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الفصل األول
تعٌٌن مراقبى حسابات البنوك
 -1تقضىىى المىىاد  )33مىىن قىىانون البنىىك المركىىزى والجرىىاز المصىىرفى والنقىىد الصىىادر بالقىىانون رق ى
 33لسنة  2003بما ٌلى:
أ) مع عد اإلخبلل بؤحكىا قىانون الجرىاز المركىزى للمحاسىباتٌ ،تىولى مراجعىة حسىابات البنىك
مراقبان للحساباتٌ ،ختارهما البنك من بٌن المقٌدٌن فى سجل ٌعد لرىاا الرىرب بالتشىاور بىٌن
البنك المركزي المصري والجراز المركزي للمحاسبات بالبنك المركزى المصرى.
ب) وال ٌجوز للمراقب الواحد أن ٌراجع حسابات أكثر من بنكٌن فى وقت واحد ،وللبنك المركىزى
بعد التشاور مع الجراز المركزى للمحاسبات رفع اس مراقب الحسابات من السجل.
وعلى البنك أن ٌخطر البنك المركزى بتعٌٌن مراقبى الحسىابات خىبلل ثبلثىٌن ٌومىا مىن تىارٌ
تعٌٌنرمىا .ولمحىاف البنىك المركىزى المصىرى ،لؤلسىىباب التىى ٌراهىا ،أن ٌعرىد إلىى مراقىب حسىىابات
ثالث للقٌا بمرمة محدد ٌ ،تحمل البنك المركزى أتعابه.
 -2كما تقضى الماد  )61من اات القانون بؤنه ٌح ر على البنك تقدٌ تموٌل أو مبىال تحىت الحسىاب
أو تسرٌبلت ائتمانٌىة أو ضىمان مىن أى نىو لىرئٌس وأعضىاء مجلىس إدارتىه ومراقبىى حسىاباته أو
أزواجر ى أو أوالده ى أو أقىىاربر حتىىى الدرجىىة الثانٌىىة ،أو ألٌىىة جرىىة ٌكىىون هىىإالء أو أزواجر ى أو
أوالده ى أو أقىىاربر حتىىى الدرجىىة الثانٌىىة شىىركاء أو مسىىاهمٌن فٌرىىا ولر ى سىىٌطر فعلٌىىة علٌرىىا ،أو
أعضاء فى مجالس إدارترا بصفتر الشخصٌة.
ٌ -3ت مزاولة مرنة المراجعة بالصفة الشخصٌة للمراقب وٌح ر على المراقب أن ٌستعمل فى مزاولة
المرنة إسما لشخص معنوى أو لمكتب أو لمإسسة للمحاسبة أو المراجعة المىاد األولىى مىن قىانون
مزاولة مرنة المحاسبة والمراجعة رق  133لسنة .)1451
 -4إاا لىى ٌكىىن للبنىىك فىىى أى وقىىت ألى سىىبب مراقىىب للحسىىابات ،تعىىٌن علىىى مجلىىس اإلدار اتخىىىاا
إجراءات تعٌٌن المراقب فورا وٌعرب الك على الجمعٌة العامىة فىى أول اجتمىا لرىا .مىاد 103
من قانون شركات المساهمة وشىركات التوصىٌة باألسىر والشىركات اات المسىئولٌة المحىدود رقى
 154لسنة .)1431
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 -5ال ٌجىىوز الجمىىع بىىٌن عمىىل المراقىىب واالشىىتراك فىىى تؤسىىٌس البنىىك أو عضىىوٌة مجلىىس إدارتىىه أو
االشترال بصفة دائمىة بىؤى عمىل فنىى أو ادارى أو استشىارى فٌىه مىاد  104مىن قىانون الشىركات
رق  154لسنة .)1431
 -6وفٌما ٌتعلق بمد عمل مراقبى الحسابات تراعى الضوابط التالٌة-:1
 قصر مد مراقب الحسىابات – الىاى ٌعىٌن باسىمه كشىخص طبٌعىى– للبنىك الواحىد علىى خمىسسنوات كحد أقصى ،وبحٌث تنقضى فتر ال تقىل عىن ثىبلث سىنوات قبىل إعىاد تعٌىٌن المراقىب
لاات البنك .وٌسرى الك اعتبارا من مراجعة القوائ المالٌة للسنة المالٌة التى تبدأ عا .2006
 وإاا كان مراقبا حسابات البنك مكلفٌن بمراجعة القوائ المالٌة للبنك لمد خمس سىنوات أو أكثىرٌجوز استمرار تعٌٌن أحدهما لسنة إضافٌة تنترى بمراجعة القوائ المالٌة التى تبدأ عا .2002
 أن ٌكون مراقبا حسابات البنك من مكتبٌن للمراجعة ،والك اعتبارا مىن مراجعىة القىوائ المالٌىةللسنة المالٌة التى تبدأ عا .2002
 -2أهمٌة تضمٌن تعاقدات البنوك مع مراقبى حسىاباترا مىا ٌفٌىد االلتىزا بؤحكىا قىانون البنىك المركىزى
والجرىىاز المصىىرفى والنقىىد خاصىىة أحكىىا المىىاد  )34مىىن القىىانون المىىاكور المتعلقىىة بكٌفٌىىة إعىىداد
التقرٌر الاى ٌقد إلى البنك المركزى عن مراجعة القوائ المالٌة للبنك ،إضافة إلى االلتىزا بمعىاٌٌر
مراجعة القوائ المالٌة للبنوك باعتبارها حدودا دنٌا.
 -3تقضىىى المىىاد  )35مىىن قىىانون البنىىك المركىىزى سىىالا اإلشىىار إلٌىىه ،بىىؤن ٌكىىون مراقبىىا الحسىىابات
مسىىىإولٌن عمىىىا ٌىىىىرد فىىىً تقرٌرهمىىىا عىىىىن محف ىىىة االئتمىىىان والمخىىىىاطر الناتجىىىة عىىىن االئتمىىىىان
واالستثمارات ،وللجمعٌة العامة للبنىك أن تطلىب مىن الجرىاز المركىزى للمحاسىبات التحقٌىق فىى أى
قصور فى التقارٌر المقدمة من مراقبى الحسابات.
وإاا ثبىىت تقصىىٌر مراقبىىى الحسىىابات فىىى القٌىىا بالمرىىا الموكلىىة لرمىىا والمحىىدد فىىى قىىانون
مزاولة مرنة المحاسبة والمراجعة ،جاز للجرىاز أن ٌطلىب مىن الجمعٌىة العامىة للبنىك بعىد أخىا رأى
البنك المركزى تنحٌترما واتخاا ما ٌلز لمحاسبترما عن تقصٌرهما.

 1كتاب قطا الرقابة واإلشراا الصادر بتارٌ  30أكتوبر  2005قىرار مجلىس إدار البنىك المركىزى المصىرى بتىارٌ  13سىبتمبر
.)2005
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الفصـل الثانـى
إجراءات القٌد فى سجل مراقبى حسابات البنوك
بالبنك المركزى المصرى
ٌ -1تقد مراقب الحسابات برغبته فى القٌىد بسىجل مراقبىى الحسىابات بالبنىك المركىزى المصىرى علىى
نمواج طلب قٌد بسجل مراقبً حسابات البنوك من خارج النطاق الحكومً) ،الاى ٌتضمن بٌانىات
عن المراقب منرا البٌانات الشخصٌة والخبر والحالة المرنٌة.
ٌ -2رفىىق بطلىىب القٌىىد المسىىتندات المإٌىىد للبٌانىىات الىىوارد بىىه وإقىىرار بعىىد مزاولىىة أى عمىىل خىىر
ٌتعارب مىع قواعىد وأصىول المرنىة المتعىارا علٌرىا وكىاا إقىرار بؤنىه ال ٌشىرل منصىب رئىٌس أو
عضو مجلس إدار أى من البنىوك العاملىة فىى مصىر أو شىرٌكا ألى رئىٌس أو عضىو مجلىس إدار
أى من هاه البنوك فى ممارسة المرنة أو عضوا بمكتبه لمزاولىة المرنىة والتعرىد باإلخطىار عىن أٌىه
تعدٌبلت تطرأ على البٌانات بطلب القٌد فور حدوثرا.
 -3تتولى لجنة على مستوى عال من البنك المركىزى المصىرى والجرىاز المركىزى للمحاسىبات فحىص
طلبات القٌد المقدمة من مراقبى الحسابات فى ضوء المعاٌٌر التالٌة:
 أن ٌ كىىون المراقىىب ممىىن لىىه حىىق مزاولىىة مرنىىة المحاسىىبة والمراجعىىة المقٌىىدٌن بالسىىجل العىىاللمحاسىىبٌن والمىىراجعٌن بىىوزار المالٌىىة وفقىىا ألحكىىا القىىانون رق ى  133لسىىنة  1451بمزاولىىة
مرنة المحاسبة والمراجعة.
 أن ٌكىىون مىىن المقٌىىدٌن بسىىجل مراقبىىى الحسىىابات ممىىن ٌزاولىىون المرنىىة مىىن خىىارج النطىىاقالحكومى لدى الجراز المركزى للمحاسبات.
 أن ٌكىىون قىىد قضىىى فىىى مزاولىىة المرنىىة مىىد ال تقىىل عىىن خمسىىة عشىىر عامىىا خىىارج النطىىاقالحكومى أو من األعضاء السابقٌن بالجراز المركىزى للمحاسىبات أو الو ىائا الن ٌىر أو مىد
ال تقىل عىىن عشىىر سىىنوات للحاصىىلٌن علىىى درجىىة دكتىىوراه فىىى المحاسىىبة والمراجعىىة وأعضىىاء
جمعٌة المحاسبٌن والمراجعٌن المصرٌة أو أعضاء الجمعٌات المنا ر بالخارج.
 أن ٌكون قد تولى مراجعة ثبلث شركات مساهمة على األقل. أال ٌكون المراقب أو أحد شركائه أو أحد األعضاء بمكتبىه رئٌسىا أو عضىوا بمجلىس إدار أحىدالبنوك العاملة فى مصر.
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 أن ٌتناسب عدد ومستوى األعضاء الفنٌىٌن المعىاونٌن لىه بالمكتىب ممىن لرى حىق مزاولىة مرنىةالمحاسبة والمراجعة مع حج أعمال البنك ،وبحٌث ال ٌقل عدد األعضىاء الفنٌىٌن المعىاونٌن لىه
عن ثبلثة أعضاء على األقل ممن لر حق مزاولة المرنة.
 أال ٌخالا تعٌٌن مراقب الحسابات أى من األحكا المنصوص علٌرا فى مواد القىوانٌن السىارٌةفٌما ٌتعلق بمراقبى الحسابات خاصة فٌما ٌتعلق بعد قٌا مراقبى الحسابات بمراجعىة حسىابات
أكثر من بنكٌن فى وقت واحد ،وكاا عد حصوله من البنك الاى ٌقىو بمراجعىة حسىاباته علىى
تموٌل أو مبىال تحىت الحسىاب أو تسىرٌل ائتمىانى أو ضىمانات مىن أى نىو سىواء لشخصىه أو
لزوجتىىه أو ألوالده أو أقاربىىه حتىىى الدرجىىة الثانٌىىة ،أو شىىركاء أو مسىىاهمٌن فٌرىىا ولرى سىىٌطر
فعلٌة علٌرا أو أعضاء فى مجالس إدارترا بصىفتر الشخصىٌة تنفٌىاا لحكى المىادتٌن )33 ،61
من قانون البنك المركزى والجراز المصرفى والنقد رق  33لسنة .2003
 -4تتخىىا اللجنىىة توصىىٌاترا بقبىىول أو رفىىب طلىىب القٌىىد ،وترفىىع توصىىٌاترا إلىىى كىىل مىىن محىىاف البنىىك
المركزى المصرى ورئٌس الجراز المركزى للمحاسبات العتمادها.
ٌ -5ت إخطار مراقب الحسابات – الاى ت الموافقة على قٌد اسىمه بالسىجل – بىرق وتىارٌ القٌىد ،كمىا
ٌت إخطار مراقب الحسابات – الاى ل ٌت الموافقىة علىى قٌىد اسىمه بالسىجل – بسىبب رفىب قٌىده،
وكالك ٌت إخطار البنوك بؤسماء مراقبى الحسابات الاٌن ت الموافقة على قٌد أسىمائر بىالك السىجل
وأرقا قٌده والك حتى ٌتسنى لرا اختٌار مراقبى حساباترا من بٌنر .
ٌ -6ت إخطار الجراز المركزى للمحاسىبات بؤرقىا قٌىد مراقبىى الحسىابات الجىدد الىاٌن تى قٌىد أسىمائر
بالك السجل وتارٌ إخطار البنوك بؤسمائر .
ٌ -2قو مراقب الحسابات باستٌفاء استمار تحدٌث بٌانات وفقا لنمواج استمار تحدٌث بٌانىات) بالدقىة
والوضوح الكافً ،وموافا األمانة الفنٌة للجنة المشار إلٌرا برىا بصىفة دورٌىة خىبلل الفتىر مىن أول
ٌناٌر حتى خر مارس من كل عا  ،على أنه فى حالة عد موافىا األمانىة الفنٌىة باالسىتمار المشىار
إلٌرا خبلل الفتر المىاكور ٌىت إعىاد الن ىر فىى قٌىد المحاسىب المخىالا بسىجل مراقبىى الحسىابات
بالبنك المركزى المصرى.
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الفصـل الثالث
الرقابة الداخلٌة فى البنوك
اسىىتكماال لجرىىود البنىىك المركىىزى المصىىرى لتطبٌىىق أفضىىل الممارسىىات الدولٌىىة فىىً مجىىال ن ى
الرقابة الداخلٌة وإرساء مفرو الحوكمة بالجراز المصرفً ،وإٌماء إلى ورقة المناقشة التى صىدرت فىً
هاا الشؤن.
قىىرر مجلىىس إدار البنىىك المركىىزى المصىىرى بجلسىىته المنعقىىد بتىىارٌ  14أغسىىطس 2014
الموافقىىة علىىى التعلٌمىىات الرقابٌىىة الخاصىىة بتطىىوٌر ن ى الرقابىىة الداخلٌىىة بىىالبنوك مىىع ضىىرور مراعىىا
ماٌلى:
أولا  :تلتز كافة البنوك العاملة فً مصىر بتطبٌىق التعلٌمىات المشىار إلٌرىا برىدا الحفىا علىى اسىتقرار
وسبلمة الجراز المصرفى المصرى ومواكبة ألفضل الممارسات الرقابٌىة الدولٌىة فىى هىاا الشىؤن،
علً أن ٌت منح البنوك مرلة قدرها ستة أشرر لتوفٌق أوضاعرا مع تلك التعلٌمات.
ثانٌا ا ُ :تعد هاه التعلٌمات مكملة لما هىو مطبىق بالفعىل لىدى البنىوك وفىى حالىة وجىود أى تعىارب تكىون
هاه التعلٌمات هى الواجبة التطبٌق.
ثالث ا ا  :سىىٌت التحقىىق مىىن مىىدى التىىزا البنىىوك برىىاه التعلٌمىىات  -كحىىد أدنىىى  -مىىن خىىبلل قطىىا الرقابىىة
واإلشراا وٌجب على البنوك موافا القطا الماكور إدار الرقابة المكتبٌة) بخطة زمنٌة محىدد
التوارٌ عن مدى االلتزا برا خبلل فتر توفٌق األوضا .
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أولا :اإلطــار العــام
 1/1المقدمة
اسىىتكماال للجرىىود المباولىىة مىىن البنىىك المركىىزي المصىىري لتطىىوٌر ن ى الرقابىىة الداخلٌىىة
وإرساء مفرو الحوكمة بالجراز المصرفً ون را ألهمٌة أخىا كلٌرمىا فىً االعتبىار باعتبارهمىا
جزءا مكمبل لؤلنشطة الٌومٌة بالبنوك ،وبما ٌفتح المجال لتعرٌا أشمل للرقابىة الداخلٌىة تؤسٌسىا
على نوعٌة وحج المخاطر المتعلقىة بالعملٌىات وأهمٌىة تطبٌىق إجىراءات احترازٌىة لمواجرترىا،
وبحٌث ٌجعلرا ال تنحصىر فقىط فىً المراجعىة الداخلٌىة بىل ٌجىب أن تمثىل ن امىا شىامبل للرقابىة
الداخلٌة ٌخضىع للتطىوٌر والتقٌىٌ الىدوري ،فقىد تىـ إعىداد هىاه التعلٌمىات الرقابٌىة بمىا ٌتفىق مىع
أحكا قانون البنك المركزى والجراز المصىرفى والنقىد الصىادر بالقىانون رقى  33لسىنة 2003
والئحتـه التنفٌـاٌـة وتعدٌبلته بردا دعىـ أن مىة الرقابىة الداخلٌىة بىالبنوك المصىرٌة ،وال تعتبىر
تلك التعلٌمات بدٌبل عما هو مطبق بىالبنوك بشىؤن الرقابىة الداخلٌىـة ،بىل تعتبىر مكملىة لرىا ،وفىى
حالىىة وجىىود أى تعىىارب تكىىون هىىاه التعلٌمىىات هىىى الواجبىىة التطبٌىىق باعتبارهىىا الحىىد األدنىىى
الواجىىب علىىى البنىىوك االلتىىزا بىىه ،كمىىا تعتبىىر هىىاه التعلٌمىىات والتعلٌمىىات الصىىادر عىىن البنىىك
المركزى المصرى فً  23أغسطس  2011بشؤن حوكمة البنوك مكملتٌن لبعضرما البعب.

 2/1مفهوم الرقابة الداخلٌة
هىىً العملٌىىة التىىً ٌىىت بمقتضىىاها مراقبىىة ومراجعىىة كافىىة أنشىىطة وعملٌىىات البنىىك بشىىكل
مستمر من خبلل كىل مىن مجلىس اإلدار  ،واإلدار العلٌىا وجمٌىع اللجىان المشىكلة بالبنىك وكافىة
العاملٌن باعتباره جزء من من ومة الرقابة الداخلٌة بالبنك.

 3/1أهداف الرقابة الداخلٌة
 التحقق مىن مىدى كفىاء إدار أنشىطة وعملٌىات البنىـك بمىا ٌحقىق االسىتخدا األمثىل لمىوارده
وإدار أصوله بررب تجنـب الخسائــر وتع ٌـ أرباحــه.
 التحقىىق مىىن مىىدى توافىىق أنشىىطة وعملٌىىات البنىىك والتزامرىىا بىىالقوانٌن والتعلٌمـىىـات الرقابٌىىة
الواجب إتباعرا ،ومدى اتساقرا مع السٌاسات واإلجراءات واللوائح الداخلٌة بالبنك.
 التحقىىق مىىن كفىىـاء و ٌفـىىـة إدار المخاطـىىـر وإتبـىىـا اإلجىىراءات المناس ىبة للسىىٌطر علىىً
المخاطر والحـد منرا.
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 التحقق من مدى فاعلٌة ن

إدار المعلومات لدع اتخاا القرار فىى الوقىت المناسىـب ومىدى

كفاٌـة ودقة التقارٌـر التى ٌت إعدادهـا.

 4/1عناصـر الرقابة الداخلٌة
ٌىىـعد تكامىىـل عناصىىـر الرقابـىىـة الداخلٌـىىـة حجـىىـر الزاوٌـىىـة فىىً نجىىـاح تلىىك المن ومىىة لتحقٌـىىـق
أهدافـىىـرا خاصىىـة فٌمىىـا ٌتعلىىـق بحماٌىىـة أصىىول البنىىـك مىىن المخاطىىـر باإلضافىىـة إلىىى تحقٌىىـق
األهداا االستراتٌجٌة لرـا والـك وفقـا لما ٌلـى-:
 فاعلٌــة دور مجلس اإلدار واإلدار العلٌا بالبنك.
 تناســق وفاعلٌة و ائا الرقابة الداخلٌة المراجعة الداخلٌة – إدار المخاطر  -االلتزا ).
 كفاٌة ن

الرقابة على المخاطر.

 كفاء ن

المعلومات وقنوات االتصال بالبنك.

 كفاء إجىراءات الرقابىة الداخلٌىة المتبعـىـة لضمـىـان تحقٌىـق الرقابىـة الثنائٌـىـة والفصىل بٌىـن
المرـا .
 مراجعة سٌاسات وإجراءات الرقابة الداخلٌة وتقٌٌ مدى صىبلحٌترا بصىفة دورٌىة ،وضىمان
اتخاا اإلجراءات التصحٌحٌة البلزمة فً هاا الشؤن.

 5/1مسئولٌات مجلــس اإلدارة واإلدارة العلٌا
ٌقـع علً عاتـق مجلىس اإلدار القٌىـا بىدور جوهىـري فىً عملٌىة الرقابـىـة الداخلٌـىـة مىن حٌىث
اعتماد هٌكل تن ٌمً بمسئولٌات محدد لٌضمن وجود ن ــا فعال للرقابة الداخلٌـىـة قائـىـ علىى
أساس الفصل بٌـن المرـا وعد تعارب المصالح واعتماد استراتٌجٌات وسٌاسات البنىك بشىكل
ٌخد العمىل الرقابىـى ،وٌعاونىه فىً تنفٌىا الىك اإلدار العلٌىـا للبنىـك مىع إمكانٌىـة تفىوٌب بعىب
مسئولٌاتــه إلً أي من اللجـان التابعـة له.

