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 مقدمة 

 

ي مرص عام  
بمبادرة من وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية آنذاك ) وزارة التجارة   2001بدأ االهتمام بالحوكمة فز

برنامج اإلصالح االقتصادي الذي بدأته مرص منذ أوائل التسعينات ال يكتمل حاليا (، حيث وجدت الوزارة أن  

ي ظل السوق الحر. وبالفعل تم دراسة وتقييم 
ي يحكم عمل القطاع الخاص فز إال بوضع إطار تنظيمي ورقان 

كات.  ام مرص بالقواعد والمعايتر الدولية لحوكمة الشر ز  مدى الت 

ي جذب قدر كبتر من االه
تمام بسبب اهميتها لألداء االقتصادي، إال أنه عىل الرغم من ونجحت الحوكمة فز

ي الدراسات الحديثة، إال انه 
ي من االهتمام فز

ي القدر الكافز
هذه األهمية لم يلق مفهوم حوكمة الجهاز المرصفز

ي مايو  
ورة وضع   2006فز ي المرصي التابع للبنك المركزي المرصي بوضع دراسة تبنت ضز

قام المعهد المرصفز

ي ضوء ما سبق صدر قرار مجلس ادارة البنك المركزي المرصي   سياسات
مكتوبة للحوكمة واالقصاح عنها، وفز

ورية لضمان مواكبة   2011يوليو    5بجلسته المنعقدة بتاري    خ   بشأن حوكمة البنوك باعتبارها أهم الركائز الرصز

ي عىل الصعيد الدولي والمحىلي عىل حد سواء ولما لها من دور ها
اف  التطور المرصفز ي إحكام السيطرة واإلشر

م فز

 عىل كفاءة الرقابة الداخلية والمخاطر بوجه خاص وبالتالي أداء 
ً
عىل أسلوب إدارة البنوك بما ينعكس إيجابيا

 المنشأة ككل. 

ي  
ي الوطنز كة مساهمة مرصية    –ش.م.م  وحيث ان بنك اإلمارات دن  اف البنك المركزي    –شر يتبع رقابة واشر

ي المرصي ولما يوليه بنك  
 لممارسات افضل الممارسات الدولية فز

ً
ا  كبتر

ً
ي ش.م.م اهتماما

ي الوطنز االمارات دن 

تعقيدها  ودرجة  أعماله  حجم  مع  يتناسب  بما  لديه  الحوكمة  نظم  وتطوير  بوضع  قام  الحوكمة،  مجال 

والتعليمات   ز  القوانير متطلبات  مع  يتوافق  وبما  المخاطر  إستيعاب  عىل  قدرته  مع  يتماشر  بما  وسياساته 

ي رقم  ا
  – 2020لسنة    194لسارية بجمهورية مرص العربية )قانون البنك المركزي المرصي والجهاز المرصفز

كات رقم   ي    1981لسنة    159وقانون الشر
التنفيذية الصادرة فز التعليمات بشأن   –  1982والئحته  وكذلك 

ي أغسطس 
 . 2011حوكمة البنوك الصادرة عن البنك المركزي المرصي فز

 من اس
ً
ي ش.م.م ورؤيته واهدافه المعتمدة عىل المنهجية الواضحة وإنطالقا

ي الوطنز اتيجية بنك االمارات دن  ت 

ي عىل 
م مجلس اإلدارة بتطبيق اعىل معايتر األداء المهنز ز والمهنية العالية بأداء عملياته وإدارة اعماله، كما يلت 

ز والمعايتر الدولية   امة من اإلدارة بالقوانير ز
ي ش.م.م    أعد جميع انشطة البنك، وإلت 

ي الوطنز بنك االمارات دن 

ي ش.م.م وسيتم   التقرير هذا  
ي الوطنز لبيان الممارسات الفعلية والخاصة بتطبيقات الحوكمة ببنك االمارات دن 

شيحات التابعة لمجلس االدارة وكذلك سيتم عرضه عىل مجلس   عرض هذا التقرير عىل لجنة الحوكمة والت 

 . ادارة البنك
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ي ش.م.منبذة عن بنك 
ي الوطن   االمارات دب 

 

ي 
الوطنز ي  دن  اإلمارات  العربية   –  ش.م.م  بنك  واإلمارات  ي  الخليج  التعاون  مجلس  منطقة  ي 

فز الرائد  البنك 

ي يونيه 
ي باريبا مرص 2013المتحدة ، دخل السوق المرصي فز ي إن ن   .من خالل عملية إستحواذ عىل بنك ن 

ة المحلية وقاعدة ا ز الخت  لعمالء ومعرفة السوق المرصي مع القوة والمعرفة اإلقليمية تجمع هذه العملية بير

ي 
ي الوطنز  ش.م.م لبنك اإلمارات دن 

ً
ي جميع الجبهات منذ إنشاؤه وحاليا

 فز
ً
 ملحوظا

ً
ي مرص نموا

. اظهر البنك فز

أكتر من   وأكتر من    2000يوظف  والدولية،  المحلية  األسواق  ي 
فز واسعة  ة  لديهم خت  مع   67موظف  فرع 

جغرافية   ة تغطية  ز والجتر ى  الكت  القاهرة  مثل  الرئيسية  والمدن  المناطق  ذلك  ي 
فز بما  مرص  ي 

فز واسعة 

 .واإلسكندرية والساحل الشمالي والدلتا وجنوب مرص وسيناء والبحر األحمر 

 

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

 

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

ي  البنك اسم  ي ش.م.م بنك االمارات دن 
 الوطنز

ي الخارج بجميع االعمال المرصفية والمالية وعمليات  البنك غرض 
ي مرص او فز

القيام فز

لحساب  او  لحسابها  سواء  والرصف  بالعمولة  والوكالة  واالئتمان  الخصم 

ي ذلك عىل األموال 
ي أي صورة كانت معتمدة فز

الغتر او بالمشاركة معه او فز

ا والجمهور سواء كانت هذه  والبنوك  ز  المساهمير من  تتلقاها  ي 
ألموال الن 

ما  وكذلك  فائدة  بدون  او  بفائدة  سابق  بإخطار  او  االجا  او  اطلب  تحت 

ي أي دولة كانت  
ويكون    –تحصل عليه عن طريق اصدار اذون او سندات فز

اك فيها  ي تكوين او االنضمام ال اية جماعة مالية او االشت 
كة الحق فز للشر

التجاري او  المالية  االستثمارات  مجال  ي 
فز نشاط  أي  ها ومزاولة  غتر او  ة 

وع قائم او تحت التأسيس   ي او إدارة أي مشر
وبجه عام يكون   –والمشاركة فز

ز واللوائح يكون مرتبط   ي ممارسة أي نشاط تسمح به القوانير
كة الحق فز للشر

كة ان تكون لها  البنكبأغراض  ة كما يجوز للشر ة او غتر مباشر بطريقة مباشر

ك باي صفة كانت مع الهيئات   ي تمارس اعماال شبيهة  مصلحة او ان يشت 
الن 
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ي الخارج 
ي مرص او فز

ي قد تعاونها عىل تحقيق غرضها سواء فز
بأعمالها او الن 

ائها.   كما يجوز لها ان تندمج فيها او ان تقوم بشر

كة   2027/ 05/ 11ال  1977/ 5/ 12سنة تبداء من  50 المدة المحددة للشر

 ته التنفيذية والئح  1974لسنة  43قانون رقم  البنك القانون الخاضع له 

رقم وتاري    خ القيد بالسجل 

 التجاري 

 1977/ 09/ 10بتاري    خ  1874276

 جنيه مرصي 100 القيمة االسمية للسهم 

ز مليار وخمسمائة مليون ال غتر  –جنيه مرصي  2.500.000.000 رأس مال مرخص به  أخر   اثنير

 مليار وسبعمائة مليون ال غتر  –جنيه مرصي  1.700.000.000 أخر رأس مال مصدر 

 مليار وسبعمائة مليون ال غتر  –جنيه مرصي  1.700.000.000 أخر رأس مال مدفوع 

ز    85القطعة   عنوان المركز الرئيسي  التسعير البنوك شارع  القاهرة    –التجمع الخامس    –منطقة 

 الجديدة. 

ي 
وب   www.emiratesnbd.com.eg الموقع االلكير

 

 الجمعية العامة للمساهمي   

 

فز  - يمثله  من  عنه  ينيب  ان  وللمساهم  بنفسة  العموميه  الجمعيه  حضور  فز  الحق  مساهم  لكل 

ط ان يكون النائب مساهما ومن غتر اعضاء مجلس االدارة.   الجمعيه العموميه بشر

ان   - العموميه  الجمعيه  يرغبون فز حضور  الذين  ز  المساهمير او شهادة    يقدموا عىل  كشف حساب 

وتجميدها  االسهم  ملكية  يفيد  االسهم  لديه  المودع  الحفظ  ز  أمير من  انعقاد    صادرة  قبل  وذلك 

فز السجل من    البنكواليجوز قيد اى نقل لملكية اسهم  ،  الجمعيه العموميه بثالثة ايام عىل االقل

 الدعوة لالجتماع ال انفضاض الجمعيه العموميه.  تاري    خ 

ح الرئيس   - يراس الجمعيه العمومية رئيس مجلس االدارة ، وعند غيابة يرأسها نائب الرئيس، ويقت 

ز لفرز االصوات عىل ان تقر الجمعيه العموميه تعينهم.  ز اثنير ز سكرتتر  ومراجعير  تعيير
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كة فز المكان تنعقد الجمعيه العموميه كل سنة خالل الثالث اشه - ر التاليه لنهاية السنة الماليه للشر

  ال واليوم والساعه المبينه فز اعالن الدعوة لالجتماع وتوجه الدعوة مشتملة عىل جدول االعمال  

 . ز  جميع المساهمير

ومركزها المال    البنكيكون الغرض من اجتماع الجمعيه العموميه سماع تقرير المجلس عن نشاط   -

الحسا مراقب  والخسائر وتقرير  االرباح  حساب  وعىل  الماليه  السنة  انية  ز متر عىل  والتصديق  بات 

ز   مراقبيير والنتخاب  بالبنك  ز  العاملير وعىل  ز  المساهمير عىل  توزع  الن   االرباح  حصص  ولتحديد 

للحسابات وتحديد مكافأتهما والنتخاب أعضاء مجلس االدارة اذا اقتضز الحال والبت فز اى موضوع  

 هذه الجمعيه قبل انعقادها.  اخر يكون معروضا عىل

ز عىل المجلس دعوة الجمعيه  - ورة لذلك ، ويتعير لمجلس االدارة دعوة الجمعيه العموميه كلما رأى ضز

ز مراقبا الحسابات أو مساهمون حائزون لعشر رأس المال  العموميه كلما طلب اليه ذلك لغرض معير

ز  ،  عىل االقل ه يجب عىل المساهمير  هذه الحالة االختر
كشف حساب او شهادة صادرة    يقدموا   انوفز

االسهم وتجميدها  ملكية  يفيد  االسهم  لديه  المودع  الحفظ  ز  أمير الجمعيه   من  انعقاد  قبل  وذلك 

االقل ايام عىل  بثالثة  اسهم  ،  العموميه  لملكية  نقل  اى  قيد  تاري    خ    البنكواليجوز  من  السجل  فز 

 الدعوة لالجتماع ال انفضاض الجمعيه العموميه. 

