الهيئــة العامــة للرقـابــة الماليــة
تقرير حوكمـة البنك المصري الخليجي عن عام 2019
بيانات عن الشركة- :

اسم الشركة

البــــنــك المـصــري الخلــيجــي

غرض الشركة

مباشرة جميع الخدمات والعمليات المصرفية والمالية المصرح بها للبنوك التجارية وبنوك االستثمار
.وبنوك االعمال طبقا للقانون رقم  43لسنة  1974وتعديالته

المدة المحددة للشركة

 30عاما

تاريخ القيد بالبورصة- :

1983/11/17

القانون الخاضع له الشركة

قانون رقم ( )8لسنة 1997

القيمة االسمية للسهم- :

واحد دوالر أمريكي

أخر رأس مال مرخص به

 500مليون دوالر أمريكي

أخر رأس مال مصدر- :

390,617,799

أخر رأس مال مدفوع

دوالر أمريكي 390,617,799

رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري- :

اسم مسئول االتصال

إبراهيم أباظة  -محمود عبد الونيس  -مجدي السيد سالم

عنوان المركز الرئيسي
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أرقام التليفونات

02/ 37498236
الموبايل01007777194 :

الموقع االلكتروني

www.eg-bank.com

البريد االلكتروني

imohamed@eg-Bank.com
Mabdelwanes@eg-Bank.com
Masallam@eg-bank.com

رقم

أرقام الفاكس- :

88502

1991/1/29

02/37498744

1

الجمعية العامة للمساهمين
هيكل الملكية
المستفيد النهائي

عدد األسهم في 31-12-2019

النسبة %

حملة  % 5من أسهم البنك فأكثر
شركة مصر للتأمين

مصر القابضة للتأمين

43,014,414

%11.01

شركة مصر لتأمينات الحياة ش ت م م

مصر القابضة للتأمين

35,402,843

%9.06

38,202,018

%9.78

38,808,678

%9.94

22,047,950

%5.64

177,475,903

%45.43

شركة النعيم القابضة لالستثمارات ش م م
مجموعه بو خمسين القابضة ش م ك مقفلة
شركة براري الكويت التجارية

شركة النعيم القابضة
لالستثمارات
مجموعه بو خمسين
القابضة
مجموعه بو خمسين
القابضة

اإلجمالي

األطراف المرتبطة
المجموعات المرتبطة
مجموعة مصر للتامين ومصر لتأمينات الحياة
مجموعة عائلة محمد محمود
مجموعة عائلة الشربتلى
مجموعة عائلة بخش
مجموعة عائلة شبكشي
مجموعة شركة النعيم القابضة لالستثمارات
مجموعة بوخمسين

اإلجمالي

المستفيد النهائي

عدد األسهم في 31-12-2019

النسبة %

مصر القابضة للتأمين

78,417,257

%20.08

عائلة محمد محمود

79,804,519

%20.43

عائلة الشربتلى

29,390,711

%7.52

عائلة بخش

27,496,337

%7.04

عائلة شبكشي

13,521,036

%3.46

شركة النعيم القابضة
لالستثمارات

38,368,012

%9.82

مجموعه بوخمسين القابضة

77,183,884

%19.76

344,181,756

%88.11

مجلس اإلدارة
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تشكيل مجلس اإلدارة
مسلسل

اسم العضو

صفة العضو (تنفيذي/غير
تنفيذي /مستقل)

عدد األسهم
المملوكة

تاريخ االلتحاق
2018/3/31
وفقاً النتخابات
الجمعية

جهة التمثيل

رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي

10,275,820

 31/3/2018وفقا
النتخابات الجمعية

شخصي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي
والعضو المنتدب
تنفيذي

--

 31/3/2018وفقا
النتخابات الجمعية

تنفيذي

38,808,678

1

محمد جمال الدين محمد
محمود

2

نضال القاسم محمد عصر

3

رائد جواد بو خمسين

عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي

4

❖ امين احمد كمال كفافي

عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي

2,548,507

5

جاسم حسن زينل

عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي

13,497,261

8/5/2019

6

حســــين عطا هللا حســـين

عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي

43,014,414

29/7/2018

شركة مصر للتأمين

7

ريهام مهيب السعيد إبراهيم

عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي

35,402,843

24/11/2019

شركة مصر
لتأمينات الحياة

8

عمرو رؤوف حسن محمد

عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي

--

9

❖ حسن عبد الرحمن شربتلي

عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي

330,446

10

فهد حسين شبكشي

عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي

--

11

عمرو محمد توفيق بكير

عضو مجلس إدارة-تنفيذي

--

31-03-2018
وفقا النتخابات
الجمعية
31/3/2018
وفقا النتخابات
الجمعية

31/3/2018
وفقا النتخابات
الجمعية
31/3/2018
وفقا النتخابات
الجمعية
تم تقديم استقالته
بتاريخ
2019/7/15
31/3/2018
وفقا النتخابات
الجمعية

مجموعة بو خمسين
القابضة
الشركة المصرية
إلنتاج ورق اللينر
والفلوتينج
الشركة العربية
العقارية

عضو مجلس ادارة
ذو خبره
عضو مجلس ادارة
عن مساهمين
عضو مجلس إدارة
عن مساهمين
تنفيذي

12

وائل فؤاد جمجوم

عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي -مستقل

--

8/5/2019

مستقل

13

احمد فاروق وشاحي

عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي  -مستقل

--

9/7/2019

مستقل

❖ رهنا بموافقة البنك المركزي المصري
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رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس االدارة هو الشخص المسئول عن اإلدارة المثلى ألعمال المجلس وتفعيل أدائه وتطوير أعماله ،كما تقع على عاتقه أيضا ً
مسؤولية أخذ كل التدابير الالزمة لضمان قيام المجلس بمسئولياته ووظائفه كاملة ،والتأكد من أن أعضاء المجلس يدركون دورهم
ومسئولياتهم وفقا ً للحدود والصالحيات والمهام المحددة لمجلس اإلدارة ،وتلك التي تم تحديدها لإلدارة التنفيذية.

 .1مهام الرئيس فيما يتعلق بفعالية المجلس:
أ .التأكد من أن المجلس يعمل كفريق واحد متماسك وتوفير القيادة الالزمة لتحقيق ذلك.
ب .ضمان أن لدى المجلس الموارد الكافية لدعم عمله وأنه قد تم تزويد المجلس بالمعلومات كما طلبها.
ج .باالشــتراك مــع رئــيس لجنــة الحوكمــة والترشــيحات والمكافــ ت ،التأكــد مــن وضــع أســس تقيــيم تــتم علــ أســاس دوري
منتظم لضمان اداء المجلس ولجانه والمساهمة الفعالة لكل عضو.
. 2مهام الرئيس فيما يتعلق بإدارة المجلس:
أ .الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة ورئاسة جلسات المجلس أو تفويض أحد اعضاء مجلس اإلدارة بذلك.
ب .تمكــين جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن المشــاركة الكاملــة فــي أعمــال وأنشــطة المجلــس وضــمان أن يعمــل المجلــس
كفريق واحد.
ج .التأكــد مــن قيــام المجلــس بمناقشــة كافــة البنــود الــواردة فــي جــدول األعمــال واعطائهــا وقتــا وافيــا مــن التــداول والوصــول
إل قرارات مناسبة وواضحة حولها.
د .التأكـــد مـــن أن هنـــاك إجـــراءات مناســـبة موجـــودة علــ أرض الواقـــع .بحيــ تســـاعد علــ ضـــمان أن يقـــوم المجلـــس
بأعماله بفعالية وكفاءة ،بما في ذلك مراجعة هيكل اللجان وتشكيل عضويتها.
ه .التأكــد مــن أنــه مت ـ تــم تفــويض مســجوليات إل ـ اللجــان أو أي مــن أعضــاء المجلــس أو مــديري البنــك التنفيــذيين ،قــد تــم
تنفيذها حسب تفويض المجلس وأن النتائج قد تم إحاطة المجلس بها.
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و .يجـــوز لـــه مقابلـــة المرشـــحين الجـــدد لعضـــوية المجلـــس الـــذين تـــم ترشـــيحهم مـــن قبـــل لجنـــة الحوكمـــة والترشـــيحات
والمكاف ت واالطالع عل مجهالتهم وخبراتهم والتأكد من رغبتهم لالنضمام للمجلس.
ز .التأكــد مــن أن اجتماعــات المجلــس تعقــد ثمــاني مــرات عل ـ األقــل خــالل العــام طبقــا لقــرار البنــك المركــزي ،وحســب مــا
تستدعيه الحاجة وذلك للقيام بواجباته بفعالية.
ح .اإلدارة المثلــ الجتماعــات المجلــس ،مــن خــالل ضــبط المناقشــات وتوجيههــا بأســلوب أمثــل يســاهم فــي إخضــاع كافــة
بنــود جــدول األعمــال للمناقشــات الالزمــة وعــدم تأجيــل بعضــها وعــدم الخــروج منهــا إلــ مواضــيع جانبيــة واتخــاذ
القرارات المناسبة بشأنها في وقته.
ط .ضــمان تمتــع المجلــس بالــدعم الكــافي وتزويــدل بكافــة المعلومــات الضــرورية التــي تســاعدل فــي اتخــاذ قراراتــه بشــكل
فعال وسليم.
ي .السعي لتفعيل دور األعضاء المستقلين من خالل أخذ رأيهم كفريق في بعض األمور والقرارات.
ك .التصديق عل قرارات مجلس اإلدارة والصور المأخوذة منها أو تفويض غيرل بهذل الصالحيات.
ل .مراعــاة تشــجيع المناقشــات وطــرح األســئلة داخــل غرفــة االجتماعــات ودفعهــا فــي اتجــال الوصــول إلــ اتخــاذ القــ ارارت
الهامة والسليمة في وقت معقول نسبيا.
م .اإلشــرا

عل ـ تكــوين جميــع اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس والتقــدم بتوصــية إلــ المجلــس بالموافقــة عل ـ األســماء التــي

قام بترشيحها لعضوية تلك اللجان بالتشاور مع لجنة الحوكمة والترشيحات والمكاف ت.
ن .العمــل بشــكل متواصــل عل ـ تطــوير المجلــس وذلــك حرصــا عل ـ تســيير األمــور بأســلوب مبنــي عل ـ القــيم واألخالقيــات
السامية والمساهمة في الوصول إل قرارات سليمة تحفظ حقوق المساهمين وتضمن الشفافية وتحمل المسجولية.
 .3مهام الرئيس فيما يتعلق بالعالقات بين المجلس واإلدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين:
 .1التأكـــد مـــن التـــزام المجلـــس بإنجـــاز مهامـــه علـ ـ أكمـــل وجـــه بمـــا يحقـــق أفضـــل مصـــلحه للبنـــك مـــع ضـــرورة
تجنب التعارض في المصالح.
 .2الحفــــاظ علــــ روابــــط الثقــــة بــــين كافــــة أعضــــاء المجلــــس وخاصــــة بــــين األعضــــاء التنفيــــذيين وغيــــر
التنفيذيين.
 .3تدعيم عالقة المجلس باإلدارة العليا بالبنك.
 .4التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب ألعضاء المجلس والمساهمين.
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 .5التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق لدى البنك وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس
 .6تــــرأس اجتماعــــات الجمعيــــة العامــــة العاديــــة وغيــــر العاديــــة لمســــاهمي البنــــك أو تفــــويض أحــــد أعضــــاء مجلــــس
اإلدارة بذلك.
 .7تمثيــــل البنــــك فــــي عالقتــــه مــــع الويــــر وأمــــام القضــــاء وكافــــة الجهــــات الرســــمية والخاصــــة وابــــرام العقــــود
وااللتزامـــات وكـــل مـــا مـــن شـــأنه ،كمـــا لـــه حـــق التوقيـــع نيابـــة عـــن البنـــك وتصـــري

أمـــور البنـــك وتحقيـــق

أغراضـــه وكافـــة المهـــام التـــي يكلفـــه بهـــا مجلـــس اإلدارة ولـــه الحـــق فـــي توكيـــل الويـــر فـــي المرافعـــة والمدافعـــة
عن البنك بتفويض من المجلس.
 .8التحقـــق مـــن إتبـــاع جميـــع القـــوانين واللـــوائح والتعليمـــات التـــي تصـــدرها الســـلطات الحكوميـــة والعمـــل بموجـــب
النظـــــام األساســـــي للبنـــــك وغيـــــرل مـــــن االتفاقيـــــات وذلـــــك لضـــــمان صـــــحة وفعاليـــــة اجتماعـــــات المجلـــــس
وقراراته.

