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 -: المقدمة

 

 لممارسات الحوكمة السليمة ،
ً
ا  كبير

ً
م مجلس اإلدارة بتطبيق أعلي معايير   يولي بنك التعمير واإلسكان إهتماما ز  األداء كما يلي 

ي علي جميع أنشطة 
 المهنز

ً
اتيجية البنك والرؤية المستمرة واألهداف الُمعتمدة علي المنهجية  البنك وذلك وفقا إلسي 

 . الصحيحة

ناسب مع قدرته وبما يت ه وسياساتهأعمال محج التطوير الدائم والُمستمر لنظم الحوكمة بما يتوافق مع كما يسعي مرصفنا إلي 

ي رقم والجهاز ا قانون البنك المركزي وبما يتوافق معالمخاطر  علي إستيعاب
تعليمات حوكمة  ، و  2020لسنة  194لمرصفز

ي أغسطس  المرصى البنوك الصادرة عن البنك المركزي
 . 2014، وكذلك تعليمات الرقابة الداخلية للبنوك 2011فز

 حيث 
ُ
 سياسة ال ههذ عتي  ت

ً
لتحديد أسس وواجبات وصالحيات كل من مجلس اإلدارة ولجانه الُمنبثقة عنه واإلدارة  مرجعا

ي إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة
 . التنفيذية للبنك وذلك فز

اكبة الحاجة ، وذلك بهدف مو  اقتضتوكلما  ، بصفة دورية ا وتعديله ا وتطويره سياسةال ههذبمراجعة  مرصفنا وسيقوم 

ي 
ات فز  مرصفنا وتعليمات الجهات الرقابية. ات حتياجإالتغير
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  -:  حوكمة البنوك

ز إدارة البنك ومجلس إدارته وحملة األسهم به وأصحاب المصالح األخرى ، مع تحدید واضح  هي مجموعة العالقات بير
 للسلطات والمسئوليات لكل منهم. 
ي تؤ   یتبعهوتتناول الحوكمة األسلوب الذي 

ة شئونه وأنشطته اليومية ، والن  ثر المجلس واإلدارة العليا للبنك لتوجيه ومباشر
ي ما عل 

 -:  یأتر
  اتيجياتوضع  األهداف.  وتحديد  االسي 
  مستوى المخاطر المقبول للبنك.  تحديد 
  .ة أعمال وأنشطة البنك اليومية  مباشر
  ز امإقامة التوازن بير ز ز و  االلي  ز وأخذ مصلحة بالمسئولية تجاه المساهمير صالح أصحاب المحمایة مصالح المودعير

ي 
  . االعتبار األخرى فز

  ي إطار  يتمالتأكد من أن نشاط البنك
امبأسلوب آمن وسليم وفز ز ز والضوابط  االلي   . الساريةبالقوانير

  .إتباع سياسات فعالة لإلفصاح والشفافية 
 

  ز نتائج اإلدارة  وتتعلق حوكمة البنوك بتطوير السياسات لتحسير
 
ي تحقق التطبيق الك

ز فء للقواوهي الن  عد الرقابية والقوانير
ي وجود اإلطار التنظيمي السليم لعمليات وسياسات البنك، الذى مع زيادة معدالت األداء المالي للبنك 

تتمثل أهم مكوناته فز
ي تحديد المسئوليات والرقابة وتقييم األداء وكذلك الكوادر القادرة عل است

. يعاب هذا الدور اال مما يضمن الدقة فز ي اتيي   سي 
  امكما أن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة ز  أيضا أفضل وهي  نمو جميع نشاطات البنك استمراريةبها سوف يؤدي إلي  وااللي 

ز لالطرق   . المؤسساتبداء األ تحسير
 

  -: بمرصفنا  حوكمةال
 ألحكام قانون 

ً
كة ُمساهمة مرصية( طبقا  1979لسنة  147بقرار وزير االقتصاد رقم  االستثمار بنك التعمير واإلسكان )شر

 استثمار )بنك  1979سبتمي   24بتاري    خ  89، وتم تسجيله لدى البنك المركزي المرصي تحت رقم 1979يونيو  30بتاري    خ 

وعات التعمير  نشأ البنك بهدفأمليون جنيه مرصي ، و  265مليار و يبلغ رأس مال البنك حوالي و وأعمال( ،  تمويل مشر

وعات  ي إنشاء وتمويل مشر
هم، والمساهمة فز ي لتوفير المساكن المالئمة لمحدوي الدخل وغير

واإلسكان واإلمتداد العمرانز

ي قانون اإلستثمار، والقيام 
كافة ب التعمير والمرافق والتنمية العمرانية والسياحية والصناعية وغير ذلك من المجاالت الواردة فز

ي سبيل  ل المرصفيةاألعما
ي وكل ما تمارسه بنوك اإلستثمار من خدمات وأعمال مرصفية، وللبنك فز وعمليات النقد االجنن 

 -: تحقيق أغراضه القيام بما يلي 

 . قبول الودائع -1

 . سكانالتعمير واإل  ادخار إصدار شهادات  -2

ي تحقق أ االئتمانيةرصفية ومنح القروض والتسهيالت عمال الممزاولة األ  -3
 . غراض البنكالن 

ي حدود أدارة الإ -4
ي تسويقها أو توظيفها فز

 . غراض البنكقروض واألموال والمشاركة فز

ي ُمختلف أوجه  استثمار  -5
 وعلي األخص:  بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده االستثمار أموال البنك فز

  ي تأسيس
كاتالالُمساهمة فز وعات شر  لتحقيق كل أو بعض أغراض البنك.  والمشر

  والتعمير  كافة األعمال الُمتعلقة باإلسكانومزاولة  تمويل . 

ي جمع  االستثمار القيام بأعمال أمناء  -6
ها ودفع األ  ستالموإفز وتقديم  ، موال ومن ذلك الوكالة والتمثيل المالي للعمالء وغير

 . االستثماريةالخدمات 

عات والدراسات الفنية واإلقتصادية واإلجتماعية، كما يجوز أن و يكون للبنك القيام بكافة األعمال والمشر  وعلي العموم* 

ي قد تعاونه علي تحقيق 
 شبيهة بأعماله أو الن 

ً
ي تزاول أعماال

ك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات الن  يكون له مصلحة أو يشي 

ي ال
ز
ي مرص أو الخارج كما يجوز أن يندمج ف

ز
ي  ها هيئات السالفة غرضه ف عامة أو يلحقها به وذلك بموافقة الهيئة الأو يشي 

 لإلستثمار. 
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ي أنشطته )للمودعي   و أصحاب المصالح  مارسات الجيدة للحوكمة لدعمأهمية الم  ب قر مرصفنا ي

 
، ( ريخال الثقة ف

ي 
   -: ويقوم نظام الحوكمة بمرصفنا عىلي اآلتر

ي ُمعاملة كافة أصحاب  -1
ز مع البنك بصفة عامه(. الع دالة فز ز ، المتعاملير  المصالح مثل )العمالء ، العاملير

 . مكن أصحاب المصالح من تقييم وضع البنك وأدائه المالي بشكل يُ  والشفافية اإلفصاحوضع سياسات فيما يتعلق ب -2

ز إدارة البنك  اءلةالُمس -3 ي العالقات بير
ز مجلس اإلدارة والمودع الُعليا فز ز ، ومجلس اإلدارة من جهة، وبير  ابوأصح ير

 المصالح من جهة أخرى. 

ي المسئوليات وتفويض الصالحيات.  -4
 الفصل الواضح فز

ي إطار العمل -5
ي تتبعها اإلدارة فز

ز واإلدارة الُعليا الن  ي للعاملير
ي واألخالف 

 . وضع الئحة السلوك المهنز

 . وحماية المبلغعن الُمخالفات إرساء سياسة اإلبالغ  -6

ي المصالحإدارة وضع سياسات فيما يتعلق ب -7
 . التعارض فز

 . و التنمية الُمستدامة االجتماعيةالمسئولية  -8

 

  -: مجلس اإلدارة 

ي ذلك وضعالشاملة عن البنك  يتحمل مجلس اإلدارة المسئولية
اتيجيةاألهداف  بما فز اتيللبنك  االسي  المخاطر  جيةواسي 

ز واإلدارة العليا  واعتماد إرساء ثقافة الحوكمة و  ز واإلدارة العليا بالبنك والذي يعتي  أداة توجيه العاملير ميثاق سلوكيات العاملير

اف علي سالمة تطبيقها باإلضافة إلي أثناء قيامهم بمهامهم اليومية  وكذلك مسئولية تطبيق هذه األهداف والمعايير واإلشر

اف علي اإلدارة العليا بالبنك  معايير يعتمد المجلس ال المصالح كما مع الحفاظ عل مصلحة كافة أصحاب بالتوازي اإلشر

ي تعي  عن سياسات البنك الواجب والقيم ال
ز واإلدارة العليا وأعضاء المجلسإن  يتحمل كافة و  تباعها من جانب جميع العاملير

تأكد من فاعلية نظم والات الرقابية المسئوليات المتعلقة بعمليات البنك وسالمته المالية والتأكد من تلبية متطلبات الجه

 بما يضمن الحفاظ عل سمعة البنك. الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر 

 

 -تشكيل مجلس اإلدارة : 

ز العضو التنفيذي شكل مجلس إدارة مرصفنا من رئيس مجلس اإلدارة و تي وعة من يتمتعون بمجم وأعضاء غير تنفيذيير

ات والقدرات  المهارات ي تؤهلهم والخي 
ي مناقشات المجلس  بداءال الن 

،  لقرار ا باستقاللية تامة تنعكس علي اتخاذ رأيهم فز

ي  لديهم يتوافر  كما 
العضو غير التنفيذي  مدة عضوية يد ز وال تبها  يشاركونالفهم الكامل لمهام مجلس اإلدارة واللجان الن 

ز  ز متتاليتير  سنوات. ست   وبمدة أقصاها عن دورتير

  إلدارة البنك ويتقاضز راتبه الشهري أو اإلدارة التنفيذيعضو مجلس 
ً
: هو عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغا

 السنوي من البنك. 

 وال يقوم بأي عمل بأي شكل عضو مجلس اإلدارة غب  التنفيذي 
ً
 تنفيذيا

ً
: هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يشغل منصبا

ي اإلدارة التنفيذية بالبنك 
ز
 او سنويا  وال يتقاضز أي مرتب من البنكمن األشكال ف

َ
 . شهريا

 إذا كان:  عضو مجلس اإلدارة المستقل 
ً
 -: يكون عضو مجلس اإلدارة مستقال

ة.  -  أن يكون من ذوي الخي 
ي البنك أو أحد األطراف الُمرتبطة به خالل السنوات الثالث السابقة.  -

 فز
ً
 أال يكون موظفا

أعضاء المجلس أو اإلدارة الُعليا أو أي من األطراف الُمرتبطة بهم حن  الدرجة أال تكون له أية صالت قرابة بأي من  -
 الرابعة. 

ي المداوالت  -
ي حيدته فز

 قرار. ال واتخاذ أال تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته أو يكون من شأنها أن تؤثر فز
ي المجلس. ما يتقاضاه مقابل عضويت باستثناءأال يتقاضز من البنك أي راتب أو مبلغ مالي  -

 ه فز
 بالبنك أو ُيمثله.  -

ً
 رئيسيا

ً
 أال يكون مساهما

 لديه خالل السنوات الثالث السابقة.  -
ً
 لمراجع حسابات البنك أو موظفا

ً
يكا  أال يكون شر

 أال تكون قد مضت عل عضويته أكير من ست سنوات متتالية.  -
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 -:  المنتدب والعضو  اإلدارةمجلس  دور رئيس

 

ورة التأكد من وجود آلية التأكد من أن اتخاذ  - القرارات يتم عل أساس سليم وبناء عل دراية شاملة بالموضوع مع ضز

ي الوقت المناسب وأسلوب متابعتها. 
 مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات فز

ي إطار عملية اتخاذ الق -
 رار. تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن اآلراء المعارضة ومناقشتها فز

ي  -
ورة تجنب التعارض فز ام المجلس بإنجاز مهامه عل أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للبنك مع ضز ز التأكد من الي 

 المصالح. 

ورة تدعيم  - ز مع ضز ز وغير التنفيذيير ز األعضاء التنفيذيير ز كافة أعضاء المجلس وخاصة بير الحفاظ عل روابط الثقة بير

 للبنك.  عالقة المجلس ككل باإلدارة العليا 

-  . ز ي الوقت المناسب ألعضاء المجلس والمساهمير
 التأكد من إتاحة المعلومات الكافية الدقيقة فز

 التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق لدى البنك وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس.  -

ام العضو  - ز ي الذى يشمل مدى الي 
ياجات بواجبات وظيفته واالحت التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذان 

 الالزمة لرفع كفاءته. 

 للنظام األساسي للبنك وتعليمات الحوكمة الصادرة من البنك المركزي  -
ً
التأكد من أن إجتماعات مجلس اإلدارة تتم طبقا

ز ذات الصلة.   والتعليمات والقوانير

 عن إدارة البنك ورفع التقارير الدورية للمجلس.  -
ً
 يكون مسئوال

اف اليوىم عل أعمال البنك ، عل سبيل المثال يشر  - ز بالبنك الذين يقع عل عاتقهم مسئولية اإلشر ف عل كبار التنفيذيير

ام  رئيس قطاعرئيس قطاع المخاطر /  ال الحرص ) ز ئيس ر / رئيس قطاع المراجعة الداخلية / والحوكمة المؤسسية االلي 

هم من رؤساء القطاعات ومديرى العموم بالبنك. المرصفية العمليات قطاع رئيس القطاع المال /   ( وغير

  رئيس مجلس إدارة بنك التعمب  واإلسكان يتوىل أيضا مهام المسئول التنفيذي الرئيسي. 