 

 هيكل الملكية 

 

 المساهمة  ةنسب القيمة االسمية للسهم  عدد االسهم  المساهم  اسم

 

ي 
ي الوطن   ش.م.ع بنك االمارات دب 

 

16999800  

 سهم

1699980000 

 جنيه مرصي 

99.99882 % 

لالوراق  ي 
الوطن  ي  دب  االمارات  كة  شر

 ذ.م.م  المالية

 % 0.00059 جنيه مرصي  10000 سهم  100

ي كابيتال  
ي الوطن  كة اإلمارات دب   % 0.00059 جنيه مرصي  10000 سهم  100 شر
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 %( من رأس المال المصدر للبنك.  5حملة االسهم لما يزيد عىل ) 

 

 المساهمة  ةنسب القيمة االسمية للسهم  عدد االسهم  المساهم  اسم

 

ي  ي بنك االمارات دب 
 ش.م.ع الوطن 

 

16999800  

 سهم

1699980000 

 جنيه مرصي 

99.99882 % 

 

 مجلس االدارة

 

ةيتول إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من   ي القدرات والمهارات    اعضاء  عشر
تتوفر لديهم التنوع المناسب فز

، من ضمنهم عضوين   ز ز لمناصبهم، منهم ثمانية اعضاء غتر تنفيذيير ي تجعلهم مؤهلير
ات والمعرفة الن  والخت 

ز اعضاء مجلس االدارة  ، لتحقيق التوازن بير ز  . مستقلير

 

 تشكيل مجلس االدارة 

 

 التمثيل جهة  صفة العضوية  الوظيفة  اسم العضو #

 هشام عبدهللا قاسم القاسم  -أ 1
رئيس المجلس  

 االدارة
 غتر تنفيذي 

ي   بنك االمارات دن 

ي 
 ش.م.ع  الوطنز

 شاين كيث نيلسون  -أ 2
رئيس  نائب 

 المجلس االدارة 
 غتر تنفيذي 

ي   بنك االمارات دن 

ي 
 ش.م.ع  الوطنز

 محمد جميل برو  -أ 3
عضو مجلس ادارة  

 منتدب 
 تنفيذي 

ي  بنك  االمارات دن 

ي 
 ش.م.ع  الوطنز

 تنفيذي  عضو مجلس ادارة  فؤاد عبد هللا قمت  محمد  -أ 4
ي   بنك االمارات دن 

ي 
 ش.م.ع  الوطنز
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5 
محمد هادي احمد عبدهللا  -أ

ي 
 الحسينز

 غتر تنفيذي  عضو مجلس ادارة 
ي   بنك االمارات دن 

ي 
 ش.م.ع  الوطنز

6 
عبدهللا عبد الرحمن عبدهللا  -أ

 قاسم 
 غتر تنفيذي  ادارة عضو مجلس 

ي   بنك االمارات دن 

ي 
 ش.م.ع  الوطنز

ز  -أ 7 اج ماكير  غتر تنفيذي  عضو مجلس ادارة  نتر
ي   بنك االمارات دن 

ي 
 ش.م.ع  الوطنز

 غتر تنفيذي  عضو مجلس ادارة  هاكان أتيش  -أ 8
ي   بنك االمارات دن 

ي 
 ش.م.ع  الوطنز

 مستقل غتر تنفيذي  عضو مجلس ادارة  حازم مسلم محمود متولي  -أ 9

10 
ز  -أ عمرو شمس الدين حسير

 الجندي 
 مستقل غتر تنفيذي  عضو مجلس ادارة 

 

 

 مجلس االدارة  أبرز مسئوليات

 

ي  .1
اف عىل إدارة البنك بوجه عام وينبغز  أن  يكون مجلس إدارة البنك مسئوال بشكل مطلق عن اإلشر

 :بالبنك وضمان فاعليتهيقوم المجلس بالوظائف الرئيسية التالية لتدعيم نظام الحوكمة 

اف عىل تنفيذها والتأكد من .2 اتيجية واألهداف الرئيسية للبنك واإلشر ها   اعتماد التوجهات اإلست  نشر

ز بالبنك  ز العاملير  .بير

ي البنك .3
ز  والفصل اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد هيكل الصالحيات والمسئوليات فز  من المهام بير

اف یضمن بما  توازناتوال الضوابط من فعال نظام إرساء خالل  عىل  الفعالة والرقابة المستمر اإلشر

  منها، لك ومسئوليات لسلطات دقيق  توضيح مع الوظيفية المستویات مختلف
ً
  هناك  بأن علما

افية مستویات أربعة ي  توافرها یجب إشر
ي  حدك التنظيمي  البنك  هيكل فز

 هذا فاعلية  لضمان  ادنز

 :النظام
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ي  المستوي •
افز ي  المتمثل  اإلشر

ي  عضویتهم خالل من وذلك المجلس أعضاء فز
 واللجان المجلس فز

 .له التابعة

ي  المستوى •
افز   . العليا  اإلدارة أفراد یمثله الذي اإلشر

اف عن المسئولون •  . المختلفة البنك إدارات عىل المباشر  اإلشر

ي  المستوى •
افز ي  المتمثل اإلشر

ام وإدارة المخاطر إدارةك المستقلة  البنك وظائف فز ز  وإدارة  االلت 

 .الداخلية المراجعة

ورة مع لهك وذلك ات تناسب من دكالتأ  ضز ز  ومؤهالت خت    لك العاملير
ً
 لضمان وظيفته لمتطلبات وفقا

 .وجه ملكأ  عىل بمهامه قيامه

ي ذلك   .4
ي بما فز

ف المجلس عىل خطة التدرج الوظيفز ز من أعضاء اإلدارة العليا  يشر اختيار كبار التنفيذيير

اف عليهم واستبدالهم إذا لزم  . األمر وذلك بعد أخذ رأي المسئول التنفيذي الرئيسي  بالبنك واإلشر

اف عىل اإلدارة العليا بالبنك ومتابعة أدائها ومسائلة اإلدارة والحصول منها عىل .5 ح وتفستر   اإلشر شر

ي أن يتاح ألعضاء مجلس اإلدارة كافة
ي  المعلومات ا  واضح لموضوع المسائلة، وينبغز

لمادية والهامة فز

 . الوقت المناسب حن  يتمكنوا من تقييم أداء اإلدارة

يضع المجلس بالتشاور مع اإلدارة العليا للبنك نظام رقابة داخىلي بغرض تقييم أساليب وإجراءات  .6

ي تواجه 
 .باإلضافة إل التطبيق المالئم للحوكمة  البنكإدارة المخاطر الن 

السياسات المعمول   العليا وإدارة المراجعة الداخلية بالبنك لمراجعة ومناقشةاالجتماع دوريا باإلدارة   .7

اتيجية  ي خطوات تنفيذ أهداف البنك اإلست 
 . بها ومتابعة التقدم فز

اف عىل اعمال البنك، مع مراعاة أال تضم مهام المجلس ممارسة األعمال .8 التنفيذية   الرقابة واإلشر

 يا. حيث يكون ذلك من اختصاص اإلدارة العل

ي مصالح إدارة البنك، وأعضاء مجلس اإلدارة .9
ي   رقابة وإدارة اي تعارض محتمل فز

ز بما فز والمساهمير

التأكد المرتبطة، باإلضافة إل   ذلك إساءة استخدام اصول البنك وإساءة استغالل عمليات األطراف

ز المجلس من   لقونه من  بالبنك أن يت وضع قواعد تنظم ما يمكن لرئيس واعضاء المجلس والعاملير

 هدايا. 

 .التقييم الدوري المستمر لكفاءة وفاعلية سياسة وممارسات الحوكمة والرقابة الداخلية بالبنك .10

ز واإلدارة العليا عىل تطبيق ممارسات .11  .الحوكمة نشر ثقافة الحوكمة بالبنك وتشجيع جميع العاملير

اتيجيات والسياسات الخاصة بإدارة الب .12  . نك الموافقة والتصديق عىل االست 

ها.  .13  يراجع مجلس االدارة القوائم المالية للبنك رب  ع سنوًيا قبل نشر

األخرى .14 المصالح  ز واصحاب  والمودعير ز  والعاملير ز  المساهمير وتجنب    العمل عىل تحقيق مصالح 

ي المصالح واالمتناع عن اتخاذ أي قرار  
ي حالة ظهور أيةاالتعارض فز

شبهة تعارض   و المشاركة فيه فز

ي مهام العضو 
اماته، مع بذل العناية الواجبة لتحقيق ذلك مصالح فز ز  .أو الت 
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 بصفة دورية منتظمة ال تقل عن ثمان مرات خالل العام. االجتماع  .15

 

 أبرز مسئوليات رئيس مجلس االدارة 

  غتر التنفيذي مسئوال بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل لكون رئيس مجلس اإلدارة ا ي .1

 . إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فاعلية ادائهولية ئعام ويقع عىل عاتقه مس

 يمثل رئيس المجلس البنك امام القضاء.  .2

ي  جزء من   .3
لرئيس المجلس حق التوقيع منفردا عن البنك، وله تفويض اي من اعضاء المجلس فز

 صالحياته. 

ورة  التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم عىل أساس سليم وبناء عىل دراية شاملة بالموضوع مع .4 ضز

ي الوقت المناسبالت
واسلوب    أكد من وجود ألية مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات فز

 .متابعتها

إطار عملية  .5 ي 
المعارضة ومناقشتها فز التعبتر عن األراء  إمكانية  النقاش والنقد وضمان   تشجيع 

 .اتخاذ القرار

ب .6 المجلس  ام  ز الت  من  أفضل  إالتاكد  يحقق  بما  وجه  أكمل  مهامه عىل  للبنكنجاز  مع    مصلحة 

ي المصالح
ورة تجنب التعارض فز  .ضز

وغتر  .7 ز  التنفيذيير األعضاء  ز  بير وخاصة  المجلس  أعضاء  ز كافة  بير الثقة  روابط  عىل    الحفاظ 

ورة تدعيم عالقة المجلس ككل باإلدارة العليا بالبنك ز مع ضز  .التنفينيير

ي الوقت المناسب ألعض .8
ز التاكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فز  .اء المجلس والمساهمير

 .التاكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق لدى البنك وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس .9

ام العضو  .10 ز ي الذي يشمل مدي الت 
بواجبات    التأكد من قيام كل اعضاء المجلس بإجراء التقييم الذان 

 . وظيفته واالحتياجات الالزمة لرفع كفاءته

ووضع   صفة دورية منتظمة ال تقل عن ثمان مرات خالل العامبدعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد   .11

 .جدول أعماله

 

 أبرز مسئوليات الرئيس التنفيذي 

 

 إدارة وتوجيه عمليات البنك اليومية.  .1

اتيجية العامة لمجلس اإلدارة.  .2  التأكد من تنفيذ السياسات النابعة من االست 

ز األكفاء وتوصية المجلس بهم   .3  إلدارة عمليات المؤسسة. التعرف عىل المسئولير

ية.  .4 ام بسياسة البنك للموارد البشر ز ي أن يتأكد الرئيس التنفيذي خالل أدائه لمهامه من االلت 
 ينبغز
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 تنسيق عمليات مختلف اإلدارات داخل البنك.  .5

 وضع نظم رقابة داخلية كفء ومالئمة والحفاظ عليها.  .6

اتيجيات والسياسات واألهدا .7 ز لالست  امهم بها. التأكد من فهم الموظفير ز  ف والت 

 التأكد من تطبيق نظم إدارة المعلومات الالزمة لتسهيل التواصل الفعال والكفء داخل البنك.  .8

 لجان مجلس االدارة 

 

 الوظيفة اسم العضو  #
صفة  

 العضوية 

 اللجان المشارك فيها )*( 

 التنفيذية 
المراجعة 

 الداخلية 
 المخاطر  الحوكمة

المرتبات 

 والمكافات 

1 
هشام عبدهللا قاسم   -أ

 القاسم 

رئيس المجلس 

 االدارة

غتر 

 تنفيذي 
       (عضو) (عضو)            

 شاين كيث نيلسون -أ 2
نائب رئيس  

 مجلس اإلدارة

غتر 

 تنفيذي 
 (عضو) (عضو)                  

 محمد جميل برو  -أ 3
عضو مجلس  

 ادارة منتدب
       (عضو)             (رئيس) تنفيذي 

4 
عبد هللا قمت   فؤاد -أ

 محمد 

عضو مجلس  

 إدارة
                         (عضو) تنفيذي 

5 
محمد هادي احمد   -أ

ي 
 عبدهللا الحسينز

عضو مجلس  

 ادارة

غتر 

 تنفيذي 
 (عضو)             (عضو)      

6 
عبدهللا عبد الرحمن  -أ

 عبدهللا قاسم 

عضو مجلس  

 ادارة

غتر 

 تنفيذي 
             (عضو) (عضو)      

ز  -أ 7 اج مكير  نتر
عضو مجلس  

 ادارة

غتر 

 تنفيذي 
                              

 هاكان أتيس  -أ 8
عضو مجلس  

 ادارة

غتر 

 تنفيذي 
                              

9 
حازم مسلم محمود   -أ

 متولي 

عضو مجلس  

 ادارة

غتر 

 تنفيذي 
       (رئيس) (رئيس)            

