


 

      

  بنـــك مصـــر
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٣٠ يونيو ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٢٠٢١

             ١٣٦٬٥٧٨٬٥٦٠             ٢٢٤٬٦٩٩٬١٦٠عائد القروض واإليرادات المشابهة

              (٩٧٬٤٠٨٬٧١٠)            (١٥٣٬٦٨١٬٤٩٨)تكلفة الودائـــع والتكاليف المشابهة

              ٣٩٬١٦٩٬٨٥٠              ٧١٬٠١٧٬٦٦٢صافى الدخـل من العائـــــــد

                  ٧٬١٨٩٬٢٣٥                ١٤٬٧٥٥٬٦٨٤إيـــرادات األتعاب والعموالت

                    (٣٦١٬٩٠٦)                (١٬٢٠٧٬٠٧٠)مصروفات األتعاب والعموالت

                ٦٬٨٢٧٬٣٢٩              ١٣٬٥٤٨٬٦١٤صافي الدخـل من األتعـاب والعمـوالت

                     ٤٨٥٬٠٦٢                     ٧٦١٬٨٩٤توزيعـــات أربـــــــــــــاح

                     ٦٩٤٬٤٥٣                       ٨٥٬٥٦٩صافي دخل المتاجرة

                  ٢٬١٨٠٬٦٨٦                  ٤٬٦٦٧٬٤٠٨أرباح  استثمارات مالية

                (٣٬٠٩٢٬١١٥)              (١١٬١٦٧٬٦٧٧)رد االضمحالل عن خسائر اإلئتمان

              (١٧٬٤٩٥٬٣٥٤)              (٣٣٬١٧٨٬٤٩٥)المصروفات اإلدارية

                     ٣٦٣٬٩١٥                    (٨١١٬٥٦٧) إيرادات  تشغيــل أخــرى

                     ٢٦٥٬٨٤٦                  ١٬١٦٥٬٨٢٧النصيب في نتائج اعمال الشركات الشقيقة

              ٢٩٬٣٩٩٬٦٧٢              ٤٦٬٠٨٩٬٢٣٥الربح  قبل ضرائب الدخل

              (١٤٬٩٩٩٬٢٠٩)              (٢٢٬٧٣٠٬٠٤٨)مصروفات ضرائب الدخل

              ١٤٬٤٠٠٬٤٦٣              ٢٣٬٣٥٩٬١٨٧صافـــي أربــــاح الفترة / العام

                ١٤٬٣٨٣٬٢٩٢                ٢٢٬٤٤٩٬٢٣٤أصحاب حقوق ملكية الشركة األم

                       ١٧٬١٧١                     ٩٠٩٬٩٥٣الحقوق غير المسيطرة

١٤٬٤٠٠٬٤٦٣              ٢٣٬٣٥٩٬١٨٧              

بنك مصـــر
قائمـــــة الدخـــــــــل المجمعة

عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠٢١

القيمة باأللف جنيه 
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٣٠ يونيو ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٢٠٢١

٢٣٬٣٥٩٬١٨٧١٤٬٤٠٠٬٤٦٣صافـــي أربــــاح  الفترة / العام

بنود الدخل الشامل االخر

بنود ال يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

         (١٬٦٠٣٬٤٦١)(٤٧٦٬٣١١)صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

        (١٬٦٠٣٬٤٦١)(٤٧٦٬٣١١)اجمالي بنود ال يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

بنود يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

٥٬٤٥١٬٥١٩(٦٢٧٬٣٥٢)صافي التغير في القيمة العادلة الدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

٧٠٨٬٦١٢(٤٠٬٧١٣)صافي التغير في خسائر اضمحالل أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

(٣٩٢٬٤٧٢)(١٣٠٬٣٦٠)صافي التغير في فروق ترجمة القوائم المالية

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

٥٬٧٧٠٬٣٥٤(٧٩٨٬٤٢٥)اجمالي بنود يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

٢٢٬٠٨٤٬٤٥١١٨٬٥٦٧٬٣٥٦صافي أرباح الدخل الشامل عن الفترة / العام

بنك مصـــر

قائمـــــة الدخـــــــــل الشامل المجمعة

عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

القيمة باأللف جنيه 
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القيمة باأللف جنيه

 إحتياطى تدعيمي إحتياطي مخاطر بنكية إحتياطي خاص إحتياطي القيمة العادلة إحتياطي إستحواذ إحتياطي رأسمالي إحتياطي عام إحتياطي قانوني رأس المال المدفوع رقم االيضاح
 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
IFRS احتياطي المخاطر العام احتياطي مخاطر معيار ٩ 

 احتياطي مخاطر عمليات 
التاجير التمويلي والتمويل 

االستهالكي

 صافي األرباح المحتجزة 
وربح العام

اإلجمالي حقوق األقلية

                 ٧١٬١٨٢٬٥٩٢           ٥٨٦٬٨٧٨          ١٬٤٢١٬٠٩١                     -                ٦٨٬٤٨١                   ٢٬٩٠٥٬٦٥٠     ١٨٢٬٧٢٤        (٢٬٦٩٥)                  ٢٬٥٤٩٬٢٥٧                    ٢٣٬٦٠٦٬٦٤٦         ٥٬٦٣٢٬٣٤٣             ٣٬٣٧١٬٧٠٣        ٨٬٠٤٥             ٨٬٥٤٦٬٣٢٩                   -        ٢٬٠٦٨٬٤٥٣  ١٬٩١٣٬٥٢٤        ٣٬٣٢٤٬١٦٣          ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠األرصدة في ٢٠١٩/٠٧/٠١

                        ١٠٬٨٢٥                   -               ١٠٬٨٢٥                     -                      -                              -             -             -                             -                                 -                    -                        -            -                        -                   -                   -             -                   -                       -أثر تغير السياسات المحاسبية

                  (٤٬٢١٠٬٥١١)                   -             ٧٧٦٬٣٦٢                     -          (٥٬٨٨٩٬٤١١)                              -     ٩٠٢٬٥٣٨             -                             -                                 -                    -                        -            -                   -                   -              -                   -                       -فروق تطبيق معيار ٩

                  (٣٬٨٧٨٬٩٧٥)                   -        (٣٬٨٧٨٬٩٧٥)                     -                      -                              -             -             -                             -                                 -                    -                        -            -                        -                   -                   -             -                   -                       -توزيعات أرباح

                            (٦١٧)                   -        (٦٬٢٠٩٬٢٦٠)                     -                      -                              -             -             -                             -                                 -         ٢٬٢٢٣٬٠٤٠             ٢٬١٨٢٬٤٩٢            -                        -                   -             ٨٩٬٢٣٦      ٦١٥٬٣٢٧        ١٬٠٩٨٬٥٤٨                       -المحول إلى اإلحتياطيات

                              -                   -                     -                     -           ٥٬٩٨٦٬٧٩٧                  (٢٬٩٠٥٬٦٥٠)             -             -                             -                                 -                    -            (٣٬٠٧٤٬٢٢٠)       (٦٬٩٢٧)                        -                   -                   -             -                   -                       -تحويالت

صافي التغير في االستثمارات المالية من خالل الدخل 
الشامل

-                       -                   -             -                   -                   ٣٬٨٤٨٬٠٥٨                   -                     -                     -                      -                              -             -             -                             -                                 -                    -                        -            -             ٣٬٨٤٨٬٠٥٨                   

                     (١٩٣٬٩٢٦)                   -                     -                     -                      -                              -    (١٩٣٬٩٢٦)             -                             -                                 -                    -                        -            -                        -                   -                   -             -                   -                       -التغير في اضمحالل أدوات دين من خالل الدخل الشامل

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

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

                     (٣٩٢٬٤٧٢)                   -                     -                     -                      -                              -             -             -                   (٣٩٢٬٤٧٢)                                 -                    -                        -            -                        -                   -                   -             -                   -                       -فروق ترجمة عمالت أجنبية

التغير في القيمة األسمية عن القيمة الحالية للوديعة 
المساندة

-                       -                   -             -                   -                   -                        -            -                        -                    ١٦٬٩٥٨٬٧٤٤                   -                     -                     -                      -                              -             -             -                             -                    ١٦٬٩٥٨٬٧٤٤                 

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

                 ١٤٬٤٠٠٬٤٦٣             ١٧٬١٧١        ١٤٬٣٨٣٬٢٩٢                     -                      -                              -             -             -                             -                                 -                    -                        -            -                        -                   -                   -             -                   -                       -صافي أرباح العام

                       (٦٧٬٨٩٥)           (٦٧٬٨٩٥)                     -                     -                      -                              -             -             -                             -                                 -                    -                        -            -                        -                   -                   -             -                   -                       -التغير في حقوق األقلية

                 ٩٨٬١٦٥٬١٨٤           ٥٣٦٬١٥٤          ٧٬٠٠٩٬٥٣٨                     -              ١٦٥٬٨٦٧                              -     ٨٩١٬٣٣٦             -                  ٢٬١٥٦٬٧٨٥                    ٤٠٬٥٦٥٬٣٩٠         ٧٬٨٥٥٬٣٨٣             ٢٬٤٧٩٬٩٧٥        ١٬١١٨           ١٢٬٣٩٤٬٣٨٧                   -        ٢٬١٥٧٬٦٨٩  ٢٬٥٢٨٬٨٥١        ٤٬٤٢٢٬٧١١          ١٣٬١٤١٥٬٠٠٠٬٠٠٠األرصدة في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

                 ٩٨٬١٦٥٬١٨٤           ٥٣٦٬١٥٤          ٧٬٠٠٩٬٥٣٨                     -              ١٦٥٬٨٦٧                              -     ٨٩١٬٣٣٦             -                  ٢٬١٥٦٬٧٨٥                    ٤٠٬٥٦٥٬٣٩٠         ٧٬٨٥٥٬٣٨٣             ٢٬٤٧٩٬٩٧٥        ١٬١١٨           ١٢٬٣٩٤٬٣٨٧                   -        ٢٬١٥٧٬٦٨٩  ٢٬٥٢٨٬٨٥١        ٤٬٤٢٢٬٧١١          ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠األرصدة في ٢٠٢٠/٠٧/٠١

