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  مقدمة 1

 

الحوكمة هي مجموعة العالقات بين إدارة البنك ومجلس إدارته وحملة األسهم به وأصحاب المصالح األخرى, مع تحديد 

سلوب الذى يتبعه المجلس واالدارة العليا للبنك لتوجيه تتناول الحوكمة األلكل منهم. ويات واضح للسلطات والمسئول

 : ىومباشرة شئونه وأنشطته اليومية، والتي تؤثر على ما يأت

 وضع االستراتيجيات وتحديد األهداف.  

 تحديد مستوى المخاطر المقبول للبنك. 

 ةمباشرة أعمال وأنشطة البنك اليومي. 

  بين االلتزام بالمسئولية تجاه المساهمين وحماية مصالح المودعين وأخذ مصلحة أصحاب المصالح إقامة التوازن

 .األخرى في االعتبار

 التأكد من أن نشاط البنك يتم بأسلوب آمن وسليم وفى إطار االلتزام بالقوانين والضوابط السارية. 

 إتباع سياسات فعالة  لالفصاح والشفافية.  

 

 الغرض من الدليل 2

 

و يراعى  يتوافق مع القوانين و اللوائح و الضوابط الصادرةللحوكمة لدى البنك  فعاليهدف هذا الدليل الى ارساء نظام 

مجلس يحرص حيث حجم البنك و تعامالته و انشتطه .  معهذا المجال و التى تتناسب أفضل الممارسات الدولية في 

 سس الحوكمة بالبنك. ألالعامة االطر  تحديد من خالل ثقافة الحوكمة وذلكو ترسيخ على نشر  ادارة البنك

 

 جلس االدارةم 3

 

 التشكيل 3-1

 
مسئوال بصفة رئيسية عن تحديد أهداف البنك اإلستراتيجية والعمل علي تحقيقها  البنكمجلس إدارة  يكون

واإلشراف علي قيام اإلدارة العليا بعملها والتأكد من فاعلية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالبنك بما 
 .واستقرارهيضمن الحفاظ علي سمعة البنك علي المدى الطويل 

 
تختارهم الجمعية العمومية  عضوا 13ال يزيد عن عضوا و 11ال يقل عن  عدد من يتكون مجلس إدارة البنك

، ويمثل المساهمين بعدد من االعضاء يتناسب مع التى سترد الحقا محدداتوفقا لل سنوات قابلة للتجديد 3لمدة 
وازن بين تحقيق ت معمن غير التنفيذيين  ان يكون اغلبه تشكيل المجلس ديراعى عن .حصصهم فى راس المال

كان إجمالي  إذاوجود عضو لتمثيل األقلية من المساهمين  مراعاة مع .و المستقليين األعضاء التنفيذيين
  متى كان ذلك قابال للتطبيق.  % على األقل من إجمالي المساهمات5مساهمتهم يمثل 
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 واجبات عضو مجلس 3-2

 

 االلتزام بمثاق شرف المهنة العضاء مجلس ادارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية..  -

التمسك بأعلى المعايير األخالقية والحفاظ على سمعتهم. و إبالغ رئيس مجلس إدارة البنك عن أي مشكلة يمكن  -

 أن تؤثر على سمعتهم ومصداقيتهم.

 تخصيص الوقت المالئم و الجهد المناسب. -

ام بجميع القوانين واللوائح في جميع جوانب حياتهم العامة والخاصة. و يجب إبالغ رئيس المجلس بأي االلتز -

 دعوى قضائية قائمة .

 . اإلدارة المنعقدة على مدار العامإجمالي اجتماعات مجلس  أال يتغيب عن أكثر من ثلث -

لم يفصح عنها البنك. ويستمر هذا االلتزام  الحفاظ على السرية التامة لجميع المعلومات المتعلقة بالبنك ، والتي -

 حتى بعد انتهاء عضوية العضو. 

