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    2015مايو  4المنعقدة بتاريخ  مصر –أجريكول  كريديببنك  ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة

 

الخاص بلجنة  االجتماعتم عقد  ،2015مايو  4 االثنين الموافقمن يوم  العاشرة صباحاتمام الساعة  في

  أسمائهم:من السادة الذين وجهت لهم الدعوة واآلتي  المراجعة

 

  عضــــو لجنــــة المراجعــــــة    ـــــــــــــم األســـــــــ
 رئيس اللجنة – تنفيذيعضو مجلس ادارة غير     هلوران فروماجوالسيد / 

 عضو اللجنة  – تنفيذيعضو مجلس ادارة غير      حجازيحسن السيد / 

 عضو اللجنة – تنفيذيعضو مجلس ادارة غير       عـاصم رجبالسيد / 

 

 دعوون لحضـــــور اللجنــــةالســـادة الم

 

 الصفــــــــــــــــــــة    األســــــــــــــــــــــم 
 

 مدير ادارة التفتيش بالبنك              هشام حلمىالسيد / 

 ادارة التفتيش بالبنكنائب مدير              السيد / سامر مسعود 

  بالبنك  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  –مدير          السيد / وسام السيد                                                 

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

 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

 مجموعة كريدى أجريكول  –مدير    ( "الفون كونفرنسرعن طريق "جون فليب الفال )حضالسيد / 

                التابعة لمجموعة كريدي  CACIB مدير بمجموعة             كارلوس دو كوردو السيد/ 

 أجريكول                                                                                  

  

 :تمت مناقشتها  التيالبنود هم أاآلتي هو 

 

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

 

  الماليالتحليل  متضمنا   2015/  3/  31 فيالمالية للبنك عن الفترة المنتهية وائم القدراسة  .2

 " .     EHFCللبنك "  التابعةللشركة 

 

 .2015/ 3/ 31مراجعة التقارير المقدمة  من السادة مراجعي الحسابات عن  الفترة المنتهية في  .3

 

ش المؤداه في الربع االول من العام مراجعة تقرير ادارة التفتيش الذى يتضمن مهام التفتي .4

، تقييم ادارة التفتيش للفروع 2015، ومتابعة ما تم انجازه من خطة المراجعة لعام 2015
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واالدارات المختلفة خالل الربع االول من العام ، وكذا أهم توصيات ادارة التفتيش الالزمة 

  ى أصول البنكلمتابعة وتحسين بيئة الرقابة الداخلية بالبنك والمحافظة عل

 

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  تقريرمتضمنا  متابعة التقارير المعدة من مدير إدارة المخاطر" .6

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

         31  /3  /2015 . 

 

التي اتخذت   بموقف الدعاوى القضائية  القانونية  مراجعة التقارير المعدة من مدير اإلدارة .7
اإلدارة القانونية في عرض توصيات   معية القانون خاطرو كذا أهم المضد او من قبل البنك 

 . هذا الشأن

  
 

  :لجنة المراجعة  ارات ملخص ألهم قراآلتي هو 
 

 

عن محدثه تفصيلية   بدراسة المراجعة لجنة بإمداد  بالبنك  الماليةاالدارة  معا مديريقوم السيد  .1

وضع  اقتراحمتضمنه  الدورية الرقابيةلتحسين  ضوابط التقارير   الموضوعةتطور خطة العمل 

من  الموضوعةمع التأكيد على ضمان فاعلية خطة العمل  دارة المختصة لإلجديد  تنظيميهيكل 

  .الخطة كفاءة لقياس  ةوضع مؤشرات أداء رئيسيخالل 

 

بالبنك بإمداد لجنة المراجعة  بتقرير يوضح للعمليات المصرفية  التنفيذييقوم الرئيس  .2

بيئة الرقابة الداخلية على ك لتحسين الجديد بالبن األلىم الحاسب نظا فياالجراءات المتخذة  

 بعض البيانات المالية و تسويتها . 

 

يقوم السيد مدير الرقابة المالية بالبنك بإمداد لجنة المراجعة بدراسة محدثة عن مدى التطور في  . .3

 إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة على البيانات المالية و تسوياتها . 

 

 اجراءاتيقوم السيد مدير عام االلتزام بإمداد لجنة المراجعة بالموقف المحدث بخصوص   .4

 .اللوائح و إجراءات العمل  والرقابة المطبقة  للتأكد من االلتزام بتطبيق القواعد           
 

 

ث من المحدللعمليات المصرفية  بالبنك بإمداد لجنة المراجعة بالموقف  التنفيذييقوم الرئيس    .5

احدى  فيالتصحيحية الموضوعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية تفعيل  خطة االجراءات 

  تقاريرها . 

 

 فيبجميع فروع البنك   المطبقة األمنيةبالبنك  بدراسة الترتيبات  االمن عام إدارةيقوم السيد مدير  .6

و إمداد لجنة  المركزي البنك فيحديثا من  قبل  قطاع االمن  المرسلة األمنيةضوء  التدابير 

 .  األمنيةلاللتزام بهذه التدابير   الموضوعةبخطة العمل  المراجعة
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 الخاصةيقوم السيد  مدير عام االلتزام بإمداد لجنة المراجعة  بالموقف المحدث لخطة العمل   .7

وضع    استكمال(  مع التأكيد على اهمية   KYCعميلك )  بأعرفبتحديث النموذج الخاص 

 الوقت المحدد لذلك  .  فيالنموذج الستكمال تحديث  و مبتكرهمل جديدة  خطط ع

 

لجنة  إلمدادبالبنك  المصرفيةيقوم السيد مدير عام االلتزام بالتنسيق مع مدير عام العمليات  .8

 بأحد برامج االلتزام .  الخاصة المطبقة الرقابةبخطة العمل الموضوعة و إجراءات   المراجعة

 

الدعاوى  محدث من  بموقف المراجعةبالبنك بإمداد لجنة  القانونيةير عام االدارة يقوم السيد مد  .9

 . هذا الشأن فيضد او من قبل البنك مع عرض توصيات االدارة القانونية  اتخذت التيالقضائية 

 

 

 

 

 

 لوران فروماجوه        

 رئيس لجنة المراجعة      

 و عضو مجلس اإلدارة      


