
التقرير السنوي لعام 2018

انطلق قطار التغيير

���������������



2018
مفهوم جديد للخدمة البنكية

نقلة ملحوظة خالل عام 2018 بفضل  القاهرة  بنك  حقق 
مردود خطط التحول االستراتيجي التي أثمرت عن تحقيق 

حزمة من اإلنجازات. أهمها:  

 تحديث نموذج
األعمال 

تطوير الهوية 
والنظام المؤسسي

تعزيز المكانة 
التنافسية



الفهرس

بنك القاهرة في سطور
 	06 نبذة عامة     

 	12 أبرز المحطات التاريخية    

 	16 المؤشرات الرئيسية لعام 2018   

 	22 كلمة رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  

 	24 مجلس اإلدارة     

 	32 اللجنة التنفيذية     

 	36 الفريق اإلداري     

 	38 الهيكل التنظيمي لبنك القاهرة   

 	40 االستراتيجية     

النتائج والمؤشرات المالية لعام 2018
 	46 الخدمات المصرفية للشركات و المؤسسات                              

 	54 خدمات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 	64 الخزانة وأسواق المال                        

 	66   التسويق و اتصاالت المؤسسة   

 	72 الموارد البشرية                                  

تكنولوجيا المعلومات                                       76	 

 	80 الشئون القانونية                            

المشروعات والتطوير وإعادة الهيكلة                                        82  	 

 	84 الشئون المالية                        

الشركات التابعة
 	88 بنك القاهرة الدولي أوغندا    

 	90 شركة كايرو للتأجير التمويلي   

االستدامة والمسئولية االجتماعية
 	112 االستدامة والمسئولية االجتماعية           

الحوكمة 
 	94 الحوكمة     

 	96 إدارة المخاطر                           

 	106 االلتزام المصرفي     

 	108 المراجعة الداخلية                            

القوائم المالية
 	120 القوائم المالية المنفصلة لعام 2018       

التقرير السنوي 2018   •   بنك القاهرة   •   3



بنك القاهرة في سطور

ارتفعت األرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 
207% على خلفية تحسن المؤشرات المالية 

والتشغيلية للبنك  2.5
مليار جنيه مصري

Section Flag





يضع بنك القاهرة على رأس أهدافه إمداد عمالئه من الشركات واألفراد بباقة متكاملة من الحلول 
والخدمات المصرفية المصممة خصيًصا لتحقيق أهدافهم المالية، مستفيًدا من خبراته الواسعة 

ونجاحاته البارزة على مدار أكثر من ستة عقود

البنوك  وأكبر  أعرق  من  وهو   1952 عام  القاهرة  بنك  تأسس 
والخدمات  المنتجات  من  متكاملة  باقة  لتقديم  ويهدف  المصرية، 
من  عمالئه  احتياجات  لتلبية  خصيًصا  المصممة  المصرفية 
الجوائز  من  العديد  على  الحائز  البنك  نجح  وقد  واألفراد.  الشركات 
الرائدة  المالية  المؤسسة  إلى  التحول  في  المرموقة  التقديرية 
في  والمؤسسات  األفراد  للعمالء  المصرفية  الخدمات  تقديم  في 
يمتلكه من شبكة  ما  توظيف  بفضل قدرته على  المصري  السوق 
أنحاء  بجميع  المنتشرة  اآللي  الصراف  وماكينات  واسعة  فروع 
على  السوقية  بالتوجهات  العميقة  درايته  عن  فضاًل  الجمهورية، 
أكفأ  يضم  عمل  بفريق  مستعيًنا  واإلقليمي،  المحلي  الصعيدين 

المصرفي. القطاع  وأبرز خبراء  الموهوبين 

البنك بمكانة رائدة في سوق التمويل متناهي الصغر،  كما يحظى 
الشمول  تعزيز  لمبادرات  الداعمة  المؤسسات  طليعة  في  كان  حيث 
عن  فضاًل  األعمال،  رواد  وتمكين  المجتمعات  وتطوير  المالي 
إسهاماته الناجحة في دفع عجلة التنمية االقتصادية بالبالد من خالل 
تقديم خدمات التمويل لمختلف الشركات العاملة فى أبرز القطاعات 

االقتصادية بالسوق المصري.

في  مكانته  وترسيخ  أعماله  تنمية  مواصلة  في  البنك  نجح  وقد 
التوجهات  مع  السريع  التأقلم  على  قدرته  بفضل  المصري  السوق 
إطالق  عبر  العمالء  احتياجات  وتلبية  المتغيرة  السوقية  واألنماط 
المصرفية  الحلول  باقة  وتنمية  االبتكارية  والخدمات  المنتجات 
قام   ،2018 عام  وخالل  واألفراد.  الشركات  من  لعمالئه  المقدمة 
CLC في إطار التكامل  البنك بإطالق شركة كايرو للتأجير التمويلي 
ائتمان  بمجموعة  الخاصة  واألنشطة  والمنتجات  الخدمات  مع 
التشغيلية  القطاعات  من  وغيرها  المشتركة  والقروض  الشركات 
بالبنك، علًما بأن الشركة نجحت في ترسيخ مكانتها وتعزيز ريادتها 
يقوم  التمويلي في مصر. وعالوًة على ذلك  التأجير  بسوق خدمات 
بنك  خالل  من  الكوميسا  أسواق  في  خدماته  بتقديم  القاهرة  بنك 

أوغندا. الدولي  القاهرة 

صراف  ماكينة  و698  فرًعا   219 من  أكثر  تضم  شبكة  خالل  ومن 
ضخمة  عمالء  قاعدة  بخدمة  البنك  يقوم  واإلمارات،  مصر  في  آلي 
بأحجامها  الشركات  من  العديد  وتضم  عميل  مليون   3 على  تربو 
المالية  المالءة  وأصحاب  األفراد  العمالء  وكذلك  المختلفة، 
المرتفعة، من خالل تزويدهم بباقة من أفضل الخدمات والمنتجات 

  نساهم في دعم وتنمية االقتصاد المصري

إلى  تهدف  طموحة  استراتيجية  حالًيا  البنك  ويتبنى  المصرفية. 
ترسيخ مكانته كالمؤسسة المصرفية المفضلة للعمالء، مستفيًدا 
وقد  المصري.  السوق  في  العريق  وإرثه  المرموقة  مكانته  من 
شهدت السنوات األخيرة توسعات هائلة بباقة الخدمات المصرفية 
للبنك،  التشغيلية  واألنظمة  األساسية  البنية  وتحديث  الرقمية 
أحدث  مع  للحوكمة  العام  اإلطار  أهداف  مواءمة  إلى  باإلضافة 
سعًيا  وذلك  المصرفية،  الخدمات  قطاع  في  الدولية  المعايير 
لتعظيم القيمة لجميع األطراف ذات العالقة بما في ذلك العمالء 

البنك. بأعمال  المحيطة  والمجتمعات  والموظفين 

219
فرًعا

+65
عاًما من التميز
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698
ماكينة صراف آلي

7,741
موظف

235ألف
 عميل نشط 

بقطاع تمويل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

3مليون
عميل

تم إجراء آخر تحديث للبيانات الواردة بالتقرير في ديسمبر 2018
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القطاعات التشغيلية الرئيسية

ائتمان الشركات والقروض المشتركة
تمثل مجموعة ائتمان الشركات والقروض المشتركة ركيزة أساسية 
و  الحلول  باقة  تشمل  حيث  القاهرة،  بنك  أعمال  نمو  ركائز  من 
الخدمات المقدمة األدوات والمنتجات التقليدية لتمويل رأس المال 
المالية  والحلول  المنتجات  وكذلك  األجل،  وطويل  متوسط  العامل 
المهيكلة وغيرها من األدوات التمويلية األكثر تعقيًدا سواء قصيرة 
البنك  نجح  وقد  واألجنبية.  المحلية  بالعملة  وأيًضا  األجل  طويلة  أو 
المؤسسات  قطاع  أما  ومتنوعة.  ضخمة  عمالء  قاعدة  تنمية  في 
بدولة  التمثيلي  مكتبه  وكذلك  بمصر،  مقره  من  فيعمل  المالية، 
المقدمة  القاهرة وعرض خدماته  بنك  اإلمارات، على ترسيخ مكانة 

ألكثر من 700 مؤسسة مالية في الوقت الحالي.

المصرفية  الحلول  من  مجموعة  البنك  يقدم  ذلك  إلى  وباإلضافة 
الدولية  المصرفية  المعامالت  قطاع  خالل  من  ذلك  و  المتخصصة 
خدمات  وكذلك  النقدية،  التدفقات  و  السيولة  إدارة  عن  المسئول 
والوكالة  والتسوية  الحفظ  خدمات  ذلك  في  بما  المالية  األوراق 
اإليداع،  وكيل  بدور  القيام  عن  فضاًل  األمانة،  وحسابات  االستثمارية 
هذه  كافة  لخدمة  الرقمية  الحلول  من  مجموعة  إلى  باإلضافة 
ترتيب  عمليات  لتولي  مستقل  بفريق  البنك  ويحظى  المجاالت. 
من  حزمة  تقديم  على  يعمل  والذي  المهيكل،  والتمويل  الدين 
منتجات التمويل طويلة األجل، ومنها خدمات ترتيب وإعادة هيكلة 
الديون وتوفير حلول التمويل المهيكل وترتيب القروض المشتركة 

المالية. الوكالة واالستشارات  وتقديم خدمات 

التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

يقدم قطاع التجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة 
األفراد،  للعمالء  االدخار  االئتمانية وحلول  المنتجات  باقة شاملة من 
لموظفي  الشخصية  والقروض  الشخصية  القروض  بين  تتنوع  والتي 
باقة  وكذلك  العقاري،  والتمويل  السيارات  شراء  وقروض  الحكومة، 
وحسابات  الجارية  الحسابات  تشمل  البنكية  الحسابات  من  متكاملة 
تنافسية.  عائد  بأسعار  والودائع  الشهادات  إلى  باإلضافة  التوفير 
السوق  في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  بخدمة  البنك  يعتز  كما 
قصير  التمويل  منتجات  من  غنية  بحزمة  تزويدهم  عبر  المصرية 
المتخصص  اإلقراض  وحلول  الميسرة  والقروض  األجل  ومتوسط 
والتمويل التجاري وخدمات إدارة النقدية، باإلضافة إلى خدمات صرف 

العمالت األجنبية وعقود الصرف اآلجلة.

كما يعد بنك القاهرة واحدًا من أبرز الجهات المتخصصة في تقديم 
 235 بخدمة  وقام  الصغر،  متناهية  المشروعات  تمويل  خدمات 
أنحاء  بجميع  فرًعا   125 خالل  من   2018 عام  بنهاية  نشط  عميل  ألف 
بتبني أسرع دورة موافقات على منح  البنك  يتميز  الجمهورية. كما 
من  األعمال  رواد  لجميع  المفضلة  الوجهة  يجعله  مما  التمويالت، 
أصحاب المشروعات متناهية الصغر، في ضوء سجل إنجازاته الحافل 
في هذا القطاع الحيوي وجهوده الرامية إلى دعم مساعي الحكومة 

لتحقيق الشمول المالي.
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الخزانة وأسواق المال
في  المال  وأسواق  الخزانة  لمجموعة  الرئيسية  المهام  تتمثل 
مع  المالية  واستثماراتهم  أنشطتهم  إدارة  على  العمالء  مساعدة 
تحجيم المخاطر المتعلقة بتقلبات أسواق المال العالمية سواء كانت 
متوقعة أو غير متوقعة. وفي إطار المنهج الذي يتبناه البنك لخدمة 
عمالئه، تهدف المجموعة إلى مساعدة العمالء على التزود بالربحية 

المستدامة وفًقا لمستوى المخاطر المقبول لكل عميل على حدة.

بهدف  المحتملة  المخاطر  ودراسة  تحليل  على  المجموعة  وتعكف 
الحد من مستوى التعرض وتحديد آليات مختلفة للتحوط منها وفًقا 
الحتياجات كل عميل، باإلضافة إلى حمايتهم من أي تقلبات متوقعة 
بتوفير  المجموعة  تقوم  الخلفية  هذه  وعلى  المالية.  باألسواق 
مجموعة من أدوات التحوط من المخاطر  بما في ذلك سوق العمالت 

اآلجلة وكذلك مبادلة الفائدة.

ويسعى البنك كذلك إلى تنمية أرباحه من أنشطة سوق المال عبر 
االستثمار بأصول الخزانة في أسواق تداول العمالت محلًيا وعالمًيا، 
والجنيه  واليورو  األمريكي  والدوالر  المصري  الجنيه  تشمل  والتي 

اإلسترليني والريال السعودي. 

في  مصرفيتين  مؤسستين  أبرز  من  واحًدا  القاهرة  بنك  يعد  كما 
السوق المحلى لنشاط تصدير فائض النقد األجنبي، حيث يقوم البنك 
بشراء فائض النقد األجنبي من البنوك في السوق المحلية وإعادة 

تصديرها إلى أكبر المراسلين بالخارج في هذا النوع من النشاط.

يعد بنك القاهرة من المتعاملين الرئيسين في 
األوراق المالية الصادرة عن الحكومة المصرية، فضاًل 
عن تنفيذ عمليات الشراء والبيع في السوق الثانوية.

بإعداد  المال  وأسواق  الخزانة  مجموعة  تقوم  آخر،  جانب  من 
وكذلك  التحليل،  ومنتجات  البحوث  تقارير  من  مجموعة  ونشر 
أحدث  لعرض  يومًيا  صباحي  بموجز  عمالئها  بتزويد  تقوم 
مستجدات أسعار صرف العمالت األجنبية وسعر الليبور وأسعار 
الفائدة على الودائع وموجز عن حركة األسواق وأسعار السلع 
من  وغيرها  للبورصة  الرئيسية  المؤشرات  وحركة  األساسية 
الموضوعات ذات العالقة، وذلك في إطار سعيها لتطوير باقة 

خدماتها ومنتجاتها. 

والخصوم  األصول  إدارة  قسم  البنك  أنشأ  ذلك  مع  بالتوازي 
إدارة األصول والخصوم ورصد وعمل توقعات لألوضاع  بهدف 
العائد  أسعار  منحنى  تحسين  جانب  إلى  بكفاءة،  السوقية 
إدارة  تحت  والخصوم  األصول  منتجات  جميع  لتسعير   )FTP(

مجموعة الخزانة وأسواق المال. 

ودعم  تعزيز  على  المال  وأسواق  الخزانة  مجموعة  وحرصت 
لتقديم   2018 عام  خالل  الداخلية  اإلدارات  بقية  مع  التعاون 
وأدوات   )Eurobond( اليوروبوند  سندات  مثل  جديدة  منتجات 
عقود  مثل  األجنبي  الصرف  سوق  في  المالية  المشتقات 
الصرف اآلجلة. هذا إلى جانب السعي لتوسيع قاعدة العمالء 

وجذب شرائح جديدة من العمالء.
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الشركات التابعة

بنك القاهرة الدولي أوغندا
انطلقت أعمال بنك القاهرة الدولي أوغندا عام 1995 ونجح على مدار 
عدة سنوات في ترسيخ مكانته كأفضل مؤسسة مصرفية للعمالء 
من الشركات الصغيرة والمتوسطة والهيئات التعليمية والحكومية 
الدولي  القاهرة  بنك  ويقوم  األخرى.  الصغيرة  الشركات  وغيرها من 
أوغندا بتقديم باقة متكاملة من الحلول المالية االبتكارية بما في 
وخدمات  التجاري  التمويل  ومنتجات  واألفراد  الشركات  تمويل  ذلك 
تحويل األموال والخدمات التجارية األخرى. وبعد إتمام عمليات إعادة 
الهيكلة، قام بنك القاهرة الدولي أوغندا بتبني استراتيجية خمسية 
تهدف إلى التوسع بأعماله على الصعيدين المحلي واإلقليمي مع 
القاهرة  بنك  ويقوم  العمالء.  لجميع  القيمة  تعظيم  على  التركيز 
الدولي أوغندا بإمداد عمالء بنك القاهرة بالخدمات المصرفية في 
والتصدير  االستراتيجي  االستثمار  فرص  ومنها  الكوميسا،  أسواق 

والتمويل التجاري في أسواق شرق وجنوب القارة اإلفريقية.

شركة كايرو للتأجير التمويلي
المملوكة  التمويلي«  للتأجير  »كايرو  شركة  القاهرة  بنك  أسس 
لتوفير منتجات وخدمات  2018 وذلك  عام  للبنك في مارس  بالكامل 
الراغبة  الشركات  من  لعمالئه  خصيًصا  المصممة  التمولي  التأجير 
تنمية  ذلك  في  بما  المخططة،  الرأسمالية  التوسعات  تنفيذ  في 
أنظمة تكنولوجيا  أو  النقل  أو أساطيل  العقارات  أصولها سواء من 
الشركة  نجحت  وقد  األخرى.  األنشطة  من  وغيرها  المعلومات 
شركات  بتصنيف  متقدم  مركز  احتالل  في  واحد  عام  من  أقل  خالل 
لجميع  المفضلة  الوجهة  أصبحت  التمويلي في مصر، حتى  التأجير 
من  مستفيدًة  الخدمات،  تلك  على  الحصول  في  الراغبة  الشركات 
المالية  بالحلول  العمالء  تزويد  على  يركز  الذي  أعمالها  نموذج 
المختلفة،  احتياجاتهم  تلبية  على  لمساعدتهم  خصيًصا  المصممة 
على  واعتمادها  التمويالت  منح  قرارات  اتخاذ  سرعة  إلى  باإلضافة 
يتمتعون  ممن  التمويلي  التأجير  خبراء  أكفأ  من  فريق  توظيف 

القطاعات. بمختلف  العميقة  بالدراية 
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   ستة عقود من التميز والنجاح
تأسس بنك القاهرة عام 1952 على يد مجموعة من الخبراء الماليين ونجح في تنمية أعماله على مدار أكثر من ستة عقود 

حتى أصبح واحًدا من أكبر المؤسسات المالية الرائدة والمعتمدة في تقديم الخدمات المصرفية للعمالء من الشركات 
واألفراد. 

1952

1954

1955

19561957

1960

تأسيس بنك القاهرة كمؤسسة مصرفية 
تجارية ومقرها القاهرة.

افتتاح الفرع األول بين فروع البنك السبعة في 
سوريا.

افتتاح أول فرع في األردن تحت اسم بنك 
القاهرة عمان.

افتتاح أول فرع في الخارج بالمملكة العربية 
السعودية. وبعد مرور عدة سنوات تم افتتاح 

فرعين آخرين في لبنان.

بعد تأميم قناة السويس، شارك بنك القاهرة 
في تمويل محصول القطن المصري بعد 

رفض البنوك األجنبية تمويله.

بعد تمصير البنوك األجنبية، تم االستحواذ على 
" Credit Lyonnais "بنكي

."Comptoir National D'Escompte De Paris"و

1961

1964

تأميم بنك القاهرة بموجب قانون التأميم 
الصادر خالل نفس العام.

دمج بنك القاهرة مع بنك االتحاد التجاري 
بعد قرار الحكومة المصرية خفض عدد بنوك 

القطاع العام إلى أربعة بنوك فقط.
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إطالق شركة كايرو للتأجير التمويلي، والشركة 
تنجح في التحول إلى أبرز الجهات المقدمة 

لخدمات التأجير التمويلي في مصر.

19752010

2018

تأسيس بنك القاهرة باركليز الدولي.
تم نقل جميع األسهم المملوكة لبنك مصر 

إلى شركة مصر المالية لالستثمارات بقيمة 
17.44 جنيه للسهم.

19952003
إطالق فرع للبنك في أوغندا تحت اسم بنك 
القاهرة الدولي  مع تغيير اسمه الحًقا إلى 

بنك القاهرة الدولي أوغندا.

مجلس إدارة البنك المركزي المصري يقرر 
زيادة رأسمال بنك القاهرة إلى 1.6 مليار جنيه 

مقسم على 40 مليون سهم )4 جنيه لكل 
سهم(، على أن يكون مملوًكا بالكامل للدولة.

19772009 تأسيس بنك القاهرة باريس )بي ان بي 
باريبا الحًقا(.

تم بيع 5 أسهم من بنك القاهرة لشركة مصر 
المالية لالستثمارات و5 أسهم أخرى لشركة 

مصر – أبوظبي لالستثمار العقاري، وبناًء على 
ذلك خضع البنك للقانون المصرفي والنقدي 

رقم 2003/88 وتعديالته.

19782007 تأسيس بنك القاهرة الشرق األقصى.
بنك مصر يستحوذ على كامل أسهم بنك 

القاهرة، والبنك يزاول عمله كمؤسسة 
مستقلة مملوكة بالكامل لبنك مصر.

التقرير السنوي 2018   •   بنك القاهرة   •   13



الجوائز التقديرية

2015
المؤسسة 	  من  المال(  رأس  على  )العائد  التوالي  على  الثالث  للعام  للمساهمين  استثماري  عائد  أعلى  جائزة 

اإلعالمية The Banker التابعة لـ »فاينانشيال تايمز«
أفضل بنك مقدم لخدمات التجزئة في مصر من االتحاد العالمي للمصارف العربية	 
أفضل بنك في مجال المسئولية االجتماعية للشركات من مؤسسة أموال الغد	 
 	North Africa أفضل بنك محلي وصندوق استثمار إسالمي ضمن جوائز مؤسسة

 2013
جائزة أعلى عائد استثماري للمساهمين )العائد على رأس المال( من المؤسسة اإلعالمية The Banker التابعة 	 

لـ »فاينانشيال تايمز«

 2014
المؤسسة 	  من  المال(  رأس  على  )العائد  التوالي  على  الثاني  للعام  للمساهمين  استثماري  عائد  أعلى  جائزة 

اإلعالمية The Banker التابعة لـ »فاينانشيال تايمز«
الميدالية الذهبية في الريادة عن  المسئولية االجتماعية من أكاديمية تتويج لجوائز التميز	 
جائزة أفضل بنك حكومي من المؤسسة اإلعالمية أموال الغد	 
فوز صندوق استثمار بنك القاهرة األول بجائزة »زاوية-رويترز« كأحد أفضل الصناديق المدارة 	 

2016
المؤسسة 	  من  المال(  رأس  على  )العائد  التوالي  على  الرابع  للعام  للمساهمين  استثماري  عائد  أعلى  جائزة 

اإلعالمية The Banker التابعة لـ »فاينانشيال تايمز«
جائزة المسئولية االجتماعية من المنظمة العربية للمسئولية االجتماعية	 
جائزة أفضل مركز اتصاالت من شركة راية لفترتي الربع األول والثاني من العام	 
 	EMEA Finance جائزة أفضل قرض مشترك من مؤسسة
 	BLoomberg المركز الثاني عشر في تسويق وإدارة القروض المشتركة وتمويل المشروعات من مؤسسة
 	Banking Executives  جائزة أفضل بنك في خدمات التمويل متناهي الصغر في مصر ضمن جوائز
جائزة التميز وأفضل ممول للمشروعات الصغيرة من االتحاد العالمي للمصارف العربية	 

 2017
للعام 	   Banking Executives جوائز   ضمن  مصر  في  الصغر  متناهي  التمويل  خدمات  في  بنك  أفضل  جائزة 

الثاني على التوالي
جائزة التميز وأفضل ممول للمشروعات الصغيرة من االتحاد العالمي للمصارف العربية	 
جائزة جريدة عالم اليوم للتميز في مجال المسئولية االجتماعية	 

2018
جائزة دويتشه بنك للتميز في خدمات رسائل المدفوعات	 
 	EMEA Finance جائزة أفضل قرض مشترك بمنطقة شمال أفريقيا من مؤسسة
 	EMEA Finance جائزة أفضل صفقة في منطقة شمال أفريقيا من مؤسسة
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  المؤشرات الرئيسية لعام 2018

ذلك في  لينعكس   2018 عام  تقدًما ملحوًظا خالل  القاهرة  بنك  أحرز 
البنك  المالي والتشغيلي بصفة عامة. ونجح  تحسن مؤشرات األداء 
تحقيق  المال، مع  رأس  السيولة وكفاية  تعزيز معدالت  بجدارة في 
زيادة  الضرائب والذي سجل  الربح بعد خصم  قفزة قوية في صافي 
مليار   0.81 مقابل  مصري  جنيه  مليار   2.5 ليبلغ   %207 قدرها  سنوية 
البنك  استراتيجية  ذلك  ويعكس  السابق.  العام  خالل  مصري  جنيه 
نمو  ترجمة  في  الرئيسية  محاورها  تبلورت  والتي   2018 عام  خالل 
إجمالي  بلغ  وقد  األرباح.  مستوى  في  مالئمة  زيادة  إلى  اإليرادات 
سنوي  نمو  وهو   2018 عام  خالل  مصري  جنيه  مليار   7.7 اإليرادات 

بمعدل 36% مقابل 5.7 مليار جنيه مصري في العام السابق.

 وبلغ صافي الدخل من العائد 6.5 مليار جنيه مصري، وهو نمو سنوي 
بمعدل 38% وبما يمثل نصيب األسد من معدل نمو اإليرادات خالل 
مقابل   %4.7 ليسجل  العائد  من  الدخل  هامش  ارتفع  كما   .2018 عام 
الميزانية  لدعم  البنك  جهود  إطار  في  وذلك   2017 عام  خالل   %3.8
الهامش. وسجلت  وتعزيز مستويات  البنك  ربحية  تعظيم  بما يضمن 
سنوي  نمو  وهو  مصري  جنيه  مليار   1.1 والعموالت  األتعاب  إيرادات 
هيكل  وتعزيز  المعامالت  حجم  نمو  بفضل  تقريًبا  الثلث  بمعدل 

وتوزيع الرسوم واألتعاب. 

جنيه  مليار   3.1 واإلدارية  العمومية  المصروفات  إجمالي  وبلغ 
تلك  ورغم   .%13 بمعدل  سنوي  نمو  وهو   ،2018 عام  خالل  مصري 
ارتفاع  صاحبها  والتي  العمومية،  المصروفات  إجمالي  في  الزيادة 
تكنولوجيا  ونظم  البشرية  الموارد  بتحسينات  المرتبطة  التكاليف 
نسبة  تراجعت  فقد  للبنك،  التحتية  البنية  وتطوير  المعلومات 
عام  خالل   %40 لتبلغ  مئوية  نقاط   8 بواقع  اإليرادات  إلى  التكلفة 

ارتفاع  تجاوزت  والتي  اإليرادات  نمو  سرعة  يعكس  ما  وهو   2018
التكاليف بنحو 23% على مدار العام. ومن ناحية أخرى سجل البنك 
 2018 عام  خالل  مصري  جنيه  مليار   0.9 بمبلغ  اضمحالل  تكاليف 
وزيادة  البنك  ميزانية  لنمو  نظًرا   %37 بمعدل  سنوي  ارتفاع  وهو 

المطالبات. بعض  مخصصات 

وبلغت مصروفات الضرائب 1.4 مليار جنيه مصري خالل عام 2018، وهو 
قبل  األرباح  في  الملحوظة  الزيادة  رغم   %5 بمعدل  سنوي  انخفاض 
والتي  الميزانية  إلدارة  البنك  سياسة  ذلك  ويعكس  الضرائب.  خصم 
أذون  العمالء على حساب  تنمية قروض  التركيز على  تم بمقتضاها 
المرتبطة بها.  بارتفاع تكاليف الضرائب  التي تتسم  الخزانة  وسندات 
إلى  الفعلي  الضريبة  معدل  انخفاض  عن  السياسة  تلك  أثمرت  وقد 

36% خالل عام 2018 مقابل 65% خالل عام 2017.

وعلى صعيد الميزانية، بلغ إجمالي األصول 165.7 مليار جنيه مصري 
بنهاية 2018 وهو نمو سنوي بمعدل 13%. وسجلت قروض وتسهيالت 
جنيه  مليار   62.3 المخصصات(  تكلفة  من  )صافي  والبنوك  العمالء 
نسبة  وبلغت   .2018 عام  خالل  النصف  بمقدار  نمو  وهو  مصري، 
القروض إلى الودائع 50% حتى نهاية ديسمبر 2018 مقابل 36% خالل 
تطبيق  مع  بالتزامن  للقروض  المتسارع  النمو  ويأتي  السابق.  العام 
التشغيلية  القطاعات  بجميع  اإلقراض  بأنشطة  التوسع  استراتيجية 
وكذلك  المالي  الشمول  ساحة  على  البنك  وبصمة  تواجد  وتعزيز 

المساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية االقتصادية في مصر. 

المساهم  المشتركة  والقروض  الشركات  ائتمان  مجموعة  وكانت 
زيادة  2018، حيث حققت  عام  القروض خالل  نمو محفظة  األكبر في 

نسبة نمو األرباح في 2018

%207+
بعد  الربح  صافي  في  قوية  قفزة  البنك  حقق 
مليار   2.5 ليصل   2018 عام  خالل  الضرائب  خصم 

جنيه مصري مقابل 0.81 خالل العام السابق.

نسبة نمو إجمالي األصول في 
2018

%13+
بلغ إجمالي أصول البنك 165.7 مليار جنيه مصري 

بنهاية عام 2018
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قروض  ارتفعت  كما  مصري.  جنيه  مليار   37 ليسجل   %84 بنسبة 
وهو   2018 عام  خالل   %106 بنسبة  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
ما يعكس التزام بنك القاهرة بالمساهمة الفعالة في دعم وتنمية 
هذا القطاع الحيوي. وبلغت قروض قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 
واألعمال 26 مليار جنيه مصري وهو نمو سنوي 13%، وهو انعكاس 

أيًضا للجهود التي يبذلها البنك لتعزيز الشمول المالي في مصر. 

وهو   ،2018 عام  خالل  مصري  جنيه  مليار   16 الخزانة  أذون  رصيد  وبلغ 
عام 2017، وذلك في ضوء  برصيد  بنسبة 56% مقارنة  انخفاض سنوي 
توجه البنك نحو التوسع بأنشطة اإلقراض للعمالء والبنوك وكذلك ودائع 
البنك المركزي والتي ازداد حجمها بواقع 13 مليار جنيه مصري على 
األخرى  البنوك  لدى  القاهرة  بنك  أرصدة  بلغت  وبناء عليه  العام.  مدار 
53.1 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2018 وهو نمو سنوي بمعدل 
االستحقاق  تاريخ  بها حتى  المحتفظ  االستثمارات  وبلغت قيمة   .%79
23.5 مليار جنيه بنهاية 2018، وهو انخفاض سنوي بمعدل 7% مقارنة 
بعام 2017 ويعود ذلك الستحقاق آجال أذون الخزانة لدى البنك خالل العام. 
وقام البنك القاهرة بتنمية الميزانية وفق نهج متوازن لقياس وإدارة 
المخاطر، وهو ما انعكس في تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى %3.3 
مقابل 5% خالل عام 2017. كما شهدت نسبة التغطية تحسًنا ملحوًظا 

لتصل 176% خالل عام 2018 مقابل 137% في العام السابق.

نمو  بمعدل   2018 بنهاية  مصري  جنيه  مليار   155 االلتزامات  وبلغت 
مليار   131.1 سجلت  العمالء  ودائع  بأن  علًما   ،2017 بعام  مقارنة   %12.4
الفترة ذاتها، وهو نمو سنوي بمعدل 7.5% رغم  جنيه مصري خالل 
استحقاق آجال شهادات إيداع بمبلغ 20 مليار جنيه خالل عام 2018. وقام 
البنك بإجراء بعض التعديالت على مزيج الودائع خالل عام 2018، حيث 

المنخفضة  التكلفة  ذات  الجارية  والحسابات  التوفير  شهدت حسابات 
نمًوا سنوًيا بمعدل 34% مقابل انخفاض شهادات اإليداع بنسبة %9. 
وشكلت حسابات التوفير والحسابات الجارية 44% من إجمالي الودائع 
في  ساهم  ما  وهو  السابق،  العام  في   %35 مقابل   2018 عام  خالل 
وبلغت   .2017 عام  خالل   %10.2 مقابل   %9.6 إلى  الودائع  تكلفة  تراجع 
 ،2018 بنهاية  مصري  جنيه  مليار   16.9 للبنوك  المستحقة  االلتزامات 

وهو ارتفاع سنوي بمعدل %115. 

وسجلت حقوق الملكية 10.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2018، وهو 
كفاية  معدل  وبلغ  السابق.  بالعام  مقارنة   %15 بمعدل  سنوي  نمو 
رأس المال 14.3% بنهاية ديسمبر عام 2018، متجاوًزا الحد األدنى البالغ 
11.875%. وبلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 22.4% مقابل 

9.6% خالل عام 2017. 

نسبة نمو إجمالي اإليرادات في 
2018

نسبة نمو صافي الدخل من العائد 
خالل 2018

%36+%38+
خالل  مصري  جنيه  مليار   7.7 اإليرادات  إجمالي  بلغ 
المالي  األداء  مؤشرات  تحسن  خلفية  على  العام 

والتشغيلي.

بلغ صافي الدخل من العائد 6.5 مليار جنيه مصري، مشكاًل 
بذلك نصيب األسد من معدل نمو اإليرادات خالل العام. 
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الميزانية )مليون جنيه مصري(

20142015201620172018

األصول
4,336 10,915 6,011 7,045 6,437 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

53,100 29,649 28,639 13,372 3,706 أرصدة لدى البنوك

16,030 36,073 25,731 13,529 11,439 أذون خـزانـة

62,347 41,716 42,395 34,279 29,025 قروض للبنوك والعمالء

-   -   -   44 -   االستثمارات المحتفظ بها للتداول 

2,274 750 546 14,820 15,585 استثمارات مالية متاحة للبيع

23,453 25,319 25,149 5,978 5,066 االستثمارات المحتفظة بها حتى تاريخ االستحقاق

293 217 199 199 102 استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة

3,166 2,012 2,118 1,442 1,467 أصول أخرى

295 242 242 247 18 أصول ضريبية مؤجلة

394 323 276 271 305 األصول الثابتة والمعنوية

165,688 147,216 131,308 91,226 73,150 إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق الملكية

االلتزامات

          16,930             7,882             9,641           4,120           1,257 أرصدة مستحقة للبنوك

        131,298         122,187         106,723         77,773         64,123 ودائع العمالء 

            3,219             2,651             2,002               523               347 قروض أخرى

            2,183             3,922             3,295           1,950           1,617 التزامات أخرى

                  37                   28                   22                 20                 18 التزامات ضريبية مؤجلة

                452                 547                 424               267               366 مخصصات أخرى

                948                 763                 610               516               503 التزامات مزايا التقاعد

        155,067         137,980         122,717         85,169         68,231 إجمالي االلتزامات 

حقوق الملكية

 2,250  2,250  2,250  1,600  1,600 رأس المال المصدر والمدفوع

 2,421  2,516  1,925  1,818  1,791 احتياطات 

 2,453  2,650  1,580  -    -   الفرق بين القيمة الحالية والقيمة العادلة

 3,497  1,820  2,836  2,639  1,528 أرباح المحتجزة 

 10,621  9,236  8,591  6,057  4,919 إجمالي حقوق الملكية

 165,688  147,216  131,308  91,226  73,150 االلتزامات وحقوق المساهمين 
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قائمة الدخل )مليون جنيه مصري(

20142015201620172018

7,730 5,673 5,896 4,721 4,193 إجمالي اإليرادات

6,483 4,713 4,996 3,928 3,308 صافي الدخل من العائد

1,134 878 786 786 635 إيرادات األتعاب والعموالت

--   )1()6(0 إيرادات أنشطة التداول

117 71 34 49 40 إيرادات توزيعات األرباح

)4(11 81 )36(208 أرباح )خسائر( استثمارات

)3,090()2,733()2,155()1,897()1,742(إجمالي المصروفات العمومية واإلدارية

)905()658()74()95()375(االضمحالل 

156 17 )414(26 )11(إيرادات )مصروفات( أخرى

3,891 2,299 3,253 2,755 2,065 األرباح قبل خصم الضرائب

)1,410()1,491()1,045()735()797(الضرائب 

2,481 808 2,208 2,020 1,268 األرباح بعد خصم الضرائب

أحرز بنك القاهرة تقدًما ملحوًظا خالل عام 2018 
لينعكس ذلك في تحسن مؤشرات األداء المالي 

والتشغيلي بصفة عامة، مع نجاحه بجدارة في تعزيز 
السيولة وكفاية رأس المال .
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نسبة الزيادة في حقوق  
المساهمين خالل عام  2018

%15

مؤشرات األداء الرئيسية 

20142015201620172018

رأس المال
)CET1( 5.7%7.2%6.2%7.1%7.9%الحد األدنى لمتطلبات حقوق الملكية

)Tier1(11.2%11.5%8.7%7.1%7.9%رأس المال األساسي

 )CAR( 14.3%15.0%10.6%8.5%9.4%معدل كفاية رأس المال

السيولة
36%61%57%56%60%معدل السيولة بالعملة المحلية

68%64%64%41%52%معدل السيولة بالعملة األجنبية

NA%1538%1423%2019%642تغطية نسبة السيولة

NA%152%234%263%202نسبة صافي التمويل المستقر

الكفاءة
40%48%37%40%42%تقرير معلومات االئتمان

36%65%32%27%39%معدل الضريبة الفعلي 

جودة األصول
3.3%5.0%4.6%5.1%4.9%القروض المتعثرة

176%137%114%68%77%نسبة التغطية

1.7%1.5%0.2%0.3%1.4%معدل الفقد

األرباح
4.7%3.8%5.2%5.4%5.4%هامش الدخل من العائد

36%-4%25%13%21%نمو اإليرادات

69%-29%18%33%22%نمو األرباح قبل خصم الضرائب

207%-63%9%59%22%نمو األرباح بعد خصم الضرائب

العائدات
25.0%9.1%20.1%38.8%26.6%العائد على متوسط حقوق الملكية

1.60%0.69%2.00.%2.50%1.89%العائد على متوسط األصول 

نسب أخرى
50.2%36.5%41.8%46%47% إجمالي القروض إلى الوادائع

43.6%35%34.4%43%49%إجمالي حسابات التوفير واإلدخار إلى الودائع
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تبلورت محاور استراتيجية 
البنك خالل عام 2018 في 

ترجمة نمو اإليرادات 
إلى زيادة مالئمة في 

مستوى األرباح
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   كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي 

رياح  القاهرة في مواكبة  بنك  نجح  عاًما،   70 يقرب من  على مدار ما 
الدؤوب وتفاني موظفيه من مواكبة  العمل  التغيير وتمكن بفضل 
الساحة  شهدتها  التي  والمصيرية  الكبرى  االقتصادية  التحوالت 
المصرفية في مصر، بما في ذلك تقلبات األسواق وغيرها من األوضاع 
بمسيرته  مستعيًنا  الماضية،  السنوات  خالل  المتباينة  االقتصادية 
متتالية.  عقود  عبر  المصرفية  الساحة  على  المتجذر  وتاريخه  الرائدة 
تضافر  ثمرة  هو  بل  فراغ  من  يتأتى  ال  النجاح  فإن  جميًعا  نعلم  وكما 
جهود مخلصة وسعي نحو االبتكار والتميز، ومن ذلك قصة نجاح بنك 
 7 طوال  التحديات  أمام  ثباته  خلف  عوامل  عدة  تقف  حيث  القاهرة، 
عقود حافظ خاللها على مكانته الرائدة كمؤسسة مصرفية ال تحظى 
راية  عمالؤها  لها  يرفع  بل  المصرفية،  الصناعة  أرباب  باحترام  فقط 
البنك تطويع استراتيجياته  االحترام والتقدير. وعبر تلك المدة، واصل 
نصب  واضًعا  المتغيرة،  السوق  معطيات  مع  للتكيف  وأنشطته 
ترقى  الجودة  فائقة  ومنتجات  بخدمات  عمالئه  قاعدة  إمداد  عينيه 
بامتياز  استثنائًيا  عاًما   2018 كان  الخلفية،  هذه  وعلى  لتوقعاتهم. 
وعالمة فارقة في مسيرة البنك، لما تحقق خالله من إنجازات عظيمة 
رسمت  حيث  وواثقة،  جديدة  مستقبلية  رؤية  نحو  جذرية  وتحوالت 
قيادة البنك استراتيجية مدتها 5 سنوات تتسق مع تلك الرؤية، وتسير 
جنًبا إلى جنب مع خطة تحول شاملة تستهدف إعادة هيكلة العمليات 

الداخلية، وتعزيز األطر التكنولوجية، وترسيخ العالمة التجارية للبنك. 

فقد  الطويلة،  مسيرته  عبر  وقرينه  البنك  حليف  النجاح  كان  ومثلما 
قفزة  عن   2018 عام  خالل  تبناها  التي  التحول  استراتيجية  أثمرت 
القطاعات  بجميع  الخاصة  األداء  مؤشرات  تعكسها  مسبوقة  غير 
أنشطة  في  بقوة  تواجده  البنك  توسيع  مع  بالتوازي  التشغيلية، 
لقطاع  أنشطته  تعزيز  مع  المشتركة   والقروض  الشركات  ائتمان 
تنمية محفظة  ذلك  أثناء  البنك  وواصل  لألفراد.  المصرفية  الخدمات 
المشروعات  إلى  الصغر  متناهي  التمويل  أنشطة  من  بداية  أعماله 
الصغيرة والمتوسطة حتى أنشطة تمويل الشركات، حيث اختتم البنك 
عام 2018 بإجمالي أصول 165.7 مليار جنيه ما يمثل زيادة سنوية قدرها 
13%. وارتفع أيًضا حجم القروض المقدمة للشركات واألفراد والبنوك 
ما  وهو  جنيه،  مليار   62.3 إلى  المصرفي  غير  التمويل  ومؤسسات 
انعكس على نمو معدل إجمالي القروض للودائع ليصل 50% عام 2018 
مقابل 36% خالل العام السابق. وتأتي هذه النجاحات في ضوء سعي 
الشركات وتعزيز  البنك لتوسيع أنشطة اإلقراض لجميع شرائح قطاع 
جهود الشمول المالي، األمر الذي سينعكس مردوده اإليجابي على 

دفع عجلة النمو االقتصادي في مصر.

حتمية  نتيجة  سوى   2018 خالل  حققناه  الذي  التميز  هذا  يكن  لم 
وشملت  القاهرة  بنك  تبناها  التي  الداخلية  التحول  الستراتيجية 
إدخال تغييرات جوهرية على الخدمات واألنشطة المصرفية للشركات 
واألفراد سواء: ففي مجال األنشطة المصرفية للشركات نجح البنك 
في تحقيق أداء ملحوظ خالل عام واحد فقط، تمثل في توسيع باقة 
اإلجراءات  هيكلة  جانب  إلى  المؤسسات  أمام  المطروحة  المنتجات 
الداخلية واستحداث قنوات خدمة جديدة ومتنوعة تتيح للبنك توظيف 
عملية  شملت  كما  األمثل.  الوجه  على  المتكامل  أعماله  نموذج 
 Global تحت مسمى  إدارة فرعية  استحداث   2018 عام  الهيكلة خالل 
تمويل  وأنشطة  السيولة  إدارة  لإلشراف على   Transaction Banking
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إعادة  باإلضافة  الرقمية،  المنتجات  وكذلك  الحفظ  وأمانة  التجارة 
الهيكلي.  والتمويل  الدين  وترتيب  الشركات  تمويل  إدارة  هيكلة 
خالل  من  المصرية  السوق  في  منتجاته  لتعزيز  كذلك  البنك  وسعى 
أول مؤسسة مالية غير  التمويل وهي  للتأجير  كايرو  تأسيس شركة 
اإليرادات  معادلة  تحقيق  في  نجحت  والتي  للبنك،  تابعة  مصرفية 
والمصروفات خالل أول ثالثة أشهر من إطالقها مع ترسيخ مكانتها 

السوقية وكذلك تحقيق أرباح قياسية خالل أول 9 أشهر. 

وُيعد عام 2018 نقطة تحول رئيسية في مسيرة بنك القاهرة، حيث تم 
إعادة هيكلة قطاع التجزئة المصرفية عبر استراتيجية شاملة تهدف 
إلى توزيع العمالء على شرائح متناغمة وتصميم المنتجات والخدمات 
العمالء.  من  شريحة  كل  احتياجات  وتناسب  تالئم  التي  المصرفية 
االستراتيجية  تلك  في  رئيسًيا  محوًرا  الفروع  عدد  زيادة  شّكل  كذلك، 
السنوات  مدار  على  فرع   100-80 بين  ما  افتتاح  البنك  يستهدف  حيث 
الخمس المقبلة إلى جانب تخصيص مراكز خاصة لخدمة كبار العمالء 
الذين تمثل ودائعهم 20% من حجم ودائع البنك. وتأتي هذه المساعي 
مع  اتساًقا  كفاءتها  وتعزيز  للفروع  الكامل  التجديد  خطة  إطار  في 
رؤية البنك لتعزيز عالمته التجارية في الساحة المصرفية، إلى جانب 
للمعامالت واألنشطة، وتوسيع نطاق شبكة  بديلة  استحداث قنوات 

ماكينات الصراف اآللي لتغطي أكبر مساحة جغرافية ممكنة. 

حلول  إليه  وصلت  ما  أحدث  تبني  على  البنك  واظب  أخرى،  ناحية  من 
باتت  الذي  والمهم  المتزايد  للدور  منه  إدراًكا  المالية  التكنولوجيا 
تلعبه المعامالت غير النقدية في تسهيل تجارب العمالء وإمدادهم 
بتجربة مصرفية شاملة وسلسلة ترقى لتوقعاتهم. من هذا المنطلق 
قام البنك بتوجيه استثمارات ضخمة في هذا المضمار تمهيًدا لطرح 
باقة متكاملة من الخدمات البنكية عبر االنترنت والهاتف المحمول 
مطلع عام 2019. إلى جانب ذلك خطى البنك خطوات ملموسة لتعزيز 
خدمة محافظ الهاتف المحمول عبر عقد الشراكات االستراتيجية مع 
يستهدف  كما  المحمول،  الهاتف  باستخدام  الدفع  خدمات  مقدمي 
األموال  تحويل  وخدمات  المرافق  فواتير  دفع  خدمات  تقديم  البنك 
البعد  مراعاة  على  القاهرة  بنك  يحرص  كما  المقبلة.  الفترة  خالل 
للتحول  المركزي  البنك  جهود  بدعم  وذلك  أنشطة  في  المجتمعي 
تدريجًيا نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز أطر الشمول المالي والوساطة 
االنترنت،  عبر  مصرفية  خدمات  من  يقدمه  ما  بإتاحة  وذلك  المالية، 
باإلضافة  المدفوعات  وسداد  قروض  على  الحصول  طلبات  كتقديم 
إلى آليات سداد قروض التمويل متناهي الصغر، وهي األنشطة التي 
اإليجابي  التأثير  تجاه  رؤيته  البنك وتتبلور فيها  أعمال  تشكل نموذج 
على المجتمعات المحيطة بالبنك. وعالوة على ذلك تركز جهود البنك 
النظام  وتحديث  المعلومات  تكنولوجيا  ألنظمة  الدائم  التحديث  على 
خالل  كلًيا  الجديدة  بنسخته  إلطالقه  استعداًدا  األساسي  المصرفي 

العامين القادمين. 

لم  التحول  الستراتيجية  الشاملة  الركائز  تطبيق  في  النجاح  هذا 
بالبنك  العمل  وفريق  التنفيدية  القيادات  دعم  لوال  ليتحقق  يكن 
البنك  استثمر  فيها  بالتحديات،  مليئة  تجربة  البنك  مع  خاضت  والتي 
كياًنا  اآلن  أخرجت  التي  الداخلية  العمل  أطر  هيكلة  إعادة  في  بقوة 
البنك  بانتمائهم لصفوفه. فقد عمل  يعتز موظفوه  عريًقا  مصرفًيا 

القطاعات  من  العديد  هيكلة  وأعاد  التنظيمي  هيكله  تحسين  على 
وفًقا  األكمل  الوجه  على  أدوارهم  العاملين  أداء  لضمان  التشغيلية 
لمهاراتهم ومؤهالتهم، وهي المهمة التي وقعت على عاتق إدارة 
التدريبية  البرامج  لتكثيف  جبارة  جهوًدا  بذلت  التي  البشرية  الموارد 
المخصصة للعاملين كل عام وإعدادها وفق أحدث المعايير المتبعة 
البنك  قيام  الجهود  هذه  ورافق  الجودة.  مقاييس  وأعلى  عالمًيا 
عبر  كفاءتهم  يعزز  جديد  نظام  لصالح  العاملين  تقييم  نظام  بتغيير 
استكشاف مقومات ونقاط القوة لديهم ثم تنميتها لتحسين أدائهم 

الوظيفي وبما ينعكس على أداء البنك ككل. 

وبشكل غير منفصل عن تلك الجهود، قام البنك بإحداث تغيير جذري 
وثقافة  بيئة  وخلق  كفاءتها  تعزيز  بغرض  واإلدارات  األقسام  على 
عمل مميزة. وشملت تلك التحديثات تعزيز هيكل مجموعات الشئون 
نمو  مقومات  لخلق  المخاطر  وإدارة  واالمتثال  والمراجعة  المالية 
واصل   2018 عام  وخالل  القطاعات.  جميع  عبر  ومستقبلي  مستدام 
وفق  والنزاهة  الشفافية  ثقافة  ترسيخ  نحو  الحثيث  سعيه  البنك 
أعلى المعايير المتبعة عالمًيا، حيث بادر بإعادة تشكيل مجلس اإلدارة 

ليتكون غالبيته من األعضاء المستقلين وغير التنفيذيين. 

للتعبير عن عظيم الشكر والتقدير لجميع  الفرصة  أنتهز هذه  ختاًما، 
العاملين بالبنك واإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة على مساهماتهم 
التي  المبهرة  التحول  قصة  من  المشرف  الفصل  هذا  تسطير  في 
استراتيجية  تنفيذ  وتفانيهم في  العاملين  تضافر جهود  انبثقت عن 
تقديم  على  وقدرته  البنك  أداء  على  نجاحها  انعكس  التي  التحول، 
تجربة مميزة للعمالء وتوفير خدمات فائقة الجودة تلبي احتياجاتهم. 
وأتطلع أن أعود إليكم العام المقبل بفصل جديد يروى مسيرة التقدم 

واالزدهار في مؤسستنا العريقة. 

طارق فايد
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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   أعضاء مجلس اإلدارة

من اليمين لليسار: تامر وجيه سالم، عمرو الشافعي، أشرف بكري، طارق فايد، أمل عصمت، هشام سند، حازم حجازي، وائل زيادة، رامي البرعي.
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طارق فايد
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

إدارة  مجلس  ورئيس  التنفيذي  الرئيس  منصب  فايد  طارق  يشغل 
مصر  في  المصرفي  القطاع  خبراء  أبرز  من  وهو  القاهرة،  بنك 
اإلدارة  أعمال  في  عاًما   30 من  ألكثر  المتراكمة  خبراته  بفضل 
للشركات  المصرفية  الخدمات  وكذلك  المخاطر  وإدارة  المصرفية 

االستثمار. بنوك  وخدمات 

عضو  منصب  أيًضا  فايد  يشغل  القاهرة،  لبنك  رئاسته  جانب  وإلى 
مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ومجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، 
للشركة  التنفيذي  غير  اإلدارة  مجلس  عضو  منصب  يشغل  كما 
مجلس  عضوية  جانب  إلى   )i-Score( االئتماني  لالستعالم  المصرية 
اإلدارة بشركة ضمان مخاطر االئتمان )CGC(، وشركة القاهرة للتأجير 
مجال  في  القاهرة  لبنك  التابعة  الشركة  وهي   ،)CLC( التمويلي 

التمويل غير المصرفي. 

البنك  في  سنوات   10 فايد  أمضى  القاهرة،  بنك  رئاسة  توليه  وقبل 
إصالح  برنامج  من  الثانية  المرحلة  خالل  إليه  انضم  بعدما  المركزي 
القطاع المصرفي، حيث تولى مسئولية اإلشراف على إدارات الرقابة 
وغيرها،  الكلية  المخاطر  ومراقبة  المصرفية،  والشئون  المكتبية، 
باإلضافة إلى وضع آليات لرصد المخاطر والتعامل معها. وخالل فترة 
أدائها،  نوعية في  نقلة  القطاعات  العديد من  بالبنك، شهدت  عمله 
فقد عمل على إعادة هيكلة وحدات الرقابة واإلشراف ورفع مستواها 
إلى  بازل،  اتفاقية  ومتطلبات  الدولية  اإلشراف  معايير  مع  لتتوافق 

جانب تطوير أساليب فعالة لتقييم المخاطر واستحداث أدوات وتقنيات 
اإلنذار المبكر مثل اختبارات الضغط ونماذج التصنيف التي تتيح للبنك 
رصد مختلف أنواع المخاطر والتعامل معها. وكان فايد أيًضا أول من 
استحدث تقرير االستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي عام 2017. 
البنك  أبرز أعضاء فريق المفاوضين الذي شكله  كما شكل فايد أحد 
عام 2016 للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول القرض الذي منحه 

الصندوق لمصر في إطار برنامجها لإلصالح االقتصادي. 

وقام فايد بتمثيل البنك المركزي المصري في العديد من المحافل 
»برنامج  مؤسسة  ذلك  بين  ومن  والدولية،  اإلقليمية  والمنظمات 
لصندوق  التابع  المالي  االستقرار  وفريق  العربية«  التجارة  تمويل 
والذي  الكوميسا  لمنظمة  المالية  الذراع   PTA وبنك  العربي،  النقد 
رئيس  نائب  منصب  شغله  إلى  باإلضافة   ،TDB بنك  باسم  اآلن  ُيعرف 
إلى  تهدف  دولية  هيئة  وهي  اإلسالمية،  المالية  الخدمات  مجلس 
تعزيز الخدمات المالية اإلسالمية واستقرارها. وإلى جانب تلك األدوار، 
قام فايد بتمثيل البنك المركزي كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في 
عدد من المؤسسات المالية التي تمر بمرحلة تحول وإعادة هيكلة، 
ومنها على سبيل المثال البنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد، 

والمصرف العربي الدولي، واللجنة الوطنية السترداد األموال. 

وقبل عمله بالبنك المركزي، شغل فايد منصب المدير العام ورئيس 
حيث  بالقاهرة،  الدولي  العربي  المصرف  في  المخاطر  مجموعة 
اإلدارية.  واللجنة  المخاطر  ولجنة  المراجعة  بلجنة  فاعاًل  عضًوا  كان 
رئيس  منصب  فايد  شغل  الدولي،  العربي  بالمصرف  التحاقه  وقبل 
التابعة  السعودية،  المالية  سامبا  بمجموعة  والتدقيق  المراجعة 

لمجموعة سيتي جروب.  

واالستثمار  التمويل  لقطاع  الرئيس  نائب  منصب  أيًضا  فايد  وشغل 
بتنمية  قام  حيث  واإلسكندرية،  بالقاهرة  بنك  سيتي  في  للشركات 
متكاملة  نمو  استراتيجية  صياغة  خالل  من  للبنك  السوقية  الحصة 
مبادرات  وتطوير  استحداث  جانب  إلى  البنك،  وأهداف  لخطط  وفقًا 

وخطط التسويق لتلك الشريحة من العمالء. 

التجارة  كلية  من  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  فايد  طارق 
االئتمان  في  الشهادات  من  للعديد  باإلضافة  شمس،  عين  بجامعة 
من  العديد  وحضور  برئاسة  أيًضا  فايد  قام  كما  المخاطر.  وإدارة 
الجوالت الدراسية والندوات حول الشئون المالية والمصرفية بعدد 
الفيدرالي  االحتياطي  بنك  مثل  والدولية  الرقابية  الهيئات  من 
والبنك  إنجلترا،  وبنك  األوروبي،  المركزي  والبنك  األمريكي، 

الدولية.  التسويات  وبنك  األلماني،  االتحادي 
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اإلدارة   مجلس  رئيس  كنائب  القاهرة  لبنك  الشافعي  عمرو  انضم 
ذلك  جانب  إلى  الشافعي  ويشغل   .2018 عام  يناير   1 في  التنفيذي 
 ,)HOTAC( عضوية مجالس إدارات الشركة القابضة للسياحة والفنادق
وشركة كايرو للتأجير التمويلي )CLC( المملوكة لبنك القاهرة, وبنك 

مصر أوروبا بفرانكفورت, ومؤخًرا شركة ثروة للتصكيك ش.م.م.

اإلقليمي  المدير  منصب  عمرو  شغل  األهلي,  بالبنك  عمله  قبل 
للشركات و المؤسسات المالية و منتجات الشركات لبنك باركليز في 
التنفيذية  اللجنة  عضوية  أيًضا  عمرو  وشغل  تنزانيا.  و  كينيا  و  مصر 
بجوهانسبورج.  أفريقيا  لباركليز  االستثمار  وبنوك  الشركات  لقطاع 
انضم عمرو لبنك باركليز مصر في نوفمبر 2012 ليشغل منصب رئيس 
قطاع الشركات و المؤسسات المالية وذلك بعد عمله ببنك باركليز 
الشركات  قطاع  كرئيس  ونصف  عام  ولمدة   2008 عام  في  اإلمارات 
منصب  شغل  ثم  اإلمارات,  خارج  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول 

رئيس قطاع الشركات بأبو ظبي واإلمارات الشمالية.

قبل التحاقه ببنك باركليز عمل عمرو بسيتي جروب اإلمارات كنائب 
و  الحكومية  الكيانات  عن  مسئواًل  الشركات  تمويل  بقطاع  رئيس 
مصر  جروب  بسيتي  أيًضا  عمرو  عمل  البارزة.  المحلية  المؤسسات 
)سيتي  التمويلي  التأجير  لشركة  مدير  و  الشركات  لعالقات  كمدير 
ببنك  الدولية  الشركات  إدارة  في  عمرو  عمل  كذلك  ليسينج(. 
المشرق في دبي، حيث تولى اإلشراف على قطاع تمويل الشركات 
جروب  بسيتي  التحاقه  قبل  والكويت.  والبحرين  السعودية  في 
نيويورك  بنك  في  عمله  أثناء  تدريبُيا  برنامًجا  عمرو  اجتاز  مصر،  في 
القيادات  إعداد  برنامج  إطار  في  وذلك  ونيويورك،  بكولورادو 
أكمل  وقد   .1999 عام  المصرية  الحكومة  أطلقته  الذي  التنفيذية 
بالشركة  والتسويق  لالئتمان  كمدير  عمله  أثناء  البرنامج  عمرو 

الدولية للتأجير التمويلي )انكوليس(، حيث عمل لمدة عامين ضمن 
االئتمانية  والسياسيات  الشركة  محفظة  إلعداد  األساسي  الفريق 
بالعمل  الخاصة بها. استهل عمرو حياته المهنية في فبراير 1994 
فيه  اجتاز  الذي  و   HSBC ببنك  الشركات  قطاع  في  سنوات   5 لمدة 

برنامج إعداد و تدريب القيادات التنفيذية.
 

والعلوم  االقتصاد  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  عمرو 
القاهرة. السياسية من جامعة 

عمرو الشافعي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي
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يشغل حازم حجازي منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي ببنك 
القاهرة منذ عام 2018. ويتمتع حجازي بخبرة تربو على 28 عاًما في 
الصغيرة  والمشروعات  التجزئة  أنشطة  وخاصة  المصرفي،  القطاع 
والمتوسطة داخل مصر وفي دول الخليج العربي، كما يحظى بخبرات 
متراكمة في مجاالت إدارة المخاطر والعمليات. ويشغل حجازي أيًضا 
إلى  باإلضافة  والتعمير,  لإلسكان  النصر  إدارة شركة  عضوية مجلس 
الحراسة  إدارة شركة "حراسات" لألمن و  شغل منصب رئيس مجلس 
إحدى  مع  بالمشاركة  القاهرة  لبنك  التابعة  الشركات  احدى  هي  و 

الجهات السيادية بهدف توفير خدمات األمن للبنوك.

وقبل انضمامه لبنك القاهرة، شغل حجازي منصب الرئيس التنفيذي 
األهلي  بالبنك  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  التجزئة  لقطاع 
يزيد  فرًعا وفريق عمل   390 إدارة  تولى  لمدة عامين، حيث  المصري 
مسئواًل  حجازي  كان  الفترة،  تلك  وخالل  موظف.  آالف   10 عن  قوامه 
أبرز  الضخمة مع  الصفقات  وتنفيذ  ومتابعة  االستراتيجيات  عن وضع 
المؤسسات المالية على الساحة الدولية. وشغل حجازي أيًضا منصب 
وهي  مصر،  فرع  انترناشونال«  »نتورك  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
عمل  حيث  اإللكتروني،  الدفع  حلول  في  الرائدة  اإلماراتية  الشركة 
العمليات  كفاءة  وتعزيز  للشركة  االستراتيجية  الخطط  صياغة  على 
إدارة مجموعة  تولى حجازي  الربحية. قبل ذلك،  التشغيلية وتعظيم 
التجزئة المصرفية في بنك باركليز مصر وعمل خالل تلك الفترة على 

تطوير الحلول البنكية التي تقدمها شبكة فروع البنك للعمالء.

التجزئة  مجموعة  إدارة  حجازي  تولى  سنوات،  بست  ذلك  وقبل 
التي  الفترة  وهي  المصري  األهلي  بالبنك  والفروع  المصرفية 
بديلة،  رئيسية  قنوات  وإنشاء  التجزئة  قطاع  هيكلة  إعادة  شهدت 
لتطوير  استراتيجيات  ووضع  بالبنك،  االتصال  مركز  بينها  من 

تولى  كما  األنشطة.  من  وغيرها  والخدمات  والمبيعات  المنتجات 
عامي  بين  العربي  بالبنك  التجزئة  قطاع  رئيس  نائب  منصب  حجازي 
بالبنك األهلي  التجزئة والتوزيع  2007 و2008. وقبل ذلك ترأس قطاع 
بإجراء  توصيات  قدم  حيث  و2007،   2005 عامي  بين  قطر  في  المتحد 
تغيرات جوهرية أثمرت عن تحسن مؤشرات األداء التشغيلي للبنك، 
الحصة  تنمية  في  ساهم  مما  الشراكات  من  العديد  عقد  عن  فضاًل 

للبنك. السوقية 

التشغيلية  المخاطر  الرئيس ومدير  نائب  أيًضا منصب  وتولى حجازي 
صياغة  في  محوري  بدور  قام  حيث  الوطني،  االتحاد  بنك  في 
مديًرا  عمل  كما  المخاطر.  بإدارة  الخاصة  البنك  استراتيجيات 
قام  حيث  اإلمارات،  تشارترد  ستاندرد  بنك  في  األصول  لمبيعات 
تنمية  على  وأشرف  مباشرة  للعمالء  موجهة  منتجات  بتطوير 
وتطوير محفظة أعمال البنك، كما ساهم في تنمية نشاط التجزئة 
بنك  في  المهنية  مسيرته  حجازي  واستهل  بالبنك.  المصرفية 

المشرق حيث ترقى في عدة مناصب كان آخرها مدير أحد الفروع.

من  المحاسبة  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  حجازي  حازم 
القاهرة. بجامعة  التجارة  كلية 

حازم حجازي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي
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القاهرة كعضو مجلس  بنك  إدارة  إلى مجلس  أمل عصمت  انضمت 
إدارة غير تنفيذي في األول من يناير 2018. تحظى عصمت بأكثر من 20 
عاًما من الخبرة المصرفية معظمها مع مؤسسة سيتي جروب في 
عصمت  ترأست  جروب  سيتي  مع  مهامها  اخر  في  األوسط.  الشرق 
الفترة من  للشرق األوسط خالل  اإلقليمية  المخاطر  إدارة  مجموعة 
2006 إلى 2016. قبيل ذلك شغلت عصمت منصب نائب رئيس مجموعة 
البحرين خالل  لدى سيتي جروب  األوسط  للشرق  اإلقليمية  المخاطر 
عام  القاهرة  بنك في  بسيتي  أمل  والتحقت   .2006 2005 حتى  الفترة 
الكبرى.  الشركات  تمويل  إدارة  في  شركات  تمويل  كمديرة   1997
تحليل  قسم  كرئيس  المخاطر  إدارة  إلى  انضمت   2003 عام  وفي 
عملت  مصر،  بنك  بسيتي  التحاقها  قبل  المصرفي.  االئتمان  مخاطر 
البنك  في  المشاريع  تمويل  عن  كمسئولة  سنوات   3 لمدة  عصمت 
التي  المصرفية  إلى مسيرتها  باإلضافة  الصادرات.  لتنمية  المصري 
للشركات  المصرفي  والتمويل  االئتمان  على  معظمها  في  تركزت 
عمليات  من  العديد  بإجراء  عصمت  قامت  المخاطر.  وإدارة  الكبرى 
في  جروب  سيتي  لمؤسسة  التابعة  الفروع  من  عدد  في  التدقيق 

أفريقيا والشرق األوسط ولندن. 

بالمملكة  برمنجهام  الماجستير من جامعة  أمل حاصلة على درجة 
حاصلة  أنها  كما  الدولية،  والبنكية  المالية  العلوم  في  المتحدة 

القاهرة. الكيميائية من جامعة  الهندسة  بكالوريوس  على 

انضم أشرف بكري إلى بنك القاهرة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي 
لشركة  المنتدب  العضو  منصب  بكري  ويشغل   .2018 يناير   1 في 
القيادة ألسواق شمال  يونيليفر المشرق إلى جانب عضويته بفريق 
أفريقيا والشرق األوسط، مستعيًنا بخبرات متراكمة  تربو على 20 عاًما 
من العمل بمجاالت اإلدارة العامة وسلسلة اإلمداد والتوريد بالعديد 

من الشركات متعددة الجنسيات.

وقد استهل بكري حياته المهنية في السلك األكاديمي عام 1992، 
انتقاله  قبل  مصر  في  الهندسة  كليات  بإحدى  معيًدا  كان  حيث 
الحًقا  بكري  وانتقل   .1993 عام  جامبل  آند  بروكتر  بشركة  للعمل 
متفرقة  مهام  في  للعمل  سنوات   6 أمضى  حيث  السعودية  إلى 
في  ودولية  إقليمية  أخرى  مهام  إلى  ومنها  التصنيع  بقطاع 
الشرق  في  الدمج  مشروعات  أحد  لمتابعة  وذلك  وفرنسا  بريطانيا 
وانضم   1999 عام  مصر  إلى  بكري  عاد  وباكستان.  وأفريقيا  األوسط 
إلى شركة يونيليفر مصر إلدارة أحد مصانعها، ثم انضم إلى مجلس 
ثم  والتوريد،  اإلمداد  قطاع  رئاسة  تولى  مع   2001 عام  الشركة  إدارة 
الشركة  أعمال  رئاسة  لتولي   2006 عام  للشركة  العامة  اإلدارة  إلى 
في الشام والعراق. وفي يناير عام 2009، انضم بكري لمجلس إدارة 
الرئيس  نائب  أصبح  حيث  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
20 دولة تمتد من اإلمارات شرًقا إلى  لسلسلة اإلمداد والتوريد في 

المغرب غرًبا. 

وفي 2014، تم تعيين بكري عضًوا منتدًبا لقيادة أنشطة الشركة كاملة 
منصب  أيًضا  بكري  ويشغل  مصر.  ومقرها  المشرق  منطقة  في 
الرئيس المشارك للجنة التجارة والصناعة في غرفة التجارة األمريكية 
بمصر، كما أنه عضو في لجنة تنمية التجارة الداخلية ورئيس المجلس 
التصديري لمستحضرات التجميل. كما يشارك بكرى في رئاسة لجنة 
عضو  وأيضا  بمصر  األمريكية  التجارية  بالغرفة  والتجارة  الصناعة 
لتصدير  المصري  المجلس  ورئيس  الداخلية  التجارة  تطوير  لجنة  فى 
مستحضرات التجميل )وهى جزء من مجلس تصدير المنتجات الطبية 

ومستحضرات التجميل( . 

أمل عصمت
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 

أشرف بكري
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 
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انضم رامي البرعي إلى بنك القاهرة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي 
في 1 يناير 2018، وهو شريك في مكتب المحاماة »البرعي وشركاه«. 
ووالية  مصر  في  المحاماة  مهنة  مزاولة  رخصة  البرعي  ويمتلك 
نيويورك األمريكية حيث يقدم االستشارات القانونية حول المعامالت 
في  البرعي  وساهم  التمويل.  وصفقات  والبنوك  والشركات  التجارية 
إتمام وتنفيذ العديد من الصفقات الضخمة والمتنوعة مثل عمليات 
وصفقات  بأصول  المغطاة  التمويل  وصفقات  المشروعات  تمويل 
واتفاقيات  المشتركة  والقروض  والمشتقات  التمويلي  التأجير 
البرعي بخبرة طويلة في مجال  المشاركة في المخاطر. كما يتمتع 
االستثمار  تأسيس صناديق  االستشارات حول  االستثمار ويقدم  بنوك 

داخل وخارج مصر.

ويتمتع البرعي كذلك بخبرة واسعة النطاق في قانون العمل حيث كان 
وساهم  والناجحة  المعقدة  الجماعية  المفاوضة  عمليات  رأس  على 
العاملة  القوى  هيكلية  وإعادة  للشركات  الداخلي  التجديد  بعمليات 
في عدد من الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات. وقبل ذلك عمل 
وكلية  ماري  كوين  وجامعة  لندن  بجامعة  مساعد  كمحاضر  البرعي 
ميثوديست  ساوثرن  بجامعة  مساعًدا  محاضًرا  عمل  كما  ويستفيلد، 
بوالية تكساس األمريكية، ومحاضًرا في األخالقيات وتضارب المصالح 
وبرنامج  األميركيين،  المحامين  نقابة  في  القانونية  الكتابة  ودورات 
التعليم القانوني المستمر. أيًضا عمل البرعي كمحاضر لقانون العمل 
بالجامعة األمريكية في القاهرة )مركز اإلدارة(، وقدم أيًضا محاضرات 
األعمال  إدارة  ماجستير  برنامج  ضمن  والعقود  التجاري  القانون  في 

الخاص بالكلية العليا للعلوم التطبيقية التجارية بفرنسا.

