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)1( معلومـــات عامـــة
تاأ�ش�س بنك م�رص ) �رصكة م�شاهمة م�رصية ( كبنك جتارى بتاريخ 3 ابريل 1920 فى جمهورية م�رص العربية ويقع املركز الرئي�شى للبنك فى 151 �شارع 

حممد فريد بالقاهرة.
يقدم البنك خدمات املوؤ�ش�شات والتجزئة امل�رصفية وال�شتثمار بالإ�شافة اإلى خدمات ال�شريفة الإ�شالمية من خالل 479 فرعا ووحدة م�رصفية فى 
جمهورية م�رص العربية و5 فروع فى دولة الإمارات العربية املتحدة و فرع مبدينة باري�س باجلمهورية الفرن�شية ويوظف البنك  12344 موظفا فى تاريخ 

امليزانية.
مت اعتماد هذه القوائم املالية من قبل اجلمعية العامة فى 24 فرباير 2013.

 )2( ملخـ�س ال�شيا�شـات املحا�شبيـة
فيما يلى اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة فى اإعداد هذه القوائم املالية وقد مت اإتباع هذه ال�شيا�شات بثبات لكل ال�شنوات املعرو�شة اإل اإذا مت 

الإف�شاح عن غري ذلك . 
اأ. اأ�ش�س اأعداد القوائم املالية  :

يتم اإعداد هذه القوائم املالية امل�شتقلة وفقا ملعايري املحا�شبة امل�رصية ال�شادرة خالل عام 2006 وتعديالتها ووفقا لتعليمات البنك املركزى امل�رصى 
املعتمدة من جمل�س اإدارته فى 16 دي�شمرب 2008 املتفقه مع املعايري امل�شار اإليها، وعلى اأ�شا�س التكلفة التاريخية معدلة باإعادة تقييم الأ�شول املالية 

بغر�س املتاجرة، وال�شتثمارات املالية املتاحة للبيع.
ووفقا للنظام الأ�شا�شى للبنك تبداأ ال�شنة املالية فى اأول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو وتعر�س القوائم املالية باجلنيه امل�رصى ويتم تقريبها لأقرب األف جنيه. 

ب. ترجمة العمالت الأجنبية :
ب/1 عملة التعامل والعر�س

يتم قيا�س البنود التى ت�شتمل عليها القوائم املالية لكل فرع من فروع البنك با�شتخدام عملة البيئة القت�شادية الأ�شا�شية التى ميار�س فيها الفرع 
ن�شاطه )عملة التعامل (.

ويتم عر�س القوائم املالية امل�شتقلة باجلنيه امل�رصى وهو عملة التعامل للفروع داخل جمهورية م�رص العربية.
ب/2 املعامالت والأر�شدة بالعمالت الأجنبية

مت�شك ح�شابات كل فرع بعملة التعامل اخلا�شة به وتثبت املعامالت بالعمالت الأخرى خالل ال�شنة املالية على اأ�شا�س اأ�شعار ال�رصف ال�شارية فى 
تاريخ تنفيذ املعاملة، ويتم اإعادة تقييم اأر�شدة الأ�شول واللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأخرى فى نهاية كل فرتة مالية على اأ�شا�س 
اأ�شعار ال�رصف ال�شارية فى ذلك التاريخ، ويتم العرتاف فى قائمة الدخل بالأرباح واخل�شائر الناجتة عن ت�شوية تلك املعامالت وبالفروق الناجتة عن اإعادة 

التقييم �شمن البنود التالية :
H �شافى دخل املتاجرة لالأ�شول املالية بغر�س املتاجرة.

H اإيرادات ) م�رصوفات ( ت�شغيل اأخرى بالن�شبة لباقى البنود. 
 يتم حتليل التغريات فى القيمة العادلة لالأدوات املالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية امل�شنفة �شمن ال�شتثمارات املتاحة للبيع ) اأدوات 
الدين ( ما بني فروق تقييم نتجت عن التغريات فى التكلفة امل�شتهلكة لالأداة وفروق نتجت عن تغري اأ�شعار ال�رصف ال�شارية وفروق نتجت عن تغري 
القيمة العادلة لالأداة، ويتم العرتاف فى قائمة الدخل بفروق التقييم املتعلقة بالتغريات فى التكلفة امل�شتهلكة �شمن عائد القرو�س والإيرادات 
امل�شابهة وبالفروق املتعلقة بتغري اأ�شعار ال�رصف فى بند اإيرادات )م�رصوفات ( ت�شغيل اأخرى، بينما يتم العرتاف �شمن حقوق امللكية بفروق التغري فى 

القيمة العادلة ) احتياطى القيمة العادلة / ا�شتثمارات مالية متاحة للبيع (. 
تت�شمن فروق التقييم الناجتة عن البنود غري ذات الطبيعة النقدية الأرباح واخل�شائر الناجتة عن تغري القيمة العادلة مثل اأدوات حقوق امللكية املحتفظ 
بها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�شائر، ويتم العرتاف بفروق التقييم الناجتة عن اأدوات حقوق امللكية امل�شنفة ا�شتثمارات مالية متاحة للبيع 

�شمن احتياطى القيمة العادلة فى حقوق امللكية.
ب/3 الفروع الأجنبية

يتم ترجمة بنود قائمة الدخل واملركز املالى للفروع الأجنبية التى تختلف عملة التعامل لها عن عملة عر�س القوائم املالية امل�شتقلة اإلى اجلنية 
امل�رصى كما يلي:

H يتم ترجمة الأ�شول واللتزامات فى كل ميزانية معرو�شة للفرع الأجنبى با�شتخدام �شعر الإقفال فى تاريخ هذه امليزانية.
H يتم ترجمة الإيرادات وامل�رصوفات فى كل قائمة دخل معرو�شة با�شتخدام متو�شط اأ�شعار التحويل اإل اإذا كان املتو�شط ل ميثل تقريب مقبول لالأثر 

املرتاكم لالأ�شعار ال�شارية فى تواريخ املعامالت، عندها يتم ترجمة الإيرادات وامل�رصوفات با�شتخدام اأ�شعار ال�رصف فى تواريخ املعامالت.
ويتم العرتاف بفروق العملة الناجتة فى بند م�شتقل ) فروق ترجمة عمالت اأجنبية ( �شمن حقوق امللكية.