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي
 مهام الرئيس التنفيذي ()CEOالـــرئيس التنفيـــذي شـــخد طبيعـــي يـــدير عمليـــات البنـــك ويمثـــل أعلـــ رتبـــة تنفيذيـــة ضـــمن القـــوى العاملـــة للبنـــك
وهـــــو الشـــــخد المســـــئول عـــــن اإلدارة التنفيذيـــــة اليوميـــــة والعامـــــة للبنـــــك أمـــــام مجلـــــس اإلدارة ويقـــــدم تقـــــارير
دورية لمجلس اإلدارة وهو عضو بمجلس اإلدارة (عضو منتدب).
• فيما يلي ،دور ومهام الرئيس التنفيذي للبنك
 -1تطبيــــق االســــتراتيجيات والسياســــات المعتمــــدة مــــن مجلــــس االدارة والتأكــــد مــــن فاعليتهــــا وتقــــديم مقترحــــات
بشأن تطويرها أو تعديلها.
 -2اتخــــاذ الخطــــوات واإلجــــراءات الالزمــــة لتحديــــد وقيــــاس ومتابعــــه ومراقبــــة وتحقيــــق المخــــاطر وأســــاليب الحــــد
من تأثيرها وذلك بعد اعتمادها من مجلس االدارة.
-3

التحقــــق مــــن أن نظــــام الرقابــــة الداخليــــة يشــــمل إجــــراءات محــــددل ألحكــــام الرقابــــة علــــ كافــــة العمليــــات
المصرفية بشكل مستمر.

 -4التأكــــد مــــن وجــــود كــــوادر مجهلــــة مــــن ذوي الخبــــرة والمهــــارات الفنيــــة الضــــرورية فــــي كافــــه أنشــــطة
وادارات البنك واالهتمام بالتدريب المستمر والفعال لصقل الخبرات.
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 -5لتحقــــق مــــن التــــزام كافــــة العــــاملين بكــــل مــــن إجــــراءات البنــــك للرقابــــة الداخليــــة والتعليمــــات الصــــادرة مــــن
البنك المركزي المصري والجهات الرقابية األخرى.
 -6رفــــع التوصــــيات لمجلــــس االدارة بشــــأن مــــا يتعلــــق بــــالتويرات المطلوبــــة فــــي الهيكــــل التنظيمــــي أو فــــي
السياســـات لتيســـير تسلســـل عمليـــات البنـــك فـــي إطـــار االلتـــزام بمبـــاد الحوكمـــة ،وكـــذا التويـــرات الجوهريـــة
في حجم واتجال المخاطر وأثر ذلك عل اإليرادات والسالمة المالية للمجسسة.

أمين سر مجلس اإلدارة
تتكــــون إدارة امانـــــة ســـــر مجلـــــس إدارة البنـــــك مـــــن مــــوظفين ممـــــن تتـــــوافر فيهمـــــا المـــــجهالت والمواصـــــفات
المناســــبة لشــــول مســــجوليات هــــذل اإلدارة وال يقتصــــر دورهمــــ ا علــــ الحضــــور وتــــدوين محاضــــر اجتماعــــات
المجلس بل لهما مهام ومسجوليات مختلفة نذكر بعضها عل النحو االتي- :

 مهام ومسؤوليات امين سر (مجلس اإلدارة) .1تســجيل الحضــور فــي االجتماعــات وذكــر مــا إذا كــان الحضــور فعليــا أو مــن خــالل االتصــال الهــاتفي أو االتصــال عبــر
الفيديو.
 .2فــي حالــة مشــاركة أحــد اعضــاء المجلــس االجتمــاع عبــر الهــات
استالمه كافة المستندات وجدول أعمال االجتماع.

او الفيــديو يتعــين عليــه التأكيــد فــي بدايــة االجتمــاع عل ـ

 .3تـــدوين محاضـــر اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة علـ ـ نمـــوذج موحـــد وتوقعيهـــا وإرســـال نســـخة منهـــا ألعضـــاء المجلـــس
العتمادها-سواء الحاضرين فعليا أو المشاركين عبر وسائل االتصال.
 .4حفــظ تســجيالت االجتماعــات -عــن طريــق اســتخدام جهــاز تســجيل مخصــد يســمح بتــأمين التســجيالت-ضــمن ســجالت
البنـــك لمـــدة زمنيـــة تتوافـــق مـــع مـــا تحـــددل سياســـات البنـــك تطبيقـــا للمتطلبـــات القانونيـــة وطبقـــا لضـــوابط والتعليمـــات
الرقابية.
 .5اإلعـــــداد والترتيـــــب االجتماعـــــات مجلـــــس اإلدارة وجمعيـــــات المســـــاهمين وضـــــمان اســـــتيفاء جميـــــع المتطلبـــــات
القانونيـــة وااللتـــزام بلـــ وائح الحوكمـــ ة والنظــــام األساســـي للبنــــك ومـــا ورد بهــــذا الـــدليل النعقادهــــا والعمـــل علـــ
ضمان نجاحها.
 .6القيــــام بالتنســــيق واإلعــــداد لجمــــع التقــــارير والعــــروض والمقترحــــات وغيــــر ذلــــك مــــن المــــواد المقدمــــة لمجلــــس
اإلدارة أو جمعيات المساهمين وتزويد أعضاء المجلس والمساهمين بهذل المعلومات لالطالع عليها.
 .7تزويــــد األعضــــاء بالمعلومــــات والوثــــائق والبيانــــات التــــي ســــيتم مناقشــــتها فــــي اجتمــــاع المجلــــس أو اللجنــــ ة
وترســـل بخطـــاب رســـمي أو عبـــر البريـــد اإللكترونـــي لجميـــع األعضـــاء ،وذلـــك لدراســـتها وفهـــم محتواهـــا قبـــل
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موعــــد الجلســــة بوقــــت كــــا

ممــــا يمكــــنهم مــــن المشــــاركة وإثــــراء االجتمــــاع ،حيــ ـ ينبوــــي علــ ـ األعضــــاء

مراجعة هذل المواد قبل موعد االجتماع بشكل دقيق.
 .8صياغة جدول أعمال مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين وقرارات المجلس وقرارات
المساهمين والشركاء ،والحصول عل موافقة رئيس مجلس اإلدارة عليها قبل عرضها عل المجلس.
 .9صــــياغة وتســــجيل محاضــــر اجتماعــــات مجلــــس اإلدارة وتــــدوين قراراتــــه فــــي ســــجالت البنــــك وتوقيعهــــا إلــ ـ
جانب رئيس مجلس اإلدارة.
 .10التأكيـــد علـ ـ أن جميـــع القـــرارات ومـــا تـــم االتفـــاق عليـــه مـــن إجـــراءات داخـــل االجتمـــاع قـــد تـــم تدوينـــه بشـــكل
دقيق ومتابعة اإلجراءات واألنشطة المتعلقة من االجتماعات السابقة.
 .11إنشــــاء وتأســــيس ليــــة فعالــــة وقويــــة لتعزيــــز التواصــــل مــــع أعضــــاء المجلــــس والعمــــل علــ ـ إيجــــاد روابــــط
وثيقة معهم.
 .12تطوير ومراجعة ومتابعة تنفيذ خطة وجدول اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين.
 .13حفـــــظ الســـــجالت والوثـــــائق القانونيـــــة (محاضـــــر وقـــــرارات الـــــخ) الخاصـــــة بمجلـــــس اإلدارة والمســـــاهمين
وتوفير مكان من لحفظها وتسهيل الرجوع إليها.
 .14القيام بالمراسالت والمكاتبات نيابة عن مجلس اإلدارة وحسب توجيهات مجلس اإلدارة أو رئيسه.
 .15المحافظـــــة علــــ ســـــرية المعلومـــــات وجميـــــع وثـــــائق مجلـــــس اإلدارة وجمعيـــــات المســـــاهمين وغيرهـــــا مـــــن
الوثائق ذات العالقة.
 .16االتصال بالجهات الحكومية ذات العالقة والتنسيق معها النعقاد جمعيات المساهمين.
 .17الترتيــــب والتنســــيق للقيــــام ببرنــــامج البنــــك التعريفــــي ألعضــــاء مجلــــس اإلدارة المنتخبــــين حــــديثا وفقــــا لبــــرامج
واسس اجراءات تعري

العضو الجديد المحددة بهذا الدليل.

 .18تمكـــــين المحاســـــب القـــــانوني للبنـــــك مـــــن االطـــــالع علــــ أصـــــول محاضـــــر اجتماعـــــات المجلـــــس واللجـــــان
المنبثقـــة منـــه والتأكيـــد علـــ عـــدم أخـــذ صـــور مـــن تلـــك المحاضـــر واالكتفـــاء بمراجعـــة أصـــولها فـــي مقــــر
البنك إال إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.
 .19التنســـيـق مع كــافـــــة قطــاعــــات وإدارات البنــــك لعــرض نتائــج أعمــالهــا عل المجـــلس.
 .20التنسـيــق مـع كــافــــة لــجــــان المجــلـس بمــا يكفـــل االتصــال الفعـــال بين تلك اللجــــان ومجلـس اإلدارة.
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لجان مجلس اإلدارة
تشكيل اللجان (:تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس خالل عام )2019
صفة

اسم اللجنة
م.

اسم العضو

 -1أ/عمرو رجو

لجنة
المراجعة

لجنة
المخاطر

لجنة
المرتبات
والمكافآت
والتعويضات

العضو
لجنة
الحوكمة
والترشيحات

لجنة
اإلثابة
والتحفيز

حسن

تـنـفـيـــذي /

اللجنة

باللجنة اوالخروج
منها (مـــن/حتـــى)

مـســتـقــل)
غيرتنفيذى

رئيس اللجنة

من 2018/03/31

مستقل

عضو

من 2019/07/15

مستقل

عضو

من 2019/07/15

غيرتنفيذى

عضو

حت 2019/07/14

غيرتنفيذى

عضو

*حت 2019/07/14

غيرتنفيذى

رئيس اللجنة

من 2018/03/31

غيرتنفيذى

عضو

من 2019/07/15

تنفيذي

عضو

من 2018/03/31

غيرتنفيذى

عضو

حت 2019/07/14

 -1م /محمد جمال الدين محمود

غيرتنفيذى

رئيس اللجنة

من 2018/03/31

 -2أ /رائد جواد بوخمسين

غيرتنفيذى

عضو

من 2019/07/15

غيرتنفيذى

عضو

من 2019/07/15

حسن

غيرتنفيذى

عضو

حت 2019/07/14

 -5أ /فهد حسين شبكشــي

غيرتنفيذى

عضو

حت 2019/07/14

 -1م/محمد جمال الدين محمود

غيرتنفيذى

رئيس اللجنة

من 2018/03/31

غيرتنفيذى

عضو

من 2018/03/31

غيرتنفيذى

عضو

من 2019/07/15

غيرتنفيذى

عضو

حت 2019/07/14

 -1م /محمد جمال الدين محمود

غيرتنفيذى

رئيس اللجنة

من 2018/03/31

 -2أ /رائد جواد بوخمسين

غيرتنفيذى

عضو

من 2019/07/15

غيرتنفيذى

عضو

من 2019/07/15

حسن

غيرتنفيذى

عضو

حت 2019/07/14

 -5أ /فهد حسين شبكشــي

غيرتنفيذى

عضو

حت 2019/07/14

 -2أ/أحمد فاروق عل وشاحي

A

(غــــــيــــــر

المنصب في

تاريخ االلتحاق

 -3أ /وائل فجاد عيس جمجوم

√

 -4أ /فهد حسين شبكشــي
 -5أ /صالح يوس

صالح الدين

*(حيث تم انتهاءعضوية
سيادته في )2019/6/2

 -1أ/رائد جواد بوخمسين
B

 -2أ /جاسم حسن عل زينـــــــل
 -3أ/عمرو توفيق بكـــــــــــــير
 -4أ /عمرو رجو

C

D

 -2أ /رائد جواد بوخمسين
 -3أ/أحمد فاروق عل وشاحي
 -4أ /صالح يوس

E

حسن

 -3أ /حســــين عطا هللا حســـين
 -4أ /عمرو رجو

√

√

صالح الدين

 -3أ /حســــين عطا هللا حســـين
 -4أ /عمرو رجو

√

√
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سير اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس الجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة
• مجلس اإلدارة
مسلسل

