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 عامة نبذة
 

 وتحقيق أهدافه تحقيق في البنك لمساعدة ضرورة هو الحوكمة ومبادئ لنظام السليم التطبيق بأن الصناعية التنمية بنك يؤمن

 وتوزيع المصالح أصحاب حقوق وحفظ للبنك والخارجية الداخلية العمل بيئة تحسين إلى باإلضافة األداء مستويات أفضل

 خالل من الحوكمة هيكل تعزيز على الصناعية التنمية بنك حرص العام هذا وخالل ، مثلى بطريقة والمسؤوليات الواجبات

 الحوكمة إجراءات التقرير هذا ويلخص هذا ،الشأن بهذا المتبعة الممارسات أفضل وإتباع بالحوكمة سياسات أدلة تطبيق

 .المصري المركزي البنك عن الصادرة اإلفصاح لمتطلبات وفًقا 2018 لعام الصناعية التنمية بنك لدى

 

 اإلدارة مجلس أعضاء

  :هم السادة و  أعضاء خمسة منالتنمية الصناعية  بنك إدارة مجلس يتكون

 

  فهمي ماجد /السيد األستاذ 

 (تنفيذي) و العضو المنتدب اإلدارة مجلس رئيس

 

  عزام إسماعيل محمد حمدي /السيد األستاذ 

 (تنفيذي)  اإلدارة مجلس رئيس نائب

 

  غيطاسمحمد  مبروك عادل /الدكتور األستاذ  السيد 

 تنفيذي غير عضو

 

  عاصم حسين ياسر /السيد الدكتور 

  تنفيذي غير عضو

 

  إسماعيل توفيق إيمان /السيدة األستاذة  

 تنفيذي غير عضو
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 والمسؤوليات الواجبات
 وتحقيق وتنميتها األعمال مجمل لىع لإلشراف الفعالة القيادة توفير وعن البنك عن األول المسؤول هو اإلدارة مجلس إن

 مع وافقةبسياسة الحوكمة و مت واردة هي كما المجلس ومسؤوليات واجبات تعريف تم ،  ومستديمة فعالة بطريقة األرباح

 :التالية المجاالت وتغطي المصري المركزي للبنك الحوكمة نظام متطلبات

 االستراتيجية •

  الحوكمة •

  اإللتزام •

 المخاطر إدارة •

  تفويضها و الصالحيات •

  الخارجية و الداخلية المراجعة •

 المجلس لجان •

  المجلس سلوك قواعد •

  المجلس هيكل •

  المجلس اجتماعات •

 :المعتمدة الحوكمة سياسة في هي كما المجلس ألعضاء العامة والمسؤوليات األدوار يلي وفيما

 .البنك جيةتيستراإ على الموافقة •

 .المخاطر إدارة ستراتيجيةإ و المخاطر ماهية تحديد •

 .المالي األداء مراقبة •

 .الحوكمة إطار تأسيس •

 مثل سنــوي، بشكل أداءها وتقييم صالحياتهاو وواجباتها سلطاتــها وتحديد المجلس عن المنبثقة اللجان تشكيل •

 .وغيرها المكآفاتالمرتبات و  لجنة و المخاطر ولجنة والحوكمة الترشيحات ولجنة المراجعة لجنة

  .اإلجتماعات لهذه أجندة وإعتماد العادية وغير العادية العامة الجمعية إجتماع لعقد الدعوة •

 أنها من للتأكد دوري بشكل مفوضة لجنة خالل من أو مباشر بشكل الداخلية البنك سياسات عتماداو  مراجعة •

 .ككل لإلقتصاد الخارجية والعوامل الداخلية األعمال نماذج في التغيرات مع ومتماشية ومناسبة كافية
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 اإلدارة مجلس أعضاء واجبات
 ينسجم بما وذلك الشاملة البنك رؤية ودعم والنزاهة والوالء العناية بخصائص اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كليتمتع 

