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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 الحوكمةو   ز أصبحت عىل قدر عال من األهمية بالنسبة لجهود تنمية أسواق  حيث أن االلت 

 يعتمد عليه المستثمرون و المقرضون 
ً
 أساسيا

ً
المال و تعزيز استقرارها و حماية المستثمرين فيها، فقد أصبحت أيضا عامال

ز  مة بالحوكمة تتمتع بمعدل 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 القيمة الدفت 

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

 لتقييم المزيد من  
ً
 معتمدا

ً
ي تعتمد عليها جميع األطراف ليكون مرجعا

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  2021تحقيق األهداف المنشودة، فقد تم خالل العام أجل الحصول عىل نتائج إيجابية و  منو 
عمالء  و اإلفصاح وحماية العمالء من خالل وضع سياسات واضحة و متكاملة تهم جميع األطراف و عىل رأسهم مساهىم

ام ز  منا لإللت 
ً
يعية  البنك، وسعيا بجميع المتطلبات التنظيمية فقد وضع البنك خطة عمل منهجية 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 وكذلك يسىع اىل نشر ثقافة ال ز العاملي   حوكمة بي 

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

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 الطويــالمة عىل ــنتاجياال 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  بغرض الحفاظ عىل مصالح البنك و تحقيق أهدافه. كما يقومذلك ، و ف

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

امات دليل الحو الخاصة بإ ز تحديث قواعد السلوك المهتز بغرض تحديث  من خاللو ،  مجلس اإلدارةكمة المعتمد من لت 

زيز القيم المؤسسية و السياسات ضافة إىل تعإل اممارسات الحوكمة الخاصة به لتتوافق مع المتطلبات الرقابية ب

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

 تطبيق مبادئ الحوكمة: 3-1

ي البنك، حسبما نص عىل ذلك دليل الحوكمة 
ز
 من مجلس إدارة بنك القاهرة عىل تطبيق قواعد الحوكمة السليمة ف

ً
حرصا

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

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  مجلس اإلدارةالواضح من 
ز
هتمام الالزم لما ف

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

 و توصيات لجنة بازل. ( OECDقتصادية )اإل

 إطار العمل:  -2

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

ي يوليو  مجلس اإلدارةللبنك المعتمد من 
ز
 مارس  2013ف

ز
المعتمد من مجلس االدارة الحوكمة ودليل ،2019والمحدث ف

 
ز
التوصيف الوظيفز لوظائف الرقابة الداخلية بالبنك  د ـحرص مجلس إدارة البنك عىل تحدي فقد  2021اغسطس ف

ام و التفتيش  خاصة وظائفو  ز و اللجان  مجلس اإلدارةالمسئوليات الخاصة بحرص عىل تحديد كما   . اطر خوالم اإللت 

دارية العليا التابعة اإل ان البنك ـللج بالنسبة ذلك الحالـك اللجان و كـالميثاق الخاص بكل لجنة من تلالتابعة للمجلس و 

 ؤولياتها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسا و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دورهـــــــــــلإلدارة التنفيذية مع بي

ي هذا و 
ز
ي يقوم بها بنك  اإلفصاحطار، فإن تقرير الحوكمة السنوي يهدف إىل اال ف

و بكل شفافية عن ممارسات الحوكمة الت 

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

 

 لتعزيز نهج الحوكمة:  2021إنجازات 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 للعمـــممكة ــــــتوى 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 2021 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 تم إعتماد ك ز افة 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 االبنك عىل تح يحرص مجلس إدارة

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 الرسر
ز
 حيث تمتطوير الخدمات المالية و المرصفية، تو  توسعجات البنك المستقبلية ف

 حيث تم استحداث  نوفمتر  28بتاريــــخ   2021خالل عام تنظيىم  هيكل  خر أ اعتماد 
ز
" مجموعة االئتمان المرصف

كة والتمويل الهيكىلي 
كات وائتمان القروض المشت  ي  وتعديل التبعية اإلدارية لكل من "مجموعة اإلئتمان" للشر

ز
المرصف

" لتتبع المجموعة المستحدثة المذكورة كة والتمويل الهيكىلي
كات" و "قطاع ائتمان القروض المشت   للشر

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

 
 
 مجال التنمية المستدامة للمجتمع والبيئة:  التنمية المستدامة لبنك القاهرة: دور البنك ف

 صدارة أولويات البنك، ونحرص دوما عىل مراعاة البعد المجتمىع      
ز
تأت  المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة ف

 مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مرص
ً
 .  2030عىل أن يكون متماشيا

 إطار 
ز
اتيجيتهف ائح المجتمع  للتنمية است  ز اإلقتصادى لمختلف رسر المستدامة يقوم البنك بدعم مجاالت هامة مثل التمكي 

 جميع محافظات مرص وباألخص الصعيد والذى يستحوذ عىل أكتر من 
ز
% من مبادراتنا، إىل 90و خاصة المراة والشباب ف

مية وإعمار القرى ومساندة اإلقتصاد جانب األهتمام بملف الصحة وجودة التعليم والرياضة والحفاظ عىل البيئة وتن
 القوىم. 

