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 الهيئــة العامــة للرقـابــة الماليــة

  2022عن عام  الخليجي المصريبنك ة الـتقرير حوكم

-بيانات عن الشركة:   

 البــــنــك المـصــري الخلــيجــي اسم الشركة

 غرض الشركة
االستثمار  مباشرة جميع الخدمات والعمليات المصرفية والمالية المصرح بها للبنوك التجارية وبنوك

وتعديالته 1974لسنة  43نوك االعمال طبقا للقانون رقم وب . 

عاما   30 المدة المحددة للشركة 17/11/1983 - :تاريخ القيد بالبورصة   

 القانون الخاضع له الشركة

 1974لسنة 43قانون رقم 

 1981ل سنة 159والقانون 

 2020لسنة  194قانون رقم و

 )قانون البنك المركزي(

     

 واحد دوالر أمريكي -للسهم:  القيمة االسمية

مليون دوالر أمريكي 800 أخر رأس مال مرخص به  499,502,252 -أخر رأس مال مصدر:  

499,502,252 أخر رأس مال مدفوع أمريكي  دوالر  -رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري:  

 88502رقم 

29/1/1991 

  السيد سالممجدي -عاصم العادلي -إبراهيم أباظة  اسم مسئول االتصال

  شارع التسعين الشمالي التجمع الخامس القاهرة  45 عنوان المركز الرئيسي

 أرقام التليفونات
37498236 /02  

01007777194 الموبايل: -أرقام الفاكس:    37498744/02  

 www.eg-bank.com الموقع االلكتروني

 البريد االلكتروني

imohamed@eg-Bank.com 

aeladly@eg-bank.com  

Masallam@eg-bank.com 
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 هيكل الملكية

من اسهم الشركة فأكثر %5حملة  يةعدد االسهم في تاريخ القوائم المال   النسبة % 

%11.01 55,004,651 شركة مصر للتأمين  

%9.06 45,271,359 شركة مصر لتأمينات الحياة ش ت م م  

يةشركة النعيم القابضة لإلستثمارات المال  42,977,490 60.8%  

شركة مجموعة بوخمسين القابضة ش م ك 

 مقفلة
49,626,568 9.94%  

التجارية الكويت براري شركة  28,193,799 5.64%  

%44.25 221,073,867 اإلجمالي  

 

 األطراف المرتبطة

 النسبة % 2022-12-31هم فيعدد األس المستفيد النهائي  المجموعات المرتبطة

 %20.07 100,276,010 مصر القابضة للتأمين الحياة  لتأميناتللتامين ومصر  مجموعة مصر

 %20.43 102,049,949 عائلة محمد محمود مجموعة عائلة محمد محمود

 %7.52 37,583,346 عائلة الشربتلى مجموعة عائلة الشربتلى

 %7.04 35,160,897 عائلة بخش مجموعة عائلة بخش

 %3.46 17,290,009 عائلة شبكشي شبكشيمجموعة عائلة 

 لالستثمارات  القابضةمجموعة شركة النعيم 
شركة النعيم القابضة 

 لالستثمارات
44,363,096 8.88% 

 %19.76 98,696,683 مجموعه بوخمسين القابضة مجموعة بوخمسين

 %87.16 435,419,990 اإلجمالي

 

 

 

 مجلس اإلدارة 

 كيل مجلس اإلدارةتش
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 اسم العضو مسلسل
صفة العضو )تنفيذي/غير 

 تنفيذي/ مستقل(

عدد األسهم 

 المملوكة

تاريخ االلتحاق 

 وفقا   07/3/2021

ةالنتخابات الجمعي  
 جهة التمثيل

 رائد جواد احمد بوخمسين  1
 رئيس مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي
49,626,568 

وفقا  07/3/2021 

النتخابات الجمعية 

إنتخابه رئيس وتم 

للمجلس في 

31/3/2022 

مجموعة بو خمسين 

 القابضة

 نضال القاسم محمد عصر 2

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 والرئيس التنفيذي 

 والعضو المنتدب

 تنفيذي

555,565 
وفقا   07/3/2021

 النتخابات الجمعية 
 تنفيذي

 محمد عبدالعال محمد خلف هللا 3
 عضو مجلس إدارة

 غير تنفيذي
3,258,900 

وفقا لقرار مجلس 

/ 5/ 5االدارة في 

2021 

الشركة المصرية 

إلنتاج ورق اللينر 

 والفلوتينج

  جاسم حسن زينل 4
 عضو مجلس إدارة

 غير تنفيذي
17,259,611 

وفقا  07/3/2021

 النتخابات الجمعية

الشركة العربية 

 العقارية

 *مصر للتامين  5
 عضو مجلس إدارة

 غير تنفيذي
55,004,651 

ا النتخابات وفق

 الجمعية

07/3/2021  
 شركة مصر للتأمين

 رشا حسن حسن مسعد 6
 عضو مجلس إدارة

 غير تنفيذي
45,271,359 

وفقا لقرار مجلس 

االدارة 

21/12/2021  

شركة مصر 

 لتأمينات الحياة

 شريف محمد فاروق 7

 عضو مجلس إدارة

 -مستقل -غير تنفيذي

 ذو الخبرة 

-- 

وفقا لقرار مجلس 

االدارة 

13/7/2021 

 عضو مجلس إدارة 

 ذو الخبرة -مستقل

  امين ابراهيم عبدالنبي محمد 8
 عضو مجلس إدارة

 مستقل-غير تنفيذي
-- 

وفقا  07/3/2021

 النتخابات الجمعية

 عضو مجلس إدارة 

 مستقل 

 -- تنفيذي-عضو مجلس إدارة  **عمرو محمد توفيق بكير 9
وفقا  07/3/2021

 النتخابات الجمعية
 تنفيذي

  وائل فؤاد جمجوم 10
 عضو مجلس إدارة

 مستقل-تنفيذيغير 
-- 

وفقا  07/3/2021

 النتخابات الجمعية

 عضو مجلس إدارة 

 مستقل

  احمد فاروق وشاحي 11
 عضو مجلس إدارة

 مستقل-غير تنفيذي 
-- 

وفقا  07/3/2021

 النتخابات الجمعية

 عضو مجلس إدارة 

 مستقل

 *في انتظار اختيار مرشح جديد

 2023يناير  31ان تنتهي خدمة سيادتة في  على 2022ديسمبر  5تم قبول استقالة سيادتة بتاريخ  **

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة
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رئيس مجلس االدارة هو الشخص المسئول عن اإلدارة المثلى ألعمال المجلس وتفعيل أدائه وتطوير أعماله، كما تقع على عاتقه 

ة لضمان قيام المجلس بمسئولياته ووظائفه كاملة، والتأكد من أن أعضاء المجلس يدركون أيضا  مسؤولية أخذ كل التدابير الالزم

 .تنفيذيةإلدارة اللالمحددة لمجلس اإلدارة، وتلك التي تم تحديدها  والمهام لحدود والصالحياتل وفقا  دورهم ومسئولياتهم 

 . مهام الرئيس فيما يتعلق بفعالية المجلس:1

 عمل كفريق واحد متماسك وتوفير القيادة الالزمة لتحقيق ذلك.التأكد من أن المجلس ي .1

 ضمان أن لدى المجلس الموارد الكافية لدعم عمله وأنه قد تم تزويد المجلس بالمعلومات كما طلبها. .2

والمسدددداهمة التابعددددة المجلددددس ولجاندددده  اداءتقيدددديم تددددتم علددددى أسدددداا دوري منددددت م لضددددمان  أسددددسوضددددع  التأكددددد مددددن .3

 الفعالة لكل عضو.

 الرئيس فيما يتعلق بإدارة المجلس: . مهام2

 الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة ورئاسة جلسات المجلس أو تفويض أحد اعضاء مجلس اإلدارة بذلك. .1

تمكددددين جميددددع أعضدددداء مجلددددس اإلدارة مددددن المشدددداركة الكاملددددة فددددي أعمددددال وأنشددددطة المجلددددس وضددددمان أن يعمددددل  .2

 المجلس كفريق واحد.

س بمناقشدددة كافدددة البندددود الدددواردة فدددي جددددول األعمدددال واعطائهدددا وقتدددا وافيدددا  مدددن التدددداول التأكدددد مدددن قيدددام المجلددد  .3

 والوصول إلى قرارات مناسبة وواضحة حولها.

التأكدددد مدددن أن هنددداك إجدددراءات مناسدددبة موجدددودة علدددى أرع الواقدددع. بحيدددم تسددداعد علدددى ضدددمان أن يقدددوم المجلدددس   .4

 اللجان وتشكيل عضويتها.  بأعماله بفعالية وكفاءة، بما في ذلك مراجعة هيكل

إلددى اللجددان أو أي مددن أعضدداء المجلددس أو مددديري البنددك التنفيددذيين،  حالددة تفددويض ايددة مسددئوليات فدديالتأكددد مددن أندده  .5

 قد تم تنفيذها حسب تفويض المجلس وأن النتائج قد تم إحاطة المجلس بها.

شدددديحات واالطددددالع علددددى مددددؤهالتهم لجنددددة الحوكمددددة والترخددددالل مقابلدددة المرشددددحين الجدددددد لعضددددوية المجلددددس مددددن   .6

 وخبراتهم والتأكد من رغبتهم لالنضمام للمجلس.

اجتماعدددات المجلدددس يدددتم وفقدددا للضدددوابر الرقابيدددة المقدددررة وحسدددب مدددا تسدددتدعيه الحاجدددة عددددد مدددرات التأكدددد مدددن أن   .7

 وذلك للقيام بواجباته بفعالية.

وجيههدددا بأسدددلوب أمثدددل يسددداهم فدددي إخضددداع اإلدارة المثلدددى الجتماعدددات المجلدددس، مدددن خدددالل ضدددبر المناقشدددات وت  .8

كافدددة بندددود جددددول األعمدددال للمناقشدددات الالزمدددة وعددددم تأجيدددل بعضدددها وعددددم الخدددروج منهدددا إلدددى مواضددديع جانبيدددة 

 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في وقته.
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اراتدده بشددكل ضددمان تمتددع المجلددس بالدددعم الكددافي وتزويدددل بكافددة المعلومددات الضددرورية التددي تسدداعدل فددي اتخدداذ قر  .9

 فعال وسليم.

 السعي لتفعيل دور األعضاء المستقلين من خالل أخذ رأيهم كفريق في بعض األمور والقرارات.  .10

 التصديق على قرارات مجلس اإلدارة والصور المأخوذة منها أو تفويض غيرل بهذل الصالحيات.  .11

فددددي اتجددددال الوصددددول إلددددى اتخدددداذ  مراعدددداة تشددددجيع المناقشددددات وطددددرح األسددددئلة داخددددل غرفددددة االجتماعددددات ودفعهددددا  .12

 الهامة والسليمة في وقت معقول نسبيا . القرارات

اإلشدددرال علدددى تكدددوين جميدددع اللجدددان المنبثقدددة مدددن المجلدددس والتقددددم بتوصدددية إلدددى المجلدددس بالموافقدددة علدددى األسدددماء   .13

 والترشيحات.التي قام بترشيحها لعضوية تلك اللجان بالتشاور مع لجنة الحوكمة 

 

 ئيس فيما يتعلق بالعالقات بين المجلس واإلدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين:مهام الر .3

مهامددددده علدددددى أكمدددددل وجددددده بمدددددا يحقدددددق أفضدددددل مصدددددلحه للبندددددك مدددددع  بإنجدددددازالتأكدددددد مدددددن التدددددزام المجلدددددس  .1

 المصالح. فيضرورة تجنب التعارع 

وغيددددددر األعضدددددداء التنفيددددددذيين  بددددددين وخاصددددددةالحفدددددداظ علددددددى روابددددددر الثقددددددة بددددددين كافددددددة أعضدددددداء المجلددددددس  .2

 التنفيذيين.

 تدعيم عالقة المجلس باإلدارة العليا بالبنك. .3

 .والمساهمينالوقت المناسب ألعضاء المجلس  والدقيقة فيالمعلومات الكافية  إتاحة. التأكد من 4

  أداء لجان المجلس وكذلك فاعلية. التأكد من فاعلية ن ام الحوكمة المطبق لدى البنك 5

. تددددددرأا اجتماعددددددات الجمعيدددددددة العامددددددة العاديدددددددة وغيددددددر العاديددددددة لمسددددددداهمي البنددددددك أو تفدددددددويض أحددددددد أعضددددددداء 6

 مجلس اإلدارة بذلك.

 يمثل رئيس المجلس البنك أمام القضاء والغير. . 7

 

 

   

 العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي
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العاملددددة للبنددددك وهددددو الشددددخص تنفيذيددددة ضددددمن القددددوى  درجددددةطبيعددددي يدددددير عمليددددات البنددددك ويمثددددل أعلددددى  هددددو شددددخص

المسدددددددئول عدددددددن اإلدارة التنفيذيدددددددة اليوميدددددددة والعامدددددددة للبندددددددك أمدددددددام مجلدددددددس اإلدارة ويقددددددددم تقدددددددارير دوريدددددددة لمجلدددددددس 

 اإلدارة وهو عضو بمجلس اإلدارة )عضو منتدب(.