 مصالح لخدمة ودراية بعلم مسؤولياتهم بممارسة أيضا المجلس أعضاء يقوم كما ، المهني السلوك وقواعدسياسة الحوكمة  مع

 .المطلوبة والمهارات والخبرات بالمعرفة يتمتعون المجلس أعضاء بأن علًما البنك،

 

 اإلدارة مجلس رئيس واجبات
 المناسب العائدتحقيق و اإلستراتيجية أهدافه لتحقيق الصناعية التنمية بنك قيادة اإلدارة مجلس رئيس مسؤوليات من

 هذا المجلس اجتماعات أعمال جداول عتمادإو كامل بشكل دوره على واإلشراف المجلس قيادة يتولى كما للمساهمين،

 والفرص التقديرية والموازنات اإلستراتيجية والمبادرات والتحسينات التوصياتفي  المجلس أعضاء مناقشة إلى باإلضافة

 مع دوري بشكل العامة البنك أمور مناقشة إلى إضافة به، المنوطة بالمهام المجلس قيام من والتأكد المتاحة اإلستثمارية

 ولرئيس ،  المساهمين مع التواصل إلى باإلضافة األعضاء أداء مستوى لتقييم آلية وجود من والتحقق المجلس أعضاء

 البنك أداء مستوى بمراقبة ايضا يقوم كما ، مناسًبا يراه ما حسب اللجان أو األعضاء إلى مهامه بعض يفوض أن المجلس

 : مهامه من و له المرفوعة اللجان تقارير خالل من دوريا عام بشكل

 

 .له المفوضة السلطة حدود في والنفقات اإلئتمانية والتسهيالت اإلستثمارات على الموافقة •

 .التنفيذية مع اإلدارة بالتنسيق البنك داخل الرئيسية المبادرات تنفيذ على اإلشراف •

 .عليها والموافقة لمراجعتها المناسب الوقت في عنها واإلفصاح المطلوبة بالتقارير المجلس ولجان المجلس تزويد •

 .المختلفة البنك أنشطة و أداء عن دورية تقارير خالل من المجلس إبالغ  •

 .الصناعية التنمية بنك واستراتيجية لألهداف وفقا المجلس قرارات تنفيذ على اإلشراف •

 السليمة القرارات اتخاذ من يتمكن لكي وكاملة دقيقة معلومات المناسب الوقت في يتلقى المجلس أن من التحقق •

 .المشورة وتقديم الفعالة الرقابة وتحقيق

او  الصناعية التنمية بنك عن نيابة الوثائق من وغيرها والعقود والتقارير المراسالت على التصديقو  التوقيع  •

 عنه.تفويض من يراه للتوقيع نيابة 

 

 

 اإلدارة مجلس رئيس نائب واجبات
 المجلس رئيس مع وثيق بشكل والعمل غيابه حال في اإلدارة مجلس رئيس منصب بدور اإلدارة مجلس رئيس نائب يقوم

 .الرئيس قبل من المفوضة األخرى المسؤوليات تنفيذ وكذلك البنك أهداف ، استراتيجيات وتنفيذ وضع في
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 التنفيذين غير اإلدارة مجلس أعضاء واجبات

 لجنة و المرتبات و المكافآت لجنة و المخاطر لجنة و المراجعة لجنة ذلك في بما المختلفة اللجان في المشاركة 

 .الحوكمة و الترشيحات

 وإجراءاته المجلس قرارات عن جماعية مسؤولية مسؤول يكون أن. 

 اإلدارة مجلس رئيس /المجلس قبل من بها يكلف قد التي إضافية بمسؤوليات القيام.  

 الخارجيين الحسابات مراجعي تقارير في ورد ما تطبيق بشأن فعال بشكل المجلس مساعدة. 

 لها واإلمتثال الحوكمة سياسات تطوير في ريادي دور له يكون أن. 

 وفعالة سليمة المخاطر إدارة ونظم الضوابط أن من والتحقق المالية البيانات وعدالة مصداقية مدى مراجعة. 

