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2021 ديسمبر 202231 يونيو 30

ثمانية عشر شهراًستة أشهر

             224,699,160               89,335,752عائد القروض واإليرادات المشابهة

            (153,681,498)              (62,684,115)تكلفة الودائـــع والتكاليف المشابهة

              71,017,662              26,651,637صافى الدخـل من العائـــــــد

               14,755,684                 6,043,759إيـــرادات األتعاب والعموالت

                (1,207,070)                   (431,393)مصروفات األتعاب والعموالت

              13,548,614                5,612,366صافي الدخـل من األتعـاب والعمـوالت

                     761,894                     563,639توزيعـــات أربـــــــــــــاح

                       85,569                   (430,181)صافي دخل المتاجرة

                 4,667,408                 1,716,750أرباح  استثمارات مالية

              (11,167,677)                (5,060,967)االضمحالل عن خسائر اإلئتمان  (عبء  )

              (33,178,495)              (13,871,849)المصروفات اإلدارية

                   (811,567)                 1,245,486تشغيــل أخــرى  (مصروفات  ) إيرادات  

                 1,165,827                     133,168النصيب في نتائج اعمال الشركات الشقيقة

              46,089,235              16,560,049الربح  قبل ضرائب الدخل

              (22,730,048)                (8,065,215)مصروفات ضرائب الدخل

              23,359,187                8,494,834العام/ صافـــي أربــــاح الفترة 

               22,449,234                 8,417,461أصحاب حقوق ملكية الشركة األم

                     909,953                       77,373الحقوق غير المسيطرة

8,494,834                23,359,187              

15يرجي الرجوع اليضاح سنة المقارنة رقم  *

بنك مصـــر

قائمـــــة الدخـــــــــل المجمعة

2022 يونيو  30عن الفترة المالية المنتهية في 

القيمة باأللف جنيه 

*
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2021 ديسمبر 202231 يونيو 30

ثمانية عشر شهراًستة أشهر

8,494,83423,359,187العام/ صافـــي أربــــاح  الفترة 

بنود الدخل الشامل االخر

بنود ال يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

(476,311)(1,864,180)صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

            (476,311)(1,864,180)اجمالي بنود ال يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

بنود يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

(627,352)(9,284,772)صافي التغير في القيمة العادلة الدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

(40,713)(1,905)صافي التغير في خسائر اضمحالل أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

(130,360)1,305,072صافي التغير في فروق ترجمة القوائم المالية

(798,425)(7,981,605)اجمالي بنود يتم إعادة تبويبها في األرباح والخسائر

22,084,451(1,350,951)العام/ صافي أرباح الدخل الشامل عن الفترة 

15يرجي الرجوع اليضاح سنة المقارنة رقم  *

بنك مصـــر

قائمـــــة الدخـــــــــل الشامل المجمعة

2022 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 

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

 ECL إحتياطي 

أدوات دين من 

خالل الدخل الشامل

 احتياطي المخاطر العام

 احتياطي مخاطر عمليات 

التاجير التمويلي والتمويل 

االستهالكي

 صافي األرباح المحتجزة 

وربح العام

 إجمالي حقوق ملكية 

الشركة األم
اإلجمالي الحقوق غير المسيطرة

                 98,165,184           536,154      97,629,030          7,009,538                     -              165,867     891,336                  2,156,785                    40,565,390         7,855,383             2,479,975        1,118           12,394,387                   -        2,157,689   2,528,851        4,422,711          2020/07/0115,000,000األرصدة في 

                  (4,396,167)                   -      (4,396,167)         (4,396,167)                     -                      -             -                             -                                 -                    -                        -            -                        -                   -                   -              -                   -                       -توزيعات أرباح

                              -                   -                   -         (8,423,638)                21,073               (31,304)             -                             -                                 -         5,575,468                312,819           324                        -                   -              94,056   1,137,817        1,313,385                       -المحول إلى اإلحتياطيات

صافي التغير في االستثمارات المالية من خالل الدخل 

الشامل
-                       -                   -              -                   -                   (1,103,663)            -            -                        -                    -                                 -                             -             -                      -                     -                     (1,103,663)      -                   (1,103,663)                  

التغير في اضمحالل أدوات دين من خالل الدخل 

الشامل
-                       -                   -              -                   -                   -                        -            -                        -                    -                                 -                             (40,713)      -                      -                     -                     (40,713)            -                   (40,713)                       

التخلص من أدوات حقوق الملكية من  (خسائر  )أرباح 

خالل الدخل الشامل
-                       -                   -              -                   -                   -                        -            -                        -                    -                                 -                             -             -                      -                     1,063,560          1,063,560        -                   1,063,560                   

                     (130,360)                   -          (130,360)                     -                     -                      -             -                    (130,360)                                 -                    -                        -            -                        -                   -                   -              -                   -                       -فروق ترجمة عمالت أجنبية

التغير في القيمة األسمية عن القيمة الحالية للوديعة 

المساندة
-                       -                   -              -                   -                   -                        -            -                        -                    17,617,847                    -                             -             -                      -                     -                     17,617,847      -                   17,617,847                 

                      850,000                   -           850,000                     -                     -              850,000             -                             -                                 -                    -                        -            -                        -                   -                   -              -                   -                       -التغير في احتياطي المخاطر العام

                     (180,234)                   -          (180,234)                     -                     -                      -             -                             -                                 -                    -                        -            -                        -          (180,234)                   -              -                   -                       -إحتياطي تجميع األعمال

                 23,359,187           909,953      22,449,234        22,449,234                     -                      -             -                             -                                 -                    -                        -            -                        -                   -                   -              -                   -                       -صافي أرباح العام

                      907,966           907,966                   -                     -                     -                      -             -                             -                                 -                    -                        -            -                        -                   -                   -              -                   -                       -التغير في حقوق األقلية

               136,112,607        2,354,073    133,758,534        17,702,527                21,073              984,563     850,623                  2,026,425                    58,183,237       13,430,851             2,792,794        1,442           11,290,724          (180,234)        2,251,745   3,666,668        5,736,096          2021/12/3113,1415,000,000األرصدة في 

               136,112,607        2,354,073    133,758,534        17,702,527                21,073              984,563     850,623                  2,026,425                    58,183,237       13,430,851             2,792,794        1,442           11,290,724          (180,234)        2,251,745   3,666,668        5,736,096          2022/01/0115,000,000األرصدة في 

                        58,648                 (160)             58,808               58,669                     -                      -             -                             -                                 -                    -                        -            -                        139                   -                   -              -                   -                       -أثر تغير السياسات المحاسبية

                  (1,172,896)          (113,303)      (1,059,593)         (1,059,593)                     -                      -             -                             -                                 -                    -                        -            -                        -                   -                   -              -                   -                       -توزيعات أرباح

                         (4,749)            (38,427)             33,678            (704,767)                (6,528)                31,304             -                             -                                 -             (54,673)                565,679               2                        -                   -                3,432              -            199,229                       -المحول إلى اإلحتياطيات

                              -                   -                   -                     -                     -                      -             -                             -                                 -                    -                        -            -                        -             11,700            (11,700)              -                   -                       -تحويالت

صافي التغير في االستثمارات المالية من خالل الدخل 

الشامل
-                       -                   -              -                   -                   (11,149,111)          -            -                        -                    -                                 -                             -             -                      -                     -                     (11,149,111)    11,400             (11,137,711)                

التغير في اضمحالل أدوات دين من خالل الدخل 

الشامل
-                       -                   -              -                   -                   -                        -            -                        -                    -                                 -                             (1,949)        -                      -                     -                     (1,949)              -                   (1,949)                         

التخلص من أدوات حقوق الملكية من  (خسائر  )أرباح 

خالل الدخل الشامل
-                       -                   -              -                   -                   -                        -            -                        -                    -                                 -                             -             -                      -                     114,612             114,612           -                   114,612                      

                   1,337,611             32,475        1,305,136                     -                     -                      -              44                  1,305,072                                 -                    -                        -            -                          20                   -                   -              -                   -                       -فروق ترجمة عمالت أجنبية

التغير في القيمة األسمية عن القيمة الحالية للوديعة 

المساندة
-                       -                   -              -                   -                   -                        -            -                        -                    (1,649,585)                     -                             -             -                      -                     -                     (1,649,585)      -                   (1,649,585)                  

                        18,121                   -             18,121                     -                     -                      -             -                             -                                 -                    -                        -            -                        -             18,121                   -              -                   -                       -إحتياطي تجميع األعمال

                   8,494,834             77,373        8,417,461          8,417,461                     -                      -             -                             -                                 -                    -                        -            -                        -                   -                   -              -                   -                       -صافي أرباح الفترة