 عام 
 
 :  2021ومن أهم االهداف الت  استكمل البنك العمل عليها ف

  القطاع الصىح: 

 لدعم العديد من المستشفيات أبرزها 2021% من مساهماته منذ بداية العام 35حرص البنك عىل توجيه اكتر من 

 مستشفز أهل مرص لعالج الحروق بالمجان 

 مستشفز مجدى يعقوب ألمراض القلب 

  57357مستشفز رسطان األطفال 

 مستشفز الناس 

 المؤسسة المرصية لمكافحة رسطان الثدى 

 تنظيم قوافل طبية إلجراء عمليات العيون بالتعاون مع روتارى مرص 

 عالج الحاالت األوىل بالرعاية بالتعاون مع جمعية األورمان 

 مستشفز الهالل األحمر 

 د المرصىمستشفز الكب 
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 مستشفز بهية لعالج رسطان الثدى بالمجان 

 عالج الحاالت المستحقة بمستشفز جامعة المنصورة 

  مستشفز أيادى المستقبل للعالج المجاتز 

 التمكي   اإلقتصادى: 

وعات تدر دخل مستدام للشباب والمرأة المعيلة من خالل إطالق العديد من  يحرص البنك عىل مساندة إقامة مشر
 أبرزها:  المبادرات

 وع تنمية المهارات بالتعاون مع مؤسسة النداء  استكمال المرحلة الثانية من مشر

  وع القرض الحسن بالتعاون مع جمعية األورمان لتمويل  من  2000مشر
ً
وع صغت  للفئات األكتر إحتياجا مشر

 صورة قروض حسنة
ز
 الشباب والمرأة المعيلة ف

   ة والمتوسطة من خالل رعاية معرض وعات الصغت  اثية بالتعاون مع جهاز تنمية المشر رعاية ودعم الحرف الت 
 البازار ومعرض تراثنا. 

 المنيا عىل الصيد 
ز
 ف

ز
 التدريب الحرف

 الفيوم 
ز
 التدريب عىل صناعة السجاد ف

 للحفاظ عىل البيئة:  bGreenمبادرة 

 وبعض قرى الساحل الشماىل مبادرة تنظيف الشواطئ باألسكندرية 

   وعات إعادة تدوير المخلفات داخل ي ومشر
 مدرسة 150مبادرات نشر الوىع البيتئ

 Summer Camp    أحد المنتجعات بالساحل الشماىل من خالل 
ز
ز األطفال والشباب ف لنشر الوىع البيتئ بي 

ومجاالت  ..(E-mobility-Climate Change, Planting)تنظيم ورش عمل عن اعادة التدوير واإلستخدام و
 .Light Bulbs/robotsترشيد الطاقة و

  وع داخل جامعة للشباب للتوعية بأهمية الحفاظ عىل البيئة والخروج بتوصيات وحلول بيئية بالتعاون  24مشر
 . Greenishمع مؤسسة 

 ذوى اإلحتياجات الخاصة: 

 رعاية قرية األمل 

  اليوممبادرة المس حلمك بالتعاون مع مؤسسة أخبار 

  وع القرض الحسن مع مؤسسة الحسن الكتر من  شخص 100مشر

 الرياضة

 مبادرة دراجتك صحتك 

 دعم األنشطة الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة 

 التعليم

 ين بجامعة النيل ز  منح دراسية للطالب المتمت 

 ين باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ز  منح دراسية للطالب المتمت 

 ين بالتعاون مع مؤسسة مرص الخت  م ز  نح دراسية للطالب المتمت 

 تطوير أحد معامل األبحاث بجامعة حلوان 
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  ،ين بالجامعات األهلية الجديدة وتشمل جامعات الملك سالمان الدولية ز تقديم منح دراسية للطالب المتمت 
 من

ً
ز الدولية، الجاللة، والمنصورة الجديدة، إىل جانب إنشاء واحدا أحدث معامل تكنولوجيا المعلومات  العلمي 

ة بتلك الجامعات.  ز  تجربتهم التعليمية المتمت 
ز
 لمساندة الطالب ف

ً
 األكتر تطورا

 ز بمحافظة جنوب سيناء  سداد المرصوفات الدراسية للطالب المستحقي 

  .ز بالمدارس  تقديم شنط وأدوات مدرسية للطالب المستحقي 

 دعم اإلقتصاد

 وعات الت  يقوم الصندوق بتمويلها ع لصندوق تحيا مرص لدعم المشر  التتر

 دعم صندوق دعم أرس الشهداء 

  ع ز بالتعاون مع وزارة اإلسكانالتتر  بشقق للمستحقي 

  رصف طرق بقرية ميت أبو الكوم بالمنوفية 

 مؤسسة صناع الخت  للتنمية -مبادرة حياة كريمة 

 الثقافة

  "  لدعم الهوية المرصية بالتعاون مع وزارة الهجرةرعاية مبادرة "اتكلم عرتر

 قوافل الخت  

 للعام التاسع عىل التواىل يقوم البنك بإطالق قوافل الخت  لألرس المستحقة بصعيد مرص 

  األيتام: 

 رعاية حفل يوم اليتيم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة 

 إعادة اعمار القرى: 

  إطار مبادرة "حياة كريمة" 100من  قرى و اكتر  4اعادة اعمار 
ز
 صعيد مرص ف

ز
 محافظات مختلفة ف

ز
ل ف ز  متز

 : 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. 