 1/5/1مسئولٌات مجلس اإلدارة
أ -اعتماد ومتابعة تنفٌا االستراتٌجٌات والسٌاسات التً ٌجب أن تتضمن ما ٌلً:
 األهداا الحالٌة والمستقبلٌة واألنشطة الرئٌسٌة للبنـك.
 تحدٌد الحدود والصبلحٌات واالستثناءات وحدود المخاطر المقبولة لكل نو منرا.
 التحدٌـد الدقٌـق التجاه المخاطر.
 تحدٌد سٌاسة للتسعٌر.
 وضع إجراءات لتحدٌد ،وقٌاس ،ورقابة ،ومتابعة المخاطر المختلفة.
 تحدٌد األنشطـة والقطاعـات المستردفة ومعاٌٌر المخاطر المقبولة المتعلقة برـا.
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 وضع اإلجراءات الكفٌلة لمواجرة ال روا غٌر المواتٌــة.
ب -اعتماد ومتابعـة تفعٌـل وتحدٌث الرٌكل التن ٌمً للبنك 1أخاا فً االعتبار ما ٌلً- :
 شىىمول الرٌكىىل التن ٌمىىً لكافىىة إدارات البنىىك مىىع تحدٌىىـد خطىىوط االتصىىـال لكىىل
و ٌفـة بما ٌحقـق حسىن توزٌىع السىلطات والمسىئولٌات ورفىع التقىارٌر بمىا ٌضىمن
الفصل بٌـن المرـا .
 اإلدراك الكامل للرٌـكل التن ٌمـً للمجموعة المصرفٌــة البنك وشركاته التابعـة)،
مىىع ضىىرور تفر ى كافىىة المخىىاطر القانونٌىىة والتشىىرٌلٌة علىىً مسىىتوي المجموعىىـة
لضمان الرقابة الفعالة.
 التؤكد من تطبٌق مبدأ الرقابة الثنائٌــة فً كل نشـاط.
ج -بالنسبة للعملٌات أو الرٌاكل التن ٌمٌىة المعقىـد التىً ٌقىو برىا أو ٌتعامىل معرىـا البنىـك،
ٌتعٌن أخا ما ٌلً فً االعتبار لضمان فاعلٌة الرقابة علٌرـا:
 وجود لٌة مركزٌة واضىحة وموثقىة العتمىاد تلىك الرٌاكـىـل والرقابىة علٌرىا وكىالك
عند تكوٌن كٌانات قانونٌة جدٌد تابعة.
 القدر على توفٌر معلومات دقٌقة تتعلق برٌكىل البنىك أو المجموعىة ككىل مىن حٌىث
النىىو  ،والخصىىائص ،وهٌكىىل الملكٌىىة ،وطبٌعىىة األنشىىطة والىىك بالنسىىبة لكىىل كٌىىان
قانونً تابع على حد .
 إدراك ما ٌفرضه تعقد وتداخـل هٌكل البنك أو المجموعة مىن مخىاطر بمىا فىً الىك
غٌىىاب الشىىفافٌة ،كىىالك مخىىاطر التشىىرٌل الناتجىىة عىىن الرٌكىىل التن ٌمـىىـً المعقـىىـد
خاصة من الناحٌـة القانونٌـة.
د -التقٌٌ والمراجعىة واالعتمىاد الىدوري المسىتمر لكفىاء وفاعلٌىة السٌاسىات واإلجىراءات
الخاصة بالرقابة الداخلٌـة ومناقشترا مع اإلدار العلٌا للبنـك.
يٌ -قـع علً عاتـق مجلس اإلدار المسئولٌـة فً ضمــان قٌىا اإلدار العلٌىـا بوضىع ن ىا
مبلئـىىـ وفعىىال للرقابىىة الداخلٌىىة بمىىا فىىً الىىك تىىدعٌ و ٌفىىة المراجعىىة الداخلٌ ىة للقٌىىا
بواجباترىىا بصىىور كافٌىىـة كمىىا ٌجىىـب علٌىىـه متابعىىة اإلجىىراءات التصىىحٌحٌة التىىً ت ى
التوصٌـة برا من قِبـل لجنة المراجعة واإلدار العلٌا بشؤن تفعٌل مبلح ات المىراجعٌن

 1يتم عيّ أساس فزدِ في حاىت اىبىُك اىمصزيـت اىتي ىيس ىٍا شزماث تابعـت (ٌّ مافت اىشزماث اىماىيت باستثىاء شزماث اىتؤميه اىتّ
يساٌم فيٍا اىبىل بؤمثز مه  %55أَ ى ذيً سيطزة فعييت عييٍا) َفزَع اىبىُك األجىبيت ،أما فّ حاىت اىبىُك اىتّ ىٍا شزماث تابعت فيتم
عيي أساس مجمع.
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الخىىارجٌٌن والىىداخلٌٌن ومفتشىىً البنىىك المركىىزى المصىىرى بشىىؤن تقٌىىٌ ن ىىا الرقابىىة
الداخلٌة.
َ -التحقىىق مىىن أن كافىىة المنتجىىات  /العملٌىىات – خاصىىة الجدٌىىد  -ومىىا ٌىىرتبط برىىا مىىن
مخاطر قد ت تحدٌدها وتقٌٌمرا على مستوى كل مىن البنىـك أو المجموعىـة المصرفٌـىـة
ككل ومدى مبلئمترـا للرٌكل التن ٌمـً وأنرا قىد تىـ الموافقىة علٌرىا مىن مجلىس اإلدار
بعىىد دراسىىترا مىىن كىىل مىىن رئٌسىىً /مىىدٌري المخ ىاطر وااللتىىزا والمالٌىىـة والقانونٌىىـة
واإلدارات المعنٌـة بالمنتجــات والعملٌـات.
س -التؤكـد من وجود ن ا معلومات فعال ٌضمن كفاء التقارٌر الصادر مىن والىى مجلىس
اإلدار وتىىوافر المعلومىىات الرامىىة فىىً الوقىىت المناسىىب إلىىى كافىىة المسىىتوٌات اإلدارٌىىة
بالرٌكل التن ٌمً.

 2/5/1مسئولٌات اإلدارة العلٌا
تلتز اإلدار العلٌا بالمسئولٌات التالٌة-:


تطبٌىىىق االسىىىتراتٌجٌات والسٌاسىىىات المعتمىىىد مىىىن مجلىىىس اإلدار  ،والتؤكىىىد مىىىن
فاعلٌترا وتقدٌ مقترحات بشؤن تطوٌرها أو تعدٌلرا.



اتخاا الخطوات واإلجراءات البلزمة لتحدٌىد وقٌىاس ومتابعىة ومراقبىة وتخفٌىـا
المخاطر وأسالٌب الحد من تؤثٌرها والك بعد اعتمادها من مجلس اإلدار .



التحقق من أن ن ا الرقابة الداخلٌة ٌشىمل إجىراءات محىدد إلحكىا الرقابىة علىى
كافة العملٌات المصرفٌة بشكل مستمر.



التؤكد من وجود كوادر مإهلة من اوى الخبىر والمرىارات الفنٌىة الضىرورٌة فىى
كافة أنشطة وإدارات البنك واالهتما بالتدرٌب المستمر والفعال لصقل الخبرات.



التحقىىىق مىىىن التىىىزا كافىىىة العىىىاملٌن بكىىىل مىىىن إجىىىراءات البنىىىك للرقابىىىة الداخلٌىىىة
والتعلٌمات الصادر من البنك المركزي المصرى والجرات الرقابٌة األخرى.



رفىىع التوصىىٌات لمجلىىس اإلدار بشىىؤن مىىا ٌتعلىىق بىىالترٌرات المطلوبىىة فىىى الرٌكىىل
التن ٌمى أو فً السٌاسات لتٌسٌـر تسلسل عملٌات البنك فً إطار االلتزا بمبىاد
الحوكمىة ،وكىىاا الترٌىىرات الجوهرٌىة فىىً حجى واتجىىاه المخىاطر وأثىىـر الىىك علىىً
اإلٌرادات والسبلمة المالٌة للمإسسة.
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 6/1ثقافة الرقابـة الداخلٌة
ٌقىىـع علىىى عاتىىـق مجلىىس اإلدار واإلدار العلٌىىا للبنىىك مسىىئولٌة إعىىداد ونشىىر المعىىاٌٌر البلزمىىة
لتفعٌل ثقافة الرقابة الداخلٌة وإرساء البٌئة الرقابٌة على مختلا المستوٌات اإلدارٌة بالبنىك ،بمىا
ٌجعىىـل كافىىـة العىىاملٌن علىىً اخىىتبلا مسىىتوٌاتر مىىدركٌن لطبٌعىىة دور ومسىىئولٌة كىىل مىىنر فىىً
ضىىىوء سٌاسىىىىـة البنىىىك المعتمىىىىد  ،كمىىىا ٌجىىىىـب أن تعكىىىىس كىىىل مىىىىن سٌاسىىىات البنىىىىك ومٌثىىىىاق
السىىلوك والشىىرا ،القىىٌ األخبلقٌىىة للبنىىك أو المجموعىىـة المصرفٌىىـة برىىـدا منىىـع العىىاملٌن مىىن
ارتكاب أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب أي خسائر مادٌـة ومعنوٌـة للبنك.

 7/1لجنة المراجعــة
فً إطار المرا الموكلة إلً لجنة المراجعة فً ضوء الماد  22من البلئحة التنفٌاٌة مىن قىانون
البنك المركىزى والجرىاز المصىرفى والنقىد الصىادر بالقىانون رقى  33لسىنة  2003وتعدٌبلتـىـه
وتعلٌمـات البنك المركزى المصىرى الصىادر بتىارٌ  23أغسىطس 2011الخاصىة بالحوكمىة،
ٌتعٌىىىىـن علىىىىى اللجنىىىىة التؤكىىىىـد مىىىىن كفىىىىاء ن ىىىى الرقابىىىىة الداخلٌىىىىة بالبنىىىىك ورفىىىىع تقىىىىارٌر
دورٌة للمجلس عن أٌـة تجاوزات ومتابعة مدى االلتزا باإلجراءات التصحٌحٌـة لمعالجــة تلىك
التجاوزات.

 8/1دور اإلدارة القانونٌـة فً إطار الرقابة الداخلٌة
تلعىىب اإلدار القانونٌىىة دورا هامىىا فىىً تسىىٌٌر أعمىىال البنىىوك بمىىا ٌتفىىق وأن مىىة وقىىوانٌن الدولىىة،
حٌىىث ٌجىىب ل رىىاا الىىدور مراعىىا حقىىوق كىىل مىىن العمىىبلء والعىىاملٌن بالبنىىك والتزامىىات كىىل مىىنر
لٌكون الردا النرىائً هىو إرسىاء قواعىد العدالىة وتطبٌىق النصىوص القانونٌىة ،كمىا تعمىل أٌضىا
على الحد من المخاطر القانونٌة 1التً قد تإدي إلى إلحاق خسائر بالبنك أو تخفٌب ربحٌته.
ومن األهمٌىة الحفىا علىى اسىتقبللٌة تلىك اإلدار وأن ٌقـىـاس أدائرىا فىً ضىوء تحقٌقرـىـا للمرىا
الموكلة إلٌرا.
وٌعتبىىر رئٌىىـس /مدٌىىـر اإلدار القانونٌىىة هىىو المسىىئول عىىن عمىىل اإلدار بشىىكل عىىىا و إدار
عبلقاترىىا مىىع الجرىىات اات الصىىلة ،كمىىا أنىىه المسىىئول عىىن تطىىوٌر اسىىتراتٌجٌة اإلدار القانونٌىىـة
وتوافقرـا مع االسىتراتٌجٌة العامىـة للبنىـك ،علىً أن تضىمن تىـلك االسىتراتٌجٌة كٌفٌىـة اسىتقطاب
الكفـاءات المإهلـة علمٌـا وعملٌـا للعمـل براه اإلدار  ،وكٌفٌـة تنمٌىـة الثقافىـة والىوعً القانونىـً
لدى كافة العاملٌن بالبنك.
 1وفقـا لقـرار مجمس إدارة البنك المركزى المصرى فى  24ديسمبر  2112بشأن الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار
تطبيق مقررات بازل ضمن مخاطر التشغيل.
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ولتع ٌ دور اإلدار القانونٌة فىً الحفىا علىى منىا مناسىب للرقابىة الداخلٌىة فىإن علٌرىا القٌىا
بالمرا التالٌة كحد أدنً:
 .1إبـداء اآلراء القانونٌة فً كل ما ٌحال إلٌرا من اإلدارات المختصة وبما ٌضمن اتفاق كافىة
سٌاسات وإجراءات وقرارات وأنشطة ومنتجات البنك مع القىوانٌن واألعىراا المصرفٌىـة
وتعلٌمات البنـك المركزي المصري والجرـات الرقابٌــة وتعلٌمات البنـك الداخلٌـة.
 .2اتخىاا كافىىـة إجىىراءات التقاضىىً وأٌىـة إجىىراءات أخىىري بمىىـا فٌرـىـا رفىىع القضىىاٌا وتحرٌىىك
الدعـاوى بما ٌضمن المحاف ـة على أصول البنـك وحقوقـه لدي الرٌىـر وتمثٌىل البنىك أمىا
المحىىاك والجرىىـات اات الصىىلة أو تفىىوٌب مىىن ٌلىىز للقٌىىـا بىىالك بعىىد موافقىىة السىىلطات
المختصـة.
 .3اإلعداد والمراجعىة والصىٌاغة القانونٌىة لكافىة المسىتندات ومنرىا علىى سىبٌل المثىال نمىااج
فتح الحساب والعقىود واالرتباطىات التىً ٌبرمرىا البنىك مىع األطىراا األخىرى – بمىا فٌرىا
العملٌات االئتمانٌة  -والمتابعة القانونٌة لما قد ٌطرأ علٌرا من مشكبلت تعترب تنفٌاها.
 .4اتخىاا كافىة اإلجىىراءات القانونٌىة البلزمىة خاصىىة فٌمىا ٌتعلىق بىىإجراءات الرهىون بؤنواعرىىا
ومتابعترا والتنفٌا على الضمانات المقابلة.
 .5التحقٌق فً الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى مو فً البنك والمحالة من السىلطة المختصىة
واتخاا البلز بشؤنرا.
 .6التنسٌق مع إدار المخاطر واإلدار المالٌة وكاا إدار االلتزا بالبنك بشؤن تقدٌر المخىاطر
القانونٌة التً قد ٌتعىرب لرىا البنىك وتقىدٌر المخصصىات البلزمىة لمواجرىة أٌىة أعبىـاء أو
خسائـر أو بشـؤن تفسٌر القوانٌن واللوائـح.
 .2أٌىىىـة اختصاصىىىات أخىىىرى اات عبلقىىىة بطبٌعىىىة عمىىىل اإلدار  ،وتكلىىىا برىىىـا مىىىن السىىىلطة
المختصة مثل المشاركة فً اللجان التً قد تحتاج لخبر قانونٌـة.

 1/3/1اإلسناد الخارجً فً الجوانب القانونٌة:
قـد ٌتـ فً بعب األحٌان االستعانة بمكاتىب قانونٌىة ـ أو أشىخاص ـ اات خبىر عملٌىة
فىىً بعىىب األمىىور مثىىل التحكىىٌ أو التىىراخٌص أو التوثٌىىق أو صىىٌاغة العقىىود متعىىدد
األطراا أو فً تمثٌـل البنـك أما المحاكـ وفى هاه الحالة ٌجب مراعا ما ٌلـً:
 .1أن ٌكون المكتب –اإلسناد الخارجً– او سمعة وخبر طٌبة فً هاا المجال.
 .2أن ٌكون له سابقة أعمال مشرود لرا بالكفاء فً أمور مماثلة.
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 .3أن ٌكون الك من خبلل اإلدار القانونٌة  /المستشار القانونً فً شكل عقىد خبىر
أو استشار محدد الردا.
 .4األخىىا فىىً االعتبىىار مىىا تفرضىىه دواعىىً قىىانون سىىرٌة الحسىىابات أو أٌىىة قىىوانٌن
أخرى.

ثانٌاا :وظائـف الرقابة الداخلٌـة
 1/2المراجعة الداخلٌة


1

تتمثل أهمٌـة و ٌفـة المراجعىـة الداخلٌىـة فىً التؤكىد مىن فاعلٌىة وكفاٌىة ن ى الرقابىة الداخلٌىة
والحوكمة بالبنك ،باإلضافة إلى إداراتً المخىاطر وااللتىزا برىدا تقىدٌ رإٌىة شىاملة للجنىة
المراجعىىة واإلدار العلٌىىا ومجلىىس إدار البنىىك عىىن الىىك ،مىىع ضىىرور تقٌىىٌ كفىىاء وكفاٌىىة
اإلجراءات المتبعة فً إدارات البنك وأنشطته المختلفة.



ٌلتىىز كىىل بنىىك بوضىىع مٌثىىاق لو ٌفىىـة المراجعىىة الداخلٌىىة ) (Audit Charterومراجعتىىه
وتطىىوٌره بصىىفة دورٌىىة ،وٌجىىب أن ٌشىىمل بوجىىه عىىا أهىىداا الو ٌفىىة والمرىىا المسىىند لرىىا
وكالك تحدٌد واضح لسلطات ومسئولٌات العاملٌن برا ،على أن ٌشمل نطاق عمىل المراجعىة
الداخلٌة كل أنشطة البنك بما فٌرا العبلقـة مع مقدمىـً الخىدمات وجرىات اإلسنىـاد الخىارجٌٌن
التعرـٌـد .)Outsourcing -



ٌجب أن تتس و ٌفة المراجعة الداخلٌة باالسىتقبللٌة التامىة عىن األنشىطة التىً ٌىت مراجعترىا
وٌت الك من خبلل الرٌكل التن ٌمىً للبنىك والسىلطات المخولىة لرىا ممىا ٌىدع قىدر القىائمٌن
علٌرىىا علىىـً ممارسىىة مرىىا عملرىى بموضىىوعٌة وحٌادٌىىـة كىىاملتٌن وتلتىىز إدار المراجعىىة
الداخلٌىىة برفىىع تقارٌرهىىا مباشىىر إلىىى لجنىىة المراجعىىة لٌىىت رفعرىىا إلىىً مجلىىس اإلدار بالبنىىك
لضمان االستقبللٌة.



ٌجىىىب أن ٌتوافىىىـر لىىىدي البنىىىك خطىىىة سنوٌىىىـة للمراجعىىىـة الداخلٌـىىىـة تحىىىدد نطىىىاق ودورٌـىىىـة
المراجعــة كحد أدنى وٌت اعتمادها من لجنة المراجعة ،كمىا ٌقىـع علىً عاتىـق رئٌـس/مدٌىـر
المراجعــة الداخلٌــة مسئولٌــة أداء إدارتــه وتقٌٌـ كفاء العاملٌـن برا والتحقـق مىن اتفاقـىـرا
مع المعاٌٌـــر السلٌمـة للمراجعـة الداخلٌـة ومٌثـاق السلوك األخبلقـً.

 1إدارة اىتفتيش اىذاخيّ باىبىل.
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إعماال ألحك الماد  43من قىانون البنىك المركىزي والجرىاز المصىرفً والنقىد تلتىز البنىوك
بالحصول على موافقة البنك المركزي المصري على تعٌٌن رئٌـس/مدٌـر المراجعىة الداخلٌىة
وفقا للقواعد المن مة لالك.



ٌتعٌن علـً العاملٌن بالمراجعة الداخلٌة التمتـع بالكفىاء والخبىر العملٌىة وااللتىزا بالمعىاٌٌر
المرنٌة من استقبللٌة ونزاهة بمـا فً الـك الحفا على سرٌة المعلومات المتاحة لر وتجنىب
تعارب المصالح ،مع ضرور تقٌٌ تلىك الخبىرات دورٌىا وتىوافر منرجٌىة لتىدرٌب العىاملٌن
لضمان مواكبة خبراتر الحالٌة للتطورات التً تفرضرا ترٌـرات السوق المصرفً.

 1/1/2عالقــة المراجعة الداخلٌة بالجهات الرقابٌــة الخارجٌة
 1/1/1/2البنك المركزي المصري


ٌجب علً إدار البنك فتـح قنـا اتصال لرئٌـس /مدٌـر المراجعـة مىع قطىا الرقابىة
واإلشراا لمناقشة اإلجراءات المتخـا بشـؤن نقاط الضعا ومتابعىـة معالجىة البنىك
لرا.



وفقـا للتعلٌمـات الصادر بشؤن الحوكمـة ٌجب علً لجنـة المراجعـة بالبنـىـك موافىا
قطىىا الرقابىىـة واإلشىىـراا بتقرٌـىىـر ربىىـع سىىنوى علىىـً أن ٌتىىـ مناقشتـىىـه بمجلىىس
اإلدار وتحدٌد اإلجراءات التصحٌحٌــة الواجب اتخااها فً الوقت المناسب.



ٌتعٌىىـن علىىى إدار البنىىـك إخطىىار قطىىا الرقابىىة واإلشىىراا بىىالقرارات والحقىىائق
والتطورات اات التؤثٌر الكبٌر علىى أوضىـاعه أو مركىزه المىالً ،خاصىة تلىك التىى
تتطلىىب اجتماعىىات بىىٌن البنىىك المعنىىى والمىىراقبٌن الخىىارجٌٌن أو الجرىىات الرقابٌىىة
األخىىىرى اات العبلقىىىة ،وفىىىى ضىىىوء الىىىك للبنىىىك المركىىىزي المصىىىري الن ىىىر فىىىى
المشاركة فً تلك االجتماعات.

