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القيمة باأللف جنيه 

  الثالثة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية فيالتسعة أشهر المنتهية في التسعة أشهر المنتهية في 

2020 مارس 202131 مارس 202031 مارس 202131 مارس 31إيضاح رقم

89,736,03683,376,08430,389,78827,896,856عائد القروض واإليرادات المشابهة

(20,654,249)(22,312,959)(61,568,622)(65,643,214)تكلفة الودائـــع والتكاليف المشابهة

24,092,82221,807,4628,076,8297,242,607صافي الدخـل من العائـــــــد

4,928,3724,177,7031,820,1911,411,639إيـــرادات األتعاب والعموالت

(78,575)(128,006)(179,930)(340,625)مصروفات األتعاب والعموالت

4,587,7473,997,7731,692,1851,333,064صافي الدخـل من األتعـاب والعمـوالت

326,575395,06331,298153,954توزيعـــات أربـــــــــــــاح

(586,753)988,626498,824372,102صافي دخل المتاجرة

(209,104)2,383,615327,116698,347أرباح االستثمارات المالية

(660,015)(1,058,274)(1,304,373)(4,112,510) عبء االضمحالل عن خسائر اإلئتمان

(3,020,459)(3,741,203)(8,371,202)(10,654,069)المصروفات اإلدارية

130,593(159,659)30,480649,227 إيرادات تشغيـل أخرى

17,643,28617,999,8905,911,6254,383,887الربح قبل ضرائب الدخل

(3,239,655)(3,511,287)(9,190,955)(10,848,347)مصروفات ضرائب الدخل

6,794,9398,808,9352,400,3381,144,232صافـــي أربــــاح الفترة

142.262.940.800.38(سهم / جنيه  )ربحية السهم 
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بنك مصـــر

قائمـــــة الدخـــــــــل المستقلة

2021/03/31 حتى  2020/07/01عن الفترة المالية من 



القيمة باأللف جنيه 

الثالثة أشهر المنتهية في الثالثة أشهر المنتهية في التسعة أشهر المنتهية في التسعة أشهر المنتهية في 

2020 مارس 202131 مارس 202031 مارس 202131 مارس 31

6,794,9398,808,9352,400,3381,144,232صافـــي أربــــاح  الفترة

بنود الدخل الشامل االخر

بنود ال يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

(905,265)1,322,8992,969,840213,087صافي التغير في  القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

(905,265)1,322,8992,969,840213,087اجمالي بنود ال يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

بنود يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

344,256(2,806,983)999,121(600,469)صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

143,481(438,933)759,341(266,541)صافي التغير في خسائر اضمحالل أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

(171,902)(95,556)(443,248)(81,895)صافي التغير في فروق ترجمة القوائم المالية

(2,695)0(1,366)0الذى تم تسويته في األرباح والخسائر- تغطية التدفق النقدي 

313,140(3,341,472)1,313,848(948,905)اجمالي بنود يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

552,107(728,047)7,168,93313,092,623صافي أرباح الدخل الشامل عن الفترة

بنك مصـــر

قائمـــــة الدخـــــــــل الشامل المستقلة

2021/03/31 حتى  2020/07/01عن الفترة المالية من 
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القيمة باأللف جنيه

 إيضاح رقم
 رأس المال 

المدفوع
 إحتياطي القيمة العادلة إحتياطي رأسمالي إحتياطي عام إحتياطي قانوني

 إحتياطي مخاطر 

بنكية
 إحتياطى تدعيمي

 فروق القيمة 

االسمية عن 

القيمة الحالية 

للوديعة المساندة

 احتياطى فروق 

ترجمة عمالت 

أجنبية

 إحتياطي مخاطر 

تدفقات نقدية

 ECL إحتياطي 

أدوات دين من 

خالل الدخل الشامل

 احتياطي 

المخاطر العام
اإلجمالي أرباح محتجزة

22,235,363  4,673,426      2,782,706260,650      2,143,0051,615,489929,014  2019/07/0115,000,000األرصدة في   1,055,047(2,695)902,538        97,386       8,925,345   60,617,274

(3,369,497)(3,369,497)              -                 -                 -                -                -              -               -                       -               -             -            -                -توزيعات أرباح

0(5,232,019)              -                 -                 -                -                -  1,517,9632,160,284                       -88,000    614,420    851,352                -المحول إلى اإلحتياطيات

صافي التغير في اضمحالل أدوات دين من 

خالل الدخل الشامل
-                -            -             -               -                       -               0-                -                -                 (287,531)-              -                (287,531)

صافي التغير في اإلستثمارات المالية من خالل 

بعد الضرائب- الدخل الشامل 
-                -            -             -               4,588,467-               -              -                -                -                 -                 -              -                4,588,467