 

 دورية إنعقاد المجلس 

 

ي مركز البنك أو داخل جمهورية مرص العربية كلما دعت مصلحته إلي إنعقادهيعقد مجلس اإلدارة  -
ناًء علي دعوة ب جلساته فز

 
ً
را ة حوبمص لذلك وتكون الدعوة الرئيس أو بناًء علي طلب خمسة من أعضاء مجلس اإلدارة او كلما رأي رئيس المجلس مي 

ي 
ز
ي يرغب ف

 إ عرضها،بجدول األعمال الن 
ً
ه أكير من نصف عدد األعضاء،وال يكون االجتماع صحيحا در وتص ال إذا حرصز

ين وإذا تساوت األصوات قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أ  مرجح الرئيس أو من يقوم مقامه يكون صوتصوات الحاضز
ً
 . ا

ي  لبنكاخارج  المجلسويجوز أن ينعقد 
ز
ي االجتماع وأن يكون االجتماع ف

ز
ز ف ين أو ممثلير ط أن يكون جميع أعضاؤه حاضز بشر

 للقانون مرص 
ً
 . وطبقا

 ثمان مرات خالل العام الواحد.  ويجب أن يجتمع مجلس اإلدارة بصفة دورية منتظمة ال تقل عن

ن يتغيب أي من أعضاء المجلس عن أكير من ثلث جلسات المجلس خالل السنة وإال وجب عل رئيس المجلس أوال يجوز 

 إخطار الجمعية العامة للبنك لكي تتخذ ما تراه بشأن ذلك. 
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ي اجتماعات المجلس عن طريق وسائل االتصال
 
 :  الفيديو أو االتصال عبر  المشاركة ف

ي او االتصال عي  الفيديو ،  إمكانية -
ي اجتماعات مجلس االدارة من خالل االتصال الهاتفز

  وذلكمشاركة األعضاء فز
 
 وفقا

وط التالية  : للشر

ي حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عي  الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس  -1
يكون األصل هو الحضور الفعلي لألعضاء، وفز

يطة حضور أغلبية المجلس  ز خالل العام بالنسبة للعضو الواحد، شر ز ش المجلس، وذلك بما ال يتعدى مرتير وإبالغ أمير

 .
ً
 فعليا

ً
 أعضاء مجلس اإلدارة حضور ا

ي اجتماع مجلس اإلدارةتعتي  مشاركة عضو مجلس اإلدارة عي  الفيديو أو الهاتف مشار  -2
التصويت،  ويحق له ،كة فعلية فز

ي 
ي ويتم حسابه فز

 . المجلس وصحة القرارات الصادرة عنه  النعقاد النصاب القانونز

ورة التأكد من - ي حالة مشاركة عضو مجلس اإلدارة عي  الفيديو أو  إجراءات  ضز
سالمة وأمن وسائل االتصال المستخدمة فز

: عىل أن يتم اإلالهاتف،  ي
ام بما يىلي كحد أدت   لبر 

ز عي  الفيديو أو الهاتف. كافة اإل   تطبيق -1 ي تضمن التحقق من هوية المشاركير
   جراءات والضوابط الن 

 التصالاوكافة البيانات والمعلومات المتداولة خالل  االتصال الالزمة لحماية شية وسالمة تكنولوجيا التشفير  استخدام -2

ه - مراسالت –مستندات )  لومات ية المعتكنولوجيا التشفير المتناسبة مع حساسية وأهم اختيار يجب  حيث( ا وغير

 . االجتماعاتالمتداولة أثناء 

ي تضمن حماية نظام جراءات و افة اإل ك  تطبيق -3
 من الدخول غير المرصح به.  االتصالالضوابط الن 

لومات الرئيسي للبنك خاص بالبنك ومتواجد بداخل مركز المع(   System Backend)المشغل الرئيسي للخدمة  يكون -4

 ومؤمن بكافة وسائل حماية المعلومات. 

ي )متصلة بمشغل خدمة أو مركز معلومات  اتصالجهزة أية أ استخدام يمنع -5  (Cloud Baseخارج 

اق ختباراتبإ يجب علي البنك القيام -6 ي وذلك   ( ( Penetration Testاالخي 
لعمل تقييم مفصل ومتعمق للوضع األمنز

ي الللنظام قبل 
 ي تعديالت جوهرية بالنظام. وعقب إجراء أ استخدامهبدء فز

 -مجلس اإلدارة :  أمانة رس 

يقوم البنك بتحديد فرد من ذوي الكفاءة وعلي دراية وفهم كاف لألعمال المرصفية يعهد إليه بمسئولية  أمانة ش المجلس 
 -يىلي عىل سبيل المثال ال الحرص: ليشمل ما المجلس بل يمتد  اجتماعاتوال يقترص دوره علي تدوين محاضز 

ي الجلسة )األ الجتماعات المجلس وال اإلعداد  -1
ي تطرح فز

جندة( وتحضير المعلومات والتفاصيل الخاصة موضوعات الن 
ي الظروف العادية باستثناء أعضاء المجلس بهذه الموضوعات وإرسالها إلي 

قبل انعقاد االجتماع بخمسة أيام علي األقل فز
 ارئة أو ما يستجد من أعمال . الموضوعات الط

ي إطار اآل متابعة -2
 لية الموضوعة لهذا الغرض. تنفيذ قرارات المجلس فز

وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس عل  حفظ -3
ي وقت مناسب. 

ز
 المعلومات الهامة ف

امقطاع مع رئيس  التنسيق -4 ز  وكذلك كافة إدارات البنك لعرض نتائج أعمالها علي المجلس.  االلي 

ز ت التنسيق -5  .لك اللجان ومجلس اإلدارةمع كافة لجان المجلس بما يكفل االتصال الفعال بير

ي عملية تقييم  التنسيق -6
ز
ي إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس ف

ز
شيحات ف مع لجنة الحوكمة والي 

ي يقدمها األعضاء و 
حات الن   أحد األعضاء.  استبدالأو  اختيار المجلس للجمعية العامة فيما يخص اللجان والمقي 
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افيه أو قانونية نتيجة حدوث  العمل -7 علي أن يكون أعضاء المجلس علي علم بأهم ما قد يستحدث من مسئوليات إشر
ي حدود مسئولياته ودون تعارض مع دور 

ي الخاضع له، وذلك فز
ي اإلطار القانونز

ي عمليات /أنشطة البنك أو فز
تطورات فز

 اإلدارات المعنية بهذه الموضوعات. 

ي  تقديم -8
 األعضاء. المعلومات الالزمة عن البنك لألعضاء الجدد وتقديمهم لباف 

ي  تسجيل -9
،  االتصالا كان الحضور فعلي أو من خالل وذكر إذا م االجتماعاتالحضور فز ي

 الفيديو.  عي   االتصالو أالهاتفز

ي  -10
ي االجتماع عي  الهاتف أو الفيديو  فز

ي بحالة مشاركة أحد أعضاء مجلس إدارة البنك فز
ز عليه التأكيد فز داية االجتماع يتعير

 . المستندات وجدول أعمال االجتماع عل استالمه كافة

 لسواء   العتمادها دارة إرسال نسخة منها ألعضاء مجلس اإل  جتماعات و توقيعها و إعداد محاضز اإل  -11
ً
ين فعليا و أ لحاضز

ز عي  وسائل  صص خجهاز تسجيل مُ  استخدامعن طريق  االجتماعات، باإلضافة الي حفظ تسجيالت االتصالالمشاركير
ز التسجيالت   يسمح بتأمير

ً
لمتطلبات ل ضمن سجالت البنك لمدة زمنية تتوافق مع ما تحدده سياسات البنك تطبيقا

 
ً
ي حالة وجود أي تعليقات أو تعديالت من قبل أ القانونية و طبقا

ي هذا الشأن و فز
 يللضوابط و التعليمات الرقابية الصادرة فز

ي الجلسة ال
ز ش المجلس بتعديل المحرصز و تقديمه فز  اإلدارة.  من قبل أعضاء مجلس العتمادهتالية من األعضاء، يقوم أمير

 

 -اإلدارة :  مسئوليات مجلس

اف عل إدارة البنك بوجه عام يكون -1  بشكل مطلق عن اإلشر
ً
حيث يقوم المجلس بالوظائف  مجلس اإلدارة مسئوال

 : لتدعيم نظام الحوكمة بالبنك وزيادة فعاليتهالرئيسية التالية 

ز بالبنك  - ز العاملير ها بير اف علي تنفيذها والتأكد من نشر اتيجية واالهداف الرئيسية للبنك واالشر اعتماد التوجيهات االسي 
 : ي يجب أن تتضمن ما يلي

 والن 

  . األهداف الحالية والمستقبلية واألنشطة الرئيسية للبنك 
  حيات واالستثناءات وحدود المخاطر المقبولة لكل نوع منها . تحديد الحدود والصال 
  التحديد الدقيق التجاه المخاطر . 
 اف علي قيام اإلدارة التنفيذية ب . التأكد واإلشر  تحديد سياسة للتسعير
  .وضع إجراءات لتحديد، وقياس، ورقابة ومتابعة المخاطر المختلفة 
  المخاطر المقبولة المتعلقة بها. تحديد األنشطة والقطاعات المستهدفة ومعايير 
  .وضع اإلجراءات الكفيلة لمواجهة الظروف غير المواتية 

 

ي البنك -2
ز
ي االعتبار مايلي :  اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد هيكل الصالحيات والمسئوليات ف

ز
 مع االخذ ف

  وزي    ع يحقق حسن ت شمول الهيكل التنظيمي لكافة إدارات البنك مع تحديد خطوط االتصال لكل وظيفة بما
ز المهام .   السلطات والمسئوليات ورفع التقارير بما يضمن الفصل بير

 ) كاته التابعة ورة تفهم كافة  االدراك الكامل للهيكل التنظيمي للمجموعة المرصفية ككل )البنك وشر مع ضز
 المخاطر القانونية والتشغيلية علي مستوي المجموعة لضمان الرقابة الفعالة . 

 ي كل نشاط .  التأكد من
 تطبيق مبدأ الرقابة الثنائية فز

ز من أعضاء االدارة -3 اف عليهم و  اختيار كبار التنفيذيير رأي المسئول  مر بعد أخذ ستبدالهم إذا لزم األ إالعليا بالبنك واالشر
 .  التنفيذي الرئيسي

اف عل اإلدارة ااإل  -4 ح وتفسير واضح لموضو منها علة اإلدارة والحصول اءلعليا بالبنك ومتابعة أدائها ومسشر ع ل شر
ي الوقت المناسب حيث لة، ءالمسا 

 تقييم أداء اإلدارة. ليتاح ألعضاء مجلس اإلدارة كافة المعلومات المادية والهامة فز
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5-  
ً
قدم تباإلدارة العليا وإدارة المراجعة الداخلية بالبنك لمراجعة ومناقشة السياسات المعمول بها ومتابعة ال االجتماع دوريا

ي خطوات تنفيذ اال
ز علي األ فز اتيجية )يتعير ز اإل عضا هداف االسي   ء غير التنفيذيير

ً
مجلس مرة يس البحضور رئ جتماع سويا

 
ً
(. أوبدون  علي االقل سنويا ز  عضاء المجلس التنفيذيير

ي ذلك تدعيم وظيفة  -6
الداخلية  المراجعةالتأكد من قيام اإلدارة العليا بوضع نظام مالئم وفعال للرقابة الداخلية بما فز

ي تم التوصية بها من لجنة المراجعة واإلدارة العليا بشأن 
للقيام بواجباتها بصورة كافية ومتابعة اإلجراءات التصحيحية الن 

ي البنك المركزي المرصي بشأن تقييم نظام الرقابة الداخلية . 
ز ومفتسر ز والخارجيير ز الداخليير  تفعيل مالحظات المراجعير

اف عل أعمال البنك، مع مراعاة أال تضم مهام المجلس ممارسة األعمال التنفيذية حيث يكون ذلك من الرقابة  -7 واإلشر
 اختصاص اإلدارة العليا. 

ي مصالح إدارة البنك،  -8
ي ذلك إساءة رقابة وإدارة أي تعارض محتمل فز

ل عمليات غالستإستخدام أصول البنك وإساءة إبما فز
ي ذلك اإلفصاح للبنك المركزي المرصي، عن سياسات البنك  األطراف المرتبطة، و 

يقوم المجلس باإلفصاح الالزم، بما فز
ي المصالح والمعلومات الخاصة بالمعامالت مع األطراف المرتبطة. 

 المتعلقة بتجنب التعارض فز

 إ -9
ً
ي  عتماد أعضاء المجلس لسياسات اإلفصاح ومراجعتها دوريا

اف عل تنفيذها وذلك فز المعايير إطار أحكام القانون و واإلشر
 الدولية. 

ام بها  الحوكمة بالبنك إعتماد سياسات -10 ز ز واإلدارة العلي وحث اإلدارة التنفيذية علي اإللي  ا بالبنك وتشجيع جميع العاملير
ي  عل تطبيق ممارسات الحوكمة، باإلضافة إل العمل عل أن يقوم البنك بتشجيع عمالئه علي تطبيق قواعد الحوكمة

 فز
 مؤسساتهم. 

 التقييم الدوري والمستمر لكفاءة وفاعلية سياسة وممارسات الحوكمة والرقابة الداخلية بالبنك.  -11

ز واللوائح والضوابط التأكد من  -12 ام بالقوانير ز ي تحيط بالبنك مع االلي 
اإلدراك والفهم الواعي للبيئة الرقابية والقانونية الن 

ورة استمرار الحوار  ز أعضاء المجلس والجهة الرقابية بما يحقق التفاهم المتبادل لوجهات النظر بنية تحقيق  الرقابية وضز بير
 السالمة المالية للبنك. 

