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 كـــــــه  البىـــذي عــــــوب
 1791ٌغٕخ  66رأعظ ثٕه ٔبطش االعزّبػٟ و١ٙئخ ػبِخ ثّٛعت اٌمشاس اٌغّٙٛسٞ ثبٌمبْٔٛ سلُ   -1

ثذأ ٔشبؽٗ ١ٍِبس ع١ٕٗ ٚلذ  ١ٍِ2,2ْٛ ع١ٕٗ ٚرطٛس سأط اٌّبي ؽزٝ ٚطً إٌٟ 1.2ثشأعّبي لذسٖ 

ؽزٝ ٚطً ػذد أزشبس اٌجٕه صُ رطٛس  ١ٌٛ٠1792ٛ  25 فٝثبفززبػ فشع ٚاؽذ فمؾ ٘ٛ فشع اٌمب٘شح 

 فشع ِٕزششح فٝ ع١ّغ أٔؾبء اٌغّٙٛس٠خ. 73فشٚػخ اٌٝ 

 االعزّبػ١خٚرؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌغشع اٌشئ١غٟ ٌٍجٕه اٌّغبّ٘خ فٟ رٛع١غ لبػذح اٌزىبفً االعزّبػٟ    -2

  -األٔشطخ ا٢ر١خ : ث١ٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ ِٓ خالي  ٚااللزظبد٠خ

ٔشبؽ اٌزىبفً االعزّبػٟ اٌزٞ ٠ٙذف إٌٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٌٍّٛاؽ١ٕٓ ، ٚرٌه ثزٕظ١ُ عّغ  -أ

أِٛاي اٌضوبح ٚطشفٙب فٟ ِظبسفٙب اٌششػ١خ ، ِٕٚؼ لشٚع اعزّبػ١خ ٌٍّٛاؽ١ٕٓ ، ِٕٚؼ إػبٔبد 

 اٌّؼزّذحؽجمب ٌالئؾخ اٌزىبفً ٚر١ٍّه ٚعبئً اإلٔزبط ٌّغزؾمٟ اٌضوبح ِٚغبػذاد ٌٍّغزؾم١ٓ ٌٙب ، 

 .ِٓ ِغٍظ إداسح اٌجٕه 

إٌشبؽ اٌّظشفٟ ٚاالعزضّبسٞ اٌزٞ ٠ٙذف إٌٟ اٌؼًّ ػٍٝ رؾم١ك اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ٌألفشاد  -ة 

ٚاٌغٙبد ٚرؾم١ك ِٛاسد ٌٍجٕه ٔبرغخ ػٓ األػّبي ٚاٌخذِبد اٌزٟ ٠ؤد٠ٙب ٌٍغ١ش فٟ ٘زا اٌّغبي ، 

٠ٛالد ٚرٌه ثزمذ٠ُ وبفخ اٌخذِبد اٌّظشف١خ ِٕٚٙب لجٛي اٌٛدائغ ٚرٕظ١ُ اعزضّبس٘ب ٚوزا ِٕؼ اٌزّ

اٌالصِخ ٌشفغ ِغزٛٞ اٌّؼ١شخ ٚاعزضّبس أِٛاي اٌجٕه فٟ اٌّششٚػبد اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ ٚاٌزٟ رؼٛد 

ِضً ششوٗ اثٛل١ش ٌألعّذح  ِٓ اٌّغبّ٘خ فٝ اٌششوبد ٚرٛف١ش فشص ػًّثبٌٕفغ ػٍٝ اٌّغزّغ 

 .ٚششوخ اإل٠ض١ٍٓ  ٚششوٗ ع١ذٞ وش٠ش ٌٍجزشٚو١ّب٠ٚبد

ثشأْ اٌزشوبد اٌزٟ  62ٌغٕخ  91رطج١ك أؽىبَ اٌمبْٔٛ سلُ  ٔشبؽ اٌزشوبد اٌشبغشح ٚرزّضً فٟ  -ط

