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General Letter 

 

To: Emirates NBD S.A.E. Board 

Governance and 

Nomination Committee 

Our Ref:  Date: 25 July 2022 

From: Ragy Riad Your Ref:   
Dept.: Head of Legal and 

Corporate Governance 

Subject: Annual Governance Report 

 

Dear Emirates NBD (S.A.E) Board Governance Committee 

Kindly find attached the Annual Governance Report in light of CBE law and CBE 

regulatory, for your review and approval. 

The Annual Governance Report must share with the Central Bank and publishing it on 

the bank's official website as per new CBE law and CBE regulatory. 

 

Sincerely, 

 

Ragy Riad 

Board Secretary 



2021التقرير السنوي للحوكمة 



مقدمة

االقتصادياإلصالحبرنامجأنالوزارةوجدتحيث،(حالياالتجارةوزارة)آنذاكالخارجيةوالتجارةاالقتصادوزارةمنبمبادرة2001عاممصرفيبالحوكمةاالهتمامبدأ

بالقواعدمصرالتزاممدىوتقييمدراسةتموبالفعل.الحرالسوقظلفيالخاصالقطاععمليحكمورقابيتنظيميإطاربوضعإاليكتملالالتسعيناتأوائلمنذمصربدأتهالذي

.الشركاتلحوكمةالدوليةوالمعايير

منفيالكاالقدرالمصرفيالجهازحوكمةمفهوميلقلماألهميةهذهمنالرغمعلىأنهإالاالقتصادي،لألداءاهميتهابسبباالهتماممنكبيرقدرجذبفيالحوكمةونجحت

للحوكمةمكتوبةسياساتوضعضرورةتبنتدراسةبوضعالمصريالمركزيللبنكالتابعالمصريالمصرفيالمعهدقام2006مايوفيانهإالالحديثة،الدراساتفياالهتمام

الركائزأهمباعتبارهاالبنوكحوكمةبشأن2011يوليو5بتاريخالمنعقدةبجلستهالمصريالمركزيالبنكادارةمجلسقرارصدرسبقماضوءوفيعنها،واالفصاح

ينعكسبماالبنوكإدارةأسلوبعلىواإلشرافالسيطرةإحكامفيهامدورمنلهاولماسواءحدعلىوالمحليالدوليالصعيدعلىالمصرفيالتطورمواكبةلضمانالضرورية

.ككلالمنشأةأداءوبالتاليخاصبوجهوالمخاطرالداخليةالرقابةكفاءةعلىإيجابيا ً

كبيرا ًماما ًاهتم.م.شالوطنيدبياالماراتبنكيوليهولماالمصريالمركزيالبنكوإشرافرقابةيتبع–مصريةمساهمةشركة–م.م.شالوطنيدبياإلماراتبنكانوحيث

علىقدرتهمعيتماشىبماوسياساتهتعقيدهاودرجةأعمالهحجممعيتناسببمالديهالحوكمةنظموتطويربوضعقامالحوكمة،مجالفيالدوليةالممارساتافضللممارسات

–2020لسنة194رقمالمصرفيوالجهازالمصريالمركزيالبنكقانون)العربيةمصربجمهوريةالساريةوالتعليماتالقوانينمتطلباتمعيتوافقوبماالمخاطرإستيعاب

.2011أغسطسفيالمصريالمركزيالبنكعنالصادرةالبنوكحوكمةبشأنالتعليماتوكذلك–1982فيالصادرةالتنفيذيةوالئحته1981لسنة159رقمالشركاتوقانون

اإلدارةمجلسزميلتكمااعماله،وإدارةعملياتهبأداءالعاليةوالمهنيةالواضحةالمنهجيةعلىالمعتمدةواهدافهورؤيتهم.م.شالوطنيدبياالماراتبنكاستراتيجيةمنوإنطالقا ً

الممارساتبيانلالتقريرهذام.م.شالوطنيدبياالماراتبنكأعدالدوليةوالمعاييربالقوانيناإلدارةمنوإلتزامةالبنك،انشطةجميععلىالمهنياألداءمعاييرأعلىبتطبيق

علىعرضهسيتملكوكذاالدارةلمجلسالتابعةوالترشيحاتالحوكمةلجنةعلىالتقريرهذاعرضوسيتمم.م.شالوطنيدبياالماراتببنكالحوكمةبتطبيقاتوالخاصةالفعلية

.البنكإدارةمجلس



ي 
ي الوطن  نبذة عن بنك االمارات دب 

ائدالرالبنك–الوطنيدبياإلماراتبنك

الخليجيالتعاونمجلسمنطقةفي

السوقدخل،المتحدةالعربيةواإلمارات

عمليةخاللمن2013يونيهفيالمصري

.صرمباريبابيإنبيبنكعلىإستحواذ

قاعدةوالمحليةالخبرةبينالعمليةهذهتجمع

ةالقومعالمصريالسوقومعرفةالعمالء

دبياإلماراتلبنكاإلقليميةوالمعرفة

وظا ًملحنموا ًمصرفيالبنكظهرأالوطني

وظفيوحاليا ًإنشاؤهمنذالجبهاتجميعفي

واسعةخبرةلديهمموظف2000منأكثر

منوأكثروالدولية،المحليةاألسواقفي

فيواسعةجغرافيةتغطيةمعفرع67

سيةالرئيوالمدنالمناطقذلكفيبمامصر

يةواإلسكندروالجيزةالكبرىالقاهرةمثل

مصروجنوبوالدلتاالشماليوالساحل

.األحمروالبحروسيناء

ي 
ي الوطن  (م.م.ش)بيانات بنك االمارات دب 

م.م.بنكًاالماراتًدبيًالوطنيًش البنكاسم

العمولةبوالوكالةواالئتمانالخصموعملياتوالماليةالمصرفيةاالعمالبجميعالخارجفياومصرفيالقيام

موالاألعلىذلكفيمعتمدةكانتصورةأيفياومعهبالمشاركةاوالغيرلحساباولحسابهاسواءوالصرف

بفائدةسابقبإخطاراواالجااواطلبتحتاألموالهذهكانتسواءوالجمهوروالبنوكالمساهمينمنتتلقاهاالتي

الحقةللشركويكون–كانتدولةأيفيسنداتاواذوناصدارطريقعنعليهتحصلماوكذلكفائدةبدوناو

اوماليةالاالستثماراتمجالفينشاطأيومزاولةفيهااالشتراكاوماليةجماعةايةالىاالنضماماوتكوينفي

فيحقالللشركةيكونعاموبجه–التأسيستحتاوقائممشروعأيإدارةاوفيوالمشاركةغيرهااوالتجارية

يجوزكمااشرةمبغيراومباشرةبطريقةالبنكبأغراضمرتبطيكونواللوائحالقوانينبهتسمحنشاطأيممارسة

التياوالهابأعمشبيهةاعماالتمارسالتيالهيئاتمعكانتصفةباييشتركاناومصلحةلهاتكونانللشركة

.رائهابشتقوماناوفيهاتندمجانلهايجوزكماالخارجفياومصرفيسواءغرضهاتحقيقعلىتعاونهاقد

البنكغرض

2027-05-11الى1977ً-5-12سنةًتبداءًمن50ً للشركةالمحددةالمدة

1974لسنة43ًقانونًرقمً البنكلهالخاضعالقانون 1874276 التجاريالسجلرقم

ريمصجنيهمليونوخمسمائةمليارإثنان بهمرخصمالرأسأخر مصريجنيه100 للسهماالسميةالقيمة

مصريجنيهمليونوسبعمائةمليار مدفوعمالرأسأخر يمصرجنيهمليونوسبعمائةمليار مصدرمالرأسأخر

.الجديدةالقاهرة–الخامسالتجمع–التسعينشارعالبنوكمنطقة85القطعة الرئيسيالمركزعنوان

www.emiratesnbd.com.eg االلكترونيالموقع



هيكل الملكية

نسبة المساهمة
القيمة االسمية 

للسهم
عدد االسهم اسم المساهم

99.99882

%

1699980000

جنيهًمصري
سهم16999800

بنك االمارات دبي الوطني 

ع.م.ش

0.00059%
جنيه10000ً

مصري
سهم100

شركة االمارات دبي الوطني

م.م.لالوراق المالية ذ

0.00059%
جنيه10000ً

مصري
سهم100

شركة اإلمارات دبي الوطني

كابيتال 

.من رأس المال المصدر للبنك%( 5)حملة االسهم لما يزيد عىل 

نسبة المساهمة
القيمة االسمية 

للسهم
عدد االسهم اسم المساهم

99.99882

%

1699980000

جنيهًمصري
سهم16999800 ي بنك االمارات دبي الوطن

ع.م.ش

الجمعية العامة للمساهمي   
ىالحقمساهملكل•

 
ىلهيمثمنعنهينيبانوللمساهمبنفسةالعموميهالجمعيهحضورىف

 
الجمعيهف

طالعموميه ىومنمساهماىالنائبيكونانبشر .االدارةمجلساعضاءغي 

ىيرغبونالذينالمساهمي  ىعىل•
 
هادةشاوىحسابكشفيقدمواىانالعموميهالجمعيهحضورىف

الجمعيهقادىانعقبلوذلكوتجميدهاىاالسهمملكيةيفيدىاالسهملديهالمودعالحفظأمي  ىمنصادرة

ىالبنكاسهململكيةنقلاىقيدىواليجوزىاالقل،عىلايامبثالثةالعموميه
 
الدعوةتاري    خنمالسجلف

.العموميهالجمعيهانفضاضاىللالجتماع

ىالرئيس،نائبيرأسهاىهغيابوعندى،االدارةمجلسرئيسالعموميةالجمعيهيراس• الرئيسحويقي 

ىتعيي  ى .همتعينالعموميهالجمعيهتقرىانعىلاالصواتلفرزىاثني  ىومراجعي  ىسكرتي 

كةلالماليهالسنةلنهايةالتاليهاشهرىالثالثخاللسنةكلالعموميهالجمعيهتنعقدى• ىلشر
 
المكانف

ىالمبينهوالساعهواليوم
 
اىلعمالاالىجدولعىلمشتملةالدعوةوتوجهلالجتماعالدعوةاعالنف

.المساهمي  ىجميع

الماىلاىومركزهالبنكنشاطعنالمجلستقريرىسماعالعموميهالجمعيهاجتماعمنالغرضيكون•

انيةعىلوالتصديقالحساباتمراقبوتقريرى الخسائرىوىاالرباححسابوعىلالماليهالسنةمي  

ىاالرباححصصولتحديدى مراقبيي  ىوالنتخاببالبنكالعاملي  ىوعىلالمساهمي  ىعىلتوزعالت 

ىاذاىاالدارةمجلسأعضاءوالنتخابمكافأتهماىوتحديدىللحسابات ىوالبتالحالاقتض 
 
موضوعاىف

.انعقادهاقبلالجمعيههذهعىلمعروضاىيكوناخرى

ورةرأىكلماىالعموميهالجمعيهدعوةاالدارةلمجلس• الجمعيهدعوةالمجلسعىلويتعي  ى،لذلكض 

ىحائزونمساهمونأوىالحساباتمراقباىمعي  ىلغرضذلكاليهطلبكلماىالعموميه المالسرألعشر

ىاالقل،عىل
 
هالحالةهذهوف صادرةةشهاداوىحسابكشفيقدمواىانالمساهمي  ىعىليجباالخي 

معيهالجانعقادىقبلوذلكوتجميدهاىاالسهمملكيةيفيدىاالسهملديهالمودعالحفظأمي  ىمن

ىالبنكاسهململكيةنقلاىقيدىواليجوزىاالقل،عىلايامبثالثةالعموميه
 
الدعوةتاري    خنمالسجلف

.العموميهالجمعيهانفضاضاىللالجتماع



مجلس االدارة

ةمنمؤلفإدارةمجلسالبنكإدارةيتوىل نوعالتلديهمتتوفرىاعضاءعشر

ىالمناسب  
اتوالمهاراتالقدراتف  ىوالمعرفةوالخير  

ي  ىمؤهلتجعلهمالت 

ىاعضاءثمانيةمنهملمناصبهم، ،غي  ،مسعضوينضمنهممنتنفيذيي   تقلي  

.االدارةمجلساعضاءبي  ىالتوازنلتحقيق

صفة العضوية اسم عضوعضو

ع.م.ممثلًعنًبنكًاالماراتًدبيًالوطنيًش-غيرًتنفيذيً هشامىعبدهللاىالقاسم/ السيد

ع.م.ممثلًعنًبنكًاالماراتًدبيًالوطنيًش-غيرًتنفيذيً شاينىكيثىنيلسون/ السيد

ع.م.ممثلًعنًبنكًاالماراتًدبيًالوطنيًش-تنفيذيً محمدىجميلىبرو/ السيد

ع.م.ممثلًعنًبنكًاالماراتًدبيًالوطنيًش-تنفيذيً ى/ السيد فؤادىعبدىهللاىقمير

ع.م.ممثلًعنًبنكًاالماراتًدبيًالوطنيًش-غيرًتنفيذيً ى/ السيد  
محمدىهاديىاحمدىالحسيت 