ج. العرتاف بالإيــــــــراد
 ج/1  اإيرادات وم�رصوفات العائد

يتم العرتاف فى قائمة الدخل �شمن بند " عائد القرو�س والإيرادات امل�شابهة " اأو" تكلفة الودائع والتكاليف امل�شابهة " باإيرادات وم�رصوفات العائد 
با�شتخدام طريقة العائد الفعلى جلميع الأدوات املالية التى يحت�شب عنها عائد فيما عدا تلك املبوبة بغر�س املتاجرة، اأو التى مت تبويبها عند ن�شاأتها 

بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�شائر .
وتت�شمن طريقة احل�شاب كافة الأتعاب املدفوعة اأو املقبو�شة بني اأطراف العقد التى تعترب جزءاً من معدل العائد الفعلى كما تت�شمن تكلفة املعاملة 

اأية عالوات اأو خ�شومات. 
ج/2  اإيرادات الأتعاب والعمولت 

يتم العرتاف بالأتعاب امل�شتحقة عن خدمة قر�س اأو ت�شهيل �شمن الإيرادات عند تاأدية اخلدمة ويتم اإيقاف العرتاف باإيرادات الأتعاب والعمولت 
املتعلقة بالقرو�س اأو املديونيات غري املنتظمة اأو امل�شمحلة، حيث يتم قيدها فى �شجالت هام�شية خارج القوائم املالية، ويتم العرتاف بها �شمن 
الإيرادات وفقا لالأ�شا�س النقدى عندما يتم العرتاف باإيرادات العائد. اأما بالن�شبة لالأتعاب التى متثل جزءا مكمال للعائد الفعلى لالأ�شل املالى ب�شفة 

عامة، يتم معاجلتها باعتبارها تعديال ملعدل العائد الفعلي.
ويتم العرتاف بالأتعاب املتعلقة باأدوات الدين التى يتم قيا�شها بقيمتها العادلة �شمن الإيراد عند العرتاف الأولى ويتم العرتاف باأتعاب ترويج القرو�س 
امل�شرتكة �شمن الإيرادات عند ا�شتكمال عملية الرتويج وعدم احتفاظ البنك باأى جزء من القر�س اأو كان البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد 

الفعلى املتاح للم�شاركني الآخرين. 
ويتم العرتاف فى قائمة الدخل بالأتعاب والعمولت الناجتة عن التفاو�س اأو امل�شاركة فى التفاو�س على معاملة ل�شالح طرف اأخر – مثل ترتيب �رصاء 
اأ�شهم اأو اأدوات مالية اأخرى اأو اقتناء اأو بيع املن�شاآت - وذلك عند ا�شتكمال املعاملة املعنية، ويتم العرتاف باأتعاب ال�شت�شارات الإدارية واخلدمات الأخرى 
عادة على اأ�شا�س التوزيع الزمنى الن�شبى على مدار اأداء اخلدمة، ويتم العرتاف باأتعاب خدمات احلفظ التى يتم تقدميها على فرتات طويلة من الزمن 

على مدار الفرتة التى يتم اأداء اخلدمة فيها.
ج/3   اإيرادات توزيعات الأرباح

يتم العرتاف فى قائمة الدخل بتوزيعات الأرباح عند �شدور احلق فى حت�شيلها.
د. اأذون اخلــــــزانـــة

يتم اإثبات اأذون اخلزانة بالقيمة ال�شمية ويثبت خ�شم الإ�شدار بالأر�شدة الدائنة واللتزامات الأخرى وتظهر اأذون اخلزانة بامليزانية م�شتبعداً منها 
خ�شم الإ�شدار.

هـ. اتفاقيات ال�رصاء واإعادة البيع واتفاقيات البيع واإعادة ال�رصاء 
يتم عر�س الأدوات املالية املباعة مبوجب اتفاقيات لإعادة �رصائها �شمن الأ�شول خم�شومة من اأر�شدة اأذون اخلزانة واأوراق حكومية اأخرى بامليزانية ويتم 
عر�س اتفاقيات ال�رصاء واإعادة البيع م�شافة اإلى اأر�شدة اأذون اخلزانة واأوراق حكومية اأخرى بامليزانية. ويتم العرتاف بالفرق بني �شعر ال�رصاء و�شعر اإعادة 

البيع على انه عائد ي�شتحق على مدار مدة التفاقيات با�شتخدام طريقة العائد الفعلي.
و. القرو�س والت�شهيالت للعمالء والبنوك

متثل اأ�شول مالية غري م�شتقة ذات مبلغ ثابت اأو قابل للتحديد وغري متداولة فى �شوق ن�شطة.
ز . ا�شمحالل الأ�شول املالية 

ز/1 الأ�شول املالية املثبتة بالتكلفة امل�شتهلكة  
يقوم البنك فى تاريخ كل ميزانية بتقدير ما اإذا كان هناك دليل مو�شوعى على ا�شمحالل اأحد الأ�شول املالية اأو جمموعة من الأ�شول املالية. ويعد 
الأ�شل املالى اأو املجموعة من الأ�شول املالية م�شمحلة ويتم حتمل خ�شائر ال�شمحالل عندما يكون هناك دليل مو�شوعى على ال�شمحالل نتيجة 
حلدث اأو اأكرث من الأحداث التى وقعت بعد العرتاف الأولى لالأ�شل ) حدث اخل�شارة ( وكان حدث اخل�شارة يوؤثر على التدفقات النقدية امل�شتقبلية لالأ�شل 

املالى اأو ملجموعة الأ�شول املالية التى ميكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها.
ومن الأدلة املو�شوعية على خ�شائر ا�شمحالل جمموعة من الأ�شول املالية وجود بيانات وا�شحة ت�شري اإلى انخفا�س ميكن قيا�شه فى التدفقات 

النقدية امل�شتقبلية املتوقعة من هذه املجموعة منذ العرتاف الأولى على الرغم من عدم اإمكانية حتديد هذا النخفا�س لكل اأ�شل على حدة.
كما يقوم البنك اأول بتقدير ما اإذا كان هناك دليل مو�شوعى على ال�شمحالل لكل اأ�شل مالى على حدة اإذا كان ذو اأهمية منفردا، ويتم التقدير على 

م�شتوى اإجمالى اأو فردى لالأ�شول املالية التى لي�س لها اأهمية منفردة، وفى هذا املجال يراعى البنك ما يلي:
H اإذا حدد البنك اأنه ل يوجد دليل مو�شوعى على ا�شمحالل اأ�شل مالى مت درا�شته منفردا، �شواء كان هاما بذاته اأو ل، عندها يتم اإ�شافة هذا الأ�شل مع 

الأ�شول املالية التى لها خ�شائ�س خطر ائتمانى م�شابهة ثم يتم تقييمها معا لتقدير ال�شمحالل وفقا ملعدلت الإخفاق التاريخية. 
H اإذا حدد البنك اأنه يوجد دليل مو�شوعى على ا�شمحالل اأ�شل مايل، عندها يتم درا�شته منفردا لتقدير ال�شمحالل، واإذا نتج عن الدرا�شة وجود 

خ�شائر ا�شمحالل، ل يتم �شم الأ�شل اإلى املجموعة التى يتم ح�شاب خ�شائر ا�شمحالل لها على اأ�شا�س جممع.
H اإذا نتج عن الدرا�شة ال�شابقة عدم وجود خ�شائر ا�شمحالل يتم عندئذ �شم الأ�شل اإلى املجموعة.