أسم العضو

مالحظــــــــــــــــــــات

عدد مرات الحضور

1

م/محمد جمال الدين محمد محمود

11/11

-

2

أ/نضال القاسم عصر

11/11

-

3

أ/رائد جواد بو خمسين

11/07

-

4

أ/فهد حسين شبكشـــي

12/0

5

أ/عمرو رؤوف حسن

11/11

-

6

أ/صالح يوسف صالح الدين

11/04

حي تم انتهاء مدة عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ

7

أ/عمرو محمد توفيق بكير

11/11

-

8

أ/حسين عطا هللا حســـــين

11/11

-

9

أ/جاسم حسن عل زينل

11/03

10

أ/وائل عيس جمجوم

11/05

11

أ/أحمد فاروق وشاح

11/07

12

أ/ريهام مهيب السعيد

11/01

حي قدم سيادتــــــــــه االستقالة من مجلس اإلدارة بتاريخ

2019/7/15

2019/6/2

حي تمت موافقة البنك المركزي المصري علي سيادتــــــــــــــــــــه
بتاريخ  8مايو 2019
حي تمت موافقة البنك المركزي المصري علي سيادتــــــــــــــــــــه
بتاريخ  8مايو 2019
حي تمت موافقة البنك المركزي المصري علي سيادتــــــــــــــــــــه
بتاريخ  9يوليو 2019
حي تمت موافقة البنك المركزي المصري علي سيادتــــــــــــــــــها
بتاريخ  24نوفمبر 2019

•  (Aلجنة المراجعة
مسلسل

أسم العضو

عدد مرات الحضور

مالحظــــــــــــــــــــات

1

أ/عمرو رؤوف حســــــــــن

14/14

تم اختيار سيادته في  31مارس  2018كعضو ورئيس للجنة حت تاريخه

2

أ/أحمد فاروق على وشاحــي

14/08

حي تم تعيين سيادته في مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/5/14

3

أ/وائل عيسى جمجـــــــــــوم

14/05

حي تم تعيين سيادته في مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/5/08

4

أ/فهد حســــين شبكشــــــــي

14/0

5

أ/صالح يوسف صالح الدين

14/06

حي قدم سيادته االستقالة من مجلس اإلدارة بتاريخ

2019/7/15

حي تم انتهاء مدة عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ

2019/6/2
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•  (Bلجنة المخاطر
عدد مرات الحضور

مالحظــــــــــــــــــــات

أسم العضو
مسلسل
1
أ /رائد جواد بو خمســـين

6/5

تم اختيار سيادته في  31مارس  2018كعضو ورئيس للجنة حت تاريخه

2

أ /جاسم حسن عل زينــل

6/1

تم اختيار سيادته في  17سبتمبر  2019كعضو في اللجنـــــة حت تاريخه

3

أ /عمرو محمد توفيق بكير

6/6

تم اختيار سيادته في  31مارس  2018كعضو في اللجنـــــة حت تاريخه

4

أ /عمرو رؤوف حســــن

6/4

تم اختيار سيادته في  31مارس  2018كعضو في اللجنـــــة حت

2019/7/14

•  (Cلجنة المرتبات والمكافآت والتعويضات
مسلسل

مالحظــــــــــــــــــــات

أسم العضو

عدد مرات الحضور

1

م /محمد جمال الدين محمد محمود

4/4

تم اختيار سيادته في  31مارس  2018كعضو ورئيس للجنة حت تاريخه

2

أ /رائد جواد بوخمسـين

4/2

تم اختيار سيادته في  2سبتمبر  2019كعضو في اللجنـــــة

3

أ /حسين عطا هللا حسين

4/2

تم اختيار سيادته في  2سبتمبر  2019كعضو في اللجنـــــة

4

أ /عمرو رؤوف حسـن

4/2

تم اختيار سيادته في  31مارس  2018كعضو في اللجنـــــة حت

2019/7/14

5

أ /فهد حسين شبكشـــي

3/0

تم اختيار سيادته في  31مارس  2018كعضو في اللجنـــــة حت

2019/7/14

❖  (Dلجنة الحوكمة والترشيحات
مالحظــــــــــــــــــــات

مسلسل

أسم العضو

عدد مرات الحضور

1

م /محمد جمال الدين محمد محمود

1/1

تم اختيار سيادته في  31مارس  2018كعضو ورئيس للجنة حت تاريخه

2

أ /رائد جواد بو خمســـين

1/1

تم اختيار سيادته في  31مارس  2018كعضو وحت تاريخه

3

أ /أحمد فاروق على وشاحــي

1/1

تم اختيار سيادته في تاريخ  2019/7/15كعضو وحت تاريخه

4

أ /صالح يوسف صالح الدين

-

تم اختيار سيادته في  31مارس  2018كعضو في اللجنـــــة حت

2019/7/14

❖  (Eلجنة اإلثابة والتحفيز
مسلسل

أسم العضو

عدد مرات الحضور

مالحظــــــــــــــــــــات

1

م /محمد جمال الدين محمد محمود

1/1

تم انعقاد أول جلسة للجنة في ( 2019/12/19بعد التشكيل الجديد في )2019/7/15

2

أ /رائد جواد بو خمســـين

1/1

تم انعقاد أول جلسة للجنة في ( 2019/12/19بعد التشكيل الجديد في )2019/7/15

3

أ/حسين عطا هللا حسين

4

أ/عمرو رؤوف حسـن

5

أ/فهد حسين شبكشـــي

1/1
-

تم انعقاد أول جلسة للجنة في ( 2019/12/19بعد التشكيل الجديد في )2019/7/15
تم اختيار سيادته في  31مارس  2018كعضو في اللجنـــــة حت

2019/7/14

تم اختيار سيادته في  31مارس  2018كعضو في اللجنـــــة حت

2019/7/14
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• اللجنة التنفيذية
-

تتكـــــون اللجنـــــة التنفيذيـــــة للبنـــــك برئاســـــة األســـــتاذ  /نائـــــب رئـــــيس مجلـــــس اإلدارة والـــــرئيس التنفيـــــذي
والعضــــو المنتــــدب وعضــــوية كــــل مــــن الســــيد  /نائــــب العضــــو المنتــــدب وعضــــو مجلــــس اإلدارة التنفيــــذي
والســـــادة رجســـــاء قطاعـــــات الخزانـــــة واالســـــتثمار والمراســـــلين ،قطـــــاع المخـــــاطر المركزيـــــة ،قطـــــاع
العمليــــات ،قطــــاع تمويــــل الشــــركات ،رئــــيس قطــــاع التجزئــــة والخــــدمات المصــــرفية ،قطــــاع الشــــئون
المالية ورئيس إدارة التخطيط االستراتيجي (عضوا بدون تصويت عل الموافقات االئتمانية).

مهام ومسئوليات اللجنة

 −دراســة واتخــاذ القــرارات بشــأن التمويــل والتســهيالت االئتمانيـــة فــي إطــار الصــالحيات المخولــة للجنــة تطبيقـــا
لقواعد تقديم االئتمان التي يضعها البنك.
 −دراسة واتخاذ القرارات بشأن المساهمات في رجوس اموال الشركات في إطار الصالحيات المخولة للجنة.
 −إبــداء الــرأي فــي تقــارير تصــني

مــا يقدمــه البنــك مــن تمويــل وتســهيالت ائتمانيــة لعمالئــه والمخصصــات المقتــرح

تكوينهـــا لمقابلتهـــا ،وتقـــارير تقيـــيم المســـاهمات فـــي رجوس امـــوال الشـــركات وعرضـــها علـــ مجلـــس اإلدارة
مشفوعة برأيها فيها في إطار ما تحددل سياسات البنك المعتمدة.
 −ابداء الرأي في تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي للبنك واللوائح والنظم الخاصة بسير العمل فيه.
 −تعزيز الموافقات عل السياسة االئتمانية التي تتم من قبل لجنة السياسات االئتمانية بالتمرير.
 −مباشرة الصالحيات المقررة في لوائح البنك.
 −اعتماد تعريفه الخدمات المصرفية بالبنك.
 −دراســة كافــة الموضــوعات التــي تســند للجنــة مــن نائــب رئــيس مجلــس اإلدارة والــرئيس التنفيــذي والعضــو المنتــدب
أو من مجلس اإلدارة.
 −تقديم تقييم سنوي ذاتي عن أداء اللجنة ورفعه ال مجلس اإلدارة.
 −البــت واتخــاذ القــرارات فيمــا يخــد الموضــوعات المقدمــة مــن قبــل مجموعــة عمــل مراقبــه موقــ

االســتحقاقات

والمتأخرات بالمحفظة االئتمانية للشركات.
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• لجنة المراجعة
تتكــون لجنــة المراجعــة بالبنــك المصــري الخليجــي مــن ثالثــة أعضــاء مجلــس إدارة غيــر تنفيــذيين وفقــا للمــادة ( )82مــن
القــانون رقــم ( )88لســنة  2003وتســهم إســهاما كبيــرا فــي تحقيــق بيئــة رقابيــة تخلــو مــن المفاجــ ت .ولــذلك ،فــإن اللجنــة
تبـــادر بـــدعم مجلـــس اإلدارة واإلدارة العليـــا والمـــراجعين الـــداخليين والخـــارجيين فـــي تعزيـــز أســـس الحوكمـــة المجسســـية
وتوفير الرقابة الفعالة.
مهام ومسئوليات اللجنة
 −نزاهة التقارير والقوائم المالية.
 −نظـــام الرقابـــة الداخليـــة وإدارة المخـــاطر وااللتـــزام والوفـــاء بالمتطلبـــات القانونيـــة واللـــوائح الرقابيـــة واألخالقيـــة
ذات الصلة.
 −تشــر

اللجنــة علــ قطــاع التــدقيق الــداخلي والتفتــيو ويرفــع تقــاريرل الدوريــة إليهــا (يتبــع رئــيس قطــاع التــدقيق

الــداخلي والتفتــيو لجنــة المراجعــة مباشــرة بمــا يضــمن كفــاءة تحقيــق الحوكمــة المجسســية بالبنــك) واعتمــاد سياســة
التدقيق الداخلي والتفتيو بالبنك.
 −ت تـــابع اللجنـــة وتقـــيم أداء مراقبـــي الحســـابات وترفـــع توصـــياتها لمجلـــس االدارة بخصـــود تعييـــنهم أو توييـــرهم
وتحديد أتعابهم وتحديد نطاق عملهم.
 −االلتــزام بالمتطلبــات القانونيــة واللــوائح الرقابيــة ذات الصــلة وميثــاق األخــالق المهنــي (يقــوم رئــيس قطــاع االلتــزام
برفع تقاريرل مباشرة إل اللجنة بما يضمن كفاءة الحوكمة المجسسية بالبنك).
تقــوم اللجنــة بموافــاة البنــك المركــزي المصــري-بصــفة ربــع ســنوية-بصــورة مــن التقريــر الصــادر عــن اجتمــاع اللجنــة
والذي يتضمن أهم المالحظات واإلجراءات المتخذة أو ايه موضوعات ذات أهمية.

