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 الُمقيدةبيانات عن الشركة 

 البنك التجاري الدولي )مصر( ش.م.م اسم الشركة

 غرض الشركة
فة عامة في البنوك التجارية بغرض ُمساعدة التنمية الصناعية والتنمية االقتصادية بصالقيام بأعمال 

 جمهورية مصر العربية.

 2/2/1995 تاريخ القيد بالبورصة 1986من مايو تبدأ  مائة سنه الُمدة الُمحددة للشركة

 جنيهات مصرية عشرة القيمة االسمية للسهم  1974لسنة  43قانون رقم  القانون الخاضع له الشركة

 )*(آخر رأس مال ُمصَدر خمسون مليار جنيه مصري آخر رأس مال ُمرخص به
جنيه  14,776,813,400

 مصري

 جنيه مصري  14,776,813,400 )*(آخر رأس مال مدفوع
رقم وتاريخ القيد 

 بالسجل التجاري

 69826رقم الترخيص 

 8/5/1986تاريخ الترخيص 

 اسم مسئول االتصال

 رئيس قطاع التسويق االتصاالت وعالقات الُمستثمرين    –  شريف خليل 

 دير عالقات الُمستثمرينمُ    –ياسمين حميدة 

 مسؤول أول عالقات المستثمرين    – نيللي الزنيني

 البريد االلكتروني

Sherif.khalil@cibeg.com    
 comhemeda @cibeg..Yasmine    

   Nelly.Elzeneiny@cibeg.com  

 القاهرة 2430لجيزة صندوق بريد ا-شارع شارل ديجول 21/23-برج النيل اإلداري عنوان المركز الرئيسي

 أرقام التليفونات
37472543    /37471349/ 
37472159 

 3632 3570 كسأرقام الفا

 www.cibeg.com الموقع االلكتروني

تمويال من اإلحتياطي العام من  والمدفوع علي زيادة رأس المال المصدر 2020مارس  15في  وافقت الجمعية العامة )*(
 بعد الحصول علي و جاري إستكمال إجراءات الزيادة مصريا   جنيها   19,702,417,900إلي  مصريا   ا  جنيه 14,776,813,400

 .الموافقات الالزمة
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 ساهمين الجمعية العامة للمُ 

 الجمعية العامة

اإلدارة أن ينيب  وال يجوز للُمساهم من غير أعضاء مجلس. ُمساهم الحق في حضور الجمعية العامة للُمساهمين بطريق األصالة أو اإلنابةلكل 
مجلس  فإن وللنظام األساسي للبنك، 1981لسنة  159وفقا لقانون الشركات رقم  .عنه أحد أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة

 مسؤل أمام الجمعية العامة عن حسن إدارة البنك اإلدارة 

 حضور الجمعية العامة

ا وال يكون ألي مساهم من غير األشخاص االع تباريين أن يمثل في يُشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهم 
% 20 يجاوز من مجموع األسهم في رأس مال البنك وبما ال% 10يجاوز اجتماع الجمعية العامة للبنك عن طريق الوكالة عددا  من األصوات 

 .من األسهم الُممثلة في االجتماع

افره لصحة انعقاد ويجب أن يكون مجلس اإلدارة ممثال  في الجمعية العامة بما ال يقل عن العدد الواجب تو.  ويكون لكل عشرة أسهم صوت واحد
 .إلدارة عن حضور االجتماع بغير عذٍر مقبولجلساته، وال يجوز تخلُف أعضاء مجلس ا

رة أو من ينوب وفي جميع األحوال، ال يبُطل االجتماع إذا حضره خمسة من أعضاء مجلس اإلدارة على األقل يكون من بينهم رئيس مجلس اإلدا
 .عنه، وذلك إذا توافر لالجتماع الشروط األخرى التي يتطلبها القانون والالئحة التنفيذية

 مال الجمعية العامةسير أع

قل كشف حساب صادر من أيام على األ يجب على الُمساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يُقدموا قبل انعقاد الجمعية العامة بثالثة
جتماع إلى انتهاء الجمعية الدعوة لاليجوز قيد أي نقل ملكية لها من تاريخ نشر  وال أمين الحفظ المودع لديه األسهم يُفيد ملكية األسهم وتجميدها،

 .العامة

ن الدعوة، وذلك خالل تنعقد الجمعية العامة العادية للُمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما إعال
لى ذلك وعلى مجلس اإلدارة عية العامة كلما دعت الضرورة إولمجلس اإلدارة أن يُقرر دعوة الجم. الثالثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك

من رأس مال البنك % 5 لونأن يدعو الجمعية العامة العادية إلى االنعقاد إذا طلب إليه ذلك أحد مراقبي الحسابات أو عدد من الُمساهمين الذين يمث
سهم، وال يجوز يملكونها من شركة إدارة السجالت المودع بها األعلى األقل بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يقدموا كشف ا باألسهم التي 

 .   سحب هذه األسهم إال بعد انتهاء الجمعية

مار والمناطق الحرة لقرار الهيئة العامة لإلستثفي ضؤ استمرار اإلجراءات اإلحترازيه الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ووفقا 
اإلتصال الحديثة  العادية وغير العادية بواسطة تقنياتيمكن للبنك عقد إجتماعات الجمعية العامة  ،2020مارس  18( الصادر بتاريخ 160رقم )

 .عبر شبكة اإلنترنتمرئية أو صوتية 
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 2020ديسمبر  31في  هيكل الملكية

ا بنسبة  95،855،225ى حيث تمتلك إجمال المالية القابضة * يُذكر أن هذه الشركات مملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس  %.6.55سهم 

 

 

 النسبة % عدد األسهم في تاريخ القوائم المالية % من أسهم الشركة فأكثر 5حملة 

National Bank of Egypt 118,002,441 7.98% 

Invesco Oppenheimer Developing Markets 
Fund 

82,133,582 5.56% 

TIG Insurance Barbados Limited* 20,176,987 1.37% 

United States Fire Insurance Company* 18,767,413 1.27% 

Zenith Insurance Company* 9,134,001 0.62% 

Northbridge General Insurance 
Corporation* 

8,525,066 0.58% 

Newline Corporate Name Limited* 7,611,666 0.52% 

Wentworth Insurance Company LTD* 6,684,898 0.46% 

Allied World Assurance Company LTD* 6,400,032 0.43% 

Odyssey Reinsurance Company* 5,791,007 0.39% 

FAIRFAX US INC* 3,934,625 0.27% 

Zenith Insurance Company of Canada* 3,044,666 0.21% 

HWIC GLOBAL EQUITY FUND* 2,740,200 0.19% 

Federated Insurance Company of 
Canada* 

2,435,732 0.17% 

Newline Insurance Company Limited* 608,932 0.04% 

 %20.06 295,991,248 إجمالي
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 مجلس اإلدارة

 تشكيل مجلس اإلدارة 
 أعضاء مستقليننهم سبعة أعضاء غير تنفيذيين، من ضمنهم ستة م–سعة أعضاء تكان مجلس اإلدارة مشكل من  2020في يناير

 عضو تنفيذي–السيد / أمين هشام محمد أمين عز العرب 
 عضو تنفيذي -السيد /حسين محمد ماجد حسين أباظة

 )*(عضو غير تنفيذي و مستقل بصفته الشخصية -السيد / جاويد أحمد ميرزا

 *()عضو غير تنفيذي و مستقل بصفته الشخصية -السيد / مارك وليــم ريتشـاردز

 (لشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس القابضةلممثل ) عضو غير تنفيذي -يجان خوسروشاهيالسيــد / ب
 عضو غير تنفيذي ومستقل بصفتها الشخصية -األستاذة الدكتورة/ أماني أبو زيد

 عضو غير تنفيذي ومستقل بصفتها الشخصية -السيدة / ماجدة حبيب
 تنفيذي ومستقل بصفته الشخصيةعضو غير  -السيد / باريش سوكتانكار

 عضو غير تنفيذي ومستقل بصفته الشخصية -السيد / راجيف كاكار
مارس  2و 2020 فبراير 2 في انتهت مدتهماجدير بالذكر أن كال من السيد / جاويد أحمد ميرزا والسيد / مارك وليــم ريتشـاردز قد  )*(

بنوك الصادر عن كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين بعد أن أتما ست سنوات بمجلس اإلدارة وفق ا لتعليمات حوكمة ال ،التوالي على 2020
 .البنك المركزي المصري

 
شمل مجلس اإلدارة ( و2022-2020اإلدارة لدورته القادمة )تم تعيين مجلس  2020مارس  15وفقا ألخر جمعية عمومية منعقدة في 

 -: كل من المنتخب
 عضو تنفيذي–السيد / أمين هشام محمد أمين عز العرب 

 عضو تنفيذي -السيد /حسين محمد ماجد حسين أباظة
 (ممثل للشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس القابضة) عضو غير تنفيذي-السيد / بيجان خوسروشاهي 

 ضو غير تنفيذي ومستقل بصفتها الشخصية ع -األستاذة الدكتورة/ أماني محمد نجيب أبو زيد 
 ضو غير تنفيذي ومستقل بصفتها الشخصيةع -ماجدة رأفت جندي حبيب /السيدة 

 عضو غير تنفيذي ومستقل بصفته الشخصية -السيد / راجيف كريشان الل كاكار
 غير تنفيذي ومستقل بصفته الشخصية وعض -السيد / باريش داتاترايا سوكتانكار
 ضو غير تنفيذي ومستقل بصفته الشخصيةع -السيد / شريف سمير محمود سامي

راف على اإلش والعضو المنتدب، مسؤوال عنكان يتم الجمع بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة  2020شهر أكتوبر  حتىجدير بالذكر انه 
. مما يدعم الضوابط عنيةالم لجان مجلس اإلدارة إلى هفنيتها اللية لهذة القطاعات عن طريق تبعيالالقطاعات الرقابية مع مراعاة تحقيق اإلستق

صل بين منصب . ولكن األن تم الفر على أنشطة البنكالمستممجلس اإلدارة  إشرافمن  مسؤوليته عن التأكدباإلضافة الي  ،والتوازنات
جعل البنك يوجود منصب رئيس مجلس اإلدارة غير التنفيذي إن  .الرئيسي التنفيذيمنصب المسئول رئيس مجلس اإلدارة غير التنفيذي و

   .لهيئة العامة للرقابة الماليةالتجاري الدولي ملتزما تماما بتوجيهات الحوكمة الصادرة عن ا
ارات شركة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثال  إلستثم هيالسيد بيجان خوسروشا انتهت مدة 2020أكتوبر  13في وجدير بالذكر إنه 

مجلس اإلدارة كعضو غير تنفيذي  إلىايكل باسلو م-فيرفاكس المالية القابضة بعد أن أتم ست سنوات بمجلس اإلدارة. كما إنضم السيد چاي
 .2020مستقل في شهر أكتوبر 

 
فيما يخص  لمناقشة ماورد إليه من البنك المركزي المصري 2020توبر أك 22وبناء علي إجتماع المجلس الطارئ يوم الخميس الموافق 

انون البنك المركزي ق( من 144قرار تنحية السيد رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي إعماال  للبند)ط( من المادة)
مجلس  السيد هشام عز العرب ترك منصبه كرئيس قرر وعليه.  2020لسنة  194المصري و الجهاز المصرفي و الصادر بالقانون رقم 

د شريف سامي تعيين السي وقرر مجلس اإلدارة باإلجماعإعتبارا من تاريخه  وإستقال من عضوية مجلس اإلدارة والعضو المنتدباإلدارة 
 .ركزي المصريموافقة البنك الم علىالحصول  وذلك بعدصر م-كرئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي
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  التشكيل الحالي لمجلس اإلدارة
طر وتطبيق الحوكمة ومراقبة المخا يتمتع البنك التجاري الدولي بمجلس إدارة كفء، يزود البنك بالقيادة والخبرة الالزمة إلدارة أعماله

ء غير تنفيذيين التشكيل الحالي لمجلس اإلدارة يضم سبعة أعضاء من ضمنهم عضو واحد تنفيذي وستة أعضا بنزاهة وكفاءة وتميز.الرشيدة 
 فقااتون، يصل عدد أعضاء المجلس الي تسعة أعضاء يكون من بينهم عضوين تنفيذيي حتى من المستقلين وجاري إستكمال تشكيل المجلس

 صوص تشكيل مجلس اإلدارة. مع تعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي بخ

      

 اسم العضو مسلسل
صفة العضو 
)تنفيذي/غير 
 تنفيذي/ مستقل(

 جهة التمثيل تاريخ االلتحاق

 صفته الشخصية 2020مارس  مستقل شريف سمير سامي السيد / 1

 صفته الشخصية 2017مارس  تنفيذي السيد / حسين ماجد أباظة 2

 صفتها الشخصية 2017ديسمبر  مستقل زيداألستاذة الدكتورة/ أماني أبو  3

 صفتها الشخصية 2017ديسمبر  مستقل السيدة / ماجدة حبيب 4

 صفته الشخصية 2019أكتوبر  مستقل باريش سوكتانكار / السيد 5

 صفته الشخصية 2019أكتوبر  مستقل راجيف كاكارالسيد /  6

 الشخصيةصفته  2020أكتوبر  مستقل ايكل باسلوم-السيد / چاي 7

 
 أعضاء مجلس اإلدارة من المساهمين

 (2)عدد األسهم المملوكة )1(جهة التمثيل اإلسم 
غير  –الصفة )تنفيذي 
 تنفيذي(

 عن نفسه السيد / حسين ماجد أباظة
372108 سهم    
22  GDR 

 تنفيذي

 عن نفسه أو عن شخص اعتباري (1)

    المملوكة للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يمثله (2) 

 أعضاء مجلس اإلدارة من غير المساهمين

 ير مستقلغ –مستقل  ير تنفيذي(غ –الصفة )تنفيذي  اإلسم

 مستقل غير تنفيذي السيد / شريف سمير محمود سامي

 مستقل غير تنفيذي األستاذة الدكتورة/ أماني محمد أبو زيد

 مستقلة غير تنفيذية ماجدة رأفت حبيبالسيدة / 

 مستقل غير تنفيذي باريش سوكتانكار / السيد

 مستقل غير تنفيذي السيد / راجيف كاكار

 مستقل غير تنفيذي ايكل باسلوم-السيد / چاي
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 نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
 ساميالسيد/ شريف 

  رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
ري ويعمل رئيس شريف سامي بخبرة كبيرة في مجاالت األسواق والخدمات المالية واالستثمار والحوكمة. وهو حالي ا استشا /السيديتمتع 

ئة التأمين غير تنفيذي لشركة تعمل في مجال إدارة األصول العقارية. ويشغل سيادته عضوية مجلس إدارة بنك االستثمار القومي وهي
ناديق التأمينات صالشركات العاملة في مجال التعليم واالستثمار الُمباشر، كما أنه عضو لجنة استثمار  الصحي الشامل إضافة  لعدٍد من

مجلس أمناء الجامعة  وعضو االجتماعية، وعضو اللجنة االستشارية الدولية لهيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية الُمتحدة
 الفرنسية بمصر.

اف على تنمية سوق ، وهي الهيئة الُمختصة باإلشر2017رئاسة الهيئة العامة للرقابة لُمدة أربع سنوات انتهت في عام سامي  /السيدتولى 
ما شغل سيادته عضوية المال والتأمين والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة والتمويل ُمتناهي الصغر. ك

 /السيدكما تولى  زي المصري ورئيس لجنة الُمراجعة بالبنك وعضو لجنة السياسات النقدية لُمدة أربع سنوات.مجلس إدارة البنك المرك
سبة والُمراجعة سامي رئاسة مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، ومجلس أمناء مركز المديرين المصري واللجنة العُليا لمعايير الُمحا

  أمناء المجلس القومي للمدفوعات.المصرية، إضافة  إلى عضوية مجلس 

، وأعيد 2014و( في عام سامي أول مصري يتم انتخابه لعُضوية مجلس إدارة الُمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )األيوسك /السيد يُعَد 
 .2017ي عام التي انتهت ف، كما اُختير رئيس ا التحاد هيئات األوراق المالية العربية للدورة 2016انتخابه لدورة ثانية في عام 

ا بمجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار والمناِطق الُحرة ُمنذُ عام  /السيدُعين  ، كما 2015حتى عام  2007سامي لعدة دورات ُمتتالية عضو 
ضافة إلى إدارة شرة إتم اختياره كأول عُضو ُمنتدب لشركة استثمارات بنك مصر )مصر المالية لالستثمارات( والتي تُدير ُمساهمات ُمبا

ا بمجلس إدارة بنك القاهرة ُمنذُ عام  وشركة  ،2013وحتى عام  2010صناديق استثمار بالبورصة المصرية، كما كان سيادته عضو 
 صندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والُمتوسطة.

