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يقدم بنك القاهرة لعمالئه من األفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الصغر باقة شاملة ومتنوعة من الخدمات المصرفية التي تلبي متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، 

وذلك مع تزويدهم وربطهم بحزمة من أبرز الحلول المصرفية الرقمية الرائدة في مصر

نــبــذة
عـــامــــة

تأســس بنــك القاهــرة فــي عــام 1952، وهــو أحــد أعــرق وأكبــر البنــوك 
المصريــة، حيــث يقــوم بتزويــد عمالئــه بباقــة متكاملــة ومتنوعــة 
مــن الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة المصممــة خصيًصــا لتلبيــة 
احتياجاتهــم، وهــو مــا أثمــر بــدوره عــن تقلــد البنــك للعديــد مــن 
الجوائــز علــى مــدار ســتة عقــود. وقــد نجــح البنــك فــي التحــول 
ــة  ــات المصرفي ــم الخدم ــي تقدي ــدة ف ــة الرائ ــة المالي ــى المؤسس إل
ــتفيًدا  ــري، مس ــوق المص ــي الس ــركات ف ــراد والش ــن األف ــه م لعمالئ
مــن شــبكة فروعــه وماكينــات الصــراف اآللــي المنتشــرة بجميــع ربــوع 
الجمهوريــة، وفريــق العمــل الــذي يضــم أبــرز الموهوبيــن مــن خبــراء 
القطــاع المصرفــي، فضــاًل عــن درايتــه العميقــة بالتوجهــات الســوقية 

ــة.  ــة واإلقليمي ــاحتين المحلي ــى الس عل

ــي  ــل متناه ــوق التموي ــي س ــدة ف ــة رائ ــك بمكان ــى البن ــا يحظ كم
الصغــر، حيــث كان فــي طليعــة المؤسســات الداعمــة لمبــادرات تعزيــز 
الشــمول المالــي وتطويــر المجتمعــات وتمكيــن رواد األعمــال، فضــاًل 
ــل  ــر تموي ــر عب ــي مص ــة ف ــة االقتصادي ــز التنمي ــي تعزي ــن دوره ف ع
ــا  ــة. كم ــات االقتصادي ــرز القطاع ــي أب ــة ف ــركات العامل ــف الش مختل
حــرص البنــك طــوال مســيرته علــى تنميــة خدماتــه ومنتجاتــه لمواكبة 
التطــورات التــي يشــهدها القطــاع المصرفــي وتلبيــة االحتياجــات 
ــاء  ــي إنش ــح ف ــث نج ــركات، حي ــراد والش ــن األف ــه م ــة لعمالئ المختلف

ــر.  ــي مص ــدة ف ــة الرائ ــة الرقمي ــات المصرفي ــة الخدم ــد أنظم أح

للتأجيــر  “كايــرو”  شــركة  بإطــالق  البنــك  قــام   ،2018 عــام  وفــي 
التمويلــي، والتــي نجحــت فــي ترســيخ مكانتهــا وتعزيــز ريادتهــا 
بســوق خدمــات التأجيــر التمويلــي فــي مصــر. كمــا يقــوم البنــك 
ــرة  ــك القاه ــالل بن ــن خ ــا م ــواق الكوميس ــي أس ــه ف ــم خدمات بتقدي
ــة  ــي دول ــل ف ــب التمثي ــك مكت ــر البن ــك، يدي ــة لذل ــدا. باإلضاف – أوغن
ــة  ــي المنطق ــالء ف ــول العم ــان حص ــدة لضم ــة المتح ــارات العربي اإلم
علــى نفــس الخدمــات المصرفيــة عاليــة الجــودة التــي يقدمهــا البنــك 

ــة. ــوق المصري ــي الس ف

ومــن خــالل شــبكة تضــم 241 فرًعــا و1046 ماكينــة صــراف آلــي 
منتشــرة فــي مختلــف مــدن ومحافظــات مصــر، يقــوم البنــك بخدمــة 

ــرى  ــم كب ــل، وتض ــون عمي ــى 3 ملي ــو عل ــة ترب ــالء ضخم ــدة عم قاع
الشــركات والمؤسســات البــارزة والعمــالء مــن أصحــاب المــالءة المالية 
ــك مــن خــالل تزويدهــم بباقــة مــن  المرتفعــة والعمــالء األفــراد، وذل
أفضــل الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة. كمــا يحــرص البنــك علــى 
ــع  ــة لجمي ــة المفضل ــة المصرفي ــاره المؤسس ــه باعتب ــة ريادت مواصل
ــات  ــة الخدم ــع بباق ــق التوس ــن طري ــك ع ــة، وذل ــراف ذات العالق األط
المصرفيــة الرقميــة وتحديــث البنيــة األساســية واألنظمــة التشــغيلية 
ــة  ــر العالمي ــا للمعايي ــة وفًق ــام الحوكم ــر نظ ــن تطوي ــاًل ع ــك، فض للبن

ــا. ــارف عليه الُمتع

الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات 
يمثــل قطــاع الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات والشــركات ركيــزًة 
أساســية مــن ركائــز اســتراتيجية نمــو بنــك القاهــرة؛ حيــث يقــوم 
بتزويــد عمالئــه بباقــة مــن األدوات والمنتجــات التقليديــة لتمويــل رأس 
ــول  ــات والحل ــك المنتج ــل، وكذل ــل األج ــط وطوي ــل متوس ــال العام الم
الماليــة المركبــة وغيرهــا مــن األدوات التمويليــة األكثــر تعقيــًدا 
ــة.  ــة واألجنبي ــة المحلي ــا بالعمل ــل وأيًض ــة األج ــرة أو طويل ــواء قصي س
وقــد نجــح البنــك فــي اجتــذاب قاعــدة عمــالء متنوعــة تضــم مجموعــة 
أبــرز شــركات القطاعيــن العــام والخــاص. وباإلضافــة إلــى ذلــك يهــدف 
قطــاع المؤسســات الماليــة، الــذي يعمــل مــن مقــره فــي مصــر 
ــم  ــة البنــك وتقدي ــى ترســيخ مكان ومكتــب التمثيــل فــي اإلمــارات، إل

ــي. ــت الحال ــي الوق ــة ف ــة مالي ــن 700 مؤسس ــر م ــه الكث خدمات

ــة  ــة المتخصص ــول المصرفي ــن الحل ــة م ــا مجموع ــك أيًض ــدم البن ويق
وذلــك مــن خــالل قطــاع المعامــالت المصرفيــة الدوليــة المســئول عــن 
ــة  ــات األوراق المالي ــك خدم ــة، وكذل ــات النقدي ــيولة والتدفق إدارة الس
بمــا فــي ذلــك خدمــات الحفــظ والتســوية والوكالــة االســتثمارية 
ــى  ــداع. ويحظ ــل اإلي ــدور وكي ــام ب ــن القي ــاًل ع ــة، فض ــابات األمان وحس
البنــك بفريــق مســتقل لتولــي عمليــات ترتيــب الديــون والتمويــل 
ــل  ــات التموي ــن منتج ــة م ــم حزم ــى تقدي ــل عل ــذي يعم ــب وال المرك
طويلــة األجــل، ومنهــا خدمــات ترتيــب وإعــادة هيكلــة الديــون وتوفيــر 
حلــول التمويــل المركــب وترتيــب القــروض المشــتركة وتقديــم خدمــات 
ــدار  ــق وإص ــات التوري ــب عملي ــى جان ــة إل ــارات المالي ــة واالستش الوكال

ــندات.   الس

 مبنى العـاصمــة 
اإلدارية األيقوني
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التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

الصغيــرة  الشــركات  وتمويــل  المصرفيــة  التجزئــة  قطــاع  يقــدم 
والمتوســطة باقــة شــاملة مــن المنتجــات االئتمانيــة وحلــول االّدخــار 
ــروض  ــخصية والق ــروض الش ــن الق ــوع بي ــي تتن ــراد، والت ــالء األف للعم
الشــخصية لموظفــي الحكومــة، وقــروض شــراء الســيارات والتمويــل 
العقــاري، وكذلــك باقــة متكاملــة مــن الحســابات البنكيــة تشــمل 
الشــهادات  إلــى  باإلضافــة  التوفيــر،  وحســابات  الجاريــة  الحســابات 
والودائــع المتميــزة بأســعار العائــد التنافســية. كمــا يهتــم البنــك 
بخدمــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي الســوق المصــري عبــر 
ــط  ــر ومتوس ــل قصي ــات التموي ــن منتج ــزة م ــة ممي ــم بحزم تزويده
ــل  ــص والتموي ــراض المتخص ــول اإلق ــرة وحل ــروض الميس ــل والق األج
صــرف  خدمــات  إلــى  باإلضافــة  النقديــة،  إدارة  وخدمــات  التجــاري 

العمــالت األجنبيــة وعقــود الصــرف اآلجلــة. 

كمــا ُيعــد بنــك القاهــرة مــن أبــرز المؤسســات المتخصصــة فــي 
تقديــم خدمــات تمويــل المشــروعات متناهيــة الصغــر مــن خــالل 114 
ــي  ــر، والت ــي مص ــرة ف ــك المنتش ــروع البن ــل ف ــا داخ ــا متخصًص مكتًب
قامــت بخدمــة 189 الــف عميــل نشــط بنهايــة عــام 2020. يقــوم 
البنــك بخدمــة وتمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل 
فروعــه فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة، ويتــم تقديــم الخدمــات الماليــة 
وغيــر الماليــة مــن خــالل 30 مركــز أعمــال تغطــي كافــة أقاليــم 
ــى  ــات عل ــرع دورة موافق ــي أس ــك بتبن ــز بالبن ــا يتمي ــة. كم الجمهوري
منــح التمويــالت، ممــا يجعلــه الوجهــة المفضلــة لجميــع رواد األعمــال 
مــن أصحــاب المشــروعات متناهيــة الصغــر، فــي ضــوء ســجل إنجازاتــه 
الحافــل فــي هــذا القطــاع الحيــوي وجهــوده الراميــة إلــى دعــم جهود 

ــي. ــمول المال ــق الش ــة لتحقي الحكوم

الخزانة وأسواق المال
ــي  ــال ف ــواق الم ــة وأس ــة الخزان ــية لمجموع ــام الرئيس ــل المه تتمث
مســاعدة العمــالء علــى إدارة أنشــتطهم واســتثماراتهم الماليــة مــع 
ــات أســواق المــال العالميــة ســواء  ــم المخاطــر المتعلقــة بتقلب تحجي
كانــت متوقعــة أو غيــر متوقعــة. وتماشــًيا مــع المنهــج الــذي يتبنــاه 
ــالء  ــاعدة العم ــى مس ــة إل ــدف المجموع ــه، ته ــة عمالئ ــك لخدم البن
علــى تحقيــق الربحيــة المســتدامة وفًقــا لمســتوى المخاطــر المقبول 
لــكل عميــل علــى حــدة. كمــا تعكــف المجموعــة علــى تحليــل ودراســة 
المخاطــر المحتملــة بهــدف الحــد مــن مســتوى التعــرض وتحديــد 
ــا الحتياجــات كل عميــل، باإلضافــة  آليــات مختلفــة للتحــوط منهــا وفًق
ــى  ــة. وعل ــواق المالي ــة باألس ــات متوقع ــن أي تقلب ــم م ــى حمايته إل
هــذه الخلفيــة تقــوم المجموعــة بتوفيــر مجموعــة مــن أدوات التحوط 
مــن المخاطــر بمــا فــي ذلــك ســوق العمــالت األجنبيــة اآلجلــة وكذلــك 

مبادلــة الفائــدة.

ويســعى البنــك كذلــك إلــى تعظيــم أرباحــه مــن أنشــطة ســوق 
ــا،  ــا وعالمًي ــداول العمــالت محلًي ــي أســواق ت ــر االســتثمار ف المــال عب

والتــي تشــمل الجنيــه المصــري والــدوالر األمريكــي واليــورو والجنيــه 
اإلســترليني والريــال الســعودي، هــذا إلــى جانــب االســتثمار فــي أذون 

ــة.  ــة الحكومي ــندات الخزان وس

ــي  ــاح مــن خــالل انشــطة الصــرف األجنب ــم االرب ــب تعظي ــى جان هــذا ال
حيــث تلبــى المجموعــة احتياجــات العمــالء مــن العملــة االجنبيــة شــراء 
وبيًعــا ســواء مقابــل العملــة المحليــة او مقابــل عملــة اجنبيــة أخــرى 

وذلــك بأفضــل االســعار التنافســية. 

كذلــك االســتمرار فــي جــذب الجديــد مــن كبــرى البنــوك االجنبيــة 
ــز  ــي تعزي ــى االســتمرار ف ــة والعمــل عل ــق االســتثمار العالمي وصنادي
ــتمرار  ــى االس ــة إل ــي، باإلضاف ــد األجنب ــص النق ــا يخ ــم فيم متطلباته
فــي تعزيــز التعــاون مــع شــركات الصرافــة المحليــة والخارجيــة وجــذب 
ــع مصــادر النقــد األجنبــي وتحقيــق  ــك بهــدف تنوي ــد منهــا وذل الجدي
ــن  ــة م ــادة الحصيل ــي زي ــهم ف ــا أس ــة، مم ــواق الخارجي ــد باألس التواج
العملــة االجنبيــة لعــام   2020 ألرقــام غيــر مســبوقة فــي تاريــخ البنــك.

ــى  ــتحوذ عل ــث يس ــوت حي ــر البنكن ــاط تصدي ــرة نش ــك القاه ــدر بن يتص
الحصــة الســوقية األكبــر فــي هــذا النشــاط، حيــث يقــوم البنــك بشــراء 
ــادة  ــة وإع ــوق المحلي ــي الس ــوك ف ــن البن ــي م ــد األجنب ــض النق فائ
تصديرهــا إلــى أكبــر المراســلين بالخــارج فــي هــذا النــوع مــن النشــاط. 

علــى صعيــد آخــر، تقــوم مجموعــة الخزانــة وأســواق المــال، إلــى جانــب 
تزويــد عمالئهــا بموجــز صباحــي يومــي لعــرض أحــدث مســتجدات 
أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وســعر الليبــور وأســعار الفائــدة علــى 
الودائــع وموجــز عــن حركــة األســواق وأســعار الســلع األساســية وحركة 
المؤشــرات الرئيســية للبورصــة وغيرهــا مــن الموضوعــات ذات الصلــة، 
وذلــك فــي إطــار ســعيها لتطويــر باقــة خدماتهــا ومنتجاتهــا. وكذلــك 
إعــداد موجــز صباحــي ألهــم تطــورات الســوق المحلــي متضمًنا أســعار 
العائــد للســوق األولــي والثانــوي والــذي يتــم إرســاله إلــى كبــرى 
المؤسســات الماليــة الدوليــة والتــي تتمتــع بعالقــات عمــل قويــة مــع 
مجموعــة الخزانــة وأســواق المــال وخاصــة قســمي الصــرف األجنبــي 

والدخــل الثابــت. 

بالتــوازي مــع ذلــك، قــام البنــك بإنشــاء قســم إدارة األصــول وااللتزامات  
ــذي  ــاءة، وال ــوقية بكف ــاع الس ــع األوض ــد وتوق ــا، ورص ــدف إدارته به
يقــوم بــإدارة األصــول وااللتزامــات بالكفــاءة التــي تحقــق تعظيــم 
التنافســية  األســعار  تقديــم  مــع  وذلــك  التكلفــة  وخفــض  العائــد 
ــين  ــب تحس ــى جان ــول، إل ــل لألص ــتثمار األمث ــات واالس ــعير االلتزام لتس
منحنــى تســعير تحويــل االمــوال )FTP( لتســعير جميــع منتجــات األصول 

ــال.  ــواق الم ــة وأس ــة الخزان ــت إدارة مجموع ــة تح ــات بدق وااللتزام

هــذا إلــى جانــب العمــل الــدؤوب لقســم مبيعــات الخزانــة فــي التواصــل 

الدائــم مــع العمــالء والعمــل علــى جــذب عمــالء جــدد وتقديــم 
أفضــل خدمــة لرضــاء العمــالء والعمــل علــى الحلــول اللحظيــة 
ــذا  ــالء. ه ــات العم ــام صفق ــام اتم ــات أم ــريعة ألي عقب والس
الــى جانــب العمــل علــى تقديــم صــورة كاملــة ألحــداث الســوق 

للعمــالء لمســاعدتهم فــي اتخــاذ قراراتهــم.

وحرصــت المجموعــة كذلــك علــى مواصلــة تعزيــز ودعــم 
ــم منتجــات  التعــاون مــع بقيــة اإلدارات منــذ عــام 2018 لتقدي
وأدوات   )Eurobond( اليوروبونــد  ســندات  مثــل  جديــدة 
المشــتقات الماليــة فــي ســوق الصــرف األجنبــي مثــل عقــود 
الصــرف اآلجلــة. هــذا إلــى جانــب الســعي لتوســيع قاعــدة 
العمــالء وجــذب شــرائح جديــدة منهــم فــي قطاعــات ســوقية 

ــدة.  جدي

الشركات التابعة
بنك القاهرة - أوغندا

انطلقــت أعمــال بنــك القاهــرة – أوغنــدا عــام 1995 ونجح على 
ــة  ــل مؤسس ــه كأفض ــيخ مكانت ــي ترس ــنوات ف ــدة س ــدار ع م
والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  مــن  للعمــالء  مصرفيــة 
الشــركات  والحكوميــة وغيرهــا مــن  التعليميــة  والهيئــات 
الصغيــرة األخــرى. ويقــوم البنــك، الــذي تــم تغييــر عالمتــه 
التجاريــة إلــى بنــك القاهــرة – أوغنــدا فــي عــام 2020، بتقديــم 
باقــة متكاملــة مــن الحلــول الماليــة االبتكاريــة بمــا فــي 
ــاري  ــل التج ــات التموي ــراد ومنتج ــركات واألف ــل الش ــك تموي ذل
وخدمــات تحويــل األمــوال والخدمــات التجاريــة األخــرى. اليــوم، 
ــرة –  ــك القاه ــام بن ــة، ق ــادة الهيكل ــات إع ــام عملي ــد إتم وبع
أوغنــدا بتبنــي اســتراتيجية خمســية تهــدف إلــى التوســع 
ــز  ــع التركي ــي م ــي واإلقليم ــن المحل ــى الصعيدي ــه عل بأعمال
علــى تعظيــم القيمــة لجميــع العمــالء. ويقــوم بنــك القاهــرة 
– أوغنــدا بإمــداد عمــالء بنــك القاهــرة بالخدمــات المصرفيــة 
ــتثمار  ــرص االس ــر ف ــالل توفي ــن خ ــا، م ــواق الكوميس ــي أس ف
االســتراتيجي والتصديــر والتمويــل التجــاري فــي أســواق شــرق 

ــة. ــارة اإلفريقي ــوب الق وجن

شركة كايرو للتأجير التمويلي
التمويلــي”  للتأجيــر  “كايــرو  شــركة  القاهــرة  بنــك  أســس 
المملوكــة لــه بالكامــل فــي مــارس عــام 2018، وذلــك لتوفيــر 
خصيًصــا  المصممــة  التمويلــي  التأجيــر  وخدمــات  منتجــات 
التوســعات  تنفيــذ  فــي  الراغبيــن  الشــركات  مــن  لعمالئــه 
أصولهــا  تنميــة  ذلــك  فــي  بمــا  المخططــة،  الرأســمالية 
ســواء مــن العقــارات أو أســاطيل النقــل أو أنظمــة تكنولوجيــا 
المعلومــات وغيرهــا مــن األنشــطة األخــرى. وقــد نجحــت 
الشــركة خــالل أقــل مــن عــام واحــد فــي احتــالل مركــز متقــدم 
بتصنيــف شــركات التأجيــر التمويلــي فــي مصــر، حتــى أصبحــت 
الوجهــة المفضلــة للشــركات الراغبــة فــي الحصــول علــى تلــك 
الخدمــات، مســتفيدة مــن نمــوذج أعمالهــا الــذي يركــز علــى 

 يحظى البنك
 بمكانة رائدة

 في سوق
 التمويل متناهي

 الصغر، حيث
 كان في طليعة

 المؤسسات
 الداعمة لمبادرات

 تعزيز الشمول
 المالي وتطوير

 المجتمعات وتمكين
رواد األعمال

تزويــد العمــالء بالحلــول الماليــة المصممــة خصيًصــا لمســاعدتهم فــي تلبية 
احتياجاتهــم المختلفــة، باإلضافــة إلــى ســرعة اتخــاذ قــرارات منــح التمويــالت 
واعتمادهــا علــى توظيــف فريــق مــن أكفــأ خبــراء التأجيــر التمويلــي ممــن 

ــات.  ــف القطاع ــة بمختل ــة العميق ــون بالدراي يتمتع
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أبرز المحطات التاريخية

1956 1955  1954 1952  

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

المصري بعد رفض البنوك 
األجنبية تمويله.

افتتــاح أول فرع للبنك 
من بين ســبعة فروع في 
ســوريا، ولكن تم تأميمها 

جميًعــا في وقت الحق بعد 
قانــون تأميم البنوك الذي 
أقرته الحكومة الســورية.

افتتاح أول فرع في 
الخــارج بالمملكة العربية 

الســعودية. وبعد مرور عدة 
ســنوات تم افتتاح فرعين 

لبنان.  آخرين في 

– تأســس بنك القاهرة 
مصرفية  كمؤسسة 

تجاريــة ومقرها مدينة نصر 
بالقاهرة

1964  1961  1960  1957  

– دمــج بنك القاهرة مع 
بنــك االتحاد التجاري بعد 
قــرار الحكومة المصرية 

بخفــض عدد بنوك القطاع 
العــام إلى أربعة بنوك 

فقط.

تأميــم بنك القاهرة بموجب 
قانــون التأميم الصادر خالل 

العام. نفس 

افتتــح أول فرع في األردن 
تحت اســم بنك القاهرة 

عمان.

– بعــد تمصير البنوك 
االستحواذ  تم  األجنبية 
 Credit Lyonnais على
 Comptoir Nationalو

 D’Escompte De Paris
))CNEP

تأسس بنك القاهرة عام 1952 على يد مجموعة من الخبراء الماليين، ونجح في تنمية 
أعماله المميزة وسجًل حافًل باإلنجازات على مدار أكثر من ستة عقود حتى أصبح واحًدا من 

أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة بمصر. 

 أبـــرز
 المحطات
التاريخية
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2019  2018  

إتمــام عملية تحديث 
العالمــة التجارية للبنك عبر 

شــبكة الفروع وماكينات 
الصراف اآللي. 

إطالق شــركة كايرو للتأجير 
التمويلي، والشــركة تنجح 

فــي التحول إلى أبرز 
الجهــات المقدمة لخدمات 

التأجيــر التمويلي في مصر. 

2010  2009  2007   2003   

- تم نقل جميع األسهم 
المملوكة لبنك مصر 

إلى شركة مصر المالية 
لالستثمارات بسعر 17.44 

جنيًها للسهم.

تم بيع 5 أســهم من بنك 
القاهرة لشركة مصر 

المالية لالســتثمار و5 أخرى 
لشــركة مصر – أبوظبي 

العقاري،  لالستثمار 
وبنــاًء على ذلك خضع 

البنــك للقانون المصرفي 
 88/2003 والنقدي رقم 

وتعديالته.

بنك مصر يستحوذ على 
كامل أسهم بنك القاهرة، 

والبنك يزاول عمله 
كمؤسسة مستقلة 

مملوكة بالكامل لبنك مصر.

البنك  مجلس إدارة 
يقرر  المصري  المركزي 

زيادة رأس مال بنك 
القاهــرة إلى 1.6 مليار 
جنيه، مقســم على 40 
مليون ســهم )4 جنيه 

لكل ســهم( على أن يكون 
مملــوًكا بالكامل للدولة. 

1995  1978  1977 1975  

إطــالق فرع للبنك في 
أوغندا، تحت اســم بنك 

القاهــرة الدولي، مع تغيير 
اســمه الحًقا إلى بنك 

القاهــرة الدولي – أوغندا.

- تأســيس بنك القاهرة 
األقصى. الشرق 

القاهرة  بنك  تأسيس 
باريــس )بي إن بي باريبا 

الحًقا(.

القاهرة  بنك  تأسيس 
الدولي باركليز 

 الجوائز التقديرية

 	.Global Banking & Finance جائزة بنك فوركس األسرع نمًوا في مصر من مؤسسة

 	.Global Economics جائزة أفضل بنك في مصر في مجال المسئولية االجتماعية من مؤسسة

 	.Global Economics من مؤسسة Qahera Cash جائزة أفضل محفظة رقمية جديدة لـ

 	 .Global Finance أفضل أمين حفظ فرعي لعام 2020 من مؤسسة

 	 .The European جائزة أفضل مزود إلدارة السيولة للعام من مؤسسة

 	 .The European جائزة أفضل مزود مصرفي للدخل الثابت من مؤسسة

 	.The European جائزة أفضل مزود في مجال معامالت الصرف األجنبي من مؤسسة

 	.The European جائزة أفضل بنك في إدارة الخزانة من مؤسسة

 	 .International Banker جائزة أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية لألفراد من مؤسسة

 	.International Finance جائزة أفضل بنك في مجال معامالت الصرف األجنبي من مؤسسة

 	.International Finance جائزة أفضل بنك في مجال المعامالت المصرفية الدولية في مصر من مجلة

 	.International Business جائزة أفضل بنك في مجال المعامالت المصرفية الدولية في مصر من مجلة

 	.International Business جائزة أفضل بنك للخزانة في مصر من مجلة 

 	.Global Brands جائزة أفضل عالمة تجارية للتنشيط والتفاعل مع العمالء في مصر من مجلة

 	.Global Brands جائزة أكثر عالمة تجارية مصرفية ا ابتكاًرا في مصر من مجلة

 	.Global Brands جائزة البنك األكثر ابتكاًرا في مصر في مبادرة المسئولية االجتماعية لتمكين المرأة من مجلة

2020

 	.International Finance جائزة أفضل بنك في مجال معامالت الصرف األجنبي من مؤسسة

 	 .International Finance جائزة أفضل بنك في المعامالت المصرفية الدولية من مؤسسة

 	 .EMEA Finance جائزة أفضل قرض مشترك بمنطقة شمال إفريقيا من مؤسسة

 	 .EMEA Finance جائزة أفضل صفقة من مؤسسة

جائزة أفضل بنك في مصر من حيث إعادة الهيكلة والتطوير من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب. 	 

 	 .Global Brands جائزة العالمة التجارية المصرفية األكثر تطوًرا من مجلة

2019
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جائزة دويتشه بنك للتميز في خدمات رسائل المدفوعات. 	 

 	 .EMEA Finance جائزة أفضل قرض مشترك بمنطقة شمال إفريقيا من مؤسسة

 	.EMEA Finance جائزة أفضل صفقة في منطقة شمال إفريقيا من مؤسسة

2018

جائزة جريدة عالم اليوم في مجال المسئولية االجتماعية. 	 

جائزة أفضل بنك في خدمات التمويل متناهي الصغر في مصر ضمن جوائز Banking Executive للعالم الثاني على التوالي. 	 

جائزة التميز وأفضل ممول للمشروعات الصغيرة من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب. 	 

2017

 	 The جائــزة أعلــى عائــد اســتثماري للمســاهمين للعــام الرابــع علــى التوالــي )العائــد علــى رأس المــال( مــن المؤسســة اإلعالميــة
Banker التابعــة لـــ “فاينانشــيال تايمــز”. 

جائزة المسئولية االجتماعية من المنطقة 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 Executive جائزة أفضل بنك في خدمات التمويل متناهي الصغر في مصر ضمن جوائز

جائزة التميز وأفضل ممول للمشروعات الصغيرة من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب. 	 

2016

 	 The جائــزة أعلــى عائــد اســتثماري للمســاهمين للعــام الثالــث علــى التوالــي )العائــد علــى رأس المــال( مــن المؤسســة اإلعالميــة
Banker التابعــة لـــ “فاينانشــيال تايمــز”.

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

2015

 	 The جائــزة أعلــى عائــد اســتثماري للمســاهمين للعــام الثانــي علــى التوالــي )العائــد علــى رأس المــال( مــن المؤسســة اإلعالميــة
Banker التابعــة لـــ “فاينانشــيال تايمــز”. 

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.	 

2014

جائــزة أعلــى عائــد اســتثماري للمســاهمين  )العائــد علــى رأس المــال(  مــن المؤسســة اإلعالميــة The Banker التابعــة لـ “فاينانشــيال 	 

تايمز”. 

2013
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 المـؤشرات المـاليــة
لـعـــــام 2020

القطــاع  طليعــة  فــي  مكانتــه  ترســيخ  فــي  القاهــرة  بنــك  نجــح 
ــرفة.  ــغيلية مش ــة وتش ــج مالي ــق نتائ ــع تحقي ــري م ــي المص المصرف
رغــم حالــة التباطــؤ التــي مــر بهــا االقتصــاد العالمــي فــي ظــل تفاقــم 
ــرادات  ــت إي ــد ارتفع ــام 2020. وق ــالل ع ــد19- خ ــروس كوفي ــة في أزم
البنــك بمعــدل ســنوي %19 لتســجل 11.9 مليــار جنيــه خــالل عــام 
2020، وهــو مــا يعكــس بصفــة رئيســية كفــاءة آليــات إدارة الميزانيــة 
بالبنــك بالتضافــر مــع أثــر التوســعات األخيــرة التــي قامــت بهــا اإلدارة 
والتــي تبلــور مردودهــا اإليجابــي فــي نمــو محفظــة القــروض بمعــدل 
ــة عــام 2020. وقــد  ــار جنيــه فــي نهاي ســنوي %17 لتســجل 92.8 ملي
ــن  ــل م ــي الدخ ــش صاف ــو هام ــك نم ــة للبن ــج المالي ــن النتائ ــزز م ع
العائــد حيــث بلــغ %5.8 خــالل عــام 2020 مقابــل %5.2 خــالل العــام 
الســابق. وعلــى هــذه الخلفيــة بلــغ صافــي الربــح بعــد خصــم الضرائــب 
3.2 مليــار جنيــه وهــو تراجــع بنســبة %20 مقابــل 3.9 مليــار جنيــه خــالل 
ــج  ــية النه ــة رئيس ــس بصف ــع يعك ــذا التراج ــأن ه ــا ب ــام 2019، علًم ع
التحفظــي للبنــك حيــث قــام بتكويــن مخصصــات كبيــرة لتكــون بمثابــة 
حائــط صــد فــي مواجهــة أيــة تبعــات محتملــة آلثــار جائحــة كوفيــد19- 

ــم أســره خــالل عــام 2020. ــي عصفــت بالعال الت

وبلــغ إجمالــي المصروفــات العموميــة واإلداريــة 4.8 مليــار جنيــه خــالل 
عــام 2020 وهــو ارتفــاع ســنوي بمعــدل %22 نتيجــة ارتفــاع حجــم 
ــك  ــك وكذل ــعية للبن ــطة التوس ــة باألنش ــن المرتبط ــات الموظفي نفق
ارتفــاع حجــم التبرعــات المقدمــة خــالل العــام. وأدت هــذه الزيــادة إلــى 
ارتفــاع معــدل التكاليــف إلــى اإليــرادات ليســجل %40.4 خالل عــام 2020 
ــات  ــت مصروف ــر بلغ ــب آخ ــن جان ــام 2019. وم ــالل ع ــل %39.5 خ مقاب
الضرائــب 1.7 مليــار جنيــه خــالل عــام 2020 فيمــا يمثــل زيــادة ســنوية 
قدرهــا %26 نتيجــه للتشــريعات الضريبيــه الجديــده التــي صــدرت فــي 
ــع  ــي ليرتف ــي الحال ــام المال ــالل الع ــا خ ــت نتائجه ــام 2019 انعكس ع

ــى % 34.9. ــي مــن %25.4 إل ــة الفعل معــدل الضريب

ــه  ــار جني ــول 205.3 ملي ــي األص ــغ إجمال ــة، بل ــد الميزاني ــى صعي وعل
ــك  ــس ذل ــدل %12. ويعك ــنوي بمع ــو س ــو نم ــام 2020 وه ــة ع بنهاي
تأثيــر الزيــادة الســنوية البالغــة %15 فــي قــروض وتســهيالت العمــالء 
والبنــوك )الصافــي بعــد خصــم المخصصــات( والتــي ســجلت 86.0 مليــار 
جنيــه خــالل عــام 2020. ومازالــت مجموعــة ائتمــان الشــركات والقروض 
المشــتركة تمثــل المســاهم األكبــر فــي نمــو محفظــة القــروض حيــث 
حققــت زيــادة ســنوية بنســبة %10 لتبلــغ 43.6 مليــار جنيــه خــالل 
عــام 2020. ومــن جهــة أخــرى حققــت قــروض المشــروعات الصغيــرة 

والمتوســطة نمــًوا قوًيــا خــالل عــام 2020، حيــث ســجلت ارتفاًعــا ســنوًيا 
بنســبة %32 وبلغــت 9.1 مليــار جنيــه خــالل عــام 2020 وهــو مــا يعكس 
ــوي.  ــاع الحي ــذا القط ــي ه ــوي ف ــده الق ــرة وتواج ــك القاه ــادة بن ري
وعلــى صعيــد آخــر بلغــت قــروض قطــاع التجزئــة 40.1 مليــار جنيــه خالل 
عــام 2020 بمعــدل نمــو ســنوي %23. وجــاء ذلــك بالتــوازي مــع جهــود 
البنــك لمواصلــة مســيرة اإلنجــاز التــي بدأهــا خــالل العــام الســابق حيــث 
ارتفــع معــدل القــروض إلــى الودائــع ليســجل %57 مقابــل %52.4 خــالل 
عــام 2019 وذلــك بفضــل جهــود البنــك لتنميــة قاعــدة األصــول علــى 
مــدار عــام 2020. جديــر بالذكــر أنــه رغــم االضطرابــات غيــر المســبوقة 
التــي نتجــت عــن تفاقــم أزمــة فيــروس كوفيــد19- خــالل عــام 2020، 
نجــح بنــك القاهــرة فــي الحفــاظ علــى نســبة القــروض المتعثــرة عنــد 
%4.12 مــع زيــادة نســبة التغطيــة إلــى %177 خــالل عــام 2020 مقابــل 

%152 خــالل عــام 2019.

وبلــغ إجمالــي االلتزامــات 187.7 مليــار جنيــه وهــو ارتفــاع ســنوي 
ــالء  ــع العم ــو ودائ ــك نم ــس ذل ــام 2020، ويعك ــالل ع ــدل %12 خ بمع
بمعــدل ســنوي %8 لتســجل 162.8 مليــار جنيــه وكذلــك نمــو الودائــع 
مــن المؤسســات الماليــة األخــرى خــالل عــام 2020. وشــهدت حســابات 
التوفيــر والحســابات الجاريــة ذات التكلفــة المنخفضــة ارتفاًعــا طفيفــًا 
بنســبة %1.5 لتســجل 57.8 مليــار جنيــه، فيمــا ارتفعــت شــهادات 
اإليــداع بمعــدل ســنوي %13 لتســجل 65.3 مليــار جنيــه، وارتفعــت 
ــار جنيــه  ــع ألجــل بمعــدل ســنوي %11 لتســجل 37.4 ملي ــك الودائ كذل
خــالل عــام 2020. ومــن جهــة أخــرى بلــغ إجمالــي األرصــدة المســتحقة 

ــام 2020. ــة ع ــي نهاي ــه ف ــار جني ــوك 13.4 ملي للبن

وســجلت حقــوق الملكيــة 17.6 مليــار جنيــه بنهايــة عــام 2020 بزيــاده 
قدرهــا 2.6 مليــار جــم ، ويعــزوا هــذا الــي االربــاح المحققــه خــالل العــام 
ــن  ــدده ع ــاح المس ــات االرب ــد توزيع ــم بع ــار ج ــا 3.2 ملي ــي وقدره الحال
عــام 2019 .  وقــد اثمــرت الجهــود المشــتركه مــع المســاهم الرئيســي 
ــدة  ــو القاع ــز  نم ــال وتعزي ــكل راس الم ــاءه اداره هي ــي كف ــك ف للبن
ــه لينعكــس  ــار جني ــاده قدرهــا 3.9  ملي ــك لتســجل زي الرأســمالية للبن
ذلــك ايجابيــا علــي المؤشــرات الرقابيــه الرئيســيه ومنهــا مقــررات بــازل 
ــن  ــل % 15.8 ع ــى % 16.5 مقاب ــال إل ــة رأس الم ــدل كفاي ــع مع فيرتف

.2019

وأخيــًرا بلــغ متوســط العائــد علــى حقــوق الملكيــة %20 مقابــل 32.8% 
خــالل عــام 2019 نظــًرا لتراجــع ربحيــة البنــك خــالل عــام 2020.

  محطــة محــوالت
مـدينة دمياط لالثاث
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20162017201820192020قائمة الدخل

7,7299,97711,882 5,673 5,896 إجمالي اإليرادات

6,4838,34410,053 4,713 4,996  صافى الدخل من العائد

صافي الدخل من األتعاب 
1,1341,5401,604 878 786 والعموالت

325--)1(صافي دخل المتاجرة

34711174762توزيعات األرباح

االســتثمارات  )خســائر(  أربــاح 
ليــة لما ا

8111)4(43138

)4,805()3,942()3,090()2,733()2,155(مصروفات إدارية

)عبء( رد الخسائر اإلئتمانية 
)2,388()844()905()658()74(المتوقعة

إيرادات )مصروفات( تشغيل 
1715699160 )414(أخرى

3,2532,2993,8915,2904,849األرباح قبل ضرائب الدخل

)1,694()1,342()1,410()1,491()1,045(مصروفات ضرائب الدخل

صافي األرباح بعد ضرائب 
2,4813,9483,155 808 2,208 الدخل

20162017201820192020الميزانية )مليون جنيه(

األصول

6,01110,9154,33611,74112,907نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
28,63929,64953,10031,20824,956أرصدة لدى البنوك

---25,73136,073أذون خزانة
أصول مالية بالقيمة العادلة من 

194853--خالل األرباح والخسائر

42,39541,71662,34774,60085,988قروض وتسهيالت للبنوك والعمالء

3----مشتقات مالية

20162017201820192020الميزانية )مليون جنيه(

---546750استثمارات متاحة للبيع
أصول مالية بالقيمة العادلة من 

21,38440,73952,716--خالل الدخل الشامل األخر

استثمارات محتفظ بها ألجل 
---25,14925,319االستحقاق 

21,98218,94320,720--أصول مالية بالتكلفة المستهلكة
استثمارات في شركات تابعة 

199217293543594وشقيقة

2,1182,0123,1663,8865,568أصول أخرى
242242295332371أصول ضريبية مؤجلة

2763233941,0751,451األصول الثابتة وغير الملموسة
131,308147,216167,315183,115205,327إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق الملكية

االلتزامات

9,6417,88218,5588,28313,417أرصدة مستحقة للبنوك
106,723122,187131,298150,987162,777ودائع العمالء

53---مشتقات مالية
2,0022,6513,2192,8826,768قروض أخرى

3,2953,9222,1834,1572,793التزامات أخرى
222837100155التزامات ضريبية مؤجلة

424547452615585مخصصات أخرى
6107639481,0841,247التزامات مزايا التعاقد
122,717137,980156,695168,113187,745إجمالي االلتزامات

حقوق الملكية

2,2502,2502,2505,2505,250رأس المال المصدر والمدفوع
1,9252,5162,4212,3093,255احتياطيات

فرق القيمة االسمية عن الحالية – 
1,5802,6512,4531,3172,722وديعة مساندة

2,8361,8203,4966,1266,355صافي أرباح السنة واألرباح المحتجزة

8,5919,23610,62115,00217,582إجمالي حقوق الملكية

131,308147,216167,315183,115205,327االلتزامات وحقوق الملكية
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 كلمـة رئيـس مجـلس اإلدارة
والرئيـس التـنـفـــيذي

ــبوقة  ــر المس ــات غي ــى أن التحدي ــير إل ــة أود أن أش فــي البداي
التــي واجهــت العالــم بأســره خــالل العــام الماضــي أثبتــت بمــا 
ــل  ــة التعام ــتجابة ومرون ــرعة اإلس ــك أن س ــااًل للش ــدع مج ال ي
بمثابــة  تعــد  الســوق  بمعطيــات  المطــردة  التحــوالت  مــع 
الكبــرى  المؤسســية  الكيانــات  لنجــاح  الرئيســي  العصــب 
خــالل فتــرات اإلضطــراب. وقــد نجــح بنــك القاهــرة بإقتــدار 
ــغيلية  ــة التش ــى البيئ ــرأت عل ــي ط ــات الت ــاوز التحدي ــي تج ف
بوجــه عــام ومــا صاحبهــا مــن حالــة عــدم اإلســتقرار فــي ظــل 
تفاقــم أزمــة فيــروس كوفيــد- 19، مســتعينًا باســتراتيجية 
المرونــة مــا  أعمــال يحظــى مــن  نمــو طموحــة ونمــوذج 
ــى  ــل إل ــق العم ــالمة فري ــك وس ــى تماس ــاظ عل ــن الحف يضم
التــي  األعمــال  اســتمرارية  وتدابيــر  خطــط  تفعيــل  جانــب 
ــرفة  ــغيلية المش ــة والتش ــج المالي ــق النتائ ــن تحقي ــرت ع أثم
ــى  ــية إل ــة رئيس ــك بصف ــع ذل ــب. ويرج ــام الصع ــك الع ــالل ذل خ
فــي  المخططــة  التوســعات  تنفيــذ  علــى  الخــاص  التركيــز 
للبنــك  التشــغيلية  القطاعــات  بجميــع  الرقمنــة  تطبيقــات 
ــا  ــو م ــل وه ــق العم ــدرات فري ــع بق ــاء والتوس ــك اإلرتق وكذل
ــع  ــدة م ــو الواع ــرص النم ــن ف ــد م ــاص العدي ــك إقتن ــاح للبن أت
تنميــة أنشــطة وأعمــال البنــك علــى مــدار العــام لترســيخ 
ــة المرتقبــة فــي  ــه علــى توظيــف اإلنتعاشــة اإلقتصادي قدرت
ضــوء التوســع فــي برامــج التطعيــم فــي كل دول العالــم 

خــالل الفتــرة المقبلــة.

ــة  ــراءات البديل ــض اإلج ــرض بع ــك ف ــل وكذل ــق العم ــن وفري الزائري
ــك.  ــروع البن ــى ف ــد عل ــة للتواف ــص الحاج لتقلي

ــح  ــى الحركــة وفــرض حظــر التجــوال، أصب ــود عل ومــع اســتمرار القي
التعجيــل بإســتراتيجية التحــول الرقمــي ضــرورة ملحــة مــن أجــل 
ــن  ــن الموظفي ــة لتمكي ــية الالزم ــة األساس ــر البني ــن تواف ــد م التأك
مــن العمــل عــن بعــد وأيًضــا تزويــد العمــالء بالمنتجــات الجديــدة 
والحلــول اإلبتكاريــة المصممــة خصيًصــا لمســاعدتهم فــي مواكبــة 
التدابيــر اإلحترازيــة المفروضــة علــى نطــاق واســع. وقــد حقــق البنــك 
ــدار  ــى م ــي عل ــول الرقم ــتراتيجية التح ــية بإس ــازات رئيس ــدة إنج ع
ــا  ــا ضمــن منظومتن العــام ومــن بينهــا إطــالق أول فــرع رقمــي كلًي
ــن األدوات  ــعة م ــة واس ــى مجموع ــرع عل ــد الف ــث يعتم ــة، حي البنكي
الرقميــة إلثبــات الهويــة وبالتالــي تزويــد عمالئنــا بأفضــل تجربــة 
ــات  ــات والخدم ــع المنتج ــى جمي ــم عل ــن حصوله ــد م ــة والتأك بنكي
مســتوى  لتحســين  مســاعيه  وضمــن  الفــروع.  داخــل  المتوفــرة 
ــة  ــة خاص ــة تكنولوجي ــي منظوم ــك بتبن ــادر البن ــالء، ب ــة للعم الخدم
ــل  ــع وإعــداد وتحمي ــم وإدارة خدمــة العمــالء مــن خــالل تجمي لتنظي
التقاريــر المفصلــة مــن جميــع مقدمــي الخدمــة لتزويــد اإلدارة 
بالرؤيــة والدرايــة الالزمــة لتطويــر وتحســين المنتجــات المقدمــة بمــا 
ــالق  ــم إط ــا ت ــي أيًض ــام الماض ــالل الع ــالء. وخ ــات العم ــم احتياج يالئ
ــذي  ــة »Qahera Cash« وال ــق محفظ ــن تطبي ــة م ــخة المحدث النس
530 ألــف  رصــد زيــادة كبيــرة فــي عــدد المســتخدمين ليســجل 
محفظــة بحلــول نهايــة 2020، وصاحــب ذلــك إطــالق أول منظومــة 
ــي  ــار ف ــريع »QR Code« للتج ــتجابة الس ــز االس ــتخدام رم ــع باس دف
 34 اســتقطاب  أثمــرت عــن  والتــي  المصــري  المصرفــي  القطــاع 
ــدة  ــة الجدي ــالق المنص ــى إط ــالوة عل ــد، ع ــام واح ــالل ع ــر خ ــف تاج أل
ــة  ــن جه ــي. وم ــت البنك ــر اإلنترن ــركات عب ــة للش ــات المصرفي للخدم
ــت  ــر اإلنترن ــة عب ــة المصرفي ــات التجزئ ــة خدم ــت محفظ ــرى ارتفع أخ
ألــف   92 بقرابــة  عميــل  ألــف   72 حوالــي  لتشــمل  والمحمــول 

ــه. ــون جني ــة 859 ملي ــا اإلجمالي ــت قيمته ــة بلغ ــة بنكي معامل

وعلــى صعيــد نتائــج األعمــال لقطــاع التجزئــة المصرفيــة، حقــق بنــك 
ــم  ــوق رغ ــرات الس ــاوزت مؤش ــية تج ــدالت قياس ــًوا بمع ــرة نم القاه
ــة  ــهدت محفظ ــد ش ــام 2020. فق ــالل ع ــة خ ــر المواتي ــاع غي األوض
خدمــات التجزئــة المصرفيــة و القــروض المتناهيــة الصغــر نمــًوا 
%23 لتســجل 40.1 مليــار جنيــه واســتحوذ البنــك  ســنوًيا بمعــدل 
علــى حصــة ســوقية %10.2 مــن إجمالــي قــروض التجزئــة فــي 
الســوق المصــري، وهــو إنجــاز جديــر باإلشــادة فــي مواجهــة البيئــة 
التشــغيلية الصعبــة خــالل العــام الماضــي. كمــا حققــت الودائــع 
أداًءا مشــرفًا فــي ضــوء إطــالق المنتجــات الجديــدة واإلبتكاريــة 
ــادة  ــه بزي ــار جني ــراد 126 ملي ــع األف ــجلت ودائ ــث س ــام حي ــالل الع خ
ــا  ــد اإلدارة أن لديه ــار تؤك ــذا اإلط ــي ه ــام 2020. وف ــالل ع %6.5 خ

ركــز بنــك القاهــرة جهــوده عنــد تفاقــم األزمــة خــالل مــارس 2020 
ومــا أعقبهــا مــن االغــالق الجزئــى، علــى التأكــد مــن ســالمة فريــق 
مســتوى  بنفــس  العمــالء  تزويــد  علــى  قدرتــه  وتعزيــز  العمــل 
الخدمــة الــذي يرقــى لتوقعاتهــم، وبالتالــي تبلــورت أولــى خطواتنــا 
ــة  ــورة دوري ــت بص ــي اجتمع ــة والت ــة إلدارة األزم ــكيل لجن ــي تش ف
لمناقشــة وتحديــد المخاطــر واســتحداث السياســات والتدابيــر الالزمــة 
لتجــاوز تلــك المحنــة. وقــد عملــت اللجنــة عــن كثــب مــع عــدة جهــات 
وهيئــات حكوميــة علــى رأســها البنــك المركــزي ووزارة الصحــة 
والســكان حيــث قامــت بإقــرار مجموعــة مــن التدابيــر االحترازيــة 
تشــمل خفــض عــدد العمالــة المتواجــدة بمقــرات وفــروع البنــك 
المكاتــب  بجميــع  والتعقيــم  النظافــة  إجــراءات  علــى  والتشــديد 
والمقــرات والفــروع وتوفيــر الكمامــات الطبيــة والمطهــرات لجميــع 
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قناعــة راســخة بتوافــر األدوات الالزمــة لمواصلــة النمــو واحتــالل 
ــة  ــنوات المقبل ــالل الس ــة خ ــة المصرفي ــاع التجزئ ــي قط ــدارة ف الص
ــو  ــا ه ــم كل م ــتحداث وتقدي ــى اس ــديد عل ــرص الش ــع الح ــن واق م
ــي تســاهم  ــة الت ــول المصرفي ــكاري مــن المنتجــات والحل ــد وابت جدي
محفظــة  تنميــة  مــع  بالتــوازي  للعمــالء  القيمــة  تعظيــم  فــي 

ــرة. ــك القاه ــع ببن ــروض والودائ الق

مــازال معــدل انتشــار الفــروع المصرفيــة للفــرد فــي مصــر أقــل مــن 
ــر  ــاك الكثي ــك نؤمــن أن هن ــة، ولذل ــة والعالمي المتوســطات اإلقليمي
ــع  ــة التوس ــالل مواصل ــن خ ــا م ــن توظيفه ــي يمك ــرص الت ــن الف م
ــام  ــام 2020، ق ــي ع ــة. ف ــاء الجمهوري ــع أنح ــا بجمي ــبكة فروعن بش
ــًدا لترتفــع شــبكة الفــروع إلــى  ــا جدي بنــك القاهــرة بإضافــة 14 فرًع
241 فرًعــا علــى مســتوى الجمهوريــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ركزنــا 
علــى تجديــد الفــروع بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية تحديــث العالمــة 
ــم  ــي ت ــروع الت ــي للف ــدد اإلجمال ــل الع ــك وص ــك، وبذل ــة للبن التجاري
ــا. ونأمــل أن نبنــي علــى هــذه الجهــود فــي  تجديدهــا إلــى 32 فرًع
العــام المقبــل بإضافــة 10 فــروع جديــدة إضافيــة إلــى شــبكتنا، 

ــن. ــا آخري ــد 12 فرًع ــك نقــل و تجدي وكذل

والقــروض  الشــركات  ائتمــان  قطــاع  نجــح  متصــل،  ســياق  وفــي 
باإلضافــة  المصــري،  بالســوق  ريادتــه  ترســيخ  فــي  المشــتركة 
ــت  ــر اإلنترن ــة عب ــات المصرفي ــدة للخدم ــا الجدي ــالق منصتن ــى إط إل
ــب  ــى جان ــدة إل ــات الفري ــن الخدم ــدًدا م ــدم ع ــي تق ــركات، والت للش
التحويــالت الماليــة، أطلــق البنــك أيًضــا عــدًدا مــن الخدمــات الجديــدة 
لعمالئــه مــن الشــركات، بمــا فــي ذلــك خدمــات الصــراف اآللــي 
 .»QR Code« وخدمــات الدفــع باســتخدام كــود االســتجابة الســريع
ــن خــالل  كمــا نجــح البنــك فــي إضافــة عــدد مــن العمــالء اإلقليميي
ــي  ــي ف ــوقنا المحل ــاق س ــارج نط ــاع خ ــدرات القط ــزًا لق ــام تعزي الع
مصــر. وقــد حصــد البنــك إشــادة واســعة تكليــاًل إلنجــازات قطــاع 
ائتمــان الشــركات والقــروض المشــتركة بمــا فــي ذلــك جائــزة أفضــل 
معاملــة مصرفيــة فــي مصــر خــالل عــام 2020 مــن المؤسســة 
اإلعالميــة »International Finance« وجائــزة أفضــل أميــن حفــظ 
.»Global Finance« ــة ــن مؤسس ــام 2020 م ــر لع ــي مص ــي ف فرع

ومــن جهــة أخــرى يمثــل دعــم أجنــدة الشــمول المالــي علــى الصعيــد 
الوطنــي أولويــة رئيســية لبنــك القاهــرة. فقــد قطــع البنــك خطــوات 
كبيــرة علــى مــدار الســنوات األخيــرة مــن خــالل التعــاون الوثيــق 
ــات  ــن المنتج ــة م ــم مجموع ــري لتقدي ــزي المص ــك المرك ــع البن م

والتحصيــل باســتخدام رمــز االســتجابة الســريع »QR Code« وخدمــات 
عــرض وتجميــع الفواتيــر وإدارة وتشــغيل البطاقــات الذكيــة. ويمثــل 
هــذا قفــزة كبيــرة للبنــك حيــث نقــوم بتنويــع عروضنــا فــي خدمــات 
التمويــل غيــر المصرفــي لتقديــم مجموعــة شــاملة مــن وســائل 
ــا مــن الشــركات والمؤسســات واألفــراد. ــة لعمالئن ــول المتكامل الحل

ــرة  ــك القاه ــح بن ــام نج ــالل الع ــه خ ــارككم أن ــا أن أش ــعدني أيًض ويس
فــي اإلســتحواذ علــى كامــل أســهم بنــك القاهــرة - أوغنــدا )ســابًقا 
ــن  ــة م ــراء حزم ــاح إج ــا أت ــدا( مم ــي أوغن ــي ف ــرة الدول ــك القاه بن
التغييــرات اإلســتراتيجية الرئيســية لتســريع خطــط التنميــة علــى 
مســتوى البنــك. ومــن بيــن التغييــرات التــي بدأناهــا خــالل العــام 
تعييــن مجلــس إدارة جديــد، باإلضافــة إلــى تحديــث العالمــة التجاريــة 
ــط  ــق الخط ــى تطبي ــا عل ــل حالًي ــرة. ونعم ــك القاه ــع بن ــى م لتتماش
ــق  ــة فري ــك تنمي ــي ذل ــا ف ــك بم ــال البن ــة أعم ــتهدفة لتنمي المس
ســعًيا  جديــدة  وخدمــات  منتجــات  وإضافــة  واســتحداث  العمــل 
لتحقيــق التعــادل بيــن اإليــرادات والمصروفــات قبــل الجــدول الزمنــي 

المتوقــع.

وفيمــا يتعلــق بمبــادرات التضامــن المجتمعــي، حــرص بنــك القاهــرة 
أولوياتــه  ضمــن  االجتماعيــة  المســئولية  مبــادرات  تأصيــل  علــى 
ــة  ــم جائح ــن تفاق ــة ع ــات الناجم ــًرا للصعوب ــي نظ ــام الماض ــالل الع خ
فيــروس كوفيــد19-، وذلــك فــي إطــار التــزام البنــك بالمشــاركة 
المواطنيــن  مــن  احتياجــًا  األكثــر  الفئــات  حمايــة  فــي  الفعالــة 
المعيشــية  ظروفهــم  تحســين  مــن  تمكينهــم  إلــى  باإلضافــة 
ــي  ــي ف ــم المجتمع ــا الدع ــاه قضاي ــا تج ــور رؤيتن ــام. وتتبل ــكل ع بش
محــاور متعــددة لتعظيــم أثرهــا اإليجابــي علــى شــرائح متنوعــة 
فــي  مبادراتنــا  تبــرز  الجهــود  تلــك  بيــن  ومــن  المواطنيــن.  مــن 
ــاص  ــكل خ ــتهدف بش ــي تس ــر الت ــي الصغ ــل متناه ــاالت التموي مج
ــل  ــق دخ ــي تحقي ــاعدتهم ف ــة لمس ــرأة المعيل ــباب والم ــات الش فئ
الطبــي  الدعــم  لتقديــم  الموجهــة  المبــادرات  مســتدام، وكذلــك 
ــم  ــادرات تقدي ــد19-، ومب ــة كوفي ــن جائح ــررة م ــات المتض للمجتمع
المنــح التعليميــة للطــالب المتفوقيــن مــن أجــل الدراســة بالجامعــات 
ــفيات  ــر المستش ــي تطوي ــاهمة ف ــك المس ــدة، وكذل ــة الرائ المصري
ــا  ــك التزامن ــة الصحيــة وغيرهــا. ويعكــس ذل الوطنيــة ومراكــز الرعاي
المتواصــل بتبنــي الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة )UNGC( الــذي 
اكتســبنا عضويتــه عــام 2016، وكذلــك ســعينا الحثيــث لمواءمــة 
أهــداف البنــك مــع اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة لمصــر »رؤيــة 

والخدمــات لألفــراد والمشــروعات الصغيــرة علــى حــد ســواء. وعلــى 
صعيــد المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، أحرزنــا تقدًمــا كبيــًرا 
ــا فــي تحقيــق  فــي إنشــاء حلــول ومنتجــات مصممــة لدعــم عمالئن
النمــو والنجــاح المســتهدف، بغــض النظــر عــن حجمهــم أو الصناعــة 
التــي يعملــون فيهــا، حيــث نجــح البنــك فــي تنميــة محفظــة تمويــل 
ــه  ــار جني ــى 9.1 ملي ــة إل ــطة الخاص ــرة والمتوس ــروعات الصغي المش
ــاع  ــعي القط ــام 2019 وس ــة بع ــا ٪32 مقارن ــادة قدره ــري بزي مص
ــل.  ــة التموي ــي محفظ ــن إجمال ــن ٪18 م ــل ع ــا ال يق ــه م ــى توجي عل
وقــام البنــك بإنشــاء 30 مركــز أعمــال فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة 
لتقديــم مجموعــة كاملــة مــن خدمــات التمويــل، الــى الشــركات 
ــة  ــدارة االئتماني ــم الج ــك تقيي ــي ذل ــا ف ــطة بم ــرة والمتوس الصغي
وإدارة العالقــات. وعــالوة علــى ذلــك ركــز البنــك علــى تنميــة فريــق 
العمــل بإضافــة 50 موظًفــا جديــًدا فــي مدرســة نــواه للمشــروعات 
والمهــارات  بالخبــرات  لتســليحهم  ســعًيا  والمتوســطة  الصغيــرة 
ــاع  ــم قط ــة ودع ــف المحوري ــن الوظائ ــة م ــغل مجموع ــة لش الالزم
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. كمــا عكــف البنــك علــى تنويــع 
التغطيــة  المقدمــة وتوســيع نطــاق  والخدمــات  المنتجــات  باقــة 
وبنــاًء  االقتصاديــة.  واألنشــطة  القطاعــات  مــن  المزيــد  ليشــمل 
ــل  ــم انشــاء إدارتيــن جديدتيــن، تمثلــت فــي إدارة تموي ــك، ت علــى ذل
المشــروعات الصغيــرة جــدا، والتــي تلبــي احتياجــات المشــروعات 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــه، باإلضاف ــون جني ــى 20 ملي ــا إل ــل قيمته ــي تص الت
ــع  ــى اداره جمي ــل عل ــي تعم ــالت والت ــة التحصي ــأت إدارة متابع أنش
ــع  ــل م ــتحقة والتواص ــغ المس ــل المبال ــة بتحصي ــات المتعلق العملي
العمــالء المعنييــن، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى جــوده المحفظــة 

االئتمانيــة. 

ــل  ــا فــي مجــال التموي ــادة تواجدن ــة بزي وفــي إطــار الجهــود المعني
ــي  ــي» ف ــر التمويل ــرو للتأجي ــركة «كاي ــت ش ــي، واصل ــر المصرف غي
ــق  ــي تحقي ــت ف ــد أن نجح ــام، بع ــالل الع ــوق خ ــا بالس ــز تواجده تعزي
التعــادل بيــن اإليــرادات والمصروفــات فــي غضــون ثالثــة أشــهر 
فقــط وتحقيــق ربــح إجمالــي قــدره 33 مليــون جنيــه مصــري. ولقــد 
أثمــر نهجنــا المتحفــظ لتنميــة الشــركة مــن خــالل البنــاء التدريجــي 
ــرز  ــن أب ــدة م ــح واح ــأن تصب ــا ب ــمح له ــة وس ــغيلية قوي ــس تش ألس
الشــركات الرائــدة فــي قطــاع التأجيــر التمويلــي. باإلضافــة إلــى 
2020 حصولنــا علــى رخصــة لتأســيس شــركة  ذلــك، شــهد عــام 
متخصصــة فــي خدمــات الدفــع بمــا فــي ذلــك حزمــة مــن الخدمــات 
الدفــع  البيــع وخدمــات  المتكاملــة مثــل شــبكة نقــاط  والحلــول 

ــد والمــردود اإليجابــي المســتدام  2030« وبمــا يضمــن تعظيــم العائ
ألبنــاء المجتمــع المحلــي.

غيــر  بتحدياتــه  العــام  ذلــك  مواجهــة  فــي  أنــه  نؤكــد  وختاًمــا 
المســبوقة، فــإن بنــك القاهــرة لــم يتجــاوز العاصفــة فقــط، بــل 
علــى  نتائــج مشــرفة  أي وقــت مضــى وحقــق  أقــوى مــن  بــرز 
ــاد  ــل الج ــوال العم ــًا ل ــن ممكن ــم يك ــا ل ــو م ــتويات، وه ــع المس جمي
والتفانــي والمرونــة التــي تحلــى بهــا فريــق العمــل خــالل تلــك 
الظــروف العصيبــة. أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألعــرب عــن امتنانــي 
ــدور كل منهــم فــي  ــًا ب ــق العمــل عرفان ــكل فــرد مــن أعضــاء فري ل
ــي  ــن الت ــدم اليقي ــة ع ــن حال ــروج م ــن الخ ــرة م ــك القاه ــن بن تمكي
علــى  البنــك وقدرتــه  وترســيخ مكانــة  الماضــي  العــام  اكتنفــت 
توظيــف الفــرص الجديــدة وتحقيــق المزيــد مــن النمــو والتقــدم. 
ــًرا  ــس اإلدارة تقدي ــاء مجل ــادة أعض ــة للس ــه بالتحي ــا أود أن أتوج كم
ــك  ــع البن ــى موق ــظ عل ــا حاف ــج مم ــة النه ــات ومرون ــة التوجيه لدق
ــا ثقــة فــي مكانــة  فــي طليعــة القطــاع المصرفــي المصــري، وكلن
الجديــدة وتنميــة  الفــرص  البنــك وقدرتــه علــى اإلســتفادة مــن 
أعمالــه وقدراتــه خــالل فصــل جديــد مــن قصــة النجــاح واإلنجــاز التــي 

يســطرها بنــك القاهــرة عبــر تاريخــه المشــرف.
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يشــغل طــارق فايــد منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
ــرز خبــراء القطــاع المصرفــي فــي مصــر  لبنــك القاهــرة، وهــو مــن أب
ــال اإلدارة  ــي أعم ــا ف ــن 32 عاًم ــر م ــة ألكث ــه المتراكم ــل خبرات بفض
ــركات  ــة للش ــات المصرفي ــك الخدم ــر وكذل ــة وإدارة المخاط المصرفي

ــتثمار. ــوك االس ــات بن وخدم

وإلــى جانــب رئاســته لبنــك القاهــرة، يشــغل فايــد أيًضــا منصــب عضــو 
اتحــاد المصــارف  إدارة  بنــوك مصــر ومجلــس  اتحــاد  إدارة  مجلــس 
ــر  ــان مخاط ــركة ضم ــس اإلدارة بش ــة مجل ــب عضوي ــى جان ــة، إل العربي
وهــي   ،)CLC( التمويلــي  للتأجيــر  كايــرو  وشــركة   ،)CGC( االئتمــان 
الشــركة التابعــة لبنــك القاهــرة فــي مجــال التمويــل غيــر المصرفــي. 

المصرفــي  المعهــد  إدارة  مجلــس  عضويــة  حالًيــا  فايــد  ويشــغل 
ــاري،  ــل العق ــم التموي ــي ودع ــكان االجتماع ــدوق اإلس ــري وصن المص
وكذلــك البورصــة والجمعيــة العموميــة للشــركة القابضــة للمطــارات 

ــة. ــة المصري ــرف التجاري ــام للغ ــاد الع ــة واالتح ــة الجوي والمالح

ــي  ــنوات ف ــد 10 س ــى فاي ــرة، أمض ــك القاه ــة بن ــه رئاس ــل تولي وقب
البنــك المركــزي، وقــام بتولــي مســئولية اإلشــراف علــى إدارات الرقابة 
المكتبيــة، ومراقبــة المخاطــر الكليــة وغيرهــا، حيــث عمــل علــى وضــع 
ــه بالبنــك،  ــرة عمل ــات لرصــد المخاطــر والتعامــل معهــا. وخــالل فت آلي
شــهدت العديــد مــن القطاعــات نقلــة نوعيــة فــي أدائهــا، فقــد عمــل 
علــى إعــادة هيكلــة وحــدات الرقابــة واإلشــراف ورفــع مســتواها 
لتتوافــق مــع معاييــر اإلشــراف الدوليــة ومتطلبــات اتفاقيــة بــازل، إلــى 
جانــب تطويــر أســاليب فعالــة لتقييــم المخاطــر واســتحداث أدوات اإلنذار 
ــك  ــح للبن ــي تتي ــف الت ــاذج التصني ــط ونم ــارات الضغ ــل اختب ــر مث المبك
ــد أيًضــا أول  ــواع المخاطــر والتعامــل معهــا. وكان فاي رصــد مختلــف أن
ــي الصــادر عــن البنــك المركــزي  ــر االســتقرار المال مــن اســتحدث تقري
ــن  ــق المفاوضي ــاء فري ــرز أعض ــد أب ــد أح ــكل فاي ــا ش ــام 2016. كم ع االستاذ / طارق فايد
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الــذي شــكله البنــك المركــزي عــام 2016 للتفــاوض مــع صنــدوق 
النقــد الدولــي حــول القــرض الــذي منحــه الصنــدوق لمصــر لدعــم 

برنامــج لإلصــالح االقتصــادي الــذي تتبنــاه الحكومــة. 

وقــام فايــد بتمثيــل البنــك المركــزي المصــري أمــام العديــد 
ــة، ومــن بينهــا فريــق عمــل  ــة والدولي مــن المنظمــات اإلقليمي
االســتقرار المالــي التابــع لصنــدوق النقــد العربــي ومجلــس 
الخدمــات الماليــة اإلســالمية )IFSB(، والبنــك األفريقــي للتنميــة 
ــى  ــر، إل ــاء مص ــة لكهرب ــركة القابض ــة للش ــة العمومي والجمعي
األمــوال.  الســترداد  الوطنيــة  اللجنــة  عضويــة  شــغله  جانــب 
وباإلضافــة إلــى تلــك األدوار، قــام فايــد بتمثيــل البنــك المركــزي 
ــر تنفيــذي فــي عــدد مــن المؤسســات  كعضــو مجلــس إدارة غي
الماليــة التــي تمــر بمرحلــة تحــول وإعــادة هيكلــة، ومــن بينهــا 
البنــك الزراعــي المصــري، والمصــرف المتحــد، والمصــرف العربــي 

ــي. الدول

وقبــل عملــه بالبنــك المركــزي، شــغل فايــد منصــب المديــر العــام 
ورئيــس مجموعــة المخاطــر فــي المصــرف العربــي الدولــي 
بالقاهــرة. وقبــل التحاقــه بالمصــرف العربــي الدولــي، شــغل 
فايــد منصــب رئيــس المراجعــة والتدقيــق بمجموعــة ســامبا 

الماليــة الســعودية.  

التمويــل  لقطــاع  الرئيــس  نائــب  منصــب  أيًضــا  فايــد  وشــغل 
واالســتثمار للشــركات فــي ســيتي بنــك بالقاهــرة واإلســكندرية، 
ــة  ــالل صياغ ــن خ ــك م ــوقية للبن ــة الس ــة الحص ــام بتنمي ــث ق حي
اســتراتيجية نمــو متكاملــة وفقــًا لخطــط وأهــداف البنــك، إلــى 
لتلــك  التســويق  وخطــط  مبــادرات  وتطويــر  اســتحداث  جانــب 

ــالء.  ــن العم ــريحة م الش

حصــل طــارق فايــد علــى شــهادة البكالوريــوس مــن كليــة التجارة 
ــهادات  ــن الش ــد م ــى العدي ــة إل ــمس، باإلضاف ــن ش ــة عي بجامع
ــد برئاســة وحضــور  فــي االئتمــان وإدارة المخاطــر. كمــا قــام فاي
العديــد مــن الجــوالت الدراســية والنــدوات حــول الشــئون الماليــة 
ــك  ــل بن ــة مث ــة والدولي ــات الرقابي ــن الهيئ ــدد م ــة بع والمصرفي
ــي،  ــزي األوروب ــك المرك ــي، والبن ــي األمريك ــي الفيدرال االحتياط
التســويات  إنجلتــرا، والبنــك االتحــادي األلمانــي، وبنــك  وبنــك 

ــة. الدولي
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تولــى عمــرو الشــافعي منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة التنفيــذي 
ــس  ــة مجل ــه عضوي ــند الي ــا اس ــر 2018، كم ــي يناي ــرة ف ــك القاه ببن
ادارة كل مــن الشــركة القابضــة للســياحة والفنــادق )HOTAC(، شــركة 
كايــرو للتأجيــر التمويلــي )CLC( المملوكــة لبنــك القاهــرة، وبنــك مصــر 

ــا بفرانكفــورت، ومؤخــرا شــركه ثــروة للتصكيــك ش.م.م. أوروب

يتمتــع الشــافعي بخبــره كبيــره في مجــال ائتمــان الشــركات والخدمات 
المصرفيــة واالســتثمارية، حيــث شــغل منصــب رئيــس مجموعــة 
ــي  االئتمــان المصرفــي للشــركات والقــروض المشــتركة بالبنــك االهل
المصــري، حيــث قــام باســتحداث ادارات واليــات جديــدة لتطويــر اداء 
القطــاع ادت الــى تحقيــق المســتهدفات المطلوبــة. شــغل الشــافعي 
عضويــه اللجنــة التنفيذيــة بالبنــك األهلــي بــدء مــن يونيــو 2016، الــى 
جانــب عضويــه مجلــس إدارة شــركة األهلــي كابيتــال القابضــة والتــي 
تعــد ذراع االســتثمار الرئيســية للبنــك األهلــي المصــري، وعضويــه 
لجنــه  ورئيــس  التمويلــي  للتأجيــر  األهلــي  شــركة  إدارة  مجلــس 

ــا. ــر به المخاط

 واكتســب الشــافعي خبــرات متنوعــة فــي مختلــف مجــاالت االئتمــان 
واالســتثمار مــن خــالل اعــوام طويلــة قضاهــا في أروقــة كبــري البنوك 

الدوليــة متعــددة الجنســيات داخــل مصــر وخارجهــا تمثــل ابرزهــا فــي 
بنــك باركليــز والــذي شــغل فيهــا الشــافعي عــدة مناصــب اداريــة فــي 
مختلــف المناطــق الجغرافيــة مــا بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وقــارة افريقيــا خــالل اعــوام )2016-2008(، وكان آخــر منصــب لــه هــو 
ــة  ــي إلدارات االئتمــان للشــركات و المؤسســات المالي الرئيــس اإلقليم
بباركليــز فــي مصــر، كينيــا وتانزانيــا كمــا كان عضــو فــي اللجنــة 
والخدمــات  للشــركات  افريقيــا  باركليــز  مجموعــة  فــي  التنفيذيــة 
ــتثمار  ــان واالس ــا لالئتم ــادة العلي ــق القي ــي فري ــو ف ــة وعض المصرفي

ــا. ــوب أفريقي ــي جوهانســبرج بجن ــا ف ــز أفريقي لباركلي

ــس ادارة  ــب رئي ــب نائ ــدة منص ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــى بدول وتول
ــالل  ــروب خ ــيتي ج ــة س ــي بمجموع ــركات الدول ــاع الش ــل بقط التموي
اعــوام )2008-2006(، ونائــب رئيــس بقطــاع الشــركات ببنــك المشــرق 
خــالل اعــوام )2006-2003(. كمــا تولــى مناصــب مختلفــة بــإدارات 
االئتمــان بمجموعــة ســيتي جــروب مصــر خــالل اعــوام )2000-2003( 

ــوام )1994-1998(. ــالل اع ــي خ ــي س ــش اس ب ــك ات وبن

فقــط،  المصرفــي  القطــاع  علــي  الشــافعي  عمــل  يقتصــر  ولــم   
بــل امتــدت خبرتــه لتشــمل قطاعــات أخــري، حيــث شــغل منصــب 
ــي  ــر التمويل ــة للتأجي ــركة الدولي ــي الش ــان ف ــويق واالئتم ــر التس مدي
)INCOLEASE( والــذي قضــي فيهــا عاميــن كعضــو أساســي فــي 
ــالء  ــظ العم ــداد محاف ــت بإع ــي قام ــية الت ــل الرئيس ــة العم مجموع

ووضــع السياســات االئتمانيــة.

 جديــر بالذكــر أنــه اجتــاز برنامــج التدريــب التنفيــذي )دورة االئتمــان 
المصرفــي Credit Course( خــالل فتــرة عملــه فــي بنــك اتــش اي بــي 
ــوم  ــاد والعل ــوس االقتص ــي بكالوري ــرو عل ــل عم ــي )HSBC(، وحص س

ــرة. ــة القاه ــن جامع ــية م السياس

االستاذ / عمرو الشافعي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي

ــذي   ــس اإلدارة التنفي ــس مجل ــب رئي ــب نائ ــازي منص ــازم حج ــغل ح يش
ببنــك القاهــرة منــذ عــام 2018  ،  يتمتــع  حجــازي  بخبــرة تربــو علــى ٣٠ 
عاًمــا فــي القطــاع المصرفــي، وخاصــة أنشــطة التجزئــة والمشــروعات 
ــي، كمــا  ــج العرب ــرة والمتوســطة داخــل مصــر وفــي دول الخلي الصغي
ــات،  ــر والعملي ــاالت إدارة المخاط ــي مج ــة ف ــرات متراكم ــى بخب يحظ
ــة مجلــس إدارة شــركة النصــر لإلســكان  ــا عضوي ويشــغل حجــازي أيًض
ــر, باإلضافــة إلــى شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة  والتعمي
ــك  ــة لبن ــركات التابع ــدى الش ــي اح ــة وه ــن و الحراس ــات« لألم »حراس
القاهــرة بالمشــاركة مــع إحــدى الجهــات الســيادية بهــدف توفيــر 

ــه . ــر مالي ــة والغي خدمــات األمــن للمؤسســات المالي

وقبــل انضمامــه لبنــك القاهــرة، شــغل حجــازي منصــب الرئيــس 
التنفيــذي لقطــاع التجزئة المصرفية والشــركات الصغيرة والمتوســطة 
ــا  ــى إدارة ٤٣٠ فرًع ــث تول ــن، حي ــي المصــري لمــدة عامي ــك األهل بالبن
وفريــق عمــل يزيــد قوامــه عــن 10 آالف موظــف. وخــالل تلــك الفتــرة، 
كان حجــازي مشــاركا فــي وضــع االســتراتيجيات للبنــك واعــادة هيكلــة 
قطــاع الشــركات المتوســطة والصغيــرة. وشــغل حجــازي أيًضــا منصــب 
ــي  ــورك انترناشــونال« فــرع مصــر، وه الرئيــس التنفيــذي لشــركة »نت

الشــركة اإلماراتيــة الرائــدة فــي حلــول الدفــع اإللكترونــي، حيــث عمــل 
علــى صياغــة الخطــط االســتراتيجية للشــركة وتعزيــز كفــاءة العمليــات 
ــة  ــازي مجموع ــرأس حج ــك، ت ــل ذل ــة. قب ــم الربحي ــغيلية وتعظي التش
ــالل  ــل خ ــر وعم ــز مص ــك باركلي ــي بن ــروع ف ــة والف ــة المصرفي التجزئ
تلــك الفتــرة علــى تطويــر الحلــول البنكيــة التــي تقدمهــا شــبكة فــروع 

البنــك للعمــالء.

ــة المصرفيــة  وقبــل ذلــك ب ٦ ســنوات، رأس حجــازي مجموعــة التجزئ
التــي شــهدت  بالبنــك األهلــي المصــري وهــي الفتــرة  والفــروع 
إعــادة هيكلــة قطــاع التجزئــة، ووضــع اســتراتيجيات لتطويــر المنتجــات 
ــر فــروع البنــك، وغيرهــا مــن األنشــطة.  والمبيعــات والخدمــات وتطوي
ــك  ــروع بالبن ــة والف ــاع التجزئ ــس قط ــب رئي ــازي منص ــى حج ــا تول كم
ــروع  ــاع الف ــرأس قط ــك ت ــل ذل ــي 2007، 2008 وقب ــن عام ــي بي العرب
ــث  ــي 2005 و2007، حي ــن عام ــر بي ــي قط ــد ف ــي المتح ــك األهل بالبن
قــدم توصيــات بإجــراء تغيــرات جوهريــة أثمــرت عــن تحســن مؤشــرات 
األداء التشــغيلي للبنــك، فضــاًل عــن عقــد العديــد مــن الشــراكات ممــا 

ــك. ــوقية للبن ــة الس ــة الحص ــي تنمي ــاهم ف س

وتولــى حجــازي أيًضــا منصــب نائــب الرئيــس ومديــر المخاطر التشــغيلية 
ــة  ــي صياغ ــوري ف ــدور مح ــام ب ــث ق ــي، حي ــاد الوطن ــك االتح ــي بن ف
المخاطــر. كمــا عمــل مديــًرا  بــإدارة  الخاصــة  البنــك  اســتراتيجيات 
ــام  ــث ق ــارات، حي ــارترد اإلم ــتاندرد تش ــك س ــي بن ــول ف ــات األص لمبيع
ــة  ــى تنمي ــرف عل ــرة وأش ــالء مباش ــة للعم ــات موجه ــر منتج بتطوي
وتطويــر محفظــة أعمــال البنــك، كمــا ســاهم فــي تنميــة نشــاط 
التجزئــة المصرفيــة بالبنــك. واســتهل حجــازي مســيرته المهنيــة فــي 
بنــك المشــرق حيــث ترقــى فــي عــدة مناصــب كان آخرهــا مديــر احــد 

ــنوات. ــده ٤ س ــك لم ــروع البن ف

االستاذ / حازم حجازي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي
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ــر  ــى بنــك القاهــرة كعضــو مجلــس إدارة غي انضــم أشــرف بكــري إل
تنفيــذي فــي 1 ينايــر 2018، وهــو يحظــى بخبــرة واســعة تربــو 
وسلســلة  العامــة  اإلدارة  بمجــاالت  العمــل  مــن  عاًمــا   27 علــى 
ــد بالعديــد مــن الشــركات متعــددة الجنســيات، حيــث  اإلمــداد والتوري
يشــغل منصــب العضــو المنتــدب لشــركة يونيليفــر مشــرق إلــى 
جانــب عضويتــه بالفريــق القيــادي ألســواق شــمال أفريقيــا والشــرق 

ــط. األوس

األكاديمــي  الســلك  فــي  المهنيــة  حياتــه  بكــري  اســتهل  وقــد 
ــر  ــي مص ــة ف ــات الهندس ــدى كلي ــًدا بإح ــث كان معي ــام 1992، حي ع
 .1993 عــام  جامبــل  آنــد  بروكتــر  بشــركة  للعمــل  انتقالــه  قبــل 
6 ســنوات  أمضــى  حيــث  الســعودية  إلــى  بكــري الحًقــا  وانتقــل 

االستاذ / أشرف بكري
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

انضمــت أمــل عصمــت إلــى مجلــس إدارة بنــك القاهــرة كعضــو 
مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي فــي األول مــن ينايــر 2018، وهــي تحظــى 
بخبــرة مصرفيــة تربــو علــى 26 عاًمــا أمضــت معظمهــا مــع مؤسســة 
ســيتي جــروب فــي الشــرق األوســط. وفــي آخــر مهامهــا مــع ســيتي 
ــة للشــرق  جــروب ترأســت عصمــت مجموعــة إدارة المخاطــر اإلقليمي
األوســط خــالل الفتــرة مــن عــام 2006 إلــى عــام 2016، وذلــك بعــد أن 
ــرق  ــة للش ــر اإلقليمي ــة المخاط ــس مجموع ــب رئي ــب نائ ــغلت منص ش
األوســط لــدى ســيتي جــروب البحريــن مــن عــام 2005 إلــى عــام 2006. 
والتحقــت أمــل بســيتي بنــك فــي القاهــرة عــام 1997 كمديــرة تمويــل 
ــم انضمــت فــي عــام  ــل الشــركات الكبــرى، ث شــركات فــي إدارة تموي
2003 إلــى إدارة المخاطــر كرئيــس قســم تحليــل مخاطــر االئتمــان 

االستاذة  / أمل عصمت 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

المصرفــي. وقبــل التحاقهــا بســيتي بنــك مصــر، عملــت عصمــت 
ــك  ــي البن ــاريع ف ــل المش ــن تموي ــئولة ع ــنوات كمس ــدة 3 س لم
المصــري لتنميــة الصــادرات. وباإلضافــة إلــى مســيرتها المصرفية 
التــي تركــزت فــي معظمهــا فــي االئتمــان والتمويــل المصرفــي 
للشــركات الكبــرى وإدارة المخاطــر، قامــت عصمــت بإجــراء العديــد 
مــن عمليــات التدقيــق فــي عــدد مــن الفــروع التابعــة لمؤسســة 

ســيتي جــروب فــي أفريقيــا والشــرق األوســط ولنــدن. 

الماليــة  العلــوم  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  أمــل  حصلــت 
ــة مــن جامعــة برمنجهــام بالمملكــة المتحــدة،  ــة الدولي والبنكي
وهــي حاصلــة أيًضــا علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة 

ــرة. ــة القاه ــن جامع ــة م الكيميائي

إلــى جانــب  التصنيــع،  للعمــل فــي مهــام متفرقــة بقطــاع 
ــا  ــي بريطاني ــه ف ــهدت عمل ــة ش ــة ودولي ــام إقليمي ــه مه تولي
وفرنســا لمتابعــة أحــد مشــروعات الدمــج فــي الشــرق األوســط 
ــام 1999  ــي ع ــر ف ــى مص ــري إل ــاد بك ــتان. وع ــا وباكس وأفريقي
لينضــم لشــركة يونيليفــر مصــر كمديــر ألحــد مصانعهــا، ثــم 
ــه  انضــم إلــى مجلــس إدارة الشــركة فــي عــام 2001 مــع تولى
ــى  ــه إل ــل انضمام ــك قب ــد، وذل ــداد والتوري ــاع اإلم ــة قط رئاس
اإلدارة العامــة للشــركة فــي عــام 2006 لتولــي رئاســة أعمــال 
ــام  ــن ع ــر م ــي يناي ــراق. وف ــام والع ــواق الش ــي أس ــركة ف الش
ــط  ــرق األوس ــة الش ــس إدارة منطق ــري لمجل ــم بك 2009، انض
ــداد  ــلة اإلم ــس لسلس ــب الرئي ــح نائ ــث أصب ــا، حي ــمال أفريقي وش
والتوريــد فــي 20 دولــة تمتــد مــن اإلمــارات شــرًقا إلــى المغــرب 

ــا.  غرًب

وفــي عــام 2014، تــم تعييــن بكــري عضــًوا منتدًبــا لقيــادة 
ومقرهــا  المشــرق  منطقــة  فــي  كاملــة  الشــركة  أنشــطة 
مصــر. كمــا يشــغل بكــري حالًيــا منصــب الرئيــس المشــارك 
األمريكيــة  التجــارة  غرفــة  فــي  والصناعــة  التجــارة  للجنــة 
بمصــر، وهــو عضــو فــي لجنــة تنميــة التجــارة الداخليــة ورئيــس 

التجميــل. لمســتحضرات  التصديــري  المجلــس 
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يشــغل الدكتــور رامــي البرعــي منصــب الشــريك المديــر لمكتــب 
مزاولــة  رخصــة  البرعــي  ويمتلــك  وشــركاه«.  »البرعــي  المحامــاة 
مهنــة المحامــاة فــي مصــر وواليــة نيويــورك األمريكيــة، حيــث يقــدم 
االستشــارات القانونيــة حــول المعامــالت التجاريــة والشــركات والبنــوك 
وصفقــات التمويــل. كمــا يشــغل حالًيــا عضويــة مجلــس إدارة بنــك 
ــريًكا  ــك ش ــل ذل ــي قب ــا. وكان البرع ــدي فارم ــركة هول ــرة وش القاه
بمكتــب محامــاة ســري الديــن وشــركاه، كمــا عمــل مستشــاًرا قانونًيــا 
ــب الرئيــس  ــا منصــب نائ ــي، وشــغل أيًض ــي بالبنــك الدول للقطــاع المال
لالستشــارات القانونيــة فــي شــركة المســتثمر الوطنــي )أبــو ظبــي(، 
ظبــي  أبــو  ببنــك  أول  قانونــي  مستشــار  منصــب  إلــى  باإلضافــة 
الوطنــي. وقبــل ذلــك عمــل البرعــي كمحاضــر مســاعد بجامعــة لنــدن 
وجامعــة كويــن مــاري وكليــة ويســتفيلد، كمــا عمــل محاضــًرا مســاعًدا 
بجامعــة ســاوثرن ميثوديســت بواليــة تكســاس األمريكيــة، ومحاضــًرا 
فــي األخالقيــات وتضــارب المصالــح ودورات الكتابــة القانونيــة فــي 

ــي المســتمر.  ــم القانون ــن، وبرنامــج التعلي ــن األميركيي ــة المحامي نقاب
ــة  ــة األمريكي ــل بالجامع ــون العم ــر لقان ــي كمحاض ــل البرع ــا عم كم
فــي القاهــرة، وقــدم أيًضــا محاضــرات فــي القانــون التجــاري والعقــود 
ضمــن برنامــج ماجســتير إدارة األعمــال الخــاص بالكليــة العليــا للعلــوم 
ــن  ــي ضم ــر البرع ــد اختي ــا )ESLSCA(. وق ــة بفرنس ــة التجاري التطبيقي
قائمــة دوريــة »Lawyer Monthly« ألبــرز 100 محامــي علــى مســتوى 

ــروعات.  ــل المش ــال تموي ــي مج ــم ف العال

حصــل البرعــي علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة لنــدن عــن رســالته 
»إفــالس الشــركات العابــرة للحــدود«، وماجســتير القانــون مــن جامعــة 
ســاوثرن  جامعــة  مــن  القانــون  وماجســتير  البريطانيــة،  وارويــك 
ميثوديســت بواليــة تكســاس األميركيــة، وليســانس الحقــوق مــن 
جامعــة باريــس 1 بانتيــون ســوربون، وليســانس الحقــوق مــن جامعــة 

ــرة. القاه

د. رامي البرعي 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

ــس إدارة  ــو مجل ــرة كعض ــك القاه ــى بن ــالم إل ــه س ــر وجي ــم تام انض
ــس اإلدارة  ــس مجل ــا رئي ــو أيًض ــر 2018، وه ــي 1 يناي ــذي ف ــر تنفي غي
والمســاهم الرئيســي بمجموعــة برايــم القابضــة. ويشــغل ســالم 
ــد مــن الشــركات االســتثمارية، ومــن  ــا رئاســة مجلــس إدارة العدي حالًي
ــا  ــم فارم ــاوالت، وبراي ــرة للمق ــاء، والقاه ــم لإلنش ــروزا براي ــا كوب بينه
ــم فــودز للمنتجــات الغذائيــة،  ــن، وبراي ــم للتعدي للتجــارة الدوليــة، وبراي
وبرايــم تــورز للســياحة، وشــركة »Data Misr« لحلــول التحــول الرقمــي، 
ــركة  ــاز، وش ــط والغ ــن النف ــب ع ــركة »Royal Resources« للتنقي وش
ــدة فــي  ــم فارمــا« للتجــارة الدوليــة الرائ ــد«، وشــركة »براي ــم تري »براي
تصديــر دواء التهــاب الكبــد الفيروســي ســي والجهــة المنظمــة 

ــرض.  ــن بالم ــة للمصابي ــياحة العالجي ــور« للس ــد كي ــور آن ــج »ت لبرنام

قــام ســالم بالعديــد مــن األدوار القياديــة فــي مجتمــع األعمــال علــى 
الصعيديــن المحلــي واإلقليمــي، حيث شــغل رئاســة لجنة المســتثمرين 

األجانــب بالغرفــة التجاريــة الســعودية، وعضويــة مجلــس إدارة مجلــس 
األعمــال المصــري الســعودي ومجلــس األعمــال المصــري اإلماراتــي، 
وعضويــة مجلــس إدارة الغرفــة التجاريــة الكنديــة بالقاهــرة. كمــا 
شــارك ســالم فــي العديــد مــن األنشــطة الخيريــة العامــة، تركيــًزا علــى 
مجــال التخطيــط والتنميــة الشــاملة وتحديــًدا مشــروعات الشــباب، 
ــباب  ــم الش ــة بدع ــروعك« المعني ــادرة »مش ــيس مب ــادر بتأس ــث ب حي
مــن أصحــاب المشــروعات الصغيــرة ومســاعدتهم علــى تطويرهــا. 
وُيعــد ســالم أحــد المتحدثيــن المنتظميــن بمركــز اإلمــارات للدراســات 

ــام 2012.  ــذ ع ــتراتيجية من االس

وقــد حصــل ســالم علــى العديــد مــن الجوائــز التقديريــة علــى الصعيدين 
المحلــي والدولــي، مــن بينهــا شــهادة تقديــر مــن المجلس العســكري 
المصــري تقديــًرا لــدوره فــي دعــم الشــباب لتنفيــذ مشــروعاتهم 
ــزة  ــي، وجائ ــروع وطن ــل مش ــي ألفض ــز العرب ــزة التمي ــة، وجائ التنموي
ــزة  ــل، وجائ ــي العم ــي ف ــن التفان ــة ع ــد اإلماراتي ــيخ زاي ــة الش مؤسس
ــة  مــن مركــز اإلمــارات للدراســات السياســية واالســتراتيجية، والعضوي
الفخريــة مــن الجمعيــة الســعودية للعمــل التطوعــي، وجائــزة مبــادرة 
الشــيخ صالــح كامــل للخدمــة المجتمعيــة، والميداليــة الســعودية 

ــع. ــة المجتم ــي وخدم ــل التطوع للعم

ــائية  ــة اإلنش ــي الهندس ــوس ف ــهادة البكالوري ــى ش ــالم عل ــل س حص
1995، وحصــل أيًضــا علــى عــدة  مــن جامعــة عيــن شــمس عــام 

دبلومــات فــي إدارة وتطويــر األعمــال.

