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    2015  نوفمبر   11المنعقدة بتاريخ  مصر –أجريكول  كريديببنك  ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة

 

الخاص  االجتماعتم عقد  ،2015نوفمبر  11 الموافق االربعاء من يوم  العاشرة صباحاتمام الساعة  في

  أسمائهم:من السادة الذين وجهت لهم الدعوة واآلتي  بلجنة المراجعة

 

  عضــــو لجنــــة المراجعــــــة    ـســــــــــــــــــــــ  األ
 رئيس اللجنة – تنفيذيعضو مجلس ادارة غير                                 هلوران فروماجوالسيد / 

 عضو اللجنة  – تنفيذيعضو مجلس ادارة غير                                     حجازيحسن السيد / 

 عضو اللجنة – تنفيذيعضو مجلس ادارة غير                                     عـاصم رجب/ السيد 

 

 الســـادة المدعوون لحضـــــور اللجنــــة

 

 الصفــــــــــــــــــــة    األـســــــــــــــــــــــ  
 

 مدير ادارة التفتيش بالبنك                هشام حلمىالسيد / 

 ادارة التفتيش بالبنكنائب مدير                امر مسعود السيد / س

  بالبنك  ومسئول الحوكمة القانونيالمستشار                                                            السيدة / هالة رجب

  مدير ادارة االلتزام بالبنك              سامح مصطفىالسيد / 

 مكتب حازم حسن وشركاه –شريك                                                عزيز السيد / ابو بكر عبد ال

 المخاطر بالبنكادارة مدير               روم لوجران يچ السيد /

 يات السيد / عمرو فتحي                                                          مدير إدارة الرقابة الدائمة و مخاطر العمل

 بالبنك  المالية اإلدارةمدير   / باسكال بون                                                        السيدة

 االدارة المالية بالبنك               محمد مختار  السيد /

 بالبنك ية االدارة المال           السيد / أيمن فوزى                                                

 االدارة المالية  بالبنك              السيد /  طارق فؤاد   

 بالبنك نائب مدير ادارة المخاطر              السيدة/ دينا وهيب

  أجريكول  كريديمجموعة   –مدير                                                     جون فليب الفالالسيد / 

 التابعة لمجموعة كريدي CACIB مدير بمجموعة                        كوردو دو السيد /  كارلوس 

 أجريكول                                                                                  

   

 :تمت مناقشتها التيالبنود ه  أاآلتي هو 

 

 . المراجعةق  للجنه توصيات االجتماع السابما تم إنجازه من قرارات و دراسة  .1

 

 المالي للشركةالتحليل  متضمنا   2015/  9/  30 فيالمالية للبنك عن الفترة المنتهية وائم القدراسة  .2

 ."EHFCللبنك " التابعة

 

، 2015من العام  الثالث مراجعة تقرير ادارة التفتيش الذى يتضمن مهام التفتيش المؤداه في الربع  .3

، تقييم ادارة التفتيش للفروع واالدارات 2015المراجعة لعام  ومتابعة ما تم انجازه من خطة

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

 .بيئة الرقابة الداخلية بالبنك والمحافظة على أصول البنك
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مراجعة التقارير المقدمة من إدارة المخاطر بالبنك والخاصة بتقييم الضمانات المقدمة من العمالء   .4

  ه.التسهيالت االئتمانية المقدمة لفي مقابل التمويل و

 

 من إدارة الرقابة الدائمة  تقريرمتضمنا  ”إدارة المخاطر ديرقدمة من مالممتابعة التقارير  .5

              ي"، و كذا التقارير المقدمة من مدير إدارة االلتزام عن الفترة المنتهية فو مخاطر العمليات          

         30  /9  /2015. 

 

التي اتخذت ضد   بموقف الدعاوى القضائية  القانونية  مراجعة التقارير المعدة من مدير اإلدارة .6
اإلدارة القانونية في هذا ات عرض توصي  معو كذا أهم الموضوعات القانونية او من قبل البنك 

 .الشأن

  
 .2015/ 9/ 30 فيالمنتهية  الفترة الحسابات عن  مراجعيمن السادة  المقدمة مراجعة التقارير  .7

 

 

  :المراجعة  قرارات لجنةملخص أله  اآلتي هو 
 

م ظبنتائج خطة العمل و الن المراجعة لجنةبإمداد  بالبنك الماليةاالدارة  ممدير عايقوم السيد  .1

 . الدورية الرقابيةلتحسين ضوابط التقارير  ةالموضوع

 

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

بعض البيانات بالبنك لتحسين بيئة الرقابة الداخلية على  األلىنظام الحاسب  في المتخذةاالجراءات 

 .المالية و تسوياتها

 

           اجراءاتقوم السيد مدير عام االلتزام بإمداد لجنة المراجعة بالموقف المحدث بخصوص ي  .3

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

 

  راجعةالمبإمداد  لجنة   القانونيةيقوم السيد  مدير عام المخاطر بالبنك بالتنسيق  مع مدير الشئون  .4

خذ مع احد عمالء االئتمان تت التي القانونيةبتقرير محدث عن تطور المفاوضات و االجراءات 

 .بالبنك

 

تعلقة بعض  االمور الم فيالحسابات  مراقبي ةمدير عام االدارة المالية بمناقشة الساد السيد يقوم .5

 .التسويات الماليةببعض 

 

المخاطر لمواجهة  المراجعة بالخطة الموضوعةلجنة  عام المخاطر بالبنك بإمدادسيد مدير يقوم ال .6

 المصرفية. لألنشطة الرقمي من التحول الجديدة الناشئة

 

االلتزام بإمداد لجنة المراجعة بالموقف  المحدث لخطة العمل الخاصة  معا يقوم السيد مدير  .7

وضع خطط  استكمال( مع التأكد على أهمية  KYCبتحديث  النموذج  الخاص بإعرف  عميلك ) 

 . الوقت المحدد لذلك فيعمل جديدة ومبتكرة الستكمال تحديث النموذج 

 

محدث عن تطور خطة التدريب  رالمراجعة بتقري بإمداد لجنة االلتزام بالبنكيقوم السيد مدير عام  .8

 البنك. االلتزام لموظفيفرنسا لزيادة و تنميه ثقافة  في الرئيسيبالتعاون مع المركز الموضوعة 
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مدى تطور   محدث عن بتقرير  المراجعة عام المخاطر بالبنك بإمداد لجنة السيد مدير يقوم .9

 . من جودتها للتأكداالئتمان قدمة من عمالء الم الماليةعلى البيانات إجراءات الرقابة 

 

المحدث  للضمانات  مالتقييبالموقف و  يقوم السيد مدير عام المخاطر بالبنك بإمداد لجنة المراجعة  .10

 . هذا الشأن فياصة بالعمالء المتعثرين و كذلك  المقترحات المقدمة الخ

 

 

 

 

 

 

 لوران فروماجوه

 رئيس لجنة المراجعة 

 و عضو مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 


