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ــك  لبن ا ل  ــا عم أ ر  ــو بتط ــة  عي نو ــة  نقل
مثل عام 2019 نقلة نوعية بأداء ونتائج بنك القاهرة، في ضوء استحداث الحلول والمنتجات الجديدة 

وتبني االستراتيجيات الطموحة التي رسخت مكانته على ساحة الخدمات المصرفية الرقمية.

ي لســنو ا يــر  لتقر ا

2019
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في سطور
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نبذة عامة

ــول  ــن الحل ــة م ــاملة ومتنوع ــة ش ــراد باق ــركات واألف ــن الش ــه م ــرة لعمالئ ــك القاه ــر بن يوف
ــل  ــجله الحاف ــن س ــتفيًدا م ــة، مس ــم المالي ــم واحتياجاته ــي متطلباته ــي تلب ــة الت المصرفي

باإلنجازات والنجاحات المحققة على مدار أكثر من ستة عقود

وأكبر  أعرق  من  وهو   1952 عام  القاهرة  بنك  تأسس 
بباقة  عمالئه  بتزويد  يقوم  حيث  المصرية،  البنوك 
المصرفية  والمنتجات  الخدمات  من  ومتنوعة  متكاملة 
عن  أثمر  ما  وهو  احتياجاتهم  لتلبية  خصيًصا  المصممة 
وقد  المرموقة.  التقديرية  الجوائز  للعديد من  البنك  تقلد 
الرائدة  المالية  المؤسسة  إلى  التحول  في  البنك  نجح 
األفراد  للعمالء  المصرفية  الخدمات  تقديم  في 
المصري، مستفيًدا من شبكة  السوق  والمؤسسات في 
ربوع  بجميع  المنتشرة  اآللي  الصراف  وماكينات  فروعه 
الموهوبين  أبرز  يضم  الذي  العمل  وفريق  الجمهورية، 
العميقة  درايته  عن  فضاًل  المصرفي،  القطاع  خبراء  من 
واإلقليمية.  المحلية  الساحتين  السوقية على  بالتوجهات 

التمويل  سوق  في  رائدة  بمكانة  البنك  يحظى  كما 
المؤسسات  طليعة  في  كان  حيث  الصغر  متناهي 
وتطوير  المالي  الشمول  تعزيز  لمبادرات  الداعمة 
في  دوره  عن  فضاًل  األعمال،  رواد  وتمكين  المجتمعات 
مختلف  تمويل  عبر  مصر  في  االقتصادية  التنمية  تعزيز 
كما  االقتصادية.  القطاعات  أبرز  في  العاملة  الشركات 
حرص البنك طوال مسيرته على تنمية خدماته ومنتجاته 
المصرفي  القطاع  يشهدها  التي  التطورات  لمواكبة 

لعمالئه.  المختلفة  االحتياجات  وتلبية 

للتأجير  كايرو  شركة  بإطالق  البنك  قام   ،2018 عام  وفي 
وتعزيز  مكانتها  ترسيخ  في  نجحت  والتي  التمويلي، 
كما  مصر.  في  التمويلي  التأجير  خدمات  بسوق  ريادتها 
من  الكوميسا  أسواق  في  خدماته  بتقديم  البنك  يقوم 

خالل بنك القاهرة - أوغندا. 

ومن خالل شبكة تضم 231 فرًعا و1020 ماكينة صراف آلي 
البنك  منتشرة في مختلف مدن ومحافظات مصر، يقوم 
عميل،  مليون   3 على  تربو  ضخمة  عمالء  قاعدة  بخدمة 
من  والعمالء  البارزة  والمؤسسات  الشركات  كبرى  وتضم 
أصحاب المالءة المالية المرتفعة والعمالء األفراد، وذلك 
والمنتجات  الخدمات  أفضل  من  بباقة  تزويدهم  خالل  من 
ريادته  مواصلة  على  البنك  يحرص  كما  المصرفية. 
األطراف  لجميع  المفضلة  المصرفية  المؤسسة  باعتباره 
الخدمات  بباقة  التوسع  طريق  عن  وذلك  العالقة،  ذات 
واألنظمة  األساسية  البنية  وتحديث  الرقمية  المصرفية 
وفًقا  الحوكمة  نظام  تطوير  عن  فضاًل  للبنك،  التشغيلية 

عليها.  المتعارف  العالمية  للمعايير 

ائتمان الشركات والقروض 
المشتركة 

المشتركة  والقروض  الشركات  ائتمان  مجموعة  تمثل 
حيث  القاهرة،  بنك  أعمال  نمو  ركائز  من  أساسية  ركيزة 
والمنتجات  األدوات  من  بباقة  عمالئها  المجموعة  تزود 
وطويل  متوسط  العامل  المال  رأس  لتمويل  التقليدية 
المهيكلة  المالية  والحلول  المنتجات  وكذلك  األجل، 
سواء  تعقيًدا  األكثر  التمويلية  األدوات  من  وغيرها 
قصيرة أو طويلة األجل وأيًضا بالعملة المحلية واألجنبية. 
تضم  متنوعة  عمالء  قاعدة  اجتذاب  في  البنك  نجح  وقد 
مجموعة أبرز شركات القطاعين العام والخاص. وباإلضافة 
يعمل  الذي  المالية،  المؤسسات  قطاع  يهدف  ذلك  إلى 
اإلمارات،  في  التمثيلي  والمكتب  مصر  في  مقره  من 
إلى ترسيخ مكانة البنك وتقديم خدماته إلى أكثر من 460 

الحالي.  مؤسسة مالية في الوقت 

المصرفية  الحلول  من  مجموعة  أيًضا  البنك  ويقدم 
المصرفية  المعامالت  قطاع  خالل  من  وذلك  المتخصصة 
النقدية،  والتدفقات  السيولة  إدارة  عن  المسئول  الدولية 
خدمات  ذلك  في  بما  المالية  األوراق  خدمات  وكذلك 
األمانة،  االستثمارية وحسابات  والوكالة  والتسوية  الحفظ 
البنك بفريق  القيام بدور وكيل اإليداع. ويحظى  فضاًل عن 
الديون والتمويل الهيكلي  مستقل لتولي عمليات ترتيب 
التمويل  منتجات  من  حزمة  تقديم  على  يعمل  والذي 
طويلة األجل، ومنها خدمات ترتيب وإعادة هيكلة الديون 
القروض  وترتيب  المهيكل  التمويل  حلول  وتوفير 
المالية  واالستشارات  الوكالة  خدمات  وتقديم  المشتركة 

إلى جانب عمليات التوريق وإصدار السندات. 

التجزئة المصرفية وتمويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يقدم قطاع التجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة 
والمتوسطة باقة شاملة من المنتجات االئتمانية وحلول 
القروض  بين  تتنوع  والتي  األفراد،  للعمالء  االدخار 
الحكومة،  لموظفي  الشخصية  والقروض  الشخصية 
باقة  العقاري، وكذلك  السيارات، والتمويل  وقروض شراء 
الجارية  الحسابات  تشمل  البنكية  الحسابات  من  متكاملة 
والودائع  الشهادات  إلى  باإلضافة  التوفير،  وحسابات 
البنك  يعتز  كما  التنافسية.  العائد  بأسعار  المتميزة 
السوق  في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  بخدمة 
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القاهرة  يقدم بنك 
باقة شاملة من 
المنتجات  أفضل 

والخدمات 
المصرفية 

وفًقا  المصممة 
المعايير  ألعلى 

العالمية

التمويل  بحزمة غنية من منتجات  تزويدهم  المصري عبر 
وحلول  الميسرة  والقروض  األجل  ومتوسط  قصير 
إدارة  وخدمات  التجاري  والتمويل  المتخصص  اإلقراض 
األجنبية  العمالت  صرف  خدمات  إلى  باإلضافة  النقدية، 

وعقود الصرف اآلجلة. 

المتخصصة  المؤسسات  أبرز  من  القاهرة  بنك  يعد  كما 
الصغر  متناهية  المشروعات  تمويل  خدمات  تقديم  في 
من خالل 125 مكتًبا متخصًصا داخل فروع البنك المنتشرة 
نشط  عميل  ألف   211 بخدمة  قامت  والتي  مصر،  في 
دورة  أسرع  بتني  بالبنك  يتميز  كما   .2019 عام  بنهاية 
الوجهة  يجعله  مما  التمويالت،  منح  على  موافقات 
المشروعات  أصحاب  من  األعمال  رواد  لجميع  المفضلة 
متناهية الصغر، في ضوء سجل إنجازاته الحافل في هذا 
جهود  دعم  إلى  الرامية  وجهوده  الحيوي  القطاع 

المالي.  الشمول  لتحقيق  الحكومة 

الخزانة وأسواق المال 
وأسواق  الخزانة  لمجموعة  الرئيسية  المهام  تتمثل 
أنشطتهم  إدارة  على  العمالء  مساعدة  في  المال 
المتعلقة  المخاطر  تحجيم  مع  المالية  واستثماراتهم 
أو  متوقعة  كانت  سواء  العالمية  المال  أسواق  بتقلبات 
البنك  يتبناه  الذي  المنهج  إطار  وفي  متوقعة.  غير 
لخدمة عمالئه، تهدف المجموعة إلى مساعدة العمالء 
على تحقيق الربحية المستدامة وفًقا لمستوى المخاطر 
المجموعة  تعكف  كما  حدة.  على  عميل  لكل  المقبول 
من  الحد  بهدف  المحتملة  المخاطر  ودراسة  تحليل  على 
منها  للتحوط  مختلفة  آليات  وتحديد  التعرض  مستوى 
من  حمايتهم  إلى  باإلضافة  عميل،  كل  الحتياجات  وفًقا 
هذه  وعلى  المالية.  باألسواق  متوقعة  تقلبات  أي 
أدوات  من  مجموعة  بتوفير  المجموعة  تقوم  الخلفية 
اآلجلة  العمالء  سوق  ذلك  في  بما  المخاطر  من  التحوط 

الفائدة.  وكذلك مبادلة 

أنشطة  من  أرباحه  تعظيم  إلى  كذلك  البنك  ويسعى 
سوق المال عبر االستثمار في أصول الخزانة في أسواق 
الجنيه  تشمل  والتي  وعالمًيا،  محلًيا  العمالء  تداول 
اإلسترليني  والجنيه  واليورو  األمريكي  والدوالر  المصري 

السعودي.  والريال 

مؤسستين  أبرز  من  واحًدا  القاهرة  بنك  يعد  كما 
فائض  تصدير  بنشاط  المحلي  السوق  في  مصرفيتين 
النقد  فائض  بشراء  البنك  يقوم  حيث  األجنبي،  النقد 

األجنبي من البنوك في السوق المحلية وإعادة تصديرها 
إلى أكبر المراسلين بالخارج في هذا النوع من النشاط. 

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

األصول  إدارة  قسم  بإنشاء  البنك  قام  ذلك،  مع  بالتوازي 
وتوقع  ورصد  والخصوم  األصول  إدارة  بهدف  والخصوم 
منحنى  تحسين  جانب  إلى  بكفاءة،  السوقية  األوضاع 
األصول  منتجات  جميع  لتسعير   )FTP( العائد  أسعار 

والخصوم تحت إدارة مجموعة الخزانة وأسواق المال. 

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

وجذب شرائح جديدة من العمالء. 

الشركات التابعة
بنك القاهرة - أوغندا

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

شرق وجنوب القارة اإلفريقية.

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

القطاعات.  بمختلف 
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أبرز المحطات التاريخية

تأســس بنــك القاهــرة عــام 1952 علــى يــد مجموعــة مــن الخبــراء المالييــن ونجــح فــي تنميــة 
أعمالــه وســجل إنجازاتــه علــى مــدار أكثــر مــن ســتة عقــود حتــى أصبــح واحــًدا مــن أبــرز 

المؤسسات المصرفية الرائدة بمصر

القاهرة  بنك  تأسيس 
مصرفية  كمؤسسة 

ومقرها  تجارية 
القاهرة.

افتتاح أول فرع في 
بالمملكة  الخارج 

السعودية.  العربية 
وبعد مرور عدة 

افتتاح  تم  سنوات 
آخرين في  فرعين 

لبنان.

للبنك  فرع  أول  افتتاح 
فروع  سبعة  بين  من 

في سوريا.

قناة  تأميم  بعد 
بنك  السويس، شارك 
تمويل  في  القاهرة 

القطن  محصول 
بعد رفض  المصري 

األجنبية  البنوك 
تمويله.

البنوك  تمصير  بعد 
االستحواذ  تم  األجنبية، 

 Credit على بنكي« 
« Lyonnais

 Comptoir»و
 National

 D›Escompte De
.»Paris

افتتاح أول فرع في 
األردن تحت اسم بنك 

عمان. القاهرة 

القاهرة  بنك  تأميم 
التأميم  قانون  بموجب 

الصادر خالل نفس 
العام.

القاهرة مع  دمج بنك 
التجاري  االتحاد  بنك 
الحكومة  قرار  بعد 

عدد  بخفض  المصرية 
العام  القطاع  بنوك 

أربعة بنوك فقط. إلى 

القاهرة  بنك  تأسيس 
الدولي. باركليز 

القاهرة  بنك  تأسيس 
باريس )بي ان بي 

الحًقا(. باريبا 

القاهرة  بنك  تأسيس 
األقصى. الشرق 

للبنك في  إطالق فرع 
أوغندا تحت اسم بنك 

الدولي مع  القاهرة 
إلى  تغيير اسمه الحًقا 
القاهرة - أوغندا. بنك 

البنك  إدارة  مجلس 
المصري  المركزي 
زيادة رأسمال  يقرر 

 1.6 بنك القاهرة إلى 
مقسم  جنيه  مليار 

40 مليون سهم  على 
)4 جنيه لكل سهم(، 

أن يكون مملوًكا  على 
للدولة. بالكامل 

يستحوذ  مصر  بنك 
بنك  على كامل أسهم 
يزاول  والبنك  القاهرة، 

كمؤسسة  عمله 
مملوكة  مستقلة 

مصر. لبنك  بالكامل 

تم بيع 5 أسهم من بنك 
القاهرة لشركة مصر 

المالية لالستثمارات و5 
أسهم أخرى لشركة مصر 

– أبوظبي لالستثمار 
العقاري، وبناًء على ذلك 

خضع البنك للقانون 
المصرفي والنقدي رقم 

2003/88 وتعديالته.

تم نقل جميع األسهم 
مصر  لبنك  المملوكة 

إلى شركة مصر 
لالستثمارات  المالية 

جنيه   17.44 بقيمة 
. للسهم

إطالق شركة كايرو 
التمويلي،  للتأجير 

في  تنجح  والشركة 
أبرز  إلى  التحول 

المقدمة  الجهات 
التأجير  لخدمات 

مصر. في  التمويلي 

تحديث  عملية  إتمام 
التجارية  العالمة 
شبكة  عبر  للبنك 
وماكينات  الفروع 

اآللي.   الصراف 

1952 1954  1955   1956    1957     1960      1961 1964  1975

   1977     1978  1995  2003   2007    2009     2010  2018   2019
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الجوائز التقديرية 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

	 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 أفريقيا من مؤسسة
	 EMEA Finance جائزة أفضل صفقة من مؤسسة
جائزة أفضل بنك في مصر من حيث إعادة الهيكلة والتطوير من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب 	

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

المسئولية االجتماعية 	 للتميز في مجال  اليوم  جائزة جريدة عالم 
 جائزة أفضل بنك في خدمات التمويل متناهي الصغر في مصر ضمن جوائز Banking Executives للعام الثاني على التوالي 	
العرب 	 الدولي للمصرفيين  االتحاد  الصغيرة من  التميز وأفضل ممول للمشروعات  جائزة 

المؤسسة  	 من  المال(  رأس  على  )العائد  التوالي  على  الرابع  للعام  للمساهمين  استثماري  عائد  أعلى   جائزة 
لـ »فاينانشيال تايمز« التابعة   The Banker اإلعالمية 

االجتماعية 	 للمسئولية  العربية  المنظمة  من  االجتماعية  المسئولية  جائزة 
جائزة أفضل مركز اتصاالت من شركة راية لفترتي الربع األول والثاني من العام 	
	 EMEA Finance جائزة أفضل قرض مشترك من مؤسسة
	 Bloomberg المركز الثاني عشر في تسويق وإدارة القروض المشتركة وتمويل المشروعات من مؤسسة 
	 Banking Executives جائزة أفضل بنك في خدمات التمويل متناهي الصغر في مصر ضمن جوائز
العرب 	 الدولي للمصرفيين  االتحاد  الصغيرة من  التميز وأفضل ممول للمشروعات  جائزة 

المؤسسة  	 من  المال(  رأس  على  )العائد  التوالي  على  الثالث  للعام  للمساهمين  استثماري  عائد  أعلى   جائزة 
لـ »فاينانشيال تايمز« التابعة   The Banker اإلعالمية 

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

المؤسسة  	 من  المال(  رأس  على  )العائد  التوالي  على  الثاني  للعام  للمساهمين  استثماري  عائد  أعلى   جائزة 
لـ »فاينانشيال تايمز« التابعة   The Banker اإلعالمية 

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

التابعة  	  The Banker المؤسسة اإلعالمية  المال( من  )العائد على رأس   جائزة أعلى عائد استثماري للمساهمين 
تايمز« »فاينانشيال  لـ 
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المؤشرات المالية لعام 2019

جميع  عبر  مشرفة  مالية  نتائج  القاهرة  بنك  حقق 
استراتيجية  تنفيذ  بفضل  وذلك   2019 عام  خالل  القطاعات 
صافي  سجل  فقد  البنك.  يتبناها  التي  الشاملة  التحول 
 2019 عام  خالل  جنيه  مليار   4.0 الضرائب  خصم  بعد  الربح 
خالل  جنيه  مليار   2.5 مقابل   %59 نسبتها  سنوية  بزيادة 
العائد  من  الدخل  صافي  نمو  بفضل  وذلك   ،2018 عام 
اإليرادات  ارتفعت  وقد  والعموالت.  األتعاب  وإيرادات 
10.0 مليار جنيه خالل عام 2019  بمعدل سنوي 29% لتسجل 
نمو  ويرجع  السابق.  العام  في  جنيه  مليار   7.7 مقابل 
إجمالي الدخل خالل عام 2019 إلى النمو القوي لمحفظة 
األصول وارتفاع هامش الدخل من العائد إلى 5.2% مقابل 
4.7% في عام 2018. وقد واصل البنك بناءه على النجاحات 
األهداف  وتحقيق  السابق  العام  خالل  المحققة 
االستراتيجية ومن بينها التوسع بأنشطة جميع القطاعات 
التشغيلية، وهو ما أثمر عن زيادة صافي إيرادات األتعاب 
جنيه  مليار   1.5 ليسجل   %36 سنوية  بنسبة  والعموالت 

خالل عام 2019. 

مليار   3.9 واإلدارية  العمومية  المصروفات  إجمالي  بلغ 
جنيه خالل عام 2019، وهو نمو سنوي بمعدل 28% بسبب 
باألنشطة  المرتبطة  الموظفين  نفقات  حجم  ارتفاع 
الكبيرة  المصروفات  إلى  باإلضافة  المتواصلة  التوسعية 
العالمة  تحديث  إعادة  وجهود  الدمغة  رسوم  على 
بإيرادات  القوي  النمو  أثمر  أخرى،  ناحية  من  التجارية. 
اإليرادات  إلى  التكلفة  نسبة  تراجع  عن  العام  خالل  البنك 
 .2019 عام  بنهاية   %39.5 لتبلغ  أساس  نقطة   500 بواقع 
جنيه  مليون   844 بقيمة  اضمحالل  خسائر  البنك  وسجل 
خالل عام 2019 وهو انخفاض سنوي نسبته 7% في ضوء 

تطبيق معيار )IFRS 9( خالل العام. 

 2019 1.3 مليار جنيه خالل عام  الضرائب  وبلغت مصروفات 
الزيادة  رغم  السابق  العام  عن   %5 نسبته  بانخفاض 
ذلك  ويعكس  الضرائب.  خصم  قبل  األرباح  في  الملحوظة 
الحكومية  السندات  على  العائدات  في  المستمر  التراجع 
التي تتسم بارتفاع تكاليف الضرائب المرتبطة بها، والتي 
إلى  باإلضافة  بالبنك،  اإليرادات  تنويع  مصادر  أحد  تمثل 
نمو إيرادات أنشطة إقراض العمالء وتزويدهم بالخدمات، 
 %25 إلى  الفعلي  الضريبة  معدل  تراجع  إلى  أدى  مما 

خالل عام 2019 مقابل 36% في العام السابق. 

مليار   183.4 األصول  إجمالي  بلغ  الميزانية،  صعيد  وعلى 
10% على  2019 وهو نمو سنوي بمعدل  جنيه بنهاية عام 
)الصافي  والبنوك  العمالء  خلفية نمو قروض وتسهيالت 

مليار   74.6 لتسجل   %20 بنسبة  المخصصات(  خصم  بعد 
الشركات  ائتمان  مجموعة  ومثلت  العام.  بنهاية  جنيه 
محفظة  نمو  في  األكبر  المساهم  المشتركة  والقروض 
 2019 عام  خالل   %  7 بنسبة  زيادة  حققت  حيث  القروض، 
قروض  حققت  حين  في  جنيه،  مليار   39.7 لتبلغ 
نمو  معدل  أعلى  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
ما  وهو  جنيه،  مليار   6.8 لتسجل   %146 سنوية  بنسبة 
القطاع  هذا  في  القاهرة  بنك  ريادة  تعزيز  في  ساهم 
الخدمات  قطاع  قروض  بلغت  ذلك،  مع  بالتوازي  الحيوي. 
عام  خالل  جنيه  مليار   32.8 واألعمال  لألفراد  المصرفية 
التزام  يعكس  فيما   ،%25 بمعدل  سنوي  نمو  وهو   ،2019
نسبة  بلغت  كما  المالي.  الشمول  جهود  بتعزيز  البنك 
 2019 عام  بنهاية   %52.4 الودائع  إلى  القروض  إجمالي 
بنك  السابق، وذلك بفضل جهود  العام  50.2% في  مقابل 
القاهرة لتنمية قاعدة األصول وتنفيذ محاور استراتيجيته 
التي تهدف إلى بناء محفظة أصول متنوعة ومستدامة 
جهوده  مع  وبالتوازي  القطاعات.  مختلف  وتغطي 
البنك  فإن  الربحية،  وتحقيق  اإلقراض  أنشطة  لتوسيع 
لقياس  متوازن  نهج  وفق  استراتيجيته  بتنفيذ  يقوم 
المتعثرة  القروض  نسبة  سجلت  حيث  المخاطر،  وإدارة 

التغطية %155.  3.8% بينما سجلت نسبة 

وبلغت االلتزامات 168.4 مليار جنيه بنهاية عام 2019 وهو 
السابق  العام  بنهاية  مقارنة   %7 بمعدل  سنوي  نمو 
 %15 سنوي  بمعدل  العمالء  ودائع  صافي  نمو  بسبب 
151 مليار جنيه خالل عام 2019. وفيما لم يطرأ أي  ليسجل 
تغير ملحوظ على نمو حسابات التوفير والحسابات الجارية 
ذات التكلفة المنخفضة، غير أن شهادات اإليداع ارتفعت 
تراجع  مقابل  جنيه  مليار   58.0 لتسجل   %12 سنوية  بنسبة 
 33.8 ألجل  الودائع  إجمالي  وبلغ  السابق.  العام  شهده 
 19.9 مقابل   %70 بمعدل  سنوي  نمو  وهو  جنيه  مليار 
االرصدة  إجمالي  بلغ  كما   .2018 عام  خالل  جنيه  مليار 
المستحقة للبنوك 8.3 مليار جنيه بنهاية عام 2019 وهو 

انخفاض سنوي نسبته %55. 

15.0 مليار جنيه بنهاية عام 2019  وسجلت حقوق الملكية 
وهو نمو سنوي بمعدل 41% مقارنة بالعام السابق، حيث 
يرجع ذلك إلى زيادة رأسمال البنك خالل تلك الفترة. وقد 
إلى  المال  رأس  كفاية  معدل  وصول  في  ذلك  ساهم 
الذي  األدنى  الحد  متجاوًزا   2019 ديسمبر  بنهاية   %15.8
متوسط  وارتفع   .%12.5 عند  التنظيمية  الجهات  حددته 
العائد على حقوق المساهمين إلى 30.8% خالل عام 2019 

العام السابق.  مقابل 25% بنهاية 

الدخل )مليون جنيه( 20152016201720182019قائمة 

اإليرادات 4,7215,8965,6737,7309,977إجمالي 

3,9284,9964,7136,4838,344صافي الدخل من العائد

7867868781,1341,540صافي الدخل من االتعاب والعموالت

المتاجرة 3-)1()6(صافي دخل 

االرباح 49347111747توزيعات 

المالية االستثمارات  )خسائر(  43)4(8111)36(أرباح 

العمومية  المصروفات  إجمالي 
)3,942()3,090()2,733()2,155()1,897(واإلدارية

)عْب( االضمحالل عن خسائر 
)844()905()658()74()95(االئتمان

1715699)414(27إيرادات )مصروفات( تشغيل اخري

2,7553,2532,2993,8915,290األرباح قبل ضرائب الدخل

)1,342()1,410()1,491()1,045()735(مصروفات ضرائب الدخل

2,0202,2088082,4813,948صافي االرباح بعد ضرائب الدخل

جنيه( )مليون  2016201720182019الميزانية 

األصول

10,9154,33611,741 6,011 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

29,64953,10031,208 28,639 أرصدة لدى البنوك

36,07321,38440,739 25,731 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
والعمالء للبنوك  41,71662,34774,600 42,395 قروض وتسهيالت 

مالية مشتقات 

العادلة من خالل االرباح والخسائر بالقيمة  7501948 546 استثمارات 

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

المستهلكة بالتكلفة  25,31921,98218,943 25,149 استثمارات 
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العائدات

الربحية الكفاءة

السيولةرأس المال
جنيه( )مليون  2016201720182019الميزانية 

المستهلكة بالتكلفة  مالية  أصول 

تابعة وشقيقة 217293543 199 استثمارات فى شركات 

2,0123,1664,130 2,118 أصول أخرى

242295332 242 أصول ضريبية مؤجلة

والغير ملموسة الثابتة  3233941,075 276 األصول 

147,216167,315183,358 131,308 إجمالي األصول

الملكية وحقوق  االلتزامات 

االلتزامات

للبنوك مستحقة  7,88218,5588,283 9,641 أرصدة 

العمالء  122,187131,322150,987 106,723 ودائع 

مالية 5مشتقات 

2,6513,2192,882 2,002 قروض أخرى

أخرى 3,9222,1834,257 3,295 التزامات 

مؤجلة ضريبية  2837242 22 التزامات 

أخرى 547452615 424 مخصصات 

التقاعد مزايا  7639481,084 610 التزامات 

االلتزامات  137,980156,718168,356 122,717 إجمالي 

الملكية حقوق 

2,2502,2505,250 2,250 رأس المال المصدر والمدفوع

2,5162,4212,309 1,925 احتياطيات

الحالية-وديعة مساندة القيمة االسمية عن  2,6512,4531,317 1,580 فرق 

المحتجزة  1,8203,4736,126 2,836 األرباح 

المكية 9,23610,59715,002 8,591 إجمالي حقوق 

المساهمين  وحقوق  147,216167,315183,358 131,308 االلتزامات 

٪٧.٣٠
٪٦.٢٠

٪٧.٢٠
٪٥.٧٠

٪٩.٢٠

٪٧.٣٠
٪٨.٧٠

٪١١.٥٠ ٪١١.٢٠

٪١٤.٦٠

٪٨.٦٢

٪١٠.٦٠

٪١٥.٠٠
٪١٤.٣٠

٪١٥.٨٠

٪٠.٠٠

٪٢.٠٠

٪٤.٠٠

٪٦.٠٠

٪٨.٠٠

٪١٠.٠٠

٪١٢.٠٠

٪١٤.٠٠

٪١٦.٠٠

٪١٨.٠٠

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩
معدل كفاية رأس المال رأس المال األساسي الحد األدنى لمتطلبات حقوق الملكية 

٪٤٠
٪٣٦.٥٠

٪٤٨.٢٠

٪٤٠.٠٠ ٪٣٩.٥٠

٪٢٧
٪٣٢

٪٦٤.٩٠

٪٣٦.٢٠

٪٢٥.٤٠

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩
معدل الضريبة الفعلي نسبة التكلفة إلي الدخل

٪٣٦.٨٠

٪٣٠.٢٠

٪٩.١٠

٪٢٥.٠٠

٪٣٠.٨٠

٪٢.٥٠ ٪٢.٠٠
٪٠.٦٠ ٪١.٦٠ ٪٢.٣٠

٪٠.٠٠

٪٥.٠٠

٪١٠.٠٠

٪١٥.٠٠

٪٢٠.٠٠

٪٢٥.٠٠

٪٣٠.٠٠

٪٣٥.٠٠

٪٤٠.٠٠

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

العائد على متوسط األصول العائد على متوسط حقوق الملكية

٪٥٦ ٪٥٧
٪٦١

٪٣٦ ٪٣٧
٪٤١

٪٦٤ ٪٦٤
٪٦٨ ٪٦٨

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

معدل السيولة بالعملة األجنبيةمعدل السيولة بالعملة المحلية

٪٥.٤٠ ٪٥.٢٠ ٪٣.٨٠ ٪٤.٧٠ ٪٥.٢٠
٪١٣ ٪٢٥

٪٤-

٪٣٦ ٪٣٣٪٢٩ ٪١٨

٪٢٩-

٪٦٩
٪٣٦

٪٥٩

٪٩

٪٦٣-

٪٢٠٧

٪٥٩

٪٥٠.٠٠-

٪٠.٠٠

٪٥٠.٠٠

٪١٠٠.٠٠

٪١٥٠.٠٠

٪٢٠٠.٠٠

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

نمو األرباح بعد خصم الضرائبنمو األرباح قبل خصم الضرائبنمو اإليراداتهامش الدخل من العائد

معدالت أخرى

٪٤٦
٪٤١.٨٠

٪٣٦.٥٠

٪٥٠.٢٠
٪٥٢.٤٠

٪٤٣

٪٣٤.٤٠ ٪٣٥.٠٠

٪٤٣.٦٠

٪٣٧.٨٠

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

حسابات التوفير والحسابات الجارية/إجمالي الودائعنسبة إجمالي القروض إلى الودائع



2021 نواكب التحوالت العالمية بالخدمات المصرفية الرقميةنواكب التحوالت العالمية بالخدمات المصرفية الرقمية

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي 

في  الجديد  اإلدارة  مجلس  تعيين  منذ  القاهرة  بنك  أقدم 
للتحول  متكاملة  خطة  وتطبيق  استحداث  على   2018 يناير 
النظم  تطوير  في  الرئيسية  محورها  تتبلور  االستراتيجي، 
التشغيلية للبنك واالنتقال به إلى محاكاة أحدث ما وصلت 
العالم.  حول  المصرفي  القطاع  وممارسات  معايير  إليه 
شامل  نهج  تبني  على  اإلدارة  عكفت  الفترة،  تلك  وخالل 
مع  التشغيلية  القطاعات  جميع  من  االستفادة  لتعظيم 
المالي  الشمول  أجندة  دعم  في  الفعالة  المساهمة 
وكذلك  المصرية،  الدولة  تتبناها  التي  الرقمي  والتحول 
المنتجات  لباقة  التوظيف والترويج  آليات  التأكد من كفاءة 
لعمالئه.  القاهرة  بنك  يقدمها  التي  المتنوعة  والخدمات 
االقتصادية  التحوالت  مواكبة  بأن  قناعتنا  ذلك  ويعكس 
يعد  السوقية  األوضاع  تغير  مع  بإيجابية  والتفاعل  الهائلة 
ريادته  وترسيخ  البنك  مكانة  على  للحفاظ  أساسية  ركيزة 
تحوالت  من  عليها  يطرأ  بما  المصرفية  الساحة  على 
بدأ  الرؤية،  هذه  تحقيق  أجل  ومن  متتالية.  ومستجدات 
ضمن  التشغيلية  األنشطة  هيكلة  إعادة   2018 عام  البنك 
تحول جذري في  إحداث  إلى  خطة خمسية شاملة تهدف 
هيكل البنك ونموذج أعماله. ونرى في نتائج أعمال البنك 
على الصعيدين المالي والتشغيلي خالل العامين الماضيين 
خير شهادة على سالمة الرؤية والتوجه الجديد لإلدارة، حيث 
التشغيلية  المؤشرات  كافة  تجاوز  في  باقتدار  نجحنا 
البنك  لقدرة  الداعمة  المقومات  تأصيل  مع  المستهدفة 

على اقتناص فرص النمو الواعدة خالل السنوات المقبلة.

المصرفية  المنظومة  أن  الجيد  المتابع  على  يخفى  وال 
المرحلة  خالل  الجذرية  التحوالت  من  بكثير  مرت  بأكملها 
األخيرة من أجل اللحاق بركب التكنولوجيا الرقمية وما نتج 
االبتكارية  القنوات  من  باقة  وتطوير  استحداث  من  عنها 
إلنجاز المعامالت المالية رقمًيا، وبالتالي فتح آفاق جديدة 
الشمول  عجلة  بدفع  المساهمة  مع  والتوسع  للنمو 
بالخدمات  الوصول  أجل  من  المالية  والوساطة  المالي 
القطاع  لتغطية  المفتقدة  المجتمع  فئات  إلى  البنكية 
بنك  اضطلع  الخلفية،  هذه  وعلى  التقليدي.  المصرفي 
الرقمي،  للتحول  متكاملة  استراتيجية  بتبني  القاهرة 
في  عالمًيا  الرائدة  االستشارات  شركات  بإحدى  مستعيًنا 
بالمنتجات  التوسع  وتيرة  تسريع  أجل  من  المجال  هذا 
التكنولوجية  البنية  وتحديث  للعمالء  الرقمية  والحلول 
قبول  رخصة  على  البنك  حصل  ذلك،  على  وعالوة  للبنك. 
المدفوعات بواسطة كود االستجابة السريع QR Code من 
البنك المركزي، وهي سابقة أخرى تضاف لسجل إنجازاتنا 
السوق  في  مصرفية  مؤسسة  أول  القاهرة  بنك  ليصبح 
المصري تطلق خدمة قبول المدفوعات اإللكترونية على 
االستجابة  كود  خالل  من  المحمول  الهاتف  محفظة 
السريع. وتمثل هذه الخطوة نقلة فاصلة في مسيرة بنك 
قوية  شهادة  كونها  عن  فضاًل   2019 عام  خالل  القاهرة 

التحول  استراتيجية  محاور  بتنفيذ  اإلدارة  التزام  على 
الرقمي وترسيخ ريادة البنك على الساحة المصرفية في 
قام   ،2019 عام  خالل  اإلنجازات  لسلسلة  واستكمااًل  مصر. 
الجديدة  منصته  بإطالق  الثاني  الربع  خالل  القاهرة  بنك 
والتي  المحمول  الهاتف  عبر  المصرفية  الخدمات  لتنفيذ 
نجحت في اجتذاب ما يربو على 9 آالف مشترك وشهدت 
أخرى  شهادة  في  مالية،  معاملة  آالف   10 من  أكثر  إنجاز 
على عراقة قطاع التجزئة والثقة العميقة التي اكتسبها 

البنك من شريحة العمالء األفراد. 

وتعكس اإلنجازات المحرزة التوجه االستراتيجي للبنك خالل 
قطاع  تنمية  على  المكثف  بالتركيز  الماضيين  العاملين 
التجزئة المصرفية، علًما بأنه حتى عام 2017 مثلت شريحة 
التجزئة  نشاط  محفظة  أرباع  ثالثة  الحكوميين  الموظفين 
حالًيا لتشكل نصف  النسبة  تراجعت هذه  بينما  المصرفية، 
بين  تتنوع  المتبقية  النسبة  بأن  علًما  تقريًبا  المحفظة 
العقاري  والتمويل  السيارات  وقروض  البطاقات  أنشطة 
والقروض الشخصية لموظفي القطاع الخاص، وهو برهان 
إلى  العمالء  لتقسيم  المعلنة  الخطة  سالمة  على  آخر 
شرائح متشابهة في الخصائص واالحتياجات وبالتالي تقديم 
الحلول والمنتجات البنكية التي تالئم كل شريحة على حدة.

مسيرته   2019 عام  خالل  البنك  واصل  ذلك،  مع  بالتوازي   
الناجحة في قطاع تمويل متناهي الصغر، وهو ما انعكس 
في التوسع بباقة المنتجات المقدمة ومضاعفة المحفظة 
الثالث  السنوات  مدار  على  مرات  خمس  بواقع  التمويلية 
الصغيرة  المشروعات  تمويل  فريق  ساهم  كما  الماضية. 
عدد  زيادة  عبر  القطاع  أنشطة  تعزيز  في  والمتوسطة 
لينعكس  اإلجمالية،  المحفظة  وتنمية  النشطين  العمالء 
ذلك بشكل إيجابي على نمو إيرادات البنك. ويأتي تركيز بنك 
الصغيرة  المشروعات  قطاع  تنمية  على  القاهرة 
تلك  تلعبه  الذي  الحيوي  الدور  من  انطالًقا  والمتوسطة 
الفئة في دفع عجلة النمو االقتصادي في مصر، وهو ما 
يعكس التزامنا بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة لما ترجع 
المجتمعات  أبناء  على  مباشر  إيجابي  مردود  من  به 
المشروعات  تمويل  خدمات  تعزيز  إطار  وفي  المحيطة. 
قام  عليها،  المتزايد  الطلب  وتلبية  والمتوسطة  الصغيرة 
البنك بتشغيل عدة مراكز خدمة متخصصة خالل عام 2019 
وتحسين  التمويل  بطلبات  التقدم  إجراءات  تسريع  بغرض 

دورة الموافقات والتغطية االئتمانية لها. 

البنك  أولى  التوسعات االستراتيجية المخططة،  وفي إطار 
تراجع  لالستفادة من  الفروع  بتنمية شبكة  كبيًرا  اهتماًما 
نسبة التغطية المصرفية في كثير من المناطق في مصر 
مقارنة بنظيرتها على الساحة اإلقليمية والدولية. كما أن 
يفتح  الجمهورية  ربوع  جميع  في  الجديدة  الفروع  افتتاح 

الباب لخدمة المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
مباشرة  عالقة  نسج  يتطلب  الذي  األمر  الصغر،  ومتناهية 
ووطيدة بين فريق عمل البنك وهؤالء العمالء. وعلى هذه 
الخلفية، يعتزم البنك التوسع بشبكة فروعه خالل السنوات 
والقاهرة  واإلسكندرية  الصعيد  محافظات  في  المقبلة 
والدلتا، إلى جانب تنمية شبكة ماكينات الصراف اآللي من 

خالل إضافة 500 ماكينة جديدة بجميع المحافظات. 

قطاع  لتنمية  جهوده  البنك  يواصل  ذلك،  مع  بالتوازي 
الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات من خالل زيادة 
التوسع  جانب  إلى  التقليدية،  والتمويالت  األصول  قاعدة 
في ترتيب القروض المشتركة التي تشكل قرابة 40% من 

المحفظة.  إجمالي 

وتجدر اإلشارة إلى أن جهود البنك لتنمية وتنويع محفظة 
أصول قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات تأتي 
في إطار استراتيجية متكاملة للتركيز المتزايد على فرص 
العمالء  بين  العالقة  ذات  المصرفية  للخدمات  الترويج 
بفريق عمل متخصص  االستعانة  وذلك من خالل  الحاليين، 
لتسليط الضوء على المنتجات والحلول المصرفية المصممة 

خصيًصا لتالئم احتياجات العمالء وتثري تجربتهم البنكية. 

صعيد  على  ملحوظًا  تقدًما  البنك  أحرز  آخر،  جانب  ومن 
المالية  والمؤسسات  المراسلة  البنوك  بشبكة  التوسع 
إطار  في  وذلك  العالم،  حول  بنك   500 حوالي  عددها  ليبلغ 
خالل  من  األعمال  قطاع  تنمية  في  الفعالة  المساهمة 
التوسع في عمليات الخزانة والتمويل التجاري وغيرها. كما 

التي  والمنتجات  الخدمات  بباقة  التوسع   2019 عام  شهد 
يقدمها قطاع المعامالت المصرفية الدولية، لزيادة التضافر 
مع باقة الخدمات المقدمة للشركات والمؤسسات وخدمات 
بنك  نجح  وكذلك  والمتوسطة.  الصغيرة  المشروعات 
القاهرة في تنمية تحويالت المصريين في الخارج من خالل 

قنوات ومكاتب البنك الخارجية. 

ولعل من أبرز اإلنجازات التي حققها بنك القاهرة خالل عام 
العربية  اإلمارات  دولة  في  التمثيلي  المكتب  افتتاح   2019
الخليج في  ودول  بين مصر  التعاون  تعزيز  بغرض  المتحدة 
وتحويالت  التجارة  محور  بينها  ومن  القطاعات،  من  كثير 
والترويج  المصرفية  التجزئة  وخدمات  هناك  المصريين 
للخدمات والمنتجات المقدمة لعمالئنا في قطاع األعمال. 

وتعزيز  اإلقليمية  الساحة  على  مكانته  ترسيخ  إطار  وفي 
األنشطة التجارية مع دول القارة األفريقية، أتم بنك القاهرة 
عملية االستحواذ على أحد البنوك المحلية في أوغندا مع 
إعادة إطالقه تحت اسم بنك القاهرة - أوغندا، لنصبح أول 
جنوب  أسواق  في  بنكًا  تمتلك  مصرية  مالية  مؤسسة 
الصحراء األفريقية. وتمثل هذه الخطوة تجسيًدا حًيا لرؤية 
العالقات  شبكة  توطيد  محاور  من  رئيسًيا  ومحوًرا  البنك 

التجارية مع دول الجوار في القارة األفريقية. 

وفي سياق متصل عمل بنك القاهرة على ترسيخ ريادته 
التأجير  ذراع  خالل  من  المصرفي  غير  التمويل  قطاع  في 
التمويلي،  للتأجير  كايرو  شركة  للبنك،  التابع  التمويلي 
التشغيلي  العام  واختتمت  مشرفة  نتائج  حققت  والتي 
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األول بقاعدة أصول تمويلية تبلغ 1.6 مليار جنيه مما أثمر 
عن تنمية صافي األرباح الشركة بنسبة 109% خالل العام. 

نتائج  تحقيق  في  القاهرة  بنك  نجح  آخر،  صعيد  وعلى 
تم  التي  الضخمة  االستثمارات  أثر  رغم  قياسية  مالية 
التحول  لتنفيذ خطة  الماضيين  العامين  ضخها على مدار 
ينفرد  التي  النمو  مقومات  ودعم  بالبنك  االستراتيجي 
بها، حيث ركزت اإلدارة على تعظيم المردود اإليجابي من 
العامين  خالل  الدخل  إلى  التكلفة  معدل  ارتفاعات 
الماضيين وخاصة فيما يتعلق بخطط االستثمار الموجهة 
للبنك  األساسية  البنية  وتعزيز  العمل  فريق  لتنمية 
مردود  أكبر  يحقق  بما  المعلومات  تكنولوجيا  ومنظومة 
البنك  حقق  وقد  العالقة.  ذات  األطراف  لجميع  إيجابي 
مصحوًبا   2019 عام  خالل  اإليرادات  في  ملحوًظا  نمًوا 
خصم  )بعد  العائد  من  الدخل  بصافي   %5.2 قدره  بارتفاع 
الضرائب( فضاًل عن نمو صافي األرباح ليسجل 3.95 مليار 

جنيه خالل عام 2019 مقابل 2.5 مليار خالل عام 2018. 

وأود أن أنتهز هذه الفرصة لإلشادة بجهود فريق العمل 
الموظفين  جميع  أظهرها  التي  واإلخالص  التفاني  وروح 
التي  المشرفة  للنتائج  الرئيسي  الداعم  والتي تعد بمثابة 
خالل  والتشغيلي  المالي  الصعيدين  على  البنك  حققها 
عام 2019. وانطالقًا من قناعتنا التامة بأن تحقيق أهدافنا 
أساسية  بصورة  يعتمد  والبعيد  المتوسط  المدى  على 
البنك خالل  العمل، فقد عكف  على كفاءة وجودة فريق 
والتدريب  التطوير  برامج  ميزانية  مضاعفة  على   2019 عام 
بواقع أربع مرات لتركز على بناء قدرات الموظفين وتعزيز 
اإلدارة  ذلك  في  بما  المستويات  جميع  على  كفاءتهم 
في  العليا  اإلدارة  من  كوادر  سبعة  شارك  فقد  العليا. 
إدارة  بكلية  التنفيذية«  القيادات  »برنامج  دورات  حضور 
األعمال التابعة لجماعة هارفارد األمريكية خالل عام 2019، 
المصري  المصرفي  المعهد  يقدمه  الذي  البرنامج  وهو 
هذا  وفي  تمثيل.  نسبة  بأعلى  القاهرة  بنك  فيه  وحظي 
 »SME Academy« برنامج  بإطالق  البنك  بادر  أيًضا  اإلطار 
بدراسة  التخرج  حديثي  من  مستفيد   150 قرابة  لدعم 
المشروعات  أعمال  بحاضنات  الخاصة  التدريبية  المناهج 
بفرق  لاللتحاق  إعدادهم  أجل  من  والمتوسطة  الصغيرة 
التي  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  قطاع  عمل 

تشهد نمًوا في حجمها يوًما بعد يوم. 

وعلى الصعيد الدور المجتمعي للبنك، عملت اإلدارة خالل 
اإليجابي  المردود  تعظيم  على  الماضيين  العاميين 
التركيز  زيادة  مع  البنك  بأعمال  المحيطة  للمجتمعات 
المنفعة  لتحقيق  االستدامة  بمبادرات  واالهتمام 
البنك  قام  فقد  العالقة.  ذات  األطراف  لجميع  المشتركة 
الفعاليات  من  مجموعة  وتنظيم  برعاية   2019 عام  خالل 
واألنشطة التنموية في مجاالت الرعاية الصحية والتعليم 
والرياضة والتدريب المهني. كما بذل البنك جهوًدا حثيثة 
لدعم مبادرات تمكين المرأة في سوق العمل عن طريق 
المهنية  حياتهن  إلثراء  الالزمة  الموارد  مختلف  توفير 
وتذليل العقبات التي تواجه المرأة بشكل عام في مجتمع 
عضويته  القاهرة  بنك  يواصل  ذلك،  مع  بالتوازي  األعمال. 
 )UNGC( المتحدة  لألمم  العالمي  االتفاق  مبادرة  في 
ويحرص بشدة على موائمة أنشطته وإجراءاته التشغيلية 
ورفع  إعداد  آلية  وتعزيز  للمبادرة  العشرة  المبادئ  مع 
فيما  العالمية  المعايير  أعلى  وفق  االستدامة  تقارير 

يتعلق بالشئون البيئية واالجتماعية والحوكمة. 

وختاًما أعرب عن بالغ اعتزازي بالعمل والجهود التي ُبذلت 
على مدار العاميين الماضيين من أجل تحقيق وإنجاح محاور 
أتوجه  كما  البنك.  تبناها  التي  االستراتيجي  التحول  خطة 
بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل على ما أظهره من 
التوقعات  تفان وإخالص طوال عام 2019 ونجاحه في تجاوز 
مكانة  على  أؤكد  وإذ  العام.  لهذا  المحددة  والمقاييس 
بنك  مسيرة  نجاح  في  أساس  حجر  باعتباره  العمل  فريق 
القاهرة، فإنني أتوجه لكم بالشكر نيابة عن مجلس اإلدارة 
الذي كانت توجيهاته الرشيدة خير معين على تحقيق نجاح 
عام 2019. كما أتطلع أن أقدم إليكم تقرير عام 2020 على أن 

يكون زاخًرا بالنجاحات واإلنجازات لبنك القاهرة. 

طارق فايد
التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

سيواصل بنك القاهرة التفوق على 
جميع مؤشرات األداء المستهدفة، 

مع ترسيخ مقوماته التنافسية 
لتحقيق المزيد من النمو والتطور 

خالل السنوات المقبلة
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مجلس اإلدارة

من اليسار إلى اليمين: هشام سند، رامي البرعي، تامر وجيه سالم، عمرو الشافعي، طارق فايد، حازم حجازي، أمل عصمت، وائل زيادة, أشرف بكري

طارق فايد
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

يشغل طارق فايد منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس 
المصرفي  القطاع  خبراء  أبرز  القاهرة، وهو من  بنك  إدارة 
في مصر بفضل خبراته المتراكمة ألكثر من 31 عاًما في 
الخدمات  المخاطر وكذلك  وإدارة  المصرفية  اإلدارة  أعمال 

المصرفية للشركات وخدمات بنوك االستثمار.

أيًضا منصب  القاهرة، يشغل فايد  وإلى جانب رئاسته لبنك 
اتحاد  إدارة  ومجلس  مصر  بنوك  اتحاد  إدارة  مجلس  عضو 
المصارف العربية، إلى جانب عضوية مجلس اإلدارة بشركة 
للتأجير  كايرو  وشركة   ،)CGC( االئتمان  مخاطر  ضمان 
القاهرة في  لبنك  التابعة  الشركة  )CLC(، وهي  التمويلي 

مجال التمويل غير المصرفي. 

التنفيذي  غير  اإلدارة  مجلس  عضو  منصب  فايد  وشغل 
وقبل   .)I-Score( االئتماني  لالستعالم  المصرية  للشركة 
في  سنوات   10 فايد  أمضى  القاهرة،  بنك  رئاسة  توليه 
الثانية  المرحلة  خالل  إليه  انضمامه  بعد  المركزي  البنك 
من برنامج إصالح القطاع المصرفي، حيث تولى مسئولية 
والشئون  المكتبية،  الرقابة  إدارات  على  اإلشراف 
عمل  حيث  وغيرها،  الكلية  المخاطر  ومراقبة  المصرفية، 
وخالل  معها.  والتعامل  المخاطر  لرصد  آليات  وضع  على 
نقلة  القطاعات  من  العديد  شهدت  بالبنك،  عمله  فترة 
وحدات  هيكلة  إعادة  على  عمل  فقد  أدائها،  في  نوعية 
معايير  مع  لتتوافق  مستواها  ورفع  واإلشراف  الرقابة 
اإلشراف الدولية ومتطلبات اتفاقية بازل، إلى جانب تطوير 
أدوات وتقنيات  المخاطر واستحداث  لتقييم  أساليب فعالة 
اإلنذار المبكر مثل اختبارات الضغط ونماذج التصنيف التي 
معها.  والتعامل  المخاطر  أنواع  مختلف  رصد  للبنك  تتيح 
المالي  االستقرار  تقرير  استحدث  أول من  أيًضا  فايد  وكان 
أحد  فايد  شكل  كما   .2017 عام  المركزي  البنك  عن  الصادر 
أبرز أعضاء فريق المفاوضين الذي شكله البنك المركزي 
عام 2016 للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول القرض 
لإلصالح  برنامج  لدعم  لمصر  الصندوق  منحه  الذي 

االقتصادي الذي تتبناه الحكومة. 

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

مثل البنك المركزي واللجنة الوطنية السترداد األموال. 

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

المالية السعودية، التابعة لمجموعة سيتي جروب.  

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

وتطوير مبادرات وخطط التسويق لتلك الشريحة من العمالء. 

حصل طارق فايد على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة 
بجامعة عين شمس، باإلضافة إلى العديد من الشهادات في 
االئتمان وإدارة المخاطر. كما قام فايد برئاسة وحضور العديد 
المالية  الشئون  حول  والندوات  الدراسية  الجوالت  من 
بنك  مثل  والدولية  الرقابية  الهيئات  من  بعدد  والمصرفية 
األوروبي،  المركزي  والبنك  األمريكي،  الفيدرالي  االحتياطي 
وبنك إنجلترا، والبنك االتحادي األلماني، وبنك التسويات الدولية.
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حازم حجازي 
التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة 

الشافعي  عمرو 
التنفيذي  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  حجازي  حازم  يشغل 
حجازي  ويتمتع   .2018 عام  منذ  القاهرة  ببنك  التنفيذي 
وخاصة  المصرفي،  القطاع  في  عاًما   30 على  تربو  بخبرة 
والمتوسطة  الصغيرة  والمشروعات  التجزئة  أنشطة 
داخل مصر وفي دول الخليج العربي، كما يحظى بخبرات 
المخاطر والعمليات. ويشغل  إدارة  متراكمة في مجاالت 
لإلسكان  النصر  شركة  إدارة  مجلس  عضوية  أيًضا  حجازي 
والتعمير باإلضافة إلى منصب رئيس مجلس إدارة شركة 

األمنية.  للخدمات  »حراسات« 

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

شبكة فروع البنك للعمالء.

اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  الشافعي  عمرو  تولى 
حاليًا  يشغل  كما   ،2018 يناير  منذ  القاهرة  ببنك  التنفيذي 
للسياحة  القابضة  الشركة  من  كل  إدارة  مجلس  عضوية 
 ،)CLC( شركة كايرو للتأجير التمويلي ، .H.O.T.A.Cوالفنادق

بنك مصر أوروبا، ومؤخرًا شركة ثروة للتصكيك ش.م.م.

الشركات  ائتمان  مجال  في  كبيره  بخبره  عمرو  يتمتع 
منصب  شغل  حيث  واالستثمارية،  المصرفية  والخدمات 
والقروض  للشركات  المصرفي  االئتمان  مجموعة  رئيس 
المشتركة بالبنك األهلي المصري، وتولى عضويه اللجنة 
وعضوية   2016 يونيو  من  بدًءا  األهلي  بالبنك  التنفيذية 
األهلي  وشركة  كابيتال  األهلي  شركة  إدارة  مجلس 

التمويلي. للتأجير 
 

كبري  في  إدارية  مناصب  عدة  الشافعي  خبرة  وتتضمن 
في  أبرزها  تتمثل  وخارجها  مصر  داخل  الدولية  البنوك 
مجموعة باركليز أفريقيا والتي شغل بها منصب الرئيس 
للشركات  المصرفية  والمنتجات  االئتمان  إلدارة  اإلقليمي 
اللجنة  عضوية  توليه  بجانب  وتنزانيا،  كينيا  مصر،  في 
التنفيذية لالئتمان واالستثمار المصرفي في المجموعة. 
إدارة  2012 كمدير  عام  باركليز مصر في  ببنك  التحق  وقد 
في  مناصب  عدة  توليه  ذلك  وسبق  للشركات.  االئتمان 
رئيس  منصب  شغل  حيث   2008 عام  منذ  اإلمارات  باركليز 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الشركات  ائتمان  إدارة 
)GCC( لمدة عام ونصف، وبعد ذلك أمضى ما يقرب من 3 
ظبي  أبو  في  الشركات  ائتمان  إلدارة  كرئيس  سنوات 

واإلمارات الشمالية.

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

في تنمية الحصة السوقية للبنك.

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

ترقى في عدة مناصب كان آخرها مديًرا ألحد الفروع.

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

وتولى بدولة اإلمارات العربية المتحدة منصب نائب رئيس 
ونائب  جروب،  سيتي  بمجموعة  الشركات  تمويل  إدارة 
مناصب  تولى  كما  المشرق،  ببنك  الشركات  بقطاع  رئيس 
مختلفة بإدارة االئتمان بمجموعة سيتي جروب مصر خالل 
بنك  تدريبي مع  برنامج  أكمل  )2000-2003(. وكان قد  أعوام 
برنامج  من  كجزء  ونيويورك  كولورادو  في  نيويورك  أوف 

التدريب التنفيذي للحكومة المصرية في عام 1999.

ولم يقتصر عمل الشافعي علي القطاع المصرفي فقط، 
بل امتدت خبرته لتشمل قطاعات أخري، حيث شغل منصب 
التمويلي  للتأجير  الدولية  الشركة  في  االئتمان  مدير 
والذي قضي فيها عامين كعضو أساسي   )INCOLEASE(
في مجموعة العمل الرئيسية التي قامت بإنشاء محافظ 

العمالء ووضع السياسات االئتمانية للشركة.
  

 Executive Training( التنفيذي   التدريب  برنامج  اجتاز  وقد 
المصرفي  االئتمان  Program – Credit Course(وبرنامج 
HSBC والتي  خالل فترة عمله في بنك اتش اي بي سي 

امتدت لخمسة سنوات منذ 1994.  

عمرو حاصل على بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية 
من جامعة القاهرة. 
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أمل عصمت 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

أشرف بكري
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

تامر وجيه سالم  
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  

القاهرة  بنك  إدارة  مجلس  إلى  عصمت  أمل  انضمت 
يناير  من  األول  في  تنفيذي  غير  إدارة  مجلس  كعضو 
عاًما   25 على  تربو  مصرفية  بخبرة  تحظى  وهي   ،2018
الشرق  أمضت معظمها مع مؤسسة سيتي جروب في 
ترأست  جروب  سيتي  مع  مهامها  آخر  وفي  األوسط. 
للشرق  اإلقليمية  المخاطر  إدارة  مجموعة  عصمت 
األوسط خالل الفترة من عام 2006 إلى عام 2016، وذلك بعد 
المخاطر  مجموعة  رئيس  نائب  منصب  شغلت  أن 
البحرين من  اإلقليمية للشرق األوسط لدى سيتي جروب 
في  بنك  بسيتي  أمل  والتحقت   .2006 عام  إلى   2005 عام 
إدارة  في  شركات  تمويل  كمديرة   1997 عام  القاهرة 
إلى   2003 عام  في  انضمت  ثم  الكبرى،  الشركات  تمويل 
االئتمان  مخاطر  تحليل  قسم  كرئيس  المخاطر  إدارة 
عملت  مصر،  بنك  بسيتي  التحاقها  وقبل  المصرفي. 
المشاريع  تمويل  عن  كمسئولة  سنوات   3 لمدة  عصمت 
إلى  وباإلضافة  الصادرات.  لتنمية  المصري  البنك  في 
في  معظمها  في  تركزت  التي  المصرفية  مسيرتها 
وإدارة  الكبرى  للشركات  المصرفي  والتمويل  االئتمان 
عمليات  من  العديد  بإجراء  عصمت  قامت  المخاطر، 
سيتي  لمؤسسة  التابعة  الفروع  من  عدد  في  التدقيق 

جروب في أفريقيا والشرق األوسط ولندن. 

المالية  العلوم  في  الماجستير  درجة  على  أمل  حصلت 
بالمملكة  برمنجهام  جامعة  من  الدولية  والبنكية 
البكالوريوس  شهادة  على  أيًضا  حاصلة  وهي  المتحدة، 

القاهرة. الكيميائية من جامعة  الهندسة  في 

إدارة  القاهرة كعضو مجلس  بنك  إلى  انضم أشرف بكري 
غير تنفيذي في 1 يناير 2018، وهو يحظى بخبرة واسعة تربو 
العامة وسلسلة  على 26 عاًما من العمل بمجاالت اإلدارة 
الجنسيات،  متعددة  الشركات  من  بالعديد  والتوريد  اإلمداد 
حيث يشغل منصب العضو المنتدب لشركة يونيليفر مشرق 
إلى جانب عضويته بالفريق القيادي ألسواق شمال أفريقيا 

والشرق األوسط.

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

شرًقا إلى المغرب غرًبا. 

وفي عام 2014، تم تعيين بكري عضًوا منتدًبا لقيادة أنشطة 
كما  مصر.  ومقرها  المشرق  منطقة  في  كاملة  الشركة 
التجارة  للجنة  المشارك  الرئيس  منصب  حالًيا  بكري  يشغل 
عضو  وهو  بمصر،  األمريكية  التجارة  غرفة  في  والصناعة 
في لجنة تنمية التجارة الداخلية ورئيس المجلس التصديري 
لجنة  رئاسة  في  بكري  ويشارك  التجميل.  لمستحضرات 
وهو  بمصر،  األمريكية  التجارية  بالغرفة  والتجارة  الصناعة 
ورئيس  الداخلية  التجارة  تطوير  لجنة  في  عضًوا  أيضا 
المجلس المصري لتصدير مستحضرات التجميل )وهي جزء 
من مجلس تصدير المنتجات الطبية ومستحضرات التجميل(.

مجلس  كعضو  القاهرة  بنك  إلى  سالم  وجيه  تامر  انضم 
رئيس  أيًضا  وهو   ،2018 يناير   1 في  تنفيذي  غير  إدارة 
برايم  بمجموعة  الرئيسي  والمساهم  اإلدارة  مجلس 
العديد  إدارة  مجلس  رئاسة  حالًيا  سالم  ويشغل  القابضة. 
برايم  كوبروزا  بينها  ومن  االستثمارية،  الشركات  من 
للتجارة  فارما  وبرايم  للمقاوالت،  والقاهرة  لإلنشاء، 
الدولية، وبرايم للتعدين، وبرايم فودز للمنتجات الغذائية، 
لحلول   »Data Misr« وشركة  للسياحة،  تورز  وبرايم 
للتنقيب   »Royal Resources« وشركة  الرقمي،  التحول 
»برايم  وشركة  تريد«،  »برايم  وشركة  والغاز،  النفط  عن 
التهاب  دواء  تصدير  في  الرائدة  الدولية  للتجارة  فارما« 
»تور  لبرنامج  المنظمة  والجهة  سي  الفيروسي  الكبد 

بالمرض.  للمصابين  العالجية  للسياحة  كيور«  آند 

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

 .2012 عام  االستراتيجية منذ  للدراسات 

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

المجتمعية،  للخدمة  كامل  صالح  الشيخ  مبادرة  وجائزة 
والميدالية السعودية للعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

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

على عدة دبلومات في إدارة وتطوير األعمال.
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د. رامي البرعي 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

هشام سند
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

المدير  الشريك  منصب  البرعي  رامي  الدكتور  يشغل 
البرعي  ويمتلك  وشركاه«.  »البرعي  المحاماة  لمكتب 
رخصة مزاولة مهنة المحاماة في مصر ووالية نيويورك 
حول  القانونية  االستشارات  يقدم  حيث  األمريكية، 
وصفقات  والبنوك  والشركات  التجارية  المعامالت 
بنك  إدارة  مجلس  عضوية  حالًيا  يشغل  كما  التمويل. 
ذلك  قبل  البرعي  وكان  فارما.  هولدي  وشركة  القاهرة 
عمل  كما  وشركاه،  الدين  سري  محاماة  بمكتب  شريًكا 
وشغل  الدولي،  بالبنك  المالي  للقطاع  قانونًيا  مستشاًرا 
في  القانونية  لالستشارات  الرئيس  نائب  منصب  أيًضا 
إلى  باإلضافة  )أبوظبي(،  الوطني  المستثمر  شركة 
الوطني.  أبوظبي  ببنك  أول  قانوني  مستشار  منصب 
لندن  بجامعة  مساعد  كمحاضر  البرعي  عمل  ذلك  وقبل 
وجامعة كوين ماري وكلية ويستفيلد، كما عمل محاضًرا 
تكساس  بوالية  ميثوديست  ساوثرن  بجامعة  مساعًدا 
المصالح  وتضارب  األخالقيات  في  ومحاضًرا  األمريكية، 
المحامين  نقابة  في  القانونية  الكتابة  ودورات 
كما  المستمر.  القانوني  التعليم  وبرنامج  األميركيين، 
عمل البرعي كمحاضر لقانون العمل بالجامعة األمريكية 
التجاري  القانون  في  محاضرات  أيًضا  وقدم  القاهرة،  في 
الخاص  األعمال  إدارة  ماجستير  برنامج  ضمن  والعقود 
بفرنسا  التجارية  التطبيقية  للعلوم  العليا  بالكلية 
دورية  قائمة  ضمن  البرعي  اختير  وقد   .)ESLSCA(
مستوى  على  محامي   100 ألبرز   »Lawyer Monthly«

العالم في مجال تمويل المشروعات. 

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

القاهرة. الحقوق من جامعة  وليسانس 

إدارة  مجلس  كعضو  القاهرة  بنك  إلى  سند  هشام  انضم 
غير تنفيذي في مارس 2018. ويتمتع سند بخبرة تربو على 
إلى  إضافة  المعلومات،  تكنولوجيا  قطاع  في  عاًما   31
الشركات  ونظم  التخطيط  مجاالت  في  العملية  خبراته 
اإلقليمية  األسواق  بحركة  عميقة  بدراية  يحظى  وهو 
قطاع  سيما  وال  المتنوعة،  االقتصادية  والقطاعات 
حالًيا  سند  ويشغل  والمعلومات.  االتصاالت  تكنولوجيا 
لشركة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  منصب 
وهي   ،2006 عام  تأسيسها  في  اشترك  التي  »إيجابي« 
تكنولوجيا  وحلول  خدمات  تقديم  في  رائدة  شركة 
من  إقليمية  مناطق  عدة  أنشطتها  وتغطي  المعلومات 
بينها مصر والسعودية واإلمارات. وأسس سند أيًضا شركة 
الخدمات  توفير  أخرى متخصصة في  تدريب فني وشركة 

والحلول التكنولوجية لقطاع الخدمات المالية والبنوك.

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

التابع لها.  المعلومات واالتصاالت«  قسم »نظم 

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

في  البكالوريوس  شهادة  على  سند  هشام  حصل 
هندسة االتصاالت واإللكترونيات من جامعة عين شمس، 
للتخطيط  المتخصص  التدريبي  البرنامج  ستكمل  كما 
األعمال  إدارة  بكلية  التنفيذية  للقيادات  االستراتيجي 

التابعة لجامعة هارفارد األمريكية في عام 2004.

وائل زيادة 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

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

القطاعين المالي وغير المالي. 

منصب  زيادة  شغل  لالستثمار،  كابيتال  زيال  تأسيسه  قبل 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة المجموعة 
في  عضويته  إلى  باإلضافة  فاينانس،  هيرميس  المالية 
اللجنة التنفيذية للمجموعة المالية هيرميس القابضة، حيث 
بتوسعات  الخاصة  والخطط  الرؤى  صياغة  مسئولية  تولى 
الشركة في قطاع التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار 
استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر الدخل والحد من االعتماد 

على أنشطة أسواق المال المتقلبة.

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

في العالم العربي. 

الجامعة  من  البكالوريوس  شهادة  على  زيادة  وائل  حصل 
األمريكية بالقاهرة.

إدارة  يضم مجلس 
بنــك القاهرة نخبة 

الخبراء  أبرز  من 
مختلف  في 

األعمال  قطاعات 
بمصر
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االستراتيجية 

تمثــل االســتراتيجية متعــددة المحــاور التــي يتبناهــا بنــك القاهــرة الركيــزة األساســية لتعزيــز 
مسيرة النمو وقيادة دفة التحول بالبنك

عكف بنك القاهرة خالل عام 2019 على تطبيق استراتيجيته 
التوالي،  على  الثاني  للعام  المحاور  متعددة  الخمسية 
القطاعات  في  ومكانته  ريادته  ترسيخ  إلى  تهدف  والتي 
المنشود  التغيير  إحداث  مع  بالتوازي  الحالية،  التشغيلية 
أجل  من  وملموسة  فعالة  بطريقة  اإلدارات  جميع  عبر 
وقد  المصرفي.  القطاع  يشهدها  التي  التحوالت  مواكبة 
المنهجي لمحاور االستراتيجية عن تحقيق  التطبيق  أثمر 
إلى  القطاعات،  كافة  عبر  مشرفة  وتشغيلية  مالية  نتائج 
جانب تمكين البنك من اقتناص فرص النمو الواعدة التي 

يطرحها تعافي االقتصاد المصري. 

قيادة دفة التحول الرقمي
رقمية  حلول  منظومة  تبني  على  القاهرة  بنك  يحرص 
الساحة  على  ريادته  لتعزيز  جهوده  إطار  في  متطورة 
فيما  الدائم  التطور  من  حالة  تشهد  التي  المصرفية 
عملت  وقد  للعمالء.  المقدمة  والحلول  الخدمات  يخص 
إدارة البنك خالل السنوات العشر الماضية على تعزيز دور 
الرقمية  والحلول  اإلنترنت  طريق  عن  المالية  الخدمات 
القاهرة  بنك  وأنشطة  أعمال  تنمية  عن  أثمر  ما  وهو 
الحلول  تلك  ساهمت  كما  عمالئه.  قاعدة  وتوسيع 
أو  األفراد  سواء  البنك  عمالء  تمكين  في  الرقمية 
بفاعلية  المالية  المعامالت  إجراء  من  المؤسسات 
وقد  المحمول.  والهاتف  التابلت  أجهزة  عبر  وسهولة 
الرقمي  للتحول  شاملة  استراتيجية  البنك  أطلق 
البنك  يتطلع  حيث  عالمية،  استشارات  شركة  بمساعدة 
بباقة  العمالء  وتزويد  الرقمية  أنشطته  توسيع  إلى 
األنظمة  وتعزيز  الرقمية  والمنتجات  الحلول  من  متنوعة 
أحدث  تبني  خالل  من  الهدف  هذا  لتحقيق  المستخدمة 
لتنمية  سعًيا  المالية،  الخدمات  تكنولوجيا  إليه  وصلت  ما 
قواعد  وإرساء  الرقمية  المصرفية  الخدمات  قطاع 

المجال.  المستقبلي في هذا  التوسع 

التوسع  استراتيجيات  البنك  تطبيق   2019 عام  شهد  وقد 
في  الرقمية  والحلول  المصرفية  التجزئة  منتجات  بباقة 
التجزئة  ومنتجات  خدمات  منصة  إلطالق  االستعداد  إطار 
المنصة  نجحت  وقد  المحمول.  الهاتف  عبر  المصرفية 
الرقمية منذ إطالقها في استقطاب 9 آالف عميل بينما 
علًما  خاللها،  من  معاملة  آالف   10 على  يربو  ما  إجراء  تم 
العمالء  تمنح  الجديدة  المصرفية  الخدمات  منصة  بأن 
العقاري  التمويل  قروض  على  للحصول  مميزة  تجربة 
وشراء السيارات والقروض الشخصية وقروض الموظفين 
على  القاهرة  بنك  حصول  العام  شهد  كما  الحكوميين. 
االستجابة  كود  بواسطة  السداد  خدمات  تقديم  رخصة 
السريع QR من البنك المركزي، ليصبح بذلك أول مؤسسة 

عدد  بلغ  وقد  الخدمة.  هذه  تطلق  مصرية  مصرفية 
 )Mobile Wallet( الذكية  المحفظة  تطبيق  مستخدمي 
أكثر من 350 ألف مشترك مع وصول معدالت االستخدام 
على  مبهًرا  تقدًما  إحراز  مع  بالتوازي   ،%10 من  أكثر  إلى 
بجائزة  البنك  فاز  حيث  البطاقات،  أنشطة  صعيد 

Mastercard خالل عام 2019. 