االستاذ / تامر وجيه سالم  
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  
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ــر  ــس إدارة غي ــو مجل ــرة كعض ــك القاه ــى بن ــند إل ــام س ــم هش انض
تنفيــذي فــي مــارس 2018. ويتمتــع ســند بخبــرة تربــو علــى 32 عاًمــا 
ــة  ــه العملي ــى خبرات ــة إل ــات، إضاف ــا المعلوم ــاع تكنولوجي ــي قط ف
فــي مجــاالت التخطيــط ونظــم الشــركات وهــو يحظــى بدرايــة عميقــة 
ــة، وال  ــة المتنوع ــات االقتصادي ــة والقطاع ــواق اإلقليمي ــة األس بحرك
ســيما قطــاع تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات. ويشــغل ســند حالًيــا 
منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة »إيجابــي« 
ــدة فــي  ــي اشــترك فــي تأسيســها عــام 2006، وهــي شــركة رائ الت
ــطتها  ــي أنش ــات وتغط ــا المعلوم ــول تكنولوجي ــات وحل ــم خدم تقدي
عــدة مناطــق إقليميــة مــن بينهــا مصــر والســعودية واإلمــارات. 
ــة  ــرى متخصص ــركة أخ ــي وش ــب فن ــركة تدري ــا ش ــند أيًض ــس س وأس
فــي توفيــر الخدمــات والحلــول التكنولوجيــة لقطــاع الخدمــات الماليــة 

ــوك. والبن

ــدوق  ــس إدارة صن ــة مجل ــند عضوي ــغل س ــك، يش ــى ذل ــة إل باإلضاف
وعضويــة  رئاســة  ســابًقا  شــغل  كمــا   ،)TDF( التكنولوجيــا  تنميــة 
مجلــس إدارة غرفــة صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وأيًضا 
ــا المعلومــات  ــة صناعــة تكنولوجي ــة تنمي ــة مجلــس إدارة هيئ عضوي
ــغل  ــات. ويش ــا المعلوم ــاالت وتكنولوجي ــوزارة االتص ــة ل )ITIDA( التابع
ســند حالًيــا عضويــة غرفــة التجــارة األمريكيــة بمصــر وعضويــة قســم 

ــا.  ــع له ــاالت« التاب ــات واالتص ــم المعلوم »نظ

ــدب  ــو المنت ــملت العض ــب ش ــدة مناص ــابق ع ــي الس ــند ف ــى س تول
ــر العــام  ــة، والمدي ــة للخدمــات اإلقليمي ــات وراي ــة للبرمجي لشــركة راي
لشــركة رايــة للحلــول المتكاملــة، والمديــر العــام لشــركة STS لحلــول 

ــات.  ــا المعلوم ــات تكنولوجي وخدم

البكالوريــوس فــي هندســة  حصــل هشــام ســند علــى شــهادة 
ــتكمل  ــا س ــمس، كم ــن ش ــة عي ــن جامع ــات م ــاالت واإللكتروني االتص
البرنامــج التدريبــي المتخصــص للتخطيــط االســتراتيجي للقيــادات 
التنفيذيــة بكليــة إدارة األعمــال التابعــة لجامعــة هارفــارد األمريكيــة 

ــام 2004. ــي ع ف

االستاذ / هشام سند
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

انضــم وائــل زيــادة إلــى بنــك القاهــرة كعضــو مجلــس إدارة غيــر 
ــى  ــو عل ــرة ترب ــادة بخب ــع زي ــام 2018. ويتمت ــر ع ــي 1 يناي ــذي ف تنفي
عقديــن مــن العمــل فــي أســواق المــال بمنطقــة الشــرق األوســط، 
وهــو مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة شــركة زيــال كابيتــال لالســتثمار 
ــن  ــدد م ــة ع ــغل عضوي ــا يش ــة، كم ــواق المنطق ــي أس ــطة ف النش
المالــي وغيــر  القطاعيــن  العاملــة فــي  الشــركات والمؤسســات 

ــي.  المال

ــادة منصــب رئيــس  قبــل تأسيســه زيــال كابيتــال لالســتثمار، شــغل زي
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة المجموعــة الماليــة 
هيرميــس فاينانــس، باإلضافــة إلــى عضويتــه فــي اللجنــة التنفيذيــة 
للمجموعــة الماليــة هيرميــس القابضــة، حيــث تولــى مســئولية 
صياغــة الــرؤى والخطــط الخاصــة بتوســعات الشــركة فــي قطــاع 
ــة  ــتراتيجية متكامل ــار اس ــي إط ــك ف ــي، وذل ــر المصرف ــل غي التموي

ــواق  ــطة أس ــى أنش ــاد عل ــن االعتم ــد م ــل والح ــادر الدخ ــع مص لتنوي
ــة. ــال المتقلب الم

ــادة قبــل ذلــك رئاســة قطــاع البحــوث بالمجموعــة الماليــة  تولــى زي
هيرميــس القابضــة بيــن عامــي 2008و 2014، وهــو القطــاع الحائــز 
ــا  ــتثمار محلًي ــوث االس ــاالت بح ــي مج ــز ف ــن الجوائ ــد م ــى العدي عل
ــة  ــورات جوهري ــرة تط ــك الفت ــالل تل ــم خ ــهد القس ــث ش ــا، حي ودولًي
لتشــمل  البحثيــة  التغطيــة  بنطــاق  التوســع  بينهــا  عديــدة مــن 
ــن  ــاًل ع ــرات، فض ــدار 3 م ــي بمق ــه البحث ــة إنتاج ــة ومضاعف 12 دول
الخدمــة  مســتوى  لتعزيــز  رقميــة  منصــات  وتطويــر  اســتحداث 
ــد  ــادة بســجل اســتثماري حافــل بالعدي المقدمــة للعمــالء. ويزخــر زي
مــن النجاحــات علــى الصعيديــن المحلــي واإلقليمــي، ومــن بيــن ذلــك 
ــون  ــا فوداف ــة وأبرزه ــات األولي ــن الطروح ــد م ــر العدي ــم وتطوي تقيي
مصــر، ومجموعــة إعمــار مولــز، ومجموعــة طلعــت مصطفــى، 
والشــركة المصريــة لالتصــاالت، وشــركة بالــم هيلــز، والشــركة العربية 
لألســمنت، وكذلــك صنــدوق اإلمــارات ريــت وهــو أكبــر صنــدوق 

ــي.  ــم العرب ــي العال ــاري ف ــتثمار العق لالس

الجامعــة  مــن  البكالوريــوس  شــهادة  علــى  زيــادة  وائــل  حصــل 
بالقاهــرة. األمريكيــة 

االستاذ / وائل زيادة 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
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يشــغل طــارق فايــد منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
ــرز خبــراء القطــاع المصرفــي فــي مصــر  لبنــك القاهــرة، وهــو مــن أب
ــال اإلدارة  ــي أعم ــا ف ــن 32 عاًم ــر م ــة ألكث ــه المتراكم ــل خبرات بفض
ــركات  ــة للش ــات المصرفي ــك الخدم ــر وكذل ــة وإدارة المخاط المصرفي

ــتثمار. ــوك االس ــات بن وخدم

وإلــى جانــب رئاســته لبنــك القاهــرة، يشــغل فايــد أيًضــا منصــب عضــو 
المصــارف  اتحــاد  إدارة  بنــوك مصــر ومجلــس  اتحــاد  إدارة  مجلــس 
ــر  ــان مخاط ــركة ضم ــس اإلدارة بش ــة مجل ــب عضوي ــى جان ــة، إل العربي
االئتمــان )CGC(، وشــركة كايــرو للتأجيــر التمويلــي )CLC(، وهي الشــركة 

ــي.  ــر المصرف ــل غي ــي مجــال التموي ــك القاهــرة ف التابعــة لبن

المصرفــي  المعهــد  إدارة  مجلــس  عضويــة  حالًيــا  فايــد  ويشــغل 
ــاري،  ــل العق ــم التموي ــي ودع ــكان االجتماع ــدوق اإلس ــري وصن المص
وكذلــك البورصــة والجمعيــة العموميــة للشــركة القابضــة للمطــارات 

ــة. ــة المصري ــرف التجاري ــام للغ ــاد الع ــة واالتح ــة الجوي والمالح

ــي  ــنوات ف ــد 10 س ــى فاي ــرة، أمض ــك القاه ــة بن ــه رئاس ــل تولي وقب
البنــك المركــزي، وقــام بتولــي مســئولية اإلشــراف علــى إدارات الرقابة 
المكتبيــة، ومراقبــة المخاطــر الكليــة وغيرهــا، حيــث عمــل علــى 
ــه  ــرة عمل ــالل فت ــا. وخ ــل معه ــر والتعام ــد المخاط ــات لرص ــع آلي وض
ــا،  ــي أدائه ــة ف ــة نوعي ــات نقل ــن القطاع ــد م ــهدت العدي ــك، ش بالبن
ــع  ــراف ورف ــة واإلش ــدات الرقاب ــة وح ــادة هيكل ــى إع ــل عل ــد عم فق
مســتواها لتتوافــق مــع معاييــر اإلشــراف الدوليــة ومتطلبــات اتفاقيــة 
بــازل، إلــى جانــب تطويــر أســاليب فعالــة لتقييــم المخاطــر واســتحداث 
أدوات اإلنــذار المبكــر مثــل اختبــارات الضغــط ونمــاذج التصنيــف التــي 
تتيــح للبنــك رصــد مختلــف أنــواع المخاطــر والتعامــل معهــا. وكان 
ــن  ــادر ع ــي الص ــتقرار المال ــر االس ــتحدث تقري ــن اس ــا أول م ــد أيًض فاي
البنــك المركــزي عــام 2016. كمــا شــكل فايــد أحــد أبــرز أعضــاء فريــق 
المفاوضيــن الــذي شــكله البنــك المركــزي عــام 2016 للتفــاوض مــع 
ــذي منحــه الصنــدوق لمصــر  ــي حــول القــرض ال صنــدوق النقــد الدول

ــة.  ــاه الحكوم ــذي تتبن ــادي ال ــالح االقتص ــج لإلص ــم برنام لدع

االستاذ / طارق فايد
رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي

وقــام فايــد بتمثيــل البنــك المركــزي المصــري أمــام العديــد مــن 
المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة، ومــن بينهــا فريــق عمــل االســتقرار 
ــة  ــات المالي ــس الخدم ــي ومجل ــد العرب ــدوق النق ــع لصن ــي التاب المال
ــة  ــة العمومي ــة والجمعي ــي للتنمي ــك األفريق اإلســالمية )IFSB(، والبن
للشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر، إلــى جانــب شــغله عضويــة اللجنــة 
ــد  ــام فاي ــك األدوار، ق ــى تل ــة إل ــوال. وباإلضاف ــترداد األم ــة الس الوطني
بتمثيــل البنــك المركــزي كعضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي فــي عــدد 
ــة،  ــة تحــول وإعــادة هيكل ــة التــي تمــر بمرحل مــن المؤسســات المالي
ومــن بينهــا البنــك الزراعــي المصــري، والمصــرف المتحــد، والمصــرف 

ــي. ــي الدول العرب

ــام  ــر الع ــب المدي ــد منص ــغل فاي ــزي، ش ــك المرك ــه بالبن ــل عمل وقب
ورئيــس مجموعــة المخاطــر فــي المصــرف العربــي الدولــي بالقاهــرة. 
وقبــل التحاقــه بالمصــرف العربــي الدولــي، شــغل فايــد منصــب رئيــس 

ــعودية.   ــة الس ــامبا المالي ــة س ــق بمجموع ــة والتدقي المراجع

التمويــل  لقطــاع  الرئيــس  نائــب  منصــب  أيًضــا  فايــد  وشــغل 
واالســتثمار للشــركات فــي ســيتي بنــك بالقاهــرة واإلســكندرية، 
ــة  ــالل صياغ ــن خ ــك م ــوقية للبن ــة الس ــة الحص ــام بتنمي ــث ق حي
ــى  ــك، إل ــة وفقــًا لخطــط وأهــداف البن اســتراتيجية نمــو متكامل
لتلــك  التســويق  وخطــط  مبــادرات  وتطويــر  اســتحداث  جانــب 

ــالء.  ــن العم ــريحة م الش

حصــل طــارق فايــد علــى شــهادة البكالوريــوس مــن كليــة التجارة 
ــهادات  ــن الش ــد م ــى العدي ــة إل ــمس، باإلضاف ــن ش ــة عي بجامع
ــد برئاســة وحضــور  ــي االئتمــان وإدارة المخاطــر. كمــا قــام فاي ف
العديــد مــن الجــوالت الدراســية والنــدوات حــول الشــئون الماليــة 
ــك  ــل بن ــة مث ــة والدولي ــات الرقابي ــن الهيئ ــدد م ــة بع والمصرفي
ــي،  ــزي األوروب ــك المرك ــي، والبن ــي األمريك ــي الفيدرال االحتياط
التســويات  وبنــك  األلمانــي،  االتحــادي  والبنــك  إنجلتــرا،  وبنــك 

ــة. الدولي
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ــس اإلدارة  ــس مجل ــب رئي ــب نائ ــافعي منص ــرو الش ــى عم تول
ــه  ــند الي ــا اس ــر 2018، كم ــي يناي ــرة ف ــك القاه ــذي ببن التنفي
عضويــة مجلــس ادارة كل مــن الشــركة القابضــة للســياحة 
 )CLC( شــركة كايــرو للتأجيــر التمويلــي ،)HOTAC( والفنــادق
ــورت،  ــا بفرانكف ــر أوروب ــك مص ــرة، وبن ــك القاه ــة لبن المملوك

ــك ش.م.م. ــروة للتصكي ــركه ث ــرا ش ومؤخ

يتمتــع الشــافعي بخبــره كبيــره فــي مجــال ائتمــان الشــركات 
والخدمــات المصرفيــة واالســتثمارية، حيــث شــغل منصــب 
رئيــس مجموعــة االئتمــان المصرفــي للشــركات والقــروض 
ــتحداث  ــام باس ــث ق ــري، حي ــي المص ــك االهل ــتركة بالبن المش
ــق  ــى تحقي ــاع ادت ال ــر اداء القط ــدة لتطوي ــات جدي ادارات والي
ــة  ــه اللجن ــافعي عضوي ــغل الش ــة. ش ــتهدفات المطلوب المس
ــدء مــن يونيــو 2016، الــى جانــب  ــة بالبنــك األهلــي ب التنفيذي
القابضــة  كابيتــال  األهلــي  شــركة  إدارة  مجلــس  عضويــه 
والتــي تعــد ذراع االســتثمار الرئيســية للبنــك األهلــي المصــري، 
وعضويــه مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتأجيــر التمويلــي 

ــا. ــر به ــه المخاط ــس لجن ورئي

ــاالت  ــف مج ــي مختل ــة ف ــرات متنوع ــافعي خب ــب الش  واكتس
ــي  ــا ف ــة قضاه ــوام طويل ــالل اع ــن خ ــتثمار م ــان واالس االئتم
أروقــة كبــري البنــوك الدوليــة متعــددة الجنســيات داخــل 
مصــر وخارجهــا تمثــل ابرزهــا فــي بنــك باركليــز والــذي شــغل 
فيهــا الشــافعي عــدة مناصــب اداريــة فــي مختلــف المناطــق 
الجغرافيــة مــا بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وقــارة 
افريقيــا خــالل اعــوام )2016-2008(، وكان آخــر منصــب لــه هــو 
ــات  ــركات و المؤسس ــان للش ــي إلدارات االئتم ــس اإلقليم الرئي

ــو  ــا كان عض ــا كم ــا وتانزاني ــر، كيني ــي مص ــز ف ــة بباركلي المالي
افريقيــا  باركليــز  مجموعــة  فــي  التنفيذيــة  اللجنــة  فــي 
ــادة  ــق القي ــي فري ــة وعضــو ف للشــركات والخدمــات المصرفي
العليــا لالئتمــان واالســتثمار لباركليــز أفريقيــا فــي جوهانســبرج 

ــا. ــوب أفريقي بجن

وتولــى بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منصــب نائــب رئيــس 
ــيتي  ــة س ــي بمجموع ــركات الدول ــاع الش ــل بقط ادارة التموي
بقطــاع  رئيــس  ونائــب   ،)2006-2008( اعــوام  خــالل  جــروب 
الشــركات ببنــك المشــرق خــالل اعــوام )2006-2003(. كمــا 
ــإدارات االئتمــان بمجموعــة ســيتي  تولــى مناصــب مختلفــة ب
جــروب مصــر خــالل اعــوام )2003-2000( وبنــك اتــش اس بــي 

ــوام )1994-1998(. ــالل اع ــي خ س

 ولــم يقتصــر عمــل الشــافعي علــي القطــاع المصرفــي فقــط، 
بــل امتــدت خبرتــه لتشــمل قطاعــات أخــري، حيــث شــغل منصب 
مديــر التســويق واالئتمــان فــي الشــركة الدوليــة للتأجيــر 
التمويلــي )INCOLEASE( والــذي قضــي فيهــا عاميــن كعضــو 
أساســي فــي مجموعــة العمــل الرئيســية التــي قامــت بإعــداد 

محافــظ العمــالء ووضــع السياســات االئتمانيــة.

 جديــر بالذكــر أنــه اجتــاز برنامــج التدريــب التنفيــذي )دورة 
عملــه  فتــرة  خــالل   )Credit Course المصرفــي  االئتمــان 
ــي  ــرو عل ــل عم ــي )HSBC(، وحص ــي س ــش اي ب ــك ات ــي بن ف
جامعــة  مــن  السياســية  والعلــوم  االقتصــاد  بكالوريــوس 

القاهــرة.

االستاذ / عمرو الشافعي
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

التنفيذي

يشــغل حــازم حجــازي منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
ــع  حجــازي   ــذ عــام 2018  ،  يتمت التنفيــذي  ببنــك القاهــرة من
ــة  ــي، وخاص ــاع المصرف ــي القط ــا ف ــى ٣٠ عاًم ــو عل ــرة ترب بخب
ــل  ــطة داخ ــرة والمتوس ــروعات الصغي ــة والمش ــطة التجزئ أنش
بخبــرات  يحظــى  كمــا  العربــي،  الخليــج  دول  وفــي  مصــر 
ــغل  ــات، ويش ــر والعملي ــاالت إدارة المخاط ــي مج ــة ف متراكم
ــكان  ــر لإلس ــركة النص ــس إدارة ش ــة مجل ــا عضوي ــازي أيًض حج
والتعميــر, باإلضافــة إلــى شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة »حراســات« لألمــن و الحراســة وهــي احــدى الشــركات 
الجهــات  إحــدى  مــع  بالمشــاركة  القاهــرة  لبنــك  التابعــة 
الســيادية بهــدف توفيــر خدمــات األمــن للمؤسســات الماليــة 

ــه . ــر مالي والغي

وقبــل انضمامــه لبنــك القاهــرة، شــغل حجــازي منصــب الرئيس 
التنفيــذي لقطــاع التجزئــة المصرفيــة والشــركات الصغيــرة 
ــث  ــن، حي ــدة عامي ــري لم ــي المص ــك األهل ــطة بالبن والمتوس
تولــى إدارة ٤٣٠ فرًعــا وفريــق عمــل يزيــد قوامــه عــن 10 
آالف موظــف. وخــالل تلــك الفتــرة، كان حجــازي مشــاركا فــي 
ــة قطــاع الشــركات  ــك واعــادة هيكل وضــع االســتراتيجيات للبن
المتوســطة والصغيــرة. وشــغل حجــازي أيًضــا منصــب الرئيــس 
ــي  ــر، وه ــرع مص ــونال« ف ــورك انترناش ــركة »نت ــذي لش التنفي
الشــركة اإلماراتيــة الرائــدة فــي حلــول الدفــع اإللكترونــي، 
حيــث عمــل علــى صياغــة الخطــط االســتراتيجية للشــركة 
ــز كفــاءة العمليــات التشــغيلية وتعظيــم الربحيــة. قبــل  وتعزي
ــروع  ــة والف ــة المصرفي ــة التجزئ ــازي مجموع ــرأس حج ــك، ت ذل
فــي بنــك باركليــز مصــر وعمــل خــالل تلــك الفتــرة علــى تطويــر 

الحلــول البنكيــة التــي تقدمهــا شــبكة فــروع البنــك للعمــالء.

وقبــل ذلــك ب ٦ ســنوات، رأس حجــازي مجموعــة التجزئــة 
وهــي  المصــري  األهلــي  بالبنــك  والفــروع  المصرفيــة 
ــع  ــة، ووض ــاع التجزئ ــة قط ــادة هيكل ــهدت إع ــي ش ــرة الت الفت
اســتراتيجيات لتطويــر المنتجــات والمبيعــات والخدمــات وتطويــر 
فــروع البنــك، وغيرهــا مــن األنشــطة. كمــا تولــى حجــازي 
ــن  ــي بي ــك العرب ــروع بالبن ــة والف ــاع التجزئ ــس قط ــب رئي منص
عامــي 2007، 2008 وقبــل ذلــك تــرأس قطــاع الفــروع بالبنــك 
ــث  ــي 2005 و2007، حي ــن عام ــر بي ــي قط ــد ف ــي المتح األهل
ــن  ــن تحس ــرت ع ــة أثم ــرات جوهري ــراء تغي ــات بإج ــدم توصي ق
مؤشــرات األداء التشــغيلي للبنــك، فضــاًل عــن عقــد العديــد من 
الشــراكات ممــا ســاهم فــي تنميــة الحصــة الســوقية للبنــك.

ــر  ــر المخاط ــس ومدي ــب الرئي ــب نائ ــا منص ــازي أيًض ــى حج وتول
التشــغيلية فــي بنــك االتحــاد الوطنــي، حيث قــام بــدور محوري 
فــي صياغــة اســتراتيجيات البنــك الخاصــة بــإدارة المخاطــر. كما 
ــارترد  ــتاندرد تش ــك س ــي بن ــول ف ــات األص ــًرا لمبيع ــل مدي عم
للعمــالء  موجهــة  منتجــات  بتطويــر  قــام  حيــث  اإلمــارات، 
مباشــرة وأشــرف علــى تنميــة وتطويــر محفظــة أعمــال البنك، 
ــك.  ــة بالبن ــة المصرفي ــاط التجزئ ــة نش ــي تنمي ــاهم ف ــا س كم
واســتهل حجــازي مســيرته المهنيــة فــي بنــك المشــرق حيــث 
ترقــى فــي عــدة مناصــب كان آخرهــا مديــر احــد فــروع البنــك 

لمــده ٤ ســنوات.

االستاذ / حازم حجازي
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

التنفيذي
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ــى بنــك القاهــرة كرئيــس لقطــاع  ــة القصــار إل انضمــت هال
مخاطــر االئتمــان فــي عــام 2010، ثــم تولــت بعــد ذلــك 
  .2012 عــام  فــي  المخاطــر  مجموعــة  رئيــس  منصــب 
تشــغل الســيدة هالــه عضويــة العديــد مــن اللجــان فــي 
ــة األصــول والخصــوم،  ــة، ولجن ــة التنفيذي ــل: اللجن البنــك مث
شــغلت  كمــا  والمخاطــر.  االئتمــان  لجــان  مــن  وغيرهــا 
تنفيــذي فــي شــركة  إدارة غيــر  منصــب عضــو مجلــس 
ــتقل  ــس إدارة مس ــو مجل ــتثمار، وعض ــة لالس ــل القابض الني
ــا  ــن.  كم ــة للتأمي ــر القابض ــركة مص ــي ش ــذي ف ــر تنفي غي
تشــغل حالًيــا منصــب عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي فــي 

 .I-Score االئتمانــي  لالســتعالم  المصريــة  الشــركة 

ــر  ــد ألكث ــة تمت ــرة مصرفي ــا خب ــار لديه ــه القص ــيدة هال الس
ــان،  ــر االئتم ــركات، مخاط ــان الش ــمل ائتم ــًا، تش ــن 27 عام م
المعلومــات.  أمــن  ومؤخــرًا  المؤسســة  مخاطــر  إدارة 
ــوك  ــدة بن ــي ع ــل ف ــرة العم ــك القاه ــا لبن ــبق التحاقه يس

ــي  ــن ف ــت عامي ــث أمض ــة، حي ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ف
ــر  ــاع مخاط ــس لقط ــر كرئي ــالمي - مص ــي اإلس ــك أبوظب بن
االئتمــان وإدارة المحفظــة، وقبلهــا ســت ســنوات فــي بنــك 
المؤسســة العربيــة المصرفيــة - مصــر كرئيــس لقطــاع 
االئتمــان والمخاطــر. وأمضــت ثمــان ســنوات قبــل ذلــك فــي 
بنــك المشــرق – مصــر أغلبهــا فــي إدارة ائتمــان الشــركات.

البكالوريــوس  شــهادة  علــى  حاصلــة  القصــار  هالــة 
فــي االقتصــاد مــع تخصــص فرعــي فــي إدارة األعمــال 
القيــادة  وشــهادة  بالقاهــرة،  األمريكيــة  الجامعــة  مــن 
ــة هارفــارد لألعمــال بجامعــة هارفــارد.  ــة مــن كلي التنفيذي

االستاذة / هالة القصار
رئيس مجموعة المخاطر

ــبتمبر 2018  ــي س ــرة ف ــك القاه ــى بن ــي إل ــد عل ــم محم انض
مســتفيًدا  المــال،  وأســواق  الخزانــة  لمجموعــة  كرئيــس 
ــة  ــواق المالي ــة األس ــي تغطي ــا ف ــة 27 عاًم ــه البالغ ــن خبرت م
اللجنــة  عضــو  منصــب  أيًضــا  وشــغل  المحليــة.  و  الدوليــة، 
التنفيذيــة، ولجنــة األصــول وااللتزامــات، ولجــان االســتثمار فــي 
ــة  ــي غرف ــو ف ــب عض ــا منص ــغل حالًي ــا يش ــرة. كم ــك القاه بن
التجــارة األمريكيــة المصريــة، واالتحــاد العربــي للمتداوليــن 
Interarab Cambist Association )ICA(  فــي األســواق الماليــة

باإلضافــة إلــى ذلــك، فهــو نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، وعضــو 
ــن فــى االســواق  ــة للمتداولي ــة المصري ــس إدارة الجمعي مجل
ــي  ــر ف ــو محاض ــك، فه ــى ذل ــالوة عل ــر. وع ــة ACI مص المالي

.)EBI( ــري ــي المص ــد المصرف المعه

قبــل انضمامــه إلــى بنــك القاهــرة، شــغل علــي منصــب 
رئيــس مجموعــة أســواق المــال فــي البنــك الوطنــي القطــري 
األهلــي QNB، وخــالل هــذه الفتــرة، شــغل أيضــًا منصــب مديــر 
المحفظــة واالســتثمار فــي صنــدوق الموظفيــن بالبنــك قبــل 

ــة   ــالت الدولي ــة المعام ــا لغرف ــى QNB، كان رئيًس ــه إل انضمام
فــي البنــك األهلــي سوســيتيه جنــرال فــي القاهــرة، . وعلــى 
مــدار مســيرته وخبرتــه المهنيــة، حضــر علــي العديــد مــن 
النــدوات وورش العمــل فــي بيــوت االســتثمار الدوليــة الرائــدة 
فــي أوروبــا والخليــج، والتــي تغطــي موضوعــات مصرفيــة 

ــة.  ــة مختلف ومالي

ــي إدارة  ــوس ف ــهادة البكالوري ــى ش ــي عل ــد عل ــل محم حص
ــهادة  ــى ش ــل عل ــمس. و حص ــن ش ــة عي ــي جامع ــال ف اإلعم
القيــادة التنفيذيــة مــن كليــة هارفــارد لألعمــال فــى جامعــة 

ــة ــدة األمريكي ــات المتح ــارد بالوالي هارف

االستاذ / محمـد علي 
رئيس مجموعة الخزانة و 

أسواق المال
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يشــغل محمــد إبراهيــم حالًيــا منصــب رئيــس المجموعــة 
الماليــة لبنــك القاهــرة؛ حيــث يقــوم بــإدارة اعمــال مجموعــة 
الشــئون الماليــة للبنــك مــن خــالل اإلشــراف علــى قطــاع 
الرقابــة الماليــة و قطــاع العمليــات الماليــة وقطــاع التخطيــط 
ودعــم اتخــاذ القــرار كمــا أنــه عضــو اللجنــة التنفيذيــة بالبنــك. 
ــس  ــب رئي ــي ونائ ــب المال ــب المراق ــابقًا منص ــغل س ــد ش وق

ــك.  ــة للبن ــة المالي المجموع

المهــارات  مــن  متنوعــة  بمجموعــة  إبراهيــم  يتمتــع 
الحالــي  منصبــه  يحتاجهــا  التــي  االحترافيــة  والمميــزات 
ــة.  ــج الممكن ــل النتائ ــول ألفض ــك والوص ــة البن ــق رؤي لتحقي
قــد اكتســب إبراهيــم الكثيــر مــن الخبــرات فــي مجــال البنــوك 
مــن خــالل العمــل فــي العديــد مــن البنــوك الدوليــة والمحلية 
الكبــري ألكثــر مــن 21 عاًمــا فــي عــدة مجــاالت منهــا الرقابــة 
ــل  ــة والتخطيــط والتحلي ــر المالي ــة والمحاســبة والتقاري المالي
المالــي والعمليــات المصرفيــة فضــاًل عــن دوره فــي تطويــر 
األعمــال المصرفيــة. قبــل انضمامــه إلــى بنــك القاهــرة، 
ــك  ــي بن ــس ف ــب الرئي ــي، ونائ ــب المال ــب المراق ــغل منص ش

ــى 2018. ــام 2017 إل ــن ع ــا م ــاري وف التج

وقــد تولــى إبراهيــم فــي الســابق مجموعــة مــن المناصــب 
ــدت  ــن األدوار امت ــدد م ــام بع ــر؛ إذ ق ــز مص ــك باركلي ــي بن ف
لعشــر ســنوات حيــث انضــم إلــى باركليــز فــي عــام 2008 
ــاع  ــل لقط ــط والتحلي ــر التخطي ــس ومدي ــب الرئي ــاعد نائ كمس
المحللييــن  مــن  فريًقــا  قــاد  حيــث  ؛  المصرفيــة  التجزئــة 
المالييــن، وقــام بتطويــر االســتراتيجيات الماليــة. وتشــمل 
ــبة  ــاع  المحاس ــس قط ــس، ورئي ــب الرئي ــة نائ ــه الالحق مناصب
والتقاريــر الماليــة ، ورئيــس قطــاع التخطيــط والتحليــل المالي. 
قبــل ذلــك، أمضــى إبراهيــم ســبع ســنوات فــي ســيتي بنــك 
ــي  ــال ف ــط األعم ــر تخطي ــاعد مدي ــل كمس ــث عم ــر؛ حي مص

ــة.  ــة المصرفي ــة التجزئ مجموع

محمــد إبراهيــم حاصــل علــى شــهادة المحاســب اإلداري 
المعتمــد )CMA( ، كمــا أنــه حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس 

التجــارة فــي المحاســبة مــن جامعــة عيــن شــمس. 

االستاذ / محمد إبراهيم
 رئيس المجموعة المالية
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االستــراتيــجـيـــة
يتطلع بنك القاهرة لتحقيق أهدافه طويلة األجل من خالل تبني وتطبيق استراتيجية نمو متعددة 

المحاور لتحقيق نقلة ملموسة بأعماله ومكانته السوقية 

ــو  ــتراتيجية نم ــق اس ــام 2018 بتطبي ــذ ع ــرة من ــك القاه ــع بن اضطل
ــري  ــوق المص ــي الس ــه ف ــيخ مكانت ــرض ترس ــاور بغ ــددة المح متع
ــا  ــو م ــة، وه ــات المقدم ــات والخدم ــة المنتج ــع بباق ــك التوس وكذل
انعكــس بشــكل إيجابــي علــى قــدرة البنــك علــى توظيــف الفــرص 
ــات  ــاوز االضطراب ــه تج ــت ذات ــي الوق ــه وف ــة أعمال ــدة وتنمي الجدي
الســوقية خــالل عــام 2020 نظــًرا لتفاقــم أزمــة فيــروس كوفيد19-. 
وقــد نجــح البنــك فــي تحقيــق نتائــج مشــرفة علــى الصعيديــن 
المالــي والتشــغيلي مــع تجــاوز آثــار األزمــة بفضــل التركيــز الشــديد 
ــك  ــك وكذل ــطة البن ــات وأنش ــة لعملي ــج الرقمن ــط وبرام ــى خط عل
ــي  ــك يأت ــه وعــالوة علــى ذل ــق العمــل واالرتقــاء بقدرات ــة فري تنمي
الــدور الفعــال الــذي لعبــه مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة العليــا 
ــم  ــتراتيجية والتأقل ــق االس ــق بتطبي ــا يتعل ــرن فيم ــج م ــي نه بتبن
مــع تطــورات األحــداث. تلــك المرونــة وســرعة االســتجابة أتاحــت 
مراجعــة وتحديــث اســتراتيجية البنــك حســب الحاجــة وهــو مــا ســمح 

ــة. ــى أرض صلب ــب عل ــام الصع ــك الع ــام ذل ــرة باختت ــك القاه لبن

ــي  ــام الماض ــالل الع ــه خ ــى رأس أولويات ــرة عل ــك القاه ــع بن ــد وض وق
التعجيــل باســتراتيجية التحــول الرقمــي مــن أجــل تجهيــز البنيــة 
ــاءة  ــن كف ــد م ــدة والتأك ــات الجدي ــرح المنتج ــة وط ــغيلية الالزم التش
خطــط وتدابيــر اســتمرارية األعمــال طــوال فتــرة تفشــي الوبــاء. 
ــي ينفــرد بهــا  ــك بفضــل قــوة األســس التشــغيلية الت وقــد نجــح البن
ــه مــع تســجيل نمــو قــوي  ــه وأعمال فــي الحفــاظ علــى تنــوع منتجات
ارتفــاع ســنوي ٪17 وتنميــة قاعــدة  القــروض بمعــدل  بمحفظــة 
الودائــع بنســبة %8 خــالل عــام 2020. كمــا حافــظ البنــك علــى مكانتــه 
االيــرادات  اجمالــى  نمــت  حيــث  المصرفــي  القطــاع  طليعــة  فــي 
التشــغيلية بنســبة ٪19 وهــو إنجــاز بــارز فــي مواجهــة التحديــات التــي 

اكتنفــت عــام 2020.

وفــي إطــار رؤيتــه المتحفظــة للتأثيــر المحتمــل لفيــروس كوفيــد19- 
علــى الســوق بوجــه عــام، فضــل البنــك أن يتــوخ الحــذر فــي مخصصاتــه 
المحاســبية لعــام 2020، حيــث ضاعــف مخصصــات عــبء الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة إلــى 2.4 مليــار جنيه.مقابــل 844 مليــون جنيــه 
ــة  ــتيعاب أي ــة الس ــتعدادات الالزم ــاذ االس ــدف اتخ ــام 2019 به ــي ع ف
ــى  ــام عل ــالل الع ــية خ ــة رئيس ــك بصف ــز البن ــد رك ــة وق ــائر محتمل خس
ــتمرارية  ــن اس ــد م ــل والتأك ــال العام ــر رأس الم ــالء بتوفي ــم العم دع

ــة  ــول التمويلي ــم الحل ــرة تقدي ــك القاه ــل بن ــي واص ــم وبالتال أعماله
لعمــالء الشــركات وهــو مــا أثمــر عــن نمــو محفظــة قــروض الشــركات 

بواقــع ٪13 عــن العــام الســابق.

إجراءات مواجهة كوفيد19-
ــك القاهــرة بإقــرار وتطبيــق عــدد مــن السياســات واإلجــراءات  ــادر بن ب
الهادفــة لحمايــة صحــة وســالمة فريــق العمل فــي مواجهــة فيروس 
كوفيــد19-، وبالتالــي تبلــورت أولــى خطــوات البنــك فــي تشــكيل لجنــة 
ــر  ــد المخاط ــة وتحدي ــة لمناقش ــات يومي ــد اجتماع ــة وعق إلدارة األزم
ــد  ــة. وق ــك المحن ــاوز تل ــة لتج ــر الالزم ــات والتدابي ــتحداث السياس واس
ــى  ــة عل ــات حكومي ــات وهيئ ــدة جه ــع ع ــب م ــن كث ــة ع ــت اللجن عمل
رأســها البنــك المركــزي ووزارة الصحــة والســكان حيــث قامــت بإقــرار 
ــي  ــك وفروعــه ف ــر مقــرات البن ــة عب ــر االحترازي مجموعــة مــن التدابي

ــة.  أنحــاء الجمهوري

ــة  وتشــمل إجــراءات الســالمة التــي أقرهــا البنــك خفــض عــدد العمال
ــراءات  ــى إج ــديد عل ــرة والتش ــك القاه ــروع بن ــرات وف ــدة بمق المتواج
ــروع  ــرات والف ــب والمق ــع المكات ــم بجمي ــخصية والتعقي ــة الش النظاف
وتوفيــر الكمامــات الطبيــة والمطهــرات لجميــع الزائريــن وفريــق 
العمــل وكذلــك فــرض بعــض اإلجــراءات الراميــة لتقليــص الحاجــة 
للتوافــد علــى فــروع البنــك. وقــد اســتأنف البنــك تدريجيــًا حركــة العمــل 
ــة  ــي مراقب ــاون ف ــن دون ته ــروع، ولك ــة والف ــرات اإلداري ــل المق داخ
ــن  ــة م ــة المختص ــات الحكومي ــع الجه ــاور م ــب والتش ــن كث ــع ع الوض

ــك. ــوى للبن ــة قص ــل كأولوي ــق العم ــالمة فري ــن س ــد م ــل التأك أج

 التحول الرقمي 
ــأن رقمنــة األعمــال والخدمــات تمثــل المحــرك  يؤمــن بنــك القاهــرة ب
ــي  ــة ف ــة وخاص ــة المقبل ــالل المرحل ــك خ ــال البن ــو أعم ــي لنم الرئيس
ظــل التغيــرات الهائلــة التــي يمــر بهــا العالــم أســره، وبالتالــي تشــكل 
الرقمنــة ركيــزة أساســية مــن ركائــز اســتراتيجية البنــك وبمــا يتماشــى 
ــا  ــة وأثره ــة المصري ــا الدول ــي تتبناه ــي الت ــول الرقم ــدة التح ــع أجن م
المتوقــع علــى أهــداف الشــمول المالــي ضمــن اســتراتيجية التنميــة 
المســتدامة »رؤيــة مصــر 2030«. وعلــى هــذه الخلفيــة يتطلــع البنــك 
إلــى دمــج التكنولوجيــا الرقميــة الحديثــة بباقــة المنتجــات والخدمــات 
مــن أجــل تعزيــز العــروض المقدمــة للعمــالء وترســيخ مكانتــه الرائــدة 

ميــدان التحــريــر
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فيــروس  أزمــة  تفاقــم  ومــع  المصــري.  المصرفــي  القطــاع  فــي 
كوفيــد19- بــادر البنــك بالتعجيــل بتنفيــذ اســتراتيجية التحــول الرقمــي 
مــن أجــل التأكــد مــن توافــر البنيــة التقنيــة والتشــغيلية الالزمــة 
ــة  ــالمة وصح ــى س ــاظ عل ــي الحف ــال وبالتال ــتمرارية األعم ــان اس لضم
ــول  ــدة والحل ــات الجدي ــالء بالمنتج ــد العم ــك تزوي ــل وكذل ــق العم فري
ــر  ــة التدابي ــي مواكب ــاعدتهم ف ــا لمس ــة خصيًص ــة المصمم االبتكاري

ــى نطــاق واســع.  ــة المفروضــة عل االحترازي

وقــد حقــق البنــك عــدة إنجــازات رئيســية باســتراتيجية التحــول الرقمــي 
ــا لخدمــة  علــى مــدار العــام ومــن بينهــا إطــالق أول فــرع رقمــي كلًي
العمــالء بباقــة متكاملــة مــن المعامــالت البنكيــة بمــا فــي ذلــك فتــح 
ــي  ــرع الرقم ــد الف ــة. ويعتم ــاءة عالي ــهولة وكف ــدة بس ــابات جدي حس
علــى مجموعــة واســعة مــن األدوات الرقميــة إلثبــات الهويــة ومــلء 
النمــاذج وبالتالــي يســاهم فــي تقديــم أفضــل تجربــة بنكيــة للعمــالء 
ــع المنتجــات والخدمــات المتوفــرة  والتأكــد مــن حصولهــم علــى جمي

وفقــًا ألعلــى معاييــر األمــن اإللكترونــي.

ــك  ــادر البن ــالء، ب ــة للعم ــتوى الخدم ــين مس ــاعيه لتحس ــن مس وضم
ــالء  ــة العم ــم وإدارة خدم ــة لتنظي ــة خاص ــة تكنولوجي ــي منظوم بتبن
مــن خــالل تجميــع وإعــداد ورفــع التقاريــر المفصلــة مــن جميــع قنــوات 
الخدمــة لتزويــد اإلدارة بالرؤيــة والدرايــة الالزمــة لتطويــر وتحســين 

ــالء. ــات العم ــم احتياج ــا يالئ ــة بم ــات المقدم المنتج

وخــالل العــام الماضــي أيًضــا تــم إطــالق النســخة المحدثــة مــن تطبيــق 
محفظــة »Qahera Cash« بعــد إتمــام تحديثــات التصميــم وإضافــة 
العديــد مــن الخصائــص واإلمكانــات الجديــدة للتطبيــق بمــا فــي ذلــك 
خدمــة تحويــل األمــوال وعــرض ودفــع الفواتيــر والبطاقــات االفتراضيــة 
 QR« الســريع  االســتجابة  رمــز  باســتخدام  للتجــار  الدفــع  وخدمــات 
Code« وخدمــات ســداد أقســاط القــروض وكذلــك االندمــاج مــع شــبكة 
ــادة  ــن زي ــتجدات ع ــك المس ــرت تل ــد أثم ــي. وق ــراف اآلل ــات الص ماكين
كبيــرة فــي عــدد المســتخدمين لتســجل 530 ألــف محفظــة خــالل عــام 
2020 بزيــادة %73 عــن العــام الســابق، وصاحــب ذلــك ارتفــاع محفظــة 
خدمــات التجزئــة المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والمحمــول لتشــمل حوالــي 
72 ألــف عميــل بقرابــة 92 ألــف معاملــة بنكيــة بلغــت قيمتهــا 

ــه. ــون جني ــة 859 ملي اإلجمالي

ــات  ــات والخدم ــع المنتج ــى تنوي ــل عل ــل المتواص ــى العم ــة إل باإلضاف
ــالت  ــى المعام ــة عل ــة الحديث ــا الرقمي ــال التكنولوجي ــة وإدخ المقدم
البنكيــة تركيــًزا علــى قطــاع التجزئــة المصرفيــة لتنميــة قاعــدة 
العمــالء، شــهد عــام 2020 أيًضــا توســعات جديــدة بمنظومــة الخدمات 
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والمحمــول حيــث تــم إضافــة إمكانيــة طلــب 
دفتــر شــيكات وخدمــات البطاقــات االئتمانيــة وعمليــات المراســلة مــع 

ــا. ــي وغيره ــجيل الذات ــام IBAN والتس ــالء وأرق ــة العم ــي خدم ممثل

يعكــس المكانــة الرائــدة للبنــك، حيــث يعــد مــن الصعوبــة بمــكان 
ــة.  ــواق اإلقليمي ــى األس ــة إل ــوك المحلي ــطة البن ــع بأنش التوس

وقــد أثمــر ذلــك األداء المشــرف عــن تكريــم البنــك مــن جانــب عــدد مــن 
المؤسســات الدوليــة المرموقة.

التجزئة المصرفية
ــة المصرفيــة  ــع قطــاع التجزئ شــهد عــام 2020، ارتفــاع محفظــة ودائ
لتصــل إلــى 126 مليــار جنيــه، وهــو نمــو بمعــدل %6.5، بمــا يتماشــى 
مــع االســتراتيجية الشــاملة التــي يتبناهــا البنــك. ومــن الجديــر بالذكر أن 
انــدالع أزمــة )كوفيــد – 19( شــّكل مجموعــة مــن التحديــات أمــام نمــو 
محفظــة الودائــع بالبنــك، مــن بينهــا قــرار البنــك المركــزي بتخفيــض 
ســعر العائــد علــى اإليــداع واإلقــراض لليلــة واحــدة، واتجــاه مجموعــة 
مــن المؤسســات المنافســة لرفــع فائــدة بعــض المنتجــات. وفــي هــذا 
اإلطــار، بــادر البنــك بتنويــع اســتراتيجية تســعير مجموعــة واســعة مــن 
ــل  ــداع لتص ــهادات اإلي ــدة ش ــعار فائ ــادة أس ــى زي ــًزا عل ــه، تركًي منتجات
إلــى %12.25، لتعزيــز المميــزات التنافســية لباقــة منتجاتــه وتلبيــة 
ــد  ــان عائ ــى ضم ــعون إل ــن يس ــالء مم ــتثمارية للعم ــات االس االحتياج
اســتثماري طويــل األجــل فــي ظــل اســتمرار تفشــي فيــروس كورونــا 

المســتجد. 

مــن جانــب آخــر، اســتحدثت إدارة االلتزامــات بقطــاع التجزئــة مجموعــة 
ــات  ــي المتطلب ــدة تلب ــروض فري ــزودٌة بع ــدة؛ م ــات الجدي ــن المنتج م
ــة للعمــالء، واحتياجاتهــم االســتثمارية، والتــي ســاهمت فــي  االدخاري
ارتفــاع مســتويات النقــد، وتنميــة قاعــدة العمــالء، وتضمنــت تلــك 

ــات:  المنتج

• حســاب التوفيــر اليومــي، وهــو حســاب توفيــر يتــم احتســاب العائــد 
عليــه يومًيــا. 

ــاب  ــات أصح ــة احتياج ــن، لتلبي ــدد للمتقاعدي ــاري المج ــاب الج • الحس
ــات.  المعاش

وبالتــوازي مــع ذلــك، بلغــت محفظــة قــروض قطــاع التجزئــة 34.4 مليار 
ــتجابته  ــار اس ــي إط ــبتها %34.  وف ــادة نس ــام 2020، بزي ــالل ع ــه خ جني
ــادر  ــروض، ب ــة الق ــو محفظ ــى نم ــد – 19( عل ــة )كوفي ــات أزم لتداعي
البنــك بتخفيــض أســعار الفائــدة علــى القــروض ســعًيا إلــى تلبيــة 
ــرة  ــك القاه ــزم بن ــد الت ــالء. وق ــة للعم ــات المالي ــات والمتطلب االحتياج
بتوجيهــات البنــك المركــزي الصــادرة أواخــر عــام 2019 برفــع الحــد 
ــن 35%  ــة م ــخصية الممنوح ــروض الش ــي الق ــبة إجمال ــى لنس األقص
إلــى %50، ممــا أتــاح للعمــالء االســتفادة مــن رفــع ســقف التســهيالت 
ــن  ــة م ــالق مجموع ــة إلط ــوًدا حثيث ــك جه ــذل البن ــا ب ــة. كم الممنوح

وعــالوة علــى ذلــك قــام بنــك القاهــرة بإجــراء تجديدات شــاملة بشــبكة 
ماكينــات الصــراف اآللــي حيــث تــم تحديــث برنامــج التشــغيل ليحاكــي 
أحــدث مــا وصلــت إليــه تجربــة العمــالء فــي القطــاع المصرفــي وكذلــك 
التكامــل بصــورة تامــة مــع نظــام تشــغيل البنــك وهــو مــا يســاعد على 
إضافــة مجموعــة مــن الخدمــات المتطــورة فــي القنــوات األخــرى عبــر 

شــبكة ماكينــات الصــراف اآللــي.

ــات  ــبكة ماكين ــل ش ــى تحوي ــام 2020 عل ــالل ع ــك خ ــف البن ــد عك وق
الصــراف اآللــي إلــى قنــاة رقميــة أخــرى تســمح للعمــالء بإجــراء عــدد 
ــدي.  ــداع النق ــحب واإلي ــات الس ــالف عملي ــة بخ ــالت المالي ــن المعام م
كمــا عمــل البنــك علــى تحســين خدمــة المعامــالت النقديــة مــن خــالل 
ــات  ــدث تقني ــي أح ــتثمر ف ــث اس ــي، حي ــراف اآلل ــات الص ــبكة ماكين ش
التدويــر النقــدي مــن خــالل تحويــل أكثر مــن ٪25 مــن ماكينــات الصراف 
اآللــي إلــى أجهــزة تدويــر نقــدي لتحســين آليــات االســتخدام النقــدي. 
ومــن المرتقــب أن يســاهم ذلــك فــي تســريع وتيــرة التوســع بشــبكة 
ــة  ــر إضاف ــة عب ــق الريفي ــن المناط ــد م ــة المزي ــي لتغطي ــراف اآلل الص
ــع  ــى التوس ــة إل ــة باإلضاف ــق مختلف ــي مناط ــدة ف ــة جدي 320 ماكين
فــي مواقــع اســتراتيجية أخــرى إلــى جانــب إحــالل 300 ماكينــة صــراف 
ــة  ــى 1,700 ماكين ــول إل ــعًيا للوص ــورة س ــدة ومتط ــرى جدي ــي بأخ آل

ــة عــام 2021. ــي بنهاي صــراف آل

ومــن جهــة أخــرى شــهد عــام 2020 حصــول بنــك القاهــرة علــى 
رخصــة تأســيس شــركة متخصصــة فــي خدمــات الدفــع بمــا فــي ذلــك 
ــع  ــاط البي ــبكة نق ــل ش ــة مث ــول المتكامل ــات والحل ــن الخدم ــة م حزم
 QR« ــريع ــتجابة الس ــز االس ــتخدام رم ــل باس ــع والتحصي ــات الدف وخدم
ــات  ــغيل البطاق ــر وإدارة وتش ــع الفواتي ــرض وتجمي ــات ع Code« وخدم
الذكيــة. ويمثــل هــذا نقلــة اســتراتيجية للبنــك ضمــن مســاعيه لتنويــع 

ــة. ــي مجــال الخدمــات المالي ــول والمنتجــات فائقــة الجــودة ف الحل

الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات
ــة  ــات مجموع ــركات والمؤسس ــة للش ــات المصرفي ــاع الخدم ــرز قط أح
ــى  ــي يحظ ــة الت ــدرات الفائق ــوح الق ــد بوض ــي تجس ــازات الت ــن اإلنج م
ــك  ــا بن ــرد به ــي ينف ــدة الت ــة الرائ ــك المكان ــل، وكذل ــق العم ــا فري به
القاهــرة بالقطــاع المصرفــي بأســره. باإلضافــة إلــى ذلــك، أطلــق 
البنــك منصتــه الرقميــة للشــركات، األمــر الــذي أدى إلــى تنفيــذ 
عمــالء القطــاع عمليــات التحويــالت النقديــة وتحويــل الرواتــب ومختلــف 
ــي  ــك ف ــح البن ــا نج ــة. كم ــرق اآلمن ــر الط ــة بأيس ــالت المصرفي المعام
ــالت  ــاع المعام ــالء قط ــي لعم ــراف اآلل ــات الص ــات ماكين ــالق خدم إط
المصرفيــة الدوليــة، فضــاًل عــن تزويــد العمــالء مــن الشــركات بخدمــات 
 .QR Code التحصيــل والســداد عــن طريــق كــود االســتجابة الســريع
وقــد نجــح البنــك فــي تعزيــز قاعــدة عمــالءه مــن الشــركات، عبــر ضــم 
ــة  ــركات اإلقليمي ــيات والش ــددة الجنس ــركات متع ــن الش ــة م مجموع
خــالل العــام، مــن بينهــم شــركتين بدولــة اإلمــارات، وهــو اإلنجــاز الــذي 

المنتجــات المصممــة خصيًصــا لمالئمــة احتياجــات شــرائح معينــة مــن 
العمــالء، ضمــن اســتراتيجيته الراســخة التــي يتمثــل محورها الرئيســي 
فــي تعزيــز خدمــة وتجربــة العمــالء. وتضمنــت تلــك المنتجــات برنامــج 
ــالءة  ــاب الم ــهيالت أصح ــج تس ــى برنام ــة إل ــاء، باإلضاف ــروض األطب ق

ــة.  المالي

ــز الدوليــة الرائــدة  وفــي إطــار شــراكته االســتراتيجية مــع شــركة إليان
الطلــب  معــدالت  تلبيــة  فــي  البنــك  نجــح  التأميــن،  خدمــات  فــي 
المرتفعــة علــى خدمــات التأميــن، عبــر تزويــد العمــالء بباقــة متنوعــة 
مــن برامــج التأميــن بشــروط ومــدد وطــرق ســداد متنوعــة. كما ســعى 
ــن  ــات التأمي ــالء خدم ــع عم ــة م ــال دائم ــوات اتص ــح قن ــى فت ــك إل البن
خــالل فتــرة انتشــار الفيــروس، وطمأنتهــم بشــأن القيمــة الفائقــة 
تداعيــات  تغطيــة  لتشــمل  نطاقهــا  وتمديــد  التأمينيــة  لوثائقهــم 
اإلصابــة بالفيــروس. وعــالوة علــى ذلــك، قــام البنــك باالرتقــاء بمســتوى 
الخدمــات التأمينيــة المقدمــة عبــر توفيرهــا مــن خــالل المنصــة 
الرقميــة للبنــك. وقــد انعكــس المــردود اإليجابــي لتلــك الجهــود علــى 
ــي شــهدت نمــًوا ســنوًيا بمعــدل 35%  ــة، والت أداء المحفظــة التأميني

ــام 2020.  ــالل ع ــه خ ــون جني ــى 560 ملي ــل إل لتص

ــة محــاور  ــز البنــك علــى ثالث ــد تنميــة نشــاط البطاقــات، رّك علــى صعي
تحديــث  مــع  جديــدة  إطــالق منتجــات  رأســها  علــى  كان  رئيســية، 
المباشــر »بالتينيــوم«  الخصــم  القائمــة، مثــل بطاقتــي  البطاقــات 
و»تيتانيــوم«. وتتميــز بطاقــات البنــك القائمــة بتوفيــر مجموعــة مــن 
ــي  المنتجــات لتلبيــة مختلــف احتياجــات العمــالء. وتمثــل المحــور الثان
البنــك بتقديــم مجموعــة مــن المميــزات والخصائــص  فــي قيــام 
الجديــدة الراميــة إلــى تعزيــز تجربــة العمــالء ورفــع مســتويات الــوالء؛ 
 3D Secure Code security الثالثــي  األمــن  نظــام  إطــالق  تضمنــت 
system لحمايــة معامــالت البطاقــات بشــبكة التجــارة اإللكترونيــة، 
 Qahera Rewards القاهــرة  مكافــآت  برنامــج  خدمــة  واســتحداث 
ــع  ــة تجمي ــالء فرص ــح للعم ــي تتي ــة، والت ــات االئتماني ــي البطاق لحامل
النقــاط مقابــل كل معاملــة ثــم اســتبدالها الحًقــا. أمــا المحــور الثالــث 
ــدف  ــتراتيجية ته ــراكات اس ــرام ش ــى إب ــك عل ــدام البن ــي إق ــل ف فتمث
إلــى تعزيــز نشــاط منظومــة البطاقــات عبــر تزويدهــا بمجموعــة 
مــن المميــزات ذات القيمــة المضافــة، مثــل العــروض الموســمية، 
ــم  ــالء، وتقدي ــن العم ــة م ــرائح مخصص ــى ش ــة إل ــروض الموجه والع
خدمــات التقســيط واســترداد النقــود »كاش بــاك«، باإلضافــة إلــى 
ــات  ــن الخدم ــة م ــم باق ــى تقدي ــعًيا إل ــات س ــات البطاق ــث سياس تحدي
تضاهــي أفضــل المســتويات العالميــة. وقــد أثمــرت تلــك اإلنجــازات عــن 
ارتفــاع محفظــة البطاقــات االئتمانيــة إلــى 135 ألــف بطاقــة خــالل عــام 
ــه  ــون جني ــغ 576 ملي 2020، مــع نمــو قيمــة محفظــة البطاقــات لتبل

ــام. ــالل الع خ



2 0 2 التقـــــريـــــــر الســـنـــــوي 0

بــــنـــــاةالتــــــــراثبــــنــــــاةالتــــــــراث 5354

 خدمة كبار العمالء
ــام  ــالل ع ــل، خ ــى 16,500 عمي ــروة« إل ــة »ث ــالء خدم ــدد عم ــع ع ارتف
2020، لتبلــغ إجمالــي محفظــة »ثــروة« 45.6 مليــار جنيــه بنهايــة 

ــام.   الع

 مركز خدمة العمالء
ــز  ــي تعزي ــا ف ــرة دوًرا محورًي ــك القاه ــالء ببن ــة العم ــز خدم ــب مرك لع
قــدرة البنــك علــى تقديــم باقــة مــن الخدمــات االســتثنائية فــي 
ضــوء التــزام العمــالء باإلجــراءات االحترازيــة المطبقــة علــى مســتوى 
الدولــة، وعلــى رأســها تدابيــر التباعــد االجتماعــي. وقــد تمكــن البنــك 
مــن مواكبــة تلــك المســتجدات ســريًعا واالســتجابة لمعــدالت الطلــب 
ــة 1.6  ــي ومعالج ــالء بتلق ــة العم ــز خدم ــام مرك ــث ق ــة حي المرتفع
ــالل  ــة خ ــل 932,917 مكالم ــام 2020 مقاب ــالل ع ــة خ ــون مكالم ملي

ــام 2019.  ع

كمــا حــرص البنــك خــالل العــام علــى تعزيــز تواجــده بوســائل التواصــل 
االجتماعــي، ســعًيا إلــى جــذب المزيــد مــن العمــالء الجــدد عبــر الترويــج 
ــق  ــذل فري ــار، ب ــذا اإلط ــي ه ــك. وف ــات البن ــات وخدم ــف منتج لمختل
مركــز خدمــة العمــالء جهــوًدا حثيثــة للتفاعــل الفــوري مــع تعليقــات 
واستفســارات العمــالء عبــر شــبكة التواصــل االجتماعــي، ممــا ســاهم 
ــبوك،  ــع فيس ــى موق ــك عل ــة البن ــي صفح ــدة متابع ــة قاع ــي تنمي ف
لتصــل إلــى مليــون متابــع بنهايــة ينايــر 2021، مقابــل 51 ألــف متابــع 

ــر 2020.  ــة يناي بنهاي

مــن جانبــه، نجــح قطــاع مبيعــات التجزئــة المصرفيــة خــالل عــام 2020 
ــة  ــه الترويجي ــتفيًدا بقنوات ــك مس ــوقية للبن ــة الس ــادة الحص ــي زي ف
المتنوعــة، بمــا فــي ذلــك قنــوات البيــع المباشــر وعبــر الهاتــف، 
ــدد.  ــن والج ــالء الحاليي ــة للعم ــك المتنوع ــات البن ــج منتج ــدف تروي به
وعــالوة علــى ذلــك، عمــل القطــاع علــى تنشــيط محفظــة البنــك 
ــة  ــات فائق ــن الخدم ــة م ــم بباق ــى تزويده ــز عل ــالء والتركي ــن العم م
ــة  ــك كأفضــل مــزود للخدمــات المصرفي ــة البن الجــودة، لترســيخ مكان
بالســوق المصــري. ويقــوم القطــاع أيًضــا بتوفيــر خدمــات تحويــل 
رواتــب الموظفيــن للشــركات والمؤسســات، باإلضافــة إلــى مجموعــة 
ــالء،  ــات العم ــف احتياج ــي مختل ــي تلب ــة، الت ــزات اإلضافي ــن الممي م
وهــي الجهــود التــي أثمــرت عــن توطيــد عالقــات البنــك مــع عمــالءه 
القائميــن وجــذب عمــالء جــدد مــن جميــع أنحــاء الجمهوريــة، وال ســيما 
فــي ضــوء توفيــر باقــة مــن المنتجــات والخدمــات التــي تناســب جميــع 

ــالء. ــرائح العم ش

التمويل متناهي الصغر
ــم مجموعــة متنوعــة مــن  ــي تقدي ــك ف شــهد عــام 2020، نجــاح البن
منتجــات التمويــل متناهــي الصغــر، مــن خــالل شــبكة تضــم 114 فرًعــا 

ــك القاهــرة؛  ــي هــو أول مشــروع لبن ــر التمويل ــرو للتأجي إن شــركة كاي
حيــث يســعى إلــى التوســع خــارج نطــاق الخدمــات المصرفيــة، وكذلــك 

التوســع فــي مجــال الخدمــات الماليــة غيــر المصرفيــة. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، قطــع بنــك القاهــرة خطــوات واســعة فــي 
ــى  ــتحواذ عل ــدا، واالس ــرة – أوغن ــك القاه ــه لبن ــط ل ــر المخط التطوي
الملكيــة الكاملــة للبنــك، كمــا قــام بتعييــن مجلــس إدارة جديــد، 
وإعــادة تســمية البنــك ليتماشــى مــع العالمــة التجاريــة لبنــك القاهرة. 
بجانــب ذلــك أيًضــا، اســتحدث البنــك نظاًمــا مصرفًيــا أساســًيا جديــًدا مــن 
ــات الناجمــة  ــز الكفــاءات التشــغيلية، وســط التحدي ــة تعزي أجــل مواصل
عــن أزمــة جائحــة )كوفيــد – 19(. وســوف يواصــل بنــك القاهــرة خططه 
ــيع  ــدة وتوس ــات الجدي ــر المنتج ــك تطوي ــي ذل ــا ف ــك بم ــة للبن التنموي

ــل.  ــي العــام المقب ــق النمــو المســتدام ف فريقــه مــن أجــل تحقي

تجديد وتوسيع شبكة الفروع
يعتــزم بنــك القاهــرة مواصلــة توســيع شــبكة فروعــه في جميــع أنحاء 
ــد مــن  البــالد، باإلضافــة إلــى تركيــزه علــى الرقمنــة، مــع إتاحــة العدي
الفــرص بســبب بقــاء نســبة انتشــار الفــروع فــي مصــر دون المســتويات 
اإلقليميــة والعالميــة. لقــد أضــاف البنــك 14 فرًعــا جديــًدا إلــى شــبكته 
ــا، مــع وجــود  خــالل عــام 2020، ليصــل بذلــك المجمــوع إلــى 241 فرًع
ــى  ــة ال ــام المقبل.باإضاف ــي الع ــة ف ــروع إضافي ــة 10 ف ــط إلضاف خط
تجديــد وإحــالل ١٢ فرعــًا. بالتــوازي مــع ذلــك، واصــل البنــك إحــراز تقــدم 
فــي جهــود تغييــر عالمتــه التجاريــة. وســوف تشــهد الســنوات القادمة 
ــد؛  ــة بنــك القاهــرة الجــادة فــي اســتراتيجيات التوســع والتجدي مواصل
وذلــك مــن أجــل اكتســاب شــرائح جديــدة مــن الســكان، وزيــادة توعيــة 

عمالئــه بمجموعــة منتجاتــه والخدمــات التــي يقــوم بتقديمهــا.

 نظرة على العام المقبل
يعتــزم بنــك القاهــرة خــالل عــام 2021 مواصلــة البنــاء علــى األهــداف 
ــي  ــوف يول ــام 2020. وس ــتراتيجيته لع ــن اس ــا ضم ــد حققه ــي ق الت
ــة  ــان مواءم ــن ضم ــاًل ع ــة، فض ــادة الرقمن ــة لزي ــة خاص ــك أولوي البن
أعمالــه مــع اســتراتيجية الشــمول المالــي القوميــة في مصــر. ويعتزم 
البنــك كذلــك التوســع بعــروض التجزئــة وتمويــل المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة، باإلضافــة إلــى باقــة المنتجــات التــي يقدمهــا. وســوف 
يســعى البنــك كذلــك إلــى ترســيخ وجــوده فــي مجــال البطاقــات، وذلــك 
مــن خــالل تعزيــز باقــة البطاقــات الخاصــة بــه، فضــاًل عــن إضافــة المزيــد 

مــن المميــزات والمنتجــات. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، ســوف يســعى البنــك إلــى زيــادة محفظــة 
القــروض المقدمــة لعمالئــه مــن الشــركات، وكذلــك مواصلــة القيــام 
ــادة القطــاع  ــة قي ــه مــن مواصل ــأدوار اســتراتيجية واستشــارية تمكن ب

ــة  ــم محفظ ــغ حج ــد بل ــة. وق ــاء الجمهوري ــع أنح ــي جمي ــة تغط ووكال
قطــاع التمويــل متناهــي الصغــر 5.6 مليــار جنيــه خــالل عــام 2020، مــع 

ارتفــاع إيــرادات النشــاط إلــى 1.7 مليــار جنيــه خــالل العــام.

ــل  ــات التموي ــة منتج ــين محفظ ــة تحس ــى مواصل ــك إل ــعى البن ويس
متناهــي الصغــر، وتنميــة قاعــدة عمــالء القطــاع، مــع الحفــاظ علــى 
ــع  ــي تنوي ــتمرار ف ــى االس ــك إل ــع البن ــا يتطل ــن. كم ــه القائمي عمالئ
باقــة العــروض وشــرائح العمــالء، مــن أجــل جــذب عمــالء جــدد وتعزيــز 
ــات  ــع توجيه ــى م ــا يتماش ــي، بم ــمول المال ــة للش ــادرة الوطني المب

ــزي. ــك المرك البن

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة
انصــب تركيــز البنــك خــالل عــام 2020 علــى تعزيــز نشــاطه فــي ســاحة 
تمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة عبــر تعزيــز باقــة الخدمــات 
المقدمــة لعمــالء القطــاع. فقــد بــادر البنــك بتأســيس شــبكة مراكــز 
الصغيــرة  المشــروعات  تمويــل  خدمــات  لتقديــم  األعمــال  خدمــات 
ــم الجــدارة االئتمانيــة وإدارة مســتويات المخاطــر،  والمتوســطة وتقيي
ــي  ــًزا ف ــوم 30 مرك ــم الي ــال تض ــز األعم ــبكة مراك ــت ش ــد أصبح وق
مختلــف أنحــاء الجهوريــة، بعــد أن كان مركــًزا وحيــًدا بالمقــر الرئيســي 
للبنــك. أطلــق البنــك أكاديميــة التدريــب تحــت مســمى “نــواه”   لبنــاء 
كــوادر مؤهلــة مــن حديثــي التخــرج حيــث يتــم تدريــب المنضميــن 
ــال  ــي مج ــن ف ــان متخصصي ــئولي ائتم ــل كمس ــى العم ــج عل للبرنام
 NAWAH خدمــــــة وتمويل المشروعـــــــات الصغيرة والمتوسطــــــة
ــا فــي اســتكمال هــذه  SME Business School. وقــد نجــح 50 موظًف
ــاع،  ــة بالقط ــب مختلف ــا مناص ــغلون حالًي ــث يش ــة، حي ــدورة التدريبي ال
قطــاع  ســعي  المصــري،  المركــزي  البنــك  تعليمــات  إطــار  وفــي 
ــه  ــى توجي ــر عل ــه الصغ ــطة ومتناهي ــرة والمتوس ــروعات الصغي المش
مــا ال يقــل عــن 20 % مــن إجمالــي محفظــة قــروض البنــك الــى 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، فــي نهايــة عــام 2020 بقيمــة 9.1 
مليــار جنيــه، بزيــادة ســنوية قدرهــا %30. وقــد تضمنــت أبرز مســتجدات 
القطــاع خــالل العــام، إطــالق إدارتيــن جديدتيــن، تمثلــت فــي إدارة 
تمويــل المشــروعات الصغيــرة جــدا، والتــي تلبــي احتياجات المشــروعات 
التــي تصــل قيمتهــا إلــى 20 مليــون جنيــه، باإلضافــة إلــى ذلــك، أنشــأ 
البنــك إدارة متابعــة التحصيــالت، إلدارة جميــع العمليــات المتعلقــة 
بتحصيــل المبالــغ المســتحقة والتواصــل مــع العمــالء المعنييــن، وذلــك 
مــن أجــل الحفــاظ علــى جــوده المحفظــة االئتمانيــة. وســوف تســاهم 
ــز عــروض وخدمــات البنــك المقدمــة لعمــالء  ــك الجهــود فــي تعزي تل
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، وبالتالــي تعزيــز الشــمول المالــي.

 الشركات التابعة
لقــد حققــت الشــركات التابعــة للبنــك، نتائــج قويــة خــالل العــام؛ بالرغــم 
مــن توقــف شــركة كايــرو للتأجيــر التمويلــي ثالثــة أشــهر فقــط، حيــث 
حققــت صافــي أربــاح قدرهــا 33 مليــون جنيًهــا مصرًيــا علــى قوائمهــا 
الماليــة بنهايــة عــام 2020. وقــد تــم تصنيــف الشــركة ضمــن أفضــل 
خمســة العبيــن فــي الســوق نظــًرا لتركيزهــا علــى بنــاء أعمالهــا 
التجاريــة واإلقــراض بمعــدالت تجاريــة لتحقيــق أسًســا تشــغيلية قويــة. 

المصرفــي المصــري. 

ويعتــزم قطــاع الخدمــات المصرفيــة لألفــراد مواصلــة تقديــم وتنويــع 
الخدمــات المصممــة خصيًصــا لتلبيــة احتياجــات مختلــف العمــالء؛ وذلك 
فــي إطــار اســتراتيجية بنــك القاهــرة التــي تركــز علــى االرتقــاء بتجربــة 
العمــالء وزيــادة والئهــم للبنــك والحفــاظ عليــه. كمــا سيســتفيد البنــك 
ــك مــن خــالل  ــز«؛ وذل ــدة »أليان ــن الرائ مــن شــراكته مــع شــركة التأمي
تقديــم المزيــد مــن الخدمــات لعمالئــه، علًمــا بــأن البنــك يعتــزم البنــاء 
علــى النجــاح الهائــل الــذي حققــه عــرض التأميــن المصرفــي خــالل عــام 

 .2020

ــادة  ــر زي ــي الصغ ــل متناه ــيواصل ذراع التموي ــك، س ــى ذل ــة إل باإلضاف
رقمنــة عمليــات إصــدار القــروض مــن خــالل إطــالق مبــادرات اإلقــراض 
ــز التحــول  الرقمــي، وذلــك ضمــن اســتراتيجيته للمســاهمة فــي تعزي
الرقمــي فــي مصــر، ودعــم جهــود البنــك المركــزي المصــري لتحقيــق 

الشــمول المالــي.



2 0 2 التقـــــريـــــــر الســـنـــــوي 0

بــــنـــــاةالتــــــــراثبــــنــــــاةالتــــــــراث 5556

النتــــائج و
 المؤشــرات
المـــالـيـــة

لعام 2020



2 0 2 التقـــــريـــــــر الســـنـــــوي 0

بــــنـــــاةالتــــــــراثبــــنــــــاةالتــــــــراث 5758

توفر مجموعة ائتمان الشركات والقروض المشتركة لعمالء البنك باقة متكاملة ومتنوعة من 
منتجات وحلول التمويل االبتكارية، وتنفرد المجموعة بخدمة أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في 

أهم القطاعات االقتصادية ذات التأثير الحيوي على مسيرة التنمية االقتصادية في مصر

الخدمــات المصــرفية
للشركات والـمـؤسسات

والقــروض  الشــركات  ائتمــان  مجموعــة  أنشــطة  شــهدت  وقــد 
ــرادات  ــية إلي ــادر الرئيس ــد المص ــا أح ــًرا باعتباره ــًوا كبي ــتركة نم المش
قطــاع  فــي  متميــزة  وخدمــات  عــروض  مــن  تقدمــه  لمــا  البنــك 
الخدمــات الماليــة فــي مصــر. كمــا توفــر المجموعــة باقــة شــاملة مــن 
المنتجــات والحلــول لعمالئهــا بالقطــاع العــام والخــاص، وتتنــوع قاعــدة 
عمــالء البنــك بيــن الشــركات الكبــرى )التــي تتجــاوز إيراداتهــا الســنوية 
ــك  ــيات، وكذل ــددة الجنس ــركات متع ــمل الش ــه( وتش ــون جني 750 ملي
الشــركات المتوســطة )التــي تتــراوح إيراداتهــا الســنوية بيــن 200 
ــدة  ــات وطي ــك بعالق ــى البن ــه(. ويحظ ــون جني ــه و750 ملي ــون جني ملي
مــع كبــرى الشــركات العاملــة بالقطاعــات االقتصاديــة الحيويــة، حيــث 
ينفــرد البنــك بخدمــة مجموعــة واســعة مــن الشــركات المصريــة بمــا 
ــى  ــة وتحظ ــو مرتفع ــدالت نم ــق مع ــي تحق ــات الت ــك القطاع ــي ذل ف

ــة.  ــو هائل ــات نم بمقوم

ــري  ــاد المص ــو االقتص ــة نم ــع عجل ــى دف ــرة عل ــك القاه ــف بن ويعك
ــات  ــد المؤسس ــاره أح ــة باعتب ــوق المصري ــي الس ــه ف ــيخ مكانت وترس
المصرفيــة الرائــدة وذلــك مــن خالل تقديــم باقــة متنوعة مــن الخدمات 
المصممــة خصيًصــا لتلبيــة احتياجــات العمــالء والتي تضم حلــول تمويل 
رأس المــال العامــل، وقــروض متوســطة وطويلــة األجــل، وغيرهــا مــن 
ــًدا فــي تقديــم  الحلــول االئتمانيــة األخــرى. كمــا يــؤدي البنــك دوًرا رائ
منتجــات تمويــل رأس المــال العامــل، بمــا فــي ذلــك تســهيالت الســحب 
علــى المكشــوف والقــروض قصيــرة األجــل التــي تلبــي احتياجــات 
أعمــال الشــركات، باإلضافــة إلــى خدمــات شــراء شــيكات. يقــوم البنــك 
بتقديــم مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات التجاريــة المتميــزة ومنهــا 
التمويــل التجــاري والتخصيــم وإعــادة التمويــل مقابــل إيصــاالت األمانــة. 

كمــا يلتــزم بنــك القاهــرة بتشــجيع االســتثمارات وتعزيــز نمــو االقتصــاد 
فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة. ويتجلــى هــذا االلتــزام فــي 
تقديــم باقــة شــاملة للشــركات التــي تســعى إلــى تمويــل المصروفــات 
الرأســمالية. وتضــم هــذه الخدمــات تســهيالت وقــروض متوســطة 
وطويلــة األجــل متميــزة باإلضافــة إلــى القــروض المشــتركة والتمويــل 
ــروض  ــم الق ــي تقدي ــدة ف ــة رائ ــك بمكان ــى البن ــا يحظ ــي. كم الهيكل
ــركات  ــرى الش ــل كب ــرى لتموي ــوك األخ ــع البن ــتراك م ــتركة باالش المش

ــة. ــة الحيوي ــات االقتصادي ــة بالقطاع العامل

 أبرز مستجدات عام 2020
ــت مجموعــة ائتمــان الشــركات والقــروض المشــتركة جهودهــا  واصل
ــى  ــا، إل ــات أعماله ــو قطاع ــرص نم ــن ف ــتفادة م ــي االس ــة ف الحثيث
ــز  ــات لتعزي ــات والخدم ــن المنتج ــة م ــة متنوع ــم مجموع ــب تقدي جان
مســتويات الربحيــة ودعــم أجنــدة الشــمول المالــي. علــى الرغــم مــن 
تلــك الظــروف الصعبــة التــي شــهدها عــام 2020، أحــرز البنــك تقدًمــا 
ملحوًظــا علــى صعيــد التوســعات وتنميــة قطــاع الخدمــات المصرفيــة 

ــات.  ــركات والمؤسس للش

COV- ــتجد  ــا المس ــروس كورون ــي في ــة تفش ــن جائح ــم م ــى الرغ )وعل
دول  اقتصاديــات  علــى  الســلبي  وأثرهــا   2020 عــام  خــالل   )ID-19
العالــم ومــن بينهــا مصــر، إال أن مجموعــة ائتمــان الشــركات والقــروض 
ــرادات  ــر وإي ــو كبي ــق نم ــي تحقي ــت ف ــرة نجح ــك القاه ــتركة ببن المش
ــم  ــذي يتس ــا ال ــوذج أعماله ــل نم ــك بفض ــام، وذل ــالل الع ــة خ ملحوظ
بالمرونــة والكفــاءة. فقــد ألقــت الجائحــة بظاللهــا علــى العديــد مــن 
القطاعــات االقتصاديــة التــي تمثــل قاعــدة عمــالء بنــك القاهــرة فــي 
محفظــة قــروض الشــركات، ومــن بينهــا قطاعــات البتــرول والغــاز 
ــي  ــك ف ــك، فقــد نجــح البن ــي والســياحة واإلنشــاءات. ومــع ذل الطبيع
ــلبية  ــا الس ــة وآثاره ــذه الجائح ــا ه ــي فرضته ــر الت ــن المخاط ــد م الح

ــام 2020. ــالل ع خ

ــة  ــة المصري ــت الحكوم ــة، قّدم ــذه الجائح ــتجابة له ــار االس ــي إط وف
مجموعــة مــن التســهيالت الماليــة والنقديــة حيــث أصــدر البنــك 
المركــزي المصــري قــراًرا بتأجيــل ســداد أقســاط القــروض لعمــالء 
ــبتمبر  ــى س ــارس إل ــن م ــرة م ــالل الفت ــهر خ ــتة أش ــدة س ــوك لم البن
ــل  ــى تأجي ــزي عل ــك المرك ــا البن ــي اتخذه ــراءات الت ــص اإلج 2020. وتن
ســداد أقســاط القــروض لعمــالء البنــوك مــن األفــراد والشــركات، 
ــات  ــات أو غرام ــدون أي مصروف ــرة، ب ــك القاه ــالء بن ــم عم ــن بينه وم
إضافيــة علــى التأجيــل. وقــد ســاهمت هــذه الخطــوة فــي التخفيــف 
بشــكل ملحــوظ مــن عــبء مصاريــف الديــون علــى األفــراد والشــركات 
ــن  ــد م ــم المزي ــدة وتقدي ــعار الفائ ــض أس ــن خف ــك م ــب ذل ــا صاح وم
الدعــم المباشــر للشــركات فــي أبــرز القطاعــات االقتصاديــة، ومــن 
بينهــا الصناعــة والزراعــة واإلنشــاءات والســياحة. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ســاهمت هــذه اإلجــراءات فــي حمايــة المؤسســات مــن اآلثــار الجانبيــة 
للجائحــة واإلبقــاء علــى مســتويات الربحيــة، مــع الحفــاظ علــى جــودة 
ــات  ــن المؤسس ــا م ــرة وغيره ــك القاه ــة ببن ــان الخاص ــظ االئتم محاف

ــرى. ــة األخ المصرفي

 مدينـة العالمـيـن
الجديــدة
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ومــن ناحيــة أخــرى، قــام الفريــق اإلداري بمجموعــة ائتمــان الشــركات 
والقــروض المشــتركة بتبنــي منهــج اســتباقي إلدارة وتقليــل المخاطر 
الناشــئة عــن انتشــار الوبــاء، وهــو مــا أثمــر عــن الحــد مــن نمــو محفظة 
القــروض المتعثــرة وغيــر ذلــك مــن اآلثــار الســلبية. وتقــوم اإلدارة أيًضــا 
بإعــادة تقييــم شــامل للمحافــظ االئتمانيــة بشــكل مســتمر خــالل هــذه 
ــطة  ــة ومتوس ــى عالي ــة إل ــات االقتصادي ــف القطاع ــع تصني ــرة، م الفت
ــث هــذه التصنيفــات بشــكل  ــم تحدي ــى أن يت ومنخفضــة المخاطــر، عل
دوري مــع األخــذ فــي االعتبــار اآلثــار المختلفــة للوبــاء علــى كل قطــاع، 
وحجــم الدعــم الحكومــي الــذي تلقــاه المنتجــون فــي كل قطــاع، 
وغيرهــا مــن العوامــل ذات العالقــة. وفــي إطــار هــذا المنهــج، تقــوم 
المجموعــة بالتواصــل المســتمر ومتابعــة العمــالء، وهــو مــا يســاهم 
فــي زيــادة قــدرة المجموعــة علــى رصــد المخاطــر المحيطــة بالعمــالء 
وذلــك عبــر قيــاس مــدى تعــرض كل عميــل لآلثــار الناتجــة عــن الوبــاء. 
كمــا قــام بنــك القاهــرة بتنفيــذ سلســلة مــن اختبــارات الضغــط خــالل 
ــى  ــك عل ــدرة البن ــن ق ــاء اإلدارة ع ــن رض ــرت ع ــي أثم ــام 2020، والت ع
ــظ  ــودة المحاف ــى ج ــا عل ــروس كورون ــة لفي ــار محتمل ــتيعاب أي آث اس

االئتمانيــة الخاصــة بالبنــك.

بلــغ إجمالــي القــروض التــي منحهــا بنــك القاهــرة لعمالئــه مــن 
الشــركات 52.7 مليــار جنيــه بنهايــة عــام 2020، بزيــادة ســنوية قدرهــا 
٪13 أو مــا يعــادل 6.1 مليــار جنيــه، ويرجــع ذلــك النمــو بشــكل أساســي 
إلــى زيــادة القــروض للعمــالء الحالييــن والتوســع فــي منــح تســهيالت 
ائتمانيــة لمزيــد مــن العمــالء فــي قطاعــات التأجيــر والتمويــل متناهي 
ــة. وقــد شــهد نشــاط القــروض خــالل  الصغــر والمدفوعــات اإللكتروني
ــل  ــة األج ــطة وطويل ــالت متوس ــن التموي ــة م ــيطرة ملحوظ ــام س الع
التــي يتــم توجيههــا لتمويــل النفقــات الرأســمالية، حيــث قــام البنــك 
بتقديــم 26.1 مليــار جنيــه فــي صــورة تمويــالت طويلــة األجــل، مقابــل 

18.2 مليــار جنيــه لتمويــل أغــراض رأس المــال العامــل.

كمــا شــهد عــام 2020 قيــام بنــك القاهــرة بتقديــم تســهيالت ائتمانية 
ــك  ــه، وذل ــار جني ــة 58.96 ملي ــة إجمالي ــركات بقيم ــن الش ــه م لعمالئ
بزيــادة بلغــت ٪4.5 مقارنــة بالعــام الســابق، حيــث تتنــوع هــذه الزيــادة 
ــة  ــر ممول ــول غي ــه وأص ــار جني ــة 5.3 ملي ــة بقيم ــول ممول ــن أص بي
بقيمــة 2.3 مليــار جنيــه خــالل نفــس الفتــرة. وارتفــع حجــم التســهيالت 
االئتمانيــة التــي تــم ســحبها وتوظيفهــا بمعــدل ســنوي 14.2% )7.6 
مليــار جنيــه( خــالل عــام 2020، وهــو مــا يعكــس الجهــود التــي بذلهــا 
ــالل  ــر خ ــي مص ــي ف ــاج الزراع ــادي واإلنت ــو االقتص ــم النم ــك لدع البن

األزمــة التــي نتجــت عــن تفشــي فيــروس كورونــا.

وقــد نجــح بنــك القاهــرة فــي إضافــة 37 عميــل جديــد إلــى محفظــة 
عمالئــه مــن الشــركات والمؤسســات الكبــرى، حيــث بلــغ إجمالــي 
ــركات 12.6  ــرى الش ــن كب ــدد م ــالء الج ــة للعم ــهيالت الممنوح التس
مليــار جنيــه خــالل عــام 2020 مقابــل 6.1 مليــار جنيــه فــي عــام 2019، 
ليصــل بذلــك إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، بمــا فــي ذلــك الممنوحة 
للعمــالء الحالييــن، 65 مليــار جنيــه خــالل عــام 2020 مقابــل 55 مليــار 
جنيــه فــي 2019. ورغــم أن الشــركات والمؤسســات الكبــرى تمثــل 
ــا  ــا ملحوًظ ــت نجاًح ــا حقق ــة، إال أنه ــالء المجموع ــدة عم ــة قاع غالبي
فــي توســيع أعمالهــا مــع شــريحة الشــركات المتوســطة خــالل عــام 

 المعامالت المصرفية الدولية
ــي  ــة ف ــة الدولي ــالت المصرفي ــة المعام ــالق مجموع ــك بإط ــام البن ق
عــام 2018 وحــرص علــى اســتقطاب وتعييــن أكفــأ الكــوادر مــن الخبــراء 
المالييــن للتركيــز علــى التوســع فــي نطــاق عمليــات البنــك عبــر تقديــم 
مجموعــة مــن خدمــات المعامــالت المصرفيــة فضــاًل عــن تعزيــز قاعدة 
العمــالء. وتقــوم إدارة المعامــالت المصرفيــة الدولية بتنفيــذ عملياتها 
مــن خــالل خمســة أقســام، وهــي 1( قطــاع التدفقــات النقديــة وحلــول 
الســيولة، 2( قطــاع التجــارة وتمويــل سالســل المورديــن، 3( اإلدارة 
لالبتــكارات  العامــة  اإلدارة   )4  ، الماليــة  األوراق  لمنتجــات  العامــة 
ــت  ــد حرص ــركات. وق ــال الش ــر أعم ــاع تطوي ــة ، 5( قط ــول الرقمي والحل
إدارة المعامــالت المصرفيــة الدوليــة علــى االســتمرار فــي تقديــم 
بمختلــف  المؤسســات  مــن  عمالئهــا  لقاعــدة  االبتكاريــة  الحلــول 
ــالل  ــيما خ ــالء وال س ــع العم ــة م ــد العالق ــن توطي ــاًل ع ــا، فض أنواعه
فتــرة التقلبــات التــي نتجــت عــن تفشــي فيــروس كورونــا، فقــد نجحــت 
اإلدارة فــي تقديــم المزيــد مــن المنتجــات والحلــول الجديــدة بلغــت 15 

ــالء.  ــات العم ــة احتياج ــا لتلبي ــت خصيًص ــي صمم ــا، والت منتًج

ــي  ــى تبن ــيولة عل ــول الس ــة وحل ــات النقدي ــاع التدفق ــف قط عك
ــم  ــر تقدي ــك عب ــالء وذل ــات العم ــة احتياج ــى تلبي ــز عل ــتراتيجية ترك اس
ــة  ــات النقدي ــز التدفق ــدة لتعزي ــول الجدي ــات والحل ــن المنتج ــد م المزي
الحكومــة  توجــه  ظــل  وفــي  للعمــالء.  النقديــة  الــدورة  وكفــاءة 
المصريــة نحــو تعزيــز الشــمول المالــي عبــر تبنــي المبــادرات الرقميــة 
ــة  ــرح باق ــى ط ــق إل ــع الفري ــدي، يتطل ــر نق ــع غي ــو مجتم ــول نح والتح
ــة  ــات المصرفي ــع بالعالق ــات، والتوس ــات والخدم ــن المنتج ــة م متنوع
الدوليــة، إلــى جانــب جــذب المزيــد مــن العمــالء فــي قطاعــات جديــدة. 
وقــد ســاهمت هــذه االســتراتيجية فــى نمــو قيمــة االلتزامــات بــإدارة 
الخدمــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات بمعــدل ســنوي 21٪، 
ــا  ــي 2020. كم ــنوي ٪12 ف ــدل س ــة بمع ــالت النقدي ــاع المعام وارتف
يحافــظ فريــق إدارة النقديــة علــى باقــة المنتجــات الحاليــة والجديــدة 

ــد الحاجــة. ــى المنتجــات عن ــالت عل فضــاًل عــن إجــراء تعدي

يعتبــر قطــاع التجــارة وتمويــل سالســل المورديــن أحــد الركائــز 
وأحــد  الدوليــة  المصرفيــة  المعامــالت  لمجموعــة  األساســية 
المســاهمين الرئيســيين فــي نمــو إيــرادات بنــك القاهــرة، وذلــك عبــر 
ــة  ــل التجــاري التقليدي ــم مجموعــة واســعة مــن منتجــات التموي تقدي
إلــى العديــد مــن حلــول التمويــل  والتمويــل الهيكلــي باإلضافــة 
ــة  ــز مجموع ــركات. وترك ــن الش ــك م ــالء البن ــا لعم ــة خصيًص المصمم
المعامــالت المصرفيــة الدوليــة علــى تنفيــذ صفقــات تمويــل سلســلة 
ــات المســتحقة، وخصــم االســتيراد  ــد، وخصــم المديوني اإلمــداد والتوري
والتصديــر لمســاعدة العمــالء خــالل جميــع مراحــل دورة األعمــال 
التجاريــة وبالتالــي تعظيــم القيمــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يقــدم القســم 

2020، فقــد أضافــت المجموعــة 10 عمــالء جــدد خــالل العــام، بإجمالي 
تســهيالت ائتمانيــة 1.1 مليــون جنيــه مقابــل 3.3 مليــون جنيــه مصــري 
ــالء  ــة للعم ــهيالت المقدم ــي التس ــغ إجمال ــد بل ــام 2019. وق ــي ع ف
الحالييــن 4.6 مليــار جنيــه فــي عــام 2020 مقابــل 3.5 مليــار جنيــه فــي 
عــام 2019، اســتحوذ منهــا عمــالء قطاعــي مــواد البنــاء واإلنشــاءات 

علــى نصيــب األســد خــالل 2020.

ورغــم الظــروف الصعبة المحيطــة بعملياته خالل عــام 2020، إال أن بنك 
القاهــرة اســتمر فــي تقديــم العديــد مــن المنتجــات والحلــول االبتكارية 
الجديــدة خــالل هــذه الفتــرة، كمــا واصــل فــي تنفيــذ معامــالت التحــوط 
ــرة  ــة كبي ــم مجموع ــب تقدي ــى جان ــي، إل ــرف األجنب ــر الص ــد مخاط ض
مــن حلــول ومنتجــات تمويــل سلســلة التوريــد، وهــو مــا انعكــس فــي 
ترســيخ عالقــة البنــك مــع العديــد مــن الشــركات متعــددة الجنســيات. 
وفــي الوقــت نفســه، نجحــت المجموعــة فــي االســتفادة مــن منصــة 
الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت التــي قــام البنــك بإطالقهــا مؤخــًرا 

فــي جــذب المزيــد مــن العمــالء الجــدد خــالل العــام.

قطاع المؤسسات المالية
ــام 2020،  ــالل ع ــا خ ــا ملحوًظ ــة تقدًم ــات المالي ــاع المؤسس ــرز قط أح
حيــث قامــت إدارة البنــوك المراســلة بعقــد مجموعــة مــن الشــراكات 
الثنائيــة المثمــرة مــع 20 بنــك جديــد لترتفــع شــبكة البنــوك المراســلة 
ــي  ــوق األفريق ــى الس ــز عل ــع التركي ــم، م ــول العال ــك ح ــى 480 بن إل

ــة. التــي امتــدت تغطيــة بنــك القاهــرة فيهــا إلــى أكثــر مــن 40 دول

ــي  ــة ف ــات المالي ــات المؤسس ــت إدارة منتج ــرى، نجح ــة أخ ــن ناحي وم
الحصــول علــى عــدة قــروض طويلــة األجــل بقيمــة 145 مليــون دوالر 
مــن مجموعــة مــن المؤسســات الماليــة العالميــة، مــن ضمنهــا 
قــرض مســاند بقيمــة 30 مليــون دوالر مــن صنــدوق ســند وهــو أول 
قــرض مــن نوعــه فــي الســوق المصرفــي المصــري. وتعكــس هــذه 
القــروض ثقــة المؤسســات الماليــة العالميــة فــي بنــك القاهــرة وأدائه 
التشــغيلي وفريــق إدارتــه القــوي. جديــر بالذكــر أن هــذه القــروض قــد 
ــة  ــة باإلضاف ــيولة النقدي ــادر الس ــع مص ــم وتنوي ــي تعظي ــاهمت ف س

ــة رأس المــال. ــز نســبة كفاي ــى تعزي إل

باإلضافــة إلــى ذلــك، قــام قطــاع المؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة 
ــي  ــة ف ــرز المؤسســات العامل ــه مــع مجموعــة مــن أب بتوســيع أعمال
قطاعــات الســوق المصــري، ومــن بينهــا شــركات التأميــن والتخصيــم 
وشــركات  االســتهالكي  والتمويــل  الصغــر  متناهــي  والتمويــل 
ــتثمار،  ــق االس ــى صنادي ــة إل ــة، باإلضاف ــي األوراق المالي ــاطة ف الوس
وهــو مــا أثمــر عــن ارتفــاع قيمــة األصــول وااللتزامــات بمــا يربــو علــى 

ــه. ــار جني 20 ملي

عــالوة علــى ذلــك، كثفــت إدارة تحويــالت المصرييــن بالخــارج مــن 
جهودهــا التســويقية، ممــا أدى إلــى نمــو حجــم تحويــالت المصرييــن 
ــي  ــام 2020، وبالتال ــالل ع ــار دوالر خ ــاوز 1.6 ملي ــواردة لتتج ــارج ال بالخ

ــي. ــد األجنب ــن النق ــك م ــوارد البن ــم م تعظي

مجموعــة واســعة مــن الحلــول لتعزيــز مســتويات رأس المــال العامــل 
ــل التوســعات  ــه مــن الشــركات وذلــك عبــر توفيــر وســائل تموي لعمالئ
والمســاعدة فــي الحصــول علــى الســيولة النقديــة مــن المســتحقات 
ــر  ــة بتطوي ــت المجموع ــرى، قام ــة أخ ــن ناحي ــزون. وم ــة والمخ النقدي
مجموعــة مــن الخيــارات المرنــة إلدارة رأس المــال العامــل وخطــط 
تمويــل سلســلة التوريــد التــي تســاهم فــي ســد الفجــوة بيــن عمليــات 
يقــوم  للعميــل. كمــا  النقديــة  التدفقــات  أوضــاع  لتحســين  الدفــع 
ــة واإلدارة  ــات النقدي ــين التدفق ــالزم لتحس ــم ال ــم الدع ــم بتقدي القس
ــر  ــك عب ــة وذل ــارة الدولي ــات التج ــة بعملي ــر المرتبط ــة للمخاط الفعال

ــده. ــحن وبع ــل الش ــة قب ــارات تمويلي ــالء بخي ــد العم تزوي

وقــد انعكســت مســاهمة مجموعــة المعامــالت المصرفيــة الدوليــة 
فــي تعزيــز المحفظــة التجاريــة لبنــك القاهــرة، فقــد ارتفــع دخــل 
رســوم التمويــل التجــاري للبنــك بمعــدل ســنوي ٪25 ليصــل إلــى 290 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــك ف ــح البن ــا نج ــام 2020، كم ــي ع ــه ف ــون جني ملي
متوســط المعامــالت التجاريــة التــي تــم تنفيذهــا فــوق مســتوى 35.5 
ــرت  ــي أث ــلبية الت ــار الس ــم اآلث ــك رغ ــام 2020 وذل ــالل ع ــه خ ــار جني ملي
علــى حجــم التجــارة فــي جميــع أنحــاء العالــم نتيجــة تفشــي فيــروس 

ــا. كورون

اإلدارة العامة لالبتكارات والحلول الرقمية: 
نجحــت الشــركات ســواء فــي مصــر أو االقتصــادات العالميــة فــي 
تشــجيع الطلــب علــى الحلــول الرقميــة وحلــول التعامــل عــن بعــد خــالل 
عــام 2020، وهــو مــا يتــواءم مع رؤيــة بنك القاهــرة طويلة األجــل التي 
تركــز علــى تبنــي الحلــول االبتكاريــة فــي عصــر الخدمــات المصرفيــة 
الرقميــة. وبنــاًء عــل ذلــك، قامــت إدارة المعامــالت المصرفيــة الدوليــة 
2020 لمواصلــة تســهيل  الفريــدة خــالل عــام  الحلــول  باقــة مــن 
ــهلة  ــة س ــة مصرفي ــالء بتجرب ــد العم ــة وتزوي ــالت المالي ــاز المعام إنج
االســتخدام. وســوف تســاهم المنتجــات والخدمــات الرقميــة االبتكاريــة 
ــر حلــول أتمتــة  ــات العمــالء فــي توفي التــي تركــز علــى تلبيــة متطلب
ســير العمــل وتحســين الــدورات النقديــة بمــا يســاهم فــي تعزيــز 
ــوف  ــات كش ــذه المنتج ــن ه ــال. وتتضم ــتمرارية األعم ــتدامة واس اس
ــعارات  ــرة وإش ــائل القصي ــر الرس ــات عب ــة والتنبيه ــاب اإللكتروني الحس

ــا. ــرة، وغيره ــك القاه ــة لبن ــارة التجاري ــة التج ــة وبواب ــداع اللحظي اإلي

اإلدارة العامة لمنتجات األوراق المالية: 
تقــوم مجموعــة المعامــالت المصرفيــة الدوليــة التابعــة لبنــك القاهرة 
ــات  ــات خدم ــق »منتج ــالل فري ــن خ ــة م ــات األوراق المالي ــم خدم بتقدي
األوراق الماليــة« الــذي يقــدم مجموعــة واســعة مــن الخدمــات، ومــن 
بينهــا خدمــات أمنــاء الحفــظ والمقاصــة، والضمــان، وحلــول وكيــل 
عــام  العالميــة. وفــي  الحفــظ  وأمانــة  المســتلم،  والبنــك  اإليــداع، 
2020، قــام فريــق العمــل بإطــالق نشــاط البنــك المســتلم لتلقــي 
أمــوال العمــالء غيــر المتعامليــن مــع البنــوك، وهــو مــا ســاهم فــي 
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ــة  ــم الرؤي ــرى ودع ــوك أخ ــن بن ــدة م ــوال الجدي ــن األم ــد م ــذب المزي ج
اإلســتراتيجية للقطــاع. وعلــى هــذه الخلفيــة، نجــح فريــق العمــل فــي 
اســتخدام هــذه األمــوال لتحقيــق التكامــل بيــن مختلــف إدارات البنــك 

ــة. ــات الخزان ــك منتج ــة وكذل ــا إدارة النقدي ــن بينه وم

أحــد اإلنجــازات الكبيــرة التــي حققهــا البنــك هــو إطــالق خدمــة أمانــة 
الحفــظ العالميــة، وهــي أحــد الخدمــات الرئيســية التــي يقدمهــا فريــق 
منتجــات خدمــات األوراق الماليــة لشــريحة العمــالء األفــراد، حيــث 
حققــت هــذه الخدمــة نجاًحــا ملحوًظــا مــع إدارة الثــروات وانعكــس أثره 
ــه،  ــار جني ــت 17 ملي ــي بلغ ــظ، والت ــة الحف ــول أمان ــى أص ــي عل اإليجاب

ســاهمت خدمــة أمانــة الحفــظ العالميــة وحدهــا بـــ50 مليــون جنيــه.

