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   2015فبراير   3المنعقدة بتاريخ  مصر –أجريكول  كريديببنك  ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة

 

الخاص بلجنة  االجتماعتم عقد  ،2015فبراير  3الموافق الثالثاء من يوم  التاسعة صباحاتمام الساعة  في

  أسمائهم:من السادة الذين وجهت لهم الدعوة واآلتي  المراجعة

 

  عضــــو لجنــــة المراجعــــــة    ــــــــــــــــــم األســــ
 رئيس اللجنة – تنفيذيعضو مجلس ادارة غير     هلوران فروماجوالسيد / 

 عضو اللجنة  – تنفيذيعضو مجلس ادارة غير      حجازيحسن السيد / 

 عضو اللجنة – تنفيذيعضو مجلس ادارة غير       عـاصم رجبالسيد / 

 

 ة المدعوون لحضـــــور اللجنــــةالســـاد

 

  الصفــــــــــــــــــــة    األســــــــــــــــــــــم 
 

 مدير ادارة التفتيش بالبنك     هشام حلمىالسيد / 

 ادارة التفتيش بالبنكنائب مدير     السيد / سامر مسعود 

  ك بالبن ومسئول الحوكمة القانونيالمستشار      السيدة / هالة رجب

  مدير ادارة االلتزام بالبنك    سامح مصطفىالسيد / 

 مكتب برايس  ووتر هاوس  -شريك     تامر عبد التواب السيد / 

 مكتب برايس ووتر هاوس  –السيد / وسام السيد                                                  مدير 

 مكتب حازم حسن وشركاه –شريك                                      السيد / ابو بكر عبد العزيز 

 مكتب حازم حسن وشركاه  –مدير     السيد / عمر عبد السالم 

 المخاطر بالبنكادارة مدير     روم لوجران يچ السيد /

 االدارة المالية بالبنك     محمد مختار  السيد /

 بالبنك االدارة المالية           السيد / أيمن فوزى                                        

 بالبنك نائب مدير ادارة المخاطر     السيدة/ دينا وهيب

 السيد / عمرو فتحى                                               مدير إدارة الرقابه الدائمه و مخاطر العمليات 

 ة كريدي أجريكول التابعة لمجموع CACIB مدير بمجموعة    كارلوس دو كوردو السيد/ 

  

 :تمت مناقشتها  التيالبنود هم أاآلتي هو 

 

 .  المراجعةتوصيات االجتماع السابق  للجنه ما تم إنجازه من قرارات و دراسة  .1

 

  الماليالتحليل   متضمنا   2014/  12/  31 فيالمالية للبنك عن الفترة المنتهية وائم القدراسة  .2

 " .     EHFCللبنك "  التابعةللشركة 

 

و االقتراحات  الخاصة  بأية   ،2015 المالي الحسابات للعام ين مراجعييإعادة تعدراسة  .3

 خدمات إضافية تطلب منهم . 

 

  مراجعة التقارير الصادرة من إدارة التفتيش بالبنك ، والتي تتضمن تقرير سنوي عن أعمال  .4
للفروع   التفتيش  تقييم إدارة ، 2014العام   من اللجنة خالل  اللجنة و أهم التوصيات الصادرة



 
2 

 

توصيات إدارة التفتيش الالزمة لمتابعة و   و االدارات المغطاة عن العام السابق مع عرض أهم
و التعديالت التى تمت على بالبنك و المحافظة على أصول البنك ،  تحسين بيئة الرقابة الداخلية
على لجنه المراجعة  2015يش للعام وأخيرا عرض خطة إدارة التفت ميثاق  المراجعة الداخلية 

 للموافقة عليها و اعتمادها .
 

مراجعة التقارير المقدمة من إدارة المخاطر بالبنك والخاصة بتقييم الضمانات المقدمة من  .5

  .العمالء في مقابل التمويل والتسهيالت االئتمانية المقدمة لهم

 

 من إدارة الرقابة الدائمة  تقريرنا متضم متابعة التقارير المعدة من مدير إدارة المخاطر" .6

              يو مخاطر العمليات"، و كذا التقارير المقدمة من مدير إدارة االلتزام عن الفترة المنتهية ف          

         31  /12  /2014 . 

 

ت التي اتخذ  بموقف الدعاوى القضائية  القانونية  مراجعة التقارير المعدة من مدير اإلدارة .7
 . اإلدارة القانونية في هذا الشأنعرض توصيات   ضد او من قبل البنك مع

  
/ 12/ 31مراجعة التقارير  المقدمة من الساده مراجعى الحسابات عن العام المالى المنتهى فى  .8

2014 . 