عن  المصرفية  للخدمات  منصة  إطالق  البنك  ويعتزم 
طريق االنترنت لخدمة قطاع المؤسسات بحلول عام 2020. 
إضافية  آلي  صراف  ماكينة   500 بتركيب  البنك  قام  كما 
مساعيه  إطار  في  مصر  أنحاء  في  متعددة  بمواقع 
بنشاط  التوسع  ويستهدف  المالي،  الشمول  لتعزيز 
على  والتجار  للعمالء  المتاحة  كاش«  »قاهرة  محفظة 
الذكية  المحفظة  تطبيق  تعزيز  عن  فضاًل  سواء،  حد 
الحلول  يستخدمون  ممن  البنك  عمالء  قاعدة  لتنمية 

المنفذة. المعامالت  وزيادة حجم  الرقمية  والمنتجات 

الخدمات المصرفية للشركات 
والمؤسسات

واصلت مجموعة ائتمان الشركات والقروض المشتركة 
استراتيجيتها  تطبيق  التوالي  على  الثانية  للسنة 
باقة  واستحداث  منتجاتها  باقة  تعزيز  على  القائمة 
تتركز  متخصصة  مكاتب  خالل  من  الحلول  من  متنوعة 
في  العمالء  احتياجات  مختلف  تلبية  على  مهامها 
والمشتقات  األجنبي،  الصرف  بينها  من  قطاعات  عدة 
التجارة،  وحلول  والسيولة،  النقدية  وإدارة  المالية، 
وأمناء  المالية  واألوراق  اإلمداد،  سالسل  وتمويل 
القروض  وترتيب  الشركات،  تمويل  وأنشطة  الحفظ، 
الوكالة،  وخدمات  المشروعات،  وتمويل  المشتركة، 
واصلت  وقد  والمنتجات.  الخدمات  من  وغيرها 
في  المتمثلة  سياستها   2019 عام  خالل  المجموعة 
ترقى  التي  والحلول  بالمنتجات  العمالء  تزويد 
على  يقوم  متخصص  فريق  خالل  من  لتوقعاتهم 

يومًيا.  العمالء  واستفسارات  طلبات  متابعة 

للشركات  المصرفية  الخدمات  أنشطة  وتشهد 
جزًءا  األنشطة  تعد  كبيًرا كما  نمًوا  بالبنك  والمؤسسات 
أساسًيا في جهود البنك لتنويع قاعدة أصوله، علًما بأن 
المصدر  يمثل  للشركات  المصرفية  الخدمات  قطاع 
المحلية  والمؤسسات  الشركات  ديون  لتمويل  األكبر 
في مصر، حيث تلعب المؤسسات المصرفية ومن بينها 
االقتصادي  النمو  دعم  في  محورًيا  دوًرا  القاهرة  بنك 
محفظة  البنك  خصص  وقد  القطاعات.  مختلف  عبر 
قطاعات  دعم  على  تركز  والمؤسسات  للشركات  قروض 
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واألدوية  واألغذية  والمرافق  الطاقة  مثل  حيوية 
والقطاع  البناء  ومواد  والبتروكيماويات  والغاز  والنفط 
العقاري، حيث يقدم البنك خدماته إلى مجموعة كبيرة 
شركات  بينها  ومن  الكبيرة  الشركات  تضم  العمالء  من 
متوسطة  الشركات  جانب  إلى  الجنسيات  متعددة 
الحجم. بالتوازي مع ذلك، عمد البنك خالل عام 2019 إلى 
المصرفية  الخدمات  بساحة  السوقية  حصته  تنمية 
من  العديد  إطالق  خالل  من  والمؤسسات  للشركات 

االستراتيجية.  المبادرات 

وقد واصل البنك خالل عام 2019 التوسع بباقة المنتجات 
ضد  التحوط  حلول  استحداث  بينها  ومن  والخدمات 
سالسل  وتمويل  األجنبي،  الصرف  معامالت  مخاطر 
من  كبيًرا  إقبااًل  المنتجات  هذه  القت  حيث  اإلمداد، 
جانب العمالء وخاصة الشركات متعددة الجنسيات. كما 
المصرفية للشركات والمؤسسات  الخدمات  إدارة  ركزت 
غير  البيع  بعد  ما  خدمات  تعزيز  على  العام  خالل 
بينها طلبات  استشارات، ومن  بالحصول على  المتعلقة 
والمعلومات  اليومية،  المعامالت  عن  االستفسار 
واألسئلة  والتوضيحات،  والشكاوى،  بالمنتجات،  الخاصة 
والتمويل  الدين  ترتيب  إدارة  قامت  فقد  العامة. 
والقروض  الشركات  ائتمان  لمجموعة  التابعة  الهيكلي 
في  البنك  بها  يحظى  التي  المكانة  بتعزيز  المصرفية 
بالسوق  الهيكلي  التمويل  منتجات  تقديم  مجال 
الديون  وترتيب  الشركات  تمويل  بينها  ومن  المصرية، 
المشروعات  وتمويل  المشتركة  الديون  وترتيب 
وإصدار  والتوريق  الوكالة  خدمات  إلى  باإلضافة 
رأس  بأسواق  المختص  الفريق  خالل  من  السندات 
المالية  المؤسسات  قطاع  نجح  أخرى،  ناحية  من  المال. 
يتعامل معها  التي  المؤسسات  تنمية عدد  بالبنك في 
عن  تزيد  بنسبة  العالمية  الساحة  على  القاهرة  بنك 
المعامالت  قطاع  ساهم  كما   .2018 عام  خالل   %12.5
البنك في  الدولية بشكل محوري في دعم  المصرفية 
المعامالت  إلى جانب تعزيز محفظة  أداء قوي،  تحقيق 
مميزة  رقمية  بمنصات  العمالء  وتزويد  التجارية 
فاعلية.  أكثر  وجعلها  المالية  معامالتهم  لتسهيل 
وتعزيز  للدخل  متنوع  مصدر  خلق  في  القطاع  نجح  وقد 
المصريين  العاملين  تحويالت  من  السوقية  البنك  حصة 
كبير  باهتمام  حظي  الذي  المصدر  وهو  الخارج،  في 
مساعيه  إطار  في  قام  حيث  األخيرة،  السنوات  خالل 
الستقطاب المزيد من التحويالت بافتتاح مكتب تمثيلي 
أولى  باعتباره   ،2019 مارس  في  اإلمارات  دولة  في 
األوسط  الشرق  بمنطقة  بأنشطته  التوسع  نحو  الركائز 

زيادة  عن  البنك  جهود  أثمرت  وقد  أفريقيا.  وشمال 
مكتبه  الطريق  عن  اإلمارات  من  المصريين  تحويالت 

 .%12 بنسبة  التمثيلي 

المصرفية  المعامالت  قطاع  يتأهب  أخرى  ناحية  من 
النجاحات  على  البناء  ليواصل  جديد  عام  لدخول  الدولية 
بذل جهود حثيثة  الماضيين مع  العامين  المحققة خالل 
العمالء  من  المتنامية  للقاعدة  القيمة  وتعظيم  لخلق 
التي  بالخدمات  وتزويدهم  والمؤسسات  الشركات  من 
البنك  ريادة  ترسيخ  في  يساهم  وبما  لتطلعاتهم  ترقى 
تقديم  في  األمثل  الشريك  باعتباره  المجال  هذا  في 
يعتزم  ذلك،  إلى  باإلضافة  للشركات.  القروض  خدمات 
مستوى  لتعزيز  الشركات  قروض  محفظة  توسيع  البنك 
مضافة  قيمة  ذات  جديدة  خدمات  واستحداث  الربحية، 
القطاعات  مختلف  من  جدد  عمالء  استقطاب  أجل  من 
االقتصادية. كما يعتزم القطاع تنمية قاعدة عمالئه من 
خالل التعامل مع عدد متزايد من الشركات والمؤسسات 
متوسطة الحجم، وهو ما يأتي في إطار تنويع محفظة 
العمالء وتوفير مصادر جديدة لإليرادات، وبالتالي تحقيق 

النمو المستدام خالل السنوات المقبلة. 

خدمات التجزئة المصرفية
التجزئة المصرفية على مدار السنوات  نجح قطاع خدمات 
على  القائمة  استراتيجيته  تطبيق  في  الماضية  الخمس 
ترقى  التي  والمنتجات  بالخدمات  العمالء  تزويد 
من  بداًل  ومتطلباتهم،  تطلعاتهم  وتلبي  لتوقعاتهم 
هذه  أثمرت  وقد  التقليدية.  المنتجات  على  التركيز 
العمالء  بقاعدة  االحتفاظ  إلى  تهدف  التي  االستراتيجية، 
النتائج  تحقيق  عن  جدد،  عمالء  واستقطاب  الحاليين 
التجزئة  ارتفعت قاعدة عمالء خدمات  المخطط لها، حيث 
 2.6 المصرفية إلى 3 مليون عميل خالل عام 2019 مقابل 
يتمتع  القطاع  أصبح  كما   .2018 عام  في  عميل  مليون 
وتزويدهم  العمالء  احتياجات  مختلف  تلبية  على  بالقدرة 
العمالء  قاعدة  بأن  علًما  الرقمية،  والمنتجات  بالحلول 
الصغر  ومتناهية  الصغيرة  المشروعات  أصحاب  بين  تتنوع 
وصواًل إلى شريحة أصحاب الثروات وذوي المالءة المالية. 

أربعة شرائح جديدة   2019 عام  القطاع خالل  استحدث  وقد 
أحدث  مواكبة  إطار  في  المصرفية  التجزئة  لخدمات 
المستجدات والتطورات على الساحة المصرفية المصرية، 
اإليرادات  ذات  الجديدة  الشرائح  على  التركيز  جانب  إلى 
إيجاًبا  تنعكس  واعدة  بمقومات  تحظى  والتي  المرتفعة 
أما  ككل.  المصرفية  التجزئة  قطاع  نشاط  تنمية  على 

بتعزيز  البنك  قام  فقد  البطاقات،  نشاط  صعيد  على 
تؤهل  التي  المعايير  تعديل  خالل  من  البطاقات  مبيعات 
إطالق  جانب  إلى  القاهرة،  بنك  بطاقة  القتناء  العمالء 
بينها  ومن  العمالء  تجربة  إلثراء  جديدة  مبادرات 
من  والعديد  للتقسيط،  وبرامج  للتجار،  فورية  خصومات 
بطاقة  أيضا  القطاع  أطلق  كما  الموسمية.  الحمالت 
والرواتب(  مقدما،  والمدفوعة  المباشر،  )للخصم  ميزة 
المالي  الشمول  جهود  تشجيع  إطار  في  وذلك 
نقدي.  غير  مجتمع  إلى  مصر  تحويل  في  والمساهمة 
والموظفين  المعاشات  أصحاب  ميزة  بطاقة  وتمنح 
على  القدرة  الحكومي  الدعم  ومتلقي  المدنيين 
عبر  الدولة  تقدمه  الذي  والدعم  المزايا  من  االستفادة 
الدولة  مساعي  إطار  في  وذلك  اإللكترونية  الخدمات 
خالل  البنك  واصل  كما  الحكومية.  المدفوعات  ألتمتة 
عام 2019 جهوده لتقديم باقة أكثر تنوًعا تشمل التمويل 
السيارات ومنتجات  العقاري وتمويل  والتمويل  الشخصي 
التجزئة  قطاع  استحدث  ذلك،  مع  بالتوازي  التجزئة. 
المميزة  التمويل  برامج  من  العديد  المصرفية 
حيث  العمالء،  احتياجات  لتناسب  خصيًصا  والمصممة 
على  العميل  حصول  إجراءات  تسهيل  على  البنك  اعتمد 
من  وكفاءة.  فاعلية  أكثر  وجعلها  المطلوب  التمويل 
ناحية أخرى، استحدث بنك القاهرة مجموعة من األدوات 
العمالء  لتوقعات  ترقى  خدمات  لتقديم  الجديدة  المالية 
الجديدة  اإليداع  شهادات  بينها  ومن  احتياجاتهم،  وتلبي 
»بريمو« ذات أسعار فائدة متغيرة، باإلضافة إلى إطالق 

للسيدات.  المخصص  »بكرة«  توفير  حساب 

وبالتوازي مع بداية العقد الثالث من القرن 21 يعتزم بنك 
مصممة  خدمات  وطرح  منتجاته  باقة  تطوير  القاهرة 
أفضل  توظيف  جانب  إلى  العمالء،  تطلعات  لتالئم  خصيًصا 
أحدث  لمواكبة  والتكنولوجية  االبتكارية  الحلول 
قطاع  يتطلع  كما  المالية.  الساحة  على  المستجدات 
فرعية  منتجات  استحداث  إلى  المصرفية  التجزئة  خدمات 
جديدة تالئم مختلف شرائح العمالء لدعم محفظ القروض 
اختالف  على  للمودعين  األمثل  الشريك  إلى  والتحول 
مجموعة  إطالق  كذلك  البنك  ويعتزم  الدخل.  مستويات 
 2020 عام  خالل  التحفيزية  والبرامج  الجديدة  البطاقات  من 
وذلك  القائمة  والبرامج  العروض  تحسين  مع  بالتوازي 
على  عالوة  األمثل.  بالشكل  العمالء  احتياجات  لخدمة 
ذلك، من المقرر أن يوسع البنك نشاط إصدار بطاقة ميزة 
المالي  الشمول  جهود  دعم  في  الرائد  دوره  إطار  في 

والرقمي في مصر. 

بنك  أطلق 
القاهرة 

استراتيجيته 
للتحول  شاملة 

الرقمي في ضوء 
لمواصلة  مساعيه 

وتنويع  تنمية 
الخدمات  مختلف 

والمنتجات 
المصرفية
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المشروعات  تمويل  قطاع  على  التركيز  البنك  ويعتزم 
الصغيرة والمتوسطة خالل عام 2020 وتنمية شبكة مراكز 
 33 إلى   22 من  القطاع  هذا  في  للبنك  التابعة  األعمال 
القطاع  تعزيز مهارات فريق مبيعات  إلى  باإلضافة  مركًزا، 
قطاع  عمالء  لتوقعات  ترقى  خدمة  تقديم  أجل  من 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالتوازي مع ذلك، يعتزم 
إطالق  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  تمويل  قطاع 
والمتوسطة«  الصغيرة  المشروعات  أعمال  نواة  »مدرسة 
بالمهارات  الجدد  الخريجين  لتزويد  إعداده  تم  برنامج  وهو 
التقنية ومهارات التواصل من أجل إثراء تجربة العمالء. كما 
يخطط البنك الستحداث باقة من الحلول االبتكارية والبرامج 
التطويرية الموجهة لدعم الشركات الصغيرة الناشئة ورواد 
األعمال، إلى جانب تطوير برنامج لتمويل مشروعات القطاع 
الزراعي وتزويد العمالء بمنتجات وخدمات مصممة خصيًصا 
لعمالء هذا القطاع. باإلضافة إلى ذلك، يعتزم البنك تنفيذ 
إجراءات إصدار التمويالت لعمالء قطاع تمويل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة بشكل آلي عبر إنشاء آلية ال تعتمد 
مميزة  مصرفية  تجربة  وتوفر  الورقية  اإلجراءات  على 

لعمالء القطاع. 

خدمة كبار العمالء 
الثروات وخدمة  القاهرة خدمة »ثروة« إلدارة  بنك  أطلق 
إطار  في   2019 عام  المالية  المالء  وذوي  العمالء  كبار 
بالعروض  العمالء  من  الشريحة  هذه  لتزويد  استراتيجيته 
ترقى  التي  المميزة  والخدمات  والمنتجات  الجذابة 
2020 مواصلة توسيع  لتوقعاتهم. ويعتزم البنك خالل عام 
إدارة  مستشاري  وفريق  العالقات  إدارة  مديري  شبكة 
المنتجات  تقديم  في  مهامهم  تتمثل  والذين  الثروات 
والخدمات االستشارية المصممة خصيًصا لتلبية احتياجات 

النمو.  الشريحة دائمة  هذه 

تجديد وتوسيع شبكة الفروع
مدار  على  جديًدا  فرًعا   77 افتتاح  القاهرة  بنك  يعتزم 
لتنمية  هدفه  تحقيق  أجل  من  المقبلة  الثالث  السنوات 
شبكة الفروع إلى 308 فرًعا بحلول عام 2022، وذلك في 
إطار جهوده لتحقيق أقصى استفادة من غياب التغطية 
مصر  في  المناطق  من  للعديد  المالئمة  المصرفية 
وعالمًيا.  إقليمًيا  المتاحة  المصرفية  بالخدمات  مقارنة 
محافظات  في  الجديدة  الفروع  تتوزع  أن  المقرر  ومن 
وسيناء،  والقناة  واإلسكندرية  والصعيد  والدلتا  القاهرة 
وهو ما سيثمر عن إتاحة خدمات البنك عبر مختلف المدن 
العمالء  من  جديدة  شرائح  واستقطاب  مصر  في  والقرى 
لمنتجات  والترويجية  التنافسية  القدرة  تعزيز  عن  فضاًل 

الحاليين.  العمالء  بين  البنك 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
بقطاع  المباشر  تواجده  تعزيز  على  القاهرة  بنك  عكف 
السنوات  خالل  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
نمو  مقومات  من  القطاع  به  يحظى  لما  نظًرا  الماضية 
من  المالئمة  التغطية  على  القطاع  حصول  وعدم  هائلة 
لتوظيف  البنك  يسعى  حيث  المصرفي،  القطاع  جانب 
لتنمية  البنكية  المؤسسات  بين  البارزة  ومكانته  ريادته 
الصغيرة  المشروعات  تمويل  سوق  في  حصته 
ساحة  في  نشاطه  بتعزيز  البنك  قام  وقد  والمتوسطة. 
الصغيرة والمتوسطة عبر االستفادة  المشروعات  تمويل 
المركزي  البنك  أطلقها  التي  العديدة  المبادرات  من 
المشروعات  وخاصة  القطاع  هذا  أنشطة  تمويل  لتشجيع 
المتجددة.  الطاقة  ومشروعات  والصناعية  الزراعية 
بنك  قدم  فقد  المالية،  غير  الخدمات  قطاع  صعيد  وعلى 
التابع  للتصدير«  التميز  تدريب  »مركز  لـ  رعايته  القاهرة 
النيل«  »رواد  مبادرة  إطار  في  وذلك  النيل  لجامعة 
الشراكة  وهي  للتصدير«،  التميز  مركز   « مع  بالتعاون 
والمالي  الفني  الدعم  تقديم  إلى  تهدف  التي 
بأحدث  وتزويدهم  األعمال،  ورواد  الصغيرة  للمشروعات 
البنك  قام  كما  القدرات.  وبناء  التكنولوجية  الحلول 
محافظات  في  أعمال  تطوير  خدمات  مراكز  بتأسيس 
قطاع  عمالء  تزود  التي  مصر  وصعيد  والبحيرة  الدلتا 
الصغر  ومتناهية  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 

المالية. غير  الخدمات  وكبيرة من  بباقة متنوعة 

وقد تبنى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
حيث   ،2019 عام  خالل  أنشطته  لتنمية  نشطة  استراتيجية 
المشروعات  تمويالت  بنسبة  الوصول  في  البنك  نجح 
محفظة  إجمالي  من   %20 إلى  والمتوسطة  الصغيرة 
المركزي  البنك  لمتطلبات  وفًقا  وذلك  البنك  تمويالت 
يتبناها  التي  التوسع  استراتيجية  بأن  علًما  المصري، 
البنك  يبذل  كما  مستدام.  نمو  خلق  على  تركز  القطاع 
جهوًدا كبيرة وناجحة لتعزيز محفظة تمويل المشروعات 
ألصحاب  األمثل  الشريك  ليصبح  والمتوسط  الصغيرة 
الصغير  ومتناهية  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
 2019 عام  في  البنك  قام  الصدد،  هذا  وفي  مصر.  في 
باستخدام نموذج ائتماني غير مركزي من خالل 22 مركز 
الصغيرة  المشروعات  تمويل  قطاع  في  جديد  أعمال 
والمتوسطة، حيث تهدف هذه اإلجراءات إلى تعزيز قدرة 
وتقليل  القطاع  عمالء  مع  المباشر  التفاعل  على  البنك 
المدة الزمنية الالزمة إلصدار التمويالت. من ناحية أخرى، 
المناطق  مختلف  في  فروعه  عدد  بزيادة  بالبنك  يقوم 
المشروعات  بأنشطة  للتوسع  استراتيجيته  إطار  في 
أكثر  واالقتراب  الصغر  ومتناهية  والمتوسطة  الصغيرة 

احتياجاتهم.  وتلبية  العمالء  من فهم متطلبات هؤالء 

ساهمت االستراتيجية متعددة 
المحاور التي تبناها بنك القاهرة 
في تعزيز قدراته الحالية وإحداث 

التغيير المنشود على مستوى كافة 
القطاعات بما يمكنه من مواكبة 

التحوالت التي يشهدها القطاع 
المصرفي
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النتائج 
والمؤشرات 

المالية لعام 2019
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الخدمات المصرفية للشركات 
والمؤسسات

توفــر مجموعــة ائتمــان الشــركات والقــروض المشــتركة لعمــالء البنــك باقــة متكاملــة 
ــة  ــة وتنمي ــم القيم ــى تعظي ــاعدهم عل ــي تس ــة الت ــل االبتكاري ــول التموي ــن حل ــة م ومتنوع
أعمالهــم بمجموعــة مــن أهــم القطاعــات االقتصاديــة ذات التأثيــر المحــوري علــى اســتراتيجية 

التنمية االقتصادية في مصر

جزًءا  المشتركة  والقروض  الشركات  ائتمان  مجموعة  تعد 
إحدى  باعتبارها  القاهرة  بنك  أعمال  نموذج  من  يتجزأ  ال 
المصادر الرئيسية لتنمية إيرادات البنك. وتنفرد المجموعة 
أهم  في  العاملة  والمؤسسات  الشركات  أبرز  بخدمة 
مسيرة  على  الحيوي  التأثير  ذات  االقتصادية  القطاعات 
بشبكة  البنك  يحظى  حيث  مصر،  في  االقتصادية  التنمية 
القطاعين  شركات  كبرى  من  عمالئه  مع  وطيدة  عالقات 
األساسية  الركائز  أحد  منه  يجعل  ما  وهو  والخاص،  العام 
البنك بين  القطاع المصرفي. وتتنوع قاعدة عمالء  لتطوير 
 750 السنوية  إيراداتها  تتجاوز  )التي  الكبرى  الشركات 
مليون جنيه( وتشمل الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك 
بين  السنوية  إيراداتها  تتراوح  )التي  المتوسطة  الشركات 
200 مليون جنيه و750 مليون جنيه(. وتركز المجموعة على 
المنتجات  من  وفريدة  واسعة  بباقة  عمالئها  تزويد 
يالئم  وبما  عميل  كل  احتياجات  لتالئم  خصيًصا  المصممة 
حلول  جانب  إلى  المرغوبة،  المخاطر  مستويات  مختلف 

تمويل رأس المال العامل متوسطة وقصيرة األجل. 

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

الحيوية. االقتصادية 

أبرز مســتجدات عام 2019
االئتمانية  التسهيالت  حجم  زيادة  في  القاهرة  بنك  نجح 
حيث  جنيه،  مليار   9.4 بمقدار  وتوظيفها  سحبها  تم  التي 
مليار   4.4 بقيمة  ممولة  أصول  بين  الزيادة  هذه  توزعت 
بأن  علًما  جنيه،  مليار   5 بقيمة  ممولة  غير  وأصول  جنيه 
إجمالي التسهيالت الممنوحة لعمالء البنك من الشركات 
سنوي  نمو  وهو   2019 عام  خالل  جنيه  مليار   16.03 بلغ 

قاعد  تزويد   2019 عام  خالل  المجموعة  واصلت  وقد 
العامل  المال  رأس  تمويل  بحلول  الشركات  عمالئها من 
لتلبية  خصيًصا  المصممة  والخدمات  المنتجات  وتوفير 
وقد  األجل.  ومتوسطة  قصيرة  التمويلية  احتياجاتها 
على  القاهرة  بنك  يطبقه  الذي  األعمال  نموذج  نجح 
للشركات  المصرفية  الخدمات  قطاع  مستوى 
لعمالء  اإليجابي  المردود  تعظيم  في  والمؤسسات 
وتعزيز  البنك  إيرادات  تعظيم  مع  بالتوازي  القطاع 

األجنبية.  السيولة  تدفق  معدالت 

التمويل الهيكلي والقروض المشتركة 
المشتركة  والقروض  الهيكلي  التمويل  قطاع  حقق 
أعماله  مثلت  حيث   ،2019 عام  مدار  على  ملحوًظا  نجاًحا 
يعزز  بما  الشركات  تمويل  محفظة  إجمالي  من   %44
األصول  محفظة  أداء  وتعزيز  دعم  في  الرئيسي  دوره 
القطاع  يركز  أخرى،  ناحية  بالبنك. من  الربحية  ومستويات 
خصيًصا  المصممة  بالحلول  البنك  عمالء  تزويد  على 
ومتوسطة  قصيرة  التمويلية  متطلباتهم  لتلبية 
المشروعات  تمويل  تشمل  والتي  اآلجل،  وطويلة 
الشركات  وسندات  والتوريق  الهيكلي  والتمويل 
الوكالة  خدمات  عن  فضاًل  المشتركة،  والقروض 

االستشارية. والخدمات 

المشتركة  القروض  عدد  زيادة  في  القطاع  نجح  وقد 
12 قرًضا مشترًكا بقيمة إجمالية  إلى  بترتيبها  التي قام 
قروض   8 مقابل   2019 عام  خالل  جنيه  مليار   2.6 بلغت 
الدور  الزيادة  تلك  تعكس  حيث   ،2018 عام  في  مشتركة 
الساحة  على  القاهرة  بنك  يلعبه  الذي  الريادي 
في  رئيسي  كشريك  مكانته  جانب  إلى  المصرفية، 
قاعدة  من  به  يحظى  عما  فضاًل  التمويل،  حلول  تقديم 
للكيانات  عالية  تمويلية  وقدرات  كبيرة  رأسمالية 
باستحداث  القطاع  قام  وقد  المجموعات.  أو  الفردية 
تنفيذ  في  نجح  والذي  الدين،  أدوات  أسواق  إدارة 
.2019 250 مليون جنيه خالل عام  صفقتي توريق بقيمة 

 

والمؤسسات  الشركات  شريحة  واصلت  وقد   .%13 بمعدل 
التمويالت  محفظة  إجمالي  غالبية  تمثيل  الكبرى 
مدار  على  قوًيا  نمًوا  أعمالها  حققت  والتي  المقدمة، 
من  الجدد  للعمالء  تسهيالت  تقديم  تم  حيث   ،2019 عام 
 2019 عام  في  جنيه  مليار   12.66 بقيمة  الشريحة  هذه 
قيمة  إجمالي  وارتفع   .2018 عام  في  مليار   11.80 مقابل 
إلى  القائمين  للعمالء  المقدمة  االئتمانية  التسهيالت 
مليار   60.51 مقابل   2019 عام  خالل  تقريًبا  جنيه  مليار   74
الشركات  شريحة  وفي  السابق.  العام  خالل  جنيه 
الجدد  للعمالء  تسهيالت  بتقديم  البنك  قام  المتوسطة، 
مليار   2.36 مقابل   2019 خالل  جنيه  مليار   3.37 بقيمة 
المقدمة  التسهيالت  ارتفعت  بينما   ،2018 في  جنيه 
 2019 عام  خالل  جنيه  مليار   7.63 لتبلغ  الحاليين  للعمالء 

السابق.  العام  4.79 مليار جنيه خالل  مقابل 

وتنفيذ  باستحداث  القاهرة  بنك  قام  أخرى،  ناحية  من 
جانب  إلى  األجنبي  الصرف  مخاطر  ضد  التحوط  معامالت 
سلسلة  أنشطة  تمويل  ومنتجات  حلول  من  باقة  تقديم 
اإلمداد والتوريد، وهو ما أثمر عن زيادة إقبال العديد من 

الخدمات.  الجنسيات على طلب هذه  الشركات متعددة 

بفضل  األصول  بمحفظة  ملحوًظا  نمًوا  البنك  حقق  وقد 
وجهود  والعقارات،  اإلنشاءات  لقطاعي  التميز  األداء 
مخاطر  وتنويع  عمالءه  قاعدة  لتوسيع  المستمرة  البنك 

التالية:  القطاعات  عبر  األصول  محفظة 

الدوران  	 سريعة  االستهالكية  السلع 

األدوية 	

السيارات 	

األسمدة 	

والتغليف  	 التعبئة 

المنسوجات 	

المقاوالت 	 تمويل 

تطور األصول واإليرادات 

محفظة إقراض متنوعة

١٢,٩٤٢ ١٢,٨٩٦

٢١,٠٠٤ ٢٠,٠٦١

٣٦,٩٩٥

٢٢,٥٦٤

٠

٥,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٢٥,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

٣٥,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

أصول مجموعة ائتمان الشركات والقروض المشتركة )مليار جنيه( 

والمشروبات   العقاري5.10%األغذية  16.10%التطوير 

والكيماويات     10.50%النقل  6.80%األسمدة 

12.60%البتروكيماويات     1.70%اإلنشاءات 

والصلب   0.80%السياحة   3.00%الحديد 

1.40%أسواق رأس مال الدين 11.30%الكهرباء   

30.70%البترول و الغاز الطبيعي
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قطاع خدمات الشركات
مؤخًرا  تأسيسه  تم  الذي  الشركات  خدمات  قطاع  يلعب 
بعمالئه  االحتفاظ  على  البنك  قدرة  تعزيز  في  بارًزا  دوًرا 
ترقى  التي  والمنتجات  بالخدمات  تزويدهم  عبر 
لتوقعاتهم.. وقد واصل القطاع تقديم باقة من المنتجات 
عمالئه  خدمة  على  البنك  قدرة  تعزز  التي  الجديدة 
كشوف  بينها  ومن  جدد،  عمالء  وإضافة  األمثل  بالشكل 
والشيكات،   Core Pay وخدمات  اإللكترونية،  الحساب 
البنكية. اإلنترنت  إلى خدمات  باإلضافة  النقدية،  وتحصيل 

البيع، ومن  بعد  تعزيز خدمات ما  القطاع على  وقد عكف 
بينها تنفيذ المعامالت اليومية، وإيضاح المعلومات حول 
واإلجابة  والتوضيحات،  والشكاوى،  والخدمات،  المنتجات 
بتنفيذ  الخاصة  واالستفسارات  العامة،  األسئلة  على 
بنك  أنشأ  أخرى،  ناحية  ومن  وإجراءاتها.  المعامالت 
قطاع  عمل  فريق  أداء  وتقييم  لمراقبة  نظاًما  القاهرة 
خدمات الشركات بهدف التأكد من استدامة األداء القوي 
عبر  األعمال  كفاءة  تعزيز  في  ومساهمته  للقطاع 

بالبنك.  والقطاعات  اإلدارات  مختلف 

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

العقاري. التمويل  وشركات  التمويلي 

المراسلة  البنوك  بشبكة  التوسع  في  القطاع  نجح  وقد 
 2019 عام  خالل  بنًكا   460 إلى  عددها  ليرتفع  العالم  حول 
جهوده  القاهرة  بنك  ركز  حيث   ،2018 في  بنك   400 مقابل 
التجاريين  الشركاء  أبرز  المصرفية مع  تعزيز عالقاته  على 
أثمرت  وقد  األوسط.  والشرق  وآسيا  أفريقيا  في  لمصر 
متنوعة  تمويل  مصادر  توفير  عن  أيضا  القطاع  جهود 
الخارج.  في  المصريين  تحويالت  من  حصته  وتنمية  للبنك 
من  بالعديد  عالقاته  نطاق  توسيع  من  البنك  تمكن  كما 
انعكس  مما  محلًيا،  المصرفية  غير  المالية  المؤسسات 

إيجاًبا على تعزيز األصول وااللتزامات واإليرادات.

المكتب التمثيلي باإلمارات
دولة  في  له  تمثيلي  مكتب  بافتتاح  القاهرة  بنك  بادر 
في  األولى  اللبنة  ليكون   2019 عام  مارس  في  اإلمارات 
جهود البنك لتوسيع نطاق أعماله إقليمًيا، وأيًضا لترويج 
بنك  يقدمها  التي  المتنوعة  والمنتجات  الخدمات  باقة 
والتحالفات  الشراكات  عقد  عن  فضاًل  لعمالئه،  القاهرة 
منطقة  في  العاملة  المؤسسات  أبرز  مع  االستراتيجية 
الخليج العربي. بالتوازي مع ذلك، نجح فريق عمل المكتب 
لقاًء مع   120 أكثر من  2019 في عقد  عام  التمثيلي خالل 
بارزة  مالية  مؤسسات  تضم  العمالء  من  مجموعة 

عمالء  قاعدة  تشكل  أن  يمكن  كبرى  وشركات  وكيانات 
بخدمات  سيزودها  بدوره  الذي  القاهرة  لبنك  محتملة 
الخارج،  في  العاملين  وتحويالت  النقدية،  إدارة  تشمل 

ومنتجات الخزانة، والتمويل التجاري. 

ومن أبرز المستجدات التي شهدها عام 2019 التنسيق بين 
والمقر  اإلمارات  دولة  في  للبنك  التمثيلي  المكتب 
الرئيسي في القاهرة والذي أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية 
تمثلت في زيادة تحويالت المصريين من اإلمارات إلى مصر 
يعد شهادة قوية  12%، وهو ما  بنسبة  القاهرة  بنك  عبر 
وشبكة  خبراته  توظيف  على  القاهرة  بنك  قدرة  تؤكد 
عالقاته الواسعة في عقد الشراكات االستراتيجية مع أبرز 

شركات التجزئة العاملة في اإلمارات. 

المعامالت المصرفية الدولية 
قدًما  المضي  الدولية  المصرفية  المعامالت  قطاع  يعتزم 
تلبية  على  القائمة  الناجحة  استراتيجيته  تطبيق  في 
واستحداث  الشركات  من  العمالء  ومتطلبات  احتياجات 
ما  وهو  لتوقعاتهم  ترقى  وحلول  وخدمات  منتجات 
وإقامة  للبنك  جدد  عمالء  استقطاب  في  سيساهم 
هذه  إطار  في  القطاع  سيقوم  كما  المميزة.  الشراكات 
االستراتيجية بإطالق الخدمة المصرفية عن طريق االنترنت 
وهي   ،2020 عام  والمؤسسات  الشركات  من  البنك  لعمالء 
عبارة عن قناة رقمية متطورة تتبنى أحدث ما وصلت إليه 
لتلبية  خصيًصا  ومصممة  المصرفية  الخدمات  تكنولوجيا 
احتياجات هذه الشريحة من العمالء وتمكينهم من تنفيذ 

باقة متنوعة من المعامالت المالية.

إدارة النقدية
على  السيولة  حلول  و  النقدية  التدفقات  إدارة  عكفت 
نقدي  غير  نظام  وتأسيس  الرقمي  التحول  تعزيز 
2020، حيث نجحت في تحقيق  باعتبارهما أبرز أهداف عام 
الرقمية  الحلول  ابتكار  في  االستثمار  خالل  من  ذلك 
القسم  استراتيجية  أهداف  بين  توائم  التي  المتطورة 
الخزانة  أنشطة  لتحسين  المتطورة  الحلول  وطرح 
توفير  إلى  باإلضافة  العمالء،  لدى  السيولة  ومستويات 
الحديثة  والتقنيات  اآللية  واألنظمة  المتطورة  المنتجات 

المتغيرة. العمالء  احتياجات  لتلبية  تصميمها  يتم  التي 

لتحقيق  الحكومة  جهود  لدعم  البنك  جهود  إطار  وفي 
قام  نقدي،  غير  مجتمع  إلى  والتحول  المالي  الشمول 
الحلول  من  العديد  باستحداث  النقدية  إدارة  قسم 
القنوات  جميع  توظيف  خالل  من  وإطالقها  اإللكترونية 
المدفوعات  استخدام  وتعظيم  الممكنة  الرقمية 
النقدية  الدورة  لتعزيز  المدينة  اإللكترونية/األرصدة 
للعمالء بطريقة فعالة وسريعة، وهو ما أثمر عن تحسين 
التدفقات النقدية وتقليل عدد األيام الالزمة إلتمام تنفيذ 
مما  للعمالء،  النقدي  التحويل  دورة  وتعزيز  المعامالت، 

أدى إلى تعزيز تواجد البنك في السوق المصري.
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التمويل التجاري
قطاع  تركيز  ينصب  التجاري،  التمويل  أنشطة  صعيد  على 
تمويل  خدمات  تعزيز  في  الدولية  المصرفية  المعامالت 
تنفرد  التي  للمزايا  الترويج  عبر  والتوريد،  اإلمداد  سلسة 
والمصممة  المقدمة،  االبتكارية  والحلول  المنتجات  بها 
والتوريد  اإلمداد  لمعالجة وتحسين دورة سالسل  خصيًصا 
يسعى  كما  بها.  محتملة  ثغرات  أي  وسد  عميل،  لكل 
للحكومة  الوطنية  التوجهات  مع  المواءمة  إلى  القطاع 
وتنمية  التصنيع  قطاع  دعم  في  المتمثلة  المصرية 
استراتيجية  تتبلور  اإلطار،  هذا  وفي  التصدير.  أنشطة 
إلى  الرامية  الحكومة  أهداف  تحقيق  حول  القطاع 
التصنيع  بكيانات  التصدير  أنشطة  بقدرات  االرتقاء 

والخاصة.   الحكومية 

خدمات األوراق المالية
تعزيز  إلى  المالية  األوراق  خدمات  منتجات  إدارة  تهدف 
والخدمات  للحلول  متكاماًل  مركًزا  باعتباره  البنك  مكانة 
المؤسسات  من  العمالء  احتياجات  جميع  تلبي  التي 
في  والوساطة  األصول  إدارة  وشركات  االستثمارية 
لعمليات  االبتكارية  الحلول  من  بدًءا  المالية،  األوراق 
من  متنوعة  باقة  توفير  إلى  ووصوال  الحفظ،  أمانة 

الداعمة.  الخدمات 

التي  الخدمات  باقة من  اإلدارة على تقديم  وتقوم رسالة 
تضاهي أعلى المستويات العالمية استناًدا إلى مجموعة 
من الركائز، ومن بينها تطبيق نظام أمانة الحفظ المتطور 
الذي استحدثه البنك لالرتقاء بآليات إعداد وتقديم التقارير 
المعامالت،  حجم  نمو  مع  بكفاءة  والتعامل  الشاملة، 
باعتباره  العمالء  بين  البنك  مكانة  ترسيخ  إلى  سعًيا 
حثيثة  جهوًدا  اإلدارة  تبذل  كما  بالثقة.  الجدير  الشريك 
آليات  تطوير  خالل  من  وتوحيدها  العمالء  تجربة  لتسهيل 
اإليجابي  مردوده  سينعكس  والتي  الداخلية،  العمليات 
على التجربة المتكاملة للعمالء عبر خفض المدة الزمنية 

المستغرقة لتنفيذ كافة الخدمات المقدمة.

السبق  البنك  تحقيق  عن  الجهود  تلك  تثمر  وسوف 
عن  فضاًل  المالية،  األوراق  خدمات  مجال  في  والريادة 
المرموقة  التقديرية  الجوائز  ألرقى  حصاده  استمرار 

ألفضل خدمة أمانة حفظ فرعية.

إدارة تطوير األعمال
الرئيسية  التنفيذية  األداة  األعمال  تطوير  إدارة  تمثل 
اإلدارة  تلعب  حيث  الدولية،  المصرفية  المعامالت  لقطاع 
من  القيمة  تعظيم  استراتيجية  تنفيذ  في  محورًيا  دوًرا 
بها  المنوطة  وظائفها  أداء  عبر  القائمة  المنتجات  باقة 
تطلعية  رؤية  تقديم  عن  فضاًل  األكمل،  الوجه  على 
 2020 للتطوير واالبتكار. وقد انصب تركيز اإلدارة خالل عام 
على تنفيذ خطط التحّول الرقمي، وتطوير خدمات تمويل 
السيولة من خالل  إدارة  سلسلة اإلمداد والتوريد، وحلول 
أنشطة الخزانة المتطورة، باإلضافة إلى استحداث المزيد 

االبتكارية.  المنتجات  من 

لتعزيز  جهوده  القاهرة  بنك  سيواصل  ذلك،  مع  بالتوازي 
المطروحة  والمنتجات  الخدمات  بين  التكامل  فرص 
نسبة  زيادة  إلى  باإلضافة   ،2020 عام  مدار  على  للعمالء 
األعمال  دورة  مراحل  جميع  عبر  المنفذة  المعامالت 
الواسعة  العالقات  شبكة  توظيف  عن  فضاًل  التجارية، 
على  عالوة  عمالئه.  قاعدة  توسيع  في  بها  يحظى  التي 
والقروض  الشركات  ائتمان  مجموعة  تخطط  ذلك، 
متوسطة  الشركات  من  مزيد  الستقطاب  المشتركة 
وتنمية  عمالئها  قاعدة  لتنويع  خطتها  إطار  في  الحجم 
كما  المقبلة.  الفترة  خالل  أعمالها  نمو  ضمان  اإليرادات 
الشراكات  إقامة  في  قدًما  المضي  البنك  يعتزم 
االبتكارية  والمنتجات  الحلول  واستحداث  االستراتيجية 
أحدث  في  واالستثمار  والمؤسسات،  الشركات  لخدمة 
قطاع  ريادة  ترسيخ  أجل  من  المصرفية  الرقمية  التقنيات 

والمؤسسات.  للشركات  المصرفية  الخدمات 

التمويل الهيكلي والقروض المشتركة  
المشتركة  والقروض  الهيكلي  التمويل  قطاع  يعتزم 
عبر   2019 عام  في  حققتها  التي  النجاحات  على  البناء 
االبتكارية  والحلول  الخدمات  مواصلة استحداث وتنمية 
التمويل  حلول  توفير  خالل  من  للعمالء  المقدمة 
خدمات  وتقديم  المشتركة  القروض  وترتيب  الهيكلي 
القطاع  يعتزم  كما  المالية.  واالستشارات  الوكالة 
الدين  أدوات  أسواق  إدارة  استفادة من  أقصى  تحقيق 
متنوعة  باقة  لتنفيذ  وذلك  مؤخًرا  تأسيسها  تم  التي 
عن  فضاًل  الشركات،  وسندات  التوريق  عمليات  من 
متطلبات  لتغطي  اإلدارة  وخدمات  أنشطة  تطوير 
القاهرة.  بنك  عمالء  من  واسعة  شرائح  واحتياجات 
تعزيز  الى  القاهرة  بنك  يسعى  ذلك،  إلى  باإلضافة 
تدعيم  خالل  من  المشتركة  القروض  ترتيب  خدمات 
وأصحاب  الكفاءات  من  بمجموعة  القطاع  عمل  فريق 
والوجهة  األمثل  الشريك  إلى  التحول  أجل  من  الخبرات 
القروض  ترتيب  بخدمات  يتعلق  فيما  للعمالء  الرائدة 

الوكالة. وخدمات  المشتركة 

قطاع المؤسسات المالية
تتبلور رؤية قطاع المؤسسات المالية في ترسيخ عالقات 
البنك بكبرى المؤسسات المالية على الساحتين المحلية 
للمؤسسات  المفضل  الشريك  إلى  والتحول  والدولية، 

في مصر. 

المعامالت المصرفية الدولية
المضي  الدولية  المصرفية  المعامالت  قطاع  يعتزم 
على  القائمة  الناجحة  استراتيجيته  تطبيق  في  قدًما 
الشركات  من  العمالء  ومتطلبات  احتياجات  تلبية 
لتوقعاتهم  ترقى  وحلول  وخدمات  منتجات  واستحداث 
للبنك  جدد  عمالء  استقطاب  في  سيساهم  ما  وهو 
في  القطاع  سيقوم  كما  المميزة.  الشراكات  وإقامة 

عن  المصرفية  الخدمة  بإطالق  االستراتيجية  هذه  إطار 
والمؤسسات  الشركات  من  البنك  لعمالء  االنترنت  طريق 
تتبنى  متطورة  رقمية  قناة  عن  عبارة  وهي   ،2020 عام 
المصرفية  الخدمات  تكنولوجيا  إليه  وصلت  ما  أحدث 
من  الشريحة  هذه  احتياجات  لتلبية  خصيًصا  ومصممة 
من  متنوعة  باقة  تنفيذ  من  وتمكينهم  العمالء 

المالية.  المعامالت 

والحلول  الخدمات  تطوير  مواصلة  القطاع  يعتزم  كما 
احتياجات  لتلبية  التجاري  التمويل  مجال  في  االبتكارية 
دورة  العمالء ومساعدتهم في جميع مراحل  ومتطلبات 
الحكومة  توجه  مع  يتوائم  ما  وهو  التجارية،  األعمال 
المحلية.  الصادرات  التصنيع وتنمية  بدعم قطاع  المصرية 
على  القاهرة  بنك  يعمل  الهدف،  هذا  تحقيق  أجل  ومن 
مع  المصرفية  المعامالت  قطاع  استراتيجية  موائمة  أن 
التصديرية  القدرات  دعم  أجل  من  الحكومة،  استراتيجية 
في  العاملة  والخاص  العام  القطاعين  لشركات  الحالية 

الصناعي.  القطاع 

المكتب التمثيلي باإلمارات
من  استفادة  أقصى  تحقيق  إلى  القاهرة  بنك  يتطلع 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  التمثيلي  مكتبه 
القوية  االستراتيجية  الشراكات  إقامة  خالل  من 
قطاع  وشركات  المالية  المؤسسات  أبرز  مع  والتحالفات 
القطاعات  العاملة في مختلف  الشركات  التجزئة وكبرى 
الوعي  زيادة  بهدف  وذلك  العربي،  الخليج  بمنطقة 
التعاون.  مجلس  دول  أسواق  في  البنك  برؤية  والدراية 
ويعتزم البنك توظيف هذه الشراكات المميزة في تعزيز 
تلك  عمالء  وتزويد  الخليج  دول  بأسواق  المباشر  تواجده 
األسواق بباقة من الحلول والخدمات المصممة خصيًصا 
المكتب  يركز  أن  المقرر  ومن  احتياجاتهم.  لتلبية 
تعزيز حصته من  على   2020 عام  باإلمارات خالل  التمثيلي 
يعمل  التي  والسعودية  الكويت  في  المصريين  تحويالت 
إقامة  إلى  باإلضافة  المصريين،  من  كبير  عدد  بها 
االستفادة  إلى  وتوجيها  الشركات  مختلف  مع  العالقات 

البنك بالسوق المصري.  من خدمات 

ويندرج تحت مسئولية اإلدارة أيًضا؛ تنمية قاعدة العمالء 
الشركات  من  المزيد  مع  جديدة  عالقات  بناء  عبر 
من  القائمة  العالقات  توطيد  مع  بالتوازي  والمؤسسات، 
على  عميل  كل  احتياجات  تلبي  التي  الحلول  تطوير  خالل 
الذمم  وحسابات  االلتزامات  إدارة  حلول  على  تركيًزا  حدة، 
المدينة. كما يمتد نطاق مسئوليات إدارة تطوير األعمال 
التجاري، عبر تقديم حلول  التمويل  لتشمل تطوير أنشطة 
والقيمة  بالمرونة  تتسم  والتوريد  اإلمداد  سلسة  تمويل 
العمالء  متطلبات  مع  تتوافق  والتي  المضافة، 
كافة  بأن  علًما  والدولية،  المحلية  باألسواق  والموردين 
زيادة  على  تركز  اإلدارة  تقدمها  التي  التطوير  مقترحات 

الودائع. معدالت االستخدام وتنمية أرصدة 

الخدمات المصرفية الرقمية والحلول 
االبتكارية

يتطلع قطاع المعامالت المصرفية الدولية خالل عام 2020 
التحول  خطط  صعيد  على  اإلنجازات  من  المزيد  إحراز  إلى 
استراتيجية  وفق  عامين،  منذ  تنفيذها  بدأ  التي  الرقمي 
خدمة  تعزيز  في  الرئيسي  محورها  يتمثل  التي  البنك 
إلى  القطاع  يسعى  اإلطار،  هذا  وفي  العمالء.  ورضاء 
عن  ستثمر  التي  اإلبداعية  األفكار  من  مجموعة  تطبيق 
تركيًزا  القائمة،  أنشطته  إدارة  آليات  في  طفرة  إحداث 
على إمداد العمالء من الشركات بتجربة مصرفية سلسة 
والتي  القائمة  االبتكارية  المنتجات  مجموعة  خالل  من 
رمز  بتقنية  المزودة  للتجار  الذكية  المحفظة  بينها  من 
االستجابة السريع »QR Code«، وخدمات االنترنت البنكية، 
كما  المنتجات.  من  وغيرها  المباشر  الخصم  وحلول 
يستهدف البنك ابتكار المزيد من المنتجات الجديدة التي 
تتبناها  التي  الرقمي  التحول  استراتيجية  مع  تتماشي 
تطوير  إلى  الرامية  البنك  استراتيجية  وأيًضا  الحكومة، 
البنك  إلى  التحول  بهدف  واإلدارات  القطاعات  جميع 

الشركات.  للعمالء من  المفضل  الرقمي 

كافة  دراسة  القطاع  يواصل  الجهود،  لهذه  واستكمااًل 
االحتياجات التمويلية للشركات بصفة مستمرة، بهدف تزويد 
العمالء بتشكيلة متنوعة من المنتجات التقليدية واالبتكارية 

التي تساعدهم على تعظيم القيمة وتنمية أعمالهم.

التطلعية  االستراتيجية 
يتطلع بنك القاهرة إلى تعزيز ريادته وترسيخ مكانته البارزة 
في مجال تقديم الخدمات المصرفية للشركات باعتباره الشريك 
المفضل لكثير من المؤسسات بفضل ما تقدمه مجموعة 
ومنتجات  خدمات  من  المشتركة  والقروض  الشركات  ائتمان 
ابتكارية تلبي احتياجات وتطلعات كل عميل على حدة. كما 
الشركات  كبرى  من  عمالئه  قاعد  لتعزيز  البنك  يسعى 
واستحداث  الربحية  مستوى  تعزيز  أجل  من  والمؤسسات 
الخدمات  تنمية  جانب  إلى  المضافة،  القيمة  ذات  الخدمات 
والمنتجات المقدمة للعمالء الحاليين بهدف استقطاب عمالء 

جدد من مختلف القطاعات االقتصادية. 
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خدمات التجزئة المصرفية وتمويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بنك  يبناها  التي  الشاملة  التحول  استراتيجية  إطار  في 
والحلول  المنتجات  تطوير  على  ابنك  عكف  القاهرة، 
التجزئة المصرفية  التي يقدمها قطاع خدمات  التمويلية 
احتياجات  تلبية  أجل  من  الماضيين  العامين  مدار  على 
بقاعدة  التوسع  عن  ذلك  أثمر  حيث  العمالء،  مختلف 
عميل  ماليين   3 إلى  عميل  مليون   1.9 من  البنك  عمالء 
في 2019. ويركز قطاع التجزئة المصرفية على طرح باقة 
لتلبية  الرقمية المصممة خصيًصا  المنتجات والحلول  من 
أصحاب  تمويل  من  بدًء  واسعة،  عمالء  قاعدة  احتياجات 
ثروات  إدارة  إلى  ووصواًل  الصغر  متناهية  المشروعات 
العمالء من أصحاب المالءة المالية. ويقوم البنك بخدمة 
عمالئه من خالل فروع وماكينات الصراف اآللي المنتشرة 
باقة  إلى  باإلضافة  الجمهورية،  وأنحاء  ربوع  جميع  في 
تمكن  التي  الرقمية  والحلول  الخدمات  من  متكاملة 
خدمة  مثل  بسهولة،  حساباتهم  إدارة  من  العمالء 

المحمول.  الهاتف  وتطبيق  البنكية  االنترنت 

كما يلتزم البنك بقيادة مسيرة التحول الرقمي في القطاع 
الحلول  وتوفير  تطوير  مجال  في  ريادته  وتعزيز  المصرفي 
المنتجات  بمختلف  وتزوديهم  للعمالء  االبتكارية  الرقمية 
التي  البنكية،  االنترنت  الذكية وخدمة  المحفظة  من خالل 
أطلقها البنك مؤخًرا وشهدت اشتراك أكثر من 9000 عميل 
من عمالء البنك، وتنفيذ ما يربو على 10 آالف معاملة مالية 
القاهرة  بنك  أطلق  ذلك  مع  بالتوازي  وجيزة.  فترة  خالل 
كود  بواسطة  السداد  لخدمات  كاش«  »قاهرة  خدمة 
اثنين من  QR، وذلك بعد حصوله على  االستجابة السريعة 
أخرى،  ناحية  ومن  المركزي.  البنك  من  الالزمة  الموافقات 
لتقديم خدمات  رقمية  استحداث منصة  البنك على  يعمل 
التمويل متناهي الصغيرة والمزمع إطالقها خالل النصف 
الثاني من عام 2020 بهدف رفع معدالت استقطاب العمالء 
الجدد ودمجهم في تلك المنصة، إلى جانب خفض تكاليف 
شهادة  بمثابة  التطورات  تلك  وتعد  البنكية.  معامالتهم 
تقييم  على  البنك  بها  يحظى  التي  القدرة  على  قوية 
والحلول  المنتجات  واستحداث  السوق،  متطلبات  وتحديد 
المصممة خصيًصا لخدمة مختلف العمالء، باإلضافة على 
الرقمية  والقنوات  المنصات  لتطوير  المتواصلة  جهوده 
البنكية  معامالتهم  إجراء  على  العمالء  تساعد  التي 

بسهولة من أي مكان في مصر. 

في   2019 ديسمبر  خالل  القاهرة  بنك  نجح  آخر،  جانب  من 
تنمية حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 
وفًقا  البنك  تمويالت  إجمالي  من   %20 عن  يقل  ال  ما 

إطار  في  وذلك  المصري،  المركزي  البنك  لمتطلبات 
البنك لتعظيم  يتبناها  التي  الطموحة  التوسع  استراتيجية 
وترسيخ مكان  الشريحة  المستدام عبر عمالء هذه  النمو 
الصغيرة  للشركات  األمثل  الشريك  باعتباره  القاهرة  بنك 
أعمال  مراكز  بتأسيس  اإلدارة  قامت  كما  والمتوسطة. 
من  العديد  داخل  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  لخدمة 
فروع البنك من أجل تسريع علميات تقييم المخاطر ودورة 
الموافقات االئتمانية. كما عمل البنك على توظيف درايته 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  تمويل  بمجال  العميقة 
المشروعات  قطاع  أنشطة  بين  التكامل  أوجه  تعزيز  في 
سعًيا  البنك،  قطاعات  ومختلف  والمتوسطة  الصغيرة 
لتزويد العمالء بباقة من الحلول والمنتجات المتميزة مثل 
بنك  ويواصل  النقدية.  وإدارة  التجاري  التمويل  حلول 
القاهرة االستثمار في رفع كفاءة فريق العمل واالرتقاء 
لتحقيق  الالزمة  باألدوات  تزويده  من  والتأكد  بمهاراته 

أهداف استراتيجية التطور التي يتبناها .

أبرز مستجدات عام 2019
القاهرة  بنك  يتبناها  التي  النمو  استراتيجية  تعكس 
تزويد  بأن  الراسخة  قناعته  القوي  التشغيلي  وأداءه 
األمثل  الطريقة  تمثل  متميزة  بنكية  بتجربة  العمالء 
الرقمية  والحلول  المنتجات  باقة  من  القيمة  لتعظيم 
تلك  بتنفيذ  البنك  يلتزم  حيث  يقدمها،  التي  المتنوعة 
االستراتيجية على مستوى كافة اإلدارات وما يقدمه من 
القنوات  عبر  المقدمة  الخدمات  وكذلك  متميزة،  منتجات 

الرقمية. 

العمالء  تجربة  إثراء  في  البنك  نجح  أخرى  ناحية  من 
الفروع  كافة  عبر  الجودة  فائقة  بالخدمات  وتزويدهم 
والقنوات الرقمية بفضل االستراتيجية التي نفذها البنك 
لتقسيم العمالء إلى شرائح مختلفة مع تطوير المنتجات 
شرائح  أربعة  استحداث   2019 عام  شهد  فقد  المقدمة. 
أجل مواكبة  المصرفية من  التجزئة  جديدة لعمالء قطاع 
إلى  المصري،  المصرفي  القطاع  في  المتبعة  المعايير 
جانب تحديد الشرائح األكثر تحقيًقا لإليرادات بهدف تنمية 
أعمالها. بالتوازي مع ذلك، استحدث البنك خدمة »ثروة« 
حيث  الثروات،  وأصحاب  المالية  المالءة  لذوي  المخصصة 
إدارة  قطاع  عمالء  قاعد  زيادة  في  الخدمة  ساهمت 
ودائع  إجمالي  من   %38 بذلك  ليمثل   ،%11 بنسبة  الثروات 

المصرفية.  التجزئة  عمالء قطاع 
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متنوعة،  استحقاق  آجال  ذات  المصري  بالجنيه  إيداع 
وحسابات  مقدًما،  المدفوع  العائد  ذات  ألجل  والودائع 
باقة  استحداث  فضاًل  تنافسي،  عائد  سعر  ذات  توفير 
بالعملة األجنبية، والتي تمنح  الودائع ألجل  متكاملة من 
زمنية  فترات  على  األمريكي  بالدوالر  العائد  أصاحبها 
باستحداث حساب  البنك  وبالتوازي مع ذلك، قام  متنوعة. 
توفير »بكرة« المصمم خصيًصا للسيدات وذلك في إطار 
القاهرة.  بنك  يتبناها  التي  المالي  الشمول  تعزيز  مبادرة 
االحتياجات  كافة  ليلبي  »بكرة«  حساب  إطالق  ويأتي 
بينها  من  مميزات  بعدة  ينفرد  حيث  للمرأة،  المصرفية 
تتناسب مع  ائتمانية  الحياة ومنح تسهيالت  التأمين على 
بإطالق حملة مخصصة  البنك  العميلة. كما قام  احتيجات 
بالتقدم  الخاصة  والمحسنة  الجديدة  باإلجراءات  للتعريف 
لتحسين  سعًيا  البنك،  وخدمات  منتجات  على  للحصول 

المصرفية. التجزئة  بقطاع  الجدد  العمالء  تجربة 

 التأمين البنكي
 416 القاهرة  ببنك  البنكي  التأمين  محفظة  حجم  بلغ 
بمعدل  سنوي  نمو  وهو   2019 عام  خالل  جنيه  مليون 
137% مقابل 176 مليون جنيه خالل عام 2018، بفضل زيادة 

القطاع.  يقدمها  التي  التأمينية  والخدمات  األنشطة 

يقدم بنك القاهرة بالتعاون مع شركة اليانز -مصر  احد أعضاء 
البرامج  من  متنوعة  باقة   ، العالمية  »أليانز«  مجموعة 

التأمينية لتلبية احتياجات  مختلف شرائح عمالء البنك.
وحلول  منتجات  لتقديم  البنك  استراتيجية  اطار  في  ذلك  و 

مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمالء .

توزيع االلتزامات

8%حساب جاري

توفير 34%حساب 

10%ودائع ألجل

48%شهادات إيداع

 إجمالي قيمة ودائع البنك

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

 ٩٥,٧٨١٩٦,٩٦٨
٨١,٨٥٩

 ٥٥,٩٧٣

١٠٨,٣٢٧

٠

٢٠,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١٢٠,٠٠٠

البطاقات 
في  البطاقات  بنشاط  الرئيسية  البنك  أهداف  تمثلت 
التأهيل  معايير  تحسين  عبر  المبيعات  زيادة  على  التركيز 
الشرائح  وتوسيع  البطاقات  على  للحصول  الالزمة 
تجربة  لتحسين  جديدة  مبادرات  وتنفيذ  المستهدفة، 
مختلف  لدى  الفورية  الخصومات  تقديم  مثل  العمالء 
الموسمية.  والعروض  التقسيط  برامج  وكذلك  المتاجر، 
لخدمة  »ثروة«  البالتينية  البطاقة  البنك  أطلق  كما 
العمالء من أصحاب المالءة المالية، باإلضافة إلى بطاقة 
من  رواتب(   - مسبًقا  المدفوعة  المباشر-  )الخصم  ميزة 
المالي والمساهمة في دعم جهود  الشمول  أجل تعزيز 
الحكومة المصرية للتحول إلى مجتمع غير نقدي. ويأتي 
الحكومة  مساعي  إطار  في  الجديدة  البطاقات  إطالق 
التي  اإللكترونية  المدفوعات  منظومة  لتعزيز  المصرية 
المدنيين  والموظفين  المعاشات  أصحاب  ستمكن 
عبر  مستحقاتهم  على  الحصول  من  الدعم  ومتلقي 

اإللكترونية.  القنوات 

وقد أثمرت استراتيجية البنك لتعزيز أعمال قطاع البطاقات 
عن نمو محفظة البطاقات السنوية بمعدل 86% لتسجيل 
جنيه  مليون   197 مقابل   2019 عام  خالل  جنيه  مليون   366
خالل عام 2018. كما وصل عدد البطاقات االئتمانية إلى 102 
ألف بطاقة خالل عام 2019 مقابل 69 ألف بطاقة خالل العام 
السابق بزيادة سنوية 48%. باإلضافة إلى ذلك، نجح البنك 
الهادفة  المبادرات  العديد من  إطالق  2019 في  عام  خالل 
إلى تنمية مبيعات منتجاته بين العمالء الحاليين بمختلف 
القطاعات،وهو ما مثل معدل استخدام بقيمة 350 مليون 
خالل  جنيه  مليون   100 مقابل   2019 عام  في  مصري  جنيه 

العام السابق.

القروض 
لتوسيع   2019 عام  خالل  الحثيثة  جهوده  البنك  واصل 
السيارات  شراء  وقروض  الشخصية  القروض  محفظة 
برامج  استحداث  طريق  عن  العقاري  التمويل  وحلول 

احتياجات  لتلبية  خصيًصا  مصممة  تمويلية  ومنتجات 
إجراءات  وتسهيل  تبسيط  جانب  إلى  العمالء،  مختلف 
الموافقة على التسهيالت االئتمانية. وفي إطار مساعي 
قام  العمالء،  مختلف  خدمة  على  تركيزه  لزيادة  البنك 
وفريق  المباشرة  للمبيعات  فريق  بتأسيس  البنك 
منتجات  إعداد  إلى  باإلضافة  الهاتف،  عبر  للمبيعات 
العمالء  من  محددة  شرائح  تستهدف  شخصية  تمويلية 
مثل األطباء، فضاًل عن إطالق خدمة »ثروة« للعمالء من 
محفظة  نمو  عن  أثمر  مما  المالية،  المالءة  أصحاب 
ارتفعت  كما  جنيه.  مليار   25.8 إلى  المصرفية  التجزئة 
 2.03 إلى  القاهرة  ببنك  السيارات  شراء  قروض  محفظة 
 %16 بمعدل  سنوي  نمو  وهو   ،2019 عام  خالل  جنيه  مليار 
يعكس  السابق، فيما  العام  جنيه خالل  مليار   1.75 مقابل 
تتميز  جديدة  تمويلية  برامج  الستحداث  البنك  جهود 
المتاحة،  الدفع  وخيارات  المدفوعة  المقدمات  بتنوع 
فضاًل عن توفير برامج أخرى ال تشترط حظر بيع السيارات. 

حققت  فقد  الشخصية  القروض  بنشاط  يتعلق  فيما  أما 
بلغ  حيث   ،2019 عام  خالل  مميزة  نتائج  النشاط  محفظة 
 %88 نسبته  بنمو  جنيه  مليار   5 حوالي  المحفظة  حجم 
سوق  في   %4.9 حصة  يعادل  ما  أو   ،2018 عام  مقابل 
القروض  محفظة  حجم  وبلغ  الشخصية.  القروض 
مليار   13.6 الحكوميين  للموظفين  المقدمة  الشخصية 
 ،2019 عام  خالل  تقديمها  تم  جنيه  مليار   5.5 منها  جنيه 
في حين بلغ حجم القروض الشخصية المقدمة لموظفي 
جنيه  مليون   143 منها  جنيه،  مليون   240 الخاص  القطاع 

خالل عام 2019. 

بروتوكول  توقيع  في   2019 عام  خالل  البنك  نجح  وقد 
التمويل  ودعم  االجتماعي  اإلسكان  صندوق  مع  تعاون 
في  االتفاقية  تساهم  أن  المتوقع  من  حيث  العقاري، 
القاهرة  ببنك  العقاري  التمويل  منتجات  مبيعات  تنمية 
التمويل  من  البنك  محفظة  بأن  علًما  جنيه،  مليار   3 إلى 
العقاري ارتفعت بنسبة 25% لتسجل 2.1 مليار جنيه، أو ما 

يمثل حصة سوقية نسبتها %8.78. 

الودائع 
بلغ إجمالي الودائع في بنك القاهرة 108 مليار جنيه خالل 
مليار   96 13% مقابل  بمعدل  نمو سنوي  2019، وهو  عام 
من  العمالء  ودائع  بأن  علًما  السابق،  العام  خالل  جنيه 
أصحاب المالءة المالية مثلت 37.76% من إجمالي قيمة 
العمالء  على  للحفاظ  البنك  مساعي  إطار  وفي  الودائع. 
 2019 عام  خالل  البنك  قام  وجه،  أكمل  على  وخدمتهم 
»بريمو  شهادة  تشمل  جديدة  مالية  أدوات  باستحداث 
شهادات  إلى  باإلضافة  المتغير،  العائد  ذات  المتميزة« 

 قروض التجزئة المصرفية
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الفروع وشبكة ماكينات الصراف اآللي
الدلتا  مدن  في  جديدة  فروع  بافتتاح  القاهرة  بنك  قام 
ومنفلوط  وسوهاج  )المنشأة  والصعيد  الحامول(  )فرع 
التي  التوسع  استراتيجية  إطار  في  وذلك  وأسيوط(، 
والخدمات  الفروع  تنمية شبكة  وتستهدف  البنك  يتبناها 
لتشمل مناطق جديدة خارج نطاق القاهرة واإلسكندرية. 

الصراف  ماكينات  بشبكة  البنك  توسع  ذلك،  مع  بالتوازي 
1020 ماكينة في عام 2019 بزيادة  اآللي ليصل عددها إلى 
 ،2018 عام  في  ماكينة   661 مقابل   %54 قدرها  سنوية 
التكنولوجية  المنصات  لتحديث  البنك  لخطة  وفًقا  وذلك 

الفروع.  الضغط على  وبالتالي تخفيف 

الفروع  شبكة 

20182019 

171182الفروع

الصغر( التمويل متناهي  )وكاالت  الصغيرة  1514الفروع 

88الوحدات

أجنبية  تتغير عمالت  1113مكاتب 

تصريح عمل 1414مكاتب 

219231اإلجمالي

شبكة ماكينات الصراف اآللي 

لمنطقة  ا
إجمالي عدد ماكينات 

الصراف اآللي 2018
إجمالي عدد ماكينات 

الصراف اآللي 2019

266440القاهرة

والبحيرة 110165اإلسكندرية 

130197الدلتا

األحمر والبحر  128160الصعيد 

القناة وسيناء 3758مدن 

الماكينات  6711,020إجمالي عدد 

توزيع مواقع الفروع 

لمنطقة  المواقع ا عدد 

85القاهرة

45الدلتا 

وسيناء 12القناة 

األحمر والبحر  57الصعيد 

والبحيرة 32اإلسكندرية 

والمتوسطة الصغيرة  الشركات  أعمال  22*مراكز 

* تقع مراكز األعمال داخل مختلف فروع البنك المنتشرة في مصر.

اإلسكندرية

كفر الشيخ

البحيرة

المنصورة اإلسماعيلية

بورسعيد

السويس

نويبع

دهب

شرم الشيخ

الغردقة

أسوان

األقصر

قنا

سوهاج

أسيوط

المنيا

بني سويف

القاهرة 
السادس من القاهرةالجديدة

اكتوبر

سيوة

مرسى 
مطروح
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الخدمات المصرفية الرقمية
القاهرة  بنك  يتبناها  التي  االستراتيجي  النمو  خطة  تركز 
لقنوات  المتواصل  التطوير  أبرزها  محاور  عدة  على 
البنك  حقق  حيث  الرقمية،  المصرفية  الخدمات  ومنصات 
بينها  من   2019 عام  خالل  الصعيد  هذا  على  إنجازات  عدة 
لتشمل  الذكية  المحفظة  تطبيق  على  تحسينات  إدخال 
»أمان«،  شركة  خالل  من  واإليداع  السحب  خدمات  تقديم 
المنتجات  وشراء  القروض  تحصيل  خدمات  إلى  باإلضافة 

 .QR عن طريق استخدام كود االستجابة السريعة 

خدمة  يطلق  مصري  بنك  أول  القاهرة  بنك  ويعتبر 
»قاهرة كاش« بعد حصوله على موافقة البنك المركزي 
أكتوبر من  أول معاملة في  إتمام  2019 مع  في سبتمبر 
نفس العام. وبنهاية العام، أتاحت الخدمة لعمالئها إجراء 
أنحاء  جميع  في  تاجر   600 من  أكثر  من  الشراء  معامالت 
مصر، علًما بأن البنك قام باختيار شبكة التجار وفًقا لخطة 

بعناية.  توزيع جغرافي مدروسة 

بتصنيف  ماستركارد  شركة  قامت  أخرى،  ناحية  من 
محفظة  أكبر  باعتبارها  القاهرة  لبنك  الذكية  المحفظة 
من  والثالث  الثاني  الربعين  خالل  النمو  معدالت  حيث  من 
عام 2019، حيث بلغ عدد العمالء المشتركين في الخدمة 

305 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2019. 

البنكية  اإلنترنت  لخدمة  الناجح  باإلطالق  البنك  قام  وقد 
العمالء  احتياجات  مختلف  تلبية  بهدف   2019 أبريل  في 
بسهولة  المالية  معامالتهم  إجراء  من  وتمكينهم 
آلخر  حساب  من  األموال  تحويل  ذلك  في  بما  وسرعة 
سداد  إلى  باإلضافة  أخرى،  ببنوك  لحسابات  أو  بالبنك 
منذ  الخدمة  القت  وقد  االئتمانية.  البطاقات  مدفوعات 
عدد  بلغ  حيث  العمالء،  بين  كبيًرا  ورواًجا  إقبااًل  إطالقها 
 ،%76 بلغت  تفعيل  بنسبة  عميل  آالف   9 المستخدمين 
معاملة  آالف   10 المنفذة  المعامالت  عدد  بلغ  حين  في 

80 مليون جنيه.  بلغت  بقيمة إجمالية 

التمويــل متناهي الصغر
الصغر  متناهي  التمويل  لقطاع  العائد  من  الدخل  بلغ 
2019 مقابل  القاهرة 1.52 مليار جنيه خالل عام  في بنك 
فريق  نجح  حيث  السابق،  العام  خالل  جنيه  مليون   914
العمالء  حجم  زيادة  في  الصغر  متناهي  التمويل 
مقابل   2019 عام  خالل  عميل   242206 إلي  النشطين 
ثمار  البنك  جنى  وقد   .2018 عام  في  عميل   210737
مختلف  ضمن  أطلقها  التي  المالي  الشمول  مبادرات 
مثلت  حيث  الصغر،  متناهي  التمويل  قطاع  أنشطة 
المردود  وانعكس  القطاع.  عمالء  من   %35 السيدات 
بلغ  العمالء في نمو اإليرادات، حيث  اإليجابي لنمو عدد 
 2019 عام  خالل  جنيه  مليار   6.97 القطاع  محفظة  حجم 

4.46 مليار جنيه خالل عام  56%، مقابل  وهو نمو نسبته 
ال  النسبة  )هذه   %18.9 بلغت  سوقية  وبحصة   ،2018
تشمل الشركات ذات الملكية الفردية، وستبلغ 25% بعد 

إضافة هذه الشركات %25(. 