ــوات  ــد الفج ــل تحدي ــق العم ــية لفري ــام الرئيس ــدى المه ــل إح وتتمث
المحتملــة واحتياجــات العمــالء فيمــا يتعلــق بخدمــات األوراق الماليــة 
ــات،  ــك االحتياج ــة تل ــا لتلبي ــة خصيًص ــرة ومصمم ــول مبتك ــم حل وتقدي
ــل  ــب أفض ــى لق ــرة عل ــك القاه ــول بن ــي حص ــك ف ــس ذل ــد انعك وق
ــال  ــة جلوب أميــن حفــظ فرعــي فــي مصــر خــالل عــام 2020 مــن مجل
فاينانــس، ممــا يســلط الضــوء علــى المكانــة التــي يحظــى بهــا البنــك 

فــي هــذا المجــال.

ويقــوم البنــك بتســويق باقــة منتجــات وخدمــات مجموعــة المعامــالت 
المصرفيــة الدوليــة مــن خــالل مجموعــة مــدراء تطويــر األعمــال مــن 
ذوي الخبــرة والكفــاءة، الذيــن يعملــون عــن قــرب مــع العمــالء بهــدف 
التوســع فــي قاعــدة عمــالء بنــك القاهرة مــن الشــركات والمؤسســات 
وذلــك عبــر توفيــر الحلــول االبتكاريــة المصممــة خصيًصــا لتلبيــة 
ــات  ــري عالق ــع مدي ــاون م ــل، بالتع ــق العم ــوم فري ــم. ويق احتياجاته
العمــالء، بتقييــم الموقــف الحالــي لــكل عميــل وذلــك من خالل دراســة 
ــد الفجــوات ذات  ــد وتحدي شــاملة إلدارة النقديــة ودورة سلســلة التوري
العالقــة أو األمــوال الزائــدة فــي دورة رأس المــال العامــل. وبنــاًء علــى 
ذلــك، ســوق يقومــون بتوفيــر الحلــول األكثــر مالءمــة إلدارة النقديــة 
والتمويــل التجــاري وسلســلة اإلمــداد والتوريــد بأســعار جذابــة لتلبيــة 

متطلبــات عمــالء البنــك مــن الشــركات والمؤسســات.

باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت إدارة تطويــر األعمــال بتوســيع نطــاق 
ــب  ــد مــن المحافظــات، فقــد قــام بإنشــاء مكت ــه ليشــمل المزي أعمال
تمثيــل جديــد لقطــاع المعامــالت المصرفيــة الدوليــة لتغطيــة محافظة 
اإلســكندرية ومنطقــة الدلتــا، وهــو مــا يضمــن ترســيخ مكانــة البنــك 
وتســويق منتجــات القطــاع للعمــالء مــن الشــركات والمؤسســات فــي 

ــة. ــع أنحــاء الجمهوري جمي

 التمويل الهيكلي والقروض المشتركة
نجــح قطــاع التمويــل الهيكيلــي والقــروض المشــتركةفي تنميــة 
أحــد  2018، فقــد أصبحــت  تأسيســها فــي  أعمالهــا، وذلــك منــذ 
المقومــات الرئيســية لتحقيــق الهــدف االســتراتيجي للبنــك والمتمثــل 
فــي التوســع فــي باقــة المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا ليصبــح 
الشــركات  مــن  العمــالء  لخدمــة  متكامــل  ماليــة  خدمــات  مــزود 
والمؤسســات. وقــد واصلــت اإلدارة تقديــم المزيــد مــن الخدمــات خــالل 
عــام 2020، ومــن بينهــا منتجــات تمويــل غيــر تقليديــة ومنتجــات 

تمويــل هيكلــي، بمــا فــي ذلــك تمويــل المشــروعات ومنتجــات أســواق 
ــة واالستشــارات الماليــة  الديــن والقــروض المشــتركة وخدمــات الوكال
ذات العالقــة. وقــد أدى التوســع المســتمر فــي قــدرات بنــك القاهــرة 
إلــى تعزيــز الميــزة التنافســية التــي يحظــى بهــا فــي قطــاع الخدمــات 
الماليــة فــي مصــر، فضــاًل عــن المســاهمة الكبيــرة فــي تنميــة 

ــه. أصول

ورغــم تفشــي فيــروس كورونــا وأثرهــا الســلبي علــى االقتصــاد بوجــه 
ــي  ــل الهيكل ــن والتموي ــب الدي عــام، بلغــت قيمــة محفظــة إدارة ترتي
19.5 مليــار جنيــه بنهايــة 2020، وهــو نمــو بمعــدل ســنوي %7 وارتفاع 
بقيمــة %44 مقارنــة بمســتويات عــام 2017، وهــو العــام المالــي 
ــي  ــبب الرئيس ــع الس ــك. ويرج ــة البن ــادة هيكل ــة إع ــل عملي ــر قب األخي
فــي نمــو محفظــة االقطــاع إلــى التوســع فــي اعمــال اســواق الديــن 
ــدارات  ــن إص ــد م ــي العدي ــاح ف ــارك بنج ــذي ش ــاع، وال ــة القط و هيكل
اســواق الديــن بقيمــة 2.5 مليــار جنيــه، مقابــل 590 مليــون جنيــه 
ــل الهيكلــي  خــالل عــام 2019. وتمثــل محفظــة أصــول قطــاع التموي
والقــروض المشــتركة حوالــي ٪41 مــن إجمالــي أصــول مجموعــة 
ــام  ــة ع ــرة بنهاي ــك القاه ــتركة ببن ــروض المش ــركات والق ــان الش ائتم

.2020

التمويــل  التــي قــام قطــاع  القــروض المشــتركة  بلــغ عــدد  وقــد 
الهيكلــي والقــروض المشــتركة بترتيبهــا 11 قرًضــا مشــترًكا بقيمــة 
ــك 5.6  ــاهمة البن ــت مس ــث بلغ ــه، حي ــار جني ــا 20 ملي ــة قدره إجمالي
مليــار جنيــه، وهــو مــا يمثــل زيــادة ملحوظــة مقارنــة بحجــم القــروض 
التــي قــام البنــك بترتيبهــا خــالل العــام الســابق. ويعكــس هــذا النمــو 
الكبيــر الجهــود التــي يبذلهــا فريــق العمــل خــالل عــام 2020 لترســيخ 
المكانــة الرائــدة التــي يتمتــع بهــا بنــك القاهــرة فــي ســوق الديــون 
المشــتركة فــي مصــر. وخــالل عــام 2020، قــام القطــاع بمهــام وكيــل 

ــل المشــتركة. ــرى صفقــات التموي ــن مــن كب ــي اثنتي التمويلف

محفـظـة
إقــــــراض
متنـوعة

األغذية
%6 والمشروبات المؤسسات المالية 

غير المصرفية 6%

النقــل 9% التطوير العقاري 13%

اإلنشاءات 2% األسمدة 
والكيماويات 7%

الحديد والصلب  4% البتروكيماويات 13%

الكهرباء  17% السياحة 1%
البترول والغاز 

الطبيعي 22%
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قطاع خدمات الشركات
ــزة  ــدة وممي ــم باقــة فري يعكــف قطــاع خدمــات الشــركات علــى تقدي
ــي  ــة والت ــودة والقيم ــة الج ــدة عالي ــات الجدي ــات والخدم ــن المنتج م
مــن شــأنها ترســيخ المكانــة الرائــدة التــي يحظــى بهــا بنــك القاهــرة 
وجــذب المزيــد مــن عمــالء الشــركات والمؤسســات واالحتفــاظ بالعمالء 
ــا  ــروس كورون ــي في ــا تفش ــي فرضته ــات الت ــم التحدي ــن. ورغ الحاليي
ــم  ــي تعظي ــركات ف ــات الش ــاع خدم ــح قط ــد نج ــابًقا، فق ــا س وذكرناه
لزيــادة تحســين  التكنولوجيــة  االســتفادة مــن طاقتهــا وقدراتهــا 
واســتكمااًل  القاهــرة.  بنــك  لعمــالء  المقدمــة  الخدمــة  مســتوى 
للنجاحــات التــي حققهــا خــالل عــام 2019، يواصــل القطــاع تطويــر 
الحلــول التــي قــام بطرحهــا مؤخــًرا مثــل كشــوف الحســاب اإللكترونيــة 
إلــى  باإلضافــة  النقديــة،  وخدمــات Core Pay والشــيكات وتحصيــل 

ــة. ــت البنكي ــات اإلنترن خدم

البيــع  بعــد  مــا  خدمــات  علــى  القطــاع  ركــز   ،2020 عــام  وفــي 
المعامــالت  تنفيــذ  بينهــا  ومــن  االستشــارية،  غيــر  لالستفســارات 
اليوميــة، وإيضــاح المعلومــات حــول المنتجــات والخدمــات، والشــكاوى، 
والتوضيحــات، واإلجابــة علــى األســئلة العامــة، واالستفســارات الخاصــة 
ــة  ــذ المعامــالت وإجراءاتهــا. ورغــم الظــروف االســتثنائية الصعب بتنفي
المحيطــة بعمليــات البنــك، لــم يتلقــى القطــاع أي شــكاوى مــن 
العمــالء طــوال عــام 2020. باإلضافــة إلــى ذلــك، واصــل القطــاع لعــب 
دوره الرئيســي فــي تقديــم وتســجيل عمــالء الشــركات فــي المنتجــات 
الجديــدة، كمــا قــام بنــك القاهــرة بتحســين نظــام مراقبــة وتقييــم أداء 
ــاع  ــتمرار القط ــن اس ــد م ــركات للتأك ــات الش ــاع خدم ــل قط ــق عم فري
فــي تحقيــق أداء مبهــر والمســاهمة فــي ســير العمــل بفاعليــة 

ــك. ــات البن ــف إدارات وقطاع ــر مختل ــرة عب كبي

المكتب التمثيلي باإلمارات
ــد  ــارات أح ــة اإلم ــي دول ــرة ف ــك القاه ــي لبن ــب التمثيل ــر المكت يعتب
الركائــز الرئيســية لتنفيــذ اســتراتيجية البنــك التــي تهــدف إلــى ترويــج 
ــه  باقــة الخدمــات والمنتجــات المتنوعــة التــي يقدمهــا البنــك لعمالئ
والتحالفــات  الشــراكات  عقــد  عبــر  وذلــك  الدوليــة،  الســاحة  علــى 
ــج  ــة الخلي ــي منطق ــة ف ــات العامل ــرز المؤسس ــع أب ــتراتيجية م االس
العربــي. وقــد تأثــرت عمليــات المكتــب التمثيلــي بقيــود الســفر التــي 
فرضتهــا جائحــة كورونــا خــالل الفتــرة، وهــو مــا أســفر عــن تقليــل عــدد 

ــرة. ــالل الفت ــا خ ــم تنظيمه ــي ت ــرات الت ــات والمؤتم االجتماع

ورغــم هــذه القيــود، نجــح فريــق بنــك القاهــرة بمكتــب تمثيــل 
اإلمــارات فــي التوســع بنطــاق أعمــال البنــك، حيــث نجــح فــي تقديــم 
خدماتــه للعديــد مــن العمــالء مــن كبــرى الشــركات العاملــة فــي دولــة 

اإلمــارات خــالل 2020 وذلــك عبــر توفيــر تســهيالت ائتمانيــة مجمعــة 
بقيمــة 900 مليــون جنيــه، فضــاًل عــن اســتحداث خدمــة تحويــل النقدية 
مــع مجموعــة مــن شــركاء البنــك مــن شــركات الصرافــة المحليــة فــي 
ــة اإلمــارات فــي ترشــيد  اإلمــارات. وقــد نجــح المكتــب التمثيلــي بدول
التكاليــف خــالل هــذه الفتــرة، حيــث تمكــن مــن تحقيــق وفــورات فــي 
جميــع تكاليــف الســفر والتكاليــف األخــرى ذات العالقــة وهــو مــا أثمــر 

تخفيــض بنســبة ٪23 فــي ميزانيــة تكاليــف المكتــب خــالل 2020.

االستراتيجية التطلعية
يتطلــع بنــك القاهــرة إلــى ترســيخ مكانتــه الرائــدة فــي مجــال تقديــم 
الخدمــات المصرفيــة للشــركات باعتبــاره الشــريك المفضــل لكثيــر مــن 
المؤسســات والشــركات العاملــة فــي الســوق المصــري. كمــا تســعى 
مجموعــة ائتمــان الشــركات والقــروض المشــتركة إلــى التوســع فــي 
خدمــة القطاعــات عاليــة النمــو والتــي تحظــى بمقومــات واعــدة، ومــن 
بينهــا األغذيــة، والزراعــة، واألســمدة، واألدويــة، والرعايــة الصحيــة، 
ــعى  ــك، ستس ــى ذل ــة إل ــات. باإلضاف ــا المعلوم ــاالت وتكنولوجي واالتص
المجموعــة إلــى اســتقطاب الشــركات التــي تعمــل بمختلــف األنشــطة 
التــي تقــوم عليهــا هــذه القطاعــات، كمــا تتطلــع إلــى توســيع أعمالها 
مــع المورديــن والموزعيــن العامليــن فــي هــذه القطاعــات وذلــك عبــر 

توطيــد عالقــات البنــك مــع كبــرى الشــركات. 

ومــن ناحيــة أخــرى، ســوف يولــي بنــك القاهــرة اهتماًمــا خاًصــا لزيــادة 
أنشــطته فــي القطاعــات االســتراتيجية مثــل الصناعــات التحويليــة 
والتجاريــة، كمــا يعكــف البنــك علــى دراســة الفــرص لتوســيع تواجــده 
ــادة  ــة حتــى اآلن لزي ــي ال تحظــى بالخدمــات البنكي فــي القطاعــات الت
معــدالت الربحيــة، كمــا يلتــزم بدعــم الصفقــات الخارجيــة التــي تشــمل 

شــركاء مصــر التجارييــن، وال ســيما فــي قــارة إفريقيــا.

معــدالت  لتنميــة  جهــوده  مواصلــة  القاهــرة  بنــك  يعتــزم  كمــا 
اســتخدام المرافــق بيــن العمــالء ذوي مســتوى الرغبــة فــي المخاطــر 
المنخفــض والمتوســط؛ وذلــك بهــدف تحقيــق معــدل يتــراوح بين 80% 
و%85 علــى المــدى القريــب، ويتماشــى ذلــك بــدوره مــع جهــود البنــك 
الحثيثــة الكتســاب عمــالء مــن الشــركات ذات تصنيفــات أعلــى وتوفيــر 
ــن مــن المنتجــات الممولــة وغيــر الممولــة. عــالوة علــى  مزيــج ُمحسَّ
ــك  ــة، بمــا فــي ذل ــه الرقمي ــك، ســوف يســتفيد البنــك مــن مقدرات ذل
ــك  ــا؛ وذل ــا حديًث ــم إطالقه ــي ت ــت الت ــر االنترن ــة عب ــه المصرفي منصت
ــاب  ــة، والكتس ــكل حال ــة ل ــة ومخصص ــروض مرضي ــر ع ــل تطوي ــن أج م
ــز  ــيات، وتعزي ــددة الجنس ــة متع ــي الفئ ــيما ف ــن، ال س ــالء محتملي عم
فهمــه لمحــركات ربحيــة العمــالء. إن اإلدارة علــى يقيــن مــن أن هــذه 

االســتراتيجيات ســوف تولــد بدورهــا معــدل عائــد أعلــى، وبذلــك ســوف 
ــه مــع تنميــة  يتــم ترويــج خدمــات البنــك بيــن عمــالء مختلــف قطاعات

حصتــه مــن قاعــدة العمــالء مــن الشــركات والمؤسســات.

قطاع المؤسسات المالية
ــة  ــات تجاري ــاء عالق ــى بن ــة إل ــات المالي ــاع المؤسس ــق قط ــع فري يتطل
متينــة مــع المؤسســات الماليــة الكبــرى فــي كل مــن األســواق 
المحليــة والدوليــة، وذلــك مــع التركيــز فــي النهايــة علــى ضمــان بقــاء 
بنــك القاهــرة الشــريك المفضــل للمؤسســات فــي الســوق المصريــة. 

 المعامالت المصرفية الدولية
ســوف تواصــل مجموعــة المعامــالت المصرفيــة الدولية اســتراتيجيتها 
ــاًل  ــالء، فض ــى العم ــز عل ــي ترك ــام 2021، والت ــراب ع ــع اقت ــة م الناجح
عــن التركيــز علــى الطــرح المســتمر للحلــول الرقميــة، ويتماشــى 
هــذا التركيــز مــع الطلــب المتزايــد فــي الســوق علــى الحلــول التقنيــة 
الممكنــة، والتــي تضمــن اســتمرارية األعمــال وتســمح للعمــالء بتلبية 
احتياجاتهــم المتطــورة باســتمرار. وســوف تســمح عــروض المجموعــة 
العالقــات  نمــط  يتجــاوز  الــذي  الشــراكة  إحســاس  بترســيخ  للبنــك 

ــك.  ــل والبن ــن العمي ــة بي التقليدي

وســوف تركــز مجموعــة المعامــالت المصرفيــة الدوليــة علــى منتجــات 
ــة  ــر النقدي ــول غي ــيما الحل ــة، ال س ــول الرقمي ــب الحل ــد بجان إدارة النق
وتمويــل سلســلة التوريــد، وذلــك مــن خــالل تســويق المنتجــات والحلول 
المبتكــرة لبنــك القاهــرة؛ مــن أجــل معالجــة وتحســين دورة سلســلة 
القيمــة للعميــل وســد أي فجــوات بهــا. وعلــى صعيــد خدمــات األوراق 
ــوط  ــات وخط ــالق خدم ــى إط ــة عل ــز المجموع ــب تركي ــة، فينص المالي
إنتــاج جديــدة فــي عــام 2021 لالســتمرار فــي كــون بنــك القاهــرة هــو 

أول بنــك فــي مجــال خدمــات األوراق الماليــة فــي مصــر.

 التمويل الهيكلي والقروض المشتركة 
ــى  ــاء عل ــتركة البن ــروض المش ــي والق ــل الهيكل ــاع التموي ــزم قط يعت
التقــدم الــذي تــم إحــرازه فــي الســنوات األخيــرة، وترســيخ مكانــة 
ــترك،  ــل المش ــال التموي ــي مج ــام ف ــكل ت ــي بش ــب رئيس ــك كالع البن
وتمويــل المشــروعات، وأســواق الديــن، وذلــك مــع النظــر علــى تنويــع 
اســتثمارات بنــك القاهــرة ومحافــظ اإلقــراض، وذلــك مــن خــالل تعزيــز 
الربحيــة مــن خــالل اســتهداف األصــول عاليــة الجــودة، وصقــل مكانــة 
البنــك مقــدم خدمــة متكامــل للخدمــات الماليــة. وســوف يواصــل 
ــن  ــوق الدي ــي س ــدة ف ــة رائ ــيخ مكان ــة لترس ــوده الناجح ــم جه القس
ــدة  ــه الرائ ــيخ مكانت ــى ترس ــل عل ــوف يعم ــب، وس ــدى القري ــى الم عل
فــي إصــدارات التوريــق وإصــدارات الصكــوك وســوق ســندات الشــركات. 
ــة  ــام الوكال ــي مه ــرة ف ــك القاه ــيخ دور بن ــى ترس ــة ال ــذا باإلضاف ه

للقــروض المشــتركة.. باإلضافــة إلــى ذلــك، يســتهدف القطــاع تقديــم 
مجموعــة موســعة مــن الخدمــات االستشــارية؛ وذلــك بهــدف تعميــق 
العالقــات مــع العمــالء وتأميــن المزيــد مــن فــرص اإلقــراض المحتملــة. 

 المكتب التمثيلي باإلمارات
يتطلــع بنــك القاهــرة إلــى تحقيــق أقصــى اســتفادة مكتبــه التمثيلــي 
ــتمرار  ــالل االس ــن خ ــك م ــدة؛ وذل ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ف
فــي متابعــة إقامــة الشــراكات االســتراتيجية القويــة والتحالفــات مــع 
ــرى  ــة وكب ــاع التجزئ ــركات قط ــدة وش ــة الرائ ــات المالي ــرز المؤسس أب
الشــركات العاملــة فــي قطاعــات متنوعــة فــي دول مجلــس التعــاون 
ــي  ــك ف ــة البن ــة برؤي ــي والدراي ــادة الوع ــدف زي ــك به ــي؛ وذل الخليج
جميــع أنحــاء العالــم. وســوف تمهــد هــذه الشــراكات فــي المســتقبل 
الطريــق لبنــك القاهــرة للتغلغــل بشــكل أكبــر فــي أســواق دول 
ــراكات  ــذه الش ــف ه ــك توظي ــزم البن ــي. ويعت ــاون الخليج ــس التع مجل
ــد  ــج وتزوي ــواق دول الخلي ــر بأس ــده المباش ــز تواج ــي تعزي ــزة ف الممي
عمــالء تلــك األســواق بباقــة مــن الحلــول والخدمــات المصممــة 
خصيًصــا لتلبيــة احتياجاتهــم. ومــن المقــرر أن يركــز المكتــب التمثيلــي 
باإلمــارات خــالل عــام 2021 علــى تعزيــز حصتــه مــن تحويــالت المصرييــن 
فــي الكويــت والســعودية التــي يعمــل بهــا عــدد كبيــر مــن المصرييــن، 
باإلضافــة إلــى إقامــة العالقــات مــع مختلــف الشــركات وتوجيهــا إلــى 

ــري. ــوق المص ــك بالس ــات البن ــن خدم ــتفادة م االس
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ينفرد بنك القاهرة بمكانة سوقية رائدة بفضل الجودة الفائقة لباقة منتجاته المقدمة ألكثر من 3 
مليون عميل؛ والتي تعكس خبراته المتضافرة بالقطاع المصرفي ومسيرته الحافلة في مجال خدمات 

التجزئة المصرفية 

 خدمـات التجزئة المصرفية
 والتمـويـل متنـاهـي الصغــر

نجــح بنــك القاهــرة فــي تلبيــة مختلــف احتياجــات العمــالء خــالل 
ــي  ــتثنائية ف ــغيلية اس ــات تش ــن تحدي ــه م ــا حمل ــم م ــام 2020، ُرغ ع
ظــل انتشــار فيــروس )كوفيــد – 19(. ويأتــي ذلــك بفضــل إنجــازات 
ــملت  ــي ش ــك، والت ــا البن ــي يتبناه ــي الت ــّول الرقم ــتراتيجية التح اس
اســتثماراته الســديدة خــالل عــام 2019 فــي تطويــر بنيتــه التكنولوجية، 
وتحقيــق التكامــل بيــن الخدمــات المصرفيــة الرقميــة المقدمــة 
ومنصــات المدفوعــات اإللكترونيــة. وفــي ضــوء هــذه الجهــود، قــّدم 
ــام  ــف أقس ــر مختل ــزة عب ــالء ممي ــة عم ــام 2020 تجرب ــالل ع ــك خ البن
قطــاع خدمــات التجزئــة المصرفيــة والتمويــل متناهــي الصغــر، والتــي 
عكســت بوضــوح قدراتــه الشــاملة المتطــورة، والجــودة الفائقــة لباقــة 
المنتجــات والخدمــات المقدمــة. كمــا ســاهم فــي تحقيــق ذلــك األداء 
القــوي؛ المــردود اإليجابــي لالســتراتيجية الشــاملة التــي يتبناهــا البنــك 
ويتمثــل محورهــا الرئيســي فــي تعزيــز خدمــة وتجربــة العمــالء، 
ويقــوم بتنفيذهــا فريــق يضــم نخبــة مــن الكفــاءات المتخصصــة فــي 
الخدمــات المصرفيــة؛ ممــا أثمــر عــن تنميــة قاعــدة العمــالء إلــى 3.2 
مليــون عميــل خــالل عــام 2020، مقابــل 3.0 مليــون عميــل خــالل العــام 

الســابق. 

وقــد حــرص البنــك علــى تطبيــق أعلــى اإلجــراءات االحترازيــة المتعلقــة 
ــام  ــي الع ــاخ المصرف ــم المن ــة، ودع ــالمة العام ــة والس ــة الصح بحماي
الــذي شــّجع العمــالء علــى اســتخدام الحلــول الرقميــة والبدائــل 
األخــرى المطروحــة لتلبيــة احتياجاتهــم. وفــي هــذا اإلطــار، تمّكــن 
البنــك مــن اســتحداث مجموعــة مــن الخدمــات الرقميــة الجديــدة، 
القائمــة؛  الماليــة  حلولــه  بباقــة  التوســع  مواصلــة  عــن  فضــاًل 
ــد  ــى تزوي ــعًيا إل ــل، س ــات كل عمي ــة احتياج ــا لتلبي ــة خصيًص المصمم
العمــالء بالخدمــات واألدوات الالزمــة لتســهيل تجربتهــم ومعامالتهــم 
المصرفيــة اليوميــة بأفضــل الطــرق والوســائل اآلمنــة فــي ظــل 

التحديــات االســتثنائية المحيطــة. 

وقــد تمثلــت أبــرز إنجــازات البنــك خــالل عــام 2020 فــي إطــالق أول فــرع 
رقمــي متكامــل، والــذي يوفــر للعمــالء أحــدث التقنيــات التكنولوجيــة 
ــذ مجموعــة متنوعــة مــن المعامــالت  ــي لتنفي لخدمــات الصــراف اآلل
المصرفيــة واالســتفادة مــن مختلــف خدمــات البنــك مــن خــالل منصــة 

ــهادة  ــي؛ ش ــرع رقم ــح ألول ف ــالق الناج ــل اإلط ــدة. ويمث ــة فري رقمي
ــة  ــول الرقمي ــم أفضــل الحل ــزام البنــك المتجــدد بتقدي ــى الت ــة عل قوي
ــي  ــول الرقم ــي والتح ــمول المال ــتراتيجية الش ــع اس ــق م ــي تتواف الت
ــك،  ــع ذل ــوازي م ــالد. وبالت ــتوى الب ــى مس ــا عل ــري تنفيذه ــي يج الت
أحــرزت المحفظــة الذكيــة التابعة للبنــك »قاهــرة كاش« أداًء اســتثنائًيا 
خــالل العــام، بفضــل تزويدهــا العمــالء منصــة آمنــة إلجــراء معامالتهم 
ــح  ــد نج ــكان. وق ــن كل م ــت وم ــي أي وق ــرق ف ــهل الط ــة بأس المالي
البنــك فــي تحقيــق الدمــج والتكامــل بيــن المحفظــة الذكيــة وأجهــزة 
الصــراف اآللــي، ممــا أتــاح للعمــالء تنفيــذ عمليــات اإليــداع أو الســحب 

النقــدي دون اســتخدام البطاقــات بأيســر الطــرق اآلمنــة. 

أبرز مستجدات عام 2020
ــات  ــل التحدي ــي ظ ــام 2020 ف ــالل ع ــاع خ ــرف للقط ــد األداء المش ُيع
الصعبــة المتعلقــة بانتشــار فيــروس )كوفيــد – 19(؛ بمثابــة شــهادة 
ــر  ــو اآلخ ــا تل ــن عاًم ــذي يبره ــي ال ــه االحتراف ــوة فريق ــى ق ــة عل قوي
والتحديــات  المســتجدات  علــى مواكبــة مختلــف  الفائقــة  قدراتــه 
التشــغيلية، وتحديــد فــرص النمــو، وتعظيــم المــردود اإليجابــي لجميــع 
األطــراف ذات العالقــة، باإلضافــة إلــى دوره الرائــد فــي قيــادة مســيرة 
التحــول الرقمــي بالقطــاع المصرفــي المصــري بأســره. وقــد شــكلت 
اســتراتيجية البنــك الشــاملة التــي تضــع خدمــة وتعزيــز تجربــة العمــالء 
محــور أهدافهــا، الركيــزة األساســية لتطويــر باقــة منتجــات وخدمــات 
البنــك، وحجــر األســاس لنجاحاتــه المحققــة بالســوق المصــري وخارجــه 
خــالل العــام. فمــن خــالل تركيــزه علــى تلبيــة مختلــف احتياجــات 
ــات  ــن المنتج ــة م ــة متنوع ــم باق ــن تصمي ــك م ــن البن ــالء؛ تمّك العم
والخدمــات المقدمــة مــن مختلــف األقســام لتلبيــة احتياجــات العمــالء 
دائمــة النمــو والتطــور. كمــا نجــح البنــك فــي تنميــة قاعــدة العمــالء 
ــة  ــات التجزئ ــاع خدم ــات قط ــات وخدم ــة منتج ــز باق ــر وتعزي ــر تطوي عب
الرقميــة  الحلــول  مــن  مجموعــة  إطــالق  مــن  بــدًءا  المصرفيــة، 
االبتكاريــة، وصــوال إلــى تقديــم منتجــات جديــدة لتلبيــة التطلعــات 
االســتثمارية للعمــالء بصــورة كبيــرة، ممــا أثمــر عــن إحــراز البنــك أداًء 
اســتثنائًيا، ُرغــم التحديــات الصعبــة المحيطــة بســبب انتشــار الفيــروس. 

 خدمـات التجزئة
 المــصــرفيـــــة
 والتمـــويـــــــل
متنـاهي الصغر
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البطاقات
تمّكــن البنــك مــن تطوير نشــاط البطاقــات والتوســع بخدماتــه المقدمة 
خــالل عــام 2020، ضمــن جهــوده المتواصلــة لتقديــم أفضــل خدمــات 
مــن نوعهــا فــي الســوق المصــري. فقــد نجــح البنــك فــي تعزيــز باقــة 
منتجــات البطاقــات عبــر إطــالق بطاقــات الخصــم المباشــر »بالتينيــوم« 
و»تيتانيــوم«، لتلبيــة احتياجــات العمــالء أصحــاب المــالءة الماليــة. كمــا 
ــي  ــرة Qahera Rewards لحامل ــآت القاه ــج مكاف ــة برنام ــق خدم أطل
ــاط  ــع النق ــة تجمي ــالء فرص ــح للعم ــي تتي ــة، والت ــات االئتماني البطاق
ــالوة  ــيلة. وع ــن وس ــر م ــا بأكث ــتبدالها الحًق ــة، واس ــل كل معامل مقاب
علــى ذلــك، اســتحدث البنــك مجموعــة مــن الخدمــات الرقميــة، والتــي 
شــملت تمكيــن العمــالء حاملــي بطاقــات الخصــم المباشــر مــن 
اســتخدامها فــي تنفيــذ معامالتهــم عبــر شــبكة التجــارة اإللكترونيــة، 
ــي،  ــاب اإللكترون ــف الحس ــة كش ــن خدم ــى م ــة األول ــالق المرحل وإط
التــي بــدأت بخدمــة العامليــن فــي البنــك مــن حملــة البطاقــات 
االئتمانيــة، علــى أن يتــم التوســع بنطاقهــا لتشــمل جميع عمــالء البنك 
ــات،  ــا المعلوم ــن تكنولوجي ــد أم ــى صعي ــة. وعل ــرة المقبل ــالل الفت خ
 3D Secure Code security ــن ــود اآلم ــه الك ــام خدم ــك نظ ــق البن أطل
system لحمايــة منظومــة البطاقــات المقدمــة، حيــث يعمــل النظــام 
علــى تحصيــن البطاقــات االئتمانيــة مــن التعــرض للســرقة واالحتيــال، 
باإلضافــة إلــى حمايــة معلومــات العمــالء التــي يتــم اســتخدامها أثنــاء 
تنفيــذ مختلــف عمليــات الدفــع اإللكترونــي. كمــا أبــرم البنــك اتفاقيــة 
ــة  ــة مــع شــركة »كاش لــس بلــس« – الشــركة المصري شــراكة حصري
لتقديــم خدمــات الدعــم اللوجيســتي وخدمــات التحصيــل – والتــي 
لمدفوعــات  اإللكترونــي  الســداد  خدمــة  تقديــم  بموجبهــا  ســيتم 
الخدمــات المروريــة مــن خــالل بطاقــة جديــدة مســبقة الدفــع تحمــل 
تتيــح  وســوف   .»OPLUS »القاهــرة  المشــتركة  التجاريــة  العالمــة 
البطاقــة الجديــدة للعمــالء الســداد اإللكترونــي للمخالفــات المروريــة 
ــالت  ــى معام ــة إل ــن، باإلضاف ــوم التأمي ــادة، ورس ــة القي ــوم رخص ورس
المشــتريات والشــراء عبــر االنترنــت. وتعكــس تلــك الشــراكة حــرص 
ــي فــي مصــر،  ــوات الدفــع اإللكترون ــى التوســع بشــبكة قن البنــك عل

ــالد. ــا الب ــي تتبناه ــامل الت ــي الش ــول الرقم ــتراتيجية التح ــز اس وتعزي

ــك،  ــة للبن ــات االئتماني ــة البطاق ــو محفظ ــام 2020 نم ــهد ع ــد ش وق
فــي ضــوء جهــوده الحثيثــة للتوســع بخدمــات البطاقــات، إلــى جانــب 
إقبــال العمــالء المتزايــد علــى خدمــات البطاقــات فــي إطــار التزامهــم 
البطاقــات  محفظــة  قيمــة  ارتفعــت  فقــد  االحترازيــة.  باإلجــراءات 
بمعــدل ســنوي %55 لتبلــغ 576  مليــون جنيــه خــالل عــام 2020، مقابل 
371 مليــون جنيــه خــالل العــام الســابق. كمــا نجــح البنــك فــي إصــدار 
ــادة ســنوية قدرهــا  ــدة خــالل العــام، بزي 59,679 بطاقــة ائتمانيــة جدي
ــة  ــات االئتماني ــة البطاق ــي محفظ ــادة إجمال ــه زي ــج عن ــا نت %19، مم
ــة  ــى 135,454 بطاق ــل إل ــنوية %33 لتص ــبة س ــالء بنس ــادرة للعم الص
ائتمانيــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، ارتفعــت محفظــة بطاقــات الخصــم 
المباشــر بمعــدل ســنوي %11 لتبلــغ 1.9 مليــون بطاقــة خصــم مباشــر 

ــام 2020.   ــالل ع ــة خ متداول

وعــالوة علــى ذلــك، ارتفعــت محفظــة التمويــل العقــاري بنســبة 
ســنوية %19 لتصــل قيمتهــا 2.5 مليــار جنيــه خــالل عــام 2020، أو 
ــي  ــام. ويأت ــس الع ــالل نف ــبة %11.3 خ ــوقية بنس ــة س ــل حص ــا يمث م
ــي  ــام 2019 ف ــالل ع ــك خ ــاح البن ــي لنج ــردود اإليجاب ــل الم ــك بفض ذل
ــم  ــي ودع ــكان االجتماع ــدوق اإلس ــع صن ــاون م ــول تع ــع بروتوك توقي
التمويــل العقــاري، فــي إطــار مســاعيه الحثيثــة لدعــم أصحــاب الدخــول 
ــك  ــا البن ــي أطلقه ــي الت ــمول المال ــادرات الش ــز مب ــة وتعزي المنخفض

ــزي.  المرك

الودائع
ــام  ــالل ع ــه خ ــار جني ــة 126 ملي ــالء التجزئ ــع عم ــة ودائ ــت محفظ بلغ
ــي  ــك ف ــاح البن ــا بنج ــدل %6.5 مدفوًع ــنوي بمع ــو س ــو نم 2020، وه
إطــالق باقــة جديــدة مــن المنتجــات المتميــزة بمقومــات فريــدة 
لتعظيــم العائــد لعمــالء البنــك مــن األفــراد. وقــد ارتفــع إجمالــي 
الودائــع بالبنــك بمقــدار 11.8 مليــار جنيــه خــالل عــام 2020، منهــا 7.3 
ــداع  ــداع. ويأتــي احتــالل شــهادات اإلي ــار جنيــه لصالــح شــهادات اإلي ملي
ــاع  ــل ارتف ــك بفض ــع البن ــي ودائ ــو إجمال ــي نم ــاهمة ف ــدارة المس ص
أســعار الفائــدة الثابتــة بمعــدل تنافســي بلــغ %12.25 خــالل عــام 2020. 

 

ــدة  ــدل فائ ــد بمع ــر جدي ــاب توفي ــام حس ــالل الع ــك خ ــق البن ــد أطل وق
يومــي، إلــى جانــب إدخــال المزيــد مــن التحديثــات علــى الحســابات 
الجاريــة ألصحــاب المعاشــات لتلبيــة مختلــف احتياجاتهــم علــى أكمــل 

ــه.  وج

 القروض
ــع  ــة م ــة المتوافق ــرص الجذاب ــد الف ــى تحدي ــا عل ــك دائًم ــرص البن يح
ــز  ــي تعزي ــي ف ــا الرئيس ــور محوره ــي يتبل ــاملة الت ــتراتيجيته الش اس
خدمــة وتجربــة العمــالء، ودفــع عجلــة نمــو محفظــة القــروض. وفــي 
ــة  ــي باق ــع ف ــى التوس ــام 2020 عل ــالل ع ــك خ ــز البن ــار، رّك ــذا اإلط ه
ــة  ــة، باإلضاف ــات النقدي ــل الضمان ــة مقاب ــة المقدم ــول التمويلي الحل
إلــى وضــع سياســات وبرامــج قــروض تنافســية لموظفــي القطاعيــن 
ــروض  ــة الق ــة محفظ ــب وتنمي ــز الطل ــل تحفي ــن أج ــاص، م ــام والخ الع
بوجــه عــام. كمــا أطلــق البنــك برامــج تمويــل مخصصــة لفريــق الجيــش 
ــاء والعامليــن بالمنظومــة الطبيــة لدعمهــم فــي  األبيــض مــن األطب
تلبيــة احتياجاتهــم الماليــة. وتتميــز برامــج القــروض المقدمــة بأســعار 
فائــدة تنافســية، مــع برامــج ســداد ميســرة تتماشــى مــع اســتراتيجية 

ــة العمــالء. دعــم خدمــة وتجرب

ــع  ــث ارتف ــتراتيجية، حي ــك االس ــار تل ــي ثم ــي جن ــك ف ــح البن ــد نج وق
متناهــي  والتمويــل  المصرفيــة  التجزئــة  قــروض  محفظــة  حجــم 
%23 ليبلــغ 40.1 مليــار جنيــه خــالل عــام  الصغــر بمعــدل ســنوي 
2020، لتصــل حصتــه الســوقية %10.2 خــالل نفــس العــام. كمــا شــهد 
العــام أيًضــا إطــالق البنــك باقــة جديــدة ومتنوعــة مــن برامــج قــروض 
ــث  ــف شــرائح العمــالء، حي ــم مختل ــا لتالئ الســيارات المصممــة خصيًص
تتنــوع برامــج الســداد لتبــدأ بدفــع مقدمــات %0 إلــى %70 مــن قيمــة 
الســيارة، بحســب إمكانيــات كل عميــل. وتضمنــت أبــرز التطــورات فــي 
هــذا الصــدد، إبــرام البنــك اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية مــع المجموعــة 
دبليــو Bavarian Auto )BMW(، وتوكيــل ســيارات  ام  بــي  البافاريــة 
هونــدا مــن أجــل توفيــر برامــج تقســيط مميــزة للعمــالء الراغبيــن فــي 
شــراء ســيارات تلــك العالمــات التجاريــة المرموقــة. وقــد ســاهمت تلــك 
الجهــود فــي ارتفــاع محفظــة قــروض شــراء الســيارات بنســبة ســنوية 
%9 إلــى 2.2 مليــار جنيــه خــالل عــام 2020، لتبلــغ حصــة البنــك %6 مــن 

ســوق قــروض شــراء الســيارات. 

ــي  ــا ف ــك أداًء قوًي ــرز البن ــخصية، أح ــروض الش ــاط الق ــد نش ــى صعي عل
ــار  ــغ 9.8 ملي ــنوية %52 لتبل ــبة س ــاط بنس ــة النش ــو محفظ ــوء نم ض
جنيــه خــالل عــام 2020، مدعومــة بارتفــاع الطلــب علــى القــروض مــن 
العمــالء األفــراد أصحــاب األعمــال الحــرة. وقــد بلغــت قيمــة القــروض 
الشــخصية المقدمــة لموظفــي القطــاع الحكومــي 17.3 مليــار جنيــه 
ــن  ــر ع ــا أثم ــدل %27، مم ــنوي بمع ــو س ــو نم ــام 2020، وه ــالل ع خ
االرتفــاع الملحــوظ لحصــة البنــك الســوقية فــي ذلــك النشــاط بمعــدل 
ــي  ــة لموظف ــروض المقدم ــة الق ــت محفظ ــا ارتفع ــنوي %35. كم س
القطــاع الخــاص بنســبة ســنوية قدرهــا %38 لتبلــغ قيمتهــا 274 مليــار 
ــار  ــى المس ــاظ عل ــزام بالحف ــّكل الت ــد ش ــام. وق ــس الع ــالل نف ــه خ جني
ــي  ــات الت ــرز التحدي ــة؛ أب ــروض المقدم ــة الق ــو محفظ ــدي لنم التصاع
ــد –  ــروس )كوفي ــار في ــات انتش ــل تداعي ــي ظ ــام ف ــالل الع ــه خ واجهت
19(. غيــر أن البنــك حــرص علــى اســتقطاب المزيــد مــن العمــالء الجــدد 
وخفــض أســعار فائــدة القــروض المقدمــة لهــم، ســعًيا إلــى مواصلــة 
تنميــة محفظــة القــروض مــن ناحيــة، ودعــم العمــالء فــي مواجهــة 

تداعيــات انتشــار الفيــروس مــن ناحيــة أخــرى. 
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 التأمين البنكي
بلــغ حجــم محفظــة التأميــن البنكــي ببنــك القاهــرة 565 مليــون جنيــه 
ــي  ــك ف ــي ذل خــالل عــام 2020 وهــو نمــو ســنوي بمعــدل %35. ويأت
ــر  ــز علــى تطوي ضــوء تركيــز قطــاع التجزئــة بالتعــاون مــع شــركة اليان
العمــالء عليهــا  الخدمــات المقدمــة عبــر تســهيل حصــول  باقــة 
ــة  ــى موائم ــاع عل ــرص القط ــا ح ــة. كم ــة الرقمي ــالل المنظوم ــن خ م
منهجــه مــع اســتراتيجية البنــك التــي تضــع االرتقــاء بخدمــة وتجربــة 
العمــالء فــي مقدمــة أهدافهــا، حيــث ســعى خــالل العــام إلــى 
توطيــد شــراكته االســتراتيجية مــع شــركة إليانــز العالميــة الرائــدة فــي 
ــات  ــى خدم ــدة عل ــالء المتزاي ــات العم ــة احتياج ــن، لتلبي ــات التأمي خدم
التأميــن، وذلــك مــن خــالل توفيــر باقــة متنوعــة مــن البرامــج التأمينيــة 
بمــدد زمنيــة وطــرق ســداد مختلفــة مصممــة خصيًصــا لتناســب كافــة 

شــرائح العمــالء. 

ــل  ــز التواص ــي تعزي ــا ف ــاع دوًرا محورًي ــب القط ــك، لع ــى ذل ــالوة عل وع
مــع العمــالء فــي ظــل التحديــات الصعبــة الراهنــة بالتعــاون مــع 
شــركة إليانــز، والتأكيــد علــى أن الوثائــق التأمينيــة علــى الحيــاة تشــمل 

ــية.  ــا األساس ــن تغطياته ــد19 ضم ــا - كوفي ــروس كورون في

الفروع وشبكة ماكينات الصراف اآللي
قــام بنــك القاهــرة بافتتــاح %36 مــن فروعــه الجديــدة خــارج محافظــة 
ــاة  ــيناء وقن ــة س ــي منطق ــدة ف ــا جدي ــق فروًع ــث أطل ــرة، حي القاه
ــر  ــا أثم ــد، مم ــكندرية والصعي ــة اإلس ــي منطق ــك ف ــويس، وكذل الس
عــن التوســع بشــبكة الفــروع بنســبة ســنوية %4 لتصــل إلــى 241فرًعــا 

الخدمات المصرفية الرقمية
ــى  ــرة عل ــك القاه ــا بن ــي يتبناه ــتراتيجي الت ــو االس ــة النم ــز خط ترك
عــدة محــاور؛ أبرزهــا التحــّول الرقمــي وتعزيــز المبــادرات الوطنيــة 
للشــمول المالــي. وقــد شــكل انــدالع أزمــة )كوفيــد – 19( دافًعــا قوًيــا 
لتســريع البنــك وتيــرة تنفيــذ مبادراتــه الرقميــة ســعًيا إلــى مســاعدة 
العمــالء علــى االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة التــي فرضتهــا الحكومــة 
ــف  ــذ مختل ــن تنفي ــم م ــة، وتمكينه ــالمة العام ــة والس ــة الصح لحماي

ــي أي وقــت ومــن كل مــكان.  ــة ف ــة بصــورة آمن معامالتهــم المالي

إطالق أول فرع رقمي
ــح  ــالق الناج ــي اإلط ــام 2020 ف ــالل ع ــك خ ــازات البن ــرز إنج ــت أب تمثل
ألولــى فروعــه الرقميــة المــزودة بمجموعــة مــن المميــزات الفريــدة، 
بــدَءا مــن تســهيل استكشــاف العمــالء لباقــة منتجــات وخدمــات 
البنــك المختلفــة، وصــواًل إلــى تيســير تنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن 
معامالتهــم المصرفيــة. كمــا يوفــر الفــرع الرقمــي خدمــات فتــح 

ــدودة.  ــق مع ــالل دقائ ــات خ ــتالم البطاق ــدة واس ــابات الجدي الحس

وقــد نجــح البنــك فــي تحقيــق ذلــك اإلنجــاز، بفضــل اســتثماراته 
الســديدة للتــزود بأحــدث تقنيــات الصــراف الرقمــي، ومنظومــة اإلصــدار 
الفــوري للبطاقــات، باإلضافــة إلــى توفيــر إجــراءات التســجيل والتوثيــق 
الرقمــي وتســهيل اســتيفاء مختلــف النمــاذج المطلوبــة بصــورة آليــة. 
وســوف تســاهم تلــك النظــم التكنولوجيــة فــي تزويــد العمــالء بتجربــة 
ــن  ــتفادتهم م ــهيل اس ــا، وتس ــن نوعه ــدة م ــة وفري ــة عصري مصرفي

مختلــف المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا البنــك., 

 المنظومة التكنولوجية إلدارة عالقات العمالء
ــات  ــدة إلدارة عالق ــة جدي ــة تكنولوجي ــي منظوم ــي تبن ــك ف ــح البن نج
ــي ضمــن اســتثماراته الســديدة  ــي تأت العمــالء خــالل عــام 2020، والت
التــي ضخهــا بهــدف تنفيــذ اســتراتيجية تعزيــز خدمــة وتجربــة العمالء. 
ــابقة  ــالء وس ــات العم ــل بيان ــى تحلي ــدة عل ــة الجدي ــل المنظوم وتعم
ــاظ  ــم والحف ــات معه ــد العالق ــدف توطي ــك، به ــع البن ــم م معامالته
ــات  ــات والمنتج ــات الخدم ــة مبيع ــى تنمي ــة إل ــم، باإلضاف ــى والئه عل
ــات  ــع بيان ــدة بجم ــة الجدي ــة التكنولوجي ــوم المنظوم ــة. وتق المقدم

خــالل عــام 2020. كمــا شــهدت شــبكة ماكينــات الصــراف اآللــي نمــًوا 
بمعــدل ســنوي %3 خــالل نفــس العــام. ويأتــي ذلــك ضمــن خطــط 
التوســع الشــاملة التــي يتبناهــا البنــك التــي تســتهدف تســهيل 
اســتفادة العمــالء أبنــاء جميــع المحافظــات مــن الحلــول الماليــة 

ــا. ــرد به ــي ينف ــة الت االبتكاري

وقــد نجــح البنــك فــي ســرعة االســتجابة لمســتجدات انتشــار فيــروس 
)كوفيــد – 19( خــالل العــام، حيــث قــام علــى الفــور بتطبيــق مجموعــة 
مــن إجــراءات وتدابيــر الصحــة والســالمة العامــة عبــر شــبكة فروعــه، 
بمــا يضمــن حمايــة صحــة وســالمة جميــع الموظفيــن والعمــالء علــى 

حــد ســواء، وقــد شــملت تلــك التدابيــر: 

	 خفض حضور الموظفين داخل الفروع بنسبة 40%.

	 فرض ارتداء جميع الموظفين والعمالء لألقنعة الواقية.

	 منــح إجــازة مدفوعــة األجــر للموظفــات أثنــاء فتــرة الحمــل، وكذلــك 
ألي موظــف يعانــي مــن مشــاكل صحيــة مزمنــة. 

	 تخصيص أماكن انتظار خارج مقرات الفروع.

ــروع  ــدراء الف ــع م ــع جمي ــف م ــر الهات ــة عب ــات يومي ــراء اجتماع 	 إج
لمتابعــة كافــة المســتجدات.

	 إجــراء عمليــات نظافــة وتعقيــم مكثفــة بشــكل دوري بجميــع 
الفــروع. 

ــك المخصصــة للتواصــل معهــم، بمــا  ــوات البن العمــالء مــن خــالل قن
ــي،  ــد اإللكترون ــائل البري ــك، ورس ــي للبن ــع اإللكترون ــك الموق ــي ذل ف
والمحادثــات المباشــرة، ومواقــع التواصــل االجتماعــي، باإلضافــة إلــى 
منصــات التواصــل والتســويق األخــرى، وذلــك بهــدف تزويــد فريــق 
العمــل بالــرؤى التحليليــة الداعمــة لعمليــة اتخــاذ القــرار. وقــد أصبحــت 
ــه  ــين قدرت ــك لتحس ــية للبن ــم الرئيس ــد الدعائ ــدة أح ــة الجدي المنظوم

ــالء. .   ــات العم ــف احتياج ــة مختل ــى تلبي عل

المحافظ الرقمية
 محفظة القاهرة كاش للتجار )مدعومة بكود

)QR االستجابة السريع
أطلــق بنــك القاهــرة خدمــة محفظــة »قاهــرة كاش« خــالل عــام 2019 
بعــد حصولــه علــى موافقــة البنــك المركــزي، مــع إتمــام أول معاملــة 
فــي أكتوبــر مــن نفــس العــام. وعلــى مــدار العــام، شــهدت المحفظــة 
ــا لشــبكة التجــار المســتخدمين للمحفظــة، حيــث بلغــت  نمــًوا ملحوًظ
34 ألــف تاجــر بنهايــة ديســمبر 2020 بمعــدل تفعيــل %18، مقابــل 600 
ــام  ــك بالقي ــزام البن ــو الت ــك النم ــس ذل ــام 2019. ويعك ــة ع ــر بنهاي تاج
بــدوره المحــوري فــي تعزيــز مبــادرة الشــمول المالــي علــى مســتوى 

البــالد. 

 
محفظة القاهرة كاش للعمالء األفراد

ــرة  ــة »قاه ــى محفظ ــات عل ــن التحديث ــد م ــرة المزي ــك القاه ــل بن أدخ
ــتخدام  ــة االس ــم واجه ــر تصمي ــملت تطوي ــام 2020، ش ــالل ع كاش« خ
وإجــراء بعــض التطويــرات البرمجيــة، ممــا منــح المحفظــة شــكاًل جمالًيا 
عصرًيــا، ومجموعــة مــن المميــزات التــي تســاهم فــي االرتقــاء بتجربــة 
المســتخدمين. ويتميــز تطبيــق محفظــة قاهــرة كاش بإمكانيــة تنفيــذ 
ــة  ــالت النقدي ــا التحوي ــن بينه ــالت، م ــن المعام ــددة م ــة متع مجموع
P2P، ودفــع الفواتيــر، وســداد رســوم خدمــات المرافــق، وحجــز التذاكــر، 
ــة،  ــن االفتراضي ــتخدام األونالي ــة االس ــدار بطاق ــات، وإص ــم التبرع وتقدي
ومدفوعــات التجــار عبــر كــود االســتجابة الســريع QR، وســداد أقســاط 
القــروض. وتجــدر اإلشــارة إلــى نجــاح البنــك فــي تحقيــق الدمــج 
ــذي  ــي، وال ــراف اآلل ــات الص ــبكة ماكين ــق وش ــن التطبي ــل بي والتكام
ــداع مــن خــالل ماكينــة  ســيتيح للعمــالء تنفيــذ عمليــات الســحب واإلي
الصــراف اآللــي دون اســتخدام بطاقــة. كمــا نجــح البنــك فــي التوســع 

شبكة الفروع
2020 2019

195 182 الفروع

13 14 الفروع الصغيرة )وكاالت 
التمويل متناهي الصغر(

 9 8 الوحدات
10 13 مكاتب صرف العمالت
14 14 مكاتب تصاريح العمل

241 231 اإلجمالي

شبكة ماكينات الصراف اآللي
2020 2019
458 440 القاهرة
156 160 اإلسكندرية والبحيرة
212 202 الدلتا
163 160 الصعيد والبحر األحمر
58 58 مدن القناة وسيناء

1,047 1,020 اإلجمالي

 توزيع مواقع الفروع و الوحدات و مراكز االعمال
2020

92 القاهرة
61 سيناء ومدن القناة والدلتا
57 الصعيد والبحر األحمر
31 اإلسكندرية والبحيرة
30 مراكز أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة

271 اإلجمالي
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ــة  ــف نقط ــن 40 أل ــر م ــج أكث ــالل دم ــن خ ــداع م ــحب واإلي ــذ الس بمناف
بيــع مــع المحفظــة الذكيــة »قاهــرة كاش«، مســتفيدا مــن شــراكته 
االســتراتيجية مــع شــركة أمــان التــي تحظــى بشــبكة نقــاط بيــع 

ــار.   ــعة االنتش واس

ــا  ــة أداًء قوًي ــة الذكي ــراز المحفظ ــن إح ــازات ع ــك اإلنج ــرت تل ــد أثم وق
ــنوي  ــدل س ــة بمع ــم المحفظ ــو حج ــوء نم ــي ض ــام 2020، ف ــالل ع خ
ــة  ــل%10 بنهاي ــدل تفعي ــتخدم، ومع ــف مس ــى 530 أل ــل إل %74، لتص
ــا  ــبة %206، مصحوًب ــالت بنس ــذ المعام ــم تنفي ــع حج ــا ارتف ــام. كم الع
بنمــو إجمالــي قيمــة المعامــالت بنســبة ســنوية %613 خــالل العــام. 
وتعكــس تلــك النتائــج المشــرفة مــردود الحلــول االبتكاريــة التــي 
تنفــرد بهــا المحفظــة، والتــي مّكنــت العمــالء مــن اســتخدام منصــة 
ــي أي  ــالت ف ــن المعام ــة م ــة متنوع ــذ مجموع ــدة لتنفي ــة واح رقمي
وقــت ومــن كل مــكان. كمــا ســاهم تطويــر المحفظــة فــي ارتفــاع عدد 
ــة احتياجاتهــم مــن خــالل المحفظــة  ــى تلبي ــوا إل العمــالء ممــن تحول
ــة،  ــروع التابع ــبكة الف ــالل ش ــن خ ــا م ــن تنفيذه ــداًل م ــة ب اإللكتروني
ــالمة  ــة والس ــة الصح ــة بحماي ــة المتعلق ــراءات االحترازي ــا باإلج التزاًم

ــة.  العام

خدمــة االنترنــت البنكيــة والخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف 
المحمــول

ارتفــع عــدد عمــالء خدمــة االنترنــت البنكيــة والخدمــة المصرفيــة عبــر 
ــل  ــام 2020، بفض ــالل ع ــل خ ــف عمي ــغ 67 أل ــول ليبل ــف المحم الهات
ــول  ــف المحم ــر الهات ــة عب ــة المصرفي ــق الخدم ــك لتطبي ــة البن إتاح
بكافــة متاجــر التطبيقــات اإللكترونيــة فضــاًل عــن التوســع بباقــة 
ــار  ــي إط ــة، ف ــت البنكي ــة االنترن ــالل خدم ــن خ ــة م ــات المقدم الخدم

وقــد نجــح قطــاع التمويــل متناهــي الصغــر فــي تســجيل إنجــازات قويــة 
ــي  ــة ف ــام 2020 المتمثل ــو لع ــتراتيجية النم ــداف اس ــد أه ــى صعي عل
مضاعفــة حجــم أعمــال القطــاع كل أربــع ســنوات، مســتفيًدا مــن مــردود 
إطــالق البنــك 28 فرًعــا جديــًدا وتجديــد فروعــه القائمــة؛ لتحفيــز الطلــب 
ــك،  ــى ذل ــل متناهــي الصغــر. وباإلضافــة إل علــى أنشــطة قطــاع التموي
واصــل البنــك خــالل العــام فــي تنفيــذ اســتراتيجية الشــمول المالــي التي 
ــل  ــاع التموي ــالء قط ــدة عم ــن قاع ــاء %34 م ــت النس ــث مثل ــا، حي يتبناه

إدارة الثروات
ــة  ــروة« عــام 2019، المصممــة خصيصــا لتلبي ــك خدمــة »ث ــق البن أطل
احتياجــات العمــالء ذوي المــالءة الماليــة. وقــد قــام البنــك باســتحداث 
نموذجيــن لخدمــة هــذه الفئــة مــن العمــالء وفقــا لحجــم معامالتهــم، 
ــالء«،  ــار العم ــريحة »كب ــة ش ــوذج األول لخدم ــم النم ــم تصمي ــث ت حي
ــون  ــن 5 ملي ــل م ــى أق ــه وحت ــون جني ــن ملي ــم ع ــد أرصدته ــن تزي مم
ــوذج  ــم النم ــا ُصم ــة، فيم ــالت األجنبي ــن العم ــا م ــا يعادله ــه أو م جني
الثانــي لخدمــة شــريحة العمــالء »األكثــر ثــراًء« ممــن تتجــاوز أرصدتهم 
5 مليــون جنيــه أو مــا يعادلهــا مــن العمــالت األجنبيــة. وتقــوم خدمــة 
ــق  ــن طري ــالء ع ــة للعم ــارات البنكي ــات االستش ــم خدم ــروة« بتقدي »ث
فريــق مــن المستشــارين المالييــن المحترفيــن، باإلضافــة إلــى توفيــر 
مجموعــة منتقــاة مــن الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة المميــزة، 
ــل  ــازات، مث ــن االمتي ــة م ــة متنوع ــتهدفين باق ــالء المس ــح العم ومن
صــاالت خدمــات كبــار العمــالء  »Tharwa Lounges«داخــل الفــروع 
ــات  ــن خدم ــدة م ــة فري ــى باق ــة إل ــص، باإلضاف ــال مخص ــز اتص ومرك
المســاعدة الشــخصية les concierges لعمــالء ثــروة ومســاعدتهم 

ــة. ــر مصرفي ــئونهم الغي ــي إدارة ش ف

ــروات  ــرات أداء إدارة الث ــة مؤش ــن تنمي ــود ع ــك الجه ــرت تل ــد أثم وق
خــالل عــام 2020، حيــث ارتفــع عــدد عمــالء خدمة »ثــروة« إلــى 16,500 
ــي  ــغ إجمال ــابق، لتبل ــام الس ــالل الع ــل خ ــل 15,600 عمي ــل، مقاب عمي
ــت  ــد مثل ــام 2020. وق ــة ع ــه بنهاي ــار جني ــروة« 45.6 ملي ــة »ث محفظ
ودائــع عمــالء »ثــروة« %41.5 مــن إجمالــي محفظــة ودائــع قطــاع 
التجزئــة بالبنــك بنهايــة العــام. ويعكــس التحســن الملحــوظ فــي أداء 
اإلدارة، الجهــود الحثيثــة التــي بذلهــا فريــق العمــل مــن أجــل تصميــم 
مجموعــة مــن الخدمــات والحلــول لتلبيــة مختلــف أنمــاط حيــاة شــرائح 
عمــالء »ثــروة« علــى الوجــه األمثــل. وتطلــع اإلدارة إلــى تنميــة عــدد 
ــادة عــدد  ــة، مــع زي الصــاالت المخصصــة لعمــالء »ثــروة« إلــى 45 صال

ــة عــام 2021.   ــر بنهاي ــى 100 خبي ــق إدارة العالقــات إل فري

قطاع مبيعات التجزئة المصرفية
ــف  ــرة منتص ــك القاه ــة ببن ــة المصرفي ــات التجزئ ــاع مبيع ــس قط تأس
عــام 2018 بهــدف تنميــة الحصــة الســوقية للبنــك واســتقطاب عمــالء 
جــدد مــن خــالل الترويــج لمنتجــات القــروض الشــخصية والبطاقــات 
ــر توظيــف  ــك لتحقيــق هــذا الهــدف عب ــث يســعى البن ــة، حي االئتماني
تســتهدف  التــي  الترويجيــة  والحمــالت  التســويقية  االســتراتيجيات 
قاعــد العمــالء الحالييــن. وعقــب إطــالق البنــك لقطــاع مبيعــات التجزئــة 
المصرفيــة مطلــع عــام 2019، ركــز القطــاع علــى تزويــد عمالئــه بتجربة 

جهــود البنــك لالرتقــاء بتجربــة العمــالء، حيــث أصبحــت تضــم الخدمــات 
ــة: التالي

	 تقديم طلب الحصول على دفتر شيكات.

	 خدمات البطاقات االئتمانية.

	 خدمة الرسائل للتواصل مع خدمة العمالء 

IBAN خدمة االستعالم عن رقم الحساب المصرفي الدولي 	

	 االشتراك الذاتي في الخدمة

 وقــد نجــح البنــك فــي جنــي ثمــار جهــوده المتواصلــة للتطويــر 
المعامــالت  عــدد  بلــغ  حيــث  البنكيــة،  اإلنترنــت  بخدمــة  الرقمــي 
المنفــذة 92 آلــف معاملــة بقيمــة إجماليــة 859 مليــون جنيــه خــالل 

عــام 2020، مقابــل 10 آالف معاملــة خــالل عــام 2019. 

التمويل متناهي الصغر
ــنوية  ــبة س ــر بنس ــي الصغ ــل متناه ــاط التموي ــرادات نش ــت إي ارتفع
%6 لتبلــغ 1.7 مليــار جنيــه خــالل عــام 2020، وذلــك علــى الرغــم مــن 
ــروعات  ــاع المش ــى قط ــد – 19( عل ــروس )كوفي ــار في ــات انتش تداعي
متناهيــة الصغــر، ممــا أســفر عــن تراجــع العمــالء النشــطين بمعــدل 
ســنوي %22، وانخفــاض حجــم المحفظــة التمويليــة بنســبة ســنوية 
ــام  ــالل ع ــه خ ــار جني ــاع 5.6 ملي ــة القط ــم محفظ ــغ حج ــد بل %19. وق
2020، بحصــة ســوقية بلغــت %20 )هــذه النســبة ال تشــمل الشــركات 
ــة، وســتبلغ %25 بعــد إضافــة هــذه الشــركات(.  ذات الملكيــة الفردي

ــر  ــي الصغ ــل متناه ــات التموي ــات وخدم ــرة منتج ــك القاه ــر بن ويوف
لعمالئــه مــن خــالل شــبكة تضــم 114 فرًعــا ووكيــل فــي جميــع 

أنحــاء الجمهوريــة، وتشــمل:

ــل  ــة للتحوي ــود حثيث ــذل جه ــق اإلدارة ب ــزم فري ــر. ويعت ــي الصغ متناه
ــر خــالل عــام 2021، ســعًيا  ــي الصغي ــل متناه ــي لخدمــات التموي الرقم
ــم  ــى تعظي ــاع عل ــدرة القط ــز ق ــطته، وتعزي ــاءة أنش ــاء بكف ــى االرتق إل

القيمــة للعمــالء. 

ــات  ــن الخدم ــة م ــة متكامل ــر باق ــالل توفي ــن خ ــزة م ــة ممي مصرفي
ــك  ــة البن ــز مكان ــي تعزي ــم، وبالتال ــم احتياجاته ــي تالئ ــات الت والمنتج

ــري. ــي المص ــاع المصرف ــي القط ــدة ف ــة رائ كمؤسس

ــج لمنتجــات القــروض  وقــد نجــح القطــاع خــالل عــام 2020 فــي التروي
ــف  ــم 20 أل ــي تقدي ــاهم ف ــا س ــة، مم ــات االئتماني ــخصية والبطاق الش
بطاقــة ائتمانيــة إلــى 18 ألــف عميــل جديــد، وهــو مــا يمثــل 37% 
مــن إجمالــي مبيعــات البنــك خــالل العــام. كمــا نجــح البنــك مــن خــالل 
مبيعــات القــروض الشــخصية فــي تقديــم تســهيالت ائتمانيــة بقيمــة 
ــرض  ــم 5200 ق ــن تقدي ــاًل ع ــام 2020، فض ــالل ع ــه خ ــون جني 876 ملي
ــالل  ــه خ ــون جني ــة 750 ملي ــة إجمالي ــيارات بقيم ــراء الس ــل ش لتموي
نفــس العــام. ويقــوم القطــاع أيًضــا بتوفيــر خدمــات تحويــل رواتــب 
ــن  ــة م ــى مجموع ــة إل ــات، باإلضاف ــركات والمؤسس ــن للش الموظفي
ــر  ــًدا لتوفي ــًدا جدي ــرام 41 عق ــن إب ــر ع ــا أثم ــة، مم ــزات اإلضافي الممي

ــركات.  ــن الش ــة م ــن لمجموع ــب الموظفي ــل روات ــات تحوي خدم

مركز خدمة العمالء
ــز  ــي تعزي ــا ف ــرة دوًرا محورًي ــك القاه ــالء ببن ــة العم ــز خدم ــب مرك لع
قــدرة البنــك علــى تقديــم باقــة مــن الخدمــات االســتثنائية فــي ضــوء 
التــزام العمــالء باإلجــراءات االحترازيــة المطبقــة علــى مســتوى الدولة، 
وعلــى رأســها تدابيــر التباعــد االجتماعــي. ورغــم التأثيــر األولــي النــدالع 
ــك  ــة تل ــن مواكب ــن م ــك تمك ــواق، إال أن البن ــى األس ــاء عل ــة الوب أزم
المســتجدات ســريًعا عبــر االســتفادة اســتثماراته الســديدة فــي التحّول 
الرقمــي واالرتقــاء بالكفــاءة التشــغيلية لقطاعاتــه المختلفــة، وذلــك 
ــة كافــة احتياجاتهــم  ــم الدعــم الكامــل للعمــالء وتلبي ــة تقدي لمواصل
ــى  ــد تلق ــة. فق ــواء األزم ــازل الحت ــي المن ــاء ف ــم بالبق ــاء التزامه أثن
مركــز خدمــة العمــالء نحــو 1.6 مليــون مكالمــة خــالل عــام 2020 

ــل 932,917 مكالمــة خــالل عــام 2019. مقاب

 branches and agencies across Egypt that provide Banque du Caire’s stellar microfinance ١١٤ There are
:services and products

11 فرًعا القاهرة
17 فرًعا اإلسكندرية
44 فرًعا الدلتا ومدن القناة
42 فرًعا منطقة الصعيد والبحر األحمر

114 فرًعا اإلجمالي

2020 2019
189,000 242,206  عدد العمالء النشطين

 إيرادات قطاع التمويل متناهي الصغر وحجم محفظته التمويلية

2020 2019 )جنيه مصري)
1,716,542,938 1,647,900,144 اإليرادات
5,760,864,136 6,968,047,985 حجم المحفظة التمويلية
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بــــنـــــاةالتــــــــراثبــــنــــــاةالتــــــــراث 7374

ــائل  ــتقبال رس ــة اس ــم خدم ــام 2020، بتقدي ــالل ع ــك خ ــام البن ــد ق وق
ــاءة  ــز كف ــة، لتعزي ــة التابع ــت البنكي ــة االنترن ــالل منص ــن خ ــالء م العم
معالجــة استفســارات العمــالء، وال ســيما مــع ارتفــاع الطلــب علــى خدمة 
االنترنــت البنكيــة. كمــا حــرص البنك علــى تعزيز تواجــده بوســائل التواصل 
االجتماعــي، ســعًيا إلــى جــذب المزيــد مــن العمــالء الجــدد عبــر الترويــج 
ــق  ــن فري ــار، تمّك ــذا اإلط ــي ه ــك. وف ــات البن ــات وخدم ــف منتج لمختل
مركــز خدمــة العمــالء مــن تنميــة قاعــدة متابعــي صفحــة البنــك علــى 
موقــع فيســبوك، لتصــل إلــى مليــون متابــع بنهايــة ينايــر 2021، مقابــل 

ــر 2020.  51 ألــف متابــع بنهايــة يناي

المبيعات
واســتكمااًل لهــذه الجهــود، اســتحدث البنــك برنامــج إدارة عالقــات 
ــا  ــالء وتصنيفه ــات العم ــجيل مكالم ــى تس ــل عل ــذي يعم ــالء، ال العم
تحليــل ومعالجــة  بكفــاءة فائقــة وفــق منظومــة قائمــة علــى 
ــد  ــالء المتزاي ــال العم ــتجابة إلقب ــرعة االس ــدف س ــك به ــات، وذل البيان
علــى تقديــم شــكاواهم مــن خــالل مركــز خدمــة العمــالء. كمــا أطلــق 
البنــك خدمــة الخــط الســاخن حصرًيــا لعمــالء خدمــة »ثــروة« مــن ذوي 
الدخــول المرتفعــة والمــالءة الماليــة، فــي إطــار مســاعي البنــك 
لتقديــم تجربــة مصرفيــة مميــزة مصممــة خصيًصــا لتلبيــة احتياجــات 

ــرائح.  ــف الش ــن مختل ــالء م العم

ــاع  ــم أداء قط ــي دع ــا ف ــالء دوًرا مهًم ــة العم ــز خدم ــب مرك ــد لع وق
مبيعــات التجزئــة المصرفيــة، مــن خــالل إمــداده ببيانــات العمــالء ممــن 
يســعون إلــى االســتفادة مــن خدمــات ومنتجــات البنــك عــن طريــق مركــز 
خدمــة العمــالء، حيــث يقــوم قطــاع مبيعــات التجزئــة المصرفيــة بــدوره 
بمعالجــة طلبــات العمــالء وتصنيفهــا وربطهــم بــاإلدارات المعنيــة داخل 
البنــك. وعــالوة علــى ذلــك، ســاهم مركــز خدمــة العمــالء فــي دعــم 33 
حملــة تســويقية للبنــك خــالل عــام 2020، مــن خــالل االســتجابة الســريعة 
ــر  ــا عب ــرد عليه ــالت، وال ــك الحم ــة بتل ــالء ذات الصل ــارات العم الستفس
ــمية  ــي الرس ــل االجتماع ــع التواص ــائل مواق ــالل رس ــن خ ــف، أو م الهات

للبنــك. 

 الشمول المالي
يؤمــن بنــك القاهــرة أن الشــمول المالــي يمثــل أحــد األركان الرئيســية 
لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالســتدامة. وفــي هذا اإلطار؛ اســتحدث 

ــام 2020،  ــن ع ــي م ــف الثان ــالل النص ــي خ ــمول المال ــك إدارة الش البن
إعمــاال بقــرار البنــك المركــزي الصــادر خــالل مــارس 2020، والمتعلــق 
ــى  ــي. وتتول ــز الشــمول المال ــة بتعزي بتأســيس إدارات مســتقلة معني
اإلدارة الجديــدة مســئولية التنســيق داخلًيــا بيــن إدارات ووحــدات البنــك 
مــن ناحيــة والبنــك المركــزي مــن ناحيــة أخــرى فيمــا يتعلــق بالشــمول 
المالــي؛ ســواء مــن خــالل تنفيــذ مبــادرات جديــدة، أو عبــر تطويــر 
المنتجــات والخدمــات البنكيــة، بهــدف إتاحــة مختلــف الخدمــات المالية 
لالســتخدام مــن قبــل جميــع فئــات المجتمــع  مــن خــالل قنــوات 

رســمية. 

ــباب  ــوم الش ــات ي ــي فعالي ــك ف ــاركة البن ــام 2020 مش ــهد ع ــد ش وق
أمــام  الفرصــة  إتاحــة  بهــدف  لالدخــار،  العالمــي  واليــوم  الدولــي، 
العمــالء الجــدد لفتــح حســابات جاريــة أو حســاب توفيــر جديــدة بالبنــك 
دون رســوم ودون أحــد أدنــي للرصيــد. كمــا بــادر البنــك بإصــدار بطاقــات 
ميــزة للخصــم المباشــر وبطاقــات بنــك القاهــرة مســبقة الدفــع بصورة 
ــتخدمي  ــة لمس ــا الترحيبي ــن الهداي ــة م ــم مجموع ــع تقدي ــة، م مجاني
محفظــة »قاهــرة كاش« الجــدد، لتحفيــز العمــالء علــى تبنــي الحلــول 
ويجــدد  النقديــة.  اســتخدام  دون  احتياجاتهــم  لتلبيــة  التكنولوجيــة 
البنــك التزامــه بالمضــي قدًمــا فــي تنفيــذ اســتراتيجية الشــمول 
ــع  ــوازي م ــة، بالت ــرة القادم ــالل الفت ــة خ ــا الدول ــي تتبناه ــي الت المال
ــي  ــاملة الت ــة الش ــول المالي ــات والحل ــي بالخدم ــتويات الوع ــع مس رف
ــد  ــات الصعي ــباب بمحافظ ــز الش ــتوى مراك ــى مس ــك عل ــا البن يقدمه

ــري. ــه البح والوج

االستراتيجية التطلعية
البطاقات والقروض والودائع  

الخدمــات  لباقــة  المســتمر  التطويــر  علــى  القاهــرة  بنــك  يحــرص 
وترقــى  العمــالء  احتياجــات  مختلــف  تلبــي  التــي  والمنتجــات 
لتوقعاتهــم بالتــوازي مــع اســتحداث منتجــات جديــدة تالئــم كل شــريحة 
مــن العمــالء، وذلــك مــن أجــل تنميــة محفظــة التســهيالت االئتمانيــة 
ــالء  ــل للعم ــار األمث ــاره االختي ــك باعتب ــة البن ــيخ مكان ــع وترس والودائ
ــات  ــتحداث منتج ــك اس ــزم البن ــا يعت ــل. كم ــتويات الدخ ــف مس بمختل
ــري  ــوق المص ــالءه بالس ــات عم ــي احتياج ــدة تلب ــروض جدي ــج ق وبرام
وخارجــه، مســتفيًدا مــن إلمامــه التــام باحتياجــات ســوق التجزئــة 
المصرفيــة والتمويــل متناهــي الصغــر، ومكانتــه الرائــدة فــي القطــاع 

المصرفــي المصــري.   

التأمين البنكي
ــا  ــل محوره ــي يتمث ــك الت ــا البن ــي يتبناه ــتراتيجية الت ــار االس ــي إط ف
الرئيســي فــي تعزيــز خدمــة وتجربــة العمــالء والحفــاظ علــى والئهــم، 
يعتــزم بنــك القاهــرة مواصلــة تزويــد عمالئــه بالخدمــات والحلــول 
المصرفيــة المصممــة لخدمــة كل شــريحة عــن طريــق توفيــر منتجــات 
ــاون  ــة التع ــن اتفاقي ــتفيًدا م ــم، مس ــى لتوقعاته ــي ترق ــن الت التأمي
المبرمــة مــع شــركة »اليانز-مصــر« الرائــدة فــي مجــال التأميــن. وقــد 
شــهد عــام 2020 نمــًوا ملحوًظــا فــي أعمــال أنشــطة التأميــن بالبنــك، 
ولذلــك تعتــزم اإلدارة البنــاء علــى النجــاح المحقــق وتعزيــز نشــاط 

ــك خــالل عــام 2021 . ــن بفــروع البن التأمي

الفروع وشبكة ماكينات الصراف اآللي
استشــراًفا للمســتقبل؛ صمــم بنــك القاهــرة اســتراتيجية مدتهــا ثــالث 
ســنوات، تســتهدف التوســع بشــبكة الفــروع وماكينــات الصــراف اآللــي، 
ــز  ــه وتعزي ــا لعمالئ ــي يقدمه ــات الت ــة الخدم ــين باق ــب تحس ــى جان إل
قدراتــه مــن أجــل رفــع كفــاءة عملياتــه وتســهيلها؛ ســعًيا إلــى 
تعزيــز تجربــة العمــالء وارتفــاع مســتويات رضائهــم. وفــي إطــار هــذه 
االســتراتيجية، يتطلــع البنــك إطــالق فــروع جديــدة علــى مــدار الســنوات 
 ،2023 30 فرًعــا جديــًدا بحلــول عــام  إلــى  الثــالث المقبلــة لتصــل 
بمعــدل افتتــاح 10 فــروع ســنوًيا، باإلضافــة إلــى تجديــد 30 فرًعــا قائًمــا 
خــالل نفــس الفتــرة، بمعــدل تجديــد 10 فــروع قائمــة ســنوًيا، مــع نقــل 
7 فــروع قائمــة إلــى مواقــع أخــرى خــالل الســنوات الثــالث المذكــورة. 
وتتوافــق تلــك االســتراتيجية مــع جهــود التحــول الرقمــي التــي 
يبذلهــا بنــك القاهــرة، حيــث يعتــزم تطبيــق نمــوذج مركــزي ألنشــطة 
المعامــالت المصرفيــة بكافــة الفــروع مــن أجــل تعزيــز كفــاءة خدمــة 

ــالء.  العم

الخدمات المصرفية الرقمية
صعيــد  علــى  الريــادة  مكانــة  احتــالل  إلــى  القاهــرة  بنــك  يتطلــع 
منظومــة المدفوعــات الرقميــة، والتحــّول إلــى الركيــزة الداعمــة 
لتنفيــذ مبــادرات الشــمول المالــي التــي تتبناهــا الدولــة. ولتحقيــق تلك 
األهــداف، يعتــزم البنــك إطــالق مجموعــة مــن المبــادرات الراميــة إلــى 
تعزيــز تجربــة كل عميــل، ودفــع عجلــة نمــو اإليــرادات، وتعزيــز العالمــة 
التجاريــة للبنــك علــى مســتوى القطــاع المصرفــي بأســره، فضــاًل عــن 
ــة. كمــا  ــدة بســوق المدفوعــات اإللكتروني االســتحواذ علــى حصــة رائ
يركــز البنــك جهــوده علــى اســتحداث وتحســين الخدمــات والحلــول 
الرقميــة الموجهــة لخدمــة شــرائح العمــالء ممــن ال يحظــون بالتغطية 
المصرفيــة، عبــر التوســع بنطــاق نقــاط البيــع واالســتحواذ علــى مكانــة 
ــي،  ــع اإللكترون ــطة الدف ــة وأنش ــارة اإللكتروني ــوق التج ــي س ــدة ف رائ
باإلضافــة إلــى تقديــم حلــول دفــع فــوري جديــدة بالشــراكة مــع البنــوك 

األخــرى مــن خــالل شــبكة »ميــزة«.    

التمويل متناهي الصغر
ــة التــي ينفــرد بهــا بنــك القاهــرة باعتبــاره الكيــان  فــي ضــوء المكان
ــزم  ــر، يعت ــر بمص ــي الصغ ــل متناه ــات التموي ــم خدم ــي تقدي ــد ف الرائ

ــالت  ــح تموي ــر من ــي الصغــر عب ــل متناه ــة أنشــطة التموي ــك تنمي البن
بقيمــة 6 مليــارات جنيــه ألكثــر مــن 140 ألــف عميــل جديــد خــالل عــام 
ــة  ــه وتنمي ــار جني ــة 1.8 ملي ــرادات بقيم ــق إي ــى تحقي ــعًيا إل 2021، س
محفظــة التمويــل متناهــي الصغــر إلــى 8 مليــار جنيــه بنهايــة العــام. 
كمــا يســعى البنــك إلــى تنفيــذ مجموعــة مــن التوســعات المخططــة 
وتحســين محفظــة منتجــات التمويــل متناهــي الصغــر مــن أجــل تعزيــز 
اســتراتيجية التحــول الرقمــي التــي تتبناهــا الدولــة، والســيما فــي ظــل 
ــج  ــة دم ــا مواصل ــك أيًض ــزم البن ــد – 19(. ويعت ــروس )كوفي ــار في انتش
ــن  ــك ع ــر، وذل ــي الصغ ــل متناه ــطة التموي ــة بأنش ــات الرقمي الخدم
طريــق توفيــر خدمــة المحفظــة الذكيــة لألفــراد والتجــار، ســعًيا لتنميــة 

حجــم وقيمــة معامــالت هــذا النشــاط خــالل العــام الجديــد.

 قطاع مبيعات التجزئة المصرفية
يعتــزم القطــاع تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن القــدرات الشــاملة التــي 
ينفــرد بهــا بنــك القاهــرة؛ بهــدف تعزيــز الروابــط مــع قاعــدة عمالئــه 
الحاليــة واســتقطاب عمــالء جــدد، وذلــك مــن خــالل توفيــر باقــة 
متنوعــة مــن الخدمــات والمنتجــات التــي تلبــي احتياجــات مختلــف 

ــالء. ــرائح العم ش

2020 2019 الطاقة التشغيلية
98 91 الوكالء
61 56 مسئولي األقسام والوكالء
3 2  مواقع العمل
5 3 فريق اإلدارة والدعم )المكتب الخلفي(
8 5 فريق إدارة الجودة والتدريب
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يعد بنك القاهرة من المؤسسات المالية الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة 
والمتوسطة، حيث يقوم البنك بتوفير حزمه متنوعه من الخدمات و الحلول البنكية المعده خصيصا 

لعمالئه و التي تساعدهم على تنمية و تطوير أعمالهم.

 تمويـل المشـروعــات
الصغيــرة والمتــوسطـة

ــة  ــدء عملي ــطة منذب ــرة والمتوس ــركات الصغي ــاع الش ــز قط ــد رك وق
اعــادة الهيكلــة خــالل عــام 2018 علــى توفيــر مختلــف الخدمــات 
البنكيــةو التمويــل للشــركات العاملــة بمختلــف القطاعــات االقتصاديــة 
ــي  ــى المســاهمة ف ــك الشــركات عل ــز قــدرة تل ــة، ســعًيا لتعزي الحيوي
دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة فــي مصــر. وبوجــه عــام يركــز القطــاع 
ــة والزراعيــة  ــة فــي القطاعــات الصناعي علــى خدمــة الشــركات العامل
وأنشــطة التصديــر والشــركات التــي تتخصــص فــي توفيــر البدائــل 
العمليــة لالســتيراد، وذلــك مــن خــالل التواجــد المباشــر لمراكــز أعمــال 
متخصصــة فــي جميــع المحافظــات والتــى تعمــل علــى تلبيــة مختلــف 
ــركات  ــطة والش ــرة والمتوس ــركات الصغي ــن الش ــالء م ــات العم احتياج
ــول  ــن الحل ــاملة م ــة ش ــم باق ــالل تقدي ــن خ ــك م ــأ، وذل ــة المنش حديث
التمويليــة وغيــر التمويليــة وخدمــات اإلقــراض المتخصــص لبعــض 
شــرائح العمــالء، باإلضافــة إلــى خدمــات إدارة النقــد والخزانــة وحلــول 

ــاري. ــل التج التموي

ــطة  ــرة والمتوس ــركات الصغي ــه الش ــل مجموع ــوذج عم ــون نم ويتك
ــل  ــن أج ــل م ــكل متكام ــا بش ــل مًع ــية تعم ــات رئيس ــتة قطاع ــن س م

ــالء:  ــتثنائية للعم ــة اس ــم تجرب تقدي

	 شبكة مراكز األعمال. 

	 االستراتيجية وتطوير األعمال.

	 المنتجات البنكية والبرامج التمويلية.

	 الدعم الفني والخدمات المساندة

	 الشركات الصغيرة جدا

	 إدارة متابعة التحصيالت

لقطــاع  المســتمر  والتطويــر  التنميــة  القاهــرة  بنــك  يســتهدف 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وفــي هــذا اإلطــار قــام قطــاع تمويل 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بتقســيم عمالئــه إلــى شــرائح 
مختلفــة وفقــا لحجــم األعمــال ونــوع القطــاع وذلــك مــن أجــل تحديــد 
أفضــل قنــوات التواصــل مــع مختلــف الشــرائح.  ويقــوم البنــك بتقديــم 

حلــواًل مخصصــة تراعــي احتياجــات ومتطلبــات كل شــريحة علــى حــدة 
ــم: ــة أعماله ــع طبيع ــب م ــي تتناس والت

	 الشــريحة الصغيــرة جــًدا: يتــراوح حجــم مبيعاتهــا الســنوية بيــن مليون 
و20 مليــون جنيــه مصري.

	 الشــريحة الصغيــرة: يتــراوح حجــم مبيعاتهــا الســنوية بيــن 20 مليــون 
و50 مليــون جنيــه مصــري.

	 الشــريحة المتوســطة: يتــراوح حجــم مبيعاتهــا الســنوية بيــن 50 
مليــون و200 مليــون جنيــه مصــري. 

أبرز مستجدات عام 2020
ــوا  ــطة نم ــرة والمتوس ــروعات الصغي ــروض المش ــة ق ــت محفظ حقق
بنســبة %32 مقارنــة بالعــام الســابق، لتغلــق عنــد 9.1 مليــار جنيــه فــي 
ــذ  ــام تنفي ــدار الع ــى م ــرة عل ــك القاه ــل بن ــد واص ــمبر 2020. وق ديس
ــي احتياجــات  ــي تلب ــم المنتجــات الت ــي تقدي ــة ف اســتراتيجيته المتمثل
العمــالء العديــدة، بمــا فــي ذلــك متطلبــات رأس المــال العامــل 
ــة  ــول البنكي ــات والحل ــي الخدم ــة ال ــتثمارية، باإلضاف ــف االس والتكالي
والســيولة،  النقــد  وإدارة  التجاريــة.  والعمليــات  لألنشــطة  الداعمــة 

ــة.  ــات الخزان ــى منتج ــة إل باإلضاف

قطــاع  ســعي  المصــري،  المركــزي  البنــك  تعليمــات  إطــار  وفــي 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــه الصغــر علــى توجيــه ما 
ال يقــل عــن 20 % مــن إجمالــي محفظــة قــروض البنــك الــى الشــركات 

ــام 2020 ــة ع ــي نهاي ــطة، ف ــرة والمتوس الصغي

تعزيز تجربة العمالء وتوسيع نطاق تواجدنا

ــام 2020؛  ــالل ع ــن خ ــن جديدي ــتحداث قطاعي ــرة باس ــك القاه ــام بن ق
ــول  ــات وحل ــم خدم ــي تصمي ــل ف ــه المتمث ــع هدف ــًيا م ــك تماش وذل
ــرة  ــه مــن أصحــاب المشــروعات الصغي مبتكــرة تلبــي احتياجــات عمالئ
والمتوســطة، فضــاًل عــن الحفــاظ علــى مســتوى عــاٍل مــن الكفــاءات 
التشــغيلية. لقــد أطلــق البنــك قطــاع خاًصــا بشــريحة الشــركات الصغيرة 
جــًدا؛ وذلــك لتلبيــة احتياجــات المشــروعات التــي يبلــغ حجــم مبيعاتهــا 
ــك، أنشــأ البنــك  ــا باإلضافــة إلــى ذل ــا مصري الســنوية 20 مليــون جنيًه

 حقل بينبان للطاقة
الشمسية بأسوان
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إدارة متابعــة التحصيــالت إلدارة جميــع العمليــات المتعلقــة بتحصيــل 
ــن  ــك م ــن، وذل ــالء المعنيي ــع العم ــل م ــتحقة والتواص ــغ المس المبال

ــة.  أجــل الحفــاظ علــى جــوده المحفظــة االئتماني

وقــد كان مــن الضــروري للقطــاع توطيــد عالقــات وثيقــة مــع القاعــدة 
ــبوق  ــر مس ــام غي ــن ع ــه م ــر ب ــا م ــًرا لم ــه؛ نظ ــن عمالئ ــة م المتنوع
بســبب تداعيــات جائحــه كورونــا، فركــز مديــرو عالقــات العمــالء علــى 
تقديــم الخدمــات االستشــارية لعمــالء القطــاع، وذلــك مــن خــالل 
ــات التــي تواجــه العمــالء فــي  ــد وتعريــف التحدي دعمهــم فــي تحدي
ــة  ــكالت ُبغي ــك المش ــة تل ــوب لمعالج ــج المطل ــروعاتهم، والنه مش
التخفيــف والحــد مــن مخاطرهــا باإلضافــة الــي ذلــك وبهــدف تقديــم 
خدمــة مميــزه لعمــالء الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، قــام القطــاع 
بالبــدء فــي تصميــم نظــام عمــل آلــي SME workflow لمتابعــه مســار 
عمليــه دراســة ومنــح العمــالء بهــدف اتخــاذ القــرارات االئتمانيــة 
بشــكل ســريع ممــا يخــدم عمــالء القطــاع بشــكل مميــز ويلبــي 

ــي  ــت قياس ــي وق ــم ف احتياجاته

هــذا بجانــب زيــادة االنتشــار الجغرافــي مــن خــالل زيــادة عــدد مراكــز 
األعمــال بداخــل فــروع البنــك، لتصــل إلــى 30 مركــًزا فــي نهايــة عــام 
ــال  ــز األعم ــد مراك ــام 2019. وتتواج ــي ع ــًزا ف ــل 22 مرك 2020؛ مقاب
التــي تــم افتتاحهــا حديًثــا فــي جميــع أنحــاء المحافظــات، مــع التركيــز 
ــودات  ــار مجه ــي إط ــك ف ــا, وذل ــة الدلت ــر ومنطق ــد مص ــى صعي عل
القطــاع فــي تطبيــق المركزيــة دراســة ومنــح االئتمــان لعمــالء 

ــطة. ــرة والمتوس ــركات الصغي الش

 

تأسيس مسارات التعلم ومبادرات ريادة األعمال

 أكاديمية “نواه” للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

ــاع  ــل قط ــق عم ــتمر لفري ــم المس ــم الدع ــرة تقدي ــك القاه ــل بن يواص
ــذه  ــا له ــام 2020؛ وتحقيًق ــالل ع ــطة خ ــرة والمتوس ــركات الصغي الش
الغايــة، أطلــق بنــك القاهــرة أكاديميــة التدريــب تحــت مســمى “نــواه”   
لبنــاء كــوادر مؤهلــة مــن حديثــي التخــرج حيــث يتــم تدريــب المنضميــن 
ــال  ــي مج ــن ف ــان متخصصي ــئولي ائتم ــل كمس ــى العم ــج عل للبرنام
 NAWAH SME خدمــة وتمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة

Business School

وتهــدف األكاديميــة لتأهيــل جيــل جديــد مــن العامليــن حديثــي التخــرج 
لمواكبــة متطلبــات ســوق العمــل وإصقالهــم بالمهــارات الفنيــة 
والخبــرات الالزمــة لمواجهــة كافــة تحديــات العمــل المصرفــي وذلــك 

الشــريحة للحصــول علــى المســتندات المطلوبة لتأســيس المشــروعات 
أنواعهــا. بكافــة 

والنصائــح  التشــبيك،  وفــرص  التدريبيــة،  البرامــج  تقديــم   	
ــة  ــيس وتنمي ــية لتأس ــارات الرئيس ــول المه ــارية ح ــات االستش والخدم

العمــالء.  أعمــال 

ــم  ــرة بتقدي ــك القاه ــة لبن ــال التابع ــر االعم ــز تطوي ــت مراك ــد قام وق
أكثــر مــن 4000 خدمــة لمــا يزيــد عــن 2000 مشــروع صغيــر ومتوســط 
ــزم البنــك  ــا فــي تلــك المســيرة يعت خــالل عــام 2020، وللمضــي قدًم

زيــادة هــذا العــدد بشــكل كبيــر فــي عــام 2021. 