 33خالي فزشح  رزخٍف ػٓ ِزٛف١ٓ ِٓ غ١ش ٚاسس ٠ٚزُ اإلفشاط ػٕٙب ػٕذ ظٙٛس ٚاسس ٌٍّزٛفٝ

 .ٚوزا طشف ِغزؾمبد اٌٛسصخ ٌٍّزٛف١١ٓ ثبٌخبسط ٠ٚزُ اٌظشف ِٕٙب ػٍٝ أٔشطخ اٌزىبفً عٕخ 

اٌزٞ أعٕذ ٌٍجٕه ثّٛعت ٌٍؾفبظ ػٍٝ و١بْ األعشح ٚاعزمشاس٘ب ٔشبؽ طٕذٚق ٔظبَ رأ١ِٓ األعشح  -د

 ألؽىبَ اٌظبدسح  ثبٌٕفمبد ٚاألعٛس ِٚب فٝ ؽىّٙب .زٕف١ز اٌ   2004( ٌغٕخ  11اٌمبْٔٛ سلُ ) 

 : ثبالرٟ 1791ٌغٕخ  66مبْٔٛ إٔشبء اٌجٕه سلُ ٌ رؾذدد ِٛاسد ا١ٌٙئخ ؽجمب   -3

ؾغت لجً اٌزٛص٠غ ٚلجً خظُ اٌؼشائت % ِٓ طبفٟ أسثبػ ٚؽذاد اٌمطبع اٌؼبَ ر2ٔغجخ  - أ

ٚلذ اػزّذ اٌجٕه فٝ ثذا٠خ ٔشبؽٗ  إٌغجخ ثمشاس ِٓ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ إٌٛػ١خ اٌّغزؾمخ ، ٚرؾذد ٘زٖ

ٌمطبع اٌؼبَ ٌز٠ًّٛ ٔشبؽٗ ا إٌغجخ ِٓ طبفٟ أسثبػ ٚؽذاد  ٘زٖػٍٝ ِب وبْ ٠شد إ١ٌٗ ِٓ 

 .(  1771ٌغٕخ  203سلُ  رُ اإلٌغبء ثٕبءا ػٍٝ اٌمبْٔٛٚلذ )  االعزّبػٟ

 

غ ــإدساط اٜ ِجبٌ ػذَخ )ــــِب رخظظٗ اٌذٌٚخ ٌٗ ع٠ٕٛب ِٓ اػزّبداد اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚ - ة

 .ثّٛاصٔخ اٌذٌٚخ ٌٍجٕه ( 

ٌّٕؼ رخظظٙب ٚصاسح األٚلبف ١ٌٍٙئخ ِٓ إ٠شاداد األٚلبف اٌخ١ش٠خ العزخذِٙب  اٌزٟاٌّجبٌغ  - ط

رخظ١ض اٜ ِجبٌغ ٌٙزا اٌغشع ِٓ ٚصاسح ٌُ ٠زُ  )ٚاٌّغبػذاد ٌٍّغزؾم١ٓ  ٌمشٚع االعزّبػ١خا

 . (األٚلبف

٠مجٍٙب ِغٍظ إداسح ا١ٌٙئخ ثّب ال ٠زؼبسع  اٌزٟأِٛاي اٌضوبح ٚاٌٙجبد ٚاٌزجشػبد ٚاٌٛطب٠ب  - د

  . ٚأغشاع ا١ٌٙئخ

 اٌزٟرؤد٠ٙب ٌٍغ١ش ٚاٌؼّٛالد  اٌزٟاٌّٛاسد األخشٜ إٌبرغخ ػٓ ٔشبؽ ا١ٌٙئخ ٚاألػّبي ٚاٌخذِبد  -ٖ 

ٚاٌزٟ رؼزجش اٌّظذس اٌشئ١غٟ ٌإل٠شاد ٚاٌزٟ ٠زُ ػٓ ؽش٠مٙب اٌظشف ػٍٝ  رؾذد٘ب اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ

  أٔشطخ اٌزىبفً ٚاٌّظشٚفبد األخشٜ اٌخبطخ ثبٌجٕه .
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 اشزشاوــــبد إٌّزفؼ١ٓ ثأؽىبَ ٔظُ اٌزأ١ِٓ ٚاٌّؼبشبد اٌزٟ ٠زُ رمش٠ش٘ب ؽجمب ألؽىبَ اٌالئؾخ -ٚ 

 .)ٌُ ٠زُ رفؼ١ٍٙب(                                   اٌزٕف١ز٠خ.  