متناهي  التمويل  وخدمات  منتجات  القاهرة  بنك  ويوفر 
ووكيل  فرًعا   116 تضم  شبكة  خالل  من  لعمالئه  الصغر 

الجمهورية، وتشمل:  أنحاء  في جميع 

القاهرة: 14 فرًعا 	

اإلسكندرية: 17 فرًعا  	

41 فرًعا ووكالتان 	 الدلتا ومدن القناة: 

منطقة الصعيد والبحر األحمر: 31 فرًعا و11 وكالة 	

أهداف  الصغر  متناهي  التمويل  قطاع  تجاوز  وقد 
مضاعفة  تستهدف  والتي   2019 لعام  النمو  استراتيجية 
القطاع  نجح  حيث  سنوات،  أربع  كل  القطاع  أعمال  حجم 
الصغر  متناهية  التمويالت  محفظة  قيمة  مضاعفة  في 
نمو سنوي  2016، وبمعدل  بعام  4.7 مرة مقارنًة  بمقدار 
قوية  شهادة  يعد  ما  وهم   ،%474 نسبته  بلغت  مركب 
البنك  يتبناها  التي  التوسع  استراتيجية  نجاح  على 
ومنتجات  خدمات  تقديم  في  الرائد  الكيان  باعتباره 

مصر.  في  الصغر  متناهي  التمويل 

إدارة الثروات 
قام بنك القاهرة بوضع استراتيجية لتقسيم عمالءه إلى شرائح 
البنك  لدى  أصولهم  كحجم  متنوعة  أسس  على  متعددة 
إطار  في  وذلك  الديموغرافية،  وبياناتهم  الدخول  ومستوى 
خطته الهادفة إلى تطوير منتجات وخدمات مصرفية تلبي 
مختلف احتياجات العمالء وترقى لتوقعاتهم. وفي هذا اإلطار، 
أطلق البنك خدمة »ثروة« المقدمة خصيصا لكبار عمالء البنك 
مليون  عن  أرصدتهم  تزيد  والذين  المالية  المالءة  ذوي  من 
جنيه. وقد تم إطالق خدمة »ثروة« في نوفمبر 2019 بهدف 
استقطاب المزيد من العمالء وتنمية أعمال العمالء الحاليين 
من خالل تقديم مجموعة متنوعة ومستحدثة من منتجات 
المالية.  المالءة  لذوي  المتنوعة  االحتياجات  لتلبية  وخدمات 
ولتحقيق هذا الهدف، عكف البنك على استقطاب مجموعة 
من أبرز الخبراء في القطاع المصرفي من أجل تطوير وتقديم 
الحلول والخدمات التي تالئم تطلعات العمالء من ذوي المالءة 
ومنصات  البنك  فروع  كافة  مستوى  على  وذلك  المالية، 

الخدمات المصرفية الرقمية.
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قطاع تمويل الشــركات الصغيرة 
والمتوسطة 

الصغيرة  المشروعات  تمويل  محفظة  قيمة  إجمالي  بلغ 
نمو  وهو   ،2019 عام  خالل  جنيه  مليار   6077 والمتوسطة 
 .2018 عام  خالل  جنيه  مليار   2.75 مقابل   %146 نسبته 
الصغيرة  المشروعات  تمويالت  محفظة  نسبة  وبلغت 
حجم  إجمالي  من   %20 الصغر  ومتناهية  والمتوسط 
متطلبات  مع  يتوافق  بما  للبنك  التمويلية  المحفظة 
أعمال  مركز   22 بإنشاء  البنك  قام  وقد  المركزي.  البنك 
داخل  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  وتمويل  لخدمة 
حجم  نمو  مواكبة  أجل  من   2019 عام  خالل  محددة  فروع 
خالل  من  بالمراكز  األعمال  إدارة  ويتم  القطاع.  أعمال 
الصغيرة  الشركات  مجال  في  خبرة  ذو  عمل  فريق 
تلك  لخدمة  المخصصة  المراكز  بأن  علًما  والمتوسطة، 
مبدأ  لتطبيق  البنك  استراتيجية  إطار  في  تأتي  الشريحة 
عمالء  وخدمة  االئتمان  ومنح  دراسة  في  الالمركزية 

والمتوسطة.  الصغيرة  الشركات 

تمويل  بسوق  ريادته  تعزيز  على  البنك  يعمل  كما 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تزويد مختلف 
تلبي  التي  المتميزة  والخدمات  بالمنتجات  العمالء 
عمالء  بتقسيم  البنك  قام  اإلطار،  هذا  وفي  احتياجاتهم. 
قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عدة 
شريحة  كل  ومتطلبات  احتياجات  فهم  أجل  من  شرائح 

على حدة، وتشمل: 

السنوية  	 يتروح حجم مبيعاتها  جًدا:  الصغيرة  الشريحة 
بين مليون و10 مليون جنيه

بين  	 السنوية  يتروح حجم مبيعاتها  الصغيرة:  الشريحة 
10 مليون جنيه و50 مليون جنيه 

	  50 بين  مبيعاتها  حجم  يتراوح  المتوسطة:  الشريحة 
مليون جنيه و200 مليون جنيه

وقد أثمرت استراتيجية التطوير المذكورة عن استقطاب ما 
الالزمة  الزمنية  المدة  وتقليص  جديد،  عميل  ألف  من  قرب 
لدراسة ومنح االئتمان إلى 45 يوًما بداًل من 120 يوًما. كما تم 
دراسات  خالل  من  االئتمان  لمنح  الزمنية  المدة  تقليص 

ائتمانية مبسطة لتصل إلى 30 يوًما بداًل من 90 يوًما.

المحاور  من  مجموعة   2019 عام  خالل  البنك  وضع  كما 
بتمويل  الخاصة  االئتمانية  والسياسيات  االستراتيجية 
مخاطر  أي  وتحديد  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
الجودة  تعزيز  وبالتالي  القطاع  تمويالت  بمحفظة  مرتبطة 
تلك  البنك  عزز  ذلك،  مع  بالتوازي  للمحفظة.  االئتمانية 
االستراتيجيات بباقة من اإلجراءات والسياسات اإلضافية من 
أجل تحسين إدارة دورة الموافقات على التسهيالت االئتمانية 
لعمالء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تحدد 

اســتحداث خدمــات جديــدة عبــر مركــز 
خدمة العمالء

استحدث بنك القاهرة باقة جديدة من الخدمات المقدمة 
جهوده  إطار  في  وذلك  العمالء،  خدمة  مركز  عبر 
المميزة،  والمنتجات  بالخدمات  العمالء  تزويد  لمواصلة 

العالقة من أجل ضمان  اإلجراءات مهام جميع أطراف ذات 
تزويد العمالء بتجربة بنكية مميزة. 

قطاع مبيعات التجزئة المصرفية 
تأسس قطاع مبيعات التجزئة المصرفية ببنك القاهرة منتصف 
واستقطاب  للبنك  السوقية  الحصة  تنمية  بهدف   2018 عام 
الشخصية  القروض  لمنتجات  الترويج  خالل  من  جدد  عمالء 
والبطاقات االئتمانية، حيث يسعى البنك لتحقيق هذا الهدف 
عبر توظيف االستراتيجيات التسويقية والحمالت الترويجية التي 
تستهدف قاعد العمالء الحاليين. وعقب إطالق البنك لقطاع 
مبيعات التجزئة المصرفية مطلع عام 2019، ركز القطاع على 
تزويد عمالئه بتجربة مصرفية مميزة من خالل توفير باقة 
متكاملة من الخدمات والمنتجات التي تالئم احتياجاتهم، 
البنك كمؤسسة رائدة في القطاع  وبالتالي تعزيز مكانة 

المصري.  المصرفي 

المبيعات  تحقيق  عن  القطاع  جهود  أثمرت  وقد 
المبيعات  فريق  تمكن  حيث   ،2019 عام  خالل  المستهدفة 
قروض  ومنح  جديدة  ائتمانية  بطاقة   14.500 إصدار  من 
شخصية بقيمة 869 مليون جنيه. كما نجح البنك من خالل 
قرض   7000 تقديم  في  المصرفية  التجزئة  مبيعات  قطاع 
جنيه  مليار   1.02 إجمالية  بقيمة  السيارات  شراء  لتمويل 
للقطاع  التابعة  المبيعات  فرق  وتتولى   .2019 عام  خالل 
السيارات  شراء  تمويل  بمنتجات  العمالء  تزويد  مسئولية 
عمالء  بأن  علًما  للعميل،  االئتماني  السجل  فحص  بعد 
البنك يمكنهم شراء سيارتهم من جميع شركات ووكالء 
توزيع السيارات في مصر. كما يقوم القطاع بتوفير خدمات 
تحويل رواتب الموظفين للشركات والمؤسسات، باإلضافة 

إلى مجموعة من المميزات اإلضافية.

مركز خدمة العمالء
للعمالء  الدعم  القاهرة  ببنك  العمالء  خدمة  مركز  يوفر 
األوجه  على  خدمتهم  ضمان  أجل  من  الساعة  مدار  على 
واستفساراتهم  أسئلتهم  على  اإلجابة  خالل  من  األكمل 
 932.917 العمالء  خدمة  مركز  تلقى  وقد  اليوم.  طوال 
 %49 بمعدل  سنوي  نمو  وهو   2019 عام  خالل  مكالمة 
مقابل 626.314 مكالمة خالل عام 2018. ومن ناحية أخرى، 
العمالء  زيارة  ومعدالت  الفروع  تشغيل  تكاليف  انخفضت 
زيادة االعتماد  إلى  للفروع خالل عام 2019، حيث يرجع ذلك 
استفساراتهم  على  الرد  في  العمالء  خدمة  مركز  على 

وتلبية احتياجاتهم بداًل من زيارة الفروع. 

تعظيم  في  مهًما  دوًرا  العمالء  خدمة  مركز  لعب  كما 
ربحية البنك من خالل تشجيع العمالء على زيادة استخدام 
اإليرادات  تنمية  في  ساهم  ما  وهو  االئتمانية،  البطاقات 
بواقع  االئتمانية  البطاقات  مستحقات  سداد  عن  الناتجة 

14.6 مليون جنيه خالل عام 2019

الستخدام  والترويج  للفروع  العمالء  زيارة  معدل  وخفض 
أعمال  تنمية  إلى مواصلة  باإلضافة  االئتمانية،  البطاقات 

المركز. وتشمل الخدمات الجديدة ما يلي: 

التطلعية  االستراتيجية 
البطاقات والقروض والودائع 

يحرص بنك القاهرة على التطوير المستمر لباقة الخدمات 
وترقى  العمالء  احتياجات  مختلف  تلبي  التي  والمنتجات 
لتوقعاتهم بالتوازي مع استحداث منتجات جديدة تالئم كل 
محفظة  تنمية  أجل  من  وذلك  العمالء،  من  شريحة 
التسهيالت االئتمانية وترسيخ مكانة البنك باعتباره االختيار 
األمثل لعمالء اإليداع بمختلف مستويات الدخل. كما يعتزم 
تحفيزية  ببرامج  مصحوبة  جديدة  بطاقات  استحداث  البنك 
إضافية، إلى جانب تحسين البرامج القائمة، سعًيا لتلبية كافة 
أو  البنك  فروع  خالل  من  سواء  للعمالء  المالية  االحتياجات 
القنوات الرقمية. باإلضافة إلى ذلك، سيواصل البنك التوسع 
إطار  في   ،2020 عام  حتى  »ميزة«  بطاقات  إطالق  بأنشطة 
الشمول  لتعزيز  المصرية  الحكومة  جهود  بدعم  االلتزام 

المالي والتوسع بالخدمات المصرفية الرقمية. 

التأمين البنكي 
على  وتركز  البنك  يتبناها  التي  االستراتيجية  إطار  في 
على  والحفاظ  البنك  عمالء  قاعدة  مع  العالقات  تعزيز 
عمالئه  تزويد  مواصلة  القاهرة  بنك  يعتزم  والئهم، 
كل  لخدمة  المصممة  المصرفية  والحلول  بالخدمات 
ترقى  التي  التأمين  منتجات  توفير  طريق  عن  شريحة 
التي  التعاون  اتفاقية  من  مستفيًدا  لتوقعاتهم، 
في  الرائدة  العالمية  »اليانز-مصر«  شركة  مع  وقعها 

في  ملحوًظا  نمًوا   2019 عام  شهد  وقد  التأمين.  مجال 
اإلدارة  تعتزم  ولذلك  بالبنك،  التأمين  أنشطة  أعمال 
بكافة  التأمين  نشاط  وتعزيز  المحقق  النجاح  على  البناء 

.2020 عام  البنك خالل  فروع 

الصــراف  ماكينــات  وشــبكة  الفــروع 
اآللي 

يسعى بنك القاهرة إلى التوسع بشبكة الفروع وماكينات 
الصراف اآللي إلى جانب تحسين باقة الخدمات التي يقدمها 
عملياته  كفاءة  رفع  أجل  من  قدراته  وتعزيز  لعمالئه 
وتسهيلها خالل السنوات المقبلة. ويستهدف البنك إضافة 
جانب  إلى   ،2020 عام  خالل  جديدة  آلي  صراف  ماكينة   400

التوسع بشبكة الفروع إلى 308 فرع بحلول عام 2022. 

الرقمية،  المصرفة  الخدمات  تعزيز  بجهود  يتعلق  وفيما 
المعامالت  ألنشطة  مركزي  نموذج  تطبيق  البنك  يعتزم 
خدمة  كفاءة  تعزيز  أجل  من  الفروع  بكافة  المصرفية 
الفروع  نموذج  هيكلة  بإعادة  البنك  سيقوم  كما  العمالء. 
جانب  إلى  المحددة،  الفروع  من  مجموعة  تصنيف  وإعادة 
إلى  باإلضافة  المناطق،  مختلف  في  الفروع  توزيع  إعادة 
سعًيا  الموظفين،  جميع  ومسئوليات  مهام  تنظيم  إعادة 
لتحسين مستوى رضاء العمالء وتجربتهم البنكية بالفروع.

يمكن لعمالء خدمة "ثروة" التواصل مع خبراء مركز خدمة العمالء من خالل الخط الساخن المخصص خدمة 
لهم على رقم )15160( 

المحمولة استفسار للعمالء على هواتفهم  إرسال رسائل قصيرة 

يمكن للعمالء االستفسار عن أسباب رفض طلبهم الستخدام خدمة "قاهرة كاش" استفسار

االئتمانية استفسار البطاقة  االستفسار عن كيفية حساب مستحقات 

البنكيةإجراء  اإلنترنت  خدمات  تنشيط 

البنكية إجراء إصدار كلمة مرور لخدمات اإلنترنت 

سيقوم خبراء مركز خدمة العمالء بالتواصل مع العمالء وحثهم على تنشيط البطاقات االئتمانية إجراء 

المباشر مع محفظة "قاهرة كاش" إجراء  البطاقات االئتمانية وبطاقات الخصم  يمكن للعمالء ربط 

التي خدمة  )UPG( للتجار  المخصصة  الذكية  اإللكترونية وإصدار كلمات سر للمحفظة  المحفظة  تنشيط خدما 
البنك مؤخًرا أطلقها 
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يقدم بنك القاهرة باقة من المنتجات 
والحلول الرقمية المصممة 

خصيًصا لتلبية احتياجات قاعدة 
عمالئه الواسعة، بدًءا من تمويل 

المشروعات متناهية الصغر ووصواًل 
إلى إدارة ثروات العمالء من أصحاب 

المالءة المالية، وذلك من خالل فروع 
وماكينات الصراف اآللي المنتشرة 

في جميع أنحاء الجمهورية

الخدمات المصرفية الرقمية 
وتحسين  استحداث  على  القاهرة  بنك  جهود  تتركز 
احتياجات  مختلف  لتلبية  الرقمية  والخدمات  المنتجات 
المالية  المعامالت  إنجاز  على  قدرتهم  وتعزيز  العمالء 
البناء على  البنك  ويعتزم  أي مكان.  الوقت ومن  أي  في 
التوسع  خالل  من   2019 عام  خالل  حققها  التي  النجاحات 
والتجار،  لألفراد  كاش«  »قاهرة  محفظة  خدمات  بنطاق 
بهدف  الذكية  المحفظة  تطبيق  تحسين  إلى  باإلضافة 
الخدمات  مستخدمي  من  العمالء  بقاعدة  التوسع 
عبر  المنفذة  المعامالت  عدد  وزيادة  الرقمية  المصرفية 
البنك  يعتزم  الهدف،  هذا  ولتحقيق  الرقمية.  القنوات 
كبرى  مع  يعقدها  التي  الشراكات  توظيف  مواصلة 
تكنولوجيا  مجال  في  الرائدة  والدولية  المحلية  الشركات 
تجربة  بأفضل  العمالء  لتزويد  سعًيا  المالية،  الخدمات 

الرقمية. القنوات  عبر  بنكية 

التمويل متناهي الصغر
باعتباره  القاهرة  بنك  بها  يتفرد  التي  المكانة  ضوء  في 
الصغر  متناهي  التمويل  خدمات  تقديم  في  الرائد  الكيان 
التمويل  أنشطة  محفظة  تنمية  البنك  يعتزم  بمصر، 
شبكه  توظيف  خالل  من   ،2020 عام  خالل  الصغر  متناهي 
أنحاء  بمختلف  المنتشرة  اآللي  الصراف  فروعه وماكينات 
البنك  يعتزم  كما  الرقمية.  منصاته  وكذلك  الجمهورية 
مواصلة دمج الخدمات الرقمية بأنشطة التمويل متناهي 
الذكية  المحفظة  خدمة  توفير  طريق  عن  وذلك  الصغر، 
هذا  معامالت  وقيمة  حجم  لتنمية  سعًيا  والتجار،  لألفراد 
النشاط، علًما بأن إتاحة خدمات ومنتجات التمويل متناهي 
تخفيف  في  سيساهم  الرقمية  المنصات  عبر  الصغر 
التشغيلية   الكفاءة  رفع  وبالتالي  الفروع،  على  الضغط 

البنك. لعمليات 

تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
أنشطة قطاع  إدارة  زيادة عدد مراكز  القاهرة  بنك  يعتزم 
مركًزا   22 من  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  تمويل 
فرق  كفاءة  رفع  مع   ،2020 عام  بنهاية  مركًزا   33 إلى 
والمنتجات  الخدمات  باقة  مستوى  وتعزيز  المبيعات 
لتطوير  البنك  يخطط  كما  القطاع.  هذا  لعمالء  المقدمة 
منتجات  واستحداث  الزراعية  األنشطة  تمويل  برنامج 
العمالء  شريحة  لخدمة  خصيًصا  مصممة  وخدمات 
أبرز  أحد  دعم  وبالتالي  الزراعي،  القطاع  في  العاملين 
سيواصل  كما  مصر.  في  االقتصادية  القطاعات  وأهم 
الشركات  أبرز  مع  االستراتيجية  التحالفات  عقد  البنك 
الصناعات  تطوير  في  العاملة  الشركات  وكذلك  الخدمية 
يقدمها  التي  والمنتجات  الخدمات  قيمة  تعظيم  بهدف 
البنك عمالئه من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعالوة 
 )NAWAH( أكاديمية  إطالق  البنك  يعتزم  ذلك،  على 
الصغيرة  المشروعات  بمجال  العاملين  وتأهيل  لتدريب 
برنامج  2020، وهي عبارة عن  أوائل عام  والمتوسطة في 
بالمعرفة  التخرج  حديثي  تزويد  إلى  يهدف  تدريبي 
على  قدرتهم  لتعزيز  الالزمة  التواصل  ومهارات  التقنية 

العمالء.  إثراء تجربة 

قطاع مبيعات التجزئة المصرفية 
قطاع  من  استفادة  أقصى  تحقيق  القاهرة  بنك  يعتزم 
الروابط  تعزيز  بهدف  المقبل  العام  خالل  التجزئة  مبيعات 
وذلك  جدد،  عمالء  واستقطاب  الحالية  عمالئه  قاعدة  مع 
والمنتجات  الخدمات  من  متنوعة  باقة  توفير  خالل  من 

العمالء.  احتياجات مختلف شرائح  تلبي  التي 
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الخزانة وأسواق المال 

تمثــل مجموعــة الخزانــة وأســواق المــال أحــد الركائــز الرئيســية لدفــع عجلــة النمــو بالبنــك مــن 
خالل جهودها في تحسين وتنويع مصادر اإليرادات

التوظيف  على  المال  وأسواق  الخزانة  مجموعة  تقوم 
إلى  سعيا  البنك  ميزانية  في  السيولة  لفائض  االمثل 
في  االستثمار  خالل  من  االيرادات  مصادر  وتنويع  تحسين 
دعم  على  المجموعة  تعكف  كما  األصول.  فئات  شتى 
مع  المالية  واستثماراتهم  أنشطتهم  إدارة  في  العمالء 
هذا  وفي  السوقية.  بالتقلبات  المتعلقة  المخاطر  تحجيم 
اإلطار، تنفرد المجموعة بتقديم باقة من الحلول االبتكارية 
المخاطر  مستوى  مع  تتماشى  التي  الخزانة  ألنشطة 
التي  الرائدة  المكانة  المقبول لكل عميل، مستفيدة من 
يحظى بها بنك القاهرة باعتباره من أكبر البنوك المصرية 

مع تميزه بقاعدة واسعة ومتنوعة من العمالء.

حماية  في  بالنجاحات  حافل  بسجل  المجموعة  وتحظى 
المالية،  االسواق  تشهدها  التي  التقلبات  من  العمالء 
لعمالئها  المالي  المركز  بدعم  المجموعة  تقوم  حيث 
أسعار  تقلبات  مخاطر  من  التحوط  حلول  من  بمجموعة 
في  المعامالت  من  العديد  تنفيذ  على  تركيزا  الصرف، 
كما  واآلجل.  اللحظي  بشقيها  األجنبي  الصرف  أسواق 
المال االستثمار في  المجموعة بأسواق  تتضمن أنشطة 
أكثر،  أو  وعام  أسبوع  بين  ما  تتراوح  بمدد  ألجل  الودائع 
تتضمن  العمالت  من  متنوعة  مجموعة  خالل  من  وذلك 
اإلسترليني  والجنيه  األمريكي  والدوالر  المصري  الجنيه 

السعودي. والريال 

إنشائه  منذ  المبيعات  قسم  يقوم  الجهود،  لهذه  وتعزيزا 
عمالء  قاعدة  مع  فعالة  اتصال  قنوات  بفتح   2018 عام 
مختلف  تلبية  بهدف  المال،  وأسواق  الخزانة  مجموعة 
بمستجدات  المباشر  بالتوقيت  وإحاطتهم  احتياجاتهم، 
االسعار، فضال عن تزويدهم بالخدمات االستشارية والحلول 
لمختلف  والترويج  المبيعات  آليات  تعزيز  مع  الداعمة، 
الخزانة. كما  تقدمها مجموعة  التي  والمنتجات  الخدمات 
التدفقات  لمعدل  دقيق  تقييم  بإجراء  المجموعة  تقوم 
القرارات  توافق  ضمان  أجل  من  للعمالء  النقدية 

االستثمارية مع متطلبات نمو أعمال كل عميل. 

ومن جانب آخر، تقدم المجموعة باقة من منتجات البحوث 
صباحية  بنشرة  العمالء  تزويد  تشمل  والتي  والتحليالت، 
العمالت  صرف  أسعار  مستجدات  تغطي  موجزة،  يومية 
باإلضافة  الودائع،  على  الفائدة  وأسعار  والليبور،  االجنبية، 
وأسعار  السوقية،  التوجهات  تطورات  آخر  استعراض  إلى 
وغيرها  للبورصة  الرئيسية  والمؤشرات  االساسية،  السلع 

من الموضوعات.
 

المتعاملين  أبرز  من  يعد  القاهرة  بنك  أن  بالذكر  جدير 
المصرية  المالية  وزارة  قبل  من  المعتمدين  الرئيسيين 
بتلقي  البنك  يقوم  حيث  السيادية،  الدين  أدوات  إلدارة 
طلبات العمالء للدخول في عطاءات السوق األولية، فضاًل 
من  الثانوي  السوق  عمليات  في  الفعالة  مشاركته  عن 
يعد  كما  الحكومية.  الخزانة  وسندات  أذون  بيع  أو  شراء 
في  المصرفية  المؤسسات  أبرز  من  واحدا   ً القاهرة  بنك 
النقد  أوراق  واستيراد  تصدير  ألنشطة  المحلى  السوق 
األجنبي، حيث يقوم البنك بشراء وبيع فائض أو عجز النقد 
المحلى،  السوق  في  العاملة  البنوك  وإلى  من  األجنبي 

ومن ثم تصديرها للخارج أو استيرادها.

أبرز تطورات عام 2019 
واصل بنك القاهرة االرتقاء بكفاءة وفاعلية أنشطة االستثمار 
فريق  تنمية  عن  فضال  المال،  وأسواق  الخزانة  بمجموعة 
العمل بذوي الكفاءات والكوادر المتخصصة، ليرتفع الفريق 

إلى 24 خبيرا بنهاية عام 2019 مقابل 16 خالل عام 2018.

البنية  تحديث  على  العام  خالل  المجموعة  ركزت  وقد 
إلى  سعًيا  المعلومات،  تكنولوجيا  ألنظمة  االساسية 
المعامالت مع  الخزانة وتنمية حجم  أنشطة  تعزيز كفاءة 
الجهود  أثمرت هذه  لتنفيذها. وقد  الالزم  الوقت  تحسين 
االستراتيجية  تنفيذ  صعيد  على  ملحوظ  تقدم  إحراز  عن 
منظومة  تطوير  إلى  الرامية  المجموعة  تتبناها  التي 
والتي  البيانات،  وتحليل  معالجة  على  قائمة  عمل 
سينعكس مردودها اإليجابي على التحكم في التكاليف، 
من  المزيد  استحداث  في  توظيفها  إلى  باإلضافة 

الجديدة. االبتكارية  المنتجات 

وقد نجحت المجموعة في تحقيق دخل من العائد بحوالي 
11 مليار جنيه خالل عام 2019، وهو ما يمثل 51% من إجمالي 

الدخل من العائد الذي سجله البنك خالل نفس العام.
الخزانة  	 وسندات  أذون  من  جنيه  مليار   6.1

واألجنبية(.  المحلية  )بالعمالت 

البنك  	 لدى  الودائع  أرصدة  من  جنيه  مليار   4.1
المركزي. 

مصروفات  	 احتساب  دون  جنيه  مليون   758
)بالعمالت  المال  أسواق  معامالت  من  العائد 

واألجنبية( المحلية 

جنيه  مليون   26.7 إلى  والعموالت  األتعاب  من  الدخل  وارتفع 
بنهاية عام 2019، مقابل 7.3 مليون جنيه خالل العام السابق. 
المالية  األوراق  وبيع  شراء  عمليات  من  المكاسب  وبلغت 
جنيه  مليون   48.9 الثانوي  بالسوق  المصرية  الحكومية 
العام  بنهاية  جنيه  مليون   19.8 مقابل   2019 عام  بنهاية 
بمعدل  ارتفعت  المجموعة  أنشطة  ربحية  بأن  علًما  السابق، 
جانب  ومن  السابق.  بالعام  مقارنًة   ،2019 عام  خالل  الضعف 
تعزيز  في  العمالء  من  المزيد  وجذب  استقطاب  ساهم  آخر، 

العام.  للمجموعة بشكل ملحوظ خالل  المالي  المركز 

على  االستحواذ  في   2019 عام  خالل  القاهرة  بنك  نجح  وقد 
إلحصائيات  وفًقا  األجنبي،  النقد  تداول  سوق  في  حصة  أكبر 
وأسواق  الخزانة  مجموعة  واصلت  حيث  المركزي،  البنك 
سعًيا  السوق،  هذه  في  البنك  حصة  لتنمية  جهودها  المال 
وقد  التنافسية.  قدراته  وتعزيز  عمالئه  قاعدة  تنويع  إلى 
ذلك  من  المجموعة  أرباح  تنمية  عن  الجهود  هذه  أثمرت 
العام. ومن جانب  النشاط لتبلغ 27.3 مليون جنيه خالل نفس 
آخر، بلغت أرباح إدارة الصرف األجنبي حوالي 304 مليون جنيه 

خالل عام 2019، مقابل 176 مليون جنيه خالل العام السابق.
 

باستكمال  المجموعة  تقوم  التشغيلي،  الصعيد  على 
 Kondor+« نظام  إلى  االنتقال  عملية  من  االولى  المرحلة 
حلول  أبرز  أحد  النظام  هذا  يعد  حيث   »front office system
له  بما  العالم  مستوى  على  التداول  وأنشطة  المخاطر  إدارة 
من خصائص مميزة في توفير أقصى دعم لعمليات الخزانة. 
التشغيلية  بالكفاءة  االرتقاء  عن  النظام  ذلك  يثمر  وسوف 
والفني  اإلداري  الدعم  أوجه  تقديم  خالل  من  للمجموعة 
 2019 المجموعة خالل عام  آخر، قامت  ألنشطتها. وفي تطور 
بإدخال تعديالت على أساليب وتقنيات إدارة االصول والخصوم 
المالي  المركز  لتعزيز  الدولية،  المعايير  أعلى  لتضاهي 
عن  فضال  السيولة،  مستويات  على  والحفاظ  للمجموعة، 
لتعزيز  سعيها  إطار  وفي  الربحية.  معدالت  وزيادة  تنمية 
وأسواق  الخزانة  فريق  قام  للمجموعة،  التشغيلية  القدرات 
لدى  الحفظ  أمناء  لخدمات  بفتح حساب   2019 عام  المال خالل 
مؤسسة »Clearstream« وهي واحدة من أكبر المؤسسات 
اختيار  وقع  والتي  والتسوية،  الحفظ  أمناء  لخدمات  العالمية 

الدولية.  القاهرة عليها لتكون أمين حفظ للسندات  بنك 
 

 ً أنشطة  منتجات  من  المزيد  ابتكار  المجموعة  واصلت  وقد 
للعمالء.  المالية  لتلبية االحتياجات  المصممة خصيصا  الخزانة 
اآلجلة  الصرف  عقود  من  مجموعة  إتمام  في  نجحت  كما 
األجنبي  الصرف  سوق  في  المعامالت  من  العديد  وتنفيذ 

عمالء  قاعدة  تنمية  أيضا  العام  وشهد    .2019 عام  خالل 
المجموعة لتشمل نخبة من أبرز المؤسسات االستثمارية 
خالل  من  جديدة  عمل  قنوات  فتح  عن  فضاًل  الدولية، 

المحلية. الصرافة  التعاقد مع شركات 

وتقديًرا لتلك االنجازات، حصدت مجموعة الخزانة وأسواق 
عالمية  العالمية من مؤسسات  الجوائز  العديد من  المال 

بينها مجلة »انترناشونال فينانس« وأخرى.  من 

التطلعية  االستراتيجية 
تتطلع مجموعة الخزانة وأسواق المال إلى مواصلة ترسيخ 
االجنبية  العمالت  صرف  سوق  في  القاهرة  بنك  ريادة 
وتداول النقد األجنبي، باإلضافة إلى تعزيز مكانة البنك في 

مجال إدارة السيولة والتعامل في األوراق المالية. 

من  به  تحظى  لما  االمثل  التوظيف  المجموعة  وتعتزم 
لتنفيذ  المكثفة  وجهودها  األجنبي  الصرف  موارد 
عمليات الخزانة بشكل آلي من أجل استقطاب المزيد من 
ستركز  حيث  المباشرين،  العمالء  محفظة  إلى  العمالء 
االجانب  المستثمرين  كبار  على  جهودها  المجموعة 
ومكاتب الصرافة المحلية. وفي إطار خطة البنك لتوسيع 
وتنمية  المال  وأسواق  الخزانة  مجموعة  عمالء  قاعدة 
منتجات  باستحداث  المجموعة  ستقوم  السوقية،  حصته 
تعزيز  جانب  إلى  المالية،  المشتقات  أدوات  مثل  ابتكارية 
بأن هذه  التداول، علًما  الصرف األجنبي وأنشطة  منتجات 
األهداف تتماشى مع االستراتيجية الشاملة التي يتبناها 
على  مبنى  أعمال  نموذج  تطبيق  بهدف  القاهرة  بنك 

العمالء.  وتطلعات  احتياجات  تلبية 

وتتطلع المجموعة خالل عام 2020 إلى تأسيس إدارة مختصة 
بالرؤى  والمجموعة  البنك  لتزويد  االقتصادية  بالبحوث 
الثاقبة حول مستجدات السوق المحلى واألسواق العالمية.
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اتصاالت المؤسسة 
والتنمية المستدامة

ــا فــي ترســيخ مكانــة البنــك  يلعــب قطــاع اتصــاالت المؤسســة والتنميــة المســتدامة دوًرا حيوًي
كمؤسســة رائــدة فــي تبنــي الحلــول المصرفيــة المبتكــرة وتطبيــق أعلــى معاييــر االســتدامة 
علــى الســاحة المصرفــي، حيــث نجــح القطــاع خــالل العــام فــي تعزيــز مكانــة البنــك باعتبــاره كياًنــا 
رائــًدا فــي قيــادة مســيرة تحــول القطــاع المصرفــي، فــي إطــار التزامــه بالمســاهمة فــي دفــع 

عجلة النمو وتعزيز الثقة التي يحظى بها في مصر.

يحظى بنك القاهرة بمكانة راسخة في القطاع المصرفي 
مستنًدا إلى إرثه العريق الذي يمتد لسبعة عقود وقدرته 
التي  التحوالت  أحدث  ومواكبة  التجديد  على  المتميزة 
على  ويعكف  مصر.  في  المصرفية  الساحة  تشهدها 
اتصاالت  قطاع  من  محترف  فريق  المكانة  هذه  تعزيز 
في  ساهموا  ممن  المستدامة  والتنمية  المؤسسة 
للعمالء  األمثل  الشريك  إلى  وتحويله  البنك  ريادة  ترسيخ 

من الشركات واألفراد على حد سواء. 

تطبيق  صعيد  على  محورية  نقلة   2019 عام  مثل  وقد 
قطاع  نجح  حيث  البنك،  يتبناها  التي  التحول  استراتيجية 
تنفيذ  في  المستدامة  والتنمية  المؤسسة  اتصاالت 
بالتوازي مع  بكفاءة،  االستراتيجية  االتصاالت  محاور خطة 
لبنك  التنافسية  القدرات  وتعزيز  التحول  عملية  مواكبة 
األساسية  القيم  تعزيز  على  القطاع  عمل  كما  القاهرة. 
والمقومات التي يحظى بها بنك القاهرة من خالل تبني 
االستراتيجية.  الشراكات  وعقد  المستدامة  العمل  أطر 
توظيف  على  خطته  تطبيق  في  القطاع  ويعتمد 
أساليب  جانب  إلى  التقليدية  التسويق  استراتيجيات 
تعزيز  عن  أثمر  مما  والمستدامة،  المبتكرة  التسويق 
المصرفية  الحلول  وتطوير  تبني  في  البنك  كفاءة 

ومواكبة أحدث التوجهات في عالم البنوك. 

والتنمية  المؤسسة  اتصاالت  قطاع  أهداف  وتتبلور 
لتوجهات  الدعم  سبل  كافة  توفير  في  المستدامة 
بين  البارز  ومكانته  ريادته  لتعزيز  القاهرة  بنك  ومساعي 
عمل  نهج  وتبني  مصر،  في  البنكية  المؤسسات 
والمنتجات  بالخدمات  العمالء  تزويد  على  يقوم  استباقي 
عن  فضاًل  المالية،  احتياجاتهم  لتلبية  خصيًصا  المصممة 
العالقة  ذات  األطراف  لجميع  اإليجابي  المردود  تعظيم 
أو  المساهمون  أو  الموظفين  أو  العمالء  سواء 

البنك. بأعمال  المحيطة  المجتمعات 

تعظيم المردود اإليجابي 
للمساهمين 

التجارية  قام بنك القاهرة بإعادة هيكلة شاملة لعالمته 
في عام 2019 حيث شمل ذلك إطالق شعار جديد، وتجديد 
وواجهاتها.  الفروع  تصميم  وإعادة  المؤسسية  الهوية 

التجارية  العالمة  بناء  لتعزيز  استراتيجية  وقد صاحب ذلك 
وزيادة  للعمالء  اإليجابي  المردود  تعظيم  بهدف  للبنك 
بالعالمة  الوعي  رفع  إلى  باإلضافة  للبنك،  والئهم 

المحدثة.  التجارية 

المستدامة  والتنمية  المؤسسة  اتصاالت  قطاع  وتولى 
اإلشراف الكامل على إعادة هيكلة العالمة التجارية لبنك 
القاهرة التي تعد واحدة من أنجح وأبرز الحمالت االبتكارية 
وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة  التسويق  مجال  في 
أفريقيا. وتبلورت أهداف عملية إعادة الهيكلة في ترسيخ 
الضوء  وتسليط  عصرية  مصرفية  كمؤسسة  البنك  صورة 
الفروع  كافة  عبر  للبنك  المؤسسة  الهوية  تجديد  على 
ذلك،  بالتوازي مع  العمالء.  التواصل مع  ونقاط  والمقرات 
عكف القطاع على تنفيذ خطة اتصاالت استراتيجية جديدة 
المؤسسية  والهوية  التجارية  العالمة  تحديث  تواكب  كلًيا 
بعالمته  الوعي  ورفع  البنك  رؤية  تحديد  جانب  إلى  للبنك، 
ذات  األطراف  لكافة  اإليجابي  المردود  بتعظيم  وااللتزام 
مكانة  ترسيخ  جهود  مواصلة  القطاع  ويعتزم  العالقة. 
خالل  من  المصرفية  الساحة  في  التجارية  وعالمته  البنك 
التوجهات  تالئم  التي  المبتكرة  التسويقية  الحمالت 
الفروع  خالل  من  والخدمات  المنتجات  توفير  مع  الجديدة، 

وعبر المنصات الرقمية. 

وتحديث  للبنك  التجارية  العالمة  تجديد  جانب  وإلى 
البنك جهوده  المقرات والفروع وتجديد واجهاتها، واصل 
تأسيس  خالل  من  الرقمية  والحلول  للخدمات  باقة  لبناء 
وتعزيز  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  رسمية  قنوات 
جودة  وتحسين  واإلعالنات،  التسويق  منظومة  كفاءة 

بالبنك.  الخاصة  الصور 

والتنمية  المؤسسة  اتصاالت  فريق  عمل  أخرى  ناحية  من 
والتواصل  العامة  العالقات  أنشطة  تعزيز  المستدامةعلى 
على  واستمرار  بنزاهة  العالق  ذات  األطراف  مختلف  مع 
مدار العام الماضي. وتمثلت أبرز األنشطة في عقد مؤتمر 
للبنك  التجارية  العالمة  إعادة هيكلة  صحفي حول عملية 
بحضور أبرز الصحافيين المصريين، إلى جانب تقديم الرعاية 
والمعارض  كالمؤتمرات  بارزة  فعاليات  في  والمشاركة 
والفعاليات الدولية خالل عام 2019 والتي ساهمت في تعزيز 

وترسيخ مكانة بنك القاهرة على الساحة المصرفية. 
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 International « وقد قام الفريق أيًضا بتنظيم واستضافة
Banking Seminar for Banks in Africa & Asia« بحضور 
وأفريقية،  آسيوية  دولة   16 من  تجارًيا  شريًكا   40 ممثلي 
على  أنشطته  لتعزيز  البنك  استراتيجية  إطار  في  وذلك 
مع  الدائمة  الشراكات  عقد  خالل  من  العالمي  الصعيد 

والمصرفية.  المالية  الساحة  على  نظرائه  أبرز 

تعظيم المردود اإليجابي للعمالء 
المؤسسة  اتصاالت  استراتيجية  محاور  أبرز  تمثلت 
عالمته  تجديد  في   2019 عام  خالل  البنك  أطلقها  التي 
وبين  المصرفية  الساحة  وترسيخ مكانته على  التجارية 
خدماته  جميع  في  التميز  تحقيق  طريق  عن  العمالء 
مفهوم  القاهرة  بنك  تبنى  وقد  المقدمة.  ومنتجاته 
الخدمات  مختلف  لعمالئه  يقدم  الذي  الشامل  البنك 
عمل  حيث  احتياجاتهم،  تلبي  التي  والحلول  والمنتجات 
الثروات  أصحاب  من  للعمالء  خدماته  تعزيز  على  البنك 
للتحول  أهدافه  إطار  في  المؤسسات،  من  والعمالء 
المصرفية  الخدمات  تقديم  في  رائدة  مؤسسة  إلى 
سبيل  وفي  عالمًيا.  أنشطته  وتعزيز  الرقمية 
عمالئه  قاعدة  توسيع  على  البنك  ركز  ذلك،  تحقيق 
من  باقة  توفير  مع  محددة  شرائح  إلى  وتقسيمها 
كل  ومتطلبات  احتياجات  تالئم  التي  المميزة  الخدمات 
العديد من  البطاقات  شريحة بما في ذلك منح حاملي 
أنظمة  من  متنوعة  باقة  توفير  جانب  إلى  المميزات، 

والتمويل.  االدخار 

التي  الخمسية  الخطة  أطر  تنفيذ  أيًضا  البنك  وواصل 
تنظيم  إعادة  تشمل  والتي   ،2018 عام  البنك  أطلقها 
أكبر  بصورة  التركيز  مع  وتجديدها  البنك  فروع  شبكة 
على مبادرات التحول الرقمي. فقد أطلق البنك رسمًيا 
العمالء  وتزويد   ،2019 مايو  في  البنكي  االنترنت  خدمة 
معامالتهم.  تسهل  التي  الرقمية  الخدمات  من  بباقة 
وقد قام قطاع اتصاالت المؤسسة والتنمية المستدامة 
االنترنت  لخدمة  والتسويقية  الترويجية  الحملة  بإطالق 
والموقع  الفروع  تشمل  قنوات  عدة  خالل  من  البنكي 
االجتماعي،  التواصل  ووسائل  للبنك  اإللكتروني 
رمضان،  شهر  خالل  التلفزيونية  اإلعالنات  إلى  باإلضافة 
إرسال  طريق  عن  وأيًضا  التقليدية،  التسويق  ووسائل 

رسائل قصيرة للعمالء عن الخدمة الجديدة. 

المؤسسة  اتصاالت  قطاع  أطلق  ذلك  مع  بالتوازي 
والتنمية المستدامة عدًدا من الحمالت لتسليط الضوء 
بواسطة  اإللكترونية  المدفوعات  خدمة  إطالق  على 
الجاري،  »أرسنال«  وحساب  السريع  االستجابة  رمز 
كاش«  »قاهرة  لمحفظة  الترويج  إلى  باإلضافة 
ذلك  وراء  من  القطاع  يهدف  حيث  الجديد،  بشكلها 
للعمالء  تقدمها  التي  والخدمات  المنتجات  تعزيز  إلى 

احتياجاتهم.  يخدم  بما  استخدامها  على  وتشجعيهم 

صعيد  على  إنجازات  عدة  تحقيق   2019 عام  شهد  وقد 
القاهرة  بنك  أطلق  فقد  الرقمية،  التسويق  حمالت 
التي  الرقمية  والمنافسات  الحمالت  من  العديد 

التوجه  إطار  في  القاهرة  بنك  يتبناها  التي  البيئة 
البنك  واصل  كما  البيئية.  االستدامة  تعزيز  نحو  العالمي 
الرقمية  الحلول  وتبني  الرقمي  التحول  مبادرة  تنفيذ 
يقدمها  التي  والمنتجات  التشغيلي  الصعيد  على 
للبيئية.  لعمالئه، إلى جانب توظيف الممارسات الصديقة 

التنمية المستدامة*
المحيطة  المجتمعات  تطوير  على  القاهرة  بنك  يحرص 
بعقد  الهدف  هذا  تحقيق  سبيل  في  ويقوم  بأعماله 
مختلف  مع  المبادرات  وإطالق  المتنوعة  الشراكات 
احتياجات  تلبية  في  للمساهمة  االقتصادية  القطاعات 

الممكن.  قدر  المجتمعات  تلك 
تمكين  	 إلى  القاهرة  بنك  سعى  التعليم:  دعم 

الشباب المصري من خالل إطالق برنامج محو األمية 
المالية »مش مجرد فلوس«، وذلك بدعم من البنك 
تلك  لطالب  البرنامج  ويوفر  المصري.  المركزي 
والمهارة  المعرفة  حول  تدريبية  جلسات  المدارس 
المصري،  المصرفي  المعهد  خالل  من  المالية 
وتعليمية  ترفيهية  مسابقات  تنظيم  إلى  باإلضافة 
حيث  القاهرة،  لبنك  التجارية  العالمة  لدعم  للطالب 
تحمل  هدايا  بينها  من  جوائز،  على  الفائزون  يحصل 
مدفوعة  وبطاقات  القدم،  لكرة  أرسنال  نادي  شعار 

اإلنجليزي.  النادي  مسبًقا، ورحالت لحضور مباريات 

دعم المجتمعات المحيطة: قدم بنك القاهرة رعايته  	
وذلك  النيل  لجامعة  التابع  للتصدير«  التميز  »مركز  لـ 
»مجلس  مع  بالتعاون  النيل«  »رواد  مبادرة  ضمن 
التميز للتصدير«. ويهدف البنك من وراء تلك الشراكة 
للمشروعات  والمالي  الفني  الدعم  تقديم  إلى 
الحلول  بأحدث  وتزويدهم  األعمال،  ورواد  الصغيرة 
إلى  الوصول  لتحسين  القدرات  وبناء  التكنولوجية 
من  العديد  برعاية  البنك  قام  كما  الدولية.  األسواق 
للحرف  معارض  ذلك  في  بما  المجتمعية  الفعاليات 

اليدوية دعًما للصناع والحرفيين المصريين.

مركز  	 أول  بافتتاح  القاهرة  بنك  قام  االقتصاد:  دعم 
عام  نوفمبر  في  مصر  بصعيد  أعمال  تطوير  خدمات 
األعمال،  ورواد  الشركات  ودعم  تشجيع  أجل  من   2019
مع  الجهود  تنسيق  إلى  المراكز  هذه  تهدف  حيث 
وتعزيز  االقتصاد  لدعم  للبنك  االقتصاديين  الشركاء 
إلى  باإلضافة  المصرية.  للشركات  التنافسية  القدرات 
تطوير  خدمات  مراكز  أربعة  بتدشين  البنك  قام  ذلك، 
أعمال أخرى في محافظات الصعيد، وهو ما أثمر عن 
في  والمتوسط  الصغيرة  الشركات  أنشطة  توسيع 
مصر، علًما بأن البنك يعتزم مواصلة افتتاح المزيد من 
الفروع خالل الفترة المقبلة، فضاًل عن توسيع انتشاره 
في المناطق االستراتيجية لألعمال بجميع ربوع مصر 

خالل عام 2020.

استراتيجية متكاملة للتسويق 
قام قطاع اتصاالت المؤسسة والتنمية المستدامة  بإطالق 
التسويقية  خطته  لتعزيز  الهادفة  المبادرات  من  العديد 

التي  المصرفية  التجزئة  لمنتجات  الترويج  تستهدف 
قنوات  على  حضوره  تعزيز  مع  لعمالئه  البنك  يقدمها 
قاعدة  تنمية  إلى  سعًيا  وذلك  االجتماعي،  التواصل 
العمالء ورفع الوعي بعالمته التجارية. وقد تحقق هذا 
الهدف بفضل إعادة تأسيس قطاع اتصاالت المؤسسة 
منصة  باعتباره   2018 عام  خالل  المستدامة  والتنمية 
مما  الجوانب،  متعددة  متكاملة  واتصاالت  تسويق 
المصرفية.  الساحة  البنك على  ترسيخ عالمة  أثمر عن 

تعزيز المردود اإليجابــي للموظفين 
المستدامة  والتنمية  المؤسسة  اتصاالت  قطاع  عكف 
بين  الداخلي  التواصل  قنوات  تعزيز  على   2019 عام  طوال 
مسئولياته  أبرز  تشمل  حيث  القاهرة،  ببنك  العمل  فريق 
إطالع الموظفين على المنتجات والخدمات الجديدة والمزايا 
واإلنجازات،  بالمبادرات  وتعريفهم  للعمالء  المقدمة 
باإلضافة إلى التأكد من إيصال الرسائل الموجهة من إدارة 

البنك لفريق العمل بشكل واضح وفوري. 

العمل  فريق  بجهود   2019 عام  خالل  البنك  احتفى  وقد 
التجارية،  العالمة  تجديد  عملية  في  البارزة  وإسهاماتهم 
إطالق  تم فيها  البنك  داخل  احتفالية جرت  وذلك من خالل 
هادئة  اجتماعية  أجواء  وسط  الجديدة  التجارية  العالمة 
ومميزة. ركز قطاع اتصاالت المؤسسة والتنمية المستدامة 
على التفاعل مع الموظفين من خالل إصدار نشرة إعالمية 
داخلية تغطي أخبار البنك على الصعيدين الداخلي والخارجي 
ويتم توزيعها كل ثالثة شهور عبر قنوات التوصل الرقمي 
بما يتماشى مع سياسات البنك الصديقة للبيئة والتي تحث 

على خفض المنشورات المطبوعة. 

من ناحية أخرى، أطلق البنك مبادرة لمكافأة الموظفين 
داخل  وكفاءة  جدارة  وأثبتوا  مميًزا  أداًء  حققوا  ممن 
رحلة  منحهم  خالل  من  وذلك  المتنوعة،  البنك  إدارات 
أرسنال  فريق  مباريات  إحدى  لحضور  لندن  مدينة  إلى 

السفر واإلقامة.  تكاليف  القديم، مع تحمل كافة  لكرة 

خلق قيمة مســتدامة 
لتحقيق  قصوى  أهمية  إعطاء  على  القاهرة  بنك  يعمل 
تعظيم  جانب  إلى  التشغيلية  عملياته  في  االستدامة 
من  وذلك  بها،  يعمل  التي  للمجتمعات  اإليجابي  المردود 
ومبادرات  اليومية  التشغيلية  العمليات  بين  الربط  خالل 
االستدامة لضمان التطبيق الفعال لمعايير تلك المبادرات 
اتصاالت  قطاع  ويقوم  والقطاعات.  اإلدارات  كافة  عبر 
استراتيجية  إطار  في  المستدامة  والتنمية  المؤسسة 
االستدامة بصياغة آليات إعداد ورفع التقارير المالية وفق 
إصدار  ذلك  يشمل  حيث  الدولية،  االستدامة  معايير  أعلى 
تقرير سنوي حول التقدم المحزر في تنفيذ مبادئ االتفاق 
برامج  دعم  القطاع  واصل  كما  المتحدة.  لألمم  العالمي 
لخلق  سعًيا   ،2019 عام  طوال  والبيئية  االجتماعية  التنمية 

قيمة مستدامة لكل أطياف المجتمع. 

الحفــاظ على البيئية 
المستدامة  والتنمية  المؤسسة  اتصاالت  قطاع  حرص 
طوال عام 2019 على دعم االلتزام بمبادرات الحفاظ على 

التواصل  استراتيجية  تنفيذ  على  ركز  حيث  المتكاملة، 
مع  بالتوازي  العالقة،  ذات  الجهات  مختلف  مع  والتفاعل 
إطالق العديد من الحمالت االستباقية عبر مختلف القنوات 
لتلبية  سعًيا  القاهرة  البنك  عمالء  مع  التفاعل  جانب  إلى 

مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية. 

الشراكة مع نادي أرسنال اإلنجليزي:
نادي  مع  سنوات   3 مدتها  اتفاقية  القاهرة  بنك  وقع 
بموجبها  أصبح   2018 عام  القدم  لكرة  اإلنجليزي  أرسنال 
الشراكة  أثمرت  وقد  مصر.  في  للنادي  الرسمي  الشريك 
عن إصدار البنك مجموعة مبتكرة من الحمالت والمنتجات 
التي تشمل بطاقات ائتمانية وبطاقات خصم مباشر تحمل 
من  العمالء  منح  جانب  إلى  مًعا،  والنادي  البنك  اسم 
من  المميزات،  من  واسعة  مجموعة  النادي  مشجعي 
للفريق  مباريات  ست  لحضور  تذكرة   72 توفير  بينها 
للبنك،  لوالئهم  تقديًرا  العمالء  لكبار  مخصصة  اإلنجليزي 

وأيًضا ألعضاء فريق العمل ممن حققًوا أداًء مميًزا. 

أرسنال  نادي  مع  المتواصلة  الشراكة  هذه  البنك  ويعتبر 
الدائمين  لعمالئه  الشكر  وتقديم  لمكافأة  فرصة  بمثابة 
العبي  لقاء  فرصة  بمنحهم  وذلك  البنك،  عمل  وفريق 
وغيرها  العبيه  وأشهر  اإلنجليزي  للنادي  األول  الفريق 
المؤسسة  واتصاالت  التسويق  فريق  ويقوم  المزايا.  من 
النادي  والعبي  البنك  عمالء  بين  اللقاءات  هذه  بتوظيف 
االستفادة  جانب  إلى  التسويقية،  الحمالت  إطالق  في 
منها في خلق محتوى على مواقع التواصل االجتماعي 
من  وغيرهم  النادي  مشجعي  منح  عن  فضاًل  للبنك، 
محبي كرة القدم في مصر فرصة التفاعل مع الالعبين. 

النادي اإلنجليزي وما تبعها من  وقد أثمرت الشراكة مع 
في  البنك  مكانة  ترسيخ  عن  متنوعة  تسويقية  حمالت 
بين  والحماسة  األلفة  من  جو  وخلق  المصرفية  الساحة 

مشجعي أرسنال في مصر. 

المستدامة  والتنمية  المؤسسة  اتصاالت  قطاع  قام  كما 
في  البنك  لعمالء  مخصصة  تسويقية  حملة  بإطالق 
وذلك   ،2019 وفبراير   2018 أكتوبر  شهري  بين  ما  الفترة 
تيتانيوم  )أرسنال  بطاقات  إصدار  على  العمالء  لتشجيع 
تحمل  التي  مقدًما(  المدفوعة  وأرسنال  االئتمانية 
أكثر  البطاقات  هذ  وتمنح  مًعا.  والنادي  البنك  شعاري 
مدفوعة  برحلة  الفوز  فرص  لها  استخداًما  العمالء 
نادي  مباريات  إحدى  لحضور  ولمرافقيهم  لهم  التكاليف 
أرسنال على ملعب اإلمارات في لندن. كما شهدت نفس 
الجارية  للحسابات  ترويجية  لحملة  البنك  إطالق  الفترة 

وحسابات االدخار التي تحمل شعار أرسنال. 

تنشيط صيف 2019
من  واحدة  الصيفي  الموسم  خالل  القاهرة  بنك  أطلق 
الحمالت الترويجية والتسويقية األكثر فاعلية في منطقة 
المستهدفة  الشريحة  لتعريف  وذلك  الشمالي،  الساحل 
حملة  خالل  من  البنك  وخدمات  بمنتجات  العمالء  من 
تم  وقد  مميزة.  ترفيهية  أجواء  وسط  متطورة  ترويجية 

* الستعراض مبادرات البنك في مجال التنمية المستدامة، يرجى االطالع على الجزء الخاص باالستدامة والمسئولية االجتماعية للشركات ضمن هذا التقرير.
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استقطاب  تستهدف  التي  التسويقية،  الحملة  إطالق 
عمالء الشريحة المستهدفة وتعزيز والء العمالء الحاليين، 
من خالل رعاية ثالث من أبرز القرى السياحية في الساحل 
الشمالي هي الفيستا، وبيانكي، وهاسيندا، وهو ما أثمر 
التجارية.  بعالمته  الوعي  وتعزيز  البنك  مكانة  ترسيخ  عن 
باستضافة  البنك  قام  الثالث،  للقرى  رعايته  إطار  وفي 
على  الرياضية  والمنافسات  الفعاليات  من  عدد  وتنظيم 
الثالث، باإلضافة إلى منح هدايا  شواطئ القرى السياحية 
عن  فضاًل  القاهرة  لبنك  التجارية  العالمة  شعار  تحمل 
مع  للتفاعل  الشاطئية  المقصورات  من  مجموعة  إقامة 
الحملة  شملت  كما  والمحتملين.  الحاليين  العمالء 
في  تنس«  »البادل  لرياضة  منافسة  تنظيم  التسويقية 
بينها  ومن  قيمة  هدايا  الفائزين  منح  مع  الفيستا  قرية 
فرصة  وأيًضا  أرسنال  نادي  شعار  تحمل  رياضية  مالبس 

حضور إحدى مباريات النادي في لندن.

الحمالت اإلعالنية الخارجية
قام بنك القاهرة بتكثيف الحمالت اإلعالنية الخارجية خالل 
وعي  تعزيز  على  كبير  بشكل  انعكس  ما  وهو   2019 عام 
في  مكانته  وترسيخ  للبنك  التجارية  بالعالمة  العمالء 
المحتوى  تحديث  الحمالت  شملت  وقد  المصرفي.  القطاع 
الكبيرة،  اإلعالنية  اللوحات  على  المنتشرة  اإلعالني 
باإلضافة  الشوارع،  وأعمدة  الضخمة،  الرقمية  والشاشات 
الجيزة والقاهرة  إلى تعليق الفتات إعالنية عبر محافظات 

الكبرى والمواقع البارزة على الطرق والمحاور الكبرى. 

التسويق الرقمي 
رقمية  تسويق  حملة   2019 عام  خالل  القاهرة  بنك  أطلق 
جهوده  إطار  في  التواصل  قنوات  مختلف  عبر  شاملة 
لرفع الوعي بعالمته التجارية بين العمالء، وهو ما تجلى 
للبنك  اإللكتروني  الموقع  بناء  إعادة  في  واضح  بشكل 
إجراء  العمالء  على  تسهل  جديدة  وهيئة  شكاًل  وإعطائه 
معامالتهم وتزوديهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها 

بما في ذلك نشر أخبار البنك وأحدث منتجاته وخدماته. 

أبرز  على  حساباته  بتأسيس   2019 يونيو  في  البنك  وقام 
فيسبوك،  بينها  ومن  االجتماعي  التواصل  منصات 
البنك  حضور  القى  حيث  إن،  ولينكد  ويوتيوب  وانستجرام، 
على مواقع اإلعالم االجتماعي تفاعاًل كبيًرا من المتابعين 
المتفاعلين مع  عدد  وقد وصل  حد سواء.  والعمالء على 
صفحة البنك على فيسبوك ما يزيد عن 519 ألف متفاعل، 
ألف  و56  تويتر،  موقع  على  متابع   6487 إلى  باإلضافة 
على  قوية  شهادة  في   )Linkedin( موقع  على  متابع 
القاهرة  بنك  ومكانة  التجارية  بالعالمة  الجمهور  وعي 
من  مجموعة  البنك  أطلق  كما  المصرفية.  الساحة  في 
والجمهور  العمالء  مع  التفاعلية  والمنشورات  الحمالت 
في  البنك  نجح  حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
عدد  وصل  بينما  شهر،  كل  ماليين   4 من  أكثر  استقطاب 
المتفاعلين بشكل مباشر عبر منصات التواصل أكثر من 3 
حملة  البنك  أطلق  التي  الحمالت  أبرز  ومن  شهرًيا.  آالف 
العمالء  وعي  لترسيخ  تهدف  التي  واكسب«  »خمن 
في  البنك  أطلقها  التي  بالمنتجات  والمحتملين  الحالين 

إطار تعاونه مع نادي أرسنال اإلنجليزي لكرة القدم. 

معرض الكتاب 
شهد عام 2019 مشاركة بنك القاهرة في معرض القاهرة 
اآللي  الصراف  ماكينات  من  عدد  ونشر  للكتاب  الدولي 
المعرض  زوار  لتعريف  وذلك  عمالء،  خدمة  ومقصورة 
بباقة الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، ومن بينها 
مقدًما.  المدفوعة  والبطاقات  كاش«  »قاهرة  محفظة 
أكثر من  اشتراك  التسويقية عن  البنك  أثمرت جهود  وقد 
جانب  إلى  كاش«،  »قاهرة  محفظة  في  جديد  عميل   1100

إصدار أكثر من 1500 بطاقة أرسنال المدفوعة مقدًما. 

حملــة بطاقــة بنــك القاهــرة االئتمانيــة 
للتقسيط

القاهرة  بنك  بطاقة  حملة   2019 مايو  في  البنك  أطلق 
االئتمانية للتقسيط التي تمكن أصاحبها من حجز اإلقامات 
باستخدام  والدفع  والتسوق  الطيران،  وتذاكر  الفندقية، 
أقساط  على  المشتريات  قيمة  ودفع  مصر،  خارج  البطاقة 
من  الحملة  تنفيذ  تم  وقد  فوائد.  دون  أشهر   6 إلى  تصل 
خالل المواد الدعائية التي توزع داخل فروع البنك، وشاشات 

ماكينات الصراف اآللي، ومواقع التواصل االجتماعي.

برنامج الخصومات
المستدامة  والتنمية  المؤسسة  اتصاالت  قطاع  أطلقت 
القاهرة،  بنك  بطاقات  ألصحاب  خصيًصا  مصمم  برنامًجا 
الخصومات  من  باقة  العمالء  لهؤالء  البنك  يقدم  حيث 
مصر.  أنحاء  بجميع  متجر   50 من  أكثر  في   %25 إلى  تصل 
وقد تم طرح البرنامج من خالل المواد الدعائية التي توزع 
اآللي،  الصراف  ماكينات  وشاشات  البنك،  فروع  داخل 

ومواقع التواصل االجتماعي.

حملة الفائزين بـ 3 مليون جنيه
المستدامة  والتنمية  المؤسسة  اتصاالت  قطاع  أطلق 
الجاري  الحساب  على  السحب  حملة   2019 سبتمبر  في 
الفوز  فرصة  الجارية  الحسابات  ألصحاب  وفرت  التي 
10 آالف  تبلغ قيمتها  العمالء بجائزة شهرية  لخمسة من 
جنيه  مليون  بقيمة  جوائز   3 عمالء   3 منح  مع  جنيه، 
وقد   .2020 يناير  في  الحملة  انتهاء  مع  الواحدة  للجائزة 
قنوات  عبر  إطالقها  بعد  كبيًرا  نجاًحا  الحملة  حققت 
التسويق الخاصة بالبنك، والتي شملت اإلعالنات الخارجية، 
والموقع  القصيرة،  والرسائل  الراديو،  وقنوات  والفروع، 
كما  االجتماعي.  التواصل  ومنصات  للبنك،  اإللكتروني 
من  كبيًرا  عدًدا  بالبنك  العمالء  خدمة  مركز  استقبل 
بخصوص  والمحتملين  الحاليين  العمالء  استفسارات 
عدد  وصل  بينما  فيها،  االشتراك  وكيفية  الحملة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الحملة  مع  المتفاعلين 

أكثر من 3.3 مليون متفاعل على موقع فيسبوك. 

خدمة ثروة لكبار العمالء 
»ثروة«  خدمة   2019 نوفمبر  في  القاهرة  بنك  أطلق 
المالية،  والمالءة  وأصحاب  العمالء  لكبار  المخصصة 
من  باقة  بتوفير  الخدمة  خالل  من  البنك  يقوم  حيث 
الشريحة  لهذه  خصيًصا  المصممة  والمنتجات  الخدمات 
والعروض  المزايا  من  بالعديد  وتزوديهم  العمالء  من 
ألي  »ثروة«  خدمة  وتتوفر  حياتهم.  أنماط  تناسب  التي 

عميل تبلغ قيمة ودائعه لدى البنك مليون جنيه مصري 
كبار  لشريحة  صالة  بتخصيص  البنك  قام  كما  أكثر،  أو 
يحقق  وبما  التامة  الخصوصية  لهم  توفر  العمالء 
على  ويقوم  وكفاءة.  بسرعة  واحتياجاتهم  مطالبهم 
إدارة  مسئولي  من  مجموعة  العمالء  كبار  خدمة 
بكافة  العمالء  تزويد  على  يعملون  ممن  العالقات 
الخدمات المالية، باإلضافة إلى توفير خدمة عمالء على 
كما  المالية.  المالءة  ذوي  من  للعمالء  الساعة  مدار 
الشخصية  المساعدة  خدمة  العمالء  لكبار  البنك  يوفر 
في  ومساعدتهم  للعمالء  اإلرشادات  بتقديم  المعنية 

المالية. إدارة شئونهم غير 

التطلعية  االستراتيجية 
النجاحات  على  البناء   2020 عام  خالل  القاهرة  بنك  يعتزم 
ترسيخ  أيًضا  شهد  الذي  السابق  العام  خالل  المحققة 
عمالئه،  وبين  المصرفية  الساحة  على  البنك  مكانة 
والحمالت  المبادرات  إطالق  مواصلة  مع  بالتوازي 
استراتيجيته  إطار  في  الجديدة  والفعاليات  والشراكات 
الهادفة للتواصل الفعال وتعزيز عالمته التجارية وصورته 
المقبلة  المرحلة  المصرفي. وخالل  القطاع  على مستوى 
المستدامة  والتنمية  المؤسسة  اتصاالت  سيركزقطاع 
خالل  من  البنك  وعالمة  وسمعة  قيمة  تعظيم  على 

التوجهات في عالم  أحدث  تواكب  تطبيق أساليب مبتكرة 
قاعدة  تنمية  على  التركيز  جانب  إلى  والتسويق،  المال 
وتزويدها  متنوعة  شرائح  إلى  وتقسيمها\  العمالء 

بالخدمات والمنتجات المصرفية التي تالئم احتياجاتها. 

المستدامة  والتنمية  المؤسسة  اتصاالت  فريق  ويضع 
وخدمات  منتجات  تصميم   2020 لعام  أهدافه  رأس  على 
يشهدها  التي  التغيرات  وتواكب  العمالء  لتوقعات  ترقى 
أنشطتها  تعديل  إلى  باإلضافة  المصرفي،  القطاع 
من  العالقة  ذات  األطراف  مصالح  يخدم  بما  التشغيلية 
والمجتمعات  والمساهمين  والموظفين  العمالء 
التسويق  أنشطة  تركيز  كذلك  الفريق  ويعتزم  المحيطة. 
مع  التفاعل  وتعزيز  واسعة  شرائح  إلى  الوصول  على 
قطاع  يتتطلع  كما  التواصل.  قنوات  مختلف  عبر  العمالء 
تدعيم  المستدامة  والتنمية  المؤسسة  اتصاالت 
ترسيخ مكانته  المستدامة مع  للتنمية  البنك  استراتيجية 

كمثال يحتذى به في القطاع المصرفي المصري.
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الموارد البشرية 

تحــرص مجموعــة المــوارد البشــرية ببنــك القاهــرة علــى تشــكيل فريــق عمــل يضــم مجموعــة 
مختــارة مــن أفضــل الكفــاءات، باإلضافــة إلــى خلــق بيئــة عمــل توفــر للموظفيــن فــرص تطويــر 
مختلــف مهاراتهــم، وبالتالــي تمكنهــم مــن المســاهمة فــي تحقيق أهــدف النمو االســتراتيجية 

للبنك.

تعكف مجموعة الموارد البشرية على بناء فريق عمل متنوع 
مبني على مبدأ تكافؤ الفرص والشمولية مع خلق بيئة عمل 
مميزة للفريق الذي يضم 8374 موظف، وذلك بالتوازي مع 
تحسين عمليات الموارد البشرية بما يعزز النمو االستراتيجي 
العمل من ذوي  بتنويع فريق  المجموعة  تلتزم  للينك. كما 
تجارب  البك، سعًيا إلثراء  إدارات  بجميع  والكفاءات  المواهب 

الموظفين الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية. 

وقد ركز البنك خالل عام 2019 على تطوير فريق العمل وتعزيز 
والسياسيات  اإلجراءات  تحسين  مواصلة  خالل  من  كفاءته 

ومختلف الممارسات المتبعة بمجموعة الموارد البشرية.

أبرز تطورات عام 2019
التطوير التنظيمي 

العاملة  البشرية  الطاقات  تنمية  على  القاهرة  بنك  يعمل 
بمختلف القطاعات واإلدارات بالشكل األمثل من خالل تعزيز 
قدرات الموظفين وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل موظف. 
وقد نجح البنك خالل عام 2019 في استكمال المرحلة األولى 
من »مصفوفة الكفاءات« والتي تشمل الكفاءات األساسية 
األداء«  إدارة  »نظام  استخدام  مواصلة  مع  وذلك  والقيادية، 
الذي يهدف إلى تسهيل وضمان إجراء تقييم عادل وواقعي 

ألداء أعضاء فريق العمل. 

بالتوازي مع ذلك واصلت مجموعة الموارد البشرية إجراءات 
المراجعة واالستعداد لتطبيق »النظام اآللي للموارد البشرية« 
بشكل شامل، وذلك ضمن جهود البنك المستمرة على صعيد 

التحول الرقمي. 

استقطاب المواهب
أحرز بنك القاهرة تقدم ملحوظ في تحسين إجراءات التوظيف 
الداخلي خالل عام 2019، حيث قامت اإلدارة بإطالق العديد من 
الحالية  البشرية  الموارد  توظيف  بهدف  والبرامج  المبادرات 
بالشكل األمثل وإتاحة فرص النمو لجميع أعضاء فريق العمل. 

لشغل  حالي  موظف   1540 لعدد  الداخلي  التعيين  تم  وقد 
مناصب أخرى داخل البنك بما يعادل 18.6% من إجمالي فريق 
العمل، والذين أتيحت لهم فرصة تطوير مسيرتهم المهنية 
بفضل اإلجراءات التي اتخذها البنك لتعزيز سياسة التوظيف 
الداخلي وتحقيق أقصى استفادة من موارده البشرية. كما 
تبذل إدارة البنك جهوًدا لتشجيع التوظيف الداخلي والتأكيد 
على ترقية الموظفين عن طريق برامج تطوير الفروع. كما 

حرصت مجموعة الموارد البشرية على تعزيز أنشطة التفاعل 
مع الموظفين بشكل عام، حيث شهد عام 2019 إطالق مبادرة 

جديدة تحت عنوان »إفطار مع رئيس مجلس اإلدارة«. 

ومواصلة  عملياته  هيكلة  إلعادة  البنك  جهود  إطار  وفي 
استقطاب المواهب وأصحاب الكفاءات من أجل تحقيق أهداف 
النمو االستراتيجي، قام البنك بإدخال العديد من التحسينات 
على إجراءات التوظيف الخارجي وإعادة صياغة طرق اإلختبار 
الخاصة بتقييم الخريجيين الجدد. كما قام البنك بإضافة 925 
موظًفا إلى فريق العمل خالل عام 2019 من بينهم 605 من 
مقابل   .%62 بمعدل  سنوي  نمو  محقًقا  الجدد،  الخريجين 

إجمالي 571 موظًفا جديًدا خالل عام 2018.

وقد قام البنك بإنشاء برنامج يستهدف الترقي السريع لمن 
هم ذوي الكفاءات المتميزة من الكوادر، إلى جانب التركيز 
على استخدام شبكات التواصل االجتماعي المهنية الستقطاب 
موظفين جدد، علًما بأن البنك حرص على إتاحة فرص عمل 

جديدة من خالل المشاركة في مختلف معارض التوظيف. 