السباب  منافسيه واوعمالئه امورديه  واموظفي البنك  أو التمييز بينلية إعطاء افضعدم التعامل بشكل عادل ب -

 . لون، عرق ،جنس، ديانة، او معرفة شخصية،..الخ 

بكفاءة. و التأكد من ان استخدام جميع أصول البنك ألغراض السعي لحماية أصول البنك وضمان استخدامها  -

 .و ألغراض العمل مشروعة

 المجلس عن اطرافه المرتبطة بما فيها مشاركاته فى اى شركات او مؤسسات اخرى.  يةرااالفصاح سنويا لسكرت -

 لتحقيق اى مصالح شخصية. داخلية تجنب استغالل ممتلكات البنك أو أى معلومات -

جهة أخرى التى قد تتعارض  ممارسة أى اعمال او تولى أى منصب أو تقديم خدمات ألى االمتناع عن -

 مصالحها مع مصالح البنك أو مساهميه.

 عدم اساءة استخدام أى معلومات يتحصل عليها لتحقيق مصالح شخصية.  -

وياً عن أى االفصاح سنو تجنب المشاركة فى أى نشاط يتعارض بشكل مباشر أو غير مباشرمع مصالح البنك.  -

 .تضارب مصالح محتمل فى وقت حدوثه و الذى قد يؤثر على أداء التزاماتهم

االمتناع عن اتخاذ أي قرار أو المشاركة فيه في حالة ظهور أية شبهة تعارض مصالح في مهام العضو أو  -

 التزاماته، مع بذل العناية الواجبة لتحقيق ذلك

تحت الحساب او تسهيالت ائتمانية او ضمان من اى نوع او  االمتناع عن الحصول على اى تمويل او مبالغ -

ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية ، او الى جهة يكون هؤالء او اقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء او 

مساهمين فيها و لهم سيطرة فعلية عليها ، او اعضاء فى مجالس ادارتها بصفتهم الشخصية. و يستثنى من ذلك 

ات نقدية و ما فى حكمها ، او تلك الممنوحة للعضو المنتدب بحسب األحوال فى حدود المزايا نمنها بضما ماكان

المقررة للعاملين به و بذات الشروط المقررة لهم مع األفصاح عن ذلك طبقا للقواعد السارية بالبنك. و ذلك كله 

 ارة.على النحو المحدد بالقواعد و االجراءات المحددة من مجلس االد

 تنفيذيين الغير التنفيذيين/عريف االعضاء ت 3-3

 

 :متى توافرت الشروط التالية غير تنفيذى عضو مجلس االدارة  يكون
 في أعماله اليومية.  و الشركات التابعة له وال يشاركلدى البنك أ ال يعمل 
 ال يتقاضى راتبا شهريا أو سنويا من البنك. 
  او ان يكون موظف أو شريك في شركة تقدم استشارات للبنك استشارات مدفوعة األجر للبنك اىال يقدم. 
  متتاليتين وبمدة أقصاها ست أال تزيد مدة عضوية مجلس اإلدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين

 . *سنوات
البنك يجوز االستثناء حال وجود مبررات قوية ومحددة و شريطة الحصول على موافقة مسبقة من  *

 المركزى المصري.
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 نالمستقلي االعضاءتعريف   3-4

 

 مستقال إذا ما توافرت لديه الشروط التالية: يكون عضو المجلس
 .أن يكون من ذوى الخبرة 

 .أال يكون موظفا بالبنك أو أحد األطراف المرتبطة به خالل السنوات الثالثة السابقة 

 االدارة العليا أو أى من األطراف المرتبطة بهم حتى  أال يكون له أى صلة قرابة بأى من أعضاء المجلس أو

 الدرجة الرابعة.

  أال تكون له أى مصالح تتعارض مع واجباته أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيادته فى المداوالت واتخاذ

 القرارات.

 .أال يتقاضى من البنك أى راتب أو مبلغ مالى باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته فى المجلس 

 ال يكون مساهماً رئيساً بالبنك أو يمثله .أ 

 .أال يكون شريكاً لمراجع حسابات البنك أو موظفاً لديه خالل السنوات الثالثة السابقة 

 .أال تكون قد مضت على عضويته أكثر من ست سنوات متتالية 

 

  مسئوليات مجلس االدارة 3-5

 

من حيث اعتماد  وادارة المخاطر بالبنك اإلشراف اإلداري، تتمثل مسؤولية مجلس اإلدارة في التوجيه االستراتيجي 

هيكل تنظيمي بمسئوليات محددة ليضمن وجود نظام فعال للرقابة الداخلية قائم على أساس الفصل بين المهام واعتماد 

 .ضمان الحفاظ على سمعة البنك واستقراره على المدى البعيد، بهدف استراتيجيات وسياسات البنك 