 مجل 2021قد شهد عام و 
ز
ات ف : تغت   س ادارة بنك القاهرة وفقا لالت 

 اوال خروج اعضاء من مجلس االدارة خالل عام 2021

 مسلسل االسم صفة العضوية تاريخ الخروج من مجلس االدارة
31/3/2021  1 عمرو محمد الشافعى محمد فوزى نائب رئيس مجلس االدارة التنفيذى 

30/9/2021  2 حازم حسين حجازى نائب رئيس مجلس االدارة التنفيذى 

31/3/2021  3 رامى احمد حسن البراعى عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستقل 

31/3/2021 وجية عبد الغنى سالمتامر محمد  عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستقل   4 
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 ثانيا :- دخول اعضاء مجلس ادارة جدد خالل عام 2021

 مسلسل االسم صفة العضوية تاريخ الدخول  بمجلس االدارة
3/10/2021  1 محمد بهاء يحيى محمد الشافعى نائب رئيس مجلس ادارة تنفيذى 

1/6/2021  2 ليلى فارح المقدم عضو مجلس ادارة غير تنفيذى 

1/6/2021  3 هشام عبد العظيم ابراهيم هندى عضو مجلس ادارة غير تنفيذى 

  كان تشكيل مجلس االدارة كالتاىل  2021وبنهاية عام 

 مسلسل االسم صفة العضوية
 1 طارق السيد هاشم فايد رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذى

الشافعىمحمد بهاء يحيى محمد  نائب رئيس مجلس االدارة التنفيذى  2 
مستقل/عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  3 وائل عاصم عبد الرحمن زيادة 
مستقل /عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  4 اشرف محسن بكرى 
غير مستقل/عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  5 امل على محمد عصمت 
مستقل/عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  6 هشام محمد انيس على سند 
مستقل/عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  7 ليلى فارح المقدم 
مستقل/عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  8 هشام عبد العظيم ابراهيم هندى 

 

 : 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 نفيذىالتالمجلس الرئيس   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  ات الت  تمت خالل أعضاء غت  تنفيذيي  وذلك حت  التغت 

 مجلس االدارة والسابق توضيحها واصبح المجلس االن يتكون من رئيس مجلس االدارة والرئيس  2021عام 
ز
ف

ز  6رئيس مجلس االدارة التنفيذى والتنفيذى ونائب   اعضاء غت  تنفيذيي 

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

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

 الحوكمة بالبنك

والت  كانت تتضمن  2021نوفمتر  11بتاريــــخ  771اما بخصوص تعليمات البنك المركزى الصادرة بالكتاب رقم

 اغسطسالحوكمة  ديالت عىل تعليمات تع
ز
وذلك اعتبارا من انتهاء الدورة الحالية لمجلس االدارة  2011الصادرة ف

 والت  كانت من ابرز بنودها مايىل

 مالحظات البند م

 لبنك القاهرة يوجد عضوتان بمجلس االدارة الحاىل يقل تمثيل المراة عن عضوتان بالمجلس  اال  1

ز مهام ومسئوليات رئيس المجلس والرئيس  2 الفصل بي 
 التنفيذى

وفقا لكتاب البنك المركزى فالمدة المتاحة لتطبيق 
ط حت   انتهاء الدورة الحالية لمجلس هذا الشر

ي والت  تنتىه  االدارة
ز
 2024 سر ام ف

ز عىل االكتر  3 ز تنفيذيي  يتضمن مجلس االدارة عضويي 
 
 
ز من بينهم عضوان غت   وباف االعضاء غت  تنفيذيي 

ز عىل االقل ز مستقلي   تنفيذيي 

 المجلس الحاىل  ذهمتوافرة ه
ز
وط ف  الشر

التعليمات الخاصة برئاسة اللجان وخاصة لجنة  4
 المراجعة

حيث ان رئيس لجنة  متوافرة ببنك القاهرة
اس لجنة اخرى  المراجعة عضو غت  تنفيذى وال يت 
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  : 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 الحوكمةالقواني 

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

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

  : مجلس اإلدارةرئيس  3-4

  مجلس اإلدارةيتوىل رئيس 
ً
وذلك حت  انتهاء ، مجلس اإلدارةلما تم إقراره ب مهام الرئيس التنفيذى الرئيىس للبنك وفقا