(١٦٧ ٣٩٦ ٤)                     -         (٤٬٣٩٦٬١٦٧)                        -                         -                                  -               -               -                                -                                     -                       -                           -              -                            -                      -                      -               -                      -                          -توزيعات أرباح

-                     -         (٨٬٤٢٣٬٦٣٨)                 ٢١٬٠٧٣                 (٣١٬٣٠٤)                                  -               -               -                                -                                     -          ٥٬٥٧٥٬٤٦٨                  ٣١٢٬٨١٩             ٣٢٤                            -                      -               ٩٤٬٠٥٦   ١٬١٣٧٬٨١٧         ١٬٣١٣٬٣٨٥                          -المحول إلى اإلحتياطيات                             

صافي التغير في االستثمارات المالية من خالل الدخل 
الشامل

-                          -                      -               -                      -                      (١٬١٠٣٬٦٦٣)              -              -                           -                       -                                     -                                -               -               -                                  -                         -                        -                       -                     (٦٦٣ ١٠٣ ١)

(٧١٣ ٤٠ )                     -                       -                        -                         -                                  -       (٤٠٬٧١٣)               -                                 -                                     -                       -                           -              -                            -                      -                      -               -                      -                          -التغير في اضمحالل أدوات دين من خالل الدخل الشامل

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

-                          -                      -               -                      -                      -                            -              -                           -                       -                                     -                                -               -               -                                  -                         -                        ٥٦٠ ٠٦٣ ١                     -           ١٬٠٦٣٬٥٦٠

(٣٦٠ ١٣٠ )                     -                       -                        -                         -                                  -               -               -                      (١٣٠٬٣٦٠)                                     -                       -                           -              -                            -                      -                      -               -                      -                          -فروق ترجمة عمالت أجنبية

التغير في القيمة األسمية عن القيمة الحالية للوديعة 
المساندة

-                          -                      -               -                      -                      -                            -              -                           -                       ٨٤٧ ٦١٧ ١٧                     -                       -                        -                         -                                  -               -               -                                -                      ١٧٬٦١٧٬٨٤٧

٠٠٠ ٨٥٠                      -                       -                        -                ٨٥٠٬٠٠٠                                  -               -               -                                -                                     -                       -                           -              -                            -                      -                      -               -                      -                          -التغير في احتياطي المخاطر العام

(٢٣٤ ١٨٠ )                     -                       -                        -                         -                                  -               -               -                                -                                     -                       -                           -              -                            -           (١٨٠٬٢٣٤)                      -               -                      -                          -إحتياطي تجميع األعمال

١٨٧ ٣٥٩ ٢٣            ٩٠٩٬٩٥٣         ٢٢٬٤٤٩٬٢٣٤                        -                         -                                  -               -               -                                -                                     -                       -                           -              -                            -                      -                      -               -                      -                          -صافي أرباح الفترة

٩٦٦ ٩٠٧             ٩٠٧٬٩٦٦                       -                        -                         -                                  -               -               -                                -                                     -                       -                           -              -                            -                      -                      -               -                      -                          -التغير في حقوق األقلية

               ١٣٦٬١١٢٬٦٠٧        ٢٬٣٥٤٬٠٧٣        ١٧٬٧٠٢٬٥٢٧               ٢١٬٠٧٣              ٩٨٤٬٥٦٣                              -     ٨٥٠٬٦٢٣             -                  ٢٬٠٢٦٬٤٢٥                    ٥٨٬١٨٣٬٢٣٧       ١٣٬٤٣٠٬٨٥١             ٢٬٧٩٢٬٧٩٤        ١٬٤٤٢           ١١٬٢٩٠٬٧٢٤          (١٨٠٬٢٣٤)        ٢٬٢٥١٬٧٤٥  ٣٬٦٦٦٬٦٦٨        ٥٬٧٣٦٬٠٩٦          ١٣٬١٤١٥٬٠٠٠٬٠٠٠األرصدة في ٢٠٢١/١٢/٣١

بنـــك مصــــر

قائمة التغير فى حقوق الملكية المجمعة

عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
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٣٠ يونيو ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٢٠٢١

٨٦٬٥٩٣٬٨٧٩٢٠٥٬٩٣٧٬٥٦٢

(١٠٠٬٨٢٢٬٢١٨)(١٥٤٬٩٣٠٬١٩٩)

٦١٬٣٥٧٬١١٦٣٦٬٦٧٦٬١٩٢

٤٧٬١٢٨٬٧٧٧٨٧٬٦٨٣٬٥٥٥

٣٥٤٬٢٧٥٬٦٧٠٢٦٦٬٥٩٢٬١١٥

٤٠١٬٤٠٤٬٤٤٧٣٥٤٬٢٧٥٬٦٧٠

٦١٬٧٨٩٬٥١٦

٢٧٧٬٦٥٣٬٧٦٣

١٧٩٬٦٣٧٬٣٨٧

(٥٠٬١٨٧٬١٤٧)(٤٩٬١٣٥٬٨٧٠)

(٢٨٬٧٣٤٬٣٧٨)

(٨٦٬٩٣٤٬٧٤٨)

٤٠١٬٤٠٤٬٤٤٧٣٥٤٬٢٧٥٬٦٧٠

أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :-

نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية 

أرصدة لدى البنوك 

أذون الخزانة 

أرصدة لدى البنوك المركزية فى إطار نسبة اإلحتياطي اإللزامي 

بنــك مصــــر

ملخص قائمـة التدفقــات النقديــة المجمعة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

القيمة باأللف جنيه

صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل    (١)                                          

رصيد النقدية وما في حكمها فى آخر الفترة / السنة

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

صافي التدفقات النقدية  الناتجة من أنشطة التمويل  (٣)

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

رصيد النقدية وما في حكمها فى أول الفترة / السنة

أذون الخزانة ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

النقدية وما في حكمها
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  بنك مصرمجموعة       
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  المجمعة اإليضاحات المتممة للقوائم الماليةملخص   

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في المنتهية للفترةئم المالية المستخرجة من القوا

  ةـــات عامـــمعلوم) ١(

ر ( -  ك مص س بن ريةتأس اهمة مص ركة مس اريخ ش ارى بت ك تج ل  ٣) كبن ز  ١٩٢٠ابري ع المرك ة ويق ر العربي ة مص ي جمهوري ف
  شارع محمد فريد بالقاهرة. ١٥١الرئيسي للبنك في 

الل  ن خ المية م يرفة اإلس دمات الص ى خ افة إل تثمار باإلض رفية واالس ة المص ات والتجزئ دمات المؤسس ك خ دم البن ا  ٧٧٣يق فرع
ة و ر العربي ة مص ي جمهوري رفية ف دة مص ة  ٥ووح اريس بالجمهوري ة ب رع بمدين دة وف ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول روع ف ف

ب  ية ومكات ك الفرنس ف البن وار ويوظ وت ديف ا وك ة وإيطالي ا الجنوبي ين وكوري يا والص ي روس ل ف اريخ  ٢٠٦٥٨تمثي ي ت ا ف موظف
  المركز المالي.

ك في  -  وبر  ١١وافقت الجمعية العامة للبن ادة ( ٢٠٢٠أكت ديل الم ى تع ديل السنة ٢٥عل م تع ا ت ي بموجبه ن النظام األساسي والت ) م
م المالية للبنك لتبدأ من اول يناير  ك المركزي المصري رق انون البن ام ق اً ألحك لسنة  ١٩٤وتنتهى في اخر ديسمبر من كل سنة ، وفق

اير ٢٠٢٠ ن اول ين دأ م ك ب و  ٢٠٢٢، وذل ن اول يولي رة م ون الفت ى ان تك ى  ٢٠٢٠عل مبر  ٣١وحت ة  ٢٠٢١ديس رة انتقالي ي فت ه
و ممتدة لمدة ثمانية عشر شهراً  ،لذا تم اعداد هذه القوائم المالية  ن أول يولي دأ م ي تب رة الت ى  ٢٠٢٠عن الفت  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١وحت

و  دأ من اول يولي ي كانت تب ك والت ة للبن ة العام ل الجمعي  ٢٠١٩والتي تمثل ثمانية عشر شهراً مقارنة بأخر قوائم مالية معتمدة من قب
ام ال نإوالتي تمثل اثنى عشر شهراً وبناًء على ذلك ف ٢٠٢٠يونيو  ٣٠وتنتهى في  رة ارق ذه الفت ة عن ه القوائم المالي واردة ب ة ال مقارن

 المالية المشار اليها غير قابلة للمقارنة على وجه االطالق.
ى  -  اد عل ة باالعتم ة المجمع وائم المالي داد الق م اع ة ت وائم المالي ة الق دة للشركات التابع يالمعتم وائم  ٢٠٢١ديسمبر ٣١ ف تثناء الق باس

ك ن ان وذل ر المالية لبنك مصر لبن د المق ية لبل ةظرا لألحداث االقتصادية والسياس ة  (جمهوري وائم مالي ى ق ذر الحصول عل ان) تع لبن
ي ، مدققة زل والنسيج ف ة للغ ة لشركة مصر العامري ذر الحصول  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما تم االعتماد على قوائم مالي ث تع ك حي وذل

د المراجعة  ت قي ا مازال ع شركة مصر،على القوائم المالية المدققة حيث انه دم تجمي ت تحت  فضال عن ع ا كان ث انه اكستريور حي
دد  النظر في قرار التصفية وهي غير مؤثرة في القوائم المجمعة مؤخرا إعادةالتصفية، وتم  ى ع ع، باإلضافة ال ت  ارب شركات الزال

  .ائج االعمال المجمعةوال يوجد لها حالة مالية ولم يتم تجميعها وغير مؤثرة على المركز المالي ونت التأسيستحت 
  .٢٠٢٢يونيو  ٢٠تم اعتماد هذه القوائم من قبل مجلس إدارة مصرفنا في 

 كما يلي: ٣١/١٢/٢٠٢١والجدول التالي يوضح نسبة البنك في الشركات التابعة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في 

  
  