المزايا والمكافآت
حقق فريق عمل بنك القاهرة أداًء مبهًرا خالل عام 2019 وهو 
ما أثمر عن زيادة الرواتب السنوية بنسبة تتراوح بين 8% و%20، 
العاملين  مكافأة  ضمان  على  اإلدارة  حرص  يعكس  فيما 
العام  خالل  البنك  واصل  كما  عادل.  بشكل  والموظفين 
جانب  إلى  الجدد  والموظفين  الشابة  المواهب  استقطاب 
توفير مكافآت ومزايا  والكوادر عن طريق  الكفاءات  أصحاب 
للسوق  الشامل  االستطالع  لنتائج  استناًدا  وذلك  تنافسية، 
المصرفي الذي تم إجراؤه خالل عام 2018. وقد قامت اإلدارة 
المقدمة  والمزايا  التسهيالت  باقة  وتعديل  بتحديث  كذلك 
لفريق العمل مثل القروض والبطاقات االئتمانية، باإلضافة إلى 
العمل على تحسين البدالت للمناطق البعيدة عبر زيادة بدل 

اإلقامة الممنوح لهم بنسبة %22. 

لجميع  الطبي  التأمين  خدمات  بتوفير  البنك  يلتزم  كما 
التي  المزايا  أبرز  أحد  باعتبارها  أسرهم  وأفراد  الموظفين 
يستفيد منها فريق العمل، علًما بأن البنك نجح في تعزيز تلك 
الخدمات منذ تأسيس اللجنة الطبية في عام 2018. وفي عام 
المخصصة  الطبية  الخدمات  ميزانية  بزيادة  البنك  قام   ،2019
للموظفين بنسبة 29% مقارًنة بعام 2018، في حين تم زيادة 
ألسر  الموجهة  الطبية  للخدمات  المخصصة  الميزانية 
الموظفين بنسبة 30%. كما شهد عام 2019 توسع البنك بمظلة 
خدمات الرعاية الصحية ألعضاء فريق العمل وتطوير برنامج 

رعاية صحية متخصص ألعضاء اإلدارة العليا. 

التدريب
تحفز  فعالة  عمل  بيئة  خلق  على  القاهرة  بنك  يحرص 
أدائهم  تعزيز  في  وتساهم  والعاملين  الموظفين 
بالبنك،  المهنية  تطلعاتهم  تحقيق  جانب  إلى  الوظيفي 
التدريبية  البرامج  من  بالعديد  تزويدهم  طريق  عن  وذلك 
ومن  خبراتهم.  وتنمية  مهاراتهم  لتطوير  المخصصة 
لموظفي  األداء«  إدارة  »نظام  برنامج  يتيح  آخر  جانب 
على  لديهم  القوة  نقاط  على  التعرف  إمكانية  البنك 
من  به  يحظون  ما  توظيف  كيفية  ومعرفة  العام  مدار 
تحديد  جانب  إلى  أهدافهم،  تحقيق  وخبرات في  مهارات 
بما  تطويرها  على  للعمل  مهارات  من  إليه  يفتقرون  ما 

يتماشى مع أهداف كل إدارة. 

فريق  بتزويد  القاهرة  بنك  يلتزم  الخلفية  هذه  وعلى 
تعزيز  إلى  الرامية  التدريبية  الدورات  بمختلف  العمل 
الشخصية  المهارات  من  وغيرها  التواصل  مهارات 
برامج  ميزانية  بزيادة  البنك  قام  واإلنتاجية. كما  والتقنية 
 180 التدريب  بذلك عدد ساعات  ليبلغ   %169 بنسبة  التدريب 
ألف ساعة خالل عام 2019 بزيادة سنوية قدرها 20% مقابل 
150,4 ألف ساعة تقريًبا خالل عام 2018. كما نجح البنك في 
فرصة  ألف   24 لتبلغ   %18 بنسبة  التدريبية  الفرص  زيادة 

تدريب مقابل 20,4 ألف فرصة خالل العام السابق. 

البرامج  موائمة  على  البشرية  الموارد  مجموعة  وتحرص 
التدريبية المتاحة لفريق العمل مع أفضل المعايير الدولية 
الطاقات  وتنمية  تطوير  مجال  في  عليها  المتعارف 
المجموعة  قامت  كما  المصرفي.  بالقطاع  البشرية 
 ،2019 عام  خالل  التدريبية  للبرامج  جديدة  سياسة  بتطبيق 
التدريبة عبر اإلنترنت لضمان  البرامج  باإلضافة إلى إطالق 

تدريب أكبر عدد من الموظفين المستهدفين. 

االســتراتيجية التطلعية
سياسات  إنجاح  بأن  راسخة  قناعة  القاهرة  بنك  يملك 
التطوير  يتطلب  البشرية  الموارد  وممارسات  وأنظمة 
الدائم والمستمر لمهارات الموظفين وتوظيف أحدث ما 
باعتبارهما  المصرفية  الخدمات  تكنولوجيا  إليه  وصلت 
التنظيمي  اإلصالح  تحقيق  في  محوريين  عنصرين 
يعتزم  ولذلك  للبنك.  الشامل  األداء  وتعزيز  المستهدف 
وبناء  التدريبية  البرامج  في  االستثمار  مواصلة  البنك 
العليا  اإلدارة  بين  نجاح  وإحداث شراكة  الموظفين  قدرات 
ومختلف اإلدارات التابعة من أجل تعزيز أداء البنك وإحراز 

المنشود.  التقدم 

 %62
معدل زيادة التوظيف 

السنوي 

 8,374
إجمالي عدد الموظفين

 %18
معدل نمو البرامج 

التدريبية 

 %18.6
نسبة الزيادة في 

إجمالي فرص 
التوظيف الداخلي

بنك  يؤمن 
بأن  القاهرة 

االستثمار 
في  المستمر 

بفريق  االرتقاء 
وتطوير  العمل 

المنظومة 
هو  التكنولوجية 

األساسية  الركيزة 
النمو لتحقيق 
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تكنولوجيا المعلومات 

تتولــى مجموعــة تكنولوجيــا المعلومــات ببنــك القاهــرة قيــادة دفــة تحــول البنــك نحو مســتقبل 
الصناعــة المصرفيــة عبــر تقديــم المنتجــات والحلــول الرقميــة التــي تميــز البنــك وســط ســاحة 

تحتدم فيها المنافسة وترسخ ريادته في تقديم والحلول والمنتجات البنكية

التحتية  البنية  في  باالستثمار  القاهرة  بنك  بادر 
لقدرات  المتواصل  التحديث  على  والعمل  التكنولوجية 
تكنولوجيا المعلومات، وذلك انطالًقا من إدراكه بأهمية 
تقوم  وشاملة  فعالة  رقمية  خدمات  منظومة  بناء 
خصيًصا  المصممة  والمنتجات  بالحلول  العمالء  بتزويد 
تحول  ضوء  في  ذلك  ويأتي  احتياجاتهم.  لتلبية 
وتعزيز  الرقمية  الحلول  تبني  نحو  المالية  المنظومة 
على  المنافسة  احتدام  إلى  باإلضافة  المالي،  الشمول 
ساحة حلول المدفوعات الرقمية التي توفرها مجموعة 
فضاًل  وأمازون  وجوجل  آبل  مثل  العالمية  الشركات  من 
النشأة  حديثة  المالية  الخدمات  تكنولوجيا  شركات  عن 

المحلي.  السوق  في 

يتبناها  التي  المعلومات  تكنولوجيا  استراتيجية  وتتبلور 
تقديم  من  البنك  تمكن  منظومة  إنشاء  في  البنك 
بالبنية  ودمجها  الجديدة  الرقمية  والمنتجات  الخدمات 
تكنولوجيات  مجموعة  تركز  كما  بكفاءة.  التكنولوجية 
الالزمة  التكنولوجية  األسس  تعزيز  على  المعلومات 
لقيادة دفة التحول بأنشطة البنك، من خالل تعزيز القدرة 
على ابتكار المنتجات، وإثراء تجربة العمالء بما يجعل من 
بنك القاهرة الوجهة المفضلة لعمالئه، وتوفير المنتجات 
من  مكان  أي  في  بسرعة  العمالء  احتياجات  تلبي  التي 
العمليات  تعزيز  إلى  باإلضافة  البيانات،  تحليل  خالل 
التشغيلية وزيادة اإلنتاجية، وإدخال التحديثات والتحسينات 
المعلومات.  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  على  المستمرة 
تكنولوجيا  أمن  تحسين  إلى  االستراتيجية  تهدف  كما 
المعلومات،  تكنولوجيا  جودة  ومراقبة  المعلومات، 
بما  المجموعة  عمل  فريق  مهارات  تطوير  إلى  باإلضافة 
يمكنهم من تحقيق أداء متميز وتوظيف أحدث ما وصلت 
التخطيط  طريق  عن  المصرفية  التكنولوجيا  إليه 

الحوكمة.  المعلومات وأطر  لتكنولوجيا  االستراتيجي 

أبرز مستجدات عام 2019
تكنولوجيا  مجموعة  هيكلة  إعادة  على  البنك  عكف 
المعلومات على مدار العامين الماضيين في إطار عملية 
تحقيق  من  البنك  تمكين  إلى  تهدف  مستمرة  تحديث 
أهدافه االستراتيجية، من خالل استحداث منظومة خدمات 
والتخطيط  االستراتيجيات  وضع  جوانبها  تشمل  متطورة 
الجودة.  وتعزيز  العمليات  بإدارة  مروًرا  والتنفيذ،  والتطوير 
تكنولوجيا  مجموعة  عمل  فريق  أعضاء  عدد  ارتفع  وقد 
المعلومات إلى 165 موظًفا خالل عام 2019 من بينهم 45 
متخصًصا في عدد من األنشطة التي تم تأسيسها مؤخًرا 
اإلدارة  و«خدمات  المشروعات«  »تخطيط  بينها  ومن 

يقوم  ذلك  إلى  باإلضافة  البيانات«.  و«تخطيط  الرقمية« 
تنفيذ  الحالي في  الفريق  قدرات  بدعم  الجدد  الموظفون 
الحوكمة  تشمل  التي  الحالية  األنشطة  وتعزيز 
البنكية،  الحلول  وتطوير  األعمال،  وأنظمة  واالستراتيجية، 
العمليات،  وإدارة  المعلومات،  تكنولوجيا  خدمات  وتوفير 
عمل  لفريق  البنك  وفر  وقد  التكنولوجية.  واألنظمة 
المجموعة دورات تدريبية وفق أعلى المعايير بلغ إجمالي 
مدتها 2000 ساعة، وهو ما انعكس في بذل الفريق جهوًدا 
منصات  يوفر  بما  للبنك  التقنية  النظم  لتحديث  ضخمة 
لتزويد  سعًيا  الكفاءة،  ومرتفعة  مستقرة  تشغيلية  عمل 
بما  الجودة،  فائقة  البنكية  والخدمات  بالمنتجات  العمالء 
المدفوعات،  وخدمات  الجديدة  الرقمية  الحلول  ذلك  في 
كما  االبتكارات.  من  وغيرها  المالي  الشمول  ومبادرات 
يوفر موظفو المجموعة الدعم الالزم الفتتاح فروع جديدة 

مع االمتثال بالمتطلبات التنظيمية. 

وقد قامت المجموعة في عام 2019 بإنشاء قدرات تخطيط 
المشروعات، إلى جانب بناء األساسات التكنولوجية الالزمة 
والهاتف  االنترنت  عبر  المصرفية  الخدمات  لتقديم 
المحمول مع إرساء القواعد الخاصة بتعزيز تجربة الخدمات 
بتجديد  البنك  قام  وقد  للعمالء.  الموحدة  اإللكترونية 
إلى  باإلضافة  كاش(  )قاهرة  الذكية  المحفظة  تطبيق 
وبواسطة  ميزة  بطاقات  عبر  المدفوعات  خدمات  إطالق 
بدعم  المجموعة  قامت  كما   .QR السريع  االستجابة  كود 
افتتاح 13 فرع جديد وتوسيع نطاق شبكة ماكينات الصراف 
 .2018 671 في عام  1020 ماكينة مقابل  ليبلغ عددها  اآللي 
 enterprise« وقد أثمر تنفيذ وتشغيل نظام تنظيم العمل
تبني  تسريع  عن  األعمال  عمليات  وإدارة   »service bus
وجعلها  البنك  داخل  األعمال  إدارة  في  الرقمية  الحلول 
أكثر كفاءة وفاعلية، باإلضافة إلى تعزيز قدرة البنك على 
بالمنتجات  وتزوديها  متعددة  شرائح  إلى  العمالء  تقسيم 
المجموعة  ركزت  كما  احتياجاتها.  تالئم  التي  والخدمات 
أمن  تعزيز  استراتيجية  على  خاص  بشكل  جهودها 
قدرات  وصقل  الجودة،  وضمان  المعلومات،  تكنولوجيا 
أهدافه  تحقيق  من  البنك  تمكين  وبالتالي  العمل،  فريق 
إليه  وصلت  ما  أحدث  تبني  طريق  عن  االستراتيجية 
االستراتيجي  والتخطيط  المصرفية،  الخدمات  تكنولوجيا 

لتكنولوجيا المعلومات وأطر الحوكمة. 

»الشبكة  المعلومات  تكنولوجيا  مجموعة  أنشأت  وقد 
الحلول  استخدام  من  العمالء  تمكين  بهدف  الرقمية« 
تشغيلي  نموذج  تبني  طريق  عن  الرقمية  والمنتجات 
التكنولوجية  البرامج  العديد من  بالكفاءة وتوظيف  يتميز 

الضخمة«،  و«البيانات  التطوير«،  »عمليات  مثل  األساسية 
و«التحليل   ،»)RPA( آلي  بشكل  األعمال  عمليات  و«تنفيذ 
المتقدم« وغيرها من البرامج. وعلى صعيد البنية التحتية 
تحديث  من  االنتهاء  في  المجموعة  نجحت  التكنولوجية، 
الخوادم التي تعمل بنظامي يونيكس وانتل وهو ما أثمر 
استئناف  والقدرة على  الخوادم،  االستفادة من  تعزيز  عن 
االستيعابية  الطاقة  وزيادة  الطوارئ،  حاالت  في  العمل 
لتخزين البيانات. بالتوازي مع ذلك، قام البنك بتحديث أدوات 
جميع  بين  تربط  التي  للشبكة  التحتية  والبنية  االتصال 
إلجراء  الالزمة  باألدوات  تزويدها  تم  حيث  البنك،  فروع 
في  المجموعة  بدأت  كما  والصورة.  بالصوت  مقابالت 
التمويل  ومنتجات  خدمات  على  الرقمي  الطابع  إضفاء 

متناهي الصغر وإقامة فروع رقمية للبنك. 

التطلعية االستراتيجية 
إلعداد  ماكينزي  شركة  بتعيين  القاهرة  بنك  قام 
المرحلة  البنك خالل  التي سيتبناها  الرقمية  االستراتيجية 
المعلومات  تكنولوجيا  مجموعة  تتولى  والتي  المقبلة، 
المعلومات  تكنولوجيا  منصات  وتعتبر  محاورها.  تنفيذ 
الرئيسية  المقومات  أحد  والخدمات  المنتجات  واستحداث 
في تحقيق استراتيجية النمو على المدى الطويل، وخاصًة 
في ضوء تركيز البنك على تلبية احتياجات العمالء وتقديم 

المنتجات التي ترقى لتوقعاتهم. 

لتحقيق  جهودها  في  قدًما  المضي  المجموعة  وتعتزم 
أهداف استراتيجية البنك في مجال تكنولوجيا المعلومات 
الخدمات  نحو  الكبير  التحول  من  استفادة  أقصى  وتحقيق 
المصرفية الرقمية، باإلضافة إلى إطالق مشروعات البيانات 
الضخمة ومشروعات تحليل البيانات خالل عام 2020، فضاًل عن 
تكنولوجيا  استخدام  خالل  من  التشغيلية  الكفاءة  تعزيز 
النظام  بتشغيل  المجموعة  ستقوم  كما  اآللي.  التشغيل 
المشروعات  قطاع  مع  بالتعاون  للبنك  الجديد  الرئيسي 

والتطوير وإعادة الهيكلة. 

كما تعتزم المجموعة إطالق برنامج إلدارة خدمة تكنولوجيا 
خالل  من  المقبل  العام  خالل  التميز  وتحقيق  المعلومات 
استخدام  إلى  باإلضافة   ،»Agile« التطوير  برنامج  تطبيق 
تكنولوجيا التطوير المستمرة والتكامل المستمر )CI/CD( و 
تكنولوجيا  مجموعة  تبدأ  أن  المقرر  ومن   .DevOps
المعلومات ببحث ودارسة تقنية Blockchain والدخول في 
شراكات مع الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الخدمات 
طريق  عن  الدفع  بحلول  العمالء  تزويد  أجل  من  المالية 
للتواصل،   »Chat bot« وخدمة  الذاتية،  والخدمات  الهاتف، 

وتحليل البيانات. 

استراتيجية  تتبلور 
تكنولوجيا 

المعلومات التي 
يتبناها البنك في 

إنشاء منظومة 
تمكن البنك من 
تقديم الخدمات 

والمنتجات 
الرقمية الجديدة 
بالبنية  ودمجها 

التكنولوجية 
بكفاءة
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الشئون القانونية

يتمتــع بنــك القاهــرة بــإدارة فعالــة وقويــة للشــئون القانونيــة يتمثــل دورهــا فــي تزويــد البنــك 
بالمقومــات التــي تحافــظ علــى ريادتــه فــي القطــاع المصرفــي وتوفــر فــي الوقــت ذاتــه الحمايــة 

للبنك وجميع األطراف ذات العالقة.

الرئيسي  المصدر  القانونية  الشئون  إدارة  تمثل 
في  أساسًيا  وركًنا  والتنظيمية  القانونية  للتوجيهات 
توفر  حيث  البنك،  يتبناها  التي  والتطور  التوسع  خطط 
اإلدارة ما يلزم من دعم قانوني على أيدي فريق مكون 
الكوادر  أكفأ  من  إدارى  مسئول   77 و  محام   110 من 
المصري،  المصرفي  القطاع  في  المتخصصة  القانونية 
أجل  من  فقط  ليس  للبنك  العون  تقديم  يتولون  حيث 
استراتيجية  لدعم  أيضا  ولكن  القانونية،  بالتزاماته  الوفاء 
ذلك،  على  عالوة  تحقيقها.  إلى  يتطلع  التي  التحول 
وكافة  التنفيذية،  لإلدارة  القانونية  الشئون  إدارة  تقدم 
الدقيقة  القانونية  االستشارات  وفروعه؛  البنك  إدارات 
في  والتوجيهات  والتشريعات  للقوانين  وفًقا  والفورية 
تشمل  قسم   12 عبر  وذلك  بها،  يعمل  التي  الدول 
والفتاوى،  والتحقيقات،  والحجوز،  والتنفيذ،  المرافعة، 
والدعم   ، األصول  وتسجيل  والتركات،  والضرائب  والعقود، 
المتوسطة  والقروض  العقاري  للتمويل  القانوني 
الدولية  القانونية  والشئون  الفني،  والمكتب  والصغيرة، 

اإلدارية. والسكرتارية 

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

بأعمالهم. تتصل  التي  والتنظيمية  القانونية 

أبرز تطورات عام 2019
نجحت إدارة الشئون القانونية في مباشرة كافة المنازعات 
تشغل  كانت  مديونيات  وتسوية  بالبنك،  المتعلقة 
األخرى  المهام  أداء  عن  فضاًل   ، لسنوات  المحفظة 
حيث   ،  2019 عام  خالل  واقتدار  باحترافية  إليها  المسندة 
لعبت اإلدارة دوًرا فاعاًل ونشًطا على مدار العام في تنفيذ 

هيكلة  بإعادة  البنك  يتبناها  التي  التحول  استراتيجية 
مجموعة الشئون القانونية بإنشاء إدارات تظهر ألول مرة 
للشئون  العامة  واإلدارة  للمجموعة  الفني  المكتب  مثل 
القانونية الدولية لمجابهة احتياجات البنك المتزايدة لهذا 
التزام  من  التأكد  إلى  باإلضافة  القانوني  الدعم  من  النوع 
باإلجراءات  البنك  مستوى  على  واإلدارات  األقسام  جميع 

الداخلية والقواعد التنظيمية الخارجية.

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

نحو كتابة فصل جديد في قصة التحول التي يسطرها.

تتطلع إدارة الشئون القانونية إلى 
مواصلة دورها االستراتيجي في 
تقديم كافة سبل الدعم الالزمة 

لتنفيذ البنك استراتيجيته نحو 
التحول الرقمي، وذلك عبر تسهيل 

وصياغة األطر القانونية والتنظيمية 
المتصلة بها
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المشروعات والتطوير 
وإعادة الهيكلة 
حثيثة  جهوًدا  العالم  حول  والشركات  المؤسسات  تبذل 
أجل  والتطوير من  المشروعات  إدارة  لبناء وتطوير قدرات 
تعزيز قدرتها على مواكبة التغيرات التي تطرأ على بيئة 
األعمال، باإلضافة إلى تحقيق أعلى معدالت النجاح فيما 
بنك  أسس  األساس  هذا  وعلى  مشروعات.  من  تنفذه 
اسم  تحت   2018 عام  المشروعات  قطاع  القاهرة 
»المشروعات والتطوير وإعادة الهيكلة«، وذلك في إطار 
على  البنك  يعكف  التي  الشاملة  التحول  استراتيجية 
تنفيذها. ويعمل القطاع مع جميع قطاعات البنك لتحفيز 
البرامج  مختلف  تطوير  خالل  من  المستمر  التطور 
والمشروعات وفًقا الستراتيجية البنك. كما يتولى القطاع 
في  إنجازها  على  والعمل  المشروعات  إدارة  مسئولية 
النظام  لتطوير  الجديد  اإلطار  خالل  من  المحدد  التوقيت 
وإعداد  المشروعات  تنفيذ  مراقبة  عن  فضاًل  المصرفي، 

تقارير حول أي مخاطر محتملة.

الممارسات  تحسين  لتشمل  القطاع  استراتيجية  تمتد  كما 
المتبعة وتطوير معايير وإجراءات العمل. وتتضمن المبادرات 

القائمة والجاري تطويرها ما يلي:

التقارير  	 وإعداد  المشروعات  محفظة  إدارة 
الحوكمة نظام  وترسيخ 

المتكامل  	 التخطيط 
صياغة خطط التواصل وتقارير  حالة المشروعات 	
المحتملة  	 والمشكالت  المخاطر  إدارة 
إدارة فرق عمل المشروعات 	
الفوائد  	 المالية وتتبع  اإلدارة 
إدارة الموارد وآلية طلب المشروعات  	
المشروعات 	 ضمان جودة 
ودليل  	 التنظيمي  باإلطار  االلتزام  ضمان 

المشروعات إدارة  سياسات 

طور القطاع استراتيجيته لتتواءم مع استراتيجية مجلس 
مباشرة,  اإلدارة  مجلس  رئيس  القطاع  ويتبع  االدارة. 
وأصحاب  الكفاءات  من  موظًفا   23 من  القطاع  ويتكون 
اإلشراف  مهام  يتولون  حيث  المجال،  ذلك  في  الخبرات 
الخمسة  الرئيسية  القطاعات  مشروعات  على  الشامل 
الشركات،  الخزانة وخدمات  القاهرة والتي تضم:  في بنك 
التجزئة  وقطاع  التحتية،  والبنية  الرقمي  والقطاع 
الصغيرة  المشروعات  تمويل  وخدمات  المصرفية 
والمتوسطة، ومشروعات رأس المال، وإدارة المشروعات.

أبرز تطورات عام 2019
خالل  الهيكلة  وإعادة  والتطوير  المشروعات  قطاع  أعد 
بنك  يعتزم  التي  للمشروعات  واضح  برنامج   2019 عام 
الالزمة  الموازنة  ورصد  ألوليتها،  وفًقا  إطالقها  القاهرة 
المشروعات  لكافة  التخطيط  جانب  الي  لتنفيذها، 

التحول  استراتيجية  مع  مواءمتها  يتم  التي  والمبادرات 
إدارة »تحليل  بإنشاء  البنك  بالتوازي مع ذلك، قام  بالبنك. 
رصد  مسئولية  وتتولى  للقطاع  التابعة  األعمال« 
التي  الحلول  إيجاد  ثم  ومن  األعمال  واحتياجات  متطلبات 
وتحسين  واألنظمة،  البرامج  تطوير  بينها  ومن  تلبيها، 
والتخطيط  اآللية  البرامج  وتطوير  التشغيلية  اإلجراءات 
يقوم  أخرى،  ناحية  من  السياسات.  وتطوير  االستراتيجي 
المصممة  الشاملة  التدريبية  البرامج  بإعداد  القطاع 
مهارات  صقل  بهدف  وذلك  القطاع  لموظفي  خصيًصا 
على  القادرة  والكفاءات  الكوادر  وإعداد  العمل  فريق 

المتميز.  النمو ومواصلة األداء  تحقيق آفاق 

أبرز اإلنجازات التي حققها القطاع خالل عام 2019  وتمثلت 
لفرع  المصرفي  النظام  لتطوير  الجديد  اإلطار  تنفيذ  في 
ما  وهو  المحدد،  التوقيت  في  أوغندا  في  القاهرة  بنك 
إدارة  في  وتميزه  القطاع  تفوق  على  قوية  شهادة  يعد 
وذلك  المصرية  السوق  خارج  الكبرى  المشروعات  وإنجاز 
بفضل ما يحظى به من قدرات فائقة في تقديم خدمات 

إدارة المشروعات. 

كما قام القطاع بصياغة خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية 
التحول الرقمي التي يتبناها بنك القاهرة على أن تشمل 
البنك  قام  حيث  التشغيلية،  والعمليات  اإلدارات  كافة 
باالستفادة من شبكة عالقته الوطيدة مع كبرى شركات 
للبنك  الحالية  التشغيلية  اإلجراءات  لتحديد  االستشارات 
نحو  قدما  للمضي  الطرق  أفضل  حول  تقييم  إجراء  ثم 
ذلك،  إلى  باإلضافة  الشامل.  الرقمي  التحول  تحقيق 
الخدمات  منصة  إنشاء  عملية  استكمال  البنك  يواصل 
والتي  واإلنترنت  المحمول  الهاتف  طريق  عن  المصرفية 

 .2020 من المتوقع إطالقها رسمًيا في عام 

وقد ساهمت إدارة مشروعات رأس المال التابعة للقطاع 
البنك  في إتمام برنامج توسيع شبكة الفروع حيث افتتح 
بإعادة  اإلدارة  قامت  كما   .2019 عام  خالل  جديًدا  فرًعا   13
تطبيق  بينها  ومن  الداخلية  اإلجراءات  من  العديد  تطوير 
وقواعد  المالي،  التحليل  لخدمات   »OFSAA« نظام 
العمليات  تسوية  ونظام  األموال،  غسيل  مكافحة 
المرحلة  إتمام  في  المساهمة  جانب  إلى  المحاسبية، 
المعايير  من   »IFRS 9« المعيار  تطبيق  من  األولى 
حساب  يتطلب  والذي  المالية،  التقارير  إلعداد  الدولية 
لتعليمات  وفًقا  وذلك  المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر 

المصري.  المركزي  البنك 

بنك  عمالء  كافة  يمكن  جديًدا  نظاًما  اإلدارة  أطلقت  كما 
مصر  إلى  أموالهم  تحويل  من  العالم  حول  القاهرة 
إلكترونًيا، وذلك في إطار االستراتيجية التي يتبناها البنك 
لتنمية حصته السوقية من تحويالت المصريين في الخارج. 

االســتراتيجية التطلعية 
إلى  الهيكلة  وإعادة  والتطوير  المشروعات  قطاع  يتطلع 
البنك خالل  استراتيجية  تنفيذ  الحيوي في  دوره  مواصلة 
عام 2020، إلى جانب تنمية أعمال البنك وتحقيق األهداف 
البناء  مواصلة  مع  التشغيلي  الصعيد  على  المرصودة 
تعزيز  صعيد  وعلى   .2019 في  المحققة  النجاحات  على 
مشروعات  عدة  تنفيذ  القطاع  يعتزم  الرقمية،  الجهود 
هامة ومن بينها إطالق نظام Middleware CRM بهدف 
التي  الرقمي  التحول  استراتيجية  أهداف  تحقيق  ضمان 
المقدمة  الشكاوى  دراسة  جانب  إلى  البنك،  يتبناها 
سيساهم  كما  المبيعات.  وإجراءات  الخدمات  وطلبات 
البنك  إدارات  داخل  التواصل  تسهيل  في  الجديد  النظام 

بينها. المعلومات  تبادل  نزاهة  المتنوعة وضمان 

نظام  بتطبيق  القطاع  سيقوم  أخرى  ناحية  من 
بين  إلكترونًيا  البيانات  لنقل  الجديد   »Host-to-Host«
البنك وعمالئه من الشركات والمؤسسات، وبالتالي تعزيز 
سيقوم  كما  القاهرة.  البنك  داخل  البيانات  نقل  قدرات 
الخدمات  منصات  بإطالق  المقبل  العام  خالل  البنك 
التجزئة  قطاعي  لعمالء  االنترنت  طريق  عن  المصرفية 
جانب  إلى  والمؤسسات،  للشركات  المصرفية  والخدمات 
ونظام  الصغر،  متناهي  التمويل  لخدمات  منصة  إطالق 
»الشبكة  إنشاء  عن  فضاًل  السحابية  للحوسبة  جديد 
يجمع  عمل  مركز  بمثابة  ستكون  والتي  الرقمية« 
وتعزيز  لمواصلة  القاهرة  بنك  في  العاملين  المطورين 
والخدمات  المنتجات  منظومة  وتحديث  التطوير  خطط 

بالبنك.  الرقمية 

 2020 عام  خالل  الخزانة  نظام  تحديث  القطاع  يعتزم  كما 
توظيف  إلى  باإلضافة  للتحصيالت،  جديد  إجراء  واستحداث 
نجاح أنشطة فرع بنك القاهرة في أوغندا إلطالق منصة 
اإلنترنت، فضاًل عن  المصرفية عن طريق  للخدمات  جديدة 
في  المصرفية  للخدمات  األساسي  النظام  تشغيل 

التمثيلي.  المكتب 

تنمية  مواصلة  المال  رأس  مشروعات  قطاع  ويعتزم 
أعمال  مراكز  إقامة  ذلك  في  بما  البنك  فروع  شبكة 
والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  لدعم  مخصصة 
الحالي وإطالق مركز  باإلضافة إلى توسيع مركز االتصال 
جديد، فضاًل عن إنشاء عدد من المواقع الجديد الستيعاب 
القطاع  سيقوم  كما  المبيعات.  فريق  في  الكبير  النمو 
في  الجديدة  اإللكترونية  الفروع  من  عدد  إطالق  بدعم 
الفروع  تلك  بأن  علًما  مصر،  ربوع  بجميع  رئيسية  مواقع 
الخدمات  تكنولوجيا  إليه  وصلت  ما  أحدث  ستستخدم 
تسهيل  طريق  عن  العمالء  تجربة  إلثراء  المصرفية 
الحاجة  دون  إلكترونًيا  وتنفيذها  المالية  المعامالت 

الورقية.  لإلجراءات 

يعمــل القطاع مع 
إدارات  جميع 
لتحفيز  البنك 

المستمر  التطور 
تطوير   عبر 

البرامج 
والمشروعات 

وفًقا 
الستراتيجية 

التحديثات 
بالبنك الشاملة 
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الشئون المالية 

تتولــى مجموعــة الشــئون الماليــة مســئولية اإلدارة الماليــة ببنــك القاهــرة مــن أجــل دعــم البنــك 
في تحقيق أهدافه المالية ورؤيته االستراتيجية 

تعزيز  في  محورًيا  دوًرا  المالية  الشئون  مجموعة  تلعب 
على  المجموعة  تعمل  حيث  جهوده،  ونجاح  البنك  أداء 
والتوظيف  االستراتيجية  أهدافه  تحقيق  في  البنك  دعم 
الربحية  مستوى  لتعظيم  المالية  البنك  لموارد  األمثل 
العالقة.  ذوي  األطراف  لمختلف  عائدات  أكبر  وتحقيق 
المصرفية  الكوادر  أكفأ  من  خبير   100 المجموعة  وتضم 
تساعد  التي  التحليلية  التقارير  إعداد  على  تعمل  التي 
كشريك  دورها  جانب  إلى  أهدافه،  تحقيق  في  البنك 
أعمال استراتيجي ومستشار مالي لبنك القاهرة ومنحه 
الساحة  تشهدها  التي  التغيرات  مواكبة  على  القدرة 
ومكانته  ريادته  ترسيخ  مواصلة  عن  فضاًل  المصرفي، 

المالية.  والمؤسسات  البنوك  عالم  في 

بالتوازي مع ذلك، تضطلع المجموعة بمسئوليات التخطيط 
المالية  والرقابة  القرار  اتخاذ  ودعم  المالي  األداء  وتحليل 
فضاًل  المستثمرين،  عالقات  ودعم  المالية  التقارير  وإعداد 
عن االلتزام بتقديم التقارير المطلوبة إلى الجهات الرقابية 
الشفافية  مستويات  ألعلى  وفًقا  والضرائب،  والتنظيمية 
أنشطتها  بمواءمة  المجموعة  وتلتزم  المالية.  والنزاهة 
مع المعايير المحاسبية المصرية ومبادئ وتوجيهات البنك 
المعمول  الممارسات  أفضل  وكذلك  المصري،  المركزي 

بها على الساحة المصرفية العالمية. 

أبرز تطورات عام 2019
عام  خالل  الملموسة  النجاحات  من  العديد  البنك  أحرز 
في  فعااًل  دوًرا  المالية  الشئون  إدارة  لعبت  حيث   ،2019
استراتيجية  أهداف  وتحقيق  البنك  نمو  مسيرة  دعم 

يتبناها.  التي  التحول 

أدوات  تعزيز  جهود  العام  خالل  المجموعة  واصلت  وقد 
التحليل المالي وهو ما انعكس إيجاًبا على تحديث تقارير 
كما  األعمال.  ألداء  الفعالة  اإلدارة  عن  فضاًل  اإلدارة، 
المعايير  من   )IFRS 9( نظام  بتطبيق  المجموعة  قامت 
عام  من  األول  الربع  خالل  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية 
جانب  إلى  المصري،  المركزي  البنك  لتعليمات  وفًقا   2019
التقارير  ورفع  إعداد  وتسهيل  تعزيز  عمليات  مواصلة 
مسئولية  المجموعة  تتولى  أخرى،  ناحية  من  المالية. 
باإلضافة  المحتمل،  العام  للطرح  البنك  وتجهيز  إعداد 
الخارجيين  المستشارين  كبار  مع  البنك  عالقات  إدارة  إلى 

الطرح.  الصلة بعملية  واألطراف ذات 

أصحاب  من  عمل  فريق  بناء  على  المجموعة  تعمل  كما 
قدراتها  لتعزيز  المصرفي  بالمجال  والخبرات  الكفاءات 
وتحقيق أداًء متميًزا، باإلضافة إلى تطوير قدرات الفريق 

المهنية.  حياتهم  وإثراء  الحالي 

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

اإلدارة. مجلس 

فريق  قدرات  وتطوير  تعزيز  أيًضا  المجموعة  وتستهدف 
في  وذلك  مشرفة،  نتائج  تحقيق  ضمان  أجل  من  العمل 
باعتبارها  المجموعة  تلعبه  الذي  الرئيسي  الدور  ضوء 
توسيع  المجموعة  وتعتزم  للبنك.  المالي  المستشار 
نشاط قطاع عالقات المستثمرين عبر عزيز أوجه التواصل 

الخارجية.  األطراف  مع مختلف 
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الشركات التابعة
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بنك القاهرة - أوغندا

ــرة  ــك القاه ــد بن ــز تواج ــة لتعزي ــة متكامل ــة بنكي ــدا منص ــي أوغن ــرة الدول ــك القاه ــدم بن يق
ــن  ــالء م ــالق للعم ــدة انط ــم قاع ــن تقدي ــاًل ع ــة فض ــاحة األفريقي ــى الس ــه عل ــيخ بصمت وترس

الشركات المصرية الراغبة في التوسع بأسواق الكوميسا

انطلقت أعمال بنك القاهرة - أوغندا عام 1995 في إطار 
داخل  ليس  ريادي  بدور  للقيام  القاهرة  بنك  استراتيجية 
ويستفيد  األفريقية.  القارة  أنحاء  عبر  ولكن  فقط  مصر 
مجتمع  بين  المتينة  والروابط  الصلة  أواصر  من  البنك 
في  ويساهم  األوغندي  ونظيره  المصري  األعمال 
الشركات  في  االستثمار  وتدفقات  حركة  تسهيل 
المؤسسات  أبرز  جانب  من  األوغندية  والمشروعات 
 8 أوغندا   - القاهرة  بنك  شبكة  فروع  وتضم  المصرية. 
على  العمل  فريق  يربو  حيث  الحالي،  الوقت  في  فروع 
بنك  المصرفيين. ويتخصص  الخبراء  أكفأ  164 موظف من 
المشروعات  تمويل  تقديم خدمات  أوغندا في   - القاهرة 
التجزئة  خدمات  من  وغيرها  والمتوسطة  الصغيرة 
بنك  يمتلك  عميل.   17.600 من  يقرب  لما  المصرفية 
حيث  أوغندا،   - القاهرة  بنك  حصة  من   %100 القاهرة 
استحوذ على الحصة المتبقية لكل من بنك مصر والبنك 

المصري. األهلي 

أبــرز التطورات التشــغيلية لعام 2019
بمؤشرات  واالرتقاء  التشغيلية  الكفاءة  لتعزيز  وسعًيا 
خالل  شاملة  هيكلة  إعادة  عملية  البنك  أجرى  األداء، 
القطاعات  من  العديد  تأسيس  شملت  و2019   2018 عامي 
العمليات  جوانب  من  العديد  على  لإلشراف  الجديدة 
العام،  أوغندا. وخالل   - القاهرة  لبنك  اليومية  المصرفية 
الجديد  الثامن  فرعه  وافتتح  الرئيسي  مقره  البنك  نقل 

تاورز« في كمباال. بالبالد بمبنى »لوتس 

جديدة  قطاعات  ست  البنك  أطلق  العام،  مدار  وعلى 
واالرتقاء  التشغيلية  الكفاءة  مستوى  تحسين  بهدف 
تطوير  إدارة  تأسيس  تم  وقد  للبنك.  األداء  بمؤشرات 
بالموافقات  الخاصة  اإلجراءات  تحسين  أجل  من  األعمال 
االئتمانية  الملفات  بجودة  االرتقاء  عن  فضاًل  االئتمانية 
النتائج المستهدفة وتعزيز  أثمر عن تحقيق  الحالية، مما 
بنهاية  أوغندا   - القاهرة  لبنك  العمومية  الميزانية 
أنظمة  إلدارة  جديدة  وحدة  البنك  أطلق  كما  العام. 
لمباشرة  الفروع  شبكة  عمليات  ووحدة  المعلومات 
وتزويد  الفروع  كافة  في  اليومية  المصرفية  العمليات 
اإلدارة  لدعم  الضرورية  التجريبية  البيانات  بكافة  اإلدارة 
وضع  ذلك،  إلى  وباإلضافة  السليمة.  القرارات  اتخاذ  في 
البنك مؤخًرا نظاًما جديًدا لتقييم أداء موظفيه، كما قام 
على  لإلشراف  االئتمانية  المراقبة  وحدة  بتأسيس 
القروض  ضمانات  ومراقبة  وأدائها  القروض  محفظة 
سجل  بإطالق  الوحدة  قامت  حيث  المحتملة،  والمخاطر 

البنك لدعم وتحسين  لتدوين المخاطر في كافة قطاعات 
بالبنك،  المصرفية  األعمال  كافة  في  المخاطر  إدارة 
 )BCP( األعمال  الستمرارية  خطة  وضع  إلى  باإلضافة 
سعًيا  األعمال،  وتعافي  ب  لتجنُّ نظام  وجود  لضمان 
الكوارث  مثل  محتملة  مخاطر  أية  من  البنك  لحماية 
تكنولوجيا  لشبكات  األمنية  االختراقات  أو  الطبيعية 
باحتياجات  الكاملة  الموظفين  دراية  د  وللتأكُّ المعلومات. 
القاهرة  بنك  أطلق  محتملة،  أخطاء  أية  وتقليل  العميل 
كما  المصرفية،  الحسابات  لفتح  مركزية  وحدة  أوغندا   -
بخدمة  االرتقاء  أجل  من  مركزية  عمليات  وحدة  أنشأ 

رضاهم.  مستوى  وتحسين  العمالء 

وعلى صعيد األنشطة الرقمية، قام البنك بإطالق العديد 
االستراتيجية  خطته  ضمن  الجديدة  المبادرات  من 
تكنولوجيا  شبكة  وحماية  الرقمي  بالتحول  المتعلقة 
من  التعافي  مركز  إطالق  تم  العام،  وخالل  المعلومات. 
البيانات  على  الحفاظ  إمكانية  يتيح  الذي  الكوارث 
واستردادها وذلك عبر ربط مراكز البيانات التي قد فقدت 
الموقع  ويحظى  الكوارث.  من  التعافي  وموقع  بياناتها 
قة  الجديد بمساحة كافية لالحتفاظ بكافة البيانات الُمتعلِّ
والعمليات  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  بالبنية 
أو  استرجاعها  بهدف  وذلك  للبنك  السرية  المصرفية 
فقد  إلى  تؤدي  كوارث  أية  وقوع  حالة  في  استردادها 
جهود  مع  وتماشًيا  الرئيسي.  البيانات  مركز  في  البيانات 
حالة  في  حتى  األعمال  استمرارية  لضمان  الحثيثة  البنك 
المعلومات،  تكنولوجيا  لشبكة  أمنية  اختراقات  أية  وقوع 
إرساء نظام  المعلومات على  فقد عمل قسم تكنولوجيا 
الرئيسي  البيانات  مركز  من  كلٍّ  في  السرية  للمهمات 
أنشأ  الحماية،  من  ولمزيد  الكوارث.  من  التعافي  ومركز 
المعلومات  وتكنولوجيا  البيانات  لحماية  نظام جديد  البنك 
تكنولوجيا  شبكة  لحماية  مستويات  ثالث  من  ن  ُمكوِّ

الرئيسية.  المعلومات 

عمل  بآليات  االرتقاء  على  البنك  تركيز  مع  وبالتوازي 
بنك  حقق  فقد  بالبنك،  التشغيلية  واألطر  التحتية  البنية 
خالل  قوية  وتشغيلية  مالية  نتائج  أوغندا   - القاهرة 
المصرفية  الحسابات  عدد  إجمالي  ارتفع  حيث  العام، 
19.534 حساب مصرفي  إلى  ليصل   %19.5 بنسبة سنوية 
المصدرة  القروض  وارتفعت   .2019 ديسمبر   31 في 
 %51 بنسبة  الودائع  ارتفعت  بينما   ،%85 سنوي  بمعدل 
القروض  نسبة  انخفضت  وقد  الماضي.  بالعام  مقارنة 
 2019 عام  خالل   %2.5 إلى  لتصل  كبير  بشكل  المتعثرة 

يعكس جهود  ما  الماضي، وهو  العام  3.1% خالل  مقابل 
القروض  على  الموافقة  بعملية  االرتقاء  أجل  من  البنك 
االئتمانية. وقد بلغت إيرادات بنك القاهرة - أوغندا 17.8 
مليار   11.6 مقابل   2019 عام  خالل  أوغندي  شيلينغ  مليار 

السابق. العام  أوغندي خالل  شيلينغ 

االســتراتيجية المستقبلية
للبنك  القصوى  األولوية  تتمثل  جديد،  العقد  مشارف  مع 
في ضمان النمو الُمستدام لكافة أصوله وودائعه، حيث 
 190 على  يربو  لما  القروض  محفظة  تنمية  يستهدف 
 220 من  أكثر  إلى  الودائع  وزيادة  أوغندي  شيلينغ  مليار 
مع  وبالتوازي  المقبل.  العام  خالل  أوغندي  شياينغ  مليار 
التحول  استراتيجية  تنفيذ  مواصلة  البنك  يعتزم  ذلك، 
الرقمي ودمج سياسات المراقبة الجديدة بجميع فروعه 
البنك على  رقابي فعال. كما يضع  إطار  تأسيس  أجل  من 
الكاملة  درايته  تعزيز  المقبل  العام  خالل  أولوياته  رأس 
بكافة المعايير األمنية الدولية الجديدة، من خالل إطالق 
 EMV وفيزا  وماستركارد  يوروباي  ببطاقات  السداد  نظام 
المعيار  يعد  والذي  اآللي،  الصراف  أنظمة  المتوافق مع 
ببطاقات  المصرفية  المعامالت  كافة  إلجراء  الجديد 
توفير  في  دوره  عن  فضاًل  المباشر،  والخصم  االئتمان 
لكافة  األمنية  المعايير  من  متكاملة  مجموعة 
خالل  من  إجراؤها  يتم  عالتي  المصرفية  المعامالت 

للبنك.  التابعة  اآللي  الصراف  ماكينات  شبكة 

على  التركيز  مواصلة  إلى  البنك  يسعى  آخر  جانب  ومن 
مع  بالتوازي  والخبرات  الكفاءات  أصحاب  استقطاب 
الركيزة  باعتبارهم  القائمة  البشرية  الحفاظ على موارده 
هذه  وعلى  البنك.  وأنشطة  أعمال  لكافة  األساسية 
خطة  تطوير  البشرية  الموارد  إدارة  تعتزم  الخلفية 
سيتم  والتي  الحاليين،  الموظفين  على  للحفاظ 
الوظيفي  التطور  لتحقيق  عادلة  فرص  توفير  بمقتضاها 
لتطوير  الالزمة  التدريبية  بالدورات  وتزويدهم  المنشود 
والوفاء  المهنية  أهدافهم  تحقيق  وبالتالي  مهاراتهم، 
أوغندا   - القاهرة  بنك  يتطلع  عام،  وبوجه  بمسئولياتهم. 
المالي  الصعيدين  على  القوي  نموه  مواصلة  إلى 
النجاحات  على  والبناء   2020 عام  خالل  والتشغيلي 

الماضيين. العامين  خالل  المحققة 
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شركة كايرو للتأجير التمويلي     

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

الرأسمالية.  التوسعات  أوجه  من 

التمويلي  للتأجير  كايرو  شركة  بتأسيس  البنك  بادر  وقد 
الخدمات  بمنظومة  التكامل  مستوى  لتعظيم  سعًيا 
وكذلك  الشركات،  من  لعمالئه  المقدمة  المصرفية 
تشهد  التي  التمويلي  التأجير  سوق  في  بصمته  لتعزيز 
نظرائها  عن  الشركة  وتنفرد  مصر.  في  مطرًدا  نمًوا 
على  واعتمادها  المتطور  أعمالها  بنموذج  ومنافسيها 
الذين  التمويلي  التأجير  خبراء  أكفأ  من  فريق  توظيف 
الحتياجات  االستجابة  سرعة  في  مهمتهم  تتمثل 
إلى  باإلضافة  التمويل،  قرارات  اتخاذ  وسرعة  العمالء 
الشركة في سوق  لتعزيز تواجد  الحلول االبتكارية  تطوير 
تمكنت  تأسيسها،  من  عامين  وخالل  التمويلي.  التأجير 
الشركات  من  كبيرة  عمالء  قاعدة  تكوين  من  الشركة 

أبرز القطاعات االقتصادية في مصر. العاملة في 

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

أبرز تطورات عام 2019
للتأجير  كايرو  لشركة  الثاني  التشغيلي  العام   2019 مثل 
من  نخبة  يضم  الذي  العمل  فريق  نجح  حيث  التمويلي، 
التي  التحديات  كافة  تجاوز  في  المهنية  الكوادر  أفضل 
بنتائجها  ُمستدام  نمو  وتحقيق  الشركة،  واجهتها 
الشركة  للعمالء. وقد قمت  القيمة  تعظيم  بالتوازي مع 
يلبي  بما  العام  خالل   %25 بنسبة  العمل  فريق  بتنمية 

الشركة  قدرة  ويعزز  للعمالء  التمويلية  االحتياجات  كافة 
على تقديم خدمات جديدة وتطوير استراتيجية التوسعات 
أعلى  بتبني  الشركة  التزام  ضوء  وفي  تتبناها.  التي 
الحوكمة  لجنة  الشركة  أسست  المهنية،  األخالق  معايير 
وعبر  بالشركة  األساسية  بالقيم  االرتقاء  بها  المنوط 

الدولية.  الممارسات  أفضل  تبني 

التمويلي  للتأجير  كايرو  شركة  إدارة  ركزت  العام،  وخالل 
على زيادة قاعدة عمالء الشركة والتوسع بباقة الخدمات 
التنافسية في سوق  أجل تحسين قدراتها  المقدمة من 
الهدف  تمثل  حيث  مصر،  في  المزدهر  التمويلي  التأجير 
في  بخدماتها  التوسع  في  العام  خالل  للشركة  الرئيسي 
األسواق الكبيرة وتأسيس عالقات قوية مع العمالء من 
ومواكبة  بأعمالهم  التوسع  على  مساعدتهم  أجل 
التطورات التوجهات الجديدة بالسوق. كما قامت الشركة 
التمويل  صفقات  في  متخصص  جديًدا  قسًما  بإطالق 
قيمتها  بلغت  صفقات  إدارة  في  نجح  حيث  المهيكل، 
وقد  العام.  خالل  عمالء  لستة  جنيه  مليون   800 اإلجمالية 
إلى  والتحول  عمالئها  قاعدة  تنمية  في  الشركة  نجحت 
التأجير  بمجال  عاملة  شركات  خمس  أكبر  من  واحدة 
وتميز  ناجح  على  قوية  شهادة  يعد  ما  وهو  التمويلي، 

التشغيلية. عملياتها 

الدخول في شراكات  العام على  الشركة خالل  كما ركزت 
األخرى  والبنوك  التمويلي  التأجير  شركات  مع  العديد  مع 
وخدماتها،  منتجاتها  محفظة  لتنويع  جهودها  ضمن 
مشترك  تمويل  صفقات  أربع  في  الشركة  شاركت  حيث 
600 مليون جنيه. وتسعى  ضخمة بلغت قيمتها اإلجمالية 
شركة كايرو للتأجير التمويلي من خالل تلك االستراتيجية 
من  التمويلي  التأجير  سوق  في  مكانتها  ترسيخ  إلى 
الضخمة  التمويل  تنفيذ صفقات  تعزيز قدرتها على  خالل 

القطاعات االقتصادية.  العديد من  في 

نتائج  تحقيق  عن  العام  خالل  الشركة  جهود  أثمرت  وقد 
التمويلي  التأجير  عقود  قيمة  ارتفعت  حيث  قوية،  مالية 
جنيه  مليار   2 إلى  قيمتها  لتصل  تقريًبا  الضعف  بمعدل 
أرباح  صافي  نمو  في  انعكس  ما  وهو   ،2019 عام  خالل 
المال  رأس  إجمالي  ارتفاع  مع   ،%109 بنسبة  الشركة 
مليون   150 إلى  ليصل  جنيه  مليون   50 بقيمة  المدفوع 
نشاط  إيرادات  إجمالي  بلغ  كما  العام.  نهاية  بحلول  جنيه 
الدخل  صافي  وبلغ  جنيه،  مليون   242 التمويلي  التأجير 

العائد  بلغ  فيما  جنيه،  مليون   27.4 للمساهمين  العائد 
الشركة  قامت  العام،  وخالل   .%16 الملكية  حقوق  على 
إطار  في  أخرى  جهات  من  التمويالت  من  العديد  بجمع 
هذه  وعلى  مالية.  تقلبات  أي  من  للتحوط  خططها 
ستة  مع  متنوعة  تمويل  عقود  الشركة  أبرمت  الخلفية 
800 مليون جنيه، سعًيا  بلغت  بنوك، وذلك بقيمة إجمالية 
تلبية  وبالتالي  بالشركة  السيولة  مستويات  لتعزيز 

عمالئها.  احتياجات 

التطلعية    االستراتيجية 
في ضوء األداء القوي للشركة ووفرة الموارد المتنوعة، 
تعتزم شركة كايرو للتأجير التمويلي مواصلة المضي قدًما 
ريادتها في مجال  لترسيخ  التوسعية  تنفيذ خططها  في 
في  التوسع  خالل  من  وذلك  مصر،  في  التمويلي  التأجير 
بالسوق،  الجديدة  الجغرافية  والمناطق  القطاعات  تغطية 
سعًيا لتعزيز عالمتها وزيادة حصتها السوقية بشكل عام. 
التمويلية  المنتجات  من  العديد  طرح  الشركة  تعتزم  كما 
الجديدة التي تلبي مختلف احتياجات العمالء، كما تستهدف 
أنشطتها  لممارسة  ترخيص  على  الحصول  الشركة 
خدمات  من  شاملة  باقة  تقديم  في  رائدة  كمؤسسة 
ستقوم  كما  التخصيم.  لخدمات  ذراع  إطالق  عبر  التمويل 
شركة كايرو للتأجير التمويلي بالتوظيف األمثل لمواردها 
أجل  من  القاهرة  بنك  من  بالكامل  المدعومة  المتاحة 
اإليجابي  المردود  وتعظيم  التوسعية  أهدافها  تحقيق 

لجميع األطراف ذات الصلة. 

الشركة  تعتزم 
البناء  مواصلة 
نجاحاتها  على 

التشــغيلية عبر 
على  التركيز 

التوسع في خدمة 
شرائح جديدة من 
وأسواق  العمالء 

جديدة
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الحوكمة 
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الحوكمة

ــدف  ــة به ــر الدولي ــات والمعايي ــل الممارس ــي أفض ــة تضاه ــر حوكم ــرة أط ــك القاه ــى بن يتبن
ضمان دمج قيم الشفافية واالستدامة والكفاءة بجميع عملياته

صارمة  حوكمة  أطر  تطبيق  على  القاهرة  بنك  يحرص 
الدولية،  والمعايير  الممارسات  أفضل  مع  ومواءمتها 
المهنية  واألخالق  النزاهة  قيم  وتأصيل  ترسيخ  بهدف 
لجميع  القيمة  تعظيم  مع  بالتوازي  عملياته،  جميع  في 
لجميع  باالمتثال  البنك  يلتزم  حيث  العالقة،  ذات  األطراف 
على  ويعمل  التنظيمية  والُمتطلبات  المصرية  القوانين 
المعايير  بأعلى  العمل  فريق  تمسك  من  التأكد 
والممارسات األخالقية. وقد مضي البنك قدًما في البناء 
نظام  وترسيخ  تعزيز  أجل  من  السابق  العام  إنجازات  على 
الحوكمة عبر استحداث لجان جديدة لدعم مجلس اإلدارة 

في أداء مهامه على أكمل وجه.

التي  الحوكمة  أطر  تطبيق  خالل  من  البنك  ويهدف 
بما  المعنية،  األطراف  جميع  مصالح  حماية  إلى  يتبناها 
العمل  وفريق  والمساهمين  العمالء  ذلك  في 
البنك  التزام  مدى  ينعكس  حيث  المحيطة،  والمجتمعات 
ثقافة  تأصيل  في  عملياته  بجميع  النزاهة  قيم  بدمج 
أداء  في  االجتهاد  على  العمل  فريق  ز  تحفِّ مؤسسية 
المهام المنوطة به. كما نجخ البنك في تعزيز بيئة عمل 
المصرفي  القطاع  القوية على مستوى  تتسم بسمعتها 
والممارسات  الشفافية  بقيم  االلتزام  حيث  من  المصري 
البنك  حرص  يعكس  فيما  الفساد،  من  والخلو  األخالقية 

المهنية. أعلى معايير األخالق  على تطبيق 

مجلس اإلدارة
يتألف مجلس إدارة بنك القاهرة من تسعة أعضاء، وهم 
خمسة  إلى  باإلضافة  له،  ونائبين  اإلدارة  مجلس  رئيس 
غير  مستقل  غير  عضو  و  تنفيذيين  غير  مستقلين  أعضاء 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  ويضطلع  تنفيذي. 
البنك  عمليات  تدعم  التي  المهام  من  مجموعة  بأداء 
أنشطته  بجميع  األخالقية  بالممارسات  االلتزام  وتضمن 
اإلشراف  إلى  باإلضافة  الصلة،  ذات  للقوانين  وامتثالها 
ويعتز  البنك.  يتبناها  التي  النمو  استراتيجية  تنفيذ  على 
تذخر  التي  عة  الُمتنوِّ اإلدارة  مجلس  بتشكيلة  البنك 
في  خبراتها  توظيف  يتم  حيث  الشبابية،  بالكفاءات 
واألطر  والسياسات  االستراتيجيات  ودعم  صياغة 
المخاطر.  إدارة  على  الرقابة  وكذلك  للبنك،  التنظيمية 
اإلدارة في  المتنوعة ألعضاء مجلس  الرؤى  كما تساهم 
وبالتالي  القرارات،  اتخاذ  عملية  وفاعلية  كفاءة  تعزيز 

دعم مجلس اإلدارة في تحقيق رؤية وأهداف البنك.

لجان مجلس اإلدارة عام 2019
قام البنك بتأسيس لجنتين جديدتين خالل عام 2019 بهدف 
دعم مجلس اإلدارة في أداء مهامه على الوجه األمثل، 
لجنة ومسئولياتها وكذلك  اختصاصات كل  تحديد  تم  حيث 
بعقد  اللجان  وتقوم  بتشكيلها.  الخاصة  المتطلبات 
أخرى  واجتماعات  العام،  مدار  على  ة  دوريَّ اجتماعات 
مجلس  معاونة  أجل  من  الضرورة،  اقتضت  إذا  ة  استثنائيَّ

الوفاء بمسئولياته بكفاءة وفاعلية.  اإلدارة على 

لجنة المراجعة 
تختص لجنة المراجعة بمساعدة مجلس اإلدارة في أداء دوره الرقابي 

الداخلية. كما  الرقابة  المالية وأنظمة  التقارير  بإعداد ورفع  ق  يتعلَّ فيما 
وتطبيق  والخارجية،  الداخلية  المراجعة  اللجنة على عمليتي  ُتشرف 

6 اجتماعات خالل عام 2019 بمشاركة: معايير االمتثال. وقد عقدت اللجنة 

لجنة الحوكمة والترشيحات
الحوكمة والترشيحات بمساعدة مجلس اإلدارة في إحكام  تضطلع لجنة 
الرقابة على نظام ومبادئ الحوكمة، إلى جانب تعزيز ثقافة عمل تلتزم 

4 اجتماعات خالل عام  بتلك المبادئ تتسم بالنزاهة. وقد عقدت اللجنة 
2019 بمشاركة:

لجنة إدارة المخاطر
تتولى لجنة إدارة المخاطر اإلشراف على تقييم المخاطر وإدارة عملياتها، 

من أجل ضمان االمتثال الستراتيجيات وسياسات المخاطر التي أقرها 
مجلس اإلدارة. وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات خالل عام 2019 بمشاركة:

لجنة نظم المعلومات وتكنولوجيا الخدمات المصرفية
الرقمية  المصرفية  الخدمات  اللجنة اإلشراف على تطوير  تتولى 

ب  تجنُّ اللجنة على  التشغيلية ودقتها. كما تعكف  ومراقبة كفاءتها 
البيانات. وقد  المقدمة مع حماية  الخدمات  المخاطر وضمان استمرارية 

عقدت اللجنة 3 اجتماعات خالل العام 2019 بمشاركة:

لجنة األجور والمكافآت
تعمل لجنة األجور والمكافآت على ضمان مواءمة خطط األجور 

والمكافآت مع األهداف االستراتيجية للبنك، والتأكد من قدرة تلك 
البنك من استقطاب وتوظيف أفضل المواهب  الخطط على تمكين 

والحفاظ عليهم. وقد عقدت اللجنة 5 اجتماعات خالل عام 2019 
بمشاركة:

اللجنة التنفيذية
تختص اللجنة التنفيذية باإلشراف المحفظة التمويلية واالستثمارية للبنك، بهدف 
ضمان جودة األنشطة االستثمارية وفًقا ألهداف استراتيجية النمو الشاملة التي 

يتبناها البنك. وقد عقدت اللجنة 34 اجتماًعا خالل عام 2019 بمشاركة:

لجنة سياسة االستثمار
التي  االستثمارية  السياسة  تنفيذ  اللجنة في متابعة  تتمثل مسئوليات 

أعلى عائد استثماري وبناء محفظة  البنك بهدف تحقيق  يتبناها 
اللجنة  استثمارية فائقة الجودة تتسم بتنوع فئات األصول. وقد عقدت 

اجتماعين خالل عام 2019 بمشاركة:

 طارق فايد،
رئيس مجلس اإلدارة

الشافعي،   عمرو 
التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 حازم حجازي،
التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 آمال عصمت،  
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 تامر وجيه،  
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

البرعي،    رامي 
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

 وائل زيادة,
المراجعة لجنة  رئيس 

 آمال عصمت,
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 هشام سند, 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

البرعي،  رامي 
والترشيحات الحوكمة  لجنة  رئيس 

 تامر وجيه,
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 آمال عصمت، 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 آمال عصمت,
المخاطر لجنة  رئيس 

البرعي،  رامي 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 هشام سند، 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 أشرف بكري,
رئيس لجنة األجور والمكافآت

 تامر وجيه,
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

البرعي,   رامي 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 طارق فايد, 
رئيس مجلس اإلدارة

الشافعي,  عمرو 
التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 حازم حجازي, 
التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة 

القصار,  هالة 
المخاطر مجموعة  رئيس 

علي,  محمد 
رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال

إبراهيم,   محمد 
المالية الشئون  رئيس مجموعة 

 تامر وجيه,
االستثمار لجنة سياسة  رئيس 

 وائل زيادة,
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 أشرف بكري, 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 هشام سند,
المصرفية الخدمات  وتكنولوجيا  المعلومات  نظم  لجنة  رئيس 

 أشرف بكري,
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 وائل زيادة, 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
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مجموعة إدارة المخاطر

ُتشــكل مجموعــة إدارة المخاطــر الركيــزة المحوريــة الســتراتيجية البنــك لتحقيــق التميــز 
ــة  والكفــاءة التشــغيلية المســتدامة، حيــث تقــوم المجموعــة بصياغــة االســتراتيجيات الفعال

لحماية البنك من كافة المخاطر المحتملة سعًيا إلى تحقيق أهدافه التطلعية المنشودة

بالقطاع  والريادة  السبق  بتحقيق  القاهرة  بنك  ينفرد 
متخصصة  مجموعة  تأسيس  في  المصري  المصرفي 
إلدارة المخاطر منذ عام 2009، والتي ُتشكل إحدى الركائز 
التميز  تحقيق  أجل  من  البنك  الستراتيجية  المحورية 
والكفاءة التشغيلية بجميع األنشطة والعمليات. ويحرص 
إدارة  سياسات  مواءمة  ضمان  على  دائمة  بصورة  البنك 
والمعايير  الممارسات  أفضل  مع  يتبناها  التي  المخاطر 
المستدامة.  النمو  معدالت  تحقيق  على  للحفاظ  الدولية 
ويعكس ذلك جهوده المتواصلة في تعزيز إجراءات رصد 
الخطط  وتطبيق  وصياغة  المحتملة،  المخاطر  وتقييم 
تقارير دورية بشأن  إعداد  الالزمة لمنعها وتحجيمها، مع 
بصفة  ومراجعتها  المخاطر  إدارة  ومناهج  ممارسات 
مسئولية  ويتولى  وفعاليتها.  كفاءتها  لضمان  مستمرة 
والكفاءات  الخبرات  ذوي  من  فريق  المخاطر  إدارة 
المخاطر  تقييم  آليات  وصياغة  تطوير  في  المتخصصة 
المخاطر  إدارة  ممارسات  ودمج  المعنية،  التقارير  وإعداد 

والقطاعات. اإلدارات  بجميع 

وأطر  سياسات  تحديث  على  المجموعة  وتعكف 
يضمن  بما  مستمرة،  بصفة  المخاطر  إدارة  استراتيجية 
عائد  أقصى  وتحقيق  المخاطر  إدارة  بين  التوازن  تحقيق 
الجهود  هذه  تتويج  تم  وقد  البنك.  عمليات  جميع  من 
ثقافة  بإرساء  العليا  اإلدارة  وفريق  اإلدارة  مجلس  بقيام 
منوطة  مسئولية  المخاطر  إدارة  اعتبار  في  تتمثل  عمل 
جميع  التزام  في  يساهم  مما  البنك،  داخل  موظف  بكل 
المخاطر  إدارة  سياسات  بتنفيذ  البنك  وأقسام  إدارات 

فعال.   بشكل 

البنك  يحرص  الثقافة،  تلك  لترسيخ  مساعيه  إطار  وفي 
على استكمال جميع الموظفين برنامج تدريبي مخصص 
منهًجا  يتضمن  حيث  المخاطر،  بإدارة  الشاملة  للتوعية 
من  الحماية  آليات  بكافة  الموظفين  لتعريف  متكامال 
طرق  على  تدريبهم  إلى  باإلضافة  وتحجيمها،  المخاطر 
بكفاءة  المستجدة  السياسات  لتطبيق  السلس  االنتقال 
لمتابعة  الداعمة  األدوات  أحد  البرنامج  هذا  ويمثل  تامة. 
على  التنفيذية  اإلدارة  وفريق  اإلدارة  مجلس  وإشراف 
إدارات  بجميع  المخاطر  إدارة  وممارسات  أطر  ترسيخ 

البنك بصورة شاملة وفعالة. وقطاعات 

نظام إدارة المخاطر

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

تثقيف  	 يتضمن  والذي  بالمخاطر:  الدراية 
بالمخاطر  العمل  فريق  أفراد  جميع  وتعريف 

وطرق وآليات اإلبالغ عنها لإلدارات المعنية.

توصيف  	 ويشمل  المخاطر:  وإدارة  مراقبة 
إدارتها  وسبل  وتقييمها  وتصنيفها  المخاطر 
التشغيلية. عبر كافة دوائر األعمال والقطاعات 

تطبيق  مسئولية  المخاطر  إدارة  مجموعة  تتولى 
اإلدارة  مجلس  حددها  التي  المخاطر  إدارة  استراتيجية 
وتتألف  تنظيمية.  وأطر  سياسات  من  عليها  يترتب  وما 
إدارة  في  المتخصصين  أبرز  من  نخبة  من  المجموعة 
شاملة  تحليالت  إجراء  على  يعكفون  والذين  المخاطر، 
ذلك  في  بما  المحتملة،  المخاطر  أنواع  كافة  تغطي 
السيولة،  ومخاطر  السوق،  ومخاطر  االئتمانية،  المخاطر 
بضمان  المجموعة  تختص  كما  التشغيلية.  والمخاطر 
المخاطر،  إدارة  وبيئة  بثقافة  البنك  عمليات  جميع  التزام 
لمجلس  التابعة  المخاطر  لجنة  إمداد  خالل  من  وذلك 
المخاطر  مؤشرات  قياس  حول  دورية  بتقارير  اإلدارة 
المخاطر،  محفظة  تحليل  تشمل  والتي  الرئيسية، 
بمستويات  وااللتزام  والتركيز،  المسموحة،  والحدود 

المقبولة. المخاطر 

نظام حوكمة مجموعة إدارة 
المخاطر

العوامل المحفزة للمخاطر 
تتضمن العوامل المحفزة للمخاطر على سبيل المثال ال الحصر:

:Risk drivers include but are not limited to
االقتصادي 	 المناخ 

أو  	 التنظيمية  الجهات  التي تفرضها  السياسات 
الحكومية

المنافسين 	 أو  السوق  اتجاهات 

التنفيذية 	 القرارات 

حوكمة وثقافة 
إدارة المخاطر

إدارة نظام 
المعلومات

نطاق المخاطر 
المقبولة

آلية اإلبالغ عن 
المخاطر

سياسات وإجراءات 
المخاطر

مجلس اإلدارة- لجنة 
المخاطر- اللجنة 
التنفيذية- لجنة 

المخاطر التشغيلية

تحديد
 المخاطر

تحليل 
المخاطر

تقديم حجم 
المخاطر

تقييم
 المخاطر

معالجة 
المخاطر
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التنفيذ 	 أو  العمليات  أخطاء 

قضايا الغش واالحتيال الداخلي أو الخارجي 	

تكنولوجيا  	 لشبكات  األمنية  االختراقات 
المعلومات

أو األزمات الطبيعية 	 الكوارث 

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

لجنة المخاطر واإلدارة التنفيذية للبنك.

وتهدف هذه االستراتيجية إلى ترسيخ إطار شامل إلدارة 
أي مخاطر  المبكر عن  الكشف  البنك من  ُيمّكن  المخاطر 
أسرع  اتخاذ  وبالتالي  بدقة،  تقييمها  مع  محتملة 

لتحجيمها. المناسبة  اإلجراءات 

أنواع المخاطر
المحتملة  الرئيسية  المخاطر  وتصنيف  بجمع  البنك  قام 

التالي: النحو  على 

المخاطر االئتمانية
المخاطر االئتمانية على رصد وقياس وإدارة  إدارة  تعمل 
البنك  أعمال  دوائر  جميع  في  االئتمانية  المخاطر 
تتبنيها  خالل  من  ذلك  ويجري  التشغيلية،  وقطاعاته 
المدروسة  العلمية  والمناهج  األدوات  من  لمجموعة 
لقياس المخاطر االئتمانية، والتي يتم اختيارها وفق عدة 
التحصيل،  وعمليات  األصول،  أنواع  رأسها  على  عوامل، 

المعنية. المخاطر  إدارة  وآليات 

النظم  أحدث  بتطبيق  القاهرة  البنك  قام  اإلطار  هذا  وفي 
لقياس الجدارة االئتمانية عبر توظيف نظام Obligor، والذي 
يقوم بإجراء عملية تقييم شاملة لتصنيف الجدارة االئتمانية 
للعمالء بشكل دقيق. كما يتبنى البنك نظاًما فعاال لتصنيف 
المخاطر االئتمانية بما يتماشى مع متطلبات مقررات لجنة 
بازل، والتي تشمل إجراء مراجعات دورية للجدارة االئتمانية 
للعمالء، لتقييم ورصد المخاطر االئتمانية المحتملة. وتعكس 
هذه الجهود إيمان البنك بأن تطبيق أفضل آليات وممارسات 
تقييم المخاطر، هو أسرع الطرق نحو إدارة المخاطر االئتمانية 
يعكس  للمخاطر  تصنيف  إلى  والوصول  استباقي،  بشكل 
تعثر  احتماالت  ورصد  بدقة،  عميل  لكل  االئتمانية  الجدارة 
وكذلك  نوعية،  وتقييمات  مالية  لمؤشرات  وفًقا  السداد 

التحليل الدقيق لمختلف عوامل االقتصاد الكلي.

البنك على الوفاء بكافة التزاماته وتعزيز البنك بالنقدية و 
األصول السائلة عالية الجودة، حتى في أوقات الشدة.