                       (34,967)             12,036            (47,003)              (47,005)                         2                      -             -                             -                                 -                    -                        -            -                        -                   -                   -              -                   -                       -التغير في حقوق األقلية

               132,134,576        2,335,467    129,799,109        24,481,904                14,547           1,015,867     848,718                  3,331,497                    56,533,652       13,376,178             3,358,473        1,444                 141,772          (150,413)        2,243,477   3,666,668        5,935,325          2022/06/3013,1415,000,000األرصدة في 

بنـــك مصــــر

قائمة التغير فى حقوق الملكية المجمعة

2022 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
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2021 ديسمبر 202231 يونيو 30

ثمانية عشر شهراًستة أشهر

166,171,58386,593,879

24,139,047(100,822,218) 

16,495,85761,357,116

206,806,48747,128,777

401,404,447354,275,670

608,210,934401,404,447

120,959,60565,143,288

548,158,022407,971,823

111,448,53471,618,385

(102,193,698)(50,187,147)

(13,558,221)(38,846,416)

(56,603,308)(54,295,486)

608,210,934401,404,447

15يرجي الرجوع اليضاح سنة المقارنة رقم  *

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

2022 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 

القيمة باأللف جنيه

                                          (1)صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل    

السنة/ رصيد النقدية وما في حكمها فى آخر الفترة 

                                          (2)الناتجة من أنشطة اإلستثمار   (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية  

(3)صافي التدفقات النقدية الناتجة  من أنشطة التمويل  

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

السنة/ رصيد النقدية وما في حكمها فى أول الفترة 

أذون الخزانة ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

النقدية وما في حكمها

*
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 بنك مصرمجموعة       

   المجمعة اإليضاحات المتممة للقوائـم الماليةملخص       

  2022 يونيو 30المالية المنتهية في للفترة       

 

 

 المجمعة اإليضاحات المتممة للقوائم الماليةملخص  

 2022 يونيو 30 في المنتهية للفترةئم المالية المستخرجة من القوا

 معلومـــات عامـــة( 1)

ارع ش 151في جمهورية مصر العربية ويقع المركز الرئيسي للبنك في  1920ابريل  3تأسس بنك مصر )شركة مساهمة مصرية( كبنك تجارى بتاريخ  -

 محمد فريد بالقاهرة.

فرعا ووحدة مصرفية في جمهورية  784يقدم البنك خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار باإلضافة إلى خدمات الصيرفة اإلسالمية من خالل 

مثيل في روسيا والصين وكوريا الجنوبية فروع في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفرع بمدينة باريس بالجمهورية الفرنسية ومكاتب ت 5مصر العربية و

 موظفا في تاريخ المركز المالي. 21170وإيطاليا وكوت ديفوار ويوظف البنك 

( من النظام األساسي والتي بموجبها تم تعديل السنة المالية للبنك لتبدأ من اول يناير 25) على تعديل المادة 2020أكتوبر  11وافقت الجمعية العامة للبنك في  -

،لذا تم اعداد هذه  2022وذلك بدأ من اول يناير  ،2020لسنة  194تنتهى في اخر ديسمبر من كل سنة ، وفقاً ألحكام قانون البنك المركزي المصري رقم و

معة معتمدة من قبل الجمعية والتي تمثل ستة أشهرا مقارنة بأول قوائم مالية مج 2022يونيو  30وحتى  2022القوائم المالية عن الفترة التي تبدأ من أول يناير 

والتي تمثل ثمانية عشر شهراً )فترة انتقالية( وبناًء على ذلك فان ارقام  2021ديسمبر  31وتنتهى في  2020العامة للبنك والتي كانت تبدأ من اول يوليو 

 لى وجه االطالق.المقارنة الواردة بالقوائم المالية عن هذه الفترة المالية المشار اليها غير قابلة للمقارنة ع

 .2022نوفمبر  29مجلس اإلدارة للقوائم المالية المجمعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  تم اعتماد

، باإلضافة الي عدد أربع شركات الزالت تحت التأسيس 2022يونيو 30تم اعداد القوائم المالية المجمعة باالعتماد على القوائم المالية للشركات التابعة في  -

شركة صندوق مصر العقاري وشركة مصر إلدارة واليوجد لها حالة مالية ولم يتم تجميعها وغير مؤثرة على المركز المالي ونتائج االعمال المجمعة وهم 

 صناديق االستثمار وشركة صندوق الرياضة المصرية وشركة كايرو للصرافة. 

 كما يلي: 30/06/2022والجدول التالي يوضح نسبة البنك في الشركات التابعة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في 

 البنك / الشركة
نسبة الملكية المباشرة 

% 

الملكية الغير  نسبة

 مباشرة %

اجمالي نسبة 

 الملكية %
 أخر قوائم مالية مستخدمة

 30/06/2022 100 0.00000040  99.99 99996 بنك القاهرة

 30/06/2022 96.01 -  96.01  بنك مصر لبنان

 30/06/2022 84.75 10.00  74.75  باوورأبنك مصر 

 30/06/2022 100.00 100.00    -  أوغندابنك القاهرة 

 30/06/2022 99.99 0.000069  99.99  شركة مصر كابيتال لالستثمارات

 30/06/2022  99.55  -  99.55  شركة مصر للصرافة

 30/06/2022 66.67 33.33  33.34  واالستثمارشركة النيل القابضة للتنمية 

 30/06/2022 100 99.99  0.005  للوساطة في السندات كابيتالشركة مصر 

 30/06/2022 95.88 - 95.88 كة الصعيد لصناعة المركزات والعصائرشر

 30/06/2022 99.99 -  99.99  شركة مصر العامرية للغزل والنسيج

 30/06/2022 91.20 -  91.20  شركة مصر لالستثمار

 30/06/2022 99.99 - 99.99  العقاري لالستثمارشركة مصر العامرية 

 30/06/2022 99.94 -  99.94  رات العقاريةلالستثما ظبيشركة مصر ابو 

 30/06/2022 98.00 98.00    -  التمويليكايرو للتأجير  ةشرك

 30/06/2022 51.00 7.56  43.44  بي أم للتأجير التمويليشركة 

 30/06/2022 91.73 -  91.73  السياحيشركة العدنان لالستثمار 

 30/06/2022 99.98 1.58  98.40  والسياحةقارون للفنادق شركة 

 - 98.46 -  98.46  البحريشركة مصر ادكو للنقل 

 - 100.00 -  100.00  شركة مصر كايمان للتمويل

 30/06/2022 100.00 0.202  99.798  شركة مصر لالبتكار الرقمي

 - 99.98 0.02  99.96  المصريشركة صندوق الرياضة 

 30/06/2022 91.10 - 91.10 مجموعة سي آي كابيتال القابضة

 30/06/2022 100.00 60.00 40.00 شركة ام سي آي كابيتال هيلث كير

 - 99.99 - 99.99 صندوق مصر العقاري

 30/06/2022 100 100 - شركة المدفوعات الرقمية وااللكترونية )تالي(

 30/06/2022 66.73 - 66.73 شركة مصر اكستريور لالستثمارات

 - 99.00 - 99.00 ق االستثمارصنادي إلدارةشركة مصر 

 - 100 100 - كايرو للصرافة

 30/06/2022 99.697 0.294 99.403 أي للتمويل االستهالكي سهولة شركة سي
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 بنك مصرمجموعة       

   المجمعة اإليضاحات المتممة للقوائـم الماليةملخص       

  2022 يونيو 30المالية المنتهية في للفترة       

 

 

 وفيما يلي عرض لبعض المعلومات عن الشركات التابعة لمجموعة بنك مصر

 بنــــك القاهـــرة  •

 -ش الدكتور مصطفى أبو زهرة  6يقع المركز الرئيسي للبنك في و 17/5/1952بتاريخ  تأسس بنك القاهرة )شركة مساهمة مصرية( كبنك تجارى

 مدينة نصر خلف الجهاز المركزي للمحاسبات.

