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تعليمات إستيفاء اإلستمارة
 -1تستوفى مجيع اجلـــداول املاليــة واإلدخاريـــة والبيانـــات اإلضـافية بالل ـــة العربيـــة  ،علـى أن
تــرد القيمة باجلنيه املصرى1
 -2يرفق مع إستمارة املركز الرئيسـى نسـ ه مـن امليزانيـة العموميـة و اتسـابات اخلتاميـة و التقريـر
السنوى للبنك .
 -3يراعى تطابق إمجاليات البنود املطلوب تفصيلها جبميع جداول اإلستمارة مع مثيلتها مما يرد بامليزانيـة
واتسابات اخلتامية مثل(حركة األصول الثابتة ،اإليرادات  ،املصروفات  ..اخل ) .
 – 4فى حالة عدم توافر البيانات التفصيلية عن السنة املالية املطلوبة يدون ال يوجد .
 -3البيانات اإلدخاريه املطلوبة ىى (حركة الودائع االدخاريـة  ،حركـة تـوفل البنـوك ،حركـة شـهادات
االدخار و االيداع واالستثمار ) اخلاصة باألفراد فقط  ،وتستوفى على مستوى احملافظة طبقاً ملا ىـو وارد
باجلداول .
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العمـــــــالــــــــــة واألجـــــــــــــور
جدول رقم ()1

(القيمة باجلنيه)

عــــــــــــــــــــدد املشت ليــــــــن فى آخــــــــــــــر العـــــــــــــــــام
م

دائميـــــــن

فئــــــــات املشت ليــــــــــــــن
ذكـــور

1

أعضـــــــــــــــــــــاء جملــــــــــــــــــــس اإلدارة

2

مــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون

3

أخصـــــــائيـــــــــون وفنـيـــــــــــــــــــــــــــون

4

مـــــــالحظـــــــــــون ومشـــــــــــرفــــــــــــون

3

إداريـــــــــــــــــــــــون وكتبــــــــــــــــــــــــة

9

عمـــــــــــــــــال خدمــــــــــــــــات فنيـــــــــة

7

بــــدون أجــــــــر

2
6

مشـت لــون آخــــــــرون

اجلمــلـة

إنـــاث

مــؤقتيــن (تشمل املومسيني)
مجلــــة

ذكـــور

إنـــاث

مجلــــة

مجــلــــــــة
ذكـــور

إنـــاث

مجــــــــلة

بــــــــأجــــــــر
بــــدون أجــــــــر
بــــــــأجــــــــر

املـــــــــــزايـــــــــــــــا العينيـــــــــــــــة (**)

 11مساىمــة املنشـأة فــى التـأمينات اإلجتماعيــــــــة
 11إمجالي األجور واملزايا العينية والتأمينات اإلجتماعية
(*) تشمل األجور واملرتبات واملكافآت واملنح والبدالت للمشت لني املصريني واألجانب (عدا بدالت االنتقال)
(**)تشمل ما تتحمله املنشأة للمشت لني املصريني واألجانب من (األغذية واملالبس واالنتقاالت واخلدمات الثقافية واالجتماعية والرياضية وتكلفة السكن............اخل)1
عـــدد املشت لني األجــانـب فى املنشــــأة

مجلة أجور املشت لني األجـانـب فى املنشأة

مشت ل
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جنيه

مجلة األجـــور
خالل العام (*)

أعداد املشت
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لني باملركز الرئيسى والفروع التابعة له (*)

خـالل العام

جدول رقم ()2

البيان

أعضاء جملس
اإلدارة

احملافظات

ذكور

إناث

مديرون

أخصائيون وفنيون

ذكور إناث ذكور

إناث

مالحظون
ومشرفون

ذكور

املركز الرئيسي

القاىــــــرة
اإلسكندرية
بورسعـــــيد
الســـــويـس
دميــــــــاط
الدقهـــــلية
الشرقيـــــة
القليـــــوبية
كفــر الشيخ
ال ـــــــربية
املنوفيـــــــة
البحــــــلة
اإلمساعيلية
اجلــــــــيزة
الفيــــــــوم
بنى ســــويف
املنيــــــــــا
أســـــــيوط
سوىـــــــــاج
قنــــــــــــا
األقـــــــصر
أســــــــــوان
البحر األمحر
الوادى اجلديد
مطــــــــروح
مشال سيناء
جنوب سيناء

االمجاىل
(*) تشمل العمالة املؤقتة واملومسية
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إناث