ويتم قيا�س مبلغ خم�ش�س خ�شائر ال�شمحالل بالفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�شل وبني القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة، ول 
يدخل فى ذلك خ�شائر الئتمان امل�شتقبلية التى مل يتم حتملها بعد، خم�شومة با�شتخدام معدل العائد الفعلى الأ�شلى لالأ�شل املايل. ويتم تخفي�س 

القيمة الدفرتية لالأ�شل با�شتخدام ح�شاب خم�ش�س خ�شائر ال�شمحالل ويتم العرتاف بعبء ال�شمحالل عن خ�شائر الئتمان فى قائمة الدخل.
ز/2 ال�شتثمارات املالية املتاحة للبيع

يقوم البنك فى تاريخ كل ميزانية بتقدير ما اإذا كان هناك دليل مو�شوعى على ا�شمحالل اأحد اأو جمموعة من الأ�شول املالية املبوبة �شمن ا�شتثمارات 
مالية متاحة للبيع، وفى حالة ال�شتثمارات فى اأدوات حقوق امللكية املبوبة متاحة للبيع، يوؤخذ فى العتبار النخفا�س الكبري اأو املمتد فى القيمة 
العادلة لالأداة لأقل من قيمتها الدفرتية، وذلك عند تقدير ما اإذا كان هناك ا�شمحالل فى الأ�شل. ويعد النخفا�س كبريا اإذا بلغ 10% من القيمة الدفرتية، 
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القيمة بالألف جنيه

ويعد النخفا�س ممتدا اإذا ا�شتمر لفرتة تزيد عن ت�شعة اأ�شهر، واإذا توافرت الأدلة امل�شار اإليها يتم ترحيل اخل�شارة املرتاكمة من حقوق امللكية ويعرتف 
بها فى قائمة الدخل، ول يتم رد ا�شمحالل القيمة الذى يعرتف به بقائمة الدخل فيما يتعلق باأدوات حقوق امللكية اإذا حدث ارتفاع فى القيمة 
العادلة لحقا اأما اإذا ارتفعت القيمة العادلة لأدوات الدين املبوبة متاحة للبيع، وكان من املمكن ربط ذلك الرتفاع مبو�شوعية بحدث وقع بعد 

العرتاف بال�شمحالل فى قائمة الدخل، يتم رد ال�شمحالل من خالل قائمة الدخل .
ح. ال�شتثمارات املالية بغر�س املتاجرة

يتم تقييم ال�شتثمارات املالية بغر�س املتاجرة مبا فى ذلك حمافظ ال�شتثمارات املالية التى تدار مبعرفة الغري ووثائق �شناديق ال�شتثمار التى ل 
ت�شدرها البنوك و �شـركات التاأمني املقتناة بغر�س املتاجرة فى نهاية كل فرتة مالية بالقيمة العادلة التى متثل �شعر ال�شوق وتثبت فروق التقييم 

بقائمة الدخل .
يتم تقييم وثائق �شناديق ال�شتثمار التى ت�شدرها البنوك و �رصكات التاأمني بالقيمة العادلـة والتى متثل القيمة ال�شرتدادية   لهذه الوثائق فى تاريخ 

التقييم وتثبت فروق التقييم بقائمة الدخل .
 ط. اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع

متثل ال�شتثمارات املالية املتاحة للبيع اأ�شول ماليه غري م�شتقه ولدى البنك النية لالحتفاظ بها ملدة غري حمدده وقد يتم بيعها ا�شتجابة للحاجة 
اإلى ال�شيولة اأو للتغريات فى اأ�شعار ال�رصف اأو الأ�شهم.

يتم العرتاف مبا�رصة فى حقوق امللكية بالأرباح واخل�شائر الناجتة عن التغريات فى القيمة العادلة لال�شتثمارات املالية املتاحة للبيع ، وذلك اإلى اأن يتم 
ا�شتبعاد الأ�شل اأو ت�شمحل قيمته ، عندها يتم العرتاف فى قائمه الدخل بالأرباح واخل�شائر املرتاكمة التى �شبق العرتاف بها �شمن حقوق امللكية . 

ى . ال�شتثمارات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق
يت�شمن هذا البند ا�شتثمارات مالية-بخالف امل�شتقات - يكون لها مبلغ �شداد حمدد اأو قابل للتحديد وتاريخ ا�شتحقاق حمدد ولدى البنك النية 

والقدرة على الحتفاظ بها حتى تاريخ ا�شتحقاقها. 
يتم تقييم ال�شتثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق بالتكلفة امل�شتهلكة التى متثل القيمة ال�شمية لل�شند م�شافا اإليها عالوة الإ�شدار 
اأو م�شتبعدا  منها خ�شم الإ�شدار ، على اأن يتم ا�شتهالك عالوة الإ�شدار باخل�شم على قائمة الدخل/ اأو ا�شتهالك خ�شم الإ�شدار بالإ�شافة 
اإلى قائمة الدخل ببند )عائد اأذون و�شندات اخلزانة( وبا�شتخدام طريقة العائد الفعلى وبذلك ت�شبح القيمة الدفرتية لهذه ال�شندات فى تاريخ 

ال�شتحقاق م�شاوية للقيمة ال�شمية امل�شرتدة.          
 يتم تقييم وثائق �شناديق ال�شتثمار التى يتعني على البنك الحتفاظ بها حتى تاريخ نهاية ال�شندوق باعتباره البنك املن�شئ لل�شندوق بالتكلفة 
وفى حالة هبوط القيمة االإ�سرتدادية لهذه الوثائق عن التكلفة يتم حتميل الفرق على قائمة الدخل ببند فروق تقييم ا�ستثمارات مالية اأخرى  وفى 

حالة حدوث ارتفاع يتم اإ�شافته اإلى ذات البند وذلك فى حدود ما �شبق حتميله على قوائم الدخل عن فرتات مالية �شابقة .
 ك – ال�رصكات التابعة وال�شقيقة 

تتم املحا�شبة عن ال�رصكات التابعة وال�شقيقة فى هذه القوائم املالية امل�شتقلة للبنك طبقا لطريقة التكلفة. ووفقاً لهذه الطريقة،  تثبت 
ال�شتثمارات بتكلفة القتناء، وتثبت توزيعات الأرباح فى قائمة الدخل عند اعتماد توزيع هذه الأرباح وثبوت حق البنك فى حت�شيلها، وفى حالة 
حدوث تدهور فى قيمتها العادلة عن القيمة الدفرتية يتم تخفي�س القيمة الدفرتية به وذلك بالن�شبة لكل ا�شتثمار على حده، وحتميله على قائمة 
الدخل ببند خ�شائر ا�شمحالل ا�شتثمارات مالية اأخرى، وفى حالة حدوث ارتفاع لحق فى القيمة العادلة يتم اإ�شافته اإلى ذات البند وذلك فى حدود 