 نسبة الملكية المباشرة % البنك / الشركة
 نسبة الملكية الغير مباشرة

% 
 أخر قوائم مالية مستخدمة اجمالي نسبة الملكية %

 ٣١/١٢/٢٠٢١ ١٠٠٫٠٠ ٢٢٫٥  ٧٧٫٥  بنك القاهرة
 ٣١/١٢/٢٠٢١  ٩٦٫٠١  -  ٩٦٫٠١  بنك مصر لبنان

 ٣١/١٢/٢٠٢١ ٨٤٫٧٥ ١٠٫٠٠  ٧٤٫٧٥  بنك مصر أوروبا
 ٣١/١٢/٢٠٢١ ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠    -  بنك القاهرة أوغندا

 ٣١/١٢/٢٠٢١ ٩٩٫٩٩ ٠٫٠٠٠٠٦٩  ٩٩٫٩٩  ماراتشركة مصر كابيتال لالستث
 ٣١/١٢/٢٠٢١ ٩٩٫٠٩ -  ٩٩٫٠٩  شركة مصر للصرافة

 ٣١/١٢/٢٠٢١ ٦٦٫٦٧ ٣٣٫٣٣  ٣٣٫٣٤  شركة النيل القابضة للتنمية واالستثمار
 ٣١/١٢/٢٠٢١ ١٠٠ ٩٩٫٩٩ ٠٫٠١ شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات

 ٣١/١٢/٢٠٢١  ٩٥٫٨٨ -  ٩٥٫٨٨ صائرشركة الصعيد لصناعة المركزات والع
   ٣٠/٠٩/٢٠٢١ ٩٩٫٩٩ -  ٩٩٫٩٩  شركة مصر العامرية للغزل والنسيج

 ٣١/١٢/٢٠٢١ ٩١٫٢٠ -  ٩١٫٢٠  شركة مصر لالستثمار
 ٣١/١٢/٢٠٢١ ٩٩٫٩٩ - ٩٩٫٩٩  شركة مصر العامرية لالستثمار العقاري

 ٣١/١٢/٢٠٢١ ٩٩٫٩٣ -  ٩٩٫٩٣  شركة مصر ابو ظبى لالستثمارات العقارية
 ٣١/١٢/٢٠٢١ ٩٨٫٠٠ ٩٨٫٠٠    -  شركة كايرو للتأجير التمويلي
 ٣١/١٢/٢٠٢١ ٥١٫٠٠ ٧٫٥٦  ٤٣٫٤٤  شركة بي أم للتأجير التمويلي

 ٣١/١٢/٢٠٢١ ٩١٫٧٣ -  ٩١٫٧٣  شركة العدنان لالستثمار السياحي
 ٣١/١٢/٢٠٢١ ٩٩٫٩٨ ١٫٥٨  ٩٨٫٤٠  شركة قارون للفنادق والسياحة

 - ٩٨٫٤٦ -  ٩٨٫٤٦  ادكو للنقل البحريشركة مصر 
 - ١٠٠٫٠٠ -  ١٠٠٫٠٠  شركة مصر كايمان للتمويل

   ٣١/١٢/٢٠٢١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٥  ٩٩٫٥٠  شركة مصر لالبتكار الرقمي
 - ٩٩٫٩٨ ٠٫٠٢  ٩٩٫٩٦  شركة صندوق الرياضة المصري
   ٣١/١٢/٢٠٢١ ٩٠٫٠٠ -  ٩٠٫٠٠ مجموعة سي آي كابيتال القابضة

   ٣١/١٢/٢٠٢١ ١٠٠٫٠٠ ٦٠٫٠٠  ٤٠٫٠٠ كابيتال هيلث كير شركة ام سي آي
 - ٧٢٫٩٠ -  ٧٢٫٩٠ شركة مصر إلدارة االستثمارات العقارية

 - ٩٩٫٩٩ -  ٩٩٫٩٩ صندوق مصر العقاري
 - ٩٩٫٩٩ ٩٩٫٩٩  - شركة المدفوعات الرقمية وااللكترونية

  -  ٨٠٫٢٤  -  ٨٠٫٢٤ شركة مصر اكستريور لالستثمارات
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  بعض المعلومات عن الشركات التابعة لمجموعة بنك مصروفيما يلي عرض ل

  بنــــك القاهـــرة 

ش الدكتور  ٦يقع المركز الرئيسي للبنك في و ١٧/٥/١٩٥٢) كبنك تجارى بتاريخ شركة مساهمة مصريةتأسس بنك القاهرة (
  مدينة نصر خلف الجهاز المركزي للمحاسبات. - مصطفى أبو زهرة 

جنيه  مليار ٥٫٢٥ بمبلغ المصدر البنك مال رأس وحدد مصري،جنيه  مليار ١٠ بمبلغ به المرخص البنك مال رأس حدد
 :التالي النحو على البنك مساهمي وأصبح هيكل سهم ألف ١٬٣١٢٬٥٠٠ على مصري موزعا

  سهم. ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٨بنك مصر 
  سهم. ٥٦٢٬٤٩٩٬٩٨٥شركة مصر كابيتال 

  .أسهم ٧شركة مصر ابو ظبي لالستثمارات العقارية 
     ٤٫٧٥بمبلغ  المصدر البنك مال زيادة رأس على القاهرة لبنك العادية غير العامة الجمعية وافقت ١١/٠٧/٢٠٢١بتاريخ 

مليون سهم بقيمة  ٥موزعا على  مصريجنيه  مليار ١٠ إلى مصريجنيه  مليار ٥٫٢٥من  مصري ليرتفعجنيه  مليار
 .%٧٧٫٥إلى  %٥٧٫١ل حيث زادت نسبة مساهمته من مصري، قام بالزيادة بنك مصر بالكامجنيه  ٢اسمية 

 
 بنــــك مصـــر لبنــان 

نشطة المصرفية للشركات واألفراد ويقع مقر المركز ، يمارس المصرف األ١٩٢٩في عام  تأسس بنك مصر لبنان ش.م.ل.
  الرئيسي في شارع المصارف في الوسط التجاري لمدينة بيروت، مبنى بنك مصر لبنان.

ليرة لبنانية للسهم الواحد  ١٬٥٠٠سهما عاديا بقيمة اسمية  مليون ٨٠مليون ليرة يتكون من  ١٢٠٬٠٠٠مال يبلغ رأس ال
  مكتتب به ومدفوع بالكامل.

  

 بنــــك مصـــر أوروبــا  

وتتركز أعمال البنك من خالل مركزه الرئيسي  ،١٩٩٢تأسس بنك مصر أوروبا شركة ذات مسئولية محدودة في عام 
  مليون يورو. ٦٠ المصدر والمدفوع فورت ويبلغ راس المالبمدينة فرانك

 

 بنك القاهرة أوغندا 

البنك االنشطة  يمارسوأوغندا. يقع المركز الرئيسي للبنك في كمباال دولة تأسس البنك كشركة مساهمة مسجله في 
 المصرفية التجارية للشركات واألفراد.

مليون شلن أوغندي للسهم  ٥بقيمة اسمية  سهما عاديا ١١٬٨٦٦ مليار شلن أوغندي يتكون من ٥٩٫٣٣يبلغ رأس المال 
  الواحد مكتتب به ومدفوع بالكامل من خالل بنك القاهرة.

  

 كابيتال شركة مصر  

 ٢٠٢٠مارس  ١٩وبتاريخ  ٢٠١٠في شهر سبتمبر مصرية" مساهمة "شركة تأسست شركة مصر المالية لالستثمارات 
  .ير اسم الشركة ليصبح شركة مصر كابيتالقررت الجمعية العامة غير العادية تغي

مصري وقد بلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند بدء جنيه مليار  ٥حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 
  مصري.جنيه  ١٠٠مليون سهم القيمة األسمية لكل سهم  ١٥مصري موزعا على جنيه مليار  ١٫٥النشاط مبلغ 

تمت الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع  ٢٠١٤أغسطس  ٢٧ة المنعقد بتاريخ بناء على قرار مجلس اإلدار
  مليون سهم. ٤٢مصري موزعا على جنيه مليار  ٤٫٢ليصبح 
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 شركـــة مصـــر للصرافـــة 

بغرض شراء أوراق النقد األجنبي  ذلكو ١٩٩١مايو  ٤في  مصرية"مساهمة "شركة تأسست شركة مصر للصرافة  
  لبنكنوت) وبيعها.(ا

مصري ورأس المال المصدر والمكتتب فيه والمدفوع بالكامل مبلغ جنيه مليون  ١١٠بلغ رأس المال المرخص به مبلغ 
  .مصريجنيه  ١٠مليون سهم القيمة االسمية للسهم  ١٠ مصري موزع عليجنيه مليون  ١٠٠

  

  شركـــة النيـــل القابضــة للتنمية واالستثمار 

المنتزه  –شارع نهرو  ١٠ويقع مقر الشركة في مصرية" مساهمة "شركة لنيل القابضة للتنمية واالستثمار تأسست شركة ا
  القاهرة. –مصر الجديدة  –

 ١٫٥مصري لعدد جنيه مليون  ١٥٠مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع  ١٫٥بلغ رأس المال المرخص به مبلغ 
  للسهم الواحد. مصريجنيه  ١٠٠ أسمية مليون سهم بقيمة

  

  شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات 

قررت الجمعية  ٢٠٢٠مارس  ١٥ وبتاريخمصرية" مساهمة "شركة تأسست شركة مصر المالية للوساطة في السندات 
  العامة غير العادية تعديل أسم الشركة ليصبح مصر كابيتال للوساطة في السندات.

طة والسمسرة في السندات والمتعاملون الرئيسيون وتلقي االكتتاب في وثائق يتمثل غرض الشركة في التعامل والوسا
  صناديق االستثمار وإصدار واسترداد الوثائق.

جنيه مليون  ١٠مصري ورأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ جنيه مليون  ١٠٠حدد رأس المال المرخص به مبلغ 
 مصري من خالل شركة مصر كابيتال.جنيه  ١٠٠ل سهم ألف سهم، القيمة االسمية لك ١٠٠مصري موزعا على عدد 

  

  بي ام للتأجير التمويلي 

جنيه مليون  ٥٠٠س المال المرخص به بمبلغ أحدد ر. مصرية"مساهمة "شركة تأسست شركة بي ام للتأجير التمويلي 
مصري جنيه  ١٠٠سهم بقيمة  مليون ٤٫١مصري موزعا على جنيه مليون  ٤١٠مصري وبلغ رأس المال المصدر مبلغ 

  للسهم.
  