 على جنيه مصري موزعا مليار 5.25 بمبلغ المصدر البنك مال رأس وحدد جنيه مصري، مليار 10 بمبلغ به المرخص البنك مال رأس حدد

 :التالي النحو على البنك مساهمي هيكل وأصبح سهم ألف 1,312,500

 أسهم. 7شركة مصر ابو ظبي لالستثمارات العقارية سهم،  562,499,985شركة مصر كابيتال سهم،  750,000,008بنك مصر 

ار جنيه مصري ملي     4.750وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة على زيادة رأس مال البنك المصدر بمبلغ  11/07/2021بتاريخ 

جنيه مصري، قام بالزيادة بنك مصر  2مليون سهم بقيمة اسمية  5مليار جنيه مصري موزعا على  10مليار جنيه مصري إلى  5.250ليرتفع من 

 .%77.5إلى  %57.1بالكامل حيث زادت نسبة مساهمته من 

 كة مصر كابيتال والبالغ عددها قام بنك مصر بشراء حصة أسهم بنك القاهرة والمملوكة لشر 28/04/2022بتاريخ 

 وجاري اتخاذ اإلجراءات القانونية. %77.50بدال من  %99.99سهم لتصبح مساهمة بنك القاهرة  1,124,999,956

 

 بنــــك مصـــر لبنــان •

رئيسي في شارع نشطة المصرفية للشركات واألفراد ويقع مقر المركز ال، يمارس المصرف األ1929في عام  تأسس بنك مصر لبنان ش.م.ل.

 المصارف في الوسط التجاري لمدينة بيروت، مبنى بنك مصر لبنان.

 ليرة لبنانية للسهم الواحد مكتتب به ومدفوع بالكامل. 1,500سهما عاديا بقيمة اسمية  مليون 80مليون ليرة يتكون من  120,000يبلغ رأس المال 

 

 بنــــك مصـــر أوروبــا •

وتتركز أعمال البنك من خالل مركزه الرئيسي بمدينة فرانكفورت ويبلغ  ،1992ات مسئولية محدودة في عام تأسس بنك مصر أوروبا شركة ذ

 مليون يورو. 60 المصدر والمدفوع راس المال

 

 بنك القاهرة أوغندا •

ة المصرفية التجارية للشركات يمارس البنك االنشطوأوغندا. يقع المركز الرئيسي للبنك في كمباال دولة تأسس البنك كشركة مساهمة مسجله في 

 واألفراد.

مليون شلن أوغندي للسهم الواحد مكتتب به ومدفوع  5بقيمة اسمية  سهما عاديا 11,866مليار شلن أوغندي يتكون من  59.33يبلغ رأس المال 

 بالكامل من خالل بنك القاهرة.

من المجنب لزيادة رأس  %100ت حساب زيادة رأس المال بنسبة مليار شلن أوغندي تح 4.93قام بنك القاهرة بسداد  07/06/2021بتاريخ 

 المال.

 مليار شلن اوغندي تحت حساب زيادة رأس المال. 2.84بسداد  2022قام بنك القاهرة خالل النصف األول من عام 

 

 كابيتال شركة مصر •

قررت الجمعية العامة غير  2020مارس  19اريخ وبت 2010تأسست شركة مصر المالية لالستثمارات "شركة مساهمة مصرية" في شهر سبتمبر 

 .العادية تغيير اسم الشركة ليصبح شركة مصر كابيتال

مليار جنيه  1.5مليار جنيه مصري وقد بلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند بدء النشاط مبلغ  5حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 

 جنيه مصري. 100سمية لكل سهم مليون سهم القيمة األ 15مصري موزعا على 

مليار جنيه  4.2تمت الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح  2014أغسطس  27بناء على قرار مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

 مليون سهم. 42مصري موزعا على 

 شركـــة مصـــر للصرافـــة •

 ذلك بغرض شراء أوراق النقد األجنبي )البنكنوت( وبيعها.و 1991مايو  4في  تأسست شركة مصر للصرافة "شركة مساهمة مصرية" 

مليون جنيه مصري  100مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر والمكتتب فيه والمدفوع بالكامل مبلغ  200بلغ رأس المال المرخص به مبلغ 

 .جنيه مصري 10مليون سهم القيمة االسمية للسهم  10 موزع علي

 

 لنيـــل القابضــة للتنمية واالستثمارشركـــة ا  •

 –مصر الجديدة  –المنتزه  –شارع نهرو  10تأسست شركة النيل القابضة للتنمية واالستثمار "شركة مساهمة مصرية" ويقع مقر الشركة في 

 القاهرة.
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 أسمية مليون سهم بقيمة 1.5صري لعدد مليون جنيه م 150مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع  1.5بلغ رأس المال المرخص به مبلغ 

 للسهم الواحد. جنيه مصري 100

 

 شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات  •

قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل أسم  2020مارس  15 وبتاريختأسست شركة مصر المالية للوساطة في السندات "شركة مساهمة مصرية" 

 طة في السندات.الشركة ليصبح مصر كابيتال للوسا

ر يتمثل غرض الشركة في التعامل والوساطة والسمسرة في السندات والمتعاملون الرئيسيون وتلقي االكتتاب في وثائق صناديق االستثمار وإصدا

 واسترداد الوثائق.

 100مصري موزعا على عدد مليون جنيه  10مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ  100حدد رأس المال المرخص به مبلغ 

 جنيه مصري من خالل شركة مصر كابيتال. 100ألف سهم، القيمة االسمية لكل سهم 

 

 بي ام للتأجير التمويلي  •

مليون جنيه مصري وبلغ رأس المال  500س المال المرخص به بمبلغ أحدد ر. تأسست شركة بي ام للتأجير التمويلي "شركة مساهمة مصرية"

 جنيه مصري للسهم. 100سهم بقيمة  مليون 4.1مليون جنيه مصري موزعا على  410المصدر مبلغ 

 

 كايرو للتأجير التمويلي •

مليون جنيه مصري وحدد رأس المال  500حدد رأس المال المرخص به بمبلغ  .تأسست شركة كايرو للتأجير التمويلي "شركة مساهمة مصرية"

 .ألف سهم بقيمة أسمية ألف جنيه مصري للسهم 250مليون جنيه مصري موزعا على  250المصدر بمبلغ 

مليون جنيه مصري وتم  350تم الموافقة علي زيادة رأس المال إلى رأس المال  2022مارس  22بناء على قرار الجمعية العامة الغير عادية في 

 .2022يونيو  26التأشير إلى ذلك في السجل التجاري بتاريخ 

 

 شركـــة مصـــر لالستثمار    •

 وادارته.ست شركة مصر لالستثمار "شركة مساهمة مصرية" بغرض إقامة برج بنك مصر تأس

( من النظام 3وتعديل المادة ) 1981لسنة  159وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تحويل الشركة الى العمل تحت مظلة القانون رقم  وقد

ضي وتقسيمها وبيعها وتسويقها وإنشاء مباني ادارية وخدمية وسكنية وتسويقها وإدارة األساسي للشركة بإضافة أنشطة جديدة وهي شراء األرا

 وصيانة العقارات والمنشآت التجارية والمدنية والصناعية ومزاولة نشاط المقاوالت.

سهم قيمة كل  11,000مليون جنيه مصري موزعة على عدد  1.1لشركة مصر لالستثمار والمصدر والمدفوع بمبلغ  حدد رأس المال المرخص به

 .جنيه مصري 100سهم 

 شركـــة مصـــر العامرية للغزل والنسيــج  •

 والنسيجبغرض صناعة الغزل  1983سنة مارس  26تأسست شركة مصر العامرية للغزل والنسيج "شركة مساهمة مصرية" بتاريخ 

رأس المال المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري وحدد رأس في الداخل. حدد  وتسويقها والمفروشاتالجاهزة  والمالبس والتجهيز والصباغة

 سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات. 91,613,758جنيه مصري موزع على  916,137,580المال المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 

 

 شركـــة مصـــر العامرية لالستثمار العقاري •

راضي الفضاء غير المستغلة وتنميتها وعمل البنية مصرية" بغرض شراء األتأسست شركة مصر العامرية لالستثمار العقاري "شركة مساهمة 

حدد رأس المال االساسية لتلك االراضي وكل ما يلزم لتكون جاهزة للبناء عليها واالتجار في تلك االراضي وإنشاء مساكن اقتصادية للشباب. 

مليون سهم قيمة كل  24.75موزع على جنيه مصري مليون  247.5مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر والمدفوع  300المرخص به 

 سهم عشرة جنيهات.

 

 شركـــة مصـــر أبو ظبي لالستثمارات العقارية •

وذلك بغرض انشاء وإدارة واستغالل  1975ديسمبر  5تأسست شركة مصر ابوظبي لالستثمارات العقارية "شركة مساهمة مصرية" في 

 مليون جنيه إسترليني. 15.5رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ وقدره  وبلغ بية والتجارية.المجمعات السياحية والسكنية والمكت

 

 شركة العدنان لالستثمار السياحي •

مدينة  –صالح سالم  –أ عمارات العبور  24الرئيسي للشركة الكائن في  والمركزشركة العدنان لالستثمار السياحي "شركة مساهمة مصرية" 

 نصر. 