حيث سيتم تطبيق  2021نوفمتر  11بتاريــــخ  177وفقا لخطاب البنك المركزى رقمو الدورة الحالية لمجلس االدارة 

 : ز مسئوليات ومهام ومنصتر  رئيس  -تعليمات البنك المركزى الخاصة والت  تنص عىل االت  ز الفصل التام  بي  "يتعي 

مجلس االدارة والرئيس التنفيذى )العضو المنتدب( وال يجوز ان يتوىل ذات الشخص رئاسة مجلس ادارة البنك ومهام 

ابيا وإعتماده من مجلس االدارة وتوثيق ذلك كت ومسئوليات كل منهما  الرئيس التنفيذى ويتم تحديد واختصاصات

  ان يكون رئيس مجلس االدارة عضة غت  تنفيذىعىل

أعضائه  حصول العمل بطريقة مناسبة و فعالة و ضمان حسن ست   مسئول عن مجلس اإلدارةيكون السيد رئيس و 

ي الوقت المناسب بالصحيحة عىل المعلومات الكاملة و 
ز
ضافة إىل الموافقة عىل جدول أعمال كل اجتماع من اال ف

ي  مجلس اإلدارةاجبات رئيس كما تتضمن و   مجلس اإلدارةإجتماعات 
 عن تلك الت 

ً
ي دليل الحوكمة فضال

ز
ينص عنها ف

ي ترصيف شؤون المجلس 
ز
المؤسسية للبنك، تشجيع جميع أعضاء المجلس عىل المشاركة بشكل كىل و فعال ف

 لضمان قيامه بالعمل عىل ما فيه مصلحة البنك. 

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

 . لقياس قيام رئيس المجلس وأعضائه بما سلف

 : مجلس اإلدارةأمي   رس  4-4

ز رس أ قام سجالته ودفاتره فظ جميع محاضز إجتماعات المجلس و 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  اإلدارةمجلس  من اجتماعدليل الحوكمة المؤسسية بالبنك  يتضمنهبما  اإللت 

  2021ل عام خال اتجلس  12   ، حيث تم عقد عدد ه الدعوة من قبل رئيسه لإلنعقاد شهرين أو عند توجي

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

 نفس اليوم الجلسة رقم  . جلسات  4والذى تغيب عدد عبد الرحمن زيادة 
ز
 8و 7من ضمنهما جلستان عقدتا ف

 13/9/2021بتاريــــخ

 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

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 التنفيذية منها  وقد قامت الجان  الت 

 و بشكل منتظم عىل مجلس اإلدارة وقد  ، 2120اجتماع خالل عام  49    بعقد  المنبثقة من المجلس
ً
عرضت جميعا

ها جداول متابعة لتنفيذ قراراتها وتوصياتها. وقد انتهجت جميع اللجان نهج دعوة مسئوىل تتضمن  جميع محاضز
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ز عام  ز مختلف  2120اإلدارة العليا من ذوى االختصاص لحضور اجتماعاتها. كما تمت  بوجود قدر جيد من التنسيق بي 

امات البنك القانونية هذه اللجان و  تم تحديث لوائح عمل أعمال اللجان كما  ز  والالئحةالتاكد من مطابقاتها اللت 

 والرقابية. 

ع اختصاصات تلك اللجان وتم تحديث اختصاصاتها والموافقة عليها مراجعة كاملة لجمي 2021كما تم خالل عام 

 من قبل مجلس االدارة 

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

 : اإلدارة التنفيذيةمكافآت أعضاء المجلس و -5

كات رقم  ستناد اإل ب و تعديالته فقد وضع البنك سياسة خاصة بتحديد مكافآت أعضاء  159/1981إىل 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 لعدم اال 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
مسئولية إدارة المخاطر ف

 كافة المخاطر وذلك من خالل ثالثة أطر ثانوية:   ةالبنك يعتمد عىلي إطار عام لمواجهن أكما  والمحتملة. 

 

  
 
ي  جميع عن التنفيذية( هي المسئولة واإلدارة اإلدارة عتتر اإلدارة العليا )مجلست

 Bank’sالبنك ) واجهتالمخاطر الت 

Risk Profileي نفس الوقت
ز
ز  التوازن تحقيق إىل ( وتسىعي ف ات اإليراد وتحقيق للعمليات المالزمةالمخاطر  بي 
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ضمان مواءمة سياسات إدارة المخاطر مع أفضل الممارسات والمعايت  مع ، المتماشية مع حجم تلك المخاطر 

 الدولية للحفاظ عىل تحقيق معدالت النمو المستدامة. 

 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 أسقف 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

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

 . جنة المخاطر لمختلفة مثل لجان االئتمان المختلفة واللجنة التنفيذية و 
 

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

 ومخاطر  المخاطر التشغيلية، مان، مخاطر السوق، مخاطر السيولةتحليل جميع المخاطر بما فيها مخاطر االئت

 أمن تكنولوجيا المعلومات. 

