تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

21/04/1436

بنك

0

الحسابات الجارية المدينة بالعملة المحلية

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

بيان

قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1

نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2

نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات

()11

()12
نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
نشاط خدمات العقارات والتأجير
()19
نشاط الخدمات اللوجيستية واخرى
اجمالى قطاع الخدمات
االجمالى
()13

سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6001

صفحة

1

القيمة بااللف جنيه مصرى

DD-MM-YYYY
الزيادة الجديدة خالل الشهر
قيمة المستخدم

شهرى

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ا دنى سعر عائد

اعلىسعر عائد

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد
المرجح

تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

10/1/1980 11:44 PM

بنك

0

الحسابات الجارية المدينة بالدوالر االمريكى

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

بيان

قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1
نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2
نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات

()11

()12
نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
نشاط خدمات العقارات والتأجير
()19
نشاط الخدمات اللوجيستية واخرى
اجمالى قطاع الخدمات
االجمالى
()13

سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6001

صفحة

2

القيمة بااللف دوالر امريكى

DD-MM-YYYY
الزيادة الجديدة خالل الشهر
قيمة المستخدم

شهرى

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ا دنى سعر عائد

اعلىسعر عائد

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد
المرجح

سعر الصرف

تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

10/1/1980 11:48 PM

بنك

0

الحسابات الجارية المدينة باليورو

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

بيان

قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1
نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2
نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات

()11

()12
نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
نشاط خدمات العقارات والتأجير
()19
نشاط الخدمات اللوجيستية واخرى
اجمالى قطاع الخدمات
االجمالى
()13

سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6001

صفحة

3

القيمة بااللف يورو

DD-MM-YYYY
الزيادة الجديدة خالل الشهر
قيمة المستخدم

شهرى

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ا دنى سعر عائد

اعلىسعر عائد

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد
المرجح

سعر الصرف

تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

10/1/1980 11:51 PM

بنك

0

الحسابات الجارية المدينة بالعمالت االخرى

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

بيان

قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1
نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2
نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات

()11

()12
نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
نشاط خدمات العقارات والتأجير
()19
نشاط الخدمات اللوجيستية واخرى
اجمالى قطاع الخدمات
االجمالى
()13

سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6001

صفحة

4

القيمة بالمعادل بااللف دوالر
امريكى

DD-MM-YYYY
الزيادة الجديدة خالل الشهر
قيمة المستخدم

شهرى

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ا دنى سعر عائد

اعلىسعر عائد

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد
المرجح

سعر الصرف

تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

10/1/1980 11:52 PM

بنك

0

تستحق خالل سنة بالعملة المحلية

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

بيان

قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1
نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2

نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات
()12

()11

نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
نشاط خدمات العقارات والتأجير
()19
نشاط الخدمات اللوجيستية واخرى
اجمالى قطاع الخدمات
االجمالى
()13

سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6001

صفحة

5

القيمة بااللف جنيه مصرى

DD-MM-YYYY
الزيادة الجديدة خالل الشهر
عدد القروض الجديدة

شهرى

قيمة القروض

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ادنى سعر العائد

اعلى سعر العائد

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

41443.51652

تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

10/1/1980 11:54 PM

بنك

0

تستحق خالل سنة بالدوالر االمريكى

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

بيان

قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1

نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2

نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات

()11

()12
نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
نشاط خدمات العقارات والتأجير
()19
نشاط الخدمات اللوجيستية واخرى
اجمالى قطاع الخدمات
االجمالى
()13

سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6001

صفحة

6

القيمة بااللف دوالر امريكى

DD-MM-YYYY
الزيادة الجديدة خالل الشهر
عدد القروض الجديدة

شهرى

قيمة القروض

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ادنى سعر العائد

اعلى سعر العائد

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

سعر الصرف

تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

10/1/1980 11:55 PM

بنك

0

تستحق خالل سنة باليورو

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

بيان

قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1
نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2

نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات
()12

()11

نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
نشاط خدمات العقارات والتأجير
()19
نشاط الخدمات اللوجيستية واخرى
اجمالى قطاع الخدمات
االجمالى
()13

سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6001

صفحة

7

القيمة بااللف يورو

DD-MM-YYYY
الزيادة الجديدة خالل الشهر
عدد القروض الجديدة

شهرى

قيمة القروض

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ادنى سعر العائد

اعلى سعر العائد

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

سعر الصرف

تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

10/1/1980 11:57 PM

بنك

0

رقم نموذج :

تستحق خالل سنة بالعمالت االخرى

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

بيان

قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1

نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2

نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات

()11

()12
نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
نشاط خدمات العقارات والتأجير
()19
نشاط الخدمات اللوجيستية واخرى
اجمالى قطاع الخدمات
االجمالى
()13

سعر العائد المرجح

6001

8
صفحة
القيمة بالمعادل بااللف دوالر
امريكى

DD-MM-YYYY
الزيادة الجديدة خالل الشهر
عدد القروض الجديدة

شهرى

قيمة القروض

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ادنى سعر العائد

اعلى سعر العائد

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

سعر الصرف

تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

10/1/1980 11:59 PM

بنك

0

تستحق بعد سنة حتى ثالث سنوات بالعملة المحلية

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

الزيادة الجديدة خالل الشهر

بيان
قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1

نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2
نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات

()11

()12
نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
نشاط خدمات العقارات والتأجير
()19
نشاط الخدمات اللوجيستية واخرى
اجمالى قطاع الخدمات
االجمالى
()13

سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6001

صفحة

9

القيمة بااللف جنيه مصرى

DD-MM-YYYY

عدد القروض الجديدة

شهرى

قيمة القروض

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر
ادنى سعر فائدة

اعلى سعر فائدة

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

16/1/1980 11:20 PM

بنك

0

تستحق بعد سنة حتى ثالث سنوات بالدوالر االمريكى

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

الزيادة الجديدة خالل الشهر

بيان
قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1

نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2
نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات

()11

()12
نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
نشاط خدمات العقارات والتأجير
()19
نشاط الخدمات اللوجيستية واخرى
اجمالى قطاع الخدمات
االجمالى
()13

سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6001

صفحة

10

القيمة بااللف دوالر االمريكى

DD-MM-YYYY

عدد القروض الجديدة

شهرى

قيمة القروض

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر
ادنى سعر فائدة

اعلى سعر فائدة

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

سعر الصرف

تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

16/1/1980 11:22 PM

بنك

0

تستحق بعد سنة حتى ثالث سنوات باليورو

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

الزيادة الجديدة خالل الشهر

بيان
قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1
نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2

نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات
()12

()11

نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
نشاط خدمات العقارات والتأجير
()19
نشاط الخدمات اللوجيستية واخرى
اجمالى قطاع الخدمات
االجمالى
()13

سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6001

صفحة

11

القيمة بااللف يورو

DD-MM-YYYY

عدد القروض الجديدة

شهرى

قيمة القروض

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر
ادنى سعر فائدة

اعلى سعر فائدة

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
سعر الصرف
قيمة

سعر العائد المرجح

تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

18/6/2013 12:42 PM

بنك

0

رقم نموذج :

تستحق بعد سنة حتى ثالث سنوات بالعمالت االخرى

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

الزيادة الجديدة خالل الشهر

بيان
قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1
نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2

نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات
()12

()11

نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
نشاط خدمات العقارات والتأجير
()19
نشاط الخدمات اللوجيستية واخرى
اجمالى قطاع الخدمات
االجمالى
()13