ع.م.ممثلًعنًبنكًاالماراتًدبيًالوطنيًش-غيرًتنفيذيً معبدهللاىعبدىالرحمنىقاس/ السيد

ع.م.ممثلًعنًبنكًاالماراتًدبيًالوطنيًش-غيرًتنفيذيً اجىماكي  ى/ السيد ني 

ع.م.ممثلًعنًبنكًاالماراتًدبيًالوطنيًش-غيرًتنفيذيً هاكانىأتيش/ السيد

غيرًتنفيذيًمستقل ى/ السيد حازمىمسلمىمحمودىمتوىل 

غيرًتنفيذيًمستقل عمروىشمسىالدينىالجندي/ السيد

هشامًعبدهللاًالقاسم

رئيسًمجلسًاالدارة

شاينًنيلسون

نائبًرئيسًمجلسًاالدارة
محمدًبرو

العضوًالمنتدب
فؤادًمحمد

عضوًمجلسًإدارةًتنفيذي

محمدًالحسيني

عضوًمجلسًإدارة

هاكانًأتيس

عضوًمجلسًإدارة

عبدهللاًقاسم

عضوًمجلسًإدارة
نيراجًمكين

عضوًمجلسًإدارة

حازمًمتولي

عضوًمجلسًإدارة

عمروًشمس

عضوًمجلسًإدارة



أبرز مسئوليات مجلس االدارة 
:هفاعليتوضمانبالبنكالحوكمةنظاملتدعيمالتاليةالرئيسيةبالوظائفالمجلسيقومأنوينبغيعامبوجهالبنكإدارةعلىاإلشرافعنمطلقبشكلمسئوالالبنكإدارةمجلسيكون

.بالبنكالعاملينبيننشرهامنوالتأكدتنفيذهاعلىواإلشرافللبنكالرئيسيةواألهدافاإلستراتيجيةالتوجهاتاعتماد1.

مختلفعلىالفعالةةوالرقابالمستمراإلشرافيضمنبماوالتوازناتالضوابطمنفعالنظامإرساءخاللمنالمهامبينوالفصلالبنكفيوالمسئولياتالصالحياتهيكلوتحديدالتنظيميالهيكلاعتماد2.

:النظامهذافاعليةلضمانادنيكحدالتنظيميالبنكهيكلفيتوافرهايجبإشرافيةمستوياتأربعةهناكبأنعلما ًمسئوليات،الوسلطاتللدقيقتوضيحمعالوظيفيةالمستويات

.وجهأكملعلىبمهامهقيامهلضمانوظيفتهلمتطلباتوفقا ًكلالعاملينومؤهالتخبراتتناسبمنالتأكدضرورةمعكلهوذلك

.لتنفيذياالرئيسرأيأخذبعدوذلكاألمرلزمإذاواستبدالهمعليهمواإلشرافبالبنكالعليااإلدارةأعضاءمنالتنفيذيينكباراختيارذلكفيبماالوظيفيالتدرجخطةعلىالمجلسيشرف3.

فيوالهامةماديةالالمعلوماتكافةاإلدارةمجلسألعضاءيتاحأنوينبغيالمسائلة،لموضوعواضحوتفسيرشرحعلىمنهاوالحصولاإلدارةومسائلةأدائهاومتابعةبالبنكالعليااإلدارةعلىاإلشراف4.

.اإلدارةأداءتقييممنيتمكنواحتىالمناسبالوقت

.للحوكمةالمالئمالتطبيقإلىباإلضافةالبنكتواجهالتيالمخاطرإدارةوإجراءاتأساليبتقييمبغرضداخليرقابةنظامللبنكالعليااإلدارةمعبالتشاورالمجلسيضع5.

.اإلستراتيجيةالبنكأهدافتنفيذخطواتفيالتقدمومتابعةبهاالمعمولالسياساتومناقشةلمراجعةبالبنكالداخليةالمراجعةوإدارةالعلياباإلدارةدوريااالجتماع6.

.العليااإلدارةاختصاصمنذلكيكونحيثالتنفيذيةاألعمالممارسةالمجلسمهامتضمأالمراعاةمعالبنك،اعمالعلىواإلشرافالرقابة7.

المجلسالتأكدىإلباإلضافةالمرتبطة،األطرافعملياتاستغاللوإساءةالبنكاصولاستخدامإساءةذلكفيبماوالمساهميناإلدارةمجلسوأعضاءالبنك،إدارةمصالحفيمحتملتعارضايوإدارةرقابة8.

.هدايامنيتلقونهأنبالبنكوالعاملينالمجلسواعضاءلرئيسيمكنماتنظمقواعدوضعمن

.بالبنكالداخليةوالرقابةالحوكمةوممارساتسياسةوفاعليةلكفاءةالمستمرالدوريالتقييم9.

.الحوكمةممارساتتطبيقعلىالعلياواإلدارةالعاملينجميعوتشجيعبالبنكالحوكمةثقافةنشر10.

.البنكبإدارةالخاصةوالسياساتاالستراتيجياتعلىوالتصديقالموافقة11.

.نشرهاقبلسنوي اربعللبنكالماليةالقوائماالدارةمجلسيراجع12.

مصالحتعارضشبهةأيةظهورحالةفيفيهالمشاركةاوقرارأياتخاذعنواالمتناعالمصالحفيالتعارضوتجنباألخرىالمصالحواصحابوالمودعينوالعاملينالمساهمينمصالحتحقيقعلىالعمل13.

.ذلكلتحقيقالواجبةالعنايةبذلمعالتزاماته،أوالعضومهامفي

.العامخاللمراتثمانعنتقلالمنتظمةدوريةبصفةاالجتماع14.

.ةالمسئولونًعنًاإلشرافًالمباشرًعلىًإداراتًالبنكًالمختلف• .ةًلهالمستويًاإلشرافيًالمتمثلًفيًأعضاءًالمجلسًوذلكًمنًخاللًعضويتهمًفيًالمجلسًواللجانًالتابع•

.  المستوىًاإلشرافيًالذيًيمثلهًأفرادًاإلدارةًالعليا• .ةًالداخليةالمستوىًاإلشرافيًالمتمثلًفيًوظائفًالبنكًالمستقلةًكإدارةًالمخاطرًوإدارةًااللتزامًوإدارةًالمراجع•



أبرز مسئوليات رئيس مجلس االدارة
وتوجيهإرشادمسئوليةعاتقهعلىويقععامبشكلالمجلسأداءحسنعنرئيسيةبصفةمسئوالالتنفيذيالغيراإلدارةمجلسرئيسيكون1.

.ادائهفاعليةوضمانالمجلس

.القضاءامامالبنكالمجلسرئيسيمثل2.

.صالحياتهمنجزءفيالمجلساعضاءمنايتفويضولهالبنك،عنمنفرداالتوقيعحقالمجلسلرئيس3.

تنفيذفاعليةانلضممناسبةأليةوجودمنالتأكدضرورةمعبالموضوعشاملةدرايةعلىوبناءسليمأساسعلىيتمالقراراتاتخاذأنمنالتأكد4.

.متابعتهاواسلوبالمناسبالوقتفيالقراراتتلك

.القراراتخاذعمليةإطارفيومناقشتهاالمعارضةاألراءعنالتعبيرإمكانيةوضمانوالنقدالنقاشتشجيع5.

.المصالحفيالتعارضتجنبضرورةمعللبنكمصلحةأفضليحققبماوجهأكملعلىمهامهبإنجازالمجلسالتزاممنالتاكد6.

ككلالمجلسالقةعتدعيمضرورةمعالتنفينيينوغيرالتنفيذييناألعضاءبينوخاصةالمجلسأعضاءكافةبينالثقةروابطعلىالحفاظ7.

.بالبنكالعلياباإلدارة

.والمساهمينالمجلسألعضاءالمناسبالوقتفيوالدقيقةالكافيةالمعلوماتإتاحةمنالتاكد8.

.المجلسلجانأداءفاعليةوكذلكالبنكلدىالمطبقالحوكمةنظامفاعليةمنالتاكد9.

.كفاءتهرفعلالالزمةواالحتياجاتوظيفتهبواجباتالعضوالتزاممدييشملالذيالذاتيالتقييمبإجراءالمجلساعضاءكلقياممنالتأكد10.

.أعمالهجدولووضعالعامخاللمراتثمانعنتقلالمنتظمةدوريةبصفةلالنعقاداإلدارةمجلسدعوة11.

عضو مجلس االدارة المنتدبأبرز مسئوليات 
.اليوميةالبنكعملياتوتوجيهإدارة1.

.اإلدارةلمجلسالعامةاالستراتيجيةمنالنابعةالسياساتتنفيذمنالتأكد2.

.المؤسسةعملياتإلدارةبهمالمجلسوتوصيةاألكفاءالمسئولينعلىالتعرف3.

.البشريةللمواردالبنكبسياسةااللتزاممنلمهامهأدائهخاللالتنفيذيالرئيسيتأكدأنينبغي4.

.البنكداخلاإلداراتمختلفعملياتتنسيق5.

.عليهاوالحفاظومالئمةكفءداخليةرقابةنظموضع6.

.بهاوالتزامهمواألهدافوالسياساتلالستراتيجياتالموظفينفهممنالتأكد7.

.البنكداخلوالكفءالفعالالتواصللتسهيلالالزمةالمعلوماتإدارةنظمتطبيقمنالتأكد8.