 للبنك العضو المنتدبدور ومهام  فيما يلي 

التأكددددددددد مدددددددددن فاعليتهدددددددددا وتقدددددددددديم تطبيددددددددق االسدددددددددتراتيجيات والسياسدددددددددات المعتمدددددددددة مدددددددددن مجلدددددددددس االدارة و .1

 .مقترحات بشأن تطويرها أو تعديلها

اتخدددددداذ الخطددددددوات واإلجددددددراءات الالزمددددددة لتحديددددددد وقيدددددداا ومتابعدددددده ومراقبددددددة وتحقيددددددق المخدددددداطر وأسدددددداليب  .2

  .مجلس االدارة الحد من تأثيرها وذلك بعد اعتمادها من

ام الرقابدددددة علدددددى كافدددددة العمليدددددات التحقدددددق مدددددن أن ن دددددام الرقابدددددة الداخليدددددة يشدددددمل إجدددددراءات محدددددددل ألحكددددد   .3

 المصرفية بشكل مستمر.

أنشددددددطة  كافددددددةالتأكددددددد مددددددن وجددددددود كددددددوادر مؤهلددددددة مددددددن ذوي الخبددددددرة والمهددددددارات الفنيددددددة الضددددددرورية فددددددي  .4

  .وادارات البنك واالهتمام بالتدريب المستمر والفعال لصقل الخبرات

داخليدددددة والتعليمدددددات الصدددددادرة مدددددن لتحقدددددق مدددددن التدددددزام كافدددددة العددددداملين بكدددددل مدددددن إجدددددراءات البندددددك للرقابدددددة ال .5

 البنك المركزي المصري والجهات الرقابية األخرى.

بشدددددأن مدددددا يتعلدددددق بدددددالتغيرات المطلوبدددددة فدددددي الهيكدددددل التن يمدددددي أو  / لجانددددده رفدددددع التوصددددديات لمجلدددددس االدارة .6

فددددددي السياسددددددات لتيسددددددير تسلسددددددل عمليددددددات البنددددددك فددددددي إطددددددار االلتددددددزام بمبدددددداد  الحوكمددددددة، وكددددددذا التغيددددددرات 

 .ية في حجم واتجال المخاطر وأثر ذلك على اإليرادات والسالمة المالية للمؤسسةالجوهر

 

 

 

 

 

 أمين سر مجلس اإلدارة 
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مدددددددوظفين ممدددددددن تتدددددددوافر فيهمدددددددا المدددددددؤهالت والمواصدددددددفات  البندددددددك مدددددددنمجلدددددددس إدارة  تتكدددددددون إدارة اماندددددددة سدددددددر

محاضدددددددر اجتماعدددددددات ا علدددددددى الحضدددددددور وتددددددددوين مدددددددوال يقتصدددددددر دورههدددددددذل اإلدارة  مسدددددددؤوليات المناسدددددددبة لشدددددددغل

  -ا مهام ومسؤوليات مختلفة نذكر بعضها على النحو االتي: مالمجلس بل له

 مهام ومسؤوليات امين سر )مجلس اإلدارة(

تسدددجيل الحضدددور فدددي االجتماعدددات وذكدددر مدددا إذا كدددان الحضدددور فعليدددا أو مدددن خدددالل االتصدددال الهددداتفي أو االتصدددال  .1

 عبر الفيديو.

جلدددس االجتمددداع عبدددر الهددداتف او الفيدددديو يتعدددين عليددده التأكيدددد فدددي بدايدددة االجتمددداع فدددي حالدددة مشددداركة أحدددد اعضددداء الم .2

 على استالمه كافة المستندات وجدول أعمال االجتماع.

تددددوين محاضدددر اجتماعدددات مجلدددس اإلدارة علدددى نمدددوذج موحدددد وتوقعيهدددا وإرسدددال نسدددخة منهدددا ألعضددداء المجلدددس  .3

 وسائل االتصال. سواء الحاضرين فعليا أو المشاركين عبر-العتمادها

 ضددددمن-التسددددجيالتطريددددق اسددددتخدام جهدددداز تسددددجيل مخصددددص يسددددمح بتددددأمين  عددددن-االجتماعددددات حفددددج تسددددجيالت  .4

 وطبقددددا لضددددوابرسددددجالت البنددددك لمدددددة زمنيددددة تتوافددددق مددددع مددددا تحددددددل سياسددددات البنددددك تطبيقددددا للمتطلبددددات القانونيددددة 

  .والتعليمات الرقابية

جمعيدددددددددات المسددددددددداهمين وضدددددددددمان اسدددددددددتيفاء جميدددددددددع اإلعدددددددددداد والترتيدددددددددب الجتماعدددددددددات مجلدددددددددس اإلدارة و .5

ة والن ددددددددام األساسددددددددي للبنددددددددك ومددددددددا ورد بهددددددددذا الدددددددددليل وكمددددددددوائح الحلددددددددالمتطلبددددددددات القانونيددددددددة وااللتددددددددزام ب

 النعقادها والعمل على ضمان نجاحها.

القيددددددام بالتنسدددددديق واإلعددددددداد لجمددددددع التقددددددارير والعددددددروع والمقترحددددددات وغيددددددر ذلددددددك مددددددن المددددددواد المقدمددددددة  .6

أو جمعيددددددددات المسدددددددداهمين وتزويددددددددد أعضدددددددداء المجلددددددددس والمسدددددددداهمين بهددددددددذل المعلومددددددددات لمجلددددددددس اإلدارة 

 لالطالع عليها.

تزويددددد األعضدددداء بالمعلومددددات والوثددددائق والبيانددددات التددددي سدددديتم مناقشددددتها فددددي اجتمدددداع المجلددددس أو اللجنددددة وترسددددل  .7

بدددل موعدددد الجلسدددة بخطددداب رسدددمي أو عبدددر البريدددد اإللكتروندددي لجميدددع األعضددداء، وذلدددك لدراسدددتها وفهدددم محتواهدددا ق

بوقدددت كدددال ممدددا يمكدددنهم مدددن المشددداركة وإثدددراء االجتمددداع، حيدددم ينبغدددي علدددى األعضددداء مراجعدددة هدددذل المدددواد قبدددل 

 موعد االجتماع بشكل دقيق. 

التأكيدددد علدددى أن جميدددع القدددرارات ومدددا تدددم االتفددداق عليددده مدددن إجدددراءات داخدددل االجتمددداع قدددد تدددم تدوينددده بشدددكل دقيدددق  .8

 ة المتعلقة من االجتماعات السابقة.ومتابعة اإلجراءات واألنشط

 إنشاء وتأسيس آلية فعالة وقوية لتعزيز التواصل مع أعضاء المجلس والعمل على إيجاد روابر وثيقة معهم. .9

 تطوير ومراجعة ومتابعة تنفيذ خطة وجدول اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين. .10

لدددخ( الخاصدددة بمجلدددس اإلدارة والمسددداهمين وتدددوفير مكدددان حفدددج السدددجالت والوثدددائق القانونيدددة )محاضدددر وقدددرارات ا .11

 آمن لحف ها وتسهيل الرجوع إليها.

 القيام بالمراسالت والمكاتبات نيابة عن مجلس اإلدارة وحسب توجيهات مجلس اإلدارة أو رئيسه. .12

ذات المحاف دددة علدددى سدددرية المعلومدددات وجميدددع وثدددائق مجلدددس اإلدارة وجمعيدددات المسددداهمين وغيرهدددا مدددن الوثدددائق  .13

 العالقة.

 االتصال بالجهات الحكومية ذات العالقة والتنسيق معها النعقاد جمعيات المساهمين. .14

تمكدددين المحاسدددب القدددانوني للبندددك مدددن االطدددالع علدددى أصدددول محاضدددر اجتماعدددات المجلدددس واللجدددان المنبثقدددة منددده  .15

بندددك إال إذا اقتضدددت والتأكيدددد علدددى عددددم أخدددذ صدددور مدددن تلدددك المحاضدددر واالكتفددداء بمراجعدددة أصدددولها فدددي مقدددر ال

 الضرورة غير ذلك.

 لس.ـــا على المجــالهــج أعمــرع نتائــك لعــــات وإدارات البنــــاعــة قطـــــافــق مع كـيـــالتنس .16
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س ـان ومجلددددـــددددـال بددددين تلددددك اللجــددددـال الفعـددددـل االتصــددددـا يكفـددددـس بمـلددددــان المجـــددددـجــة لـــددددـافــع كـق مددددـددددـيـالتنس .17

  اإلدارة.

 

 ن مجلس اإلدارة لجا
 

 (2022خالل عام  اللجان المنبثقة من المجلس )تشكيل :اللجانتشكيل 

 

 

 لجنة المراجعة -1

 أسم العضو مسلسل

 

)غير صفة العضو 

 تنفيذي / مـســتـقــل(

المنصب في 

 اللجنة

  

 تاريخ االلتحاق

 

 رئيس اللجنة مستقل-غير تنفيذي أ/أحمد فاروق على وشاحــي 1

انتخابه كرئيس  ، تم15/7/2019لجنة بتاريخ تم االلتحاق بال

وتم تجديد عضويته باللجنة رئيسا   2021يناير  31للجنة في 

 31/3/2022وتم التجديد بتاريخ  7/3/2021في 

 عضو مستقل-غير تنفيذي عيسى جمجـــــــــــومفؤاد أ/وائل  2
في وتم التجديد له  15/7/2019تم االلتحاق باللجنة بتاريخ 

 31/3/2022وتم التجديد بتاريخ  7/3/2021

 عضو مستقل-غير تنفيذي      أ/محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر 3
 حيم تم انضمام سيادته لعضوية اللجنة 

 31/3/2022وتم التجديد بتاريخ  10/8/2021في 

 

 لجنة المخاطر -2

 أسم العضو مسلسل

 

)غير صفة العضو 

 تنفيذي / مـســتـقــل(

المنصب في 

 ةاللجن

  

 تاريخ االلتحاق 

 

 رئيس اللجنة غير تنفيذي أ/ جاسم حسن على زينـــــــل 1

 

وتم تجديد عضويته  15/7/2019تم االلتحاق باللجنة بتاريخ 

 7/03/2021في 

 2022مارا  31انتخابه كرئيس للجنة في  تم

 31/3/2022تم االلتحاق باللجنة بتاريخ     عضو غير تنفيذي رشا حسن حسن مسعد أ/  2

 عضو تنفيذي 1توفيق بكـــــــــــــيرمحمد عمرو  أ/ 3

وتم تجديد عضويته  15/7/2019تم االلتحاق باللجنة بتاريخ 

 31/3/2022وتم التجديد بتاريخ  7/03/2021في 

 

 

                                                           
، و تم تعين األستاذ شريف فاروق عضوا باللجنة  2023 يناير 31على ان تنتهي خدمة سيادتة في  2022ديسمبر  5تم قبول استقالة سيادتة بتاريخ 

  1المخاطر وفقا لقرار مجلس اإلدارة األول لعام 2023
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 لجنة المرتبات والمكافات والتعويضات -3

 أسم العضو مسلسل

 

)غير صفة العضو 

 تنفيذي / مـســتـقــل(

في  المنصب

 اللجنة

  

 تاريخ االلتحاق 

 

 رئيس اللجنة غير تنفيذي أ/ رائد جواد بوخمســـــــين 1

وتم تجديد عضويته  15/7/2019تم االلتحاق باللجنة بتاريخ 

 7/03/2021في 

 2022مارا  31انتخابه كرئيس للجنة في  تم

 عضو مستقل-غير تنفيذي أ/ محمد أمين إبراهيم نصر 2
وتم التجديد بتاريخ  7/03/2021في نة تم االلتحاق باللج

31/3/2022 

 31/03/2022في تم االلتحاق باللجنة  عضو غير تنفيذي محمد عبد العال محمد خلف أ/  3

 

 لجنه الحوكمة والترشيحات -4

 أسم العضو مسلسل

 

)غير صفة العضو 

 تنفيذي / مـســتـقــل(

المنصب في 

 اللجنة

  

 تاريخ االلتحاق 

 

 رئيس اللجنة غير تنفيذي بوخمسين أ/ رائد جواد 1

 7/3/2021حتى  15/7/2019باللجنة بتاريخ  االلتحاقتم 

 حيم انتهت عضويته باللجنة 

 2022مارا  31انتخابه كرئيس للجنة في  تم

 عضو مستقل-غير تنفيذي أ/محمد أمين إبراهيم نصر 2

وتم التجديد بتاريخ  7/3/2021من تم االلتحاق باللجنة 

31/3/2022 

 عضو مستقل-غير تنفيذي أ/أحمد فاروق على وشاحي 3
وتم تجديد عضويته  15/7/2019تم االلتحاق باللجنة بتاريخ 

 31/3/2022وتم التجديد بتاريخ  7/03/2021في 

 لجنة دراسة انظمة االثابة والتحفيز العاملين / المديرين -5

 أسم العضو مسلسل

 

)غير صفة العضو 

 تنفيذي / مـســتـقــل(

صب في المن

 اللجنة

 

 تاريخ االلتحاق

 

 رئيس اللجنة غير تنفيذي أ/ رائد جواد بوخمسين 1

وتم تجديد  15/7/2019تم االلتحاق باللجنة بتاريخ 

 7/03/2021عضويته في 

 2022مارا  31انتخابه كرئيس للجنة في  تم

 31/03/2022في تم االلتحاق باللجنة  عضو مستقل-غير تنفيذي أ/محمد أمين إبراهيم 2



 
 

 إدارة اإلطار الرقابي والحوكمة  المؤسسية  2022تقرير الحوكمة                                                                          10

 

 31/03/2022في تم االلتحاق باللجنة  عضو غير تنفيذي محمد عبد العال محمد خلف أ/  3

 

 سير اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه

 جدول متابعة حضور أعضاء المجلس الجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة 

  مجلس اإلدارة 

 ـــــــــــــــاتمالحظـــــ عدد مرات الحضور أسم العضو مسلسل

 31/3/2022انتهاء مدة العضوية لسيادته في  15/ 4 م/محمد جمال الدين محمد محمود 1

 13/15 أ/نضال القاسم عصر 2
لعقد اجتماعين بدون اعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين وفقا وتعليمات  -

 الحوكمة.