 .جنيه 1000سهم عادي نقدي بقيمة  479,883 موزعا على مصريجنيه  مليون 479.883 ل المصدر للشركةرأس الماحدد 
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 شركة قارون للفنادق والسياحة  •

مليون جنيه مصري وحدد رأس المال  25رأس المال المرخص به  ويبلغتأسست شركة قارون للفنادق والسياحة "شركة مساهمة مصرية" 

 جنيه مصري. 100ألف سهم، قيمة السهم االسمية  200مليون جنيه مصري مقسمة الي  20المصدر والمدفوع بمبلغ 

 

 شركة الصعيد لصناعة المركزات والعصائر •

الدور  17يقع مقر الشركة في عمارة  2011يوليو  19تأسست شركة الصعيد لصناعة المركزات والعصائر "شركة مساهمة مصرية" بتاريخ 

 .مدينة السادس من أكتوبر – 11الحي  – 10شقه  –الرابع 

مليون جنيه  85مليون جنيه مصري ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل مبلغ  450حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 

 .مصري

 

 شركة سي أي كابيتال القابضة لالستثمارات المالية •

 2005أبريل  9ة مصرية" تحت اسم سي أي كابيتال القابضة بتاريخ تأسست شركة سي أي كابيتال القابضة لالستثمارات المالية "شركة مساهم

 جمهورية مصر العربية. –الجيزة  –أكتوبر  6الشيخ زايد  –يوليو  26امتداد محور  – 40يقع مقر الشركة في مجمع جاليريا 

وع للشركة قيمة مليار جنيه بقيمة أسمية و بلغ رأس المال المصدر و المدفمليار جنيها مصريا،  2حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ  -

 جنيه مصري للسهم الواحد

لالستثمارات المالية عن  من أسهم رأسمال شركة سي أي كابيتال القابضة %90قام بنك مصر باستكمال ملكية نسبة  2021مارس  16بتاريخ  -

 جنيه مصري للسهم الواحد. 4.7طريق تقديم سعر شراء اجباري بسعر نقدي يبلغ 

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

 %98.96شركة التجاري الدولي للسمسرة في األوراق المالية بنسبة  •

 %99.53شركة سي آي أستس مانجمنت  •

 %99.57االكتتابات في األوراق المالية بنسبة  وتغطيةشركة سي آي كابيتال لترويج  •

 %99.97اميك للتداول في األوراق المالية بنسبة شركة داين •

 %87.40شركة كوربليس للتأجير التمويلي مصر بنسبة  •

 %79.99شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر )ريفي(  •

 %100بنسبة  EGY EDU INVESTشركة  •

 %60شركة أم سي آي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية بنسبة  •

 %90بدال من  %91.10لتصبح المساهمة  %1تم زيادة نسبة مساهمة بنك مصر  2022العام المالي خالل النصف األول من  -

 وكذلك تم بيع شركة سي أي للتمويل االستهالكي سهولة لبنك مصر لتصبح مساهمة مباشرة لها. -

 

 سي أي للتمويل االستهالكي سهولةشركة  •

 20مليون جنيه مصري موزعا على  200أس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مليون جنيه مصري ور 400حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 

 .جنيه للسهم جميعها أسهم نقدية 10مليون سهم بقيمة اسمية 

 

 شركة مصر لالبتكار الرقمي •

كشركة مسؤولة عن إطالق أول بنك رقمي  2020في عام  1981لسنة  159تأسست شركة مصر لالبتكار الرقمي طبقا ألحكام القانون رقم 

يقع مقرها الرئيسي  .ت عمالء البنوك في مصرأصلي في مصر. يهدف البنك الرقمي إلى إنشاء حلول مبتكرة مصممة خصيًصا لتلبية احتياجا

 سرايات المعادي مبنى بنك مصر 7شارع  8في 

 مليار جنيه مصري وبلغ رأس المال المصدر والمدفوع مليار جنيه مصري.  2.5حدد رأس مال الشركة المرخص به 

 

 المدفوعات الرقمية وااللكترونية )تالي(شركة  •

وتم انشاء الشركة كجزء من استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي لبنك القاهرة، وحدد  2021في مايو هي شركة مدفوعات رقمية تم انشائها 

 مليون جنيه مصري. 400رأس مال الشركة بمبلغ 

 

 ( MLIBمصر لبنان لوساطة التأمين )شركة  •

غطي وت ،%98ويمتلكها بنك مصر بنسبة  2010ديسمبر  لبنان في( من قبل بنك مصر MLIBتأسست شركة مصر لبنان لوساطة التأمين )

 .التأمينالشركة جميع خطوط أعمال 
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 شركة مصر اكستريور ش.م.م •

من الهيئة  184بموجب شهادة ترخيص رقم  1992لسنة  95وفقا ألحكام قانون سوق المال المصدر رقم  مصر اكستريور ش.م.متأسست شركة 

مليون جنيه فقط موزعة على مليون  100مليون جنيه فقط، والمصدر بمبلغ  250بمبلغ  حدد رأس مال الشركة المرخص به العامة لسوق المال،

 جنيه مصري. 100سهم كل سهم بقيمة 

وتشكيل مجلس  2012 أكتوبر 21وتم الغاء القرار في الجمعية المنعقدة في  2010يوليو  15قررت الجمعية العامة العادية بتصفية الشركة في 

 إدارة للشركة.

 

 

 

 :داد القوائـم الماليـة المجمعة وملخـص السياسـات المحاسبيـة( أسس إعـ2)

رة البنوك المركوزي يتم إعداد القووائم الماليوة المجمعوة وفقواً لقواعود إعوداد وتصووير القووائم الماليوة للبنووك وأسوس االعتوراف والقيواس المعتمودة مون مجلوس ادا

، ويتم الرجوع فيما لم يورد بوه نوص ضومن 2019 فبراير 26المركزي المصري بتاريخ  التعليمات الصادرة عن البنكو 2008ديسمبر 16المصري بتاريخ 

 تعليمات البنك المركزي الى معايير المحاسبة المصرية.

 يتم تجميع الشركات التابعة تجميعا كليا والشركات الشقيقة بطريقة حقوق الملكية.

 

 

 

 وفيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة:

 جميعأسس الت 1.2

 أ. الشركات التابعة

يكون للبنك  هي الشركات التي يمتلك البنك فيها السيطرة بطريق مباشر أو غير مباشر والقدرة على التحكم في سياساتها المالية والتشغيلية، وعادة ما

تي يمكن ممارستها أو تحويلها في حصة ملكية تزيد عن نصف حقوق التصويت بها. ويؤخذ في االعتبار وجود تأثير حقوق التصويت المستقبلية ال

ل فيه السيطرة الوقت الحالي عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة على السيطرة على الشركة ويتم تجميع الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي تنتق

 الى المجموعة كما يتم استبعادها من التجميع من التاريخ الذي تنتهي فيه السيطرة.

مه البنك ام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك لشركات تابعة ، ويتم قياس تكلفة االقتناء بالقيمة العادلة أو للمقابل الذى قديتم استخد

في تاريخ التبادل  من أصول للشراء وادوات حقوق الملكية مصدره و/ أو التزامات تكبدها البنك و/ أو التزامات يقبلها نيابة عن الشركة المقتناه ، وذلك

تحديد وذلك بقيمتها مضافا اليها أية تكاليف تعزى مباشرة لعملية االقتناء ، ويتم قياس صافى االصول بما في ذلك االلتزامات المحتملة المقتناه القابلة لل

ء عن القيمة العادلة لحصة البنك في ذلك الصافي العادلة في تاريخ االقتناء ، بغض النظر عن وجود أية حقوق لألقلية وتعتبر الزيادة في تكلفة االقتنا

تشغيل  شهرة واذا قلت تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة للصافي المشار اليه يتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة الدخل ضمن ايرادات )مصروفات(

 .اخرى

عن المعامالت بين شركات المجموعة، واستبعاد الخسائر غير المحققة، عند التجميع، يتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح غير المحققة الناشئة 

 .ويتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة كلما كان ذلك ضروريا بحيث يضمن تطبيق سياسات موحده للمجموعة

 .اصة للبنكويتم استخدام اسلوب التجميع الكلى كأساس متبع في إعداد القوائم المالية المجمعة لألغراض الخ

 :وتتضمن أسس التجميع ما يلي

 .استبعاد جميع األرصدة والمعامالت المتبادلة بين المجموعة وكذلك األرباح غير المحققة الناتجة عنها -

 .في حقوق المساهمين األخرين غير ذوى السيطرة في الشركات التابعةالحقوق الغير مسيطرة تتمثل  -

 

10



 بنك مصرمجموعة       

   المجمعة اإليضاحات المتممة للقوائـم الماليةملخص       

  2022 يونيو 30المالية المنتهية في للفترة       

 