  اإلدارة مجلس لجان دور 
 وفًقا لجنة كل إختصاصات و صالحيات إعداد تم حيث بواجباتهم، القيام على المجلس أعضاء لمساعدة المجلس لجان أنشأت

 .الرائدة الحوكمة وممارسات المصري المركزي البنك لتعليمات

 : التالي النحو على اإلدارة لمجلس تابعة لجاناربع  البنك لدى يوجد

 الداخلية المراجعة لجنة 

 عملها، خالل من تحديدها تم التي المواضيع و الرئيسية النتائج لمناقشة الداخلي المراجع مع دورية بصفة اللجنة تجتمع

  المالية البيانات عن اإلفصاح ذلك في بما للبنك المالية للنتائج النوعية و الكمية بالجوانب المتعلقة الصلة ذات المسائل جميعو

 .الصلة ذات األمور من غيرها و

  المخاطر لجنة  

 ببنك للمخاطر المحتملة المستقبلية و المالية بالتعرضات يتعلق فيما اإلدارة لمجلس المشورةتقوم اللجنة باألشراف و تقديم 

 قبول تحديد ذلك في بما توجيهها على تساعد و المستقبلية المخاطر استراتيجية توجيه في تنظر أنها كما الصناعية التنمية

 .البنك في للمخاطر التوعية ثقافة تعزيز عن فضال ، والتحمل المخاطر

 المكافآت و المرتبات لجنة 

 والرئيس المجلس وامتيازات لمكافآت العامة الالئحة ضع و ، اإلدارة ومجلس التنفيذية اإلدارة مكافآت عمل إطار مراجعة

 باإلضافة هذا. الطويل المدى ذات اإلستراتيجية البنك أهداف تحقيق أساس على المرتكزة التنفيذيين الموظفين وكبار التنفيذي

 اإلدارة مجلس إلى الشأن بهذا توصياتها وتقديم البنك لموظفي األخرى الوظيفية واإلمتيازات الرواتب سلم مراجعة إلى

  .إلعتمادها

 الترشيحات و الحوكمة لجنة 

 قواعد بشان الرقابية الجهات من تصدر التي والتعليمات للقرارات الدورية والمراجعة بالبنك الحوكمة لنظام الدوري التقييم

 وتطبيق تطوير اجل من ضرورية تراها التي التغيرات شأن في اإلدارة مجلس إلي التوصيات ورفع الحوكمة وممارسات

 .جديدةال والممارسات المعايير
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 واجهت التي التحديات لعالج محاور عدة علي ارتكزت والتي التصحيحية الخطة لتنفيذ كبيرة بجهود البنك قام

 تحقيق  النجاحات هذه ثمار من وكان -إصالح مالى و إصالح إدارى  –من خالل محورين أساسيين   البنك

 -: االتي في نوجزها اإلنجازات من للعديد البنك

  المالي اإلصالحنتائج  -: أوال

 ما تحت المراجعة و األعتماد 2018عام ميزانية مشروع وفقا ل المالية اإلنجازات أهم ومن البنك نشاط تطور 

 -:يلي

 5923 مقابل 31/12/2018 في جنيه مليون 24740 نحو بلغ حيث% 318 بنسبة المالي المركز إجمالي رتفاعإ •

 .جنيه مليون 18817 قدرها بزيادة 31/12/2013 في جنيه مليون

 3943 مقابل 31/12/2018 في جنيه مليون 9940 نحو بلغ حيث% 152 بنسبة العمالء قروض إجمالي إرتفاع •

 .جنيه مليون 5997 قدرها بزيادة 31/12/2013 في جنيه مليون

 مقابل 31/12/2018 في جنيه مليون 8701 نحو بلغ حيث% 280 بنسبة المنتطمة القروض إجمالي رتفاعإ •