لجان مجلس االدارة

اللجان المشارك فيها  صفة 
العضوية

الوظيفة اسم العضو #
اتالمرتبات والمكاف المخاطر شيحاالحوكمة توالتر المراجعة الداخلية

عضو     عضو ىتنفيذي     غي  رئيسىالمجلسىاالدارة هشامىعبدهللاىالقاسم/ السيد 1

عضو عضو ىتنفيذي         غي  ةنائبىرئيسىمجلسىاإلدارى شاينىكيثىنيلسون/ السيد 2

عضو     تنفيذي         عضوىمجلسىادارةىمنتدب محمدىجميلىبرو/ السيد 3

تنفيذي                 عضوىمجلسىإدارة ى/ السيد فؤادىعبدىهللاىقمير 4

عضو
(مستقيل)

عضو        
(مستقيل)

ىتنفيذي غي  عضوىمجلسىادارة ى/ السيد  
محمدىهاديىاحمدىالحسيت  5

عضو         عضو ىتنفيذي غي  عضوىمجلسىادارة معبدهللاىعبدىالرحمنىقاس/ السيد 6

عضو عضو ىتنفيذي         غي  عضوىمجلسىادارة اجىماكي  ى/ السيد ني  7

عضو             ىتنفيذي غي  عضوىمجلسىادارة هاكانىأتيش/ السيد 8

رئيس     رئيس ىتنفيذي     غي  عضوىمجلسىادارة ى/ السيد حازمىمسلمىمحمودىمتوىل  9

رئيس رئيس         ىتنفيذي غي  عضوىمجلسىادارة عمروىشمسىالدينىالجندي/ السيد 10

ىهللاعبدىاحمدىهادىمحمدى/السيدتقدم2021-9-27بتاري    خ:ملحوظة• بإستقالتةالحسيت 

ىهللاعبدىاحمدىهادىمحمدى/السيدمنبدالىمراجعهلجنةعضوىاتيسهاكان/السيدنعي  ىتم:ملحوظه• 2021-1-1منإعتباراىالحسيت 

اج/السيدتعي  ىتم:ملحوظه• ىهللاعبدىاحمدىهادىمحمدى/السيدمنبدالىالمكافأتوىالمرتباتبلجنةمكي  ىني  2021-11-1منإعتباراىالحسيت 

فيًاللجنةًالتيًيرأسها،علوماتًحولًالنقاطًالرئيسيةًالتيًأثارتالمتساعدًاللجانًالمنبثقةًمنًمجلسًاالدارةًالمجلسًفيًتوليًمسئولياتهًوالوفاءًبها،ًويكونًرئيسًكلًلجنةًمسئوالًعنًإحاطةًمجلسًاالدارةًب

.ارتلعبًلجانًالمجلسًدوراًهاماًفيًدعمًمجلسًاإلدارةًخاللًعمليةًاتخاذًالقر،ًوجانًوتحديدًاختصاصاتهاًوصالحيتهاللايقومًمجلسًإدارةًالبنكًبوضعًالقواعدًواإلجراءاتًالالزمةًلتشكيلًو



سير اجتماعات مجلس االدارة ولجانه

آتالمرتبات والمكافلجنة  شيحاتلجنة  الحوكمة التر لجنة المخاطر لجنة المراجعة مجلس اإلدارة إسم العضو #

0/3 1/1 4/4 0/4 8/8 هشامىعبدهللاىالقاسم/ السيد 1

2/3 0/1 4/4 0/4 8/8 شاينىكيثىنيلسون/ السيد 2

0/3 0/1 4/4 0/4 8/8 محمدىجميلىبرو/ السيد 3

0/3 0/1 0/4 0/4 8/8 ى/ السيد فؤادىعبدىهللاىقمير 4

2/3 0/1 0/4 3/4 6/8 ى/ السيد  
محمدىهاديىاحمدىالحسيت  5

0/3 1/1 0/4 4/4 8/8 عبدهللاىعبدىالرحمنىقاسم/ السيد 6

1/3 0/1 3/4 1/4 8/8 اجىماكي  ى/ السيد ني  7

0/3 0/1 0/4 0/4 8/8 هاكانىأتيش/ السيد 8

0/3 1/1 4/4 0/4 8/8 ى/ السيد حازمىمسلمىمحمودىمتوىل  9

2/3 0/1 0/4 4/4 8/8 عمروىشمسىالدينىالجندي/ السيد 10

ىهللاعبدىاحمدىهادىمحمدى/السيدتقدم2021-9-27بتاري    خ:ملحوظة• بإستقالتةالحسيت 

ىهللاعبدىاحمدىهادىمحمدى/السيدمنبدالىمراجعهلجنةعضوىاتيسهاكان/السيدنعي  ىتم:ملحوظه• 2021-1-1منإعتباراىالحسيت 

اج/السيدتعي  ىتم:ملحوظه• ىهللاعبدىاحمدىهادىمحمدى/السيدمنبدالىالمكافأتوىالمرتباتبلجنةمكي  ىني  2021-11-1منإعتباراىالحسيت 



اللجنةمنالغرض

اءالوفعلىم.م.شالوطنيدبياإلماراتبنكإدارةمجلسمساعدة

ونظامالماليةالتقاريرإعدادبعمليةيتعلقفيماالرقابيةبمسؤولياته

حوكمةيئةبكفايةمدىوتقييمالماليةالتقاريرعلىالداخليةالرقابة

القوانينبااللتزاملمراقبةالبنكوعمليةالمراجعةوعمليةالمؤسسات

.وكفاءتهمالسلوكقواعدومدونة

بنكإدارةمجلسالمراجعهلجنةتساعد،ذلكإلىباإلضافة

المتعلقةبمسؤولياتهااالضطالعفيالوطنيدبياإلمارات

.الماليةاناتوالبيبالتدقيقالمتعلقةللمسائلالحوكمةعلىباإلشراف

لجنة المراجعة

اللجنةالتشكيل

يدباإلماراتبنكإدارةلمجلسالتابعةالمراجعةلجنةتتكون

جوزيتنفيذيينغيرإدارةمجلساعضاءثالثةمنم.م.شالوطني

إدارةلسمجفيتنفيذيغيرعضوتفويضاللجنةفيعضوألي

مننيتمكلمإذاعنهنيابةعمللل(اللجنةأعضاءبخالف)البنك

.االجتماعحضور

لجنةفيعضواالبنكإدارةمجلسرئيسيكونأنيجوزال

المراجعة

االجتماعاتدورية

بنكإدارةلمجلسالتابعةالمراجعةلجنةتجتمع

ثالثةكلاألقلعلىم.م.شالوطنيدبياإلمارات

.اللجنةتحددهمانحوعلىأكثرأوشهور

مجلساجتماعاتقبلاالجتماعاتتعقدأنيجب

تماعاالجعقدتعذرإذا.الماليةالبياناتوإصداراإلدارة

الموافقة/مراجعةتتمفقد،الماليةالبياناتإصدارقبل

.التمريرطريقعنالماليةالبياناتعلى

لجنة المراجعةأبرز مسئوليات 

الخارجيةوالمراجعةالماليةالتقارير1)

.سنةربعأيفيحساباتالإقفالوبعدالطبيعينشاطهامسارمنكجزءوذلك،اإلدارةمجلسقبلمنباعتمادهاوالتوصيةسنويةوالربعالسنويةونصفالسنويةوالتقاريرالماليةالبياناتسالمةمراجعة•

.للسعرالحساسةالطبيعةذاتاإلعالناتمثلأخرىمستنداتأيفيالواردةالماليةالمعلوماتمراجعة•

.الوطنيدبياإلماراتبنكإدارةلمجلسالتابعةالتدقيقلجنةلموافقةتخضع.عليهاوالموافقةالوطنيدبياإلماراتلبنكوالمحاسبيةالماليةالسياساتمراجعة•

.الحساباتالماليةالتقاريرهذهمثلفيتضمينهاليتمأومدرجةعاديةوغيرمهمةمسائلأيفيالنظر•

.األخرىوالمتطلباتالتنظيميةالمتطلباتفيوالتغيراتالحاليةالظروفضوءفيللسنةالخارجيينالمراجعينقبلمنالمقترحالمراجعةومنهجنطاقمراجعة•

.مالءمتهامنللتأكدومراجعتهااإلدارةردودمعجنبإلىجنب االخارجيينوالمراجعينالمركزيالبنكمفتشيعنالصادرةالهامةوالتوصياتالنتائجتلقي•

.المعلوماتإلىالوصولأوالمراجعهنطاقعلىقيودأيذلكفيبما،التدقيقألعمالالعاديالسياقفيتواجههممشاكلأيالخارجيينالمراجعينمناقشه•

.عالقةقضاياوجودعدملضمان،إدارةأوتنفيذيينمديرينأيحضوردونالخارجيينالمراجعينمعسنوي ااالجتماع•

الخارجيالمدققيقدمهاالتيالمراجعةغيرالخدماتومدىطبيعةواعتمادمراجعة•



لجنة المراجعةأبرز مسئوليات 

المراجعة الداخلية(  2

ومتطلباتالتنظيميوالهيكلالصالحياتاعتماد▪

للمراجعةالصلةذاتالماليةوالموازناتالموارد

.الداخلية

وتقييمهاالسنويةالداخليةالمراجعةخطةمراجعة▪

ةالرئيسيالمخاطرمجاالتجميعتغطيةمنللتأكد

.المناسبةوبالدورية

ة،الضروروعند،الداخليةالمراجعةتقاريرمراجعة▪

جةلمعالالمناسبالوقتفيلإلدارةالتوجيهتقديم

.البارزةالعاليةالمخاطرمشاكل

الداخليةالمراجعةقطاعرئيستعيينمراجعة▪

.ذلكواعتمادوفصلهواستبداله

ةالمراجعقطاعرئيسمعمنفصلبشكلاالجتماع▪

قطاعأواللجنةترىأمورأيلمناقشةالداخلية

.صيةخصوفيمناقشتهاينبغيأنهالداخليةالمراجعة

نموالتأكدالداخليةالمراجعةوظيفةفعاليةمراجعة▪

يدباإلماراتبنكداخلمناسبةبمكانةتتمتعأنها

م.م.شالوطني

االلتزام(3

باتومتطلالتنظيميوالهيكلالصالحياتاعتماد▪

بأنشطةالخاصةالماليةوالموازناتالموارد

.م.م.شالوطنيدبياإلماراتلبنكااللتزام

ومبادراتالسنويةااللتزاممراقبةخطةمراجعة▪

نبجواجميعتناولمنللتأكدوتقييمهاااللتزام

.المالئمةوبالدورياتاألساسيةالمخاطر

راتوالتغييااللتزاممراقبةنشاطنتائجمراجعة▪

بشأناإلدارةتوجيهاألمر،لزموإذا،الرقابية

.المطلوبةاإلجراءاتتوقيت

هواستبدالااللتزامقطاعرئيستعيينمراجعة▪

.ذلكواعتمادوفصله

زامااللتقطاعرئيسمعاالجتماعاالقتضاء،عند▪

وظيفةأواللجنةترىأمورأيةلمناقشةوحده

.سريةفيمناقشتهاضرورةااللتزام

.ئمالمالوضعهامنوالتأكدااللتزامفاعليةمراجعة▪

واتخاذهرقابيلنظامالبنكوضعمنالتأكد▪

.األموالغسلضدالتنفيذيةاإلجراءات

أخرىمسؤوليات(4

اتالسلطقبلمنالفحصعملياتنتائجمراجعة▪

فايةكمدىوتقييم(المركزيالبنكمثل)الرقابية

.توقيتهاودقةاإلداريةاإلجراءات

يرالتقرفيإدراجهايجبالتيالبياناتمراجعة▪

.واعتمادهاالداخليةبالرقابةالمتعلقالسنوي

مننللموظفييمكنالتيالسياسةواعتمادمراجعة▪

األخطاءبشأنشكوكهمعنيعبرواأنخاللها

.ليةالداخالرقابةأوالماليةالتقاريرفيالمحتملة

الداخليينالمراجعينبينالتنسيقضمان▪

.والخارجيين

.المهنيالسلوكبقواعدالبنكالتزاممراقبة▪

قيمةري ادوتراجعللبنكالتنفيذيةاإلدارةأنالتأكد▪

تالتمويالمقابلالعمالءيقدمهاالتيالضمانات

وتحديدلهمالممنوحةاالئتمانيةوالتسهيالت

انخفاضأيلمواجهةاتخاذهاالواجباإلجراءات

القرارالتخاذالبنكإدارةمجلسوإبالغالقيمةلتلك

.بشأنها



اللجنةمسئولياتأبرز

.بالبنكالمخاطرإدارةوظائفمتابعة▪

التقاريرلخالمنللمخاطرالبنكبإدارةالخاصةوالسياساتباالستراتيجياتاإللتزاممديمتابعة▪

.المجلسإلىدوريةتقاريراللجنةترفعأخرىجهةومن.المخاطرإدارةمنلهاالمرسلة

ذلكيفبما،للمخاطرالبنكبإدارةالخاصةوالسياساتاالستراتيجياتبشأنمقترحاتتقديم▪

شغيليةالتوالمخاطروالسوقاالئتمانومخاطرالسيولةوإدارةالمالبرأسالخاصةاإلستراتيجيات

.البنكلهايتعرضقدأخريمخاطروأيةوالسمعةااللتزامومخاطر

.وتعتمدهالبنكلمخاطرالمقبولالمستوىاإلدارةلمجلسالتابعةالمخاطرلجنةتحدد▪

.بالمخاطرالخاصةالمقترحةالحدودكلاإلدارةلمجلسالتابعةالمخاطرلجنةتعتمد▪

.بالمخاطرالخاصةواآللياتالنماذجاإلدارةلمجلسالتابعةالمخاطرلجنةتعتمد▪

.عائدوالالمخاطرإطارذلكفيبماللمخاطرالعامةاألطراإلدارةلمجلسالتابعةالمخاطرلجنةتعتمد▪