الدين وشركاه،  البرعي قبل ذلك شريًكا بمكتب محاماة سري  وكان 
في  الدولي  بالبنك  المالي  للقطاع  قانونًيا  مستشاًرا  عمل  كما 
الرئيس  نائب  منصب  أيًضا  وشغل  واشنطن،  األميركية  العاصمة 
لالستشارات القانونية في شركة المستثمر الوطني )أبوظبي(، وكان 

في السابق مستشار قانوني أول ببنك أبوظبي الوطني.

رسالته  عن  لندن  جامعة  من  الدكتوراه  درجة  على  حاصل  البرعي 
جامعة  من  القانون  وماجستير  للحدود«،  العابرة  الشركات  »إفالس 
وارويك البريطانية، وماجستير القانون من جامعة ساوثرن ميثوديست 
 1 باريس  جامعة  من  الحقوق  وليسانس  األميركية،  تكساس  بوالية 

بانتيون سوربون، وليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.
.

غير  إدارة  مجلس  كعضو  القاهرة  بنك  إلى  سالم  وجيه  تامر  انضم 
تنفيذي في 1 يناير 2018، علًما بأنه رئيس مجلس اإلدارة والمساهم 
الرئيسي بمجموعة برايم القابضة. وشغل سالم في السابق منصب 
رئيس مجلس اإلدارة بالعديد من الشركات االستثمارية، ومن بينها 
للتجارة  فارما  وبرايم  للمقاوالت،  والقاهرة  لإلنشاء،  برايم  كوبروزا 
وبرايم  الغذائية،  للمنتجات  فودز  وبرايم  للتعدين،  وبرايم  الدولية، 

للسياحة. تورز 

على  األعمال  مجتمع  في  القيادية  األدوار  من  بالعديد  سالم  قام 
الصعيدين المحلي واإلقليمي، حيث شغل رئاسة لجنة المستثمرين 
إدارة مجلس  السعودية، وعضوية مجلس  التجارية  بالغرفة  األجانب 
اإلماراتي،  المصري  األعمال  ومجلس  السعودي  المصري  األعمال 
وعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة. كما شارك 
مجال  في  وباألخص  العامة،  الخيرية  األنشطة  من  العديد  في  أيًضا 
بادر  حيث  الشباب،  مشروعات  وتحديًدا  الشاملة  والتنمية  التخطيط 
الراغب  الشباب  بدعم  المعنية  »مشروعك«  مبادرة  بتأسيس  سالم 
أحد  سالم  وُيعد  وتطويرها.  الصغيرة  المشروعات  غمار  خوض  في 
االستراتيجية منذ  للدراسات  اإلمارات  بمركز  المنتظمين  المتحدثين 

عام 2012. 

الصعيدين  على  التقديرية  الجوائز  من  العديد  على  سالم  حصل 
العسكري  المجلس  من  تقدير  شهادة  بينها  من  والدولي،  المحلي 
مشروعاتهم  لتنفيذ  الشباب  دعم  في  لدوره  تقديًرا  المصري 
وجائزة  وطني،  مشروع  ألفضل  العربي  التميز  وجائزة  التنموية، 
وجائزة  العمل،  في  التفاني  عن  اإلماراتية  زايد  الشيخ  مؤسسة 
والعضوية  واالستراتيجية،  السياسية  للدراسات  اإلمارات  مركز  من 
مبادرة  وجائزة  التطوعي،  للعمل  السعودية  الجمعية  من  الفخرية 
السعودية  والميدالية  المجتمعية،  للخدمة  كامل  صالح  الشيخ 

للعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

سالم حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة اإلنشائية من 
دبلومات في  أيًضا على عدة  1995، وحصل  عام  جامعة عين شمس 

إدارة وتطوير األعمال.

رامي البرعي 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 

تامر وجيه سالم  
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  
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انضم هشام سند إلى بنك القاهرة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي 
قطاع  في  عاًما   30 على  تربو  بخبرة  سند  ويتمتع   .2018 مارس  في 
مجاالت  في  العملية  خبراته  إلى  إضافة  المعلومات،  تكنولوجيا 
األسواق  بحركة  العميقة  درايته  وكذلك  الشركات  ونظم  التخطيط 
قطاع  سيما  وال  المتنوعة،  االقتصادية  والقطاعات  اإلقليمية 
رئيس  منصب  حالًيا  سند  ويشغل  والمعلومات.  االتصاالت  تكنولوجيا 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة »إيجابي« التي اشترك في 
تأسيسها عام 2006، وهي شركة رائدة في خدمات وحلول تكنولوجيا 
بينها  من  إقليمية  مناطق  عدة  أنشطتها  وتغطي  المعلومات 
فني  تدريب  شركة  أيًضا  سند  وأسس  واإلمارات.  والسعودية  مصر 
لقطاع  التكنولوجية  والحلول  الخدمات  توفير  في  متخصصة  وأخرى 

الخدمات المالية والبنوك.

باإلضافة إلى ذلك، يشغل سند عضوية مجلس إدارة صندوق تنمية 
مجلس  وعضوية  رئاسة  السابق  في  شغل  كما   )TDF( التكنولوجيا 
أيًضا  وشغل  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  غرفة  إدارة 
المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية  هيئة  إدارة  مجلس  عضوية 
ويشغل  المعلومات.  وتكنولوجيا  االتصاالت  لوزارة  التابعة   )ITIDA(
التابعة  التجارة األمريكية بمصر وشعبتها  سند حالًيا عضوية غرفة 

واالتصاالت«.  المعلومات  »نظم 

تولى سند في السابق عدة مناصب تشمل العضو المنتدب لشركة 
لشركة  العام  والمدير  اإلقليمية،  للخدمات  وراية  للبرمجيات  راية 
العام لشركة STS لحلول وخدمات  راية للحلول المتكاملة، والمدير 

المعلومات.  تكنولوجيا 

هشام سند حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة االتصاالت 
البرنامج  ويحمل شهادة من  جامعة عين شمس،  واإللكترونيات من 
التدريبي المتخصص للتخطيط االستراتيجي للقيادات التنفيذية بكلية 

إدارة األعمال التابعة لجامعة هارفارد األمريكية عام 2004
.

تنفيذي  إدارة غير  القاهرة كعضو مجلس  بنك  إلى  زيادة  وائل  انضم 
في 1 يناير عام 2018. ويتمتع زيادة بخبرة أكثر من 20 عاًما من العمل 
ورئيس  مؤسس  وهو  األوسط،  الشرق  بمنطقة  المال  أسواق  في 
أسواق  في  النشطة  لالستثمار  كابيتال  زيال  شركة  إدارة  مجلس 
المنطقة، كما يشغل عضوية عدد من الشركات والمؤسسات العاملة 

في القطاعين المالي وغير المالي. 

قبل تأسيسه زيال كابيتال لالستثمار، شغل زيادة منصب رئيس مجلس 
هيرميس  المالية  المجموعة  لشركة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
فاينانس إلى جانب عضويته في اللجنة التنفيذية للمجموعة المالية 
هيرميس القابضة، حيث كان مسئواًل عن صياغة الرؤى والخطط الخاصة 
إطار  المصرفي وذلك في  التمويل غير  الشركة في قطاع  بتوسعات 
على  االعتماد  من  والحد  الدخل  مصادر  لتنويع  متكاملة  استراتيحية 
المجموعة  بتأسيس  أيًضا  زيادة  قام  المتقبلة.  المال  أسواق  أنشطة 
المالية هيرميس للتأجير التمويلي التي نجحت خالل عامين في تكوين 
محفظة أصول بقيمة 1.5 مليار جنيه وتم تصنيفها كواحدة من أكبر 
خمس شركات تأجير تمويلي في مصر. كما لعب زيادة دوًرا كبيرًا في 
للتمويل  تنمية  شركة  على  هيرميس  المالية  المجموعة  استحواذ 
أنشطة  من  محورًيا  جزء  لتصبح  هيكلتها  وإعادة  الصغر  متناهي 

المجموعة المالية هيرميس فاينانس. 

تولى زيادة قبل ذلك رئاسة قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس 
القابضة بين عامي 2008و 2014، وهو القطاع الحائز على العديد من الجوائز 
خالل  القسم  شهد  حيث  ودولًيا،  محلًيا  االستثمار  بحوث  مجاالت  في 
التوسع بنطاق  بينها  الفترة تطورات جوهرية شملت عديدة من  تلك 
بمقدار 3 مرات،  البحثي  إنتاجه  دولة ومضاعفة  لتشمل 12  التغطيته 
فضاًل عن استحداث وتطوير المنصات الرقمية لتعزيز مستوى الخدمة 
المقدمة للعمالء. ويذخر سجل زيادة االستثماري بالعديد من النجاحات 
على الصعيدين المحلي واإلقليمي، ومن بين ذلك تقييم وتطوير العديد 
مولز،  إعمار  ومجموعة  مصر،  فودافون  أبرزها  األولية  الطروحات  من 
ومجموعة طلعت مصطفى، والشركة المصرية لالتصاالت، وشركة بالم 
هيلز، والشركة العربية لألسمنت، وكذلك صندوق اإلمارات ريت وهو أكبر 

صندوق لالستثمار العقاري في العالم العربي. 

وائل زيادة حاصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة األمريكية بالقاهرة. 
.

وائل زيادة 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

هشام سند
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
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مجلس  بتشكيل  البنك  يعتز 
إدراته المكون من كوادر 

وكفاءات شبابية من 
خلفيات متنوعة، حيث عمل 
اثنان فقط من أعضاءه في 

البنوك. قطاع 
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   اللجنة التنفيذية

من اليمين لليسار: محمد علي، هالة القصار، عمرو الشافعي، طارق فايد، حازم حجازي، سهى التركي. 
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طارق فايد
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

يشغل طارق فايد منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك 
القاهرة، وهو من أبرز خبراء القطاع المصرفي في مصر بفضل خبراته 
وإدارة  المصرفية  اإلدارة  أعمال  في  عاًما   30 من  ألكثر  المتراكمة 
المخاطر وكذلك الخدمات المصرفية للشركات وخدمات بنوك االستثمار.

عضو  منصب  أيًضا  فايد  يشغل  القاهرة،  لبنك  رئاسته  جانب  وإلى 
مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ومجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، 
للشركة  التنفيذي  غير  اإلدارة  مجلس  عضو  منصب  يشغل  كما 
مجلس  عضوية  جانب  إلى   )i-Score( االئتماني  لالستعالم  المصرية 
اإلدارة بشركة ضمان مخاطر االئتمان )CGC(، وشركة القاهرة للتأجير 
مجال  في  القاهرة  لبنك  التابعة  الشركة  وهي   ،)CLC( التمويلي 

التمويل غير المصرفي. 

البنك  في  سنوات   10 فايد  أمضى  القاهرة،  بنك  رئاسة  توليه  وقبل 
إصالح  برنامج  من  الثانية  المرحلة  خالل  إليه  انضم  بعدما  المركزي 
منظومة المصارف الذي تبنته الحكومة آنذاك، حيث تولى مسئولية 
اإلشراف على قطاع البنوك باإلضافة إلى عمليات اإلشراف المستمر، 
والتعامل معها.  المخاطر  لرصد  آليات  إلى وضع  باإلضافة  والترخيص 
القطاعات نقلة نوعية  العديد من  بالبنك، شهدت  وخالل فترة عمله 
في أدائها، فقد عمل على إعادة هيكلة وحدات البنك ورفع مستواها 
إلى  بازل،  اتفاقية  ومتطلبات  الدولية  اإلشراف  معايير  مع  لتتوافق 
جانب تطوير أساليب فعالة لتقييم المخاطر واستحداث أدوات وتقنيات 
اإلنذار المبكر مثل اختبارات الضغط ونماذج التصنيف التي تتيح للبنك 
رصد مختلف أنواع المخاطر والتعامل معها. وكان فايد أيًضا أول من 
استحدث تقرير االستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي عام 2017. 
البنك  أبرز أعضاء فريق المفاوضين الذي شكله  كما شكل فايد أحد 
عام 2016 للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول القروض الذي منحه 

الصندوق لمصر في إطار برنامجها لإلصالح االقتصادي. 

وقام فايد بتمثيل البنك المركزي المصري في العديد من المحافل 
»برنامج  مؤسسة  ذلك  بين  ومن  والدولية،  اإلقليمية  والمنظمات 
تمويل التجارة العربية« وفريق االستقرار المالي التابع لصندوق النقد 
ُيعرف  والذي  الكوميسا  لمنظمة  المالية  الذراع   PTA وبنك  العربي، 
نائب رئيس مجلس  TDB، باإلضافة إلى شغله منصب  اآلن باسم بنك 
تعزيز  إلى  تهدف  دولية  هيئة  وهي  اإلسالمية،  المالية  الخدمات 
الخدمات المالية اإلسالمية واستقرارها. وإلى جانب تلك األدوار، قام 

فايد بتمثيل البنك المركزي كمدير غير تنفيذي في عدد المؤسسات 
سبيل  على  ومنها  هيكلة،  وإعادة  تحول  بمرحلة  تمر  التي  المالية 
المثال البنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي 

الدولي، واللجنة الوطنية السترداد األموال. 

وقبل عمله بالبنك المركزي، شغل فايد منصب المدير العام ورئيس 
مجموعة المخاطر في المصرف العربي الدولي بالقاهرة، حيث كان 
عضًوا فاعاًل بلجنة المخاطر واللجنة اإلدارية. وقبل التحاقه بالمصرف 
والتدقيق  المراجعة  رئيس  منصب  فايد  شغل  الدولي،  العربي 
بمجموعة سامبا المالية السعودية، التابعة لمجموعة سيتي جروب.  

وشغل فايد أيًضا منصب رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات في 
سيتي بنك بالقاهرة واإلسكندرية، حيث قام بتنمية الحصة السوقية 
للبنك من خالل صياغة استراتيجية نمو متكاملة وفقًا لخطط وأهداف 
لتلك  التسويق  وخطط  مبادرات  وتطوير  استحداث  جانب  إلى  البنك، 

الشريحة من العمالء. 

طارق فايد حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة بجامعة 
وإدارة  االئتمان  في  الشهادات  من  للعديد  باإلضافة  شمس،  عين 
الجوالت  من  العديد  وحضور  بتقديم  أيًضا  فايد  قام  كما  المخاطر. 
من  بعدد  والمصرفية  المالية  الشئون  حول  والندوات  الدراسية 
الهيئات الرقابية والدولية مثل بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي، 
األلماني،  االتحادي  والبنك  إنجلترا،  وبنك  األوروبي،  المركزي  والبنك 

وبنك التسويات الدولية.
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عمرو الشافعي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي

اإلدارة  مجلس  رئيس  كنائب  القاهرة  لبنك  الشافعي  عمرو  انضم 
التنفيذي في 1 يناير عام 2018، كما تم تعيينه مؤخًرا عضًوا بمجلس 
ويشغل   .)HOTAC( والفنادق   للسياحة  القابضة  الشركة  إدارة 
للتأجير  إدارة شركة كايرو  إلى جانب ذلك عضوية مجلس  الشافعي 
بنك  إدارة  مجلس  وعضوية  القاهرة،  لبنك  التابعة  التمويلي 
منصب  الشافعي  شغل  القاهرة  لبنك  انضمامه  قبل  أوروبا.  مصر 
والتمويل  والديون  للشركات  المصرفية  الخدمات  مجموعة  رئيس 
إدارة  المصري، كما شغل عضوية مجلس  بالبنك األهلي  المهيكل 
للبنك  التابع  االستثمار  بنوك  )ذراع  القابضة  كابيتال  األهلي  شركة 

التمويلي.  للتأجير  األهلي  األهلي( وشركة 

قبل عمله بالبنك األهلي، شغل الشافعي منصب المدير اإلقليمي 
مصر  في  باركليز  لبنك  الشركات  ومنتجات  المصرفية  للخدمات 
وشغل  مصر.  في  للبنك  الرئيسي  المقر  من  وذلك  وتنزانيا،  وكينيا 
الشافعي أيًضا عضوية اللجنة التنفيذية لقطاع الخدمات المصرفية 
جنوب  )باستثناء  أفريقيا  في  االستثمار  بنوك  وخدمات  للشركات 
 2012 نوفمبر  خالل  مصر  باركليز  لبنك  الشافعي  وانضم  أفريقيا(. 
وذلك  للشركات،  المصرفية  الخدمات  قطاع  رئيس  منصب  ليشغل 
ونصف  عام  ولمدة   2008 عام  منذ  اإلمارات  باركليز  ببنك  عمله  بعد 
لمنصب  انتقاله  قبل  الموسعة،  التغطية  دول  تقريًبا كرئيس قطاع 
لمدة  اإلمارات  وشمال  أبوظبي  في  الشركات  تغطية  قطاع  رئيس 

تقريبًا. ونصف  عامين 

قبل التحاقه ببنك باركليز، عمل الشافعي في سيتي جروب اإلمارات 
التغطية  مسئوليات  وتولى  الشركات  تمويل  قطاع  رئيس  كنائب 
واستحداث اتفاقيات اإلقراض مع التركيز بصورة خاصة على الكيانات 
في  أيًضا  الشافعي  عمل  البارزة.  المحلية  والمؤسسات  الحكومية 
منتجات  لقسم  ومدير  الشركات  لعالقات  كمدير  مصر  جروب  سيتي 
التأجير التمويلي. وقبل ذلك، عمل في إدارة الشركات الدولية ببنك 
في  البنك  أنشطة  على  اإلشراف  تولى  حيث  دبي،  في  المشرق 
في  جروب  بسيتي  التحاقه  وقبل  والكويت.  والبحرين  السعودية 
نيويورك  بنك  في  عمله  أثناء  تدريبُيا  برنامًجا  الشافعي  اجتاز  مصر، 
القيادات  إعداد  برنامج  إطار  بواليتي كولورادو ونيويورك، وذلك في 
أكمل  وقد   .1999 عام  المصرية  الحكومة  أطلقته  الذي  التنفيذية 
بالشركة  والتسويق  لالئتمان  كمدير  عمله  أثناء  البرنامج  الشافي 
)انكوليس(، حيث عمل لمدة عامين ضمن  التمويلي  للتأجير  الدولية 
االئتمانية  والسياسيات  الشركة  محفظة  إلعداد  األساسي  الفريق 
 1994 فبراير  خالل  المهنية  حياته  الشافعي  استهل  بها.  الخاصة 
بالعمل لمدة خمس سنوات في قسم الخدمات المصرفية للشركات 

ببنك HSBC باإلضافة إلى اجتياز إعداد وتدريب القيادات التنفيذية. 
 

االقتصاد  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  الشافعي  عمرو 
القاهرة.. السياسية من جامعة  والعلوم 

حازم حجازي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي

يشغل حازم حجازي منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي ببنك 
القاهرة منذ عام 2018. ويتمتع حجازي بخبرة تربو على 28 عاًما في 
الصغيرة  والمشروعات  التجزئة  أنشطة  وخاصة  المصرفي،  القطاع 
يحظى  كما  العربي،  الخليج  دول  وفي  مصر  داخل  والمتوسطة 
ويشغل  والعمليات.  المخاطر  إدارة  مجاالت  في  متراكمة  بخبرات 

حجازي أيًضا عضوية مجلس إدارة شركة النصر لإلسكان والتعمير.

وقبل انضمامه لبنك القاهرة، شغل حجازي منصب الرئيس التنفيذي 
األهلي  بالبنك  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  التجزئة  لقطاع 
إدارة 390 فرًعا وفريق عمل يزيد  المصري لمدة عامين، حيث تولى 
مسئواًل  حجازي  كان  الفترة،  تلك  وخالل  موظف.  آالف   10 عن  قوامه 
أبرز  عن وضع االستراتيجيات ومتابعة وتنفيذ الصفقات الضخمة مع 
المؤسسات المالية على الساحة الدولية. وشغل حجازي أيًضا منصب 
وهي  مصر،  فرع  انترناشونال«  »نتورك  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
عمل  حيث  اإللكتروني،  الدفع  حلول  في  الرائدة  اإلماراتية  الشركة 
العمليات  كفاءة  وتعزيز  للشركة  االستراتيجية  الخطط  صياغة  على 
التشغيلية وتعظيم الربحية. قبل ذلك، تولى حجازي إدارة مجموعة 
التجزئة المصرفية في بنك باركليز مصر وعمل خالل تلك الفترة على 

تطوير الحلول البنكية التي تقدمها شبكة فروع البنك للعمالء.

التجزئة  مجموعة  إدارة  حجازي  تولى  سنوات،  بست  ذلك  وقبل 
المصرفية والفروع بالبنك األهلي المصري وهي الفترة التي شهدت 
بينها  بديلة، من  رئيسية  قنوات  وإنشاء  التجزئة  إعادة هيكلة قطاع 
مركز االتصال بالبنك، ووضع استراتيجيات لتطوير المنتجات والمبيعات 
والخدمات وغيرها من األنشطة. كما تولى حجازي منصب نائب رئيس 
قطاع التجزئة بالبنك العربي بين عامي 2007 و2008. وقبل ذلك ترأس 
قطاع التجزئة والتوزيع بالبنك األهلي المتحد في قطر بين عامي 2005 
تحسن  عن  أثمرت  جوهرية  تغيرات  بإجراء  توصيات  قدم  حيث  و2007، 
مؤشرات األداء التشغيلي للبنك، فضاًل عن عقد العديد من الشراكات 

مما ساهم في تنمية الحصة السوقية للبنك.

التشغيلية  المخاطر  الرئيس ومدير  نائب  أيًضا منصب  وتولى حجازي 
صياغة  في  محوري  بدور  اضطلع  حيث  الوطني،  االتحاد  بنك  في 
مديًرا  عمل  كما  المخاطر.  بإدارة  الخاصة  البنك  استراتيجيات 
قام  حيث  اإلمارات،  تشارترد  ستاندرد  بنك  في  األصول  لمبيعات 
تنمية  على  وأشرف  مباشرة  للعمالء  موجهة  منتجات  بتطوير 
وتطوير محفظة أعمال البنك، كما ساهم في تنمية نشاط التجزئة 
بنك  في  المهنية  مسيرته  حجازي  واستهل  بالبنك.  المصرفية 

المشرق حيث ترقى في عدة مناصب كان آخرها مدير أحد الفروع.

من  المحاسبة  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  حجازي  حازم 
القاهرة بجامعة  التجارة  كلية 
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هالة القصار
رئيس مجموعة المخاطر

القاهرة  ببنك  المخاطر  مجموعة  رئيس  منصب  القصار  هالة  تشغل 
منذ مايو 2012، وذلك بعد عامين على انضمامها للبنك في أكتوبر عام 
2010 كرئيس إلدارة مخاطر االئتمان. تحظى القصار بخبرة ما يربو عن 25 
عاًما في قطاعات تمويل الشركات، واالئتمان، وإدارات المخاطر، وإدارة 
الحوكمة،  مجال  في  الواسعة  خبراتها  جانب  إلى  المعلومات،  أمن 
والمخاطر  األسواق،  ومخاطر  االئتمان،  ومخاطر  والرقابة،  واالمتثال، 
انضمامها  البديلة. قبل  التمويل  االئتمان، وحلول  وإدارة  التشغيلية، 
للبنك، شغلت القصار عدة مناصب ضمن قطاعات مخاطر االئتمان في 
تولت  حيث  مصر،  اإلسالمي  أبوظبي  مصرف  بينها  من  رائدة  بنوك 
شغلت  كما  االئتمان.  ومخاطر  المحافظ  إدارة  مجموعة  مسئولية 
المؤسسة  ببنك  واالئتمان  المخاطر  إدارة  مجموعة  رئيس  منصب 
من  عدًدا  القصار  تولت  السابق،  وفي  مصر.  في  المصرفية  العربية 
التنفيذي  غير  اإلدارة  مجلس  عضو  بينها  من  الخارجية،  المناصب 
التابعة  الشركات  )إحدى  واالستثمار  للتنمية  القابضة  النيل  بشركة 
لبنك القاهرة( وشركة مصر للتأمين القابضة. كما تشغل حالًيا عضوية 
مجلس اإلدارة غير التنفيذي بالشركة المصرية لالستعالم االئتماني. 
من  األعمال  إدارة  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصلة  القصار 
تنفيذ  في  دبلومة  إلى  باإلضافة  بالقاهرة،  األمريكية  الجامعة 

مقررات بازل2 من جمعية المصرفيين األميركيين. 

سهى التركي
رئيس مجموعة الشئون المالية

تشغل سهى التركي منصب رئيس المجموعة المالية ببنك القاهرة، 
وقطاع  المالية  والشئون  االستراتيجية  صياغة  مسئولية  تتولى  حيث 
عالقات المستثمرين، إلى جانب عضويتها بمجلس إدارة شركة إعمار 
التركي بخبرة أكثر من 25 عاًما في قطاعات  للتنمية. وتحظى  مصر 
بالعديد  عملها  واقع  من  األعمال  وتطوير  التجزئة  ومخاطر  التمويل 
المتحدة.  والمملكة  مصر  في  العالمية  المصرفية  المؤسسات  من 
المناصب  من  العديد  التركي  شغلت  القاهرة،  لبنك  انضمامها  وقبل 
المالي  المدير  منصب  تولت  حيث  مرموقة،  مصرفية  مؤسسات  في 
في مصرف أبوظبي اإلسالمي مصر، والمدير المالي بقطاع الخدمات 
المتحدة، كما شغلت  المملكة  باركليز  بنك  للشركات في  المصرفية 
منصب المدير المالي لباركليز مصر، حيث حظيت بعضوية مجلس إدارته. 
وفي السابق، عملت التركي لمدة 10 سنوات في سيتي بنك مصر، حيث 
تنقلت بين العديد من المناصب داخل البنك ومن بينها المدير المالي 
لمجموعة خدمات المستهلكين الدولية، ورئيسة إدارة ضمان الجودة، 
ونظم  االئتمانية  المخاطر  سياسة  إلدارة  كرئيسة  دورها  جانب  إلى 
الفعالة وما تحظى به من  المعلومات اإلدارية. وبفضل مساهماتها 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  بالشرق  المصارف  قطاع  في  عريضة  خبرة 
تم تتويج التركي كواحدة من أفضل سيدات األعمال من قبل فوربس 
الشرق األوسط عام 2018. وصنفت التركي أيًضا عام 2017 ضمن قائمة 
فوربس الشرق األوسط ألبرز 100 سيدة أعمال عربية، إلى جانب اختيارها 

ضمن قائمة فوربس الشرق األوسط ألبرز 25 سيدة أعمال في مصر. 

إدارة  في  والبكالوريوس  الماجستير  شهادتي  على  حاصلة  التركي 
دبلومة  بالقاهرة. كما حصلت على  األمريكية  الجامعة  األعمال من 

في االستراتيجية المالية من جامعة أكسفورد. 

محمد علي 
رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال

ليشغل   2018 عام  سبتمبر  في  القاهرة  بنك  إلى  علي  محمد  انضم 
عضويته  جانب  إلى  المال،  وأسواق  الخزانة  مجموعة  رئيس  منصب 
االستثمار  ولجنة  وااللتزامات  األصول  إدارة  ولجنة  التنفيذية  باللجنة 
الدولية  األسواق  في  عاًما   25 من  أكثر  بخبرة  علي  يحظى  بالبنك. 
والسوق المصرية. ويشغل علي حالًيا عضوية غرفة التجارة األمريكية 
في مصر، واالتحاد العربي للمتداولين في األسواق المالية باإلضافة 
إلى منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة بالجمعية 
لبنك  انضمامه  قبل  المالية.  األسواق  في  للمتداولين  المصرية 
القاهرة، شغل علي منصب رئيس إدارة أسواق رأس المال في بنك 
والمحافظ  االستثمار  لشؤون  مديًرا  كان  حيث  الوطني،  األهلي  قطر 
رئيس  علي  شغل  السابق،  وفي  بالبنك.  العاملين  بصندوق  الخاصة 
مسيرته  جنرال.وخالل  سوسيتيه  األهلي  بالبنك  المال  أسواق  قطاع 
حول  العمل  وورش  الندوات  من  العديد  في  علي  شارك  المهنية، 
الشئون المالية والمصرفية التي نظمتها مؤسسات استثمار دولية 
درجة  على  حاصل  والخليج.علي  المتحدة  والواليات  أوروبا  في  بارزة 

البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة عين شمس. 
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  الفريق اإلداري
وحدات المنتجات

التغطية

عمرو نصير
رئيس مجموعة  التجزئة 

المصرفية والتمويل 
متناهي الصغر

أسامة النجار
رئيس قطاع المعامالت 

)GTB( الدولية المصرفية

محمد علي 
رئيس مجموعة الخزانة 

وأسواق المال

محمد رجائي 
رئيس قطاع االستثمار

توفيق سمري 
رئيس قطاع التمويل 

متناهي الصغر

محمد حسني 
رئيس شبكة الفروع

عمر رمزي 
رئيس مجموعة 

ائتمان الشركات 
والقروض المشتركة

نادر سعد
رئيس مجموعة الشركات 

الصغيرة والمتوسطة

أيمن خطاب 
رئيس قطاع 

المؤسسات المالية
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قطاعات  الدعم 

قطاعات الرقابة

سهى التركي 
رئيس مجموعة 
الشئون المالية

محمد عبدالباسط
رئيس مجموعة 
الموارد البشرية

شريف شلش 
رئيس مجموعة الشئون 

اإلدارية والعقارية

بيشوي تواضروس 
رئيس قطاع المشروعات 

والتطوير وإعادة الهيكلة

هالة القصار
رئيس مجموعة إدارة المخاطر

حافظ أبو العزم 
رئيس مجموعة االلتزام 
والحوكمة المؤسسية 

عمرو سامي 
رئيس مجموعة المراجعة 

الداخلية 

تامر طلعت
رئيس مجموعة 

العمليات المصرفية

هشام دعبس 
رئيس مجموعة 

تكنولوجيا المعلومات

محمد هاشم
رئيس مجموعة 

الشئون القانونية

هايدي النحاس 
رئيس قطاع اتصاالت 

المؤسسة و التنمية 
المستدامة
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    الهيكل التنظيمي

قطاع اتصاالت 
المؤسسة و التنمية 

المستدامة

قطاع المشروعات
 و التطوير و إعادة 

الهيكلة

مجموعة الموارد 
البشرية

مجلس اإلدارة 

 
مجموعة

 الشئون المالية

رئيس مجلس 
اإلدارة الرئيس 

التنفيذي

مجموعة الشئون 
القانونية

لجنة السياسات 
االستثمارية 

لجنة تكنولوجيا المعلومات

لجنة المراجعة

لجنة المخاطر

لجنة الحوكمة 
والترشيحات

لجنة األجور والمكافآت

مجموعة المراجعة الداخلية

مجموعة االلتزام و الحوكمة 
المؤسسية

مجموعة إدارة المخاطر

اللجنة التنفيذية
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نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 
حازم حجازي

مجموعة شبكة الفروع
مجموعة التجزئة المصرفية و 

التمويل متناهي الصغر

مجموعة الشركات مجموعة الرقابة الداخلية
الصغيرة و المتوسطة

 مجموعة العمليات 
المصرفية

اإلدارة العامة لألمن

نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 
عمرو الشافعي

مجموعة الشئون اإلدارية و 
العقارية

مجموعة ائتمان الشركات و 
القروض المشتركة

مجموعة الخزانة 
و أسواق المال

قطاع المعامالت الدولية 
)GTB( المصرفية

قطاع المؤسسات المالية

مجموعة تكنولوجيا المعلومات

شبكة فروع البنك خارج مصر

قطاع االستثمار

التقرير السنوي 2018   •   بنك القاهرة   •   39



  االستراتيجية  
يعكف بنك القاهرة على إعداد استراتيجيات واضحة تركز على التوظيف األمثل لمواطن القوة ومقومات النمو التي 

تحظى بها المؤسسة إلى جانب تعزيز قدرات البنك من أجل تعظيم المردود اإليجابي لجميع األطراف ذوي العالقة

مالي  شريك  إلى  التحول  في  عاًما   66 مدار  على  القاهرة  بنك  نجح 
موثوق لقاعدة عمالئه العريضة التي تضم ماليين المصريين. ويعتز 
مختلف  من  والشركات  لألفراد  المصرفية  خدماته  بتقديم  البنك 
يتألف من 7,905 موظف  احترافي  المحافظات من خالل فريق عمل 
من ذوي الخبرات التراكمية، والذين ترتكز مهمتهم األساسية على 
كما  لسنوات.  تدوم  البنك  عمالء  مع  وممتدة  وطيدة  عالقات  نسج 
المردود  تعظيم  على  الرائدة  التاريخية  مسيرته  طوال  البنك  حرص 
اإليجابي  التأثير  التأكد من  العالقة مع  اإليجابي لجميع األطراف ذات 

على المجتمعات المحيطة بأعماله. 

وتؤمن إدارة البنك أن تحقيق تلك األهداف وتنفيذ المهام المنوطة 
به على أكمل وجه يتطلب تطبيق نهج استباقي لمواكبة ما يطرأ من 
تغيرات على الساحة المالية في مصر، والتي شهدت في اآلونة األخيرة 
العديد من التحوالت الجذرية التي حملت طياتها الكثير من التحديات 
وأيًضا الفرص. وقد قام البنك بمواكبة التطورات التي شهدها السوق 
من خالل عدد من اآلليات شملت إعادة هيكلة تدريجية لنموذج أعماله 
الداخلية  القدرات  وتطوير  يقدمها،  التي  والمنتجات  الخدمات  وباقة 
لجميع أقسام وإدارات وقطاعات البنك، إلى جانب توطيد شبكة عالقاته 
التركيز  إلى  البنك  يسعى  ذلك،  مع  بالتوازي  شركائه.  مع  المتشعبة 
عمالء  خدمة  وتقديم  العمالء،  ومتطلبات  احتياجات  على  أكبر  بشكل 
تبني  خالل  من  والمنتجات  الخدمات  من  واسعة  باقة  وطرح  مميزة، 
وتطبيق أحدث الحلول االبتكارية والرقمية عبر جميع القطاعات . وقد 
عكف البنك خالل عام 2018 على تطبيق استراتيجية متعددة المحاور 
الحالية  التشغيلية  القطاعات  في  وريادته  مكانته  ترسيخ  أجل  من 
التحول  خطة  تنفيذ  صعيد  على  ملموس  تقدم  إحراز  مع  بالتوازي 

الشامل التي يمر بها البنك.

مجموعة ائتمان الشركات والقروض المشتركة
فرصة  المشتركة  والقروض  الشركات  ائتمان  مجموعة  تطرح 
هائلة أمام البنك لتعظيم االستفادة من خبرته الواسعة بالساحة 
المصرفية وتوظيف شبكة فروعه في تعزيز مركزه وسط شريحة 
وذلك  المقبلة،  السنوات  خالل  الواعدة  بالفرص  تنبض  سوقية 
القاهرة  بنك  ويولي  أصوله.  قاعدة  لتوسيع  سعيه  إطار  في 
نظًرا  للشركات  المصرفية  الخدمات  لتطوير وتقديم  أهمية خاصة 
حيث  المصري،  االقتصاد  تنمية  في  تلعبه  الذي  الحيوي  للدور 
األعمال في  لتمويل قطاع  أكبر مصدر  النقدية  التسهيالت  تمثل 
لعدد  الدعم  تقديم  على  البنك  يعمل  المنطلق،  هذا  ومن  مصر. 
حجم  إلى  بالنظر  الكبيرة  األهمية  ذات  الصناعية  القطاعات  من 

خصص  حيث  االقتصادي،  النمو  عجلة  تسريع  في  مساهمتها 
محفظة قروض للشركات العاملة في مجاالت الطاقة والمرافق 
البناء  ومواد  والغاز  النفط  وصناعة  الدوائية  والصناعات  واألغذية 
والتطوير العقاري. كما وضع البنك على قائمة أهدافه االستمرار 
ائتمان  أنشطة  في  السوقية  حصته  وزيادة  النمو  تحقيق  في 
من  حزمة  تطبيق  طريق  عن  المشتركة،  والقروض  الشركات 

المبادرات االستراتيجية خالل عام 2018. 

مراكز  عدة  بتأسيس  البنك  قيام  المبادرات  تلك  رأس  على  ويأتي 
عبر  موزعة  للشركات  المصرفية  الخدمات  بتقديم  مختصة 
دور  ويتمثل  السويس.  وقناة  والدلتا  اإلسكندرية  محافظات 
التصديري  التوجه  ذات  الشركات  استقطاب  في  المراكز  تلك 
والعاملة ضمن  القطاعات التي تتوافق خططها مع خطط النمو 
اجتذاب  على  البنك  يعمل  ذلك،  جانب  إلى  مصر.  في  االقتصادي 
التي  الكبرى  المقاوالت  وشركات  الجنسيات  متعددة  الشركات 
على  بالفعل  والحاصلة  األسواق  في  مرموقة  بسمعة  تحظى 
البنك  الكبرى. كما يستهدف  المشروعات  بالعمل في  اعتمادات 
اجتذاب شركات المقاوالت متوسطة الحجم ذات مستويات مخاطر 
وربحية مقبولة إلى جانب طرح خدمات ومنتجات مصرفية بأسعار 
خطة  من  لالستفادة  يسعى  القاهرة  بنك  بأن  علًما  تنافسية، 
صناعية  قطاعات  عدة  في  النمو  فرص  وتعزيز  لتمويل  الحكومة 

ذات تأثير محوري على مسيرة التنمية االقتصادية بالدولة. 

وعلى غرار خطة تطوير قطاع التجزئة المصرفية، ترتكز خطة بنك 
المشتركة  والقروض  الشركات  ائتمان  لتطوير مجموعة  القاهرة 
تلك  لعمالء  المقدمة  والمنتجات  الخدمات  باقة  توسيع  على 
المخاطر  وملف  احتياجات  تناسب  منتجات  تصميم  مع  الشريحة، 
لكل عميل على حدة. أيًضا يعتزم البنك إدخال مزيد من التحسينات 
المعامالت  المستغرقة إلتمام  المدة  تقليص  على عملياته مثل 
التعاون  أواصر  لتوطيد  يتطلع  كما  المستخدم،  تجربة  وتحسين 
التسويقية والترويجية  القدرات  مع عمالئه من الشركات، وتعزيز 
للخدمات والمنتجات، وتعزيز حصصه من ودائع العمالء، وذلك من 
احتياجات  بحسب  خصيًصا  مصممة  وخدمات  منتجات  تقديم  خالل 

كل عميل على حدة.
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خدمات التجزئة المصرفية 
بخدمات ومنتجات  الخاصة  األصول  تنظيم محفظة  بإعادة  البنك  قام 
ذات  بنكية  منتجات  بطرح  وذلك   ،2018 عام  خالل  المصرفية  التجزئة 
العام  القطاع  موظفي  إقراض  على  االقتصار  من  بداًل  أعلى  ربحية 
بضمان الراتب. وتتبلور استراتيجية البنك في تنويع أنشطة ومنتجات 
أكثر  باقة  وتقديم  استحداث  على  التركيز  زيادة  أجل  من  اإلقراض 
والتمويل  العقاري  والتمويل  السيارات  تمويل  منتجات  تشمل  تنوًعا 
مواٍز  بشكل  البنك  يعمل  كما  الصغر،  متناهي  والتمويل  الشخصي 
التمويل  منتجات  لتطوير  سعًيا  ابتكارية  مبادرات  عدة  إطالق  على 
انكماش  مخاطر  تحجيم  بغرض  العام  القطاع  لموظفي  المتوفرة 

محفظة التمويل خالل تطبيق خطة التحول االستراتيجي.

وعلى هذه الخلفية، انصب تركيز البنك على تقسيم قاعدة العمالء 
متشابهين  عمالء  مجموعة  شريحة  كل  تضم  مختلفة  شرائح  إلى 
المتطلبات واالحتياجات، وكذلك حجم األصول،  ومتكافئين من حيث 
والخدمات  المنتجات  واستحداث  تصميم  على  التركيز  تم  وبالتالي 
الذي  األمر  حدة،  على  شريحة  كل  تطلعات  تالئم  التي  الجديدة 
مميزة  عروض  لتقديم  الالزمة  واألدوات  القدرة  البنك  سيمنح 
جهد  أي  البنك  يدخر  ولم  العمالء.  أصول  وقيمة  لحجم  ومناسبة 
باعتبارها  معهم  العالقات  وتعزيز  العمالء  قاعدة  تنمية  لمواصلة 
منذ  أعماله  ونموذج  البنك  استراتيجية  محاور  من  رئيسًيا  محوًرا 
لتعزيز  مواتية  فرصة  من  ذلك  يمثله  ما  جانب  إلى  مسيرته،  بداية 
الحاليين.  العمالء  بين  البنك  لمنتجات  والترويجية  التنافسية  القدرة 
استراتيجية  حمالت  عدة  البنك  أطلق  الهدف،  هذا  ولتحقيق 
والترويج  الجديدة  بالمنتجات  الوعي  مستوى  رفع  منها  الغرض 
شرائح  مختلف  مع  عالقاته  توطيد  على  حرصه  مع  وبالتوازي  لها. 
العمالء، ركز البنك جهوده بشكل خاص على تحقيق االستفادة من 
والء قاعدة عمالئه بقطاع إدارة الثروات، وعزز ذلك الهدف من خالل 
المقدمة  الخدمة  ومستوى  بجودة  لالرتقاء  خاصة  وحدة  تأسيس  

لتلك الشريحة من العمالء ذوي المالءة المالية. 

باقة ودائع جديدة ذات أسعار  باستحداث  البنك  إلى جانب ذلك، قام 
إلى  باإلضافة  البنك،  لدى  العميل  رصيد  حجم  حسب  متنوعة  عائد 
التركيز على تنمية اإليرادات من غير الفائدة. كما طبق البنك خالل 
الخدمات  على  المحصلة  للرسوم  تنافسية  أسعار  خطة   2018 عام 
من  البنك  دخل  زيادة  على  مباشرة  انعكس  ما  وهو  والمنتجات، 

الرسوم بمقدار الثلث إلى 1.1 مليار جنيه خالل العام.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يتطلع بنك القاهرة إلى ترسيخ ريادته في مجال تمويل المشروعات 
الهائلة  النمو  بمقومات  يتميز  قطاع  وهو  والمتوسطة  الصغيرة 
رغم أنه حتى اآلن لم يحظ بالتغطية المالئمة من القطاع المصرفي 
السنوات  خالل  البنك  يسعى  المنطلق  هذا  ومن  عامة.  بصفة 
بأنشطة  العميقة  وخبرته  المميزة  مكانته  توظيف  إلى  المقبلة 
فروعه  بشبكة  االستعانة  وكذلك  الصغر،  متناهي  التمويل 

الصغيرة  المشروعات  تمويل  أنشطة  في  بقوة  للدخول  المنتشرة 
كمؤسسة  مكانته  على  ليحافظ  وذلك  النمو،  سريعة  والمتوسطة 
رائدة في تقديم هذا النوع من أنشطة التمويل. ويدعم سعي البنك 
والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  الواعدة  السوق  من  لالستفادة 
في مصر ما قام به البنك المركزي مؤخًرا من تدشين عدة مبادرات 
وخاصة  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  تمويل  أنشطة  لتشجيع 
العاملة في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والصناعة. بالتوازي 
مع ذلك يسعى بنك القاهرة لالستفادة من مبادرات البنك المركزي 
برفع  تقضي  تشريعات  عدة  إصداره  ذلك  ومن  السياق،  هذا  في 
حجم  من   %20 إلى  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  تمويل  نسبة 
المركزي  البنك  تخفيض  مقابل   2019 بنهاية  التمويلية  المحفظة 
بما  المتطلبات  مع  المتوافقة  للبنوك  اإللزامي  االحتياطي  نسبة 

يعادل حجم القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

تعزيز  إلى  تهدف  عمل  منظومة  بإنشاء   2018 عام  خالل  البنك  قام 
ودعم النمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خالل 
تلك  إلقامة  الالزمة  األساسية  والبنية  باألدوات  ملحوظة  استثمارات 
الجديدة  التشغيلية  الوحدات  اثنين من  البنك  المنظومة، حيث أسس 
المعنية بتنفيذ االستراتيجية المخططة وتحقيق النمو المستهدف. 
خطة  ووضع  التحول  استراتيجية  تطوير  على  األولى  الوحدة  وتركز 
عملية لتوسيع أنشطة البنك في سوق إقراض المشروعات الصغيرة 
أعلى  مع  لتتوافق  العمليات  تحسين  مهام  جانب  إلى  والمتوسطة، 
على  والحفاظ  جدد  عمالء  واجتذاب  األداء،  وإدارة  الجودة،  معايير 
للبنك  التجارية  العالمة  تعزيز  إلى  باإلضافة  الحاليين،  العمالء  والء 
والمتوسطة.  الصغيرة  المشروعات  ألصحاب  المفضل  الخيار  باعتباره 
لفئات  وعروض  منتجات  تطوير  مسئولية  الثانية  الوحدة  وتتولى 
ذلك  في  بما  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  قطاع  ضمن  تندرج 
وتقديم  االقتصادية،  والقطاعات  الصناعات  من  لعدد  إقراض  برامج 
غير  الخدمات  خطة  تطوير  جانب  إلى  التمويلية،  المنتجات  من  باقات 
المالية. بالتوازي مع ذلك، عزز البنك قدرات إدارة المشروعات الصغيرة 
ثالث  في  أعمال  تطوير  لخدمات  مراكز  ثالثة  بتأسيس  والمتوسطة 
غير  الخدمات  من  مميزة  باقة  توفر  والتي  القاهرة  خارج  محافظات 
المالية لعمالئها بموجب مبادرة رواد النيل تحت رعاية البنك المركزي 
في  التميز  مركز  القاهرة  بنك  يرعى  كما  النيل.  جامعة  تنفيذ  ومن 
للشركات  القدرات  بناء  لتوفير  وذلك  المبادرة  نفس  بموجب  التصدير 
لتحسين الوصول إلى األسواق الدولية واالستفادة من الدعم الفني 

واالستشارات المقدمة من المركز. 

للبنك  التابعة  األعمال  ومراكز  الوحدات  عدد  يصل  أن  المتوقع  ومن 
في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  إلى 33 مركًزا 
الدراية  لديه  2020، حيث تخضع إلدارة وتشغيل فريق  بنهاية ديسمبر 
والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  تمويل  وآليات  بأسس  الواسعة 
كما  التدريب.  من  مستوى  أعلى  على  عالقات  مديري  جانب  إلى 
سيقوم البنك بتوزيع المراكز والوحدات على المناطق الجغرافية ذات 
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والدلتا  واإلسكندرية  الكبرى  القاهرة  وخاصة  االستراتيجية  األهمية 
ومنطقة قناة السويس وصعيد مصر. كذلك يعمل البنك على تطوير 
بالقاهرة  البنك  فروع  خارج  من  يعملون  العالقات  مديري  من  شبكة 

لخدمة المشروعات متناهية الصغر. 

والخدمات،  المنتجات  باقة  وتوسيع  الجغرافي  االنتشار  مع  بالتوازي 
اتخاذ  مع  مركزي،  غير  ائتماني  نموذج  تطبيق  على  البنك  عكف 
والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  إقراض  إلدارة  جديدة  إجراءات 
على  إجراء  كل  تنفيذ  ومدة  والمسئوليات  المهام  تفصيل  تشمل 
حدة، علًما بأن البنك يعمل على تطوير نظام داخلي جديد لتنظيم سير 
العمل وذلك لدعم متطلبات األنشطة المتنامية لقطاع المشروعات 
وحدات  تأسيس  على  أيًضا  البنك  ويعمل  والمتوسطة.  والصغيرة 
لتقييم مخاطر االئتمان خارج القاهرة لدعم أنشطة تمويل المشروعات 
عملية  لتحديث  البنك  استراتيجية  إطار  في  والمتوسطة،  الصغيرة 

دراسة و منح االئتمان.

تجديد شبكة الفروع 
يتوقع البنك افتتاح 90 فرًعا جديًدا وإعادة توزيع بعض الفروع القائمة 
سوقية  دراسة  أعقاب  في  تأتي  خطوة  وهي   ،2022 عام  نهاية  قبل 
عملية  تشهد  التي  البنك  لفروع  الجغرافي  االنتشار  فاعلية  لتقييم 
تحديث وتجديد شاملة. كما يتوقع أن يتم استبدال ماكينات الصراف 
عام  بنهاية   1150 إلى  للماكينات  الكلي  العدد  وزيادة  القديمة  اآللي 
العاملين  لجميع  داخلي  تدريب  برامج  بعقد  كذلك  البنك  وقام   .2019

بكل الفروع من أجل تعزيز اإلنتاجية وزيادة الوعي بمنتجات البنك. 

استحداث خدمة كبار العمالء
يعتزم بنك القاهرة إطالق خدمة جديدة خالل عام 2019 لتقديم عروض 
جذابة ومنتجات مميزة ألصحاب الثروات وذوي المالءة المالية، حيث 
خالل  من  الشريحة  تلك  من  جدد  عمالء  اجتذاب  على  البنك  يعمل 
ويعمل  لتوقعاتهم.  ترقى  الجودة  فائقة  منتجات  بباقة  إمدادهم 
موزعين   ،40 إلى  لديه  العالقات  إدارة  مسئولي  عدد  رفع  على  البنك 
وتتمثل   ،2019 بنهاية  مصر  أنحاء  بجميع  فرًعا   25 داخل  مكاتب  عبر 
باقة خدمات مصرفية مميزة صممت خصيًصا  مهمتهم في توفير 
نخبة  يضم  فريًقا  البنك  شكل  كما  الشريحة.  تلك  احتياجات  لتلبية 
األعمال  مراكز  من  أنشطتهم  يمارسون  ثروات  إدارة  مستشاري  من 
وذلك  والدلتا،  والبحيرة  واإلسكندرية  القاهرة  في  للبنك  التابعة 
لتقديم االستشارات وفهم االحتياجات المصرفية للعمالء، معتمدين 
وحماية  األموال  إدارة  في  واسعة  خبرات  من  به  يحظون  ما  على 

األصول وأنشطة اإلقراض والفرص االستثمارية.  

التحول الرقمي 
يملك إدارة البنك قناعة راسخة أن تبني أحدث األساليب التكنولوجيا 
يعد  التشغيلية  القطاعات  جميع  عبر  المتطورة  الرقمية  والحلول 
ركيزة محورية ضمن استراتيجيته خالل المرحلة المقبلة، ما من شأنه 

تالئم  منتجات  باقة  توفير  طريق  عن  المستخدم  تجربة  من  يعزز  أن 
احتياجات مختلف الشرائح، إلى جانب خفض فترات االنتظار في الفروع 
خدمة  بمركز  اتصالهم  لدى  للعمالء  ومريحة  سهلة  تجربة  وتوفير 
إطالق  خالل  من  الهدف  ذلك  تحقيق  على  البنك  ويعمل  العمالء. 

خدمة الموبايل واالنترنت البنكي لكال من عمالء الشركات واألفراد.

وفي مسار مواز، يعكف البنك على تطوير منتجات وخدمات ابتكارية 
خالل الشهور والسنوات المقبلة  بالتعاون مع شركات رائدة في مجال 
لتعظيم  االتصاالت في مصر، وذلك  المالية وأبرز شركات  التكنولوجيا 
االستفادة من التطور التكنولوجي والحفاظ على الصدارة في الساحة 
المصرفية من خالل االستحداث الدائم لمنتجات مبتكرة تالئم احتياجات 
الهاتف  بتطوير خدمات محافظ  البنك  قام  اإلطار،  العمالء. وفي هذا 
المحمول لتساهم بذلك في تعزيز مبادرة الشمول المالي في مصر، 
األموال  تحويل  خدمات  للعمالء  المحمول  الهاتف  محافظ  تتيح  حيث 
مباشرة من طرف آلخر واالستفادة من شبكة ماكينات الصراف اآللي 
نقدية  غير  معامالت  عبر  واإليداع  السحب  عمليات  في  للبنك  التابعة 
الدفع  لخدمات  الرقمي  المحول  باعتبارها  تحويل،  شبكة  باستخدام 

باستخدام الهاتف المحمول. 

بطاقة  ومستحقات  القروض  سداد  خدمة  بإطالق  البنك  قام  كما 
بمختلف  القروض  سداد  للعمالء  يتيح  ما  وهو  إلكترونًيا،  االئتمان 
إدارة  وتتوقع  الصغر.  متناهية  القروض  ذلك  ويشمل  أنواعها، 
تقديم  على  يعتمد  القاهرة  لبنك  ذكي  فرع  أول  إطالق   البنك 
للتواصل  الحاجة  دون  التكنولوجيا  باستخدام  المالية  الخدمات 
قدراته  لتطوير  أيضا  البنك  ويسعى  مباشرة.  البنك  موظفي  مع 
وتقييم  إلكترونيا  العمالء  عن  معلومات  تجميع  يخص  فيما 
جدارتهم االئتمانية، وبناء نماذج رياضية لتوفير تقديرات كمية عن 
تمويل  على  الموافقة  عملية  تسريع  جانب  إلى  اإلقراض،  أنشطة 
إلتمامها  الالزم  الوقت  وخفض  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 

المستخدم. تجربة  تعزيز  فضاًل عن 
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والمؤشرات  النتائج 
2018 لعام  التشغيلية 

مثل صافي الدخل من العائد نصيب األسد من معدل نمو 
اإليرادات خالل عام 2018، محقًقا نمًوا سنوًيا قدره %38. 6.5

مليار جنيه مصري





  الخدمات المصرفية للشركات و 
المؤسسات

قام بنك القاهرة بهيكلة وتحديث مجموعة ائتمان الشركات والقروض المشتركة لتزويد عمالئه بباقة متكاملة من حلول 
التمويل االبتكارية التي تساعدهم على تعظيم القيمة وتنمية أعمالهم بمجموعة من أهم القطاعات االقتصادية ذات 

التأثير المحوري على استراتيجية التنمية االقتصادية في مصر

تعد مجموعة ائتمان الشركات والقروض المشتركة جزًءا ال يتجزأ من 
لتنمية  الرئيسية  المصادر  أحد  باعتباره  القاهرة  بنك  أعمال  نموذج 
والمؤسسات  الشركات  أبرز  بخدمة  القطاع   وينفرد  البنك.  إيرادات 
العاملة بمجموعة من أهم القطاعات االقتصادية ذات التأثير الحيوي 
القاهرة  بنك  ويحظى  مصر.  في  االقتصادية  التنمية  مسيرة  على 
بشبكة عالقات وطيدة مع عمالئه من كبرى شركات القطاعين العام 
لتطور  األساسية  الركائز  أحد  منه  يجعل  ما  وهو  المصري،  والخاص 

القطاع المصرفي المصري. 

تتجاوز  )التي  الكبرى  الشركات  بين  البنك  عمالء  قاعدة  وتتنوع 
متعددة  الشركات  وتشمل  جنيه(،  مليون   750 السنوية  إيراداتها 
السنوية  إيراداتها  )تتراوح  المتوسطة  الشركات  وكذلك  الجنسيات، 
تزويد  على  القطاع  ويركز  جنيه(.  مليون  و750  جنيه  مليون   200 بين 
المنتجات المصممة خصيًصا  عمالئه بمجموعة واسعة وفريدة من 
مستويات  مختلف  مع  يتوافق  وبما  عميل  كل  احتياجات  لتالئم 
العامل  المال  رأس  تمويل  حلول  جانب  إلى  المحتملة،  المخاطر 

متوسطة وقصيرة األجل.

ذلك   في  بما  العامل  المال  رأس  تمويل  حلول  إلى  وباإلضافة 
ذات  األجل  قصيرة  والقروض  المكشوف  على  السحب  تسهيالت 
مجموعة  بتقديم  البنك  يقوم  الشيكات،  وشراء  الميسرة  الشروط 
وإعادة  والتخصيم  التجاري  التمويل  ومنها  التجارية  الخدمات  من 
في  الراغبة  الشركات  بأن  علًما  األمانة،  إيصاالت  مقابل  التمويل 
يتم  االستحواذ  عمليات  إتمام  بغرض  الرأسمالية  التوسعات  تمويل 
وعالوًة  المتميزة.  األجل  وطويلة  متوسطة  بالتسهيالت  تزويدها 
القروض  تقديم  صعيد  على  رائدة  بمكانة  البنك  يحظى  ذلك  على 
المشتركة والتمويل الهيكلي باالشتراك مع البنوك األخرى لتمويل 

كبرى الشركات العاملة بالقطاعات االقتصادية الحيوية.

وتمثل الباقة المميزة من الخدمات والمنتجات المصرفية انعكاًسا 
ائتمان  مجموعة  هيكلة  إلعادة  القاهرة  بنك  لخطة  مباشًرا 
وذلك   ،2018 عام  تنفيذها  بدأ  والتي  المشتركة  والقروض  الشركات 
والمؤسسات،  الشركات  كبرى  من  عمالئه  قاعدة  تنمية  بهدف 
تحت  المتخصصة  اإلدارات  من  اثنين  بإطالق  البنك  قام  حيث 
الخدمات  المشتركة  والقروض  الشركات  ائتمان  مجموعة  مظلة 
الدولية  المصرفية  المعامالت  إدارتي  وهما  للشركات،  المصرفية 
استحدث  البنك  بأن  علًما  الهيكلي،  والتمويل  الدين  ترتيب  وإدارة 

وقد  الشركات.  خدمات  كافة  لتولي  جديًدا  قسًما  العام  مطلع  في 
بالتوازي مع تركيزه على االستثمار في  التطورات  البنك تلك  أجرى 
والقروض  الشركات  ائتمان  بمجموعة  العمل  فريق  مهارات  تطوير 
كفاءة  تعزيز  إلى  الرامية  المبادرات  مختلف  إطالق  مع  المشتركة 

وجودة خدمات القطاع خالل عام 2018.
 

أبرز مستجدات عام 2018
 65.3 الشركات  البنك من  لعمالء  الممنوحة  التسهيالت  إجمالي  بلغ 
مليار جنيه بنهاية عام 2018، وهو نمو سنوي بمعدل 66% مقابل 39.4 
مليار جنيه خالل عام 2017. ومن إجمالي التسهيالت المقدمة تم سحب 
وتوظيف حوالي 44.6 مليار جنيه خالل عام 2018 مقابل 23.9 مليار جنيه 
خالل   %68.3 إلى  االستخدام  معدل  بذلك  ليرتفع  السابق،  العام  خالل 

عام 2018 مقابل 60.7% خالل العام السابق.

القطاع،  عمالء  قاعدة  غالبية  الكبرى  والمؤسسات  الشركات  وتمثل 
علًما بأن أعمال القطاع حققت نمًوا ملحوًظا خالل عام 2018، وهو ما 
ينعكس في تقديم تسهيالت لعمالء جدد بمبلغ 12.8 مليار جنيه خالل 
قائمين  لعمالء  االئتمانية  التسهيالت  زيادة  تم  حين  في   ،2018 عام 
البنك  المتوسطة، قام  الشركات  لتبلغ 5.8 مليار جنيه. وفي شريحة 
الجدد بمبلغ 2 مليار جنيه خالل عام 2018،  للعمالء  بتقديم تسهيالت 
مليار   1.4 لتبلغ  الحاليين  للعمالء  المقدمة  التسهيالت  ارتفعت  بينما 

جنيه خالل نفس الفترة.

اإليجابي  المردود  االئتمانية  التسهيالت  محفظة  نمو  ويعكس 
بعد  والسيما   ،2018 عام  خالل  التابعة  اإلدارات  وكفاءة  أداء  لتحسن 
ذوي  من  الجدد  الموظفين  وتعيين  واستقطاب  العمل  فريق  تطوير 
الكفاءة والخبرة، باإلضافة إلى تحسين كفاءة القطاع وإعادة تنظيم 
الجديدة  واألقسام  اإلدارات  وإطالق  استحداث  وكذلك  أعماله  نموذج 
التي تم إنشاؤها وتكليفها بتنمية أعمال مجموعة ائتمان الشركات 

والقروض المشتركة.

المشتركة  والقروض  الشركات  ائتمان  مجموعة  قامت  وقد 
التسهيالت  محفظة  إلدارة  جديد  نموذج  وتبني  باستحداث 
لتعزيز  حاسمة  خطوات  اتخاذ  تم  كما   ،2018 عام  خالل  االئتمانية 
البنك  حصة  وتعظيم  الحاليين  للعمالء  القطاع  مبيعات  وتنمية 
قام  الخلفية،  هذه  وعلى  للشركات.  المصرفية  الخدمات  بسوق 
ترتيب  وإدارة  الدولية  المصرفية  المعامالت  إدارة  بتأسيس  البنك 
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الدين والتمويل الهيكلي، حيث تتولى األولى عمليات أمانة الحفظ 
الرقمية،  الحلول  وتقديم  النقد  إدارة  ومنتجات  التجاري  والتمويل 
ترتيب  ألنشطة  الرئيسي  المنسق  بدور  الثانية  تقوم  حين  في 
الدين  هيكلة  وإعادة  ترتيب  صفقات  وتنفيذ  المشتركة  الديون 

االستشارية. الخدمات  وتقديم 

ترتيب الدين والتمويل الهيكلي 
الدين  ترتيب  إدارة  بتأسيس   2018 عام  خالل  القاهرة  بنك  بادر 
الشركات  ائتمان  مجموعة  مظلة  تحت  الهيكلي  والتمويل 
توفير  في  اإلدارة  مسئوليات  تتمثل  حيث  المشتركة،  والقروض 
االحتياجات  لتلبية  األجل  وطويلة  ومتوسطة  قصيرة  التمويالت 
في  بما  مختلفة،  فترات  على  الشركات  لمختلف  المتنوعة  المالية 
عمليات  قبل  ما  وتمويل  والتوريق  االستحواذ  صفقات  تمويل  ذلك 
تسهيالت  اإلدارة  تقدم  كما  التمويالت.  من  وغيرها  العام  الطرح 
االستحواذ  وقروض  الهيكلي  التمويل  منتجات  بين  تتنوع  أخرى 
إدارة  وتحظى  المشتركة.  القروض  وكذلك  المشروعات  وتمويل 
الدين والتمويل الهيكلي بنموذج أعمال شامل يمكنها من  ترتيب 
صعيد  على  المالية  االستشارات  خدمات  وتقديم  الصفقات  تنفيذ 
الدين وجذب رؤوس األموال، فضاًل عن تقديم خدمة  ترتيب  صفقات 

.)escrow services( حسابات الضمان

في  المشاركة  المصرفية  المؤسسات  أبرز  من  القاهرة  بنك  ويعد 
إعداد وترتيب القروض المشتركة وكذلك هيكلة التمويالت للشركات 
والمؤسسات العاملة بالقطاعات االقتصادية الرئيسية في مصر، حيث 
ترتيب  على  بقدرته  ويتمتع  ضخمة  رأسمالية  بقاعدة  البنك  يحظى 
التمويالت الكبيرة باالشتراك مع جهة واحدة أو جهات متعددة، األمر 
الذي يمنح البنك ميزة تنافسية وقدرة على تقديم باقة شاملة من 

خدمات التمويل في السوق المصري. 

في  بالتوسع  الهيكلي  التمويل  فريق  تكليف  تم  2018؛  عام  وخالل 
ترتيب القروض المشتركة مع تطبيق مجموعة من التدابير واآلليات 
الداعمة لتلك التوسعات. وعلى هذه الخلفية قام البنك بتعيين فريق 
من أبرز الكوادر المهنية من ذوي الدراية والخبرة العميقة بمجاالت 
تمويل الشركات واالستثمار، مما عزز قدرة بنك القاهرة على ترسيخ 
الخدمات.  لتلك  المقدمة  المصرفية  المؤسسات  أبرز  بين  مكانته 
ويأتي ذلك في إطار أهداف البنك لتقديم باقة شاملة من الخدمات 
الشركات  احتياجات  لتلبية  بعناية  المصممة  والمنتجات  المصرفية 

t
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* اإلجمالي العام لمحفظة التسهيالت االئتمانية بقطاع الشركات والمؤسسات

تطور األصول
)مليار جنيه(

إجمالي القروض المقدمة للشركات والمؤسسات 
حسب القطاع

36.3% القطاع العقاري

26.7% قطاع البترول والغاز الطبيعي

12.4% قطاع النقل

5.6% المؤسسات المالية

3.9% قطاع األغذية والزراعة

15.3% قطاعات أخرى
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التقليدية  التمويل  بخدمات  بدًءا  الحيوية  القطاعات  بجميع  العاملة 
والبسيطة ووصواًل إلى هيكلة وترتيب القروض الضخمة.

وقد اتخذت إدارة البنك خطوات حاسمة من أجل تقديم خدمات القطاع 
وفقًا ألعلى مستوى وبما يرقى لتوقعات العمالء، حيث قامت بإعادة 
العمليات  بإدارة  المختصة  المشتركة  القروض  ترتيب  وحدة  هيكلة 
الهيكلي  التمويل  أعمال  دعم  أجل  من  وذلك  الصفقات،  وتنفيذ 

وصفقات ترتيب القروض المشتركة.  

وقد رصد البنك نمو حجم األعمال وعدد العمالء بعد التحديثات األخيرة 
اإلدارة خالل عام  الهيكلي، حيث نجحت  والتمويل  الدين  ترتيب  بإدارة 
2018 في إتمام صفقات تمويلية كبرى بلغت قيمتها اإلجمالية 9.31 
العمالء  قاعدة  وتنويع  تنمية  على  اإلدارة  ركزت  كما  جنيه.  مليار 
مختلف  لخدمة  التنافسية  مكانته  وتعزيز  البنك  ريادة  لترسيخ 
التمويالت  محفظة  حجم  بأن  علًما  مصر،  في  االقتصادية  القطاعات 
ارتفع بواقع 6.44 مليار جنيه خالل عام 2018، وهو ما يعادل 36.5% من 
إجمالي نمو محفظة قروض الشركات خالل عام 2018، والتي ارتفعت 

بواقع 17.63 مليار جنيه عن العام السابق.

قطاع خدمات الشركات
 2018 عام  خالل  الشركات  خدمات  إدارة  القاهرة  بنك  استحدث 
والقروض  الشركات  ائتمان  مجموعة  بين  الوصل  حلقة  باعتبارها 
المشتركة  من ناحية وعمالء البنك من ناحية أخرى. وتقوم اإلدارة 
بما  بهم  الخاصة  العمليات  متابعة  و  العمالء  استفسارات  بتلقي 
يضمن تزويدهم بمستوى خدمة فائقة الجودة, مما يعزز مستوى 
للعمالء،  اليومية  االحتياجات  تلبية  على  القطاع  وقدرة  الكفاءة 
إلى  الرامية  البنك  جهود  لدعم  أساسية  ركيزة  القطاع  يجعل  وبما 

األجل.  استراتيجيته طويلة  أهداف  تحقيق 

القطاع  يقوم  البنك،  عمالء  مع  األولى  التواصل  نقطة  وباعتبارها 
اليومية  االحتياجات  بتلبية  المختصين  المسئولين  فريق  بتكليف 
العمليات  إدارة  على  يركز  المختصين  فريق  بأن  علًما  عميل،  لكل 
بالمنتجات  الخاصة  المعلومات  توفير  ذلك  في  بما  اليومية 
األسئلة  على  واإلجابة  التوضيحات  وتوفير  الشكاوى  وتلقي 
كما  وإجراءاتها.  المعامالت  بتنفيذ  الخاصة  واالستفسارات  العامة 
ائتمان  مجموعة  كفاءة  تعظيم  من  التأكد  على  القطاع  يعمل 
اإلجراءات  توحيد  عبر  عام  بوجه  المشتركة  والقروض  الشركات 
المعنية،  األطراف  جميع  احتياجات  لتلبية  الالزمة  الزمنية  والفترة 
تحسين  لضمان  التشغيلية  واإلجراءات  المعايير  أحدث  تطبيق  مع 
الشركات  خدمات  قطاع  ويقوم  مستمرة.  بصفة  الكفاءة  مستوى 
المقدمة  الخدمات  ودراسة  لتحليل  الحديثة  التكنولوجيا  بتوظيف 
منصات  تلعب  حين  في  للعمالء،  القيمة  تعظيم  من  يمكنها  وبما 
على  المسئولين  فريق  مساعدة  في  هاًما  دوًرا  الفوري  التواصل 

تقديم حلول فورية وسريعة. 

قطاع المؤسسات المالية
أكثر  مع  البنك  عالقات  إدارة  المالية  المؤسسات  قطاع  يتولى 
في  بما  والدولية،  المحلية  الساحتين  على  مالية  مؤسسة   600 من  
وصناديق  الصادرات  ائتمان  ووكاالت  التأمين  وشركات  البنوك  ذلك 
تمويل  وشركات  االستهالكي  التمويل  وشركات  االستثمار 

والتمويل  التخصيم  شركات  وكذلك  الصغر  متناهية  المشروعات 
العقاري. ويهدف القطاع إلى تسهيل األعمال الدولية لعمالء البنك، 
التجاري وحلول  التمويل  بباقة من خدمات  تزويدهم  وذلك من خالل 
التخصيم.  وخدمات  المخاطر  مشاركة  اتفاقيات  إلى  باإلضافة  الدفع 
كما يتولى القطاع تنمية عالقات البنك مع المؤسسات المتخصصة 
بالخارج  المصريين  تحويالت  زيادة  األموال بهدف  تحويل  في خدمات 

باعتبارها ركيزة محورية لالقتصاد المصري.

وبالتوازي مع جهود البنك إلعادة هيكلة كافة القطاعات المصرفية، 
قطاع  الخبرة  ذوي  من  مجموعة  بتعيين   2018 عام  خالل  البنك  قام 
المؤسسات المالية، مع إجراء العديد من التغييرات على استراتيجيات 
مع  للتعامل  خاصة  إدارة  تأسيس  ذلك  وتضمن  القطاع.  وهيكل 
التوسع  في  البنك  نجح  كما  المصرفية.  غير  المالية  المؤسسات 
بشبكة البنوك المراسلة والمؤسسات المالية  خالل عام 2018، وذلك 

من خالل إقامة عالقات مصرفية جديدة خاصة  باألسواق األفريقية.