  نوع من أنواع المخاطر  كلوإدارة والتحكم واإلبالغ عن  قياس رصد و تطوير منهجيات . 

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

 .سياسة إدارة المخاطر

  ممارسات إدارة المخاطر قياس و بشأن معلومات بتقارير دورية و تزويد اإلدارة العليا . 

  اإلئتمانية لكافة عمالء التسهيالت اإلئتمانية بشكل فردى )عمليات المراجعة الدورية للجدارةObligor Risk 

Ratingات سلبية أو تراجع  ى(  وذلك بهدف الوقوف عىل أ ازية. استلزم تمؤرسر  تخاذ إجراءات إحت 

 ( إشارات اإلنذار المبكرEarly Warning Signals تستهدف :) االكتشاف المبكر والتخفيف من المخاطر من

ي الوقت المناسب و خالل 
ز
اح تحديد المخاطر المحتملة لدعم التدخل ف  تصحيحيةجراءات إتجنب األزمات واقت 

 حالة حدوث األ
ز
ئتمان بالبنك، وذلك من خالل مجموعة من المعايت  )مالية زمات لعمالء اال لتخفيض شدة األثر ف

ي ترتبط بالعمالء والصناعات المرتبط
 بهم.    ةوغت  مالية( والت 

 يم الداخىل لكفاية رأس المال التقي(ICAAP)  لتغطية و 
ز
ي يمكن القياس مدي توافر رأس مـال كاف

ستيعاب كافة المخاطر الت 

 Risk) ةالمخاطر المقبول وأفضل األدوات والوسائل لمعالجتها وتحجيمها، والتحقق من مدي توافق أن يتعرض لها البنك

Appetite اتيجية وتخطيط  .رأس المال والسيولة، و نتائج اختبارات التحملدارة إ( مع كل من االست 

  اإجراء( ختبارات التحملStress Testing لقياس قدر )ستيعاب الخسائر االقاعدة الرأسمالية للبنك عىل تغطية و  ة

ي حالة حدوث أ
ز
ي قد تلحق بالبنك ف

ضة.  ىالمحتملة الت  بالبنـك يقـع علـى عـاتق اإلدارة العليـا  من السيناريوهات المفت 

ي عملية إدارة  يتماإلشـراف علـى جميـع مراحـل اختبـارات التحمـل، و 
ز
التأكد من صحة استخدام نتائج اختبارات التحمل ف

 تيجية الشاملة للبنك. اوتماشيها مع االست   المخاطر والتخطيط المستقبىلي لرأس المال

  ي للقطاعات  ادية الرئيسيةقتصقطاعات االالتحديد معايت  لقبول المخاطر اإلئتمانية لعمالء
والتحديد المبدتئ

ي تعزيز إدارة المخاطي، و (TM-RACsقتصادية المستهدفة  )اال
ز
ات ف  هئتمانية وتوجير اال ساهم تطبيق تلك المؤرسر

 نحو األسواق المستهدفة. بكفاءة موارد البنك 

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

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

  تطبيق معيارIFRS9   2019ول يناير أبداية من المرصى وفقا لتعليمات البنك المركزى 
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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
قييم النظم بمراجعة دورية إلطار الرقابة الداخلية و ت مجلس اإلدارةبالنيابة عن وم لجنة المراجعة ف

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

ز
ي اال المرصف

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 مبارسر  ة يتوىل رئيس مجموعة المراجعة الداخلية اإلرسر

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

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

 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

  ء تعديالت بالخطة خالل العام، ويتم مناقشة التعديالت الجوهرية مع الرئيس التنفيذي و يمكن القيام بإجرا

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

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

  الهامة المتوقع أن تجابه عمليات البنك.   تحديد وتقييم المخاطر 
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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 بكافة
ز بالبنك والمديرين وأيضا الجهات الخارجية الت  ام أعمال الموظفي  ز

التأكد من توافق والت 

ز ومعايت  الحوكمة المطبقةس  .ياسات 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. 

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

 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 

 شكل اقتصادي، وبكفاءة وفاعلية. مراجعة وتقييم استخدام الموارد ب 

  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 

  .لجنة المراجعة بتلك االتجاهات كلما كان ذلك مناسباالتنفيذي للبنك و 

 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

 تقديم التوصيات الالزمة للتطوير.  

 راجعة جودة محفظة االئتمان ومحفظة االستثمارات وعمليات إدارة المخاطر المصاحبةم.  

  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 لجن
ّ
ة 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 تنفيذ اإلجراءات التصحيحية  بشكل فعال . 
ز
 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، فإنه يتعي 

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

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

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

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

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

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

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

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

 تقوم مجموعة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير عن مدى كفاية انظمة الرقابه الداخلية بالبنك. 