 كايرو للتأجير التمويلي 

جنيه مليون  ٥٠٠حدد رأس المال المرخص به بمبلغ  .مصرية"مساهمة "شركة تأسست شركة كايرو للتأجير التمويلي 
جنيه ألف سهم بقيمة أسمية ألف  ٢٥٠مصري موزعا على جنيه مليون  ٢٥٠مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 

  .مصري للسهم
 

   ــة مصـــر لالستثمار شركـ  

وقد وافقت الجمعية العامة .بغرض إقامة برج بنك مصر وادارته مصرية" مساهمة "شركة تأسست شركة مصر لالستثمار 
) من ٣وتعديل المادة ( ١٩٨١لسنة  ١٥٩غير العادية للشركة على تحويل الشركة الى العمل تحت مظلة القانون رقم 

نشطة جديدة وهي شراء األراضي وتقسيمها وبيعها وتسويقها وإنشاء مباني ادارية النظام األساسي للشركة بإضافة أ
وخدمية وسكنية وتسويقها وإدارة وصيانة العقارات والمنشآت التجارية والمدنية والصناعية ومزاولة نشاط المقاوالت. حدد 

مصري موزعة على عدد جنيه  مليون ١٫١لشركة مصر لالستثمار والمصدر والمدفوع بمبلغ  رأس المال المرخص به
  .مصريجنيه  ١٠٠سهم قيمة كل سهم  ١١٬٠٠٠
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   شركـــة مصـــر العامرية للغزل والنسيــج  

بغرض صناعة  ١٩٨٣سنة مارس  ٢٦مصرية" بتاريخ مساهمة تأسست شركة مصر العامرية للغزل والنسيج "شركة 
في الداخل. حدد رأس المال المرخص به  وتسويقها شاتوالمفروالجاهزة  والمالبس والتجهيز والصباغة والنسيجالغزل 

مصري موزع على جنيه  ٩١٦٬١٣٧٬٥٨٠مصري وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ جنيه بمبلغ مليار 
  سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات. ٩١٬٦١٣٬٧٥٨

  

 شركـــة مصـــر العامرية لالستثمار العقاري  

راضي الفضاء غير المستغلة بغرض شراء األمصرية" مساهمة "شركة ستثمار العقاري تأسست شركة مصر العامرية لال
وتنميتها وعمل البنية االساسية لتلك االراضي وكل ما يلزم لتكون جاهزة للبناء عليها واالتجار في تلك االراضي وإنشاء 

 ٢٤٧٫٥المال المصدر والمدفوع مصري ورأس جنيه مليون  ٣٠٠حدد رأس المال المرخص به مساكن اقتصادية للشباب. 
  مليون سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات. ٢٤٫٧٥موزع على مصري جنيه مليون 

  

 شركـــة مصـــر أبو ظبي لالستثمارات العقارية  

وذلك بغرض انشاء  ١٩٧٥ديسمبر  ٥في مصرية" مساهمة "شركة تأسست شركة مصر ابوظبي لالستثمارات العقارية 
 ١٥٫٥رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ وقدره  وبلغ عات السياحية والسكنية والمكتبية والتجارية.وإدارة واستغالل المجم

  إسترليني.جنيه مليون 
  

 شركة العدنان لالستثمار السياحي 

 –أ عمارات العبور  ٢٤الرئيسي للشركة الكائن في  والمركزمصرية" مساهمة "شركة شركة العدنان لالستثمار السياحي  
  مدينة نصر.  –لم صالح سا

  .جنيه ١٠٠٠سهم عادي نقدي بقيمة  ٤٧٩٬٨٨٣ موزعا على مصريجنيه  مليون ٤٧٩٫٨٨٣ رأس المال المصدر للشركةدد ح

  

  شركة قارون للفنادق والسياحة 

مصري جنيه مليون  ٢٥رأس المال المرخص به  ويبلغمصرية" مساهمة "شركة تأسست شركة قارون للفنادق والسياحة 
ألف سهم، قيمة السهم االسمية  ٢٠٠مصري مقسمة الي جنيه مليون  ٢٠المال المصدر والمدفوع بمبلغ وحدد رأس 

  مصري.جنيه  ١٠٠
  

 شركة الصعيد لصناعة المركزات والعصائر 

  ٢٠١١يوليو  ١٩بتاريخ مصرية" مساهمة "شركة تأسست شركة الصعيد لصناعة المركزات والعصائر 
حدد رأس مال الشركة  مدينة السادس من أكتوبر. – ١١الحي  – ١٠شقه  –ور الرابع الد ١٧يقع مقر الشركة في عمارة 

  .مصريجنيه مليون  85مصري ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل مبلغ جنيه مليون  ٤٥٠المرخص به مبلغ 
 

 شركة سي أي كابيتال القابضة لالستثمارات المالية 

تحت اسم سي أي كابيتال القابضة مصرية" مساهمة "شركة الستثمارات المالية تأسست شركة سي أي كابيتال القابضة ل
 –أكتوبر  ٦الشيخ زايد  –يوليو  ٢٦امتداد محور  – ٤٠يقع مقر الشركة في مجمع جاليريا  ٢٠٠٥أبريل  ٩بتاريخ 
  جمهورية مصر العربية. –الجيزة 

و بلغ رأس المال المصدر و المدفوع للشركة قيمة مليار جنيها مصريا،  ٢حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ  - 
 مليار جنيه بقيمة أسمية جنيه مصري للسهم الواحد
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 من أسهم رأسمال شركة سي أي كابيتال القابضة %٩٠قام بنك مصر باستكمال ملكية نسبة  ٢٠٢١مارس  ١٦بتاريخ  - 
 مصري للسهم الواحد.جنيه  ٤٫٧لالستثمارات المالية عن طريق تقديم سعر شراء اجباري بسعر نقدي يبلغ 

 شركة سي آي كابيتال القابضة لالستثمارات الحصص التالية في الشركات التابعة لها: وتمتلك

  ٩٨٫٩٦شركة التجاري الدولي للسمسرة في األوراق المالية بنسبة% 
  ٩٩٫٥٣شركة سي آي أستس مانجمنت% 

  ٩٩٫٥٧المالية بنسبة االكتتابات في األوراق  وتغطيةشركة سي آي كابيتال لترويج% 

  ٩٩٫٩٧شركة دايناميك للتداول في األوراق المالية بنسبة% 
  ٨٧٫٤٠شركة كوربليس للتأجير التمويلي مصر بنسبة% 

  (ريفي) ٧٩٫٩٩شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر% 

  ٩٨٫٨٠شركة سي آي للتمويل االستهالكي (سهولة) بنسبة% 
  شركةEGY EDU INVEST  ١٠٠بنسبة% 

 ٦٠كة أم سي آي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية بنسبة شر% 
 

 شركة مصر لالبتكار الرقمي 

كشركة مسؤولة عن  ٢٠٢٠في عام  ١٩٨١لسنة  ١٥٩تأسست شركة مصر لالبتكار الرقمي طبقا ألحكام القانون رقم  
مصممة خصيًصا لتلبية احتياجات  إطالق أول بنك رقمي أصلي في مصر. يهدف البنك الرقمي إلى إنشاء حلول مبتكرة

  سرايات المعادي مبنى بنك مصر ٧شارع  ٨يقع مقرها الرئيسي في  .عمالء البنوك في مصر
  مصري. جنيه مصري وبلغ رأس المال المصدر والمدفوع مليار جنيه مليار  ٢٫٥حدد رأس مال الشركة المرخص به 

  
  ةـالمحاسبي السياسـاتوملخـص  المجمعة ةـم الماليـالقوائداد ـ) أسس إع٢(

س المجمعة يتم إعداد القوائم المالية  دة من مجل اس المعتم راف والقي وك وأسس االعت ة للبن وائم المالي وفقاً لقواعد إعداد وتصوير الق
اريخ  اريخ و ٢٠٠٨ديسمبر ١٦ادارة البنك المركزي المصري بت ك المركزي المصري بت ات الصادرة عن البن ر 26التعليم  فبراي

  ويتم الرجوع فيما لم يرد به نص ضمن تعليمات البنك المركزي الى معايير المحاسبة المصرية. ،٢٠١٩
  يتم تجميع الشركات التابعة تجميعا كليا والشركات الشقيقة بطريقة حقوق الملكية. 

  المتبعة:المحاسبية  اتالسياس ألهمملخص  يليوفيما 

 التجميعس أس ١٫٢

  الشركات التابعة أ.
القدرة على التحكم في سياساتها المالية وبطريق مباشر أو غير مباشر  فيها السيطرة ي يمتلك البنكهي الشركات الت

والتشغيلية، وعادة ما يكون للبنك حصة ملكية تزيد عن نصف حقوق التصويت بها. ويؤخذ في االعتبار وجود تأثير حقوق 
لحالي عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة على السيطرة على التصويت المستقبلية التي يمكن ممارستها أو تحويلها في الوقت ا

الشركة ويتم تجميع الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي تنتقل فيه السيطرة الى المجموعة كما يتم استبعادها من التجميع 
  من التاريخ الذي تنتهي فيه السيطرة.