.البنكيتحملهاالتيالقيمانخفاضمخاطرعلىالمصادقة▪

مجلسوعلىاللجنةعلىعرضهايتعينالتيمهامهاوتحديدالمخاطرإدارةوظائفهيكلاعتماد▪

.عليهاللموافقةاإلدارة

.عملهانطاقفيالبنكإدارةمجلسبهايكلفهاأخرىأعمالأيةومتابعةتنفيذ▪

الغرض من اللجنة

القيامعلىم.م.شالوطنيدبياإلماراتبنكإدارةمجلسمساعدة

قومتكمابالبنك،المخاطرإدارةوظائفمتابعةطريقعنبمسئولياته

البنكةبإدارالخاصةوالسياساتباالستراتيجياتااللتزاممدىبمتابعة

.والسياساتاالستراتيجياتبشأنمقترحاتوتقديمللمخاطر

لجنة المخاطر

التشكيل اللجنة

كبنإدارةمجلسأعضاءمناألقلعلىثالثةمنالمخاطرلجنةتتكون

غيرمناللجنةأعضاءأغلبيةويكون،م.م.شالوطنيدبياإلمارات

.تنفيذيغيرعضواللجنةرئيسويكونالتنفيذيين،

دورية االجتماعات

كمارأكثأوسنوياربعمرةاإلدارةلمجلسالتابعةالمخاطرلجنةتجتمع

.اللجنهتحدده



اللجنةمسئولياتأبرز

.بالبنكالحوكمةلنظامالدوريالتقييم▪

.دارةاإلمجلسمنالمعتمدالحوكمةسياساتدليلعلىتغييراتمنمالئمهومااقتراح▪

فيلتزاماالإدارةتعدهالذيالحوكمةبقواعدالبنكالتزاممدىعنتقريروتقييممراجعة▪

نوياسويقدمباكملهالبنكفيالداخليةالمراجعةوإدارةالمخاطرإدارةمنإفادةمعمصر

.اإلدارةلمجلس

ضورالحبيانيإعدادمعالمجلسولجانالمجلساجتماعاتحضورالحوكمةلجنةتراقب▪

.اإلدارةلمجلسسنوياويقدمالمعاونةواللجاناإلدارةلمجلس

البنودمنهاوغيراالفصاحببنوديتعلقفيماوباالخصللبنكالسنويالتقريرمراجعة▪

.الحوكمةتخصالتي

فيوأخذهاالحوكمةنظامعلىالمصريالمركزيالبنكتفتيشمالحظاتدراسة▪

.االعتبار

.اإلدارةمجلسأداءبتقييمالخاصةالتقاريرومتابعةوتوثيقحفظ▪

مجلسضاءاعأنمنوالتأكدالمستقلين،األعضاءبترشيحيتعلقفيمامقترحاتتقديم▪

عضويةتجديدوأتعيينبشأنمقترحاتتقديمكذلكمستقلين،يزالونالالمستقليناإلدارة

(ذلكطلبعند).األعضاءأحداستبعادأو

الغرض من اللجنة

عن/بمسئولياتهالقيامعلىم.م.شالوطنيدبياإلماراتبنكإدارةمجلسمساعدة

وتشجيعحوكمةالثقافةونشروفعاليتهاالمؤسساتحوكمةلكفاءةالدوريالتقييمطريق

.تطبيقهاعلىالموظفين

بشأنمقترحاتمتقديكذلكالمستقلين،االعضاءبترشيحيتعلقفيمامقترحاتوتقديم

(ذلكطلبعند).االعضاءأحداستبعادأوعضويةتجديدأوتعيين

اعتمادهاباإلدارةلمجلسوالتوصيةبالبنكالتطبيقالواجبةالحوكمةمبادئوتحديد

الحوكمة والترشيحاتلجنة 

التشكيل اللجنة

اتاإلماربنكإدارةمجلسأعضاءمنثالثةمنوالترشيحاتالحوكمةلجنةتتكون

.التنفيذيينغيرم.م.شالوطنيدبي

دورية االجتماعات

كماأكثروأسنوي اواحدةمرةاإلدارةلمجلسالتابعةوالترشيحاتالحوكمةلجنةتجتمع

.اللجنةتحدد



اللجنةمسئولياتأبرز
المعامالتكافةذلكيشملأنعلىاإلدارةمجلسأعضاءمكافآتبشأنالعامةالجمعيةعلىلعرضهامقترحاتهاوتقديمبالبنكالتنفيذيينكبارمكافآتتحديد▪

.اتحقيقهالمرتقباألهدافاالعتبارفياخذا ًماليةطبيعةذاتأخرىعناصروأيةواالمتيازاتوالمزاياوالمكافآتالمرتباتفيهابماالمالية

تبرواباستثناءاإلدارةمجلسأعضاءوبدالتومكافآترواتباللجنةوتحددالصافيالربحمن%10منأكثربنسبةاإلدارةمجلسمكافآتتقديريجوزال▪

.اإلدارةمجلسمنالقرارويكونالمنتدبالعضوومزاياومكافأت

.قالليتهمباستاإلخاللودونالمحققةاألهدافعلىبناء(الداخليةالمراجعةواإللتزام،والمخاطر،)بالبنكالداخليةالرقابةوظائفمكافأةإعتمادومراجعة▪

بهم،اإلحتفاظوالموظفينأفضلجذبعلىالبنكقدرةمنللتأكداألخرىبالمؤسساتومقارنتهاالبنكمنالممنوحةالمرتباتمستوىدراسةنتائجمراجعة▪

.اللجنةاجتماعاتلحضورودعوتهالبشريةالمواردقطاعبرئيساالستعانةامكانيةمع

القائمةاألسساحإيضمعالبنك،لهيتعرضالذيالمخاطرمستوىمعيتماشىبماتقييماوإعدادبالبنكوالمكافآتالمرتباتيخصفيماالسياساتمراجعة▪

البنكفياألكبراتوالمرتبالمكافآتأصحابالعشرونيتقاضاهلمااإلجماليةالقيمةعناإلفصاحمتضمناعليهابالتصديقالمجلسيقومأنويتعينعليها،

.ماليةطبيعةذاتأخرىعناصروأيةوالمزاياوالبدالتالمرتباتذلكيشملأنوعلىمجتمعين،

.التنفيذيةالجنةالىللبنكالوظيفيالهيكلتعديلحولمقترحاتتقديم▪

:يليمااعتبارهافيتأخذأنبأعمالهاالقيامعنداللجنةعلىيتعين▪

.األجلصيرةقبأهدافمجلسالوأعضاءالعليااإلدارةمكافآتربطوعدموالمكافآتالمرتباتسياساتوضععنداإلعتبارفياألجلطويلةالبنكأهدافأخذ▪

بأداءربطهاعدمعمالمجلسفيالفعليةمشاركتهماالعتبارفييؤخذ(اللجانحضوربدالتفيهابما)التنفيذيينغيرالمجلسأعضاءمكافآتاقتراحعند▪

.األجلقصيرالبنك

لها،قصىأحدوضعإمكانيةمعالرأسماليةالقاعدةتدعيمعلىالقدرةمنتحدالبحيثالبنكإداراتعلىتوزيعهاوطريقةالمتغيرةاألجورحجممراجعة▪

.المخاطرتلكلتغطيةالمطلوبالمالورأسالسيولةمخاطروخاصةلهايتعرضالتيالمخاطرحجمعلىبناءً 

وأنلهاتعرضالتيروالمخاطالبنكأداءمستوىالمتغيرةأجورهمتعكسأنينبغيالمخاطر،مستوىعلىكبيرأثرلوظائفهميكونالذينللموظفينبالنسبة▪

.البنكقبلمنالمحددةاألداءقياسلمعاييروفقاوصرفهاسنة،عنتزيداللمدةدوريةبصفةتحديدهايتم

.واعتمادهاالبشريةالمواردسياسةتعديالتمراجعة▪

:مثلالبشريةبالمواردالخاصةاالستراتيجيةاألمورعلىالتركيز▪

.(العالواتخطةذلكفيبما)المكافآت-.الوظيفيالتدرجخطة-

.البشريةالمواردحوكمة-.العاملةالقوىخطة-

.عملهانطاقفيالبنكإدارةمجلسبهايكلفهاأخرىاعمالأيةومتابعةتنفيذ▪

الغرض من اللجنة
اإلماراتبنكإدارةمجلسمساعدة

القيامعلىم.م.شالوطنيدبي

اإلدارةمجلسعنباإلنابة

بمراجعةالخاصةبمسئولياته

والمكافآتالمرتباتسياسات

اإلدارةمجلسبأعضاءالخاصة

كبالبنوالعاملينالعلياواإلدارة

البشريةالمواردوسياسات

.واستراتيجياتها

لجنة المرتبات والمكافآت

التشكيل اللجنة
آتوالمكافالمرتباتلجنةتتكون

منةثالثمناإلدارةلمجلسالتابعة

نالتنفيذيغيرالمجلسأعضاء

منةاللجنرئيسيكونأنويفضل

.المستقلين

دورية االجتماعات
آتوالمكافالمرتباتلجنةتجتمع

واحدةمرةاإلدارةلمجلسالتابعة

.نةاللجتحددكماأكثرأوسنوي ا



محمد برو
العضوًالمنتدب

فؤاد محمد
مديرًالعملياتًالتنفيذى

رانيا حكيم
رئيسًقطاعًالمخاطر

راجي رياض
المستشارًالقانوني

م.م.اإلدارة التنفيذية لبنك االمارات دبي الوطني ش

امجد عزيز
رئيسًقطاعًالمراجعةً

الداخلية

عمر الجزار
رئيسًقطاعًااللتزام

امجد دومه
رئيسًقطاعًالتخطيطً

االستراتيجي

اشرف عبد الرؤوف
رئيسًالقطاعًالمالي

محمود بهاء الدين
رئيسًقطاعًالخزانةً

والمعامالتًالخارجية

مها توفيق
رئيسًقطاعًالمواردً

البشرية

محمد زقوت
التجزئةًرئيسًقطاعً

المصرفيةًوإدارةًالثروات

عمرو عزب
رئيسًقطاعًاالئتمان



البيئة الرقابية

الداخليةالمراجعةإدارة

.وتحسينهابنكاللعملياتقيمةإضافةبهدفالعلياواإلدارةاإلدارةلمجلسوموضوعيةمستقلةمشورةتوفيرعنمسئولةمصرالوطنيدبياإلماراتبنكفيالداخليةالمراجعةوظيفة

للممارسةالدوليةاييروالمعاألخالقيوالميثاقالداخليةالمراجعةتعريفذلكفيبماالداخليينالمراجعينلمعهداإللزاميةباإلرشاداتبااللتزامنفسهمصرالوطنيدبياإلماراتبنكينظم

.الداخليةللمراجعةالمهنية

.وتقييمهاالبنكأنشطةالختباراإلدارةمجلسوضعهامستقلةتقييموظيفةالوطنيدبياإلماراتبنكفيالداخليةالمراجعة

منهمينتظروالهمبيوكلالمهامهمممارسةأثناءاالستقالليةتلكعلىوللحفاظاألخرى،البنكوظائفعنداخلي امستقلونالوطنيدبياإلماراتبنكفيالداخليةالمراجعةقطاعموظفو

.لمراجعتهمتخضعأنشطةفيالمشاركة

.دوري اوتراجعهاوموازنتهعملهوقوةالقطاعموارداإلدارةلمجلسالتابعةالمراجعةلجنةتعتمد

يسمحمماعةالمجمومستوىعلىواحدةوظيفةبوصفهمابدبيالوطنيدبياإلماراتبنكفينفسهوالقطاعمصرالوطنيدبياإلماراتبنكفيالداخليةالمراجعةقطاعمنكليعمل

.الالزماالتساقلتحقيقالمواقعكلفيالمستهدفةالجوانبمراجعةنفسهالمراجعةلفريقاالقتضاء،عندويتيح،الجغرافيةالمواقعبينماالمراجعةمواردبتداول