مع مراعاة أال تضم مهام  إدارة البنك مسئوالً بشكل مطلق عن اإلشراف على إدارة البنك بوجه عام و يكون مجلس

تفويض جزء من كما يجوز للمجلس  المجلس ممارسة األعمال التنفيذية حيث يكون ذلك من اختصاص اإلدارة العليا

وموظفي البنك او اى من اللجان اصالحياته في مجاالت محددة إلى واحد أو أكثر من األعضاء أو المديرين التنفيذيين 

 .التابعة للمجلس

و التعليمات  2020لسنة  194المنصوص عليها بقانون البنوك رقم وينبغي أن يقوم المجلس بالوظائف الرئيسية 

بشأن حوكمة  2011أغسطس  23التعليمات الصادرة عن البنك المركزى المصرى في و اهمها  الصلةالرقابية ذات 

 . 2014فى سبتمبر و تعليمات الرقابة الداخلية الصادرة  البنوك

 

 :  لتدعيم نظام الحوكمة بالبنك وضمان فاعليتهمهام المجلس  ضمن و من

 

للبنك و واإلشراف علي تنفيذها والتأكد من نشرها بين اعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية  -

 العاملين بالبنك.

 السنوية للبنك.  الموازنةاعتماد  -

شرح الرقابة واإلشراف على أعمال البنك و اإلدارة العليا ومتابعة األداء ومسائلة اإلدارة والحصول منها على  -

 . وتفسير واضح لموضوع المسائلة

عليا بتفعيل السياسات و باألخص المتعلقة بمنع أو الحد من األنشطة والعالقات أو التأكد من قيام اإلدارة ال -

 . الظروف التي يمكن أن تُضعف من جودة نظام الحوكمة بالبنك

التأكد من أن كل من وظيفة إدارة المخاطر ووظيفة االلتزام ووظيفة المراجعة الداخلية يتمتعون بسلطة كافية  -

بحيث يعملوا باستقاللية عن بعضهم  هذه الوظائفكد من الفصل بين مهام مسئولي التامع ضرورة واستقاللية 

 .و االدارة العليا المجلس ذات الصلة لجانمع إمكانية الوصول إلى مجلس اإلدارة أو البعض 
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اإلدراك والفهم الواعي للبيئة الرقابية والقانونية التي تحيط بالبنك مع االلتزام بالقوانين واللوائح والضوابط  -

بما يحقق التفاهم المتبادل لوجهات النظر بغية تحقيق السالمة المالية  و التواصل مع الجهات الرقابيةالرقابية 

 للبنك. 

بنك ووضع حدود مقبولة لها والتأكد من اتخاذ اإلدارة الخطوات الفهم الواعي للمخاطر التي يتعرض لها ال -

 الالزمة لتعريف وقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وفقا للسياسات واالستراتيجيات الموضوعة. 

 الحقيقي. المالي مركزه وتبين الهامة النواحي كافة في البنك أداء تعكس المالية القوائم من أن التأكد -

التابعة للمجلس )كحد ادنى لجنة المراجعة ، لجنة المخاطر ، لجنة الحوكمة و الترشيحات ، لجنة تشكيل اللجان  -

 . ها و مسؤولياتها و االشراف عليهاالمرتبات و المكافآت( و تحديد مهام

و مدى االجتماع دوريا مع االدارة العليا للبنك و ادارة المراجعة الداخلية لمناقشة االستراتيجيات الخاصة بالبنك  -

 التقدم بها. 

التأكد من قيام أعضاء المجلس غير التنفيذيين باالجتماع سوياً مرة على األقل سنوياً وبدون أعضاء المجلس  -

 التنفيذيين ويحق لهم دعوة من يرونه من كبار التنفيذيين بالبنك لحضور االجتماع.

مع مراقب الحسابات دون االعضاء التنفيذيين  التأكد من قيام اعضاء المجلس الغير تنفيذيين باالجتماع مرة سنويا -

  والمخاطر االلتزام والحوكمة،الداخليةالمراجعة  اتقطاع ؤساءو فى حضور ر

، وفقًا لما تقتضيه القوانين واللوائح والنظام األساسى للبنك أو التي يعتبرها اتخاذ قرار بشأن أي مسألة أخرى -

 .رئيس مجلس اإلدارة ذات أهمية بالنسبة للبنك

 

  حقوق اعضاء مجلس االدارة 3-6

 

ينبغي أن يتاح ألعضاء مجلس اإلدارة كافة المعلومات المادية والهامة في الوقت المناسب حتى يتمكنوا من تقييم  -

 أداء اإلدارة.

