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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

مون،السادة   مساهمو بنك القاهرة المحت 

 تحيه طيبه و بعد،،،

ته الناـى مسـدم فــاهرة وهو يتقـك القنـأن ب  مجال تطبيق الحوكمة جت 
ز
 حة قد حقق قفزات واسعه ف

ام بمتطلبات تطبيق ممارسات الحوكمة أصبحت عىل قدر عال من األهمية بالنسبة لجهود تنمية أسواق و   ز حيث أن االلت 

 يعتمد عليه المستثمرون و المقرضون المال و تعزي
ً
 أساسيا

ً
ز استقرارها و حماية المستثمرين فيها، فقد أصبحت أيضا عامال

مة بالحوكمة تتمتع بمعدل  ز عند إتخاذ قراراتهم االستثمارية والتمويلية، حيث أظهرت الدراسات أن المؤسسات المالية الملت 

ية، مما يثبت أن المستثمرين يقدرون أهمية الحوكمة الرشيدة. أعىل فيما يتعلق بنسبة القيمة السوقية إىل الق  يمة الدفت 

، فقد أولينا هذا التقريرو  ز ايد من قبل جميع األطراف ذوى المصالح بما فيهم المساهمي  ز  لما لمسناه من إهتمام مت 
ً
 نظرا

 لتقييم  
ً
 معتمدا

ً
ي تعتمد عليها جميع األطراف ليكون مرجعا

المزيد من العناية لبيان القضايا المتعلقة بتطبيقات الحوكمة الت 
نتائج ممارسات الحوكمة لدى بنك القاهرة و ضمان كفاءة و فاعلية العمليات اإلدارية و شفافية اإلجراءات عىل مستوى 

 البنك. 
 

 العمل عىل تعزيز آلية  2020تحقيق األهداف المنشودة، فقد تم خالل العام إيجابية و  أجل الحصول عىل نتائج منو 
عمالء  و اإلفصاح وحماية العمالء من خالل وضع سياسات واضحة و متكاملة تهم جميع األطراف و عىل رأسهم مساهىم

ام بجميع المتطلبات التنظيمية فقد وضع البنك خطة عمل م ز  منا لإللت 
ً
يعية البنك، وسعيا نهجية لتطبيق جميع األطر التشر

 الصادرة عن البنك المركزى المرصى. 
 

ز االطراف المختلفة  أهميةسبق فان مجلس االدارة يدرك ويىع  عىل ما  وبناءً  الحوكمة ويعمل عىل تعظيم قيمتها بالبنك وبي 

ز بالبنك  ز العاملي   وكذلك يسىع اىل نشر ثقافة الحوكمة بي 

 نعتر من خالل و 
ً
اف عىل تطبيقات الحوكمة داخل البنك المركزى ختاما هذا التقرير عن شكرنا لجميع الجهات المعنية باإلرسر

ي ذلك من مصلحة بالغة األهمية لتعزيز إس
ز
ي بشكل خاص و المرصى لما ف

ز
القطاع االقتصادى بشكل تقرار القطاع المرصف

 عام. 

ام،و                                                           ،،تفضلوا بقبول فائق االحت 

 

 

 

 طارق فايد                                                                                                                              

 الرئيس التنفيذىرئيس مجلس اإلدارة و                                                                                                          
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 تمهيد -1

ام يعتتر بنك القاهرة ز  و ساساأل الحوكمة من العوامل  بتطبيق متطلبات اإللت 
ً
 من ية لتعزيز صور المؤسسة داخليا

ً
خارجيا

امخالل  ز ز المدراء التنفيذيو  مجلس اإلدارةبثقافة مؤسسية تحفز أعضاء  اإللت  ز و  و ي  ز و المسئولي  أصحاب كافة الموظفي 

اماالو  البنكعمليات ختصاص لإلرتقاء بكفاءة أنشطة و اال  ز ز عوائـلك تذكو  بالسلوك القويم، لت  تثمار ـس اال ة عىل ـد مجزيـأمي 

ي ـنمو 
ز
 ف
ً
  ل. ــدى الطويــة عىل المــنتاجياال وا

 : الهدف 1-1

 عنرص تمثل أن الحوكمة بدارة العليا اإل و  اإلدارة التنفيذيةو  مجلس اإلدارةيؤمن 
ً
 أساسيا

ً
ز و ذوى  ا لتعزيز ثقة المساهمي 

اتيجيات خرى من خالل زيادة مستوى الشفافية للملكية و السيطرة األ المصالح  و إيجاد نظام فعال لمراقبة إدارة إست 

 عمال. األ 

ي بنـــة الحوكمــف بأهميــة للتعريـــود الالزمـــل الجهــافرت كـمن هنا، فقد تضو  
ز
 اهرة. ــك القـــة ف

اماالالتعهد ب2-1  بمبادئ الحوكمة:  لت  

امو المسئولون ب واإلدارة التنفيذية مجلس اإلدارةيتعهد أعضاء  ز تباع أفضل ممارساتها الموجودة بإبمبادئ الحوكمة و  اإللت 

ي دليل الحوكمة الخاص ببنك القاهرة
ز
المجلس  يقومبغرض الحفاظ عىل مصالح البنك و تحقيق أهدافه. كما ذلك ، و ف

ام كافة مبادئ الحوكمة، و ذلك من خالل المراجعة الدورية عن طريق قائمة الفحص بشكل دورى بالتأكد من او  حت 

امات دليل الحوكمة المعتمد من الخاصة بإ ز تحديث قواعد السلوك المهتز بغرض تحديث  من خاللو ،  مجلس اإلدارةلت 

زيز القيم المؤسسية و السياسات ضافة إىل تعإل البات الرقابية بممارسات الحوكمة الخاصة به لتتوافق مع المتط

ز المدراء التنفيذيو  مجلس اإلدارةالت  تطبق عىل كافة أعضاء خرى و األ جراءات الداخلية اإل و    و كافة موظفز البنك. ي 

 تطبيق مبادئ الحوكمة: 3-1

ي 
ز
 من مجلس إدارة بنك القاهرة عىل تطبيق قواعد الحوكمة السليمة ف

ً
البنك، حسبما نص عىل ذلك دليل الحوكمة حرصا

المؤسسية للبنك و التعليمات بشأن حوكمة البنوك الصادرة من البنك المركزى المرصى، فإن مجلس إدارة البنك قد 

ي البنك ليؤكد الحرص اإل طبيق مجموعة شاملة من السياسات و إعتمد ت
ز
جراءات ذات العالقة بممارسات الحوكمة ف

ي ذلك من توافق مع االللبنك عىل إعطاء هذا الموضوع  اإلدارة التنفيذيةو  ارةمجلس اإلدالواضح من 
ز
هتمام الالزم لما ف

ي 
ز
يعية و التوجه الفعىل ف امالمتطلبات القانونية و التشر ز بالمعايت  الدولية و الت  وضعتها منظمة التعاون و التنمية  اإللت 

 و توصيات لجنة بازل. ( OECDقتصادية )اإل

 العمل: إطار  -2

ي نوفمتر ة ستناد إىل تعليمات البنك المركزى المرصى بشأن الحوكمة الصادر اإل ب
ز
و إىل دليل الحوكمة المؤسسية  2011ف

ي يوليو  مجلس اإلدارةللبنك المعتمد من 
ز
 مارس  2013ف

ز
 يناير ودليل ،2019والمحدث ف

ز
 فقد  2020الحوكمة الصادر ف

 و التفتيش  خاصة وظائف التوصيف الوظيفز لوظائف الرقابة الداخلية بالبنك و  د ـحرص مجلس إدارة البنك عىل تحدي

ام ز الميثاق و اللجان التابعة للمجلس و  مجلس اإلدارةالمسئوليات الخاصة بحرص عىل تحديد كما   . اطر خوالم اإللت 

ان ـــــــــــالتابعة لإلدارة التنفيذية مع بيدارية العليا اإل ان البنك ـللج بالنسبة ذلك الحالـك اللجان و كـالخاص بكل لجنة من تل

 ؤولياتها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسا و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوره

ي هذا و 
ز
ي يقوم بها بنك و بكل شفافية عن ممارسات ا اإلفصاحطار، فإن تقرير الحوكمة السنوي يهدف إىل اال ف

لحوكمة الت 

ي يجاال ات الداخلية ــنك و السياســـاهرة و الذى يعكس قيم البـــالق
ام األطرافب عىل جميع ــخرى الت  ز  بها.  اإللت 

 

 لتعزيز نهج الحوكمة:  2020إنجازات بنك القاهرة خالل العام   -3

ز قيمة طويلة ـك القـد بنـتعه ي المستقبل و تأمي 
ز
اهرة بتحقيق أعىل مستوى من ممارسات الحوكمة لضمان نمو مستدام ف

ز ـمد للمساال   الء. ــــــــــــــــــــــن للعمـــة ممكــــــتوى حمايــــى مسـة أعلــو كفال اهمي 
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اق ـىل نطــع هاتعزيز أحدث معايت  الحوكمة وتنفيذها و  واصل بنك القاهرة بذل الجهود إلعتماد تطبيق 2020 عام اللخ

 ع. ـــــــــــــــــــــواس

 ب
ً
 ة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنجازات الرئيسية المتعلقة بتطبيق و تعزيز إطار الحوكماال نقدم لكم فيما يىل ملخصا

 و حماية العمالء:  اإلفصاحمتطلبات  1-3

امنا بتطبيق أي افة تم إعتماد ك ز المعايت  الدولية و المعتمدة من البنك المركزى المرصى للتقارير المالية، و نؤكد عىل إلت 

 متطلبات جديدة بهذا الخصوص. 