االلتزامإدارة

سياساتعنفضال ًابيةالرقوالتعليماتواللوائحالقوانينبكافةبالبنكالمختلفةاإلداراتإلتزاممنالتحققودورهاالمراجعة،لجنةتتبعأنهاحيثباإلستقالليةتتمتعاإللتزامإدارة

.البنكوإجراءات

:اإللتزامإدارةمسؤولياتأبرز

.مشبوهةمعامالتأيمنوالتحققإرهابوتمويلأموالغسلممارساتوجودعدممنللتأكدالبنكيةالمعامالتمراقبة▪

.بهمالخاصالمخاطرلتصنيفوفق االعمالءلبياناتدوريةتحديثخطةوتطبيقوجودمن▪

.بالبنكالعاملينكافةقبلمناإللتزاممعاييروفهموإدراكبالبنكاإللتزامثقافةلتعزيزلإللتزام،تدريبيبرنامجوتقديمتطوير▪

المصريالمركزيالبنكمنالصادرةالرقابيةالتعليماتبتطبيقالبنكإداراتجميعالتزاممنالتأكد▪

البنكداخلااللتزامسياساتتطبيقمنالتأكد▪



البيئة الرقابية

المخاطرإدارة

قطاعئيسر"يرأسهالذىالمخاطرقطاعواألعمالقطاعبينتامفصليوجدحيث,تامةباستقالليةيعملالذىالمخاطرقطاعطريقعنالمخاطربادارةكبيرااهتماماالبنكيولى

مختلفالدارةاداراتدةعالمخاطرقطاعيتضمنوهذاالمخاطرقطاعاستقالليةيضمنبماللبنكالتنفيذىالرئيسادارياواالدارةلمجلسالتابعةالمخاطرلجنةفنيايتبعالذى"المخاطر

.-التشغيلمخاطرمثل-الماليةغيرو-السوقواالئتمانمخاطرمثل-الماليةمنهاالمخاطرانواع

مقابلالمخاطرانواعمختلفادارةطريقعنالمخاطرالمؤسسيةادارةاطارتطبيقيدعموالمحتملةللمخاطرمستقبليةنظرةمعالمخاطرالحاليةعلىشاملةبمراقبةالمخاطرقطاعيقوم

.االدارةلمجلسالتابعةالمخاطرلجنةموافقةعلىبناءالمجلسالمعتمدةاالدارةتدخلعتبةوالمقبولةالمخاطرمستوى

مثلمالية)طرالمخاانواعالوثيقةتلكتحددو,االدارةلمجلسالتابعةالمخاطرلجنةمنعليةالموافقةودراستهيتمالذىوالمخاطرالدارةالعاماالطاروثيقةالمخاطرقطاعيعدكذاو

هذافىالمختلفةاللجانوالقطاعاتادواروالبنكفىالمخاطرادارةاساليبكذاو(غيرهاوااللتزاموالتشغيلمخاطرمثلالماليةغيركذاوغيرهاوالسوقواالئتمانمخاطر

.الصدد

:المخاطرالدارةالدفاعخطوطاسلوبالبنكيعتمد

.للنشاطالمالزمةالمخاطرادارةوتحديدعنالمسئولهوواالعمالاداراتكافةيشمل:األولالدفاعخط

لمالزمةاالمخاطرادارةلعمليةمكملةالمرتبطةالتقاريروالمتابعةاعمالانحيثااللتزامقطاعوالمخاطرقطاع,األعمالقطاعاتفىالمتابعةاداراتيشمل:الثانىالدفاعخط

.المخاطراصرعنعنالمسئولتوثيقوتحديدواالعمالقطاعاتعنمستقلةبصورةتقييمهاوالمخاطركافةعلىبالرقابةالمستقلةالقطاعاتوتقوم,للنشاط

.باكملهاللعمليةمستقلتقييمتوفرالتىوالداخليةالمراجعةادارةيشمل:الثالثالدفاعخط

الحساباتمراقب
.المصرىلمركزىابالبنكالحساباتمراقبىسجلفىالمقيدينبينمنالبنكيختارهماللحساباتمراقبانالبنكحساباتمراجعةيتولىالمصرىالمركزىالبنكلتعليماتطبقا

ذاتلنفسالمراسلكتبالمهوالحساباتمراقبىأحديكونبحيثاألمالبنكبمراجعةالقائمالحساباتمراقبنفسهوالحساباتمراقبىأحدليكوناألمبالبنكالماليةاإلدارةمعالتشاوريتم

مراقببينلتواصلافىسهولةتحقيقبهدفوذلكالمصرىالمركزىبالبنكالحساباتمراقبىسجلفىمقيدويكوناألمالبنكمراجعةيتولىالذىالعربيةمصرجمهوريةفىالمكتب

.األمالبنكحساباتمراقبومصرفىالبنكحسابات

.المصرىالمركزىبالبنكالحساباتمراقبىسجلمنإختيارهفيتمالبنكلحساباتالثانىالمراقبأما

المالحظاتهذهقشةبمناالبنكيقوممالحظاتأيهوجودحالةوفى،المالحظاتمنخالىدورىتقريرالحساباتمراقبىوأصدرأعمالهأداءفىتامةبإستقالليةالبنكحساباتمراقبىيعمل

.بالمستقبلحدوثهاتفادىعلىالعملولحلهاالحساباتمراقبىمع



البيئة الرقابية

إدارة الحوكمة

النظامفيذلككسوينعالحوكمة،مجالفيالممارساتأفضلتطبيقالىوتسعىتامة،باستقالليةتعملالتىالحوكمةإدارةطريقعنالحوكمةبادارةكبيرااهتماماالبنكيولى

.الحوكمةبممارساتالخاصةوالسياساتاالدارةمجلسبلجانالخاصهوالمواثيقللبنك،الداخليةواللوائحاالساسي

.مصالحالواصحاببالبنكالعامليناالدارة،مجلساعضاءالمساهمين،لدىالحوكمةومبادئقيملتعزيزبالحوكمةخاصةسياسةم.م.شالوطنيدبياالماراتبنكيتبع

وكذا2011اغسطسفيالمصريالمركزيالبنكعنالصادرةالشركاتحوكمةوإرشاداتلتعليماتوفقام.م.شالوطنيدبياالماراتبنكحوكمةلسياساتدليلاعدادتم

.2020لسنة194رقمالمصرفيوالجهازالمصريالمركزيالبنكقانون

.ابرز مسئوليات ادارة الحوكمة

.لتصويبهااتخذتالتيوالحواتالمالحظاتبموقفوالترشيحاتالحوكمةلجنةوإحاطةالمصريالمركزيالبنكتفتيشومالحظاتالمتعلقةالموضوعاتومتابعةدراسة▪

المركزيالبنكبتعلينماتوردمامعللتوافقمطلوبةتكونقدالتيالتعديالتواقتراحاالدارةلمجلسالتابعةاللجانعملوميثاقالختصاصاتدوريةبصفةالمراجعة▪

.بالحوكمةالخاصةالمصري

.االدارةمجلسلالتابعةوالترشيحاتالحوكمةلجنةعلىوعرضهاتعديالتمنمالئمهوماواقتراحاالدارةمجلسمنالمعتمدالحوكمةسياساتلدليلدوريةبصفةالمراجعة▪

.البنكادارةمجلسأعضاءاحداستبعاداوعضويةتجديداوتعيينبشأنوكذلكالمستقليناالعضاءبترشيحيتعلقفيماالمقترحاتتقديم▪

.دوريةبصفةالمستقلينالبنكادارةمجلساعضاءاستقالليةمنالتأكد▪

.والترشيحاتالحوكمةلجنةالىالحوكمةتخصالتيالبنودمنوغيرهااالفصاحببنوديتعلقفيماوباألخصللبنكالسنويالتقريرتقديم▪

-:االتيهالتقاريرخاللمنبالبنكالحوكمةلنظامالدوريالتقييم▪

لجنةعلىلعرضلالحوكمةتعليماتمعيتفقبماانعقادهاتمالتياالجتماعاتوعدداللجانتشكيلحيثمنالحوكمةبمتطلباتااللتزامبمدىسنوينصفتقرير-

.والترشيحاتالحوكمة

علىللعرضكمةالحوتعليماتمعيتفقبماعضولكلالحضورونسبةاالداةمجلسانعقادمراتعددحيثمنالحوكمةبمتطلباتااللتزامبمدىسنوينصفتقرير-

.والترشيحاتالحوكمةلجنة

.الترشيحاتوالحوكمةلجنةعلىللعرضالحوكمةتعليماتمعيتفقبمااالدارةمجلستشكيلحيثمنالحوكمةبمتطلباتااللتزامبمدىسنوينصفتقرير-

.الترشيحاتوالحوكمةلجنةعلىللعرضاالدارةلمجلسالتابعةاللجاناداءوكذاككلاالدارةمجلساداءعناالدارةمجلسالعضاءالذاتيالتقييمعنسنويتقرير-

تيًاتخذتًالتقريرًمتابعةًالموضوعاتًالمتعلقةًومالحظاتًتفتيشًالبنكًالمركزيًالمصريًللعرضًعلىًلجنةًالحوكمةًوالترشيحاتًبموقفًالمالحظاتًوالحوات-

.لتصويبها



االفصاح والشفافية

الماليةالقوائمكنشراحصفاالقنواتمنوغيرهبالبنكالخاصالرسميااللكترونيالموقعفيتتمثلوالتيالمختلفةاالفصاحقنواتخاللمنوذلكالماليةوغيرالماليةالمعلوماتعناالفصاحيتم

.لهاالمقررةاالوقاتفيالماليةالمعلوماتعنباالفصاحالبنكويلتزمالرسميةالجرائدفي

الماليوغيرالماليواإلفصاحالجوهريةالمعلومات

والدوريةالسنويةالماليةالقوائم

والمعتمدةواالفصاحقياسوالاإلعترافوأسسللبنوكالماليةالقوائموتصويراعدادبقواعدالخاصةالمصريالمركزيالبنكلتعليماتوفقاالمختصرةوالدوريةالسنويةالماليةالقوائمإعداديتم

المركزىالبنكمنالصادرةالماليةاألدوات(٩)الماليةللتقاربرالدوليالمعيارلمتطلباتطبقا ًللبنوكالماليةالقوائمإعدادلتعليماتوفقا ًوكذا،2008ديسمبر16بتاريخإدارتهمجلسمن

.2019فبراير26بتاريخالمصرى

ربع–ماليةقوائمبإصدارللبنوكبالسماحوالخاصة2020مايو3بتاريخإدارتهمجلسمنالمعتمدةالمصريالمركزيالبنكلتعليماتوفقاالمختصرةالدوريةالماليةالقوائمهذهإعداديتمكما

اليةالمالسنةنهايةفىكاملةسنويةماليةقوائمبإعداداإللتزاميتمأنعلى،(المختصرةالدوريةالماليةالقوائم)2015لعامالمعدل(30)رقمالمصرىالمحاسبةلمعياروفقا ًمختصرة–سنوية

.(عامكلمنديسمبر)للبنك

الكلىالتجميعساسأعلىوليستالتابعةشركتهفىالمباشرةالبنكحصةأساسعلىالصلة،ذاتالساريةالقوانينأحكامالمختصرةوالدوريةالسنويةالماليةالقوائمهذهإعدادفىروعىوقد

لديهأوالتصويتحقوقنصفمنأكثرمباشرة،غيرأومباشرةبصورةفيها،البنكيمتلكالتيالشركاتوهىالمجمعةالماليةالقوائمفيالتابعةوشركتهللبنكاالعمالونتائجالماليةللمراكز

االعمالونتائجلمجمعاالمالىللمركزاشملتفهمأالمختصرةالدوريةالمجمعةالماليةالقوائموتقدمالنشاط،نوعيةعنالنظربصرفلهاوالتشغيليةالماليةالسياساتعلىالسيطرةعلىالقدرة

محاسبيا ًومعالجتهالمرفقةاالمختصرةالدوريةالمستقلةالماليةبالقوائمالتابعةشركاتهفيالبنكاالستثماراتعرضويتم.البنكإدارةمنعليهاالحصولويمكنالتابعةوشركتهللبنكالمجمعة

.االضمحاللخسائرمنهامخصومابالتكلفة

:مرفقات

(1رقممرفق).2021ديسمبر31فىالمالىالمركزقوائم➢
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المحاسبيةالسياسات

16بتاريخإدارتهمجلسمنوالمعتمدةواالفصاحوالقياساإلعترافوأسسللبنوكالماليةالقوائموتصويراعدادبقواعدالخاصةالمصريالمركزيالبنكلتعليماتوفقا ًالماليةالقوائمإعداديتم

فبراير26يخبتارالمصريالمركزيالبنكمنالصادرةالماليةاألدوات(٩)الماليةللتقاربرالدوليالمعيارلمتطلباتطبقاللبنوكالماليةالقوائمإعدادلتعليماتوفقاوكذا،2008ديسمبر

2019.

