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االصول املتداولة 

نقدية وارصدة لدى البنوك 

حسابات جارية  وودائع الجل لدى البنوك

اجمالى النقدية لدى البنوك 

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر 

استثمارات فى اذون خزانة 

استثمارات فى اوراق ماليه ) اسهم(

اجمالى استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر 

مدينون وارصدة مدينة اخرى 

مدينون وارصدة مدينة اخرى 

اجمالى املدينون واالرصدة املدينة االخرى

اجمالى االصول املتداولة

االلتزامات املتداولة

دائنون وارصدة دائنة اخرى 

مخصص ضرائب

اجمالى التزامات متداولة

صافى اصول الصندوق ومتثل حقوق حملة لوثائق

عدد الوثائق القائمة 

القيمة االستردادية للوثيقة 
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ايرادات النشاط

عائد استثمارات فى اذون خزانة 

صافى ارباح )خسائر( بيع اوراق مالية 

عوائد استثمارات فى اسهم  

عوائد ودائع 

صافى التغير فى القيمة السوقية لألوراق املالية 

اجمــــــــالى أيــــرادات النشــــــــاط

يضاف

مخصصات انتفى الغرض نها

يخصم 

اتعاب مدير االستثمار 

عموالت بنك االستثمار العربي

عموالت شركة خدمات االدارة 

مصروفات عمومية وادارية

ضرائب عائد استثمار فى اسهم  

ضرائب على اذون اخلزانة

اجمالى املصروفات 

صافى ارباح )خسائر( العام
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صافى التدفقات النقدية املستخدمة فى )الناجته من( انشطة التشغيل

التدفقات النقدية من انشطة التمويل

صافى التدفقات النقدية املستخدمه فى ) الناجتة من( انشطة التمويل

صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل العام

رصيد النقدية وما فى حكمها اول العام 

رصيد النقدية وما فى حكمها اخرالعام  
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية فى 31 ديسمبر2019قائمة المركز المالى فى 31 ديسمبر2019

قائمة التدفقات النقدية  عن السنه المالية المنتهيه  فى 31 ديسمبر2019 

1 - نبذة عن صندوق االستثمار
- انشأ بنك االستثمار العربى )شركة مساهمة مصرية( صندوق استثمار بنك االستثمار العربى الثالث لالستثمار فى ادوات 
الدخل الثابت )سندى ( كأحد االنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب الترخيص رقم 641 الصادر من الهيئة العامة 

للرقابة المالية في 7اغسطس 2011 وذلك وفقًا ألحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والئحته التنفيذية .
وفي اطار الموافقة علي اجراء بعض التعديالت علي نشرة االكتتاب ومن اهمها تعديل هدف الصندوق من االستثمار في 
ادوات الدخل الثابت الي متوازن وكذا موافقة البنك المركزي في 2016/2/14 وموافقة حملة الوثائق بتاريخ 2015/10/28 
وإلى الموافقة الصادرة في هذا الشأن من الهيئة العامة للرقابة المالية  بتاريخ 2016/4/20 فان اسم الصندوق بعد التعديل 
أصبح هو صندوق استثمار بنك االستثمار العربي - الثالث - المتوازن )سندى( وله ذات رقم الترخيص السابق صدوره من 

الهيئة برقم )641( في 2011/8/7.

2 - أهم السياسات المحاسبية 
يتم عرض القوائم المالية بالجنيه المصرى والذى يمثل عمله التعامل للصندوق . 

اسس قياس القيمة العادلة 
- يتم تحديد القيمه العادله لالدوات المالية على اساس القيمه السوقية لالداة المالية اوالدوات مالية مثيلة فى تاريخ 
القوائم المالية بدون خصم اى تكاليف بيع مستقبلية مقدره .  يتم تحديد قيم االصول المالية باسعار الشراء الحالية لتلك 

االصول ، بينما يتم تحديد قيمة االلتزامات المالية باالسعار الحالية التى يمكن ان تسوى بها تلك االلتزامات .
- يتم تحديد القيمه العادله لبعض االوراق المالية على اساس العائد حتى تاريخ االستحقاق لالوراق المالية المثيلة فى 
السوق الثانوى عن طريق االخذ فى االعتبار التداول الثانوى الذون الخزانة لمدة عام مضافًا اليها عدد من النقاط تتراوح 
بين 10 الى 50 نقطه باختالف مدة االستحقاق للسند باالضافة الى االخذ فى االعتبار الظروف االقتصادية والتوقعات 

بتغيير اسعار الفائدة والتى لها االثر المباشر على تسعير تلك االوراق المالية . 
اذون الخزانة 

- يتم اثبات اذون الخزانه عند الشراء بالقيمة المدفوعة بعد خصم اإلصدار، وتظهر اذون الخزانه بالميزانية مستبعدًا منها 
العائد الذى لم يستحق بعد والتى تقاس بالتكلفة المستهلكة باستخدام معدل العائد الفعلى وخصم الضرائب المستحقة 

على عوائد اذون الخزانة المستحقه.
وثائق صناديق االستثمار 

يتم اثبات وثائق االستثمار فى صناديق البنوك االخرى بالقيمه السوقية )القيمة االستردادية للوثائق( فى تاريخ القوائم 
المالية .