 أ/رائد جواد بو خمسين 3
 

14/15 
 

 13/15 أ/عمرو محمد توفيق بكير 4
لعقد اجتماعين بدون اعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين وفقا وتعليمات  -

 الحوكمة.
  15/15 أ/جاسم حسن على زينل 5

  15/ 15 أ/وائل عيسى جمجوم 6

  15/ 15 أ/أحمد فاروق وشاحي 7

  15/ 15 أ/محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر      8

 10/15 محمد عبدالعالأ/ 9
  2022س اإلدارة باالجتماع )الخامس( لعام اعادة تشكيل مجل

 31/3/2022بتاريخ 

 10/15 أ/رشا حسن حسن مسعد 10
  2022اعادة تشكيل مجلس اإلدارة باالجتماع )الخامس( لعام 

 31/3/2022بتاريخ 

 26/9/2022سيادته بالمجلس في  التحاقتم  4/15 أ/شريف محمد فاروق 11

 

 

 لجنة المراجعة  -1

 مالحظــــــــــــــــــــات عدد مرات الحضور عضوأسم ال مسلسل

  15/15 أ/أحمد فاروق على وشاحــي 1

  15/15 عيسى جمجـــــــــــومفؤاد أ/وائل  2

  15/15 أ/محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر      3

 

 المخاطر   لجنة-2
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 مالحظــــــــــــــــــــات عدد مرات الحضور أسم العضو مسلسل

 وانتهت عضويته باللجنة 31/3/2022حيم تم إنتخاب سيادته رئيسا  للمجلس في  2/8 رائد جواد بو خمســـين أ/ 1

 31/3/2022حيم تم إنتخاب سيادته رئيس اللجنة في  8/8 جاسم حسن على زينــل أ/ 2

  7/8 عمرو محمد توفيق بكير أ/ 3

 31/3/2022عضوا  للجنة في  حيم تم إنتخاب سيادتها 6/8 أ/رشا حسن حسن مسعد 4

 

 المرتبات والمكافآت والتعويضات لجنة- 3

 أسم العضو مسلسل
عدد مرات 

 الحضور
 مالحظــــــــــــــــــــات

 31/3/2022حيم تم إنتهاء عضوية سيادته في  2/4 محمد جمال الدين محمد محمود م/ 1

 4/4 رائد جواد بوخمســـــين أ/ 2

 31/3/2022سا  للجنة في تم إنتخاب سيادته رئي

  2022اعادة تشكيل مجلس اإلدارة باالجتماع )الخامس( لعام 

 31/3/2022بتاريخ 

  4/4 أ/محمد أمين ابراهيم نصر 3

 2/4 أ/محمد عبدالعال 4
  2022اعادة تشكيل مجلس اإلدارة باالجتماع )الخامس( لعام 

 31/3/2022بتاريخ 

 

 لجنة الحوكمة والترشيحات -4

 مالحظــــــــــــــــــــات عدد مرات الحضور م العضوأس مسلسل

 31/3/2022حيم تم إنتهاء عضوية سيادته من البنك في  1/4 محمد جمال الدين محمد محمود م/ 1

 31/3/2022حيم تم إنتخاب سيادته رئيسا  للجنة في  3/4 رائد جواد بوخمســـــين أ/ 2

  4/4 أ/ محمد أمين إبراهيم نصـــر 3

  4/4 أ/ أحمد فاروق على وشاحــي 4

 

 لجنة اإلثابة والتحفيز   -5

 مالحظــــــــــــــــــــات عدد مرات الحضور أسم العضو مسلسل

1/1 أ/ رائد جواد بو خمســـين 1   

1/1 أ/ محمد أمين إبراهيم نصـــر 2   

 أ/ محمد عبدالعال 3
1/1 
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 جلس اإلدارة.م ومسئوليات لجانمهام 

 لمراجعةلجنة ا 

  ختدددارهم مجلدددس اتنفيدددذيين تتكدددون لجندددة المراجعدددة بالبندددك المصدددري الخليجدددي مدددن ثالثدددة أعضددداء مجلدددس إدارة غيدددر

يجدددوز للمجلدددس أن يضدددم إلدددى تشدددكيلها  مسدددتقال ، كمددداالمسدددتقلين ورئددديس اللجندددة مدددن  اللجندددة وأغلدددب أعضددداءاإلدارة 

( مدددن 119وفقدددا للمدددادة )علدددى ذلدددك  لمركدددزياالخبدددرة بعدددد الحصدددول علدددى موافقدددة البندددك  ذويعضدددوا  خارجيدددا  مدددن 

 2020( لسنة 194القانون رقم )

 ا فدددي تحقيدددق بيئدددة رقابيدددة  تسدددهم ا كبيدددر  تخلدددو مدددن المفاجددد،ت. ولدددذلك، فدددإن اللجندددة تبدددادر بددددعم مجلدددس اإلدارة إسدددهام 

 ة الفعالة.واإلدارة العليا والمراجعين الداخليين والخارجيين في تعزيز أسس الحوكمة المؤسسية وتوفير الرقاب

ن ة عالصادرالحوكمة  وفقا وتعليماتلجنة أخرى  أي/مستقل( رئاسة تنفيذيال يشغل رئيس لجنة المراجعة )غير كما 

  2021-11-11البنك المركزي بتاريخ 

 

 مهام ومسئوليات اللجنة

تقددددديمها الددددى مجلددددس اإلدارة  الددددى نزاهتهددددا قبددددل لالطمئنددددانتندددداقش اللجنددددة القددددوائم الماليددددة الدوريددددة والقددددوائم الماليددددة السددددنوية  -

 العتمادها.

أرسددددتها االدارة التنفيذيددددة لتعضدددديد الرقابددددة الداخليددددة وإدارة المخدددداطر وااللتددددزام  التدددديتسددددتعرع اللجنددددة نطدددداق وفاعليددددة الددددن م  -

 سدددتثنائيةاالمدددن خدددالل التقدددارير الدوريدددة و/او  الصدددلة، وذلدددكوالوفددداء بالمتطلبدددات القانونيدددة واللدددوائح الرقابيدددة واألخالقيدددة ذات 

 ويكون من مهام اللجنة استعراع ن م االنذار المبكر بالبنك واقتراح ما يلزم لتحسينها وتطبيقها. عليها،تعرع  التي

تشدددرل اللجندددة علدددى قطددداع التددددقيق الدددداخلي والتفتددديش ويرفدددع تقددداريرل الدوريدددة إليهدددا )يتبدددع رئددديس قطددداع التددددقيق  -

يضدددمن كفددداءة تحقيدددق الحوكمدددة المؤسسدددية بالبندددك( واعتمددداد سياسدددة الدددداخلي والتفتددديش لجندددة المراجعدددة مباشدددرة بمدددا 

 التدقيق الداخلي والتفتيش بالبنك.

تتدددددابع اللجندددددة وتقددددديم أداء مراقبدددددي الحسدددددابات وترفدددددع توصدددددياتها لمجلدددددس االدارة بخصدددددو  تعييدددددنهم أو تغييدددددرهم  -

 وتحديد أتعابهم وتحديد نطاق عملهم.

الحسدددابات السدددتعراع خطدددة ومجدددال الفحدددص للسدددنة  مراقبددديجندددة مدددع االتفددداق علدددى نطددداق المراجعدددة حيدددم تجتمدددع الل -

 المالية اضافة الى تكوين فريق العمل.

مددددن قبددددل قطدددداع االلتددددزام ومددددا يتعلددددق بددددااللتزام بالتعليمددددات الرقابيددددة الصددددادرة مددددن البنددددك  المعدددددةمراجعددددة التقددددارير  -

 والتشريعات واللوائح السارية ذات الصلة. المركزي

قطاع االلتزام باالستقاللية المناسبة وبالموارد واألدوات الكافية التي تمكنه من القيدام بددورل بشدكل فعدال  االطمئنان إلى تمتع -
 تدرا اللجنة المعوقات التى تواجه عمل قطاع االلتزام وتتابع معالجتها. كما وتكفل له سبل تحقيق أهدافه
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قدابي واتخداذ إجدراءات تنفيذيدة فعالدة لمكافحدة عمليدات غسدل تراجع اللجنة سدبل اإلدارة التنفيذيدة فدي إنشداء وتفعيدل ن دام ر -
 األموال وتمويل اإلرهاب.

 
بصددورة مددن التقريددر الصددادر عددن اجتمدداع اللجنددة -بصددفة ربددع سددنوية-تقددوم اللجنددة بموافدداة البنددك المركددزي المصددري -

 .والذي يتضمن أهم المالح ات واإلجراءات المتخذة أو ايه موضوعات ذات أهمية

 طرلجنة المخا 

  تنفيدددذي ورئيسدددها غيدددرأعضددداء أغلدددبهم غيدددر تنفيدددذيين مدددن ثالثدددة  المصدددري الخليجددديتتكدددون لجندددة المخددداطر بالبندددك 

فيمددددا يخددددص تشددددكيل  8/2011تعليمددددات البنددددك المركددددزي المصددددري بشددددأن حوكمددددة البنددددوك بتدددداريخ  بددددالتوافق مددددع

لجندددة، ولددده إبدددداء الدددرأي لجندددة ويسدددتدعي رئددديس قطددداع المخددداطر المركزيدددة لحضدددور جميدددع اجتماعدددات الالأعضددداء 

 والتوصية دون حق التصويت.

  مهام ومسئوليات اللجنة

  مسددداعدة مجلدددس اإلدارة علدددى تحديدددد وتقيددديم مسدددتوي المخددداطر المقبدددول فدددي البندددك وذلدددك مدددن خدددالل رفدددع توصددديات

وز ( لمجلدددس اإلدارة لالعتمددداد والموافقدددة، والتأكدددد مدددن عددددم تجددداRisk Appetiteالمخددداطر والمخددداطر المقبولدددة )

 قطاعات البنك المختلفة لهذا المستوي من المخاطر بعد اعتمادل من قبل مجلس اإلدارة.

  اسددددددتعراع الهيكددددددل التن يمددددددي لقطدددددداع المخدددددداطر وآليددددددات عمددددددل واألوصددددددال الوظيفيددددددة للوظددددددائف داخددددددل

 القطاع ومراجعتها دوريا ووضع التوصيات ذات الشأن قبل االعتماد من مجلس اإلدارة.

 م تقددددددارير رئدددددديس قطدددددداع المخدددددداطر الخاصددددددة باسددددددتراتيجيات إدارة البنددددددك ومراجعتهددددددا تقددددددوم اللجنددددددة باسددددددتال

 وإبداء الرأي فيها.

   التنسددديق مدددع قطددداع المخددداطر فيمدددا يخدددص وضدددع ومراجعدددة كدددل مدددن سياسدددة المخددداطر للبندددك واإلطدددار المؤسسدددي

العدددرع علدددى (، كمدددا تقدددوم بالتوصددديات والتعدددديالت قبدددل Full ERM Frameworkالمتكامدددل لقطددداع المخددداطر )

 مجلس اإلدارة للموافقة.

 .التأكد من استقاللية موظفي قطاع المخاطر من األنشطة التي ينجم عنها تعرع البنك للمخاطر 

  تشدددددددرل اللجنددددددددة علدددددددى الطددددددددرق المسددددددددتحدثة للتعدددددددرل علددددددددى المخدددددددداطر الرئيسدددددددية وأسدددددددداليب إدارة هددددددددذل

 مختلفة مثل:المخاطر، كما تقوم باستالم التقارير التي تغطي فئات المخاطر ال

 السوق مخاطر-مخاطر االئتمان     -

 االلتزام مخاطر-مخاطر السيولة      -
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 التشغيل مخاطر-المخاطر الرقابية    -

 السمعة مخاطر-مخاطر السلوك      -

  رفدددددع التقدددددارير الدوريدددددة حدددددول طبيعدددددة المخددددداطر التدددددي يتعدددددرع لهدددددا البندددددك إلدددددى مجلدددددس اإلدارة لمناقشدددددتها وإبدددددداء

 الرأي فيها.

