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   7103 نىفمبر 31المنعقذة بخاريخ  مصر –أجريكىل  كريذيببنك  ملخص حقرير أعمال لجنت المراجعت

 

انخبص ثهدُخ  االخزًبعرى ػقذ  ، 2017َٕفًجش 13انًٕافق  االسثؼبءيٍ ٕٚو  صجبحب  انؼبششحرًبو انسبػخ  فٙ

  أسًبئٓى:يٍ انسبدح انزٍٚ ٔخٓذ نٓى انذػٕح ٔاٜرٙ  انًشاخؼخ

 

  عضــــى لجنــــت المراجعــــــت    ــــــــــــــــــــم األســ
 سئٛس انهدُخ – رُفٛز٘ػضٕ يدهس اداسح غٛش              ثٕل كبسٚذ  انسٛذ / 

 ػضٕ انهدُخ  – رُفٛز٘ػضٕ يدهس اداسح غٛش     ػـبصى سخت انسٛذ / 

 ػضٕ انهدُخ – رُفٛز٘ػضٕ يدهس اداسح غٛش                  حسٍ حدبصٖ  انسٛذ /

 

 الســـادة المذعىون لحضـــــىر اللجنــــت

 

  الصفــــــــــــــــــــت    األســــــــــــــــــــــم 
 

 يذٚش اداسح انزفزٛش ثبنجُك      ْشبو حهًٗانسٛذ / 

 اداسح انزفزٛش ثبنجُكَبئت يذٚش      انسٛذ / سبيش يسؼٕد 

  ثبنجُك  ٔيسئٕل انحٕكًخ َٙانقبَٕانًسزشبس       انسٛذح / ْبنخ سخت

  يذٚش اداسح االنزضاو ثبنجُك     سبيح يصطفٗانسٛذ / 

 ٚبَح  ذإٚشَسذ أَيكزت   -ششٚك       إٚٓبة ػبصس انسٛذ / 

 يكزت حبصو حسٍ ٔ ششكبِ  –ششٚك أحًذ إثشاْٛى                                                          انسٛذ / 

 يذٚش اإلداسح انًبنٛخ ثبنجُك      ثٌٕ                                            انسٛذح / ثبسكبل

 ثبنجُك االداسح انًبنٛخ    انسٛذ / أًٍٚ فٕصٖ                                                

 يذٚش اداسح انًخبطش ثبنجُك                 فشَك فاليٌٕانسٛذ / 

 ثبنجُك َبئت يذٚش اداسح انًخبطش      انسٛذح/ دُٚب ْٔٛت

 يدًٕػخ كشٚذ٘ أخشٚكٕل    –يذٚش             انسٛذ / خٌٕ فهٛت الفبل                                   

 يدًٕػخ كشٚذٖ اخشٚكٕل  –يذٚش                                                        / سٛسٛم ثُٓبسد  انسٛذح

  

 :حمج مناقشخها  الخيبنىد الهم أاآلحي هى 

 

 .  انًشاخؼخرٕصٛبد االخزًبع انسبثق  نهدُّ يب رى إَدبصِ يٍ قشاساد ٔ دساسخ  .1

 

نهششكخ   انًبنٙانزحهٛم   يزضًُب   2017/ 9/  30 فٙانًبنٛخ نهجُك ػٍ انفزشح انًُزٓٛخ ٕائى انقدساسخ  .2

 ."EHFCنهجُك " انزبثؼخ

 

،  2017يٍ انؼبو  انثبنشيٓبو انزفزٛش انًؤداِ فٙ انشثغ  يشاخؼخ رقشٚش اداسح انزفزٛش انزٖ ٚزضًٍ  .3

، رقٛٛى اداسح انزفزٛش نهفشٔع ٔاالداساد انًخزهفخ  2017ٔيزبثؼخ يب رى اَدبصِ يٍ خطخ انًشاخؼخ نؼبو 

، ٔكزا أْى رٕصٛبد اداسح انزفزٛش انالصيخ  يٍ ٔاقغ انًٓبو انًؤداِ يٍ انؼبو انثبَٙ خالل انشثغ 

انجٛبَبد انخبصخ  وعرضنًزبثؼخ ٔرحسٍٛ ثٛئخ انشقبثخ انذاخهٛخ ثبنجُك ٔانًحبفظخ ػهٗ أصٕل انجُك 