ة من وإلي مجلس اإلدارة وتوافر المعلومات الهامة ير االتأكد من وجود نظام معلومات فعال يضمن كفاءة التقارير االد -13
ي الوقت المناسب إلي كافة المستويات 

 اإلدارية بالهيكل التنظيمي . فز

اتيجياتالموافقة والتصديق عل  -14  ة البنك للمخاطر، ومراجعتها دور والسياسات الخاصة بإدار  االسي 
ً
ادة تقييمها، وإع يا

ي يتعرض لها البنك ووضع حدود مقبولة لها والتأكد من اتخاذ اإلدارة الخطوات الالزمة 
وكذلك الفهم الواعي للمخاطر الن 

  لتعريف
ً
اتيجيات الموضوعة.  وقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وفقا  للسياسات واالسي 

وما يرتبط بها من مخاطر قد تم تحديدها وتقييمها علي  –خاصة الجديدة  –التحقق من كافة المنتجات / العمليات  -15
ن مجلس قد تم الموافقة عليها مللهيكل التنظيمي وأنها  مالءمتها مستوي كل من البنك أو المجموعة المرصفية ككل ومدي 

ام والمالية والقانونية واإلدارات المعنية بالمنتجات  ز اإلدارة بعد دراستها من كل من رئيسي / مديري المخاطر واإللي 
 ت. والعمليا

 إ -16
ً
ز  وبالتحديد فيما يتعلق عتماد المجلس للسياسات الخاصة بأسس إدارة تكنولوجيا المعلومات ومراجعتها دوريا بتأمير

 سالمة وشية المعلومات بالبنك. 

 عتماد السياسات الخاصة بالمرتبات والمكافآت ومراجعتها وإعادة تقييمها إ -17
ً
اطر الذي توى المخبما يتسق ومس دوريا

 .يتعرض له البنك

ز وأصحاب الم -18 ز والمودعير ز والعاملير  عل تحقيق مصالح المساهمير
ً
صالح األخرى وتجنب تعارض العمل دائما

اماته.  ز ي مهام العضو أو الي 
ي حاله ظهور أي شبهه تعارض مصالح فز

 المصالح واالمتناع عن اتخاذ أي قرار أو المشاركة فيه فز
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 تقييم كفاءة أداء مجلس إدارة البنك: 

ي 
وحدة واحدة كعل مستوي المجلس ولجانه   بصورة سنوية یقوم مجلس إدارة البنك بإتباع نظام محدد إلجراء تقييم ذان 

ام العضو بواجبات وظيفته واإل إل عضو من األعضاء عل حدة، وبحيث یشمل مدي كوعل مستوي أداء   ز اجات حتيلي 
 األعضاء علي عاتق رئيس المجلس. فاءته وتقع مسئولية تقييم أداء كالالزمة لرفع  

 

 اللجان الرئيسية لمجلس اإلدارة

ي 
يذين وغير دارة التنفعضاء مجلس اإل أساسي لتلك اللجان من ويتكون القوام األ مجلس إدارة البنك لها شكيُ هي اللجان الن 

ي عملية لها  و  التنفيذين
ي دعم مجلس اإلدارة فز

 خاصالقرار  اتخاذ دور هام فز
ً
ول عند قيام رئيس مجلس اإلدارة بمهام المسئ ة

ي نفس الوقت
مجلس اإلدارة  حيث يقومتستمد اللجان قوتها وسلطاتها من تكليف مجلس اإلدارة و  التنفيذي الرئيسي فز

واإلجراءات الالزمة لتشكيل لجانه وتحديد إختصاصاتها وصالحيتها ودورية إنعقادها وأسلوب عملها  بوضع القواعد 
 ل
ُ
ي القيام بمهامت

 يفوضقد و  ا أكد من فاعلية دورهه كما يقوم المجلس بالمتابعة المستمرة ألعمال تلك اللجان للتعاونه فز
 لها 

ً
  مجلس اإلدارة بعض الصالحيات والسلطات ولكنه يبف  دائما

ً
  عن تلك الصالحيات مسئوال

ً
لبنك المركزي لقانون ا طبقا

ي الصادر بالقانون رقم المرصي 
 . وتعليمات الحوكمة 2020لسنة  194والجهاز المرصفز

 
 لمجلساإختصاصات لجان 

 
 بعض تختص كل لجنة ب 

ً
 نعقادها اا والذي يوضح مسئولياتها وقواعد عتمد الخاص بهلنظام العمل المُ  مهام المجلس طبقا

ي تقوم برفعها  عوة لإلجتماع وجدول االعمالدوإتخاذ القرارات وال
 . والتقارير الن 

  يتم مراعاةو  :  -ما يىلي
 شاراتواالستاللجان بالموارد  استعانةذلك إمكانية كالمعلومات الكافية من اإلدارة و  ضمان سهولة حصول اللجان عل -

 تحقيق أهدافها. ولنجازها لمهامها إلتسهيل  الخارجية،
ات أعضاء اللجان بالمهام المو راعي عند تشكيل اللجان أن ترتبط یُ  -  لة لكل منهم خاصكخي 

ً
المالية  ث الجوانبمن حية

  قتصادیة والقانونية. والمرصفية واإل
ي يُ  -

ي هذه اللجانراع مبدأ الشفافية فز
ز أعضاء لجان المجلس، ويتم اإلفصاح عن أسماء األعضاء فز ملخص عن ، و  تعيير

 مهامها ومسئوليتها ضمن التقرير السنوي للبنك. 
ورية وكذا دعوة من تراه من المديرين لحضور اجتماعاتها للمناقشة.  -  للجان صالحية الحصول عل أي معلومات ضز

 وتشمل اللجان الرئيسية مايلي : 
 لجنة المراجعة  -1
 لجنة المخاطر  -2
 ت لجنة المرتبات والمكافآ -3
شيحات -4  لجنة الحوكمة والي 
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ا
 -: لجنة المراجعة:  أول
 

 
ُ
  اختصاصاتها لجنة الحدد ت

ً
مد من مجلس عتونظام عمل اللجنة المُ ، تعليمات الحوكمة لقانون البنك المركزي المرصي و طبقا

 . اإلدارة
 

 -اللجنة : تشكيل  -1
شكل اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدا -
ُ
ز ت م ، ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي ، علي أن يترة غير التنفيذيير

امدعوة رئيس "المراجعة الداخلية" والمسئول عن  ز بالبنك باإلضافة إلي من ترى اللجنة دعوته من أعضاء مجلس  االلي 
ز للبنك دون أن يكون لهم صالحية التصويت  .  اإلدارة اآلخرين أو المديرين التنفيذيير

ز رئيسها بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.  -  يتم تشكيل اللجنة وتعيير
ة عضوية أعضاء اللجنة مساوية - ة عضوية أعضاء مجلس ا تكون في  لمدة  أعضاء اللجنة انتخاب، حيث يتم إلدارةلفي 

 مدة عضويتهم.  انتهاءعند  انتخابهمثالث سنوات ويجوز إعادة 
ة المالئمة وضمان تح  - ي القدرات ُيراعي أن يكون لدى أعضاء اللجنة الخي 

ة رايالمعرفة والد و قيق التوازن المطلوب فز
 سبة بما يتناسب مع حجم البنك ومدى تعقد عملياته. الكافية بالموضوعات المالية ومجاالت المراجعة والمحا

 
 -اللجنة :  واختصاصاتمهام  -2

 فيما يخص سالمة نظم الرقابة  -
ً
من أهم وظائف لجنة المراجعة متابعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالبنك ، وتحديدا

 
ً
ة  إلي لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة. الداخلية ، ويقوم رئيس المراجعة الداخلية بالبنك برفع التقارير مباشر

ز للبنك والتنسيق معهم كذلك توفير  - ز الخارجيير يكون للجنة المراجعة دور هام وفعال فيما يخص العالقة مع المراجعير
ز واللجنة.  ز الخارجيير ز المراجعير  سبل اإلتصال المباشر بير

ي األم -
ي الحسابات وتحديد أتعابهما ، والنظر فز ز مراقن  اح تعيير  ُيخالف ور المتعلقة بإستقالتهما أو إقالتهما ، وبما ال إقي 

 أحكام القانون وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات. 

-  . ز ز الخارجيير  اإلتفاق علي نطاق المراجعة مع المراجعير

ي الوقت المناسب تجاه  -
لمشاكل اإستالم تقارير المراجعة والتأكد من إتخاذ إدارة البنك اإلجراءات التصحيحية الالزمة فز

ي نظم الرقابة الداخلية 
ز وكذلك نواجي القصور ونقاط الضعف فز ز الخارجيير ي يتم التعرف عليها من ِقبل المراجعير

الن 
ز السارية.  ام بالسياسات والقوانير ز  وعدم اإللي 

ي الحسابات بأداء خدمات لصالح البنك بخالف مراجعة القوائم المال - ي شأن اإلذن بتكليف مراقن 
ي يإبداء الرأي فز

ة ، وفز
 شأن األتعاب المقدرة عنها وبما ال يخل بمقتضيات إستقاللهما. 

ي الحسابات  - ام بالبنك ، ومراقن  ز مناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع رئيس المراجعة الدخلية والمسئول عن اإللي 
ز ، وكذلك ما يرى أي من هؤالء مناقشته مع اللجنة.  ز المختصير  ، والمسئولير

 م المالية السنوية قبل تقديمها إلي مجلس اإلدارة إلعتمادها. دراسة القوائ -

ها والتأكد من إتساقها مع بيانات القوائم المالية وقواعد  - اإلطالع علي القوائم المالية السنوية الُمعدة للنشر قبل نشر
 النشر الصادرة عن البنك المركزي المرصي. 

ز مهام المراجعة الداخلية والخارجي - ز رئيس المراجعة التنسيق بير ة والتأكد من عدم وجود قيود تعوق اإلتصال بير
ي الحسابات وكل من مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة.   الداخلية ومراقن 

 مراجعة خطة المراجعة الداخلية السنوية وإقرارها.  -

ي ذلك التقارير الُمتعلقة -
ة الداخلية بمدى كفاية نظم الرقاب مراجعة التقارير الُمعدة من ِقبل إدارة المراجعة الداخلية بما فز

ام بما ورد بها وكذا ُمتابعة توصيات هذه اإلدارة ومدى إستجابة إدارة البنك لها.  ز  بالبنك ومدى اإللي 
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امرئيس قطاع مراجعة التقارير الُمعدة من ِقبل  - ز يعات السارية واللوائح  االلي   ما يتعلق بمخالفة التشر
ً
بالبنك وخاصة

ي ُيصدرها البنك المركزي المرصيالداخلية للبنك 
 .  والتعليمات الن 

ي تواجه عمليات المراجعة الداخلية أو عمل  -
اح الوسائل الكفيلة بإزالتها.  قطاعدراسة المعوقات الن  ام وإقي  ز  اإللي 

ز بهذ - ز المؤهلير  قطاع. الا مراجعة تقرير رئيس المراجعة الداخلية للبنك عن مدى توافر العاملير

ي يضعها البنك المركزي المرصي مراجعة  -
ام بالمعايير والضوابط الرقابية الن  ز

اإلجراءات الُمتخذة من ِقبل إدارة البنك لإللي 
ي حالة ُمخالفتها. 

 والتحقق من إتخاذ اإلدارة لإلجراءات التصحيحية فز

 وإتخذ إجراءات تنفيذية لمكافحة عمليات غسل -
ً
 رقابيا

ً
 األموال.  التحقق من أن البنك قد أنشأ نظاما

ام البنك بنظم وسياسات الحوكمة الواجب إتباعها  - ز  .  متابعة لمدي إلي 

دراسة مالحظات البنك المركزي المرصي الواردة بتقارير التفتيش الذي تم علي البنك ومالحظاته علي القوائم المالية  -
 للبنك ، وإبالغها لمجلس اإلدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة. 

ي الحسابات الواردة بتقريرهما علي القوائم المالية للبنك وبتقاريرهدراسة مالحظات  - لة إلدارة ا األخري الُمرسممراقن 
 البنك خالل العام ، وإبالغها لمجلس اإلدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة. 

 
 

 -التقارير :  -3

ي أول إجتماع تا -
عرض توصيات ومحاضز اللجنة علي مجلس اإلدارة فز

ُ
إلصدارها ، وذلك لإلعتماد ، وهذه المحاضز  ل  ت

 للمجلس. 
ً
وريا  من جدول أعمال مجلس اإلدارة ، ويجوز للجنة تقديم أي تقرير تراه ضز

ً
شكل جزءا

ُ
 ت

قدم اللجنة تقرير سنوي عن أعمالها وتوصياتها إلي مجلس إدارة البنك.  -
ُ
 ت

ز موافاة البنك المركزي المرصي  - ي يتضبص -بصفة رب  ع سنوية  -يتعير
من ورة من التقرير الصادر عن إجتماع اللجنة والن 

 أهم المالحظات واإلجراءات الُمتخذة أو أية موضوعات ذات أهمية. 