مخاطــر أســعار الفائــدة لمحفظــة البنــك لغيــر 
أغراض المتاجرة

وإدارة  وتقييم  لإلدارة في رصد  المحوري  الهدف  ل  يتمثَّ
عن  تنشأ  التي  الفائدة  ألسعار  المحتملة  المخاطر 
البنك  إلمام  من  انطالًقا  السوقية،  والتقلبات  االضطرابات 
الفائدة  المرتبطة بأسعار  الجوهري للمخاطر  بالتأثير  التام 

المالي.   على مركزه 

المخاطر التشغيلية
تسبب  عن  الناتجة  بالخسائر  التشغيلية  المخاطر  ترتبط 
األحداث  أو  الداخلية  واألنظمة  العمليات  أو  األفراد 
توقف  أو  انتهاكات،  أو  أخطاء،  حدوث  في  الخارجية 

للعمليات، أو أضرار مقصودة أو غير مقصودة.

إلدارة  شامال  منهًجا  البنك  يتبنى  اإلطار،  هذا  وفي 
ألي  المختلفة  أنشطته  تجنب  بهدف  التشغيلية  المخاطر 
كافة  منع  على  المنهج  ذلك  ويعمل  محتملة.  مخاطر 
األسباب التي تؤدي إلى المخاطر التشغيلية، بما في ذلك 
التي  االختراقات  أو  األعمال،  تعطل  أو  االحتيال،  ممارسات 
العاملين  إخالل  أو  المعلومات،  شبكات  لها  تتعرض  قد 
القوانين  إلى  االمتثال  عدم  أو  المهني،  السلوك  بقواعد 
بشروط  الموردين  التزام  عدم  أو  التنظيمية،  واللوائح 
بالتأثير  التام  البنك  إلمام  ضوء  في  ذلك  ويأتي  التعاقد. 
السلبي لتلك المعوقات على أنشطته التشغيلية وقدرته 

على تقديم باقة منتجاته وخدماته لألطراف المعنية. 

لتعزيز  متطورة  منظومة  تطبيق  في  البنك  نجح  كما 
الضوابط  و  للمخاطر  الذاتى  التقييم  عمليات  كفاءة 
أو  مالية،  خسائر  ألي  البنك  ب  تجنُّ إلى  سعًيا  الرقابية، 
قانونية أو فرض غرامات، أو غيرها من األضرار المحتملة، 
علًما بأن اإلطار الشامل الذي يتبناه البنك إلدارة المخاطر 
وتقييم  تحديد  على  قدرته  تعزيز  في  يساهم  التشغيلية 
كافة  مستوى  على  وتحجيمها  التشغيلية  المخاطر 

المصرفية.  واألنشطة  العمليات 

وقد مضى البنك قدًما في اتخاذ مجموعة من الخطوات 
قام  حيث  التشغيلية،  المخاطر  إدارة  لتعزيز  اإلضافية 
المخاطر  على  للرقابة  شاملة  منظومة  بتصميم 
عبر  والقطاعات،  اإلدارات  بجميع  المحتملة  التشغيلية 
التي  المحتملة  أو  القائمة  األحداث  مختلف  وتحليل  رصد 
مما  مادية،  أضرار  أي  البنك  مواجهة  إلى  تؤدي  قد 
وصياغة  تحديد  من  البنك  تمكين  في  يساهم 
المخاطر  أشكال  كافة  لتجنب  الالزمة  االستراتيجيات 
وأوجه  الثغرات  تحديد  خالل  من  المحتملة،  التشغيلية 
فورية.  بصورة  ومعالجتها  إليها  تؤدي  قد  التي  القصور 
والسياسات  المعايير  أفضل  تبني  على  البنك  حرص  كما 
ألنظمة  التشغيلية  المخاطر  بإدارة  المعنية  الدولية 
الدولي  المعيار  ذلك  في  بما  المعلومات،  تكنولوجيا 
إلدارة المخاطر »آيزو 31000«، والمعيار الدولي لنظم إدارة 
واإلطار   ،»27005 »آيزو  المعلومات  أمن  مخاطر  وتحليل 

بالتوازي مع ذلك، يقوم البنك بتطبيق نظام اإلنذار المبكر 
)EWS(، والذي يساهم في تمكينه من إدارة مخاطر التعثر 
في السداد بكفاءة عالية من خالل اتخاذ إجراءات التصحيح 
النظام  يغطي  حيث  األمثل،  التوقيت  في  واالسترداد 
التي  المالية  وغير  المالية  األداء  مؤشرات  من  العديد 
في  يساهم  بما  االقتصادية،  القطاعات  مختلف  تغطي 

تحديد اإلجراءات المالئمة لكل حالة على حدة.

إدخال  في  الماضية  األعوام  خالل  قدًما  البنك  مضى  وقد 
والممارسات  السياسات  على  التحسينات  من  مجموعة 
المعنية بمنح  القرارات  الموافقة واتخاذ  بإجراءات  المعنية 
التسهيالت االئتمانية، انطالًقا من إيمانه بأن اإلدارة المثلى 
للمخاطر مرهونٌة بإرساء مبادئ االستقاللية والنزاهة. وقد 
صالحيات  يحدد  عام  إطار  صياغة  عن  التحسينات  تلك  أثمرت 
التركيز، ومنهج تصنيف  منح الموافقات االئتمانية، وحدود 
المخاطر، ومعايير مراجعة محفظة التسهيالت الممنوحة، 
باإلضافة إلى المبادئ التوجيهية إلدارة مخاطر تعثر السداد. 

من  باعتبارها  االئتمانية  للمخاطر  البالغة  لألهمية  ونظًرا 
فقد  المالية،  المؤسسات  تواجه  التي  المخاطر  أنواع  أهم 
قام البنك بتصميم إطار محكم يضمن تنفيذ عمليات رصد 
تمكينه  بهدف  دقيق،  بشكل  االئتمانية  المخاطر  وقياس 
االئتمانية  المخاطر  على  الصارمة  الرقابة  من  البنك 
المخاطر  مستويات  تحديد  اإلطار  ذلك  ويشمل  المحتملة. 
المقبولة، والحدود االئتمانية المسموحة، وتحديد اإلجراءات 
مختلف  في  تطبيقها  الواجب  االئتمانية  والسياسات 
القطاعات التشغيلية المعنية، بما في ذلك قطاعات تمويل 
المالية،  والمؤسسات  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات 
والمؤسسات المالية غير المصرفية، وقطاع خدمات التجزئة 

المصرفية والتمويل متناهي الصغر. 

مخاطر السوق
التخفيف  تدابير  تنفيذ  على  السوق  مخاطر  إدارة  تعكف 
المخاطر  العديد من  لمعالجة  البنك  يتبناها  التي  والوقاية 
العائد،  أسعار  مخاطر  مثل  بالسوق؛  المرتبطة  المحتملة 
التقلبات  ومخاطر  األجنبية،  العمالت  صرف  أسعار  ومخاطر 
بصياغة  اإلدارة  تقوم  كما  االستثمار.  ومخاطر  السوقية، 
السوق  بمخاطر  المتعلقة  واإلجراءات  السياسات  وتحديد 

ورفعها إلى رئيس مجموعة إدارة المخاطر بالبنك.

 مخاطر أنشطة الخزانة 
مراقبة  مسئولية  الخزانة  أنشطة  مخاطر  إدارة  تتولى 
بصفة  بالبنك  الخزانة  مجموعة  وعمليات  أنشطة  جميع 
احتياطي  األسعار ومعدالت  آخر تطورات  يومية، مع رصد 
كافة  مواكبة  لضمان  المصري،  المركزي  بالبنك  النقد 
والمتطلبات  السياسات  على  تطرأ  التي  المستجدات 

المصري.  المركزي  البنك  الُمعلنة من قبل  التنظيمية 

مخاطر السيولة
تقييم  إلى  رئيسية  بصورة  السيولة  مخاطر  إدارة  تهدف 
وقياس ومراقبة والتحكم فى مخاطر السيولة في البنك 
على المستوى اإلجمالي. ويهدف بنك القاهرة إلى الحفاظ 
على التمويل الكافي من حيث المبلغ والمدة لضمان قدرة 

الدولي »كوبيت« لحوكمة وإدارة تكنولوجيا المعلومات، 
إدارة  البنك في  بها  يتميز  التي  الكفاءة  يبرهن  ما  وهو 

المعلومات. تكنولوجيا  مخاطر  وتقييم 

المخاطر  إدارة  وسياسات  أطر  دمج  في  البنك  نجح  وقد 
كاملة،  بصورة  وأعماله  أنشطته  جميع  في  التشغيلية 
والتقييم  الرصد  عمليات  جودة  على  اإلشراف  بهدف 
للمخاطر  المستقلة  والمعالجة  اإلدارة  ونظم  الذاتي 
يحرص  الجهود،   لهذه  واستكماال  األساسية.  التشغيلية 
المخاطر  بثقافة  العمل  فريق  وعي  رفع  على  البنك 
عمليات  بكفاءة  االرتقاء  إلى  سعًيا  مستمرة،  بصفة 

إدارتها. وآليات  المخاطر  تحديد 

مخاطر تعهيد الخدمات ألطراف خارجية    
خارجية  ألطراف  الخدمات  تعهيد  مخاطر  ترتبط 
أو  موردين  إلى  بإسنادها  البنك  يقوم  التي  بالمعامالت 
التقييم  البنك على  جهات خارجية، وهو ما يعكس حرص 
لضمان  مستمرة،  بصفة  مورديه  شبكة  ألداء  الدقيق 
تأثير  أو  التسبب في أي تعطل  استمرارية األعمال وعدم 
بتطوير  البنك  قام  اإلطار،  هذا  وفي  أدائها.  على  سلبي 
خارجية،  ألطراف  الخدمات  تعهيد  إلدارة  متكامل  برنامج 
تحديد  بشأن  واضحة  تقارير  إعداد  في  يساهم  والذي 
شبكة  تحسين  بهدف  الصلة،  ذات  المخاطر  وتصنيف 
من  الخدمات  تعهيد  انتقال  عملية  وتسهيل  الموردين، 
لعالقة  المستمر  والتقييم  المراقبة  مع  آخر،  إلى  طرف 

الموردين. البنك مع شبكة 

مخاطر أمن تكنولوجيا المعلومات
على  قدرته  لتعزيز  حثيثة  جهوًدا  القاهرة  بنك  يبذل 
باعتبارها  عالية،  بكفاءة  وإدارتها  العمالء  أصول  حماية 
هذا  ومن  يتبناها.  التي  االستراتيجية  األهداف  أحد 
في  استثماراته  تكثيف  على  البنك  يعكف  المنطلق، 
الرقمية  بنيته  لحماية  الالزمة  والموارد  األدوات  تطوير 
والتكنولوجية من أجل الحفاظ على سالمة وسرية أصول 
بالتطورات  التام  إلمامه  يعكس  ما  وهو  العمالء، 

المعلومات.  تكنولوجيا  أمن  لمخاطر  المستمرة 
لحماية  متطور  أمني  جدار  تصميم  في  البنك  نجح  وقد 
تقوم  اختراقات  أي  وصد  المعلومات،  تكنولوجيا  أنظمة 
بها جهات غير مشروعة لمحاولة الوصول إلى معلومات 
البنك السرية أو تدمير قواعد البيانات أو اإلضرار بالخدمات 
األخرى. كما  أضرار  التسبب في  أو  أو تعطيلها  واألنظمة 
أحدث  على  الوقوف  أولوياته  مقدمة  في  البنك  يضع 
مع  المحتملة،  الرقمية  بالمخاطر  المتعلقة  التطورات 
ضخ المزيد من االستثمارات في األدوات الالزمة لتجنبها، 
سعًيا إلى تعزيز قدرات خطوط دفاع األنظمة التكنولوجية 

بالبنك لصد أي تهديدات أو اختراقات محتملة.
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تأثيرات المخاطر
انخفاض  مثل:  سلبية  نتائج  عن  المخاطر  بعض  تسفر 
األرباح ورأس المال، أو تراجع التدفقات النقدية، أو التسبب 
المخاطر  تلك  عن  ينتج  وقد  عقوبات.  أو  غرامات  في 
سمعة  على  التأثير  مثل:  معنوي  سلبي  مردود 
إجراءات  فرض  أو  العمالء،  بعض  خسارة  أو  المؤسسة، 

وتنفيذية.  تنظيمية 

نطاق المخاطر المقبولة
والتدابير  اإلجراءات  من  مجموعة  القاهرة  بنك  يتبنى 
المحددة  االستراتيجية  تنفيذ  كفاءة  لضمان  الصارمة 
التقييم  نظام  بتطبيق  البنك  يقوم  حيث  المخاطر،  إلدارة 
الداخلي لكفاية رأس المال )ICAAP( والذي يوفر لمجلس 
وأفضل  المحتملة،  المخاطر  حول  دقيقة  تقارير  اإلدارة 
تحديد  مع  وتحجيمها،  لمعالجتها  والوسائل  األدوات 
المتوافقة مع  السيولة  المال ومستويات  رأس  متطلبات 

المقبولة.  المخاطر  نطاق 

بإجراء  يقوم  محكم  نظام  تصميم  في  البنك  نجح  وقد 
اختبارات ضغط دورية لمحاكاة مجموعة من سيناريوهات 
على  البنك  قدرة  قياس  أجل  من  االفتراضية  المخاطر 
وتقييم  قياس  عملية  بأن  علًما  المحتملة،  الخسائر  تجاوز 
تراعي  المخاطر  لمواجهة  الالزمة  المال  رأس  متطلبات 
التقلبات االقتصادية وغيرها من العوامل والمخاطر  تأثير 
العليا  التنفيذية  اإلدارة  وتتولى  األخرى.  الخارجية 

يتبناها  التي  اآلليات  تطوير  في  قدًما  البنك  مضي  وقد 
ما  وهو  تحجيمها،  إلى  سعًيا  الرئيسية  المخاطر  لتحديد 
المخاطر  إلدارة  التنظيمية  األطر  بتحديث  قيامه  يعكس 
وااللتزام باللوائح القانونية. وانطالًقا من إلمامه التام بأن 
تتطلب  المحتملة  المخاطر  من  البنك  أنشطة  حماية 
إرساء منظومة متكاملة تشمل تطبيق كافة السياسات 
نظام  تأسيس  مع  المخاطر  بإدارة  المعنية  الرئيسية 
البنك  قام  دورية،  بصفة  الضغط  اختبارات  إلجراء  متطور 
السوقية  المخاطر  إدارة  بتحديث سياسة   2019 العام  خالل 
وسياسة االستثمار وأنشطة التداول لتتماشي مع أفضل 
التطلعية  واالستراتيجية  الدولية  والمعايير  الممارسات 
الضغط  اختبارات  من  مجموعة  أجرى  كما  يتبناها.  التي 
على نسبة كفاية رأس المال من خالل محاكاة العديد من 
السيناريوهات المحتملة لمخاطر صرف العمالت األجنبية، 
بهدف ضمان قدرة البنك على تجاوز القدر المعقول من 
التنظيمية  باللوائح  وااللتزام  المحتملة،  الخسائر 

المال. رأس  لمتطلبات 

االختبار،  ذلك  عمليات  جميع  على  الكامل  اإلشراف 
لضمان  منتظمة،  دورية  تقارير  في  برصدها  والقيام 
االستراتيجية  مع  ونتائجه  االختبار  مناهج  كافة  توافق 

البنك.  يتبناها  التي  الشاملة 

نطاق  بإدارة  القاهرة  بنك  يقوم  ذلك،  على  وعالوة 
القطاعات  بمختلف  العمالء  لقاعدة  االئتمانية  المخاطر 
تطبيق  خالل  من  دورية  بصفة  الرئيسية  االقتصادية 
األسواق  في  االئتمانية  المخاطر  قبول  معايير 
إدارة  تعزيز  في  تساهم  والتي   ،)TMRACs( المستهدفة 
االئتمانية مع توجيه موارده بكفاءة نحو  للمخاطر  البنك 

النمو. المستهدفة سريعة  األسواق 

أبرز تطورات عام 2019
العديد  إحراز  2019 في  عام  المخاطر خالل  نجحت مجموعة 
من اإلنجازات على صعيدي االرتقاء بالمنظومة التشغيلية 
استوجبت  التي  التطورات  وهي  األداء،  مؤشرات  وتحسين 
قيام إدارة المخاطر االئتمانية بتنمية فريقها عبر استقطاب 
مدار  على  الجديدة  والكفاءات  المواهب  من  مجموعة 
العام، لمواكبة النمو الملحوظ لمحفظة القروض المقدمة. 
كما شهد العام قيام البنك بتطبيق المعيار الدولي إلعداد 
المخاطر  إدارة  فريق  منح  مع   ،IFRS 9 المالية  التقارير 
المحاسبية  مقتضياته  لتنفيذ  الالزم  التدريب  االئتمانية 

بجميع األنشطة والمعامالت ذات الصلة. 

وفي تطور آخر، نجح فريق إدارة المخاطر التشغيلية في 
الضوابط  و  للمخاطر  الذاتى  التقييم  بمنظومة  التوسع 
إلى  سعًيا  البنك،  أنشطة  جميع  بتغطية  لتقوم  الرقابية 
تحديد الثغرات المحتملة ومعالجتها بصورة فورية، وفًقا 
التنفيذية  اإلدارة  قامت  وقد  البنك.  استراتيجية  ألهداف 
الذاتى  اتقييم  لنتائج  المكثفة  بالمتابعة  جانبها  من 
اإلجراءات  جميع  وتنفيذ  الرقابية،  الضوابط  و  للمخاطر 
التشغيلية  القطاعات  بجميع  المطلوبة  التصحيحية 
المرصودة.  المخاطر  جميع  وتحجيم  لمعالجة  المعنية 
ربع  اختبارات  إجراء  في  البنك  بدأ  ذلك،  على  وعالوة 
المخاطر  على  الرقابة  إجراءات  كفاءة  لقياس  سنوية 
التزامها  من  والتأكد  التشغيلية  القطاعات  بجميع 
بتطبيق الضوابط المحددة بشكل فعال. على صعيد آخر، 
تمكن البنك من إرساء إطار عمل إلدارة مخاطر تكنولوجيا 
ومحكمة  متطورة  بمنظومة  دعمها  مع  المعلومات، 
تكنولوجيا  أنظمة  بجميع  المحتملة  المخاطر  لتقييم 
الرقمية  بالبنية  تضر  حوادث  أي  لصد  المعلومات، 

المخاطر األدواتإجراءات الرصد واإلدارةنوع 

االئتمانية المخاطر 
البنك على ضمان تمتع العمالء  يحرص 

وامتالك  ائتمانية قوية  بجدارة  المدينين 
مالئمة ضمانات 

	 )EWS( نظام اإلنذار المبكر

المخاطر 	 لتصنيف   )Obligor( نظام 

المخاطر  	 تصنيف 

	 )PDs( توقعات التخلف عن السداد 

	  IFRS 9 المعيار الدولي

معايير قبول مخاطر األسواق  	
)TMRACs( المستهدفة 

االئتمانية  	 المحفظة  تركز  مراقبة 
بها المسموح  والحدود 

الضغط 	 اختبارات 

القروض 	 واسترداد  التحصيل 

السوق مخاطر 

يرصد ويحلل البنك حركة األسواق التي 
يعمل بها لتقييم المعطيات السوقية التي 

يمكن أن تؤثر على البنك بأى شكل من 
األشكال المادية

نسب مؤشرات اإلنذار المبكر 	

	 )VAR( للمخاطر  المعرضة  القيمة 

العائد 	 الضغوط ألسعار  اختبارات 

للمحفظة  	 العائد  أسعار  إمخاطر 
)IRRBB( لغير أغراض المتاجرة 

	 )Maturity GAPs( فجوات االستحقاق

المخاطر األدواتإجراءات الرصد واإلدارةنوع 

التشغيلية المخاطر 
والمالئمة  الالزمة  بالمرونة  البنك  يتمتع 
والتكيف معها  المحتملة  األزمات  لرصد 
البيانات باإلضافة إلى القدرة على حماية 

الرئيسية 	 المخاطر  قياس مؤشرات 

الضوابط  	 و  للمخاطر  الذاتى  التقييم 
الرقابية 

المخاطر 	 خريطة شدة 

التشغيلية  	 الخسائر  بيانات  قاعدة 

	 )IRM( إدارة مخاطر المعلومات 

	 )BCM( إدارة استمرارية األعمال

إدارة مخاطر عمليات االحتيال  	

المخاطر  	 الموافقة على  إجراءات 
للعمليات  المحتملة  التشغيلية 

الجديدة والمنتجات 

التركيز مخاطر 
تجاه  استراتيجية متوازنة  البنك  يتبع 

القروض  للمخاطر في محفظة  التعرض 
واالئتمان

معايير قبول مخاطر األسواق  	
)TMRACs( المستهدفة 

والحدود  	 المحفظة  تركز  مراقبة 
بها المسموح 

الفردي 	 التركز  قياس مخاطر 

لكفاية  	 الداخلي  التقييم  عملية 
)ICAAP( رأس المال

السيولة مخاطر 

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

قصيرة وطويلة األجل، واختبار آثار عدة 
سيناريوهات متوقعة على قوة 

للبنك النقدية  السيولة 

الموارد  	 احتساب نسبة صافي 
)NSFR( المستقرة  المالية 

السيولة  	 تغطية  نسبة  احتساب 
)LCR(

السيولة 	 اختبار ضغوط  نظام 
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مخاطر  ألي  المستمرة  والمراقبة  للبنك،  والتكنولوجية 
واستكمااًل  عنها.  اإلبالغ  وسرعة  تحجيمها  مع  محتملة 
مجموعة  وصياغة  بتحديد  اإلدارة  قامت  الجهود،  لهذه 
لسرعة  الداعمة  التصحيحية  واإلجراءات  السياسات  من 
والتي  محتملة،  كوارث  أي  من  البنك  أنشطة  تعافي 
الضغط  اختبارات  خالل  ملحوظ  بشكل  فاعليتها  برهنت 

التي أجرتها اإلدارة. 

التطلعية االستراتيجية 
بمناهج  التوسع  إلى   2020 عام  خالل  القاهرة  بنك  يهدف 
التكنولوجية والرقمية المحتملة،  وآليات تحجيم المخاطر 
يتبناها.  التي  الشاملة  االستراتيجية  أهداف  يحقق  بما 
السوقية  المخاطر  إدارة  قطاع  تعزيز  يستهدف  كما 
الحلول المتطورة لتكنولوجيا المعلومات،  بمجموعة من 
والموارد  األدوات  تطوير  في  استثماراته  تكثيف  عبر 
المحتملة  المخاطر  جميع  لتحجيم  الالزمة  التكنولوجية 
البنك  سيواصل  آخر،  جانب  ومن  األمثل.  الوجه  على 
تعظيم  مع  البشرية  بموارده  لالرتقاء  الحثيثة  جهوده 
يشكل  العمل  فريق  بأن  منه  إيماًنا  منها،  االستفادة 
إلكترونية  اختراقات  أي  لصد  للبنك  األول  الدفاع  الخط 

ومنع أي مخاطر محتملة.

الرقمي  التحول  خطط  تطبيق  إلى  سعيه  إطار  وفي 
نظام  تأسيس  البنك  يعتزم   ،2020 عام  خالل  المستهدفة 
بتزويد  يقوم  المحتملة،  التشغيلية  للمخاطر  مبكر  إنذار 
األنشطة  لجميع  الرئيسية  المؤشرات  بأحدث  اإلدارة 
ومؤشرات  المخاطر،  مؤشرات  تشمل  والتي  والعمليات، 
لكافة  الدقيق  الرصد  لضمان  األداء،  ومؤشرات  الرقابة، 
المقبول.  المخاطر  بنطاق  والتزامها  الرئيسية  المخاطر 
المخاطر  على  الرقابة  بيئة  تعزيز  القطاع  يستهدف  كما 
أداة  استحداث  خالل  من  البنك  وعمليات  أنشطة  بجميع 
قدرات  دعم  عن  ستثمر  والتي  الرقابة،  اختبارات  إلجراء 
التقييم  على  الداخلية  المراجعة  وفريق  اإلدارة  فريق 

الرقابة.  لبيئة  الدقيق 

اإلدارات  جميع  استفادة  تعظيم  إلى  البنك  ويتطلع 
والتي  البيانات،  وتحليل  جمع  منظومة  من  والقطاعات 
ألحدث  الدقيقة  التحليالت  توفير  في  محورًيا  دوًرا  تلعب 
المصرفي،  القطاع  ومستجدات  االقتصادية  المؤشرات 
أنشطة  لجميع  اإليجابي  المردود  تعظيم  في  وتوظيفها 

البنك.    وعمليات 
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االلتزام 

يمضــي بنــك القاهــرة قدًمــا فــي تعزيــز أطــر وسياســيات االلتــزام الصارمــة لضمــان ســير كافــة 
أنشطة وعمليات البنك بسالسة وفاعلية طبًقا ألفضل الممارسات المحلية والدولية  

األطر  من  متكاملة  بحزمة  االلتزام  مجموعة  تحظى 
أبرز  يتمثل  التي  البنك  الستراتيجية  الداعمة  والسياسات 
وفًقا  والعمليات  األنشطة  جميع  تنفيذ  في  محاورها 
إدارة  ممارسات  وأفضل  الكفاءة  مستويات  ألعلى 
المخاطر. وتساهم المجموعة في تعزيز قدرة البنك على 
التوصيات  تقديم  خالل  من  االلتزام،  مخاطر  وتقييم  تحديد 
قد  التي  المحتملة  المخاطر  حول  الدقيقة  والتقارير 
في  تتسبب  أو  مالية  أو  تشغيلية  خسائر  على  تنطوي 
حدوث قصور بنظام العمل الداخلي أو تضر بسمعة البنك 
نتيجة عدم االلتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية. ويعكف 
وإضافة  تحديث  خالل  من  الجهود  تلك  تعزيز  على  البنك 
مستمرة،  بصفة  المجموعة  لمهام  الداعمة  السياسات 
وكذلك  التنظيمية  واللوائح  للقوانين  مواءمتها  لضمان 

أفضل الممارسات والمعايير الدولية. 

وتضطلع مجموعة االلتزام بتقديم تقارير دورية إلى لجنة 
المراجعة، ومن ثّم عرضها على الرئيس التنفيذي ورئيس 
مسائل  بشأن  الفعالة  القرارات  التخاذ  اإلدارة  مجلس 
تكثف  كما  البنك.  أنشطة  بجميع  المتصلة  االنضباط 
الداخلية  المراجعة  مجموعتي  مع  جهودها  المجموعة 
والقطاعات  اإلدارات  جميع  التزام  لضمان  المخاطر  وإدارة 
بلوائح وتعليمات البنك المركزي المصري وميثاق االلتزام 
الخاص ببنك القاهرة. وبالتوازي مع ذلك، تقوم المجموعة 
االلتزام  مخاطر  أنواع  مختلف  من  البنك  حماية  بتعزيز 
المحتملة من خالل إعداد تقارير ربع سنوية تهدف بصورة 
االمتثال،  قضايا  بجميع  البنك  التزام  ضمان  إلى  رئيسية 

وإحاطته بكافة المستجدات في هذا الشأن. 

الرئيسية  األداة  القاهرة  ببنك  الخاص  االلتزام  ميثاق  ويعد 
السياسات  وصياغة  االلتزام  مجموعة  اختصاصات  لتحديد 
قضايا  نطاق  بدقة  الميثاق  يوضح  حيث  لها،  الداعمة 
االمتثال المتعلقة بأنشطة البنك، مما يساهم في كفاءة 

تطبيق جميع اإلدارات والقطاعات السياسات المحددة، مع 
مقدمة  في  ويأتي  منتظمة.  بصفة  وتحديثها  مراجعتها 
وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  المجموعة  اختصاصات 
التي  المعامالت  حجم  لضخامة  نظًرا   ،)AML/CFT( اإلرهاب 
يجريها البنك في األسواق اإلقليمية والدولية. وفي هذا 
رقابة صارمة  بتصميم منظومة  المجموعة  اإلطار، قامت 
رصد  على  تركيزا  للحدود،  العابرة  المعامالت  جميع  على 
جميع المعامالت وعدم تمرير اي عملية تخص أشخاص او 
مهام  تشمل  كما  الحظر.  قوائم  على  مدرجة  دول 
الضريبي  االمتثال  بقانون  البنك  التزام  ضمان  المجموعة 
للحسابات األجنبية )FATCA(، ومن ثّم التأكد من امتثال كافة 
الحسابات المعنية باللوائح التنظيمية التي أقرتها مصلحة 

الضرائب األمريكية. 

أبرز تطورات عام 2019
نجاحات  على  البناء   2019 عام  خالل  المجموعة  واصلت 
والسياسات  األطر  تعزيز  في  نجحت  حيث  السابق،  العام 
البنك.  يتبناها  التي  الصارمة  االمتثال  الداعمة لمنظومة 
كما قامت بدعم جهود مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
والسياسيات  الحوكمة  أطر  صياغة  في  الحوكمة  ولجنة 
التنظيمية لضمان مواءمة جميع أنشطة وعمليات البنك 

الدولية. والمعايير  الممارسات  مع أفضل 

التطلعية االستراتيجية 
تعتزم مجموعة االلتزام خالل عام 2019 مواصلة جهودها 
فريق  لتوعية  المخاطر  إدارة  مجموعة  مع  بالتنسيق 
يتبناها  التي  االلتزام  منظومة  تعزيز  بضرورة  العمل 
البنك مع تطبيق األطر والسياسات التنظيمية ذات الصلة 
المجموعة  تستهدف  كما  الجودة.  معايير  ألعلى  وفًقا 
واالمتثال  للحوكمة  صارم  بإطار  تتسم  عمل  بيئة  تهيئة 

البنك ضد أي مخاطر أو عقبات محتملة.  لتحصين 

تقوم مجموعة االلتزام بدعم جهود 
التحول بالبنك من خالل تسهيل 
العمليات التنظيمية والقانونية 

وفًقا لمحاور استراتيجية التحديث 
التي يتبناها البنك



9697 نواكب التحوالت العالمية بالخدمات المصرفية الرقميةنواكب التحوالت العالمية بالخدمات المصرفية الرقمية

المراجعة الداخلية 

ــات  ــر والممارس ــل المعايي ــك ألفض ــال البن ــان امتث ــة بضم ــة الداخلي ــة المراجع ــوم مجموع تق
المصرفيــة وأطــر المراجعــة المعمــول بهــا علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي عبــر مختلــف 

قطاعات البنك 

نظام  أركان  أحد  الداخلية  المراجعة  مجموعة  تشكل 
الرقابة على أعمال بنك القاهرة، حيث تختص المجموعة 
وفًقا  للبنك  التشغيلية  العمليات  كافة  تنفيذ  بضمان 
ألفضل الممارسات القانونية والمهنية ويتولى اإلشراف 
مجلس  ورئيس  المراجعة  لجنة  من  كال  المجموعة  على 
التنظيمية  للقواعد  البنك  امتثال  يضمن  ما  وهو  اإلدارة، 
والمبادئ  السياسات  من  وغيرها  الداخلية  واللوائح 
لنموذج  وتبنيه  البنك  الستراتيجية  الداعمة  االسترشادية 
تطوير  نحو  الحثيث  والسعي  الشفافية  على  قائم  عمل 

مستدام. بشكل  التشغيلية  العمليات  كافة 

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

البعيد.  المدى  البنك على  وكذلك صياغة استراتيجية 

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

للبنك.  التشغيلية  العمليات  مختلف  عبر 

أبرز تطورات عام 2019
على   2019 عام  خالل  الداخلية  المراجعة  مجموعة  ركزت 
جوانب  مختلف  في  وخبراتها  قدراتها  وتعزيز  تنمية 

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

والخارجية. الداخلية  التغيرات 

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

العالقة. المسائل ذات 

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

المالية. المؤسسات 

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

الداخلي. والتنظيم  الهيكلة  إعادة 

التطلعية االستراتيجية 
قدرات  لتحسين  خطوات  عدة  اتخاذ  القاهرة  بنك  يعتزم 
مجموعة المراجعة الداخلية خالل السنوات الثالث المقبلة، 
وذلك في إطار التحول االستراتيجي إلى مؤسسة عصرية 
عمل  إطار  استحداث  الخطط  تلك  وتشمل  كلًيا.  وجديدة 
إطار  بمثابة  ليكون  المخاطر  تقييم  إلى  يستند  منهجي 
قسم  استحداث  إلى  إضافة  بأكملها،  للمنظومة  حاكم 
إطار  في  المعلومات  تكنولوجيا  وأعمال  لنظم  مراجعة 
البنك. ولتحقيق  يتبناها  التي  الرقمي  التحول  استراتيجية 
الدورات  من  العديد  بتوفير  البنك  يقوم  الجهود،  تلك 
مجموعة  لموظفي  المتكاملة  التدريبية  والبرامج 
به  يحظى  ما  وتنمية  تعزيز  بغرض  الداخلية  المراجعة 
ذلك  ويشمل  متخصصة،  ومهارات  خبرات  من  الفريق 
نظم  ومدقق   ،)CIA( المعتمد  الداخلي  المدقق  شهادات 
 ،)CFE( االحتيال  مكافحة   ،)CISA( المعتمد  المعلومات 
ودورات  برامج  إلى  باإلضافة   ،)CQA( الجودة  مراجعة 
على  البنك  حرص  ذلك  ويعكس  االئتمان.  على  التدريب 
الشاملة  ثقافة  وترسيخ  الموظفين  خبرات  تنمية  تعزيز 
بنظم  يتعلق  فيما  وخاصة  الرقابة،  وتعزيز  المخاطر  لرصد 
كشف ومكافحة الممارسات االحتيالية. ويعمل البنك أيًضا 
األقسام  بين  والتكامل  التنسيق  عملية  تسهيل  على 
اإلدارة  وظائف  وتحسين  البنك،  داخل  المختلفة  الرقابية 
هذا  في  بالنجاحات  الحافل  سجله  على  والبناء  الداخلية، 

المجال الحيوي.

بنك  يعتزم 
االرتقاء  القاهرة 

مجموعة  بقدرات 
المراجعة 

عن  الداخلية 
استحداث  طريق 

إطار عمل 
وأطر  منهجي 

حاكمة 
مة  لمنظو

وفًقا  المراجعة 
المعايير  ألفضل 

الدولية 
عليها المتعارف 
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 وتعظيم القيمة

 المشتركة
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تسريع وتيرة التنمية 
المستدامة في مصر

ــاء  ــي االرتق ــاهم ف ــي تس ــات الت ــل الممارس ــي أفض ــي تبن ــع ف ــرة التوس ــك القاه ــل بن واص
باألوضــاع االجتماعيــة والبيئيــة للمجتمعــات المحيطــة، وذلــك ضمــن جهــوده المســتمرة 

لتعظيم القيمة للمساهمين وجميع األطراف ذات الصلة

االستدامة  ممارسات  تأصيل  بأهمية  إيمانه  إطار  في 
للمجتمع،  اإليجابي  المردود  تعظيم  في  والمساهمة 
التطور  عجلة  دفع  في  ا  حيويًّ دوًرا  القاهرة  بنك  لعب 
على  القيمة  وتعظيم  بمصر  واالقتصادي  االجتماعي 
ويعكس  العالقة.  ذات  األطراف  لكافة  الطويل  المدى 
وضع  مواصلة  بأهمية  للبنك  الراسخة  القناعة  ذلك 
في  ورفاهيتهم  العالقة  ذات  األطراف  كافة  مصالح 
إلى  ووصواًل  والموظفين  العمالء  من  بدًءا  االعتبار، 
مع  بالتوازي  وذلك  المحيطة،  والمجتمعات  المساهمين 
هذه  وعلى  عملياته.  لكافة  البيئي  األثر  وتقليص  تقييم 
ممارسات  تأصيل  ببدء   2019 عام  في  البنك  قام  الخفية، 
األساسية  المصرفية  العمليات  كافة  في  االستدامة 
المحيطة  المجتمعات  بتطوير  الخاصة  السياسات  وفي 
أنشطة  في  التوسع  إلى  باإلضافة  البنك،  بأعمال 
المسئولية االجتماعية. وعلى مدار العام، ركز البنك على 
تنفيذ خطط العمل التي تساهم في إحداث تغيير إيجابي 
سعًيا  واالقتصادي،  االجتماعي  الصعيدين  على  ملموس 
لتأسيس آلية موحدة تجمع بين القيم المجتمعية والقيم 

البنك. يتبناها  التي 

بمسئولياته  التزامه  البنك  واصل  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
المتحدة  لألمم  العالمي  االتفاق  بمبادرة  عضًوا  باعتباره 
بإعادة  قام  حيث  التوالي،  على  الثالث  للعام   )UNGC(
وفًقا  التشغيلية  وإجراءاته  الداخلية  ممارساته  تنظيم 
اإلنسان  بمجاالت حقوق  عليها  المتفق  العشرة  للمبادئ 
البنك  حرص  كما  الفساد.  ومكافحة  والبيئة  والعمالة 
أهداف  مع  الجديدة  ومبادراته  توسعاته  موائمة  على 

التي تتبناها الحكومة المصرية.  2030 رؤية مصر 

األثر المجتمعي   
قام بنك القاهرة بإطالق مبادرات متنوعة تستهدف مختلف 
السكانية من أجل تعظيم قدرته على إحداث تغيير  الشرائح 
المحيطة؛ حيث قام  للمجتمعات  اإليجابي  المردود  وتعظيم 
البنك في عام 2019 بتنفيذ مبادرات شملت قطاعات الرعاية 
الصحية والتعليم والتدريب المهني والبرامج الرياضية، بالتوازي 
مع تكثيف جهوده في مجاالت حقوق اإلنسان والحفاظ على 
البيئة. كما نجح البنك في توظيف الحلول المصرفية الرقمية 
التي يقدمه وشبكة فروعه الضخمة بكافة أنحاء البالد في 

خدمة المناطق النائية وتوفير فرص نمو متنوعة.

حقوق اإلنسان ومعايير العمل 
العادل  

آمنة  عمل  بيئة  توفير  أولوياته  رأس  على  البنك  يضع 
بحقوق  التزامه  تعزيز  عبر  الموظفين  لكافة  وعادلة 
في  عليها  المنصوص  العادل  العمل  ومعايير  اإلنسان 
بقوانين  االلتزام  مع  بالتوازي  الدولية؛  االتفاقيات  كافة 
العمل المحلية. ويوفر البنك رواتب وأجور تنافسية ويقوم 
أنظمة  وتطبيق  الموظفين  على  سنوية  أرباح  بتوزيع 
التنافسية  والمميزات  والحوافز  المكافآت  لمنح  عادلة 
برنامج  بإدخال   2019 عام  خالل  البتك  قام  وقد  للموظفين. 
استحقاقات هامشية لتوفير المزيد من الدعم للموظفين 
بدل  من  بدًءا  الموظفين  احتياجات  كافة  يلبي  حيث 
القروض  على  الحصول  تيسير  إلى  ووصواًل  االنتقاالت 
حرص  فقد  ذلك،  إلى  وباإلضافة  االئتمانية.  والبطاقات 
البنك على توفير بيئة عمل صحية، وتطبيق برنامج شامل 
اإلعاقة  ذوي  من  الموظفين  وتزويد  الصحية،  للرعاية 

الجسدية باألطراف الصناعية، وتحديثها إذا لزم األمر.  

باًتا  منًعا  ويمنع  التمييز  أشكال  كافة  البنك  يحظر  كما 
كما  العمل.  مكان  خارج  أو  داخل  التحرش  أشكال  لكافة 
كافة  في  التحقيق  البشرية  الموارد  لجنة  على  ن  يتعيَّ
الشكاوى الُمقدمة لها والعمل على إيجاد حلول مناسبة 
الشخصية  البيانات  عن  اإلفصاح  بعدم  اللجنة  تعهد  مع 
القاهرة على  للموظف صاحب الشكوى. كما يحرص بنك 
خطط  وتطبيق  والسالمة  األمن  معدات  أحدث  استخدام 
التدريبات  توفير  مع  وذلك  فروعه،  جميع  في  األمن 

الالزمة. الدورية 

ويحرص البنك على إمداد الموظفين بأفضل البرامج التدريبية 
لصقل مهاراتهم اإلنتاجية والتقنية ومهارات التواصل، حيث 
المحورية  النقاط  من  وتطويره  الموظفين  أداء  تقييم  بعد 
في معايير العمل العادلة التي تقوم عليها أسس التوظيف 
جديًدا  نظاًما  البنك  أطلق  الخلفية،  هذه  وعلى  البنك.  في 
إلدارة وتقييم األداء وقام بتطوير األهداف والمهام الخاصة 
البنك  الستراتيجيات  وفًقا  وذلك  حدة،  على  موظف  بكل 
وأهدافه. وعلى هذه الخلفية شهد عام 2019 تدريب حوالي 
68% من موظفيه بارتفاع قدره 20% عن عام 2018؛ حيث بلغ 
التدريبية 180 ألف ساعة مقابل 150.4 ألف  إجمالي الساعات 
تقريًبا خالل عام 2018. وباإلضافة إلى ذلك، قام البنك بتوفير 
التدريبية،  هارفارد  دورة  مثل  مصر  خارج  تدريبية  دورة   28
ليصل بذلك إجمالي عدد الفرص التدريبية التي وفرها البنك 

على مدار العام 24 ألف فرصة.
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تقليص البصمة البيئية 
بجميع  البيئية  االستدامة  بتحقيق  القاهرة  بنك  يلتزم 
وزيادة  الكربونية  البصمة  وتقليص  التشغيلية  األنشطة 
وقد  الطبيعية.  المصادر  على  والحفاظ  البيئي  الوعي 
بكافة  البيانات  مركز  تزويد   2019 عام  خالل  البنك  واصل 
الطاقة،  استهالك  لخفض  الحديثة  التكنولوجية  األساليب 
إلكترونًيا  األرشفة  عمليات  وتنفيذ  تقديم  إلى  باإلضافة 
استهالك  تقليل  بهدف  الورقية  المستندات  حفظ  بداًل 
السياسات  بعض  تطبيق  القاهرة  بنك  بدأ  كما  الورق. 
ص من المعدات  المتطورة الصديقة للبيئة، حيث تم التخلُّ
موردين  على  االعتماد  جانب  إلى  آمن،  بشكل  القديمة 
األفرع  بجميع  الطابعات  محابر  تدوير  إلعادة  متخصصين 
وتشغيلها  األجهزة  جميع  إعداد  عن  فضاًل  والمقرات؛ 

المهدورة. الطاقة  لتقليص  الطاقة  على نظام توفير 

اإلضاءة  لمصادر  التدريجي  استبداله  البنك  واصل  كما 
بكافة   LED اإلضاءة  تقنية  على  تعتمد  بأخرى  الحالية 
لترشيد  وذلك  التجارية،  عالمتها  تغيير  تمت  التي  الفروع 
عنها.  الناجمة  االنبعاثات  وخفض  الطاقة  استهالك 
سباكة  أنظمة  بتركيب  البنك  قام  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
صديقة للبيئة داخل مرافق البنك بهدف ترشيد استهالك 
على  حاصلة  تكييف  أجهزة  تركيب  عن  فضاًل  المياه، 
الطاقة  استخدام  لفاعلية  الدولي  المعيار  شهادة 
مع  تتوافق  والتي   Energy Star االستهالكية  للمنتجات 
عدة  عبر  الطاقة  استهالك  لكفاءة  المنظمة  اللوائح 
جوانب، تشمل استخدام غاز الفريون R410A األفضل كفاءًة.

كما قام البنك بتركيب نوافذ ذات طبقات زجاجية مزدوجة 
على  الخارجية  الحرارة  أثر  لتقليل  الرئيسي  المقر  في 
صديق  فرع  إنشاء  عن  فضاًل  المركزية،  التكييف  أنظمة 
ما  أحدث  باستخدام  سيوة  واحة  في  كامل  بشكل  للبيئة 
ويجري  العالمية.  والتشييد  البناء  تكنولوجيا  إليه  توصلت 
تحويل  جدوى  مدى  لتقييم  فنية  دراسات  حالًيا  البنك 
الشمسية،  الطاقة  باستخدام  للعمل  الرئيسي  المقر 
بنك  ويتطلع  وتكاليفها.  الطاقة  استهالك  لخفض  سعًيا 
القاهرة خالل المرحلة المقبلة إلى الحصول على شهادة 
إطار  في  الخضراء،  للمباني  األمريكية  الذهبية   Leed
إلى  المصرفية  العمليات  لتحويل  المتواصلة  جهوده 

للبيئة. صديقة  عمليات 

مكافحة الفساد
أشكال  كافة  من  العاملين  لحماية  جاهًدا  البنك  يسعى 
امتثال  وثقافة  حازًما  نهًجا  أسس  ثّم  ومن  الفساد، 
وقام  المركزي  البنك  وتشريعات  المصرية  بالقوانين 
جميع  وتدريب  يتبناها،  التي  الحوكمة  أطر  في  بدمجها 
الخاصة باالمتثال والحوكمة  التدريب  العاملين في برامج 
كما  دوري.  بشكل  تعقد  التي  األموال  غسيل  ومكافحة 
وهو  المهنية،  األخالق  لمعايير  واضح  إطار  البنك  وضع 
متاح لجميع الموظفين، علًما بأن البنك بشجع الموظفين 
انتهاكات  أية  عن  باإلبالغ  الخاص  النظام  استخدام  على 
التامة  السرية  من  إطار  في  وذلك  اكتشافها،  فور 

مة.  الُمقدَّ الشكاوى  ألصحاب 

قوافل الخير  
مبادرة  التوالي  على  السادسة  للسنة  القاهرة  بنك  نظم 
سعًيا  الشتاء  وفصل  رمضان  شهر  خالل  الخير  قوافل 
للقضاء على الجوع والفقر المدقع في جميع المحافظات 
العليا  واإلدارة  البنك  موظفو  يشارك  حيث  تزورها،  التي 
ساعدت   ،2019 عام  وفي  عام.  كل  القوافل  هذه  في 
ا ووزعت أكثر من 6  قوافل الخير أكثر من ألفي عائلة ماليًّ
مياه  ووصلت  أسقف  وفرت  كما  رمضانية.  كرتونة  آالف 

80 منزاًل. الشرب النظيفة لـ 

صندوق حي األسمرات
ُتعد إصالحات البنية التحتية من العوامل الرئيسية لتحسين 
التي  المالئمة  الخدمات  توفير  وضمان  المجتمع  معيشة 
الخلفية،  هذه  وعلى  أفراده.  معيشة  مستوى  من  تعزز 
حي  مشروع  تمويل  في  القاهرة  بنك  ساهم  فقد 
األسمرات الوطني إلعادة توطين المصريين القاطنين في 
يعمها  أحياء  في  راحة  أكثر  مساكن  وتوفير  العشوائيات 
األمان من خالل إنشاء صندوق مخصص لعذا الغرض. وقد 
تم تنفيذ المشروع في العام 2019 من خالل انتقال 200 من 

قاطني العشوائيات إلى حي األسمرات.

مبادرات الرعاية الصحية 
الصحية  الرعاية  مبادرات  من  العديد  القاهرة  بنك  أطلق 
بتقديم  قام  حيث  المصرية،  المستشفيات  مختلف  في 
تبرعات منتظمة في هيئة معدات طبية ومنح تمويالت 
في  الصحية  الرعاية  خدمات  ومقدمي  للمستشفيات 
وال  متطورة.  طبية  معدات  لشراء  مصر  أنحاء  جميع 
المتابعة  إلى  يمتد  بل  ذلك،  على  البنك  دور  يقتصر 
من  والتأكد  والمعدات  األجهزة  عمل  لمسار  الدقيقة 
الالزم  التدريب  على  لها  المشغلين  األطباء  حصول 
صيانتها  متابعة  جانب  إلى  األمثل،  بالشكل  الستخدامها 
انعكست  وقد  للمرضى.  الراحة  توفير  مواصلة  لضمان 
تلك الجهود في الدعم الذي قدمه البنك خالل عام 2019 
األموال  توظيف  تم  حيث  السرطان،  مكافحة  لمبادرات 
في شراء أجهزة التصوير اإلشعاعي للكشف المبكر عن 
المبكر  لالكتشاف  بهية  مؤسسة  في  الثدي  سرطان 
إضافية  مبالغ  تخصيص  مع  الثدي  سرطان  وعالج 
البنك  تبرع  كما  الثدي.  بسرطان  مريضة  ألف  لمساعدة 
لصالح مستشفى القصر العيني التابعة لجامعة القاهرة 
السرطان  بمرض  التوعية  ثقافة  نشر  في  دعمها  بهدف 
الرعاية  مبادرات  دعم  مواصلة  البنك  ويعتزم  وعالجه. 
المعدات  شراء  خالل  من  البالد  أنحاء  جميع  في  الصحية 
والمساعدة  حاجتها  حسب  العامة  للمستشفيات  الطبية 
األكثر  السكنية  المناطق  داخل  المستشفيات  بناء  في 

الصحية. الرعاية  لخدمات  احتياًجا 

المبادرات التعليمية 
يعتبر التعليم جزًءا ال يتجزأ من ازدهار المجتمع مما دفع 
الطالب  لعدد من  دراسية  ومنح  برامج  عدة  إلنشاء  البنك 
وجنوب  وزويل  النيل  بجامعات  دراستهم  الستكمال 
منح  بتقديم  البنك  قام   ،2019 عام  وفي  وأسيوط.  الوادي 
سداد  على  القادرين  غير  من  طالب  لخمسة  كاملة 

التنمية المجتمعية
يلعبه في سبيل  الذي  الدور  بأهمية  القاهرة  بنك  يؤمن 
الدعم  توفير  عبر  المحيطة  المجتمعات  أبناء  تمكين 
النقدي والتنموي، حيث قام البنك على مدار عقود بدعم 
وقام  االجتماعية،  المسئولية  مشروعات  من  العديد 
التنمية  مجاالت  في  المبادرات  من  العديد  بتنفيذ 
والتعليمية  الصحية  األوضاع  وتحسين  المجتمعية، 
التحتية،  البنية  وتطوير  الفقر،  على  والقضاء  للسكان، 
تنفيذ  البنك  واصل  كما  األخرى.  المبادرات  من  وغيرها 
لتنفيذ  ويتطلع   2019 عام  خالل  مشروعاته  من  العديد 

المزيد من المشروعات الجديدة كلما تطلب األمر.

لتطوير  في  لمساهمة  المستمرة  مساعيه  إطار  وفي 
التدريب  مبادرات  البنك  أطلق  المحيطة،  المجتمعات 
المهني، حيث استقدم عمال من مناطق عديدة ال تصل 
م لهم العديد من دورات التدريب  إليها تلك الخدمات وقدَّ
عن  ذلك  أثمر  وقد  متنوعة.  قطاعات  في  المهني 
الصغيرة  بمشروعاتهم  التوسع  من  العمال  تمكين 
جديدة  آفاق  فتح  عبر  االستدامة  على  قدرتها  وضمان 

مبيعاتهم. لتنمية 

قرية القرعان 
مشروع  تطوير  في  بمساهمته  القاهرة  بنك  يعتز 
قرية  سكان  حياة  وإثراء  لتحسين  المستدامة  للتنمية 
وذلك  مصر  صعيد  في  سوهاج  بمحافظة  القرعان 
بالشراكة مع مؤسسة خير وبركة، حيث وضع البنك ضمن 
المعيشية  الظروف  تحسين  المشروع  لذلك  أهدافه 
للمرافق  األساسية  البنى  القرية من خالل تطوير  لسكان 
مشروعات  عن  فضاًل  والتعليمية،  والصحية،  الخدمية، 
البنك  الخلفية، قام  الصغر. وعلى هذه  التمويل متناهي 
مع  بالتوازي  كامل  بشكل  للسقوط  آياًل  منزاًل   89 بتجديد 
الشرب  ماء  إليصال  متر  كيلو   2.6 بطول  أنابيب  خط  مد 
قام  التي  الجهود  وشملت  منزل.   200 من  ألكثر  النظيف 
بها البنك بناء وحدتين للرعاية الصحية مجهزة باإلمدادات 
وحاالت  األمراض  من  العديد  لعالج  الالزمة  الطبية 
مدار  على  دورية  فنية  زيارات  تنظيم  عن  فضاًل  الطوارئ، 
مرتين  طبية  قوافل  عدة  تنظيم  البنك  يعتزم  كما  العام. 
الالزم  الدواء  وتقديم  العام إلجراء فحوصات مجانية،  في 
القاطنين  للمحتاجين، وإجراء جراحات ألكثر من 1,825 من 
لتوفير  بيطرية  قوافل  تنظيم  إلى  إضافة  القرية،  في 

عالج أكثر من 650 رأًسا للماشية.

البنك  قيام  البرنامج  شمل  الجهود،  تلك  إلى  باإلضافة 
االبتدائية  للمدرسة  الكلي  التجديد  عملية  بتمويل 
بالقرية وإنشاء فصول دراسية، ومعامل، ومالعب رياضية 
تلقى  وأجهزة. وقد  أدوات  يلزم من  بما  وتزويدها  جديدة 
اللغة  في  قدراتهم  لتحسين  تدريبية  دورات  الطالب 
متكاملة  تدريبية  دورات  معلًما   73 تلقى  بينما  العربية، 
كما  والتعليمية.  المهنية  مهاراتهم  وتطوير  لصقل 
المهني  التدريب  توفير  في  البنك  مبادرة  ساهمت 
الالزمة  المهارات  وأكسبتهم  وامرأة  رجل   140 لحوالي 

للبدء في مشروعات صغيرة مستقلة.

بنك  يحرص 
القاهرة على نشــر 

التنمية  ثقافة 
في  المستدامة 

مصر من خالل 
تبني اســتراتيجية 

شــاملة تتيح له 
المردود  تعظيم 
لجميع  اإليجابي 

األطراف ذات 
العالقة
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تعزيز التوظيف وخلق فرص العمل
المبادرات  من  العديد  في  باالستثمار  القاهرة  بنك  قام 
جديدة  عمل  فرص  خلق  في  تساهم  التي  المتنوعة 
خالل  من  تنفيذها  في  المشروعات  نماذج  أصحاب  ودعم 
استحداث أساليب ابتكارية تضمن توفير الدخل المستدام. 
إطار  في  المهني  التدريب  برامج  بتمويل  البنك  ويقوم 
التي  المهني«  التدريب  لرعاية  كرافتس  »هاند  مبادرته 
مظلة  تحت  يرعاها  التي  المهني  التدريب  برامج  تضم 
الذين  لألفراد  تدريبية  دورات  البنك  يمول  كما  واحدة. 
عن  فضاًل  الخاصة،  مشروعاتهم  بدء  إلى  يتطلعون 
أصحابها  تزويد  خالل  من  الصغيرة  للمشروعات  تشجيعه 
خالل  من  والمالية  واإلدارية  التقنية  األساليب  بكافة 

والقروض. المنح 

معارض  من  العديد  القاهرة  بنك  نظم  العام،  وخالل 
القاهرة  في  أصحابها  منتجات  لعرض  اليدوية  الحرف 
لهم  وَفر  حيث  منتجاتهم،  لعرض  جديدة  آفاق  وفتح 
منتجاتهم  تسويق  من  عزز  مما  العرض  قاعات  البنك 
مبيعاتهم،  زيادة  ثم  ومن  السوق  في  بها  والتعريف 
لتعزيز  المهني  التدريب  دورات  توفير  إلى  باإلضافة 

المعارض.  نجاح هذه  العارضين ودعم  مهارات 

لمسابقة  رسمي  كراعي  القاهرة  بنك  شارك  وقد 
لكل  مميزة  فرصة  تعد  والتي  مصر«،  أمل  »مشروع 
بفكرتها  للمشاركة  مشروع  صاحبة  مصرية  امرأة 
بناء  تعزيز  إلى  المبادرة  وتهدف  المبتكرة.  الناشئة 
ويضم  بالتنوع  ويتميز  للتغيرات،  االستجابة  سريع  مجتمع 
المقومات  بكافة  المرأة  تزويد  عن  فضاًل  الفئات،  كافة 
والمساهمة  مستدام  بشكل  أسرتها  إلعالة  الرئيسية 

مجتمعاتهن. تحسين  في 

شراكة  في  القاهرة  بنك  دخل  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
إلطالق   2019 عام  في  الحسن  مؤسسة  مع  استراتيجية 
وبرامج  التقنية  التدريبية  الدورات  من  متنوعة  حزمة 
ذوي  من  األفراد  ودعم  لمساعدة  الدخل  تحسين 

الخاصة.  االحتياجات 

القاهرة  بنك  النيل. ويؤكد  الدراسية بجامعة  المصروفات 
بما ال يدع مجااًل للشك على أهمية تحسين جودة التعليم 

للمصريين. المعيشي  بالمستوى  االرتقاء  في 

الدعم المجتمعي
العديد من مبادرات  البنك في  2019 مساهمة  شهد عام 
التنمية  تعزيز  في  تساهم  التي  المجتمعي  الدعم 
الجمهورية.  بأنحاء  النائية  المناطق  في  المجتمعية 
ا  وتنمويًّ ا  تمويليًّ دعًما  البنك  خصص  الخلفية،  هذه  وعلى 
حكومية  غير  مؤسسة  وهي  والوفاء،  الوالء  لدار 
الخاصة، فضاًل  تستضيف وترعى األطفال ذوي االحتياجات 
التي  الحكومية  غير  مصر  فتيات  جمعية  دعم  عن 
البنك  اشترك  كما  وترعاهم.  اليتيمات  الفتيات  تستضيف 
لتوفير  المصري  الكساء  وبنك  الخير  مصر  مؤسسة  مع 
احتياًجا في صعيد مصر.  سكن وإقامة آمنة لألسر األكثر 
مع  البنك  دخلها  التي  االستراتيجية  الشراكة  إطار  وفي 
نجح  فقد  ودفا،  سكن  مبادرة  عبر  الخير  مصر  مؤسسة 
أللف  الدعم  وتقديم  منزاًل   150 أسقف  بناء  في  البنك 

أسرة في محافظة أسوان. 

تحت  داخلية  مبادرة  القاهرة  بنك  أطلق   ،2019 عام  وفي 
على  تحفيزهم  أجل  من  موظفيه  بين  »تشارك«  اسم 
المشاركة في العمل التطوعي بمبادرات البنك المتنوعة. 
إمكانية  البنك  لموظفي  ليتيح  البرنامج  تصميم  تم  وقد 
التي  باقة متنوعة من األنشطة  الفعالة في  المساهمة 
تعزز من الدعم المجتمعي في البالد. ولتحفيز المشاركين 
على المزيد من المساهمة في هذه المبادرات، فقد منح 
وإقامتهم  سفرهم  نفقات  تمويل  مشترك   15 أكثر  البنك 
الدولية  الهيئات  إحدى  مع  البالد  خارج  التطوعي  للعمل 
غير الحكومية. وقد عقد بنك القاهرة فعالية ضخمة في 
مجال  في  وإنجازاته  بإسهاماته  لالحتفاء  العام  نهاية 
في  المشاركين  أكثر  تكريم  خالل  من  المجتمعي  الدعم 
هذه المبادرات فضاًل عن اإلعالن عن الوجهة التالية للبنك 

وأهدافه الجديدة للعام.

األثر االقتصادي
القاهرة  بنك  بها  يحظى  التي  الرائدة  المكانة  ضوء  في 
على ساحة التمويل متناهي الصغر، وإيمانه بأهمية تعزيز 
المتنوعة  المالية  الخدمات  وتوفير  المالي  الشمول 
القطاع  بتغطية  تحظى  ال  التي  والمناطق  للقطاعات 
المشروعات  أصحاب  بتمويل  البنك  يلتزم  المصرفي، 
تقودها  التي  والمتوسطة  والصغيرة،  الصغر،  متناهية 
لتأصيل  سعًيا  والمعاقين،  والفقراء  والشباب  المرأة 
في  النفس  على  واالعتماد  االستدامة  ممارسات 

المجتمعات المحلية.

االستراتيجية التطلعية
أطلق بنك القاهرة في عام 2020 مبادرته »بي جرين« التي 
على  العالقة  ذات  األطراف  جميع  تشجيع  إلى  تهدف 
اليومية.  عملياتهم  في  المستدامة  الممارسات  تأصيل 
زراعة  مبادرة  البنك  سيطلق  المبادرة،  هذه  إطار  وفي 

األسقف في مقره الرئيسي، ليكون بذلك أول بنك يطلق 
بجميع  متعددة  أحياء  في  األشجار  لزراعة  المبادرة  هذه 
مشروع  أول  إطالق  يعتزم  البنك  بأن  علًما  البالد،  أنحاء 
للتخلص من النفايات باستخدام أحدث األساليب االلكترونية. 

النجاح  شركاء 
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القوائم
المالية
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  تقرير مراقبو الحسابات
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31 ديسمبر312018 ديسمبر 2019إيضاح رقم

المعدلة
األصول 

4,335,961 11,740,666 )15(نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى
53,099,718 31,208,440 )16(أرصدة لدى البنوك 

للبنوك 537,408 480,077 )17(قروض وتسهيالت 
العمالء 61,809,668 74,120,328 )18(قروض وتسهيالت 

ماليـة --3 )19(مشتقات 
مالية: إستثمارات 

21,383,740 40,738,519 )20(بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
المستهلكة 21,982,358 18,943,019 )20(بالتكلفة 

18,794 47,699 )20(بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر
تابعة وشقيقة 293,107 542,703 )21(استثمارات فى شركات 

21,090 39,878 )22(أصول غير ملموسة 
3,165,621 4,130,403 )23(أصول أخرى 

294,886 331,500 )30(أصول ضريبية مؤجلة
ثابتة  373,132 1,034,763 )24(أصول 

167,315,483 183,357,998 اجمالى األصول
االلتزامات وحقوق الملكية 

االلتزامات 
للبنوك  مستحقة  18,557,612 8,283,335 )25(أرصدة 

131,322,262 150,987,305 )26(ودائع عمالء
ماليـة --4,990 )19(مشتقات 

3,218,887 2,882,317 )27(قروض أخري
أخرى 2,182,827 4,256,710 )28(التزامات 

أخرى 452,374 615,161 )29(مخصصات 
الجارية الدخل  --142,018 إلتزامات ضرائب 

مؤجلة ضريبية  36,810 100,094 )30(إلتزامات 
التقاعد مزايا  947,834 1,083,573 )31(إلتزامات 

االلتزامات 156,718,606 168,355,503 اجمالى 
حقوق الملكية 

2,250,000 2,250,000 )32(رأس المال المصدر والمدفوع
--3,000,000 )32(مبالغ مسددة تحت حساب زيادة رأس المال

2,421,095 2,309,361 )33(احتياطيات
الحالية_وديعة مساندة القيمة  القيمة اإلسمية عن  2,453,230 1,316,854 فرق 

أرباح السنة واألرباح المحتجزة 3,472,552 6,126,280 )33(صافى 
الملكية  حقوق  10,596,877 15,002,495 اجمالى 

الملكية  االلتزامات وحقوق  167,315,483 183,357,998 اجمالى 

- اإليضاحات المرفقـة من )1( إلى )41( متممه لهذه القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها.

- تقرير مراقبو الحسابات )مرفق(.

إبراهيم طارق فايدمحمد 
المالية الشئون  رئيس مجموعة  بأعمال  التنفيذيالقائم  رئيس مجلس اإلداره والرئيس 

قائمة المركز المالى المستقلة 
فى 31 ديسمبر 2019 )جميع المبالغ باأللف جنيه مصرى(

قائمة الدخل المستقلة 
عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 )جميع المبالغ باأللف جنيه مصرى(

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019إيضاح رقم

القروض واإليرادات المشابهة 18,593,248 21,548,652 )6(عائد 

المشابهة والتكاليف  الودائع  )12,110,266()13,204,766()6(تكلفة 

6,482,982 8,343,886 صافى الدخل من العائد

1,167,900 1,587,044 )7(إيراد األتعاب والعموالت

)34,271()46,950()7(مصروف األتعاب والعموالت

1,133,629 1,540,094 صافى الدخل من األتعاب والعموالت

7,616,611 9,883,980 صافى الدخل من العائد واألتعاب والعموالت

األرباح 116,545 47,402 )8(توزيعات 

المتاجرة --2,588 )9(صافى دخل 

المالية اإلستثمارات  )خسائر(  )3,894(42,991 )20(أرباح 

)904,842()843,679()12()عبء( اإلضمحالل عن خسائر االئتمان

إدارية )3,089,761()3,942,193()10(مصروفات 

156,206 98,711 )11(إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى

3,890,865 5,289,800  أرباح السنة قبل ضرائب الدخل

الدخل )1,409,912()1,341,745()13(مصروفات ضرائب 

2,480,953 3,948,055 صافى أرباح السنة بعد ضرائب الدخل

6.253.96 )14(نصيب السهم من صافى أرباح السنة

- اإليضاحات المرفقـة من )1( إلى )41( متممه لهذه القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها. 

إبراهيم طارق فايدمحمد 
المالية الشئون  رئيس مجموعة  بأعمال  التنفيذيالقائم  رئيس مجلس اإلداره والرئيس 

القاهرة )شركة مساهمة مصرية( القاهرة )شركة مساهمة مصرية(بنك  بنك 
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قائمة الدخل الشامل المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 )جميع المبالغ باأللف جنيه مصرى(

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

أرباح السنة 2,480,953 3,948,055 )1(صافي 

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

بنود ال يتم إعادة تبيويبها في األرباح و الخسائر

العادلة  بالقيمة  الملكية  العادلة الدوات حقوق  القيمة  احتياطي  التغير-الحركة في  صافى 
من خالل الدخل الشامل االخر

)195,719()61,275(

بنود  يتم إعادة تبيويبها في األرباح والخسائر

صافى التغير في احتياطي القيمة العادلة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
االخر الشامل 

 354,248)74,707(

)135,982(158,529 )3(إجمالي بنود الدخل الشامل األخر للسنة، صافي بعد الضريبة

2,344,971 4,306,718 )1+2+3(إجمالي الدخل الشامل للسنة، صافي بعد الضريبة

- اإليضاحات المرفقـة من )1( إلى )41( متممه لهذه القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها.

إبراهيم طارق فايدمحمد 
المالية الشئون  رئيس مجموعة  بأعمال  التنفيذيالقائم  رئيس مجلس اإلداره والرئيس 

قائمة التدفقات النقدية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 )جميع المبالغ باأللف جنيه مصرى(

إيضاح 
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019رقم

التدفقات النقدية من انشطة التشغيل 

3,890,865 5,289,800  أرباح السنة قبل ضرائب الدخل

تعديالت لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

75,213 127,663 )24(إهالك

8,079 15,852 )22(إستهالك

904,842 843,679 )12(عبء الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

110,907 227,244 )29(عبء المخصصات أالخرى

7,361 19,456 )23(عبء مخصص أضمحالل أصول أخرى

)89,272()8,300()29(مخصصات انتفى الغرض منها 

)89()1,853()11(أرباح بيع أصول ثابتة

--)22,646()11(أرباح بيع أصول الت ملكيتها

3,537 )26,385()29(فروق ترجمة المخصصات األخرى بالعمالت األجنبية

)119,740()17,459()29(المستخدم من المخصصات األخرى بخالف مخصصات القروض

25 583 )29(المتحصل من المخصصات األخرى بخالف مخصصات القروض

21,637 5,132 )20(رد خسائر إضمحالل شركات شقيقة

)116,545()47,402()8(ايرادات من توزيعات أرباح

احتياطى سندات  )23,949(--)20(استهالك 
--)5,387()9(رد فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

)30,074()17,918()20(إهالك عالوة أو خصم إصدار إستثمارات مالية
الناتجة من أنشطـة التشغيل 4,642,797 6,382,059 أرباح التشغيل قبل التغييرات فـى األصول واإللتزامات 

صافى )الزيادة( النقص فى األصول 
2,037,228 )1,441,160()16،15(أرصدة لدى البنوك 

--)23,468()20(إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
للبنوك )537,408(55,848 )17(قروض وتسهيالت 

العمالء )20,998,722()13,648,047()18(قروض وتسهيالت 
مالية --)3()19(مشتقات 

)1,113,981()1,000,034()23(أصول أخرى
صافى الزيادة )النقص( فى االلتزامات 

للبنوك مستحقة  9,048,344 )8,646,605()25(أرصدة 
العمالء  9,111,294 19,712,755 )26(ودائع 
--4,990 )19(مشتقات مالية
أخرى  )1,462,848(2,011,009 )28(إلتزامات 

التقاعد مزايا  185,019 135,739 )31(إلتزامات 
الدخل المسددة )1,730,516()1,120,434(ضرائب 

التشغيل )المستخدمة فى( أنشطة  الناتجة من  النقدية  التدفقات  )818,793(2,422,649 صافى 
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

الفـروع ثـابتة وإعداد وتجهيز  )139,903()791,201()24(مدفوعـات لشـراء أصـول 
91 1,853 )11(متحصالت من بيع أصول ثابتة

18,106,454 3,108,414 )20(متحصالت من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
)1,791,221()23,574,784()20(مشتريات إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

المستهلكة بالتكلفة  مالية  استثمارات  بيع  4,397,814 7,229,784 )20(متحصالت من 
المستهلكة بالتكلفة  مالية  استثمارات  )2,499,950()4,140,194()20(مشتريات 

تابعة وشقيقة اقتناء شركات  )98,000()249,596()21(مدفوعات مقابل 
)14,576()34,640()22(مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

--28,500 متحصالت من بيع أصول الت ملكيتها
أرباح محصلة 69,767 47,402 توزيعات 

الناتجة من أنشطة االستثمار )المستخدمة فى(  النقدية  التدفقات  18,030,476 )18,374,462(صافى 

القاهرة )شركة مساهمة مصرية( القاهرة )شركة مساهمة مصرية(بنك  بنك 
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قائمة التدفقات النقدية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 )تابع(

جميع المبالغ باأللف جنيه مصرى(

إيضاح 
رقم

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

465,138 608,955 )27(متحصالت من القروض االخرى

)94,993()81,902()27(مدفوعات الى القروض االخرى

المدفوعة االرباح  )762,937()1,346,676()34(توزيعات 

--)2,000,000(سداد الوديعة المساندة _ بنك مصر

--3,000,000 )32(المسدد تحت حساب زيادة رأس المال

التمويل  )المستخدمة في( أنشطة  الناتجة من  النقدية  التدفقات  )392,792(180,377 صافى 

16,818,891 )15,771,436(صافى )النقص( الزيادة فى النقدية وما فى حكمها خالل السنة

35,179,106 51,997,997 رصيد النقدية وما فى حكمها فى أول السنة

51,997,997 36,226,561 رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر السنة

وتتمثل النقدية وما فـى حكمهـا فـيما يلـى :-

البنـك المركزى 4,335,961 11,740,666 نقدية وأرصدة لدى 

53,099,718 31,208,440 أرصدة لدى البنوك 

16,030,154 30,460,563 أذون خـزانـة وأوراق حكومية أخري

)1,600,021()6,805,970(أرصدة لدى البنـك المركزى فى اطار نسبة اإلحتياطى اإللزامى

)4,128,870()373,759(أرصده لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

)15,738,945()30,003,379(أذون خـزانـة وأوراق حكومية أخري ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

النقدية وما فى حكمهـا  51,997,997 36,226,561 )35(اجمالى 

- اإليضاحات المرفقـة من )1( إلى )41( متممه لهذه القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها.