التخلص من أدوات حقوق  (خسائر  )أرباح 

الملكية من خالل الدخل الشامل
-                -            -             -               -                       -               -              -                -                -                 -                 -              506,203       506,203

(238,530)                -              -                 -                 -(238,530)0              -               -                       -               -             -            -                -صافي التغير في فروق ترجمة عمالت أجنبية

صافي التغير في القيمة األسمية عن القيمة 

الحالية للوديعة المساندة
-                -            -             -               -                       -               -              17,069,444  -                -                 -                 -              -                17,069,444

2,695                -              -                 -            2,695                -                -              -               -                       -               -             -            -                -صافي التغير في التدفقات النقدية

11,053,904              -                 -                 -                -                -              -               -                       -               -             -            -                -صافي أرباح العام  11,053,904

39,304,807  6,833,710  1,778,613          7,371,173  2,994,3572,229,9091,017,014  2020/06/3015,000,000األرصدة في   816,517       -                 615,007        97,386       11,883,936  89,942,429   

39,304,807  6,833,710  1,778,613          7,371,173  2,994,3572,229,9091,017,014  1315,000,000-2020/07/0112األرصدة في   816,517       -                 615,007        97,386       11,883,936  89,942,429   

صافي التغير في اضمحالل أدوات دين من 

خالل الدخل الشامل
-                -            -             -               -                       -               -              -                -                -                 (266,541)-              -                (266,541)

صافي التغير في اإلستثمارات المالية من خالل 

بعد الضرائب- الدخل الشامل 
-                -            -             -               722,430              -               -              -                -                -                 -                 -              -                722,430

التخلص من أدوات حقوق  (خسائر  )أرباح 

الملكية من خالل الدخل الشامل وأخرى
-                -            -             -               -                       -               -              -                -                -                 -                 -              90,740         90,740

(81,895)                -              -                 -                 -(81,895)                -              -               -                       -               -             -            -                -صافي التغير في فروق ترجمة عمالت أجنبية

صافي التغير في القيمة األسمية عن القيمة 

الحالية للوديعة المساندة
-                -            -             -               -                       -               -              (1,322,189)-                -                 -                 -              -                (1,322,189)

6,794,939   6,794,939              -                 -                 -                -                -              -               -                       -               -             -            -                -صافي أرباح الفترة

37,982,618  6,833,710  1,778,613          8,093,603  2,994,3572,229,9091,017,014  1315,000,000-2021/03/3112األرصدة في   734,622       -                 348,466        97,386       18,769,615  95,879,913   

بنـــك مصــــر

قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة
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2021 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية في 



2020 مارس 202131 مارس 31إيضاح رقم 

40,325,966133,795,630

(72,733,437)(159,168,243)

(13,296,776)1,750,698

(45,704,247)(23,621,915)

292,062,554183,656,698

246,358,307160,034,783

50,829,81529,842,705
243,725,803191,309,316
92,584,187109,265,344

(44,388,193)(22,331,854)

(46,746,999)(43,931,991)
(49,646,306)(104,118,737)
246,358,307160,034,783

رصيد النقدية وما في حكمها في آخر الفترة

:-وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى 

نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية 

أرصدة لدى البنوك 
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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

النقدية وما في حكمها

(1)صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل    

                                          (2)أنشطة االستثمار     (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

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

(3+2+1)الزيادة في النقدية وما في حكمها خالل الفترة   (النقص  )صافي 

رصيد النقدية وما في حكمها في أول الفترة

بنــك مصــــر

قائمـة التدفقــات النقديــة المستقلة

2021/03/31 حتى  2020/07/01عن الفترة المالية من 

القيمة باأللف جنيه



 بنك مصر      

   المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائـم الماليةملخص       

  0203 مارس 13في المالية المنتهية  للفترة      
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 المستقلة  اإليضاحات المتممة للقوائم الماليةملخص 

 0203 مارس 13المالية المنتهية في  للفترة

 معلومـــات عامـــة( 3)

في جمهورية مصر العربية ويقع المركز  3202ابريل  1تأسس بنك مصر ) شركة مساهمة مصرية ( كبنك تجارى بتاريخ 

 ة.شارع محمد فريد بالقاهر 353الرئيسي للبنك في 

فرعا 607 يقدم البنك خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار باإلضافة إلى خدمات الصيرفة اإلسالمية من خالل 

فروع في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفرع بمدينة باريس بالجمهورية  5ووحدة مصرفية في جمهورية مصر العربية و

   موظفا في تاريخ الميزانية. 02306ويوظف البنك وكوريا الجنوبية وإيطاليا تمثيل في روسيا والصين  ومكاتبالفرنسية 

 0203 مايو 07ته المنعقدة بتاريخ  بجلستم اعتماد هذه القوائم من قبل مجلس إدارة مصرفنا 