10 
عمرو شمس الدين   -أ

ز الجندي   حسير

مجلس  عضو 

 ادارة

غتر 

 تنفيذي 
 (رئيس)             (رئيس)      

اج    2020/ 09/ 27المنعقد بتاري    خ    220ملحوظة: بموجب محرصز مجلس اإلدارة رقم   • ز من عضوين مجلس االدارة السيد/ نتر تم تعيير

ز ، والسيد/ هاكان أتيس.   مكير
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 سي  اجتماعات مجلس االدارة ولجانه 

 

 إسم العضو #
مجلس  

 اإلدارة

لجنة  

 المراجعة 

لجنة  

 المخاطر 

لجنة  

الحوكمة 

شيحات   الير

لجنة  

المرتبات  

 المكافآت و 

 2/ 1/1 4/4 4/ 8/8 هشام عبدهللا قاسم القاسم -أ 1

 2/2 1/ 3/4 4/ 8/8 شاين كيث نيلسون-أ 2

 2/ 1/ 4/4 4/ 8/8 محمد جميل برو  -أ 3

 2/ 1/ 4/ 4/ 8/8 فؤاد عبد هللا قمي  محمد-أ 4

5 
هادي احمد عبدهللا  محمد   -أ

ي 
 الحسين 

8/8 4/4 /4 /1 2/2 

 2/ 1/1 4/ 4/4 7/8 عبدهللا عبد الرحمن عبدهللا قاسم -أ 6

اج مكي    -أ 7  2/ 1/ 4/ 4/ 3/8 ني 

 2/ 1/ 4/ 4/ 3/8 هاكان أتيس  -أ 8

 2/ 1/1 4/4 4/ 8/8 حازم مسلم محمود متولي  -أ 9

 2/2 1/ 4/ 4/4 7/8 عمرو شمس الدين حسي   الجندي -أ 10
اج    2020/ 09/ 27المنعقد بتاري    خ    220ملحوظة: بموجب محرصز مجلس اإلدارة رقم   • ز من عضوين مجلس االدارة السيد/ نتر تم تعيير

ز ، والسيد/ هاكان أتيس.   مكير

 

 لجنة المراجعة 

 

 من اللجنة  لغرضا

ي  
ي الوطنز عىل الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بعملية   ش.م.ممساعدة مجلس إدارة بنك اإلمارات دن 

حوكمة  بيئة  مدى كفاية  وتقييم  المالية  التقارير  عىل  الداخلية  الرقابة  ونظام  المالية  التقارير  إعداد 

ز  ام بالقوانير ز
 ومدونة قواعد السلوك وكفاءتهم.  المؤسسات وعملية المراجعة وعملية البنك لمراقبة االلت 

 

 اللجنة  التشكيل

ي  ل  المراجعة التابعةلجنة    تتكون
ي الوطنز مجلس    اعضاءثالثة  من    ش.م.ممجلس إدارة بنك اإلمارات دن 

ي إدارة 
ي الوطنز ز لبنك االمارات دن   . ش.م.مغتر تنفيذيير
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 دورية االجتماعات 

ي 
ي الوطنز عىل األقل كل ثالثة شهور   ش.م.متجتمع لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة بنك اإلمارات دن 

 أو أكتر عىل نحو ما تحدده اللجنة. 

 

 أبرز مسئوليات اللجنة 

 التالية:  المسؤوليات اللجنة  تتحمل

 

 التقارير المالية والمراجعة الخارجية  (1

توصية مجلس  و سنوية  النصف السنوية ورب  ع  و السنوية،    تقارير البيانات المالية وال  نزاهةمراجعة   ▪

ي هذا الصدد 
 . اإلدارة بتبنيها. فز

ي أي    مراجعة ▪
أخرى مثل اإلعالنات ذات الطبيعة الحساسة   مستنداتالمعلومات المالية الواردة فز

 . للسعر 

ي   ▪
ي الوطنز ي تخضع    ها،واعتماد  ش.م.ممراجعة السياسات المالية والمحاسبية لبنك اإلمارات دن 

الن 

ي 
ي الوطنز  المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة. ولجنة  ش.م.م لموافقة بنك اإلمارات دن 

ة وغتر عادية مدرجة أو   ▪ ي أي مسائل كبتر
ي    إدراجها يتم  سالنظر فز

 . التقارير والحسابات المالية  تلكفز

ز    توجه  راجعةم ▪ الخارجيير ز  للمراجعير ح 
المقت  المراجعة  الراهنة    للعامونطاق  الظروف  ي ضوء 

فز

ي المتطلبات 
ات فز  . والمتطلبات األخرى الرقابيةللمجموعة والتغتر

ي قدمها  ▪
الن  الهامة  والتوصيات  النتائج  ي 

المركزي  تلف  البنك  الخارجيون مع  و   مفتشو  المراجعون 

 . من مالءمتها  اإلدارة ومراجعتها للتأكد  ردود 

ي ذلك  ▪
، بما فز ز ز الخارجيير ي سياق العمل المعتاد مع المراجعير

مناقشة أي مشاكل تمت مواجهتها فز

 . أو الوصول إل المعلومات نطاق المراجعةأي قيود عىل 

دون    سنوًيا االجتماع   ▪ ز  الخارجيير ز  المراجعير أو    حضور مع  ز  تنفيذيير مديرين  وذلك، أي   اإلدارة 

 . غتر محلولة أي مشاكللضمان عدم وجود 

ي واعتماد غتر المراجعةمراجعة طبيعة ومدى خدمات  ▪ ي يقدمها المراجع الخارج 
  ها. الن 

 

 المراجعة الداخلية  (2

ت المالية ذات الصلة للمراجعة  ناز وا والم  ومتطلبات الموارد والهيكل التنظيمي    الصالحيات  اعتماد  ▪

 . الداخلية 

للتأكد من تغطية جميع مجاالت المخاطر   ها السنوية وتقييم  ةخليالدا  المراجعةمراجعة خطة   ▪

 . المناسبة  وبالدوريةالرئيسية 
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ي الوقت المناسب    مراجعة ▪
ورة، تقديم التوجيه لإلدارة فز تقارير المراجعة الداخلية ، وعند الرصز

 . البارزة العالية المخاطر  مشاكللمعالجة 

ز رئيس قطاع المراجعة  ▪  الداخلية واستبداله وفصله واعتماد ذلك. مراجعة تعيير

قطاع اللجنة أو    ترىلمناقشة أي أمور    قطاع المراجعة الداخليةاالجتماع بشكل منفصل مع رئيس   ▪

ي مناقشتها  ةالداخلي  المراجعة
ي خصوصية. أنه ينبغز

 فز

وظيفة   ▪ فعالية  بنك   ةالداخلي   المراجعةمراجعة  داخل  مناسبة  بمكانة  تتمتع  أنها  من  والتأكد 

ي ا
ي الوطنز  ش.م.مإلمارات دن 

 

ام   (3 ز  االلت 

بأنشطة    اعتماد  ▪ الخاصة  المالية  والموازنات  الموارد  ومتطلبات  التنظيمي  والهيكل  الصالحيات 

ي 
ي الوطنز ام لبنك اإلمارات دن  ز  . ش.م.مااللت 

ام وتقييمها للتأكد من تناول جميع جوانب  ▪ ز ام السنوية ومبادرات االلت  ز مراجعة خطة مراقبة االلت 

 المخاطر األساسية وبالدوريات المالئمة. 

بشأن نتا  مراجعة ▪ اإلدارة  توجيه  األمر،  لزم  وإذا   ، الرقابية  ات  والتغيتر ام  ز
االلت  مراقبة  نشاط  ئج 

 توقيت اإلجراءات المطلوبة. 

ام واستبداله وفصله واعتماد ذلك.  ▪ ز ز رئيس قطاع االلت   مراجعة تعيير

ام وحده لمناقشة أية أمور ترى اللجنة أو وظيفة   ▪ ز عند االقتضاء، االجتماع مع رئيس قطاع االلت 

ي شية. ا
ورة مناقشتها فز ام ضز ز  اللت 

ام والتأكد من وضعها المالئم داخل المجموعة.  ▪ ز  مراجعة فاعلية وظيفة االلت 

ي واتخاذه اإلجراءات التنفيذية ضد غسل األموال.  ▪  التأكد من وضع البنك لنظام رقان 

 

 مسؤوليات أخرى  (4

)مثل البنك المركزي( وتقييم مدى   الرقابيةمن قبل السلطات    عمليات الفحصمراجعة نتائج   ▪

  ها. توقيتدقة و  ةاإلداري اإلجراءاتكفاية 

ي التقرير السنوي المتعلق بالرقابة الداخلية واعتماد ▪
ي يجب إدراجها فز

 ها. مراجعة البيانات الن 

ز من خاللها أن   ▪ ي يمكن للموظفير
وا عنمراجعة واعتماد السياسة الن  شكوكهم بشأن األخطاء   يعت 

ي 
 التقارير المالية أو الرقابة الداخلية.  المحتملة فز

ز  ▪ ز والخارجيير ز الداخليير ز المراجعير  . ضمان التنسيق بير

ام البنك بقواعد السلوك  ▪ ز ي مراقبة الت 
 .المهنز
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مقابل  ▪ العمالء  يقدمها  ي 
الن  الضمانات  قيمة  دورًيا  تراجع  للبنك  التنفيذية  اإلدارة  أن  التأكد 

ة لهم وتحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة التمويالت والتسهيالت االئتمانية الممنوح

 أي انخفاض لتلك القيمة وإبالغ مجلس إدارة البنك التخاذ القرار بشأنها. 

 

 لجنة المخاطر 

 

 من اللجنة  الغرض

ي  
ي الوطنز عىل القيام بمسئولياته عن طريق متابعة وظائف   ش.م.ممساعدة مجلس إدارة بنك اإلمارات دن 

اتيجيات والسياسات الخاصة بإدارة البنك  إدارة المخاطر   ام باالست  ز بالبنك، كما تقوم بمتابعة مدى االلت 

اتيجيات والسياسات.  حات بشأن االست   للمخاطر وتقديم مقت 

 

 اللجنة  التشكيل

ي 
ي الوطنز ،   ش.م.م  تتكون لجنة المخاطر من ثالثة عىل األقل من أعضاء مجلس إدارة بنك اإلمارات دن 

ز ويكون    يكون رئيس اللجنة عضو غتر تنفيذي. ، و أغلبية أعضاء اللجنة من غتر التنفيذيير

 

 دورية االجتماعات 

 تجتمع لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة مرة رب  ع سنويا أو أكتر كما تحدده اللجنه. 

 

 أبرز مسئوليات اللجنة 

 متابعة وظائف إدارة المخاطر بالبنك.  ▪

ام   ▪ ز اتيجيات والسياسات الخاصة بإدارة البنك للمخاطر من خالل التقارير متابعة مدي اإللت   باالست 

 المرسلة لها من إدارة المخاطر. ومن جهة أخرى ترفع اللجنة تقارير دورية إل المجلس. 

ي ذلك  ▪
اتيجيات والسياسات الخاصة بإدارة البنك للمخاطر ، بما فز حات بشأن االست  تقديم مقت 

ب الخاصة  اتيجيات  والمخاطر اإلست  والسوق  االئتمان  ومخاطر  السيولة  وإدارة  المال  رأس 

ام والسمعة وأية مخاطر أخري قد يتعرض لها البنك.  ز  التشغيلية ومخاطر االلت 

 تحدد لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة المستوى المقبول لمخاطر البنك وتعتمده.  ▪

حة الخاصة بالمخاطر. تعتمد لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة كل الحدود  ▪  المقت 

       .لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة النماذج واآلليات الخاصة بالمخاطر تعتمد  ▪
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المخاطر تعتمد   ▪ إطار  ذلك  ي 
فز بما  للمخاطر  العامة  األطر  اإلدارة  لمجلس  التابعة  المخاطر  لجنة 

 .والعائد

ي يتحملها  ▪
 البنك. المصادقة عىل مخاطر انخفاض القيم الن 

ز عرضها عىل اللجنة وعىل مجلس   ▪ ي يتعير
المخاطر وتحديد مهامها الن  اعتماد هيكل وظائف إدارة 

 اإلدارة للموافقة عليها. 