 المعامالت المصرفية الدولية
قام البنك بإنشاء قطاع المعامالت المصرفية الدولية في يناير 2018، 
بمجاالت  ريادته  وتعزيز  البنك  مكانة  بترسيخ  المكلفة  اإلدارة  وهي 
و  السيولة  وإدارة  التجاري  والتمويل  المالية  األوراق  حفظ  أمانة 
استقطاب  على  البنك  حرص  وبالتالي  النقدية،  الحلول  و  التدفقات 
وتعيين أكفأ الكوادر من الخبراء الماليين من أجل تطوير وتبني أحدث 
النظم التشغيلية والتأكد من تزويد عمالء البنك بالحلول والمنتجات 
فائقة الجودة. وقد لعب القطاع دوًرا حيوًيا في دعم جميع قطاعات 
البنك خالل العام الماضي وساهم في تحقيق أهداف البنك بتقديم 
باقة من الحلول المصممة خصيًصا لتلبية مختلف احتياجات العمالء، 
يتميز  القاهرة  ببنك  الدولية  المصرفية  المعامالت  قطاع  بأن  علًما 
المنتجات  استحداث  في  االستثمار  على  بتركيزه  األخرى  البنوك  عن 

االبتكارية والحلول المصرفية الرقمية.

وقد بدأ القطاع خالل عام 2018 تقديم حلول إدارة السيولة و التدفقات 
النقدية لعمالء البنك بهدف مساعدتهم على تحسين دورة التدفقات 
تحسين  في  مميًزا  أسلوًبا  يتبنى  حيث  عائداتهم،  وتعظيم  النقدية 
الدورية النقدية سواء للمتحصالت أو المدفوعات، وكذا سداد االلتزامات 
للعمالء, إلى جانب اإلدارة األمثل للسيولة من خالل حزمة من المنتجات 
ذات فترات سداد و عوائد مختلفة تتماشى مع كافة احتياجات العمالء

باستحداث  الدولية  المصرفية  المعامالت  قطاع  قام  آخر  جانب  ومن 
وتقديم باقة متكاملة من خدمات وحلول التمويل التجاري التقليدية 
جميع  خالل  العمالء  لمساعدة  الهيكلي  والتمويل  التقليدية  غير  و 
مراحل دورة األعمال التجارية وبالتالي تعظيم القيمة. ويقوم القطاع 
العامل  المال  رأس  دورة  تحسين  في  تساهم  التي  الحلول  بتوفير 
الذاتية  مصادرهم  من  النمو  خطط  تمويل  من  العمالء  وتمكن 
يوفر  كما  بسرعة.  المخزون  تدوير  مع  المستحقة  أموالهم  وتحصيل 
مساعدة  أجل  من  الشحن  بعد  وما  قبل  ما  تمويل  خدمات  القطاع 
وإدارة  النقدية  التدفقات  دورة  تحسين  على  التصدير  مشروعات 
خيارات  تقديم  إلى  باإلضافة  الداخلية،  بالتجارة  المتعلقة  المخاطر 
مرنة إلدارة رأس المال العامل ضمن حلول تمويل الواردات، والتي يتم 
تصميمها بهدف مساعدة العمالء على زيادة التدفقات النقدية عبر 

تقليص الفجوة الزمنية بين معامالت السداد والتحصيل.
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والتمويل  النقدية  التدفقات  و  السيولة  إدارة  حلول  إلى  وباإلضافة 
التجاري، يقوم قطاع المعامالت المصرفية الدولية بتزويد عمالئها 
بباقة  المالية  المالءة  أصحاب  من  واألفراد  الكبيرة  الشركات  من 
الحفظ  أمانة  مثل  المالية  األوراق  خدمات  من  الجودة  فائقة 
وخدمات  الضمان  إيداع  وحسابات  الضمان  وحسابات  والمقاصة 
المالية.  األوراق  وإيداع  الوكالة  وحلول  الكبيرة،  للشركات  االعتماد 
خالل  من  المنتجات  من  المتنوعة  المجموعة  تلك  تسويق  يتم  كما 
فريق متخصص في مجاالت تطوير األعمال، حيث يعمل الفريق عن 
من  القاهرة  لبنك  السوقية  الحصة  لزيادة  سعًيا  العمالء  مع  كثب 
مديري  بمساعدة  الفريق،  ويضمن  ومبتكرة.  مصممة  حلول  خالل 
الشاملة  الدراسة  خالل  من  العمالء  مع  أعماله  سالمة  العالقات، 
تحديد  مع  عميل  بكل  الخاصة  التوريد  وسلسلة  النقدية  لدورة 
الثغرات ذات الصلة أو األموال الزائدة في دورة رأس المال العامل.

المكتب التمثيلي باإلمارات
التعاون  مجلس  في  بأعماله  للتوسع  البنك  مساعي  إطار  في 
البنك  موافقة  بطلب   2018 مارس  في  القاهرة  بنك  قام  الخليجي، 
حيث  اإلمارات،  بدولة  له  تمثيلي  مكتب  الفتتاح  اإلماراتي  المركزي 
حصل البنك على الموافقات النهائية الفتتاح المكتب في يناير 2019 
على  والقوي  المباشر  التواجد  ذات  البنوك  طليعة  في  بذلك  ليكون 

الساحة اإلقليمية.

الطموحة  النمو  استراتيجية  أهداف  إطار  في  الخطوة  وتأتي 
في  الجديد  التمثيلي  المكتب  يساهم  حيث  البنك،  يتبناها  التي 
التعاون  اإلمارات وأسواق مجلس  البنك في دولة  بأعمال  التوسع 
الشركات  من  عمالئه  قاعدة  خدمة  إلى  باإلضافة  الخليجي، 
يعتزم  ثم  ومن  المنطقة.  أسواق  في  االستراتيجيين  والشركاء 
من  عمالئه  قاعدة  تنمية  في  التمثيلي  مكتبه  توظيف  البنك 
الكبيرة  والشركات  السيادية  الثروة  وصناديق  المالية  المؤسسات 
أصحاب  من  األفراد  العمالء  وكذلك  الصرافة،  وشركات  والعائلية 
االستثمار  فرص  من  االستفادة  في  يرغبون  ممن  المالية  المالءة 

المصري. السوق  يطرحها  التي 

المقر  عن  بالنيابة  األعمال  مباشرة  الجديد  المكتب  يتولى  وسوف 
البيانات  وتوفير  أعمال جمع  ذلك  بما في  بالقاهرة،  للبنك  الرئيسي 
بأسواق  البنك  عمالء  لقاعدة  الدعم  وتقديم  البحوث  وأنشطة 
باعتباره  األخرى  الداخلية  اإلدارية  باألنشطة  القيام  مع  المنطقة 
منهج  بتطبيق  العمل  فريق  يقوم  وسوف  للبنك.  اإلقليمي  المقر 
يركز على تعزيز خدمة العمالء في أسواق المنطقة عبر إتاحة كافة 
خدمات بنك القاهرة وزيادة تدفقات االستثمار إلى السوق المصري 
مجلس  بدول  السوقية  حصته  وتنمية  البنك  مكانة  ترسيخ  مع 
الجديد  المكتب  في  البنك  ممثلي  يقوم  وسوف  الخليجي.  التعاون 
إلجراء  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  باإلمارات  البنك  عمالء  بزيارة 
التنظيمية لكل  النافية للجهالة وفًقا للمعايير والقوانين  الدراسات 
دولة، إلى جانب تقديم كافة خدمات ووظائف الدعم لعمليات البنك 

بمقره الرئيسي في القاهرة.

االستراتيجية التطلعية
وتنفيذ  أعماله  نموذج  تطوير  مواصلة  إلى  القاهرة  بنك  يتطلع 
مؤسسة  إلى  والتحول  المقبل  العام  االستراتيجية  أهدافه 
الشركات  كبرى  من  واسعة  قاعدة  خدمة  في  رائدة  مصرفية 
والمؤسسات المالية، مع تنمية الحصة السوقية لمجموعة ائتمان 

الشركات والقروض المشتركة . 

إلى  تهدف  طموحة  نمو  استراتيجية  تبني  ضوء  في  ذلك  ويأتي 
تحقيق رؤية وأهداف البنك للقيام بدور رئيسي في ترتيب التسهيالت 
االئتمانية وهيكلة الديون للشركات وبالتالي المساهمة بشكل فعال 
في دفع عجلة التنمية االقتصادية في مصر. كما يعتزم البنك التوسع 
المصرفية  الخدمات  على  التركيز  مع  المحلية  الساحة  على  بأعماله 
للشركات عبر تأسيس مقرات فرعية متخصصة في خدمة الشركات، 
أن  المقرر  ومن  والقناة.  الدلتا  ومحافظات  اإلسكندرية  في  وذلك 
المقدمة  التمويل  بخدمات  كبيرة  توسعات  المقبلة  الفترة  تشهد 
االقتصادية  اإلصالحات  ضوء  في  التصدير  بمجال  العاملة  للشركات 
التي نفذتها الحكومة وما صاحب ذلك من زيادة التركيز على تنمية 
والشركات  المقاوالت  شركات  كبرى  استهداف  عن  فضاًل  الصادرات، 
ضخمة  مشروعات  بمحفظة  يحظون  ممن  الجنسيات  متعددة 
المتجددة. وعلى  والطاقة  الحاويات  ونقل  والشحن  الطاقة  بقطاعات 
صعيد الشركات المتوسطة، سيركز البنك على خدمة مجموعة كبيرة 
يتناسب مع مستوى  المتوسطة وبما  الشركات  ومنتقاه بعناية من 

المخاطر المالئم وفًقا لسياسات المخاطر بالبنك. 

المنتجات  باقة  من  استفادته  تعزيز  القطاع  يعتزم  آخر  جانب  ومن 
والخدمات التنافسية التي يقدمها في الحد من تأثير الضغوط السوقية 
وزيادة الطلب على منتجاته، وذلك بهدف جذب عمالء جدد من الشركات 
باستقرار  المتميزة  االقتصادية  القطاعات  في  العاملة  والمؤسسات 
كما  األدوية.  وقطاع  والمشروبات  األغذية  قطاع  مثل  الطلب  معدالت 
سيركز البنك على توظيف خطة التطوير التي تتبناها الحكومة المصرية 
في تقديم خدمات التمويل والتسهيالت االئتمانية للقطاعات االقتصادية 

التي تستهدف الحكومة دعمها واالستثمار بها.

ويلتزم بنك القاهرة بتحقيق التكامل بين األنظمة واإلدارات الخاصة 
بتأسيس  البنك  قيام  في  ذلك  ينعكس  إذ  العمالء،  مختلف  بخدمة 
تلك  بدعم  سيقوم  البنك  بأن  علًما  الشركات،  بخدمات  مختصة  إدارة 
المصرفية  الخدمات  من  واسعة  مجموعة  تقديم  خالل  من  اإلدارات 
الشركات،  من  العمالء  خدمة  على  تركيًزا  واإللكترونية  الرقمية 
إلى  العمالء  قاعدة  لتقسيم  الالزمة  البيانات  بدورها  ستتيح  والتي 
على  وعالوًة  حدة.  على  شريحة  كل  احتياجات  وتلبية  محددة  شرائح 
وتقليص  العمالء  خدمة  مستوى  تحسين  على  البنك  يعكف  ذلك 
الفترة الزمنية لتنفيذ طلبات العمالء بهدف زيادة مبيعات المنتجات 
والخدمات المصرفية للعمالء الحاليين وتنمية أعمال كل عميل مع 
بتجربة  العمالء  لتزويد  يتبناه  الذي  المنهج  من  مستفيًدا  البنك، 

مصرفية عالية الجودة وترقى لتوقعاتهم.
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ترتيب الدين والتمويل الهيكلي 
تمكنه  رائدة  بمكانة  الهيكلي  والتمويل  الدين  ترتيب  فريق  يتمتع 
أنشطة  بمختلف  العميقة  ودرايته  الواسعة  خبرته  توظيف  من 
التمويل بما في ذلك توفير حلول التمويل الهيكلي وترتيب القروض 
مستفيًدا  المالية،  واالستشارات  الوكالة  خدمات  وتقديم  المشتركة 
من قاعدته الرأسمالية الضخمة ومكانته الراسخة بالسوق المصري. 
وسيعمل الفريق على تعزيز ريادة بنك القاهرة في مجاالت التمويل 
الهيكلي وتمويل المشروعات عبر تولي إدارة وتنفيذ كبرى صفقات 
الرئيسية  األهداف  من  باعتباره  الصفقات،  من  وغيرها  الدين  ترتيب 
فريق  سيركز  كما  البنك.  يتبناها  التي  األجل  طويلة  لالستراتيجية 
ترتيب الدين والتمويل الهيكلي على تقديم الحلول المالية المصممة 
بالتوازي مع االضطالع بدور  لتلبية احتياجات مختلف العمالء  خصيًصا 

أكبر في خدمات الوكالة وصفقات ترتيب الديون  خالل العام المقبل.

المعامالت المصرفية الدولية
الدولية  المصرفية  المعامالت  قطاع  حققها  التي  النجاحات  تعكس 
خالل عامها األول مدى أهمية منهج البنك لتحسين خدمة العمالء 
وتزويدهم بتجربة مصرفية مميزة, و العمل على تقديم المزيد من 
الرقمية  و  التكنولوجية  الخدمات  بأفضل  العمالء  تزويد  و  الحلول 
البنك  جهود  أولى  الدولية  المصرفية  المعامالت  قطاع  يمثل  حيث 
و  اإللكترونية  المصرفية  بالخدمات  الشركات  من  عمالئه  تزويد  نحو 
الرقمية وتعميمها على باقي القطاعات. باإلضافة إلى ذلك يسعى 
القطاع إلى طرح باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات تشمل كل من 
النقدية والسيولة والتمويل التجاري واألوراق المالية، مما سيثمر عن 
ترسيخ مكانة البنك بالسوق مع تحسين تصنيفه على مستوى جميع 
المؤسسات المالية. وفي إطار مساعي البنك لتقديم باقة متكاملة 
اإللكترونية،  القنوات  باستخدام  الرقمية  المصرفية  الخدمات  من 
على  يركز  منهج  وتطبيق  بتبني   2019 عام  خالل  القطاع  سيقوم 
التوسع في الشمول المالي وتطوير باقة المنتجات وتجميعها تحت 

مظلة منصة رقمية واحدة .

المكتب التمثيلي باإلمارات
يعتزم المكتب التمثيلي بدولة اإلمارات خالل عام 2019 زيادة التركيز 
تدفق  وزيادة  اإلماراتي  السوق  من  جدد  عمالء  استقطاب  على 
األعمال من اإلمارات إلى مصر، وذلك قبل التوسع بمحفظة أعماله 
الرئيسي  الهدف  بأن  علًما  وعمان،  والكويت  السعودية  بأسواق 
للمكتب الجديد يتمثل في زيادة الوعي والدراية بعالمة البنك في 
اإلمارات وأسواق مجلس التعاون الخليجي وكذلك تأسيس شراكات 
العاملة  والشركات  المؤسسات  كبرى  من  العمالء  مع  قوية 
إسهامات  رصد  المقرر  ومن  المستهدفة.  االقتصادية  بالقطاعات 
ائتمان  مجموعة  أعمال  نمو  معدل  قياس  عبر  التمثيلي  المكتب 
من  المكتب  أداء  تقييم  جانب  إلى  المشتركة،  والقروض  الشركات 
وقيمة  حجم  إجمالي  مثل  الرئيسية  المؤشرات  من  مجموعة  خالل 
التمثيلي  المكتب  بواسطة  مصر  إلى  تحويلها  تم  التي  األموال 
وكذلك حجم أنشطة التمويل التجاري التي تم تسجيلها من أسواق 
المنطقة واألعمال التي تم تحويلها إلى المقر الرئيسي بمصر من 

التمثيلي. المكتب  خالل 
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   خدمات التجزئة المصرفية وتمويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نجح بنك القاهرة في التحول إلى مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات المصرفية فائقة الجودة لخدمة أكثر من 3 مليون 
عميل تجزئة بفضل الخبرة المصرفية الواسعة التي يحظى بها وسجل إنجازاته في خدمة العمالء من األفراد والشركات 

الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ببنك  الرئيسية  التشغيلية  القطاعات  أحد  المصرفية  التجزئة  تمثل 
أكثر من 3 مليون عميل من خالل  البنك بخدمة  القاهرة، حيث يقوم 
لتلبية  خصيًصا  المصممة  المصرفية  والخدمات  بالمنتجات  تزويدهم 
احتياجاتهم المختلفة. وبالتوازي مع نمو عدد المصريين ممن يتمتعون 
بتغطية الخدمات المصرفية، نجح القطاع في تنمية منتجاته وخدماته 
من  وابتكارية  متكاملة  باقة  حالًيا  لتشمل  التقليدي  النطاق  خارج 
الشخصية  القروض  ذلك  في  بما  االدخار  وحلول  االئتمانية  المنتجات 
السيارات والتمويل  الحكومة وقروض  الشخصية لموظفي  والقروض 
باإلضافة  التوفير   وحسابات  الجارية  الحسابات  إلى  باإلضافة  العقاري، 
إلى شهادات وودائع ألجل بأسعار عائد تنافسي، علًما بأن خدمات القطاع 
لتلبية  المبتكرة  والحلول  الخدمات  من  إلكترونية  بمنصة  مدعوًمة 

احتياجات السوق المستمرة في التطور.

يعد بنك القاهرة من المؤسسات المالية الرائدة في تقديم الخدمات 
البنك بتوفير  المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم 
تنمية  على  تساعدهم  التي  والمنتجات  الخدمات  من  مجموعة 
رؤية  أهداف  ضمن  بها  المكلف  المهام  إطار  في  وذلك  أعمالهم، 
تمويل  قطاع  ركز  وقد  الشركات.  من  الشريحة  تلك  لدعم   2030 مصر 
الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه في عام 2016 على توفير 
االقتصادية  القطاعات  بمختلف  العاملة  للشركات  التمويل  خدمات 
عجلة  دفع  في  المساهمة  على  قدرتها  لتعزيز  سعًيا  الحيوية، 
خدمة  على  القطاع  يركز  عام  وبوجه  مصر.  في  االقتصادية  التنمية 
الشركات العاملة في القطاعات الصناعية والزراعية وأنشطة التصدير 
والشركات التي تتخصص في توفير البدائل العملية لالستيراد، وذلك 
ممن  األخرى  واإلدارات  الفروع  بجميع  المباشر  التواجد  خالل  من 
يعملون على تلبية مختلف احتياجات العمالء من الشركات الصغيرة 
من  شاملة  باقة  تقديم  عبر  المنشأ،  حديثة  والشركات  والمتوسطة 
الحلول التمويلية وغير التمويلية وخدمات اإلقراض المتخصص وحلول 
وحلول  والخزانة  النقد  إدارة  خدمات  إلى  باإلضافة  البديلة،  التمويل 

التمويل التجاري.

ومن جانب آخر، يعد البنك من أبرز الكيانات الرائدة في تقديم خدمات 
التمويل ألصحاب المنشآت متناهية الصغر، حيث كان أول بنك مصري 
البنك المركزي بإطالق  يعمل على تعزيز الشمول المالي قبل قيام 
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التمويالت المقدمة لعمالء التجزئة )مليار جنيه مصري(

األخرى  البنوك  مطالبة  مع  الصغر  متناهية  الشركات  دعم  مبادرة 
بتطبيقها. وقد قام البنك بتأسيس قطاع متكامل من خدمات تمويل 
تنمية أعمال هذا  الصغر في عام 2002 ونجح في  الشركات متناهية 
القطاع ليحتل المركز األول في سوق التمويل متناهي الصغر بحصة 
30%. ويقوم البنك بخدمة عمالئه من الشركات والمشروعات متناهية 
الصغر من خالل 125 مكتب خدمة في 26 محافظة، علًما بأن عمليات 
عدد  تجاوز  بينما   ،%50 تتجاوز  سنوية  نمو  معدالت  سجلت  القطاع 
العمالء النشطيين 210 ألف عميل بنهاية عام 2018، فيما يعكس حرص 

البنك على أن يكون شريًكا جديًرا بالثقة عبر تلبية أهداف عمالئه.
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أبرز مستجدات عام 2018

تجربة وخدمة العمالء 
يركز البنك منذ نشأته على خدمة وتلبية احتياجات العمالء من األفراد،  
عام  خالل  طموحة  استراتيجية  وتنفيذ  تبني  إلى  البنك  دفع  ما  وهو 
2018 تهدف إلى تقديم باقة من المنتجات المصرفية واألدوات المالية 
المتطورة، والمصممة خصيًصا لتلبية احتياجات قاعدة عمالئه المتزايدة 
من األفراد مع تزويدهم بتجربة مصرفية مميزة، مستفيًدا من درايته 

العميقة بتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعمالء من األفراد.

وقام البنك أيًضا خالل عام 2019 بتنفيذ استراتيجية لتقسيم قاعدة عمالئه 
والخدمات  المنتجات  وتقديم  استحداث  بهدف  مختلفة  شرائح  إلى 
والحلول االبتكارية التي تلبي احتياجات كل شريحة بداًل من التركيز على 
تقديم منتجات وخدمات جديدة بوجه عام. وقد أثمرت تلك االستراتيجية 
أصحاب  من  عميل  ألف   15 ثروات  إلدارة  متكاملة  منصة  تطوير  عن 
العمالء  ثرواتهم حوالي 38% من ودائع  والتي تمثل  المالية،  المالءة 
األفراد وبما يعادل 28% تقريًبا من إجمالي قيمة الودائع بالبنك. كما قام 
البنك بتأسيس فريق احترافي من مسئولي إدارة العالقات لخدمة تلك 
الشريحة من العمالء، علًما بأن البنك يعمل حالًيا على تحديث مجموعة 

من الفروع المختارة لتضم صاالت خاصة لخدمات إدارة الثروات.

تحسين باقة المنتجات
كثف بنك القاهرة جهوده خالل عام 2018 على تعزيز جودة باقة الخدمات 
عبر  الخاص  القطاع  شركات  موظفي  من  عمالئه  لجميع  المقدمة 
تزويدهم بمجموعة من المنتجات والخدمات مثل تمويل شراء السيارات 
وبطاقات االئتمان والقروض الشخصية. وقد أثمرت جهود البنك عن نمو 
محفظة تمويالت شراء السيارات بمعدل سنوي 35% لتبلغ 1.8 مليار جنيه 
بنهاية عام 2018، مما انعكس على نمو حصته بسوق تمويل السيارات 
إلى أكثر من 9% خالل نفس الفترة. كما ارتفعت قيمة محفظة القروض 
الشخصية المقدمة بمعدل سنوي 140% إلى 2.4 مليار جنيه بنهاية عام 
2018، في حين ارتفعت إجمالي قيمة قروض التمويل العقاري المقدمة 
يعادل  ما  أو  العام،  بنهاية  جنيه  مليار   1.7 لتسجل   %90 سنوي  بمعدل 
حصة سوقية بنسبة 10%.، كما واصل البنك تعزيز جودة خدماته المقدمة 
حيث  الشخصية،  القروض  في  المتمثلة  الحكومي  القطاع  لموظفي 
ارتفعت قيمة محفظة القروض إلى 13.1 مليار جنيه بنهاية عام 2018 أو 

ما يعادل حصة سوقية بنسبة %37.

ومن جانبب آخر نجح البنك في التوسع بتشكيلة البطاقات المصرفية 
خارج النطاق التقليدي لبطاقات االئتمان والخصم المباشر والبطاقات 
خالل   "World Elite Mastercard" بطاقة  أطلق  حيث  الدفع،  مسبقة 
المصدرة  للبطاقات  االئتمانية  األرصدة  إجمالي قيمة  وبلغ  عام 2018، 
 Arsenal خالل العام 9.1 مليون جنيه. وقام البنك كذلك بإطالق بطاقات
االئتمانية وبطاقات Arsenal للخصم المباشر )بطاقتي Arsenal مسبقة 
اتفاقية  توقيع  عقب  االئتمانية(   Arsenal Titanium وبطاقات  الدفع 
شراكة حصرية مدتها ثالث سنوات مع نادي األرسنال لكرة القدم لمدة 
ثالث سنوات. وقد بلغت قيمة محفظة بطاقات االئتمان المقدمة 197 
مليون جنيه في نهاية عام 2018، وهو نمو سنوي بنسبة 54% أو ما 
يعادل 25.082 بطاقة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد بطاقات االئتمان 

المقدمة إلى 69.008 بطاقة خالل عام 2018 بزيادة سنوية %18. 

وعلى صعيد أنشطة اإليداعات، ارتفع إجمالي قيمة ودائع العمالء بمعدل 
سنوي 7.5% ليبلغ 131.3 مليار جنيه خالل عام 2018، مما أثمر عن وصول 
إجمالي أرصدة حسابات التوفير إلى 41 مليار جنيه، كما بلغت  قيمة أرصدة 
الحسابات الجارية 16.6 مليار جنيه، فضاًل عن نمو إجمالي أرصدة الودائع 
ألجل لتسجل 20 مليار جنيه خالل عام 2018، مع نمو إجمالي قيمة شهادات 
اإليداع إلى 51.8 مليار جنيه. ويعد ذلك  شهادًة على قوة وتنوع تشكيلة 
نجح  المصرفي،  التأمين  قطاع  أنشطة  صعيد  وعلى  القطاع.  منتجات 
القطاع في تنمية إجمالي قيمة محفظة منتجات التأمين المصرفي 

إلى 175 مليون جنيه خالل عام 

شبكة الفروع وماكينات الصراف اآللي 
الفروع  مواقع  لتحديد  دقيقة  استراتيجية  بتنفيذ  القاهرة  بنك  قام 
المناطق  في  حجًما  األكبر  الفروع  إنشاء  من  التأكد  أجل  من  الجديدة 
التي تتسم بارتفاع اإلقبال والطلب على خدمات البنك، إلى جانب إنشاء 
العديد من الفروع األخرى خارج المناطق الرئيسية التي يعمل بها مثل 
القاهرة واإلسكندرية من أجل ضمان تلبية الطلب المرتفع في المناطق 
األخرى، علًما بأن البنك توسع بشبكة ماكينات الصراف اآللي لتتجاوز 698 
ماكينة بنهاية عام 2018. كما بدأ البنك في تجديد شبكة الفروع لتعكس 
التحسينات الجارية على الهوية المؤسسية لبنك القاهرة، وذلك ضمن 

أهداف خطة البنك لتطوير وتحديث عالمته التجارية.
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ماكينات  لشبكة  التكنولوجية  البنية  تحديث  عمليات  البنك  بدأ  وقد 
وتشجيع  البنك  فروع  على  الضغط  تخفيف  بهدف  اآللي  الصراف 
إجراء  في  والتكنولوجية  الرقمية  القنوات  استخدام  على  العمالء 
وصرف  تحويل  خدمة  بتقديم  البنك  قام  وقد  البنكية.  معامالتهم 
الماكينات  وجميع  له  التابعة  اآللي  الصراف  ماكينات  عبر  العمالت 
األخرى التي تقبل بطاقات Mastercard، وذلك بالتعاون مع الشركات 
في  المتخصصة   "Wincor Nixdorf"و"NCR"و"Euro net" األمريكية 
بتأسيس  البنك  قام  ذلك  على  وعالوًة  اإللكتروني.  الدفع  خدمات 
 ،Mastercard قاعدة بيانات تعمل بأنظمة تحديد المواقع بالتعاون مع
سعًيا لتسهيل العثور على أقرب ماكينات الصراف اآللي التابعة لبنك 
القاهرة. كما بدأ البنك إتاحة خدمات اإليداع النقدي وسداد الدفعات 
الصراف  االئتمانية عبر ماكينات  القروض والبطاقات  المستحقة من 
اآللي، فضاًل عن إطالق مجموعة جديدة من الماكينات بجميع أنحاء 
الجمهورية، والتي ستمكن العمالء من إجراء معامالت اإليداع بدون 
الحلول  وأفضل  أحدث  تقديم  على  البنك  حرص  يعكس  فيما  بطاقة، 
بنك  عمالء  من  الذكية  المحفظة  تطبيق  لمستخدمي  االبتكارية 

القاهرة وجميع البنوك األخرى.
 

الخدمات المصرفية الرقمية  
ركز بنك القاهرة على تحديث منظومة الخدمات المصرفية الرقمية 
التحولية  االستراتيجية  تنفيذ  في  الرئيسية  العوامل  أحد  باعتبارها 
 Temenos T24" التي يتبناها. وفي هذا اإلطار  قام البنك بتبني نظام
Core Banking"، والذي سيعزز قدرته على تحقيق أهداف استراتيجيته 
الرقمية  والحلول  الخدمات  من  متنوعة  باقة  تقديم  مع  بالتوازي 
سيلعب  كما  عميل.  بكل  الخاصة  االحتياجات  تلبي  التي  المتطورة 
البرنامج الجديد دوًرا حيوًيا في ضمان تنفيذ المعامالت بشكل سريع 

وآمن ومتوافق مع سياسات المخاطر واالمتثال الخاصة بالبنك.

اإلنترنت  خدمة  إطالق  تجاه  قدًما  البنك  مضي   2018 عام  شهد  كما 
المحمول والمقرر  الهاتف  المصرفية عبر  الخدمات  البنكية وتطبيق 
بتحديث  كذلك  البنك  وقام   .2019 عام  من  األول  الربع  خالل  إطالقهما 
مع  تعاقد  حيث   ،)Mobile Wallet( الذكية  المحفظة  تطبيق  وتطوير 
مجموعة من الشركات المتخصصة في خدمات سداد الفواتير إلكترونًيا 
استخدام  معدالت  زيادة  بهدف  وذلك  وأمان،  فوري  شركتي  مثل 
فواتير  سداد  من  العمالء  تمكين  مع  المستخدمين  وعدد  التطبيق 
حسابات  إلى  األموال  وتحويل  الحكومية  المصالح  وإجراء  المرافق 
أطراف أخرى في أي وقت ومن أي مكان. وقد أثمرت تلك التحديثات 
عن نمو عدد المعامالت اإللكترونية المنفذة خالل عام 2018 من 1250 
معاملة إلى 25 ألف معاملة بنهاية العام مع تضاعف إجمالي قيمة 

المعامالت بمعدل يتجاوز تسع مرات ليسجل 5.6 مليون جنيه.

رخصة  على  للحصول  بطلب  القاهرة  بنك  تقدم  ذلك،  على  وعالوًة 
كود  بواسطة  السداد  خدمات  لتقديم  المصري  المركزي  البنك  من 
التي  االستراتيجية  أهداف  إطار  في  وذلك   ،QR السريع  االستجابة 

يتبناها لدعم جهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي.

التمويل متناهي الصغر 
يلتزم بنك القاهرة منذ سنوات عديدة باالستثمار في تنمية أعمال 
الرائدة  المالية  المؤسسة  باعتباره  الصغر  متناهي  التمويل  قطاع 
أصحاب  من  عمالئه  تزويد  البنك  يواصل  حيث  المجال،  هذا  في 
حلول  أفضل  من  متنوعة  بحزمة  الصغر  متناهية  المشروعات 

القطاع  خدمات  وتغطي  المصري.  السوق  في  المبتكرة  التمويل 
المناطق  على  تركيًزا  العربية،  مصر  جمهورية  وأنحاء  ربوع  جميع 
محفظة  من   %47 تمثل  التي  الصعيد  محافظات  مثل  احتياًجا  األكثر 
35% من  يمثلن  الالتي  السيدات  الصغر، وكذلك  التمويالت متناهية 

عدد العمالء المستفيدين.

ويحرص البنك على المشاركة بشكل فعال في تعزيز الشمول المالي 
والوساطة المالية في مصر، إذ يستهدف مضاعفة حجم أعمال قطاع 
التمويل متناهي الصغر كل أربع سنوات من حيث إجمالي قيمة محفظة 
التمويالت وعدد العمالء. وقد نجح البنك في تحقيق تلك األهداف خالل 
عام 2018، حيث ارتفع إجمالي قيمة محفظة القروض إلى 4.5 مليار جنيه 

بنهاية العام، وصاحب ذلك نمو عدد العمالء إلى 210 ألف عميل. 

وقد شهد عام 2018 إطالق منتج تمويلي جديد ألصحاب المشروعات 
متناهية الصغر التي التتجاوز إيراداتها مليون جنيه، وقد  نجح المنتج 
الجديد في جذب أكثر من 6 آالف عميل جديد وبلغت قيمة محفظة 
إلى  اإلشارة  وتجدر  العام.  بنهاية  جنيه  مليار  به  الخاصة  التمويالت 
أصبح  حيث  الرقمية،  الخدمات  منظومة  لتطوير  اإليجابي  المردود 
سداد  الصغر  متناهية  القروض  على  الحاصلين  للعمالء  ممكًنا 

أقساطهم من خالل شركة فوري.

تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة 
رصد البنك استمرار نمو أعمال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
سنوي  بمعدل  المقدمة  التمويالت  محفظة  قيمة  ارتفعت  حيث 
البنك  لتبلغ 2.8 مليار جنيه خالل عام 2018. ويعكس ذلك جهود   %106
تتناسب  جديدة  تمويلية  ومنتجات  حلول  لتطوير  العام  مدار  على 
اإلقراض  منتجات  بينها  ومن  القطاع،  عمالء  مختلف  احتياجات  مع 
المتخصص وحلول إدارة السيولة وخدمات الخزانة. كما ركز البنك على 
تنمية عدد العمالء من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في 
القطاعات  أهم  من  باعتبارهم  وذلك  والزراعية،  الصناعية  القطاعات 

االقتصادية التي يجب دعمها في مصر.
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أطلق البنك عام 2018 خطة 
التحول االستراتيجي بقطاع  
تمويل المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة و متناهية 
الصغر وعززها بتأسيس 

هيكل فعال إلدارة أنشطته، 
مع تنمية حجم محفظة 

التمويالت المخصصة لتلك 
األنشطة لتعكس خطة النمو 
الطموحة التي يتبناها البنك
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االستراتيجية التطلعية

تجربة وخدمة العمالء
البنك  يتبناها  التي  الخمسية  لالستراتيجية  الرئيسي  الهدف  يتمثل 
في تحسين خدمة العمالء وتجربتهم المصرفية من كافة الجوانب، 
التي  الفروع  المقدمة في  الخدمات  االرتقاء بجودة  سواء من خالل 
المصرفية  الخدمات  بنطاق  التوسع  عبر  أو  مؤخًرا،  تجديدها  تم 
التي  االبتكارية  الحلول  وطرح  المنتجات  باقة  تحسين  أو  الرقمية 

تلبي االحتياجات المختلفة للعمالء.

شرائح  إلى  العمالء  قاعدة  تقسيم  مواصلة  إلى  البنك  ويخطط 
السنوات  الثروات خالل  إدارة  أنشطة قسم  التركيز على  محددة مع 
المقبلة، حيث يعتزم تقسيم تلك الشريحة إلى شقين، أولهما يضم 
مليون  بين  بالبنك  حساباتهم  أرصدة  إجمالي  يتراوح  ممن  العمالء 
إجمالي  يتجاوز  ممن  العمالء  يضم  وثانيهما  جنيه،  مليون  و5  جنيه 
المميزة  الشريحة  هذه  لتزويد  سعًيا  جنيه،  مليون   5 أرصدتهم  
تناسب  التي  الجودة  فائقة  المصرفية  والحلول  الخدمات  من  بباقة 

لتوقعاتهم. وترقى  حياتهم  أسلوب 

المبيعات  مستوى  تعظيم  إلى  القطاع  يخطط  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
العمالء،  وعدد  األعمال  محفظة  حجم  تنمية  بهدف  عمالئه  بين 
مستفيًدا من نموذج األعمال التكاملي الذي يتبناه. كما يستهدف 
البنك خالل السنوات الخمس المقبلة تقديم المزيد من برامج الوالء 
والء  زيادة  أجل  من  جديدة  تسويقية  حمالت  إطالق  مع  والمكافآت 
تطبيق  خالل  من  متابعتها  سيتم  الحمالت  تلك  بأن  علًما  العمالء، 
وبالتالي  نجاحها  مدى  قياس  أجل  من  البيانات  لتحليل  فعالة  آليات 

إطالق حمالت مماثلة في المستقبل. 
 

تحسين جودة المنتجات
واالدخار  اإليداع  خدمات  باقة  تحسين  مواصلة  إلى  القطاع  يسعى 
العمالء وتساهم  احتياجات مختلف  تلبي  تقديم منتجات جديدة  عبر 
القطاع  يستهدف  كما  البنك.  ربحية  تعزيز  في  ذلك  مع  بالتوازي 
وزيادة  جديدة  ثانوية  منتجات  استحداث  عبر  أصوله  محفظة  تنويع 
مبيعات المنتجات القائمة، وذلك مع دعم تلك الخطة عبر استحداث 
إلى  باإلضافة  الهاتفية،  المبيعات  مثل  متخصصة  توزيع  قنوات 
تأسيس فريق مختص بالمبيعات المباشرة وتحسين مراقبة وتحليل 

معدالت تراجع االستخدام ومعرفة أسبابها.

تنمية  بهدف  بالكامل  البطاقات  منتجات  لتجديد  القطاع  ويخطط 
جديدة  بطاقات  إطالق  خالل  من  وذلك  للبنك،  السوقية  الحصة 
مصممة خصيًصا لتلبية االحتياجات الخاصة بكل شريحة من العمالء. 

 ،MEEZA الوطنية  الدفع  بطاقات  إطالق  على  القاهرة  بنك  ويعمل 
حيث من المقرر إطالق مليون بطاقة خصم مباشر وبطاقة مسبقة 

الدفع خالل النصف الثاني من فبراير 2019.

التمويل متناهي الصغر 
ومواصلة  الرائدة  مكانته  على  للحفاظ  القطاع  مساعي  ضوء  في 
تعزيزها بسوق خدمات التمويل متناهي الصغر، يتطلع بنك القاهرة 
خالل عام 2019 إلى التحول في تنفيذ كافة أنشطة وعمليات هذا النشاط 
ووصواًل  القروض  إصدار  مرحلة  من  بدًءا  الرقمية،  الوسائل  باستخدام 
إلى مرحلة التحصيل، مستفيًدا من شراكته مع الشركات المتخصصة 
تم  التي  والتحديثات  والتوسعات  إلكترونًيا  الفواتير  في خدمات سداد 
إجرائها على شبكة ماكينات الصراف اآللي. ومن المقرر أن تثمر هذه 
على  الضغط  وتخفيف  المقدمة  الخدمات  جودة  تحسين  عن  الخطوة 
الفروع عبر إتاحة عملية التقديم على القروض من خالل تطبيق الهاتف 
المحمول أو منظومة الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت. كما سينعكس 
المردود اإليجابي لقوة اإلطار العام للخدمات الرقمية على دعم القطاع 
الركائز  من  باعتبارها  األمثل،  بالشكل  وتحليلها  البيانات  توظيف  في 

األساسية لنجاح القطاع خالل الفترة المقبلة. 

تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  حصة  تنمية  القاهرة  بنك  يستهدف 
إلى ما ال يقل عن 20% من إجمالي محفظة التمويالت المقدمة بحلول 
يناير 2020، وذلك في إطار تعليمات البنك المركزي المصري. وعلى هذه 
البنك تقسيم عمالء القطاع إلى شرائح مختلفة وفًقا  الخلفية يعتزم 
التواصل مع  لحجم األعمال ونوع القطاع من أجل تحديد أفضل قنوات 
مختلف الشرائح وتقديم باقة من الخدمات التنافسية والحلول المصممة 
خصيًصا لتلبية احتياجات كٍل منهم. كما نجح البنك في تطبيق نموذج 
فعال إلدارة أنشطة المبيعات بهدف تحسين الخدمات المقدمة لكل 
الصغيرة  الشركات  ائتمان  أعمال  مركز  تأسيس  إلى  باإلضافة  عميل، 
العمالء بشكل مميز وتلبية  أجل خدمة  والمتوسطة في 12 فرع من 
احتياجاتهم المختلفة، علًما بأن البنك يستهدف زيادة عدد مراكز األعمال 

التابعة إلى 22 بنهاية عام 2019.

يعد قطاع خدمات التجزئة المصرفية أحد القطاعات الرئيسية بالبنك 
ويقدم خدماته لما يربو عن 3 مليون عميل بمختلف المحافظات، عبر باقة 

حلول صممت خصيًصا لتلبية احتياجاتهم.
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الخدمات المصرفية الرقمية
يستهدف بنك القاهرة إطالق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف 
 ،2019 عام  من  األول  الربع  خالل  البنكية  اإلنترنت  وخدمة  المحمول 
على  الحصول  من  تمكنهم  متطورة  بمنصة  عمالئه  تزويد  بهدف 
باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي 
مكان، دون الحاجة لزيارة فروع البنك. ومن المقرر إجراء مجموعة من 
التحسينات اإلضافية على تطبيق المحفظة الذكية وإتاحة مجموعة 
المتخصصة في خدمات  الكيانات  بالتعاون مع  الجديدة  الخدمات  من 
سداد الفواتير إلكترونًيا بهدف زيادة معدالت استخدام التطبيق وعدد 
المساهمة  إلى  الرامية  البنك  جهود  إطار  في  وذلك  المستخدمين، 
البنك  سيركز  الخلفية  هذه  وعلى  النقدية.  المعامالت  تقليل  في 
على استحداث الحلول والمنتجات االبتكارية عبر الدخول في شراكات 
مع أبرز مؤسسات تكنولوجيا الخدمات المالية وغيرها من الشراكات 
التي تساهم في ترسيخ مكانة البنك في طليعة مقدمي الخدمات 

المصرفية الرقمية في مصر.

شبكة الفروع وماكينات الصرآف اآللي
وأخيًرا، يخطط بنك القاهرة إلى تجديد وتحديث شبكة الفروع بأكملها 
على مدار السنوات الخمس المقبلة مع إنشاء 100 فرع جديد بحلول عام 
2024. ومن المقرر االنتهاء من تحديث العالمة التجارية لبنك القاهرة 
داخل جميع الفروع بنهاية الربع األول من عام 2019، ويشمل ذلك تجديد 
الواجهات وتحسين معايير اإلنتاجية ومستوى جودة الخدمات بالفروع. 
ومن جانب آخر يعتزم البنك مواصلة تنفيذ استراتيجية تقسيم قاعدة 
والسيما  العمالء  عدد  تنمية  أجل  من  مختلفة  شرائح  إلى  العمالء 
يستهدف  ذلك،  على  وعالوًة  واإلسكندرية.  القاهرة  محافظات  خارج 
تحسين  مع  اآللي  الصراف  ماكينات  شبكة  بتغطية  التوسع  البنك 
كفاءتها التشغيلية عبر تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة وإجراء 

التحديثات الدورية.

169
فرًعا 

8
وحدات

14
مكتب تصاريح عمل

15
مكتب لخدمات التمويل متناهي الصغر

698
ماكينة صرآف آلي

13
مكتب صرف عمالت أجنبية

62   •   بنك القاهرة   •   التقرير السنوي 2018

النتائج والمؤشرات التشغيلية لعام 2018



يوفر البنك لعمالئه 
من أصحاب المشروعات 

والحرفيين  الصغيرة 
باقة من حلول التمويل 

متناهي الصغر التي تناسب 
متطلباتهم من خالل 

إجراءات سهلة، مع التركيز 
على العمالء والمناطق 
األكثر احتياًجا كالصعيد. 
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تمثل مجموعة الخزانة وأسواق المال إحدى الركائز المحورية التي يعتمد عليها البنك في 
تنفيذ استراتيجية النمو على المدى الطويل

من  باقة  تقديم  إلى  المال  وأسواق  الخزانة  مجموعة  تهدف 
المنتجات المتنوعة التي تساعد العمالء في إدارة أموالهم بشكل 
وتقدم  المحتملة.  السوق  تقلبات  مخاطر  تفادى  جانب  إلى  أمثل 
مستفيدة  ومتنوعة،  ضخمة  عمالء  لقاعدة  خدماتها  المجموعة 
من المكانة السوقية المميزة لبنك القاهرة باعتباره. ويشمل ذلك 
باقة متكاملة من الحلول االبتكارية المالئمة الحتياجات العمالء بما 
يتماشى مع مستوى المخاطر المقبول من العمالء وبما يوفر لهم 
مستوى  تحقيق  لهم  ويضمن  األسواق  تقلبات  ضد  الالزم  التحوط 

المقبول.  الربحية 

من  عوائدهم  لتعظيم  العمالء  مساعدة  إلى  المجموعة  وتسعى 
والنظم  واآلليات  األساليب  من  متنوعة  حزمة  وتطبيق  تبنى  خالل 
تنفذ  حيث  عديدة،  أسواق  في  العمل  على  التركيز  مع  التشغيلية 
األجنبي،  الصرف  أسواق  في  المعامالت  من  العديد  المجموعة 
المركز  حماية  في  العمالء  لمساعدة  واآلجل،  الحاضر  بشقيها 
المالي ألعمالهم وتوفير أدوات التحوط ضد تقلبات األسواق المالية 
الدخل  لمستويات  مقدًما  المجموعة  تجريه  الذي  التقييم  عبر 
أرباحه  تنمية  إلى  كذلك  البنك  ويسعى  العالقة.  ذات  والمصروفات 
أسواق  في  الخزانة  بأصول  االستثمار  عبر  المال  سوق  أنشطة  من 
تداول العمالت محلًيا وعالمًيا، والتي تشمل الجنيه المصري والدوالر 

األمريكي واليورو والجنيه اإلسترليني والريال السعودي. . 

بالمبيعات  مختًصا  قسًما  المال  وأسواق  الخزانة  مجموعة  وتضم 
الفوري  التقييم  خدمات  للعمالء  ويوفر  والنشاط  بالفعالية  يتسم 
منتجات  لتسويق  االبتكارية  والحلول  واالستشارات  والتسعير 
للتدفقات  الدقيق  والتقييم  الفحص  إجراء  عن  فضاًل  المجموعة، 
متوافقة  لهم  المرفوعة  القرارات  تكون  حتى  عميل  لكل  النقدية 

مع مقتضيات إنجاز األعمال.

وفي إطار سعيها لتطوير باقة خدماتها ومنتجاتها، تقوم مجموعة 
البحوث  تقارير  من  مجموعة  ونشر  بإعداد  المال  وأسواق  الخزانة 
ومنتجات التحليل، وكذلك تقوم بتزويد العمالء بموجز صباحي يومًيا 
لعرض أحدث مستجدات أسعار صرف العمالت األجنبية وسعر الليبور 
وأسعار  األسواق  حركة  عن  وموجز  الودائع  على  الفائدة  وأسعار 
من  وغيرها  للبورصة  الرئيسية  المؤشرات  وحركة  األساسية  السلع 

الموضوعات ذات العالقة.

وتجدر اإلشارة إلى أن بنك القاهرة يعد من المتعاملين الرئيسيين 
يقوم  حيث  المصرية،  الحكومة  عن  الصادرة  المالية  األوراق  في 
األولية  العطاءات  في  للدخول  العمالء  طلبات  بتلقي  البنك 
في  والبيع  الشراء  عمليات  تنفيذ  وكذلك  الخزانة  وسندات  ألذون 
مؤسستين  أبرز  من  واحًدا  القاهرة  بنك  يعد  كما  الثانوي.  السوق 
النقد  فائض  تصدير  لنشاط  المحلى  السوق  في  مصرفيتين 
البنوك  من  األجنبي  النقد  فائض  بشراء  البنك  يقوم  حيث  األجنبي، 
بالخارج  المراسلين  أكبر  إلى  تصديرها  وإعادة  المحلية  السوق  في 

في هذا النوع من النشاط.

أبرز تطورات عام 2018 
تطبيقًا الستراتيجية بنك القاهرة نحو تطوير وتنمية قدرات مجموعة 
التشغيلية  الكفاءة  مؤشرات  وتعظيم  المال  وأسواق  الخزانة 
تعزيز   2018 المال، شهد عام  الصرف وأدوات سوق  لعمليات أسواق 
الخبراء في ذلك  فريق المجموعة بخمسة مسئولين جدد من أكفأ 
المجال ليرتفع عدد الفريق إلى ستة عشر؛ ما أثمر عن تحقيق نتائج 

قوية خالل العام بما يتوافق مع استراتيجية المجموعة.

والتي  والخصوم  األصول  إدارة  قسم  إنشاء   2018 عام  شهد  كما 
جانب  إلى  بكفاءة  الزمنية  والفجوات  والخصوم  األصول  أدارت 
األصول  منتجات  جميع  لتسعير   )FTP( العائد  أسعار  منحنى  تحسين 
والخصوم والذي يعكس كفاءة تسعير األصول والخصوم بما يضمن 
مبيعات  إدارة  إنشاء  جانب  إلى  التكلفة،  وخفض  الربحية  تعظيم 
الخزانة وتقديم تسعير  بتسويق كافة منتجات  والتي تقوم  الخزانة 

العمالء. باحتياجات  إلى جانب تقديم منتجات تفي  لحظى للعمالء 

وفي إطار الرؤية الشاملة للبنك، حرصت مجموعة الخزانة وأسواق 
المال على تعزيز ودعم التعاون مع بقية اإلدارات الداخلية خالل عام 
 )Eurobond( اليوروبوند  سندات  مثل  جديدة  منتجات  لتقديم   2018
عقود  مثل  األجنبي  الصرف  سوق  في  المالية  المشتقات  وأدوات 
العمالء  قاعدة  لتوسيع  السعي  جانب  إلى  هذا  اآلجلة.  الصرف 

وجذب شرائح جديدة من العمالء.

  الخزانة وأسواق المال 
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االستراتيجية
تعزيز  نحو  جهودها  تكثيف  إلى  المال  وأسواق  الخزانة  مجموعة  تتطلع 
حالًيا  اإلدارة  تدرس  كما  واألنشطة،  العمليات  لجميع  التشغيلية  الكفاءة 
تطبيق خطة واسعة النطاق لضبط التكاليف بما يساهم في تعظيم أرباح 

المجموعة خالل المرحلة المقبلة.

وحرًصا على التطبيق الكامل الستراتيجية بنك القاهرة بالتحول إلى نموذج 
من  متكاملة  باقة  وتقديم  العمالء  وخدمة  راحة  محوره  متكامل  أعمال 
الحلول والخدمات والمنتجات التي ترقى لتوقعاتهم، تضع مجموعة الخزانة 
وخاصة   – جديدة  منتجات  استحداث  أولوياتها  رأس  على  المال  وأسواق 
منتجات مبادلة أسعار الفائدة وعقود الخيارات – وذلك بالتعاون مع إدارات 
البنك المختلفة. إلى جانب ذلك، تقوم خطة المجموعة لعام 2019 على تطوير 
المنتجات المقدمة وتعزيز آليات إدارة العالقات مع العمالء بعدما تأكدت 

فاعلية وقدرة المجموعة في جذب واستقطاب العمالء الجدد.

البنوك في مصر  بين قطاع  لترسيخ مكانته  إطار سعيه  وختاًما، وفي 
القاهرة على  بنك  الدولية، يحرص  والمعايير  الممارسات  لتبني أفضل 
اإلدارات،  جميع  لموظفي  التدريبية  والبرامج  النظم  أحدث  تقديم 
كبيًرا  جزًءا  رصدت  التي  المال  وأسواق  الخزانة  مجموعة  بينها  ومن 
المجموعة  وتسعى   .2019 عام  خالل  البرامج  تلك  لتنفيذ  مواردها  من 
األثر  تعظيم  أجل  من  المقبلة  الفترة  مدار  على  متكامل  نظام  لتبني 
المنتجات  باقة  وتعزيز  واألعمال  األنشطة  تطوير  لمبادرات  اإليجابي 

العاملين. وتدريب  المقدمة 

يعد بنك القاهرة من المتعاملين الرئيسين في األوراق المالية 
الصادرة عن الحكومة المصرية

57% أرصدة مستحقة للبنوك

25% استثمارات محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

17% أذون خزانه

استثمارات الخزانة
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    التسويق واتصاالت المؤسسة

تضطلع إدارة التسويق واالتصاالت المؤسسية بمهام ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة رائدة في تبني الحلول المصرفية 
المبتكرة وتطبيق أعلى معايير االستدامة في الساحة المصرفية 

تاريخه  على  القاهرة  بنك  بها  يتمتع  التي  المميزة  المكانة  تعتمد 
الراسخ في الساحة المصرفية المصرية وقدرته على تلبية التطلعات 
رعاية  على  يقوم  حيث  األسواق،  تشهدها  التي  التحوالت  ومسايرة 
محترف  فريق  عقود  لسبعة  تمتد  التي  مسيرته  طوال  االسم  ذلك 
في إدارة التسويق واتصاالت المؤسسة. وتعتبر اإلدارة أحد األعمدة 
شريك  إلى  تحوله  مراحل  خالل  البنك  هوية  تطوير  في  الرئيسية 
المنطلق، يعكف  الشركات واألفراد. ومن هذا  موثوق لعمالئه من 
ومكانته  البنك  سمعة  ترسيخ  على  الراهن  الوقت  في  الفريق 
لهوية  الدائم  التطوير  جانب  إلى  المصرفية،  الساحة  في  الرائدة 
كلًيا  جديدة  تجربة  نحو  المبتكرة  التحول  استراتيجية  لتعكس  البنك 

في عالم الخدمات البنكية. 

وقد مثل عام 2018 نقطة تحول رئيسية في مسيرة البنك، حيث تبنى 
نهًجا جديًدا للتعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية على المديين 
القريب والبعيد ضمن عملية تحول مضمونة النجاح، من دون أن يؤثر 
قيمه  ترسيخ  إلى  البنك  سعى  فقد  التنافسية.  قدراته  على  ذلك 
قدرات  تعزيز  إلى  تهدف  مستدامة  جديدة  أدوات  عبر  األساسية 
التواصل مع مختلف شرائح العمالء من خالل تطوير منصة اتصاالت 
وذلك  التقليدية،  المنصات  جانب  إلى  القنوات  متعددة  وتسويق 
وهي  التغيير،  نحو  والسعي  المستدام  التسويق  خطط  إطار  في 
استراتيجية مكنت البنك من مواكبة التغيرات الطارئة على الساحة 
بسرعة وكفاءة. وتتمثل أهداف إدارة التسويق واتصاالت المؤسسة 
في دعم مساعي البنك لترسيخ مكانته، والمساهمة في استحداث 
العمالء  وخدمة  رضا  على  اهتمامها  محور  ينصب  منظومة 
المردود  تعظيم  جانب  إلى  لتوقعاتهم،  ترقى  بمنتجات  وتزويدهم 
والموظفين  العمالء  ذلك  في  بما  العالقة  ذات  لألطراف  اإليجابي 

والمساهمين والمجتمعات المحيطة بأعمال البنك.
 

تعظيم المردود اإليجابي للمساهمين
التجارية من  إعادة هيكلة شاملة لعالمته  القاهرة على  عكف بنك 
أجل إضافة بعد عالمي جديد ألنشطته و مظهره إلى جانب استكمال 
النجاح الكبير الذي يحظى به في الساحة المحلية، وذلك عبر تجديد 
ودمج  القطاعات،  مختلف  بين  بصمته  وتعزيز  المؤسسية  هويته 
القيم التقليدية التي تأسس عليها البنك مع خطة التحول الرقمي، 
وهو ما سيصب في صالح تحقيق مردود إيجابي قوي لألطراف ذات 
هوية  بتأسيس  التسويق  فريق  قام  الهدف،  هذا  ولخدمة  العالقة. 
تفاصيل  كافة  تحديث  التطوير  عملية  شملت  حيث  للبنك  جديدة 

العالمة التجارية و المفهوم الدعائي للبنك, بالتوازي مع وضع إطار 
أمام  حديثة  و  موحدة  بصورة  للخروج  الفروع  جميع  لتجديد  زمني 
بإعداد  الفريق  قام  كذلك  سواء.  حد  على  والعمالء  المستثمرين 
مالية  كمؤسسة  ومكانته  البنك  صورة  لتعزيز  فعالة  استراتيجية 
البنك داخل  لتدعيم منظومة قيم  رائدة في مصر، فضاًل عن سعيه 
الفروع والمقرات وتعزيز صورته الخارجية، وذلك من خالل المشاركة 
في  يسهم  بما  العام  طوال  المجتمعية  الفعاليات  من  عدد  في 

توطيد وترسيخ مكانته في الساحة المالية. 

على  المؤسسة  واتصاالت  التسويق  فريق  ركز  ذلك،  مع  بالتوازي 
تعزيز أنشطة العالقات العامة من خالل تأسيس قنوات اتصال تتسم 
الفريق  أعد  حيث  العالقة،  ذات  األطراف  لخدمة  والتناغم  بالشفافية 
عام 2018 العديد من البيانات الصحافية التي ترصد أخبار وإنجازات بنك 
يطلقها  التي  االجتماعية  الخدمات  مبادرات  تفاصيل  وتبرز  القاهرة 
الجديدة   التوجهات  مواكبة  إلى  باستمرار  البنك  يسعى  كما  البنك. 
دائًما في  ليكون  األخرى  والقطاعات  المصرفية  المالية  الساحة  في 
طليعة المؤسسات الرائدة في تبني أحدث ما وصلت إليه األسواق من 
وتسليط  للبنك  العامة  الصورة  تعزيز  الفريق من  تمكن  وأيًضا  تطور. 
الضوء على نجاحاته من خالل نسج عالقات مع كبار الشخصيات العامة 

وترتيب مقابالت استراتيجية لفريق اإلدارة التنفيذية. 

تعظيم المردود اإليجابي للعمالء
سنوات   5 مدتها  استراتيجية  بتنفيذ   2018 عام  القاهرة  بنك  استهل 
وذلك  األساسية،  وبنيتها  الفروع  شبكة  نطاق  توسيع  إلى  تهدف 
في إطار جهوده إلعادة هيكلة عالمته التجارية، والتي تشمل تجديد 
الواجهات الخارجية إلى جانب المرافق الداخلية وإعادة توزيع مواقع 
الفروع الحالية. وعلى هذه الخلفية، يخطط البنك إلنشاء ما بين 80 و100 
بالفعل على تحديث وتوسيع  العمل  بدأ  بينما  فرع جديد بحلول 2024 
شبكة ماكينات الصراف اآللي. وعلى هذه الخلفية، تمثل الفروع جزًءا 
محورًيا من جهود البنك للتفاعل مع عمالئه، في إطار جهوده لتعزيز 
االستراتيجية  تلك  وتمتد  العالمية.  الساحة  على  المباشر  تواجده 
لتشمل توحيد الهوية التجارية للبنك عبر جميع المنشآت التابعة سواء 
القائمة أو المنتظر تدشينها، من أجل تقديم تجربة مميزة للعمالء. 
عالوة على ذلك، يعمل البنك على تعزيز مبادرة الشمول المالي تجاه 
جميع شرائح العمالء من خالل تجهيز 30% من الفروع بممرات دخول 
أن  على  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  أنشطة  لتسهيل  منحدرة  وخروج 

تمتد تلك الجهود لتشمل فروًعا إضافية مستقباًل. 
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مرت عالمة البنك وهويته المؤسسية بالعديد من التحوالت خالل 
سبعة عقود بما يعكس المكانة الراسخة التي يحظى بها البنك في 

الساحة المصرفية
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البنك جهوًدا هامة على  بذل  الفروع،  تجديد  أنشطة  وبالتوازي مع 
عالمًيا  األنشطة  وتنمية  الرقمية  الساحة  في  بصمته  تعزيز  صعيد 
على  انطوت   2018 عام  شاملة  رقمية  استراتيجية  تبني  خالل  من 
المقدمة  البنكية  الخدمات  منظومة  تحديث  إجراءات  من  كثير 
استحداث  على  البنك  يركز  حيث  المحمول،  والهاتف  االنترنت  عبر 
العمالء  واحتياجات  تطلعات  تعكس  مبتكرة  وخدمات  منتجات 
التسويق  إدارة  قيام  في  ذلك  انعكس  وقد  لتوقعاتهم.  وترقى 
يضم  للبنك  جديد  إلكتروني  موقع  بإطالق  المؤسسة  واتصاالت 
الجديدة  والمنتجات  بالحمالت  المتعلقة  المستجدات  أحدث 
حضوره  تعزيز  على  عالوة  البنك،  عن  الصادرة  الصحافية  والبيانات 
ما  وهو  منصات،  عدة  خالل  من  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
لتشمل  الخدمات  نطاق  وتوسيع  البنك  مكانة  ترسيخ  عن  سيسفر 
عن  العمالء  تجربة  من  ذاته  الوقت  في  ويحسن  الشباب،  شريحة 

البنك.  التفاعل مع مسئولي  طريق توفير منصات تمكنهم من 

قام البنك عام 2018 بإعادة هيكلة إدارة التسويق واتصاالت المؤسسة 
متكاملة  منصة  إلى  القنوات  متعددة  متفرقة  وحدات  من  لتتحول 
تغيير  التسويق  لحمالت  المنفذ  للفريق  أتاح  ما  واالتصال،  للتسويق 
العالمة التجارية و الهوية الدعائية للبنك والوصول لشرائح العمالء 
الوقت  الحمالت في  تلك  نطاق  وتوسيع  أفضل  المستهدفة بشكل 
ذاته. وأدخل الفريق أيًضا العديد من أدوات تحليل السوق تشمل رصد 
الجارية  والمنافسات  واإلعالنات  الجديدة  للمنتجات  يومي  وتحليل 
بالقطاع المصرفي. وقد وفرت تلك األدوات لفريق التسويق قدرات 
حمالت  لتصميم  نتائجها  استخدام  وإتاحة  األساسية  البيانات  تحليل 
تسويقية ومنتجات تالئم شرائح العمالء، وتحقق لهم مردوًدا إيجابًيا 

قوًيا. 

حمالت  عدة  بإطالق   2018 عام  خالل  اإلدارة  قامت  ذلك،  جانب  إلى 
الحاليين  العمالء  مع  التفاعل  بهدف  منافسات  إجراء  على  اشتملت 
التركيز  مع  الجدد،  العمالء  من  النطاق  واسعة  قاعدة  واستقطاب 
وهي  البنوك،  مع  المتعاملة  غير  والشرائح  الشباب  جيل  على 
المبادرات التي انطلقت بهدف تعزيز نسبة مبيعات المنتجات ورفع 

الوعي بالعالمة التجارية لبنك القاهرة وترسيخ مكانته. 
  

تعظيم المردود اإليجابي للموظفين
يتولى فريق إدارة التسويق واتصاالت المؤسسة تعزيز ونشر ثقافة 
داخلية  تواصل  قنوات  توفير  خالل  من  الموظفين  بين  االنفتاح 
فريق  إبقاء  في  مهمتها  تتمثل  واالستمرارية  بالكفاءة  تتميز 
والمميزات  والخدمات  الجديدة  بالمنتجات  دائم  اطالع  على  العمل 
والمبادرات واإلنجازات، إلى جانب التأكد من وصول تعليمات اإلدارة 
عملت  كما  وفوري.  واضح  بشكل  الموظفين  جميع  إلى  العليا 
بناء  إعادة  جهود  في  البنك  موظفي  إشراك  على  التسويق  إدارة 
إطار  في  وذلك  المختلفة،  مراحلها  خالل  للبنك  التجارية  العالمة 
استراتيجيتها الختيار سفراء للعالمة باعتبارها أداة فعالة للتواصل 

المستهدف.  الجمهور  مع 

تصميم  خالل  من  جهودها  التسويق  إدارة  عززت  ذلك،  جانب  إلى 
البنك  أخبار  بتغطية  الخاصة  اإلعالمية  للنشرة  محتوى  وتأليف 

عبر  سنوًيا  مرتين  الموظفين  على  توزع  والتي  والداخلية،  الخارجية 
قنوات التواصل الرقمي فقط من أجل خفض االستهالك الورقي بما 

يتوافق مع سياسات البنك الصديقة للبيئة.

خلق قيمة مستدامة
أنشطته  بجميع  االستدامة  عنصر  مراعاة  على  البنك  يحرص 
المحيطة  المجتمعات  على  اإليجابي  األثر  وتعظيم  التشغيلية 
االستدامة  ومبادرات  اليومية  عملياته  بين  الربط  خالل  من  بأعماله، 
التشغيلية  المحاور  كافة  على  لمعاييرها  الفعال  التطبيق  لضمان 
االستراتيجية،  تلك  إطار  وفي  مرجوة.  استفادة  أقصى  وتحقيق 
وضع آلية إعداد  ساهمت إدارة التسويق واتصاالت المؤسسة في 
ورفع التقارير وفق أعلى المعايير الدولية، ونجم عن ذلك أن بدأ 
في  المحرز  التقدم  حول  سنوي  تقرير  إصدار    2016 عام  منذ  البنك 
تنفيذ مبادئ االتفاق العالمي لألمم المتحدة. ولم يدخر فريق 
التنمية  لبرامج  العام  طوال  الدعم  تقديم  في  جهد  أي  التسويق 
للمجتمع  مستدامة  قيمة  لخلق  منه  سعًيا  والبيئية  االجتماعية 

بأكمله.

الحفاظ على البيئة 
البيئة  لحماية  الهادفة  البنك  مبادرات  تدعيم  على  اإلدارة  عملت 
بأهمية  منها  إيماًنا  وذلك  بشأنها،  الموظفين  جميع  وتوعية 
الرقمي  التحول  نحو  استراتيجيته  إطار  ففي  البيئية.  االستدامة 
وتوظيف  الورقية  المنتجات  عن  االستغناء  في  البنك  بدأ  الشامل، 
في  جهوده  البنك  كلل  كما  منها،  بداًل  مستدامة  رقمية  أدوات 
ذلك المضمار بأن قام بتجهيز جميع الفروع والمقرات وإعدادها بما 

يتفق مع أفضل الممارسات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة.

المستدامة*  التنمية 
للمساهمة  إمكانياته  بتوظيف  القاهرة  بنك  أعمال  نموذج  ينفرد 
في زيادة التأثير اإليجابي على المجتمعات المحيطة بما يتناسب مع 
خطط التنمية المستدامة، حيث عمل البنك على تنفيذ عدة مبادرات 

عبر مختلف القطاعات تصب في صالح تحقيق ذلك الهدف أبرزها: 

تقديم 	  تستهدف  حملة   2018 عام  البنك  أطلق  االقتصاد:  دعم 
مع  المتعاملين  غير  السكان  لشريحة  المصرفية  الخدمات 
يقدمها،  التي  والمنتجات  للخدمات  الترويج  جانب  إلى  البنوك، 
الشمول  أنشطة  لتعزيز  المركزي  البنك  إطار جهود  وذلك في 
عدد  زيادة  في  القاهرة  بنك  نجاح  عن  أسفر  ما  وهو  المالي، 
الحسابات الجديدة لديه. بالتوازي مع ذلك، نجح البنك بالشراكة 
تدريب  برامج  تقديم  في  حكومية  غير  محلية  منظمات  مع 
لمساعدة  العمل  فرص  من  العديد  توفير  عن  فضاًل  مهني، 
ما  وهو  مصر،  صعيد  في  الخاصة  االحتياجات  وذوي  الشباب 
والتي    2030 لعام  المصرية  الحكومة  رؤية  محاور  مع  يتوافق 

تضم أبعاًدا تنموية على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي.

على 	  الخامسة  للسنة  القاهرة  بنك  يواصل  التعليم:  دعم 
التوالي مساعيه لدعم قطاع التعليم باعتباره الركيزة المحورية 
البنك  االقتصادي. وشملت مبادرات  التنمية واالزدهار  لتحقيق 

*الستعراض مبادرات البنك في مجال التنمية المستدامة، يرجى االطالع على الجزء الخاص باالستدامة والمسئولية االجتماعية للشركات ضمن هذا التقرير. 
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في ذلك اإلطار تزويد ما يربو عن 280 طالًبا من غير المقتدرين 
الجامعات  بأبرز  تعليمهم  الستكمال  دراسية  بمنح  مادًيا 
المصرية المرموقة كجامعتي النيل وزويل. كذلك ساهم البنك 
جديدة  مجتمعية  مدارس  لتأسيس  الالزم  التمويل  تقديم  في 
الستكمال  الفرصة  ومنحهم  التعليم  من  المتسربين  لألطفال 

مرحلة التعليم االبتدائي.

للسنة 	  القاهرة  بنك  نظم  المحيطة:  المجتمعات  دعم 
السادسة على التوالي مبادرة قوافل الخير خالل شهر رمضان 
وفصل الشتاء لتوفير الغذاء وتقديم الرعاية الصحية للمناطق 
دعم  جانب  إلى  المحافظات،  مختلف  في  الفقيرة  والقرى 
المرافق و البنية األساسية مثل توفير أسقف للمنازل وتوصيل 
مياه الشرب النظيفة ومد خطوط كهرباء للمنازل التي تفتقر 
محلية  منظمات  مع  بالتعاون  أيًضا  البنك  قام  الخدمات.  لتلك 
غير حكومية طوال شهور السنة لتوفير الدعم الالزم لألطفال 
بتطوير  المساهمة  على  عالوة  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
سوهاج  بمحافظة  القرعان  بقرية  األساسية  البنية  و  مرافق 
والخدمات  النظيف  الشرب  وماء  بالكهرباء  منازلها  وإمداد 

الطبية وفرص العمل.