 المحاسبيـة وملخـص السياسـات( أسس إعـداد القوائـم الماليـة 0) 

 

ً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس وفق المستقلةيتم إعداد القوائم المالية  والقياس المعتمدة من مجلس  االعترافا

 فبراير 07لتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ او 0222ديسمبر 37بتاريخ  المصريادارة البنك المركزي 

 لمصري الى معايير المحاسبة المصرية .ويتم الرجوع فيما لم يرد به نص ضمن تعليمات البنك المركزي ا، 0232

من  ديسمبر اخروتنتهي في  ينايرتبدأ السنة المالية في أول  0202أكتوبر  33للبنك المعتمد بتاريخ الجديد ووفقا للنظام األساسي 

شر شهرا هي فترة انتقالية ممتدة لمدة ثمانية ع 0203ديسمبر  13وحتى  0202كل سنة على ان تكون الفترة من اول يوليه 

 .الف جنيه  ألقربم المالية مقربة وتعرض القوائ

 تصنيف األصول وااللتزامات المالية0.3

 :التاليتم تصنيف األصول المالية الى ثالث فئات رئيسية على النحو  •0.3.3

 . رأو الخسائأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح -

 ائمة الدخل الشامل االخر.أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل ق-

 أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة.-

لية ( بشكل عام إلى نماذج االعمال لدي البنك والذي تدار به االصول الما2ويستند تصنيف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 . وتدفقاتها النقدية التعاقدية

 لية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر على النحو التالي :يتم عرض التغير في االلتزامات الما 0.3.0

 في القيمة العادلة المتعلق بالتغير في درجة التصنيف االئتماني يتم عرضه في قائمة الدخل الشامل االخر. التغير -

المالية األخرى بالقيمة عرض المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة ضمن بند ) صافي الدخل من األدوات  يتم -

 العادلة من خالل األرباح والخسائر ( بقائمة األرباح والخسائر

 اضمحالل األصول المالية0.0

المحققة" وذلك عند قياس االضمحالل في قيمة كافة  االئتمان"خسائر  من نموذجنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة" بدالً  استخدامتم 

تكلفة المستهلكة وأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخر باإلضافة الى بعض تقاس بال التياألصول المالية 

 القروض وعقود الضمانات المالية.  ارتباطات

 وفيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة:

 أ. ترجمة العمالت األجنبية:

 عملة التعامل والعرض 3أ/

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

 نشاطه )عملة التعامل(.

 يتم عرض هذه القوائم المالية المستقلة بالجنيه المصري وهو أيضا عملة التعامل للفروع داخل جمهورية مصر العربية.

 العمالت األجنبيةالمعامالت واألرصدة ب 0أ/

تمسك حسابات كل فرع بعملة التعامل الخاصة به وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة المالية على أساس أسعار 

الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة، ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى 

ترة مالية على أساس أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ، ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر في نهاية كل ف

 الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن إعادة التقييم ضمن البنود التالية:



 بنك مصر      

   المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائـم الماليةملخص       

  0203 مارس 13في المالية المنتهية  للفترة      
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  ادلة من خالل األرباح والخسائرالمبوبة بالقيمة الع أو المتاجرةصافي 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  

غيرات في التكلفة المستهلكة لألداة وفروق نتجت ) أدوات الدين ( ما بين فروق تقييم نتجت عن الت الدخل الشامل االخر

عن تغير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت عن تغير القيمة العادلة لألداة، ويتم االعتراف في قائمة الدخل بفروق 

ر التقييم المتعلقة بالتغيرات في التكلفة المستهلكة ضمن عائد القروض واإليرادات المشابهة وبالفروق المتعلقة بتغي

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 

ة بالعمالت األجنبية )أدوات حقوق الملكية ( ضمن األرباح والخسائر الناتجة عن تغير أسعار الصرف للبنود غير النقدي

في حين يتم االعتراف بفروق  من خالل األرباح والخسائرالناتجة عن تغيير القيمة العادلة بالنسبة لألصول المالية 

من خالل ة العادلة بالقيمالتقييم الناتجة عن تغير أسعار الصرف ألدوات حقوق الملكية المصنفة كاستثمارات مالية 

 في حساب احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية . الدخل الشامل االخر

 األجنبية الفروع 1أ/

يتم ترجمة بنود قائمه الدخل والمركز المالي للفروع األجنبية التي تختلف عملة التعامل لها عن عملة عرض القوائم المالية 

  المستقلة إلى الجنيه المصري كما يلي:

 .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

تواريخ المعامالت، عندها يتم ترجمة اإليرادات والمصروفات تقريب مقبول لألثر المتراكم لألسعار السارية في 

 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

 االعتراف باإليــــــــرادب. 