ي نطاق عملها.  ▪
 تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس إدارة البنك فز

 

 لجنة المرتبات والمكافآت 

 

 من اللجنة  الغرض

ي 
ي الوطنز عىل القيام باإلنابة عن مجلس اإلدارة  ش.م.م مساعدة مجلس إدارة بنك اإلمارات دن 

بمسئولياته الخاصة بمراجعة سياسات المرتبات والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

اتيجياتها.  ية واست  ز بالبنك وسياسات الموارد البشر  العليا والعاملير

 

 اللجنة  التشكيل

ن لجنة المرتبات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة من ثالثة من أعضاء المجلس غتر التنفيذين تتكو 

 . ز  ويفضل أن يكون رئيس اللجنة من المستقلير

 

 دورية االجتماعات 

 تجتمع لجنة المرتبات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة مرة واحدة سنوًيا أو أكتر كما تحدد اللجنة. 

 

 مسئوليات اللجنة أبرز 

حاتها   ▪ مقت  وتقديم  بالبنك  ز  التنفيذيير مكافآت كبار  العامة  تحديد  الجمعية  عىل  بشأن لعرضها 

عىل  أمكافآت   اإلدارة  مجلس  المرتبات  أعضاء  فيها  بما  المالية  المعامالت  ذلك كافة  يشمل  ن 

ي اوالمكافآت والمزايا واال 
 فز
ً
هداف العتبار األمتيازات وأية عناض أخرى ذات طبيعة مالية اخذا

 المرتقب تحقيقها. 

ي وتحدد اللجنة رواتب   %10ت مجلس اإلدارة بنسبة أكتر من  آال يجوز تقدير مكاف ▪
من الرب  ح الصافز

ستثناء رواتب ومكافأت ومزايا العضو المنتدب ويكون  ات وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة بآومكاف

 القرار من مجلس اإلدارة  . 
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ام، وإدارة  مكافأة وظا  مراجعة و إعتماد  ▪ ز ئف الرقابة الداخلية بالبنك )إداراة المخاطر، وإدارة اإللت 

 ستقالليتهم. االمراجعة الداخلية( بناء عىل األهداف المحققة ودون اإلخالل ب

نتائج دراسة مستوى المرتبات الممنوحة من البنك ومقارنتها بالمؤسسات األخرى للتأكد مراجعة   ▪

ز واإلحتفاظ بهم، مع امكانية االستعانة برئيس قطاع  من قدرة البنك عىل جذب أفضل  الموظفير

ية ودعوته لحضور اجتماعات اللجنة.   الموارد البشر

 

سياسات فيما يخص المرتبات والمكافآت بالبنك وإعداد تقييما بما يتماشر مع مستوى  مراجعة ال ▪

األ  إيضاح  البنك، مع  له  يتعرض  الذي  ز  المخاطر  القائمة عليها، ويتعير المجلس   نأسس  يقوم 

ون أصحاب المكافآت  بالتصديق عليها متضمنا اإلفصاح عن القيمة اإلجمالية لما يتقاضاه العشر

، وعىل   ز ي البنك مجتمعير
ن يشمل ذلك المرتبات والبدالت والمزايا وأية عناض  أ والمرتبات األكت  فز

 أخرى ذات طبيعة مالية. 

ي للبنك  تقديم ▪
حات حول تعديل الهيكل الوظيفز  لجنة التنفيذية. ل اا مقت 

▪  : ي اعتبارها ما يىلي
ز عىل اللجنة عند القيام بأعمالها أن تأخذ فز  يتعير

ي اإلعتبار عند وضع سياسات المرتبات والمكافآت وعدم ربط  ▪
أخذ أهداف البنك طويلة األجل فز

ة األجل.   مكافآت اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة بأهداف قصتر

اح مكافآت   ▪ الأعند اقت  ي عضاء 
اللجان( يؤخذ فز )بما فيها بدالت حضور  ز  التنفيذيير مجلس غتر 

ي المجلس مع عدم ربطها بأداء البنك قصتر األ 
 جل. االعتبار مشاركتهم الفعلية فز

ة وطريقة توزيعها عىل إدارات البنك بحيث ال تحد من    مراجعة ▪ قدرة عىل الحجم األجور المتغتر

ي يتعرض أ د  مكانية وضع حإمع   تدعيم القاعدة الرأسمالية
قض لها، بناًء عىل حجم المخاطر الن 

 لها وخاصة مخاطر السيولة ورأس المال المطلوب لتغطية تلك المخاطر. 

ي   ▪
ينبغز المخاطر،  مستوى  عىل  أثر كبتر  لوظائفهم  يكون  الذين  ز  للموظفير تعكس  أبالنسبة  ن 

ي تعرض لها وأن يتم تحديد
ة مستوى أداء البنك والمخاطر الن  ها بصفة دورية  أجورهم المتغتر

 ال تزيد عن سنة، وضفها وفقا لمعايتر قياس األداء المحددة من قبل البنك.  ةلمد

ية واعتمادها.  ▪  مراجعة تعديالت سياسة الموارد البشر

ية مثل:  ▪ اتيجية الخاصة بالموارد البشر ز عىل األمور االست  كتر
 الت 

-  . ي
 خطة التدرج الوظيفز

ي ذلك خطة  -
 .العالوات( المكافآت )بما فز

 خطة القوى العاملة.  -

ية.  -  حوكمة الموارد البشر

ي نطاق عملها.  ▪
 تنفيذ ومتابعة أية اعمال أخرى يكلفها بها مجلس إدارة البنك فز
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شيحات  لجنة الحوكمة والير

 

 من اللجنة  الغرض

ي  
ي الوطنز التقييم الدوري عىل القيام بمسئولياته /عن طريق    ش.م.ممساعدة مجلس إدارة بنك اإلمارات دن 

ز عىل تطبيقها.   لكفاءة حوكمة المؤسسات وفعاليتها ونشر ثقافة الحوكمة وتشجيع الموظفير

ز أو تجديد  حات بشأن تعيير
، كذلك تقديم مقت  ز شيح االعضاء المستقلير

حات فيما يتعلق بت  وتقديم مقت 

 عضوية أو استبعاد أحد االعضاء. )عند طلب ذلك( 

 . بة التطبيق بالبنك والتوصية لمجلس اإلدارة باعتمادها وتحديد مبادئ الحوكمة الواج

 

 اللجنة  التشكيل

ي 
ي الوطنز شيحات من ثالثة من أعضاء مجلس إدارة بنك اإلمارات دن   ش.م.م   تتكون لجنة الحوكمة والت 

 . ز  غتر التنفيذيير

 

 دورية االجتماعات 

شيحات التابعة لمجلس اإلدارة مرة   واحدة سنوًيا أو أكتر كما تحدد اللجنة. تجتمع لجنة الحوكمة والت 

 

 أبرز مسئوليات اللجنة 

 البنك. بحوكمة النظام الدوري لتقييم ال ▪

اح  ▪ اتاقت   حوكمة المعتمد من مجلس اإلدارة. ال سياساتعىل دليل  ما هو مالئم من  تغيتر

ام البنك بقواعد الحوكمة الذي تعده إدارة  ▪ ز ي مرص مع  مراجعة وتقييم تقرير عن مدى الت 
ام فز ز االلت 

ي البنك باكمله ويقدم سنويا لمجلس اإلدارة. 
 إفادة من إدارة المخاطر وإدارة المراجعة الداخلية فز

ي الحضور لمجلس  تراقب لجنة حوكمة المجلس حضور المجلس ولجان المجلس ▪
مع إعداد بيانز

 اإلدارة واللجان المعاونة ويقدم سنويا لمجلس اإلدارة. 

ي تخص سنوي للبنك  مراجعة التقرير ال ▪
ها من البنود الن  وباالخص فيما يتعلق ببنود االفصاح وغتر

 . الحوكمة

ي االعتبار.  عىل نظامالبنك المركزي المرصي  تفتيشدراسة مالحظات  ▪
 الحوكمة وأخذها فز

 تقييم أداء مجلس اإلدارة. الخاصة بتقارير ال حفظ وتوثيق ومتابعة ▪
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شيح األعضا  ▪ حات فيما يتعلق بت  ،تقديم مقت  ز مجلس اإلدارة   اعضاءالتأكد من أن  و   ء المستقلير

ز  ز ال يزالون مستقلير ز أو تجديد عضوية أو استبعاد المستقلير حات بشأن تعيير ، كذلك تقديم مقت 

 أحد األعضاء. )عند طلب ذلك( 

 اللجنة التنفيذية 

 

 من اللجنة  الغرض

ي  
الوطنز ي  دن  اإلمارات  بنك  إدارة  مجلس  اح    ش.م.ممساعدة  باقت  الخاصة  بمسئولياته  الوفاء  عىلي 

ز  ي حدود القوانير
تيجيات واألهداف ومستوي المخاطر والتأكد من التنفيذ السليم ألنشطة البنك وفز االست 

االنشطة إدارة  خالل  من  الصلة  ذوي  االطراف  مصلحة  االعتبار  ي 
فز األخذ  مع  واألعمال    واإلجراءات 

 المرصفية اليومية. 

 

 اللجنة  التشكيل

 (2003/ 88)قانون  82تشكل اللجنة وفقا للمادة 

ز بالبنك.   باإلضافة إلي العاملير
ز  تتكون اللجنة التنفيذية من أعضاء البنك التنفيذيير

 .
ً
 يشغل أصحاب المناصب التالية عضوية اللجنة التنفيذية تلقائيا

ز أعضاء مجلس االدارة  •  التنفيذيير

 الرئيس التنفيذي للعمليات  •

كات  •  رئيس قطاع تمويل الشر

 رئيس قطاع المخاطر  •

 رئيس قطاع التجزئة  •

 رئيس قطاع الخزانة  •

 رئيس قطاع الشئون المالية •

ية •  رئيس قطاع الموارد البشر

اتيجية والتخطيط •  رئيس قطاع االست 

 

 دورية االجتماعات 

 دارة بصفة دورية منتظمة ال تقل عن ثمان مرات خالل العام. تجتمع اللجنة التنفيذية لإل 
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 أبرز مسئوليات اللجنة 

ا لالئحة التنفيذية )مادة  
ً
تتمثل مسئوليات اللجنة التنفيذية لإلدارة   2003لعام    88( من القانون رقم  29وفق

 : ي التالي
 فز

ي   •
إطار الصالحيات )إن وجدت( المخولة دراسة واتخاذ القرارات بشأن التمويل والتسهيالت االئتمانية فز

ي يضعها البنك. 
 لقواعد اإلقراض الن 

ً
 إل اللجنة وفقا

ي إطار الصالحيات )إن وجدت(  •
كات فز ي رؤوس أموال الشر

دراسة واتخاذ القرارات بشأن المساهمات فز

 المخولة إلي اللجنة. 

ي تقارير تصنيف ما يقدمه البنك من تمويل   •
وتسهيالت ائتمانية لعمالئه والمخصصات إبداء الراي فز

كات، وعرضها عىل مجلس اإلدارة  ي رؤوس أموال الشر
حة تكوينها، وتقارير تقييم المساهمات فز المقت 

 مشفوعة برأيها فيها. 

ي للبنك واللوائح والنظم الخاصة بستر العمل فيه.  •
ي تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفز

 إبداء الرأي فز

ة الصالحيات الم • ي لوائح البنك. مباشر
 قررة فز

ا: 
ً
 تتضمن مسئوليات اللجنة أيض

ي نطاق عملها.  •
 تنفيذ ومتابعة أية اعمال أخرى يكلفها بها مجلس إدارة البنك فز

 اإلفصاح لمجلس اإلدارة عن:  •

o  .هيكل البنك والجهات التابعة والمخاطر المصاحبة 

o  ها عىل سمعة  المالئمةمخاطر األحداث العادية وغتر  . البنكوتأثتر

 

 البيئة الرقابية 
 

 إدارة المراجعة الداخلية 

 

ي مرص مسئولة عن توفتر مشورة مستقلة وموضوعية  
ي الوطنز ي بنك اإلمارات دن 

وظيفة المراجعة الداخلية فز

 لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا بهدف إضافة قيمة لعمليات البنك وتحسينها. 

ي مرص نفسه  
ي الوطنز ي ينظم بنك اإلمارات دن 

ز بما فز ز الداخليير ام باإلرشادات اإللزامية لمعهد المراجعير ز بااللت 

ي والمعايتر الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية. 
 ذلك تعريف المراجعة الداخلية والميثاق األخالف 
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ي وظيفة تقييم مستقلة وضعها مجلس اإلدارة الختبار أ
ي الوطنز ي بنك اإلمارات دن 

نشطة  المراجعة الداخلية فز

 البنك وتقييمها. 