  تراجدددددع اللجندددددة التقدددددارير الخاصدددددة بتطبيدددددق وتقيددددديم المخددددداطر لكدددددل إدارات البندددددك للتحقدددددق مدددددن كفايدددددة وفعاليدددددة

 الرقابة.

  تراجددددددع اللجنددددددة المواضدددددديع المثددددددارة مددددددن قبددددددل التدددددددقيق الددددددداخلي والتفتدددددديش والمددددددراقبين الخددددددارجيين ومددددددن

صددددديات لسدددددبل العدددددالج البندددددك المركدددددزي المصدددددري التدددددي تدددددؤثر علدددددى إطدددددار قطددددداع المخددددداطر بالبندددددك وتقددددددم تو

 واإلصالح.

  :تشرل اللجنة على تنفيذ أي معايير رقابية أو دولية مثلBasel 1,2,3 ,ICAAP ,...... الخ 

 .تقوم اللجنة بعمل تقييم ذاتي سنوي لفاعلية اللجنة 

 .تقييم أداء رئيس قطاع المخاطر المركزية 

 .ضمان توافر الموارد والن م الكافية لقطاع المخاطر 

 قدمددددددة مددددددن العمددددددالء تتأكددددددد ال لجنددددددة مددددددن قيددددددام اإلدارة التنفيذيددددددة بالبنددددددك بمراجعددددددة قدددددديم الضددددددمانات العينيددددددة الم 

قدمدددددة لهدددددم دوريدددددا  وتحديدددددد اإلجدددددراءات الواجدددددب إتخاذهدددددا لمواجهدددددة  عدددددن التمويدددددل والتسدددددهيالت االئتمانيدددددة الم 

 أي إنخفاع في هذل القيم.

لددددددى األخددددددص مخدددددداطر اإلسددددددتثمار و يعددددددرع علددددددى اللجنددددددة تقيدددددديم ربددددددع سددددددنوى لجميددددددع مخدددددداطر البنددددددك، وع -

شددددأنها لمواجهددددة مددددا يسددددتجد مددددن خدددداطر تواجدددده البنددددك، تمهيدددددا   فدددديءات محف ددددة اإلئتمددددان ومددددا تددددم مددددن اجددددرا

 التقييم. تال لهذاأول إجتماع  فيإلعتمادل من مجلس إدارة البنك 
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 :لجنة المرتبات والمكافآت والتعويضات 

  مددن ثالثددة مددن أعضدداء غيددر تنفيددذيين مددن  المصددري الخليجددي ت بالبنددكوالمكافدد،ت والتعويضدداالمرتبددات لجنددة تتشددكل

 .أعضاء مجلس اإلدارة

 :مهام ومسئوليات اللجنة

  تكدددددون اللجندددددة مسدددددئولة مسدددددئولية مباشدددددرة عدددددن تحديدددددد مكافئدددددات كبدددددار التنفيدددددذين بالبندددددك وتقدددددديم مقترحاتهدددددا

لماليدددددددة بمدددددددا فيهدددددددا بشدددددددأن مكافئدددددددات أعضددددددداء مجلدددددددس اإلدارة، علدددددددى أن يشدددددددمل ذلدددددددك كافدددددددة المعدددددددامالت ا

المرتبدددددات والبددددددالت والمزايدددددا العينيدددددة وأسدددددهم التحفيدددددز وايدددددة عناصدددددر أخدددددري ذات طبيعدددددة ماليدددددة، أخدددددذا  فدددددي 

 االعتبار األهدال المرتقب تحقيقها. 

  التأكددددددددد مددددددددن االهتمددددددددام بوظددددددددائف الرقابددددددددة الداخليددددددددة بالبنددددددددك )إدارة المخدددددددداطر وإدارة االلتددددددددزام والتدددددددددقيق

اإلثابدددددة وان يدددددتم تحديددددددها وفقدددددا  لمدددددا تدددددم تحقيقددددده مدددددن أهددددددال دون اإلخدددددالل  الدددددداخلي والتفتددددديش( مدددددن حيدددددم

 باستقالليتهم. 

  التأكددددددد مددددددن قيددددددام المددددددوارد البشددددددرية بتحليددددددل نتددددددائج دراسددددددة ومراجعددددددة مسددددددتوي المرتبددددددات الممنوحددددددة مددددددن

البندددددددك ومقارنتهدددددددا بالمؤسسدددددددات األخدددددددرى للتحقدددددددق مدددددددن قددددددددرة البندددددددك علدددددددى اسدددددددتقطاب أفضدددددددل العناصدددددددر 

 ها، مع أمكانية االستعانة برئيس الموارد البشرية ودعوته لحضور اجتماعات اللجنة. واالحتفاظ ب

  التأكددددددد مددددددن وجددددددود سياسددددددات واضددددددحة ومكتوبددددددة للمرتبددددددات والمكافدددددد،ت بالبنددددددك ومراجعتهددددددا دوريددددددا وإعددددددادة

تقييمهددددددا بمددددددا يتماشددددددى مددددددع مسددددددتوى المخدددددداطر الددددددذي يتعددددددرع لهددددددا البنددددددك، مددددددع ايضدددددداح األسددددددس القائمددددددة 

التأكدددددد مدددددن قيدددددام مجلدددددس اإلدارة بالتصدددددديق عليددددده وان يدددددتم اإلفصددددداح عدددددن تلدددددك السياسدددددات  عليهدددددا، وكدددددذلك

متضدددددمنا  اإلفصددددداح عدددددن القيمدددددة اإلجماليدددددة لمدددددا يتقاضدددددال العشدددددرون أصدددددحاب المكافددددد،ت والمرتبدددددات األكبدددددر 

فدددددي البندددددك مجتمعدددددين، وعلدددددى أن يشدددددمل ذلدددددك المرتبدددددات والبددددددالت والمزايدددددا العينيدددددة وأسدددددهم التحفيدددددز وأيدددددة 

 ر أخري ذات طبيعة ماليةعناص

  :يتعين أن تأخذ اللجنة في اعتبارها عند القيام بأعمالها ما يلي 
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  مراعددددداة أهددددددال البندددددك طويلدددددة األجدددددل لددددددي وضدددددع سياسدددددات المرتبدددددات والمكافددددد،ت وبددددداألخص عددددددم ربدددددر مكافددددد،ت

 .أعضاء لجان المجلس واإلدارة العليا للبنك بأهدال قصيرة األجل فقر 

  يؤخدددددذ فدددددي االعتبدددددار  أعضددددداء المجلدددددس غيدددددر التنفيدددددذين )بمدددددا فيهدددددا بددددددالت حضدددددور اللجدددددان(عندددددد اقتدددددراح مكافددددد،ت

  .مشاركتهم الفعلية في المجلس مع عدم ربطها بأداء البنك قصير األجل

  مراجعددددددة حجددددددم األجددددددور المتغيددددددرة، وطريقددددددة توزيعهددددددا علددددددى إدارات البنددددددك بندددددداء علددددددى حجددددددم المخدددددداطر وراا

 ، وذلك بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذيةالمال المطلوب لتغطية تلك المخاطر

  التأكددددددد مدددددددن ان تعكدددددددس األجدددددددور المتغيددددددرة للوظدددددددائف ذات األثدددددددر الكبيدددددددر علددددددى مسدددددددتوى المخددددددداطر مسدددددددتوى أداء

البندددددك والمخددددداطر التدددددي تعدددددرع لهدددددا، وأن يدددددتم تحديددددددها بصدددددفة دوريدددددة لمددددددة ال تزيدددددد عدددددن سدددددنة، وصدددددرفها وفقدددددا 

 لمعايير قياا األداء المحددة من قبل البنك.

  يجدددددوز للجنددددددة االسددددددتعانة بالمشدددددورة المهنيددددددة الخارجيددددددة ألداء مهامهدددددا بعددددددد موافقددددددة مجلدددددس اإلدارة مددددددع األخددددددذ فددددددي

 االعتبار تجنب تعارع المصالح".  

  .يعرع الرئيس التنفيذي للبنك عروع المديرين عام أول قبل التعاقد 

 :لجنة الحوكمة والترشيحات 

  غيدددددر تنفيدددددذيين مدددددن  ثالثدددددة اعضددددداءمدددددن  مصدددددري الخليجددددديالالترشددددديحات بالبندددددك الحوكمدددددة و لجندددددةتتكدددددون

 اعضددددداء مجلدددددس اإلدارة وينتخدددددب رئددددديس اللجندددددة مدددددن أعضددددداء اللجندددددة ويدددددتم دعدددددوة رئددددديس قطددددداع االلتدددددزام

لحضددددددور اجتماعددددددات اللجنددددددة لمناقشددددددة الموضددددددوعات المتعلقددددددة  نائددددددب رئدددددديس قطدددددداع المخدددددداطر المركزيددددددةو

 إدارات البنك من أجل أداء مهامها. بمعايير الحوكمة فقر وللجنة أن تستدعي من ترال من

  مهام ومسئوليات اللجنة

  التقيددددديم الددددددوري لن دددددام الحوكمدددددة بالبندددددك وصدددددياغة األدلدددددة والمواثيدددددق والسياسدددددات الداخليدددددة الخاصدددددة بكيفيدددددة

 تطبيق قواعد الحوكمة داخل البنك.

 .التحقق من فاعلية أداء مجلس إدارة البنك المصري الخليجي 

 ميثددددداق الحوكمدددددة للبندددددك والتحقدددددق مدددددن وضدددددعه وتنفيدددددذل بمدددددا يتوافدددددق مدددددع التعليمدددددات  االطمئندددددان الدددددى كفايدددددة

 .الرقابية وتعليمات البنك المركزي
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 الدوريددددددة والمسددددددتمرة لالحتياجددددددات المطلوبددددددة مددددددن المهددددددارات  والمراجعددددددة التعددددددرل علددددددى مرشددددددحين مددددددؤهلين

الت المطلوبددددددة فددددددي ظددددددل ووظددددددائف اإلدارة العليددددددا وإعددددددداد بيددددددان بددددددالمؤهلعضددددددوية مجلددددددس اإلدارة  المناسددددددبة

  تطبيق خطة تتابع السلطة.

  تقدددددديم مقترحدددددات فيمدددددا يتعلدددددق بترشددددديح األعضددددداء المسدددددتقلين، كدددددذلك تقدددددديم مقترحدددددات بشدددددأن تعيدددددين أو تجديدددددد

 عضوية أو استبعاد أحد األعضاء.

  .مراجعة كل لجان مجلس اإلدارة وتدعيم لوائح اللجان للتأكد من تطبيق الحوكمة 

 التقددددددارير الخاصددددددة بتقيدددددديم أداء المجلددددددس والتحقددددددق مددددددن إجددددددراءات التقيدددددديم الددددددذاتي  حفددددددج وتوثيددددددق ومتابعددددددة

 السنوي لمجلس اإلدارة.

  وضدددددددع السياسدددددددات المتعلقدددددددة بمندددددددع أو الحدددددددد مدددددددن األنشدددددددطة والعالقدددددددات و/أو ال دددددددرول التدددددددي يمكدددددددن أن

 تضعف من جودة ن ام الحوكمة بالبنك.

 تقلين والتأكدددددد مدددددن عددددددم وجدددددود أي تعدددددارع التحقدددددق بصدددددفة مسدددددتمرة مدددددن اسدددددتقاللية أعضددددداء المجلدددددس المسددددد

 .مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخري

  التعددددداون مدددددع اإلدارة العليدددددا فدددددي وضدددددع وتددددددعيم المعدددددايير المهنيدددددة االخالقيدددددة وتعزيدددددز ثقافدددددة الرقابدددددة الداخليدددددة

 بالبنك. 

 الهيكددددددل التن يمددددددي للبنددددددك التحقددددددق مددددددن وجددددددود دليددددددل إرشددددددادات يوضددددددح السددددددلطات والمسددددددئوليات المبينددددددة ب

والوصدددددف الدددددوظيفي لهدددددا علدددددى مسدددددتوي البندددددك ويضدددددم أهدددددم إجدددددراءات العمدددددل وواجبدددددات كدددددل مدددددن مجلدددددس 

 .اإلدارة واإلدارة العليا بالبنك

  اإلشدددددرال علدددددى إعدددددداد تقريدددددر حوكمدددددة للبندددددك ككدددددل بصدددددفة دوريدددددة مدددددع ضدددددمان وضدددددع إجدددددراءات مناسدددددبة

 .الستكمال تطبيق تلك القواعد

 وي للبندددددك وبددددداألخص فيمدددددا يتعلدددددق ببندددددود اإلفصددددداح وغيرهدددددا مدددددن البندددددود التدددددي تخدددددص مراجعدددددة التقريدددددر السدددددن

 الحوكمة.
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  اإلشددددددرال علددددددى مدددددددى التددددددزام البنددددددك بتنفيددددددذ اإلجددددددراءات التصددددددحيحية الخاصددددددة بمالح ددددددات تفتدددددديش البنددددددك

 المركزي المصري علي ن ام الحوكمة وأخذها في االعتبار.

