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٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢١إيضاح رقم

١٥٣٬٣٠٦٬٥٥٥١١٢٬١٦٦٬١٠١عائد القروض واإليرادات المشابهة

(٨٣٬٥٤٢٬٤٤٦)(١١٠٬٩٢٩٬٩٢٢)تكلفة الودائـــع والتكاليف المشابهة

٤٢٬٣٧٦٬٦٣٣٢٨٬٦٢٣٬٦٥٥صافي الدخـل من العائـــــــد

٨٬٨٠١٬٨٤٩٥٬٣٧٩٬٨١٠إيـــرادات األتعاب والعموالت

(٢٨٤٬٦٢٠)(٧٥٩٬٤٧٩)مصروفات األتعاب والعموالت

٨٬٠٤٢٬٣٧٠٥٬٠٩٥٬١٩٠صافي الدخـل من األتعـاب والعمـوالت

٦٬٠٨٤٬٦٥٠٢٬٠٥٨٬٩١٧توزيعـــات أربـــــــــــــاح

١٬٢١٨٬١٢٠٥٨٧٬٥٣٩صافي دخل المتاجرة

٣٬٩٧٠٬٩٦٦١٬٢٤٢٬٥٣٦أرباح االستثمارات المالية

(١٬٤٣٦٬٧٧١)(٦٬١٨٦٬٣٢٩) عبء االضمحالل عن خسائر اإلئتمان

(١٢٬٠٨٨٬٤٩٨)(١٨٬٥٢٣٬٥١٠)المصروفات اإلدارية

٢٦٣٬٦٢٩١٤٨٬٤٠٤ إيرادات تشغيـل أخرى

٣٧٬٢٤٦٬٥٢٩٢٤٬٢٣٠٬٩٧٢الربح قبل ضرائب الدخل

(١٣٬١٧٧٬٠٦٨)(١٥٬٧٨٠٬٣٤٤)مصروفات ضرائب الدخل

٢١٬٤٦٦٬١٨٥١١٬٠٥٣٬٩٠٤صافـــي أربــــاح الفترة

٧٫١٦٣٫٣١ربحية السهم ( جنيه / سهم )

- ٢ -

بنك مصـــر

عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ حتى  ٢٠٢١/٠٩/٣٠

القيمة باأللف جنيه 

قائمـــــة الدخـــــــــل المستقلة



٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

٢١٬٤٦٦٬١٨٥١١٬٠٥٣٬٩٠٤صافـــي أربــــاح  الفترة

بنود الدخل الشامل االخر

بنود ال يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

صافي التغير في  القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل االخر

(١٬٣١٧٬٦٢٤)١٬٠٤٣٬٠٤٥

(١٬٣١٧٬٦٢٤)١٬٠٤٣٬٠٤٥اجمالي بنود ال يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

بنود يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

٥٠٬٠١٧٥٬٥٨٢٬٢٦٢صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

صافي التغير في خسائر االئتمان المتوقعة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل االخر

(١٧٢٬٧١٩)٦١٥٬٠٠٧

(٢٣٨٬٥٣٠)(١٠٨٬٣٨٧)صافي التغير في فروق ترجمة عمالت أجنبية 

٢٬٦٩٥                      -تغطية التدفق النقدي - الذى تم تسويته في األرباح والخسائر

٥٬٩٦١٬٤٣٤(٢٣١٬٠٨٩)اجمالي بنود يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

٢٢٬٢٧٨٬١٤١١٥٬٦٩٧٬٧١٤صافي أرباح الدخل الشامل عن الفترة

- ٣ -

بنك مصـــر

قائمـــــة الدخـــــــــل الشامل االخر المستقلة

عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ حتى  ٢٠٢١/٠٩/٣٠

القيمة باأللف جنيه 



القيمة باأللف جنيه

 إيضاح 
رقم

 إحتياطي القيمة العادلة إحتياطي رأسمالي إحتياطي عام إحتياطي قانوني رأس المال المدفوع
 إحتياطي مخاطر 

بنكية
 إحتياطى تدعيمي

 فروق القيمة 
االسمية عن القيمة 

الحالية للوديعة 
المساندة

 احتياطى فروق 
ترجمة عمالت 

أجنبية

 إحتياطي مخاطر 
تدفقات نقدية

 إحتياطي خسائر 
االئتمان المتوقعة 

ألدوات دين من خالل 
الدخل الشامل االخر

 احتياطي المخاطر 
العام

اإلجمالي أرباح محتجزة

٦٠٬٦١٧٬٢٧٤     ٨٬٩٢٥٬٣٤٥         ٩٧٬٣٨٦          ٩٠٢٬٥٣٨(٢٬٦٩٥)١٬٠٥٥٬٠٤٧   ٢٢٬٢٣٥٬٣٦٣       ٤٬٦٧٣٬٤٢٦       ٢٬٧٨٢٬٧٠٦٢٦٠٬٦٥٠        ٩٢٩٬٠١٤  ١٬٦١٥٬٤٨٩  ٢٬١٤٣٬٠٠٥   ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠األرصدة في ٢٠١٩/٠٧/٠١

(٣٬٣٦٩٬٤٩٧)(٣٬٣٦٩٬٤٩٧)                -                   -                   -                  -                  -                    -                -                      -                 -               -               -                  -توزيعات أرباح

                       -(٥٬٢٣٢٬٠١٩)                -                   -                   -                  -                  -       ١٬٥١٧٬٩٦٣٢٬١٦٠٬٢٨٤                      -٨٨٬٠٠٠      ٦١٤٬٤٢٠     ٨٥١٬٣٥٢                  -المحول إلى اإلحتياطيات

صافي التغير في اضمحالل أدوات دين من خالل 
الدخل الشامل االخر

-                  -               -               -                 -                      -                -                    -                  -                  -                   (٢٨٧٬٥٣١)-                -                  (٢٨٧٬٥٣١)

صافي التغير في اإلستثمارات المالية من خالل 
الدخل الشامل االخر - بعد الضرائب

-                  -               -               -                 ٤٬٥٨٨٬٤٦٧                  -                -                   -                   -                  -                  -                    -                -٤٬٥٨٨٬٤٦٧

أرباح ( خسائر ) التخلص من أدوات حقوق 
الملكية من خالل الدخل الشامل االخر

-                  -               -               -                 -                      -                -                    -                  -                  -                   -                   -                ٥٠٦٬٢٠٣         ٥٠٦٬٢٠٣

(٢٣٨٬٥٣٠)                  -                -                   -                   -(٢٣٨٬٥٣٠)                  -                    -                -                      -                 -               -               -                  -صافي التغير في فروق ترجمة عمالت أجنبية