ي مستقلون داخلًيا عن وظائف البنك األخرى، 
ي الوطنز ي بنك اإلمارات دن 

موظفو قطاع المراجعة الداخلية فز

ي أنشطة تخضع 
وللحفاظ عىل تلك االستقاللية أثناء ممارسة مهامهم ال يوكل بهم وال ينتظر منهم المشاركة فز

 لمراجعتهم. 

ة تقاريره الخاصة باألمور اإلدارية اليومية بطريق غتر مباشر إل الرئيس يرفع رئيس قطاع المراجعة الداخلي

وموازنته  عمله  وقوة  القطاع  موارد  اإلدارة  لمجلس  التابعة  المراجعة  لجنة  وتعتمد  للمجموعة  التنفيذي 

 وتراجعها دورًيا. 

ي مرص والقطاع نفس  
ي الوطنز ي بنك اإلمارات دن 

ي بنك اإلمارات  يعمل كل من قطاع المراجعة الداخلية فز
ه فز

ز  ي بوصفهما وظيفة واحدة عىل مستوى المجموعة مما يسمح بتداول موارد المراجعة ما بير ي بدن 
ي الوطنز دن 

ي كل المواقع  
المواقع الجغرافية ويتيح، عند االقتضاء، لفريق المراجعة نفسه مراجعة الجوانب المستهدفة فز

 لتحقيق االتساق الالزم. 

مما دفع قطاع المراجعة الداخلية إل تعديل آلياته    19-نظًرا النتشار وباء كوفيداستثنائًيا    2020كان عام  

الممارسات  جانب  إل  بعد  عن  المراجعة  ممارسات  استخدام  وذلك عن طريق  استمرار خدماته،  لضمان 

 واآلليات التقليدية. 

 إدارة المخاطر 

ا بادارة المخاطر عن طريق قطاع المخاطر  الذى يعمل باستقاللية تامة, حيث    يول البنك اهتماما كبتر

ز قطاع األعمال و قطاع المخاطر الذى يرأسه "رئيس قطاع المخاطر" الذى يتبع فنيا   يوجد فصل تام بير

لجنة المخاطر التابعة لمجلس االدارة و اداريا الرئيس التنفيذى للبنك بما يضمن استقاللية قطاع المخاطر  

مثل مخاطر االئتمان  -الدارة مختلف انواع المخاطر منها المالية    هذا و يتضمن قطاع المخاطر عدة ادارات

 . -مثل مخاطر التشغيل-و غتر المالية  -و السوق

يقوم قطاع المخاطر بمراقبة شاملة عىل المخاطرالحالية مع نظرة مستقبلية للمخاطر المحتملة و يدعم  

المخاطر مقابل مستوى المخاطر   تطبيق اطار ادارة  المخاطرالمؤسسية عن طريق ادارة مختلف انواع

 المقبولة و عتبة تدخل االدارة المعتمدة المجلس بناء عىل موافقة لجنة المخاطر التابعة لمجلس االدارة. 

و كذا يعد قطاع المخاطر وثيقة االطار العام الدارة المخاطر و الذى يتم دراسته و الموافقة علية من لجنة 

و تحدد تلك الوثيقة انواع المخاطر )مالية مثل مخاطر االئتمان و السوق  المخاطر التابعة لمجلس االدارة,  

ها( و كذا اساليب ادارة  المخاطر فز البنك   ام و غتر ز
ها و كذا غتر المالية مثل مخاطر التشغيل و االلت  و غتر

 و ادوار القطاعات و اللجان المختلفة فز هذا الصدد. 
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 الدارة المخاطر: يعتمد البنك اسلوب خطوط الدفاع 

األول:  الدفاع  المالزمة   خط  المخاطر  ادارة  و  المسئول عن تحديد  ادارات االعمال و هو  يشمل كافة  

 للنشاط. 

 

 : ام حيث  ان   خط الدفاع الثاب  ز يشمل ادارات المتابعة فز قطاعات األعمال, قطاع المخاطر و قطاع االلت 

ة ادارة المخاطر المالزمة للنشاط,  و تقوم القطاعات اعمال المتابعة و التقارير المرتبطة مكملة لعملي

المستقلة بالرقابة عىل كافة المخاطر و تقييمها بصورة مستقلة عن قطاعات االعمال   و تحديد و توثيق  

 المسئول عن عناض المخاطر. 

 

 ا. يشمل ادارة المراجعة الداخلية و الن  توفر تقييم مستقل للعملية باكمله خط الدفاع الثالث: 

ي قد يواجهها بحيث يتم اخذها فز 
اتيجية و الموازنة يقوم البنك بتحديد المخاطر الن  عند وضع االست 

اتيجيات المالئمة. هذا و يتم عمل مراجعات دورية خالل العام كلما دعت  الحاجة   االعتبار لتحديد االستتر

استمرارية االعمال لمواجهة  تمت عملية مراجعة شاملة لخطة    2020لذلك فعىل سبيل المثال خالل عام  

تكوين    و  المالئمة  االجراءات   اتخاذ  مع  االئتمان  لمحفظة  مراجعة  كذا  و  كورونا  جائحة  ظروف 

 المخصصات الالزمة. 

لدى البنك مجموعة شاملة من سياسات ادارة المخاطر )متضمنة حدود المخاطر( و اجراءات و دالئل  

اتيجية البنك, ارشادية تغىط جميع المخاطر االساسية يتم   تحديثها بصورة دورية بما يتماشر مع است 

و  االخرى  االرقابية  الجهات  المرصى,  المركزى  البنك  ضوابط   , الوطنز دن   االمارات  مجموعة  قواعد 

ات السوق.   متطلبات و متغتر

ة أقرص ان دعت الحاجة لذلك-يتم مراجعة السياسات بصورة دورية   و   -سنوية فز معظم الحاالت أو فت 

عتمدها المجلس بعد أن توافق عليها لجنة المخاطر التابعة لمجلس االدارة بعد ان تقر عليها االدارات و ي

 اللجان ذات الصلة. 

 

ام   إدارة االلير 

اإلدارات   ام  ز إلت  من  التحقق  ودورها  المراجعة،  لجنة  تتبع  أنها  حيث  باإلستقاللية  تتمتع  ام  ز اإللت  إدارة 

 عن سياسات وإجراءات البنك. المختلفة بالبنك بكافة 
ً
ز واللوائح والتعليمات الرقابية فضًل  القوانير
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ام:  ز  أبرز مسؤوليات إدارة اإللت 

مراقبة المعامالت البنكية للتأكد من عدم وجود ممارسات غسل أموال وتمويل إرهاب والتحقق  ▪

 من أي معامالت مشبوهة. 

▪  
ً
 ا لتصنيف المخاطر الخاص بهم. من وجود وتطبيق خطة تحديث دورية لبيانات العمالء وفق

ام من   ▪ ز ام بالبنك وإدراك وفهم معايتر اإللت  ز
ام، لتعزيز ثقافة اإللت  ز ي لإللت  تطوير وتقديم برنامج تدرين 

ز بالبنك.   قبل كافة العاملير

 

 إدارة الحوكمة 

ا بادارة   ، وتسغ ال  باستقاللية تامةعمل  نالذى    إدارة الحوكمةعن طريق    الحوكمةيول البنك اهتماما كبتر

ي النظام االساشي واللوائح الداخلية للبنك،  
ي مجال الحوكمة، وينعكس ذلك فز

تطبيق أفضل الممارسات فز

 والمواثيق الخاصه بلجان مجلس االدارة والسياسات الخاصة بممارسات الحوكمة. 

ي 
الوطنز ي  دن  االمارات  بنك  قيم    ش.م.م  يتبع  لتعزيز  بالحوكمة  خاصة  لدى  سياسة  الحوكمة  ومبادئ 

، اعضا  ز ز بالبنك  واصحاب المصالح.  ءالمساهمير  مجلس االدارة، العاملير

ي 
الوطنز ي  دن  االمارات  بنك  لسياسات حوكمة  دليل  اعداد  وإرشادات حوكمة   ش.م.م  تم  لتعليمات  وفقا 

ي اغسطس  
المركزي المرصي فز البنك  كات الصادرة عن  المركزي المرصي   2011الشر البنك  وكذا قانون 

ي رقم 
 . 2020لسنة   194والجهاز المرصفز

 

 ابرز مسئوليات ادارة الحوكمة. 

لجنة   دراسة ومتابعة الموضوعات المتعلقة ومالحظات تفتيش البنك المركزي المرصي وإحاطة ▪

ي اتخذت لتصويبها. 
شيحات بموقف المالحظات والحوات الن   الحوكمة والت 

اح  ▪ واقت  االدارة  لمجلس  التابعة  اللجان  عمل  وميثاق  الختصاصات  دورية  بصفة  المراجعة 

ي قد تكون مطلوبة للتوافق مع ما ورد بتعلينمات البنك المركزي المرصي الخاصة 
التعديالت الن 

 بالحوكمة. 

اح ما هو مالئم  المراجعة بصف  ▪ ة دورية لدليل سياسات الحوكمة المعتمد من مجلس االدارة واقت 

شيحات التابعة لمجلس االدارة. من ت  عديالت وعرضها عىل لجنة الحوكمة والت 

ز او تجديد عضوية   ▪ ز وكذلك بشأن تعيير شيح االعضاء المستقلير
حات فيما يتعلق بت  تقديم المقت 

 ة البنك. او استبعاد احد أعضاء مجلس ادار 

ز بصفة دورية.  ▪  التأكد من استقاللية اعضاء مجلس ادارة البنك المستقلير



 

 

Page 26 of 39 

 

   31/12/2020السنة المالية المنتهية عن تقرير الحوكمة عن 

 بنك االمارات دبي الوطني )ش.م.م(

 
 

ي تخص  ▪
ها من البنود الن  تقديم التقرير السنوي للبنك وباألخص فيما يتعلق ببنود االفصاح وغتر

شيحات.   الحوكمة ال لجنة الحوكمة والت 

 - التقارير االتيه: التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالبنك من خالل  ▪

ام بمتطلبات الحوكمة من حيث تشكيل اللجان وعدد   - ز تقرير نصف سنوي بمدى االلت 

ي تم انعقادها بما يتفق مع تعليمات الحوكمة للعرض عىل لجنة الحوكمة 
االجتماعات الن 

شيحات.   والت 

ام بمتطلبات الحوكمة من حيث عدد مرات انعقاد مجلس   - ز تقرير نصف سنوي بمدى االلت 

لجنة  اال  عىل  للعرض  الحوكمة  تعليمات  مع  يتفق  بما  عضو  لكل  الحضور  ونسبة  داة 

شيحات.   الحوكمة والت 

ام بمتطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس االدارة   - ز تقرير نصف سنوي بمدى االلت 

شيحات.   بما يتفق مع تعليمات الحوكمة للعرض عىل لجنة الحوكمة والت 

ي ال تقرير سنوي   -
عضاء مجلس االدارة عن اداء مجلس االدارة ككل وكذا عن التقييم الذان 

شيحات. اداء اللجان التابعة لمجلس االدارة   للعرض عىل لجنة الحوكمة والت 

للعرض متابعة الموضوعات المتعلقة ومالحظات تفتيش البنك المركزي المرصي تقرير  -

ي اتخذت لتصويبها.  عىل
شيحات بموقف المالحظات والحوات الن   لجنة الحوكمة والت 

 

 مراقب الحسابات 

 

طبقا لتعليمات البنك المركزى المرصى يتول مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك 

 سجل مراقن  الحسابات بالبنك المركزى المرصى. 
ز المقيدين فز  من بير

اإلدارة المالية بالبنك األم ليكون أحد مراقن  الحسابات هو نفس مراقب الحسابات القائم   يتم التشاور مع

فز   المكتب  ذات  لنفس  المراسل  المكتب  هو  الحسابات  مراقن   أحد  يكون  بحيث  األم  البنك  بمراجعة 

بال الحسابات  مراقن   سجل   
فز مقيد  ويكون  األم  البنك  مراجعة  يتول  الذى  العربية  مرص  بنك  جمهورية 

الب ز مراقب حسابات  التواصل بير  
ك فز مرص و مراقب نالمركزى المرصى وذلك بهدف تحقيق سهولة فز

 حسابات البنك األم. 