 .جنيه مليون 6413 قدرها بزيادة 31/12/2013 في جنيه مليون 2288

 مقابل جنيه مليون 1239 إلى 31/12/208 في إنخفضت حيث% 25 بنسبة المنتظمة غير القروض إنخفضت •

 .جنيه مليون 416 قدره بتحسن أي 31/12/2013 في جنيه مليون 1655

 .2018 عام جنيه مليون 215إضافة  تم حيث 1024 إلى المنتظمة غير القروض لمحفظة الحقيقي اإلنخفاض بلغ •

 1451 مقابل 31/12/2018 فى جنيه مليون 18934 نحو بلغ حيث%  1205 بنسبة العمالء ودائع إجمالي إرتفع •

  .جنيه مليون17483قدرها  بزيادة 31/12/2013 فى جنيه مليون

 261 مقابل31/12/2018 فى جنيه مليون 632 نحو بلغ حيث%  142 بنسبة العائد من الدخل صافي إرتفاع •

 .جنيه مليون 371قدرها  بزيادة 31/12/2013 فى جنيه مليون

 46 مقابل 31/12/2018 فى جنيه مليون 62 نحو بلغ حيث%  35 العموالت بنسبة من الدخل صافي إرتفاع •

 .جنيه مليون 16قدرها  بزيادة 31/12/2013 فى جنيه مليون

 133 مقابل 31/12/2018 فى جنيه مليون 296 نحو بلغت حيث%  123بنسبة  العمومية المصروفات رتفعتإ •

 .جنيه مليون 163قدرها  بزيادة 31/12/2013 فى جنيه مليون

 .موظف 137 لعدد جم مليون 75 نحو 2018 عام المبكر المعاش علي المنصرف بلغ •

 موظف 122 لعدد جم مليون 55 نحو 2017 عام خالل المبكر المعاش علي المنصرف بلغ •

 50 قدره بانخفاض 2017 عام جم مليو 174 مقابل 2018 عام جم مليون 124 نحو العاملين أجور اجمالي بلغ •

    جم مليون

بعد خصم الضرائب و   31/12/2018 فى جنيه مليون 352 نحو بلغ حيث%  752 بنسبة الربح صافي ارتفع •

المبلغ الذى تم  بلغ ، جنيه مليون 406قدرها  بزيادة 31/12/2013 فى جنيه مليون( 54) بنحو خسائر مقابلالمخصصات 

 ( وتبرعات2019 منهاعام مليون 30 ترحيل تم) موظف137 لعدد جم مليون 75نحو 2018 المبكرعام المعاش علي صرفه

 جنيه. مليون 424 لـ يصل اثرها بدون الربح صافي وبالتالي مليون 7 تكافلي وتامين مليون 20 نحو

 

 

 

 



 

2018 لعام الحوكمة تقرير | 7  

 

 

 

 2018-2013 الفترة عن المالية المؤشرات أهم •

 2013ديسمبر 2014ديسمبر 2015ديسمبر 2016ديسمبر 2017ديسمبر 2018ديسمبر البيان

 (%1) (%1) %1.5 %2.2 %1.2 %1.4 العائد/إجمالي األصول 

إجمالي القروض/أجمالي 

 الودائع
53% 54% 144% 219% 276% 272% 

القروض الغير منتظمة/ 

 القروض املنتظمة
14% 23% 31% 43% 57% 72% 

القروض الغير منتظمة / 

 القروض إجمالي
12.5% 19% 24% 30% 36% 42% 

القروض املنتظمة / 

 أجمالي القروض
87.5% 81% 76% 70% 64% 58% 

 1063 1055 999 1072 906 751 عدد العاملين

 (%11) (%12) %19 %38 %49 %70 العائد/رأس املال

 

 البنك ميزانية اعتماد وتم المتأخرة الميزانياتجميع  إعتماد تم حيث البنك ميزانيات إعتماد في التأخر حالة إنهاء 

 االنتهاء وجاري( 2018 سبتمبر – يونيو- مارس)  الدورية المالية القوائم اعتماد وتم 2018 سبتمبر في 2017 عام