الطريقة و هذا و يتبع البنك سياسة و قواعد صارمة حول معالجة الشكاوى و إدارتها و معالجة تضارب المصالح مع العمالء، 

ي ستتبع لمعالجة البيانات الشخصية و المعلومات ذات 
ز المحلية المنظمة لذلك. الطبيعة الخاصة الت   للقواني 

ً
 وفقا

 تحديد الهيكل التنظيىم:  2-3

فضل الممارسات الدولية مر ليتوافق مع أاأل قتضز ديث الهيكل التنظيىم للبنك كلما ايحرص مجلس إدارة البنك عىل تح

ي مختلف المستويات و المحلية، 
ز
دارية و كذلك من أجل تلبية اإل و يدعم تطبيقات الحوكمة و تعزيز الرقابة الداخلية ف

افية و ليغىط إحتيااإل  المتطلبات ي التوسعرسر
ز
 حيث تمتطوير الخدمات المالية و المرصفية، تو  جات البنك المستقبلية ف

تعديل التبعية اإلدارية لقطاع إئتمان القروض  حيث2020يونيو  25بتاريــــخ   2020خالل عام تنظيىم  هيكل  خر أ اعتماد 

ة إىل السيد / نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي كة والتمويل الهيكىلي لتكون ذات تبعية مبارسر
تعديل إسم كما تم   المشت 

 "مكتب المؤسسات المالية بدول أفريقيا" إىل "إدارة تنمية األعمال لقارة أفريقيا"

ي مجال المسئولية االجتماعية واالستدامة:  المسئولية3-3
 
 االجتماعية لبنك القاهرة: دور البنك ف

ً على مراعاة البعد المجتمعى فى كافة السياسات  صدارة فى تأتى المجتمعية المسئولية أولويات البنك، ونحرص دوما

 واإلجراءات التى نتبناها.

 

المجتمعى على عدة ركائز أساسية تتعلق بالتمكين اإلقتصادى لمختلف شرائح وتقوم إستراتيجية  البنك القاهرة فى مجال العمل 

المجتمع وخاصة للشباب والمرأة المعيلة فى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة صعيد مصر والذي يستحوذ على نحو 

ن حرص البنك البالغ % من تلك المبادرات، إلى جانب الحرص على أن تغطى تلك المبادرات كافة المجاالت، انطالقاً م90

 . على مساندة خطط الدولة المصرية فى مواجهة أى تحديات أو ظروف تواجه المجتمع

 

وال تتوقف سياسات العمل بالبنك عند حد إطالق المبادرات المجتمعية فى مختلف المجاالت فحسب بل تمتد لتشمل دور البنك 

التى يتمتع بها البنك فى هذا المجال، مما كان له أثراً بالغاً فيما يقدمه فى مجال المشروعات متناهية الصغر انطالقاً من الريادة 

البنك من دعم ومساندة للشباب والمرأة المعيلة إليجاد فرص العمل بمختلف المحافظات وخاصة صعيد مصر وتمكينهم 

 .إقتصادياً بمشروعات إنتاجية تدر دخل وربح مستدام

لمحاور الرئيسية التى تقوم عليها إستراتيجية البنك فى مجال العمل المجتمعى بإعتبارها كما تأتى اإلستدامة البيئية من أهم ا

أحد أهم أعمدة التنمية، حيث يعمل القطاع على تدعيم مبادرات البنك الهادفة لحماية البيئة وتوعية جميع الموظفين بشأنها، 

االستغناء عن المنتجات الورقية وتوظيف أدوات رقمية ففي إطار استراتيجيته نحو التحول الرقمي الشامل، بدأ البنك في 

مستدامة بداًل منها، كما كلل البنك جهوده في هذا الشأن من خالل تجهيز جميع الفروع والمقرات وإعدادها بما يتفق مع أفضل 

 اظ على البيئة. الممارسات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، إلى جانب إطالق العديد من المبادرات التى تستهدف الحف

ونحرص دوماً على أن تكون المبادرات التى يتبناها البنك نابعة من اإلحتياجات الفعلية لمجتمعنا، كما نراعى تحقيق عنصر 

 اإلستدامة بصفة رئيسية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

 وخلق ومن أبرزها التدريب والتشغيلوقد نجح بنك القاهرة فى إطالق العديد من المبادرات المجتمعية فى كافة المجاالت 

 ومبادرات الخير، وقوافل القرى، تنمية مبادرات الثقافة، والعلمية، الطبية األبحاث التغذية، الصحة، التعليم، العمل، فرص

 اإلحتياجات الخاصة وغيرها.وذوى  والشباب المرأة تمكين

 

 علي النحو التالي: 2020وتأتي أهم المبادرات التى قام بنك القاهرة بإطالقها خالل عام 
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يحرص بنك القاهرة على توجيه مساهماته لتوفير فرص العمل  :مبادرات التدريب والتشغيل وخلق فرص العمل -1

لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والمرأة المعيلة بهدف المشاركة فى خفض معدالت البطالة، وقد قام بالتعاون 

متدرب داخل محافظة سوهاج فى مجال الحرف اليدوية، إلى جانب  500مع الجمعيات األهلية بتوفير التدريب لـ 

مشروع صغير للفئات األكثر إحتياجاً من الشباب والمرأة المعيلة فى صورة قروض حسنة، كما شارك  2000مويل ت

لدعم المرأة المصرية فى مجال ريادة  MBC Hopeفى "مشروع أمل" بالتعاون مع مؤسسة  2020البنك خالل عام 

على مدار عام كامل حصل خالله المشاركات األعمال ومساندة المشروعات النسائية الواعدة، حيث استمر المشروع 

على برنامج تدريبى متكامل وتضمن ورش عمل، ومحاضرات، وتدريب، وتعليم، واستقطاب للخبرات والكفاءات 

 لمساندة المشاركات ومعاونتهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة وتمكينهم إقتصادياً.

ى للتصميمات وصياغة المجوهرات إلطالق مشروع "إحياء كما وقع بنك القاهرة إتفاقية تعاون مع مؤسسة عزة فهم

متدرب من خالل حصولهم على ورش تدريبية مكثفة للتدريب  750الحرف اليدوية" والتى يستفيد منها أكثر من 

على صناعة وصياغة وتصميم المجوهرات لرواد األعمال والموهوبين والمبدعين والراغبين في التدرب على 

 إدارة شركة عزة فهمي.التصميم وتنفيذها ب

في جميع محافظات الجمهورية، من خالل توفير مشروعات انتاجية لعدد  " واهتم البنك أيضا بفئة " متحدي اإلعاقة

 من ذوي اإلحتياجات الخاصة بالتعاون مع مؤسسة الحسن. 25

ارك البنك فى مشروعات تأتى مبادرة تنمية القرى فى مقدمة أولويات بنك القاهرة، حيث ش :مبادرات تنمية القرى -2

الوحدات الصحية، وتوصيل مياه الشرب النقية، تطوير تطوير القرى عبر عدة محاور تتعلق بإعادة تأهيل المدارس، و

تنفيذ كافة أعمال البنية التحتية الالزمة للمنازل، وتوفير التدريب الحرفي لسكان القرية إلقامة مشروعات تدر دخل 

قيام البنك مشروع "المهنة الواحدة" بإحدى قرى محافظة المنيا والذى يدر دخل مستدام مستدام والتى كان آخرها 

 عبر توفير مراكب صيد وثالجة أسماك تمكنهم من ممارسة مهنة الصيد.

 شارك البنك فى مساندة القطاع الطبى من خالل:  مساندة القطاع الطبي: -3

  والحكومية وامدادها باألجهزة الطبية في شتى محافظات تطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات الجامعية

 الجمهورية ومنها مستشفيات القصر العينى وبنها الجامعى وطنطا غيرها.

  التبرع للعديد من المؤسسات وأبرزها مستشفى أهل مصر لعالج الحروق بالمجان، ومؤسسة الدكتور مجدى يعقوب

الناس، ومستشفى أيادى المستقبل، ومستشفى بنها الجامعى، ، ومستشفى 57357للقلب، ومستشفى سرطان األطفال 

 والمستشفى العائم التابع لإلتحاد النوعى لألندية الروتارية، ومستشفى بهية.