سعر العائد المرجح

6001

12
صفحة
القيمة بالمعادل بااللف دوالر
امريكى

DD-MM-YYYY

عدد القروض الجديدة

شهرى

قيمة القروض

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر
ادنى سعر فائدة

اعلى سعر فائدة

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
سعر الصرف
قيمة

سعر العائد المرجح

تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

16/1/1980 11:26 PM

بنك

0

تستحق بعد ثالث سنوات بالعملة المحلية

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

بيان

قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1
نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2

نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات
()12

()11

نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
نشاط خدمات العقارات والتأجير
()19
نشاط الخدمات اللوجيستية واخرى
اجمالى قطاع الخدمات
االجمالى
()13

سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6001

صفحة

13

القيمة بااللف جنيه

DD-MM-YYYY
الزيادة الجديدة خالل الشهر
عدد القروض الجديدة

شهرى

قيمة القروض

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ادنى سعر عائد

اعلى سعرعائد

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

16/1/1980 11:27 PM

بنك

0

تستحق بعد ثالث سنوات بالدوالر االمريكى

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

بيان

قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1
نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2

نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات
()12

()11

نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
نشاط خدمات العقارات والتأجير
()19
نشاط الخدمات اللوجيستية واخرى
اجمالى قطاع الخدمات
االجمالى
()13

سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6001

صفحة

14

القيمة بااللف دوالر االمريكى

DD-MM-YYYY
الزيادة الجديدة خالل الشهر
عدد القروض الجديدة

شهرى

قيمة القروض

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ادنى سعر عائد

اعلى سعرعائد

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

سعر الصرف

تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

16/1/1980 11:32 PM

بنك

0

تستحق بعد ثالث سنوات باليورو

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

بيان

قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1
نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2

نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات
()12

()11

نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
نشاط خدمات العقارات والتأجير
()19
نشاط الخدمات اللوجيستية واخرى
اجمالى قطاع الخدمات
االجمالى
()13

سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6001

صفحة

15

القيمة بااللف يورو

DD-MM-YYYY
الزيادة الجديدة خالل الشهر
عدد القروض الجديدة

شهرى

قيمة القروض

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ادنى سعر عائد

اعلى سعرعائد

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

سعر الصرف

تحليل القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع االعمال الخاص

16/1/1980 11:39 PM

بنك

0

تستحق بعد ثالث سنوات بالعمالت االخرى

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق

بيان

قيمة

 -1قطاع الزراعة
( )1
نشاط الزراعة
 -2قطاع الصناعة
( )2
نشاط البترول والغاز والتعدين
نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
( )4
نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية والمنسوجات
( )5
نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
( )6
نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية و الدوائية
( )7
نشاط صناعة مواد البناء
( )8
نشاط صناعة االجهزة الكهربائية وااللكترونية و المعدات والكابالت
( )9
نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة
()10
نشاط الصناعات التحويلية االخرى
اجمالى قطاع الصناعة
 -3قطاع التجارة
( )3

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون
 -4قطاع الخدمات

()11

()12
نشاط خدمات الفندقة و السياحة
نشاط خدمات االتصاالت و المعلومات
()14
نشاط خدمات دعم البترول و الغاز والتعدين
()15
نشاط خدمات الوساطة المالية و التأمين
()16
نشاط خدمات التشييد والبناء
()17
نشاط خدمات النقل و التخزين
()18
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القيمة بالمعادل بااللف دوالر
امريكى

DD-MM-YYYY
الزيادة الجديدة خالل الشهر
عدد القروض الجديدة

شهرى

قيمة القروض

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ادنى سعر عائد

اعلى سعرعائد

الديون المعدومة
المسدد خالل الشهر
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

سعر الصرف

مالحظات هامة
نشاط البترول والغاز والتعدين /2

نشاط الزراعة /1
كود
١١١
١١٢
١١٣

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
زراعة الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية
زراعة األرز
زراعة الخضروات والبطيخات والجذريات
والدرنيات
زراعة محاصيل السكر
زراعة التبغ
زراعة محاصيل األلياف
زراعة المحاصيل األخرى الغير دائمة
زراعة العنب
زراعة الفواكه االستوائية وشبه االستوائية