 

 :ر مسيطرةالحقوق الغيالمعامالت مع اصحاب 

على أنها معامالت مع أطراف خارج المجموعة، ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الحقوق الغير مسيطرة تعتبر المجموعة المعامالت مع أصحاب 

ثل الفرق بين شهرة بما يمالحقوق الغير مسيطرة وذلك في قائمة الدخل، وينتج عن عمليات الشراء من الحقوق الغير مسيطرة الناتجة عن البيع الى 

 .المقابل المدفوع لألسهم المقتناه والقيمة الدفترية لصافي االصول للشركة التابعة

في الخسائر المرحلة لشركة تابعة عن حقوق ملكيتهم فى تلك الشركة يتم تحميل تلك الزيادة ضمن حقوق ملكية الحقوق الغير مسيطرة إذا زاد نصيب 

لتي يوجد على االقلية إلزام على تحملها وبشرط أن تكون لديهم القدرة على عمل استثمارات إضافية لتغطية الشركة االم فيما عدا تلك الخسائر ا

ة الخسائر التي الخسائر، وإذا حققت الشركة التابعة ارباحا مستقبال فإن هذه االرباح يتم اضافتها الى حقوق الشركة االم الى المدى الذي يتم معه تغطي

 .الغلبية نيابة عن االقليةسبق وتحملتها حقوق ا

 

 :ب. المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الشقيقة

ى حد الشركات الشقيقة هي المنشأة التي تمتلكها أي من شركات المجموعة بطريق مباشر أو غير مباشر وتمتلك نفوذا مؤثرا عليها ولكن ال يصل ال 

من حقوق التصويت. تثبت االستثمارات في الشركات الشقيقة  %50الى  %20من  السيطرة، وعادة يكون بأي من شركات المجموعة حصة ملكية

 أوال بالتكلفة ويتم المحاسبة عليها الحقا لتاريخ االعتراف االولي بطريقة حقوق الملكية.

يتم االعتراف ضمن حقوق الملكية ويتم االعتراف فى قائمة الدخل بنصيب المجموعة في ارباح وخسائر الشركات الشقيقة التي تنتج بعد االقتناء، و -

الشقيقة  بنصيب المجموعة في الحركة التي تطرأ على حقوق الملكية للشركات الشقيقة التي تنتج بعد االقتناء، ويتم تعديل القيمة الدفترية للشركة

 بالحركة المتراكمة الالحقة لالقتناء.

حصتها في الشركات الشقيقة، بما في ذلك أية أرصدة مدينة غير مضمونة، ال  إذا ساوى نصيب المجموعة في خسائر الشركة الشقيقة او زاد عن

 .تقوم المجموعة بأثبات أية خسائر أخرى إال إذا التزمت المجموعة بذلك او تكبدت مدفوعات نيابة عن الشركة الشقيقة

ركة الشقيقة، ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة إال إذا ويتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت مع الشركات الشقيقة فى حدود حصة الش

حيث يتم كانت المعاملة توفر دليال على اضمحالل قيمة االصل المتبادل، ويتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات الشقيقة كلما كان ذلك ضروريا ب

 .ضمان تطبيق سياسات موحدة للمجموعة

  .ح والخسائر الناتجة عن تغيرات هيكل ملكية الشركات الشقيقةيتم االعتراف في قائمة الدخل باألربا
  

 جـ. السيطرة

 .ويقصد بالسيطرة قدرة المجموعة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها لحصول على منفعة من نشاطها

 :أو تقل وذلك في حالة %50قوق تصويت في الشركة التابعة بنسبة تعتبر المجموعة مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كان للمجموعة ح

التصويت في الشركة  من حقوق %50تعطى للشركة القابضة المقدرة على توجيه أكثر من  Side Agreementوجود اتفاقية بين بعض المساهمين  -1

  .المستثمر فيها

المقدرة على تعيين أو  .للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها –مستمدة من تشريع أو اتفاقية  –وجود سلطة لمجموعة  -2

 .السيطرة على أكثر من نصف االصوات في مجلس االدارة ،عزل اغلبية أعضاء مجلس اإلدارة

 .دارةالقدرة على توظيف أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس اإل -3

 السيطرة على أكثر من نصف أصوات مجلس اإلدارة. -4

 

 الحقوق الغير مسيطرةد. 

حصة المساهمين من خارج المجموعة التي ال تمتلكها المجموعة بطريق مباشر او غير مباشر في صافي نتائج االعمال وصافي األصول للشركات 

 .التابعة له

 

 الحقوق الغير مسيطرةهـ. المعامالت مع أصحاب  

على أنها الحقوق الغير مسيطرة في بند مستقل بالقوائم المالية المجمعة، وتعتبر المجموعة المعامالت مع أصحاب الحقوق الغير مسيطرة يتم إظهار 

ل. وينتج قائمة الدخ وذلك فيالحقوق الغير مسيطرة معامالت مع أطراف خارج المجموعة. ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن البيع الي 

شهرة بما يمثل الفرق بين المقابل المدفوع لألسهم المقتناه والقيمة الدفترية لصافي األصول للشركة الحقوق الغير مسيطرة عن عمليات الشراء من 

 التابعة.

 

 ترجمة العمالت األجنبية:. و

 عملة التعامل والعرض 1/و

قتصادية األساسية التي تمارس بها النشاط ويتم عرض هذه القوائم المالية المجمعة بالجنيه يتم قياس بنود القوائم المالية باستخدام عملة البيئة اال

 المصري وهو أيضا عملة التعامل بالنسبة لبنك مصر )الشركة األم(.
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 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية 2/و  

الت األخرى خالل السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية في تمسك حسابات كل شركة بعملة التعامل الخاصة بها وتثبت المعامالت بالعم

ى أساس أسعار تاريخ تنفيذ المعاملة، ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى في نهاية كل فترة مالية عل

ل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن إعادة الصرف السارية في ذلك التاريخ ويتم االعتراف في قائمة الدخ

 التقييم ضمن البنود التالية:

 أو المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر. صافي دخل المتاجرة لألصول المالية بغرض المتاجرة •

  إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود. •

)أدوات  بنود الدخل الشامل األخريتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية المصنفة ضمن   •

عن تغير  الدين( ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات في التكلفة المستهلكة لألداة وفروق نتجت عن تغير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت

يرادات المشابهة القيمة العادلة لألداة، ويتم االعتراف في قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغيرات في التكلفة المستهلكة ضمن عائد القروض واإل

كية بفروق التغير في القيمة وبالفروق المتعلقة بتغير أسعار الصرف في بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى، بينما يتم االعتراف ضمن حقوق المل

وتسجل فروق التقييم الناتجة عن تغير أسعار الصرف للبنود غير  ،(من خالل الدخل الشامل االخرالعادلة )احتياطي القيمة العادلة/استثمارات مالية 

من خالل األرباح عادلة بالنسبة لألصول المالية النقدية بالعمالت األجنبية )أدوات حقوق الملكية( ضمن األرباح والخسائر الناتجة عن تغيير القيمة ال

بالقيمة العادلة من في حين يتم االعتراف بفروق التقييم الناتجة عن تغير أسعار الصرف ألدوات حقوق الملكية المصنفة كاستثمارات مالية  والخسائر

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

 

 األجنبية التابعة الشركات 3/و

التابعة التي تختلف عملة التعامل لها عن عملة عرض القوائم المالية المجمعة إلى الجنيه  للشركاتيتم ترجمة بنود قائمه الدخل والمركز المالي 

 المصري كما يلي:

 عر األقفال في تاريخ هذه الميزانية.باستخدام س ةالتابع ات األجنبيةالشرك اتيتم ترجمة بنود األصول وااللتزامات بميزاني •

لمتوراكم يتم ترجمة بنود اإليرادات والمصروفات بقائمة الدخل باستخدام متوسوط أسوعار التحويول إال إذا كوان المتوسوط ال يمثول تقريوب مقبوول لألثور ا •

 الصرف في تواريخ المعامالت. لألسعار السارية في تواريخ المعامالت، عندها يتم ترجمة اإليرادات والمصروفات باستخدام أسعار

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

 بنود حقوق الملكية يتم ترجمتها وفقا ألسعار الصرف التاريخية في تاريخ المعاملة. •

 

 االعتراف باإليــــــــراد. ز

 إيرادات ومصروفات العائد 1/ز

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

يبها بالقيمة تبوالعائد باستخدام طريقة العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي يحتسب عنها عائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة او التي تم 

 العادلة من خالل األرباح والخسائر.

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

 أية عالوات أو خصومات.