دعم خدمات الرعاية الصحية: يؤمن بنك القاهرة بالدور المهم 	 
المستدامة  التنمية  تحقيق  في  الصحية  الرعاية  تلعبه  الذي 
دعم  تستهدف  مبادرات  عدة  البنك  أطلق  ثّم  ومن  مصر،  في 
باألجهزة  وإمدادها  مناطق  عدة  ضمن  المحلية  المستشفيات 
كما  بها.  القاطنين  وتطلعات  احتياجات  لتلبية  الضرورية  الطبية 
على  القائمة  المؤسسات  دعم  لتشمل  البنك  جهود  امتدت 
وسرطان  له،  العالج  وتوفير  الثدي  لسرطان  المبكر  االكتشاف 
األطفال وعالج ضحايا الحروق وسبل الوقاية منه، إلى جانب عدة 
مبادرات لتحسين الرعاية الصحية بشكل عام في مصر. وقام البنك 
أجل إطالق  رائدة من  بالتعاون مع منظمة غير حكومية  كذلك 
جاب  والذي  مصر،  في  نوعه  من  األول  العام  الخير  المستشفى 
واألطفال  لألمهات  الصحية  خدماته  لتقديم  الصعيد  محافظات 
لعالج أمراض مثل فقر الدم وسرطان الثدي وغيرها من األمراض.

الرعاية الصحية

التمكين  

حقوق اإلنسان ومعايير 
العمل العادل 

خفض األضرار البيئية

الشمول المالي 

مكافحة الفساد

المبادرات 
التعليمية

التنمية المستدامة

الثقافة
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استراتيجية تسويق متكاملة 
تنفيذ  على   2018 عام  خالل  القاهرة  ببنك  التسويق  فريق  عكف 
المتكاملة في  تبرز استراتيجيته  التي  الرئيسية  المبادرات  عدد من 
مختلفة،  قنوات  عبر  حمالت  إطالق  جانب  إلى  التسويق،  أنشطة 
ضمن  رئيسًيا  ركًنا  باعتبارها  البنك  مكانة  لترسيخ  منه  سعًيا  وذلك 
شاملة  استراتيجية  خطة  بتطوير  البنك  وقام  االستراتيجية.  تلك 
متواصلة  تسويقية  حمالت  خالل  من  العمالء  متطلبات  كل  لتلبية 
المصرفية.  الساحة  على  تطرأ  التي  التغيرات  بمواكبة  تتسم 
ترويجية  حمالت  خالل  من  الهدف  ذلك  لتحقيق  البنك  سعى  وقد 
ومتطلبات  احتياجات  مختلف  يراعي  استباقي  نهج  ذات  متكاملة 

القاهرة.   عمالء بنك 

الشراكة مع نادي أرسنال اإلنجليزي 
أرسنال  نادي  مع  سنوات   3 مدتها  اتفاقية  القاهرة  بنك  وقع 
اإلنجليزي لكرة القدم أصبح بموجبها الشريك الرسمي للنادي في 
من  مبتكرة  مجموعة  البنك  إصدار  عن  الشراكة  أثمرت  وقد  مصر. 
خصم  وبطاقات  ائتمانية  بطاقات  تشمل  التى  المنتجات  و  الحمالت 
مباشر تحمل اسم البنك والنادي مًعا بجميع المحافظات، إلى جانب 
من  واسعة  مجموعة  أرسنال  نادي  مشجعي  من  البنك  عمالء  منح 
ضيافة  تقديم  مثل  للنادي،  فعاليات  بحضور  المرتبطة  المميزات 
عالوة  بلندن.  اإلمارات  ملعب  داخل  الفريق  مباريات  أثناء  مميزة 
الشكر  لتقديم  فريدة  فرصة  البنك  الشراكة  تلك  منحت  ذلك،  على 

ومكافأة عمالئه على والئهم له.

بوضع  البنك  قام  أرسنال،  نادي  مع  بالشركة  االحتفاء  إطار  وفي 
عمالئه  على  البهجة  إدخال  بهدف  فروعه  داخل  للنادي  تذكارات 
الزائرين، إلى جانب إهداء العمالء الجدد والحاليين هدايا تحمل الشعار 
القاهرة  بنك  الشراكة  تمنح  ذلك  إلى  باإلضافة  للنادي.  الرسمي 
حيث  العبيه،  وأشهر  األول  الفريق  العبي  مع  لقاءات  عقد  فرصة 
يستطيع فريق التسويق االستفادة منها في إطالق حمالت تسويق 
مواقع  على  محتوى  من  ينشره  فيما  أيًضا  واستخدامها  مميزة 
التواصل االجتماعي، إلى جانب منح مشجعي النادي ومشجعي كرة 

القدم بشكل عام في مصر فرصة التفاعل مع الالعبين.

وأثمرت الشراكة عن ترسيخ مكانة البنك في السوق المصرفية وخلق 
جو من األلفة والحماسة بين مشجعي أرسنال في مصر. وقد أطلق 

البنك حملتين إعالنيتين تستهدف العمالء عقب توقيع الشراكة:

أرسنال 	   ( بطاقات  إصدار  على  العمالء  حث  استهدفت  األولى 
تحمل  التي  مقدًما(  المدفوع  وأرسنال  االئتمانية  تيتانيوم 

العمالء  أكثر  البطاقات  تمنح  والبنك مًعا، حيث  النادي  شعاري 
لهم  التكاليف  مدفوعة  برحلة  الفوز  فرصة  لها  استخداًما 
على  المقامة  النادي  مباريات  إحدى  لحضور  ولمرافقيهم 

ملعب اإلمارات. 

الثانية حملة “ الحسابات الجارية وحسابات االدخار” التي استهدفت 	 
أو  االدخار  حسابات  مالكي  سواء  المرتفعة  المدخرات  أصحاب 
مدفوعة  برحلة  الفوز  فرصة  توفر  والتي  الجارية،  الحسابات 
التكاليف لحضور إحدى مباريات النادي المقامة على ملعبه بلندن. 
وقد القت الشراكة و الحمالت التسويقية المحاطة بها قبواًل من 
البنك و ساهمت بشكل كبير في عملية تطوير  جمهور عمالء 
هوية العالمة التجارية للبنك و ال سيما المردود المادي لحمالت 

المنتجات التي تم إطالقها. 

التسويق  قنوات  جميع  عبر  اإلعالنيتين  الحملتين  البنك  أطلق  وقد 
الفروع، واإلعالنات  توزع داخل  التي  الدعائية  المواد  بينها  لديه، ومن 
لعمالء  القصيرة  النصية  الرسائل  عبر  ترويجية  وحمالت  الخارجية، 
البنك الحاليين والمستهدفين، واإلعالنات عبر محطات الراديو، وجميع 

قام البنك بتطوير خطة استراتيجية شاملة لتلبية كل متطلبات 
العمالء من خالل حمالت تسويقية متواصلة تتسم بمواكبة التغيرات 

التي تطرأ على الساحة المصرفية

رفع الوعي بعالمة البنك 
التجارية

التفاعل مع العمالء

استقطاب عمالء جدد

الحفاظ على والء العمالء

ترسيخ مكانة البنك
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إلى  باإلضافة  االنترنت،  على  الرئيسية  الرياضية  والمواقع  القنوات 
أجل  من  يوتيوب  موقع  عبر  نوعها  من  األولى  هي  إعالنية  حملة 

استقطاب شرائح محددة من العمالء. 

كأس العالم 2018 في روسيا
بطولة  خالل  المصري  المنتخب  لمباريات  رعايته  القاهرة  بنك  قدم 
كأس العالم 2018 التي شهدتها مالعب روسيا، إلى جانب حجز مقاعد 
داخل مقصورات فاخرة مخصصة لعمالء البنك فقط، من أجل متابعة 
مقعًدا   18 من  مقصورة  كل  تتكون  حيث  المنتخب،  فريق  مباريات 
للمباراة  مميزة  تذكرة   100 بشراء  البنك  قام  كما  الشخصيات.  لكبار 
المصري  المنتخب  مساندة  أجل  من  روسيا،  أمام  مصر  جمعت  التي 
في سعيه لتحقيق انتصارات رياضية، وأيًضا لتعزيز القدرة التنافسية 
القاهرة من خالل إطالق حمالت  بنك  والتسويقية لمنتجات وخدمات 
وقد  العالمية.  البطولة  في  المنتخب  بمشاركة  خاصة  ترويجية 
الفوز  فرصة  العمالء  منح  المنتخب  لمباريات  البنك  رعاية  تضمنت 
هدايا  على  والحصول  الفعاليات  لحضور  التكاليف  مدفوعة  برحالت 

عبارة عن مالبس رياضية تحمل شعار البطولة. 

بطولة البولو الدولية بالجونة 
بمدينة  أقيمت  التي  الدولية  البولو  بطولة  برعاية  القاهرة  بنك  قام 
الجونة المصرية، في إطار الحمالت التسويقية لتعريف قاعدة عمالئه 
وقد  حديًثا.  المصدرة   "World Elite" الجديدة  االئتمانية  ببطاقته 
فيها  وشارك   2017 عام  األولى  للمرة  للبولو  الجونة  بطولة  انطلقت 
6 فرق تشمل مختلف المستويات واألعمار لخوض المنافسة والفوز 
في  للرياضة  الترويج  هو  البطولة  إقامة  من  الهدف  وكان  بالكأس. 
مصر، وتمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر في األنشطة الرياضية غير 

المتصلة بكرة القدم. 

مركز تنمية المواهب
للثقافة  والداعمة  الرائدة  المؤسسات  أحد  القاهرة  بنك  ُيعد 
الشباب  مهارات  تطوير  في  أهمية  من  تمثله  لما  نظًرا  والفنون 
وفي  بأكمله.  المجتمع  إفادة  وبالتالي  مصر  أنحاء  مختلف  في 
سبيل تحقيق هذا الهدف، ساهم البنك عام 2018 في تقديم الدعم 
والفنون  للثقافة  األكاديمي  للمركز  التابع  المواهب  تنمية  لمركز 

عن طريق تجهيزه بمعدات صوتية متطورة. 

منتدى شباب العالم 
شهد عام 2018 تقديم بنك القاهرة رعايته لحزمة كاملة من أنشطة 
فعالياته  عقدت  والذي  الثانية  نسخته  في  العالم  شباب  منتدى 
بمدينتي شرم الشيخ وأسوان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 
وكان المنتدى بمثابة ملتقى تفاعلي بين الشباب لعقد نقاش شفاف 
ومفتوح حول أهم القضايا التي تخص شباب مصر في الوقت الراهن، 
إلى جانب البحث عن السبل التي تسهم في تغيير الساحة االجتماعية 
واالقتصادية إلى األفضل، بما يخدم مصلحة الشباب والمجتمع مًعا. 
إلى  العالم،  حول  الشباب  من  الكثير  مشاركة  المنتدى  شهد  وقد 
العالم وشخصيات دولية رفيعة، وممثلين عن  جانب نخبة من زعماء 

القطاعين العام والخاص في مصر.

االستراتيجية 
تتطلع إدارة التسويق واتصاالت المؤسسة عام 2019 إلى البناء على 
بثمار  واالحتفاء   ،2018 عام  طوال  حققتها  التي  واإلنجازات  النجاحات 
وعلى  المصرفي.  القطاع  في  البنك  مكانة  لتعزيز  الهادفة  حملتها 
منصة  تطوير  جهود  مواصلة  التسويق  فريق  يعتزم  الخلفية،  هذه 
التواصل  قنوات  تعزيز  على  خاص  بشكل  والتركيز  متكاملة،  تسويق 
مع قاعدة عمالء متنامية، وتقديم باقة مميزة من الخدمات فائقة 

الجودة تلبي تطلعات كل شرائح العمالء.

منتجات  تصميم  العام  لهذا  أهدافه  رأس  على  الفريق  ويضع 
يشهدها  التي  التغيرات  وتواكب  العمالء  لتوقعات  ترقى  وخدمات 
لتخدم  التشغيلية  أنشطتها  تعديل  جانب  إلى  المصرفي،  القطاع 
الخدمات  المتزايد على  الطلب  يلبي  إلى كيان  بالتحول  البنك  هدف 
بمن  العالقة  ذات  األطراف  مصالح  يخدم  بما  البنكية،  والمنتجات 
المحيطة.  والمجتمعات  والمساهمين  والموظفين  العمالء  فيهم 
للوصول  التسويقية  أنشطته  التسويق  فريق  يعزز  أن  المقرر  ومن 
والجدد،  الحاليين  العمالء  مع  التفاعل  وتعزيز  واسعة  شرائح  إلى 
وغير  التقليدية  التسويق  وحمالت  الرعاية  وأنشطة  اإلعالنات  عبر 
أيًضا  الفريق  يخطط  كما  العامة.  العالقات  ومبادرات  التقليدية 
ذلك  في  مستعيًنا  المستدامة،  للتنمية  البنك  استراتيجية  تدعيم 
والترويج  والتواصل  التسويق  أنشطة  بين  القائمة  التكامل  بأوجه 
في  به  يحتذى  عمل  نموذج  لتأسيس  وذلك  مستدامة،  لممارسات 

المصري.  البنوك  قطاع 

ركائز 
استراتيجية 

التحول 

إنشاء هوية مؤسسية 
جديدة 

إطالق خدمة 
الموبايل 
واالنترنت 

البنكي

تحديث شبكة 
بالكامل الفروع 

إطالق منصات 
للتواصل االجتماعي

تحسين الخدمات 
الرقمية

تجديد الموقع  
اإللكتروني كلًيا

إطالق شعار جديد

التقرير السنوي 2018   •   بنك القاهرة   •   71



يعكف البنك على تعزيز إصالحات البنية التنظيمية عبر تنويع فريق العمل وإتاحة فرص متكافئة أمام جميع الموظفين 

على  القاهرة  ببنك  البشرية  الموارد  مجموعة  استراتيجية  ترتكز 
وخلق  العمل  فريق  وتنويع  والخبرات  الكفاءات  ذوي  توظيف 
والتطوير  التعلم  فرص  توفير  على  تقوم  موحدة  مؤسسية  ثقافة 
تعزيز  عن  فضاًل  الموظفين  جميع  بين  التكافؤ  وضمان  المهني 
القطاع  وسط  البنك  بها  ينفرد  استراتيجية  وهي  النمو،  فرص 
تجاه  والتزامه  الراسخة  قناعته  من  انطالًقا  المصري،  المصرفي 

العاملين. لجميع  المهنية  التطلعات  إثراء 

منظومة  تعزيز  على  فقط  ليس  البشرية  الموارد  مجموعة  وتعكف 
تساهم  وإنما  البنك،  بها  ينفرد  التي  العمل  وثقافة  المميزة  القيم 
التي  المؤسسية  واألهداف  االستراتيجي  النمو  تحقيق  في  كذلك 
يتطلع إليها. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها اإلدارة لتسهيل 
إجراءات وسياسات الموارد البشرية وجعلها أكثر كفاءة، حيث شهد عام 
2018 إدخال التحسينات على ممارسات الموارد البشرية، وهو ما سيثمر 

عن خلق فريق عمل قوي وفعال.

التطوير التنظيمي 
عمل بنك القاهرة على تبني حزمة من اإلصالحات التنظيمية الناجحة 
في إطار خطته لتطوير الطاقات البشرية الضرورية وتحديد مسئوليات 
للنهوض  وذلك   اإلدارات،  جميع  عبر  اختصاصه  وفق  كل  الموظفين 
بقدرات البنك وتعزيزها وبناء موارد بشرية فعالة تسهم في مسيرة 
وإعادة  كاملة  مراجعة  بإجراء   2018 عام  خالل  البنك  قام  وقد  النمو. 
وتحديد  التوظيف  عمليات  تسهيل  بهدف  التنظيمية  لألطر  هيكلة 
إلى  حدة،  على  موظف  كل  قدرات  يالئم  بما  بدقة  الوظيفية  األدوار 
لالستشارات  العالمية  فيري"  "كورن  شركة  بخدمات  االستعانة  جانب 
الوظائف مع  توحيد  و  إلعداد خارطة شاملة لمشروع خاص لمطابقة 

سوق القطاع المصرفي. 

األداء  تقييم  و  نظاًما جديًدا إلدارة  البنك  أطلق  الخلفية،  وعلى هذه 
يعتمد على مفهوم بطاقة األداء المتوازن الذي ينفرد بإجراء عمليات 
تقييم عملية وعادلة و محددة، ليحل بذلك محل النظام القديم للبنك. 

األساليب  إليه  وصلت  ما  أحدث  لتبني  الرامية  خطته  إطار  وفي 
بالتخطيط  البنك  قام  المتطورة،  الرقمية  والحلول  التكنولوجية 
لعمل نظام معلومات الموارد البشرية الشامل )HRIS(، عالوة على 
فيما  القائمة  الثغرات  لرصد  الحالي  للنظام  مراجعة  عملية  بدء 
الممارسات  وأفضل  التوظيف  لعملية  األساسية  المتطلبات  يتعلق 

المعمول بها في األسواق. 

استقطاب المواهب 
التوظيف  إجراءات  تحسين   2018 لعام  أولوياته  رأس  على  البنك  وضع 
المقومات  االستفادة من  تعظيم  اإلدارة على  الداخلي، حيث حرصت 
والقدرات التي يحظى بها موظفوه وتوفير فرص الترقي داخل البنك، 
وهو ما أثمر عن شغل الموظفين الحاليين لـ 991 وظيفة بالبنك إما 
الذي  األمر  البشرية  الموارد  توزيع  إعادة  أو  الداخلي  التوظيف  عبر 
الموظفين إمكانية استكشاف فرص جديدة بما يخدم  منح 13% من 
إضفاء  الناجحة  المبادرة  تلك  شملت  فقد  أيًضا  المهنية.  تطلعاتهم 
طابع المركزية على اإلدارات المنطوية تحت إطار عملية اإلصالح، مع 

إعادة هيكلة تلك األقسام لتكون أكثر فاعلية. 

تعزيز  على  البشرية  الموارد  مجموعة  عكفت  مواز،  اتجاه  وفي 
وإعادة  التطوير  مبادرة  دعم  بهدف  الخارجي  التوظيف  عمليات 
استقطاب  إجراءات  تحسين  تم  حيث  البنك،  ينفذها  التي  الهيكلة 
للوظائف  المرشحين  اختيار  معايير  ورفع  والكفاءة  الخبرة  ذوي 
الجامعات  أبرز  خريجي  اختيار  جانب  إلى  الجديدة،  أو  الشاغرة 
المرموقة لتوظيف المواهب الشابة التي تتمتع بقدرات ومقومات 
بزيادة   2018 عام  خالل   571 الجدد  الموظفين  عدد  بلغ  وقد  واعدة. 
قدرها 102% مقارنة بعام 2017، حيث مثل الخريجون الجديد 83% من 
بأن شباب  الراسخة  البنك  انطالًقا من قناعة  يأتي ذلك  بينهم، حيث 
لتأسيس  الرئيسية  األعمدة  هم  قدرات  من  به  يحظون  وما  مصر 

المستدام.  النمو  وتحقيق  باهر  مستقبل 

ضمن  االحترافية  التواصل  لشبكات  المتزايد  االستخدام  إطار  وفي 
بفتح  البشرية  الموارد  البنك، قامت مجموعة  الرقمي  التحول  خطة 
قنوات تواصل جديدة خالل عام 2018 الستقطاب الموظفين من أصحاب 
الخبرات في العمل المصرفي، وتعزيز مكانة بنك القاهرة كأحد أبرز 
تظل  كما  الكفاءات.  استقطاب  في  الرائدة  المصرفية  المؤسسات 
من  التوظيف  معارض  في  بقوة  أيًضا  حاضرة  التجارية  البنك  عالمة 

خالل ممثليه طوال السنوات الماضية. 

المزايا والمكافآت
بلغت  حيث   ،2018 عام  خالل  مميًزا  أداًء  القاهرة  بنك  موظفو  حقق 
األداء 8%، عالوة على  لتقييمات  وفًقا  الموظفين  رواتب  الزيادة في 

زيادة أخرى قدرها 4% لمواكبة آثار التضخم. 

إلى جانب ذلك تم إجراء استطالع شامل للسوق المصرفي من أجل 
الجدد  الشباب  للموظفين  الممنوحة  المكافآت  في  النظر  إعادة 
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2018، فضاًل  الذي تم تعديل مكافآتهم لتزيد بمقدار 38% خالل عام 
عن حرص البنك على توفير مكافآت تنافسية تسهم في استقطاب 

الشابة. المواهب 

وانطالًقا من أهمية التأمين الطبي باعتباره أحد أبرز المزايا الممنوحة 
المرصودة  الميزانية  زيادة  على  البنك  أقدم  وأسرهم،  للموظفين 
للخدمات الطبية بمقدار 24% خالل عام 2018، عالوة على تشكيل لجنة 

طبية مستقلة تختص بمراجعة وتعزيز تلك الخدمات. 

وقد شارك البنك للمرة األولى في االستطالع السنوي للرواتب الذي 
تجريه شركة "كورن فيري"، والذي يعد بمثابة مقياس فعال للمقارنة 
بين المكافآت التي توفرها المؤسسات المنافسة للبنك على الصعيد 

المالي وغير المالي.

التدريب
أجل  المتقدمة من  التدريبة  البرامج  توفير  إلى  القاهرة  بنك  يسعى 
بأن  منه  إيماًنا  جديدة  مهارات  وإكسابهم  الموظفين  قدرات  تطوير 
إلى  باإلضافة  مميزة.  عمل  تجربة  لتوفير  األمثل  السبيل  هو  ذلك 
ذلك، من المقرر أن يساهم نظام إدارة وتقييم األداء الذي تم تفعليه 
مؤخًرا في تحديد نقاط القوة الشخصية للموظفين ومن ثّم توظفيها 
التطلعات  ويلبي  االستراتيجية  األهداف  يحقق  بما  األمثل  بالشكل 

المهنية للموظفين. 
وتعتبر البرامج التدريبية جزًءا محورًيا في دورة إدارة األداء لدى البنك، 
لصقل  البرامج  بمختلف  الموظفين  إمداد  على  البنك  حرص  ثم  ومن 
مهاراتهم اإلنتاجية والتقنية ومهارات التواصل، وهو ما انعكس في 
زيادة اإلدارة لحجم الميزانية المخصصة للبرامج بنسبة 26% خالل عام 
2018، ما أثمر عن حضور 4.445 موظف – ما يعادل 60% من إجمالي عدد 
جلسة   28 ذلك  في  بما  تدريبية،  جلسة   20.443 لحوالي  الموظفين- 

خارج مصر. 

وتعكف مجموعة الموارد البشرية على أن تكون برامجها التدريبية 
مجال  في  عليها  المتعارف  الدولية  المعايير  أفضل  مع  متوافقة 

توظيف الطاقات البشرية. 

معدل التوظيف السنوي

%102

إجمالي عدد الموظفين

 7,741

زيادة المكافآت الممنوحة 
للموظفين الجدد

%38

معدل النمو السنوي لبرامج التدريب

%50

االستراتيجية  
سياسات  إليه  وصلت  ما  أحدث  توظيف   2019 عام  خالل  البنك  يعتزم 
المساهم  لتكون  تقدم  من  البشرية  الموارد  وممارسات  وأنظمة 
القاهرة.  بنك  تبناها  التي  التنظيمي  اإلصالح  خطة  في  الرئيسي 
حالة  تحقيق  البشرية  الموارد  مجموعة  تعتزم  ذلك،  مع  بالتوازي 
بهدف  التنفيذية  اإلدارة  وتوجيهات  أنشطتها  بين  التكامل  من 
التنظيمية واستدامته،  الناجم عن االصالحات  األثر اإليجابي  تعظيم  
ما  وهو  الرقمي،  التحول  خطة  صعيد  على  تقدم  إحراز  جانب  إلى 

الشاملة. التحول  استراتيجية  تنفيذ  سيثمر عن 
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يعكف بنك القاهرة على تبني أحدث النظم التكنولوجية االبتكارية لتنفيذ استراتيجية التحول 
نحو ثقافة رقمية وعصرية عبر جميع القطاعات التشغيلية 

وتوجيه  قيادة  بمهام  المعلومات  تكنولوجيا  مجموعة  تضطلع 
واعد،  مصرفي  مستقبل  نحو  للبنك  االستراتيجي  التحول  عملية 
ساحة  وسط  البنك  تميز  التي  والدعائم  األسس  إرساء  خالل  من 
تحتدم فيها المنافسة، وهو ما سيثمر عن تقديم خدمات ومنتجات 
احتياجاتهم  وتلبي  العمالء  لتوقعات  ترقى  رقمية  مصرفية 
يتبناها  التي  المعلومات  المتزايدة. وتهدف استراتيجية تكنولوجيا 
التحول  عملية  يخدم  بما  التكنولوجية  المنظومة  تعزيز  إلى  البنك 
آليات  وتعزيز  االبتكارية  المنتجات  صعيد  على  وخاصة  المذكورة، 
وتحّسن  للعمالء  المفضل«  »الخيار  البنك  من  تجعل  التي  الرقابة 
المصممة  المنتجات  وتقديم  ابتكار  خالل  من  المصرفية  تجربتهم 
التوظيف  من  التأكد  مع  العمالء،  شرائح  من  شريحة  لكل  خصيًصا 
على  المستمرة  التحسينات  وإدخال  البيانات  تحليل  لنظم  األمثل 
تحسين  إلى  االستراتيجية  تهدف  كما  للبنك.  التكنولوجية  البنية 
تكنولوجيا  مجموعة  وتفوق  جودة  وتعزيز  المعلوماتي  األمن 
والتقنيات  البرامج  الستخدام  موظفيه  وتدريب  بتأهيل  المعلومات 
المتطورة سعًيا لتطبيق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في عالم 
يالئم  وبما  الحوكمة  لمعايير  وفقًا  البنكية  والمنتجات  الخدمات 

البنك. يتبناها  التي  االستراتيجية  الخطط 

مجموعة  هيكلة  إلعادة  شاملة  خطة  بتطبيق  البنك  بادر  وقد 
لتمكين  مستمرة  تحديث  عملية  إطار  في  المعلومات  تكنولوجيا 
خدمات  منظومة  واستحداث  االستراتيجية  أهدافه  تلبية  من  البنك 
والتطوير  والتخطيط  االستراتيجيات  وضع  جوانبها  تشمل  متطورة 
القوية.  الحوكمة  سياسات  وتبني  العمليات  بإدارة  مروًرا  والتنفيذ، 
موظًفا   120 حوالي  من  المعلومات  تكنولوجيا  مجموعة  وتتألف 
التالية:  الفرق  يشكلون  والمتكاملة  الواسعة  الخبرات  أصحاب  من 
التكنولوجية،  التطبيقات  وفريق  واالستراتيجية،  الحوكمة  فريق 
وفريق  التكنولوجية،  البنية  وفريق  البنكية،  الحلول  تطوير  وفريق 
بذلت  وقد  واإلدارية.  المالية  التكنولوجيا  وفريق  العمليات،  إدارة 
يوفر  بما  للبنك  التقنية  النظم  لتحديث  ضخمة  جهوًدا  الفرق  تلك 
لتزويد  سعًيا  الكفاءة  ومرتفعة  مستقرة  تشغيلية  عمل  منصات 
ذلك  في  بما  الجودة،  فائقة  البنكية  والخدمات  بالمنتجات  العمالء 
الشمول  ومبادرات  المدفوعات،  وخدمات  الجديدة  الرقمية  الحلول 

المالي وغيرها من االبتكارات. أيًضا يوفر موظفو المجموعة الدعم 
التنظيمية. بالمتطلبات  الالزم الفتتاح فروع جديدة مع االمتثال 

أبرز تطورات عام 2018 
بمجموعة  القاهرة  بنك  يجريه  الذي  المستمر  التحديث  إطار  في 
النظام  تحديث  على  العمل  فريق  يعكف  المعلومات،  تكنولوجيا 
الخدمات  ألنظمة   "Temenos" شركة  خالل  من  الرئيسي  البنكي 
المالية والبنكية، داعًما ذلك بتأسيس فريق إدارة مشروعات مختص 
باإلشراف على عملية التحول إلى النظام الجديد، بما يعزز المنظومة 

القائمة بقدرات وخصائص تكنولوجية جديدة.

بناء األساسات  انطالقة قوية نحو  بالتوازي مع ذلك، شهد عام 2018 
والهاتف  االنترنت  عبر  المصرفية  الخدمات  لتقديم  المطلوبة 
الخدمات  تجربة  بتعزيز  الخاصة  التطبيقات  تطوير  مع  المحمول 
اإللكترونية الموحدة للعمالء. كما قام البنك بابتكار وتقديم خدمات 
السحب واإليداع بدون بطاقة عبر الهاتف المحمول، وأيًضا عبر »شبكة 
أيًضا  البنك  وقام  المصري.  المركزي  البنك  لمتطلبات  وفًقا  تحويل« 
ماكينات  بشبكة  مقدًما  والمدفوعة  المباشر  الخصم  بطاقات  بدمج 
إلى  باإلضافة  »تحويل«،  شبكة  مع  بالشراكة  الحكومية  البيع  نقاط 
ذلك،  مع  بالتوازي  مقدًما«.  المدفوعة  »أرسنال  بطاقات  إصدار 
قروض  استحداث  في  المعلومات  تكنولوجيا  مجموعة  ساهمت 
التي  اإلقراض  لمنتجات  جديدة  تنافسية  ميزة  إلضافة   »Step-up«
بما  أخرى  مالية  خدمات  البنك  أطلق  وكذلك  القاهرة.  بنك  يقدمها 
في ذلك خدمة التحصيل اآللي للمدفوعات الحكومية نيابة عن البنك 
المركزي المصري، واإلصدار اآللي لشهادات »آمان«، وتحصيل قروض 

التمويل متناهي الصغر عبر خدمة »فوري«.

البنك  استكمل  المعلومات،  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  وعلى صعيد 
خالل عام 2018 مشروًعا آخر لزيادة سعة وحدات تخزين البيانات وتحديث 
الخوادم المجهزة بنظام التشغيل "Unix "ومكونات "Intel " من أجل 
مركز  خالل  من  الخدمات  توفير  سرعة  وكذلك  اإلتاحة  معدل  زيادة 
التعافي من الكوارث. كذلك تم تحديث بنية شبكات المعلومات ونظم 
االتصاالت بجميع إدارات وأقسام البنك، إلى جانب تحديث أنظمة البنية 

  تكنولوجيا المعلومات  
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تهدف استراتيجية تكنولوجيا المعلومات التي 
يتبناها البنك إلى تعزيز المنظومة التكنولوجية بما 

يخدم عملية التحول نحو مستقبل مصرفي واعد

الجهود،  تلك  مع  بالتوازي  البنك.  فروع  من  فرًعا   140 لعدد  التحتية 
استكمل البنك مشروع نقل وتطوير مركز اتصاالت العمالء مع تقديم 
مركز اتصال جديد للمبيعات عبر الهاتف. كما شملت التحديثات إضافة 
6280 جهاز كمبيوتر جديد وتركيب 1200 هاتف بتقنية IP. ومن المقرر 
والمقرات  البيانات  مركز  على  والتجديدات  التحديثات  تلك  تسري  أن 
ماكينات  شبكة  بتوسيع  البنك  قام  كما  الطوارئ.  ومركز  الرئيسية 

الصراف اآللي وذلك بإضافة 684 ماكينة جديدة. 

ومن جهة أخرى عكفت مجموعة تكنولوجيا المعلومات على تكثيف 
فتح  نظم  »توحيد  مشروع  إنجاز  تم  حيث  الداخلية،  باألنظمة  العناية 
تطبيق  تم  كذلك  الهاتف،  عبر  المبيعات  خاصية  وتفعيل  الحسابات« 
نظام تحليل المعامالت المالية، وتدعيم نظام محاسبة مختص بتقييم 
 SWIFT Alliance 7.1( المخاطر المالية، وإكمال تحديث نظام سويفت
(، وإنشاء أنظمة داخلية لمساعدة مجموعة االلتزام، ومراعاة جميع 

متطلبات إعداد تقارير الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي.

االستراتيجية  
تمثل منصات تكنولوجيا المعلومات وتوفير منتجات ترقى لتوقعات 
الذي  النمو  واستراتيجية  البنك  مساعي  ضمن  حيوًيا  أمًرا  العمالء 
البنية  وتحديث  بإرساء  االهتمام  يزداد  ولذلك  تحقيقها،  إلى  يتطلع 
تلبية  على  المتزايد  التركيز  مواكبة  أجل  من  للبنك  التكنولجية 

احتياجات العمالء والتأقلم السريع مع أحدث التطورات التكنولوجية.

العمالء  أعداد  لتنمية  المعالم  لتطبيق خطط واضحة  البنك  ويسعى 
شروط  استيفاء  أجل  من  المحمول  الهاتف  محافظ  مستخدمي  من 
الخدمة  تلك  إلطالق  تطبيقها  بنك  أي  على  الواجب  المركزي  البنك 
ثّم  ومن   .%10 البنك  لدى  المحاظف  استخدام  نسبة  تمثل  أن  وهي 
المدفوعات  الهدف عبر تسهيل  تحقيق ذلك  البنك سبل  يستكشف 
بين التجار والمستهلكين وتقديم خدمات دفع فواتير المرافق وكذلك 
استراتيجيته  إطار  وفي  العمالء.  بين  المباشر  الدفع  عمليات  إتاحة 
وفقًا  المالي  الشمول  وتعزيز  نقدي  غير  مجتمع  إلى  التحول  لدعم 
على  للحصول  طلًبا  القاهرة  بنك  قدم  المركزي،  البنك  لتوجيهات 
رخصة قبول المدفوعات إلكترونًيا »QR Code« ، وهو ما سيعزز الدور 

الرائد للبنك في مجال المدفوعات.

تكثيف  المعلومات  تكنولوجيا  مجموعة  تواصل  الخلفية،  هذه  على 

وتقديم  الرقمي  التحول  استراتيجية  أهداف  لتحقيق  جهودها 
مثل  الجديدة  اإللكترونية  القنوات  طريق  عن  البنكية  الخدمات 
اإلنترنت والهاتف المحمول. بالتوازي مع ذلك تعكف المجموعة حالًيا 
على إنشاء منصات تحليل البيانات وإطالق مشروعات تحليلية جديدة 
لتسهم في امتالك البنك للقدرات المتطورة في تحليل البيانات، غلى 

جانب االستمرار في تحديث النظام البنكي الرئيسي الجديد.

تطبيق  المعلومات  تكنولوجيا  مجموعة  تواصل  ذلك،  مع  بالتوازي 
خطة استبدال وتجديد 6280 جهاز كمبيوتر، مع تطوير شبكة ماكينات 
الصراف اآللي لتغطية 314 موقع إضافي، باإلضافة إلى تحديث 252 
تعزيز  أجل  من  الفروع  داخل  ماكينة   118 وإضافة  آلي  صراف  ماكينة 
مستوى الخدمة التي يحصل عليها العمالء. ومن المقرر أيًضا أن يتم 
تقديم برامج تسوية بطاقات االئتمان من خالل ماكينات الصراف اآللي، 
كما سيتم إطالق برنامج للتميز وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات 

في إطار مساعي التحسين المستمر للمجموعة.
.
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يعكف البنك على إعادة 
هيكلة منظومته 

التكنولوجية من أجل دعم 
جهود البنك المركزي نحو 

التحول  إلى مجتمع غير 
نقدي وتعزيز الشمول 

المالي. 
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يتمتع بنك القاهرة بإدارة فعالة وقوية للشئون القانونية يتمثل دورها في تزويد البنك 
بالمقومات التي تحافظ على ريادته في القطاع المصرفي وتوفر في الوقت ذاته الحماية 

للبنك وجميع األطراف ذات العالقة.

تمثل إدارة الشئون القانونية المصدر الرئيسي للتوجيهات القانونية 
يتبناها  التي  والتطور  التوسع  خطط  في  أساسًيا  وركًنا  والتنظيمية 
فريق  أيدي  على  قانوني  دعم  من  يلزم  ما  اإلدارة  توفر  حيث  البنك، 
القانونية  الكوادر  أكفأ  من  إدارًيا  مسئواًل  و83  محام   109 من  مكون 
تقديم  يتولون  حيث  المصري،  المصرفي  القطاع  في  المتخصصة 
ولكن  القانونية،  بالتزاماته  الوفاء  أجل  من  فقط  ليس  للبنك  العون 
عالوة  تحقيقها.  إلى  يتطلع  التي  التحول  استراتيجية  لدعم  أيضا 
وكافة  التنفيذية،  لإلدارة  القانونية  الشئون  إدارة  تقدم  ذلك،  على 
إدارات البنك وفروعه؛ االستشارات القانونية الدقيقة والفورية وفًقا 
للقوانين والتشريعات والتوجيهات في الدول التي يعمل بها، وذلك 
والتحقيقات،  والحجوز،  والتنفيذ،  المرافعة،  تشمل  أقسام   10 عبر 
والفتاوى، والعقود، والضرائب والتركات، والتسجيل العقاري، والرقابة 

والمتابعة، والسكرتارية الفنية. 

صياغة  في  فعاٍل  بدور  البنك  في  القانونية  الشئون  إدارة  وتضطلع 
الشئون  وتحديث  مراجعة  إلى  إضافة  القانونية  العقود  وتنفيذ 
المصرفية  الساحة  مستجدات  أحدث  مع  لتتوافق  للبنك  التنظيمية 
الهيئات  أمام  القاهرة  بنك  بتمثيل  اإلدارة  ُتعنى  حيث  المصرية، 
يتعامل  التي  الحكومية  وغير  والحكومية  والقضائية  القانونية 
البنك معها، وكذلك تختص إدارة الشئون القانونية بإعداد آليات الرد 
السريع والفعال على استفسارات جميع األقسام واإلدارات، حيث تبذل 
قصارى جهدها لتأهيل جميع موظفي البنك وإعداد البرامج التدريبية 
القانونية  بالمسائل  كافية  دراية  على  يكونوا  حتى  المتكاملة 

والتنظيمية التي تتصل بأعمالهم.

أبرز تطورات عام 2018
المنازعات  بكافة  االضطالع  في  القانونية  الشئون  إدارة  نجحت 
إليها  المسندة  األخرى  المهام  أداء  عن  فضاًل  بالبنك،  المتعلقة 
باحترافية واقتدار خالل عام 2018، حيث لعبت اإلدارة دوًرا فاعاًل ونشًطا 
البنك،  يتبناها  التي  التحول  استراتيجية  تنفيذ  في  العام  مدار  على 
وذلك بالتأكد من التزام جميع األقسام واإلدارات على مستوى البنك 

باإلجراءات الداخلية والقواعد التنظيمية الخارجية.

االستراتيجية 
تتطلع إدارة الشئون القانونية إلى مواصلة دورها االستراتيجي في 
تقديم كافة سبل الدعم الالزمة لتنفيذ البنك استراتيجيته نحو التحول 
والتنظيمية  القانونية  األطر  وصياغة  تسهيل  عبر  وذلك  الرقمي 
المتصلة بها، جنًبا إلى جنب مع تعزيز قدرات موظفيها لمواكبة تلك 
النقلة النوعية بما يدعم العمليات التشغيلية للبنك في سعيه نحو 

كتابة فصل جديد في قصة التحول التي يسطرها.

  الشئون القانونية 

توفر اإلدارة القانونية االستشارات القانونية الدقيقة والفورية 
لإلدارة التنفيذية واإلدارات األخرى والفروع.
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يضطلع قطاع المشروعات والتطوير وإعادة الهيكلة بإحداث نقلة نوعية  لكافة قطاعات البنك ودعم كافة 
مبادرات التطوير والتحديث من خالل التوظيف األمثل للموارد وضمان التزام إدارة المشروعات بالمعايير والمبادئ 

التوجيهية في بيئة تحكمها الضوابط 

بنك  لدى  نسبًيا  الحديثة  اإلدارات  إحدى  المشروعات  قطاع  ُيعد 
اسمها  ليصبح   2018 عام  خالل  هيكلتها  إعادة  تم  حيث  القاهرة، 
في  وذلك  الهيكلة«،  وإعادة  والتطوير  »المشروعات  قطاع 
و  تنفيذها.  على  البنك  يعكف  التي  االستراتيجية  الخطة  إطار 
المستمر  التطور  لتحفيز  الدافعة  القوة  بمثابة  القطاع  يعتبر 
للبرامج  األمثل  التوظيف  خالل  من  البنك  وقطاعات  إدارات  بجميع 
البنك. وانطالًقا من سعي  القائمة وفًقا الستراتيجية  والمشروعات 
تطوير  إحداث  إلى  العالم  أنحاء  مختلف  في  الرائدة  المؤسسات 
بيئات  مع  لتتماشي  لديها  المشروعات  إدارة  معايير  في  وتغيير 
نجاح  معدالت  لزيادة  الداعمة  المقومات  وترسيخ  المتغيرة  العمل 
الهيكلة  وإعادة  والتطوير  المشروعات  قطاع  يقوم  المشروعات؛ 
والتطوير  التغيير  إحداث  إلى  الرامية  اإلدارة  مجلس  خطط  بتنفيذ 
القطاع  يتولى  كما  المؤسسة.  قطاعات  مختلف  في  والتحول 
التوقيتات  في  إنجازها  على  والعمل  المشروعات  إدارة  مسئولية 
إعداد  عن  فضاًل  للموارد،  األمثل  التوظيف  خالل  من  المحددة 
والمسئوليات،  األدوار  وتحديد  للمشروعات،  الشاملة  الدراسات 
في  المحرز  التقدم  حول  ملخصة  تقارير  وإعداد  التنفيذ،  ومتابعة 

المشروعات.

المتبعة  الممارسات  تحسين  لتشمل  القطاع  استراتيجية  تمتد  كما 
المبادرات  وتضمن  التشغيلية،  األنشطة  ومعايير  إجراءات  وتطوير 

القائمة والجاري تطويرها ما يلي: 

الحوكمة.	  التقارير وترسيخ نظم  صياغة الخطط وإعداد 
المتكامل	  التخطيط 
صياغة خطط التواصل و تقارير الحالة	 
المحتملة	  والمشكالت  المخاطر  إدارة 
إدارة فرق عمل المشروعات	 
الفوائد	  المالية وتتبع  اإلدارة 
إدارة الموارد والمشروعات الجديدة 	 
المشروعات	  ضمان جودة 
إلدارة 	  التنظيمية  السياسات  ودليل  بالمعايير  االلتزام  ضمان 

المشروعات. 

إدارة  مجلس  الهيكلة  وإعادة  والتطوير  المشروعات  قطاع  يتبع 
خطط  مع  رئيسي  بشكل  استراتيجيته  تتوائم  حيث  مباشرة،  البنك 
وأصحاب  الكفاءات  من  موظًفا   21 من  القطاع  ويتكون  المجلس. 

على  الشامل  اإلشراف  مهام  ويتولون  المجال؛  ذلك  في  الخبرات 
والتي  القاهرة  بنك  في  الخمسة  الرئيسية  القطاعات  مشروعات 
التحتية،  والبنية  الرقمي  والقطاع  الشركات،  الخزانة وخدمات  تضم: 
الصغيرة  المشروعات  تمويل  وخدمات  المصرفية  التجزئة  وقطاع 

والمتوسطة، ومشروعات رأس المال، وإدارة المشروعات.

أبرز تطورات عام 2018
ملحوًظا  تقدًما  الهيكلة  وإعادة  والتطوير  المشروعات  قطاع  أحرز 
الواضحة  التشغيلية  اأٌلطر  صياغة  على  اشتمل   2018 عام  خالل 
األدوار  تحديد  ذلك  ويشمل  عامة،  بصفة  القطاع  أعمال  تحكم  التي 
العاملين  وتعريف  القاهرة  بنك  داخل  إدارة  بكل  المنوطة  والمهام 
داخل البنك بالمسئوليات واألدوار المسندة إليهم. أيًضا حقق القطاع 
عدة نجاحات على الصعيد التشغيلي من بينها اإلشراف على مشروع 
مختلف  عبر  التجارية  العالمة  وتحديث  البنك  هوية  تطوير  خطة 
ويتطلع  ومنضبطة.  واضحة  حوكمة  أطر  خالل  من  التواصل،  قنوات 
القطاع إلى استخدام نموذجه الناجح في إدارة عملية تحديث عالمة 
البنك التجارية ليكون معياًرا يتم تطبيقه واالسترشاد به في مختلف 

القطاعات واإلدارات.

في  الهيكلة  وإعادة  والتطوير  المشروعات  قطاع  ساهم  وقد 
ذلك  ويشمل  للبنك،  األساسية  البنية  مشروعات  تطوير  خطة  تعزيز 
حيث  البنك،  فروع  شبكة  وتنمية  الموازنات  إعداد  إجراءات  تطوير 
كما   .2018 عام  خالل  جديدة  فروع  خمسة  إضافة  في  القطاع  نجح 
أشرف على عملية توحيد إجراءات فتح الحسابات الجديدة فضاًل عن 
اإلشراف  القطاع  تولى  كذلك  كود.  سويفت  بيانات  قاعدة  تحديث 
على تنفيذ استراتيجية تنمية شبكة ماكينات الصراف اآللي، ونقل 

مركز االتصال التابع للبنك إلى مقر جديد. 

التحول  استراتيجية  في  رئيسًيا  دوًرا  القطاع  لعب  ذلك،  مع  بالتوازي 
التعاون  خالل  من  تطبيقها  على  القاهرة  بنك  يعكف  التي  الرقمي 
مع مختلف اإلدارات داخل البنك لتحويله إلى مؤسسة رقمية عصرية. 
بدء  أمام  الطريق  تمهيد  في  القطاع  ساهم  الخلفية،  هذه  وعلى 
المراحل األولى إلطالق خدمة االنترنت البنكي والخدمات المصرفية 
 2018 عام  خالل  مهم  بدور  القطاع  شارك  كما  المحمول.  الهاتف  عبر 
بدون بطاقات من خالل  القروض  إجراءات تفعيل خدمات تحصيل  في 
بدون بطاقة،  المحمول  الهاتف  شبكة »فوري« وتحصيل مدفوعات 

فضاًل عن تفعيل خدمات تحويل األموال من خارج مصر إلكترونًيا. 

  المشروعات والتطوير وإعادة الهيكلة 
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الهيكلة  وإعادة  والتطوير  المشروعات  قطاع  لعب  آخر،  جانب  من 
الخزانة  مجموعة  وإجراءات  أنظمة  تحديث  في  محورًيا  دوًرا 
يتبع  الثروة  إلدارة  جديد  قسم  وتأسيس  المال،  أسواق  وعمليات 
الصغيرة  المشروعات  وخدمات  المصرفية  التجزئة  قطاع  مباشرة 
المالءة  أصحاب  للعمالء  خدماته  بتقديم  يختص  حيث  والمتوسطة، 
للخصم  »ميزة«  الوطني  الدفع  منظومة  إطالق  وكذلك  المالية، 
وتوجيه  بدعم  اإللكتروني  الدفع  لحلول  منظومة  وهي  المباشر 

المصرية. الحكومة 

باإلضافة إلى تلك الجهود، قام قطاع المشروعات والتطوير وإعادة 
الهيكلة بإنشاء وتجديد العديد من اإلجراءات الداخلية بما في ذلك 
وتطبيق  العمل،  لسير  القانوني  النظام  من  األولى  المرحلة  إطالق 
غسيل  مكافحة  وقواعد  المالي،  التحليل  لخدمات   "OFSAA" نظام 
 »9 »معيار  ونظام  المحاسبية،  العمليات  تسوية  ونظام  األموال، 
اتباع  نحو  البنك  سعي  من  انطالًقا  وذلك  المالية،  التقارير  إلعداد 

العالمية في ذلك المجال. أفضل الممارسات 

المستقبلية االستراتيجية 
يتطلع قطاع المشروعات والتطوير وإعادة الهيكلة إلى مواصلة دوره 
الحيوي في تنفيذ استراتيجية البنك خالل عام 2019، إلى جانب تنمية 

أعمال البنك وتحقيق األهداف المرصودة على الصعيد التشغيلي. 

وإجراءات  طريقة  تنظيم  إعادة  القطاع  يعتزم  ذلك،  مع  بالتوازي 
بهدف   المميكنة،  الحلول  من  المزيد  وتطبيق  البنك  داخل  العمل 
إتمام  في  المستخدم  الوقت  وخفض  التشغيلية  الكفاءة  تعظيم 
زيادة  عن  فضاًل  المستخدم،  تجربة  وتعزيز  المصرفية،  المعامالت 
جهود  باستكمال  القطاع  يقوم  أيًضا  الموظفين.  إنتاجية  مستوى 
في  تساهم  بنكية  منتجات  طرح  بهدف  استراتيجية  شراكات  عقد 
ذكية  محفظة  استحداث  عن  فضاًل  المالي،  الشمول  مبادرة  تعزيز 
جديدة لخدمات التمويل متناهي الصغر. ويمضى القطاع قدًما  في 
إتمام مبادرة تحديث العالمة التجارية للبنك واالنتهاء من التجديدات 
الجارية في شبكة الفروع وماكينات الصراف اآللي والمقرات اإلدارية 
وإطالق  تطوير  استكمال  القطاع  يستهدف  كما  الجاري.  العام  خالل 
االبتكارية  المنتجات  باقة  لتعزيز  البنكي  والموبايل  اإلنترنت  خدمة 
الوقت ذاته،  البنك لعمالئه وبما يحسن تجربتهم في  المقدمة من 
أجل  ومن  أخيًرا  البنوك.  المتعاملة مع  الفئات غير  اجتذاب  فضاًل عن 
أصحاب  من  جدد  خبراء   9 توظيف  القطاع  يعتزم  جهودها،  تعزيز 

الكفاءة خالل عام 2019.
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  الشئون المالية
تمثل مجموعة الشئون المالية الركيزة األساسية إلدارة الشئون المالية ببنك القاهرة، حيث تركز 

المجموعة على ضمان التنفيذ الفعال الستراتيجية أعمال البنك وتحقيق أهدافه المالية

تضطلع مجموعة الشئون المالية بدور رئيسي في تعزيز أداء وظائف 
إطار  وفق  االستراتيجية  أهدافه  تحقيق  وضمان  بفاعلية،  البنك 
ومستشاًرا  استراتيجًيا  شريًكا  المالية  المجموعة  من  يجعل  محدد 
النظير  منقطع  عمل  منهج  وفق  المختلفة،  البنك  إلدارات  مالًيا 
يضفي ميزة تنافسية للبنك عن سائر نظرائه ومنافسيه في القطاع 
المصرفية  الكوادر  أكفأ  من   80 المجموعة  وتضم  بأسره.  المصرفي 
االستثمارية  العائدات  وتنمية  البنك  ربحية  تعظيم  على  يعملون 
تلعب دوًرا  البنك والتي  التحليلية ألداء  التقارير  للمساهمين، وإعداد 

محورًيا في دعم اتخاذ القرار وتنفيذ استراتيجية البنك المالية.

وتحليالت  التخطيط  مسئولية  لتشمل  المجموعة  مهام  تمتد  كما 
التقارير  وإعداد  المالية،  والرقابة  القرار،  اتخاذ  ودعم  المالي،  األداء 
الجهات  إلى  المطلوبة  التقارير  بتقديم  الوفاء  عن  فضاًل  المالية، 
الشفافية  مستويات  ألعلى  وفًقا  والضرائب،  والتنظيمية  الرقابية 
إعداد  وقواعد  معايير  بتطبيق  المجموعة  وتلتزم  المالية.  والنزاهة 
وتصوير القوائم المالية للبنوك, وأسس االعتراف والقياس المعتمدة 
الممارسات  أفضل  تطبيق  جانب  إلى  المصري،  المركزى  البنك  من 

العالمية في القطاع المصرفي.

أبرز تطورات عام 2018
أحرز البنك خالل عام 2018 العديد من النجاحات الملموسة عبر جميع 
فّعاال  دوًرا  لعبت  التي  المالية  المجموعة  بينها  ومن  القطاعات، 
في دعم استراتيجية البنك التي تهدف إلى إعادة الهيكلة والنمو 
القاطرة  العام  خالل  المجموعة  مثلت  وقد  الشامل.  والتطوير 
تعكس  استراتيجية  خمسية  خطة  صياغة  نحو  البنك  قادت  التي 
كما  تحقيقها.  إلى  البنك  يتطلع  التي  النمو  وأولويات  طموحات 
االستثمارات  وإعادة هيكلة  إدارة  األكبر في  الدور  للمجموعة  كان 
البنك  منتجات  بين  التوازن  وتحقيق  للبنك،  العمومية  بالميزانية 
واستثماراته. واستحدثت المجموعة أيًضا آلية منحنى أسعار العائد 
صافي  هامش  لتعظيم  سعًيا   )Transfer Pricing Mechanism(

العائد في ظل االتجاه العام لتخفيض أسعار الفائدة. 

الشئون  مجموعة  طّورت   ،2018 خالل  التطوير  لجهود  واستكمااًل 
انعكس  ما  وهو  عملها،  في  المالي  التحليل  أدوات  أحدث  المالية 
مؤشرات  مع  الفعال  والتعامل  اإلدارة  تقارير  تحديث  سهولة  على 
ورفع  بإعداد  الخاصة  اإلجراءات  تحسين  التطورات  وشملت  األداء. 
القوائم  بنشر  وااللتزام  إنجازها،  وتيرة  وإسراع  المالية  التقارير 
النظام  بتحديث  المجموعة  قامت  كما  المحدد.  الوقت  في  المالية 
اتخاذ  عملية  دعم  يتسنى  حتى  التقارير  وإعداد  إلدارة  اإللكتروني 
القرار بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية تطوير النظام األساسي للبنك 
إعادة  خطط  تنفيذ  في  المجموعة  نجحت  كما  النمو.  جهود  لدعم 
استقطاب  خالل  من  التشغيلية  كفاءتها  لتعزيز  الداخلية  هيكلتها 
جهود  تعزيز  إطار  في  صفوفها،  إلى  والخبرات  الكفاءات  أمهر 

التطوير الشامل التي يتبناها البنك. 

االستراتيجية
تتطلع المجموعة إلى ترسيخ مكانتها كشريك ذي ثقة يعمل على 
تنفيذ خطط البنك ويساهم بصورة فعالة في تحفيز النمو وتحقيق 
لتحقيق  وسائل  عدة  المجموعة  وتتبنى  االستراتيجية.  أهدافه 
اتخاذ  تدعم  التي  والتحليالت  الرؤى  توفير  بينها:  من  األهداف؛  تلك 
األداء  تطوير  على  تعمل  التي  المبادرات  وتبني  السليمة،  القرارات 
وتعظيم العائد وضمان اإلدارة الرشيدة لرأس المال والتكاليف. كما 
والضوابط  للقواعد  االمتثال  تجاه  بالغة  أهمية  المجموعة  تولي 
والمراجعين  التنظيمية  الجهات  مع  الفعال  والتواصل  المالية، 

وأعضاء مجلس اإلدارة.

لضمان  موظفيها  قدرات  وتطوير  تعزيز  إلى  أيًضا  اإلدارة  وتتطلع 
قيامهم بالمهام المطلوبة باحترافية واقتدار، ودعم دورها الرئيسي 
المتنوعة.  إداراته  ومختلف  البنك  إدارة  لمجلس  مالي  كمستشار 
المستثمرين، لتقوم  إدارة عالقات  المجموعة الستحداث  كما تخطط 

بمهام فتح قنوات التواصل مع المستثمرين. 
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الشركات التابعة 
شهدت إيرادات البنك من الرسوم نمًوا بمقدار 

الثلث خالل عام 2018، بفضل ارتفاع حجم 
المعامالت وتعزيز هيكل الرسوم واألتعاب 1.0

مليار جنيه مصري





إطار  في   1995 عام  أوغندا  الدولي  القاهرة  بنك  أعمال  انطلقت 
فقط  مصر  داخل  ليس  ريادي  بدور  للقيام  القاهرة   بنك  استراتيجية 
الصلة  أواصر  من  البنك  ويستفيد  األفريقية.  القارة  أنحاء  عبر  ولكن 
األوغندي  ونظيره  المصري  األعمال  مجتمع  بين  المتينة  والروابط 
الشركات  في  االستثمار  وتدفقات  حركة  تسهيل  في  ويساهم 
وتضم  المصرية.  المؤسسات  أبرز  جانب  من  األوغندية  والمشروعات 
فروع شبكة بنك القاهرة الدولي أوغندا 8 فروع في الوقت الحالي، 
حيث يربو فريق العمل على 140 موظف من أكفأ الخبراء المصرفيين. 
تمويل  خدمات  تقديم  في  أوغندا  الدولي  القاهرة  بنك  ويتخصص 
التجزئة  خدمات  من  وغيرها  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
المساهم  القاهرة  بنك  ُيعد  عميل.   26.621 من  يقرب  لما  المصرفية 
بينما  بحصة قدرها %62.33،  أوغندا  الدولي  القاهرة  بنك  األكبر في 

يمتلك الحصة المتبقية كل من بنك مصر والبنك األهلي المصري.

أبرز التطورات التشغيلية لعام 2018
إلى  أوغندا  الدولي  القاهرة  بنك  تحويل  على  القاهرة  بنك  يعكف 
منصة متكاملة لتعزيز أنشطته المصرفية واالستثمارية في منطقة 
شرق أفريقيا ودول "الكوميسا"، حيث يستهدف البنك توظيف مركزه 
الرائد في أوغندا باعتباره إحدى أكبر األسواق اإلفريقية لخلق مزيد 
من الفرص لعمالئه في مصر على الصعيدين التجاري واالستثماري. 
ومن هذا المنطلق، يكثف بنك القاهرة من جهوده لتوسيع أنشطة 
بمركزها  تنفرد  التي  األوغندية  السوق  في  الدولي  القاهرة  بنك 
التي  االنتعاشة  ظل  في  وخاصة  أفريقيا،  شرق  دول  بين  الوطيد 
البنك  يعمل  حيث  األخيرة،  الفترة  خالل  األوغندي  االقتصاد  شهدها 
لمؤسسات  االئتمانية  التسهيالت  تقديم  في  بقوة  المشاركة  على 

القطاعين الخاص والعام.

األداء  بمؤشرات  واالرتقاء  التشغيلية  الكفاءة  لتعزيز  وسعًيا 
 2018 عام  خالل  شاملة  هيكلة  إعادة  عملية  البنك  أجرى  المالي، 
واسعة  بخبرات  أعضاؤه  يحظى  جديد  إدارة  مجلس  تعيين  شملت 
النطاق في مختلف القطاعات وذلك لتوجيه دفة القيادة نحو خطة 
التوسع االستراتيجي التي يتبناها البنك على مدار السنوات الخمس 
المقبلة، حيث يستهدف البنك بشكل أساسي توسيع نطاق عملياته 
قدراتها  تعزيز  جانب  إلى  الثروات،  وإدارة  الشركات  قطاعي  في 

ولتحقيق  والمتوسطة.  الصغيرة  المشروعات  قطاع  في  التنافسية 
تلك األهداف وتنفيذ خطة النمو االستراتيجي، استقطب البنك عدًدا 
تنفيذي  تعيين عضو منتدب ومدير  بين ذلك  الخبرات ومن  من ذوي 
تغيير  إحداث  بالفعل  أوغندا  الدولي  القاهرة  بنك  بدأ  حيث  جديدين، 
بهدف  التمويل  منتجات  منح  على  الموافقة  إجراءات  في  جذري 
التحصيل  وكاالت  بخدمات  االستعانة  وأيًضا  األصول،  جودة  تحسين 

في أوغندا لتعزيز معدالت االسترداد.

استراتيجية  أوغندا  الدولي  القاهرة  بنك  تبنى   2018 عام  وخالل 
خطة  وتسهيل  المال  رأس  كفاية  تعزيز  بهدف  األجل  طويلة  نمو 
جديدة.  عمالء  وشرائح  لقطاعات  خدماته  تقديم  في  للتوسع  البنك 
خالل  البنك  أنشطة  على  إيجابي  بشكل  المستجدات  تلك  وانعكست 
عام 2018، حيث ارتفعت محفظة القروض لتسجل 58.19 مليار شيلينغ 
أوغندي وهي زيادة بمقدار الربع تقريًبا مقارنة بالعام السابق، إلى 
خالل   %72 لتسجل  مئوية  نقاط   8 للودائع  القروض  نسبة  نمو  جانب 
وهو  أوغندي  شيلينغ  مليار   80.55 إلى  الودائع  نمو  مع   ،2018 عام 
ارتفاع سنوي بمعدل 9%. عالوة على ذلك انعكس مردود التحسينات 
 %46 مسجاًل  لألصول  القروض  معدل  تحسن  في  للبنك  التشغيلية 
و   2013 عامي   بين  المتوسط  في  بـ%38  مقارنة   2018 عام  بنهاية 
واعد  مستقبلي  بنجاح  تبشر  التي  األولية  المؤشرات  وهي   ،2017

لخطط النمو والتوسع التي يتبناها البنك.

االستراتيجية 
على  بقوة  حضوره  ترسيخ  إلى  أوغندا  الدولي  القاهرة  بنك  يتطلع 
الساحة األفريقية خالل السنوات المقبلة، ومن ثّم ترتكز استراتيجيته 
األوغندي  االئتمان  بسوق  حصته  لتعظيم  رئيسية  محاور  ثالثة  على 
الجهود  تكثيف  في  األول  المحور  يتمثل  الرئيسية.  األولويات  كأحد 
مصادر  وتنويع  الثروات،  وإدارة  االئتمان  قطاعي  الختراق  الرامية 
اإليرادات، فضاًل عن تعزيز الروابط مع البنك المركزي األوغندي وهو 
األمر الذي يمثل أولوية، في إطار سعي بنك القاهرة الدولي أوغندا 
فيرتكز  الثاني  المحور  أما  أعماله.  نموذج  على  جذري  تغيير  إلحداث 
البنكي  نظامه  تحديث  عبر  والمنتجات  الخدمات  باقة  تطوير  على 
المقدمة مع تعزيز  المالية  الحلول  إعادة تشكيل  يتيح  الرئيسي بما 
بنك  يواصل  أن  المقرر  من  كذلك  التشغيلية.  الكفاءة  مؤشرات 

  بنك القاهرة الدولي أوغندا
يقدم بنك القاهرة الدولي أوغندا منصة بنكية متكاملة لتعزيز تواجد بنك القاهرة وترسيخ بصمته 

على الساحة األفريقية فضاًل عن تقديم قاعدة انطالق للعمالء من الشركات المصرية الراغبة في 
التوسع بأسواق الكوميسا
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يستفيد البنك من أواصر الصلة والروابط المتينة القائمة بين مجتمع األعمال 
المصري ونظيره األوغندي ويساهم في تسهيل حركة وتدفقات االستثمار 

في الشركات والمشروعات األوغندية من جانب أبرز المؤسسات المصرية

مقره  ونقل  منافسيه  وسط  حضوره  تعزيز  أوغندا  الدولي  القاهرة 
بنك  استراتيجية  إطار  في  وذلك   ،2019 عام  خالل  جديد  مبنى  إلى 
القاهرة لتعزيز بصمته على الصعيدين اإلقليمي والدولي. ويعتمد 
والكوادر  الكفاءات  استفادة من  أقصى  تحقيق  األخير على  المحور 
وتعظيم  النمو  لتحقيق  الدافعة  القوة  باعتبارهم  العاملة  البشرية 
البنك على تحقيقها من  المردود اإليجابي للبنك، وهي غاية يعمل 
خالل وضع خطط الستقطاب المزيد من الكوادر من أصحاب المهارات 
وذوي الخبرة والكفاءة للعمل ضمن صفوفه، والحفاظ على الموارد 
ستنهض  التي  التدريبية  بالدورات  وإمدادها  القائمة  البشرية 

إجمالي محفظة القروض بمنظومة البنك ككل.
والتسهيالت االئتمانية

 مليار 58.2
شلن أوغندي
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مارس  خالل  التمويلي«  للتأجير  »كايرو  شركة  القاهرة  بنك  أسس 
2018 كشركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، لتوفير منتجات وخدمات 
الشركات  من  البنك  لعمالء  خصيًصا  المصممة  التمويلي  التأجير 
في  بما  المخططة  الرأسمالية  التوسعات  تحقيق  في  ومساعدتها 
وأساطيل  واآلالت  المصانع  أو  العقارات  سواء  أصولها،  تنمية  ذلك 
التوسعات  أوجه  من  وغيرها  المعلومات  تكنولوجيا  وأنظمة  النقل 

الرأسمالية.

وقد بادر البنك بتأسيس شركة كايرو للتأجير التمويلي سعًيا لتعظيم 
لعمالئه  المقدمة  المصرفية  الخدمات  بمنظومة  التكامل  مستوى 
من الشركات، وكذلك لتعزيز بصمته في سوق التأجير التمويلي التي 
تشهد نمًوا مطرًدا في مصر. وتنفرد الشركة عن نظرائها ومنافسيها 
أكفأ  من  فريق  توظيف  على  واعتمادها  المتطور  أعمالها  بنموذج 
خبراء التأجير التمويلي الذين تتمثل مهمتهم في سرعة االستجابة 
الحتياجات العمالء وسرعة اتخاذ قرارات التمويل، باإلضافة إلى تطوير 
التمويلي.  التأجير  لتعزيز تواجد الشركة في سوق  الحلول االبتكارية 
عالوة على ذلك نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها سريًعا، حيث القت 
التشغيلية، كما  انطالق عملياتها  كبيًرا خالل فترة وجيزة من  قبواًل 
تمكنت الشركة من تكوين قاعدة عمالء كبيرة من الشركات العاملة 

في أبرز القطاعات االقتصادية في مصر.

وتعتمد شركة كايرو للتأجير التمويلي في خطتها االستراتيجية على 
الدعم الذي تتلقاه من بنك القاهرة باعتباره أحد أكبر البنوك المصرية، 
بين  األمثل  والتعاون  التكافؤ  تحقيق  فرص  للشركة  يوفر  ما  وهو 
إحداث  التشغيلية للشركة حتى تتمكن من  البنك واألنشطة  أنشطة 
البنك  يقدمه  الذي  الدعم  يساهم  وكذلك  أدائها،  في  نوعية  نقلة 
للشركة في توجيه دفة قيادتها نحو سبل التوظيف األمثل لمواردها 
وقدراتها بما يضمن تقديم خدمات ومنتجات ترقى لتطلعات العمالء، 
والمساهمة في إنجاح مساعيهم وتحقيق المردود اإليجابي المنتظر.

أبرز تطورات عام 2018
حققت كايرو للتأجير التمويلي نجاًحا باهًرا خالل عام 2018، الذي يمثل 
العام األول لنشاطها، حيث بلغت نقطة تعادل اإليرادات والمصروفات 
خالل أول ثالثة أشهر بفضل نمو أعمالها مباشرة بعد دخول السوق. 
بين  ما  الفترة  خالل  ملحوًظا  نمًوا  الشركة  أنشطة  شهدت  وقد 
انطالقها ونهاية عام 2018 ونجح فريق العمل المتمرس في تحقيق 

عكفت  وقد  إيجابي.  مرود  بأعلى  الشركة  على  يعود  وبما  النمو 
الشركة على تبني االستراتيجية الشاملة التي يطبقها بنك القاهرة 
من خالل اعتماد منظومة خدمات ومنتجات ترقى لتوقعات العمالء 
بما في ذلك مراحل االستحداث والهيكلة وتغطية التمويالت. وعلى 
هذه الخلفية، دخلت الشركة في عدد من اتفاقيات التأجير التمويلي 
بعد  الربح  صافي  وسجل   ،2018 عام  بنهاية  المباشرة  وغير  المباشرة 
خصم الضرائب 8.9 مليون جنيه مصري، وهو ما يمثل نسبة 18% تقريًبا 
عائد على حقوق الملكية. ووسط ارتفاع حجم األعمال خالل عام 2018، 
تمكنت الشركة من اقتناص عقود بلغ إجمالي قيمتها 588 مليون 

جنيه مصري، وتكوين قاعدة أصول بلغت قيمتها 745 مليون جنيه.

للتأجير  كايرو  شركة  مكانة  ترسيخ  عن   2018 عام  نتائج  أثمرت  وقد 
معدالت  يشهد  الذي  المصري  السوق  في  سريع  بشكل  التمويلي 
التي  الكبيرة  العناية  إلى  أساسية  بصفة  ذلك  ويرجع  مطردة.  نمو 
الحاسمة  بإجراءاتها  تتسم  التي  التوظيف  لعملية  الشركة  توليها 
ذلك،  على  عالوة  القطاع.  في  الخبراء  أكفأ  استقطاب  وتستهدف 
النظم  أحدث  من  مجموعة  المميز  عملها  لفريق  الشركة  تخصص 
التشغيلية لتعظيم االستفادة من سرعة نمو أعمالها. ونتيجة لذلك، 
استفادت شركة كايرو للتأجير التمويلي من اإلرث الضخم الذي يتمتع 
به بنك القاهرة وتبنيه لمعايير عالية الجودة في أنشطة التسهيالت 
التي  والخدمات  المنتجات  صعيد  على  ميزها  الذي  األمر  االئتمانية، 
القرارات وتنمية أعمال  اتخاذ  تقدمها لعمالئها، وذلك بفضل سرعة 
الشركة لتلبية الطلب المتزايد في السوق. وقد ارتكزت الشركة في 
نجاحها المبكر على عناصر أساسية شملت اإلدارة الفعالة لمحفظة 
حيث  النطاق،  واسعة  التسويق  وحمالت  نشط  عمل  وفريق  أعمالها 
تعتزم الشركة المضي قدًما في تطبيق تلك العناصر باعتبارها وسائل 

رئيسية لتعزيز مكانتها وريادتها السوقية خالل الفترة المقبلة.