صافي التغير في القيمة األسمية عن القيمة الحالية 
للوديعة المساندة

-                  -               -               -                 -                      -                -                    ١٧٬٠٦٩٬٤٤٤                  -                -                   -                   -                  -   ١٧٬٠٦٩٬٤٤٤

٢٬٦٩٥                  -                -                   -               ٢٬٦٩٥                  -                  -                    -                -                      -                 -               -               -                  -صافي التغير في التدفقات النقدية

١١٬٠٥٣٬٩٠٤   ١١٬٠٥٣٬٩٠٤                -                   -                   -                  -                  -                    -                -                      -                 -               -               -                  -صافي أرباح العام

       ٨٩٬٩٤٢٬٤٢٩   ١١٬٨٨٣٬٩٣٦         ٩٧٬٣٨٦          ٦١٥٬٠٠٧                   -         ٨١٦٬٥١٧   ٣٩٬٣٠٤٬٨٠٧       ٦٬٨٣٣٬٧١٠    ١٬٧٧٨٬٦١٣         ٧٬٣٧١٬١٧٣    ١٬٠١٧٬٠١٤  ٢٬٢٢٩٬٩٠٩  ٢٬٩٩٤٬٣٥٧   ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠األرصدة في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

       ٨٩٬٩٤٢٬٤٢٩   ١١٬٨٨٣٬٩٣٦         ٩٧٬٣٨٦          ٦١٥٬٠٠٧                   -         ٨١٦٬٥١٧   ٣٩٬٣٠٤٬٨٠٧       ٦٬٨٣٣٬٧١٠    ١٬٧٧٨٬٦١٣         ٧٬٣٧١٬١٧٣    ١٬٠١٧٬٠١٤  ٢٬٢٢٩٬٩٠٩  ٢٬٩٩٤٬٣٥٧   ١٢١٥٬٠٠٠٬٠٠٠-١٣األرصدة في ٢٠٢٠/٠٧/٠١

(٣٬٥٨٥٬٩٨٨)(٣٬٥٨٥٬٩٨٨)                -                   -                   -                  -                  -                    -                -                      -                 -               -               -                  -توزيعات أرباح

                       -(٨٬٢٩٧٬٩٤٨)                -                   -                   -                  -                  -       ٥٬٥٦٥٬٩٧٥       ٤٠٤٬٠٠٦                      -          ٩٣٬٢٣٠  ١٬١٣٨٬٦٧٠  ١٬٠٩٦٬٠٦٧                  -المحول إلى اإلحتياطيات

صافي التغير في خسائر االئتمان المتوقعة ألدوات 
دين من خالل الدخل الشامل االخر

-                  -               -               -                 -                      -                -                    -                  -                  -                   (١٧٢٬٧١٩)-                -                  (١٧٢٬٧١٩)

صافي التغير في اإلستثمارات المالية من خالل 
الدخل الشامل االخر - بعد الضرائب

-                  -               -               -                 ١٬٠٩٣٬٠٦٢                  -                -                   -                   -                  -                  -                    -                -         ١٬٠٩٣٬٠٦٢

أرباح ( خسائر ) التخلص من أدوات حقوق 
الملكية من خالل الدخل الشامل االخر وأخرى

-                  -               -               -                 -                      -                -                    -                  -                  -                   -                   -                ١٠٥٬٣٧٥         ١٠٥٬٣٧٥

(١٠٨٬٣٨٧)                  -                -                   -                   -(١٠٨٬٣٨٧)                  -                    -                -                      -                 -               -               -                  -صافي التغير في فروق ترجمة عمالت أجنبية

صافي التغير في القيمة األسمية عن القيمة الحالية 
للوديعة المساندة

-                  -               -               -                 -                      -                -                    (٢٬٢٧٤٬٩١٢)-                  -                   -                   -                -                  (٢٬٢٧٤٬٩١٢)

٢١٬٤٦٦٬١٨٥   ٢١٬٤٦٦٬١٨٥                -                   -                   -                  -                  -                    -                -                      -                 -               -               -                  -صافي أرباح الفترة

     ١٠٦٬٤٦٥٬٠٤٥   ٢١٬٥٧١٬٥٦٠         ٩٧٬٣٨٦          ٤٤٢٬٢٨٨                   -         ٧٠٨٬١٣٠   ٣٧٬٠٢٩٬٨٩٥     ١٢٬٣٩٩٬٦٨٥    ٢٬١٨٢٬٦١٩         ٨٬٤٦٤٬٢٣٥    ١٬١١٠٬٢٤٤  ٣٬٣٦٨٬٥٧٩  ٤٬٠٩٠٬٤٢٤   ١٢١٥٬٠٠٠٬٠٠٠-١٣األرصدة في ٢٠٢١/٠٩/٣٠

بنـــك مصــــر
قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة

- ٤ -

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١



٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

٧٠٬٤٧٥٬٤٠٦٢٢١٬٧٢٨٬٠١٧

(٦٤٬٢١٥٬٣٨٥)(١٤٨٬٩٤٩٬٨١٦)

(٧٬٣٩٧٬٢٨١)٣٥٬٦٢٧٬٦٥٥

(١٬١٣٧٬٢٦٠)١٠٨٬٤٠٥٬٨٥٦

٢٩٢٬٠٦٢٬٥٥٤١٨٣٬٦٥٦٬٦٩٨

٢٩٠٬٩٢٥٬٢٩٤٢٩٢٬٠٦٢٬٥٥٤

(٣٠٬٦٨٠٬٢٨١)

٢٩٠٬٩٢٥٬٢٩٤٢٩٢٬٠٦٢٬٥٥٤

رصيد النقدية وما في حكمها فى أول السنة

بنــك مصــــر

قائمـة التدفقــات النقديــة المستقلة

عن الفترة المالية من ٠١/ ٠٧ / ٢٠٢٠ حتى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١

القيمة باأللف جنيه

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)  الناتجة من أنشطة التمويل  (٣)

صافي (النقص) الزيادة في النقدية وما في حكمها خالل الفترة  (١+٢+٣ )

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة اإلستثمار    (٢)                                          

صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل    (١)                                          

رصيد النقدية وما في حكمها فى آخر الفترة

وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :-

النقدية وما في حكمها

 - ٥ -

نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية 

أرصدة لدى البنوك 

أذون الخزانة 

أرصدة لدى البنوك المركزية فى إطار نسبة اإلحتياطي اإللزامي 

أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

أذون الخزانة ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر



 بنك مصر      

   المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائـم الماليةملخص       

   ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في المالية المنتهية  للفترة      

 

- ٦ - 
 

 المستقلة  اإليضاحات المتممة للقوائم الماليةملخص 
 ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠المالية المنتهية في  للفترة

 معلومـــات عامـــة) ١(
في جمهورية مصر العربية ويقع المركز  ١٩٢٠ابريل  ٣تأسس بنك مصر ( شركة مساهمة مصرية ) كبنك تجارى بتاريخ  -

 قاهرة.شارع محمد فريد بال ١٥١الرئيسي للبنك في 
فرعا  ٧٥٢ يقدم البنك خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار باإلضافة إلى خدمات الصيرفة اإلسالمية من خالل

فروع في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفرع بمدينة باريس بالجمهورية  ٥ووحدة مصرفية في جمهورية مصر العربية و
موظفا في تاريخ  ٢٠٤٧٩ويوظف البنك وكوت ديفوار وكوريا الجنوبية وإيطاليا صين تمثيل في روسيا وال ومكاتبالفرنسية 
  الميزانية.