 2/1/1/2مراقبــً الحسابـات الخارجٌٌن


ٌجـب علً إدار المراجعـة الداخلٌـة التنسٌـق مع المراقبٌن الخىارجٌٌن خاصىة لىدي
مناقشىىىـة اإلدار العلٌىىىا ومجلىىىس اإلدار ولجنىىىة المراجعىىىة فٌمىىىا ٌتعلىىىق بالتوصىىىٌات
الخاصىىىة بتطىىىوٌر الرقابىىىة الداخلٌىىىة فىىىً ضىىىوء المىىىاد رقىىىـ  34مىىىن قىىىانون البنىىىك
المركزي المصري.
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ٌتعٌن على إدار المراجعـة الداخلٌــة توفٌر التقارٌر الضىرورٌة للمراقىب الخىارجً
وأن ٌت إعبلمه باألمور الرامة التً نالت اهتما المراجع الداخلً خاصـة التىً تعىـد
اات أهمٌـة للبنـك المركزي المصري.



ٌتعىٌن التنسىىٌق بىىٌن جرىىود المراجعىىـة الداخلٌىـة والمراقىىب الخىىارجً وإٌجىىـاد قنىىوات
اتصىىال فعالىىة بٌنرمىىا ٌىىت مىىن خبللرىىا مناقشىىة األنشىىطة المعرضىىة للمخىىاطر ونقىىاط
الضىىعا التىىً ت ى الوقىىوا علٌرىىا واإلجىىراءات المتخىىا فىىً هىىاا الشىىؤن ،كىىالك تفر ى
استراتٌجٌات إدار المخاطر التً ٌتبعرا البنىك والىـك كلىه فىً إطىار المىاد رقى 22
من البلئحـة التنفٌاٌـة لقانون البنـك المركزي المصري.

 2/1/2المراجعة على فروع ووحـدات البنك بالخارج
علىىى البنىىك مراعىىا اتخىىاا مجموعىىة مىىن التىىدابٌر الرقابٌىىة الخاصىىة بشىىؤن وحداتىىه التابعىىة
بالخارج بحٌث تتضمن ما ٌلً-:


التؤكد من اتفاق أنشطة وحدات البنك بالخارج مع األهداا التن ٌمٌىة واالسىتراتٌجٌة
للبنك أو المجموعة ككل.



التؤكد مىن التىزا وحىدات البنىك بالخىارج بكافىة التعلٌمىات السىارٌة بالدولىة المضىٌفة
التً ٌعمل برا ،وكاا التزامه بتعلٌمات البنك المركزي المصري خاصىة فٌمىا ٌتعلىـق
بقواعـد إعداد وتصوٌـر القوائـ المالٌىـة ،أمىا فىً حالىة عىد االتسىاق بٌنرمىـا فٌتعىٌن
على الوحد بالخارج إخطىار رئٌـس/مدٌىـر االلتىزا بمركىزه الرئٌسىً والىاي ٌتعىٌن
أن ٌقو بدوره بإخطىار قطىا الرقابىة واإلشىراا بالبنىك المركىزي المصىري بالىـك
بصور وافٌـة التخاا البلز فً هاا الشؤن.



التؤكد من أن صبلحٌات اتخاا القرارات تتفق مع التوقعات المستردفة لراه الوحىدات
وكالك مع طبٌعة أعمال أقسامرا التشرٌلٌة.



التؤكد من الفصل بٌن المرـا مع التطبٌق الفعال لمبدأ الرقابة الثنائٌة.



التحقق من قٌا الوحدات بالخىارج بىإجراء مراجعىة داخلٌىة وإرسىال تقىارٌر دورٌىـة
عن الك إلدار المراجعة المركزٌة للبنك أو المجموعة.



تلتىز البنىوك بىإببلط قطىا الرقابىة واإلشىراا بكافىة التقىارٌر الرقابٌىة المعىد عنرىىا
بمعرفة السلطات الرقابٌة أو مراقبً الحسابات فً الدولة المضٌفـة.
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 3/1/2المراجعـ ـة عل ى مق دمً الخ دمات وجه ات اإلسن ـاد الخ ارجٌٌن – التعهٌ ـد
()Outsourcing
ٌ 1/3/1/2ج ب كح د أدن ى مراع اة م ا ٌل ى ف ً سٌاس ـة الس تعانة بمق دمً خ دمات
خارجٌٌن-:


أن ٌكىىون الىىك بموجىىب عقىىد مكتىىوب – ٌىىت مراجعتىىـه قانونٌىىـا -بىىٌن مقىىد الخدمىىة
الخارجً وبٌن البنك.



وضع مقاٌٌس مناسىبة للتحقىـق مىن قىدر مقىد الخىدمات الخىارجً علىى أداء مرامىه
بالكفاء المطلوبة وفقـا اللتزاماته التعاقدٌــة.



مراعا ما ورد بتعلٌمات الحوكمة بشؤن تعارب المصالح.

ٌ 2/3/1/2جب أن ٌضمن البنك من خالل تعاقده مع مقدمً الخدمات الخارجٌٌن ما ٌلً-:


جىىود أداء الخدمىىـات المتعاقىىـد علٌرىىـا وفقىىا للمعىىاٌٌر المحىىدد مسبقىىـا والقىىدر علىىً
تنفٌاهــا فً حالة الطوار .



التىىزا مقىىدمً الخدمىىـة بضمىىـان الحماٌىىـة الكاملىىة لسرٌىىـة المعلومىىـات فٌمىىـا ٌتعلىىـق
بالبنـك والعمـبلء.



قابلٌىىة العقىىود المبرمىىة مىىع مقىىد الخدمىىة للفسىى مىىن جانىىب البنىىك إاا مىىا اقتضىىت
الضىرور الىك مثىىل االخىبلل بالتزامىىات وحقىوق كىل طىىرا Service Level
) Agreement (SLAدون ترتٌب أي التزا مالً علىى البنىك مىع أهمٌىـة وجىود
البدائىىـل التىىً تكفـىىـل اسىىتمرارٌة وجىىود تقىىدٌ الخىىدمات للعمىىبلء مىىن خىىبلل خطىىـة
الستمرارٌة األعمال.



عد قٌـا مقىدمً الخدمـىـة بىإجراء أي ترٌٌىرات علىى الخىدمات المسىند إلىٌر بىدون
استٌفاء موافقة البنك بشكـل مسبــق.



االلتزا باإلجراءات المحدد من البنك فٌما ٌتعلق باإلشراا علىى الخىدمات المقدمىة
بما فٌرـا عرب التقارٌـر الدورٌـة علً إدار البنـك بشؤن مستوي أدائرا.



التزا مقدمً الخدمة من خبلل العقود المبرمة معر باطبل البنـك علىى المعلومىات
التىىً تتعلىىق بالخىىدمات المسىىند إلىىٌر وفقىىـا لمىىا تقضىىى بىىه أحكىىا اإلفصىىاح وشىىفافٌة
المعلومات.



التىىزا مقىىدمً الخدمىىة مىىن خىىبلل العقىىود المبرمىىة معر ى بإخطىىـار البنىىـك عىىن أٌىىـة
أحـداث ٌمكن أن ٌكون لرا أثر كبٌر على مقدرتر باالضطبل بالمرا الموكلة إلىٌر
بالفاعلٌة المطلوبة.
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التىىىزا مقىىىدمً الخدمىىىة مىىىن خىىىبلل العقىىىود المبرمىىىة معرىىى بىىىاطبل قطىىىا الرقابىىىة
واإلشىىراا بالبنىىك المركىىزي المصىىري – إاا طلىىب مىىنر الىىك  -علىىى المعلومىىات
المتعلقة بالمرا المسند إلٌر بما فً الك الفحص المٌدانً.

 2/2إدارة المخاطر والرقابة علٌها
 1/2/2إدارة المخاطر
 1/1/2/2عناصر إدارة المخاطر
تتولـً إدار المخىاطر بالبنىك تحدٌىـد وقٌىاس ومتابعىة ورقابىـة تعرضىات البنىك للمخىاطر
باإلضىىافة لتحدٌىىد اتجاهاترىىا وتطورهىىا وكىىاا المشىىاركة فىىى تقٌىىٌ اسىىتراتٌجٌة المحف ىىة
وإعداد تقارٌـر تشمـل كل أنوا المخاطـر بالبنـك سواء على مستىـوى المجموعىـة ككىـل
أو علىىى مسىىتوى كىىل محف ىىة علىىى حىىـده ،وكىىالك علىىى مسىىتوى كىىل نشىىاط) ،أخىىاا فىىً
االعتبىىار درجىىة /احتمالٌىىة التىىداخل بىىٌن المخىىاطر المختلفىىة مثىىـل التىىداخل بىىٌن مخىىاطر
اإلئتمان ومخاطر ال سوق وكاا بىٌن مخىاطر االئتمىان ومخىاطر التشىرٌل وبمىا ٌتوافىق مىع
المستوي اإلجمالً المقبول للمخاطر والمحدد من قبل مجلس اإلدار  ،كمىا ٌتعٌـىـن توافىـر
ما ٌلـً:


سٌاسىىات وإجىىراءات عمىىل وحىىدود إلدار المخىىاطر تتفىىق مىىع طبٌعىىة وحجى أنشىىطة
البنىىك واسىىتراتٌجٌته مىىع مراعىىا متابعترىىا واتخىىاا الىىبلز لىىدى حىىدوث أى تجىىاوزات
عنرىىا ،علىىى أن ٌىىت اعتمادهىىا ومراجعترىىا وتقٌٌمرىىا بصىىفة دورٌىىة مىىن قبىىل لجنىىة
المخاطر ومجلس اإلدار  ،كما ٌلز وجود إدارات أو وحـدات مستقلة لكىل نىو مىن
المخاطر الرئٌسٌة االئتمان بمىا فٌرىا التجزئىة المصىرفٌة ،السىوق ،التشىرٌل...،الى )
تابعة لقطا المخاطر محدد برا سلطات ومسئولٌات ومرا القائمٌن علٌرا مع التؤكٌىد
علىىى الفصىىل بىىٌن اختصاصىىات كىىل مىىن المرىىـا الرقابٌىىة والمرىىـا التنفٌاٌىىة لتبلفىىً
حدوث تضارب فً المصالح.



ن ـا فعال لرقابة وتحلٌل المخاطر أخاا فىى االعتبىار طبٌعىة نشىاط وحجى عملٌىات
البنـك بردا تقٌٌ مختلا أنوا المخاطر حٌث ٌجب أن ٌتضمن ما ٌلً-:
-

تحدٌد كافة أنوا المخاطر سواء القابلة و/أو غٌر القابلة للقٌاس فى شكل كمىى
مع تحدٌد عناصر الخطر الداخلً والخارجً.

-

وجىىىود إطىىىار عمىىىل إلدار المخاطىىىـر ٌشىىىمل نمىىىااج للتقٌىىىٌ وحىىىدود معتمىىىد
للمخاطر وأسس مراقبترا وكاا مراجعة وتطوٌـر تلىك النمىااج دورٌىا Model
.Verification and Validation
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-

المراجعة الدورٌة لمصفوفة المخىاطر الكلٌىة بالبنىك وخاصىة مخىاطر االئتمىان
الشركات والتجزئة المصرفٌة) ومخاطر السوق ومخاطر التشرٌل.

-

المتابعىىة والتقٌىىٌ الىىدورى للن ىىا برىىدا الموائمىىة بىىٌن القواعىىد الداخلٌىىة إلدار
المخاطر و روا األسواق ووضع معاٌٌر التحوط المصرفٌة المناسبة.

-

وضىىع إجىىراءات عمىىل محىىدد إلدار المخىىاطر ،مىىع ضىىرور وجىىود خطىىط
معتمد للطوار

استمرارٌة األعمال ،السٌولة .....إل ).
تقارٌر المخاطر مع تحدٌد دورٌترا.

-

وضع لٌة محدد لن

-

توصىىٌا و ٌفىىً لكافىىـة الو ىىائا القائمىىة علىىً مرىىا إدار المخىىاطر بالبنىىك
بالتنسٌق مع إدار الموارد البشرٌة.



ٌجب أن تتضمن سٌاسىات إدار المخىاطر لٌىة محىدد الختبىارات التحمىل Stress
 Testingباعتبارهىىا أحىىد األدوات التىىى تستخدمرىىـا إدار المخىىاطر بالبنىىـك سىىواء
كانىىت فىىرو بنىىوك أجنبٌىىة أو وحىىدات تابعىىة أو مجموعىىة مصىىرفٌة مصىىرٌة) مىىع
ضرور التؤكـد من أنرـا تطبـق على أساس فردى أو مجمع وأنرىـا تىت بشىكل محىدد
وواضىىىح خاصىىىة مىىىا ٌتعلىىىق بدورٌىىىة و ىىىروا إجرائرىىىا ،األسىىىالٌب المسىىىتخدمة،
افتراضات وعوامل المخىاطر المبلئمىة ،الفتىرات الزمنٌىة ،السىٌنارٌوهات المختلفـىـة
لكافـىىـة أنىىوا المخىىاطر بمىىا فٌرىىا سىىٌنارٌوهات أسىىوأ ال ىىروا Worst Case
 ،Scenariosكمىىا ٌجىىب أن تتضىىمن أٌضىىا نطىىاق هىىاه االختبىىارات وكىىالك تحدٌىىد
اإلجىىراءات الخاصىىة بىىالتوثٌق مىىع ضىىرور إرسىىال تقىىارٌر دورٌىىة عنرىىا لمجلىىس
اإلدار واإلدار العلٌا ولجنة المخاطر وقٌامر بتقٌٌ تلك النتائج المرسلة واتخىاا مىا
ٌلز من إجراءات احترازٌـة أو قرارات الزمـة فً هاا الشـؤن.



مإشىىىرات لئلنىىىاار المبىىىـكر تسىىىـاعد فىىىً عملٌىىىـة تحدٌىىىـد وإدار العوامىىىـل المتعلقىىىـة
بالمخاطـر الرئٌسٌـة.

 2/1/2/2المخاطر وسٌاسة المرتبات والمكافـآت


ٌتعٌـن اتساق سٌاسة البنك للمرتبات والمكافآت مع سٌاسة إدار المخاطر مىن خىبلل
تطبٌىىق سٌاسىىة للمكافىىآت تراعىىى إجىىراءات مواجرىىة المخىىاطر وٌمكىىن االسترشىىاد
بالمعاٌٌر المرنٌة 1المتعلقة بالك.

 1يمنه االطالع عيّ اىمعاييز اىصادرة عه ىجىت االستقزار اىماىي اىمىبثقت عه ىجىت باسه فّ يىايز  2515بشؤن مبادئ اىمنافآث
َمىٍجيت معاييز اىتقييم.
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ٌجىىـب التؤكىىد مىىن أن العىىاملٌن بوحىىد إدار المخىىاطر لىىدٌر الفر ى والوعىىـً الكامىىل
للمخاطر المرتبطة بؤنشىطة البنىك وعلىى هىاا األسىاس فىإن ن ىا المكافىآت ٌجىب أن
ٌكون مبلئما الجتااب الخبرات المطلوبة.

 3/1/2/2رئٌـس /مدٌـر إدارة المخاطر
تعد إدار ومراقبة المخاطر أمرا حٌوٌا بالنسبة للبنىوك األمىر الىاى ٌتطلىب معىه ضىرور
وجىىىىود و ٌفىىىىة تنفٌاٌىىىىة علٌىىىىا اات اسىىىىتقبللٌة – رئٌـس/مدٌىىىىـر إدار المخىىىىاطر  -تنىىىىاط
بمسىىإولٌات محىىدد فىىى مجىىال ممارسىىة و ٌفىىة إدار المخىىاطر بالبنىىك فىىى إطىىار إدار
المخاطر الكلٌة بالمجموعة المصىرفٌة ككىل) ،مىع ضىرور التؤكٌىد علىى أن ٌبقىى مسىتقبل
عن باقى الو ائا التنفٌاٌة وكافة األنشطة األخرى ،وٌجب مراعىا مىا ٌلىى بالنسىبة لتلىك
الو ٌفة-:


ٌجب أن ٌح ى رئٌـس /مدٌـر إدار المخاطر بالموقع المناسب فى الرٌكل التن ٌمى
وبالسىىلطات البلزمىىة التىىى تمكنىىه مىىن القٌىىا بىىدوره نحىىو المشىىاركة فىىى القىىرارات
المتعلقة بالمخاطر الرئٌسٌة بالبنك كما ٌجب أن ٌتوافر لدٌه المإهبلت البلزمة للقٌا
بدوره بصور فعالـة.



تلتز البنوك بالحصول على موافقة البنىك المركىزي المصىري علىى تعٌىٌن رئٌىـس/
مدٌـر إدار المخاطر.



ٌت التؤكٌد على استقبللٌة رئٌـس /مدٌىـر إدار المخىاطر مىن خىبلل صبلحٌتىـه لرفىع
التقىىارٌر دون أٌىىة عوائىىق إلىىى مجلىىس اإلدار أو لجنىىة المخىىاطر مباشىىر كمىىا ٌكىىون
متاحىىا لىىه أن ٌرفىىع نسخىىـة مىىن تقىىارٌره إلىىى العضىىو المنتىىدب أو إلىىى اإلدار العلٌىىا
بالبنك ،وٌتعٌن علٌه عد القٌا بؤٌة مسئولٌات مالٌة أو إدارٌىة بصىور قىد تتعىارب
مىىع و ٌفتىىه كرئٌىىـس /مدٌىىـر للمخىىاطر ،كمىىا ٌتعىىٌن علىىى األعضىىاء غٌىىر التنفٌىىاٌٌن
بالمجلس الحرص على أن ٌجتمعوا بشكل منت

برئٌـس /مدٌـر إدار المخىاطر فىى

غٌاب األعضاء التنفٌاٌٌن.


ٌتعىىىٌن موافقىىىة مجلىىىس اإلدار علىىىى قىىىرار اسىىىتقالة أو إقالىىىـة رئٌىىىـس /مدٌىىىـر إدار
المخاطر من منصبه ألي سبب من األسباب وأن ٌىت اإلفصىاح والمناقشىة مىع البنىك
المركزي المصري بشؤن أسباب الك وٌسري ما سبق علىً كىل مىن رئٌىـس /مدٌىـر
إدار المراجعة الداخلٌة ورئٌـس /مدٌـر إدار االلتزا .
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 2/2/2الرقابة علـى المخاطــر
ٌجب على البنك أن ٌتبـع أسلـوب الرقابـة بالمخاطـر بطرٌقـة متكاملىـة بؤنواعرىا المختلفىة
سواء الرقابة المستمر أو الدورٌة وفقا لحج وطبٌعة نشاط البنك وحج العمالة بىه والىك
على النحو التالى-:


الرقابة المستمر  :لضمان المتابعة وتوفٌر الحماٌة وتوثٌق العملٌات بشكل كامل.



الرقابة الدورٌة :للتحقق مىن متابعىة العملٌىات ومسىتوى المخىاطر التىى تتعىرب لرىا
بإجراءات فعالة والتحقق من مدى مبلئمة أسالٌب القٌاس.
1

 1/2/2/2الرقابة على مخاطر الئتمان


قٌا إدار المخاطـر بوضع ن ا لتحلٌل المخىاطر االئتمانٌىة بمىا ٌتناسىب مىع طبٌعىة
وحج عملٌات البنـىـك برىدا قٌاسىرا وتقٌٌمرىا ،كمىا ٌجىب مراجعىة أسالٌىـب القٌىاس
بشكل دورى بمعرفة فرٌق عمل مستقـل عن القائمٌن بعملٌات االئتمان.



قٌـا البنك بوضع ن ا للرقابة المسىتمر علىً محتوٌىات الملفىات االئتمانٌىة لضىمان
كفاٌة المعلومات االئتمانٌة الكمٌة والنوعٌة.



قٌىىا اإلدار القانونىىـٌة بمراجعىىـة نمىىااج العقىىـود والمسىىتندات التىىى تتعلىىق بمىىدٌونٌات
العمىىبلء بصىىور دورٌىىـة قبىىـل اعتمادهىىا مىىن مجلىىـس اإلدار  ،كمىىا ٌجىىب التؤكىىد مىىن
التوثٌـق والحجٌة القانونٌة لكافة المستندات بعد توقٌعرا من العمبلء أو الكفبلء.



دورٌة تحلٌل ربحٌة العمٌـل /المنىتج االئتمىانً مقارنىـة بدرجىـة ومسىتوي المخاطىـر
المتوقىـع Risk Versus Returnفضىبل عىن التؤكىد مىن أن البنىك قىد أعىد بدائىـل
واضىىحة إلٌقىىاا التعامىىل مىىع العمىىبلء متىىى أصىىبح التعامىىل معرىى ٌتجىىاوز حىىدود
المخاطـر المقبـولة.



التنىىو فىىى محف ىىة االئتمىىان وقٌىىا مجلىىس اإلدار باعتمىىاد وتفعٌىىـل حىىدود لمخىىاطر
التركز على مختلىا المسىتوٌات سىواء علىً مسىتوى قطاعىات النشىاط المختلفىة ،أو
وفقا لآلجال ،أو فئات التصنٌا ،أنوا التسرٌـبلت ...،إل .

 1أخذا فّ االعتبار ما َرد باىقاوُن بشؤن ضُابط مىح االئتمان َمذا اىتعييماث اىصادرة فّ ٌذا اىشـؤن.
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المراجعىىة الدورٌىىة للمحف ىىة برىىرب التحقىىـق مىىن جىىود المحف ىىة االئتمانٌىىة ومىىدى
كفاٌىىة المخصصىىات وأن تلىىك الجىىود تتفىىق مىىع السٌاسىىة المعتمىىد مىىن مجلىىس إدار
البنك ،ومستوى المخاطر المقبول ،والحدود واألنشطة المستردفة.



