صندوق استثمار بنك االستثمار العربي النقدي
ذو العائد الدورى بالجنيه المصري
ترخيص هيئة الرقابة المالية رقم  575لسنة 2010
المركز المالي في  30يونيو 2019
ملخص الميزانية فى  30يونيو 2019
الــبـيــان
االصول املتداولة

نقديه وودائع بالبنوك

استثامرات يف اذون خزانة (بالصايف)
استثامرات ىف سندات رشكات
ارصدة مدينة اخرى

جمموع االصول املتداولة
االلتزامات املتداولة

ارصدة دائنة اخرى

جنيه مرصى

2019/6/30

36,539,474

2018/12/31

االيرادات

163,798,703
11,179,478

عوائد السندات

442,514

8,828,510

2,812,015

الــبـيــان

عوائد بنكية

421,004,614

جنيه مرصى

2019/6/30

6,128,713

عوائد اذون خزانة
إمجاىل إيرادات النشاط

42,244,909

35,118,232

839,678

753,953

363,253

460,798,617
617,610

648,922

أتعاب بنك االستثامر العريب

959,644

460,181,007

511,992,653

امجاىل مرصوفات النشاط

9,331,525

10.70

10.00

عدد الوثائق القامئه

42,993,098

51,199,248

16,579,498

35,752,943

512,641,575

648,922

2018/6/30

17,626,805

املرصوفات

جمموع االلتزامات املتداولة

صاىف قيمه الوثيقه

جنيه مرصى

328,834,884

617,610

صايف أصول الصندوق

قائمه الدخل عن الستة أشهر المنتهية فى  30يونيو 2019
جنيه مرصى

أتعاب مدير اإلستثامر
مرصوفات النشاط
صايف ارباح الفرتة

911,929

861,660

7,532,203

3,763,189

32,913,384

29,739,430

5,378,802

ملخص االيضاحات املرفقة تعترب جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها

قائمة التدفقات النقدية عن الستة أشهر المنتهية فى  30يونيو 2019

الــبـيــان

جنيه مرصى

جنيه مرصى

صاىف النقدية الناجتة من ( املستخدمة يف )
أنشطة التشغيل

60,266,041

()144,028,617

()84,725,021

178,981,050

صاىف التغيري ىف النقدية وما ىف حكمها خالل الفرتة

()24,458,980

34,952,433

رصيد النقدية وما ىف حكمها ىف هناية الفرتة

52,263,267

124,432,312

صاىف النقدية ( املستخدمة يف ) الناجتة من
أنشطة التمويل
رصيد النقدية وما ىف حكمها أول الفرتة

2019/6/30

76,722,247

2018/6/30

89,479,879

ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

انشأ بنك االستثامر العريب (ش.م.م) صندوق استثامر بنك االستثامر العريب النقدي ذو العائد
الدورى باجلنيه املرصي كأحد االنشطة املرصفية املرخص هبا للبنك مبوجب الرتخيص رقم 575
الصادر من هيئة الرقابة املالية بتاريخ  19ابريل  2010وذلك وفقا ألحكام قانون سوق راس
املال رقم 95لسنة  1992والئحتة التنفيذية و قد عهدت ادارة الصندوق اىل رشكة هريميس إلدارة
صناديق االستثامر (ش.م.م)  .متسك حسابات الصندوق باجلنيه املرصي و حتتسب اتعاب مدير
االستثامر و عموالت البنك طبقا لنرشة االكتتاب اخلاصة بالصندوق و عقد االدارة .يتم تقييم
اذون اخلزانة عىل اساس صايف القيمة احلالية و التي تشمل القيمة الرشائية مضافا اليها الفوائد
املستحقة حتى تاريخ امليزانية كام يتم االعرتاف بالربح (اخلسارة) املحقق يف تاريخ تنفيذ املعاملة
و يدرج ضمن ايرادات (مرصوفات) النشاط اجلاري.

تقرير مراقبي الحسابات

إلىى السادة  /محلة صندوق استثامر بنك االستثامر العريب النقدي ذو العائد الدورى باجلنيه املرصي
راجعنا القوائم املالية لصندوق استثامر بنك االستثامر العريب النقدي ذو العائد الدورى باجلنيه املرصي عن الفرتة املالية املنتهية ىف  30يونيو  2019والتى استخرجت منها القوائم املالية امللخصة
املرفقة ،وذلك طبقا ملعايري املراجعة املرصية وذلك ىف ضوء القوانني واللوائح املرصية السارية .وحسبام هو وارد بتقريرنا املؤرخ ىف  4أغسطس  ،2019فقد أبدينا رأياً غري متحفظ عىل القوائم املالية
للصندوق عن الفرتة املالية املنتهية ىف  30يونيو  2019والتى آستخرجت منها القوائم املالية امللخصة املرفقة.
ومن رأينا أن القوائم املالية امللخصة املرفقة تتفق  -ىف كل جوانبها اهلامة  -مع القوائم املالية الكاملة للصندوق عن الفرتة املالية املنتهية ىف  30يونيو .2019
ومن اجل احلصول عىل تفهم أشمل للمركز املاىل للصندوق ىف  30يونيو  2019ونتائج اعامله وتدفقاته النقديه عن الفرتة املالية املنتهية ىف ذلك التاريخ وكذا عن نطاق اعامل مراجعتنا ،فأن األمر
يقتىض الرجوع اىل القوائم املالية الكاملة للصندوق عن الفرتة املالية املنتهية ىف  30يونيو  2019وتقريرنا عليها.
القاهرة ىف  4أغسطس 2019
مراقبا احلسابات
د .أمحد فرغيل حممد
حممد عبد الفتاح بدر
سجل هيئة الرقابة املالية رقم ()35
سجل هيئة الرقابة املالية رقم ()122
املجموعة العربية لالستشارات املحاسبية  -آجاك
 PKFراشد وبدر ورشكاه