ذلك بعد تخرجه ي مكاتبها بشيكاجو والرياض وبيروت، وسامي حياته العملية بمؤسسة )اكسنتشر لالستشارات( حيث عمل ف /السيدبدأ هذا و

الستراتيجية افي كلية التجارة جامعة االسكندرية بتقدير ُممتاز مع مرتبة الشرف األولى. وشارك في عدة برامج تنفيذية في مجاالت 

 وأوروبا. واالستثمار واالدارة في عدد من ُكليات األعمال ومعاهد االدارة المرموقة بالواليات الُمتحدة

 

 حسين أباظة السيد/
 عضو مجلس االدارةو -المسئول الرئيسي التنفيذي 

ابع للقطاع الخاص في تيتولى السيد/ حسين أباظة مسئولية اإلشراف على تنفيذ االستراتيجية التي يتبناها البنك التجاري الدولي، أبرز بنك 
هم مجموعة من أكبر الخدمات المالية والمصرفية ألكثر من مليون عميل من بين مصر، إلى جانب إدارة العمليات التشغيلية للبنك الذي يقدم

 .شركة في مصر 500

فترة ستة  ، وذلك بعد أن أمضى2017يشغل السيد/ أباظة منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي منذ مارس 
 2001مي بالبنك. قبل ذلك شغل أباظة منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بين عاسنوات في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي 

ية في البنك ، باإلضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة المخاطر مسئوال  عن شئون االئتمان واألسواق والمخاطر التشغيل2010و
 .التجاري الدولي

يق في زيادة بالبنك والحائز على عدة جوائز مرموقة، حيث ساهمت جهود الفركما يشغل السيد/ أباظة عضوية فريق عالقات المستثمرين 
  .2008القيمة السوقية للبنك التجاري الدولي بمقدار عشر مرات عما كانت عليه عام 

امي ين عوفي السابق، شغل السيد/ أباظة منصب رئيس قسم البحوث ومنصب رئيس قطاع إدارة األصول في المجموعة المالية هيرميس ب
  .وهو العام الذي شهدة عودة أباظة إلى البنك التجاري الدولي مجدد ا 2001و 1995

األمريكية  انضم السيد/ حسين أباظة إلى البنك التجاري الدولي عقب حصوله على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة
ك في جامعات ومعاهد تعليمية في إطار استكمال مرحلة الدراسات العليا وذلبالقاهرة. وقد حصل كذلك على العديد من الدورات التدريبية وال

 .ببلجيكا وسويسرا ولندن ونيويورك
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 األستاذة الدكتورة/ أماني محمد نجيب أبو زيد

 المدير الرئيسي
 ُعضو َمجِلس إدارة غير تنفيذي

 الدول والحكومات اءسمرتين من قبل رؤريقي، وانتخبت لهذا المنصب هي مفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة باالتحاد األف
ل التنمية الدولية فيما لتتولى مسؤولية االستراتيجيات والسياسات والشراكات اإلقليمية والقارية.  وتتركز الخبرة العملية لسيادتها في مجا

ي مجال البنية سات الدولية المعنية ببرامج التنمية وخاصة فعاما حيث تقلدت العديد من المناصب القيادية في كبرى المؤس 30يزيد عن
 .تية والطاقةالتح

بما في  والقاري، ميقوالقطاعات على المستوى ال في العديد منونفذت برامج تنمية  األفريقي،لقد أدارت أكبر محفظة تشغيلية لبنك التنمية 
وأول  الموحدة،قية وسوق الطاقة اإلفري الموحد،أطلقت سوق النقل الجوي اإلفريقي  دوق العالم.ذلك تنفيذ أكبر محطة للطاقة الشمسية في 

ومبادرات قارية  وقدمت برامج -كما طورت البرنامج العشري الثاني لتطوير البنية التحتية في إفريقيا  اإلفريقي،إستراتيجية للتحول الرقمي 
 .2063ة كبرى للتكامل األفريقي في إطار االتحاد األفريقي أجند

الجامعة الدولية  الدكتورة/ أبو زيد حاصلة على بكالوريوس هندسة االتصاالت من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من
تنمية االقتصادية الفرنسية للتنمية االفريقية، وأيضا  درجة الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة هارفارد، ودرجة الدكتوراه في ال

 واالجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة. 
تلقت سيادتها العديد من و أبو زيد عدة مرات كواحدة من أكثر النساء األفريقيات تأثيرا  وواحدة من أكثر األفارقة شهرة/الدكتورة تم اختيار 

 توحصلفرنسية، من الحكومة ال "الجوائز والتقديرات الدولية بما في ذلك "الوسام العلوي" من جاللة ملك المغرب، و "شخصية المستقبل
 لدولية العديدةت االجوائز والتقديرا باإلضافة الي العديد من –على "جائزة الخريجين المتميزين" من جامعة مانشستر، المملكة المتحدة 

ل العاجل للتنمية المستدامة، واللجنة العالمية للعم( Global Leaders Broadband Commission)عضو في أبو زيد  /الدكتورة 

 بشأن تشكيل مستقبل الطاقة. (Board for System Initiativeعضو في )بشأن كفاءة الطاقة، وكذلك 

لقيادية وصنع القرار، اوفي المناصب والرياضيات أبو زيد مثاال  يحتذى به للمرأة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة  /الدكتورة تعد
 لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.بمجهوداتها في مجال اوقد اشتهرت منذ فترة طويلة 

اوية للسيارات، هذا الكالسيكية وعزف البيانو باإلضافة الي كونها منافسة قوية في الراليات الصحر هموسيقلبا مهتمة أبو زيد /الدكتورة 
 األخرى.باإلضافة الي العديد من األنشطة واإلهتمامات 

 

 ماجدة رأفت جندي حبيب /السيدة

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
مجال تكنولوجيا  والشريك المؤسس لعيادات "داوي". تتمتع السيدة حبيب بخبرة واسعة في تشغل سيادتها منصب المسئول التنفيذي الرئيسى 

ا 25المعلومات التقنية وكذلك المدفوعات اإللكترونية، فضال عن الحلول المصرفية الذكية. تتمتع سيادتها بخبرة  في مختلف المجاالت  عام 
لمستثمرين.  وتقلدت لتجارية، والتجزئة التسويقية واالتصاالت المؤسسية وعالقات ااإلدارية بما في ذلك اإلدارة االستراتيجية للعالمة ا

ري والتسويقي سيادتها العديد من المناصب، ومنها عضو مجلس اإلدارة والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للقطاع االستراتيجي والتجا
منصة رائدة كسيادتها بخبرتها الطويلة في إرساء مكانة "فوري"  لشركة فوري للخدمات المالية والمدفوعات اإللكترونية، حيث ساهمت

القابضة لمدة  قبل انضمامها إلى فوري، شغلت السيدة حبيب عضوية الفريق التنفيذي لشركة راية هذا و.للمدفوعات اإللكترونية في مصر
رية لراية ا في إنشاء وتطوير العالمة التجاقامت بدور رئيسي في اندماج وتطوير مجموعة راية، فضال عن مشاركته تسعة أعوام حيث

لي من شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في علوم الحاسب اآل علىلتصبح عالمة رائدة في مجال التكنولوجيا في مصر. وحصلت 
 .فرنسا )INSEAD(على ماجيستير في إدارة األعمال من  وحصلت علي الجامعة األمريكية بالقاهرة.

 

 
  انكارتداتاترايا سوكالسيد/ باريش 

  عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
ا من اتباريش سوك /السيديتمتع  ا، حيث كان جزء  لفريق األساسي الذي انكار بخبرة طويلة في قطاع الخدمات المصرفية تتجاوز الثالثين عام 

انكار تسوك /لسيداوساعد في تحويله إلى واحدة من أهم المؤسسات المالية الرائدة في الهند. ساهم  1995( في عام HDFCقام بتأسيس بنك )
ستثمرين، وعالقات المُ  من بينها االئتمان، وإدارة المخاطر، والمالية، والموارد البشرية، (HDFCفي العديد من المجاالت الرئيسية في بنك )

( HDFCنك )بوالمسؤولية الُمجتمعية للشركات، وأمن المعلومات. كما تولى سيادته إدارة عمليتي استحواذ وقطاع االتصال المؤسسي، 
نفيذي في عام تكمدير  (HDFCبنك )انكار في مجلس إدارة تسوك /السيدوإصدار أسهم رأس المال في األسواق المحلية والدولية. تم تعيين 

 .2018في عام  ((HDFC، وقد تقدم بإسقالته من بنك 2014عام في عام وتم ترقيته إلى منصب نائب المدير ال 2007
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ا في العديد من اللجان التي شكلها البنك المركزي الهندي )تسوك /السيدلقد كان  ورابطة البنوك  (Reserve Bank of Indiaانكار عضو 
سع انكار في سيتي بنك أكثر من تتسوك /يدالس(، أمضى HDFC( قبل انضمامه إلى بنك )Indian Banks’ Associationالهندية )

لرقابة المالية، في ُمختلف القطاعات من بينها القطاع المؤسسي للشركات، وإدارة المخاطر، وإدارة ا 1994إلى عام  1985سنوات من عام 
 Sanaksh))شركة  منِصب المدير الرئيسي ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في انكارتسوك /السيدحالي ا ويَشغَل وإدارة االئتمان. 

Advisors LLP.وهي شركة تقدم خدمات استشارية لألسُهم الخاصة ورأس المال االستثماري والكيانات األخرى ، 
 
ات درجة ماجستير في الدراس و (، (Sydenham Collegeسوكثانكار حاصل على بكالوريوس تجارة من ُكلية )سيدنهام( /السيد و

 (Jamnalal Bajaj Institute of Management Studiesمن معهد )جماالل باجاج للدراسات اإلدارية( )  (MBAاإلدارية )
ا برنامج اإلدارة الُمتقدمة )  من ُكلية )هارفارد لألعمال(. (AMPبجامعة مومباي. وقد أنهى أيض 

 

 راجيف كريشان الل كاكارالسيد/ 
  عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

خاصة في  رائد أعمال ُمخضرم ومصرفي ُمتمرس عِمل خالل ثالثة عقود في مجال الخدمات المالية وبصفة راجيف كاكار /السيديُعَد 
تعددة مثل الصين مُ مجالي التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والُمتوسطة والُمتناهية الِصغَر. وتمتد خبرة سيادته عبر أسواق عالمية 

 سط وأفريقيا.والهند ودول وسط وشرق أوروبا والشرق األو
األعمال الرائدة، مع قدرة واضحة على وضع وافٍل من النجاحات في إدارة البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة كاكار بسجٍل ح / السيد يتمتع

ت تعمل في إنشاء شركاوتنفيذ الخطط االستراتيجية في بالٍد ُمتعددة، باإلضافة إلى إدارة عمليات االستحواذ والتحول التِجاري والرقمي، و
 مجال الخدمات المالية، وتحقيق الربحية الُمستدامة على المدى البعيد.

ا، و (Citibank NA) كاكار حياته المهنية في بنك / السيد بدأ تدرج في المناصب حتى َشغل منِصب  حيث عِمل به ألكثر من عشرين عام 
 Fullertonشركة ، قبل أن يُشارك في تأسيس 2006أفريقيا حتى عام  الشرق األوسط و الرئيس التنفيذي اإلقليمي عن تركيا و

Financial Holdings) ا كنائب الرئيس التنفيذي، و فية رئيس قطاع الخدمات المصر ( في سنغافورة حيث أمضى ثالثة عشر عام 
، قام سيادته بتأسيس تزاُمن ا مع هذا . و2017أفريقيا حتى عام  الشرق األوسط و شرق أوروبا و الرئيس التنفيذي لمنطقة وسط و لألفراد، و
 -( في دولة اإلمارات العربية الُمتحدة (Fullerton Financial Holdingsهي شركة تابعة لشركة و (Dunia Financeشركة )

 .2018الرئيس التنفيذي حتى عام  حيُث َشِغل منصب العُضو الُمنتَدب و
ا في مجاِلس إ السيديُعتَبَر   Eurobank) ، وهيالمصارف البارزة في ُمختلف البالد دارات العديد من المؤسسات المالية و/ كاكار عضو 

Ergasias SAفي اليونان، بنك الخليج الدولي في البحرين، بنك الخليج الدولي في المملكة العربية السعودية، شركة )UTI)  إلدارة )
في المجلس االستشاري عضوا لي كون سيادته هند باإلضافه ا( في الSatin Credit Care Networks) األصول في الهند، و

 .2009ُمنذُ عام  (University of Chicago's Booth School of Business) الدولي

 
 اي مايكل باسلوچ /السيد 

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
ا من حياته المهنية  16باسلو  /السيدمايكل باسلو بخبرات طويله اكتسبها خالل األربعة عقود الماضية. وقد أمضى  ايچ /السيديَتََمتَع  عام 

باسلو في  /يدالس، حيث ترأّس سيادتَه مجموعة كبيرة من القطاعات. قبل تقاُعد (J.P Morganفي قطاع إدارة المخاطر في مؤسسة )
 J.Pي )إدارة الثروات ف لقطاع وإفريقيايس إدارة المخاطر في أوروبا والشرق األوسط ، َشِغل سيادته منِصب رئ2019عام 

Morgan) ،حيث أشّرف على باسلو قبل ذلك في قطاع إدارة مخاطر االئتمان /السيدإدارة المخاطر في لندن. وقد َعِمل  قطاع ورئيس ،
يا، كما أمضى سيادته تعمل في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريق مجموعة ُمتنوعة من الشركات والقطاعات المالية واالقتصادية التي

بي، ثم عاد إلى لندن خالل تلك الفترة ما يزيد عن ثالث سنوات كرئيس لمخاطر االئتمان في ِمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في دُ 
 وأفريقيا. ليشغل منصب رئيس قطاع مخاطر االئتمان في أسواق ِمنطقة أوروبا والشرق األوسط

 
ا تنفيذي ا للخدمات المص لألوراق (Chaseباسلو في أواخر التسعينيات في شركة ) /وَعِمل السيد رفية االستثمارية للعُمالء المالية كُمدير 

باسلو حياته  /دالسيوقد بدأ  من المقر الرئيسي للشركة في نيويورك. وُمَصنِعي الُمعداتحيُث كان مسؤوال  عن ُمَشِغلي االتصاالت العالمية 
 عقاري.، ثُم أصبح ُمَحِلال  مصرفي ا لالستثمار ال((Chemical Bankالمهنية في الثمانينيات في مجال التكنولوجيا مع 

 
 Booz)الت في باسلو كُمستشار استراتيجي في مجال صناعة اإلعالم واالتصا /السيدباإلضافة إلى خبرته المصرفية الواسعة، عمل 

Allen & Hamilton)( كما شارك في تأسيس شركة ،Frictionless Commerce Incorporated)  وهي شركة ناشئة
ا في َمجِلس اإلدار ة. كما تَبَوأ منِصب الستحداث البرامج االستراتيجية في كامبريدج، بماساتشوستس، حيث كان الُمدير المالي وعضو 

 عميد تنمية الموارد في ُكلية الطب بجامعة )هارفارد(.
 من ُكلية )وارتون(. سيد/ باسلو على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة )بنسلفانيا( وماجستير إدارة األعمال الماليةحصل ال
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 ومسئولياته اإلشرافي دور مجلس اإلدارة
عوائد المالية ال إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة وتحقيق يتولى مجلس اإلدارة إدارة اعمال البنك ويركز بشكل أساسي على

في المجتمع  طويلة األجل والمصلحة العليا لجميع أصحاب المصالح، سواء كانوا عمالء أو مساهمين أو موظفين أو أعضاء

ا، والرقابة على الذي يعمل فيه البنك. يتولى المجلس مسؤولية تحديد األهداف االستراتيجية للبنك، واإلشراف على تنفيذه

 .امته على المدى الطويلفعالية أنظمة الرقابة الداخلية للبنك وإدارة المخاطر لضمان سمعة البنك واستد اإلدارة العليا، وضمان

  .يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة للبنك لمدة ثالث سنوات

واسطة تقنيات بعن المشاركة إمكانية  اإلجتماعات معلعقد  األساسيةمجلس اإلدارة هو الطريقة  الفعلي الجتماعاتالحضور 

ا لإلجراءات  ،اإلتصال الحديثة نتشار فيروس بالحد من ا اإلحترازية الخاصةمرئية أو صوتية عبر شبكة اإلنترنت. ونظر 

اإلتصال الحديثة  اجتماع ا من خالل تقنية 17اجتماع ا لمجلس اإلدارة من أصل  14تم عقد  ،2020كورونا المستجد خالل عام 

 مرئية.ال

معلومات حرص مجلس اإلدارة على توفير إفصاحات دقيقة وشفافة وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بال ،2020خالل عام 

من  وقوائمه المالية حسابات البنك مراقبة كما حرص المجلس علىالجوهرية المتعلقة بالبنك وملكيته وعملياته وأدائه المالي. 

دولي وأدائه المعلومات الالزمة للمساهمين لتقييم موقف البنك التجاري ال عادلة ومتوازنة ومفهومة وتوفر حيث كونها

تجاري الدولي على النجاح المالي وغير المالي طويل األجل للبنك ال 2020واستراتيجيته. وركز مجلس اإلدارة خالل عام 

بيرة بصورة كس اإلدارة مجل اهتم 2020وخالل الربع الرابع من عام  والسعي لتحقيق أهداف جميع أصحاب المصالح.

أكتوبر  22نك في المصري وتم إبالغها للب المركزيعنها الفحص المحدود الذي قام به البنك  أسفربمعالجة المالحظات التي 

ة علي البنك خالل خاصة قسم المخالفات واألحكام الصادر في أقسام الحقة من التقريرالتفاصيل تناولها بمزيد من تم ) 2020

 .(العام

بتمبر الصادر في شهر س البنك المركزي والجهاز المصرفيإعطاء أولوية خاصة بقانون  علىكما حرص مجلس اإلدارة 
كما وردت بالمادة  مع األخذ في اإلعتبار مهلة توفيق األوضاع اإللتزام به علىضرورة تأكد اإلدارة العليا  إلىووجه  2020

 .الرابعة من قانون اإلصدار

 لس اإلدارة:أبرز مسؤوليات مج

 لك االستراتيجية واألهداف تحديد االستراتيجية واألهداف العامة للبنك، والتي تتناسب مع حجم وتعقيد عملياته، مع مراقبة تنفيذ ت

 جميع العاملين لها. وعيوضمان 

  يمي العام للبنكالتنظاختيار وتعيين ورصد أداء كبار المسؤولين التنفيذيين وتحديد مسؤولياتهم، إلى جانب تحديد الهيكل. 

 .تعيين أمين سر لمجلس اإلدارة من ذوي الكفاءة والخبرة والفهم لكافة أعمال البنك 

  قة بمراجعة ، بما في ذلك المصادقة على شروط المراجعة والمهام غير المتعلمراقبي الحساباتاإلشراف على استقالليه

 الحسابات وتقييم أدائهم.

 اسات المطبقة، ومتابعة ، ومناقشة السيمراقبي الحساباتمسؤولين التنفيذيين والمراجعة الداخلية واالجتماع بانتظام مع كبار ال

 .التقدم المحرز في تحقيق األهداف االستراتيجية للبنك

  د ينشأ نتيجة قالتأكد من أن اإلدارة العليا تطبق سياسات لتحديد والحد من والكشف عن تضارب المصالح المحتمل، والذي

 األنشطة واألدوار التي يقوم بها البنك. لمختلف

 .ضمان اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية في الوقت المناسب وبصورة دقيقة 

 .ضمان المراجعة الدورية لممارسات الحوكمة، ونشر ثقافة الحوكمة داخل البنك 

 ن تعريف ا اطر، والذي يتضماعتماد سياسات البنك وضمان سالمة جميع البيانات، مع ضمان وجود تركيز مناسب على المخ

ا لدرجة تقبل المخاطر في البنك والرصد المستمر لتعريف المخاطر فيما يتعلق بهذه الدرجة. مل اإلشراف وهذا يش واضح 

 وضمان وجود عملية فعالة لتحديد وتقييم وتخفيف المخاطر.

