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Top 5 Banks

) بالمليون جنيه (
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ديسمبر 2018

End of
December-18
:

-

A -Assets

نقدية

33,508

أوراق مالية واستثمارات فى أذون على الخزانة

1,318,792

أرصدة لدى البنوك فى مصر

758,037

منها  :اقراض وخصم

1,092

أرصدة لدى البنوك فى الخارج

76,542

منها  :اقراض وخصم

1,812

أرصدة اإلقراض والخصم للعمالء

1,125,925

أصول أخرى

251,359

األصول = االلتزامات وحقوق الملكية

3,564,163

:

ب-

Cash
Securities & investments in TBS,

Balances with banks in Egypt ,
Of which: Loans and discounts
Balances with banks abroad
Of which: Loans and discounts
Loans and discounts for customers
Other assets
Assets = Liabilities & Equity
B- Liabilities & Equity

رأس المال

80,420

اإلحتياطيات

129,837

Reserves

المخصصات

62,106

Provisions

سندات وقروض طويلة األجل

139,238

Bonds and long – term loans

التزامات قبل البنوك فى مصر

228,812

Obligations to banks in Egypt

التزامات قبل البنوك فى الخارج

140,755

Obligations to banks abroad

إجمالى الودائع

2,386,845

التزامات أخرى منها :

396,150

شيكات مستحقة الدفع

5,460

Capital

Total deposits
Other liabilities
Cheques payable

3564163

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في اخر ديسمبر 2018
) بالمليون جنيه (

* Income statement
) ( L E mm

صافي العائد ()1

64,656

)Net Interest (1

صافي ايرادات النشاط ()2

83,948

)Net Operating Income (2

اجمالي المصروفات ()3

50,123

)Total Expenses (3

صافي الربح ()3( - )2( = )4

33,825

)Net Profit (4) = (2) - (3

* بيانات مؤقتة عن الفترة أول يناير  /نهاية ديسمبر للبنوك التى تنتهى السنة المالية لها فى  31ديسمبر  ،وعن الفترة أول يولية  /نهاية ديسمبر للبنوك التى تنتهى السنة المالية لها فى  30يونيه

Unaudited data for the period Jan. /December for banks whose fiscal year end in Dec. , and the period July /December for banks whose fiscal year
end in June
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