) من النظام األساسي والتي بموجبها تم تعديل السنة ٢٥على تعديل المادة( ٢٠٢٠أكتوبر  ١١العامة للبنك في  وافقت الجمعية -
لسنة  ١٩٤ن كل سنة ، وفقاً ألحكام قانون البنك المركزي المصري رقم المالية للبنك لتبدأ من اول يناير وتنتهى في اخر ديسمبر م

هي فترة انتقالية  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١وحتى  ٢٠٢٠على ان تكون الفترة من اول يوليو  ٢٠٢٢،وذلك بدأ من اول يناير   ٢٠٢٠
 ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠وحتى  ٢٠٢٠ن أول يوليو ممتدة لمدة ثمانية عشر شهراً  ،لذا تم اعداد هذه القوائم المالية عن الفترة التي تبدأ م

 ٢٠١٩والتي تمثل خمسة عشر شهراً مقارنة بأخر قوائم مالية معتمدة من قبل الجمعية العامة للبنك والتي كانت تبدأ من اول يوليو 
المالية عن هذه الفترة  والتي تمثل اثنى عشر شهراً وبناًء على ذلك فان ارقام المقارنة الواردة بالقوائم ٢٠٢٠يونيو  ٣٠وتنتهى في 

 اعتماد ه  المالية المشار اليها غير قابلة للمقارنة على وجه االطالق.
 .١٠/٠١/٢٠٢٢ بتاريخمصرفنا القوائم من قبل إدارة تم اعتماد هذه  -

 المحاسبيـة وملخـص السياسـات) أسس إعـداد القوائـم الماليـة ٢( 
ً  المستقلةيتم إعداد القوائم المالية  والقياس المعتمدة من مجلس  االعترافلقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس وفقا

 فبراير ٢٦لتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ او ٢٠٠٨ديسمبر ١٦بتاريخ  المصريادارة البنك المركزي 
 ري الى معايير المحاسبة المصرية .ويتم الرجوع فيما لم يرد به نص ضمن تعليمات البنك المركزي المص، ٢٠١٩

 .الف جنيه  ألقربم المالية مقربة وتعرض القوائ
 تصنيف األصول وااللتزامات المالية٢٫١

 :التاليتم تصنيف األصول المالية الى ثالث فئات رئيسية على النحو  •٢٫١٫١
 . رأو الخسائأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح -
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر.أصول مالية -
 أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة.-

لية ) بشكل عام إلى نماذج االعمال لدي البنك والذي تدار به االصول الما٩ويستند تصنيف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 . وتدفقاتها النقدية التعاقدية

 التغير في االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر على النحو التالي :يتم عرض  ٢٫١٫٢
 في القيمة العادلة المتعلق بالتغير في درجة التصنيف االئتماني يتم عرضه في قائمة الدخل الشامل االخر. التغير -
( صافي الدخل من األدوات المالية األخرى بالقيمة  عرض المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة ضمن بند يتم -

 العادلة من خالل األرباح والخسائر ) بقائمة األرباح والخسائر
 اضمحالل األصول المالية٢٫٢

المحققة" وذلك عند قياس االضمحالل في قيمة كافة  االئتمان"خسائر  من نموذجنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة" بدالً  استخدامتم 
تقاس بالتكلفة المستهلكة وأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخر باإلضافة الى بعض  التيصول المالية األ

 القروض وعقود الضمانات المالية.  ارتباطات
 وفيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة:

 أ. ترجمة العمالت األجنبية:
 عرضعملة التعامل وال ١أ/

يتم قياس بنود القوائم المالية المستقلة لكل فرع من فروع البنك باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي يمارس فيها الفرع 
 نشاطه (عملة التعامل).

 يتم عرض هذه القوائم المالية المستقلة بالجنيه المصري وهو أيضا عملة التعامل للفروع داخل جمهورية مصر العربية.
 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية ٢أ/

تمسك حسابات كل فرع بعملة التعامل الخاصة به وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة المالية على أساس أسعار 
مالت األخرى الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة، ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالع
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في نهاية كل فترة مالية على أساس أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ، ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر 
 الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن إعادة التقييم ضمن البنود التالية:

  المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أو رةالمتاجصافي دخل المتاجرة لألصول المالية بغرض. 

  تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود.  (مصروفات)إيرادات 
بنود يتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية المصنفة ضمن  

ين فروق تقييم نتجت عن التغيرات في التكلفة المستهلكة لألداة وفروق نتجت ( أدوات الدين ) ما ب الدخل الشامل االخر
عن تغير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت عن تغير القيمة العادلة لألداة، ويتم االعتراف في قائمة الدخل بفروق 

هة وبالفروق المتعلقة بتغير التقييم المتعلقة بالتغيرات في التكلفة المستهلكة ضمن عائد القروض واإليرادات المشاب
أسعار الصرف في بند إيرادات (مصروفات ) تشغيل أخرى، بينما يتم االعتراف ضمن حقوق الملكية بفروق التغير 

وتسجل فروق التقييم  ،) من خالل الدخل الشامل االخرفي القيمة العادلة ( احتياطي القيمة العادلة / استثمارات مالية 
ر الصرف للبنود غير النقدية بالعمالت األجنبية (أدوات حقوق الملكية ) ضمن األرباح والخسائر الناتجة عن تغير أسعا

في حين يتم االعتراف بفروق  من خالل األرباح والخسائرالناتجة عن تغيير القيمة العادلة بالنسبة لألصول المالية 
من خالل بالقيمة العادلة ة كاستثمارات مالية التقييم الناتجة عن تغير أسعار الصرف ألدوات حقوق الملكية المصنف

 في حساب احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية . الدخل الشامل االخر
 األجنبية الفروع ٣أ/

يتم ترجمة بنود قائمه الدخل والمركز المالي للفروع األجنبية التي تختلف عملة التعامل لها عن عملة عرض القوائم المالية 
 لى الجنيه المصري كما يلي: المستقلة إ
 .يتم ترجمة بنود األصول وااللتزامات بميزانية الفرع األجنبي باستخدام سعر األقفال في تاريخ هذه الميزانية 

  يتم ترجمة بنود اإليرادات والمصروفات بقائمة الدخل باستخدام متوسط أسعار التحويل إال إذا كان المتوسط ال يمثل
تراكم لألسعار السارية في تواريخ المعامالت، عندها يتم ترجمة اإليرادات والمصروفات تقريب مقبول لألثر الم

 باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت.
بنود الدخل الشامل االخر ضمن  أجنبية)فروق ترجمة عمالت  (احتياطيويتم االعتراف بفروق العملة الناتجة في بند مستقل 

  .الملكيةحقوق ب
 راف باإليــــــــراداالعتب. 