قٌىىا إدار المخاطىىـر بتحدٌىىد وقٌىىـاس ومتابعىىـة ورقابـىىـة كافىىة المخىىاطر المرتبطىىة
بالمنتجات الجدٌد .



وجود ن ا لئلناار المبكر بردا الحد من الخسائر المحتملة ٌتضىمن أهى الخطىوات
الواجب اتخااها علً كافـة المستوٌـات.



كفاء ن ا تقٌٌ الضمانات الشخصــٌة والعٌنٌــة سواء مىن الناحٌىة المالٌىة أو الفنٌىة
أو القانونٌة باعتبارها مصدرا ثانوٌا للسداد علً أن ٌتضمن الىك إجىراءات اإلفىراج
عن الضمانة وإبراء امة الكفـبلء.



التحدٌىىـد الدقٌىىـق ألوزان المخاطىىـر الترجٌحىىـٌة لمحف ىىـة االئتمىىان بالبنىىـك وتؤثٌرهىىـا
علً معٌـار كفاٌـة رأس المال بالتنسٌـق مع اإلدار المالٌـة.

 2/2/2/2الرقابة على مخاطر السوق


تحدٌـد سٌاسة مخاطر السىوق بمىا ٌتفىـق وأهىداا البنىك وأنىوا األسىواق المسىتردفة
واألدوات المالٌىىة المسىىموح للبنىىك التعامىىل علٌرىىـا وكىىاا الحىىدود الخاصىىة برىىا ،مىىع
مراعا أي ح ر ساري على أنوا معٌنة من األنشطة فً إطىار التعلٌمىات الرقابٌىة
واإلشرافٌة والقوانٌن السارٌة.



الحصىىول علىىى موافقىىة مجلىىس اإلدار أو مىىن ٌفوضىىه مىىن اللجىىان المختصىىة قبىىـل
التعامىىـل فىىً أي منىىتج جدٌىىد أو المشىىتقات المالٌىىة ،مىىع األخىىا فىىً االعتبىىار كافىىة
المخىىاطر المصىىاحبة لرىىاا المنىىتج وكىىالك المعالجىىة المحاسىىبٌة التىىً سىىٌت تطبٌقرىىا
والتؤكد من عد مخالفة الـك ألي من القوانٌن أو التعلٌمات السارٌة.



ٌتعىىٌن أن ٌتىىوافر لىىدى البنىىك وحىىد مسىىتقلة إلدار مخىىاطر السىىوق محىىدد برىىا مرىىا
ومسىىىئولٌات القىىىائمٌن علٌرىىىا ،علىىىى أن ٌىىىت فصىىىل مرامرىىىا عىىىن مرىىىا ومسىىىئولٌات
اإلدارات التنفٌاٌة المعنٌة بتنفٌا أنشطة السوق الخزانة والمتاجر ).



أن تتضمن عملٌـة إدار مخاطىـر السىوق ن ـىـا للقٌـىـاس ٌتناسىب مىع حجى ودرجىة
تعقىىد أنشىىطة المتىىاجر والخزانىىة بالبنىىك وفقـىىـا لبلسىىتراتٌجٌة المعتمىىـد للمتاجـىىـر
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بحٌـث ٌكـون قادرا علىى قٌىاس تلىـك المخىاطر داخىل وخىارج المٌزانٌىة ،مىع وجىود
ن ا للمتابعة والرقابـة والتحك فً مخاطر السوق ٌعتمد على حىدود مناسبىـة تتفـىـق
مع الرٌكــل العا للمخـاطر بالبنــك وإعداد تقارٌر دورٌة على أن ٌىت التؤكىد مىن أن
عملٌة قٌاس ومتابعة مخىاطر السىوق تىت بصىفة دورٌىة ٌومٌىا كحىـد أدنىـً أو أكثىر
من مر خبلل الٌو إاا لز األمر).


أن ٌكون ن ا القٌــاس المستخد واضح ومفرىو إلدار البنىك والقىائمٌن علىى إدار
مخاطر السوق وٌتس بالدقة لدى تقٌٌ كافـة مكونات مخاطر السىوق المختلفىة ،علىى
أن تكىون االفتراضىات والمحىددات الخاصىة بنمىااج القٌىاس دقٌقـىـة ومتوافقىة داخلٌىا
وموثقة وٌت متابعترا وعرضرا على اإلدار العلٌا بصفة دورٌة.



أن تكون عملٌة تقٌٌ المراكز المحتف برا بررب المتاجر تت وفقا ألسىعار السىوق
السائد ) (Mark-to-Marketوبصفة ٌومٌة على األقل وبما ٌتماشىى مىع القواعىد
المحاسبٌة المطبقة فىً هىاا الشىؤن ،وفىً حالىة عىد تىوافر بٌانىات كافٌىة عىن أسىعار
السىىوق ٌجىىب علىىى البنىىوك اسىىتخدا نمىىااج التسىىعٌر ) (Mark-to-Modelبشىىرط
تىىىوافر المعاٌٌـىىىـر الكافٌىىىة لىىىدى اسىىىتخدا هىىىاه النمىىىااج بشىىىكل دقٌىىىق وفىىىى التوقٌىىىت
المناسب.



قٌىا البنىك دورٌىا بىالتحقق مىن صىىحة النمىواج المسىتخد فىً القٌىاس ،وتحلٌىل مىىدى
فاعلٌته ،واختبار مدى دقة نتائجه ،والىك لتجنىب مىواطن الضىعا المحتمىل حىدوثرا
فً النمواج المطبق علىى أن ٌقىو بتلىك اإلجىراءات أطىراا مسىتقلة عىن األطىراا
المستخدمة والمصممة لنمواج القٌاس وفقـا لما ٌلـً:


اعتمىـاد صحىـة النمىـواج ) :(Model Validationتقٌٌىـ المنطىـق الداخلىـً
)logic

 (internalللنمىىىىـواج للتحقىىىىق مىىىىن دقىىىىة المعىىىىادالت الرٌاضىىىىٌة

المستخدمة.


اختبىىىىار فعالٌىىىىة النمىىىىواج )Calibration

 :(Modelأن ٌكىىىىون النمىىىىواج

المسىىتخد للقٌىىاس متوافىىىق داخلٌىىا مىىىع ضىىرور التحىىىدٌث الىىدوري لمحىىىددات
النمواج وفقا لتقلبات أسعار السوق.


اختبىىارات دقىىة النتىىائج ) :(Back testingضىىرور التقٌىىٌ الىىدوري لدقىىة
نمواج القٌاس وفاعلٌة قدرته على التنبىإ مىن خىبلل مقارنىة النتىائج التىً أسىفر
عنرا النمواج مع النتائج الفعلٌة لاات الفتر الزمنٌـة.
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ٌجىىب علىىى البنىىك لىىدى قٌىىاس مخىىاطر السىىوق إجىىراء اختبىىارات التحمىىل Stress
 Testingلتقٌىىٌ مىىدى قىىدر البنىىك علىىى مواجرىىة األحىىداث المحتملىىة غٌىىر المواتٌىىة
التً قد تإثر سلبا على السوق وتحلٌلرا والىك مىن خىبلل إعىداد سىٌنارٌوهات أسىوأ
الحىىىاالت ) ،(worst case scenariosعلىىىى أن ٌىىىت عىىىرب نتىىىائج تلىىىك
االختبارات بصفة دورٌة على اإلدار العلٌا أو اللجـان المختصـة ومجلس اإلدار .

 3/2/2/2الرقابة على مخاطر التسوٌـة


توافر ن ا لدى البنىوك لقٌىاس مىدى تعرضىرا لمخىاطر التسىوٌة ،لىالك ٌجىب وضىع
تعلٌمات موحد للتسوٌة لتقلٌل مخاطر حدوث األخطىاء غٌىـر المتعمىـد فىً تحوٌىـل
المبالـ وأن ٌتوافر لدى البنوك إجراءات محدد إلخطار المراسىلٌن الرئٌسىٌٌن للحىد
من األخطاء التشرٌلٌة حال حدوثرا.



تقٌٌىىـ مختلىىا مراحىىل عملٌىىة التسىىوٌة بالنسىىبة لىىؤلدوات المالٌىىة التىىى تتعامىىل فٌرىىا
البنوك فٌما ٌتعلق بالتارٌ النرائى لئللراء من طرا واحىد ألوامىر الىدفع ،والتىارٌ
النرائى الستبل قٌمة األدوات المالٌة المشترا  ،والتارٌ الاي ٌت فٌه تسجٌل التسىلٌ
النرائى لقٌمة هاه األدوات المالٌة أو تسجٌل عد السداد.



تـوافر ن ـ فعالة لدى البنوك لمتابعة والتحك فً مخاطر التسىوٌة مىع وجىود حىدود
موحد للعملٌات المتشابرة التً لرا نفس الفتىر والقٌمىة ولرىا نفىس الطىرا المقابىل،
باإلضافة إلً وضع حدود قصوي خبلل الٌو لكل طرا مقابىل وللبنىك ككىل ،علىى
أن تقىىو اإلدار بمتابعىىة تلىىك الحىىدود بصىىفة دورٌىىة واتخىىاا اإلجىىراءات التصىىحٌحٌة
البلزمة من السلطة المختصة فً الوقت المناسب حال حدوث أٌة تجاوزات.

 4/2/2/2الرقابة على مخاطر أسعـار العائـد


تحدٌىىـد سٌاسىىة واضحىىـة لمخاطىىـر أسعىىـار العائىىـد لىىؤلدوات المالٌىىة المصىىرح للبنىىك
التعامىىل علٌرىىـا سىىواء كانىىت هىىاه األدوات محىىتف برىىا ألغىىراب المتىىاجر أو غٌىىر
المتىىىاجر ) ،إلىىىى جانىىىب تحدٌىىىد واضىىىح للسىىىلطات والمسىىىئولٌات الخاصىىىة باتخىىىاا
القرارات المتعلقة بإدار تلك النوعٌـة من المخاطـر.



قٌىىـا البنىىك بتحدٌىىد مخىىاطر أسىىعار العائىىد المتعلقىىة بالمنتجىىات واألنشىىطة الجدٌىىد
والتؤكد من خضوعرا إلجراءات وضوابط كافٌىة قبىل التعامىل فٌرىـا ،وكىالك اعتمىاد
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أسىىالٌب التحىىوط وأسىىالٌب إدار المخىىاطر الخاصىىة بتلىىك األدوات مسىىبقا مىىن مجلىىس
اإلدار أو اللجنة المفوضة فً هاا الشؤن.


قٌـا البنك بتحدٌد األفراد أو اللجان المسئولة عىن إدار مخىاطر أسىعار العائىد لدٌىه،
أو إنشىىاء وحىىد مسىىتقلة لرىىـاا الرىىـرب وفقىىا لحج ى ودرجىىة تعقىىد أنشطتىىـه لقٌىىـاس
ومتابعة والتحك فً مخاطر أسعار العائد من خبلل حىدود موضوعىـة ،علىى أن ٌىت
إعىىىداد تقىىىارٌر دورٌىىىة ورفىىىع نتائجرىىىا إلىىىى اإلدار العلٌىىىا ولجنىىىة إدار األصىىىول
وااللتزامىىىات ولجنىىىـة المخاطىىىـر ومجلىىىس اإلدار التخىىىاا الىىىبلز بشـؤنرىىىـا بحسىىىـب
األحوال.



وجىىىود ن ىىىـا لىىىدى البنىىىـك لقٌىىىـاس مخاطىىىـر أسعىىىـار العائىىىـد قىىىـادر علىىىـى تحدٌىىىـد
كافىىـة المصىىادر الرئٌسىىٌة التىىً تنشىىؤ عنرىىا مخىىاطر أسىىعار العائىىد مخىىاطر اخىىتبلا
توارٌ إعاد التسعٌر ،مخاطر األساس ،مخاطر منحنى العائد ،مخاطر الخٌىارات)،
والتحقـق من إدار المخاطر الناشئـة عن فجوات إعاد التسعٌر فى ن ا القٌاس مىن
خبلل تحلٌل فجوات إعاد تسعٌر األصول وااللتزامات.



ٌتعٌن أن ٌكون ن ا القٌىاس المشىار إلٌىه قىادر علىى قٌىاس المخىاطر المجمعىة علىى
مستوى البنك ككل وكاا قٌاس البنود داخل وخارج المٌزانٌة ،كما ٌجب أن ٌتس هىاا
الن ا بالمعالجة الدقٌقىة لىؤلدوات المالٌىة التىً قىد تىإثر بشىكل واضىح علىى المركىز
المجمع للبنك أخاا فً االعتبار الخٌارات الصرٌحة والضمنٌة التً ٌجىب أن تح ىى
باهتما خاص.



قٌىـا البنىك بىإجراء تحلٌىل حساسىٌة أسىعار العائىد Sensitivity Analysis for
 Interest Rateلقٌاس مدى تؤثٌر ترٌرات أسعار العائد غٌر المواتٌة على أربىاح
البنك  Earnings at Riskقٌاس قصٌر األجل حتى عىا ) وتؤثٌرهىا علىى القٌمىة
االقتصىادٌة لىرأس مىال البنىك  Economic Value of Equityقٌىاس طوٌىل
األجل أكثر من عا ) ،على أن ٌت عرب نتائج تلىك االختبىارات علىى اإلدار العلٌىا
واللجنة المناط برـا اتخاا القرارات فٌما ٌتعلق بالحد من مخاطر أسعار العائد.



التوصٌة بالمستوى المقبول من تاباب األرباح والقٌمة االقتصادٌة لرأس مىال البنىك
وٌتضىىمن الىىك عملٌىىة مراقبتىىه بمىىا ال ٌىىإثر علىىى الحىىد األدنىىى لىىرأس المىىال الواجىىب
االحتفا به لمقابلة المخاطر.
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 5/2/2/2الرقابة على مخاطر السٌولــة


ٌجىىىىىب أن تتضىىىىىمن سٌاسىىىىىىـة إدار مخاطـىىىىىـر السٌولـىىىىىىـة تعرٌـىىىىىـا لمكونـىىىىىىـات
السٌولـىىـة ،ومصىىادرها ،وتؤثٌرهىىا علىىى نشـىىـاط البنىىك فىىى األجىىل القصىىٌر واألجىىل
الطوٌىىل ،ومنرجٌىىة التطبٌىىق فىىى كافىىة ال ىىروا خاصىىة غٌىىر المواتٌىىة ،وكىىالك ن ى
وطرق قٌاس مخاطر السٌولة داخـل وخارج المٌزانٌـة مع التؤكٌد على وضىع حىدود
لمخاطىىـر السٌولـىىـة بكافىىـة العمىىبلت تتفىىـق مىىع اسىىتراتٌجٌه العمىىل وحج ى المخىىاطر
الكلٌـة.



ٌجب أن تتضمن سٌاسة إدار مخاطر السٌولة تحدٌد لسىلطات ومسىئولٌات اإلدارات
واللجان المعنٌة بإدار مخاطر السىٌولة متضىمنة إجىراءات الموافقىة واالعتمىاد ،مىع
وصا دقٌق لن ا المعلومات والتقىارٌر الخىاص بىإدار تلىك النوعٌىة مىن المخىاطر
وكىىاا وصىىا لخطىىة الطىىوار التموٌلٌىىة وكىىاا اختبىىارات التحمىىل المتبعىىة فىىً هىىاا
الشـؤن.



إلتـزا اإلدار العلٌا للبنك بالمرا األتٌــة -:
-

مراقبة مخاطر السٌولة بشكل ٌىومً ودوري أسىبوعى ،شىررى )...،أى علىى
مستوى كل اآلجال بما ٌضمن وجود سٌولة كافٌة لدى البنك.

-

مراجعة المعلومات الخاصة بتطورات أوضا السٌولة واإلقرار عنرىا لمجلىس
اإلدار بصفة دورٌة.

-

وجود ن ا رقابة داخلٌة كافً لدى البنىك ٌضىمن فاعلٌىة عملٌىة إدار مخاطىـر
السٌولـة التى ُتقـٌـ على األقل سىنوٌا وبشىكل مسىتقل مىن قبىل وحىد المراجعىة
الداخلٌة.

-

مراجعة السٌنارٌوهات واالفتراضات الخاصة باختبارات التحمل وكىالك نتىائج
تلك اإلختبارات.

-

تحدٌد المصادر التً ٌنشؤ عنرا مخىاطر السىٌولة ،وكىاا قٌىاس ،متابعىة والىتحك
فى مخاطر السٌولة ،أخاا فى اإلعتبار التعقد و التداخل مع المخىاطر األخىرى،
وفقا ألسالٌب وإجراءات واضحة.

-

قٌىىـاس المراكىىز المفتوحىىة بىىالعمبلت المختلفىىة لتقلٌىىل تركىىز التو ٌفىىات بتلىىك
العمبلت أخاا فى اإلعتبار التؤثٌر المحتمـل على مخاطر السٌولة.



ٌجب على البنك وضع إستراتٌجٌة للتموٌل ٌضمن من خبللرا تنوٌع مصىادر وأجىال
التموٌىىل بشىىكل فعىىال وٌجىىب أن تسىىاعد هىىاه اإلسىىتراتٌجٌة علىىى التواجىىد الىىدائ فىىً
دلٌل التعلٌمات الرقابٌة
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أسواق التموٌل المختار من قبل البنك ،مع الحفا على عبلقات قوٌة مىع األطىراا
التىىً ٌحصىىل مىىن خبللرىىا علىىى احتٌاجاتىىه التموٌلٌىىة والىىك لكىىً ٌضىىمن فعالٌىىة تنىىو
مصادر التموٌل لدٌة ،كما ٌجىب علىى البنىك أن ٌقىو بصىفة مسىتمر بتقٌىٌ واختبىار
قدرتـه علىى تىوفٌر احتٌاجاتىه التموٌلٌىة بشىكل سىرٌع مىن كىل مصىدر مىن المصىادر
المتاحة له كل على حده وأن ٌقو بتحدٌد العوامل الرئٌسٌة التً قىد تىإثر فىً قدرتىه
على توفٌر األمىوال ومتابعترىا عىن قىرب للتؤكىد مىن أن التوقعىات الخاصىة بإمكانٌىة
توفٌر األموال مازالت صحٌحة.


ٌجب علىى البنىك التمٌٌىـز بىٌن األصىول المرهونىة المقدمىة منىه كضىمانة واألصىول
غٌر المرهونىة ،علىـً أن ٌتىـ متابعىـة األطىراا المحىتف لىدٌرا بالضىمانة وإمكانٌىة
التصرا فٌرىا فىى الوقىت المناسىب حىٌن ٌتطلىب األمىر الىك ،علىى أن ٌحىتف البنىك
بمج موعىىة مىىن األصىىول السىىائلة عالٌىىة الجىىود غٌىىر المرهونىىة أو مقدمىىة كضىىمانة
وٌمكىىن اسىىتخدامرا لمقابلىىة عىىدد مىىن السىىٌنارٌوهات غٌىىر المواتٌىىة ألوضىىا السىىٌولة
سىىٌولة إضىىافٌة) ومنرىىا فقىىدان بعىىب مصىىادر التموٌىىل الملزمـىىـة أوغٌىىر الملزمـىىـة
قانونىىا مىىع التؤكىىـد مىىـن عىىد وجىىود أي عىىائق قىىانونً ،أو رقىىابً ،أو تشىىرٌلً ٌحىىول
دون استخدا تلك األصول للحصول على التموٌل البلز .



قٌىىـا البنىىك بتطبٌىىق ن ىىا لحىىدود مخىىاطر السىىٌولة ٌتماشىىى مىىع طبٌعىىة أنشىىطة البنىىك
واإلطىار الكلىىى للمخىىاطر لدٌىىـه ،والتحقىىق مىن أن هىىاه الحىىدود تراجىىع بصىىفة دورٌىىة
وٌت تعدٌلرا فً حالة ترٌر ال روا أو مستوى المخاطـر المقبول لدى البنىـك ،وفىً
حالىىة تجىىاوز الحىىدود الموضىىوعة فىىإن الىىك قىىـد ٌكىىون مإشىىرا علىىى زٌىىاد حجىى
المخاطر لدى البنك أو عد فعالٌة ن ا إدار المخاطر لدٌه.



ٌجىىب أن ٌعكىىس ن ىىا الحىىدود علىىى األقىىل حىىدود للفجىىوات الناتجـىىـة عىىن صافىىـً
التدفقات النقدٌة للفترات الزمنٌة المختلفة وحدود لتركز مصادر التموٌىل فىً أسىواق
معٌنة ،1وبنـاء علٌه ٌقو البنك بصٌاغة سٌاسته التموٌلٌة استنادا إلى مستوى مقبىول
من التنو .2



وجود خطة طوار معتمد لدى البنىك تتضىمن اإلسىتراتٌجٌة التىً ٌتبعرىا البنىك فىً
حالىىىة تعرضىىىه لتراجىىىـع مفىىىاجس وطىىىار فىىىً مسىىىتوي السىىىٌولة لدٌىىىـه ،وأن خطىىىة

1

مثل سوق االنتربنك – التورٌق – عدد محدود من المودعٌن.
2
متضمنة الدائنٌن – منتجات السوق – العمبلت – اآلجال– المناطق الجررافٌة.
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الطوار تحدد سٌاسات وإجراءات التصعٌد التً ٌىت اتباعرىا ،علىً أن ٌقىـو البنىـك
باختبار وتحدٌث تلـك الخطــة بصفة دورٌة للتؤكد من فعالٌترا.