 أما المراقب الثانز لحسابات البنك فيتم إختياره من سجل مراقن  الحسابات بالبنك المركزى المرصى. 

وأصدر مراقن  الحسابات تقرير دورى خال من  يعمل مراقن  حسابات البنك بإستقاللية تامة فز أداء أعماله

المالحظات ، وفز حالة وجود أيه مالحظات يقوم البنك بمناقشة هذه المالحظات مع مراقن  الحسابات  

 لحلها و العمل عىل تفادى حدوثها بالمستقبل. 
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 االفصاح والشفافية 

 

ي  عن المعلومات المالية وغتر المالية وذلك من خالل  يتم االفصاح 
ي تتمثل فز

قنوات االفصاح المختلفة والن 

ي الجرائد الرسمية 
ه من قنوات االفضاح كنشر القوائم المالية فز ي الرسمي الخاص بالبنك وغتر

ونز الموقع االلكت 

ي االوقات المقررة لها. 
م البنك باالفصاح عن المعلومات المالية فز ز  ويلت 

 

 وغي  المالي  المعلومات الجوهرية واإلفصاح المالي 

 

 لقوائم المالية السنوية والدورية ا

 

يتم إعداد القوائم المالية السنوية والدورية المخترصة وفقا لتعليمات البنك المركزي المرصي الخاصة بقواعد  

إدارته  مجلس  من  والمعتمدة  واالفصاح  والقياس  اف  اإلعت  وأسس  للبنوك  المالية  القوائم  وتصوير  اعداد 

 لمتطلبات المعيار الدولي ،  2008ديسمت     16بتاري    خ  
ً
 لتعليمات إعداد القوائم المالية للبنوك طبقا

ً
وكذا وفقا

اير  26( األدوات المالية الصادرة من البنك المركزى المرصى بتاري    خ  9للتقاربر المالية )   . 2019فت 

 

مايو    5ي بتاري    خ  كما يتم إعداد هذه القوائم المالية الدورية المخترصة وفقا لتعليمات البنك المركزي المرص 

  –والخاصة بالسماح للبنوك بإصدار قوائم مالية    2020مايو    3والمعتمدة من مجلس إدارته بتاري    خ    2020

 لمعيار المحاسبة المرصى رقم )   –رب  ع سنوية  
ً
)القوائم المالية الدورية    2015( المعدل لعام  30مخترصة وفقا

ام بإعداد قوائم مال ز  نهاية السنة المالية للبنك )ديسمت  من  المخترصة(، عىل أن يتم اإللت 
ية سنوية كاملة فز

 كل عام(. 

 

ز السارية ذات الصلة، عىل  وقد روىع فز إعداد هذه القوائم المالية السنوية والدورية المخترصة أحكام القوانير

ونت المالية  للمراكز  الكىل  التجميع  أساس  عىل  وليست  التابعة  كته  فز شر ة  المباشر البنك  ائج  أساس حصة 

بصورة   فيها،  البنك  يمتلك  ي 
الن  كات  الشر المجمعة وه  المالية  القوائم  ي 

فز التابعة  كته  للبنك وشر االعمال 

ة، أكتر من نصف حقوق التصويت أو لديه القدرة عىل السيطرة عىل السياسات المالية  ة أو غتر مباشر مباشر

الية المجمعة الدورية المخترصة تفهمأ والتشغيلية لها برصف النظر عن نوعية النشاط، وتقدم القوائم الم

كته التابعة ويمكن الحصول عليها من إدارة  اشمل للمركز المال المجمع ونتائج االعمال المجمعة للبنك وشر
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كاته التابعة بالقوائم المالية المستقلة الدورية المخترصة المرفقة   ي شر
البنك. ويتم عرض االستثمارات البنك فز

 
ً
 بالتكلفة مخصوما منها خسائر االضمحالل. ومعالجتها محاسبيا

 

 تقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية 

 

من    125مادة  ليصدر مراقن  حسابات البنك تقرير دورى مرفق بقوائم المركز المال و تقرير سنوى طبقا ل

ز من المالح   2020لسنة    194قانون البنك المركزى و الجهاز المرصفز رقم   ظات ، وفز والتقريرين خاليير

حالة وجود أيه مالحظات يقوم البنك بمناقشة هذه المالحظات مع مراقن  الحسابات لحلها و العمل عىل  

 تفادى حدوثها بالمستقبل. 

 
 مرفقات: 

ي الحسابات ➢ ي  تقرير مراقن 
 
 ( 1)مرفق رقم  . 2020/ 12/ 31عن السنة المالية المنتهية ف

➢  
 
 ( 2)مرفق رقم  . 2020ديسمي   31قوائم المركز المال ف

 رقم   125تقرير مراقن  حسابات البنك السنوى وفق للمادة   ➢
 
)مرفق رقم    .   2020لسنة    194من قانون البنك المركزى و الجهاز المرصف

3) 

 

 السياسات المحاسبية 

 

اعداد وتصوير   بقواعد  الخاصة  المرصي  المركزي  البنك  لتعليمات   
ً
وفقا المالية  القوائم  إعداد  القوائم يتم 

اف والقياس واالفصاح والمعتمدة من مجلس إدارته بتاري    خ   ،  2008ديسمت     16المالية للبنوك وأسس اإلعت 

( األدوات  9وكذا وفقا لتعليمات إعداد القوائم المالية للبنوك طبقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقاربر المالية ) 

اير  26 المالية الصادرة من البنك المركزي المرصي بتار يخ   . 2019فت 

ة   ز السارية ذات الصلة، عىل أساس حصة البنك المباشر  إعداد هذه القوائم المالية أحكام القوانير
وقد روىع فز

ي  
كته التابعة فز كته التابعة وليست عىل أساس التجميع الكىل للمراكز المالية ونتائج االعمال للبنك وشر فز شر

كات ال ة، أكتر من نصف  القوائم المالية المجمعة وه الشر ة أو غتر مباشر ي يمتلك البنك فيها، بصورة مباشر
ن 

حقوق التصويت أو لديه القدرة عىل السيطرة عىل السياسات المالية والتشغيلية لها برصف النظر عن نوعية  

النشاط، وتقدم القوائم المالية المجمعة تفهمأ اشمل للمركز المال المجمع ونتائج االعمال المجمعة للبنك  

التابعة  كاته  ي شر
فز البنك  االستثمارات  ويتم عرض  البنك.  إدارة  من  عليها  الحصول  ويمكن  التابعة  كته  وشر

 بالتكلفة مخصوما منها خسائر االضمحالل. 
ً
 بالقوائم المالية المستقلة المرفقة ومعالجتها محاسبيا
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  2020ديسمت   31ة المنتهية فز   وتقرأ القوائم المالية للبنك مع قوائمه المالية المستقلة عن السنة المالي

النقدية   وتدفقاته  أعماله  نتائج  وعن  للبنك  المال  المركز  عن  معلومات كاملة  عىل  الحصول  يمكن  حن  

ات فز حقوق ملكيته.   والتغتر

باستخدام قواعد إعداد وتصوير القوائم   2018ديسمت     31وقد كان يتم إعداد القوائم المالية للبنك حن   

للبنوك بتاري    خ    المالية  المركزي المرصي  البنك  اف والقياس الصادرة من    2008ديسمت     16وأسس االعت 

وبناءا عىل صدور تعليمات البنك المركزي المرصي إلعداد القوائم المالية للبنوك   2019يناير    1واعتبارا من  

اير    26( "األدوات المالية"  بتار يخ  9وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  )  فقد قامت    2019فت 

تفاصيل   التالي  اإليضاح   
ز ويبير التعليمات  تلك  مع  ي 

لتتماشر المحاسبية  السياسات  بعض  بتعديل  اإلدارة 

ي السياسات المحاسبية. 
ات فز  التغتر

 

ي السياسات المحاسبية: 
ات فز  التغتر

 

اير    26درة بتار يخ  قام البنك بتطبيق تعليمات البنك المركزي المرصي الصا  2019اعتبارا من أول يناير   فت 

( "األدوات  9والخاصة بإعداد القوائم المالية للبنوك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )   2019

تلك  تطبيق  عن  الناتجة  للبنك  المحاسبية  السياسات  ي 
فز الرئيسية  ات  للتغتر ملخص  يىلي  وفيما  المالية" 

 . التعليمات

 

ا ز  مات المالية: تصنيف األصول المالية وااللت 

 

، يتم تصنيف األصول المالية عىل أنها مصنفة: بالتكلفة المستهلكة، أو القيمة العادلة  اف األولي عند االعت 

 من خالل الدخل الشامل األخر أو القيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر. 

به تلك   المالية طبقا لنموذج األعمال الذي تدار  النقدية  ويتم تصنيف األصول  المالية وتدفقاتها  األصول 

 التعاقدية. 

العادلة من  بالقيمة  يقاس  ز ولم  التاليير ز  طير الشر إذا استوفز  المستهلكة  بالتكلفة  المالي  قياس األصل  ويتم 

 خالل االرباح والخسائر: 

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يهدف إل االحتفاظ باألصول لتحصيل تدفقات نقدية   •

 تعاقدية، و 

ي تكون فقط  ي •
ي توار يخ محددة والن 

المالية تدفقات نقدية فز التعاقدية لألصول  وط  نشأ عن الشر

 مدفوعات أصل وفائدة عىل المبلغ األصىلي مستحق السداد. 
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ز   طير ي حال استوفت الشر
ويتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر فقط فز

ز ولم تقاس بالق  يمة العادلة من خالل االر باح والخسائر: التاليير

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يكون هدفه قد تحقق من خالل تحصيل التدفقات النقدية   •

 التعاقدية وبيع األصول المالية، و 

ي تكون فقط   •
ي توار يخ محددة والن 

ينشأ عن الشر وط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية فز

 وفائدة عىل المبلغ األصىلي مستحق السداد. مدفوعات أصل 

ي األسهم غتر المحتفظ بها للمتاجرة ، يجوز للبنك ان يختار بال رجعة قياس  
اف األولي باالستثمار فز عند االعت 

ي القيمة العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخر. يتم إجراء هذا االختيار عىل أساس كل 
ات الالحقة فز التغتر

 استثمار عىل حده. 

 يتم تصنيف جميع األصول المالية األخرى عىل أنها مصنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر. 

ي  
ي المتطلبات الن  اف األولي ، يمكن للبنك أن يحدد بال رجعه أصال ماليا يلن  باإلضافة إل ذلك ، عند االعت 

خل الشامل األخر ، عىل أنه بالقيمة العادلة سيتم قياسها بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل الد

التطابق  عدم  حالة  بشكل كبتر  يخفض  أو  ي 
سيلغز بذلك  القيام  أن  حال  ي 

فز والخسائر،  االرباح  خالل  من 

ي قد تنشأ خالفا لذلك. 
ي الن   المحاسن 

 

 تقييم نموذج العمل: 

 

مستوى المحفظة ألن هذا يقوم البنك بإجراء تقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصل عىل  

يتم   ي 
الن  المعلومات  المعلومات إل اإلدارة. تشمل  إدارة األعمال وتقديم  يعكس عىل أفضل وجه طر يقة 

 النظر فيها: 

•  
ً
السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وألية عمل تلك السياسات من الناحية العملية. وخصوصا

عىل تركز  اإلدارة  اتيجية  است  إذا كانت  ما  مدة  معرفة  مطابقة  أو  التعاقدية  الفوائد  إيرادات   كسب 

ي تمول تلك األصول أو تحقيق التدفقات النقدية من  
امات المالية الن  ز األصول المالية مع مدة االلت 

 خالل بيع األصول . 

 كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقر ير بهذا الشأن إل إدارة البنك.  •

ي تؤثر عىل أداء نموذج األ ا •
ي نموذج األعمال هذا  لمخاطر الن 

عمال واألصول المالية المحتفظ بها فز

 وكيفية إدارة هذه المخاطر. 

ات سابقة، واسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن   • ي فت 
عدد صفقات وحجم وتوقيت المبيعات فز

ي المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات 
ي المستقبل. ومع ذلك ، ال يتم النظر فز

نشاط المبيعات فز
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فصل بل اعتبارها جزءا من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للبنك إلدارة األصول  بشكل من

 المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. 