ما �شبق حتميله على قوائم الدخل عن فرتات مالية �شابقة .
ل. الأ�شول الثابتة و الإهالك

تظهر الأ�شول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خ�شم جممع الإهالك وخ�شائر ال�شمحالل. ويتم اإهالك الأ�شول الثابتة بطريقة الق�شط الثابت 
با�شتخدام معدلت اإهالك منا�شبة يتم حتديدها على اأ�شا�س العمر الإنتاجى املقدر لكل اأ�شل:-

م. النقدية وما فى حكمها
لأغرا�س عر�س قائمة التدفقات النقدية يت�شمن بند النقدية وما فى حكمها اأر�شدة النقدية والأر�شدة لدى البنك املركزى خارج اإطار ن�شبة 

الحتياطى الإلزامى والأر�شدة لدى البنوك و كذا اأر�شدة اأذون اخلزانة التى ت�شتحق خالل ثالثة �شهور من تاريخ اقتنائها. 
ن. التزامات مزايا ما بعد انتهاء اخلدمة

مينح بنك م�رص العاملني به بع�س املزايا بعد انتهاء فرتة خدمتهم وتعترب هذه املزايا من املزايا املحددة التى يجب حتميلها على امل�رصوفات 
البنك  وقواعد  ال�شادرة خالل عام 2006  امل�رصية  املحا�شبة  وفقا ملعايري  اللتزامات  بها �شمن  والعرتاف  العامل  على مدار �شنوات خدمة 
املركزى ال�شادرة فى دي�شمرب 2008. وحت�شب اللتزامات النا�شئة عن نظم املزايا املحددة التى اكت�شبها العاملني فى نهاية ال�شنة املالية 
املقدرة  الئتمانية  الوحدة  با�شتخدام طريقة  اإكتوارى  املتوقعة مبعرفة خبري  امل�شتقبلية  النقدية  للتدفقات  القيمة احلالية  اأ�شا�س  على 

والتى تنطوى على افرتا�شات تتعلق بعلوم ال�شكان و معدلت دوران العاملني و اأ�شعار الفائدة وم�شتوى الت�شخم . 
�س. املخ�ش�شات الأخرى

يتم العرتاف باملخ�ش�شات الأخرى عندما يكون هناك التزام قانونى اأو ا�شتدللى حالى نتيجة لأحداث �شابقة ويكون من املرجح اأن يتطلب ذلك 
ا�شتخدام موارد البنك لت�شوية هذه اللتزامات، مع اإمكانية اإجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا اللتزام.

وعندما يكون هناك التزامات مت�شابهه فاإنه يتم حتديد التدفق اخلارجى اخلارج الذى ميكن ا�شتخدامه للت�شوية بالأخذ فى العتبار هذه املجموعة 
من اللتزامات.

ويتم رد املخ�ش�شات التى انتفى الغر�س منها كليا اأو جزئيا �شمن بند اإيرادات )م�رصوفات ( ت�شغيل اأخرى .
ويتم قيا�س القيمة احلالية للمدفوعات املقدر الوفاء بها ل�شداد اللتزامات املحدد ل�شدادها اأجل بعد �شنة من تاريخ امليزانية با�شتخدام معدل عائد 
منا�شب لذات اأجل �شداد اللتزام – دون تاأثره مبعدل ال�رصائب ال�شارى – الذى يعك�س القيمة الزمنية للنقود ، واإذا كان الأجل اأقل من �شنة حت�شب 

القيمة املقدرة لاللتزام.
ع. �رصائب الدخل 

تت�شمن �رصيبة الدخل على ربح اأو خ�شارة الفرتة كل من �رصيبة الفرتة وال�رصيبة املوؤجلة، ويتم العرتاف بها بقائمة الدخل با�شتثناء �رصيبة الدخل 
املتعلقة ببنود حقوق امللكية التى يتم العرتاف بها مبا�رصة �شمن حقوق امللكية.

ويتم العرتاف ب�رصيبة الدخل على اأ�شا�س �شافى الربح اخلا�شع لل�رصيبة با�شتخدام اأ�شعار ال�رصيبة ال�شارية فى تاريخ اإعداد امليزانية بالإ�شافة اإلى 
الت�شويات ال�رصيبية اخلا�شة بال�شنوات ال�شابقة.

ويتم العرتاف بال�رصائب املوؤجلة النا�شئة عن الفروق املوؤقتة بني القيمة الدفرتية لالأ�شول واللتزامات طبقا لالأ�ش�س املحا�شبية وقيمتها طبقا 
لالأ�ش�س ال�رصيبية ، هذا ويتم حتديد قيمة ال�رصيبة املوؤجلة بناء على الطريقة املتوقعة لتحقق اأو ت�شوية قيم الأ�شول واللتزامات با�شتخدام اأ�شعار 

ال�رصيبة ال�شارية فى تاريخ اإعداد امليزانية. 
ويتم العرتاف بالأ�شول ال�رصيبة املوؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح باإمكانية حتقيق اأرباح تخ�شع لل�رصيبة فى امل�شتقبل 
املنفعة  منه  يتحقق  لن  الذى  اجلزء  بقيمة  املوؤجلة  ال�رصيبية  الأ�شول  قيمة  تخفي�س  ويتم  الأ�شل،  بهذا  النتفاع  خاللها  من  ميكن 
املوؤجلة  الأ�شول ال�رصيبية  زيادة  ارتفاع املنفعة ال�رصيبية املتوقعة يتم  اأنه فى حالة  ، على  التالية  ال�شنوات  ال�رصيبية املتوقعة خالل 

وذلك فى حدود ما �شبق تخفي�شه.
)3( اإدارة املخاطـــــر املاليــــــة  

يتعر�ض البنك نتيجة االأن�سطة التى يزاولها اإلى خماطر مالية متنوعة وقبول املخاطر هو اأ�سا�ض الن�ساط املالى ويتم حتليل وتقييم واإدارة بع�ض 
املخاطر اأو جمموعة من املخاطر جمتمعة حيث يهدف البنك اإلى حتقيق التوازن املالئم بني اخلطر والعائد واإلى تقليل الآثار ال�شلبية املحتملة على 
الأداء املالى للبنك ويعد اأهم اأنواع املخاطر خطر الئتمان وخطر ال�شوق وخطر ال�شيولة والأخطار الت�شغيلية الأخرى ويت�شمن خطر ال�شوق خطر 