 إيرادات ومصروفات العائد  3ب/ 

يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند " عائد القروض واإليرادات المشابهة " أو" تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة " بإيرادات 

غرض ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي يحتسب عنها عائد فيما عدا تلك المبوبة ب

 .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. 

 عموالت إيرادات األتعاب وال  0ب/

  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 

تراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدي عندما يتم االعتراف سجالت هامشية خارج القوائم المالية، ويتم االع

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

 باعتبارها تعديال لمعدل العائد الفعلي.

 ي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند االعتراف األولي ويتم ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين الت

االعتراف بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عملية الترويج وعدم احتفاظ البنك بأي 

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

  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 

رية والخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني المعاملة المعنية، ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدا

، 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.
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 إيرادات توزيعات األرباح   1ب/

  توزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلهافي قائمة الدخل ب االعترافيتم. 

 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 رضعويتم بقائمة المركز المالي وأوراق حكومية أخرى 

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

  
 اضمحالل األصول المالية. د 

 0232 يوليو 3السياسة 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:

 . األصول المالية التي تمثل أدوات دين -

 المديونيات المستحقة. -

 عقود الضمانات المالية. -

 ارتباطات القروض وارتباطات ادوات الدين المشابهة. -

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

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

مستوى المحفظة لجميع االصول المالية لألفراد والمؤسسات يقوم البنك بتقييم محافظ ادوات الدين على أساس ربع سنوي على  -

المالية للمؤسسات المصنفة  باألصولوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعلي اساس دوري فيما يتعلق 

ابل على أساس ضمن قائمة المتابعة بهدف مراقبة خطر االئتمان المتعلق بها ، كما يتم هذا التقييم على مستوى الطرف المق

دوري، و يتم مراجعة ومراقبة المعايير المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في خطر االئتمان دوريا من قبل ادارة المخاطر 

 االئتمانية.

ة يقوم البنك في تاريخ القوائم المالية بتقدير مخصص خسائر االضمحالل لالداه المالية بقيمة مساوية للخسائر االئتمانية المتوقع -

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:

مرحلة اداه دين تم تحديدها على انها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ القوائم المالية )ادوات الدين بال (1

 االولي(.

أدوات مالية أخرى لم تكن المخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف األولى  (2

 )ادوات الدين بالمرحلة االولي(.

 

 ا يلي:االئتمانية المتوقعة، والتي يتم قياسها كم 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 

القيمة عند االخفاق مع االخذ في االعتبار الترجيح بمعدالت  اثني عشر شهرا مستقبلية مضروبة في الكلية لمدة

االسترداد المتوقعة عند حساب معدل الخسارة وذلك لكل مجموعة من ادوات الدين ذات المخاطر االئتمانية 

 انيةاالئتم الخسائر فإن الدفعات، 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

شهرا  أثني عشر خالل والمحتملة مالية ألداة السداد في التعثر أحداثعن  تنتج والتي مدار حياة االصل المتوقعة على

 .القوائم المالية تاريخ بعد
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 النقدي  العجز إلجمالي الحالية تقاس خسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالية بالمرحلة الثانية علي اساس القيمة

بتوقعات متوسط سيناريوهات مؤشرات االقتصاد المحسوب علي اساس معدالت احتماالت االخفاق التاريخية المعدلة 

حياة االصل المالي مضروبة في القيمة عند االخفاق مع االخذ في االعتبار الترجيح بمعدالت االسترداد  الكلية لمدة

 المتوقعة عند حساب معدل الخسارة وذلك لكل مجموعة من ادوات الدين ذات المخاطر االئتمانية المتشابهة.

 لألصل والقيمة  المبلغ الدفتري إجمالي بين األصول المالية المضمحلة ائتمانيا في تاريخ القوائم المالية تقاس بالفرق

 الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

دفقات النقدية في االعتبار معدالت االسترداد المتوقعة من القيمة الحالية للت األخذيقوم البنك عند حساب معدالت الخسارة  -

 النحو التالي:  علىالمتوقعة سواء من الضمانات النقدية والعينية او معدالت السداد التاريخية او المستقبلية المتوقعة وذلك 

  الديون المصنفة ضمن المرحلة االولي يتم االعتداد فقط بقيمة الضمانات النقدية وما في حكمها  ألدواتبالنسبة

شهور او  1التي يمكن تحويلها الي نقدية بسهولة في مدي زمني قصير ) األخرىدوات المالية المتمثلة في النقدية واال

 االئتمان.ي قيمتها نتيجة مخاطر فقل( وبدون ان يحدث تغير )خسارة( ا

  الضمانات طبقا  بأنواعالديون المصنفة ضمن كال من المرحلة الثانية او الثالثة يتم االعتداد فقط  ألدواتبالنسبة