 . القانونية المواعيد في 2018 عام ميزانية  من

 المالية القوائم اعتماد وتم( 9) رقم الدولي المعيار تطبيق بخصوص المصري المركزي البنك تعليمات مع البنك توافق 

 وفقا  2018 لعام التجريبية البنك ميزانية من االنتهاء وجاري( 2018 سبتمبر – يونيو – مارس) التجريبية الدورية

   للمعيار

 ذات منتجات تمويل بهدف داخلية او خارجية سواء الجهات كافة مع التعاون بروتوكوالت في بالتوسع البنك قام 

 مشروع وتمويل  السلعية البورصة تمويل الي باإلضافة الطبيعي الغاز توصيل بتمويل قام حيث تنموية اهداف

 مشروعات تمويل الي باإلضافة هذا  الصناعية التنمية هيئة مع جاهز ومصنعك لالثاث دمياط ومدينة الروبيكي

 . الدقهلية محافظة مع بالتعاون الدراسة تحت تنموية

 األرباح زيادة علي األول المحور يعتمد المرحلة الخسائر إلطفاء أساسيين محورين وفق استراتيجية باعتماد البنك قام 

 من جزء إلطفاء العالية القيمة ذات المستغلة غير األصول بيع علي يعتمد الثاني والمحور البنك نشاط من الناتجة

   المرحلة الخسائر

 الكفاءات من عدد تضم( ليس ايجي) التمويلي للتأجير تنمية لشركة األساسي النشاط لتفعيل محترفة بإدارة اإلستعانة. 

 أعوام عن الضريبية المعلقات واهمها( سابقا)المصرى الصناعية التنمية لبنك الضريبية المعلقات كافة من اإلنتهاء تم 

 120 مبلغ بسداد البنك قام حيث الضريبي التصالح قانون إطار في المبالغ  هذه تسوية وتم  97/98 حتي 95/96

 145 نحو رد وتم جنيه مليون 265 نحو قدره والبالغ المكون المخصص من خصما نهائية كتسوية جنيه مليون

 . بصورة منتظمة الضريبية المطالبات سداد ويتم لإليرادات جنيه مليون

 1997 أعوام عن الضريبية المعلقات واهمها( سابقا) المصري العمال لبنك الضريبية المعلقات كافة من اإلنتهاء تم 

 جنيه مليون 42 مبلغ بسداد البنك قام حيث الضريبي التصالح قانون إطار في المبالغ  هذه تسوية وتم  2008 حتي

 .  جنيه مليون 146 نحواجماليها  بلغت تأخير وغرامات مطالبات عن نهائية كتسوية
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   اإلداري اإلصالحنتائج  -: ثانيا

 هاوس وتر برايس شركة) الهيكلة األدارية  مجال في متخصصة عالمية بشركة البنك استعان  (PWC مشروع تنفيذل 

  . للعاملين المرتبات هيكل وتعديل الوظيفية الهياكل تنظيم وإعادة اإلدارية الهيكلة إعادة

 من عدد بتعيين القطاعات تدعيم مع العاملين راعما متوسط لتخفيض االختياري المبكر المعاش مشروع إطالق 

   الجدد الخريجين

 البنك قام لذا للبنك الداخلية المراجعة لتقييم خارجية مؤسسة بتكليف بالقيام المصري المركزي البنك لتعليمات تنفيذا 

 وفقا متقدم لمركز البنك وتصدر بالبنك الداخلية المراجعة لتقييم المراجعة مجال في (PWC) عالمية بشركة باالستعانة

  .للتقرير

 ( كايروسنتر مبني) العيني القصر بشارع  استئجاره تم واحد مبني في الرئيسي المركز إدارات كافة بتجميع البنك قام

 المباني أن حيث والجهد الوقت لتوفير باإلضافة الرئيسي بالمركز اإلدارات وتواصل العمل إنسياب لزيادة وذلك