اأ�شعار �رصف العمالت الأجنبية وخطر �شعر العائد وخماطر ال�شعر الأخرى.
وقد مت و�شع �شيا�شات اإدارة املخاطر لتحديد املخاطر وحتليلها ولو�شع حدود للخطر والرقابة عليه وملراقبة املخاطر واللتزام باحلدود من خالل 
اأ�شاليب يعتمد عليها ونظم معلومات حمدثة اأولً باأول ويقوم البنك مبراجعة دورية ل�شيا�شات ونظم اإدارة املخاطر وتعديلها بحيث تعك�س 

التغريات فى الأ�شواق واملنتجات واخلدمات واأف�شل التطبيقات احلديثة.
وتتم اإدارة املخاطر عن طريق قطاع اإدارة املخاطر فى �شوء ال�شيا�شات املعتمدة من جمل�س الإدارة ويقوم القطاع  بتحديد وتقييم وتغطية املخاطر 
املالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات الت�شغيلية املختلفة بالبنك بالإ�شافة اإلى ذلك فاإن قطاع اإدارة املخاطر يعد م�شئول عن املراجعة الدورية لإدارة 

املخاطر وبيئة الرقابة ب�شكل م�شتقل.
اإدارة راأ�س املــــــــال

يتم مراجعة كفاية راأ�س املال وا�شتخدامات راأ�س املال وفقا ملتطلبات اجلهة الرقابية ) البنك املركزى امل�رصى فى جمهورية م�رص العربية ( دوريا 
بوا�شطة اإدارة البنك، من خالل مناذج تعتمد على اإر�شادات جلنة بازل للرقابة امل�رصفية ويتم تقدمي البيانات املطلوبة واإيداعها لدى البنك املركزى 

على اأ�شا�س ربع �شنوى .
ويطلب البنك املركزى امل�رصى اأن يقوم البنك مبا يلي:-

- الحتفاظ مببلغ 500 مليون جنيه حدا ادنى لراأ�س املال امل�شدر واملدفوع.
- الحتفاظ بن�شبه بني عنا�رص راأ�س املال وبني عنا�رص الأ�شول واللتزامات العر�شية املرجحة باأوزان املخاطر تعادل اأو تزيد عن %10 .

وتخ�شع فروع البنك التى تعمل خارج جمهورية م�رص العربية لقواعد الإ�رصاف املنظمة لالأعمال امل�رصفية فى البلدان التى تعمل بها.
قد التزم البنك بكافة متطلبات راأ�س املال املحلية وفى الدول التى تعمل بها فروعه اخلارجية خالل ال�شنتني املاليتني.

ويلخ�س اجلدول التالى مكونات راأ�س املال الأ�شا�شى وامل�شاند ون�شب معيار كفاية راأ�س املال.

ـ  مبانى واإن�شاءات %5
ـ  اأجـهزة ومعدات %12.5

ـ  نظم اآلية متكاملة %25

ـ  و�شائل نقل %20
ـ  اأثــــــاث %100

ـ  جتهيزات وتركيبات بن�شب ترتاوح من 12،5% اإلى   %33.5

البيـــــــــــــــــــــــان

 الأر�صدة فى 2010/7/1 
 فروق ترجمة عمالت اأجنبية

�صافى التغري فى القيمة العادلة لالإ�صتثمارات املالية املتاحة 
 للبيع  - بعد ال�صرائب

 زيادة راأ�ض املال
 �صافى اأرباح ال�صنة

 توزيعات الأرباح عن �صنة املقارنة
 املحول اإلى الإحتياطيات
 الأر�صدة فى 2011/6/30

 الأر�صدة فى 2011/7/1
�صافى التغري فى القيمة العادلة لالإ�صتثمارات املالية املتاحة 

 للبيع  - بعد ال�صرائب
 فروق ترجمة عمالت اأجنبية

 زيادة راأ�ض املال 
 �صافى اأرباح ال�صنة

الأر�صدة فى 2012/6/30

 3٬400٬000  

 1٬600٬000  

 5٬000٬000  

 5٬000٬000  

 6٬277٬692  

11،277،692

14,13

14,13

 285٬893  

 14٬863  
 300٬756  

 300٬756  

 300٬756  

 972٬946  

)331٬709( 

 641٬237  

                     641٬237 

)1٬680٬075( 

)1٬038٬838( 

)3٫081(

515٫382
)84٫223(

)428٫078(
---

---

708٫863
708٫863

 3٬551  

 361٬612 
 365٬163  

 365٬163 

 365٬163  

 228٬809  

 51٬189  
 279٬998  

 
 279٬998 

 279٬998  

 6٬927  

 6٬927  

 6٬927  

 6٬927  

 523٬813  
 68٬465  

)312٬414( 

 414  
 280٬278  

 280٬278  

)44٬275( 

 236٬003  

 6,869٫548
 68,465

)331٫709(
---

515٫382
)84,223(

---
7٫037٫463

    
7٫037٫463

)1٫680٫075(
)44٫275(

6٫277٫692
708٫863

12٫299٫668

رأس املال املدفوع اىضاح 
رقم

احتياطى احتياطى عاماحتياطى قانونى
رأسمالى

احتياطى ارتفاع أسعار احتياطى خاص
أصول ثابتة

أرباح )خسائر(
محتجزة

اإلجــــمالى احتياطى القيـمة 
العادلة

احتياطى 
مخاطر بنكية

 1٬450٬690  

)1٬287٬586( 

 163٬104  

  163٬104  

 

 163٬104  

ملخ�ص قائمة التدفقات النقدية عن ال�سنة املالية املنتهية فى 30 يونيو 2012

راأ�ض املال
ال�صريحة الأولى )راأ�ض املال الأ�صا�صى(

ال�صريحة الثانية )راأ�ض املال امل�صاند(
اإجمالى راأ�ض املال

اإجمالى الأ�صول واللتزامات العر�صية مرجحة باأوزان خماطر
معيار كفاية راأ�ض املال

2012/6/302011/6/30

11٫262٫990
1٫619٫426

12٫882٫416
75٫324٫583

٪17٫10

5٫955٫671
3٫368٫688
9٫324٫359

70٫782٫356
٪13٫17

  القيمة بالألف جنيه
البيـــــــــــــــــــــــان

دكتور/ حــازم اأحمــــد ي�س
املحا�صبون امل�صريون )اإيجاك(

H

Hمت توجيه كامل حصة الدولة من األرباح الى االحتياطى التدعيمى



أسودأصفرأحمرأزرق

)4( التقديــرات والفرتا�شــات املحا�شبيــة الهامــة
يقوم البنك با�شتخدام تقديرات وافرتا�شات توؤثر على مبالغ الأ�شول واللتزامات، ويتم تقييم التقديرات والفرتا�شات با�شتمرار على اأ�شا�س اخلربة 