بشأن تحديد الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين  02/5/0225قواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري في لل

المخصصات في حين يتم حساب قيمة تلك الضمانات طبقا لما وارد بقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك 

 .0222ديسمبر  37واسس االعتراف والقياس الصادرة عن البنك المركزي المصري في 

  علىالدين المحتفظ بها لدى البنوك التي تعمل خارج مصر، يتم تحديد معدالت احتماالت االخفاق  ألدواتبالنسبة 

اساس التصنيف االئتماني للمركز الرئيسي للبنك الذي يعمل خارج مصر وبما ال يزيد عن التصنيف االئتماني لدولة 

، ويحتسب معدل الخسارة بشأن مخاطر الدول المركزيصادرة عن البنك المركز الرئيسي ومع مراعاة التعليمات ال

 األقل.على  %25بواقع 

  المحتفظ بها لدي البنــــوك التي تعمل داخل مصر، يتم حساب معدالت احتماالت االخفاق الدين  ألدواتبالنسبــــة

وع البنوك المصرية بالخارج علي اساس تصنيف البنك من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الخارجية وتعامل فر

، ، كما تعامل فروع البنوك االجنبية التي تعمل داخل مصر معاملة المركز الرئيسي لهاالرئيسيمعاملة المركز 

 األقل.على  %25ويحتسب معدل الخسارة بواقع 

 ل المالية يتم خصم مخصص االضمحالل الخاص باألصول المالية المعترف بها بالمركز المالي من قيمة ذات االصو

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  علىلمتوقعة بالنسبة لعقود الضمانات المالية يقوم البنك بتقدير الخسارة االئتمانية ا

 سدادها لحامل الضمانة مخصوما منها اي مبالغ أخرى يتوقع البنك استردادها.

 من خالل األرباح والخسائراالستثمارات المالية  . هـ

رات فةي القيمةة العادلةة قاس أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين ووثائق االستثمار بالقيمةة العادلةة ويةتم االعتةراف بةالتغي يتم

 في قائمة االرباح والخسائر. 

 من خالل الدخل الشاملاالستثمارات المالية  .و 

يتم قاس أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين ووثائق االستثمار بالقيمةة العادلةة ويةتم االعتةراف بةالتغيرات فةي القيمةة العادلةة 

 في قائمة الدخل الشامل. 

 بالتكلفة المستهلكةة االستثمارات المالي.  ز

تسجل ضةمن هةذا البنةد بالتكلفةة المسةتهلكة وال تخضةع لمتطلبةات قيةاس القيمةة العادلةة بةل تخضةع لمتطلبةات قيةاس خسةائر  

 االئتمان المتوقعة.
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 الشركات التابعة والشقيقة  – ح

طبقا لطريقة التكلفة. ووفقاً لهذه الطريقة، تثبت  وتتم المحاسبة عن الشركات التابعة والشقيقة في هذه القوائم المالية المستقلة للبنك

االستثمارات بتكلفة االقتناء، وفي حالة حدوث تدهور في قيمتها العادلة عن القيمة الدفترية يتم تخفيض القيمة الدفترية به وذلك 

أخرى، وفى حالة حدوث بالنسبة لكل استثمار على حده، وتحميله على قائمة الدخل ببند خسائر اضمحالل استثمارات مالية 

ارتفاع الحق في القيمة العادلة يتم إضافته إلى ذات البند وذلك في حدود ما سبق تحميله على قوائم الدخل عن فترات مالية 

 وتثبت توزيعات األرباح في قائمة الدخل عند اعتماد توزيع هذه األرباح وثبوت حق البنك في تحصيلها. ،سابقة

 ية ومحاسبة التغطية . أدوات المشتقات المالط

يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة، ويتم إعادة قياسها الحقا بقيمتها العادلة. ويتم الحصول 

مثل نماذج  على القيمة العادلة من األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة، أو المعامالت السوقية الحديثة، أو أساليب التقييم

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.

 . األصول غير الملموسة ى

الحاسب االلي والرخص الخاصة بها وتظهر بالتكلفة التاريخية بعد خصم  تتمثل األصول غير الملموسة في تكلفة اقتناء برامج

ويتم استهالكها بطريقة القسط الثابت باستخدام معدالت استهالك بنسب تتراوح ومخصص خسائر االضمحالل مجمع االستهالك 

 .أو مدة الرخص للبرامج ايهما اقل % 322إلى  % 02من 

 . األصول الثابتة و اإلهالكك

األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك وخسائر االضمحالل. ويتم إهالك األصول الثابتة بطريقة تظهر 

 -القسط الثابت باستخدام معدالت إهالك مناسبة يتم تحديدها على أساس العمر اإلنتاجي المقدر لكل أصل: 