 .البنك وطبيعة لحاجة مالئم غير وبشكل أماكن أربعة علي موزعة كانت السابقة

 انشاء في البدء وجاري الجديدة اإلدارية بالعاصمة  2م 5200 مساحة علي ارض قطعة لشراء بالتعاقد البنك قام 

 . به الرئيسي المركز  إدارات كافة لتجميع مالئم بشكل الرئيسي المركز

 افتتاح  سيتم و القادمة الفترة خالل فرعا 50 الي لتصل الفروع عدد وزيادة واالنتشار للتوسع خطة بوضع البنك قام

 كفروع جديدة مواقع تحديد وجاري جديدة فروع 5 عدد علي التعاقدو  2019فروع فى الربع االول من عام  3

 .للبنك

 علي 2018 إبريل في العادية غير العامة الجمعية وافقت حيث البنك اسم تغيير إجراءاتاألنتهاء من  في البنك نجح 

 لتحسين وذلك  الفروع نماذج وتوحيد البنك شعار تعديل مع  IDB الصناعية التنمية بنك ليصبح البنك إسم تغيير

 .  لجذب عمالء جدد البنك إلسم الذهنية الصورة

 بالبنك المعلومات تكنولوجيا منظومة لتطوير إستراتيجية خطة وإعتماد البيانات حفظ مراكزتحديث  من اإلنتهاء 

 واكب انظمة البنك مع احدث النظم و البرامج وفقا للمعايير الدولية .تلتى الزمن للبرنامج وفقاً  تنفيذها جاري

 

 الداخلية الرقابة
 المالية السجالت موثوقية وضمان المال ورأس األصول حماية هو البنك في الداخلية الرقابة إجراءات من العام الهدف إن 

 حفظ في أو اإلجراءات في أخطاء أية عن بالكشف لإلدارة تسمح داخلية رقابة إجراءات الصناعية التنمية بنك اعتمد ، للبنك

 المراجعةو اإللتزام،  المخاطر، للمالية قوية إدارات توافر على البنك في الداخلية الرقابة عمل إطار يضمن  ، المالية السجالت

  .الداخلية

 أمن ، الداخلية المراجعة ، اإللتزام ، المخاطر من المكونة الداخلية الرقابة لجنة الداخلية الرقابة عمل إطار على يشرف

 :يلي ما بشأن اللجنة إلى دورية تقارير تقديم يتم و ستراتيجىإلا التخطيط و المعلومات

 

 والمخاطر واإللتزام والسمعة باإلستراتيجية المتعلقة المصرفية الخدمات بأعمال المرتبطة الرئيسية المخاطر 

 .التشغيلية والمخاطر والسوق والسيولة ئتمانواإل القانونية

 واللوائح بالقواعد البنك لتزامإ. 

 قطاع من بكل المتعلقة السياسات اإلدارة مجلس اعتمد وقد والخارجية الداخلية  المراجعة ونتائج توصيات 

 .المخاطر مجموعة و اإللتزام وإدارة الداخلية المراجعة
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   اإللتزام

 اإللتزام مخاطر إدارة على التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس مساعدة هي البنك في اإللتزام إلدارة الرئيسية المسؤولية إن

  .بالقوانين اإللتزام في فشلاى خلل او  بسبب تحدث قد مالية خسائر أية تكبد من البنك لحماية بكفاءة

 اإللتزام إدارة تساعد كما. السمعة ومخاطر المادية الخسائر إلى إضافة التشريعية/  القانونية المخاطر اإللتزام مخاطر وتشمل

 اإللتزام مخاطر من تحد التي الداخلية الرقابة إجراءات تحسين على التنفيذية البنك وإدارة اإلدارة مجلس من كل أيضا

 اإلدارة وإطالع الرقابية والجهات البنك بين ما المنسق بدور تقوم أنها إلى إضافة اإلرهاب، وتمويل األموال غسل ومخاطر