إداريون وكتبه

مشت لون آخرون

إناث

إناث

ذكور

ذكور

اجلملة
ذكور

إناث
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املستلزمــات السلعــــــية املستهلكــة
خـالل العام
جدول رقم () 3

م

البيــــــــــــــــــــــــــــــــان

1

وقـــــود وزيـــوت وشحومــات

2

قطــع غيـار ومـواد ومهمــات

3

مـــواد تعبئــــة وت لــــــيف

4

أدوات كتابيـــة ومطبوعـات

3

ميــــــــــــــــــــــــــــاه

9

كهــربــــــــــــــــــــاء

7

أخــــــــــــــــــــرى

( القيمة باجلنيه)

قيمـــــــة املستهـــــــــلك خـــــالل العــــــــــــــام
حمــــــــــــلي

اإلمجالـــــــــــــــــــي

(*) مبعرفة املنشأة أو مبعرفة ال ل1
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مستـــــــــورد (*)

اإلمجـــــــــالي
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املصروفــــات اخلـــــــــدمية
خـــالل العــــام
جدول رقم ()4

م

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

1

مصروفـــــــــــــات تشــ يــل لــــــــــــــــــدى ال ــــــل

2

مصـــروفــــــــــــات صيـــانــــــــــــــــــــــــــــــــة (*)

3

إجيــــــــــار مبــــــــــانى ومـــــــــا فى حكمـــــــــــــها

4

إجيــــار آالت ومعــــــــــدات ووسائـــــــل نقـــــل وانتقــــــال

3

مصروفات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال

9

مصـــروفــــــــــــــات نقـــــــــــــــل وانتقـــــــــــــاالت (**)

7

مصـروفــات إتصــاالت (تليفــون -تل ــــراف  -فاكس 111الــخ)

2

أتعـــــــــــاب حمــــاسبيــــــــــــــــة وقــــــــانـــــونيـــــــــــة

6

مصـروفات التأمني ضد السرقة واتريق وخيانة األمانة (ال تشمل اإلقساط)

11

عمــــــــــــــــوالت ومصروفــــــــــــــات بنكــــــــــــــــــية

11

مصـروفــات تدريـــب العامـــلني (داخل – خارج ) املنشـــــأة

12

مصـروفــات خــربة وأتعـــاب فنيــــه ( أتعـاب استشــــاريني)

13

اشرتاكـــــــات فــــى ىيـــئات حمــــــلية وإقليمية ودوليه

14

تكالــــــــــيف خـــدمـــات املصالــــح واملؤسســــــــــــــات

13

أقســــــــــــــــاط تامـــــــــــني مدفوعــــــــــــــــــــــــــة

19

أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
اإلمجالــــــــــــــــــــــي

(*) التى تتحملها املنشأة نظل قيام ال ل بأعمال صيانة على أصول املنشأة.
(**) تشمل بدالت االنتقال (بدل سفر)1
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القيمــــــــة بــاجلنيــــــه
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مصروفـــــــــــات آخـــــــــري
خــــالل العـــام
جدول رقم ()3
م
1

القيمــــــــــــة باجلنيــــــــــــه

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
املصروفات التحويلية اجلارية :
ضــــرائب ورســـــــــوم سلعيــــــــة
إىـــــــــــــالك واستهـــــــــــــــالك
فــــــــوائد مدفــــــوعـــــــــــــــة
مصروفـــــــات حتويليــــة أخرى

2

املصروفـــــات اجلاريــة الت صصيـــــــة
تربعــــــــات وإعـــــــــــانــــات
تعويضــــــــات وغرامـــــــــــات
خســـــــــــائر رأمساليـــــــــــة
مصروفــات سنـوات سابقـــــــة
ديـــــــــون معدومــــــــــــــة
مصروفات ختصصية اخـــــرى

3

خمصصات خبــــــالف اإلىــــــــالك

4

ضرائــــــــب عقاريــــــــــــــــــة

3

ضرائـــــب الـــــدخـــــــــــــــــل
اإلمجالـــــــــــــــــــي
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اإليــــــــــــــرادات خــــالل العـــام

جدول رقم ()9
م

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

1

الفوائـــد احملصــلة

2

إيرادات االستثمارات واملساىمات املالية

3

عائد اخلدمات املصرفية:

القيمــــــــــــة باجلنيــــــــــــه

العمـــــوالت
أرباح عمليات النقد األجنبى
ارباح أصول آلت ملكيتها للبنك
أرباح فروق تقييم عمالت أجنبية
إيراد إجيار األصول التى يؤجرىا البنك
إيرادات مصرفية أخري
4