 

 األتعاب والعموالت إيرادات 2/ز

المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة ويتم إيقاف االعتراف بإيرادات األتعاب يتم االعتراف باألتعاب  −

العتراف والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة، حيث يتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم المالية، ويتم ا

ساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد. أما بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءا مكمال للعائد الفعلي لألصل بها ضمن اإليرادات وفقا لأل

 المالي بصفة عامة، يتم معالجتها باعتبارها تعديال لمعدل العائد الفعلي.

من اإليراد عند االعتراف األولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ض −

حتفظ بجزء له ت مجموعةال تبأي جزء من القرض أو كان مجموعةالقروض المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عملية الترويج وعدم احتفاظ ال

 ذات معدل العائد الفعلي المتاح للمشاركين اآلخرين. 

مثل  –الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على معاملة لصالح طرف أخر ويتم االعتراف في قائمة  −

وذلك عند استكمال المعاملة المعنية، ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات  -ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت 

ة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة، ويتم االعتراف بأتعاب خدمات الحفظ التي يتم تقديمها اإلدارية والخدمات األخرى عاد

 على فترات طويلة من الزمن على مدار الفترة التي يتم أداء الخدمة فيها.

 

 إيرادات توزيعات األرباح   3/ز

التي تعلن عنها الشركات المستثمر بها بخالف الشركات التابعة  ر الحق في تحصيلهايتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدو

 .والشقيقة
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 ع واتفاقيات البيع وإعادة الشراء. اتفاقيات الشراء وإعادة البيح

حكومية أخرى  المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول مخصومة من أرصدة أذون الخزانة وأوراقاألدوات المالية يتم عرض 

بقائمة المركز إلى أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى  مضافة) البيعالشراء وإعادة  )اتفاقيات االلتزام ويتم عرض بقائمة المركز المالي

 م طريقة العائد الفعلي.ويتم االعتراف بالفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع على انه عائد يستحق على مدار مدة االتفاقيات باستخدا ،المالي

 

 االستثمارات المالية من خالل األرباح والخسائر. ط

ح اس أدوات حقوووق الملكيووة وأدوات الوودين ووثووائق االسووتثمار بالقيمووة العادلووة ويووتم االعتووراف بووالتغيرات فووي القيمووة العادلووة فووي قائمووة االربووايوويووتم ق

 والخسائر.

 

 املاالستثمارات المالية من خالل الدخل الش. ي

 الدخل الشامل. يتم قياس أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين ووثائق االستثمار بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة 

 

 بالتكلفة المستهلكةاالستثمارات المالية  .ك

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

 

 ةالمالياضمحالل األصول  .ل

 2019يوليو  1السياسة المطبقة اعتباراً من 

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

 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

بتقييم محافظ ادوات الدين على مستوى المحفظة لجميع االصول المالية لألفراد والمؤسسات والمشروعات  مجموعةالوك المحلية في البنقوم ت -

المالية للمؤسسات المصنفة ضمن قائمة المتابعة بهدف مراقبة  باألصولاساس دوري فيما يتعلق  وعلىالصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 

ومراقبة المعايير المستخدمة لتحديد  ويتم مراجعةكما يتم هذا التقييم على مستوى الطرف المقابل على أساس دوري،  بها،متعلق خطر االئتمان ال

 الزيادة الجوهرية في خطر االئتمان دوريا من قبل ادارة المخاطر االئتمانية.

ى مدى عل وية للخسائر االئتمانية المتوقعةلالداه المالية بقيمة مسا في تاريخ القوائم المالية بتقدير مخصص خسائر االضمحالل مجموعةقوم الت -

ة على مدى عمر األداة المالية فيما عدا الحاالت التالية والتي يتم تقدير مخصص خسائر االضمحالل فيها بقيمة مساوية للخسائر االئتمانية المتوقع

 أثني عشر شهرا:

 تمانية منخفضة في تاريخ القوائم المالية )ادوات الدين بالمرحلة االولي(.ائ اداه دين تم تحديدها على انها ذات مخاطر (1

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

 )ادوات الدين بالمرحلة االولي(.

 االئتمانية المتوقعة، والتي يتم قياسها كما يلي: للخسائر مرجح احتمالي تقدير هي المتوقعة االئتمانية الخسائر مجموعةعتبر الت -  

النقدي المحسوب علي اساس معدالت  إلجمالي العجز الحالية تقاس خسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالية بالمرحلة االولي على اساس القيمة ▪

مؤشرات االقتصاد الكلية لمدة اثني عشر شهرا مستقبلية مضروبة في القيمة  احتماالت االخفاق التاريخية المعدلة بتوقعات متوسط سيناريوهات

عند االخفاق مع االخذ في االعتبار الترجيح بمعدالت االسترداد المتوقعة عند حساب معدل الخسارة وذلك لكل مجموعة من ادوات الدين ذات 

 حتى تنشأ االئتمانية الخسائر فإن الدفعات، وتوقيت مبلغ الحسبان في تأخذ توقعةالم االئتمانية الخسائر ألن المخاطر االئتمانية المتشابهة. ونظرا

 وتعتبر الخسائر .الشروط التعاقدية بموجب السداد واجب يصبح الدين أن بعد الحق وقت في ولكن السداد بالكامل يتم أن تتوقع المنشأة كانت إذا

 في التعثر عن أحداث تنتج والتي المتوقعة على مدار حياة االصل االئتمانية لخسائرجزء من ا أثني عشر شهرا مدى على المتوقعة االئتمانية

 .القوائم المالية تاريخ شهرا بعد أثني عشر خالل والمحتملة مالية ألداة السداد

ي المحسوب علي اساس معدالت النقد إلجمالي العجز الحالية اساس القيمة علىتقاس خسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالية بالمرحلة الثانية  ▪

د احتماالت االخفاق التاريخية المعدلة بتوقعات متوسط سيناريوهات مؤشرات االقتصاد الكلية لمدة حياة االصل المالي مضروبة في القيمة عن
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ن ادوات الدين ذات االخفاق مع االخذ في االعتبار الترجيح بمعدالت االسترداد المتوقعة عند حساب معدل الخسارة وذلك لكل مجموعة م

 المخاطر االئتمانية المتشابهة.

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

 المستقبلية المتوقعة.

المتوقعة سواء من  القيمة الحالية للتدفقات النقديةعتبار معدالت االسترداد المتوقعة من عند حساب معدالت الخسارة األخذ في اال مجموعةقوم الت -

 النحو التالي: الضمانات النقدية والعينية او معدالت السداد التاريخية او المستقبلية المتوقعة وذلك على

لضمانات النقدية وما في حكمها المتمثلة في النقدية واالدوات بالنسبة ألدوات الديون المصنفة ضمن المرحلة االولي يتم االعتداد فقط بقيمة ا ▪

شهور او اقل( وبدون ان يحدث تغير )خسارة( في قيمتها نتيجة  3المالية األخرى التي يمكن تحويلها الي نقدية بسهولة في مدي زمني قصير )

 مخاطر االئتمان.

او الثالثة يتم االعتداد فقط بأنواع الضمانات طبقا للقواعد الصادرة عن البنك  بالنسبة ألدوات الديون المصنفة ضمن كال من المرحلة الثانية ▪

بشأن تحديد الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات في حين يتم حساب قيمة تلك الضمانات طبقا  24/5/2005المركزي المصري في 

ديسمبر  16عتراف والقياس الصادرة عن البنك المركزي المصري في لما وارد بقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك واسس اال

2008. 

بالنسبة ألدوات الدين المحتفظ بها لدى البنوك التي تعمل خارج مصر، يتم تحديد معدالت احتماالت االخفاق على اساس التصنيف االئتماني  ▪

ئتماني لدولة المركز الرئيسي ومع مراعاة التعليمات الصادرة عن للمركز الرئيسي للبنك الذي يعمل خارج مصر وبما ال يزيد عن التصنيف اال

 على األقل. %45البنك المركزي بشأن مخاطر الدول، ويحتسب معدل الخسارة بواقع 

بل اساس تصنيف البنك من ق علىبالنسبة ألدوات الدين المحتفظ بها لدي البنوك التي تعمل داخل مصر، يتم حساب معدالت احتماالت االخفاق  ▪

 مؤسسات التصنيف الدولية الخارجية وتعامل فروع البنوك المصرية بالخارج معاملة المركز الرئيسي، كما تعامل فروع البنوك االجنبية التي

 على األقل. %45تعمل داخل مصر معاملة المركز الرئيسي لها، ويحتسب معدل الخسارة بواقع 

المعترف بها بالمركز المالي من قيمة ذات االصول المالية عند تصوير قائمة المركز يتم خصم مخصص االضمحالل الخاص باألصول المالية  ▪

المالي، في حين يتم االعتراف بمخصص االضمحالل المتعلق بارتباطات القروض وعقود الضمانات المالية وااللتزامات العرضية ضمن بند 

 المخصصات بالتزامات المركز المالي.

بتقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة على اساس الفرق بين الدفعات المتوقع سدادها لحامل  مجموعةقوم التمالية بالنسبة لعقود الضمانات ال ▪

 استردادها. مجموعةتوقع التالضمانة مخصوما منها اي مبالغ أخرى 

 
 لمشتقات المالية ومحاسبة التغطية.  أدوات ام

لدخول في عقد المشتقة، ويتم إعادة قياسها الحقا بقيمتها العادلة. ويتم الحصول على القيمة العادلة يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ ا

صومة ونماذج من األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة، أو المعامالت السوقية الحديثة، أو أساليب التقييم مثل نماذج التدفقات النقدية المخ

 وال. تسعير الخيارات، بحسب األح

 

 األصول غير الملموسة .ن

 الشهرة 1/ن

 سنويا. %20في صافي األصول ويتم استهالك الشهرة بواقع  مجموعةتمثل الشهرة الزيادة في تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة ال

 

 األصول غير الملموسة األخرى 2/ن

م ويتومخصص خسائر االضمحالل لفة التاريخية بعد خصم مجمع االستهالك تظهر بالتك :تكلفة اقتناء برامج الحاسب االلي والرخص الخاصة بها •

 علي مدار الفترة المتوقع االستفادة منها. استهالكها بطريقة القسط الثابت

المثال ال الحصر العالمات  لسبي على اآلليوتتمثل األصول غير الملموسة بخالف الشهرة وبرامج الحاسب  غير الملموسة األخرى: األصول •

األخرى بتكلفة اقتنائها ويتم استهالكها بطريقة القسط الثابت أو على أساس غير الملموسة وتثبت األصول  ية، التراخيص، منافع عقود ايجارالتجار

ي محدد فال يتم المنافع االقتصادية المتوقع تحققها منها، وذلك على مدار االعمار اإلنتاجية المقدرة لها، وبالنسبة لألصول التي ليس لها عمر انتاج

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

 واإلهالكالثابتة  األصول. س

 الثابت باستخداملقسط يتم إهالك األصول الثابتة بطريقة او .تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك وخسائر االضمحالل

 .أصليتم تحديدها على أساس العمر اإلنتاجي المقدر لكل حيث  ومعتمدة لكل شركة معدالت إهالك مناسبة

 

 النقدية وما في حكمها. ع

نسبة االحتياطي ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما في حكمها )أرصدة النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي خارج إطار 

 اإللزامي واألرصدة لدى البنوك وكذا أرصدة أذون الخزانة( التي تستحق خالل ثالثة شهور من تاريخ اقتنائها.
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 . المخصصات األخرىف

خدام موارد يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون هناك التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك است

 لتسوية هذه االلتزامات، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام. المجموعة

وعة من وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه للتسوية باألخذ في االعتبار هذه المجم

 االلتزامات.

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

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

 س القيمة الزمنية للنقود، وإذا كان األجل أقل من سنة تحسب القيمة المقدرة لاللتزام.لذات أجل سداد االلتزام الذي يعك

 

 . ضرائب الدخل ص

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

 محققة المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية التي يتم إدراجها ضمن حقوق الملكية.األرباح والخسائر غير ال

ة إلى ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية باإلضاف

 التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة.

ألسس العتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات طبقا لألسس المحاسبية وقيمتها طبقا لويتم ا

لضريبة السارية االضريبية، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار 

 في تاريخ إعداد الميزانية. 

عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من  للمجموعةويتم االعتراف باألصول الضريبة المؤجلة 

لن يتحقق منه المنفعة الضريبة المتوقعة خالل السنوات خاللها االنتفاع بهذا األصل، ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي 

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

 

 ( إدارة المخاطـــــر الماليــــــة  3) 

ى مخاطر مالية متنوعة وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالي ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض نتيجة األنشطة التي يزاولها إل مجموعةتعرض الت

إلى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد وإلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة  مجموعةهدف التالمخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة حيث 

نواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف ويعد أهم ألمجموعة على األداء المالي ل

 العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى.

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

بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات  مجموعةقوم التأساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوالً بأول و

 في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة.

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

باإلضافة إلى ذلك فإن قطاع إدارة المخاطر يعد مسئول عن المراجعة الدورية  مجموعةالمالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بال

 إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.

 

 المــــــــالإدارة رأس 

عند إدارة رأس المال لألغراض الرقابية، الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة إلي حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية، فيما  لمجموعةتتمثل أهداف ا

 يلي:

 .لمجموعةا شركاتااللتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية وفي البلدان التي تعمل بها  -

 .لمجموعةعلى االستمرارية وتمكينه في توليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى التي تتعامل مع ا المجموعةرفع قدره  -

 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط. -

 العربية(مركزي المصري في جمهورية مصر ال )البنكيتم مراجعة مدى كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا لمتطلبات الجهة الرقابية 

من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم إعداد البيانات المطلوبة وتقديمها للبنك  المجموعة،دوريا بواسطة إدارة 

 سنوي.المركزي على أساس ربع 

 -يلي: بما  لمجموعةقوم اتويطلب البنك المركزي المصري أن 

 جنيه حدا ادني لرأس المال المصدر والمدفوع. ارملي 5حتفاظ بمبلغ اال -

 .%13.25االحتفاظ بنسبه بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن  -

لقواعد اإلشراف المنظمة لألعمال المصرفية في البلدان التي التي تعمل خارج جمهورية مصر العربية وشركاته التابعة  لمجموعةوتخضع فروع ا

 تعمل بها.

 .الفترة الماليةبكافة متطلبات رأس المال المحلية وفي الدول التي تعمل بها خالل  مجموعة بنك مصر تقد التزم
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ونيو 2022  31 ديسمبر 2021  30 ي

       107,152,991       110,924,124صافي الشريحة األولى

         50,478,057         54,223,111صافي الشريحة الثانية

       157,631,048       165,147,235اجمالي القاعدة الرأسمالية

909,145,032787,719,852اجمالى األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر

20.01%18.17%معيار كفاية رأس المال )%(

المقارنة وفقا وسنة  2022 يونيو 30نهاية الفترة الحالية  ويعرض الجدول التالي نسبة معيار كفاية رأس المال عن القوائم المالية للمجموعة المصرفية في

 .IIلقواعد البنك المركزي الصادرة في ضوء مقررات بازل 

 

 المقارنة. في سنة %5.40مقابل  %4.80وتبلغ نسبة الرافعة المالية عن القوائم المالية للمجموعة المصرفية في نهاية الفترة الحالية 
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القيمة باأللف جنيه

2021 ديسمبر 202231 يونيو 30

قروض وتسهيالت للبنوك( 4 )

5,513,0094,452,165قروض آلجـــــال 

(51,415)(44,383)مخصص خسائر االضمحالل : يخصم 

5,468,6264,400,750صافي قروض وتسهيالت للبنوك

قروض وتسهيالت للعمالء( 5 )

أفـــــــراد ومشروعات صغيرة

4,453,4489,995,498حسابات جارية مدينة

3,442,8892,807,128بطاقات ائتمان

114,055,020102,898,428قروض شخصية

2,161,97833,808,855قروض مباشرة

15,098,56912,467,555قروض عقارية

961,9366,084,184قروض أخرى

140,173,840168,061,648(1)إجمالي 

مؤسسات كبيرة ومتوسطة

133,256,035119,870,706حسابات جارية مدينة

311,432,582257,649,368قروض مباشرة

210,499,168182,088,769قروض مشتركة

941,045619,434قروض أخرى

1,626,7841,202,162مستندات مخصومة

657,755,614561,430,439(2)إجمالي

797,929,454729,492,087(2+1)إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء 

(24,608,716)(30,235,452)مخصص قروض وتسهيالت للعمالء: يخصم 

(744,148)(285,220)العوائد المجنبة : يخصم 

(142,963)(444,636)الخصم غير المكتسب: يخصم 

766,964,146703,996,260صافى القروض والتسهيالت للعمالء واألوراق التجارية المخصومة

بنك مصر

ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة

2022 يونيو 30للفترة المالية المنتهية في 
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القيمة باأللف جنيه

2021 ديسمبر 202231 يونيو 30

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر( 6 )