 .مراجعة مدى كفاية رأس مال البنك 

  للمساهمين. ة والسنوية باإلضافة إلى تقرير مجلس اإلدارة السنوي المقدمالمالية الربع سنويالقوائم  علىالموافقة 

 ل لجنة ومسؤولياتها تشكيل ومراجعة وتقييم اللجان المختلفة للمجلس والموافقة على المواثيق الخاصة بها التي تحدد أدوار ك

 وسلطاتها.

  التنفيذية الرئيسية.التأكد من وجود خطة واضحة لتتابع السلطات للمراكز العليا والمراكز 

 .الموافقة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة وجميع الموضوعات ذات الصلة لعرضها على المساهمين 
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 تعلقة بالمسؤولية ، إلى جانب اإلشراف على أهداف وأنشطة البنك الموالتنمية المستدامة تحديد إطار المسؤولية االجتماعية

 االجتماعية وتقييمها.

  غير التنفيذي مسئوليات رئيس مجلس اإلدارةأبرز 

 .الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة 

  اإلجتماعاتهذه  تولي رئاسةو وغير العاديةالجمعيات العمومية العادية  وجدول أعمالمواعيد إقتراح. 

 سبة.منامع أعضاء المجلس وضمان تزويدهم بكافة األدوات والمعلومات الالزمة لتأدية واجباتهم بصورة  التواصل 

 .ضمان الرقابة المستمرة من قبل مجلس اإلدارة على أنشطة البنك 

  الل إجتماعات دورية خضمان فعالية هيكل الحوكمة العام للبنك ومواكبة األنشطة الرئيسية للبنك وإداراته ويتم تحقيق ذلك من

 ان عند طلبها.محاضر إجتماعات اللجو المعلومات من مختلف اإلدارات علىمع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والحصول 

 إلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عند اإلقتضاء تقديم المشورة المستقلة. 

 .يرأس لجنة الحوكمة والترشيحات ويمكنه حضور أي من لجان المجلس األخري 

  لرقابية علي وجه اجميع األمور  معالجة علىاإلشراف  إلىعالقة قوية مع الجهات الرقابية ذات الصله باإلضافة  علىالحفاظ

 .الفور بمثل هذة األمور واإلجراءات المتخذة علىالسرعة وبشكل مناسب. وأن مجلس اإلدارة يتم إعالمه 

 المسؤل التنفيذي الرئيسي أبرز مسئوليات

 .مسؤول عن إدارة وتوجيه عمليات البنك اليومية 

  لى المدى القصير عللبنك لتحقيق أهدافه، وتحقيق األهداف التشغيلية مسؤول عن الحفاظ على فريق إدارة عليا فعال ومتماسك

 واألهداف االستراتيجية على المدى الطويل.

 .مراقبة أداء األعمال التشغيلية مقابل األهداف االستراتيجية للبنك 

 .مراقبة قاعدة األصول للبنك بصورة دورية، لضمان الحفاظ على وضع البنك الرأسمالي 

 ا للجان غير التنفيذية المعنية إستقالليتها وتبعيته علىلسليم للوحدات/ الوظائف التنظيمية والرقابية بالبنك مع الحفاظ دعم األداء ا

 لمجلس اإلدارة.

  ةدارتنفيذ نظم الرقابة الداخلية لضمان بقائها ضمن إطار المخاطر المتفق عليه من قبل مجلس اإل علىاإلشراف. 

 ة يتم الرد عليها من قبل إدارات الرقابة الداخليصادرة من قبل الجهات الرقابية، ومراقبي الحسابات والتأكد من أن المالحظات ال

لمعنية. وعليه يتم التأكد لجنة مجلس اإلدارة ا إلىاإلدارة التنفيذية المعنية، بصورة موضوعية وفي الوقت المناسب، قبل تقديمها 

 .م، إلخعدم اإللتزا ة الالزمة لمعالجة أي انتهاكات أو نقاط ضعق في الرقابة،من إتخاذ جميع التدابير واإلجراءات التصحيحي

  هات لضمان تعزيز عالقة سليمة وصادقة مع تلك الج علىالعمل كجهة إتصال أساسية مع الجهات الرقابية للبنك والعمل

 اإللتزام بمتطلبات الحيطة والسلوك.

  ماشي مع توقعات تتالتنفيذي ومجلس اإلدارة للتأكد من أن توجهات البنك  الحوار المستمر مع رئيس المجلس غير علىالحفاظ

 مجلس اإلدارة.

 البنك علىالمحتملة التي قد تؤثر القضايا الخالفية أو الحساسه اإلدارة برئيس مجلس  إحاطة. 
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 أمين سر المجلس
 كافية باألعمال المصرفية.يقوم البنك بتعيين أمين سر مجلس مؤهل، يتمتع بالكفاءة، وعلى دراية 

 أبرز مسؤوليات أمين سر المجلس
  المناسب  وتزويد أعضاء المجلس في الوقتبتوجيه من رئيس مجلس اإلدارة إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة

اجعتها قبل تاريخ مرلبالمعلومات والبيانات ذات الصلة فيما يتعلق بالمسائل التي سيتم مناقشتها وضمان توافر الوقت الكافي 

 االجتماع.

 .متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ضمن اإلطار المحدد في هذا الصدد 

 ء مجلس حفظ جميع الوثائق فيما يتعلق بقرارات مجلس اإلدارة أو القضايا المعروضة على المجلس وضمان حصول أعضا

 اإلدارة على المعلومات الكافية في الوقت المناسب.

 ع لجان المجلس لضمان التواصل السليم وتدفق المعلومات السلس بين اللجان ومجلس اإلدارةالتواصل مع جمي. 

 ل عضو على حدة كلتزويد رئيس المجلس بالمعلومات المطلوبة التي تساعده في تقييم  اتالتواصل مع لجنة الحوكمة والترشيح

 وكذلك لجان المجلس.

 عن البنك، وتقديمهم ألعضاء المجلس الحاليين. تزويد أعضاء المجلس الجدد بالمعلومات الضرورية 

 عمال وتسجيل محاضر إعداد وتنظيم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإعداد المعلومات والمواد المتعلقة ببنود جدول األ
 االجتماعات.

 لجان مجلس اإلدارة
اطة مجلس اإلدارة والوفاء بها. ويكون كل رئيس لجنة مسؤوال عن إحتساعد اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة المجلس في تولي مسؤولياته 
 بالمعلومات حول النقاط الرئيسية التي أثيرت في اللجنة التي يرأسها.

 تشكيل اللجان
 اللجان  تشكيل اللجان 

  رئيس *السيد / شريف سامي
 لجنة المراجعة عضو السيدة / ماجدة حبيب

  عضو باريش سوكثانكار / السيد

   

 السيد / باريش سوكثانكار
 األستاذة / أماني أبو زيد

 مايكل باسلو-السيد / چاي

 رئيس
 عضو
 عضو

 لجنة المخاطر

   

 راجيف كاكارالسيد / 
 السيد / شريف سامي
 السيدة / ماجدة حبيب

 رئيس
 عضو
 عضو

 لجنة العمليات و التكنولوجيا

   

 راجيف كاكارالسيـد / 
 اإلدارة غير التنفيذينكل أعضاء مجلس 

 رئيس
 أعضاء

 لجنة المرتبات و تقدير المزايا

   

 السيد / شريف سامي 
 كل أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين

 رئيس
  أعضاء

 لجنة الحوكمة والترشيحات

، إال 2020في شهر مارس ة منذ انضمامه لعضوية مجلس اإلدارة رئاسة لجنة المراجعتولى من الجدير بالذكر ان السيد شريف سامي  *
لصادرة على اوالموضحة في القسم الخاص "بالمخالفات واألحكام  2020أنه في ظل التغييرات التي طرأت على مجلس اإلدارة في أكتوبر 

سيادته ن يستمر ( والتي ترتب عليها تعيينه كرئيس غير تنفيذي للبنك، فقد رأى مجلس اإلدارة أ26البنك خالل العام" بهذا التقرير )ص
ى رئاسة اللجنة. بصورة استثنائية في رئاسة لجنة المراجعة لحين تعيين عضو غير تنفيذي بمجلس اإلدارة يتمتع بالخبرات الالزمة ليتول
ما تكشف من نتائج لوذلك نظرا  ألهمية دور لجنة المراجعة خالل الربع األخير من العام والسيما في ضوء أهمية متابعة الخطة التصحيحية 

يسمبر دلفحص المحدود الذي أجراه البنك المركزي. هذا وفى ضوء توصية لجنة الحوكمة والترشيحات وافق مجلس اإلدارة في شهر ا
  على أحد المرشحين وأقر السير في إجراءات الحصول على موافقة البنك المركزي بشأنه. 2020
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لجنة العمليات  ة المراجعة ولجنة الحوكمة والترشيحات وعضوية كل منجدير بالذكر أن السيد /جاويد أحمد ميرزا قد تنحي عن رئاسة لجن
ت حوكمة البنوك بعد أن أتم ست سنوات بمجلس اإلدارة وفق ا لتعليما 2020فبراير  2والتكنولوجيا ولجنة المرتبات وتقدير المزايا في 

 عن البنك المركزي المصري. ةالصادر
لحوكمة والترشيحات رئاسة لجنة المخاطر وعضوية كل من لجنة المرتبات وتقدير المزايا ولجنة ا وقد تنحي السيد / مارك وليم ريتشاردز عن

 ي. عن البنك المركزي المصر ةبعد أن أتم ست سنوات بمجلس اإلدارة وفق ا لتعليمات حوكمة البنوك الصادر 2020مارس  2في 

ولجنة  زايالجنة المرتبات وتقدير الم إلىوانضم  والترشيحات كمةتولي السيد /شريف سامي رئاسة كل من لجنة المراجعة ولجنة الحو
 .2020مارس  15مجلس اإلدارة في  إلىعقب إنضمامه  2020خالل عام  العمليات والتكنولوجيا

 المخاطر ولجنة لجنة الحوكمة والترشيحات كل من تنحي السيد/ بيجان خوسروشاهي عن رئاسة لجنة المرتبات وتقدير المزايا وعضوية
 مصري.عن البنك المركزي ال ةبعد أن أتم ست سنوات بمجلس اإلدارة وفق ا لتعليمات حوكمة البنوك الصادر 2020أكتوبر  13في 

خاطر ولجنة المرتبات وتقدير المزايا ولجنة الحوكمة والترشيحات عقب عضوية كال من لجنة الم إلى مايكل باسلو-إنضم السيد/ چاي
 .2020عضوية مجلس اإلدارة في أكتوبر  إنضمامه الي

 /(، والسيدئيساالسيد/ مارك وليم ريتشاردز )ر شمل تشكيل لجنة المخاطر كل من السادة، 2020ومن الجدير بالذكر انه في بداية العام 

السيد / للجنة ليصبح غيرتشكيل اراجيف كاكار. وبداية من ثاني إجتماعات اللجنة قد توالسيد ، األستاذة / أماني أبو زيد، باريش سوكثانكار

 السيد/ بيجان خوسروشاهي.األستاذة / أماني أبو زيد و كل من (، وعضوية)رئيسا باريش سوكثانكار

 سير اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه
 واللجان جدول متابعة حضور أعضاء المجلس الجتماعات المجلس 

ا لإلجراءات مجلس إدارة البنك التجاري الدولي سبعة عشر مرة.  إنعقد 2020خالل عام  من انتشار  لحدبا اإلحترازية الخاصةونظر 

 مرئية.الة اجتماع  من خالل تقنية اإلتصال الحديث ل السبعة عشرمن أصاجتماع ا  أربعة عشرتم عقد  ،فيروس كورونا المستجد

، لجنة الحوكمة تسع إجتماعات، لجنة المرتبات وتقدير المزايا ثالث إجتماعات ، عقدت كل من لجنة المراجعة2020وأيضا خالل عام 

 سبع إجتماعات، لجنة المخاطر ثمانية إجتماعات، ولجنة العمليات والتكنولوجيا ثمانية إجتماعات.والترشيحات 

 أسماء أعضاء المجلس مسلسل
مجلس 
 اإلدارة

لجنة 
 المراجعة

لجنة 
المرتبات 
وتقدير 
 المزايا 

لجنة الحوكمة 
 والترشيحات

لجنة 
 المخاطر

لجنة 
العمليات 

 والتكنولوجيا 

      9/9 السيد / أمين هشام عز العرب  1

 إجتمعات مجلس إدارة 9، خالل فترة عضويته في المجلس تم عقد 2020تنحي عن منصبه كرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب في اكتوبر 

 7/7  6/6 2/2 8/8 15/15 السيد / شريف سمير سامي 2
، جتماعين مجلس إدارةإ، تم عقد 2020وقرر مجلس اإلدارة تعيين سيادته كرئيسا لمجلس اإلدارة في أكتوبر  2020مارس  15انضم إلى مجلس اإلدارة كعضو غير تنفيذي مستقل في 

 قبل إنضمامه للمجلس وإجتماع لجنة عمليات وتكنولوجيا إجتماع لجنة حوكمة وترشيحاتجتماع لجنة مرتبات وتقدير مزايا، ااجتماع لجنة مراجعة، 

 

      17/17 السيد / حسين ماجد أباظة 3

 1/1  1/1 0/0  1/1 السيد / جاويد أحمد ميرزا 4
، خالل فترة لمركزي المصرياالصادر عن البنك كعضو مجلس إدارة غير تنفيذيين بعد أن أتم ست سنوات بمجلس اإلدارة وفق ا لتعليمات حوكمة البنوك  2020فبراير  2اتهت مدته في 

لمزايا خالل مدة عضويته اولم تنعقد لجنة المرتبات وتقدير ، إجتماع لجنة حوكمة وترشيحات، واجتماع لجنة عمليات وتكنولوجيا. عضويته في المجلس تم عقد إجتماع مجلس إدارة
 بالمجلس.

  1/1 1/1 1/1  2/2 السيد / مارك وليـم ريتشاردز 5
، خالل فترة لمركزي المصريكعضو مجلس إدارة غير تنفيذيين بعد أن أتم ست سنوات بمجلس اإلدارة وفق ا لتعليمات حوكمة البنوك الصادر عن البنك ا 2020مارس  2انتهت مدته في 

مخاطر.حوكمة وترشيحات، واجتماع لجنة عضويته في المجلس تم عقد إجتماعين مجلس إدارة، اجتماع لجنة مرتبات وتقدير مزايا، إجتماع لجنة   

3/3  6/7 السيد / بيجان خوسروشاهي 6  5/6 2/4  
، خالل فترة المركزي المصري كعضو مجلس إدارة غير تنفيذيين بعد أن أتم ست سنوات بمجلس اإلدارة وفق ا لتعليمات حوكمة البنوك الصادر عن البنك 2020أكتوبر  13انتهت مدته في

اجتماعات لجنة مخاطر. 4اجتماعات لجنة حوكمة وترشيحات، و  6إجتماعات مجلس إدارة،  7عضويته في المجلس تم عقد   

3/3  17/17 األستاذة الدكتورة/ أماني أبو زيد 7  6/7  7/8   

8/9 17/17 السيدة / ماجدة حبيب 8  3/3  7/7   8/8  

9/9 17/17 السيد / باريش سوكثانكار 9  3/3  7/7  8/8   

3/3  16/17 السيد / راجيف كاكار 10  7/7  1/8  8/8  

  3/3 1/1 0/0  10/10 ايكل باسلوم-السيد / چاي 11
ع لجنة حوكمة مجلس إدارة، اجتما إجتماعات 10، خالل فترة عضويته في المجلس تم عقد 2020إنضم الي مجلس اإلدارة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل في أكتوبر 

ولم تنعقد لجنة المرتبات وتقدير المزايا خالل مدة عضويته بالمجلس. لجنة مخاطر. اجتماعات 3ووترشيحات،   
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 لجنة المراجعة
يختارهم نفيذيين لجنة المراجعة هي إحدى اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وتشكل اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة غير الت

في اول جلسة تالية  تقوم اللجنة باختيار رئيس لها من بين أعضائها وتعرض اللجنة محاضر اجتماعاتها على مجلس إدارة البنك. المجلس
المراجعة التابعة لمجلس  غير التنفيذي حالي ا هو رئيس لجنةمجلس اإلدارة  جدير بالذكر أن رئيس .أو بالتمرير عند الضرورة –النعقادها 

 .ياإلدارة، وهو وضع مؤقت سيتم تعديله بمجرد تعيين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بعد موافقة البنك المركزي المصر

 :لجنة المراجعة في مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية، وعلى األخص في التحقق من دورتمثل ي

 .سالمة ووضوح القوائم المالية للبنك 

  بالتشريعات والقواعد الرقابية السارية.التزام البنك 

  مراقبي الحساباتكفاءة واستقاللية. 

 تمكين مراقبي الحسابات من القيام بدورهمأداء إدارة المراجعة الداخلية بالبنك و. 

 :أبرز مسؤوليات لجنة المراجعة

 ت والمسؤولين بالبنك ومراقبي الحسابا مناقشة ما تراه من موضوعات مع رئيس قطاع المراجعة الداخلية ورئيس مجموعة االلتزام

 المختصين.

 .دراسة المراكز المالية الدورية قبل تقديمها الي مجلس اإلدارة العتمادها 

 ة أو تلك التي التحقق من تطبيق المعالجات الحسابية السليمة خاصة للعمليات الهامة ذات الطابع المتشعب أو العمليات المعقد

 .تحتاج الي تقدير فني متميز

 رير عن ذلك كتابة.النظر في المعايير المهنية والمحاسبية والرقابية المستحدثة ودراسة مدى تأثيرها على القوائم المالية والتق 

 تهما ومناقشة خطة اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما ومراجعة واعتماد العقد المبرم معهما والنظر في كفاءة مراجع

قالتهما أو انهاء التعاقد منهما والموافقة عليها وتقييم أدائهما وكذلك النظر في األمور المتعلقة بتغييرهما أو استالمراجعة المقدمة 

 مع أحدهما أو كليهما وبما ال يخالف أحكام القانون.