االستراتيجية 
تتطلع الشركة إلى مواصلة توظيف الدعم الكامل الذي تحصل عليه 
تحقيق  في  دورها  وتأدية  رسالتها  إيصال  أجل  من  القاهرة  بنك  من 
مع   بالتوازي  العالقة،  ذات  األطراف  لجميع  كبير  اقتصادى  مردود 
للمجموعة  شامل  هيكل  تطوير  تجاه  الكبير  والتزامه  البنك  سعي 
المالية  المنتجات والخدمات  بين  التكامل األمثل  يعمل على تحقيق 
الموارد  تخصيص  مواصلة  إلى  إضافة  التجارية،  عالمته  تحمل  التي 
التمويل غير المصرفي.  الالزمة لتوسيع بصمته وحضوره في قطاع 

  شركة كايرو للتأجير التمويلي 
بادر بنك القاهرة بتأسيس شركة كايرو للتأجير التمويلي في إطار خطته لتحقيق التكامل بين 

المنتجات المقدمة وتعزيز باقة الخدمات لعمالئه من الشركات 
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كذلك، فإن النجاح الذي حققته الشركة خالل عامها األول كان بمثابة 
جديدة.  جغرافية  ومناطق  وشرائح  بقطاعات  للتوسع  قوية  قاعدة 
العام  الشركة على مدار  بنتها  التي  التجارية  العالمة  لمكانة  ونظًرا 
تلك  تعزيز  اإلدارة  تعتزم  السوقية،  حصتها  نمو  واستمرار  الماضي 
المكاسب وتحقيق أقصى استفادة منها خالل عام 2019 مع مواصلة 
باعتبارهما  اإلنتاجية  مستوى  وزيادة  التكاليف  خفض  تدابير  اتخاذ 
الفترة الماضية. ومن أجل  النجاح المحقق خالل  العاملين األهم في 
تحقيق استراتيجيتها، وضعت الشركة عدة أهداف لعام 2019 تشمل 
إدخال منتجات ابتكارية جديدة في مجال التأجير التمويلي، األمر الذي 
أعمالها.  المنافسة ويعزز من نموذج  الشركات  بين  تفرًدا  سيمنحها 
على  الحصول  المقبلة  المرحلة  خالل  الشركة  أهداف  تشمل  كما 
أنشطتها كمؤسسة مالية متكاملة، وذلك سعًيا  لممارسة  ترخيص 
لترسيخ مكانتها بشكل بارز في سوق التأجير التمويلي والتحول إلى 

أحد الكيانات الرائدة التابعة لبنك القاهرة.

صافي الربح بعد خصم 
الضرائب في 2018

بادر البنك بتأسيس شركة كايرو للتأجير التمويلي سعًيا لتعظيم 
مستوى التكامل بمنظومة الخدمات المصرفية المقدمة لعمالئه 

من الشركات، وكذلك لتعزيز بصمته في سوق التأجير التمويلي التي 
تشهد نمًوا مطرًدا في مصر.

 مليون8.9
جنيه مصري
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الحوكمة 
بلغ إجمالي األصول 165.7 مليار جنيه مصري 

بنهاية 2018، بنمو سنوي قدره %13  166
مليار جنيه مصري





حكومة  أطر  بجميع  الكامل  االلتزام  على  القاهرة  بنك  يعمل 
تأمين مصالح  القائمة على  اتساًقا مع استراتيجيته  الشركات وذلك 
التجارية،  لعالمته  النزاهة  تحقيق  وضمان  العالقة  ذات  األطراف 
تحكم  التي  التشريعية  والمتطلبات  للقوانين  البنك  يمتثل  حيث 
القطاع المصرفي، وتقضي بضرورة تطبيق جميع الموظفين أعلى 
اتخذ  الخلفية،  هذه  وعلى  العمل.  مكان  داخل  األخالقية  المعايير 
البنك عام 2018 عدة خطوات لتعزيز أطر الحوكمة لديه متمثلة في 
لمجلس  الدعم  لتقديم  جديدة  واستراتيجيات  عمل  هياكل  تبني 

الحوكمة والترشيحات.  التنفيذية، ولجنة  اإلدارة، واإلدارة 

السبيل  هو  الحوكمة  لمبادئ  رصين  نهج  اتباع  أن  البنك  يؤمن 
من  يوفره  ما  إلى  بالنظر  األصعدة،  جميع  على  النجاح  تحقيق  إلى 
والمجتمعات  والموظفين  والمساهمين  العمالء  لمصالح  حماية 
النزاهة  معايير  تبني  على  البنك  حرص  انعكس  وقد  المحيطة. 
المهام  أداء  على  العاملين  جميع  تحفز  مؤسسية  ثقافة  خلق  في 
المنوطة بهم بفاعلية واقتدار بدًءا من أعضاء مجلس اإلدارة مروًرا 
مع  المتعاملين  الفروع  موظفي  إلى  وصواًل  التنفيذين  بالمدراء 
حوكمة  نظم  تطبيق  على  البنك  يشدد  ذلك،  مع  بالتوازي  العمالء. 
السوقية  القيمة  ارتفاع  بينها  من  عدة  ثمار  من  تجنيه  لما  صارمة 
عن  والشفافية  الحكومة  بمعايير  الملتزمة  المالية  للمؤسسات 
ألعلى  القاهرة  بنك  دمج  فإن  ذلك،  على  عالوة  االسمية.  القيمة 
التشغيلية  عملياته  في  األخالقي  والسلوك  النزاهة  مبادئ  معايير 
المستقرة  التنمية  القدرة على لعب دور فعال في تحقيق  يمنحه 
المعايير  وأعلى  بالشفافية  يتسم  مصرفي  لقطاع  والمستدامة 

الفساد.  األخالقية وخالًيا من 

مجلس اإلدارة 
رئيس  هم  أعضاء،  ثمانية  من  القاهرة  بنك  إدارة  مجلس  يتكون 
مستقلين  أعضاء  خمسة  إلى  إضافة  له  ونائبين  اإلدارة  مجلس 
لتدعيم  جهدهم  قصارى  األعضاء  جميع  يبذل  حيث  تنفيذين،  غير 
وتحقيق  والتشريعات  للقوانين  امتثاله  وضمان  البنك  أنشطة 
تركيز  وينصب  رائدة.  مصرفية  كمؤسسة  إليه  يتطلع  الذي  النمو 
والسياسيات  واالستراتيجيات  القيم  صياغة  على  اإلدارة  مجلس 
المدى  على  النجاح  تحقيق  نحو  البنك  تقود  التي  واألطر  الرئيسية 
البعيد، حيث يقوم كل عضو بدوره بما يضمن اإلشراف على تطبيق 
يعتز  كذلك  المخاطر.  وإدارة  البنك،  وقيادة  الرئيسية،  االستراتيجية 

وقيادات شبابية  بكفاءات  يذخر  الذي  اإلدارة  بتركيبة مجلس  البنك 
الساحة  في  البنك  بها  ينفرد  ميزة  وهي  متنوعة  خلفيات  من  
في  عملوا  أعضائه  من  فقط  اثنين  بأن  علًما  المصرية،  المصرفية 
شتى  في  بخبرات  األعضاء  بقية  يحظى  حين  في  المصارف،  قطاع 
المتنوعة، بما  الرؤى  البنك مزيًجا من  أمام  المجاالت، وهو ما يضع 
والمرونة  القدرة  اإلدارة  وتمنح  الثاقبة،  رؤيته  تحقيق  في  يساهم 

الصائبة. القرارات  اتخاذ  على 

لجان مجلس اإلدارة عام 2018
تفويًضا  ومنحها  لجان  خمس  القاهرة  بنك  إدارة  مجلس  شكل 
أداء  على  منه  حرًصا  وذلك  التشكيل،  ومتطلبات  اختصاصاتها  يحدد 
اللجان اجتماعات دورية طوال  الوجه األمثل. وتعقد  مسئولياته على 
العام واجتماعات ذات صلة حسبما تقتضي الضرورة، من أجل مساعدة 

مجلس اإلدارة على اإليفاء بالتزاماته بفاعلية واقتدار. 

طارق فايد، رئيس مجلس اإلدارة و الرئيس التنفيذي 	 

عمرو الشافعي، نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي	 

حازم حجازي، نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي	 

أمل عصمت، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 	 

تامر وجيه، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

رامي البرعي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

وائل زيادة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

أشرف بكري، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

  الحوكمة  
تتماشى أطر الحكومة التي يتبناها بنك القاهرة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية بما 
يضمن تطبيق إطار عمل يتسم بالشفافية واالستدامة والفاعلية، وبما يثمر عن تحقيق مردود 

إيجابي لجميع األطراف ذات العالقة
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أمل عصمت، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

وائل زيادة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

أشرف بكري، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

أشرف بكري، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

رامي البرعي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

تامر وجيه، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

رامي البرعي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

تامر وجيه، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

وائل زيادة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

لجنة إدارة المخاطر

تقوم لجنة إدارة المخاطر بالبنك باإلشراف على تقييم المخاطر 
وإداراتها، وتحرص على ضمان االمتثال لسياسيات واستراتيجيات 
 4 اللجنة  عقدت  وقد  اإلدارة.  مجلس  أقرها  التي  المخاطر 

اجتماعات خالل عام 2018 بمشاركة:  

لجنة الحوكمة والترشيحات 

مجلس  مساعدة  على  والترشيحات  الحوكمة  لجنة  عمل  ينصب 
إلى جانب  الحوكمة  الرقابة على نظام ومبادئ  اإلدارة في إحكام 
تعزيز ثقافة عمل تلتزم بتلك المبادئ وتتسم بالنزاهة.  كما تساهم 
المناصب  لشغل  بالمرشحين  قائمة  وتقديم  تحديد  في  اللجنة 

اإلدارية. وقد عقدت اللجنة اجتماعين خالل عام 2018 بمشاركة: 

لجنة األجور والمكافآت 

تحديد  حول  االستشارات  بتقديم  والمكافآت  األجور  لجنة  تختص 
المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذين. وتعمل 
لألهداف  المكافآت  سياسات  مطابقة  من  التأكد  على  اللجنة 
االستراتيجية التي وضعها البنك، ومساعدة اإلدارة في توظيف 
بالقطاع  العاملين  من  والموهبة  الكفاءة  ذوي  واستقطاب 
المصرفي. وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات خالل عام 2018 بمشاركة: 

وائل زيادة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

رامي البرعي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

أمل عصمت، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

طارق فايد، رئيس مجلس اإلدارة و الرئيس التنفيذي	 

عمرو الشافعي، نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي	 

حازم حجازي، نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي	 

هالة القصار، رئيس مجموعة المخاطر 	 

سهى التركي، رئيس مجموعة الشئون المالية	 

محمد علي، رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال	 

لجنة المراجعة 

دوره  بممارسة  اإلدارة  مجلس  بمساعدة  المراجعة  لجنة  تقوم 
وأنظمة  المالية  التقارير  ورفع  بإعداد  يتعلق  فيما  الرقابي 
المراجعة  عمليتي  على  اللجنة  تشرف  كما  الداخلية.  الرقابة 
الداخلية والخارجية، وتطبيق معايير االمتثال. وقد عقدت اللجنة 

9 اجتماعات خالل عام 2018 بمشاركة : 

اللجنة التنفيذية 

التمويل  بشأن  القرارات  واتخاذ  بدارسة  التنفيذية  اللجنة  تختص 
للجنة  المخولة  الصالحيات  إطار  في  االئتمانية  والتسهيالت 
جانب  إلى  البنك،  يضعها  التي  االئتمان  تقديم  لقواعد  تطبيًقا 
أموال  رؤوس  في  المساهمات  بشأن  القرارات  واتخذا  دراسة 

الشركات : 
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الساعية  المؤسسات  طليعة  في  دائما  بكونه  القاهرة  بنك  ينفرد 
نحو التطور وتبني أفضل المعايير العالمية بما يحقق أقصى مردود 
إيجابي ألعماله المتنوعة، ومن بين ذلك مبادرة بنك القاهرة بتأسيس 
المركزي  البنك  إصدار  قبل  وذلك   ،2009 عام  المخاطر  إدارة  مجموعة 
قراره بتطبيق سياسات الحوكمة الموحدة التي تشكل اإلطار الحاكم 
للقطاع المصرفي في مصر. ويحرص بنك القاهرة على رصد وتقييم 
األعمال  سير  أمام  عراقيل  تمثل  قد  التي  المحتملة  المخاطر  وإدارة 
اليومية داخل البنك أو تنفيذ االستراتيجيات التطلعية التي يعكف على 
أحدث  وتطوير  ووضع  الدولية،  الممارسات  أفضل  وتطبيق  تنفيذها، 
واللوائح  القوانين  كافة  المتوافقة مع  المخاطر  إدارة  وأطر  سياسات 
في  بما  التشغيلية  القطاعات  جميع  على  ذلك  وينطبق  التنظيمية، 
ذلك اإلدارات الرئيسية وخطوط الدعم وشبكة الفروع وغيرها. ويعتمد 
مجموعة  عماد  يشكلون  ممن  الخبرة  ذوي  من  فريق  على  البنك 
واألطر  واإلجراءات  السياسات  وضع  مسئولية  ويتولون  المخاطر  إدارة 
البنك  إدارات  جميع  في  العمل  سير  آليات  تحدد  التي  االسترشادية 
المعايير  وكذلك  واالستدامة  الشفافية  تحقيق  يضمن  نهج  وصياغة 

والضوابط المهنية في العمل.

القاهرة،  بنك  داخل  موظف  كل  مسئولية  المخاطر  إدارة  تعتبر 
رصد  بمهام  التنفيذية  اإلدارة  وفريق  اإلدارة  مجلس  يضطلع  حيث 
المخاطر التي تواجه العمليات التشغيلية من أجل خلق توازن فعال 
المستهدف،  اإليرادات  لمستوى  والوصول  المخاطر  معالجة  بين 
وهو هدف تسعى إدارة البنك لتحقيقه من خالل صياغة إطار شامل 
المخاطر  تحجيم  في  تساهم  التي  واإلجراءات  السياسيات  يتضمن 
المخاطر.  بتلك  للتحكم  البنك  استراتيجية  الوقت  ذات  في  وتعزز 
ويتيح ذلك لمجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية ممارسة الرقابة 

الفعالة على العمليات اإلدارية وأطر المخاطر.

المال  رأس  هو  العمل  فريق  بأن  الراسخة  قناعته  من  وانطالًقا 
بنك  كثف  البنك،  أعمال  ونمو  لنجاح  الداعم  واألساس  الحقيقي 

توسيع  خالل  من  التحول  استراتيجية  لتعزيز  جهوده  من  القاهرة 
معها  والتعامل  بالمخاطر  بالتعريف  الخاصة  التدريب  برامج  نطاق 
وعي  ثقافة  وتكوين  اإلدارية  المستويات  جميع  عبر  الموظفين  بين 
الثقافة  تلك  تدعيم  على  اإلدارة  حرصت  وقد  البنك.  داخل  بالمخاطر 
ضد  األول  الدفاع  خط  هم  العاملين  بأن  منها  إيماًنا  دائم  بشكل 
العاملين  تشجيع  على  البنك  يحرص  الغاية؛  تلك  ولتحقيق  المخاطر. 
ثّم  على االطالع وضرورة اإلحاطة بكل ما يمت للمخاطر بصلة، ومن 
أسس البنك عدة قنوات داخلية يمكن للموظفين من خاللها التعرف 
ونطاق  المخاطر،  واستراتيجيات  المهني  السلوك  قواعد  على 

المخاطر المقبولة، وإجراءات االمتثال. 

للمخاطر  الفعالة  اإلدارة  أن  القاهرة  بنك  خبرات  خالصة  أثبتت  لقد 
تتطلب تطبيق المبادئ التالية:

أفراد 	  جميع  وتعريف  تثقيف  يتضمن  والذي  بالمخاطر:  الدراية 
لإلدارات  عنها  اإلبالغ  وآليات  وطرق  بالمخاطر  العمل  فريق 

المعنية.
وتصنيفها 	  المخاطر  توصيف  ويشمل  المخاطر:  وإدارة  مراقبة 

والقطاعات  األعمال  دوائر  كافة  عبر  إدارتها  وسبل  وتقييمها 
التشغيلية.

يتجلى دور مجموعة إدارة المخاطر في توجيه ومتابعة مستوى التعرض 
وتتولى  اإلدارة.  ومجلس  التنفيذية  اإلدارة  لخطط   وفًقا   المقبول  
بما  البنك  تواجه  التي  المخاطر  لكافة  شامل  تحليل  إجراء  المجموعة 
في  ذلك مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر 
التشغيلية. كما تختص مجموعة إدارة المخاطر بإمداد اإلدارة التنفيذية 
بالمعلومات والبيانات والتحليالت التي تغذي نظام قياس المخاطر لدى 
البنك. وبالتالي  يحرص  بنك  القاهرة  على  امتالك وتوظيف كافة األدوات 
والنظم المتطورة والفعالة لدعم مجموعة إدارة المخاطر في  تنفيذ  

المهام  المنوطة  بها على  أكمل  وجه. 

ُتشكل مجموعة إدارة المخاطر ركيزة أساسية في استراتيجية البنك لتحقيق النمو المستدام، إلى 
جانب صياغة استراتيجيات فعالة إلدارة المخاطر تتسق مع الخطة االستراتيجية للبنك، فضاًل حماية 

البنك من كافة المخاطر 
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  إدارة المخاطر   

الحوكمة 



وثقافة  حوكمة 
المخاطر  إدارة 

إدارة نظم 
المعلومات

المخاطر  نطاق 
المقبولة

آلية اإلبالغ عن 
المخاطر

سياسات 
وإجراءات إدارة 

المخاطر 

مجلس اإلدارة
- لجنة المخاطر 

- اللجنة التنفيذية 
- لجنة المخاطر 

التشغيلية

 تحديد 
المخاطر 

 تحليل 
المخاطر 

تقدير حجم 
المخاطر

تقييم 
المخاطر

معالجة 
المخاطر 
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نظام حوكمة مجموعة إدارة المخاطر 
عوامل المخاطر

تتضمن العوامل المحفزة للمخاطر على سبيل المثال ال الحصر:
المناخ االقتصادي	 
السياسات التي تفرضها الجهات التنظيمية أو الحكومية	 
اتجاهات السوق أو المنافسين	 
القرارات التنفيذية 	 
أخطاء العمليات أو التنفيذ	 
قضايا الغش واالحتيال الداخلي أو الخارجي	 
االختراقات األمنية لشبكات تكنولوجيا المعلومات 	 
الكوارث أو األزمات الطبيعية	 

المخاطر،  إلدارة  محكمة  استراتيجية  بخطة  القاهرة  بنك  يحظى 
أحدث  وفق  المخاطر  لصد  بعناية  مصممة  دفاعية  خطوط  تتضمن 
المخاطر  صد  على  األول  الدفاع  خط  يعمل  حيث  والمعايير،  التقنيات 
المحتملة التي قد يتعرض لها البنك، إلى جانب  تحديدها وتصنيفها 
إجراء  تتضمن  بيانات مركزية وفق عملية منتظمة  قاعدة  من خالل 
الدفاع  أما خط  مراجعة مستمرة تحسًبا ألية مخاطر مادية محتملة، 
الثاني فيقوم على االستعراض المنهجي للمخاطر المحددة من قبل 
خط الدفاع األول وإجراء تحليل لقاعدة البيانات المركزية، ليخرج بنتائج 
البنك، وذلك لعرضها  موحدة ومدققة على مستوى كافة قطاعات 

أمام لجنة المخاطر واإلدارة التنفيذية للبنك.

المخاطرة  إدارة  مجموعة  نفذتها  التي  التطوير  خطة  أثمرت  وقد 
عن تحول المجموعة إلى أداة البنك الرئيسية التي تقوم من خاللها 
بالكشف المبكر عن المخاطر المحتملة وتقييمها بدقة ومن ثم اتخاذ 

أسرع اإلجراءات المناسبة لتحجيمها.

أنواع المخاطر
قام البنك بجمع وتصنيف المخاطر الرئيسية المحتملة على النحو التالي: 

المخاطر االئتمانية
المخاطر  وإدارة  وقياس  رصد  على  االئتمانية  المخاطر  إدارة  تعمل 
التشغيلية،  وقطاعاته  البنك  أعمال  دوائر  جميع  في  االئتمانية 
مدروسة  علمية  ومناهج  أدوات  عدة  ذلك  في  اإلدارة  وتستخدم 
احتمالية  تقدير  خاللها  من  يتم  والتي  االئتمانية،  المخاطر  لقياس 
تعرضهم  وتوقع  التزاماتها  سداد  عن  المقابل  األطراف  تخلف 
المخاطر  لقياس  المتبع  المنهج  ويختلف  محتملة.  مخاطر  ألية 
األصول،  أنواع  رأسها  على  يأتي  عوامل،  عدة  بحسب  االئتمانية 

التحصيل. المخاطر، وعمليات  المخاطر، وإدارة  ومؤشرات قياس 

للجدارة  دورية  مراجعات  لتنفيذ  له  الممنوح  التفويض  إطار  وفي 
نظام  توظيف  على  القاهرة  بنك  يعمل  العمالء،  لقاعدة  االئتمانية 

يعكس  للمخاطر  تصنيف  إصدار  أجل  من  المخاطر  لتصنيف   Obligor
الجدارة االئتمانية لكل عميل واحتمالية تخلفه عن سداد االلتزامات 
عوامل  وتحليل  نوعية  وتقييمات  مالية  لمؤشرات  وفًقا  وذلك 
تطبيق  على  البنك  يحرص  ذلك،  إلى  باإلضافة  الكلي.  االقتصاد 
ونظم  معايير  إليه  وصلت  ما  وأحدث  الدولية  الممارسات  أفضل 
متطلبات  تلبية  جانب  إلى  المصرفي،  القطاع  في  المخاطر  إدارة 
مراجعات  بإجراء  البنوك  تلزم  التي  المصرفية  للرقابة  بازل  اتفاقية 
لتلقي  أهليتهم  من  للتأكد  البنك  لعمالء  االئتمانية  للجدارة  دورية 
تسهيالت ائتمانية، وهي اآلليات التي تمكن من البنك من رصد أي 

مؤشرات سلبية قد تتطلب اتخاذ إجراء وقائي.

أي  رصد  على  المخاطر  إدارة  مجموعة  تعمل  ذلك،  مع  بالتوازي 
تهديدات محتملة من خالل تفعيل نظام اإلنذار المبكر )EWS( لتخفيف 
التزاماتهم،  سداد  في  العمالء  تعثر  عن  تنشأ  قد  التي  األزمات  حدة 
حيث يغطي النظام العديد من مؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير 
بما  بهم،  المتصلة  العمل  ومجاالت  العمالء  تشمل  التي  المالية 

يساهم في وضع إجراءات مالئمة لكل حالة على حدة.

وقد أدخل بنك القاهرة عدة تحسينات على السياسات والممارسات 
الموافقة  إجراءات  ونزاهة  استقاللية  على  بالحفاظ  المعنية 
وبصورة  القرار.  اتخاذ  وعملية  االئتمانية  التسهيالت  منح  على 
منح  على  الموافقة  وقواعد  أسس  السياسات  هذه  تضع  أوضح؛ 
تقييم  دقة  تضمن  منهجية  عملية  وفق  االئتمانية  التسهيالت 
التسهيالت  منح  على  الموافقة  وشروط  االئتمانية  المخاطر 
المخاطر  عن  للكشف  الدورية  والمراجعة  والمراقبة  االئتمانية، 
االئتمانية المحتملة وإدارتها بشكل فعال على مختلف مستويات 
المعامالت. وتضع تلك السياسات إطاًرا يحدد المسئوليات المختلفة 
االئتمانية،  التسهيالت  باعتماد  المعنيين  تسمية  تتضمن  والتي 
المخاطر،  تصنيف  ومنهج  المقبولة،  المخاطر  مستويات  وتوضيح 
إلدارة  التوجيهية  المبادئ  وإرساء  المحفظة،  مراجعة  ومؤشرات 

السداد. تعثر  مخاطر 

إدارة  وضعت  فقد  االئتمانية،  للمخاطر  البالغة  لألهمية  ونظًرا 
دوائر  مختلف  في  االئتمانية  المخاطر  إلدارة  ملزًما  إطاًرا  البنك 
نطاق  تحديد  يتضمن  والذي  التشغيلية،  والقطاعات  األعمال 
واإلجراءات  المسموحة،  االئتمانية  والحدود  المقبولة،  المخاطر 
كافة  وعبر  المعامالت  مختلف  في  تطبيقها  الواجب  والسياسات 
إلى  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  تتضمن  والتي  األعمال،  دوائر 
المصرفية،  غير  المالية  والمؤسسات  المالية،  المؤسسات  جانب 
اإلدارة  تقوم  كما  الصغير.  متناهية  والشركات  األفراد،  والعمالء 
التحّمل،  واختبارات  المحافظ  لمختلف  دورية  مراجعات  بإجراء 

تصنيفها. وآليات  المخاطر  لتقييمات  المستمر  والتحديث 

96   •   بنك القاهرة   •   التقرير السنوي 2018

الحوكمة 



التقرير السنوي 2018   •   بنك القاهرة   •   97



المخاطر السوقية
على  السوقية  المتغيرات  مردود  السوقية  المخاطر  إدارة  ترصد 
إدارة  مجموعة  رئيس  اإلدارة  تتبع  حيث  للبنك،  العمومية  الميزانية 
اتخاذ  تسهيل  على  اإلدارة  اهتمام  محور  وينصب  مباشرة.  المخاطر 
نسبة  خفض  مع  المخاطر،  أقل  مقابل  عائد  أقصى  تحقق  قرارت 
اإلدارة  وضعت  ذلك،  بموازة  التشغيلي.  األداء  في  الحادثة  التقلبات 
خاللها  من  لتقوم  السوقية،  بالمخاطر  المتعلقة  والسياسات  األطر 

برصد حركة التجارة واالستثمار باألسواق.

مخاطر السيولة
تهدف إدارة مخاطر السيولة بصورة رئيسية إلى تقييم وقياس ورصد 
مخاطر السيولة في مختلف القطاعات التشغيلية. كما تعمل اإلدارة 
التمويل  على  الحفاظ  في  المتمثلة  البنك  استراتيجية  تنفيذ  على 
التدفقات  وتوفير  كاملة،  بصورة  العمالء  أصول  لتغطية  الكافي 
مخاطر  من  البنك  وحماية  الجودة،  عالية  السائلة  واألصول  النقدية 

نقص السيولة في أوقات األزمات.

المخاطر التشغيلية
فشل  أو  كفاية  بعدم  رئيسية  بصورة  التشغيلية  المخاطر  ترتبط 
اإلجراءات الداخلية والعنصر البشري واألنظمة أو نتيجة ألحداث خارجية 

بما في ذلك المخاطر القانونية.

للممارسة  أساسية  سمة  التشغيلية  المخاطر  إدارة  تعد  ثم؛  من 
األنشطة،  مختلف  على  القاهرة  بنك  لدى  المخاطر  إلدارة  السليمة 
تؤدي  التي  األسباب  كافة  منع  إلى  حثيًثا  اإلدارة  تسعى  حيث 
توقف  أو  االحتيال،  أعمال  تتضمن  والتي  التشغيلية  المخاطر  إلى 
أو  المعلومات،  شبكات  لها  تتعرض  التي  االختراقات  أو  العمليات، 
القوانين  إلى  االمتثال  عدم  أو  المطبقة،  بالسياسات  العاملين  إخالل 
واللوائح المنظمة، أو تقاعس الموردين عن أداء التزاماتهم بموجب 
شروط التعاقد. وتعمل اإلدارة على تفادي تلك العوائق التي يمكن 
أن تتسبب في خسائر مالية، أو قانونية أو فرض غرامات وغيرها من 

األضرار التي قد تقع على المؤسسة. 

ويعتمد بنك القاهرة في تعامله مع المخاطر التشغيلية على آليات ذات 
معايير محددة تعمل على السيطرة على المخاطر من خالل عملية تقييم 
ذاتية دقيقة لها، والتي يتم تنفيذها عبر مختلف القطاعات التشغيلية 
وفًقا للمعايير التي وضعتها إدارة المخاطر التشغيلية بالبنك. وتهدف 
هذه اآلليات إلى تحديد وتقييم وتحجيم وإدارة المخاطر التشغيلية. حيث 
التشغيلية  المخاطر  تحديد  للمخاطر؛  الذاتي  التقييم  عملية  خالل  يتم 
المحتملة في أنشطة كافة قطاعات البنك، ومن ثم معالجة الثغرات 
أو أوجه القصور التي يمكن أن تؤدي إليها، فضاًل عن تحديد اإلجراءات 

التصحيحية الالزمة لتقليل المخاطر المحتملة. 

التي  البنك برصد األسباب  الذاتي، يقوم  التقييم  وإضافًة إلى عملية 
أدت أو قد تؤدي إلى حدوث خسائر ناتجة عن المخاطر التشغيلية. كما 
لتقييم  الخسائر  أسباب  بتحليل  التشغيلية  القطاعات  مسئولو  يقوم 
أداء الضوابط الرقابية، وبالتالي الوقوف على سبل معالجة أي قصور.

األنشطة،  مختلف  على  بالرقابة  التشغيلية  المخاطر  إدارة  وتضطلع 
كما تقوم أيًضا بإجراء تقييمات مستقلة للوقائع أو المجاالت التي قد 
تتسبب في المخاطر التشغيلية الناشئة أو الكبيرة، كما تقوم بمراقبة 
وتقييم  لتحديد  الجديدة  والممارسات  واإلجراءات  األنشطة  كافة 

المخاطر المحتملة قبل تنفيذ  إجراءات المعالجة.

مخاطر تعهيد الخدمات ألطراف خارجية
التزام  بالتأكد من  الخدمات ألطراف خارجية  إدارة مخاطر تعهيد  تقوم 
الجهات الخارجية المتعهدة بتقديم الخدمات -والتي من بينها شركات 
لضمان  المحددة  بالمعايير  المعلومات-  تكنولوجيا  خدمات  تقديم 
تأثير سلبي على  أو  تعطل  أي  التسبب في  األعمال وعدم  استمرارية 
لتعهيد  المتبعة  والسياسات  المعايير  من  البنك  طور  وقد  أدائها. 
يحتاج  التي  الخدمات  واختيار وتقييم  الخدمات ألطراف خارجية، لفحص 
البنك تعهيدها ألطراف خارجية، واإلعداد الدقيق لعقود التعهيد وضمان 
الحفاظ على سرية المعلومات، ومستوى الخدمة المقدمة، إلدارة أي 
مخاطر قانونية محتملة والحفاظ على معايير جودة الخدمة المقدمة. 

كما تتضمن هذه السياسات إجراء تقييم منتظم لموردي الخدمات.

مخاطر أمن تكنولوجيا المعلومات
إدارة  ركائز  إحدى  المعلومات  تكنولوجيا  أمن  مخاطر  إدارة  تعد 
المخاطر بالبنك والتي يجري تطوير إجراءاتها وسياساتها باستمرار، 
واستمرارية  لضمان حماية  كبيرة  القاهرة موارد  بنك  يخصص  حيث 

للبنك. والتكنولوجية  الرقمية  البنية  وتطوير  تحسين 

الرقمية  البنك  أنظمة  لحماية  متطور  أمني  جدار  تصميم  تم  وقد 
مشروعة  غير  جهات  بها  تقوم  التي  االختراقات  من  والتكنولوجية 
أو  البيانات  قواعد  أو  السرية  البنك  معلومات  إلى  الوصول  لمحاولة 
تعطيل الخدمات أو تخريبها أو إضعافها وغيرها من األضرار األخرى. 
ويوظف البنك استثمارات كبيرة في سبيل تعزيز قدرات خطوط دفاعه 
األمنية التكنولوجية، لضمان تطويرها باستمرار لصد مختلف مخاطر 
الدفاعية، والقدرة على  الخطوط  المعلومات، وتعزيز  أمن تكنولوجيا 

مواجهة أية تهديدات محتملة ألمن تكنولوجيا المعلومات.
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يضطلع فريق إدارة 
المخاطر  برصد ومراجعة 

المحتملة  المخاطر 
وتحديث قاعدة البيانات 

الخاصة بها بشكل دوري.
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المخاطر  تأثيرات 
قد تتسبب بعض المخاطر في ظهور بعض النتائج السلبية المادية 
أو  النقدية،  التدفقات  تراجع  أو  المال،  ورأس  األرباح  انخفاض  مثل: 
التسبب في غرامات أو عقوبات. وقد ينتج عن تلك المخاطر مردود 
سلبي معنوي مثل: التأثير على سمعة المؤسسة، أو خسارة بعض 

العمالء، أو فرض إجراءات تنظيمية وتنفيذية.

المقبولة  المخاطر  نطاق 
القاهرة  بنك  يحتفظ  المخاطر،  لتجنب  استراتيجيته  مع  اتساًقا 
بين  التوافق  مدى  لموائمة  الصارمة  اإلجراءات  من  بمجموعة 
وكذلك  البنك  واستراتيجيات  خطط  مع  المقبولة  المخاطر  مستوى 
التقييم  نظام  بتطبيق  البنك  ويقوم  المال.  رأس  إدارة  متطلبات 
المال  رأس  توافر  من  للتأكد   )ICAAP( المال  رأس  لكافية  الداخلي 

المقبولة.  المخاطر  نطاق  واستيعاب  لتغطية  الالزمة  والسيولة 

بمثابة  وهي  دورية  ضغط  اختبارات  بإجراءات  البنك  يقوم  كما 
القاعدة  قدرة  تقيس  افتراضية  سيناريوهات  لعدة  محاكاة 
حيث  والصدمات،  الخسائر  استيعاب  على  البنك  وقدرة  الرأسمالية 
لضمان  االختبار  مراحل  كافة  على  اإلشراف  العليا  اإلدارة  تتولى 
النتائج المعطاة بالشكل األمثل وبما يحقق مردوًدا إيجابًيا  توظيف 

المال.  التخطيط المستقبلي إلدارة رأس  فيما يخص عملية 

إلى جانب ذلك، يستخدم بنك القاهرة معايير قبول المخاطر االئتمانية 
في األسواق المستهدفة )TMRACs( لعمالئه بالقطاعات االقتصادية 
الكبرى من أجل التعامل األفضل مع محفظة المخاطر، حيث يساهم 
تطبيق تلك المعايير في تعزيز إدارة المخاطر االئتمانية للبنك وتوجيه 

موارده نحو األسواق المستهدفة.

األدوات إجراءات الرصد واإلدارة نوع المخاطر

مخاطر ائتمانية
يحرص البنك على ضمان تمتع العمالء المدينين 

بجدارة ائتمانية قوية وامتالك ضمانات مالئمة

 	)EWS( نظام اإلنذار المبكر
نظام  )Obligor( لتصنيف المخاطر	 
تصنيف المخاطر 	 
 	)PDs( توقعات التخلف عن السداد
معايير قبول مخاطر األسواق المستهدفة 	 

)TMRACs(
مراقبة تركز المحفظة االئتمانية والحدود 	 

المسموح بها

المخاطر السوقية
يرصد ويحلل البنك حركة األسواق التي يعمل 

بها لتقييم المعطيات السوقية التي يمكن أن 
تؤثر على المقومات المالية للعمالء

توقع أسعار الفائدة والعمالت األجنبية	 
اختبارات الضغط ألسعار الفائدة	 
إدارة مخاطر سعر الفائدة لغير أغراض المتاجرة 	 

)IRRBB(
استخدام منهج فجوة االستحقاق لقياس مخاطر 	 

)Maturity GAPs( سعر الفائدة

المخاطر التشغيلية 
يتمتع البنك بالمرونة الالزمة والمالئمة لرصد 

األزمات المحتملة والتكيف معها باإلضافة إلى 
القدرة على حماية البيانات

قياس مؤشرات المخاطر الرئيسية	 
مراقبة التقييم الذاتي للمخاطر	 
خريطة شدة المخاطر	 
إجراءات التحوط في حال فقد قاعدة البيانات	 

مخاطر التركيز 
يتبع البنك استراتيجية متوازنة تجاه التعرض 

للمخاطر في محفظة القروض واالئتمان 

معايير قبول مخاطر األسواق المستهدفة 	 
)TMRACs(

مراقبة تركز المحفظة والحدود المسموح بها	 
قياس مخاطر التركز الفردي 	 
 	)ICAAP( عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

مخاطر السيولة 

يلتزم البنك بمراقبة كفاية رأس المال بدقة 
للتأكد قدرته على تلبية االلتزامات قصيرة 

وطويلة األجل، واختبار آثار عدة سيناريوهات 
متوقعة على قوة السيولة النقدية للبنك

احتساب نسبة صافي الموارد المالية المستقرة 	 
)NSFR(

 	)LCR( احتساب نسبة تغطية السيولة
نظام اختبار ضغوط السيولة	 
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أبرز تطورات عام 2018
إدارة  أطر  هيكلة  إعادة  من   2018 عام  خالل  القاهرة  بنك  تمكن 
حيث  يتبناها،  التي  الجديدة  االستراتيجية  مع  يتسق  بما  المخاطر 
واستحداث  الداخلية  لإلجراءات  تحديًثا  الهيكلة  إعادة  عملية  شملت 
قبول  ومعايير  المبكر،  اإلنذار  وإشارات  للمخاطر،  رئيسية  مؤشرات 
وتعزيز   ،)TMRACs( المستهدفة  األسواق  في  االئتمانية  المخاطر 

قطاع األمن المعلوماتي.

المخاطر  لتحليل  موديز  مؤشر  نظام  المخاطر  إدارة  طبقت  كما 
"Analyst Moody’s Risk" وتوظيف نظام "Obligor" لتصنيف المخاطر 
انتقاله  إلى  إضافة   ."ICAAP"و  "IFRS9" لنظامي  لمتطلبات  وفًقا 
آخر  نموذج  إلى   PDs السداد  التخلف عن  لتوقعات  نموذج سابق  من 
جديد أكثر تطوًرا، حيث توفر تلك األدوات معايير قياسية نشطة حول 
بها  تتسم  التي  المتداخلة  بالعوامل  للبنك  التشغيلية  العمليات  تأثر 

القطاعات االقتصادية المختلفة.

السيولة، عالوة  المخاطر خطتها إلدارة مخاطر  إدارة  وقد استكملت 
على الوفاء بمتطلبات بازل 3 إلدارة مخاطر سعر الفائدة لغير أغراض 

.)IRRBB( المتاجرة

على  التشغيلية  المخاطر  المخاطر  إدارة  فريق  عمل  جانبه،  من 
استكمال إجراءات مراقبة التقييم الذاتي للمخاطر، وتوظيف نظام 
تعهيد  لضبط  سياسات  ووضع   ،"KRIs" الرئيسية  المخاطر  مؤشر 
اإلدارة  إنجازات  رأس  على  ويأتي  خارجية.  وجهات  لمصادر  الخدمات 
االرتقاء  إلى  يهدف  المؤسسة  عبر  جديد  توعية  برنامج  استحداث 
استحدثت  كما  التشغيلية.  بالمخاطر  العمل  فريق  وعي  بمستوى 
التي  األسباب  لرصد  تكنولوجًيا  نظاًما  التشغيلية  المخاطر  إدارة 
داخلي  نظام  داخلية  معلومات  شبكة  عبر  خسائر  حدوث  إلى  أدت 
التقارير  وإعداد  المستخدمين  أدوار  تحديد  مع  اإلنترنت  شبكة  على 
بصورة آلية، فضاًل عن إعداد خطة سنوية لضمان استمرارية األعمال 

BCP السنوي وإجراء اختبارات اإلخالء.

بمستوى  االرتقاء  استهدفت  نوعية  نقلة   2018 عام  شهد  وقد 
أحدث  وتوظيف  للبنك،  المعلومات  تكنولوجيا  أمن  بأهمية  الوعي 
إنشاء مركز عمليات  تم  المعلومات. وقد  أمن  تدابير وتقنيات حماية 
وأحدث  قوية  دفاعية  خطوط  استحداث  عن  فضاًل  المعلومات،  أمن 
والموقع  اإلنترنت  وشبكة  اإللكتروني  البريد  لحماية  األمنية  الحلول 
اإللكتروني للبنك. من ثم كان 2018 هو عام بناء األسس الصلبة، إيذاًنا 

بانطالق أقوى مؤسسة مصرفية رقمية لعام 2019.

االستراتيجية 
المحققة  النجاحات  على  البناء   2019 عام  خالل  القاهرة  بنك  يعتزم 
ومن بين ذلك التركيز بقوة على األمن المعلوماتي وحماية البيانات 
باعتبارها جزء محوري من عملية إدارة المخاطر. كذلك من المتوقع 
رئيسًيا  دوًرا  الرقمية  المنصات  عبر  المصرفية  العمليات  تلعب  أن 
لعمليات  تنميته  مع  خاصة  البنك،  يتبناها  التي  التحول  خطة  ضمن 
الصغيرة والمتوسطة، وذلك  الصغر والمشروعات  التمويل متناهي 
مع سعيه نحو التحول لمؤسسة رقمية عصرية تطبق أفضل المعايير 
والممارسات المعمول بها عالمًيا. عالوة على ذلك، يتوقع البنك أن 
المخاطر خالل  نماذج تشغيلية إلدارة  وبناء  البيانات  تحليل  يزداد دور 
في  التحليالت  تلعبه  الذي  الحيوي  الدور  مع  خاصة  المقبلة،  الفترة 
توفير توقعات اقتصادية مالئمة، وعمل الدراسات التي تدفع البنك 

نحو تعظيم المردود اإليجابي لكافة األطراف ذات العالقة. 
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يضطلع مجلس اإلدارة 
وفريق اإلدارة التنفيذية 

بمهام رصد المخاطر 
التي تواجه العمليات 

التشغيلية من أجل خلق 
توازن فعال بين معالجة 

المخاطر والوصول لمستوى 
اإليرادات المستهدف.
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  االلتزام 
تخضع أعمال بنك القاهرة لحزمة من األطر والسياسيات واإلجراءات التي ِصيغت بعناية لمواكبة 

وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة بجميع قطاعات البنك

وهي  مستقل،  نحو  على  القاهرة  ببنك  االلتزام  مجموعة  تعمل 
ورفع  التقارير  وإعداد  االلتزام  مخاطر  وتقييم  تحديد  عن  مسئولة 
تشريعية  عقوبات  على  تنطوي  قد  التي  المخاطر  حول  التوصيات 
نتيجة  البنك  بسمعة  تضر  أو  مالية،  خسائر  عن  تسفر  أو  وقانونية، 
البنك.  ألعمال  المنظمة  واألحكام  بالقوانين  االلتزام  في  اإلخفاق 
وتخضع نظم وأعمال مجموعة  االلتزام المصرفي لحزمة من األطر 
وتطبيق  لمواكبة  بعناية  ِصيغت  التي  واإلجراءات  والسياسيات 
بجميع  والنزاهة  الشفافية  قيم  وتعزيز  العالمية  الممارسات  أفضل 

قطاعات البنك.

مجلس  رئيس  قبل  من  مباشر  إلشراف  االلتزام  مجموعة  تخضع 
التعامل  وصالحيات  بمهام  تضطلع  حيث  المجلس،  وأعضاء  اإلدارة 
أنشطة  بجميع  المتصلة  االنضباط  مسائل  مع  وكفاءة  بفاعلية 
لمجموعة   السنوية  الخطط  بإقرار  المراجعة  لجنة  وتقوم  البنك. 
لتعليمات  وفًقا  تنفيذها  على  اإلشراف  مع  المصرفي  االلتزام 
تقوم  كما  القاهرة.  ببنك  الخاص  االلتزام  وميثاق  المركزي  البنك 
االلتزام  قضايا  حول  سنوية  ربع  تقارير  بإعداد  االلتزام  مجموعة 
برفع  وتلتزم  بشأنها  المتخذة  التصحيحية  واإلجراءات  والتجاوزات 
والرئيس  اإلدارة  مجلس  ورئيس  المراجعة  للجنة  التقارير  تلك 
واطالع  دراية  اإلدارات على  إلبقاء جميع  يهدف  ما  التنفيذي، وهو 
فيما  انتباههم  تسترعي  التي  الخاصة  المستجدات  بأحدث  دائم 
المجموعة  وتكثف  االنضباط.  ومسائل  االلتزام  بسياسيات  يتعلق 
إلمداد  الداخلية  والرقابة  المخاطر  تقييم  إدارتي  مع  تعاونها  أيًضا 

البنك بأدوات التحوط ضد مخاطر االلتزام. 

لترسيخ  الرئيسية  األداة  القاهرة  ببنك  الخاص  االلتزام  دليل  وُيعد 
التأكد  مع  لتنفيذها  المتبعة  والسياسيات  المصرفي  االلتزام  أطر 
والتشريعات  للضوابط  واإلجراءات  السياسات  تلك  مراعاة  من 
للتأكد من مواكبتها  التنظيمية، ومراجعتها بشكل دائم  والقواعد 
أهم  بين  ومن  الصلة.  ذات  والمحلية  العالمية  الممارسات  ألفضل 
غسل  مكافحة  االلتزام  مجموعة  بها  تختص  التي  الصالحيات 
حجم  ضخامة  إلى  بالنظر  وذلك   ،)AML( اإلرهاب  وتمويل  األموال 

ومن  البنك.  يجريها  التي  للحدود  العابرة  المصرفية  المعامالت 
العمالء  حسابات  أنشطة  ورصد  مراقبة  على  المجموعة  تركز  ثّم، 
دول  أو  المراقبة  قوائم  على  أشخاص  أو  جهات  مع  المتعاملين 
مدرجة بقوائم العقوبات، كما تركز على استحداث وتبني مجموعة 
جرائم  بمكافحة  المتعلقة  االلتزام  أطر  من  النطاق  واسعة 
واألنشطة  العمليات  مختلف  عبر  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسيل 
التزام  تطبيق  لضمان  المجموعة   تسعى  كذلك  بالبنك.  التشغيلية 
وتمويل  األموال  غسل  لمكافحة  المنظمة  القواعد  بكافة  البنك 

اإلرهاب، وكذلك كافة االتفاقيات الدولية.

أبرز تطورات عام 2018
صعيد  على  ملحوًظا  تقدًما  المصرفي  االلتزام   مجموعة  أحرزت  
 .2018 عام  خالل  الشاملة  الحكومة  وأطر  الفردية  المواثيق  تعزيز 
وقد تمثلت تلك الجهود في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة 
صياغة  إلعادة  الحوكمة  ولجنة  اإلدارة  ومجلس  التنفيذية  لإلدارة 
المتطلبات  وفق  وتفصيلها  الحوكمة  لنظام  االسترشادية  المبادئ 
التنظيمية والتشريعية عبر مختلف األنشطة التشغيلية. ونجح البنك 
بالتعاون مع  الجودة  اختبار خارجي لضمان  اجتياز  2018 في  خالل عام 
مراجعة  في  المتخصصة   )PwC( كوبرز  ووترهاوس  برايس  شركة 
إطار  في  وذلك   ،FATCA الفحص  اختبار  ذلك  في  بما  الحسابات، 
القطاع  في  المتبعة  والمعايير  الممارسات  لتعزيز  البنك  مساعي 

المصرفية وخاصة فيما يتعلق بإعداد ورفع التقارير الخارجية. 

االستراتيجية 
تعتزم مجموعة االلتزام خالل 2019 مواصلة جهود تعزيز الكفاءة وتطوير 
أطر رفع التقارير وتسريع وتيرة اتخاذ الخطوات التصحيحية. باإلضافة إلى 
ذلك، ستكثف اإلدارة من عمليات تحديث أطر وسياسيات االمتثال وفًقا 
االمتثال  مسائل  بشأن  العاملين  توعية  مع  الدولية،  المعايير  ألفضل 
وبالتعاون  وااللتزامات.  المخاطر  البنك  من  إطار حماية  الرئيسية في 
االلتزام  مجموعة  تخطط  القاهرة،  ببنك  المخاطر  إدارة  مجموعة  مع 
االلتزام  ثقافة  لدعم  الموجهة  التدريبية  والدورات  بالبرامج  التوسع 

وإدارة المخاطر في كافة اإلدارات والقطاعات التشغيلية. 
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تقوم مجموعة المراجعة الداخلية بضمان امتثال البنك ألفضل المعايير والممارسات المصرفية المعمول بها 
محلًيا وعالمًيا، ومراجعة السياسات واإلجراءات عبر مختلف فروع البنك والشركات التابعة 

على  الرقابة  نظام  أركان  أحد  الداخلية  المراجعة  مجموعة  تشكل 
كافة  تنفيذ  بضمان  المجموعة  تختص  حيث  القاهرة،  بنك  أعمال 
القانونية  الممارسات  ألفضل  وفًقا  للبنك  التشغيلية  العمليات 
والمهنية، من خالل توفير الضمانات المستقلة والموضوعية لجميع 
األطراف ذات العالقة. ويتولى اإلشراف المباشر على المجموعة كاًل 
امتثال  يضمن  ما  وهو  اإلدارة،  مجلس  ورئيس  المراجعة  لجنة  من 
السياسيات  الداخلية وغيرها من  واللوائح  التنظيمية  للقواعد  البنك 
لنموذج  وتبنيه  البنك  الستراتيجية  الداعمة  االسترشادية  والمبادئ 
كافة  تطوير  نحو  الحثيث  والسعي  الشفافية  على  قائم  أعمال 

العمليات التشغيلية بشكل مستدام.

الممارسات  إليه  وصلت  ما  أحدث  تطبيق  على  المجموعة  وتعمل 
البنك  سياسات  حول  التقارير  ورفع  وتحديث  إعداد  في  الدولية 
تقييم  معايير  ومراجعة  المشورة  تقديم  مع  الداخلية،  وإجراءاته 
المخاطر ومستوى التعرض المقبول وكذلك المتابعة الدورية آلليات 
العمل بجميع إدارات وقطاعات البنك. كما تختص المجموعة بتوفير 
نظام  وفاعلية  صالحية  حول  التوصيات  وتقديم  المعلومات  كافة 
الرقابة الداخلية، والمخاطر التشغيلية والحوكمة، حيث تضطلع بوضع 
قادرة  تكون  التنفيذية حتى  اإلدارة  أمام  تقييمات مجدية وموثوقة 
على معالجة المخاطر الطارئة، واتخاذ القرارات االستراتيجية، وكذلك 

صياغة استراتيجية البنك على المدى البعيد.

والتوثيق  بالتنفيذ  البنك  التزام  بالتأكد من  أيًضا  المجموعة  وتختص 
المراجعة  مجال  في  عالمًيا  المتبعة  الممارسات  ألفضل  واالمتثال 
المهام فريق  تلك  تنفيذ  المالئم، حيث يقوم على  بالشكل  الداخلية 
والمؤهالت  المهارات  ذوي  من  بعناية  المختارين  الخبراء  أكفأ  من 
بين  ما  المجموعة  في  الموظفين  خبرات  وتتنوع  التخصصية. 
المراجعين المكلفين بمهام ذات طبيعة عامة، وآخرين متخصصون 
والوسائل  باألدوات  مدعمين  وجميعهم  المختلفة،  القطاعات  في 
مختلف  عبر  والتقييمات  التحليلية  المراجعات  إلجراء  الالزمة 

للبنك. التشغيلية  العمليات 

أبرز تطورات عام 2018
ركزت مجموعة المراجعة الداخلية خالل عام 2018 على تنمية وتعزيز 
يخص  فيما  الماضية  الفترة  طوال  المتراكمة  والخبرات  القدرات 

البنك  استراتيجية  تنفيذ  على  العمل  جانب  إلى  المراجعة،  جوانب 
وضمان تطبيق المعايير الداخلية والحوكمة واالمتثال المتبعة دولًيا. 
بالمرونة  تتصف  سنوية  خطة  المجموعة  صاغت  ذلك،  مع  بالتوازي 
تم  حيث  الداخلية،  ألجندته  البنك  تنظيم  إعادة  إطار  في  والفاعلية 
على  المتغيرات  مع  لتتماشى  العام  خالل  الخطة  وتعديل  مراجعة 

الصعيدين الداخلي والخارجي.

الفعالة  المتابعة  على  الداخلية  المراجعة  مجموعة  عملت  كما 
تقييم  ومعايير  أهداف  كفاءة  ضمان  أجل  من  المخاطر  إدارة  لنظم 
المخاطر ورصد ما استجد من مخاطر محتملة خالل عام 2018. وقامت 
الرئيسية  الوظائف  من  العديد  أعمال  بمراجعة  كذلك  المجموعة 
ومراعاة  الرقابة  نظام  فاعلية  من  التأكد  ذلك  في  بما  البنك  داخل 
ضمان  على  عالوة  ورقابية،  تنظيمية  سياسات  من  به  ينطبق  ما 
المحفظة  وجودة  اآللي،  الحاسب  ونظم  للموارد  األمثل  التوظيف 

االئتمانية، وغيرها من المسائل ذات العالقة.

بإجراء  الداخلية  المراجعة  مجموعة  مسئولو  قام  ذلك،  مع  بالتوزي 
المتابعة الدورية وإجراء تحقيقات وعمليات تفتيش في الفروع والمقرات 
وغيرها من مهام المراجعة اإلضافية المسندة إليهم من قبل مجلس 
امتثال  ثقافة  لخلق  وذلك  التنفيذية،  واإلدارة  المراجعة  ولجنة  اإلدارة 
المجموعة  عكفت  كما  البنك.  وفروع  وإدارات  قطاعات  داخل  فعالة 
على توفير الدورات والبرامج التدريبة الالزمة لتأهيل جميع الموظفين 
والتأكد من درايتهم التامة بأفضل ممارسات الحوكمة ومبادئ النزاهة 

والقوانين الحكومية المنظمة لعمل المؤسسات المالية.

جهات  مع  جهودها  بتنسيق  الداخلية  المراجعة  مجموعة  وتقوم 
رقابة  الخارجيين، لضمان وجود  المراجعين  بما في ذلك  أخرى  رقابية 
فعالة تدعم البنك في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة والتنظيم الداخلي.

االستراتيجية
مجموعة  قدرات  لتحسين  خطوات  عدة  اتخاذ  القاهرة  بنك  يعتزم 
المراجعة الداخلية خالل السنوات الثالث المقبلة، وذلك في إطار التحول 
االستراتيجي إلى مؤسسة عصرية وجديدة كلًيا. وتشمل تلك الخطط 
استحداث إطار عمل منهجي يستند إلى تقييم المخاطر ويكون بمثابة 
مراجعة  قسم  استحداث  إلى  إضافة  بأكملها،  للمنظومة  حاكم  إطار 

  المراجعة الداخلية 
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التحول  استراتيجية  إطار  في  المعلومات  تكنولوجيا  وأعمال  لنظم 
الرقمي للبنك. ولتحقيق تلك الجهود، يقوم البنك بتوفير العديد من 
المراجعة  المتكاملة لموظفي مجموعة  التدريبية  الدورات والبرامج 
الداخلية بغرض تعزيز وتنمية ما يحظى به الفريق من خبرات ومهارات 
 ،)CIA( المعتمد  الداخلي  المدقق  شهادات  ذلك  ويشمل  تخصصية، 
 ،)CFE( االحتيال  مكافة   ،)CISA( المعتمد  المعلومات  نظم  ومدقق 
على  التدريب  ودورات  برامج  إلى  باإلضافة   ،)CQA( الجودة  مراجعة 
االئتمان. ويعكس ذلك حرص البنك على تعزيز تنمية خبرات الموظفين 
فيما  وخاصة  الرقابة،  وتعزيز  المخاطر  لرصد  الشاملة  ثقافة  وترسيخ 
البنك  ويعمل  االحتيالية.  الممارسات  ومكافحة  كشف  بنظم  يتعلق 
الرقابية  األقسام  بين  والتكامل  التنسيق  عملية  تسهيل  على  أيًضا 
الداخلية، والبناء على  البنك، وتحسين وظائف اإلدارة  المختلفة داخل 

سجله الحافل بالنجاحات في هذا المضمار الحيوي.

تختص المجموعة بالتأكد من 
التزام البنك بالتنفيذ والتوثيق 

واالمتثال ألفضل الممارسات 
المتبعة عالمًيا في مجال 

المراجعة الداخلية وأطر الحوكمة 
وإدارة المخاطر بالشكل المالئم.
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االستدامة والمسئولية 
االجتماعية





    دعم االقتصاد المصري

انطالًقا من مكانته الرائدة كأحد أعراق البنوك في القطاع المصرفي، 
عمل بنك القاهرة على توجيه جهوده وأنشطته لخدمة المجتمعات 
التي يعمل بها واالرتقاء بمستواها اجتماعًيا واقتصادًيا، باعتباره نموذًجا 
يحتذي به بين مجتمع البنوك العاملة في مصر، وخاصة في مجاالت 

المسئولية االجتماعية للشركات وممارسات التنمية المستدامة.

يعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة فى مجال التمويل متناهى الصغر 
حيث نجح بنك القاهرة في تأسيس موقع بارز له في ساحة التمويل 
التي يبذلها لخدمة السوق  التطوير  متناهي الصغر من خالل جهود 
المصري. باإلضافة إلى ذلك انضم البنك إلى جهود البنك المركزي في 
مبادرته لتعزيز الشمول المالي وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات 
والخدمات المصرفية، فضاًل عن تقديم تلك الخدمات للشرائح السكانية 
المتطورة  الرقمية  الحلول  من  مستفيًدا  البنوك،  مع  المتعاملة  غير 
التي يوفرها، عالوة على توظيف شبكة فروعه وقنوات التوزيع واسعة 
االنتشار للوصول إلى المناطق النائية. ويركز البنك في جهوده على 
دعم مشروعات المرأة والشباب ورواد األعمال، لزيادة دخولهم، وتوفير 

فرص العمل، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة في مصر.. 

االستثمار في تطوير المجتمعات المحيطة
تستهدف البرامج التي طورها البنك في إطار المسئولية االجتماعية 
مختلف  عبر  احتياًجا  األكثر  للفئات  الخدمات  تقديم  للشركات 
البرامج  تلك  تكون  أن  على  البنك  مسئولو  حرص  حيث  المحافظات، 
تتبناها  التي   2030 المستدامة  التنمية  رؤية  مع  ومتكاملة  متسقة 

الحكومة المصرية، سعًيا لتعظيم المردود اإليجابي لتلك البرامج.

وبالتوازي مع ذلك، انضم البنك إلى عضوية مبادرة االتفاق العالمي 
تطوعية  مبادرة  أكبر  وهي   2016 عام  منذ   )UNGC( المتحدة  لألمم 
بإعادة  البنك  قام  حيث  المستدامة،  التنمية  مجال  في  عالمية 
المبادئ  التشغيلية لتستوفي  الداخلية وإجراءاته  تنظيم ممارساته 
ومعايير  اإلنسان،  حقوق  على  تركز  التي  المبادرة  لتلك  العشرة 

العمل العادلة، واالستدامة البيئية  ومكافحة الفساد.

حقوق اإلنسان ومعايير العمل العادل 
تمثل جهود البنك في خلق بيئة عمل آمنة وعادلة لكافة الموظفين 
شهادًة على التزام المؤسسة بحقوق اإلنسان ومعايير العمل العادل ، 

حيث يوفر البنك رواتب وأجور تنافسية ويقوم بمراجعة وتعديل هياكل 
الرواتب والمكافآت للتعويض عن آثار التضخم. باإلضافة إلى ذلك، وسع 
البنك نطاق الرعاية الصحية لتشمل جميع العاملين وأسرهم ووضعها 
إيجابية  عمل  تجربة  خلق  على  البنك  يحرص  كما  أولوياته.  رأس  على 
للعاملين وإمدادهم بكل الوسائل المعينة على إنجاح مساعيهم وتنفيذ 
نظم  أحدث  توفير  خالل  من  واقتدار،  باحترافية  لهم  الموكلة  المهام 
التدريب المتكاملة والمتنوعة لكل اإلدارات، إضافة إلى تحديث الدورات 
التدريبة لتتماشى مع المعايير الدولية القائمة، وأيًضا أدخل البنك عام 
2018 مراجعات على إجراءات تقييم أداء الموظفين، من أجل رفع قدراتهم 

وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم على الصعيد المهني.

خلق  على  الحرص  أشد  القاهرة  بنك  يحرص  الجهود،  لتلك  واستكمااًل 
بيئة عمل صحية يتمتع فيها كافة الموظفين بفرص متساوية لتحقيق 
طموحاتهم. كما يحظر البنك كافة أشكال التمييز سواء كان ذلك على 
أساس العنصر أو اللون أو العرق أو الجنس أو العمر أو الدين أو الحالة 
االجتماعية أو اإلعاقة، كما يمنع البنك منًعا باًتا التحرش داخل أو خارج 
المصرية ومعايير  القوانين  وبالتوازي مع ما تنص عليه  العمل.  مكان 
وعمالة  القسرية  العمالة  أشكال  كافة  البنك  يدين  اإلنسان،  حقوق 
األطفال، حيث يحرص البنك في هذا اإلطار على أن يتمتع جميع موظفيه 

بالحقوق والمسئوليات التي ينص عليها القانون.

االحتياجات  ذوي  حقوق  ودعم  المساواة  مبدأ  بتعزيز  البنك  قام  وقد 
لتسهيل  منحدرة  وخروج  دخول  ممرات  تركيب  خالل  من  الخاصة 
المتحركة وذلك في حوالي 30% من  الكراسي  تعامالت مستخدمي 

الفروع، مع خطط لتوسيع تلك الجهود مستقباًل. 

تعمل  البنك،  في  العاملين  بين  والتواصل  الصداقة  أواصر  ولتوطيد 
أنشطة  تنظيم  على  القاهرة  ببنك  للعاملين  الخدمات  جمعية 
الجهود  بتنسيق  الرياضة  لجنة  تقوم  بينما  دوري،  بشكل  اجتماعية 
رياضية  جوالت  في  للمشاركة  موظًفا    750 من  فريًقا   47 لتشكيل 

متنوعة طوال العام.
. 

يسعى بنك القاهرة على مدار  ستة عقود نحو دعم المجتمعات التي يعمل بها، وخلق الفرص الواعدة، وإفساح 
المجال لشريحة كبيرة من المجتمع المصري لالزدهار
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تقليص البصمة البيئية
يسعى بنك القاهرة للوفاء بالتزاماته تجاه البيئة من خالل اتخاذ خطوات 
األنشطة  جميع  عبر  البيئية  االستدامة  تحقيق  إلى  تؤدي  ملموسة 
مباشر.  وغير  مباشر  بشكل  الكربونية  البصمة  وتقليص  التشغيلية 
التوجيهية  بالمبادئ  العالقة  ذوي  األطراف  وجميع  البنك  يلتزم  كما 
مكانته  لترسيخ  وذلك  اليومية،  أنشطته  جميع  عبر  البيئة  مجال  في 
كمؤسسة رائدة تطبق أفضل ممارسات البيئية. ولهذا الغرض، يقوم 
البنك بمراقبة كل األنظمة التكنولوجية واألجهزة اإللكترونية بجميع 
الفروع وإجراء تحديث دوري لها لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة 
البنك في  الناجمة عنها. كما يعكف  االنبعاثات  المستعملة وخفض 
الوقت الراهن على االستبدال التدريجي  لمصادر اإلضاءة الحالية بأخرى 
تعتمد على تقنية اإلضاءة LED بكافة فروعه عبر مختلف المحافظات، 
فضاًل عن بحث إمكانية التحول إلى الطاقة الشمسية، كما قام البنك 
الرئيسي، فضاًل  المقر  بتركيب نوافذ ذو طبقات زجاجية مزدوجة في 
عن تركيب أجهزة تكييف حاصلة على شهادة المعيار الدولي لفاعلية 

.Energy Star  استخدام الطاقة للمنتجات االستهالكية

البيئة  على  الحفاظ  في  تساهم  أساليب  عدة  تبني  البنك  ويواصل 
موردين  على  االعتماد  جانب  إلى  الرقمية،  الحلول  تبني  خالل  من 

متخصصين العادة تدوير محابر الطابعات بجميع األفرع والمقرات.

صديقة  سباكة  أنظمة  باستعمال  البنك  يقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المياه  استهالك  ترشيد  في  يساهم  بما  البنك  مرافق  داخل  للبيئة 
للحد  المخلفات  إدارة  شركات  إحدى  مع  التعاون  جانب  إلى  والطاقة، 

من آثار األنشطة التشغيلية على البيئة. 

إطار  في  المستدامة  للتنمية  للترويج  مبادرات  عدة  البنك  ونفذ 
دوًرا  البنك  لعب  حيث  للشركات،  االجتماعية  المسئولية  استراتيجية 
محورًيا في دعم سكان منطقة حلوان لتطوير مشروع لزراعة أسطح 
أنشطة  في  الرائد  القاهرة،  بنك  قام  ذلك  إلى  باإلضافة  المنازل. 
ثالثية  مركبات  شراء  بتمويل  مصر،  في  الصغر  متناهي  التمويل 
دخل  وتوفير  لتشغيلها  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  لعدد  العجالت 

مستدام لهم. 

مكافحة الفساد 
العاملين من كافة أشكال الفساد، ومن  البنك جاهًدا لحماية  يسعى 
وتشريعات  المصرية  بالقوانين  امتثال  وثقافة  حازًما  نهًجا  أسس  ثّم 
وألزم  يتبناها،  التي  الحوكمة  أطر  بدمجها في  المركزي وقام  البنك 
على  البنك  ويشدد  فيها.  بند  بكل  الصارم  بااللتزام  العاملين  جميع 
الخاصة باالمتثال  التدريب  العاملين في برامج  ضرورة مشاركة جميع 
إلى  دوري،  بشكل  تعقد  التي  األموال  غسيل  ومكافحة  والحوكمة 
جانب تقديم شرح وافي عن ميثاق أخالقيات المهنة وسياسة اإلبالغ 

عن المخالفات وسياسة مكافحة غسيل األموال. 

المسئولية االجتماعية للشركات
على مدار سنوات طوال، قام بنك القاهرة بدعم العديد من مشروعات 
المسئولية االجتماعية للشركات، وقام بتنفيذ مبادرات لدعم الشرائح 
السكانية األكثر احتياًجا في مختلف محافظات مصر، وشملت مجاالت 
والتنمية  المهني،  والتدريب  والثقافة،  الغذائي،  واألمن  التعليم، 
االحتياجات  وذوي  والمرأة،  والشباب،  األساسية،  والبنية  االقتصادية، 

الخاصة. كما أولى البنك اهتماًما خاًصا بالتنمية المستدامة باعتبارها 
بتمويلها،  يقوم  التي  والمشروعات  الشراكات  في  رئيسًيا  عنصًرا 
المجتمعات  المدى مع  أثر ذلك  في نسج عالقات طويلة  وقد ظهر 
المحيطة والشركاء الذي يقدمون العون له في تحقيق تلك األهداف.

مبادرات الرعاية الصحية
يعمل البنك على االرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وذلك 
ومنح  طبية  معدات  هيئة  على  منتظمة  تبرعات  تقديم  خالل  من 
الرعاية الصحية في جميع  تمويالت للمستشفيات ومقدمي خدمات 
أنحاء مصر لشراء معدات طبية متطورة. وال يقف دور البنك عند ذلك، 
والتأكد  والمعدات  األجهزة  عمل  لمسار  دقيقة  بمتابعة  يقوم  بل 
الستخدامها  الالزم  التدريب  على  لها  المشغلين  األطباء  حصول  من 
في  استمرارها  لضمان  صيانتها  متابعة  جانب  إلى  األمثل،  بالشكل 

توفير الراحة للمرضى.

 2018 عام  خالل  البنك  قدمه  الذي  الدعم  في  الجهود  هذه  وتظهر   
الثدي  تصوير  أجهزة  شراء  طريق  عن  السرطان  مكافحة  لمبادرات 
خدمة  توفير  في  الحكومية  غير  المنظمات  لمساعدة  اإلشعاعي 
تمويل  على  عالوة  للسيدات،  الثدي  سرطان  وعالج  المبكر  الكشف 
دراسات بحثية أجراها مستشفى سرطان األطفال. ويعتز البنك برعايته 
لمارثون عقد في مدينة اإلسماعيلية بهدف جمع أموال لصالح بناء 
التمويل  بتوفير  البنك  قام  كما  السرطان.  لعالج  جديد  مستشفى 
إلنشاء وحدة عناية مركزة بداخل أول مستشفى متخصص في عالج 

ضحايا الحروق في مصر. 

غير  منظمة  مع  التعاون  أيًضا  اإلطار  هذا  في  البنك  جهود  وشملت 
جاب  والذي  مصر،  في  عائم  مستشفى  أول  إلطالق  رائدة  حكومية 
لعالج  واألطفال  للنساء  الصحية  خدماته  وقدم  الصعيد  محافظات 

أمراض مثل فقر الدم وسرطان الثدي وغيرها من األمراض. 

مستفيد من برامج المسئولية 
االجتماعية للشركات خالل عام 

2018

366 ألف

112   •   بنك القاهرة   •   التقرير السنوي 2018

االستدامة والمسئولية االجتماعية للشركات



فريق العمل 

االلتزام تجاه الموظفين
تطوير المواهب وتشجيع تبني المهارات القيادية	 
اختيار سفراء للعالمة التجارية	 
خلق بيئة تفاعلية للموظفين	 
ترسيخ التعاون بين مسئولي اإلدارة	 
إنشاء بيئة عمل آمنة	 
المعاملة العادلة وحرية النشاط النقابي	 

المسئولية المجتمعية
 

خدمة المجتمع
 العمل المنضبط و مراعاه الجوانب األخالقية	 
دعم مبادرات الرعاية الصحية و التعليم و االقتصاد المصري	 
دعم ذوي االحتياجات الخاصة من خالل مبادرات الشمول المالي	 
حماية الثقافة و التراث	 
تطوير المجتمع المصري وخدمة القرى المفتقرة للخدمات	 

العمالء
 

شراكة مميزة مع العمالء
توفير منتجات و خدمات ابتكارية	 
نسج عالقات دائمة	 
الحفاظ علي والء العمالء	 
الشمول المالي	 

البيئة
 

مراعاة االستدامة البيئية
دمج عناصر االستدامة بجميع العمليات التشغيلية وتقليص البصمة 	 

البيئية 
تعزيز كفاءة استخدام الطاقة و خفض االنبعاثات الكربونية	 
تقليص استهالك الطاقة و الماء	 
دعم مبادرات الطاقة الشمسية	 
زيادة المساحات الخضراء فوق أسطح المنازل	 

 بنك القاهرة
 خالل عام

2018
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دعم المبادرات التعليمية 
يعمل البنك على أن تكون استراتيجيته للتنمية المستدامة متوافقة 
مع »خطة رؤية مصر 2030«، حيث يسعى البنك لتعزيز التنمية الشاملة 
من خالل دعم المشروعات والمبادرات التي تسهم في تعزيز االزدهار، 

وتحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية. 