بالتزامن مع مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح  bgreenمبادرته "بى جرين  2020خالل عام  أطلق البنكالبيئة: -4

السيسى "اتحضر لألخضر"، والتى تركز على رفع درجة الوعى لعمالء البنك ومورديه وكافة العاملين بأهمية تحقيق 

اإلستدامة البيئية عبر عدة محاور تتعلق بـ "تغير المناخ ، ومشروعات إعادة التدوير بالتعاون مع وزارة التربية 

مدرسة فى مختلف المحافظات، ومبادرة تنظيف الشواطئ خالل موسم الصيف، وتبنى مشروع  150  ليم داخلوالتع

تنظيف نهر النيل، كما بادر البنك بإطالق مبادرته الصديقة للبيئة عبر القيام بحملة زراعة سطح المبنى اإلدارى للبنك 

 نية بالبنك.ضمن المبادرة، وتبنى مشروع إعادة تدوير المنتجات اإللكترو

تأتي في مقدمة المبادرات التى يحرص بنك القاهرة على تنظيمها كإعتياد سنوى يتبناه البنك  :قوافل الخير والشتاء -5

أعوام لتوفير احتياجات األهالى  6أعوام وخالل موسم الشتاء على مدار  8كل عام خالل شهر رمضان علم مدار 

كما قام البنك خالل أيام عيد األضحى المبارك بتوفير لحوم بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة صعيد مصر، 

الف مستفيد من األسر المستحقة بمختلف محافظات الجمهورية مع التركيز بشكل خاص على  15األضاحى لنحو 

 محافظات الصعيد.

ل تقديم المنح يستحوذ مجال التعليم على أهمية بالغة ضمن سياسات البنك فى مجال العمل المجتمعى من خال التعليم: -6

الدراسية للطالب المتميزين فى مختلف المجاالت العلمية ومساندة الطلبة غير القادرين بالجامعات الحكومية، وخالل 

قام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، يقوم بموجبه البنك بتقديم منح  2020عام 

جامعات األهلية الجديدة وتشمل جامعات الملك سالمان الدولية، العلمين الدولية، الجاللة، دراسية للطالب المتميزين بال

والمنصورة الجديدة، إلى جانب إنشاء واحداً من أحدث معامل تكنولوجيا المعلومات األكثر تطوراً لمساندة الطالب 

منح الدرسية للطالب المتميزين باألكاديمية فى تجربتهم التعليمية المتميزة بتلك الجامعات، كما قام البنك بتقديم ال

 البحرية وجامعتى زويل والنيل.

 

يحرص البنك على دعم األبطال الرياضيين فى مختلف المجاالت، كما يشارك البنك فى مبادرة  القطاع الرياضى: -7

تطوير مركز  "دراجتك ... صحتك" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب تطوير مراكز الشباب وآخرها

 شباب بابل.

لصالح  2020والمشروعات القومية، ويأتي أبرزها التبرع لصندوق تحيا مصر خالل عام  مساندة االقتصاد القومى -8

 مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة اإلدارية الجديدة.



2020تقرير الحوكمة   
 

6 | P a g e  

لخاصة من خالل توفير حياة يولى البنك إهتماماً بالغاً باأليتام وذوى اإلحتياجات ا األيتام وذوى اإلحتياجات الخاصة: -9

 بتوفير الشنط المدرسية لأليتام بالتعاون مع مؤسسة األورمان. 2020أفضل لهم، وقد قام البنك خالل عام 

يتخذ بنك القاهرة كافة اإلجراءات التى تتوافق مع معايير األمم المتحدة بإعتباره أحد  مجال االستدامة المجتمعية: -10

البنوك الرائدة فى تطبيق تلك الممارسات داخل القطاع المصرفى، ودمج نموذج اإلستدامة كعنصر أساسى ضمن 

 اإلستراتيجية الخاصة بالبنك.

 أما عن جهود بنك القاهرة خالل أزمة كورونا

البنك العديد من اإلجراءات للدعم المجتمعى، ومساندة خطط الدولة المصرية للتصدى للفيروس وتداعياته اإلقتصادية، إتخذ فقد 

 وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للشرائح األكثر تضرراً.

مليون  40خ كما قمنا بتوجيه كل مخصصات األنشطة الترويجية والحمالت اإلعالنية للبنك في مواجهة األزمة من خالل ض

جنيه لدعم العمالة اليومية المتضررة ومساندتها فى تخطى الفترة الراهنة ضمن فعاليات المبادرة القومية التى أطلقها إتحاد 

 بنوك مصر.

ً للقطاع الطبى قام البنك تجهيز مبنى للحجر الصحى للمصابين بفيروس كورونا تابع لمؤسسة أهل مصر للتنمية،  ودعما

سرير، وتوفير أجهزة  200إلحتياجات الالزمة لتقديم الدعم الطبى الالزم للمصابين، وذلك بطاقة إستيعابية وتزويده بكافة ا

تنفس صناعى لغرف العزل والرعاية المركزة بالمستشفيات األكثر إحتياجاً فى مختلف المحافظات وخاصة محافظات الوجه 

نك الشفاء المصرى، باإلضافة لتوفير الوقاية الالزمة لألطباء وطاقم القبلى للتعافى من فيروس كورونا الوبائي بالتعاون مع ب

ً باألطقم والكمامات الطبية الوقائية لتجنب العدوى لصالح  التمريض المصري من خالل إمداد المستشفيات األكثر إحتياجا

 مستشفيات القصر العينى.

ألف أسرة من فئة العمالة غير المنتظمة والتى  22العاجلة لنحووفى مجال الدعم الغذائى، قام البنك بتوفير المساعدات الغذائية 

تأثرت بشكل كبير من األحداث الراهنة بالتعاون مع الجمعيات األهلية، كما قام البنك برعاية مبادرة "متطوعى شباب مصر 

والسكك الحديدية لرفع  " بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من خالل إطالق حمالت توعية مكثفة بمحطات مترو األنفاق

 درجة الوعى بين المواطنين بالطرق واإلجراءات الوقائية الالزمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 : مجلس اإلدارة -4

اف الشامل  و التوجيه اال ب مجلس اإلدارةيقوم  إعتماد السياسات المختلفة اتيجر للبنك من خالل الموافقة و ستت  اال رسر

ة أو من خاال ئتمان و اال للبنك بما فيها سياسات  وضع  من خاللالل اللجان المنبثقة من المجلس و ستثمار، سواء مبارسر

 سقوف محددة للحد من نسبة تعرض البنك للمخاطر. 

 
ز
  26/9/2017وف

ً
ز السادة االت  اسمائهم اعضاءا بمجلس ادارة بنك القاهرة اعتبارا  وافقت الجمعية العامة للبنك عىل تعيي 

 سنوات وهم  3وذلك لمدة   26/9/2017من 

 الوظيفة نوع العضوية االسم

رئيس مجلس االدارة اعتبارا من  تنفيذى طارق السيد هاشم فايد السيد/ 
1/1/2018 

نائب رئيس مجلس ادارة اعتبارا من  تنفيذى السيد/عمرو محمد الشافىع محمد فوزى
1/1/2018 

ز حجازىالسيد /  نائـــب رئــــــس مجلـــس ادارة اعتبـارا  تنفيذى حازم حسي 
 28/2/2018من
 

 عضو مجلس ادارة غت  تنفيذى محمد وجية عبد الغتز سالم تامر  المهندس/ 

ىع الدكتور/   عضو مجلس ادارة غت  تنفيذى راىم احمد حسن التر

 مجلس ادارة عضو  غت  تنفيذى زيادةوائل عاصم عبد الرحمن  السيد/ 

ف محسن بكرى احمد بكرى السيد/   عضو مجلس ادارة غت  تنفيذى ارسر

 عضو مجلس ادارة غت  تنفيذى عصمت الرؤف امل عىل عبد السيدة/ 

 عضو مجلس ادارة  غت  تنفيذى عىل سند هشام محمد أنيسالسيد/ 
ز   (1/3/2018)قرار التعيي 
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 : مجلس اإلدارةتشكيل  1-4

يعات تم تعساىس اال إىل النظام  شارةاال ب ز  و التشر ز المجلسيللبنك و بالتوافق مع القواني  السيد رئيس  من ي 

ز أعضاء خمسة و  ان رئيس مجلس ادارة تنفيذيل انونائب نفيذىالمجلس الرئيس الت  واالعضاء التنفيذيي 

أعضاء  3أعضاء منهم  9إدارة البنك من مجلس يتكون وبذلك  ،مجلس االدارة التنفيذى والنائبانبالمجلس هم رئيس 

ز و  ز وعضو غت  تنفيذى غت  مستقل.  5تنفيذيي  ز و مستقلي   أعضاء غت  تنفيذيي 

ز بأى مهام تنفيذية بالبنك. اال مع   شارة إىل أنه ال يقوم أي من أعضاء المجلس غت  التنفيذيي 

 
ً
ي البنك بتفرغ  كما ال يوجد عضو غت  تنفيذى من المجلس يعمل موظفا
ز
، و  ف ذلك بما يتوافق مع تعليمات كىل أو جزتى

