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   7602 يىليى 66المنعقذة بخاريخ  مصر –أجريكىل  كريذيببنك  ملخص حقرير أعمال لجنت المراجعت

 

انخبص ثهغُخ  االعزًبعرى ػمذ  ،2017 ٕٚنٕٛ 26انًٕافك  االسثؼبءيٍ ٕٚو  صجبحب  انؼبششحرًبو انسبػخ  فٙ

  أسًبئٓى:يٍ انسبدح انزٍٚ ٔعٓذ نٓى انذػٕح ٔاٜرٙ  انًشاعؼخ

 

  عضــــى لجنــــت المراجعــــــت    ــــــــــــــــــم األســــ
 سئٛس انهغُخ – رُفٛز٘ػضٕ يغهس اداسح غٛش              ػـبصى سعت  انسٛذ / 

 ػضٕ انهغُخ  – رُفٛز٘ػضٕ يغهس اداسح غٛش      حغبص٘حسٍ انسٛذ / 

 ػضٕ انهغُخ – رُفٛز٘ػضٕ يغهس اداسح غٛش                   يبصٌ يُبع   انسٛذ /

 

 الســـادة المذعىون لحضـــــىر اللجنــــت

 

  الصفــــــــــــــــــــت    األســــــــــــــــــــــم 
 

 يذٚش اداسح انزفزٛش ثبنجُك  ٔ اَبة انسٛذ سبيش يسؼٕد ( اػززس( ْشبو حهًٗانسٛذ / 

 اداسح انزفزٛش ثبنجُكَبئت يذٚش      انسٛذ / سبيش يسؼٕد 

  ثبنجُك  ٔيسئٕل انحٕكًخ انمبََٕٙانًسزشبس       ْبنخ سعتانسٛذح / 

  يذٚش اداسح االنزضاو ثبنجُك     سبيح يصطفٗانسٛذ / 

 ٚبَظ  ذإٚشَسذ أَيكزت   -ششٚك       إٚٓبة ػبصس انسٛذ / 

 حسٍ ٔ ششكبِ  يكزت حبصو –ششٚك أحًذ إثشاْٛى                                                          انسٛذ / 

 يذٚش اإلداسح انًبنٛخ ثبنجُك      انسٛذح / ثبسكبل ثٌٕ                                           

 االداسح انًبنٛخ  ثبنجُك     انسٛذ /  طبسق فؤاد   

 ثبنجُك االداسح انًبنٛخ    انسٛذ / أًٍٚ فٕصٖ                                                

 يذٚش اداسح انًخبطش ثبنجُك                ذ / چٛشٔو نٕعشاٌ انسٛ

 ثبنجُك َبئت يذٚش اداسح انًخبطش      انسٛذح/ دُٚب ْٔٛت

 يغًٕػخ كشٚذٖ اعشٚكٕل  –يذٚش                                                        / سٛسٛم ثُٓبسد  انسٛذح

  

 :ها حمج مناقشخ الخيالبنىد هم أاآلحي هى 

 

 .  انًشاعؼخرٕصٛبد االعزًبع انسبثك  نهغُّ يب رى إَغبصِ يٍ لشاساد ٔ دساسخ  .1

 

نهششكخ   انًبنٙانزحهٛم   يزضًُب   2017/  6/  30 فٙانًبنٛخ نهجُك ػٍ انفزشح انًُزٓٛخ ٕائى انمدساسخ  .2

 " .     EHFCنهجُك "  انزبثؼخ

 

،  2017يٍ انؼبو  انضبَٙش انًؤداِ فٙ انشثغ يشاعؼخ رمشٚش اداسح انزفزٛش انزٖ ٚزضًٍ يٓبو انزفزٛ  .3

، رمٛٛى اداسح انزفزٛش نهفشٔع ٔاالداساد انًخزهفخ  2017ٔيزبثؼخ يب رى اَغبصِ يٍ خطخ انًشاعؼخ نؼبو 

يٍ انؼبو ، ٔكزا أْى رٕصٛبد اداسح انزفزٛش انالصيخ نًزبثؼخ ٔرحسٍٛ ثٛئخ انشلبثخ  انضبَٙ خالل انشثغ 

 التفتيش  ثئداسح  انجٛبَبد انخبصخ ثبنؼبيهٍٛ وعرضظخ ػهٗ أصٕل انجُك انذاخهٛخ ثبنجُك ٔانًحبف
 ٔيسزٕٚبد رذسٚجٓى ٔ رأْٛهٓى . 