 بخطاب اإلدارةي الحسابات الواردة بتقاريرهما ودراسة مالحظات مراقب“The Management Letter”   فيما يختص

 توصيات اللجنة.بالتقارير المرسلة إلدارة البنك في نهاية العام، ثم توجيهها إلي مجلس اإلدارة مصحوبة  بالحسابات الختامية 

 .دراسة مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية بما في ذلك نظم الرقابة على مخرجات الحاسب اآللي 

 نك المركزي المصري تزام بالمعايير والضوابط الرقابية التي يضعها البمراجعة اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة التنفيذية لالل

 والتحقق من اتخاذ إدارة البنك لإلجراءات التصحيحية في حالة مخالفتها.

 ا ومدي مناسبتها مراجعة خطط المراجعة الداخلية السنوية وإقرارها ودراسة التغييرات الطلوبة في هذه الخطط للتأكد من كفاءاته

 تابعة تنفيذها عن طريق التقارير التي يقدمها مدير عام قطاع المراجعة الداخلية.وكذلك م

  الداخلية لوائحواليتعلق بمخالفة التشريعات السارية  ما وخاصةمراجعة التقارير المعدة من قبل رئيس مجموعة االلتزام بالبنك 

جموعة ميصدرها البنك المركزي المصري. وكذلك مراجعة واعتماد التقرير السنوي الذي يتعين علي رئيس  التي والتعليمات

  .االلتزام تقديمه لمجلس اإلدارة، والتأكد من شموله على ما ينص عليه القانون وما تضمنته اللوائح من متطلبات

 :2020أبرز إنجازات لجنة المراجعه خالل عام 
ت المعنيين ومراقبي بمراجعة القوائم المالية واإليضاحات المتممة لها، ومناقشتها مع رؤساء القطاعا 2020قامت لجنة المراجعة خالل عام 

مركزي المصري والهيئة كل من البنك ال ومع توجيهاتمعايير المعمول بها الالحسابات، وتلقي التأكيدات على أن البيانات المالية تتوافق مع 
ية حساب خسارة دقة سياسات ومنهجمن صحة و إلى التحقق(؛ باإلضافة IFRS 9اللجنة نتائج نموذج ) تعامة للرقابة المالية. كما تابعلا

ا من  (ECLاالئتمان المتوقعة )  أثيرها.  وكان هذا أمر هام في ضوء التدابير الخاصة بفيروس كورونا وت .2020يونيو  30اعتبار 
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 والترشيحاتلجنة الحوكمة 
جلس اإلدارة غير ممن ثالثة من أعضاء األقل  علىهي إحدى اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وتشكل اللجنة  لجنة الحوكمة والترشيحات

 .مينالتنفيذيين يختارهم المجلس في االجتماع األول له بعد انتخابه لفترة جديدة في اجتماع الجمعية العامة للمساه

 :الحوكمة والترشيحاتأبرز مسؤوليات لجنة 

 وضع معايير الحوكمة التي تتناسب مع حجم وتعقد عمليات البنك والتي يتم تحديدها بشكل جيد وتطبيقها بكفاءة. 

 مراجعة مالحظات البنك المركزي فيما يتعلق بهيكل الحوكمة في البنك. 

 ذلك من  يرغوي للبنك، خاصة قسم اإلفصاح ومراجعة التقرير السنوي للحوكمة في البنك باإلضافة إلى مراجعة التقرير السن

 .القضايا المتعلقة بالحوكمة والتي يتم اإلفصاح عنها في التقرير

 .حفظ وتوثيق ومتابعة تقارير تقييم أداء المجلس 

 ذيينرين التنفيتحديد مسؤوليات أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، وتحديد التوصيف الوظيفي لكبار المدي. 

 وضع معايير وقواعد وآليات عملية اختيار المرشحين لالنضمام الي المجلس. 

 ية والحكم السليم مراجعة تشكيل مجلس اإلدارة ككل سنوي ا، بما في ذلك ما إذا كان المجلس يعكس التوازن المناسب بين االستقالل

 .والمهارات الفنية والصفات األخرى المطلوبة

  للتأكد من خطة تتابع السلطة داخل المجلس والمراكز التنفيذية الرئيسية في البنك.العمل مع مجلس اإلدارة 

 جنة ألنها النظر في جميع مسائل تضارب المصالح التي تعرض على اللجنة أو المسائل التي تراها ضرورية لكي تنظر فيها الل

 .قد تنطوي على تضارب في المصالح

 ومراجعة كل عضو حالي ممثل من فحص ومراجعة األشخاص المؤهلين للعمل كأعضاء ممثلين من غير المساهمين تحديد و

تخابه. دة اناكل عضو ممثل من غير المساهمين الترشح إلع علىغير المساهمين والتوصية لمجلس اإلدارة بما إذا كان يجب 

بلة، وملئ الشواغر في الجمعية العامة للمساهمين المقإعادة اإلنتخاب  ن لإلنتخابات أوالتوصية لمجلس اإلدارة بإختيار المرشحيي

 التي قد تحدث في أوقات أخري، مع مراعاة القيود المنصوص عليها في ميثاق البنك.

  .مراجعة المرشحيين لعضوية مجاس اإلدارة المقدمين من قبل مساهمي البنك 

 :2020أبررز إنجازات لجنة الحوكمة والترشيحات لعام 
ا الدورية لهيكل إلى مجلس اإلدارة بشأن مسائل الحوكمة بناء  على مراجعته والمشورة بانتظامالنصح  2020قدمت اللجنة خالل عام 

 قامت اللجنةكم . نهواللجان المنبثقة عالتعديالت الخاصة بمواثيق المجلس  والموافقة علىمراجعة القامت اللجنة بالحوكمة بالبنك. 
برات الالزمة غير التنفيذيين للتحقق من إضافة المهارات والخمن بمراجعة تشكيل المجلس ومعايير اختيار أعضاء مجلس اإلدارة 

 وبعد الحصول على 2020في أكتوبر  المحتملين لعضوية المجلس. مجلس. وخالل العام قامت اللجنة بمقابلة وتقييم عدد من المرشحينلل
انضمام  على موافقة البنك المركزي على وجاري الحصول. هذا للمجلسإنضم عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ، موافقة البنك المركزي

   .عضو إضافي

 لجنة المرتبات وتقدير المزايا
غير عضاء مجلس اإلدارة من ثالثة من أ األقل علىهي إحدى اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وتشكل اللجنة  لجنة المرتبات وتقدير المزايا

 .مينالتنفيذيين يختارهم المجلس في االجتماع األول له بعد انتخابه لفترة جديدة في اجتماع الجمعية العامة للمساه

 :أبرز مسؤوليات لجنة المرتبات وتقدير المزايا

 يتم اعتماد   .وضع سياسات برامج المكافآت التي تشمل إجمالي المكافآت للمسؤولين التنفيذيين والموظفين الرئيسيين في البنك

ن يشمل أوينبغي  هذه السياسات من قبل مجلس اإلدارة ويجب تحديد المبادئ المستخدمة في تصميم هذه السياسات بشكل واضح.

 .لي آخربالبنك وأي عنصر ما والعاملينللمديرين  والتحفيزالتعويض المرتبات والمخصصات والمزايا ونظام أسهم اإلثابة 

 لخاصة بهم على المراجعة السنوية ألهداف كبار المسؤولين التنفيذيين وتقييم أدائهم في ضوء تلك األهداف، وتحديد المكافآت ا

 أساس هذا التقييم. 

  .لك مكافآت ذوعند التوصية بمكافآت األعضاء غير التنفيذيين )بما في  المراجعة السنوية والتوصية بمكافآت أعضاء المجلس

وليس بأدائه  ن(، ينبغي النظر في مشاركتهم الفعالة في المجلس، وينبغي ربط المكافأة بأهداف البنك طويلة األجلحضور اللجا

 .على المدى القصير

 درة البنك على اجتذاب مراجعة بيانات السوق سنويا  لتقييم الوضع التنافسي للبنك فيما يتعلق بالمكافآت لكبار التنفيذيين، لضمان ق

 .ت واالحتفاظ بهاأفضل الكفاءا
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 :2020أبرز إنجازات لجنة المرتبات وتقدير المزايا لعام 
اس هذا التقييم. كما وحددت المكافآت الخاصة بهم على أس 2019قامت اللجنة بتقييم أداء المسؤولين التنفيذيين لعام  ،2020خالل عام 

واإلنجازات قييم األهداف تهذا باإلضافة الي  .2019فيز للبنك لعام راجعت اللجنة ووافقت على اإلرشادات العامة للمكافآت واإلثابة والتح
 . في منتصف العام المسؤولين التنفيذيينب الخاصة

 

 لجنة المخاطر
ل له بعد انتخابه لفترة تشكل اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة وأغلبيتهم من غير التنفيذيين يختارهم المجلس في االجتماع األو

 .اجتماع الجمعية العامة للمساهمين جديدة في

 :أبرز مسؤوليات لجنة المخاطر

 الفهم الكامل لموقف واتجاهات المخاطر الحالية للبنك والمصادقة عليها. 

 ية والمخاطر اإلشراف على أنشطة اإلدارة العليا في إدارة مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيل

 .ن إدارة المخاطرومخاطر االلتزام ومخاطر السمعة والمخاطر األخرى التي تواجه أو قد تواجه البنك من خالل تقارير مالقانونية 

 ات قياس المخاطر اإلشراف والتأكد من وجود هيكل إلدارة المخاطر وتنظيم فعال لتحديد وتقييم وتقليل المخاطر ومدى كفاية منهجي

 القائمة.

 بما في ذلك تقديم التوصيات الالزمة إلى المجلس فيما يتعلق بجميع المسؤوليات المتعلقة بالمخاطرالتصديق على السياسات و ،

 مراجعة المتطلبات الرئيسية إلدارة المخاطر.

 ة قد نظرت في مراجعة درجة تقبل المخاطر واستراتيجية البنك للمخاطر كما هو مقترح من قبل اإلدارة العليا لضمان أن اإلدار

 .بنك بشكل شامل وخصصت الموارد المناسبة إلدارة تلك المخاطرمخاطر ال

 ضمان االستقاللية الكافية لرئيس إدارة المخاطر وسهولة تواصله مع مجلس اإلدارة عند الحاجة. 

 .إبالغ نتائج أعمال وتوصيات اللجنة إلى مجلس اإلدارة بعد كل اجتماع 

 :2020لعام  أبرز إنجازات لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة
على عمليات البنك  قامت لجنة المخاطر بدعم عدد ا من المبادرات لضمان الحفاظ العالمي،في ضوء المخاطر المتزايدة التي يشكلها الوباء 

التي  خاطر الجديدةقامت اللجنة بمراقبة الم المخاطر،الرئيسية والحفاظ على صحة الموظفين. باإلضافة الي متابعة التقارير الدورية عن 
ناحية االقتصادية وكفاية رأس المال )من ال األعمال،والتحديات التي تواجه  البنك،على عمليات  تأثيرهاو األزمة،يتم مواجهتها أثناء 

غير  ن االجتماعات( ولذلك تم عقد المزيد مECLحساب خسارة االئتمان المتوقعة ) راجعت اللجنةواإللزامية طبقا للجهات الرقابية(. كما 
 خالل العام باإلضافة الي اإلجتماعات المقرر عقدها سلفا. المجدولة

ا لآلثار االقتصادية المترتبة على التأثير السلبي لـ  كن ول، نخفاض القيمة أمر ال مفر منهإن اف البنك،على جودة محفظة  Covid-19ونظر 
 .ظة مستقرة نسبي ا ونسب تغطية جيدهمن أن البنك يمضي في فترة األزمة بجودة محف ثقة علىلجنة المخاطر 

 لجنة العمليات والتكنولوجيا
اء مجلس اإلدارة غير هي إحدى اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وتشكل اللجنة على األقل من أثنين من أعض لجنة العمليات والتكنولوجيا

 .التنفيذيين يختارهم المجلس

 :أبرز مسؤوليات لجنة العمليات والتكنولوجيا

 .مراجعة استراتيجية العمليات والتكنولوجيا للبنك والميزانيات المرتبطة بها 

 .اإلشراف على عمليات البنك وتطوير قدرات البنية التحتية لدعم قطاعات األعمال مع ضمان جودة الخدمة 

 دى اتساقها إلى توضيح م مراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة حول المبادرات التكنولوجية والتشغيلية الهامة باإلضافة

 مع استراتيجية وأهداف البنك.

 عمليات الفنية، تلقي التقارير فيما يتعلق بعمليات تكنولوجيا البنك بما في ذلك، تطوير البرمجيات، أداء المشروعات، أداء ال

 والهندسة التقنية واالستثمارات الرئيسية في مجال التكنولوجيا.

 لمعلومات ومراجعة تكنولوجيا البنك وأمن اvendor management  واألهداف الخاصة باستمرارية العمل(Business 

Continuity). 

 .تقديم ملخص نتائج أعمال وتوصيات اللجنة الي مجلس اإلدارة 
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 :2020لعام  أبرز إنجازات لجنة العمليات والتكنولوجيا
ل ات األعماوالميزانية المرتبطة بها لقطاع ،2020لعام  اإلشراف على استراتيجية العمليات والتكنولوجيا تضمنت أنشطة اللجنة

(، وأجهزة  (RPAعمليات الروبوتاتل والتشغيل اآللي ، وتم التركيز بشكل خاص على التحول الرقميالمختلفة وتكنولوجيا المعلومات
ة حساب تمت مراجعة منهجي واستراتيجيات الخدمات المصرفية لألعمال. ل السريعحوالت، و CIB Flexالصراف اآللي ، وبرنامج 

value at stake  طر مخاوللمشاريع والمبادرات الرئيسية للبنك والتحقق من صحتها. استعرضت اللجنة العمليات الرئيسية
ه، بما في ذلك والسيطرة علي هذه المخاطروتحققت من صحة الخطوات التي اتخذتها اإلدارة لمراقبة  المعرض لها البنكالتكنولوجيا 

الرئيسي على  ، ومخاطر األمن السيبراني، ومخاطر االمتثال، مع التركيز، واألمنيل المثال ال الحصر التعافي من الكوارثعلى سب
ا على قضايا التدقيق الداخلي والخارجي العا لقة من حيث جهود تحديث اعرف عميلك وميثاق خدمة العمالء. وقد ركزت اللجنة أيض 

. استعداد ا حد منها، وضوابط التعويض واللهااألعمال، لضمان التصنيف المناسب  ها علىوتأثير مدى خطورة المخاطر المرتبطة بها
جية األعمال قامت اللجنة بمراجعة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والتحقق من صحتها بما يتماشى مع استراتي ،2021لميزانية 
ار الموردين، بحث في نموذج المصادر المناسب، واختيوالمال الرئيسية ما يضمن إيالء االعتبار ألولويات تحويل األعبالمتوقعة، 

 بل "التغيير".، وتحسين تجربة العمالء وكذلك استثمارات البنك "الجارية" مقارفية المستقبلية القابلة للتطبيقاالتجاهات المصو

 اللجنة التنفيذية
ن ثالثة أعضاء على متتكون اللجنة  المسئول التنفيذي الرئيسي.شاور مع اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة بالت يتم تعيين أعضاء

اللجنة . البنكاألقل، يرأس اللجنة عضو مجلس إدارة تنفيذي ويقوم بمساعدته باقي أعضاء اللجنة من كبار المسؤولين التنفيذيين ب
والضوابط  ومساهميه، ويضمن التوافق مع االستراتيجيةمفوضة من المجلس إلدارة عمليات البنك اليومية بما يحقق مصلحة البنك 

. عتمدها مجلس اإلدارةااللجنة مسؤولة عن تنفيذ استراتيجية البنك التي . الفعالة وتقييم المخاطر واالستخدام الفعال للموارد في البنك
 .نظيميةتلتزم اللجنة بمعايير أخالقية عالية وتضمن االلتزام بسياسات البنك الداخلية والت كما

 :أعضاء اللجنة التنفيذيه

 رئيسا   -وعضو مجلس اإلدارة  المسئول التنفيذي الرئيسي
 عضوا - الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي
 عضوا - الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية

 عضوا - القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للمخاطر
 عضوا - الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات
 عضوا - رئيس قطاع االئتمان واإلستثمار

يا الرئيسية، حسبما تراه بتزويد مجلس اإلدارة بتقارير النشاط المالي والتجاري للبنك باإلضافة إلى القضا تقوم اللجنة بصفة منتظمة
 . اللجنة مناسب ا أو مطلوب ا

 اللجنة العليا لالئتمان واالستثمار 
يرأس اللجنة  .لرئيسياالمسئول التنفيذي اللجنة العليا لالئتمان واالستثمار من قبل مجلس اإلدارة بالتشاور مع  يتم تعيين أعضاء

  .عضو مجلس إدارة تنفيذي وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء على األقل

 لالئتمان واالستثمار العليا أعضاء اللجنة

 رئيسا   – عضو مجلس اإلدارةو المسئول التنفيذي الرئيسي
 عضوا –رئيس قطاع االئتمان واإلستثمار 
 عضوا - الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي

 عضوا -للمخاطر  القائم بأعمال الرئيس التنفيذى
 عضوا - قطاع االئتمان واإلستثمارمستشار 

 عضوا -رئيس مجموعة ائتمان الشركات 

واالستثمار مسؤولية  تتولى اللجنة العليا لالئتمان .مصالح البنك ومساهميهالمجلس والتصرف نيابة عنه بما يخدم  تقوم اللجنة بمساعدة

على األمور  من ضمن مسؤوليات اللجنة الموافقة. وتطوراتها إدارة األصول في ميزانية البنك، مع مراقبة تخصيص األصول وجودتها

ثناء الشركات التابعة دليل سياسة االستثمار المباشر، باستالمتعلقة بمحفظة االستثمار المباشر الخاصة بالبنك، ضمن الحدود المقرة في 

 .االستراتيجية
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 البيئة الرقابية