اقتناء البنك لشركات تابعة ، ويتم قياس تكلفة االقتناء بالقيمة العادلة أو يتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات 
للمقابل الذى قدمه البنك من أصول للشراء وادوات حقوق الملكية مصدره و/ أو التزامات تكبدها البنك و/ أو التزامات يقبلها 

يف تعزى مباشرة لعملية االقتناء ، ويتم قياس صافى تاريخ التبادل مضافا اليها أية تكال فينيابة عن الشركة المقتناه ، وذلك 
تاريخ االقتناء ، بغض النظر عن وجود  فيذلك االلتزامات المحتملة المقتناه القابلة للتحديد وذلك بقيمتها العادلة  فياالصول بما 

شهرة واذا قلت تكلفة االقتناء  الصافيذلك  فيتكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك  فيأية حقوق لألقلية وتعتبر الزيادة 
  .قائمة الدخل ضمن ايرادات (مصروفات) تشغيل اخرى فيالمشار اليه يتم تسجيل الفرق مباشرة  للصافيعن القيمة العادلة 

عند التجميع، يتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت بين شركات المجموعة، 
ويتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة كلما كان ذلك ضروريا بحيث يضمن تطبيق  المحققة،عاد الخسائر غير واستب

  .سياسات موحده للمجموعة
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  .للبنكمتبع في إعداد القوائم المالية المجمعة لألغراض الخاصة كأساس اسلوب التجميع الكلى  استخدامويتم 

  :يليوتتضمن أسس التجميع ما 

  .وكذلك األرباح غير المحققة الناتجة عنهاالمجموعة استبعاد جميع األرصدة والمعامالت المتبادلة بين   -
  .التابعةتتمثل حقوق األقلية في حقوق المساهمين األخرين غير ذوى السيطرة في الشركات   -
  :األقليةلمعامالت مع اصحاب حقوق ا

قلية على أنها معامالت مع أطراف خارج المجموعة، ويتم االعتراف تعتبر المجموعة المعامالت مع أصحاب حقوق األ
باألرباح والخسائر الناتجة عن البيع الى حقوق االقلية وذلك في قائمة الدخل، وينتج عن عمليات الشراء من حقوق االقلية 

  .ول للشركة التابعةاالص لصافيشهرة بما يمثل الفرق بين المقابل المدفوع لألسهم المقتناه والقيمة الدفترية 
الخسائر المرحلة لشركة تابعة عن حقوق ملكيتهم فى تلك الشركة يتم تحميل تلك الزيادة  فيإذا زاد نصيب حقوق االقلية 

على تحملها وبشرط أن تكون لديهم القدرة  إلزاميوجد على االقلية  التيضمن حقوق ملكية الشركة االم فيما عدا تلك الخسائر 
حققت الشركة التابعة ارباحا مستقبال فإن هذه االرباح يتم اضافتها الى  وإذارات إضافية لتغطية الخسائر، على عمل استثما

  .سبق وتحملتها حقوق االغلبية نيابة عن االقلية التييتم معه تغطية الخسائر  الذيحقوق الشركة االم الى المدى 
  :الشركات الشقيقةالمحاسبة عن االستثمارات في  ب.

نفوذا مؤثرا عليها  وتمتلك بطريق مباشر أو غير مباشرأي من شركات المجموعة متلكها ت التي المنشأة هيات الشقيقة الشرك 
من حقوق  %٥٠الى  %٢٠حصة ملكية من  بأي من شركات المجموعة وعادة يكون السيطرة،ولكن ال يصل الى حد 

فة ويتم المحاسبة عليها الحقا لتاريخ االعتراف االولي بطريقة التصويت. تثبت االستثمارات في الشركات الشقيقة أوال بالتكل
 .حقوق الملكية

ويتم  االقتناء،تنتج بعد  التيارباح وخسائر الشركات الشقيقة  فيويتم االعتراف فى قائمة الدخل بنصيب المجموعة  - 
تنتج بعد  التية للشركات الشقيقة تطرأ على حقوق الملكي التيالحركة  فياالعتراف ضمن حقوق الملكية بنصيب المجموعة 

 لالقتناء.ويتم تعديل القيمة الدفترية للشركة الشقيقة بالحركة المتراكمة الالحقة  االقتناء،
ذلك أية أرصدة  فيبما  الشقيقة،خسائر الشركة الشقيقة او زاد عن حصتها في الشركات  فيإذا ساوى نصيب المجموعة 

أية خسائر أخرى إال إذا التزمت المجموعة بذلك او تكبدت مدفوعات نيابة  بأثباتعة ال تقوم المجمو مضمونة،مدينة غير 
 .عن الشركة الشقيقة

ويتم استبعاد  الشقيقة،ويتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت مع الشركات الشقيقة فى حدود حصة الشركة 
ويتم تغيير السياسات المحاسبية  المتبادل،لى اضمحالل قيمة االصل الخسائر غير المحققة إال إذا كانت المعاملة توفر دليال ع

 .للشركات الشقيقة كلما كان ذلك ضروريا بحيث يتم ضمان تطبيق سياسات موحدة للمجموعة
  .يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تغيرات هيكل ملكية الشركات الشقيقة

  
  جدول الشركات الشقيقة:

نسبة 
 المساهمة

 الشركة
نسبة 

 المساهمة
 الشركة

 شركة المستقبل للتنمية العمرانية %٤٦  شركة فرست ديزاين لالستثمار و التطوير العمراني  %٣٥

 شركة تنمية خليج السويس %٢٤  المصرية إلدارة األصول العقارية و االستثمار  %٤٦

 ي للتطوير العمرانيشركة رواس %٤٠ حياة –شركة مصر للتأمين التكافلي  %٢٤

 شركة صندوق مصر إسكندرية لالستثمارات %٣٣ شركة األهلي مصر ألدارة األصول العقارية %٤٠

 شركة التجاريون للتنمية السياحية %٣١ شركة حراسات لألمن و الحراسة %٤٠

 الشركة المصرية الصينية المشتركة %٢٣ شركة صندوق القطاع المالي %٤٦

  شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية  %٣٣ ة للخدمات البريدية (إيجي سيرف)الشركة الدولي %٤٠

  شركة الصعيد لالستثمار  %٣١ شركة اليت هاوس لالستثمار التعليمي %٢٥

٢٧%  (CLHO) الشركة األهلية لالستثمار و التعمير "نيركو"  %٢٥   شركة مستشفي كيلوباترا  

  لصالحية لالستثمار و التنميةشركة ا  %٢٩  شركة تعليم لخدمات اإلدارة %٦٠

  شركة الصعيد للتنمية السياحية و العقارية  %٢٠   
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  السيطرة. جـ

السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها لحصول على منفعة من  فيعلى التحكم  مجموعةويقصد بالسيطرة قدرة ال
  .نشاطها

أو  %٥٠في الشركة التابعة بنسبة حقوق تصويت  مجموعةكان لل اإذعلى الشركة المستثمر فيها  ةمسيطرتعتبر المجموعة 
  :حالة فيتقل وذلك 

 %٥٠ضة المقدرة على توجيه أكثر من تعطى للشركة القاب Side Agreementوجود اتفاقية بين بعض المساهمين      
  .الشركة المستثمر فيها فيالتصويت  من حقوق

  .السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها فيللتحكم  –تشريع أو اتفاقية  مستمدة من – وجود سلطة لمجموعة          
  .المقدرة على تعيين أو عزل اغلبية أعضاء مجلس اإلدارة          
  .االدارةمجلس  فيمن نصف االصوات  أكثرالسيطرة على           

  

  يةحقوق االقل. د

نتائج االعمال  صافي فيبطريق مباشر او غير مباشر  مجموعةمتلكها التال  التيحصة المساهمين من خارج المجموعة 
  .األصول للشركات التابعة له وصافي

  

 المعامالت مع أصحاب حقوق األقلية .هـ  

 علىوتعتبر المجموعة المعامالت مع أصحاب حقوق األقلية  المجمعة،يتم إظهار حقوق األقلية في بند مستقل بالقوائم المالية 
 عن البيع الي حقوق األقلية وذلك في والخسائر الناتجةا معامالت مع أطراف خارج المجموعة. ويتم االعتراف باألرباح أنه

والقيمة قائمة الدخل. وينتج عن عمليات الشراء من حقوق األقلية شهرة بما يمثل الفرق بين المقابل المدفوع لألسهم المقتناه 
  ابعة.لصافي األصول للشركة الت الدفترية

  
 ترجمة العمالت األجنبية:. و

  عملة التعامل والعرض ١/و

عرض هذه القوائم المالية قياس بنود القوائم المالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي تمارس بها النشاط ويتم يتم 
  .األم) (الشركةمصر  لبنكبالنسبة المصري وهو أيضا عملة التعامل جنيه المجمعة بال

  

  المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية ٢/و    

وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة المالية على أساس  ابعملة التعامل الخاصة به شركةتمسك حسابات كل 
بالعمالت  أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة، ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية

ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح  التاريخاألخرى في نهاية كل فترة مالية على أساس أسعار الصرف السارية في ذلك 
  والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن إعادة التقييم ضمن البنود التالية:

 أو المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر. متاجرةصافي دخل المتاجرة لألصول المالية بغرض ال  

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

ا بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات في التكلفة المستهلكة لألداة وفروق نتجت عن تغير ) م(أدوات الدين الشامل األخر
أسعار الصرف السارية وفروق نتجت عن تغير القيمة العادلة لألداة، ويتم االعتراف في قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة 

ند شابهة وبالفروق المتعلقة بتغير أسعار الصرف في ببالتغيرات في التكلفة المستهلكة ضمن عائد القروض واإليرادات الم
احتياطي فروق التغير في القيمة العادلة () تشغيل أخرى، بينما يتم االعتراف ضمن حقوق الملكية بإيرادات (مصروفات

الصرف للبنود وتسجل فروق التقييم الناتجة عن تغير أسعار  ،)االخر من خالل الدخل الشاملة/استثمارات مالية القيمة العادل
) ضمن األرباح والخسائر الناتجة عن تغيير القيمة العادلة بالنسبة لملكيةغير النقدية بالعمالت األجنبية (أدوات حقوق ا
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في حين يتم االعتراف بفروق التقييم الناتجة عن تغير أسعار الصرف ألدوات  من خالل األرباح والخسائرلألصول المالية 
في حساب احتياطي القيمة العادلة  من خالل الدخل الشامل االخر بالقيمة العادلةاستثمارات مالية حقوق الملكية المصنفة ك

 ضمن حقوق الملكية .
 