قٌىىـا البنىىك باإلفصىىاح عىىن معلومىىات تتعلىىق بوضىىع السىىٌولة وأطىىر إدار مخىىاطر
السىٌولة لدٌىىه لؤلطىراا المعنٌىىة علىىى أسىاس دورى حتىىى ٌتسىنى لتلىىك اإلطىىراا أن
تحك على سبلمة أوضا السٌولة وفاعلٌة اإلدار .

 6/2/2/2الرقابة على مخاطر التركـز
ٌتعىىٌن تىىوافر سٌاسىىات واسىىتراتٌجٌات معتمىىد مىىن مجلىىس اإلدار لقٌىىاس وإدار مخىىاطر
التركز بما ٌتماشى مع تعلٌمىات البنىك المركىزي المصىري فىً هىاا الشىؤن مىع مراجعترىا
بشكل دوري ،وباإلضافة إلى الك ٌت التحقق من اآلتى:


تىىوافر إجىىراءات داخلٌىىة مبلئمىىة ،تتضىىمن وجىىود ن ىىا معلومىىات فعىىال ،لتحـــىىـدٌد
وقٌاس ومتابعة ورقابـة مخىاطر التركىز ،والتىى ٌجىب أن تتماشىى مىع طبٌعىة نشىاط
البنك وسٌاساته والحدود المعتمد لدٌىه .وبالنسىبة للبنىك او األنشىطة األكثىر تطىورا،
فٌجىىب أن تتضىىمن اإلجىىراءات الداخلٌىىة لىىه متابعىىة دقٌقىىة للعوامىىل المسىىببة للمخىىاطر
اات العبلقىىات واالرتباطىىات المتداخلىىة والتىىً تتطلىىب أسىىالٌب تحلٌلٌىىة أكثىىر عمقىىا
لقٌاسرا والتحك فٌرا.



وجود هٌكل مبلئ لحدود التركز االئتمانً المسموح به للتو ٌفات على مستوى كىل
مىىن :الىىدول والعمٌىىل الواحىىد واألطىىراا المرتبطىىة واات الصىىلة بىىه وكىىاا الكفىىاالت
والضمانات العٌنٌة للتسرٌبلت االئتمانٌة المقدمة من اات الشخص ،قطاعات النشىاط
اإلقتصىىادى ،الصىىناعات ،المنىىاطق الجررافٌىىة ،اآلجىىال ،العمبلت....إل ى  ،أخىىاا فىىً
االعتبار التعلٌمـات الرقابٌــة الصادر فً هاا الصدد ،والك فً إطىار قٌىاس وإدار
كافىىة المخىىاطر التىىً ٌتعىىرب لرىىا مىىع إٌىىبلء عناٌىىة خاصىىة للمخىىاطر التىىً ال ٌوجىىد
تعلٌمات رقابٌة محدد بشؤنرا.



توافر حدود لتركز مصادر التموٌل فً أسواق معٌنة سوق االنتربنـك ،عدد محدود
من المودعٌن) ،مع صٌاغة سٌاسة تموٌلٌة استنادا إلى مستوى مقبول من التنو .
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 7/2/2/2الرقابة على مخاطر التشغٌل
ٌتعٌن على البنوك إلحكا الرقابة على مخاطر التشرٌل توفٌر ن

كافٌىة للرقابىة الداخلٌىة

لتلك المخاطر إضافة إلى اإلجراءات التً ٌت اتخااهىا مىن جانىـب إدار مخىاطر التشىرٌل
بالبنك ،1على أن تتضمـن تلـك الن


ما ٌلً :

تنفٌىىا اإلطىىار العىىا إلدار مخىىاطر التشىىرٌل الىىاي ت ى وضىىعه وإعتمىىاده مىىن مجلىىس
اإلدار بشىىكل فعىىال ومراجعىىـته دورٌىىـا ،بمىىا فىىً الىىك التحقىىـق مىىن توافىىـر سٌاسىىات
مناسبة ،وإجراءات لكٌفٌة تحدٌد وقٌىاس ومراجعىة ورقابىة مخىاطر التشىرٌل الكامنىة
بكافىىىة المنتجىىىات ،واألنشىىىطة ،والعملٌىىىات ،والىىىن

لىىىدى البنىىىك شىىىامبل الخىىىدمات

المصرفٌـة والعبلقات مع األطراا المرتبطـة وجرات اإلسناد الخارجـً.


أن ٌتىىوافر لىىدى إدار مخىىاطر التشىىرٌل بالبنىىـك قاعىىد بٌانىىـات تقىىو بجمىىع البٌانىىات
المتعلقــة باألحداث التشىرٌلٌة ،كمىا ٌتعىٌن علىى كافىة وحىدات األعمىال بالبنىك إنشىاء
جىىداول إحصىىائٌة لمىىا وقىىع مىىن أحىىداث فضىىبل عىىن تحدٌىىد حج ى األربىىاح والخسىىائر
المترتبىىة علٌرىىا بالنسىىبة للبنىىك فىىً حسىىاب خىىاص والىىك أخىىاا فىىى االعتبىىار الجىىداول
الوارد بالتعلٌمات الخاصة بالحد األدنى لمعٌار كفاٌىة رأس المىال فىً إطىار تطبٌىق
مقررات بازل.



أن األربىاح والخسىائر قىد تى حسىابرا بالنسىبة لكىل خىط أعمىال Business Line
ولكل نشاط.



توافر خطة للطوار  /خطىط السىتمرار األعمىال لىدى البنىك للتؤكىد مىن قدرتىه علىى
العمىىل بشىىكل مسىىتمر وتقلٌىىل الخسىىائر عنىىـد توقىىـا العمىىـل ،وأن خطىىط الطىىوار
تراجع دورٌا بمعرفة أفراد مستقلٌن عن المسىئولٌن عىن وضىع وإدار هىاه الخطىط،
وأنر ٌقومون برفع تقىارٌره عمىا أسىفر عنىه الفحىص إلىى اإلدار العلٌىا أو مجلىس
اإلدار .



على البنك أن ٌتؤكد أن عملٌة إدار مخاطر التشرٌل ٌت تىدقٌقرا ومراجعترىا بصىور
مستمر من خبلل لجنـة المخاطـر وٌمكىن االستعانىـة فىً الىـك بمراجعٌىـن مسىتقلٌن
عن إدار مخاطر التشرٌل بالبنك ورفع التقارٌـر المعـد عن الك إلىـً اإلدار العلٌىا
أو مجلس اإلدار .

َ 1فقا ىمعاييز إدارة مخاطز اىتشغيو الواردة بتعميمات الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل الصادرة في
 24ديسمبـر .2112
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 3/2اللتـزام
1/3/2

ٌجىىىب علىىىى البنىىىوك وضىىىع سٌاسىىىات لبللتىىىزا وتعٌىىىٌن مسىىىئول /مسىىىئولٌن ٌتمتعىىىون
باالسىىتقبللٌة للتؤكىىد مىىن االلتىىزا بىىالقوانٌن واللىىوائح والتعلٌمىىات الرقابٌىىـة فضىىبل عىىن
سٌاسات وإجراءات البنك.

2/3/2

تلتىز البنىوك بالحصىول علىى موافقىة البنىك المركىزي المصىري علىى تعٌىٌن مسىئول
االلتزا .

3/3/2

ٌرفىىع مسىىئول االلتىىزا تقىىارٌر عىىن أعمىىالر إلىىى لجنىىة المراجعىىة و/أو إلىىى مجلىىس
اإلدار .

ٌ 4/3/2تعٌن تطبٌق مجموعة من إجراءات االلتزا لمراقبة ما ٌلً كحد أدنى -:


تنفٌا معامبلت البنك من خبلل إطار متكامل من التعلٌمات الداخلٌة والخارجٌة.



إبىىبلط رئٌـس/مدٌىىـر االلتىىزا بتقصىىٌر أي مىىدٌر أو مو ىىا فىىً واجباتىىه نحىىو
عملٌة االلتزا بالقوانٌن أو اللوائح.....ال .



متابعة فاعلٌة تصوٌب أوجه القصور فً عملٌة االلتـزا بشكل مستمر.

 5/3/2ضرورة إبالغ الع املٌن عل ى وج ل الس رعة ف ً حال ة إج راء أي تغٌٌ ر بالقواع د أو
التعلٌمات السارٌة بشؤن العملٌات واألنشطة.
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ثالثاا :نظم المعلومات والتقارٌر
1/3

نظم المعلومات والتصال
ٌتعىىٌن علىىى البنىىوك وضىىع اسىىتراتٌجٌة وسٌاسىىة واضىىحة لىىن

المعلومىىات ٌىىت مراجعترىىا

وتحىىدٌثرا بشىىكل دوري ،حٌىىث تعتبىىر تلىىك الن ىىـ مىىن أه ى العوامىىل فىىى الحفىىا علىىى سىىبلمة
األداء ودقـة اتخاا القرار كما تعمل على تدعٌ القـدر على الحد من المخاطر والتحوط منرىا
مما ٌستدعى أن ٌتوافر لدى البنك ما ٌلـى-:
 1/1/3ن

متكاملة إلدار المعلومات مع تدفق مناسب للبٌانات عبر كافة مستوٌات الرٌكىل

التن ٌمى.
 2/1/3ن

معلومات فعالىة تىدع قىدر مجلىس اإلدار واإلدار العلٌىـا علىى اتخىاا مىا ٌلىز

من قرارات فً الوقت المناسب.
 3/1/3األدوات الفنٌىة والدعىـ البلزمٌىـن للتؤكىد مىىن دقىـة البٌانىات واسىتمرار العملٌىات مىىن
خبلل ن ا لتكنولوجٌا المعلومات ٌتوافر به ما ٌلً كحد أدنً:


بنٌة تحتٌة تكنولوجٌة توفر االحتٌاجات الجارٌة والمستقبلٌة للبنك.



إجراءات لتؤمٌن المعلومات للحفـا علـً سرٌىـة المعلومىـات المتعلقـىـة بالبنىك
والعمىىىبلء ،وكىىىالك التقٌىىىٌ الىىىدورى لدرجىىىة األمىىىان والحماٌىىىة للن ىىىا واتخىىىاا
اإلجراءات التصوٌبٌة إاا لز األمر.
إجراءات ون



احتٌاطٌىة لحفى البٌانىات والمعلومىات فىً أمىاكن بدٌلىة تسىمح

باستمرار األعمال حتى فى حالة التعطل الكامل للن ا األساسً.


ن ىـا فعىىال للحماٌىىة والكشىىا عىىن المشىىكبلت فىىً الوقىىت المناسىىب بمىىا ٌىىتبلء
ومتطلبات األعمال بالبنك علً أن ٌتضمن بحد أدنـً :
-

ح ر الوصول للبٌانات إال من خبلل من ٌصرح لر بالك من العاملٌن.

-

إ رىىار حىىاالت اختىىراق الن ىىا غٌىىر المصىىرح بىىه والتؤكىىد مىىن أن حىىاالت
االختراق تلك قد ت إخضاعرا للمراجعة الداخلٌة.

-

متابعة حماٌة البٌانات من أٌة أحداث خارجٌة على سبٌل المثىال الحرائىق،
انقطا التٌار الكرربائى ...إل ).

-

قابلٌة الن ا لحف واسترجا المعلومات عندما تقتضى الضرور الك.
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 4/1/3ن ـا كافـً إلدار المعلومــات ) (MISلمتابعة والتحك فً كافـة أنىوا المخاطـىـر
بما ٌضمن إعداد تقارٌر تتس بالدقىة فىً التوقٌىت المناسىب وعرضىرا بصىفة دورٌىة
على اللجان اات العبلقة واإلدار العلٌا ومجلس اإلدار التخاا القرارات المناسبة.
 5/1/3ن ـ معلومات مالٌة ومحاسبٌة تعكس رإٌة صحٌحة للمركز المىالى وتضىمن كفاٌىة
وكفاء المعلومات المتاحة التخىاا القىرارات بمىا ٌتوافىق مىع قواعىد إعىداد وتصىوٌر
القىىوائ المالٌىىة للبنىىوك وأسىىـس االعتىىراا والقٌىىاس الصىىادر عىىن البنىىك المركىىزى
المصرى.
 6/1/3إجراءات معتمد للتؤكىد مىن حفى السىجبلت والقٌىود المحاسىبٌة بآلٌىة من مىة و منىـة
بما ال ٌقـل عن المد المقرر قانونا بما ٌسرل من فحصرا ومراجعتـرا.
 7/1/3مراجعة دورٌة وبصفة خاصة على القٌود المحاسبٌة للتؤكد من دقة إثباترا.
 8/1/3لٌـة للتؤكد من جود المعلومات المالٌة والبٌانات المقدمة للبنك المركزى المصرى.
 9/1/3إجراءات معتمد الختٌـىـار ن ى المعلومىات المالٌىة والمحاسىبٌة المناسىبة وفقـىـؤ لمىـا
صدر من البنك المركىزى المصىرى مىن تعلٌمىات فىى هىاا الشىؤن فضىبل عىن تىوافر
الكوادر المإهلة لضمان فاعلٌة الن

المالٌة والمحاسبٌة.

 15/1/3التحدٌث الدوري ألسالٌـب اإلثبات والتسجٌل المطلوبة ،وأسلوب تشىرٌل واسىترجا
البٌانات والمستندات المإٌد واإلجراءات المحاسبٌة وصبلحٌات إجراء المعامبلت.
 11/1/3مراجعىة داخلٌىىة كافٌىىة واات كفىىاء رقابٌىىـة تدعىىـ ن ىىـ إدار المعلومىىات والتقىىارٌر
وبحٌث ترطى كامل معامبلت البنك على النحو التالً-:


أن تتســ بالدقة والتوافق مع القوانٌن والتشرٌعات.



أن تت وفقا لدلٌل عمل الوحد المعنٌة بتنفٌاها.



أن تنفا من خبلل السلطة المختصة.



أن تعطً صور واضحة عن مدي كفاء أداء أعمال البنك ككل.

 12/1/3وجود مسئول مستقـل عن أمـن المعلومات .Information Security Officer
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2/3

نظـم التقارٌـر
ٌتعٌن علً البنك وضىع إجىراءات محىدد تتىٌح الرقابىة علىً تىداول التقىارٌر بىٌن المسىتوٌات
اإلدارٌة واإلدارات المختلفة بحٌث ٌتىاح لمرسىل التقرٌىر التصىعٌد للمسىتوي اإلداري األعلىً
بعىىد مىىرور فتىىر محىىدد مىىن عىىد تلقٌىىه رد مىىن الجرىىة المعنٌىىة والىىك ضىىمانا لمتابعىىة اتخىىاا
القىىرارات فىىً وقىىت مناسىىب ،كمىىا ٌجىىب أن تشىىمل ن ىىـ إدار المعلومىىات التقىىارٌر الدورٌىىة
التالٌــة كحد أدنى-:


تقرٌر بإجراءات الرقابة الداخلٌة المنجـز .



تقرٌىىـر عىىن حج ى المخىىاطر التىىً ٌتعىىرب لرىىا البنىىك ومقارنترىىا بالحىىدود الموضىىوعة
والمعتمد .



تقرٌر ٌتضمن أٌة اسىتثناءات أو تجىاوزات ومنرىا علىى سىبٌل المثىال الحىدود ،اآلجىال،
مخالفات شروط الموافقات االئتمانٌة ...،إل ).



تقرٌر عن المراجعة المستندٌة لتنو محف ة االئتمان بالبنك.



تقرٌىىر لمجلىىس اإلدار عىىن مىىدي خسىىائر االضىىمحبلل بالنسىىبة لكىىل عمٌىىل مىىن عمىىبلء
ائتمان الشركات وللمجموعات المتشابرة لعمبلء التجزئة.



تقارٌر نتائج اختبارات التحمل /أسوأ ال روا.



تقىىىارٌر عىىىن فعالٌىىىة عملٌىىىات التحىىىوط وكىىىاا المخىىىاطر المصىىىاحبة للمشىىىتقات المالٌىىىة
المستخدمة فً عملٌات التحوط.



تقرٌىىر ٌعكىىس حجى مخىىاطر أسىىعار العائىىد التىىً ٌتعىىرب لرىىا البنىىك ومقارنترىىا بالحىىدود
المعتمد والموضوعة.



تقرٌر عن نتائج اختبارات الحساسٌة لمخاطر أسعار العائد.



تقىارٌر التحقىىق مىىن دقىة إدخىىال البٌانىىات وتعىدٌبلت قاعىىد بٌانىىات العمىبلء علىىى الن ىىا
والتؤكد من تنفٌا العملٌات بمعرفة األفراد المكلفٌن بالك وتحت الرقابة المناسبة.

دلٌل التعلٌمات الرقابٌة
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تقرٌر عن ملخص نتائج مراجعـة وتقٌٌـ السٌاسات واإلجىراءات الخاصىة بكافىـة أنىوا
المخاطر ومدى كفاٌة ن ا القٌاس ،على أن ٌتضمن الك مبلح ىات المراجعىة الداخلٌىة
ومراقبً الحسابات فً هاا الشؤن.



تقرٌر دورى ٌتضمن أسس إجراءات الرقابة الداخلٌة بالبنك على أن ٌشمل ما ٌلى-:
-

توصٌا لئلجراءات األساسٌة التى تت فى مجال الرقابة الداخلٌة.

-

حصر كافة أعمال المراجعة التى تمت عنىد تطبٌىق الرقابىة الدورٌىة ومىدى توافىق
المعامبلت فى حٌنه مع التعلٌمات المكتوبة ومىا تى اتخىااه بشىؤنرا مىن اإلجىراءات
التصحٌحٌة.

-

موجىىـز بىىالترٌرات الرئٌسىىٌة التىىى حىىدثت فىىى مجىىال الرقابىىة الداخلٌىىة والتىىى تمىىت
خبلل فتر المراجعة وبصفة خاصة الترٌرات فى األنشطة وفى المخاطر.

-

تحدٌد مدى فاعلٌة الرقابة الداخلٌة بالفرو والوحدات الخارجٌة.

-

موجز بالخطط األساسٌة المتعلقـة بتطوٌر ن ا الرقابة الداخلٌة.

-

موجز عن كفاء ن ا الرقابة الداخلٌة علً مستوى المجموعة المصرفٌة.

دلٌل التعلٌمات الرقابٌة
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الفصـل الرابع
تعلٌمات حوكمة البنوك
فىى إطىار مىا تقضىى بىه القواعىد الدولٌىة للحوكمىة  Corporate Governanceمىن أهمٌىة
تشكٌل لجان للمراجعة باعتبارهىا أدا معاونىة لمجلىس اإلدار والمسىاهمٌن علىى حىد سىواء وحرصىا مىن
البنك المركزى المصرى على تحقٌق مزٌد من الدع لن

الرقابة الداخلٌة المطبقة بالبنوك ،فقد سىبق أن

قرر مجلس إدار البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقىد بتىارٌ ٌ 6ونٌىه  2002بىؤن ٌلتىز كىل بنىك
بتشكٌل لجنة للمراجعة ٌكون تشىكٌلرا ودورٌىة اجتماعاترىا ومرامرىا وفقىا للقواعىد االسترشىادٌة الصىادر
عن البنك المركزى المصرى فى هاا الشىؤن ،وعلىى أن ٌىوافى البنىك المركىزى المصىرى –خىبلل ثبلثىة
أشىىىرر مىىىن تىىىارٌ صىىىدور هىىىاا القىىىرار– بىىىاإلجراءات المتخىىىا لتشىىىكٌل اللجنىىىة وتحدٌىىىد اختصاصىىىاترا
ومسئولٌاترا1وٌتعٌن على كل بنك موافا قطا الرقابة واإلشراا بتشكٌل اللجنة الداخلٌة للمراجعة به.2

تعلٌمات حوكمة البنوك
 .1مفهوم الحوكمة

3

4

 1-1الحوكمة هً مجموعة العبلقات بٌن إدار البنك ومجلس إدارته وحملة األسر به وأصحاب
المصالح األخرى ،مع تحدٌد واضح للسلطات والمسئولٌات لكل منر  .وتتناول الحوكمة األسلوب
الاي ٌتبعه المجلس واإلدار العلٌا للبنك لتوجٌه ومباشر شئونه وأنشطته الٌومٌة ،والتً تإثر
على ما ٌؤتً:
1-1-1

وضع االستراتٌجٌات وتحدٌد األهداا.

2-1-1

تحدٌد مستوى المخاطر المقبول للبنك.

3-1-1

مباشر أعمال وأنشطة البنك الٌومٌة.

4-1-1

إقامة التوازن بٌن االلتزا بالمسئولٌة تجاه المساهمٌن وحماٌة مصالح المودعٌن وأخا
مصلحة أصحاب المصالح األخرى فً االعتبار.

5-1-1

التؤكد من أن نشاط البنك ٌت بؤسلوب من وسلٌ وفً إطار االلتزا بالقوانٌن والضوابط
السارٌة.

6-1-1

إتبا سٌاسات فعالة لئلفصاح والشفافٌة.