نك، بحيث يعملون باستقاللية يتمتع البنك التجاري الدولي بنظام رقابة داخلية يلزم الفصل بين مهام مسؤولي وظائف الرقابة الداخلية في الب
ية للبنك مجموعة من تحكم الرقابة الداخلو .مباشرة مع مجلس إدارة البنك واإلدارة العلياعن بعضهم البعض، ويوفر لهم قنوات اتصال 

لمعنية بنظام الرقابة االسياسات وإجراءات العمل المعدة طبقا ألفضل الممارسات الدولية ويتم استخدام تقارير ونتائج أعمال اإلدارات 
 .من مدى فاعلية تلك النظم وصحة عمليات البنك وأدائهالداخلية للبنك في مساعدة مجلس اإلدارة على التحقق 

ات والفصل بين المسؤوليات عند إعداد الهيكل التنظيمي للبنك تقوم اإلدارات المعنية بنظام الرقابة الداخلية بالتأكد من تحديد االختصاص
 .والمهام لكافة العاملين بالبنك

 المالحظاتن موالذي شمل عدد ا  من هذا التقرير( 26)والمشار إليه في ص المصريفي ضوء الفحص المحدود الذي قام به البنك المركزي 
ما تحليل ارة بدراسة وللبنك من قبل مجلس اإلد العلياتم تكليف اإلدارة فورية، خاصة في بيئة الرقابة الداخلية. المعالجة ال تستوجبالتي 

إلدارة غير اأعضاء مجلس  توجيهالزمة. باإلضافة إلى ذلك، وبناء  على اإلجراءات التصحيحية الوتحديد الفحص هذا نتائج أسفرت عنه 
ا من يناير مهمة العمل  الي مؤسسة استشارية دولية متخصصة أسندت لجنة المراجعة بالبنك، التنفيذيين تقييم نظم الرقابة  علي 2021اعتبار 

جراءات التصحيحية المقدمة تقييم خطة اإللرقابة الداخلية بالبنك وأيضا لبهدف تعزيز بيئة اإللتزام الرقابي ونظم ا اإلقراضالداخلية وعمليات 
لممارسات االمحدود للبنك المركزي، بناء  على أفضل  الفحص بنتائجالقصور ذات الصلة  معالجة أوجهلوإلى البنك المركزي المصري 

يد التنفيذ حتى نشر هذا قواليزال عمل المؤسسة المشار إليها . البنك التجاري الدولي الرقابية فيلتعزيز االمتثال التنظيمي وتقوية الضوابط 
تراوح في درجات تالتقرير، وتشير المخرجات المبدئية التي قدمت لإلدارة التنفيذية للمناقشة إلى وجود عدد من المالحظات والمقترحات 

 2021األول من  ومنخفض. وبعد انتهاء عمل المؤسسة والمتوقع بنهاية الربع األولوية والجوهرية وفقا  لرؤية المؤسسة بين هام ومتوسط
ضوء نتائج في نات من المنتظر اتخاذ عدد من اإلجراءات المتعلقة بسياسات وأدلة عمل البنك والعالقات التنظيمية ومتطلبات تحليل البيا

 العمل لتقوية وتعزيز بيئة الرقابة الداخلية بالبنك.

 

 عة الداخليةإدارة المراج

ي إطار الممارسات فقام البنك التجاري الدولي بوضع ميثاق المراجعه الذي يتماشى مع مهمة المراجعه الداخلية والعناصر اإللزامية 
 .(الداخليةر، وتعريف المراجعة المبادئ األساسية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية، ومبادئ أخالقيات المهنة، والمعايي)المهنية الدولية 

المراجعة التابعة لمجلس  إدارة المراجعه الداخلية والذي يتبع فنيا  لجنةرئيس قطاع المراجعة الداخلية يرأس إدارة المراجعة الداخلية 
 اإلدارة وإداريا  المسئول التنفيذي الرئيسي بما يضمن استقاللية القطاع.  

 :ميثاق المراجعة الداخلية

 المراجعة  اخلية أهداف المراجعة الداخلية، والنطاق والسلطة وخطوط رفع التقارير الخاصة بمديريغطي ميثاق المراجعة الد

 الداخلية، االستقاللية، المسئولية، العالقات مع اإلدارة والمراجعة الخارجية. 

 لس ادارة البنك الداخلية مسؤوال من الناحية الوظيفية والفنية امام لجنة المراجعة المشكلة من اعضاء مج يكون رئيس المراجعه

 .العضو المنتدب والرئيس التنفيذي غير التنفيذيين ومن الناحية اإلدارية أمام

 اإلدارة مجلسل يؤكد ة الداخليةللمراجع التنفيذي نشاط المراجعة الداخلية وان الرئيس الميثاق ينص على استقاللية وموضوعية 

 وذلك بصفة سنوية على األقل.   الداخلية، المراجعة لنشاط االستقاللية التنظيمية

 سنة السابقة عالوة على ذلك، يمتنع المراجعون الداخليون عن تقديم خدمات تأكيد متعلّقة بنشاط كانوا مسؤولين عنه خالل ال

 فاهيم االستقاللية والموضوعية في ميثاق المراجعة الداخلية(.)م النضمامهم لقطاع المراجعة الداخلية.

 .يوضح ميثاق المراجعة متطلبات العناية المهنية الالزمة للمراجعين الداخليين لتجنب أي تضارب في المصالح 

 عن احفصاإل فيجب الظاهر، أو الواقع في سواء الموضوعية، أو االستقاللية يعيق ما ينص ميثاق المراجعة: في حال وجود 

والقيود  يمكن أن تشمل تضارب في المصالح والقيود المفروضة على نطاق عمل المراجعة .المناسبة األطراف إلى ذلك تفاصيل

 المفروضة على الحصول أو الوصول.

 فإنه قترحة،م استشارية مهمات أثناء الداخليين يؤثر على استقاللية المراجعين أن شأنه ينص ميثاق المراجعة: إذا وجد ما من 

 .قبولها المهمة قبل بهذه طلب قيامهم الذي للعميل ذلك عن اإلفصاح عليهم يجب

  اجعيين يجب علي المراجعيين الداخليين اإلفصاح عن اي حدث او ظرف يؤثر علي استقاللية المر المراجعة: انهينص ميثاق

 .ستشاريةالداخليين أثناء القيام بالمهام اإلستشارية قبل القيام بالمهام اإل
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 :نطاق واجراءات عمل المراجعة الداخلية

  يشمل نطاق المراجعة الداخلية جميع عمليات البنك والشركات التابعة له )أي عندما تكون حصةCIB  و لديه أ ٪50أكثر من

 كات. ٪(، وحيثما وجد للبنك تأثير على قرارات تلك الشر50٪ حتى 20(، والشركات الشقيقة )أكثر من الشركة علىسيطرة 

  ،الوصول وال توجد للمراجعة الداخلية قيود مفروضة على نطاق عمل المراجعة. وللقطاع حق الوصول واالطالع على السجالت

 عة.الى الموظفين واألصول المادية ذات الصلة ألداء مهام المراج

  .يقوم رئيس المراجعة الداخلية بتقديم خطة المراجعة السنوية إلى لجنة المراجعة للموافقة عليها 

 ار، من بين أمور يجب على المراجعيين الداخليين القيام بإنجاز مهمة المراجعة بالعناية المهنية الالزمة وذلك باألخذ باالعتب

 ندة إليهم.أخرى، طبيعة وتعقيد ومنافع تكلفة االعمال المس

  قبل تطوير خطة المراجعة وأثناء مرحلة التخطيط لكل عملية، يقوم فريق المراجعة الداخلية بإجراء مراجعةRCSA ملف و

 (، لكل قسم إذا كانت متوفرة.Heat Mapتعريف المخاطر )المخاطر التشغيلية( وخريطة شدة المخاطر )

 ر، يجب أال مسائل الرقابية المهمة. وعند تحسين عمليات إدارة المخاطيجب على المراجعيين أن يكونوا منتبهين للمخاطر وال

 يتحمل المراجعون مسؤوليات اإلدارة التنفيذية إلدارة المخاطر.

 بمتابعة تصويب مالحظات المراجع الخارجي والجهات الرقابية المختلفة. ةتقوم إدارة المراجعة الداخلي 

 :التقارير الصادرة من المراجعة الداخلية

  مارسات الحوكمة ميجب إرسال نتائج المهمة إلى كل وحدة/ادارة تم مراجعتها، كما يجب إبالغ اإلدارة العليا ولجنة المراجعة عن

 الهامة وإدارة المخاطر والمسائل الرقابية.

 .تتم مشاركة مالحظات المراجعة الداخلية مع اإلدارة العليا للبنك للحصول على تعقيباتهم عليها 

 ولجنة المراجعة. التنفيذيةجنة للاتقارير المراجعة الداخلية إلى  يتم إرسال 

 ائل التي تم حلها يقوم رئيس المراجعة الداخلية بتقديم تقارير مؤقتة حول المسائل ذات المخاطر العالية وتقارير ملخصة عن المس

 والتي لم يتم حلها إلى لجنة المراجعة.

  ا ألنشطة المراجعة بما في ذلك تفاصيل األداء وفقا لخطة المبصفة سنوية، يقدم رئيس المراجعة راجعة السنوية الداخلية ملخص 

 والتغييرات التي حدثت في موارد المراجعة الداخلية خالل العام.

  الي ع االشارة ميقدم رئيس المراجعة الداخلية تقارير دورية ربع سنوية إلى لجنة المراجعة متضمنة تقارير المراجعة الداخلية

 نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية بالبنك، والمعلومات المتعلقة بالتوظيف والتدريب.

 .أنشأت إدارة المراجعة الداخلية قسم المتابعة لمراقبة وضمان تنفيذ إجراءات اإلدارة بشكل فعال 

 إدارة المخاطر
ة من خالل إدارة وتدعم تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسيالمخاطر المتعددة  علىتقوم مجموعة المخاطر بمراقبة شاملة ومستقبلية 

والتى يتم  مختلف أنواع المخاطر سواء المالية وغير المالية مقارنة بمستوي حجم المخاطر المقبول ومستوي تحمل المخاطر المسموح
مناسبة لتلك  شكل استباقي وتأسيس استجاباتاعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. تساعد المجموعة في تحديد األحداث السلبية المحتملة ب

 المخاطر، والتي بدورها تساعد في الحد من التكاليف والخسائر المرتبطة بها. 
 

بما  تنفيذي الرئيسيلمسئول الايرأس إدارة المخاطر رئيس قطاع المخاطر والذي يتبع فنيا  لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة وإداريا  
ة رئيس قطاع القطاع.  تضم مجموعة إدارة المخاطر في البنك التجاري الدولي "مصر" خمس إدارات رئيسية تتبع مباشريضمن استقاللية 
 المخاطر وهي:

 إدارة مراقبة االئتمان واالستثمار• 
 إدارة مخاطر التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة • 
 إدارة مخاطر المؤسسة• 
 إدارة هيكلة الديون المتعثرة • 
 إدارة المعلومات االئتمانية • 
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 :الثالثة الدفاع خطوط تقنية البنك في هذا األمر ويستخدم
 ة لألنشطة.والعمليات؛ وهو المسئول عن القيام بتحديد وإدارة المخاطر المالزم األعمال إدارات كافة يشمل :األول الدفاع خط 
 المراقبة  ابية باإلضافة إليالرق واللوائح النظم واالدارة القانونية؛ والمسئولة عن وضعوااللتزام  المخاطر إداراتي يشمل :الثاني الدفاع خط

 .األنشطة تنفيذ أثناء في فعالة اإلقرار عن تنفيذها لفرض رقابة و

 مستقل للعملية بأكملها. تقييم إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بعمل يشمل الثالث: الدفاع خط 

العتبار العتماد ويقوم البنك عند وضع االستراتيجية والموازنة وتقييم األداء بتحديد المخاطر التي قد يواجهها بحيث يتم وضعها في ا
 االستراتيجيات المناسبة حيالها ودعم اتخاذ القرار. 

خاطر تغطي جميع جوانب الم عمل وأدلةلدي البنك مجموعة شاملة من سياسات إدارة المخاطر )متضمنة حدود المخاطر( وإجراءات 
لجهات الرقابية ااألساسية، والتي يتم تحديثها بصورة دورية بما يتماشى مع إستراتيجية البنك وضوابط البنك المركزي المصري ومعايير 

 على األقل وي اسن مرة الدولية األخرى ومتطلبات ومتغيرات السوق حيث تتم مراجعة جميع السياسات و/أو اإلجراءات و/أو االرشادات
)والمشار إليه ي البنك المركزي المصر المالحظات الواردة بنتائج الفحص المحدود الذي أجراه وفي ظل والموافقة عليها للعمل بموجبها.

في  أخذاخاطر، مال وممارسات سياسات بمراجعةعنايا خاصة  من هذا التقرير( فإن مجلس إدارة البنك واإلدارة التنفيذية يوليان 26في ص
ظم الرقابة الداخلية نكذلك فإن المؤسسة االستشارية التي تم التعاقد معها لتقييم  .بهذا الخصوصاإلعتبار مالحظات البنك المركزي المصري 

، أفضلارة المخاطر بشكل وعمليات اإلقراض بهدف تعزيز بيئة االلتزام الرقابي ونظم الرقابة الداخلية بالبنك وذلك في إطار التزام البنك بإد
دارة المخاطر ، من المتوقع أن تتضمن مخرجات هذا العمل توصيات تتعلق بإ2021والمقدر أن تنتهي من مهمتها بنهاية الربع األول من 

  سيتم دراستها وتنفيذها.

 االلتزامإدارة 

المسئول  وإداريا  ، رة البنكلجنة المراجعة التابعة لمجلس إدا فنيا  يرئسه مسئول اإللتزام الذي يتبع  قطاع االلتزام هو قطاع رقابي مستقل
 وسياساتت البنك المركزي باتخاذ ما يلزم لتطبيق القوانين السارية وتعليمايختص القطاع التنفيذي الرئيسي بما يضمن استقاللية القطاع. 

 . التام بها االلتزام وضمانبالبنك  االلتزام

لجماعية تجاه مخاطر ااإلدارات بالبنك، باإلضافة الي تعزيز المسؤولية  لكافة والمشورة والتدريب التوجه موتقديكما يهدف لوضع المعايير 
  .عدم االلتزام بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية

 للقطاع الهيكل التنظيمي

 :  كالتاليخمسة إدارات أساسية وهي هيكل تنظيمي متكامل إلدارة مخاطر عدم االلتزام ويتكون من يعمل القطاع من خالل 

 :إدارة مكافحة الجرائم المالية .أ

ويل اإلرهاب ونظم الحظر إدارة مكافحة الجرائم المالية هي اإلدارة المنوط بها اتخاذ كافة اإلجراءات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتم

 ن أهم مهام اإلدارة ما يلي:ومالمخاطر المتعلقة بالجرائم المالية بالبنك، ولها كافة الصالحيات الالزمة لحماية البنك التجاري الدولي من 

  ع الضوابط من خالل وضفيم يختص بالجرائم المالية التأكد من خضوع جميع إدارات البنك والعمليات المصرفية للرقابة

 .رة للعملياتوالمراقبة المستمواإلجراءات الرقابية ونظم ومعايير تقييم المخاطر، وتقييم االلتزام بتلك المعايير، 

 إلرهاب وأي جرائم التأكد من عدم إساءة استخدام المنتجات والخدمات المختلفة في عمليات متعلقة بغسل األموال أو تمويل ا

ديثها بصورة وضع السياسات واإلجراءات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالبنك وتحى من خالل مالية أخر

 دورية

 عادية التي قد تتم على حسابات العمالءالص العمليات غير فح 

 الت التي لم يثبت وجود اإلخطار عما يلزم من العمليات المشتبه بها إلى وحدة غسل األموال أو اتخاذ قرار بحفظ أو متابعة الحا

 اشتباه بها

 التحقق من عدم تعامل البنك مع أشخاص مدرجين بقوائم الحظر المحلية والدولية 

 متابعة إجراءات ونسب تحديث بيانات العمالء بالبنك 

  مراجعة العمالء ذوي المخاطر المرتفعة والموافقة على فتح حساباتهم وقفا  إلجراءات العناية المعززة 

 مراجعة المنتجات الجديدة وإعطاء الرأي والموافقة من وجهة نظر مخاطر الجرائم المالية 

 17حتى  2019سبتمبر  24يا  على أعمال مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب خالل الفترة من أجرى البنك المركزي تفتيشا  ميدان
. وشمل نطاق التفتيش )فاعلية الدور اإلشرافي لمجلس 2020قد تلقي البنك التجاري الدولي نتيجة هذا التفتيش في يناير . 2019أكتوبر 

افحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وإجراءات العناية الواجبة للعمالء، ونظم إدارة اإلدارة واللجان المعنية بالبنك، وقطاع االلتزام ومك
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 باتخاذ اإللتزام خالل العام قامت إدارة مخاطر غسل األموال بالبنك، ونظم مخاطر تكنولوجيا المعلومات ونظم الضبط والرقابة الداخلية(.
 دارات المعنية.اإل كلجميع اإلجراءات التصحيحية المطلوبة بالتنسيق مع 

 إدارة االلتزام الرقابي:ب. 
 ومن أهم مهام اإلدارة ما يلي: إدارة االلتزام الرقابي هي اإلدارة المنوط بها التحقق من التزام البنك بكافة التعليمات الرقابية والقوانين

 التحقق من االلتزام التام بكافة التعليمات الرقابية السارية في جميع إدارات البنك 

 وإدارات البنك المختلفة تنظيم وتنسيق التواصل والمراسالت بكافة أشكالهما مع البنك المركزي المصري 

 متابعة تقديم التقارير التنظيمية في الوقت المطلوب بالتنسيق مع المسئولين المعنيين 

 تقديم المشورة فيما يختص بالتعليمات الرقابية لجميع ادارات البنك 

 التعليمات الرقابية الساريةديدة وإبداء الرأي في ضوء مراجعة المنتجات الج 

 مراجعة كافة إجراءات العمل بالبنك في حالة استحداثها أو تحديثها وذلك وفقا  للتعليمات الرقابية 

 إدارة الرقابة الداخلية:ج.  
لضوابط فيما يختص ي تصميم وتفعيل وإدارة اإدارة الرقابة الداخلية هي اإلدارة المنوط بها متابعة المخاطر التي قد تنتج عن القصور ف

ياسات واإلجراءات بالعمليات ذات المخاطر المرتفعة، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن عدم االلتزام بالقوانين والقواعد واللوائح والس
بيئة الضوابط في  التأكد من سالمةالمحلية والدولية، وذلك فيم يتعلق باإلدارات الواقعة ضمن نطاق اختصاصاته. كما يختص فريق العمل ب

 اإلدارات التي يتولى مراجعتها.