ٞ ألش ٔشبؽب ِّبصال ٠ٚزمشس ٔمٍٙب رجبش اٌزٟاٌّذسعخ فٟ ١ِضا١ٔخ اٌغٙبد اٌؼبِخ  اداالػزّبد -ٞ 

 .                                )ٌُ ٠زُ رفؼ١ٍٙب(.١ضا١ٔخ ا١ٌٙئخِ

 ٌغذ٠ذحٌؼّشا١ٔخ إللبِخ فشٚع ػ١ٍٙب ٌٍجٕه ثجؼغ اٌّذْ الطؼخ ِٓ ١٘ئخ اٌّغزّؼبد ا 14رُ رخظ١ض ػذد  -4

 :ث١بٔٙب وبٌزبٌٟ

 –أعٛاْ  –اٌظبٌؾ١خ اٌغذ٠ذح  –اٌششٚق  –اٌؼبشش ِٓ سِؼبْ  –اٌغبداد –اٌف١َٛ  –عٛ٘بط  –)ثٕٝ ع٠ٛف 

 (ا١ٌّٕب –لٕب  –ؽ١جخ  –أع١ٛؽ 

ؽشطب ِٓ اٌجٕه ػٍٝ سفغ ِغزٜٛ اٌؼٕظش اٌجششٜ ٚرط٠ٛش أدائٗ ٚاٌؼًّ ػٍٝ إوغبثٗ ِٙبساد ٚخجشاد  -5

بالشزشان فٝ ػؼ٠ٛخ اٌّؼٙذ اٌّظشفٟ ٌؼّالء اٌجٕه فمذ لبَ اٌجٕه ث اٌّمذِخٚفٝ عج١ً رؾغ١ٓ اٌخذِبد عذ٠ذح 

رُ رٕف١ز اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجشاِظ ٚاٌّظشٞ ٌالعزفبدح ِٓ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ اٌّز١ّضح اٌزٟ ٠مذِٙب اٌّؼٙذ اٌّظشفٟ ، 

 ِزذسة 959ثشٔبِظ رذس٠جٟ ٌؼذد  22 اٌزٟ ثٍغذاٌزذس٠ج١خ ٚٚسػ اٌؼًّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كـــــزاث أداء البىـــىر مؤشـــطـح
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2015/3/31 2016/3/31 2017/3/31 2018/3/31 

1.9 2 2.2 2.2 

 تطور أرصدة رأس المال

 القيمة بالمليون جنيه

2015/3/31 2016/3/31 2017/3/31 2018/3/31 

4193 
4635 4716 

5173 

 تطور أرصدة الودائع اإلستثمارية

 القيمة بالمليون جنيه



 

 

1 

 

 

 

 

 

2015/3/31 2016/3/31 2017/3/31 2018/3/31 

7849 
8471 

9019 

10509 

 تطور أرصدة التمويالت

 القيمة بالمليون جنيه

2015/3/31 2016/3/31 2017/3/31 2018/3/31 

284 295 302 

701 

 تطور صافى أرباح البنك

 القيمة بالمليون جنيه
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 تـــك الزئيسيـــت البىـــىر أوشطـــــحط
 االجخماعي.الخكافل  أوال  : وشاط 

 

 ٚرؾم١كث١ٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ  االعزّبػٟرٛع١غ لبػذح اٌزىبفً  فٟل١بَ اٌجٕه ثذٚسح االعزّبػٟ ثبٌّغبّ٘خ  إؽبس فٟ
 :ؽ١ش ٠زُ اٌظشف ػٍٝ األٔشطخ اٌزب١ٌخ اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ ٌّؾذٚدٞ اٌذخً

 اإلػبٔبد ٚاٌّغبػذاد. -
 اٌمشٚع اٌؾغٕخ. -

 ر١ٍّه ٚعبئً اإلٔزبط ٌّغزؾمٟ اٌضوبح . -
 بح.ــــــــــاٌضو -

اٌؾبٌٟ  اٌشثغ اٌضبٌش ِٓ اٌؼبَ اٌّبٌٟٚف١ّب ٠ٍٟ ػشع ِٛعض ألُ٘ اٌزطٛساد اٌزٟ ؽذصذ فٟ رٍه األٔشطخ خالي 
2019/2012: 