إيـرادات متنوعة :
إيرادات سنوات سابقة
أرباح رأمسالية

3

إيرادات أخرى
اإلمجــــــالـــــــــى
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إستمــارة رقم ( )221أ1م1أ1ق

حركــــــة امل صصـــــــــــــات
خــــالل العـــام

جدول رقم ()7

م

(القيمة باجلنيه)

البيــــــــــــــــــان

1

خمصص إىـــــــالك األصول الثابتـــــة

2

خمصص األخطــــار الســــاريــــــــــة

3

خمصص ىبوط أســـعار األوراق املاليــــة

4

خمصص التعويضات حتـــت التسويــــة

3

خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها

قيمة الرصيد
أول العام

قيمة اإلضافات
خـــالل العام

 9خمصص الضرائـــــــب املتنــازع عليها
7

خمصص املطالبات واملنازعــــــــــات

2

خمصص التقلبـــات العكســـــــــية

6

خمصص مكافأة ترك اخلدمـــــــــة

 11خمصص القروض والعوائـــــــد اجملنبة
 11خمصص األصول التى آلت ملكيتها للبنك
 12خمصص امل اطــــــــــر البنكيـــــة
 13خمصصــــــــــــات أخـــــــــــــرى

اإلمجالــــى
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قيمة االستبعادات
خـــــالل العام

قيمة الرصــيد
أخـــر العام

إستمــارة رقـم ( )221أ1م1أ1ق

حركة الودائع لألفراد باملركز الرئيسى والفروع التابعة له (*)

خــــالل العـــام

جدول رقم ()2

احملافظــــــة

(القيمة باأللف اجلنيه)

رصيد املبالغ
املودعـة
أول العام

اتركة خالل العام
إيـــــداع

اسرتداد

رصيد املبالغ
املودعـة
آخر العام

املركز الرئيسى
القاىــــــــرة
اإلسكندرية
بور ســــعيد
الســـــــويس
دميـــــــاط
الدقهليـــــة
الشرقيــــــة
القليوبيــــــة
كفر الشــيخ
ال ربيـــــــة
املنوفيـــــــة
البحـــــــلة
االمساعيلية
اجلــــــيزة
الفيـــــــوم
بنى سويف
املنيــــــــا
اســــــيوط
سوىـــــــاج
قنـــــــــــا
االقصـــــــر
أســــــــوان
البحراالمحر
الوادى اجلديد
مطـــــــروح
مشال سيناء
جنوب سيناء

اإلمجـاىل
(*) تشمل ( ودائع حتت الطلب – ودائع ألجل وبإخطار – ودائع أخرى )
- 01 -

عـــــدد
اتسابات
أول العام

عدد اتسابات خالل العام
اجلديدة

املصفاه

عدد
اتسابات
آخر العام

إستمـــارة رقـم ( )221أ1م1أ1ق

حركـة توفـل البنـوك لألفراد باملركز الرئيسى والفروع التابعة له
خـــــــــــالل العـــــــــــام
جدول رقم ()6

احملافظــــــة

(القيمة باأللف اجلنيه)

رصيد املبالغ
املودعـة
أول العام

اتركة خالل العام
إيـــــداع

اسرتداد

رصيد املبالغ
املودعـة
آخر العام

املركز الرئيسى
القاىــــــــرة
اإلسكندرية
بور ســــعيد
الســـــــويس
دميـــــــاط
الدقهليـــــة
الشرقيــــــة
القليوبيــــــة
كفر الشــيخ
ال ربيـــــــة
املنوفيـــــــة
البحـــــــلة
االمساعيلية
اجلــــــيزة
الفيـــــــوم
بنى سويف
املنيــــــــا
اســــــيوط
سوىـــــــاج
قنـــــــــــا
االقصـــــــر
أســــــــوان
البحراالمحر
الوادى اجلديد
مطـــــــروح
مشال سيناء
جنوب سيناء

اإلمجـاىل
- 00 -

عـــــدد
اتسابات
أول العام

عدد اتسابات خالل العام
اجلديدة

املصفاه

عدد
اتسابات
آخر العام

إستمــارة رقـم ( )221أ1م1أ1ق

حركة شهادات اإلدخار واإليداع واإلستثمار لألفراد (*)

باملركز الرئيسى والفروع التابعة له خــــالل العـــام

جدول رقم ()11

احملافظــــــة

(القيمة باأللف اجلنيه)