  األجنبية التابعة الشركات ٣/و

التي تختلف عملة التعامل لها عن عملة عرض القوائم المالية  التابعة للشركاتيتم ترجمة بنود قائمه الدخل والمركز المالي 
  المصري كما يلي:جنيه إلى ال جمعةالم

 باستخدام سعر األقفال في تاريخ هذه الميزانية. ةالتابع ات األجنبيةالشرك اتيتم ترجمة بنود األصول وااللتزامات بميزاني  
 ل تقري ان المتوسط ال يمث ب يتم ترجمة بنود اإليرادات والمصروفات بقائمة الدخل باستخدام متوسط أسعار التحويل إال إذا ك

تخدام أسعار  رادات والمصروفات باس ة اإلي تم ترجم دها ي امالت، عن واريخ المع مقبول لألثر المتراكم لألسعار السارية في ت
 الصرف في تواريخ المعامالت.

  الملكية.ضمن حقوق  أجنبية)ترجمة عمالت  (فروقويتم االعتراف بفروق العملة الناتجة في بند مستقل  

 متها وفقا ألسعار الصرف التاريخية في تاريخ المعاملة.بنود حقوق الملكية يتم ترج 
 

  االعتراف باإليــــــــراد. ز

  ومصروفات العائد إيرادات ١/ز

يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند " عائد القروض واإليرادات المشابهة " أو" تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة " 
ريقة العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي يحتسب عنها عائد فيما عدا تلك بإيرادات ومصروفات العائد باستخدام ط

  العادلة من خالل األرباح والخسائر. بالقيمةاو التي تم تبويبها  المبوبة بغرض المتاجرة
ائد الفعلي وتتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل الع

  كما تتضمن تكلفة المعاملة أية عالوات أو خصومات.
  
 األتعاب والعموالت إيرادات ٢/ز

  يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة ويتم إيقاف االعتراف
منتظمة أو المضمحلة، حيث يتم قيدها في سجالت بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير ال

هامشية خارج القوائم المالية، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات 
ارها تعديال العائد. أما بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءا مكمال للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة، يتم معالجتها باعتب

 لمعدل العائد الفعلي.
 

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

 حتفظ بجزء له ذات معدل العائد الفعلي المتاح للمشاركين اآلخرين. ت مجموعةال تن القرض أو كانجزء م

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

المعنية، ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على 
ة مدار أداء الخدمة، ويتم االعتراف بأتعاب خدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدار الفتر

 التي يتم أداء الخدمة فيها.
  
  إيرادات توزيعات األرباح   ٣/ز

التي تعلن عنها الشركات المستثمر بها  يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلها
 .والشقيقةبخالف الشركات التابعة 
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  راءع واتفاقيات البيع وإعادة الش. اتفاقيات الشراء وإعادة البيح

أرصدة أذون الخزانة  من مخصومةيتم عرض األدوات المالية الُمباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول 
أرصدة أذون الخزانة  الي البيع مضافةاتفاقيات الشراء واعادة  وأوراق حكومية أخرى بقائمة المركز المالي ويتم عرض

م االعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر اعادة الشراء على أنه عائد وأوراق حكومية أخرى بقائمة المركز المالي ويت
 يُستحق على مدار مدة االتفاقيات باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي. 

  

  االستثمارات المالية من خالل األرباح والخسائر. ط

تييتم ق ة وي ة العادل تثمار بالقيم ائق االس ة اس أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين ووث ة العادل ي القيم التغيرات ف راف ب م االعت
 في قائمة االرباح والخسائر.

  
  االستثمارات المالية من خالل الدخل الشامل. ي

ة  ة العادل ي القيم التغيرات ف راف ب تم االعت ة وي ة العادل تثمار بالقيم ائق االس يتم قياس أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين ووث
 في قائمة الدخل الشامل. 

  
  بالتكلفة المستهلكةالستثمارات المالية ا .ك

تسجل ضمن هذا البند بالتكلفة المستهلكة وال تخضع لمتطلبات قياس القيمة العادلة بل تخضع لمتطلبات قياس خسائر 
  االئتمان المتوقعة.

 
  ةالمالياضمحالل األصول  .ل

  ٢٠١٩يوليو  ١السياسة المطبقة اعتباراً من 

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

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

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

  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

بتقييم محافظ ادوات الدين على أساس ربع سنوي على مستوى المحفظة لجميع االصول المالية لألفراد  مجموعةقوم الت - 
اساس دوري فيما يتعلق باألصول المالية  وعلىر والمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغ

كما يتم هذا التقييم على مستوى الطرف  بها،للمؤسسات المصنفة ضمن قائمة المتابعة بهدف مراقبة خطر االئتمان المتعلق 
دوريا من ومراقبة المعايير المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في خطر االئتمان  ويتم مراجعةالمقابل على أساس دوري، 

 قبل ادارة المخاطر االئتمانية.
وية للخسائر في تاريخ القوائم المالية بتقدير مخصص خسائر االضمحالل لالداه المالية بقيمة مسا مجموعةقوم الت - 

ا ى مدى عمر األداة المالية فيما عدا الحاالت التالية والتي يتم تقدير مخصص خسائر االضمحالل فيهعل االئتمانية المتوقعة
 بقيمة مساوية للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أثني عشر شهرا:

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

 منذ االعتراف األولىبشكل جوهري  أدوات مالية أخرى لم تكن المخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير قد زادت ) ٢

 (ادوات الدين بالمرحلة االولي).
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ا  للخسائر مرجح احتمالي تقدير هي المتوقعة االئتمانية الخسائر مجموعةعتبر الت -    تم قياسها كم ي ي ة، والت ة المتوقع االئتماني

  يلي:

 النقدي  إلجمالي العجز يةالحال تقاس خسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالية بالمرحلة االولي على اساس القيمة
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 

ل الخسارة وذلك لكل مجموعة من ادوات الدين ذات المخاطر االئتمانية المتشابهة. االسترداد المتوقعة عند حساب معد
 إذا حتى تنشأ االئتمانية الخسائر فإن الدفعات، وتوقيت مبلغ الحسبان في تأخذ المتوقعة االئتمانية الخسائر ألن ونظرا
الشروط  بموجب السداد واجب الدينيصبح  أن بعد الحق وقت في ولكن السداد بالكامل يتم أن تتوقع المنشأة كانت

المتوقعة على  االئتمانية جزء من الخسائر أثني عشر شهرا مدى على المتوقعة االئتمانية وتعتبر الخسائر .التعاقدية
 تاريخ شهرا بعد أثني عشر خالل والمحتملة مالية ألداة السداد في التعثر عن أحداث تنتج والتي مدار حياة االصل

 .ةالقوائم المالي
 
  النقدي  إلجمالي العجز الحالية اساس القيمة علىتقاس خسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالية بالمرحلة الثانية

المحسوب علي اساس معدالت احتماالت االخفاق التاريخية المعدلة بتوقعات متوسط سيناريوهات مؤشرات االقتصاد 
عند االخفاق مع االخذ في االعتبار الترجيح بمعدالت االسترداد  الكلية لمدة حياة االصل المالي مضروبة في القيمة

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

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

القيمة الحالية للتدفقات عند حساب معدالت الخسارة األخذ في االعتبار معدالت االسترداد المتوقعة من  مجموعةقوم الت - 
النحو  ية المتوقعة وذلك علىالمتوقعة سواء من الضمانات النقدية والعينية او معدالت السداد التاريخية او المستقبل النقدية
 التالي:

  بالنسبة ألدوات الديون المصنفة ضمن المرحلة االولي يتم االعتداد فقط بقيمة الضمانات النقدية وما في حكمها المتمثلة
شهور او اقل)  ٣في النقدية واالدوات المالية األخرى التي يمكن تحويلها الي نقدية بسهولة في مدي زمني قصير (

 ن يحدث تغير (خسارة) في قيمتها نتيجة مخاطر االئتمان.وبدون ا
 
  بالنسبة ألدوات الديون المصنفة ضمن كال من المرحلة الثانية او الثالثة يتم االعتداد فقط بأنواع الضمانات طبقا للقواعد

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

 .٢٠٠٨ديسمبر  ١٦والقياس الصادرة عن البنك المركزي المصري في 
 
  احتماالت االخفاق على اساس بالنسبة ألدوات الدين المحتفظ بها لدى البنوك التي تعمل خارج مصر، يتم تحديد معدالت

التصنيف االئتماني للمركز الرئيسي للبنك الذي يعمل خارج مصر وبما ال يزيد عن التصنيف االئتماني لدولة المركز 
الرئيسي ومع مراعاة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن مخاطر الدول، ويحتسب معدل الخسارة بواقع 

 على األقل. %٤٥
  
 علىوات الدين المحتفظ بها لدي البنوك التي تعمل داخل مصر، يتم حساب معدالت احتماالت االخفاق بالنسبة ألد 

اساس تصنيف البنك من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الخارجية وتعامل فروع البنوك المصرية بالخارج معاملة 
املة المركز الرئيسي لها، ويحتسب معدل المركز الرئيسي، كما تعامل فروع البنوك االجنبية التي تعمل داخل مصر مع

 على األقل. %٤٥الخسارة بواقع 
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  يتم خصم مخصص االضمحالل الخاص باألصول المالية المعترف بها بالمركز المالي من قيمة ذات االصول المالية
ض وعقود عند تصوير قائمة المركز المالي، في حين يتم االعتراف بمخصص االضمحالل المتعلق بارتباطات القرو

 الضمانات المالية وااللتزامات العرضية ضمن بند المخصصات بالتزامات المركز المالي.
  
  بتقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة على اساس الفرق بين الدفعات  مجموعةقوم التبالنسبة لعقود الضمانات المالية

 استردادها. مجموعةالتوقع تالمتوقع سدادها لحامل الضمانة مخصوما منها اي مبالغ أخرى 
  
  لمشتقات المالية ومحاسبة التغطية.  أدوات ام

يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة، ويتم إعادة قياسها الحقا بقيمتها العادلة. ويتم 
المعامالت السوقية الحديثة، أو أساليب الحصول على القيمة العادلة من األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة، أو 

التقييم مثل نماذج 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 .ن

 الشهرة ١/ن

في صافي األصول ويتم استهالك الشهرة بواقع  مجموعةتمثل الشهرة الزيادة في تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة ال
  سنويا. %٢٠
 
  األصول غير الملموسة األخرى ٢/ن

 ومخصص الك تظهر بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع االسته :تكلفة اقتناء برامج الحاسب االلي والرخص الخاصة بها
 علي مدار الفترة المتوقع االستفادة منها. م استهالكها بطريقة القسط الثابتويتخسائر االضمحالل 

 المثال  لسبي على اآلليوتتمثل األصول غير الملموسة بخالف الشهرة وبرامج الحاسب  غير الملموسة األخرى: األصول
 .جارية، التراخيص، منافع عقود ايال الحصر العالمات التجار

األخرى بتكلفة اقتنائها ويتم استهالكها بطريقة القسط الثابت أو على أساس المنافع االقتصادية غير الملموسة وتثبت األصول 
المتوقع تحققها منها، وذلك على مدار االعمار اإلنتاجية المقدرة لها، وبالنسبة لألصول التي ليس لها عمر انتاجي محدد فال 

  يتم اختبار االضمحالل في قيمتها سنويا وتحمل قيمة االضمحالل (ان وجد) على قائمة الدخل. يتم استهالكها اال انه
  

  واإلهالكالثابتة  األصول. س

يتم إهالك األصول الثابتة بطريقة و .تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك وخسائر االضمحالل
يتم تحديدها على أساس العمر اإلنتاجي المقدر لكل حيث  ومعتمدة لكل شركة ك مناسبةمعدالت إهال الثابت باستخدامالقسط 

  .أصل
  
  النقدية وما في حكمها. ع

ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما في حكمها (أرصدة النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي خارج 
ة لدى البنوك وكذا أرصدة أذون الخزانة) التي تستحق خالل ثالثة شهور من تاريخ إطار نسبة االحتياطي اإللزامي واألرصد

 اقتنائها.
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  بنك مصرمجموعة       

     المجمعة اإليضاحات المتممة للقوائـم الماليةملخص       

    ٢٠٢١ ديسمبر ٣١المالية المنتهية في للفترة       

  

  

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

  ة هذه االلتزامات، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام.لتسوي المجموعةيتطلب ذلك استخدام موارد 
وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه للتسوية باألخذ في االعتبار هذه 

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

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 باستخدام معدل عائد مناسب لذات أجل سداد االلتزام الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود، 

 القيمة المقدرة لاللتزام.
  

 . ضرائب الدخل ص
تتضمن ضريبة الدخل على ربح الفترة كل من ضريبة الفترة المستحقة والضريبة المؤجلة، ويتم االعتراف بها بقائمة الدخل 

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

الناشئة عن الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات طبقا لألسس المحاسبية ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة 
وقيمتها طبقا لألسس الضريبية، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول 

  عداد الميزانية. وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إ
عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة  للمجموعةويتم االعتراف باألصول الضريبة المؤجلة 

في المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل، ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق 
يبة المتوقعة خالل السنوات التالية، على أنه في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول منه المنفعة الضر

  الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيضه.
  
 ) إدارة المخاطـــــر الماليــــــة  ٣( 
ل المخاطر هو أساس النشاط المالي ويتم تحليل نتيجة األنشطة التي يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة وقبو مجموعةتعرض الت

إلى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر  مجموعةهدف التوتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة حيث 
وخطر السوق  ويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمانمجموعة لوالعائد وإلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي ل

  وخطر السيولة 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 

بمراجعة دورية لسياسات  مجموعةقوم التها ونظم معلومات محدثة أوالً بأول ووااللتزام بالحدود من خالل أساليب يعتمد علي
  ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة.

رة ويقوم القطاع بتحديد وتتم إدارة المخاطر عن طريق قطاع إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدا
باإلضافة إلى ذلك فإن قطاع إدارة  مجموعةوتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بال

  عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل. مسؤولالمخاطر يعد 
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  بنك مصرمجموعة       

     المجمعة اإليضاحات المتممة للقوائـم الماليةملخص       

    ٢٠٢١ ديسمبر ٣١المالية المنتهية في للفترة       

  

  

 إدارة رأس المــــــــال 

المركزي المصري في  (البنككفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا لمتطلبات الجهة الرقابية مدى مراجعة  يتم
من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية  ،المجموعةدوريا بواسطة إدارة  العربية)جمهورية مصر 

  سنوي.المركزي على أساس ربع ويتم إعداد البيانات المطلوبة وتقديمها للبنك 
  - يلي: بما  المجموعةقوم تي المصري أن ويطلب البنك المركز

  حدا ادني لرأس المال المصدر والمدفوع.جنيه  ارملي ٥االحتفاظ بمبلغ  - 
االحتفاظ بنسبه بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو  - 

  .%١٣٫٢٥تزيد عن 
التي تعمل خارج جمهورية مصر العربية لقواعد اإلشراف المنظمة لألعمال التابعة  اوشركاته المجموعةوتخضع فروع 

 المصرفية في البلدان التي تعمل بها.
  ن.بكافة متطلبات رأس المال المحلية وفي الدول التي تعمل بها خالل السنتين الماضيتي مجموعة بنك مصر تقد التزم

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

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١رفية في نهاية الفترة الحالية ويعرض الجدول التالي نسبة معيار كفاية رأس المال عن القوائم المالية للمجموعة المص
 .IIوسنة المقارنة وفقا لقواعد البنك المركزي الصادرة في ضوء مقررات بازل 

 

 

في سنة  %٥٫٧٩مقابل  %٥٫٤٠الحالية  الفترةفي نهاية  عن القوائم المالية للمجموعة المصرفية الرافعة المالية وتبلغ نسبة 

  .المقارنة
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القيمة باأللف جنيه

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٢٠٢١

قروض وتسهيالت للبنوك( ٤ )

٤٬٤٥٢٬١٦٥٣٬٦٤٦٬٩٤٩قروض آلجـــــال 

(٥٠٬٠٨١)(٥١٬٤١٥)يخصم : مخصص خسائر االضمحالل 

٤٬٤٠٠٬٧٥٠٣٬٥٩٦٬٨٦٨صافي قروض وتسهيالت للبنوك

قروض وتسهيالت للعمالء( ٥ )

أفـــــــراد ومشروعات صغيرة

٩٬٩٩٥٬٤٩٨٨٬٨٠٧٬٢٤٢حسابات جارية مدينة

٢٬٨٠٧٬١٢٨١٬٧٠١٬٦٧٣بطاقات ائتمان

١٠٢٬٨٩٨٬٤٢٨٧٩٬٢٣٦٬٤٨٦قروض شخصية

٣٣٬٨٠٨٬٨٥٥١١٬٠٤٦٬٢٤٦قروض مباشرة

١٢٬٤٦٧٬٥٥٥١٥٬٨٧٥٬١٣٦قروض عقارية

٦٬٠٨٤٬١٨٤٦٤٬٩٢٥قروض أخرى

١٦٨٬٠٦١٬٦٤٨١١٦٬٧٣١٬٧٠٨إجمالي (١)

مؤسسات كبيرة ومتوسطة

١١٩٬٨٧٠٬٧٠٦٦٦٬٢٤٤٬٢١٨حسابات جارية مدينة

٢٥٧٬٦٤٩٬٣٦٨١٩٠٬٢٨٦٬٢٩٦قروض مباشرة

١٨٢٬٠٨٨٬٧٦٩٦٩٬٩٣٢٬٠٧٥قروض مشتركة

٦١٩٬٤٣٤٥٨١٬٠٩٦قروض أخرى

١٬٢٠٢٬١٦٢٤٨٩٬٠٨٤مستندات مخصومة

٥٦١٬٤٣٠٬٤٣٩٣٢٧٬٥٣٢٬٧٦٩إجمالي(٢)

٧٢٩٬٤٩٢٬٠٨٧٤٤٤٬٢٦٤٬٤٧٧إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء (١+٢)

(١٦٬٢٧٨٬٧١٢)(٢٤٬٦٠٨٬٧١٦)يخصم : مخصص قروض وتسهيالت للعمالء

(٧٥٥٬٤١٤)(٧٤٤٬١٤٨)يخصم : العوائد المجنبة 

(٣٧٣٬١٣٩)(١٤٢٬٩٦٣)يخصم : الخصم غير المكتسب

٧٠٣٬٩٩٦٬٢٦٠٤٢٦٬٨٥٧٬٢١٢صافى القروض والتسهيالت للعمالء واألوراق التجارية المخصومة

بنك مصر
ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة

للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
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القيمة باأللف جنيه

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٢٠٢١

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر( ٦ )

٢٩٢٬٢٤١١٢٤٬٥٦٣اسهم شركات

٤٦٢٬٩٤٢٢٣٠٬٣٩٧وثائق صناديق االستثمار

٧٥٥٬١٨٣٣٥٤٬٩٦٠

أدوات دين

٣٠٥٬٢٧١٢١٬٣٥٤أدوات دين أخرى 

٣٠٥٬٢٧١٢١٬٣٥٤اجمالى أدوات الدين 

٤٬٢٩٩٬٦٥٦٣٬٨٤٦٬٩٥٦استثمارات مالية تدار بمعرفة الغير

٥٬٣٦٠٬١١٠٤٬٢٢٣٬٢٧٠اجمالى استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ( ٧ )

١٩٬٠١٨٬٨٦٧١٣٬٦٦٧٬٩٦٣

٣٥٥٬٢٢٧٬٨٧٥٥٠٦٬٤٤٠٬٥٦٩أدوات دين  

٣٧٤٬٢٤٦٬٧٤٢٥٢٠٬١٠٨٬٥٣٢اجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 أدوات حقوق الملكية 

بنك مصر
ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة

للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

أدوات حقوق الملكية 

اجمالى أدوات حقوق الملكية 
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القيمة باأللف جنيه

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٢٠٢١

أصول غير ملموسة( ٨ )

الشهرة(أ)

                          -                    ٨٤٤٬٤٠٥إجمالي قيمة الشهرة

                          -                    (٧٨٬٧٥٣)يخصم منه : مجمع إستهالك الشهرة

                          -                   ٧٦٥٬٦٥٢صافي قيمة الشهرة

األصول الغير ملموسة األخرى (ب)