 إيرادات ومصروفات العائد  ١ب/ 
يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند " عائد القروض واإليرادات المشابهة " أو" تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة " بإيرادات 

ئد فيما عدا تلك المبوبة بغرض ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي يحتسب عنها عا
 .بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر تبويبهاأو التي تم  المتاجرة

وتتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعلي كما 
  تتضمن تكلفة المعاملة أية عالوات أو خصومات. 

 إيرادات األتعاب والعموالت   ٢ب/
  االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة ويتم إيقاف االعتراف يتم

بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة، حيث يتم قيدها في 
لقوائم المالية، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدي عندما يتم االعتراف سجالت هامشية خارج ا

بإيرادات العائد. أما بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءا مكمال للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة، يتم معالجتها 
 باعتبارها تعديال لمعدل العائد الفعلي.

  المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند االعتراف األولي ويتم ويتم االعتراف باألتعاب
االعتراف بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عملية الترويج وعدم احتفاظ البنك بأي 

 متاح للمشاركين اآلخرين. جزء من القرض أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد الفعلي ال

  ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على معاملة
وذلك عند استكمال  -مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت  –لصالح طرف أخر 

ف بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني المعاملة المعنية، ويتم االعترا
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، ويتم االعتراف بأتعاب خدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن النسبي على مدار أداء الخدمة
 على مدار الفترة التي يتم أداء الخدمة فيها.

 إيرادات توزيعات األرباح   ٣ب/

  في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلها العترافايتم. 
 اتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع واعادة الشراء ج.  

 أرصدة أذون الخزانة الى مضافةالُمباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول  الماليةاألدوات  عرضيتم  
 من مخصومة( اتفاقيات الشراء واعادة البيع )  االلتزام عرضويتم ئمة المركز المالي بقاوأوراق حكومية أخرى 

ويتم االعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر اعادة بقائمة المركز المالي وأوراق حكومية أخرى  أرصدة أذون الخزانة
 .   الفعليلعائد الشراء على أنه عائد يُستحق على مدار مدة االتفاقيات باستخدام طريقة معدل ا

  
 اضمحالل األصول المالية. د 

 ٢٠١٩ يوليو ١السياسة المطبقة اعتباراً من            

يتم اثبات خسائر االضمحالل عن الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التالية والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة 
 من خالل األرباح والخسائر وهي:

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

 ال يتم اثبات خسائر اضمحالل في قيمة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

ن على أساس ربع سنوي على مستوى المحفظة لجميع االصول المالية لألفراد والمؤسسات يقوم البنك بتقييم محافظ ادوات الدي -
المالية للمؤسسات المصنفة  باألصولوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعلي اساس دوري فيما يتعلق 

ييم على مستوى الطرف المقابل على أساس ضمن قائمة المتابعة بهدف مراقبة خطر االئتمان المتعلق بها ، كما يتم هذا التق
دوري، و يتم مراجعة ومراقبة المعايير المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في خطر االئتمان دوريا من قبل ادارة المخاطر 

 االئتمانية.
خسائر االئتمانية المتوقعة يقوم البنك في تاريخ القوائم المالية بتقدير مخصص خسائر االضمحالل لالداه المالية بقيمة مساوية لل -

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:

المالية (ادوات الدين بالمرحلة اداه دين تم تحديدها على انها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ القوائم  )١
 االولي).

أدوات مالية أخرى لم تكن المخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف األولى  )٢
 (ادوات الدين بالمرحلة االولي).

 
 قعة، والتي يتم قياسها كما يلي:االئتمانية المتو للخسائر مرجح احتمالي تقدير هي المتوقعة االئتمانية يعتبر البنك الخسائر -

  النقدي  العجز إلجمالي الحالية اساس القيمة علىتقاس خسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالية بالمرحلة االولي
المحسوب علي اساس معدالت احتماالت االخفاق التاريخية المعدلة بتوقعات متوسط سيناريوهات مؤشرات االقتصاد 

شهرا مستقبلية مضروبة في القيمة عند االخفاق مع االخذ في االعتبار الترجيح بمعدالت  اثني عشر الكلية لمدة
االسترداد المتوقعة عند حساب معدل الخسارة وذلك لكل مجموعة من ادوات الدين ذات المخاطر االئتمانية 

 االئتمانية الخسائر فإن فعات،الد وتوقيت مبلغ الحسبان في تأخذ المتوقعة االئتمانية الخسائر ألن المتشابهة. ونظرا
 السداد واجب يصبح الدين أن بعد الحق وقت في ولكن السداد بالكامل يتم أن تتوقع المنشأة كانت إذا حتى تنشأ

 االئتمانية جزء من الخسائر أثني عشر شهرا مدى على المتوقعة االئتمانية وتعتبر الخسائر .الشروط التعاقدية بموجب
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شهرا  أثني عشر خالل والمحتملة مالية ألداة السداد في التعثر عن أحداث تنتج والتي ياة االصلمدار ح المتوقعة على
 .القوائم المالية تاريخ بعد

 النقدي  العجز إلجمالي الحالية تقاس خسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالية بالمرحلة الثانية علي اساس القيمة
المحسوب علي اساس معدالت احتماالت االخفاق التاريخية المعدلة بتوقعات متوسط سيناريوهات مؤشرات االقتصاد 

حياة االصل المالي مضروبة في القيمة عند االخفاق مع االخذ في االعتبار الترجيح بمعدالت االسترداد  الكلية لمدة
 وعة من ادوات الدين ذات المخاطر االئتمانية المتشابهة.المتوقعة عند حساب معدل الخسارة وذلك لكل مجم

 لألصل والقيمة  المبلغ الدفتري إجمالي بين األصول المالية المضمحلة ائتمانيا في تاريخ القوائم المالية تقاس بالفرق
 الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