1

كتاب قطا الرقابة واإلشراا رق  262الصادر بتارٌ ٌ 16ونٌه  2002قرار مجلس إدار البنك المركزى المصرى الصادر
بتارٌ ٌ 6ونٌه .)2002
2
كتاب قطا الرقابة واإلشراا الصادر بتارٌ  4نوفمبر .2004
3
كتاب السٌد نائب محاف البنك المركزى المصرى الصادر بتارٌ  23أغسطس .2011
4
وفقا للتعرٌا الوارد بمباد من مة دول التعاون االقتصادي والتنمٌة ) (OECD principlesالصادر عا  2004ووفقا إلرشادات لجنة
بازل الخاصة الحوكمة فً فبراٌر  2006وأكتوبر .2010
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 .2مجلس إدارة البنك

1

 1-2أحكام عامة
1-1-2

ٌجب أن ٌدٌر كل بنك مجلس إدار كاء ٌكون مسئوال بصفة رئٌسٌة عن تحدٌد أهداا
البنك اإلستراتٌجٌة 2والعمل علً تحقٌقرا واإلشراا علً قٌا اإلدار العلٌا بعملرا والتؤكد
من فاعلٌة ن

الرقابة الداخلٌة وإدار المخاطر بالبنك بما ٌضمن الحفا علً سمعة البنك

علً المدى الطوٌل واستقراره ،والك باإلضافة إلً مرا والتزامات أعضاء المجلس
الوارد بالبند رق  3-2من هاه التعلٌمات.
2-1-2

من أه مسئولٌات المجلس تحدٌد األسلوب األمثل لتطبٌق الحوكمة وفقا لحج أنشطة البنك
ومدي تعقٌدها ،وٌتعٌن علً مجلس اإلدار –فً إطار تدعٌ ن ا الحوكمة -أن ٌقو أوال
بإرساء ثقافة الحوكمة بالبنك بحٌث ٌشمل هاا وضع مٌثاق لسلوكٌات العاملٌن واإلدار العلٌا
والاي ٌعتبر أدا توجٌه للعاملٌن واإلدار العلٌا أثناء قٌامر بمرامر الٌومٌة ،أخاا فً
االعتبار مصلحة المساهمٌن والمودعٌن .وعلى مجلس اإلدار اتخاا الخطوات البلزمة
لنشر األهداا والسلوك المرنً الواجب إتباعه داخل البنك.

3-1-2

ٌقو مجلس اإلدار باعتماد المعاٌٌر المرنٌة والقٌ التً تعبر عن سٌاسات البنك الواجب
إتباعرا من قِبل جمٌع العاملٌن بالبنك واإلدار العلٌا وكالك أعضاء المجلس ،والك مع
ضرور تعزٌز المسئولٌة الفردٌة والجماعٌة فً اإلطار التالً:
 أن تكون ممارسات وتصرفات أعضاء المجلس قدو لكافة المستوٌات اإلدارٌة بالبنك
علً أن ٌنعكس الك علً أداء وتصرفات هاه المستوٌات.
 أن ٌت وضع مٌثاق سلوكٌات للعاملٌن واإلدار العلٌا والفلسفة التً تتبعرا اإلدار فً
إطار العمل ،على أن تشمل معاٌٌر التزا واضحة مستند إلى ثقافة الحوكمة والمعاٌٌر
المرنٌة بالبنك .كما ٌجب أن ٌت نشر مٌثاق السلوكٌات فً جمٌع إدارات البنك وحصول
كل العاملٌن على نسخة منه لقراءته ،والتوقٌع علٌه بما ٌفٌد الك والتعرد بالعمل به.
 أن ٌت إرساء سٌاسة اإلببلط عن الممارسات غٌر المشروعة أو غٌر األخبلقٌة فً
مكان العمل ،وفً هاا اإلطار ٌلتز البنك بوضع سٌاسة خاصة لحماٌة الشخص الاي

1

مجلس إدار البنك وفقا للتعرٌا المشار إلٌه فً الماد  22من قانون الشركات  ،1431/154والعضو المنتدب كما ت اإلشار إلٌه فً
الماد  24من قانون الشركات  1431 /154والماد  35من اات القانون.
2
كما ت اإلشار إلٌرا فً الماد  54من قانون الشركات  1431/154كما ٌلً :لمجلس اإلدار كل السلطات المتعلقة بإدار الشركة والقٌا
بكافة األعمال البلزمة لتحقٌق غرضرا. .....
دلٌل التعلٌمات الرقابٌة

الباب الثانى33/

قا باإلببلط لضمان تشجٌع العاملٌن للمبادر بالكشا عن المخالفات واإلببلط عنرا مع
توفٌر الحماٌة البلزمة لر وضمان السرٌة التامة على أن تت عملٌة اإلببلط بناء على
مستندات أو معلومات محدد ودون انتراك ألٌة قواعد أخبلقٌة متعارا علٌرا بالبنك،
وٌجب أن تإكد القٌ المُتبعة بالبنك األهمٌة البالرة لضرور المناقشة الصرٌحة للمشاكل
التً ت رر فً نطاق العمل والتً ٌنبرً تناولرا فً الوقت المناسب.
 أن ٌجري التؤكد من قٌا اإلدار العلٌا للبنك بوضع وتنفٌا سٌاسات فٌما ٌتعلق
بالتعارب فً المصالح والتؤكد من أن المعامبلت المتعلقة باألطراا المرتبطة بالبنك

1

وبالتحدٌد مع المساهمٌن وكبار التنفٌاٌٌن والمستشارٌن وأعضاء المجلس أو أٌة
شركات اات صلة) ٌت إجراإها باستقبللٌة كما لو كانت األطراا المرتبطة ال عبلقة
لرا ببعب بحٌث ال ٌكون هناك وجود لتضارب فً المصالح ومع مراعا عد
اإلضرار بمصلحة البنك وكل من المساهمٌن والمودعٌن مع ضرور اإلفصاح كتابٌا
عن تلك المعامبلت إلدار االلتزا بالبنك.
 أن ٌعكس هٌكل البنك التن ٌمً مبدأ الشفافٌة والمسائلة والفصل بٌن المرا من خبلل
إرساء ن ا فعال من الضوابط والتوازنات بما ٌضمن اإلشراا المستمر والرقابة
الفعالة على مختلا المستوٌات الو ٌفٌة مع توضٌح دقٌق لسلطات ومسئولٌات كل
منرا ،علما بؤن هناك أربعة مستوٌات إشرافٌة ٌجب توافرها فً هٌكل البنك التن ٌمً
–كحد أدنى– لضمان فاعلٌة هاا الن ا :
 المستو ي اإلشرافً المتمثل فً أعضاء المجلس والك من خبلل عضوٌتر فًالمجلس واللجان التابعة له.
 المستوى اإلشرافً الاي ٌمثله أفراد اإلدار العلٌا. المسئولون عن اإلشراا المباشر على إدارات البنك المختلفة. المستوى اإلشرافً المتمثل فً و ائا البنك المستقلة كإدار المخاطر وإدارااللتزا وإدار المراجعة الداخلٌة.
والك كله مع ضرور التؤكد من تناسب خبرات ومإهبلت العاملٌن كل وفقا لمتطلبات
و ٌفته لضمان قٌامه بمرامه على أكمل وجه.
4-1-2

بوجه عا ٌجب أن ٌكون أي تفوٌب ٌصدر من المجلس محددا فً موضوعه وفً المد
الزمنٌة لسرٌانه.

 1كما هو مشار إلٌرا فً الماد  56من القانون رق  33لسنة  2003والماد  51من اات القانون.
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 2-2تشكٌل المجلس
1-2-2

1

ٌنبرً أن ٌتكون مجلس إدار البنك 2من عدد مبلئ من األعضاء المإهلٌن لمناصبر مع
التنو المناسب فً القدرات والمرارات والخبرات والمعرفة ،على أن ٌتوافر لدٌر الفر
الكامل لمرا مجلس اإلدار واللجان التً ٌشاركون برا ،وٌراعى وجود عضو مجلس إدار
لتمثٌل األقلٌة من المساهمٌن إاا كان إجمالً مساهمتر ٌمثل  %5على األقل من إجمالً
المساهمات.

2-2-2

ٌجب أن ٌكون تشكٌل مجلس إدار البنك بما ٌدع كفاءته وٌمكنه من إبداء راء موضوعٌة
وسلٌمة مستقلة عن راء اإلدار وبعٌد عن أي تعارب فً المصالح.

3-2-2

رئٌس مجلس اإلدارة 3والمسئول التنفٌذي الرئٌسًٌ (CEO) 4جوز أن ٌتولى اات
الشخص رئاسة مجلس إدار البنك ومرا المسئول التنفٌاي الرئٌسً على أن ٌت توضٌح
أسباب الك فً التقرٌر السنوي ،كما ٌجوز الفصل بٌن المنصبٌن وٌت تحدٌد اختصاصات
ومسئولٌات كل منرما والحصول على موافقة مجلس اإلدار علٌه وٌوثق كتابٌا.

4-2-2

ٌكون رئٌس مجلس اإلدارة غٌر التنفٌذي مسئول بصفة رئٌسٌة عن حسن أداء المجلس
بشكل عام وٌقع على عاتقل مسئولٌة إرشاد وتوجٌل المجلس وضمان فاعلٌة أدائل،
وٌجب أن ٌتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصٌة التً تمكنل من الوفاء
بمسئولٌاتل بما فً ذلك ما ٌلً:
 التؤكد من أن اتخاا القرارات ٌت على أساس سلٌ وبناء على دراٌة شاملة بالموضو
مع ضرور التؤكد من وجود لٌة مناسبة لضمان فاعلٌة تنفٌا تلك القرارات فً الوقت
المناسب وأسلوب متابعترا.
 تشجٌع النقاش والنقد وضمان إمكانٌة التعبٌر عن اآلراء المعارضة ومناقشترا فً إطار
عملٌة اتخاا القرار.
 التؤكد من التزا المجلس بإنجاز مرامه علً أكمل وجه بما ٌحقق أفضل مصلحة للبنك
مع ضرور تجنب التعارب فً المصالح.
 الحفا على روابط الثقة بٌن كافة أعضاء المجلس وخاصة بٌن األعضاء التنفٌاٌٌن
وغٌر التنفٌاٌٌن مع ضرور تدعٌ عبلقة المجلس ككل باإلدار العلٌا بالبنك.

1

ٌطبق هاا الجزء أخاا فً االعتبار المواد التً تشٌر إلى تشكٌل المجلس فً قانون الشركات  ،1431/154والماد  40من قانون البنك
المركزي والجراز المصرفً والنقد الصادر بالقانون رق  33لسنة .2003
2
كما هو مشار إلٌه وفقا للماد  22من قانون الشركات  ،1431/154ودون اإلخبلل بالمواد رق  43و 43مكررا من قانون البنك المركزي
والجراز المصرفً والنقد الصادر بالقانون رق  33لسنة .2003
3
كما هو مشار إلٌه وفقا للماد  35من قانون الشركات .1431/154
4
كما هو مشار إلٌه وفقا للماد  24ب) من قانون الشركات .1431/154
دلٌل التعلٌمات الرقابٌة
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 التؤكد من إتاحة المعلومات الكافٌة والدقٌقة فً الوقت المناسب ألعضاء المجلس
والمساهمٌن.
 التؤكد من فاعلٌة ن ا الحوكمة المطبق لدى البنك وكالك فاعلٌة أداء لجان المجلس.
 التؤكد من قٌا كل أعضاء المجلس بإجراء التقٌٌ الااتً الاي ٌشمل مدي التزا العضو
بواجبات و ٌفته واالحتٌاجات البلزمة لرفع كفاءته وفقا لما سٌرد الحقا بالبند .5-2
 دعو مجلس اإلدار لبلنعقاد مر على األقل كل شررٌن ووضع جدول أعماله.
5-2-2
1-5-2-2

التوازن والستقاللٌة فً مجلس إدارة البنك
ٌتعٌن تحقٌق استقبللٌة وموضوعٌة مجلس اإلدار عن طرٌق تدعٌ المجلس بؤعضاء
غٌر تنفٌاٌٌن مإهلٌن اوي كفاء وخبر  .وٌقصد بالعضو غٌر التنفٌاي عضو مجلس
اإلدار الاي ال ٌكون متفرغا إلدار البنك أي لٌس مو فا به) وال ٌتقاضى راتبا
شررٌا أو سنوٌا من البنك وال ٌقد له أٌة استشارات مدفوعة األجر.

2-5-2-2

ٌتعٌن عند تشكٌل المجلس تحقٌق توازن بٌن األعضاء التنفٌاٌٌن ال ٌقل عدده عن
اثنٌن) وغٌر التنفٌاٌٌن وبالاات األعضاء المستقلٌن غٌر التنفٌاٌٌن) حٌث ٌقلل الك من
احتماالت تركز السلطة وهٌمنة شخص أو أكثر دون باقً األعضاء على عملٌة اتخاا
القرار وحتى ٌتمكن المجلس من الرقابة علً أعمال اإلدار التنفٌاٌة ،وٌجب أن ٌكون
أغلبٌة أعضاء المجلس من غٌر التنفٌاٌٌن مع مراعا أال تزٌد مد عضوٌة مجلس
اإلدار للعضو غٌر التنفٌاي عن دورتٌن متتالٌتٌن وبمد أقصاها ست سنوات ما ل
تكن هناك مبررات قوٌة ومحدد ٌت اإلفصاح عنرا للبنك المركزي المصري.

3-5-2-2

ٌجب أن ٌُفصح المجلس فً تقرٌره السنوي عن كل األعضاء غٌر التنفٌاٌٌن الاٌن
ٌعتبره البنك أعضاء مستقلٌن ،وٌت تقدٌ مقترحات بشؤن ترشٌحر من خبلل لجنة
الحوكمة والترشٌحات وٌعرب على المجلس ألخا موافقة الجمعٌة العامة ،وٌكون
عضو المجلس مستقبل إاا ما توافرت لدٌه الشروط التالٌة:
 أن ٌكون من اوي الخبر .
 أال ٌكون مو فا فً البنك أو أحد األطراا المرتبطة به خبلل السنوات الثبلث
السابقة.
 أال تكون له أٌة صبلت قرابة بؤي من أعضاء المجلس أو اإلدار العلٌا أو أي من
األطراا المرتبطة بر حتى الدرجة الرابعة.
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 أال تكون له أي مصالح تتعارب مع واجباته أو ٌكون من شؤنرا أن تإثر فً
حٌدته فً المداوالت واتخاا القرار.
 أال ٌتقاضى من البنك أي راتب أو مبل مالً باستثناء ما ٌتقاضاه مقابل عضوٌته
فً المجلس.


أال ٌكون مساهما رئٌسٌا 1بالبنك أو ٌمثله.

 أال ٌكون شرٌكا لمراجع حسابات البنك أو مو فا لدٌه خبلل السنوات الثبلث
السابقة.
 أال تكون قد مضت على عضوٌته أكثر من ست سنوات متتالٌة.
6-2-2

ٌتعٌن على كل بنك تحدٌد فرد ــمن اوي الكفاء وعلً دراٌة وفر كا ٍ
ا باألعمال
المصرفٌةــ ٌُعرد إلٌه بمسئولٌة أمانة سر المجلس  ،2وٌجوز تشكٌل إدار ألمانة السر،
وال ٌقتصر دورها علً تدوٌن محاضر اجتماعات المجلس بل ٌمتد لٌشمل ما ٌلً على
سبٌل المثال ال الحصر:
 اإلعداد الجتماعات المجلس والموضوعات التً تطرح فً الجلسة األجند )
وتحضٌر المعلومات والتفاصٌل الخاصة براه الموضوعات وإرسالرا إلى أعضاء
المجلس فً وقت كافً قبل االجتما .
 متابعة تنفٌا قرارات المجلس فً إطار اآللٌة الموضوعة لراا الررب.
 حف وتوثٌق كل ما ٌتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة علٌه ،مع التؤكد
من حصول المجلس على المعلومات الرامة فً وقت مناسب.
 التنسٌق مع رئٌس وحد االلتزا وكالك كافة إدارات البنك لعرب نتائج أعمالرا على
المجلس.
 التنسٌق مع كافة لجان المجلس بما ٌكفل االتصال الفعال بٌن تلك اللجان ومجلس
اإلدار .

1

وفقا لما ورد بكتاب قطا الرقابة واإلشراا بالبنك المركزي المصري بتارٌ  5مارس ٌ 2006قصد بكبار المساهمٌن أي شخص
طبٌعً أو اعتباري ٌمتلك بمفرده و/أو مع أطرافه المرتبطة نسبة  %10فؤكثر من رأس مال البنك المصدر  .الك أخاا فً االعتبار
المفرو الوارد بالماد  51من قانون البنك المركزي والجراز المصرفً والنقد الصادر بالقانون رق  33لسنة .2003
2
وفقا للماد  31من قانون الشركات رق ٌ 1431/154جب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس اإلدار بصفة منت مة عقب كل جلسة فً
دفتر خاص ٌوقع علٌه الرئٌس وأمٌن السر .وٌسري علً هاا الدفتر الشروط واألوضا الخاصة بدفاتر الجمعٌة العامة .
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 التنسٌق مع لجنة الحوكمة والترشٌحات فً إطار إتاحة ما ٌلز من معلومات لمساند
رئٌس المجلس فً عملٌة تقٌٌ األعضاء واللجان والمقترحات التً ٌقدمرا المجلس
للجمعٌة العامة فٌما ٌخص اختٌار أو استبدال أحد األعضاء.
 العمل على أن ٌكون أعضاء المجلس على عل بؤه ما قد ٌستحدث من مسئولٌات
إشرافٌة أو قانونٌة نتٌجة حدوث تطورات فً عملٌات /أنشطة البنك أو فً اإلطار
القانونً الخاضع له ،والك فً حدود مسئولٌاته ودون تعارب مع دور اإلدارات
المعنٌة براه الموضوعات.
 تقدٌ المعلومات البلزمة عن البنك لؤلعضاء الجدد وتقدٌمر لباقً األعضاء.

 3-2مسئولٌات والتزامات المجلس
1-3-2

ٌكون مجلس إدار البنك مسئوال بشكل مطلق عن اإلشراا على إدار البنك بوجه عا
وٌنبرً أن ٌقو المجلس بالو ائا الرئٌسٌة التالٌة 1لتدعٌ ن ا الحوكمة بالبنك وضمان
فاعلٌته:

1-1-3-2

اعتماد التوجرات االستراتٌجٌة واألهداا الرئٌسٌة للبنك واإلشراا علً تنفٌاها والتؤكد
من نشرها بٌن العاملٌن بالبنك.

2-1-3-2

اعتماد الرٌكل التن ٌمً وتحدٌد هٌكل الصبلحٌات والمسئولٌات فً البنك.

3-1-3-2

اختٌار كبار التنفٌاٌٌن من أعضاء اإلدار العلٌا بالبنك واإلشراا علٌر واستبدالر إاا
لز األمر والك بعد أخا رأي المسئول التنفٌاي الرئٌسً.

4-1-3-2

اإلشراا على اإلدار العلٌا بالبنك ومتابعة أدائرا ومسائلة اإلدار والحصول منرا على
شرح وتفسٌر واضح لموضو المسائلة ،وٌنبرً أن ٌتاح ألعضاء مجلس اإلدار كافة
المعلومات المادٌة والرامة فً الوقت المناسب حتى ٌتمكنوا من تقٌٌ أداء اإلدار .

 5-1-3-2االجتما

دورٌـا باإلدار العلٌـا وإدار المراجعة الداخلٌة بالبنك لمراجعة ومناقشة

السٌاسات المعمول برا ومتابعة التقد فً خطوات تنفٌا أهداا البنك االستراتٌجٌة،
وٌتعٌن على أعضاء المجلس غٌر التنفٌاٌٌن االجتما سوٌا بحضور رئٌس المجلس
مر على األقل سنوٌا وبدون أعضاء المجلس التنفٌاٌٌن.

1

فً ضوء ما ورد بإرشادات لجنة بازل فبراٌر ”“Enhancing Corporate Governance for banking organizations
.2006
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6-1-3-2

الرقابة واإلشراا على أعمال البنك ،مع مراعا أال تض مرا المجلس ممارسة األعمال
التنفٌاٌة حٌث ٌكون الك من اختصاص اإلدار العلٌا.

7-1-3-2

رقابة وإدار أي تعارب محتمل فً مصالح إدار البنك ،وأعضاء مجلس اإلدار
والمساهمٌن بما فً الك إساء استخدا أصول البنك وإساء استربلل عملٌات األطراا
المرتبطة ،باإلضافة إلى وضع قواعد تن

ما ٌمكن لرئٌس وأعضاء المجلس والعاملٌن

بالبنك أن ٌتلقونه من هداٌا .وٌنبرً أن ٌقو المجلس باإلفصاح البلز  ،1بما فً الك
اإلفصاح للبنك المركزي المصري ،عن سٌاسات البنك المتعلقة بتجنب التعارب فً
المصالح والمعلومات الخاصة بالمعامبلت مع األطراا المرتبطة.
8-1-3-2

اعتماد أعضاء المجلس لسٌاسات اإلفصاح ومراجعترا دورٌا واإلشراا علً تنفٌاها
والك فً إطار أحكا القانون والمعاٌٌر الدولٌة.

9-1-3-2

التقٌٌ الدوري المستمر لكفاء وفاعلٌة سٌاسة وممارسات الحوكمة والرقابة الداخلٌة
بالبنك.