 الحوكمة بالبنك

  : مجلس اإلدارةجبات أعضاء وا 2-4

م ز  خالص و التقيد بالسلطة المؤسسية كما هي محددة اال للبنك بواجبات العناية و  مجلس اإلدارةكل عضو من   يلت 
ز
ف

ز و اللوائح ذات الصلة بما فيها إرشادات  الحوكمة الصادرة عن البنك المركزى المرصى و دليل الحوكمة القواني 

بحسن نيه ت واضحة و دائما عىل أساس معلوما مجلس اإلدارةالمؤسسية الخاص ببنك القاهرة. كما يعمل أعضاء 

ام بمسؤولياتهم تجاه الاالبالعناية و و  ز ز كافة و العمل بفاعلية لإللت  ز و لمصلحة البنك و المساهمي   بنك. هتمام الالزمي 

  : مجلس اإلدارةرئيس  3-4

  مجلس اإلدارةيتوىل رئيس 
ً
يكون السيد ، و مجلس اإلدارةلما تم إقراره ب مهام الرئيس التنفيذى الرئيىس للبنك وفقا

أعضائه عىل المعلومات  حصول العمل بطريقة مناسبة و فعالة و ضمان حسن ست   مسئول عن مجلس اإلدارةرئيس 

ي الوقت الصحيحة الكاملة و 
ز
مجلس ضافة إىل الموافقة عىل جدول أعمال كل اجتماع من إجتماعات اال المناسب بف

ي  مجلس اإلدارةاجبات رئيس كما تتضمن و   اإلدارة
 عن تلك الت 

ً
ي دليل الحوكمة المؤسسية للبنك، فضال

ز
ينص عنها ف

ي ترصيف شؤون المجلس لضمان قي
ز
امه بالعمل تشجيع جميع أعضاء المجلس عىل المشاركة بشكل كىل و فعال ف

 عىل ما فيه مصلحة البنك. 

 هذ
ز
بتقييم ذات  يتم من خالل نموذج يتم استيفائه بمعرفة أعضاء المجلس مجلس اإلدارة يقوم  ا اإلطار كانوف

 . لقياس قيام رئيس المجلس وأعضائه بما سلف

 : مجلس اإلدارةأمي   رس  4-4

ز رس أ قام سجالته ودفاتره محاضز إجتماعات المجلس و فظ جميع تسجيل و تنسيق و حب مجلس اإلدارةمي 

ي ترفع من المجلس و إليه. كما و 
ز تأمب قامالتقارير الت  ز أعضاء توزيــــع المعلومات و حق إيصال و ي  التنسيق فيما بي 

ز المجلس و  ز و بالبنك بما فيهم  األخرينأصحاب المصالح المجلس وبي  . و  اإلدارة التنفيذيةالمساهمي  ز  كافة الموظفي 

 إجتماعات المجلس:  5-4

امتم  ز قل كل االعىل بصفة منتظمة مرة  مجلس اإلدارة من اجتماعدليل الحوكمة المؤسسية بالبنك  يتضمنهبما  اإللت 

  . 2020ل عام خال اتجلس  10   ، حيث تم عقد عدد ه الدعوة من قبل رئيسه لإلنعقاد شهرين أو عند توجي

تامر محمد فيماعدا السيد/ مجلس خالل العام، المجلس عن أكتر من ثالث جلسات لل أي من أعضاءلم يتغيب هذا و 

 . جلسات  4والذى تغيب عدد  وجيه سالم

 لجان المجلس:  6-4
ي دعم 

ز
 ف
ً
 هاما

ً
مجلس خالل عملية إتخاذ القرار خاصة عند قيام رئيس  مجلس اإلدارةتلعب لجان المجلس دورا

ي نفس الوقت.  اإلدارة
ز
 بمهام الرئيس التنفيذى ف
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ة إىل و  رتقاء االو ذلك لمساعدته عىل القيام بمهامه عىل أحسن وجه و  مجلس اإلدارةترفع هذه اللجان تقاريرها مبارسر

خالل بأحكام القانون بشأن تشكيل لجنة المراجعة يقوم البنك بتشكيل عدة لجان تابعة للمجلس اال بكفاءته مع عدم 

شيحات. جور و المكافآت، لجنة الحوكمة و اال لجنة المخاطر، لجنة ، اللجنة التنفيذيةمنها وقد قامت الجان  الت 

 و بشكل منتظم عىل مجلس اإلدارة وقد  ، 2020اجتماع خالل عام  38    بعقد  المنبثقة من المجلس
ً
عرضت جميعا

ها جداول متابعة لتنفيذ قراراتها وتوصياتها. وقد انتهجت جميع اللجان نهج دعوة مسئوىل  تتضمن جميع محاضز

ز عام  ز مختلف  2020اإلدارة العليا من ذوى االختصاص لحضور اجتماعاتها. كما تمت  بوجود قدر جيد من التنسيق بي 

 عدد من لوائ
ز
امات ان بهدف تحديثها و ح عمل هذه اللجأعمال اللجان كما تمت إعادة النظر ف ز التاكد من مطابقاتها اللت 

 والرقابية.  والالئحةالبنك القانونية 

 . أسمائهمعن  اإلفصاحليقوموا بإستيفائها دون  مجلس اإلدارةنموذج إستمارة ألداء اللجان المنبثقة من  تطبيقو قد تم 

 : اإلدارة التنفيذيةمكافآت أعضاء المجلس و -5

كات رقم اإل ب و تعديالته فقد وضع البنك سياسة خاصة بتحديد مكافآت أعضاء  159/1981ستناد إىل قانون الشر

، مجلس اإلدارةتم وضع آلية لتحديد مكافآت أعضاء إليه حيث المشار  مع أحكام القانون بما يتوافقو  مجلس اإلدارة

 
ً
 .  عىل الجمعية العامة إلعتماد تعرض سنويا

 تقاضز السادة أعضاء المجلس غت  التنفيذين ألى أجر.  شارة لعدماال هذا مع 

 : اإلدارة التنفيذية-6

امها الم اإلدارة التنفيذية ز طلق بتطبيق لبنك القاهرة عىل وىع كامل بدورها المتعلق بالحوكمة، و ذلك من خالل إلت 

ي تعزيز وجود  مجلس اإلدارةيعية و تعليمات المتطلبات التشر 
ز
ي مختلف العمليات طة نشاال بشكل يساهم ف

ز
الرقابية ف

 نشطة البنكية. اال و 

أس الرئيس التنفيذي بالبنك فريق إدارة اال ب يضم الفريق كذلك أعضاء من مختلف إدارات زمات و االضافة عىل ذلك يت 

 البنك. 

 كيفية إدارة المخاطر:   -7

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

ي  بشأن المخاطر تقارير وإصدار وإدارة المخاطر وقياس وتقييم لتحديد
 أهداف البنك تحقيق تعوق قد الت 

  .أمامه المتاحة والفرص

  ي البنك عند التعامل مع المخاطر القائمة
ز
ي المقام االول تقع عىلي عاتق كل موظف ف

ز
أن مسئولية إدارة المخاطر ف

 : ر وذلك من خالل ثالثة أطر ثانويةا ان البنك يعتمد عىلي إطار عام لمواجهه كافة المخاطكم والمحتملة. 
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  ي يواجهه البنك  جميع عن التنفيذية( هي المسئولة واإلدارة اإلدارة اإلدارة العليا )مجلس تعتتر
المخاطر الت 

(Bank’s Risk Profile )ي نفس الوقت
ز
ز  التوازن تحقيق إىل وتسىعي ف  وتحقيق للعمليات المالزمة المخاطر  بي 

 اإليرادات المتماشية مع حجم تلك المخاطر. 

 ي  واإلجراءات السياسات جميع ذلك قامت اإلدارة العليا بوضع تحقيق أجل من
المرصفية  األنشطة تحكم الت 

  قامت كما المختلفة،
ً
 وحددت اللجان بتشكيل منظمة، وقامت عمل وأطر للمخاطر سقوف بوضع أيضا

 .وصالحياتها مسؤولياتها

  اتيجية المخاطـر، كما يتعهد مجلس اإلدارة اإلبقاء عىل الرقابة اف علـى تطويـر اسـت  كما تتولـى اإلدارة العليا مسئولية اإلرسر

 شاملة وفعالة. 

   ة الالزمة للقيام بأعمالها  بكوادر تتمتع بالمعرفة والختر
ً
 إلدارة المخاطر مدعوما

ً
 مركزيا

ً
يتبتز البنك نهجا

ام أحدث التقنيات التكنولوجية للتطبيق. ويتم تنفيذ إطار الرقابة واإلدارة من خالل لجان إدارية وباستخد

مختلفة مثل لجان االئتمان المختلفة واللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر التشغيلية ولجنة إدارة الموجودات 

  ALMوالمطلوبات . 
 : تتضمن بشكل عام النقاط التالية:  مبادرات إدارة المخاطر مسئوليات / 

  لسيولة والمخاطر التشغيليةاالئتمان، مخاطر السوق، مخاطر ا تحليل جميع المخاطر بما فيها مخاطر. 

 تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر. 

 االت االستثناءات عن التوصية للجنة إدارة المخاطر بسقوف للمخاطر والموافقات، ورفع التقارير وتسجيل ح

  .سياسة إدارة المخاطر

 ي البنك
ز
 .تزويد اإلدارة العليا بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر ف

  إلئتمانية بشكل فردى )ئتمانية لكافة عمالء التسهيالت ااإل المراجعة الدورية للجدارة إستمرار عملياتObligor 

Risk Rating ازية. (  وذلك بهدف الوقوف عىل أية ات سلبية أو تراجع يستلزم إتخاذ إجراءات إحت   مؤرسر

 ( إشارات اإلنذار المبكرEWS- Early Warning Signals :) ازية اح اجراءات احت  تستهدف تجنب األزمات و اقت 

 حالة حدوث االزمات لعمالء اإلئتمان بالبنك، وذلك من خالل مجموعة من المعايت  )مالية وغت  
ز
لتخفيض شدة األثر ف

ي ترتبط بالعمالء والصناعات المرتبطه بهم.   
 مالية( والت 

  التقييم الداخىل لكفاية رأس المال: (ICAAP)  لتغطية وإستيعاب كافة المخاطر لقياس 
ز
مدي توافر رأس مـال كاف

ي يمكن أن يتعرض لها البنك، والتحقق من مدي توافق حجم المخاطر المقبول )
(  مع كل Risk Appetiteالت 

اتيجية وتخطيط وادارة رأس المال والسيولة، و نتائج اختبارات التحمل  .من االست 

 ( إجراء إختبارات التحملStress Testing)  لقياس قدره القاعدة الرأسمالية للبنك عىل تغطية وإستيعاب :

ضة.  ي حالة حدوث أي من السيناريوهات المفت 
ز
ي قد تلحق بالبنك ف

 الخسائر المحتملة الت 

يقـع علـى عـاتق اإلدارة العليـا بالبنـك اإلشـراف علـى جميـع مراحـل اختبـارات التحمـل، ويجب التأكد من صحة 

ي عملية إدارة المخاطر والتخطيط المستقبىلي لرأس المالاستخدام نت
ز
 .ائج اختبارات التحمل ف

  ي للقطاعات  قطاعات اإلقتصادية الرئيسيةالتحديد معايت  لقبول المخاطر اإلئتمانية لعمالء
والتحديد المبدتى

ي تعزيز TM-RACsاإلقتصادية المستهدفة  )
ز
ات ف ر اإلئتمانية إدارة المخاط ( ، وستساهم تطبيق تلك المؤرسر

 موارد البنك نحو األسواق المستهدفة.  هوتوجي

  يسىعي بنك القاهرة باستمرار إىل تطبيق أحدث المعايت  الدولية للمحاسبة، وذلك بهدف  : الفعالاإلفصاح الماىلي

ي تعكس بشفافية الوضع الماىلي للبنك
 .تقديم المعلومات المالية األكتر دقة الت 

  تطبيق معيارIFRS9   2019وفقا لتعليمات البنك المركزى بداية من اول يناير 
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 نظام الرقابة الداخلية: -8

ي بنك القاهرة، حيث مسئو  مجلس اإلدارةإن 
ز
يتم إنشاء سياسات خاصة ل و بشكل كامل عن نظام الرقابة الداخلية ف

 لتعليمات البنك المركزى المرصى. و 
ً
 إرشادات و ضوابط لىك تتوافق و أدلة الرقابة الداخلية وفقا

عمليات التفويض لتنفيذ بة العمليات و تطبيق الصالحيات و داء لمراقاال وكذلك وضع حدود فاصلة للمسئولية و 

ز المهام  عالوة عىل تعزيز وجود الرقابة الثنائية العمليات اليومية، كما يتم وضع سياسات واضحة للتحقق من الفصل بي 

ي جميع العمليات البنكية. 
ز
 ف

ي هذا الصدد و تقو 
ز
بمراجعة دورية إلطار الرقابة الداخلية و تقييم النظم  مجلس اإلدارةبالنيابة عن وم لجنة المراجعة ف

ي تقوم بها إدارة التفتيش و الداخلية من خالل أعمال التقيي
امإدارة م الت  ز ي  اإللت 

ز
ي اال  بالمرصف

ضافة لعمليات المراجعة الت 

 . ز  يقوم بها مراقتر الحسابات الخارجيي 

الفاعلة للرقابة  د المجلس من توفر العناض يتأك المقدمة من لجنة المراجعة للبنك وبناًء عىل المالحظات و التوصيات

اميحة بالبنك، حيث تعزز كل من إدارة التفتيش و إدارة الداخلية الصح ز ي  اإللت 
ز
للبنك إرساء دعائم هذا النظام  المرصف

 ذلك من خالل ما يىل: و 

 المراجعة الداخلية  مجموعة 1-8

غرض مجموعة المراجعة الداخلية هو إعطاء تأكيدات مستقلة وموضوعية وخدمات استشارية مصممة إلعطاء قيمة 

ز وحماية قيمة البنك عن طريق تقديم  مضافة وتطوير عمليات البنك. مهمة مجموعة المراجعة الداخلية هي تحسي 

ي تأكيدات موضوعية ومبنية عىل المخاطر واستشارات ورؤية مستقبلية. ت
ز
ساعد مجموعة المراجعة الداخلية البنك ف

ز فاعلية الحوكمة وأجراءات إدارة المخاطر ونظم الرقابة  تحقيق أهدافه من خالل طرح منهج عمىلي ومنظم لتقييم وتحسي 

 الداخليه. 

اف عىل مجموعة المراجعة الداخلية.  تخضع مجموعة المراجعة  ة يتوىل رئيس مجموعة المراجعة الداخلية اإلرسر مبارسر

من خالل لجنة المراجعة إىل مجلس اإلدارة وذلك لضمان االستقاللية والحياد.  يتبع رئيس مجموعة المراجعة الداخلية 

 .
ً
 لجنة المراجعة مهنيا ، ويتبع الرئيس التنفيذي إداريا

 تقوم مجموعة المراجعة الداخلية بالمسؤوليات التالية

 نيه عىل مدى احتمالية جميع المخاطر وتمت مراجعتها بصوره التأكد من وجود خطة تدقيق سنوية مّرنة مب

 سليمه من قبل الرئيس التنفيذي للبنك ومن ثم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة. 

  وعات مطلوبة من قبل اإلدارة ي ذلك أي مهام خاصه أو مشر
ز
وضع خطة المراجعة السنوية موضع التنفيذ بما ف

  .و/أو لجنة المراجعة

 إجراء تعديالت بالخطة خالل العام، ويتم مناقشة التعديالت الجوهرية مع الرئيس التنفيذي و يمكن القيام ب

 .مجموعة المراجعة الداخلية ومن ثم العرض عىل لجنة المراجعة لالعتماد والتصديق

 اهة والموضوعية والشية والكفاءة ز  .التأكد من تطبيق المبادئ الرئيسية المتعلقة بالتز

 خاطر الهامة المتوقع أن تجابه عمليات البنك.  تحديد وتقييم الم 
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  اتيجية ي تحديد وقياس وإدارة المخاطر المتعلقة بتحقيق البنك ألهدافه االست 
ز
  التأكد من كفاءة وفاعلية اإلدارة ف

  ي يتعاقد معها البنك
ز بالبنك والمديرين وأيضا الجهات الخارجية الت  ام أعمال الموظفي  ز

بكافة التأكد من توافق والت 

ز ومعايت  الحوكمة المطبقة  .سياسات وإجراءات البنك وأيضا كافة القواني 

 ي إدارة المخاطر
ز
  .مراقبة و تقييم فاعلية نظام البنك ف

  ي تم وضعها للتأكد من التوافق والتطابق مع سياسات وخطط وإجراءات وأهداف
مراجعة كفاءه الرقابة الت 

 األعمال. 

  تكامل والتوقيت السليم وسالمة البيانات المالية ونظم إدارة المعلوماتتقييم إمكانيه االعتماد ودقة و. 

 ي حماية أصول وسمعة البنك و استمرارية  نشاطه
ز
 .مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ف

  اح تطويرها   .و ذلك أثناء القيام بالمراجعة الدورية مراجعة اإلجراءات والنظم  واقت 

 وارد بشكل اقتصادي، وبكفاءة وفاعلية. مراجعة وتقييم استخدام الم 

  امها بسياسات وإجراءات ز مراجعة تخطيط، وتصميم، وتطوير وتطبيق  أنظمة الحاسب اآلىلي ، والتأكد من الت 

 البنك، إن وجدت. 