االعمالونتائجلماليةاللمراكزالكلىالتجميعأساسعلىوليستالتابعةشركتهفىالمباشرةالبنكحصةأساسعلىالصلة،ذاتالساريةالقوانينأحكامالماليةالقوائمهذهإعدادفىروعىوقد

السياساتعلىالسيطرةعلىالقدرةلديهأوالتصويتحقوقنصفمنأكثرمباشرة،غيرأومباشرةبصورةفيها،البنكيمتلكالتيالشركاتوهىالمجمعةالماليةالقوائمفيالتابعةوشركتهللبنك

منعليهاالحصوليمكنوالتابعةوشركتهللبنكالمجمعةاالعمالونتائجالمجمعالمالىللمركزاشملتفهمأالمجمعةالماليةالقوائموتقدمالنشاط،نوعيةعنالنظربصرفلهاوالتشغيليةالمالية

.االضمحاللخسائرمنهامخصومابالتكلفةمحاسبيا ًومعالجتهاالمرفقةالمستقلةالماليةبالقوائمالتابعةشركاتهفيالبنكاالستثماراتعرضويتم.البنكإدارة

وتدفقاتهأعمالهنتائجوعنللبنكالمالىالمركزعنكاملةمعلوماتعلىالحصوليمكنحتى2021ديسمبر31فىالمنتهيةالماليةالسنةعنالمستقلةالماليةقوائمهمعللبنكالماليةالقوائموتقرأ

.ملكيتهحقوقفىوالتغيراتالنقدية

١٦يخبتارالمصريالمركزيالبنكمنالصادرةوالقياساالعترافوأسسللبنوكالماليةالقوائموتصويرإعدادقواعدباستخدام2018ديسمبر٣١حتىللبنكالماليةالقوائمإعداديتمكانوقد

"الماليةاألدوات"(٩)الماليةللتقاريرالدوليالمعيارلمتطلباتوفقاللبنوكالماليةالقوائمإلعدادالمصريالمركزيالبنكتعليماتصدورعلىوبناءا٢٠١٩يناير١منواعتبارا٢٠٠٨ديسمبر

.اسبيةالمحالسياساتفيالتغيراتتفاصيلالتالياإليضاحويبينالتعليماتتلكمعلتتماشيالمحاسبيةالسياساتبعضبتعديلاإلدارةقامتفقد٢٠١٩فبراير٢٦يخبتار

والدوريةالسنويةالحساباتمراقبتقارير

خاليينوالتقريرين2020لسنة194رقمالمصرفىالجهازوالمركزىالبنكقانونمن125للمادةطبقاسنوىتقريروالمالىالمركزبقوائممرفقدورىتقريرالبنكحساباتمراقبىيصدر

.بالمستقبلحدوثهاتفادىعلىالعملولحلهاالحساباتمراقبىمعالمالحظاتهذهبمناقشةالبنكيقوممالحظاتأيهوجودحالةوفى،المالحظاتمن

:مرفقات

(2رقممرفق).31/12/2021فيالمنتهيةالماليةالسنةعنالحساباتمراقبيتقرير➢

(3رقممرفق).2020لسنة194رقمالمصرفىالجهازوالمركزىالبنكقانونمن125للمادةوفقالسنوىالبنكحساباتمراقبىتقرير➢
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الماليوغيرالماليواإلفصاحالجوهريةالمعلومات

:المحاسبيةالسياساتفيالتغيرات

العادلةمةبالقيماليةأصولاالخر،الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةماليةأصولالمستهلكة،بالتكلفةقياسهايتمماليةأصول:التاليةالمجموعاتبينالماليةأصولهبتبويبالبنكيقوم

.التعاقديةالنقديةوتدفقاتهاالماليةاالصولبهتدارالذياالعمالنموذجالىعامبشكلالتصنيفويستند.والخسائراألرباحخاللمن

المستهلكةبالتكلفةالماليةاالصول.أ
بهاظالمحتفالماليةلألصولاألعمالنموذجضمنالماليباألصليحتفظ

.التعاقديةالنقديةالتدفقاتلتحصيل

فقاتالتدلتحصيلالماليةباألصولاالحتفاظهواألعمالنموذجمنالهدف

والعوائداالستثمارمبلغاصلفيالمتمثلةالتعاقديةالنقدية

وطوبالشرالنموذجهذالهدفبالنسبةاستثنائيعرضيحدثهوالبيع

:فيالمعيارالمتمثلةفيالواردة

.الماليةاالداةلمصدراالئتمانيةالقدرةفيتدهوروجود•

.والقيمةالدوريةحيثمنمبيعاتأقل•

وافقهاتومدىبيععمليةلمبرراتومعتمدةواضحةتوثيقعمليةتتمأن•

.المعيارمتطلباتمع

ةالعادلبالقيمةالماليةاألصول.ب

االخرالشاملالدخلخاللمن
نموذجضمنالماليباألصليحتفظ

ابهالمحتفظالماليةلألصولاألعمال

والبيعقديةالتعاالنقديةالتدفقاتلتحصيل

لتعاقديةاالنقديةالتدفقاتتحصيلمنكال

.وذجالنمهدفلتحقيقيتكامالنوالبيع

الدوريةحيثمنمرتفعةمبيعات

أعمالنموذجمعبالمقارنةوالقيمة

نقديةالالتدفقاتلتحصيلبهالمحتفظ

.التعاقدية

لخالمنالعادلةبالقيمةالماليةاألصول.ج

والخسائراالرباح
أخرىأعمالنماذجضمنالماليباألصليحتفظ

علىالماليةاالصولإدارةالمتاجرة،تتضمن

عنةالنقديالتدفقاتتعظيمالعادلةالقيمةأساس

.البيعطريق
اليالمباألصلاالحتفاظليساألعمالنموذجهدف

بهمحتفظالأوالتعاقديةالنقديةالتدفقاتلتحصيل

.يعوالبالتعاقديةالنقديةالتدفقاتلتحصيل

رضيعحدثالتعاقديةالنقديةالتدفقاتتحصيل

.النموذجلهدفبالنسبة

:يليفيمااالعمالنموذجخصائصوتتمثل
.محددةمخرجاتالستخراجمصممةاالنشطةمنمجموعةهيكلة-

.(مخرجات–انشطة–مدخالت)محددلنشاطكاملاطاريمثل-

خاللمنالعادلةبالقيمةاالقتناءعندتبويبهاللبنكيمكنالتيالماليةاالصولفىالتاليةالشروطكافةتوافريتعين.فرعيةاعمالنماذجالواحداالعمالنموذجيتضمنأنيمكن-

:الخسائرواالرباح

.خارجيةاومحليةماليةاوراقبورصةفيمسجلةتكونان-

.االقتناءتاريخعليالسابقةاشهرالثالثةخاللنشطتعاملعليهايكونان-
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:اضمحالل قيمة األصول المالية

.أدناهموضحهوكماقيمتهافىاضمحاللوجودمدىلتقديرالخسائرأواالرباحخاللمنالعادلةبالقيمةقياسهايتمالتىالماليةاألصولعدافيماالماليةأصولهلكافةبمراجعةالبنكيقوم

:مراحلثالثضمنالماليةالقوائمتاريخفيالماليةاألصولتصنيفيتم

.شهر١٢لمدةلهاالمتوقعةاالئتمانيةالخسارةحسابويتماألولي،االعترافتاريخمنذاالئتمانمخاطرفيجوهرياارتفاعاتشهدلمالتيالماليةاألصول:االولىالمرحلة-

حياةمدىلىعلهاالمتوقعةاالئتمانيةالخسارةحسابويتمالتوظيفات،قيدتاريخأواألولياالعترافمنذاالئتمانمخاطرفيياجوهرارتفاعاشهدتالتيالماليةاألصول:الثانيةالمرحلة-

.األصل

وبينلألداةيةدفترالالقيمةبينالفرقأساسعلىاالصلحياةمديعلىلهاالمتوقعةاالئتمانيةالخسارةحسابيستوجبوالذيقيمتهافياضمحالالشهدتالتيالماليةاألصول:الثالثةالمرحلة-

.المتوقعةالمستقبليةالنقديةللتدفقاتالحاليةالقيمة

:التاليالنحوعلىالماليةباألدواتالمتعلقةالقيمةفياالضمحاللوخسائراالئتمانيةالخسائرقياسيتم

.بالبنكاالئتمانمخاطرادارةقبلمنمستمربشكلاالئتمانمخاطرمراقبةويتماالولىالمرحلةفياألولىاالعترافعندالمخاطرمنخفضةالماليةاالداةتصنيفيتم-

.المرحلةهذهفيمضمحلةاعتبارهابعديتمالحيثالثانيةالمرحلةالىالماليةاالداةنقليتماالولى،االعترافمنذاالئتمانخطرفيجوهريةزيادةهناكانتحديدتماذا-

.الثالثةللمرحلةنقلهافيتمالماليةاالداةقيمةاضمحاللعنمؤشراتوجودحالةفي-

الثانيةبالمرحلةياالولاالعترافعندالمخاطرمنخفضةالماليةلألصولالبنكمعدالتعناالئتمانخطرمنمرتفعمعدلوتتضمنالبنكاقتناهااوانشأهاالتيالماليةاالصولتصنيفيتم-

.األصلحياةمدىعلىالمتوقعةاالئتمانيةالخسائراساسعلىبشأنهاالمتوقعةاالئتمانخسائرقياسيتموبالتاليمباشرة،

التقديريةالموازنات

Corporate)ادارةطريقعنعامكلمناالخيرالربعفيسنوياالتقديريةالموزناتبإعدادم.م.شالوطنيدبياالماراتبنكيقوم Strategy and Business Analytics)علىللعرض

االنحرافاتتقييممعالتقديريةبالموازنةومقارنتهاالفعليةالنتائجيوضحالبنكإدارةلمجلسدوريةبصفةتقريرتقديميتمكماعليهاللموافقةالبنكادارةمجلس
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الهامةالمحاسبيةواالفتراضاتالتقديرات

الخبرةأساسعلىباستمرارتراضاتواالفالتقديراتتقييمويتم.عنهاباإلفصاحيقوموالتيالتاليةالماليةالسنةخاللوااللتزاماتاألصولمبالغعلىتؤثروافتراضاتتقديراتباستخدامالبنكيقوم

وفيماالحقيقية،النتائجعنالمحاسبيةالتقديراتتختلفوقدالمتاحة،والمعلوماتالظروفظلفيمعقولةأنهايعتقدالتيالمستقبليةلألحداثالتوقعاتذلكفيبمـاالعوامل،منوغيرهاالتاريخية