وذلك لتأكيد استقالليتها  2020خالل النصف الثاني من العام  إداريا  لتتبع قطاع االلتزام  من إدارة المخاطر جدير بالذكر أن اإلدارة تم نقلها
ة تصميم وتنفيذ ولتفعيل دورها في فحص وتدقيق االلتزام من خالل تخطيط وتنفيذ خطة سنوية تركز على تقييم مخاطر عدم االلتزام وسالم

ط مكافحة الجرائم وعي موظفي البنك بمتطلبات وضوابالضوابط الهادفة للتحقق منها. كما يتم حاليا  تكوين فريق يكون مسئوال  عن تعزيز 
لبنك، على أن يتم المالية من خالل تحديد احتياجات التدريب الخاصة بااللتزام والجرائم المالية وفقا  لتخصص كل من قطاعات وإدارات ا

 لموارد البشرية.لتدريب والتطوير بقسم ابالتنسيق مع كافة إدارات البنك وإدارة ا 2021تفعيل هذا الدور خالل الربع األول من العام 

 إدارة حماية حقوق العمالء:د.  

ك الداخلية. ومن أهم إدارة حماية حقوق العمالء هي اإلدارة المنوط بها حماية حقوق العمالء وفقا  لتعليمات البنك المركزي وسياسات البن
 اختصاصات اإلدارة ما يلي:

  ومعلوماتهمسرية العمالء  وحمايةتعزيز مفهوم الشفافية واإلفصاح 

 مساندة تنفيذ  وضع ومتابعة آليات التعامل مع شكاوى العمالء بالتنسيق مع إدارات خدمة العمالء واإلدارات المنوط بها
 احتياجات العمالء

  نشر الوعي والتثقيف المالي لعمالء البنك 

  صرفية أو المنتجات البنكية الرقابية حال تقديم الخدمات المضمان االلتزام باإلرشادات التنظيمية والسياسات الداخلية والتعليمات
 للعمالء وعند تقديم المشورة والمعلومات المالية لهم، وعند اإلعالن عن المنتجات أو الخدمات وإطالقها

 ءوق العماليضمن حماية حق امعالجة الشكاوى والتظلمات وتسوية الخالفات والمنازعات وفقا  للتعليمات الرقابية وبم 

 : Whistle Blowing تلقي البالغات عن المخالفاتإدارة ه. 

 المبلّغ ل وحمايةأو غير األخالقية في مكان العم المشروعة غير الممارسات عن االبالغ سياسة تنفيذ من هي اإلدارة المنوط بها التأكد

 غير لوكس أي اكتشاف حالة في المسئولين إبالغ على الموظفين وتشجيع مقبول غير سلوك أي لإلخطار عن آمنة اتصال وسيلة وتوفير

 .االبالغ حالة في الحماية للموظف قانوني وتوفير غير أخالقي أو

تأكيد ضمان استقالليتها، لجدير بالذكر أن اإلدارة المذكورة قد تم إعادة هيكلتها وهي اآلن تتبع فنيا  وإداريا  رئيس قطاع االلتزام مباشرة 

من  و .منها تطوير وإعادة تعريف سياسة اإلبالغ عن الممارسات غير المشروعة لضمان تحقيق األهداف المرجوةالبنك بصدد  وعليه فإن

  .2021المتوقع االنتهاء من ذلك خالل الربع األول من 

 التدريب والتوعية:

غرض زيادة وعي الموارد البشرية، ببالتنسيق مع قسم التدريب بإدارة  2020قامت إدارة االلتزام بتطوير وتنفيذ خطة تدريبية في عام 

ي األمريكي وقانون االمتثال الضريبموظفي البنك التجاري الدولي بمختلف جوانب غسل األموال وتمويل اإلرهاب والعقوبات الدولية 

(Foreign Account Tax Compliance Act “FATCA”)  وحماية البنك من أية مخاطر محتملة متعلقة وحماية حقوق العمالء

  .لكترونيتنظيم دورات تدريبية يقوم بها موظفو فريق االلتزام بنظام التدريب المباشر والتدريب اال وتضمنت الخطةااللتزام. ب
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 إدارة الحوكمة

طبيق أفضل الممارسات في إطار مهمة البنك المتمثلة في توفير أفضل الحلول المالية للمؤسسات واألفراد، يسعي البنك التجاري الدولي الي ت
إلدارة والسياسات االدولية في مجال الحوكمة، وينعكس ذلك في النظام األساسي واللوائح الداخلية للبنك، والمواثيق الخاصة بلجان مجلس 

 (.تضارب المصالح، اإلفصاح، وقواعد سلوك العمل)صة بالحوكمة الرشيدة الخا

 ا يضمن استقاللية اإلدارة.  إدارة الحوكمة تتبع فنيا  لجنة الحوكمة والترشيحات التابعة لمجلس اإلدارة وإداريا  المسئول التنفيذي الرئيسي بم

تم . الح والمجتمعالرشيدة لدى المساهمين، العاملين بالبنك، أصحاب المص يتبع البنك سياسة خاصة بالحوكمة لتعزيز قيم ومبادئ الحوكمة
رقم  ، القانون2011أغسطس  23إعداد تلك السياسات وفقا إلرشادات حوكمة الشركات الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 

ل مبادئ وأفضل الممارسات الدولية مثا المصرية،ما يخص الحوكمة بقواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة ، 2020لسنة  194
 .(OECD)حوكمة الشركات لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 (NED)نفيذيين تيشمل هيكل الحوكمة الخاص بالبنك التجاري الدولي مدراء تنفيذيين ذوي كفاءة عالية، أعضاء مجلس ادارة مستقلين غير 
لس اإلدارة ومجموعة من السياسات وإجراءات العمل التي تساعد مجإدارة مختصة، إدارة عليا، لجان مجلس  من ذوي الخبرة والنزاهة،

 على اتخاذ القرارات المناسبة.

 من ضمن ممارسات الحوكمة الخاصة بالبنك:  

 .اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية بدقة وشفافية وفي الوقت المناسب 

 ميع المساهمين وحماية حقوق األقلية منهم. الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع ج 

 أعضاء  مراقبة تطبيق سياسات الحوكمة )تضارب المصالح، اإلفصاح، وقواعد سلوك العمل( على كافة العاملين بالبنك وكذا

 مجلس اإلدارة.

 .استقاللية اإلدارات المختصة بنظم الرقابة الداخلية 

 ليات لكافة ادارات البنك.الفصل الواضح بين السلطات وتحديد صريح للمسؤو 

 الل إدارة توفير قنوات اتصال مفتوحة )عبر الهاتف، البريد االلكتروني، واالجتماعات( مع المستثمرين بصورة مستمرة من خ

 عالقات المستثمرين

 مراقب الحسابات

تم تقديمه من قبل لجنة حسابات البنك ي وفقا للنظام األساسي للجنة المراجعة والمعتمد من مجلس إدارة البنك فإن اقتراح تعيين مراقبي
 .لسنويةاالمراجعة إلى مجلس إدارة البنك وعرضه على الجمعية العامة للبنك العتماد الترشيحات والموافقة على أتعابهما 

ن المكاتب ويتم ترشيح مراقبي الحسابات من ضمن المراقبين المعتمدين من البنك المركزي المصري مع مراعاة أن يكونا من ضم
لكفاءة والقدرة على مراجعة لضمان توافر الخبرة وافي الهيئة العامة للرقابة المالية والمسجلين أيضا حسن السمعة والمشهود لها بالكفاءة 

 .أعمال البنك

 :م ترشيحهم ما يلياعي في اختيار مراقبي حسابات البنك تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة حيث يشترط في مراقبي الحسابات الذين يتوير

 أن يكونا مستقلين تماما عن مصرفنا وغير ممثلين بمجلس إدارة البنك أو مساهمين به. 

 رة أو إدارة البنك العلياعدم وجود أي قرابة بين مراقبي الحسابات بأي من أعضاء مجلس اإلدا. 

 .وذلك لضمان حيادية مراقبي الحسابات وعدم خضوعهما ألي ضغوط من شأنها التأثير على حياديتهما واستقاللهما

 ي كفاءة أعمال المراجعةفوتدعيما الستقاللية مراقبي الحسابات ينوط للجنة المراجعة وحدها المتابعة الفنية ألعمال مراقبي الحسابات والنظر 
تعلقة بتغييرهما أو التي يقومان بها ومناقشة خطة المراجعة المقدمة منهما والموافقة عليها وتقييم أدائهما وكذلك النظر في األمور الم

 .استقالتهما أو إنهاء التعاقد مع أحدهما أو كليهما وبما ال يخالف أحكام القوانين السارية

ائهم لعملهما ة دورية من مراقبي الحسابات عن أي صعوبات تكون قد واجهتهم أثناء أدكما يقوم أعضاء لجنة المراجعة باالستفسار بصف
طاع المراجعة قوكذا التنسيق بينهما وبين قطاع المراجعة الداخلية والتأكد من عدم وجود أي قيود تعوق االتصال والتعاون بين رئيس 

 .مجلس اإلدارة ولجنة المراجعةالداخلية ورئيس قطاع االلتزام ومراقبي الحسابات وكافة أعضاء 

دت بها ومتابعة كما يقوم أعضاء لجنة المراجعة باالطالع على التقارير الصادرة من مراقبي الحسابات ومناقشة أي مالحظات تكون قد ور
 .تصويب تلك المالحظات وإخطار مجلس إدارة البنك بها مصحوبة بتوجيهات لجنة المراجعة

وفي بعض  –الستقاللية مراقبي الحسابات يتعين أن تقتصر خدماتهما على أعمال المراجعة الخارجية فقط  إضافة إلى ذلك وأيضا تدعيما
 الحاالت التي تقتضي قيام أحدهما أو كليهما بأي أعمال أخري يتعين الحصول على موافقة لجنة المراجعة مسبقا قبل تكليفهما بهذه األعمال

 .وتكلفتها
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 .بصفة دورية تطبيقا ألحكام البنك المركزي المصري في هذا الصدد ويتم تغيير مراقبي الحسابات
د الحوكمة تطبيقا كما تقوم لجنة المراجعة بمناقشة تقرير مراقبي حسابات البنك عن التقرير المعد داخليا عن مدي التزام مصرفنا بقواع

اص تطبيقا لألحكام عامة إلتاحتها للمساهمين الطالعهم الخلقواعد الحوكمة واالفصاح المطبقة بالبنك وتسلم نسخة من التقرير للجمعية ال
 .واللوائح الخاصة بهذا الشأن

 

 اإلفصاح والشفافية

هذا، يحرص البنك  ومن أجل. يعمل البنك التجاري الدولي على خلق قيمة ُمضافة للُمساهمين والُمستثمرين وتعزيز العائد على استثماراتهم

ا كامال  على تطبيق أفضل الُممارسات   باإلفصاح عن كافة العالمية في اإلفصاح والشفافية مع الُمساهمين والُمستثمرين، حيث يلتزم التزام 

مة، وذلك من خالل إدارة ُهم كافة األطراف ذات العالقة بشكٍل دوري وموثق وذو مصداقية طبق ا للقواعد واإلجراءات الُملزِ المعلومات التي تَ 

 . الُمستثمرينُمتخصصة وهي إدارة عالقات 

فرقة أو تفاوت، وذلك تفي ذات الوقت للكافة دون ( المالية وغير المالية)وتجُدر اإلشارة إلى أن البنك يقوم باإلفصاح عن كافة المعلومات 

قات صة بعالالخا من خالل قنوات اإلفصاح الُمختلفة والتي تتمثل في الموقع اإللكتروني الرسمي الخاص بالبنك والذي يتضمن الصفحة

 .الُمستثمرين، والمواقع اإللكترونية الرسمية الخاصة بالبورصات الُمقيَد بها والتي يتم تداول أسهمه فيها

( الُمَجَمعة والُمستِقلة) السنويةوويلتزم البنك باإلفصاح عن المعلومات المالية في األوقات الُمقررة لها، والتي تتمثل في القوائم المالية الدورية 

نسختيه الُمَجَمعة  الحسابات، وكذلك تقريري مجلس اإلدارة الدوري والسنوي في الُمتَِممة لها باإلضافة إلى تقارير ُمراقبي واإليضاحات

 . والُمستَقلة

 المعلومات الجوهرية واإلفصاح المالي وغير المالي

ا عن طريق قنوات االومن بين المعلومات غير المالية التي يلتزم البنك باإلفصاح عنها في األوقات الُمحدد تصال السالف ذكرها ة لها أيض 

لُك  أو أكثر من أسهم البنك، باإلضافة إلى تشكيل مجلس اإلدارة وأية تغييرات تطرأ% 5هيكل الملكية متضمن ا من يمتلكون  عليه، ونسبة ت م 

السنوية  مالية الدوريةتي تتضمن اعتماد القوائم الوال قرارات مجلس اإلدارةألهم كما يلتزم البنك بنشر ُملخص . أعضاء المجلس ألسهم البنك

. لية النتهاء االجتماعوبحد اقصى أول جلسة تداول تا وأية قرارات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم وذلك فور انتهاء انعقاد المجلس

ر انتهائها، ويتم ذلك اإلفصاح عن قرارات الجمعيات فوكما يلتزم البنك بنشر الدعوة للجمعيات العامة العادية وغير العادية باإلضافة إلى 

ا . طبق ا للقواعد واإلجراءات التنفيذية الخاصة بالبورصة المصرية واألوقات التي نصت عليها التوزيعات  اإلعالن عنبهذا، ويقوم البنك أيض 

 .في هذا الشأنالنقدية أو توزيعات األسُهم المجانية أو كليهما فور صدور قرار الُسلطة الُمختصة 

 التداول شاشات ا علىالبورصات الُمقَيَد بها والتي يتم تداول أسهمه فيها باألحداث الجوهرية فور وقوِعها لنشره كما يقوم البنك بإخطار

ا المواقع وعلى  .االلكترونية الخاصة بها، ويقوم البنك باإلفصاح عنها على موقعة اإللكتروني أيض 

ن بينها أهداف البنك، دولي على تحديث َموقعُة اإللكتروني بالمعلومات التي تَُهم األطراف ذات العالقة والتي مويُداوم البنك التجاري ال

ا لمجهودا  .تهورؤيته، وطبيعة نشاطه، والخدمات والمنتجات الجديدة التي يُطِلقها، والجوائز التي يتسلمها البنك تقدير 
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 البنك خالل العام:الُمخالفات واألحكام الصادرة على 
 مخالفات من قبل البنك المركزي المصري

 من قبل البنك المركزي المصري وفيم يلي تفاصيلها:  2020تم توقيع مخالفة واحدة خالل العام  .أ

 2020مارس  11: تاريخ المخالفة 

 التسهيالت االئتمانية الممنوحة إلحدى الشركات    موضوع المخالفة : 

 نيه(جألف  552مليون  10دوالر إيداع بدون فوائد لمدة عام )تكلفة الفرصة البديلة:  مليون 67: قيمة المخالفة 

 النقد رقم ومن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي  64: "نتيجة مخالفة البنك ما تقضي به المادة موضوع المخالفة

ات اجب مراعاتها عند اصدار شهادوكذا ضوابط منح االئتمان، فضال عن مخالفة البنك للضوابط الو 2003لسنة  88

 اإليداع البنكية التي تصدرها البنوك لتأسيس شركات بموجبها" 

 
يتعلق بأعمال  فيما 2019أكتوبر  17حتى  2019سبتمبر  24الفترة من  مصرفنا خاللتفتيشا  ميدانيا  على البنك المركزي  أجري .ب

رقابة الميدانية والذي أعده قطاع ال 2020 يناير 22 التفتيش فينتلئج مصرفنا قد تلقي ومخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

ءات التصحيحية إلى أنه سبق لمصرفنا موافاة البنك المركزى بخطة لإلجراوأشار الخطاب الوارد . بالبنك المركزي المصري

 وقطاع البنك،ب المعنية نواللجا اإلدارة لمجلس اإلشرافي الدور اعليةالتفتيش ف نطاق وشمل .2019نوفمبر  7بتاريخ 

 األموال غسل اطرمخ إدارة ونظم للعمالء، الواجبة العناية وإجراءات اإلرهاب، وتمويل األموال غسل ومكافحة االلتزام

حاالت لعدم التزام  ة. وأشار التقرير إلى وجودالداخلي والرقابة الضبط ونظم المعلومات تكنولوجيا مخاطر ونظم بالبنك،

ب وببعض البنود من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها 36مكرر و 22و 22مصرفنا بالمواد 

رهاب وبقواعد الواردة بالضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإل

 مع بالتنسيق طلوبةالم التصحيحية اإلجراءات جميع باتخاذ اإللتزام إدارة قامت العام خاللو لتعرف على هوية العمالء.ا

 الزمني للجدول قاوف المتخذة التصويبية اإلجراءات يخص فيما المركزي البنك مع بالتنسيق قامت كما المعنية، اإلدارات

 المالحظات جميع على الرد وتم عليه، المتفق

 

ا قرار متضمن، 2020أكتوبر  22تلقى البنك خطابا  من البنك المركزي المصري في تاريخ كما تم اإلفصاح عنه في ذلك الوقت،  .ت

ذلك في و )مصر( بتنحية السيد رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدوليالمصري البنك المركزي  مجلس إدارة

ك التجاري ضوء ما أسفر عنه الفحص المحدود الذي أجراه البنك المركزي على مصرفنا. كما تضمن الخطاب تكليف مجلس إدارة البن

البنك التجاري  الدولي )مصر( اختيار رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي من ضمن األعضاء غير التنفيذيين الحاليين. واجتمع مجلس إدارة