رصيد املبالغ
املودعـة
أول العام

اتركة خالل العام
إيـــــداع

اسرتداد

رصيد املبالغ
املودعـة
آخر العام

املركز الرئيسى
القاىــــــــرة
اإلسكندرية
بور ســــعيد
الســـــــويس
دميـــــــاط
الدقهليـــــة
الشرقيــــــة
القليوبيــــــة
كفر الشــيخ
ال ربيـــــــة
املنوفيـــــــة
البحـــــــلة
االمساعيلية
اجلــــــيزة
الفيـــــــوم
بنى سويف
املنيــــــــا
اســــــيوط
سوىـــــــاج
قنـــــــــــا
االقصـــــــر
أســــــــوان
البحراالمحر
الوادى اجلديد
مطـــــــروح
مشال سيناء
جنوب سيناء

اإلمجـاىل
(*) تشمل كافة أنواع شهادات االدخار واإليداع واالستثمار
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عـــــدد
اتسابات
أول العام

عدد اتسابات خالل العام
اجلديدة

املصفاه

عدد
اتسابات
آخر العام

إستمـــارة رقـم ( )221أ1م1أ1ق

اإلجيـــــــار التقديرى والفوائد التقديرى
خــــالل العـــام
جدول رقم ()11

م

البيــــــــــــــــــــــــــان

1

اإلجيار التقديرى للمبانى اليت يش لها البنك من ممتلكاته

2

الفوائد التقديرية لألموال اململوكة للبنك (*)

اإلمجـــــــــــاىل
(*) الفوائد التقديرية – حقوق املساىمني × سعر اإلقراض واخلصم1
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القيمة باجلنيه

إستمـــارة رقـــم ( )221أ1م1أ1ق

حركة األصـــــــول الثـــــابتـــــة
خــــالل العـــام
جدول رقم ( )12
م

نــــــــوع األصــــــــــــل

1

أراضــــــــــــــــــــــــــــى

2

مباني وإنشاءات ومرافق وطرق

3

آالت ومعـــــــــــــــــــــدات

4

وســــــــــــــائل نقل وانتقال

3

عــــــــــــــــــــــدد وأدوات

9

أثــــــــاث ومعدات مكاتب

7

برامــــــــــــــــج جاىـــزة

2

أجهــــــــــــــزة حاسب آلي

6

جتهيزات وتركيبات أجهزة

11

آالت تصوير وطباعـــــــــة

11

أصـــــــــــــــــول أخـــرى

( القيمة باجلنيه )
القيمة الصافية
لألصــل فــي
أول العام

قيمة اإلضافات على األصل خالل العام (*)

حمـــــــلية

مستـــــوردة (**)

قيمة االستبعادات
(املباع واملدمر) من
األصل خالل العام

قيمة إىالك العام

االمجالــــــــــــى
(*) قيمة اإلضافات تشمل ( اإلضافات املشرتاه أو املنتجة ذاتياً )1
(**) مبعرفة املنشأة أو مبعرفة ال ل1
(***) القيمة الصافية لألصل أخـر العام = ( القيمة الصافية لألصل يف أول العام  +قيمة اإلضافات على األصل خالل العام ) – ( قيمة االستبعادات  +إىالك العام)1
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القيمة الصافية لألصل
أخر العام (***)

إستمـــــارة رقـــم ( )221أ1م1أ1ق

املشروعـــات حتـــــت التنفيــــــذ
خالل العام
جدول رقم () 13
م

(القيمة باجلنيه)

البيــــــــــــــــــــــــــــــان

1

تكـــويـــن إستثمارى (*)

2

إنفــــــاق إستثــمارى (**)

قيمــة الـرصيـد
أول العــام

قيـمــــة
اإلضــافـات
خــالل العــام

قيـمــــة أصول
تكاملت ومعدة
لإلنتـاج خـــالل
العـــام

قيمــة الـرصيــد
آخـــر العــام

اإلمجالـــــــــــى
(*)يتمثل فى اإلستثمارات التى ورد مقابلها أصول مل تتكامل بعد لإلنتاج وحيسب كاآلتى:
قيمة الرصيد آخر العام = قيمة الرصيد أول العام  +قيمة اإلضافات خالل العام – قيمة أصول تكاملت ومعدة لإلنتاج

(**)يتمـثل فى اإلستثمـارات التى مل يرد مقابلها أصول كالدفعات املقدمة واإلعتمـادات املسـتندية لشـراء األصـول الثابتـة وحيسـب
كـــاآلتـــى:
قيمــة الرصيـــد آخـــر العــام = قيمـــة الرصيـــد أول العـــام  +قيمـــة اإلضافــات خـالل العام

إســم معطى البيـان .................................................................................. :
وظيفة معطى البيان ................................................................................. :
رقـــــــــم التليفون ........................................................................ :

ختم املنشأة
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