يجب أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة قادرين على الوصول إلى أي معلومات وسجالت ودفاتر تخص اعمال  -

  .مجلس اإلدارةالبنك من خالل رئيس 

يجب أن يكون ألعضاء مجلس اإلدارة حق الوصول إلى أي عضو في اإلدارة العليا للبنك من خالل رئيس  -

 .مجلس اإلدارة

يجوز ألي عضو في مجلس اإلدارة أن يطلب من الرئيس إدراج بند أو أكثر في جدول أعمال االجتماع التالي  -

 .للمجلس

حق في إبداء عدم موافقتهم على قرار المجلس كتابة وتسجيل رأيهم في يجب أن يكون ألعضاء مجلس اإلدارة ال -

 .المحضر

يجب أن يكون ألعضاء مجلس اإلدارة الحق في الحفاظ على سرية جميع إفصاحاتهم لمجلس اإلدارة أو لجانه أو  -

انون او النظام البنك ، والتي ال تعتبر بيانات عامة، ما لم يكن اإلفصاح عن هذه المعلومات مطلوبًا بموجب الق

 .الداخلي للبنك سياسات البنك المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة
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 رئيس مجلس االدارةمسئووليات  3-7

 

مسئوال بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه  يكون رئيس المجلس

المجلس وضمان فاعلية أدائه، ويجب أن يتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من 

 الوفاء بمسئولياته بما في ذلك ما يلي:

    التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناًء على دراية شاملة بالموضوع مع ضرورة التأكد من

 وجود آلية مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب وأسلوب متابعتها.

  إطار عملية اتخاذ القرار.تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن اآلراء المعارضة ومناقشتها في 

   التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه علي أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للبنك مع ضرورة تجنب

 التعارض في المصالح.

  الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة

 ل باإلدارة العليا بالبنك. تدعيم عالقة المجلس كك

  .التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب ألعضاء المجلس والمساهمين 

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

  التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يشمل مدي التزام العضو بواجبات وظيفته

 .واالحتياجات الالزمة لرفع كفاءته 

  التاكد من وصول وجهات نظر مساهمي البنك لكل أعضاء المجلس خاصة فيما يتعلق باستراتيجيات البنك ونظم

 الحوكمة

 مع مراعاة اال تقل عدد اجتماعات  اد مرة على األقل كل شهرين ووضع جدول أعمالهدعوة مجلس اإلدارة لالنعق

 .المجلس عن ثمان مرات خالل العام

 ( 1/3إخطار الجمعية العامة التخاذ اإلجراءات المناسبة فى حالة تغيب عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من ثلث )

 .إلدارة المنعقدة على مدار العامإجمالي اجتماعات مجلس ا

 

 مسئوليات العضو المنتدب 3-8

 

 تطبيق السياسات و االستراتيجيات المعتمدة من مجلس االدارة.  -

 رئاسة العمل التنفيذى بالبنك و تصريف اموره اليومية  -

األشراف على سير العمل فى جميع ادارات و اقسام البنك و متابعة االداء لجميع االنشطة ، و اتخاذ مايراه من  -

 . العمل و تحقيق االهداف، و كذلك العمل على زيادة رضاء العمالء بالبنكقرارات النتظام 

المشاركة الفعالة فى بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية بالبنك و اقتراح نظم االثابة و التحفيز و أليات تتابع السلطة  -

 التى يعتمدها المجلس لضمان والء العاملين و تعظيم قيمة البنك.