 اإلعاواث واملساعداث  -1
طبقا للمستندات المقدمة واستمارة البحث لفئات المستحقة ليقوم البنك بصرف اإلعانات والمساعدات  -أ

 :وتشمل االجتماعي
 لٛلؼخ األرْ (. –اٌّغبّ٘خ فٟ إعشاء اٌؼ١ٍّبد اٌغشاؽ١خ اٌىجشٜ ِضً )صساػخ اٌىجذ  اٌىٍٟ  -
 ٌّشػٝ ثبٌّغبْ. اٌزغ١ٙضاد اٌطج١خ ٌخذِخ ااٌّغبّ٘خ فٝ دػُ اٌّغزشف١بد ٚاٌّؼب٘ذ اٌطج١خ ثبألعٙضح ٚ -
اٌّغزّــغ ِٓ خالي اٌّغبّ٘خ ثغـضء ِٓ  فٟإٌٝ أػؼبء ِٕزغ١ٓ  االؽز١بعبد اٌخبطخرٚ اٌّغبّ٘خ فٝ رؾ٠ًٛ  -

 .ّزؾشوخاٌ ٚاٌىشاعٟجخبس٠خ اٌذسعبد ٚاٌل١ّــخ األعٙضح اٌزؼ٠ٛؼ١خ ٚاٌطج١خ 
ٚال ٠غزط١ؼْٛ عذاد٘ب  دساع١خاٌّغزؾك ػ١ٍُٙ سعَٛ اٌّغبّ٘خ فٟ عذاد اٌّظشٚفبد اٌذساع١خ ٌٍطالة  -

 ٌغ١ش اٌمبدس٠ٓ. ( )اٌّذاسط ٚاٌغبِؼبد ِٚششٚػبد اٌزخشط 
 اٌّغبّ٘خ فٝ ِؾٛ األ١ِخ ٚإٌٙٛع ثبٌّغزّغ ِٓ خالي ِغبػذاد ٔمذ٠خ رّٕؼ ألفشاد األعش اٌفم١شح . -
شح ـــاألع –شاع اٌّضِٕخ ـــً ِضً )األِـــاٌذخ ِٚؾذٚد١ٞشح ـــــاٌّغبّ٘خ فٟ سفغ اٌّؼبٔبح ػٓ األعش اٌفم -

 (.األ٠زبَ -اٌىٛاسس  -شح اٌّغغْٛ ــــأع –خ ــاٌّؼ١ٍ

     عدد وقيمة المستفيدين من اإلعانات والمساعداتتطور والجدول التالي يوضح  -ة
 لقيمة بالمليون جنيها                        

 لبيانا

 من العام المالي الربع الثالث
7102/7102 

 الربع الثالث من العام المالي
7102/7102 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة المستفيدينعدد 

 0271 02270 72 77222 اإلعانات والمساعدات

انًُصشفيٍاإلعبَبثوانًسبعذاثتطىسفًُبَهٍسسىبُبٍََىظخ

 

 القزوض احلسىت: –2
األػجبء ٠ؼزّذ ٘زا إٌٛع ػٍٝ رمذ٠ُ لشٚع ؽغٕخ ) ثذْٚ ػبئذ ( ٌّؾذٚدٞ اٌذخً ٌٍز١غ١ش ػ١ٍُٙ فٟ ِٛاعٙخ  -أ 

اٌّب١ٌخ  وّب فٟ ؽبالد اٌىٛاسس ٚؽبالد اٌضٚاط ٚثذء اٌؼبَ اٌذساعٟ ٚؽبالد اٌّشع ٚفٝ اٌؼ١ٍّبد اٌغشاؽ١خ 

 ٚثؼغ اٌؾبالد اٌٍّؾخ وغذاد اٌذ٠ْٛ ثأؽىبَ  لؼبئ١خ ٔٙبئ١خ.