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

 .والمخاطر الجوهريه واالمور المتعلقة بالرقابه

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

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

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

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

 قد تتخذ الخدمات االستشارية اى من هذه االدوار: 

  :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

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

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

  : ادارة المخاطر 
ز
 دور تقديم استشارات ف

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

 .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 االستشارة المهنية فيما يتعلق بالحوكمة والمخاطر وا
ز
لرقابة . وف

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

ام ز ز و االحكام و المعايت  و كذلك المتطلبات الرقابية و التعليمات الصادرة عن البنك  تعتتر مراقبة اإللت  بالقواني 

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

ز بمكانة رسمية ضمن أعمال ا ي ببنك القاهرة هي وظيفة مستقلة تتمت 
ز
ام المرصف ز لبنك يتم بموجبها إن إدارة اإللت 

ي تضم مخاطر العقوبات القانونية أو 
ام الت  ز تحديد وتقييم و التوصية و مراقبة و إعداد التقارير حول مخاطر اإللت 

ز و االحكام و ميثاق السلوك  ام بالقواني  ز
ار بسمعة البنك نتيجة للفشل باإللت  يعية و الخسارة المالية أو االضز التشر

 الرشيدة المتعلقة بالحوكمة و أنشطة البنك. المهتز و معايت  الممارسات 

ام من أداء مهامها و مسؤولياتها بكل كفاءة، فقد تم منح اإلدارة الصالحية للتعامل مع كافة قضايا  ز ز إدارة اإللت  و لتمكي 

ي أنشطة البنك و منحها صالحيات غت  مقيدة للوصول إىل معلومات و سجالت و أفراد و عمليات البنك، 
ز
االنضباط ف

ام ضمن  ز كما أعطيت الحق إلجراء التحقيقات بخصوص أية تجاوزات محتملة. و يتم القيام بمسؤوليات إدارة اإللت 

ام  ز  لميثاق اإللت 
ً
برنامج خاص يحدد أنشطتها، وتوافق لجنة المراجعة عىل الخطط السنوية  و يتم تنفيذها وفقا

ام برفع التقار  ز ير عىل نحو دورى إىل لجنة المراجعة و رئيس مجلس اإلدارة وسياساته وإجراءاته، حيث تقوم إدارة اإللت 

ام و التجاوزات و اإلجراءات التصحيحية المتخذة بهذا الشأن.  ز  والرئيس التنفيذي للبنك حول قضايا اإللت 

ي تعزيز تطبيق الحوكمة  2021و خالل 
ز
ي و الحوكمة المؤسسية بجهود حثيثة ف

ز
ام المرصف ز قامت مجموعة اإللت 

ام  ز ي إرساء واإللت 
ز
شيحات ف المؤسىس باالضافة إىل مساندة اإلدارة التنفيذية و مجلس اإلدارة ولجنة الحوكمة و الت 

ام المرتبطة  ز يعية و التنظيمية للبنك و تحديد و تقييم مخاطر اإللت  مفاهيم الحوكمة و االيفاء بالمتطلبات التشر

ي مقدمة 
ز
ي البنك، حيث تم اإلشارة إليها ف

ز
هذا التقرير ضمن إنجازات بنك القاهرة خالل العام بمجاالت األعمال ف

 لتعزيز نهج الحوكمة.  2021

  قطاع الرقابة الداخلية 8-3

ي  يتمثل الداخلية الرقابة إلدارة الرئيىسي  الهدف
ز
 حول العليا واإلدارة اإلدارة مجلس إىل مستقلة ضمانات تقديم ف

ام التنفيذ ز  الرقابة قطاع دور  تفعيل خالل من ذلك تحقيق ويتم البنك، لحماية وإجراءاته البنك بسياسات وااللت 

 .المحتملة المخاطر ضد أول دفاع كخط بأكمله الداخلية الرقابة لنظام األشمل اإلطار  ضمن بالبنك الداخلية

 الرقابه الداخليه كما يىل:   الرقابة قطاع أهداف تفصيل ويمكن
 

 ا تتم وعملياته البنك أنشطة أن من التأكد
ً
 واإلجراءات السياسات مع يتماىسر  وبما واللوائح للقواعد وفق

 .للبنك الداخلية

 أي عن واالفصاح المختلفة البنك وفروع بإدارات المقدمة المرصفية الخدمات مستوي ومتابعة اختبار 
ي  يسهم بما فيها قصور  أو سلبيات

ز
 .االداء مستوى رفع ف

 الوثائق جميع واستكمال استيفاء كذا المرصفية، األنظمة عىل البيانات إدخال وصحة سالمة من التأكد 
 ..الصلة ذات والمستندات

 ام من التأكد ز ز  والفصل الثنائية الرقابة مبدأ تفعيل مثل للرقابة الرئيسية بالمبادئ االلت   وفقا االختصاصات بي 
 عملية لكل المنظمة للتعليمات

 ي  الجرد اجراء خالل من والتالعب والغش واالختالس الشقة من األصول حماية من التأكد
 كافة عىل الفجاتئ