 
 
 
 -: المخاطر : لجنة  ثانيا
 

 
ُ
 ل ها ختصاصاتإلجنة الحدد ت

ً
تمد من عونظام عمل اللجنة المُ ، البنك المركزي المرصي من تعليمات الحوكمة الصادرة طبقا

  . اإلدارةمجلس 

 

 -تشكيل اللجنة :  -1

ز ، وال يقل عدد أعضائها عن ثالثة أعضاء ويكون  - يكون أغلبية أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيير
رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي، علي أن يتم دعوة رئيس إدارة المخاطر بالبنك لحضور إجتماعات اللجنة دون أن يكون 

 التصويت. له صالحية 

ز رئيسها بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.  -  يتم تشكيل اللجنة وتعيير

ة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة ، حيث يتم إنتخاب أعضاء اللجنة لمدة  - ة عضوية أعضاء اللجنة مساوية لفي  تكون في 
 تهم. نتهاء مدة عضويثالث سنوات تنتهي عضويتهم بإنتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة ويجوز إعادة إنتخابهم عند إ

ي تتناسب مع طبيعة أعمال   -
ة المهنية الن  ُيراعي أن يكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة والدراية والتأهيل المناسب والخي 

 المرصفية ، وفهم األنظمة والقواعد والتعليمات الصادرة من الجهات الُمختصة.  وأنشطتهالبنك 
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 -مهام وإختصاصات اللجنة :  -2

ة وظائف إدارة المخاطر بالبنك ، حيث يقع علي عاتق اإلدارة العليا للبنك مسئولية وضع هيكل وظائف إدارة ُمتابع -
ز عرضها علي لجنة المخاطر وموافقة مجلس اإلدارة عليها.  ي يتعير

حدد مهامها الن 
ُ
 المخاطر ، وت

ي الوظائف التنفي استقاللية علالحفاظ  -
 ذية وكافة األنشطة األخري. وظيفة إدارة المخاطر بالبنك عن باف 

ي ذلك  -
حاتها )بما فز اتيجيات والسياسات الخاصة بإدارة البنك للمخاطر وتقديم مقي  ام باإلسي  ز متابعة مدى اإللي 

ام  ز اتيجيات الخاصة برأس المال وإدارة السيولة ومخاطر اإلئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر اإللي  اإلسي 
المعلومات وحماية البيانات وأية مخاطر أخري قد يتعرض لها البنك( وذلك من خالل التقارير والسمعة ومخاطر نظم 

الُمرسلة لها من إدارة المخاطر ، ومن جهه أخرى ترفع اللجنة تقارير دورية إلي المجلس ، وعلي مجلس اإلدارة الموافقة 
 والتصديق عليها بعد إدخال ما يراه من تعديالت. 

ي تحديد وتقييم مستوي المخاطر الممكن للبنك قبوله والتأكد من عدم تجاوز البنك لهذا الحد مساعدة مجلس اإل  -
دارة فز

 من المخاطر. 

ئتمان وما المخاطر لديه ، وعلي األخص مخاطر إستثماراته ومحفظة اإل  جميعبتقييم رب  ع سنوي عل األقل ل يقوم البنك -
ي شأنها ، 

عتمد وي جنةللاعرض التقييم علي ستجد من مخاطر ، ويُ لمواجهة ما يُ  واإلجراءات الُمتخذةتم من إجراءات فز
ي أول إجتماع تال  لها. 

 مجلس اإلدارة فز

سهيالت الُمقدمة من العمالء لمقابلة التمويل والت العينية التأكد من قيام اإلدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم الضمانات -
 
ً
الواجب  وتحديد اإلجراءات وسند ملكيتها  وقيمتها  التأكد من جدية تلك الضماناتوكذلك اإلئتمانية الُمقدمة لهم دوريا

ي هذه القيم
 . إتخاذها لمواجهة أي إنخفاض فز

 
 -التقارير :  -3

ي أول إجتماع تال  إلصدارها ، وذلك لإلعتماد ، وهذه المحاضز 
عرض توصيات ومحاضز اللجنة علي مجلس اإلدارة فز

ُ
ت

 من جدول أعما
ً
شكل جزءا

ُ
 للمجلس. ت

ً
وريا  ل مجلس اإلدارة ، ويجوز للجنة تقديم أي تقرير تراه ضز

 
 
 
 -: لجنة المرتبات والمكافآت:  ثالثا

 
ُ
 ل ها ختصاصاتإلجنة الحدد ت

ً
تمد من عونظام عمل اللجنة المُ ، البنك المركزي المرصي من تعليمات الحوكمة الصادرة طبقا

 . مجلس اإلدارة

 

 -تشكيل اللجنة :  -1

شكل   -
ُ
ز مع ت ز ويفضل أن يكون رئيس اللجنة من الُمستقلير اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة الغير تنفيذيير

ية ودعوته لحضور إجتماعات اللجنة باإلضافة إلي من تري اللجنة دعوته من  إمكانية اإلستعانة برئيس الموارد البشر
ز للبنك  دون أن يكون لهم صالحية التصويت.  أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين أو المديرين التنفيذيير

ز رئيسها بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.  -  يتم تشكيل اللجنة وتعيير

ة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة ، حيث يتم إنتخاب أعضاء اللجنة لمدة  - ة عضوية أعضاء اللجنة مساوية لفي  تكون في 
 ثالث سنوات ويجوز إعادة إنتخابهم عند إنتهاء مدة عضويتهم. 

ي تتناسب مع طبيعة أعمال   -
ة المهنية الن  ُيراعي أن يكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة والدراية والتأهيل المناسب والخي 

 المرصفية وفهم األنظمة والقواعد والتعليمات الصادرة من الجهات الُمختصة.  هالبنك وأنشطت
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 -مهام وإختصاصات اللجنة :  -2

حاتها بشأن مكافآت أعضتكون اللجنة مسئولة مسئولية م - ز بالبنك وتقديم مقي  ة عن تحديد مكافآت كبار التنفيذيير اء باشر
ز وأية  المجلس عل أن يشمل ذلك كافة المعامالت المالية بما فيها المرتبات والبدالت والمزايا العينية وأسهم التحفير

ي اإلعتبار األهداف الُمرتقب تحقيق
 فز
ً
ي تحديد بمعايير ترتبط باألد واالستعانةها عناض أخرى ذات طبيعة مالية أخذا

اء فز
 بعد عمل 

ً
 لسياسات واضحة وأن يتم مراجعة تلك السياسات سنويا

ً
دراسات التلك اإلستحقاقات وأن يكون ذلك وفقا

 واإلستقصاءات الالزمة فيما يختص بحزم المكافآت. 

ورة اإلهتمام بوظائف الرقابة الداخلية بالبنك ) إدارة المخاطر  - ام ، والمراجعة الداخلية ( من حيث اإلثابة ضز ز ، وإدارة اإللي 
 لما تم تحقيقه من

ً
حدد وفقا

ُ
 . أهداف دون اإلخالل بإستقالليتهم وت

تتول اللجنة تحليل نتائج دراسة ومراجعة مستوى المرتبات الممنوحة من البنك ومقارنتها بالمؤسسات األخرى للتحقق  -
 العناض واإلحتفاظ بها.  من قدرة البنك عل إستقطاب أفضل

-  
ً
تكون اللجنة مسئولة عن إعداد سياسات واضحة ومكتوبة فيما يخص المرتبات والمكافآت بالبنك ويتم مراجعاتها دوريا

ز أن و  مع إيضاح األسس القائمة عليها ، وإعادة تقييمها بما يتماسر مع مستوى المخاطر الذي يتعرض له البنك يتعير
 اإلفصاح عن القيمة اإلجمالية لما يتقاضاه يقوم المجلس بالتصديق

ً
 عليها ويتم اإلفصاح عن تلك السياسات متضمنا

ز ، وعل أن يشمل ذلك المرتبات والبدالت والمزايا  ي البنك ُمجتمعير
ون أصحاب المكافآت والمرتبات األكي  فز العشر

ز وأية عناض أخرى ذات طبيعة مالية.   العينية وأسهم التحفير

 

 ي إعتبارها عند القيام بأعمالها يتعي   أن تأخ
 
: ذ اللجنة ف  -ما يىلي

ي اإلعتبار لدى وضع سياسات المرتبات والمكافآت وباألخص عدم ربط مكافآت  -
أن يتم أخذ أهداف البنك طويلة األجل فز

ة األجل فقط.   أعضاء لجان المجلس واإلدارة العليا للبنك بأهداف قصير

اح مكافآت أعضاء المجلس غير  - ز )بما فيها بدالت حضور اللجان( يؤخذ فز اإلعتبار مشاركاتهم الفعلية  عند إقي  التنفيذيير
ي المجلس مع عدم ربطها بأداء البنك قصير األجل. 

 فز

حد من قدرة البنك عل تدعيم القاعدة الرأسمالية.  -
ُ
ة بحيث ال ت  حجم األجور المتغير

 إمكانية التحكم فز

ة مع إمكان - ية وضع حد أقىص لها ، وطريقة توزيعها عل إدارات البنك بناًء عل حجم المخاطر تحديد حجم األجور المتغير
 الن  يتعرض لها وخاصة مخاطر السيولة ورأس المال المطلوب لتغطية تلك المخاطر. 

ي ، مع وضع حد أدنز  -
 للمستوى الوظيفز

ً
ي صورة أسهم أو حقوق ملكية يجب أن تكون وفقا

ز
ي حالة منح المكافآت ف

ز
ف

ة اإلحتفاظ بتلك األدوات.   للحيازة وفي 

ة مستوي أداء  - ي أن تعكس أجورهم الُمتغير
ز الذين يكون لوظائفهم أثر كبير عل مستوى المخاطر ، ينبعز بالنسبة للعاملير

 لمعايير قياس األدا 
ً
ي تعرض لها وأن يتم تحديدها بصفة دورية لمدة ال تزيد عن سنة ، وضفها وفقا

 ءالبنك والمخاطر الن 
 الُمحددة من ِقبل البنك. 

 

 -التقارير :  -3

ي أول إجتماع تال  إلصدارها ، وذلك لإلعتماد ، وهذه المحاضز  -
عرض توصيات ومحاضز اللجنة علي مجلس اإلدارة فز

ُ
ت

 للمجلس. 
ً
وريا  من جدول أعمال مجلس اإلدارة ، ويجوز للجنة تقديم أي تقرير تراه ضز

ً
شِكل جزءا

ُ
 ت

قدم اللجنة  -
ُ
 تقرير سنوي عن أعمالها وتوصياتها إلي مجلس إدارة البنك. ت

ي يتحصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  -
قدم اللجنة تقرير سنوي ُمفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع الن 

ُ
ت

 العليا للعرض علي الجمعية العامة. 
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شيحات:   : لجنة الحوكمة والبر
 
 -رابعا

اف اللجنة بتقوم  ي مراعاة اإل التأكد من فاعلية القواعد والمواثيق الموضوعة بشأن مُ و اإلشر
مارسات عتبارات األخالقية فز

ات عل سياسات الحوكمة المُ إوتقوم ببمرصفنا ، اليومية الحوكمة  اح ما هو مالئم من تغيير
 س اإلدارةعتمدة من مجلقي 

 ، 
ُ
تقييم وتضع اللجنة المعايير المناسبة ل ، عتمادها إارة بلمجلس اإلدية حدد مبادئ الحوكمة الواجبة التطبيق والتوصوت

ز بالبنك اجعات ، وتنظر فيما يتم عمله من مر  أداء مجلس اإلدارة ومساهمات أعضائه ولتقييم أداء المديرين التنفيذيير
 
ً
ح ما تراه الزما ي همن تعديالت عل النظام المُ  دورية لتقييم فاعلية تطبيق نظام الحوكمة وتقي 

مة ءا الشأن للموا ذعتمد فز
ات تستوجب التعديلمع ما قد يُ   ل ستجد من متغير

ً
 . البنك المركزي المرصيمن تعليمات الحوكمة الصادرة طبقا

 

 -تشكيل اللجنة :  -1
ز ، ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي.  - شكل اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيير
ُ
 ت
ز رئيسها بأغلبية أصوات أعضاء المجلس. يتم تشكيل اللجنة  -  وتعيير
ة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة ، حيث يتم إنتخاب أعضاء اللجنة لمدة  - ة عضوية أعضاء اللجنة مساوية لفي  تكون في 

 ثالث سنوات تنتهي عضويتهم بإنتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة ويجوز إعادة إنتخابهم عند إنتهاء مدة عضويتهم. 
ي تتناسب مع ُيراعي   -

ة المهنية الن  بيعة أعمال ط أن يكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة والدراية والتأهيل المناسب والخي 
 البنك وأنشطته المرصفية ، وفهم األنظمة والقواعد والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة. 

 
 -مهام وإختصاصات اللجنة :  -2

 التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالبنك.  -
ات علي سياسات الحوكمة الُمعتمدة من مجلس اإلدارة.  - اح ماهو مالئم من تغيير

 إقي 
 إعداد تقرير حوكمة للبنك ككل بصفة دورية.  -
ي تخص الحوكمة.  -

ها من البنود الن   مراجعة التقرير السنوي للبنك وباألخص فيما يتعلق ببنود اإلفصاح وغير
ي اإلعتبار. دراسة مالحظات تفتيش البنك المركزي  -

 المرصي علي نظام الحوكمة وأخذها فز
 حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.  -
ز أو تجد - حات بشأن تعيير ز ، كذلك تقديم مقي  شيح األعضاء المستقلير حات فيما يتعلق بي  د عضوية أو يتقديم مقي 

 . إستبعاد أحد األعضاء 
 

 -التقارير :  -3
عرض توصيات 

ُ
ي أول إجتماع تال  إلصدارها ، وذلك لإلعتماد ، وهذه المحاضز ت

ومحاضز اللجنة علي مجلس اإلدارة فز
 للمجلس. 