التاريخية وغريها من العوامل، مبا فى ذلك التوقعات لالأحداث امل�شتقبلية التى يعتقد اأنها معقولة فى ظل الظروف واملعلومات املتاحة .

www.banquemisr.com

ا�صتثمارات مالية متاحه للبيع
اأدوات دين مدرجة فى ال�صوق 

اأدوات حقوق ملكية مدرجة فى ال�صوق 
اأدوات دين  غري مدرجة فى ال�صوق 

اأدوات حقوق ملكية غري مدرجة فى ال�صوق 
اجمالى ا�صتثمارات مالية متاحة للبيع )اأ(

ا�صتثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ الأ�صتحقاق
اأدوات دين مدرجة فى ال�صوق 

اأدوات دين  غري مدرجة فى ال�صوق 
اأدوات حقوق ملكية غري مدرجة فى ال�صوق 

اجمالى ا�صتثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ الأ�صتحقاق )ب(
الجمالى )اأ+ب(
اأر�صدة متداوله

اأر�صدة غري متداوله 

وتتمثل حركة ال�صتثمارات املالية فيما يلى:
 

الر�صيد فى اأول ال�صنه املالية 2011/6/30
اإ�صافات

ا�صتبعادات
فروق تقييم اأ�صول ذات طبيعه نقديه بالعمالت الأجنبيه

خ�صائر التغري فى القيمة العادلة
عبء خ�صائر ال�صمحالل 

الر�صيد فى اآخر ال�صنة املالية 2012/6/30
 

الر�صيد فى اأول ال�صنه املالية 2010/6/30
اإ�صافات

ا�صتبعادات
فروق تقييم اأ�صول ذات طبيعه نقديه بالعمالت الأجنبيه

خ�صائر التغري فى القيمة العادلة
عبء خ�صائر ال�صمحالل 

الر�صيد فى اآخر ال�صنة املالية 2011/6/30

ودائـع حتت الطلب
ودائع لأجل وباإخطار

�صــهادات اإدخـار
ودائــع التوفيـــر

ودائــع اأخـــرى
الجمايل

ودائع موؤ�ص�صات 
ودائع اأفراد

الجمايل
 اأر�صدة بدون عائد

 اأر�صدة ذات عائد متغري
 اأر�صدة ذات عائد ثابت

الجمايل
 اأر�صدة متداولة

اأر�صدة غري متداولة
الجمايل

2012/6/30

2012/6/30

2012/6/30

2011/6/30

2011/6/30

 34٬124٬628 
 5٬314٬552 
 1٬557٬200 
 3٬849٬595 

 44٬845٬975 

 161٬954 
 374٬338 
 379٬345 
 915٬637 

 45٬761٬612 
 4٬971٬334 

 40٬790٬278 
 45٬761٬612 

استثمارات ماليـة 
متـاحة للبيع

 36٬626٬844 
 11٬774٬612 
)1٬913٬759( 

 2٬893 
)1٬632٬367( 

)12٬248( 
 44٬845٬975 

 29٬972٬130 
 9٬489٬339 

)2٬386٬405( 
 7٬547 

)248٬336( 
)207٬431( 

 36٬626٬844 

9٬244٬157 
36٬598٬315 
47٬758٬430 
66٬747٬665 

2٬175٬038 
162٬523٬605 
36٬595٬154 

125٬928٬451 
162٬523٬605 

9٬801٬259 
80٬957٬486 
71٬764٬860 
162٬523٬605 
119٬880٬884 

42٬642٬721 
162٬523٬605 

 26٬123٬205 
 6٬003٬394 
 1٬557٬200 
 2٬943٬045 

 36٬626٬844 

 208٬636 
 429٬535 
 325٬661 
 963٬832 

 37٬590٬676 
 1٬774٬093 

 35٬816٬583 
 37٬590٬676 

استثمارات مالية محتفظ بها 
حتى   تاريخ االستحقاق

 963٬832 
 133٬289 

)184٬273( 
 6٬049 

0 
)3٬260( 

 915٬637 

 7٬126٬099 
 43٬324 

)6٬399٬979( 
 201٬117 

 0 
)6٬729( 

 963٬832 

8٬579٬046 
39٬171٬755 
40٬469٬648 
64٬102٬053 

2٬152٬262 
154٬474٬764 

40٬552٬801 
113٬921٬963 

154٬474٬764 
9٬247٬460 

78٬079٬044 
67٬148٬260 

154٬474٬764 
132٬764٬569 

21٬710٬195 
154٬474٬764 

�صافى الربح مل�صاهمى البنك )1(
املتو�صط املرجح لالأ�صهم العادية امل�صدره        )2(

ن�صيب ال�صهم  فى الربح ) 2:1 ( 

خم�ص�ض مطالبات حمتملة
خم�ص�ض اللتزامات العر�صية

اأخرى
اإجمالى خم�ص�صات اأخرى

 الإحتياطيـــــــــات  
اإحتياطى قانونـــى 

اإحتياطى عـــــــام 
اإحتياطى راأ�صمالى 

اإحتياطى ارتفاع اأ�صعار اأ�صول ثابتة
اإحتياطى القيمة العادلة 

احتياطى خــــــــــا�ض
احتياطى خماطر بنكية عام

اإجمالى الإحتياطيـــــــــات 

2012/6/30

2012/6/30

2012/6/30

2011/6/30

2011/6/30

2011/6/30

633٫936 
1٬013٬759 

 0٫63  

1٬042٬146 
567٬656 
17٬476 

1٬627٬278 

279٬998 
300٬756 
236٬003 
163٬104 

)1٬038٬838( 
6٬927 

365٬163 

313٬113 

490٬982 
1٬000٬000 

 0٫49  

943٬704 
697٬392 
115٬812 

1٬756٬908 

279٬998 
300٬756 
280٬278 
163٬104 
641٬237 

6٬927 
365٬163 

2٬037٬463 

اأدوات ديــــــن
�صندات حكومية
اأدوات دين اأخرى

حمافظ تدار مبعرفة الغري
اإجمالى اأدوات الدين

اأدوات حقوق امللكية 
اأ�صهم �صركات

وثائق �صناديق ال�صتثمار
اإجمالى اأدوات حقوق امللكية

اإجمالى اأ�صول مالية بغر�ض املتاجرة

قرو�ض لآجـــــال 
يخ�صم : خم�ص�ض خ�صائر ال�صمحالل 

2012/6/30

2012/6/30

2011/6/30

2011/6/30

   -  
 390٬000  

 3٬497٬897  
 3٬887٬897 

 116٬776  
 4٬888  
 121٬664 

 4٬009٬561 

674٬634 
)14٬077( 
660٬557

 144٬721  
 501٬494  

 3٬333٬494  
 3٬979٬709 

 185٬473  
 5٬487  

 190٬960 

 4٬170٬669 

483٬149 
)17٬266( 
465٬883 

)15( ن�شيب  ال�شهم فى الربح
على  البنك  مب�شاهمى  اخلا�شة  الأرباح  �شافى  بق�شمة  الربح  فى  ال�شهم  ن�شيب  يح�شب 

املتو�شط املرجح لالأ�شهم العاديه خالل ال�شنة .