إبراهيم طارق فايدمحمد 
المالية الشئون  رئيس مجموعة  بأعمال  التنفيذيالقائم  رئيس مجلس اإلداره والرئيس 
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بنك القاهرة )شركة مساهمة مصرية( 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
المستقلة 

عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 

)جميع المبالغ الواردة 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 
للبنك  الرئيسى  المركز  يقع  17 مايو1999.  1999 فى  17 لسنة  التجارة رقم  إصدار قانون  الثانى منه بموجب  الباب  األول من  الفصل  عدًا 

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 231 فرعًا ومكتبا ووحدة ووكالة ويوظف 
374 8 موظف فى تاريخ إعداد القوائم القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

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. 

2010 تم التصديق على تعديل النظام األساسى للبنك للخضوع للقانون 159 لسنة 1981 بمكتب توثيق اإلستثمار بموجب  بتاريخ 28 مارس 
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 

للبنك وفقا لذلك. النظام األساسى  وتعديل 

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

فى آخر يونيو من السنة التالية.

بتاريخ 27 ديسمبر 2016 انعقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك ، وقد وافقت علي تعديل الماده )6( من النظام االساسي للبنك بزياده 
راس مال البنك بقيمه االرباح المحتجزه 650 مليون جم ، وحدد راس مال البنك المرخص به بمبلغ 10 مليار جم ، وحدد  راس مال البنك المصدر 
البنك علي  الواحد واصبح هيكل مساهمي  اربعة جنيهات مصرية للسهم  500 562 الف سهم بقيمة  2.250 مليار جم موزعا علي  بمبلغ 

النحو التالي :

لإلستثمارات المالية  562,499,985 سهمشركة مصر 

8 أسهمبنك مصر 

7 أسهمشركة مصر ابو ظبي لالستثمارات العقارية

في  االستثمار  صحيفة  في  التأشير  تم  كما   ،  2016/12/29 بتاريخ  المال  رأس  زيادة   )6( المادة  بتعديل  التجاري  السجل  في  التأشير  وتم 
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 
لإلستثمار. مصر 

رأس  بزيادة  والمتعلقة  القاهرة  لبنك  األساسى  النظام  من   )6( المادة  تعديل  على  المصرى  المركزى  البنك  وافق   2019/09/22 بتاريخ 
المساهمين. المصدر وهيكل  المال  

 3 وقدره  بمبلغ  المصدر  البنك  رأسمال  زيادة  على  وافقت  وقد  القاهرة  لبنك  العادية  غير  العامة  الجمعية  إنعقدت   2019/09/22 بتاريخ 
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 
التالى: 1.312.500 ألف سهم بقيمة إسميه أربعة جنيهات مصرية للسهم الواحد وهيكل مساهمى البنك على النحو 

750,000,008 سهمبنك مصر 

لإلستثمارات المالية  562,499,985 سهمشركة مصر 

7 أسهمشركة مصر ابو ظبي لالستثمارات العقارية

وقد تم التأشير في السجل التجاري بزيادة رأس المال في الفترة الالحقة بتاريخ 2020/02/02.

إعتمد مجلس إدارة البنك إصدار القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بتاريخ 2020/02/13.

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

السنوات المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك.

أسس إعداد القوائم المالية المستقلة   1-2
من  المعتمدة  والقياس  اإلعتراف  وأسس  للبنوك  المالية  القوائم  وتصوير  إعداد  لقواعد  وفقًا  المستقلة  المالية  القوائم  إعداد  يتم 
“االدوات   )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  متطلبات  إضافة  مع  ديسمبر2008   16 بتاريخ  المصرى  المركزي  البنك  ادارة  مجلس 
القوائم  النهائية إلعداد  التعليمات  بشأنها  والصادر   2018 يناير   28 بتاريخ  المصري  المركزي  البنك  الصادرة عن  للتعليمات  المالية” طبقا 
المالية  القوائم  هذه  اعداد  تم  وقد   ،2019 فبراير   26 بتاريخ   )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  لمتطلبات  وفقًا  للبنوك  المالية 

الصلة. المحلية ذات  القوانين  للبنك طبقًا ألحكام  المستقلة 

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 

التابعة بصرف النظر عن نوعية النشاط . للشركة 

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

النقدية والتغيرات في حقوق ملكيته. نتائج أعماله وتدفقاته  للبنك وعن  المالي  المركز 
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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 

التعليمات. 2019 فقد قامت اإلدارة بتعديل بعض السياسات المحاسبية لتتماشى مع تلك  فبراير 

الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي رقم )9(  تأثير تغييرات السياسات المحاسبية 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( – االدوات المالية “التبويب و القياس” 
قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقاير المالية رقم )9(”االدوات المالية” وذلك إعتبارًا من تاريخ التطبيق اإللزامي له في

المالية  األدوات   )26( رقم  المصري  المحاسبة  تغيرًا هامًا عن معيار   )9( رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  .تمثل متطلبات   2019 يناير   1
ملخص  يلي  وفيما  المالية،  االلتزامات  وبعض  المالية  االصول  عن  واالفصاح  وقياس  بتويب  يتعلق  فيما  وخاصة  القياس  و  االعتراف   –

المعيار: تطبيق  الناتجة عن  للبنك  المحاسبية  السياسات  الرئيسية في  للتغيرات 

األصول و االلتزامات المالية  أ - 
الشامل  الدخل  العادلة من خالل  القيمة  أو  المستهلكة،  بالتكلفة  أنها مصنفة:  المالية على  يتم تصنيف األصول  عند االعتراف األولي، 

األخر أو القيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر. 

ويتم تصنيف األصول المالية طبقا لنموذج األعمال الذي تدار به تلك األصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية. 
التاليين ولم يقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر: بالتكلفة المستهلكة إذا استوفى الشرطين  ويتم قياس األصل المالي 

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و. 1
ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ . 2

السداد. األصلي مستحق 

ويتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر فقط في حال استوفت الشرطين التاليين ولم تقاس بالقيمة 
العادلة من خالل االرباح والخسائر:

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يكون هدفه قد تحقق من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية.. 3
ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ . 4

السداد.  األصلي مستحق 

عند االعتراف األولي باالستثمار في األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة، يجوز للبنك ان يختار بال رجعة قياس التغيرات الالحقة في 	 
القيمة العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخر. يتم إجراء هذا االختيار على أساس كل استثمار على حده.

عند 	  ذلك،  إلى  باإلضافة  والخسائر،  االرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مصنفة  أنها  على  األخرى  المالية  األصول  جميع  تصنيف  يتم 
بالقيمة  أو  المستهلكة  بالتكلفة  قياسها  سيتم  التي  المتطلبات  يلبي  ماليا  أصال  رجعه  بال  يحدد  أن  للبنك  يمكن  األولي،  االعتراف 
العادلة من خالل الدخل الشامل األخر، على أنه بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر، في حال أن القيام بذلك سيلغي أو يخفض 

بشكل كبير حالة عدم التطابق المحاسبي التي قد تنشأ خالفا لذلك.

قام البنك بتصنيف بعض االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخر وهي:

أذون الخزانة واوراق حكومية أخرى.	 
سندات.	 
االستثمارات.	  وثائق صناديق 
أدوات حقوق المليكة في الشركات المستثمر بها بنسبة تتراوح من صفر% الى %20.	 

العادلة من خالل األرباح والخسائر بالقيمة  البنك بتصنيف استثمارات  قام 

وثائق صناديق االستثمار ألغراض المتاجرة من خالل األرباح والخسائر.	 

المستهلكة وهي: بالتكلفة  االستثمارات  بتصنيف بعض  البنك  قام 

سندات.	 

إعادة تصنيف االصول المالية و االلتزامات المالية بتاريخ التطبيق األولي لتعليمات البنك المركزي المصري فيما يخص المعيار الدولي 
.)9( المالي  للتقرير 

فئات  و  المصري  المركزي  البنك  من  الصادرة  المالية  القوائم  اعداد  و  تصوير  لقواعد  طبقًا  األصلية  القياس  فئات  التالي  الجدول  يوضح 
القياس الجديدة طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري “ المعيار الدولي للتقاير المالية رقم 9” لألصول وااللتزامات المالية كما  في 

1 يناير 2019:

التصنيف األولى 
طبقا لتعليمات 
البنك المركزى 

القائمة

التصنيف الجديد 
طبقا لمعيار 

الدولى للتقارير 
المالية )9(

القيمة الدفترية 
طبقا لتعليمات 
البنك المركزى 
إعادة قياسإعادة التصنيفالقائمة

القيمة الدفترية 
الجديدة  طبقا 
لمعيار الدولى 
للتقارير المالية )9(

مستهلكة تكلفةارصدة لدى البنوك 53,026,666)73,052(--53,099,718تكلفة 

مستهلكة اذون خزانة تكلفة 

العادلة  بالقيمة 
من خالل الدخل 

بالتكلفة   / الشامل 
لمستهلكة ا

16,030,154------

متاحة  مالية  استثمارات 
للبيع

مستهلكة  تكلفة 
العادلة  بالقيمة 

من خالل الدخل 
الشامل

2,273,950------

بالقيمة  مالية  استثمارات 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل
مستهلكة  تكلفة 

استثمارات 
العادلة  بالقيمة 

من خالل الدخل 
الشامل

--21,383,73971,18321,454,922

محتفظ  مالية  استثمارات 
تاريخ االستحقاق بها حتى 

مستهلكة  مستهلكة تكلفة  ------23,453,116تكلفة 

بالتكلفة  مالية  استثمارات 
لمستهلكة ا

مستهلكة  مستهلكة تكلفة  21,967,759)14,600(21,982,359--تكلفة 

بالقيمة  مالية  استثمارات 
العادلة من خالل األرباح و 

الخسائر

العادلة  بالقيمة 
من خالل األرباح و 

الخسائر

العادلة  بالقيمة 
من خالل األرباح و 

الخسائر
--18,79423,46842,262

للبنوك مستهلكة تكلفةقروض وتسهيالت  534,960)2,448(--537,408تكلفة 

للعمالء مستهلكة تكلفةقروض وتسهيالت  61,324,625)485,043(--61,809,668تكلفة 

للبنوك مستحقة  مستهلكة تكلفةأرصدة  18,557,612--16,929,9401,627,672تكلفة 

مخصصات االخرى  )مخصص 
المتوقعة  االئتمانية  خسائر 

العرضية(
مستهلكة تكلفة )439,479(12,895--)452,374(تكلفة 

محتجزة )3,519,876()23,468(--)3,496,408(أرباح 

)1,930,030(491,065--)2,421,095(احتياطيات
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ــك  ــات البن ــي لتعليم ــق األول ــخ التطبي ــة بتاري ــات المالي ــة و االلتزام ــول المالي ــة االص ــة الدفتري ــوية القيم تس  -1
المركزي المصري فيما يخص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( .

إلى  المصري  المركزي  البنك  من  الصادرة  المالية  القوائم  اعداد  و  تصوير  لقواعد  طبقًا  الدفترية  القيمة  تسوية  أدناه  الجدول  يوضح 
المعيار  الى  التحول  عند   )9( رقم  المالية  للتقاير  الدولي  المعيار  يخص  فيما  المصري  المركزي  البنك  لتعليمات  طبقًا  الدفترية  القيمة 

1 يناير 2019:- الدولي للتقارير المالية 9 في 

بااللف جنيه فروق تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية 9 
مصري

تأثيراالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة

مخصصات مكونة وفق لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في 16 ديسمبر 2008

3,582,768مخصص  خسائر األضمحالل ألرصدة القروض والتسهيالت للعمالء 

العرضية األلتزامات  80,790مخصص 

3,663,558االجمالى 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا للمعيار الدولى للتقارير المالية )9( 

4,067,811مخصص  خسائر االئتمان ألرصدة القروض والتسهيالت للعمالء 

2,448مخصص  خسائر االئتمان ألرصدة القروض والتسهيالت للبنوك 

العرضية لاللتزامات  المتوقعة  االئتمان  67,895مخصص خسائر 

العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  بالقيمة  المالية  182,191مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لألستثمارات 

البنوك 73,052مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لالرصدة لدى 

4,393,397االجمالى 

729,839فروق تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية )9(

احتياطي 
المخاطر العام

األر باح 
المحتجزة

احتياطي 
القيمة العادلة

798,3203,496,408209,493الرصيد االفتتاحي في 1 يناير 2019

23,46856,583--إجمالي األثر علي إعادة التصنيف والقياس

----)729,839(إجمالي األثر علي الخسائر االئتمانية المتوقعة

23,46856,583)729,839(اإلجمالي

68,4813,519,876266,076الرصيد االفتتاحي المعدل

تقييم نموذج العمل:
وجه  أفضل  على  يعكس  هذا  ألن  المحفظة  مستوى  على  باألصل  فيه  يحتفظ  الذي  األعمال  نموذج  هدف  تقييم  بإجراء  البنك  يقوم 

طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تشمل المعلومات التي يتم النظر فيها:

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وألية عمل تلك السياسات من الناحية العملية. وخصوصا لمعرفة ما إذا كانت استراتيجية 	 
تلك  تمول  التي  المالية  االلتزامات  مدة  مع  المالية  األصول  مدة  مطابقة  أو  التعاقدية  الفوائد  إيرادات  كسب  على  تركز  اإلدارة 

األصول أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع األصول ؛
كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقر ير بهذا الشأن إلى إدارة البنك	 
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا وكيفية إدارة هذه المخاطر	 
عدد صفقات وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة، واسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل. 	 

لكيفية  شامل  تقييم  من  جزءا  اعتبارها  بل  منفصل  بشكل  المبيعات  بنشاط  المتعلقة  المعلومات  في  النظر  يتم  ال   ، ذلك  ومع 
تحقيق الهدف المعلن للبنك إلدارة األصول المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

يتم قياس األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل االرباح 
والخسائر ألنها غير محتقظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية فقط وغير محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية مع بيع 

األصول المالية.

يتم تصنيف وقياس كل من أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية على النحو التالى:  )1

األداة المالية

طرق القياس وفقًا لنموذج األعمال

القيمة العادلةالتكلفة المستهلكة

من خالل األرباح أو الخسائرمن خالل الدخل الشامل

الملكية ينطبقأدوات حقوق  ال 
خيار لمرة واحدة عند االعتراف 

األولى وال يتم الرجوع فيه
العادية ألدوات  المعاملة 

الملكية حقوق 

أدوات الدين
نموذج األعمال لألصول 
لتحصيل  بها  المحتفظ 

التعاقدية النقدية  التدفقات 

نموذج األعمال لألصول 
لتحصيل  بها   المحتفظ 

التعاقدية  النقدية  التدفقات 
والبيع

نموذج األعمال لألصول 
للمتاجرة بها  المحتفظ 

ــر  ــار الدولــي للتقاري ــات المعي يقــوم البنــك بإعــداد وتوثيــق واعتمــاد نمــوذج أعمــال بمــا يتوافــق مــع متطلب  )2
المالية )9( وبما يعكس استراتيجية البنك الموضوعة إلدارة االصول المالية وتدفقاتها النقدية وفقًا لما يلى:

الخصائص األساسيةنموذج األعمالاالصل المالي

المستهلكة بالتكلفة  المالية  االصول 
المالية  نموذج األعمال لألصول 

النقدية  التدفقات  لتحصيل  بها  المحتفظ 
التعاقدية

الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ باألصول المالية 	 
المتمثلة في اصل مبلغ  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل 

والعوائد. االستثمار 
البيع هو حدث عرضي استثنائي بالنسبة لهدف هذا النموذج 	 

وبالشروط الواردة في المعيار المتمثلة في وجود تدهور في 
المالية.  القدرة االئتمانية لمصدر االداة 

أقل مبيعات من حيث الدورية والقيمة.	 
البنك بعملية توثيق واضحة ومعتمدة لمبررات كل 	  يقوم 

المعيار. عملية بيع ومدي توافقها مع متطلبات 

االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 
الشامل الدخل 

المحتفظ  المالية  نموذج األعمال لألصول 
التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل  بها 

والبيع

يتكامالن 	  التعاقدية والبيع  النقدية  التدفقات  كال من تحصيل 
النموذج. لتحقيق هدف 

بالمقارنة 	  الدورية والقيمة(  مبيعات مرتفعة نسبيًا )من حيث 
النقدية  التدفقات  المحتفظ به لتحصيل  مع نموذج أعمال 

التعاقدية

االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 
والخسائر االرباح 

نماذج أعمال أخرى تتضمن )المتاجرة – 
إدارة األصول المالية على أساس القيمة 

النقدية  التدفقات  العادلة – تعظيم 
عن طريق البيع(

هدف نموذج األعمال ليس االحتفاظ باالصل المالي لتحصيل 	 
التدفقات  لتحصيل  به  المحتفظ  أو  التعاقدية  النقدية  التدفقات 

والبيع. التعاقدية  النقدية 
بالنسبة 	  التعاقدية حدث عرضي  النقدية  التدفقات  تحصيل 

النموذج. لهدف 
ادارة االصول المالية بمعرفة علي اساس القيمة العادلة من 	 

خالل االرباح والخسائر تالفيا للتضارب في القياس المحاسبي.
شروط تبويب األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح و 	 

الخسائر.
تتوافر كافة الشروط التالية في االصول المالية التي يقوم البنك 	 

بتبويبها عند االقتناء بالقيمة العادلة من خالل االرباح و الخسائر :
أن تكون مسجلة في بورصة أوراق مالية محلية و خارجية .  -

-  أن يكون عليها تعامل نشط خالل الثالثة أشهر السابقة 
على تاريخ االقتناء .
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ذلك 	  أن  باعتبار  فيها  المالى  باألصل  االحتفاظ  يتم  التي  المحفظة  مستوى  على  االعمال  نموذج  من  الهدف  بتقييم  البنك  يقوم 
يعكس طريقة إدارة العمل وطريقة امداد اإلدارة بالمعلومات، وتتضمن المعلومات التي يتم اخذها في االعتبار عند تقييم هدف 

نموذج االعمال ما يلي:
إذا 	  ما  الخصوص  وجه  وعلى  العملي.  الواقع  في  السياسات  هذه  وتطبيق  المحفظة  وأهداف  الموثقة  المعتمدة  السياسات 

لمقابلة  معين،  عائد  بمعدل  واالحتفاظ  لألصل  التعاقدية  النقدية  التدفقات  تحصيل  على  فقط  تركز  اإلدارة  استراتيجية  كانت 
تواريخ استحقاق األصول المالية مع تواريخ استحقاق االلتزامات التي تمول هذه األصول أو توليد تدفقات نقدية من خالل بيع 

هذه األصول.
كيفية تقييم والتقرير عن أداء المحفظة الي اإلدارة العليا.	 
وطريقة 	  النموذج  ذلك  ضمن  بها  المحتفظ  المالية  األصول  طبيعة  ذلك  في  بما  األعمال  نموذج  أداء  على  تؤثر  التي  المخاطر 

إدارة هذه المخاطر.
)القيمة العادلة، العائد على المحفظة، أو كالهما(. 	  كيفية تحديد تقييم أداء مديري االعمال 
دورية وقيمة وتوقيت عمليات البيع في الفترات السابقة، وأسباب هذه العمليات، والتوقعات بشأن أنشطة البيع المستقبلية. 	 

تحقيق  لكيفية  شامل  تقييم  من  كجزء  ولكن  منعزل،  بشكل  االعتبار  في  تؤخذ  ال  البيع  انشطة  عن  المعلومات  فان  ذلك  ومع 
هدف البنك من إدارة األصول المالية وكيفية توليد التدفقات النقدية. 

قياسها 	  يتم  العادلة،  القيمة  أساس  على  أدائها  وتقييم  ادارتها  يتم  التى  أو  المتاجرة  بغرض  بها  يحتفظ  التي  المالية  األصول  إن 
أو لتحصيل تدفقات نقدية  انها ليست محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية  العادلة من خالل األرباح والخسائر حيث  بالقيمة 

تعاقدية وبيع اصول مالية معًا.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل تمثل دفعات تقتصر فقط على أصل مبلغ االداة والعائد  	 

ويعرف   االولي.  االعتراف  المالي عند  لألصل  العادلة  القيمة  بانة  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 

الربح. االساسية األخرى والتكاليف )مثل خطر السيولة والتكاليف اإلدارية( وكذلك هامش 

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:

النقدية. 	  التدفقات  التي قد تغير من مبلغ وتوقيت  االحداث المحتملة 
 	.)... 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(.	 
ال يقوم البنك بإعادة التبويب بين مجموعات االصول المالية اال فقط وعندما فقط يتم تغيير نموذج االعمال وهذا ما يحدث نادرا او 	 

يكون بصفة غير متكررة وغير جوهرية او عند تدهور في القدرة االئتمانية الحد ادوات الدين بالتكلفة المستهلكة. 

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد دفعات للمبلغ االصلى و الفائدة:
ألغراض هذا التقييم ، يتم تعريف المبلغ األصلي على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. يتم تعريف الفائدة على أنها 
السداد خالل فترة زمنية معينة ولمخاطر  بالمبلغ األصلي تحت  المرتبطة  االئتمانية  للنقود وللمخاطر  الزمنية  للقيمة  المادي  المقابل 
وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدار ية( ، وكذلك هامش الربح. في إطار تقييم ما إذا كانت التدفقات 
لألداة. وهذا يشمل  التعاقدية  الشروط  االعتبار  يأخذ بعين  البنك  ، فإن  للمبلغ األصلي والفائدة  التعاقدية هي مجرد مدفوعات  النقدية 
تقييم معا إذا كان األصل المالي يحتوي على شروط تعاقدية قد تغير وقت ومبلغ  التدفقات النقدية التعاقدية باعتبار أن ذلك لن يستوفي 

هذا الشرط.

اضمحالل قيمة األصول المالية:
الخسارة  نموذج    ”2019 فبراير   26 بتاريخ  الصادرة  المركزي  البنك  لتعليمات  طبقا   “  9 رقم  المالية  ير  للتقار  الدولي  المعيار  يستبدل 
المتوقعة كما ينطبق نموذج  االئتمانية  الخسارة  2008 بنموذج  16 ديسمبر  بتار يخ  الصادرة  المركزي  البنك  بتعليمات  الوارد  المحققة 
االضمحالل في القيمة الجديد على كافة األصول المالية باإلضافة إلى بعض ارتباطات وتعهدات القر وض وعقود الضمانات المالية. 
بموجب المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم 9 ؛ يتم االعتراف بخسائر االئتمان بصورة مبكرة اكثر مما كان الوضع عليه بموجب تعليمات 
األصول  المتوقعة من  االئتمانية  الخسائر  لقياس  ثالث مراحل  البنك منهجا من  يطبق  16 ديسمبر2008  بتاريخ  الصادرة  المركزي  البنك 
المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة وأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. تقوم األصول باالنتقال بين المراحل 

الثالث التالية استنادا إلى التغير في جودة االئتمان منذ االعتراف األولي بها.

المرحلة االولى : خسارة االئتمان المتوقعة على مدي 12 شهرًا
زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف  المالية عند االعتراف األولي والتي ال تنطوي على  المرحلة األولى االصول  تتضمن 
األولي أو التي تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة نسبيا. بالنسبة لهذه األصول ، يتم االعتراف بخسائر ائتمانية متوقعة على مدى 
12 شهرا وتحتسب الفائدة على إجمالي القيمة الدفتر ية لألصول ) بدون خصم مخصص االئتمان( . خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

12 شهرا هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي قد تنتج من حاالت إخفاق محتملة خالل 12 شهرا بعد تار يخ القوائم المالية.

المرحلة الثانية: خسارة االئتمان المتوقعة على مدي الحياة مع عدم اضمحالل قيمة االئتمان
تتضمن المرحلة الثانية األصول المالية التي بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ولكن ال يوجد دليل موضوعي 
على اضمحالل القيمة. يتم االعتراف بخسائر ائتمان متوقعة على مدة الحياة لتلك األصول ولكن يستمر احتساب الفائدة على إجمالي 
حاالت  جميع  من  الناتجة  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  هي  الحياة  مدي  على  المتوقعة  االئتمان  خسارة  لألصول.  ية  الدفتر  القيمة 

االخفاق الممكنة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

المرحلة الثالثة: خسارة االئتمان المتوقعة على مدي الحياة – اضمحالل قيمة االئتمان
تتضمن المرحلة الثالثة األصول المالية التي يوجد بها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ القوائم المالية ؛ بالنسبة لهذه 

األصول يتم االعتراف بخسائر ائتمان متوقعة على مدى الحياة.

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  أعمال وصافى أصول  نتائج  الملكية وليس على أساس  المباشرة فى 
حصة  إلى  باإلضافة  )المجموعة(  التابعة  وشركاته  للبنك  المجمعة  النقدية  والتدفقات  األعمال  ونتائج  المالى  للمركز  أشمل  تفهمًا 

البنك في صافى أصول شركاته الشقيقة.

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

تحويلها فى الوقت الحالى عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة على السيطرة على الشركة.

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

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

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

اإلقتناء.  لعملية  مباشرًة 

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

التاريخ الذى تتحقق فيه تلك السيطرة. بالقيمة العادلة للمقابل فى تاريخ كل معاملة تبادل حتى 

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

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 

بيئة إقتصادية مختلفة. المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في  تلك  وتميزها عن 
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ترجمة العمالت األجنبية  4-2
عملة التعامل والعرض  1-4-2

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

المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية  2-4-2

ُتمسك حسابات البنك بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية فى تاريخ تنفيذ 	 
المعاملة.

ويتم إعادة ترجمة أرصدة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى فى نهاية السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية 	 
فى ذلك التاريخ، ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن الترجمة ضمن البنود 

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

يتم تحليل التغيرات فى القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية والمصنفة كإستثمارات مالية 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 فى التكلفة الُمستهلكة 
ضمن عائد القروض واإليرادات المشابهه وبالفروق الناتجة عن تغير أسعار الصرف ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى، ويتم اإلعتراف 
ضمن حقوق الملكية بفروق التغير فى القيمة العادلة )إحتياطى القيمة العادلة لإلستثمارات المالية 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 حقوق 	 

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

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 

أو اإلصدار. التي ترتبط بشكل مباشر بعملية اإلقتناء  إليها تكلفة المعاملة  العادلة مضافًا  بالقيمة  والخسائر فإنها تقاس 

التبويب  2-5-2
المالية األصول 

31 ديسمبر 2018 السياسة المالية المطبقة حتى  أ ( 
وقروض  الخسائر،  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مبوبة  مالية  أصول  التالية:  المجموعات  بين  ما  المالية  األصول  بتبويب  البنك  يقوم 
ومديونيات، وإستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق، وإستثمارات مالية متاحة للبيع. ويتحدد بمعرفة اإلدارة في تاريخ اإلعتراف 

األولى بها.

األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
المالية. المتاجرة، والمشتقات  المجموعة: أصول مالية بغرض  تشمل هذه 

يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها بصفة أساسية بغرض بيعها في األجل القصير أو إذا كانت تمثل جزء 
من محفظة أدوات مالية محددة تضم أصواًل وإلتزامات مالية يتم إدارتها معًا وتتسم بنمط الحصول على أرباح فعلية حديثة من التعامل 

عليها في األجل القصير، أو كانت عبارة عن مشتقات مالية غير مخصصة وفعالة كأدوات تغطية.

والمديونيات القروض 
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، فيتم تبويبها في هذه الحالة ضمن األصول بغرض المتاجرة.	 
األصول التي بوبها البنك كأصول مالية متاحة للبيع عند االعتراف األولى بها. 	 
األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره األصلي فيها ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة االئتمانية 	 

لمصدر األداة.

تاريخ اإلستحقاق المحتفظ بها حتى  المالية  اإلستثمارات 
تمثل اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق أصواًل مالية غير مشتقة ذات مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد وتواريخ 
البنك تصنيف أي من أصوله  تاريخ إستحقاقها. ويحظر على  اإلحتفاظ بها حتى  النية والقدرة على  البنك  إدارة  إستحقاق محددة ولدى 
المحتفظ  المالية  األصول  تبويب مبلغ هام مـن  إعادة  أو  ببيع  السابقتين  السنتين  أو  السنة  البنك خالل  قام  إذا  اإلحتفاظ  بغرض  المالية 

تاريخ اإلستحقاق بإستثناء حاالت الضرورة المسموح بها. بها حتى 

للبيع المتاحة  المالية  اإلستثمارات 
تمثل اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع أصواًل مالية غير مشتقة تتوافر النية لإلحتفاظ بها لمدة غير محددة، وقد يتم بيعها إستجابًة 

للحاجة إلى السيولة أو التغيرات فى أسعار العائد أو الصرف أو األسهم.

ويتبع ما يلى بالنسبة لكافة األصول المالية:

، أو 	  يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع المعتادة لألصول المالية - سواء تلك المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر 
وهو  التسوية  تاريخ  في   - والمديونيات  القروض  أو  للبيع  المتاحة  تلك  أو  االستحقاق  تاريخ  حتى  بها  المحتفظ  المالية  االستثمارات 

التاريخ الذي يتم فيه تسليم األصل إلى أو بواسطة المنشأة.
العادلة 	  بالقيمة  أو الخسائر -  العادلة من خالل األرباح  بالقيمة  التي يتم تبويبها  يتم االعتراف األولي باألصول المالية - بخالف تلك 

االعتراف  فيتم  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المصنفة  المالية  لألصول  بالنسبة  أما  المعاملة.  تكاليف  إليها  مضافا 
الدخل. باقتناء تلك األصول بقائمة  المرتبطة  المعاملة  العادلة مع تحميل  بالقيمة  بها 

يقوم البنك باستبعاد األصل المالى عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي 	 
أو عندما يحول البنك ذلك األصل وكذا كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية تقريبا إلى طرف آخر بينما يتم استبعاد االلتزامات 

التعاقدية. انتهاء مدتها  أو  إلغائها  أو  بالتخلص منها  المالية عندما تنتهي إما 
العادلة من خالل 	  بالقيمة  المبوبة  المالية  للبيع واألصول  المتاحة  المالية  العادلة كل من اإلستثمارات  بالقيمة  الالحق  القياس  يتم 

بالتكلفة  اإلستحقاق  تاريخ  حتى  بها  المحتفظ  واإلستثمارات  والمديونيات  للقروض  الالحق  القياس  يتم  بينما  الخسائر  أو  األرباح 
المستهلكة.

التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة 	  الناتجة عن  يتم اإلعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر 
الخسائر  أو  باألرباح  الملكية  اإلعتراف مباشرة في حقوق  يتم  بينما  التي تحدث فيها,  الفترة  الخسائر وذلك في  أو  األرباح  من خالل 
أو إضمحالل قيمته,  يتم إستبعاد األصل  أن  إلى  للبيع, وذلك  المتاحة  المالية  العادلة لإلستثمارات  القيمة  التغيرات في  الناتجة عن 

عندها يتم اإلعتراف في قائمة الدخل باألرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق اإلعتراف بها ضمن حقوق الملكية.
لألصول 	  بالنسبة  األجنبية  العمات  وخسائر  وأرباح  المستهلكة  التكلفة  بطريقة  المحسوب  بالعائد  الدخل  قائمة  في  اإلعتراف  يتم 

الناتجة  األرباح  بتوزيعات  الدخل  اإلعتراف في قائمة  يتم  للبيع, كما  المبوبة كإستثمارات مالية متاحة  النقدية  الطبيعة  الماية ذات 
للبنك في تحصيلها. الحق  للبيع عندما ينشأ  المبوبة كإستثمارا تمالية متاحة  الملكية  عن أدوات حقوق 

 	 Bid Prices يتم تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المعلن عن أسعارها في أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجارية
أما إذا لم تكن هناك سوق نشطة لألصل المالى, فيتم قياسه بالتكلفة بعد خصم أي إضمحالل في قيمته.

1 يناير 2019 السياسة المالية المطبقة إعتبارا من  ب ( 

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 خالل 	 

االرباح أو الخسائر، بالرغم من إستيفائه لشروط التبويب كأصل مالى بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 
اآلخر، إذا كان القيام بذلك يمنع أو يقلص  -بشكل جوهري  -التضارب الذى قد ينشأ في القياس المحاسبي.
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االعمال تقييم نموذج 
- يتم تصنيف وقياس كل من أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية على النحو التالى:

األداة المالية

طرق القياس وفقًا لنماذج األعمال

التكلفة المستهلكة

القيمة العادلة

من خالل األرباح أو الخسائرمن خالل الدخل الشامل االخر

الملكية ينطبقأدوات حقوق  خيار لمرة واحدة عند االعتراف األولى ال 
وال يتم الرجوع فيه

العادية ألدوات حقوق  المعاملة 
لملكية ا

نموذج األعمال لألصول المحتفظ بها أدوات الدين
التعاقدية النقدية  التدفقات  لتحصيل 

نموذج األعمال لألصول المحتفظ بها  
التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل 

والبيع

نموذج األعمال لألصول المحتفظ بها 
للمتاجرة

 
البنك بإعداد وتوثيق واعتماد نموذج / نماذج االعمال )Business Models( بما يتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير 	  يقوم 

البنك الموضوعة إلدارة االصول المالية وتدفقاتها النقدية وفقًا لما يلى: المالية )9( وبما يعكس استراتيجية 

الخصائص األساسيةنموذج األعمالاالصل المالي

المستهلكة بالتكلفة  المالية  االصول 

األعمال  نموذج 
المالية  لألصول 

النقدية  التدفقات  لتحصيل  بها  المحتفظ 
التعاقدية

الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ باألصول المالية 	 
اصل  المتمثلة في  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل 

والعوائد. االستثمار  مبلغ 
البيع هو حدث عرضي استثنائي بالنسبة لهدف هذا 	 

النموذج وبالشروط الواردة في المعيار المتمثلة في وجود 
تدهور في القدرة االئتمانية لمصدر االداة المالية.

أقل مبيعات من حيث الدورية والقيمة.	 
البنك بعملية توثيق واضحة ومعتمدة لمبررات كل 	  يقوم 

المعيار. عملية بيع ومدي توافقها مع متطلبات 

االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل  االخر

األعمال  نموذج 
التدفقات  لتحصيل  بها  المحتفظ  المالية  لألصول 

والبيع التعاقدية  النقدية 

يتكامالن 	  التعاقدية والبيع  النقدية  التدفقات  كال من تحصيل 
النموذج. لتحقيق هدف 

بالمقارنة مع 	  الدورية والقيمة(  مبيعات مرتفعة )من حيث 
النقدية  التدفقات  لتحصيل  به  المحتفظ  أعمال  نموذج 

النعاقدية

االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 
والخسائر االرباح 

نماذج أعمال أخرى تتضمن )المتاجرة – إدارة 
األصول المالية على أساس القيمة العادلة 

النقدية  التدفقات  – تعظيم 
عن طريق البيع(

هدف نموذج األعمال ليس االحتفاظ باالصل المالي لتحصيل 	 
لتحصيل  به  المحتفظ  أو  التعاقدية  النقدية  التدفقات 

والبيع. التعاقدية  النقدية  التدفقات 
بالنسبة 	  التعاقدية حدث عرضي  النقدية  التدفقات  تحصيل 

النموذج. لهدف 
ادارة االصول المالية بمعرفة علي اساس القيمة العادلة 	 

من خالل االرباح والخسائر تالفيا للتضارب في القياس 
المحاسبي.

أن ذلك 	  باعتبار  المالى فيها  باألصل  االحتفاظ  يتم  التي  المحفظة  االعمال على مستوى  الهدف من نموذج  بتقييم  البنك  يقوم 
تقييم  عند  االعتبار  في  اخذها  يتم  التي  المعلومات  وتتضمن  بالمعلومات،  اإلدارة  امداد  وطريقة  العمل  إدارة  طريقة  يعكس 

هدف نموذج االعمال ما يلي:

كانت 	  إذا  ما  الخصوص  وجه  العملي. وعلى  الواقع  السياسات في  وتطبيق هذه  المحفظة  وأهداف  الموثقة  المعتمدة  السياسات 
تواريخ  لمقابلة  معين،  عائد  بمعدل  واالحتفاظ  لألصل  التعاقدية  النقدية  التدفقات  تحصيل  على  فقط  تركز  اإلدارة  استراتيجية 
هذه  بيع  خالل  من  نقدية  تدفقات  توليد  أو  األصول  هذه  تمول  التي  االلتزامات  استحقاق  تواريخ  مع  المالية  األصول  استحقاق 

األصول.
كيفية تقييم والتقرير عن أداء المحفظة الي اإلدارة العليا.	 
إدارة 	  النموذج وطريقة  المحتفظ بها ضمن ذلك  المالية  أداء نموذج األعمال بما في ذلك طبيعة األصول  تؤثر على  التي  المخاطر 

المخاطر. هذه 
)القيمة العادلة، العائد على المحفظة، أو كالهما(. 	  كيفية تحديد تقييم أداء مديري االعمال 
دورية وقيمة وتوقيت عمليات البيع في الفترات السابقة، وأسباب هذه العمليات، والتوقعات بشأن أنشطة البيع المستقبلية. ومع 	 

ذلك فان المعلومات عن انشطة البيع ال تؤخذ في االعتبار بشكل منعزل، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق هدف البنك 
من إدارة األصول المالية وكيفية توليد التدفقات النقدية. 

قياسها 	  يتم  العادلة،  القيمة  أساس  على  أدائها  وتقييم  ادارتها  يتم  التى  أو  المتاجرة  بغرض  بها  يحتفظ  التي  المالية  األصول  إن 
أو لتحصيل تدفقات نقدية  انها ليست محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية  العادلة من خالل األرباح والخسائر حيث  بالقيمة 

تعاقدية وبيع اصول مالية معًا.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل تمثل دفعات تقتصر فقط على أصل مبلغ االداة والعائد.  	 
ويعرف  االولي.  االعتراف  المالي عند  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 

الربح. االساسية األخرى والتكاليف )مثل خطر السيولة والتكاليف اإلدارية( وكذلك هامش 
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:

النقدية. 	  التدفقات  التي قد تغير من مبلغ وتوقيت  االحداث المحتملة 
 	.)... 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(.	 

1 يناير 2019 االلتزامات المالية – السياسة المطبقة إعتبارا من 

بالقيمة 	  مالية  والتزامات  المستهلكة،  بالتكلفة  مالية  التزامات  إلى  المالية  االلتزامات  بتبويب  البنك  يقوم  األولى  اإلعتراف  عند 
العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك بناء علي هدف نموذج االعمال للبنك

التعاقدية لألداة 	  البنك طرف في الشروط  الذي يصبح فيه  التاريخ  العادلة في  بالقيمة  المالية  أوليا بكافة االلتزامات  يتم االعتراف 
المالية.

العائد 	  طريقة  وباستخدام  المستهلكة  التكلفة  اساس  علي  الحقا  المستهلكة  بالتكلفة  المبوبة  المالية  االلتزامات  قياس  يتم 
الفعلي.

القيمة 	  في  بالتغير  االعتراف  ويتم  العادلة  بالقيمة  الحقًا  والخسائر  االرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  االلتزامات  قياس  يتم 
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.

التبويب إعادة 

ال يتم إعادة تبويب االصول المالية بعد االعتراف االولي إال عندما – وفقط عندما – يقوم البنك بتغيير نموذج االعمال الخاص بإدارة هذه 	 
األصول.

في كافة االحوال ال يتم اعادة التبويب بين بنود االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر وبين االلتزامات المالية 	 
المستهلكة. بالتكلفة 



128129 نواكب التحوالت العالمية بالخدمات المصرفية الرقميةنواكب التحوالت العالمية بالخدمات المصرفية الرقمية

االستبعاد  3-5-2
المالية األصول  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 
التزام جديد تم تحمله( وأي أرباح أو خسائر مجمعة سبق االعتراف بها ضمن إحتياطى القيمة العادلة لإلستثمارات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر. 
في 	  باالستثمار  متعلقة  االخر  الشامل  الدخل  قائمة  في  بها  االعتراف  تم  متراكمة  خسائر  او  أرباح  أي  فإن   2019 يناير   1 من  إعتبارا 

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. 
المرتبطة بملكية األصل 	  المخاطر والمنافع  بتحويل بشكل جوهرى كل  باالحتفاظ وال  البنك  التي ال يقوم فيها  للمعامالت  بالنسبة 

االرتباط  ويتحدد  المالي،  باألصل  المستمر  ارتباطه  حدود  في  باألصل  االعتراف  في  البنك  يستمر  األصل،  على  بالسيطرة  ويحتفظ 
البنك للتغيرات في قيمة األصل المحول. المستمر للبنك باألصل المالي بمدى تعرض 

يفي 	  كان  إذا  المحول  األصل  استبعاد  يتم  عندها  عمولة،  مقابل  المحول  األصل  خدمة  بالتزام  البنك  يحتفظ  المعامالت  بعض  في 
او اقل من  )أصل(  المناسب  القدر  أكبر من  الخدمة  إذا كانت عمولة  الخدمة  التزام لعقد  او  بأصل  بشروط االستبعاد. ويتم االعتراف 

الخدمة. لتأدية  )إلتزام(  المناسب  القدر 

المالية االلتزامات  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
المالية  األصول  أ - 

إذا تم تعديل شروط أصل مالي، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بشكل جوهري. وإذا كانت 	 
ومن  انتهت  تعتبر  األصلي  المالي  األصل  من  النقدية  للتدفقات  التعاقدية  الحقوق  فان  جوهريًا  اختالفًا  مختلفة  النقدية  التدفقات 
تعديل  من  الناتجة  بالقيمة  واالعتراف  العادلة  بالقيمة  جديد  مالي  بأصل  االعتراف  ويتم  األصلي  المالي  األصل  استبعاد  يتم  ثم  
القيمة الدفترية االجمالية كأرباح او خسائر ضمن األرباح والخسائر. اما إذا كان هذا التعديل قد حدث بسبب صعوبات مالية للمقترض، 

فان 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 

المالي. األصل  استبعاد 

1 يناير 2019 السياسة المطبقة قبل 
إذا تم تعديل شروط األصل المالي بسبب صعوبات مالية للمقترض ولم يكن األصل قد تم استبعاده، فان اضمحالل األصل يتم قياسه 	 

التعديل. العائد قبل  باستخدام سعر 

المالية  االلتزامات  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.

المالية المالية وااللتزامات  المقاصة بين االصول 
بها  المعترف  المبالغ  بين  المقاصة  إلجراء  للنفاذ  قابل  قانوني  حق  للبنك  كان  إذا  المالية  وااللتزامات  األصول  بين  المقاصة  إجراء  يتم 

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 أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى.

قياس القيمة العادلة  5-5-2
السياسة المطبقة اعتبارًا من 1 يناير 2019 

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.

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.	 

السياسة المطبقة قبل 1 يناير 2019
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات الُمعلن عن أسعارها في أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجارية Bid Price   أما إذا لم تكن هناك 	 

سوق نشطة لألصل المالي أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارية، فيحدد البنك القيمة العادلة باستخدام أحد أساليب التقييم.  ويتضمن ذلك 
استخدام معامالت محايدة حديثة، أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة، أو نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم األخرى شائعة االستخدام 
من ِقبل المتعاملين بالسوق وإذا لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الُمبوبة متاحة للبيع، يتم قياس قيمتها 

بالتكلفة بعد خصم أى اضمحالل فى القيمة.

أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية  6-2
يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة، ويتم إعادة قياسها الحقًا بقيمتها العادلة. ويتم الحصـول على 	 

القيمة العادلـة من األسعـار السوقية المعلنة في األسواق النشطة، أو المعامالت السوقية الحديثة، أو أساليب التقييم مثل نماذج التدفقات 
النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات، بحسب األحوال. وتظهر جميع المشتقات ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلة موجبة، أو ضمن 

االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة سالبة.
ال يتم  فصل عقود المشتقات الضمنية عندما تكون المشتقة مرتبطة بأصل مالي وبالتالى يتم تصنيف عقد المشتقات الضمنية 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 : 

1تغطيات مخاطر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المعترف بها أو االرتباطات المؤكدة )تغطية القيمة العادلة(.. 1
تغطيات مخاطر تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة بدرجة كبيرة ُتنسب إلى أصل أو التزام معترف به، أو ُتنسب إلى معاملة متنبأ بها )تغطية . 2

التدفقات النقدية(.
تغطيات صافي االستثمار في عمليات أجنبية )تغطية صافي االستثمار(.. 3

يتم استخدام محاسبة التغطية للمشتقات المخصصة لهذا الغرض إذا توافرت فيها الشروط المؤهلة للمحاسبة عنها كادوات تغطية.	 
يقوم البنك عند نشأة المعاملة بالتوثيق المستندى للعالقة بين البنود المغطاة وأدوات التغطية، وكذلك أهداف إدارة الخطر 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.
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تغطية القيمة العادلة  1-6-2
تغير 	  مخاطر  لتغطيات  المؤهلة  المخصصة  للمشتقات  العادلة  القيمة  في  بالتغيرات  والخسائر   األرباح  قائمة  في  االعتراف  يتم 

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 	 

بند “صافي  المستقبلية ضمن  العملة  لعقود  العادلة  القيمة  الفعالة في  التغيرات  بأثر  االعتراف  يتم  حين  العائد “. في  الدخل من 
دخل االدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .

“ صافي 	  بند  السابقة ضمن  الفقرة  الواردة فى  بها  المتعلقة  الُمغطاة  والبنود  العقود  الفعالية فى كافة  بأثر عدم  االعتراف  يتم 
دخل االدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر “

للبند المغطى الذي يتم 	  التعديل الذي تم على القيمة الدفترية  التغطية، يتم استهالك  إذا لم ُتعد التغطية تفي بشروط محاسبة 
ويستمر  االستحقاق.  حتى  الفترة  مدار  على  والخسائر  األرباح  على  بتحميله  وذلك  الُمستهلكة،  التكلفة  بطريقة  عنه  المحاسبة 

الملكية المغطاة حتى يتم استبعادها. الدفترية ألداة حقوق  القيمة  التي أجريت على  بالتعديالت  الملكية  االعتراف بحقوق 

تغطية التدفقات النقدية  2-6-2
المؤهلة 	  المخصصة  للمشتقات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  من  الفعال  بالجزء  االخر  الشامل  الدخل  قائمة  في  االعتراف  يتم 

والخسائر  األرباح  قائمة  في  الفعال  غير  بالجزء  المتعلقة  والخسائر  باألرباح  الفور  على  االعتراف  ويتم  النقدية.  التدفقات  لتغطيات 
ضمن بند “ صافي دخل االدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر “.

للبند 	  يكون  التي  الفترات  نفس  في  والخسائر   األرباح  قائمة  إلى  االخر  الشامل  الدخل  قائمة  في  تراكمت  التي  المبالغ  ترحيل  يتم 
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  التغطية، يستمر  التغطية تفي بشروط محاسبة  تعد  لم  إذا  أو  أداة تغطية  ُتباع  أو  عندما تستحق 

والخسائر  األرباح  قائمة  في  بها  االعتراف  ويتم  االخر،  الشامل  الدخل  بنود  ضمن  الوقت  ذلك  في  االخر  الشامل  الدخل  في  تراكمت 
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
بالتغيرات في  األرباح والخسائر”  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  االدوات  األرباح والخسائر ضمن “صافي دخل  يتم االعتراف في قائمة 
األدوات  من  الدخل  “صافي  والخسائر  األرباح  قائمة  في  االعتراف  ويتم  التغطية،  لمحاسبة  المؤهلة  غير  للمشتقات  العادلة  القيمة 
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.	 

إيرادات ومصروفات العائد   9-2
بإيرادات  المشابهة”  والتكاليف  الودائع  “تكلفة  أو  المشابهة”  واإليرادات  القروض  “عائد  بند  ضمن  الدخل  قائمة  فى  اإلعتراف  يتم 
العائد )فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو  العائد الفعلى لجميع األدوات المالية ذات  العائد بإستخدام طريقة معدل  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 
النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو  التدفقات  العائد الفعلى هو المعدل الذى يستخدم لخصم  عمر األداة المتعلقة بها. ومعدل 
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 
طريقة  وتتضمن  بعد،  تتحقق  لم  التى  المستقبلية  اإلئتمان  خسائر  عدا  فيما  المبكر(  السداد  خيارات  )مثل  المالية  األداة  عقد  شروط 
تكلفة  تتضمن  كما   ، الفعلى  العائد  معدل  من  جزءًا  تعتبر  التى  العقد  أطراف  بين  المقبوضة  أو  المدفوعة  األتعاب  كافة  الحساب 
المعاملة أية عالوات أو خصومات. وعندما ُتَصَنف القروض أو المديونيات كديون غير منتظمة أو مضمحلة بحسب الحالة ال يتم اإلعتراف 
النقدى فى  األساس  إتباع  يتم  أن  المالية، على  القوائم  خارج  يتم قيدها فى سجالت هامشية  بل  الدخل  كإيرادات فى قائمة  بعوائدها 

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.

الجدولة 	  عقد  لشروط  وفقًا  الحقًا  المحسوب  العائد  ُيعلى  حيث  أيضًا  النقدى  األساس  ُيتبع  للمؤسسات  الممنوحة  للقروض  بالنسبة 
سنة.  لمدة  إنتظام  أدنى  وبحد  الجدولة  أقساط  من   %25 سداد  لحين  الدائنة  باألرصدة  مجنبة  بفوائد  اإلعتراف  مقابل  القرض  على 

وفى حالة
الجدولة 	  رصيد  على  )العائد  القائم  القرض  رصيد  على  والمحسوب  المجنب  العائد  باإليرادات  ُيدرج  اإلنتظام  فى  العميل  إستمرار 

المنتظمة وسداد كامل الفوائد( دون العائد الُمهمش قبل الجدولة والذى ال ُيدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل الرصيد الذى يظهر 
الجدولة. المالى قبل  المركز  بقائمة 

إيرادات األتعاب والعموالت  10-2
يتم اإلعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة ضمن اإليرادات وذلك عند تأدية الخدمة 
بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة، حيث يتم قيدها فى  ويتم إيقاف اإلعتراف 
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 
كان  إذا  الخسائر  أو  باألرباح  كإيراد  القروض  على  المحصلة  اإلرتباط  بأتعاب  اإلعتراف  تأجيل  ويتم  الفعلى.  العائد  لمعدل  تعدياًل  بإعتبارها 
تعتبر تعويضًا عن  البنك  التى يحصل عليها  اإلرتباط  أتعاب  أن  إعتبار  القروض وذلك على  يتم سحب هذه  بأنه سوف  إحتمال مرجح  هناك 
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. 
تاريخ  فى  اإليراد  ضمن  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  التى  الدين  بأدوات  المتعلقة  باألتعاب  اإلعتراف  ويتم 
اإلعتراف األولى بها. ويتم اإلعتراف بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن اإليرادات عند إستكمال عملية الترويج وذلك فى حالة عدم 
للمشاركين  المتاح  الفعلى  العائد  معدل  بذات  القرض  من  بجزء  البنك  إحتفاظ  حالة  فى  أو  لنفسه  القرض  من  جزء  بأى  البنك  إحتفاظ 
معاملة  على  التفاوض  فى  المشاركة  أو  التفاوض  عن  الناتجة  والعموالت  األتعاب  من  بإيراد  الدخل  قائمة  فى  اإلعتراف  ويتم  اآلخرين. 
المعنية.  المعاملة  إستكمال  عند  وذلك   – المنشآت  بيع  أو  إقتناء  أو  أخرى  مالية  أدوات  أو  أسهم  شراء  ترتيب  مثل  آخر–  طرف  لصالح 
وعادًة ما يتم اإلعتراف بإيراد من أتعاب اإلستشارات اإلدارية والخدمات األخرى على أساس التوزيع الزمنى النسبى على مدى فترة أداء 
الخدمة. ويتم اإلعتراف بإيراد أتعاب إدارة التخطيط المالى وخدمات الحفظ التى يتم تقديمها خالل فترة زمنية طويلة وذلك على مدار 

الفترة التى يتم تأدية الخدمة فيها.

إيرادات توزيعات األرباح  11-2
صدور  تاريخ   فى  وذلك  بها,  المستثمر  الشركات  عنها  تعلن  التى  األرباح  توزيعات  عن  الناتجة  باإليرادات  الدخل  قائمة  فى  اإلعتراف  يتم 

تحصيلها. للبنك فى  الحق 

إتفاقيات الشراء المتزامن مع إعادة البيع وإتفاقيات البيع المتزامن مع إعادة الشراء  12-2
الخزانة  أذون  أرصدة  ضمن  تظهر  بل  شرائها  بإعادة  البنك  ُتلِزم  التى  اإلتفاقيات  بموجب  المباعة  الخزانة  أذون  الدفاتر  من  ُتستبعد  ال 
بيعها  بإعادة  البنك  ُتلِزم  التى  اإلتفاقيات  المشتراة بموجب  الخزانة  وبالنسبة ألذون  المالى.  المركز  بقائمة  األخرى  الحكومية  واألوراق 
اإلعتراف  ويتم  المالى.  المركز  بقائمة  األخرى  الحكومية  واألوراق  الخزانة  أذون  أرصدة  من  مخصومًا  البيع  بإعادة  اإللتزام  عرض  فيتم 
بالفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء أو سعر الشراء وإعادة البيع على أنه تكلفة أو عائد يستحق على مدار مدة اإلتفاقيات بإستخدام 

الفعلى. العائد  طريقة معدل 
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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  أخرى  حكومية  وأوراق  الخزانة  أذون  أرصدة  من  مخصومًا  البيع(  واعادة  الشراء  )اتفاقيات  االلتزام  عرض  ويتم  المالى  بالمركز 
طريقة  باستخدام  االتفاقيات  مدة  مدار  على  ُيستحق  عائد  أنه  على  الشراء  اعادة  وسعر  البيع  سعر  بين  بالفرق  االعتراف  ويتم  المالى. 

الفعلى. العائد  معدل 

اضمحالل األصول المالية  14-2
السياسة المالية المطبقة حتى 31 ديسمبر 2018 أ ( 

يقوم البنك بمراجعة كافة أصوله المالية فيما عدا األصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لتقير 
مدى وجود إضمحالل في قيمتها كما هو موضح أدناه:

المستهلكة بالتكلفة  المثبتة  المالية  األصول 
األصول  من  مجموعة  أو  المالية  األصول  أحد  إضمحالل  على  موضوعى  دليل  هناك  كان  إذا  ما  بتقدير  مالية  فترة  كل  نهاية  فى  يتم 
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 

التى يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها. المالية(  )أو لمجموعة األصول  المالى  النقدية المستقبلية لألصل  التدفقات  يؤثر على 

أيًا مما يلى:     وتتضمن المؤشرات التى يستخدمها البنك لتحديد مدى وجود دليل موضوعى على خسائر اإلضمحالل 
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.	 
للمقترض.	  التنافسى  الوضع  تدهور 
إمتيازات 	  للمقترض بمنحه  المالية  بالصعوبات  تتعلق  أو قانونية  إقتصادية  البنك ألسباب  قيام 

أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها فى الظروف العادية. 
الضمان.	  إضمحالل قيمة 
للمقترض.	  اإلئتمانية  الحالة  تدهور 

ومن األدلة الموضوعية على إضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود بيانات واضحة تشير إلى إنخفاض يمكن قياسه فى التدفقات 
لكل  اإلنخفاض  تحديد هذا  إمكانية  الرغم من عدم  بها على  األولى  اإلعتراف  المجموعة منذ  المتوقعه من هذه  المستقبلية  النقدية 
محددة  محفظة  لكل  عليها  والتعرف  الخسارة  وقوع  بين  ما  الفترة  وهى  الخسارة  تأكد  فترة  بتقدير  البنك  ويقوم  حدى،  على  أصل 

وألغراض التطبيق فإن فترة تأكيد الخسارة تساوى واحد صحيح.

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

إذا لم يتوافر 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 

التاريخية. اإلخفاق  لمعدالت 
عن 	  نتج  ما  فإذا  قيمته،  إضمحالل  مدى  لتقدير  دراسته  يتم  عندئٍذ  منفرد  مالى  أصل  إضمحالل  على  موضوعى  دليل  وجود  حالة  في 

الدراسة وجود خسائر إضمحالل فى قيمة األصل عندئٍذ ال يتم ضمه إلى المجموعة التى يتم حساب خسائر إضمحالل لها على أساس 
مجمع. أما إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر إضمحالل فى قيمة األصل بصفة منفردة يتم عندئذ ضم األصل إلى المجموعة.

فإذا توافر دليل موضوعى على اإلضمحالل في قيمة أصول مالية مثبتة بالتكلفة المستهلكة سواء كانت في صورة قروض وسلفيات 
أو إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق, يتم قياس مبلغ مخصص خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل 
وهو  المالى  لألصل  األصلى  الفعلى  العائد  معدل  بإستخدام  مخصومة  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  وبين 
ذلك المعدل الذى تم إحتسابه في تاريخ اإلعتراف األولى باألصل المالى )وال تؤخذ خسائر اإلئتمان المستقبلية التي لم تتحقق بعد في 
اإلعتراف بعبء اإلضمحالل عن خسائر  ويتم  بإستخدام حساب مخصص خسائر اإلضمحالل  الدفترية لألصل  القيمة  ويتم تخفيض  اإلعتبار(. 

الدخل. بقائمة  اإلئتمان 

المستخدم 	  الخصم  سعر  يكون  عندئٍذ  متغير،  عائد  معدل  ويحمل  اإلستحقاق  تاريخ  حتى  به  محتفظ  اإلستثمار  أو  القرض  كان  وإذا 
األصل.  إضمحالل  على  موضوعى  دليل  وجود  تحديد  تاريخ  فى  للعقد  وفقًا  الفعلى  العائد  معدل  هو  إضمحالل  خسائر  أية  لقياس 
ولألغراض العملية، يقوم البنك بقياس خسائر إضمحالل في قيمة األصل المالى المثبت بالتكلفة المستهلكة على أساس القيمة 
للتدفقات  الحالية  القيمة  حساب  عند  يراعى  المضمونة،  المالية  لألصول  وبالنسبة  معلنة.  سوق  أسعار  بإستخدام  لألداة  العادلة 
النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل المالى إضافة التدفقات النقدية المتوقعة التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمانات 

وبعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك وبغض النظر عما إذا كان التنفيذ على تلك الضمانات مرجح الحدوث من عدمه.

وألغراض تقدير اإلضمحالل على مستوى إجمالى، يتم تجميع األصول المالية فى مجموعات متشابهة من حيث خصائص الخطر اإلئتمانى 
التي تمثل مؤشرًا على قدرة المدينين على دفع المبالغ المستحقة عليهم وفقًا للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة. وعند تقدير 
للمجموعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تقدير  يتم  التاريخية،  اإلخفاق  معدالت  أساس  على  المالية  األصول  من  لمجموعة  اإلضمحالل 
على أساس التدفقات النقدية التعاقدية لألصول فى البنك ومقدار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر اإلئتمان المشابهة لألصول 
لم  التى  الجارية  األحوال  أثر  تعكس  بحيث  المعلنة  الحالية  البيانات  أساس  على  التاريخية  الخسائر  مقدار  تعديل  ويتم  البنك  يحوزها  التى 
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 التأكد من أن توقعاته للتغيرات فى التدفقات النقدية لمجموعة من األصول المالية أى تغيرات فى البيانات الموثوق 
النقدية  التدفقات  لتقدير  المستخدمة  واالفتراضات  للطريقة  دورية  مراجعة  بإجراء  البنك  ويقوم  أخرى،  إلى  فترة  من  العالقة  ذات  بها 

الخسائر. لتلك  الفعلية وتقديراته  الخسائر  بين  إختالفات  أي  تقليل  المستقبلية لضمان 

للبيع المتاحة  المالية  اإلستثمارات 
يتم فى نهاية كل فترة مالية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعى على إضمحالل أصل أو مجموعة من األصول المالية المبوبة ضمن 
اإلعتبار  ُيؤخذ فى  للبيع،  المبوبة كأصول مالية متاحة  الملكية  أدوات حقوق  للبيع. وفى حالة اإلستثمارات فى  إستثمارات مالية متاحة 
اإلنخفاض الكبير أو الممتد فى القيمة العادلة لألداة ألقل من تكلفتها، وذلك عند تقدير ما إذا كان هناك إضمحالل فى قيمتها. وطبقًا 
تزيد عن  لفترة  إستمر  إذا  اإلنخفاض ممتدًا  ويعد  اإلستثمار،  تكلفة  10% من  بلغت قيمته  إذا  كبيرًا  اإلنخفاض  يعد  المركزى  البنك  لقواعد 
المتراكمة ضمن  للبيع يتم إعادة تبويب الخسارة  إليها على إضمحال قيمة أصل مالى متاح  تسعة أشهر، فإذا ما توافرت األدلة المشار 
في  ارتفاع  الحقًا  حدث  ما  وإذا  الدفاتر.  من  المالى  األصل  إستبعاد  يتم  لم  ولو  حتى  الدخل  قائمة  فى  فورًا  بها  ويعترف  الملكية  حقوق 
القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المبوبة كإستثمارات مالية متاحة للبيع فال يتم رد اإلضمحالل من خالل قائمة الدخل بل يتم اإلعتراف 
بالزيادة فى قيمة اإلستثمار مباشرًة ضمن حقوق الملكية، أما إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين المبوبة كإستثمارات مالية متاحة 
للبيع وكان من الممكن ربط ذلك اإلرتفاع بموضوعية بحدث وقع بعد اإلعتراف باإلضمحالل فى قائمة الدخل عندئذ يتم رد اإلضمحالل أيضًا 

من خالل قائمة الدخل.

السياسة المالية المطبقة اعتبارًا من 1 يناير 2019 ب ( 
خالل  من  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  ال  والتي  التالية  المالية  لألدوات  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  عن  االضمحالل  خسائر  اثبات  يتم 

األرباح والخسائر وهي:

األصول المالية التي تمثل أدوات دين. 	 
المستحقة.	  المديونيات 
المالية.	  الضمانات  عقود 
ارتباطات القروض وارتباطات ادوات الدين المشابهة.	 

ال يتم اثبات خسائر اضمحالل في قيمة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
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قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  1-14-2
يقوم البنك بتقييم محافظ ادوات الدين على أساس ربع سنوي على مستوى المحفظة لجميع االصول المالية لألفراد والمؤسسات والمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعلي اساس دوري فيما يتعلق باالصول المالية للمؤسسات المصنفة ضمن 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 مدى 
عمر األداة المالية فيما عدا الحاالت التالية والتي يتم تقدير مخصص خسائر االضمحالل فيها بقيمة مساوية للخسائر االئتمانية 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
أدوات مالية أخرى لم تكن المخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف األولى )ادوات الدين بالمرحلة االولي(.. 2

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: 
بالنسبة الدوات الديون المصنفة ضمن المرحلة االولي يتم االعتداد فقط بقيمة الضمانات النقدية وما في حكمها المتمثلة في النقدية 	 

واالدوات المالية االخري التي يمكن تحويلها الي نقدية بسهولة في مدي زمني قصير
10% مقابل الظروف 	  او اقل( وبدون ان يحدث تغير )خسارة( قي قيمتها نتيجة مخاطر االئتمان وذلك بعد خصم نسبة   )3 شهور 

المتوقعة. غير 
بالنسبة الدوات الديون المصنفة ضمن كال من المرحلة الثانية او الثالثة يتم االعتداد فقط بانواع الضمانات طبقا للقواعد الصادرة عن 	 

البنك المركزي المصري في 2005/5/24 بشأن تحديد الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات في حين يتم حساب قيمة تلك 
الضمانات طبقا لما وارد بقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك واسس االعتراف والقياس الصادرة عن البنك المركزي المصري في 
16 ديسمبر 2008 وذلك بعد خصم نسبة 10% و 20% للضمانات النقدية وللقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للضمانات العينية 

المعتد بها علي التوالي.
البنوك التي تعمل خارج مصر، يتم تحديد معدالت احتماالت االخفاق علي اساس التصنيف 	  بالنسبة الدوات الدين المحتفظ بها لدى 

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.
بالنسبة الدوات الدين التي تصدرها الجهات بخالف البنوك، يتم حساب معدالت احتماالت االخفاق علي اساس تصنيف الجهة 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 قائمة 	 
المركز المالي، في حين يتم االعتراف بمخصص االضمحالل المتعلق بارتباطات القروض وعقود الضمانات المالية وااللتزامات العرضية 

ضمن بند المخصصات األخرى بالتزامات المركز المالي.
بالنسبة لعقود الضمانات المالية يقوم البنك بتقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة علي اساس الفرق بين الدفعات المتوقع سدادها 	 

لحامل الضمانة مخصوما منها اي مبالغ أخرى يتوقع البنك استردادها.
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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 
المستحقة لالصل  تزيد عن كامل قيمة االقساط  او  المالى اصبحت تساوي  النقدية من االصل  المتحصالت  بالمرحلة االولي وان اجمالي 

المالى – ان وجدت -  والعوائد  المستحقة ومضي ثالثة اشهر متصلة من االستمرار في استيفاء الشروط. 

الثانية  الثالثة الي المرحلة  الترقي من المرحلة 
كافة  استيفاء  بعد  اال   - الجدولة  عمليات  ذلك  في  بما   – الثانية   المرحلة  الي  الثالثة   المرحلة   من  المالى  االصل  بنقل  البنك  يقوم  ال 

التالية: الشروط 

الثانية.. 1 بالمرحلة  الخاصة  والنوعية  الكمية  العناصر  1استيفاء كافة 
سداد 25% من ارصدة االصل المالى  المستحقة بما في ذلك العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة – حسب االحوال.. 2
االنتظام في سداد اصل مبلغ االصل المالى وعوائده المستحقة لمدة 12 شهرا متصلة 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:

األصل 	  عن  الناتجة  المتوقعة  النقدية  التدفقات  استخدام  يتم  فإنه  الحالي  األصل  إستبعاد  الى  تؤدى  لن  الهيكلة  إعادة  كانت  إذا 
المالى المعدل عند احتساب العجز النقدي في األصل الحالى.  ويتم حساب خسائر االئتمان المتوقعة على عمر االداة.

كتدفقات 	  معالجتها  يتم  الجديد  لألصل  المتوقعة  العادلة  القيمة  فإن  الحالي،  األصل  إستبعاد  إلى  ستؤدي  الهيكلة  إعادة  كانت  إذا 
نقدية نهائية من األصل المالى الحالي وذلك عند إستبعاده . ويتم استخدام هذه القيمة في حساب العجز النقدي من األصل المالى 
األصلي  الفعال  الفائدة  معدل  باستخدام  المالية  القوائم  تاريخ  حتى  األصل  الستبعاد  المتوقع  التاريخ  من  خصمها  تم  والتي  الحالي 

لألصل المالى الحالى.

المالي المركز  المتوقعة في قائمة  االئتمانية  الخسائر  عرض مخصصات 
يتم عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة فى قائمة المركز المالى كما يلى:-

الدفترية لألصول.	  القيمة  المستهلكة كخصم من إجمالي  بالتكلفة  يتم قياسها  التي  المالية  االصول 
المالية: بصفة عامة، كمخصص.	  ارتباطات عن القروض وعقود الضمانات 
عندما تتضمن األداة المالية کل من المستخدم وغیر المستخدم من الحد المسموح به لتلك االداه، وال یمکن للبنك تحدید الخسائر 	 

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 

المستخدم.  غير  للجزء  المستخدم كمخصص  مبلغ 
الن 	  وذلك  المالي  المركز  قائمة  فى  اضمحالل  مخصص  اثبات  يتم  ال  االخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  الدين  أدوات 

القيمة الدفترية لتلك االصول هي قيمتها العادلة. ومع ذلك، يتم االفصاح عن مخصص االضمحالل ويتم االعتراف به في احتياطي 
العادلة. القيمة 

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 
يتم  سوف  التي  المديونيات  لتسديد  كافية  نقدية  تدفقات  تولد  أن  يمكن  التي  الدخل  مصادر  او  موارد  او  اصول  يملك  ال  المقترض  ان 
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.

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

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.	 
للمقترض.	  التنافسى  الوضع  تدهور 
على 	  البنك  يوافق  ال  قد  تنازالت  أو  إمتيازات  بمنحه  للمقترض  المالية  بالصعوبات  تتعلق  قانونية  أو  إقتصادية  ألسباب  البنك  قيام 

العادية.  منحها فى الظروف 
الضمان.	  إضمحالل قيمة 
للمقترض.	  اإلئتمانية  الحالة  تدهور 

ومن األدلة الموضوعية على إضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود بيانات واضحة تشير إلى إنخفاض يمكن قياسه فى التدفقات 
لكل  اإلنخفاض  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 عن 	 

الدراسة وجود خسائر إضمحالل فى قيمة األصل عندئٍذ ال يتم ضمه إلى المجموعة التى يتم حساب خسائر إضمحالل لها على أساس مجمع. 
أما إذا تبين من الدراسة السابقة عدم وجود خسائر إضمحالل فى قيمة األصل بصفة منفردة يتم عندئذ ضم األصل إلى المجموعة.

ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 	 
والمخصومة بإستخدام معدل العائد الفعلى األصلى لألصل المالى. ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل بإستخدام حساب مخصص خسائر 

اإلضمحالل ويتم اإلعتراف بعبء اإلضمحالل عن خسائر اإلئتمان وبالتسوية العكسية لخسائر اإلضمحالل ببند مستقل في قائمة الدخل.
باإلضافة إلى عبء اإلضمحالل الذى يتم اإلعتراف به فى قائمة الدخل كما هو مشار إليه فى الفقرة السابقة يلتزم البنك بأن يقوم بحساب 	 

بالتكلفة  يتم قياسها  اإلئتمان والتى  المعرضة لخطر  بإعتبارها من األصول  القروض والسلفيات  المطلوبة إلضمحالل هذه  المخصصات 
المستهلكة - بما فى ذلك اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان – وذلك على أساس نسب الجدارة اإلئتمانية المحددة من قبل البنك المركزى 
المصرى. وفى حالة زيادة مخصص خسائر اإلضمحالل المحتسب وفقًا لهذه النسب عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية للبنك يتم 
تجنيب الزيادة كإحتياطى عام للمخاطر البنكية ضمن حقوق الملكية خصمًا على األرباح المحتجزة. ويتم تعديل ذلك اإلحتياطى بصفة دورية 
بالزيادة أو النقص كلما كان ذلك مناسبًا. وال يعد هذا اإلحتياطى قاباًل للتوزيع إال بموافقة البنك المركزى المصرى. هذا ويبين إيضاح )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 أية 	 

خسائر إضمحالل هو معدل العائد الفعلى وفقًا للعقد فى تاريخ تحديد وجود دليل موضوعى على إضمحالل األصل. ولألغراض العملية، قد 
يقوم البنك بقياس خسائر إضمحالل القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة بإستخدام أسعار سوق معلنة

وبالنسبة لألصول المالية المضمونة، يراعى عند حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل المالى إضافة 	 
التدفقات النقدية المتوقعة التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمانة وبعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك.

وألغراض تقدير اإلضمحالل على مستوى إجمالى، يتم تجميع األصول المالية فى مجموعات متشابهة من حيث خصائص الخطر اإلئتمانى، أى 	 
على أساس عملية التصنيف الداخلى التى يجريها البنك أخذًا فى اإلعتبار نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافى ونوع الضمانة وموقف 
المتأخرات والعوامل األخرى ذات الصلة. وترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعات من تلك األصول لكونها 

مؤشرًا لقدرة المدينين على دفع المبالغ المستحقة وفقًا للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة.
وعند تقدير اإلضمحالل لمجموعة من األصول المالية على أساس معدالت اإلخفاق التاريخية، يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 	 

للمجموعة على أساس 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 
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فى إحتماالت الخسارة فى المجموعة ومقدارها(، ويقوم البنك بإجراء مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات 
النقدية المستقبلية.