ً
وريا  من جدول أعمال مجلس اإلدارة ، ويجوز للجنة تقديم أي تقرير تراه ضز

ً
شكل جزءا

ُ
 ت

 

 -: لطات والمهامس  العالقة بي   أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بالبنك والتحدید الواضح لل
 
ز المجلس واإلدارة العليا للبنك من أهم ر یُ  - والمهام لكل  لطات، مع تحدید واضح للُس  مة الفعالةكائز الحو كعتي  التعاون بير

ي اإلرشاد والقيادة منهما 
ز
ي إعداد وتنفيذ ا ، ، ویقوم المجلس بدور هام ف

ز
اتيجيإل ویتمثل دور اإلدارة العليا ف ات والسياسات سي 

ي تتضمن مستوى المخاطر المقبول لدى البنك ة من ِقبلعتمدالمُ 
ورة  يد ك، مع تأ  المجلس الن  جلس ستقاللية المإضز

ي ، وعدم وجود أیة عالقات  وأعضائه عن اإلدارة العليا 
 تخاذ القرارات. إقد تؤثر عل موضوعية األعضاء فز

ت أو الظروف عالقاتعلقة بمنع أو الحد من األنشطة والد من قيام اإلدارة العليا بتفعيل السياسات المُ كالتأ بالمجلس  قومی -
ي یمكن أن 

 الن 
ُ
،  داخلي اإلقراض ال ، مة بالبنك وعل سبيل المثال ال الحرص تعارض المصالحكضعف من جودة نظام الحو ت

ات خاصة ال كأو مؤسسات بعينها بمعاملة خاصة )باإلضافة إل تمتع األطراف ذوي الصلة  منح تاإلقراض مع منح تيسير
 . لهيكل العام للبنك وحجم عملياتهد من تفهم المجلس واإلدارة العليا لكإل ذلك التأ  لعمالء البنك اآلخرین(، إضافة
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بات  عل أهم إجراءات العمل وواج یوضح السلطات والمسئوليات عل مستوى البنك ویشتمل دليل مرصفنا یتوافر لدى  -

 ل من المجلس واإلدارة العليا للبنك. ك
ي عملية الرقابة الداخلية مجلس علي عاتق يقع  -

ات من حيث إعتماد هيكل تنظيمي بمسئولياإلدارة القيام بدور جوهري فز
ز المهام وعدم تعارض المصالح وإعتماد ليضمن وجود نظام فعال للرقابة الداخلية  محددة قائم علي أساس الفصل بير

اتيجيات  ي  اسي  ي تنفيذ ذلك . وسياسات البنك بشكل يخدم العمل الرقان 
 وتعاونه اإلدارة العليا فز

 
 -: اإلدارة العليا 

 
اف اليوىمي عل أعمال البنك الذينبالبنك  التنفيذينبار كِ هم   -  ل المثال ال الحرص، ، عل سبي یقع عل عاتقهم مسئولية اإلشر

ام قطاعرئيس  ز  قطاع ئيسر و  المالي القطاع رئيس ،  المراجعة الداخلية بالبنك ، رئيس قطاع المخاطر  قطاع، رئيس  االلي 
هم من رؤس بالبنك ورئيس قطاع التجزئة المرصفية المرصفية العمليات  ك. نالعموم بالب ومديرياء القطاعات وغير

ة والمعرفة والقدرات  - وريةتمتع أفراد اإلدارة العليا بالخي  ،لممارسة اإلدارة والقيادة الجيدة  الرصز ز  حي للعاملير
ُ
عتي  اإلدارة ث ت

 المسئول األول واألساسي عن أداء البنك أمام المجلس.  العليا هي 
 

 -: اإلدارة العليا إختصاصات 
حات بشأن تطويرها أو  - اتيجيات والسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة، والتأكد من فاعليتها وتقديم مقي  تطبيق االسي 

 تعديلها. 
ز علي مستوي البنك كتتأ  - امهمد اإلدارة من ُحسن تفهم العاملير ز اتيجيات والي   . واألهداف والسياسات باالسي 
اتيجية البنك ومستوى المخاطر المقبول  - تقوم اإلدارة التنفيذية بإدارة وتنفيذ أنشطة البنك وإدارتها بطريقة تتوافق مع إسي 

اف مجلس اإلدارة من خالل تقارير دورية  . والسياسات المعتمدة من قبل المجلس وذلك تحت إشر
ة والمهارات تأكد من ت - ي كافة أنشطة و وجود كوادر مؤهلة من ذوي الخي 

ورية فز مام هتاإلمع دارات البنك إالفنية الرصز
 بالتدريب المستمر والفعال. 

التحقق من أن نظام الرقابة الداخلية يشمل إجراءات محددة إلحكام الرقابة علي كافة العمليات المرصفية بشكل تقوم ب -
 . مستمر 

ها و  راءات الالزمة لتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة وتخفيف المخاطر وأساليبتخذ الخطوات واإلجت - ذلك الحد من تأثير
 اإلدارة.  بعد إعتمادها من مجلس

ز بكل من إجراءات البنك للرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي  - ام كافة العاملير ز تقوم بالتحقق من إلي 
 والجهات الرقابية األخرى . 

ي السياسات لتيسير عمليات  -
ز
ي الهيكل التنظيمي أو ف

ز
ات المطلوبة ف ترفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن ما يتعلق بالتغير

ام  البنك ز ي إطار االلي 
ي حجم وإتجاه المخاطر وأثر ذلك علي السالمة المالية  بمبادئفز

ات الجوهرية فز الحوكمة وكذلك التغير
 . للبنك 

ي ك   تتابع اإلدارة العليا  -
ه ومتابعة یتعلق بأنشطة البنك وعمليات مدیري إدارات وأقسام البنك فيما ، أداء  ختصاصهإ حدود ل فز

اف المجلس  وتكون بل المجلستساقها بإجراءات العمل والسياسات الموضوعة من قِ إمدي  سئولة ماإلدارة العليا تحت إشر
ي اإل األ  مع عن وضع نظام رقابة داخلية فعال عل مستوى البنك

ك فرد  ير منكعتبار أن أ خذ فز ي  يشي 
لقرارات الهامة تخاذ اإفز

 د من موضوعية القرار وتجنب تعارض المصالح. كللتأ 
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 الرقابة الداخلية

 مفهوم الرقابة الداخلية: 

ي يتم بمقتضاها مراقبة ومراجعة كافة أنشطة وعمليات البنك بشكل مستمر من خالل كل من مجلس اإلدارة، 
هي العملية الن 

ز باعتبارهم جزء من منظومة الرقابة الداخلية بالبنك.   واإلدارة العليا وجميع اللجان المشكلة بالبنك وكافة العاملير

 ثقافة الرقابة الداخلية: 
 

يقع عل عاتق مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك مسئولية إعداد ونشر المعايير الالزمة لتفعيل ثقافة الرقابة الداخلية 
ز وإرساء ال ز عل اختالف مستوياتهم مدركير بيئة الرقابية عل مختلف المستويات اإلدارية بالبنك، بما يجعل كافة العاملير

ي ضوء سياسة البنك المعتمدة، كما يجب أن تعكس كل من سياسات البنك  
 الئحةكلطبيعة دور ومسئولية كل منهم فز

ي 
ي السلوك المهنز

ز واإلدارة العليا لواألخالف  ز أي مخالف مرصفنا األخالقية لالقيم لعاملير ات أو بهدف الحد من ارتكاب العاملير
 تجاوزات قد تسبب خسائر مادية ومعنوية للبنك. 

 أهداف نظام الرقابة الداخلية: 
 

التحقق من مدى كفاءه إدارة أنشطة وعمليات البنك بما يحقق االستخدام األمثل لموارده وإدارة أصوله بغرض تجنب  -
 أرباحه. الخسائر وتعظيم 

ز والالتحقق من مدى توافق أنشطة وعمليات ال - امها بالقوانير ز مدى اتساقها تباعها، و الرقابية الواجب إ تعليماتبنك والي 
 اإلجراءات واللوائح الداخلية بالبنك. مع بالسياسات 

 التحقق من كفاءة وظيفة إدارة المخاطر وإتباع اإلجراءات المناسبة للسيطرة عليها والحد منها.  -

ي ال -
ي الوقت المناسب ومدى كفاية ودقة التقارير الن 

تحقق من مدى فاعلية نظم إدارة المعلومات لدعم اتخاذ القرار فز
 يتم إعدادها. 

 عنارص الرقابة الداخلية 

ي نجاح تلك المنظومة لتحقيق اهدافها خاصة فيما يتعلق بحماية 
يعد تكامل عناض نظام الرقابة الداخلية حجر الزاوية فز
اتيجيةأصول البنك من المخاطر باإلضافة لتحقيق األهداف  : لها  االسي   وذلك وفقا لما يىلي

 فاعلية دور مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بالبنك.  -
ام  -المخاطر -المراجعة الداخلية )تناسق وفاعلية وظائف الرقابة الداخلية   - ز  . (االلي 
 كفاية نظم الرقابة علي المخاطر. -

 كفاءة نظم المعلومات وقنوات االتصال بالبنك.   -
ي المهام.    -

 كفاءة إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة لضمان تحقيق الرقابة الثنائية والفصل فز
ياسات وإجراءات الرقابة الداخلية وتقييم مدى صالحيتها بصفة دورية، وضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية مراجعة س -

ي هذا الشأن. 
 الالزمة فز
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 : بالبنك  لرقابة الداخليةا ووظائفعالقة مجلس إدارة البنك بكل من المراجعي   الداخليي   والخارجيي   

 ز مرصفنا ب حوكمة فعالن تحقيق نظام لضما ز والخارجيير ز الداخليير ز مجلس إدارة البنك والمراجعير ، يتم التعاون بير
ام  قطاعالمخاطر،  )قطاع وكذلك وظائف الرقابة الداخلية بالبنك ز ة قطاع المراجعوالحوكمة المؤسسية،  االلي 

ي ، ويقوم كل من المجلس واإلدارة العليا باالستخدام الداخلية(
 اعات الرقابيةقطلتقوم بها ا األمثل لنتائج األعمال الن 

ز بالبنك،  ز الخارجيير ستخدام األمثل لتوصيات ومالحظات اإل و بالبنك وكذلك مالحظات وتقارير المراجعير
  السابق اإلشارة إليها  القطاعات

ُ
ي ت
نك قر عنها اإلدارة بشأن صحة عمليات البيساعد عل التحقق من المعلومات الن 

 وأدائه. 

  ز الفصل ويحرص مرصفنا علي ن بعضهم ستقاللية عإالرقابة الداخلية بحيث یعملوا بمسئولي  ظائفو و  مهام بير
ز البعض، ویكون االتصال مباشر   . مجلس إدارة البنك واإلدارة العليا  بينهم وبير

  لمخاطر ا )ويقع عل عاتق المجلس واإلدارة العليا مسئولية ضمان توافر الموارد الكافية لوظائف الرقابة الداخلية
ام  ز ة، مناسب  القطاعاتوتوفير ما يلزم لتلك (  والمراجعة الداخليةوااللي  ز ذوي كفاءة وخي  من عدد عاملير

الحتياجاتهم وكذا دعم المجموعة للحصول عل التقارير والمعلومات الهامة عل مستوي قطاعات وفروع البنك 
 . المختلفة بسهولة

 

 الداخلية المراجعةقطاع  

ي  الداخلية المراجعة وظيفة أهمية تتمثل -
 بالبنك، باإلضافة والحوكمة الداخلية الرقابة نظم وكفاءة فاعلية من التأكد فز

ي  إل ام المخاطر قطاعنر ز  ، ذلك عن البنك إدارة ومجلس العليا واإلدارة المراجعة للجنة شاملة رؤية تقديم بهدف وااللي 

ورة مع ي  المتبعة اإلجراءات وكفاية كفاءة تقييم ضز
 المختلفة.  وانشطته إدارات البنك فز

م  - ز  ويشمل  دورية، بصفة وتطويره ومراجعته ( Audit Charter ) الداخلية المراجعة لوظيفة ميثاق بوضع مرصفنايلي 

ز  لسلطات واضح تحديد وكذلك لها المسندة والمهام الوظيفة أهداف عام بوجه  يشمل أن عل بها، ومسئوليات العاملير

ز  اإلسناد وجهات الخدمات مقدىمي  مع العالقة فيها بما البنك أنشطة كل الداخلية المراجعة عمل نطاق  الخارجير

  Outsourcing) .ديالتعه)

ي  االنشطة عن امةتال باالستقاللية الداخلية المراجعة وظيفة تتسم -
 الهيكل خالل من ذلك ويتم مراجعتها يتم الن 

ميو  المخولة والسلطات للبنك التنظيمي  ز ة رهتقاري برفع الداخلية المراجعة قطاع لي   رفعها ليتم المراجعة لجنة إل مباشر

 . ستقالليةاإل  لضمان بالبنك اإلدارة مجلس إل

ز  كفاءة وتقييم إدارته أداء مسئولية الداخلية المراجعة قطاع رئيس عاتق عل يقع كما -  اتفاقها من والتحقق بها العاملير

ي و  السلوك والئحة الداخلية للمراجعة السليمة المعايير  مع
. المهنز ي

 األخالف 

ز الحصول علي موافقة  - ز رئيس قطاع المراجعة الداخلية يتعير ي حالة عدم الموافقةالبنك المركزي علي تعيير
ز
يجب أن  وف

 
ً
 ( 2020لسنة  194من قانون البنك المركزي 120مادة ) .  يكون القرار مسببا

ز الحصول علي موافقة مجلس اإلدارة علي قرار  - ب من من منصبه ألي سب قطاع المراجعةستقالة أو إقالة رئيس إيتعير

 األسباب وأن يتم اإلفصاح والمناقشة عن أسباب اإلقا
ً
ة الصادرة للتعليمات الرقابي لة مع البنك المركزي المرصي وفقا