نصبه اعتبارا ماليوم التالى، وخالل ذلك االجتماع، قرر رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب في ذلك الوقت ترك  الدولي )مصر( في

غير تنفيذي.  تم انتخاب السيد/ شريف سامي كرئيس مجلس إدارةوبناءا عليه من تاريخه وتقدم باستقالته من عضوية مجلس اإلدارة، 

اجلة عنواحي تتطلب إتخاذ إجراءات تصحيحية  2020نوفمبر  10لصادر الى البنك في وقد غطي تقرير البنك المركزي المصري ا

التقرير إلى بعض  ئتمانية والمخصصات المرتبطة بها، والحوكمة واإللتزام، كما أشارمتعلقة ببيئة الرقابة الداخلية والتسهيالت األ

الئحة ( من ال42و 19، ومواد )2003لسنة  88انون رقم ( من ق111، 64، 57حاالت مخالفة متطلبات القوانين السارية مواد )

واحي الفحص التنفيذية لهذا القانون، وكذلك حاالت أخرى من عدم اإللتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري في ن

اقتراح إجراءات وركزي المصري المشار إليها. وعليه كلف مجلس إدارة البنك اإلدارة بدراسة نتائج الفحص الواردة بتقرير البنك الم

 2020ام المالي تصحيحية مالئمة، كما قرر مجلس اإلدارة تأجيل اصدار القوائم المالية الدورية المختصرة عن الربع الثالث من الع

  ب.حتى يتم تقدير االثار المالية المترتبة على نتائج الفحص الواردة بالتقرير واثباتها بالقوائم الماليةكما يتوج

وبر أكت 22ومنذ  بتقييم كل المالحظات بعناية لتحديد أثر تلك المالحظات حينما كان مطلوبا باالستعانة بمستشاريه.قد قام البنك و
بالعديد من  إدارة البنك وأعضاء مجلس اإلدارةكل من رئيس مجلس اإلدارة غير التنفيذي والمسئول الرئيسي التنفيذي و قام 2020

قام البنك باالستعانة  مركزي المصري التخاذ اإلجراءات الالزمة الستيفاء تلك المالحظات ومتطلبات االلتزام. كماالمقابالت مع البنك ال
 بمستشار قانوني خارجي لمساعدته في تحديد الطبيعة القانونية للمالحظات وتقييمها. 
الى البنك المركزي المصري لتصحيح ما اسفرت  باإلضافة الى ذلك فقد قامت اإلدارة باعداد خطة لإلجراءات التصحيحية المقترحة

ات عنه نتائج الفحص المحدود ولتحسين االلتزام بالضوابط الرقابية وتعزيز بيئة الرقابة الداخلية بالبنك. باإلضافة الى ذلك وطبقا لتوجيه
قييم تفصيلي لنظم الرقابة الداخلية دولية إلجراء تأعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين قامت لجنة المراجعة بتعيين مؤسسة مهنية 

وعمليات اإلقراض بهدف معالجة النقاط والمالحظات المحددة الواردة في تقرير البنك المركزي والمجاالت المرتبطة بها في ضوء 
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بنك بإدارة المخاطر أفضل الممارسات المتبعة بهدف تعزيز بيئة االلتزام الرقابي ونظم الرقابة الداخلية بالبنك وذلك في إطار التزام ال
 ويأتي ذلك إسوةبشكل أفضل وترسيخ ثقافة الحوكمة. وسيتم االخذ في االعتبار نتائج هذا التقييم في اإلجراءات التصحيحية المستقبلية. 

تقييم البيئة الرقابية الداخلية بواسطة مكاتب استشارية  علىوالذي ينص  2019القرار السابق إتخاذه من مجلس اإلدارة في عام ب
   2019.. وقد تم ذلك التقييم في عام كل ثالث سنوات مستقلة

 

 لهيئة العامة للرقابة الماليةمن قبل امخالفات 
المخالفة  لقي إخطار هذهتلبنك قد ، وتجدر اإلشارة أن امة للرقابة الماليةامن قبل الهيئة الع 2020تم توقيع مخالفة واحدة خالل عام  .أ

 وفيم يلي تفاصيلها  2021في عام 

 2021فبراير  24: تاريخ المخالفة 

  منتهي في الالربع ) 2020عام عن البنك في تقديم القوائم المالية الخاصة بالربع الثالث  ر: تأخالمخالفةموضوع

30/09/2020) 

  جنيها مصريا 32,000: قيمة المخالفةإجمالي 

 جزءالفي وضيح األسباب ت)تم يوم  30التأخر عن موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية لمدة  :سبب المخالفة 

 (سابق من هذا التقريرال

 القات الُمستثمرينع

والُمرتقبين، والُمحللين ين إيمان ا من البنك التجاري الدولي بأهمية إتاحة المعلومات المالية وغير المالية للُمساهمين، والُمستثمرين الحالي

الُمستثمرين مما  الماليين، بصورة دقيقة وموثقة وذات مصداقيه وأن تكون ُمتاحة في ذات الوقت، يَُخِصص البنك إدارة ُمتخصصة لعالقات

 . ي ُدل على قيام البنك بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات

ن، ووكاالت التصنيف البنك والُمساهمين، والُمستثمرين، والُمحللين المالييوتلعب إدارة عالقات الُمستثمرين دور حلقة الوصل بين إدارة 

ا بنقل وجهات نظر السوق المالي . فتح قنوات اتصال معهم وتوطيد العالقة بهم االئتماني حيث تعمل على االستثماري وكما تقوم أيض 

لعميقة باألحداث الداخلية تها الوطيدة بالسوق االستثماري ودرايتها اواستناد ا إلى عالقا. وتخوفات الُمستثمرين لمجلس اإلدارة بصفة ُمستمرة

هذا باإلضافة . ذلكلوالخارجية، يستطيع فريق عالقات الُمستثمرين شرح أداء أسهم البنك لإلدارة العُليا ومجلس اإلدارة إذا دعت الحاجة 

 .الُمقيَد بها والتي يتم تداول أسهم البنك فيهإلى كونها اإلدارة المعنية بالتعامل مع البورصة المصرية والبورصات ا

ها تأثير على سعر وتقوم تلك اإلدارة بوضع برنامجها وسياستها إلبقاء األطراف ذات العالقة على اطالع بالتطورات التي يمكن أن يكون ل

 .ألدائه المستقبلي يمةومبنية على أُسُس سل السهم أو األداء المالي للبنك، مما يوفر لهم رؤية صحيحة ألداء البنك الحالي وتوقعات واقعية

ِقق معدالت سيولة عالية أل  .سهم البنككما أن مجهودات فريق عالقات الُمستثمرين تزيد من ثقة الُمتعاملين على أسهم البنك وتُح 

ا إالتنفيذي وتقدم له تقاريرها الدورية، كما تُق الرئيسالعضو المنتدب ووتتبع إدارة عالقات المستثمرين  وكمة حلى لجنة الدمها أيض 

 والترشيحات الُمنبثقة من مجلس اإلدارة.

اإللكتروني والُمكالمات  وتتلقى إدارة عالقات الُمستثمرين العديد من الطلبات لالجتماع بُممثليها وباإلدارة العُليا للبنك عن طريق البريد

ريق عالقات الُمستثمرين فجتماعات بناء  على مدى إتاحة المواعيد، حيث يقوم وتقوم باالستجابة لهذه الطلبات وتنظيم اللقاءات واال. الهاتفية

 .بعرض أولويات البنك ورؤيته لتعريف الُمستثمرين الُمرتقبين أكثر على البنك

ن والذي يتضمن تثمريومن بين األنشطة التي يقوم بها ُمدير إدارة عالقات الُمستثمرين خالل العام وضع استراتيجية لبرنامج عالقات الُمس

كما . اؤالتهم والرد عليهااإلشراف على إنشاء وُمتابعة قاعدة بيانات الُمساهمين الحاليين والُمرتقبين من أجل االلتقاء بهم والتعُرف على تس

ا بوضع سياسة اإلفصاح وفق ا لقواعد القيد واإلفصاح واإلجراءات التنفيذية التابعة لها، واعتمادها من مج اإلدارة، وتنظيم سير لس يقوم أيض 

الُمستثمرين  ويقوم فريق عالقات. وضمان تطابقها مع قواعد اإلفصاح المعمول بها العمل واإلشراف على المعلومات الصادرة عن البنك

التصال الُمختلفة ر أدوات امع الُمساهمين الحاليين، والُمستثمرين الُمرتقبين، والُمحللين الماليين، ووكاالت التصنيف االئتماني عب بالتواصل

كما تحرص  .لسهماالسالف ذكرها وتوفير المعلومات لهم بغرض الحد من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى تقلبات في سعر 

الصفحة م بتحديث إدارة عالقات الُمستثمرين على تعريف السوق االستثماري باألعضاء الُجدد في مجلس اإلدارة أو اإلدارة العُليا وتقو

عد اإلفصاح واإلجراءات الخاصة بها على الموقع اإللكتروني للبنك بصفة ُمستمرة، والتي تتضمن كافة المعلومات الواجب توافرها تطبيق ا لقوا

 .التنفيذية لها
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 أدوات اإلفصاح
 التقرير السنوي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب و ،اإلدارةيقوم البنك التجاري الدولي بإصدار تقرير سنوي باللغة اإلنجليزية يتضمن كلمة رئيس مجلس 

ا الُمساهمين الرئيسيين،. رؤية البنك واستراتيجيته وأهدافه، وتاريخ البنك وأهم المحطات التي مر بهاو عُليا وآخر واإلدارة ال ويتضمن أيض 

ا اللجان ويتضمن أيض   .كيل لمجلس اإلدارة باإلضافة إلى أية تغييرات طرأت على تشكيل المجلس خالل العام، وعدد مرات انعقادهتش

ائم المالية السنوية الُمَجَمعة كما يحتوي التقرير السنوي على القو .التنفيذية وغير التنفيذية الُمنبثقة من المجلس وتشكيلها وعدد مرات انعقادها

جهودات البنك في ويحتوي أيض ا على األنشطة الرئيسية لقطاعات البنك خالل العام، ونظرة على م. لُمستَقلة وتقرير ُمراقب الحساباتوا

ا نظرة عامة على المناخ االقتص .مجال استمرارية األعمال وإدارة المخاطر واألزمات وحماية المعلومات ادي باإلضافة إلى كما يُضم أيض 

البيئية للبنك، واألنشطة االجتماعية و عن األنشطة الُمرتبطة باالستدامة والمسئولية هذا باإلضافة إلى تقرير. للقطاع المصرفي يُملخص تحليل

 .التي قامت بها مؤسسة البنك التجاري الدولي

 

 تقرير مجلس اإلدارة

لجمعية العامة يتم عرض نُسخة اللغة العربية على ايقوم البنك بإصدار تقرير مجلس إدارة سنوي باللغتين العربية واإلنجليزية، حيث 

إلنجليزية ضمن التقرير والئحته التنفيذية، ويتم نشر نسخة اللغة ا 1981لسنة  159طبقا  لقانون الشركات رقم  للُمساهمين والجهات الرقابية

أهم  مالي، باإلضافة إلىوالُمستَقلة وموقف البنك ال ويُضم تقرير مجلس اإلدارة السنوي ُملخص للقوائم المالية السنوية الُمَجَمعة. السنوي

ل استمرارية العام، واألنشطة الرئيسية لقطاعات البنك، ومن بينها نظرة على مجهودات البنك في مجا التي تمت خالل إنجازات البنك

الجتماعية والبيئية ا الستدامة والمسئوليةاألنشطة الُمرتبطة باكما يوضح التقرير . األعمال وإدارة المخاطر واألزمات وحماية المعلومات

ظرة عامة على نويحتوي تقرير مجلس اإلدارة السنوي على . للبنك، باإلضافة إلى األنشطة التي قامت بها مؤسسة البنك التجاري الدولي

 .للقطاع المصرفي الَمناخ االقتصادي باإلضافة إلى ُملخص تحليلي

ا تقرير مجلس اإلدارة السنو  خالل العام تشكيل لمجلس اإلدارة باإلضافة إلى أية تغييرات طرأت على تشكيل المجلس ي آخريعرض أيض 

عة وتشكيلها وعدد مرات وعدد مرات انعقاده، باإلضافة إلى اللجان التنفيذية وغير التنفيذية الُمنبثقة من المجلس وبصفة خاصة لجنة الُمراج

ا التقرير ُمتوسط عدد. انعقادها نظام االثابة والتحفيز والعاملين بالبنك خالل العام وُمتوسط دخل العامل خالل نفس الفترة،  كما يوضح أيض 

 .كما يُضم التقرير بيان بتفاصيل التعاُمالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة. الُمتَبَع في البنك

 تقرير اإلفصاح

ا . بهم بالبنك وفريق عالقات الُمستثمرين وبيانات االتصاليُضم بيانات االتصال  إفصاح ُربع سنوي يقوم البنك بإصدار تقرير كما يُضم أيض 

ا% 5هيكل الُمساهمين الذين يمتلكون نسبة   .األسهم حرة التداول به أو أكثر من أسهم البنك باإلضافة إلى هيكل الُمساهمين اإلجمالي موَضح 

ا التقرير على التغيرات التي طرأت على مجلس إدارة  صفة األعضاء  البنك خالل العام وآخر تشكيل للمجلس، باإلضافة إلىويحتوي أيض 

ا بيان بأعضاء مجلس اإلدارة من الُمساهمين واألع. كونهم تنفيذيين أو غير تنفيذيين ومدى استقالليتهم ضاء غير الُمساهمين، كما يضم أيض 

 .باإلضافة إلى تاريخ انتهاء الُمدة القانونية للمجلس

 تقرير اإلستدامة

تي يتبناها لجميع بهدف متابعة أداء البنك واإلفصاح عن ممارسات االستدامة ال 2015بإصدار تقرير االستدامة سنوي ا منذ عام  CIBقوم ي

العالمية إلعداد التقارير  األطراف ذات الصلة بشكل دوري. ويلتزم البنك بإعداد هذا التقرير وفق ا للمعايير الُمَحَددة من قبل هيئة المبادرة

(GRI).والتي تقوم بتوفير اإلطار الشامل إلعداد تقرير االستدامة ، 

 الموقع االلكتروني

يتم من خالله و(.   (www.cibeg.comباللغتين العربية واإلنجليزية يتوفر لدى البنك موقع إلكتروني خاص على شبكة المعلومات الدولية

لموقع التواصل مع ا ويُتيح. للُمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات بشكٍل مستمراإلفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل 

 .من خالله البنك بسهولة وذلك من خالل إدارة ُمتخصصة تلتزم بمتابعة االستفسارات والرد على الرسائل التي تتلقاها
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 المواثيق والسياسات
 ميثاق األخالق والسلوك المهني

عمل وبرامج السالمة ألخالق والسلوك المهني، تضمن التزام البنك بقوانين العمل بما في ذلك تكافؤ فرص اللدى البنك سياسة خاصة بميثاق ا
 .والصحة واألجور وساعات العمل

متوقعة من كافة يحرص البنك على الحفاظ علي أعلي مستويات النزاهة والسلوك بين العاملين وتحدد قواعد سلوك العمل المعايير ال
 .بالبنك وتزودهم بإطار مرجعي شامل فيما يخص ميثاق االخالق وسلوكيات العملالعاملين 

 

 Succession Planningسياسة تتابع السلطة 

مستوى البنك،  بالبنك التجاري الدولي الي تحقيق وتسهيل وضمان استمرار سير العمل للوظائف القيادية على سياسة تتابع السلطة تهدف
 .عتها والموافقة عليها سنوياويقوم مجلس اإلدارة بمراج

ض الكفاءات يحدد إطار عمل سياسة تتابع السلطة الكوادر المرشحة على اختالف المستويات اإلدارية، وتطوير القدرات المطلوبة لبع
لبديلة في حاالت اواولويات التعيين، والتركيز على استعدادهم للقيام بالمهام الموكلة إليهم على المدى القصير والبعيد وكذلك الخطط 

 .الطوارئ

 Whistleblowingسياسة اإلبالغ عن الممارسات الغير مشروعة 
 

 عن اإلبالغ على العاملين تشجيع خاللها من يتم مشروعةالغير الممارسات عن لإلبالغ خاصة سياسة الدولي التجاري البنك لدي تتوافر
 .العمل محل في رتكابهاا يتم مخالفات اي أو البنك سياسات أو السارية الرقابية والتعليمات القوانين أو العاملين سلوك لميثاق انتهاكات اي

 تعرضه عدم من أكدوالت المبلغ حماية ضمان مع تامة سرية في خاللها من اإلبالغ العاملين لجميع يمكن التي القنوات االبالغ سياسة تحدد
 اإلبالغ هذا جراء االنتقام أو لإلساءة

 

 تعامل الداخليين واألطراف ذات العالقة واألطراف المرتبطة سياسة 

على أسهمه ( قصرزوجاتهم وأوالدهم ال /من لهم حق االطالع على معلومات جوهرية، هم وأزواجهم)يتحكم البنك بعمليات تداول الداخليين 
 :طبقا لقواعد الجهات الرقابية، ويشمل ذلك

 ال )تجاري الدولي ا للموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة بالتداول على أسهم البنك الفترة الحظر هي فترة زمنية ال يسمح خالله

معلومات  ن اي حدث أويتم إعالن فترة الحظر قبل اإلعالن ع. ، سواء األسهم المحلية أو شهادات اإليداع الدولية(شراء أو بيع

 .جوهرية

  عدم السماح بالتداول خالل فترات الحظر على أي من األسهم المحلية أو شهادات اإليداع الدولية(GDR). 