  المةةةةةةةةةةةةةةديرين )لجنةةةةةةةةةةةةةةة دراسةةةةةةةةةةةةةةة انظمةةةةةةةةةةةةةةة االثابةةةةةةةةةةةةةةة والتحفيةةةةةةةةةةةةةةز العةةةةةةةةةةةةةةاملين /Esop 

Committee:) 

   عضددددداء غيدددددر تنفيدددددذيين ثالثدددددة أمدددددن  المصدددددري الخليجدددددي والتحفيدددددز بالبندددددكدراسدددددة ان مدددددة اإلثابدددددة لجندددددة تتكدددددون

 من اعضاء مجلس اإلدارة كحد ادني وينتخب رئيس اللجنة من أعضاء اللجنة.

 مهام ومسئوليات اللجنة

 ن / المديرين.يعهد اليها دراسة ان مة االثابة والتحفيز للعاملي -

ت فددددي صددددورة أسددددهم أو حقددددوق ملكيددددة، يجددددب أن تكددددون وفقددددا للمسددددتوى الددددوظيفي، مددددع ي حالددددة مددددنح مكافدددد،فدددد -

 وضع حد أدنى للحيازة.

  لجان اإلدارة التنفيذية

 يفدراسة مهام عمل متخصصة  إليهموتستند  التنفيذية،تستعين اإلدارة التنفيذية بمجموعة متخصصة من اللجان التابعة لإلدارة 

 يليفيما و اللجان، لكافة( TORمرجعية )يتم اعتماد شروط عمل عملها، ومجاالت محددة وذلك لمساعدة اإلدارة التنفيذية على اداء 

 -اللجان: أمثلة على تلك 

  اللجنة التنفيذية 

 لجنة األصول والخصوم 

  لجنة السياسات االئتمانية 

  (1لجنة تسوية الديون المتعثرة لألفراد )لجنة 

  (2لجنة تسوية الديون المتعثرة لألفراد )لجنة 

  (3لجنة تسوية الديون المتعثرة لألفراد )لجنة 

 تسوية الديون المتعثرة للشركات لجنة 

 لجنة متابعة مشروعات ن م المعلومات 
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 لجنة مراقبة تطور نشاط التجزئة المصرفية وعمليات االحتيال 

  لجنة مخاطر العمليات والتشغيل 

 لألفراد(والخدمات المصرفية الجديدة  لجنة المنتجات( 

 لجنة الت لمات 

  لجنة مراجعة تقدير المخاطر والمخصصات القانونية 

 )لجنة الصرافات اآللية )المواقع الخارجية 

 لجنة المشتريات 

  لجنة السالمة والصحة المهنية اإلدارة العامة 

  131لجنة السالمة والصحة المهنية مبني 

 على نشاط الصناديق التابعة للبنك بأنواعها لجنة المتابعة والرقابة  

 لجنة متابعة أعمال أمن المعلومات 

 لجنة اختيار األوراق المالية المتعامل عليها بن ام الشراء بالهامش 

  لجنة التعديالت على حساب الخسائر االئتمانية المتوقعةECL 

  مراجعة سياسات / إجراءات عمل قطاع تكنولوجيا المعلوماتلجنة 

 ة الفتوي والرقابة الشرعيةلجن 

 لجنة دراسة التأمين على أصول البنك 

 لجنة استالم الفروع والمقار. 

 .لجنة مشروع إدارة العمل عن بعد 

 لجنة النشاط الرياضي 

 لجنة الموازنة التقديرية 

 لجنة تقييم ومراجعة نماذج التقييم االئتماني الرقمية 
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 البيئة الرقابية 

  2022: منظومة خطوط الدفاع الثالثة نظام الرقابة الداخلية

 :يتم تصنيف وحدات/قطاعات البنك المصري الخليجي على النحو اآلتي 

 النهج المتبع أمثلة خط الدفاع*

 رقابة مستمرة على مستوى العملية أي نشاط يتعلق بالتعامل المباشر مع العمالء الخط األول

 الخط الثاني

 

، الشئون القانونية، قطاع المخاطر، التطابق وااللتزام

الموارد البشرية، المالية، العمليات، وتكنولوجيا 

 المعلومات

رقابة مستمرة او دورية وفقا  لمستوى 

 المخاطر.

 رقابة دورية وفقا  لمستوى المخاطر. التدقيق الداخلي والتفتيشويتمثل في  الخط الثالث

 دفاع التالي.*ال تنتقل المسئولية الرقابية من خر دفاع إلى خر ال   

 2012ازل يونيو بـــ –المصدر: التدقـيق الداخــلي بالبـــنوك     

 

 

 تعريف خطوط الدفاع الثالثة  

 المسئول عن المخاطر  اوال : خط( الدفاع األول– Risk Owner) 

سددددئولية يتكددددون مددددن كافددددة االدارات والقطاعددددات التشددددغيلية والتنفيذيددددة التددددي تباشددددر األعمددددال بصددددورة يوميددددة وتتحمددددل م

تعريدددف وتقيددديم وإدارة المخددداطر التدددي يدددتم التعدددرع لهدددا بحيدددم ت دددل ضدددمن الحددددود المسدددموح بهدددا والمحدددددة مدددن قبدددل 

 اإلدارة العليا، وتتضمن مسئولياتهم:

 .الحفاظ على ضوابر داخلية فعالة 

 .فاعلية إدارة العمليات التنفيذية وكفاءة استغالل الموارد المتاحة 

 يعزز تحقيق األرباح وتجنب الخسائر. فاعلية إدارة األصول بما 

 .فاعلية تنفيذ السياسات وإجراءات العمل المعتمدة بصفة يومية والعمل على تطويرها وتحديثها بصفة مستمرة 

  المخاطر والعمل على تخفيفها والحد منها. إدارةتحديد وتقييم ومراقبة 

 ( فعالية توفير ن ام إلدارة المعلوماتMISيدعم اتخاذ القرا ).ر المناسب في الوقت المناسب 

 .التأكد من أن إجراءات العمل تتفق مع األهدال واستراتيجية البنك 

 .عّرفة في العمليات والضوابر الرقابية  تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجة أوجه القصور الم 

  اعرل عميلك( تحديم قاعدة بيانات المعلومات األساسية للعمالءKYC.) 

 مرة على مستوى كل عمليةأسلوب رقابة مست 



 
 

 إدارة اإلطار الرقابي والحوكمة  المؤسسية  2022تقرير الحوكمة                                                                          21

 

" تعتبدددر اإلدارة التشدددغيلية / التنفيذيدددة بمثابدددة خدددر الددددفاع األول بمن ومدددة خطدددوط الددددفاع الثالثدددة، وذلدددك ألن الضدددوابر 

الرقابيدددة مصدددممة فدددي ن دددم العمدددل وأسدددلوب إدارة العمليدددات تحدددت اشدددرافهم. وتضدددمن اإلجدددراءات اإلداريدددة واإلشدددرافية 

لعمددل إلدددى جانددب تسدددلير الضددوء علدددى أي خلددل بالضدددوابر الرقابيددة ومعالجتهدددا بمددا يعضدددد حددال كفايتهدددا االلتددزام بدددن م ا

 عدم كفاية العمليات أو األحداث غير المتوقعة ". البيئة الرقابية أو

 )ثانيا : إدارة المخاطر والوظائف الرقابية )خط الدفاع الثاني 

م والحوكمدددة والرقابدددة الداخليدددة وإدارة الجدددودة يتضدددمن خدددر الددددفاع الثددداني جميدددع وحددددات وإدارات المخددداطر وااللتدددزا

... إلدددى جاندددب الوحددددات / القطاعدددات المسددداندة األخدددرى )الشدددئون القانونيدددة والمدددوارد البشدددرية وتكنولوجيدددا المعلومدددات 

 والقطاع المالي ...إلخ( التي تساعد على بناء ضوابر عمل خر الدفاع األول ومراقبته، وتتضمن مسئولياتها:

 العليا في إعداد االستراتيجية العامة للبنك. دعم اإلدارة 

 .دعم سياسات اإلدارة وتحديد األدوار والمسئوليات ووضع أهدال العمل للتنفيذ 

 .توفير اإلطارات المناسبة إلدارة المخاطر وتحديد القضايا والموضوعات المؤثرة سواء المعروفة أو الناشئة 

 للبنك. تعريف االنحرافات في درجة المخاطر المقبولة 

 .معاونة اإلدارة في تطوير العمليات وضوابر العمل لدعم إدارة المخاطر 

  تدددددوفير اإلرشدددددادات والتددددددريب علدددددى عمليدددددة إدارة المخددددداطر وتيسدددددير ومتابعدددددة تنفيدددددذ ممارسدددددات إدارة المخددددداطر

 بصورة فعالة.

 لبندددك معهدددا باإلضدددافة الدددى وتوافدددق أعمدددال وعمليدددات اإللتدددزام بالتشدددريعات والقدددوانين والمتطلبدددات الرقابيدددة ضدددمان ا

 انعكاسها بشكٍل واضح على سياسات وإجراءات البنك.

 ( توفير ن ام كافي وفعال وموثق إلدارة المعلوماتMIS.يدعم عملية اتخاذ القرار بشكل فوري ) 

  تنبيددددده اإلدارة القائمدددددة علدددددى أعمدددددال التشدددددغيل والتنفيدددددذ بالقضدددددايا واألحدددددداث الناشدددددئة وأي تغيدددددرات بالتوجهدددددات

 وابر الرقابية والسيناريوهات المتعلقة بإدارة المخاطر.والض

  لقوانين بدددددددامراقبدددددددة مددددددددى كفايدددددددة وفعاليدددددددة أن مدددددددة الرقابدددددددة الداخليدددددددة ودقدددددددة واكتمدددددددال التقدددددددارير واإللتدددددددزام

 معالجة أوجه القصور في الوقت المناسب. وتدعيم خر الدفاع االول ل واللوائح ذات الصلة

  مدددددددع الحفددددددداظ علدددددددى سدددددددرية هويدددددددة المبلددددددد ( غيدددددددر المشدددددددروعة تدددددددوفير آليدددددددة لإلبدددددددال  عدددددددن الممارسدددددددات(

Whistleblowing mechanism  . 

 .أسلوب رقابة مستمر أو دوري وفقا  لمستوى المخاطر 
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 : المراجعة الداخلية( )خط الدفاع الثالث( والتفتيش )إدارةالتدقيق الداخلي  ثالثا  

ة ولجنددددة المراجعددددة واإلدارة العليددددا ب،ليددددة تأكيددددد مسددددتقلة قطدددداع التدددددقيق الددددداخلي والتفتدددديش يقددددوم بتزويددددد مجلددددس اإلدار

وموضدددوعية حدددول مددددى تطبيدددق سياسدددات البندددك وإجراءاتددده تطبيق دددا فعددداال  ومددددى االسدددتعانة بضدددوابر كافيدددة تدددؤدي دورهدددا 

بفعاليدددة فدددي تخفيدددف المخددداطر الكبدددرى بحيدددم ت دددل مسدددتويات التعدددرع للمخددداطر فدددي نطددداق الحددددود المقبولدددة المسدددموح 

 من مسئولياته ما يلي: بها وتتض

  تطددددددوير خطددددددة تدددددددقيق داخلددددددي ذات اهتمددددددام خدددددددا  بالمخدددددداطر لتشددددددمل كافددددددة وحدددددددات وقطاعددددددات البندددددددك

 التابعة.المساندة والشركات المختلفة بما فيها قطاعات العمليات وقطاعات األعمال والقطاعات 

 م الرقابدددددة وأسدددددس إتبددددداع أسدددددلوب منهجدددددي مدددددن م ومنضدددددبر فدددددي تقيددددديم وتطدددددوير فعاليدددددة إدارة المخددددداطر ون ددددد

 الحوكمة.

  رصدددددددد الفدددددددر  المتاحدددددددة لتحسدددددددين الضدددددددوابر الرقابيدددددددة، إدارة المخددددددداطر وعمليدددددددة الحوكمدددددددة المؤسسدددددددية

 بتكلفة فعالة.

 )إعطاء تأكيد لفاعلية عملية إدارة المخاطر. بهدل مراجعة عملية إدارة المخاطر )خاصة الرئيسية 

  الرئيسية.تقييم عملية توثيق ورفع التقارير الخاصة بالمخاطر 

   التعبير عن مدي االطمئنان إلى صحة تقيم المخاطر وكفاءة إدارتها 

  إطار الحوكمة والمخاطر والرقابة( "تقييم تنفيذ وتطبيق "اإلطار الرقابيGRC framework.) 