200,561292,241اسهم شركات

245,447462,942وثائق صناديق االستثمار

446,008755,183

أدوات دين

228,265305,271أدوات دين أخرى 

228,265305,271اجمالى أدوات الدين 

2,577,7964,299,656استثمارات مالية تدار بمعرفة الغير

3,252,0695,360,110اجمالى استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ( 7 )

16,885,27619,018,867

143,244,452355,227,875أدوات دين  

160,129,728374,246,742اجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 أدوات حقوق الملكية 

بنك مصر

ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة

2022 يونيو 30للفترة المالية المنتهية في 

أدوات حقوق الملكية 

اجمالى أدوات حقوق الملكية 
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القيمة باأللف جنيه

2021 ديسمبر 202231 يونيو 30

أصول غير ملموسة( 8 )

الشهرة(أ)

                   844,405                    844,405إجمالي قيمة الشهرة

                    (78,753)                   (128,313)مجمع إستهالك الشهرة: يخصم منه 

                   765,652                   716,092صافي قيمة الشهرة

األصول الغير ملموسة األخرى (ب)

2,524,9692,249,178السنة المالية / التكلفة فى آخر الفترة 

               (1,437,216)                (1,720,891)المالية / مجمع اإلستهالك فى آخر الفترة :  يخصم منه 

804,078811,962 صافي األصول غير الملموسة االخري 

1,520,1701,577,614 صافي رصيد األصول غير الملموسة 

ودائــــع العمــــالء( 9 )

237,323,123202,713,795ودائـع تحت الطلب

301,725,962239,728,814ودائع ألجل وبإخطار

914,629,985751,818,027شــهادات إدخـار

216,275,160241,238,848ودائــع التوفيـــر

36,125,33221,037,213ودائــع أخـــرى

1,706,079,5621,456,536,697اجمالي ودائع العمالء

بنك مصر

ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة

2022 يونيو 30للفترة المالية المنتهية في 
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( 10 )

القيمة باأللف جنيه

الرصـيد فيالرصـيد في

2021 ديسمبر 202231 يونيو 30

48,466,34746,816,763بدون عائدوديعة مساندة

8,2228,778بعائدقروض طويلة األجل الشركة المصرية إلعادة التمويل

1,191,200925,000بعائدقروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

1,5303,070بعائدبرامج تمويلية- قروض الصندوق اجتماعي 

79,600133,000بعائد2بدايتى - قروض صندوق اجتماعى 

156,250187,500بعائد3بدايتى - قروض صندوق اجتماعى 

71,667,07769,697,387بعائدقروض طويلة األجل من بنوك خارجية 

21,618,85312,644,062بعائدقروض قصيرة األجل من بنوك خارجية 

6,990,5873,359,942بعائدقروض قصيرة األجل من بنوك محلية

902,535785,835بعائدالكويت- قرض الصندوق العربي األقتصادي لألنماء 

1,698,4251,712,693بعائدبنك القاهرة- قرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة 

sanad fund for SMSE (BDCE)564,084471,501بعائد

GREEN for growth fund (BDCE)752,112628,668بعائد

545,2817,858بعائدبنك القاهره -قرض برنامج تمويل التجاره العربية

1,880,2801,571,670بعائدالبنك األوروبي لالستثمار

940,140785,835بعائدالبنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية

747,575394,307بعائدالبنك األهلي المصري- قرض لتمويل عقود التأجير التمويلي 

124,475139,532بعائدالبنك العقاري المصري العربي- قرض لتمويل عقود التأجير التمويلي 

164,874167,003بعائدبنك بركة- قرض لتمويل عقود التأجير التمويلي 

268,994287,692بعائدالبنك المصري لتنمية الصادرات- قرض لتمويل عقود التأجير التمويلي 

101,56373,438بعائدجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر- قرض لتمويل عقود التأجير التمويلي 

69,56579,287بعائدالبنك األهلي الكويتي- قرض لتمويل عقود التأجير التمويلي 

554,466460,904بعائدالمصرف المتحد- قرض لتمويل عقود التأجير التمويلي 

415,911338,596بعائدSAIBبنك الشركة المصرفية - قرض لتمويل عقود التأجير التمويلي 

150,717155,392بعائدالتجاري وفا بنك- قرض لتمويل عقود التأجير التمويلي 

131,3410بعائدبنك أبو ظبي التجاري- قرض لتمويل عقود التأجير التمويلي 

99,906134,627بعائدالبنك العقاري المصري العربي- قروض نشاط التخصيم 

128,53630,237بعائدبنك أبو ظبي األول- قروض نشاط التخصيم 

19,1810بعائدبنك أبو ظبي التجاري- قروض نشاط التخصيم 

221,36357,586بعائدبنك الشركة المصرفية العربية الدولية- قرض لتمويل عقود التأجير التمويلي 

3,525,5253,143,340بعائدالبنك االفريقي لالستيراد و التصدير

50,0000بعائدالصندوق السعودي للتنمية

31,5000بعائدالبنك العقاري المصري العربي-  قروض و تسهيالت إئتمانية 

20,0420بعائدبنك بلوم مصر-  قروض و تسهيالت إئتمانية 

24,0120بعائدالبنك المصري لتنمية الصادرات-  قروض و تسهيالت إئتمانية 

37,23513,600بعائدبنك الكويت الوطني- قرض لتمويل عقود التأجير التمويلي 

164,349,304145,215,103

( 11 )

1,686,4411,676,794مخصص ضرائب و مطالبات قضائية

3,779,7852,438,845مخصص اإللتزامات العرضية و االرتباطات

180,253144,337 أخـــــرى         

5,646,4794,259,976اجمالي مخصصات أخرى

مخصصـــات أخـــرى

البيـــــــــان

اجمالي قروض أخرى

بدون عائد/ عائد 

بنك مصر

ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة

2022 يونيو 30للفترة المالية المنتهية في 

قــــروض أخـــــرى
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القيمة باأللف جنيه

2021 ديسمبر 202231 يونيو 30

( 12 )

6,914,3246,276,451المزايا العالجية بعد التقاعد

1,153,1381,099,136مكافأة نهاية الخدمة

8,067,4627,375,587اجمالي التزامات مزايا التقاعد

( 13 )

 رأس المال المرخص به -أ

 رأس المال المصدر و المدفوع -ب

القيمة باأللف جنيه( 14 )

2021 ديسمبر 202231 يونيو 30

5,935,3255,736,096احتياطي قانوني 

3,666,6683,666,668احتياطي عام 

2,243,4772,251,745احتياطي راسمالي

13,376,17813,430,851احتياطي تدعيمي  

5,204,5017,068,681احتياطي القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية 

4,222,043(5,062,729)احتياطي القيمة العادلة ألدوات دين

1,4441,442احتياطي خاص

3,358,4732,792,794احتياطي مخاطر بنكية عام

3,331,4972,026,425احتياطي فروق ترجمة عمالت اجنبية

56,533,65258,183,237فروق قيمة اسمية عن قيمة حالية للودائع المساندة

1,015,867984,563احتياطي المخاطر العام

848,718850,623 ادوات دين من خالل الدخل الشاملECLاحتياطي 

14,54721,073احتياطي مخاطر عمليات التاجير التمويلي و تمويل إستهالكي

(180,234)(150,413)احتياطي استحواذ

90,317,205101,056,007إجمالي اإلحتياطيـــــــــات

أرقام المقارنة(15)

بنك مصر

ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة

2022 يونيو 30للفترة المالية المنتهية في 

في ظل تغيير السنة المالية للبنك لتبدأ مع السنة الميالدية وتنتهي بنهايتها للتوافق مع قانون البنك المركزي الجديد ، تم عرض قائمة الدخل المجمعة 

 مقارنة  2022 يونيو 30 إلى 2022 يناير 1وااليضاحات المتعلقة بها وكذا قائمة الدخل الشامل المجمعة وقائمة التدفقات النقدية المجمعة لفترة ستة أشهر من 

 والتي تمثل ثمانية عشر 2021 ديسمبر 31 وتنتهى في 2020بأول قوائم مالية مجمعة معتمدة من قبل الجمعية العامة للبنك والتي كانت تبدأ من اول يوليو 

.وبناًء على ذلك فان ارقام المقارنة الواردة بالقوائم المالية عن هذه الفترة المالية المشار اليها غير قابلة للمقارنة على وجه االطالق (فترة انتقالية)شهراً 

رأس المــــــال

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

 مليون جنيه مصري15000بدال من 

 مليون سهم مملوكة بالكامل للدوله بقيمة اسميه 3000 مليون جنيه مصري موزعا على 15000بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل الخاص ببنك مصر 

.للسهم خمسة جنيهات مصريه

التزامات مزايا التقاعد

اإلحتياطيـــــــــات
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