عائد االستثمارات فى االوراق المالية 
يتم االعتراف بالعائد على االستثمارات فى ادوات حقوق الملكية بقائمة الدخل فى تاريخ صدور الحق فى استالم مبالغ 

تلك التوزيعات . 
اتعاب مدير االستثمار 

أ  - تتكون اتعاب مدير االستثمار طبقًا لعقد االدارة المبرم بين بنك االستثمار العربى وشركة اتش سى لالوراق المالية 
واالستثمار )شركة مساهمة مصرية( وكذلك طبقًا لنشرة االكتتاب من اتعاب ادارة شهرية بواقع 0,4% ) اربعة فى االلف( 
سنويا من صافى اصول الصندوق تحتسب وتجنب يوميا وتدفع في اخر كل شهر على ان يتم اعتماد هذه العموالت من قبل 

مراقبى حسابات الصندوق فى المراجعه الدورية . 
ب - يستحق مدير االستثمار اتعاب حسن اداء بواقع 7.5% سنيا من العائد الذى يزيد ب 2% عن متوسط سعر االيداع المعلن 
من البنك المركزي المصري خالل فترة االحتساب وتحتسب هذه االتعاب بمقارنة العائد على الوثيقة من بداية العام 
وحتى اليوم موضع التقييم بالشرط الحدي  بالشرط الحدي ألتعاب حسن االداء وتجنب هذه االتعاب في حساب مخصص 
لذلك الغرض ويتم الخصم واإلضافة وفقا لهذه المقارنة بين العائد على الوثيقة منذ بداية العام وحتى اليوم موضع 
التقييم بالشرط الحدي الستحقاق اتعاب حسن االداء وعلى ان يتم اعتماد مبالغ هذه االتعاب من قبل مراقبي حسابات 

الصندوق في المراجعة الدورية.
عمولة بنك االستثمار العربى 

 تتكون اتعاب بنك االستثمار  طبقًا لعقد االدارة المبرم المشار الية في البند السابق وكذلك طبقًا لنشرة االكتتاب بواقع 
0.45% )اربعة ونصف فى االلف(سنويا من صافي اصول الصندوق نظير قيامة بخدمات ادارية للصندوق وحملة الوثائق 
تحتسب وتجنب يوميا وتدفع اخر كل شهر علي ان يتم اعتماد مبالغ هذه العموالت من قبل مراقبي حسابات الصندوق 

في المراجعة الدورية.
عمولة الحفظ  

1 - بواقع 0,0125% ) واحد وربع فى العشره االلف( وبحد ادنى 5 جنيهات للفاتورة . 
2 - رسوم الحيازه السنوية تقدر بنسبة 0,01% ) واحد فى العشره االف ( من القيمه السوقيه لالوراق المالية .

عمولة شركات خدمات االدارة 
يستحق لشركة خدمات االدارة اتعاب سنوية بواقع 0,05% ) نصف فى االلف ( من صافى اصول الصندوق تحتسب وتجنب 

يوميا وتدفع كل ثالثة اشهر على ان يتم اعتماد هذه االتعاب من قبل مراقبى حسابات الصندوق فى المراجعه الدورية.

صندوق إستثمار بنك االستثمار العربى الثالث
املتوازن )سندى(

قائمة الدخل عن السنه المالية المنتهيه  فى 31 ديسمبر 2019

تقرير مراقبا الحسابات

إلى السادة/ حملة وثائق إستثمار صندوق استثمار بنك االستثمار العربى الثالث المتوازن )سندى(

تقرير عن القوائم المالية  
راجعنا القوائم المالية المرفقة لصندوق استثمار بنك االستثمار العربى الثالث المتوازن )سندى( المنشأ طبقًا الحكام القانون 
رقم 95 لسنة 1992 والئحته التنفيذية والمتمثلة فى المركز المالى  فى 31 ديسمبر 2019 وكذا قوائم الدخل )االرباح والخسائر( 
والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير فى صافى أصول الصندوق عن السنه الماليه المنتهيه فى  31 ديسمبر 2019 ، 

وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية
هذه القوائم المالية مسئولية مدير اإلستثمار “شركة اتش سى لالوراق المالية واالستثمار” ، وهوالمسئول عن إعداد وعرض 
القوائم المالية عرضًا عادالً وواضحًا وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية 
مدير االستثمار تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضًا عادالً وواضحًا خالية من 
أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية المالئمة 

وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة للظروف .

مسئولية مراقبى الحسابات
تنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأى على هذه القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة 
المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا االلتزام بمتطلبات السلوك المهنى وتخطيط وأداء 

المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة . 
وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم واإلفصاحات فى القوائم المالية. وتعتمد 
اإلجراءات التى تم اختيارها على الحكم  المهنى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية 
سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام مدير 
االستثمار بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس 
بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية لدى مدير االستثمار. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى مالئمة السياسات 
المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى أعدت بمعرفة مدير االستثمار وكذا سالمة العرض الذى قدمت به القوائم المالية 

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا إلبداء رأينا على القوائم المالية.

الــــــــرأى 
ومن رأينا ان القوائم المالية المشار إليها أعاله تعبر بعدالة ووضوح ، فى جميع جوانبها الهامة ، عن المركـز المـالى لصندوق 
استثمار صندوق استثمار بنك االستثمار العربى الثالث المتوازن )سندى( فى 31 ديسمبر2019، وعن أدائه المالى وتدفقاته 
النقدية عن السنه المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية 

ذات العالقة بإعداد هذه القوائم المالية.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
يمسك مدير األستثمار حسابات مالية منتظمة للصندوق تتضمن كل ما نص القانون ونظام الصندوق على وجوب إثباته فيها وقد 

وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.  
كمــا أنها تتماشى مع أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992والئحته التنفيذية ونشرة اإلكتتاب الخاصة بهذا الصندوق وكذا 

اإلرشادات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشان. 
القاهرة فى :  04 /2020/03 

مراقبا احلسابات

مجدى حشيش
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية )117(

أر إس إم مصر -  محاسبون قانونيون
 )مجدى حشيش وشركاه(

محمد نادر عبد ربه الهاللى 
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية )141(

نادر طارق الهاللى
محاسبون قانونيون ومستشارون