عتبار معدالت االسترداد المتوقعة من القيمة الحالية للتدفقات النقدية في اال األخذيقوم البنك عند حساب معدالت الخسارة  -
 النحو التالي:  علىالمتوقعة سواء من الضمانات النقدية والعينية او معدالت السداد التاريخية او المستقبلية المتوقعة وذلك 

  الضمانات النقدية وما في حكمها الديون المصنفة ضمن المرحلة االولي يتم االعتداد فقط بقيمة  ألدواتبالنسبة
شهور او  ٣التي يمكن تحويلها الي نقدية بسهولة في مدي زمني قصير ( األخرىالمتمثلة في النقدية واالدوات المالية 

 االئتمان.ي قيمتها نتيجة مخاطر فقل) وبدون ان يحدث تغير (خسارة) ا
  الضمانات طبقا  بأنواعة او الثالثة يتم االعتداد فقط الديون المصنفة ضمن كال من المرحلة الثاني ألدواتبالنسبة

بشأن تحديد الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين  ٢٤/٥/٢٠٠٥للقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري في 
المخصصات في حين يتم حساب قيمة تلك الضمانات طبقا لما وارد بقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك 

 .٢٠٠٨ديسمبر  ١٦عتراف والقياس الصادرة عن البنك المركزي المصري في واسس اال
  علىالدين المحتفظ بها لدى البنوك التي تعمل خارج مصر، يتم تحديد معدالت احتماالت االخفاق  ألدواتبالنسبة 

الئتماني لدولة اساس التصنيف االئتماني للمركز الرئيسي للبنك الذي يعمل خارج مصر وبما ال يزيد عن التصنيف ا
، ويحتسب معدل الخسارة بشأن مخاطر الدول المركزيالمركز الرئيسي ومع مراعاة التعليمات الصادرة عن البنك 

 األقل.على  %٤٥بواقع 
  المحتفظ بها لدي البنــــوك التي تعمل داخل مصر، يتم حساب معدالت احتماالت االخفاق الدين  ألدواتبالنسبــــة

لبنك من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الخارجية وتعامل فروع البنوك المصرية بالخارج علي اساس تصنيف ا
، ، كما تعامل فروع البنوك االجنبية التي تعمل داخل مصر معاملة المركز الرئيسي لهاالرئيسيمعاملة المركز 

 األقل.على  %٤٥ويحتسب معدل الخسارة بواقع 
 المالية المعترف بها بالمركز المالي من قيمة ذات االصول المالية  يتم خصم مخصص االضمحالل الخاص باألصول

عند تصوير قائمة المركز المالي، في حين يتم االعتراف بمخصص االضمحالل المتعلق بارتباطات القروض وعقود 
 الضمانات المالية وااللتزامات العرضية ضمن بند المخصصات بالتزامات المركز المالي.

 اساس الفرق بين الدفعات المتوقع  علىضمانات المالية يقوم البنك بتقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة بالنسبة لعقود ال
 سدادها لحامل الضمانة مخصوما منها اي مبالغ أخرى يتوقع البنك استردادها.

 من خالل األرباح والخسائراالستثمارات المالية  . هـ

ة  اس أدوات حقوق الملكية وأدوات الدينيق يتم ة العادل ي القيم التغيرات ف راف ب تم االعت ة وي ووثائق االستثمار بالقيمة العادل

 في قائمة االرباح والخسائر. 

 من خالل الدخل الشاملاالستثمارات المالية  .و 

ةييتم ق ي القيم التغيرات ف راف ب تم االعت ة وي ة  اس أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين ووثائق االستثمار بالقيمة العادل العادل

 في قائمة الدخل الشامل. 

 بالتكلفة المستهلكةاالستثمارات المالية .  ز

ائر   اس خس ات قي ع لمتطلب ل تخض ة ب ة العادل اس القيم ات قي ع لمتطلب تهلكة وال تخض ة المس د بالتكلف ذا البن من ه تسجل ض

 االئتمان المتوقعة.
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 الشركات التابعة والشقيقة  – ح
لتابعة والشقيقة في هذه القوائم المالية المستقلة للبنك طبقا لطريقة التكلفة. ووفقاً لهذه الطريقة، تثبت تتم المحاسبة عن الشركات ا

االستثمارات بتكلفة االقتناء، وفي حالة حدوث تدهور في قيمتها العادلة عن القيمة الدفترية يتم تخفيض القيمة الدفترية به وذلك 
ه على قائمة الدخل ببند خسائر اضمحالل استثمارات مالية أخرى، وفى حالة حدوث بالنسبة لكل استثمار على حده، وتحميل

ارتفاع الحق في القيمة العادلة يتم إضافته إلى ذات البند وذلك في حدود ما سبق تحميله على قوائم الدخل عن فترات مالية 
 اح وثبوت حق البنك في تحصيلها.وتثبت توزيعات األرباح في قائمة الدخل عند اعتماد توزيع هذه األرب ،سابقة

 . أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية ط
يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة، ويتم إعادة قياسها الحقا بقيمتها العادلة. ويتم الحصول 

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

 العادلة موجبه، أو ضمن االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة سالبه.
 لموسة. األصول غير الم ى

تتمثل األصول غير الملموسة في تكلفة اقتناء برامج الحاسب االلي والرخص الخاصة بها وتظهر بالتكلفة التاريخية بعد خصم 
ويتم استهالكها بطريقة القسط الثابت باستخدام معدالت استهالك بنسب تتراوح ومخصص خسائر االضمحالل مجمع االستهالك 

 .للبرامج ايهما اقل أو مدة الرخص % ١٠٠إلى  % ٢٠من 
 . األصول الثابتة و اإلهالكك

تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك وخسائر االضمحالل. ويتم إهالك األصول الثابتة بطريقة 
 -القسط الثابت باستخدام معدالت إهالك مناسبة يتم تحديدها على أساس العمر اإلنتاجي المقدر لكل أصل: 

 معدالت االهالك ألصلا

                                      % ٢٫٥         مباني وإنشاءات

        %٢٠إلى %١٠من        زة ومعـداتـأجه

 % ٢٥إلى  %٦٫٥من  أثاث 

 % ٢٥إلى  ٢٠ %من  وسائل نقل وانتقال 

 % ٢٥إلى  % ١٤٫٥من  نظم آلية متكاملة 

 %٣٣٫٥ إلى %٦٫٥ تجهيزات وتركيبات 

 أو مدة االيجار ايهما أقل %  ١٢٫٥ تحسينات عقارات مستأجرة 

 النقدية وما في حكمها. ل
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما في حكمها (أرصدة النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي خارج 

أرصدة أذون الخزانة) التي تستحق خالل ثالثة شهور من تاريخ إطار نسبة االحتياطي اإللزامي واألرصدة لدى البنوك وكذا 
 اقتنائها. 