 0203 مارس  13 األصل

                                      % 0.5         مباني وإنشاءات

        %02إلى %32من        زة ومعـداتـأجه

 % 05إلى  %7.5من  أثاث 

 % 05إلى  02 %من  وسائل نقل وانتقال 

 % 05إلى  % 32.5من  نظم آلية متكاملة 

 %11.5إلى  %7.5 تجهيزات وتركيبات 

 ايهما أقل أو مدة االيجار %  30.5 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 

خ إطار نسبة االحتياطي اإللزامي واألرصدة لدى البنوك وكذا أرصدة أذون الخزانة( التي تستحق خالل ثالثة شهور من تاري

 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 ،سبة المصرية المصروفات على مدار سنوات خدمة العامل واالعتراف بها ضمن االلتزامات وفقا لمعايير المحا

 . 0222المركزي الصادرة في ديسمبر 

وتحسب االلتزامات الناشئة عن نظم المزايا المحددة التي اكتسبها العاملين في نهاية السنة المالية على أساس القيمة الحالية 

الئتمانية المقدرة والتي تنطوي على للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعرفة خبير إكتواري باستخدام طريقة الوحدة ا

 بعلوم السكان ومعدالت دوران العاملين وأسعار الفائدة ومستوى التضخم. افتراضات تتعلق

، ووفقا  بدولة اإلمارات العربية المتحدةبفروع الخليج مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل  يمنح بنك مصر العاملين به كما         

 .ين بالبنوك المعتمدة من البنك المركزي الفرنسيلالئحة العامل
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 . المخصصات األخرىن

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون هناك التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن 

 لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام.يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه االلتزامات، مع إمكانية إجراء تقدير قابل 

فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه للتسوية باألخذ في االعتبار هذه  متشابهةوعندما يكون هناك التزامات 

 المجموعة من االلتزامات.

 تشغيل أخرى. ويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منها كليا أو جزئيا ضمن بند إيرادات )مصروفات(

ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة من تاريخ الميزانية 

باستخدام معدل عائد مناسب لذات أجل سداد االلتزام الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود، وإذا كان األجل أقل من سنة تحسب القيمة 

 لاللتزام.المقدرة 

 . ضرائب الدخل س

الفترة كل من ضريبة الفترة المستحقة والضريبة المؤجلة، ويتم االعتراف بها بقائمة  او خسارة تتضمن ضريبة الدخل على ربح

الدخل باستثناء ضريبة الدخل على األرباح والخسائر غير المحققة المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية التي يتم إدراجها 

 قوق الملكية.ضمن ح

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.

لدفترية لألصول وااللتزامات طبقا لألسس المحاسبية ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة بين القيمة ا

وقيمتها طبقا لألسس الضريبية، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول 

 وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية. 

الضريبة المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في  ويتم االعتراف باألصول

المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل، ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه 

ه في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول المنفعة الضريبة المتوقعة خالل السنوات التالية، على أن

 الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيضه.

 ( إدارة المخاطـــــر الماليــــــة  1) 

قييم يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالي ويتم تحليل وت

وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة حيث يهدف البنك إلى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد وإلى 

تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك ويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة 

 صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى. ويتضمن خطر السوق خطر أسعار

وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه ولمراقبة المخاطر وااللتزام 

ة دورية لسياسات ونظم إدارة بالحدود من خالل أساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوالً بأول ويقوم البنك بمراجع

 المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة.

وتتم إدارة المخاطر عن طريق قطاع إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة ويقوم القطاع بتحديد وتقييم 

التعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك باإلضافة إلى ذلك فإن قطاع إدارة المخاطر يعد وتغطية المخاطر المالية ب

 مسئول عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.
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 إدارة رأس المــــــــال 

متطلبات الجهة الرقابية ) البنك المركزي المصري في يتم مراجعة مدى كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا ل

جمهورية مصر العربية ( دوريا بواسطة إدارة البنك، من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم 

 إعداد البيانات المطلوبة وتقديمها للبنك المركزي على أساس ربع سنوي .

 -ن يقوم البنك بما يلي: ويطلب البنك المركزي المصري أ

 مليون جنيه حدا ادني لرأس المال المصدر والمدفوع. 522االحتفاظ بمبلغ  -

االحتفاظ بنسبه بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد  -

 .%31.05عن 

مصر العربية لقواعد اإلشراف المنظمة لألعمال المصرفية في البلدان التي وتخضع فروع البنك التي تعمل خارج جمهورية 

 تعمل بها.