• لجنة المخاطر
بنــا ًء علــى تعليمــات البنــك المركــبي المصــري بشــأن حوكمــة البنــو بتــاري  2011/8فيمــا يخــص تشــكيل أغلبيــة أعضــاء
لجنــة المخــانر مــن أعضــاء المجلــس غيــر التنفيــذيين وال يقــل عــدد أعضــائها عــن ثالثــة أعضــاء ويســتدعي رئــيس قطــا
المخانر المركبية لحضور جميع اجتماعات اللجنة ،وله إبداء الرأي والتوصية دون حق التصويت.
مهام ومسئوليات اللجنة

 −مســاعدة مجلــس اإلدارة عل ـ تحديــد وتقيــيم مســتوي المخــاطر المقبــول فــي البنــك وذلــك مــن خــالل رفــع توصــيات
المخــاطر والمخــاطر المقبولــة ( )Risk Appetiteلمجلــس اإلدارة لالعتمــاد والموافقــة ،والتأكــد مــن عــدم تجــاوز
قطاعات البنك المختلفة لهذا المستوي من المخاطر بعد اعتمادل من قبل مجلس اإلدارة.
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 −اســــتعراض الهيكــــل التنظيمــــي لقطــــاع المخــــاطر و ليــــات عمــــل واألوصــــا

الوظيفيــــة للوظــــائ

داخــــل

القطاع ومراجعتها دوريا ووضع التوصيات ذات الشأن قبل االعتماد من مجلس اإلدارة.
 −تقــــوم اللجنــــة باســــتالم تقــــارير رئــــيس قطــــاع المخــــاطر الخاصــــة باســــتراتيجيات إدارة البنــــك ومراجعتهــــا
وإبداء الرأي فيها.
−

التنســيق مــع قطــاع المخــاطر فيمــا يخــد وضــع ومراجعــة كــل مــن سياســة المخــاطر للبنــك واإلطــار المجسســي
المتكامــل لقطــاع المخــاطر ( ،)Full ERM Frameworkكمــا تقــوم بالتوصــيات والتعــديالت قبــل العــرض علــ
مجلس اإلدارة للموافقة.

 −التأكد من استقاللية موظفي قطاع المخاطر من األنشطة التي ينجم عنها تعرض البنك للمخاطر.
 −تشـــــر

اللجنـــــة علـــ ـ الطـــــرق المســـــتحدثة للتعـــــر

علـــ ـ المخـــــاطر الرئيســـــية وأســـــاليب إدارة هـــــذل

المخاطر ،كما تقوم باستالم التقارير التي توطي فئات المخاطر المختلفة مثل:
 -مخاطر االئتمان

 -مخاطر السوق

 -مخاطر السيولة

 -مخاطر االلتزام

 المخاطر الرقابية  -مخاطر التشويل مخاطر السلوك−

 -مخاطر السمعة

رفــــع التقــــارير الدوريــــة حــــول طبيعــــة المخــــاطر التــــي يتعــــرض لهــــا البنــــك إلــــ مجلــــس اإلدارة لمناقشــــتها
وإبداء الرأي فيها.

 −تراجــــع اللجنــــة التقــــارير الخاصــــة بتطبيــــق وتقيــــيم المخــــاطر لكــــل إدارات البنــــك للتحقــــق مــــن كفايــــة
وفعالية الرقابة.
 −تراجــــع اللجنــــة المواضــــيع المثــــارة مــــن قبــــل التــــدقيق الــــداخلي والتفتــــيو ،المــــراقبين الخــــارجيين والبنــــك
المركــــزي المصــــري التــــي تــــجثر علــ ـ إطــــار قطــــاع المخــــاطر بالبنــــك وتقــــديم توصــــيات لســــبل العــــالج
واإلصالح.
 −تشر

اللجنة عل تنفيذ أي معايير رقابية أو دولية مثل, ICAAP,Basel 1,2,3 :الخ ......

 −تقوم اللجنة بعمل تقييم ذاتي سنوي لفاعلية اللجنة.
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• لجنة المرتبات والمكافآت والتعويضات:
•

تتشكل اللجنة من ثالثة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين ويفضل أن يكون رئيس اللجنة من المستقلين.

-

مهام ومسئوليات اللجنة:

-

تكـــون اللجنـــة مســـئولة مســـئولية مباشـــرة عـــن تحديـــد مكافئـــات كبـــار التنفيـــذين بالبنـــك وتقـــديم مقترحاتهـــا
بشــــأن مكافئــــات أعضــــاء مجلــــس اإلدارة ،علــــ أن يشــــمل ذلــــك كافــــة المعــــامالت الماليــــة بمــــا فيهــــا
المرتبــــات والبــــدالت والمزايــــا العينيــــة وأســــهم التحفيــــز وايــــة عناصــــر أخــــري ذات طبيعــــة ماليــــة ،أخــــذا
في االعتبار األهدا

-

المرتقب تحقيقها.

التأكـــــد مـــــن االهتمـــــام بوظـــــائ

الرقابـــــة الداخليـــــة بالبنـــــك (إدارة المخـــــاطر وإدارة االلتـــــزام والتـــــدقيق

الـــداخلي والتفتـــيو) مـــن حيـــ اإلثابـــة وان يـــتم تحديـــدها وفقـــا لمـــا تـــم تحقيقـــه مـــن أهـــدا

دون اإلخـــالل

باستقالليتهم.
-

التأكــــد مــــن قيــــام المــــوارد البشــــرية بتحليــــل نتــــائج دراســــة ومراجعــــة مســــتوي المرتبــــات الممنوحــــة مــــن
البنــــك ومقارنتهــــا بالمجسســــات األخــــرى للتحقــــق مــــن قــــدرة البنــــك علــــ اســــتقطاب أفضــــل العناصــــر
واالحتفاظ بها ،مع أمكانية االستعانة برئيس الموارد البشرية ودعوته لحضور اجتماعات اللجنة.

-

التأكــــد مــــن وجــــود سياســــات واضــــحة ومكتوبــــة للمرتبــــات والمكافــ ـ ت بالبنــــك ومراجعتهــــا دوريــــا وإعــــادة
تقييمهــــا بمــــا يتماشــ ـ مــــع مســــتوى المخــــاطر الــــذي يتعــــرض لهــــا البنــــك ،مــــع ايضــــاح األســــس القائمــــة
عليهـــا ،وكـــذلك التأكـــد مـــن قيـــام مجلـــس اإلدارة بالتصـــديق عليـــه وان يـــتم اإلفصـــاح عـــن تلـــك السياســـات
متضـــمنا اإلفصـــاح عـــن القيمـــة اإلجماليـــة لمـــا يتقاضـــال العشـــرون أصـــحاب المكافـــ ت والمرتبـــات األكبـــر
فـــي البنـــك مجتمعـــين ،وعلـــ أن يشـــمل ذلـــك المرتبـــات والبـــدالت والمزايـــا العينيـــة وأســـهم التحفيـــز وأيـــة
عناصر أخري ذات طبيعة مالية

-

يتعين أن تأخذ اللجنة في اعتبارها عند القيام بأعمالها ما يلي:
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• مراعــــاة أهــــداف البنــــك نويلــــة األجــــل لــــدي واــــع سياســــات المرتبــــات والمكافــــ ت وبــــاألخص عــــدم
ربــــا مكافـــ ت أعضــــاء لجــــان المجلــــس واإلدارة العليــــا للبنــــك بأهــــداف قصــــيرة األجــــل فقــــا عنــــد اقتــــراح
مكاف ت أعضاء المجلس غير التنفيذين (بما فيها بدالت حضور اللجان).
• مراجعــــة حجــــم األجــــور المت يــــرة ،ونريقــــة توزيعهــــا علــــى إدارات البنــــك بنــــاء علــــى حجــــم المخــــانر
وراس المال المطلوب لت طية تلك المخانر ،وذلك بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية
• التأكــــد مــــن ان تعكــــس األجــــور المت يــــرة للوظــــائف ذات األثــــر الكبيــــر علــــى مســــتو المخــــانر مســــتو
أداء البنــــك والمخــــانر التــــي تعــــرح لهــــا ،وأن يــــتم تحديــــدها بصــــ فة دوريــــة لمــــدة ال تبيــــد عــــن ســــنة،
وصرفها وفقا لمعايير قياس األداء المحددة من قبل البنك.
• يجــــوز للجنــــة االســــتعانة بالمشــــورة المهنيــــة الخارجيــــة ألداء مهامهــــا بعــــد موافقــــة مجلــــس اإلدارة مــــع
األخذ في االعتبار تجنب تعارح المصالح".
-

يعرض الرئيس التنفيذي للبنك عروض المديرين عام أول قبل التعاقد.

-

تقوم اللجنة بعمل تقييم ذاتي سنوي لقياس فاعلية اللجنة.

• لجنة الحوكمة والترشيحات:
•

تتكــــون اللجنــــة مــــن  3اعضــــاء غيــــر تنفيــــذيين مــــن اعضــــاء مجلــــس اإلدارة كحــــد ادنــــي وينتخــــب رئــــيس
اللجنــــة مــــن أعضــــاء اللجنــــة ويــــتم دعــــوة رئــــيس قطــــا االلتــــبام لحضــــور اجتماعــــات اللجنــــة لمناقشــــة
المواـــوعات المتعلقـــة بمعـــايير الحوكمـــة فقـــا وللجنـــة أن تســـتدعي مـــن تـــراه مـــن إدارات البنـــك مـــن أجـــل
أداء مهامها.

مهام ومسئوليات اللجنة
•

التقيــــيم الــــدوري لنكــــام الحوكمــــة بالبنــــك وصــــياغة األدلــــة والمواثيــــق والسياســــات الداخليــــة الخاصــــة بكيفيــــة
تطبيق قواعد الحوكمة داخل البنك.

•

التحقق من فاعلية أداء مجلس إدارة البنك المصري الخليجي.
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•

االنمئنــــان الــــى كفايــــة ميثــــاق الحوكمــــة للبنــــك والتحقــــق مــــن واــــعه وتنفيــــذه بمــــا يتوافــــق مــــع التعليمــــات
الرقابية وتعليمات البنك المركبي.

•

التعـــرف علــــى مرشــــحين مــــؤهلين

والمراجعــــة الدوريــــة والمســــتمرة لالحتياجــــات المطلوبــــة مــــن المهــــارات

المناســــبة لعضــــوية مجلــــس اإلدارة ووظــــائف اإلدارة العليــــا وإعــــداد بيــــان بــــالمؤهالت المطلوبــــة فــــي ظــــل
تطبيق خطة تتابع السلطة.
•

تقـــديم مقترحـــات فيمـــا يتعلـــق بترشـــيح األعضـــاء المســـتقلين ،كـــذلك تقـــديم مقترحـــات بشـــأن تعيـــين أو تجديـــد
عضوية أو استبعاد أحد األعضاء.

•

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

•

حفــــو وتوثيــــق ومتابعــــة التقــــارير الخاصــــة بتقيــــ يم أداء المجلــــس والتحقــــق مــــن إجــــراءات التقيــــيم الــــذاتي
السنوي لمجلس اإلدارة.

•

واـــــع السياســـــات المتعلقـــــة بمنـــــع أو الحـــــد مـــــن األنشـــــطة والعالقـــــات و/أو الكـــــروف التـــــي يمكـــــن أن
تضعف من جودة نكام الحوكمة بالبنك.

•

التحقـــق بصـــفة مســـتمرة مـــن اســـتقاللية أعضـــاء المجلـــس المســـتقلين والتأكـــد مـــن عـــدم وجـــود أي تعـــارح
مصالح إذا كان العضو يش ل عضوية مجلس إدارة شركة أخري.

•

التعـــاون مـــع اإلدارة العليـــا فـــي واـــع وتـــدعيم المعـــايير المهنيـــة االخالقيـــة وتعبيـــب ثقافـــة الرقابـــة الداخليـــة
بالبنك.

•

التحقــــق مــــن وجــــود دليــــل إرشــــادات يواــــح الســــلطات والمســــئوليات المبينــــة بالهيكــــل التنكيمــــي للبنــــك
والوصــــف الــــوظيفي لهــــا علــــى مســــتوي البنــــك ويضــــم أهــــم إجــــراءات العمــــل وواجبــــات كــــل مــــن مجلــــس
اإلدارة واإلدارة العليا بالبنك.