وتزداد قناعة البنك يوًما بعد يوم بأن المردود اإليجابي للتعليم يمثل 
القوة الرئيسية التي تحقق التنمية االقتصادية وعنصًرا أساسًيا في 
البنك  إنشاء  وراء  دافًعا  كانت  التي  العوامل  وهي  االزدهار،  تحقيق 
دراستهم  الستكمال  الطالب  من  لعدد  دراسية  ومنح  برامج  لعدة 

بجامعات النيل وزويل وجنوب الوادي وأسيوط وغيرها. 

سنوًيا  طالب  لخمسة  كاملة  منح  بتقديم   2016 عام  منذ  البنك  وقام 
 2018 عام  منحة   25 تقديم  إلى  باإلضافة  النيل،  بجامعة  لاللتحاق 
النانو  تكنولوجيا  تخصصات  المستفيدون  يدرس  حيث  زويل،  بجامعة 

وغيرها من العلوم االبتكارية للمرة األولى. 

في  يتمثل  جديًدا  مفهوًما  القاهرة  بنك  تبنى  ذلك،  إلى  باإلضافة 
دعم مبادرات إنشاء وتعزيز المدارس المجتمعية بهدف توفير تجربة 
نائية  مناطق  في  للقاطنين  االبتدائية  المرحلة  لطالب  فعالة  تعليم 
في مختلف المحافظات، حيث قد البنك التمويل الالزم لتعليم 30 طالًبا 

بمدارس مجتمعية في محافظة الفيوم. 

قوافل الخير 
في إطار مسئولياته تجاه التنمية المجتمعية، يقوم فريق المسئولية 
الفقر  معدالت  ذات  المناطق  برصد  عام  كل  للشركات  االجتماعية 
خيرية  قوافل  عدة  البنك  نظم  حيث  للدعم،  احتياًجا  واألكثر  المرتفعة 
الشتاء،  وفصل  رمضان  شهر  خالل  التوالي  على  السادسة  للسنة 
وتحسين  الفقر،  حدة  وتخفيف  الجوع  على  القضاء  في  للمساهمة 

أوضاع مرافق اإلسكان عبر مختلف المناطق في مصر. 

وقد شهد عام 2018 قيام البنك بتوزيع شنط رمضان على ألفي أسرة 
إطار  في  القادرين،  لغير  جراحية  عملية   100 عالج  بمصروفات  وتكفل 
منزاًل  خمسين  أسقف  بناء  أيًضا  شملت  والتي  الخير،  قوافل  مبادرة 
وتوصيل مياه الشرب ألكثر من 60 منزل آخر في محافظات أسوان وقنا 
موظفي  تطوع  خالل  من  الجهود  هذه  وتأتي  سويف.  وبني  والمنيا 
وتقديم  للمحتاجين  الشنط  بتوزيع  والقيام  الخير  قوافل  في  البنك 

الدعم لذوي الحاجة. 

مستفيًدا من القوافل الطبية 

1825
عدد الماشية التي تم توفير 

العالج لها عبر القوافل 
البيطرية

650
تم إمدادهم بدورات تدريب 

مهني

640

منزاًل تم تجديدها

 239

منحة تعليمية كاملة لطالب

 288

منزاًل تم توصيلها بخطوط مياه 
الشرب النظيفة

200
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التنمية المستدامة في قرية القرعان 
يعتز بنك القاهرة بمساهمته في تطوير مشروع للتنمية المستدامة 
لتحسين وإثراء حياة سكان قرية القرعان بمحافظة سوهاج في صعيد 
مصر، حيث وضع البنك ضمن أهدافه لذلك المشروع تحسين الظروف 
للمرافق  البنى األساسية  القرية من خالل تطوير  المعيشية لسكان 
الخدمية والمدارس والمستشفيات وتوفير التدريب المهني للشرائح 

المستهدفة بتلك المبادرة.

وعلى هذه الخلفية، أجرى البنك تقييًما للمناطق األكثر احتياجا للدعم 
تركيب  و  للسقوط،  آياًل  منزاًل   89 بتجديد  قام  عليه  وبناًء  القرية  في 
أسقف جديدة، وإدخال الطاقة الكهربية لبعض المنازل وبناء دورات 
مياه، بالتوازي مع مد خط أنابيب بطول 2.6 كيلو متر إليصال ماء الشرب 
البنك  قام  الجهود،  تلك  إلى  باإلضافة  منزل.   200 من  ألكثر  النظيف 
وتجهيز  بالقرية  االبتدائية  للمدرسة  الكلي  التجديد  عملية  بتمويل 
الفصول الدراسية بما يلزم من أدوات وأجهزة. وشملت الجهود التي 
قام بها البنك بناء وحدتين للرعاية الصحية مجهزة باإلمدادات الطبية 
الالزمة لعالج العديد من األمراض وحاالت الطوارئ. كما يعتزم البنك 
العام إلجراء فحوصات مجانية،  تنظيم عدة قوافل طبية مرتين في 
تنظيم  إلى  إضافة  جراحات،  وإجراء  للمحتاجين،  الالزم  الدواء  وتقديم 
قوافل بيطرية لتوفير عالج للماشية، التي ُتعد مصدًرا أساسًيا للدخل 

والغذاء في قرية القرعان.

أفقر  بإحدى  البشرية  للموارد  المهم  التطوير  ذلك  أثمر  وقد 
المناطق في مصر عن تدريب 73 معلًما ضمن سبع مدارس ابتدائية 
البنك توفير الدعم الفني  في قرية القرعان ومحيطها. كما يعتزم 
بعد  عام  طوال  الجديدة  الصحية  الرعاية  وحدات  لطاقم  المنتظم 
المهني  التدريب  توفير  في  البنك  مبادرة  ساهمت  كما  إطالقها. 
دخل  لتوفير  الالزمة  المهارات  وأكسبتهم  وامرأة  رجل   140 لحوالي 
وتركيبات  السباكة  مجاالت  في  العمل  خالل  من  مالئم،  مادي 

الهواء.  تكييف  الكهرباء وأجهزة 

المبادرات االقتصادية
يحظى بنك القاهرة بمكانة مرموقة في أنشطة التمويل متناهي 
الصغر، األمر الذي ساهم صياغة استراتيجية البنك الخاصة بمبادرات 
فرص  وخلق  التوظيف  على  لتركز  للشركات  االجتماعية  المسئولية 
البنك  جهود  نجحت  وقد  المهني.  والتعليم  التدريب  وبرامج  العمل 
من  مصر  بصعيد  سوهاج  محافظة  في  البطالة  معدالت  خفض  في 
خالل توفير فرص عمل في مجال الحرف اليدوية لـ 500 شاب. كذلك قام 
بموجب  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  لعدد  مشروعات  بتمويل  البنك 
الذاتي  االكتفاء  لتعزيز  الهادفة  الصغر  متناهي  للتمويل  مبادرته 

مالًيا. 

الشراكات من أجل تنمية مستدامة 
التنمية  معايير  تطبيق  في  القاهرة  بنك  جهود  تنحصر  ال 
يمد  بل  فحسب،  داخلية  مبادرات  من  يطلقه  ما  على  المستدامة 
البنك يده قدر المستطاع لمنظمات أخرى لتعظيم المردود اإليجابي 
المشروعات  مع  مشترك  ترابط  إحداث  جانب  إلى  المبادرات،  لتلك 
البيئية  للمشاكل  تتصدى  والتي  نطاًقا  األوسع  والمحلية  العالمية 
بنك  انضم   ،2016 عام  ففي  الملحة.  واالجتماعية  واالقتصادية 

مستفيًدا من مشروعات مدرة 
للدخل

105

معلًما حصلوا على دورات تدريبية

73

 -)UNGC( المتحدة  لألمم  العالمي  االتفاق  مبادرة  إلى  القاهرة 
للشركات  االجتماعية  للمسئولية  تطوعية  مبادرة  أكبر  وهي 
العالم، في إطار سعيه  أنحاء  10 آالف من شتى  ويبلغ عدد أعضائها 
صاغ  حيث  المجال،  ذلك  في  المتبعة  الممارسات  بأفضل  لاللتزام 
التشغيلية  عملياته  وطور  المستدامة  للتنمية  استراتيجيته  البنك 
على  تركز  والتي  العالمية  للمبادرة  العشرة  المبادئ  مع  لتتواءم 
البيئية،  واالستدامة  العادل  العمل  اإلنسان ومعايير  مجاالت حقوق 
مصر  بنوك  اتحاد  في  بعضويته  البنك  يعتز  كما  الفساد.  ومكافحة 
منذ أكثر من عقد، وهو التحالف المصرفي الذي يهدف إلى تحسين 
في  المستدامة  التنمية  ويراعي  شامل  بشكل  المصريين  حياة 

احتياًجا. األكثر  المجتمعات 

مصر،  في  واألعمال  البنوك  مجتمع  في  الفاعل  لدوره  منه  وإدراًكا 
غير  المنظمات  من  عدد  مع  مثمرة  شراكات  القاهرة  بنك  عقد 
والهدف،  الرؤية  في  معه  تتشارك  التي  والمحلية  الدولية  الربحية 
المصري  المجتمع  صالح  في  يصب  إيجابي  تغيير  إلحداث  وذلك 
مع  شراكات  البنك  عقد  وقد  المهمشة.  السكانية  الشرائح  ويدعم 

المنظمات التالية :

إلعادة 	  الوطني  األسمرات  مشروع  تمويل  في  المساهمة 
مساكن  وتوفير  العشوائيات  في  القاطنين  المصريين  توطين 

أكثر راحة في أحياء يعمها األمان.
التبرع لعدد من المنظمات غير الربحية المعنية بدعم األطفال 	 

ذوي االحتياجات الخاصة.
الفقراء 	  األفراد  لبعض  للتأمين  أمان  شهادة   724 بعدد  التبرع 

في محافظة بني سويف.
خالل 	  مصر  صعيد  في  الفقيرة  للعائالت  شتوية  مالبس  توفير 

فصول الشتاء القارصة.
المشاركة في بناء أسقف جديدة لـ 85 منزاًل وتوفير االحتياجات 	 

األساسية خالل فصول الشتاء أللف عائلة في محافظة أسوان.
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االستدامة والمسئولية االجتماعية للشركات

مبادرات المسئولية 
االجتماعية للشركات

2018-2017

مستفيد

366,402

محافظات

9

شريًكا ومنظمة
 غير ربحية 

23

قضايا رئيسية 

9

القضايا

الشمول الماليتمكين المرأة التعليمالبيئةالصحة

حقوق ذوي المساواة بين الجنسين
االحتياجات الخاصة

تشجيع اكتساب 
المهارات

التطوير
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يدرك البنك حجم ما يقع على عاتقه من مسئولية تجاه خدمة 
المجتمعات المحيطة وتقديم يد العون لآلخرين

التقرير السنوي 2018   •   بنك القاهرة   •   117



القوائم المالية





  تقرير مراقبو الحسابات
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قائمة المركز المالى المستقلة
فـى 31 ديسمبر 2018 )جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى(

2018/12/312017/12/31إيضاح

األصــــــــول 

893 914 96110 335 4)14(نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

142 649 71829 099 53)15(أرصدة لدى البنوك 

453 073 15436 030 16)16(أذون خـزانـة وأوراق حكومية أخري

-408 537 )17(قروض وتسهيالت للبنوك

787 715 66841 809 61)18(قروض وتسهيالت العمالء

إستثمارات مالية:

522 749 950 273 2)19(استثمارات مالية متاحة للبيع

282 319 11625 453 23)19(استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ اإلستحقاق

745 216 107 293 )20(استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة

593 14 090 21 )21(أصول غير ملموسة 

060 012 6212 165 3)22(أصول أخرى 

174 242 886 294 )29(أصول ضريبية مؤجلة

444 308 132 373 )23(أصول ثابتة 

095 216 811147 687 165اجمالى األصول

االلتزامــــات وحقوق الملكية 

االلتزامـــــات 

596 881 9407 929 16)24(أرصدة مستحقة للبنوك 

112 187 406122 298 131)25(ودائع عمالء

221 651 8872 218 3)26(قروض أخري

073 922 8273 182 2)27(التزامات أخرى

655 546 374 452 )28(مخصصات أخرى

403 28 810 36 )29(إلتزامات ضريبية مؤجلة

815 762 834 947 )30(إلتزامات مزايا التقاعد

875 979 078137 067 155اجمالـــــى االلتزامات

حقوق الملكية 

000 250 0002 250 2)31(رأس المال المصدر والمدفوع

615 515 0952 421 2)32(احتياطيات

751 650 2302 453 2فرق القيمة اإلسمية عن القيمة الحالية_وديعة مساندة

854 819 4081 496 3)32(أرباح محتجزة

220 236 7339 620 10اجمالى حقوق الملكية 

095 216 811147 687 165اجمالى االلتزامات وحقوق الملكية 

اإليضاحات المرفقـة من )1( إلى )40( متممه لهذه القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها.

تقرير مراقبو الحسابات )مرفق(.

طارق فايدسهى التركي

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيرئيس مجموعة الشئون المالية
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قائمة الدخل المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 )جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى(

2018/12/312017/12/31إيضاح

013 503 24816 593 18)6(عائد القروض واإليرادات المشابهة

)223 790 11()266 110 12()6(تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

790 712 9824 482 6صافى الدخل من العائد

963 902 900 167 1)7(إيراد األتعاب والعموالت

)444 25 ()271 34 ()7(مصروف األتعاب والعموالت

519 877 629 133 1صافى الدخل من األتعاب والعموالت

493 71 545 116 )8(توزيعات األرباح

459 11 )894 3 ()19()خسائر( أرباح اإلستثمارات المالية

)493 658 ()842 904 ()11()عبء( اإلضمحالل عن خسائر االئتمان

)590 732 2()761 089 3()9(مصروفات إدارية

678 16 206 156 )10(إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى

856 298 8652 890 3 أرباح السنة قبل ضرائب الدخل

)335 491 1()912 409 1()12(مصروفات ضرائب الدخل

521 807 953 480 2صافى أرباح السنة بعد ضرائب الدخل

3.961.26)13(نصيب السهم االساسى فى صافى أرباح السنة

اإليضاحات المرفقـة من )1( إلى )40( متممه لهذه القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها.

تقرير مراقبو الحسابات )مرفق(.

طارق فايدسهى التركي

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيرئيس مجموعة الشئون المالية
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قائمة التدفقات النقدية المستقله
عن السنة المالية المنتهيه فى 31 ديسمبر 2018 )جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى(

2018/12/312017/12/31إيضاح

التدفقات النقدية من انشطة التشغيل 

856 298 8652 890 3 أرباح العام قبل ضرائب الدخل

تعديالت لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

202 54 213 75 )23(إهالك 

126 4 079 8 )21(إستهالك

493 658 842 904 )11(عبء إضمحالل خسائر اإلئتمان

126 212 907 110 )28(عبء المخصصات أالخرى

586  361 7 )22(عبء مخصص أضمحالل أصول أخرى

)814 35 ()272 89 ()28،22(مخصصات انتفى الغرض منها 

)095 1 ()89  ()10(أرباح بيع أصول ثابتة

)270 5 (537 3 )28(فروق ترجمة المخصصات األخرى بالعمالت األجنبية

)229 5 ()740 119 ()28(المستخدم من المخصصات األخرى بخالف مخصصات القروض

-25  )28(المتحصل من المخصصات األخرى بخالف مخصصات القروض

-637 21 )19(خسائر إضمحالل شركات شقيقة

)493 71 ()545 116 ()8(ايرادات من توزيعات أرباح

)095 38 ()949 23 (استهالك احتياطى سندات 

393 071 8713 672 4أرباح التشغيل قبل التغييرات فـى األصول واإللتزامات الناتجة من أنشطـة التشغيل

صافى  الزيادة فى األصول 

)206 202 4(228 037 2)15،14(أرصدة لدى البنوك 

)114 064 8(318 953 17)16(أذون خـزانـة وأوراق حكومية أخري

-)408 537 ()17(قروض وتسهيالت للبنوك

)416 3 ()722 998 20()18(قروض وتسهيالت العمالء

962 104 )981 113 1()22(أصول أخرى

صافى الزيادة  فى االلتزامات 

)490 759 1(344 048 9)24(أرصدة مستحقة للبنوك

923 463 29415 111 9)25(ودائع العمالء 

013 504 )848 462 1()27(إلتزامات أخرى 

957 152 019 185 )30(إلتزامات مزايا التقاعد

)743 361 1()516 730 1(ضرائب الدخل المسددة

279 906 5993 164 17صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل )بعده(

279 906 5993 164 17صافى التدفقات النقدية الناتجة من  أنشطة التشغيل )قبله(

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

)937 90 ()903 139 ()23(مدفوعـات لشـراء أصـول ثـابتة وإعداد وتجهيز الفـروع

102 1 91  )23،10(متحصالت من بيع أصول ثابتة

683 65 760 154 )19(متحصالت من بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع

)885 97 ()221 791 1()19(مشتريات إستثمارات مالية متاحة للبيع

764 967 8143 397 4)19(متحصالت من بيع استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ اإلستحقاق

)944 137 4()648 531 2()19(مشتريات استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ اإلستحقاق

)395 17 ()000 98 ()20(مدفوعات مقابل اقتناء شركات تابعة وشقيقة

)233 14 ()576 14 ()21(مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

626 52 767 69 توزيعات أرباح محصلة

)219 271 (084 47 صافى التدفقات النقدية الناتجة من أو )المستخدمة فى( أنشطة االستثمار
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قائمة التدفقات النقدية المستقله
عن السنة المالية المنتهيه فى 31 ديسمبر 2018 )تابع(

)جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى(

2018/12/312017/12/31إيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

224 554 138 465 )26(متحصالت من القروض االخرى

)405 834 ()993 94 ()26(مدفوعات الى القروض االخرى

)673 366 1()937 762 ()32(توزيعات االرباح المدفوعة

000 000 2-)32(وديعة / قرض مساند _ بنك مصر

146 353 )792 392 (صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( أو الناتجة من أنشطة التمويل 

206 988 8913 818 16صافى الزيادة فى النقدية وما فى حكمها خالل السنة

900 190 10631 179 35رصيد النقدية وما فى حكمها فى أول السنة

106 179 99735 997 51رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر السنة

وتتمثل النقدية وما فـى حكمهـا فـيما يلـى :-

893 914 96110 335 4نقدية وأرصدة لدى البنـك المركزى

142 649 71829 099 53أرصدة لدى البنوك 

453 073 15436 030 16أذون خـزانـة وأوراق حكومية أخري

)329 646 7()021 600 1(أرصدة لدى البنـك المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطى اإللزامى

)790 119 ()870 128 4(أرصده لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

)263 692 33()945 738 15(أذون خـزانـة وأوراق حكومية أخري ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

106 179 99735 997 51)34(اجمالى النقدية وما فى حكمهـا 

اإليضاحات المرفقـة من )1( إلى )40( متممه لهذه القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها.

تقرير مراقبو الحسابات )مرفق(.

طارق فايدسهى التركي

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيرئيس مجموعة الشئون المالية
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التأسيس والنشاط  -1
تأسس البنك شركة مساهمة مصرية كبنك تجارى بتاريخ 1952/5/15 فى ظل قانون التجارة الوطنى لسنة 1883 والذى تم إلغاؤه فيما عدًا الفصل األول من 
الباب الثانى منه بموجب إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فى 17 مايو1999. يقع المركز الرئيسى للبنك في 6 ش الدكتور مصطفى أبو زهرة - مدينة 

نصر خلف الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويقدم بنك القاهرة خدماته المصرفية المتعلقة بنشاطه فى جمهورية مصر العربية من خالل 232 فرعًا ومكتبا ووحدة ويوظف 741 7 موظف فى تاريخ إعداد 
القوائم القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

فى مايو 2007 إستحوذ بنك مصر على جميع أسهم بنك القاهرة ونقلت ملكيتها بإسم بنك مصر فى البورصة المصرية.

فى مايو 2009 بقرا ر من وزير المالية تم الموافقة على بيع عدد خمسة أسهم لكل من:

شركة مصر لإلستثمار  -  شركة مصر أبو ظبى لإلستثمارات العقارية • 

وهو ما ترتب عليه خضوع البنك ألحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والئحته التنفيذية. 

بتاريخ 28 مارس 2010 تم التصديق على تعديل النظام األساسى للبنك للخضوع للقانون 159 لسنة 1981 بمكتب توثيق اإلستثمار بموجب محضر توثيق رقم 176 / 
ن لسنة 2010 والتأشير به بالسجل التجارى بتاريخ 30 مارس 2010.

فى مايو 2010 أسس بنك مصر » شركة مصر المالية لإلستثمارات » وبنسبة مساهمة 99.999% من رأسمالها لتكون ذراع إستثمارى له.

فى يونيو 2010 قام بنك مصر بنقل بعض اإلستثمارات طويلة األجل )من بينها بنك القاهرة( لشركة مصر المالية لإلستثمارات. ووافقت الجمعية العامة غير 
العادية لبنك القاهرة المنعقدة فى 19 ديسمبر 2010 على نقل ملكية بنك القاهرة لشركة مصر المالية لإلستثمارات وتعديل النظام األساسى للبنك وفقا لذلك

بتاريخ 27 يونيو 2010 إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك وقد وافقت على تعديل المادة 42 من النظام األساسى بحيث تبدأ السنة المالية للبنك فى أول 
يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من ذات السنة بداًل من أن تبدأ السنة المالية للبنك فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من السنة التالية.

بتاريخ 27 ديسمبر 2016 انعقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك ، وقد وافقت علي تعديل الماده )6( من النظام االساسي للبنك بزياده راس مال البنك بقيمه 
االرباح المحتجزه 650 مليون جم ، وحدد راس مال البنك المرخص به بمبلغ 10 مليار جم ، وحدد  راس مال البنك المصدر بمبلغ 2.250 مليار جم موزعا علي 500 562 

الف سهم بقيمة اربعة جنيهات مصرية للسهم الواحد واصبح هيكل مساهمي البنك علي النحو التالي :

562,499,985 سهمشركة مصر المالية لإلستثمارات

  8 أسهمبنك مصر

  7 أسهمشركة مصر ابو ظبي لالستثمارات العقارية

بنك القاهرة )شركة مساهمة مصرية( 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
المستقلة 

عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر  2018 

)جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك(
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وتم التأشير في السجل التجاري بتعديل المادة )6( زيادة رأس المال بتاريخ 2016/12/29 ، كما تم التأشير في صحيفة االستثمار في النشرة االخيرة العدد 43396 
الصادرة بتاريخ 1/30/ 2017 بتعديل المادة ) 7 (.

بتاريخ 2018/07/15، تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتعديل المادة )6( من النظام االساسي للبنك بإضافة بنك مصر بدال من شركة مصر لإلستثمار.

إعتمد مجلس إدارة البنك إصدار القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بتاريخ 2019/03/10.

ملخص أهم السياسات المحاسبية   - 2
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المستقلة . وقد تم إتباع هذه السياسات بثبات لكل السنوات المعروضة إال إذا تم 

اإلفصاح عن غير ذلك.

أسس إعداد القوائم المالية المستقلة  1-2
المصرى  المركزى  البنك  لتعليمات  ووفقًا  وتعديالتها   2006 عام  خالل  الصادرة  المصرية  المحاسبة  لمعايير  وفقا  المستقلة  المالية  القوائم  هذه  إعداد  يتم 
المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ 16 ديسمبر 2008 المتفقة مع المعايير المشار إليها، وعلى أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقييم األصول واإللتزامات 
للبيع،  المتاحة  المالية  الخسائر، واإلستثمارات  أو  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  المبوبة عند نشأتها  المالية  واإللتزامات  المتاجرة، واألصول  المالية بغرض 

وكافة عقود المشتقات المالية .

للبنك وشركاته  المجمعة  المالية  القوائم  أيًضا  البنك  ، وأعد  الصلة  المحلية ذات  القوانين  للبنك طبًقا ألحكام  المستقلة  المالية  القوائم  إعداد هذه  تم  وقد 
التابعة طبًقا لمعايير المحاسبة المصرية، ووفقًا لتعليمات البنك المركزى  المصرى المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ 16 ديسمبر 2008 وقد تم تجميع الشركات 
التابعة تجميًعا كلًيا في القوائم المالية المجمعة  وهى الشركات التي للبنك فيها ، بصورة مباشرة و غير مباشرة من خالل شركات تابعة ، أكثر من نصف 
حقوق التصويت أو لديه القدرة على السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة بصرف النظر عن نوعية النشاط ، ويمكن الحصول على القوائم 

المالية المجمعة للبنك من إدارة البنك.

ويتم عرض االستثمارات في شركات تابعة وشقيقة في القوائم المالية المستقلة للبنك ومعالجتها محاسبًيا بالتكلفة ناقًصا خسائر االضمحالل ، ُوتقرأ القوائم 
المالية المستقلة للبنك مع قوائمه المالية المجمعة ، حتى يمكن الحصول على معلومات كاملة عن المركز المالي للبنك وعن نتائج أعماله وتدفقاته النقدية 

والتغيرات في حقوق ملكيته.

المحاسبة عن اإلستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة  2-2
يتم عرض اإلستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة فى القوائم المالية المستقلة المرفقة على أساس التكلفة وهى تمثل حصة البنك المباشرة فى الملكية 

وليس على أساس نتائج أعمال  وصافى أصول الشركات المستثمر فيها.

الشركات التابعة  1-2-2
Special Purpose Entities / SPEs التى يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة  هى الشركات )بما فى ذلك المنشآت المؤسسة ألغراض خاصة 
التصويت  حقوق  نصف  عن  تزيد  ملكية  حصة  للبنك  يكون  ما  وعادًة  أنشطتها،  من  منافع  على  للحصول  والتشغيلية  المالية  سياساتها  فى  التحكم  على 
بها. ويؤخذ فى اإلعتبار وجود وتأثير حقوق التصويت المستقبلية التى يمكن ممارستها أو تحويلها فى الوقت الحالى عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة 

الشركة. السيطرة على  على 

الشركات الشقيقة   2-2-2
الشركات الشقيقة هى المنشآت التى يتمتع البنك بطريق مباشر أو غير مباشر بنفوذ مؤثر عليها ولكنه ال يرقى لدرجة السيطرة أو السيطرة المشتركة عليها 

حيث يمتلك البنك حصص ملكية تتراوح من 20% إلى 50% من حقوق التصويت فى الشركات الشقيقة.

ُتستخدم طريقة الشراء فى المحاسبة عن معامالت إقتناء البنك للشركات التابعة والشقيقة عند اإلعتراف األولى بها )فى تاريخ اإلقتناء(. وُيعُد تاريخ اإلقتناء 
هو التاريخ الذى يحصل فيه المشترى على السيطرة أو النفوذ المؤثر على الشركة التابعة أو الشقيقة المشتراة. وطبقًا لطريقة الشراء يتم اإلعتراف األولى 
بالحصة المقتناة كإستثمار فى الشركة التابعة أو الشقيقة بالتكلفة. وتمثل تكلفة اإلقتناء القيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المستحق سداده على البنك 

مقابل الحصة المشتراة مضافًا إليها أية تكاليف ُتعزى مباشرًة لعملية اإلقتناء. 

وفى الحاالت التى تتحقق فيها سيطرة على منشأة ما على مراحل ومن ثم تجميع أعمالها من خالل أكثر من معاملة تبادل واحدة عندئٍذ يتم التعامل مع كل 
معاملة من معامالت التبادل تلك بصورة منفصلة وذلك على أساس تكلفة اإلقتناء والمعلومات الخاصة بالقيمة العادلة للمقابل فى تاريخ كل معاملة تبادل 

حتى التاريخ الذى تتحقق فيه تلك السيطرة.

تثبت  الطريقة  التكلفة. ووفقًا لهذه  المستقلة بطريقة  المالية  القوائم  التابعة والشقيقة فى  الشركات  البنك فى  الالحقة عن إستثمارات  المحاسبة  ويتم 
اإلستثمارات بتكلفة اإلقتناء متضمنًة أية شهرة ويخصم منها أية خسائر إضمحالل الحقة فى القيمة. وتثبت فى قائمة الدخل إيرادات البنك من توزيعات أرباح 

الشركات التابعة والشقيقة عند إعتماد الشركات لتوزيع هذه األرباح وثبوت حق البنك فى تحصيلها.
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التقارير القطاعية    3-2
يمثل قطاع النشاط مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة 
بقطاعات  المرتبطة  تلك  وتميزها عن  تخصها  بمخاطر ومنافع  تتسم  واحدة  إقتصادية  بيئة  داخل  أو خدمات  بتقديم منتجات  الجغرافى  القطاع  ويرتبط  أخرى. 

جغرافية تعمل في بيئة إقتصادية مختلفة.

ترجمة العمالت األجنبية  4-2
عملة التعامل والعرض  1-4-2

يتم عرض القوائم المالية للبنك بالجنيه المصرى وهو عملة التعامل والعرض للبنك.

المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية  2-4-2

ُتمسك حسابات البنك بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية فى تاريخ تنفيذ المعاملة.• 
ويتم إعادة ترجمة أرصدة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى فى نهاية السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية فى ذلك • 

التاريخ، ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن الترجمة ضمن البنود التالية:

صافى دخل المتاجرة لألصول / اإللتزامات المبوبة بغرض المتاجرة.• 
إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود.• 

 يتم تحليل التغيرات فى القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية والمصنفة كإستثمارات مالية متاحة للبيع )أدوات دين( ما • 
بين فروق نتجت عن التغيرات فى التكلفة الُمستهلكة لألداة وفروق نتجت عن تغير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت عن تغير القيمة العادلة لألداة، 
ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بالفروق الناتجة عن التغيرات فى التكلفة الُمستهلكة ضمن عائد القروض واإليرادات المشابهه وبالفروق الناتجة عن 
تغير أسعار الصرف ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى، ويتم اإلعتراف ضمن حقوق الملكية بفروق التغير فى القيمة العادلة )إحتياطى القيمة 

العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع(. 
الملكية •  أدوات حقوق  العادلة مثل  القيمة  تغير  الناتجة عن  األرباح والخسائر  النقدية ضمن  الطبيعة  البنود غير ذات  الناتجة عن  الترجمة  تتضمن فروق 

المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ، ويتم االعتراف بفروق الترجمه الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المصنفة استثمارات مالية متاحة 
للبيع ضمن إحتياطي القيمة العادلة فى حقوق الملكية .

أذون الخزانة   5-2
يتم إثبات أذون الخزانة عند الشراء بالقيمة االسمية ويثبت خصم اإلصدار الذي يمثل العائد الذي لم يستحق بعد على هذه األذون بااللتزامات األخرى، وتظهر أذون 

الخزانة بالميزانية مستبعدًا منها العائد الذي لم يستحق بعد والتي تقاس بالتكلفة المستهلكة باستخدام معدل العائد الفعلي.

األصول المالية  6-2
يقوم البنك بتبويب األصول المالية ما بين المجموعات التالية: أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وقروض ومديونيات، وإستثمارات 

مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق، وإستثمارات مالية متاحة للبيع. وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف إستثماراتها عند اإلعتراف األولى بها.

األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  1-6-2
تشمل هذه المجموعة: أصول مالية بغرض المتاجرة، واألصول التى يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة أساسية بغرض بيعها في األجل القصير وإذا كانت تمثل جزء من • 
محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معا وكان هناك دليل على معامالت فعلية حديثة تشير إلى الحصول على أرباح في األجل القصير، كما يتم تصنيف 

المشتقات على أنها بغرض المتاجرة إال إذا تم تخصيصها على أنها أدوات تغطية.
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يتم تبويب األصول المالية عند نشأتها على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر فى الحاالت التالية:

عندما يقلل ذلك تضارب القياس الذي قد ينشأ إذا تم معالجة المشتق ذو العالقة على انه بغرض المتاجرة في الوقت الذي يتم فيه تقييم األداة المالية • 
محل المشتق بالتكلفة المستهلكة بالنسبة للقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء وأدوات الدين المصدرة.

عند إدارة بعض االستثمارات ، مثل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية و تقييمها بالقيمة العادلة وفقا إلستراتيجية االستثمار أو إدارة المخاطر و إعداد • 
التقارير عنها لإلدارة العليا على هذا األساس، عند ذلك يتم  تبويب تلك االستثمارات على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

األدوات المالية ، مثل أدوات الدين المحتفظ بها ، التي تحتوى على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية التي تؤثر بشدة على التدفقات النقدية ، يتم تبويب • 
تلك األدوات على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية التي يتم إدارتها باالرتباط مع أصول والتزامات مالية مبوبة • 
عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك في قائمة الدخل »بند صافى الدخل من أدوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح والخسائر«.
ال يتم إعادة تبويب أية مشتقة مالية من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك أثناء فترة االحتفاظ بها • 

أو سريانها ، كما ال يتم إعادة تبويب أية أداة مالية نقال من مجموعة األدوات المالية  بالقيمة العادلة  من  خالل  األرباح والخسائر إذا كانت هذه األداة 
قد تم تخصيصها بمعرفة البنك عند االعتراف األولى كأداة تقيم بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

القروض والمديونيات  2-6-2
تمثل أصواًل مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وغير متداولة فى سوق نشطة فيما عدا:

األصول التي ينوى البنك بيعها فورا أو في مدى زمني قصير، يتم تبويبها في هذه الحالة ضمن األصول بغرض المتاجرة، أو التي تم تبويبها عند نشأتها • 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر.

األصول التي بوبها البنك على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولى بها. • 
األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره األصلي فيها ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة االئتمانية.• 

اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  3-6-2
تمثل اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق أصواًل مالية غير مشتقة ذات مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد وتاريخ إستحقاق محدد ولدى 
إدارة البنك النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ إستحقاقها. ويتم إعادة تبويب كل المجموعة على أنها متاحة للبيع إذا باع البنك مبلغ هام مـن األصول 

المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بإستثناء حاالت الضرورة المسموح بها.

اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع  4-6-2
تمثل اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع أصواًل مالية غير مشتقة تكون هناك النية لإلحتفاظ بها لمدة غير محددة، وقد يتم بيعها إستجابًة للحاجة إلى السيولة 

أو التغيرات فى أسعار العائد أو الصرف أو األسهم.

ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية : 

يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع لألصول المالية في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل وذلك لالستثمارات المالية • 
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المالية المتاحة للبيع.

تكاليف •  إليها  العادلة مضافا  بالقيمة  والخسائر  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  نشأتها  عند  تبويبها  يتم  ال  التي  المالية  باألصول  األولى  االعتراف  يتم 
المعاملة ، بينما يتم االعتراف األولى باألصول المالية التي يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك بالقيمة العادلة فقط 

مع تحمل تكاليف المعاملة على قائمة الدخل بند صافى دخل المتاجرة.
يتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي أو عندما يحول البنك معظم • 

المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى طرف أخر ويتم استبعاد االلتزامات عندما تنتهي إما بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدية. 
يتم القياس الحقا بالقيمة العادلة لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع واألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بينما يتم • 

القياس بالتكلفة المستهلكة للقروض والمديونيات واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.
يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر • 

وذلك في الفترة التي تحدث فيها ، بينما يتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات 
المالية المتاحة للبيع ، وذلك على إن يتم استبعاد األصل أو اضمحالل قيمته ، عندها يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة التي سبق 

االعتراف بها ضمن حقوق الملكية. 
النقدية •  الطبيعة  الخاصة باألصول ذات  التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر العمالت األجنبية  بالعائد المحسوب بطريقة  الدخل  يتم االعتراف في قائمة 

المبوبة المتاحة للبيع، وكذلك يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع عندما ينشأ الحق 
للبنك في تحصيلها.
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يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المعلن عن أسعارها في أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجارية )Bid Price( إما إذا لم تكن هناك سوق • 
التقييم، و يتضمن ذلك استخدام معامالت  احد أساليب  العادلة باستخدام  القيمة  البنك  الجارية، فيحدد  الطلب  تتوافر أسعار  أو لم  المالي  نشطة لألصل 
محايدة حديثة ، أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة، أو نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم األخرى وإذا لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة 

ألدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع ، يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أي اضمحالل في القيمة.
تعريف •  والذى يسرى عليه  للبيع  المتاحة  المالية  األدوات  المصنف ضمن مجموعة  المالى  األصل  تبويب  بإعادة  بها  المسموح  األحوال  البنك فى  يقوم 

القروض والمديونيات )سندات أو قروض( نقاًل إلى مجموعة القروض والمديونيات أو مجموعة األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق – كٍل 
حسب األحوال – وذلك عندما تتوافر لدى البنك النية والقدرة على اإلحتفاظ بهذه األصول المالية خالل المستقبل المنظور أو حتى تاريخ اإلستحقاق. وتتم 
إعادة التبويب بالقيمة العادلة فى تاريخ إعادة التبويب على أن ُتعالج األرباح أو الخسائر المتعلقة بتلك األصول والتى تم اإلعتراف بها فيما قبل إعادة 

التبويب وتراكمت ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو التالى:

إذا كان األصل المالى الُمعاد تبويبه له تاريخ إستحقاق ثابت يتم إستهالك األرباح أو الخسائر على مدار الُعمر المتبقى لإلستثمار المحتفظ به حتى تاريخ . 1
اإلستحقاق بطريقة العائد الفعلى. ويتم أيضًا إستهالك أى فرق بين القيمة على أساس التكلفة الُمستهلكة الجديدة والقيمة على أساس تاريخ اإلستحقاق 
على مدار الُعمر المتبقى لألصل المالى بإستخدام طريقة معدل العائد الفعلى. وفى حالة إضمحالل قيمة األصل المالى الحقًا لتاريخ إعادة تبويبه يتم 

اإلعتراف ضمن ربح أو خسارة الفترة بأية أرباح أو خسائر سبق اإلعتراف بها مباشرًة ضمن حقوق الملكية.
إذا لم يكن لألصل المالى تاريخ إستحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضمن حقوق الملكية وذلك حتى يتم بيع األصل أو التصرف فيه وعندئٍذ يتم اإلعتراف . 2

بها فى األرباح أو الخسائر. وفى حالة إضمحالل قيمة األصل المالى الحقًا لتاريخ إعادة تبويبه عندئٍذ يتم اإلعتراف ضمن ربح أو خسارة الفترة بأية أرباح أو 
خسائر سبق اإلعتراف بها مباشرًة ضمن حقوق الملكية.

إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات من أصل مالى ذو معدل عائد ثابت فيتم تسوية القيمة الدفترية لألصل المالى )أو مجموعة • 
القيمة  أساس  على  األصل  لهذا  الدفترية  القيمة  إحتساب  إعادة  يتم  أن  على  المعدلة  والتقديرات  الفعلية  النقدية  التدفقات  لتعكس  المالية(  األصول 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة طبقًا لسعر العائد الفعلى لألداة المالية المحدد فى تاريخ اإلعتراف األولى ويتم اإلعتراف بالتسوية كإيراد 

أو مصروف فى األرباح أو الخسائر.
أما إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمتحصالت النقدية المستقبلية ألصل مالى ذو معدل فائدة متغير نتيجة لتغيير معدل العائد السوقى عندئذ يتم اإلعتراف • 

بتأثير هذا التغير كتسوية لسعر العائد الفعلى وذلك من تاريخ التغير فى التقدير وليس كتسوية للرصيد الدفترى لألصل فى تاريخ التغير فى التقدير.

المقاصة بين األدوات المالية  7-2
يتم إجراء مقاصة بين األصول واإللتزامات المالية إذا كان للبنك حق قانونى قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها وكانت نيته إجراء تسوية على 
أساس صافى المبالغ، أو استالم األصل وتسوية اإللتزام فى آٍن واحد. وتعرض بنود إتفاقيات شراء أذون خزانة مع إلتزام بإعادة البيع وإتفاقيات بيع أذون خزانة مع 

إلتزام بإعادة الشراء بالقوائم المالية على أساس الصافى وذلك ضمن بند أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى.

أدوات المشتقات المالية  8-2
يتم اإلعتراف بالمشتقات المالية بالقيمة العادلة فى تاريخ الدخول فى عقد المشتقة، ويتم إعادة قياسها الحقًا بقيمتها العادلة.

ويتم الحصول على القيمة العادلة من األسعار السوقية المعلنة فى األسواق النشطة، أو المعامالت السوقية الحديثة، أو أساليب التقييم مثل نماذج التدفقات 
النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات، بحسب األحوال. وتظهر جميع المشتقات ضمن األصول إذا ما كانت قيمتها العادلة موجبة، أو ضمن اإللتزامات إذا 

ما كانت قيمتها العادلة سالبة.

يتم معالجة المشتقات المالية الضمنية التى تشتمل عليها أدوات مالية أخرى )مثل خيار التحويل فى السندات القابلة للتحويل إلى أسهم( كمشتقات مستقلة 
عندما التكون خصائصها اإلقتصادية ومخاطرها لصيقًة بتلك المرتبطة بالعقد األصلى وكان ذلك العقد غير مبوب بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
وعندئٍذ يتم قياس تلك المشتقات الضمنية بالقيمة العادلة ويتم اإلعتراف بالتغيرات فى القيمة العادلة فى قائمة الدخل ضمن بند صافى دخل المتاجرة. وال 

يتم فصل المشتقات الضمنية إذا ما إختار البنك تبويب العقد المركب بالكامل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

اإلعتراف بأرباح وخسائر اليوم األول المؤجلة  9-2
بالنسبة لألدوات التى ُتقاس بالقيمة العادلة ُيعد أفضل دليل على القيمة العادلة لألداه فى تاريخ المعاملة هو سعر المعاملة )أى القيمة العادلة للمقابل 
الُمسلم أو الُمستلم(، إال إذا كان االستدالل على القيمة العادلة لألداة فى تاريخ تلك المعاملة يستند إلى أسعار ُمعلنة للمعامالت فى األسواق أو بإستخدام 
نماذج تقييم. وعندما يدخل البنك فى معامالت يستحق بعضها بعد فترات طويلة، يتم تحديد القيمة العادلة لها بإستخدام نماذج تقييم قد ال تعتمد جميع 
مدخالتها على أسعار أو معدالت أسواق ُمعلنة ولذلك يتم اإلعتراف األولى بتلك األدوات المالية بالقيمة العادلة التى يتم الحصول عليها من نموذج التقييم 

والتى قد تختلف عن سعر المعاملة.
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وفى هذه الحالة ال يتم اإلعتراف فورًا ضمن األرباح أو الخسائر بالفرق بين سعر المعاملة والمبلغ الناتج من النموذج )ُتعرف »بأرباح وخسائر اليوم األول«(، بل تدرج 
الخسائر ضمن األصول األخرى واألرباح ضمن اإللتزامات األخرى. ويتحدد توقيت اإلعتراف بالربح والخسارة المؤجلة لكل حالة على حدى، وذلك إما بإستهالكها على 
عمر األداة المالية المقتناة إذا كانت ذات تاريخ إستحقاق ثابت، أو بأن يؤجل اإلعتراف بها باألرباح أو الخسائر لحين أن تتمكن المنشأة من تحديد القيمة العادلة 
لألداة بإستخدام مدخالت أسواق معلنة، أو عند تسوية المعاملة. وحينما تظهر فيما بعد أسعار معلنة لألداة عندئٍذ يتم قياسها بالقيمة العادلة، ويتم اإلعتراف 

فورًا بقائمة الدخل بالتغيرات الالحقة فى القيمة العادلة.

إيرادات ومصروفات العائد   10-2
يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل ضمن بند »عائد القروض واإليرادات المشابهة« أو »تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة« بإيرادات ومصروفات العائد بإستخدام 
طريقة معدل العائد الفعلى لجميع األدوات المالية ذات العائد )فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التى تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر حيث تدرج عوائدها ضمن التغير فى قيمتها العادلة(. وطريقة معدل العائد الفعلى هى طريقة لحساب التكلفة الُمستهلكة ألصل أو إلتزام 
مالى وتوزيع إيرادات العائد أو مصروفات العائد على مدار عمر األداة المتعلقة بها. ومعدل العائد الفعلى هو المعدل الذى يستخدم لخصم التدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة المالية، أو خالل فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسبًا وذلك للوصول إلى القيمة الدفترية 
ألصل أو إلتزام مالى فى تاريخ اإلعتراف األولى. وعند حساب معدل العائد الفعلى، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية آخذًا فى اإلعتبار جميع شروط عقد األداة 
المالية )مثل خيارات السداد المبكر( فيما عدا خسائر اإلئتمان المستقبلية التى لم تتحقق بعد، وتتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة 
بين أطراف العقد التى تعتبر جزءًا من معدل العائد الفعلى ، كما تتضمن تكلفة المعاملة أية عالوات أو خصومات. وعندما ُتَصَنف القروض أو المديونيات كديون 
غير منتظمة أو مضمحلة بحسب الحالة ال يتم اإلعتراف بعوائدها كإيرادات فى قائمة الدخل بل يتم قيدها فى سجالت هامشية خارج القوائم المالية، على أن 

يتم إتباع األساس النقدى فى اإلعتراف بها ضمن اإليرادات كما يلى:- 

يتم •  عندما  اإليرادات  ضمن  عليها  بالعائد  ُيعترف  اإلقتصادية،  لالنشطة  الصغيرة  والقروض  الشخصى  لإلسكان  والعقارية  اإلستهالكية  للقروض  بالنسبة 
تحصيلهـا وذلك بعد إسترداد كامل المتأخـرات.

مقابل •  القرض  على  الجدولة  عقد  لشروط  وفقًا  الحقًا  المحسوب  العائد  ُيعلى  حيث  أيضًا  النقدى  األساس  ُيتبع  للمؤسسات  الممنوحة  للقروض  بالنسبة 
اإلعتراف بفوائد مجنبة باألرصدة الدائنة لحين سداد 25% من أقساط الجدولة وبحد أدنى إنتظام لمدة سنة. وفى حالة إستمرار العميل فى اإلنتظام ُيدرج 
باإليرادات العائد المجنب والمحسوب على رصيد القرض القائم )العائد على رصيد الجدولة المنتظمة( دون العائد الُمهمش قبل الجدولة والذى ال ُيدرج 

باإليرادات إال بعد سداد كامل الرصيد الذى يظهر به القرض بالميزانية قبل الجدولة.

إيرادات األتعاب والعموالت  11-2
يتم اإلعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة ضمن اإليرادات وذلك عند تأدية الخدمة ويتم إيقاف اإلعتراف 
بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة، حيث يتم قيدها فى سجالت هامشية خارج القوائم المالية، ويتم 
اإلعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدى عندما يتم اإلعتراف بإيرادات العائد وفقًا لما ورد بااليضاح رقم )2-10( أعاله. أما بالنسبة لألتعاب التى تمثل 
جزءًا مكماًل للعائد الفعلى لألصل المالى بصفة عامة فيتم معالجتها بإعتبارها تعدياًل لمعدل العائد الفعلى. ويتم تأجيل اإلعتراف بأتعاب اإلرتباط المحصلة على 
القروض كإيراد باألرباح أو الخسائر إذا كان هناك إحتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه القروض وذلك على إعتبار أن أتعاب اإلرتباط التى يحصل عليها البنك 
تعتبر تعويضًا عن تدخله المستمر فى األداة المالية المزمع إصدارها. وعند إستخدام القرض يتم اإلعتراف بتلك األتعاب باألرباح أو الخسائر من خالل تعديل معدل 
العائد الفعلى على القرض، أما إذا لم يعد إصدار القرض مرجح الحدوث فتحمل تلك األتعاب فورًا كإيرادات ضمن األرباح أو الخسائر. كما أنه فى حالة إنتهاء فترة 
اإلرتباط دون إصدار البنك للقرض فيتم اإلعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات عند إنتهاء فترة سريان اإلرتباط. ويتم اإلعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التى يتم 
قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن اإليراد فى تاريخ اإلعتراف األولى بها. ويتم اإلعتراف بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن اإليرادات 
عند إستكمال عملية الترويج وذلك فى حالة عدم إحتفاظ البنك بأى جزء من القرض لنفسه أو فى حالة إحتفاظ البنك بجزء من القرض بذات معدل العائد الفعلى 
المتاح للمشاركين اآلخرين. ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بإيراد من األتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة فى التفاوض على معاملة لصالح 
طرف آخر– مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو إقتناء أو بيع المنشآت – وذلك عند إستكمال المعاملة المعنية. وعادًة ما يتم اإلعتراف بإيراد من 
أتعاب اإلستشارات اإلدارية والخدمات األخرى على أساس التوزيع الزمنى النسبى على مدى فترة أداء الخدمة. ويتم اإلعتراف بإيراد أتعاب إدارة التخطيط المالى 

وخدمات الحفظ التى يتم تقديمها خالل فترة زمنية طويلة وذلك على مدار الفترة التى يتم تأدية الخدمة فيها.

إيرادات توزيعات األرباح  12-2
يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باإليرادات الناتجة عن توزيعات األرباح التى تعلن عنها الشركات المستثمر بها, وذلك فى تاريخ  صدور الحق للبنك فى تحصيلها.

إتفاقيات الشراء المتزامن مع إعادة البيع وإتفاقيات البيع المتزامن مع إعادة الشراء  13 -2
ال ُتستبعد من الدفاتر أذون الخزانة المباعة بموجب اإلتفاقيات التى ُتلِزم البنك بإعادة شرائها بل تظهر ضمن أرصدة أذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى 
بقائمة المركز المالى. وبالنسبة ألذون الخزانة المشتراة بموجب اإلتفاقيات التى ُتلِزم البنك بإعادة بيعها فيتم عرض اإللتزام بإعادة البيع مخصومًا من أرصدة 
أذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى بقائمة المركز المالى. ويتم اإلعتراف بالفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء أو سعر الشراء وإعادة البيع على أنه تكلفة 

أو عائد يستحق على مدار مدة اإلتفاقيات بإستخدام طريقة معدل العائد الفعلى.
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إضمحالل األصول المالية   14-2
2-14-1 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة

يقوم البنك فى نهاية كل فترة مالية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعى على إضمحالل أحد األصول المالية أو مجموعة من األصول المالية. وُيعد األصل 
المالى )أو مجموعة من األصول المالية( مضمحاًل ويتم تحمل خسائر اإلضمحالل عندما يكون هناك دليل موضوعى على اإلضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر من 
)أو  المالى  المستقبلية لألصل  النقدية  التدفقات  الخسارة يؤثر على  Loss Event( وكان حدث  الخسارة  التى وقعت بعد اإلعتراف األولى لألصل )حدث  األحداث 

لمجموعة األصول المالية( التى يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها. 

وتتضمن المؤشرات التى يستخدمها البنك لتحديد مدى وجود دليل موضوعى على خسائر اإلضمحالل أيًا مما يلى:

صعوبات مالية كبيره تواجه المقترض أو المدين.• 
مخالفة شروط إتفاقية القرض مثل عدم السداد.• 
توقع إفالس المقترض أو دخول فى دعوى تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له.• 
تدهور الوضع التنافسى للمقترض.• 
قيام البنك ألسباب إقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه إمتيازات • 
أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها فى الظروف العادية. • 
إضمحالل قيمة الضمان.• 
تدهور الحالة اإلئتمانية للمقترض.• 

ومن األدلة الموضوعية على إضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود بيانات واضحة تشير إلى إنخفاض يمكن قياسه فى التدفقات النقدية المستقبلية 
المتوقعه من هذه المجموعة منذ اإلعتراف األولى بها على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا اإلنخفاض لكل أصل على حدى، ومثال ذلك زيادة عدد حاالت 

اإلخفاق فى السداد بالنسبة ألحد المنتجات المصرفية.

ويقوم البنك بتقدير فترة تأكد الخسارة وهى الفترة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محددة.

كما يقوم البنك أواًل بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعى على اإلضمحالل لكل أصل مالى على حدى إذا ما كان ذو أهمية منفردًا، كما يتم التقدير على 
مستوى إجمالى أو فردى لألصول المالية التى ليس لها أهمية منفردة، وفى هذا المجال ُيراعى ما يلى:

إذا ما تبين للبنك عدم وجود دليل موضوعى على إضمحالل قيمة أصل مالى تم دراسته منفردًا، سواء كان هامًا بذاته أو لم يكن، عندئٍذ يتم ضم هذا األصل إلى • 
األصول المالية التى لها خصائص خطر إئتمانى مشابهة ثم يتم تقييمها معًا لتقدير اإلضمحالل فى قيمتها وفقًا لمعدالت اإلخفاق التاريخية.

فإذا تبين للبنك وجود دليل موضوعى على إضمحالل أصل مالى منفرد عندئٍذ يتم دراسته لتقدير مدى إضمحالل قيمته، فإذا ما نتج عن الدراسة وجود خسائر • 
إضمحالل فى قيمة األصل عندئٍذ ال يتم ضمه إلى المجموعة التى يتم حساب خسائر إضمحالل لها على أساس مجمع. أما إذا تبين من الدراسة السابقة عدم وجود 

خسائر إضمحالل فى قيمة األصل بصفة منفردة يتم عندئذ ضم األصل إلى المجموعة.
ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والمخصومة • 

بإستخدام معدل العائد الفعلى األصلى لألصل المالى. ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل بإستخدام حساب مخصص خسائر اإلضمحالل ويتم اإلعتراف بعبء 
اإلضمحالل عن خسائر اإلئتمان وبالتسوية العكسية لخسائر اإلضمحالل ببند مستقل في قائمة الدخل.

باإلضافة إلى عبء اإلضمحالل الذى يتم اإلعتراف به فى قائمة الدخل كما هو مشار إليه فى الفقرة السابقة يلتزم البنك أيضًا إعتبارًا من السنة المالية المنتهية • 
فى 31 ديسمبر 2010 وهى أول سنة مالية طبق فيها القواعد الجديدة بأن يقوم بحساب المخصصات المطلوبة إلضمحالل هذه القروض والسلفيات بإعتبارها من 
األصول المعرضة لخطر اإلئتمان والتى يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة - بما فى ذلك اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان – وذلك على أساس نسب الجدارة اإلئتمانية 
المحددة من قبل البنك المركزى المصرى. وفى حالة زيادة مخصص خسائر اإلضمحالل المحتسب وفقًا لهذه النسب عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم 
المالية للبنك يتم تجنيب الزيادة كإحتياطى عام للمخاطر البنكية ضمن حقوق الملكية خصمًا على األرباح المحتجزة. ويتم تعديل ذلك اإلحتياطى بصفة دورية بالزيادة 
أو النقص كلما كان ذلك مناسبًا. وال يعد هذا اإلحتياطى قاباًل للتوزيع إال بموافقة البنك المركزى المصرى. هذا ويبين إيضاح )35-أ( الحركة على حساب إحتياطى 

المخاطر البنكية العام خالل الفترة المالية.
وإذا كان القرض أو اإلستثمار محتفظ به حتى تاريخ اإلستحقاق ويحمل معدل عائد متغير، عندئٍذ يكون سعر الخصم المستخدم لقياس أية خسائر إضمحالل هو معدل • 

العائد الفعلى وفقًا للعقد فى تاريخ تحديد وجود دليل موضوعى على إضمحالل األصل. ولألغراض العملية، قد يقوم البنك بقياس خسائر إضمحالل القيمة على 
أساس القيمة العادلة لألداة بإستخدام أسعار سوق معلنة. وبالنسبة لألصول المالية المضمونة، يراعى عند حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

المتوقعة من األصل المالى إضافة التدفقات النقدية المتوقعة التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمانة وبعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك.
وألغراض تقدير اإلضمحالل على مستوى إجمالى، يتم تجميع األصول المالية فى مجموعات متشابهة من حيث خصائص الخطر اإلئتمانى، أى على أساس عملية • 

التصنيف الداخلى التى يجريها البنك أخذًا فى اإلعتبار نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافى ونوع الضمانة وموقف المتأخرات والعوامل األخرى ذات الصلة. 
وترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعات من تلك األصول لكونها مؤشرًا لقدرة المدينين على دفع المبالغ المستحقة وفقًا للشروط 

التعاقدية لألصول محل الدراسة.
وعند تقدير اإلضمحالل لمجموعة من األصول المالية على أساس معدالت اإلخفاق التاريخية، يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة على أساس • 
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التدفقات النقدية التعاقدية لألصول فى البنك ومقدار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر اإلئتمان المشابهة لألصول التى يحوزها البنك ويتم تعديل 
مقدار الخسائر التاريخية على أساس البيانات الحالية المعلنة بحيث تعكس أثر األحوال الجارية التى لم تتوافر في الفترة التى تم خاللها تحديد مقدار الخسائر التاريخية 

وكذلك إللغاء آثار األحوال التى كانت موجودة فى الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حاليًا.
ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات فى التدفقات النقدية لمجموعة من األصول المالية أى تغيرات فى البيانات الموثوق بها ذات العالقة من فترة • 

إلى أخرى )مثل التغيرات فى معدالت البطالة، وأسعار العقارات ، وموقف التسديدات وأية عوامل أخرى تشير إلى التغيرات فى إحتماالت الخسارة فى المجموعة 
ومقدارها(، ويقوم البنك بإجراء مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية.

ويتم تخفيض القيمة الدفترية مباشرة بخسائر اإلضمحالل وذلك لكافة األصول المالية التى يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة فيما عدا أرصدة العمالء حيث يتم • 
معالجة اإلضمحالل فى قيمتها عن طريق تكوين مخصص. وعندما يصبح رصيد العميل غير قابل للتحصيل يتم إعدامه خصمًا على حساب المخصص والذى يضاف 

إليه المتحصالت من ديون سبق إعدامها. ويتم اإلعتراف بالتغير فى تقديرات المخصص المكون لإلضمحالل فى أرصدة العمالء فورًا بقائمة الدخل.

2-14-2 اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع

يقوم البنك فى نهاية كل فترة مالية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعى على إضمحالل أصل أو مجموعة من األصول المالية المبوبة ضمن إستثمارات • 
مالية متاحة للبيع. وفى حالة اإلستثمارات فى أدوات حقوق الملكية المبوبة كأصول مالية متاحة للبيع، ُيؤخذ فى اإلعتبار اإلنخفاض الكبير أو الممتد فى 
القيمة العادلة لألداة ألقل من تكلفتها، وذلك عند تقدير ما إذا كان هناك إضمحالل فى قيمتها. ويعد اإلنخفاض كبيرًا إذا بلغ 10% من تكلفة أداة حقوق 
إليها يتم إعادة تبويب الخسارة المتراكمة ضمن  الملكية، ويعد اإلنخفاض ممتدًا إذا إستمر لفترة تزيد عن تسعة أشهر، فإذا ما توافرت األدلة المشار 
حقوق الملكية ويعترف بها فورًا فى قائمة الدخل. وال يتم رد إضمحالل القيمة الذى سبق أن ُأعترف به بقائمة الدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية 
التى يحدث إرتفاع فى القيمة العادلة لها الحقًا بل يتم معالجته كزيادة فى القيمة العادلة وُيعترف به مباشرًة ضمن حقوق الملكية، أما بالنسبة ألدوات 
الدين المبوبة متاحة للبيع فإذا ما إرتفعت الحقًا القيمة العادلة لها، وكان من الممكن ربط ذلك اإلرتفاع بموضوعية بحدث وقع بعد اإلعتراف باإلضمحالل 

فى قائمة الدخل عندئذ يتم رد اإلضمحالل أيضًا من خالل قائمة الدخل.

اإلستثمارات العقارية   15-2

تتمثل اإلستثمارات العقارية فى األراضى والمبانى المملوكة للبنك من أجل الحصول على عوائد إيجارية أو زيادة رأسمالية فى قيمتها وبالتالى فإنها ال • 
تشمل األصول العقارية التى يملكها البنك ويمارس من خاللها أنشطته أو تلك التى آلت إليه وفاًء لديون وكان يستخدمها فى ممارسة أنشطته. ويتبع 

البنك نموذج التكلفة فى المحاسبة عن اإلستثمارات العقارية بذات الطريقة المطبقة بالنسبة لألصول الثابتة المماثلة.

األصول غير الملموسة )برامج الحاسب اإللى(  16-2

ملموس •  غير  كأصل  اإلعتراف  ويتم  تكبدها.  عند  الدخل  قائمة  فى  كمصروف  اآللى  الحاسب  برامج  صيانة  أو  بتطوير  المرتبطة  بالتكاليف  اإلعتراف  يتم 
بالتكاليف المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع إقتصادية مستقبلية لفترة تزيد عن سنة بما يتجاوز 
تكلفتها. وتتضمن التكاليف المباشرة تكلفة العاملين فى فريق تطوير البرامج باالضافة إلى نصيب مناسب من المصروفات العامة ذات العالقة. يتم 

اإلعتراف بالتكاليف التى تؤدى إلى الزيادة أو التوسع فى أداء برامج الحاسب اآللى عن المواصفات 
األصلية لها كتكلفة تطوير، وتضاف إلى تكلفة البرامج األصلية. يتم إستهالك تكلفة برامج الحاسب اآللى المعترف بها كأصل وذلك على مدار الفترة • 

المتوقع اإلستفادة منها خالل ثالث سنوات بنسبة %33.3.
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األصول الثابتة  17-2

بنود •  بإقتناء  المرتبطة مباشرًة  النفقات  التاريخية  التكلفة  وتتضمن  اإلضمحالل.  و خسائر  اإلهالك  ناقصا  التاريخية  بالتكلفة  الثابتة  األصول  تظهر جميع 
األصول الثابتة. ويتم اإلعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو بإعتبارها أصاًل مستقاًل، حسبما يكون مالئمًا، وذلك عندما يكون من 

المرجح تدفق منافع إقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة يعتمد عليها. 
ويتم اإلعتراف بمصروفات الصيانة واإلصالح فى األرباح أو الخسائر فى الفترة التى يتم تحملها فيها وذلك ضمن مصروفات التشغيل األخرى. وتتضمن • 

األصول الثابتة األراضى والمبانى والتى تتمثل بصفة أساسية فى مقار المركز الرئيسى والفروع والمكاتب. 
ال يتم إهالك األراضى، ويتم حساب اإلهالك لألصول الثابتة األخرى بإستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة. وبإستخدام معدالت اإلهالك السنوية • 

على النحو التالى:

20 سنة5%المباني واالنشاءات

5 سنوات20%أثاث مكتبى وخزائن

5 سنوات20%آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييف 

4 سنوات25%وسائل نقل

5 سنوات20%أجهزة الحاسب اآللى / نظم آلية متكاملة

3 سنوات33.3%تجهيزات وتركيبات

3 سنوات33.3%تحسينات عقارات مستاجرة                            

ويتم مراجعة األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة فى نهاية كل فترة مالية، وتعدل كلما كان ذلك ضروريًا. ويتم مراجعة األصول التي يتم إهالكها بغرض تحديد • 
اإلضمحالل فى قيمتها عند وقوع أحداث أو تغيرات فى الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد. ويتم تخفيض القيمة الدفترية 

لألصل على الفور إلى القيمة اإلستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة اإلستردادية.  
وتمثل القيمة اإلستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة المتوقعة من إستخدام األصل أيهما أعلى، ويتم تحديد أرباح وخسائر اإلستبعادات من • 

األصول الثابتة بمقارنة صافى المتحصالت بالقيمة الدفترية. ويتم إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى فى قائمة الدخل.

أصول أخرى  18-2

يشمل هذا البند األصول األخرى التي لم تبوب ضمن أصول محددة بقائمة المركز المالى ومن أمثلتها اإليرادات المستحقة ، والمصروفات المقدمة بما • 
المؤجل  ثابتة، والرصيد  ، والدفعات المسددة مقدمًا تحت حساب شراء أصول  الضريبية(  اإللتزامات  بالزيادة )مستبعدًا منها  الضرائب المسددة  فى ذلك 

لخسائر اليوم األول الذى لم يتم إستهالكه بعد ، واألصول المتداولة وغير المتداولة التي آلت للبنك وفاًء لديون )بعد 
خصم مخصص خسائر اإلضمحالل(، والتأمينات والُعهد ، والسبائك الذهبية ، والعمالت التذكارية ، والحسابات تحت التسوية المدينة ، واألرصدة التى ال يتم • 

تبويبها ضمن أى من األصول المحددة.
ويتم قياس معظم عناصر األصول األخرى بالتكلفة ، وفى حالة وجود أدلة موضوعية على حدوث خسائر إضمحالل فى قيمة تلك األصول عندئٍذ تقاس • 

قيمة الخسارة لكل أصل على حدى بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وصافى قيمته البيعية أو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الُمقدرة 
المخصومة بمعدل السوق الحالى ألصول مشابهة أيهما أعلى. ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل مباشرًة واإلعتراف بقيمة الخسارة بقائمة الدخل 
ضمن بند »إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى. وإذا ما إنخفضت خسارة اإلضمحالل فى أية فترة الحقة وأمكن ربط ذلك اإلنخفاض بشكل موضوعى مع حدث 
وقع بعد اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل عندئٍذ يتم رد خسارة اإلضمحالل المعترف بها من قبل إلى قائمة الدخل بشرط أال ينشأ عن هذا اإللغاء قيمة دفترية 

لألصل فى تاريخ رد خسائر اإلضمحالل تتجاوز القيمة التى كان يمكن أن يصل إليها األصل لو لم يكن قد تم اإلعتراف بخسائر اإلضمحالل هذه.

وفيما يتعلق باألصول التى تؤول ملكيتها للبنك وفاًء لديون ُيراعى ما يلى:

وفقًا ألحكام المادة 60 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ُيحظر على البنوك التعامل فى المنقول • 
أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا العقار المخصص إلدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين والمنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك 
وفاًء لدين له ِقبل الغير ويتم اإلعتراف به من تاريخ األيلولة )أى تاريخ تخفيض المديونية( ضمن أصول ألت ملكيتها للبنك وفاًء لديـون على أن يقوم البنك 

بالتصرف فيه وفقا لما يلى:
خالل سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول.• 
خالل خمس سنوات من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للعقار.• 
ولمجلس إدارة البنك المركزى المصرى مد المدة إذا إقتضت الظروف ذلك وله إستثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقًا لطبيعة نشاطها.• 
ُتثبت األصول التى آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون بالقيمة التى آلت بها للبنك التى تتمثل فى قيمة الديون التى قررت إدارة البنك التنازل عنها • 

مقابل هذه األصول. وفى حالة وجود أدلة موضوعية على حدوث خسائر إضمحالل فى قيمة تلك األصول فى تاريٍخ الحق لأليلولة عندئٍذ تقاس قيمة 
الخسارة لكل أصل على حدى بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وصافى قيمته البيعية أو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
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من إستخدام األصل والمخصومة بمعدل السوق الحالى ألصول مشابهة أيهما أعلى. ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل إستخدام حساب 
لإلضمحالل واإلعتراف بقيمة الخسارة بقائمة الدخل ببند »إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى«. وإذا ما إنخفضت خسارة اإلضمحالل فى أية فترة الحقة 
وأمكن ربط ذلك اإلنخفاض بشكل موضوعى مع حدث وقع بعد اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل عندئٍذ يتم رد خسارة اإلضمحالل المعترف بها من قبل 
إلى قائمة الدخل بشرط أال ينشأ عن هذا الرد في تاريخ رد خسائر اإلضمحالل قيمة لألصل تتجاوز القيمة التى كان يمكن لألصل أن يصل إليها لو لم يكن 

قد تم اإلعتراف بخسائر اإلضمحالل هذه.

وفى ضوء طبيعة المنقول أو العقار التى تؤول ملكيتة للبنك وبمراعاة أحكام المادة المشار إليها يتم تصنيف المنقول أو العقار وفقًا لخطة البنك • 
أو طبيعة اإلستفادة المتوقعة منه ضمن األصول الثابتة أو اإلستثمارات العقارية أو األسهم والسندات أو األصول األخرى المتاحة.

آلت •  التى  أو األسهم والسندات على األصول  العقارية  أو اإلستثمارات  الثابتة  الخاصة بقياس األصول  الحالة. وعلى ذلك تطبق األسس  للبيع حسب 
التصنيفات وأعتبرت  لم تدخل ضمن أى من هذه  التى  األخرى  بالنسبة لألصول  أما  البنود.  لديون وصنفت ضمن أى من هذه  للبنك وفاء  ملكيتها 
أصوال أخرى متاحة للبيع فيتم قياسها بالتكلفة أو القيمة العادلة المحددة بمعرفة خبراء البنك المعتمدين - مخصومًا منها تكاليف البيع - أيهما 
أقل ويتم اإلعتراف بالفروق الناتجة عن تقييم هذه األصول بقائمة الدخل ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى ، على أن يراعى التخلص من 
تلك األصول خالل المدة الزمنية المحددة وفقًا ألحكام القانون. وإذا لم يتم التصرف فى هذه األصول خالل المدة المحددة وفقًا ألحكام المادة 60 
من القانون 88 لسنة 2003 يتم تدعيم إحتياطى المخاطر البنكية العام بما يعادل 10% من قيمة هذه األصول سنويًا، وُتدرج صافى إيرادات ومصروفات 

األصول التى آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون خالل فترة إحتفاظ البنك بها بقائمة الدخل ضمن بند »إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى.