 . التزامات مزايا ما بعد انتهاء الخدمة م
يمنح بنك مصر العاملين به بعض المزايا بعد انتهاء فترة خدمتهم وتعتبر هذه المزايا من المزايا المحددة التي يتم تحميلها على 

وقواعد البنك ،العامل واالعتراف بها ضمن االلتزامات وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المصروفات على مدار سنوات خدمة 
 . ٢٠٠٨المركزي الصادرة في ديسمبر 

وتحسب االلتزامات الناشئة عن نظم المزايا المحددة التي اكتسبها العاملين في نهاية السنة المالية على أساس القيمة الحالية 
ة المتوقعة بمعرفة خبير إكتواري باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية المقدرة والتي تنطوي على للتدفقات النقدية المستقبلي

 بعلوم السكان ومعدالت دوران العاملين وأسعار الفائدة ومستوى التضخم. افتراضات تتعلق
    ، ووفقا إلمارات العربية المتحدةبدولة ابفروع الخليج مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل  يمنح بنك مصر العاملين به كما

 .لالئحة العاملين بالبنوك المعتمدة من البنك المركزي الفرنسي
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 . المخصصات األخرىن
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون هناك التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن 

 وية هذه االلتزامات، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام.يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتس
فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه للتسوية باألخذ في االعتبار هذه  متشابهةوعندما يكون هناك التزامات 

 المجموعة من االلتزامات.
 غرض منها كليا أو جزئيا ضمن بند إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى.ويتم رد المخصصات التي انتفى ال

ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة من تاريخ الميزانية 
، وإذا كان األجل أقل من سنة تحسب القيمة باستخدام معدل عائد مناسب لذات أجل سداد االلتزام الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود

 المقدرة لاللتزام.
 . ضرائب الدخل س

الفترة كل من ضريبة الفترة المستحقة والضريبة المؤجلة، ويتم االعتراف بها بقائمة  او خسارة تتضمن ضريبة الدخل على ربح
ها مباشرة في حقوق الملكية التي يتم إدراجها الدخل باستثناء ضريبة الدخل على األرباح والخسائر غير المحققة المعترف ب

 ضمن حقوق الملكية.
ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد 

 الميزانية باإلضافة إلى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة.
ب المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات طبقا لألسس المحاسبية ويتم االعتراف بالضرائ

وقيمتها طبقا لألسس الضريبية، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول 
 في تاريخ إعداد الميزانية. وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية 

ويتم االعتراف باألصول الضريبة المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في 
المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل، ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه 

عة الضريبة المتوقعة خالل السنوات التالية، على أنه في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول المنف
 الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيضه.

 ) إدارة المخاطـــــر الماليــــــة  ٣( 
قبول المخاطر هو أساس النشاط المالي ويتم تحليل وتقييم يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة و

وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة حيث يهدف البنك إلى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد وإلى 
طر السوق وخطر السيولة تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك ويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخ

 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 

ونظم معلومات محدثة أوالً بأول ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة بالحدود من خالل أساليب يعتمد عليها 
 المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة.

وم القطاع بتحديد وتقييم وتتم إدارة المخاطر عن طريق قطاع إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة ويق
وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك باإلضافة إلى ذلك فإن قطاع إدارة المخاطر يعد 

 مسئول عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.
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 إدارة رأس المــــــــال 
مدى كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا لمتطلبات الجهة الرقابية ( البنك المركزي المصري في  يتم مراجعة

جمهورية مصر العربية ) دوريا بواسطة إدارة البنك، من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم 
 على أساس ربع سنوي .إعداد البيانات المطلوبة وتقديمها للبنك المركزي 

 -ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي: 
 جنيه حدا ادني لرأس المال المصدر والمدفوع. مليار ٥االحتفاظ بمبلغ  -
االحتفاظ بنسبه بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد  -

 .%١٣٫٢٥عن 
وتخضع فروع البنك التي تعمل خارج جمهورية مصر العربية لقواعد اإلشراف المنظمة لألعمال المصرفية في البلدان التي 

 تعمل بها.
 قد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية وفي الدول التي تعمل بها فروعه الخارجية خالل السنتين الماضيتين.

الموافقة على التعليمات الخاصة  ٢٠١٢ديسمبر  ١٨نك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ وقد قرر مجلس إدارة الب
 . IIبالحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل 

 
في  مجموعة المصرفيةعن القوائم المالية للالجدول التالي مكونات رأس المال األساسي والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال  ويعرض

   IIوسنة المقارنة وفقا لقواعد البنك المركزي الصادرة في ضوء مقررات بازل  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠الحالية المنتهية في  الفترةنهاية 

 

 القيمة باأللف جنيه  

٣٠-٠٦-٣٠٢٠٢٠-٠٩-٢٠٢١

رأس المــــال 
٩٠٬٥٥٩٬٩٥٧٨٧٬٩٠٦٬١٢١صافى الشريحه األولى

٢٠٬٦٠٤٬٨٩٧١٨٬٤٨٢٬٩٨٣صافى الشريحه الثانيه

١١١٬١٦٤٬٨٥٤١٠٦٬٣٨٩٬١٠٤إجمالي رأس المال

٧٠٥٬٣٨٨٬٧٥٢٥٦١٬٨٦٢٬٩٥٦إجمالي األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر
 ١٨٫٩٤% ١٥٫٧٦% معيار كفاية رأس المال 

 

 في سنة المقارنة . %٥٫٧٩مقابل  %٥٫٤٣الحالية  الفترةنهاية  في عن القوائم المالية للمجموعة المصرفية الرافعة المالية وتبلغ نسبة 



القيمة باأللف جنيه

٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

قروض للبنوك( ٤ )

٢٬٢٣٧٬٧٠٢٢٬٨٧٨٬٢٠٦قروض آلجـــــال 

(٤٥٬٢٤٢)(٤٢٬٨٤٠)يخصم : مخصص خسائر االضمحالل

٢٬١٩٤٬٨٦٢٢٬٨٣٢٬٩٦٤

قــروض وتسهيــالت للعمـــالء( ٥ )