٢- رعايــة ’مركــز التميــز للتصديــر. Export Excellence Center ’حيــث 
يســاهم المركــز فــي تقديــم الدعــم الفنــي للشــركات وتطويــر المنتــج 
ــك مــن خــالل  ــة، وذل ــى االســواق الخارجي ــر إل ــي بهــدف التصدي المحل
وضــع خطــط دعــم فنــي وتوفيــر حــزم متنوعــة مــن البرامــج التدريبيــة 
لتأهيــل الشــركات علــى تلبيــة احتياجــات الســوق العالمــي مــن حيــث 
االبتــكار فــي المنتــج والعمــل علــى نقــل التكنولوجيــا ومعاييــر الجودة 
التميــز للتصديــر  العالميــة. ويعتمــد مركــز  واســتهداف االســواق 
علــى التفاعــل المســتمر مــع المســتفيدين ورصــد التحديــات ومــن ثــم 
تصميــم البرامــج المالئمــة لســد الثغــرات واقتنــاص الفــرص التصديريــة. 
وفــي خــالل عــام 2020 تــم تســجيل أكثــر مــن 60 شــركة تصديــر فــي 

البرامــج. 

االستراتيجية التطلعية
يســتمر بنــك القاهــرة فــي ســعيه الجــاد نحــو توســيع محفظــة إقــراض 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، وذلــك مــن خــالل تقديــم منتجــات 
وحلــول فريــدة مــن نوعهــا بشــكل مســتمر لهــذا المجــال المتنامــي 

فــي مصــر، وذلــك مــن خــالل: 

	 زيادة عدد مراكز األعمال ليصل إلى 40 وحدة بنهاية عام 2021.

	 تقديــم خدمــات إضافيــة تعــزز تجربــة العمــالء، بمــا فــي ذلــك التمكــن 
مــن الدخــول علــى االنترنــت البنكــي، وخدمــات مركــز االتصــال، باإلضافة 
إلــى إطــالق برامــج متخصصــة لعمــالء البنــك مــن أصحــاب المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة؛ وباإلضافــة الــي ذلــك، يهــدف البنــك إلــى 
االســتمرار فــي تقديــم وتطويــر الحلــول البنكيــة المقدمــة لتلــك 

الشــريحة بهــدف تقديــم كافــة الخدمــات فــي أســرع وقــت ممكــن

الرقمــي  التقييــم  بنظــام  تمويلــي  برنامــج  علــى طــرح  العمــل   	
Scorecard Lending يســتهدف شــريحة الشــركات الصغيــرة، وهــو 
تمويــل ســريع يقــوم بدراســة الجــدارة االئتمانيــة للعمــالء واتاحــه 

التمويــل فــي خــالل فتــرة قصيــرة.

مــن خــالل برامــج تدريبيــة مصممــة خصيصــًا لخدمــة هــذا الغــرض وفقا 
ألحــدث األســاليب العالميــة.

إن أكاديميــة “نــواة NAWAH” “ تســتهدف توظيــف وتدريــب نحــو 150 
ــركات  ــاع الش ــة لقط ــات التابع ــز الخدم ــي مراك ــرج ف ــي التخ ــن حديث م
الصغيــرة والمتوســطة والمجــودة عبــر شــبكة فــروع البنــك المنتشــرة 
فــي مختلــف محافظــات الجمهوريــة مــع التركيــز علــى الدلتــا والوجــه 

القبلــي ومــدن القنــال. 

اعتبــاًرا مــن بدايــات عــام 2020، قــام البنــك بتدريــب وتأهيل 50 مســؤواًل 
للعالقــات فــي “نــواه”، وذلــك علــى الرغــم مــن تداعيــات فيــروس 
كورونــا المســتجد، ومــن المتوقــع أن يرتفــع هــذا العــدد علــى خلفيــة 

ــل 2021.  التوســعات المخطــط لهــا فــي العــام المقب

 NilePreneurs رواد النيل 

(BDC Hubs( مراكز خدمة تطوير األعمال
لــدى بنــك القاهــرة تركيــز اســتراتيجي فــي مجــال الخدمــات غيــر 
الصغيــرة  الشــركات  قطــاع  يقــوم  ذلــك،  ضــوء  وفــي  الماليــة، 
والمتوســطة بالتركيــز علــى تقديــم حزمــه مميــزه مــن الخدمــات 
غيــر الماليــة، والتــي تعــد جــزًء أساســي مــن الخدمــات التــي نقدمهــا 
لعمــالء تلــك الشــريحة، وذلــك بهدف دعــم األجنــدة الوطنية للشــمول 
والصغيــرة  التأســيس  حديثــة  الشــركات  أعمــال  وتطويــر  المالــي 

والمتوســطة.

 ويعــد بنــك القاهــرة مــن أبــرز البنــوك المشــاركة فــي المبــادرة 
القوميــة )رواد النيــل(، وهــي مبــادرة قوميــة تبناهــا البنــك المركــزي 
المصــري بالتعــاون مــع جامعــة النيــل، لتقديــم حزمــة مــن الخدمــات 
غيــر الماليــة لتهيئــة بيئــة داعمــة للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
وجميــع مشــروعات االبتــكار وريــادة األعمــال علــى اختــالف أنشــطتها 
االقتصاديــة، والتــي مــن شــأنها نشــر الوعــي المصرفــي وتأهيــل 
المشــروعات والشــركات الناشــئة والقائمــة للتواجــد بالقطــاع الرســمي 

واالســتفادة مــن الخدمــات المصرفيــة.

 ويشارك بنك القاهرة في المبادرة من خالل:

ــر  ــي الكوث ــك بح ــروع البن ــال بف ــر اعم ــز تطوي ــة مراك ــاء ثالث  ١- انش
بمحافظــه ســوهاج ومدينــه الســادات بمحافظــه المنوفيــة ومدينــه 
حــوش عيســى بمحافظــه البحيــرة وذلــك لتقديــم حزمــه مــن الخدمات 
غيــر الماليــة لدعــم شــريحة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ورواد 

االعمــال فــي إطــار مبــادرة “رواد النيــل” مــن خــالل:  

تلــك  عمــالء  لتمكيــن  المعنيــة  الجهــات  مــع  التنســيق   	

	 تطويــر برامــج ائتمانيــة مصممــة خصيًصــا لتلبيــة احتياجــات الشــركات 
ــة  ــطة الزراعي ــة واألنش ــي الصناع ــي قطاع ــطة ف ــرة والمتوس الصغي

فــي مصــر. 

إقامــة تحالفــات اســتراتيجية مــع مقدمــي الخدمــات الالزمــة   	
ــر  ــرة والمتوســطة، وتوفي لدعــم النمــو المســتمر للمشــروعات الصغي
ــئة  ــروعات الناش ــال والمش ــادة األعم ــة ري ــي لمنظوم ــم األساس الدع
فــي مصــر، باإلضافــة إلــى ذلــك، بنــاء شــراكات مــع التجمعــات الصناعية 

ــة.  ــة مخصص ــول مصرفي ــالل حل ــن خ ــا م ــم عمالئه لدع

 يستهدف بنك
 القاهرة التنمية

 و التطوير
 المستمر لقطاع

 الشركات الصغيرة
  و المتوسطة و

 توفير حلول مبتكرة
 مصممة خصيصًا

 لخدمة إحتياجات هذا
 القطاع المتنامي

بمصر
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تمثل مجموعة الخزانة وأسواق المال أحد الركائز المحورية لدفع عجلة النمو بالبنك 

الخزانة وأسواق المال
تضطلــع مجموعــة الخزانــة وأســواق المــال بمســئولية االســتثمار 
والتــداول فــي شــتى فئــات األصــول. وتنفــرد بتقديــم باقــة مــن 
لمالئمــة  خصيًصــا  المصممــة  االبتكاريــة  الخزانــة  أنشــطة  حلــول 
ــم  ــة مركزه ــي حماي ــاهم ف ــي تس ــالء، والت ــات العم ــف احتياج مختل
ــة  ــات أســعار الصــرف، مســتفيدة مــن مكان ــي مــن مخاطــر تقلب المال
بنــك القاهــرة باعتبــاره ثالــث أكبــر بنــك حكومــي بالقطــاع المصرفــي 
المصــري، وصاحــب أكبــر قاعــدة متنوعــة مــن العمــالء فــي الســوق. 
وفــي هــذا اإلطــار، تأخــذ المجموعــة علــى عاتقهــا مســئولية التوظيف 
ــاعدة  ــى مس ــعًيا إل ــك س ــة البن ــي ميزاني ــيولة ف ــض الس ــل لفائ األمث
ــى  ــًزا عل ــة؛ تركي ــي إدارة أنشــطتهم واســتثماراتهم المالي العمــالء ف
تنفيــذ العديــد مــن المعامــالت فــي أســواق الصــرف األجنبــي بشــقيها 
ــال  ــواق الم ــة بأس ــطة المجموع ــن أنش ــا تتضم ــل. كم ــي واآلج اللحظ
االســتثمار فــي الودائــع ألجــل بمــدد تتــراوح مــا بيــن أســبوع وعــام أو 
ــه  ــن الجني ــالت تتضم ــن العم ــة م ــة متنوع ــالل مجموع ــن خ ــر، م أكث
المصــري والــدوالر األمريكــي والجنيــه االســترليني والريــال الســعودي.

قنــوات  بفتــح  المبيعــات  قســم  يقــوم  الجهــود،  لهــذه  وتعزيــزا 
تلبيــة  بهــدف  البنــك،  وعمــالء  المجموعــة  بيــن  فعالــة  اتصــال 
ــول  ــر المقب ــتوى المخاط ــى مس ــوف عل ــم، والوق ــف احتياجاته مختل
لــكل عميــل. كمــا يعكــف قســم المبيعــات علــى إحاطــة العمــالء 
بالخدمــات  وتزويدهــم  المباشــر،  بالتوقيــت  األســعار  بمســتجدات 
ــج  ــات المبيعــات والتروي ــز آلي االستشــارية والحلــول الداعمــة، مــع تعزي
لمختلــف الخدمــات والمنتجــات التــي تقدمهــا مجموعــة الخزانــة. 
وينــدرج ضمــن مســئوليات قســم المبيعــات أيًضــا إجــراء تقييــم دقيــق 
لمعــدل التدفقــات النقديــة للعمــالء مــن أجــل ضمــان توافــق القــرارات 

االســتثمارية مــع متطلبــات نمــو أعمــال كل عميــل. 

ومــن جانــب آخــر، تقــدم المجموعــة باقــة مــن منتجــات البحــوث 
ــة  ــة يومي ــرة صباحي ــالء بنش ــد العم ــمل تزوي ــي تش ــالت، والت والتحلي
موجــزة، تغطــي مســتجدات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة، والليبــور، 
وأســعار الفائــدة علــى الودائــع، باإلضافــة إلــى اســتعراض آخــر تطــورات 
التوجهات الســوقية، وأســعار الســلع األساســية، والمؤشــرات الرئيســية 

للبورصــة وغيرهــا مــن الموضوعــات.

ــه  ــون جني ــوي 173 ملي ــوق الثان ــة بالس ــة المصري ــة الحكومي المالي
ــام  ــة الع ــه بنهاي ــون جني ــن 48.9 ملي ــوًدا م ــام 2020 صع ــة ع بنهاي

الســابق. 

إلــى اســتمرار نمــو ربحيــة أنشــطة المجموعــة  وتجــدر اإلشــارة 
بشــكل قــوى خــالل العــام، ُرغــم التأثيــر الســلبي ألزمــة انتشــار 
19( علــى حجــم معامــالت الصــرف األجنبــي  فيــروس )كوفيــد – 
تدفقــات  انخفــاض  علــى  عــالوة  العالميــة،  األســواق  بمختلــف 
ــل  ــحن والنق ــطة الش ــراب أنش ــام واضط ــه ع ــاري بوج ــل التج التموي
علــى خلفيــة األزمــة. فقــد نجــح فريــق مجموعــة الخزانــة وأســواق 
المــال فــي الحــد مــن تلــك مخاطــر مــن خــالل تنويــع مصــادر إيــرادات 
ــة  ــود حثيث ــذل جه ــع ب ــوازي م ــي، بالت ــد األجنب ــن النق ــة م المجموع

لتنميــة قاعــدة العمــالء واألطــراف الســوقية المناظــرة. 

وقــد انعكســت تلــك الجهــود فــي تنميــة قاعــدة عمــالء المجموعــة 
لتشــمل نخبــة مــن أبــرز المؤسســات االســتثمارية الدوليــة باألســواق 
ــد العالقــات مــع  ــب توطي ــى جان ــة، إل ــة واألفريقي ــة والخليجي األوروبي
وحــدود  بنطــاق  والتوســع  القائمــة  المناظــر  الســوقية  األطــراف 
المعامــالت، ممــا أثمــر عــن نمــو أنشــطة أدوات الدخل الثابــت والصرف 
األجنبــي خــالل عــام 2020. وعقــب مــرور عــام علــى إطــالق أنشــطته، 
نجــح قســم الصرافــة التابــع للمجموعــة فــي تعظيــم االســتفادة 
ــي  ــة ف ــا المجموع ــز به ــي تتمي ــية الت ــرف التنافس ــعار الص ــن أس م
الصرافــة  العديــد مــن شــركات  التعاقــد مــع  أجــل  الســوق، مــن 
ــي  ــة الت ــالت النقدي ــم التحوي ــاع حج ــي ارتف ــاهم ف ــا س ــة، مم المحلي

ــك.     ــالل البن ــن خ ــا م ــة بتنفيذه ــركات الصراف ــوم ش تق

وفــي مســار مــواٍز، واصلــت مجموعــة الخزانــة وأســواق المــال 
ــت  ــث قام ــام، حي ــالل الع ــات خ ــات والخدم ــن المنتج ــد م ــكار المزي ابت
باســتحداث باقــة محســنة مــن أدوات المشــتقات الماليــة، مثــل عقــود 
ــي للعمــالء  ــة المركــز المال ــي حماي ــة، ممــا ســاهم ف الصــرف اآلجل
مــن مخاطــر تقلــب أســعار الصــرف. كمــا نجــح قســم المبيعــات فــي 
ــي  ــرين بقطاع ــالء المباش ــع العم ــل م ــاءة التواص ــى كف ــاظ عل الحف
ــة قاعــدة عمــالء  ــا فــي تنمي الشــركات واألفــراد، ولعــب دوًرا محورًي
ــة  ــي للمجموع ــز المال ــو المرك ــم نم ــى دع ــًزا عل ــة، تركي المجموع

ــة.  ــورة مربح بص

ــا  ــي جهوده ــات ف ــول وااللتزام ــتمرت إدارة األص ــا، اس ــن جانبه وم
الحثيثــة لتعزيــز مركزهــا المالــي إلــى جانــب ترســيخ سياســة تســعير 
ــر بالســوق، ممــا ســيثمر عــن  ــي أفضــل المعايي ــي FTP تضاه تحويل
تنميــة أعمــال البنــك مســتقباًل بمــا يتماشــى مــع االســتراتيجية 
مســتويات  علــى  الحفــاظ  عــن  فضــاًل  يتبناهــا،  التــي  الشــاملة 
التســعير التحويلــي الهادفــة إلــى االرتقــاء بكفــاءة تســعير األصــول 
ــل  ــالل أفض ــن احت ــرى م ــك األخ ــات البن ــن قطاع ــات، وتمكي وااللتزام
المواقــع التنافســية فــي الســوق. وقــد قامــت اإلدارة أيًضــا بتحديــث 
إطــار عمــل لجنــة األصــول وااللتزامــات واالختصاصــات المنوطــة بهــا، 

ــن الرئيســيين  ــرز المتعاملي ــك القاهــرة يعــد مــن أب ــر بالذكــر أن بن جدي
المعتمديــن مــن قبــل وزارة الماليــة المصريــة إلدارة أدوات الديــن 
ــي  ــول ف ــالء للدخ ــات العم ــي طلب ــك بتلق ــوم البن ــث يق ــيادية، حي الس
عطــاءات الســوق األوليــة، فضــاًل عــن مشــاركته الفعالــة فــي عمليــات 
الســوق الثانــوي مــن شــراء أو بيــع أذون وســندات الخزانــة الحكوميــة. 
كمــا يعــد بنــك القاهــرة واحــدا مــن أبــرز مؤسســتين بالســوق المحلــى 
ــك  ــوم البن ــث يق ــي، حي ــد األجنب ــتيراد أوراق النق ــر واس ــطة تصدي ألنش
بشــراء وبيــع فائــض أو عجــز النقــد األجنبــي مــن وإلــى البنــوك العاملــة 

فــي الســوق المحلــى، ومــن ثــم تصديرهــا للخــارج أو اســتيرادها.

 االستراتيجية التطلعية
فصــل  تســطير  فــي  المــال  وأســواق  الخزانــة  مجموعــة  نجحــت 
ــد مــن  ــي ضــوء إحرازهــا العدي آخــر مــن النجــاح خــالل عــام 2020، ف
ــار  ــات انتش ــن تداعي ــم م ــى الرغ ــغيلية، عل ــة والتش ــازات المالي اإلنج
فيــروس )كوفيــد – 19( علــى األنشــطة المصرفيــة بوجــه عــام.  كمــا 
واصلــت المجموعــة فــي تنميــة فريقهــا بــذوي الكفــاءات والكــوادر 
ــاء  ــطتها واالرتق ــاق أنش ــع بنط ــى التوس ــا أدى إل ــة، مم المتخصص
ــى 25  ــل إل ــق العم ــي فري ــع إجمال ــث ارتف ــغيلية، حي ــا التش بقدراته

ــام 2019 .  ــالل ع ــل 24 خ ــام 2020 مقاب ــة ع ــرا بنهاي خبي

وقــد ســجلت المجموعــة دخــل مــن العائــد بقيمــة 9.37 مليــار جنيــه 
خــالل عــام 2020، بمــا يعــادل %45.7 مــن إجمالــي الدخــل مــن العائــد 
الــذي ســجله البنــك خــالل نفــس العــام، مقابــل 11 مليــار جنيــه خــالل 
عــام 2019، أو مــا يعــادل %51 مــن إجمالــي الدخــل مــن العائــد الــذي 
ســجله البنــك خــالل نفــس العــام. ويعكــس إجمالــي الدخــل مــن 

العائــد خــالل عــام 2020 نتائــج األنشــطة التاليــة:

	 7.73 مليــار جنيــه مــن أذون وســندات الخزانــة )بالعمــالت المحليــة 
واألجنبيــة(.

	 1.00مليــار جنيه من أرصدة الودائــع لدى البنك المركزي.

	 631.1 مليــون جنيــه دون احتســاب مصروفــات العائــد مــن معامــالت 
أســواق المــال )بالعمــالت المحليــة واألجنبيــة(.

ــه  ــون جني ــى 33.6 ملي ــوالت إل ــاب والعم ــن األتع ــل م ــع الدخ وارتف
ــام  ــالل الع ــه خ ــون جني ــن 26.7 ملي ــوًدا م ــام 2020، صع ــة ع بنهاي
األوراق  وبيــع  شــراء  عمليــات  مــن  المكاســب  وبلغــت  الســابق. 

ــر التحليليــة الدقيقــة ســعًيا  ودعمهــا بمجموعــة مــن أفضــل التقاري
ــرار.  ــاذ الق ــة اتخ ــز عملي ــى تعزي إل

كمــا شــملت أبــرز التطــورات خــالل عــام 2020، نجــاح البنــك فــي 
ــي،  ــد األجنب ــداول النق ــوق ت ــي س ــدة ف ــه الرائ ــى حصت ــاظ عل الحف
ــه،  ــون جني ــغ 27.6 .ملي ــك النشــاط لتبل ــاح ذل ممــا أثمــر عــن نمــو أرب
ــاح  مقابــل 27.2 .مليــون جنيــه خــالل العــام الســابق، فيمــا بلغــت أرب
ــل  ــه خــالل عــام 2020، مقاب ــون جني ــي 235 ملي إدارة الصــرف األجنب
303  مليــون جنيــه خــالل عــام 2019. كمــا واصــل البنــك دوره الرائــد 
فــي أنشــطة تصديــر واســتيراد أوراق النقــد األجنبــي، ُرغــم إجــراءات 
وتقليــص  والتنقــل  الحركــة  علــى  االحترازيــة  والقيــود  اإلغــالق 
ــت  ــد نجح ــد – 19(. فق ــة )كوفي ــة أزم ــوي نتيج ــحن الج ــطة الش أنش
ــر  ــات عب ــك التحدي ــاوز تل ــي تج ــال ف ــواق الم ــة وأس ــة الخزان مجموع
تنميــة وتنويــع قاعــدة األطــراف الســوقية المناظــرة، والتحــول مــن 
ــرف  ــاالت الص ــي مج ــوق ف ــة الس ــاط صناع ــى نش ــداول إل ــاط الت نش

ــت. ــل الثاب ــي وأدوات الدخ األجنب

وقــد ركــزت المجموعــة خــالل العــام أيًضــا علــى تحديــث البنيــة 
فــي  نجحــت  حيــث  المعلومــات،  تكنولوجيــا  ألنظمــة  األساســية 
Kon- ــام ــى نظ ــال إل ــة االنتق ــن عملي ــى م ــة األول ــتكمال المرحل  اس
dor+ front office system، وفــق الجــدول الزمنــي المحــدد؛ ُرغــم 
والتــي  الفيــروس،  انتشــار  بأزمــة  المتعلقــة  االحترازيــة  القيــود 
تضمنــت تقليــص عــدد ســاعات العمــل خــالل فتــرة مــن العــام. ويعــد 
هــذا النظــام أحــد أبــرز حلــول إدارة المخاطــر وأنشــطة التــداول علــى 
ــر أقصــى  ــي توفي ــزة ف ــه مــن خصائــص ممي ــم لمــا ل مســتوى العال
أوجــه  تعزيــز  فــي  إلــى دوره  باإلضافــة  الخزانــة،  لعمليــات  دعــم 
التكامــل بيــن أنشــطة التــداول وإدارة المخاطــر، وإتاحــة الفرصــة 
أدوات  أنشــطة  ودعــم  الخزانــة،  أنشــطة  لتنميــة حجــم معامــالت 
ــة،  ــالت األجنبي ــة بالعم ــارات المتصل ــود الخي ــة وعق ــتقات المالي المش
فضــاًل عــن ترشــيد تكاليــف التــداول. واســتكمااًل لهــذه الجهــود، 
تمضــي المجموعــة قدًمــا فــي تنفيــذ اســتراتيجيتها المتمثلــة فــي 
ترســيخ ثقافــة عمــل قائمــة علــى تحليــل ومعالجــة البيانــات، لجنــى 
ــز  ــف وتعزي ــي التكالي ــم ف ــين التحك ــن تحس ــع بي ــي تجم ــا الت ثماره
القــدرة علــى اســتحداث باقــة مــن العــروض والخدمــات الجديــدة 

ــات.  ــة البيان ــل ومعالج ــج تحلي ــى نتائ ــتناًدا إل اس
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الجوائز
وتقديًرا لتلك اإلنجازات، حصدت مجموعة الخزانة وأسواق المال ثماني جوائز مرموقة من مؤسسات 

عالمية، وهي: 

مجلة »انترناشونال فينانس«
• جائزة أفضل بنك في مصر بمجال معاملت الصرف األجنبي لعام 2020 

)للعام الثاني على التوالي(.

مجلة »انترناشونال بيزنيس«
• أفضل بنك في مصر بمجال معاملت الصرف األجنبي لعام 2020.

• أفضل بنك في مصر بمجال إدارة الخزانة لعام 2020.

»The European« مجلة
• أفضل بنك في مصر بمجال إدارة الخزانة لعام 2020.

• أفضل بنك في مصر بمجال معاملت الصرف األجنبي لعام 2020.
• أفضل بنك في مصر بمجال أدوات الدخل الثابت لعام 2020.

• أفضل بنك في مصر بمجال إدارة السيولة لعام 2020.

»Global Banking and Finance Review« مؤسسة
• أسرع بنك في مصر نمًوا بمجال تداول العملت العالمية )فوركس( لعام 

 .2020

 االستراتيجية التطلعية
تتطلــع مجموعــة الخزانــة وأســواق المــال إلــى مواصلــة ترســيخ ريــادة 
ــد  ــداول النق ــة وت ــالت األجنبي ــرف العم ــوق ص ــي س ــرة ف ــك القاه بن
ــع  ــرص التوس ــاف ف ــة واستكش ــي دراس ــتمرار ف ــع االس ــي، م األجنب
ــي  ــك ف ــة البن ــز مكان ــرى، وتعزي ــطة األخ ــع األنش ــي جمي ــة ف المربح

ــيولة. ــال إدارة الس مج

كمــا تعتــزم المجموعــة التوظيــف األمثــل لقــدرات فريقهــا االحترافــي 
ــي  ــرف األجنب ــوارد الص ــك م ــورة، وكذل ــة المتط ــا التكنولوجي وبنيته
التــي يحظــى بهــا البنــك، مــن أجــل تنميــة قاعــدة العمــالء واألطــراف 
ــة  ــع بمحفظ ــى التوس ــز عل ــليط التركي ــع تس ــرة، م ــوقية المناظ الس
العمــالء المباشــرين. وتتوقــع المجموعــة اســتكمال المرحلــة الثانيــة 
مــع   ،2021 عــام  خــالل   Kondor+ front office system نظــام  مــن 
الماليــة، وعقــود  المشــتقات  أدوات  أنشــطة  تيســير  التركيــز علــى 
الخيــارات المتصلــة بالعمــالت األجنبيــة، واتفاقيــات البيــع وإعادة الشــراء 
ــزة أدوات  ــة متمي ــرح باق ــى ط ــة عل ــف المجموع ــا تعك ــو«. كم »الريب
المشــتقات الماليــة، ومنتجــات الصــرف األجنبــي وأنشــطة التــداول، مــع 
ــذ  ــي تنفي ــوقية ف ــة س ــر حص ــى أكب ــتحواذ عل ــا لالس ــف جهوده تكثي

ــن.  ــتثمرين الدوليي ــار المس ــالت كب معام

وفــي إطــار ســعيها الحثيــث لدعــم اســتراتيجية التحــول التــي يتبناهــا 
البنــك نحــو نمــوذج أعمــال يرتكــز علــى تعزيــز تجربــة العمــالء، تعتــزم 
المجموعــة جــذب واســتقطاب أفضــل الكفــاءات الموهوبــة فــي 
ــق  ــاء فري ــى بن ــًزا عل ــام 2021، تركي ــالل ع ــة خ ــطة الخزان ــاالت أنش مج
رائــد فــي تقديــم خدمــات الدعــم. وتتطلــع المجموعــة أيًضــا إلــى 
االقتصاديــة،  بالبحــوث  إدارة مختصــة  المضــي قدًمــا فــي تطويــر 
وتوطيــد عالقاتهــا بالعمــالء مــن خــالل تزويدهــم بالــرؤى الثاقبــة حــول 

ــة. ــواق الدولي ــى واألس ــوق المحل ــتجدات الس مس

 وتنفرد مجموعة
 الخزانة و أسواق

 المال بتقديم باقة
 من الحلول االبتكارية

 المصممة خصيًصا
 لمالئمة مختلف

 احتياجات العمالء،
 والتي تساهم في

 حماية مركزهم
 المالي من مخاطر

 تقلبات أسعار الصرف،
 مستفيدة من مكانة

 بنك القاهرة باعتباره
 ثالث أكبر بنك حكومي

 بالقطاع المصرفي
 المصري، وصاحب أكبر

 قاعدة متنوعة من
العمالء في السوق
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يمثل قطاع اتصاالت المؤسسة والتنمية المستدامة القوة الدافعة في ترسيخ مكانة البنك 
كمؤسسة رائدة في تبني الحلول المصرفية المبتكرة وتطبيق أعلى معايير االستدامة على 

الساحة المصرفية. 

 اتصاالت المؤسسة
 والتنمية المستدامة

 يتمتــع بنــك القاهــرة بمكانــة راســخة فــي القطــاع المصرفــي مســتنًدا 
إلــى إرثــه العريــق الــذي يمتــد لســبعة عقــود وقدرتــه المتميــزة علــى 
التجديــد ومواكبــة أحــدث التحــوالت التــي تشــهدها الســاحة المصرفيــة 
ــن  ــرف م ــق محت ــة فري ــذه المكان ــز ه ــى تعزي ــف عل ــر. ويعك ــي مص ف
قطــاع اتصــاالت المؤسســة والتنميــة المســتدامة ممــن ســاهموا فــي 
ترســيخ ريــادة البنــك وتحويلــه إلى الشــريك األمثــل للعمالء من الشــركات 

واألفــراد علــى حــد ســواء. 

علــى الرغــم مــن الظــروف غيــر المســبوقة التــي حملهــا عــام 2020 في 
طياتــه، حيــث طغــت عليــه جائحــة فيــروس )كوفيــد-19(، نجــح البنــك فــي 
المضــي قدًمــا فــي تنفيــذ اســتراتيجية التحــول التــي يتبناهــا وتطويــر 
جهــود التنميــة المســتدامة فضــاًل عــن عقــد الشــراكات االســتراتيجية. 
ويعتمــد قطــاع اتصــاالت المؤسســة والتنميــة المســتدامة فــي تطبيــق 
خطتــه علــى توظيــف اســتراتيجيات التســويق التقليديــة إلــى جانــب 
أســاليب التســويق المبتكــرة والمســتدامة، ممــا أثمــر عــن تعزيــز كفــاءة 
البنــك فــي تبنــي وتطوير الحلــول المصرفيــة ومواكبــة أحــدث التوجهات 

فــي عالــم البنــوك.

وتتبلــور أهــداف قطــاع اتصــاالت المؤسســة والتنميــة المســتدامة فــي 
ــز  ــرة لتعزي ــك القاه ــاعي بن ــات ومس ــم لتوجه ــبل الدع ــة س ــر كاف توفي
ــي  ــة فــي مصــر، وتبن ــن المؤسســات البنكي ــارزة بي ــه الب ــه ومكانت ريادت
نهــج عمــل اســتباقي يقــوم علــى تزويــد العمــالء بالخدمــات والمنتجــات 
ــم  ــن تعظي ــاًل ع ــة، فض ــم المالي ــة احتياجاته ــا لتلبي ــة خصيًص المصمم
المــردود اإليجابــي لجميــع األطــراف ذات العالقــة. خــالل عــام 2020، كثــف 
ــريك  ــى الش ــول إل ــه للتح ــز مكانت ــي تعزي ــة ف ــوده المتمثل ــك جه البن

األمثــل فــي القطــاع المصرفــي المصــري. 

استجابة بنك القاهرة ألزمة )كوفيد19-( 
واصــل البنــك جهــوده الحثيثــة التــي بذلهــا لتنفيــذ خطــة التحــول 
الرقمــي فــي إطــار تحقيــق الشــمول المالــي وتعزيز اســتخدام الوســائط 
الرقميــة مدعوًمــا بانتشــار وبــاء فيــروس )كوفيــد19-(، ممــا يعــزز مــن 
أهميــة التحــول الرقمــي. ويتولــى هــذا القطــاع تســويق وتعزيــز هــذه 

ــوات  ــى اســتخدام القن ــة العمــالء عل الجهــود مــن أجــل تشــجيع وتهيئ
الرقميــة وتخفيــف الضغــط علــى الفــروع. فــي إطــار جهــود البنــك 
ــح  ــق يتي ــك تطبي ــق البن ــد19-(، أطل ــروس )كوفي ــات في ــن تداعي ــد م للح
للعمــالء اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول وتلبيــة 
احتياجاتهــم وإتمــام المعامــالت دون الحاجــة إلــى زيــارة فــروع البنــك. كما 
ألغــى البنــك الرســوم علــى التحويــالت المصرفيــة المحليــة عبــر الهاتــف 
المحمــول إلــى البنــوك األخــرى وتمكيــن العمــالء مــن تحويــل األمــوال 
مــن حســاباتهم مــن خــالل خدمــة قاهــرة كاش. إضافــة إلــى ذلــك، تتيــح 
ــي  ــت البنك ــات اإلنترن ــت وخدم ــق اإلنترن ــن طري ــة ع ــات المصرفي الخدم
ــاط  ــداد أقس ــن س ــوا م ــي يتمكن ــي ك ــجيل الذات ــام بالتس ــالء القي للعم
بطاقــات االئتمــان الخاصــة بهــم. كمــا يتمكــن العمــالء مــن التســجيل 
الذاتــي فــي خدمــة تطبيــق محفظــة قاهــرة كاش. وفــي هــذا الصــدد، 
ــد  ــى رصي ــالوة عل ــهرية ع ــة والش ــالت اليومي ــدود المعام ــادة ح ــم زي ت
المحفظــة باإلضافــة إلــى إلغــاء الرســوم علــى معامــالت الســحب مــن 
ــة  ــدار بطاق ــرة، وإص ــك القاه ــة لبن ــر التابع ــي غي ــراف اآلل ــات الص ماكين
شــراء افتراضيــة )VCN(، وإعفــاء العمــالء مــن رســوم المعامــالت علــى 
ــتجابة  ــز االس ــتخدام رم ــم باس ــي تت ــار والت ــرة كاش للتج ــة قاه محفظ

.)QR( ــريع الس

فــي ضــوء الجهــود واإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذهــا بنــك القاهــرة 
للحــد مــن تداعيــات انتشــار فيــروس )كوفيــد19-(، وفًقــا لتعليمــات البنــك 
المركــزي، وتضمنــت هــذه اإلجــراءات صــدور قــرار بتأجيــل ســداد أقســاط 
القــروض وبطاقــات االئتمــان لمــدة ســتة أشــهر بــدًءا مــن شــهر مــارس 
ــا للتســويق لذلــك. كمــا  حتــى ســبتمبر، حيــث لعــب القطــاع دوًرا محورًي
ــهرية  ــة والش ــحب اليومي ــدود الس ــادة ح ــرار زي ــق ق ــك بتطبي ــام البن ق
ــات  ــع للبطاق ــالت الدف ــد معام ــع ح ــي، ورف ــراف اآلل ــات الص ــن ماكين م
الالتالمســية وكذلــك حــدود معامــالت الســداد اإللكترونــي عبــر ماكينــات 
نقــاط البيــع )POS(. عــالوة علــى ذلــك، تــم إصــدار بطاقــات مســبقة الدفــع 
مجاًنــا دون مصاريــف إصــدار باإلضافــة إلــى تقديــم العديــد مــن العــروض 
الموســمية األخــرى مثــل عــروض كاش بــاك والحصــول علــى خصومــات 
فوريــة ســعًيا لتشــجيع العمــالء علــى التحــول الرقمــي والتعامــل 

المتــحـــف المصــري
الــكبـيـــر
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باســتخدام ماكينــات نقــاط البيــع والشــراء عبــر اإلنترنــت بــداًل مــن الدفــع 
نقــًدا. كمــا أطلــق البنــك برنامــج مكافــآت باإلضافــة إلــى نشــر مقاطــع 
فيديــو توضيحيــة لمعرفــة كيفية اســتخدام التطبيــق والتســجيل خطوة 

بخطــوة. 

ــن  ــي والعاملي ــاع الطب ــم القط ــى دع ــك عل ــرص البن ــر، ح ــب آخ ــن جان م
بمجــال الرعايــة الصحيــة باعتبارهــم خــط الدفــاع األول خــالل هــذه الفتــرة، 
حيــث خصــص البنــك ضمــن شــبكة فروعه مكاتــب خدمــة عمــالء وخزينة 
ــخصية  ــروض ش ــر ق ــة توفي ــة باإلضاف ــرق الطبي ــاء والف ــة األطب لخدم

ــاء والفــرق الطبيــة.  وقــروض ســيارات لألطب

تعظيم المردود اإليجابي للعمالء
ــطة  ــة واألنش ــالت الترويجي ــن الحم ــدد م ــالق ع ــى إط ــك عل ــف البن عك
التفاعليــة بعــد االنتهــاء مــن تجديــد العالمــة التجاريــة خــالل عــام 2020، 
وذلــك بعدمــا قــام البنــك بعمــل إعــادة هيكلــة شــاملة لعالمتــه التجارية 
فــي عــام 2019 حيــث شــمل ذلــك إطــالق شــعار جديــد، وتجديــد الهويــة 
ــه  ــار أهداف ــي إط ــا، ف ــروع وواجهاته ــم الف ــادة تصمي ــية وإع المؤسس
لترســيخ مكانــة البنــك فــي الســوق بالتماشــي مــع اســتراتيجية تعزيــز 

عالمتــه التجاريــة وتقديــم خدمــات للعمــالء مــن مختلــف الشــرائح. 

ــرز محــاور اســتراتيجية  قطــاع االتصــاالت المؤسســية للبنــك  وتمثلــت أب
فــي تجديــد عالمتــه التجاريــة وترســيخ مكانتــه علــى الســاحة المصرفيــة 
وبيــن العمــالء عــن طريــق تحقيــق التميــز فــي جميــع خدماتــه ومنتجاته 
المقدمــة. وقــد تبنــى بنــك القاهــرة مفهــوم البنك الشــامل الــذي يقدم 
لعمالئــه مختلــف الخدمــات والمنتجــات والحلول التــي تلبــي احتياجاتهم، 
ــروات  ــه للعمــالء مــن أصحــاب الث ــز خدمات حيــث عمــل البنــك علــى تعزي
وأطلــق باقــة “ثــروة” لخدمــات كبــار العمــالء، فــي إطــار أهدافــه للتحــول 
ــبيل  ــي س ــة. وف ــات المصرفي ــم الخدم ــي تقدي ــدة ف ــة رائ ــى مؤسس إل
تحقيــق ذلــك، ركــز البنــك علــى توســيع قاعــدة عمالئــه وتقســيمها إلــى 
ــم  ــي تالئ ــزة الت ــات الممي ــن الخدم ــة م ــر باق ــع توفي ــددة م ــرائح مح ش
احتياجــات ومتطلبــات كل شــريحة بمــا فــي ذلــك منــح حاملــي البطاقــات 
ــة  ــن أنظم ــة م ــة متنوع ــر باق ــب توفي ــى جان ــزات، إل ــن الممي ــد م العدي

االدخــار والتمويــل.

ــمول  ــتراتيجية الش ــا الس ــكرة “ دعًم ــاب “ ُبــ ــرة حس ــك القاه ــق بن وأطل
المنخفضــة  الفئــات  لمســاعدة  خصيًصــا  المصمــم  للمــرأة  المالــي 
والمتوســطة الدخــل. ويســتهدف الحســاب إتاحة فرصــة االدخار للســيدات، 

هــذا وبالتماشــي مع اســتراتيجية اتصــاالت المؤسســة المتطورة، أســس 
ــالل  ــة خ ــة األمريكي ــة التجاري ــع الغرف ــة م ــنوية حصري ــراكة س ــك ش البن
ــع  ــور جمي ــرة حض ــك القاه ــراكة لبن ــذه الش ــح ه ــث تتي ــام 2020، حي ع
ــي  ــع اإللكترون ــى الموق ــة إل ــات باإلضاف ــهرية والفعالي ــات الش االجتماع
للغرفــة التجاريــة األمريكيــة وتقويــم المكتــب.  كمــا عقــد البنــك اتفاقية 
شــراكة مــع اتحــاد المصــارف العربيــة، التــي مكنــت بنــك القاهــرة مــن 
ــي تعقدهــا المجموعــة، عــالوة  ــات الت ــع مؤتمــرات ومنتدي حضــور جمي
علــى المجلــة اإللكترونيــة ومؤتمــرات صندوق النقــد الدولــي االفتراضية 

رفيعــة المســتوى. 

خلق قيمة مستدامة
لتحقيــق  قصــوى  أهميــة  إعطــاء  علــى  القاهــرة  بنــك  يعكــف 
االســتدامة فــي عملياتــه التشــغيلية إلــى جانــب تعظيــم المــردود 
اإليجابــي للمجتمعــات التــي يعمــل بهــا خــالل عــام 2020. يســعى 
تأســيس  إلــى  المســتدامة  والتنميــة  المؤسســة  اتصــاالت  قطــاع 
ــا  ــتدامة كم ــة المس ــود التنمي ــار جه ــي إط ــة ف ــال فعال ــوات اتص قن
يقــوم بصياغــة آليــات إعــداد ورفــع التقاريــر الماليــة وفــق أعلــى معايير 
ــول  ــنوي ح ــر س ــدار تقري ــك إص ــمل ذل ــث يش ــة، حي ــتدامة الدولي االس
التقــدم المحــزر فــي تنفيــذ مبــادئ االتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة. 
كمــا واصــل القطــاع دعــم برامــج التنميــة االجتماعيــة والبيئيــة ســعًيا 

ــع.. ــاف المجتم ــكل أطي ــتدامة ل ــة مس ــق قيم لخل

الحفاظ على البيئة
 حــرص بنــك القاهــرة علــى زيــادة التركيــز علــى القضايــا البيئــة طــوال 
عــام 2020، والعمــل علــى دعــم مبــادرات حمايــة البيئة والحفــاظ عليها 
مــع االهتمــام بتقليــص البصمــة اإللكترونيــة. فــي ســبيل تحقيــق ذلك، 
تــم االســتغناء عــن توزيــع المنشــورات وتعليق الالفتــات واســتخدام رمز 
االســتجابة الســريع بــداًل منهــا مــن أجــل تشــجيع العامليــن بالبنــك علــى 
ــن”  ــي جري ــادرة “ب ــك مب ــق البن ــا أطل ــورق. كم ــتخدام ال ــن اس ــد م الح
ــن  ــك الموظفي ــن وكذل ــالء والموردي ــن العم ــي بي ــادة الوع ــدف زي به
بأهميــة تحقيــق االســتدامة البيئيــة. فــي إطــار سلســلة مبــادرات 
ــر  ــادة التدوي ــروعات إع ــمل مش ــادرات تش ــدة مب ــالق ع ــم إط ــك، ت البن
 Banlastic فــي المــدارس وتنظيــف الشــواطئ بالتعــاون مــع مؤسســة

باإلضافــة إلــى تبنــي مشــروع تنظيــف نهــر النيــل. . 

التنمية المستدامة
ــه  ــة بأعمال ــات المحيط ــر المجتمع ــى تطوي ــرة عل ــك القاه ــرص بن يح
ويقــوم فــي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف بعقــد الشــراكات المتنوعــة 
ــاهمة  ــة للمس ــات االقتصادي ــف القطاع ــع مختل ــادرات م ــالق المب وإط

ــك المجتمعــات قــدر الممكــن. ــة احتياجــات تل فــي تلبي

ــمى  ــي تس ــة الت ــة االجتماعي ــج االدخاري ــن البرام ــا ع ــر أمان ــل أكث كبدي
ــمل  ــي تش ــة الت ــزات البنكي ــن الممي ــة م ــر باق ــع توفي ــات” ، م “الجمعي
أســعار فائــدة تنافســية ســواء على المــدى القصيــر أو الطويــل. باإلضافة 
إلــى ذلــك، يتيــح الحســاب ميــزة تأميــن علــى الحياة كمــا يمكن مــن خالله 
ــن  ــى %80 م ــل إل ــل تص ــبة تموي ــرض بنس ــى ق ــول عل ــم والحص التقدي
قيمــة المبلــغ المــودع. وقــد شــارك بنــك القاهــرة فــي مبــادرة الشــمول 
المالــي التــي أطلقهــا البنــك المركــزي والتــي ترتكــز علي تشــجيع التجار 
الســتخدام ماكينــات نقــاط البيــع ووســائل الدفــع اإللكترونيــة مــن خــالل 
رمــز االســتجابة الســريع، ليصبــح بذلــك أول بنــك يطلق خدمــة المدفوعات 
اإللكترونيــة للتجــار علــى محفظــة الهاتــف المحمــول بالســوق المصرية 
ــادرة  ــن مب ــك ضم ــق البن ــا أطل ــريع. كم ــتجابة الس ــز االس ــالل رم ــن خ م
الشــمول المالــي حملــة تعريفيــة بمنتجــات وخدمــات التجزئــة المصرفية 
ــن”. وتهــدف  ــك البنــك مني ــي يطرحهــا البنــك تحــت شــعار “هــو قال الت
هــذه المبــادرة إلــى رفــع الوعــي لــدى العمــالء والجمهــور المســتهدف 
بمزايــا المنتجــات والخدمــات المصرفيــة التــي يقدمهــا البنــك وأهمهــا 
الخدمــات البنكيــة الرقميــة ومنهــا الموبايــل واإلنترنت البنكــى، وتطبيق 
محفظــة قاهــرة كاش اإللكترونيــة لألفراد ، ومحفظــة الهاتف المحمول 
للتجــار، فضــاًل عــن خدمــة قبــول المدفوعــات عبــر الهاتــف المحمــول من 
ــر  ــم المباش ــك للخص ــات البن ــة بطاق ــريع وباق ــتجابة الس ــز االس ــالل رم خ

واالئتمانيــة.

فــي ضــوء حــرص البنــك علــى عقــد شــراكات اســتراتيجية تهــدف إلــى 
تحقيــق العديــد مــن الفوائــد للعمــالء، وإيمانــه بتحقيــق مســتقبل 
رقمــي، وقــع البنــك اتفاقيــة تعــاون مــع مؤسســة اتصــاالت مصــر إلدارة 
محفظتهــا “اتصــاالت كاش” خــالل عــام 2020. وأطلــق البنــك أيًضــا برنامج 
المكافــآت الخــاص بــه بالتعــاون مــع مؤسســة ماســتركارد، والذي يســمح 
لحاملــي البطاقــات االئتمانيــة من تجميــع نقاط علــي العمليات الشــرائية 
وإمكانيــة اســتبدالها واســتخدامها عنــد أي تاجــر داخــل او خــارج مصــر أو 
ــى  ــل هــذه النقــاط إل ــح البرنامــج للعمــالء تحوي ــت . كمــا يتي ــر اإلنترن عب
كاش بــاك علــى البطاقــة االئتمانيــة أو اســتخدامها فــي حجــز الطيــران 
والفنــادق دون الحاجــة إلــى االتصــال بمركز خدمــة العمــالء أو الحاجة الي 
قســائم شــراء. باإلضافــة إلــى ذلــك، اطلــق بنــك القاهــرة مجموعــة مــن 
الفيديوهــات التعليميــة  للمنتجــات المصرفيــة الرقميــة وذلــك فــي إطار 
جهــوده الراميــة إلــى زيــادة وعــي العمــالء بكيفيــة اســتخدام المنتجــات 
ــتخدامها  ــا واس ــول عليه ــى الحص ــجعيهم عل ــة وتش ــة الرقمي البنكي

كبديــل للوســائل التقليديــة. 

دعــم التعليــم:  وقــع بنــك القاهــرة بروتوكــول تعــاون مــع وزارة 

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي خــالل عــام 2020، حيــث يقــوم 
بموجبــه البنــك بتقديــم منــح دراســية للطــالب المتميزيــن بالجامعــات 
األهليــة الجديــدة وتشــمل جامعــات الملــك ســلمان الدوليــة، والجاللــة، 
والمنصــورة الجديــدة. كمــا يقــدم منــح دراســية بــكل مــن األكاديميــة 
العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري، ومدينــة زويــل للعلــوم 

ــل. ــة الني ــى جامع ــة إل ــا باإلضاف والتكنولوجي

• دعــم المجتمعــات المحيطــة: قــام البنــك بالتعــاون مــع مؤسســة 

ــن  ــدد 25 م ــة لع ــروعات إنتاجي ــر مش ــام 2020 بتوفي ــالل ع ــن خ الحس
ــة.  ــات الخاص ذوى االحتياج

• دعــم االقتصــاد:  شــارك البنــك خــالل عــام 2020 فــي “مشــروع 

أمــل” بالتعــاون مــع مؤسســة MBC Hope لدعــم المــرأة المصريــة فــي 
مجــال ريــادة األعمــال ومســاندة المشــروعات النســائية الواعــدة، كمــا 
وقــع البنــك اتفاقيــة تعــاون مــع مؤسســة عــزة فهمــى للتصميمــات 
وصياغــة المجوهــرات إلطــالق مشــروع “إحيــاء الحــرف اليدويــة” التــي 
توفــر ورش تدريبيــة مكثفــة للتدريــب علــى صناعــة وصياغــة وتصميــم 

المجوهــرات. 

ــة المســتدامة، يرجــى  ــي مجــال التنمي ــك ف ــادرات البن الســتعراض مب
االطــالع علــى الجــزء الخــاص باالســتدامة والمســئولية االجتماعيــة 

ــر. ــذا التقري ــن ه ــركات ضم للش

استراتيجية متكاملة للتسويق
قــام قطــاع اتصــاالت المؤسســة والتنميــة المســتدامة بإطــالق العديــد 
مــن المبــادرات الهادفــة لتعزيــز خطتــه التســويقية المتكاملــة، حيــث 
ــى  ــوات إل ــف القن ــر مختل ــد مــن الحمــالت االســتباقية عب ــق العدي أطل
جانــب التفاعــل مــع عمــالء البنــك القاهــرة ســعًيا لتلبيــة مختلــف 

ــة. ــم المالي ــم ومتطلباته احتياجاته

رعاية مالهي ونتر وندرالند في زيد بارك
ــد  ــيخ زاي ــة الش ــي حديق ــد ف ــر وندرالن ــي ونت ــة ماله ــك برعاي ــام البن ق
المركزيــة “زيــد بــارك” فــي بدايــة عــام 2020، حيــث بــدأ تشــغيل 
ــع  ــم وض ــث ت ــارس حي ــهر م ــى ش ــر حت ــهر نوفمب ــي ش ــي ف الماله
عالمــة البنــك التجاريــة علــى جميــع الالفتــات بالحديقــة، باإلضافــة 
ــات  ــة المنتج ــن كاف ــج ع ــك للتروي ــص للبن ــاح مخص ــص جن ــى تخصي إل
والخدمــات الرقميــة التــي يقدمهــا البنــك باالضافــة الــى تقديــم 
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فعاليــات تنشــيطية للــزوار لزيــادة حجــم التفاعــل مــع جنــاح البنــك مــع 
توزيــع هدايــا طــوال فتــرة الرعايــة، حيــث تــم تغطيــة الحــدث عبــر كافــة 

وســائل التواصــل ســواء إعالنــات أوت دور وراديــو وتليفزيــون 

الفعاليات التنشيطية لموسم صيف 2020
ــف 2020،  ــالل صي ــة خ ــويقية والترويجي ــه التس ــك حملت ــق البن I-  أطل
ــمالي  ــاحل الش ــاي – الس ــتا ب ــة الفيس ــة قري ــق رعاي ــن طري ــك ع وذل
للعــام الثانــي علــى التوالــي مــع تقديــم فعاليــات تنشــيطية مختلفــة 
طــوال الفتــرة المشــار اليهــا باالضافــة الــى إنتشــار العديــد مــن المــواد 
التجاريــة  العالمــة  عــن  للترويــج  القريــة  انحــاء  بمختلــف  الدعائيــة 
ــى  ــة عل ــا قيم ــع هداي ــع توزي ــة م ــك المختلف ــات البن ــات وخدم ومنتج
والشــخصيات  المســتهدف  الجمهــور  مــن  وبعــض  القريــة  مــالك 

ــن  ــال والفناني ــال األعم ــن رج ــة م الهام

-  بطــوالت بنــك القاهــرة للبــادل:- قــام البنــك بإنشــاء ملعــب للبــادل 
بقريــة الفيســتا بــاي – الســاحل الشــمالي مــع إدارة عــدد مــن البطوالت 
مــع توزيــع هدايــا قيمــة للفــرق الفائــزة بــكل بطولــة وتنظيــم البطولــة 
ــز علــى  ــادل بالســاحل الشــمالي حيــث حصــل الفريــق الفائ الكبــرى للب

تذكرتيــن لحضــور مبــاراة لنــادي أرســنال بإســتاد االمــارات – لنــدن

-  قــام بنــك القاهــرة برعايــة “بالتفــورم” بقريــة تــالل لمــدة شــهر مــع 
وضــع العالمــة التجاريــة علــى العديــد مــن المــواد الدعائيــة باالضافــة 
الــى وضــع جنــاح مخصــص للبنــك مــع توفيــر عــدد مــن ممثلــي 
ــج المنتجــات والخدمــات  ــرد علــى استفســارات العمــالء وتروي البنــك لل

ــك.  ــا البن ــي يقدمه ــة الت ــة الرقمي المصرفي

األنشطة الرياضية
ــة  ــرة برعاي ــك القاه ــوم بن ــلة :- يق ــرة الس ــري لك ــاد المص • اإلتح

اإلتحــاد المصــري لكــرة الســلة بكافــة األنشــطة التــي ينظمهــا االتحــاد 
ســواء محليــًا أو دوليــًا بمــا فــي ذلــك المنتخبــات الوطنيــة باالضافة الى 
ــتضيفة  ــب المس ــع المالع ــة بجمي ــة التجاري ــور العالم ــي ظه ــق ف الح
لبطــوالت الــدوري العــام \ كأس مصــر \ كأس الســوبر ودوري المرتبــط 

وذلــك لجميــع الفئــات العمريــة رجــال \ ســيدات

• االســكواش:- قــام بنــك القاهــرة بتوقيــع عقــود ثالثيــة مــع اإلتحــاد 

المصــري لإلســكواش وبعــض األبطــال المصرييــن الذيــن ينافســون 
فــي كبــرى البطــوالت العالميــة وذلــك لتقديــم الدعــم المناســب لهــم 
إلعتــالء منصــات التتويــج بالبطــوالت القاريــة والعالميــة وعلــى رأســهم 

جنــا شــيحة، ويثــرب عــادل، وزينــة مــكاوي، وميــار هانــي، زاهــد ســالم.

ــع  ــاون م ــة تع ــرة اتفاقي ــك القاه ــع بن ــن:- وق ــال األولمبيي • األبط

شــركة روابــط الرياضيــة بحضــور الدكتــور أشــرف صبحــي وزيــر الشــباب 
والرئيــس  اإلدارة  رئيــس مجلــس  والرياضــة واألســتاذ طــارق فايــد 
التنفيــذي لبنــك القاهــرة، مــن أجــل رعايــة 7 العبيــن دولييــن مــن 
أبطــال مصــر المشــاركين فــي دورة األلعــاب األولمبيــة طوكيــو 2020. 
يشــمل عقــد الرعايــة كل مــن شــريف عثمــان بطــل رفــع االثقــال 
الباراليمبــي، ودينــا مشــرف فــي تنــس الطاولــة، وعلــي زهــران بطــل 
الجمبــاز، وعلــي الصــاوي بطــل مصــر فــي الكاراتيــه، وبطــل الســباحة 
علــي خلــف، ونــور حســين بطلــة مصــر فــي التايكونــدو، وكريــم الزغبــي 

ــية. ــي الفروس ــر ف ــل مص بط

التسويق الرقمي

أطلــق بنــك القاهــرة خــالل عــام 2020 حملــة تســويق رقميــة شــاملة 
عبــر مختلــف قنــوات التواصــل فــي إطــار جهــوده لرفــع الوعــي 
ــة بيــن العمــالء، وهــو مــا تجلــى بشــكل واضــح فــي  بعالمتــه التجاري
إعــادة بنــاء الموقــع اإللكترونــي للبنــك وإعطائــه شــكًل وهيئــة 
ــى العمــالء إجــراء معامالتهــم وتزوديهــم بكافــة  ــدة تســهل عل جدي
المعلومــات التــي يحتاجونهــا بمــا فــي ذلــك نشــر أخبــار البنــك وأحــدث 

ــه. ــه وخدمات منتجات

وأثمــرت حملــة التســويق الرقميــة الشــاملة التــي أطلقهــا بنــك 
ــة  ــع صفح ــن م ــدد المتفاعلي ــادة ع ــن زي ــام 2020 ع ــالل ع ــرة خ القاه
ــل،  ــون متفاع ــن ملي ــد ع ــا يزي ــى م ــبوك إل ــع فيس ــى موق ــك عل البن
و19ألــف متابــع لحســاب البنــك علــى انســتجرام، باإلضافة إلــى 103ألف 
متابــع علــى موقــع لينكــد إن )Linkedin(، و1930 مشــترك علــى موقــع 
ــورات  ــالت والمنش ــن الحم ــة م ــك مجموع ــق البن ــا أطل ــوب. كم يوتي
التفاعليــة مــع العمــالء والجمهــور علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
حيــث نجــح البنــك فــي اســتقطاب أكثــر مــن 4 مالييــن كل شــهر، بينمــا 
ــر  ــل أكث ــات التواص ــر منص ــر عب ــكل مباش ــن بش ــدد المتفاعلي ــل ع وص
مــن 3 آالف شــهرًيا، ونتيجــة لذلــك، حصلــت صفحــة البنــك علــى عالمــة 

التحقــق الزرقــاء علــى موقــع فيســبوك. 

االستراتيجية التطلعية
يعتــزم بنــك القاهــرة خــالل عــام 2021 البنــاء علــى النجاحــات المحققــة 
ــى  ــك عل ــة البن ــيخ مكان ــا ترس ــهد أيًض ــذي ش ــابق ال ــام الس ــالل الع خ

الســاحة المصرفيــة وبيــن عمالئــه، بالتــوازي مــع مواصلــة إطــالق 
المبــادرات والحمــالت والشــراكات والفعاليــات الجديــدة فــي إطــار 
ــي  ــك ف ــة البن ــة مكان ــه التجاري ــز عالمت ــة لتعزي ــتراتيجيته الهادف اس
القطــاع المصرفــي. وخــالل المرحلــة المقبلــة ســيركز قطــاع اتصــاالت 
المؤسســة والتنميــة المســتدامة علــى تعظيــم قيمــة وســمعة 
ــدث  ــب أح ــرة تواك ــاليب مبتك ــق أس ــالل تطبي ــن خ ــك م ــة البن وعالم
ــى  ــز عل ــب التركي ــى جان ــويق، إل ــال والتس ــم الم ــي عال ــات ف التوجه
ــا  ــة وتزويده ــرائح متنوع ــى ش ــيمها إل ــالء وتقس ــدة العم ــة قاع تنمي
بالخدمــات والمنتجــات المصرفيــة التــي تالئــم احتياجاتهــا. ويضــع فريــق 
اتصــاالت المؤسســة والتنميــة المســتدامة علــى رأس أهدافــه لعــام 
ــب  ــالء وتواك ــات العم ــى لتوقع ــات ترق ــات وخدم ــم منتج 2021 تصمي
ــل  ــى تعدي ــي، باإلضافــة إل ــي يشــهدها القطــاع المصرف ــرات الت التغي
العالقــة.  األطــراف ذات  يخــدم مصالــح  بمــا  التشــغيلية  أنشــطتها 
ويعتــزم الفريــق كذلــك تركيــز أنشــطة التســويق علــى الوصــول إلــى 
ــوات  ــف قن ــر مختل ــالء عب ــع العم ــل م ــز التفاع ــعة وتعزي ــرائح واس ش

ــل..  التواص
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تحرص مجموعة الموارد البشرية ببنك القاهرة على تشكيل فريق عمل يضم مجموعة مختارة من 
أفضل الكفاءات، باإلضافة إلى خلق بيئة عمل توفر للموظفين فرص تطوير مختلف مهاراتهم، 

وبالتالي تمكنهم من المساهمة في تحقيق أهداف النمو االستراتيجية للبنك. 

المــوارد
البشــــرية

ــوع  ــل متن ــق عم ــاء فري ــى بن ــرية عل ــوارد البش ــة الم ــف مجموع تعك
فــي جميــع وظائــف البنــك مــع خلــق بيئــة عمــل مميــزة قائمــة علــى 
المســاواة، ومبــدأ تكافــؤ الفــرص، والشــمولية؛ اعتراًفــا بــأن موظفــي 
البنــك هــم القــوة الدافعــة وراء نجاحــه، وذلــك بالتــوازي مــع تحســين 
عمليــات المــوارد البشــرية بمــا يعــزز النمــو االســتراتيجي للبنــك. 
ــب  ــن ذوي المواه ــل م ــق العم ــع فري ــة بتنوي ــزم المجموع ــا تلت كم
والكفــاءات بجميــع إدارات البنــك، ســعًيا إلثــراء تجــارب الموظفيــن 
الراغبيــن فــي تطويــر مســيرتهم المهنيــة. كمــا واصــل البنــك صقــل 

ــام 2020. ــدار ع ــى م ــرية عل ــوارد البش ــات الم ــز ممارس وتعزي

أبرز تطورات عام 2020

  التطوير التنظيمي 
العاملــة  البشــرية  الطاقــات  تنميــة  علــى  القاهــرة  بنــك  يعمــل 
بمختلــف القطاعــات واإلدارات بالشــكل األمثــل مــن خــالل تعزيــز قــدرات 
ــد اختصاصــات ومســئوليات كل موظــف. وقــد نجــح  ــن وتحدي الموظفي
البنــك خــالل عــام 2020 فــي مواصلــة التزامــه بالتحــول الرقمــي، 
ــوارد  ــام إدارة الم ــم نظ ــى لتقدي ــة األول ــذ المرحل ــن تنفي ــاء م واالنته

إدارة  والــذي يغطــي كل مــن نظــام   )HRMS( المتكامــل  البشــرية 
وتقييــم األداء وإدارة التدريــب، ونظــام الحضــور واالنصــراف بالمركــز 

ــي.  ــول الرقم ــة التح ــن عملي ــزأ م ــزء ال يتج ــك، كج ــي للبن الرئيس

وقــد اســتطاع فريــق المــوارد البشــرية أن يحقــق نجاًحــا فــي االنتقــال 
إلــى اســتخدام الفعاليــات الرقميــة، مــع دورة تقييــم األداء لعــام 2020 
التــي تــم تنفيذهــا علــى النظــام الجديــد بنجــاح. وقــد قــام الفريــق أيًضــا 
بتطبيــق مصفوفــة الجــدارات ، والتــي تشــمل الجــدارات األساســية 
ــى  ــة إل ــات، باإلضاف ــي دورة الترقي ــا ف ــم تضمينه ــد ت ــة، وق والقيادي

ــة.  ــات التدريبي ــد االحتياج دورة تحدي

ــا خــالل العــام، ويمثــل هــذا الرقــم %16 مــن  ــم ترقيــة 1.362 موظًف ت
القــوى العاملــة لــدى البنــك يتــم منحهــم فــرص جديــدة الستكشــاف 
وزيــادة فــرص التطويــر المهنــي. وقــد ســعى البنــك لتصميــم برنامــج 
المســار المتميــز لتحديــد الكفــاءات عاليــة اإلمكانــات وتطويرهــا ، 

ــرافية.  ــة واإلش ــب النمطي ــتهدًفا المناص مس

التعيينات )استقطاب الكفاءات( 
واصــل بنــك القاهــرة العمــل علــى تحســين إجــراءات التوظيــف الداخلي 

 مدينـــة المنصــورة
الجــديـــدة
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ــرية  ــوارده البش ــم م ــى تعظي ــل عل ــث عم ــام 2020، حي ــدار ع ــى م عل
الحاليــة بالشــكل األمثــل، وتعزيــز فــرص النمــو المتاحــة لجميــع أعضــاء 

فريــق العمــل. 

ومواصلــة  عملياتــه  هيكلــة  إلعــادة  البنــك  جهــود  إطــار  وفــي 
اســتقطاب الكفــاءات مــن أجــل تحقيــق أهــداف النمــو االســتراتيجي، 
ــد مــن التحســينات علــى إجــراءات التوظيــف  قــام البنــك بإدخــال العدي
ــن  ــم الخريجي ــة بتقيي ــار الخاص ــرق االختي ــة ط ــادة صياغ ــي وإع الخارج
ــًدا إلــى البنــك،  الجــدد ؛ إذ شــهد هــذا العــام إضافــة 710 موظًفــا جدي

ــبة 74%.  ــدد بنس ــن الج ــن الخريجي ــم 527 م ــن بينه م

  األجور والمزايا
حقــق فريــق عمــل بنــك القاهــرة أداًء مبهــًرا خــالل عــام 2020، 
ــن 8%  ــراوح بي ــبة تت ــنوية بنس ــب الس ــادة الروات ــن زي ــر ع ــا أثم ــو م وه
ــن  ــأة العاملي ــان مكاف ــى ضم ــرص اإلدارة عل ــس ح ــا يعك و %20 فيم
والموظفيــن بشــكل عــادل. كمــا واصــل البنــك خــالل العــام اســتقطاب 
ــاءات  ــاب الكف ــب أصح ــى جان ــدد إل ــن الج ــابة والموظفي ــاءات الش الكف
والكــوادر عــن طريــق توفيــر مكافــآت ومزايــا تنافســية، وذلــك اســتناًدا 
لنتائــج االســتطالع الشــامل للســوق المصرفــي الــذي تــم إجــراؤه خــالل 
ــب  ــن الرات ــهرين م ــتثنائية ش ــالوة اس ــرف ع ــم ص ــا ت ــام 2019. كم ع
األساســي للموظفيــن؛ وذلــك نظــًرا لظــروف هــذا العــام اإلســتثنائية.

كمــا يلتــزم البنــك بتوفيــر خدمــات التأميــن الطبــي لجميــع الموظفيــن 
وأفــراد أســرهم باعتبارهــا أحــد أبــرز المزايــا التــي يســتفيد منهــا 
فريــق العمــل وذويهــم، علًمــا بــأن البنــك نجــح فــي تعزيــز تلــك 
ــي  ــك ف ــي عــام 2018، وذل ــة ف ــة الطبي ــذ تأســيس اللجن الخدمــات من
ــك  ــام البن ــام 2020 ، ق ــي ع ــتجد ، وف ــد – 19 المس ــاء كوفي ــوء وب ض
بزيــادة ميزانيــة الخدمــات الطبيــة المخصصــة للموظفيــن لتصــل إلــى 
106 مليــون جنيــه مصــري، فــي حيــن تــم زيــادة الميزانيــة المخصصــة 
للخدمــات الطبيــة الموجهــة ألســر الموظفيــن لتصــل إلــى 37 مليــون 
جنيــه مصــري. كمــا شــهد العــام تجديــد البنــك لبرنامــج التأميــن علــى 
الحيــاة لجميــع الموظفيــن، كمــا رفــع حــد قــروض الموظفيــن بنســبة 

ــه.  ــون جني ــى 2.5 ملي ــل إل %25 لتص

  التدريب
يحــرص بنــك القاهــرة علــى خلــق بيئــة عمــل فعالــة تحفــز العامليــن 
وتســاهم فــي تعزيــز أدائهــم الوظيفــي إلــى جانــب تحقيــق تطلعاتهم 
ــج  ــن البرام ــد م ــم بالعدي ــق تزويده ــن طري ــك ع ــك، وذل ــة بالبن المهني
ــك  ــم، وذل ــة خبراته ــم وتنمي ــر مهاراته ــة لتطوي ــة المخصص التدريبي
ــاح  ــة TNA بنج ــات التدريبي ــد االحتياج ــك دورة تحدي ــتكمال البن ــع اس م

ــدة.  ــة الجدي ــه الرقمي ــر منصت فــي عــام 2021 عب

ويلتــزم بنــك القاهــرة بتزويــد فريق العمــل بمختلــف الــدورات التدريبية 
الراميــة إلــى تعزيــز مهــارات التواصل وغيرها مــن المهارات الشــخصية 
والتقنيــة واإلنتاجيــة. كمــا قــام البنــك بتعظيــم دور حلــول التدريــب عبــر 
االنترنــت لضمــان توفيرهــا لمجموعــة واســعة مــن المتدربيــن، وذلــك 
خــالل عــام 2020، وفــي ضــوء القيــود المفروضــة بســبب وبــاء كورونــا 
المســتجد. وقــد ألقــى ذلــك بظاللــه علــى تكاليــف التدريــب خــالل العــام 
إذ أّدى إلــى انخفاضهــا بنســبة %26. كمــا شــهد العــام زيــادة ملحوظــة 
ــع  ــام 2019، م ــة بع ــك مقارن ــبة %112 وذل ــب بنس ــرص التدري ــي ف ف
زيــادة فــي ســاعات التدريــب بنســبة %6. كمــا زاد عــدد الموظفيــن 

المدربيــن مــن جميــع القــوى العاملــة بالبنــك بنســبة 29%. 

االستجابة لتداعيات كوفيد – 19
قــام بنــك القاهــرة بوضــع صحــة وســالمة جميــع موظفيــه فــي 
مقدمــة أولوياتــه مــع انتشــار جائحــة كوفيــد –19 فــي مصــر؛ إذ 
عمــل البنــك علــى ضمــان بيئــة عمــل آمنــة مــن خــالل التنظيــف 
ــة  ــراءات واضح ــام بإج ــل والقي ــكان العم ــم م ــامل، وتعقي ــق الش الدقي
للتعامــل مــع الحــاالت المشــتبه بإصابتهــا، والحــاالت التــي تأكــد إصابتــه 
بالفعــل بالفيــروس مــن بيــن الموظفيــن وفــي جميــع مواقــع البنــك. 
ــادة  ــى زي ــن عل ــتمرار جاهدي ــرية باس ــوارد البش ــق الم ــل فري ــا عم كم
وعــي الموظفيــن باإلجــراءات الوقائيــة مــن خــالل حزمــة متنوعــة مــن 

الحمــالت المســتهدفة والمنظمــة. 

وقــد قــام البنــك بإجــراء إجمالــي 1500 مســحة أو اختبــار PCR للحــاالت 
المشــتبه فــي إصابتهــا مــن بيــن الموظفيــن، وقــد تــم توفيــر العــالج 
ــتوجبة  ــة المس ــاالت اإليجابي ــع الح ــفيات لجمي ــي المستش ــة ف واإلقام
ــف  ــة لـــ 200 موظ ــة الالزم ــام األدوي ــر نظ ــى توفي ــة إل ــك، باإلضاف لذل

ــا بالفيــروس.  ممــن ثبــت إصابتهــم فعلًي

ــك  ــع البن ــة، وض ــة الجائح ــي مواجه ــة ف ــوده الحثيث ــن جه ــزء م وكج
خطــة تتــم مراجعتهــا كل أســبوعين؛ وذلــك لتخفيض تواجــد الموظفين 
فــي مقــر البنــك، بســعة قياســية تتــراوح بيــن 50 و70 % فــي كل 
موقــع. كمــا قــام البنــك بتوفيــر خيــارات مرنــة للعمــل عــن بعــد؛ وذلــك 
بالنســبة للموظفيــن الذيــن ال يعملــون مــن المكتــب، وقــد شــمل ذلــك 
بــدوره عقــد االجتماعــات، وتقديــم الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت، 

وخدمــات الهاتــف المحمــول، وتقديــم دورات تدريبيــة عبــر االنترنــت. 

االســتراتيجية التطلعية
ــة  ــات وأنظم ــاح سياس ــأن إنج ــخة ب ــة راس ــرة قناع ــك القاه ــك بن يمل
وممارســات المــوارد البشــرية يتطلــب التطويــر الدائــم والمســتمر 
ــا  ــن وتوظيــف أحــدث مــا وصلــت إليــه تكنولوجي لمهــارات الموظفي
الخدمــات المصرفيــة باعتبارهمــا عنصريــن محورييــن فــي تحقيــق 
اإلصــالح التنظيمــي المســتهدف وتعزيــز األداء الشــامل للبنــك. ولذلــك 

يعتــزم البنــك مواصلــة االســتثمار فــي البرامــج التدريبيــة وبنــاء قــدرات 
الموظفيــن وإحــداث شــراكة نجــاح مــع اإلدارة العليــا ومختلــف اإلدارات 

ــود.  ــدم المنش ــراز التق ــك وإح ــز أداء البن ــل تعزي ــن أج ــة م التابع

يخطــط البنــك فــي عــام 2021 إلطــالق مشــروع إلعــادة الهيكلــة 
ليكفــل  القــدرات؛  الوظائــف، وبنــاء  التنظيميــة واإلداريــة، وتقييــم 
مواكبــة هيكلــه الحالــي مــع أفضــل ممارســات الســوق، كمــا أن البنــك 
ســيعمل أيًضــا علــى تطويــر اســتراتيجية مفصلــة لألجــور والمزايــا، 
ــن  ــاظ بالموظفي ــبل اإلحتف ــول أدوات وس ــات ح ــراء دراس ــيقوم بإج وس

ــدة.  الجدي
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موظًفا جديًدا.

معدل زيادة عدد الموظفين 
المتدربين على أساس سنوي

معدل زيادة الفرص التدريبية

من الموظفين تم ترقيتهم 
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تتولى مجموعة تكنولوجيا المعلومات ببنك القاهرة قيادة دفة تحول البنك نحو مستقبل الصناعة 
المصرفية عبر تقديم المنتجات والحلول الرقمية التي تميز البنك وسط ساحة تحترم فيها المنافسة 

وترسخ ريادته في تقديم الحلول والمنتجات البنكية. 

تكنــولـوجـــــيا
 المعلــومـات 

بــادر بنــك القاهــرة باالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة 
ــات،  ــا المعلوم ــدرات تكنولوجي ــل لق ــث المتواص ــى التحدي ــل عل والعم
ــة  ــات رقمي ــة خدم ــاء منظوم ــة بن ــه بأهمي ــن إدراك ــا م ــك انطالًق وذل
فعالــة وشــاملة وتقــوم بتزويد العمــالء بالحلــول والمنتجــات المصممة 
خصيًصــا لتلبيــة احتياجاتهــم. ويأتــي ذلــك فــي ضــوء تحــول المنظومــة 
الماليــة نحــو تبنــي الحلــول الرقميــة وتعزيــز الشــمول المالــي، باإلضافة 
إلــى احتــدام المنافســة علــى ســاحة حلــول المدفوعــات الرقميــة التــي 
توفرهــا مجموعــة مــن الشــركات العالميــة مثــل آبــل وجوجــل وآمــازون 
ــي  ــة النشــأة ف ــة حديث ــا الخدمــات المالي فضــاًل عــن شــركات تكنولوجي

الســوق المحلــي. 

ــي  ــي تبناهــا البنــك ف ــا المعلومــات الت ــور اســتراتيجية تكنولوجي وتتبل
إنشــاء بيئــة عمــل متكاملــة تمكــن البنــك مــن تقديــم الخدمــات 
والمنتجــات الرقميــة الجديــدة ودمجهــا بالبنيــة التكنولوجيــة بكفــاءة. 
كمــا تركــز مجموعــة تكنولوجيــا المعلومــات علــى تعزيــز األســس 
التكنولوجيــة الالزمــة لقيــادة دفــة التحــول بأنشــطة البنــك، مــن خــالل 
تعزيــز القــدرة علــى ابتــكار المنتجــات، وإثــراء تجربــة العمــالء بمــا يجعــل 
مــن بنــك القاهــرة الوجهــة المفضلــة لعمالئــه، وتوفيــر المنتجــات 
التــي تلبــي احتياجــات العمــالء بســرعة فــي أي مــكان مــن خــالل 
ــغيلية  ــات التش ــز العملي ــى تعزي ــة إل ــات، باإلضاف ــي للبيان ــل الذك التحلي
وزيــادة اإلنتاجيــة، وإدخــال التحديثــات والتحســينات المســتمرة علــى 
ــتراتيجية  ــدف االس ــا ته ــات. كم ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــة التحتي البني
إلــى تحســين أمــن تكنولوجيــا المعلومــات، ومراقبــة جــودة تكنولوجيــا 
المعلومــات، باإلضافــة إلــى تطويــر مهــارات فريــق عمــل المجموعــة 
بمــا يمكنهــم مــن تحقيــق أداء متميــز وتوظيــف أحــدث مــا وصلــت إليه 
التكنولوجيــا المصرفيــة عــن طريــق التخطيــط االســتراتيجي لتكنولوجيا 

ــة.  ــة الحديث ــر الحوكم ــات وأط المعلوم

 أبرز مستجدات عام 2020 
بــادر بنــك القاهــرة باالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة 
ــات،  ــا المعلوم ــدرات تكنولوجي ــل لق ــث المتواص ــى التحدي ــل عل والعم

ــة  ــاء منظومــة خدمــات رقمي ــة بن ــا مــن إدراكــه بأهمي ــك انطالًق وذل
والمنتجــات  بالحلــول  العمــالء  بتزويــد  وتقــوم  وشــاملة  فعالــة 
المصممــة خصيًصــا لتلبيــة احتياجاتهــم. ويأتــي ذلــك فــي ضــوء 
وتعزيــز  الرقميــة  الحلــول  تبنــي  نحــو  الماليــة  المنظومــة  تحــول 
الشــمول المالــي، باإلضافــة إلــى احتــدام المنافســة علــى ســاحة 
ــي توفرهــا مجموعــة مــن الشــركات  ــة الت ــول المدفوعــات الرقمي حل
ــا  ــل وجوجــل وآمــازون فضــاًل عــن شــركات تكنولوجي ــل آب ــة مث العالمي

الخدمــات الماليــة حديثــة النشــأة فــي الســوق المحلــي. 

وتتبلــور اســتراتيجية تكنولوجيــا المعلومــات التــي تنباهــا البنــك فــي 
إنشــاء بيئــة عمــل متكاملــة تمكــن البنــك مــن تقديــم الخدمــات 
والمنتجــات الرقميــة الجديــدة ودمجهــا بالبنيــة التكنولوجيــة بكفــاءة. 
كمــا تركــز مجموعــة تكنولوجيــا المعلومــات علــى تعزيــز األســس 
التكنولوجيــة الالزمــة لقيــادة دفــة التحــول بأنشــطة البنــك، مــن خــالل 
تعزيــز القــدرة علــى ابتــكار المنتجــات، وإثــراء تجربــة العمــالء بمــا يجعل 
ــات  ــر المنتج ــه، وتوفي ــة لعمالئ ــة المفضل ــرة الوجه ــك القاه ــن بن م
التــي تلبــي احتياجــات العمــالء بســرعة فــي أي مــكان مــن خــالل 
ــز العمليــات التشــغيلية  ــات، باإلضافــة إلــى تعزي التحليــل الذكــي للبيان
ــى  ــتمرة عل ــينات المس ــات والتحس ــال التحديث ــة، وإدخ ــادة اإلنتاجي وزي
ــتراتيجية  ــدف االس ــا ته ــات. كم ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــة التحتي البني
إلــى تحســين أمــن تكنولوجيــا المعلومــات، ومراقبــة جــودة تكنولوجيــا 
المعلومــات، باإلضافــة إلــى تطويــر مهــارات فريــق عمــل المجموعــة 
ــت  ــا وصل ــدث م ــف أح ــز وتوظي ــق أداء متمي ــن تحقي ــم م ــا يمكنه بم
إليــه التكنولوجيــا المصرفيــة عــن طريــق التخطيــط االســتراتيجي 

ــة.  ــة الحديث ــر الحوكم ــات وأط ــا المعلوم لتكنولوجي

أبرز مستجدات عام 2020

ــا المعلومــات  عكــف البنــك علــى إعــادة هيكلــة مجموعــة تكنولوجي
علــى مــدار الثالثــة أعــوام الماضيــة فــي إطــار عمليــة تحديث مســتمرة 
تهــدف إلــى تمكيــن البنــك مــن تحقيــق أهدافــه االســتراتيجية، مــن 
ــع  ــا وض ــمل جوانبه ــورة تش ــات متط ــة خدم ــتحداث منظوم ــالل اس خ
االســتراتيجيات والتخطيــط والتطويــر والتنفيــذ، مــروًرا بــإدارة العمليــات 
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وتعزيــز الجــودة. وقــد ارتفــع عــدد أعضــاء فريــق عمــل مجموعــة 
تكنولوجيــا المعلومــات إلــى 180 موظًفــا خــالل عــام 2020 مــن بينهم 
60 متخصًصــا فــي عــدد مــن األنشــطة التــي تــم تأسيســها مؤخــًرا مــن 
بينهــا “تخطيــط وهيكلــة تكنولوجيــا المعلومــات و”خدمــات اإلدارة 
ــك يقــوم الموظفــون  ــى ذل ــات”. باإلضافــة إل ــل البيان الرقميــة” و”تحلي
ــطة  ــز األنش ــذ وتعزي ــي تنفي ــي ف ــق الحال ــرارات الفري ــم ق ــدد بدع الج
الحاليــة التــي تشــمل الحوكمــة واالســتراتيجية، وأنظمــة األعمــال، 
تكنولوجيــا  وعمليــات  خدمــات  وإدارة  البنكيــة،  الحلــول  وتطويــر 
ــل  ــق عم ــك لفري ــر البن ــد وف ــال. وق ــراكة االعم ــات، وإدارة ش المعلوم
المجموعــة دورات تدريبيــة وفــق أعلــى المعاييــر بلــغ مدتهــا اكثــر مــن 
ــة  ــوًدا ضخم ــق جه ــذل الفري ــي ب ــس ف ــا انعك ــو م ــاعة، وه 3000 س
ــغيلية  ــل تش ــات عم ــر منص ــا يوف ــك بم ــة للبن ــم التقني ــث النظ لتحدي
بالمنتجــات  العمــالء  لتزويــد  الكفــاءة، ســعًيا  مســتقرة ومرتفعــة 
ــة  ــول الرقمي ــك الحل ــي ذل ــة فائقــة الجــودة، بمــا ف والخدمــات البنكي
ــا  ــي وغيره ــمول المال ــادرة الش ــات، ومب ــات المدفوع ــدة وخدم الجدي
مــن االبتــكارات. كمــا يوفــر موظفــو المجموعــة الدعــم الــالزم الفتتــاح 

ــة.  ــريعية والرقابي ــات التش ــال بالمتطلب ــع االمتث ــدة م ــروع جدي ف

وقــد قامــت المجموعــة فــي عــام 2020 بإنشــاء قــدرات هيكلــة 
تكنولوجيــا المعلومــات )Enterprise Architecture(، إلــى جانــب بنــاء 
ــر  ــة عب ــات المصرفي ــم الخدم ــة لتقدي ــة الالزم ــيات التكنولوجي األساس
االنترنــت والهاتــف المحمــول مــع إرســاء القواعــد الخاصــة بتعزيــز 

تجربــة الخدمــات االلكترونيــة الموحــدة للعمــالء. 

وقــد شــهد العــام أيًضــا افتتــاح أول فــرع الكترونــي للبنــك، مــن خــالل 
تقديــم خدمــات فريــدة تــم تصميمهــا خصيًصــا ألول مــرة فــي الســوق 
المصــري مثــل “اإلصــدار الفــوري للبطاقــات” ممــا عــزز تجربــة العمــالء 
بشــكل كبيــر. كمــا قامــت المجموعــة بتقديــم الدعــم إلطــالق برنامــج 
ــد  ــدة، وتجدي ــروع جدي ــاح ف ــك افتت ــالء، وكذل ــل العم ــن أج ــوالء” م “ال
ــك  ــي. كذل ــراف اآلل ــزة الص ــبكة أجه ــيع ش ــى توس ــة إل ــرى باإلضاف أخ
نفــذت المجموعــة أنظمــة تكنولوجيــا أساســية للمؤسســات مثــل 
إدارة عالقــات العمــالء )CRM(، وخدمــة تكامــل األنظمــة )ESB(، وإدارة 
ــطة مــن  ســير االعمــال، وإدارة التشــغيل اآللــي بالروبــوت )RPA(الُمبسَّ
أجــل رقمنــة ســير االعمــال بكفــاءة وفعاليــة. فضــاًل عــن تعزيــز قــدرة 
ــة  ــى المنتجــات لشــرائح عمــالء التجزئ ــم عــروض عل ــى تقدي البنــك عل

المختلفــة. 

عــالوة علــى ذلــك، عملــت المجموعــة علــى االســتفادة مــن تطبيــق 
المعلومــات، فضــاًل  تكنولوجيــا  أمــن  لدعــم  السياســات  عــدد مــن 
ــى  ــام عل ــكل ع ــق بش ــي الفري ــدرات موظف ــودة، وق ــان الج ــن ضم ع
تحصيــن البنــك بالتقنيــات الرائــدة، والتخطيــط االســتراتيجي لتكنولوجيــا 

ــك  ــة إلدارات البن ــات افتراضي ــة اجتماع ــن 20 غرف ــر م ــة، وأكث تنفيذي
ــة. المختلف

الخــاص   IP الـــ  إلــى  للوصــول   )Cisco Soft phone )Jaber تفعيــل   	
ــن  ــمح للموظفي ــا يس ــد؛ مم ــن ُبع ــن ع ــن العاملي ــف الموظفي بهوات
بتوصيــل الـــ IP الخــاص بهواتفهــم بشــبكة االنترنــت المنزلــي الخاصــة 

ــم.  به

ــة مــن  ــع النظــم الحيوي ــة ال VPN للتواصــل مــع جمي ــر إمكاني 	 توفي
ــك لدعــم االنظمــة  ــن وذل ــي فــرق عمــل المجموعــة والموردي إخصائ
عمليــات  وكذلــك  االنظمــة  تطويــر  عمــالت  واســتكمال  الحيويــة، 

ــة.  ــالق اليومي االغ

	  قامــت بترقيــة خطــوط االنترنــت مــن 30 ميجابايــت فــي الثانيــة إلــى 
200 ميجابايــت فــي الثانيــة. 

	 جهــزت فريــق لمكتــب دعــم تنفيــذي متخصــص، ومخصــص لــه خــط 
ســاخن برقــم )911( ورقــم هاتــف خارجــي

االستراتيجية التطلعية
ــتراتيجية  ــداد االس ــزي إلع ــركة ماكين ــن ش ــرة بتعيي ــك القاه ــام بن ق
الرقميــة التــي ســيتبناها البنــك خــالل المرحلــة المقبلــة، وذلــك 
ضمــن العديــد مــن المبــادرات االســتراتيجية التــي يعمــل البنــك علــى 
ــذ  ــات تنفي ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــى مجموع ــي تتول ــا، والت تحقيقه
ــا المعلومــات  ــر منصــات وانظمــة تكنولوجي ــة. وتعتب محاورهــا التقني
المقومــات  أحــد  والخدمــات  المنتجــات  اســتحداث  علــى  والقــدرة 
الرئيســية فــي تحقيــق اســتراتيجية النمــو علــى المــدى الطويــل، 
وخاًصــة فــي ضــوء تركيــز البنــك علــى تلبيــة احتياجــات العمــالء 

وتقديــم المنتجــات التــي ترقــى لتوقعاتهــم. 

وتعتــزم المجموعــة المضــي قدًمــا فــي جهودهــا لتحقيــق أهــداف 
البنــك فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات وتحقيــق  اســتراتيجية 
أقصــى اســتفادة مــن التحــول الكبيــر نحــو الخدمــات المصرفيــة 
الرقميــة، باإلضافــة إلــى إطــالق مشــروعات ادارة البيانــات والتحليــالت 
الذكيــة خــالل عــام 2021، فضــاًل عــن تعزيــز الكفــاءة التشــغيلية مــن 
خــالل اســتخدام تكنولوجيــا التشــغيل اآللــي. كمــا ســتقوم المجموعــة 
قطــاع  مــع  بالتعــاون  للبنــك  الجديــد  الرئيســي  النظــام  بتشــغيل 

ــة.  ــادة الهيكل ــر وإع ــروعات والتطوي المش

ــالق  ــالل إط ــن خ ــالء م ــل العم ــز تواص ــة تعزي ــزم المجموع ــا تعت كم
BdC Chatbot عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي المختلفــة. كمــا أنــه 
مــن المقــرر أن تبــدأ اســتخدام قــدرات تقنيــة Blockchain األولــى فــي 
عــام 2021، مــن أجــل تقديــم حلــول مبتكــرة لتحويــالت الدفــع الفــوري 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، وذلــك كجــزء مــن الدافــع للقــدرات الرقميــة 
المســتمرة لتكنولوجيــا المعلومــات وتحســين الخدمــة، كمــا أن برنامج 

المعلومــات، ووضــع أطــر الحوكمــة لتلبيــة أهداف هــذه االســتراتيجية. 
 ،Nexthink ــن ــة م ــزة الطرفي ــع االجه ــة وتتب ــج حماي ــذت برنام ــد نف لق
وهــو برنامــج إدارة رقمــي لتعزيــز تجربــة الموظفيــن وذلــك مــن خــالل 
منصــة تديــر تفاعــل الموظفيــن، وتقــدم تحليــالت لحظيــة، كمــا تحــدد 
ــك  ــل البن ــد حص ــف. وق ــة الموظ ــين تجرب ــول لتحس ــكالت والحل المش
علــى جائــزة “قيــادة التحــول الرقمــي عبــر منطقــة الشــروق األوســط 

 .Nexthink ــن ــا” م ــمال إفريقي وش

Dig- “كمــا اســتكملت مجموعــة تكنولوجيــا المعلومــات أيًضــا هيــكل 
ital Factory” وطبقــت حزمــة مــن التقنيــات المطلوبــة لضمــان تبســيط 
اســتخدام  خــالل  مــن  وفاعليــة،  بكفــاءة  الرقميــة  العميــل  رحلــة 
نمــوذج تشــغيل DevOps. وعلــى صعيــد البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة، 
شــرعت مجموعــة تكنولوجيــا المعلومــات فــي رحلــة لتنفيــذ أطــر 
ــي وضــع  ــدء ف عمــل الحوســبة الســحابية الخاصــة private cloud والب
ــر  ــامل وتطوي ــالح الش ــة اإلص ــا لعملي ــك تباع ــة ، وذل ــات الالزم االساس

ــم االنتهــاء منهــا.  ــي ت ــة الت ــة التحتي البني

ــد –  ــة كوفي ــة جائح ــالل أزم ــا خ ــة دوًرا جوهرًي ــت المجموع ــد لعب وق
19 مــن أجــل تقديــم الخدمــات واألدوات المطلوبــة لــكل مــن العمــالء 
والموظفيــن؛ وذلــك لضمــان اســتمرار العمــل، ودعــم العمــل عــن ُبعــد، 

وذلــك مــن خــالل االتــي: 

	 تأجيــل ســداد القــروض لســتة أشــهر ألكثــر مــن 750 ألــف مــن 
عمــالء التجزئــة، والتمويــل متناهــي الصغــر، والشــركات الصغيــرة 

والمتوســطة، وذلــك وفًقــا للوائــح البنــك المركــزي المصــري. 