إضمحالل األصول غير المالية  19-2
يتم إجراء دراسة إضمحالل لألصول القابلة لإلستهالك كلما كانت هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية لألصل قد ال يتم إستردادها. وال 
يتم إستهالك األصول التى ليس لها عمر إنتاجى محدد – بإستثناء الشهرة – بل يتم إختبار إضمحاللها سنويًا. ويتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيمة 
األصل بالمبلغ الذى تزيد به القيمة الدفترية لألصل عن القيمة اإلستردادية. وتمثل القيمة اإلستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة اإلستخدامية 
التي وجد  المالية  غير  األصول  ويتم مراجعة  نقد ممكنة.  توليد  بأصغر وحدة  األصل  إلحاق  يتم  اإلضمحالل،  تقدير  أعلى. وألغراض  أيهما  األصل  إستخدام  من 

إضمحالل فى قيمتها لبحث ما إذا كان اإلضمحالل السابق اإلعتراف به يتعين رده إلى قائمة الدخل وذلك فى تاريخ إعداد كل قوائم مالية.

اإليجارات  20-2
تعد جميع عقود اإليجار المرتبط بها البنك عقود إيجار تشغيلى ويتم معالجتها كما يلى:

2-20-1 االستئجار 
الدخل  قائمة  فى  المصروفات  ضمن  المؤجر  من  عليها  الحصول  تم  مسموحات  أية  منها  مخصومًا  التشغيلى  اإليجار  حساب  تحت  بالمدفوعات  اإلعتراف  يتم 

بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.

2-20-2  التأجير
تظهر األصول المؤجرة إيجارا تشغيليا ضمن األصول الثابتة فى الميزانية وتهلك على مدار العمر اإلنتاجى المتوقع لألصل بذات الطريقة المطبقة على األصول 

المماثلة، ويثبت إيراد اإليجار مخصوما منه أية مسموحات تمنح للمستأجر بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.

النقدية وما فى حكمها    21-2
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية، تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التى ال تتجاوز إستحقاقاتها ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناء، وتتضمن النقدية، 

واألرصدة لدى البنوك المركزية خارج إطار نسب اإلحتياطى االلزامى، واألرصدة لدى البنوك، وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى.

المخصصات األخرى  22-2
يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون هناك إلتزام قانونى أو إستداللى حالى نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن تستخدم موارد البنك لتسوية هذه 
اإللتزامات، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لإلعتماد عليه لقيمة هذا اإللتزام. وفى حالة وجود مجموعة من اإللتزامات المتماثلة فإن إحتماالت التدفق النقدى 
الخارج الذى يمكن إستخدامه للتسوية يتحدد على أساس هذه المجموعة من اإللتزامات ككل. ويتم اإلعتراف بالمخصص لهذه المجموعة من اإللتزامات حتى 
وإن كان هناك إحتمال ضئيل فى وجود تدفق نقدى خارج لتسوية بند من بنود هذه المجموعة وذلك إذا توافرت الشروط األخرى لالعتراف. ويتم رد المخصصات 
التى انتفى الغرض منها كليًا أو جزئيًا ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى. ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد اإللتزامات 
التى يستحق سدادها بعد سنة من تاريخ القوائم المالية بإستخدام معدل عائد مناسب لذات أجل سداد اإللتزام دون تأثره بمعدل الضرائب السارى بما يعكس 
القيمة الزمنية للنقود. أما إذا كان األجل أقل من سنة عندئذ يتم اإلعتراف باإللتزام على أساس القيمة المقدرة لإللتزام ما لم يكن األثر الزمنى للنقود جوهريًا 

فيتم إحتسابه بالقيمة الحالية.
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عقود الضمانات المالية  23-2
عقود الضمانات المالية هى تلك العقود التى يصدرها البنك ضمانًا لقروض أو حسابات جارية مدينة ممنوحة لعمالئه من جهات أخرى. 

وتتطلب تلك العقود من البنك أن يقوم بتسديدات معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة َتحملها بسبب عدم وفاء العميل عندما يستحق السداد وفقًا لشروط أداة 
الدين. ويتم تقديم تلك الضمانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية وجهات أخرى نيابة عن عمالء البنك.

ويتم اإلعتراف األولى بتلك الضمانات بالقيمة العادلة فى تاريخ منح الضمانة والتى قد تعكس أتعاب إصدار الضمانة. ويتم القياس الالحق إللتزام البنك بموجب الضمانة 
على أساس مبلغ القياس األولى )مخصومًا منه اإلستهالك المحسوب لالعتراف بأتعاب الضمانة كإيراد فى قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار عمر الضمانة( أو 
أفضل تقدير للمدفوعات المطلوبة لتسوية أى إلتزام ناتج عن الضمانة المالية فى تاريخ القوائم المالية أيهما أعلى. ويتم تحديد تلك التقديرات وفقًا للخبرة فى معامالت 
مماثلة والخسائر التاريخية، معززة بحكم اإلدارة. ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بأية زيادة فى اإللتزامات الناتجة عن الضمانة المالية ضمن بند إيرادات)مصروفات( تشغيل 

أخرى.

مزايـا العاملين   24-2
مزايا العاملين قصيرة األجل   1-24-2

تتمثل مزايا العاملين قصيرة األجل فى األجور والمرتبات واشتراكات التأمينات االجتماعية، واإلجازات السنوية المدفوعة والمكافآت إذا إستحقت خالل إثنى عشر شهرًا من 
نهاية الفترة المالية والمزايا غير النقدية مثل الرعاية الطبية واإلسكان واإلنتقال أو تقديم البضائع والخدمات المجانية أو المدعومة للعاملين الحاليين. ويتم تحميل مزايا 

العاملين قصيرة األجل كمصروفات بقائمة الدخل عن الفترة التى يقدم فيها موظفى البنك الخدمة التى يستحقون بموجبها تلك المزايا.

مزايا اإلنهاء المبكر للخدمة  2-24-2
تتمثل مزايا اإلنهاء المبكر للخدمة في التعويضات المستحقة للموظفين الذين يتم إحالتهم للمعاش المبكر ,حيث يقوم البنك باالعتراف بتلك التعويضات على انها 

التزام و مصروف و ذلك فقط عندما يكون البنك ملتزم بشكل ظاهر بالقيام بأي مما يلى:

انهاء خدمة العامل أو مجموعة عاملين قبل تاريخ التقاعد العادي. أ - 
أو 

ب - تقديم تعويض نهاية الخدمة نتيجة لعرض يتم لتشجيع ترك العمل اختياريا.

يكون البنك ملتزم بشكل ظاهر بدفع انهاء الخدمة فقط عندما يكون هناك نظام رسمي مفصل النهاء الخدمة وال يوجد احتمال فعلى 
لسحب هذا النظام. ويشمل النظام المفصل ما يلي كحد أدنى:

موقع وعمل العاملين الذين سيتم انهاء خدماتهم وعددهم التقريبي.  أ - 
تعويض نهاية الخدمة لكل فئة أو عمل وظيفي.  ب - 

التاريخ الذي سيتم فيه تطبيق النظام، ويجب أن يبدأ التطبيق في أسرع وقت ممكن، كما يجب أن تكون الفترة الزمنية الستكمال التنفيذ بالقدر الذي  ج - 
يجعل اجراء تغييرات جوهرية في النظام مستبعدة.

إلتزامات مزايا ما بعد إنتهاء الخدمة األخرى - الرعاية الصحية  3-24-2
يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيما بعد إنتهاء الخدمة وعادة ما يكون إستحقاق هذه المزايا مشروطًا ببقاء العامل فى الخدمة حتى سن التقاعد 

وإستكمال حد أدنى من فترة الخدمة ويتم المحاسبة عن إلتزام الرعاية الصحية بإعتباره نظم مزايا محددة.

ويمثل اإللتزام الذى يتم اإلعتراف به فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية للمتقاعدين القيمة الحالية إللتزامات الرعاية الصحية فى تاريخ القوائم المالية بعد إجراء التسويات 
الالزمة على اإللتزام.

 ويتم إحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها لمواجهة إلتزام نظام الرعاية الصحية وذلك عن طريق خبير إكتوارى مستقل بإستخدام 
 .)Unit Credit Projected Method( طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة

ويتم تحديد القيمة الحالية إللتزام نظام الرعاية الصحية للمتقاعدين عن طريق خصم هذه التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها وذلك بإستخدام سعر العائد 
على سندات حكومية بذات عملة سداد المزايا ولها ذات أجل إستحقاق إلتزام مزايا النظام المتعلق بها تقريبًا.

يتم احتساب األرباح )الخسائر( اإلكتوارية الناجمة عن التعديالت والتغيرات فى التقديرات واالفتراضات اإلكتوارية، وتحمل على قائمة الدخل تلك االرباح و)الخسائر( التى 
تزيد عن 10% من قيمة أصول النظام أو 10% من قيمة إلتزامات المزايا المحددة فى نهاية السنة المالية السابقة أيهما أعلى، حيث يتم اإلعتراف بتلك الزيادة من االرباح أو 

)الخسائر( اإلكتوارية باالضافة إلى )أو الخصم على( قوائم الدخل على مدار متوسط الفترات المتبقية من سنوات العمل.

ويتم اإلعتراف بتكاليف الخدمة السابقة فورًا فى قائمة الدخل ضمن مزايا العاملين ببند المصروفات اإلدارية، ما لم تكن التغييرات التي ُأدخلت على الئحة المعاشات 
مشروطة ببقاء العاملين فى الخدمة لفترة زمنية محددة )فترة اإلستحقاق Vesting period( وفى هذه الحالة، يتم اإلعتراف بتكاليف الخدمة السابقة فى األرباح أو 

الخسائر بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدار فترة اإلستحقاق.
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2-24-4 مزايا المعاش
التأمين  التأمينات االجتماعية لموظفيه والتى يقوم بسدادها للهيئة العامة للتامينات اإلجتماعية طبقًا لقانون  تتمثل مزايا المعاش فى حصة البنك فى 
الحصة على  تلك  تحميل  ويتم  اإلجتماعية عن كل فترة  للتامينات  العامة  الهيئة  إلى  بسداد حصته  البنك  يقوم  وتعديالته.   1975 لسنة   79 رقم  االجتماعى 
قائمة الدخل ضمن األجور والمرتبات ببند المصروفات اإلدارية وذلك عن الفترة التى يقدم فيها موظفى البنك خدماتهم. ويتم المحاسبة عن إلتزامات البنك 
بسداد مزايا المعاش بإعتبارها نظم اشتراكات محددة وبالتالى فال ينشأ إلتزام إضافى على البنك فيما يتعلق بمزايا المعاش لموظفيه بخالف حصته فى 

التأمينات االجتماعية التى يستحق عليه سدادها عنهم للهيئة.

ضرائب الدخل  25-2
يتضمن عبء ضريبة الدخل كل من الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة ويتم اإلعتراف به بقائمة الدخل بإستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية حيث يتم 

اإلعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية. ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل الجارية على أساس صافى الربح

الخاضع للضريبة وبإستخدام أسعار الضريبة السارية فى نهاية كل فترة مالية. وتمثل هذه الضريبة ما يخص الفترة الجارية باالضافة إلى فروق ضريبية تتعلق بالسنوات 
السابقة. وفى نهاية كل عام يتم اإلعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيم الدفترية لألصول واإللتزامات طبقًا لألسس المحاسبية التى 
استخدمت فى إعداد القوائم المالية وقيمها طبقًا لألسس الضريبية. هذا وتتحدد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول 
أو اإللتزامات وبإستخدام أسعار الضريبة السارية. ويتم اإلعتراف باإللتزامات الضريبية عن كافة الفروق الضريبية المؤقتة القابلة للخضوع ضريبيًا بينما يعترف باألصول 
الضريبية المؤجلة عن الفروق الضريبية المؤقتة القابلة للخصم الضريبى عندما يكون من المرجح أن تتحقق أرباح خاضعة للضريبة فى المستقبل يمكن من خاللها 
اإلنتفاع باألصل. ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بالجزء الذى من غير المتوقع أن تتحقق منه منفعة ضريبية خالل السنوات التالية، على أنه فى حالة إرتفاع 
المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة قيمة األصول الضريبية المؤجلة وذلك فى حدود ما سبق تخفيضه. تتم المقاصة بين األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة إذا 

كان للبنك حق قانونى يسمح له بإجراء مقاصة بين األصول واإللتزامات الضريبية الجارية وعندما تكون ضرائب الدخل المؤجلة مستحقة لذات اإلدارة الضريبة.

اإلقتـــراض  26-2
يتم اإلعتراف األولى بالقروض التى يحصل عليها البنك من الغير وذلك بالقيمة العادلة )سعر المعاملة( مخصومًا منها تكلفة الحصول على القرض. وتقاس القروض 
الحقًا بالتكلفة الُمستهلكة، ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين صافى المتحصالت وبين القيمة التى سيتم الوفاء بها على مدار فترة اإلقتراض بإستخدام طريقة 

معدل العائد الفعلى.

رأس المـال   27-2
2-27-1 أسهم رأس المال وتكلفتها

يتم اإلعتراف بأسهم رأس المال )أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها( ضمن حقوق الملكية على أساس صافى المتحصالت بعد خصم مصروفات اإلصدار التى ترتبط 
بصورة مباشرة بإصدار أسهم جديدة أو أسهم مقابل إقتناء كيان أو إصدار خيارات وبعد إستبعاد األثر الضريبى لتلك المصروفات.

توزيعات األرباح على مساهمى البنك  2-27-2
ُيعترف بإلتزام البنك الناتج عن توزيعات األرباح خصمًا على حقوق الملكية فى الفترة التى ُتقر فيها الجمعية العامة لمساهمى البنك هذه التوزيعات. وتشمل تلك 
التوزيعات حصة العاملين فى األرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقررة بموجب النظام األساسى والقانون. وال يعترف بأى إلتزام على البنك تجاه العاملين وأعضاء 

مجلس اإلدارة فى األرباح المحتجزة إال عندما يتقرر توزيعها.

أنشطة األمانة  28-2
يقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة التى تتمثل فى إدارة أصول خاصة بأفراد أو أمانات، أو صناديق مزايا ما بعد إنتهاء الخدمة ويتم إستبعاد هذه األصول واألرباح الناتجة 

عنها من القوائم المالية للبنك حيث ال تعتبر أصواًل أو أرباحًا للبنك.

ودائع مساندة )الودائع المقدمة من البنك المركزى المصرى- بنك مصر(  29-2
يتم اثبات الوديعة بااللتزامات بالقيمة الحالية محسوبة باستخدام معدل خصم يعادل سعر العائد على سندات حكومية تقارب ذات أجل الوديعة في تاريخ بدء سريان 
الوديعة. ويتم اثبات الفرق بين القيمة االسمية للوديعة وقيمتها الحالية ضمن حقوق الملكيه  تحت مسمى فرق القيمة االسمية عن القيمة الحالية للوديعة 
المساندة, وتعلى الوديعة في نهاية كل فترة مالية بحيث تصل قيمتها الى القيمة اإلسمية في تاريخ إستحقاقها, وذلك تحمياًل علي الفروق المشار إليها بحيث تصل 

قيمتها الي القيمه االسميه في تاريخ إستحقاقها.

أرقام المقارنة  30-2
يعاد تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريًا لتتوافق مع التغيرات فى العرض المستخدم فى السنة الحالية. 

138   •   بنك القاهرة   •   التقرير السنوي 2018

القوائم المالية المستقلة



إدارة المخاطر المالية  -3
يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة علمًا بأن قبول المخاطر هو أساس النشاط المالى. ويقوم البنك بتحليل وتقييم وإدارة 
بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر المجتمعة بهدف تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد وإلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالى 
للبنك. وُتعد أهم أنواع المخاطر خطر اإلئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى. ويتضمن خطر السوق كل من خطر أسعار صرف العمالت 

األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى.

وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه، ولمراقبة المخاطر واإللتزام بالحدود من خالل أساليب ُيعتمد 
عليها ونظم معلومات ٌمحدثة أواًل بأول. ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس تلك النظم التغيرات في األسواق 

والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة.

وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر بالبنك فى ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة حيث تقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر 
المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك. ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل، باإلضافة إلى سياسات مكتوبة 
تغطى مناطق خطر محددة مثل خطر اإلئتمان، وخطر أسعار صرف العمالت األجنبية ، وخطر أسعار العائد، وإستخدام أدوات المشتقات وغير المشتقات المالية. 

وباإلضافة لذلك، فإن اإلدارة ُتعد مسئولة عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.

فئات المخاطر:
من المخاطر المرتبطة بأنشطة البنك المصرفية ما يلى:

مخاطر اإلئتمان: )بما فى ذلك حد المخاطرة لبلد ما(: ويقصد بها مخاطر الخسائر التى قد تنتج عن العجز المحتمل لعمالء البنك أو ُمصدرى األذون   أ- 
التجارية السيادية أو غيرهم من األطراف عن الوفاء بإلتزاماتهم المالية. وتتضمن أيضا مخاطر اإلئتمان مخاطر إحالل عقد محل عقد )مخاطر اإلستبدال( 
المرتبطة بمعامالت السوق. وعالوة على ذلك يمكن أن تزداد مخاطر اإلئتمان عن طريق مخاطر التركز أو عدم التنوع االقتصادى التى تنشأ إما عن 

التعرض اإلئتمانى ألحد العمالء أو لمجموعات من الشركاء بمبالغ كبيرة يكون من المرجح عدم إستردادها.
 ب-  مخاطر السوق: يقصد بها مخاطر الخسائر الناجمة عن التغير فى أسعار السوق وأسعار الفائدة وأسعار الصرف.

مخاطر التشغيل )وتشمل المخاطر القانونية ومخاطر اإللتزام والمخاطر المحاسبية والبيئية ومخاطر السمعة الخ(: يقصد بها المخاطر الناجمة   ج- 
عن الخسائر أو الغش أو إصدار بيانات مالية ومحاسبية غير دقيقة بسبب عدم مالئمة اإلجراءات والنظم الداخلية أو اإلخالل بها أو بسبب خطأ بشرى أو 
أحداث خارجية. وعالوة على ذلك يمكن أن تتخذ مخاطر التشغيل شكل مخاطر اإللتزام التى قد تعرض البنك لتحمل مخاطر اتخاذ عقوبات قانونية أو 

إدارية أو تأديبية أو خسائر مالية بسبب عدم اإللتزام بالقواعد واللوائح ذات الصلة.
مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف المرتبطة بهيكل ميزانية البنك: يقصد بها المخاطر الناجمة عن خسائر أو إهالك المتبقى من األصول   د- 
المعترف بها وغير المعترف بها فى قائمة المركز المالى، والناشئة عن التغيرات فى أسعار الفائدة أو عمالت الصرف. وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة 

أو أسعار الصرف المرتبطة بهيكل ميزانية البنك عن األنشطة التجارية البنكية.
مخاطر السيولة: ويقصد بها المخاطر التى تتعلق بعدم قدرة البنك على الوفاء بإلتزاماته وقت إستحقاقها.  ه- 

وقد خصص بنك القاهرة موارد وفيرة لكى تتالءم بإستمرار إدارة المخاطر بالبنك مع أنشطته وتضمن أن إطار عمل إدارة المخاطر يعمل فى توافق تام مع 
المبادئ األساسية التالية:

االستقالل التام إلدارة تقييم المخاطر عن أقسام التشغيل.• 
تطبيق إتجاه ثابت لتقييم ورصد المخاطر فى جميع أنحاء البنك.• 

وجدير بالذكر، إن إدارة المخاطر مستقلة عن جميع كيانات البنك التشغيلية وتتبع مباشرة اإلدارة العامة. ومن دورها أنها تساهم فى تطوير وزيادة ربحية البنك 
عن طريق التأكد من أن إطار عمل إدارة المخاطر المعمول به هو إطار فّعال وقوى. ويعمل باإلدارة فريق عمل متنوع ومتخصص في إدارة تشغيل اإلئتمان 

ومخاطر السوق.

وعلى وجه الخصوص فإن إدارة المخاطر:

تحدد وتعتمد األساليب المستخدمة لتحليل وتقييم ورصد والموافقة على مخاطر اإلئتمان وحد المخاطرة لبلد ما ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. كما • 
المخاطر  بمثل هذه  التنبؤ  تحسين  الخطورة وتسعى بشكل دؤوب على  العالية  المجاالت  التجارية فى  لإلستراتيجيات  بإجراء مراجعة دقيقة  تقوم  أنها 

وإدارتها.
تساهم فى إجراء تقييم مستقل عن طريق تحليل المعامالت التى تتضمن مخاطر إئتمان وعن طريق عرض المشورة فيما يخص المعامالت التي يقترحها • 

مديرى المبيعات.
وضع إطار لتحديد وإدارة المخاطر التشغيلية.• 
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الالزمة والمخاطر  السيولة  المخاطر األخرى األساسية، أى مخاطر عدم توفر  أنواع  المالية تقييم وإدارة  التابعة لإلدارة  إلى وحدة األصول واإللتزامات  وُيعهد 
المرتبطة بإختالل توازن هيكل الميزانية العمومية )نتيجة تغيرات أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو نتيجة عدم توافر سيولة كافية( وكذلك تمويل البنك طويل 

األجل، وإدارة متطلبات رأس المال وهيكل رأس المال.

وتدار المخاطر القانونية بواسطة إدارة المخاطر القانونية بينما تدار مخاطر اإللتزام بواسطة إدارة اإللتزام.

وتقع مسئولية إبتكار المنظومة الفعالة للتعامل مع المخاطر وتحديد األسس والسياسات الالزمة إلدارة المخاطر بشكل أساسى على عاتق إدارة المخاطر، 
وفى بعض المجاالت الخاصة على عاتق وحدة األصول واإللتزامات التابعة لإلدارة المالية.

ويحضر  األقل.  على  أشهر  ثالثة  كل  وتجتمع  الجوهرية  البنكية  األخطار  إلدارة  األساسية  الخطوات  ومناقشة  مراجعة  مهمة  بالبنك  المخاطر  لجنة  وتتولى 
إجتماعات لجنة المخاطر أعضاء من اللجنة التنفيذية ويتم اإلستعانة برؤساء خطوط األعمال ومديرى إدارة المخاطر لمراجعة سياسات معالجة المخاطر وأساليب 
التقييم والموارد المادية والبشرية الالزمة وتحليل محافظ اإلئتمان وتكلفة المخاطر وحدود السوق وتركيز اإلئتمان على مستوى المنتجات المالية والقطاعات 

اإلقتصادية الخ. ومن ناحية أخرى، تختص لجنة إدارة األصول والخصوم بتحديد السياسات والتخطيط للتعامل مع المخاطر التمويلية ومخاطر عدم  توفر سيولة.

وتقييم  فهم  ضمان  إلى  الجديدة  المنتجات  لجنة  وتهدف  الجديدة.  المنتجات  لجنة  على  التطوير  قيد  أو  الجديدة  والخدمات  المنتجات  كل  ُتعرض  أن  ويتعين 
ونظم  المتاحة  المعلومات  إستخدام  طريق  عن  وذلك  المناسبة  والضوابط  اإلجراءات  إلى  وإخضاعها  تام  بشكل  بها  المتعلقة  المخاطر  كل  على  والموافقة 

المعلومات، قبل البدء في أى نشاط أو منتج جديد.

وتقوم لجنة المراجعة التى تجتمع كل ثالثة أشهر بمراقبة مخاطر التشغيل، وبعملية المراقبة الدائمة )أى إدارة المخاطر التشغيلية( والمراقبة الدورية )أى 
إدارة التفتيش الداخلى(.

وأخيرًا يقوم فريق المراجعة الداخلية  بمراقبة مبادئ وإجراءات وبنية إدارة المخاطر بالبنك.

خطر اإلئتمان أ - 
يتعرض البنك لخطر اإلئتمان وهو الخطر الناتج عن إحتمال عدم وفاء أحد األطراف بتعهداته، وُيعد خطر اإلئتمان أهم األخطار بالنسبة للبنك، لذلك تقوم اإلدارة 

بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر.

ويتمثل خطر اإلئتمان بصفة أساسية فى أنشطة اإلقراض التى ينشأ عنها القروض والتسهيالت، وأنشطة اإلستثمار التى يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على 
أدوات الدين. كما يوجد خطر اإلئتمان أيضا فى األدوات المالية غير المعترف بها بالقوائم المالية مثل إرتباطات القروض. وتتركز عمليات اإلدارة والرقابة على خطر 

اإلئتمان لدى فريق إدارة خطر اإلئتمان فى ادارة مخاطر اإلئتمان حيث يرفع هذا الفريق تقاريره إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية.

قياس خطر اإلئتمان  أ-1 
القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء

لقياس خطر اإلئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء، ينظر البنك فى ثالثة مكونات كما يلى: 

 •.)Probability of default( فى الوفاء بإلتزاماته التعاقدية ويطلق عليها )إحتماالت اإلخفاق أو التأخر من ِقبل العميل )أو الغير
 • .)Exposure at default( المركز الحالى والتطور المستقبلى الُمرجح له الذى يستنتج منه البنك الرصيد المعرض لإلخفاق
 •.)Loss given default( خطر اإلخفاق اإلفتراضى

 The Expected Loss وتنطوى أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لخطر اإلئتمان والتى تعكس الخسارة المتوقعة )نموذج الخسارة المتوقعة
Model( طبقًا قواعد لجنة بازل للرقابة المصرفية. ويمكن أن تتعارض تلك المقاييس التشغيلية مع قياس عبء اإلضمحالل لألغراض المحاسبية والذى يتم وفقًا للقواعد 
المعدلة للبنك المركزى المصرى ويعتمد على الخسائر التي تتحقق فى نهاية كل فترة مالية )نموذج الخسائر المحققة( وليس وفقًا للخسائر المتوقعة )إيضاح أ/3(.

يقوم البنك بتقييم إحتمال التأخر على مستوى كل عميل بإستخدام أساليب تقييم داخلية لتصنيف الجدارة مفصلة لمختلف فئات العمالء. وقد قام البنك بتطوير 
تلك األساليب للتقييم داخليًا وتراعى التحليالت اإلحصائية مع الحكم الشخصى لمسئولى اإلئتمان للوصول إلى تصنيف الجدارة المالئم. وقد تم تقسيم عمالء 
البنك إلى أربع فئات للجدارة ، ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين فى الجدول التالى مدى إحتمال التأخر لكل فئة من فئات الجدارة ويعنى 
ذلك بصفة أساسية أن المراكز اإلئتمانية تتنقل بين فئات الجدارة تبعًا للتغير فى تقييم مدى إحتمال التأخر. ويتم مراجعة وتطوير أساليب التقييم كلما كان ذلك 

ضروريًا. ويقوم البنك دوريًا بتقييم أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت التأخر.
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فئات التصنيف الداخلي للبنك

التصنيفمدلول التصنيف

1ديون جيدة

2المتابعة العادية

3المتابعة الخاصة

4ديون غير منتظمة

يعتمد الرصيد أو المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التى يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخير أو اإلخفاق. وعلي سبيل المثال: فإن المركز • 
المعرض لإلخفاق بالنسبة للقرض يكون هو القيمة اإلسمية أما بالنسبة لإلرتباطات فيقوم البنك بإدراج كافة المبالغ المسحوبة فعاًل باإلضافة إلى المبالغ 

األخرى التى يتوقع أن تكون قد ُسحبت حتى تاريخ التأخير، إن حدث.
وتمثل الخسارة اإلفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخير. ويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين • 

وبالتأكيد يختلف ذلك بحسب نوع المدين، وأولوية المطالبة، ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية اإلئتمان األخرى.

أدوات الدين واذون الخزانة  -
بالنسبة ألدوات الدين وأذون الخزانة يقوم البنك بإستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد أند بور أو ما يعادله إلدارة خطر اإلئتمان، وإن لم تكن مثل 
هذه التقييمات متاحة يتم إستخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء اإلئتمان. ويتم النظر إلى تلك اإلستثمارات فى األوراق المالية واألذون على أنها 

طريقة للحصول على جودة إئتمانية أفضل وفى نفس الوقت ُتوفر مصدرًا متاحًا لمقابلة متطلبات التمويل.

سياسات الحد من وتجنب المخاطر  أ-2 
البنك بتنظيم مستويات خطر  المدينين والمجموعات والصناعات والدول. ويقوم  بإدارة والحد من والتحكم فى تركز خطر اإلئتمان على مستوى  البنك  يقوم 
اإلئتمان الذى يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التى سيتم قبوله على مستوى كل مقترض، أو مجموعة مقترضين، وعلى مستوى األنشطة اإلقتصادية 
والقطاعات الجغرافية. ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعًة للمراجعة السنوية أو بصورٍة متكررة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. ويتم إعتماد 

الحدود للخطر اإلئتمانى علي مستوى المقترض / المجموعة والُمنتج والقطاع والدولة من ِقبل مجلس اإلدارة بصفة ُربع سنوية.

ويتم تقسيم حدود اإلئتمان ألى مقترض بما فى ذلك البنوك إلى حدود فرعية تشمل المبالغ المعترف بها داخل القوائم المالية والمثبتة خارجها، وحد المخاطر 
اليومى المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبى اآلجلة. ويتم إجراء مقارنة يومية بين المبالغ الفعلية وحدود اإلئتمان. ويتم أيضًا إدارة مخاطر التعرض 
لخطر اإلئتمان عن طريق التحليل الدورى لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على سداد إلتزاماتهم وكذلك بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبًا.

وفيما يلى بعض وسائل الحد من الخطر:

- الضمانات
يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر اإلئتمان. ومن هذه الوسائل الحصول على ضمانات مقابل األموال المقدمة. ويقوم البنك بوضع قواعد 

إسترشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة. ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت: 
الرهن العقارى.• 
رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع.• 
رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية.• 

وغالبًا ما يكون التمويل علي المدى األطول واإلقراض للشركات مضمونًا بينما تكون التسهيالت اإلئتمانية لألفراد بدون ضمان. ولتخفيض مخاطر اإلئتمان إلى 
الحد األدنى، يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات اإلضمحالل ألحد القروض أو التسهيالت.

اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان   -
 Guarantees and  يتمثل الغرض الرئيسى من اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان فى التأكد من إتاحة األموال للعميل عند الطلب. وتحمل عقود الضمانات المالية
  Documentary and Commercial letters of credit نفس خطر اإلئتمان المتعلق بالقروض. أما اإلعتمادات المستندية والتجارية stand by letters of guarantee

التي يصدرها البنك بالنيابة عن العميل لمنح طرف ثالث حق السحب من البنك 

فى حدود مبالٍغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة فتكون غالبًا مضمونة بموجب البضائع التى يتم شحنها وبالتالى تحمل درجة مخاطر أقل مقارنًة بالقرض 
البنك  لذا فإن حجم تعرض  المستندية  اإلعتمادات  أو  الضمانات  أو  للقروض  به  المصرح  الحد  المستخدم من  الجزء غير  اإلئتمان  إرتباطات منح  المباشر. وتمثل 
لمخاطر اإلئتمان الناشئة عن مثل تلك اإلرتباطات يوازى إجمالى إرتباطات اإلئتمان غير المستخدمة. إال أن مبلغ الخسارة المرجح حدوثها فى الواقع يقل عادًة عن 
حجم اإلرتباطات غير المستخدمة وذلك نظرًا ألن أغلب اإلرتباطات المتعلقة بمنح اإلئتمان تمثل إلتزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات إئتمانية محددة. 
ويراقب البنك المدة من تاريخ الموافقة على منح اإلئتمان وحتى تاريخ اإلستحقاق الخاصة بارتباطات اإلئتمان حيث أن اإلرتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل درجًة 

أعلى من خطر اإلئتمان بالمقارنة باإلرتباطات قصيرة األجل.
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سياسات اإلضمحالل والمخصصات  أ-3 
تركز نظم التقييم الداخلية التى يتبعها البنك )والسابق ذكرها باإليضاح أ/1( بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة اإلئتمانية وذلك من بداية إثبات أنشطة اإلقراض 
واإلستثمار. وبخالف ذلك يتم اإلعتراف فقط بخسائر اإلضمحالل التى وقعت فى نهاية كل فترة مالية ألغراض التقارير المالية بمجرد توافر أدلًة موضوعية تشير 
إلى حدوث إضمحالل فى قيمة األصل المالى وفقًا لما سيرد ذكره الحقًا. إن مخصص خسائر اإلضمحالل القائم فى نهاية السنة المالية هو مستمد من درجات 
التقييم الداخلية األربعة، ومع ذلك فان اغلبية المخصص ينتج من آخر درجتين من التصنيف. ويبين الجدول التالى التوزيع النسبى إلجمالى محفظة البنك من 

القروض والتسهيالت المعترف بها بقائمة المركز المالى واإلضمحالل المرتبط بكل فئة من فئات التقييم الداخلى للبنك.

2018/12/312017/12/31

تقييم البنك

قروض 
وتسهيالت 
للعمالء

مخصص خسائر 
اإلضمحالل

مخصص خسائر 
اإلضمحالل

مخصص خسائر 
اإلضمحالل

)%()%()%()%(
164.766.5674.554.64. ديون جيدة

231.0832.0117.5517.34. المتابعة العادية

30.8511.572.9211. المتابعة الخاصة

43.3149.864.9867.02. ديون غير منتظمة

%100%100%100%100

تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما اذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير إلى وجود إضمحالل طبقًا لقواعد البنك المركزى المصرى والتى تتفق 
مع متطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم 26 )أالدوات المالية – اإلعتراف والقياس( فى هذا الشأن واستنادًا إلى المؤشرات التى حددها البنك والواردة أدناه.

صعوبات مالية كبير تواجه المقترض أو المدين. • 
مخالفة شروط إتفاقية القرض مثل عدم السداد. • 
توقع إفالس المقترض أو دخول فى دعوى تصفية او إعادة هيكلة التمويل الممنوح له. • 
تدهور الوضع التنافسى للمقترض.• 
قيام البنك السباب إقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمقترض بمنحة امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها فى الظروف العادية.• 
إضمحالل قيمة الضمان. • 
تدهور الحالة اإلئتمانية. • 

تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التى تتجاوز قيمتها أهمية نسبية محددة مرًة على األقل سنويًا أو كلما إقتضت الظروف ذلك. ويتم تحديد 
عبء اإلضمحالل بالنسبة للحسابات التى تم تقييمها على اساس فردى وذلك بتقييم الخسارة المحققة فى نهاية كل فترة مالية على اساس كل حالة على 
القائمة بما فى  الضمانة  التأكد من  التقييم عادة  التى لها أهمية نسبية بصفة منفردة. ويشمل ذلك  الحسابات  بالنسبة لجميع  حدى، ويتبع هذا األسلوب 
التنفيذ على الضمانة والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات. كما يتم تكوين مخصص خسائر اإلضمحالل لمجموعة من األصول  ذلك إعادة تأكيد إمكانية 

المتجانسة بإستخدام الخبرة التاريخية المتاحة والحكم الشخصى واالساليب اإلحصائية كما هو مشار إليه بصورة تفصيلية باإليضاح أ/4 أدناه.

نموذج قياس اإلحتياطى العام للمخاطر البنكية  أ-4 
باإلضافة إلى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة فى إيضاح أ/1، تقوم اإلدارة بتصنيف القروض والتسهيالت فى شكل مجموعات فرعية أكثر تفصياًل بحيث 
تتفق مع متطلبات البنك المركزى المصرى. ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر اإلئتمان فى هذه المجموعات وفقًا لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل 
كبير على المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالى ومدى إنتظامه فى السداد.وطبقًا للقواعد المعدلة للبنك المركزى المصرى وإعتبارًا من أول 
سنة يلتزم البنك فيها بتطبيق تلك القواعد يتم حساب المخصصات المطلوبة لإلضمحالل فى قيمة األصول المعرضة لخطر اإلئتمان والتى يتم تقدير اإلضمحالل 
فى قيمتها بصورة منفردة. بما فى ذلك اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان.  بإستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة، أما بالنسبة لمجموعات األصول التى 
يتم تقدير اإلضمحالل فى قيمتها بصورة مجمعة فيحسب اإلضمحالل فى قيمتها بإستخدام طريقة معدالت اإلخفاق التاريخية. وفى حالة زيادة المخصص 
المطلوب وفقًا ألسس الجدارة اإلئتمانية بالنسب الصادرة من البنك المركزى المصرى عن مخصص خسائر اإلضمحالل المطلوب وفقًا للقواعد المعدلة للبنك 
المركزى المصرى يتم تعديل األرباح المحتجزة بتلك الزيادة ثم تجنيبها فى إحتياطى المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصمًا على األرباح المحتجزة. 
ويتم تعديل ذلك اإلحتياطى بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائمًا مبلغ الزيادة بين المخصصين. وُيعد هذا اإلحتياطى غير قابل للتوزيع ويبين إيضاح 

)32/أ( الحركة على حساب إحتياطى المخاطر البنكية العام خالل السنة المالية.
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وفيما يلى بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقًا ألسس التقييم الداخلى مقارنة بأسس تقييم البنك المركزى المصرى ونسب المخصصات المطلوبة إلضمحالل 
األصول الُمعرضة لخطر اإلئتمان:

تصنيف البنك 
المركزى المصرى

مدلول 
التصنيف

نسبة 
المخصص 
المطلوب 
طبقًا ألسس 
الجدارة 
اإلئتمانية

التصنيف
 الداخلى

مدلول 
التصنيف الداخلى

ديون جيدة1صفرمخاطر منخفضة1

ديون جيدة11%مخاطر معتدلة 2

ديون جيدة11%مخاطر مرضية3

ديون جيدة21%مخاطر مناسبة4

ديون جيدة21%مخاطر مقبولة5

المتابعة العادية32%مخاطر مقبولة حديًا6

المتابعة الخاصة53%مخاطر تحتاج لعناية خاصة7

ديون غير منتظمة204%دون المستوى8

ديون غير منتظمة504%مشكوك فى تحصيلها9

ديون غير منتظمة1004%رديئة10

البنود المعرضة لخطر اإلئتمان قبل خصم الضمانات والعوائد المجنبة والمخصصات

البنود المعرضة لخطر اإلئتمان بقائمة المركز المالى

2018/12/312017/12/31
923 646 0217 600 1أرصدة لدى البنك المركزى

142 649 71829 099 53أرصده لدى البنوك
687 918 82636 657 17أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى 

--408 537قروض وتسهيالت للبنوك
قروض وتسهيالت للعمالء

قروض ألفراد
825 696915 906- حسابات جارية مدينة

883 765128 198- بطاقات ائتمان
147 255 45121 332 23- قروض شخصية

804 247895 703 1- قروض عقارية
قروض لمؤسسات

605 323 7055 341 9- حسابات جارية مدينة
616 368 7585 584 13- قروض مباشره

604 543 70810 122 16- قروض مشتركة
634 898132 239- مستندات مخصومة

إستثمارات مالية متاحة للبيع
468 0571 559 1- أدوات دين

إستثمارات مالية محتفظ بها حتى  تاريخ اإلستحقاق
299 263 13325 397 23- أدوات دين

282 516 4761 238 2أصول أخرى*
325 559 867145 519 165االجمالى  

يتضمن الجدول السابق القيم الخاصة بالقروض قبل خصم المخصص وكذا العوائد المجنبة كما هو وارد تفصياًل باإليضاح رقم )17( و )18(.

*األصول األخرى المدرجه أعالها تتمثل فى اإليردات المستحقة.
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البنود المعرضة لخطر اإلئتمان خارج قائمة المركز المالى

2018/12/312017/12/31
766 587 5261 707 1ضمانات مالية

378 627 1931 207 4إرتباطات عن قروض والتزامات اخري غير قابله لاللغاء متعلقه باالئتمان

894 353707 753 1إعتمادات مستندية  

302 520 6295 418 8خطابات ضمان 

340 443 7019 086 16االجمالى 

يمثل الجدول األول الحد األقصى لخطر اإلئتمان يمكن للبنك أن يتعرض له فى آخر ديسمبر 2018 واخر ديسمبر2017 وذلك بدون أخذ أيه ضمانات فى اإلعتبار.

ويتبين من الجدول أن 39.53% من الحد األقصى الُمعرض لخطر اإلئتمان ناتج عن القروض والتسهيالت للعمالء بما فى ذلك المستندات المخصومة )ديسمبر2017: 
30.62%( بينما تمثل اإلستثمارات فى أدوات الدين المبوبة ضمن األصول المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق نسبة 15.08% من هذا الحد 

)ديسمبر2017: %17.36(.

وتثق اإلدارة فى قدرتها على اإلستمرار فى السيطرة واإلبقاء على الحد األدنى لخطر اإلئتمان الناتج عن كل من محفظة القروض والتسهيالت وأدوات الدين 
بناء على ما يلى:

أن 95.84% من محفظة القروض والتسهيالت مصنفة فى أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلى )ديسمبر2017: %92.10(.• 
أن 78.39%  من محفظة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات إضمحالل )ديسمبر2017: %71.78 (.• 
أن القروض التى لم يعتريها إضمحالل تمثل فى مجموعها 96.69 % من محفظة القروض والتسهيالت )ديسمبر2017: 95.02 %( منها قروض عليها متأخرات • 

ولكنها ليست محل إضمحالل تمثل نسبة 18.30% )ديسمبر2017: 23.23%( من محفظة القروض والتسهيالت.
أن القروض والتسهيالت التى تم دراسة اإلضمحالل فى قيمتها على أساس منفرد تبلغ 468 165 2 ألف جنيه يوجد اضمحالل بنسبة 82.49% من اجمالى • 

قيمتها الدفتريه )ديسمبر2017: قروض منفردة تبلغ 406 220 2 ألف جنيه يوجد اضمحالل بنسبة 84.40% من اجمالى قيمتها الدفتريه(.

قروض وتسهيالت أ-6 
فيما يلى موقف أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة اإلئتمانية:

2018/12/312017/12/31

قروض 
وتسهيالت 
للعمالء

قروض 
وتسهيالت 
للبنوك

قروض 
وتسهيالت 
للعمالء

قروض 
وتسهيالت 
للبنوك

--107 990 40831 826537 293 51ال يوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل 

--605 353 10--934 970 11عليها متأخرات لكنها ليست محل إضمحالل

--406 220 2--468 165 2محل إضمحالل

--118 564 40844 228537 430 65اإلجمــالى

--)990 795 2(--)768 582 3(يخصم : مخصص خسائر اإلضمحالل

--)924 8(--)278 6(يخصم: العوائد المجنبة

--)417 43(--)514 31(يخصم: الخصم غير المكتسب للمستندات المخصومة

--787 715 40841 668537 809 61الصافــى 

بلغ إجمالى عبء إضمحالل القروض والتسهيالت 768 582 3 ألف جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2018 منه مبلغ 299 786 1 ألف جنيه مصرى يمثل إضمحالل • 
1 ألف جنيه مصرى يمثل مخصص اإلضمحالل المكون على أساس مجموعة األصول المتشابهة فى محفظة   796 قروض منفردة والباقى وقدره 469 
اإلئتمان )31 ديسمبر2017: بلغ مخصص القروض والتسهيالت 990 795 2 ألف جنيه مصرى منها 924 873 1 ألف جنيه مصرى يمثل إضمحالل قروض منفردة 
922 ألف جنيه مصرى يمثل مخصص إضمحالل على أساس المجموعة المتشابهة فى محفظة اإلئتمان(. ويتضمن إيضاح )17( و )18(  والباقى البالغ 066 

معلومات إضافية عن مخصص خسائر اإلضمحالل للقروض والتسهيالت.
شهدت السنة المالية الجارية زيادة محفظة البنك من القروض والتسهيالت بنسبة %46.82. • 

144   •   بنك القاهرة   •   التقرير السنوي 2018

القوائم المالية المستقلة



ل
محال

ض
ل إ

ت مح
س

ت ولي
ها متأخرا

ت ال يوجد علي
هيال

س
ض وت

قرو
 

•
ك.

طة البن
س

ستخدم بوا
م

ى ال
ى التقييم الداخل

ك بالرجوع إل
محالل وذل

ض
ت محل إ

س
ت ولي

ها متأخرا
ى ال يوجد علي

ت الت
هيال

س
ض والت

ظة القرو
محف

مانية ل
ويتم تقييم الجودة اإلئت

مبر 2018
س

31 دي
أفــــــراد

ت
سا

س
مؤ

التقييــم
ت 

سابا
ح

جارية مدينة
ت 

طاقا
ب

مان
ائت

ض 
قرو

صية
شخ

ض 
قرو

عقارية
ت 

سابا
ح

جارية مدينة
ض 

قرو
شرة

مبا
ض 

قرو
شتركة

م

ي 
مال

إج
ض 

القرو
ت 

هيال
س

والت
مالء 

للع

ي 
مال

إج
ض 

القرو
ت 

هيال
س

والت
ك 

للبنو

1. جيدة
906 696

189 418
22 766 445

1 672 715
4 444 430

4 042 141
3 399 645

37 421 490
537 408

متابعة العادية
2. ال

--
--

--
--

264 626
6 205 631

7 402 079
13 872 336

--

صة
متابعة الخا

3. ال
--

--
--

--
--

--
--

--
--

ى
مال

اإلج
906 696

189 418
22 766 445

1 672 715
4 709 056

10 247 772
10 801 724

51 293 826
537 408

مبر 2017
س

31 دي
أفــــــراد

ت
سا

س
مؤ

التقييــم
ت 

سابا
ح

جارية مدينة
ت 

طاقا
ب

مان
ائت

ض 
قرو

صية
شخ

ض 
قرو

عقارية
ت 

سابا
ح

جارية مدينة
ض 

قرو
شرة

مبا
ض 

قرو
شتركة

م

ي 
مال

إج
ض 

القرو
ت 

هيال
س

والت
مالء 

للع

ي 
مال

إج
ض 

القرو
ت 

هيال
س

والت
ك 

للبنو

1. جيدة
915 825

124 126
20 686 140

884 198
1 553 920

1 781 527
1 805 085

27 750 821
--

متابعة العادية
2. ال

--
--

--
--

746 825
1 083 623

2 403 737
4 234 185

--

صة
متابعة الخا

3. ال
--

--
--

--
5 101

--
--

5 101
--

ى
مال

اإلج
915 825

124 126
20 686 140

884 198
2 305 846

2 865 150
4 208 822

31 990 107
--

 
•

صيل.
ت للتح

مانا
ض

ك ال
ى قابلية تل

ث روع
محالل حي

ض
ها محل إ

م
ى حك

ت نقدية وما ف
مانا

ض
مونة ب

ض
م

مة ال
ظ

منت
ض غير ال

لم يتم إعتبار القرو

التقرير السنوي 2018   •   بنك القاهرة   •   145



قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات ولكنها ليست محل إضمحالل
هى القروض والتسهيالت التى توجد عليها متأخرات حتى 90 يومًا ولكنها ليست محل إضمحالل، إال إذا توافرت معلومات أخرى تفيد عكس ذلك، وتتمثل القروض 

والتسهيالت للعمالء التى يوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلى:

مؤسســـات

31 ديسمبر 2018
حسابات جاريه 
اإلجماليقروض مشتركةقروض مباشرةمدينة

315 763 86610 392 0654 733 3841 637 4متأخرات حتى 30 يومًا

085 70--417 66831 38متأخرات أكثر من 30 يوم حتى 60 يومًا

979 196--092 8878 188متأخرات أكثر من 60 يوم حتى 90 يومًا

555 118940 829928 6084 7متأخرات أكثر من 90 يوما

934 970 98411 320 4035 777 5471 872 4اإلجمالى

مؤسســـات

31 ديسمبر 2017
حسابات جاريه 
اإلجماليقروض مشتركةقروض مباشرةمدينة

059 700 9245 203 1164 019350 146 1متأخرات حتى 30 يومًا

464 179 7232 426518 31535 625 1متأخرات أكثر من 30 يوم حتى 60 يومًا

607 894321 423249 29015 56متأخرات أكثر من 60 يوم حتى 90 يومًا

475 152 2412 362 4651 769467 322متأخرات أكثر من 90 يوما

605 353 78210 334 4306 393868 150 3اإلجمالي

قروض وتسهيالت محل إضمحالل بصفة منفردة 
قروض وتسهيالت للعمالء

بلغ رصيد القروض والتسهيالت محـل اإلضمحالل بصفة منفردة )قبل أن تؤخذ فى اإلعتبار التدفقات النقدية المتوقعة من التنفيذ على الضمانات( 468 165 2 
الف جنيه  فى 31 ديسمبر 2018 مقابل 406 220 2 الف جنيه  فى 31 ديسمبر 2017  وفيما يلى تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اإلضمحالل 

بصفة منفردة متضمنة القيمة العادلة للضمانات التى حصل عليها البنك فى مقابل تلك القروض:

مؤسســـاتأفــــــراد

31 ديسمبر 2018

حسابات 
جارية 
مدينة

بطاقات 
ائتمان

قروض 
شخصية

قروض 
عقارية

حسابات 
جارية 
مدينة

قروض 
مباشرة

قروض 
اإلجمالـيمشتركة

468 165 2--583 559 1--532 00630 347566 9--قروض محل إضمحالل بصفة منفردة

تبلغ القيمة العادلة للضمانات التى حصل عليها البنك مقابل تلك القروض 980 48 ألف جنيه مصرى.• 

مؤسســـاتأفــــــراد

31 ديسمبر 2017

حسابات 
جارية 
مدينة

بطاقات 
ائتمان

قروض 
شخصية

قروض 
عقارية

حسابات 
جارية 
مدينة

قروض 
مباشرة

قروض 
اإلجمالـيمشتركة

406 220 2--036 635 1--606 00711 757569 4--قروض محل إضمحالل بصفة منفردة

تبلغ القيمة العادلة للضمانات التى حصل عليها البنك مقابل تلك القروض 019 5 ألف جنيه مصرى.• 

عند اإلعتراف األولى بالقروض والتسهيالت يتم تقدير القيم العادلة للضمانات التى يحصل عليها البنك بنفس األساليب المستخدمة عادًة فى تقييم األصول 
المماثلة. وفى الفترات الالحقة يتم تحديث تلك القيم العادلة طبقًا ألسعار السوق أو أسعار األصول المماثلة.

جميع الضمانات التى يحتفظ بها البنك والتى تخص الديون محل اإلضمحالل تتمثل فى شيكات وسندات أمر لصالح البنك بقيمة المديونية المثبتة على العمالء 
فى دفاتر البنك.
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قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها
تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد، وتنفيذ برامج اإلدارة الجبرية، وتعديل وتأجيل السداد، وتعتمد سياسات تطبيق إعادة الهيكلة على مؤشرات 
أو معايير تشير إلى أن هناك إحتماالت عالية إلستمرار السداد وذلك بناء على الحكم الشخصى لإلدارة. وتخضع تلك السياسات للمراجعة المستمرة. ومن المعتاد 
تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة االجل، خاصة قروض تمويل العمالء. وقد بلغت القروض التى تم إعادة التفاوض بشأنها 023 206 2 ألف جنيه فى 31 

ديسمبر 2018 )مقابل 359 699 2 ألف جنيه فى 31 ديسمبر 2017( .

2018/12/312017/12/31قروض وتسهيالت للعمالء
مؤسسات

227 45724 32قروض مباشرة

062 672 9522 168 2قروض مشتركة

أفراد

070 6143 4قروض شخصية

359 699 0232 206 2اإلجمالى

أدوات دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى أ–7 
 Standerd & تقييم  بناءًا على  المالية،  السنة  أخر  التقييم فى  لوكاالت  األخرى وفقا  الحكومية  واألوراق  الخزانة  وأذون  الدين  أدوات  التالى  الجدول  يمثل 

poor's ومايعادله.

وفقا لتقييم
FITCH 

اذون الخزانة 
بعد خصم 
التسوية

سندات متاحة 
للبيع

سندات محتفظ 
بها

استثمارات أخرى 
السنةاالجمالىمحتفظ بها

B16 030 1541 559 05723 341 02056 11340 986 3442018

B36 073 4531 46825 207 18656 11361 338 2202017

اإلستحواذ على الضمانات  أ–8 
ُتَبوْب األصول التى يتم اإلستحواذ عليها بقائمة المركز المالى ضمن بند األصول األخرى ويتبع فى اإلعتراف األولى بها والقياس الالحق لها السياسة المحاسبية 
المفصح عنها ضمن االيضاح رقم )2(. ويتم بيع هذه األصول أو إستخدامها فى أغراض البنك كلما كان ذلك عمليًا وبما يتوافق مع المدد القانونية المحددة 

بمعرفة البنك المركزى المصرى للتخلص من تلك األصول المستحوذ عليها.
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تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر اإلئتمان أ–9 
القطاعات الجغرافية

يمثل الجدول التالى تحليل بأهم حدود خطر اإلئتمان للبنك بالقيمة الدفترية موزعة حسب القطاع الجغرافى فى آخر السنة الحالية. عند إعداد هذا الجدول تم 
توزيع المخاطر على القطاعات الجغرافية وفقًا للمناطق المرتبطة بعمالء البنك.

جمهورية مصر العربية

القاهرة 
الكبرى

اإلسكندرية 
الوجه القبليوالدلتا وسيناء

خارج
جمهورية 
اإلجماليمصر العربية

784 554 18------784 554 18أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى 

408 408537 537------قروض وتسهيالت للبنوك

قروض وتسهيالت للعمالء:

696 906--039 255102 402413 391- حسابات جارىه مدينة

765 198--933 47720 35570 107- بطاقات إئتمانية

451 332 23--012 022 9966 013 4439 296 8- قروض شخصية

247 703 1--792 840294 615107 300 1- قروض عقارية

قروض لمؤسسات:

705 341 9--206 38217 117572 752 8- حسابات جارية مدينة 

758 584 13--169 616195 501 9731 887 11- قروض مباشرة

708 122 16--592 677668 43957 396 15- قروض مشتركة

898 898239 239------مستندات مخصومة

إستثمارات مالية متاحة للبيع:

057 559 8871 969----170 589- أدوات دين

إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ 
اإلستحقاق:

133 397 23------133 397 23-  أدوات دين

476 238 2--259 54345 67482 110 2أصول أخرى* 

086 717 193111 747 0021 366 7867 819 10511 784 90اإلجمالى في 31 ديسمبر 2018

987 244 108--042 584 7986 191 14710 469 91اإلجمالى في 31 ديسمبر 2017

*األصول األخرى المدرجة أعاله تتمثل فى اإليرادات المستحقة.
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خطر السـوق ب - 
يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل فى تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن التغير فى أسعار السوق. وينتج خطر السوق عن 
المراكز المفتوحة ألسعار الفائدة والعملة ومنتجات حقوق الملكية، حيث أن كل منها ُمعرض للتحركات العامة والخاصة فى السوق والتغيرات فى مستوى 
الحساسية لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد وأسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية. ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق إلى مراكز 
ناتجة عن محافظ لغرض المتاجرة أو لغير غرض المتاجرة. وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل البنك مباشرة مع العمالء أو مع السوق، 
أما المحافظ لغير غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لألصول واإللتزامات المتعلقة بمعامالت التجزئة. وتتضمن هذه المحافظ مخاطر 
العمالت األجنبية الناتجة عن اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق وكذا مخاطر أدوات حقوق الملكية الناتجة عن اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع.

أساليب قياس خطر السوق 
كجزء من إدارة خطر السوق، يقوم البنك بالعديد من إستراتيجيات التغطية وكذلك الدخول فى عقود مبادلة سعر العائد وذلك لموزانة الخطر المصاحب ألدوات 

الدين والقروض طويلة األجل ذات العائد الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة، وفيما يلى أهم وسائل القياس المستخدمة للسيطرة على خطر السوق.

 )Value at  Risk ( القيمة المعرضة للخطر  -
يقوم البنك بتطبيق أسلوب« القيمة المعرضة للخطر« للمحافظ بغرض المتاجرة ولغير غرض المتاجرة، وذلك لتقدير خطر السوق للمراكز القائمة وأقصى حد 
للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من اإلفتراضات للتغيرات المتنوعة لظروف السوق، ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للقيمة المعرضة للخطر التى 

يمكن تقبلها من قبل البنك للمتاجرة وغير المتاجرة بصورة منفصلة 0 

القيمة المعرضة للخطر هى توقع إحصائى للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن التحركات العكسية للسوق، وهى تعبر عن أقصى قيمة يمكن 
أن يخسرها البنك، ولكن بإستخدام معامل ثقة محدد )98%(، وبالتالى هناك إحتمال إحصائى بنسبة )2%( أن تكون الخسارة الفعلية أكبر من القيمة المعرضة 
للخطر المتوقعة، ويفترض نموذج القيمة المعرضة للخطر فترة إحتفاظ محددة )عشرة أيام( قبل أن يمكن إقفال المراكز المفتوحة، وكذلك يفترض أن حركة 
السوق خالل فترة اإلحتفاظ ستتبع ذات نمط الحركة التى حدثت خالل العشرة أيام السابقة، ويقوم البنك بتقدير الحركة السابقة بناء على بيانات عن الخمس 
الطريقة  الحالية – وهذه  المراكز  المعدالت واألسعار والمؤشرات، بطريقة مباشرة على  التاريخية فى  التغيرات  تلك  البنك بتطبيق  السابقة، ويقوم  سنوات 
تعرف بالمحاكاة التاريخية، ويتم مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة اإلفتراضات والعوامل المستخدمة لحساب القيمة المعرضة للخطر.

وال يمنع إستخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك فى حالة وجود تحركات أكبر بالسوق, وحيث أن القيمة المعرضة للخطر تعتبر جزء أساسى من 
نظام البنك فى رقابة خطر السوق، يقوم مجلس اإلدارة سنويا بوضع الحدود الخاصة بالقيمة المعرضة للخطر لكل من عمليات المتاجرة وغير المتاجرة ويتم 
تقسيمها على وحدات النشاط، ويتم مقارنة القيم الفعلية المعرضة للخطر بالحدود الموضوعية من قبل البنك ومراجعتها يوميًا من قبل إدارة المخاطر بالبنك, 
يتم مراقبة جودة نموذج القيمة المعرضة للخطر بصورة مستمرة من خالل إختبارات تعزيزية لنتائج القيمة المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة ويتم رفع نتائج 

تلك اإلختبارات إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.

Stress Testing إختبارات الضغوط  -
تعطى إختبارات الضغوط مؤشرا عن حجم الخسارة المتوقعة التى قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل حادـ ويتم تصميم إختبارات الضغوط بما يالئم النشاط 
بإستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة. وتتضمن إختبارات الضغوط التى تقوم بها إدارة المخاطر بالبنك، إختبار ضغط عوامل الخطر، حيث يتم تطبيق 
مجموعة من التحركات الحادة على كل فئة خطر وإختبار ضغوط األسواق النامية، حيث تخضع األسواق النامية لتحركات حادة وإختبار ضغوط خاصة، تتضمن 
أحداث محتملة مؤثرة على مراكز أو مناطق معينة، مثل ما قد ينتج فى منطقة ما بسبب تحرير القيود على إحدى العمالت، وتقوم اإلدارة العليا  ومجلس 

اإلدارة  بمراجعة نتائج إختبارات الضغوط.

ملخص القيمة المعرضة للخطر ب - 
إجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقا لنوع الخطر

)باأللف جنيه(

12 شهرًا حتي نهاية السنة المقارنة 2017 12 شهرًا حتي نهاية السنة الحاليه 2018

اقلاعليمتوسطاقلاعليمتوسطبيــــان
16879 90819 6211221 46219 2خطر اسعار الصرف

إجمالي القيمة عند 
16879 90819 6211221 46219 2الخطر

القيمة المعرضة للخطر للمحفظة لغير اغراض المتاجرة  طبقا لنوع الخطر

)باأللف جنيه(

12 شهرًا حتي نهاية السنة المقارنة 2017 12 شهرًا حتي نهاية السنة الحاليه 2018

اقلاعليمتوسطاقلاعليمتوسطبيــــان
16879 90819 6211221 46219 2خطر اسعار الصرف

إجمالي القيمة عند 
16879 90819 6211221 46219 2الخطر
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خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية  ب-1 
يتعرض البنك لخطر التقلبات فى أسعار صرف العمالت األجنبية بما لها من تأثير على المركز المالى والتدفقات النقدية للبنك. وقد قام مجلس اإلدارة بوضع 
حدود قصوى للقيم االجمالية للعمالت األجنبية لكل مركز من المراكز في نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم حيث يتم مراقبتها لحظيًا. ويتضمن الجدول التالى 

القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها ومترجمًة لعملة الجنيه المصرى:  

فى نهاية 31 ديسمبر 2018
جنيه 
مصرى

دوالر 
يوروأمريكى

جنيه 
إسترلينى

عمالت
اإلجمالى أخرى

األصول المالية

961 335 2474 130125 5148 60064 171 4701 966 2نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

718 099 99153 540105 138266 49797 030 55219 599 33أرصدة لدى البنوك

154 030 16----717 418 5561 400 8817 210 7أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى

408 537------408 537--قروض وتسهيالت للبنوك

668 809 3842756461 386121 498 30711 189 50قروض وتسهيالت للعمالء

إستثمارات مالية

950 273 782--219 65884 227 9951 961- متاحة للبيع

116 453 23--------116 453 23- محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

107 293------909 19861 231إستثمارات فى شركات تابعة وشقيقه

082 833 880161 697231 972274 785 0141 928 51940 612 118إجمالي األصول المالية

اإللتزامات المالية

940 929 99852254216 575218 299 30316 410أرصدة مستحقة للبنوك

406 298 711131 853139 421273 524 3281 561 09324 799 104ودائع عمالء

887 218 3------970 917420 797 2قروض أخرى

233 447 253151 375140 419274 743 8731 281 31341 007 108إجمالي اإللتزامات المالية

849 385 62710 55332291 42)859 353(206 605 10صافي األصول المالية بقائمة المركز المالى

 في نهاية ديسمبر 2017

823 638 126144 643187 832282 166 1322 493 09030 509 111إجمالي األصول المالية

928 719 662132 503131 853271 171 9052 692 00529 452 100إجمالي اإللتزامات المالية

895 918 46411 14055 11)021 5(227 085800 057 11صافي األصول المالية بقائمة المركز المالى
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خطر سعر العائد ب-2 
يتعرض البنك آلثار التقلبات فى مستويات أسعار العائد السائدة فى السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثل فى التذبذب المحتمل للتدفقات 

النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغير فى سعر عائد األداة نتيجًة للتغير

 فى أسعار العائد فى السوق ، وخطر القيمة العادلة لسعر العائد المتمثل فى التقلبات المحتملة فى القيمة العادلة لألداه المالية نتيجًة للتغير فى أسعار 
العائد فى السوق مقارنًة بسعر عائد األداة ، وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك

 التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح فى حالة حدوث تحركات غير متوقعة. ويقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى اإلختالف فى إعادة تسعير العائد الذى 
يمكن أن يحتفظ به البنك، ويتم مراقبة ذلك يوميا بواسطة إدارة البنك.

ويلخص الجدول التالى مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذى يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة على أساس تواريخ إعادة التسعير أو 
تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب.

31 ديسمبر 2018
حتى شهر
واحد

أكثر من 
شهر حتى  
ثالثة اشهر

أكثر من 
ثالثة اشهر 
حتى  سنة

أكثر من 
سنة حتى  
ثالث سنوات

أكثر من 
ثالث سنوات

تستحق فى 
اليوم التالى 
اإلجماليأو بدون عائد

االصول المالية

961 335 9614 335 4----------نقدية وأرصدة لدى  البنوك المركزية

718 099 02753 264----200 239 0493 576 44210 020 39أرصدة لدى البنوك

784 554 18------892 162 40613 968 4862 423 2أذون الخزانة وأوراق حكومية

408 537----408 537------قروض وتسهيالت للبنوك

228 430 23565 956 88118 083 68922 321 61010 027 98910 104 8243 935قروض وتسهيالت للعمالء

إستثمارات مالية:

950 273 8932 385714 154 6721 404------- متاحة للبيع

116 453 98323 33855 999 3785 226 75610 353 6616 817--- محتفظ يها حتى  تاريخ اإلستحقاق

165 685 099167 327 60424 237 14729 490 45821 783 10532 467 75217 379 42إجمالى االصول المالية

31 ديسمبر 2018
حتى شهر
واحد

أكثر من 
شهر حتى  
ثالثة اشهر

أكثر من ثالثة 
اشهر حتى  
سنة

أكثر من 
سنة حتى  
ثالث سنوات

أكثر من 
ثالث سنوات

تستحق فى 
اليوم التالى 
اإلجماليأو بدون عائد

االلتزمات المالية

940 929 13016 368----200 239 3122 045 2983 277 11أرصدة مستحقة للبنوك

406 298 085131 492 27121 219 3919 106 88152 118 86825 859 9108 501 14ودائع عمالء

887 218 7063 63727 964 7731 330830 816295 62534 65قروض أخرى 

233 447 921151 887 90821 183 16411 937 41152 653 99627 939 83311 844 25إجمالى اإللتزامات المالية

932 237 17816 439 6962 053 18)017 447 31(047 130 1095 527 9195 534 16فجوة إعادة تسعير العائد

فى 31 ديسمبر 2017

411 549 895150 591 72021 578 71621 965 20821 779 72236 284 15023 349 25إجمالى األصول المالية

929 719 343132 448 13512 961 2673 513 79029 643 76554 038 63015 114 17إجمالى اإللتزامات المالية

482 829 55217 143 5859 617 17)551 547 7()582 864 17(957 245 5208 234 8فجوة إعادة تسعير العائد 

ال يتضمن هذا الجدول األصول المالية األخرى واإللتزامات المالية األخرى نظرًا لعدم توافر البيانات المالية الكافية الالزمة لتوزيعها على أساس تواريخ إعادة 
التسعير أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب. 

خطر السيولة ج- 
خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات فى الوفاء بتعهداته وإلتزاماته المالية فى تواريخ إستحقاقها ومدى إمكانية استبدال المبالغ التي يتم سحبها. 

ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق فى الوفاء بإلتزامات البنك قبل مودعيه وبارتباطات اإلقراض.
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ادارة مخاطر السيولة ج-1 
تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة ما يلى:

يتم إدارة التمويل اليومى عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة المتطلبات. ويتضمن ذلك إحالل األموال عند • 
إستحقاقها أو عند إقراضها للعمالء. ويتواجد البنك فى أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف.

اإلحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق يمكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية اضطرابات غير متوقعة فى التدفقات النقدية.• 
مراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزى المصرى.• 
إدارة التركز وبيان إستحقاقات القروض.• 

وألغراض الرقابة واعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر التالى، وهى الفترات الرئيسية إلدارة السيولة بالبنك. وُتعد نقطة 
البداية لتلك التوقعات هى تحليل اإلستحقاقات التعاقدية لإللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية.

وتقوم إدارة االصول واإللتزامات بمراقبة عدم التطابق بين األصول واإللتزامات متوسطة األجل، ومستوى ونوع الجزء غير المستخدم من ارتباطات القروض، 
ومدى إستخدام تسهيالت الحسابات الجارية المدينة وأثر اإللتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية.

منهج التمويل  ج-2 
يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة االصول واإللتزامات بالبنك بهدف توفير تنوع واسع فى العمالت، والمناطق الجغرافية، والمصادر، 

والمنتجات واآلجال.

التدفقات النقدية غير المشتقة  ج-3 
يمثل الجدول التالى التدفقات النقدية المدفوعة من ِقبل البنك بطريقة اإللتزامات المالية غير المشتقة موزعة على أساس المدة المتبقية من اإلستحقاقات 
التعاقدية فى نهاية الفترة المالية. وتمثل المبالغ المدرجة بالجدول التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة، بينما ُيدير البنك خطر السيولة على أساس 

التدفقات النقدية غير المخصـومة المتوقعة وليست التعاقدية. 

حتى شهر واحد31 ديسمبر 2018

كثر من شهر 
حتى  ثالثة 
أشهر

أكثر من ثالثة 
أشهر حتى  
سنة

أكثرمن سنة 
حتى  ثالث 
سنوات

أكثر من ثالث 
اإلجمالىسنوات

اإللتزامات المالية

أرصدة مستحقة 
982 029 43317 44121 67321 356 3872 206 0483 424 11للبنوك

412 661 382156 617 62225 294 61870 130 72025 729 0709 889 25ودائع عمالء

182 521 5153 006 4562 313951 944382 95460 119قروض أخرى 

إجمالى اإللتزامات 
المالية وفقًا لتاريخ 

اإلستحقاق التعاقدى
37 433 07212 997 05127 869 60471 267 51927 645 330177 212 576

إجمالى األصول 
المالية وفقًا لتاريخ 

اإلستحقاق التعاقدى 
53 128 68717 689 48038 740 79437 345 30354 441 525201 345 789

حتى شهر واحد31 ديسمبر 2017

كثر من شهر 
حتى  ثالثة 
أشهر

أكثر من ثالثة 
أشهر حتى  
سنة

أكثرمن سنة 
حتى  ثالث 
سنوات

أكثر من ثالث 
اإلجمالىسنوات

اإللتزامات المالية*

أرصدة مستحقة 
420 897 7----500 921101 311 9996 483 1للبنوك

397 719 614146 407 84119 577 43650 216 69740 934 8097 582 28ودائع عمالء

318 892 0382 818 2771 685711 429242 88945 74قروض أخرى

إجمالى اإللتزامات 
المالية وفقًا لتاريخ 

اإلستحقاق التعاقدى
30 141 69714 292 04740 560 62151 289 11821 225 652157 509 135

إجمالى األصول 
المالية وفقًا لتاريخ 

اإلستحقاق التعاقدى
33 712 25423 031 38643 607 62840 300 64938 401 083179 053 000
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ال يتضمن الجدول السابق األصول المالية األخرى واإللتزمات المالية األخرى نظرا لعدم توافر البيانات الكافية الالزمة لتوزيعها عل أساس المدد المتبقية من 
اإلستحقاقات التعاقدية فى تاريخ القوائم المالية.