 . ٔيسزٕٚبد رذسٚجٓى ٔ رأْٛهٓى التفتيش  ثئداسح  ثبنؼبيهٍٛ

 

َبد انًقذيخ يٍ انؼًالء فٙ يشاخؼخ انزقبسٚش انًقذيخ يٍ إداسح انًخبطش ثبنجُك ٔانخبصخ ثزقٛٛى انضًب .4

  .يقبثم انزًٕٚم ٔانزسٓٛالد االئزًبَٛخ انًقذيخ نٓى
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يزضًُب رقشٚش يٍ إداسح انشقبثخ انذائًخ ٔ يخبطش انؼًهٛبد  انًخبطشح اسذيخ يٍ إدقيزبثؼخ انزقبسٚش انً .5

 .201/ 30/9 فٙانفزشح انًُزٓٛخ  االنزضاو ػٍٔ كزا انزقبسٚش انًقذيخ يٍ يذٚش إداسح 

 

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

  
  .2017/ 9/ 30 فٗ انفزشح انًُزٓٛخ انحسبثبد ػٍ  يشاخؼٙ حيٍ انسبد خانًقذيانزقبسٚش يشاخؼخ  .7

 

  :لجنت المراجعت اراث هم قرملخص ألاآلحي هى 
 

انخطخ انزصحٛحٛخ   رُفٛز  ػبو إداسح انًشاخؼخ انذاخهٛخ ثبالسزًشاس فٙ يزبثؼخٚقٕو انسٛذ يذٚش .3

 انخبصخ ثأحذ رقبسٚش انًشاخؼخ.

ثبنزؼبٌٔ يغ انسٛذ يذٚش ػبو انًخبطش ثئيذاد ندُخ  نهششكبد انًصشفٛخانخذيبد ٚقٕو انسٛذ يذٚش ػبو  .1

ًحذس السزكًبل ثؼض انًسزُذاد انخبصخ ثًدًٕػخ يٍ ػًالء االئزًبٌ ٔ انًشاخؼخ ثبنًٕقف ان

 .ردذٚذ انذساسبد االئزًبَٛخ انًُزٓٛخ فٙ يٕاػٛذْب

 

يزبثؼخ انخطخ انزصحٛحٛخ انخبصخ   فٙانًشاخؼخ انذاخهٛخ ثبالسزًشاس انسٛذ يذٚش ػبو  إداسح ٚقٕو  .1

 . نٗاٜثأحذ رقبسٚش انًشاخؼخ ػهٗ َظبو انحبست 

 

 ثبنًٕقف انًحذس نهخطخ انًٕضٕػخ ندُخ انًشاخؼخ ثئيذاد انفشٔع ثبنجُكيذٚشػبو  حٛذقٕو انسر .4

 زفبدٖرقبسٚشانزفزٛش ػهٗ فشٔع انجُك ٔ رؼًًٛٓب ػهٗ انفشٔع ن فٙانٕاسدح انًالحظبد سزفبدح يٍ نٝ

 .يسزقجال رهك انًالحظبد

 

 .ٛخ انًخبطشح ٔفقب نًُٓدانًؼذ 2018انًشاخؼخ ػهٗ خطخ انزفزٛش نؼبو  ٔافقذ ندُخ  .5

 

ثشايح االنزضاو  إلحذٖى انًخبطش ٛٚقٕو انسٛذ يذٚش ػبو االنزضاو ثبنجُك ثئيذاد ندُخ انًشاخؼخ ثُزبئح رقٛ .6

 .أخشٚكٕل ثفشَسب كشٚذ٘انًطجقخ ثبنزؼبٌٔ يغ يدًٕػخ 

 

ًشاخؼخ ثبنًٕقف انًحذس  نخطخ انؼًم  انخبصخ ثزحذٚش  انسٛذ  يذٚش ػبو االنزضاو ثئيذاد ندُخ انٚقٕو  .7

   نهؼًالء. (  KYCانًُٕرج  انخبص ثأػشف ػًٛهك ) 

 

 

 

 

 بــىل كاريــج   

 

 

 رئيس لجنت المراجعت

 و عضى مجلس اإلدارة
 