ي هذا الشأن
 . فز
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 المراجعة الداخلية بالبنك قطاع اختصاصات

ام ور إدارة المخاطر الداخلية بالبنك بما يتضمن وظيفة كفاية نظم الرقابة   تقييم مدي فاعلية و  - ز فع التقارير وااللي 

ي تم الكشف عنها . 
 بالمالحظات الن 

ي  كحد المراجعة ودورية نطاق تحدد الداخلية للمراجعة سنوية خطةإعداد  -
 . المراجعة لجنة من اعتمادها ويتم أدنز

ام - ز   البنك وقطاعاته المختلفةأعمال  دي تنفيذ ل تقييم مدي االلي 
ً
 جراءات العمل والسياسات الموضوعة. إل وفقا

 فاءة اإلجراءات والسياسات الموضوعة وتناسبها مع تطورات العمل والسوق. كتقييم   -

 دة بتقاریر المراجعة الداخلية.  المالحظات الوار  تصويبمتابعة  -

ورة االتصال المباشر  يد علكالتأ  - ز إدارة المراجعة الداخلية و ضز ل من المجلس واإلدارة العليا للبنك ولجنة ك بير

ة إليهم وخاصة عند وجود  حمال  هیأالمراجعة، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع التقاریر مباشر ات حظات أو مقي 

ز    نظم الرقابة الداخلية بالبنك.  فاءةكتهدف إلي تحسير

ي ترفعها إدارة المراجعة، من قبل المستوي اإلداري المختص بهدف التأ متابعة  -
حات الن  د من كالمالحظات والمقي 

 لتنفيذها.  بهدف المتابعة دورية تقارير صحة مالحظاتهم وإعداد 

 

: عالقة قطاع المراجعة الداخلية ب ي الحسابات الخارجيي    مراقنر

 

ز خاصة لدي مناقشة اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة  علي قطاع المراجعة الداخليةيجب  - ز الخارجيير التنسيق مع المراقبير

ي ضوء المادة رقم ولجنة المراجعة فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بتطوير الرقابة 
من قانون البنك ( 125)الداخلية فز

ي 
 2020لسنة 194المركزي والجهاز المرصفز

ز عل  - ي نالت توف قطاع المراجعة الداخليةيتعير
ي وأن يتم إعالمه باألمور الهامة الن  ورية للمراقب الخارج  ير التقارير الرصز

ي تعد ذات أهمية للبنك المركزي المرصي. 
 إهتمام المراجع الداخلي خاصة الن 

ي وايجاد قنوات اتصال فعالة بينهما يتم من خاللها  - ز جهود المراجعة الداخلية والمراقب الخارج  ز التنسيق بير يتعير

ي هذا الشأن، كذلك  مناقشة
ي تم الوقوف عليها واإلجراءات المتخذة فز

األنشطة المعرضة للمخاطر ونقاط الضعف الن 

ي يتبعها البنك
اتيجيات إدارة المخاطر الن    . تفهم اسي 

 

 خلية بالجهات الرقابية اعالقة المراجعة الد

 

اف بالبنك المركزي المرص يجب علي البنك فتح قناة إتصال لرئيس قطاع المراجعة الداخلية مع  - ي قطاع الرقابة واالشر

 لمناقشة اإلجراءات المتخذة بشأن نقاط الضعف ومتابعة معالجة البنك لها . 

اف بتقرير رب  ع  -  للتعليمات الصادرة بشأن الحوكمة يجب علي لجنة المراجعة بالبنك موافاة قطاع الرقابة واالشر
ً
وفقا

ي الوقت المناسب . سنوي علي أن تتم مناقشته بمجلس اإلدا
ز
 رة وتحديد اإلجراءات التصحيحية ف

اف بالقرارات والحقائق والتطورات ذات التأثير الكبير علي أوضاعه  - ز علي إدارة البنك إخطار قطاع الرقابة واالشر يتعير

ي تتطلب  همركز  أو
ز أو الجهات الر  اجتماعاتالمالي خاصة تلك الن  ز الخارجيير ي والمراقبير

ز البنك المعنز ابية األخرى قبير

ي تلك االجتماعات . 
ي ضوء ذلك للبنك المركزي المرصي المشاركة فز

 ذات العالقة ، وفز
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 قطاع المخاطر     

ز عن إدالدي البنك هيكل تنظيمي واضح يشمل وحدة مستقلة إلدارة المخاطر مع تحديد واضح لأل - رة فراد المسئولير

ز المهام  المخاطر وتعريف مهامهم ومسئولياتهم وبالتحديد سلطات ومهام رئيس المخاطر مع تطبيق مبدأ الفصل بير

ي المصالح ، 
يكون إلدارة المخاطر إتصال مباشر مع المجلس ولجنة المخاطر بالبنك وتقوم برفع  و لتفادي أي تعارض فز

 تقارير دورية لهم . 

ي الهيكل التنظيمي وبارئيس يحظز  -
ي تمكنه من القيام بدوره نلُس المخاطر بالموقع المناسب فز

حو لطات الالزمة الن 

ي القرارات المتعلقة بالمخاطر الرئيسية بالبنك
 . المشاركة فز

م ي - ز ز رئيس المخاطر  مرصفنا لي    .  بالحصول عل موافقة البنك المركزي المرصي عل تعيير

يتم التأكيد عل استقاللية رئيس المخاطر من خالل صالحيته لرفع التقارير دون أية عوائق إلي مجلس اإلدارة أو لجنة  -

ة    أن يرفع نسخة منالمخاطر مباشر
ً
ُيسند إليه  ال وتقاريره إلي العضو المنتدب أو إلي اإلدارة العليا بالبنك،  كما يكون متاحا

 . مخاطر لل سیة بصورة قد تتعارض مع وظيفته کرئمسئوليات مالية أو إداري أية

ز بالمجلس بشكل منتظم برئيس يجتمع - .  األعضاء غير التنفيذيير ز ي غياب األعضاء التنفيذيير
 المخاطر فز

ز الحصول علي موافقة مجلس اإلدارة علي قرار  - ستقالة أو إقالة رئيس المخاطر من منصبه ألي سبب من األسباب إيتعير

ي هذا الشأنوأن يتم 
 للتعليمات الرقابية الصادرة فز

ً
 . اإلفصاح والمناقشة عن أسباب اإلقالة مع البنك المركزي المرصي وفقا

 

 قطاع المخاطر اختصاصات

ي أهم مهام وظيفة إدارة المخاطر بالبنك : يمثل اآل
 تر

 وتطورها اتجاهاتها لتحديد باإلضافة مخاطرلل البنك تعرض ورقابة ومتابعة وقياس تحديد بالبنك المخاطر إدارة تتولي  -
ي  المشاركة وكذا

اتيجية تقييم فز  .  هحدعلي بالبنك  المخاطر  انواع كل تشمل تقارير وإعداد المحفظة اسي 
ي وقت مبكر ومناسب  -

ي قد يتعرض لها البنك والتأكد من إجراء التحليل بدقة فز
م هذه المخاطر ومن أهتحليل المخاطر الن 
 . والتشغيلية ( والسيولة )االئتمان والسوق

 تعريف خطوات عمل محددة فيما يتعلق بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر .  -
مة وفاعلية خطوات العمل الخاصة بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وإجراء أيه تعديالت قياس مدي استمرار مالء -

ي يعمل فيها البنك إذا لزم األ  عليها 
 لتطورات السوق والبيئة الن 

ً
 .مر وفقا

ي قد يتعرض لها البنك  -
يجب أن تشمل السياسات المعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك الحدود المقبولة للمخاطر الن 

ورة اتساق تلك الحدود مع مدي قدرة   ذ خمع األ مة ذلك مع حجم رأس المال البنك علي تقبل المخاطر ومدي مالء،ضز
ي االعتبار 

 قياس المخاطر بالبنك وعملية إدارة المخاطر ككل . نظام فز
مناسبة وفعالة خاصة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر وضمان   فر لدي البنك نظم معلومات واتصاليتوا -

كفاءة نظام إدارة المعلومات بحيث يتيح إمداد اإلدارة العليا بالبنك ولجنة المخاطر والمجلس بتقارير دورية رب  ع سنوية 
ام علي أقل تقدير تعكس مدي  ز ها الحدود وأسباب هذهالموضوعة وتوضح التجاوزات عن البنك بحدود المخاطر إلي 

ام بها .  ز  والخطة التصحيحية لاللي 
اتيجيته البنك أنشطة وحجم طبيعة مع فقتت المخاطر إلدارة ودوحد عمل وإجراءات سياساتتوافر ت -  متابعتها يتم واسي 

 لجنة قبل من دورية بصفة وتقديمها ومراجعتها دهااعتمإ يتم أن عل، عنها  تجاوزات أي حدوث لدى الالزم واتخاذ
بما فيها  االئتمان ) الرئيسية المخاطرمن  نوع لكل ةلمستق يلزم وجود إدارات أو وحدات كما  اإلدارة، ومجلس المخاطر

ز  ومهام لياتئو ومس سلطاتمحدد بها  المخاطر لقطاع تابعة (الخ ، التشغيل ، السوق ، التجزئة المرصفية  القائمير
ز الت مع عليها ي حلتال التنفيذية والمهام ةيالرقاب المهام من كل اختصاصاتأكيد علي الفصل بير

ي  بتضار  دوثفز
 فز

 . المصالح
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 أخذ المخاطر وتحليل بةالرق فعال نظاموجود  -

ً
ي  ا

 مختلف ميتقي فدبه نكبال عملیات وحجم نشاط طبيعة رتباع اال  فز
 : يىلي  ما يتضمن أن يجب حيث المخاطر أنواع

 
 ي  اسللقي القابلة غير  أو / و  القابلة سواء المخاطر انواع كافة ديدتح

 الداخلي  الخطر عناض تحديد مع مي گ شكل فز
ي   . والخارج 

 مراجعة وكذا مراقبتها أسسو  للمخاطر معتمدة وحدود لتقييمل  نماذج يشمل المخاطر إلدارة عمل إطار وجود 
 النماذج  تلك وتطوير

ً
 .   Verification and Validation Modelدوريا

 كات) االئتمان مخاطر رخصة كبنبال الكلية المخاطر لمصفوفة الدورية المراجعة  ) المرصفية والتجزئة الشر
 . التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر

 ز  مةءالموا  بهدف نظاملل الدوري والتقييم لمتابعةا  ووضع األسواق وفر وظ المخاطر إلدارة الداخلية القواعد بير
 . المناسبة المرصفية التحوط معايير 

  ورة وجود خطط معتمدة )استمرارية األعمال ،  ئطوار للوضع إجراءات عمل محددة إلدارة المخاطر، مع ضز

 . السيولة(

ي  األدوات أحد بإعتبارها Stress Testing التحمل اختبارات محددة ليةآ المخاطر إدارة سياسات تتضمن -
 الن 

ورة مع بالبنك رطالمخا إدارة مهادتستخ  واضحو  محدد  بشكل تتم نها أو  مجمع وأ ديفر  ساسأ عل تطبق أنهاأكد الت ضز
اضات و  األساليب،  ها ئإجرا ظروفو  ةيبدور  يتعلقما  خاصة ات، مةئال مال المخاطر عواملالمستخدمة، إفي   الفي 
       Case Scenarios الظروف أأسو  سيناريوهاتبما فيها  المخاطر  أنواع لكافةالمختلفة  السيناريوهات ،الزمنية

Worst ورة مع بالتوثيق الخاصة اإلجراءاتوكذلك تحديد  اراتباالخت هذه نطاق أيضا ضمنتتكما  تقارير ارسال ضز
 من لزماذ ما يواتخ المرسلة النتائج تلك تقييمب وقيامهم المخاطر ولجنة ايالعل واإلدارة اإلدارة لمجلس عنها وريةد

ازية إجراءات ي  زمةال قرارات أو احي 
 . الشان هذا فز

اتتتوافر  - ي  المبكر تساعد ار ذلإلن مؤشر
 . الرئيسية بالمخاطر المتعلقة العوامل وإدارة تحديد عملية فز

يجب أن تعرض تقارير اإلدارة بشكل يسهل فهمه بما يمكن أعضاء المجلس من تقييم المخاطر المعروضة وإتخاذ القرار  -
 وباألخص فيما يتعلق بنتائج اختبارات التحمل . المناسب بشأنها 

 

ام قطاع  االلبر 

اممخاطر االأهمية فنا رص يدرك م - ز ي  لي 
ي تتمثل فز

البنك نتيجة  یؤثر عل سمعة حتمال التعرض لخسائر مالية أو ما قد إوالن 
ام البنك بالإعدم  ز ز الساریة الواجب إتباعها و لي  نه أ لصادرة عن الجهات الرقابية، حيثذلك اللوائح والضوابط اكقوانير

ي اال من المحتمل
ي البنك بسبب فشله فز

ض إتباعها. أن یعانز ز والمعایير المفي  ام بالقوانير ز  لي 
ام، وعل أن يتم الموافقة عليوضع سياسات فيما يتعلق بوظيفة االيقع عل عاتق اإلدارة العليا مسئولية  - ز ها من قبل لي 

ز بالبنك بها.  ورة إحاطة كل العاملير  مجلس اإلدارة، مع ضز

امرئيس قطاع االيتمتع  - ز ة إل لجنة المراجعة و/أو  لي   مجلس اإلدارة. لي إباالستقاللية حيث يقوم بتقديم تقاريره مباشر

ز  -  اال رئيس قطاعيتم الحصول عل موافقة البنك المركزي المرصي عل تعيير
ً
ام، وفقا ز ي لتعليمات الرقابل لي 

ية الصادرة فز
ز  ام والحوكمة المؤسسية قطاع االستقالة أو إقالة رئيس إ موافقة مجلس اإلدارة عل قرار هذا الشأن. كما يتعير ز ن ملي 

 . بشأن أسباب ذلك منصبه ألي سبب من األسباب وأن يتم اإلفصاح والمناقشة مع البنك المركزي المرصي
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اماال قطاعإختصاصات   بالبنك لبر 

ز الإمتابعة دائمة لمدي  - ام البنك بالقوانير ز ي ذلك نظم وسياسات الحو ُملزمة واللوائح والضوابط لي 
مة كالرقابية بما فز

ي حالة وجود أیة مالحظات 
  اإلقرار عنها إل المستوي المعنز من اإلدارة ولجنة المراجعة.  يتمالواجب إتباعها، وفز

ي الذي یخضع له البنك.  -
ات علي اإلطار القانونز ي حالة حدوث أیة تغير

  قياس التأثير المتوقع فز

ز والقواعد الرقابية  منتجات وإجراءات یستحدثها البنك،د من توافق أیة كالتأ  -  . الساريةمع القوانير

اممراجعة ومراقبة مخاطر عدم   - ز امتساعد وظيفة  حيثبالبنك،  االلي  ز ام اإلدارة العليا علي إدارة مخاطر عدم اال االلي  ز لي 
ي تواجه البنك بشكل فعال. 