 
لدى  واألرصدة  المركزية،  البنوك  لدى  واألرصدة  النقدية،  بالقروض كل من  المتعلقة  اإلرتباطات  ولتغطية  اإللتزامات  لمقابلة جميع  المتاحة  األصول  تتضمن 
البنوك، وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى، والقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء. ويتم مد أجل نسبة من القروض للعمالء التى تستحق السداد خالل سنة 
وذلك خالل النشاط العادى للبنك. باإلضافة إلى ذلك، هناك رهن لبعض أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى لضمان اإللتزامات. وللبنك القدرة 

على مقابلة صافى التدفقات النقدية غير المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرى.       

القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية د - 
يلخص الجدول التالي القيمة الحالية والقيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي لم يتم عرضها في ميزانية البنك بالقيمة العادلة.

القيمه العادلهالقيمه الدفترية

السنة المقارنةالسنة الحاليةالسنة المقارنةالسنة الحالية

2018/12/312017/12/312018/12/312017/12/31

أصول مالية

376 716 93029 612 14253 649 71829 099 53أرصدة لدى البنوك

117 861 51636 622 68717 918 82636 657 17أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى

--408 537--408 537قروض وتسهيالت للبنوك

قروض وتسهيالت للعمالء

758 826 00121 055 65926 195 15923 141 26- أفراد

459 368 06921 289 45939 368 06921 289 39- مؤسسات

استثمارات مالية

054 714748 054893 893748 714- أدوات ملكية متاحة للبيع

064 766 85424 690 28222 319 11625 453 23- محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

التزامات مالية

453 885 9797 976 59616 881 9407 929 16أرصدة مستحقة للبنوك

ودائع العمالء

963 312 999107 659 941105 967 16696 781 95- أفراد

483 241 86025 596 18935 219 24025 517 35- مؤسسات

221 651 8872 218 2213 651 8872 218 3قروض أخرى

أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة د-1 
يتم قياس األصول المالية سواء كانت فى صورة أدوات دين أو أدوات حقوق ملكية والمبوبة بغرض المتاجرة بالقيمة العادلة وأدراج فروق التقييم الناتجة عن 
التغير فى قيمتها العادلة بقائمة الدخل ضمن بند صافى الدخل من المتاجرة. وبالنسبة ألدوات الدين المبوبة كأصول مالية متاحة للبيع فيتم قياسها بالقيمة 
العادلة وإدراج فروق التغير فى قيمتها العادلة ضمن إحتياطى التغير فى القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع. ويتم أيضًا قياس أدوات حقوق الملكية 
التى تتمثل فى أسهم مقيدة ببورصة األوراق المالية والمبوبة كأصول مالية متاحة للبيع بالقيمة العادلة وإدراج فروق التغير فى قيمتها العادلة ضمن 
إحتياطى التغير فى القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع. ويتم قياس أدوات حقوق الملكية المبوبة كأصول مالية متاحة للبيع بالتكلفة عندما تكون 

فى صورة أسهم غير مقيدة ببورصة أوراق مالية وال يمكن قياس قيمتها العادلة بطريقة يعتمد عليها.

أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة د-2 
إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

تتضمن اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق سندات الخزانة المصرية وسندات اإلسكان المقيدة بالسوق ولكن ال يوجد تداول نشط عليها. 
ويتم اإلفصاح عادة عن القيمة العادلة للسندات الحكومية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق والمقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية بناء على السعر 

المعلن لها فى نهاية كل فترة مالية. 
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ه- إدارة رأس المال 
يشمل رأس مال البنك عناصرأخرى باالضافة إلى حقوق الملكية الظاهرة بقائمة المركزالمالى. وتتمثل أهداف البنك من إدارة رأس المال فيما يلى:

اإللتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال فى جمهورية مصر العربية.• 
حماية قدرة البنك على اإلستمرارية وتمكينه من اإلستمرار فى توليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى التى تتعامل مع البنك.• 
الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو فى النشاط. • 

وتقوم إدارة البنك بمراجعة يومية لمدى كفاية رأس المال وإستخداماته وفقا لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركزى المصرى فى جمهورية مصر العربية( 
وذلك من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعها لدى البنك المركزى المصرى على اساس شهرى. 

ويتعين على البنك وفقًا لقواعد البنك المركزى المصرى اإللتزام بما يلى:  

اإلحتفاظ بمبلغ 500 مليون جنيه كحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع. • 
اإلحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وعناصر األصول واإللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن %11.25.  • 
ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين:• 

الشريحة األولى: وهى رأس المال األساسى، ويتكون من. 
رأس المال المدفوع )بعد خصم القيمة الدفترية ألسهم الخزينة(،  )1(

األرباح المحتجزة.  )2(
اإلحتياطيات الناتجة عن توزيع األرباح فيما عدا اإلحتياطى العام للمخاطر البنكية كما يخصم منه أية شهرة سبق اإلعتراف بها وأية خسائر مرحلة.  )3(

الشريحة الثانية: وهى رأس المال المساند، ويتكون من. 

)1( مخصص المخاطر العامة وفقًا ألسس الجدارة اإلئتمانية الصادرة عن البنك المركزى المصرى وبما ال يزيد عن 1,25% من إجمالي األصول واإللتزامات 
العرضية المرجحة بأوزان المخاطر.

)2( القروض / الودائع المساندة التى تزيد آجالها عن خمس سنوات )مع إستهالك 20% من قيمتها في كل سنة من السنوات الخمس األخيرة من أجلها(.
)3( 45% من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لكل من اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق وفى 

شركات تابعة وشقيقة.

وعند حساب إجمالى بسط معيار كفاية رأس المال، يراعى أال يزيد إجمالى رأس المال المساند عن رأس المال االساسى وأال تزيد قيمة القروض )الودائع( • 
المساندة عن نصف رأس المال األساسى.

ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إلى 100% مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بكل اصل بما يعكس مخاطر اإلئتمان المرتبطة به، ومع أخذ • 
الضمانات النقدية فى اإلعتبار. ويتم إستخدام ذات المعالجة للمبالغ غير المعترف بها داخل القوائم المالية بعد إجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية 

والخسائر المحتملة لتلك المبالغ. وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية. 
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ويلخص الجدول التالى مكونات رأس المال األساسى والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال طبقًا لبازل II ونسبة الرافعة المالية.

نسبة معيار كفاية رأس المال.  -1

2018/12/312017/12/31

الشريحة األولى )رأس المال األساسى+رأس المال اإلضافى(

000 250 0002 250 2رأس المال 

253 147184 186اإلحتياطى العام

477 904523 561اإلحتياطى القانونى

230 451706 709احتياطيات أخرى

IFRS9 814 522احتياطى مخاطر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية--

624 357 8661 997األرباح المحتجزه

--070 960 1األرباح المرحلية

750 650 2302 453 2فرق القيمه االسميه للوديعه المسانده

)187 517()891 684(إجمالى اإلستبعادات من رأس المال االساسى 

147 155 5917 956 8إجمالي الشريحة األولى

الشريحة الثانية )رأس المال المساند(

349 201661 871ما يعادل مخصص المخاطر العامة 

249 349 7711 546 1الوديعه المسانده

--206 4521% من احتياطي الترجمة

45% من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ 
864 343178 94اإلستحقاق وفى شركات تابعة وشقيقة وفروق الترجمة

462 189 5212 533 2إجمالي الشريحة الثانية

609 344 1129 490 11إجمالي القاعدة الرأسمالية بعد اإلستبعادات 

األصول واإللتزامات العرضية مرجحة بأوزان المخاطر:

922 907 11152 696 69إجمالى األصول واإللتزامات العرضية المرجحة باوزان المخاطر لمخاطر اإلئتمان

010 243 8191 879متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

360 983 2007 551 9متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

292 134 13062 127 80إجمالي األصول واإللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر

15,04%14.34%معيار كفاية رأس المال )%(

-تم إعداد المعيار بناء علي القوائم الماليه المجمعه

نسبة الرافعة المالية.  -2

2018/12/312017/12/31
147 155 5917 956 8إجمالى الشريحة األولى بعد اإلستبعادات 

367 192 087148 045 167إجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل األوراق المالية

083 459 4204 366 7إجمالى التعرضات خارج الميزانية

450 651 507152 411 174إجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية

4,69%5.14%الرافعة المالية )%(

وفقا لخطاب البنك المركزي المصري بتاريخ 15 يناير 2017 ، وافق مجلس اداره البنك المركزي المصري بجلسته المنعقده  بتاريخ 28 ديسمبر 2016 علي القرار 
التالي : يتم تطبيق المعالجه المحاسبيه الخاصه بالودائع المسانده عن البنك المركزي المصري ، كذلك المقدمه عن مساهمي البنك بصفه استثنائيه مع 
اثبات الفرق بين القيمه لالسميه للوديعه وقيمتها الحاليه ضمن حقوق الملكيه تحت مسمي » فروق القيمه االسميه عن الفتره الحاليه للوديعه المسانده 

» وتعلي الوديعه في نهايه كل فتره ماليه بحيث تصل قيمتها الي القيمه االسميه في تاريخ استحقاقها وذلك تحميال علي الفروق المشار اليها0
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التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4
القيم  تسويات جوهرية على  إلى  تؤدى  أن  بالمستقبل من شأنها  تتعلق  غير مؤكدة  وافتراضات  تقديرات  بإستخدام  مالية  نهاية كل سنة  البنك فى  يقوم 
التاريخية وغيرها من  الخبرة  بإستمرار على أساس  التقديرات واالفتراضات  تقييم  التالية. ويتم  المالية  السنة  العالقة خالل  الدفترية لألصول واإللتزامات ذات 
العوامل، بما فى ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة فى ظل الظروف والمعلومات المتاحة. وفيما يلى أهم البنود التى أعتمدت 

على تقديرات وافتراضات محاسبية جوهرية.

خسائر اإلضمحالل في القروض والتسهيالت أ - 

بلغ إجمالى عبء إضمحالل القروض والتسهيالت 768 582 3 ألف جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2018 منه مبلغ 299 786 1 ألف جنيه مصرى يمثل إضمحالل • 
1 الف جنيه مصرى يمثل مخصص اإلضمحالل المكون على أساس مجموعة األصول المتشابهة فى محفظة   796 قروض منفردة والباقى وقدره 469 
اإلئتمان )31 ديسمبر2017: بلغ مخصص القروض والتسهيالت 990 795 2 ألف جنيه مصرى منهـــــــــــــــــا 924 873 1 ألف جنيه مصرى يمثل إضمحالل 
قروض منفردة والباقى البالغ 066 922 ألف جنيه مصرى يمثل مخصص إضمحالل على أساس المجموعة المتشابهة فى محفظة اإلئتمان(. ويتضمن إيضاح 

)17( و )18( معلومات إضافية عن مخصص خسائر اإلضمحالل للقروض والتسهيالت.

يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم اإلضمحالل على أساس ربع سنوى على األقل بناًء على األدلة المتاحة. ويقوم بإستخدام التقدير الحكمى عند 
تحديد ما إذا كان ينبغى تسجيل عبء اإلضمحالل فى قائمة الدخل بناءا على ماهو متاح من أدلة ُيعَتُد بها تشير إلي وجود إنخفاض يمكن قياسه فى التدفقات 
النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل دراسة وتحديد اإلنخفاض على مستوى القرض الواحد فى تلك المحفظة. وقد تشمل هذه األدلة 

وجود بيانات تشير إلى حدوث تغيير سلبى فى قدرة  محفظة من المقترضين على السداد للبنك، أو ظروف محلية أو إقتصادية ترتبط بالتعثر فى أصول البنك. 

وعند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية، تقوم اإلدارة بإستخدام تقديرات تعتمد على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر إئتمانية مماثلة 
ومدى وجود أدلة موضوعية تشير إلى اإلضمحالل مماثلة لتلك الواردة فى المحفظة.  

إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع ب- 
لتلك األدوات عن  العادلة  القيمة  أو ممتد فى  إنخفاض هام  للبيع عندما يكون هناك  المتاحة  الملكية  أدوات حقوق  البنك إضمحالل اإلستثمارات فى  يحدد 
 )Volatility( التكلفة، ويحتاج تحديد ما إذا كان اإلنخفاض هامًا أو ممتدًا إلى تقدير حكمى. وإلتخاذ هذا الحكم، يقوم البنك بتقييم - ضمن عوامل أخرى - التذبذبات
أو  المستثمر فيها  للشركة  المالية  الحالة  تدهور فى  دليل على وجود  يتوافر  يتبين وجود إضمحالل عندما  إلى ذلك فقد  باإلضافة  السهم.  المعتادة لسعر 

تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية، أو أداء الصناعة أو القطاع الذى تنتمى إليه، أو التغيرات فى التكنولوجيا المحيطة بصناعتها. 

القيمة العادلة للمشتقات ج- 
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة فى أسواق نشطة بإستخدام أساليب تقييم، وعندما يتم إستخدام هذه األساليب )مثل النماذج( لتحديد 
القيم العادلة يتم إختبارها ومراجعتها دوريًا بإستخدام أفراد مؤهلين ومستقلين عن الجهة التى قامت بإعدادها. وقد تم إعتماد جميع النماذج قبل إستخدامها 

وبعد تجربتها, وذلك لضمان أن نتائجها تعكس بيانات فعلية وأسعار يمكن مقارنتها بالسوق، إلى المدى الذى يكون ذلك معه عمليًا.

 )Volatility( والتذبذبات   )Counterparty( المقابلة  بالبنك واألطراف  )الخاصة  اإلئتمان  أن مناطق مثل مخاطر  اإل  الموثقة فقط،  البيانات  النماذج  تلك  وتستخدم 
لألدوات  العادلة  القيمة  العوامل على  تلك  اإلفتراضات حول  التغييرات فى  تؤثر  ان  تقديرات، ويمكن  إستخدام  اإلدارة  تتطلب من   ،)Correlations( واإلرتباطات 
المالية التى يتم اإلفصاح عنها. هذا وال ُتعُد المشتقات المالية القائمة فى نهاية الفترة المالية الجارية أو نهاية العام السابق ذات أهمية نسبية بالنسبة لبنود 

قائمة المركز المالى فى هذه التواريخ.

إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق د- 
اإلستحقاق.  تاريخ  بها حتى  للتحديد كإستثمارات مالية محتفظ  القابلة  أو  الثابتة  اإلستحقاق  وتواريخ  الدفعات  ذات  المشتقة  المالية غير  األصول  تبويب  يتم 
ويتطلب ذلك التبويب إستخدام التقدير الحكمى بدرجة عالية، والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ 
الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد  تاريخ اإلستحقاق )فيما عدا بعض الظروف  البنك فى اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى  اإلستحقاق. وإذا اخفق 
للبيع. ويترتب على هذا أن  المالية المتاحة  تاريخ اإلستحقاق إلى بند اإلستثمارات  اإلستحقاق( عندئٍذ يتم إعادة تبويب كافة اإلستثمارات المحتفظ بها حتى 
اية إستثمارات  التبويب اضافة إلى تعليق تبويب  تاريخ إعادة  الُمستهلكة فى  التكلفة  العادلة بداًل من  بالقيمة  المعاد تبويبها  يتم قياس تلك اإلستثمارات 

كإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق لمدة سنتين متتاليتين. 

ضرائب الدخل ه- 
تخضع أرباح البنك لضرائب الدخل مما يستدعى إستخدام تقديرات هامة لتحديد العبء اإلجمالى للضريبة على الدخل. ونظرًا ألن بعض المعامالت يصعب تحديد 
الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد لذا يقوم البنك بإثبات اإللتزام الضريبى وفقًا لتقديرات مدى إحتمال نشأة ضريبة إضافية عند الفحص الضريبى. وعندما 
يكون هناك إختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ السابق تسجيلها، فإن هذه اإلختالفات تؤثر على ضريبة الدخل واإللتزام الضريبى الجارى والمؤجل 

فى الفترة التى يتحدد خاللها اإلختالف.
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التحليل القطاعى  -5

التحليل القطاعى لألنشطة أ- 
يتضمن النشاط القطاعى العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة فى تقديم الخدمات المصرفية وادارة المخاطر المحيطة بها والعائد المرتبط بهذا النشاط 

التى قد تختلف عن باقى األنشطة األخرى. ويتضمن التحليل القطاعى للعمليات وفقًا لألعمال المصرفية الواردة ما يلى:

المؤسسات الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة
وتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والقروض والتسهيالت اإلئتمانية والمشتقات المالية.

اإلستثمار
ويشمل أنشطة إندماج الشركات وشراء اإلستثمارات وتمويل إعادة هيكلة الشركات واألدوات المالية. 

األفـــراد
وتشمل أنشطة الحسابات الجارية واالدخار والودائع وبطاقات اإلئتمان والقروض الشخصية والقروض العقارية.

أنشطة أخرى 
وتشمل األعمال المصرفية األخرى، كإدارة األموال.  

تحليل القطاعات الجغرافية ب- 

اإليرادات والمصروفات وفقًا للقطاعات الجغرافية فى 31 
القاهرة الكبرىديسمبر 2018

االسكندرية 
اإلجماليالوجه القبلىوالدلتا وسيناء

799 873 19 266 244 1 631 243 2 902 385 16 إيرادات القطاعات الجغرافية 

)934 982 15()125 778 1()768 314 6()041 890 7(مصروفات القطاعات الجغرافية  

865 890 3 )859 533()137 071 4(861 495 8 نتيجة أعمال القطاع   

865 890 3 ربح  السنة  قبل الضرائب  

)912 409 1(الضرائب

953 480 2 ربح السنة 

األصول واإللتزامات وفقًا للقطاعات الجغرافية فى 31 ديسمبر 2018

811 687 165 737 193 7 999 462 14 075 031 144 أصول القطاعات الجغرافية

811 687 165 اجمالى األصول

078 067 155 044 599 14 660 136 57 374 331 83 إلتزامات القطاعات الجغرافية

078 067 155 اجمالى اإللتزامات

بنود أخرى للقطاعات الجغرافية

285 82 إهالكات 31 ديسمبر 2018
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اإليرادات والمصروفات وفقًا للقطاعات الجغرافية فى 31 
القاهرة الكبرىديسمبر 2017

االسكندرية 
اإلجماليالوجه القبلىوالدلتا وسيناء

928 488 17 731 359907 854 8381 726 14إيرادات القطاعات الجغرافية 

)072 190 15()373 257 1()684 884 4()015 048 9(مصروفات القطاعات الجغرافية  

856 298 2 )642 349()325 030 3(823 678 5نتيجة أعمال القطاع   

856 298 2 ربح  السنة  قبل الضرائب  

)335 491 1(الضرائب

521 807 ربح السنة 

األصول واإللتزامات وفقًا للقطاعات الجغرافية فى
31 ديسمبر 2017

095 216 147 003 308 1566 901 93612 006 128أصول القطاعات الجغرافية

095 216 147 اجمالى األصول

875 979 137 567 579 91813 032 39053 367 71إلتزامات القطاعات الجغرافية

875 979 137 اجمالى اإللتزامات

بنود أخرى للقطاعات الجغرافية

328 58 إهالكات  31 ديسمبر 2017

صافى الدخل من العائد  -6

2018/12/312017/12/31

عائد القروض واإليرادات المشابهة من:

قروض وتسهيالت:

--712 5- للبنوك

783 300 9445 177 7- للعمالء

783 300 6565 183 7اإلجمالى

284 903 3023 415 3أذون خزانة

455 726 6753 096 4ودائع وحسابات جارية

460 572 6153 897 3إستثمارات فى أدوات دين متاحة للبيع ومحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

31--أخرى

013 503 24816 593 18اإلجمالى

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من:

ودائع وحسابات جارية:

)806 173()140 249(- للبنوك

)572 539 11()512 741 11(- للعمالء

)378 713 11()652 990 11(اإلجمالى

)845 76()614 119(أخرى

)223 790 11()266 110 12(اإلجمالى

790 712 9824 482 6الصافى
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صافى الدخل من األتعاب والعموالت  -7

2018/12/312017/12/31
إيرادات األتعاب والعموالت:

133 814498 600األتعاب والعموالت المرتبطة باإلئتمان

610 3266 11أتعاب أعمال األمانة والحفظ

220 760398 555أتعاب أخرى

1 167 900902 963

مصروفات األتعاب والعموالت:

)271 16()707 21(أتعاب سمسرة

)173 9()564 12(أتعاب أخرى

 )34 271()25 444(

519 629877 133 1الصـافــى

 
8-  توزيعات األرباح

2018/12/312017/12/31
180 17055 62أوراق مالية متاحة للبيع

313 37516 54شركات تابعة وشقيقة

493 54571 116االجمالي

مصروفات إدارية  -9

2018/12/312017/12/31
تكلفة العاملين

)849 676 1()394 622 1(أجور ومرتبات*

)734 66()661 84(تأمينات إجتماعية

)774 207()400 258(مزايا تقاعد اخرى )إيضاح 30(

)1 965 455()1 951 357(

)233 781()306 124 1(مصروفات إدارية أخرى

)590 732 2()761 089 3(اإلجمالى

* تتضمن السنة الحالية والسنة المقارنة مبلغ 15 مليون جنيه تمثل حصة البنك في إشتراكات صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك .

إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى  -10

2018/12/312017/12/31
350 350183 176أرباح تقييم ارصدة األصول واإللتزامات بالعمالت األجنبية ذات الطبيعة النقدية بخالف تلك المبوبة بغرض المتاجرة(

095 891ارباح بيع ممتلكات ومعدات

814 27235 89رد مخصصات أخرى )إيضاح 22 & 28(

)235 211()268 118(عبء مخصصات أخرى )إيضاح 22 & 28(

654 7637 8أخرى

678 20616 156اإلجمالى
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)عبء( اإلضمحالل عن خسائر اإلئتمان  -11

2018/12/312017/12/31
)493 658()842 904(قروض وتسهيالت العمالء

)493 658()842 904(اإلجمالى

مصروف ضرائب الدخل  -12

2018/12/312017/12/31
)613 484 1()217 454 1(الضريبة الحالية

)722 6(305 44الضرائب المؤجلة )إيضاح 29(

)335 491 1()912 409 1(اإلجمالى

856 298 8652 890 3الربح المحاسبى قبل الضريبة 

22.50%22.50%سعر الضريبة 

243 445517 875ضريبة الدخل المحسوبة على الربح المحاسبى 

092 467974 534مصروفات غير معترف بها ضريبيا 

335 491 9121 409 1صافى الضريبة 

64.87%36.24%سعر الضريبة الفعلى 

نصيب السهم االساسي فى صافى أرباح السنة   -13
يحسب النصيب األساسى للسهم فى الربح بقسمة صافى األرباح الخاصة بمساهمى البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة.

2018/12/312017/12/31
521 953807 480 2صافى أرباح السنة

)143 3()000 11(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )المقترحة(

)390 98()839 241(حصة العاملين فى األرباح )المقترحة(

988 114705 228 2صافى ربح السنة القابل للتوزيع

500 500562 562المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الُمصدرة 

3.961.26النصيب األساسى للسهم فى الربح )بالجنيه( 

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى  -14

2018/12/312017/12/31
564 268 9403 735 2نقدية 

329 646 0217 600 1أرصده لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإلحتياطى االلزامى

893 914 96110 335 4اإلجمالى

893 914 96110 335 4أرصده بدون عائد

893 914 96110 335 4أرصدة متداولة
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أرصدة لدى البنوك:  -15

2018/12/312017/12/31
322 927111 244حسابات جارية

820 537 79129 854 52ودائــــع

142 649 71829 099 53اإلجمالى

969 847 31516 800 30البنك المركزى 

952 268 94810 313 20بنوك محلية

221 532 4552 985 1بنوك خارجية

142 649 71829 099 53اإلجمالى

322 927111 244أرصدة بدون عائد

820 537 79129 854 52أرصدة ذات عائد ثابت

142 649 71829 099 53اإلجمالى

142 649 71829 099 53ارصده متداوله

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى  -16
وتتمثل فى أذون الخزانة التى تصدرها جمهورية مصر العربيه

2018/12/312017/12/31
730 383 0002 300أذون خزانة إستحقاق 91 يوم

725 450 0004 300أذون خزانة إستحقاق 182 يوم

425 340 00011 100 2أذون خزانة إستحقاق 273 يوم

574 177 78421 854 15أذون خزانة إستحقاق 364 يوم

18 554 78439 352 454

)767 433 2()958 896(يخصم: عوائد لم تستحق بعد 

687 918 82636 657 17إجمالي )1(  

)234 845()672 627 1(أذون خزانة مع التزام بإعادة الشراء خالل ثالث شهور  

)234 845()672 627 1(إجمالي )2(  

453 073 15436 030 16إجمالي )1(+)2(

* بلغت القيمة االسمية الذون الخزانة مبلغ 300 832 1 الف جنيه مصري فى 31 ديسمبر 2018 ومبلغ 275 916 الف جنيه مصري فى 31 ديسمبر 2017 وهى مرهونة للبنك 
المركزى مقابل التمويل العقارى.

قروض وتسهيالت للبنوك)بالصافي(  -17

2018/12/312017/12/31
--408 537قروض الجل*  

--408 537اإلجمالى

----يخصم: مخصص خسائر اإلضمحالل

--408 537قروض وتسهيالت للبنوك  )بالصافى(

--408 537أرصده غير متداولة

*  قرض لبنك )Commercial Bank International_CBI( بمبلغ 10 مليون دوالر لمدة 3 سنوات.
*  قرض لبنك )Trade Development Bank_TDB( بمبلغ 20 مليون دوالر لمدة 3 سنوات.
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قروض وتسهيالت العمالء )بالصافي(:  -18

2018/12/312017/12/31

أفراد

825 696915 906حسابات جارية مدينة

883 765128 198بطاقات ائتمان

147 255 45121 332 23قروض شخصية

804 247895 703 1قروض عقارية

659 195 15923 141 26إجمالى

مؤسسات شاملة القروض الصغيرة لألنشطة اإلقتصادية

605 323 7055 341 9حسابات جارية مدينة

616 368 7585 584 13قروض مباشرة

604 543 70810 122 16قروض مشتركة

634 898132 239مستندات مخصومة

459 368 06921 289 39إجمالى 

118 564 22844 430 65إجمالى القروض والتسهيالت للعمالء  

)990 795 2()768 582 3(مخصص خسائر اإلضمحالل

)924 8()278 6(العوائد المجنبة

)417 43()514 31(الخصم غير المكتسب للمستندات المخصومة

787 715 66841 809 61الصافى  

اإلجمالى يوزع كما يلى:

594 636 89310 010 15أرصدة متداولـــة

524 927 33533 419 50أرصدة غير متداولة

118 564 22844 430 65اإلجمالى

وفيما يلى الحركة التى تمت على مخصص خسائر إضمحالل القروض وتسهيالت العمالء خالل السنة:

2018/12/312017/12/31
461 162 9902 795 2رصيد المخصص فى أول السنة

493 842658 904عبء اإلضمحالل المكون خالل السنة

)865 9()391 147(المستخدم فى إعدام ديون خالل السنة

802 9575 9متحصالت خالل العام من ديون سبق اعدامها

)987 44(370 19فروق ترجمة المخصصات بعمالت اجنبية خالل السنة

086 24--محول من مخصصات أخرى خالل السنة

990 795 2  768 582 3رصيد المخصص فى آخر السنة 
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إستثمارات مالية  -19

2018/12/312017/12/31إستثمارات مالية متاحة للبيع

أ( أدوات دين

468 0571 559 1مدرجة فى السوق – بالقيمة العادلة

 ب( أدوات حقوق ملكية:

7992مدرجة فى السوق – بالقيمة العادلة

500 614321 349غير مدرجة فى السوق – بالتكلفة

ج( وثائق صناديق اإلستثمار

462 200426 365غير مدرجة فى السوق – بالقيمة اإلستردادية

522 950749 273 2اجمالي إستثمارات مالية متاحة للبيع )1(

إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق:

أ( أدوات دين – بالتكلفة المستهلكة

186 207 02025 341 23مدرجة فى السوق

113 11356 56غير مدرجة فى السوق*

 ب( شركة صناديق إستثمار - بالتكلفة:

983 98355 55غير مدرجة فى السوق

282 319 11625 453 23إجمالى إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق )2(

804 068 06626 727 25إجمالى إستثمارات مالية )1( + )2(  

278 207 16925 576 7أرصده متداولة 

526 897861 150 18أرصده غير متداولة

804 068 06626 727 25إجمالى

767 264 19025 956 24أدوات دين ذات عائد ثابت

767 264 19025 956 24إجمالى

- وفيما يلى أهم االستثمارات المالية المتاحة للبيع – أدوات حقوق ملكية غير مدرجة في السوق التي تم تقيمها بالتكلفة :

2018/12/312017/12/31

323 323244 244البنك األفريقي لإلستيراد والتصدير

البنك غير مقيد في البورصة .• 
الغرض الرئيسي من إنشاء البنك هو لتمويل وتسهيل أعمال التجارة بين البالد األفريقية وبقية دول العالم , وهذا ما يجعل من الصعوبة إيجاد بنوك مثيلة • 

مقيدة في البورصة .
يملك البنك حصة ضئيلة من البنك االفريقى لالستيراد والتصدير بنسبة )3.88%( ، االمر الذي يعيق الوصول الي معلومات تفصيليه ودقيقه الجراء عمليه • 

تقييم متعلقه ومطبقه للقطاع المصرفي للوصول إلي القيمه العادله للبنك0
اضمحالل في قيمة •  اية مؤشرات  يعكس عدم وجود  الذي  األمر  المالية  القوائم  واقع  بالموجب من  الملكية  أرباح وصافى حقوق  البنك صافى  يحقق 

االستثمار.

2018/12/312017/12/31

776 21852 84بنك مصر أوروبا

البنك غير مقيد في البورصة.• 
الغرض الرئيسي من إنشاء البنك هو تنظيم التجارة مع دول أوروبا الوسطى ومصر وله فرع واحد فقط، وهذا ما يجعل من الصعوبة إيجاد بنوك مثيلة • 

مقيدة في البورصة.
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يملك البنك حصة ضئيلة من بنك مصر أوربا بنسبة )10%( االمر الذي يعيق الوصول الي معلومات تفصيليه ودقيقه الجراء عمليه تقييم متعلقه ومطبقه • 
للقطاع المصرفي للوصول الي الي القيمه العادله للبنك0

صافى حقوق الملكية بالموجب من واقع القوائم المالية األمر الذي يعكس عدم وجود أية مؤشرات إضمحالل في قيمة االستثمار.• 

2018/12/312017/12/31

028 02811 11برنامج تمويل التجارة العربية

برنامج تمويل التجارة العربية غير مقيد في البورصه .• 
يهدف برنامج تمويل التجارة العربية إلى تعزيز و تطوير التجارة العربية , باإلضافة إلى تحسين القدرات التنافسية للُمصدرين العرب . هذا الهدف قد تم • 

تحقيقه من خالل تقديم تمويل في شكل خطوط ائتمان للُمصدرين و المستوردين للبالد األعضاء من خالل المؤسسات المحلية الُمعينة من قبل البنك 
المركزي أو الجهات المعنية األخرى في البالد العربية . وهذا ما يجعل من الصعوبة إيجاد شركات مثيلة مقيدة في السوق للوصول الى القيمة العادلة 

للبرنامج.
يملك البنك حصة ضئيلة من برنامج تمويل التجارة العربية بنسبة )0.33%( االمر الذي يعيق الوصول الي معلومات تفصيليه ودقيقه الجراء عمليه تقييم • 

البرنامج0
يحقق البرنامج صافى أرباح وحقوق الملكية بالموجب من واقع القوائم المالية األمر الذي يعكس عدم وجود اية مؤشرات اضمحالل في قيمة االستثمار.• 

* مبلغ مدفوع لوزارة المالية تحت حساب شراء سندات خزانة , تطبيقًا للقرار الرئاسي رقم 1112 لسنة 1974 الذي ينص على أن 5% من صافي الربح القابل للتوزيع الخاص بالقطاع 
العام يجب أن يتم استثماره في السندات الحكومية أو يتم إيداعها في حساب خاص بوزارة المالية وتم ايداعه في حساب خاص لوزارة المالية بسعر فائدة 3.5% سنويًا. 

وفيما يلى الحركة التى تمت على بند اإلستثمارات المالية خالل السنة:

أستثمارت مالية 
متاحة للبيع

إستثمارات 
مالية محتفظ 
بها حتى تاريخ 
اإلجمالىاإلستحقاق

804 068 28226 319 52225 749الرصيد في 1 يناير 2018

923 314 8994 523 0242 791 1مشتريات

)374 546 4()814 397 4()560 148(إستبعادات )بيع / إسترداد(

)911 2(--)911 2(فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية

)468 1(--)468 1(اهالك سندات توريق 

)982 135()949 23()033 112(صافى التغير فى القيمة العادلة 

074 69830 31)624 1(إستهالك )عالوة( أو خصم إصدار

066 727 11625 453 95023 273 2الرصيد فى 31 ديسمبر 2018

أستثمارت مالية 
متاحة للبيع

إستثمارات 
مالية محتفظ 
بها حتى تاريخ 
اإلجمالىاإلستحقاق

193 695 10225 149 09125 546الرصيد في 1 يناير 2017

829 235 9444 137 8854 97مشتريات

)422 987 3()381 956 3()041 31(إستبعادات )بيع / إسترداد(

)230(--)230(فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية

)386 34(--)386 34(اهالك سندات توريق 

133 133)096 38(229 171صافى التغير فى القيمة العادلة 

687 71326 26)26(إستهالك )عالوة( أو خصم إصدار

804 068 28226 319 52225 749الرصيد فى 31 ديسمبر 2017 
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)خسائر( أرباح إستثمارات مالية

2018/12/312017/12/31
)230()108 3()خسائر( اضمحالل أسهم ووثائق متاحة للبيع

--)5(محول من إحتياطى القيمة العادلة نتيجة بيع إستثمارات مالية عبارة عن اسهم

687 16111 18أرباح بيع اذون خزانة

--)637 21(خسائر إضمحالل فى شركات شقيقة

6952 2أرباح بيع أوراق مالية متاحة للبيع

459 11)894 3(اإلجمالى

إستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة  -20

 2018/12/31
البلد مقر الشركةالعملةالشركة

أصول 
الشركة

إلتزامات 
الشركة 

إيرادات 
الشركة

أرباح / 
)خسائر(
الشركة

نسبة 
المساهمة 
%

قيمة 
اإلستثمار
بالمصرى

909 62,3361)549 5(871 40369 366377 568جمهورية أوغنداشلنبنك القاهرة الدولى )كمباال(

000 9898 --------جمهورية مصر العربيةمصرىشركة كايرو للتأجير التمويلى

شركة النيل القابضة للتنمية 
000 3350 911 42819 45815225 230جمهورية مصر العربيةمصرىواإلستثمار

198 2983 193 355121 709145 30814 534جمهورية مصر العربيةمصرىشركة صندوق القطاع المالى

شركة بورسعيدالوطنية لألمن 
--34 7--213660 3جمهورية مصر العربيةمصرىالغذائى*

107 293--562 654135 924240 345392 336 1االجمالى

 2017/12/31
البلد مقر الشركةالعملةالشركة

أصول 
الشركة

إلتزامات 
الشركة 

إيرادات 
الشركة

أرباح / 
)خسائر(
الشركة

نسبة 
المساهمة 
%

قيمة 
اإلستثمار
بالمصرى

909 62.3361)880 4(656 347119 380379 572جمهورية أوغنداشلنبنك القاهرة الدولى )كمباال(

شركة النيل القابضة للتنمية 
000 91133.3350 06019 55915226 230جمهورية مصر العربيةمصرىواإلستثمار

836 19328.62104 355121 709145 30814 534جمهورية مصر العربيةمصرىشركة صندوق القطاع المالى

شركة بورسعيدالوطنية لألمن 
--34)23(--253723 3جمهورية مصر العربيةمصرىالغذائى*

745 216--201 071136 931291 500394 340 1االجمالى

*  إستثمارات تعرضت إلضمحالل قيمتها بالكامل منذ سنوات سابقة. 

166   •   بنك القاهرة   •   التقرير السنوي 2018

القوائم المالية المستقلة



وفيما يلى هيكل مساهمى الشركات التابعة والشقيقة فى 31 ديسمبر 2018

بنك القاهرة 
الدولى )كمباال(

شركة النيل 
القابضة للتنمية 
واإلستثمار

شركة صندوق 
القطاع المالى

شركة بورسعيد 
الوطنية لألمن 
الغذائى

شركة كايرو 
للتأجير 
التمويلى 

الشركة
نسبة 
المساهمة%

نسبة 
المساهمة%

نسبة 
المساهمة%

نسبة 
المساهمة%

نسبة 
المساهمة%

62.3333.3328.623497.99بنك القاهرة

13.6333.3338.1629البنك األهلى المصرى

------24.0433.34بنك مصر

----------شركة كاتو أرومتك

----15----شركة مصر للتامين

----18.22----شركة مصر للتأمينات الحياة

--26------بنك التنمية واإلئتمان الزراعى

--5------صندوق التنمية محافظة بورسعيد

2--------صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة

60.01------أخرون )أفراد ومؤسسات(

100%100%100%100%100%االجمالى

أصول غير ملموسة  -21
تتمثل األصول غير الملموسة فى برامج النظم اآللية لمصرفنا وبيانها كما يلى:

2018/12/312017/12/31

الرصيد فى أول السنة

031 26488 102التكلفة

)545 83()671 87(مجمع اإلستهالك 

486 5934 14صافى القيمة الدفترية فى أول السنة

233 57614 14االضافات خالل السنة

)126 4()079 8(إستهالك السنة

593 09014 21صافى القيمة الدفترية فى آخر السنة
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أصول أخرى:  -22

2018/12/312017/12/31
282 516 4761 238 2إيرادات مستحقة

111 57032 214مصروفات مقدمة

862 39842 298دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

189 18922 22أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون*

121 29026 27تأمينات وعهد

967 307274 250شيكات مقاصه

985 992122 119أرصده لدي مصلحه الضرائب

596 958116 132أخري 

)053 142()559 138(مخصص إضمحالل أصول أخرى 

060 012 6212 165 3اإلجمالى

* تتضمن األصول التى آلت ملكيتها للبنك وفاءًا لديون مبلغ 440 2 ألف جنيه يمثل اصول لم تسجل بعد بإسم البنك وجارى إتخاذ اإلجراءات القانونية لتسجيلها.

 وفيما يلى الحركة التى تمت على مخصص إضمحالل أصول أخرى خالل السنة.

2018/12/312017/12/31
615 053127 142الرصيد في أول السنة

361586 7العبء المحمل على قائمة الدخل خالل السنة

)814 5()601 10(المستخدم خالل السنة

666 819المتحصل خالل السنة

--)262(فائض محول ايرادات 

053 559142 138الرصيد في أخر السنة
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أرصدة مستحقة للبنوك  -24

2018/12/312017/12/31
009 130348 368حسابات جارية

587 533 8107 561 16ودائــــع

596 881 9407 929 16اإلجمالى

506 17943 98بنك مركزى*

293 351 8911 827 6بنوك محلية

797 486 8706 003 10بنوك خارجية

596 881 9407 929 16اإلجمالى

009 130348 368أرصدة بدون عائد

587 533 8107 561 16أرصدة ذات عائد ثابت

16 929 9407 881 596

596 881 9407 929 16أرصدة متداولة

16 929 9407 881 596

* تمثل األرصده المستحقة للبنك المركزى تحصيالت من جهات حكومية لحساب البنك المركزى المصرى.

ودائع عمــالء  -25

2018/12/312017/12/31
633 601 1298 560 16ودائع تحت الطلب

949 663 40920 947 19ودائع ألجل وبإخطار

794 741 77756 806 51شهادات ايداع وإدخار*

327 199 06434 627 40حسابات توفير

409 980 0271 357 2ودائع أخرى

112 187 406122 298 131االجمالى

171 219 24025 517 35ودائع مؤسسات

941 967 16696 781 95ودائع أفراد

112 187 406122 298 131االجمالى

632 678 2586 723 15أرصدة بدون عائد

480 508 148115 575 115أرصدة ذات عائد ثابت 

112 187 406122 298 131االجمالى
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قروض أخرى  -26

2018/12/312017/12/31معدل العائد %عمله القرض
145 147965 251 7.61-7.65-9.50%جنيه مصريقرض الصندوق االجتماعى

911 69870 3.7062%دوالر امريكيقرض برنامج تمويل التجارة العربية

277 136177 6179شهور+Libor %3.1دوالر امريكيصندوق سند لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

639 13688 6179شهور+Libor %3.1دوالر امريكيصندوق جرين فور جروث األلماني 

153 999494 580جنيه مصريالقيمه الحاليه - وديعه مسانده البنك المركزي المصري*

096 771855 965جنيه مصريالقيمه الحاليه - وديعه مسانده بنك مصر**

221 651 8872 218 3اإلجمالى

568 060277 399أرصدة متداولة

653 373 8272 819 2أرصدة غير متداولة

221 651 8872 218 3اإلجمالى

* منح بنك القاهرة وديعة مساندة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 2 مليار جنيه وذلك لمده 10 سنوات بدون عائد أو عموالت إعتبارًا من 8/23 /2016 تستحق 
يوم 8/22 /2026 علي أن تفي بمتطلبات معيار كفاية راس المال.

** منح بنك القاهرة وديعة مساندة من بنك مصر بمبلغ 2 مليار جنيه وذلك لمده 7سنوات إعتبارًا من 2017/12/31 تستحق يوم 2024/12/31علي أن تفي بمتطلبات معيار 
كفاية راس المال.

إلتزامات أخرى  -27

2018/12/312017/12/31
246 026 0501 691عوائد مستحقة

435 901115 125إيرادات مقدمة

248 49184 118مصروفات مستحقة

414 034256 289شيكات المقاصه

042 030698 392مصلحه الضرائب

848 014427 178دائنون

840 313 3071 388أرصدة دائنة متنوعة

073 922 8273 182 2االجمالى
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مخصصات أخرى  -28

2018/12/312017/12/31
686 655423 546الرصيد في أول السنة

)270 5(537 3فروق ترجمة عمالت أجنبية

126 907212 110العبء المحمل على قائمة الدخل خالل السنة

)887 34()010 89(المرتد إلى قائمة الدخل خالل السنة

)229 5()740 119(المستخدم خالل السنة

--25المتحصل خالل السنة

)086 24(--المحول إلى مخصص القروض

)685 19(--المحول إلى مخصص إضمحالل أصول االخرى

655 374546 452الرصيد في آخر السنة

- تفاصيل المخصصات األخرى:

374 8152 7مخصص مخاطر التشغيل

832 172--مخصص تغطية مخاطر تسوية المعامالت مع البنوك

228 110188 244مخصص مطالبات قضائية

685 93624 24مخصص مطالبات أخرى

217 72352 94مخصص ضرائب متنازع عليها

447 03299 65مخصص خسائر إضمحالل إلتزامات عرضية شركات معايير

SMEs 872 7586 15مخصص خسائر اضمحالل التزامات عرضيه

655 374546 452اإلجمالى

ضرائب الدخل المؤجلة   -29
تم احتساب ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل على الفروق الضريبة المؤقتة وفقًا لطريقة اإللتزامات وبإستخدام معدل ضريبة قدره %22.5. 

يتم إجراء مقاصة بين األصول واإللتزامات المؤجلة إذا كان للبنك حق قانونى إلجراء مقاصة بين األصول واإللتزامات الضريبية الجارية وبشرط أن تكون األصول 
واإللتزامات الضريبية المؤجلة سيتم تسويتها مع ذات اإلدارة الضريبية.

األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة
وفيما يلى أرصدة األصول واإللتزامات الضريبة المؤجلة التى نشأت عن الفروق المؤقتة للبنود الواردة أدناه:

األصول 
الضريبية 
المؤجلة

اإللتزامات 
الضريبية 
المؤجلة

2018/12/312018/12/31
)810 36(--األصول الثابتة

--886 294المخصصات )بخالف مخصص خسائر إضمحالل القروض(

)810 36(886 294إجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل )إلتزام(

--076 258صافى األصول )اإللتزامات( الضريبية المؤجلة
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وفيما يلى الحركة التى تمت على األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة

األصول 
الضريبية 
المؤجلة

اإللتزامات 
الضريبية 
المؤجلة

2018/12/312018/12/31
)403 28(174 242الرصيد فى أول السنة

)407 8(712 52االضافات/ االستبعادات

)810 36(886 294الرصيد فى آخر السنة

األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها 

2018/12/312017/12/31

لم يتم اإلعتراف بأصول ضريبية مؤجلة بالنسبه للبنود التاليه :

198 555559 716مخصص  خسائر إضمحالل القروض بخالف نسبة الـ %80 

725 789138 227المخصصات االخري

923 344697 944اإلجمالى

إلتزامات مزايا التقاعد  -30

2018/12/312017/12/31
إلتزامات مدرجة بقائمة المركز المالى عن:

834762,815 947- المزايا العالجية بعد التقاعد

المبالغ المعترف بها فى قائمة الدخل عن:

400207,774 258المزايا العالجية بعد التقاعد

تم تحديد المبالغ المعترف بها فى قائمة المركز المالى كالتالى:

372 133 8601 473 1القيمة الحالية إللتزمات لم يتم تمويلها

)557 370()026 526(خسائر إكتوارية لم يتم اإلعتراف بها

815 834762 947الرصيد المدرج فى قائمة المركز المالى 

تتمثل الحركة على اإللتزامات خالل السنة فيما يلى:

858 815609 762الرصيد في أول السنة

806 50317 28تكلفة الخدمة الجارية

208 302170 202تكلفة العائد

760 59519 27الخسائر اإلكتوارية المعترف بها

)817 54()381 73(مزايا مدفوعة

815 834762 947الرصيد المدرج في آخر السنة  فى قائمة المركز المالى

تتمثل المبالغ المعترف بها فى قائمة الدخل فيما يلى:

806 50317 28تكلفة الخدمة الجارية

208 302170 202تكلفة العائد

760 59519 27الخسائر االكتوارية المعترف بها

774 400207 258اإلجمالى مدرج ضمن تكلفة العاملين )إيضاح رقم 9(
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31-  رأس المال
 يبلغ  رأس مال البنك المرخص به مبلغ 10 مليار جنيه مصرى ، ورأس مال البنك المصدر والمدفوع مبلغ 2.250 مليار جنيه مصرى موزعًا علي 500 562 الف سهم 

بقيمة 4 جنيه مصرى للسهم الواحد.
 

االحتياطيات واألرباح المحتجزة  -32

االحتياطيات

2018/12/312017/12/31
253 253184 184اإلحتياطى العام

134 180233 233إحتياطى المخاطر البنكية العام

583 904521 561إحتياطى قانونى 

475 493345 209إحتياطى القيمة العادلة – إستثمارات مالية متاحة للبيع

425 520269 270احتياطي رأسمالى

931 931438 438احتياطى نظامى

* IFRS9 814 814522 522احتياطى مخاطر تطبيق معيار

615 515 0952 421 2اجمالى االحتياطيات

IFRS9 تم تكوينه تنفيذا لتعليمات البنك المركزى فى تطبيق معايير *

وتتمثل الحركة التى تمت على االحتياطيات فيما يلى:
إحتياطى المخاطر البنكية العام )أ( 

2018/12/312017/12/31
441 134410 233الرصيد في أول السنة

)307 177(46محول من )الي( االرباح المحتجزه

134 180233 233الرصيد فى آخر السنة

إحتياطى قانونى )ب( 

2018/12/312017/12/31
227 583411 521الرصيد في أول السنة

356 321110 40المحول من أرباح السنة

583 904521 561الرصيد فى آخر السنة

ووفقًا للنظام األساسى للبنك وقانون رقم 159 لسنة 1981 يتم إحتجاز 5% من صافى أرباح السنة لتغذية اإلحتياطى القانونى وذلك حتى يبلغ رصيده ما يعادل 
100% من رأس المال وهو إحتياطى غير قابل للتوزيع.
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احتياطي القيمة العادلة - إستثمارات مالية متاحة للبيع )ج( 

2018/12/312017/12/31
342 475212 345الرصيد فى أول السنة

133 133)982 135(صافى التغير فى القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع )بعد الضرائب(

475 493345 209الرصيد فى أخر السنة 

وتتمثل الحركة على األرباح المحتجزة فيما يلى:

2018/12/312017/12/31
األرباح المحتجزة

102 836 8542 819 1الرصيد فى أول السنة

521 953807 480 2صافى أرباح السنة 

305 177--المحول من إحتياطى مخاطر بنكية

IFRS9 814 522(--المحول الى احتياطى مخاطر تطبيق معيار(

توزيعات السنة المالية السابقة:

)860 133 1()404 661(حصة المساهمين فى األرباح

)397 4()143 3(حصة مجلس اإلدارة فى األرباح

)416 228()390 98(حصة العاملين فى األرباح

--)46(محول إلى إحتياطى مخاطر بنكيه عام

)356 110()321 40(محول إلى اإلحتياطى القانونى

)231 1()095 1(محول إلى اإلحتياطى الرأسمالى

854 819 4081 496 3الرصيد فى آخر السنة 

 
توزيعات األرباح  -33

ال يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح كإلتزام مالى وتخفيض األرباح المرحلة بها إال عندما يتم إعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين. وسوف يتم فى نهاية 
السنة المالية اقتراح توزيعات األرباح على المساهمين وكذلك حصة العاملين فى األرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وعرضها على الجمعية العامة لمساهمى 

البنك التى ستنعقد إلعتماد القوائم المالية الختامية وعندئٍذ سيتم خصم تلك التوزيعات من األرباح المحتجزة ضمن حقوق الملكية من خالل حساب التوزيع.

النقدية وما فى حكمها  -34
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية، تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التالية التى ال تتجاوز تواريخ إستحقاقها ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناء.

2018/12/312017/12/13
565 268 9403 735 2نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

351 529 84829 970 48أرصدة لدى البنوك

190 381 2092 291أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى 

106 179 99735 997 51اإلجمالى
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35-  إلتزامات عرضية وإرتباطات

)أ (  مطالبات قضائية
يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك فى 31 ديسمبر 2018 لم يتم تكوين مخصص لها حيث انه من غير المرجح تحقق خسائرعنها.

إرتباطات رأسمالية )ب ( 
بلغت تعاقدات البنك عن إرتباطات رأسمالية مبلغ وقدره 451 116 ألف جنيه وتتمثل فى مشتريات اصول ملموسة وغير ملموسة وتوجد ثقة كافية لدى اإلدارة 

من تحقق إيرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك اإلرتباطات.

كما بلغت قيمة اإلرتباطات المتعلقة باإلستثمارات المالية والتى لم يطلب سدادها حتى نهاية السنة مبلغ 775 547 ألف جنيه تخص إستثمارات مالية متاحة للبيع.

إرتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت )ج ( 

2018/12/312017/12/31
378 627 1931 207 4أرتباطات عن قروض

184 66797 400االوراق المقبوله

469 993651 537 1إعتمادات مستندية- إستيراد

425 36056 215إعتمادات مستندية- تصدير

302 520 6295 418 8خطابات ضمان

14 779 8427 952 758

ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي                                                        )د( 

2018/12/312017/12/31

604604التزيد عن سنة واحدة

معامالت مع أطراف ذوى عالقة  -36
من   %99,9 قدرها  مساهمة  بنسبة  له  إستثمارى  ذراع  لتكون  مصر  بنك  أسسها  والتى  لإلستثمارات«  المالية  مصر  »شركة  وهى  األم  الشركة  البنك  يتبع   

رأسمالها وهى تمتلك بدورها 99,99% من األسهم العادية لبنك القاهرة أما باقى رأس المال فهو مملوك لمساهمين آخرين.

و يساهم مصرفنا في بنك القاهرة الدولى كمباال بنسبة %62.33.• 
ويساهم مصرفنا في شركة القاهرة للتأجير التمويلى بنسبة %98.• 
ويساهم مصرفنا في البنك األفريقي لإلستيراد والتصدير بنسبة %3.88.• 
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وفيما يلى تعامالتنا مع بنك مصر)مساهم طرف ذو عالقة فى 31 ديسمبر 2018( : 

2018/12/312017/12/31
أرصدة لدى البنوك

55221حسابات جارية

000 0002000 000 2ودائع

األصول االخري

--931إيرادات مستحقة

602 6489 8أخري

القروض االخرى

097 771855 965القيمة الحالية للوديعة المساندة من بنك مصر

حقوق الملكية

903 144 2291 034 1فرق القيمة االسمية عن القيمة الحالية للوديعة المساندة

وفيما يلى تعامالتنا مع بنك القاهرة الدولى كمباال)شركة تابعة(:

2018/12/312017/12/31
أرصدة لدى البنوك

--742 8ودائع

574 4128 1حسابات جارية

وفيما يلى تعامالتنا مع شركة القاهرة للتأجير التمويلى)شركة تابعة(:

2018/12/312017/12/31
قروض وتسهيالت العمالء

--184 412قروض شركات )مباشرة(

أصول أخرى

--618 5إيرادات مستحقة

ودائع العمالء

--558 52حسابات جارية

وفيما يلى تعامالتنا مع البنك األفريقي لإلستيراد والتصدير)إستثمارات متاحة للبيع(:

2018/12/312017/12/31

أرصدة مستحقة للبنوك

--400 478 4ودائع

إلتزامات أخرى

--541 1عوائد مستحقة
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صناديق إستثمار بنك القاهرة  -37

صندوق إستثمار بنك القاهرة األول )صندوق تراكمى( )أ( 
هذا الصندوق هو أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والئحته التنفيذية وتقوم بإدارة الصندوق 
100 جنيه  شركة هيرميس إلدارة صناديق اإلستثمار. ويبلغ عدد وثائق إستثمار هذا الصندوق 20 مليون وثيقة قيمتها 200 مليون جنيه بقيمة إسمية قدرها 
للوثيقة وذلك طبقًا لموافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 30 أكتوبر 1997، وطبقًا إلجتماع حملة وثائق صندوق إستثمار بنك القاهرة األول التراكمى 
المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2007 وموافقة الهيئة العامة لسوق المال فقد تم تعديل القيمة األسمية لتصبـــــح 10 جنيه بدال من 100 جنيه للوثيقة على أن يبدأ 
سريان تلك التعديالت إعتبارًا من يونيو 2007. بلغ إجمالى وثائق الصندوق القائمة فى 31 ديسمبر 2018 عدد 660 740 وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة قدرها 116.39 
جنيه. وقد بلغت الوثائق التى يحتفظ بها البنك طبقًا لما تم تخصيصه منها له خالل السنة من الطرح األولى للصندوق حتي 31 ديسمبر 2018 ، عدد 000 500 وثيقة 
تبلغ قيمتها الدفترية 969 190 7 جنيه وهى الوثائق التى يتعين عليه اإلحتفاظ بها حتى نهاية عمر الصندوق بموجب أحكام القانون وتظهر مبوبة كإستثمارات 
فى أدوات حقوق ملكية غير مدرجة بالسوق ضمن اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق فى ذات التاريخ. وطبقًا لعقد إدارة الصندوق وكذلك 
نشرة اإلكتتاب يحصل بنك القاهرة على اتعاب وعموالت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك على الخدمات اإلدارية األخرى التى يؤديها له. وقد بلغ إجمالى 
تلك األتعاب والعموالت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 439 659 1 جنيه مقابل مبلغ 068 505 2 جنيه عن السنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2017 أدرجت ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.

صندوق إستثمار بنك القاهرة الثانى للسيولة )اليومى(  )ب( 
أنشأ بنك القاهرة )ش.م.م( صندوق استثمار بنك القاهرة الثانى للسيولة بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى التراكمى كأحد األنشطة المصرفية المرخص بها 
للبنك بموجب الترخيص رقم 526 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية فى 18 يونيو 2009 وذلك وفقًا ألحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والئحته 
التنفيذية. وتقوم بإدارة الصندوق شركة مصر بلتون. بلغ عدد وثائق اإلستثمار عند اإلكتتاب والتخصيص عدد 10 مليون وثيقة تبلغ القيمة اإلسمية للوثيقة 10 
جنيه وقد بلغت الوثائق التى يحتفظ بها البنك طبقًا لما تم تخصيصه منها خالل السنة من الطرح األولى للصندوق حتى 31 ديسمبر 2018 عدد 935 641 3 وثيقة 
تبلغ قيمتها الدفترية 797 291 41 جنيه، وبلغ إجمالى وثائق الصندوق القائمة في 31 ديسمبر 2018 عدد 091 365 98 وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة 25.23 
جنيه. وطبقًا لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة اإلكتتاب يحصل بنك القاهرة على اتعاب وعموالت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك على الخدمات اإلدارية 
األخرى التى يؤديها له. وقد بلغ إجمالى تلك األتعاب والعموالت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 702 907 8 جنيه مقابل مبلغ 287 664 6 

جنيه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أدرجت ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.

صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية واإلئتمان الزراعى وبنك القاهرة ذو العائد الدورى التراكمى وفقًا  )ج( 
ألحكام الشريعة اإلسالمية )الوفاق(

هذا الصندوق هو أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والئحته التنفيذية وتقوم بإدارة الصندوق 
شركةHC لألوراق المالية واإلستثمار. وكان عدد وثائق إستثمار هذا الصندوق 5 مليون وثيقة قيمتها 50 مليون جنيه بقيمة إسمية قدرها 10 جنيه للوثيقة 
وذلك طبقًا لموافقة الهيئة العامة لسوق المال رقم 625 بتاريخ 27 يوليو 2011 وعمر الصندوق 25 عاما من تاريخ الترخيص. يبلغ إجمالى وثائق الصندوق القائمة 
فى 31 ديسمبر 2018 عدد 860 622 وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة قدرها 15.78 جنيه. وقد بلغت الوثائق التى يحتفظ بها البنك طبقًا لما تم تخصيصه منها له 
خالل السنة من الطرح األولى للصندوق حتى 31 ديسمبر 2018 عدد 000 250 وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية 000 500 2 جنيه وهى الوثائق التى يتعين عليه اإلحتفاظ بها 
حتى نهاية عمرالصندوق بموجب أحكام القانون وتظهر مبوبة كإستثمارات فى أدوات حقوق ملكية غير مدرجة بالسوق ضمن اإلستثمارات المالية المحتفظ 
بها حتى تاريخ اإلستحقاق فى ذات التاريخ. وطبقًا لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة اإلكتتاب يحصل بنك القاهرة على اتعاب وعموالت مقابل إشرافه على 
الصندوق وكذلك على الخدمات اإلدارية األخرى التى يؤديها له. وقد بلغ إجمالى تلك األتعاب والعموالت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 

159 54 جنيه مقابل مبلغ 215 52 جنيه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أدرجت ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.

صندوق إستثمار بنك القاهرة ألدوات الدخل الثابت )د( 
بتاريخ  8 مايو 2012 وافق مجلس إدارة بنك القاهرة على تأسيس صندوق استثمار بنك القاهرة ألدوات الدخل الثابت، وتمت موافقة البنك المركزى المصرى 
بتارخ 15 أغسطس 2012. وقد تقرر أن يتم فتح باب اإلكتتاب العام فى وثائق الصندوق إعتبارًا من يوم الثالثاء الموافق 4 ديسمبر 2012 ولمدة شهرين. على أن 
تقوم بإدارة نشاط الصندوق شركة سى آى أستس مانجمنت. يبلغ حجم الصندوق 000 000 100 جنيه مصرى )مائة مليون جنيه مصرى( عند التأسيس مقسمة على 
مليون وثيقة بقيمة اسمية 100 جنيه مصرى للوثيقة الواحدة. ويبلغ إجمالى وثائق الصندوق القائمة فى 31 ديسمبر 2018 عدد 453 99 وثيقة بقيمة إستردادية 
للوثيقة قدرها 180.19 جنيه. وقد بلغت الوثائق التى يحتفظ بها البنك طبقًا لما تم تخصيصه منها له خالل السنة من الطرح األولى للصندوق حتى 31 ديسمبر 
2018 عدد 000 50 وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية 000 000 5 جنيه وهى الوثائق التى يتعين عليه اإلحتفاظ بها حتى نهاية عمر الصندوق بموجب أحكام القانون وتظهر 
مبوبة كإستثمارات فى أدوات حقوق ملكية غير مدرجة بالسوق ضمن اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق فى ذات التاريخ. وطبقًا لعقد 
إدارة الصندوق وكذلك نشرة اإلكتتاب يحصل بنك القاهرة على اتعاب وعموالت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك على الخدمات اإلدارية األخرى التى يؤديها 
له. وقد بلغ إجمالى تلك األتعاب والعموالت عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 مبلغ 113 116 جنيه مقابل مبلغ 704 540 جنيه عن السنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أدرجت ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.

مرتبات ومزايا أعضاء اإلدارة العليا للبنك  -38
وفقًا لما جاء بقواعد تدعيم نظم الحوكمة والرقابة الداخلية للبنوك والصادرة فى 2016/7/26 فقد بلغ صافى المتوسط الشهرى للمرتبات والمكافآت التى 

يتقاضاها العشرون أصحاب المرتبات والمكافآت األكبر فى البنك مجتمعين مبلغ 444 361 18 جنيه مصرى خالل السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.
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الموقف الضريبى  -39

ضريبة شركات األموال واألشخاص االعتبارية  1-39
الفترة من بداية النشاط وحتى العام المالى 2014   -1

تم فحص البنك وسداد وتسوية ضرائب األشخاص االعتبارية واألوعية المستقلة منذ بداية النشاط وحتى عام 2014 باستثناء مايلى :

البنك خالل عام 2013 وقامت مصلحة •  ابتدائي لصالح  الضريبية عنها ورفع دعوى قضائية بها وقد صدر حكم  الفروق  البنك بسداد  عام 92/91 حيث قام 
الضرائب باالستئناف على الحكم وما زالت القضية منظورة أمام القضاء االدارى.

وعامى 2011 و2012 تم فحصهما وأخطر البنك بنتيجة الفحص وقدم طلب للتصالح بشأنهما وجارى االنتهاء منه.• 

الفترة من 2015 حتى 2017    -2

العامين الماليين  2015و 2016 تم االنتهاء من فحصهما ولم نخطر بنتيجة الفحص رسميا.• 
العام المالى 2017 قدم فى الموعد القانونى وبدون استحقاق ضريبى.• 

ضريبة الدمغة  2-39
الفترة من بداية النشاط وحتي 2006/7/31   -1

قامت المأمورية بفحص معظم فروع البنك حتي 2006/7/31 وجار استالم نماذج ربط الضريبة.

الفترة من 8/1/ 2006 وحتي 2009/12/31  -2
تم فحص البنك وسداد ضرائب الدمغة عن تلك الفترة وتمت التسوية النهائية لها.

الفترة من 1/1/ 2010 وحتي 2017/12/31  -3
تم فحص هذه السنوات كالتالى :-

الفترة من 1-1-2010 حتى 2013-3-31 • 
تم الفحص واالعتراض على نتيجته وتم احالة الملف الى لجنة الطعن ولم يتحد موعد للجلسة بعد هذا وقد قام مصرفنا بسداد المطالبة كاملة لحين • 

االنتهاء من النزاع.
الفترة من 30-6-2013 حتى 2015-12-31• 
تم الفحص وال يوجد استحقاق على مصرفنا بخصوصها• 
العامين الماليين  2017-2016• 
تم سداد الضريبة عن كل ربع فى المواعيد القانونية ولم يتم فحصهما بعد.• 

39-3 ضريبة المرتبات
الفترة من بداية النشاط حتى عام 2004  -1

تم تسويتها نهائيًا.

الفترة من 2005 حتي سنة2010   -2
تم االنتهاء من تسوية الفروق الناتجة عن فحص هذه الفترة باستثناء بندين ظال محل خالف وتم تحويلهما الى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها مؤخرا بتأييد 

مصلحة الضرائب هذا وسيقوم مصرفنا برفع األمر للقضاء االدارى للفصل فيهما.

السنوات من 2011 حتي سنة 2014    -3
تم الفحص واالعتراض على نتيجته وأحيل الملف الى اللجنة الداخلية التى لم تصدر قرارها بعد ويتحوط مصرفنا بقيمة الفروق الناتجة وغرامات التأخير عنها.

السنوات من 2015 حتى 2017  -4
لم يتم طلبهما للفحص بعد ويقوم مصرفنا بسداد مبالغ تحت حساب الضريبة شهريا وتقديم االقرارات الضريبية و التسويات في المواعيد القانونية وسداد 

فروق الضريبة المستحقة من واقع هذه التسويات هذا ويتحوط مصرفنا تقديرياعن الفترة من 2015 حتى 2017 بما قد ينتج من فروق فى النقاط محل الخالف.

ضريبة المبيعات  4-39
الفترة من 2002 وحتي سنة 2015   -1

قامت المأمورية بفحص البنك والربط عن هذه السنوات وقام البنك بسداد الضريبة المستحقة والطعن علي المطالبات الواردة في المواعيد القانونية ومازال 
الخالف منظورا أمام القضاء االدارى.
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الفترة من 2016 حتى  2018  -2
يتحوط مصرفنا تقديرياعنهما بما قد ينتج من فروق أثناء الفحص ولحين البت فى استمرار تسجيل مصرفنا من عدمه وذلك كون مصرفنا غير مخاطب بضريبة 

المبيعات وأن تسجيله فيها تم عن طريق الخطأ وكذلك عدم خضوع األعمال المصرفيه للضريبة على القيمة المضافة وفقا ألحكام القانون 67 لسنة 2016.

39-5 الضريبة العقارية
صدر القانون رقم 117 لسنة 2014 والذي بموجبه تم تعديل القانون 196 لسنة 2008 والذي تم تطبيقه اعتبارًا من 2013/7/1 ومازالت فروع وادارات مصرفنا تتلقى نماذج 

المطالبات بالضريبة المستحقة حيث يتم الطعن على القيم االيجارية المغالى فيها امام لجان الطعن ويتحوط مصرفنا بقيمة هذه المطالبات لحين البت فيها.

أحداث هامة  -40

المعيار الدولي رقم )9( : األدوات المالية 
صدر معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( »معيار 9« بصورته النهائية في يوليو 2014 وقد قام البنك المركزي المصري في 28 يناير 2018 بإصدار تعليماته إلى 

البنوك بااللتزام بمتطلبات المعيار الدولي رقم 9 اعتبارا من اول يناير 2019 و صدرت التعليمات النهائية في هذا الشأن في فبراير 2019.
يقوم معيار 9 بتحديد أسس االعتراف والقياس لألصول وااللتزامات المالية وكذلك أسس احتساب اضمحالل األصول المالية. وقد حل معيار 9 الدولي محل معيار 

المحاسبة الدولي رقم 39 : األدوات المالية : االعتراف والقياس.

التصنيف والقياس : 
. طبقا لمتطلبات  أثر هام على تصنيف وقياس االلتزامات المالية  يؤثر تطبيق معيار 9 على تصنيف وقياس األصول المالية وليس من المتوقع أن يكون له 
المعيار 9 فإن تصنيف وقياس األصول المالية سوف يعتمد بشكل أساسي على نماذج األعمال التي يتم من خاللها إدارة تلك األصول وكذلك صفات التدفقات 
النقدية التعاقدية المرتبطة بها. وتقوم هذه العوامل بتحديد إذا ما كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المستهلكة او بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
والخسائر او بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وقد ألغى معيار 9 ما تضمنه معيار المحاسبة الدولي رقم 39 من تصنيفات لألصول المالية )محتفظ 

بها حتي تاريخ االستحقاق , قروض وتسهيالت , متاحة للبيع(.

إضمحالل األصول المالية: 
يتم إحتساب اإلضمحالل لألصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وكذلك اإلرتباطات عن قروض أو 
ضمانات مالية. عند اإلعتراف األولى يتم إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة )ECL( الناتجة عن إحتمالية اإلخفاق المتوقعة خالل 12 شهر التالية. في حالة الزيادة 

الجوهرية في مخاطر اإلئتمان يتم إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة )ECL ( الناتجة عن إحتمالية اإلخفاق المتوقعة على مدار العمر المتوقع لألداه المالية.

يتم تصنيف األصول المالية التي تم احتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة خالل ال 12 شهر التالية في المرحلة األولى )Stage1 ( ويتم تصنيف األصول المالية التي 
شهدت زياده جوهرية في مخاطر اإلئتمان في المرحلة الثانية ) Stage 2( بينما يتم تصنيف األصول المالية التي شهدت إضمحالال في قيمتها في المرحلة 

الثالثة ) Stage 3 (. هذا ويقوم البنك بشكل دوري باختبار مدي زيادة مخاطر اإلئتمان لألداة المالية منذ االعتراف األولى. 

يجب أن يكون تقدير خسائر اإلئتمان المتوقعة محايد ومرجح بأوزان كما يجب ان يتضمن كل المعلومات ذات الصلة سواء التاريخية أو المستقبلية والمتوقعة 
والتي تشمل التوقعات االقتصادية المستقبلية في تاريخ إعداد التقارير وكذلك القيمة الزمنية للنقود. وبناءًا على ذلك فان تقدير خسائر اإلئتمان المتوقعة 

طبقًا لمعيار 9 هو تقدير ذو نظرة مستقبلية مقارنة بما تضمنه معيار المحاسبة الدولي رقم 39.

البنك بصدد تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 9 اعتبارا من يناير 2019. وطبقا لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في 28 يناير 2018 قام 
البنك بتكوين إحتياطي مخاطر بنسبة 1% من إجمالي المخاطر االئتمانية المرجحة بأوزان المخاطر وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017 والذي يبلغ 
مقداره 522,814 الف جنيه مصري )قائمة التغير في حقوق الملكية( يتم ادراجه ضمن راس المال األساسي بالقاعدة الرأسمالية ويتم استخدامه بعد الحصول 

على موافقة البنك المركزي المصري.

طارق فايدسهى التركي

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيرئيس مجموعة الشئون المالية
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