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   6201أبريل 27 المنعقدة بتاريخ  مصر –أجريكول  كريديببنك  ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة

 

الخاص بلجنة  االجتماعتم عقد  ،2016 أبريل  27الموافق  االربعاء من يوم ظهرا  الثانيةتمام الساعة  في

  أسمائهم:من السادة الذين وجهت لهم الدعوة واآلتي  المراجعة

 

  عضــــو لجنــــة المراجعــــــة    ـــــــــــــــــم األســـــ
 رئيس اللجنة – تنفيذيعضو مجلس ادارة غير                        عـاصم رجب  السيد / 

 عضو اللجنة  – تنفيذيعضو مجلس ادارة غير      حجازيحسن السيد / 

 عضو اللجنة – نفيذيتعضو مجلس ادارة غير                   مازن مناع  السيد /

 الحضور لتأخر الحصول على لم يتمكن من )الذى                                                              

 (المراجعةلترشيحه كعضو لجنة   المركزيالبنك  موافقة                                                           

                                                               

 الســـادة المدعوون لحضـــــور اللجنــــة

 

  الصفــــــــــــــــــــة    األســــــــــــــــــــــم 
 

 مدير ادارة التفتيش بالبنك      هشام حلمىالسيد / 

 ادارة التفتيش بالبنكنائب مدير      السيد / سامر مسعود 

  بالبنك  ومسئول الحوكمة القانونيالمستشار       لة رجبالسيدة / ها

  مدير ادارة االلتزام بالبنك     سامح مصطفىالسيد / 

 مدير ادارة المخاطر بالبنك              السيد / چيروم لوجران 

 ر هاوس مكتب برايس ووت –مدير      السيد / وسام السيد                                              

 مكتب حازم حسن و شركاه  –السيد / أحمد أبراهيم                                                           شريك 

 مدير اإلدارة المالية بالبنك      السيدة / باسكال بون                                           

 بالبنكاالدارة المالية       السيد /  طارق فؤاد   

 االدارة المالية بالبنك      محمد مختار  السيد /

 بالبنك االدارة المالية    السيد / أيمن فوزى                                                

 مجموعة كريدي أجريكول    –مدير      )حضرعن طريق "الفون كونفرنس"(السيد / جون فليب الفال 

  

 :تمت مناقشتها  التيالبنود هم أاآلتي هو 

 

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

 

للشركة   الماليالتحليل   متضمنا   31/3/2016 فيالمالية للبنك عن الفترة المنتهية وائم القدراسة  .2

 ".EHFCللبنك " التابعة

 

،  2016تيش المؤداه في الربع االول من العام مراجعة تقرير ادارة التفتيش الذى يتضمن مهام التف .3

، تقييم ادارة التفتيش للفروع واالدارات  2016ومتابعة ما تم انجازه من خطة المراجعة لعام 

المختلفة خالل الربع االول من العام ، وكذا أهم توصيات ادارة التفتيش الالزمة لمتابعة وتحسين 

 البيانات الخاصة بالعاملين  عرضوة على أصول البنك بيئة الرقابة الداخلية بالبنك والمحافظ

  .مستويات تدريبهم و تأهيلهمو التفتيش  بإدارة
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مراجعة التقارير المقدمة من إدارة المخاطر بالبنك والخاصة بتقييم الضمانات المقدمة من العمالء  .4

  .التسهيالت االئتمانية المقدمة لهفي مقابل التمويل و

 

 

مخاطر  والدائمة من إدارة الرقابة  تقريرمتضمنا  إدارة المخاطر"المقدمة من متابعة التقارير  .5

       يالعمليات"، و كذا التقارير المقدمة من مدير إدارة االلتزام عن الفترة المنتهية ف

31  /3  /2016. 

 

التي اتخذت ضد   ئيةبموقف الدعاوى القضا  القانونية  مراجعة التقارير المعدة من مدير اإلدارة .6
 .اإلدارة القانونية في هذا الشأنعرض توصيات   او من قبل البنك مع

 

 .31/3/2016 فيالحسابات عن الفترة المنتهية  مراجعيالمقدمة من السادة   مراجعة التقارير .7

 

  :لجنة المراجعة  ارات ملخص ألهم قراآلتي هو 

خطة محدث يوضح نتائج  تفصيلي ببيان  المراجعة جنة لبإمداد  الماليةاالدارة  معا مديريقوم السيد  .1

تسريع االنتهاء من  على مع التأكيدلتحسين ضوابط التقارير الرقابية الدورية  الموضوعةالعمل 

 .تطوير هذه التقارير

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

 رقابة الداخلية المطبقة على البيانات المالية و تسوياتها.  إجراءات ال

و مدير عام المخاطر بالبنك  بإمداد لجنة المراجعة  بالموقف  االدارة المالية معامدير يقوم السيد  .3

 (.(ICCAPالمحدث بخصوص باألسس المطبقة الخاصة بتطبيق  معيار  

جعة بالموقف المحدث بخصوص  اجراءات الرقابة يقوم السيد مدير عام االلتزام بإمداد لجنة المرا .4

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

بتقرير محدث  2016شهر أكتوبر  في يقوم السيد مدير عام المخاطر بالبنك بإمداد لجنة المراجعة .5

داخلية على البيانات المالية المقدمة من عمالء االئتمان للتأكد من عن مدى تطور إجراءات الرقابة ال

  جودتها.

يم يبإمداد لجنة المراجعة بالموقف  المحدث  الخاص  بإعادة تق الماليةعام االدارة  ريقوم السيد مدي .6

  .هذا الشأن فيسوف تتبع  التيالضوابط والخاص بالبنك  األلىعلى مستوى النظام  األجنبيةالعمالت 

يقوم السيد مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات بإمداد لجنة المراجعة بالموقف المحدث المتعلق  .7

 بالخطه التصحيحيه الخاصه بأحد برامج تكنولوجيا المعلومات.

نك متضمنه لببا تفتيش كافة البيانات الخاصة بالعاملين بإدارة ال  اعتمادة وقامت  اللجنة بمراجع .8

 هم.بأهيل العاملين لممارسة كافة المهام المنوطة مستويات تدريب و ت
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برامج  ألحدىخاطر يم الميبالبنك بإمداد لجنة المراجعة بنتائج  تق االلتزام  ممدير عاالسيد يقوم  .9

 .بفرنسا جريكولأ كريديااللتزام المطبقة بالتعاون مع مجموعة 

 الخاصةوقف  المحدث  لخطة العمل  بالممراجعة السيد  مدير عام االلتزام بإمداد لجنة اليقوم  .10

 دوريا لجنة المراجعة  إمداد علي (  مع التأكيد    KYCعميلك )  بأعرفبتحديث  النموذج  الخاص 

 الوقت المحدد لذلك.  فيالنموذج تحديث الموضوعة لعمل الخطط بنتائج 

قيم   الخاصة بمراجعةو  المخاطر بالبنكعام  السيد مدير التقارير المقدمة من قامت اللجنة بمراجعة  .11

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

 

 

 

 

 عاصم رجب    

 

 

 

 

 

 رئيس لجنة المراجعة 

 و عضو مجلس اإلدارة

 