٢٬٢٤٩٬١٧٨١٬٢٣٣٬٩٧٤التكلفة فى آخر الفترة / السنة المالية 

                  (٨٩٦٬٤٧١)                (١٬٤٣٧٬٢١٦) يخصم منه : مجمع اإلستهالك فى آخر الفترة / المالية 

٨١١٬٩٦٢٣٣٧٬٥٠٣ صافي األصول غير الملموسة االخري 

١٬٥٧٧٬٦١٤٣٣٧٬٥٠٣ صافي رصيد األصول غير الملموسة 

ودائــــع العمــــالء( ٩ )

٢٠٢٬٧١٣٬٧٩٥٩٧٬٦٩٠٬٨٥٣ودائـع تحت الطلب

٢٣٩٬٧٢٨٬٨١٤١٦٢٬٨٩٤٬٩٢٢ودائع ألجل وبإخطار

٧٥١٬٨١٨٬٠٢٧٥٩٠٬٩٧٣٬٨٠٢شــهادات إدخـار

٢٤١٬٢٣٨٬٨٤٨٢٢٧٬٥٥٢٬٣٠١ودائــع التوفيـــر

٢١٬٠٣٧٬٢١٣١٧٬٥٥٩٬٣٦٣ودائــع أخـــرى

١٬٤٥٦٬٥٣٦٬٦٩٧١٬٠٩٦٬٦٧١٬٢٤١اجمالي ودائع العمالء

بنك مصر
ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة

للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
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( ١٠ )

القيمة باأللف جنيه

الرصـيد فيالرصـيد في

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٢٠٢١

٤٦٬٨١٦٬٧٦٣١٤٬٤٣٤٬٦١٠بدون عائدوديعة مساندة

٨٬٧٧٨١٠٬٧٧٨بعائدقروض طويلة األجل الشركة المصرية إلعادة التمويل

-٩٢٥٬٠٠٠بعائدقروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

٣٬٠٧٠٧٬٦٩٠بعائدقروض الصندوق اجتماعي - برامج تمويلية

١٠٠٬٠٠٠-بعائدقروض صندوق اجتماعى - بدايتى ١

١٣٣٬٠٠٠٢٩٣٬٢٠٠بعائدقروض صندوق اجتماعى - بدايتى ٢

١٨٧٬٥٠٠٢٥٠٬٠٠٠بعائدقروض صندوق اجتماعى - بدايتى ٣

١٬٣٨٦-بعائدالصعيد لصناعة المركزات(الصعيد لالستثمار )

٦٩٬٦٩٧٬٣٨٧٥٣٬٥٣٢٬١٤٧بعائدقروض طويلة األجل من بنوك خارجية 

١٢٬٦٤٤٬٠٦٢٢٣٬٥٤٧٬٠٦٥بعائدقروض قصيرة األجل من بنوك خارجية 

٣٬٣٥٩٬٩٤٢٩٦٨٬٩١٥بعائدقروض قصيرة األجل من بنوك محلية

٧٨٥٬٨٣٥٤٨٤٬١٥٢بعائدقرض الصندوق العربي األقتصادي لألنماء - الكويت

١٬٧١٢٬٦٩٣١٬٤٥٩٬١٦٣بعائدقرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة - بنك القاهرة

sanad fund for SMSE (BDCE)٤٧١٬٥٠١٢٩٣٬٤٢٥بعائد

GREEN for growth fund (BDCE)٦٢٨٬٦٦٨١٤٦٬٧٣٠بعائد

٧٬٨٥٨٤٣٥٬٧٣٧بعائدقرض برنامج تمويل التجاره العربية-بنك القاهره 

-١٬٥٧١٬٦٧٠بعائدالبنك األوروبي لالستثمار

-٧٨٥٬٨٣٥بعائدالبنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية

٣٩٤٬٣٠٧١٥١٬٠٥٨بعائدقرض لتمويل عقود التأجير التمويلي - البنك األهلي المصري

١٣٩٬٥٣٢١٢٣٬٥٧٥بعائدقرض لتمويل عقود التأجير التمويلي - البنك العقاري المصري العربي

١٦٧٬٠٠٣١٨٬١٠٧بعائدقرض لتمويل عقود التأجير التمويلي - بنك بركة

٢٨٧٬٦٩٢٣٥٢٬٥٢٠بعائدقرض لتمويل عقود التأجير التمويلي - البنك المصري لتنمية الصادرات

٧٣٬٤٣٨٤١٬١٨٦بعائدقرض لتمويل عقود التأجير التمويلي - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر

٧٩٬٢٨٧٥٢٬٥٣١بعائدقرض لتمويل عقود التأجير التمويلي - البنك األهلي الكويتي

٤٦٠٬٩٠٤١٣٨٬٢٣٧بعائدقرض لتمويل عقود التأجير التمويلي - المصرف المتحد

SAIB ٣٣٨٬٥٩٦١٤٣٬٨٥٣بعائدقرض لتمويل عقود التأجير التمويلي - بنك الشركة المصرفية

-١٥٥٬٣٩٢بعائدقرض لتمويل عقود التأجير التمويلي - التجاري وفا بنك

١٣٤٬٦٢٧٩٣٬٦٠٢بعائدقروض نشاط التخصيم - البنك العقاري المصري العربي

-٣٠٬٢٣٧بعائدقروض نشاط التخصيم - بنك عودة

-٥٧٬٥٨٦بعائدقرض لتمويل عقود التأجير التمويلي - بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

-٣٬١٤٣٬٣٤٠بعائدالبنك االفريقي لالستيراد و التصدير

-١٣٬٦٠٠بعائدقرض لتمويل عقود التأجير التمويلي - بنك الكويت الوطني

١٤٥٬٢١٥٬١٠٣٩٧٬٠٧٩٬٦٦٧

( ١١ )

١٬٦٧٦٬٧٩٥١٬٠٥٣٬٩٢٨مخصص ضرائب و مطالبات قضائية

٢٬٤٣٨٬٨٤٤٢٬٦٠١٬٢٤٧مخصص اإللتزامات العرضية و االرتباطات

١٤٤٬٣٣٧٤٩٬٠٦٧ أخـــــرى         

٤٬٢٥٩٬٩٧٦٣٬٧٠٤٬٢٤٢اجمالي مخصصات أخرى

مخصصـــات أخـــرى

البيـــــــــان

اجمالي قروض أخرى

عائد / بدون عائد

بنك مصر
ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة

للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

قــــروض أخـــــرى
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القيمة باأللف جنيه

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٢٠٢١

( ١٢ )

            ٦٬٢٧٦٬٤٥١٤٬٨٤٩٬٦٤٩المزايا العالجية بعد التقاعد

            ١٬٠٩٩٬١٣٦١٬٠١٩٬٢٠٧مكافأة نهاية الخدمة

٧٬٣٧٥٬٥٨٧٥٬٨٦٨٬٨٥٦اجمالي التزامات مزايا التقاعد

( ١٣ )

 رأس المال المرخص به أ-

 رأس المال المصدر و المدفوع ب-

القيمة باأللف جنيه( ١٤ )

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٢٠٢١

٥٬٧٣٦٬٠٩٦٤٬٤٢٢٬٧١١احتياطي قانوني 

٣٬٦٦٦٬٦٦٨٢٬٥٢٨٬٨٥١احتياطي عام 

٢٬٢٥١٬٧٤٥٢٬١٥٧٬٦٨٩احتياطي راسمالي

١٣٬٤٣٠٬٨٥١٧٬٨٥٥٬٣٨٣احتياطي تدعيمي  

٧٬٠٦٨٬٦٨١٧٬٥٤٤٬٩٩٢احتياطي القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية 

٤٬٢٢٢٬٠٤٣٤٬٨٤٩٬٣٩٥احتياطي القيمة العادلة ألدوات دين

١٬٤٤٢١٬١١٨احتياطي خاص

٢٬٧٩٢٬٧٩٤٢٬٤٧٩٬٩٧٥احتياطي مخاطر بنكية عام

٢٬٠٢٦٬٤٢٥٢٬١٥٦٬٧٨٥احتياطي فروق ترجمة عمالت اجنبية

٥٨٬١٨٣٬٢٣٧٤٠٬٥٦٥٬٣٩٠فروق قيمة اسمية عن قيمة حالية للودائع المساندة

٩٨٤٬٥٦٣١٦٥٬٨٦٧احتياطي المخاطر العام

٨٥٠٬٦٢٣٨٩١٬٣٣٦احتياطي ECL ادوات دين من خالل الدخل الشامل

-٢١٬٠٧٣احتياطي مخاطر عمليات التاجير التمويلي و تمويل إستهالكي

-(١٨٠٬٢٣٤)احتياطي استحواذ

١٠١٬٠٥٦٬٠٠٧٧٥٬٦١٩٬٤٩٢إجمالي اإلحتياطيـــــــــات

أرقام المقارنة(١٥)

رأس المــــــال

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

بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل الخاص ببنك مصر ١٥٠٠٠ مليون جنيه مصري موزعا على ٣٠٠٠ مليون سهم مملوكة بالكامل للدوله بقيمة اسميه 
للسهم خمسة جنيهات مصريه.

التزامات مزايا التقاعد

اإلحتياطيـــــــــات

بنك مصر
ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة

للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تم عرض القوائم المالية المجمعة ( المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية ) وااليضاحات 
المتممة لفترة ثمانية عشر شهرا تبدأ من اول يوليو ٢٠٢٠ وتنتهي في اخر ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة باخر قوائم مالية والتي بدات من اول يوليو ٢٠١٩ وانتهت 

في اخر يونيو ٢٠٢٠ تمثل اثنى عشر شهرا
وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة للبنك في ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ على تعديل المادة ٢٥ من النظام االساسي لتبدأ السنة المالية في ١ يناير وتنتهي في ٣١ 

ديسمبر من كل سنة وذلك بدأ من اول يناير ٢٠٢٢ على ان تكون الفترة من اول يوليو ٢٠٢٠ وحتى اخر ديسمبر ٢٠٢١ فترة انتقالية ممتدة لمدة ثمانية عشر 
شهرا
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