أفـــــــراد ومشروعات صغيرة

٨٬٩٠٧٬٥٢٧٧٬٤٥٣٬٢٠٢حسابات جارية مدينة

             ١٬٨٩٥٬١٤٧١٬١١٩٬٠٤٨بطاقات ائتمان

٦٦٬٧٠٢٬٨٤٨٤٣٬٦٠٦٬٣٢٥قروض شخصية

٣١٬٣٣١٬١٢٤١٥٬٨٧٥٬١٣٦قروض مباشرة

٨٬٩٣١٬٩٢٢٧٬٣٧٤٬٧٢٨قروض عقارية

٣٢٥٬٥٢٠٦٤٬٩٢٥قروض أخرى

١١٨٬٠٩٤٬٠٨٨٧٥٬٤٩٣٬٣٦٤إجمالي (١)

مؤسسات كبيرة ومتوسطة

٧٥٬٤٩٣٬٣٣٣٤٥٬٤٨٣٬٦٩٧حسابات جارية مدينة

٢٢٧٬٨٨٤٬١٣١١٦٨٬٨٣٣٬٧٢٩قروض مباشرة

١٥٣٬٦٨١٬٥٥٩٥٥٬٨٥٥٬٠٤٤قروض مشتركة

٨١٤٬١٤٢٥٨١٬٠٩٦قروض أخرى

٤٥٧٬٨٧٣٬١٦٥٢٧٠٬٧٥٣٬٥٦٦إجمالي(٢)

٥٧٥٬٩٦٧٬٢٥٣٣٤٦٬٢٤٦٬٩٣٠إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء (١+٢)

(١٠٬١٣٤٬٦٦٤)(١٤٬٥٠١٬٢١٧)يخصم : مخصص قروض وتسهيالت للعمالء

(٣٦٥٬٠٦٢)(٣٣٧٬٣٧٦)يخصم : العوائد المجنبة 

(٣٥٥٬٠٨٧)(١٥٥٬٤١٤)يخصم : الخصم غير المكتسب

٥٦٠٬٩٧٣٬٢٤٦٣٣٥٬٣٩٢٬١١٧صافى القروض والتسهيالت للعمالء واألوراق التجارية المخصومة

- ١٣ -

بنك مصر
ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١



مخصص اضمحالل القروض للعمالء

وفيما يلي تحليل لحركة حساب مخصص اضمحالل القروض للعمالء خالل الفتره  :

القيمة باأللف جنيه

اإلجماليالقروض المنتظمةالقروض غير المنتظمةاإلجماليالقروض المنتظمةالقروض غير المنتظمة

٥٬٤٩٤٬٣٨٧٤٬٦٤٠٬٢٧٧١٠٬١٣٤٬٦٦٤٢٬٨٧٢٬٢٠٦٢٬٧١٥٬٧٣١٥٬٥٨٧٬٩٣٧رصيد المخصص فى أول السنة

١٬١٨٧٬٨٦٧٢٬٠٢٦٬٨٤٩٣٬٢١٤٬٧١٦ ---فروق تطبيق المعيار في ٢٠١٩/٠٧/٠١

١٬٤٦٠٬٥٩٨(٢٠٬٦٠٦)٤٬٦١٤٬٩٧٠١٬١٦١٬٢٤٦٥٬٧٧٦٬٢١٦١٬٤٨١٬٢٠٤ عبء (رد) االضمحالل خالل الفتره

-٤٤٦٬٥٧٢٦٩٣٬٩٨٧-٤٤٦٬٥٧٢متحصالت من قروض سبق إعدامها  ٦٩٣٬٩٨٧

فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص بالعمالت 
األجنبية

(٨٧٬٠٩٩)(٢٧٬٩٣٠)(١١٥٬٠٢٩)(٨١٬٦٠٨)(٨١٬٦٩٧)(١٦٣٬٣٠٥)

-(٦٥٩٬٢٦٩)(١٬٧٤١٬٢٠٦)(٤٤٢)(١٬٧٤٠٬٧٦٤)المستخدم من المخصص خالل الفترة  (٦٥٩٬٢٦٩)

٨٬٧٢٨٬٠٦٦٥٬٧٧٣٬١٥١١٤٬٥٠١٬٢١٧٥٬٤٩٤٬٣٨٧٤٬٦٤٠٬٢٧٧١٠٬١٣٤٬٦٦٤رصيد المخصص فى آخر الفتره

تحليل مخصص خسائر اضمحالل قروض وتسهيالت لألفراد والمشروعات الصغيرة

اإلجماليقروض أخرىقروض عقاريهقروض مباشرةقروض شخصيهبطاقات ائتمانحسابات جاريه مدينه

٣٠٣٨٠٬٤٦١٣٢٬٦٦٤٥٣٩٬٣١٣١٬٤٨٨٬٠٦٩٦٨٦٬٤٥٢٣٢٢٬٩١٣٣٬٤٤٩٬٨٧٢ سبتمبر، ٢٠٢١

٣٠١٥٥٬٤٣٨٢٢٬٦٦٥٤٥٥٬٩٥١٣٨٣٬٣٠٠٤٠١٬٠١٥٦٣٬٠٠٩١٬٤٨١٬٣٧٨ يونيو، ٢٠٢٠

تحليل مخصص خسائر اضمحالل قروض وتسهيالت  للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة

اإلجماليقروض اخرىقروض مشتركهقروض مباشرهحسابات جاريه مدينه

٣٠٣٬٩٦٢٬٣٢٤١٬٩٣٣٬٤٩٥٤٬٨٤٧٬٠٦٦٣٠٨٬٤٦٠١١٬٠٥١٬٣٤٥ سبتمبر، ٢٠٢١

٣٠٣٬٣١٤٬٧٥٧١٬٣٤٩٬٧٧٥٣٬٨٩٤٬٤٠٢٩٤٬٣٥٢٨٬٦٥٣٬٢٨٦ يونيو، ٢٠٢٠

بنك مصر
ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

البيـــــــان
٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

- ١٤ -

البيان
أفــــــــــراد ومشروعات صغيرة

البيان
مؤسســـــات كبيرة ومتوسطة



القيمة باأللف جنيه

٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر( ٦ )

                    ١٢٤٬٥٦٣                    ١٢٧٬١٧٤اسهم شركات

١٢٧٬١٧٤١٢٤٬٥٦٣

٣٬٨٠٩٬٩٣٣٣٬٨٤٦٬٩٥٧استثمارات مالية تدار بمعرفة الغير

٣٬٩٣٧٬١٠٧٣٬٩٧١٬٥٢٠اجمالى استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ( ٧ )

١١٬٣١٦٬٥٤٩٨٬٢٨٦٬٦١٨أدوات حقوق الملكية

٤٦٠٬٦٤٥٬٥٤٤٤٦٣٬١٤٧٬٧٠٤أدوات دين

٤٧١٬٩٦٢٬٠٩٣٤٧١٬٤٣٤٬٣٢٢

ودائــــع العمــــالء( ٨ )