•

اإلشــــراف علــــى إعــــداد تقريــــر حوكمــــة للبنــــك ككــــل بصــــفة دوريــــة مــــع اــــمان واــــع إجــــراءات مناســــبة
الستكمال تطبيق تلك القواعد
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•

مراجعـــة التقريـــر الســـنوي للبنـــك وبـــاألخص فيمـــا يتعلـــق ببنـــود اإلفصـــاح وغيرهـــا مـــن البنـــود التـــي تخـــص
الحوكمة.

•

اإلشــــراف علــــى مــــد التــــبام البنــــك بتنفيــــذ اإلجــــراءات التصــــحيحية الخاصــــة بمالحكــــات تفتــــيش البنــــك
المركبي المصري علي نكام الحوكمة وأخذها في االعتبار.

• لجنة دراسة انظمة االثابة والتحفيز العاملين  /المديرين (:)Esop Committee
تتكــــون اللجنــــة مــــن  3اعضــــاء غيــــر تنفيــــذيين مــــن اعضــــاء مجلــــس اإلدارة كحــــد ادنــــي وينتخــــب رئــــيس
اللجنة من أعضاء اللجنة.
مهام ومسئوليات اللجنة
-

يعهد اليها دراسة انظمة االثابة والتحفيز للعاملين  /المديرين.

-

فـــي حالـــة مـــنح مكافـــأت فـــي صـــورة أســـهم أو حقـــوق ملكيـــة ،يجـــب أن تكـــون وفقـــا للمســـتوى الـــوظيفي،
مع وضع حد أدن للحيازة.

• اللجنة االئتمانية العليا:
-

تم إلواء اللجنة وإعادة توزيع الصالحيات عل اإلدارة التنفيذية وفقا لموافقة مجلس اإلدارة.

• اللجنة العليا للعقارات وتكنولوجيا المعلومات:
 −تــــم إنهــــاء أعمــــال اللجنــــة بتــــاريخ  2019/12/31وفقــــا وقــــرار مجلــــس اإلدارة ،واحالــــة صــــالحيتها الــــ
اللجنــــة التنفيذيــــة وللجنــــة التنفيذيــــة إعــــادة توزيــــع تلــــك الصــــالحيات الــ ـ لجنــــة  /لجــــان أخــــرى تنفيذيــــة
منبثقة.
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لجان اإلدارة التنفيذية
➢ لجنة األصول والخصوم
➢ لجنة السياسات االئتمانية
➢ لجنة تسوية الديون المتعثرة لألفراد (لجنة )1
➢ لجنة تسوية الديون المتعثرة لألفراد (لجنة )2
➢ لجنة تسوية الديون المتعثرة لألفراد (لجنة )3
➢ لجنة تسوية الديون المتعثرة للشركات
➢ لجنة متابعة مشروعات نظم المعلومات
➢ لجنة مراقبة تطور نشاط التجزئة المصرفية وعمليات االحتيال
➢ لجنة مخاطر العمليات والتشويل
➢ لجنة المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة
➢ لجنة التظلمات
➢ لجنة مراجعة تقدير المخاطر والمخصصات القانونية
➢ لجنة الصرافات اآللية (المواقع الخارجية)
➢ لجنة المشتريات
➢ لجنة السالمة والصحة المهنية
➢ لجنة اإلشرا

والرقابة عل نشاط الصناديق التابعة للبنك بأنواعها

➢ لجنة ثالثية لمراجعة أعمال الدعاية واالعالن
➢ لجنة متابعة أعمال أمن المعلومات
➢ لجنة اختيار األوراق المالية المتعامل عليها بنظام الشراء بالهامو
➢ لجنة التعديالت عل حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ECL
➢ لجنة مراجعة سياسات  /إجراءات عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات
➢ لجنة الفتوي والرقابة الشرعية
➢ لجنة دراسة التأمين عل أصول البنك
➢ لجنة استالم الفروع والمقار.
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❖ البيئة الرقابية
نظام الرقابة الداخلية :خطوط الدفاع الثالثة 2019
• يتم تصنيف وحدات/قطاعات البنك المصري الخليجي على النحو اآلتي:
خط الدفاع*
الخط األول
الخط الثاني

الخط الثالث

النهج المتبع

أمثلة
أي نشاط يتعلق بالتعامل المباشر مع العمالء

رقابة مستمرة على مستوى العملية

قطاع المخاطر ،التطابق وااللتزام ،الشئون القانونية،
الموارد البشرية ،المالية ،العمليات ،وتكنولوجيا
المعلومات

رقابة مستمرة او دورية وفقا لمستوى
المخاطر.

التدقيق الداخلي والتفتيش

رقابة دورية وفقا لمستوى المخاطر.

*ال تنتقل المسئولية الرقابية من خط دفاع إل خط الدفاع التالي.
المصدر :التدقـيق الداخــلي بالبـــنوك – بـــازل يونيو 2012

خطوط األعمال (خط الدفاع األول)
•

خط الدفاع األول (المسئول عن المخاطر – )Risk Owner

يتكــون مــن كافــة االدارات والقطاعــات التشــويلية والتنفيذيــة التــي تباشــر األعمــال بصــورة يوميــة وتتحمــل مســئولية
تعريــ

وتقيــيم وإدارة المخــاطر التــي يــتم التعــرض لهــا بحيــ تظــل ضــمن الحــدود المســموح بهــا والمحــددة مــن قبــل

اإلدارة العليا ،وتتضمن مسئولياتهم:
•

الحفاظ عل ضوابط داخلية فعالة.

•

العمل وفقا لضوابط رقابية محدثة وفعالة.

•

فاعلية إدارة العمليات التنفيذية وكفاءة استوالل الموارد المتاحة.

•

فاعلية إدارة األصول بما يعزز تحقيق األرباح وتجنب الخسائر.

•

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

•

تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر والعمل عل تخفيفها والحد منها.

•

فعالية توفير نظام إلدارة المعلومات ( )MISيدعم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

•

التأكد من أن إجراءات العمل تتفق مع األهدا

•

عرفة في العمليات والضوابط الرقابية.
تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجة أوجه القصور ال ُم ّ

واستراتيجية البنك.

•

تحدي

•

تنفيذ إجراءات العمل والضوابط الرقابية بصفة يومية.

قاعدة بيانات المعلومات األساسية للعمالء (اعر

عميلك .)KYC

20

" اإلدارة التشــ يلية  /التنفيذيــة تعتبــر بمثابــة خــا الــدفا األول بمنكومــة خطــون الــدفا الثالثــة ،وذلــك ألن الضــوابا
الرقابيــة مصــممة فــي نكــم العمــل وأســلوب إدارة العمليــات تحــت اشــرافهم .وتضــمن اإلجــراءات اإلداريــة واإلشــرافية
حـــال كفايتهـــا االلتـــبام بـــنكم العمـــل إلـــى جانـــب تســـليا الضـــوء علـــى أي خلـــل بالضـــوابا الرقابيـــة أو عـــدم كفايـــة
العمليات أو األحداث غير المتوقعة".

إدارة المخاطر والوظائف الرقابية (خط الدفاع الثاني)
يتضـــمن خـــا الـــدفا الثـــاني جميـــع وحـــدات وإدارات المخـــانر وااللتـــبام والحوكمـــة والرقابـــة الداخليـــة للعمليـــات
وإدارة الجـــودة  ...إلـــى جانـــب الوحـــدات  /القطاعـــات المســـاندة األخـــر (الشـــئون القانونيـــة والمـــوارد البشـــرية
وتكنولوجيــا المعلومــات والقطــ ا المــالي ...إلــ ) التــي تســاعد علــى بنــاء اــوابا عمــل خــا الــدفا األول ومراقبتــه،
وتتضمن مسئولياتها:
•

دعم اإلدارة العليا في إعداد االستراتيجية العامة للبنك.

•

دعم سياسات اإلدارة وتحديد األدوار والمسئوليات وواع أهداف العمل للتنفيذ.

•

توفير اإلنارات المناسبة إلدارة المخانر وتحديد القضايا والمواوعات المؤثرة سواء المعروفة أو الناشئة.

•

تعريف االنحرافات في درجة المخانر المقبولة للبنك.

•

معاونة اإلدارة في تطوير العمليات واوابا العمل لدعم إدارة المخانر.

•

تـــوفير اإلرشـــادات والتـــدريب علـــى عمليـــة إدارة المخـــانر وتيســـير ومتابعـــة تنفيـــذ ممارســـات إدارة المخـــانر
بصورة فعالة.

•

اــمان اإللتــبام بالتشــريعات والقــوانين والمتطلبــات الرقابيــة وتوافــق أعمــال وعمليــات البنــك معهــا باإلاــافة الــى
انعكاسها بشك ٍل وااح على سياسات وإجراءات البنك.

•

توفير نكام كافي وفعال وموثق إلدارة المعلومات ( )MISيدعم عملية اتخاذ القرار بشكل فوري.

•

تنبيـــه اإلدارة القائمـــة علـــى أعمـــال التشـــ يل والتنفيـــذ بالقضـــايا واألحـــداث الناشـــئة وأي ت يـــرات بالتوجهــــات
والضوابا الرقابية والسيناريوهات المتعلقة بإدارة المخانر.

•

مراقبــــة مــــد كفايــــة وفعاليــــة أنكمــــة الرقابــــة الداخليــــة ودقــــة واكتمــــال التقــــارير واإللتــــبام بــــالقوانين
واللـــــوائح ذات الصـــــلة ومعالجـــــة أوجـــــه القصـــــور فـــــي الوقـــــت المناســـــب .تـــــوفير ليـــــة لإلبـــــال عـــــن
المخالفــــــات القانونيــــــة والممارســــــات غيــــــر الصــــــائبة (مــــــع الحفــــــاظ علــــــى ســــــرية هويــــــة المبلــــ ـ )
.Whistleblower mechanism

•

أسلوب رقابة مستمر أو دوري وفقا ً لمستو المخانر.

•

وسيتم شرحه تفصيليا ً بالفقرة القادمة:
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التدقيق الداخلي والتفتيش )إدارة المراجعة الداخلية) (خط الدفاع الثالث)
قطــاع التـــدقيق الـــداخلي والتفتـــيو يقـــوم بتزويـــد مجلــس اإلدارة ولجنـــة المراجعـــة واإلدارة العليـــا ب ليـــة تأكيـــد مســـتقلة
وموضـــوعية حـــول مـــدى تطبيـــق سياســـات البنـــك وإجراءاتـــه تطبيقــا فعـــاال ومـــدى االســـتعانة بضـــوابط كافيـــة تـــجدي
دورهــا بفعاليــة فــي تخفيــ

المخــاطر الكبــرى بحيــ تظــل مســتويات التعــرض للمخــاطر فــي نطــاق الحــدود المقبولــة

المسموح بها وتتضمن مسئولياته ما يلي:

•

تطــــوير خطــــة تــــدقيق داخلــــي ذات اهتمــــام خــــاد بالمخــــاطر لتشــــمل كافــــة وحــــدات وقطاعــــات البنــــك
المختلفة بما فيها قطاعات العمليات وقطاعات األعمال والقطاعات المساندة.

•

إتبــــاع أســــلوب منهجــــي مــــنظم ومنضــــبط فــــي تقيــــيم وتطــــوير فعاليــــة إدارة المخــــاطر ونظــــم الرقابــــة
وأسس الحوكمة.

•

رصـــــد الفـــــرد المتا حـــــة لتحســـــين الضـــــوابط الرقابيـــــة ،إدارة المخـــــاطر وعمليـــــة الحوكمـــــة المجسســـــية
بتكلفة فعالة.

•

مراجعـــــة عمليـــــة إدارة المخـــــاطر (خاصـــــة الرئيســـــية) بهـــــد

إعطـــــاء تأكيـــــد لفاعليـــــة عمليـــــة إدارة

المخاطر.
•

تقييم عملية توثيق ورفع التقارير الخاصة بالمخاطر الرئيسية.

•

التعبير عن مدي االطمئنان إل صحة تقيم المخاطر وكفاءة إدارتها

•

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

•

القيام بالدور االستشاري لتعضيد وتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنك.