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

الموافقة على التعليمات الخاصة  0230سمبر دي 32وقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 . IIبالحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل 

 

في  عن القوائم المالية للمجموعة المصرفيةالجدول التالي مكونات رأس المال األساسي والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال  ويعرض

   IIوسنة المقارنة وفقا لقواعد البنك المركزي الصادرة في ضوء مقررات بازل  0203 مارس 13ية في الحالية المنته الفترةنهاية 

 القيمة باأللف جنيه  

2021-03-312020-06-30

رأس المــــال 

86,601,51087,906,121صافى الشريحه األولى

20,680,96218,482,983صافى الشريحه الثانيه

107,282,472106,389,104إجمالي رأس المال

717,616,838561,862,956إجمالي األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر

18.94%14.95%معيار كفاية رأس المال 

 ارنة .في سنة المق %2..9مقابل  %4.20الحالية  الفترةفي نهاية  عن القوائم المالية للمجموعة المصرفية الرافعة المالية وتبلغ نسبة 



القيمة باأللف جنيه

2020 يونيو 202130 مارس 31

قروض للبنوك( 4 )

3,211,6562,878,206قروض آلجـــــال 

(45,242)(61,584)مخصص خسائر االضمحالل: يخصم 

3,150,0722,832,964

قــروض وتسهيــالت للعمـــالء( 5 )

أفـــــــراد ومشروعات صغيرة

9,714,8717,453,202حسابات جارية مدينة

                   1,623,7911,119,048بطاقات ائتمان

64,712,42243,606,325قروض شخصية

24,964,60015,875,136قروض مباشرة

8,439,2627,374,728قروض عقارية

169,16864,925قروض أخرى

109,624,11475,493,364(1)إجمالي 

مؤسسات كبيرة ومتوسطة

59,567,83145,483,697حسابات جارية مدينة

241,398,119168,833,729قروض مباشرة

104,525,40055,855,044قروض مشتركة

639,201581,096قروض أخرى

406,130,551270,753,566(2)إجمالي

515,754,665346,246,930(2+1)إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء 

(10,134,664)(12,702,252)مخصص قروض وتسهيالت للعمالء: يخصم 

(365,062)(327,207)العوائد المجنبة : يخصم 

(355,087)(237,845)الخصم غير المكتسب: يخصم 

502,487,361335,392,117صافى القروض والتسهيالت للعمالء واألوراق التجارية المخصومة
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بنك مصر

ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

2021 مارس 31للفترة المالية المنتهية في 



مخصص اضمحالل القروض للعمالء

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

القيمة باأللف جنيه

 مجموعالقروض المنتظمةالقروض غير المنتظمةمجموعالقروض المنتظمةالقروض غير المنتظمة

5,494,3874,640,27710,134,6642,872,2062,715,7315,587,937رصيد المخصص فى أول السنة

2019/07/010001,187,8672,026,8493,214,716فروق تطبيق المعيار في 

1,460,598(20,606)3,644,075423,9564,068,0311,481,204السنة/ االضمحالل خالل الفترة  (رد) عبء 

188,2000188,200693,9870693,987متحصالت من قروض سبق إعدامها

فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص بالعمالت 

األجنبية
(87,352)(29,008)(116,360)(81,608)(81,697)(163,305)

(659,269)0(659,269)(1,572,283)0(1,572,283)المستخدم من المخصص خالل الفترة

7,667,0275,035,22512,702,2525,494,3874,640,27710,134,664رصيد المخصص فى آخر الفترة

تحليل مخصص خسائر اضمحالل قروض وتسهيالت لألفراد والمشروعات الصغيرة

حسابات جاريه 

مدينه
اإلجماليقروض أخرىقروض عقاريهقروض مباشرةقروض شخصيهبطاقات ائتمان

2021344,19822,743611,1441,090,175562,551169,1132,799,924,  مارس31

2020155,43822,665455,951383,300401,01563,0091,481,378,  يونيو30

تحليل مخصص خسائر اضمحالل قروض وتسهيالت  للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة

حسابات جاريه 

مدينه
اجمالى مؤسساتقروض اخرىقروض مشتركهقروض مباشره

20214,000,1861,473,5754,297,573130,9949,902,328,  مارس31

20203,314,7571,349,7753,894,40294,3528,653,286,  يونيو30

بنك مصر

ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

2021 مارس 31للفترة المالية المنتهية في 

البيـــــــان
2020 يونيو 202130 مارس 31
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البيان

أفــــــــــراد ومشروعات صغيرة

البيان

مؤسســـــات كبيرة ومتوسطة



القيمة باأللف جنيه

2020 يونيو 202130 مارس 31

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر( 6 )

                          124,563                              171,104اسهم شركات

171,104124,563

3,983,5563,846,957استثمارات مالية تدار بمعرفة الغير

4,154,6603,971,520اجمالى استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ( 7 )