:محاسبيةوإفتراضاتتقديراتالبنكفيهاإستخدمالتىالبنودأهميلى

(متوقعةالاالئتمانيةالخسائر)والتسهيالتالقروضفياالضمحاللخسائر-أ

ربعاسأسعلىاالضمحالللتقييموالتسهيالتالقروضمحفظةالبنكيراجع

حاللاالضمعبءتقديرعندحكمهاباستخداماألدارةوتقوم.األقلعلىسنوي

هابموثوقبياناتأيةهناككانإذامالمعرفةوذلكالدخل،قائمةعلىالمحمل

المتوقعةتقبليةالمسالنقديةالتدفقاتفيقياسهيمكنانخفاضيوجدأنهإليتشير

رضالقمستويعلياالنخفاضعليالتعرفقبلوذلكالقروضمحفظةمن

دوثحإليتشيربياناتوجوداألدلةهذهتشملوقد.المحفظةتلكفيالواحد

ظروفأوللبنك،السدادعلىالمقترضينمنمحفظةقدرةفيسلبيتغيير

التدفقاتدولةجيتموعندما.البنكأصولفيبالتعثرترتبطاقتصاديةأومحلية

لخسائرالسابقةرةالخبعليبناءتقديراتباستخداماإلدارةتقومالمستقبليةالنقدية

إليتشيرموضوعيةأدلةوجودفيائتمانيةمخاطرخصائصذاتأصول

الطريقةمراجعةويتم.المحفظةفيالواردةلتلكمماثلةاالضمحالل

لنقديةاالتدفقاتوتوقيتمبلغمنكلتقديرفيالمستخدمةواالفتراضات

والخسارةدرةالمقالخسارةبيناختالفاتايةمنللحدمنتظمةبصورةالمستقبلية

.الخبرةعليبناءالفعلية

الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةالماليةاالستثماراتاضمحالل-ب

منالعادلةيمةبالقالماليةاألصولضمنالمبوبةالملكيةحقوقأدواتفياالستثماراتاضمحاللالبنكيحدد

ماتحديدويحتاج.التكلفةعنالعادلةقيمتهافيممتدأوهامانخفاضهناكيكونعندماالشاملالدخلخالل

عواملنضم-بتقييمالبنكيقومالحكم،هذاوالتخاذ.شخصيحكمإليممتدا ًأوهاما ًاالنخفاضكانإذا

هناكيكونقدذلك،إلىباإلضافة.اإلستثمارأدواتلسعرالمعتادة(Volatility)التذبذبات-أخرى

النقديةقاتهاتدفأوفيهاالمستثمرللشركةالماليةالحالةفيتدهوروجودعلىدليليتوافرعندمااضمحالل

.التكنولوجيافيالتغيراتأوالقطاعأوالصناعةأداءأووالتمويلية،التشغيلية

منعادلةالبالقيمةالماليةاألصولضمنالمبوبةالدينأدواتفىاألستثماراتإضمحاللالبنكيحددكما

العادلةقيمةالفىإنخفاضهناكيكونوعندما.األدواتلتلكالعادلةبالقيمةباالسترشادالشاملالدخلخالل

يمثلاالنخفاضهذاانعلىموضوعىدليلوتوافرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةالدينألدوات

الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةالماليةاألصولمنمجموعةأومالىأصلقيمةفىإضمحالل

.الخسائرأواألرباحضمنفورا ًباإلضمحالليعترف

واءسالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةالماليةاألصولقيمةفىإضمحاللوجودثبوتحالةوفى

قوقحضمنبهاالمعترفالخسائرمجمعتحويليتمدينأدواتأوملكيةحقوقأدواتصورةفىكانت

.دبعالدفاترمناألصلإستبعاديتملمولوحتىالخسائرأواألرباحإلىاألدواتلتلكالملكية



االفصاح والشفافية

الماليوغيرالماليواإلفصاحالجوهريةالمعلومات

نشطةبأسواقالمقيدةغيرالماليةلألدواتالعادلةالقيمة-ج

األساليبهذهستخدامايتموعندما.تقييمأساليبباستخدامنشطةأسواقفيالمقيدةغيرالماليةلألدواتالعادلةالقيمةتحديديتم

قامتتيالالجهةعنومستقلينمؤهلينأفرادباستخدامدورياومراجعتهااختبارهايتم،العادلةالقيملتحديد(النماذجمثل)

يمكنوأسعارةفعليبياناتتعكسنتائجهاأنلضمانوذلكتجربتهاوبعد،استخدامهاقبلالنماذججميعاعتمادتموقد.بإعدادها

الئتمانامخاطرمثلمناطقأنإالعمليا،ذلككانكلمافقطالمنشورةالبياناتالنماذجتلكوتستخدم.بالسوقمقارنتها

منتتطلب،(Correlations)واالرتباطات(Volatility)والتذبذبات(Counterpartyالمقابلةواألطرافبالبنكالخاصة)

التيالماليةدواتلألالعادلةالقيمةعليالعواملتلكحولاالفتراضاتفيالتغييراتتؤثرأنويمكن.تقديراتاستخداماإلدارة

.عنهااإلفصاحيتم

الدخلضرائب-د

ضريبةالتحديديصعبوالحساباتالعملياتبعضألننظرا ً

عنتزاماتااللبإثباتالبنكيقوملذامؤكد،بشكلعنهاالنهائية

مدييراتلتقدوفقا ًالضريبيالفحصعنالمتوقعةالنتائج

بيناختالفهناكيكونوعندما.إضافيةضرائبنشأةاحتمال

هذهفإنها،تسجيلالسابقوالمبالغللضرائبالنهائيةالنتيجة

ضريبةالفيهابماالدخلضريبةعلىتؤثرسوفاالختالفات

.فيهااالختالفتحديديتمالتيالسنةفيالمؤجلة

األرباحتوزيعات

األرباحفيالعاملينحصةزيعاتالتوتلكوتشمل.التوزيعاتهذهللمساهمينالعامةالجمعيةفيهاتُقرالذىالتاريخفيالملكيةحقوقعلىخصما ًتوزيعهاالبنكيقررالتىاألرباحتوزيعاتتُثبت

.الشركاتوقانونللبنكاألساسيالنظامبموجبالمقررتاناإلدارةمجلسأعضاءومكافأة

المستقبليةوإستراتيجيتهالبنكوخططنشاطهوطبيعةورؤيتهاالبنكأهدافتتضمنالتيالداخليةالمعلومات

Corporate)إدارةطريقعنالوطنيدبياالماراتبنكقام Strategy and Business Analytics)األهدافوتضمن2023-2019منللفترةالبنكاستراتيجيةعلىتحديثاخرباعداد

.المدىمتوسطةوقصيرةاألهدافوتضمنالبنكالداراتتفصيليةعملخططإعدادتمكماالبنكإدارةمجلسمنعليهاالموافقةتموقدوالضعفالقوةلمواطنوتحليلللبنكاالستراتيجية

.2020عامخاللالبنكعلىالصادرةواألحكامالمخالفات

:2020العامخاللم.م.شالوطنيدبياالماراتبنكعلىالصادرةالمخالفاتالتاليالجدوليوضح

إيضاحات المخالفات والغرامات المفروضة على البنك خالل العام مسلسل

ال يوجد
1

2



أدوات االفصاح

التقرير السنوي

دبياالماراتبنكملكيةلهيكفيهابماالبنكتخصالتيالبياناتوكافةالبنكوتاريخواهدافهواستراتيجيتهالبنكرؤيةيتضمنسنويتقريربإصدارم.م.شالوطنيدبياالماراتبنكيقوم

انعقادمراتوعدداالدارةمجلسانعقادمراتعدديوضحكماواختصاصاتهم،مسئولياتهمبأبرزوبياناالدارةلمجلسالتابعةاللجانتشكيلاخروكذااالدارةلمجلستشكيلواخرم،.م.شالوطني

الحساباتمراقبريروتقوالمجمعةالمستقلةالماليةالقوائمعلىيحتويحيثالماليةوغيرالماليةالجوهريةالمعلوماتعناالفصاحالسنويالتقريريتضمنكمااالدارة،لمجلسالتابعةاللجان

الوطنيدبيماراتاالببنكالمتبعةواالنشطةوالسياساتالمواثيقوكذلكالتقرير،عنهالصادرالعامخاللالبنكعلىالمفروضةوالغراماتوالمخالفاتباألحكاموبياناالدارةمجلسوتقرير

وسياساتالدارةامجلسبلجانالخاصةوالمواثيقللبنكالداخليةواللوائحاالساسيالنظامفيذلكوينعكسالحوكمةمجالفيالممارساتافضلوتطبيقالحوكمةومبادئقيملتعزيزم.م.ش

.(العملسلوكقواعد–المخالفاتعناالبالغ–االفصاح–المصالحتضارب-الحوكمة)

(4مرفق رقم )اإلدارةتقرير مجلس 

الشركاتلقانونطبقاةالرقابيوالجهاتللمساهمينالعامةالجمعيةعلىعرضهميتمحيثواالنجليزية،العربيةباللغتينسنويإدارةمجلستقريربإصدارم.م.شالوطنيدبياالماراتبنكيقوم

.للبنكالسنويالتقريرضمننشرهويتمالتنفيذية،ئحتهوال1981لسنة159رقم

االلكترونيالموقع

المعلوماتعناالفصاحخاللهمنيتم(www.emiratesnbd.com.eg)واالنجليزيةالعربيةباللغتينالدوليةالمعلوماتشبكةعلىبالبنكخاصموقعم.م.شالوطنيدبياالماراتبنكيوفر

.دوريةبصفةتحديثهويتمالمالية،وغيرالمالية

(5مرفق رقم )الحوكمةنظامكفايةشهادة

تمتكماتطبيقها،تمدقالمؤسسيةبالحوكمةالخاصةوالتعليماتباألنظمةاالمتثاللضمانالمطلوبةالداخليةالسياساتكافةبأنتفيدشهادةعلىاالدارةمجلسرئيسيوقع

.ولجانهاالدارةمجلسبواسطةكفايتهامنللتأكدمراجعتها



أدوات االفصاح

االستدامةالتقرير 

للتنميةالمتحدةمماألأهدافمعتتماشىواقتصاديةاجتماعيةمبادئعدةخاللمنوذلكالمجتمعية،بالمسئوليةالخاصةمشروعاتهكلفياالستدامةمفهومبتطبيقالوطنيدبياإلماراتبنكيلتزم

:وهيالمصريالمجتمعفيستدامالمواالقتصادياالجتماعيالتأثيروتحققالمجتمعيةرؤيتهتخدمرئيسةجوانبثالثةعلىتركزالتيللمؤسساتالمجتمعيةللمسئوليةالبنكاستراتيجيةومعالمستدامة

"والصحةوالتعليماالقتصاديوالنموالجنسينبينالمساواة"المرأةتمكين.1

بناءإلىتهدف"يعلمن"مؤسسةمعتفاهممذكرةمصر-الوطنيدبياإلماراتبنكوقعالمصرية،المرأةبتمكينالخاصةالمجتمعيةللمسئوليةالوطنيدبياإلماراتبنكاستراتيجيةظلفي•

.التعليممعالتكنولوجيادمجإلىتهدفالتياألجلطويلةالوزارةلخطةاالستعدادبهدفمعلمة(73)عددقدرات

مهاراتذواتإناثتقديموبالتاليالحكوميةالمدارسفيالتعليمياألسلوبتطويرإلىالطامحة2021لعامالمجتمعيةالمسئوليةمشروعاتقائمةضمنالمشروعذلكوضععلىالبنكيصر•

.العملسوقإلىتنافسية

فيمنزلربة(100)لعددالصلةذاتوالمهاراتاألعمالإدارةمجالفيخصيص امصممةتدريبيةدوراتلتقديم"Buttonup"مؤسسةمعأخرىاتفاقيةالوطنيدبياإلماراتبنكوقع•

االمناطقأكثرمنوهيهللا،خيرعزبةفيللسيداتعملفرصخلقإلىويهدف"البذورحياكة"اسممشروععلىيطلق.هللاخيرعزبة علىتدريبهمطريقعنالقاهرة،محافظةفيفقر 

االبرنامجيهدفوالتسويق،األعمالإدارةدوراتإلىوباإلضافة.مستدامدخلومصدرعملفرصعلىللحصولالالزمةالتسويقوأساليبالمهارات موضوعاتحولالوعينشرإلىأيض 

.بحقوقهنالنساءتلكلتوعيةالجنسينبينالمساواةمثل

غارمة(16)لعددالدعمالحكوميةغير"الخيرمصر"منظمةمعبالتعاونمصر-الوطنيدبياإلماراتبنكقدمالمصري،المركزيالبنكأطلقهاالتيالمرأةلدعمالجديدةالمبادرةإطاروفي•