  :ػذد ٚل١ّخ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌمشٚع اٌؾغٕخ رطٛس ٚاٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ٛػؼ  -ة 
 القيمة بالمليون جنيه                                                                                                      

2015/3/31 2016/3/31 2017/3/31 2018/3/31 

16.8 19.4 17.5 

27 
 القيمة بالمليون جنيه



 

 

5 

 البيان
 الربع الثالث من العام المالي

7102/7102 

 الربع الثالث من العام المالي
7102/7102 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 01177 77277 02772 78220 القروض الحسنه

 
  2017حتى  2015خالل الفترة من  االجتماعي ) قروض حسنه (وفيما يلي رسم بياني يوضح المنصرف من اإلقراض 

 

 

 :الزكاة ملسخحقيمتليك وسائل اإلوخاج  -3
ِٚبصاٌذ ِغزّشح ؽزٝ  1775 فٟ عج١ً رؾ٠ًٛ ِغزؾمٟ اٌضوبح إٌٝ ؽبلبد ِٕزغخ لبَ اٌجٕه ثزغشثخ سائذح ػبَ - أ

ٚرٌه ثز١ٍّه اٌفمشاء اٌمبدس٠ٓ ػٍٝ اٌؼًّ ِغزٍضِبد ِششٚع إٔزبعٟ ثغ١ؾ ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌخبِبد اٌّزٛفشح ا٢ْ، 
٠ٚمذَ ٌٍجٕه ِٓ خالي  فٟ إٌّطمخ ،  ٠مَٛ اٌّغزف١ذ ثٕفغٗ ثزؾذ٠ذٖ ٚفك إِىب١ٔبرٗ اٌجشش٠خ ٚاٌّىبْ اٌّزٛفش ٌذ٠ٗ

،  ٠ّٛي سأعّبي اٌّششٚع فٟ طٛسح ػ١ٕ١خ ثذْٚ فٛائذ ٚثذْٚ ػّبٔبد  فٟاٌغغشأطبلٗ  فٌٟغٕخ اٌضوبح 
 ٚثٕظبَ عذاد ٠زٕبعت ؽجمب ٌظشٚف وً ؽبٌخ ٚؽج١ؼخ اٌّششٚع .

 ٘زٖ اٌّششٚػبد : أِضٍخِٚٓ  - ة
 ِظٕٛػبد عٍذ٠خ (. -اٌخ١ٛؽ  -اٌضسا٠ش  -طٕبػ١خ ِضً )طٕبػخ شٕؾ اٌجالعز١ه  -
 اٌؾذادح(. -ٚسػ إٌغبسح  -خ اٌٍّٛٔخ ٚاٌضعبع١ -خ ِضً  )األٚأٟ اٌفخبس٠خ ــؽشف١ -
 األعٙضح اٌظغ١شح ( . -لطغ غ١بس  -اٌخشدٚاد  -رغبس٠خ ِضً ) رغبسح اٌّالثظ اٌغب٘ضح  -
 رشث١خ اٌّبش١خ ٚاٌخشاف (. -صساػ١خ ِضً ) ا٢الد اٌضساػ١خ اٌجغ١طخ  -
أدٚاد اٌزشث١خ  -ؽبد ث١ئ١خ ِغزٛؽبح ِٓ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ِضً)طٕبػبد رؼجئخ اٌجٍؼ ٚاٌغش٠ذ ٚاٌىشاعٟ ثبٌٛا -

 ٚاٌظ١ذ  ثبٌّذْ اٌغبؽ١ٍخ( .
 ث١غ (. -دٚاعٓ   - األِٓ اٌغزائٟ )رغبسح ٌؾَٛ -

 :ػذد ٚل١ّخ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ ر١ٍّه ٚعبئً اإلٔزبطرطٛس ٚاٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ٛػؼ  - ط
 

 القيمة بالمليون جنيه                                                                                          

 البيان

 الربع الثالث من العام المالي
7102/7102 

 الربع الثالث من العام المالي
7102/7102 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 077 287 772 210 تمليك وسائل اإلنتاج

 

 تاج ناإلوفيما يلي رسم بياني يوضح المنصرف من تمليك وسائل 
 

2015/3/31 2016/3/31 2017/3/31 2018/3/31 

111.3 100.6 105.4 

 القيمة بالمليون جنيه 174.7
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 :اة  ـــــــالزك – 4
اٌجٕه  أدسنؽ١ش  االعزّبػٟرؾم١ك اٌزىبفً  ف٠ٟغزخذِٙب اٌجٕه  اٌزٟاٌٙبِخ  األدٚادرؼذ اٌضوبح اؽذ  -أ 