إرساء أسلوب رقابة دوري مستقل وفقا لمستوى المخاطر والموضح دوره ونطاق عمله من خالل الجدول التالي- :
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دور إدارة المراجعة

نطاق عملها

إدارة دائمة
بالشركة

اسم مسئول
المراجعة
الداخلية

➢ تقـــــارير المهـــــام

نشــــان مســــتقل ومواــــوعي
معنـــــــى بتبويـــــــد لجنـــــــة

 ي طــــــــــى نطــــــــــاقالتـــــــدقيق الـــــــداخلي

المراجعـــــة ومجلـــــس اإلدارة
بتوكيــــــد (تعبيــــــب) حــــــول
مــــــــــــد كفــــــــــــاءة إدارة
المخــــــــــانر والحوكمــــــــــة
المؤسســـــية ومـــــد تطبيـــــق
سياســــات البنــــك وإجراءاتــــه
تطبيقــــا ً فعـــــاالً مـــــع االخـــــذ
بضــــــوابا كافيــــــة تــــــؤد

التفصيلية:
إدارة دائمــة ومــن

للمخـــــــانر فـــــــي نطـــــــاق
الحـــــــــــــدود المقبولـــــــــــــة
والمســــــموح بهــــــا ،وبمــــــا
يســـهم فـــي تحســـين مســـتو

ويســـاعد البنــــك فـــي تحقيــــق
أهدافـــــــه وتحقيـــــــق قيمـــــــة
مضافة.

كل مهمة
المجمعــــــــــــــــــة

ونكـــــــم ومشـــــــاريع

الدورية:

ومنتجـــــات وأنشــــــطة

➢ التقـــــــــــــــــــارير

خــــارجي لتنفيــــذ

• التقرير السنوي:
يـــــــــتم إصـــــــــداره

خاصـــــة وبمـــــا فيهـــــا اعمـــــال تـــــدقيق
العالقــــة مــــع مقــــدمي
الخــــــدمات وجهــــــات محــــــــــــــــــددة

العـــــــــام التـــــــــالي

اإلســــــناد الخــــــارجين

للعـــــــرح علـــــــى

والوحــــدات الوظيفيــــة

اعمــــــــال التــــــــدقيق
الــــــداخلي والتفتــــــيش

اإلدارة

واإلدارة

بـــــالربع األول مـــــن

ومتخصصـــــــــة

الحصـــول علـــى

الضــــــوابا الرقابيــــــة موافقـــــة لجنـــــة
األعلــــــــى مســــــــتو
التـــي يطبقهـــا مجلـــس المراجعـــة ووفقــا ً
العليــــا وكــــذلك البيئــــة

أداء األنشـــــــطة والعمليـــــــات

•

تصــــــدر نهايــــــة

والتفتــــيش جميــــع مــــا الممكــــن تعيــــين
يخـــــص البنـــــك مـــــن
عمليــــــات وشــــــركات مكتـــب مراجعـــة

فــــي كافــــة الوحــــدات علــــــى اعمــــــال
دورهـــا بفاعليـــة فـــي تخفيـــف
التابعة.
المخـــــانر الكبـــــر بحيـــ ـ
 كمــــا تنــــدرج اــــمن معينــة وذلــك بعــدتكـــــل مســـــتويات التعـــــرح

دورية التقارير

لسياســــــــــــــات

لجنــــــة المراجعــــــة
االستاذ /
عمرو حفكى

( 2/15مــــــن كــــــل
عام)
• التقـــــــارير الربـــــــع
سنوية:
يــــــــتم إصــــــــدارها
بدايـــة كـــل ربـــع عـــن
الربـــــــــع الســـــــــابق
للعـــرح علـــى لجنـــة
المراجعـــــــــــــــــــــــة
()11/1،8/1،5/1

الرقابيــــــة المعمــــــول التـــدقيق الـــداخلي
بهــــــــا والضــــــــوابا
الرقابيـــة المطبقـــة فـــي المعتمدة.

اإلدارة العليـــــــــــــــا

إنار كل نكام.

وحســـــــــــــــــــــــب

• التقارير الطارئة:
حســــــــب تقــــــــدير

المواو .
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إدارة المخاطر
تتضـــــمن إدارة المخـــــاطر جميـــــع وحـــــدات االلتـــــزام والحوكمـــــة والرقابـــــة الداخليـــــة للعمليـــــات وإدارة الجـــــودة ...
إلـــ ـ جانـــــب الوحـــــدات  /القطاعـــــات المســـــاندة األخـــــرى (الشـــــئون القانونيـــــة والمـــــوارد البشـــــرية وتكنولوجيـــــا
المعلومــــات والقطــــاع المــــالي ...إلــــخ) التــــي تســــاعد علــ ـ بنــــاء ضــــوابط عمــــل خــــط الــــدفاع األول ومراقبتــــه،
وتتضمن مسئولياتها:
• دعم اإلدارة العليا في إعداد االستراتيجية العامة للبنك.
• دعم سياسات اإلدارة وتحديد األدوار والمسئوليات ووضع أهدا

العمل للتنفيذ.

• تـــــوفير اإلطـــــارات المناســـــبة إلدارة المخـــــاطر وتحديـــــد القضـــــايا والموضـــــوعات المـــــجثرة ســـــواء المعروفـــــة
أو الناشئة.
• تعري

االنحرافات في درجة المخاطر المقبولة للبنك.

• معاونة اإلدارة في تطوير العمليات وضوابط العمل لدعم إدارة المخاطر.
• تـــــوفير اإل رشـــــادات والتـــــدريب علـــــ عمليـــــة إدارة المخـــــاطر وتيســـــير ومتابعـــــة تنفيـــــذ ممارســـــات إدارة
المخاطر بصورة فعالة.
• ضـــــمان االلتـــــزام بالتشـــــريعات والقـــــوانين والمتطلبـــــات الرقابيـــــة وتوافـــــق أعمـــــال وعمليـــــات البنـــــك معهـــــا
باإلضافة ال انعكاسها بشك ٍل واضح عل سياسات وإجراءات البنك.
• التأكد من توفير نظام كافي وفعال وموثق إلدارة المعلومات ( )MISيدعم عملية اتخاذ القرار بشكل فوري.
• تنبيــــــه اإلدارة القائمــــــة علــــ ـ أعمــــــال التشــــــويل والتنفيــــــذ بالقضــــــايا واألحــــــدا الناشــــــئة وأي تويــــ ـ رات
بالتوجهات والضوابط الرقابية والسيناريوهات المتعلقة بإدارة المخاطر.
• مراقبـــة مـــدى كفايـــة وفعاليـــة أنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة ودقـــة واكتمـــال التقـــارير وااللتـــزام بـــالقوانين واللـــوائح
ذات الصلة ومعالجة أوجه القصور في الوقت المناسب.
• أسلوب رقابة مستمر أو دوري وفقا لمستوى المخاطر.
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قطاع االلتزام
ويتضمن إطار عمل االلتزام المحاور األساسية التالية:
• تــدعيم قطـــاع االلتــزام مـــن خـــالل تطــوير الهيكـــل التنظيمـــي وتحديــد واســـتكمال االحتياجـــات الوظيفيــة لمواكبـــة النمـــو
الحــالي والمتوقــع لحجــم أعمــال البنــك ،وقــد قــام البنــك بزيــادة عــدد العــاملين بالقطــاع خــالل العــام ويــتم تقيــيم احتياجــات
القطاع بصفه دوريه وفقا لتطور حجم األعمال ومستهدفات خطة العمل.
• العمــل عل ـ تطــوير وتحــدي السياســات واإلجــراءات وأليــات العمــل الخاصــة بأعمــال قطــاع االلتــزام بشــكل مســتمر بمــا
يتضمن معايير ومتطلبات االلتزام األساسية وأليات إدارة المخاطر ذات الصلة.
• تطبيق معايير وأليات تطبيق قواعد التعر

عل الهوية والعناية الواجبة والتحدي

الدوري للبيانات/المســــتندات وتصــــني

المخاطر ومتطلبات قانون الفاتكا للعمالء الجدد والحاليين بصفه مستمرة وتسجيل البيانات عل النظام اآللي واستخراج التقارير
الرقابية الالزمة أليا.
• إتبـــاع األليـــات المســـتخدمة للكشــ

عـــن العمـــالء واألطـــرا

المرتبطـــة والمعـــامالت بقـــوائم الحظـــر واإللتـــزام ببـــرامج

العقوبات الدولية والمحلية من خالل النظام اآللي واإلجراءات والضوابط ذات الصلة.
• وضــع الضــوابط الالزمــة لتعــامالت المــوظفين ومتابعــة حســاباتهم بصــفه دوريــه باإلضــافة الــ العمــل علــ تطــوير
أليــات وتقــارير متابعــة حســابات العمــالء للكشــ

عــن العمليــات غيــر العاديــة وتطبيــق معــايير وإجــراءات اإلبــال عــن

العمليات المشتبه بها.
• تطــوير أليــات الرقابــة المكتبيــة ومتابعــة توافــق األنشــطة و المعــامالت التــي يقــوم بهــا البنــك و عمالئــه مــع التعليمــات
الرقابيــة وتقيــيم مخــاطر غســل األمــوال  /تمويــل اإلرهــاب المرتبطــة بهــا مــن خــالل مراجعــه مســبقه لكــل مــن ()1
السياســـات و إجـــراءات و أدلـــة العمـــل ونمـــاذج البنـــك الجديـــدة والقائمـــة قبـــل إصـــدارها  /تحـــديثها ( )2المنتجـــات و
الخـــدمات وعقـــود وأعمـــال التعهيـــد الجديـــدة والقائمـــة قبـــل تفعيلهـــا  /تحـــديثها ( )3التحـــويالت والمعـــامالت بـــالعمالت
األجنبيــة قبــل التنفيــذ وفقــا لمعــايير محــددل ( )4العمــالء مرتفعــي المخــاطر و عمــالء الفاتكــا قبــل فــتح الحســاب  /تحــدي
البيانــات ( )5متابعــة الشــكاوى الــواردة مــن البنــك المركــزي ( )6العمــالء والمعــامالت الماليــة قبــل إمرارهــا عل ـ النظــام
األلـــي للكشـــ

بقـــوائم الحظـــر و العقوبـــات المحليـــة و الدوليـــة ( )7اإلعالنـــات و حمـــالت التـــرويج و المراســـالت

الخارجية.
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• تطــوير وتطبيــق إطــار عمــل الرقابــة علــ فــروع وإدارات البنــك “Integrated Assurance & Monitoring
” Frameworkمـــن خـــالل الفحـــد الميـــداني وتفعيـــل الخطـ ـ ط التنفيذيـــة ذات الصـــلة بالتنســـيق مـــع القطاعـــات الرقابيـــة
األخرى وعرض التقارير الالزمة عل مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة.
• تـــدريب العـــاملين الجـــدد والحـــاليين بالبنـــك فـــي مجـــال االلتـــزام المصـــرفي ومكافحـــة غســـل األموال/تمويـــل اإلرهـــاب
وتطوير أليات ومحتوى المادة التدريبية وفقا لسياسة ومعايير التدريب المعتمدة من خالل برامج تدريبيه متخصصة.
• تلبيـــة االحتياجـــات التدريبيـــة للعـــاملين بقطـــاع االلتـــزام فـــي مجـــال االلتـــزام ومكافحـــة غســـل األمـــوال باإلضـــافة الـ ـ
البرامج الخاصة بتنمية المهارات الالزمة لتطوير األداء.

دور قطاع االلتزام:
 في تقييم أثر التغيرات بالبيئة المحيطة على نشاط البنكيــتم تحديــد أثــر التويــرات المحيطــة بالبنــك (تعــديالت تشــريعية ،تعليمــات رقابيــة ،أحــدا محليــة وإقليميــة وعالميــة..الخ)
مــن خــالل تحليــل تلــك التويــرات وتقيــيم األثــار المترتبــة عليهــا ومــدى الحاجــة ال ـ اتخــاذ إجــراءات احترازيــة إضــافية أو
تعــديل فــي السياســات واإلجــراءات والمعــايير الداخليــة ومعــايير العنايــة الواجبــة المتبعــة بالبنــك مــع تحديــد المســئوليات
بهد

تحقيق االلتزام وإدارة المخاطر المرتبطة بتلك التويرات وفقا للحالة.