  ي قد تؤثر عليه ومن ثم التأكد من إبالغ الرئيس
التأكد من استيعاب البنك لالتجاهات الناشئة والجديدة الت 

  .لبنك ولجنة المراجعة بتلك االتجاهات كلما كان ذلك مناسباالتنفيذي ل

 ي مجال المراجعة الداخلية
ز
  .التأكد من تطبيق أفضل الممارسات الناجحة وأحدثها ف

  ي نظام الحاسب اآلىلي
ز
ي حال حدوث خلل ف

ز
ومن ثم  مراجعة أنظمة الرقابة عىل الحاسب اآلىلي وخطة الطوارئ ف

 ر.  تقديم التوصيات الالزمة للتطوي

 مراجعة جودة محفظة االئتمان ومحفظة االستثمارات وعمليات إدارة المخاطر المصاحبة.  

  ز االحتفاظ بأوراق العمل ي الوقت المحدد كما يتعي 
ز
افيه وف ي بطريقه مهنّيه احت 

القيام بأعمال الفحص الميداتز

   .ونتائج الفحص بشكل مناسب

  ص تنفيذي لتقارير المراجعة إىل كال من لجنة المراجعة، ومجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي للبنك
ّ
تقديم ملخ

 موضحا ملخصا لنتائج المراجعة. 

  متابعة التوصيات  للتأكد من تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الفاعلة وأيضا إبالغ الرئيس التنفيذي ولجنة المراجعة

ي حال عدم 
ز
 تنفيذ اإلجراءات التصحيحية  بشكل فعال . بشكل دوري  ف

  ،عند اعتقاد مجموعة المراجعة الداخلية قبول اإلدارة العليا لمخاطر متبقية يمكن أن تكون غت  مقبولة للبنك

ي حاله عدم التوصل 
ز
ز عىل رئيس مجموعة المراجعة الداخلية أن يقوم بمناقشه األمر مع اإلدارة العليا وف هنا يتعي 

ز إبالغ لجنة المراجعة. إىل حل، فإن  ه يتعي 

  إجراء التقييمات الخاصة، والتحريات المتعلقة بالشكاوي أو االحتيال، ومهام المراجعة المطلوبة من قبل مجلس

 اإلدارة، أو لجنة المراجعة ، واإلدارة، ، أو رئيس مجموعة المراجعة الداخلية . 

 ز والنظم السارية ام البنك بالقواني  ز
 .التأكد من الت 
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  تتعامل مجموعة المراجعة الداخلية باعتبارها نقطة االتصال األساسية لتبادل المعلومات عن طريق تنسيق

ي 
ز وكافة الهيئات الرقابية األخرى للمراجعة وذلك لتحديد جوانب المساعدة الت  ز الخارجيي  العمل مع المراجعي 

وتبادل المعرفة والمعلومات حول يمكن تقديمها، وأيضا عقد االجتماعات الدورية بحسب ما هو مطلوب، 

ز كافة األطراف.  ي تطرأ، هذا باإلضافة إىل تأكيد وجود التنسيق الالزم بي 
 المواضيع والقضايا الت 

 له اذا أمكن أن يعتمد عىل عمل ونتائج يمكن األنشطة من قبل رئيس مجموعة المراجعة الداخلية، تنسيق عند 

ي حال تقديم رئيس  .االستشارية أيضا الخدمات و أكيدالت خدمات داخلية وخارجية تقدم أخرى جهات
ز
وف

يطة أن ال  ز االتفاق مع العميل عىل طبيعة ونطاق الخدمة  رسر مجموعة المراجعة لخدمات استشارية فانه يتعي 

  .يقوم رئيس مجموعة المراجعة بأية مسؤوليات إدارية

 مة الرقابه الداخلية بالبنكتقوم مجموعة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير عن مدى كفاية انظ. 

  تقدم مجموعة المراجعة الداخلية تقرير ربــع سنوى اىل لجنة المراجعة موضحا فيه نشاط واعمال المجموعة

 .والمخاطر الجوهريه واالمور المتعلقة بالرقابه

 ى من كلما كان ذلك مطلوبا، يكون قطاع المراجعة الداخلية مسؤوال عن تقديم خدمة المراجعة الداخلية أل

كات الشقيقة والتابعة للبنك كما يقوم برفع تقرير المراجعة إىل كال من الرئيس التنفيذي كة محل  ”الشر للشر

كة باإلضافة إىل لجنة المراجعة للبنك. وقد يتم دعوة رئيس  الفحص و مجلس إدارة /أو لجنة المراجعة بتلك الشر

كات. ال يكون “لمراجعة أو مجلس اإلدارة قطاع المراجعة الداخلية لحضور أي من اجتماعات لجان ا لتلك الشر

كات الشقيقة أو التابعة ي عمليات تلك الشر
ز
     لقطاع المراجعة الداخلية أية صالحيات تنفيذيه أو مهام ف

 طبيعة الخدمات االستشارية الت  يمكن ان تقدمها مجموعة المراجعة الداخلية 

 وار: قد تتخذ الخدمات االستشارية اى من هذه االد

  :دور التدريب 

ز الجدد عند التحاقهم بالبنك وذلك فيما يتعلق بدور مجموعة المراجعة الداخلية وأفضل  من خالل تدريب الموظفي 

ي الحوكمه وعىل سبيل المثال وليس الحرص: المعايت  المهنية للمراجعة الداخلية، اهداف المراجعة الداخلية، 
ز
الممارسات ف

المخاطر، تقارير المراجعة ومتابعة االجراءات التصحيحية، باالضافة اىل تقديم برامج تدريبية منهج المراجعة المستند عىل 

 الحوكمة والمخاطر والرقابة بناء عىل احتياج او طلب االدارة
ز
 .ف

  : ادارة المخاطر 
ز
 دور تقديم استشارات ف

ومن ثم التأكد من ابالغ الرئيس التنفيذى للبنك التأكد من استيعاب البنك لالتجاهات الناشئة والجديدة الت  قد تؤثر عليه 

 .ولجنة المراجعة بتلك االتجاهات كلما كان ذلك مناسبا

  : دور تقديم االستشارات المهنية 

عند دعوة رئيس المراجعة الداخلية لحضور اى من اجتماعات لجان االدارة , يجوز عىل اية حال استشارته من قبل اعضاء 

 هذه الحالة ايضا ال يجب النظر اىل اللجنة لتقديم االستشار 
ز
ة المهنية فيما يتعلق بالحوكمة والمخاطر والرقابة . وف

 .المراجعة الداخلية كصانع لقرارات االدارة كما التقوم المراجعة الداخلية بفرض اى راى عىل االدارة
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 : اإللتزام المصرفي 2-8

و كذلك المتطلبات الرقابية و التعليمات الصادرة عن البنك تعتبر مراقبة اإللتزام بالقوانين و االحكام و المعايير 

 .  األبرز للجنة المراجعة و اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة المركزى المصرى المسؤولية

إن إدارة اإللتزام المصرفي ببنك القاهرة هي وظيفة مستقلة تتميز بمكانة رسمية ضمن أعمال البنك يتم بموجبها تحديد 

التوصية و مراقبة و إعداد التقارير حول مخاطر اإللتزام التي تضم مخاطر العقوبات القانونية أو التشريعية و وتقييم و 

الخسارة المالية أو االضرار بسمعة البنك نتيجة للفشل باإللتزام بالقوانين و االحكام و ميثاق السلوك المهنى و معايير 

 . ة البنكالرشيدة المتعلقة بالحوكمة و أنشط الممارسات

و لتمكين إدارة اإللتزام من أداء مهامها و مسؤولياتها بكل كفاءة، فقد تم منح اإلدارة الصالحية للتعامل مع كافة قضايا 

االنضباط في أنشطة البنك و منحها صالحيات غير مقيدة للوصول إلى معلومات و سجالت و أفراد و عمليات البنك، 

و يتم القيام بمسؤوليات إدارة اإللتزام ضمن . بخصوص أية تجاوزات محتملةكما أعطيت الحق إلجراء التحقيقات 

وتوافق لجنة المراجعة على الخطط السنوية  و يتم تنفيذها وفقاً لميثاق اإللتزام وسياساته  برنامج خاص يحدد أنشطتها،

المراجعة و رئيس مجلس اإلدارة والرئيس وإجراءاته، حيث تقوم إدارة اإللتزام برفع التقارير على نحو دورى إلى لجنة 

 . التنفيذي للبنك حول قضايا اإللتزام و التجاوزات و اإلجراءات التصحيحية المتخذة بهذا الشأن

قامت مجموعة اإللتزام المصرفي و الحوكمة المؤسسية بجهود حثيثة في تعزيز تطبيق الحوكمة  2019و خالل 

دة اإلدارة التنفيذية و مجلس اإلدارة ولجنة الحوكمة و الترشيحات في إرساء واإللتزام المؤسسى باالضافة إلى مسان

مفاهيم الحوكمة و االيفاء بالمتطلبات التشريعية و التنظيمية للبنك و تحديد و تقييم مخاطر اإللتزام المرتبطة بمجاالت 

لتعزيز  2019نك القاهرة خالل العام األعمال في البنك، حيث تم اإلشارة إليها في مقدمة هذا التقرير ضمن إنجازات ب

 . نهج الحوكمة

 مراقب الحسابات:  -9

مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات يتوىل مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات، 