١٣٦٬٣٩٠٬٧٩٢٧٥٬٥٢٩٬٥١٧ودائـع تحت الطلب

١٥٦٬٧١٩٬٩٥٤١١٦٬٦١٥٬٩٣٨ودائع ألجل وبإخطار

٦٥٠٬٧٢٩٬٤٠٩٥٣٢٬٢٨٤٬٩٨٩شــهادات إدخـار

٢٠٨٬٤٦٣٬١٠٤١٨٨٬٣٠٣٬٢٢٠ودائــع التوفيـــر

١٩٬٢٤٥٬٥٢٢١٥٬٠٧٩٬٣٨٧ودائــع أخـــرى

١٬١٧١٬٥٤٨٬٧٨١٩٢٧٬٨١٣٬٠٥١االجمالي

بنك مصر
ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

أدوات حقوق الملكية 

اجمالى أدوات حقوق الملكية 

-١٥-



القيمة باأللف جنيه( ٩ )

٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

١٥٬٩٧٠٬١٠٥١٣٬٦٩٥٬١٩٣

٩٬١١١١٠٬٧٧٨

                 -٦٠٠٬٠٠٠قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر

٣٬٨٤٠٧٬٦٩٠قروض الصندوق اجتماعي - برامج تمويلية

-                     ١٠٠٬٠٠٠

١٥٩٬٧٠٠٢٩٣٬٢٠٠قروض صندوق اجتماعى - بدايتى ٢

٢٠٣٬١٢٥٢٥٠٬٠٠٠قروض صندوق اجتماعى - بدايتى ٣

٧٠٬٨٧٨٬٤٨٣٥٣٬٥٣٢٬١٤٧

٣٬٠٤٣٬٦٣٢٢٣٬٥٤٧٬٠٦٥

-                     ٩٦٨٬٣٠٤

٩٠٬٨٦٧٬٩٩٦٩٢٬٤٠٤٬٣٧٧

( ١٠ )

٦٤٢٬٠٨٢٥٩٢٬٣٧٠

٢٬٠٠٥٬٩٧٣١٬٥٣٧٬٧٠٢

٢٬٨١٦٣٬٨١٧

٢٬٦٥٠٬٨٧١٢٬١٣٣٬٨٨٩

التزامات مزايا التقاعد( ١١ )

٤٬٦٥٤٬٠٥١٣٬٦٧٢٬٤٠٦المزايا العالجية بعد التقاعد

٩٧٢٬٨٨٦٩٤٢٬٩٩٧

٥٬٦٢٦٬٩٣٧٤٬٦١٥٬٤٠٣االجمالى

المبالغ المعترف بها فى قائمة الدخل :

١٬٢٨٢٬٥٠٠٨١٥٬٠٣٦التزامات المزايا العالجية بعد التقاعد

١٧٥٬٧٤٩٤٠٥٬٠١٧التزامات مكافأة نهاية الخدمة

١٬٤٥٨٬٢٤٩١٬٢٢٠٬٠٥٣االجمالى

بنك مصر
ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

قــــروض أخـــــرى

اجمالي مخصصات أخرى

قروض قصيرة األجل من بنوك خارجية 

مخصصات أخرى

قروض طويلة األجل من بنوك خارجية 

 أخـــــرى         

اجمالي قروض أخرى

قروض صندوق اجتماعى - بدايتى ١

مخصص اإللتزامات العرضية و االرتباطات

وديعة مساندة

مخصص ضرائب و مطالبات قضائية

- ١٦ -

قروض طويلة األجل الشركة المصرية إلعادة التمويل

قروض قصيرة األجل من بنوك محلية

مكافأة نهاية الخدمة



( ١٢ )

 رأس المال المرخص به أ-

 رأس المال المصدر و المدفوع ب-

( ١٣ )

القيمة باأللف جنيه

٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

٤٬٠٩٠٬٤٢٤٢٬٩٩٤٬٣٥٧

٣٬٣٦٨٬٥٧٩٢٬٢٢٩٬٩٠٩

١٬١١٠٬٢٤٤١٬٠١٧٬٠١٤

١٢٬٣٩٩٬٦٨٥٦٬٨٣٣٬٧١٠

٨٬٤٦٤٬٢٣٥٧٬٣٧١٬١٧٣

٢٬١٨٢٬٦١٩١٬٧٧٨٬٦١٣

٧٠٨٬١٣٠٨١٦٬٥١٧

٣٧٬٠٢٩٬٨٩٥٣٩٬٣٠٤٬٨٠٧

٩٧٬٣٨٦٩٧٬٣٨٦

٤٤٢٬٢٨٨٦١٥٬٠٠٧

٦٩٬٨٩٣٬٤٨٥٦٣٬٠٥٨٬٤٩٣إجمالي اإلحتياطيـــــــــات

( ١٤ )

-١٧-

 تم عرض القوائم المالية المستقلة ( المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية ) 

وااليضاحات المتممة لفترة خمسة عشر شهرا تبدأ من اول يوليو ٢٠٢٠ وتنتهي في اخر سبتمبر ٢٠٢١ مقارنة بأخر قوائم مالية معتمدة من قبل 

الجمعية العامة للبنك والتي بدأت من اول يوليو ٢٠١٩ وانتهت في اخر يونيو ٢٠٢٠ تمثل أثنى عشر شهرا.

وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة للبنك في ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ على تعديل المادة ٢٥ من النظام األساسي لتبدأ السنة المالية في ٠١ يناير وتنتهي 

في ٣١ ديسمبر من كل سنة وذلك بدء من اول يناير ٢٠٢٢ على ان تكون الفترة من اول يوليه ٢٠٢٠ وحتى اخر ديسمبر ٢٠٢١ هي فترة انتقالية 

ممتدة لمدة ثمانية عشر شهرا.

أرقم المقارنة

بنك مصر
ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ١٥٠٠٠ مليون جنيه مصري موزعا على٣٠٠٠مليون سهم مملوكة بالكامل للدوله بقيمة اسميه للسهم 
خمسة جنيهات مصريه.

رأس المــــــال

 بناءا على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٢ مارس ٢٠١٥ تم زيادة راس المال المرخص به ليصبح ٣٠٠٠٠ مليون جنية مصري 
بدال من ١٥٠٠٠ مليون جنيه مصري

اإلحتياطيـــــــــات

إحتياطي قانونـــي 

إحتياطي عام 

إحتياطي راسمالي

إحتياطي خسائر االئتمان المتوقعة ألدوات دين من 
خالل الدخل الشامل

إحتياطي تدعيمـــــــي  

إحتياطي القيمة العادلة 

احتياطي مخاطر بنكية عام

احتياطى فروق ترجمة عمالت أجنبية

فروق قيمة اسمية عن قيمة حالية للودائع المساندة

احتياطي المخاطر العام
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