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   1820يناير  30مصر المنعقدة بتاريخ  –ببنك كريدي أجريكول  ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة

 

لخاص بلجنة اتم عقد االجتماع  ،2018يناير 30الثالثاء الموافق من يوم العاشرة صباحا في تمام الساعة 

 من السادة الذين وجهت لهم الدعوة واآلتي أسمائهم:  المراجعة

 

  عضــــو لجنــــة المراجعــــــة    ــــــــــــــــم األســــــ
 رئيس اللجنة –عضو مجلس ادارة غير تنفيذي              بول كاريت السيد /  

 عضو اللجنة  –عضو مجلس ادارة غير تنفيذي     عـاصم رجب السيد / 

 اللجنةعضو  –عضو مجلس ادارة غير تنفيذي                  حسن حجازى  السيد /

 

 الســـادة المدعوون لحضـــــور اللجنــــة

 

  الصفــــــــــــــــــــة    األســــــــــــــــــــــم 
 

 مدير ادارة التفتيش بالبنك      هشام حلمىالسيد / 

 نائب مدير ادارة التفتيش بالبنك     السيد / سامر مسعود 

  مسئول الحوكمة بالبنك المستشار القانوني و      السيدة / هالة رجب

  مدير ادارة االلتزام بالبنك     سامح مصطفىالسيد / 

 مكتب إيرنست أند يانج   -شريك      السيد / إيهاب عازر  

 كاه سن و شرمكتب حازم ح –السيد / أحمد إبراهيم                                                          شريك 

 مدير اإلدارة المالية بالبنك                                                 السيدة / باسكال بون

 االدارة المالية بالبنك  السيد / أيمن فوزى                                                  

 مدير ادارة المخاطر بالبنك                 فرنك فالمونالسيد / 

 ى اجريكول مجموعة كريد –مدير                                                     السيدة / سيسيل بنهارد    

 

 :البنود التي تمت مناقشتها هم أاآلتي هو  

 

 دراسة ما تم إنجازه من قرارات وتوصيات االجتماع السابق  للجنه المراجعة .   .1

 

ن التعامل مع نبذة ع متضمنا   2017 / 12/  31دراسة القوائم المالية للبنك عن الفترة المنتهية في  .2

 " .   EHFCاالطراف المرتبطة و التحليل المالي للشركة التابعة للبنك " 

 

اصة  بأية  ، و االقتراحات  الخ2018دراسة تعيين / إعادة تعيين مراجعي الحسابات للعام المالي  .3

 خدمات إضافية تطلب منهم . 

 

للجنة ا  عمالفتيش بالبنك ، والتي تتضمن تقرير سنوي عن أمراجعة التقارير الصادرة من إدارة الت  .4
وع و للفر  التفتيش  ، تقييم إدارة 2017العام   من اللجنة خالل  و أهم التوصيات الصادرة

تحسين  بعة وتوصيات إدارة التفتيش الالزمة لمتا  االدارات المغطاة عن العام السابق مع عرض أهم
 ن العامليبالبيانات الخاصة  عرضو ك و المحافظة على أصول البنك بالبن  بيئة الرقابة الداخلية

 .و مستويات تدريبهم و تأهيلهم التفتيش بإدارة

ي لعمالء فاة من مراجعة التقارير المقدمة من إدارة المخاطر بالبنك والخاصة بتقييم الضمانات المقدم .5

  .مقابل التمويل والتسهيالت االئتمانية المقدمة لهم



 
2 

 

 

، مخاطر العملياتو من إدارة الرقابة الدائمة تقريرمتضمنا  المقدمة من أدارة المخاطرمتابعة التقارير  .6

 . 2017/  12/  31 يو كذا التقارير المقدمة من مدير إدارة االلتزام عن الفترة المنتهية ف

 

د او من ضخذت تي اتلا معدة من مدير اإلدارة القانونية بموقف الدعاوى القضائيةمراجعة التقارير ال .7
 . اإلدارة القانونية في هذا الشأنعرض توصيات  قبل البنك مع

  

 2017 /12 /31مراجعة التقارير المقدمة من الساده مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهى في  .8

 

 

  اآلتي هو ملخص ألهم قرارات  لجنة المراجعة :
 

خطط لدث بإمداد لجنة المراجعة بالموقف المح تعام الخدمات المصرفية للشركايقوم السيد مدير .1

الء الستكمال بعض المستندات الخاصة بمجموعة من عم الموضوعة و التوصيات الالزمةالعمل 

 .االئتمان

 

برامج حدث لتقوم السيدة مديرعام الفروع بالبنك بإمداد لجنة المراجعة بدراسة تشمل الموقف الم .2

وعة ت الموضه الدراسة التطور فى األلياهذ، و تشمل  الفروعموظفي  السادة التدريب المقدمة إلى
 لالستفادة من الموظفين اصحاب الخبرة و التميز فى االداء.

 

ن بنك عحسابات لل سادة مراقبي الحسابات كمراجعينأل تعيين  عادةعلى ألجنة المراجعة  وافقت .3
 لشأن. ا هذامقدرة فى ال ابالمكلفة لهم و االتعمات إالضافية على ألخد و 2018العام المالي 

 

لتحسين  تفتيشقامت اللجنة بمراجعة تقرير إدارة التفتيش الداخلي للبنك الخاص بمتابعة توصيات ال .4

 البيئة الرقابية الداخلية بالبنك. 

 

ضمنه بنك متكافة البيانات الخاصة بالعاملين بإدارة التفتيش بال اعتمادة وقامت اللجنة بمراجع .5

 تأهيل العاملين لممارسة كافة المهام المنوطة بهم .مستويات تدريب و 

 

ديمه لمجلس يتم تق الذىو 2017وافقت لجنة المراجعة على التقرير السنوي عن أعمال اللجنة للعام  .6
 إدارة البنك العتماده.

 

تزام اللى برامج اإلحد يقوم السيد مدير عام االلتزام بالبنك بإمداد لجنة المراجعة بنتائج تقييم المخاطر .7

 المطبقة بالتعاون مع مجموعة كريدي أجريكول بفرنسا .

 

روع كافة فة بعرض الموقف المحدث لتقييم المخاطر لبة الدائماقالرتقوم السيدة مديرعام أدارة  .8

 وادارات البنك.

م راجعة  قيصة بمقامت اللجنة بمراجعة  التقارير المقدمة من السيد مدير عام المخاطر بالبنك و الخا .9

 م.نات المقدمة من العمالء لمقابلة التمويل و التسهيالت االئتمانية المقدمة لهالضما

 بول كاريت

 

 

 رئيس لجنة المراجعة 

 و عضو مجلس اإلدارة