ثبْ رؾم١ك ٘زٖ  إل٠ّبٔٗرؾم١ك سعبٌزٗ ، ٚٔظشا  فٟ٘زٖ اٌفش٠ؼخ  إؽ١بءاٌؼًّ ػٍٝ  أ١ّ٘خِٕز اٌجذا٠خ 

ٍِّٚخ  إلؽ١بئٙباٌضوبح ٚلبدسح ػٍٝ اٌذػٛح  أل١ّ٘خاٌّّٙخ ثفبػ١ٍخ رزطٍت ِشبسوخ شؼج١خ ٚاػ١خ ِذسوخ 

ِزطٛػ١ٓ ثبعُ "ٌغبْ اٌضوبح"  أفشادرشى١ً ٌغبْ ِٓ  إٌٝاٌجٕه ِجىشا  دػٟ، ٌزا فمذ  إٔفبلٙبثمٛاػذ 

ِظبسفٙب اٌششػ١خ ػٍٝ  فٟ ٔفبلٙبٚإاٌضوبح إٌمذ٠خ ٚاٌؼ١ٕ١خ ٚاٌظذلبد ٚاٌزجشػبد  ثزٍمٟرمَٛ 

اٌجٕه ٚلذ ثٍغ ػذد رٍه اٌٍغبْ ِب ٠مشة ِٓ  إششافاٌضوبح ثذائشح ٔشبؽٙب ٚرٌه رؾذ  ِغزؾمٟ

 نجُت.0543

الزظبد٠خ ٚطؾ١خ ٚرؼ١ّ١ٍخ ٌخذِخ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاعزّبػ١خ ِٚششٚػبد خذ١ِخ  ثئلبِخرمَٛ ٌغبْ اٌضوبح  -ب 

، ٚرمذَ ٘زٖ اٌّششٚػبد خذِبرٙب  اٌّٛعٙخاٌزجشػبد  أِٛاياٌضوبح ِٓ خالي  ِغزؾمٟٚخبطخ 

اٌّغزّغ ِٓ اٌفمشاء  فشادأسفغ اٌّؼبٔبح ػٓ  فٟٚرمَٛ ثبٌّغبّ٘خ ِغ اٌذٌٚخ  ٌٍؼبِخسِض٠خ  ثأعؼبس

رؼًّ ػٍٝ اٌؾذ ِٓ اٌجطبٌخ ِٓ خالي رٛف١ش  أٔٙبثبٌشػب٠خ ، وّب  األٌٚٝٚغ١شُ٘ ِٓ اٌفئبد  ٚاأل٠زبَ

  ٍمبدس٠ٓ ػٍٝ اٌؼًّ .فشص ػًّ فٝ ٘زٖ اٌّششٚػبد ٌ

 :ٚاٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ٛػؼ ػذد ٚل١ّخ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ ِٛاسد ِٚظبسف اٌضوبح  -ج 

 

 القيمة بالمليون جنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 البيان

 الربع الثالث من العام المالي
7102/7102 

 الربع الثالث من العام المالي
7102/7102 

 القيمة عدد المزكين القيمة عدد المزكين

 78172 720712 22271 221001 موارد الزكاة

    

 القيمة بالمليون جنيه                                                                                                                   

 البيان

 الربع الثالث من العام المالي
7102/7102 

 الماليالربع الثالث من العام 
7102/7102 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 71877 0721222 21771 0027112 مصارف الزكاة

2015/3/31 2016/3/31 2017/3/31 2018/3/31 

5.5 

2.5 

1.4 

2.6 

 القيمة بالمليون جنيه
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 موارد ومصارف الزكاة  تطــــوروفيما يلي رسم بياني يوضح  
 

  

 

 

 

 

 
 

2015/3/31 2016/3/31 2017/3/31 2016/3/31 

202 
215.5 

290.7 

387.5 

 القيمة بالمليون جنيه

 موارد الزكاه

2015/3/31 2016/3/31 2017/3/31 2018/3/31 

188.2 
210.3 

259.2 

354.5 
 القيمة بالمليون جنيه

الزكاه مصارف  
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 : الىشاط املصزيف واالسخثماري ثاويا
 -: االئخماويتالخمىيالث والخسهيالث  -1