 . القيمة ذات والموجودات العهد 
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 مراقب الحسابات:  -9

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

ي البنك المركزى و ذلك بالتشاور 
ز
ي السجل المعد لهذا الغرض ف

ز
ز المقيدين ف 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  109 إىل 103المرصية، و أن يلت 

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

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

 قا
ً
ورة إىل ذلك. مستشارا  أو أكتر كلما دعت الرصز

ً
 نونيا

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

ز السيد المحاسب/  2021( لسنة 905صدر قرار السيد المستشار رئيس الجهاز رقم ) احمد ماهر مصطفز بتعيي 

اك مع الجهاز المركزى )ممن يزاولون ا طاحون  لحسابات البنك باالشت 
ً
لمهنة من خارج النطاق الحكوىم( مراقبا

ي 
ز
ي تنتىه ف

يف  31/12/2021للمحاسبات و ذلك عن السنة المالية الت  وتتوىل السيده المحاسبة/ إيناس عبدهللا الشر

مراقبة حسابات البنك عن ذات السنة باإلدارة المركزية للرقابة المالية عىل البنوك بالجهاز أعمال  – رئيس قطاع –

ز االستاذ/ المالية  ىهذا وباالضافه اىل تعي  حازم حسن  كمراقب   KPMGــــــ مكتب   صالح الدين مسعد المست 

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

 التصنيف: -10
 

ة من  يوضح الجدول التاىل التصنيف االئتماتز   31/12/2021اىل  1/1/2021لبنك القاهرة عن الفت 
ي لبنك القاهرة عن عام 

 . 2021جدول يوضح التصنيف اإلئتماتز
 

Rating Company  Rating 

Moody’s Long-term deposit B2 

Outlook Stable 

 
Capital Intelligence 

Long-term FCY B+ 

Short-term FCY B 

Outlook Stable 

Fitch 
Long Term Rating B+ 

Outlook Stable 

 
ي ربــح عن العام الماىلي و 

ز
ي دخل من العائد عن   3631قدرة   2021حقق بنك القاهرة صاف

ز
مليون جم ، كما حقق صاف

 مليون جنية   10470ذات العام الماىلي بمقدار  

ي إدارة  2021و لقد إستطاع بنك القاهرة خالل عام 
ز
ة ف ات كبت  زيادة كثت  من المنتجات العرصية بما يمتلكه من ختر

ول  ي مقدمتها قطاع الطاقة و كذا كل من قطاع البت 
ز
ي العديد من القطاعات و ف

ز
ى ف وترتيب العمليات التمويلية الكتر
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ي خلق مزيد من فرص العمل و دف
ز
 ع عجلة التنمية. والنقل والتطوير العقارى نظرا لمردودها االيجاتر المبارسر ف

 نهاية 
ز
ي تمويل 2021كما كشفت نتائج أعمال البنك ف

ز
عن زيادة المركز الماىلي وتوسيع النشاط وتحقيق التوازن ف

ي 205مليار جنية مقابل  255الماىلي ليصل اىلي مبلغ  جميع القطاعات االقتصادية لزيادة حجم المركز 
ز
عام مليارجنية ف

ي ودائعه حيث بلغت نحو  2021وقد إستطاع بنك القاهرة خالل  2020
ز
   198تحقيق إرتفاعا ف

ز
نهاية مليار جم ف

 عام  163مقابل   2021
ز
 القروض   22مليار جم بمعدل نمو بلغ   35بزيادة نحو   2020مليار جم ف

ز
%.وبلغت صاف

 مليار جم  99 وتسهيالت العمالء نحو 

ي إهت
ز
 لسياسات بنك القاهرة ف

ً
 لتعزيز تواجد البنك بالقرب من و لقد شهد عام التقرير إستمرارا

ز
مامه بالتوسع الجغراف

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

 فرعا ووحدة مرصفية.   246جديدة لتصل بذلك شبكة فروعه و وحداته لنحو  

 

 رأس المال و األسهم: -11

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

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

 عىل النحو التاىل: 

مرصيالقيمة اإلسمية بالجنيه ال 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 لالستثمارات العقارية كة مرص ابو ظتر  28 14 رسر

 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  -
ز واألطراف األخرى الت  ي توليد عائد للمساهمي 

ز
حماية قدرة البنك عىل اإلستمرارية وتمكينه من 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 بأل  واجماىل القاعدة الرأسمالية/إجماىل األصو الحفاظ عىل تحقيق نسبة بي  ز وزان مخاطر  إللت 

 %12.5اإلئتمان والسوق والتشغيل بعد إضافة متطلبات الدعامة التحوطية 

 االحتياطيات

ز المحلية يتم  تقضز   للقواني 
ً
 أرباح السنة لتغذية اإلحتياط5إحتجاز تعليمات البنك المركزى بأنه وفقا

ز
 % من صاف

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

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

 زى المرصى. التوزيــــع من االحتياط إال بعد الحصول عىل موافقة البنك المرك

 األرباح )خسائر( محتجزة

  4065تتكون من األرباح المرحلة من أعوام سابقة والمحققة خالل العام الجارى وقد بلغت   
ز
مليون جنية مرصى ف

 العام المقابل 6350مقابل  31/12/2021
ز
 مليون 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 القطاع -

 
 تضارب المصالح- 14

م بنك القاهرة بسياسة داخلية خاصة بتعامالت األطراف ذات العالقة و قواعد تداول موظفز البنك للمعلومات الت   ز يلت 

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

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

 تضارب المصالح أحد أهم بنوده. 