 الن 
 وضع سياسة وإجراءات لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  -

تلف  شكاوى العمالء للتحقق منها ومعرفة أسبابها والعمل عل تفادى حدوثها مرة أخرى من خالل وحدة شكاوي العمالء   -

ي تضمن وجود نظام وإطار عام لدراسة هذه الشكاوى ومتابعتها من قبل الجهات المعنية بها بالبنك. 
  والن 

ي مكان العمل والتحقيق فيها.  -
وعة أو غير األخالقية فز ز بالبنك عن الممارسات غير المشر ي بالغات العاملير

  تلف 

ام داخل البنك ، قطاعقوم ي - ز ام بتقييم اإلجراءات والتعليمات المتعلقة بااللي  ز أوجه قصور  ابع بشكل فوري أييتو  االلي 

حات إلجراء يمحددة، وعند الحاجة  اد قوم بإعديجراءات للقطاعات المعنية. كما تعديالت بالسياسات واإل ضع مقي 

ام لتغطية جميع أنشطة البنكخطة لتقييم أعمال اإل ز ي تساعد عل تحديد  لي 
 لقطاعات المعنيةاوتوجيه  المخالفات والن 

 للقواعد والتعليمات
ً
 . باإلجراءات التصحيحية الواجب إتخاذها طبقا

 

ام لمراقبة  - ي :   ما يىلي يتعي   تطبيق مجموعة من إجراءات االلبر 
 كحد أدت 

  والخارجية. تنفيذ معامالت البنك من خالل إطار متكامل من التعليمات الداخلية 

 ز أو اللوائح قطاع رئيس إبالغ ام بالقوانير ز ي واجباته نحو عملية االلي 
ام بتقصير أي مدير أو موظف فز ز  . االلي 

  ام بشكل مستمر ز ي عملية االلي 
ة ومراجعة جميع المالحظات الواردمتابعة فاعلية تصويب أوجه القصور فز

ام وإرسالها للقطاعات  ز حية والرد اإلجراءات التصحي التخاذ المختصة بتقرير الجهات الرقابية فيما يخص االلي 

 المالحظات.  عل

 

: الم   ي  راجع الخارجر

 

ز و  الجهاز المركزي للمحاسباتمع يتولي مراجعة حسابات البنك  - ي سجل المحاسبير
ز
ز المقيدين ف  يتم إختياره من بير

 بالبنك المركزي. 
ي تقديم التأكيد والضمانات إل مجلس اإلدار تتمثل أهمية وظيفة المُ  -

ز
ي ف  ة بأن البيانات المالية تراجع الخارج 

ً
 عد وفقا

ز واللوائح المعمول بها ومعايير التقارير المالية  لبنك المرصية والدولية وتمثل بدقة المركز المالي واألداء المالي لللقوانير
ي جميع الجوانب المالية. 

ز
 ف

م المُ  - ز ي بأعل المعايير المهنية ويجب أخذ موافقة لجنة المراجعة قبل التعاقد معه لتقديم أي يجب أن يلي  راجع الخارج 
 البنك. أعمال مشورة أو خدمات أخرى غير القيام بمراجعة 

 تماًما عن وظائف البنك وأعضاء مجلس إدارته ويجب أيكون المُ  يجب أن -
ً
ي مستقًل رض ال يكون له أي تعاراجع الخارج 

ي المصالح
ي بتوصية من لجنة المراجعةو  فز ز و/ أو إقالة المراجع الخارج    .يكون تعيير
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 عالقة المجلس بالمراجعي   الخارجيي   للبنك 

ي التأكيد  -
ز الخارجيقوم المجلس بدور هام فز ز المراجعير ز ولجنة المراجعة بيعلي أهمية االتصال المباشر بير البنك ير

ة لها . وإرسال   التقارير مباشر

ز للبنك والتنسيق معهم كذلك توفير  - ز الخارجيير يكون للجنة المراجعة دور هام وفعال فيما يخص العالقة مع المراجعير
ز  ز الخارجيير ز المراجعير  حيث تكون اللجنة مسئولة عن التالي :  واللجنةسبل اإلتصال المباشر بير

ي األمور المتعلقة بإستقالتهما أو إقالتهما ، وبما ال ُيخالف  -
ي الحسابات وتحديد أتعابهما ، والنظر فز ز مراقن  اح تعيير إقي 

 أحكام القانون وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات. 

ز  - ز الخارجيير  . اإلتفاق علي نطاق المراجعة مع المراجعير

ي الوقت المناسب تجاه المشاكل  -
إستالم تقارير المراجعة والتأكد من إتخاذ إدارة البنك اإلجراءات التصحيحية الالزمة فز

ي نظم الرقابة الداخلية 
ز وكذلك نواجي القصور ونقاط الضعف فز ز الخارجيير ي يتم التعرف عليها من ِقبل المراجعير

الن 
ز السوعدم اال ام بالسياسات والقوانير ز  ارية. لي 

ز والتأكد من أن القوائم المالية تعكس أداء   يسهم - ز الخارجيير ي تعزيز دور المراجعير
كل من المجلس واإلدارة العليا فز

ز  ي كافة النواجي الهامة وتبير
ي البنك فز

 . مركزه المالي الحقيف 

ز بدون اإلدارة العليا  - ز الخارجيير ز مع المراجعير اجعة بحضور رئيس المر  يجتمع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيير
 الداخلية ورئ

ً
ام علي األقل مرة سنويا ز  . يس االلي 

 

 فصاح والشفافية: اال 

 ذلك أعمال البنك، و  واستمراريةفصاح والشفافية تعزز من كفاءة وضع آلية لاليقوم مرصفنا ب -
ً
علي تطبيق ه منحرصا

 للقواعد الصادرة عن الجهات الرقابية ومتطلبات المعايير المهنية وحوكمة البنوك فصاح والشفافية االمعايير 
ً
وفقا

ي 
ي الوقت المناسب عن كل ما هو ذو أهمية من بيانات مالية بوضوح فصاح يقوم البنك باالحيث  2011الصادرة فز

فز
بما و  يهالمخاطر المقبولة لدوغير مالية تتعلق بأعمال البنك بما يتناسب مع حجم عملياته ومدي تعقيدها وحدود 

 . يسمح ألصحاب المصالح باتخاذ القرارات باستقاللية بناء عل ما يفصح عنه البنك من معلومات
ز كما  - ز ، المودعير م البنك بتوفير معلومات ذات أهمية حول نشاطاته وأعماله لكل من البنك المركزي ، المساهمير ز يلي 

، البنوك األخري والعمالء بشكل عام وعلي البنك أن يفصح عن جميع هذه المعلومات بشكل دوري ومتاح للجميع 
ي أن تكون دقيقة وشاملة وبصورة كافية تمكنهم من إتخ

 ةارير السنويلتقا )من خالل اذ القرارات المناسبة حيث ينبعز
ي للبنك  -

ونز  (. رير الموجهة إلي الجهات الرقابيةالتقا - الموقع اإللكي 
، ويجب أن يتضمن  للبنك المركزييقوم البنك بإصدار تقريره السنوي وإرساله  - ز  لاوإعالنه للمساهمير

ً
تقرير عرضا

 لعمليات البنك خالل السنة المالية
ً
ي أعمال البنك.  وافيا

ز
ة، وجميع العوامل المؤثرة ف   األخير
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ي يتبعها البنك  
ي ما يىلي  من أهم أسس الشفافية النر

 : بحد أدت 

 

 هيكل وتكوين مجلس إدارة البنك.  -
اته ومؤهالته.  -  مسئوليات المجلس وخي 
 هيكل الملكية الخاصة بالبنك.  -
كات التابعالهيكل التنظيمي للبنك، وعل سبيل المثال؛ الهيكل العام للوظائف، قطاعات العمل،  - ولجان ة والشر

 المجلس. 
ز بمرصفنا.  - ي للعاملير

ي واألخالف 
 الئحة السلوك المهنز

ز والمعامالت مع األطراف المرتبطة.  -  سياسات البنك فيما يتعلق بتعارض المصالح وتعامالت الداخليير
 ك الخاصة بممارسات الحوكمة. سياسة البن -
 ت ،الخاصة بالمرتبات والمكافآسياسات البنك  -

ً
ون أصحاباال متضمنا  فصاح عن القيمة اإلجمالية لما يتقاضاه العشر

، وعل أن يشمل ذلك المرتبات والبدالت والمزايا العينية و  ز ي البنك مجتمعير
سهم أالمكافآت والمرتبات األكي  فز

ز  و   ذات طبيعة مالية.  أية عناض أخرىالتحفير
 السياسات الخاصة بالمسئولية االجتماعية للبنك وما تم بشأنها.  -
ي تظهر  -

ي المستقل واإليضاحات المتممة لها والن  اإلفصاح المالي عن القوائم المالية المعتمدة من المراجع الخارج 
 
ً
لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية الصادرة عن البنك المركزي المرصي وكذا  المركز واألداء المالي للبنك وفقا

يعات المنظمة لهذا الشأن.  ز والتشر  القوانير
 لقانون البنك المركزي المرصي  الفعلية وأسعار الخدمات المرصفيةفصاح عن معدالت العائد اال -

ً
 194وفقا

 . 2020لسنة
 

ي إطار تطبيقات الحو ل / كإحكام الرقابة عىل الهيا 
 
 مةكالعمليات المعقدة ف

 
ورة الحيحرص مرصفنا علي   - ي عمليات ال د منضز

 قانونية معقدة غير مي  تتخذ أشكاالن 
ً
  قد تؤثر رة أو ال

ً
ام  لع سلبا ز االلي 

 ل من المجلس واإلدارة العليا للبنككمن قدرة   حد یل تنظيمية غير واضحة، مما كبالشفافية وإجراء معامالت من خالل هيا 
اف الفعال عل تلك النوعية من العمليات.   عل اإلشر

ذلك كياناته التابعة والمخاطر المصاحبة له و كاملة وفهم لهيكل البنك و ك  ةیمجلس إدارة البنك وإدارته العليا عل درا إن -
سياسات وإجراءات واضحة  كما يتوافر  الناتجة عنهاطر عمليات أو منتجات معقدة متوقع طرحها والمخا ةیفهم شامل أل 
ز تلك الكيانات والبنك ا شملیو ، حدود مالئمة للحد منها  عمع تلك المخاطر ووض مللكيفية التعا ألم ذلك فهم الروابط بير

 لیالتمو  بل ذلك عل أساليكيفية تأثير  كوالمخاطر القانونية والتشغيلية المصاحبة لهذا الهيكل والمعامالت الداخلية و 
ي  
عل حد السواء وعل سمعة المجموعة   المواتيةوغير  ةیالعاد فل من الظرو كللمجموعة ورأس المال ومستوى المخاطر فز

ي قد  تنشأ نتيجة عن تلك الهيا  ،كلك
   : ىلي یمن خالل ما ل / العمليات المعقدة كذلك مع الحد من المخاطر الن 

 لمدى سالمة تطبيق السياسات واإلجراءات والحدود الموضوعة.   ةیالدور  المتابعة 
  ز  مع وتوافقها  العمليات/  الهياكل تلك طبيعة اتساق من التأكد ي  الرقابية والضوابط القوانير

علي البنك  جبی الن 
 إتباعها. 

 ورة  ر یرفع تقار  تمی أن عل لها  المصاحبة والمخاطر  العمليات/  الهياكل بتلك المتعلقة الكافية المعلومات توافر  ضز
ز یزي المرصي. و كفصاح عنها للبنك المر عنها لمجلس إدارة البنك واال  أن تشمل هذه المعلومات الغرض من تعير

اتيجيات الخاصة بها و  تلك العمليات وحجمها  ة ليات الرقابة والتحكم الخاصآالمصاحبة لها و  خاطر المو االسي 
ورة االكبتلك العمليات مع التأ   تلك العمليات.  خصیصاح المالئم عما فيد عل ضز

ورة رفع تقار  - لعرض تقييم ع يان تابكمن قبل مسئولي المراجعة الداخلية لكل  ة منتظمة للجنة المراجعة بالبنك بصف ر یضز
ورة رفع تقار كدوري للمخاطر المصاحبة لهيكل المجموعة بغرض متابعة ومراقبة تلك الهيا   ةیدور  ر یل / العمليات، مع ضز

أهم المالحظات أو التجاوزات عن السياسات واإلجراءات بواإلدارة العليا المخاطر  نةمجلس إدارة البنك ولجلكل من 
ي هذا الشأن. 