 .القيام بالدور االستشاري لتعضيد وتطوير ن م الرقابة الداخلية بالبنك 
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 -والموضح دوره ونطاق عمله من خالل الجدول التالي:  وفقا  لمستوى المخاطرإرساء أسلوب رقابة دوري مستقل 

 

 

 

 دور إدارة المراجعة

 )قطاع التدقيق الداخلى و التفتيش(
 نطاق عملها

إدارة دائمة 

 بالشركة 

اسم مسئول 

 المراجعة الداخلية
 دورية التقارير

نشاط مستقل وموضوعي معنى 

بتزويد لجنة المراجعة ومجلس 

بتوكيد )تعزيز( حول مدى  اإلدارة

كفاءة إدارة المخاطر والحوكمة 

المؤسسية ومدى تطبيق سياسات 

البنك وإجراءاته تطبيقا  فعاال  مع 

االخذ بضوابر كافية تؤدى دورها 

بفاعلية في تخفيف المخاطر الكبرى 

بحيم ت ل مستويات التعرع 

للمخاطر في نطاق الحدود المقبولة 

في والمسموح بها، وبما يسهم 

تحسين مستوى أداء األنشطة 

والعمليات ويساعد البنك في تحقيق 

 أهدافه وتحقيق قيمة مضافة.

يغطددددددى نطدددددداق التدددددددقيق  -

الدددددددددددددداخلي والتفتددددددددددددديش 

جميددددع مددددا يخددددص البنددددك 

مدددددن عمليدددددات وشدددددركات 

ون دددددددددددددددم ومشددددددددددددددداريع 

ومنتجددددددددددددات وأنشددددددددددددطة 

خاصدددددددددة وبمدددددددددا فيهدددددددددا 

العالقددددددددة مددددددددع مقدددددددددمي 

الخددددددددددددددمات وجهدددددددددددددات 

اإلسددددددددددددناد الخددددددددددددارجين 

 والوحددددددددددات التعهيدددددددددد()

الوظيفيددددددددة فدددددددددي كافدددددددددة 

 الوحدات التابعة.

كما تندرج ضمن اعمال 

التدقيق الداخلي والتفتيش 

الضوابر الرقابية األعلى 

مستوى التي يطبقها مجلس 

اإلدارة واإلدارة العليا وكذلك 

البيئة الرقابية المعمول بها 

والضوابر الرقابية المطبقة 

 في إطار كل ن ام.

إدارة دائمة ومن 

مكن تعيين مكتب الم

مراجعة خارجي 

لتنفيذ اعمال تدقيق 

محددة ومتخصصة 

على اعمال معينة 

وذلك بعد الحصول 

على موافقة لجنة 

المراجعة ووفقا  

لسياسات التدقيق 

 الداخلي المعتمدة.

 االستاذ / 

 عمرو حف ى

  تقةةةةةةةةةةةارير المهةةةةةةةةةةةام

 : التفصيلية

  تصددددددر نهايدددددة كدددددل

 مهمة

  التقةةةةةةارير المجمعةةةةةةة

 الدورية: 

 رير السنويالتق: 

يددددددتم إصدددددددارل بددددددالربع 

األول مدددددددددددددن العدددددددددددددام 

التدددددالي للعدددددرع علدددددى 

لجندددددددددددددة المراجعدددددددددددددة 

مدددددددددددددن كدددددددددددددل  15/2)

 عام(

  التقددددددددددددددارير الربددددددددددددددع

 سنوية:

يددددددتم إصدددددددارها بدايددددددة 

كددددددل ربددددددع عددددددن الربددددددع 

السددددددابق للعددددددرع علددددددى 

لجندددددددددددددددة المراجعدددددددددددددددة 

(1/1،5/1،8/11) 

 :التقارير الطارئة 

حسب تقدير اإلدارة العليا 

 .وحسب الموضوع
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 إدارة المخاطر

و مخاطر االئتمان و مخاطر تشغيل  الحوكمة والرقابة الداخلية للعمليات)مثال: قطاع المخاطر جميع وحدات المخاطر إدارةتضمن ت

وإدارة الجودة والشئون القانونية والموارد البشرية  االلتزام... إلى جانب الوحدات / القطاعات المساندة األخرى )العمليات( 

 وتتضمن مسئولياتها: ومراقبته،...إلخ( التي تساعد على بناء ضوابر عمل خر الدفاع األول  الماليا المعلومات والقطاع وتكنولوجي

 .دعم اإلدارة العليا في إعداد االستراتيجية العامة للبنك 

 .دعم سياسات اإلدارة وتحديد األدوار والمسئوليات ووضع أهدال العمل للتنفيذ 

 اسدددددددبة إلدارة المخددددددداطر وتحديدددددددد القضدددددددايا والموضدددددددوعات المدددددددؤثرة سدددددددواء المعروفدددددددة أو تدددددددوفير اإلطدددددددارات المن

 الناشئة.

 .تعريف االنحرافات في درجة المخاطر المقبولة للبنك 

 .معاونة اإلدارة في تطوير العمليات وضوابر العمل لدعم إدارة المخاطر 

 عددددددددة تنفيددددددددذ ممارسددددددددات إدارة تددددددددوفير اإلرشددددددددادات والتدددددددددريب علددددددددى عمليددددددددة إدارة المخدددددددداطر وتيسددددددددير ومتاب

 المخاطر بصورة فعالة.

  ضدددددددمان االلتدددددددزام بالتشدددددددريعات والقدددددددوانين والمتطلبدددددددات الرقابيدددددددة وتوافدددددددق أعمدددددددال وعمليدددددددات البندددددددك معهدددددددا

 باإلضافة الى انعكاسها بشكٍل واضح على سياسات وإجراءات البنك.

  التأكد من( توفير ن ام كافي وفعال وموثق إلدارة المعلوماتMISيدعم ) .عملية اتخاذ القرار بشكل فوري 

  تنبيدددددده اإلدارة القائمددددددة علددددددى أعمددددددال التشددددددغيل والتنفيددددددذ بالقضددددددايا واألحددددددداث الناشددددددئة وأي تغيددددددرات بالتوجهددددددات

 والضوابر الرقابية والسيناريوهات المتعلقة بإدارة المخاطر.

 اللتدددددزام بدددددالقوانين واللدددددوائح مراقبدددددة مددددددى كفايدددددة وفعاليدددددة أن مدددددة الرقابدددددة الداخليدددددة ودقدددددة واكتمدددددال التقدددددارير وا

 ذات الصلة ومعالجة أوجه القصور في الوقت المناسب.

 .أسلوب رقابة مستمر أو دوري وفقا  لمستوى المخاطر 
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  مخدددددداطر إدارة حيددددددم تعتبددددددر ، مخدددددداطر التشددددددغيل بقطدددددداعوضددددددع االطددددددر و السياسددددددات و االجددددددراءات الخاصددددددة

تطبيدددددددق احددددددددث الممارسدددددددات  كدددددددذلك ميدددددددة، وجدددددددزء اليتجدددددددزأ مدددددددن اعمدددددددال البندددددددك اليو العمليدددددددات و التشدددددددغيل

تطددددددددوير و تنفيددددددددذ السياسددددددددات الخاصددددددددة بمخدددددددداطر  كددددددددذلك و المرونددددددددة المؤسسددددددددية، و باسددددددددتمرارية االعمددددددددال

 مات.تكنولوجيا المعلو

 االلتزام قطاع

 ويتضمن إطار عمل االلتزام المحاور األساسية التالية:

 يددددد واسددددتكمال االحتياجددددات الوظيفيددددة لمواكبددددة النمددددو تدددددعيم قطدددداع االلتددددزام مددددن خددددالل تطددددوير الهيكددددل التن يمددددي وتحد

 .الحالي والمتوقع لحجم أعمال البنك بصفة دورية وفقا لتطور حجم األعمال ومستهدفات خطة العمل

  العمدددل علدددى تطدددوير وتحدددديم السياسدددات واإلجدددراءات وأليدددات العمدددل الخاصدددة بأعمدددال قطددداع االلتدددزام بشدددكل مسدددتمر بمدددا

 اللتزام األساسية وأليات إدارة المخاطر ذات الصلة.يتضمن معايير ومتطلبات ا

  وتصددنيف   تطبيدق معددايير وأليددات تطبيددق قواعددد التعددرل علددى الهويددة والعنايددة الواجبددة والتحددديم الدددوري للبيانات/المسددتندات

لي واسدتخراج التقدارير المخاطر ومتطلبات قانون الفاتكا للعمالء الجدد والحاليين بصفه مستمرة وتسجيل البيانات على الن ام اآل

 الرقابية الالزمة أليا.

   ببددددرامج  وااللتددددزامإتبدددداع األليددددات المسددددتخدمة للكشددددف عددددن العمددددالء واألطددددرال المرتبطددددة والمعددددامالت بقددددوائم الح ددددر

 واإلجراءات والضوابر ذات الصلة.من خالل الن ام اآللي للكشف على قوائم الح ر العقوبات الدولية والمحلية 

 ر الالزمدددة لتعدددامالت المدددوظفين ومتابعدددة حسددداباتهم بصدددفه دوريددده باإلضدددافة الدددى العمدددل علدددى تطدددوير أليدددات وضدددع الضدددواب

لمكافحدددة غسدددل األمدددوال وتطبيدددق  اآللددديمدددن خدددالل الن دددام  وتقدددارير متابعدددة حسدددابات العمدددالء / العمليدددات غيدددر العاديدددة

 معايير وإجراءات اإلبال  عن العمليات المشتبه بها.

 قابددددة المكتبيدددة ومتابعدددة توافددددق األنشدددطة و المعدددامالت التددددي يقدددوم بهدددا البنددددك و عمالئددده مدددع التعليمددددات تطدددوير أليدددات الر

( 1الرقابيددددة وتقيدددديم مخدددداطر غسددددل األمددددوال / تمويددددل اإلرهدددداب المرتبطددددة بهددددا مددددن خددددالل مراجعدددده مسددددبقه لكددددل مددددن )

( المنتجدددددات و 2ها / تحدددددديثها )السياسدددددات و إجدددددراءات و أدلدددددة العمدددددل ونمددددداذج البندددددك الجديددددددة والقائمدددددة قبدددددل إصددددددار

( التحددددويالت والمعددددامالت بددددالعمالت 3الخدددددمات وعقددددود وأعمددددال التعهيددددد الجديدددددة والقائمددددة قبددددل تفعيلهددددا / تحددددديثها )
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( العمدددالء مرتفعدددي المخددداطر و عمدددالء الفاتكدددا قبدددل فدددتح الحسددداب / تحدددديم 4األجنبيدددة قبدددل التنفيدددذ وفقدددا لمعدددايير محدددددل )

( العمدددالء والمعدددامالت الماليدددة قبدددل إمرارهدددا 6الشدددكاوى الدددواردة مدددن العمدددالء و الجهدددات الرقابيدددة )( متابعدددة 5البياندددات )

( اإلعالنددددات و حمددددالت التددددرويج 7علددددى الن ددددام األلددددي للكشددددف علددددى قددددوائم الح ددددر و العقوبددددات المحليددددة و الدوليددددة )

مدددن خدددالل تقدددارير دوريدددة يدددتم مراجعتهدددا  والمراسدددالت الخارجيدددة. باإلضدددافة الدددى تفعيدددل أعمدددال الرقابدددة المكتبيدددة الالحقدددة

 عن طريق قطاع اإللتزام.

 إطددار عمددل الرقابددة الميدانيددة علددى فددروع وإدارات البنددك عددن طريددق قطدداع اإللتددزام مددن خددالل الفحددص الميددداني  تفعيددل

جلدددس وتفعيدددل الخطدددر التنفيذيدددة ذات الصدددلة بالتنسددديق مدددع القطاعدددات الرقابيدددة األخدددرى وعدددرع التقدددارير الالزمدددة علدددى م

 اإلدارة ولجنة المراجعة.

  تدددددريب العدددداملين الجدددددد والحدددداليين بالبنددددك فددددي مجددددال االلتددددزام المصددددرفي ومكافحددددة غسددددل األموال/تمويددددل اإلرهدددداب

 وفقا لسياسة ومعايير التدريب المعتمدة من خالل برامج تدريبيه متخصصة. التدريبوتطوير أليات 

 اللتدددزام فدددي مجدددال االلتدددزام ومكافحدددة غسدددل األمدددوال باإلضدددافة الدددى البدددرامج تلبيدددة االحتياجدددات التدريبيدددة للعددداملين بقطددداع ا

 الخاصة بتنمية المهارات الالزمة لتطوير األداء.

  (اإللتزاممتابعة أعمال وحدة حماية حقوق العمالء )وحدة منفصلة تتبع وترفع تقاريرها لقطاع 

  هويدددددددة المبلددددددد ( وى سدددددددرية مدددددددع الحفددددددداظ علدددددددالمشدددددددروعة )غيدددددددر  الممارسددددددداتتدددددددوفير آليدددددددة لإلبدددددددال  عدددددددن

Whistleblowing mechanism  . 