ي البنك المركزى و ذ
ز
ي السجل المعد لهذا الغرض ف

ز
ز المقيدين ف لك بالتشاور تختارهما الجمعية العامة للبنك من بي 

ز البنك المركزى و الجهاز المركزى للمحاسبات عىل أن يكون أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، و عىل  بي 

 من تعيينهما. 
ً
ز يوما ز مراقتر الحسابات خالل ثالثي   البنك أن يخطر البنك المركزى بتعيي 

 للقانون و لمعايت  المراجعة  وعىل مراقتر الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية
ً
للبنك طبقا

ي المواد من 
ز
ي وردت ف

ي عملهما باالحكام الت 
ز
ما ف ز  1981لسنة  159من القانون رقم  109إىل  103المرصية، و أن يلت 

و تكون اإلدارة 2020لسنة  194وففا لما جاء بقانون من الالئحة التنفيذية للقانون، و  270إىل  265والمواد من 

ز من غت  أعضاء اإلدارة القانونية العامة لل ي و لمجلس اإلدارة أن يعي 
شئون القانونية بالبنك ه المستشار القانوتز

ورة إىل ذلك.   أو أكتر كلما دعت الرصز
ً
 قانونيا

ً
 مستشارا

و تعديالته فقد  1988لسنة  144من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم  (5)إعماال للمادة 

ز السيد المحاسب/ محمد مرتضز عبد  2020( لسنة 749صدر قرار السيد المستشار رئيس الجهاز رقم ) بتعيي 

 لحسابات البنك باالشت  
ً
اك مع الجهاز المركزى الحميد )ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكوىم( مراقبا

ي 
ز
ي تنتىه ف

يف  31/12/2020للمحاسبات و ذلك عن السنة المالية الت  وتتوىل السيده المحاسبة/ إيناس عبدهللا الشر
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باإلدارة المركزية للرقابة المالية عىل البنوك بالجهاز أعمال مراقبة حسابات البنك عن ذات السنة  – رئيس قطاع –

ز االستاذ/  هذا وباالضافه اىلالمالية  ىتعي  حازم حسن  كمراقب   KPMGــــــ مكتب   صالح الدين مسعد المست 

 البورصات. 
ز
  لحسابات البنك الستمرار متطلبات عملية طرح اسهم البنك ف

 التصنيف: -10
 

ة من   31/12/2020اىل  1/1/2020يوضح الجدول التاىل التصنيف االئتماتز لبنك القاهرة عن الفت 

Rating Company  Rating 

Moody’s Long-term deposit B2 

Outlook Stable 

Capital Intelligence Long-term FCY B+ 

Short-term FCY B 

Outlook Stable 

 

ي ربــح عن العام الماىلي و 
ز
ي دخل من العائد عن   3155قدرة   2020حقق بنك القاهرة صاف

ز
مليون جم ، كما حقق صاف

 مليون جنية   10053ذات العام الماىلي بمقدار  

ي إدارة  2020و لقد إستطاع بنك القاهرة خالل عام 
ز
ة ف ات كبت  زيادة كثت  من المنتجات العرصية بما يمتلكه من ختر

ي مقدم
ز
ي العديد من القطاعات و ف

ز
ى ف ول وترتيب العمليات التمويلية الكتر تها قطاع الطاقة و كذا كل من قطاع البت 

ي خلق مزيد من فرص العمل و دفع عجلة التنمية. 
ز
 والنقل والتطوير العقارى نظرا لمردودها االيجاتر المبارسر ف

 نهاية 
ز
ي تمويل 2020كما كشفت نتائج أعمال البنك ف

ز
عن زيادة المركز الماىلي وتوسيع النشاط وتحقيق التوازن ف

ي  183مليار جنية مقابل  205الماىلي ليصل اىلي مبلغ  االقتصادية لزيادة حجم المركز جميع القطاعات 
ز
مليارجنية ف

ي ودائعه حيث بلغت نحو  2020وقد إستطاع بنك القاهرة خالل  2019عام 
ز
   163تحقيق إرتفاعا ف

ز
مليار جم ف

 عام  151مقابل   2020نهاية 
ز
   8نمو بلغ   مليار جم بمعدل 12بزيادة نحو   2019مليار جم ف

ز
%.وبلغت صاف

 مليار جم  85 القروض وتسهيالت العمالء نحو 

 لتعزيز تواجد البنك بالقرب من 
ز
ي إهتمامه بالتوسع الجغراف

ز
 لسياسات بنك القاهرة ف

ً
و لقد شهد عام التقرير إستمرارا

خالل إفتتاح فروع القاعدة المتنامية لعمالئه و الوصول إليهم و تسهيل حصولهم عىل الخدمات المرصفية من 

 فرعا ووحدة مرصفية.   241جديدة لتصل بذلك شبكة فروعه و وحداته لنحو  

 رأس المال و األسهم: -11

تم الموافقة باجتماع الجمعية العامة غت  العادية  2019مليار جنيه وخالل عام  10يبلغ رأس المال المرخص به 

تفع من  3عىل زيادة راس المال المصدر للبنك بمبلغ  22/9/2019لبنك القاهرة المنعقدة بتاريــــخ  مليار جنية لت 

سهم بزيادة  562500سهم بدال من  1312500صبح مليار جم وارتفعت عدد االسهم لت 5.25مليار جم اىل  2.250
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جم وتم الموافقة عىل ماسبق من قبل البنك المركزى بموجب  4سهم والقيمة االسمية للسهم 750000قدرها 

 واصبح هيكل الملكية للبنك عىل النحو التاىل  22/9/2019بتاريــــخ  141خطابهم رقم 

القيمة االسمية للسهم  عدد االسهم الجنسية االسم
 بالجنية المرصى

 العملة

 جنية مرصى 3000000032 750000008 مرصى بنك مرص

كة مرص المالية لالستثمار  جنية مرصى 2249999940 562499985 مرصى رسر

كة ابوظتر لالستثمار ات العقارية  جنية مرصى 28 7 مرصى رسر

 جنية مرصى 5250000000 1312500000  االجماىل

 

ي السجل 
ز
 . 02/02/2020التجاري بزيادة رأس المال بتاريــــخ وقد تم التأشت  ف

ي صحيفة اإلستمار وفقا للبنك األساىس النظام من السادسة المادة نصتم تعديل  4/10/2020بتاريــــخ 
ز
 ف

 :يىل لما

 5.250مليار جنيه مرصي, وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ  10حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 

 عىل مليار جنيه مرصي 
ً
ألف سهم بقيمة إسميه جنيهان مرصيان للسهم الواحد وهيكل  2.625.000موزعا

 مساهىم البنك عىل النحو التاىل: 

 

 القيمة اإلسمية بالجنيه المرصي عدد االسهم االسـم

 032 000 000 3 016 000 500 1 بنك مرص 

كة مرص كابيتال  940 999 249 2 970 999 124 1 رسر

ي  كة مرص ابو ظتر رسر
 28 14 لالستثمارات العقارية

 000 000 250 5 000 000 625 2 اإلجماىلي 

 

12- :  حقوق المساهمي  

 رأس المال

 تتمثل أهداف البنك من إدارة رأس المال فيما يىل: 

ي جمهورية مرص العربية.  -
ز
ام بالمتطلبات القانونية لرأس المال ف ز  اإللت 

ي تتعامل مع حماية قدرة البنك عىل اإلستمرارية وتمكينه من  -
ز واألطراف األخرى الت  ي توليد عائد للمساهمي 

ز
اإلستمرار ف

 البنك. 

ي النشاط.  -
ز
 الحفاظ عىل قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو ف
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 لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركزى 
ً
و تقوم إدارة البنك بمراجعة يومية لمدى كفاية رأس المال و إستخدامه وفقا

ي جمهورية مرص العربية( و ذلك من خالل نماذج تعتمد عىل إرشادات لجنة بازل للرقابة المرصفية و يتم تقديم 
ز
المرصى ف

 المركزى المرصى عىل أساس ربــع سنوي. البيانات المطلوبة و إيداعها لدى البنك 

ام بما يىل:  ز  لقواعد البنك المركزى المرصى اإللت 
ً
ز عىل البنك وفقا  و يتعي 

 . بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مرصى أس المال المصدر والمدفوعأال يقل ر    -

ز إ  - مات العرضية المرجحة باوزان مخاطر  جماىل القاعدة الرأسمالية/إجماىل األصول  واالحفاظ عىل تحقيق نسبة بي  ز إللت 

 %12.75اإلئتمان والسوق والتشغيل بعد إضافة متطلبات الدعامة التحوطية 

 

 االحتياطيات

ز المحلية يتم  تقضز   للقواني 
ً
 أرباح السنة لتغذية اإلحتياىط 5إحتجاز تعليمات البنك المركزى بأنه وفقا

ز
% من صاف

ي و ذلك حت  يبلغ رصيده 
 % من رأس المال و هو إحتياىط غت  قابل للتوزيــــع. 100ما يعادل القانوتز

تقضز تعليمات البنك المركزى المرصى بتكوين إحتياىط المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غت  المتوقعة، وال يتم 

 التوزيــــع من االحتياىط إال بعد الحصول عىل موافقة البنك المركزى المرصى. 