)8( ا�شــتثمارات ماليـــة

)9( ودائــــع العمــــالء

)11( خم�ش�شات اأخرى

)12( التزامات مزايا التقاعد

)13( راأ�س  املــــال
 اأ ـ راأ�س املال املرخ�س به 

يبلغ راأ�س املال املرخ�س به 15000مليون جنيه .
  ب-  راأ�س املال امل�شدر و املدفوع  

بناء على قرار جمل�س ادارة البنك فى جل�شته بتاريخ 27 يونيو 2012 مت زيادة راأ�س املال املدفوع مببلغ 6278 مليون جنيه 
وذلك بعد موافقة وزارة املالية على ر�شملة كامل ر�شيد القر�س امل�شاند الذى �شبق واأن منحته الوزارة للبنك مببلغ 5،679 
مليار جنيه تقريبا وذلك بالإ�شافة الى حتويل مبلغ 599 مليون جنيه تقريبا نقدا ليبلغ راأ�س املال امل�شدر واملكتتب فيه 
واملدفوع بالكامل 11278 مليون جنيه  فى 2012/6/30 موزعا على 2255 مليون �شهم قيمة ال�شهم الإ�شمية خم�شة 
جنيهات مقابل 5000 مليون جنيه فى 2011/6/30 ، هذا وقد مت التاأ�شري فى �شجل البنوك بالبنك املركزى امل�رصى بتاريخ 

28 يونيو 2012 والن�رص باجلريدة الر�شمية فى 5 يوليو 2012 والتاأ�شري بال�شجل التجارى بتاريخ 12 يوليو 2012 . 
  ) 14 ( الإحتياطيـــــــــات                 

 ـ وفقا للنظام الأ�شـا�شـى للبنـك يتم اإحتجاز  10 %  من �شـافى اأرباح العام لتغذية الإحتيـاطـى القانونـى ويتم اإيقـاف 
تغذية الإحتيـاطى القانونى عندما يبلغ ر�شيده   ما يعادل 100% من راأ�س املال املدفوع. 

 - وفقا لتعليمات البنك املركزى امل�رصى ل يجوز الت�رصف فى ر�شيد الإحتياطى اخلا�س اإل بعد الرجوع اليه.

)5( اأ�شول مالية بغر�س املتاجرة

)6( قرو�س وت�شهيالت للبنوك

)7( قرو�س وت�شهيالت للعمالء

اأفـــــــراد
ح�صابات جارية مدينة

بطاقات ائتمان
قرو�ض �صخ�صية
قرو�ض عقاريــة

اإجمالى )1(
موؤ�ص�صات �صامال القرو�ض ال�صغرية لالأن�صطة القت�صادية

ح�صابات جارية مدينة
قرو�ض مبا�صرة

قرو�ض م�صرتكة
اإجمايل)2(

اإجمالى القرو�ض والت�صهيالت للعمالء )2+1(
يخ�صم : خم�ص�ض قرو�ض وت�صهيالت للعمالء

يخ�صم : اخل�صم الغري مكت�صب والعوائد املجنبة
�صافى القرو�ض والت�صهيالت للعمالء والأوراق التجارية املخ�صومة

الإجمالى يوزع اإلى:
اأر�صدة متداولة

اأر�صدة غري متداولة

2012/6/302011/6/30

377٬664
132٬717 

3٬649٬646 
126٬179 

4٬286٬206 

19٬751٬520 
18٬709٬374 
9٬308٬500 

47٬769٬394 
52٬055٬600 

)8٬330٬586( 
)265٬670( 

43٬459٬344 

41٬080٬300 
 10٬975٬300 
52٬055٬600 

522٬252 
124٬560 

2٬924٬609 
36٬849 

3٬608٬270 

20٬577٬481 
21٬252٬875 
10٬032٬358 
51٬862٬714 
55٬470٬984 
)9٬778٬502( 

)340٬447( 
45٬352٬035 

43٬140٬336 
12٬330٬648 
55٬470٬984 

  القيمة بالألف جنيه

  القيمة بالألف جنيه

  القيمة بالألف جنيه  القيمة بالألف جنيه

  القيمة بالألف جنيه

  القيمة بالألف جنيه

  القيمة بالألف جنيه

البيـــــــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــــــان

 قر�ض هيئة م�صاعدات التنمية الدولية الدمناركية " دانيدا " 
للهيئة العامة لل�صلع التموينية من خالل دان�صك بنك 

لن�صاء �صومعة احل�صينية بال�صرقية.
قر�ض ال�صركة امل�صرية القاب�صة لل�صوامع و التخزين الفيوم 

جممع �صوامع بنى �صويف / املنيا / قنا   
ال�صندوق الإجتماعى/ العقد الثانى ع�صر  
ال�صندوق الإجتماعى/ العقد الثالث ع�صر  
عقد تنميه امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة  
عقد تنميه الرثوة الداجنة   

البنك املركزى القر�ض التدعيمى - عملة حملية
قرو�ض طويلة الأجل متناهية ال�صغر - خطوة م�صتقبلية 

 قر�ض م�صاند من وزاره املالية   
 اجمالى قرو�ض اأخرى 

اأر�صدة متداولة    
اأر�صدة غري متداولة   

اجمالى قرو�ض اأخرى

امل�ضتحق خالل�ضعر العائد
العام احلالى

1٬049 
17٬638 
58٬022 

0 
477 

12٬750 
1٬833 

1٬516٬958 
60٬000 

0 
1٬668٬727 

17٬787 
1٬650٬940 
1٬668٬727 

بدون عائد
 بدون عائد
 بدون عائد

٪6٫5 
٪7 
٪7 
٪4 

 بدون عائد
٪7 

3٬594 
23٬894 
77٬293 
11٬550 

858 
15٬000 
15٬000 

880٬090 
0 

5٬677٬490 
6٬704٬769 

33٬643 
6٬671٬126 

6٬704٬769 

2012/6/302011/6/30

)10( قرو�س اأخـــرى  )قرو�س طويلة الأجل(
  القيمة بالألف جنيه

البيـــــــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــــــان

ر�صيد املخ�ص�ض فى اأول العام
حتويالت

 عبء ال�صمحالل خالل العام  
متح�صالت من قرو�ض �صبق اإعدامها
اأر�ــصــدة  تقييم  اإعــــادة  فـــروق 