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

المكون لإلضمحالل فى أرصدة العمالء فورًا بقائمة الدخل.

اإلستثمارات العقارية   15-2
فى 	  رأسمالية  زيادة  أو  إيجارية  عوائد  على  الحصول  أجل  من  للبنك  المملوكة  والمبانى  األراضى  فى  العقارية  اإلستثمارات  تتمثل 

قيمتها وبالتالى فإنها ال تشمل األصول العقارية التى يملكها البنك ويمارس من خاللها أنشطته أو تلك التى آلت إليه وفاًء لديون 
الطريقة  بذات  العقارية  اإلستثمارات  عن  المحاسبة  فى  التكلفة  نموذج  البنك  ويتبع  أنشطته.  ممارسة  فى  يستخدمها  وكان 

المماثلة. الثابتة  لألصول  بالنسبة  المطبقة 

األصول غير الملموسة )برامج الحاسب اإللى(  16-2
اإلعتراف 	  ويتم  تكبدها.  عند  الدخل  قائمة  فى  كمصروف  اآللى  الحاسب  برامج  صيانة  أو  بتطوير  المرتبطة  بالتكاليف  اإلعتراف  يتم 

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 
الزيادة أو التوسع فى أداء برامج  إلى نصيب مناسب من المصروفات العامة ذات العالقة. يتم اإلعتراف بالتكاليف التى تؤدى إلى 

الحاسب اآللى عن المواصفات 
كأصل 	  بها  المعترف  اآللى  الحاسب  برامج  تكلفة  إستهالك  يتم  األصلية.  البرامج  تكلفة  إلى  وتضاف  تطوير،  كتكلفة  لها  األصلية 

وذلك على مدار الفترة المتوقع اإلستفادة منها خالل ثالث سنوات بنسبة %33.3. 

األصول الثابتة  17-2
القيمة 	  الالحقة ضمن  بالنفقات  اإلعتراف  ويتم  الثابتة.  األصول  بنود  بإقتناء  المرتبطة مباشرًة  النفقات  التاريخية  التكلفة  وتتضمن 

إقتصادية  منافع  تدفق  المرجح  من  يكون  عندما  وذلك  مالئمًا،  يكون  حسبما  مستقاًل،  أصاًل  بإعتبارها  أو  القائم  لألصل  الدفترية 
التكلفة بدرجة يعتمد عليها.  البنك وكان من الممكن تحديد هذه  مستقبلية مرتبطة باألصل إلى 

ويتم اإلعتراف بمصروفات الصيانة واإلصالح فى األرباح أو الخسائر فى الفترة التى يتم تحملها فيها وذلك ضمن مصروفات التشغيل 	 
الثابتة األراضى والمبانى والتى تتمثل بصفة أساسية فى مقار المركز الرئيسى والفروع والمكاتب.  األخرى. وتتضمن األصول 

وبإستخدام 	  التكلفة.  لتوزيع  الثابت  القسط  طريقة  بإستخدام  األخرى  الثابتة  لألصول  اإلهالك  حساب  ويتم  األراضى،  إهالك  يتم  ال 
التالى: النحو  معدالت اإلهالك السنوية على 

إضافات أصول ثابتة بداية من تاريخ 
2019/11/24 بمعدالت اإلهالك األتيه:-

واالنشاءات 50 سنوات2%20 سنة5%المباني 

5 سنوات20%أثاث مكتبى وخزائن

5 سنوات20%آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييف 

5 سنوات20%4 سنوات25%وسائل نقل

5 سنوات20%أجهزة الحاسب اآللى / نظم آلية متكاملة

وتركيبات 6 سنوات16.7%3 سنوات33.3%تجهيزات 

مستاجرة عقارات  6 سنوات16.7%3 سنوات33.3%تحسينات 

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

اإلستردادية.   القيمة 
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
المتداولة 	  وغير  المتداولة  واألصول   ، بعد  إستهالكه  يتم  لم  الذى  األول  اليوم  لخسائر  المؤجل  والرصيد  ثابتة،  أصول  شراء  حساب 

للبنك وفاًء لديون  آلت  التي 
تبويبها 	  يتم  ال  التى  واألرصدة   ، المدينة  التسوية  تحت  والحسابات   ، التذكارية  والعمالت   ، الذهبية  والسبائك   ، والُعهد  والتأمينات 

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

القيمة  أو  البيعية  قيمته  وصافى  لألصل  الدفترية  القيمة  بين  بالفرق  حدى  على  أصل  لكل  الخسارة  قيمة  تقاس  عندئٍذ  األصول 
الحالية 

القيمة 	  تخفيض  ويتم  أعلى.  أيهما  مشابهة  ألصول  الحالى  السوق  بمعدل  المخصومة  الُمقدرة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات 
إنخفضت  ما  وإذا  أخرى.  تشغيل  )مصروفات(  “إيرادات  بند  ضمن  الدخل  بقائمة  الخسارة  بقيمة  واإلعتراف  مباشرًة  لألصل  الدفترية 
خسارة اإلضمحالل فى أية فترة الحقة وأمكن ربط ذلك اإلنخفاض بشكل موضوعى مع حدث وقع بعد اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل 
اإللغاء قيمة دفترية لألصل فى  ينشأ عن هذا  أال  الدخل بشرط  إلى قائمة  بها من قبل  المعترف  رد خسارة اإلضمحالل  يتم  عندئٍذ 
تاريخ رد خسائر اإلضمحالل تتجاوز القيمة التى كان يمكن أن يصل إليها األصل لو لم يكن قد تم اإلعتراف بخسائر اإلضمحالل هذه.

وفيمــا يتعلــق باألصول التى تــؤول ملكيتها للبنك وفــاًء لديون ُيراعى ما يلى:
60 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ُيحظر على البنوك 	  وفقًا ألحكام المادة 

العاملين  عن  الترفيه  أو  البنك  أعمال  إلدارة  المخصص  العقار  عدا  المقايضة  أو  البيع  أو  بالشراء  العقار  أو  المنقول  فى  التعامل 
تخفيض  تاريخ  )أى  األيلولة  تاريخ  به من  اإلعتراف  ويتم  الغير  ِقبل  له  لدين  البنك وفاًء  إلى  تؤول ملكيته  الذى  العقار  أو  والمنقول 

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

أدلة موضوعية على حدوث خسائر إضمحالل فى قيمة تلك األصول فى  التنازل عنها مقابل هذه األصول. وفى حالة وجود  البنك 
البيعية  قيمته  وصافى  لألصل  الدفترية  القيمة  بين  بالفرق  حدى  على  أصل  لكل  الخسارة  قيمة  تقاس  عندئٍذ  لأليلولة  الحق  تاريٍخ 
ألصول  الحالى  السوق  بمعدل  والمخصومة  األصل  إستخدام  من  المقدرة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  أو 
الخسارة  بقيمة  واإلعتراف  لإلضمحالل  حساب  إستخدام  خالل  من  لألصل  الدفترية  القيمة  تخفيض  ويتم  أعلى.  أيهما  مشابهة 
ذلك  ربط  وأمكن  الحقة  فترة  أية  فى  اإلضمحالل  خسارة  إنخفضت  ما  وإذا  أخرى”.  تشغيل  )مصروفات(  “إيرادات  ببند  الدخل  بقائمة 
اإلنخفاض بشكل موضوعى مع حدث وقع بعد اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل عندئٍذ يتم رد خسارة اإلضمحالل المعترف بها من قبل 

إلى قائمة الدخل بشرط أال
لو لم يكن قد 	  إليها  أن يصل  التى كان يمكن لألصل  القيمة  تتجاوز  تاريخ رد خسائر اإلضمحالل قيمة لألصل  الرد في   ينشأ عن هذا 

اإلعتراف بخسائر اإلضمحالل هذه. تم 
أو 	  المنقول  تصنيف  يتم  إليها  المشار  المادة  أحكام  وبمراعاة  للبنك  ملكيتة  تؤول  التى  العقار  أو  المنقول  طبيعة  ضوء  وفى 

أو األسهم والسندات  العقارية  أو اإلستثمارات  الثابتة  المتوقعة منه ضمن األصول  أو طبيعة اإلستفادة  البنك  العقار وفقًا لخطة 
أو األصول األخرى المتاحة 

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

أخرى. “إيرادات )مصروفات( تشغيل  بند  الدخل ضمن  بقائمة  البنك بها  إحتفاظ  لديون خالل فترة  للبنك وفاًء  ملكيتها 
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إضمحالل األصول غير المالية  19-2
الدفترية  القيمة  أن  إلى  تشير  الظروف  في  تغيرات  أو  أحداث  هناك  كانت  كلما  لإلستهالك  القابلة  لألصول  إضمحالل  دراسة  إجراء  يتم 
لألصل قد ال يتم إستردادها. وال يتم إستهالك األصول التى ليس لها عمر إنتاجى محدد – بإستثناء الشهرة – بل يتم إختبار إضمحاللها 
القيمة اإلستردادية.  الدفترية لألصل عن  القيمة  به  تزيد  الذى  بالمبلغ  سنويًا. ويتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيمة األصل 
تقدير  وألغراض  أعلى.  أيهما  األصل  إستخدام  من  اإلستخدامية  القيمة  أو  لألصل  البيعية  القيمة  صافى  اإلستردادية  القيمة  وتمثل 
لبحث  التي وجد إضمحالل فى قيمتها  المالية  توليد نقد ممكنة. ويتم مراجعة األصول غير  بأصغر وحدة  إلحاق األصل  يتم  اإلضمحالل، 

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

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

2-20-1 االستئجار 
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.

2-20-2 التأجير
بذات  لألصل  المتوقع  اإلنتاجى  العمر  مدار  على  وتهلك  الميزانية  فى  الثابتة  األصول  ضمن  تشغيليا  إيجارا  المؤجرة  األصول  تظهر 
الثابت على  أية مسموحات تمنح للمستأجر بطريقة القسط  إيراد اإليجار مخصوما منه  الطريقة المطبقة على األصول المماثلة، ويثبت 

مدار فترة العقد.

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

الحالية. بالقيمة  الزمنى للنقود جوهريًا فيتم إحتسابه  المقدرة لإللتزام ما لم يكن األثر 

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. 

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

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

أخرى. تشغيل  إيرادات)مصروفات( 

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

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

المزايا. التى يستحقون بموجبها تلك  الخدمة  البنك  التى يقدم فيها موظفى 

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

باالعتراف بتلك التعويضات على انها التزام و مصروف و ذلك فقط عندما يكون البنك ملتزم بشكل ظاهر بالقيام بأي مما يلى:

انهاء خدمة العامل أو مجموعة عاملين قبل تاريخ التقاعد العادي. أ - 
اختياريا. العمل  الخدمة نتيجة لعرض يتم لتشجيع ترك  تقديم تعويض نهاية  ب - 

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:

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

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

2-24-3 إلتزامات مزايا ما بعد إنتهاء الخدمة األخرى - الرعاية الصحية
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.

الصحية وذلك عن طريق  الرعاية  نظام  إلتزام  لمواجهة  المتوقع سدادها  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  إحتساب  ويتم   
 .)Unit Credit Projected Method( خبير 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. 

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

الدخل على مدار متوسط الفترات المتبقية من سنوات العمل.  

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

2-24-4 مزايا المعاش
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 
التى يقدم فيها موظفى  الفترة  اإلدارية وذلك عن  المصروفات  ببند  الدخل ضمن األجور والمرتبات  الحصة على قائمة  تلك  ويتم تحميل 
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.
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ضرائب الدخل  25-2
المتعلقة  الدخل  بإستثناء ضريبة  الدخل  المؤجلة ويتم اإلعتراف به بقائمة  الجارية والضريبة  الضريبة  الدخل كل من  يتضمن عبء ضريبة 
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 
تتحقق منه منفعة  أن  المتوقع  الذى من غير  بالجزء  المؤجلة  الضريبية  ويتم تخفيض قيمة األصول  باألصل.  اإلنتفاع  يمكن من خاللها 
المؤجلة وذلك  الضريبية  زيادة قيمة األصول  يتم  المتوقعة  الضريبية  المنفعة  إرتفاع  أنه فى حالة  التالية، على  السنوات  ضريبية خالل 
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 
التى  القيمة  بالفرق بين صافى المتحصالت وبين  الدخل  الُمستهلكة، ويتم تحميل قائمة  بالتكلفة  على القرض. وتقاس القروض الحقًا 

سيتم الوفاء بها على مدار فترة اإلقتراض بإستخدام طريقة معدل العائد الفعلى.

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

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

المصروفات. لتلك  الضريبى 

2-27-2 توزيعات األرباح على مساهمى البنك
ُ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  أو صناديق مزايا  أمانات،  أو  بأفراد  أصول خاصة  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(  29-2
أجل  ذات  تقارب  حكومية  سندات  على  العائد  سعر  يعادل  خصم  معدل  باستخدام  محسوبة  الحالية  بالقيمة  بااللتزامات  الوديعة  اثبات  يتم 
الوديعة في تاريخ بدء سريان الوديعة. ويتم اثبات الفرق بين القيمة االسمية للوديعة وقيمتها الحالية ضمن حقوق الملكيه  تحت مسمى 
القيمة  الى  الوديعة في نهاية كل فترة مالية بحيث تصل قيمتها  المساندة, وتعلى  للوديعة  الحالية  القيمة  القيمة االسمية عن  فرق 

اإلسمية في تاريخ إستحقاقها, وذلك تحمياًل علي الفروق المشار إليها بحيث تصل قيمتها الي القيمه االسميه في تاريخ إستحقاقها.

أرقام المقارنة  30-2
محل  الحالية  للسنة  المستقلة  المالية  بالقوائم  العرض  أسلوب  مع  لتتسق  المقارنة  بأرقام  واإللتزامات  األصول  عناصر  تبويب  إعادة  تم 

تطبيق المعيار الدولى رقم )9( ألول مرة وال يتم إعادة قياسها وذلك طبقًا لتعليمات البنك المركزى الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019.

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 
، وُيعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار  تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك 

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 

الحديثة. التطبيقات  التغيرات في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل  بحيث تعكس 

المخاطر بتحديد وتقييم  ادارة  المعتمدة من مجلس اإلدارة.  وتقوم  السياسات  المخاطر فى ضوء  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 
عن  مسئولة  ُتعد  المخاطر  إدارة  فإن  ذلك،  إلي  باإلضافة  المالية.  المشتقات  وغير  المشتقات  أدوات  واستخدام  العائد،  أسعار  وخطر 

الرقابة بشكل مستقل. المخاطر وبيئة  الدورية إلدارة  المراجعة 

خطر االئتمان أ - 
بالنسبة  ، وُيعد خطر االئتمان أهم األخطار  الوفاء بتعهداته  أحد األطراف بعدم  الناتج عن قيام  الخطر  البنك لخطر االئتمان وهو  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 
العمل مع قدرة  استراتيجيات  تكامل  االئتمان في وحداتها مع  المساندة مسؤولة عن مخاطر  العمل/  تعتبر وحدات  االئتمان، في حين 

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: 

البنك على قياس وتقليل مخاطر االئتمان على إساس تحوطي لتقليل الخسائر االئتمانية. 	  تقوية وتحسين قدرة 
تقوية وتحسين إجراءات إدارة محفظة االئتمان. 	 
المبكر على مواطن المشاكل. 	  للتعرف  البنك  تقوية وتحسين أنظمة إجراءات 
االئتمان. 	  الصناعة إلدارة مخاطر  النظامية وأفضل ممارسات  بالمتطلبات  االلتزام 

البنك  التغطية. وتحتوي على معايير قدرة  االئتمان وذلك يشمل معايير  بإجراءات  الصلة  والوظائف ذات  االنشطة  السياسة كافة  تعالج 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  التجارية،  المؤسسات  )الشركات،  المستهدفة  االسواق  حول  إرشادات  تتضمن  كما  المخاطر  لتحمل 
تخص  المعايير  بعض   . فيها  المرغوب  الصناعات   / المقترضين  نوع  السياسة  تعرف  العالية(،كما  المالية  المالءة  ذوي  واالفراد  الحجم، 
الجودة  معايير  تشمل  عموما  األخرى  االقسام  إن  حين  في  الفردي،  االئتماني  المنتج  سياسة  بواسطة  رقابتها  ويتم  محددة  منتجات 
بالقوانين  االلتزام  التسديد،  قدرة  المخاطر،  تركز  االئتماني،  التحليل  فيها،  المرغوب  غير  القروض  التسهيالت،  وشروط  غرض  االئتمانية، 

والتوثيق. المتوقعة  الخسائر  واالنظمة، 

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 المملكة العربية السعودية مما يقلل 

من مخاطر تبادل العمالت بالرغم من أن التركز الجغرافي يظل موجودا ولكنه مقبول وفي إطار تحمل البنك للمخاطر.

أو  للبنك  الرواتب  تحويل  على  بناء   العمالء  من   كبير  لعدد  نسبيا  بسيطة  مخاطر  اعتماد  يتم  حيث  متنوعة  الشخصية  القروض  محفظة 
...إلخ . وجود ضمانات لمخاطر محددة على المنتجات/ الموظفين 
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قياس خطر االئتمان أ/1 
والعمالء للبنوك  والتسهيالت  القروض 

التالية: الثالثة  البنك في المكونات   ، ينظر  لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء 

احتماالت االخفاق )التأخر()probability of default( من ِقبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقدية .	 
الرصيد 	  البنك  نمه  الذى يستنتج  لها  المرجح  المباشرة  الغير  للتسهيالت  المستقبلي  التطور  و  المباشرة  للتسهيالت  الحالي  المركز 

 .)Exposure at default(المعرض لالخفاق
 	)Loss given default( خطر اإلخفاق االفتراضى

فئات  لمختلف  مفصلة  الجدارة  لتصنيف  داخلية  تقييم  أساليب  باستخدام  عميل  كل  مستوي  علي  التأخر  احتمال  بتقييم  البنك  يقوم 
الى  للوصول  االئتمان  لمسؤل  المهنى  الحكم  مع  اإلحصائية  التحليالت  وتراعى  داخليا  للتقييم  األساليب  تلك  تطوير  تم  وقد  العمالء 
تصنيف الجدارة المالئم وقدتم تقسيم عمالء البنك الى اربع فئات للجدارة  ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين في 
الجدارة  بين فئات  تنتقل  االئتمانية  المراكز  ان  الجدارة مما يعنى بصفة أساسية  التاخر لكل فئة من فئات  احتمال  التالى مدى  الجدول 
أداء  بتقييم  دوريا  البنك  ويقوم  ضروريا  ذلك  كان  كلما  التقيم  أساليب  وتطوير  مراجعة  ويتم  التاخر  احتمال  مدى  تقيم  في  للتغير  تبعا 

التاخر. التنبوء بحاالت  أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على 

•  فئات التصنيف الداخلي للبنك

تصنيف البنك المركزى المصرى

درجة الجدارة 
االئتمانية طبقا 
لتصنيف البنك 
المركزى 
المصرى

التصنيف 
الداخلى البنك

نسبة المخصص 
طبقا للتصنيف

A%0+1ديون جيدة

2A%1ديون جيدة

B%1+2ديون جيدة

2B%1ديون جيدة

B%1-2ديون جيدة

C%1+3ديون جيدة

3C%1ديون جيدة

C%1-3ديون جيدة

D%2+4ديون جيدة

5D%2ديون جيدة

D%2-5ديون جيدة

عادية  E%3+6متابعة 

عادية 6E%5متابعة 

خاصة PE%20-7متابعة 

النقديةNPE-8ديون غير منتظمة التدفقات 

النقدية9Fديون غير منتظمة التدفقات 

النقدية10Zديون غير منتظمة التدفقات 

للتدفقات  وفقا  منتظمة  غير  القروض  اضمحالل  مخصص  قيمة  وتحدد  اإلدارة  قبل  من  اعتمادها  وتم  التصنيفات  تلك  مراجعة  تم  وقد 
المتوقعة لكل عميل على حدة. النقدية 

 ، ، بالنسبة للقرض  يعتمد المركز المعرض لالخفاق علي المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر. علي سبيل المثال 
األخرى  المبالغ  إلي  باإلضافة  فعاًل  المسحوبة  المبالغ  كافة  البنك  يدرج   ، لالرتباطات  وبالنسبة  االسمية.  القيمة  هو  المركز  هذا  يكون 

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   
األخرى. االئتمان 

يتم إصدار التقارير اإلدارية للمراقبة والمتابعة بشكل شهري ، ربع سنوي ،  نصف سنوي وسنويا ، ، وهذه التقارير شاملة وبنطاق واسع 
وتعالج موضوعات متعددة تشمل ما يلي: 

الكبرى. 	  الصناعة والمخاطر  تركز  المحفظة،  جودة 
البنك كضمانات.	  تركز المنتج، مراقبة االئتمان وتركز األسهم المحتفظ بها لدى 
المخصص. 	  العميل وحركة  تفاصيل مخصصات  التعثرات،  متابعة 

السيارات.  القروض السكنية وتأجير  القروض، بطاقات االئتمان،  التجزئة من  تتكون محفظة 

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  اإلنترنت والبيانات  شبكة 

وفاعلية. أكثر فعالية  االئتمان 

التالية:  تعتبر قروض الشركات والمؤسسات التجارية غير عاملة ويتم وضع مخصصات لها في الحاالت 

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  نقل درجات  يتم 
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. 
أي مبلغ وتوقيت  ائتمانية   لها خصائص مخاطر  التي  القروض  السابقة بشأن خسائر  الخبرة  بناء على  التقديرات  باستخدام  اإلدارة  تقوم 
النقدية  التدفقات  كالهما  تقدير  في  المستخدمة  واالفتراضات  المنهجية  مراجعة  تتم  النقدية.  التدفقات  تقدير  عند  مشابهة،   –

والمقدرة.  الفعلية  الخسائر  بين  الفروقات  بانتظام  المستقبلية 

 تعتبر موجودات القروض الشخصية غير عاملة، ويجنب لها مخصص في حالة التأخر عن السداد لمدة تزيد عن 90 يوم بعد تاريخ االستحقاق.

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة –  المبالغ 

بعين  يأخذ  البنك  فإن  لها،  األولي  االثبات  منذ  جوهري  بشكل  ازدادت  قد  المالية  األدوات  على  التعثر  مخاطر  كانت  إذا  فيما  تحديد  عند 
كمية  معلومات  على  ذلك  ويشتمل  لهما.  مبرر  ال  جهد  أو  تكلفة  دون  متاحة  تكون  التي  والمؤيدة  المعقولة  المعلومات  االعتبار 

الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلية. الذي يجريه  البنك السابقة وتقويم االئتمان  ونوعية وتحاليل تستند على خبرة 
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درجات تصنيف مخاطر االئتمان
األحكام  وتطبيق  التعثر  مخاطر  توقع  في  المستخدمة  البيانات  مختلف  إلى  استنادا   خطر  لكل  ائتمان  درجة  بتخصيص  البنك  يقوم 
تتفاوت  التعثر.  تدل على مخاطر  باستخدام عوامل كمية ونوعية  االئتمان  تحدد درجات تصنيف مخاطر  الخبرة.  المبينة على  والتقديرات 

المقترض. المخاطر وطبيعة  العوامل بحسب طبيعة  هذه 

الفرق  أقل من  انخفاض مخاطر   التعثر بشكل متزايد عند  تزداد مخاطر  االئتمان، ويتم معايرتها بحيث  تحديد درجات تصنيف مخاطر  يتم 
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 

. التالية  البيانات 

التعرضات المتعلقة باألفرادالتعرضات المتعلقة بالشركات
يتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدورية لملفات - مثل القوائم 

والتوقعات.  التقديرية  العميل والموازنات  اإلدارة،  المدققة، وحسابات  المالية 
ومن األمثلة على النواحي التي تتطلب تركيز معين: إجمالي هامش الربح، 

معدالت الرفع المالي، تغطية خدمة الدين، االلتزام بالتعهدات، إدارة الجودة 
العليا. النوعية، والتغيرات في اإلدارة 

المعلومات التي يتم الحصول عليها  داخليا وسلوك العميل مثل استخدام 
االئتمانية. البطاقات  تسهيالت 

بيانات من وكاالت االئتمان المرجعية، والمقاالت الصحفية أو التغيرات في 
الخارجية. التصنيف  درجات 

المالءة مقاييس 

التعثر في االئتمان للجهة المقترضة، عند  سندات متداولة، وأسعار مقايضة 
توفرها.

بيانات خارجية من وكاالت ائتمان مرجعية، تشمل معلومات التعثر .

والتقنية  والتنظيمية  السياسية  البيئة  في  المهم  والمتوقع  الفعلي  التغير 
. التجارية  أو انشطته  للمقترض 

وضع جدول شروط التعثر	 
والتعثر  األداء  معلومات  بجمع  البنك  يقوم  السداد.  عن  التعثر  شروط  لتحديد  الرئيسي  المدخل  االئتمان  مخاطر  تصنيف  درجات  تعتبر 

المنتج والجهة المقترضة وأيضا  حسب درجة تصنيف مخاطر االئتمان. الخاصة به وتحليلها حسب  المتعلقة بمخاطر االئتمان 

المتبقي  العمر  مدى  على  التعثر  الحتمال  تقديرات  واجراء  عليها  الحصول  تم  التي  البيانات  تحليل  في  إحصائية  نماذج  البنك  يستخدم 
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 
أسعار  ومؤشر  الحكومي  واالنفاق  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ونمو  النمو  معدل  النفط  سعر  على  األساسية  الكلي  االقتصاد  عوامل 

والبطالة. األسهم 

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 

التعثر احتماالت  لتعدل توقعات  التوقعات  البنك هذه  المحتملة األخرى، ويستخدم  التوقعات 

تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري	 
التعثر  احتماالت  في  كمية  تغيرات  وتشمل  المحفظة  بحسب  كبير  بشكل  االئتمان  مخاطر  ازدادت  إذا  فيما  التحديد  ضوابط  تتفاوت 

وعوامل نوعية، بما في ذلك احتمال التعثر عن السداد الخاص بالمحفظة .

وباستخدام  التقديرات التي اجراها الخبراء لديه وبناءا  على الخبرة السابقة ،يمكن للبنك أن يقرر بأن مخاطر االئتمان قد زدادت بشكل 
جوهري بناءا  على مؤشرات نوعية معينة تدل على ذلك ، وأنه لم يتم إظهار أثرها بالكامل في التحاليل الكمية بصورة منتظمة.

ثالثون  بعد  حدثت  قد  االئتمان  مخاطر  في  الجوهرية  الزيادة  بأن  البنك  يرى  بالمحفظة،  الخاص  السداد  عن  التعثر  باحتمال  يتعلق  وفيما 
تاريخ  استحقاق مضى لم يتم  أبكر  التأخر منذ  أيام  القيام بعد  التأخر عن السداد عن طريق  أيام  التأخر عن السداد. تحدد  تاريخ   يوما  من 

بالكامل. الدفعة  فيه استالم قيمة 

الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق القيام بمراجعات منتظمة  يقوم البنك بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد 
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.	 
)المرحلة1( والتعثر عن السداد 	  12 شهرا   التعثر عن السداد لمدة  التحول بين  الخسائر من  عدم وجود تقلبات مضمونة في مخصص 

على مدى العمر )المرحلة 2(.
التعثر عن السداد	  تعريف 

المقترض متعثرا: إن كان  لتحديد  التالية  المعايير  تستخدم 

إن كان لدى المقترض التزام متأخر عن السداد لمدة 90يوم )أو أكثر(. 	 
الفوائد المستحقة عليه.	  بإيقاف  البنك  التزام قام  لديه 
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.

المستقبلية•  المعلومات  إدراج 
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” 
من  منشورة  وتوقعات  اقتصادية  بيانات  على  الخارجية  المعلومات  تشتمل  نتيجة.  بكل  المتعلقة  االحتماالت  ودراسة  أكثر  أو  إضافيين 

البيانات االقتصادية. قبل وكاالت تقييم مثل شركة موديز لخدمات 

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.

التاريخية،  البيانات  تحليل  وباستخدام  محفظة.  لكل  االئتمان  وخسائر  االئتمان  لمخاطر  األساسية  المحركات  وتوثيق  بتحديد  البنك  يقوم 
يقوم بتقدير العالقة بين عوامل االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان تشتمل هذه التصورات االقتصادية المستخدمة في 

31 ديسمبر 2019 على مجموعة من المؤشرات األساسية التالية: 

اإلجمالي	  المحلي  الناتج  نمو 
البطالة	  معدالت 
الحكومي	  االنفاق 
مؤشر أسعار األسهم	 

تم تطوير العالقة المتوقعة بين المؤشرات الرئيسة والتعثر ومعدالت الخسارة في المحافظ المختلفة للموجودات المالية على أساس 
10 إلى 15 سنة الماضية. تحليل البيانات التاريخية على مدى ال 
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المتوقعة•  االئتمان  قياس خسائر 
التالية: المتغيرات  المتوقعة هيكل شروط  االئتمان  المدخالت األساسية لقياس خسائر  تمثل 

التعثر عن السداد.	  احتمال 
التعثر عن السداد. 	  نسبة الخسارة عند 
التعثر عن السداد.	  التعرض عند 

يتم إستخراج المؤشرات أعاله عمومًا من نماذج إحصائية معدة داخليًا وبيانات تاريخية أخرى ، ويتم تعديلها لتعكس المعلومات المستقبلية ، كما 
تبيانه أعاله .

إن تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقديرات بتاريخ  معين يتم احتسابها وفق نماذج تصنيف إحصائية ويتم تقويمها باستخدام أدوات 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 عند التعثر عن السداد” على المبلغ 
المسحوب والمبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها وفق بيانات تاريخية وتوقعات مستقبلية. بالنسبة 
لبعض الموجودات المالية، يحدد التعرض عند التعثر عن السداد، عن طريق تقويم مجموعة من نتائج التعرضات المحتملة في مختلف األوقات 

باستخدام تصورات وطرق إحصائية.

كما تم وصفه أعاله، وشريطة استخدام احتمال التعثر لمدة 12 شهر كحد أقصى بانسبة للموجودات المالية التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها 
بشكل جوهري، يقوم البنك بقياس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحسبان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدية القصوى )بما في ذلك 
خيارات التمديد للجهة المقترضة( التي يتعرض على مداها لمخاطر االئتمان حتى لو، ألغراض إدارة 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 غير المسحوب، 
من تعرض البنك لمخاطر االئتمان خالل فترة االخطار المتعاقد عليها. ال يوجد لهذه التسهيالت شروط أو فترات سداد محددة، ويتم ادارتها على أساس 
جماعي. يمكن للبنك  لكن هذا الحق التعاقدي لن ينفذ خالل اإلدارة اليومية االعتيادية ولكن فقط عندما يصبح البنك على علم ، إلغاؤها فورا بأي 
زيادة في مخاطر االئتمان على مستوى التسهيل. يتم تقدير هذه الفترة األطول بعد األخذ بعين االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي يتوقع 
البنك اتخاذها والتي من شأنها التقليل من مخاطر االئتمان المتوقعة. يشمل ذلك تخفيض الحدود، وإلغاء التسهيل و / أو تحويل الرصيد المتبقي من 

القرض إلى قرض بشروط سداد محددة.

أدوات الدين
بالنسبة ألدوات الدين ، يقوم البنك باستخدام التصنيفات الخارجية أو ما يعادله إلدارة خطر االئتمان، وإن لم تكن مثل هذه التقييمات 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.

ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على مستوي كل مقترض ، أو مجموعة 
مقترضين، وعلى مستوي األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية. ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون 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.

يتم أيضا إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على مقابلة سداد التزاماتهم 
وكذلك بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبًا.

وفيما يلى بعض وسائل الحد من الخطر 

الضمانات
يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان. ومن هذه الوسائل الحصول على ضمانات مقابل األموال المقدمة  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.

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 طرف ثالث حق السحب 
من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالبًا مضمونة بموجب البضائع التي يتم 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.

والمخصصات االضمحالل  سياسات  أ/3 
تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها بدرجة كبيرة علي تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار. 	 

وبخالف ذلك ، يتم االعتراف فقط بخسائر االضمحالل التي وقعت في تاريخ المركز المالي ألغراض التقارير المالية بناء علي أدلة موضوعية تشير 
إلي االضمحالل ونظرا الختالف الطرق المطبقة، تقل عادة خسائر االئتمان الُمحملة علي القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام 

نموذج الجدارة اإلئتمانية المستخدم ألغراض قواعد البنك المركزي المصري.
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، فان اغلبية 	  الثالثة. ومع ذلك  الفترة مستمد من تصنيف المراحل  المالي في نهاية  الوارد في المركز  مخصص خسائر االضمحالل 
بالقروض  المتعلقة  المالي  المركز  داخل  للبنود  النسبة  التالي  الجدول  ويبين  التصنيف.  من  درجتين  آخر  من  ينتج  المخصص 

للبنك:  الداخلي  التقييم  المرتبط بها لكل من فئات  والتسهيالت واالضمحالل 

2019/12/312018/12/31

تقييم البنك
قروض
وتسهيالت

قروض
وتسهيالت

83.13%79,96%1. المرحلة االولي 

الثانية المرحلة   .2%16,26%14.06

الثالثة المرحلة   .3%3,78%2.81

100 %100%االجمالى

تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التى تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنويا أو أكثر عندما تقتضي الظروف 
ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التى تم تقييمها على اساس فردى وذلك بتقييم الخسارة المتوقعة فى تاريخ المركز 
المالي على اساس كل حالة على حدة ، ويجرى تطبيقها على جميع الحسابات التى لها أهمية نسبية بصفة منفردة . ويشمل التقييم 

عادة الضمان القائم ، بما فى ذلك اعادة تأكيد إمكانية التنفيذ على الضمان والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات .

ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام الخبرة التاريخية المتاحة والحكم الشخصي. 
  

البنكية  للمخاطر  العام  اإلحتياطى  نموذج قياس  أ/4 
باإلضافة إلى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة فى إيضاح أ/1، تقوم اإلدارة بتصنيف القروض والتسهيالت فى شكل مجموعات فرعية أكثر 
تفصياًل بحيث تتفق مع متطلبات البنك المركزى المصرى. ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر اإلئتمان فى هذه المجموعات وفقًا لقواعد 
وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير على المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالى ومدى إنتظامه فى السداد.وطبقًا للقواعد 
المعدلة للبنك المركزى المصرى وإعتبارًا من أول سنة يلتزم البنك فيها بتطبيق تلك القواعد يتم حساب المخصصات المطلوبة لإلضمحالل 
فى قيمة األصول المعرضة لخطر اإلئتمان والتى يتم تقدير اإلضمحالل فى قيمتها بصورة منفردة. بما فى ذلك اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان. 
تقدير اإلضمحالل فى قيمتها بصورة مجمعة  يتم  التى  بالنسبة لمجموعات األصول  أما  المخصومة،  النقدية  التدفقات  بإستخدام طريقة 
الجدارة  ألسس  وفقًا  المطلوب  المخصص  زيادة  حالة  وفى  التاريخية.  اإلخفاق  معدالت  طريقة  بإستخدام  قيمتها  فى  اإلضمحالل  فيحسب 
المركزى  للبنك  المعدلة  للقواعد  وفقًا  المطلوب  اإلضمحالل  خسائر  مخصص  عن  المصرى  المركزى  البنك  من  الصادرة  بالنسب  اإلئتمانية 
المصرى يتم تعديل األرباح المحتجزة بتلك الزيادة ثم تجنيبها فى إحتياطى المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصمًا على األرباح 
المحتجزة. ويتم تعديل ذلك اإلحتياطى بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائمًا مبلغ الزيادة بين المخصصين. وُيعد هذا اإلحتياطى غير 

قابل للتوزيع ويبين إيضاح )33/أ( الحركة على حساب إحتياطى المخاطر البنكية العام خالل السنة المالية.

وفيما يلى بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقًا ألسس التقييم الداخلى مقارنة بأسس تقييم البنك المركزى المصرى ونسب المخصصات 
اإلئتمان: الُمعرضة لخطر  المطلوبة إلضمحالل األصول 

تصنيف البنك 
المركزى المصرى

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 معتدلة 2
ديون جيدة11%مخاطر مرضية3
ديون جيدة21%مخاطر مناسبة4
ديون جيدة21%مخاطر مقبولة5
العادية32%مخاطر مقبولة حديًا6 المتابعة 

7
مخاطر تحتاج لعناية 
خاصة

الخاصة%53 المتابعة 

ديون غير منتظمة204%دون المستوى8

9
مشكوك فى 
تحصيلها

ديون غير منتظمة%504

ديون غير منتظمة1004%رديئة10

 

البنود المعرضة لخطر اإلئتمان قبل خصم الضمانات والعوائد المجنبة والمخصصات أ/5 
المالى المركز  بقائمة  اإلئتمان  المعرضة لخطر  البنود 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019
6,805,9701,600,021أرصدة لدى البنك المركزى

31,216,19253,099,718أرصده لدى البنوك

للبنوك 481,245537,408قروض وتسهيالت 

قروض وتسهيالت للعمالء

قروض ألفراد

جارية مدينة 1,027,593906,696-حسابات 

ائتمان 370,740198,765-بطاقات 

شخصية  29,081,77223,332,451-قروض 

2,123,2641,703,247-قروض عقارية

قروض لمؤسسات

جارية مدينة 156768219,341,705-حسابات 

16,003,48113,584,758-قروض مباشره

مشتركة 14,133,04616,122,708-قروض 

مخصومة 280611239,898-مستندات 

إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

40,196,01520,631,658-أدوات دين

إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة 

18,943,01921,982,358-أدوات دي

2,307,0792,238,476أصول أخرى*

178,646,848165,519,867الجمالى 

يتضمن الجدول السابق القيم الخاصة باألصول المالية قبل خصم مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما هو وارد تفصياًل باإليضاحات 
رقم )16( و )17( و )18(.

*األصول األخرى المدرجه أعالها تتمثل فى اإليردات المستحقة.
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يوضح الجدول التالى معلومات حول جودة األصول المالية خالل السنة :-	 

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرأرصدة لدى البنوك

درجة االئتمان

31,216,192 -- 28,327,1722,889,020ديون جيدة 

العادية --------المتابعة 

خاصة --------متابعة 

 -- -- -- --ديون غير منتظمة

31,216,192-- 2,889,020 28,327,172 االجمالى

المتوقعة اإلئتمانية  الخسائر  )7,752( --)7,737()15(يخصم 

بالصافى  الدفترية  31,208,440--2,881,283 28,327,157 القيمة 

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرأذون الخزانة

درجة االئتمان

30,526,573--22,165,5628,361,011ديون جيدة 

العادية --------المتابعة 

خاصة --------متابعة 

--------ديون غير منتظمة

30,526,573--22,165,5628,361,011االجمالى

المتوقعة اإلئتمانية  الخسائر  )111,516(--)111,516(--يخصم 

بالصافى  الدفترية  30,415,057--8,249,495 22,165,562القيمة 

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرسندات خزانة حكومية

درجة االئتمان

28,022,755--24,883,4873,139,268ديون جيدة 

العادية --------المتابعة 

خاصة --------متابعة 

--------ديون غير منتظمة

28,022,755--3,139,268 24,883,487االجمالى

المتوقعة اإلئتمانية  الخسائر  )119,950(--)119,950(--يخصم 

بالصافى  الدفترية  27,902,805--3,019,318 24,883,487القيمة 

 

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرسندات شركات 

درجة االئتمان

589,706-- --589,706ديون جيدة 

العادية --------المتابعة 

خاصة --------متابعة 

--------ديون غير منتظمة

589,706-- --589,706االجمالى

المتوقعة اإلئتمانية  الخسائر  )275(-- --)275(يخصم 

بالصافى  الدفترية  589,431-- --589,431القيمة 

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرقروض البنوك

درجة االئتمان

481,245 --320,830160,415ديون جيدة 

العادية --------المتابعة 

خاصة --------متابعة 

0------ديون غير منتظمة

481,245 -- 160,415 320,830 االجمالى

المتوقعة اإلئتمانية  الخسائر  )1,168( --)175()993(يخصم 

بالصافى  الدفترية  480,077 --160,240 319,837 القيمة 

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرقروض وتسهيالت لألفراد

درجة االئتمان

31,813,521 -- 31,449,106364,415ديون جيدة 

العادية --------المتابعة 

خاصة --------متابعة 

789,848789,848----ديون غير منتظمة

32,603,369 789,848 364,415 31,449,106 االجمالى*

المتوقعة اإلئتمانية  الخسائر  )740,218( )528,497()10,998()200,723(يخصم 

بالصافى  الدفترية  353,417261,35131,863,151 31,248,383 القيمة 
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المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرقروض وتسهيالت للشركات الكبرى والمتوسطة

درجة االئتمان

38,599,403--27,520,82611,078,577ديون جيدة 

العادية --------المتابعة 

خاصة 1,031,891--1,031,891--متابعة 

1,915,2401,915,240-- --ديون غير منتظمة

27,520,82612,110,4681,915,24041,546,534االجمالى

المتوقعة اإلئتمانية  الخسائر  )3,673,847()1,904,983()1,608,697()160,167(يخصم 

بالصافى  الدفترية  27,360,65910,501,77110,25737,872,687القيمة 

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرقروض وتسهيالت للشركات الصغيرة

درجة االئتمان

4,257,727--4,022,553235,174ديون جيدة 

العادية --------المتابعة 

خاصة 192,697192,697----متابعة 

97,00197,001----ديون غير منتظمة

4,022,553235,174289,6984,547,425االجمالى

المتوقعة اإلئتمانية  الخسائر  )139,671()136,895()1,048()1,728(يخصم 

بالصافى  الدفترية  4,020,825234,126152,8034,407,754القيمة 

ECL بين بداية و نهاية السنة نتيجة لهذه العوامل:-	  يوضح الجدول التالى التغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة 

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرأرصدة لدى البنوك

1 يناير 2019 73,052 -- 59,223 13,829 مخصص الخسائر االئتمانية في 

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

الثانية المرحلة  الى  --------المحول 

الثالثة المرحلة  الى  --------المحول 

--------فروق ترجمة عمالت أجنبية

7,752--7,737 15 الرصيد في اخر السنة المالية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرأذون خزانة

1 يناير 2019 154,040 -- 154,040 --مخصص الخسائر االئتمانية في 

120,440 --120,440--أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

)154,040( --)154,040(--أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--------المحول الى المرحلة االولى

الثانية المرحلة  الى  --------المحول 

الثالثة المرحلة  الى  --------المحول 

تغيرات في احتماالت اإلخفاق و الخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد 
لالخفاق المعرض 

--------

النموذج افترضات ومنهجية  -- ------تغييرات على 

--------اإلعدام خالل السنة

)8,924(  --)8,924( --فروق ترجمة عمالت اجنبية

111,516  --111,516--الرصيد في اخر السنة المالية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرسندات خزانة حكومية

1 يناير 2019 28,151 -- 28,151--مخصص الخسائر االئتمانية في 

125,033 --125,033--أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

)28,123(--)28,123(--أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--------المحول الى المرحلة االولى

الثانية المرحلة  الى  --------المحول 

الثالثة المرحلة  الى  --------المحول 

تغيرات في احتماالت اإلخفاق و الخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد 
لالخفاق المعرض 

--------

النموذج افترضات ومنهجية  -- ------تغييرات على 

--------اإلعدام خالل السنة

)5,111(  --)5,111(--فروق ترجمة عمالت اجنبية

119,950  --119,950--الرصيد في اخر السنة المالية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرسندات شركات

1 يناير 2019 ---- ----مخصص الخسائر االئتمانية في 

275---275أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

-------أصول مالية استحقت او تم استبعادها

--------المحول الى المرحلة االولى

الثانية المرحلة  الى  --------المحول 

الثالثة المرحلة  الى  --------المحول 

تغيرات في احتماالت اإلخفاق و الخسارة في حالة اإلخفاق و الرصيد 
لالخفاق المعرض 

--------

النموذج افترضات ومنهجية  -- ------تغييرات على 

--------اإلعدام خالل السنة

-- ------فروق ترجمة عمالت اجنبية

275 ----275الرصيد في اخر السنة المالية
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المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرقروض البنوك

1 يناير 2019 2,448 -- --2,448مخصص الخسائر االئتمانية في 

--------أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة

)1,280(--)1,280(--أصول مالية استحقت او تم استبعادها

----1,455)1,455(المحول الى المرحلة االولى

الثانية المرحلة  الى  --------المحول 

الثالثة المرحلة  الى  --------المحول 

--------فروق ترجمة عمالت اجنبية

 1,168 --175 993 الرصيد في اخر السنة المالية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرقروض وتسهيالت لألفراد

1 يناير 2019 367,308 176,522 9,384 181,402 مخصص الخسائر االئتمانية في 

143,051 78,6933,20161,157أصول 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

الثانية المرحلة  الى  35,61132,103)335()3,173(المحول 

الثالثة المرحلة  الى  55,69435,060)5,661()14,973(المحول 

)81,920( )81,920(----اإلعدام خالل السنة

13,135 13,135----المتحصل من اإلعدام خالل السنة

)19( )19( -- --فروق ترجمة عمالت اجنبية

740,218  10,998528,497 200,723الرصيد في اخر السنة المالية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرقروض وتسهيالت للشركات الكبرى والمتوسطة

1 يناير 2019 328,0651,837,5471,499,6043,665,216مخصص الخسائر االئتمانية في 

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

الثانية المرحلة  الى  ----84,057)84,057(المحول 

الثالثة المرحلة  الى  --638,718)638,526()192(المحول 

)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

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولى

االجمالىمدى الحياةمدى الحياة12 شهرقروض وتسهيالت للشركات الصغيرة

1 يناير 2019 1,563433,72035,287مخصص الخسائر االئتمانية في 

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

الثانية المرحلة  الى  --)1,884(1,904)20(المحول 

الثالثة المرحلة  الى  --56)1()55(المحول 

--------اإلعدام خالل السنة

--------المتحصل من اإلعدام خالل السنة

)427(---)427(فروق ترجمة عمالت اجنبية

1,7281,048136,895139,671الرصيد في اخر السنة المالية

المالى المركز  البنود المعرضة لخطر اإلئتمان خارج قائمة 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019
مالية 3,344,6701,707,526ضمانات 

3,399,0134,207,193إرتباطات عن قروض والتزامات اخري غير قابله لاللغاء متعلقه باالئتمان

مستندية   3,795,7062,200,742إعتمادات 

ضمان  12,196,2719,650,972خطابات 

22,735,66017,766,433االجمالى 

يمثل الجدول األول )أ/5( الحد األقصى لخطر االئتمان الذى يمكن للبنك ان يتعرض له في 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2018 وذلك بدون 
والتسهيالت  القروض  عن  ناتج  اإلئتمان  لخطر  الُمعرض  األقصى  الحد  من   %43.74 أن  الجدول  من  ويتبين  االعتبار  في  ضمانات  ايه  اخذ 
المبوبة ضمن األصول  الدين  أدوات  اإلستثمارات فى  بينما تمثل   )%39.53 )ديسمبر2018:  المخصومة  المستندات  بما فى ذلك  للعمالء 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وبالتكلفة المستهلكة نسبة 33.29% من هذا الحد )ديسمبر2018: %25.75(.

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 67.98%  من محفظة قروض وتسهيالت العمالء ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات إضمحالل )ديسمبر2018: %78.39(.	 
أن 3.72% من محفظة قروض وتسهيالت العمالء محل اإلضمحالل )ديسمبر2018: %3.31(.	 
أن القروض التى لم يعتريها إضمحالل تمثل فى مجموعها 96.29% من محفظة قروض وتسهيالت العمالء )ديسمبر2018: 96.69%( منها 	 

قروض عليها متأخرات ولكنها ليست محل إضمحالل تمثل نسبة 28.40% )ديسمبر2018: 18.30%( من محفظة قروض وتسهيالت العمالء.
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وتسهيالت  قروض  أ-6 
فيما يلى موقف أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة اإلئتمانية:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

قروض 
وتسهيالت 
للعمالء

قروض 
وتسهيالت 
للبنوك

قروض 
وتسهيالت 
للعمالء

قروض 
وتسهيالت 
للبنوك

53,497,021481,24551,293,826537,408ال يوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل 

--11,970,934--22,280,784عليها متأخرات لكنها ليست محل إضمحالل

إضمحالل --2,165,468--2,919,523محل 

78,697,328481,24565,430,228537,408اإلجمــالى

المتوقعة اإلئتمانية  الخسائر  : مخصص  --)3,582,768()1,168()4,553,736(يخصم 

المجنبة العوائد  --)6,278(--)4,257(يخصم: 

المخصومة للمستندات  المكتسب  غير  الخصم  --)31,514(--)19,007(يخصم: 

74,120,328480,07761,809,668537,408الصافــى 

بلغ مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لقروض وتسهيالت العمالء 736 553 4 ألف جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2019 منه مبلغ 	 
يمثل  ألف جنيه مصرى   1  983  361 والباقى وقدره  الثالثة(  )المرحلة  يمثل إضمحالل قروض منفردة  ألف جنيه مصرى   2  570  375
المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  مخصص  بلغ  ديسمبر2018:   31( والثانية  األولى  للمرحلتين  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  مخصص 
لقروض وتسهيالت العمالء 768 582 3 ألف جنيه مصرى منه 299 786 1 ألف جنيه مصرى يمثل إضمحالل قروض منفردة والباقى 
البالغ 469 796 1 ألف جنيه مصرى يمثل يمثل مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للمرحلتين األولى والثانية(. ويتضمن إيضاح )18( 

العمالء. المتوقعة لقروض وتسهيالت  اإلئتمانية  الخسائر  معلومات إضافية عن مخصص 
 	.%20 البنك من القروض والتسهيالت للعمالء والبنوك بنسبة  شهدت السنة المالية الجارية زيادة محفظة 
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قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات ولكنها ليست محل إضمحالل
تفيد  أخرى  توافرت معلومات  إذا  إال  إضمحالل،  ليست محل  ولكنها  يومًا   90 عليها متأخرات حتى  توجد  التى  والتسهيالت  القروض  هى 
للضمانات  العادلة  والقيمة  إضمحالل  محل  وليست  متأخرات  عليها  يوجد  التى  للعمالء  والتسهيالت  القروض  وتتمثل  ذلك،  عكس 

يلى: بها فيما  المتعلقة 

مؤسســـات

31 ديسمبر 2019
حسابات جاريه 
اإلجماليقروض مشتركةقروض مباشرةمدينة

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

12,969,0354,586,1924,725,55722,280,784اإلجمالى

مؤسســـات

31 ديسمبر 2018
حسابات جاريه 
اإلجماليقروض مشتركةقروض مباشرةمدينة

4,637,3841,733,0654,392,86610,763,315متأخرات حتى 30 يومًا

70,085--38,66831,417متأخرات أكثر من 30 يوم حتى 60 يومًا

196,979--188,8878,092متأخرات أكثر من 60 يوم حتى 90 يومًا

7,6084,829928,118940,555متأخرات أكثر من 90 يوما

4,872,5471,777,4035,320,98411,970,934اإلجمالي

قروض وتسهيالت محل إضمحالل بصفة منفردة 
للعمالء قروض وتسهيالت 

التنفيذ  من  المتوقعة  النقدية  التدفقات  اإلعتبار  فى  تؤخذ  أن  )قبل  منفردة  بصفة  اإلضمحالل  محـل  والتسهيالت  القروض  رصيد  بلغ 
على الضمانات( 523 919 2 الف جنيه  فى 31 ديسمبر 2019 مقابل 468 165 2 الف جنيه  فى 31 ديسمبر 2018, وفيما يلى تحليل بالقيمة 
البنك فى مقابل  التى حصل عليها  العادلة للضمانات  اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اإلضمحالل بصفة منفردة متضمنة القيمة 

القروض: تلك 

مؤسســـاتأفــــــراد

31 ديسمبر 2019
حسابات 
جاريه مدينة

بطاقات 
ائتمان

قروض 
شخصية

قروض 
عقارية

حسابات 
جارية مدينة

قروض 
مباشرة

قروض 
اإلجماليمشتركة

قروض محل إضمحالل بصفة 
منفردة

--10,884853,38543,0142,012,240----2,919,523

107,870 ألف جنيه مصرى.	  تبلغ القيمة العادلة للضمانات التى حصل عليها البنك مقابل تلك القروض 

مؤسســـاتأفــــــراد

31 ديسمبر 2018
حسابات 
جاريه مدينة

بطاقات 
ائتمان

قروض 
شخصية

قروض 
عقارية

حسابات 
جارية مدينة

قروض 
مباشرة

قروض 
اإلجماليمشتركة

قروض محل إضمحالل بصفة 
منفردة

--9,347566,00630,532--1,559,583--2,165,468

تبلغ القيمة العادلة للضمانات التى حصل عليها البنك مقابل تلك القروض 980 48 ألف جنيه مصرى.	 

المستخدمة  األساليب  بنفس  البنك  عليها  يحصل  التى  للضمانات  العادلة  القيم  تقدير  يتم  والتسهيالت  بالقروض  األولى  اإلعتراف  عند 
عادًة فى تقييم األصول المماثلة. وفى الفترات الالحقة يتم تحديث تلك القيم العادلة طبقًا ألسعار السوق أو أسعار األصول المماثلة.

بقيمة  البنك  لصالح  أمر  وسندات  شيكات  فى  تتمثل  اإلضمحالل  محل  الديون  تخص  والتى  البنك  بها  يحتفظ  التى  الضمانات  جميع 
البنك. العمالء فى دفاتر  المثبتة على  المديونية 

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 997 214 8 ألف جنيه فى 31 ديسمبر 2019 )مقابل 280 797 8 ألف جنيه فى 31 ديسمبر 2018(.

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019قروض وتسهيالت للعمالء

مؤسسات

جارية مدينة 870,408500,595حسابات 

6,1253,907قروض مباشرة

مشتركة 7,334,0818,288,149قروض 

أفراد

شخصية 4,3834,629قروض 

8,214,9978,797,280اإلجمالى

أدوات دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى أ–7 
على  بناءًا  المالية،  السنة  أخر  فى  التقييم  لوكاالت  وفقا  األخرى  الحكومية  واألوراق  الخزانة  وأذون  الدين  أدوات  التالى  الجدول  يمثل 

تقييم Standerd & poor’s ومايعادله.

FITCH وفقا لتقييم
سندات واذون خزانة بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل االخر

سندات بالتكلفة 
المستهلكة

استثمارات أخرى 
السنةاالجمالىبالتكلفة المستهلكة

+B39,606,30918,886,90656,11358,549,3282019-ديسمبر

B17,589,21123,341,02056,11340,986,3442018-ديسمبر

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  كان  كلما  البنك  أغراض  فى  إستخدامها  أو  األصول  هذه  بيع  ويتم   .)2( رقم  االيضاح  ضمن  عنها  المفصح  المحاسبية  السياسة  لها 

البنك المركزى المصرى للتخلص من تلك األصول المستحوذ عليها. القانونية المحددة بمعرفة  عمليًا وبما يتوافق مع المدد 
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تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر اإلئتمان أ–9 
الجغرافية القطاعات 

يمثل الجدول التالى تحليل بأهم حدود خطر اإلئتمان للبنك بالقيمة الدفترية موزعة حسب القطاع الجغرافى فى آخر السنة الحالية. عند 
البنك. إعداد هذا الجدول تم توزيع المخاطر على القطاعات الجغرافية وفقًا للمناطق المرتبطة بعمالء 

جمهورية مصر العربية

القاهرة الكبرى
اإلسكندرية 
الوجه القبليوالدلتا وسيناء

خارج جمهورية 
اإلجماليمصر العربية

للبنوك 481,245481,245------قروض وتسهيالت 

قروض وتسهيالت للعمالء:

- قروض أفراد:

1,027,593--349,213563,336115,044- حسابات جارىه مدينة

إئتمانية 370,740--225,967111,45133,322- بطاقات 

29,081,772--10,047,29711,224,5147,809,961- قروض شخصية

2,123,264--1,682,890121,845318,529- قروض عقارية

- قروض لمؤسسات:

15,676,821--12,549,3472,831,880295,594- حسابات جارية مدينة 

16,003,481--14,360,1271,191,037452,317- قروض مباشرة

14,133,046--13,252,90942,123838,014- قروض مشتركة

مخصومة 280,611------280,611مستندات 

إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل االخر:

9,669,442------9,669,442– أدوات دين

30,526,573------30,526,573– أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى 

إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة:

18,943,019------18,943,019– أدوات دين

2,307,079--2,072,302121,004113,773أصول أخرى* 

113,959,69716,207,1909,976,554481,245140,624,686اإلجمالى في 31 ديسمبر 2019

90,784,10511,819,7867,366,0021,747,193111,717,086اإلجمالى في 31 ديسمبر 2018

*األصول األخرى المدرجة أعاله تتمثل فى اإليرادات المستحقة.
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ب - خطر السـوق
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 
كجزء من إدارة خطر السوق، يقوم البنك بالعديد من إستراتيجيات التغطية وكذلك الدخول فى عقود مبادلة سعر العائد وذلك لموزانة 
وسائل  أهم  يلى  وفيما  العادلة،  القيمة  خيار  تطبيق  تم  إذا  الثابت  العائد  ذات  األجل  طويلة  والقروض  الدين  ألدوات  المصاحب  الخطر 

السوق. للسيطرة على خطر  المستخدمة  القياس 

 )Value at  Risk القيمة المعرضة للخطر ) 
السوق  خطر  لتقدير  وذلك  المتاجرة،  غرض  ولغير  المتاجرة  بغرض  للمحافظ  للخطر”  المعرضة  القيمة  أسلوب”  بتطبيق  البنك  يقوم 
للمراكز القائمة وأقصى حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من اإلفتراضات للتغيرات المتنوعة لظروف السوق، ويقوم مجلس 

البنك للمتاجرة وغير المتاجرة بصورة منفصلة  التى يمكن تقبلها من قبل  اإلدارة بوضع حدود للقيمة المعرضة للخطر 

القيمة المعرضة للخطر هى توقع إحصائى للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن التحركات العكسية للسوق، وهى تعبر عن 
تكون  أن   )%1( بنسبة  إحصائى  إحتمال  هناك  وبالتالى   ،)%99( محدد  ثقة  معامل  بإستخدام  ولكن  البنك،  يخسرها  أن  يمكن  قيمة  أقصى 
الخسارة الفعلية أكبر من القيمة المعرضة للخطر المتوقعة، ويفترض نموذج القيمة المعرضة للخطر فترة إحتفاظ محددة )عشرة أيام( 
التى حدثت خالل  الحركة  نمط  ذات  اإلحتفاظ ستتبع  السوق خالل فترة  أن حركة  يفترض  المفتوحة، وكذلك  المراكز  إقفال  أن يمكن  قبل 
العشرة أيام السابقة، ويقوم البنك بتقدير الحركة السابقة بناء على بيانات عن الخمس سنوات السابقة، ويقوم البنك بتطبيق تلك التغيرات 
ويتم  التاريخية،  بالمحاكاة  تعرف  الطريقة  وهذه   – الحالية  المراكز  على  مباشرة  بطريقة  والمؤشرات،  واألسعار  المعدالت  فى  التاريخية 

مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة اإلفتراضات والعوامل المستخدمة لحساب القيمة المعرضة للخطر.

المعرضة  القيمة  أن  وحيث  بالسوق,  أكبر  تحركات  وجود  حالة  فى  وذلك  الحدود  لتلك  الخسارة  تجاوز  الطريقة  تلك  إستخدام  يمنع  وال 
المعرضة  بالقيمة  الخاصة  الحدود  بوضع  اإلدارة سنويا  يقوم مجلس  السوق،  رقابة خطر  البنك فى  نظام  تعتبر جزء أساسى من  للخطر 
للخطر  المعرضة  الفعلية  القيم  مقارنة  ويتم  النشاط،  وحدات  على  تقسيمها  ويتم  المتاجرة  وغير  المتاجرة  عمليات  من  لكل  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 

اإلدارة. العليا ومجلس 

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، 
أو مناطق معينة، مثل ما  النامية لتحركات حادة وإختبار ضغوط خاصة، تتضمن أحداث محتملة مؤثرة على مراكز  حيث تخضع األسواق 
قد ينتج فى منطقة ما بسبب تحرير القيود على إحدى العمالت، وتقوم اإلدارة العليا  ومجلس اإلدارة  بمراجعة نتائج إختبارات الضغوط.

ب / ملخص القيمة المعرضة للخطر
الخطر لنوع  للخطر طبقا  المعرضة  القيمة  إجمالي 

)باأللف جنيه(

12 شهرًا حتي نهاية السنة المقارنة 2018 12 شهرًا حتي نهاية السنة الحاليه 2019

اقلاعليمتوسطاقلاعليمتوسطبيــان

6,33525,2381692,46219,621122خطر اسعار الصرف

عند  القيمة  إجمالي 
الخطر

6,33525,2381692,46219,621122

الخطر لنوع  المتاجرة طبقا  للخطر للمحفظة لغير أغراض  المعرضة  القيمة 

)باأللف جنيه(

12 شهرًا حتي نهاية السنة المقارنة 2018 12 شهرًا حتي نهاية السنة الحاليه 2019

اقلاعليمتوسطاقلاعليمتوسطبيــان

6,33525,2381692,46219,621122خطر اسعار الصرف

عند  القيمة  إجمالي 
الخطر

6,33525,2381692,46219,621122
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ب-1 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 
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 
اإلجمالىعمالت أخرىجنيه إسترلينىيورودوالر أمريكىجنيه مصرىديسمبر 2019

األصول المالية

نقدية وأرصدة لدى 
المركزي  البنك 

 8,447,235 2,295,801 454,573 10,066 532,991 11,740,666

31,208,440 47,035 242,592 5,249 6,445,231 24,468,333 أرصدة لدى البنوك

وتسهيالت  قروض 
للبنوك

-- 480,077------ 480,077

وتسهيالت  قروض 
للعمالء

 64,807,565 9,164,495 109,267 10 38,991 74,120,328

مالية 3 --------3 مشتقات 

إستثمارات مالية:

- بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح والخسائر

 47,699-------- 47,699

- بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل االخر

 28,896,192 10,509,705 1,332,563-- 59 40,738,519

بالتكلفة   -
لمستهلكة ا

 18,943,019-------- 18,943,019

فى  إستثمارات 
تابعة  شركات 

وشقيقه
 349,468 193,235------ 542,703

إجمالي األصول 
المالية

 145,959,514 29,088,544 1,901,652 252,668 619,076 177,821,454

اإللتزامات المالية

مستحقة  أرصدة 
للبنوك

 3,338,405 4,510,378 434,017 209 326 8,283,335

150,987,305 98,643 246,851 1,211,097 23,364,585 126,066,129 ودائع عمالء

مالية 4,990 --------4,990 مشتقات 

2,882,317 ------820,313 2,062,004 قروض أخرى

اإللتزامات  إجمالي 
المالية

 131,471,528 28,695,276 1,645,114 247,060 98,969 162,157,947

صافي األصول 
بقائمة  المالية 

المالى المركز 
 14,487,986 393,268 256,538 5,608 520,107 15,663,507

في نهاية ديسمبر 
2018

إجمالي األصول 
المالية

 118,612,519 40,928,014 1,785,972 274,697 231,880 161,833,082

اإللتزامات  إجمالي 
المالية

 108,031,169 41,281,873 1,743,419 274,375 140,253 151,471,089

صافي األصول 
بقائمة  المالية 

المالى المركز 
 10,581,350)353,859( 42,553 322 91,627 10,361,993

 

ب-2 خطر سعر العائد
فى  المتمثل  العائد  لسعر  النقدية  التدفقات  خطر  وهو  السوق  فى  السائدة  العائد  أسعار  مستويات  فى  التقلبات  آلثار  البنك  يتعرض 

للتغير نتيجًة  التغير فى سعر عائد األداة  المستقبلية ألداة مالية بسبب  النقدية  للتدفقات  المحتمل  التذبذب 

المالية  العادلة لألداه  القيمة  المحتملة فى  التقلبات  المتمثل فى  العائد  العادلة لسعر  القيمة  ، وخطر  العائد فى السوق   فى أسعار 
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 2019
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 أو 
اإلجماليبدون عائد

االصول المالية

نقدية وأرصدة لدى 
المركزي البنك 

----------11,740,66611,740,666

252,40531,216,193----27,880,6662,922,707160,415أرصدة لدى البنوك

وتسهيالت  قروض 
للبنوك

------481,245----481,245

وتسهيالت  قروض 
للعمالء

18,968,2654,101,27511,768,76312,763,80616,065,59315,029,62678,697,328

مالية 3----------3مشتقات 

إستثمارات مالية:

- بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح والخسائر

47,699----------47,699

- بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

االخر
1,288,3945,156,64026,115,8444,208,9475,401,308542,50542,713,638

بالتكلفة   -
لمستهلكة ا

--548,7444,653,8398,712,0355,028,401--18,943,019

إجمالى االصول 
المالية

48,185,02712,729,36642,698,86126,166,03326,495,30227,565,202183,839,791
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خطر سعر العائد - تابع ب-2 

31 ديسمبر 2019
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 أو 
اإلجماليبدون عائد

االلتزمات المالية

مستحقة  أرصدة 
للبنوك

 6,275,037 1,684,337------ 323,961 8,283,335

150,987,305 26,268,290 9,054,602 35,335,740 26,790,907 10,585,811 42,951,955 ودائع عمالء

مالية 4,990 ------2,066 823 2,101 مشتقات 

2,882,317 28,857 1,346,474 801,977 560,919 47,214 96,876 قروض أخرى 

اإللتزامات  إجمالى 
المالية

 49,325,969 12,318,185 27,353,892 36,137,717 10,401,076 26,621,108 162,157,947

فجوة إعادة تسعير 
العائد

)1,140,942( 411,181 15,344,969)9,971,684( 16,094,226 944,094 21,681,844

فى 31 ديسمبر 2018

إجمالى األصول 
المالية

 42,379,752 17,467,105 32,783,458 21,490,147 29,237,604 24,327,099 167,685,165

اإللتزامات  إجمالى 
المالية

 25,844,833 11,939,996 27,677,267 52,937,164 11,183,908 21,887,921 151,471,089

فجوة إعادة تسعير 
العائد 

 16,534,919 5,527,109 5,106,191)31,447,017( 18,053,696 2,439,178 16,214,076

لتوزيعها  الالزمة  الكافية  المالية  البيانات  توافر  لعدم  نظرًا  األخرى  المالية  واإللتزامات  األخرى  المالية  األصول  الجدول  هذا  يتضمن  ال 
على أساس تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب. 

خطر السيولة ج- 
خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات فى الوفاء بتعهداته وإلتزاماته المالية فى تواريخ إستحقاقها ومدى إمكانية استبدال 

المبالغ التي يتم سحبها. ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق فى الوفاء بإلتزامات البنك قبل مودعيه وبارتباطات اإلقراض.

السيولة ادارة مخاطر  ج-1 
السيولة ما يلى: الرقابة لخطر  تتضمن عمليات 

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.	 
المصرى.	  المركزى  البنك  للبنك ومتطلبات  الداخلية  بالمتطلبات  بالمقارنة  السيولة  مراقبة نسب 
التركز وبيان إستحقاقات القروض.	  إدارة 

إلدارة  الرئيسية  الفترات  وهى  التالى،  والشهر  واألسبوع  لليوم  النقدية  التدفقات  وتوقع  قياس  يتم  التقارير  واعداد  الرقابة  وألغراض 
السيولة بالبنك. وُتعد نقطة البداية لتلك التوقعات هى تحليل اإلستحقاقات التعاقدية لإللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة 

المالية. لألصول 

وتقوم إدارة االصول واإللتزامات بمراقبة عدم التطابق بين األصول واإللتزامات متوسطة األجل، ومستوى ونوع الجزء غير المستخدم من 
ارتباطات القروض، ومدى إستخدام تسهيالت الحسابات الجارية المدينة وأثر اإللتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية.

منهج التمويل  ج-2 
يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة االصول واإللتزامات بالبنك بهدف توفير تنوع واسع فى العمالت، والمناطق 

واآلجال. والمنتجات  والمصادر،  الجغرافية، 

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 

التعاقدية.  المتوقعة وليست  المخصـومة  النقدية غير  التدفقات  السيولة على أساس  البنك خطر  ُيدير  بينما  المخصومة، 

31 ديسمبر 2019
حتى شهر 
واحد

أكثر من شهر 
حتى  ثالثة 
اشهر

أكثر من ثالثة 
اشهر حتى  
سنة

أكثر من سنة 
حتى  ثالث 
سنوات

أكثر من ثالث 
اإلجماليسنوات

اإللتزامات المالية

مستحقة  أرصدة 
للبنوك

6,695,9161,785,73084,29620,15620,1608,606,258

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 

اإللتزامات  إجمالى 
المالية وفقًا  لتاريخ 

اإلستحقاق 
التعاقدى

36,743,46714,215,86727,150,73874,412,52526,582,487179,105,084

إجمالى األصول 
لتاريخ  المالية وفقًا 

اإلستحقاق 
التعاقدى 

39,931,64322,938,97046,127,28751,494,13063,237,838223,729,868

31 ديسمبر 2018
حتى شهر 
واحد

أكثر من شهر 
حتى  ثالثة 
اشهر

أكثر من ثالثة 
اشهر حتى  
سنة

أكثر من سنة 
حتى  ثالث 
سنوات

أكثر من ثالث 
اإلجماليسنوات

اإللتزامات المالية*

مستحقة  أرصدة 
للبنوك

11,424,0483,206,3872,356,67321,44121,43317,029,982

25,889,0709,729,72025,154,47470,294,62225,617,382156,685,268ودائع عمالء

119,95460,944382,313951,4562,006,5153,521,182قروض أخرى

اإللتزامات  إجمالى 
لتاريخ  المالية وفقًا 

اإلستحقاق 
التعاقدى

37,433,07212,997,05127,893,46071,267,51927,645,330177,236,432

إجمالى األصول 
لتاريخ  المالية وفقًا 

اإلستحقاق 
التعاقدى

53,128,68717,689,48038,740,79437,345,30354,441,525201,345,789

المدد  أساس  عل  لتوزيعها  الالزمة  الكافية  البيانات  توافر  لعدم  نظرا  األخرى  المالية  واإللتزمات  األخرى  المالية  األصول  السابق  الجدول  يتضمن  *ال 

المالية. القوائم  تاريخ  التعاقدية فى  المتبقية من اإلستحقاقات 
 

البنوك  لدى  واألرصدة  النقدية،  من  كل  بالقروض  المتعلقة  اإلرتباطات  ولتغطية  اإللتزامات  جميع  لمقابلة  المتاحة  األصول  تتضمن 
المركزية، واألرصدة لدى البنوك، وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى، والقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء. ويتم مد أجل نسبة من 
الدين  أدوات  لبعض  رهن  هناك  ذلك،  إلى  باإلضافة  للبنك.  العادى  النشاط  خالل  وذلك  سنة  خالل  السداد  تستحق  التى  للعمالء  القروض 
عن  المتوقعة  غير  النقدية  التدفقات  صافى  مقابلة  على  القدرة  وللبنك  اإللتزامات.  لضمان  األخرى  الحكومية  واألوراق  الخزانة  وأذون 

طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرى.
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القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية د - 
بالقيمة  البنك  ميزانية  في  عرضها  يتم  لم  التي  المالية  وااللتزامات  لألصول  العادلة  والقيمة  الحالية  القيمة  التالي  الجدول  يلخص 

العادلة.