ي يتم تقييم أدائها عىل أساس القيمة العادلة بالقيمة  
يتم قياس األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو الن 

نها غتر محتقظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية فقط وغتر العادلة من خالل االرباح والخسائر أل 

 محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية مع بيع األصول المالية. 

 

 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد دفعات للمبلغ األصىلي والفائدة: 

 

. ألغراض هذا التقييم ، يتم تعريف   اف األولي المبلغ األصىلي عىل أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعت 

ويتم تعريف الفائدة عىل أنها المقابل المادي للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ  

ة زمنية معينة ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )مث ل مخاطر  األصىلي تحت السداد خالل فت 

 السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش الرب  ح. 

التعاقدية هي مجرد مدفوعات للمبلغ األصىلي والفائدة، فإن  النقدية  التدفقات  إذا كانت  تقييم ما  ي إطار 
فز

وط التعاقدية لألداة.وهذا يشمل تقييم معا إذا كان األصل المالي يحتوي عىل 
ز االعتبار الشر البنك يأخذ بعير

وط ط.  شر ي هذا الشر
 تعاقدية قد تغتر وقت ومبلغ التدفقات النقدية التعاقدية باعتبار أن ذلك لن يستوفز

 

 اضمحالل قيمة األصول المالية: 

 

اير    26" طبقا لتعليمات البنك المركزي الصادرة بتاري    خ    9يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   فت 

المحققة    2019 الخسارة  نموذج  يخ  "  بتار  الصادرة  المركزي  البنك  بتعليمات    2008ديسمت     16الوارد 

األصول  الجديد عىل كافة  القيمة  ي 
فز االضمحالل  نموذج  ينطبق  المتوقعة كما  االئتمانية  الخسارة  بنموذج 

 المالية باإلضافة إل بعض ارتباطات وتعهدات القروض وعقود الضمانات المالية. 

اف بخسائر االئتمان بصورة مبكرة اكتر مما كان    9ير المالية رقم  بموجب المعيار الدولي للتقار   ، يتم االعت 

 . 2008ديسمت   16الوضع عليه بموجب تعليمات البنك المركزي الصادرة بتار يخ 

يطبق البنك منهجا من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من األصول المالية المثبتة بالتكلفة 

وأ ز المستهلكة  بير باالنتقال  األصول  تقوم  األخر.  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  الدين  دوات 

اف األولي بها.  ي جودة االئتمان منذ االعت 
 المراحل الثالث التالية استنادا إل التغتر فز
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 شهرا 12المرحلة االول : خسارة االئتمان المتوقعة عىل مدى 

 

ي مخاطر  تتضمن المرحلة األول  
ي ال تنطوي عىل زيادة جوهرية فز

اف األولي والن  االصول المالية عند االعت 

ي تنطوي عىل مخاطر ائتمانية منخفضة نسبيا. 
اف األولي أو الن   االئتمان منذ االعت 

اف بخسائر ائتمانية متوقعة عىل مدى   شهرا وتحتسب الفائدة عىل    12بالنسبة لهذه األصول ، يتم االعت 

ية لألصول )بدون خصم مخصص االئتمان( خسائر االئتمان المتوقعة عىل مدى  إجمالي القي  12مة الدفت 

ي قد تنتج من حاالت إخفاق محتملة خالل  
شهرا بعد تاري    خ  12شهرا هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الن 

 القوائم المالية. 

 

 م اضمحالل قيمة االئتمان مع عد–المرحلة الثانية: خسارة االئتمان المتوقعة عىل مدي حياة االصل 

 

اف األولي ولكن   ي مخاطر االئتمان منذ االعت 
ي بها زيادة جوهرية فز

تتضمن المرحلة الثانية األصول المالية الن 

اف بخسائر ائتمان متوقعة عىل مدة الحياة لتلك  ال يوجد دليل موضوىعي عىل اضمحالل القيمة، ويتم االعت 

ية لألصول. خسارة االئتمان المتوقعة عىل األصول ولكن يستمر احتساب الفائدة ع ىل إجمالي القيمة الدفت 

مدي الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من جميع حاالت االخفاق الممكنة عىل مدى العمر 

 المتوقع لألداة المالية. 

  

 ئتماناضمحالل قيمة اال  –المرحلة الثالثة: خسارة االئتمان المتوقعة عىل مدى الحياة 

 

ي تاري    خ القوائم 
ي يوجد بها دليل موضوىعي عىل انخفاض القيمة فز

تتضمن المرحلة الثالثة األصول المالية الن 

اف بخسائر ائتمان متوقعة عىل مدى الحياة.   المالية، بالنسبة لهذه األصول يتم االعت 

 

 الموازنات التقديرية 

 

اال  ي يقوم بنك 
الوطنز ي  التقديرية  عداد بإ  ش.م.م  مارات دن  الرب  ع االختر من    الموزنات  ي 

عام عن  كل  سنويا فز

ادارة   البنك Corporate Strategy and Business Analytics) طريق  ادارة  مجلس  عىل  للعرض   )  

عليها   تقرير    كما للموافقة  تقديم  ومقارنتها  البنك  دارة  إلمجلس    ةدوريبصفة  يتم  الفعلية  النتائج  يوضح 

 . تقييم االنحرافات وأسبابها بالموازنة التقديرية مع 
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 طرق تقييم األصول وتوزيعات األرباح. 

 

 طرق تقييم األصول 

 

امات خالل السنة المالية التالية   ز اضات تؤثر عىل مبالغ األصول وااللت  يقوم البنك باستخدام تقديرات وافت 

اضات باستمرار عىل   ي يقوم باإلفصاح عنها. ويتم تقييم التقديرات واالفت 
ها والن  ة التاريخية وغتر أساس الخت 

ي ظل الظروف والمعلومات 
ي يعتقد أنها معقولة فز

ي ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية الن 
من العوامل، بم ا فز

المتاحة، وقد تختلف التقديرات المحاسبية عن النتائج الحقيقية، وفيما يىل أهم البنود الن  إستخدم فيها 

اضات محاسبي  ة: البنك تقديرات وإفت 

 

ي القروض والتسهيالت )الخسائر االئتمانية المتوقعة(  -أ 
 خسائر االضمحالل فز

 

يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم االضمحالل عىل أساس رب  ع سنوي عىل األقل. وتقوم 

األدارة باستخدام حكمها عند تقدير عبء االضمحالل المحمل عىل قائمة الدخل، وذلك لمعرفة ما إذا كان 

التدفقات   ي 
فز قياسه  يمكن  انخفاض  يوجد  أنه  إلي  تشتر  بها  موثوق  بيانات  أية  المستقبلية  هناك  النقدية 

تلك  ي 
فز الواحد  القرض  مستوي  عىلي  االنخفاض  عىلي  التعرف  قبل  وذلك  القروض  محفظة  من  المتوقعة 

ز   ضير
ي قدرة محفظة من المقت 

ي فز المحفظة. وقد تشمل هذه األدلة وجود بيانات تشتر إلي حدوث تغيتر سلن 

ي 
أصول البنك. وعندما يتم جدولة التدفقات   عىل السداد للبنك، أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعتر فز

ة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص  النقدية المستقبلية تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء عىلي الخت 

ويتم   المحفظة.  ي 
فز الواردة  لتلك  مماثلة  االضمحالل  إلي  تشتر  موضوعية  أدلة  وجود  ي 

فز ائتمانية  مخاطر 

الم اضات  واالفت  الطريقة  المستقبلية  مراجعة  النقدية  التدفقات  وتوقيت  مبلغ  من  تقدير كل  ي 
فز ستخدمة 

ة.    الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء عىلي الخت 
ز  بصورة منتظمة للحد من اية اختالفات بير

 

 اضمحالل االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل -ب 

 

ي 
أدوات حقوق الملكية المبوبة ضمن األصول المالية بالقيمة العادلة  يحدد البنك اضمحالل االستثمارات فز

ي قيمتها العادلة عن التكلفة. ويحتاج 
من خالل الدخل الشامل عندما يكون هناك انخفاض هام أو ممتد فز

. والتخاذ هذا الحكم، يقوم البنك بتقييم    إلي حكم شخضي
ً
 أو ممتدا

ً
ضمن    -تحديد ما إذا كان االنخفاض هاما

( المعتادة لسعر أدوات اإلستثمار. باإلضافة إل ذلك، قد يكون هناك Volatilityالتذبذبات )   -امل أخرى  عو 
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كة المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية   ي الحالة المالية للشر
اضمحالل عندما يتوافر دليل عىل وجود تدهور فز

ات ي التكنولوجيا.  التشغيلية والتمويلية، أو أداء الصناعة أو القطاع  أو التغتر
 فز

كما يحدد البنك إضمحالل األستثمارات فز أدوات الدين المبوبة ضمن األصول المالية بالقيمة العادلة من  

القيمة  فز  إنخفاض  يكون هناك  األدوات. وعندما  لتلك  العادلة  بالقيمة  شاد  باالست  الشامل  الدخل  خالل 

الشامل وتوافر دليل موضوىع عىل ان هذا االنخفاض    العادلة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل

يمثل إضمحالل فز قيمة أصل مال أو مجموعة من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 ضمن األرباح أو الخسائر. 
ً
ف باإلضمحالل فورا  يعت 

ن خالل الدخل الشامل سواء وفز حالة ثبوت وجود إضمحالل فز قيمة األصول المالية بالقيمة العادلة م

ف بها ضمن حقوق   كانت فز صورة أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين يتم تحويل مجمع الخسائر المعت 

 الملكية لتلك األدوات إل األرباح أو الخسائر حن  ولو لم يتم إستبعاد األصل من الدفاتر بعد. 

  

 نشطة   القيمة العادلة لألدوات المالية غتر المقيدة بأسواق -ج 

 

ي أسواق نشطة باستخدام أساليب تقييم. وعندما 
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غتر المقيدة فز

يتم استخدام هذه األساليب )مثل النماذج( لتحديد القيم العادلة، يتم اختبارها ومراجعتها دوريا باستخدام 

ي قامت بإعدادها. وق
ز عن الجهة الن  ز ومستقلير د تم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها، وبعد أفراد مؤهلير

تلك   وتستخدم  بالسوق.  مقارنتها  يمكن  وأسعار  فعلية  بيانات  تعكس  نتائجها  أن  لضمان  وذلك  تجربتها 

النماذج البيانات المنشورة فقط كلما كان ذلك عمليا، إال أن مناطق مثل مخاطر االئتمان )الخاصة بالبنك 

(، تتطلب من  Correlations( واالرتباطات ) Volatility( والتذبذبات ) Counterpartyواألطراف المقابلة  

اضات حول تلك العوامل عىلي القيمة العادلة   ي االفت 
ات فز اإلدارة استخدام تقديرات. ويمكن أن تؤثر التغيتر

ي يتم اإلفصاح عنها.  
 لألدوات المالية الن 

 

ائب الدخل   -د  ضز

 

العمليات والحسابات  ألن بعض 
ً
البنك    نظرا لذا يقوم  النهائية عنها بشكل مؤكد،  يبة  يصعب تحديد الرصز

ائب   نشأة ضز احتمال  مدي  لتقديرات   
ً
وفقا ي  ين 

الرصز الفحص  عن  المتوقعة  النتائج  عن  امات  ز االلت  بإثبات 

فإن هذه  السابق تسجيلها،  والمبالغ  ائب  النهائية للرصز النتيجة  ز  بير يكون هناك اختالف  إضافية. وعندما 

ي يتم تحديد االختالف فيها.    االختالفات
ي السنة الن 

يبة المؤجلة فز يبة الدخل بما فيها الرصز  سوف تؤثر عىل ضز
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 توزيعات األرباح 

 

قر فيها الجمعية  
ُ
ي التاري    خ الذى ت

 عىل حقوق الملكية فز
ً
ثبت توزيعات األرباح الن  يقرر البنك توزيعها خصما

ُ
ت

ي األرباح ومكافأة أعضاء مجلس  
ز فز ز هذه التوزيعات. وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملير العامة للمساهمير

كا  ت.  اإلدارة المقررتان بموجب النظام األساشي للبنك وقانون الشر

 

ي تتضمن أهداف 
اتيجيته   البنكورؤيتها وطبيعة نشاطه وخطط  البنكالمعلومات الداخلية النر وإسير