 التحقق من أن المنتجات واإلجراءات الجديدة تتماشي مع البيئة القانونيةيقـــوم قطـــاع االلتـــزام بمراجعـــة اإلجـــراءات (الجديـــدة والقائمـــة) قبـــل إصـــدارها أو تحـــديثها أو تعـــديلها باإلضـــافة الـ ـ
مراجعــة المنتجــات قبــل تفعيلهــا للتحقــق مــن توافقهــا مــع التعليمــات الرقابيــة وتقيــيم مخــاطر االلتــزام وغســل األمــوال/
تمويل اإلرهاب ذات الصلة.
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 تدعيم ثقافة االلتزاميقــــوم قطــــاع االلتــــزام بتعمــــيم نشــــرات للعــــاملين بالبنــــك تكــــون مكملــــة ومرتبطــــة بسياســــات االلتــــزام والتعليمــــات
الرقابيـــة ومعـــايير مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب باإلضـــافة الـــ عقـــد الـــدورات التدريبيـــة فـــي مجـــال
االلتزام المصرفي ومكافحة غسل األموال  /تمويل اإلرهاب.
 توفير التدريب الكافي للعاملينيــــتم تــــدريب العــــاملين الجــــدد والحــــاليين المســــتهدفين بالتــــدريب فــــي مجــــال االلتــــزام المصــــرفي ومكافحــــة غســــل
األمــــوال  /تمويــــل اإلرهــــاب مــــن خــــالل بــــرامج تدريبيــــه متخصصــــة وموجهــــه وفقــــا لطبيعــــة العمــــل عــــن طريــــق
قطـــاع االلتـــزام باإلضـــافة الـــ االســـتعانة بجهـــات خارجيـــه متخصصـــة وفقـــا لسياســـة ومعـــايير التـــدريب المعتمـــدة
وبالتنسيق مع إدارة التدريب التابعة لقطاع الموارد البشرية.

يـــــتم تلبيـــــة االحتياجـــــات التدريبيـــــة للعـــــاملين بقطـــــاع االلتـــــزام فـــــي مجـــــال االلتـــــزام ومكافحـــــة غســـــل األمـــــوال
باإلضافة ال البرامج الخاصة بتنمية المهارات الالزمة لتطوير األداء.

إدارة الحوكمة
تقــــوم " إدارة اإلطــــار الرقــــابي والحوكمــــة المجسســــية" التابعــــة لقطــــاع المخــــاطر المركزيــــة بتطبيــــق خطــــة عمــــل
زمنية معتمدة بهد

-:

• المراجعـ ـــــة المســـــتمرة والتحـــــدي والتــــ ـ ـأكد مـــــن تنفيـــــذ معـــــايير الحـــ ـ ـوكمة المجسـســـ ـ ـية وفقـــــا لتعليمـــــــ ـ ـات
البنـــك المركـــزي والجهــــات الرقـــابيــــة فيمــــا يخـد الحوكمــة المجسسيـــة.
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مراقب الحسابات
تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة باآلتي:
 اقتــــراح تعيــــين الســــيدين  /مراقبــــي الحســــابات – ممــــن تتــــوافر فــــيهم الشــــروط المنصــــود عليهــــا فــــي قــــانونمزاولــــة مهنــــة المحاســــبة والمراجعــــة بمــــا فــــي ذلــــك الكفــــاءة والســــمعة والخبــــرة الكافيــــة والمســــجلين لــــدى البنــــك
المركـــــزي المصـــــري – وتحديـــــد أتعابهمـــــا ،والنظـــــر فـــــي األمـــــور المتعلقـــــة باســـــتقالتهما أو إقالتهمـــــا ،وبمـــــا ال
يخال

أحكام القانون رقم  88لسنة  2003وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

 -إبــــداء الــــرأي فــــي شــــأن اإلذن بتكليــــ

مراقبــــي الحســــابات بــــأداء خــــدمات لصــــالح البنــــك بخــــال

مراجعــــة

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

 يــــتم رفــــع توصــــية لجنــــة المراجعــــة بتعيــــين مراقبــــي الحســــابات إلــ ـ مجلــــس االدارة ثــــم إلــ ـ الجمعيــــة العامــــةللبنـــك لالعتمـــاد ،كمـــا يجـــب أن يكـــون مراقـــب الحســـابات مســـتقال تمامـــا عـــن البنـــك وأعضـــاء مجلـــس إدارتـــه،
ويجب أن يكون محايدا وأن يكون عمله محصنا من تدخل مجلس اإلدارة.
 ال يجــــب أن يســــتمر مراقــــب الحســــابات (كشــــخد طبيعــــي) فــــي عملــــه أكثــــر مــــن  5ســــنوات و (كشــــخداعتباري) أكثر من  10سنوات ،طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
 ويلتـــزم البنـــك بقيـــام مراقـــب الحســـابات بتقـــديم نســـخة مـــن تقريـــرل علـــ التقريـــر الـــذي يعـــدل البنـــك عـــم مـــدىالتزامـــه بقواعـــد الحوكمـــة إلـــ الجهـــة اإلداريـــة طبقــــا لقواعـــد الحوكمـــة واإلفصـــاح المعمــــول بهـــا ,ويقـــدم هــــذا
التقرير أيضا إل الجمعية العامة للمساهمين.
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اإلفصاح والشفافية
المعلومات الجوهرية واإلفصاح المالي وغير المالي
يــتم االفصــاح عــن المعلومــات الماليــة وغيــر الماليــة وكــذا االحــدا وابــال البورصــة المصــرية بتلــك المعلومــات ونشــرها
بالشاشــات الخاصــة بالبورصــة المصــرية كمــا يــتم نشــر القــوائم الماليــة بصــفة ربــع ســنوية بجريــدتين يــوميتين واســعتي
االنتشار وذلك بخال
-

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

موافــاة الهيئــة والبورصــة بقــرارات الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة فــور انتهائهــا وبحــد أقص ـ قبــل بــدء أول
جلســة تــداول تاليــة النتهــاء االجتمــاع ،كمــا تلتــزم الشــركة بموافــاة البورصــة خــالل اســبوع عل ـ األكثــر مــن تــاريخ
انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر عل أن تكون معتمدة من رئيس مجلس اإلدارة.

-

موافــاة البورصــة بمحاضــر اجتماعــات الجمعيــة العامــة المصــدق عليهــا مــن قبــل الجهــة اإلداريــة المختصــة وذلــك
خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.

-

موافــاة الهيئـــة والبورصـــة بملخـــد القـــرارات المتضـــمنة أحــدا جوهريـــة الصـــادرة عـــن مجلـــس إدارتهـــا فـــور
انتهائها وبحد أقص قبل بدء أول جلسة تداول تالية النتهاء االجتماع.

-

موافــاة الهيئــة والبورصــة ببيــان معتمــد مــن مجلــس إدارة البنــك بــأهم نتــائج أعمالهــا مقارنــة بــالفترة المقابلــة وفقــا
للنمــوذج المعــد لــذلك مــن البورصــة وذلــك فــور انتهــاء مجلــس اإلدارة مــن الموافقــة عل ـ القــوائم الماليــة الســنوية أو
الربــع ســنوية (الدوريــة) تمهيــدا إلحالتهــا لمراقــب الحســابات ليصــدر بشــأنها تقريــرل ،علــ أن يــتم ذلــك اإلفصــاح
عقب انتهاء االجتماع وبحد أقص قبل بداية جلسة التداول التالية النتهاء االجتماع.

-

اإلعالن عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات األسهم المجانية أو كليهما.
اإلفصــاح عنــد تجــاوز أو انخفــاض مــا يملكــه أحــد المســاهمين واألطــرا

المرتبطــة بــه لنســبة  %5ومضــاعفاتها

مــن عــدد األوراق الماليــة الممثلــة لــرأس مــال الشــركة المقيــدة بالبورصــة أو حقــوق التصــويت بهــا ،بمــا فــي ذلــك
األسهم التي تم االكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق االكتتاب لها.
-

اإلفصــاح عــن الخطــة االســتثمارية المســتقبلية وتوجهــات المســاهم بشــأن إدارة الشــركة إذا بلوــت النســبة المشــترال
منه واألطرا

-

المرتبطة به  %25أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.

اإلفصــاح عــن صــدور أي أحكــام تحكــيم أو أحكــام قضــائية فــي أي مرحلــة التقاضــي بتلــك األحكــام التــي تــجثر فــي
مركزهــا المــالي أو فــي حقــوق حملــة أوراقهــا الماليــة أو يكــون لهــا تــأثير عل ـ أســعار التــداول أو عل ـ القــرار االســتثماري
للمتعاملين.
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➢ المخالفات واألحكام الصادرة على الشركة خالل عام  2019وذلك من خالل الجدول التالي:
مسلسل

األحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خالل العام

إيضاحات

-1

الطعــن بــالنقض رقــم  11286لســنة  84ق المقــام مــن وزيــر الصــحة ضــد البنــك صــدر
حكـــم بجلســـة  2019/4/23بـــنقض جزئـــي للحكـــم المطعـــون عليـــه وإلـــزام البنـــك بـــأن
يـــجدى الفائـــدة التأخيريـــة المحكـــوم بهـــا ( )% 5مـــن تـــاريخ  2001/8/7وحتـ ـ تمـــام
السداد وذلك عن واقعة رفض تسييل حطاب ضمان.

-

-2

-3

الـــــدعوى رقـــــم  874لســـــنة  2019القـــــاهرة االقتصـــــادية المقامـــــة مـــــن ايمـــــان
محمـــد محمـــد عفيفـــي ضـــد البنـــك إللزامـــه بـ ـــ  5مليـــون جـــم تعـــويض عـــن واقعـــة
مقاضـــاتها بموجـــب شـــيك بمعرفـــة المكتـــب الخـــارجي علـــ الـــرغم مـــن التزامهـــا
بالســـــداد حيــــ قضــــ فيهـــــا بجلســـــة  2019/11/19تعويضـــــا عـــــن االضـــــرار
التي اصابتها بإلزام البنك بمبلغ  50000جم فقط.
الـــــدعوى رقـــــم  2681لســـــنة  2019القـــــاهرة االقتصـــــادية المقامـــــة مـــــن محمـــــد
كامـــل عبـــد ســـليم االغـــا (الشـــركة االقتصـــادية لألنمـــاء واالســـتثمار) ضـــد البنـــك،
بجلســـــة  2019/12/30إللزامـــــه بمليـــــون جـــــم تعـــــويض عـــــن االضـــــرار التـــــي
اصــــابته مــــن جــــراء االمتنــــاع عــــن صــــر شــــيك بالمخالفــــة لكشــ ـ الحســــاب
صدر حكما بإلزام البنك بمبلغ  50000جم فقط.

-

-

عالقات المستثمرين
يــتم تحديــد مســئول عالقــات المســتثمرين بقــرار مــن مجلــس ادارة البنــك ويحضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين كمــا
يقوم مسئول عالقات المستثمرين بما يلي:
-

يكـــون مســـئوال عـــن االتصـــال بالبورصـــة والـــرد علـ ـ االستفســـارات مـــن المســـاهمين والمســـتثمرين كمـــا يقـــوم
بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة.

-

وضـــع خطـــة عمـــل إلدارتـــه تتضـــمن سياســـة اإلفصـــاح الخاصـــة بالشـــركة وااللتـــزام بكافـــة القـــوانين واللـــوائح
والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات اإلفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.

-

يكـــون علـ ـ علـــم باتجـــال اإلدارة العليـــا والخطـــط االســـتراتيجية ومـــا تتخـــذل مـــن قـــرارات وخاصـــة الجوهريـــة
وااللتزام بالحفاظ عل سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي ال تكون في حكم المعرفة العامة.

-

اإلفصــاح للمحليــين المــاليين ،المســتثمرين الحــاليين والمحتملــين ومجسســات التقيــيم بأعمــال وخطــط الشــركة مــن
خالل االجتماعات والمجتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.