 

 

  :لجنة المراجعة  ارات ملخص ألهم قراآلتي هو 

 

 

عن خطة محدثه تفصيلية   بدراسة المراجعة جنة لبإمداد  الماليةاالدارة  معا مديريقوم السيد  .1

لتحسين ضوابط التقارير الرقابية الدورية متضمنه تواريخ االنتهاء من  الموضوعةالعمل 

 .الخطة 

 

يقوم السيد  مدير الرقابة المالية  بالبنك بإمداد لجنة المراجعة بدراسة محدثة عن مدى التطور  .2

 على البيانات المالية و تسوياتها .   في إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة

 

يقوم السيد مدير عام االلتزام بإمداد لجنة المراجعة بالموقف المحدث بخصوص  اجراءات  .3

الرقابة المطبقة  للتأكد من االلتزام بتطبيق القواعد ، اللوائح و إجراءات العمل الخاصة بأحد 

 برامج االلتزام.

 

ط البنك المستقبلية لتطوير نظام الرقابة الداخلية على إمداد لجنة المراجعة بدراسة عن خط .4
 أنظمة الحاسب األلى . 

 

حسابات للبنك عن   تعيين السادة مراقبي الحسابات كمراجعين  أوصت لجنة المراجعة بإعادة .5
 عن العام السابق .  % 5بنسبة   الخاصة بالمراجعين  و زيادة االتعاب 2015العام المالي 
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لصالح  استشارية  خدمات بأداءة االقتراح الخاص بتكليف أحد مراقبى الحسابات راجعت اللجن  .6

و أبدت اللجنة ، لذلك المقدرةو االتعاب   FATCAبخطوات  تطبيق  برنامج الالبنك متعلقة 

 وبما ال يخل  بمقتضيات استقالليته .  عدم الممانعة فى ذلك 

 

 . لضمان استقاللهمالحسابات   مراقبي للسادة  ضافيةاإل خدماتال قواعد اللجنة ت ناقش .7

 

خطة  ما تم تنفيذه من للبنك عن   الداخلية المراجعةإدارة تقرير  بمراجعة  اللجنة قامت  .8

للبنك    الداخلية المراجعةإدارة و كذلك  ما تم عرضه  من مدير   2014لعام   الداخلية المراجعة

 و مستويات تدريبهم و تأهيلهم  . هذه االدارة مدى  توافر  العاملين المؤهلين ب عن

 

يتم تقديمه  الذى و 2014وافقت لجنة المراجعة على التقرير السنوي عن أعمال اللجنة للعام  .9

 لمجلس إدارة البنك العتماده.
 

   . 2015على خطة التفتيش لعام   وافقت لجنة المراجعة  .10
 

التفتيش   لخاص  بمتابعة توصياتللبنك ا الداخليتقرير إدارة  التفتيش بمراجعة  اللجنة قامت  .11

لهذه التوصيات  كما   المعنيةاالدارات   استجابةبالبنك و مدى  الداخلية الرقابية البيئةلتحسين 

بتنفيذ  توصيات   المعنيةمن السيد   مدير عام التفتيش بالبنك  بمتابعة االدارات   اللجنة  طلبت

 هذا الشأن .  فيدث  بالموقف المح  المراجعةإمداد  لجنة  التفتيش و

 

  ( Audit  Charter)المحدث  الداخلية المراجعةعلى ميثاق  وظيفة   المراجعةوافقت  لجنة  .12

 بعد مناقشتها   الداخلية المراجعةبإدارة    المحدثةعلى إجراءات  العمل   اللجنةوافقت و كذلك 

 .  عتهاو مراج           

 

  الخاصة المحدثة  العمل بإجراءات  المراجعةمداد  لجنة شئون االفراد  بإ ممدير عاالسيد يقوم  .13

 البنك .  لموظفي الممنوحةبالقروض 

 

من خطة  االجراءات     بالموقف  المحدث  المراجعةالفروع بإمداد  لجنة  ممدير عايقوم السيد  .14

 بفروع البنك .  الخاصة  الداخلية  المراجعةمن قبل  إدارة   الموضوعة التصحيحية

 

 الخاصةالسيد  مدير عام االلتزام بإمداد لجنة المراجعة  بالموقف  المحدث  لخطة العمل  يقوم  .15

استمرار (  مع التأكيد  على اهمية    KYCعميلك )  بأعرفبتحديث  النموذج  الخاص 

 . المتابعة للتأكد من تنفيذ الخطة
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  الخاصة بمراجعةو  لمخاطر بالبنكاعام  السيد مدير التقارير المقدمة من قامت اللجنة بمراجعة  .16

 لهم.التسهيالت االئتمانية المقدمة  التمويل و العمالء لمقابلة قيم الضمانات المقدمة من

 

 محدث من  بموقف المراجعةبالبنك بإمداد  لجنة  القانونيةيقوم السيد مدير عام االدارة   .17

ض  توصيات االدارة القانونية ضد  او من قبل  البنك مع عر اتخذت  التيالدعاوى القضائية  

  هذا الشأن . في

 

 

 

 لوران فروماجوه    

 رئيس لجنة المراجعة 

 و عضو مجلس اإلدارة

 