ــات  ــرة SMS إلدارة طلب ــر الرســائل القصي ــوات االتصــال عب ــل قن 	 تفعي
الصلــة  التلقائيــة ذات  الــردود  بتنشــيط  للتأجيــل، وقامــت  العمــالء 

أوتوماتيكًيــا. 

ــّراف  ــات الص ــن ماكين ــحب م ــد الس ــى ح ــرات عل ــة التغيي ــذت كاف 	 نف
المركــزي  البنــك  اآللــي، والرســوم والمصاريــف، وفًقــا لتوجيهــات 

المصــري. 

الســتخدام  منهــم  والتحقــق  العمــالء  تســجيل  عمليــة  تنفيــذ   	
الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت وللـــQaheraCash ؛ وذلــك مــن 
أجــل الســماح للعمــالء بالوصــول إلــى حســاباتهم وإجــراء المعامــالت 
الماليــة الرئيســية وإدارة بطاقاتهــم بفعاليــة مــن خــالل االنترنــت. 

ــوط  ــوب وخط ــاز الب ت ــن 450 جه ــر م ــع أكث ــداد وتوزي ــراء وإع ــم ش 	 ت
ــات علــى فــرق العمــل بالبنــك، وذلــك لتســهيل العمــل عــن ُبعــد.  بيان

ــي، ومنصــات االتصــاالت، وإنشــاء  ــر التعــاون التكنولوج 	 قامــت بتوفي
قاعــات اجتماعــات افتراضيــة ألكثــر مــن 15 لجنــة مجلــس إدارة ولجنــة 

 وتتبلور استراتيجية
 تكنولوجيا

 المعلومات التي
 تبناها البنك في
 إنشاء بيئة عمل

 متكاملة تمكن البنك
 من تقديم الخدمات
 والمنتجات الرقمية

 الجديدة ودمجها بالبنية
التكنولوجية بكفاءة

إدارة خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات ســوف يســتمر فــي تميــزه مــن 
ــاًل  ــل، فض ــام المقب ــي الع ــريع ف ــر الس ــة التطوي ــذ منهجي ــالل تنفي خ
 ،)CI / CD( ــتمر ــل المس ــتمرة والتكام ــر المس ــا التطوي ــن تكنولوجي ع
وتقنيــات DevOps. وســوف تبــدأ المجموعــة أيًضــا فــي التوســع فــي 
ــالل  ــرؤى خ ــن ال ــدر م ــى ق ــاب أقص ــة، واكتس ــات الذاتي ــروض الخدم ع

تحليــل البيانــات. 
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 الشئون القانونية
ــدة  ــة الرائ ــات المالي ــم المؤسس ــن أه ــد م ــرة، كواح ــك القاه ــظ بن يحتف
فــي مصــر، بفريــق قانونــي علــى أعلــى مســتوى مــن التطــور، يقومــون 
بخدمــة احتياجــات البنــك بأعمالــه المصرفيــة، وخطــط التوســع أثنــاء 
العمــل علــى التنقــل فــي البيئــة القانونيــة والتنظيميــة مــن أجــل حماية 

حقــوق البنــك. 

تمثــل إدارة الشــئون القانونيــة المصــدر الرئيســي للتوجيهــات القانونيــة 
والتنظيميــة وركًنــا أساســًيا فــي خطــط التوســع والتطــور التــي يتبناهــا 
البنــك، حيــث توفــر اإلدارة مــا يلــزم مــن دعــم قانونــي علــى أيــدي فريــق 
مكــون مــن 110 محــام و77 مســئول إداري مــن أكفــأ الكــوادر القانونيــة 
ــم  ــون تقدي ــث يتول ــري، حي ــي المص ــاع المصرف ــي القط ــة ف المتخصص
العــون للبنــك ليــس فقــط مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتــه القانونيــة، ولكــن 
ــالوة  ــا. ع ــى تحقيقه ــع إل ــي يتطل ــول الت ــتراتيجية التح ــم اس ــا لدع أيًض
ــة، وكافــة  ــإلدارة التنفيذي ــة ل ــم إدارة الشــئون القانوني ــك، تقدي ــى ذل عل
إدارات البنــك وفروعــه؛ االستشــارات القانونيــة الدقيقــة والفوريــة وفًقــا 
للقوانيــن والتشــريعات والتوجيهــات فــي الــدول التــي يعمــل بهــا، 
وذلــك عبــر 12 قســًما تشــمل القضايــا، والتنفيــذ، والحجــوز، والتحقيقــات، 
ــم  ــول، والدع ــجيل األص ــركات، وتس ــب، والت ــود، والضرائ ــاوى، والعق والفت
القانونــي للتمويــل العقــاري والقروض المتوســطة والصغيــرة، والمكتب 

الفنــي، والشــئون القانونيــة الدوليــة والســكرتارية اإلداريــة. 

وتضطلــع إدارة الشــئون القانونيــة فــي البنــك بــدور فعــال فــي صياغــة 
وتنفيــذ العقــود القانونيــة إضافــة إلــى مراجعــة وتحديــث الشــئون 
التنظيميــة للبنــك لتتوافــق مــع أحــدث مســتجدات الســاحة المصرفيــة 
المصريــة، حيــث ُتعنــى اإلدارة بتمثيــل بنــك القاهــرة أمــام الهيئــات 
القانونيــة والقضائيــة والحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي يتعامــل البنــك 
معهــا، وكذلــك تختــص إدارة الشــئون القانونيــة بإعــداد آليات الرد الســريع 
والفعــال علــى استفســارات جميــع األقســام واإلدارات، حيث تبــذل قصارى 
جهدهــا لتأهيــل جميــع موظفــي البنــك وإعــداد البرامــج التدريبيــة 
المتكاملــة حتــى يكونــوا علــى درايــة كافيــة بالمســائل القانونيــة 

ــي تتصــل بأعمالهــم.  ــة الت والتنظيمي

    أبرز تطورات 2020
المنازعــات  كافــة  مباشــرة  فــي  القانونيــة  الشــئون  إدارة  نجحــت 
ــات كانــت تشــغل محفظــة البنــك  المتعلقــة بالبنــك، وتســوية مديوني
ــام  ــدار الع ــى م ــًطا عل ــااًل ونش ــت اإلدارة دوًرا فع ــث لعب ــنوات، حي لس
فــي تنفيــذ اســتراتيجية التحــول التــي يتبناهــا البنــك بإعــادة هيكلــة 

ــل  ــرة مث ــر ألول م ــاء إدارات تظه ــة بإنش ــئون القانوني ــة الش مجموع
القانونيــة  للشــئون  العامــة  واإلدارة  للمجموعــة  الفنــي  المكتــب 
الدوليــة لمجابهــة احتياجــات البنــك المتزايــدة لهــذا النــوع مــن الدعــم 
القانونــي باإلضافــة إلــى التأكــد مــن التــزام جميــع األقســام واإلدارات 
علــى مســتوى بالبنــك باإلجــراءات الداخليــة والقواعــد التنظيميــة 
الخارجيــة، فضــاًل عــن أداء المهــام األخــرى المســندة إليهــا باحترافيــة 
واقتــدار خــالل العــام وبنفــس الدقــة بالرغــم مــن فتــرة اإلغــالق 

ــد – 19.  ــة كوفي ــور جائح ــة لظه ــة نتيج المفروض

لقــد شــرع فريــق الشــئون القانونيــة فــي صياغــة سلســلة مــن اللوائــح، 
وذلــك فــي أعقــاب إصــدار قانــون البنــوك الجديــد خــالل عــام 2020؛ مــن 
ــى  ــارية عل ــات الس ــن والتوجيه ــع القواني ــال لجمي ــان االمتث ــل ضم أج

البنــك. 

االستراتيجية التطلعية
ــتراتيجي  ــا االس ــة دوره ــى مواصل ــة إل ــئون القانوني ــع إدارة الش تتطل
فــي تقديــم كافــة ســبل الدعــم الــالزم لتنفيــذ البنــك اســتراتيجيته نحــو 
التحــول الرقمــي فــي غضــون عبــور أزمــة جائحــة كوفيــد – 19؛ وذلــك 
ــا،  ــة به ــة المتصل ــة والتنظيمي ــر القانوني ــة األط ــهيل وصياغ ــر تس عب
ــة  ــك النقل ــة تل ــز قــدرات موظفيهــا لمواكب ــى جنــب مــع تعزي ــا إل جنًب
ــو  ــعيه نح ــي س ــك ف ــغيلية للبن ــات التش ــم العملي ــا يدع ــة بم النوعي

كتابــة فصــل جديــد فــي قصــة التحــول التــي يســطرها. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتكون األولويــة الرئيســية للقســم فــي ضــوء 
األحــداث الراهنــة، دعــم عمليــات البنــك حســب الحاجــة مــن أجــل تخطــي 
ــان  ــك لضم ــد – 19؛ وذل ــة كوفي ــن جائح ــة ع ــة الناجم ــروف الجاري الظ

اســتمرارية العمــل، وضمــان رفاهيــة فريــق العمــل فــي آن. 

 

حقـــل غـــاز
ظـــهــر
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 المشــروعات والتطـويــر
وإعـــــادة الهيكـــلة

ويعمــل القطــاع بشــكل وثيــق مــع جميــع القطاعــات األخــرى لتحفيــز 
ــروعات  ــج والمش ــف البرام ــر مختل ــالل تطوي ــن خ ــتمر م ــور المس التط
التــي ينفذهــا البنــك. كمــا يتولــى القطــاع مســئولية إدارة المشــروعات 
للميزانيــة  وفًقــا  المحــدد  التوقيــت  فــي  إنجازهــا  علــى  والعمــل 
والنطــاق المحــدد، فضــاًل عــن مراقبــة مراحــل إنجــاز جميــع المشــروعات 
وضمــان تســليمها بالجــودة المطلوبــة، مــع إعــداد التقاريــر المعنيــة.

وتمتــد مســئوليات القطــاع لتشــمل ضمــان اتبــاع أفضــل المعاييــر 
والممارســات والســلوك المهنــي، ســعًيا إلــى ترســيخ ثقافــة الحوكمــة 

ــي: ــق باآلت ــا يتعل ــك فيم ــات وإدارات البن ــع قطاع ــي جمي ــيدة ف الرش

	 إدارة محفظة المشروعات وإعداد التقارير وترسيخ نظام الحوكمة

	 التخطيط المتكامل 

	 صياغة خطط التواصل وتقارير حالة المشروعات

	 إدارة المخاطر والمشكالت المحتملة

	 إدارة فرق عمل المشروعات

	 اإلدارة المالية وتتبع الفوائد

	 إدارة الموارد وآلية طلب المشروعات

	 ضمان جودة المشروعات

	 ضمان االلتزام باإلطار التنظيمي ودليل سياسة إدارة المشروعات

ــواءم اســتراتيجية  ــر اســتراتيجيته بمــا ي ــي تطوي وقــد نجــح القطــاع ف
مجلــس اإلدارة، حيــث يتبــع القطــاع رئيــس مجلــس اإلدارة بشــكل 
مباشــر ويتكــون فريقــه مــن 23 موظًفــا مــن الكفــاءات وأصحــاب 
ــامل  ــراف الش ــام اإلش ــون مه ــم يتول ــال، وه ــك المج ــي ذل ــرات ف الخب
ــرة  ــك القاه ــي بن ــة ف ــية الخمس ــات الرئيس ــروعات القطاع ــى مش عل

ــة وخدمــات الشــركات، والقطــاع الرقمــي والبنيــة  والتــي تضــم: الخزان
ــروعات  ــل المش ــات تموي ــة وخدم ــة المصرفي ــاع التجزئ ــة، وقط التحتي
ــرة والمتوســطة، ومشــروعات رأس المــال، وإدارة المشــروعات. الصغي

 

أبرز تطورات عام 2020
علــى الرغــم مــن التحديــات المتعلقــة بانتشــار فيــروس )كوفيــد – 19(، 
إال أن القطــاع نجــح فــي تنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات علــى مســتوى 
جميــع قطاعــات وإدارات البنــك، بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية التحــّول 

الشــاملة التــي يتبناهــا.

وقــد أحــرز القطــاع تقدًمــا ملحوًظــا على صعيــد خطــط التحــّول الرقمي، 
ــات  ــات الخدم ــن منص ــة م ــة متكامل ــالق مجموع ــك إط ــي ذل ــا ف بم
ــي  ــك، والت ــالء البن ــن عم ــددة م ــرائح متع ــة لش ــة المخصص المصرفي
ــركات،  ــاع الش ــالء قط ــة لعم ــت البنكي ــة اإلنترن ــة خدم ــت منص تضمن
ــع  ــة، م ــاع التجزئ ــالء قط ــص لعم ــول المخص ــف المحم ــق الهات وتطبي
تعظيــم االســتفادة مــن مجموعــة المميــزات الرئيســية التــي تحظــى 

ــة. ــة القائم ــات المصرفي ــة الخدم ــا منص به

ــًدا للتحويــالت اإللكترونيــة، بمــا يمّكــن  كمــا أطلــق القطــاع نظاًمــا جدي
ــى  ــم إل ــل أمواله ــن تحوي ــم م ــول العال ــرة ح ــك القاه ــالء بن ــة عم كاف
ــك  ــا البن ــي يتبناه ــتراتيجية الت ــار االس ــي إط ــك ف ــا، وذل ــر إلكترونًي مص

ــارج. ــي الخ ــن ف ــالت المصريي ــن تحوي ــوقية م ــه الس ــة حصت لتنمي

وفــي إطــار التزامــه المتجــدد بتعزيــز المبــادرات الشــمول المالــي علــى 
الصعيــد الوطنــي، أطلــق بنك القاهــرة منصــة OPlus، والتي تســتهدف 
تقديــم خدمــات الوكالــة المصرفيــة فــي جميــع أنحــاء مصــر، حيــث 
ــة المنفــذة  ســيتم مــن خــالل المنصــة معالجــة المدفوعــات الحكومي
ــع  ــرة بجمي ــزة Oplus” المتوف ــع “مي ــبقة الدف ــات مس ــتخدام بطاق باس

وحــدات المــرور.

تبذل المؤسسات والشركات حول العالم جهوًدا حثيثة لبناء وتطوير قدرات إدارة المشروعات والتطوير، 
من أجل تعزيز قدرتها على مواكبة التغيرات التي تطرأ على بيئة األعمال، باإلضافة إلى تحقيق أعلى 
معدالت النجاح فيما تنفذه من مشروعات. وعلى هذا األساس؛ أسس بنك القاهرة قطاع المشروعات 

عام 2018 تحت اسم »المشروعات والتطوير وإعادة الهيكلة«، وذلك في إطار استراتيجية التحول 
الشاملة التي يعكف البنك على تنفيذها. 

قطار المونوريل السريع
العاصمة اإلدارية - ٦ اكتوبر
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ــت اإلنجــازات الرئيســية خــالل عــام 2020، إطــالق أول فــرع  وقــد تضمن
ــي  ــى ف ــرة األول ــح للم ــذي يتي ــرب، وال ــول الع ــي م ــك ف ــي للبن رقم
ــم  ــات الخص ــدار بطاق ــاب وإص ــح الحس ــة فت ــري إمكاني ــوق المص الس

ــا.  ــة كلًي ــة رقمي ــالل منظوم ــن خ ــر م المباش

أمــا علــى الصعيــد الداخلــي، فقــد نجــح القطــاع فــي تحديــث وإطــالق 
مجموعــة مــن المنصــات الجديــدة لقطاعــات المــوارد البشــرية والخزانة، 
ــا  ــالء CRM، مدعوًم ــات العم ــام إدارة عالق ــالق نظ ــى إط ــة إل باإلضاف
ــالء  ــات العم ــكاوى وطلب ــة ش ــتقبال ومعالج ــة الس ــة رقمي بمنظوم
ــل  ــك للتحوي ــيرة البن ــي مس ــدة ف ــوة جدي ــي خط ــامل، وه ــكل ش بش
ــات العمــالء، ومتابعــة تنفيذهــا ضمــن منصــة شــاملة  الرقمــي لطلب
ــًدا  ــا جدي ــا رقمًي ــاع نظاًم ــق القط ــك، أطل ــع ذل ــوازي م ــدة.  وبالت موح
إلدارة المخاطــر CreditLens، مــع ضمــان االلتــزام بتطبيــق معيــار رقــم 

ــي. ــك الدول ــات البن ــا لتعليم ــي “IBAN” وفًق ــاب الدول الحس

كمــا قــام القطــاع بصياغــة خارطــة طريــق لتنفيــذ اســتراتيجية التحــول 
ــة اإلدارات  ــمل كاف ــى أن تش ــرة عل ــك القاه ــا بن ــي يتبناه ــي الت الرقم
والعمليــات التشــغيلية، حيــث قــام البنــك باالســتفادة مــن شــبكة 
ــم  ــد وتقيي ــارات لتحدي ــركات االستش ــرى ش ــع كب ــدة م ــه الوطي عالقت
ــل  ــى أفض ــول إل ــدف الوص ــك، به ــة للبن ــغيلية الحالي ــراءات التش اإلج

ــامل.  ــي الش ــول الرقم ــق التح ــو تحقي ــا نح ــي قدم ــرق للمض الط

ــة  ــال التابع ــروعات رأس الم ــاهمت إدارة مش ــك، س ــى ذل ــة إل وباإلضاف
ــي  ــح ف ــث نج ــروع، حي ــبكة الف ــيع ش ــج توس ــم برنام ــي دع ــاع ف للقط
ــادة  ــت اإلدارة بإع ــا قام ــام 2020. كم ــالل ع ــًدا خ ــا جدي ــة 12 فرًع إضاف
ــام  ــق نظ ــا تطبي ــن بينه ــة، وم ــراءات الداخلي ــن اإلج ــد م ــة العدي هيكل
ــة  ــبية، باإلضاف ــات المحاس ــوية العملي ــام تس ــة، ونظ ــة الداخلي المراقب
ــوى واألداء  ــين المحت ــك لتحس ــي للبن ــع اإللكترون ــث الموق ــى تحدي إل

بشــكل عــام. 

ــرة  ــه المتضاف ــن خبرات ــتفادة م ــم االس ــي تعظي ــاع ف ــح القط ــا نج كم
فــي مجــال الحوكمــة، حيــث عكــف خــالل العــام علــى تنظيــم وصياغــة 
أجنــدة أعمــال واضحــة للمشــروعات المســتقبلية للبنك، تضمنــت ترتيب 
ــة  ــط منظم ــم خط ــع رس ــروع، م ــة كل مش ــد ميزاني ــات، وتحدي األولوي
ــي  ــول الت ــتراتيجية التح ــذ اس ــم تنفي ــة لدع ــادرات الالزم ــع المب لجمي

يتبناهــا البنــك. 

ــت  ــى تح ــال لتتول ــل األعم ــالق إدارة تحلي ــام 2020، إط ــهد ع ــد ش وق
أنشــطة  واحتياجــات  متطلبــات  تحديــد  مســئولية  القطــاع،  مظلــة 
ــر  ــك تطوي ــي ذل ــا ف ــا، بم ــة لمعالجته ــول الالزم ــد الحل ــك، وتحدي البن

ــة.  ــورة فوري ــة بص ــابات البنكي ــن الحس بي

 ،Middleware ومــن المقــرر أن يشــهد عــام 2021 أيًضــا، إطــالق منصــة
بهــدف تســهيل التواصــل الداخلــي بالبنــك وضمــان أمــن وســالمة 
ــا بيــن اإلدارات المختلفــة. وفــي  المعلومــات التــي يتــم تداولهــا داخلًي
إطــار تركيــزه علــى تطويــر منظومــة إدارة المخاطــر، يســتهدف البنــك 
إطــالق نظــام جديــد للقــروض مصحوًبــا باســتحداث نظــام متطــور 
للتحصيــل، ســعًيا إلــى تســهيل مشــاركة وتبــادل المعلومــات بيــن 
قطاعــات وإدارات البنــك وتعزيــز خدمــة العمــالء، باإلضافــة إلــى تعظيــم 

ــد.  ــان الجدي ــة االئتم ــام مراقب ــن نظ ــتفادة م االس

كمــا يعتــزم القطــاع خــالل العــام الجديــد إطــالق منصــة للخدمــات 
ــذي  ــدا، وال ــي أوغن ــرة ف ــك القاه ــرع بن ــطة ف ــم أنش ــة لدع المصرفي
يأتــي اســتكماال للجهــود المبذولــة لتطويــر الفــرع بمــا فــي ذلــك 

.core banking system تأســيس نظــام مصرفــي أساســي جديــد

وبالتــوازي مــع ذلــك، تعتــزم إدارة مشــروعات رأس المــال مواصلــة 
تنميــة شــبكة فــروع البنــك ليشــمل ذلــك إقامــة مراكــز أعمــال 
ــى  ــة إل ــطة، باإلضاف ــرة والمتوس ــروعات الصغي ــم المش ــة لدع مخصص
توســيع مركــز االتصــال الحالــي وإطــالق مركــز جديــد، فضــاًل عــن إنشــاء 
عــدد مــن المواقــع الجديــدة الســتيعاب النمــو الكبيــر فــي فريــق 
المبيعــات. كمــا تعتــزم اإلدارة تأســيس أول فــرع للبنــك بالعاصمــة 
ــي  ــر الرئيس ــاء المق ــي إنش ــا ف ــي قدًم ــع المض ــدة، م ــة الجدي اإلداري

ــة. ــك بالمدين ــد للبن الجدي

.

البرامــج اإللكترونيــة، وإدخــال المزيــد مــن التحســينات علــى اإلجــراءات 
التشــغيلية القائمــة، فضــاًل عن إجــراء التعديــالت الالزمة علــى اإلجراءات 
التنظيميــة وصياغــة الخطــط االســتراتيجية وتطويــر السياســات ذات 
الصلــة. واســتكمااًل لهــذه الجهــود، مضــى القطــاع قدًمــا فــي تصميــم 
برامــج تدريبيــة شــاملة لفريــق العمــل، لضمــان مواصلــة دعمــه بأفضل 
الكفــاءات المؤهلــة التــي تمهــد الطريــق لتحقيــق المزيــد مــن النمــو 

ــتدامة.  ــة مس ــز بصف واألداء المتمي

االستراتيجية التطلعية
لعــب القطــاع علــى مــدار الســنوات الثــالث الماضيــة، دوًرا محورًيــا 
ــاألدوات والخطــط الالزمــة لتحقيــق النجــاح واألداء  فــي دعــم البنــك ب
ــاهمت  ــي س ــازات الت ــن اإلنج ــة م ــراز مجموع ــن إح ــاًل ع ــز، فض المتمّي
ــا. ــي يتبناه ــّول الت ــتراتيجية التح ــذ اس ــكار وتنفي ــه االبت ــي مواصلت ف

ــام 2021،  ــالل ع ــات خ ــك النجاح ــى تل ــاء عل ــى البن ــاع إل ــع القط ويتطل
بكفاءتــه  االرتقــاء  مواصلــة  فــي  البنــك  بدعــم  التزامــه  مجــدًدا 
التشــغيلية وتحقيــق أهــداف اســتراتيجية النمــو التــي يتبناهــا، وإحــراز 
ــذ  ــى تنفي ــالوة عل ــام، ع ــالل الع ــودة خ ــازات المنش ــن اإلنج ــد م المزي
مبادراتــه االســتراتيجية لتنفيــذ التوســعات اإلقليميــة المخططــة، حيث 
يلعــب القطــاع دوًرا رئيســًيا في تأســيس وتشــغيل شــركة تابعــة جديدة 
متخصصــة فــي مجــال المدفوعــات اإللكترونيــة، والتــي ســتعمل تحت 

ــا. ــه فــي أفريقي مظلــة البنــك للتوســع بأعمال

ــذ  ــى تنفي ــز عل ــك التركي ــزم البن ــي، يعت ــّول الرقم ــد التح ــى صعي وعل
مجموعــة مــن المبــادرات االســتراتيجية، والتــي ستشــمل إطــالق 
ــة  ــالء CRM، باإلضاف ــات العم ــام إدارة عالق ــن نظ ــة م ــة الثاني المرحل
ــل  ــوات التواص ــر قن ــوت” عب ــات ب ــي “ش ــرد اآلل ــج ال ــالق برنام ــى إط إل
اإللكترونــي مــع العمــالء. كمــا ســيعمل القطــاع علــى اســتحداث 
ــة،  ــر المقدم ــي الصغ ــل متناه ــات التموي ــص بخدم ــد مخت ــام جدي نظ
ــدف  ــات، به ــة الطلب ــريع معالج ــهيل وتس ــي تس ــاهم ف ــذي سيس وال
التمويــل  الفريــدة لعمــالء  التمويليــة  البرامــج  باقــة مــن  تقديــم 

ــر.  ــي الصغ متناه

ومــن الجديــر بالذكــر أن القطــاع نجــح فــي تنفيــذ مبادرتيــن رئيســيتين 
خــالل عــام 2020 ضمــن اســتراتيجية التحــول الرقمــي، والتــي ســتثمر 
عــن تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات خــالل عــام 2021، حيــث قــام 
باســتحداث إدارة االبتــكار الرقمــي digital factory، والتــي ســتكون 
بمثابــة بيئــة عمــل مؤهلــة لفريــق التطويــر الرقمــي لمواصلــة ابتــكار 
ــالق  ــب إط ــى جان ــذا إل ــدة. ه ــة الجدي ــات الرقمي ــن المنتج ــد م المزي
شــبكة الدفــع الفــوري )IPN(، والتــي ســتعمل علــى إنجــاز التحويــالت 

 يتولى القطاع
 مسئولية إدارة

 المشروعات
 والعمل على

 إنجازها في
 التوقيت المحدد

 وفًقا للميزانية
 والنطاق المحدد،

 فضاًل عن مراقبة
 مراحل إنجاز جميع

 المشروعات وضمان
 تسليمها بالجودة

 المطلوبة، مع إعداد
التقارير المعنية
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الشئون المالية
تتولــى مجموعــة الشــئون الماليــة مســئولية اإلدارة الماليــة ببنــك 
القاهــرة، حيــث ينصــب تركيزهــا فــي تحقيــق األهــداف الماليــة والــرؤى 
العليــا. وتلعــب  اإلدارة واإلدارة  يتبناهــا مجلــس  التــي  االســتراتيجية 
ــد مــن  ــز أداء البنــك وتحقيقــه المزي ــا فــي تعزي المجموعــة دوًرا محورًي
ــة  ــوارد المالي ــف الم ــة لتوظي ــا المتواصل ــالل جهوده ــن خ ــات، م النجاح
ــم  ــة وتعظي ــتويات الربحي ــم مس ــى تعظي ــعًيا إل ــل، س ــو األمث ــى النح عل

ــة.  ــراف ذوي العالق ــف األط ــد لمختل العائ

ــك  ــي لبن ــار مال ــتراتيجي ومستش ــال اس ــريك أعم ــة ش ــد المجموع وتع
القاهــرة، حيــث يقــوم فريقهــا الــذي يضــم 102 خبيــر مــن أكفــأ الكــوادر 
المصرفيــة؛ بإعــداد التقاريــر التحليليــة التــي تســاعد البنــك علــى تحقيــق 
ــي،  ــل األداء المال ــط وتحلي ــؤوليات التخطي ــع بمس ــا يضطل ــه. كم أهداف
ودعــم اتخــاذ القــرار، والرقابــة الماليــة، وإعــداد القوائــم والتقاريــر الماليــة، 
والتقاريــر الموجهــة إلــى الجهــات الرقابيــة والتنظيمية والضرائــب، عالوة 
علــى دوره فــي دعــم إدارة عالقــات المســتثمرين، والوفــاء بواجباتهــا بما 
ــزم  ــة. وتلت ــة المالي ــفافية والنزاه ــتويات الش ــى مس ــع أعل ــى م يتماش
المجموعــة أيًضــا بمواءمــة أنشــطتها مــع معاييــر المحاســبة المصريــة، 
وتوجيهــات البنــك المركــزي المصــري، وكذلــك أفضــل الممارســات 

الدوليــة. 

أبرز تطورات عام 2020
شــّكل عــام 2020 عالمــة فارقــة فــي مســيرة بنــك القاهــرة والقطــاع 
ــة نتيجــة انتشــار  ــات صعب ــه مــن تحدي ــي بوجــه عــام، بمــا حمل المصرف
فيــروس )كوفيــد – 19(، والتــي أدت إلــى تحول مجموعــة من الموظفين 
ــم تحــل دون  ــات ل ــر أن هــذه التحدي للعمــل مــن المنــزل خــالل العــام. غي
مواصلــة مجموعــة الشــئون الماليــة لعــب دورهــا الرئيســي فــي دعــم 
مســيرة نمــو البنــك وتحقيــق أهــداف اســتراتيجية التحــول التــي يتبناها، 
بالتزامــن مــع جهودهــا فــي تعظيــم االســتفادة مــن المبــادرات الرقمية 
ــات  ــف القطاع ــن مختل ــم م ــي الدع ــرة وتلق ــك القاه ــا بن ــي أطلقه الت
التشــغيلية األخــرى بالبنــك، لتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات التــي اتخذهــا 

البنــك المركــزي بهــدف تقليــص تداعيــات انتشــار الفيــروس.

ــة  ــتباقية لمواكب ــط االس ــة الخط ــى صياغ ــة عل ــف المجموع ــا تعك كم
التحديــات المنظــورة، عبــر توظيــف قدراتهــا التحليليــة فــي طــرح 
التصــّورات المســتقبلية ومــا تحمله مــن تأثيرعلــى األداء المالــي، واقتراح 
مجموعــة متنوعــة مــن البدائل لدعم مجلــس اإلدارة فــي اتخــاذ القرارات 
ــد  ــروس )كوفي ــار في ــات انتش ــف تداعي ــاوز مختل ــة وتج ــى لمواجه المثل
ــات المتعلقــة بأفضــل الممارســات  ــا بالتوصي ــد اإلدارة العلي – 19(، وتزوي

والوســائل الالزمــة لمواكبــة أنشــطة البنــك للوضــع الراهــن وحمايــة رأس 
المــال مــن مخاطــر الديــن غيــر المتوقعــة.

وقــد تولــت المجموعــة أيًضــا مســؤولية تلبيــة المتطلبــات الماليــة 
لعمليــة الطــرح العــام األولــّي، والتــي تــم إرجاؤهــا بســبب انتشــار 
ــة االســتثمارية فــي الســوق.  ــه الســلبية علــى الحال الفيــروس وتداعيات
وفــي هــذا اإلطــار، قامــت المجموعــة بتنســيق جهودهــا مــع إدارة 
عالقــات المســتثمرين إلدارة العالقــات مــع جميع المستشــارين الخارجيين 

ــام.  ــرح الع ــة الط ــي عملي ــاركة ف ــة المش ــراف ذات العالق واألط

ــر  ــا عب ــدرات فريقه ــز ق ــي تعزي ــة ف ــت المجموع ــر، نجح ــب آخ ــن جان وم
اســتقطاب أفضــل الكــوادر المؤهلــة الســتكمال التطويــرات والتغيــرات 
التنظيميــة فــي اإلدارة التــي ُأجريــت خــالل عــام 2020، والتــي تضمنــت 
تعييــن رئيــس جديــد لقطــاع الشــئون المالية ومراقــب مالــي، وتكليفهما 
بمهــام تطويــر وتدريــب أعضــاء فريــق العمــل القائميــن والجــدد لضمــان 
كفــاءة إدارة العمليــات فــي ظــل تحــّول العديــد مــن الموظفيــن للعمــل 

مــن المنــزل خــالل الوضــع الراهــن. 

االستراتيجية التطلعية
ــى اســتمرار ترســيخ مكانتهــا كشــريك  ــة إل ــع المجموعــة المالي تتطل
جديــر بالثقــة يعمــل علــى تنفيــذ خطــط البنــك ويســاهم بصــورة فعالــة 
ــى  ــز عل ــتراتيجية، والتركي ــه االس ــق أهداف ــو وتحقي ــز النم ــي تحفي ف
صياغــة الخطــط االســتباقية اســتناًدا إلــى التصــورات المتوقعــة وتتبنى 
المجموعــة عــدة وســائل لتحقيــق هــذه األهــداف، ومــن بينهــا توفيــر 
ــرؤى التحليليــة لدعــم اتخــاذ القــرارات الســليمة، وتبنــي  الدراســات وال
ــان  ــد وضم ــم العائ ــر األداء وتعظي ــى تطوي ــل عل ــي تعم ــادرات الت المب
اإلدارة الرشــيدة لــرأس المــال والتكاليــف. كمــا تولــي المجموعــة 
ــة، والتواصــل  ــط المالي ــى القواعــد والضواب ــال إل ــة بالغــة لالمتث أهمي
الفعــال مــع الجهــات التنظيميــة والمراجعيــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة. 

وتســتهدف المجموعــة أيًضــا تعزيــز وتطويــر قــدرات فريــق العمــل من 
أجــل ضمــان تحقيــق نتائــج مشــرفة، وذلــك فــي ضــوء الــدور الرئيســي 
الــذي تلعبــه المجموعــة باعتبارهــا المستشــار المالــي للبنــك. وتعتــزم 
المجموعــة مواصلــة توســيع نشــاط إدارة عالقــات المســتثمرين لتعزيــز 

التواصــل الفعــال مــع مختلــف األطــراف ذات العالقــة.

بنــك القاهــرة
العاصمـة االإدارية الجدية
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Construction of Kalabsha Axis
Over the River Nile, Aswan

 الشركات
التابعة
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 بنك القاهرة – أوغندا

[ انطلقــت أعمــال بنــك القاهــرة أوغنــدا ليمتــد عــام 1995، وهــو بنــك 
تجــاري متخصــص فــي تقديــم خدمــات تمويــل المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة وغيرهــا مــن خدمــات التجزئــة المصرفيــة لمــا يقــرب مــن 
17.600 عميــاًل. كمــا يســاهم فــي تســهيل حركــة وتدفقات االســتثمار 
ــات  ــرز المؤسس ــب أب ــن جان ــة م ــروعات األوغندي ــركات والمش ــي الش ف
المصريــة. ويعمــل بنــك القاهــرة أوغنــدا مــن خــالل 8 فــروع، تضــم مــا 
يربــو علــى 164 موظًفــا مــن أكفــأ الخبــراء المصرفييــن. ويمتلــك بنــك 
القاهــرة %100 مــن حصــة بنــك القاهــرة – أوغنــدا، حيــث اســتحوذ على 

الحصــة المتبقيــة لــكل مــن بنــك مصــر والبنــك األهلــي المصــري..

 أبرز التطورات التشغيلية لعام 2020 
ــة  ــد عملي ــى صعي ــام 2020، عل ــالل ع ــا خ ــا ملحوًظ ــك تقدًم ــرز البن أح
ــن  ــة م ــيس مجموع ــهدت تأس ــي ش ــاملة، والت ــة الش ــادة الهيكل إع
الرؤيــة  مــع  يتماشــى  بمــا  الجديــدة  الرئيســية  والوحــدات  اإلدارات 
ــتحداث  ــال باس ــر األعم ــت إدارة تطوي ــد قام ــك. فق ــتراتيجية للبن االس
ــات  ــة أداء المنتج ــئولية مراقب ــى مس ــات، لتتول ــر المنتج ــدة تطوي وح
ــد  ــع تزوي ــدة، م ــات الجدي ــن المنتج ــة م ــر باق ــكار وتطوي ــة، وابت القائم
ــر الوافيــة حــول متابعــة أدائهــا ومردودهــا.  ــة بالتقاري اإلدارة التنفيذي
وقــد أثمــرت جهــود الوحــدة عــن ابتــكار 8 منتجــات جديــدة خــالل 
ــر  ــل أكث ــى تفضي ــتحوذت عل ــي اس ــام 2020، والت ــن ع ــر م ــع األخي الرب
مــن 100 عميــل. كمــا شــملت عمليــة إعــادة الهيكلــة تأســيس إدارة 
ــز  ــئولية تعزي ــع بمس ــام، لتضطل ــن الع ــر م ــع األخي ــالل الرب ــويق خ التس
مكانــة العالمــة التجاريــة للبنــك، ومواءمــة اإلصــدارات اإلعالميــة 
إلــى جانــب دورهــا  والتســويقية مــع رؤيتــه االســتراتيجية، وذلــك 
الرئيســي فــي تنميــة قاعــدة العمــالء، وزيــادة حجــم المعامــالت، 
وتحســين صــورة البنــك بالســوق. كمــا شــكل البنــك فريــق جديــد إلدارة 
ــد  ــي تحدي ــزه ف ــب تركي ــذي ينص ــات، وال ــا المعلوم ــر تكنولوجي مخاط
وإدارة المخاطــر المحتملــة المتعلقــة بتوظيــف البنــك ألحــدث أنظمــة 

تكنولوجيــا المعلومــات.

وقــد نجــح بنــك القاهــرة أوغنــدا مــرة أخــرى فــي تســجيل أداء مالــي 
وتشــغيلي قــوي خــالل عــام 2020، علــى الرغــم مــن التحديــات الناجمــة 
عــن انتشــار فيــروس )كوفيــد – 19(، فقــد تجــاوزت المؤشــرات الماليــة 

الرئيســية المســتويات المرصــودة فــي الميزانيــة المقــررة، حيــث 
المقــررة  المســتويات  عــن  والودائــع  المصــدرة  القــروض  ارتفعــت 
بالميزانيــة بنســب %8 و%0.1 علــى التوالــي، باإلضافــة إلــى تحســن 
مســتويات الخســائر المرصــودة بالميزانيــة بأكثــر مــن 5 مليــار شــيلينغ 
ــام  ــالل ع ــنوي %17 خ ــدل س ــاط بمع ــرادات النش ــت إي ــدي. وارتفع أوغن
ــل  ــى أق ــف إل ــكل التكالي ــض هي ــي خف ــك ف ــاح البن ــل نج 2020، بفض
ــتقرارها  ــى اس ــا أدى إل ــة، مم ــودة بالميزاني ــتويات المرص ــن المس م
دون تغيــر ســنوي ملحــوظ، ُرغــم التداعيــات الصعبــة المتعلقــة بانتشــار 
ــبة  ــت نس ــر، ارتفع ــب آخ ــن جان ــغيلية. وم ــة التش ــى البيئ ــروس عل الفي
القــروض المتعثــرة بشــكل طفيــف لتصــل إلــى 4.2 % خــالل عــام 
2020، علًمــا بأنهــا أقــل مــن متوســط الســوق البالــغ %7، ممــا يعكــس 
جهــود البنــك المســتمرة لالرتقــاء بجــودة محفظتــه التمويليــة. وقــد 
شــكلت عمليــة تحــّول العالمــة التجاريــة للبنــك لتصبــح “بنــك القاهــرة 
ــوى،  ــغيلي الق ــي والتش ــه المال ــة ألدائ ــزة محوري ــد” ركي ــدا لميت أوغن
والتــي تــم إنجازهــا وفــق الجــدول الزمنــي المحــدد، علــى الرغــم مــن 
ــل.  ــفر والتنق ــة الس ــى حرك ــا عل ــم فرضه ــي ت ــة الت ــود االحترازي القي
فقــد شــهدت عمليــة التحــول المذكــورة مــردوًدا إيجابيــا واســًعا علــى 
ــتفادة  ــم االس ــى تعظي ــع اإلدارة إل ــا تتطل ــو م ــوق، وه ــتوى الس مس

ــام 2021. ــالل ع ــرات األداء خ ــة مؤش ــه لتنمي من

وعــالوة علــى ذلــك، شــهد عــام 2020 تفعيــل البنــك للنظــام المصرفي 
األساســي الجديــد Core banking system، ممــا مكــن اإلدارة من إعادة 
ــغيلية  ــاءة التش ــاء بالكف ــك لالرتق ــئوليات بالبن ــم المس ــة وتنظي هيكل
علــى مســتوى جميــع القطاعــات واإلدارات. كمــا نجحــت إدارة المــوارد 
البشــرية فــي تحســين مراقبــة أداء الموظفيــن عقــب قيامهــا بإطــالق 
نظــام متكامــل لتقييــم األداء بصفــة نصــف ســنوية، عــالوة علــى 
ــتفادة  ــين االس ــي، لتحس ــم اإللكترون ــدة للتعل ــة جدي ــتحداث منص اس
مــن برامــج التدريــب التــي يقدمهــا البنــك للموظفيــن، والحفــاظ علــى 
ــق العمــل باعتبارهــا عامــاًل رئيســًيا  ــي يحظــى بهــا فري الكفــاءات الت

لنجــاح تنفيــذ اســتراتيجية النمــو التــي يتبناهــا البنــك.

 علــى صعيــد األنشــطة الرقميــة، قــام بنــك القاهــرة أوغنــدا بتطبيــق 
النمــوذج االئتمانــي المتطــور )AA module(، ضمــن النظــام المصرفــي 
تعزيــز  فــي  )T24 Core Banking system(، ممــا ســاهم  الرئيســي 

ينفرد بنك القاهرة أوغندا ليمتد – المعروف سابًقا باسم بنك القاهرة الدولي أوغندا – بتوفير منصة 
بنكية متكاملة لتعزيز فرص تدفق االستثمار في األنشطة االقتصادية بأوغندا، فضاًل عن تقديم 

قاعدة انطالق للعمالء الراغبين في التوسع بأسواق الكوميسا.

مراقبــة الحركــة االئتمانيــة وتحســين مســتويات الســداد. كمــا أحــرزت 
إدارة تكنولوجيــا المعلومــات تقدًمــا ملحوًظــا علــى صعيــد تطويــر 
نظــام الســداد ببطاقــات يوروبــاي وماســتركارد وفيــزا EMV المتوافــق 
مــع أنظمــة الصــراف اآللــي، بمــا يتماشــى مــا أهــداف البنــك الراميــة 
ــام  ــى النظ ــث يتبن ــة، حي ــة الدولي ــر األمني ــدث المعايي ــق أح ــى تطبي إل
معيــاًرا جديــًدا إلجــراء كافــة المعامــالت المصرفيــة ببطاقــات االئتمــان 
ــة  ــة متكامل ــر مجموع ــي توفي ــن دوره ف ــاًل ع ــر، فض ــم المباش والخص
يتــم  التــي  المصرفيــة  المعامــالت  لكافــة  األمنيــة  المعاييــر  مــن 
ــك.  ــة للبن ــي التابع ــراف اآلل ــات الص ــبكة ماكين ــالل ش ــن خ ــا م إجراؤه
وتتوقــع اإلدارة تطبيــق النظــام الجديــد قبــل نهايــة الربــع األخيــر مــن 

ــام 2021.    ع

 .

 االستراتيجية التطلعية
ــى  ــز عل ــاملة ترك ــة ش ــذ خط ــى تنفي ــدا عل ــرة أوغن ــك القاه ــرص بن يح
تحقيــق معــدالت نمــو مســتدامة، بمــا فــي ذلــك وصــول جميــع 
ــالل  ــاوز %15 خ ــب يتج ــنوي مرك ــو س ــدل نم ــى مع ــرات األداء إل مؤش
ــى  ــة إل ــرة القادم ــالل الفت ــك خ ــع البن ــا يتطل ــط. كم ــدى المتوس الم
المحمــول،  الهاتــف  وتطبيــق  البنكيــة  االنترنــت  خدمــات  إطــالق 
ــات  ــام بطاق ــى نظ ــي إل ــراف اآلل ــات الص ــث بطاق ــى تحدي ــة إل باإلضاف
ــز بيئــة الرقابــة الداخليــة  يوروبــاي وماســتركارد وفيــزا EMV، مــع تعزي
االســتمرار  البنــك  ويعتــزم  التنظيميــة.  القوانيــن  إلــى  واالمتثــال 
فــي تحســين األداء المالــي، وتطويــر سياســة االحتفــاظ بالمواهــب 
والكفــاءات، باعتبارهــا ضمــن أولويــات االســتراتيجية التــي يتبناهــا. 

 ويمتلك بنك
 القاهرة % 100

 من حصة بنك
 القاهرة – أوغندا،
 حيث استحوذ على

 الحصة المتبقية
 لكل من بنك مصر

 والبنك األهلي
المصري
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شـــركـة كــايـــرو
 للتـأجيــر التمــويــلــي

ــي” خــالل مــارس  ــر التمويل ــرو للتأجي ــك القاهــرة شــركة “كاي أســس بن
2018 كشــركة تابعــة مملوكــة لــه بالكامــل، لتوفيــر منتجــات وخدمــات 
ــركات  ــن الش ــك م ــالء البن ــا لعم ــة خصيًص ــي المصمم ــر التمويل التأجي
ومســاعدتها فــي تحقيــق التوســعات الرأســمالية المخططــة بمــا فــي 
ــاطيل  ــع واآلالت وأس ــارات أو المصان ــواء العق ــا، س ــة أصوله ــك تنمي ذل
النقــل وأنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات وغيرهــا مــن أوجــه التوســعات 

الرأســمالية. 

وقــد بــادر البنــك بتأســيس شــركة كايــرو للتأجيــر التمويلــي، ســعًيا 
لتعظيــم مســتوى التكامــل بمنظومــة الخدمــات المصرفيــة المقدمــة 
ــر  ــوق التأجي ــي س ــه ف ــز بصمت ــك لتعزي ــركات، وكذل ــن الش ــه م لعمالئ
ــركة  ــرد الش ــر. وتنف ــي مص ــرًدا ف ــًوا مط ــهد نم ــي تش ــي الت التمويل
عــن نظرائهــا ومنافســيها بنمــوذج أعمالهــا المتطــور واعتمادهــا 
علــى توظيــف فريــق مــن أكفــأ خبــراء التأجيــر التمويلــي الذيــن تتمثــل 
مهمتهــم فــي ســرعة االســتجابة الحتياجــات العمــالء وســرعة اتخــاذ 
قــرارت التمويــل، باإلضافــة إلــى تطويــر الحلــول االبتكاريــة لتعزيــز تواجــد 
ــيها،  ــن تأس ــن م ــالل عامي ــي، وخ ــر التمويل ــوق التأجي ــي س ــركة ف الش
ــركات  ــن الش ــرة م ــالء كبي ــدة عم ــن قاع ــن تكوي ــركة م ــت الش تمكن

ــر. ــي مص ــة ف ــات االقتصادي ــرز القطاع ــي أب ــة ف العامل

ــتراتيجية  ــا االس ــي خطته ــي ف ــر التمويل ــرو للتأجي ــركة كاي ــد ش وتعتم
علــى الدعــم الــذي تتلقــاه مــن بنــك القاهــرة باعتبــاره أحــد أكبــر البنــوك 
ــق  ــرص تحقي ــركة ف ــر للش ــا يوف ــو م ــوًخا، وه ــا رس ــة، وأكثره المصري
ــغيلية  ــطة التش ــك واألنش ــطة البن ــن أنش ــل بي ــاون األمث ــؤ والتع التكاف
للشــركة حتــى تتمكــن مــن إحــداث نقلــة نوعيــة فــي أدائهــا، وكذلــك 
يســاهم الدعــم الــذي يقدمــه البنــك للشــركة فــي توجيــه دفــة قيادتها 
نحــو ســبل التوظيــف األمثــل لمواردهــا وقدراتهــا بمــا يضمــن تقديــم 
خدمــات ومنتجــات ترقــى لتطلعــات العمــالء، والمســاهمة فــي إنجــاح 

ــي المنتظــر. مســاعيهم وتحقيــق المــردود اإليجاب

أبرز تطورات عام 2020
واصلــت شــركة كايــرو للتأجيــر التمويلــي ترســيخ مكانتهــا فــي ســوق 
ــن  ــث م ــغيلي الثال ــا التش ــالل عامه ــر خ ــي مص ــي ف ــر التمويل التأجي
خــالل تحســين نمــوذج أعمالهــا وباقــة الخدمــات المقدمــة للعمــالء. 
كمــا واصلــت الشــركة جهودهــا لخدمــة عمالئهــا مــن الشــركات 
الكبيــرة والمتوســطة مــع الحفــاظ علــى تــوازن وتنــوع محفظــة 

التمويــالت المقدمــة، علــى الرغــم مــن التحديــات غيــر المســبوقة 
ــك  ــر ذل ــد أثم ــد – 19(. وق ــروس )كوفي ــار في ــة انتش ــن أزم ــة ع الناجم
ــر التمويلــي بنســبة %60 لتصــل إلــى 3  عــن نمــو قيمــة عقــود التأجي

ــري. ــه مص ــار جني ملي

وقــد تطلبــت الظــروف غيــر المســبوقة التــي شــهدها العــام ســرعة 
اســتجابة الشــركة مــن أجــل مواصلــة تعظيــم القيمــة لعمالئهــا، حيــث 
ــات كامــل قــدرات اإلدارة والموظفيــن مــن خــالل  أظهــرت تلــك التحدي
تحســين اإلنتاجيــة وتطبيــق اســتراتيجيات تحســين الخدمــات التــي 
ــغيلية.  ــة والتش ــا المالي ــق أهدافه ــى تحقي ــركة عل ــدرة الش ــززت ق ع

وخــالل عــام 2020، ركــزت اإلدارة جهودهــا علــى تنفيــذ مجموعــة 
مــن االســتراتيجيات الجديــدة، بمــا فــي ذلــك اســتراتيجية الســوق 
الشــامل وتعزيــز العالقــات مــع العمــالء والتــي تركــز علــى تلبيــة 
كافــة احتياجاتهــم الجديــدة وفًقــا للتغييــرات التــي تطــرأ علــى نمــوذج 
أعمالهــم وطبيعــة عمــل كل منهــم. وقــد نجحــت الشــركة فــي جــذب 
العديــد مــن العمــالء الجــدد والتوســع بباقــة خدماتهــا، ممــا أثمــر عــن 
نمــو قاعــدة عمالئهــا خــارج القاهــرة والتحــول إلــى واحــدة مــن أكبــر 

ــر. ــي بمص ــر التمويل ــال التأجي ــي مج ــركات ف ــس ش خم

واصلــت شــركة كايــرو للتأجيــر التمويلــي تعزيــز شــراكتها مــع شــركات 
ــورة  ــات متط ــبكة عالق ــاء ش ــعيها لبن ــن س ــاع ضم ــي القط ــرى ف أخ
ومتناميــة بمجــال التأجيــر التمويلــي، حيــث شــاركت فــي أربــع صفقــات 
تمويــل مشــتركة خــالل العــام بقيمــة إجماليــة بلغــت 600 مليــون 
جنيــه. كمــا نجحــت الشــركة فــي إبــرام اتفاقيــة تســهيل متنــوع مــع 
أربعــة بنــوك بقيمــة إجماليــة بلغــت 500 مليــون جنيــه لتزويدهــا 

ــا.  ــات عمالئه ــة احتياج ــة لتلبي ــيولة الالزم بالس

وقــد أدت جهــود الشــركة إلــى تعزيــز أدائهــا المالــي بشــكل ملحــوظ، 
ــه  ــار جني ــي 3.9 ملي ــر التمويل ــود التأجي ــة عق ــي قيم ــغ إجمال ــث بل حي
بنهايــة عــام 2020، وهــو نمــو بمعــدل الضعــف تقريًبــا مقابــل 2 
ــوع  ــال المدف ــع رأس الم ــا ارتف ــابق، بينم ــام الس ــي الع ــه ف ــار جني ملي
بمقــدار 50 مليــون جنيــه ليصــل إلــى 200 مليــون جنيــه بنهايــة عــام 
ــون  ــي 210 ملي ــر التمويل ــاط التأجي ــرادات نش ــي إي ــغ إجمال 2020. وبل
جنيــه، مقارنــة بالعــام الســابق بإجمالــي 186 مليــون جنيــه بزيــادة 
ــون  ــاهمين 32.9 ملي ــد للمس ــل العائ ــي الدخ ــغ صاف ــا %13. وبل قدره
جنيــه، صعــوًدا مــن 32.9 مليــون جنيــه خــالل عــام 2019 بســبب زيــادة 

محفظــة التأجيــر التمويلــي بنســبة %60. وأخيــًرا، بلــغ متوســط العائــد 
ــام 2020. ــة ع ــة ٪16 بنهاي ــوق الملكي ــى حق عل

 أبرز مستجدات )كوفيد – 19)
ــد – 19( فــي مصــر، قامــت الشــركة  ــدء انتشــار فيــروس )كوفي مــع ب
بإعــادة تقييــم محفظتهــا لتحديــد المخاطــر والقطاعــات األكثــر تضــرًرا، 
حيــث شــهدت الشــركة شــأنها شــأن ســوق التأجيــر التمويلــي بأكملــه 
تباطــًؤا ملحوًظــا فــي الربعيــن الثانــي والثالــث مــن العــام. ولذلــك 
ركــزت الشــركة علــى تنويــع حــدود التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة 
للعمــالء لتجنــب مخاطــر التركيــز، إل جانــب زيــادة تركيزهــا علــى خدمــة 
ــة  ــاع األغذي ــل قط ــروس، مث ــار الفي ــن انتش ــرًرا م ــل تض ــات األق القطاع

ــروبات.  والمش

الموظفيــن  وســالمة  صحــة  ضمــان  علــى  حرصهــا  ضــوء  وفــي 
والعمــالء، قامــت الشــركة بتطبيــق حزمــة مــن التدابيــر االحترازيــة مــع 
ــي  ــروع ف ــرات والف ــل المق ــن داخ ــن المتواجدي ــبة العاملي ــض نس تخفي
نفــس الوقــت إلــى ٪50، باإلضافــة إلــى عقــد االجتماعــات االفتراضيــة 
ــع  ــل جمي ــن تأجي ــاًل ع ــة، فض ــوات الرقمي ــتخدام القن ــالء باس ــع العم م
ــض  ــى خف ــراءات إل ــذه اإلج ــد أدت ه ــب. وق ــف والتدري ــج التوظي برام
ــل  ــم تعدي ــا ت ــات. كم ــق والخدم ــف المراف ــات وتكالي ــكل المصروف هي
ــك  ــتهدف، وذل ــات المس ــض المصروف ــس خف ــركة لتعك ــة الش ميزاني

بالتنســيق مــع فريــق العمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى أعمــال الشــركة 
ــرت  ــل واإلدارة أثم ــق العم ــود فري ــأن جه ــا ب ــا، علًم ــق أهدافه وتحقي

ــركة. ــتهدفة للش ــج المس ــن النتائ ــق ٪105 م ــن تحقي ع

 االستراتيجية التطلعية
فــي ضــوء األداء القــوي الــذي حققتــه الشــركة وجهودهــا المســتمرة 
ــة  ــي تنمي ــا ف ــي قدًم ــركة المض ــزم الش ــا، تعت ــة خدماته ــع باق لتنوي
أعمالهــا وتنويــع قاعــدة عمالئهــا خــالل العــام المقبــل، مدعوًمــة 
ــوق  ــي الس ــدة ف ــه الرائ ــرة ومكانت ــك القاه ــال بن ــوذج أعم ــوة نم بق
ــت الشــركة فــي عــام 2020 علــى  المصــري. وفــي هــذا اإلطــار، حصل
ــا  ــا، مم ــة خدماته ــى مجموع ــم إل ــة التخصي ــي إلضاف ــص األول الترخي
ســيمكنها مــن تزويــد العمــالء بمجموعــة فريــدة مــن حلــول التمويــل 
ــم  ــكل منه ــة ب ــة الخاص ــات النقدي ــا للتدفق ــا وفًق ــة خصيًص المصمم
ــا بأنــه مــن المتوقــع بــدء تقديــم  ومســتوى المخاطــر المرغــوب، علًم
خدمــات التخصيــم بحلــول منتصــف عــام 2021. كمــا ســتواصل الشــركة 
ــز الممارســات المســتدامة مــن أجــل  التزامهــا بتطويــر عمليــات وتعزي
ــن  ــاًل ع ــة، فض ــراف ذات الصل ــركائها واألط ــع ش ــة لجمي ــم القيم تعظي
التوظيــف األمثــل لمــوارد الشــركة وأنظمتهــا المتاحــة فــي التحــول إل 
أبــرز الكيانــات التابعــة لبنــك القاهــرة ومعيــاًرا يحتــذى بــه فــي مجــال 

ــي. ــر التمويل التأجي
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يحــرص بنــك القاهــرة علــى تطبيــق أطــر حوكمــة صارمــة ومواءمتهــا 
ــل  ــيخ وتأصي ــدف ترس ــة، به ــر الدولي ــات والمعايي ــل الممارس ــع أفض م
قيــم النزاهــة واألخــالق المهنيــة فــي جميــع عملياتــه، بالتــوازي مــع 
ــك  ــزم البن ــث يلت ــة، حي ــراف ذات العالق ــع األط ــة لجمي ــم القيم تعظي
باالمتثــال لجميــع القوانيــن المصريــة والمتطلبــات التنظيميــة ويعمــل 
علــى التأكــد مــن تمســك فريــق العمــل بأعلــى المعاييــر والممارســات 

األخالقيــة. 

ويهــدف البنــك مــن خــالل تطبيــق أطــر الحوكمــة التــي يتبناهــا إلــى 
حمايــة مصالــح جميــع األطــراف المعنيــة بمــا فــي ذلــك العمــالء 
والمســاهمين وفريــق العمــل والمجتمعــات المحيطــة، حيــث ينعكــس 
مــدة التــزام البنــك بدمــج قيــم النزاهــة بجميــع عملياتــه فــي تأصيــل 
ثقافــة مؤسســية تحفــز فريــق العمــل علــى االجتهــاد فــي أداء 
المهــام المنوطــة بــه كمــا نجــح البنــك فــي تعزيــز بيئــة عمــل تتســم 
ــة علــى مســتوى القطــاع المصرفــي المصــري مــن  بســمعتها القوي
ــن  ــو م ــة والخل ــات األخالقي ــفافية والممارس ــم الش ــزام بقي ــث االلت حي
الفســاد فيمــا يعكــس حــرص البنــك علــى تطبيــق أعلــى معاييــر 

ــة.  ــالق المهني األخ

ــي  ــدة الت ــا الجدي ــع التكنولوجي ــرعة م ــف بس ــك أن يتكي ــى البن كان عل
ــات  ــد االجتماع ــة عق ــس اإلدارة بمواصل ــمح لمجل ــأنها أن تس ــن ش م
ــام  ــالل ع ــوي، خ ــزام الق ــس االلت ــك بنف ــى البن ــرافه عل ــة إش ومتابع
2020 وفــي ضــوء البيئــة الصعبــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد – 
19. عقــدت جميــع االجتماعــات خــالل العــام تقريًبــا، وقــام البنــك بنشــر 
هيــكل تصويــر الكترونــي لجميــع االجتماعــات أو ألي منهــا التــي 

ــغيل. ــب التش تتطل

مجلــس اإلدارة يتألــف مجلــس إدارة بنــك القاهــرة مــن تســعة أعضــاء، 
وهــم رئيــس مجلــس اإلدارة ونائبيــن لــه، باإلضافــة إلــى خمســة 
أعضــاء مســتقلين غيــر تنفيذييــن وعضــو غيــر مســتقل غيــر تنفيــذي. 
ــأداء مجموعــة مــن  ويضطلــع كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ب

ــات  ــزام بالممارس ــن االلت ــك وتضم ــات البن ــم عملي ــي تدع ــام الت المه
األخالقيــة بجميــع أنشــطته وامتثالهــا للقوانيــن ذات الصلــة، باإلضافــة 
ــك.  ــا البن ــي يتبناه ــو الت ــتراتيجية النم ــذ اس ــى تنفي ــراف عل ــى اإلش إل
تذخــر  التــي  المتنوعــة  اإلدارة  مجلــس  بتشــكيلة  البنــك  ويعتــز 
بالكفــاءات الشــبابية، حيــث يتــم توظيــف خبراتهــا فــي صياغــة ودعــم 
االســتراتيجيات والسياســات واألطــر التنظيميــة للبنــك، وكذلــك الرقابــة 
علــى إدارة المخاطــر. كمــا تســاهم الــرؤى المتنوعــة ألعضــاء مجلــس 
ــز كفــاءة وفاعليــة عمليــة اتخــاذ القــرارات، وبالتالــي  اإلدارة فــي تعزي

ــك. ــداف البن ــة وأه ــق رؤي ــي تحقي ــس اإلدارة ف ــم مجل دع

طارق فايد، رئيس مجلس اإلدارة 	 

عمرو الشافعي، نائب رئيس مجلس اإلدارة 	 

حازم حجازي، نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي	 

آمال 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	 

هشام سند، عضو مجلس إدارة غير مستقل غير 	 
تنفيذي

يتبنى بنك القاهرة أطر حوكمة تضاهي أفضل الممارسات والمعايير الدولية بهدف ضمان دمج قيم 
الشفافية واالستدامة والكفاءة بجميع عملياته

 لجان مجلس اإلدارة
لــدى البنــك لجــان عديــدة بهــدف دعــم مجلــس اإلدارة فــي أداء 
ــة  ــات كل لجن ــد اختصاص ــم تحدي ــث ت ــل، حي ــه األمث ــى الوج ــه عل مهام
ومســئولياتها وكذلــك المتطلبــات الخاصــة بتشــكيلها. وتقــوم اللجــان 
بعقــد اجتماعــات دوريــة علــى مــدار العــام. واجتماعــات أخرى اســتثنائية 
ــة مجلــس اإلدارة علــى الوفــاء  إذا اقتضــت الضــرورة. مــن أجــل معاون

ــة.  ــاءة وفاعلي ــئولياته بكف بمس

لجنة المراجعة
تختــص لجنــة المراجعــة بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي أداء دوره 
الرقابــي فيمــا يتعلــق بإعــداد ورفــع التقاريــر الماليــة وأنظمــة الرقابــة 
الداخليــة. كمــا تشــرف اللجنــة علــى عمليتــي المراجعــة الداخليــة 
ــرات  ــة 9 م ــدت اللجن ــد عق ــال. وق ــر االمتث ــق معايي ــة، وتطبي والخارجي

ــاركة:  ــام 2020، بمش ــالل ع خ

وائل زيادة، رئيس لجنة المراجعة	 

آمال عصمت، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

هشام سند، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

 اللجنة التنفيذية
التمويليــة  المحفظــة  علــى  باإلشــراف  التنفيذيــة  اللجنــة  تختــص 
واالســتثمارية للبنــك، بهــدف ضمــان جــودة األنشــطة االســتثمارية 
وفًقــا ألهــداف اســتراتيجية النمــو الشــاملة التــي يتبناهــا البنــك. وقــد 

ــاركة: ــام 2020 بمش ــالل ع ــا خ ــة 12 اجتماًع ــدت اللجن عق

 طارق فايد، رئيس مجلس اإلدارة	 

 عمرو الشافعي، نائب رئيس مجلس اإلدارة	 

 حازم حجازي، نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي	 

 هالة القصار، رئيس مجموعة المخاطر	 

 محمد علي، رئيس مجموعة الخزانة وأسواق 	 
المال

 محمد إبراهيم، رئيس مجموعة الشئون المالية	 

 لجنة إدارة المخاطر
ــر وإدارة  ــم المخاط ــى تقيي ــراف عل ــر اإلش ــة إدارة المخاط ــى لجن تتول

عملياتهــا مــن أجــل ضمــان االمتثــال الســتراتيجيات وسياســات المخاطــر 
ــالل  ــات خ ــة 7 اجتماع ــدت اللجن ــد عق ــس اإلدارة. وق ــا مجل ــي أقره الت

ــاركة:  ــام2020، بمش ع

آمال عصمت، رئيس لجنة المخاطر	 

رامي البرعي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

هشام سند، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

لجنة األجور والمكافآت
تضطلع لجنة الحوكمة والترشيحات بمساعدة مجلس اإلدارة في 

إحكام الرقابة على نظام ومبادئ الحوكمة، إلى جانب تعزيز ثقافة 
عمل تلتزم بتلك المبادئ تتسم بالنزاهة. باإلضافة إلى مساعدة اللجنة 

في تحديد وترشيح المرشحين لمناصب المديرين. وقد عقدت اللجنة 
اجتماًعا واحًدا في عام 2020، بمشاركة:

تامر وجيه، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	   

آمال عصمت، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	   

 لجنة سياسة االستثمار
تتمثــل مســئوليات اللجنــة فــي متابعــة تنفيــذ السياســة االســتثمارية 
ــاء  ــتثماري وبن ــد اس ــى عائ ــق أعل ــدف تحقي ــك به ــا البن ــي يتبناه الت
محفظــة اســتثمارية فائقــة الجــودة تتســم بتنــوع فئــات األصــول. وقــد 

ــا واحــدًا خــالل عــام 2020، بمشــاركة:  عقــدت اللجنــة اجتماًع

تامر وجيه، رئيس لجنة سياسة االستثمار	 

وائل زيادة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

أشرف بكري، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 
١ .

 لجنة سياسة االستثمار
تتمثــل مســئوليات اللجنــة فــي متابعــة تنفيــذ السياســة االســتثمارية 
ــاء  ــتثماري وبن ــد اس ــى عائ ــق أعل ــدف تحقي ــك به ــا البن ــي يتبناه الت
محفظــة اســتثمارية فائقــة الجــودة تتســم بتنــوع فئــات األصــول. وقــد 

ــا واحــدًا خــالل عــام 2020، بمشــاركة:  عقــدت اللجنــة اجتماًع

تامر وجيه، رئيس لجنة سياسة االستثمار	 

وائل زيادة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

أشرف بكري، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 
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لجنة نظم المعلومات وتكنولوجيا الخدمات المصرفية
ــة  ــة الرقمي ــر الخدمــات المصرفي ــى تطوي ــة اإلشــراف عل ــى اللجن تتول
ــى  ــة عل ــف اللجن ــا تعك ــا. كم ــغيلية ودقته ــا التش ــة كفاءته ومراقب
ــة  ــع حماي ــة م ــة المقدم ــتمرارية الخدم ــان اس ــر وضم ــب المخاط تجن
البيانــات. وقــد عقــدة اللجنــة 4 اجتماعــات خــالل عــام 2020، بمشــاركة:  

هشام سند، رئيس لجنة نظم المعلومات 	 
وتكنولوجيا الخدمات المصرفية

أشرف بكري، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

وائل زيادة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	 

 ويهدف البنك من
 خال تطبيق أطر
 الحوكمة التي

 يتبناها إلى حماية
 مصالح جميع

 األطراف المعنية
 بما في ذلك العمالء

 والمساهمين
 وفريق العمل
 والمجتمعات

.المحيطة

كوبــري الفــردان
قنــاة السـويــس
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مجمـــوعة
 إدارة المــخاطـر

ينفــرد بنــك القاهــرة بكونــه أحــد رواد القطــاع المصرفــي المصري في 
تأســيس مجموعــة متخصصــة إلدارة المخاطــر منــذ عــام 2009، والتــي 
ُتشــكل إحــدى الركائــز المحوريــة الســتراتيجية البنــك مــن أجــل تحقيــق 
ــرص  ــات. ويح ــطة والعملي ــع األنش ــغيلية بجمي ــاءة التش ــز والكف التمي
البنــك بصــورة دائمــة علــى ضمــان مواءمــة سياســات إدارة المخاطــر 
التــي يتبناهــا مــع أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة للحفــاظ 
ــوده  ــك جه ــس ذل ــتدامة. ويعك ــو المس ــدالت النم ــق مع ــى تحقي عل
ــة  ــر المحتمل ــم المخاط ــد وتقيي ــراءات رص ــز إج ــي تعزي ــة ف المتواصل
ــداد  ــع إع ــا، م ــا وتحجيمه ــة لمنعه ــط الالزم ــق الخط ــة وتطبي وصياغ
ــا  ــر ومراجعته ــج إدارة المخاط ــات ومناه ــأن ممارس ــة بش ــر دوري تقاري
ــئولية  ــى مس ــا. ويتول ــا وفعاليته ــان كفاءته ــتمرة لضم ــة مس بصف
إدارة المخاطــر فريــق مــن ذوي الخبــرات والكفــاءات المتخصصــة فــي 
تطويــر وصياغــة آليــات تقييــم واإلبــالغ عــن وإدارة المخاطــر بقطاعــات 

البنــك المختلفــة. 

ــث سياســات وأطــر اســتراتيجية إدارة  ــى تحدي وتعكــف المجموعــة عل
ــن إدارة  ــوازن بي ــق الت ــن تحقي ــا يضم ــتمرة، بم ــة مس ــر بصف المخاط
المخاطــر وتحقيــق أقصــى عائــد مــن جميــع عمليــات البنــك. وقــد تــم 
تتويــج هــذه الجهــود بقيــام مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة العليــا 
ــئولية  ــر مس ــار إدارة المخاط ــي اعتب ــل ف ــل تتمث ــة عم ــاء ثقاف بإرس

ــك.  ــل البن ــف داخ ــكل موظ ــة ب منوط

وفــي إطــار مســاعيه لترســيخ تلــك الثقافــة، يحــرص البنــك علــى 
للتوعيــة  تدريبــي مخصــص  برنامــج  الموظفيــن  اســتكمال جميــع 
ــف  ــاًل لتعري ــا متكام ــن منهًج ــث يتضم ــر، حي ــإدارة المخاط ــاملة ب الش
الموظفيــن بكافــة آليــات الحمايــة مــن المخاطــر وتحجيمهــا، باإلضافــة 
إلــى تدريبهــم علــى طــرق االنتقــال الســلس لتطبيــق السياســات 
المســتجدة بكفــاءة تامــة. ويمثــل هــذا البرنامــج أحــد األدوات الداعمــة 
لمتابعــة وإشــراف مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة التنفيذيــة علــى 
ترســيخ أطــر وممارســات إدارة المخاطــر بجميــع إدارات وقطاعــات البنك 

ــة.  ــاملة وفعال ــورة ش بص

  نظام إدارة المخاطر
يؤمــن بنــك القاهــرة أن اإلدارة الفعالــة للمخاطــر تتطلــب تطبيــق 

المبــادئ التاليــة: 

• المســائلة:  والــذي يتضمــن التعــرف علــى المخاطــر واإلبــالغ عنهــا 

مــن خــالل كافــة الموظفيــن بالمؤسســة.

ــا  ــبل إدارته ــا وس ــر وتقييمه ــف المخاط ــمل توصي ــة: ويش • الملكي

ــغيلية.  ــات التش ــال والقطاع ــر األعم ــة دوائ ــر كاف عب

تتولــى مجموعــة إدارة المخاطــر مســئولية تطبيــق اســتراتيجية إدارة 
المخاطــر التــي حددهــا مجلــس اإلدارة ومــا يترتــب عليهــا من سياســات 
وأطــر تنظيميــة. وتتألــف المجموعــة مــن نخبــة مــن المتخصصيــن فــي 
إدارة المخاطــر، والذيــن يعكفــون علــى إجــراء تحليــالت شــاملة تغطــي 
ــان،  ــر االئتم ــك مخاط ــي ذل ــا ف ــة، بم ــر المحتمل ــواع المخاط ــة أن كاف
ومخاطــر الســوق، ومخاطــر الســيولة، والمخاطــر التشــغيلية. كمــا 
تختــص المجموعــة بمتابعــة ثقافــة وبيئــة إدارة المخاطــر، وذلــك 
مــن خــالل إمــداد لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة بتقاريــر 
دوريــة حــول قيــاس مؤشــرات المخاطــر الرئيســية، والتــي تشــمل 
تحليــل محفظــة المخاطــر، والحــدود المســموحة، والتركــزات، وااللتــزام 

ــة.  ــر المقبول ــتويات المخاط بمس

نظام حوكمة مجموعة إدارة المخاطر
العوامــل المحفزة للمخاطر 

ال  المثــال  للمخاطــر علــى ســبيل  المحفــزة  العوامــل  تتضمــن 
الحصــر: 

	 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

تشكل مجموعة إدارة المخاطر الركيزة المحورية الستراتيجية البنك للعمل على استدامة المؤسسة، 
حيث تقوم المجموعة بصياغة االستراتيجيات الفعالة لحماية البنك من كافة المخاطر المحتملة سعًيا 

إلى تحقيق أهدافه التطلعية المنشودة. 

 المنطقـــة األقتصــادية
لقنــاة السـويــس
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	 الكوارث أو األزمات الطبيعية 

يعتبــر بنــك القاهــرة أن موظفيــه هــم خــط الدفــاع األول للتعــرف علــى 
ــة  ــم عملي ــك نجــح بنــك القاهــرة فــي تصمي ــة، لذل المخاطــر المحتمل
تحديــد للمخاطــر. هــذه العمليــة تمنــح الموظفيــن أدوات لتحديــد 
ــة  ــزى ومراجع ــكل مرك ــا  بش ــة وتصنيفه ــة الكامن ــر الجوهري المخاط
المخاطــر المرتفعــة بشــكل منتظــم. عــالوة علــى ذلــك، فــإن خــط 
الدفــاع الثانــي للبنــك مســئول عــن مراجعــة تحديــد المخاطــر مــن خــط 
الدفــاع األول باإلضافــة إلــى التصنيــف المركــزى للمخاطــر وتقديــم 
نتائــج موحــدة علــى مســتوى البنــك إلــى لجنــة المخاطــر وإدارة البنــك.

وتهــدف هــذه االســتراتيجية إلــى ترســيخ إطــار شــامل إلدارة المخاطــر 
ُيمّكــن البنــك مــن الكشــف المبكــر عــن أي مخاطــر محتملــة مــع 

ــا.  ــبة لتحجيمه ــراءات المناس ــاذ اإلج ــي اتخ ــة، وبالتال ــا بدق تقييمه

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

  مخاطر االئتمان
ــم  ــاس وإدارة و التحك ــد وقي ــى رص ــان عل ــر االئتم ــاع مخاط ــل قط يعم
فــي المخاطــر االئتمانيــة فــي جميــع دوائــر أعمــال البنــك وقطاعاتــه 
ــج  ــن األدوات والمناه ــة م ــالل مجموع ــن خ ــك م ــم ذل ــغيلية، ويت التش
لقيــاس جوهريــة المخاطــر االئتمانيــة، والتــى تعتمــد علــى نــوع األصــل 

ــل.   ــات التحصي وإدارة المخاطــر المرتبطــة وعملي

ــة  ــي ُمصمــم بعناي قــام بنــك القاهــرة بتطبيــق نظــام تصنيــف ائتمان
ــاًء  ــك بن ــم ذل ــث يت ــرض بحي ــر المقت ــف مخاط ــام تصني ــتخدام نظ باس
ــة التقييــم تســمح  علــى عمليــة تقييــم شــاملة. دقــة وتناســق عملي
ــف المخاطــر  ــإدارة مخاطــر االئتمــان بشــكل اســتباقي وتصني ــك ب للبن
بدقــة، وبمــا يعكــس الجــدارة االئتمانيــة واحتمــال التخلــف عــن الســداد 
وتحليــل  النوعيــة  والتقييمــات  الماليــة  المؤشــرات  إلــى  اســتناًدا 
االقتصــاد الكلــي. يتوافــق نظــام تصنيــف مخاطــر البنــك مــع المعاييــر 
التــي وضعتهــا لجنــة بــازل ، والتــي تتضمــن مراجعــات منتظمــة 

ــان.  ــالء االئتم ــة لعم ــدارة االئتماني للج

بالتــوازي مــع ذلــك، يطبــق البنــك أيًضــا نظــام مؤشــرات اإلنــذار المبكــر 
ــل أن  ــة قب ــراءات تصحيحي ــاذ إج ــن اتخ ــك م ــن البن ــي تمك )EWS( والت
يصبــح الوضــع غيــر قابــل لالســترداد ولتحســين قــدرة البنــك علــى 
االســترداد فــي حالــة التخلــف عــن الســداد. ُتعــد مؤشــرات األداء المالية 
ــي  ــك، وتغط ــذار المبكــر الخــاص بالبن ــة أســاس نظــام اإلن ــر المالي وغي
هــذه المؤشــرات مجموعــة واســعة مــن الصناعــات للمســاعدة فــي 

ــة.  تحديــد مســار العمــل المناســب بشــكل أفضــل لــكل حال

الركيزتــان  همــا  والنزاهــة  االســتقاللية  بــأن  القاهــرة  بنــك  يقــر 

يتمثــل الهــدف المحــوري للوظيفــة فــي رصــد وتقييــم وإدارة المخاطر 
المحتملــة ألســعار العائــد التــي تنشــأ عــن االضطرابــات والتقلبــات 
الســوقية، انطالًقــا مــن إلمــام البنــك التــام بالتأثيــر الجوهــري للمخاطــر 

ــي.  ــد علــى مركــزه المال المرتبطــة بأســعار العائ

 مخاطر التشغيل
بســبب  بالخســارة  المرتبطــة  المخاطــر  هــي  التشــغيلية  المخاطــر 
ــدة  ــواء المتعم ــرار - س ــات أو األض ــاكات أو االنقطاع ــاء أو االنته األخط
أو غيــر المتعمــدة - التــي يســببها األشــخاص أو العمليــات الداخليــة أو 

ــة.  ــداث الخارجي ــة أو األح األنظم

ــة  ــًرا للطبيع ــر نظ ــاماًل إلدارة المخاط ــا ش ــرة منهًج ــك القاه ــذ بن يتخ
ــج  ــدف نه ــك. يه ــف البن ــن وظائ ــغيلية ضم ــر التش ــة للمخاط المتأصل
ــال ،  ــات األعم ــة ، انقطاع ــال االحتيالي ــع األعم ــد ومن ــى تحدي ــك إل البن
هجمــات األمــن الســيبراني، ســلوك الموظــف غيــر المالئــم ، عــدم 
ــي  ــن ف ــل البائعي ــا ، أو فش ــول به ــح المعم ــن واللوائ ــال للقواني االمتث
ــر  ــا تأثي ــداث له ــذه األح ــل ه ــم. مث ــا التفاقياته ــة وفًق ــم الخدم تقدي
مباشــر علــى عمليــات البنــك وقدرتــه علــى تقديــم المنتجــات والخدمات 

ــة. ــاب المصلح ألصح

طــور بنــك القاهــرة عمليــة تقييــم ذاتــي منظمــة للمخاطــر والرقابــة 
لتجنــب الخســائر الماليــة والتقاضــي والغرامــات التنظيميــة ، فضــاًل 
عــن األضــرار الماديــة األخــرى التــي قــد يواجههــا البنــك. يعمــل اإلطــار 
الشــامل للبنــك بخصــوص إدارة مخاطــر التشــغيل علــى تحديــد وتقييــم 
وتخفيــف وإدارة مخاطــر التشــغيل فــي جميــع األنشــطة المصرفيــة.

ــة إدارة  ــي عملي ــة ف ــوات إضافي ــك خط ــذ البن ــك، يتخ ــى ذل ــالوة عل ع
مخاطــر التشــغيل مــن خــالل تقييــم بيئــة الرقابــة عبــر خطــوط أعمــال 
البنــك. مــن خــالل مراقبــة وتحليــل األحــداث الضــارة الماديــة التــي 
واجههــا البنــك أو يمكــن أن يواجههــا ، يكــون البنــك فــي وضــع أفضــل 
ــن  ــغيلية م ــر التش ــتقبلية للمخاط ــاالت المس ــع المج ــط لجمي للتخطي
ــك  ــن للبن ــي يمك ــة الت ــيطرة الضعيف ــق الس ــتهداف مناط ــالل اس خ
ــر  ــرة لمخاط ــك القاه ــم بن ــإن تقيي ــك ، ف ــى ذل ــة إل ــا. باإلضاف تعزيزه
التنظيميــة  واألطــر  السياســات  مــن  ينبــع  المعلومــات  تكنولوجيــا 
الشــاملة للبنــك والتــي تتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة بمــا فــي ذلــك 
ــن  ــر أم ــم مخاط ــر و ISO 27005 إلدارة تقيي ISO 31000 إلدارة المخاط

.COBIT ــل ــار عم ــات وإط المعلوم

تــم دمــج إطــار عمــل إدارة مخاطــر التشــغيل فــي بنــك القاهــرة 
بشــكل كامــل فــي جميــع وظائــف البنــك بهــدف اإلشــراف علــى 
عمليــات المراقبــة والتقييــم الذاتــي والعمليــات المســتقلة للمخاطــر 
التشــغيلية الجوهريــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يعمــل البنــك علــى تعزيــز 

ــال. ــكل فع ــا بش ــر وإدارته ــى المخاط ــرف عل ــة التع كيفي

األساســيتان لــإلدارة الناجحــة للمخاطــر. علــى مــر الســنين، طــور البنــك 
ــا  ــة خصيًص ــة والُمصمم ــات االئتماني ــات والممارس ــتمرار السياس باس
للحفــاظ علــى الموافقــات وعمليــات صنــع القــرار. يحــدد إطــار السياســة 
ســلطات الموافقــة علــى االئتمــان، حــدود التركــز، منهجيــات تصنيــف 
المخاطــر، معاييــر مراقبــة المحفظــة، والمبــادئ التوجيهيــة إلدارة 

ــرة. ــات المتعث التعرض

تظــل مخاطــر االئتمــان أحــد أهــم عوامــل الخطــر التــي يمكــن أن 
لمخاطــر  النســبية  لألهميــة  نظــًرا  الماليــة.  المؤسســة  تواجههــا 
االئتمــان، فقــد عمــل البنــك علــى توفيــر بيئــة مناســبة إلدارة مخاطــر 
االئتمــان تنفــذ عمليــة قيــاس ومراقبــة قويــة تضمــن التحكــم الكافــي 
فــي مخاطــر االئتمــان التــي قــد يواجههــا البنــك. يشــتمل إطــار العمــل 
الــذي يطــوره البنــك باســتمرار علــى مظلــة مــن األنشــطة مثــل تحديــد 
حجــم المخاطــر المقبولــة، وضــع حــدود االئتمــان، وضــع سياســات 
ــرى  ــركات الكب ــن الش ــال م ــوط األعم ــع خط ــان لجمي ــراءات االئتم وإج
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة والمؤسســات الماليــة والمؤسســات 

ــر. ــى الصغ ــل متناه ــة والتموي ــة والتجزئ ــر المصرفي ــة غي المالي

 مخاطر السوق
إدارة مخاطــر الســوق هــي المســؤولة بشــكل أساســي عــن إدارة 
وقيــاس ومراقبــة جميــع المراكــز المعرضــة لمخاطــر الســوق والتأكــد 
مــن وضــع الحــدود الالزمــة للتقليــل والحد مــن تلــك المخاطــر المتعلقة 
بأنشــطة مجموعــة الخزانــة وســوق المــال وقطــاع االســتثمار واألوراق 
ــالت  ــرف والعم ــعار الص ــر أس ــد ومخاط ــعار العائ ــر أس ــة كمخاط المالي
ــر  ــة إدارة مخاط ــدد وظيف ــتثمار. تح ــر االس ــات ومخاط ــر التقلب ومخاط
ــى  ــا إل ــدم تقاريره ــوق وتق ــر الس ــراءات مخاط ــات وإج ــوق سياس الس

رئيــس مجموعــة إدارة المخاطــر بالبنــك.

 مخاطر أنشطة الخزانة
جميــع  مراقبــة  مســئولية  الخزانــة  أنشــطة  مخاطــر  إدارة  تتولــى 
أنشــطة وعمليــات مجموعــة الخزانــة بالبنــك بصفــة يوميــة، مــع رصــد 
ــزي  ــك المرك ــد بالبن ــي النق ــدالت احتياط ــعار ومع ــورات األس ــر تط آخ
المصــري، لضمــان مواكبــة كافــة المســتجدات التــي تطــرأ علــى 
السياســات والمتطلبــات التنظيميــة الُمعلنــة مــن قبــل البنــك المركزي 

المصــري. .

 مخاطر السيولة
ــاس  ــم وقي ــى تقيي ــية إل ــورة رئيس ــيولة بص ــر الس ــدف إدارة مخاط ته
ومراقبــة والتحكــم فــي مخاطــر الســيولة فــي البنــك علــى المســتوى 
اإلجمالــي. ويهــدف بنــك القاهــرة إلــى الحفــاظ علــى التمويــل الكافــي 
مــن حيــث المبلــغ والمــدة لضمــان قــدرة البنــك علــى الوفــاء بكافــة 
ــودة،  ــة الج ــائلة عالي ــول الس ــة واألص ــك بالنقدي ــز البن ــه وتعزي التزامات

حتــى فــي أوقــات الشــدة. 

 مخاطر أســعار العائد بمحفظة البنك لغير أغراض
 المتاجرة

 )KRI( طــور البنــك عمليــة منظمــة لمؤشــرات المخاطــر الرئيســية
والتــي تتكامــل بشــكل فعــال مــع أدوات قطــاع مخاطــر التشــغيل. 
مؤشــرات KRI هــي مقاييــس محــددة مســبًقا ُتســتخدم لمراقبــة 
ــرض  ــدار التع ــاس مق ــت وقي ــرور الوق ــددة بم ــر المح ــرض للمخاط التع
ــة أي  ــى فعالي ــن أو مجموعــة مــن المخاطــر ، باإلضافــة إل لخطــر معي
ضوابــط تــم تنفيذهــا لتقليــل أو تخفيــف التعــرض للمخاطــر. خــالل أزمــة 
COVID-19 ، لعبــت عمليــة مؤشــرات المخاطــر الرئيســية دوًرا حاســًما 
فــي مراقبــة وقيــاس المخاطــر الناشــئة عــن الوبــاء مــن خــالل تطويــر 
 COVID-19 مؤشــرات مخاطــر رئيســية محــددة لتتبــع عــدد حــاالت
المخاطــر  البنــك. ســاعدت مؤشــرات  أنحــاء  المؤكــدة فــي جميــع 
الرئيســية البنــك فــي قيــاس تأثيــر الوبــاء عليــه واتخــاذ اإلجــراءات 
ــا لمؤشــرات المخاطــر  المناســبة كلمــا حــدث خــرق فــي الحــدود العلي

ــية.  الرئيس

فــي مواجهــة جائحــة كورونــا ، كان التركيــز األساســي لبنــك القاهــرة 
المرونــة. وبالتالــي طــور قســم اســتمرارية األعمــال خطــة  علــى 
شــاملة لضمــان اســتمرارية األعمــال والتشــغيل، مــع ضمــان ســالمة 

ــة: ــت الخط ــن. تضمن الموظفي

ــار  ــك لمق ــى البن ــل موظف ــق نق ــن طري ــة ع ــع إضافي ــر مواق 	 توفي
ــة. ــل مختلف عم

	 ضمان مراعاة كافة اإلجراءات االحترازية في جميع مباني البنك.

	 تنفيــذ والتواصــل وتحديــث خطــة تخفيــض عــدد الموظفيــن فــي 
جميــع أقســام البنــك وفروعــه كل أســبوعين عــن طريــق تقســيم 
جميــع اإلدارات إلــى جــزء يعمــل مــن خــالل مقــار البنــك وجــزء يعمــل 
ــل  ــاالت الحم ــة وح ــراض المزمن ــاب األم ــاة أصح ــع مراع ــزل م ــن المن م
واإلجــازات. وقامــت فــرق VPN بالتغلــب علــى أي عقبــات لضمــان 

اســتمرارية األعمــال .

ــود أي  ــة وج ــي حال ــا ف ــب اتباعه ــي يج ــة الت ــراءات الالزم ــع اإلج 	 وض
ــك. ــار البن ــن مق ــي أي م ــا ف ــتبه به ــة أو مش ــاالت إيجابي ح

 مخاطر تعهيد الخدمات ألطراف خارجية
ــي  ــالت الت ــة بالمعام ــراف خارجي ــات ألط ــد الخدم ــر تعهي ــط مخاط ترتب
يقــوم البنــك بإســنادها إلــى مورديــن أو جهــات خارجيــة. يحــرص البنــك 
علــى التقييــم الدقيــق ألداء شــبكة مورديــه بصفــة مســتمرة لضمــان 
ــلبي  ــر س ــل أو تأثي ــي أي تعط ــبب ف ــدم التس ــال وع ــتمرارية األعم اس
ــر برنامــج متكامــل  علــى األداء. وفــي هــذا اإلطــار، قــام البنــك بتطوي
إلدارة تعهيــد الخدمــات ألطــراف خارجيــة، والــذي يســاهم فــي إعــداد 
ــن  ــر الموردي ــف مخاط ــد وتصني ــائلة، تحدي ــام مس ــة ونظ ــر واضح تقاري
ــى  ــرف إل ــن ط ــات م ــال الخدم ــة انتق ــهيل عملي ــب، تس ــكل مناس بش
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ــبكة  ــع ش ــك م ــة البن ــتمر لعالق ــم المس ــة والتقيي ــع المراقب ــر، م أخ
ــن.  الموردي

 مخاطر أمن تكنولوجيا المعلومات
يبــذل بنــك القاهــرة جهــوًدا حثيثــة لتعزيــز قدرتــه علــى حمايــة أصــول 
العمــالء بكفــاءة. مخاطــر أمــن تكنولوجيــا المعلومات تتطور باســتمرار 
ولــذا فــأن البنــك يعكــف علــى تكثيــف اســتثماراته فــي تطويــر األدوات 
ــل  ــن أج ــة م ــة والتكنولوجي ــه الرقمي ــة بنيت ــة لحماي ــوارد الالزم والم

الحفــاظ علــى ســالمة وســرية أصــول العمــالء.

ــة أنظمــة  ــي متطــور لحماي ــم جــدار أمن ــي تصمي ــك ف وقــد نجــح البن
ــر  ــات غي ــا جه ــوم به ــات تق ــد أي اختراق ــات، وص ــا المعلوم تكنولوجي
مشــروعة لمحاولــة الوصــول إلــى معلومــات البنــك الســرية أو تدميــر 
قواعــد البيانــات أو اإلضــرار بالخدمــات أو األنظمة أو تعطيلها أو التســبب 
فــي أضــرار أخــرى. كمــا يضــع البنــك فــي مقدمــة أولوياتــه الوقــوف 
علــى أحــدث التطــورات المتعلقــة بالمخاطــر الرقميــة المحتملــة، مــع 
ــعًيا  ــا، س ــة لتجنبه ــي األدوات الالزم ــتثمارات ف ــن االس ــد م ــخ المزي ض
إلــى تعزيــز قــدرات خطــوط دفــاع األنظمــة التكنولوجيــة بالبنــك لصــد 

ــة.  ــات محتمل ــدات أو اختراق أي تهدي

  تأثيرات المخاطر
تســفر بعــض المخاطــر عــن نتائــج كميــة ســلبية مثــل: انخفــاض األربــاح 
ورأس المــال، أو تراجــع التدفقــات النقديــة، أو التســبب فــي غرامــات أو 
ــات. وقــد ينتــج عــن تلــك المخاطــر مــردود ســلبي كيفــى مثــل:  عقوب
التأثيــر علــى ســمعة المؤسســة، أو خســارة بعــض العمــالء، أو فــرض 

إجــراءات تنظيميــة وتنفيذيــة. 

Risk Appetite نطاق المخاطر المقبولة
رأس  لكفايــة  الداخلــى  التقييــم  نظــام  القاهــرة  بنــك  يســتخدم 
ــر  ــول المخاط ــة ح ــر دقيق ــس اإلدارة تقاري ــر لمجل ــذي يوف ــال وال الم
المحتملــة وأفضــل األدوات والوســائل لمعالجتهــا وتحجيمهــا، مــع 
ــع  ــة م ــيولة المتوافق ــتويات الس ــال ومس ــات رأس الم ــد متطلب تحدي
نطــاق المخاطــر المقبولــة. باســتخدام ذلــك النظــام، يتأكــد البنــك مــن 
ــر الصارمــة  ســالمة التشــغيل تحــت مجموعــة مــن اإلجــراءات والتدابي

والمتوافقــة مــع اســتراتيجية المخاطــر.