 .والتعليمات  واألنظمة القوانين في مستجدات أية على

 الداخلية المراجعة
،  دوري بشكل وذلك المراجعة لجنة خالل من اإلدارة مجلس إلى تقاريرها ترفع مستقلة ةداخلي مراجعة إدارة البنك لدى 

. المناسب بالشكل بدوره للقيام الكافي والتدريب بالمهارات يتمتع كفء عمل فريق قبل من ةالداخلي المراجعة إدارة وتدار

 عملهم، إلتمام الالزمة والتقارير والمستندات البنك أنشطة كل إلى الوصول بصالحيات الداخلية المراجعة موظفو ويتمتع

 المكافآت جميع وتحديد تعيين ويتم للبنك العادي اليومي بالنشاط مرتبطة اعمال أي الداخلية المراجعة فريق يمارس وال

 .مباشرة اإلدارة مجلس قبل من المراجعة بإدارة واإلمتيازات

 وتقييم مراجعة الخطة هذه وتتضمن المراجعة لجنة من معتمدة خطة خالل من مهامها الداخلية المراجعة إدارة وتمارس

 .البنك في و األدارات الفروع لمختلف الداخلية الرقابة أنظمة

 المخاطر مجموعة
 لتحديد البنك وفروع إدارات جميع لدى المخاطر أنواع لكافة ومراقبة رصد عمليات بإجراء مستمر وبشكل البنك يقوم

. أمامه المتاحة والفرص البنك أهداف تحقيق تعوق قد التي المخاطر بشأن تقارير وإصدار المخاطر وإدارة وقياس وتقييم

 إلى دائما يسعيان فهم ولذلك. البنك يتحملها التي المخاطر جميع نع مسئوليين التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ويعتبر

 عددا المجلس عين فقد األهداف هذه تحقيق أجل ومن ، اإليرادات وتحقيق للعمليات المصاحبة المخاطر بين التوازن تحقيق

 كما المختلفة، المصرفية األنشطة تحكم التي واإلجراءات السياسات جميع واعتمد المجال هذا في المؤهلين المديرين من

   .وصالحياتها مسؤولياتها وحدد اللجان تشكيل و منظم، عمل راوأط للمخاطر سقف بوضع أيًضا قام

 الالزم تنفيذ ويتم ، والكفاءة الخبرة من عالية درجة على فريق إلى المخاطر بإدارة العمل آليات أسناد تم اإلطار هذا وفي

  .األصول إدارة ولجنة اإلستثمار ولجنة اإلئتمان لجنة مثل مختلفة إدارية لجان خالل من

 الخارجية المراجعة
 وذلك للمساهمين العادية العامة الجمعية قبل من البنك حسابات لمراجعة الخارجي الحسابات مراجع تعيين /تجديد سنوًيا يتم 

 تعيين بشأن الرقابية الجهات تعليمات البنك ويراعي هذا ، اإلدارة مجلس قبل من للجمعية تقديمها يتم توصية على اعتماًدا

 /مراجع ترشيح على المركزي البنك موافقة بأخذ اإلدارة مجلس يقوم كما،   هتعيين مرات عددو مراعاة  الحسابات مراقب

 الجمعية قبل من الخارجي الحسابات المراجع اختيار بعد ويتم ، للمساهمين العامة للجمعية خارجي حسابات مراجع من أكثر

 وبذل المهنية المعايير بأفضل الخارجي المراجع تقيد التعاقد هذا ضمن ويشترط المراجع هذا مع التعاقد للمساهمين العامة

 المناسبة اإلجراءات باتخاذ البنك قيام عدم حال في الرقابية الجهات إبالغ وكذلك المراجعة إجراء عند المطلوبة المهنية العناية

 األرباح وحسابات العمومية الميزانية فحص الخارجي المراجع ويتولى هذا ، قبلهم من إثارتها تم والتي المادية بالمسائل