 

 جزةاألرباح )خسائر( محت

  6355تتكون من األرباح المرحلة من أعوام سابقة والمحققة خالل العام الجارى وقد بلغت   
ز
مليون جنية مرصى ف

 العام المقابل حيث حققت نمو بمعدل  6126مقابل  31/12/2020
ز
 %. 4مليون جنيه ف

 
 

 : اإلفصاح - 13
اف و القياس المعتمدة من مجلس إدارة  م البنك بتطبيق قواعد إعداد و تصوير القوائم المالية للبنوك و أسس االعت  ز يلت 

 9باالضافة اىل تطبيق المعيار الدوىل للتقارير رقم  16/12/2008البنك المركزى المرصى بجلسته المنعقدة بتاريــــخ 
 باإلفصاح عن:  البنك  حيث يقوم26/2/2019 والصادر بشانها تعليمات البنك المركزى بتاريــــخ

 النشاطالتأسيس و  -
 ملخص أهم السياسات المحاسبية المتبعة -
 إدارة المخاطر المالية -
اضات المحاسبية الهامةالتقديرات و  -  االفت 
 التحليل القطاىع -
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 تضارب المصالح- 14
م بنك القاهرة بسياسة داخلية خاصة بتعامالت األطراف ذات العالقة و  ز قواعد تداول موظفز البنك يلت 

ز بالبنك.  ز بميثاق السلوك المهتز للعاملي  مي  ز
 للمعلومات الت  تخص البنك، حيث أن جميع موظفز البنك ملت 

 لنموذج معتمد يضع اإلبتعاد 
ً
م بتقييم أعضاء المجلس بمعرفة رئيس المجلس وفقا ز أن مجلس إدارة البنك ملت 

 عن تضارب المصالح أحد أهم بنوده. 
 ألحكام القانون كما تحت

ً
 . 2020لسنة  194وى قائمة الفحص لبنود دليل الحوكمة بالبنك وفقا

 
 

 قطاع حماية حقوق العمالء: و شكاوى العمالء - 15

  أطار األهتمام الذى يوليه البنك 
ز
 عىل تعليمات البنك المركزى ف

ً
تم أنشاء قطاع حماية حقوق العمالء بناءا

 
ز
ي المركزى بتطوير القطاع المرصف

 العمالء وذلك لتحقيق حقوق بحماية العناية أهمية عىل أكدت والت 
 .الماىلي  الشمول

  كل من مقدىمي الخدمات المرصفية ومستخدميها 
ز األمر الذي أستوجب وضع إطار تنظيىمي واضح يحدد العالقة بي 

ضمان وجود  لضمان حصول العمالء عىل حقوقهم من حيث العدالة والشفافية والحفاظ عىل رسيه البيانات مع

ز به.  ي لدى كل من العمالء والعاملي 
ز
 آليه للتعامل مع الشكاوى بجانب رفع كفاءة الوىعي المرصف

  مقدىمي الخدمات المرصفية بالبنك وعمالئه، وإجراءات أستالم الشكاوى 
ز وتهدف أيضا توضيح آليه التفاعل اليوىمي بي 

 ع حماية حقوق العمالء االتية: والتعامل مع الشكاوى، فحصها ومتابعتها من خالل إدارات قطا 

 األدارة العامة لفحص شكاوى العمالء 

 األدارة العامة للمتابعة والرد 

 األدارة العامة لضمان الجودة ورسية البيانات 

  :تتمثل مهام قطاع حماية حقوق العمالء ما يىل 

 وجود آلية فعالة للتعامل مع شكاوى العمالء 

  ز وبمبدأ  التأكيد عىل التعامل مع العمالء بمبدأ ي كافة مراحل المعامالت المرصفية دون تميت 
ز
العدل واإلنصاف ف

 العدل واإلنصاف والمصداقية 

  ي صاالت أستقبال
ز
الـتأكيد عىل مبدأ اإلفصاح عن معدالت العائد الفعلية السنوية وأسعار الخدمات المرصفية ف

ي أو أي وسيله تواصل 
وتز  مع العمالء العمالء بالفروع أو من خالل الموقع اإللكت 

  التأكيد عىل توعية العمالء بآلية تقديم الشكاوى ومتابعتها وذلك من خالل مطبوعات أو لوحات ارشاديه أو كافة
ي سبيل التواصل مع قطاع حماية حقوق العمالء 

ز
 وسائل التواصل المتاحة مع العمالء ف

  يتوىل القطاع أستالم كافة الشكاوى الواردة عتر النظام األىل )نظام معالجة الشكاوى( من خالل قنوات
 أستقبال الشكاوى المختلفة.  

  و تم أستقبالها من القنوات األتيه:  2020الشكاوى الت  تم فحصها خالل عام  17,681بلغ عدد 
 مركز األتصال   -1
 البنك المركزى     -2
 الجهاز المركزى للمحاسبات   -3
 األدارة العليا  للبنك   -4
 صندوق الشكاوى بالفروع   -5
 األدارة القانونية بالبنك  -6
وتز  -7 يد اإللكت   عتر التر
يد المرصى  -8  هيئة التر
 وسائل التواصل اإلجتماىع -9
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 تتضمن  تحقيقا لمعيار اإلستجابة والتواصل يتم تاكيد أستقبال الشكاوى بإرسال رسائل نصية اىل العمالء
 خالل 

ز
يوم عمل ( وكان  15الرقم المرجىع للشكوى والمدة المتوقعة لالنتهاء من فحص الشكوى ) ف

 اليوم.  70بلغ  )  2020المتوسط المحقق خالل عام  
ز
 ( شكوى ف

 

   اهة وإجراء الفحص الدقيق لكشف السبب الحقيف ز م مسئوىل الفحص بمبدا الشفافية والحيادية والتز ز يلت 
 ى سواء كان أفراد أو إجراءات أو نظم . لحدوث الشكو 

 

 والقانونية المرصفية الناحية من الشكاوى فحص نتائج بمراجعة والمتابعة للرد العامة اإلدارة تتوىل 
 والتنظيىم الرقاتر  الدور بإحكام المتعلقة التوصيات إعداد تتوىل كما ، والجهات العمالء عىل الرد ثم

 الشفافية.  و واإلنصاف العدالة مبدأ لتحقيق مرصفنا عمالء مع التعامل بشأن
 

  ويىل ذلك التواصل مع العمالء وإفادتهم بالنتائج عن طريق إرسال رسالة نصية تصل العمالء تتضمن إنهاء
 حل شكواهم وعىل العميل اإلتصال بمركز االتصال لمعرفة نتيجة الفحص. 

 

 األدارة العليا واللجان المختصة تتضمن دراسة  يقوم القطاع بإعداد تقارير دورية ) ربــع سنوى (  ترفع اىل
ة وتكون مشفوعة بالتوصيات الالزمة للحد من تلك الشكاوى و تجنب  وتحليل للشكاوى الواردة خالل الفت 

 تكررها. 
 

  قام قطاع حماية حقوق العمالء بمراجعة األجرائات و النماذج و المنتجات و الخدمات الخاصة ببنك
 عام 

ز
 . 2020القاهرة ف
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 الخاتمة

 

 عىل حق جميع أصحاب المصالح 2020إختتم بنك القاهرة عام 
ً
 تقييم  بجهود حثيثة لتعزيز مبادئ الحوكمة مؤكدا

ز
ف

 جميع تعامالت البنك الشفافية و  عتر الحفاظ عىل أعىل معايت   إالال يمكن تحقيقه  هذاأداء البنك وقياسه و 
ز
اهة ف ز التز

 المعايت  الدولية. وإتباع أفضل الممارسات و  اإلفصاحو 

 

 هذا السياقو
ز
 يناير  الحوكمة الخاص بالبنك تحديث لدليل ه تم فان، ف

ز
توافق مع تعليمات البنك المركزى يل 2020ف

ز والتعليمات الصادرة   المرصى بشأن الحوكمة بالبنوك كما يتم بصفة دورية مراجعه وتحديث للدليل مع تغت  القواني 

عىل الصفحة الخاصة بالبنك إلعالم جميع الم ي، و تمن الجهات الرقابية المعنية بالتطورات و التحديثات  األطرافنشر

ات الت  تطرأ من وقت اإل الخاصة بتطبيق معايت  الحوكمة، ب البنك وهيكلة االدارى عىل  آلخر ضافة إىل التغيت 

 والتنظيىم. 

 

 

 

 

 طارق فايد               ليىل فارح المقدم           حافظ أبو العزم       
امرئيس مجموعة    اإللت  

 
 المرصف

 الحوكمة المؤسسية و      
  مجلس اإلدارةعضو          

شيحاتو حوكمة لارئيس لجنة   الت 
  مجلس اإلدارةرئيس          
 و الرئيس التنفيذى           

 

 

 

 

  

 