كمــا طــور البنــك أيًضــا إطــاًرا تفصيلًيــا وصارًمــا إلختبــارات اإلجهــاد 
والســيناريوهات لتقييــم قدرتــه علــى تحمــل الخســائر. عنــد تقييــم 
ــدورات  ــر ال ــار تأثي احتياجــات رأس المــال للبنــك، يأخــذ البنــك فــي االعتب
ــم  ــرى. يت ــة األخ ــل الخارجي ــر والعوام ــية للمخاط ــة والحساس االقتصادي
إجراءاالختبــارات تحــت إشــراف دقيــق مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ، 

ــالغ عنهــا بشــكل منتظــم للتأكــد مــن  ــى مراقبتهــا واإلب باإلضافــة إل
ــج تتماشــى مــع االســتراتيجية  ــارات اإلجهــاد والنتائ ــات اختب أن منهجي

ــك. ــاملة للبن الش

كمــا يديــر بنــك القاهــرة محافــظ مخاطــر االئتمــان للعمــالء فــي 
القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية علــى أســاس منتظــم مــن خــالل 
 .)TMRACs( ــتهدفة ــواق المس ــر األس ــول مخاط ــر قب ــتخدام معايي اس
ــز إدارة مخاطــر االئتمــان بالبنــك وتســاعد  تســاهم TMRACs فــي تعزي

ــتهدفة. ــواق المس ــو األس ــاءة نح ــوارده بكف ــه م ــى توجي عل

األدواتإجراءات الرصد واإلدارةنوع المخاطر

مخاطر االئتمان 
يحرص البنك على ضمان تمتع العمالء المدينين 

بجدارة ائتمانية قوية وامتالك ضمانات مالئمة

 	)EWS( نظام اإلنذار المبكر
نظام تصنيف مخاطر المقترض	 
تصنيف مخاطر التسهيل	 
 	)PDs( توقعات احتماالت التخلف عن السداد
 	IFRS9 المعيار الدولي
معايير قبول مخاطر األسواق المستهدفة 	 

)TMRACs(
مراقبة تركز المحفظة االئتمانية والحدود 	 

المسموح بها
اختبارات اإلجهاد 	 
التحصيل واسترداد القروض	 

مخاطر السوق
يقوم البنك برصد حركة األسواق التي يعمل بها 

لتقييم المعطيات السوقية التي يمكن أن تؤثر 
على البنك بأي شكل من األشكال المادية

نسب مؤشرات اإلنذار المبكر 	 
 	)VAR( القيمة المعرضة للمخاطر
اختبارات اإلجهاد ألسعار العائد	 
مخاطر أسعار العائد للمحفظة لغير أعراض 	 

)IRRBB( المتاجرة
 	)Maturity GAPs( فجوات االستحقاق

مخاطر التشغيل 
يتمتع البنك بالمرونة الالزمة والمالئمة لرصد 

األزمات المحتملة والتكيف معها باإلضافة 
إلى القدرة على حماية البيانات

قياس مؤشر المخاطر الرئيسية	 
التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية	 
خريطة حدة المخاطر	 
قاعدة بيانات الخسائر التشغيلية	 
 	)IRM( إدارة مخاطر المعلومات
 	)BCM( إدارة استمرارية األعمال
إدارة مخاطر عمليات االحتيال	 
إجراءات الموافقة على المخاطر التشغيلية 	 

المحتملة للعمليات والمنتجات الجديدة 

مخاطر التركز
يتبع البنك استراتيجية متوازنة تجاه التعرض 

للمخاطر في محفظة القروض واالئتمان

معايير قبول مخاطر األسواق المستهدفة 	 
)TMRACs(

مراقبة تركز المحفظة والحدود المسموحة 	 
بها

قياس مخاطر التركز الفردي	 
عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال 	 
)ICAAP(

مخاطر السيولة

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

األجل، واختبار آثار عدة سيناريوهات محتملة على 
مركز سيولة البنك

احتساب نسبة صافي الموارد المالية 	 
)NSFR( المستقرة

 	)LCR( احتساب نسبة تغطية السيولة
نظام اختبار إجهاد السيولة	 
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أبرز تطورات عام 2020
كان عــام 2020 عاًمــا مليًئــا بالتحديــات للقطــاع المصرفــي واضعــًا 
ــد  ــم اتخــاذ العدي ــات البنــك. ت وظيفــة إدارة المخاطــر فــي مركــز عملي
مــن اإلجــراءات لضمــان إدارة اســتباقية وســليمة للمخاطــر وســط تزايــد 
حــاالت عــدم اليقيــن خــالل العــام. علــى ســبيل المثــال، تــم إعــادة النظــر 
فــي تصنيــف المخاطــر وحجــم المخاطــر المســتهدفة والمقبولــة
ــركات  ــف الش ــادة تصني ــت إع ــا تم ــرة، بينم ــك القاه Risk Appetite لبن
ــرص  ــدات والف ــى التهدي ــاًء عل ــة بن ــم كل صناع ــم تقيي ــة. ت المقترض
ــا وتطــورات بيئــة األعمــال،  ــرات جائحــة كورون الســائدة فــي ضــوء تأثي
ــة  ــالمة المحفظ ــى س ــاظ عل ــك للحف ــا لذل ــراءات وفًق ــاذ اإلج ــم اتخ وت

ــة. االئتماني

ــر.  ــة إدارة المخاط ــة مجموع ــادة هيكل ــد وإع ــام 2020 تجدي ــهد ع ش
وشــمل ذلــك إنشــاء إدارة السياســات وإدارة المحفظــة، وتختــص اإلدارة 
ــل  ــل وتحم ــدود تقب ــع ح ــر، ووض ــراءات المخاط ــات وإج ــر سياس بتطوي
ــذار المبكــر ومحفــزات المخاطــر ، وضــع  ــر إشــارات اإلن المخاطــر، تطوي
إطــار اختبــارات اإلجهــاد، إعــداد عمليــة تقييــم كفايــة رأس المــال 
الداخليــة )ICAAP(، إعــداد دراســات الصناعــة، مراقبــة الســلوك المرتبــط 
ــبة  ــة المناس ــان الحوكم ــوى، ضم ــدود القص ــد الح ــة وتحدي بالمحفظ
لوظائــف مجموعــة إدارة المخاطــر مــن حيــث الهيــكل التنظيمــي 
قســم  إنشــاء  تــم  كمــا  اللجــان.  وهيــكل  والمســؤوليات  واألدوار 
المعلومــات االئتمانيــة الخــاص بالبنــك المركــزي المصــري خــالل العــام 
وتــم تكليفــه بتوحيــد والتحقــق مــن جميــع البيانــات التــي يتــم اإلقــرار 
عنهــا إلــى البنــك المركــزي المصــري وشــركة I-Score لضمــان تقديــم 

ــة. ــات الدقيق ــر البيان ــة وتواف ــة دقيق ــر ائتماني تقاري

ــدأ قطــاع مخاطــر التشــغيل  تماشــيًا مــع اســتراتيجية بنــك القاهــرة، ب
فــي مشــروع مؤشــرات المخاطــر الرئيســية KRI وذلــك كخطــة طموحة 
لتغطيــة جميــع خطــوط أعمــال البنــك ووظائــف الدعــم والرقابــة 
ــية  ــة الرئيس ــر والرقاب ــات والمخاط ــرات العملي ــد مؤش ــل تحدي ــن أج م
وحدودهــا القصــوى )منخفــض، متوســط، مرتفــع( لتقديــم إشــارة 

ــة. ــك المختلف ــي إدارات البن ــر ف ــرض للمخاط ــادة التع ــرة لزي مبك

االستراتيجية التطلعية

مــع بدايــة عــام 2021 ، يهــدف البنــك إلــى الحفــاظ علــى التــوازن 
األمثــل بيــن النمــو واألهــداف التنمويــة مقابــل أهــداف المخاطــر 
مــن أجــل توظيــف المــوارد بكفــاءة وضمــان االســتدامة علــى المــدى 
الطويــل. إلدارة حســابات االئتمــان بشــكل اســتباقي، يجــري تطويــر 
نظــام إشــارات اإلنــذار المبكــر )EWS( علــى كل مــن مســتوى العميــل 
ومســتوى المحفظــة. يتضمــن ذلــك االكتشــاف المبكــر والتخفيــف من 
مخاطــر االئتمــان مــن خــالل تحديــد المخاطــر المحتملــة مثــل التغيــرات 
فــي الجــدارة االئتمانيــة للعميــل فــي مرحلــة مبكــرة لدعــم التدخــل 
ــة  ــراءات التصحيحي ــل اإلج ــار العم ــن إط ــب. يتضم ــت المناس ــي الوق ف
ــترداد.  ــل لالس ــر قاب ــل غي ــع العمي ــح وض ــل أن يصب ــا قب ــى به الموص
نحــن نهــدف إلــى تطويــر تقنيــات إدارة المحافــظ لدينــا  والوصــول 
ــر  ــان وتطوي ــة االئتم ــة متابع ــل لوظيف ــى الكام ــتخدام اآلل ــى االس إل
ــان  ــة االئتم ــق أدوات مراقب ــر وتطبي ــداد التقاري ــات وإع ــم المعلوم نظ

ــتخدام. ــة االس ومراقب

 المحطــة متعـــددة
األغــراض بدميـــاط
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االلتزام المصرفي

تحظــى مجموعــة االلتــزام بحزمــة متكاملــة مــن األطــر والسياســات 
الداعمــة الســتراتيجية البنــك التــي يتمثــل أبــرز محاورهــا فــي تنفيــذ 
الكفــاءة  مســتويات  ألعلــى  وفًقــا  والعمليــات  األنشــطة  جميــع 
وأفضــل ممارســات إدارة المخاطــر. وتســاهم المجموعــة فــي تعزيــز 
قــدرة البنــك علــى تحديــد وتقييــم مخاطــر عــدم االلتــزام، مــن خــالل 
المحتملــة  المخاطــر  الدقيقــة حــول  التوصيــات والتقاريــر  تقديــم 
تتســبب  أو  ماليــة  أو  تشــغيلية  خســائر  علــى  تنطــوي  قــد  التــي 
ــي أو تضــر بســمعة البنــك نتيجــة  فــي قصــور بنظــام العمــل الداخل
عــدم االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح التنظيميــة. ويعكــف البنــك علــى 
تعزيــز تلــك الجهــود مــن خــالل تحديــث وإضافــة السياســات الداعمــة 
لمهــام المجموعــة بصفــة مســتمرة؛ لضمــان مواءمتهــا للقوانيــن 
واللوائــح التنظيميــة وكذلــك أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة.

بتقديــم  المســتقلة،  المهــام  ذات  االلتــزام،  مجموعــة  وتضطلــع 
تقاريــر دوريــة إلــى لجنــة المراجعــة، ومــن ثــمَّ عرضهــا مجلــس 
ــة  ــاط المتصل ــة بشــأن مســائل االنضب اإلدارة؛ التخــاذ القــرارات الفعال
مــع  جهودهــا  المجموعــة  تكثــف  كمــا  البنــك.  أنشــطة  بجميــع 
التــزام  لضمــان  المخاطــر  وإدارة  الداخليــة  المراجعــة  مجموعتــي 
المركــزي  البنــك  وتعليمــات  بلوائــح  والقطاعــات  اإلدارات  جميــع 
ــع  ــوازي م ــرة. وبالت ــك القاه ــاص ببن ــزام الخ ــاق االلت ــري وميث المص
ــواع  ــف أن ــن مختل ــك م ــة البن ــز حماي ــة بتعزي ــوم المجموع ــك، تق ذل
مخاطــر االلتــزام المحتملــة مــن خــالل إعــداد تقاريــر ربــع ســنوية 
ــا  ــع قضاي ــك بجمي ــزام البن ــان الت ــى ضم ــية إل ــورة رئيس ــدف بص ته

االمتثــال وإحاطتــه بكافــة المســتجدات فــي هــذا الشــأن.

األداة  القاهــرة  ببنــك  الخاصــة  االلتــزام  وسياســات  أدلــة  وتعــد 
الرئيســية لتحديــد اختصاصــات مجموعــة االلتــزام وصياغــة السياســات 
ــال  ــا االمتث ــاق قضاي ــة نط ــاق بدق ــح الميث ــث يوض ــا، حي ــة له الداعم
المتعلقــة بأنشــطة البنــك، ممــا يســاهم فــي كفــاءة تطبيــق جميــع 

اإلدارات والقطاعــات السياســات المحــددة، مــع مراجعتهــا وتحديثهــا 
المجموعــة  اختصاصــات  مقدمــة  فــي  ويأتــي  منتظمــة.  بصفــة 
ــة  ــًرا لضخام ــاب )AML(؛ نظ ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس مكافح
حجــم المعامــالت التــي يجريهــا البنــك فــي األســواق اإلقليميــة 
والدوليــة. وفــي هــذا اإلطــار، قامــت المجموعــة بتصميــم منظومــة 
العمليــات والمعامــالت،  للتأكــد مــن متابعــة جميــع  آليــة  رقابــة 
ــخاص  ــص أش ــة تخ ــر أي عملي ــدم تمري ــن ع ــد م ــى التأك ــة إل باإلضاف
أو دول مدرجــة علــى قوائــم الحظــر. كمــا تشــمل مهــام المجموعــة 
ضمــان التــزام البنــك بقانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة 
ــة  ــابات المعني ــة الحس ــال كاف ــن امتث ــد م ــمَّ التأك ــن ث )FACTA(، وم

ــة.  ــب األمريكي ــة الضرائ ــا مصلح ــي أقرته ــة الت ــح التنظيمي باللوائ

أبرز تطورات عام 2020
واصلــت المجموعــة خــالل عــام 2020 البنــاء علــى نجاحــات العــام 
الداعمــة  والسياســات  األطــر  تعزيــز  فــي  نجحــت  حيــث  الســابق؛ 
لمنظومــة االمتثــال الصارمــة التــي يتبناهــا البنــك. وقــد تمكنــت 
ــال  ــا االمتث ــر وقضاي ــع المخاط ــل م ــة التعام ــن مواصل ــة م المجموع
ــان  ــزام بضم ــخ لاللت ــزم اإلدارة الراس ــدة بع ــة مسترش ــة وفاعلي بمرون
ــأي شــكل مــن األشــكال، وذلــك علــى  ــر اســتمرارية العمــل ب عــدم تأث
ــي واجههــا البنــك هــذا العــام. وقــد أنشــأت  ــات الت الرغــم مــن التحدي
المجموعــة خــالل عــام 2020 قســًما جديــًدا تحــت مظلــة عملهــا 
ــح  ــال للوائ ــل االمتث ــن أج ــة م ــص األنظم ــب AML وفح ــا لتدري مخصًص
الجديــدة التــي أصدرتهــا وحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب فــي فبرايــر 2020. باإلضافــة إلــى أن البنــك قــد عكــس فــي 
سياســاته الداخليــة األطــر ذات الصلــة التــي تتماشــى مع توجيــه الدولة 
نحــو رقمنــة النظــام المصرفــي. كمــا قامــت المجموعــة بدعــم جهــود 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ولجنــة الحوكمــة فــي صياغــة أطــر 
ــطة  ــع أنش ــة جمي ــان مواءم ــة لضم ــات التنظيمي ــة والسياس الحوكم

ــة.  ــر الدولي ــات والمعايي ــل الممارس ــع أفض ــك م ــات البن وعملي

 االستراتيجية التطلعية
تعتــزم مجموعــة االلتــزام مواصلــة جهودهــا بالتنســيق مــع مجموعــة 
إدارة المخاطــر لتوعيــة فريــق العمــل بضــرورة تعزيــز منظومــة االلتزام 
ــة ذات  ــات التنظيمي ــر والسياس ــق األط ــع تطبي ــك م ــا البن ــي يتبناه الت
الصلــة وفًقــا ألعلــى معاييــر الجــودة. كمــا تســتهدف المجموعــة 
تهيئــة بيئــة عمــل تتســم بإطــار صــارم للحوكمــة واالمتثــال لتحصيــن 
البنــك ضــد أي مخاطــر أو عقبــات محتملــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، ســوف 
ــك  ــه البن ــي توج ــر الت ــث األط ــة تحدي ــى مواصل ــة عل ــل المجموع تعم
ــك  ــيما تل ــة، وال س ــات التنظيمي ــع المتطلب ــى م ــا يتماش ــتمرار بم باس
ــاطة  ــة والوس ــى الرقمن ــه إل ــو التوج ــة نح ــز الدول ــن حف ــع م ــي تنب الت
لتقييــم  الحثيثــة  جهودهــا  المجموعــة  تواصــل  وســوف  الماليــة. 
هياكلهــا الداخليــة؛ وذلــك مــن أجــل ضمــان توافقهــا مــع االســتراتيجية 

ــل المخاطــر.   العامــة للبنــك ومســتوى تقب

يمضي بنك القاهرة ُقدًما في تعزيز أطر وسياسات االلتزام الصارمة لضمان سير كافة أنشطة 
وعمليات البنك بسالسة وفاعلية طبًقا ألفضل الممارسات المحلية والدولية

 تحظى مجموعة
 االلتزام بحزمة

 متكاملة من األطر
 والسياسات الداعمة

 الستراتيجية البنك
 التي يتمثل أبرز

 محاورها في تنفيذ
 جميع األنشطة

 والعمليات وفًقا ألعلى
 مستويات الكفاءة

 وأفضل ممارسات إدارة
المخاطر
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 المراجعة الداخلية

تشــكل مجموعــة المراجعــة الداخليــة أحــد أركان نظــام الرقابــة علــى 
أعمــال بنــك القاهــرة، حيــث تختــص المجموعــة بضمــان تنفيــذ كافــة 
العمليــات التشــغيلية للبنــك وفًقــا ألفضــل الممارســات القانونيــة 
لجنــة  مــن  كل  المجموعــة  علــى  اإلشــراف  ويتولــى  والمهنيــة 
ــك  ــال البن ــن امتث ــا يضم ــو م ــس اإلدارة، وه ــس مجل ــة ورئي المراجع
السياســات  مــن  وغيرهــا  الداخليــة  واللوائــح  التنظيميــة  للقواعــد 
والمبــادئ االسترشــادية الداعمــة الســتراتيجية البنــك وتبنيــه لنمــوذج 
ــة  ــر كاف ــو تطوي ــث نح ــعي الحثي ــفافية والس ــى الش ــم عل ــل قائ عم

العمليــات التشــغيلية بشــكل مســتدام. 

وتعمــل المجموعــة علــى تطبيــق أحــدث مــا وصلــت إليــه الممارســات 
الدوليــة فــي إعــداد وتحديــث رفــع التقاريــر حــل سياســات البنــك 
ــم  ــر تقيي ــة معايي ــورة ومراجع ــم المش ــع تقدي ــة، م ــه الداخلي وإجراءات
المخاطــر ومســتوى التعــرض المقبــول وكذلــك المتابعــة الدوليــة 
آلليــات العمــل بجميــع إدارات وقطاعــات البنــك. كمــا تختــص المجموعة 
بتوفيــر كافــة المعلومــات وتقديــم التوصيــات حــول صالحيــة وفاعليــة 
والحوكمــة، حيــث  التشــغيلية  والمخاطــر  الداخليــة،  الرقابــة  نظــام 
ــة  ــام اإلدارة التنفيذي ــة أم ــة وموثوق ــات مجدي ــع تقييم ــع بوض تضطل
حتــى تكــون قــادرة علــى معالجــة المخاطــر الطارئــة، واتخــاذ القــرارات 
االســتراتيجية، وكذلــك صياغــة اســتراتيجية البنــك علــى المــدى البعيــد. 

وتختــص المجموعــة أيًضــا بالتأكــد مــن التــزام البنــك بالتنفيــذ والتوثيــق 
واالمتثــال ألفضــل الممارســات المتبعــة عالمًيــا فــي مجــال المراجعــة 
ــام  ــك المه ــذ تل ــى تنفي ــوم عل ــث يق ــم، حي ــكل المالئ ــة بالش الداخلي
فريــق مــن أكفــأ الخبــراء المختاريــن بعنايــة مــن ذوي المهــارات 
والمؤهــالت التخصصيــة. وتتنــوع خبــرات الموظفيــن فــي المجموعــة 
مــا بيــن المراجعيــن المكلفيــن بمهــام ذات طبيعــة عــام. وآخريــن 
مدعمــون  وجميعهــم  المختلفــة،  القطاعــات  فــي  متخصصــون 
بــاألدوات والوســائل الالزمــة إلجــراء المراجعــات التحليليــة والتقييمــات 

ــك.  ــغيلية للبن ــات التش ــف العملي ــر مختل عب

.

أبرز تطورات 2020
ــة  ــى تنمي ــام 2020 عل ــالل ع ــة خ ــة الداخلي ــة المراجع ــزت مجموع رك
ــة  ــطة المراجع ــب أنش ــف جوان ــي مختل ــا ف ــا وخبراته ــز قدراته وتعزي
ــق  ــان تطبي ــك وضم ــتراتيجية البن ــذ اس ــى تنفي ــل عل ــب العم ــى جان إل
المعاييــر الداخليــة والحوكمــة واالمتثــال المتبعــة دولًيــا بالتــوازي 
مــع ذلــك، قامــت المجموعــة بصياغــة خطــة ســنوية تتســم بالمرونــة 
ــث  ــة، حي ــه الداخلي ــك ألجندت ــم البن ــادة تنظي ــار إع ــي إط ــة ف والفاعلي
ــرات  ــع التغي ــى م ــام لتتماش ــالل الع ــة خ ــل الخط ــة وتعدي ــم مراجع ت

ــة.  ــة والخارجي الداخلي

ــة  ــة الفعال ــى المتابع ــة عل ــة الداخلي ــة المراجع ــت مجموع ــا عمل كم
لنظــم إدارة المخاطــر مــن أجــل ضمــان تحســين كفــاءة معاييــر تقييــم 
المخاطــر ورصــد مــا اســتجد مــن مخاطــر محتملــة خــالل العــام. وقامــت 
ــد مــن الوظائــف الرئيســية  المجموعــة كذلــك بمراجعــة أعمــال العدي
داخــل البنــك بمــا فــي ذلــك التأكــد مــن فاعليــة نظــام الرقابــة ومراعــاة 
مــا ينطبــق بــه مــن سياســات تنظيميــة ورقابيــة عــالوة علــى ضمــان 
التوظيــف األمثــل للمــوارد ونظــم الحاســب اآللــي، وجــودة المحفظــة 

االئتمانيــة، وغيرهــا مــن المســائل ذات العالقــة. 

بالتــوازي مــع ذلــك، قــام مســئولو مجموعــة المراجعــة الداخليــة بإجراء 
ــروع  ــي الف ــش ف ــات تفتي ــات وعملي ــراء تحقيق ــة وإج ــة الدوري المتابع
والمقــرات وغيرهــا مــن مهــام المراجعــة اإلضافيــة المســندة إليهــم 
مــن قبــل مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة واإلدارة التنفيذيــة، وذلــك 
ــك.  ــروع البن ــات وإدارات وف ــل قطاع ــة داخ ــال فعال ــة امتث ــق ثقاف لخل
ــة  ــج التدريبي ــدورات والبرام ــر ال ــى توفي ــة عل ــت المجموع ــا عكف كم
الالزمــة لتأهيــل جميــع الموظفيــن والتأكــد مــن درايتهــم التامــة 
بأفضــل ممارســات الحوكمــة ومبــادئ النزاهــة والقوانيــن الحكوميــة 

ــة.  ــات المالي ــل المؤسس ــة لعم المنظم

مــع  جهودهــا  بتنســيق  الداخليــة  المراجعــة  مجموعــة  وتقــوم 
ــان  ــن، لضم ــن الخارجيي ــك المراجعي ــي ذل ــا ف ــرى بم ــة أخ ــات رقابي جه
وجــود رقابــة فعالــة تدعــم البنــك فــي تنفيــذ خطــط إعــادة الهيكلــة 

والتنظيــم الداخلــي. 

 االستراتيجية التطلعية
يعتــزم بنــك القاهــرة اتخــاذ عــدة خطــوات لتحســين قــدرات مجموعــة 
المراجعــة الداخليــة خــالل الســنوات الثــالث المقبلــة، وذلــك فــي إطــار 
التحــول االســتراتيجي إلــى مؤسســة عصريــة وجديــدة كلًيــا. وتشــمل 
تلــك الخطــط اســتحداث إطــار عمــل منهجــي يســتند إلــى تقييــم 
المخاطــر ليكــون بمثابــة إطــار حاكــم للمنظومــة بأكملهــا، إضافــة إلى 
اســتحداث قســم مراجعــة لنظــم وأعمــال تكنولوجيــا المعلومــات فــي 
ــق  ــك. ولتحقي ــا البن ــي يتبناه ــي الت ــول الرقم ــتراتيجية التح ــار اس إط
ــج  ــدورات والبرام ــن ال ــد م ــر العدي ــك بتوفي ــوم البن ــود يق ــك الجه تل
الداخليــة  المراجعــة  مجموعــة  لموظفــي  المتكاملــة  التدريبيــة 
بغــرض تعزيــز وتنميــة مــا يحظــى بــه الفريــق مــن خبــرات ومهــارات 
 )CIA( متخصصــة، ويشــمل ذلــك شــهادات المدقــق الداخلــي المعتمــد
ومدقــق نظــم المعلومــات المعتمــد )CISA(، ومكافحــة االحتيــال 
)CFE(، ومراجعــة الجــودة )CQA(، باإلضافــة إلــى برامــج ودورات التدريــب 
علــى االئتمــان. ويعكــس ذلــك حــرص البنــك علــى تعزيــز تنميــة خبــرات 
الموظفيــن وترســيخ الثقافــة الشــاملة لرصــد المخاطــر وتعزيــز الرقابة، 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بنظــم كشــف ومكافحــة الممارســات االحتياليــة. 
ويعمــل البنــك أيًضــا علــى تســهيل عمليــة التنســيق والتكامــل بيــن 
ــف اإلدارة  ــين وظائ ــك، وتحس ــل البن ــة داخ ــة المختلف ــام الرقابي األقس
ــاء علــى ســجله الحافــل بالنجاحــات فــي هــذا المجــال  الداخليــة، والبن

الحيــوي. 

ــن  ــا م ــب دوًرا هاًم ــة بلع ــة المراجع ــف مجموع ــى وظائ ــوف تحظ س
ــد  ــر، وتحدي ــم المخاط ــادة تقيي ــات، وإع ــق إدارة األزم ــم فري ــالل دع خ
أولويــات خطــة المراجعــة، وقيــاس كفــاءة وفاعليــة اإلنتاجيــة، وتحديــد 
أولويــات خطــط المراجعــة حتــى خــالل فتــرات العمــل عــن بعــد مــن أجل 
ــع  ــف م ــك للتكي ــة البن ــع محاول ــك م ــل؛ وذل ــتمرارية العم ــان اس ضم

ــد – 19.  ــر جائحــة كوفي ــة والتخفيــف مــن تأثي الظــروف الجاري

تقوم مجموعة المراجعة الداخلية بضمان امتثال البنك ألفضل المعايير والممارسات المصرفية 
وأطر المراجعة المعمول بها على الصعيدين المحلي والدولي عبر مختلف قطاعات البنك 

وعملياته المصرفية. 

 تختص مجموعة
 المراجعة

 الداخلية بضمان
 تنفيذ كافة

 العمليات
 التشغيلية
 للبنك وفًقا

 ألفضل الممارسات
القانونية والمهني
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 االستدامة
 والمسئولية

  االجتماعية
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 بنـاء أسـس مستدامـة في
جميــــع أنحـــاء مصــر

قــام بنــك القاهــرة بتوســيع نطــاق أجنــدات مســئولياته االجتماعيــة 
واالســتدامة البيئيــة فــي 2020، مــن أجــل زيــادة تأصيــل ممارســات 
االســتدامة فــي كافــة عملياتــه المصرفيــة. لقــد ســعت خطــط عمل 
ــع،  ــن المجتم ــددة م ــرائح متع ــن ش ــى تمكي ــام إل ــالل الع ــك خ البن
ــذت  ــث نف ــر، حي ــد مص ــى صعي ــاص عل ــكل خ ــا بش ــّزت جهوده ورك
%90 مــن مبادراتهــا هنــاك. كمــا أنهــا طــورت برامــج متعــددة 
مــن أجــل تمكيــن الشــباب واألمهــات العامــالت، الذيــن وضعــوا 
فــي مقدمــة هــذه الشــرائح االجتماعيــة؛ وذلــك مــن أجــل تحســين 
مســتوى معيشــتهم. كذلــك يقــوم البنــك بوضــع هــذه المبــادرات 
بحيــث تلبــي احتياجــات متعــددة، ويغطــي نطاقهــا التحديــات أو 
ــا  ــع. كم ــذا المجتم ــراد ه ــه أف ــد تواج ــي ق ــة الت ــروف المختلف الظ
تشــمل مبــادرات دعــم المجتمــع أيًضــا مشــروعات البنــك متناهيــة 
ــة لكافــة  الصغــر، وهــو مجــال يختــص ويفخــر بقدرتــه علــى الكفال
أفــراد المجتمــع عموًمــا، والشــباب واألمهــات العامــالت بشــكل 
خــاص. لقــد أتاحــت هــذه المبــادرات للمشــاركين الحصــول علــى 
ممــا  لمشــروعاتهم،  والتمويــل  التوظيــف  مــن  مختلفــة  أنــواع 

ــتدام.  ــل مس ــق دخ ــا لخل ــم فرًص ــر له يوف

فــي  أساســية  ركيــزة  البيئيــة  االســتدامة  أيًضــا  تعــد  كمــا 
ــام  ــي ع ــك ف ــا البن ــي تبناه ــتدامة الت ــة المس ــتراتيجية التنمي اس
ــوم  ــام. تق ــه الع ــدول أعمال ــن ج ــزأ م ــزًء ال يتج ــا ج 2020، باعتباره
هــذه االســتراتيجية بدعــم العديــد مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى 
زيــادة الحمايــة البيئيــة، وتســهم فــي رفــع وعــي أفــراد المجتمــع 
فــي الموضوعــات ذات الصلــة. ومــن بيــن جهــود البنــك ذات الصلــة 
فــي هــذا المضمــار، التحــول التكنولوجــي الكامــل والمســتدام، 
فضــاًل عــن تخفيــض اســتخدام المنتجــات الورقيــة. كمــا أشــرف 
البنــك أيًضــا علــى العديــد مــن المبــادرات التــي تســتهدف الحفــاظ 
ــاه بشــكل مفّصــل، ويجــري اآلن  علــى البيئــة كمــا هــو موضــح أدن
ــي والفــروع،  ــك المقــر الرئيس ــي ذل ــع المواقــع بمــا ف ــة جمي تهيئ
ــة.  ــرة للطاق ــة والموف ــة للبيئ ــات الصديق ــل الممارس ــا ألفض وفًق

كمــا واصــل بنــك القاهــرة محــاذاة جهــوده مــع رؤيــة مصــر 2030 
ــي  ــاهًما ف ــل مس ــي 2030، وظ ــتدامة ف ــة المس ــل التنمي ــن أج م
الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة )UNGC(. لقــد تعهــد البنــك 
ــرب  ــي تض ــاق، الت ــرة للميث ــادئ العش ــك بالمب ــذ 2016 بالتمس من
بجذورهــا فــي نطــاق مجــاالت حقــوق اإلنســان، والعمــل، والبيئــة، 
فــي  الشــركات  آالف  مــع  جنــب  إلــى  جنًبــا  الفســاد،  ومكافحــة 
ــة  ــم قيم ــي تقدي ــتمرار ف ــى االس ــك إل ــدف البن ــا يه ــم. كم العال
ــه  ــى قيم ــق أقص ــع تحقي ــة، م ــتفيدين والبيئ ــور المس ــى جمه إل
لعمالئــه ومســاهميه، وذلــك مــن خــالل قيــاس جهــوده وفًقــا 

للمبــادئ التوجيهيــة والممارســات الوطنيــة والدوليــة. 

إنــه لمــن الجوهــري بالنســبة لبنــك القاهــرة أن تنبــع مبادراتــه مــن 
ــج  ــق نتائ ــى تحقي ــا إل ــدف دائًم ــة، ويه ــة حقيقي ــات مجتمعي احتياج
ــى  ــع.  عل ــاملة للمجتم ــة الش ــز التنمي ــتدامة وحف ــة لالس ملموس
ــة  ــادرات مختلف ــن مب ــد م ــالق العدي ــك بإط ــام البن ــو، ق ــذا النح ه

ــي 2020.  ــع ف ــم المجتم لدع

 المعونــات المقدمــة بســبب فيروس
كوفيــد – 19

الدعم االقتصادي
قــام بنــك القاهــرة خــالل عــام 2020 باالســتثمار فــي العديــد مــن تدابير 
ومبــادرات الدعــم المجتمعــي ، كمــا قــام بدعــم الخطــة القوميــة 
ــر  ــة؛ وتوفي ــه االقتصادي ــة تداعيات ــروس، وموازن للحــد مــن انتشــار الفي
المســاعدات للقطاعــات األشــد تأثــًرا. كمــا قــام البنــك بإعــادة توجيــه 40 
ــالن،  ــة واإلع ــالت الدعاي ــا لحم ــبق تخصيصه ــد س ــه، كان ق ــون جني ملي
إلــى دعــم عمــال اليوميــة أثنــاء فتــرات توقــف عملهــم، وذلــك تحــت 

مظلــة المبــادرة القوميــة التــي أطلقهــا اتحــاد البنــوك المصريــة. 

الدعم الطبي
اســتثمر البنــك فــي تجهيــز مبنــى الحجــر الصحــي الخــاص بمؤسســة 
ــة الالزمــة لدعــم  ــع المعــدات الطبي أهــل مصــر ب 200 ســريًرا، وبجمي
المرضــى المصابيــن بالعــدوى. باإلضافــة إلــى ذلــك، كمــا قامــت أيًضــا 

يواصل بنك القاهرة وضع مسئولياته االجتماعية والبيئية على رأس أولوياته ويراعي جيع أبعادها عند 
وضع سياساته ومبادراته. 

١٦٤٠ فــدان زراعـي
بشــرق االسماعــــيلية
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بتزويــد المستشــفيات المحتاجــة إلــى أجهــزة تهويــة فــي غــرف العــزل 
وإلــى وحــدات عنايــة مركــزة، كمــا زودت الفــرق الطبيــة بمعــدات 

الســالمة الشــخصية، وذلــك مــع التركيــز الخــاص علــى صعيــد مصــر.

الدعم الغذائي
ــم تســليم إمــدادات غذائيــة عاجلــة ألكثــر مــن 22 ألــف عائلــة ممــن  ت
يعتمــدون فــي دخلهــم علــى العمالــة غيــر المنتظمــة، وهــي الفئــة 
ــات  ــع منظم ــاون م ــك بالتع ــروس، وذل ــار الفي ــن انتش ــرًرا م ــر تض األكث

ــي.   ــع المدن المجتم

 الدعم التوعوي
قــام البنــك برعايــة مبــادرة “الشــباب المصــري المتطــوع” ، وذلــك 
بالتعــاون مــع وزارة الشــباب والرياضــة ، وكانــت عبــارة عــن حمــالت 
مكثفــة فــي محطــات المتــرو والقطــارات بالقاهــرة، مــن أجــل التوعيــة 

ــروس.  ــار الفي ــن انتش ــد م ــي تح ــة الت ــر الوقائي بالتدابي

 الصحة
قــام بنــك القاهــرة بدعــم عــدًدا كبيــًرا مــن المستشــفيات العامــة 
البــالد خــالل عــام  أنحــاء  والمستشــفيات الجامعيــة فــي مختلــف 
2020، والتــي شــملت القصــر العينــي، ومستشــفى بنهــا الجامعــي، 
ــآتها،  ــر منش ــالل تطوي ــن خ ــك م ــتقبل، وذل ــادي المس ــفى أي ومستش
وتزويدهــا باألجهــزة الطبيــة. كمــا قــدم البنــك أيًضــا تبرعــات للعديــد من 
الكيانــات الكبيــرة، مــن بينهــا مستشــفى أهــل مصــر لضحايــا الحــروق، 
ســرطان  عــالج  ومستشــفى  للقلــب،  يعقــوب  مجــدي  ومؤسســة 
ــاس، ومستشــفى بنهــا الجامعــي،  األطفــال 57357، ومستشــفى الن
ــادي  ــاد ن ــة التح ــة التابع ــفى المتجول ــة، والمستش ــفى بهي ومستش
ــاري، كمــا زودت مؤسســة بهيــة بتمويــالت تســاعدها فــي إجــراء  روت
أول تصويــر شــعاعي للثــدي للحيوانــات األليفــة فــي الشــرق األوســط. 

التعليم
يؤمــن بنــك القاهــرة بالحــق المطلــق فــي التعليــم، و بنــاًء علــى ذلــك 
ــادرات التــي تقــدم الدعــم فــي هــذا المجــال. كمــا يقــدم  ــزم بالمب يلت
البنــك منًحــا دراســية للطــالب المتفوقيــن فــي مختلــف المجــاالت 
ــف  ــي مختل ــرة ف ــة المؤث ــات التعليمي ــع الكيان ــاون م ــية، ويتع الدراس
ــة  ــرص الدراس ــي ف ــاركين ف ــدد المش ــادة ع ــل زي ــن أج ــالد م ــاء الب أنح
غيــر  الحكوميــة  الجامعــات  طــالب  مســاعدة  بجانــب  المقدمــة، 
القادريــن. لقــد قــام البنــك فــي عــام 2020 بتقديــم منًحــا دراســية فــي 
ــة  ــري، ومدين ــل البح ــا والنق ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة العربي األكاديمي
ــواًل  ــع بروتوك ــا وق ــل، كم ــة الني ــا، وجامع ــوم والتكنولوجي ــل للعل زوي

ــن  ــي م ــة، والت ــي المصري ــث العلم ــي والبح ــم العال ــع وزارة التعلي م
خاللهــا يســتطيع البنــك تقديــم منًحــا دراســية للطــالب المتميزيــن فــي 
ــمل  ــي تش ــح، والت ــة للرب ــر الهادف ــدة غي ــة الجدي ــات الحكومي الجامع
جامعــة الملــك ســلمان الدوليــة، وجامعــة الجاللــة، وجامعــة المنصــورة 
الجديــدة. يتضمــن البروتوكــول إنشــاء أحــدث المعامــل لتكنولوجيــا 
ــر فــرص الممارســة  ــك لتوفي ــي الجامعــات الثــالث؛ وذل المعلومــات ف
ــادي  ــاء الدراســة. قــام بنــك القاهــرة بعقــد شــراكة مــع ن للطــالب أثن
ــي  ــم ف ــة ذوي الهم ــر مدرس ــد وتطوي ــك لتجدي ــوم؛ وذل ــاري الفي روت
أســيوط، لضمــان حصــول الطــالب علــى بيئــة تعليميــة مجهــزة بعنايــة، 
وآمنــة، وفــي نفــس الوقــت ناجحــة. كمــا وزعــت مــا يقــرب مــن 1000 
حقيبــة مدرســية علــى الطــالب غيــر القادريــن كجــزء مــن حملــة 
ــي  ــك ف ــاعي البن ــى مس ــة إل ــك باإلضاف ــة؛ وذل ــى المدرس ــودة إل الع

ــي.  ــم العال ــم التعلي دع

البيئة
توافًقــا مــع مبــادرة إحــالل المركبــات جــو جريــن “Go Green” والتــي قام 
بإطالقهــا ســيادة رئيــس الجمهوريــة عبــد الفتــاح السيســي، قــام بنــك 
القاهــرة بإطــالق بــي جريــن “Bgreen” فــي عــام 2020. قامــت المبادرة 
بزيــادة توعيــة العمــالء، والمورديــن، وكذلــك الموظفيــن بأهميــة 
االســتدامة البيئيــة. وركــزت علــى موضوعــات رئيســية والتــي تشــمل 
التغيــر المناخــي، والمبــادرات التــي تــم تنفيذهــا، وشــملت مشــروعات 
إعــادة التدويــر فــي 150 مدرســة، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة التعليــم 
المصريــة، كذلــك مبــادرة تنظيــف الشــاطئ خــالل موســم الصيــف 
بالتعــاون مــع Banalstic، ومبــادرة تنظيــف نهــر النيــل. كمــا دعــم 
البنــك مــن خــالل مبادرتــه Bgreen حملــة تراثنــا Thorthna، وذلــك مــن 
خــالل دعــم أعمــال التمويــل متناهــي الصغــر التــي تتبنــى ممارســات 
مســتدامة وصديقــة للبيئــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، دعــم البنــك المبــادرة 
الرئاســية للشــباب “دراجــات”، مــن خــالل توفيــر تخفيضــات علــى أســعار 
ــى  ــالوة عل ــة. ع ــاة للبيئ ــر مراع ــل األكث ــل النق ــجيع بدائ ــات لتش الدراج
ذلــك، أنشــأ البنــك حديقــة علــى ســطح مبنــاه اإلداري، وبــدأ فــي إعــادة 

تدويــر أجهزتــه اإللكترونيــة، وذلــك فــي إطــار عملياتــه الخاصــة. 

التمكين االقتصادي
 تدريب وتمويل أفراد المجتمع

ــل  ــن أج ــي م ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــرة م ــك القاه ــاون بن يتع
االرتقــاء بالتعليــم والتنميــة، وخلــق مزيــد مــن فــرص العمــل، وتمكيــن 
ــر  ــك بتوفي ــام البن ــد ق ــا. لق ــع اقتصادًي ــن المجتم ــة م ــرائح مختلف ش
500 فرصــة تدريــب علــى الحــرف اليدويــة لجمهــور المســتفيدين فــي 
ــرة  ــروعات الصغي ــن المش ــل 2000 م ــام بتموي ــوهاج، وق ــة س محافظ

للشــباب واألمهــات المتعثريــن فــي شــكل قــروض بــدون فوائــد، 
وذلــك بالتعــاون مــع هــذه المنظمــات. كمــا ســاهم البنــك أيًضــا هــذا 
ــك بالتعــاون مــع MBC األمــل؛ مــن  ــي “مشــروع األمــل”، وذل العــام ف
أجــل تمكيــن المــرأة المصريــة فــي مجــال ريــادة األعمــال، ودعــم 
المشــاريع الواعــدة التــي تقــوم بقيادتهــا نســاء، ويفيــد هــذا المشــروع 
ــى  ــد عل ــذي امت ــروع ال ــدم المش ــر. ق ــر مباش ــكل غي ــرأة بش 650 ام
مــدار عــام برنامًجــا تدريبًيــا متكامــاًل، تضمــن ورش عمــل، ومحاضــرات، 
ودورات تدريبيــة، وفــرص تعليميــة، علــى يــد خبــراء فــي المجــال 
ــن  ــاًل ع ــة، فض ــم العملي ــحذ براعته ــاركين، وش ــم المش ــل دع ــن أج م

ــا.  ــم اقتصادًي تمكينه

كمــا وقــع البنــك اتفــاق تعــاون مــع مصممــة الُحلــي الشــهيرة عــزة 
فهمــي إلطــالق مشــروعات “إ إحيــاء الحــرف اليدوية”، حيــث تلقى 750 
فــرد حتــى اآلن ورش تدريبيــة مكثفــة حــول تصنيــع وتصميــم الحلــي. 
ــن  ــن المتطلعي ــك الفناني ــال، وكذل ــروع رواد األعم ــن المش ــتفاد م اس
ــت  ــم تح ــذ تصميماته ــى تنفي ــرة، وحت ــة والخب ــاب المعرف ــى اكتس إل

إشــراف عــزة فهمــي. 

الشركات الخاصة
ــي  ــام 2020 ف ــي ع ــم ف ــم ذوي الهم ــى دع ــوده عل ــك جه ــز البن رك
جميــع أنحــاء المحافظــات المصريــة؛ إذ تــم إطــالق 25 مشــروًعا مــدرة 
ــع  ــاون م ــك بالتع ــة، وذل ــات الخاص ــراد ذوي االحتياج ــح األف ــل لصال الدخ

مؤسســة الحســن.

 تمكين األفراد
قــام البنــك بدعــم أصحــاب المشــروعات الصغيــرة بقــروض ال تســترد من 
ــتدامة،  ــة المس ــم االقتصادي ــا لتنميته ــم، ودعًم ــز عملياته ــل تعزي أج

وذلــك بالشــراكة مــع مؤسســة األورمــان.  

دعم االقتصاد المصري
ــد مــن التبرعــات فــي 2020 مــن أجــل  لقــد قــدم بنــك القاهــرة العدي
دعــم المشــروعات القوميــة وتعزيــز اقتصــاد الدولــة ، والتــي كان 
ــة الفنــون  ــا مصــر المخصــص لمدين ــرع لصنــدوق تحي مــن أبرزهــا، التب

ــدة.  ــة الجدي ــة اإلداري ــل العاصم ــدة داخ ــة الجدي والثقاف

دعم المجتمع
تطوير القرى

ــة  ــات الريفي ــة المجتمع ــي تنمي ــاهمة ف ــرة المس ــك القاه ــع بن وض

ــك  ــتمر البن ــك اس ــه ؛ ولذل ــة أولويات ــن قائم ــة م ــة متقدم ــي مكان ف
ــدارس،  ــل الم ــادة تأهي ــام 2020 إلع ــاريع ع ــي مش ــاركة ف ــي المش ف
و تحســين مراكــز الرعايــة الصحيــة، وتوصيــل ميــاه شــرب نظيفــة، 
وتنفيــذ خطــط البنيــة التحتيــة، وتوفيــر التدريبــات المهنيــة التــي تــدر 
ــروعات  ــذه المش ــر ه ــذ آخ ــم تنفي ــع. ت ــراد المجتم ــتداًما ألف ــاًل مس دخ
فــي قريــة تابعــة لمحافظــة المنيــا، تحــت عنــوان “المهنــة الواحــدة”، 
وقــدم البنــك مــن خــالل هــذا المشــروع دعًمــا للمســتفيدين بثالجــات 

ــد.  ــة الصي ــة مهن ــن ممارس ــم م ــوارب تمكنه وق

قوافل الخير
ــان  ــهر رمض ــالل ش ــل خ ــال القواف ــا بإرس ــرة ملتزًم ــك القاه ــي بن بق
ــي، وطــوال أشــهر الشــتاء للعــام  ــى التوال ــارك للعــام الثامــن عل المب
الســادس علــى التوالــي، مــن أجــل تغطيــة احتياجــات أفــراد المجتمــع، 
ــف مــن المســتفيدين باللحــوم  ــي 15 أل ــد حوال ــك بتزوي كمــا قــام البن
خــالل عيــد األضحــى المبــارك وذلــك مــن خــالل صكــوك األضحيــة. 
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــات ف ــن المحافظ ــد م ــادرات العدي ــذه المب ــت ه غط

ــد. . ــى الصعي ــاص عل ــكل خ ــز بش ــع التركي ــالد، م الب

 تشجيع الرياضات
شــارك بنــك القاهــرة فــي ماراثــون “دراجتك..صحتــك” ، وذلــك بالتعــاون 
مــع وزارة الشــباب والرياضــة، دعًمــا للرياضييــن وتعزيًزا ألهميــة الرياضة 
فــي مجتمعنــا. كمــا قــام البنــك بتطويــر وتحديــث مراكــز الشــباب فــي 
جميــع أنحــاء البــالد، وذلــك مــن أجــل تزويــد األعضــاء بأفضــل المنشــآت، 

كان آخرهــا مركــز شــباب بابــل فــي )المنطقــة، والمحافظــة(. 

دعم األطفال 
يلتــزم البنــك بدعــم األطفــال األيتــام واألطفــال ذوي الهمــم مــن 
ــبة  ــائل المناس ــم بالوس ــم وتزويده ــين أوضاعه ــاعيه لتحس ــالل مس خ
لتنميتهــم. قــام البنــك بالتعــاون مــع مؤسســة األورمــان عــام 2021؛ 

ــال.  ــية لألطف ــتلزمات المدرس ــب والمس ــر الحقائ ــك لتوفي وذل

توفير المستلزمات
ــور” فــي 2020؛  ــور علــى ن ــادرة دعمــه للمجتمــع “ن أطلــق البنــك مب
وذلــك مــن أجــل جلــب المــؤن الغذائيــة لألفــراد غيــر القادريــن وذويهــم 

فــي مدينــة العريــش بمحافظــة شــمال ســينا. . 
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االتصاالت الداخلية
حملة تشارك

يشــارك الموظفيــن فــي بنــك القاهــرة مجتمعًيــا، ويســعون إلــى 
قنــوات تمكنهــم مــن خاللهــا أن يكونــوا اســتباقيين في تقديــم الدعم. 
ومــن ثــم، أنشــأ البنــك برنامًجــا تطوعًيــا للموظفيــن بهــدف إشــراكهم 
ــي البرنامــج  ــدة، وقــد لق ــة العدي ــي أنشــطة المســؤولية االجتماعي ف

استحســاًنا، ومــن المقــرر أن يســتمر العمــل فــي العــام المقبــل. 

GRI تدريب سفراء 
)GRI( عنــد  العالميــة  التقاريــر  إعــداد  البنــك معاييــر مبــادرة  يتبــع 

االســتدامة عبــر عملياتــه.  الكشــف عــن جهــود 

 لقد ســعت خطط .
 عمــل البنك خال

 العــام إلى تمكين
 شــرائح متعددة من

وركّزت  المجتمع، 
بشكل  جهودها 

 خــاص على صعيد
 مصــر، حيث نفذت

 %90 من مبادراتها
هناك

 محطة كهرباء العاصمة
اإلدارية
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 القوائم
المـالـيــة

Port Said Tunnel 
)3rd July Tunnel(
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تقرير مراقبو الحسابات
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قائمة المركز المالى المستقلة 
فـى 31 ديسمبر 2020

)جميع المبالغ باأللف جنيه مصرى(

قائمة الدخل المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020  

)جميع المبالغ باأللف جنيه مصرى(
إيضاح

رقم
31 ديسمبر

2020 
31 ديسمبر

2019 
األصـول 

666 740 00411 907 12)15(نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى
440 208 04431 956 24)16(أرصدة لدى البنوك 

077 480 952 967 )17(قروض وتسهيالت للبنوك
328 120 46374 020 85)18(قروض وتسهيالت العمالء

3  571 2 )19(مشتقات ماليـة
إستثمارات مالية:

519 738 89440 715 52)20(بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
019 943 23318 720 20)20(بالتكلفة المستهلكة

699 47 909 52 )20(بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر
703 542 283 594 )21(استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة

878 39 886 138 )22(أصول غير ملموسة 
968 886 4303 567 5)23(أصول أخرى 

500 331 637 370 )30(أصول ضريبية مؤجلة
763 034 4411 312 1)24(أصول ثابتة 

563 114 747183 326 205اجمالى األصول
االلتزامــــات وحقوق الملكية 

االلتزامـــــات 
335 283 8268 416 13)25(أرصدة مستحقة للبنوك 

305 987 351150 777 162)26(ودائع عمالء
990 4 430 3 )19(مشتقات ماليـة

317 882 1312 768 6)27(قروض أخري
275 013 2154 608 2)28(التزامات أخرى

161 615 546 584 )29(مخصصات أخرى
018 142 179 184 إلتزامات ضرائب الدخل الجارية

094 100 120 155 )30(إلتزامات ضريبية مؤجلة
573 083 5651 246 1)31(إلتزامات مزايا التقاعد

068 112 363168 744 187اجمالى االلتزامات
حقوق الملكية 

000 250 0002 250 5)32(رأس المال المصدر والمدفوع
000 000 3-    مبالغ مسددة تحت حساب زيادة رأس المال

361 309 3482 255 3)33(احتياطيات
854 316 6271 721 2فرق القيمة اإلسمية عن القيمة الحالية_وديعة مساندة

280 126 4096 355 6)33(صافى أرباح السنة واألرباح المحتجزة
495 002 38415 582 17اجمالى حقوق الملكية 

563 114 747183 326 205اجمالى االلتزامات وحقوق الملكية 

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

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيرئيس مجموعة الشئون المالية
طارق فايدمحمد إبراهيم

إيضاح
رقم

31 ديسمبر
2020 

31 ديسمبر
2019 

652 548 01421 514 20(6)عائد القروض واإليرادات المشابهة

(766 204 13)(386 461 10)(6)تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

886 343 6288 052 10صافى الدخل من العائد

044 587 9781 688 1(7)إيراد األتعاب والعموالت

(950 46 )(498 84 )(7)مصروف األتعاب والعموالت

094 540 4801 604 1صافى الدخل من األتعاب والعموالت

980 883 1089 657 11صافى الدخل من العائد واألتعاب والعموالت

402 47 799 61 (8)توزيعات األرباح

588 2 091 25 (9)صافى دخل المتاجرة

991 42 005 138 (20)أرباح (خسائر) اإلستثمارات المالية

(679 843 )(081 388 2)(12)(عبء) رد الخسائر االئتمانية المتوقعة

(193 942 3)(116 805 4)(10)مصروفات إدارية

711 98 670 160 (11)إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى

800 289 4765 849 4 أرباح السنة قبل ضرائب الدخل

(745 341 1)(161 694 1)(13)مصروفات ضرائب الدخل

055 948 3153 155 3صافى أرباح السنة بعد ضرائب الدخل

3.12  1.06  (14)نصيب السهم المرجح من صافى أرباح السنة

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

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيرئيس مجموعة الشئون المالية
طارق فايدمحمد إبراهيم
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قائمة الدخل الشامل المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020  

)جميع المبالغ باأللف جنيه مصرى(

إيضاح
رقم

31 ديسمبر
2020 

31 ديسمبر
2019 

055 948 3153 155 3)1(صافي أرباح السنة المالية

134 200 866  )2(المحول إلى األرباح المحتجزة (بالصافى بعد خصم الضرائب)

بنود ال يتم إعادة تبيويبها في األرباح و الخسائر

صافى التغير-الحركة في احتياطي القيمة العادلة الدوات حقوق الملكية 
(719 195 )(992 46 )بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

بنود  يتم إعادة تبيويبها في األرباح والخسائر

صافى التغير في احتياطي القيمة العادلة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من 
248 354 652 132 خالل الدخل الشامل االخر

529 158 660 85 (3)إجمالي بنود الدخل الشامل األخر للسنة، صافي بعد الضريبة

718 306 8414 241 3(3 + 2 + 1)إجمالي الدخل الشامل للسنة، صافي بعد الضريبة

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

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيرئيس مجموعة الشئون المالية
طارق فايدمحمد إبراهيم

قائمة التدفقات النقدية المستقله
عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020  

)جميع المبالغ باأللف جنيه مصرى(

إيضاح
رقم

31 ديسمبر
2020 

31 ديسمبر
2019 

التدفقات النقدية من انشطة التشغيل 
800 289 4765 849 4 أرباح السنة قبل ضرائب الدخل

تعديالت لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة 
التشغيل

663 127 444 217 (24)إهالك
852 15 307 32 (22)إستهالك

679 843 081 388 2(12)عبء الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
244 227 319 151 (29)عبء المخصصات االخرى

456 19 642 61 (23)عبء مخصص أضمحالل أصول أخرى
(300 8 )(999 125 )(29)مخصصات انتفى الغرض منها 

(853 1 )(157  )(11)أرباح بيع أصول ثابتة
(646 22 )-(11)ارباح بيع أصول الت ملكيتها

(385 26 )(532 3 )(29)فروق ترجمة المخصصات األخرى بالعمالت األجنبية
(459 17 )(475 52 )(29)المستخدم من المخصصات األخرى بخالف مخصصات القروض

583  72  (29)المتحصل من المخصصات األخرى بخالف مخصصات القروض
132 5 837 19 (20)رد خسائر إضمحالل شركات شقيقة

(402 47 )(799 61 )(8)ايرادات من توزيعات أرباح
(035 14 )(419 4 )(33)فروق ترجمة مخصص أدوات دين سيادية

(387 5 )(797 4 )(9)رد فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
(116 14 )226 525 (20)رد إهالك عالوة أو خصم إصدار إستثمارات مالية

أرباح التشغيل قبل التغييرات فـى األصول واإللتزامات الناتجة من 
826 371 2266 992 7أنشطـة التشغيل

صافى (الزيادة) النقص فى األصول 
(408 433 1)(565 186 2)(16،15)أرصدة لدى البنوك 

(468 23 )-(20)استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
848 55 (208 494 )(17)قروض وتسهيالت للبنوك

(047 648 13)(718 291 13)(18)قروض وتسهيالت العمالء
(3  )(568 2 )(19)مشتقات مالية

(034 000 1)(252 740 1)(23)أصول أخرى
صافى الزيادة (النقص) فى االلتزامات 

(605 646 8)491 133 5(25)أرصدة مستحقة للبنوك
755 712 04619 790 11(26)ودائع العمالء 

990 4 (560 1 )(19)مشتقات مالية
009 011 2(152 626 1)(28)إلتزامات أخرى 

739 135 992 162 (31)إلتزامات مزايا التقاعد
(434 120 1)(962 410 1)ضرائب الدخل المسددة

168 420 7702 324 4صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل (بعده)



2 0 2 التقـــــريـــــــر الســـنـــــوي 0

بــــنـــــاةالتــــــــراثبــــنــــــاةالتــــــــراث 145146

إيضاح
رقم

31 ديسمبر
2020 

31 ديسمبر
2019 

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 
(201 791 )(359 497 )(24)مدفوعـات لشـراء أصـول ثـابتة وإعداد وتجهيز الفـروع

853 1 218  (11)متحصالت من بيع أصول ثابتة
622 170 9793 817 150(20)متحصالت من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

(749 560 23)(363 596 160)(20)مشتريات إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
784 229 4017 200 5(20)متحصالت من بيع استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

(194 140 4)(161 969 6)(20)مشتريات استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
(596 249 )(417 71 )(21)مدفوعات مقابل اقتناء شركات تابعة وشقيقة

(640 34 )(315 131 )(22)مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة
500 28 -متحصالت من بيع أصول الت ملكيتها

402 47 797 61 توزيعات أرباح محصلة
(219 298 18)(220 185 12)صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
955 608 376 316 2(27)متحصالت من القروض االخرى

(902 81 )(788 25 )(27)مدفوعات الى القروض االخرى
(676 346 1)(480 050 2)(33)توزيعات االرباح المدفوعة

-  000 000 3الوديعة المساندة_بنك مصر
(000 000 2)-سداد الوديعة المساندة_بنك مصر

000 000 3-المسدد تحت حساب زيادة رأس المال
377 180 108 240 3صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل 

(674 697 15)(342 620 4)صافى (النقص) فى النقدية وما فى حكمها خالل السنة
997 997 32351 300 36رصيد النقدية وما فى حكمها فى أول السنة

323 300 98136 679 31رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر السنة
وتتمثل النقدية وما فـى حكمهـا فـيما يلـى :-

666 740 00411 907 12نقدية وأرصدة لدى البنـك المركزى
192 216 37831 965 24أرصدة لدى البنوك 

573 526 77430 374 35أذون خـزانـة وأوراق حكومية أخري
(970 805 6)(285 368 9)أرصدة لدى البنـك المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطى اإللزامى

(759 373 )-أرصده لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر
(379 003 30)(890 198 32)أذون خـزانـة وأوراق حكومية أخري ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

323 300 98136 679 31(35(اجمالى النقدية وما فى حكمهـا 

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

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيرئيس مجموعة الشئون المالية
طارق فايدمحمد إبراهيم

إيضاح
رقم

رأس المال 
المصدر 

والمدفوع

مبالغ 
مسددة 

تحت حساب 
زيادة رأس 

احتياطياتالمال

فرق 
القيمة 

اإلسمية 
عن القيمة 

الحالية_
وديعة 

مساندة

صافى أرباح 
السنة 

واألرباح 
اإلجمالىالمحتجزة

877 596 55210 472 2303 453 0952 421 2-  000 250 2الرصيد فى 31 ديسمبر 2018 قبل التعديل
IFRS 9 (597 467 )468 23 -    (065 491 )-    -    اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى

280 129 02010 496 2303 453 0302 930 1  000 250 2الرصيد في 1 يناير 2019 المعدل
(676 346 1)(676 346 1)-    -    -    -    توزيعات أرباح عام 2018

000 000 3  -    -    000 000 3-    مبالغ مسددة تحت حساب زيادة رأس المال
-    (043 124 )-    043 124 -    -    المحول إلى االحتياطي القانونى

-    (121 47 )-    121 47 -    -    المحول إلى احتياطى مخاطر بنكية عام
-    (89  )-    89  -    -    المحول إلى احتياطى رأسمالى

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ألدوات دين بالقيمة العادلة 
549 49 -    -    549 49 -    -    من خالل الدخل الشامل االخر

(376 136 1)-    (376 136 1)-    -    -    فرق القيمة اإلسمية عن الحالية_وديعة مساندة
663 358 134 200 -    529 158 -    -    صافى التغير فى بنود الدخل الشامل االخر 

055 948 0553 948 3-    -    -    -    صافى ربح السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019
495 002 28015 126 8546 316 3611 309 0002 000 0003 250 2الرصيد فى 31 ديسمبر 2019 

(480 545 )(480 545 )-    -    -    -    توزيعات أرباح عام 2019
-    -    -    -    (000 000 3)000 000 3محول إلى حساب رأس المال

(000 505 1)(000 505 1)-    -    -    -    توزيعات للمساهمين
-    (310 197 )-    310 197 -    -    المحول الى االحتياطي القانونى

-    (409 677 )-    409 677 -    -    المحول إلى احتياطى مخاطر بنكية عام
-    (853 1 )-    853 1 -    -    المحول الى احتياطى رأسمالى

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ألدوات دين بالقيمة العادلة 
(245 16 )-    -    (245 16 )-    -    من خالل الدخل الشامل االخر

773 404 1-    773 404 1-    -    -    فرق القيمة اإلسمية عن الحالية_وديعة مساندة
526 86 866  -    660 85 -    -    صافى التغير فى بنود الدخل الشامل االخر

315 155 3153 155 3-    -    -    -    صافى ربح السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020
384 582 40917 355 6276 721 3482 255 3-    000 250 5(33,32)الرصيد فى 31 ديسمبر 2020

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

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيرئيس مجموعة الشئون المالية
طارق فايدمحمد إبراهيم

قائمة التدفقات النقدية المستقله (تابع)
عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020  

)جميع المبالغ باأللف جنيه مصرى(

قـائمة التغير فى حقوق الملكية 
المستقلة

عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020  
)جميع المبالغ باأللف جنيه مصرى(
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
المستقلة

عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020
)جميــع المبالغ الــواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك(

التأسيس والنشاط  -1
تأسس البنك شركة مساهمة مصرية كبنك تجارى بتاريخ 1952/05/17 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 241 فرعًا ومكتبا ووحدة ووكالة ويوظف      
639 8 موظف فى تاريخ إعداد القوائم القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

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.

2010 قام بنك مصر بنقل بعض اإلستثمارات طويلة األجل )من بينها بنك القاهرة( لشركة مصر المالية لإلستثمارات. ووافقت  فى يونيو 
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 15 ديسمبر 2016 انعقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك، وقد وافقت علي تعديل الماده )6( من النظام االساسي للبنك بزيادة 
رأس مال البنك بقيمه االرباح المحتجزه 650 مليون جم، وحدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 10 مليار جم، وحدد رأس مال البنك المصدر 
النحو  البنك علي  الواحد وأصبح هيكل مساهمي  500 562 ألف سهم بقيمة 4 جنيه مصرى للسهم  2.250 مليار جم موزعا علي  بمبلغ 

التالي:

985 499 562  سهمشركة مصر المالية لإلستثمارات

8 أسهم بنك مصر 

7 أسهم شركة مصر ابو ظبي لالستثمارات العقارية

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.

العامة  الهيئة  من  المعتمدة  ش.م.م«  لالستثمارات  المالية  »مصر  لشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  قررت   2019 ديسمبر   19 بتاريخ 
الى »شركة مصر  الشركة  تغيير اسم  تم  بأنه قد   2020 20 فبراير  بتاريخ  التجارى  السجل  بالتأشير في   2020 11 فبراير  بتاريخ  المالية  للرقابة 

كابيتال ش.م.م« وذلك دون أي تغير في بيانات أخرى.

بتاريخ 2019/09/22 وافق البنك المركزى المصرى على تعديل المادة )6( من النظام األساسى لبنك القاهرة والمتعلقة بزيادة رأس المال  
المصدر وهيكل المساهمين.

بتاريخ 2019/09/22 إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة وقد وافقت على زيادة رأسمال البنك المصدر بمبلغ وقدره 3 مليار 
جنيه )ثالثة مليار جنيه مصري( ليرتفع من 2.250 مليار جنيه مصري إلى 5.250 مليار جنيه مصري يكتتب بنك مصر في كامل قيمة الزيادة, 

وكذا تعديل نص المادة السادسة من النظام األساسى للبنك وفقًا لما يلى:

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 10 مليار جنيه مصري, وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 5.250 مليار جنيه مصري موزعًا على 
1.312.500 ألف سهم بقيمة إسميه أربعة جنيهات مصرية للسهم الواحد وهيكل مساهمى البنك على النحو التالى:

008 000 750 سهم بنك مصر 

985 499 562 سهمشركة مصر كابيتال

7 أسهم شركة مصر ابو ظبي لالستثمارات العقارية

وقد تم التأشير في السجل التجاري بزيادة رأس المال بتاريخ 2020/02/02.

بتاريخ 2020/10/4 تم تعديل نص المادة السادسة من النظام األساسى للبنك في صحيفة اإلستمار وفقا لما يلى:
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حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 10 مليار جنيه مصري, وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 5.250 مليار جنيه مصري موزعًا على 
2.625.000 ألف سهم بقيمة إسميه جنيهان مصريان للسهم الواحد وهيكل مساهمى البنك على النحو التالى:

القيمة اإلسمية بالجنيه المصريعدد االسهماالسـم
1,500,000,0163,000,000,032بنك مصر 

1,124,999,9702,249,999,940شركة مصر كابيتال

1428شركة مصر ابو ظبي لالستثمارات العقارية

2,625,000,0005,250,000,000اإلجمالي

إعتمد مجلس إدارة البنك إصدار القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بتاريخ 2021/03/04.

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
يتم إعداد القوائم المالية المستقلة وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس اإلعتراف والقياس المعتمدة من مجلس 
ادارة البنك المركزي المصرى بتاريخ 16 ديسمبر2008 مع إضافة متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( »االدوات المالية« طبقا 
للبنوك  المالية  القوائم  النهائية إلعداد  التعليمات  بشأنها  والصادر   2018 يناير   28 بتاريخ  المصري  المركزي  البنك  الصادرة عن  للتعليمات 
وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( بتاريخ 26 فبراير 2019، وقد تم اعداد هذه القوائم المالية المستقلة للبنك طبقًا 

ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة.

قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( » األدوات المالية » إعتبارًا من 1 يناير 2019 وفقًا لتعليمات البنك المركزي وتم 
في  باالنخفاض  المرتبطة  الهامة  والتقديرات  االحكام  عن  االفصاح  وكذا  الجديدة  المتطلبات  لتلك  المحاسبية  السياسات  عن  اإلفصاح 

القيمة في إيضاحات إدارة المخاطر المالية .

غير  و  مباشرة  بصورة   ، فيها  للبنك  التي  الشركات  وهى  المجمعة   المالية  القوائم  في  كلًيا  تجميًعا  التابعة  الشركات  تجميع  تم  وقد 
والتشغيلية  المالية  السياسات  على  السيطرة  على  القدرة  لديه  أو  التصويت  حقوق  نصف  من  أكثر   ، تابعة  شركات  خالل  من  مباشرة 

للشركة التابعة بصرف النظر عن نوعية النشاط .

خسائر  ناقًصا  بالتكلفة  محاسبًيا  ومعالجتها  للبنك  المستقلة  المالية  القوائم  في  وشقيقة  تابعة  شركات  في  االستثمارات  عرض  ويتم 
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.

وقد كان يتم إعداد القوائم المالية للبنك حتى 31 ديسمبر 2018 بإستخدام قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس اإلعتراف 
والقياس المعتمدة من مجلس ادارة البنك المركزي المصرى بتاريخ 16 ديسمبر2008, وإعتبارًا من 1 يناير 2019 وبناءًا على صدور تعليمات 
 26 بتاريخ  المالية«  )9( »األدوات  المالية  للتقارير  الدولى  المعيار  للبنوك وفقًا لمتطلبات  المالية  القوائم  المصرى إلعداد  المركزى  البنك 

فبراير 2019 فقد قام البنك بتعديل بعض السياسات المحاسبية لتتماشى مع تلك التعليمات.

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 
المجمعة  المالية  القوائم  المستثمر فيها, هذا وتقدم  الشركات  نتائج أعمال وصافى أصول  الملكية وليس على أساس  المباشرة فى 
تفهمًا أشمل للمركز المالى ونتائج األعمال والتدفقات النقدية المجمعة للبنك وشركاته التابعة )المجموعة( باإلضافة إلى حصة البنك 

في صافى أصول شركاته الشقيقة.

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

الوقت الحالى عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة على السيطرة على الشركة.

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

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. 

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

بالقيمة العادلة للمقابل فى تاريخ كل معاملة تبادل حتى التاريخ الذى تتحقق فيه تلك السيطرة.

ويتم المحاسبة الالحقة عن إستثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة فى القوائم المالية المستقلة بطريقة التكلفة. ووفقًا لهذه 
الطريقة تثبت 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.

التقارير القطاعية    3-2
يمثل قطاع النشاط مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة 
بيئة إقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها  أو خدمات داخل  الجغرافى بتقديم منتجات  القطاع  بقطاعات أنشطة أخرى. ويرتبط 

وتميزها عن تلك المرتبطة بقطاعات 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 الفترة المالية على أساس أسعار الصرف السارية فى 	 
تاريخ تنفيذ المعاملة.

أسعار 	  أساس  على  المالية  الفترة  نهاية  فى  األخرى  بالعمالت  النقدية  الطبيعة  ذات  واإللتزامات  األصول  أرصدة  ترجمة  إعادة  ويتم 
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 بالقيمة 	 
العادلة من خالل الدخل الشامل االخر )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 
إيرادات  بند  ضمن  الصرف  أسعار  تغير  عن  الناتجة  وبالفروق  المشابهه  واإليرادات  القروض  عائد  ضمن  الُمستهلكة  التكلفة  فى 
)مصروفات( تشغيل أخرى، ويتم اإلعتراف ضمن حقوق الملكية بفروق التغير فى القيمة العادلة )إحتياطى القيمة العادلة لإلستثمارات 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.
تتضمن فروق الترجمة الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية ضمن األرباح والخسائر الناتجة عن تغير القيمة العادلة مثل أدوات 	 

أدوات حقوق  الناتجة عن  الترجمه  بفروق  االعتراف  ويتم   ، والخسائر  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  بها  المحتفظ  الملكية  حقوق 
الملكية المصنفة استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ضمن إحتياطي القيمة العادلة فى حقوق الملكية.
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األصول وااللتزامات المالية  5-2
االعتراف والقياس االولى  1-5-2

يقوم البنك باالعتراف االولي باالصول وااللتزامات المالية في التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرف في الشروط التعاقدية لألداة المالية. 

األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  الحقًا  قياسها  يتم  ال  التي  لتلك  وبالنسبة  العادلة.  بالقيمة  أوليًا  المالى  األلتزام  أو  األصل  قياس  يتم 
والخسائر فإنها تقاس بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكلفة المعاملة التي ترتبط بشكل مباشر بعملية اإلقتناء أو اإلصدار.

التبويب  2-5-2
األصول المالية

عند اإلعتراف األولى يقوم البنك بتبويب األصول المالية إلى أصول مالية بالتكلفة المستهلكة، اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل 	 
قائمة الدخل الشامل االخر أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

يتم قياس االصل المالي بالتكلفة المستهلكة إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين ولم يكن قد تم تخصيصه بمعرفة ادارة البنك عند 	 
االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر:

ُيحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه فقط ھو االحتفاظ باألصل المالى لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.	 
ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعاقدية لألصل تتمثل فقط فى أصل مبلغ االداة 	 

المالية والعائد.
يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ولم يكن قد تم تخصيصها عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من 	 

خالل األرباح والخسائر اذا تم استيفاء كل من الشرطين التاليين:
ُيحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصل المالى.	 
ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعاقدية لألصل ال تتمثل فقط في أصل الدين والعائد.	 

يتم تبويب باقى األصول المالية األخرى كإستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.	 
باإلضافة إلى ذلك ، يمكن للبنك عند االعتراف األولي ،أن يخصص بشكل الرجعة فيه – أصال ماليًا على أنه ُيقاس بالقيمة العادلة من 	 

العادلة من خالل قائمة  بالقيمة  أو  بالتكلفة المستهلكة  التبويب كأصل مالى  بالرغم من إستيفائه لشروط  أو الخسائر،  خالل االرباح 
الدخل الشامل اآلخر، إذا كان القيام بذلك يمنع أو يقلص  -بشكل جوهري  -التضارب الذى قد ينشأ في القياس المحاسبي.

تقييم نموذج االعمال

يتم تصنيف وقياس كل من أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية على النحو التالى:	 

طرق القياس وفقًا لنماذج األعمالاألداة المالية

التكلفة المستهلكة
القيمة العادلة

من خالل األرباح أو الخسائرمن خالل الدخل الشامل االخر

المعاملة العادية ألدوات حقوق الملكيةخيار لمرة واحدة عند االعتراف األولىال ينطبقأدوات حقوق الملكية

نموذج األعمال لألصول المحتفظ بها أدوات الدين
وال يتم الرجوع فيهلتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

نموذج األعمال لألصول المحتفظ بها  
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

والبيع

نموذج األعمال لألصول المحتفظ بها 
للمتاجرة

يقوم البنك بإعداد وتوثيق واعتماد نموذج / نماذج االعمال )Business Models( بما يتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 
)9( وبما يعكس استراتيجية البنك الموضوعة إلدارة االصول المالية وتدفقاتها النقدية وفقًا لما يلى:

الخصائص األساسيةنموذج األعمالاالصل المالي

نموذج األعمال االصول المالية بالتكلفة المستهلكة
لألصول المالية 
المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية 
التعاقدية

االحتفاظ 	  هو  األعمال  نموذج  من  الهدف 
النقدية  التدفقات  لتحصيل  المالية  باألصول 
مبلغ  اصل  في  المتمثلة  التعاقدية 

االستثمار والعوائد.
بالنسبة 	  استثنائي  عرضي  حدث  هو  البيع 

لهدف هذا النموذج وبالشروط الواردة في 
في  تدهور  وجود  في  المتمثلة  المعيار 

القدرة االئتمانية لمصدر االداة المالية.
أقل مبيعات من حيث الدورية والقيمة.	 

واضحة 	  توثيق  بعملية  البنك  يقوم 
ومدي  بيع  عملية  كل  لمبررات  ومعتمدة 

توافقها مع متطلبات المعيار.

االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل  االخر

نموذج األعمال 
لألصول المالية المحتفظ بها لتحصيل 
التدفقات النقدية التعاقدية والبيع

كال من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 	 
والبيع يتكامالن لتحقيق هدف النموذج.

مبيعات مرتفعة )من حيث الدورية والقيمة( 	 
به  المحتفظ  أعمال  نموذج  مع  بالمقارنة 

لتحصيل التدفقات النقدية النعاقدية

االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح 
والخسائر

نماذج أعمال أخرى تتضمن (المتاجرة – إدارة 
األصول المالية على أساس القيمة العادلة 
– تعظيم التدفقات النقدية 
عن طريق البيع)

هدف نموذج األعمال ليس االحتفاظ باالصل 	 
المالي لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 
النقدية  التدفقات  لتحصيل  به  المحتفظ  أو 

التعاقدية والبيع.
حدث 	  التعاقدية  النقدية  التدفقات  تحصيل 

عرضي بالنسبة لهدف النموذج.
اساس 	  علي  بمعرفة  المالية  االصول  ادارة 

والخسائر  االرباح  خالل  من  العادلة  القيمة 
تالفيا للتضارب في القياس المحاسبي.

يقوم البنك بتقييم الهدف من نموذج االعمال على مستوى المحفظة التي يتم االحتفاظ باألصل المالى فيها باعتبار أن ذلك يعكس 	 
تقييم هدف نموذج  االعتبار عند  اخذها في  يتم  التي  المعلومات  بالمعلومات، وتتضمن  اإلدارة  امداد  العمل وطريقة  إدارة  طريقة 

االعمال ما يلي:

السياسات المعتمدة الموثقة وأهداف المحفظة وتطبيق هذه السياسات في الواقع العملي. وعلى وجه الخصوص ما إذا كانت 	 
تواريخ  لمقابلة  معين،  عائد  بمعدل  واالحتفاظ  لألصل  التعاقدية  النقدية  التدفقات  تحصيل  على  فقط  تركز  اإلدارة  استراتيجية 
بيع هذه  توليد تدفقات نقدية من خالل  أو  التي تمول هذه األصول  االلتزامات  تواريخ استحقاق  المالية مع  استحقاق األصول 

األصول.
كيفية تقييم والتقرير عن أداء المحفظة الي اإلدارة العليا.	 
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال بما في ذلك طبيعة األصول المالية المحتفظ بها ضمن ذلك النموذج وطريقة إدارة 	 

هذه المخاطر.
كيفية تحديد تقييم أداء مديري االعمال )القيمة العادلة، العائد على المحفظة، أو كالهما(. 	 
دورية وقيمة وتوقيت عمليات البيع في الفترات السابقة، وأسباب هذه العمليات، والتوقعات بشأن أنشطة البيع المستقبلية. 	 

تحقيق  لكيفية  تقييم شامل  ولكن كجزء من  االعتبار بشكل منعزل،  تؤخذ في  ال  البيع  انشطة  المعلومات عن  فان  ذلك  ومع 
هدف البنك من إدارة األصول المالية وكيفية توليد التدفقات النقدية. 

إن األصول المالية التي يحتفظ بها بغرض المتاجرة أو التى يتم ادارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها 	 
تدفقات  لتحصيل  أو  تعاقدية  نقدية  تدفقات  لتحصيل  بها  محتفظ  ليست  انها  حيث  والخسائر  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة 

نقدية تعاقدية وبيع اصول مالية معًا.
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تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل تمثل دفعات تقتصر فقط على أصل مبلغ االداة والعائد.  	 

ويعرف  االولي.  االعتراف  عند  المالي  لألصل  العادلة  القيمة  بانه  المالية  لالداة  األصلي  المبلغ  بتعريف  البنك  يقوم  التقييم  لغرض هذا 
العائد بأنه مقابل القيمة الزمنية للنقود والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي خالل فترة محددة من الزمن ومخاطر اإلقراض 

االساسية األخرى والتكاليف )مثل خطر السيولة والتكاليف اإلدارية( وكذلك هامش الربح.

ولتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل تتمثل فى دفعات تقتصر فقط على أصل االداة المالية والعائد، فإن البنك يأخذ 
مبلغ  أو  توقيت  تغير  قد  تعاقدية  شروط  يتضمن  المالي  األصل  كان  إذا  ما  تقييم  ذلك  ويشمل  لألداة.  التعاقدية  الشروط  اعتباره  في 

التدفقات النقدية التعاقدية مما يجعلها ال تقابل ذلك الشرط. وإلجراء ذلك التقييم يأخذ البنك في اعتباره ما يلي:

االحداث المحتملة التي قد تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية. 	 
خصائص الرافعة المالية )سعر العائد، اآلجال، نوع العملة ...(.	 
شروط السداد المعجل ومد األجل.	 
الشروط التي قد تحد من قدرة البنك على المطالبة بتدفقات نقدية من أصول معينة.	 
الخصائص التي قد تعدل مقابل القيمة الزمنية للنقود )إعادة  تحديد سعر العائد دوريا(.	 

االلتزامات المالية 

عند اإلعتراف األولى يقوم البنك بتبويب االلتزامات المالية إلى التزامات مالية بالتكلفة المستهلكة، والتزامات مالية بالقيمة العادلة 	 
من خالل األرباح والخسائر وذلك بناء علي هدف نموذج االعمال للبنك

لألداة 	  التعاقدية  الشروط  في  طرف  البنك  فيه  يصبح  الذي  التاريخ  في  العادلة  بالقيمة  المالية  االلتزامات  بكافة  أوليا  االعتراف  يتم 
المالية.

يتم قياس االلتزامات المالية المبوبة بالتكلفة المستهلكة الحقا علي اساس التكلفة المستهلكة وباستخدام طريقة العائد الفعلي.	 
يتم قياس االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر الحقًا بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة 	 

المتعلق بالتغير في درجة التصنيف االئتماني للبنك في قائمة الدخل الشامل اآلخر في حين يتم عرض المبلغ المتبقي من التغير في 
القيمة العادلة في قائمة االرباح و الخسائر.

االستبعاد  3-5-2
األصول المالية أ - 

يتم استبعاد األصل المالى عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي أو عندما 	 
المرتبطة  والمنافع  المخاطر  تحويل  بموجبها  يتم  معاملة  في  التعاقدية  النقدية  التدفقات  استالم  في  الحق  بتحويل  البنك  يقوم 

بالملكية بشكل جوهرى الى طرف آخر.
عند استبعاد أصل مالي يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة 	 

للجزء من األصل الذي تم استبعاده( ومجموع كال من المقابل المستلم )متضمنا أي أصل جديد تم الحصول علية مخصوما منة أي 
أرباح أو خسائر مجمعة سبق االعتراف بها ضمن إحتياطى القيمة العادلة لإلستثمارات المالية بالقيمة  التزام جديد تم تحمله( وأي 

العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر. 
أي أرباح او خسائر متراكمة تم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل االخر متعلقة باالستثمار في أدوات حقوق ملكية تم تخصيصها 	 

كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر، ال يتم االعتراف بها في األرباح والخسائر عند استبعاد ذلك األصل 
بحيث يتم تحويل الفروق التي تخصها مباشرة الى بند االرباح المحتجزة. وان أية حصة نشأت أو تم االحتفاظ بها من األصل المؤهل 

لالستبعاد )مستوفى شروط اإلستبعاد( فيتم االعتراف بها كأصل أو التزام منفصل.
عندما يدخل البنك في معامالت يقوم بموجبها بتحويل أصول سبق اإلعتراف بها في قائمة المركز المالي، ولكنة يحتفظ بكل أو 	 

بشكل جوهرى بمعظم المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل المحول أو جزء منه. ففي هذه األحوال، ال يتم استبعاد األصل المحول. 
األصل 	  بملكية  المرتبطة  والمنافع  المخاطر  بتحويل بشكل جوهرى كل  باالحتفاظ وال  البنك  يقوم فيها  ال  التي  للمعامالت  بالنسبة 

ويحتفظ بالسيطرة على األصل، يستمر البنك في االعتراف باألصل في حدود ارتباطه المستمر باألصل المالي، ويتحدد االرتباط المستمر 
للبنك باألصل المالي بمدى تعرض البنك للتغيرات في قيمة األصل المحول.

في بعض المعامالت يحتفظ البنك بالتزام خدمة األصل المحول مقابل عمولة، عندها يتم استبعاد األصل المحول إذا كان يفي بشروط 	 
االستبعاد. ويتم االعتراف بأصل او التزام لعقد الخدمة إذا كانت عمولة الخدمة أكبر من القدر المناسب )أصل( او اقل من القدر المناسب 

)إلتزام( لتأدية الخدمة.

االلتزامات المالية ب- 

يقوم البنك باستبعاد االلتزامات المالية عندما يتم التخلص من او الغاء او انتهاء مدته الواردة بالعقد.	 

التعديالت على األصول المالية وااللتزامات المالية  4-5-2
األصول المالية  أ- 

إذا تم تعديل شروط أصل مالي، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بشكل جوهري. وإذا كانت 	 
التدفقات النقدية مختلفة اختالفًا جوهريًا فان الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي تعتبر انتهت ومن ثم  
القيمة  الناتجة من تعديل  بالقيمة  العادلة واالعتراف  بالقيمة  المالي األصلي ويتم االعتراف بأصل مالي جديد  يتم استبعاد األصل 
للمقترض، فان  التعديل قد حدث بسبب صعوبات مالية  إذا كان هذا  اما  والخسائر.  األرباح  او خسائر ضمن  االجمالية كأرباح  الدفترية 

األرباح يتم تاجيلها وتعرض مع مجمع خسائر االضمحالل في حين يتم االعتراف بالخسائر في قائمة االرباح والخسائر.
عنه 	  ينتج  ال  التعديل  فان  جوهريًا،  مختلفة  ليست  المستهلكة  بالتكلفة  به  المعترف  المعدل  لألصل  النقدية  التدفقات  كانت  إذا 

استبعاد األصل المالي.

االلتزامات المالية  ب- 
يقوم البنك بتعديل التزام مالي عندما يتم تعديل شروطه وتكون التدفقات النقدية لاللتزام المعدل مختلفة اختالفا ًجوهريًا. في هذه 
الحالة يتم االعتراف بالتزام مالي جديد بناءًا على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام 

المالي القديم وااللتزام المالي الجديد بالشروط المعدلة ضمن قائمة األرباح والخسائر.

المقاصة بين االصول المالية وااللتزامات المالية
يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان للبنك حق قانوني قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها وكانت 

هناك النية إلجراء التسوية على أساس صافى المبالغ أو استالم األصل وتسوية االلتزام في آن واحد.

وتعرض بنود اتفاقيات شراء أذون خزانة مع االلتزام غير المتزامن بإعادة البيع واتفاقيات بيع أذون خزانة مع االلتزام غير المتزامن بإعادة 
الشراء على أساس الصافي بقائمة المركز المالى ضمن بند أرصدة مستحقة.

قياس القيمة العادلة  5-5-2

يحدد البنك القيمة العادلة علي اساس انها السعر الذى سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذى سيتم سداده لنقل إلتزام فى معاملة منظمة 	 
بين المشاركين فى السوق فى تاريخ القياس مع االخذ في االعتبار عند قياس القيمة العادلة خصائص األصل أو اإللتزام فى حال أخذ المشاركون 
فى السوق تلك الخصائص بعين االعتبار عند تسعير األصل و/أو اإللتزام فى تاريخ القياس حيث تشتمل هذه الخصائص علي حالة األصل وموقعه 

والقيود على بيع األصل أو استخدامه لكيفية نظر المشاركين فى السوق.
يستخدم البنك منهج السوق لتحديد القيمة العادلة لالصول وااللتزامات المالية باعتبار ان هذا المنهج يستخدم االسعار والمعلومات األخرى 	 

ذات الصلة الناجمة عن معامالت بالسوق تتضمن أصول أو التزامات أو مجموعة من األصول وااللتزامات، وتكون مطابقة أو قابلة للمقارنة. 
وبالتالي قد يستخدم البنك أساليب التقييم المتفقة مع منهج السوق مثل مضاعفات السوق المشتقة من مجموعات قابلة للمقارنة. وعندها 
يقتضي اختيار المضاعف المالئم من ضمن النطاق استخدام الحكم الشخصي مع األخذ في االعتبار العوامل الكمية والنوعية الخاصة 

بالقياس.
عندما ال يمكن االعتماد علي مدخل السوق في تحديد القيمة العادلة الصل مالي او التزام مالي، يستخدم البنك منهج الدخل في تحديد 	 

القيمة العادلة والذي بموجبه يتم تحويل المبالغ المستقبلية مثل التدفقات النقدية أو الدخل والمصروفات إلى مبلغ حالي )مخصوم( بحيث 
يعكس قياس القيمة العادلة توقعات السوق الحالية حول المبالغ المستقبلية.

عندما ال يمكن االعتماد علي مدخل السوق او منهج الدخل في تحديد القيمة العادلة الصل مالي او التزام مالي، يستخدم البنك منهج التكلفة 	 
في تحديد القيمة العادلة بحيث يعكس المبلغ الذي يتم طلبه حاليًا الستبدال االصل بحالته الراهنة )تكلفة االستبدال الحالية(، بحيث تعكس 
القيمة العادلة التكلفة التي يتحملها المشارك في السوق كمشترى من اقتناء أصل بديل له منفعة مماثلة حيث ان المشارك في السوق 

كمشترى لن يدفع في األصل أكثر من المبلغ الذي يستبدل به المنفعة لألصل.
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أساليب التقييم المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألداة المالية تتضمن:

األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المماثلة في أسواق نشطة.	 
عقود مبادلة أسعار الفائدة باحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بناءًا على منحنيات العوائد الملحوظة.	 
القيمة العادلة للعقود المستقبلية ألسعار العمالت باستخدام القيمة الحالية لقيمة التدفق النقدي المتوقع باستخدام سعر الصرف 	 

المستقبلي للعملة محل التعاقد.
تحليل التدفقات النقدية المخصومة في تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى.	 

أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية  6-2

ويتم 	  العادلة.  بقيمتها  الحقًا  قياسها  إعادة  ويتم  المشتقة،  عقد  في  الدخول  تاريخ  في  العادلة  بالقيمة  بالمشتقات  االعتراف  يتم 
الحصـول على القيمة العادلـة من األسعـار السوقية المعلنة في األسواق النشطة، أو المعامالت السوقية الحديثة، أو أساليب التقييم 
إذا كانت  المشتقات ضمن األصول  األحوال. وتظهر جميع  الخيارات، بحسب  المخصومة ونماذج تسعير  النقدية  التدفقات  مثل نماذج 

قيمتها العادلة موجبة، أو ضمن االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة سالبة.
الضمنية 	  المشتقات  عقد  تصنيف  يتم  وبالتالى  مالي  بأصل  مرتبطة  المشتقة  تكون  عندما  الضمنية  المشتقات  عقود  فصل  يتم  ال 

بالكامل مع األصل المالى المرتبط به.

تعتمد طريقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقة مخصصة أداة تغطية، وعلى 
طبيعة البند المغطى.ويقوم البنك بتخصيص بعض المشتقات على أنها أيًا مما يلى : 

1. تغطيات مخاطر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المعترف بها أو االرتباطات المؤكدة )تغطية القيمة العادلة(.
2.  تغطيات مخاطر تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة بدرجة كبيرة ُتنسب إلى أصل أو التزام معترف به، أو ُتنسب إلى معاملة متنبأ 

بها )تغطية التدفقات النقدية(.
3. تغطيات صافي االستثمار في عمليات أجنبية )تغطية صافي االستثمار(.

كادوات 	  عنها  للمحاسبة  المؤهلة  الشروط  فيها  توافرت  إذا  الغرض  لهذا  المخصصة  للمشتقات  التغطية  محاسبة  استخدام  يتم 
تغطية.

الخطر 	  إدارة  أهداف  وكذلك  التغطية،  وأدوات  المغطاة  البنود  بين  للعالقة  المستندى  بالتوثيق  المعاملة  نشأة  عند  البنك  يقوم 
واإلستراتيجية من الدخول في معامالت التغطية المختلفة.  ويقوم البنك أيضًا عند نشأة التغطية وبصفة مستمرة بالتوثيق المستندى 
لتقدير ما إذا كانت المشتقات المستخدمة في معامالت التغطية فعالة في مقابلة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 

للبند المغطى.

تغطية القيمة العادلة  1-6-2

يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر  بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة المؤهلة لتغطيات مخاطر تغير القيمة 	 
العادلة، وذلك مع أية تغيرات في القيمة العادلة المنسوبة لخطر األصل أو االلتزام المغطى.

يتم االعتراف بأثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود مبادالت سعر العائد والبنود المغطاة المتعلقة بها ضمن بند »صافي 	 
الدخل من العائد ». في حين يتم االعتراف بأثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود العملة المستقبلية ضمن بند »صافي دخل 

االدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .
يتم االعتراف بأثر عدم الفعالية فى كافة العقود والبنود الُمغطاة المتعلقة بها الواردة فى الفقرة السابقة ضمن بند » صافي دخل 	 

االدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر »
يتم 	  الذي  المغطى  للبند  الدفترية  القيمة  الذي تم على  التعديل  يتم استهالك  التغطية،  التغطية تفي بشروط محاسبة  ُتعد  لم  إذا 

المحاسبة عنه بطريقة التكلفة الُمستهلكة، وذلك بتحميله على األرباح والخسائر على مدار الفترة حتى االستحقاق. ويستمر االعتراف 
بحقوق الملكية بالتعديالت التي أجريت على القيمة الدفترية ألداة حقوق الملكية المغطاة حتى يتم استبعادها.

تغطية التدفقات النقدية  2-6-2

يتم االعتراف في قائمة الدخل الشامل االخر بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة المؤهلة لتغطيات 	 
 « بند  والخسائر ضمن  األرباح  الفعال في قائمة  بالجزء غير  المتعلقة  والخسائر  باألرباح  الفور  االعتراف على  ويتم  النقدية.  التدفقات 

صافي دخل االدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ».
يتم ترحيل المبالغ التي تراكمت في قائمة الدخل الشامل االخر إلى قائمة األرباح والخسائر  في نفس الفترات التي يكون للبند المغطى 	 

تأثير على األرباح أو الخسائر. وتؤخذ األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت العملة والخيارات إلى » صافي دخل االدوات 
المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ».