 الموضوعة فز
  



 

 

P a g e 2021الحوكمة المؤسسية سياسة                                                                                                                  24 |   

 

 
ي للعاملي   ببنك التعمب  واإلسكان الئحة

ر
ي واالخالف

 السلوك المهن 

 

يؤمن بنك التعمير واالسكان بأن تطبيق أعل معايير القيم االخالقية فز جميع تعامالتنا والسعي نحو النمو والتطور والتوسع 
ي مرص إنما يتطلب خلق قيم راسخة ودائمة من الوجهة االقتصادية واالجتماعية 

لنصبح من أفضل البنوك العاملة فز
 إل ثقة أصحاب المإوالبيئية وذلك 

ً
 صالح. ستنادا

ي " الئحة" تضعولقد وُ 
ي واألخالف 

م به السلوك المهنز ز (   –المديرين  –كل فرد داخل البنك )اإلدارة العليا   ا ليلي  ز الموظفير
ي يملك البنك غالبية أسهمها وله ا كما يمكن تعميمه

كات التابعة الن  ي قرارتها وذلك عل الشر
تحدد لكي  التأثير األوحد فز

مرصفنا وكذلك بعض اإلرشادات الخاصة بالسلوك الشخىصي من أجل حماية مصالح  المبادئ األساسية لألنشطة فز 
ز الن  تحكم أنشطة مرصفنا  ز من مخالفة المبادئ والسياسات والقوانير  ويكون الموظف م، عمالؤنا وحماية العاملير

ً
سئوال

ام  الئحةمسئولية كاملة عل كل ما جاء بال ز خضع تمل، و قبل استالم الع ا بهحيث يقوم بالتوقيع عل إقرار يفيد بااللي 
ز  ا لمراجعة دورية وحال وجود تعديالت عل ما ورد بهالالئحة   . يتم تعميم ذلك وإتخاذ الالزم نحو تدريب كافة العاملير

 ويمكن أن يؤدي إل  الالئحة ةبهذعدم إتباع التعليمات الواردة ويعتي  
ً
ا  خطير

ً
تصل إل  تخاذ إجراءات تأديبية، قد إانتهاكا

ز حد  ام بكل ما جاء  بالبنك الفصل من العمل لذا يجب عل كافة العاملير ز ي حالة وجود مالحظات ن ، ئحةال لباااللي 
اتجة وفز

ز  عن أي من الترصفات أو الممارسات يعتقد أنها غير صحيحة أو غير مالئمة أو غير أخالقية، فيقع عل عاتق كافة العاملير
 عن تلك المخالفات 

ً
املرئيس قطاع االبإختالف مواقعهم ووظائفهم اإلبالغ فورا ز   لي 

ً
لواردة بسياسة القنوات اإلبالغ  وفقا

 . بلغوحماية المُ  عن المخالفاتغ اإلبال 

ام والحوكمة المؤسسيةيقع علي قطاع اال ز ي  الئحةة القيام بمراجعة وتحديث يمسئول لي 
ي واألخالف 

شكل ب السلوك المهنز
ات الرقابية توافقها دوري والتأكد من  ي والقانونيمع السياسات واإلجراءات المستحدثة بالبنك وأيضا المتغير

ة الصادرة فز
شيحات وإعتمادها من المجلس.  هذا الشأن  والعرض علي لجنة الحوكمة والي 

 

 

بلغ سياسة اإلبالغ عن      ( Whistleblowing policy)المخالفات وحماية الم 

 

-  
ُ
ز علي اإلبالغ عن أى ممارسات شجعت وعة أو غ سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية الُمبلغ العاملير ير غير مشر

 حالة قي أخالقية وذلك
ز
 تبديد أى مخاوف تساورهم ف

ز
مهم ابتوفير وسيلة إتصال آمنة وشية وفعالة لتساعدهم ف

 . باإلبالغ عن تلك المخالفات

ي حالة إبالغه السياسة تهدفو  -
ز فز السلوك  ةالئحم عن وجود أى ممارسات التتفق مع إل توفير الحماية للعاملير

ز والتعليمات الرقابية أو أي من تعليمات أو سياسات البنك الداخلية من  ي الخاص بالبنك أو القوانير
ي واألخالف 

المهنز
 أن يتعرضوا جراء هذا اإلبالغ لإلساءة أو االنتقام . 

وعة كما أن   - صلحة يختلف عن تقديم الشكاوى من حيث الم Whistleblowingاإلبالغ عن الممارسات غير المشر
ي يرىمي المُ 

بلغ إلي تحقيقها حيث يكون اإلبالغ بدافع الحفاظ علي المصلحة العامة للبنك و اإلبقاء علي أعلي الن 
ي دون أن يكون لدي المُ 

 بلغ مصلحة شخصية. المعايير االخالقية و السلوك المهنز

ي  كتشافإللذلك فإن السياسة تساعد اإلدارة العليا بالبنك  -
وع ، وبالتالي و  أي سلوك غير أخالف 

القدرة علي غير مشر
وعة أو غير األخالقية وبناء بيئة عمل  تخاذ اإلجراءات الالزمةإ مما يؤدي إل الحد من مثل هذه الممارسات غير المشر

 . ز  سليمة تساعد عل ترسيخ القيم األخالقية للعاملير
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 إدارة تعارض المصالحسياسة 

 

الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية متخذ القرار إذا كان القرار المتخذ الوضع أو  يقصد بتعارض المصالح " -
 
ً
  يتعلق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهم متخذ القرار سواء شخصيا

ً
و عندما تبطة به، أمن األطراف المر  أو أيا

 مرتبطةشخصية له أو لألطراف النشأة لتحقيق مصلحة تخذ القرار لمعلومات متعلقة بالمُ ستغالل مُ إيتعلق األمر ب
 به". 

وط  يؤمن بنك التعمير واإلسكان - ي شر
ز بينهم فز بأن العالقة الجيدة مع العمالء يجب أن تقوم عل المساواة دون تميير

هم سواء بطريق  ي تستلزم تقديم امتيازات خاصة لبعض العمالء دون غير
تعاملهم مع البنك وتجنب جميع األمور الن 

. مباشر أو غير م  باشر
ي مصالح إدارة البنك وأعضاءبرقابة وإدارة أ االدارة يقوم مجلس -

ي ال ي تعارض محتمل فز
ز بما فز مجلس والمساهمير

ي أن يقوم المجلس باال
فصاح ذلك إساءة استخدام أصول البنك وإساءة استغالل عمليات األطراف المرتبطة وينبعز

ي ذلك اال
سياسات البنك المتعلقة بتجنب تعارض المصالح  فصاح للبنك المركزي المرصي عنالالزم بما فز

 
ً
عل تحقيق مصالح  والمعلومات الخاصة بالمعامالت مع األطراف المرتبطة. كما يقوم المجلس بالعمل دائما

ي المصالح واالمتناع عن 
ز وأصحاب المصالح األخرى وتجنب التعارض فز ز والمودعير ز والعاملير خاذ أي تإالمساهمير

اماته مع بذل العناية الواجبة قرار أو المشاركة ف ز ي مهام العضو او الي 
ي حالة ظهور أي شبهة تعارض مصالح فز

يه فز
 لتحقيق ذلك. 

ها علي أنها تدر مصلحة  - ز تجنب الشبهات وأال يقوموا بأية أعمال داخل البنك قد يتم تفسير ز عل كافة العاملير يتعير
ز أو أحد أقارب  هم أو أحد  ي أال يقوموا بعمليات الضمان أو الموافقة علي شخصية تعود عل العاملير

أصدقائهم، وينبعز
منح القروض أو قبول التوكيالت القانونية والشخصية أو أي عمليات من هذا النوع لعمالء البنك الذين تربطهم صلة 

ي ح
ز آالة وجود عالقة تجارية بشكل أو بقرابة أو نسب أو صداقة خاصة أو التعامل عل حساباتهم وفز البنك  خر بير

ز فيجب اإلبالغ الفوري  ز أقارب أحد العاملير اموبير ز  عن هذه العالقة وقت اكتشافها.  لرئيس قطاع االلي 
 
 

 (CSRية )عالمسئولية المجتم
 

ي  -
 عضو مسئول وفعال فز

ً
 بأن نكون دائما

ً
من أهم القيم والمبادئ األساسية لبنك التعمير واإلسكان السعي جاهدا

ي االالمجتمع لتحقيق أهداف 
ام بمبدأ الحوكمة والمعايير التنمية الٌمستدامة والمتمثلة فز ز

 وا ةاالجتماعيلي 
ً
لبيئية ، وأيضا

ز علي الدور المجتمعي الُمستدام وليس المردود دعم اإلدارة المُ  كير
 القتصادياستدامة لجميع األنشطة اليومية ، والي 

 فقط. 
ي المبادرات و  -

ز
امج ذات الحيث تتضمن سياسة المسئولية المجتمعية المساهمة ف ي ال ثر األي 

ز
لتنمية  املموس ف

ستدامة وتلبية إحتياجات المجتمع واإلستخدام األمثل للموارد وعلي رأس هذه المبادرات دعم أكير القطاعات المُ 
ي الدولة )قطاعي الصحة ، التعليم( باإلضافة إلي ا

ز
 ف

ً
 مثل تعزيز حإحتياجا

ً
ا  كبير

ً
ك أثرا ي يمكن أن تي 

ياة لمجاالت الن 
ي نخدمها. 

 أصحاب الهمم ورفع مستوي الثقافة المالية للمجتمعات الن 
ورة لتحقيق إستدامة أداء   - ز ُيمثل ضز ز الموظفير ز ويؤمن بشكل قوي أن تمكير كما يسعي البنك أن يوفر الدعم للعاملير

ز العمليات كما يولي قدر كبير من  ي النهاية لرفع مستوي رضاء العاملير
اإلهتمام لتوفير المزايا لهم والذي يؤدي فز

 وخفض دوران العمالة. 
ز وعدم   - ام بمعاملة منصفة وعادلة لجميع العاملير ز ي مع اإللي 

 بقيم العمل وقواعد السلوك المهنز
ً
م مرصفنا دوما ز كما يلي 

ز من   منه. أي نوع وتوفير بيئة عمل مالئمة وآالتميير
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 التقارير الدورية
 

  التقرير السنوي للمجلس -1
 
، ويتم تقديم  - ز هم البنك مستقلير ز الذين يعتي  ي تقريره السنوي عن كل األعضاء غير التنفيذيير

ي علي المجلس أن يفصح فز
ينبعز

شيحات  حات بشأن ترشحهم من خالل لجنة الحوكمة والي   . ويعرض علي المجلسمقي 
ي عل المجلس أن يفصح -

ي تم اتخاذها من قبل أعضائه وبالتحديد األعضاء غير  ينبعز
ي تقريره السنوي عن الخطوات الن 

فز
ي إطا

ز فز ك آلالتنفيذيير ز الخاصة بأداء البنك. ر التوصل إل اتفاق وفهم مشي   راء كبار المساهمير
ام باال - ز ي علي البنك االلي 

ي تقريره السنوي والتقارير الموجهة إل الجهات الرقاينبعز
 للقفصاح فز

ً
واعد والتعليمات بية وفقا

ز علي الب ي يتعير
 تية: فصاح عن المعلومات اآل نك فيها االالصادرة عن تلك الجهات ومتطلبات المعايير المهنية الن 

اته ومؤهالته ،هيكل وتكوين مجلس اإلدارة -  هيكل الملكية الخاص بالبنك .  ،مسئوليات المجلس وخي 
كات التابعة وذات ) سبيل المثال: الهيكل التنظيمي الخاص بالبنك وعل - الهيكل العام للوظائف، قطاعات العمل، الشر

كة ولجان المجلس  .  (المصلحة المشي 
-  .  نظرة شاملة عن أعمال البنك ومركزه المالي
 سائها وأعضائها. لجان المنبثقة من مجلس اإلدارة ورؤ لوصف مخترص  -

 
 تقارير دورية  -2
 
إلي البنك المركزي )محاضز مجلس اإلدارة الشهرية المعتمدة مع صورة من محاضز كل لجان يتم تقديم تقرير شهري  -

 . الحوكمة(
شهور إل البورصة المرصية )قرار مجلس اإلدارة ومحرصز لجنة المراجعة بالموافقة علي القوائم  3يتم تقديم تقرير كل  -

 . المالية(
ي حالة ورو   -

.  ها دكما يتم إرسال ردود عن االستفسارات فز ز ز الجهتير  من هاتير
 
 

شيحات  التقارير الدورية للعرض عىلي لجنة الحوكمة والبر

 
شيحات تتضمن اآلعىلي ل عرض تقارير دوريةيتم   ي : جنة الحوكمة والبر

ر
 -ت

ام بتعليمات - ز   . الحوكمة بمرصفنا  مدي االلي 

ي  -
ي تتم علي سياسات الحوكمة ) الئحة السلوك المهنز

ي متابعة التحديثات الن 
 
المصالح  سياسة إدارة تعارض -واألخالف

 . سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية المبلغ ( -

ي تتعلق بما يستجد من تعليمات الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المرصي.  -
 التقارير الن 

ح و  -  ة . اإلدار المجلس واللجان المنبثقة منه للعرض علي اللجنة ومجلس  مهاملتقييم تقارير دورية تشمل شر

كات المقيدة بالبورصة والخاص ببنك التعمير واإلسكان مناقشة -  . تقرير حوكمة الشر

 لتعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزى المرصى الحوكمةتقرير تقييم  -
ً
 . وفقا