املخ�ص�ض بالعمالت الأجنبية
الجمايل

 
امل�صتخدم من املخ�ص�ض 

خالل العام
ر�صيد املخ�ص�ض فى اآخر العام

خم�ش�س ا�شمحالل القرو�س للعمالء
حتليل حركة خم�ش�س ا�شمحالل القرو�س للعمالء

البيـــــان

البيـــــــــان

2012/6/30201 1/6/30

30 يونيو 2012

30 يونيو 2011

أفــــــــــــراد

القروض غير 
املنتظمة

القروض غير 
املنتظمة القروض املنتظمة

إجمالى أفرادقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جارية مدينة

القروض املنتظمة مجمــــوعمجمــــوع

9٬405٬387 
)133٬256( 

48٬929 
276٬939 
23٬680

9٬621٬679 

)1٬791٬170(

7٬830٬509 

9٬778٬502 
0 

70٬692 
276٬939 

142

10٬126٬275 

)1٬795٬689(

8٬330٬586 

669٬394 
)342٬034( 

17٬271 
0 

28٬484

373٬115 

0

373٬115 

373٬115 
133٬256 
21٬763 

0 
)23٬538(

504٬596 

)4٬519(

500٬077 

 368٬249
 395٬156

4٫346
12٫005

121٫190
57٫984

6٫688
2٫421

500٫473
467٫566

البيـــــــــان

30 يونيو 2011

30 يونيو 2012

مؤســــــسات
إجمالى مؤسساتقروض أخر ىقروض مشركةقروض مباشرةحسابات جارية مدينة

7٫265٫242

9٫032٫355

294٫830

216٫619

270٫041

61٫962

---

---

7٫830٫113

9٫310٫936

23٬000٬775 
470٬796 

60٬518 
35٬631 

151٬086

23٬718٬806 

)14٬313٬419(

9٬405٬387 

23٬670٬169 
128٬762 
77٬789 
35٬631 

179٬570

24٬091٬921 

)14٬313٬419(

9٬778٬502 

  القيمة بالألف جنيه

  القيمة بالألف جنيه

تقرير مراقبى احل�سابات على القوائم املالية امللخ�سة لبنك م�سر فى 30 يونيو 2012
اإلى ال�سادة/ م�ساهمى بنك م�رص

»�رصكة م�ساهمة م�رصية«
راجعنا القوائم املالية لبنك م�رص )�رصكة م�ساهمة م�رصية( عن ال�سنة املالية املنتهية 
فى 30 يونيو 2012 والتى ا�ستخرجت منها القوائم املالية امللخ�سة املرفقة، وذلك طبقا 
ملعايري املراجعة امل�رصية وفى �سوء القوانني واللوائح امل�رصية ال�سارية ـ وح�سبما هو 
اأبدينا راأيا غري متحفظ على القوائم  وارد بتقريرنا املوؤرخ فى 13 يناير 2013 فقد 
ا�ستخرجت منها  ال�سنة املالية املنتهية فى 30 يونيو 2012 والتى  للبنك عن  املالية 

القوائم املالية امللخ�سة املرفقة.
ومن راأينا اأن القوائم املالية امللخ�سة املرفقة تتفق ــ فى كل جوانبها الهامة ــ مع 

القوائم املالية الكاملة للبنك عن ال�سنة املالية املنتهية فى 30 يونيو 2012.
ومن اأجل احل�سول على تفهم اأ�سمل للمركز املالى للبنك فى 30 يونيو 2012 ونتائج 
مراجعتنا،  اأعمال  نطاق  عن  وكذا  التاريخ  ذلك  فى  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  اأعماله 
يقت�سى الأمر الرجوع اإلى القوائم املالية الكاملة للبنك عن ال�سنة املالية املنتهية فى 

30 يونيو 2012 وتقريرنا عليها.
حتريرا فى 25 فرباير 2013.

مراقبــا احل�ســابات

)16( اأرقـــــام املقــــارنة
مت اإعادة تبويب بع�س بنود القوائم املالية لل�شنة املالية املنتهية فى 30 يونيو 2011 لتت�شق مع تبويب 

العام احلالى.

1٬049 
3٬207 
9٬719 

0 
381 

3٬000 
431 

0
0
0

حتليل خم�ش�س خ�شائر  ا�شمحالل القرو�س لالأفراد

حتليل خم�ش�س خ�شائر  ا�شمحالل القرو�س للموؤ�ش�شات

التزامات مدرجة بامليزانية عن :
 املزايا العالجية بعد التقاعد  

 مكافاأة نهاية اخلدمة  
الجمالى

 املبالغ املعرتف بها فى قائمة الدخل :  
 املزايا العالجية بعد التقاعد  

الجمالى
و تتمثل الفرو�ض الكتوارية الرئي�صية  امل�صتخدمة فيما يلى :

 معدل اخل�صم  
 معدل الت�صخم طويل الجل  

259٬455 
135٬579 
395٬034 

259٬455 
259٬455 

٪ 11
٪ 8

حما�صبة/ ماجدة عطية حافظ
اجلهاز املركزى للمحا�صبات

دكتور/ حــازم اأحمــــد ي�س
املحا�صبون امل�صريون )اإيجاك(

الرصيد  فىالرصيد  فى

زىادة  األصول  مببلغ 11 مليار جنيه مبعدل منو 6 % .

ىونيــو 2010ىونيــو2011

إجــمالى األصـــول

زىادة صافى الدخل من العائد مببلغ 1847 مليون جنيه مبعدل منو 86 % .

زىادة صافى الربح قبل الضرائب مببلغ 754 مليون جنيه مبعدل منو %45

زىادة الضرائب املسددة للدولة مببلغ 562 مليون جنيه مبعدل منو %49

3985
%86

2138
1270

ىونيو 2010ىونيو 2011ىونيو 2012

الضرائب املسددة للدولةصــافى الدخل من العائــد
القيمة باملليون جنيه

زىادة صافى أرباح العام مببلغ 194 مليون جنيه مبعدل منو 38 % .

ىونيــو  2009ىونيــو 2010ىونيــو2011

709%38

515510

ىونيو 2010ىونيو 2011ىونيو 2012

صــافى أربـاح العـام
القيمة باملليون جنيه

زىادة ودائع العمالء  مببلغ 9 مليار جنيه مبعدل منو %6 .

ودائــع العمـــــالء

القيمة باملليون جنيه

ىونيو 2010ىونيو 2011ىونيو 2012

1.717

1.155
858

%49

% 45 2.425

1.671
1.368

ىونيو 2010ىونيو 2011ىونيو 2012

القيمة باملليون جنيه

صافى الربح قبل الضرائب

ىونيــو  2009ىونيــو 2010ىونيــو2011

163
154

145

%6

القيمة باملليار جنيه

ىونيو 2010ىونيو 2011ىونيو 2012

188
%6

177179

ىونيو 2010ىونيو 2011ىونيو 2012

القيمة باملليار جنيه