التي 	  الخسائر  أو  باألرباح  االعتراف  يستمر  التغطية،  بشروط محاسبة  تفي  التغطية  تعد  لم  إذا  أو  تغطية  أداة  ُتباع  أو  تستحق  عندما 
تراكمت في الدخل الشامل االخر في ذلك الوقت ضمن بنود الدخل الشامل االخر، ويتم االعتراف بها في قائمة األرباح والخسائر عندما 
يتم االعتراف في النهاية  بالمعاملة المتنبأ بها. أما إذا لم يعد من المتوقع أن تحدث المعاملة المتنبأ بها، عندئذ يتم ترحيل األرباح أو 

الخسائر التي تراكمت في الدخل الشامل االخر على الفور إلى قائمة األرباح والخسائر.

تغطية صافى االستثمار  3-6-2
يتم االعتراف ضمن قائمة الدخل الشامل االخر بالربح أو الخسارة من أداة التغطية المتعلقة بالجزء الفعال للتغطية، بينما يتم االعتراف 
بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال.  ويتم ترحيل األرباح أو الخسائر التي تراكمت في  في قائمة األرباح والخسائر على الفور 

قائمة الدخل الشامل االخر الي قائمة األرباح والخسائر عند استبعاد العمليات األجنبية.

المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية  4-6-2
يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر ضمن »صافي دخل االدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر« بالتغيرات في 
القيمة العادلة للمشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية، ويتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر »صافي الدخل من األدوات المالية 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر« وذلك باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم إدارتها 

باالرتباط مع األصول وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

صافى دخل االدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر  7-2
يمثل » صافي دخل االدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح » والخسائراألرباح والخسائر لألصول وااللتزامات بالقيمة العادلة من 
خالل االرباح والخسائر وتشتمل على التغييرات في القيمة العادلة سواء المحققة أو غير المحققة والفوائد وتوزيعات األسهم وفروق 

التغير في أسعار الصرف.

القروض والمديونيات  8-2
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 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر عند االعتراف األولى بها. 	 
األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره األصلي فيها ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة االئتمانية.	 
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إيرادات ومصروفات العائد   9-2
بإيرادات  المشابهة«  والتكاليف  الودائع  »تكلفة  أو  المشابهة«  واإليرادات  القروض  »عائد  بند  ضمن  الدخل  قائمة  فى  اإلعتراف  يتم 
أو  المتاجرة  المبوبة بغرض  تلك  )فيما عدا  العائد  المالية ذات  األدوات  الفعلى لجميع  العائد  بإستخدام طريقة معدل  العائد  ومصروفات 
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 
أو  المتوقع سدادها  المستقبلية  النقدية  التدفقات  الذى يستخدم لخصم  المعدل  الفعلى هو  العائد  المتعلقة بها. ومعدل  عمر األداة 
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 
أية  المعاملة  ، كما تتضمن تكلفة  الفعلى  العائد  تعتبر جزءًا من معدل  التى  العقد  بين أطراف  المقبوضة  أو  المدفوعة  األتعاب  كافة 
بعوائدها  اإلعتراف  يتم  ال  الحالة  بحسب  مضمحلة  أو  منتظمة  غير  كديون  المديونيات  أو  القروض  ُتَصَنف  وعندما  خصومات.  أو  عالوات 
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:- 

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

بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات ُيتبع األساس النقدى أيضًا حيث ُيعلى العائد المحسوب الحقًا وفقًا لشروط عقد الجدولة على 	 
القرض مقابل 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 
وسداد كامل الفوائد( دون العائد الُمهمش قبل الجدولة والذى ال ُيدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل الرصيد الذى يظهر بقائمة المركز 

المالى قبل الجدولة.

إيرادات األتعاب والعموالت  10-2
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 )2-9( 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 
أتعاب اإلستشارات اإلدارية والخدمات  بإيراد من  يتم اإلعتراف  المعنية. وعادًة ما  المعاملة  المنشآت – وذلك عند إستكمال  بيع  أو  إقتناء 
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  11-2
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  12-2
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.

اتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع واعادة الشراء  13-2
يتم عرض األدوات المالية الُمباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول مضافة الى أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى 

بالمركز المالى ويتم عرض االلتزام )اتفاقيات الشراء واعادة البيع( مخصومًا من أرصدة أذون الخزانة وأوراق

حكومية أخرى بالمركز المالى. ويتم االعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر اعادة الشراء على أنه عائد ُيستحق على مدار مدة االتفاقيات 
باستخدام طريقة معدل العائد الفعلى.



2 0 2 التقـــــريـــــــر الســـنـــــوي 0

بــــنـــــاةالتــــــــراثبــــنــــــاةالتــــــــراث 159160

اضمحالل األصول المالية  14-2
يتم اثبات خسائر االضمحالل عن الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التالية والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

والخسائر وهي:

األصول المالية التي تمثل أدوات دين. 	 
المديونيات المستحقة.	 
عقود الضمانات المالية.	 
ارتباطات القروض وارتباطات ادوات الدين المشابهة.	 

ال يتم اثبات خسائر اضمحالل في قيمة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.

أدوات الدين المتعلقة بمنتجات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر	 

يقوم البنك بتجميع ادوات الدين المتعلقة بمنتجات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر علي اساس مجموعات 
ذات مخاطر ائتمانية متشابهة علي اساس نوع المنتج المصرفي.

يقوم البنك بتصنيف ادوات الدين داخل مجموعة منتج التجزئة المصرفية او المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الي ثالث مراحل بناء 
علي المعايير الكمية والنوعية التالية: 

تصنيف 
االداة 

المالية
المرحلة الثالثةالمرحل الثانيةالمرحلة األولي

المحدد 
االساسي
(المعايير 

الكمية)

المحدد 
االضافي 

(المعايير 
النوعية)

المحدد االساسي 
المحدد االضافي (المعايير النوعية)(المعايير الكمية)

المحدد االساسي 
(المعايير الكمية)

المحدد االضافي 
(المعايير النوعية)

ادوات مالية 
منخفضة 
المخاطر 

االئتمانية

ال توجد 
متأخرات

تدخل في 
نطاق المخاطر 

المقبولة

ادوات مالية 
حدث بشانها 

زيادة جوهرية 
في المخاطر 

االئتمان

تاخيرخالل 30 يوم 
من تاريخ استحقاق 
االقساط التعاقدية.

إذا واجه المقترض واحدا أو أكثر من األحداث 
التالية :

تقدم المقترض بطلب لتحويل السداد 	 
قصير االجل الى طويل االجل نتيجة 

تأثيرات سلبية متعلقة بالتدفقات 
النقدية للمقترض .

إلغاء البنك أحد التسهيالت المباشرة 	 
من جانب البنك بسبب ارتفاع المخاطر 

االئتمانية للمقترض .
تمديد المهلة الممنوحة للسداد بناء 	 

على طلب المقترض.
متأخرات سابقة متكررة خالل ال 12 	 

شهرا السابقة.
تغيرات اقتصادية مستقبلية سلبية 	 

تؤثر على التدفقات النقدية 
المستقبلية للمقترض

ادوات مالية 
مضمحلة

عندما-يتأخر 
المقترض-أكثر من 
90 يوما عن 
سداد-اقساطه 
التعاقدية

اليوجد

ادوات الدين المتعلقة بالمؤسسات والمشروعات المتوسطة	 
يقوم البنك بتجميع ادوات الدين المتعلقة بالمؤسسات والمشروعات المتوسطة علي اساس مجموعات ذات مخاطر ائتمانية متشابهة 

.)ORR( علي اساس وحدة العميل المقترض

يقوم البنك بتصنيف العمالء داخل كل مجموعة الي ثالث مراحل بناء علي المعايير الكمية والنوعية التالية:

تصنيف 
االداة 

المالية
المرحلة الثالثةالمرحل الثانيةالمرحلة األولي

المحدد 
االساسي
(المعايير 

الكمية)

المحدد 
االضافي 

(المعايير 
النوعية)

المحدد 
االساسي 
(المعايير 

الكمية)
المحدد االضافي (المعايير 

النوعية)

المحدد 
االساسي 
(المعايير 
المحدد االضافي (المعايير النوعية)الكمية)

ادوات مالية 
منخفضة 
المخاطر 

االئتمانية

ال توجد 
متاخرات

تدخل في 
نطاق 

المخاطر 
المقبولة

ادوات مالية 
حدث بشانها 

زيادة 
جوهرية في 

المخاطر 
االئتمان

تاخير خالل 
50 يوم من 

تاريخ 
استحقاق 

االقساط 
التعاقدية.  

إذا كان المقتــرض على قائمة 
المتابعــة و/ أو األداة المالية 

واجهت واحدا أو أكثر من 
األحداث التالية:

زيادة كبيرة بسعر العائد 	 
علي االصل المالى كنتيجة 

لزيادة المخاطر االئتمانية.
تغييرات سلبية جوهرية في 	 

النشاط والظروف المالية أو 
االقتصادية التي يعمل فيها 

المقترض.
طلب إعادة الجدولة.	 
تغييرات سلبية جوهرية في 	 

نتائج التشغيل الفعلية أو 
المتوقعة او التدفقات 

النقدية .
اقتصادية 	  تغييرات 

مستقبلية سلبية تؤثر على 
النقدية  التدفقات 

للمقترض. المستقبلية 
العالمات المبكرة لمشاكل 	 

النقدي/السيولة  التدفق 
مثل التأخير في خدمة 

الدائنين/القروض 
التجارية.

ادوات مالية 
مضمحلة

عندما يتأخر 
المقترض 

أكثر من 90 
يوما عن 

سداد 
اقساطه 

التعاقدية

عندمــا يعجــز المقترض عن تلبية واحد او اكثر من 
المعايير التالية، مما يشــير إلى أن المقترض 

يواجه صعوبة مالية كبيرة. 
وفاة أو عجز المقترض.	 
تعثر المقترض ماليًا.	 
الشروع في جدولة نتيجة تدهور القدرة 	 

للمقترض. االئتمانية 
عدم االلتزام بالتعهدات المالية. 	 
اختفاء السوق النشط لألصل المالي او احد 	 

االدوات المالية للمقترض بسبب صعوبات 
مالية. 

منح المقرضين امتيازات تتعلق بصعوبة 	 
مالية للمقترض ما كانت تمنح في الظروف 

العادية. 
احتمال أن يدخل المقترض في مرحلة 	 

اإلفالس او اعادة الهيكلة نتيجة صعوبات 
مالية.

إذا تم شراء أصول المقترض المالية بخصم 	 
كبير يعكس خسائر االئتمان المتكبدة. 

يتم تصنيف االصول المالية التى انشأها او اقتناها البنك وتتضمن معدل مرتفع من خطر االئتمان عن معدالت البنك لالصول المالية 	 
منخفضة المخاطر عند االعتراف االولى بالمرحلة الثانية مباشرة.
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قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  1-14-2
والمؤسسات  لألفراد  المالية  االصول  لجميع  المحفظة  مستوى  على  سنوي  ربع  أساس  على  الدين  ادوات  محافظ  بتقييم  البنك  يقوم 
ضمن  المصنفة  للمؤسسات  المالية  باالصول  يتعلق  فيما  دوري  اساس  وعلي  الصغر  والمتناهية  والمتوسطة  الصغيرة  والمشروعات 
قائمة المتابعة بهدف مراقبة خطر االئتمان المتعلق بها ، كما يتم هذا التقييم على مستوى الطرف المقابل على أساس دوري، و يتم 

مراجعة ومراقبة المعايير المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في خطر االئتمان دوريا من قبل ادارة المخاطر االئتمانية.

يقوم البنك في تاريخ القوائم المالية بتقدير مخصص خسائر االضمحالل لالداه المالية بقيمة مساوية للخسائر االئتمانية المتوقعة على 
االئتمانية  للخسائر  بقيمة مساوية  االضمحالل فيها  تقدير مخصص خسائر  يتم  والتي  التالية  الحاالت  المالية فيما عدا  األداة  مدى عمر 

المتوقعة على مدى أثني عشر شهرا:

اداه دين تم تحديدها على انها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ القوائم المالية )ادوات الدين بالمرحلة االولي(.  )1
الدين  )ادوات  األولى  االعتراف  منذ  جوهري  بشكل  زادت  قد  التقرير  تاريخ  في  االئتمانية  المخاطر  تكن  لم  أخرى  مالية  2(  أدوات  

بالمرحلة االولي(.

يعتبر البنك الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير احتمالي مرجح للخسائر االئتمانية المتوقعة، والتي يتم قياسها كما يلي:

تقاس خسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالية بالمرحلة االولي علي اساس القيمة الحالية إلجمالى العجزالنقدي المحسوب علي 	 
اساس معدالت احتماالت االخفاق التاريخية المعدلة بتوقعات متوسط سيناريوهات مؤشرات االقتصاد الكلية  لمدة اثني عشر شهرا 
مستقبلية مضروبة في القيمة عند االخفاق مع االخذ في االعتبار الترجيح بمعدالت االسترداد المتوقعة عند حساب معدل الخسارة 
وذلك لكل مجموعة من ادوات الدين ذات المخاطر االئتمانية المتشابهة. ونظرا ألن الخسائر االئتمانية المتوقعة تأخذ في الحسبان 
مبلغ وتوقيت الدفعات ،فإن الخسائر االئتمانية تنشأ حتى إذا كانت المنشأة تتوقع أن يتم السداد بالكامل ولكن في وقت الحق بعد أن 
يصبح الدين واجب السداد بموجب الشروط التعاقدية.وتعتبر الخسائراالئتمانية المتوقعة على مدى أثني عشر شهرا جزء من الخسائر 
االئتمانية المتوقعة علي مدار حياة االصل والتي تنتج عن أحداث التعثر في السداد ألداة مالية والمحتملة خالل أثني عشر شهرا بعد 

تاريخ القوائم المالية.
تقاس خسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالية بالمرحلة الثانية علي اساس القيمة الحالية إلجمالى العجزالنقدي المحسوب علي 	 

اساس معدالت احتماالت االخفاق التاريخية المعدلة بتوقعات متوسط سيناريوهات مؤشرات االقتصاد الكلية  لمدة حياة االصل المالي 
مضروبة في القيمة عند االخفاق مع االخذ في االعتبار الترجيح بمعدالت االسترداد المتوقعة عند حساب معدل الخسارة وذلك لكل 

مجموعة من ادوات الدين ذات المخاطر االئتمانية المتشابهة.
األصول المالية المضمحلة ائتمانيا في تاريخ القوائم المالية تقاس بالفرق بين إجمالي المبلغ الدفتري لألصل والقيمة الحالية للتدفقات 	 

النقدية المستقبلية المتوقعة.
يقوم البنك عند حساب معدالت الخسارة االخد في االعتبار معدالت االسترداد المتوقعة من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة 	 

سواء من الضمانات النقدية والعينية او معدالت السداد التاريخية او المستقبلية المتوقعة وذلك علي النحو التالي: 
النقدية وما في حكمها المتمثلة 	  الديون المصنفة ضمن المرحلة االولي يتم االعتداد فقط بقيمة الضمانات  بالنسبة الدوات 

في النقدية واالدوات المالية االخري التي يمكن تحويلها الي نقدية بسهولة في مدي زمني قصير
 )3 شهور او اقل( وبدون ان يحدث تغير )خسارة( قي قيمتها نتيجة مخاطر االئتمان وذلك بعد خصم نسبة 10% مقابل الظروف 	 

غير المتوقعة.
بالنسبة الدوات الديون المصنفة ضمن كال من المرحلة الثانية او الثالثة يتم االعتداد فقط بانواع الضمانات طبقا للقواعد الصادرة 	 

حساب  يتم  حين  في  المخصصات  وتكوين  للعمالء  االئتمانية  الجدارة  تحديد  بشأن   2005/5/24 في  المصري  المركزي  البنك  عن 
البنك  للبنوك واسس االعتراف والقياس الصادرة عن  المالية  القوائم  قيمة تلك الضمانات طبقا لما وارد بقواعد اعداد وتصوير 
النقدية  للتدفقات  الحالية  النقدية وللقيمة  20% للضمانات  10% و  16 ديسمبر 2008 وذلك بعد خصم نسبة  المركزي المصري في 

المستقبلية للضمانات العينية المعتد بها علي التوالي.
بالنسبة الدوات الدين المحتفظ بها لدى البنوك التي تعمل خارج مصر، يتم تحديد معدالت احتماالت االخفاق علي اساس التصنيف 	 

االئتماني للمركز الرئيسي للبنك الذي يعمل خارج مصر وبما ال يزيد عن التصنيف االئتماني لدولة المركز الرئيسي ومع مراعاة 
التعليمات الصادرة عن البنك المركزى بشأن مخاطر الدول، ويحتسب معدل الخسارة بواقع %45.

بالنسبة الدوات المحتفظ بها لدي البنــــوك التي تعمل داخل مصر، يتم حساب معدالت احتماالت االخفاق علي اساس تصنيف 	 
البنك من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الخارجية وتعامل فروع البنوك المصرية بالخارج معاملة المركز الرئيسى ، كما تعامل 

فروع البنوك االجنبية التي تعمل داخل مصر معاملة المركز الرئيسي لها، ويحتسب معدل الخسارة بواقع %45.
الجهة 	  تصنيف  اساس  علي  االخفاق  احتماالت  معدالت  حساب  يتم  البنوك،  بخالف  الجهات  تصدرها  التي  الدين  الدوات  بالنسبة 

المصدرة لالداة المالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الخارجية وبما ال يزيد عن التصنيف االئتماني لدولة الجهة المصدرة 
في حالة الجهات الخارجية، ويحتسب معدل الخسارة بواقع %45 .

يتم خصم مخصص االضمحالل الخاص باألصول المالية المعترف بها بالمركز المالي من قيمة ذات االصول المالية عند تصوير 	 
المالية  الضمانات  وعقود  القروض  بارتباطات  المتعلق  االضمحالل  بمخصص  االعتراف  يتم  حين  في  المالي،  المركز  قائمة 

وااللتزامات العرضية ضمن بند المخصصات األخرى بالتزامات المركز المالي.
المتوقع 	  الدفعات  بين  الفرق  اساس  علي  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  بتقدير  البنك  يقوم  المالية  الضمانات  لعقود  بالنسبة 

سدادها لحامل الضمانة مخصوما منها اي مبالغ أخرى يتوقع البنك استردادها.

الترقى من المرحلة الثانية الى المرحلة االولى
الخاصة  والنوعية  الكمية  العناصر  كافة  استيفاء  بعد  اال   االولي  المرحلة  الي  الثانية  المرحلة  من  المالى  االصل  بنقل  البنك  يقوم  ال 
او تزيد عن كامل قيمة االقساط المستحقة لالصل  المالى اصبحت تساوي  النقدية من االصل  بالمرحلة االولي وان اجمالي المتحصالت 

المالى – ان وجدت -  والعوائد  المستحقة ومضي ثالثة اشهر متصلة من االستمرار في استيفاء الشروط. 

الترقي من المرحلة الثالثة الي المرحلة الثانية 
يتعين أال يتم نقل األصل المالى من المرحلة  الثالثة  الي المرحلة الثانية إال بعد إستيفاء كافة الشروط التالية:

استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية.  )1
سداد 25% من ارصدة االصل المالى  المستحقة بعد سداد العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة – حسب االحوال.  )2

االنتظام في السداد لمدة 12 شهرا علي االقل.  )3

فترة االعتراف باالصل المالى ضمن الفئة االخيرة من المرحلة الثانية
 ال تزيد فترة االعتراف )تصنيف( االصل المالي داخل الفئة االخيرة من المرحلة الثانية مدة تسعة اشهر من تاريخ تحويلها لتلك المرحلة. 

األصول المالية المعاد هيكلتها:  2-14-2
المالية  الصعوبات  بسبب  حالى  مالى  أصل  محل  جديد  مالى  أصل  إحالل  او  تعديلها  او  مالي  أصل  شروط  بشأن  التفاوض  إعادة  تم  إذا 

للمقترض فإنه يتم اجراء تقييم ما إذا كان ينبغي إستبعاد األصل المالي من الدفاتر وتقاس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:

إذا كانت إعادة الهيكلة لن تؤدى الى إستبعاد األصل الحالي فإنه يتم استخدام التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل المالى 	 
المعدل عند احتساب العجز النقدي في األصل الحالى.  ويتم حساب خسائر االئتمان المتوقعة على عمر االداة.

إذا كانت إعادة الهيكلة ستؤدي إلى إستبعاد األصل الحالي، فإن القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد يتم معالجتها كتدفقات نقدية 	 
نهائية من األصل المالى الحالي وذلك عند إستبعاده . ويتم استخدام هذه القيمة في حساب العجز النقدي من األصل المالى الحالي 
والتي تم خصمها من التاريخ المتوقع الستبعاد األصل حتى تاريخ القوائم المالية باستخدام معدل الفائدة الفعال األصلي لألصل المالى 

الحالى.
عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي	 

يتم عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة فى قائمة المركز المالى كما يلى:-

االصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصول.	 
ارتباطات عن القروض وعقود الضمانات المالية: بصفة عامة، كمخصص.	 
للبنك تحدید الخسائر 	  الحد المسموح به لتلك االداه، وال یمکن  المالية کل من المستخدم وغیر المستخدم من  عندما تتضمن األداة 

االئتمانية المتوقعة للجزء غير المستخدم بشکل منفصل ، يقوم البنك بعرض مخصص خسارة مجتمعة للمستخدم وغير المستخدم 
ويتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للمستخدم و يتم عرض أي زيادة في مخصص الخسارة على إجمالي 

مبلغ المستخدم كمخصص للجزء غير المستخدم. 
أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ال يتم اثبات مخصص اضمحالل فى قائمة المركز المالي وذلك الن القيمة 	 

الدفترية لتلك االصول هي قيمتها العادلة. ومع ذلك، يتم االفصاح عن مخصص االضمحالل ويتم االعتراف به في احتياطي القيمة 
العادلة.
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اعدام الديون  3-14-2
يتم اعدام الديون )إما جزئيا أو كليا( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي إلسترداد تلك الديون. وبصفه عامة عندما يقوم البنك بتحديد ان 
المقترض ال يملك اصول او موارد او مصادر الدخل التي يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لتسديد المديونيات التي سوف يتم اعدامها 
ومع ذلك، فإن االصول المالیة المعدومة قد تظل خاضعة للمتابعة في ضوء االجراءات التي يقوم بها البنك السترداد المبالغ المستحقة. 
ويتم  الخصم علي حساب مخصص االضمحالل بالديون التي يتم اعدامها سواء كان مكونا لها مخصص ام ال، ويتم االضافة الي مخصص 

االضمحالل بأى متحصالت عن قروض سبق إعدامها.

األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة  4-14-2
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 األحداث التى وقعت بعد اإلعتراف األولى لألصل )حدث الخسارة Loss Event( وكان حدث الخسارة 

يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل المالى )أو 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 
اإلنخفاض لكل  تحديد هذا  إمكانية  الرغم من عدم  بها على  األولى  اإلعتراف  المجموعة منذ  المتوقعه من هذه  المستقبلية  النقدية 

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 	 

التى يتم حساب خسائر إضمحالل لها على  إلى المجموعة  الدراسة وجود خسائر إضمحالل فى قيمة األصل عندئٍذ ال يتم ضمه  عن 
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 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 )اإللتزامات العرضية( – 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 
األرباح  على  خصمًا  الملكية  حقوق  ضمن  البنكية  للمخاطر  عام  كإحتياطى  الزيادة  تجنيب  يتم  للبنك  المالية  القوائم  إعداد  ألغراض 
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 )33-أ( الحركة على حساب إحتياطى المخاطر البنكية العام خالل السنة المالية.
وإذا كان القرض أو اإلستثمار محتفظ به حتى تاريخ اإلستحقاق ويحمل معدل عائد متغير، عندئٍذ يكون سعر الخصم المستخدم لقياس 	 

تحديد وجود دليل موضوعى على إضمحالل األصل. ولألغراض  تاريخ  للعقد فى  الفعلى وفقًا  العائد  أية خسائر إضمحالل هو معدل 
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.

الخطر 	  خصائص  حيث  من  متشابهة  مجموعات  فى  المالية  األصول  تجميع  يتم  إجمالى،  مستوى  على  اإلضمحالل  تقدير  وألغراض 
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 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.
يتم خصم مخصص اإلضمحالل الخاص باألصول المالية المعترف بها بالمركز المالى من قيمة ذات األصول المالية بالتكلفة المستهلكة 	 

عند تصوير قائمة المركز المالى، فى حين يتم اإلعتراف بمخصص اإلضمحالل المتعلق بإرتباطات القروض وعقود الضمانات المالية 
واإللتزامات العرضية ضمن بند المخصصات األخرى بإلتزامات المركز المالى.

اإلستثمارات العقارية   15-2

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

بالنسبة لألصول الثابتة المماثلة.

األصول غير الملموسة (برامج الحاسب اإللى)  16-2

يتم اإلعتراف بالتكاليف المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسب اآللى كمصروف فى قائمة الدخل عند تكبدها. ويتم اإلعتراف كأصل 	 
غير ملموس 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

القيمة 	  ضمن  الالحقة  بالنفقات  اإلعتراف  ويتم  الثابتة.  األصول  بنود  بإقتناء  مباشرًة  المرتبطة  النفقات  التاريخية  التكلفة  وتتضمن 
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:

إضافات أصول ثابتة بداية من تاريخ 2019/11/24 بمعدالت اإلهالك األتيه:-

إضافات أصول ثابتة بداية من تاريخ 2019/11/24 بمعدالت اإلهالك األتيه:-

50 سنة%2  20سنة5%المباني واالنشاءات

 5سنوات20%أثاث مكتبى وخزائن

 5سنوات20%آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييف 

5 سنوات%20 4سنوات25%وسائل نقل

 5سنوات20%أجهزة الحاسب اآللى / نظم آلية متكاملة

6 سنوات%16.7 3سنوات33.3%تجهيزات وتركيبات

6 سنوات%16.7 3سنوات33.3%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.  
أرباح 	  تحديد  ويتم  أعلى،  أيهما  األصل  إستخدام  من  المتوقعة  القيمة  أو  لألصل  البيعية  القيمة  صافى  اإلستردادية  القيمة  وتمثل 

إيرادات  ضمن  )الخسائر(  األرباح  إدراج  ويتم  الدفترية.  بالقيمة  المتحصالت  صافى  بمقارنة  الثابتة  األصول  من  اإلستبعادات  وخسائر 
)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 فى ذلك الضرائب المسددة بالزيادة )مستبعدًا منها اإللتزامات الضريبية( ، والدفعات المسددة مقدمًا تحت

حساب شراء أصول ثابتة، والرصيد المؤجل لخسائر اليوم األول الذى لم يتم إستهالكه بعد ، واألصول المتداولة وغير المتداولة التي آلت 	 
للبنك وفاًء لديون 

والتأمينات والُعهد ، والسبائك الذهبية ، والعمالت التذكارية ، والحسابات تحت التسوية المدينة ، واألرصدة التى ال يتم تبويبها ضمن أى 	 
من األصول المحددة.

تلك 	  أدلة موضوعية على حدوث خسائر إضمحالل فى قيمة  حالة وجود  ، وفى  بالتكلفة  األخرى  األصول  ويتم قياس معظم عناصر 
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:

البنوك 	  ُيحظر على  بالقانون رقم 88 لسنة 2003  الصادر  والنقد  المصرفى  المركزى والجهاز  البنك  60 من قانون  المادة  وفقًا ألحكام 
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 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 

للبيع حسب الحالة. وعلى ذلك تطبق األسس الخاصة بقياس األصول الثابتة أو اإلستثمارات العقارية أو األسهم والسندات على األصول 	 
التى آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون وصنفت ضمن أى من هذه البنود. أما بالنسبة لألصول األخرى التى لم تدخل ضمن أى من هذه 
البنك المعتمدين -  التصنيفات وأعتبرت أصوال أخرى متاحة للبيع فيتم قياسها بالتكلفة أو القيمة العادلة المحددة بمعرفة خبراء 
إيرادات  بند  ضمن  الدخل  بقائمة  األصول  هذه  تقييم  عن  الناتجة  بالفروق  اإلعتراف  ويتم  أقل  أيهما   - البيع  تكاليف  منها  مخصومًا 
يتم  لم  القانون. وإذا  المحددة وفقًا ألحكام  الزمنية  المدة  تلك األصول خالل  التخلص من  يراعى  أن  ، على  أخرى  )مصروفات( تشغيل 
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. 
القيمة اإلستردادية. وتمثل  الدفترية لألصل عن  القيمة  به  تزيد  الذى  بالمبلغ  ويتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيمة األصل 
القيمة اإلستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة اإلستخدامية من إستخدام األصل أيهما أعلى. وألغراض تقدير اإلضمحالل، 
كان  إذا  ما  لبحث  إضمحالل فى قيمتها  وجد  التي  المالية  غير  األصول  ويتم مراجعة  نقد ممكنة.  توليد  وحدة  بأصغر  األصل  إلحاق  يتم 

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:

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

فى قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.

التأجير  2-20-2
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.
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النقدية وما فى حكمها    21-2
تاريخ  من  أشهر  ثالثة  إستحقاقاتها  تتجاوز  ال  التى  األرصدة  حكمها  فى  وما  النقدية  تتضمن  النقدية،  التدفقات  قائمة  عرض  ألغراض 
الخزانة  وأذون  البنوك،  لدى  واألرصدة  االلزامى،  اإلحتياطى  نسب  إطار  خارج  المركزية  البنوك  لدى  واألرصدة  النقدية،  وتتضمن  اإلقتناء، 

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.

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. 

العميل عندما  البنك أن يقوم بتسديدات معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة َتحملها بسبب عدم وفاء  العقود من  وتتطلب تلك 
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 
الضمانة  ناتج عن  إلتزام  أى  لتسوية  المطلوبة  للمدفوعات  تقدير  أو أفضل  الضمانة(  الثابت على مدار عمر  القسط  الدخل بطريقة  قائمة 
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

إذا  التأمينات االجتماعية، واإلجازات السنوية المدفوعة والمكافآت  تتمثل مزايا العاملين قصيرة األجل فى األجور والمرتبات واشتراكات 
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:

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

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

ج - التاريخ الذي سيتم فيه تطبيق النظام، ويجب أن يبدأ التطبيق في أسرع وقت ممكن، كما يجب أن تكون الفترة الزمنية الستكمال 
التنفيذ بالقدر الذي 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 
 .)Unit Credit Projected Method( إكتوارى مستقل بإستخدام 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 
المالية  السنة  نهاية  فى  المحددة  المزايا  إلتزامات  قيمة  من   %10 أو  النظام  أصول  قيمة  من   %10 عن  تزيد  التى  و)الخسائر(  االرباح  تلك 
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.

مزايا المعاش  4-24-2
تتمثل مزايا المعاش فى حصة البنك فى التأمينات االجتماعية لموظفيه والتى يقوم بسدادها للهيئة العامة للتامينات اإلجتماعية طبقًا 
لقانون التأمين االجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديالته. يقوم البنك بسداد حصته إلى الهيئة العامة للتامينات اإلجتماعية عن كل فترة 
ويتم تحميل تلك الحصة على 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 
أن تتحقق منه منفعة  المتوقع  الذى من غير  بالجزء  المؤجلة  الضريبية  باألصل. ويتم تخفيض قيمة األصول  اإلنتفاع  يمكن من خاللها 
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 
بالتكلفة الُمستهلكة، ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين صافى المتحصالت وبين القيمة التى  على القرض. وتقاس القروض الحقًا 

سيتم الوفاء بها على مدار فترة اإلقتراض بإستخدام طريقة معدل العائد الفعلى.
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رأس المـال   27-2
أسهم رأس المال وتكلفتها  1-27-2

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

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 
األساسى  النظام  بموجب  المقررة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومكافأة  األرباح  فى  العاملين  حصة  التوزيعات  تلك  وتشمل  التوزيعات.  هذه 

والقانون. وال يعترف بأى إلتزام على البنك تجاه العاملين وأعضاء مجلس اإلدارة فى األرباح المحتجزة إال عندما يتقرر توزيعها.

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

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

إستحقاقها.

أرقام المقارنة  30-2
تم إعادة تبويب عناصر األصول واإللتزامات بأرقام المقارنة لتتسق مع أسلوب العرض بالقوائم المالية المستقلة للفترة الحالية.

إدارة المخاطر المالية  -3
، ويتم تحليل وتقييم  يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة ، وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالي 
وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معًا ، ولذلك يهدف البنك إلي تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد وإلى 
تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك ، وُيعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار 

التشغيلية األخرى. ويتضمن خطر السوق 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 وااللتزام بالحدود 
من خالل أساليب ُيعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أواًل بأول.  ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها 

بحيث تعكس التغيرات في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة.

المخاطر بتحديد وتقييم  ادارة  المخاطر فى ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة.  وتقوم  إدارة  المخاطر عن طريق  إدارة  وتتم 
وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك ،  ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ متعارف عليها إلدارة 
األجنبية،  العمالت  صرف  أسعار  وخطر  االئتمان  خطر  مثل  محددة  خطر  مناطق  تغطى  منشورة  سياسات  إلى  باإلضافة   ، ككل  المخاطر 
وخطر أسعار العائد، واستخدام أدوات المشتقات وغير المشتقات المالية. باإلضافة إلي ذلك، فإن إدارة المخاطر ُتعد مسئولة عن المراجعة 

الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.

خطر االئتمان أ - 
بالنسبة  االئتمان أهم األخطار  ، وُيعد خطر  الوفاء بتعهداته  أحد األطراف بعدم  الناتج عن قيام  الخطر  االئتمان وهو  البنك لخطر  يتعرض 
للبنك، لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر. ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنها 
القروض والتسهيالت وأنشطة االستثمار التي يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين. كما يوجد خطر االئتمان أيضا في 
خطر  إدارة  فريق  لدى  االئتمان  خطر  على  والرقابة  االدارة  عمليات  وتتركز  القروض.  ارتباطات  مثل  المالى  المركز  خارج  المالية  األدوات 

االئتمان في ادارة المخاطر الذي يرفع تقاريره إلي مجلس اإلدارة واالدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية 

مخاطر  بشأن  التقارير  ورفع  ومتابعة  رقابة  تقييم،  لتعريف،  البنك  مستوى  على  الالزمة  المتطلبات  االئتمان  مخاطر  مجموعة  تضع 
االئتمان، في حين تعتبر وحدات العمل/ المساندة مسؤولة عن مخاطر االئتمان في وحداتها مع تكامل استراتيجيات العمل مع قدرة 

المخاطر. لتحمل  البنك 

تم وضع سياسات وإجراءات مخاطر االئتمان لتوفير الرقابة على محافظ االئتمان من خالل التقييم الدوري للموقف االئتماني للمقترضين 
وتحديد الحد األقصى المسموح للمخاطر للمقترض المحدد. تتم مراقبة المخاطر للفرد و/ أو المجموعة دوريا على أساس كل محفظة 
ممارسات  أفضل  مراجعتها    تتم  حيث  بفعالية،  االئتمانية  المخاطر  إلدارة  تفصيلية  إرشادات  االئتمانية  البنك  سياسة  تقدم  حدة.  على 
السوق والتعليمات الصادرة عن الجهات ، الموضوعات الطارئة ، وتحديثها من حين آلخر بناء  على الخبرة التنظيمية. تم تصميم سياسة 

االئتمان للتأكد من التعرف التام على استراتيجيات وأهداف إدارة المخاطر، والتي تشمل ما يلي: 

تقوية وتحسين قدرة البنك على قياس وتقليل مخاطر االئتمان على إساس تحوطي لتقليل الخسائر االئتمانية. 	 
تقوية وتحسين إجراءات إدارة محفظة االئتمان. 	 
تقوية وتحسين أنظمة إجراءات البنك للتعرف المبكر على مواطن المشاكل. 	 
االلتزام بالمتطلبات النظامية وأفضل ممارسات الصناعة إلدارة مخاطر االئتمان. 	 

البنك  التغطية. وتحتوي على معايير قدرة  االئتمان وذلك يشمل معايير  بإجراءات  الصلة  ذات  والوظائف  االنشطة  السياسة كافة  تعالج 
لتحمل المخاطر كما تتضمن إرشادات حول االسواق المستهدفة )الشركات، المؤسسات التجارية، الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، 
منتجات  تخص  المعايير  بعض   . فيها  المرغوب  الصناعات   / المقترضين  نوع  السياسة  تعرف  العالية(،كما  المالية  المالءة  ذوي  واالفراد 
االئتمانية،  الجودة  األخرى عموما تشمل معايير  االقسام  إن  الفردي، في حين  االئتماني  المنتج  بواسطة سياسة  رقابتها  ويتم  محددة 
واالنظمة،  بالقوانين  االلتزام  التسديد،  قدرة  المخاطر،  تركز  االئتماني،  التحليل  فيها،  المرغوب  غير  القروض  التسهيالت،  وشروط  غرض 

الخسائر المتوقعة والتوثيق.

مراقبة المحفظة ب - 
تتم إدارة المحفظة من خالل تنوع المحفظة على أساس الغرض، الصناعات/ قطاعات العمل، درجات التقييم والمناطق الجغرافية لتجنب 
اإلفراط في المخاطر لقطاعات اقتصادية معينة/ منتجات إئتمانية، والتي قد تتأثر بتطورات غير مواتية في االقتصاد. يقوم البنك بشكل 
عام باستخدام معايير للمقترضين وقطاعات األعمال لتقليل تركز المخاطر. تتركز أعمال البنك في جمهورية مصر العربية مما يقلل من 

مخاطر تبادل العمالت بالرغم من أن التركز الجغرافي يظل موجودا ولكنه مقبول وفي إطار تحمل البنك للمخاطر.

محفظة القروض الشخصية متنوعة حيث يتم اعتماد مخاطر بسيطة نسبيا لعدد كبير من  العمالء بناء  على تحويل الرواتب للبنك أو وجود 
ضمانات لمخاطر محددة على المنتجات/ الموظفين ...إلخ .

قياس خطر االئتمان أ/1 

القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء	 
لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء ، ينظر البنك في المكونات  الثالثة التالية:

احتماالت االخفاق )التأخر()probability of default( من ِقبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقدية .	 
الرصيد 	  البنك  نمه  يستنتج  الذى  لها  المرجح  المباشرة  الغير  للتسهيالت  المستقبلي  التطور  و  المباشرة  للتسهيالت  الحالي  المركز 

 .)Exposure at default(المعرض لالخفاق
 	)Loss given default( خطر اإلخفاق االفتراضى
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يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر علي مستوي كل عميل باستخدام أساليب تقييم داخلية لتصنيف الجدارة مفصلة لمختلف فئات العمالء 
وقد تم تطوير تلك األساليب للتقييم داخليا وتراعى التحليالت اإلحصائية مع الحكم المهنى لمسؤل االئتمان للوصول الى تصنيف الجدارة 
المالئم وقدتم تقسيم عمالء البنك الى اربع فئات للجدارة  ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول التالى 
مدى احتمال التاخر لكل فئة من فئات الجدارة مما يعنى بصفة أساسية ان المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعا للتغير في 
تصنيف  أساليب  أداء  بتقييم  دوريا  البنك  ويقوم  ضروريا  ذلك  كان  كلما  التقيم  أساليب  وتطوير  مراجعة  ويتم  التاخر  احتمال  مدى  تقيم 

الجدارة ومدى قدرتها على التنبوء بحاالت التاخر.

فئات التصنيف الداخلي للبنك	 

تصنيف البنك المركزى 
المصرى

درجة الجدارة االئتمانية طبقا لتصنيف 
البنك المركزى المصرى

التصنيف 
الداخلى البنك

نسبة المخصص طبقا 
للتصنيف

1A+%0ديون جيدة

2A%1ديون جيدة

2B+%1ديون جيدة

2B%1ديون جيدة

2B-%1ديون جيدة

3C+%1ديون جيدة

3C%1ديون جيدة

3C-%1ديون جيدة

4D+%2ديون جيدة

5D%2ديون جيدة

5D-%2ديون جيدة

6E+%3متابعة عادية 

6E%5متابعة عادية

7PE-%20متابعة خاصة

التدفقات النقدية-8NPEديون غير منتظمة

التدفقات النقدية9Fديون غير منتظمة

التدفقات النقدية10Zديون غير منتظمة

للتدفقات  وفقا  غير منتظمة  القروض  اضمحالل  وتحدد قيمة مخصص  اإلدارة  قبل  اعتمادها من  وتم  التصنيفات  تلك  تم مراجعة  وقد 
النقدية المتوقعة لكل عميل على حدة.

 ، ، بالنسبة للقرض  التأخر. علي سبيل المثال  يعتمد المركز المعرض لالخفاق علي المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع 
يكون هذا المركز هو القيمة االسمية. وبالنسبة لالرتباطات ، يدرج البنك كافة المبالغ المسحوبة فعاًل باإلضافة إلي المبالغ األخرى التي 

يتوقع أن تكون قد ُسحبت حتى تاريخ التأخر ، إن حدث.

 وتمثل الخسارة االفتراضية او الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر. ويتم التعبير

تغطية  وسائل  أو  الضمانات  توافر  ومدي  المطالبة،  وأولوية  المدين،  نوع  بحسب  ذلك  يختلف  وبالتأكيد  للدين  الخسارة  بنسبة  ذلك  عن 
االئتمان األخرى.

يتم إصدار التقارير اإلدارية للمراقبة والمتابعة بشكل شهري ، ربع سنوي ،  نصف سنوي وسنويا ، ، وهذه التقارير شاملة وبنطاق واسع 
وتعالج موضوعات متعددة تشمل ما يلي: 

جودة المحفظة، تركز الصناعة والمخاطر الكبرى. 	 
تركز المنتج، مراقبة االئتمان وتركز األسهم المحتفظ بها لدى البنك كضمانات.	 
متابعة التعثرات، تفاصيل مخصصات العميل وحركة المخصص. 	 

تتكون محفظة التجزئة من القروض، بطاقات االئتمان، القروض السكنية وتأجير السيارات. 

قروض  تصنيف  يتم  أعاله.  المذكورة  المنتجات  من  لكل  تأهيلهم  لتقييم  مسبقا   محددة  قياسية  معايير  على  بناء   األفراد  تقييم  يتم 
العمالء المتعثرين كقروض غير عاملة بناء  على عدد أيام التأخير في السداد )على مستوى المحفظة(. 

الجزء األكبر من محفظة قروض التجزئة هو قروض شخصية ويتم منحها على أساس تحويل رواتب المقترضين إلى البنك وهم موظفون 
هذه  في  لالقتراض  الرئيسى  المعيار  الحكومة.  موظفو  رئيس  ويشكل  المعتمدين،  العمل  أصحاب  قائمة  ضمن  أسماؤهم  مدرجة 
، المعتمدين القروض  ، الحد األدنى للراتب  . منتجات  المحفظة تشمل أصحاب العمل لمدة الخدمة ومعدل خدمة الدين المحدد مسبقا 
تقليل  وبالتالي  للعمالء  تأجيرها  ويتم  البنك  يملكها  الصلة  ذات  األصول  أن  حيث  عام  بشكل  مضمونة  تعتبر  السيارات  وتأجير  السكنية 

المخاطر إلى حد كبير. 

 قام البنك بتطوير نظام البطاقات المبني على النقاط بخصوص التطبيقات ونظام الدرجات المبني على النقاط بشأن السلوك باستخدام 
إدارة مخاطر  أن يجعل عملية  المتوقع  اإلجراء من  العمالء ألن هذا  لتقييم ومراقبة ومتابعة قروض  الخارجية  والبيانات  اإلنترنت  شبكة 

االئتمان أكثر فعالية وفاعلية.

تعتبر قروض الشركات والمؤسسات التجارية غير عاملة ويتم وضع مخصصات لها في الحاالت التالية: 

إذا كان تسديد مبلغ القرض األصلي وتسديد الفوائد ظل متأخرا لمدة تزيد عن 90 يوم بعد تاريخ االستحقاق.	 
إذا زاد الحساب الجاري المكشوف عن الحد المعتمد ألكثر من 90 يوم أو أن الحساب الجاري المكشوف ظل غير نشط ألكثر من 180 يوم 	 

أيام  ، فيها عدد  بناء على  المستوى، مشكوك  وخسارة(  )دون  العاملة  لغير  التقييم  العاملة ضمن درجات  القروض غير  يتم نقل درجات 
التأخر في السداد و / أو انخفاض الجودة االئتمانية.  

 لتحديد إن كان تقييم مخاطر الشركة قد أصبح منخفضا ، يقوم البنك بتحديد إن كان هنالك بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى نقص في 
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.  وهذا الدليل قد يشمل اإلشارة إلى أن هنالك تغيرات سلبية في موقف الدفع عند المقترض. 
تقوم اإلدارة باستخدام التقديرات بناء على الخبرة السابقة بشأن خسائر القروض التي لها خصائص مخاطر ائتمانية  أي مبلغ وتوقيت – 
مشابهة، عند تقدير التدفقات النقدية. تتم مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة في تقدير كالهما التدفقات النقدية المستقبلية 

بانتظام الفروقات بين الخسائر الفعلية والمقدرة. 

 تعتبر موجودات القروض الشخصية غير عاملة، ويجنب لها مخصص في حالة التأخر عن السداد لمدة تزيد عن 90 يوم بعد تاريخ االستحقاق.
المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

بعين  يأخذ  البنك  فإن  لها،  األولي  االثبات  منذ  جوهري  بشكل  ازدادت  قد  المالية  األدوات  على  التعثر  مخاطر  كانت  إذا  فيما  تحديد  عند 
االعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. ويشتمل ذلك على معلومات كمية ونوعية 

وتحاليل تستند على خبرة البنك السابقة وتقويم االئتمان الذي يجريه الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلية.
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درجات تصنيف مخاطر االئتمان
يقوم البنك بتخصيص درجة ائتمان لكل خطر استنادا  إلى مختلف البيانات المستخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبيق األحكام والتقديرات 
المبينة على الخبرة. تحدد درجات تصنيف مخاطر االئتمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التعثر. تتفاوت هذه العوامل 

بحسب طبيعة المخاطر وطبيعة المقترض.

يتم تحديد درجات تصنيف مخاطر االئتمان، ويتم معايرتها بحيث تزداد مخاطر التعثر بشكل متزايد عند انخفاض مخاطر  أقل من الفرق بين 
درجات تصنيف 2 و 1 االئتمان، مثل عندما يكون الفرق في مخاطر التعثر بين درجات التصنيف االئتمان 8 ، 9 .

تخضع  المقترضة.  الجهة  عن  المتوفرة  المعلومات  أساس  على  األولي  االثبات  عند  شركة  لكل  االئتمان  مخاطر  تصنيف  درجة  تحدد 
استخدام  التعرضات  مراقبة  تتطلب  مختلفة.  ائتمان  مخاطر  درجة  إلى  التعرض  نقل  ذلك  عن  ينتج  وقد  المستمرة.  للمراقبة  التعرضات 

البيانات التالية .

التعرضات المتعلقة باألفرادالتعرضات المتعلقة بالشركات

يتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدورية لملفات - مثل 
القوائم المالية المدققة، وحسابات اإلدارة، العميل والموازنات 

التقديرية والتوقعات. ومن األمثلة على النواحي التي تتطلب تركيز 
معين: إجمالي هامش الربح، معدالت الرفع المالي، تغطية خدمة 

الدين، االلتزام بالتعهدات، إدارة الجودة النوعية، والتغيرات في اإلدارة 
العليا.

المعلومات التي يتم الحصول عليها  داخليا وسلوك العميل مثل 
استخدام تسهيالت البطاقات االئتمانية.

بيانات من وكاالت االئتمان المرجعية، والمقاالت الصحفية أو التغيرات 
في درجات التصنيف الخارجية.

مقاييس المالءة

سندات متداولة، وأسعار مقايضة التعثر في االئتمان للجهة 
المقترضة، عند توفرها.

بيانات خارجية من وكاالت ائتمان مرجعية، تشمل معلومات التعثر .

التغير الفعلي والمتوقع المهم في البيئة السياسية والتنظيمية 
والتقنية للمقترض أو انشطته التجارية .

وضع جدول شروط التعثر	 
والتعثر  األداء  معلومات  بجمع  البنك  يقوم  السداد.  عن  التعثر  شروط  لتحديد  الرئيسي  المدخل  االئتمان  مخاطر  تصنيف  درجات  تعتبر 

المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة به وتحليلها حسب المنتج والجهة المقترضة وأيضا حسب درجة تصنيف مخاطر االئتمان.

يستخدم البنك نماذج إحصائية في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها واجراء تقديرات الحتمال التعثر على مدى العمر المتبقي لالداه 
المالية والكيفية التي يتوقع أن تتغير بها نتيجة مرور الوقت.

يشتمل التحليل على تحديد ومعايره العالقة بين التغيرات في نسب التعثر وعوامل اإلقتصاد الكلي. بالنسبة لمعظم التعرضات، تشتمل 
عوامل االقتصاد الكلي األساسية على سعر النفط معدل النمو ونمو الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق الحكومي ومؤشر أسعار األسهم 

والبطالة.

البنك  يقوم  والتوقعات،  الخارجية  الفعلية  المعلومات  من  متنوعة  مجموعة  الحسبان  في  األخذ  وبعد  االقتصادية،  البيانات  على  وبناءا 
سيناريوهات  من  ومجموعة  المعنية  االقتصادية  للتغيرات  المستقبلي  التوجه  عليها  يكون  التي  األساسية«  »الحالة  لـ  تصوره  بإعداد 

التوقعات المحتملة األخرى، ويستخدم البنك هذه التوقعات لتعدل توقعات احتماالت التعثر

تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري	 
تتفاوت ضوابط التحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل كبير بحسب المحفظة وتشمل تغيرات كمية في احتماالت التعثر وعوامل 

نوعية، بما في ذلك احتمال التعثر عن السداد الخاص بالمحفظة .

زدادت بشكل  االئتمان قد  بأن مخاطر  يقرر  أن  للبنك  ،يمكن  السابقة  الخبرة  وبناءا  على  لديه  الخبراء  اجراها  التي  التقديرات  وباستخدام 
جوهري بناءا على مؤشرات نوعية معينة تدل على ذلك ، وأنه لم يتم إظهار أثرها بالكامل في التحاليل الكمية بصورة منتظمة.

وفيما يتعلق باحتمال التعثر عن السداد الخاص بالمحفظة، يرى البنك بأن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت بعد ثالثون يوما  
من تاريخ التأخر عن السداد. تحدد أيام التأخر عن السداد عن طريق القيام بعد أيام التأخر منذ أبكر تاريخ  استحقاق مضى لم يتم فيه استالم 

قيمة الدفعة بالكامل.

القيام بمراجعات منتظمة  الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق  البنك بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد  يقوم 
كي يؤكد بأن:

الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد. 	 
إن الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه األصول متأخرة السداد لمدة 30 يومًا.	 
عدم وجود تقلبات مضمونة في مخصص الخسائر من التحول بين التعثر عن السداد لمدة 12 شهرا  )المرحلة1( والتعثر عن السداد على 	 

مدى العمر )المرحلة 2(.
تعريف التعثر عن السداد	 

تستخدم المعايير التالية لتحديد إن كان المقترض متعثرا:   

إن كان لدى المقترض التزام متأخر عن السداد لمدة 90يوم )أو أكثر(. 	 
لديه التزام قام البنك بإيقاف الفوائد المستحقة عليه.	 
لديه التزام )التزامات( تم عادة هيكلته مع خسارة للبنك.	 
لديه التزام تم تصنيفه كغير عامل من قبل البنك.	 
لديه التزام قام البنك بشطبه كليا أو جزئيا .	 

عند تقويم فيما إذا كانت الجهة المقترضة متعثرة عن السداد، فأن البنك ينظر في مؤشرات:

نوعية - مثل أي خرق للتعهدات. 	 
كمية - مثل حالة التأخر عن السداد، وعدم سداد اية التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى البنك. 	 
تستند على بيانات معدة داخليا  ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية.	 

أن المدخل إلى التقويم فيما إذا كانت األداة المالية متعثرة عن السداد وأهميتها بتفاوت على مدى الزمن الظهار التغيرات في الظروف.
يتفق تعريف التعثر عن السداد كثيرا  مع التعريف المطبق من قبل البنك ألغراض رأس المال النظامي.

إدراج المعلومات المستقبلية	 
يقوم البنك بإدراج المعلومات المستقبلية في تقويمه فيما إذا كانت خسائر االئتمان ألية أداة قد ازدادت بشكل جوهري يقوم البنك ، 
للحالة  تصورا  بإعداد  والتوقعات  الفعلية  المعلومات  مختلف  على  وبناءا  المتوقعة.  االئتمان  لخسائر  وقياسه  لها  األولي  االثبات  منذ 
تصورين  اعداد  ذلك  ويتطلب  األخرى.  المحتملة  التوقعات  من  ونطاق  المعنية  االقتصادية  للمتغيرات  المستقبلي  للتوجه  األساسية« 
إضافيين أو أكثر ودراسة االحتماالت المتعلقة بكل نتيجة. تشتمل المعلومات الخارجية على بيانات اقتصادية وتوقعات منشورة من قبل 

وكاالت تقييم مثل شركة موديز لخدمات البيانات االقتصادية.

التخطيط   ، مثل  أخرى  ألغراض  البنك  قبل  من  المستخدمة  المعلومات  مع  وتتفق   ، احتماال  األكثر  النتيجة  األساسية«  »الحالة  تمثل 
ألكثر  جهد  اختبارات  بإجراء   ، البنك  ،يقوم  دوري  وبشكل  تشاؤمًا  و  تفاؤالت  أكثر  نتائج  األخرى  التصورات  تمثل  والموازنة.  االستراتيجي 

الصدمات شدة من أجل معايير تحديده ألفضل التصورات األخرى.
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يقوم البنك بتحديد وتوثيق المحركات األساسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة. وباستخدام تحليل البيانات التاريخية، يقوم 
 31 المستخدمة في  االقتصادية  التصورات  تشتمل هذه  االئتمان  االئتمان وخسائر  الكلي ومخاطر  االقتصاد  بين عوامل  العالقة  بتقدير 

ديسمبر 2019 على مجموعة من المؤشرات األساسية التالية: 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي	 
معدالت البطالة	 
االنفاق الحكومي	 
مؤشر أسعار األسهم	 

تم تطوير العالقة المتوقعة بين المؤشرات الرئيسة والتعثر ومعدالت الخسارة في المحافظ المختلفة للموجودات المالية على أساس 
تحليل البيانات التاريخية على مدى ال 10 إلى 15 سنة الماضية.

قياس خسائر االئتمان المتوقعة	 
تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل شروط المتغيرات التالية:

احتمال التعثر عن السداد.	 
نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد. 	 
التعرض عند التعثر عن السداد.	 

يتم إستخراج المؤشرات أعاله عمومًا من نماذج إحصائية معدة داخليًا وبيانات تاريخية أخرى ، ويتم تعديلها لتعكس المعلومات المستقبلية 
، كما تبيانه أعاله .

أدوات  باستخدام  تقويمها  ويتم  إحصائية  تصنيف  نماذج  وفق  احتسابها  يتم  معين  بتاريخ   تقديرات  تعتبر  التعثر  احتماالت  تقديرات  إن 
تصنيف مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. تحدد هذه النماذج اإلحصائية وفق بيانات مجمعة يمكن أيضا  استخدام بيانات 
السوق ، داخليا وخارجيا  تشتمل على عوامل كمية ونوعية. وعند توفرها للحصول على احتمال التعثر للشركات الكبرى. وفي حالة انتقال 

الطرف المقابل أو التعرضات بين فئات درجات التصنيف، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني.

تمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر. يقوم البنك بتقدير مؤشرات على تاريخ  معدالت 
استرداد المطالبات من األطراف المتعثرة. تأخذ نماذج ُ نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد بناء نسبة الخسارة عند التعثر بعين االعتبار 
الهيكل والضمان و  تكاليف استرداد الضمان الذي يعتبر جزءا  ال يتجزأ من األصل المالي. بالنسبة لقروض التجزئة المضمونة، تعتبر قيمة 
/ نوع االصل مؤشرا أساسيا لتحديد نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد. تقوم تقديرات نسبة الخسارة عند التعثر بإعادة معاييره مختلف 

التصورات االقتصادية،  ويتم احتسابها على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل العمولة الفعلي كعامل خصم.

يمثل التعرض عند التعثر عن السداد التعرضات المتوقعة في حالة وقوع التعثر. يقوم البنك باستخراج »التعرض عند التعثر عن السداد« 
من التعرضات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. يمثل 
التعرض عند التعثر عن السداد ألصل مالي اجمالي القيمة الدفترية له. بالنسبة اللتزامات القروض والضمانات المالية، يشتمل »التعرض 
تقديرها  يتم  والتي  العقد  بموجب  يمكن سحبها  التي  المحتملة  المستقبلية  والمبالغ  المسحوب  المبلغ  على  السداد«  عن  التعثر  عند 
تقويم  طريق  عن  السداد،  عن  التعثر  عند  التعرض  يحدد  المالية،  الموجودات  لبعض  بالنسبة  مستقبلية.  وتوقعات  تاريخية  بيانات  وفق 

مجموعة من نتائج التعرضات المحتملة في مختلف األوقات باستخدام تصورات وطرق إحصائية.

مخاطر  تزداد  لم  التي  المالية  للموجودات  بانسبة  أقصى  كحد  شهر   12 لمدة  التعثر  احتمال  استخدام  وشريطة  أعاله،  وصفه  تم  كما 
االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري، يقوم البنك بقياس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحسبان مخاطر التعثر على مدى الفترة 
إدارة  لو، ألغراض  االئتمان حتى  لمخاطر  يتعرض على مداها  التي  المقترضة(  للجهة  التمديد  خيارات  ذلك  )بما في  القصوى  التعاقدية 
المخاطر، قام البنك بالنظر في فترة أطول. تمتد أقصى فترة تعاقدية إلى التاريخ لتي يحق للبنك فيه طلب سداد دفعة مقدمة أو إنهاء 

إلتزام القرض أو الضمان.

بالنسبة للحسابات المكشوفة وتسهيالت بطاقات االئتمان ، التي تشتمل على كل من القرض ومكون االلتزام غير المسحوب، يقوم البنك 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة أطول من الفترة التعاقدية القصوى إذا لم تحد مقدرة البنك على طلب السداد أو إلغاء االلتزام 
أو فترات سداد  التسهيالت شروط  يوجد لهذه  المتعاقد عليها. ال  االخطار  االئتمان خالل فترة  لمخاطر  البنك  تعرض  المسحوب، من  غير 
االعتيادية ولكن فقط  اليومية  اإلدارة  ينفذ خالل  لن  التعاقدي  الحق  للبنك  لكن هذا  ادارتها على أساس جماعي. يمكن  محددة، ويتم 
الفترة األطول بعد  يتم تقدير هذه  التسهيل.  االئتمان على مستوى  زيادة في مخاطر  بأي  إلغاؤها فورا   ، البنك على علم  عندما يصبح 
المتوقعة.  االئتمان  مخاطر  من  التقليل  شأنها  من  والتي  اتخاذها  البنك  يتوقع  التي  االئتمان  مخاطر  إدارة  إجراءات  االعتبار  بعين  األخذ 

يشمل ذلك تخفيض الحدود، وإلغاء التسهيل و / أو تحويل الرصيد المتبقي من القرض إلى قرض بشروط سداد محددة.

أدوات الدين	 
التقييمات  هذه  مثل  تكن  لم  وإن  االئتمان،  خطر  إلدارة  يعادله  ما  أو  الخارجية  التصنيفات  باستخدام  البنك  يقوم   ، الدين  ألدوات  بالنسبة 
متاحة، يتم استخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء االئتمان.  ويتم النظر إلي تلك االستثمارات في األوراق المالية علي أنها 

طريقة للحصول علي جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل.

سياسات الحد من وتجنب المخاطر أ/2 
يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان علي مستوي المدين والمجموعات والصناعات والدول.

أو   ، التي سيتم قبوله على مستوي كل مقترض  الخطر  يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار  الذي  االئتمان  بتنظيم مستويات خطر  ويقوم 
وتكون  مستمرة  بصفة  المخاطر  تلك  مراقبة  ويتم  الجغرافية.  والقطاعات  االقتصادية  األنشطة  مستوي  وعلى  مقترضين،  مجموعة 
خاضعة للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة إلي ذلك. ويتم اعتماد الحدود للخطر االئتماني علي مستوي المقترض / 

المجموعة والُمنتج والقطاع من ِقبل مجلس اإلدارة بصفة ربع سنوية.

المحتملين على مقابلة سداد  المقترضين والمقترضين  الدوري لقدرة  التحليل  االئتمان عن طريق  التعرض لخطر  إدارة مخاطر  أيضا  يتم 
التزاماتهم وكذلك بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبًا.

وفيما يلى بعض وسائل الحد من الخطر 

الضمانات	 
المقدمة   الحصول على ضمانات مقابل األموال  الوسائل  االئتمان. ومن هذه  للحد من خطر  السياسات والضوابط  العديد من  البنك  يضع 

ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة.  ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت : 

الرهن العقاري.	 
رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع .	 
رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية .	 

وغالبًا ما يكون التمويل علي المدى األطول واإلقراض للشركات ونشاط االقراض العقاري لألفراد مضمونًا. ولتخفيض خسارة االئتمان إلي 
الحد األدنى ، يسعي البنك للحصول علي ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أوالتسهيالت.

يتم تحديد الضمانات المتخذة ضمانا ألصول أخرى بخالف القروض والتسهيالت بحسب طبيعة األداة وعادة ما تكون أدوات الدين وأذون الخزانة 
بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات المالية.
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المشتقات	 
يحتفظ البنك بإجراءات رقابية حصيفة علي صافي المراكز المفتوحة للمشتقات أي الفرق بين عقود البيع والشراء علي مستوى كل من 
القيمة والمدة. ويكون المبلغ المعرض لخطر االئتمان في أي وقت من األوقات محدد بالقيمة العادلة لألداة التي تحقق منفعة لصالح 
البنك أي أصل ذو قيمة عادلة موجبة الذى يمثل جزءًا ضئياًل من القيمة التعاقدية / االفتراضية المستخدمة للتعبير عن حجم األدوات 
القائمة. ويتم إدارة هذا الخطر االئتماني كجزء من حد اإلقراض الكلي الممنوح للعميل وذلك مع الخطر المتوقع نتيجة للتغيرات في 
السوق.  وال يتم عادة الحصول علي ضمانات في مقابل الخطر االئتماني علي تلك األدوات فيما عدا المبالغ التي يطلبها البنك كإيداعات 

هامشية من األطراف األخرى.

وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيها السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى أو مقابل توقع 
الحصول علي نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى  ويتم وضع حدود تسوية يومية لكل من األطراف األخرى لتغطية مخاطر 

التسوية المجمعة الناتجة عن تعامالت البنك في أي يوم

االرتباطات المتعلقة باالئتمان 	 
يتمثل الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان في التأكد من إتاحة األموال للعميل عند الطلب.  وتحمل عقود الضمانات 	 

المالية  ذات خطر االئتمان المتعلق بالقروض. وتكون االعتمادات المستندية والتجارية  التي يصدرها البنك بالنيابة عن العميل لمنح 
التي يتم  البضائع  البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالبًا مضمونة بموجب  ثالث حق السحب من  طرف 

شحنها وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من القرض المباشر.
وتمثل ارتباطات منح االئتمان الجزء غير المستخدم من المصرح به لمنح القروض ، أو الضمانات، أو االعتمادات المستندية.  ويتعرض 	 

البنك لخسارة محتملة بمبلغ يساوي إجمالي االرتباطات غير المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج عن ارتباطات منح االئتمان.  
إال أن مبلغ الخسارة المرجح حدوثها في الواقع يقل عن االرتباطات غير المستخدمة وذلك نظرا ألن أغلب االرتباطات 

المتعلقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات ائتمانية محددة. ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق 	 
الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل درجة أعلي من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل.

سياسات قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة أ/3 
تتطلب سياسات البنك تحديد ثالث مراحل لتصنيف األصول المالية التى يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة وإرتباطات القروض والضمانات 
المالية وكذا أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر طبقًا للتغيرات فى جودة اإلئتمان منذ اإلعتراف األولى ثم قياس 

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة فى القيمة المتعلقة بهذه األدوات وذلك على النحو التالى:

يتم تصنيف األصل المالى غير المضمحل عند اإلعتراف األولى فى المرحلة األولى ويتم مراقبة  مخاطر اإلئتمان  بشكل مستمر من قبل 
إدارة مخاطر اإلئتمان بالبنك.

إعتبار األصل  يتم  الثانية وال  المرحلة  إلى  المالى  يتم نقل األصل  اإلئتمان منذ اإلعتراف األولى,  زيادة جوهرية فى خطر  فى حالة وجود 
المالى مضمحل فى هذه المرحلة )خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى الحياة فى ظل عدم إضمحالل قيمة اإلئتمان(.

التالية  المؤشرات  إلى  البنك  الثالثة, ويستند  المرحلة  إلى  نقله  المالى فيتم  فى حالة وجود وجود مؤشرات عن إضمحالل قيمة األصل 
لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير إلى اإلضمحالل:

زيادة كبيرة بسعر العائد على األصل المالى كنتيجة لزيادة المخاطر اإلئتمانية.	 
تغييرات سلبية جوهرية فى النشاط والظروف المالية أو اإلقتصادية التى يعمل فيها المقترض.	 
طلب الجدولة نتيجة صعوبات تواجه المقترض.	 
تغييرات سلبية جوهرية فى نتائج التشغيل الفعلية أو المتوقعة أو التدفقات النقدية.	 
تغييرات إقتصادية مستقبلية سلبية تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية للمقترض.	 
العالمات المبكرة لمشاكل التدفق النقدى / السيولة مثل التأخير فى خدمة الدائنين / القروض التجارية.	 
إلغاء أحد التسهيالت المباشرة من جانب البنك بسبب إرتفاع المخاطر اإلئتمانية للمقترض.	 

ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل المركز المالي المتعلقة بالقروض والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها لكل من فئات التقييم 
للبنك: الداخلي 

2020/12/312019/12/31

قروض تقييم البنك
وتسهيالت

قروض 
وتسهيالت

79.96%74.63%1. المرحلة االولي 

16.26%21.25%2. المرحلة الثانية

3.78%4.12%3. المرحلة الثالثة

100 %100%االجمالى

أ/4 نموذج قياس اإلحتياطى العام للمخاطر البنكية 
مجموعات  شكل  فى  والتسهيالت  القروض  بتصنيف  اإلدارة  تقوم  أ/1،  إيضاح  فى  المبينة  األربعة  الجدارة  تصنيف  فئات  إلى  باإلضافة 
فرعية أكثر تفصياًل بحيث تتفق مع متطلبات البنك المركزى المصرى. ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر اإلئتمان فى هذه المجموعات 
فى  إنتظامه  ومدى  المالى  ووضعه  ونشاطه  بالعميل  المتعلقة  المعلومات  على  كبير  بشكل  تعتمد  تفصيلية  وشروط  لقواعد  وفقًا 
حساب  يتم  القواعد  تلك  بتطبيق  فيها  البنك  يلتزم  سنة  أول  من  وإعتبارًا  المصرى  المركزى  للبنك  المعدلة  للقواعد  السداد.وطبقًا 
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 
المصرى عن مخصص خسائر اإلضمحالل  المركزى  البنك  الصادرة من  بالنسب  اإلئتمانية  الجدارة  المطلوب وفقًا ألسس  المخصص  زيادة 
المخاطر  إحتياطى  تجنيبها فى  ثم  الزيادة  بتلك  المحتجزة  األرباح  تعديل  يتم  المصرى  المركزى  للبنك  المعدلة  للقواعد  وفقًا  المطلوب 
البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصمًا على األرباح المحتجزة. ويتم تعديل ذلك اإلحتياطى بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل 
المخاطر  إحتياطى  حساب  على  الحركة  )33/أ(  إيضاح  ويبين  للتوزيع  قابل  غير  اإلحتياطى  هذا  وُيعد  المخصصين.  بين  الزيادة  مبلغ  دائمًا 

البنكية العام خالل السنة المالية.

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 
مدلول

التصنيف
نسبة المخصص المطلوب طبقًا 

ألسس الجدارة اإلئتمانية

التصنيف
 الداخلى طبقًا 
السس الجدارة 

اإلئتمانية

مدلول 
التصنيف 

الداخلى

ديون جيدة01%مخاطر منخفضة1

ديون جيدة11%مخاطر معتدلة2

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
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أ/5 البنود المعرضة لخطر اإلئتمان قبل خصم الضمانات والعوائد المجنبة والمخصصات
البنود المعرضة لخطر اإلئتمان بقائمة المركز المالى

2020/12/312019/12/31
9,368,2856,805,970أرصدة لدى البنك المركزى

24,965,37831,216,192أرصده لدى البنوك

975,390481,245قروض وتسهيالت للبنوك

قروض وتسهيالت للعمالء

قروض ألفراد

1,870,0041,027,593- حسابات جارية مدينة

575,750370,740- بطاقات ائتمان

35,115,67629,081,772- قروض شخصية 

2,529,7712,123,264- قروض عقارية

قروض لمؤسسات

22,410,00215,676,821- حسابات جارية مدينة

15,480,11716,003,481- قروض مباشره

13,710,08014,133,046- قروض مشتركة

125,456280,611- مستندات مخصومة

إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

51,072,17440,196,015- أدوات دين

إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة 

20,720,23318,943,019- أدوات دين 

2,210,5942,307,079أصول أخرى*

201,128,910178,646,848االجمالى  

يتضمن الجدول السابق القيم الخاصة باألصول المالية قبل خصم مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما هو وارد تفصياًل باإليضاحات 
رقم )15( و )16( و )17( و )18(.

*األصول األخرى المدرجه أعالها تتمثل فى اإليردات المستحقة.

يوضح الجدول التالى معلومات حول جودة األصول المالية خالل السنة :-  -

2020/12/31

المرحلة االولىأرصدة لدى البنوك
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

24,965,378 -- 2,367,131 22,598,247 ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

--------متابعة خاصة

 -- -- -- --ديون غير منتظمة

24,965,378  --2,367,131  22,598,247االجمالى

 (9,334)--(9,328)(6)يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

24,956,044 -- 22,598,2412,357,803 القيمة الدفترية بالصافى 

2019/12/31

المرحلة االولىأرصدة لدى البنوك
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

31,216,192 -- 2,889,020 28,327,172 ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

--------متابعة خاصة

 -- -- -- --ديون غير منتظمة

31,216,192  -- 2,889,020 28,327,172االجمالى

 (7,752)--(7,737)(15)يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

31,208,440 -- 2,881,283 28,327,157القيمة الدفترية بالصافى 
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2020/12/31

المرحلة االولىأذون الخزانة
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

35,374,774-- 27,766,7067,608,068ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

--------متابعة خاصة

--------ديون غير منتظمة

35,374,774-- 27,766,7067,608,068االجمالى

(106,970)-- (106,970)--يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

35,267,804-- 7,501,098 27,766,706القيمة الدفترية بالصافى 

2019/12/31

المرحلة االولىأذون الخزانة
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

30,526,573 -- 22,165,5628,361,011ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

--------متابعة خاصة

--------ديون غير منتظمة

30,526,573 -- 22,165,5628,361,011االجمالى

(111,516)-- (111,516)--يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

30,415,057-- 8,249,495 22,165,562القيمة الدفترية بالصافى 

2020/12/31

المرحلة االولىسندات خزانة حكومية
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

33,822,550-- 30,483,6723,338,878ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

--------متابعة خاصة

--------ديون غير منتظمة

33,822,550 -- 30,483,6723,338,878االجمالى

(105,707) -- (105,707(--يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

33,716,843-- 3,233,171 30,483,672القيمة الدفترية بالصافى 

2019/12/31

المرحلة االولىسندات خزانة حكومية
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

28,022,755-- 24,883,4873,139,268ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

--------متابعة خاصة

--------ديون غير منتظمة

28,022,755 -- 24,883,4873,139,268االجمالى

(119,950) -- (119,950(--يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

27,902,805-- 3,019,318 24,883,487القيمة الدفترية بالصافى 
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2020/12/31

المرحلة االولىسندات شركات 
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

2,595,083-- --2,595,083ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

--------متابعة خاصة

--------ديون غير منتظمة

2,595,083-- --2,595,083االجمالى

(2,819)-- --(2,819)يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

2,592,264-- --2,592,264القيمة الدفترية بالصافى 

2019/12/31

المرحلة االولىسندات شركات 
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

589,706----589,706ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

--------متابعة خاصة

--------ديون غير منتظمة

589,706----589,706االجمالى

(275)----(275)يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

589,431----589,431القيمة الدفترية بالصافى 

2020/12/31

المرحلة االولىقروض البنوك
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

975,390--314,642660,748ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

--------متابعة خاصة

--------ديون غير منتظمة

975,390 -- 314,642660,748 االجمالى

(7,438) --(6,137)(1,301)يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

967,952--654,611 313,341القيمة الدفترية بالصافى 

2019/12/31

المرحلة االولىقروض البنوك
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

481,245 --320,830160,415ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

--------متابعة خاصة

--------ديون غير منتظمة

481,245 -- 160,415 320,830 االجمالى

(1,168)--(175)(993)يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

480,077--319,837160,240القيمة الدفترية بالصافى 
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2020/12/31

المرحلة االولىقروض وتسهيالت لألفراد
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

38,470,115 -- 37,668,795801,320ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

--------متابعة خاصة

1,621,0861,621,086----ديون غير منتظمة

40,091,201 37,668,795801,3201,621,086االجمالى

(1,552,441) (1,197,026)(50,413)(305,002)يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

37,363,793750,907424,06038,538,760القيمة الدفترية بالصافى 

2019/12/31

المرحلة االولىقروض وتسهيالت لألفراد
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

31,813,521 -- 31,449,106364,415ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

--------متابعة خاصة

789,848789,848----ديون غير منتظمة

32,603,369 789,848 364,415 31,449,106 االجمالى

(740,218) (528,497)(10,998)(200,723)يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

353,417261,35131,863,151 31,248,383 القيمة الدفترية بالصافى 

2020/12/31

قروض وتسهيالت للشركات الكبرى 
والمتوسطة

المرحلة االولى
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

43,656,896--27,676,96415,979,932ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

770,879--770,879--متابعة خاصة

1,884,8541,884,854-- --ديون غير منتظمة

27,676,96416,750,8111,884,85446,312,629االجمالى

(4,951,103)(1,819,252)(2,865,666)(266,185)يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

27,410,77913,885,14565,60241,361,526القيمة الدفترية بالصافى 

2019/12/31

قروض وتسهيالت للشركات الكبرى 
والمتوسطة

المرحلة االولى
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

38,599,403--27,520,82611,078,577ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

1,031,891--1,031,891--متابعة خاصة

1,915,2401,915,240-- --ديون غير منتظمة

27,520,82612,110,4681,915,24041,546,534االجمالى

(3,673,847)(1,904,983)(1,608,697)(160,167)يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

27,360,65910,501,77110,25737,872,687القيمة الدفترية بالصافى 
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2020/12/31

المرحلة االولىقروض وتسهيالت للشركات الصغيرة
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

5,091,355--3,587,2181,504,137ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

2,475127,772130,247--متابعة خاصة

191,424191,424-- --ديون غير منتظمة

3,587,2181,506,612319,1965,413,026االجمالى

(281,210)(114,979)(124,481)(41,750)يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

3,545,4681,382,131204,2175,131,816القيمة الدفترية بالصافى 

2019/12/31

المرحلة االولىقروض وتسهيالت للشركات الصغيرة
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

درجة االئتمان

4,257,727--4,022,553235,174ديون جيدة 

--------المتابعة العادية

192,697192,697----متابعة خاصة

97,00197,001-- --ديون غير منتظمة

4,022,553235,174289,6984,547,425االجمالى

(139,671)(136,895)(1,048)(1,728)يخصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

4,020,825234,126152,8034,407,754القيمة الدفترية بالصافى 

 

يوضح الجدول التالى التغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة ECL بين بداية و نهاية السنة نتيجة لهذه العوامل:-

2020/12/31

المرحلة االولىأرصدة لدى البنوك
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

7,752-- 157,737مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2020

9,743--159,728أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

)7,752(--)7,737()15(أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--------المحول الى المرحلة االولى

--------المحول الى المرحلة الثانية

--------المحول الى المرحلة الثالثة

)409(--)400()9(فروق ترجمة عمالت أجنبية

9,334-- 69,328الرصيد في اخر السنة المالية

2019/12/31

المرحلة االولىأرصدة لدى البنوك
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

73,052 -- 59,223 13,829 مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2019

7,752--157,737أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

)73,052(--)59,223()13,829(أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--------المحول الى المرحلة االولى

--------المحول الى المرحلة الثانية

--------المحول الى المرحلة الثالثة

--------فروق ترجمة عمالت أجنبية

7,752 -- 7,737 15 الرصيد في اخر السنة المالية
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2020/12/31

المرحلة االولىأذون خزانة
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

111,516 -- 111,516--مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2020

------أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

----)2,676(--أصول مالية استحقت او تم استبعادها

)2,676(------المحول الى المرحلة االولى

--------المحول الى المرحلة الثانية

--------المحول الى المرحلة الثالثة

تغيرات في احتماالت اإلخفاق و الخسارة في حالة 
--------اإلخفاق و الرصيد المعرض لالخفاق

-- ------تغييرات على افترضات ومنهجية النموذج

--------اإلعدام خالل السنة

)1,870 ) --)1,870( --فروق ترجمة عمالت اجنبية

106,970 -- 106,970--الرصيد في اخر السنة المالية

2019/12/31

المرحلة االولىأذون خزانة
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

154,040 -- 154,040 --مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2019

120,440--120,440--أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

)154,040(--)154,040(--أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--------المحول الى المرحلة االولى

--------المحول الى المرحلة الثانية

--------المحول الى المرحلة الثالثة

تغيرات في احتماالت اإلخفاق و الخسارة في حالة 
--------اإلخفاق و الرصيد المعرض لالخفاق

-- ------تغييرات على افترضات ومنهجية النموذج

--------اإلعدام خالل السنة

)8,924)  --)8,924( --فروق ترجمة عمالت اجنبية

111,516-- 111,516--الرصيد في اخر السنة المالية

2020/12/31

المرحلة االولىسندات خزانة حكومية
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

119,950 -- 119,950--مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2020

------أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

)11,694(--)11,694(--أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--------المحول الى المرحلة االولى

--------المحول الى المرحلة الثانية

--------المحول الى المرحلة الثالثة

تغيرات في احتماالت اإلخفاق و الخسارة في حالة 
--------اإلخفاق و الرصيد المعرض لالخفاق

-- ------تغييرات على افترضات ومنهجية النموذج

--------اإلعدام خالل السنة

)2,549)  --)2,549(--فروق ترجمة عمالت اجنبية

105,707-- 105,707--الرصيد في اخر السنة المالية

2019/12/31

المرحلة االولىسندات خزانة حكومية
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

28,151 -- 28,151--مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2019

125,033--125,033--أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

)28,123(--)28,123(--أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--------المحول الى المرحلة االولى

--------المحول الى المرحلة الثانية

--------المحول الى المرحلة الثالثة

تغيرات في احتماالت اإلخفاق و الخسارة في حالة 
--------اإلخفاق و الرصيد المعرض لالخفاق

-- ------تغييرات على افترضات ومنهجية النموذج

--------اإلعدام خالل السنة

)5,111)  --)5,111(--فروق ترجمة عمالت اجنبية

119,950-- 119,950--الرصيد في اخر السنة المالية
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2020/12/31

المرحلة االولىسندات شركات
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

275-- --275مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2020

2,544---2,544أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

-------أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--------المحول الى المرحلة االولى

--------المحول الى المرحلة الثانية

--------المحول الى المرحلة الثالثة

تغيرات في احتماالت اإلخفاق و الخسارة في حالة 
--------اإلخفاق و الرصيد المعرض لالخفاق

-- ------تغييرات على افترضات ومنهجية النموذج

--------اإلعدام خالل السنة

-- ------فروق ترجمة عمالت اجنبية

2,819-- --2,819الرصيد في اخر السنة المالية

2019/12/31

المرحلة االولىسندات شركات
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

---- ----مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2019

275---275أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

-------أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--------المحول الى المرحلة االولى

--------المحول الى المرحلة الثانية

--------المحول الى المرحلة الثالثة

تغيرات في احتماالت اإلخفاق و الخسارة في حالة 
--------اإلخفاق و الرصيد المعرض لالخفاق

-- ------تغييرات على افترضات ومنهجية النموذج

--------اإلعدام خالل السنة

-- ------فروق ترجمة عمالت اجنبية

275-- --275الرصيد في اخر السنة المالية

2020/12/31

المرحلة االولىقروض البنوك
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

1,168 -- 993175مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2020

6,333--3505,983أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

--------أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--------المحول الى المرحلة االولى

--------المحول الى المرحلة الثانية

--------المحول الى المرحلة الثالثة

)63(--)21()42(فروق ترجمة عمالت اجنبية

7,438-- 1,3016,137 الرصيد في اخر السنة المالية

2019/12/31

المرحلة االولىقروض البنوك
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

2,448 -- --2,448مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2019

--------أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

)1,280(--)1,280(--أصول مالية استحقت او تم استبعادها

----1,455)1,455(المحول الى المرحلة االولى

--------المحول الى المرحلة الثانية

--------المحول الى المرحلة الثالثة

--------فروق ترجمة عمالت اجنبية

1,168 -- 175 993 الرصيد في اخر السنة المالية



2 0 2 التقـــــريـــــــر الســـنـــــوي 0

بــــنـــــاةالتــــــــراثبــــنــــــاةالتــــــــراث 193194

2020/12/31

المرحلة االولىقروض وتسهيالت لألفراد
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

740,218 200,72310,998528,497مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2020

233,096 88,82011,728132,548أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

)194,169) )153,555()1,733()38,881(أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--)418()2,726(3,144المحول الى المرحلة االولى

--)194(22,687)22,493(المحول الى المرحلة الثانية

--589,740)88,563()501,177(المحول الى المرحلة الثالثة

626,816)22,120(563,59585,341التغير

11,27112,681122,528146,480مخصص إحترازي*

--------اإلعدام خالل السنة

--------المتحصل من اإلعدام خالل السنة

---- ----فروق ترجمة عمالت اجنبية

305,00250,4131,197,0261,552,441الرصيد في اخر السنة المالية

.19-COVID تم تكوينه لمواجهة األثار الناجمة لفيروس كورونا المستجد *

2019/12/31

المرحلة االولىقروض وتسهيالت لألفراد
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

367,308 176,522 9,384 181,402 مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2019

78,6933,20161,157143,051أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

)122,655()90,632()1,388()30,635(أصول مالية استحقت او تم استبعادها

5,797358,949354,155)10,591(المحول الى المرحلة االولى

35,61132,103)335()3,173(المحول الى المرحلة الثانية

55,69435,060)5,661()14,973(المحول الى المرحلة الثالثة

)81,920) )81,920(----اإلعدام خالل السنة

13,13413,134----المتحصل من اإلعدام خالل السنة

)18()18( -- --فروق ترجمة عمالت اجنبية

528,497740,218 200,72310,998 الرصيد في اخر السنة المالية

2020/12/31

قروض وتسهيالت للشركات الكبرى 
والمتوسطة

المرحلة االولى
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

160,1671,608,6971,904,9833,673,847مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2020

154,8731,453,73110,7321,619,336أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

)260,663()53,454()167,758()39,451(أصول مالية استحقت او تم استبعادها

----)15,092(15,092المحول الى المرحلة االولى

----14,412)14,412(المحول الى المرحلة الثانية

--278--)278(المحول الى المرحلة الثالثة

)39,054()39,054(----اإلعدام خالل السنة

1,8411,841----المتحصل من اإلعدام خالل السنة

)44,204()6,074()28,324()9,806(فروق ترجمة عمالت اجنبية

266,1852,865,6661,819,2524,951,103الرصيد في اخر السنة المالية*

.19-COVID يتضمن مخصص إحترازي بمبلغ 515 306 ألف جنيه تم تكوينة لمواجهة األثار الناجمة لفيروس كورونا المستجد*

2019/12/31

قروض وتسهيالت للشركات الكبرى 
والمتوسطة

المرحلة االولى
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

328,0651,837,5471,499,6043,665,216مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2019

146,859773,75265,601986,212أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

)687,876()258,723()259,980()169,173(أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--------المحول الى المرحلة االولى

----84,057)84,057(المحول الى المرحلة الثانية

--638,718)638,526()192(المحول الى المرحلة الثالثة

)617()617(----اإلعدام خالل السنة

1111----المتحصل من اإلعدام خالل السنة

)289,099()39,611()188,153()61,335(فروق ترجمة عمالت اجنبية

160,1671,608,6971,904,9833,673,847الرصيد في اخر السنة المالية
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2020/12/31

المرحلة االولىقروض وتسهيالت للشركات الصغيرة
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

1,7281,048136,895139,671مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2020

41,063120,13539,379200,577أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

)59,038()53,986()3,857()1,195(أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--)843()5(848المحول الى المرحلة االولى

--6758)683(المحول الى المرحلة الثانية

--)6,474(6,485)11(المحول الى المرحلة الثالثة

--------اإلعدام خالل السنة

--------المتحصل من اإلعدام خالل السنة

-------فروق ترجمة عمالت اجنبية

41,750124,481114,979281,210الرصيد في اخر السنة المالية*

.19-COVID يتضمن مخصص إحترازي بمبلغ 400 68 ألف جنيه تم تكوينة لمواجهة األثار الناجمة لفيروس كورونا المستجد*

2019/12/31

المرحلة االولىقروض وتسهيالت للشركات الصغيرة
12 شهر

المرحلة الثانية 
مدى الحياة

المرحلة الثالثة
االجمالىمدى الحياة

1,563433,72035,287مخصص الخسائر االئتمانية في 1 يناير 2019

1,9891,039116,241119,269أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

)14,458()8,990()1,898()3,570(أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--)2,248(--2,248المحول الى المرحلة االولى

--)1,884(1,904)20(المحول الى المرحلة الثانية

--56)1()55(المحول الى المرحلة الثالثة

--------اإلعدام خالل السنة

--------المتحصل من اإلعدام خالل السنة

)427(---)427(فروق ترجمة عمالت اجنبية

1,7281,048136,895139,671الرصيد في اخر السنة المالية

البنود المعرضة لخطر اإلئتمان خارج قائمة المركز المالى

2020/12/312019/12/31

3,759,5853,344,670ضمانات مالية

3,833,9873,399,013إرتباطات عن قروض والتزامات اخري غير قابله لاللغاء متعلقه باالئتمان

4,597,7613,795,706إعتمادات مستندية  

14,225,51112,196,271خطابات ضمان 

1,596,8391,535,276كمبياالت مقبولة

28,013,68324,270,936االجمالى 

يمثل الجدول األول )أ/5( الحد األقصى لخطر االئتمان الذى يمكن للبنك ان يتعرض له في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2019 وذلك بدون 
والتسهيالت  القروض  عن  ناتج  اإلئتمان  لخطر  الُمعرض  األقصى  الحد  من   %45.65 أن  الجدول  من  ويتبين  االعتبار  في  ضمانات  ايه  اخذ 
األصول  ضمن  المبوبة  الدين  أدوات  فى  اإلستثمارات  تمثل  بينما   )44.05% )ديسمبر2019:  المخصومة  المستندات  ذلك  فى  بما  للعمالء 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وبالتكلفة المستهلكة نسبة 35.69% من هذا الحد )ديسمبر2019: 33.10%(

قروض  محفظة  من  كل  عن  الناتج  اإلئتمان  لخطر  األدنى  الحد  على  واإلبقاء  السيطرة  فى  اإلستمرار  على  قدرتها  فى  اإلدارة  وتثق 
وتسهيالت العمالء وأدوات الدين بناءًا على ما يلى:

أن 70.03% من محفظة قروض وتسهيالت العمالء ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات إضمحالل )ديسمبر2019: %67.98(.	 
أن 4.27% من محفظة قروض وتسهيالت العمالء محل اإلضمحالل )ديسمبر2019: %3.71(.	 
أن القروض التى لم يعتريها إضمحالل تمثل فى مجموعها 95.73% من محفظة قروض وتسهيالت العمالء )ديسمبر2019: %96.29( 	 

منها قروض عليها متأخرات ولكنها ليست محل إضمحالل تمثل نسبة 25.70% )ديسمبر2019: 28.31%( من محفظة قروض وتسهيالت 
العمالء.

قروض وتسهيالت   أ-6 
فيما يلى موقف أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة اإلئتمانية:

2020/12/312019/12/31

قروض 
وتسهيالت 

للعمالء

قروض 
وتسهيالت 

للبنوك

قروض 
وتسهيالت 

للعمالء

قروض 
وتسهيالت 

للبنوك

64,297,138975,39053,497,021481,245ال يوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل 

--22,280,784--23,600,718عليها متأخرات لكنها ليست محل إضمحالل

--2,919,523--3,919,000محل إضمحالل

91,816,856975,39078,697,328481,245اإلجمــالى

)1,168()4,553,736()7,438()6,784,754(يخصم : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

--)4,257(--)652(يخصم: العوائد المجنبة

يخصم: الخصم غير المكتسب للمستندات 
--)19,007(--)10,987(المخصومة

85,020,463967,95274,120,328480,077الصافــى 

بلغ مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لقروض وتسهيالت العمالء 754 ,784 ,6 ألف جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2020 منه مبلغ     	 
257 ,131 ,3 ألف جنيه مصرى يمثل إضمحالل قروض منفردة )المرحلة الثالثة( والباقى وقدره 3,653,497 ألف جنيه مصرى يمثل 
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للمرحلتين األولى والثانية )31 ديسمبر 2019: بلغ مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لقروض 
وتسهيالت العمالء 736 ,553 ,4 ألف جنيه مصرى منه 375 ,570 ,2 ألف جنيه مصرى يمثل إضمحالل قروض منفردة والباقى البالغ    
361 ,983 ,1 ألف جنيه مصرى يمثل مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للمرحلتين األولى والثانية(. ويتضمن إيضاح )18( معلومات 

إضافية عن مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لقروض وتسهيالت العمالء.
شهدت السنة المالية الجارية زيادة محفظة البنك من القروض والتسهيالت للعمالء والبنوك بنسبة %17.19.	 
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قروض وتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل

ويتم تقييم الجودة اإلئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت التى ال يوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل وذلك بالرجوع إلى 	 
التقييم الداخلى المستخدم بواسطة البنك.