 و مسئوليات كافة العاملين بالبنك وفقا للوائح العمل المعمول بها و قرارات مجلس االدارة. تحديد اختصاصات  -

 . مقدمى الخدماتمع االطراف الخارجية و العقودعلى توقيع ال -

 وانهاء التعاقد.  التعيينادارة كافة شئون العاملين و -

 التوقيع على عقود البيع او الشراء او التاجير او االستئجار الى عقار او منقول .  -

 التوقيع على عقود الرهن العقارى و التجارى و توثيقها امام الجهات الحكومية.  -

 اختيار ممثلى البنك فى مجلس ادارة اى من الشركات المساهم بها البنك.  -

 و التاجير التمويلى.  يرات و القروض و التمويل العقالتسهيالت و التحويال التوقيع على كافة -

اعمال يراها ضرورية لتسيير االعمال للقيام باى من مسؤولى البنك للتوقيع نيابة عنه أو حق تفويض الغير  -

  لتحقيق أهدافه. اليومية بالبنك
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 أمين سر المجلس 3-9

 

من ذوي الكفاءة وعلي دراية وفهم كاٍف باألعمال المصرفيةــ يُعهد إليه بمسئولية  يتعين على البنك تحديد فرد ــ

 ما يلي على سبيل المثال ال الحصر:دورها "أمانة سر المجلس"، ويجوز تشكيل إدارة ألمانة السر، ليشمل 

 لتفاصيل اإلعداد الجتماعات المجلس والموضوعات التي تطرح في الجلسة )األجندة( وتحضير المعلومات وا

 الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى أعضاء المجلس في وقت كافي قبل االجتماع.

  حفظ وتوثيق كافة مناقشات المجلس ومقترحات األعضاء فى محضر كل اجتماع ويتم توزيعها واعتمادها فى

 االجتماع التالى للمجلس.

  الغرض.متابعة تنفيذ قرارات المجلس في إطار اآللية الموضوعة لهذا 

  حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس

 على المعلومات الهامة في وقت مناسب.

 .التنسيق مع رئيس وحدة االلتزام وكذلك كافة إدارات البنك لعرض نتائج أعمالها على المجلس 

 تصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس اإلدارة. التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل اال 

  التنسيق مع لجنة الحوكمة والترشيحات في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية

تقييم األعضاء واللجان والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد 

 األعضاء.

 أن يكون أعضاء المجلس على علم بأهم ما قد يستحدث من مسئوليات إشرافية أو قانونية نتيجة  العمل على

حدوث تطورات في عمليات/ أنشطة البنك أو في اإلطار القانوني الخاضع له، وذلك في حدود مسئولياته ودون 

 تعارض مع دور اإلدارات المعنية بهذه الموضوعات.

 بنك لألعضاء الجدد وتقديمهم لباقي األعضاء.تقديم المعلومات الالزمة عن ال 

 الى البنك المركزي المصري خالل شهر من تاريخ  و لجانه ارسال محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة

 االنعقاد.

 

 مجلس اإلدارة اجتماعات 3-10

 
 ، بناًء علي دعوة رئيس المجلس يجتمع مجلس االدارة بصفة دورية منتظمة ال تقل عن ثمان مرات خالل العام ، -

 ، أو كلما رأي رئيس المجلس مبرراً لذلك.او اغلبية اعضائه

و يتم  ال يكون النصاب القانونى لمجلس األدارة صحيحا اال بحضور او تمثيل األغلبية العددية ألعضاء المجلس -

 . ووفقا للنظام االساسى للبنك بأغلبية الحضوراتخاذ قرارات المجلس 

تعذر حضور أحد االعضاء يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبالغ  فى حالة -

أمين السر، وذلك بما ال يتعدى مرتين خالل العام بالنسبة للعضو الواحد ، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس 

 ً  .*  اإلدارة حضوراً فعليا

 .الموضوعات المطروحة بالمجلس يجوز دعوة أى من كبار التنفيذيين لمشاركة بعض -

 

و   2020مارس  17اخذا فى االعتبار االستثناءات الحالية الواردة بخطاب البنك المركزى المصرى المؤرخ *

بخصوص عدم التقيد بالحد االقصى لعدد مرات مشاركة  2020نوفمبر  23الخطابات اللحقة اخرها بتاريخ 

 االلتزام بغالبية الحضور الفعلى ألعضاءالعضو عبر الفيديو اوالهاتف ،وعدم وجوب 
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 لجان المجلس  4

 
يقوم المجلس، وبهدف زيادة فعاليته، بتشكيل لجان منبثقة من فى اطار مساعدة مجلس االدارة فى تادية مهامه  -

 .ويضع المجلس إطار عام لكل لجنة يحدد التشكيل والصالحيات والمسئوليات ودورية االنعقادبين أعضاءه 
يمكن للجان االستعانة بالموارد و صالحية الحصول على أي معلومات ضرورية لكى تقوم بالتزامتهاللجان  -

كما تمارس اللجان اعمالها وفقا لمواثيق عمل كل  بكفاءة واالستشارات الالزمة وذلك لتسهيل انجازها لمهامها

 لجنة و المعتمدة من مجلس االدارة. 