 ألحكام القانون 
ً
 . 2020لسنة  194كما تحتوى قائمة الفحص لبنود دليل الحوكمة بالبنك وفقا



2021تقريرالحوكمة  
 

18 | P a g e  

 
 
 قطاع حماية حقوق العمالء: و شكاوى العمالء - 15
 

 أطار األهتمام الذى يوليه البنك  عىل تعليمات البنك المركزى قطاع حماية حقوق العمالء بناء تم أنشاء 
ز
ف

 
ز
ي المركزى بتطوير القطاع المرصف

 الشمول العمالء وذلك لتحقيق حقوق بحماية العناية أهمية عىل أكدت والت 

 .الماىلي 

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

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

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

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

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

  دارة العامة لفحص شكاوى العمالءاال 

  دارة العامة للمتابعة والرداال 

  دارة العامة لضمان الجودة ورسية البياناتاال 

  :تتمثل مهام قطاع حماية حقوق العمالء ما يىل 

 الة للتعامل مع شكاوى العمالءوجود آلية فع 

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

 العدل واإلنصاف والمصداقية 

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

ي أو أي وسيله تواصل مع العمالء 
وتز  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

  شكوى صحيحة.  11,080الشكاوى و من ضمنهم  21,976 عدد 2021أستقبال القطاع خالل العام 

  توإستحوذ مركز اإل%  عام   95صال عىل النسبة األكتر
ز
ي الشكاوى ف

و يليه البنك المركزى   2021من قنوات تلف 

 %.  4عىل نسبة 

 58التجزئة المرصفية عىل النسبة األكتر من الشكاوى و ذلك بنسبة  إستحوذت% . 

  من الشكاوى الصحيحة.  %34إستحوذت المنتجات الرقمية عىل نسبة 

 من الشكاوى الصحيحة %8المقدمة للعمالء عىل نسبة  إستحوذت الخدمات البنكية. 

  عدد توصية 41من عدد و تم اإلنتهاء  2021توصية خالل عام  47نتج عن هذه الشكاوى تصعيد 
 
 6، و باف

 و اإلنتهاء منها.   توصيات جارى العمل عىل حلها و متابعتها
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  يتوىل القطاع أستالم كافة الشكاوى الواردة عتر النظام األىل )نظام معالجة الشكاوى( من خالل قنوات

 أستقبال الشكاوى المختلفة.  

  أستقبال الشكاوى بإرسال رسائل نصية اىل العمالء تتضمن تحقيقا لمعيار اإلستجابة والتواصل يتم تاكيد

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

 م مسئوىل الفحص بمبد ز اهة وإجراء الفحص الدقيق لكشف السبب الحقيف   أ يلت  ز الشفافية والحيادية والتز

 أو إجراءات أو نظم . لحدوث الشكوى سواء كان أفراد 

 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. 

العليا واللجان المختصة تتضمن دراسة  يقوم القطاع بإعداد تقارير دورية ) ربــع سنوى (  ترفع اىل األدارة

ة وتكون مشفوعة بالتوصيات الالزمة للحد من تلك الشكاوى و تجنب  وتحليل للشكاوى الواردة خالل الفت 

 تكررها. 

 ت والنماذج والمنتجات و ءاجرا ية حقوق العمالء بمراجعة اإل قام قطاع حما
ز
الخدمات الخاصة ببنك القاهرة ف

 . 2021عام 
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 الخاتمة

 

 عىل حق جميع أصحاب المصالح 2021إختتم بنك القاهرة عام 
ً
 تقييم  بجهود حثيثة لتعزيز مبادئ الحوكمة مؤكدا

ز
ف

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

 و إتباع أفضل الممارسات و المعايت  الدولية.  اإلفصاحو 

 

 هذا السياقو
ز
  الحوكمة الخاص بالبنك تحديث لدليله تم فان، ف

ز
توافق مع تعليمات البنك المركزى يل 2021يوليوف

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

المعنية بالتطورات و التحديثات  األطرافعىل الصفحة الخاصة بالبنك إلعالم جميع  نشر ال، و تم من الجهات الرقابية

ات الت  تطرأ من وقت آلخاإل الخاصة بتطبيق معايت  الحوكمة، ب البنك وهيكلة االدارى عىل  ر 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           

 

 

 

 

  

 