31 ديسمبر 2020

مؤسساتأفــــــراد

التقييــم
حسابات 

جارية مدينة
بطاقات 

ائتمان
قروض 

شخصية
قروض 
عقارية

حسابات 
جارية 

مدينة
قروض 

مباشرة
قروض 

مشتركة

إجمالي 
القروض 

والتسهيالت 
للعمالء 

إجمالي 
القروض 

والتسهيالت 
للبنوك 

11,870,004539,33833,352,8272,486,3112,292,8804,832,2373,205,92348,579,520975,390. جيدة

--1,867,5317,309,1666,534,74815,711,445--------2. المتابعة العادية

--6,173----6,173--------3. المتابعة الخاصة

1,870,004539,33833,352,8272,486,3114,166,58412,141,4039,740,67164,297,138975,390اإلجمالى

ــع -  ــالل- تاب ــل إضمح ــت مح ــرات وليس ــا متأخ ــد عليه ــهيالت ال يوج ــروض وتس ق
مقارن

31 ديسمبر 2019

مؤسساتأفــــــراد

التقييــم

حسابات 
جارية 

مدينة
بطاقات 

ائتمان
قروض 

شخصية
قروض 
عقارية

حسابات 
جارية 

مدينة
قروض 

مباشرة
قروض 

مشتركة

إجمالي 
القروض 

والتسهيالت 
للعمالء 

إجمالي 
القروض 

والتسهيالت 
للبنوك 

11,027,593359,85628,228,3872,080,250890,6195,137,4433,055,37940,779,527481,245. جيدة

--85,5386,279,8466,352,11012,717,494--------2. المتابعة العادية

------------------3. المتابعة الخاصة

1,027,593359,85628,228,3872,080,250976,15711,417,2899,407,48953,497,021481,245اإلجمالى

 

قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات ولكنها ليست محل إضمحالل
تفيد  أخرى  توافرت معلومات  إذا  إال  ليست محل إضمحالل،  ولكنها  يومًا   90 توجد عليها متأخرات حتى  التى  والتسهيالت  القروض  هى 
عكس ذلك، وتتمثل القروض والتسهيالت للعمالء التى يوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة 

بها فيما يلى:

مؤسســـات

31 ديسمبر 2020
حسابات جاريه 

قروض مشتركةقروض مباشرةمدينة

إجمالي القروض 
والتسهيالت 

للعمالء

9,264,7212,632,5682,731,05514,628,344متأخرات حتى 30 يومًا

2,609,875330,68469,2633,009,822متأخرات أكثر من 30 يوم حتى 60 يومًا

766,016--703,18862,828متأخرات أكثر من 60 يوم حتى 90 يومًا

3,714,811312,6341,169,0915,196,536متأخرات أكثر من 90 يوما

16,292,5953,338,7143,969,40923,600,718اإلجمالى

مؤسســـات

31 ديسمبر 2019
حسابات جاريه 

قروض مشتركةقروض مباشرةمدينة

إجمالي القروض 
والتسهيالت 

للعمالء

10,897,2904,420,7313,184,08318,502,104متأخرات حتى 30 يومًا

1,425,46669,445617,7742,112,685متأخرات أكثر من 30 يوم حتى 60 يومًا

309,05468,117546,711923,882متأخرات أكثر من 60 يوم حتى 90 يومًا

337,22527,899376,989742,113متأخرات أكثر من 90 يوما

12,969,0354,586,1924,725,55722,280,784اإلجمالي



2 0 2 التقـــــريـــــــر الســـنـــــوي 0

بــــنـــــاةالتــــــــراثبــــنــــــاةالتــــــــراث 199200

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 
بالقيمة  تحليل  يلى  2019, وفيما  31 ديسمبر  جنيه  فى  الف   2,  919,  523 2020 مقابل  31 ديسمبر  جنيه فى  ألف   3  ,919,  000 الضمانات( 
اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اإلضمحالل بصفة منفردة متضمنة القيمة العادلة للضمانات التى حصل عليها البنك فى مقابل 

تلك القروض:

31 ديسمبر 
مؤسســـاتأفــــــراد2020

حسابات 
جارية مدينة

بطاقات 
ائتمان

قروض 
شخصية

قروض 
عقارية

حسابات 
جارية 

مدينة

بطاقات 
ائتمان

قروض 
اإلجمالـيشخصية

قروض محل 
إضمحالل بصفة 

منفردة
--36,4121,762,84943,4602,076,279----3,919,000

-تبلغ القيمة العادلة للضمانات التى حصل عليها البنك مقابل تلك القروض 639 250 ألف جنيه مصرى.

31 ديسمبر 
مؤسســـاتأفــــــراد2019

حسابات 
جارية مدينة

بطاقات 
ائتمان

قروض 
شخصية

قروض 
عقارية

حسابات 
جارية 

مدينة
بطاقات 

ائتمان
قروض 

اإلجمالـيشخصية

قروض محل 
إضمحالل بصفة 

منفردة
--10,884853,38543,0142,012,240----2,919,523

تبلغ القيمة العادلة للضمانات التى حصل عليها البنك مقابل تلك القروض 870 107 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.

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 433 811 5 ألف جنيه فى 31 ديسمبر 2020 )مقابل 997 214 8 ألف جنيه فى 31 ديسمبر 2019(.

قروض وتسهيالت للعمالء 

2020/12/312019/12/31
مؤسسات

277,896870,408حسابات جارية مدينة

64,7446,125قروض مباشرة

5,463,9317,334,081قروض مشتركة

أفراد

4,8624,383قروض شخصية

5,811,4338,214,997اإلجمالى

أدوات دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى أ–7 
يمثل الجدول التالى أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى وفقا لوكاالت التقييم فى أخر السنة المالية.

البيان

صافى أذون 
خزانة بالقيمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

االخر

سندات من خالل 
الدخل الشامل 

االخر

سندات 
بالتكلفة 

المستهلكة

استثمارات أخرى 
بالتكلفة 

السنةاالجمالىالمستهلكة

+B35, 374, 77415,697,40020,664,12056,11371,792,4072020/12

+B30 ,526, 5739,669,44218,886,90656,11359,139,0342019/12

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 
ذلك  البنك كلما كان  أغراض  إستخدامها فى  أو  األصول  بيع هذه  ويتم   .)2( رقم  االيضاح  المفصح عنها ضمن  المحاسبية  السياسة  لها 

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 الفترة 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

قروض وتسهيالت 
818,069975,390----157,321للبنوك

قروض وتسهيالت 
للعمالء:

- قروض أفراد:

1,870,004--531,1181,182,568156,318- حسابات جاريه مدينة

575,750--389,032139,10847,610- بطاقات إئتمانية

35,115,676--12,749,10913,558,4548,808,113- قروض شخصية

2,529,771--1,988,386183,519357,866- قروض عقارية

- قروض لمؤسسات:

22,410,002--17,890,9593,855,170663,873- حسابات جارية مدينة 

15,480,117--13,103,8771,772,089604,151- قروض مباشرة

13,710,080--12,804,15061,002844,928- قروض مشتركة

125,456------125,456مستندات مخصومة

إستثمارات مالية 
بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

االخر:

15,697,400------15,697,400– أدوات دين

– أذون خزانة وأوراق 
35,374,774------35,374,774حكومية أخرى 

إستثمارات مالية 
بالتكلفة المستهلكة:

20,720,233------20,720,233– أدوات دين

2,210,594--1,952,968147,324110,302أصول أخرى* 

اإلجمالى في 31 
133,484,78320,899,23411,593,161818,069166,795,247ديسمبر 2020

اإلجمالى في 31 
113,959,69716,207,1909,976,554481,245140,624,686ديسمبر 2019

*األصول األخرى المدرجة أعاله تتمثل فى اإليرادات المستحقة.
 

قطاعات النشاط
يمثل الجدول التالى تحليل بأهم حدود خطر اإلئتمان للبنك بالقيمة الدفترية موزعة حسب النشاط الذى يزاوله عمالء البنك.

مؤسسات 
مالية

مؤسسات 
صناعية

نشاط 
عقارى

بيع الجملة 
وتجارة 
التجزئة

قطاع 
حكومى

أنشطة 
اإلجماليأفرادأخرى

975,390------------975,390قروض وتسهيالت للبنوك

قروض وتسهيالت للعمالء:

- قروض ألفراد

1,870,0041,870,004------------- حسابات جارية مدينة

575,750575,750------------- بطاقات إئتمانية

35,115,67635,115,676------------- قروض شخصية

2,529,771--------2,529,771----- قروض عقارية

- قروض لمؤسسات:

22,410,002--1,342,110200,1533,342,8312,710,95014,813,958--- حسابات جارية مدينة 

15,480,117--1,718,3661,878,444649,0011,711,8869,522,420--- قروض مباشرة

13,710,080--4,645,1432,390,785208,8735,542,967922,312--- قروض مشتركة

24,396125,456--------101,060--مستندات مخصومة

إستثمارات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل االخر:

15,697,400----13,102,317------2,595,083– أدوات دين

– أذون خزانة وأوراق 
35,374,774----35,374,774--------حكومية اخرى

إستثمارات مالية بالتكلفة 
المستهلكة:

20,720,233----20,720,233--------– أدوات دين

2,210,594--2,210,594----------أصول أخرى*

االجمالى في 31 ديسمبر 
  20203,570,4737,806,6796,999,1534,200,70579,163,12727,469,28437,585,826166,795,247

االجمالى في 31 ديسمبر 
  2019601,9276,618,2117,330,4673,586,39768,325,12523,682,45430,480,105`140,624,686

*األصول األخرى المدرجة أعاله تتمثل فى اإليرادات المستحقة وقد تم إدراجها ضمن قطاع األنشطة األخرى وذلك لعدم توافر البيانات الكافية الالزمة لتوزيعها على 
قطاعات األنشطة.

 



2 0 2 التقـــــريـــــــر الســـنـــــوي 0

بــــنـــــاةالتــــــــراثبــــنــــــاةالتــــــــراث 203204

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 
خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  اإلستثمارات  عن  الناتجة  الملكية  حقوق  أدوات  مخاطر  وكذا  المستهلكة  بالتكلفة  اإلستثمارات  عن 

الدخل الشامل االخر.

أساليب قياس خطر السوق  ب/1 
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 

القيمة المعرضة للخطر هى توقع إحصائى للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن التحركات العكسية للسوق، وهى تعبر عن 
تكون  أن   )%1( بنسبة  إحصائى  إحتمال  وبالتالى هناك   ،)%99( ثقة محدد  بإستخدام معامل  ولكن  البنك،  يخسرها  أن  يمكن  أقصى قيمة 
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 
تلك  بتطبيق  البنك  ويقوم  السابقة،  سنوات  الخمس  عن  بيانات  على  بناء  السابقة  الحركة  بتقدير  البنك  ويقوم  السابقة،  أيام  العشرة 
التغيرات التاريخية فى المعدالت واألسعار والمؤشرات، بطريقة مباشرة على المراكز الحالية – وهذه الطريقة 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 -
إختبارات  تصميم  ويتم  حادـ  بشكل  معاكسة  ظروف  عن  تنشأ  قد  التى  المتوقعة  الخسارة  حجم  عن  مؤشرا  الضغوط  إختبارات  تعطى 
المخاطر  إدارة  بها  تقوم  التى  الضغوط  إختبارات  وتتضمن  محددة.  لسيناريوهات  نمطية  تحليالت  بإستخدام  النشاط  يالئم  بما  الضغوط 
النامية،  الحادة على كل فئة خطر وإختبار ضغوط األسواق  التحركات  يتم تطبيق مجموعة من  الخطر، حيث  إختبار ضغط عوامل  بالبنك، 
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/2 
إجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقا لنوع الخطر

12 شهرًا حتي نهاية السنة المقارنة 2019 12 شهرًا حتي نهاية السنة الحاليه 2020

اقلاعليمتوسطاقلاعليمتوسط
خطر اسعار 

6,20628,2914326,33525,238169الصرف

إجمالي القيمة 
6,20628,2914326,33525,238169عند الخطر

خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية  ب/3 
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 2020
جنيه 

مصرى
دوالر 

يوروأمريكى
جنيه 

إسترلينى
عمالت 

اإلجمالىأخرى

األصول المالية

12,907,004 63,025 16,622 103,907 861,537 11,861,913 نقدية وأرصــدة لدى البنك المركزي 

24,956,044 108,339 236,300 45,266 15,654,059 8,912,080 أرصدة لدى البنوك

967,952 ------967,952 --قروض وتسهيالت للبنوك

85,020,463 ----558,708 7,908,838 76,552,917 قروض وتسهيالت للعمالء

2,571 --------2,571 مشتقات مالية

إستثمارات مالية:

52,909 --------52,909 - بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

- بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
52,715,894 59 --943,987 10,645,698 41,126,150 االخر

20,720,233 --------20,720,233 - بالتكلفة المستهلكة

594,283 ------215,515 378,768 إستثمارات فى شركات تابعة وشقيقه

197,937,353 171,423 252,922 1,651,868 36,253,599 159,607,541 إجمالي األصول المالية

اإللتزامات المالية

13,416,826 1,209 217 584,860 11,018,667 1,811,873 أرصدة مستحقة للبنوك

162,777,351 122,353 252,338 1,039,289 22,371,665 138,991,706 ودائع عمالء

3,430 --------3,430 مشتقات مالية

6,768,131 ------2,905,467 3,862,664 قروض أخرى

182,965,738 123,562 252,555 1,624,149 36,295,799 144,669,673 إجمالي اإللتزامات المالية

صافي األصول المالية بقائمة المركز 
14,971,615 47,861 367 27,719 (42,200)14,937,868 المالى

في نهاية ديسمبر 2019

177,821,454 619,076 252,668 1,901,652 29,088,544 145,959,514 إجمالي األصول المالية

162,157,947 98,969 247,060 1,645,114 28,695,276 131,471,528 إجمالي اإللتزامات المالية

صافي األصول المالية بقائمة المركز 
15,663,507 520,107 5,608 256,538 393,268 14,487,986 المالى
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خطر سعر العائد ب/4 
فى  المتمثل  العائد  لسعر  النقدية  التدفقات  خطر  وهو  السوق  فى  السائدة  العائد  أسعار  مستويات  فى  التقلبات  آلثار  البنك  يتعرض 

التذبذب المحتمل للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغير فى سعر عائد األداة نتيجًة للتغير

المالية  لألداه  العادلة  القيمة  المحتملة فى  التقلبات  المتمثل فى  العائد  لسعر  العادلة  القيمة  ، وخطر  السوق  العائد فى  أسعار  فى 
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.

أساس  المالية موزعة على  لألدوات  الدفترية  القيمة  يتضمن  الذى  العائد  تقلبات سعر  لخطر  البنك  تعرض  التالى مدى  الجدول  ويلخص 
تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب.  

31 ديسمبر 2020
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 
بدون 

اإلجماليعائد

االصول المالية

12,907,00412,907,004------------نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

209,19324,965,378--6----22,335,3342,420,845أرصدة لدى البنوك

975,390--------267,445707,945--قروض وتسهيالت للبنوك

91,816,856--2,052,06820,693,23210,988,97111,970,88823,046,71823,064,979قروض وتسهيالت للعمالء

2,571------325939733574مشتقات مالية

إستثمارات مالية:

52,909------------52,909- بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

- بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
1,643,72054,448,029--3,696,6118,047,13425,427,6328,343,9377,288,995االخر

20,720,233----809,217518,8022,375,69913,162,5763,853,939- بالتكلفة المستهلكة

28,946,46431,948,39739,500,98033,477,97534,189,65823,064,97914,759,917205,888,370إجمالى االصول المالية

 

31 ديسمبر 2020

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 
بدون 

اإلجماليعائد

االلتزمات المالية

346,07813,416,826------1,440,85511,089,002540,891أرصدة مستحقة للبنوك

21,589,04331,425,27125,011,22149,726,8078,898,75023,803,4152,322,844162,777,351ودائع عمالء

3,430------2861,3901,519235مشتقات مالية

6,768,131----97,104546,422752,2421,323,2774,049,086قروض أخرى 

23,127,28843,062,08526,305,87351,050,31912,947,83623,803,4152,668,922182,965,738إجمالى اإللتزامات المالية

12,090,99522,922,632(738,436)21,241,822(17,572,344)13,195,107(11,113,688)5,819,176فجوة إعادة تسعير العائد

فى 31 ديسمبر 2019

11,993,072183,839,791    48,185,02712,729,36642,698,86126,166,03326,495,30215,572,130إجمالى األصول المالية

49,325,96912,318,18527,353,89236,137,71710,401,07624,128,1722,492,936162,157,947إجمالى اإللتزامات المالية

9,500,13621,681,844(8,556,042)16,094,226(9,971,684)411,18115,344,969(1,140,942)فجوة إعادة تسعير العائد 
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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.

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.	 

إلدارة  الرئيسية  الفترات  وهى  التالى،  والشهر  واألسبوع  لليوم  النقدية  التدفقات  وتوقع  قياس  يتم  التقارير  واعداد  الرقابة  وألغراض 
التحصيالت المتوقعة  المالية وتواريخ  التعاقدية لإللتزامات  التوقعات هى تحليل اإلستحقاقات  البداية لتلك  بالبنك. وُتعد نقطة  السيولة 

لألصول المالية.

وتقوم إدارة االصول واإللتزامات بمراقبة عدم التطابق بين األصول واإللتزامات متوسطة األجل، ومستوى ونوع الجزء غير المستخدم من 
واإلعتمادات  الضمان  خطابات  مثل  العرضية  اإللتزامات  وأثر  المدينة  الجارية  الحسابات  تسهيالت  إستخدام  ومدى  القروض،  ارتباطات 

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 
المدة  أساس  على  موزعة  المشتقة  غير  المالية  اإللتزامات  بطريقة  البنك  ِقبل  من  المدفوعة  النقدية  التدفقات  التالى  الجدول  يمثل 
غير  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بالجدول  المدرجة  المبالغ  وتمثل  المالية.  الفترة  نهاية  فى  التعاقدية  اإلستحقاقات  من  المتبقية 

المخصومة، بينما ُيدير البنك خطر السيولة على أساس التدفقات النقدية غير المخصـومة المتوقعة وليست التعاقدية. 

31 ديسمبر 2020
حتى  شهر 

واحد

أكثر من شهر 
حتى  ثالثة 

أشهر

أكثر من ثالثة 
أشهر حتى  

سنة

أكثرمن سنة 
حتى  ثالث 

سنوات
أكثر من ثالث 

اإلجمالىسنوات

اإللتزامات المالية

1,589,89511,211,918846,40721,87721,87413,691,971أرصدة مستحقة للبنوك

29,657,72514,760,21934,867,24769,593,26231,212,011180,090,464ودائع عمالء

102,99185,054473,9881,696,5094,852,9767,211,518قروض أخرى 

إجمالى اإللتزامات المالية 
وفقًا  لتاريخ اإلستحقاق 

التعاقدى
31,350,61126,057,19136,187,64271,311,64836,086,861200,993,953

إجمالى األصول المالية 
وفقًا  لتاريخ اإلستحقاق  

التعاقدى 
46,784,00017,364,99151,667,08563,720,05666,087,335245,623,467

31 ديسمبر 2019
حتى  شهر 

واحد

أكثر من شهر 
حتى  ثالثة 

أشهر

أكثر من ثالثة 
أشهر حتى  

سنة

أكثرمن سنة 
حتى  ثالث 

سنوات
أكثر من ثالث 

اإلجمالىسنوات

اإللتزامات المالية

6,695,9161,785,73084,29620,15620,1608,606,258أرصدة مستحقة للبنوك

29,890,22212,392,10626,657,79273,320,67824,934,571167,195,369ودائع عمالء

157,32938,031408,6501,071,6911,627,7563,303,457قروض أخرى

إجمالى اإللتزامات المالية 
وفقًا لتاريخ اإلستحقاق 

التعاقدى
36,743,46714,215,86727,150,73874,412,52526,582,487179,105,084

إجمالى األصول المالية 
وفقًا لتاريخ اإلستحقاق 

التعاقدى
39,931,64322,938,97046,127,28751,494,13063,237,838223,729,868

تتضمن األصول المتاحة لمقابلة جميع اإللتزامات ولتغطية اإلرتباطات المتعلقة بالقروض كل من النقدية، واألرصدة لدى البنوك المركزية، 
القروض  للبنوك والعمالء. ويتم مد أجل نسبة من  أخرى، والقروض والتسهيالت  الخزانة وأوراق حكومية  البنوك، وأذون  واألرصدة لدى 
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.



2 0 2 التقـــــريـــــــر الســـنـــــوي 0

بــــنـــــاةالتــــــــراثبــــنــــــاةالتــــــــراث 209210

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 الحالية
31 ديسمبر 2020

السنة المقارنة
31 ديسمبر 2019

السنة الحالية
31 ديسمبر 2020

السنة المقارنة
31 ديسمبر 2019

أصول مالية

24,965,37831,216,19325,005,45031,666,325أرصدة لدى البنوك

975,390481,245975,390481,245قروض وتسهيالت للبنوك

قروض وتسهيالت للعمالء

40,091,20132,603,36940,091,20132,665,754- أفراد

51,725,65546,093,95951,725,65546,093,959- مؤسسات

استثمارات مالية

20,720,23318,943,01920,901,83019,106,030- بالتكلفة المستهلكة

التزامات مالية

13,416,8268,283,33513,461,3358,296,381أرصدة مستحقة للبنوك

ودائع العمالء

111,041,833108,327,016123,396,238121,069,002- أفراد

51,735,51842,660,28951,748,34842,706,732- مؤسسات

6,768,1312,882,3176,768,1312,882,317قروض أخرى

أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة د-1 
يتم قياس األصول المالية المبوبة كأصول مالية بغرض المتاجرة بالقيمة العادلة مع أدراج فروق التغير في القيمة العادلة بقائمــة الدخل 
ضمن بند »صافى الدخل من المتاجرة .«كما يتم قياس أدوات الدين المبوبة كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر بالقيمة 

العادلة مع إدراج فروق التغير في القيمة العادلة ببنود قائمة الدخل الشــامل األخر  ضــمن »احتيــاطي القيمــة العادلــة .«وبالنسبة 

المعلنة  لألسعار  طبقًا  العادلة  بالقيمة  المالية  األوراق  ببورصة  المقيدة  األسهم  قياس  فيتم  ملكية  حقوق  أدوات  في  لالستثمارات 
االسـتثمارات  عدا  »فيما  بالبورصــة  المقيدة  غـير  لألسـهم  بالنسـبة  »أمـا  المســتقلة  الماليــة  القــوائم  تــاريخ  فــي  بالبورصــة 
، طريقــة مضــاعفات القيمــة   النقدية المخصــومة  التدفقات  الفنية المقبولة »طريقة  االسـتراتيجية »فيتم تقييمها بإحدى الطرق 
»وإدراج فروق التقييم بقائمة الدخل الشامل األخر ضمن »احتياطي القيمة العادلة »؛ وبالنسبة لالستثمارات االستراتيجية فتعتبر التكلفة 

أو القيمة األسمية بمثابة القيمة العادلة لتلك االستثمارات.

أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة د-2 
إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

تتضمن اإلستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة سندات الخزانة المصرية وسندات اإلسكان المقيدة بالسوق ولكن ال يوجد تداول نشط 
عليها. ويتم اإلفصاح عادة عن القيمة العادلة للسندات الحكومية بالتكلفة المستهلكة والمقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية بناء 

على السعر المعلن لها فى نهاية كل فترة مالية. 

إدارة رأس المال  ه- 
 يتم إعداد معيار كفاية رأس المال طبقا لمتطلبات بازل II بناء على قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 
18ديسمبر 2012 والتى أصدرت فى 24ديسمبر 2012 وكذا طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى الخاصة بمعدل كفاية رأس المال )بازل 
II( المصدرة خالل شهر مايو من عام 2019 ، وألغراض إدارة رأس المال فأن حقوق الملكية الظاهرة بقائمة المركز المالى باألضافة إلى 
بعض العناصر األخرى بخالف حقوق الملكية تمثل من وجهة نظر البنك مكونات رأس المال الذى يقوم بإدارته. ويقوم البنك بإدارة رأس 

المال بغرض تحقيق األهداف التالية:ـــ

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. 	 

المركزى المصرى حيث  البنك  الرقابية ممثلة فى  الجهة  المال وفقا لمتطلبات  البنك بمراجعة كفاية وإستخدامات  رأس  إدارة  وتقوم 
على  تعتمد  نماذج  خالل  من  وذلك  شهرى  اساس  على  المصرى  المركزى  البنك  لدى  وايداعها  المطلوبة  البيانات  بتقديم  البنك  يقوم 

إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ، ويتعين على البنك األلتزام بالقواعد التالية وفقا لمتطلبات البنك المركزى المصرى:  

اإلحتفاظ بمبلغ 500 مليون جنيه كحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع. 	 
االئتمان 	  بأوزان مخاطر  المرجحة  العرضية  وااللتزامات  االصول  اجمالى   / الرأسمالية  القاعدة  اجمالى  بين  نسبة  تحقيق  الحفاظ على 

والسوق والتشغيل بعد إضافة متطلبات الدعامة التحوطية %12.75 .

ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين:

الشريحة األولى: وهى رأس المال األساسى، ويتكون من:

)1(  رأس المال المدفوع )بعد خصم القيمة الدفترية ألسهم الخزينة( 
)2(  األرباح المحتجزة.

)3(   اإلحتياطيات القائمة التى ينص القانون والنظام األساسى للبنك او تعليمات البنك المركزى على تكوينها بعد توزيع األرباح فيما 
عدا احتياطى المخاطر العام واألحتياطى الخاص كما يخصم منه أية شهرة سبق اإلعتراف بها وأية خسائر مرحلة باألضافة إلى 

بنود الدخل الشامل اآلخر المتراكم سواء موجبة أو سالبة
)4(   رأس المال االساسى االضافى ويتكون من ) االسهم الممتازة الدائمة غير المتراكمة ، االرباح / )الخسائر ( المرحلية ربع السنوية 

، حقوق االقلية  ، الفرق بين القيمة االسمية والقيمة الحالية للقرض ) الوديعة ( المساند
، وغير  المالية  الشركات  االستبعادات من   ( الرأسمالية  القاعدة  االولى من  الشريحة  يتم خصمها من  التى  البنود  استبعاد  )5(   يتم 
االرباح  صافى   ، الملموسة  غير  االصول   ، خارجية  لجهات  للبنك  الممنوحة  المساندة  القروض   ، االستثمار  وصناديق   ، المالية 

المستقبلية الناتجة عن عمليات التوريق ، مزايا معاشات التقاعد ، واالصول الضريبية المؤجلة .

الشريحة الثانية: وهى رأس المال المساند، ويتكون من. 
المرحلة  فى  المدرجة  العرضية  واأللتزامات  األئتمانية  والتسهيالت  القروض  الدين/  أدوات  مقابل  المطلوبة  المخصصات  )6(   رصيد 

األولى بما ال يزيد عن 1,25% من إجمالي األصول واإللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر.
)7(   القروض) الودائع المساندة ( فى حدود النسبة المقررة ) 50% من الشريحة االولى بعد االستبعادات ( يتم ادخال القيمة الحالية 

بالكامل على ان يراعى استهالكها بنسبة 20% من قيمتها فى كل سنة من السنوات الخمسة االخيرة من اجلها  .
)8(   45% من االحتياطى الخاص ، 45% من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لإلستثمارات المالية فى الشركات التابعة 

والشقيقة.



2 0 2 التقـــــريـــــــر الســـنـــــوي 0

بــــنـــــاةالتــــــــراثبــــنــــــاةالتــــــــراث 211212

ويتكون مقام نسبة معيار كفاية رأس المال من  :
مخاطر االئتمان: ويتم ادراج المراكز االئتمانية بعد استبعاد المخصصات المطلوبة للمرحلة الثانية والثالثة ويتم ترجيحها وفقا لوزن 	 

ذات  إستخدام  ويتم  اإلعتبار.  الضمانات فى  أخذ  به، ومع  المرتبطة  اإلئتمان  يعكس مخاطر  بما  ائتمان  لكل مركز  المصاحب  المخاطر 
المعالجة للمبالغ خارج قائمة المركز المالى بعد إجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر المحتملة لتلك المبالغ.

مخاطر السوق: 	 
البناء 	  خالل  من  السوق  مخاطر  لمقابلة  الالزم  المال  رأس  متطلب  حساب  عند  المعيارى  االسلوب  تطبيق  البنوك  على  يتعين 

التراكمى لحساب متطلبات رأس المال لكل نوع من انواع مخاطر السوق ثم جمعها للوصول الى اجمالى متطلبات رأس المال 
الالزم لمقابلة مخاطر السوق ككل وفقا لنموذج البنك المركزى .

يجب على البنوك تحديد استثمارتها المتعلقة بمحفظة المتاجرة عند حساب متطلب رأس المال الالزم لمقابلة مخاطر السوق 	 
يجب ان تكون االدوات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة خالية من أية شروط تعوق تداولها وان تكون قابلة إلجراء عمليات 	 

تغطية لها بالكامل  
القوائم 	  اساس  البنك على  ربح  يساوى 15% من متوسط مجمل  التشغيل  لمقابلة مخاطر  برأس مال  البنك  يحتفظ  السوق:  مخاطر 

المالية الخر ثالث سنوات .

: II ويلخص الجدول التالى مكونات رأس المال األساسى والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال طبقًا لبازل

12020/12/312019/12/31-نسبة معيار كفاية رأس المال.

الشريحة األولى (رأس المال األساسى+رأس المال اإلضافى)

5,250,0002,250,000رأس المال 

3,000,000--المسدد تحت حساب زيادة رأس المال

187,291187,291اإلحتياطى العام

884,602685,947اإلحتياطى القانونى

711,392709,539احتياطيات أخرى

68,48168,481احتياطى المخاطر العام

3,245,0991,963,126األرباح المحتجزه

3,188,3713,962,408أرباح السنة

4,9593,537حقوق األقلية

2,721,6271,316,854فرق القيمه االسميه للوديعه المسانده

506,837423,306اجمالي بنود الدخل الشامل االخر المتراكم

)465,641()1,126,113(إجمالى اإلستبعادات من رأس المال االساسى 

15,642,54614,104,848إجمالي الشريحة األولى

الشريحة الثانية (رأس المال المساند)

683,773426,695ما يعادل مخصص المخاطر العامة 

2,750,336683,146الوديعه المسانده

4523,55325,340% من احتياطي الترجمة

45% من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لإلستثمارات المالية فى الشركات التابعة 
1,0958,311والشقيقة

3,458,7571,143,492إجمالي الشريحة الثانية

19,101,30315,248,340إجمالي القاعدة الرأسمالية بعد اإلستبعادات 

األصول واإللتزامات العرضية مرجحة بأوزان المخاطر:

99,713,04883,199,943إجمالى مخاطر اإلئتمان

1,309,0131,249,847متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

15,035,89811,879,436متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

116,057,95996,329,226إجمالي األصول واإللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر

%15.83%16.46معيار كفاية رأس المال (%)

تم إعداد المعيار بناء علي القوائم الماليه المجمعه	 

نسبة الرافعة المالية 
بالرافعة  الخاصة  الرقابية  التعليمات  بالموافقة على  قرار   2015 يوليو   7 بتاريخ  المصرى فى جلسته  المركزى  البنك  إدارة  أصدر مجلس 
، وذلك تمهيدا للنظر فى  البنوك بالحد األدنى المقرر للنسبة )3%( وذلك كنسبة رقابية ملزمة إعتبار من عام 2018  إلتزام  ، مع  المالية 
الجهاز  الحفاظ على قوة وسالمة  ( بهدف  المال  الحد االدنى لمعيار كفاية رأس   ( بازل  الدعامة االولى من مقررات  االعتداد بها ضمن 

المصرفى ومواكبة ألفضل الممارسات الرقابية الدولية فى هذا الشأن . 

وتعكس الرافعة المالية العالقة بين الشريحة األولى لرأس المال المستخدمة فى معيار كفاية رأس المال )بعد األستبعادات(، وأصول 
البنك )داخل وخارج الميزانية( غير مرجحة بأوزان مخاطر .

مكونات النسبة 
مكونات البسط )أ ( 

يتكون بسط النسبة من الشريحة االولى لرأس المال ) بعد االستبعادات ( المستخدمة فى بسط معيار كفاية رأس المال المطبق حاليا 
وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى

مكونات المقام  )ب ( 
يتكون مقام النسبة من كافة اصول البنك داخل وخارج الميزانية وفقا للقوائم المالية وهو ما يطلق عليه » تعرضات البنك » وتشمل 

مجموع مايلى :

تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم بعض االستبعادات الشريحة االولى للقاعدة الرأسمالية   -1
التعرضات الناتجة عن عقود المشتقات   -2

3- التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل االوراق المالية
التعرضات خارج الميزانية ) المرجحة بمعامالت التحويل (   -4

ويلخص الجدول التالى نسبة الرافعة المالية :	 

22020/12/312019/12/31-نسبة الرافعة المالية

15,642,54614,104,848إجمالى الشريحة األولى بعد اإلستبعادات 

204,417,485182,465,566إجمالى التعرضات داخل الميزانية

12,204,3269,605,893إجمالى التعرضات خارج الميزانية

216,621,811192,071,459إجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية

%7.34%7.22الرافعة المالية (%)

 28 بتاريخ  المنعقده   بجلسته  المصري  المركزي  البنك  اداره  وافق مجلس   ،  2017 يناير   15 بتاريخ  المصري  المركزي  البنك  لخطاب  وفقا 
ديسمبر 2016 علي القرار التالي : يتم تطبيق المعالجه المحاسبيه الخاصه بالودائع المسانده عن البنك المركزي المصري ، كتلك المقدمه 
من مساهمي البنك بصفه استثنائيه مع اثبات الفرق بين القيمه لالسميه للوديعه وقيمتها الحاليه ضمن حقوق الملكيه تحت مسمي 
الي  بحيث تصل قيمتها  نهايه كل فتره ماليه  الوديعه في  » وتعلي  المسانده  للوديعه  الحاليه  القيمة  االسميه عن  القيمه  » فروق 

القيمه االسميه في تاريخ استحقاقها وذلك تحميال علي الفروق المشار اليها. 



2 0 2 التقـــــريـــــــر الســـنـــــوي 0

بــــنـــــاةالتــــــــراثبــــنــــــاةالتــــــــراث 213214

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4
عن  وافتراضات  تقديرات  أحكام  باستخدام  البنك  يقوم  ان   )3( رقم  بااليضاح  عنها  اإلفصاح  تم  التي  المحاسبية  السياسات  تطبيق  يتطلب 
القيم الدفترية لبعض األصول و االلتزامات التي تعجز مصادر اخرى عن توفيرها .وتعتمد هذه التقديرات وما يصاحبها من افتراضات على 
الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل المرتبطة .هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. ويتم مراجعة االفتراضات و التقديرات 
بصفة مستمرة واالعتراف بالتغيرات و التقديرات المحاسبية  إما فى الفترة التى يحدث خاللها التغيير إذا اقتصر تأثيرها على تلك الفترة 
فقط ، أو فى الفترة التى يحدث بها التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغير في التقدير المحاسبى يؤثر على كل من الفترة الحالية 
والفترات الالحقة. وفيما يلى ملخص بأهم االفتراضات المتعلقة بالمستقبل ومصادر المعلومات غير المؤكدة فى نهاية الفترة المالية 

والتى تتسم بخطر كبير فى أن تؤدى إلى تعديل جوهرى علــى القيم الدفترية لالصول و االلتزامات خالل الفترة المالية التالية

خسائر اإلضمحالل في القروض والتسهيالت(الخسائر االئتمانية المتوقعة) أ - 
البنك بإستخدام  البنك من القروض و التسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي  علــى األقــل .ويقوم  يتم مراجعة محفظة 
الحكم الشخصى لتحديد ما اذا كان ينبغي االعتراف بعبء اضمحالل اضمحالل في قائمة الدخل ويتوقف ذلك على مدى توافر أدلة يمكن 
االعتماد عليها تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل اختبار 
بيانات تشير إلى حدوث تغيير سلبي في قدرة  الواحد في تلك المحفظة. وقد تشمل هذه األدلة وجود  القرض  االنخفاض على مستوى 
النقدية  التدفقات  البنك عند جدولة  بالتعثر فــي أصول  محفظة من المقترضين على السداد للبنك او ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط 
المستقبلية تقوم اإلدارة بإستخدام تقديرات على أساس خبرتها السابقة عن خسائر أصول ذات مخاطر ائتمانية مشابهة وفي وجود أدلة 
موضوعية على االضمحالل مماثلة لتلك الواردة فــي المحفظة .ويتم مراجعة الطريق واالفتراضات المستخدمة في تقدير  مبلغ وتوقيت 

التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على خبرة البنك 

القيمة العادلة للمشتقات المالية ب- 
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. 
مقارنتها  يمكن  وأسعار  فعلية  بيانات  تعكس  نتائجها  أن  لضمان  وذلك  تجربتها,  وبعد  إستخدامها  قبل  النماذج  جميع  إعتماد  تم  وقد 

بالسوق، إلى المدى الذى يكون ذلك معه عمليًا.

 )Counterparty( المقابلة  واألطراف  بالبنك  )الخاصة  اإلئتمان  مخاطر  مثل  مناطق  أن  اإل  فقط،  الموثقة  البيانات  النماذج  تلك  وتستخدم 
والتذبذبات )Volatility( واإلرتباطات )Correlations(، تتطلب من اإلدارة إستخدام تقديرات، ويمكن ان تؤثر التغييرات فى اإلفتراضات حول 
السنة  نهاية  فى  القائمة  المالية  المشتقات  ُتعُد  وال  هذا  عنها.  اإلفصاح  يتم  التى  المالية  لألدوات  العادلة  القيمة  على  العوامل  تلك 

المالية الجارية أو نهاية العام السابق ذات أهمية نسبية بالنسبة لبنود قائمة المركز المالى فى هذه التواريخ.

إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة ج- 
بالتكلفة  مالية  كإستثمارات  للتحديد  القابلة  أو  الثابتة  اإلستحقاق  وتواريخ  الدفعات  ذات  المشتقة  غير  المالية  األصول  تبويب  يتم 

المستهلكة ضمن نموذج األعمال لألصول المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 

ضرائب الدخل د- 
بعض  ونظرًا ألن  الدخل.  للضريبة على  اإلجمالى  العبء  لتحديد  تقديرات هامة  إستخدام  يستدعى  الدخل مما  لضرائب  البنك  أرباح  تخضع 
المعامالت يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد لذا يقوم البنك بإثبات اإللتزام الضريبى وفقًا لتقديرات مدى إحتمال نشأة 
هذه  فإن  تسجيلها،  السابق  والمبالغ  للضرائب  النهائية  النتيجة  بين  إختالف  هناك  يكون  وعندما  الضريبى.  الفحص  عند  إضافية  ضريبة 

اإلختالفات تؤثر على ضريبة الدخل واإللتزام الضريبى الجارى والمؤجل فى الفترة التى يتحدد خاللها اإلختالف.

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- 

القاهرة الكبرى
االسكندرية 

اإلجماليالوجه القبلىوالدلتا وسيناء

األصول واإللتزامات وفقًا للقطاعات الجغرافية 
فى 31 ديسمبر 2020

747 326 985205 252 63511 112 12722 961 171أصول القطاعات الجغرافية

363 744 147187 249 60418 735 61262 759 106إلتزامات القطاعات الجغرافية

بنود أخرى للقطاعات الجغرافية

751 249إهالكات 31 ديسمبر 2020

476 849 4ربح السنة  قبل الضرائب

)161 694 1(الضرائب

315 155 3ربح السنة 

    

القاهرة الكبرى
االسكندرية 

اإلجماليالوجه القبلىوالدلتا وسيناء

األصول واإللتزامات وفقًا للقطاعات الجغرافية 
فى 31 ديسمبر 2019

563 114 193183 811 4089 295 96217 007 156أصول القطاعات الجغرافية

068 112 283168 303 09016 167 69561 641 90إلتزامات القطاعات الجغرافية

بنود أخرى للقطاعات الجغرافية

515 143إهالكات 31 ديسمبر 2019

800 289 5ربح السنة قبل الضرائب

)745 341 1(الضرائب

055 948 3ربح السنة
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صافى الدخل من العائد  -6

2020/12/312019/12/31

عائد القروض واإليرادات المشابهة من:

قروض وتسهيالت:

24,04320,407- للبنوك

10,993,28310,526,484- للعمالء

11,017,32610,546,891اإلجمالى

1,635,5454,874,841ودائع وحسابات جارية

7,861,1436,126,920إستثمارات فى أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر وبالتكلفة المستهلكة

20,514,01421,548,652اإلجمالى 

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من:

ودائع وحسابات جارية:

)473,165()320,083(- للبنوك

)12,597,049()9,959,774(- للعمالء

(13,070,214)(10,279,857)اإلجمالى 

)134,552()181,529(أخرى

(13,204,766)(10,461,386)اإلجمالى

10,052,6288,343,886الصافى

صافى الدخل من األتعاب والعموالت  -7

2020/12/312019/12/31

إيرادات األتعاب والعموالت:

978,250877,577األتعاب والعموالت المرتبطة باإلئتمان

16,38716,872أتعاب أعمال األمانة والحفظ

694,341692,595أتعاب أخرى

1,688,9781,587,044

مصروفات األتعاب والعموالت:

)32,091()43,000(أتعاب سمسرة

)14,859()41,498(أتعاب أخرى

(46,950)(84,498)اإلجمالى

1,604,4801,540,094الصـافــى

 

8-  توزيعات األرباح

2020/12/312019/12/31

37,50837,402أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

24,29110,000شركات تابعة وشقيقة

61,79947,402اإلجمالى 

صافى دخل المتاجرة  -9
  

2020/12/312019/12/31

16,1632,187أدوات دين بغرض المتاجرة

4,8015,387فروق تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

)4,986(4,127فروق تقييم عقود مبادلة عمالت

25,0912,588اإلجمالى 

مصروفات إدارية  -10
  

2020/12/312019/12/31

تكلفة العاملين

)2,053,777()2,392,998(أجور ومرتبات*

)108,965()118,937(تأمينات إجتماعية

)231,184()286,282(مزايا تقاعد اخرى (إيضاح 31)  

(2,798,217)(2,393,926)

)1,548,267()2,006,899(مصروفات إدارية أخرى

(3,942,193)(4,805,116)اإلجمالى 

* تتضمن السنة الحالية والسنة المقارنة مبلغ 000 15 ألف جنيه تمثل حصة البنك في إشتراكات صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك )عبارة عن 750 3 ألف جنيه كل 
ثالثة أشهر(. 

إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى:  -11
  

2020/12/312019/12/31

أرباح تقييم ارصدة األصول واإللتزامات بالعمالت األجنبية ذات الطبيعة النقدية بخالف تلك المبوبة 
235,410302,765بغرض المتاجرة

1571,853ارباح بيع ممتلكات ومعدات

22,646--ارباح بيع أصول الت ملكيتها للبنك

125,9998,300رد مخصصات أخرى (إيضاح 23 & 29(

)246,700()212,961(عبء مخصصات أخرى (إيضاح 23 & 29(

12,0659,847أخرى 

160,67098,711اإلجمالى 
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(عبء) رد الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  -12

2020/12/312019/12/31

)844,434()2,391,583(قروض وتسهيالت العمالء

63,374)1,991(ارصدة لدى البنوك

)63,584(11,826استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

965)6,333(قروض وتسهيالت البنوك

(2,388,081)(843,679)

مصروف ضرائب الدخل  -13
 

2020/12/312019/12/31

)1,326,565()1,675,081(الضريبة الحالية

)15,180()19,080(الضرائب المؤجلة (إيضاح 30(

(1,341,745)(1,694,161)اإلجمالى

4,849,4765,289,800الربح المحاسبى قبل الضريبة 

22.5%22.50%سعر الضريبة 

1,091,1321,190,205ضريبة الدخل المحسوبة على الربح المحاسبى 

603,029151,540مصروفات غير معترف بها ضريبيا 

1,694,1611,341,745صافى الضريبة 

25.36%34.93%سعر الضريبة الفعلى 

نصيب السهم المرجح من صافى أرباح السنة   -14
يحسب نصيب السهم فى الربح بقسمة صافى األرباح الخاصة بمساهمى البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة 

خالل السنة.
  

2020/12/312019/12/31

2,636,3153,515,075صافى ربح السنة القابل للتوزيع

2,493,8521,125,000عدد األسهم المرجحة / العادية 

1.063.12نصيب السهم المرجح من صافى أرباح السنة 

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى  -15

2020/12/312019/12/31

3,538,7194,934,696نقدية

9,368,2856,805,970أرصده لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإلحتياطى االلزامى

12,907,00411,740,666اإلجمالى 

12,907,00411,740,666أرصده بدون عائد

12,907,00411,740,666أرصدة متداولة

 
أرصدة لدى البنوك  -16

2020/12/312019/12/31

209,194252,407حسابات جارية

24,756,18430,963,785ودائــــع

)7,752()9,334(مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ألرصدة لدى البنوك

24,956,04431,208,440الصافي

8,188,47024,638,846البنك المركزى 

12,824,1654,768,128بنوك محلية

3,952,7431,809,218بنوك خارجية

)7,752()9,334(مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ألرصدة لدى البنوك

24,956,04431,208,440الصافي

209,194252,407أرصدة بدون عائد

24,756,18430,963,785أرصدة ذات عائد ثابت

24,965,37831,216,192اإلجمالى

24,965,37831,216,192ارصده متداوله

وفيما يلى الحركة التى تمت على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة الرصدة لدي البنوك خالل السنة:

2020/12/312019/12/31

--7,752رصيد المخصص فى أول السنة

IFRS9 73,052--اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى للمعيار الدولى

7,75273,052الرصيد في 1 يناير 2019/2020 المعدل

)63,374(1,991عبء (رد) الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المكون خالل السنة

)1,926()409(فروق ترجمة المخصصات بعمالت أجنبية خالل السنة

9,3347,752رصيد المخصص فى آخر السنة
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قروض وتسهيالت للبنوك (بالصافي)  -17

2020/12/312019/12/31

975,390481,245قروض الجل

975,390481,245اإلجمالى

)1,168()7,438(يخصم: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

967,952480,077قروض وتسهيالت للبنوك (بالصافى)

975,390481,245أرصده غير متداولة

وفيما يلى الحركة التى تمت على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لقروض وتسهيالت البنوك خالل السنة:

2020/12/312019/12/31

--1,168رصيد المخصص فى أول السنة

IFRS9 2,448--اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى للمعيار الدولى

1,1682,448الرصيد في 1 يناير 2019/2020 المعدل

)965(6,333عبء (رد) الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المكون خالل السنة

)315()63(فروق ترجمة المخصصات بعمالت أجنبية خالل السنة

7,4381,168رصيد المخصص فى آخر السنة

قروض وتسهيالت العمالء (بالصافي):  -18

2020/12/312019/12/31

أفراد

1,870,0041,027,593حسابات جارية مدينة

575,750370,740بطاقات ائتمان

35,115,67629,081,772قروض شخصية

2,529,7712,123,264قروض عقارية

40,091,20132,603,369إجمالي

مؤسسات شاملة القروض الصغيرة لألنشطة اإلقتصادية

22,410,00215,676,821حسابات جارية مدينة

15,480,11716,003,481قروض مباشرة

13,710,08014,133,046قروض مشتركة

125,456280,611مستندات مخصومة

51,725,65546,093,959إجمالى 

91,816,85678,697,328إجمالى القروض والتسهيالت للعمالء  

)4,553,736()6,784,754(مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

)4,257()652(العوائد المجنبة

)19,007()10,987(الخصم غير المكتسب للمستندات المخصومة

85,020,46374,120,328الصافى  

اإلجمالى يوزع كما يلى:

30,863,82022,081,353أرصدة متداولـــة

60,953,03656,615,975أرصدة غير متداولة

91,816,85678,697,328اإلجمالى

وفيما يلى الحركة التى تمت على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لقروض وتسهيالت العمالء خالل السنة:

2020/12/312019/12/31

4,553,7363,582,768رصيد المخصص فى أول السنة

9 IFRS 485,043--اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى للمعيار الدولى

4,553,7364,067,811الرصيد في 1 يناير 2019/2020 المعدل

2,391,583844,434عبء الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المكون خالل السنة

)82,537()137,021(المستخدم فى إعدام ديون خالل السنة

20,66213,145متحصالت خالل العام من ديون سبق اعدامها

)289,117()44,206(فروق ترجمة المخصصات بعمالت اجنبية خالل السنة

6,784,7544,553,736رصيد المخصص فى آخر السنة 
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31 ديسمبر  312019 ديسمبر 2020

االجماليأفراد مؤسسات االجماليأفراد مؤسسات 

3,813,519740,2174,553,7363,204,111378,6573,582,768رصيد المخصص فى أول السنة

اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى للمعيار الدولى 
IFRS 9

------496,393)11,350(485,043

3,813,519740,2174,553,7363,700,504367,3074,067,811الرصيد في 1 يناير 2019/2020المعدل

1,500,211891,3722,391,583402,720441,714844,434عبء الخســائر اإلئتمانية المتوقعة المكون خالل الســنة

)82,537()81,920()617()137,021()97,967()39,054(المستخدم فى إعدام ديون خالل السنة

1,84118,82120,6621113,13413,145متحصالت خالل العام من ديون سبق اعدامها

)289,117( (18()289,099()44,206()2()44,204(فروق ترجمة المخصصات بعمالت اجنبية خالل السنة

5,232,3131,552,4416,784,7543,813,519740,2174,553,736رصيد المخصص فى آخر السنة 

مشتقات مالية  -19

2020/12/31

المبلغ 
التعاقدى / 

االلتزاماتاالصولاالفتراضى

مشتقات بغرض المتاجرة

194,8062,5712,265عقود عملة اجلة

1,165--76,795عقود مبادلة عمالت

271,6012,5713,430االجمالى

2019/12/31

المبلغ 
التعاقدى / 

االلتزاماتاالصولاالفتراضى

مشتقات بغرض المتاجرة

4,972--234,525عقود عملة اجلة

104,254318عقود مبادلة عمالت

338,77934,990االجمالى

إستثمارات مالية  -20

2020/12/312019/12/31إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

أ) أدوات دين

442 669 4009 697 15مدرجة فى السوق ( بالقيمة العادلة – مستوي 2(

 ب) أذون خزانة :

غير مدرجة فى السوق

562 165 92322 853 27أذون خزانة بالقيمة العادلة بالعملة المحلية (مستوي 2(*

011 361 8518 520 7أذون خزانة بالعملة االجنبية

573 526 77430 374 35اجمالى اذون الخزانة بالقيمة العادلة

 ج) أدوات حقوق ملكية:

44859 054 1مدرجة فى السوق ( بالقيمة العادلة – مستوي 1 قيمة عادلة)

876 175349 395غير مدرجة فى السوق – بالتكلفة**

د) وثائق صناديق اإلستثمار

569 097192 194غير مدرجة فى السوق – بالقيمة اإلستردادية ( مستوي 1 قيمة عادلة)

519 738 89440 715 52اجمالي إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر (1(

إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة:

أ) أدوات دين – بالتكلفة المستهلكة

906 886 12018 664 20مدرجة فى السوق

113 11356 56غير مدرجة فى السوق***

019 943 23318 720 20إجمالى إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة (2(

إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

وثائق صناديق اإلستثمار

699 90947 52غير مدرجة فى السوق – بالقيمة اإلستردادية ( مستوي1 – قيمة عادلة)

699 90947 52اجمالى إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (3(

237 729 03659 489 73إجمالى إستثمارات مالية (1)+(2)+(3)  

914 776 98935 217 40أرصده متداولة 

323 952 04723 271 33أرصده غير متداولة

237 729 03659 489 73إجمالى

358 688 05858 464 69أدوات دين ذات عائد ثابت

676 349450 328 2أدوات دين ذات عائد متغير

034 139 40759 792 71إجمالى

* تتضمن أذون الخزانة بالقيمة العادلة المحلية أذون مرهونة لدى البنك المركزى مقابل التمويل العقارى واالت ومعدات بلغت القيمة االسمية لها مبلغ 275 964 1 
الف جنيه مصري فى 31 ديسمبر 2020 مقابل مبلغ 525 950 1 الف جنيه مصري فى 31 ديسمبر 2019. 
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** وفيما يلى أهم االستثمارات المالية– أدوات حقوق ملكية غير مدرجة في السوق التي تم تقييمها بالتكلفة:

2020/12/312019/12/31
278,432244,323البنك األفريقي لإلستيراد والتصدير

أسهم البنك غير مقيدة 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 حوالي )3%( , االمر الذى يعيق الوصول الى معلومات تفصيليه 	 

ودقيقه الجراء عملية تقييم متعلقة ومطبقة للقطاع المصرفي للوصول الى القيمة العادلة.
مؤشرات 	  اية  وجود  عدم  يعكس  الذي  األمر  المالية  القوائم  واقع  من  بالموجب  الملكية  حقوق  وصافى  أرباح  صافى  البنك  يحقق 

اضمحالل في قيمة االستثمار.
أقرت الجمعية العامة العادية للبنك األفريقي للتصدير واالستيراد المنعقدة في يونيو 2020 توزيع أرباح نقدية بمبلغ 78.83 مليون 	 

دوالر أمريكي ، حيث اختار مصرفنا الحصول على حصته من األرباح على شكل أسهم تمثل 104 سهم ليصبح إجمالي عدد أسهمنا 4,282 
سهم.

2020/12/312019/12/31
218 21884 84البنك األفريقي لإلستيراد والتصدير

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 .
)10%(, االمر الذى يعيق الوصول الى معلومات تفصيليه ودقيقه الجراء عملية 	  يملك البنك حصة ضئيلة من بنك مصر أوروبا بنسبة 

تقييم متعلقة ومطبقة للقطاع المصرفي للوصول الى القيمة العادلة.
صافى حقوق الملكية بالموجب من واقع القوائم المالية األمر الذي يعكس عدم وجود أية مؤشرات إضمحالل في قيمة االستثمار.	 

2020/12/312019/12/31
11,02811,028برنامج 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 . 

يملك البنك حصة ضئيلة من برنامج تمويل التجارة العربية بنسبة )0.33%( االمر الذى يعيق الوصول الى معلومات تفصيليه ودقيقه 	 
الجراء عملية تقييم البرنامج.

يحقق البرنامج صافى أرباح وحقوق الملكية بالموجب من واقع القوائم المالية األمر الذي يعكس عدم وجود اية مؤشرات اضمحالل 	 
في قيمة االستثمار.

القابل للتوزيع  الربح  الرئاسي رقم 1112 لسنة 1974 الذي ينص على أن 5% من صافي  , تطبيقًا للقرار  *** مبلغ مدفوع لوزارة المالية تحت حساب شراء سندات خزانة 
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 
بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 
الشامل االخر

إستثمارات 
مالية بالتكلفة 

اإلجمالىالمستهلكة

59,681,538 18,943,019 40,738,519 الرصيد في 1 يناير 2020

170,302,679 6,969,161 163,333,518 مشتريات

)156,263,985()5,200,401()151,063,584(إستبعادات (بيع / إسترداد)

)84,331(--)84,331(فروق ترجمة أصول ذات طبيعة نقدية

325,452 --325,452 صافى التغير فى القيمة العادلة 

)525,226(8,454 )533,680(إستهالك (عالوة) أو خصم إصدار

73,436,127 20,720,233 52,715,894 الرصيد فى 31 ديسمبر 2020

أستثمارت مالية 
بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 
الشامل االخر

إستثمارات 
مالية بالتكلفة 

اإلجمالىالمستهلكة

43,366,098 21,982,358 21,383,740 الرصيد في 1 يناير 2019

IFRS9 56,583 )14,600(71,183 أثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى لمعيار

78,929,797 4,122,276 74,807,521 مشتريات

)61,367,868()7,164,933()54,202,935(إستبعادات (بيع / إسترداد)

)1,008,490(--)1,008,490(فروق ترجمة أصول ذات طبيعة نقدية

)308,698(--)308,698(صافى التغير فى القيمة العادلة

14,116 17,918 )3,802(إستهالك (عالوة) أو خصم إصدار

59,681,538 18,943,019 40,738,519 الرصيد فى 31 ديسمبر 2019 

 
  

أرباح )خسائر( إستثمارات مالية

2020/12/312019/12/31

)470(1,211محول من إحتياطى القيمة العادلة نتيجة بيع إستثمارات مالية عبارة عن اسهم

74,18017,598أرباح بيع اذون خزانة 

82,45130,995أرباح بيع أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

)5,132()19,837(خسائر إضمحالل شركات شقيقة

138,00542,991اإلجمالى 
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إستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة  -21

31 ديسمبر 2020
العملةالشركة

البلد مقر 
الشركة

تاريخ اخر 
بيانات مالية

أصول 
الشركة

إلتزامات 
الشركة 

إيرادات 
الشركة

أرباح / 
(خسائر) 
الشركة

نسبة 
المساهمة %

قيمةاإلستثمار
بالمصرى

بنك القاهرة 
جمهورية شلن أوغندىأوغندا

215,515 99,99)11,469(115,640 705,530 942,156 2020/12أوغندا

شركة كايرو 
جمهورية جنيه مصرىللتأجير التمويلى

195,999 32,91997.99 527,919 1,551,833 1,799,796 2020/12مصر العربية

شركة حراسات 
جمهورية جنيه مصريلألمن والحراسة*

1,920 1,29340 32,856 5,019 11,112 2020/12مصر العربية

شركة النيل 
القابضة للتنمية 

واإلستثمار
جمهورية جنيه مصري

50,000 6,09633.33 14,203 1,182 244,335 2020/12مصر العربية

شركة صندوق 
جمهورية جنيه مصريالقطاع المالى

58,529 46,28)27,871(11,646 6,244 132,724 2020/12مصر العربية

الشركة الدولية 
للخدمات البريدية 

إيجى سيرف
جمهورية جنيه مصري

72,320 33,31640 312,013 79,982 162,411 2020/12مصر العربية

شركة بورسعيد 
الوطنية لألمن 

الغذائى**
جمهورية جنيه مصري

--734 --660 3,213 2017مصر العربية

594,283 --34,291 1,014,277 2,350,450 3,295,747 االجمالى

31 ديسمبر 2019
العملةالشركة

البلد مقر 
الشركة

تاريخ اخر 
بيانات 
مالية

أصول 
الشركة

إلتزامات 
الشركة 

إيرادات 
الشركة

أرباح / 
(خسائر) 
الشركة

نسبة 
المساهمة 

%
قيمةاإلستثمار

بالمصرى

بنك القاهرة  
أوغندا

 شلن
أوغندى

 جمهورية
99,99193,234)13,123(2019830,543600,928100,553أوغندا

شركة كايرو 
 جمهوريةجنيه مصرىللتأجير التمويلى

20191,246,3181,068,859186,06418,56397.99146,999مصر العربية

شركة حراسات 
 جمهوريةجنيه مصريلألمن والحراسة*

401,920)660(20196,0081,8682,740مصر العربية

شركة النيل 
القابضة للتنمية 

واإلستثمار
 جمهوريةجنيه مصري

2019245,6471,70623,78715,5583350,000مصر العربية

شركة صندوق 
 جمهوريةجنيه مصريالقطاع المالى

46,2878,366)14,103(2019169,91956927,709مصر العربية

الشركة الدولية 
للخدمات البريدية 

إيجى سيرف
 جمهوريةجنيه مصري

2019140,74554,316259,34436,6164072,184مصر العربية

شركة بورسعيد 
الوطنية لألمن 

الغذائى**
 جمهوريةجنيه مصري

--734--20173,213660مصر العربية

542,703--2,642,3931,728,906600,19742,858االجمالى

* تم التأشير فى السجل التجارى بتاريخ 2019/06/18 وبداية النشاط.
** إستثمارات تعرضت إلضمحالل قيمتها بالكامل منذ سنوات سابقة.

وفيما يلى هيكل مساهمى الشركات التابعة والشقيقة فى 31 ديسمبر 2020

الشركة

بنك القاهرة 
الدولى 

(كمباال) 
نسبة 

المساهمة

شركة كايرو 
للتأجير 

التمويلى  
نسبة 

المساهمة

شركة 
حراسات 

لألمن 
والحراسة 

نسبة 
المساهمة

شركة النيل 
القابضة 
للتنمية 

واإلستثمار 
نسبة 

المساهمة

شركة 
صندوق 
القطاع 
المالى 

نسبة 
المساهمة

شركة 
بورسعيد 
الوطنية 

لألمن 
الغذائى 

نسبة 
المساهمة

الشركة 
الدولية 

للخدمات 
البريدية 

إيجي سير 
نسبة 

المساهمة

%%%%%%%
99.9997.994033.3346.283440بنك القاهرة

2940--33.33------البنك األهلى المصرى

------33.34------بنك مصر

----24.26--------شركة مصر للتامين

----29.46--------شركة مصر للتأمينات الحياة

--26----------البنك الزراعي المصري

صندوق التنمية محافظة 
--5----------بورسعيد

--------30----قطاع األمن الوطنى

صندوق التأمين الخاص 
--------230--للعاملين ببنك القاهرة 

620------0.010.01أخرون (أفراد ومؤسسات)

100%100%100%100%100%100%100%االجمالى

أصول غير ملموسة  -22
تتمثل األصول غير الملموسة فى برامج النظم اآللية لمصرفنا وبيانها كما يلى:

2020/12/312019/12/31

الرصيد فى أول السنة

151,480116,840التكلفة

)95,750()111,602(مجمع اإلستهالك 

39,87821,090صافى القيمة الدفترية فى أول السنة

131,31534,640االضافات خالل السنة

)15,852()32,307(إستهالك السنة

138,88639,878صافى القيمة الدفترية فى آخر السنة
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أصول أخرى  -23

2020/12/312019/12/31

2,210,5942,307,079إيرادات مستحقة

302,774299,943مصروفات مقدمة

1,093,498413,248دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

6,8356,835أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون*

24,02718,022تأمينات وعهد

228,366479,547معامالت مقاصه

177,722128,581أرصده لدي مصلحه الضرائب

1,736,482386,791أخري 

)153,078()212,868(مخصص إضمحالل أصول أخرى 

5,567,4303,886,968اإلجمالى

* تتضمن األصول التى آلت ملكيتها للبنك وفاءًا لديون مبلغ 440 2 ألف جنيه يمثل أصول لم تسجل بعد بإسم البنك وجارى إتخاذ اإلجراءات القانونية لتسجيلها.

 وفيما يلى الحركة التى تمت على مخصص إضمحالل أصول أخرى خالل السنة.

2020/12/312019/12/31

153,078138,559الرصيد في أول السنة

61,64219,456العبء المحمل على قائمة الدخل خالل السنة

)4,936()1,852(المستخدم خالل السنة

)1(--فروق ترجمة المخصصات بعمالت أجنبية خالل السنة

212,868153,078الرصيد في أخر السنة

األصول الثابتة  -24

أراضى
مبانى  

وانشاءات
نظم آلية 
متكاملة

وسائل 
نقل

أجهزة 
أثـاثومعدات

تجهيزات 
وتركيبات

تحسينات 
عقارات 

إجمالىمستأجره
الرصيد فى 1 يناير 2019

1,377,660 20,389 132,177 113,643 49,998 48,140 502,056 433,374 883 ,77التكلفة 
)1,004,528()5,260()110,896()76,462()37,998()23,997()414,580()335,335(--مجمع االهالك

373,132 15,129 21,281 37,181 12,000 24,143 87,476 98,039 77,883 صافى القيمة الدفترية 
791,201 51,723 170,894 31,059 1,455 7,220 327,333 8,087 193,430 اضافات

--42 )434(392 )21(--21 ----تحويالت*
)7,328(----)837()543(--)5,948(----إستبعادات

7,328 ----837 543 --5,948 ----مجمع إهالك اإلستبعادات
--)81(136 )55(10 --)10(----مجمع إهالك تحويالت

)129,570()8,558()19,428()14,313()3,632()8,955()61,431()13,253(--تكلفة اهالك
صافى القيمة الدفترية فى 31 

1,034,763 58,255 172,449 54,264 9,812 22,408 353,389 92,873 271,313 ديسمبر 2019

الرصيد فى 1 يناير 2020

2,161,533 72,154 302,637 144,257 50,889 55,360 823,462 441,461 271,313التكلفة
)1,126,770()13,899()130,188()89,993()41,077()32,952()470,073()348,588(--مجمع االهالك 

1,034,763 58,255 172,449 54,264 9,812 22,408 353,389 92,873 271,313 صافى القيمة الدفترية
الرصيد فى 31 ديسمبر 2019 

1,034,763 58,255 172,449 54,264 9,812 22,408 353,389 92,873 271,313 صافى القيمة الدفترية في 1 يناير 2020
497,359 92,567 102,233 48,172 21,709 --117,782 93,968 20,928 إضافات

)4,973(--)29()72(--)159()4,404()309(--إستبعادات
4,912 --16 72 --111 4,404 309 --مجمع إهالك اإلستبعادات

)219,620()25,644()47,825()20,248()4,420()8,971()98,832()13,680(--تكلفة اهالك
صافى القيمة الدفترية في 31 

1,312,441 125,178 226,844 82,188 27,101 13,389 372,339 173,161 292,241 ديسمبر 2020 

الرصيد فى 31 ديسمبر 2020 

2,653,919 164,721 404,841 192,357 72,598 55,201 936,840 535,120 241, 292التكلفة 
)1,341,478()39,543()177,997()110,169()45,497()41,812()564,501()361,959(--مجمع االهالك   

1,312,441 125,178 226,844 82,188 27,101 13,389 372,339 173,161 292,241 صافى القيمة الدفترية

* تتمثل فى تحويالت بين البنود.

الثابتة )وتحديدًا بندى المبانى واألراضى( أصواًل لم يتم تسجيلها بعد بإسم البنك بمبلغ 592 318 ألف جنيه مصرى 	  تتضمن األصول 
وجارى إتخاذ اإلجراءات القانونية لتسجيلها.

تتضمن تكلفة االهالك مبلغ 176 2 الف جم قيمة ماتم خصمه على حساب ايرادات مؤجلة اصول ثابتة ويمثل تكلفة اهالك أصول ثابتة 	 
مهداه الى البنك. 
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أرصدة مستحقة للبنوك  -25

2020/12/312019/12/31

346,080323,960حسابات جارية

13,070,7467,959,375ودائــــع

13,416,8268,283,335اإلجمالى

1,751,1111,808,744بنك مركزى

1,410,1763,626,877بنوك محلية

10,255,5392,847,714بنوك خارجية

13,416,8268,283,335اإلجمالى

346,080323,960أرصدة بدون عائد

13,070,7467,959,375أرصدة ذات عائد ثابت

13,416,8268,283,335

13,416,8268,283,335أرصدة متداولة

13,416,8268,283,335

ودائع عمــالء  -26

2020/12/312019/12/31

20,807,39515,951,986ودائع تحت الطلب

37,374,39833,817,116ودائع ألجل وبإخطار

65,251,59658,000,964شهادات ايداع وإدخار

37,021,11741,048,264حسابات توفير

2,322,8452,168,975ودائع أخرى

162,777,351150,987,305االجمالى

51,735,51842,660,289ودائع مؤسسات

111,041,833108,327,016ودائع أفراد

162,777,351150,987,305االجمالى

19,522,41114,856,677أرصدة بدون عائد

143,254,940136,130,628أرصدة ذات عائد ثابت 

162,777,351150,987,305االجمالى

 

قروض أخرى  -27

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020معدل العائد %عمله القرض
قرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة 

7.601,584,2911,378,858-7.65-8.75-9.5-10.5%جنيه مصريوالصغيرة ومتناهية الصغر

Libor23,59840,104 6 شهور+P.A 2.25%دوالر امريكيقرض برنامج تمويل التجارة العربية

قرض الصندوق العربى اإلقتصادى لإلنماء_
P.A %3471,963481,245دوالر امريكيالكويت

Libor471,963145,832 6 شهور+P.A 5%دوالر امريكيSanad fund for SMSE (قرض مساند)*

Green for growth fundدوالر امريكي
P.A 3.10%+شهور Libor6
P.A 3.10%+شهور Libor6
2.85% P.A+6 شهور Libor364,733153,132

--1,573,210%1.03 - 0.88دوالر امريكيالبنك االوروبي لإلستثمار

القيمه الحاليه - وديعه مسانده البنك المركزي 
803,509683,146جنيه مصريالمصري**

القيمه الحاليه - وديعه مسانده من بنك 
--1,474,864جنيه مصريمصر***

6,768,1312,882,317اإلجمالى

504,223410,839أرصدة متداولة

6,263,9082,471,478أرصدة غير متداولة

6,768,1312,882,317اإلجمالى

P.A 5%+6 شهور Libor ُمنح بنك القاهرة قرض مساند من صندوق سند بمبلغ 30 مليون دوالر وذلك لمدة 10 سنوات بعائد *
**ُمنح بنك القاهرة وديعة مساندة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 2 مليار جنيه وذلك لمده 10 سنوات بدون عائد أو عموالت إعتبارًا من  2016/08/23 تستحق يوم  

2026/08/22 علي أن تفي بمتطلبات معيار كفاية راس المال.
***ُمنح بنك القاهرة وديعة مساندة من بنك مصر بمبلغ 3 مليار جنيه وذلك لمده 7سنوات إعتبارًا من 2020/06/30 تستحق يوم 2027/06/29 تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية 

للبنك.

إلتزامات أخرى  -28

2020/12/312019/12/31

765,513688,499عوائد مستحقة

126,507139,431إيرادات مقدمة

228,938111,863مصروفات مستحقة

304,719548,955معامالت مقاصة

512,461442,907مصلحه الضرائب

1,265,823--دائنوا بنكنوت عمالت اجنبية تصدير

131,482176,088دائنون

538,595639,709أرصدة دائنة متنوعة

2,608,2154,013,275االجمالى
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مخصصات أخرى  -29

2020/12/312019/12/31

615,161452,374الرصيد في أول السنة

9 IFRS 12,895(--اثر تطبيق معيار(

615,161439,479رصيد اول السنة بعد التأثير

)26,386()3,532(فروق ترجمة عمالت أجنبية

151,319227,244العبء المحمل على قائمة الدخل خالل السنة

)8,300()125,999(المرتد إلى قائمة الدخل خالل السنة

)17,459()52,475(المستخدم خالل السنة

72583المتحصل خالل السنة

584,546615,161الرصيد في آخر السنة

2020/12/312019/12/31تفاصيل المخصصات األخرى:

7,4697,448مخصص مخاطر التشغيل

255,235266,448مخصص مطالبات قضائية

24,29922,330مخصص مطالبات أخرى

168,594110,784مخصص ضرائب محتملة

104,021121,807مخصص خسائر إضمحالل إلتزامات عرضية شركات

SMEs 23,56244,119مخصص خسائر اضمحالل التزامات عرضيه

1,36642,225مخصص خسائر اضمحالل التزامات عرضيه أرصدة لدى البنوك

584,546615,161اإلجمالى

ضرائب الدخل المؤجلة  -30
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 31 
ديسمبر 2020

اإللتزامات 
الضريبية 

المؤجلة 31 
ديسمبر 2020

)155,120(--األصول الثابتة

--370,637المخصصات (بخالف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للقروض)

)155,120(370,637إجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل (إلتزام)

--215,517صافى األصول (اإللتزامات) الضريبية المؤجلة

وفيما يلى الحركة التى تمت على األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة

األصول 
الضريبية 

المؤجلة 31 
ديسمبر 2020

اإللتزامات 
الضريبية 

المؤجلة 31 
ديسمبر 2020

)100,094(331,500الرصيد فى أول السنة

)55,026(39,137اإلضافات / االستبعادات

(155,120)370,637الرصيد فى آخر السنة

األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها ( قبل الضرائب)

لم يتم اإلعتراف بأصول ضريبية مؤجلة بالنسبه للبنود التاليه :

2020/12/312019/12/31

1,358,438910,981مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للقروض بخالف نسبة الـ %80 

382,721475,474المخصصات األخرى

1,741,1591,386,455اإلجمالى



2 0 2 التقـــــريـــــــر الســـنـــــوي 0

بــــنـــــاةالتــــــــراثبــــنــــــاةالتــــــــراث 233234

إلتزامات مزايا التقاعد  -31

2020/12/312019/12/31

إلتزامات مدرجة بقائمة المركز المالى عن:

573 083 5651 246 1- المزايا العالجية بعد التقاعد

المبالغ المعترف بها فى قائمة الدخل عن:

184 282231 286- المزايا العالجية بعد التقاعد

تم تحديد المبالغ المعترف بها فى قائمة المركز المالى كالتالى:

623 320 1401 843 1القيمة الحالية إللتزمات لم يتم تمويلها

)050 237()575 596(خسائر إكتوارية لم يتم اإلعتراف بها

573 083 5651 246 1الرصيد المدرج فى قائمة المركز المالى 

تتمثل الحركة على اإللتزامات خالل السنة فيما يلى:

834 573947 083 1الرصيد في أول السنة

656 56615 32تكلفة الخدمة الجارية

498 585207 226تكلفة العائد

030 1318 27الخسائر اإلكتوارية المعترف بها

)445 95()290 123(مزايا مدفوعة

573 083 5651 246 1الرصيد المدرج في آخر السنة فى قائمة المركز المالى

تتمثل المبالغ المعترف بها فى قائمة الدخل فيما يلى:

656 56615 32تكلفة الخدمة الجارية

498 585207 226تكلفة العائد

030 1318 27الخسائر االكتوارية المعترف بها

184 282231 286اإلجمالى مدرج ضمن تكلفة العاملين (إيضاح رقم 10(

 
رأس المال  -32

رأس المال المصدر والمدفوع:- أ - 
يبلغ رأس مال البنك المرخص به مبلغ 10 مليار جنيه مصرى ، ورأس مال البنك المصدر والمدفوع مبلغ 5.250 مليار جنيه مصرى موزعًا 

علي 000 625 2 الف سهم بقيمة إسمية جنيهان مصريان للسهم الواحد.

االحتياطيات واألرباح المحتجزة  -33

2020/12/312019/12/31االحتياطيات

184,253184,253اإلحتياطى العام

682,2044,795إحتياطى المخاطر البنكية العام*

883,257685,947إحتياطى قانونى 

272,462270,609احتياطي رأسمالى

438,930438,930احتياطى نظامى

510,265424,605إحتياطى القيمة العادلة – إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

215,496231,741الخسائر االئتمانية المتوقعة الدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

68,48168,481إحتياطى المخاطر العام**

3,255,3482,309,361اجمالى االحتياطيات

* يتكون إحتياطى المخاطر البنكية العام في 31 ديسمبر 2020 من مبلغ 795 ,4 ألف جنيه يتمثل في اإلحتياطى المكون لألصول التي الت ملكيتها للبنك وفاءًا لديون 
ولم يتم بيعها خالل خمس سنوات, وكذلك مبلغ 409 ,677 ألف جنيه يمثل الفرق بين مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للقروض واإللتزامات العرضية وبين نسب 
الجدارة اإلئتمانية المقررة طبقًا لقواعد البنك المركزى المصرى ، هذا مع العلم ان رصيد هذا الفرق قد بلغ 658 ,595 ألف جم في 31 ديسمبر 2020 وبالتالي يستوجب 

تحويل مبلغ 751 ,81 ألف جم إلي حساب االرباح المرحلة من خالل اعتماد مشروع توزيع االرباح
** تم تكوينه تنفيذا لتعليمات البنك المركزى الصادرة في 26 فبراير 2019.

وتتمثل الحركة التى تمت على االحتياطيات فيما يلى:
إحتياطى المخاطر البنكية العام (أ) 

2020/12/312019/12/31

4,795233,180الرصيد في أول السنة

677,40947,121محول من األرباح المحتجزة

)275,506(--محول الى إحتياطى المخاطر العام

682,2044,795الرصيد فى آخر السنة

إحتياطى قانونى (ب) 

2020/12/312019/12/31

685,947561,904الرصيد في أول السنة

197,310124,043المحول من أرباح العام السابق

883,257685,947الرصيد 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 50% من رأس المال وهو إحتياطى غير قابل للتوزيع.
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احتياطي القيمة العادلة - إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر (ج) 

2020/12/312019/12/31

424,605209,493الرصيد فى أول السنة

9 IFRS 56,583--اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى

424,605266,076الرصيد في 1 يناير 2019/2020 المعدل

85,660158,529صافى التغير فى القيمة العادلة لإلستثمارات المالية (بعد الضرائب)

510,265424,605الرصيد فى أخر السنة 

  
(د) الخسائر االئتمانية المتوقعة الدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

2020/12/312019/12/31

--231,741الرصيد فى أول السنة

9 IFRS 182,191--اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى

231,741182,191الرصيد في 1 يناير 2019/2020 المعدل

63,584)11,826((رد) عبء اإلضمحالل المكون خالل السنة

)14,034()4,419(فروق ترجمة عمالت أجنبية

215,496231,741الرصيد فى أخر السنة 

إحتياطى المخاطر العام*  (و) 

2020/12/312019/12/31

--68,481الرصيد فى أول السنة

275,506--محول من إحتياطى المخاطر البنكية العام في 1 يناير 2019/2020

522,814--محول من احتياطى مخاطر تطبيق معيار IFRS9 في 1 يناير 2019/2020

68,481798,320الرصيد األفتتاحي في 1 يناير 2019/2020

9 IFRS 729,839(--اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى(

68,48168,481الرصيد فى أخر السنة 

*ال يتم إستخدامه إال بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري .

وتتمثل الحركة على األرباح المحتجزة فيما يلى:

2020/12/312019/12/31

6,126,2803,472,552الرصيد فى أول السنة

9 IFRS 23,468--اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى

3,155,3153,948,055صافى أرباح السنة

866200,134محول من احتياطي قيمة عادلة ألدوات حقوق ملكية

--)1,505,000(توزيعات للمساهمين خالل السنة

توزيعات السنة المالية السابقة:

)1,093,837()112,500(حصة المساهمين فى األرباح

)11,000()16,000(حصة مجلس اإلدارة فى األرباح

)241,839()416,980(حصة العاملين فى األرباح

)47,121()677,409(محول إلى إحتياطى المخاطر البنكية العام

)124,043()197,310(محول إلى اإلحتياطى القانونى

)89()1,853(محول إلى اإلحتياطى الرأسمالى

6,355,4096,126,280الرصيد فى آخر السنة 
 

توزيعات األرباح  -34
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 
تلك  خصم  سيتم  وعندئٍذ  الختامية  المالية  القوائم  إلعتماد  ستنعقد  التى  البنك  لمساهمى  العامة  الجمعية  على  وعرضها  اإلدارة 

التوزيعات من األرباح المحتجزة ضمن حقوق الملكية من خالل حساب التوزيع.

النقدية وما فى حكمها  -35
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية، تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التالية التى ال تتجاوز تواريخ إستحقاقها ثالثة أشهر من 

تاريخ اإلقتناء.

2020/12/312019/12/31

3,538,7194,934,696نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

24,965,37830,842,433أرصدة لدى البنوك

3,175,884523,194أذون خـزانـة وأوراق حكومية أخري

31,679,98136,300,323اإلجمالى

36-  إلتزامات عرضية وإرتباطات
(أ )  مطالبات قضائية

يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة من مصرفنا ضد المتعثريين إلستيداء كافة حقوق مصرفنا في هذا الشأن, كما يوجد عدد من 
القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك فى 31 ديسمبر 2020 لم يتم تكوين مخصص لها حيث انه من غير المرجح تحقق خسائر عنها.

إرتباطات رأسمالية (ب ) 
بلغت تعاقدات البنك عن إرتباطات رأسمالية مبلغ وقدره 1 511 019 الف جنيه وتتمثل فى مشتريات اصول ملموسة وغير ملموسة وتوجد 

ثقة كافية لدى اإلدارة من تحقق إيرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك اإلرتباطات.

ألف جنيه تخص   516 السنة مبلغ 989  لم يطلب سدادها حتى نهاية  المالية والتى  باإلستثمارات  المتعلقة  اإلرتباطات  بلغت قيمة  كما 
إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.



2 0 2 التقـــــريـــــــر الســـنـــــوي 0

بــــنـــــاةالتــــــــراثبــــنــــــاةالتــــــــراث 237238

إرتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت (ج ) 

2020/12/312019/12/31

3,833,9873,399,013أرتباطات عن قروض

1,163,5851,284,788االوراق المقبوله

2,687,2522,034,151إعتمادات مستندية- إستيراد

139,798121,858إعتمادات مستندية- تصدير

12,669,89110,741,786خطابات ضمان

20,494,51317,581,596

معامالت مع أطراف ذوى عالقة والشركات الشقيقة والتابعة  -37

تعامالتنا مع بنك مصر (مساهم رئيسى طرف ذو عالقة) :  -

2020/12/312019/12/31

أرصدة لدى البنوك

507155حسابات جارية

--3,000,000ودائع

األصول االخري

22,43214,876أخري 

--3,438إيرادات مستحقة

أرصدة مستحقة للبنوك

234,200--ودائع

إلتزامات أخرى

127--عوائد مستحقة

القروض االخرى

--1,474,864القيمة الحالية للوديعة المساندة من بنك مصر

حقوق الملكية

--1,525,136فرق القيمة االسمية عن القيمة الحالية للوديعة المساندة

تعامالتنا مع بنك القاهرة الدولى كمباال(شركة تابعة):  -
2020/12/312019/12/31أرصدة مستحقة البنوك

84,25422,562حسابات جارية

تعامالتنا مع شركة القاهرة للتأجير التمويلى(شركة تابعة):  -

2020/12/312019/12/31

قروض وتسهيالت العمالء

52,68017,742قروض شركات (حسابات جارية مدينة)

697,402597,689قروض شركات (مباشرة)

أصول أخرى

3,5304,509إيرادات مستحقة

 ودائع العمالء

21,35376,427حسابات جارية

--25,000ودائع 

تعامالتنا مع الشركة الدولية للخدمات البريديه – ايجي سيرف (شركة شقيقة):  -

2020/12/312019/12/31

 ودائع العمالء

--180حسابات جارية

التزامات أخري

--127مصروفات مستحقة

تعامالتنا مع شركة النيل القابضة للتنمية واالستثمار (شركة شقيقة):  -

2020/12/312019/12/31

 ودائع العمالء

56139حسابات جارية

تعامالتنــا مــع البنــك األفريقــي لإلســتيراد والتصدير(إســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل   -
الدخل الشامل االخر):

2020/12/312019/12/31

أرصدة مستحقة للبنوك

9,439,2602,406,225ودائع

إلتزامات أخرى

45,15112,130عوائد مستحقة
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تعامالتنــا مــع صنــدوق بنــك القاهــره االول ذو العائــد اليومــى التراكمــى (إســتثمارات بالقيمــة   -
العادلة من خالل الدخل الشامل االخر):

2020/12/312019/12/31

 ودائع العمالء

--10,753حسابات جارية

صناديق إستثمار بنك القاهرة  -38
صندوق إستثمار بنك القاهرة األول (صندوق تراكمى) (أ) 

التنفيذية  هذا الصندوق هو أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والئحته 
وتقوم بإدارة الصندوق شركة هيرميس إلدارة صناديق اإلستثمار. ويبلغ عدد وثائق إستثمار هذا الصندوق 20 مليون وثيقة قيمتها 200 
وطبقًا   ،1997 أكتوبر   30 بتاريخ  المال  لسوق  العامة  الهيئة  لموافقة  طبقًا  وذلك  للوثيقة  جنيه   100 قدرها  إسمية  بقيمة  جنيه  مليون 
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 
بلغت  وقد  107.45جنيه.  قدرها   للوثيقة  إستردادية  بقيمة  وثيقة   700  834 عدد   2020 ديسمبر   31 فى  القائمة  الصندوق  وثائق  إجمالى 
الوثائق بمحفظة الدخل الشامل طبقًا لما تم تخصيصه منها له خالل السنة من الطرح األولى للصندوق حتي 31 ديسمبر 2020 ، عدد 000 500 
أحكام  الصندوق بموجب  نهاية عمر  بها حتى  اإلحتفاظ  يتعين عليه  التى  الوثائق  000 725 53 جنيه وهى  الدفترية  تبلغ قيمتها  وثيقة 
العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  بالسوق ضمن اإلستثمارات  القانون وتظهر مبوبة كإستثمارات فى أدوات حقوق ملكية غير مدرجة 
الدخل الشامل االخر 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 2020 مبلغ 165 363 جنيه مقابل مبلغ 172 446 جنيه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أدرجت 

ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.

صندوق إستثمار بنك القاهرة الثانى للسيولة (اليومى)  (ب) 
األنشطة  التراكمى كأحد  اليومى  العائد  ذو  المصرى  بالجنيه  للسيولة  الثانى  القاهرة  بنك  استثمار  القاهرة )ش.م.م( صندوق  بنك  أنشأ 
المصرفية المرخص بها للبنك بموجب الترخيص رقم 526 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية فى 18 يونيو 2009 وذلك وفقًا ألحكام 
عند  اإلستثمار  وثائق  عدد  بلغ  بلتون.  مصر  شركة  الصندوق  بإدارة  وتقوم  التنفيذية.  والئحته   1992 لسنة   95 رقم  المال  سوق  قانون 
اإلكتتاب والتخصيص عدد 10 مليون وثيقة تبلغ القيمة اإلسمية للوثيقة 10 جنيه وقد بلغت الوثائق بمحفظة قائمة الدخل الشامل األخر 
طبقًا لما تم تخصيصه منها خالل السنة من الطرح األولى للصندوق حتى 31 ديسمبر 2020 عدد 302 984 1 وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية 
878 318 63 جنيه، كما بلغت الوثائق بمحفظة المتاجرة طبقًا لما تم تخصيصه منها خالل السنة من الطرح األولى للصندوق حتى 31 
ديسمبر 2020 عدد 633 657 1 وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية 903 894 52 جنيه، وبلغ إجمالى وثائق الصندوق القائمة في 31 ديسمبر 2020 
عدد 751 936 85 وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة 31.91 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 
المالية  السنة  عن  جنيه   11  102  007 مبلغ  مقابل  جنيه   11  879  495 مبلغ   2020 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  السنة  عن  والعموالت 

المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أدرجت ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.

صنــدوق إســتثمار البنــك الرئيســى للتنميــة واإلئتمــان الزراعــى وبنــك القاهــرة ذو العائــد الــدورى  (ج) 
التراكمى وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية (الوفاق)

التنفيذية  هذا الصندوق هو أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والئحته 
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 6 يناير 2011 وعمر الصندوق 
25 عاما من تاريخ الترخيص. يبلغ إجمالى وثائق الصندوق القائمة فى 31 ديسمبر 2020 عدد 160 610 وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة قدرها 
12.82 جنيه. وقد بلغت الوثائق بمحفظة الدخل الشامل طبقًا لما تم تخصيصه منها له خالل السنة من الطرح األولى للصندوق حتى 31 
نهاية  حتى  بها  اإلحتفاظ  عليه  يتعين  التى  الوثائق  وهى  جنيه   3  204  063 الدفترية   قيمتها  تبلغ  وثيقة   250  000 عــــدد   2020 ديسمبر 
عمرالصندوق بموجب أحكام القانون وتظهر مبوبة كإستثمارات فى أدوات حقوق ملكية غير مدرجة بالسوق ضمن اإلستثمارات المالية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر فى ذات التاريخ. وطبقًا لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة اإلكتتاب يحصل بنك القاهرة على 
األتعاب  تلك  إجمالى  بلغ  وقد  له.  يؤديها  التى  األخرى  اإلدارية  الخدمات  على  وكذلك  الصندوق  على  إشرافه  مقابل  وعموالت  اتعاب 
والعموالت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 674 35 جنيه مقابل مبلغ 052 45 جنيه عن السنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2019 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

للوثيقة  مصرى  جنيه   100 اسمية  بقيمة  وثيقة  مليون  على  مقسمة  التأسيس  عند  مصرى(  جنيه  مليون  )مائة  مصرى  جنيه   100  000  000
الواحدة. ويبلغ إجمالى وثائق الصندوق القائمة فى 31 ديسمبر 2020 عدد 847 90 وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة قدرها 253.20 جنيه. 
وقد بلغت الوثائق بمحفظة الدخل الشامل طبقًا لما تم تخصيصه منها له خالل السنة من الطرح األولى للصندوق حتى 31 ديسمبر 2020 
عدد  000 50 وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية 000 660 12 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 بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل االخر 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 2020 مبلغ 458 144 جنيه مقابل مبلغ 259 126 جنيه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 

أدرجت ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.

أحداث هامة  -39
التجارية 	  األنشطة  تعطيل  في  تسبب  مما   ، العالم  مستوى  علي  الجغرافية  المناطق  جميع  عبر   19-COVID كورونا  فيروس  إنتشر 

واالقتصادية . أحدث إنتشار فيروس كورونا COVID-19 عدم يقين في البيئة االقتصادية العالمية .
يتابع بنك القاهرة الوضع عن كثب وذلك عن طريق خطة استمرارية  األعمال والممارسات األخرى الخاصة بإدارة المخاطر المتعلقة 	 

بالتعطل المحتمل لألعمال نتيجة تفشى فيروس كورونا COVID-19 وتأثيره علي العمليات البنكية واألداء المالى.
نتيجة لعدم اليقين الناتج عن تفشى فيروس كورونا COVID-19 وفي ضوء اإلجراءات التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بإجراءات التعايش، 	 

يقوم بنك القاهرة بمراقبة محفظة القروض عن كثب للوقوف على تأثير الفيروس على العوامل الكمية والنوعية المختلفة للوقوف 
على الزيادات المحتملة في المخاطر االئتمانية لكامل المحفظة بقطاعاتها االقتصاديةالمختلفة.

وبناء على ذلك فإن بنك القاهرة مستمر باتخاذ التدابير واالجراءات االستباقية التي بدأها من الربع األول 2020 من خالل تدعيم المخصصات 	 
الالزمة للتخفيف من حدة تأثير  COVID-19علي محفظة القروض وقد تم اتخاذ اجراءات احترازية أخري في ضوء عدم انتهاء الجائحة 

بعد.
بتاريخ 15 سبتمبر 2020 صدر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ، والذى الغى قانون البنك المركزى والجهاز 	 

المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
القانون 	  بأحكام  المخاطبون  ويلتزم  المصرى.  المصرفي  والجهاز  المصرى  المركزى  البنك  أهمها  من  جهات  على  القانون  ويسرى 

بتوفيق أوضاعهم طبقًا ألحكامه وذلك خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة 
لمدة أو لمدد أخرى ال تتجاوز سنتين على أن يصدر البنك المركزى اللوائح والقرارات المنفذة ألحكام القانون. 

كما نص على أن يتم إعداد القوائم المالية للبنك كل ثالثة أشهر ، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات طبقًا لمعايير 	 
المراجعة المصرية وتقرير مجلس إدارة البنك. وتنشر تلك القوائم في صحيفة يومية واحدة ، وعلى الموقع اإللكترونى لكل بنك.

الموقف الضريبى  -40
ضريبة الدخل واألوعية المستقلة  1-40

الفترة من بداية النشاط وحتي العام المالى 2016  -
إنتظار اصدار نموذج 9 حجز  2016 وفي  النشاط وحتى عام  التسوية وسداد ضرائب األشخاص االعتبارية واألوعية المستقلة منذ بداية  تم 

الخاص بالفترات 2011 – 2012 و 2015 – 2016 

باستثناء العام المالى 91-92 حيث قام البنك بسداد الفروق الضريبية المطالب بها والتى تم االعتراض عليها ومازالت القضية متداولة 
أمام القضاء.

العامين الماليين 2017 و 2018   -
مازاال تحت الفحص.

العام المالي 2019   -
تم تقديم االقرار في موعده بدون استحقاق ضريبي.
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ضريبة الدمغة  2-40
الفترة قبل 2006/7/31 جار استالم نماذج ربط الضريبة الخاصة بفروع مصرفنا عن هذه الفترة.

الفترة من بداية النشاط وحتي 2016/12/31 	 
تم الفحص واالنتهاء من هذه الفترات	 
األعوام المالية من 2017 وحتى 2019	 
تحت الفحص	 

ضريبة المرتبات  3-40
الفترة من بداية النشاط حتى عام 2014

تم تسويتها نهائيًا باستثناء بندى اشتراكات المحامين وبدل األجازات للعاملين المستمرين بالخدمة عن الفترة من 2005 حتى 2014 مازاال 
محل خالف وتم احالتهما للقضاء وقام البنك بسداد الضرائب عنهما.

الفترة من 2015 حتي سنة 2018
تحت للفحص.	 
 	

العام المالي 2019
تم تقديم التسوية النهائية لها.

ضريبة المبيعات والقيمة المضافة  4-40
الفترة من 2002 وحتي سنة 2015   -

في  الواردة  المطالبات  علي  والطعن  المستحقة  الضريبة  بسداد  البنك  وقام  السنوات  هذه  عن  والربط  البنك  بفحص  المأمورية  قامت 
المواعيد القانونية ومازال الخالف منظورا أمام القضاء االدارى.

الفترة من  2016 حتى 12-2020  -
وأن  بهما  غير مخاطب  تسجيل مصرفنا فيهما كون مصرفنا  البت فى  ولحين  للضريبة  تخضع   قد  التى  بالبنود  تقديريا  يتحوط مصرفنا 
للبند رقم 33 من بنود  تسجيله فيها تم عن طريق الخطأ وكذلك عدم خضوع األعمال المصرفيه للضريبة على القيمة المضافة وفقا 

االعفاءات الواردة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولم يطالب مصرفنا بالفحص بعد.

الضريبة العقارية  5-40
يتحوط مصرفنا بالضريبة العقارية المقدرة عن جميع مايمتلكه مصرفنا من عقارات منذ 1-7-2013 وحتى تاريخه.

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذىرئيس مجموعة الشئون المالية

طارق فايدمحمد إبراهيم