 دور قطاع االلتزام:

 في تقييم أثر التغيرات بالبيئة المحيطة على نشاط البنك  -

الخ( وعالميدددة..يدددتم تحديدددد أثدددر التغيدددرات المحيطدددة بالبندددك )تعدددديالت تشدددريعية، تعليمدددات رقابيدددة، أحدددداث محليدددة وإقليميدددة 

ت وتقيددديم األثدددار المترتبدددة عليهدددا ومددددى الحاجدددة الدددى اتخددداذ إجدددراءات احترازيدددة إضدددافية أو مدددن خدددالل تحليدددل تلدددك التغيدددرا
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المتبعدددة بالبندددك مدددع تحديدددد المسدددئوليات  الواجبدددة العنايدددةتعدددديل فدددي السياسدددات واإلجدددراءات والمعدددايير الداخليدددة ومعدددايير 

 .بهدل تحقيق االلتزام وإدارة المخاطر المرتبطة بتلك التغيرات وفقا للحالة

 التحقق من أن المنتجات واإلجراءات الجديدة تتماشي مع البيئة القانونية  -

يقددددوم قطدددداع االلتددددزام بمراجعددددة اإلجددددراءات )الجديدددددة والقائمددددة( قبددددل إصدددددارها أو تحددددديثها أو تعددددديلها باإلضددددافة الددددى 

االلتدددزام وغسدددل األمدددوال/  مراجعدددة المنتجدددات قبدددل تفعيلهدددا للتحقدددق مدددن توافقهدددا مدددع التعليمدددات الرقابيدددة وتقيددديم مخددداطر

 تمويل اإلرهاب ذات الصلة.

 

 

 تدعيم ثقافة االلتزام  -

سياسددددددات االلتددددددزام والتعليمددددددات الرقابيددددددة ومعددددددايير مكافحددددددة غسددددددل األمددددددوال وتمويددددددل  يقددددددوم قطدددددداع االلتددددددزام بتعمدددددديم

ال / اإلرهدددددداب باإلضددددددافة الددددددى عقددددددد الدددددددورات التدريبيددددددة فددددددي مجددددددال االلتددددددزام المصددددددرفي ومكافحددددددة غسددددددل األمددددددو

 تمويل اإلرهاب.

 توفير التدريب الكافي للعاملين -

يددددددتم تدددددددريب العدددددداملين الجدددددددد والحدددددداليين المسددددددتهدفين بالتدددددددريب فددددددي مجددددددال االلتددددددزام المصددددددرفي ومكافحددددددة غسددددددل 

مددددددن خددددددالل بددددددرامج تدريبيدددددده متخصصددددددة عددددددن طريددددددق قطدددددداع االلتددددددزام باإلضددددددافة الددددددى األمدددددوال / تمويددددددل اإلرهدددددداب 

مددددددع إدارة التدددددددريب بالتنسدددددديق وفقددددددا لسياسددددددة ومعددددددايير التدددددددريب المعتمدددددددة وتخصصددددددة االسددددددتعانة بجهددددددات خارجيدددددده م

      التابعة لقطاع الموارد البشرية. 
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يددددددتم تلبيددددددة االحتياجددددددات التدريبيددددددة للعدددددداملين بقطدددددداع االلتددددددزام فددددددي مجددددددال االلتددددددزام ومكافحددددددة غسددددددل األمددددددوال بمددددددا 

فحدددددددة غسددددددل األمدددددددوال / تمويددددددل اإلرهددددددداب يتضددددددمن الشدددددددهادات المتخصصددددددة فدددددددي مجددددددال اإللتدددددددزام المصددددددرفي ومكا

 باإلضافة الى البرامج الخاصة بتنمية المهارات الالزمة لتطوير األداء.

 المؤسسية  إدارة اإلطار الرقابي والحوكمة

تقددددددوم " إدارة اإلطددددددار الرقددددددابي والحوكمددددددة المؤسسددددددية" التابعددددددة لقطدددددداع المخدددددداطر المركزيددددددة بتطبيددددددق خطددددددر عمددددددل 

 -زمنية معتمدة بهدل: 

قواعدددددد ومعدددددايير الحوكمدددددة المؤسسدددددية فدددددي إطدددددار بندددددود تعليمدددددات الحوكمدددددة  الرقدددددابي،يدددددق مسدددددتهدفات اإلطدددددار تطب -

تعليمددددددات البنددددددك ووالمنشددددددورات الالحقددددددة لهددددددا وقددددددانون  2011الصددددددادرة عددددددن البنددددددك المركددددددزي المصددددددري فددددددي 

 المركزي المصري أو أي تكليفات تصدر من إدارة البنك.

 مراقب الحسابات

 المنبثقة من مجلس اإلدارة باآلتي: تقوم لجنة المراجعة

  ممددددددن تتددددددوافر فدددددديهم الشددددددروط المنصددددددو  عليهددددددا فددددددي  –اقتددددددراح تعيددددددين السدددددديدين / مراقبددددددي الحسددددددابات

قدددددانون مزاولدددددة مهندددددة المحاسدددددبة والمراجعدددددة بمدددددا فدددددي ذلدددددك الكفددددداءة والسدددددمعة والخبدددددرة الكافيدددددة والمسدددددجلين 

فدددددددي األمدددددددور المتعلقدددددددة باسدددددددتقالتهما أو وتحديدددددددد أتعابهمدددددددا، والن دددددددر  –لددددددددى البندددددددك المركدددددددزي المصدددددددري 

الجهددددددداز المركدددددددزي  وقدددددددانون 2020لسدددددددنة  194 رقدددددددمإقالتهمدددددددا، وبمدددددددا ال يخدددددددالف أحكدددددددام القدددددددانون 

 للمحاسبات.
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  إبدددددداء الدددددرأي فدددددي شدددددأن اإلذن بتكليدددددف مراقبدددددي الحسدددددابات بدددددأداء خددددددمات لصدددددالح البندددددك بخدددددالل مراجعدددددة

 بما ال يخل بمقتضيات استقاللهما.القوائم المالية، وفي شأن األتعاب المقدرة عنها، و

   يدددددتم رفدددددع توصدددددية لجندددددة المراجعدددددة بتعيدددددين مراقبدددددي الحسدددددابات إلدددددى مجلدددددس االدارة ثدددددم إلدددددى الجمعيدددددة العامدددددة

للبنددددددك لالعتمدددددداد، كمددددددا يجددددددب أن يكددددددون مراقددددددب الحسددددددابات مسددددددتقال تمامددددددا  عددددددن البنددددددك وأعضدددددداء مجلددددددس 

 ن تدخل مجلس اإلدارة.إدارته، ويجب أن يكون محايدا  وأن يكون عمله محصنا  م

   سددددددنوات و )كشددددددخص  5ال يجددددددب أن يسددددددتمر مراقددددددب الحسددددددابات )كشددددددخص طبيعددددددي( فددددددي عملدددددده أكثددددددر مددددددن

 سنوات، طبقا  لتعليمات البنك المركزي المصري في هذا الشأن. 10اعتباري( أكثر من 

 ندددددك عمدددددن علدددددى التقريدددددر الدددددذي يعددددددل الب ويلتدددددزم البندددددك بقيدددددام مراقدددددب الحسدددددابات بتقدددددديم نسدددددخة مدددددن تقريدددددرل

 بهدددددا،مددددددى التزامددددده بقواعدددددد الحوكمدددددة إلدددددى الجهدددددة اإلداريدددددة طبقدددددا  لقواعدددددد الحوكمدددددة واإلفصددددداح المعمدددددول 

 ويقدم هذا التقرير أيضا  إلى الجمعية العامة للمساهمين.

 اإلفصاح والشفافية

 المعلومات الجوهرية واإلفصاح المالي وغير المالي

اليدددة وكدددذا االحدددداث وابدددال  البورصدددة المصدددرية بتلدددك المعلومدددات ونشدددرها يدددتم االفصددداح عدددن المعلومدددات الماليدددة وغيدددر الم

بالشاشددددات الخاصددددة بالبورصددددة المصددددرية كمددددا يددددتم نشددددر القددددوائم الماليددددة بصددددفة ربددددع سددددنوية بجريدددددتين يددددوميتين واسددددعتي 

 االنتشار وذلك بخالل الموقع اإللكتروني للبنك الذي يتم تحديثه بصفة دورية، كما يتم اآلتي:

 الهيئدددة والبورصدددة بقدددرارات الجمعيدددة العامدددة العاديدددة وغيدددر العاديدددة فدددور انتهائهدددا وبحدددد أقصدددى قبدددل بددددء أول  موافددداة

جلسدددة تدددداول تاليدددة النتهددداء االجتمددداع، كمدددا تلتدددزم الشدددركة بموافددداة البورصدددة خدددالل اسدددبوع علدددى األكثدددر مدددن تددداريخ 

 س اإلدارة.انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجل
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  موافددداة البورصدددة بمحاضدددر اجتماعدددات الجمعيدددة العامدددة المصددددق عليهدددا مدددن قبدددل الجهدددة اإلداريدددة المختصدددة وذلدددك

 خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.

  موافدددداة الهيئددددة والبورصددددة بملخددددص القددددرارات المتضددددمنة أحددددداث جوهريددددة الصددددادرة عددددن مجلددددس إدارتهددددا فددددور

 د أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية النتهاء االجتماع.انتهائها وبح

   موافددداة الهيئدددة والبورصدددة ببيدددان معتمدددد مدددن مجلدددس إدارة البندددك بدددأهم نتدددائج أعمالهدددا مقارندددة بدددالفترة المقابلدددة وفقدددا

أو  للنمدددوذج المعدددد لدددذلك مدددن البورصدددة وذلدددك فدددور انتهددداء مجلدددس اإلدارة مدددن الموافقدددة علدددى القدددوائم الماليدددة السدددنوية

الربدددع سدددنوية )الدوريدددة( تمهيددددا  إلحالتهدددا لمراقدددب الحسدددابات ليصددددر بشدددأنها تقريدددرل، علدددى أن يدددتم ذلدددك اإلفصددداح 

 عقب انتهاء االجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية النتهاء االجتماع.

 ية أو كليهما.اإلعالن عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات األسهم المجان 

  ومضددداعفاتها  %5اإلفصددداح عندددد تجددداوز أو انخفددداع مدددا يملكددده أحدددد المسددداهمين واألطدددرال المرتبطدددة بددده لنسدددبة

مدددن عددددد األوراق الماليدددة الممثلدددة لدددرأا مدددال الشدددركة المقيددددة بالبورصدددة أو حقدددوق التصدددويت بهدددا، بمدددا فدددي ذلدددك 

 ب لها.األسهم التي تم االكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق االكتتا

  اإلفصددداح عدددن الخطدددة االسدددتثمارية المسدددتقبلية وتوجهدددات المسددداهم بشدددأن إدارة الشدددركة إذا بلغدددت النسدددبة المشدددترال

 أو أكثر من رأا مال الشركة أو حقوق التصويت فيها. %25منه واألطرال المرتبطة به 

 ألحكدددام التدددي تدددؤثر فدددي اإلفصددداح عدددن صددددور أي أحكدددام تحكددديم أو أحكدددام قضدددائية فدددي أي مرحلدددة التقاضدددي بتلدددك ا

المدددالي أو فدددي حقدددوق حملدددة أوراقهدددا الماليدددة أو يكدددون لهدددا تدددأثير علدددى أسدددعار التدددداول أو علدددى القدددرار االسدددتثماري  مركزهدددا

 للمتعاملين.

 

 من خالل الجدول التالي:  وذلك 2022 المخالفات واألحكام الصادرة على الشركة خالل عام 

المفروضة على الشركة خالل العاماألحكام والمخالفات والغرامات  مسلسل  إيضاحات  

1-  

 .2022ال توجد أحكام تم تنفيذها على البنك خالل عام  -

لسنة  1033رقم تم صدور حكم أول درجه في الدعوى المقامة من محاف ة اإلسكندرية  -

اقتصادي القاهرة ضد البنك وشركة العقاد لألعمال الهندسية المدعي عليه الثاني  2022

 والقاضي منطوقة: 29/11/2022حكم محكمة أول درجة بتاريخ وصدر 

المبل  محل خطاب  بصفته: أوال: بإلزام المدعي علية األول أصليا  بأن يؤدي حكمت المحكمة

جم )مليون ومائتان وسبعون ألفا  وتسعمائة  1270905بمبل   100315/184الضمان 

أصليا  لصالح المدعي بصفته  وخمسة جنيها ( والصادر من البنك المدعي علية األول

من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في  %5"المستفيد" وألزمته بسداد عائد قانوني بواقع 

وحتى تمام السداد وألزمت البنك المدعي علية األول أصليا  بمصروفات  13/4/2022

 الدعوي األصلية شامله خمسه وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

شدددكال  وي الموضدددوع بدددإلزام المددددعي عليدددة األول فرعيدددا   الفرعيدددةبدددول الددددعوي ثانيدددا : بق

 - 
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المقضدددي بهدددا علدددى البندددك المددددعي فرعيدددا بموجدددب  الماليدددةبصدددفته بسدددداد للبندددك المبدددال  

الحكددددم الصددددادر بالدددددعوي األصددددلية وألزمتدددده بمصددددروفات الدددددعوي الفرعيددددة وخمسدددده 

 .وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة

 الحكم من جانبنا.وتم استئنال 

 

 عالقات المستثمرين 

يدددتم تحديدددد مسدددئول عالقدددات المسدددتثمرين بقدددرار مدددن مجلدددس ادارة البندددك ويحضدددر اجتمددداع الجمعيدددة العامدددة للمسددداهمين كمدددا 

 يقوم مسئول عالقات المستثمرين بما يلي:

رين كمدددا يقدددوم بتوزيدددع يكدددون مسدددئوال عدددن االتصدددال بالبورصدددة والدددرد علدددى االستفسدددارات مدددن المسددداهمين والمسدددتثم -

 النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة.