  وتعليمات الجهات  حوكمة ويتم تحديد مدتها وفقا للقواعد المحلية واألجنبيةاليتم اإلعالن عن فترة الحظر من رئيس إدارة

 .الرقابية

 عاة خلو التداول من بحرية التداول على أسهم البنك في غير فترات الحظر، مع مرا يتمتع كافة العاملين وأعضاء مجلس اإلدارة

 .المضاربة

  البورصة المصرية إلىتقوم إدارة الحوكمة بتحديث قائمة الداخليين بصفة دورية إلرسالها 

  سبقة من رئيس إدارة وافقة ميجب أن تتم على نموذج التداول المحدد وبعد م( بيع أو شراء)تعامالت الداخليين على أسهم البنك

 .حوكمة، وذلك طبقا للقواعد وتعليمات الجهات الرقابية المختصةال

 المسؤولية االجتماعية والبيئية
ال التطوعية المسؤولية االجتماعية جزء ال يتجزأ من ثقافة البنك التجاري الدولي، حيث يحرص موظفي البنك على المشاركة في األعم

 .مجموعة من المبادرات الصحية داخل مصر مثل التبرع لمستشفى سرطان األطفال أو حمالت التبرع بالدمبصورة دائمة لدعم 
 

 األنشطة االجتماعية للبنك تجاه المجتمع

، وهي منظمة غير هادفة للربح وتركز على تحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر 2010نشأت مؤسسة البنك التجاري الدولي عام أُ 
مع تحقيق أثر إيجابي مستدام على المصريين من الشباب. وقد قام البنك بإطالق المؤسسة استكماال  إلنجازاته المحققة على صعيد أنشطة 
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خالل العشر سنوات األخيرة، وذلك بهدف التحول من النطاق التقليدي لتقديم التبرعات واألعمال الخيرية إلى إطالق المسئولية االجتماعية 
ا لخدمات الرعاية الصحية عالية الجود  ة.المبادرات والمشروعات ذات المردود اإليجابي المستدام على أبناء المجتمع المصري األكثر احتياج 

سين جودة % من صافي أرباحه السنوية لدعم أعمال المؤسسة، والتي تتمثل أهدافها في تح1.5ولي بتخصيص ويقوم البنك التجاري الد
ا ممن ال يحظون بالتغطية المالئمة لخدمات الر عاية الصحية. خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مصر وخاصة األطفال األشد احتياج 

ا ومن ثم تقوم مؤسسة البنك التجاري الدولي بالت ا وانتشار  لى مستوى الجمهورية ععاون مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية األكثر رواج 
طفال األشد من أجل ضمان توظيف الموارد المخصصة بالشكل األمثل مع تحقيق نتائج إيجابية مستدامة، وبالتالي التأكد من حصول األ

ا على خدمات الرعاية الصحية التي   ل التمتع بحياة صحية وسليمة. تحقونها من أجيساحتياج 

تلعبه أن لذي يجب اوترى مؤسسة البنك التجاري الدولي أن أعمالها ال تتمثل في تقديم التبرعات والمنح، في ضوء إيمانها بالدور الحيوي 
ن مع ضمان في كافة المشروعات والمبادرات التي تشارك بها من خالل متابعة تلك المشروعات والتأكد من تنفيذها في أسرع وقت ممك

لمرموقة من وقد حصلت مؤسسة البنك التجاري الدولي على الكثير من الجوائز اقدرتها على تحقيق أثر إيجابي ملموس بصفة مستدامة. 
ا إلسهامات المؤسسة علىجانب العديد من  جائزة "عموم  . ويشمل ذلكصعيد أنشطة المسئولية المجتمعية المؤسسات البارزة، وذلك تقدير 

جتماعية ، وجائزة "أفضل بنك في المسئولية اال2014خالل عام  EMEA Financeأفريقيا للمسئولية االجتماعية للشركات" من مؤسسة 
في  "أفضل بنك في ممارسات المسؤولية المؤسسية، فضال  عن جائزة 2015خالل عام  Banker Africaبشمال أفريقيا" من مؤسسة 

 .2019 عام Euromoneyالشرق األوسط" من 

 األيزونظم إدارة الطاقة وشهادة 
بجميع  ا( وذلك عبر دمجهSV2( في أحد مقراته الرئيسية )EnMSعلى تبني معايير نظم إدارة الطاقة ) البنك التجاري الدوليعكف 

ستمر. وتجمع هذه التقنيات المستخدمة إلدارة الطاقة بشكل أفضل، والحفاظ على معدالت االستهالك المنخفضة وتحسين أداء الطاقة بشكل م
الستخدام  CIBا المراقبة والتوعية بترشيد استهالك الطاقة مع السياسة التي سيتبعهول الممارسات في إدارة المشروعات النظم بين أفض

 ة ومتابعة أدائها.الطاق
تي ال ISO 41001بكونه أول مؤسسة مصرية وأول بنك في الشرق األوسط يحصل على شهادة الجودة  CIBباإلضافة إلى ذلك، يعتز 

ا لمجهوداته  وذلك، 2020ذات الصلة خالل عام  والعملياتتشمل كافة مقراته  الذي قامت فق نظم إدارة المراتبني  في والتزامهتقدير 
 (. International Organization for Standardization (ISO)المنظمة الدولية للمعايير ) بتطويره

ة وادي الريان بيئة في مصر بكامب زوارة في محميبافتتاح أول بيت ثقافي صديق لل CIBقام  في مصر: للبيئةثقافي صديق  أول بيت 
( EIEP) إليطالياالمصري  (، ومشروع البرنامج البيئي للتعاونUNDPنمائي )بمحافظة الفيوم وذلك بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإل

شروع للبنك فرصة ، يتيح هذا المواالقتصادي والبيئيإلى تأثيره اإليجابي على المستوى االجتماعي  وزارة البيئة المصرية. وباإلضافةو
 المبادرات المجتمعية خارج البنك. مع راته وفروعهموائمة المبادرات البيئية التي أطلقها داخل مق

 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
ولى مختلف المناصب تيضع البنك على رأس أولوياته دمج مبدأ المساواة بين الجنسين بجميع أنشطته وعملياته التشغيلية حيث يتيح للسيدات  

ا لال البنك، فضال  عن توفير المنتجات والخدماتداخل  ة بتمكين المرأة تبني المبادرات المعنيتلبية احتياجاتهن وإطالق ومصممة خصيص 
ة بين الجنسين على وتعزيز الشمول المالي ليصبح في طليعة المؤسسات المصرفية التي قامت بدعم االستقالل المالي للمرأة لتحقيق المساوا

 المستويين االجتماعي واالقتصادي في مصر.
 

 المستدامة،لتنمية كما يحرص البنك على تعزيز سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص للتحول نحو اقتصاد ومجتمع شامل وتحقيق أهداف ا
زة "ختم على جائ CIBحيث تعد تلك الشراكات بمثابة منصة لتبادل المعرفة وتمكين الحكومات والمؤسسات. باإلضافة إلى ذلك، حصل 

ن أول مؤسستين جنسين" للمؤسسات الخاصة والمقدمة من المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي، وهو واحد مالمساواة بين ال
العمل، يتطلع البنك  تحصالن على هذه الجائزة. وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص بأماكن

ركات على زيادة ل التمويلية لدعم وتمكين السيدات في السوق المصري، وبالتالي تشجيع العمالء من أصحاب الشإلى توفير باقة من الحلو
 عدد السيدات بين موظفيهم وفي المناصب القيادية باإلدارة العليا ومجالس اإلدارة.

 
(، وهو نموذج WEFالمنتدى االقتصادي العالمي )بالتعاون مع  في رئاسة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" CIBباإلضافة إلى ذلك، يشارك 

وات بين الجنسين اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسد الفجللتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود الحكومات وقطاع األعمال نحو 
كات الرائدة في عاون مع أبرز الشروسيتولى البنك إدارة أنشطة "المحفز" وصياغة أهدافه ومتابعة آثاره بالت .على المستوى االقتصادي

-د جائحة "كوفيدأهداف رئيسية في مقدمتها إعداد النساء لسوق العمل ما بع 4ويركز المحفز على المستوى المحلي على السوق والوزراء. 
م تواجد مزيد من ودعة، "، وسد الفجوات بين الجنسين في األجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العامل19

 السيدات في المناصب اإلدارية والقيادية.
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 االستدامة
لك المجتمعات في ظل تعلى تعظيم المردود اإليجابي والحفاظ على البيئة بالمجتمعات المحيطة بأعماله إيمان ا منه بأهمية تنمية  CIBيعكف 

 تطوير وتنمية أعماله. 

أكبر وباعتباره  لبنكامع تأسيس إدارة االستدامة داخل  2013لالستدامة عام نحو نهج شامل  بدأ البنك التجاري الدولي خطواته

التشغيلية  هعمليات بجميعاالستدامة االجتماعية والبيئية  ومعايير بدمج ممارسات CIBبنك قطاع خاص في مصر، ينفرد 

 جتماعيةاال نميةتمبادرات الوإطالق العديد من تلك الممارسات تبني . وتشمل أعماله استراتيجية أساسي من كجزء واليومية

 موظفيه والمجتمعات المحيطة بأعماله.  قتصادية لتلبية احتياجاتواال

 2020الجوائز التقديرية في عام 
  تم إدراجCIB  ن عملياتها في عضمن المؤشر االنتقائي الجديد للشركات التي نجحت في خفض االنبعاثات الكربونية الناتجة

ورصات العربية للبيانات المالية واتحاد الب Refinitivوالذي أطلقته شركة  (MENA) منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

(AFE.) 

 من  2020ضمن جوائز القطاع المصرفي في أفريقيا  حصل البنك على جائزة عموم أفريقيا لالستدامةEMEA Finance 

  تصّدر البنك قائمة مؤشر البورصة المصرية للتنمية المستدامة للعام السادس على التوالي 

  تم إدراجCIB  على مؤشرFTSE4GOOD للعام الخامس على التوالي 

  تم إدراج البنك على مؤشرBloomberg ام الثاني على التواليللمساواة بين الجنسين للع 

 التنمية المستدامةحوكمة إطار 
CIB  ر بالذكر أن جدي التنمية المستدامة.مجموعة من السياسات واإلجراءات الخاصة بهو أول مؤسسة مالية في مصر تقوم بتبني وإعداد

لى تعزيز أطر دمج معايير التنمية المستدامة في عمليات وأنشطة البنك تغطي كافة المستويات بما في ذلك مجلس اإلدارة الذي يحرص ع

التنمية يز هيكل حوكمة الحوكمة وجعل المعايير البيئية واالجتماعية ومبادئ الحوكمة جزًءا محوريًا من سياسات وثقافة البنك. وفي إطار تعز

البنك بتأسيس إطار  قام، قيادة البنك ورؤيتها الهادفة لوضع ممارسات التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها مندعم من خالل المستدامة، 

 ،على النحو التاليجديد لحوكمة التنمية المستدامة 

 
  اللجنة التوجيهية للتمويل المستدام  .أ

ا ال يتجزأ من استراتيجية البنك. وبهدف ترسيخ ا CIBبدأ التزام  ستراتيجيات االستدامة باالستدامة بموافقة مجلس إدارة البنك، ليصبح جزء 
 ((SFSCأنشأ البنك لجنة توجيهية للتمويل المستدام 

زيز ومراقبة ترسيخ وتوجيه وتعفي  تتثمل مهامها .تضم نخبة من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةو هي لجنة متعددة الوظائف
لتأكد من أن أنشطة وا .وأفضل الممارسات الدولية متطلبات العمليات التشغيلية واليومية بالبنكمعايير وممارسات التمويل المستدام في إطار 

  .، وتخدم المصالح االجتماعية واالقتصادية والبيئية األوسعدة من إنشاء اللجنةواألهداف المنش البنك تعكس
رات وبرامج التمويل يشمل نطاق أعمال اللجنة إدارة المخاطر وتوليد اإليرادات وتقليص البصمة البيئية لعمليات البنك وتبني وإطالق مباد

عزيز التواصل تالمستدام، إلى جانب إقرار وصياغة أطر االستدامة االستراتيجية لضمان تطبيق ممارسات ومعايير االستدامة، فضال  عن 
ة واالجتماعية والحوكمة اإلشراف على ادماج الركائز البيئيباإلضافة الي  .واإلشراف على المراقبة وإعداد التقارير اف ذات العالقةاألطر مع

 وثقافته باإلضافة إلى تفعيل برامج التمويل المستدامة في البنك في سياسات البنك وعملياته
 
 رئيس قطاع االستدامة  .ب

ارة التمويل المستدام قام بتعيين رئيس ا لقطاع االستدامة ليتولى منصب رئيس إد ،المستدامةلتأسيس إطار عام للحوكمة في إطار جهود البنك 
 تقوم بهذه الخطوة.التي في مصر  اتمؤسسال من قالئلالجديدة، وهو 

 
 إدارة التمويل المستدام  ج.
ضال  عن توفير منصة فبتأسيس إدارة للتمويل المستدام، بهدف ترسيخ ثقافة االستدامة كأحد الركائز األساسية الستراتيجية أعماله  CIBقام 

 ( بجميع أنشطته التشغيلية.ESGممارسات االستدامة البيئية واالجتماعية ومبادئ الحوكمة المستدامة ) قوية لدمج

 
 شبكة العالقات االستراتيجية لالستدامة . د

مان دمج ضتتألف شبكة العالقات االستراتيجية لالستدامة من فريق متكامل من أبرز موظفي البنك من مختلف اإلدارات يعكفون على 
برز قضايا االستدامة أء على عبر جمع البيانات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسليط الضو ممارسات االستدامة مع العمليات التشغيلية بإدارتهم

بالبنك العتمادها على  ومعالجاتها بشكل فعال. باإلضافة إلى ذلك، ستمثل هذه الشبكة أحد الركائز األساسية إلطار حوكمة التنمية المستدامة
 نهج شامل قائم على المشاركة لترسيخ ممارسات االستدامة بثقافة وسياسة البنك.
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 ستدامةالسياسات واإلطار العام لال
تتماشى مع المعايير واألطر المحلية والدولية وتساهم في وعلى ترسيخ أسس قوية لالستدامة تتسم بالشمولية والوضوح  CIBيحرص 

 بجميع عملياته. المستدامة تعزيز الممارسات البيئية واالجتماعية ومبادئ الحوكمة

 التمويل األخضر 

 أول إصدار للسندات الخضراء في مصر
إلى تطوير سوق السندات الخضراء في مصر محقق ا بذلك إنجاز آخر في مسيرة التمويل المستدام، وذلك انطالق ا من اعتقاده  CIBيتطلع 

ا لقدرتها على تخصيص الموارد المالية للشركات  الراسخ بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في دفع عجلة النمو االقتصادي نظر 
 االت االقتصادية.واألفراد بمختلف المج

بإصدار أول سندات خضراء  CIBوباعتباره أكبر بنك قطاع خاص في مصر، وفي إطار التزامه بتعزيز ممارسات التمويل المستدام، قام 
في مصر، وهي أحدث إضافة للمنتجات المصرفية صديقة البيئة المصممة لتعظيم االستفادة من أدوات الدخل الثابت بأسواق رأس المال 

 التي يل المشروعات المعنية بالتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره. ويأتي إصدار هذه السندات بمجموعة من العوائد البيئية والماليةوتمو
 .CIBالتي تمثل محور استراتيجية أعمال  13&  ،11، 9، 7تتماشى مع أهداف خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 

 تقييم المخاطر

، وفي العام التالي، قام بتبني المعايير االجتماعية 2016( خالل عام IFC PSفي تبنى معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية ) CIBجح ن
( لينفرد بعد ذلك بمكانة رائدة في مجال التمويل المستدام بين البنوك العاملة EBRDوالبيئية للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )

 ي المصري ويصبح مثاال  يحتذى به لتشجيع التحول نحو اقتصاد شامل أكثر استدامة.بالقطاع المصرف

  (TCFD) أول بنك في مصر ينضم للجنة اإلفصاح المالي المتعلق بالمناخ
CIB  هو أول بنك في مصر ينضم إلى لجنة اإلفصاح المالي المتعلق بالمناخ(TCFD) . ديسمبر تم تشكيل هذه اللجنة ألول مرة في شهر

( بهدف وضع توصيات لإلفصاح المالي المتعلق بالمناخ لتوفير معلومات FSBتحت إشراف مجلس االستقرار المالي ) 2015خالل عام 
واضحة ومتسقة ودقيقة وموثوقة وفعالة لتمكين المستثمرين والمقرضين واألطراف ذات المصلحة من اتخاذ القرارات االستثمارية الصائبة. 

 جنة إلى تشجيع االستثمارات المستدامة للتحول نحو اقتصاد مرن يتكيف مع التغييرات المناخية ويساهم في الحد من آثارها.كما تهدف الل
 

 تقييم اآلثار الناتجة عن عمليات البنك 

 تقييم دورة نظام المدفوعات الخاص بالبطاقات االئتمانية وبطاقات الخصم المباشر
، وهو أول بنك في مصر ومنطقة الشرق 2020بإطالق مبادرة لتقييم دورة نظام المدفوعات الخاص بالبطاقات البنكية خالل عام  CIBقام 

تلفة األوسط وشمال أفريقيا الذي يقوم بهذه الخطوة بهدف قياس اآلثر البيئي للبطاقات االئتمانية وبطاقات الخصم المباشر خالل المراحل المخ
 ISO 14040استخراج المادة الخام وحتى التخلص منها. وقد تم إجراء هذا التقييم وفق ا لمعيار نظام الجودة بداية من مرحلة التي تمر بها 

 مفصلة وموثوقة للحسابات والتحليالت. نتائجمحاكاة عالية الجودة للحصول على وال باستخدام برامج لتصميم النماذجو

 

 ات الصغيرة والمتوسطةتقييم اآلثر البيئي واالجتماعي للشرك 
على تزويد الشركات بالدعم الكامل لتطوير نماذج  CIB يحرصبصفته شريك أساسي في تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، 

في  ، قام البنك بإجراء تقييم لقياس األثر البيئي واالجتماعي لتعزيز ممارسات استدامة األعمال2020أعمال صديقة للبيئة. فخالل فبراير 
 :بالتركيز على المحاور التاليةقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر 

 إجراء دراسة مبدئية: تقييم اآلثر البيئي واالجتماعي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقوم بتمويلها 

 والمتوسطة استراتيجيات التخفيف: تطوير استراتيجيات للحد من اآلثار البيئية واالجتماعية للشركات الصغيرة 

  األدوات البيئية واالجتماعية: تصميم وتبني األدوات األساسية لتعزيز ممارسات االستدامة البيئية واستدامة األعمال بين مختلف

 قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسط

  الشااااركات الصااااغيرة  ممارسااااات االسااااتدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة في نموذج أعمالرفع الوعي: التوعية بأهمية دمج

 والمتوسطة