-

نقــل حالـــة الســـوق إلــ اإلدارة العليــا والمســـاعدة فـــي إعـــداد رد الشــركة علــ أســـئلة واستفســـارات المســـتثمرين
واإلعالم والمحليين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير عل تداول أسهم الشركة.
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أدوات اإلفصاح

▪

تقرير مجلس اإلدارة والتقرير السنوي

 يقــــوم البنــــك بإصــــدار تقريــــر مجلــــس اإلدارة وتقريــــر الحوكمــــة بشــــكل ســــنوي ،وتقــــارير االفصــــاح بشــــكلدوري مما يجعل المعلومات الخاصة بالبنك واضحة طبقا لمبدأ اإلفصاح والشفافية.
 كمــــا يقــــوم البنــــك بإصــــدار تقريــــر مجلــــس اإلدارة ســــنويا طبقــــا لمــــا ورد بقــــانون الشــــركات رقــــم 159لسنة  1981والئحته التنفيذية ،للعرض عل الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

• تقرير اإلفصاح
يقـــوم البنـــك بإصـــدار تقريـــر إفصـــاح ربـــع ســـنوي يُعـــد مـــن قبـــل اإلدارة الماليـــة للبنـــك وبـــاألخد إدارة عالقـــات
المستثمرين بها يتضمن ما يلي- :
-

بيانات االتصال بالشركة.

-

مسئول عالقات المستثمرين وبيانات االتصال به.

-

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

-

هيكل المساهمين اإلجمالي موضحا به األسهم حرة التداول.

-

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.

-

التويرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.

-

تويير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.
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تقرير االستدامة
❖ االستدامة والمسئولية المجتمعية للبنك
االستدامة في البنوك تعني نهج األعمال التي تخلق قيم طويلة األجل للعمالء والموظفين من خالل وضع أهدا
تهد

واستراتيجيات

الي الحفاظ عل البيئة الطبيعية.

 -1تجاه الموظفين
يعتقد البنك المصري الخليجي أن التطوير الشخصي لموظفيه ضروري لنمو ونجاح البنك .كما يري أن تلبية توقعات
الموظفين وتعظيم مستويات الرضا الوظيفي لديهم هو عنصر حاسم في نجاح البنك .ومن أجل مواكبة احتياجات موظفي
البنك ،يستثمر البنك في التدريب والتطوير من خالل توفير عدد كبير من الدورات التدريبية المختلفة .كما انه يهد

الي

تقديم بيئة مالئمة صحية للعمل لهم.

 -2تجاه البيئة
عل ال صعيد البيئي يقوم البنك بالعديد من المبادرات الداخلية التي تهد

ال تبن ممارسات صديقة للبيئة تهد

ال توفير

الطاقة وإدارة الموارد والممتلكات وتحقيق الكفاءة التشويلية ،حي يتم إعادة تدوير معظم المواد المستخدمة بالبنك وتصميم
الفروع الجديدة بمواد عازلة للصوت تقلل من الضوضاء وتمتصها .كما يمتنع البنك عن استخدام األوراق والمنشورات
في الدعاية ويكتف باستخدام شاشات الكترونية بالفروع .

 -3تجاه الشباب
إن توجه البنك المصري الخليجي الي شريحة العمرية للشباب والذي يظهر من خالل تقديم خدمات مميزة ومنتجات تخدم
متطلباتهم وتساعد هم عل

تحقيق أهدافهم ساء في وظائفهم أو من خالل األعمال الخاصة من المجسسات الصويرة

والمتوسطة وذلك من أجل تعزيز مهاراتهم في العمل وزيادة اإلنتاجية من خالل تزويدهم باألدوات المناسبة والتدريب
والبيئة.
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الموقع االلكتروني
يتـــوافر لــــدى البنــــك موقــــع خــــاد بــــه علـــ شـــبكة المعلومــــات الدوليــــة بــــاللوتين العربيــــة واإلنجليزيــــة ويــــتم مــــن
خالله اإلفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم(www.eg-bank.com) ،

المواثيق والسياسات
❖ ميثاق األخالق والسلوك المهني
تــم اعتمــاد وتعمــيم ميثــاق داخلــي بالبنــك عــن األخــالق والســلوك المهنــي ،يشــمل مجموعــة مــن القــيم التــي تعمــل عل ـ
ضــبط وتنظــيم قواعــد الســلوك الــوظيفي وأخالقيــات المهنــة داخــل الشــركة والمســجول عنهــا إدارة المــوارد البشــرية
وتصدر بصورة شهرية لجميع العاملين بإدارات البنك نشرات توعية خاصة بالميثاق

❖ سياسة تتابع السلطة Succession Planning
تســـتخدم خطـــة التعاقـــب الـــوظيفي كجـــزء ال يتجـــزأ مـــن التخطـــيط بعيـــد المـــدى والتأهـــب فـــي حالـــة فـــرا
الوظـــائ

فـــي اإلدارة العليـــا لمـــا تحتويـــه هـــذل المناصـــب مـــن أهميـــة قصـــوى فـــي ســـير أعمـــال وأنشـــطة

اإلدارة علــــ أكمــــل وجــــه وفراغهــــا بشــــكل مفــــاج كاســــتقالة أو وفــــاة أو مــــرض قــــد يعنــــي اضــــطراب
شـــديد فـــي أداء البنـــك فـــي حـــين أن إحاللهـــا مـــن الـــداخل يـــوفر كثيـــر مـــن الوقـــت والجهـــد والمـــال مقارنـــة
بالتعيين من الخارج.
كمـــا يـــجدي التخطـــيط الفعـــال للتعاقـــب الـــوظيفي إلـــ تحفيـــز المواهـــب مـــن ذوي الكفـــاءة العاليـــة ،إذ يشـــعر
هــــجالء المرشــــحون بأهميــــة االســــتثمار الــــذي يقــــوم بــــه البنــــك فــــي تــــأهيلهم وإعــــدادهم ألداء أدوار أكبــــر.
كمـــا ان هـــذا التوجـــه يقـــدم تحفيـــزا غيـــر مباشـــر لبقيـــة المـــوظفين أيضـــا لتحســـين اداجهـــم ليكونـــوا جـــزءا مـــن
نخبة الكفاءات.
تهـــد

هـــذل الخطـــة لتحديـــد الفجـــوة بـــين القـــدرات واإلمكانيـــات التـــي يتمتـــع بهـــا كـــل مرشـــح علـــ حـــدة

حاليا مقارنة بالقدرات واإلمكانيات المطلوبة ،لتحمل مسئوليات وأدوار أكبر في مجاالت محددة.
وعليــــه يــــتم وضــــع خطــــة تطــــوير فرديــــة لكــــل مرشــــح .ويــــتم متابعــــة تنفيــــذ واســــتكمال خطــــط التــــدريب
المعتمـــدة كمـــا يجـــب متابعـــة أداء المواهـــب المســـتهدفة والمتميـــزة تبعـــا للتويـــرات التـــي تطـــرأ علـــ البنـــك
بشـــــكل دوري ،لمراعـــــاة أي تطـــــورات داخليـــــة أو خارجيـــــة قـــــد تـــــجثر علـــ ـ عمليـــــة تخطـــــيط التعاقـــــب
الوظيفي ،مما يجعل البنك أكثر جاهزية إلجراء أي توييرات أساسية عندما يتطلب األمر ذلك.
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❖ سياسة اإلبالغ عن المخالفات Whistleblowing
تفعيل ســياســة "اإلبال عن الممارســات غير المشــروعة " "Whistleblowing Policyبما يتضــمن القيام بأعمال
الفحد والتحري بشأن الحاالت المبلغ عنها واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها (مع الحفاظ عل سرية هوية المبلغ).

سياسة تعامل الداخليين واألطراف ذات العالقة واألطراف المرتبطة
 تفصـــح الشـــركة عـــن مـــدى تـــوافر هـــذل السياســـة التـــي تهـــدأســــهم الشــــركة وتنظــــيم العالقــــات مــــع األطــــرا

الـــ الـــتحكم بعمليـــات تـــداول الـــداخليين علـــ

ذوي العالقــــة وإبــــرام عقــــود المعاوضــــة طبقــــا لقواعــــد

الجهات الرقابية ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات.

 يــــتم اإلفصــــاح عــــن التعــــامالت مــــع األطــــراالجمعية العامة للبنك ،ويحظر عل األطرا

•

ذات العالقــــة ضــــمن القــــوائم الماليــــة المعروضــــة علــــ

ذات العالقة االتي- :

تعامــــل أيــــا مــــن الــــداخليين والمجموعــــة المرتبطــــة بهــــم علـــ ايــــة أوراق ماليــــة تصــــدرها الشــــركة خــــالل
خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.

•

تعامــــل أي مــــن المســــاهمين الــــذين يملكــــون  %20فــــأكثر بمفــــردهم او مــــن خــــالل المجموعــــة المرتبطــــة
بهم إال بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.

•

تعامــــل أعضــــاء مجلــــس إدارة الشــــركة ايــــة كانــــت نســــبة مســــاهمتهم فــــي رأس المــــال والمســــئولين بهــــا او
األشــــخاد الــــذين فــــي إمكــــانهم االطــــالع علـــ معلومــــات غيــــر متاحــــة للويــــر ويكــــون لهــــا تــــأثير علـــ
سعر الورقة المالية ،شراء أو بيع هذل األوراق المالية التي تتعلق بها هذل المعلومات.
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➢ جدول متابعة تعامالت الداخليين على أسهم الشركة
عدد األسهم
المملوكة أول
إسم العضو
مسلسل
العام
1

احمد ابراهيم صالح محمد عبد الهادي

381

2

عال احمد السباعي شاهين

1431

األسهم المباعة
األسهم المشتراه
خالل العام بالتاريخ خالل العام بالتاريخ
(تخصم)
(تضاف)
زيادة مجانية بتاري
2020-02-06
(عن العام المالي)2019

-

رصيد
األسهم في
نهاية العام
436

( 55سهم)
زيادة مجانية بتاري
2020-02-06
(عن العام المالي)2019

-

1630

( 199سهم)

سياسة المسئولية االجتماعية والبيئية
يقــــوم البنــــك المصــــري الخليجــــي باالشــــتراك فــــي العديــــد مــــن المبــــادرات التعليميــــة والصــــحية .علــــ الصــــعيد
التعليمـــي يتعـــاون البنـــك مـــع كليـــة االقتصـــاد بجامعـــة القـــاهرة فـــي العديـــد مـــن المبـــادرات مثـــل تمويـــل انتقـــال 10
طـــالب مـــن القســـم العربـــي الـ ـ القســـم اإلنجليـــزي بالكليـــة ،كمـــا يقـــوم البنـــك برعايـــة حاضـــنة اعمـــال الكليـــة والتـــي
تعتبر اول حاضنة اعمال بجامعة مصرية.
كمـــا يقـــوم البنـــك بتقـــديم منحـــة تعليميـــة بالجامعـــة االمريكيـــة بالقـــاهرة ويقـــوم برعايـــة العديـــد مـــن المبـــادرات التـــي
تقدمها مجسسة اناكتاس لدعم طالب الجامعات عل مستوى الجمهورية.
عل الصعيد المبادرات الصحية ،يتعاون البنك مع العديد من المستشفيات مثل مستشف الناس لألطفال ومستشف بهية.
علـــ الصــــعيد البيئــــي يقــــوم البنــــك بالعديــــد مــــن المبــــادرات الداخليــــة التــــي تهــــد
للبيئــــة تهــــد

الـــ تبنـــ ممارســــات صــــديقة

الــــ تــــوفير الطاقــــة وإدارة المــــوارد والممتلكــــات وتحقيــــق الكفــــاءة التشــــويلية ،حيــــ يــــتم إعــــادة

تـــدوير معظـــم المـــواد المســـتخدمة بالبنـــك وتصـــميم الفـــروع الجديـــدة بمـــواد عازلـــة للصـــوت تقلـــل مـــن الضوضـــاء
وتمتصــــها .كمــــا يمتنــــع البنــــك عــــن اســــتخدام األوراق والمنشــــورات فــــي الدعايــــة ويكتفــــ باســــ تخدام شاشــــات
الكترونية بالفروع.
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