 11-1-3-2نشر ثقافة الحوكمة بالبنك وتشجٌع جمٌع العاملٌن واإلدار العلٌا علً تطبٌق ممارسات
الحوكمة ،باإلضافة إلً العمل على أن ٌقو البنك بتشجٌع عمبلئه علً تطبٌق قواعد
الحوكمة فً مإسساتر .
 11-1-3-2اإلدراك والفر الواعً للبٌئة الرقابٌة والقانونٌة التً تحٌط بالبنك مع االلتزا بالقوانٌن
واللوائح والضوابط الرقابٌة وضرور استمرار الحوار بٌن أعضاء المجلس والجرة
الرقابٌة بما ٌحقق التفاه المتبادل لوجرات الن ر برٌة تحقٌق السبلمة المالٌة للبنك.
 12-1-3-2تخصٌص الوقت المبلئ والجرود المناسبة من كل األعضاء لحُسن إنجاز المجلس
لمرامه.
 13-1-3-2الموافقة والتصدٌق على االستراتٌجٌات والسٌاسات الخاصة بإدار البنك للمخاطر،
ومراجعترا دورٌا وإعاد تقٌٌمرا ،وكالك الفر الواعً للمخاطر التً ٌتعرب لرا البنك
ووضع حدود مقبولة لرا والتؤكد من اتخاا اإلدار الخطوات البلزمة لتعرٌا وقٌاس
ومتابعة ومراقبة المخاطر وفقا للسٌاسات واالستراتٌجٌات الموضوعة.

 1كما هو مشار إلٌه فً الماد رق  42من قانون الشركات  1431/154على كل عضو فً مجلس إدار الشركة وكل مدٌر من مدٌرٌرا
تكون له مصلحة تتعارب مع مصلحة الشركة فً عملٌة تعرب على مجلس اإلدار إلقرارها ،أن ٌبل المجلس الك وان ٌثبت إببلغه فً
محضر الجلسة ....وعلى مجلس اإلدار إببلط أول جمعٌة عامة بالعملٌات المشار إلٌرا فً الفقر السابقة قبل التصوٌت على القرارات .
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 14-1-3-2اعتماد المجلس للسٌاسات الخاصة بؤسس إدار تكنولوجٌا المعلومات ومراجعترا دورٌا
وبالتحدٌد فٌما ٌتعلق بتؤمٌن سبلمة وسرٌة المعلومات بالبنك.
 15-1-3-2اعتماد السٌاسات الخاصة بالمرتبات والمكافآت ومراجعترا وإعاد تقٌٌمرا دورٌا بما
ٌتسق ومستوى المخاطر الاي ٌتعرب له البنك.
2-3-2

العمل دائما على تحقٌق مصالح المساهمٌن والعاملٌن والمودعٌن وأصحاب المصالح
األخرى وتجنب التعارب فً المصالح واالمتنا عن اتخاا أي قرار أو المشاركة فٌه فً
حالة رور أٌة شبرة تعارب مصالح فً مرا العضو أو التزاماته ،مع بال العناٌة الواجبة
لتحقٌق الك.

3-3-2

االجتما مر على األقل كل شررٌن ،بناء علً دعو رئٌس المجلس ،أو كلما رأي رئٌس
المجلس مبررا لالك .وللمسئول التنفٌاي الرئٌسً بالبنك أن ٌطلب من رئٌس المجلس دعوته
لبلنعقاد علً أن ٌكون مصحوبا بجدول األعمال التً ٌرغب فً عرضرا.

4-3-2

ال ٌجوز أن ٌترٌب أي من أعضاء المجلس عن أكثر من ثلث جلسات المجلس خبلل
السنة ،وإال وجب علً رئٌس المجلس إخطار الجمعٌة العامة للبنك ،لكً تتخا ما تراه
بشؤن الك.

4-2

قنوات التصال والتطوٌر المهنً

1-4-2

ٌتعٌن على البنك االهتما بطرق االتصال المختلفة وإقامة قنوات مناسبة لبلتصال الفعال
وتبادل المعلومات بٌن أعضاء مجلس اإلدار واإلدار العلٌا وو ائا الرقابة المختلفة
بالبنك وفقا لسلطات ومرا كل منر حٌث ٌساعد الك مختلا المستوٌات اإلدارٌة فً البنك
على أداء مرامرا على أكمل وجه ،على أن ٌت تبادل المعلومات بصور كاملة ودقٌقة وفً
الوقت المناسب.

2-4-2

ٌجب أن ٌحصل أعضاء المجلس على المعلومات الرامة فً الوقت المناسب وبصور
واضحة ودقٌقة لٌتمكنوا من الوفاء بواجباتر وأداء مرامر على أكمل وجه.

3-4-2

ٌتعٌن تنمٌة المرارات الفنٌة ألعضاء المجلس بصفة مستمر خاصة األعضاء من خارج
القطا المالً أو المصرفً من خبلل الوسائل المختلفة لتحقٌق الك.
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تقٌٌم كفاءة أداء مجلس إدارة البنك

5-2

ٌجىىب أن ٌقىىو مجلىىس إدار البنىىك بإتبىىا ن ىىا محىىدد إلجىىراء تقٌىىٌ ااتىىً علىىى مسىىتوي المجلىىس
ولجانه كوحد واحد وعلى مستوي أداء كل عضو من األعضاء علىى حىد  ،وبحٌىث ٌشىمل مىدي
التىىزا العضىىو بواجبىىات و ٌفتىىه واالحتٌاجىىات البلزمىىة لرفىىع كفاءتىىه وتقىىع مسىىئولٌة تقٌىىٌ أداء
األعضاء علً عاتق رئٌس المجلس.

لجان المجلس

6-2


1

تلعب لجان المجلس دورا هاما فً دع مجلس اإلدار خبلل عملٌة اتخاا القرار خاصة عند
قٌا رئٌس مجلس اإلدار بمرا المسئول التنفٌاي الرئٌسً فً نفس الوقت.



ٌقو مجلس إدار البنك بوضع القواعد واإلجراءات البلزمة لتشكٌل لجانه وتحدٌد
اختصاصاترا وصبلحٌترا ومد عملرا مع ضرور اإلفصاح عن تلك القواعد واإلجراءات
بشكل واضح .كما ٌنبرً أن ٌقو المجلس بالمتابعة المستمر ألعمال اللجان للتؤكد من فاعلٌة
دورها الك مع إمكانٌة دمج بعب اللجان وفقا لتناسب اختصاصاترا.



ضمان سرولة حصول اللجان على المعلومات الكافٌة من اإلدار وكالك إمكانٌة استعانة
اللجان بالموارد واالستشارات الخارجٌة ،لتسرٌل انجازها لمرامرا على أكمل وجه.



ٌمكن لمجلس إدار البنك تفوٌب بعب المسئولٌات المتعلقة بالحوكمة إلحدى لجانه.



ٌراعً عند تشكٌل اللجان أن ترتبط خبرات أعضاء اللجان بالمرا الموكلة لكل منر خاصة
من حٌث الجوانب المالٌة والمصرفٌة واالقتصادٌة والقانونٌة.



مع عدم اإلخالل بؤحكام القانون بشؤن تشكٌل كل من لجنة المراجعة واللجنة التنفٌذٌة،
ٌقوم كل بنك بتشكٌل عدة لجان تابعة لمجلس اإلدارة منها لجنة المخاطر ،لجنة المرتبات

والمكافآت ،لجنة الحوكمة والترشٌحات .وفٌما ٌلً أهم اختصاصات تلك اللجان:

1-6-2

اللجنة التنفٌذٌة

2-6-2

تشكٌل اللجنة وفقا لما ورد بالماد رق  32من القانون رق  33لسنة  2003وتكون
اختصاصاترا كما ورد بالماد رق  24من البلئحة التنفٌاٌة لاات القانون.

 3-6-2لجنة المراجعة
ٌ 1-2-6-2ت تشكٌل اللجنة من ثبلثة أعضاء مجلس إدار غٌر تنفٌاٌٌن وفقا للماد  32من القانون
رق  33لسنة  2003مع ضرور توافر الخبر المبلئمة وضمان تحقٌق التوازن
1

كما هو مشار إلٌه بالماد  24أ) من قانون الشركات  1431/154لمجلس اإلدار أن ٌفىوب أحىد أعضىائه أو لجنىة مىن بىٌن أعضىائه فىً القٌىا بعمىل معىٌن
أو أكثر. .....

دلٌل التعلٌمات الرقابٌة

الباب الثانى46/

المطلوب فً القدرات والمعرفة والدراٌة الكافٌة بالموضوعات المالٌة ومجاالت المراجعة
والمحاسبة ،فٌما ٌتناسب مع حج البنك ومدي تعقد عملٌاته.
 2-2-6-2من أه و ائا لجنة المراجعة متابعة أعمال إدار المراجعة الداخلٌة بالبنك ،وتحدٌدا فٌما
ٌخص سبلمة ن

الرقابة الداخلٌة ،وٌقو رئٌس وحد المراجعة الداخلٌة بالبنك برفع

التقارٌر مباشر إلى لجنة المراجعة ومجلس اإلدار الك إضافة إلً و ائا لجنة
المراجعة كما ورد بالماد  22من البلئحة التنفٌاٌة للقانون رق  33لسنة .2003
ٌ 3-2-6-2كون للجنة المراجعة دور ها وفعال فٌما ٌخص العبلقة مع المراجعٌن الخارجٌٌن للبنك
والتنسٌق معر كالك توفٌر سبل االتصال المباشر بٌن المراجعٌن الخارجٌٌن واللجنة.
وتتحمل اللجنة المسئولٌة المباشر عن التالً:
 اقتراح تعٌٌن المراجعٌن الخارجٌٌن أو عزلر وكالك تحدٌد أتعابر ومكافآتر .
 االتفاق على نطاق المراجعة مع المراجعٌن الخارجٌٌن.
 استبل تقارٌر المراجعة والتؤكد من اتخاا إدار البنك اإلجراءات التصحٌحٌة البلزمة
فً الوقت المناسب تجاه المشاكل التً ٌت التعرا علٌرا من قبل المراجعٌن الخارجٌٌن
وكالك نواحً القصور ونقاط الضعا فً ن

الرقابة الداخلٌة وعد االلتزا

بالسٌاسات والقوانٌن السارٌة.
ٌ 4-2-6-2تعٌن موافا البنك المركزي المصري ـ بصفة ربع سنوٌة ـ بصور من التقرٌر الصادر
عن اجتما اللجنة المنصوص علٌه بالماد  32من القانون رق  33لسنة  2003والماد
 23من البلئحة التنفٌاٌة لاات القانون والاي ٌتضمن أه المبلح ات واإلجراءات المتخا
أو أٌة موضوعات اات أهمٌة.

 4-6-2لجنة المخاطر
1-3-6-2

ٌكون أغلبٌة أعضائرا من أعضاء المجلس غٌر التنفٌاٌٌن ،وال ٌقل عدد أعضائرا عن
ثبلثة أعضاء وٌكون رئٌس اللجنة عضو غٌر تنفٌاي ،علً أن ٌت دعو رئٌس إدار
المخاطر بالبنك لحضور اجتماعات اللجنة.

2-3-6-2

من أه اختصاصات اللجنة متابعة و ائا إدار المخاطر بالبنك ،كما تقو اللجنة
بمتابعة مدى االلتزا باالستراتٌجٌات والسٌاسات المشار إلٌرا بالبند  )3-3-6-2أدناه
من خبلل التقارٌر المرسلة لرا من إدار المخاطر .ومن جرة أخرى ترفع اللجنة تقارٌر
دورٌة إلى المجلس.
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3-3-6-2

تقو اللجنة بتقدٌ مقترحاترا بشؤن االستراتٌجٌات والسٌاسات الخاصة بإدار البنك
للمخاطر بما فً الك االستراتٌجٌات الخاصة برأس المال وإدار السٌولة ومخاطر
االئتمان والسوق والمخاطر التشرٌلٌة ومخاطر االلتزا والسمعة وأٌة مخاطر أخرى قد
ٌتعرب لرا البنك) وعلى مجلس إدار البنك الموافقة والتصدٌق علٌرا بعد إدخال ما
ٌراه من تعدٌبلت.

4-3-6-2

ٌقع على عاتق اإلدار العلٌا للبنك مسئولٌة وضع هٌكل و ائا إدار المخاطر
وتحدٌد مرامرا التً ٌتعٌن عرضرا على لجنة المخاطر وموافقة مجلس اإلدار
علٌرا.

 5-6-2لجنة المرتبات والمكافآت
1-4-6-2

ُتشكل اللجنة من ثبلثة من أعضاء المجلس غٌر التنفٌاٌٌن وٌُفضل أن ٌكون رئٌس
اللجنة من المستقلٌن.

2-4-6-2

تكون اللجنة مسئولة مسئولٌة مباشر عن تحدٌد مكافآت كبار التنفٌاٌٌن بالبنك وتقدٌ
مقترحاترا بشؤن مكافآت أعضاء المجلس 1علً أن ٌشمل الك كافة المعامبلت المالٌة
بما فٌرا المرتبات والبدالت والمزاٌا العٌنٌة وأسر التحفٌز وأٌة عناصر أخري اات
طبٌعة مالٌة ،أخاا فً االعتبار األهداا المرتقب تحقٌقرا.

3-4-6-2

ضرور االهتما بو ائا الرقابة الداخلٌة بالبنك إدار المخاطر وإدار االلتزا
والمراجعة الداخلٌة) من حٌث اإلثابة و ُتحدد وفقا لما ت تحقٌقه من أهداا دون اإلخبلل
باستقبللٌتر .

4-4-6-2

تتولى اللجنة تحلٌل نتائج دراسة ومراجعة مستوي المرتبات الممنوحة من البنك
ومقارنترا بالمإسسات األخرى للتحقق من قدر البنك علً استقطاب أفضل العناصر
واالحتفا

برا ،مع إمكانٌة االستعانة برئٌس الموارد البشرٌة ودعوته لحضور

اجتماعات اللجنة.
5-4-6-2

تكون اللجنة مسئولة عن إعداد سٌاسات واضحة ومكتوبة فٌما ٌخص المرتبات
والمكافآت بالبنك وٌت مراجعترا دورٌا وإعاد تقٌٌمرا بما ٌتماشى مع مستوي المخاطر
الاي ٌتعرب له البنك ،مع إٌضاح األسس القائمة علٌرا .وٌتعٌن أن ٌقو المجلس
بالتصدٌق علٌرا وٌت اإلفصاح عن تلك السٌاسات متضمنا اإلفصاح عن القٌمة

 1أخاا فً االعتبار ما ورد فً هاا الشؤن بالقوانٌن السارٌة خاصة الماد  24والماد  33من قانون الشركات .1431/154
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اإلجمالٌة لما ٌتقاضاه العشرون أصحاب المكافآت والمرتبات األكبر فً البنك
مجتمعٌن ،وعلى أن ٌشمل الك المرتبات والبدالت والمزاٌا العٌنٌة وأسر التحفٌز وأٌة
عناصر أخرى اات طبٌعة مالٌة.
6-4-6-2

ٌتعٌن أن تؤخا اللجنة فً اعتبارها ،عند القٌا بؤعمالرا ،ما ٌلً:
 أن ٌت أخا أهداا البنك طوٌلة األجل فً االعتبار لدى وضع سٌاسات المرتبات
والمكافآت وباألخص عد ربط مكافآت أعضاء لجان المجلس واإلدار العلٌا للبنك
بؤهداا قصٌر األجل فقط.
 عند اقتراح مكافآت أعضاء المجلس غٌر التنفٌاٌٌن بما فٌرا بدالت حضور
اللجان) ٌإخا فً االعتبار مشاركاتر الفعلٌة فً المجلس مع عد ربطرا بؤداء
البنك قصٌر األجل.
 إمكانٌة التحك فً حج األجور المترٌر بحٌث ال تحد من قدر البنك على تدعٌ
القاعد الرأسمالٌة.
 تحدٌد حج األجور المترٌر  ،مع إمكانٌة وضع حد أقصى لرا ،وطرٌقة توزٌعرا
على إدارات البنك بناء على حج المخاطر التً ٌتعرب لرا وخاصة مخاطر
السٌولة ورأس المال المطلوب لترطٌة تلك المخاطر.
 فً حالة منح مكافآت فً صور أسر أو حقوق ملكٌةٌ ،جب أن تكون وفقا
للمستوى الو ٌفً ،مع وضع حد أدنى للحٌاز وفتر االحتفا بتلك األدوات.
 بالنسبة للعاملٌن الاٌن ٌكون لو ائفر أثر كبٌر على مستوى المخاطرٌ ،نبرً أن
تعكس أجوره المترٌر مستوى أداء البنك والمخاطر التً تعرب لرا وأن ٌت
تحدٌدها بصفة دورٌة لمد ال تزٌد عن سنة ،وصرفرا وفقا لمعاٌٌر قٌاس األداء
المحدد من قِبل البنك.

6-6-2

لجنة الحوكمة والترشٌحات
تتكون اللجنة من ثبلثة من أعضاء المجلس غٌر التنفٌاٌٌن ،و ٌقع على عاتق اللجنة
مسئولٌة ما ٌلً:
 التقٌٌ الدوري لن ا الحوكمة بالبنك.
 اقتراح ما هو مبلئ من ترٌٌرات على سٌاسات الحوكمة المعتمد من مجلس
اإلدار .
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 إعداد تقرٌر حوكمة للبنك ككل بصفة دورٌة.
 مراجعة التقرٌر السنوي للبنك وباألخص فٌما ٌتعلق ببنود اإلفصاح وغٌرها من
البنود التً تخص الحوكمة.
 دراسة مبلح ات تفتٌش البنك المركزي المصري على ن ا الحوكمة وأخاها فً
االعتبار.
 حف وتوثٌق ومتابعة التقارٌر الخاصة بتقٌٌ أداء المجلس.
 تقدٌ مقترحات فٌما ٌتعلق بترشٌح األعضاء المستقلٌن ،كالك تقدٌ مقترحات بشؤن
تعٌٌن أو تجدٌد عضوٌة أو استبعاد أحد األعضاء.

 .3العالقة بٌن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلٌا بالبنك والتحدٌد الواضح للسلطات والمهام
ٌ 1-3عتبر التعاون بٌن المجلس واإلدار العلٌا للبنك من أه ركائز الحوكمة الفعالة ،مع تحدٌد واضح
للسلطات والمرا لكل منرما ،وٌقو المجلس بدور ها فً اإلرشاد والقٌاد  .وٌتمثل دور اإلدار
العلٌا فً إعداد وتنفٌا االستراتٌجٌات والسٌاسات المعتمد من قِبل المجلس التً تتضمن مستوى
المخاطر المقبول لدى البنك ،مع تؤكٌد ضرور استقبللٌة المجلس وأعضائه عن اإلدار العلٌا،
وعد وجود أٌة عبلقات قد تإثر على موضوعٌة األعضاء فً اتخاا القرارات.
ٌ 2-3نبرً على المجلس التؤكد من قٌا اإلدار العلٌا بتفعٌل السٌاسات المتعلقة بمنع أو الحد من
األنشطة والعبلقات أو ال روا التً ٌمكن أن ُتضعا من جود ن ا الحوكمة بالبنك وعلى
سبٌل المثال ال الحصر تعارب المصالح ،اإلقراب الداخلً ،1باإلضافة إلى تمتع األطراا
اوي الصلة أو مإسسات بعٌنرا بمعاملة خاصة كاإلقراب مع منح تٌسٌرات خاصة ال تمنح
لعمبلء البنك اآلخرٌن) ،إضافة إلى الك التؤكد من تفر المجلس واإلدار العلٌا للرٌكل العا للبنك
وحج عملٌاته.
ٌ 3-3تعٌن أن ٌتوافر لدى كل بنك دلٌل إرشادات ٌوضح السلطات والمسئولٌات على مستوى البنك
وٌشتمل على أه إجراءات العمل وواجبات كل من المجلس واإلدار العلٌا للبنك.
ٌ 4-3تحمل المجلس واإلدار العلٌا مسئولٌة وضع وتدعٌ المعاٌٌر المرنٌة واألخبلقٌة وتعزٌز ثقافة
الرقابة الداخلٌة فً البنك وٌتعٌن وضع سٌاسات محدد خاصة بالممارسات المتعلقة بتلك المعاٌٌر
والتؤكٌد على ضرور متابعة تنفٌاها من قبل العاملٌن.

1

أخاا فً االعتبار الماد  61من القانون رق  33لسنة ٌ 2003ح ر علً البنك تقدٌ تموٌل أو مبال تحت الحساب أو تسرٌبلت ائتمانٌة أو
ضمان من أي نو لرئٌس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبً حساباته. ...........
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 5-3اإلدارة العلٌا
 1-5-3ه كبار التنفٌاٌٌن بالبنك الاٌن ٌقع على عاتقر مسئولٌة اإلشراا الٌومً على أعمال
البنك ،على سبٌل المثال ال الحصر ،رئٌس اإلدار المالٌة ،رئٌس إدار االلتزا  ،رئٌس
إدار المخاطر ومسئول المراجعة الداخلٌة بالبنك ،رئٌس العملٌات بالبنك وغٌره من
رإساء القطاعات ومدٌري العمو بالبنك.
ٌ 2-5-3جب أن ٌتمتع أفراد اإلدار العلٌا بالخبر والمعرفة والقدرات الضرورٌة لممارسة
اإلدار والقٌاد الجٌد للعاملٌن ،حٌث تعتبر اإلدار العلٌا هً المسئول األول واألساسً
عن أداء البنك أما المجلس.1
ٌ 3-5-3جب أن تتابع اإلدار العلٌا ،كل فً حدود اختصاصه ،أداء مدٌري إدارات وأقسا البنك
فٌما ٌتعلق بؤنشطة البنك وعملٌاته ومتابعة مدي اتساقرا بإجراءات العمل والسٌاسات
الموضوعة من قبل المجلس ،كالك فإن اإلدار العلٌا مسئولة – تحت إشراا المجلس –
عن وضع ن ا رقابة داخلٌة فعال على مستوى البنك ،أخاا فً االعتبار ضرور أن
ٌشترك أكثر من فرد فً اتخاا القرارات الرامة للتؤكد من موضوعٌة القرار وتجنب
تعارب المصالح.
ٌ 4-5-3جب أن تتؤكد اإلدار من حُسن تفر العاملٌن علً مستوي البنك والتزامر
باالستراتٌجٌات واألهداا والسٌاسات.
ٌقو مجلس اإلدار باإلشراا على أعمال اإلدار العلٌا للبنك ومدي اتساقرا مع سٌاسات المجلس

6-3

باعتبار الك جزء هاما من ن ا الضوابط والتوازنات الاي ٌجب توافره فً ن ا الحوكمة
الفعال كما ورد بالبند . 3-1-2

 .4الستخدام األمثل لنتائج أعمال المراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن ووظائف الرقابة الداخلٌة
بالبنك
 لضمان تحقٌق ن ا فعال للحوكمة بالبنكٌ ،حتاج مجلس اإلدار إلى تعاون ومساند المراجعٌن
الداخلٌٌن والخارجٌٌن وكالك و ائا الرقابة الداخلٌة بالبنك إدار المخاطر وإدار االلتزا وإدار
المراجعة الداخلٌة) ،وعلى كل من المجلس واإلدار العلٌا أن ٌُحسنوا استخدا نتائج أعمال هاه
اإلدارات ومبلح ات وتقارٌر المراجعٌن الخارجٌٌن للبنك.