 : عملياث اإلسكانمتىيل  -أ 

 بششوطيُسشةفئتيحذودٌانذخمإيكبَُتانحصىلعهًتًىَمإسكبٌننهعًالءأتبحانبُك.
 عذدوقًُتانًستفُذٍَيٍتًىَمعًهُبث:تطىسوانجذولانتبنٍَىظخ

 القيمة بالمليون جنيه                                                  

 البيان
 الربع الثالث من العام المالي

7102/7102 
 الربع الثالث من العام المالي

7102/7102 

 القيمة المستفيدينعدد  القيمة عدد المستفيدين

 7708 12272 2177 20821 تمويل عمليات اإلسكان

 .المنصرف لتمويل عمليات اإلسكان تطور وفيما يلي رسم بياني يوضح 

 

 :متىيل عملياث اسخثماريت وحتسني الدخل  -ب 

 ٍنهعبطهٍُي نخهقفشصعًمجذَذة انجذَذة انبُكبًُختًىَالثألصحبةانًششوعبثانصغُشة َقىو
.نشببةوكزاتحسٍُيستىيانًعُشتا

 من تمويل عمليات استثمارية: المستفيدين وقيمة عددتطور والجدول التالي يوضح 
 القيمة بالمليون جنيه                                                                                        

 البيان

 الربع الثالث من العام المالي
7102/7102 

 الربع الثالث من العام المالي
7102/7102 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 1637 42934 2241 50566 استثماريهتمويل عمليات 

 انًُصشفنتًىَمعًهُبثاستثًبسَتوتحسٍُانذخمتطىسوفًُبَهٍسسىبُبٍََىظخ

 
 -شزاء سيارة  :ىيل مت -ج 

2015/3/31 2016/3/31 2017/3/31 2018/3/31 

1843 2166 2419 

3522 

 تمويل عمليات إسكان

 القيمة بالمليون جنيه

2015/3/31 2016/3/31 2017/3/31 2018/3/31 

1175 
1619 1637 

2241 

 تمويل عمليات استثمارية

 القيمة بالمليون جنيه
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 انسُبساَقىو ششاء بتًىَم .....انخانبُك وانُقم واألجشة انخبصت نًبنكث األجُش بغشضتحىَم ورنك
%يٍقًُتانتًىَموبآجبلسذادطىَهتتصمإن23ًوتىفُشوسبئمانُقمنهًىاطٍُُبذفعيقذوبسُط

شهشوبعبئذتًىَميُخفط.03
 :وانجذولانتبنٍَىظخعذدوقًُتانًستفُذٍَيٍهزاانتًىَمخاللانعبوانحبنٍيقبسٌببنعبوانسببق 

 القيمة بالمليون جنيه                                                                                                   

 البيان

 الربع الثالث من العام المالي
7102/7102 

 الربع الثالث من العام المالي
7102/7102 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 208 958 173.4 538 تمويل شراء سيارة

 . شراء سياراتوفيما يلي رسم بياني يوضح المنصرف لتمويل            
 

 

 

 -: الإستثمارات المالية -2
 

سواء من خالل المساهمة  القوميذات الطابع  شركاتالتأسيس  فيللمساهمة أمواله يقوم البنك بتوظيف جزء من 

 االقتصاديةللمساهمة فى تحقيق التنمية جديدة أو زيادة مساهماته في الشركات القائمة  فى  تأسيس شركات

ي الحد من إليجاد مجاالت أوسع لالستثمار المباشر بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة تساهم ف واالجتماعية

 مشاكل البطالة ودورها في توفير الخدمات االجتماعية العادلة ألفراد المجتمع .

 كاآلحي :يف الشزكاث وقد بلغج مجلت مساهماث البىك 
 

 مساهماث البىك يف الشزكاث  بقيمتبيان 
 بالمليون جنيه القيمة

 البيان
 الربع الثالث من العام المالي

7102/7102 
 العام الماليالربع الثالث من 

7102/7102 

 1173 4034 بالقيمة العادلةالمساهمات قيمة إجمالي 
 

 
 

 

2015/3/31 2016/3/31 2017/3/31 2018/3/31 

657 

343 
208 173.4 

 تمويل شراء سيارة

 القيمة بالمليون جنيه

 يرجع اإلنخفاض إلي إحجام العمالء عن شراء السيارات على ضوء إرتفاع اسعارها بعد تحرير سعر الصرف