 تتمثل لجان المجلس فى اآلتى: -

 المراجعةجنة ل 4-1

دارة ، ويجوز للمجلس أن اإلدارة غير التنفيذيين يختارهم مجلس اإلتشكل لجنة المراجعة من ثالثة من أعضاء مجلس 

على  محافظ البنك المركزى المصرييضم إلى تشكيلها عضوا خارجيا من ذوى الخبرة بعد الحصول على موافقة 

 انضمامه.

و مسئول االلتزام و  ثالثة أشهر على األكثر يحضره مراقبا حسابات البنكويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل 

من  من تراه مناسباجنة عقد اى اجتماعات اخري و دعوة/االستعانة بيحق لل . كمامسئول المراجعة الداخلية بالبنك 

ب عقد اجتماع توصياتها على مجلس إدارة البنك ، وألى من مراقبى الحسابات طل اللجنة . وتعرضمسؤولي البنك

 . اللجنة إذا ما وجد ذلك ضروريا

 

 لجنة المخاطر 4-2

ويكون رئيس اللجنة  ال يقل عددهم عن ثالثةأعضاء مجلس اإلدارة  أغلبية غير تنفيذية من تتكون لجنة المخاطر من
مناسباً باالضافة الى من تراه  اللجنةة المخاطر بالبنك لحضور اجتماعات رغير تنفيذى، على أن يتم دعوة رئيس ادا

 و تجتمع اللجنة اربع مرات على االقل سنويا. .من مسؤولي البنك

 

 لجنة الحوكمة والترشيحات 4-3

و  سنويا.على االقل و تجتمع اللجنة مرتين  ن.عضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذييتتكون لجنة الحوكمة من ثالثة من أ

 ً  . من مسؤولي البنك للجنة ان تدعو رئيس قطاع األلتزام و الحوكمة و/او من تراه مناسبا

 

 لجنة المرتبات والمكافآت 4-4

ويفضل أن يكون رئيس اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين  المرتبات و المكافآتتتكون لجنة 
و للجنة ان تدعو رئيس قطاع الموارد البشرية و/او  االقل سنويا. . و تجتمع اللجنة مرة علىمن األعضاء المستقلين

 ً  .من مسؤولي البنك من تراه مناسبا
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 االفصاح والشفافية 5

 

كما يلتزم البنك باإلفصاح وفقاً يحرص البنك على تطبيق أعلى معايير اإلفصاح والشفافية في إطار تطبيق الحوكمة 

الرقابية ومتطلبات المعايير المهنية باإلضافة إلي إتاحة العديد من الطرق للقواعد الرقابية الصادرة عن الجهة 

وقنوات االتصال التي يمكن من خاللها تداول المعلومات كالتقارير السنوية ومواقع االنترنت والتقارير الموجهة إلى 

لتزم البنك بتقديم معلومات دقيقة . كما يمثل البنك المركزى المصري و الهيئة العامة للرقابة المالية الجهات الرقابية

 ومتكاملة وحديثة إلى المساهمين.

 اإلفصاح والشفافية، قيام البنك باإلفصاح عن اآلتي:ويشمل تطبيق مبادئ 

 هيكل وتكوين مجلس إدارة البنك. 

  .هيكل الملكية الخاص بالبنك 

  .ميثاق سلوكيات العمل لدي البنك 

 دليل ارشادات الحوكمة . 

  الربع السنوية.الميزانيات 

  .التقارير الرقابية وفقا لمتطلبات البنك المركزى المصرى 

 

  هذا الدليلوتحديث مراجعة  6

 

أفضل الممارسات أو /و ،أو كلما لزم األمر ليتواكب مع أحدث المستجدات الرقابيةهذا الدليل سنويًا تتم مراجعة 

 التى تتناسب مع حجم و نشاط البنك الدولية في مجال الحوكمة