 المستقبلية 

 

طريق   قام عن  ش.م.م  ي 
الوطنز ي  دن  االمارات   Corporate Strategy and Business)   دارةإ   بنك 

Analytics  )  من ة  للفت  البنك  اتيجية  است  عىل  تحديث  اخر  األهداف   2023-2019باعداد  وتضمن 

اتيجية للبنك وتحليل لمواطن القوة والضعف و ك  Businessلك خطط عمل تفصيلية لالدارات/ ذاالست 

Lines  ة وطويلة المدى وقد تم الموافقة عليها من مجلس   البنك.  دارةإوتضمن األهداف قصتر

 

 . 2020المخالفات واألحكام الصادرة عىل البنك خالل عام 

 

ي ش.م.مالجدول التالي المخالفات واألحكام الصادرة عىل    يوضح
ي الوطنز  : 2020  خالل العام  بنك االمارات دن 

 

 مسلسل 
خالل  البنك األحكام والمخالفات والغرامات المفروضة عىل 

 العام 
 إيضاحات 

1 

 ال يوجد 

2 
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 أدوات االفصاح 

 

 التقرير السنوي 

 

االمارات   بنك  واهدافه يقوم  اتيجيته  واست  البنك  رؤية  يتضمن  سنوي  تقرير  بإصدار  ي ش.م.م 
الوطنز ي  دن 

ي ش.م.م، واخر 
ي الوطنز ي تخص البنك بما فيها هيكل ملكية بنك االمارات دن 

وتاري    خ البنك وكافة البيانات الن 

مسئوليات بأبرز  وبيان  االدارة  لمجلس  التابعة  اللجان  تشكيل  اخر  وكذا  االدارة  لمجلس  هم تشكيل 

انعقاد   مرات  وعدد  االدارة  مجلس  انعقاد  مرات  عدد  يوضح  لمجلس  واختصاصاتهم، كما  التابعة  اللجان 

االفصاح عن المعلومات الجوهرية المالية وغتر المالية حيث يحتوي التقرير السنوي    يتضمن، كما  االدارة

مج وتقرير  الحسابات  مراقب  وتقرير  والمجمعة  المستقلة  المالية  القوائم  االدارة  عىل  بلس  األحكام وبيان 

الصادر عنه التقرير، وكذلك المواثيق والسياسات   خالل العام  البنكوالمخالفات والغرامات المفروضة عىل  

ي ش.م.م لتعزيز قيم ومبادئ الحوكمة وتطبيق افضل الممارسات 
ي الوطنز واالنشطة المتبعة ببنك االمارات دن 

بلجان  الخاصة  والمواثيق  للبنك  الداخلية  واللوائح  االساشي  النظام  ي 
فز ذلك  وينعكس  الحوكمة  مجال  ي 

فز

قواعد سلوك    –االبالغ عن المخالفات    –االفصاح    –تضارب المصالح  -الحوكمة  مجلس االدارة وسياسات ) 

 العمل(. 

 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 

ية، حيث   ز ز العربية واالنجلتر ي ش.م.م بإصدار تقرير مجلس إدارة سنوي باللغتير
ي الوطنز يقوم بنك االمارات دن 

ز والجهات الرقابية طبقا  كات رقم    يتم عرضهم عىل الجمعية العامة للمساهمير   1981لسنة    159لقانون الشر

ه ضمن التقرير السنوي للبنك.   وال ئحته التنفيذية، ويتم نشر

 
 مرفقات: 

ي  ➢
 
ي )ش.م.م( للعام المالي المنتهي ف

ي الوطن   ( 4)مرفق رقم   2020ديسمي   31تقرير أنشطة مجلس إدارة بنك اإلمارات دب 

 

ي 
ونز  الموقع االلكت 

 

ي   ز العربية يوفر بنك االمارات دن  ي ش.م.م موقع خاص بالبنك عىل شبكة المعلومات الدولية باللغتير
الوطنز

ية )  ز ( يتم من خالله االفصاح عن المعلومات المالية وغتر المالية،  www.emiratesnbd.com.egواالنجلتر

 ويتم تحديثه بصفة دورية. 
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 المواثيق والسياسات  

 

ي ) 
 ( 5)مرفق رقم  (  ConductCode ofميثاق األخالق والسلوك المهنز

 

ي ش.م.م
ي الوطنز ي ، يشمل مجموعة من    لدى بنك االمارات دن 

ميثاق داخىلي عن األخالق والسلوك المهنز

ي وأخالقيات المهنة داخل 
ي تعمل عىل ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفز

 . البنكالقيم الن 

ز وإرساء المعايتر االخالقية   ز العاملير اهة والسلوك بير ز
حيث يحرص البنك عىل الحفاظ عىل اعىل مستويات التز

ي تنف
 يذ اعمال البنك.    الواجب اتباعها فز

 

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

 

ي ش.م.م
ي الوطنز ي  سياسة تعارض المصالح    لدى بنك االمارات دن 

ي تطبق عىلالن 
ز بالبنك بما فز  جميع العاملير

لتجنب   االدارة. وذلك  العليا ومجلس  االدارة  أو  ذلك  قرار  أي  اتخاذ  المصالح واالمتناع عن  في  التعارض 

ح وتجنب اساءة استخدام اصول البنك وإساءة استغالل  شبهة تعارض مصال   ة فيه في حالة ظهور أيةكالمشار

اليه في المادة  عمليات االطراف المرتبطه. كما يقوم مجلس   من    97االدارة باالفصاح الالزم كما هو مشار 

تكون له    هايريمن مد   ري"على كل عضو في مجلس إدارة الشركة وكل مد   1981لسنة    159قانون الشركات  

المجلس ذلك   بلغيمصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض على مجلس اإلدارة إلقرارها، أن  

.... وعلى مجلس اإلدارة إبالغ أول جمعية عامة بالعمليات المشار إليها في    الجلسةإبالغه في محضر   ثبت يوان  

  على القرارات". ت يالفقرة السابقة قبل التصو 

 

 ( 7)مرفق رقم  ( (Succession Planningسلطة سياسة تتابع ال

 

ي تهدف  إل خلق إجراءات وتقييم عمليات    سياسة تتابع السلطة  لدى بنك االمارات دبي الوطني ش.م.م
الن 

المؤهلة   العناض  ز أفضل  تأمير ي إطار 
ي فز
ف  ز والت  المناسبة.   للبنكاالختيار والتعيير المواقع  ي 

حيث تهدف    فز

 سياسة تتابع السلطة ال ضمان استمرار ستر العمل للوظائف القيادية عىل مستوى البنك. 
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 ( 8)مرفق رقم ( Blowers-Whistleالمخالفات ) سياسة اإلبالغ عن 

 

ي ش.م.م
ي الوطنز ي سياسة اإلبالغ عن المخالفات    لدى بنك االمارات دن 

ز    الن   بالبنك تهدف  إل تشجيع العاملير

ي أو أية أعمال غتر قانونية. 
ز معه باإلبالغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك األخالف  حيث    أو المتعاملير

ز بالدعم عند االبالغ عن   توفر سياسة االبالغ عن المخالفات شية هوية المبلغ لضمات شعور جميع العاملير

ي انها قد تتضمن اي اعمال غتر الئقة او 
ي يشتبهون فز

 غتر اخالقية او غتر مناسبة او غتر قانونية.   االمور الن 

 

 ( 11،  10، 9رقم )مرفق  ( / Total Reward Benefits)  البنك الخاصة بالمرتبات والمكافآتسياسة 

 

ي ش.م.م
ي الوطنز ز دون   سياسة  لدى بنك االمارات دن  خاصة بالمرتبات والمكافآت تطبق عىل جميع العاملير

االحتياجات   لتلبية  النقدية  المكافآت  و  المزايا  من  مجموعة  توفتر  ال  الحاجة  البنك  يدرك  حيث  ز  تميتر

اتيجية العمل وربطها باالداء من اجل  ز ويجب ان تتماشر مع مستويات السوق واست  الشخصية للموظفير

ز   االكفاء الذين لديهم الحافز لتقديم االداء المطلوب.  جذب واستبقاء الموظفير

 

 (12)مرفق رقم  سياسة البنك الخاصة بممارسات الحوكمة

 

لدى   الحوكمة  ومبادئ  قيم  لتعزيز  بالحوكمة  خاصة  سياسة  ش.م.م  ي 
الوطنز ي  دن  االمارات  بنك  يتبع 

ز بالبنك  واصحاب  ، اعضاء مجلس االدارة، العاملير ز  المصالح. المساهمير

ي  
الوطنز ي  دن  اإلمارات  بنك  ان  بنك ش.م.م  حيث  يوليه  ولما  المرصي  المركزي  البنك  اف  واشر رقابة  يتبع 

ي مجال الحوكمة، قام بوضع  
 لممارسات افضل الممارسات الدولية فز

ً
ا  كبتر

ً
ي ش.م.م اهتماما

ي الوطنز االمارات دن 

وتطوير نظم الحوكمة لديه بما يتناسب مع حجم أعماله ودرجة تعقيدها وسياساته بما يتماشر مع قدرته  

ي ش.م.م    ، و ب المخاطر  عىل إستيعا
ي الوطنز بما يتوافق تم اعداد دليل لسياسات حوكمة بنك االمارات دن 

ز والتعليمات السارية بجمهورية مرص العربية )قانون البنك المركزي المرصي والجهاز   مع متطلبات القوانير

ي رقم  
كات رقم    –2020لسنة    194المرصفز الشر التنفيذية  1981لسنة    159وقانون  ي   والئحته 

فز الصادرة 

ي أغسطس  –  1982
  . 2011وكذلك التعليمات بشأن حوكمة البنوك الصادرة عن البنك المركزي المرصي فز

 

 سياسة المسئولية االجتماعية والبيئية 

 

ي 
الوطنز ي  دن  اإلمارات  أوجه   ش.م.م  لبنك  ثالثة  عىل  تركز  للمؤسسات  المجتمعية  للمسئولية  اتيجية  است 

ز المرأة ودعم األشخاص ذوي القدرات الخاصة وتوظيف الشباب.  : تمكير  اجتماعية واقتصادية رئيسة وهي
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   31/12/2020السنة المالية المنتهية عن تقرير الحوكمة عن 

 بنك االمارات دبي الوطني )ش.م.م(

 
 

، يمكن اآلن ألصحاب تلك  ز ي الرعاية الصحية واألطباء والممرضير
وتقديًرا للجهود النبيلة البطولية لموظفز

ز المهن إجر  ي طابور االنتظار وذلك لتوفتر وقتهم الثمير
ي فروع البنك دون الوقوف فز

اء المعامالت البنكية فز

ي 
ز فز كتر

المكرس إلنقاذ األرواح. كما يقدم البنك لألطباء خدمات مجانية تناسب احتياجاتهم وتمكنهم من الت 

القصوى.  األولوية  له  الذي  ي كما    عملهم 
الوطنز ي  اإلمارات دن  بنك  ع  المسئولية    ش.م.م  تت  ثقافة  ي ظل 

فز  ،

ي يتبناها، لضمان حماية الفئة األكتر تأثًرا بوباء كوفيد 
مليون جنيه مرصي لدعم    20بمبلغ    19-االجتماعية الن 

ي أطلقها اتحاد بنوك مرص بالتنسيق مع البنك المركزي المرصي لدعم الفئات المتأثرة 
المبادرة الجديدة الن 

 . 19-بوباء كوفيد

اإلمار  بنك  ي يحرص 
الوطنز ي  دن  لجهود   ش.م.م  ات  وداعم  المجتمع  ي 

فز فعال  عضو  ي كونه 
فز استمرار  عىل 

ي مواجهة الوباء عن طريق حماية عمالئه وموظفيه. 
 الحكومة فز

ي 
ي الوطنز ع بنك اإلمارات دن  ي يتبناها، لضمان حماية الفئة  -تت 

ي ظل ثقافة المسئولية االجتماعية الن 
مرص، فز

ي أطلقها اتحاد بنوك   مليون جنيه مرصي  20بمبلغ    19-األكتر تأثًرا بوباء كوفيد
لدعم المبادرة الجديدة الن 

 . 19-بوباء كوفيدمرص بالتنسيق مع البنك المركزي المرصي لدعم الفئات المتأثرة 

 

 ( 13)مرفق رقم  الهيكل التنظيمي للبنك
 

 