وضددع خطدددة عمددل إلدارتددده تتضدددمن سياسددة اإلفصددداح الخاصدددة بالشددركة وااللتدددزام بكافدددة القددوانين واللدددوائح والقواعدددد  -

 ورصة.وإجراءات القيد ومتطلبات اإلفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والب

يكدددون علدددى علدددم باتجدددال اإلدارة العليدددا والخطدددر االسدددتراتيجية ومدددا تتخدددذل مدددن قدددرارات وخاصدددة الجوهريدددة وااللتدددزام  -

 بالحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي ال تكون في حكم المعرفة العامة.

تقيدددديم بأعمددددال وخطددددر الشددددركة مددددن اإلفصدددداح للمحليددددين المدددداليين، المسددددتثمرين الحدددداليين والمحتملددددين ومؤسسددددات ال -

 خالل االجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.

نقددددل حالددددة السددددوق إلددددى اإلدارة العليددددا والمسدددداعدة فددددي إعددددداد رد الشددددركة علددددى أسددددئلة واستفسددددارات المسددددتثمرين  -

 ن من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة. واإلعالم والمحليين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكو

 

 أدوات اإلفصاح

 تقرير مجلس اإلدارة السنوي 

  يقددددددوم البنددددددك بإصدددددددار تقريددددددر مجلددددددس اإلدارة وتقريددددددر الحوكمددددددة بشددددددكل سددددددنوي، وتقددددددارير االفصدددددداح بشددددددكل

 دوري مما يجعل المعلومات الخاصة بالبنك واضحة طبقا  لمبدأ اإلفصاح والشفافية.

  لسدددددنة  159سدددددنويا  طبقدددددا  لمدددددا ورد بقدددددانون الشدددددركات رقدددددم  تقريدددددر مجلدددددس اإلدارةك بإصددددددار يقدددددوم البندددددكمدددددا

 والئحته التنفيذية، للعرع على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية. 1981
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 تقرير اإلفصاح 

عالقددددات يقددددوم البنددددك بإصدددددار تقريددددر إفصدددداح ربددددع سددددنوي ي عددددد مددددن قةبددددل اإلدارة الماليددددة للبنددددك وبدددداألخص إدارة 

  -المستثمرين بها يتضمن ما يلي: 

 .بيانات االتصال بالشركة 

 .مسئول عالقات المستثمرين وبيانات االتصال به 

  فأكثر من أسهم الشركة. %5هيكل المساهمين الذين يملكون نسبة 

 .هيكل المساهمين اإلجمالي موضحا  به األسهم حرة التداول 

 .تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة 

 رات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.التغي 

 .تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة 

 

 االستدامة والمسئولية المجتمعية للبنك 

االستدامة في البنوك تعني نهج األعمال التي تخلق قيم طويلة األجل للعمالء والموظفين من خالل وضع أهدال واستراتيجيات 

 البيئة الطبيعية.تهدل الي الحفاظ على 

 تجاه الموظفين -1

البنك المصري الخليجي أن التطوير الشخصي لموظفيه ضروري لنمو ونجاح البنك. كما يري أن تلبية توقعات  يؤمن

الموظفين وتع يم مستويات الرضا الوظيفي لديهم هو عنصر حاسم في نجاح البنك. ومن أجل مواكبة احتياجات موظفي 
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التدريب والتطوير من خالل توفير عدد كبير من الدورات التدريبية المختلفة. كما انه يهدل الي البنك، يستثمر البنك في 

 تقديم بيئة مالئمة صحية للعمل لهم.

 تجاه البيئة -2

على الصعيد البيئي يقوم البنك بالعديد من المبادرات الداخلية التي تهدل الى تبنى ممارسات صديقة للبيئة تهدل الى 

إدارة الموارد والممتلكات وتحقيق الكفاءة التشغيلية، حيم يتم إعادة تدوير مع م المواد المستخدمة بالبنك توفير الطاقة و

استخدام األوراق  عن وتصميم الفروع الجديدة بمواد عازلة للصوت تقلل من الضوضاء وتمتصها. كما يمتنع البنك

  .لفروعباستخدام شاشات الكترونية با فيوالمنشورات في الدعاية ويكت

 تجاه الشباب -3

إن توجه البنك المصري الخليجي الي شريحة العمرية للشباب والذي ي هر من خالل تقديم خدمات مميزة ومنتجات تخدم 

اء في وظائفهم أو من خالل األعمال الخاصة من المؤسسات الصغيرة ومتطلباتهم وتساعدهم على تحقيق أهدافهم س

تهم في العمل وزيادة اإلنتاجية من خالل تزويدهم باألدوات المناسبة والتدريب والمتوسطة وذلك من أجل تعزيز مهارا

 والبيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الموقع االلكتروني 

يتدددددوافر لدددددددى البنددددددك موقدددددع خددددددا  بدددددده علدددددى شددددددبكة المعلومددددددات الدوليدددددة بدددددداللغتين العربيددددددة واإلنجليزيدددددة ويددددددتم مددددددن 

  )bank.com-www.eg (للمستخدم،وب سهل خالله اإلفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسل

 المواثيق والسياسات  

 ميثاق األخالق والسلوك المهني 
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ميثددداق داخلدددي بالبنددك عدددن األخدددالق والسددلوك المهندددي، يشدددمل مجموعددة مدددن القددديم التددي تعمدددل علدددى  تددم اعتمددداد وتعمدديم

البشدددرية  لمدددواردوأخالقيدددات المهندددة داخدددل الشدددركة والمسدددؤول عنهدددا إدارة اضدددبر وتن ددديم قواعدددد السدددلوك الدددوظيفي 

  نشرات توعية خاصة بالميثاق وتصدر بصورة شهرية لجميع العاملين بإدارات البنك

  سياسة تتابع السلطةSuccession Planning 

فدددددرا   كجدددددزء ال يتجدددددزأ مدددددن التخطدددددير بعيدددددد المددددددى والتأهدددددب فدددددي حالدددددة خطةةةةةة التعاقةةةةةب الةةةةةوظيفي سدددددتخدمت

تحتويددددده هدددددذل المناصدددددب مدددددن أهميدددددة قصدددددوى فدددددي سدددددير أعمدددددال وأنشدددددطة  الوظدددددائف فدددددي اإلدارة العليدددددا لمدددددا

اإلدارة علدددددى أكمدددددل وجددددده وفراغهدددددا بشدددددكل مفددددداجع كاسدددددتقالة أو وفددددداة أو مدددددرع قدددددد يعندددددي اضدددددطراب شدددددديد 

التعيين فدددددي أداء البندددددك فدددددي حدددددين أن إحاللهدددددا مدددددن الدددددداخل يدددددوفر كثيدددددر مدددددن الوقدددددت والجهدددددد والمدددددال مقارندددددة بددددد

 .من الخارج

تهدددددل هددددذل الخطددددة لتحديددددد الفجددددوة بددددين القدددددرات واإلمكانيددددات التددددي يتمتددددع بهددددا كددددل مرشددددح علددددى حدددددة حاليددددا 

 مقارنة بالقدرات واإلمكانيات المطلوبة، لتحمل مسئوليات وأدوار أكبر في مجاالت محددة.

ل خطددددددر التدددددددريب وعليدددددده يددددددتم وضددددددع خطددددددة تطددددددوير فرديددددددة لكددددددل مرشددددددح. ويددددددتم متابعددددددة تنفيددددددذ واسددددددتكما

المعتمددددددة كمدددددا يجدددددب متابعدددددة أداء المواهدددددب المسدددددتهدفة والمتميدددددزة تبعدددددا  للتغيدددددرات التدددددي تطدددددرأ علدددددى البندددددك 

بشدددددددكل دوري، لمراعددددددداة أي تطدددددددورات داخليددددددددة أو خارجيدددددددة قدددددددد تدددددددؤثر علددددددددى عمليدددددددة تخطدددددددير التعاقددددددددب 

 .األمر ذلك الوظيفي، مما يجعل البنك أكثر جاهزية إلجراء أي تغييرات أساسية عندما يتطلب

  المشروعةالممارسات غير سياسة اإلبالغ عن Whistleblowing  

بمدا يتضدمن القيدام بأعمدال  "Whistleblowing Policy" تفعيدل سياسدة "اإلبدال  عدن الممارسدات غيدر المشدروعة

 ية المبل (.الحاالت المبل  عنها واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها )مع الحفاظ على سرية هو والتحري بشأنالفحص 

 واألطراف ذات العالقة واألطراف المرتبطة  تعامل الداخليين 

  تحكدددددم عمليدددددات تدددددداول الدددددداخليين علدددددى أسدددددهم الشدددددركة  التددددديتفصدددددح الشدددددركة عدددددن محدددددددات العمل/اآلليدددددات

وتن دددددديم العالقددددددات مددددددع األطددددددرال ذوي العالقددددددة وإبددددددرام عقددددددود المعاوضددددددة طبقددددددا  لقواعددددددد الجهددددددات الرقابيددددددة 

 لتتبع تلك العمليات. اإلفصاح المعد لهذا الغرع نموذجبويسترشد 
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  يدددددددتم اإلفصددددددداح عدددددددن التعدددددددامالت مدددددددع األطدددددددرال ذات العالقدددددددة ضدددددددمن القدددددددوائم الماليدددددددة المعروضدددددددة علدددددددى

  -الجمعية العامة للبنك، ويح ر على األطرال ذات العالقة االتي: 

  تصدددددددرها الشددددددركة خددددددالل تعامددددددل أيددددددا  مددددددن الددددددداخليين والمجموعددددددة المرتبطددددددة بهددددددم علددددددى ايددددددة أوراق ماليددددددة

 خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية. 

  فددددددأكثر بمفددددددردهم او مددددددن خددددددالل المجموعددددددة المرتبطددددددة  %20تعامددددددل أي مددددددن المسدددددداهمين الددددددذين يملكددددددون

 بهم إال بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.

  رأا المددددددال والمسددددددئولين بهددددددا او تعامددددددل أعضدددددداء مجلددددددس إدارة الشددددددركة ايددددددة كانددددددت نسددددددبة مسدددددداهمتهم فددددددي

األشددددخا  الددددذين فددددي إمكددددانهم االطددددالع علددددى معلومددددات غيددددر متاحددددة للغيددددر ويكددددون لهددددا تددددأثير علددددى سددددعر 

 الورقة المالية، شراء 

 .أو بيع هذل األوراق المالية التي تتعلق بها هذل المعلومات 

 

 

 تعامالت الداخليين على أسهم الشركة 

 

 ديسمبر  31سهم في  1,206,208ليين بالبنك المصري الخليجي بلغت عدد أسهم تعامالت الداخ

2022 

 
 

 المسئولية االجتماعية والبيئية 

  علدددددى الصدددددعيد  مدددددن المبدددددادرات التعليميدددددة والصدددددحية باالشدددددتراك فدددددي العديدددددد البندددددك المصدددددري الخليجدددددييقدددددوم

تمويددددددل  ت مثددددددلالتعليمددددددي يتعدددددداون البنددددددك مددددددع كليددددددة االقتصدددددداد بجامعددددددة القدددددداهرة فددددددي العديددددددد مددددددن المبددددددادرا

  ربي الى القسم اإلنجليزي بالكلية.طالب من القسم الع 10انتقال 

  كمدددددددا يقدددددددوم البندددددددك بتقدددددددديم منحدددددددة تعليميدددددددة بالجامعدددددددة االمريكيدددددددة بالقددددددداهرة ويقدددددددوم برعايدددددددة العديدددددددد مدددددددن

 المبادرات التي تقدمها مؤسسة اناكتاا لدعم طالب الجامعات على مستوى الجمهورية.
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  بهيدة فيالنداا لألطفدال ومستشد مستشدفيصحية، يتعاون البندك مدع العديدد مدن المستشدفيات مثدل صعيد المبادرات العلى ،

 . 19-القصر العيني لمواجهة ازمة الكوفيد فيباإلضافة الى مساهمات البنك الى مستش

 استهدفت دعم  استكماال لرؤية البنك لدعم الشباب، أطلق البنك العديد من المبادرات من اهمها مبادرة "مع الشباب" التي

 القطاعات تأثيرا .  أكثر الذين كانوا من freelancers الـ شباب

 الصعيد البيئي يقوم البنك بالعديد من المبادرات الداخلية التي تهدل الى تبنى ممارسات صديقة للبيئة تهدل الى  على

من  روع الجديدة بمواد عازلة للصوت تقللتوفير الطاقة وإدارة الموارد والممتلكات وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتصميم الف

باستخدام شاشات الكترونية  فياستخدام األوراق والمنشورات في الدعاية ويكت عن كما يمتنع البنك الضوضاء وتمتصها،

                                                   بالفروع.

 مثدل مؤسسدة االورمدان وبندك الكسداء المصدري وبندك الغدذاء  كما يقوم البندك بالتعداون مدع العديدد مدن المؤسسدات الخيريدة

 المصري.

 29/1/2023القاهرة                