11,076,8828,286,618أدوات حقوق الملكية 

488,720,020463,147,704أدوات دين

499,796,902471,434,322اجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

ودائــــع العمــــالء( 8 )

98,905,50075,529,517ودائـع تحت الطلب

137,669,444116,615,938ودائع ألجل وبإخطار

629,304,956532,284,989شــهادات إدخـار

191,043,601188,303,220ودائــع التوفيـــر

16,561,01715,079,387ودائــع أخـــرى

1,073,484,518927,813,051االجمالي

بنك مصر

ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

2021 مارس 31للفترة المالية المنتهية في 

أدوات حقوق الملكية 

اجمالى أدوات حقوق الملكية 
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( 9 )

القيمة باأللف جنيه

الرصـيد فيالرصـيد فيالمستحق خالل

2020 يونيو 202130 مارس 31العام

015,017,38213,695,193بعائد

%10.251,3339,77810,778

0400,0000بعائد

3,0805,3807,690%10برامج تمويلية- قروض الصندوق اجتماعي 

7.75%40,00040,000100,000

9.50%106,800213,100293,200

10.50%62,500234,375250,000

150,38759,254,38653,532,147بعائد

645,0006,577,57823,547,065بعائد

00968,304بعائد

81,751,97992,404,377

1,009,1001,888,409

80,742,87990,515,968

81,751,97992,404,377

( 10 )

628,404592,370

1,655,3801,537,702

3,7643,817

2,287,5482,133,889

بنك مصر

ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

2021 مارس 31للفترة المالية المنتهية في 

قروض قصيرة األجل من بنوك خارجية 

اإلجمالـــــــى

أرصدة متداولة

قروض طويلة األجل الشركة المصرية إلعادة التمويل

وديعة مساندة

قروض طويلة األجل من بنوك خارجية 

أرصدة غير متداولة

3بدايتى - قروض صندوق اجتماعى 

قــــروض أخـــــرى

 أخـــــرى         

البيـــــــــان

2بدايتى - قروض صندوق اجتماعى 

قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

1بدايتى - قروض صندوق اجتماعى 

قروض قصيرة األجل من بنوك محلية

اجمالي قروض أخرى
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اجمالي قروض أخرى

مخصص ضرائب و مطالبات قضائية

مخصص اإللتزامات العرضية و االرتباطات

ســعر العائد

مخصصـــات أخـــرى



( 11 )

2020 يونيو 202130 مارس 31

4,273,3553,672,406

949,066942,997

5,222,4214,615,403االجمالى

2020 يونيو 202130 مارس 31

769,500815,036

106,705405,017

876,2051,220,053االجمالى

( 12 )

 رأس المال المرخص به -أ

 رأس المال المصدر و المدفوع -ب

( 13 )

القيمة باأللف جنيه

2020 يونيو 202130 مارس 31

2,994,3572,994,357

2,229,9092,229,909

1,017,0141,017,014

6,833,7106,833,710

8,093,6037,371,173

1,778,6131,778,613

734,622816,517

37,982,61839,304,807

97,38697,386

348,466615,007

62,110,29863,058,493إجمالي اإلحتياطيـــــــــات

نصيب السهم في الربح14-

القيمة بااللف جنيه

الثالثة اشهر المنتهية في الثالثة اشهر المنتهية في التسعة اشهر المنتهية في التسعة اشهر المنتهية في 

2020 مارس 202131 مارس 202031 مارس 202131 مارس 31

        1,144,232       2,400,338       8,808,935        6,794,939صافي أرباح الفترة 

        3,000,000       3,000,000       3,000,000        3,000,000(2)المتوسط المرجح لألسهم العادية المصدرة 

                  0.38                 0.80                  2.94                  2.26(2:1)نصيب السهم في الربح 

إحتياطي قانونـــي 

إحتياطي عام 

إحتياطي راسمالي

التزامات مزايا التقاعد

التزامات مكافأة نهاية الخدمة

بنك مصر

ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

2021 مارس 31للفترة المالية المنتهية في 

مليون سهم مملوكة بالكامل للدوله بقيمة اسميه للسهم خمسة 3000 مليون جنيه مصري موزعا على15000بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 

.جنيهات مصريه

رأس المــــــال

 مليون جنية مصري بدال من 30000 تم زيادة راس المال المرخص به ليصبح 2015 مارس 22 بناءا على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 

 مليون جنيه مصري15000

اإلحتياطيـــــــــات

المزايا العالجية بعد التقاعد

:المبالغ المعترف بها فى قائمة الدخل 

التزامات المزايا العالجية بعد التقاعد

مكافأة نهاية الخدمة

.يحسب نصيب السهم من الربح بقسمة صافي األرباح الخاصة بمساهمى البنك على المتوسط المرجح لألسهم العادية خالل الفترة
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 أدوات دين من خالل الدخل الشاملECLإحتياطي 

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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