اأكثراقتصادنحوالطريقوتمهيدديونهالتسديد .استقرار 

سرطانمؤسسةلالتبرعطريقعنوذلكالعربية،مصرجمهوريةأنحاءعبرالثديبسرطانالتوعيةحمالتوخاص ةالمصريةالمرأةصحةتحسينعلىالوطنيدبياإلماراتبنكيركزكما•

الحياكةعلىمتدريبهطريقعنمستدامدخلعلىالحصولعلىالقوياتالمحارباتتلكمساعدةإلىباإلضافةذلك.الصحيةالمصاريفتغطيةعلىالمريضاتلمساعدةمصرفيالثدي

.بهنالخاصةالمشاريعإقامةعلىقدرتهنلتحسينخصيص امصممالتدريبذلكاألعمال؛وإدارة



أدوات االفصاح

االستدامةالتقرير 

الهممذويدعم.2

البصروضعافاقديفلمساعدة"النموذجيالمركز"لتجديدالحكوميةغير"الخيرصناع"مؤسسةمعجديدةاتفاقيةالبنكوقعالهمم،ذويلدعمالوطنيدبياإلماراتبنكاستراتيجيةإطارفي

.المناسبةالعمللفرصتهيئهموبالتاليالتعليميةمساعيهمفيومساعدتهماليومينأنشطتهمتسهيلبهدفالخاصةاالحتياجاتوذوي

"المالئمةوالوظيفةالجيدالتعليم"الشبابتوظيف.3

.السويسوقناةالمنياجامعتيلطلبةالدراسيةالمصاريفالوطنيدبياإلماراتبنكسددالتعليم،بأهميةالعميقاإليمانضوءفي

وتوفيرالفنيتعليمهمالستكمالدراسيةمنحة(32)عددلتقديم"للكهرباءالسويدي"لشركةالحكوميةغيرالمؤسسةمعجديدةتفاهممذكرةالوطنيدبياإلماراتبنكوقعذلك،إلىباإلضافة

.التخرجبعدعملفرص

"االقتصاديالنمو"االقتصاديةاالستدامة.3

المشروعوفر.الدقهليةمحافظةفيوأسرتهصياد(30)لعددثابتدخللتوفير"كريمةحياة"الرئاسيةالمبادرةإطارفي"الخيرصناع"مؤسسةمعالوطنيدبياإلماراتبنكتعاون•

.الثالجةلوضعومكاناألسماكلحفظوثالجةصيدومعداتمركب(30)عددللصيادين

.الفقيرةالمحافظاتفيمصريةأسرة3700منألكثرالغذاءلتوفيرالخيريةاألورمانمؤسسةمعالوطنيدبياإلماراتبنكتعاونالماضي،رمضانشهرفي•

.مصرصعيدفيطفل300منأكثرعلىوالمالبسالهداياتوزيعطريقعناأليتاملدعمالموجهة"مصرراعي"مؤسسةمبادرةفيالوطنيدبياإلماراتبنكشارك•

.وذويهمواألمنيةواإلرهابيةالعسكريةالعملياتفيوالمفقودينوالجرحىالشهداءتكريمصندوقدعممبادرةفيالوطنيدبياإلماراتبنكشارك•

الحاصلينعددوزيادةالطبيالقطاعلدعممصريجنيهمليون10بمبلغالوطنيدبياإلماراتبنكتبرعإذالمجتمعدعمفيبدورنانؤمنالعالمي،للوباءالحاليالوضعضوءفيالنهايةفي.4

.2021عامفيالضعيفةوالفئاتالسنوكباراألساسيينالعمالمناللقاحعلى



المواثيق والسياسات 

(6مرفق رقم )(Code of Conduct)ميثاق األخالق والسلوك المهني 

.البنكداخلهنةالموأخالقياتالوظيفيالسلوكقواعدوتنظيمضبطعلىتعملالتيالقيممنمجموعةيشمل،المهنيوالسلوكاألخالقعنداخليميثاقم.م.شالوطنيدبياالماراتبنكلدى
.البنكاعمالتنفيذفياتباعهاالواجباالخالقيةالمعاييروإرساءالعاملينبينوالسلوكالنزاهةمستوياتاعلىعلىالحفاظعلىالبنكيحرصحيث

(7مرفق رقم )(Conflicts of interest)سياسة تعارض المصالح 

اتخاذعنواالمتناعالحالمصفيالتعارضلتجنبوذلك.االدارةومجلسالعليااالدارةذلكفيبمابالبنكالعاملينجميععلىتطبقالتيالمصالحتعارضسياسةالوطنيدبياالماراتبنكلدى

كماالالزماحباالفصاالدارةمجلسيقومكما.المرتبطهاالطرافعملياتاستغاللوإساءةالبنكاصولاستخداماساءةوتجنبمصالحتعارضشبهةأيةظهورحالةفيفيهالمشاركةأوقرارأي

عمليةفيالشركةمصلحةمعتتعارضمصلحةلهتكونمديريهامنمديروكلالشركةإدارةمجلسفيعضوكلعلى"1981لسنة159الشركاتقانونمن97المادةفياليهمشارهو

."القراراتعلىالتصويتقبلإليهاالمشاربالعملياتعامةجمعيةأولإبالغاإلدارةمجلسوعلىمحضرالجلسةفيإبالغهيثبتوانذلكالمجلسيبلغأنإلقرارها،اإلدارةمجلسعلىتعرض

(8مرفق رقم )((Succession Planningسياسة تتابع السلطة 

المواقعفيللبنكمؤهلةالالعناصرأفضلتأمينإطارفيوالترقيوالتعييناالختيارعملياتوتقييمإجراءاتخلقإلىتهدفالتيالسلطةتتابعسياسةم.م.شالوطنيدبياالماراتبنكلدى

.البنكمستوىعلىالقياديةللوظائفالعملسيراستمرارضمانالىالسلطةتتابعسياسةتهدفحيث.المناسبة

(9مرفق رقم )( Whistle-Blowers)سياسة اإلبالغ عن المخالفات 

أيةأواألخالقيوكالسللقواعدمخالفةممارساتأيعنباإلبالغمعهالمتعاملينأوبالبنكالعاملينتشجيعإلىتهدفالتيالمخالفاتعناإلبالغسياسةم.م.شالوطنيدبياالماراتبنكلدى

الئقةغيراعمالايمنتتضقدانهافييشتبهونالتياالمورعناالبالغعندبالدعمالعاملينجميعشعورلضماتالمبلغهويةسريةالمخالفاتعناالبالغسياسةتوفرحيث.قانونيةغيرأعمال
قانونيةغيراومناسبةغيراواخالقيةغيراو

(12، 11، 10رقم مرفق )( Benefits /Total Reward /Top 20 Salaries)سياسة البنك الخاصة بالمرتبات والمكافآت 

لتلبيةالنقديةافآتالمكوالمزايامنمجموعةتوفيرالىالحاجةالبنكيدركحيثتمييزدونالعاملينجميععلىتطبقوالمكافآتبالمرتباتخاصةسياسةم.م.شالوطنيدبياالماراتبنكلدى

.المطلوباالداءتقديملالحافزلديهمالذيناالكفاءالموظفينواستبقاءجذباجلمنباالداءوربطهاالعملواستراتيجيةالسوقمستوياتمعتتماشىانويجبللموظفينالشخصيةاالحتياجات



المواثيق والسياسات 

(13رقممرفق)الحوكمةبممارساتالخاصةالبنكسياسة

.المصالحواصحاببالبنكالعامليناالدارة،مجلساعضاءالمساهمين،لدىالحوكمةومبادئقيملتعزيزبالحوكمةخاصةسياسةم.م.شالوطنيدبياالماراتبنكيتبع

مجالفيالدوليةتالممارساافضللممارساتكبيرا ًاهتماما ًم.م.شالوطنيدبياالماراتبنكيوليهولماالمصريالمركزيالبنكواشرافرقابةيتبعم.م.شالوطنيدبياإلماراتبنكانحيث

االماراتبنكحوكمةلسياساتدليلاعدادتمو،المخاطرإستيعابعلىقدرتهمعيتماشىبماوسياساتهتعقيدهاودرجةأعمالهحجممعيتناسببمالديهالحوكمةنظموتطويربوضعقامالحوكمة،

الشركاتوقانون–2020لسنة194رقمالمصرفيوالجهازالمصريالمركزيالبنكقانون)العربيةمصربجمهوريةالساريةوالتعليماتالقوانينمتطلباتمعيتوافقبمام.م.شالوطنيدبي

.2011أغسطسفيالمصريالمركزيالبنكعنالصادرةالبنوكحوكمةبشأنالتعليماتوكذلك–1982فيالصادرةالتنفيذيةوالئحته1981لسنة159رقم

سياسة المسئولية االجتماعية والبيئية 

الخاصةقدراتالذوياألشخاصودعمالمرأةتمكين:وهيرئيسةواقتصاديةاجتماعيةأوجهعدةعلىتركزللمؤسساتالمجتمعيةللمسئوليةواضحةاستراتيجيةالوطنيدبياإلماراتلبنك

.الصحيةواالنشطةوالتعلموالتعليمالشبابوتوظيف

.2021عامخاللمصريا ًجنيها 15.634.746ًقدرهمبلغبإجماليالتبرعطريقعنوحمالتمباداراتعدةفيشاركحيثالمجتمعفيفعالعضوكونهفياستمرارعلىبنكالويحرص

.مصرصعيدفيطفل300منأكثرعلىوالمالبسالهداياتوزيعطريقعناأليتاملدعمالموجهة"مصرراعي"مؤسسةمبادرةفيالوطنيدبياإلماراتبنكشارك1.

الدقهليةمحافظةفيوأسرتهصياد(30)لعددثابتدخللتوفير"كريمةحياة"الرئاسيةالمبادرةإطارفي"الخيرصناع"مؤسسةمعالوطنيدبياإلماراتبنكتعاون2.

.وذويهمواألمنيةواإلرهابيةالعسكريةالعملياتفيوالمفقودينوالجرحىالشهداءتكريمصندوقدعممبادرةفيالوطنيدبياإلماراتبنكشارك3.

اأكثراقتصادنحوالطريقوتمهيدديونهالتسديدغارمة(16)لعددالدعمالحكوميةغير"الخيرمصر"منظمةمعبالتعاونفقدمالمرأة،لدعمالجديدةالمبادرةفيالبنكشارك4. .استقرار 

.لتعليمامعالتكنولوجيادمجإلىتهدفالتياألجلطويلةالوزارةلخطةلالستعدادالقدراتبناءإلىتهدف"علمني"مؤسسةمعتفاهممذكرةمصر-الوطنيدبياإلماراتبنكوقع5.

الصلةذاتوالمهاراتاألعمالإدارةمجالفيخصيص امصممةتدريبيةدوراتلتقديم"Buttonup"مؤسسةمعأخرىاتفاقيةالوطنيدبياإلماراتبنكوقع6.

اليوميننشطتهمأتسهيلبهدفالخاصةاالحتياجاتوذويالبصروضعاففاقديلمساعدة"النموذجيالمركز"لتجديدالحكوميةغير"الخيرصناع"مؤسسةمعجديدةاتفاقيةالبنكوقع7.

التعليميةمساعيهمفيومساعدتهم

"للكهرباءالسويدي"لشركةالحكوميةغيرالمؤسسةمعجديدةتفاهممذكرةالوطنيدبياإلماراتبنكوقعكماالسويسوقناةالمنياجامعتيلطلبةالدراسيةالمصاريفبسدادالبنكتبرع8.

.التخرجبعدعملفرصوتوفيرالفنيتعليمهمالستكمالدراسيةمنحة(32)عددلتقديم

.الصحيةالمصاريفتغطيةعلىالمريضاتلمساعدةمصرفيالثديسرطانلمؤسسةالبنكتبرع9.

.الفقيرةالمحافظاتفيمصريةأسرة3700منألكثرالغذاءلتوفيرالخيريةاألورمانمؤسسةمعالوطنيدبياإلماراتبنكتعاونالماضي،رمضانشهرفي10.

.2021امعفيالضعيفةوالفئاتالسنوكباراألساسيينالعمالمناللقاحعلىالحاصلينعددوزيادةالطبيالقطاعلدعممصريجنيهمليون10بمبلغالوطنيدبياإلماراتبنكتبرع11.
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