 حسابات على المراجعة أعمال الجهاز المركزى للمحاسبات و مكتب بيكرتيللى وحيد عبد الغفار السادة حاليا يتولى ،والخسائر

 لعام المراجعة اتعاب بلغت وقد المركزي البنك بمتطلبات المتعلقة الدورية التقارير الى باإلضافةو  2018 عامعن  البنك

مناصفة بينهما ، على ان تشمل األتعاب بدالت السفر و مصاريف األنتقال و مقابل حضور الف جنية مائة غ خمسمبل 2018

وية و كذلك سائر األقرارات التى تقدم الى الجهات الحكومية جلسات لجنة المراجعة و مقابل مراجعة القوائم المالية الربع سن

 .1988لسنة  144من القانون  5من القسم أوال للمادة  2لنص الفقرة ح من البند  ا  و تستلزم مثل هذا األجراء و ذلك تطبيق
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 الداخلية الرقابة تقييم
 الداخلية المراجعة مثل الرقابة ووظائف العليا اإلدارة من الداخلية الرقابة عمل إطار حول تقارير اإلدارة مجلس يتسلم 

 وفقا تطبيقه يتم الداخلية الرقابة عمل إطار أنللتأكد  المجلس بواسطة تقييمها يتم التقارير هذه مثل،  المخاطر و واإللتزام

 اإلدارة و المجلس قبل من الداخلية للرقابة المعتمدة الحالية اإلجراءات أن إلى اإلدارة مجلس ينظر ، كما اإلدارة لصالحيات

 .الصناعية التنمية بنك عمليات تقوي العليا

 

 المالي األداء على تؤثر قد أو أثرت التي الداخلية للرقابة خروقات أي أو للرقابة رئيسية انتهاكات تحدث لم

 .2018 عام خالل للبنك

  

  الشرف ميثاق
 ميثاق وتشجع ، الصناعية التنمية بنك وموظفي اإلدارة مجلس أعضاء على تنطبق التي السلوك بقواعد اإلدارة مجلس كلف

 .عنه واإلبالغ السلوك هذا مثلالمترتبه على  والنتائج اتاإلجراء أيضا و المناسب غير السلوك ديحدتو المناسب السلوك

 اإلفصاح
 المصلحة وأصحاب المساهمين لصالح واإلفصاح للشفافية عالية معايير استخدام في الصناعية التنمية بنك نهج مع تمشيا 

 خالل من المالية وغير المالية البيانات على تحتوي التي التقارير من واسعة مجموعة الصناعية التنمية بنك ينشر ، اآلخرين

 .التنظيمية لألغراض المطلوبة اإلفصاحات إلى باإلضافة ، المستثمرين عالقات

 من باإلفصاح البنك يقوم حيث المصري المركزي البنك عن الصادرة اإلفصاح متطلبات بجميع الصناعية التنمية بنك يلتزم

و اصحاب   والجهات للمساهمين بشفافية البنك بها يقوم أنشطة وأي المالية المعلومات جميع عن اإللكتروني البنك موقع خالل

 مضللة وغير وصحيحة دقيقة المعلومات جميع ونتك أن على البنك إدارة مجلس ويحرص هذاالمصالح المرتبطة بالبنك ، 

 التنمية بنك ويؤكد. المجلس عن المنبثقة واللجان األعضاء وبيانات اإلدارة مجلس تشكيل تفاصيل الحوكمة تقرير ويتضمن ،

 ذات المصري المركزي البنك وتعليمات المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا إعدادها يتم المالية البيانات جميع أن الصناعية

شامله كل  ومتطلباتها الدولية المراجعة لمهام وفقا ريرهاتق بإعداد للبنك الخارجي الحسابات مراقب ويقوم كما الصلة،

 المرحلية المالية التقارير كافة بتوفير البنك قام وقد ، المناسبة المراجعة وإجراءات والتأكيدات واألدلة الضرورية المعلومات

 .للمساهمين والسنوية

 

 

 