 

يشاعؼخ انزمبسٚش انًمذيخ يٍ إداسح انًخبطش ثبنجُك ٔانخبصخ ثزمٛٛى انضًبَبد انًمذيخ يٍ انؼًالء فٙ  .4

  .يمبثم انزًٕٚم ٔانزسٓٛالد االئزًبَٛخ انًمذيخ نٓى
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يزضًُب رمشٚش يٍ إداسح انشلبثخ انذائًخ ٔ يخبطش انؼًهٛبد  انًخبطشح اسذيخ يٍ إدميزبثؼخ انزمبسٚش انً .5

 .2017/ 30/6 فٙانفزشح انًُزٓٛخ  االنزضاو ػٍٔ كزا انزمبسٚش انًمذيخ يٍ يذٚش إداسح 

 

اتخذت ضد او التي   بموقف الدعاوى القضائية  القانونيةالمعدة من مدير االدارة  مراجعة التقارير .6
 . اإلدارة القانونية في هذا الشأنعرض توصيات   من قبل البنك مع

  
  .2017/ 6/ 30 فٙ انفزشح انًُزٓٛخ انحسبثبد ػٍ  يشاعؼٙيٍ انسبدِ  خانًمذيانزمبسٚش يشاعؼخ  .7

 

  :لجنت المراجعت  اراث ملخص ألهم قراآلحي هى 
 

بنزؼبٌٔ يغ يذٚش االداسح انًبنٛخ ثئيذاد نغُخ ثبنجُك ثركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٚمٕو انسٛذ يذٚش ػبو  .2

يٛكُخ انجٛبَبد انًبنٛخ ٔ رسٕٚبرٓب ٔكزا إعشاءاد  فٙانًشاعؼخ ثذساسخ يحذصخ ػٍ يذٖ انزطٕس 

 .انشلبثخ انذاخهٛخ انًطجمخ ػهٛٓب 

انخطخ انزصحٛحٛخ   رُفٛز  ػبو إداسح انًشاعؼخ انذاخهٛخ ثبالسزًشاس فٙ يزبثؼخٚمٕو انسٛذ يذٚش .6

 خ ثأحذ رمبسٚش انًشاعؼخ.انخبص

 فشٓش ثبنًٕلغضٌٕ  فٙ نغُخ انًشاعؼخ نهششكبد ثئيذاد انًصشفٛخانخذيبد ٚمٕو انسٛذ يذٚش ػبو  .3

ٔ رغذٚذ انذساسبد  ػًالء االئزًبٌثًغًٕػخ يٍ  انًسزُذاد انخبصخالسزكًبل ثؼض  انًحذس

   يٕاػٛذْب. فٙاالئزًبَٛخ انًُزٓٛخ 

 

يزبثؼخ انخطخ انزصحٛحٛخ انخبصخ   فٙشاعؼخ انذاخهٛخ ثبالسزًشاس انًانسٛذ يذٚش ػبو  إداسح ٚمٕو  .4

 .  األنٗثأحذ رمبسٚش انًشاعؼخ ػهٗ َظبو انحبست 

 

 ثبنًٕلف انًحذس نهخطخ انًٕضٕػخ نغُخ انًشاعؼخ ثئيذاد انفشٔع ثبنجُكيذٚش ػبو  حمٕو انسٛذر .5

رمبسٚش انزفزٛش ػهٗ  فٙنٕاسدح اانًالحظبد االسزفبدح يٍ  ٔ ثبنفشٔعنزحسٍٛ ثٛئخ انشلبثخ انذاخهٛخ 

 .يسزمجال رهك انًالحظبد زفبدٖفشٔع انجُك ٔ رؼًًٛٓب ػهٗ انفشٔع ن

 

 .2017انًشاعؼخ ػهٗ خطخ انزفزٛش انًؼذنخ نؼبو  ٔافمذ نغُخ  .6

 

 انؼًم انخبصخ ثئداسح انًشاعؼخ انذاخهٛخ . دإعشاءانغُخ انًشاعؼخ رحذٚش  اػزًذد .7

 

ثشايظ االنزضاو  إلحذٖى انًخبطش ٛنجُك ثئيذاد نغُخ انًشاعؼخ ثُزبئظ رمٛٚمٕو انسٛذ يذٚش ػبو االنزضاو ثب .8

 .أعشٚكٕل ثفشَسب  كشٚذ٘انًطجمخ ثبنزؼبٌٔ يغ يغًٕػخ 
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 .ػًٛهك( شفثزحذٚش ًَٕرط )اػ نإلسشاعاالعشاءاد انًزجؼخ  ثًشاعؼخٚمٕو انسٛذ يذٚش ػبو االنزضاو   .9

 

اإلضبفٛخ أللصٗ  حصبءادجؼض اإلثٛخ ثئيذاد نغُخ انًشاعؼخ ػبو االداسح انمبََٕانسٛذح يذٚشرمٕو    .20

  انزضاو ػهٗ انجُك نهذػبٖٔ انًشفٕػخ ضذ انجُك.

 

 

 

 

 عاصم رجب   

 

 

 

 رئيس لجنت المراجعت

 و عضى مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 