القيمه العادلهالقيمه الدفترية

السنة الحالية
2019/12/31

السنة المقارنة
2018/12/31

السنة الحالية
2019/12/31

السنة المقارنة
2018/12/31

أصول مالية

31,216,19353,099,71831,666,32553,612,930أرصدة لدى البنوك

للبنوك 481,245537,408481,245537,408قروض وتسهيالت 

قروض وتسهيالت للعمالء

32,603,36926,141,15932,665,75426,055,001- أفراد

46,093,95939,289,06946,093,95939,289,069- مؤسسات

استثمارات مالية

المستهلكة بالتكلفة   -18,943,01921,982,35819,106,03022,690,854

التزامات مالية

للبنوك مستحقة  8,283,33518,557,6128,296,38118,557,612أرصدة 

ودائع العمالء

108,327,01695,781,166121,069,002105,659,999- أفراد

42,660,28935,541,09642,706,73235,596,860- مؤسسات

2,882,3173,218,8872,882,3173,218,887قروض 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 
األخر  الشامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  المبوبة كأصول مالية  الدين  أدوات  يتم قياس  المتاجرة .”كما  الدخل من  بند “صافى  ضمن 
بالقيمة العادلة مع إدراج فروق التغير في القيمة العادلة ببنود قائمة الدخل الشــامل األخر  ضــمن “احتيــاطي القيمــة العادلــة .”وبالنسبة  
المعلنة  لألسعار  العادلة طبقًا  بالقيمة  المالية  األوراق  ببورصة  المقيدة  األسهم  أدوات حقوق ملكية فيتم قياس  لالستثمارات في 
االسـتثمارات  عدا  “فيما  بالبورصــة   المقيدة  غـير  لألسـهم  بالنسـبة  “أمـا  المســتقلة    الماليــة  القــوائم  تــاريخ  فــي  بالبورصــة 
االسـتراتيجية “فيتم تقييمها بإحدى الطرق الفنية المقبولة  “طريقة التدفقات النقدية المخصــومة ، طريقــة مضــاعفات القيمــة  
فتعتبر  االستراتيجية  لالستثمارات  وبالنسبة  “؛  العادلة  القيمة  “احتياطي  ضمن  األخر  الشامل  الدخل  بقائمة  التقييم  فروق  “وإدراج 

التكلفة أو القيمة األسمية بمثابة القيمة العادلة لتلك االستثمارات

أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة د-2 
المستهلكة بالتكلفة  مالية  إستثمارات 

تداول  يوجد  ال  ولكن  بالسوق  المقيدة  اإلسكان  وسندات  المصرية  الخزانة  سندات  المستهلكة  بالتكلفة  المالية  اإلستثمارات  تتضمن 
المالية  األوراق  ببورصة  والمقيدة  المستهلكة  بالتكلفة  الحكومية  للسندات  العادلة  القيمة  عن  عادة  اإلفصاح  ويتم  عليها.  نشط 

المصرية بناء على السعر المعلن لها فى نهاية كل فترة مالية. 

ه- إدارة رأس المال 
يشمل رأس مال البنك عناصر أخرى باالضافة إلى حقوق الملكية الظاهرة بقائمة المركز المالى. وتتمثل أهداف البنك من إدارة رأس 

المال فيما يلى:

العربية.	  المال فى جمهورية مصر  لرأس  القانونية  بالمتطلبات  اإللتزام 
حماية قدرة البنك على اإلستمرارية وتمكينه من اإلستمرار فى توليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى التى تتعامل مع البنك.	 
الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو فى النشاط. 	 

وتقوم إدارة البنك بمراجعة يومية لمدى كفاية رأس المال وإستخداماته وفقا لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركزى المصرى فى 
جمهورية مصر العربية( وذلك من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعها 

لدى البنك المركزى المصرى على اساس شهرى. 

ويتعين على البنك وفقًا لقواعد البنك المركزى المصرى اإللتزام بما يلى:  

500 مليون جنيه كحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع. 	  اإلحتفاظ بمبلغ 
اإلحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وعناصر األصول واإللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن %11.25.  	 
التاليتين:	  المال من الشريحتين  ويتكون بسط معيار كفاية رأس 

الشريحة األولى: وهى رأس المال األساسى، ويتكون من. 

رأس المال المدفوع )بعد خصم القيمة الدفترية ألسهم الخزينة(،. 1
المحتجزة.. 2 األرباح 
اإلحتياطيات الناتجة عن توزيع األرباح فيما عدا اإلحتياطى العام للمخاطر البنكية كما يخصم منه أية شهرة سبق اإلعتراف بها وأية . 3

مرحلة. خسائر 

الشريحة الثانية: وهى رأس المال المساند، ويتكون من. 

إجمالي . 1 من   %1,25 عن  يزيد  ال  وبما  المصرى  المركزى  البنك  عن  الصادرة  اإلئتمانية  الجدارة  ألسس  وفقًا  العامة  المخاطر  مخصص 
المخاطر. بأوزان  المرجحة  العرضية  األصول واإللتزامات 

20% من قيمتها في كل سنة من السنوات الخمس . 2 القروض / الودائع المساندة التى تزيد آجالها عن خمس سنوات )مع إستهالك 
األخيرة من أجلها(.

الشامل . 3 الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  اإلستثمارات  من  لكل  الدفترية  القيمة  عن  العادلة  القيمة  فى  الزيادة  من   %45
تابعة وشقيقة. المستهلكة وفى شركات  وبالتكلفة  االخر 

وعند حساب إجمالى بسط معيار كفاية رأس المال، يراعى أال يزيد إجمالى رأس المال المساند عن رأس المال االساسى وأال تزيد 	 
قيمة القروض )الودائع( المساندة عن نصف رأس المال األساسى.

مخاطر 	  يعكس  بما  اصل  بكل  المدين  الطرف  طبيعة  بحسب  مبوبة   %100 إلى  صفر  من  تتراوح  مخاطر  بأوزان  األصول  ترجيح  ويتم 
داخل  بها  المعترف  غير  للمبالغ  المعالجة  ذات  إستخدام  ويتم  اإلعتبار.  فى  النقدية  الضمانات  أخذ  ومع  به،  المرتبطة  اإلئتمان 
بكافة  البنك  التزم  وقد  المبالغ.  لتلك  المحتملة  والخسائر  العرضية  الطبيعة  لتعكس  التعديالت  إجراء  بعد  المالية  القوائم 

المحلية.  المال  رأس  متطلبات 
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II ونسبة الرافعة المالية. ويلخص الجدول التالى مكونات رأس المال األساسى والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال طبقًا لبازل 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 12019- نسبة معيار كفاية رأس المال.

الشريحة األولى )رأس المال األساسى+رأس المال اإلضافى(

2,250,0002,250,000رأس المال 

--3,000,000المسدد تحت حساب زيادة رأس المال

العام 187,291186,147اإلحتياطى 

القانونى 685,947561,904اإلحتياطى 

أخرى 709,539709,451احتياطيات 

العام المخاطر  68,481522,814احتياطى 

المحتجزه 1,963,126997,866األرباح 

السنوية 3,962,4081,960,070األرباح 

األقلية --3,537حقوق 

المسانده للوديعه  القيمه االسميه  1,316,8542,453,230فرق 

--423,306اجمالي بنود الدخل الشامل االخر المتراكم

)684,891()465,641(إجمالى اإلستبعادات من رأس المال االساسى 

الشريحة األولى 14,104,8488,956,591إجمالي 

الشريحة الثانية )رأس المال المساند(

العامة  426,695871,201ما يعادل مخصص المخاطر 

المسانده 683,1461,546,771الوديعه 

4525,34021,206% من احتياطي الترجمة

45% من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
االخر الشامل 

8,31194,343

الثانية الشريحة  1,143,4922,533,521إجمالي 

اإلستبعادات  بعد  الرأسمالية  القاعدة  15,248,34011,490,112إجمالي 

األصول واإللتزامات العرضية مرجحة بأوزان المخاطر:

باوزان المخاطر لمخاطر اإلئتمان المرجحة  العرضية  83,199,94369,696,111إجمالى األصول واإللتزامات 

1,249,847879,819متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

التشغيل المال لمخاطر  رأس  11,879,4369,551,200متطلبات 

96,329,22680,127,130إجمالي األصول واإللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر

14.34%15.83%معيار كفاية رأس المال )%(

الماليه المجمعه القوائم  -تم إعداد المعيار بناء علي 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 12019- نسبة الرافعة المالية.

14,104,8488,956,591إجمالى الشريحة األولى بعد اإلستبعادات 

الميزانية داخل  التعرضات  182,465,566167,045,087إجمالى 

الميزانية خارج  التعرضات  9,605,8937,366,420إجمالى 

التعرضات داخل وخارج الميزانية 192,071,459174,411,507إجمالى 

المالية )%( 5.14%7.34%الرافعة 

 28 بتاريخ  المنعقده   بجلسته  المصري  المركزي  البنك  اداره  وافق مجلس   ،  2017 يناير   15 بتاريخ  المصري  المركزي  البنك  لخطاب  وفقا 
كتلك   ، المصري  المركزي  البنك  عن  المسانده  بالودائع  الخاصه  المحاسبيه  المعالجه  تطبيق  يتم   : التالي  القرار  علي   2016 ديسمبر 
الملكيه  الحاليه ضمن حقوق  للوديعه وقيمتها  القيمه لالسميه  بين  الفرق  اثبات  البنك بصفه استثنائيه مع  المقدمه من مساهمي 
تصل  بحيث  ماليه  فتره  نهايه كل  الوديعه في  وتعلي   “ المسانده  للوديعه  الحاليه  القيمة  االسميه عن  القيمه  “ فروق  تحت مسمي 

اليها0 تاريخ استحقاقها وذلك تحميال علي الفروق المشار  قيمتها الي القيمه االسميه في 

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4
عن  وافتراضات  تقديرات  أحكام  باستخدام  البنك  يقوم  ان   )3( رقم  بااليضاح  عنها  اإلفصاح  تم  التي  المحاسبية  السياسات  تطبيق  يتطلب 
افتراضات  من  يصاحبها  وما  التقديرات  هذه  .وتعتمد  توفيرها  عن  اخرى  مصادر  تعجز  التي  االلتزامات  و  األصول  لبعض  الدفترية  القيم 
و  االفتراضات  ويتم مراجعة  التقديرات.  تلك  الفعلية عن  النتائج  تختلف  .هذا وقد  المرتبطة  العوامل  التاريخية وغيرها من  الخبرة  على 
التقديرات بصفة مستمرة واالعتراف بالتغيرات و التقديرات المحاسبية  إما فى الفترة التى يحدث خاللها التغيير إذا اقتصر تأثيرها على 
، أو فى الفترة التى يحدث بها التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغير في التقدير المحاسبى يؤثر على كل من  تلك الفترة فقط 
فى  المؤكدة  غير  المعلومات  ومصادر  بالمستقبل  المتعلقة  االفتراضات  بأهم  ملخص  يلى  وفيما  الالحقة.  والفترات  الحالية  الفترة 
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 - 
يتم مراجعة محفظة البنك من القروض و التسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي  علــى األقــل .ويقوم البنك بإستخدام 
أدلة  توافر  مدى  على  ذلك  ويتوقف  الدخل  قائمة  في  اضمحالل  اضمحالل  بعبء  االعتراف  ينبغي  كان  اذا  ما  لتحديد  الشخصى  الحكم 
يمكن االعتماد عليها تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض وذلك 
قبل اختبار االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة. وقد تشمل هذه األدلة وجود بيانات تشير إلى حدوث تغيير سلبي 
في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنك او ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر فــي أصول البنك عند جدولة التدفقات 
النقدية 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 

البنك  خبرة 

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.
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التحليل القطاعى  -5
التحليل القطاعى لألنشطة أ- 

بها  المحيطة  المخاطر  وادارة  المصرفية  الخدمات  تقديم  فى  المستخدمة  واألصول  التشغيلية  العمليات  القطاعى  النشاط  يتضمن 
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
المالية. والمشتقات  اإلئتمانية  والتسهيالت  والقروض  والودائع  الجارية  الحسابات  أنشطة  وتشمل 

اإلستثمار
ويشمل أنشطة إندماج الشركات وشراء اإلستثمارات وتمويل إعادة هيكلة الشركات واألدوات المالية. 

األفـــراد
العقارية. الجارية واالدخار والودائع وبطاقات اإلئتمان والقروض الشخصية والقروض  وتشمل أنشطة الحسابات 

أنشطة أخرى 
وتشمل األعمال المصرفية األخرى، كإدارة األموال.  

تحليل القطاعات الجغرافية ب- 

اإليرادات والمصروفات وفقًا للقطاعات الجغرافية فى 31 
القاهرة الكبرىديسمبر 2019

االسكندرية 
اإلجماليالوجه القبلىوالدلتا وسيناء

الجغرافية  القطاعات  18,664,7972,870,9881,692,89323,228,678إيرادات 

الجغرافية   القطاعات  )17,938,878()979,227()3,189,478()13,770,173(مصروفات 
القطاع    أعمال  713,6665,289,800)318,490(4,894,624نتيجة 

5,289,800ربح  السنة  قبل الضرائب  
)1,341,745(الضرائب

السنة  3,948,055ربح 

األصول واإللتزامات وفقًا للقطاعات الجغرافية فى 31 ديسمبر 2019

الجغرافية القطاعات  156,251,39717,295,4089,811,193183,357,998أصول 
183,357,998اجمالى األصول

الجغرافية القطاعات  90,885,13061,167,09016,303,283168,355,503إلتزامات 
اإللتزامات 168,355,503اجمالى 

بنود أخرى للقطاعات الجغرافية

143,515إهالكات 31 ديسمبر 2019

اإليرادات والمصروفات وفقًا للقطاعات الجغرافية فى 31 
القاهرة الكبرىديسمبر 2018

االسكندرية 
اإلجماليالوجه القبلىوالدلتا وسيناء

الجغرافية القطاعات  16,385,9022,243,6311,244,26619,873,799إيرادات 
الجغرافية القطاعات  )15,982,934()1,778,125()6,314,768()7,890,041(مصروفات 

القطاع أعمال  3,890,865)533,859()4,071,137(8,495,861نتيجة 

3,890,865ربح السنة قبل الضرائب
)1,409,912(الضرائب

السنة 2,480,953ربح 

األصول واإللتزامات وفقًا للقطاعات الجغرافية فى 31 ديسمبر 2018

الجغرافية القطاعات  147,047,92013,073,8267,193,737167,315,483أصول 
167,315,483اجمالى األصول

الجغرافية القطاعات  87,494,23154,625,33114,599,044156,718,606إلتزامات 
اإللتزامات 156,718,606اجمالى 

بنود أخرى للقطاعات الجغرافية

82,285إهالكات 31 ديسمبر 2018

 

صافى الدخل من العائد  -6

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

عائد القروض واإليرادات المشابهة من:

قروض وتسهيالت:

للبنوك  -20,4075,712

للعمالء  -10,526,4847,177,944

10,546,8917,183,656اإلجمالى

للبنوك 4,874,8414,096,675ودائع وحسابات جارية 

6,126,9207,312,917إستثمارات فى أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر وبالتكلفة المستهلكة

21,548,65218,593,248اإلجمالى 

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من:

ودائع وحسابات جارية:

للبنوك  -)473,165()249,140(

للعمالء  -)12,597,049()11,741,512(

)11,990,652()13,070,214(اإلجمالى 

)119,614()134,552(أخرى

)12,110,266()13,204,766(اإلجمالى

8,343,8866,482,982الصافى

صافى الدخل من األتعاب والعموالت  -7

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

إيرادات األتعاب والعموالت:

باإلئتمان المرتبطة  والعموالت  877,577600,814األتعاب 

16,87211,326أتعاب أعمال األمانة والحفظ

692,595555,760أتعاب أخرى

1,587,0441,167,900

مصروفات األتعاب والعموالت:

سمسرة )33,563()46,572(أتعاب 

)708()378(أتعاب أخرى

 )46,950()34,271(

1,540,0941,133,629الصـافــى
 

توزيعات األرباح  -8

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

37,40262,170أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

شقيقة 10,00054,375شركات 

47,402116,545االجمالي
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صافى دخل المتاجرة  -9

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

--2,187أدوات دين بغرض المتاجرة

--5,387فروق تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

--)4,986(فروق تقييم عقود مبادلة عمالت

--2,588االجمالي

مصروفات إدارية  -10

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

تكلفة العاملين

)1,622,394()2,053,777(أجور ومرتبات*

إجتماعية )84,661()108,965(تأمينات 

)258,400()231,184(مزايا تقاعد اخرى )إيضاح 31(  

)2,393,926()1,965,455(

)1,124,306()1,548,267(مصروفات إدارية أخرى

)3,089,761()3,942,193(اإلجمالى 

3 ألف   750 بالبنك )عبارة عن  الخاص للعاملين  التأمين  البنك في إشتراكات صندوق  15 ألف جنيه تمثل حصة   000 المقارنة مبلغ  الحالية والسنة  *تتضمن السنة 

جنيه كل ثالثة أشهر(.

إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى:  -11

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

302,765176,350أرباح تقييم ارصدة األصول واإللتزامات بالعمالت األجنبية ذات الطبيعة النقدية بخالف تلك المبوبة بغرض المتاجرة

1,85389ارباح بيع ممتلكات ومعدات

--22,646ارباح بيع أصول الت ملكيتها للبنك

8,30089,272رد مخصصات أخرى )إيضاح 23 & 29(

)118,268()246,700(عبء مخصصات أخرى )إيضاح 23 & 29(

9,8478,763أخرى 

98,711156,206اإلجمالى 

12-  )عبء( رد اإلضمحالل عن خسائر اإلئتمان

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

العمالء وتسهيالت  )904,842()844,434(قروض 

--63,374ارصدة لدى البنوك

--)63,584(أدوات دين

البنوك وتسهيالت  --965قروض 

)843,679()904,842(

مصروف ضرائب الدخل  -13

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

الحالية )1,454,217()1,326,565(الضريبة 

44,305)15,180(الضرائب المؤجلة )إيضاح 30(

)1,409,912()1,341,745(اإلجمالى

الضريبة  المحاسبى قبل  5,289,8003,890,865الربح 

الضريبة  22.5%22,50%سعر 

المحاسبى  الربح  المحسوبة على  الدخل  1,190,205875,445ضريبة 

151,540534,467مصروفات غير معترف بها ضريبيا 

الضريبة  1,341,7451,409,912صافى 

الفعلى  الضريبة  36.24%25.36%سعر 

نصيب السهم من صافى أرباح السنة   -14
يحسب نصيب السهم فى الربح بقسمة صافى األرباح الخاصة بمساهمى البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة 

السنة. خالل 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

أرباح السنة 3,948,0552,480,953صافى 

(المقترحة) )11,000()16,000(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

)المقترحة) األرباح  العاملين فى  )241,839()416,980(حصة 

3,515,0752,228,114صافى ربح السنة القابل للتوزيع

الُمصدرة  العادية  562,500562,500المتوسط لعدد األسهم 

6.253.96نصيب السهم من صافى أرباح السنة 

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى  -15

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

4,934,6962,735,940نقدية  

6,805,9701,600,021أرصده لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإلحتياطى االلزامى

11,740,6664,335,961اإلجمالى 

11,740,6664,335,961أرصده بدون عائد

11,740,6664,335,961أرصدة متداولة
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أرصدة لدى البنوك  -16

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

جارية 252,407244,927حسابات 

30,963,78552,854,791ودائــــع

البنوك المتوقعة ألرصدة لدى  اإلئتمانية  الخسائر  --)7,752(مخصص 

31,208,44053,099,718اإلجمالى

المركزى  24,638,84630,800,315البنك 

محلية 4,768,12820,313,948بنوك 

خارجية 1,809,2181,985,455بنوك 

البنوك المتوقعة ألرصدة لدى  اإلئتمانية  الخسائر  --)7,752(مخصص 

31,208,44053,099,718اإلجمالى

252,407244,927أرصدة بدون عائد

30,963,78552,854,791أرصدة ذات عائد ثابت

31,216,19253,099,718اإلجمالى

31,216,19253,099,718ارصده متداوله

وفيما يلى الحركة التى تمت على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة الرصدة لدي البنوك خالل السنة:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

----رصيد المخصص فى أول السنة

IFRS9 73,052اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى للمعيار الدولى--

--73,052الرصيد المعدل في 1 يناير 2019

المكون خالل السنة المتوقعة  الخسائر اإلئتمانية  --)63,374(رد 

--)1,926(فروق ترجمة المخصصات بعمالت أجنبية خالل السنة

--7,752رصيد المخصص فى آخر السنة

قروض وتسهيالت للبنوك)بالصافي(  -17

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

481,245537,408قروض الجل

481,245537,408اإلجمالى

المتوقعة اإلئتمانية  الخسائر  مخصص  --)1,168(يخصم: 

)بالصافى( للبنوك  480,077537,408قروض وتسهيالت 

481,245537,408أرصده غير متداولة

البنوك خالل السنة: وفيما يلى الحركة التى تمت على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لقروض وتسهيالت 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

----رصيد المخصص فى أول السنة

IFRS9 2,448اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى للمعيار الدولى--

1 يناير 2019 --2,448الرصيد المعدل في 

المكون خالل السنة المتوقعة  الخسائر اإلئتمانية  --)965(رد 

--)315(فروق ترجمة المخصصات بعمالت أجنبية خالل السنة

--1,168رصيد المخصص فى آخر السنة

 

قروض وتسهيالت العمالء )بالصافي(:  -18

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

أفراد

جارية مدينة 1,027,593906,696حسابات 

ائتمان 370,740198,765بطاقات 

شخصية 29,081,77223,332,451قروض 

2,123,2641,703,247قروض عقارية

32,603,36926,141,159إجمالي

مؤسسات شاملة القروض الصغيرة لألنشطة اإلقتصادية

جارية مدينة 15,676,8219,341,705حسابات 

16,003,48113,584,758قروض مباشرة

مشتركة 14,133,04616,122,708قروض 

مخصومة 280,611239,898مستندات 

46,093,95939,289,069إجمالى 

للعمالء   والتسهيالت  القروض  78,697,32865,430,228إجمالى 

المتوقعة اإلئتمانية  الخسائر  )3,582,768()4,553,736(مخصص 

المجنبة )6,278()4,257(العوائد 

المخصومة للمستندات  المكتسب  غير  )31,514()19,007(الخصم 

74,120,32861,809,668الصافى  

اإلجمالى يوزع كما يلى:

متداولـــة 22,081,35315,010,893أرصدة 

56,615,97550,419,335أرصدة غير متداولة

78,697,32865,430,228اإلجمالى

التى تمت على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لقروض وتسهيالت العمالء خالل السنة: الحركة  وفيما يلى 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

3,582,7682,795,990رصيد المخصص فى أول السنة

9  IFRS --485,043اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى للمعيار الدولى 

4,067,8112,795,990الرصيد المعدل في 1 يناير 2019

السنة المكون خالل  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  844,434904,842عبء 

)147,391()82,537(المستخدم فى إعدام ديون خالل السنة

13,1459,957متحصالت خالل العام من ديون سبق اعدامها

19,370)289,117(فروق ترجمة المخصصات بعمالت اجنبية خالل السنة

4,553,7363,582,768رصيد المخصص فى آخر السنة 
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31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

االجماليأفراد مؤسسات االجماليأفراد مؤسسات 

رصيد المخصص فى 
أول السنة

 3,204,111 378,657 3,582,768 2,489,937 306,053 2,795,990

الناتجة  التغيرات  اثر 
التطبيق األولى  عن 

الدولى  للمعيار 
9 IFRS

 496,393)11,350( 485,043------

الرصيد المعدل في 
1 يناير 2019

 3,700,504 367,307 4,067,811 2,489,937 306,053 2,795,990

الخسائر  عبء 
المتوقعة  اإلئتمانية 

السنة المكون خالل 
 402,720 411,714 844,434 696,606 208,236 904,842

المستخدم فى إعدام 
ديون خالل السنة

)617()81,920()82,537()1,818()145,573()147,391(

العام  متحصالت خالل 
من ديون سبق 

اعدامها
 11 13,134 13,145 17 9,940 9,957

ترجمة  فروق 
بعمالت  المخصصات 

السنة اجنبية خالل 
)289,099()18()289,117( 19,369 1 19,370

رصيد المخصص فى 
السنة  آخر 

 3,813,519 740,217 4,553,736 3,204,111 378,657 3,582,768

مشتقات مالية  -19

31 ديسمبر 2019

المبلغ 
التعاقدى / 
االلتزاماتاالصولاالفتراضى

مشتقات بغرض المتاجرة

4,972--234,525عقود عملة اجلة

104,254318عقود مبادلة عمالت

338,77934,990االجمالى

31 ديسمبر 2018

المبلغ 
التعاقدى / 
االلتزاماتاالصولاالفتراضى

المتاجرة بغرض  مشتقات 

------عقود عملة اجلة

------عقود مبادلة عمالت

------االجمالى

إستثمارات مالية  -20

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

أ( أدوات دين

9,669,4422,973,832مدرجة فى السوق ) بالقيمة العادلة – مستوي 2(

 ب( أذون خزانة :

غير مدرجة فى السوق

*)2 المحلية)مستوي  بالعملة  العادلة  بالقيمة  22,165,5628,838,553أذون خزانة 

بالعملة االجنبية 8,361,0118,819,273أذون خزانة 

العادلة بالقيمة  الخزانة  30,526,57317,657,826اجمالى اذون 

 ج( أدوات حقوق ملكية:

5979مدرجة فى السوق ) بالقيمة العادلة – مستوي 1 قيمة عادلة(

349,876349,614غير مدرجة فى السوق – بالتكلفة**

د( وثائق صناديق اإلستثمار

192,569402,389غير مدرجة فى السوق – بالقيمة اإلستردادية ) مستوي 1 قيمة عادلة(

40,738,51921,383,740اجمالي إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر )1(

إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة:

أ( أدوات دين – بالتكلفة المستهلكة

18,886,90621,926,245مدرجة فى السوق

56,11356,113غير مدرجة فى السوق***

)2( المستهلكة  بالتكلفة  مالية  إستثمارات  18,943,01921,982,358إجمالى 

إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

وثائق صناديق اإلستثمار

47,69918,794غير مدرجة فى السوق – بالقيمة اإلستردادية ) مستوي1 – قيمة عادلة(

47,69918,794اجمالى إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر )3(

  )3(+)2(+)1( 59,729,23743,384,892إجمالى إستثمارات مالية 

35,776,91426,861,667أرصده متداولة 

23,952,32316,523,225أرصده غير متداولة

59,729,23743,384,892إجمالى

58,688,35842,614,016أدوات دين ذات عائد ثابت

--450,676أدوات دين ذات عائد متغير

59,139,03442,614,016إجمالى

لها مبلغ  االسمية  القيمة  بلغت  واالت ومعدات  العقارى  التمويل  المركزى مقابل  البنك  لدى  أذون مرهونة  المحلية  العادلة  بالقيمة  الخزانة  أذون  *  تتضمن 

525 950 1 الف جنيه مصري فى 31 ديسمبر 2019 مقابل مبلغ 300 832 1 الف جنيه مصري فى 31 ديسمبر 2018.
** وفيما يلى أهم االستثمارات المالية– أدوات حقوق ملكية غير مدرجة في السوق التي تم تقييمها بالتكلفة:
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31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

والتصدير لإلستيراد  األفريقي  244,323244,323البنك 

أسهم البنك غير مقيد في البورصة .	 
من 	  يجعل  ما  وهذا  العالم  دول  وبقية  األفريقية  البالد  بين  التجارة  أعمال  وتسهيل  لتمويل  هو  البنك  إنشاء  من  الرئيسي  الغرض 

الصعوبة إيجاد بنوك مثيلة مقيدة في البورصة .
معلومات 	  الى  الوصول  يعيق  الذى  االمر   ,  )%4( حوالي  بنسبة  والتصدير  لالستيراد  االفريقى  البنك  من  ضئيلة  حصة  البنك  يملك 

العادلة. القيمة  الى  للوصول  المصرفي  للقطاع  تقييم متعلقة ومطبقة  تفصيليه ودقيقه الجراء عملية 
مؤشرات 	  اية  وجود  عدم  يعكس  الذي  األمر  المالية  القوائم  واقع  من  بالموجب  الملكية  حقوق  وصافى  أرباح  صافى  البنك  يحقق 

اضمحالل في قيمة االستثمار.

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

84,21884,218بنك مصر أوروبا

البنك غير مقيد في البورصة.	 
الغرض الرئيسي من إنشاء البنك هو تنظيم التجارة مع دول أوروبا الوسطى ومصر وله فرع واحد فقط وهذا ما يجعل من الصعوبة 	 

إيجاد بنوك مثيلة مقيدة في البورصة .
الى معلومات تفصيليه ودقيقه الجراء عملية 	  الوصول  يعيق  الذى  االمر   ,)%10( بنسبة  أوربا  بنك مصر  البنك حصة ضئيلة من  يملك 

العادلة. القيمة  الى  للوصول  المصرفي  للقطاع  تقييم متعلقة ومطبقة 
صافى حقوق الملكية بالموجب من واقع القوائم المالية األمر الذي يعكس عدم وجود أية مؤشرات إضمحالل في قيمة االستثمار.	 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

العربية التجارة  تمويل  11,02811,028برنامج 

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 	 

خالل  من  األعضاء  للبالد  المستوردين  و  للُمصدرين  ائتمان  خطوط  شكل  في  تمويل  تقديم  خالل  من  تحقيقه  تم  قد  الهدف  هذا   .
 . 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 	 
البرنامج. تقييم  الجراء عملية 

يحقق البرنامج صافى أرباح وحقوق الملكية بالموجب من واقع القوائم المالية األمر الذي يعكس عدم وجود اية مؤشرات اضمحالل 	 
االستثمار. في قيمة 

القابل  الربح  صافي  من   %5 أن  على  ينص  الذي   1974 لسنة   1112 رقم  الرئاسي  للقرار  تطبيقًا   , خزانة  سندات  شراء  حساب  تحت  المالية  لوزارة  مدفوع  مبلغ   ***

للتوزيع الخاص بالقطاع العام يجب أن يتم استثماره في السندات الحكومية أو يتم إيداعها في حساب خاص بوزارة المالية وتم ايداعه في حساب خاص لوزارة 
المالية بسعر فائدة 3.5% سنويًا. 

وفيما يلى الحركة التى تمت على بند اإلستثمارات المالية خالل السنة:

أستثمارت مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل االخر

إستثمارات 
مالية بالتكلفة 
اإلجمالىالمستهلكة

21,383,74021,982,35843,366,098الرصيد في 1 يناير 2019

IFRS9 56,583)14,600(71,183أثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى لمعيار

74,807,5214,122,27678,929,797مشتريات

)61,367,868()7,164,933()54,202,935(إستبعادات )بيع / إسترداد(

)1,008,490(--)1,008,490(فروق ترجمة أصول ذات طبيعة نقدية

العادلة  القيمة  التغير فى  )308,698(--)308,698(صافى 

17,91814,116)3,802(إستهالك )عالوة( أو خصم إصدار

40,738,51918,943,01959,681,538الرصيد فى 31 ديسمبر 2019

أستثمارت مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل االخر

إستثمارات 
مالية بالتكلفة 
اإلجمالىالمستهلكة

749,52225,319,28226,068,804الرصيد في 1 يناير 2018

1,791,0242,523,8994,314,923مشتريات

)4,546,374()4,397,814()148,560(إستبعادات )بيع / إسترداد(

)2,911(--)2,911(فروق ترجمة أصول ذات طبيعة نقدية

)1,468(--)1,468(اهالك سندات توريق 

العادلة  القيمة  التغير فى  )135,982()23,949()112,033(صافى 

31,69830,074)1,624(إستهالك )عالوة( أو خصم إصدار

تبويب استثمارات مالية 17,639,032)1,470,758(19,109,790إعادة 

21,383,74021,982,35843,366,098الرصيد فى 31 ديسمبر 2018 

 

أرباح )خسائر( إستثمارات مالية

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

)3,108(--خسائر إضمحالل أسهم غير نشطة من خالل الدخل الشامل األخر

العادلة نتيجة بيع إستثمارات مالية القيمة  )5()470(محول من إحتياطى 

17,59818,161أرباح بيع اذون خزانة 

30,9952,695أرباح )خسائر( بيع أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

)21,637()5,132(خسائر إضمحالل شركات شقيقة

)3,894(42,991اإلجمالى 
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إستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة  -21

31 ديسمبر 2019
العملةالشركة

البلد مقر 
الشركة

تاريخ اخر 
بيانات 
مالية

أصول 
الشركة

إلتزامات 
الشركة 

إيرادات 
الشركة

أرباح / 
)خسائر(

نسبة 
المساهمة 
%

قيمةاإلستثمار
بالمصرى

الدولى  القاهرة  بنك 
)كمباال(

أوغندى شلن 
جمهورية 
أوغندا

2019830,543600,928100,553)13,123(100
193,234

للتأجير  كايرو  شركة 
التمويلى

مصرى جنيه 
جمهورية 
العربية مصر 

20191,246,3181,068,859186,06418,56398
146,999

شركة حراسات لألمن 
والحراسة*

مصري جنيه 
جمهورية 
العربية مصر 

20196,0081,8682,740)660(401,920

القابضة  النيل  شركة 
واإلستثمار للتنمية 

مصري جنيه 
جمهورية 
العربية مصر 

2019245,6471,70623,78715,5583350,000

شركة صندوق 
المالى القطاع 

مصري جنيه 
جمهورية 
العربية مصر 

2019169,91956927,709)14,103(46,2778,366

الدولية  الشركة 
البريدية  للخدمات 

إيجى سيرف
مصري جنيه 

جمهورية 
العربية مصر 

2019140,74554,316259,34436,61639,9272,184

بورسعيد  شركة 
لألمن  الوطنية 

الغذائى**
مصري جنيه 

جمهورية 
العربية مصر 

20173,213660--734--

542,703--2,642,3931,728,906600,19742,858االجمالى

31 ديسمبر 2018
العملةالشركة

البلد مقر 
الشركة

تاريخ اخر 
بيانات 
مالية

أصول 
الشركة

إلتزامات 
الشركة 

إيرادات 
الشركة

أرباح / 
)خسائر(

نسبة 
المساهمة 
%

قيمةاإلستثمار
بالمصرى

الدولى  القاهرة  بنك 
)كمباال(

أوغندى شلن 
جمهورية 
أوغندا

2018546,851388,51244,145)15,269(62.3361,909

للتأجير  كايرو  شركة 
التمويلى

مصري جنيه 
جمهورية 
العربية مصر 

2018--------9898,000

القابضة  النيل  شركة 
واإلستثمار للتنمية 

مصري جنيه 
جمهورية 
العربية مصر 

2018270,95233027,83538,3663350,000

شركة صندوق 
المالى القطاع 

مصري جنيه 
جمهورية 
العربية مصر 

2018309,8243,04874,554)22,254(2983,198

شركة 
بورسعيدالوطنية 

الغذائى** لألمن 
مصري جنيه 

جمهورية 
العربية مصر 

20173,213660--734--

293,107--1,130,840392,550146,534850االجمالى

* تم التأشير فى السجل التجارى بتاريخ 2019/06/18 وبداية النشاط.

بالكامل منذ سنوات سابقة.  ** إستثمارات تعرضت إلضمحالل قيمتها 

31 ديسمبر 2019 التابعة والشقيقة فى  وفيما يلى هيكل مساهمى الشركات 

الشركة

بنك القاهرة 
الدولى 
)كمباال(

شركة كايرو 
للتأجير 
التمويلى 

شركة حراسات 
لألمن والحراسة

شركة النيل 
القابضة 
للتنمية 
واإلستثمار

شركة صندوق 
القطاع المالى

شركة 
بورسعيد 
الوطنية 
لألمن 
الغذائى

الشركة 
الدولية 
للخدمات 
البريدية إيجي 
سيرف

نسبة 
المساهمة%

نسبة 
المساهمة%

نسبة 
المساهمة%

نسبة 
المساهمة%

نسبة 
المساهمة%

نسبة 
المساهمة%

نسبة 
المساهمة%

القاهرة 10097.994033.3346.283439.93بنك 

المصرى األهلى  2940--33.33------البنك 

------33.34------بنك مصر

للتامين ----24.26--------شركة مصر 

الحياة للتأمينات  ----29.46--------شركة مصر 

واإلئتمان  التنمية  بنك 
الزراعى

----------26--

محافظة  التنمية  صندوق 
بورسعيد

----------5--

--------30----قطاع األمن الوطنى

الخاص  التأمين  صندوق 
القاهرة  ببنك  للعاملين 

--230--------

620.07------0.01--أخرون )أفراد ومؤسسات(

100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%االجمالى

أصول غير ملموسة  -22
تتمثل األصول غير الملموسة فى برامج النظم اآللية لمصرفنا وبيانها كما يلى:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

الرصيد فى أول السنة

لتكلفة 116,840102,264ا

اإلستهالك  )87,671()95,750(مجمع 

21,09014,593صافى القيمة الدفترية فى أول السنة

34,64014,576االضافات خالل السنة

السنة )8,079()15,852(إستهالك 

39,87821,090صافى القيمة الدفترية فى آخر السنة
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أصول أخرى:  -23

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

مستحقة 2,307,0792,238,476إيرادات 

مقدمة 299,943214,570مصروفات 

413,248298,398دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

6,83522,189أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون*

وعهد 18,02227,290تأمينات 

مقاصه 479,547250,307شيكات 

128,581119,992أرصده لدي مصلحه الضرائب

630,226132,958أخري 

)138,559()153,078(مخصص إضمحالل أصول أخرى 

4,130,4033,165,621اإلجمالى

* تتضمن األصول التى آلت ملكيتها للبنك وفاءًا لديون مبلغ 440 2 ألف جنيه يمثل اصول لم تسجل بعد بإسم البنك وجارى إتخاذ اإلجراءات القانونية لتسجيلها.

 وفيما يلى الحركة التى تمت على مخصص إضمحالل أصول أخرى خالل السنة.

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

138,559142,053الرصيد في أول السنة

19,4567,361العبء المحمل على قائمة الدخل خالل السنة

السنة )10,601()4,936(المستخدم خالل 

السنة 8--المتحصل خالل 

)262(--فائض محول إيرادات

--)1(فروق ترجمة المخصصات بعمالت أجنبية خالل السنة

153,078138,559الرصيد في أخر السنة

ل الثابتة
صو

األ
 -24

ى
ض

أرا
ى  

مبان
ت

شاءا
وان

ظم آلية 
ن

متكاملة
ل

ل نق
سائ

و
هزة 

ج
ت

ومعدا
ث

أثـا
ت 

هيزا
تج

ت
وتركيبا

ت 
سينا

تح
ت 

عقارا
ستأجره

م
ى

مال
إج

ى 1 يناير 2018
صيد ف

الر

التكلفة 
77,883

422,180
448,665

26,794
39,500

96,758
113,218

12,996
1,237,994

ك
هال

مع اال
مج

--
)321,358(

)386,225(
)19,535(

)34,760(
)66,458(

)101,214(
--

)929,550(

مة الدفترية 
ى القي

صاف
77,883

100,822
62,440

7,259
4,740

30,300
12,004

12,996
308,444

ت
ضافا

ا
--

11,194
53,394

21,447
10,524

16,992
18,959

7,393
139,903

ت
ستبعادا

إ
--

--
)3(

)101(
)26(

)107(
--

--
)237(

ت
ستبعادا

ك اإل
هال

مع إ
مج

--
--

3
101

26
105

--
--

235

ك
هال

تكلفة ا
--

)13,977(
)28,358(

)4,563(
)3,264(

)10,109(
)9,682(

)5,260(
)75,213(

2018
مبر 

س
ى31 دي

ف
مة الدفترية 

ى القي
صاف

77,883
98,039

87,476
24,143

12,000
37,181

21,281
15,129

373,132

ى 1 يناير 2019
صيد ف

الر

التكلفة
77,883

433,374
502,056

48,140
49,998

113,643
132,177

20,389
1,377,660

ك 
هال

مع اال
مج

--
)335,335(

)414,580(
)23,997(

)37,998(
)76,462(

)110,896(
)5,260(

)1,004,528(

مة الدفترية
ى القي

صاف
77,883

98,039
87,476

24,143
12,000

37,181
21,281

15,129
373,132

مبر 2018 
س

ى 31 دي
صيد ف

الر

ي 1 يناير 2019
مة الدفترية ف

ى القي
صاف

77,883
98,039

87,476
24,143

12,000
37,181

21,281
15,129

373,132

ت
ضافا

إ
193,430

8,087
327,333

7,220
1,455

31,059
170,894

51,723
791,201

ت*
تحويال

--
--

21
--

)21(
392

)434(
42

--

ت
ستبعادا

إ
--

--
)5,948(

--
--

)86(
--

--
)6,034(

ت
ستبعادا

ك اإل
هال

مع إ
مج

--
--

5,948
--

--
86

--
--

6,034

ت
ك تحويال

هال
مع إ

مج
--

--
)10(

--
10

)55(
133

)78(
--

ك
هال

تكلفة ا
--

)13,253(
)61,431(

)8,955(
)3,632(

)14,313(
)19,425(

)8,561(
)129,570(

 2019
مبر 

س
ي 31 دي

مة الدفترية ف
ى القي

صاف
271,313

92,873
353,389

22,408
9,812

54,264
172,449

58,255
1,034,763

مبر 2019 
س

ى 31 دي
صيد ف

الر

التكلفة 
77,883

441,461
823,462

55,360
51,432

145,008
302,637

72,154
2,163,245

ك   
هال

مع اال
مج

--
)348,588(

)470,073(
)32,952(

)41,620(
)90,744(

)130,188(
)13,899(

)1,128,482(

مة الدفترية
ى القي

صاف
271,313

92,873
353,389

22,408
9,812

54,264
172,449

58,255
1,034,763

ت بين البنود.
ى تحويال

مثل ف
* تت
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أرصدة مستحقة للبنوك  -25

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

جارية 323,960368,130حسابات 

7,959,37518,189,482ودائــــع

8,283,33518,557,612اإلجمالى

1,808,7441,725,851بنك مركزى

محلية 3,626,8776,827,891بنوك 

خارجية 2,847,71410,003,870بنوك 

8,283,33518,557,612اإلجمالى

323,960368,130أرصدة بدون عائد

7,959,37518,189,482أرصدة ذات عائد ثابت

8,283,33518,557,612

8,283,33518,557,612أرصدة متداولة

8,283,33518,557,612

ودائع عمــالء  -26

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

15,951,98616,583,985ودائع تحت الطلب

33,817,11619,947,409ودائع ألجل وبإخطار

58,000,96451,806,777شهادات ايداع وإدخار

توفير 41,048,26440,627,064حسابات 

2,168,9752,357,027ودائع أخرى

150,987,305131,322,262االجمالى

42,660,28935,541,096ودائع مؤسسات

108,327,01695,781,166ودائع أفراد

150,987,305131,322,262االجمالى

14,856,67715,723,258أرصدة بدون عائد

136,130,628115,599,004أرصدة ذات عائد ثابت 

150,987,305131,322,262االجمالى

قروض أخرى  -27

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019معدل العائد %عمله القرض

االجتماعى الصندوق  مصريقرض  7.61,378,8581,251,147-7.65-9.50%جنيه 

العربية التجارة  برنامج تمويل  3.7040,10462,698%دوالر امريكيقرض 

لإلنماء_الكويت اإلقتصادى  العربى  الصندوق  --3.00481,245%دوالر امريكيقرض 

Sanad fund for SMSE
6شهور+3.1% دوالر امريكي

Libor
145,832179,136

Green for growth fund
6شهور+3.1% دوالر امريكي

Libor
153,132179,136

البنك المركزي المصري* الحاليه - وديعه مسانده  مصريالقيمه  683,146580,999جنيه 

مصريالقيمه الحاليه - وديعه مسانده بنك مصر** 965,771--جنيه 

2,882,3173,218,887اإلجمالى

410,839399,060أرصدة متداولة

2,471,4782,819,827أرصدة غير متداولة

2,882,3173,218,887اإلجمالى

* منح بنك القاهرة وديعة مساندة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 2 مليار جنيه وذلك لمده 10 سنوات بدون عائد أو عموالت إعتبارًا من  8/23 /2016 تستحق 

يوم  8/22  /2026 علي أن تفي بمتطلبات معيار كفاية راس المال.
في  طرفنا  والمودعة  المساندة  الوديعة  إسترداد  في  مصر  بنك  طلب  على   2019/08/28 بتاريخ  المنعقدة   2019/5 بجلسته  مصرفنا  إدارة  مجلس  **وافق 

.2017/12/31

إلتزامات أخرى  -28

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

مستحقة 688,499691,050عوائد 

139,431125,901إيرادات مقدمة

مستحقة 111,863118,491مصروفات 

المقاصه 548,952289,034شيكات 

الضرائب 442,907392,030مصلحه 

اجنبية تصدير بنكنوت عمالت  1,265,823213دائنوا 

176,088178,014دائنون

883,147388,094أرصدة دائنة متنوعة

4,256,7102,182,827االجمالى
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مخصصات أخرى  -29

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

452,374546,655الرصيد في أول السنة

9 IFRS --)12,895(اثر تطبيق معيار 

439,479546,655رصيد اول السنة / السنة بعد التأثير

3,537)26,386(فروق ترجمة عمالت أجنبية

227,244110,907العبء المحمل على قائمة الدخل خالل السنة

)89,010()8,300(المرتد إلى قائمة الدخل خالل السنة

السنة )119,740()17,459(المستخدم خالل 

السنة 58325المتحصل خالل 

615,161452,374الرصيد في آخر السنة

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

تفاصيل المخصصات األخرى:

التشغيل مخاطر  7,4487,815مخصص 

قضائية مطالبات  266,448244,110مخصص 

أخرى 22,33024,936مخصص مطالبات 

محتملة ضرائب  110,78494,723مخصص 

إلتزامات عرضية شركات معايير 121,80765,032مخصص خسائر إضمحالل 

SMEs التزامات عرضيه 44,11915,758مخصص خسائر اضمحالل 

--42,225مخصص خسائر اضمحالل التزامات عرضيه أرصدة لدى البنوك

615,161452,374اإلجمالى

 

ضرائب الدخل المؤجلة  -30
تم احتساب ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل على الفروق الضريبة المؤقتة وفقًا لطريقة اإللتزامات وبإستخدام معدل ضريبة قدره %22.5. 

الجارية  الضريبية  واإللتزامات  األصول  بين  قانونى إلجراء مقاصة  للبنك حق  إذا كان  المؤجلة  واإللتزامات  األصول  بين  إجراء مقاصة  يتم 
وبشرط أن تكون األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة سيتم تسويتها مع ذات اإلدارة الضريبية.

األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة
وفيما يلى أرصدة األصول واإللتزامات الضريبة المؤجلة التى نشأت عن الفروق المؤقتة للبنود الواردة أدناه:

األصول 
الضريبية 
المؤجلة

اإللتزامات 
الضريبية 
المؤجلة

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2019

الثابتة )100,094(--األصول 

للقروض( المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  )بخالف مخصص  --331,500المخصصات 

)100,094(331,500إجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل )إلتزام(

المؤجلة الضريبية  )اإللتزامات(  --231,407صافى األصول 

وفيما يلى الحركة التى تمت على األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة

األصول 
الضريبية 
المؤجلة

اإللتزامات 
الضريبية 
المؤجلة

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2019

)36,810(294,886الرصيد فى أول السنة

)63,284(36,614اإلضافات / االستبعادات

)100,094(331,500الرصيد فى آخر السنة

األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها ) قبل الضرائب(

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019لم يتم اإلعتراف بأصول ضريبية مؤجلة بالنسبه للبنود التاليه :

 %80 الـ  910,981716,555مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للقروض بخالف نسبة 

األخرى 475,47495,706المخصصات 

1,386,455812,261اإلجمالى

إلتزامات مزايا التقاعد  -31

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

إلتزامات مدرجة بقائمة المركز المالى عن:

التقاعد المزايا العالجية بعد   -1,083,573947,834

المبالغ المعترف بها فى قائمة الدخل عن:

التقاعد المزايا العالجية بعد   -231,184258,400

تم تحديد المبالغ المعترف بها فى قائمة المركز المالى كالتالى:

يتم تمويلها لم  الحالية إللتزمات  1,320,6231,473,860القيمة 

)526,026()237,050(خسائر إكتوارية لم يتم اإلعتراف بها

1,083,573947,834الرصيد المدرج فى قائمة المركز المالى 

تتمثل الحركة على اإللتزامات خالل السنة فيما يلى:

947,834762,815الرصيد في أول السنة

الجارية الخدمة  15,65628,503تكلفة 

العائد 207,498202,302تكلفة 

بها المعترف  اإلكتوارية  8,03027,595الخسائر 

مدفوعة )73,381()95,445(مزايا 

1,083,573947,834الرصيد المدرج في آخر السنة فى قائمة المركز المالى

تتمثل المبالغ المعترف بها فى قائمة الدخل فيما يلى:

الجارية الخدمة  15,65628,503تكلفة 

العائد 207,498202,302تكلفة 

بها المعترف  االكتوارية  8,03027,595الخسائر 

)10 231,184258,400اإلجمالى مدرج ضمن تكلفة العاملين )إيضاح رقم 
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رأس المال  -32
رأس المال المصدر والمدفوع:- أ - 

2.250 مليار جنيه مصرى موزعًا  البنك المصدر والمدفوع مبلغ  ، ورأس مال  10 مليار جنيه مصرى  البنك المرخص به مبلغ  يبلغ رأس مال 
علي 500 562 الف سهم بقيمة 4 جنيه مصرى للسهم الواحد.

مبالغ مسددة تحت حساب زيادة رأس المال:- ب - 

بتاريخ 2019/08/28 صدر قرار مجلس إدارة بنك القاهرة بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ثالثة مليار جنيه . 1
مصري ) من 2.250 مليار جم الى 5.250 مليار جم ( تعادل 750 مليون سهم.

بتاريخ 2019/09/22 وافق البنك المركزى المصرى على تعديل المادة )6( من النظام األساسى لبنك القاهرة والمتعلقة بزيادة رأس . 2
المساهمين. وهيكل  المصدر  المال 

البنك المصدر بمبلغ وقدره . 3 زيادة رأسمال  القاهرة وقد وافقت على  لبنك  العادية  العامة غير  الجمعية  إنعقدت  بتاريخ 2019/09/22 
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 
التالى: 1.312.500 ألف سهم بقيمة إسميه أربعة جنيهات مصرية للسهم الواحد ليصبح هيكل مساهمى البنك على النحو 

عدد األسهمالجنسيةاإلسمم

القيمة اإلسميه 
لألسهم بالجنيه 
المصرى

العملة التي تم 
الوفاء بها

بنك مصر1

يـة مصر

المصرى750,000,0083,000,000,032 الجنيه 

لإلستثمارات2 المالية  562,499,9852,249,999,940شركة مصر 

728شركة مصر أبو ظبى لإلستثمارات العقارية3

1,312,500,0005,250,000,000اإلجمالى

السجل  فى  التأشير  بموجب  بالكامل  الزيادة  قبل  المصدر  المال  رأس  قيمة  كامل  سداد  تم  وقد   %100 المصريين  مساهمة  نسبة  وتبلغ 
التجارى ، كما تم سداد كامل قيمة الزيادة فى رأس المال والبالغ قدرها 3 مليار جنيه مصرى وذلك بموجب الشهادة البنكية الصادرة 

من بنك القاهرة المرخص له بتلقى األكتتابات ليصبح رأس المال المصدر 5.250 مليار جنيه مصرى مسدد بالكامل.”

4 . 3.000.000.000 بتاريخ 2019/09/24 تم إصدار شهادة إيداع بنكية لزيادة رأسمال بنك القاهرة شركة مساهمة مصرية حيث تم إيداع مبلغ 
100% من قيمة زيادة رأسمال البنك المصدر  جم )فقط ثالثة مليارات جنيه مصريًا الغير( يمثل نسبة 

بعد . 5 وذلك  القاهرة  بنك  مال  رأس  في   %57.14 نسبة  بتملك  مصر  بنك  طلب  على  المصرى  المركزى  البنك  وافق   2019/10/09 بتاريخ 
قيامه بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 3 مليار جنيه مصري.

وقد تم التأشير في السجل التجاري بزيادة رأس المال في الفترة الالحقة بتاريخ 2020/02/02. . 6

االحتياطيات واألرباح المحتجزة  -33
االحتياطيات

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

العام 184,253184,253اإلحتياطى 

العام* البنكية  المخاطر  4,795233,180إحتياطى 

قانونى  685,947561,904إحتياطى 

424,605209,493إحتياطى القيمة العادلة – إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

--231,741الخسائر االئتمانية المتوقعة الدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

رأسمالى 270,609270,520احتياطي 

نظامى 438,930438,931احتياطى 

 IFRS9 522,814--احتياطى مخاطر تطبيق معيار

العام** المخاطر  --68,481إحتياطى 

االحتياطيات 2,309,3612,421,095اجمالى 

للبنك وفاءًا  الت ملكيتها  التي  لألصول  المكون  اإلحتياطى  يتمثل في  ألف جنيه   4  795 2019 مبلغ  31 ديسمبر  العام في  البنكية  المخاطر  إحتياطى  *  يتكون 

لنسب  العرضية طبقًا  واإللتزامات  للقروض  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  بين مخصص  اإلئتمانية  الفجوة  بأن  علمًا  بيعها خالل خمس سنوات,  يتم  ولم  لديون 
الجدارة اإلئتمانية المقررة طبقًا لقواعد البنك المركزى المصرى تبلغ 409 677 ألف جنيه سوف يتم تدعيمه من توزيعات أرباح العام الحالي.

** تم تكوينه تنفيذا لتعليمات البنك المركزى الصادرة في 26 فبراير 2019.

وتتمثل الحركة التى تمت على االحتياطيات فيما يلى:
إحتياطى المخاطر البنكية العام )أ( 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

233,180233,134الرصيد في أول السنة

47,12146محول من األرباح المحتجزة

العام --)275,506(محول الى إحتياطى المخاطر 

4,795233,180الرصيد فى آخر السنة

إحتياطى قانونى )ب( 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

561,904521,583الرصيد في أول السنة

124,04340,321المحول من أرباح السنة

685,947561,904الرصيد فى آخر السنة

ووفقًا للنظام األساسى للبنك وقانون رقم 159 لسنة 1981 يتم إحتجاز 5% من صافى أرباح السنة لتغذية اإلحتياطى القانونى وذلك حتى 
100% من رأس المال وهو إحتياطى غير قابل للتوزيع. يبلغ رصيده ما يعادل 
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احتياطي القيمة العادلة - إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر )ج( 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

209,493345,475الرصيد فى أول السنة
9 IFRS --56,583اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى 

1 يناير 2019 المعدل 266,076345,475الرصيد في 
الضرائب( )بعد  المالية  العادلة لإلستثمارات  القيمة  التغير فى  )135,982(158,529صافى 

424,605209,493الرصيد فى أخر السنة 

الخسائر االئتمانية المتوقعة الدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر )د( 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

----الرصيد فى أول السنة
9 IFRS --182,191اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى 

1 يناير 2019 المعدل --182,191الرصيد في 
--63,584عبء اإلضمحالل المكون خالل السنة

--)14,034(فروق ترجمة عمالت أجنبية
--231,741الرصيد فى أخر السنة 

إحتياطى المخاطر العام* )و( 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

----الرصيد فى أول السنة
1 يناير 2019 --275,506محول من إحتياطى المخاطر البنكية العام في 

1 يناير 2019 --522,814محول من احتياطى مخاطر تطبيق معيار IFRS9 في 
1 يناير 2019 --798,320الرصيد األفتتاحي في 

9 IFRS --)729,839(اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى 
--68,481الرصيد فى أخر السنة 

*ال يتم إستخدامه إال بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري .

وتتمثل الحركة على األرباح المحتجزة فيما يلى:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019االرباح المحتجزة

3,472,5521,819,854الرصيد فى أول السنة قبل التعديل
)23,856(--مصروفات سنوات مالية سابقة )فرق فوائد(

3,472,5521,795,998الرصيد فى أول السنة بعد التعديل
9 IFRS --23,468اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى 

أرباح السنة 3,948,0552,480,953صافى 
--200,134محول من احتياطي قيمة عادلة ألدوات حقوق ملكية

توزيعات السنة المالية السابقة:
)661,404()1,093,837(حصة المساهمين فى األرباح

)3,143()11,000(حصة مجلس اإلدارة فى األرباح
)98,390()241,839(حصة العاملين فى األرباح

)46(--محول إلى إحتياطى مخاطر بنكيه عام
العام البنكية  المخاطر  إحتياطى  إلى  --)47,121(محول 

القانونى إلى اإلحتياطى  )40,321()124,043(محول 
الرأسمالى إلى اإلحتياطى  )1,095()89(محول 

6,126,2803,472,552الرصيد 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
تتجاوز تواريخ إستحقاقها ثالثة أشهر  التى ال  التالية  النقدية وما فى حكمها األرصدة  النقدية، تتضمن  التدفقات  ألغراض عرض قائمة 

تاريخ اإلقتناء. من 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

4,934,6962,735,940نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

30,834,68148,970,848أرصدة لدى البنوك

457,184291,209أذون خـزانـة وأوراق حكومية أخري

36,226,56151,997,997اإلجمالى

إلتزامات عرضية وإرتباطات  -36
مطالبات قضائية )أ ( 

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 2019 لم يتم تكوين مخصص لها حيث انه من غير المرجح تحقق خسائر عنها.

إرتباطات رأسمالية )ب ( 
011 191 ألف جنيه وتتمثل فى مشتريات اصول ملموسة وغير ملموسة وتوجد  بلغت تعاقدات البنك عن إرتباطات رأسمالية مبلغ وقدره 

ثقة كافية لدى اإلدارة من تحقق إيرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك اإلرتباطات.
كما بلغت قيمة اإلرتباطات المتعلقة باإلستثمارات المالية والتى لم يطلب سدادها حتى نهاية السنة مبلغ 283 458 ألف جنيه تخص 

إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وإستثمارات في شركات تابعة.

إرتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت )ج ( 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

3,399,0134,207,193أرتباطات عن قروض

المقبوله 1,284,788400,667االوراق 

إستيراد مستندية-  2,034,1511,537,993إعتمادات 

تصدير مستندية-  121,858215,360إعتمادات 

ضمان 10,741,7868,418,629خطابات 

17,581,59614,779,842

ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي )د( 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

604--التزيد عن سنة واحدة
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معامالت مع أطراف ذوى عالقة  -37
 يتبع البنك الشركة األم وهى “شركة مصر المالية لإلستثمارات” والتى أسسها بنك مصر لتكون ذراع إستثمارى له بنسبة مساهمة قدرها %99,9

من رأسمالها وهى تمتلك بدورها 99.99% من األسهم العادية لبنك القاهرة أما باقى رأس المال فهو مملوك لمساهمين آخرين.

 	.%100 و يساهم مصرفنا في بنك القاهرة الدولى كمباال بنسبة 
التمويلى بنسبة %97.99.	  للتأجير  القاهرة  ويساهم مصرفنا في شركة 
 	.%4 البنك األفريقي لإلستيراد والتصدير بنسبة  ويساهم مصرفنا في 

وفيما يلى تعامالتنا مع بنك مصر)مساهم طرف ذو عالقة( : 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

أرصدة لدى البنوك

جارية 15555حسابات 

5,224,448--ودائع*

األصول االخري

مستحقة 30,765--إيرادات 

14,8768,648أخري 

أرصدة مستحقة للبنوك

--234,200ودائع

القروض االخرى

المساندة من بنك مصر للوديعة  الحالية  965,771--القيمة 

إلتزامات أخرى

مستحقة --127عوائد 

حقوق الملكية

المساندة للوديعة  الحالية  القيمة  القيمة االسمية عن  1,034,229--فرق 

تابعة(: الدولى كمباال)شركة  القاهرة  وفيما يلى تعامالتنا مع بنك 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

أرصدة لدى البنوك
8,742--ودائع

جارية 1,412--حسابات 
أرصدة لدى البنوك

جارية --22,562حسابات 

تابعة(: التمويلى)شركة  للتأجير  القاهرة  تعامالتنا مع شركة  يلى  وفيما 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

قروض وتسهيالت العمالء

--17,742قروض شركات )حسابات جارية مدينة(

597,689412,184قروض شركات )مباشرة(

أصول أخرى

مستحقة 4,5095,618إيرادات 

ودائع العمالء

جارية 76,42752,558حسابات 

الدخل الشامل االخر(: العادلة من خالل  بالقيمة  البنك األفريقي لإلستيراد والتصدير)إستثمارات  وفيما يلى تعامالتنا مع 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

أرصدة مستحقة للبنوك

2,406,2254,478,400ودائع

إلتزامات أخرى

مستحقة 12,1301,541عوائد 

* يتضمن بند أرصدة لدى البنوك في 31 ديسمبر 2018 وديعة طرف بنك مصر بمبلغ 2 مليار جنيه مصري تم إستردادها لبلوغ تاريخ إستحقاقها.  

صناديق إستثمار بنك القاهرة  -38
صندوق إستثمار بنك القاهرة األول )صندوق تراكمى( )أ( 

التنفيذية  المال رقم 95 لسنة 1992 والئحته  للبنك بموجب قانون سوق رأس  المرخص بها  المصرفية  أحد األنشطة  الصندوق هو  هذا 
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 
لسوق  العامة  الهيئة  وموافقة   2007 مارس   13 بتاريخ  المنعقدة  التراكمى  األول  القاهرة  بنك  إستثمار  صندوق  وثائق  حملة  إلجتماع 
يونيو  إعتبارًا من  التعديالت  تلك  يبدأ سريان  أن  للوثيقة على  جنيه   100 بدال من  جنيه   10 لتصبـــــح  األسمية  القيمة  تعديل  تم  المال فقد 
2007. بلغ إجمالى وثائق الصندوق القائمة فى 31 ديسمبر 2019 عدد 095 689 وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة قدرها 119.31 جنيه. وقد 
بلغت الوثائق التى يحتفظ بها البنك طبقًا لما تم تخصيصه منها له خالل الفترة من الطرح األولى للصندوق حتي 31 ديسمبر 2019 ، عدد 
بموجب  الصندوق  نهاية عمر  بها حتى  اإلحتفاظ  عليه  يتعين  التى  الوثائق  جنيه وهى   59  655  000 الدفترية  تبلغ قيمتها  وثيقة   500  000
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 
31 ديسمبر  المنتهية في  المالية  السنة  1 جنيه عن   659  439 446 جنيه مقابل مبلغ   172 2019 مبلغ  31 ديسمبر  المنتهية في  المالية 

2018 أدرجت ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.

صندوق إستثمار بنك القاهرة الثانى للسيولة )اليومى(  )ب( 
التراكمى كأحد األنشطة  اليومى  العائد  المصرى ذو  بالجنيه  للسيولة  الثانى  القاهرة  بنك  القاهرة )ش.م.م( صندوق استثمار  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 
10 جنيه وقد بلغت الوثائق بمحفظة قائمة الدخل الشامل األخر  10 مليون وثيقة تبلغ القيمة اإلسمية للوثيقة  اإلكتتاب والتخصيص عدد 
طبقًا لما تم تخصيصه منها خالل الفترة من الطرح األولى للصندوق حتى 31 ديسمبر 2019 عدد 302 984 1 وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية 
 31 حتى  للصندوق  األولى  الطرح  من  السنة  خالل  منها  تخصيصه  تم  لما  طبقًا  المتاجرة  بمحفظة  الوثائق  بلغت  كما  جنيه،   57  099  024
ديسمبر 2019 عدد 633 657 1 وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية 003 699 47 جنيه، وبلغ إجمالى وثائق الصندوق القائمة في 31 ديسمبر 2019 
عدد 259 929 102 وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة 28.78 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   8  907  702 مبلغ  مقابل  جنيه   11  102  007 مبلغ   2019 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  السنة  عن  والعموالت 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أدرجت ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.

التراكمى  الدورى  العائد  ذو  القاهرة  وبنك  الزراعى  واإلئتمان  للتنمية  الرئيسى  البنك  إستثمار  صندوق  )ج( 
وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية )الوفاق(

التنفيذية  المال رقم 95 لسنة 1992 والئحته  للبنك بموجب قانون سوق رأس  المرخص بها  المصرفية  أحد األنشطة  الصندوق هو  هذا 
 50 قيمتها  وثيقة  مليون   5 الصندوق  هذا  إستثمار  وثائق  عدد  وكان  واإلستثمار.  المالية  لألوراق    HCشركة الصندوق  بإدارة  وتقوم 
2011 وعمر  يناير   6 بتاريخ  المال رقم 625  العامة لسوق  الهيئة  للوثيقة وذلك طبقًا لموافقة  10 جنيه  مليون جنيه بقيمة إسمية قدرها 
الصندوق 25 عاما من تاريخ الترخيص. يبلغ إجمالى وثائق الصندوق القائمة فى 31 ديسمبر 2019 عدد 757 628 وثيقة بقيمة إستردادية 
األولى  الطرح  من  السنة  خالل  له  منها  تخصيصه  تم  لما  طبقًا  البنك  بها  يحتفظ  التى  الوثائق  بلغت  وقد  جنيه.   14.92 قدرها  للوثيقة 
اإلحتفاظ  يتعين عليه  التى  الوثائق  3 جنيه وهى   729  020 الدفترية  تبلغ قيمتها  250 وثيقة   000 عــــدد   2019 31 ديسمبر  للصندوق حتى 
ضمن  بالسوق  مدرجة  غير  ملكية  حقوق  أدوات  فى  كإستثمارات  مبوبة  وتظهر  القانون  أحكام  بموجب  عمرالصندوق  نهاية  حتى  بها 
التاريخ. وطبقًا لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة اإلكتتاب  العادلة من خالل الدخل الشامل االخر فى ذات  بالقيمة  اإلستثمارات المالية 
يحصل بنك القاهرة على اتعاب وعموالت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك على الخدمات اإلدارية األخرى التى يؤديها له. وقد بلغ 
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إجمالى تلك األتعاب والعموالت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 052 45 جنيه مقابل مبلغ 159 54 جنيه عن السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أدرجت ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.

صندوق إستثمار بنك القاهرة ألدوات الدخل الثابت )د( 
وتمت موافقة  الثابت،  الدخل  القاهرة ألدوات  بنك  استثمار  تأسيس صندوق  القاهرة على  بنك  إدارة  وافق مجلس   2012 مايو   8 بتاريخ  
الثالثاء  يوم  إعتبارًا من  الصندوق  وثائق  العام فى  اإلكتتاب  باب  يتم فتح  أن  تقرر  2012. وقد  أغسطس   15 بتارخ  المصرى  المركزى  البنك 

الموافق 4 ديسمبر 2012 ولمدة شهرين. على أن تقوم بإدارة نشاط الصندوق شركة سى آى أستس مانجمنت. يبلـغ 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 2019 عدد 436 96 وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة قدرها 220.39 جنيه. 
وقد بلغت الوثائق التى يحتفظ بها البنك طبقًا لما تم تخصيصه منها له خالل السنة من الطرح األولى للصندوق حتى 31 ديسمبر 2019 
11 جنيه وهى الوثائق التى يتعين عليه اإلحتفاظ بها حتى نهاية عمر الصندوق بموجب   019 500 000 50 وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية  عدد 
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 2019 مبلغ 259 126 جنيه مقابل مبلغ 113 116 جنيه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 

أدرجت ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.

مرتبات ومزايا أعضاء اإلدارة العليا للبنك  -39
للمرتبات  الشهرى  المتوسط  بلغ  فقد   2016/7/26 فى  والصادرة  للبنوك  الداخلية  والرقابة  الحوكمة  نظم  تدعيم  بقواعد  جاء  لما  وفقًا 
السنة  5 جنيه مصرى خالل   360  906 البنك مجتمعين مبلغ  األكبر فى  المرتبات والمكافآت  العشرون أصحاب  يتقاضاها  التى  والمكافآت 

31 ديسمبر 2019. المالية المنتهية فى 

تعديالت على أرقام المقارنة  -40

مبلغ التعديلبعد التعديلقبل التعديلطبيعة التعديلالبند

العمالء 131,298,406131,322,26223,856فرق فوائدودائع 

أرباح السنة واالرباح المحتجزة )23,856(3,496,4083,472,552فرق فوائدصافي 

الموقف الضريبى  -41
ضريبة الدخل واألوعية المستقلة  1-41

الفترة من بداية النشاط وحتى العام المالى 2014 • 
تم فحص البنك وسداد وتسوية ضرائب األشخاص االعتبارية واألوعية المستقلة منذ بداية النشاط وحتى عام 2014 	 
باستثناء العام المالي 92/91 حيث قام البنك بسداد الفروق الضريبية المطالب بها والتي يتعرض عليها وما زالت القضية متداولة 	 

2011 و2012 تم التصالح بشأنهما وجارى تسويتهما. أمام القضاء االدارى, والعاميين الماليين 
2016 تم التصالح بشأنهما وجارى تسويتهما.	  العامين الماليين 2015 و 
العامين الماليين 2017 و 2018 تم طلبهما للفحص وجارى إعداد مستندات الفحص الخاصة بهما.	 

ضريبة الدمغة  2-41

الفترة من بداية النشاط وحتي 2015/12/31 	 
الربط الخاصة بها  أما الفترة قبل 2006/7/31 جارى استالم نماذج ربط الضريبة  تم فحص واالنتهاء من هذه الفترات وفى انتظار نماذج 

الخاصة بفروع مصرفنا عن هذه الفترة.

العام المالي 2016	 
الفحص. تحت 

 	2018-2017 الماليين  العاميين 
تم طلبهما للفحص وجارى إعداد مستندات الفحص الخاصة بهما.

العام المالي 2019	 
يتم سداد الضريبة المستحقة عنه كل ربع في المواعيد القانونية.

ضريبة المرتبات  3-41

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	 
للفحص. طلبهما  تم 

ضريبة المبيعات  4-41

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 2019	 
بهما 	  غير مخاطب  تسجيل مصرفنا فيهما كون مصرفنا  البت فى  لحين  و  للضريبة  تخضع   التى قد  بالبنود  تقديريا  يتحوط مصرفنا 

 33 رقم  للبند  وفقا  المضافة  القيمة  على  للضريبة  المصرفيه  األعمال  خضوع  عدم  وكذلك  الخطأ  طريق  عن  تم  فيها  تسجيله  وأن 
من بنود االعفاءات الواردة بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

إبراهيم طارق فايدمحمد 
المالية الشئون  رئيس مجموعة  بأعمال  التنفيذيالقائم  رئيس مجلس اإلداره والرئيس 