1

كما هو مشار إلٌه فً الماد رق  32من قانون الشركات ٌ... 1431/154باشر المدٌر العا أعماله تحت إشراا العضو المنتدب أو
رئٌس مجلس اإلدار إاا كان ٌقو بؤعمال اإلدار الفعلٌة وٌكون مسئوال أمامه.
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 االستخدا األمثل لتوصٌات ومبلح ات اإلدارات المشار إلٌرا أعبله ٌساعد على التحقق من
المعلومات التً تقر عنرا اإلدار بشؤن صحة عملٌات البنك وأدائه.
ٌ لز الفصل بٌن مرا مسئولً و ائا الرقابة الداخلٌة للبنك بحٌث ٌعملوا باستقبللٌة عن بعضر
البعب ،وٌكون االتصال مباشر بٌن أي من الو ائا الماكور أعبله ومجلس إدار البنك واإلدار
العلٌا.
ٌ قع على عاتق المجلس واإلدار العلٌا للبنك مسئولٌة ضمان توافر الموارد الكافٌة إلدار المخاطر،
وإداراتً االلتزا والمراجعة الداخلٌة وتوفٌر ما ٌلز تلك اإلدارات من عاملٌن اوي كفاء وخبر
تناسب احتٌاجاتر .

 1-4وظٌفة المراجعة الداخلٌة
 1-1-4ضرور اإلفصاح عن و ائا وسلطات ومسئولٌات إدار المراجعة الداخلٌة بالبنك على أن
ٌت توثٌقرا كتابٌا.
 2-1-4من أه المسئولٌات التً تتحملرا إدار المراجعة الداخلٌة بالبنك:
 تقٌٌ مدى كفاٌة ن

الرقابة الداخلٌة بالبنك بما ٌتضمن و ٌفتً إدار المخاطر

وااللتزا ) ،ورفع التقارٌر بالمبلح ات التً ت الكشا عنرا.
 تقٌٌ مدي االلتزا لدي تنفٌا أعمال البنك بؤقسامه المختلفة وفقا إلجراءات العمل
والسٌاسات الموضوعة.
 تقٌٌ كفاء اإلجراءات والسٌاسات الموضوعة وتناسبرا مع تطورات العمل والسوق.
 متابعة تصوٌب المبلح ات الوارد بتقارٌر المراجعة الداخلٌة.
 3-1-4التؤكٌد على ضرور االتصال المباشر بٌن إدار المراجعة الداخلٌة وكل من المجلس واإلدار
العلٌا للبنك ولجنة المراجعة ،وتقو إدار المراجعة الداخلٌة برفع التقارٌر مباشر إلٌر
وخاصة عند وجود أٌة مبلح ات أو مقترحات تردا إلً تحسٌن كفاء ن

الرقابة الداخلٌة

بالبنك.
ٌ 4-1-4جب أن ٌت متابعة المبلح ات والمقترحات التً ترفعرا إدار المراجعة ،من قبل المستوي
اإلداري المختص بردا التؤكد من صحة مبلح اتر وإعداد تقارٌر دورٌة بردا المتابعة
لتنفٌاها.
 5-1-4للمجلس واإلدار العلٌا للبنك دور فً تعزٌز أهمٌة المبلح ات التً ت الكشا عنرا من قبل
إدار المراجعة الداخلٌة بالبنك وخاصة األمور المتعلقة بإدار المخاطر ون

الرقابة الداخلٌة،

والك عن طرٌق اآلتً:
دلٌل التعلٌمات الرقابٌة
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 ضرور العمل باستمرار على تؤكٌد أهمٌة و ائا المراجعة والرقابة الداخلٌة وتعمٌ
تلك الرإٌة على مستوي البنك لضمان توعٌة كل العاملٌن بؤهمٌة وفاعلٌة وجود تلك
الو ائا بالبنك.
 االستفاد المثلً وفً الوقت المناسب بالمبلح ات التً قامت إدار المراجعة الداخلٌة
بالكشا عنرا ،علً أن تقو اإلدار العلٌا باتخاا اإلجراءات التصحٌحٌة المبلئمة فً
أسر وقت.
 تشجٌع وتدعٌ استقبللٌة المراجعٌن الداخلٌٌن بالبنك ،من خبلل توفٌر قنوات االتصال
المباشر مع المجلس ولجنة المراجعة ،وإشراكر فً الحك على فاعلٌة ن

الرقابة

الداخلٌة وإدار المخاطر بالبنك ،مع ضرور التؤكد من سرولة حصول العاملٌن بإدار
المراجعة الداخلٌة بالبنك على التقارٌر والمعلومات الرامة المتعلقة بقطاعات البنك
المختلفة.

 2-4عالقة المجلس بالمراجعٌن الخارجٌٌن للبنك
 1-2-4التؤكٌد على أهمٌة االتصال المباشر بٌن المراجعٌن الخارجٌٌن ولجنة المراجعة بالبنك وإرسال
التقارٌر مباشر لرا كما هو ماكور أعبله فً الجزء الخاص بلجنة المراجعة).
 2-2-4من الضروري أن ٌجتمع أعضاء المجلس غٌر التنفٌاٌٌن مع المراجعٌن الخارجٌٌن ــ بدون
اإلدار العلٌا ـ بحضور رئٌسً إدار المراجعة الداخلٌة وإدار االلتزا على األقل مر سنوٌا.
 3-2-4إسرا كل من المجلس واإلدار العلٌا للبنك فً تعزٌز دور المراجعٌن الخارجٌٌن ،1والتؤكد من
أن القوائ المالٌة تعكس أداء البنك فً كافة النواحً الرامة وتبٌن مركزه المالً الحقٌقً.

 3-4وظٌفة اللتزام
ٌ 1-3-4نبرً أن ٌكون البنك على دراٌة كافٌة بمخاطر االلتزا ؛ والتً تتمثل فً احتمال التعرب
لخسائر مالٌة أو ما قد ٌإثر على سمعة البنك نتٌجة عد التزا البنك بالقوانٌن السارٌة الواجب
إتباعرا وكالك اللوائح والضوابط الصادر عن الجرات الرقابٌة ،حٌث انه من المحتمل أن
ٌعانً البنك بسبب فشله فً االلتزا بالقوانٌن والمعاٌٌر المفترب إتباعرا.

 1أخاا فً االعتبار الماد رق  105من قانون الشركات .1431/154
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ٌ 2-3-4قع على عاتق اإلدار العلٌا مسئولٌة وضع سٌاسات فٌما ٌتعلق بو ٌفة االلتزا  ،على أن ٌت
الموافقة علٌرا من قبل مجلس اإلدار  ،مع ضرور إحاطة كل العاملٌن فً البنك برا .وٌقو
مسئول االلتزا بتقدٌ تقارٌره مباشر إلً لجنة المراجعة بالبنك.
 3-3-4التؤكٌد على ضرور تواجد و ٌفة التزا دائمة وفعالة لدي كل بنك ،والتؤكد من استقبللٌة
مسئول االلتزا وتمكٌنه من االتصال المباشر مع لجنة المراجعة والمجلس ،وٌمثل األتً أه
مرا و ٌفة االلتزا :
 متابعة دائمة لمدي التزا البنك بالقوانٌن المُلزمة واللوائح والضوابط الرقابٌة بما فً الك
ن

وسٌاسات الحوكمة الواجب إتباعرا ،وفً حالة وجود أٌة مبلح ات فانه من

الضروري اإلقرار عنرا إلى المستوي المعنى من اإلدار ولجنة المراجعة.
 تلقً ببلغات العاملٌن بالبنك عن الممارسات غٌر المشروعة أو غٌر األخبلقٌة فً مكان
العمل والتحقٌق فٌرا والك وفقا لما ورد ببند  3-1-2من التعلٌمات.
 قٌاس التؤثٌر المتوقع فً حالة حدوث أٌة ترٌرات علً اإلطار القانونً الاي ٌخضع له
البنك.
 التؤكد من توافق أٌة منتجات وإجراءات ٌستحدثرا البنك ،مع القوانٌن والقواعد الرقابٌة
السارٌة.

 4-4وظٌفة إدارة المخاطر
ٌ 1-4-4نبرً أن ٌكون لدي كل بنك هٌكل تن ٌمً واضح ٌشمل وحد مستقلة إلدار المخاطر مع
تحدٌد واضح لؤل فراد المسئولٌن عن إدار المخاطر وتعرٌا مرامر ومسئولٌاتر
وبالتحدٌد سلطات ومرا رئٌس إدار المخاطر مع ضرور تطبٌق مبدأ الفصل بٌن المرا
لتفادى أي تعارب فً المصالح ،على أن ٌكون إلدار المخاطر اتصال مباشر مع
المجلس ولجنة المخاطر بالبنك وتقو برفع تقارٌر دورٌة لر وفقا ألهمٌة المعلومات التً
ٌت اإلببلط عنرا.
 2-4-4وٌمثل اآلتً أهم مهام وظٌفة إدارة المخاطر بالبنك:
 تحلٌل المخاطر التً قد ٌتعرب لرا البنك والتؤكد من إجراء التحلٌل بدقة فً وقت مبكر
ومناسب ومن أه هاه المخاطر؛ مخاطر االئتمان والسوق والسٌولة والمخاطر التشرٌلٌة.
 تعرٌا خطوات عمل محدد فٌما ٌتعلق بقٌاس ومتابعة ومراقبة المخاطر.
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 قٌاس مدي استمرار مبلئمة وفاعلٌة خطوات العمل الخاصة بقٌاس ومتابعة ومراقبة
المخاطر وإجراء أٌة تعدٌبلت علٌرا ،إاا لز األمر ،وفقا لتطورات السوق والبٌئة التً
ٌعمل فٌرا البنك.
ٌ جب أن تشمل السٌاسات المُعتمد من قبل مجلس إدار البنك الحدود المقبولة للمخاطر
التً قد ٌتعرب لرا البنك ،مع ضرور اتساق تلك الحدود مع مدي قدر البنك علً تقبل
المخاطر ومدي مبلئمة الك مع حج رأس المال ،مع األخا فً االعتبار ن ا قٌاس
المخاطر بالبنك وعملٌة إدار المخاطر ككل.
ٌ نبرً أن ٌتوافر لدي البنك ن

معلومات واتصال مناسبة وفعالة خاصة فٌما ٌتعلق بعملٌة

متابعة ومراقبة المخاطر وضمان كفاء ن ا إدار المعلومات بحٌث ٌتٌح إمداد اإلدار
العلٌا بالبنك وكالك لجنة المخاطر والمجلس بتقارٌر دورٌة ربع سنوٌة على أقل تقدٌر،
تعكس مدي التزا البنك بحدود المخاطر الموضوعة وتوضح التجاوزات عن هاه الحدود
وأسبابرا والخطة التصحٌحٌة لبللتزا برا.
ٌ جب أن تعرب تقارٌر اإلدار بشكل ٌسرل فرمه بما ٌمكن أعضاء المجلس من تقٌٌ
المخاطر المعروضة واتخاا القرار المناسب بشؤنرا وباألخص فٌما ٌتعلق بنتائج اختبارات
التحمل.

 .5اإلفصاح والشفافٌة
ٌتعٌن علً البنك االلتزا باإلفصاح وفقا للقواعد الرقابٌة الصادر عن الجرة الرقابٌة ومتطلبات المعاٌٌر
المرنٌة باإلضافة إلً ضرور إتاحة العدٌد من الطرق وقنوات االتصال التً ٌمكن من خبللرا تداول
المعلومات ،وعلى سبٌل المثال ال الحصر؛ التقارٌر السنوٌة ومواقع االنترنت والتقارٌر الموجرة إلى
الجرات الرقابٌة .وبخبلا ما ٌتعٌن علً البنك اإلفصاح عنه من معلومات وفقا لما ورد أعبله نإكد
علً ما ٌلً:
 هٌكل وتكوٌن مجلس إدار البنك.
 مسئولٌات المجلس وخبراته ومإهبلته.
 هٌكل الملكٌة الخاص بالبنك.
 الرٌكل التن ٌمً للبنك وعلى سبٌل المثال :الرٌكل العا للو ائا ،قطاعات العمل ،الشركات التابعة
واات المصلحة المشتركة ولجان المجلس.
 مٌثاق سلوكٌات العمل لدي البنك.
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 سٌاسات البنك فٌما ٌتعلق بتعارب المصالح وتعامبلت الداخلٌٌن والمعامبلت مع األطراا
المرتبطة.
 سٌاسة البنك الخاصة بممارسات الحوكمة.
 سٌاسات البنك الخاصة بالمرتبات والمكافآت ،متضمنا اإلفصاح عن القٌمة اإلجمالٌة لما ٌتقاضاه
العشرون أصحاب المكافآت والمرتبات األكبر فً البنك مجتمعٌن ،وعلى أن ٌشمل الك المرتبات
والبدالت والمزاٌا العٌنٌة وأسر التحفٌز وأٌة عناصر أخرى اات طبٌعة مالٌة.
 السٌاسات الخاصة بالمسئولٌة االجتماعٌة للبنك وما ت بشؤنرا.

 .6عالقة مجلس إدارة البنك بالمساهمٌن

1

 1-6الجتماع مع المساهمٌن وفتح باب المناقشات معهم
تقع على عاتق المجلس مسئولٌة التؤكد من فتح قنوات اتصال مع مساهمً البنك ،وٌجب أن تتوافر
العوامل اآلتٌة ،كحد ادنً ،لضمان فاعلٌة الحوار مع المساهمٌن :
 على رئٌس مجلس إدار البنك التؤكد من وصول وجرات ن ر مساهمً البنك لكل أعضاء
المجلس خاصة فٌما ٌتعلق باستراتٌجٌات البنك ون

الحوكمة.

 عقد لقاءات دورٌة مع كبار المساهمٌن واألعضاء غٌر التنفٌاٌٌن والمستقلٌن للتعرا علً
ارائر ووجرات ن ره بشؤن استراتٌجٌات البنك.
ٌ نبرً على المجلس أن ٌفصح فً تقرٌره السنوي عن الخطوات التً ت اتخااها من قِبل
أعضائه وبالتحدٌد األعضاء غٌر التنفٌاٌٌن فً إطار التوصل إلى اتفاق وفر مشترك آلراء
كبار المساهمٌن الخاصة بؤداء البنك.

وحسن الستفادة من اجتماعات الجمعٌة العامة المنعقدة سنوٌا
 2-6الستخدام األمثل ُ
ٌ 1-2-6نبرً أن ٌقو المجلس باالستفاد القصوى من اجتماعات الجمعٌة العامة عن طرٌق دع
التواصل مع المساهمٌن وتشجٌعر على المشاركة الفعالة فً االجتماعات.
ٌ 2-2-6تعٌن تزوٌد المساهمٌن بالمعلومات الكافٌة فً الوقت المناسب فٌما ٌتعلق بتارٌ ومكان
وجدول أعمال الجمعٌة وكالك المعلومات الكاملة فً الوقت المناسب عن الموضوعات التً
سٌت اتخاا قرارات بشؤنرا فً االجتما .

1

تطبق القواعد الخاصة براا أخاا فً االعتبار ما ت اإلشار إلٌىه فىً المىواد  )26 -54مىن قىانون الشىركات  1431/154فٌمىا ٌتعلىق بالجمعٌىة العامىة
وحقوق المساهمٌن.
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ٌ 3-2-6نبرً على رئٌس مجلس اإلدار التؤكد من استعداد رإساء كل من لجنة المراجعة ولجنة
المرتبات والمكافآت ولجنة الحوكمة والترشٌحات للرد على أٌة استفسارات من قِبل
المساهمٌن .ومن ناحٌة أخرى ٌجب على المجلس إتاحة الفرصة للمساهمٌن وتمكٌنر من
توجٌه أسئلتر سواء شفرٌا أو كتابٌا وفقا ألحكا قانون الشركات .1431/154
 4-2-6ضرور اإلفصاح للجمعٌة العامة عن عملٌات البنك الرامة كالمعامبلت مع األطراا اوي
الصلة على سبٌل المثال و ُتعرب علً المساهمٌن للعل .

 .7إحكام الرقابة على الهٌاكل /العملٌات المعقدة فً إطار تطبٌقات الحوكمة
 1-1-7ضرور الحد من قٌا البنك بعملٌات تتخا أشكاال قانونٌة معقد غٌر مبرر أو بردا التؤثٌر سلبا
على مبدأ االلتزا بالشفافٌة وإجراء معامبلت من خبلل هٌاكل تن ٌمٌة غٌر واضحة ،مما ٌحد
من قدر كل من المجلس واإلدار العلٌا للبنك على اإلشراا الفعال على تلك النوعٌة من
العملٌات.
ٌ 2-1-7نبرً أن ٌكون كل من مجلس إدار البنك وإدارته العلٌا على دراٌة كاملة وفر لرٌكل البنك
وكٌاناته التابعة والمخاطر المصاحبة له وكالك فر شامل ألٌة عملٌات أو منتجات معقد متوقع
طرحرا والمخاطر الناتجة عنرا ،مع ضرور وضع سٌاسات وإجراءات واضحة لكٌفٌة التعامل
مع تلك المخاطر ووضح حدود مبلئمة للحد منرا .وٌشمل الك فر الروابط بٌن تلك الكٌانات
والبنك األ والمخاطر القانونٌة والتشرٌلٌة المصاحبة لراا الرٌكل والمعامبلت الداخلٌة وكٌفٌة
تؤثٌر كل الك على أسالٌب التموٌل للمجموعة ورأس المال ومستوى المخاطر فً كل من
ال روا العادٌة وغٌر المواتٌة على حد السواء وعلى سمعة المجموعة ككل .الك مع ضرور
الحد من المخاطر التً قد تنشؤ نتٌجة عن تلك الرٌاكل  /العملٌات المعقد من خبلل ما ٌلً:
 المتابعة الدورٌة لمدى سبلمة تطبٌق السٌاسات واإلجراءات والحدود الموضوعة.
 التؤكد من اتساق طبٌعة تلك الرٌاكل  /العملٌات وتوافقرا مع القوانٌن والضوابط الرقابٌة
التً ٌجب علً البنك إتباعرا.
 ضرور توافر المعلومات الكافٌة المتعلقة بتلك الرٌاكل  /العملٌات والمخاطر المصاحبة
لرا على أن ٌت رفع تقارٌر عنرا لمجلس إدار البنك واإلفصاح عنرا للبنك المركزي
المصري .وٌتعٌن أن تشمل هاه المعلومات الررب من تلك العملٌات وحجمرا،
االستراتٌجٌات الخاصة برا ،المخاطر المصاحبة لرا و لٌات الرقابة والتحك الخاصة
بتلك العملٌات مع التؤكٌد على ضرور اإلفصاح المبلئ عما ٌخص تلك العملٌات.
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 3-1-7ضرور رفع تقارٌر بصفة منت مة للجنة المراجعة بالبنك ـ من قبل مسئولً المراجعة الداخلٌة
لكل كٌان تابع ـ لعرب تقٌٌ دوري للمخاطر المصاحبة لرٌكل المجموعة بررب متابعة
ومراقبة تلك الرٌاكل  /العملٌات ،مع ضرور رفع تقارٌر دورٌة ـ لكل من مجلس إدار البنك
ولجنة المخاطر واإلدار العلٌا ـ بؤه المبلح ات أو التجاوزات عن السٌاسات واإلجراءات
الموضوعة فً هاا الشؤن.
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المصطلحات الفنٌة
 المعاٌٌر المرنٌة )Professional Standards ثقافة الحوكمة )Corporate Culture مٌثاق سلوكٌات للعاملٌن واإلدار العلٌا )Code of Ethics سٌاسة اإلببلط عن الممارسات غٌر المشروعة أو غٌر األخبلقٌة فً مكان العمل)Whistleblower Policy
 سٌاسة خاصة لحماٌة الشخص الاي قا باإلببلط )Whistleblower Protection Policy المسائلة )(Accountability ن ا من الضوابط والتوازنات )(Checks and balances System المسئول التنفٌاي الرئٌسً )(CEO تعارب المصالح ))Conflicts of Interest اإلقراب الداخلً )(Internal lending -ن

المعلومات واالتصال )Information and Communication Systems

 اختبارات التحمل )Stress Testing -المسئولٌة االجتماعٌة للبنك )Bank’s Social Responsibility
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