١٢٣
١٢٤
١٢٥

زراعة الفواكه الحمضيه ( الموالح (
زراعة الفواكه ذات النوى والعضم
زراعة أشجار الفواكه األخرى والجوزيات

١٢٦
١٢٧

زراعة الفواكه الزيتية
زراعة المحاصيل التى يستخرج منها
المشروبات
زراعة المحاصيل التى يستخرج منها التوابل
والمحاصيل العطرية والطبية والصيدلية
زراعة المحاصيل الدائمة األخرى
نباتات التكاثر
تربية الماشية ( األبقار والجاموس (
تربية الخيل واألفراس األخرى
تربية الجمال
تربية األغنام والماعز ومنتجاتها
تربية الخنازير
تربية الدواجن
تربية الحيوانات األخرى
زراعه المحاصيل المقترنة بتربية الحيوان

١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤
١٧٠

أنشطة دعم انتاج المحاصيل
أنشطة دعم اإلنتاج الحيوانى
أنشطة ما بعد الحصاد
أنشطة تجهيز وتنمية البذور للتكاثر
الصيد والقنص بالشراك والخدمات ذات الصلة
بها
خدمات الزراعة وأنشطة الغابات األخرى

٢٢٠
٢٣٠
٢٤٠

قطع اشجار األخشاب
جمع النباتات البرية
خدمات الدعم فى مجاالت الحراجة وقطع
األشجار
الصيد فى المياه البحرية
الصيد فى المياه العذبة
تربية األحياء المائية بالمياه البحرية
تربية األحياء المائية بالمياه العذبة

١١٤
١١٥
١١٦
١١٩
١٢١
١٢٢

١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
١٤٩
١٥٠

٢١٠

٣١١
٣١٢
٣٢١
٣٢٢

كود
٥١٠
٥٢٠
٦١٠
٦٢٠
٧١٠
٧٢١
٧٢٢
٨١٠
٨٩١
٨٩٢
٨٩٣
٨٩٩

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
تعدين الفحم الصلب
تعدين فحم اللجنيت
استخراج النفط ( البترول الخام (
إستخراج الغاز الطبيعي
تعدين خامات ( ركازات ) الحديد
تعدين خامات ( ركازات ) اليورانيوم
والثوريوم
تعدين خامات ( ركازات ) الفلزات الغير
حديدية
استغالل المحاجر إلستخراج األحجار
والرمال والطفل
استخراج المعادن الكيميائية واألسمدة
الطبيعية
استخراج الخبث ( اللبد )وتكتيله
استخراج الملح
انشطة اخرى للتعدين

نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية / 5
كود
١٩١٠
١٩٢٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠٢١

٢٠٢٢
٢٠٢٣
٢٠٢٩
٢٠٣٠
٢٢١١

٢٢١٩
٢٢٢٠

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
صناعة منتجات أفران الكوك
صناعة منتجات تكرير البترول
صناعة المواد الكيميائية االساسية
صناعة االسمدة والمركبات االزوتية
صناعة اللدائن (البالستيك) فى اشكالها
االوليه وصناعة المطاط التركيبى
صناعة المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض
والفطريات والمنتجات الكيميائية الزراعية
االخرى
صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات
المماثلة واحبار الطباعة
صناعة الصابون والمطهرات ومستحضرات
التنظيف والتلميع ومستحضرات التجميل
صناعة منتجات كيميائية اخرى غير مصنفه
فى مكان اخر
صناعة األلياف والخيوط ااالصطناعية
صناعة االطارات واالنابيب المطاطيه وتجديد
االسطح الخارجيه لالطارات المطاطيه واعاده
بنائها
صناعة المنتجات المطاطيه االخرى
صناعة منتجات اللدائن

نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
/3
كود
١٠١٠
١٠٢٠
١٠٣٠
١٠٤٠
١٠٥٠
١٠٦١
١٠٦٢
١٠٧١
١٠٧٢
١٠٧٣
١٠٧٤
١٠٧٥
١٠٧٩
١٠٨٠
١١٠١

١١٠٢
١١٠٣
١١٠٤
١٢٠٠

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها
تجهيز وحفظ وتعليب األسماك والمنتجات
السمكية
تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات
صناعة الزيوت والدهون النباتية
والحيوانية
صناعة منتجات األلبان
صناعة طحن الحبوب ومنتجاتها
صناعة النشا ومنتجاتها
صناعة منتجات المخابز
صناعةالسكر وتكريره
صناعة الكاكاو والشيكوالته والحلويات
السكرية
صناعة المكرونة والمنتجات النشوية
صناعة الوجبات واألطباق المعدة
صناعة منتجات غذائية أخرى غير مصنفة
فى مكان أخر
صناعة األعالف الحيوانية المعدة
تقطير المشروبات الروحية وتكريرها
وخلطها وإنتاج الكحول االثيلى من مواد
مخمرة
صناعة االنبذة
صناعة المولت والمشروبات الكحولية (
المشتقة منه ( البيرة
صناعة المشروبات غير الكحولية وتعبئه
المياه المعدنية
صناعة منتجات التبغ

نشاط صناعة المستحضرات الصيدالنية
والدوائية / 6
كود
٢١٠٠

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
صناعة المستحضرات الصيدالنية
والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات
الطبية

نشاط صناعة المالبس الجاهزة والجلدية
والمنسوجات /4
كود
١٣١١
١٣١٢
١٣١٣
١٣٢١

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
صناعة الغزل وتحضير األلياف
نسج المنسوجات
إتمام تجهيز المنسوجات
صناعة األقمشة وأصناف من التريكو
والكروشيه
صناعة المنسوجات الجاهزة عدا المالبس

١٣٢٣
١٣٢٤
١٣٢٩

صناعة السجاد والكليم
صناعة الحبال والدوبار والشباك
صناعة منسوجات أخرى غير مصنفة فى
مكان آخر
صناعة وتفصيل المالبس الجاهزة (عدا
المالبس المصنوعة من الفراء)
صناعة أصناف الفراء
صناعة المالبس وأصناف أخرى من
التريكو و الكورشية
صناعة وتهيئة وصباغة الجلود والفراء
صناعة حقائب األمتعة وحقائب اليد
والسروج واالعنه
صناعة األحذية

١٣٢٢

١٤١٠
١٤٢٠
١٤٣٠
١٥١١
١٥١٢
١٥٢٠

نشاط صناعة مواد البناء / 7
كود
١٦٢٢
٢٣٩١
٢٣٩٢
٢٣٩٤
٢٣٩٥
٢٤١٠
٢٤٣١
٢٥١١

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
صناعة منتجات النجارة المستخدمة فى
التشييد والبناء
صناعة المنتجات الخزفية الحرارية
صناعة المنتجات الطفلية االنشائية
صناعة االسمنت والجير والجص
صناعة االصناف المنتجه من الخرسانه
واالسمنت والجص
صناعة الحديد والصلب
سبك الحديد والصلب
صناعة المنتجات المعدنية االنشائية

نشاط صناعة االجهزة الكهربائية
وااللكترونية والمعدات والكابالت / 8
كود
٢٦١٠
٢٦٢٠
٢٦٣٠
٢٦٤٠
٢٦٥١

٢٦٥٢
٢٦٦٠
٢٦٧٠
٢٦٨٠
٢٧١٠

٢٧٢٠
٢٧٣١
٢٧٣٢
٢٧٣٣
٢٧٤٠
٢٧٥٠
٢٧٩٠
٢٨١١

٢٨١٢
٢٨١٣
٢٨١٤
٢٨١٥
٢٨١٦
٢٨١٧
٢٨١٨
٢٨١٩

االسم وفق ا ً للمستوى الرابع (االساسي)
صناعة ال مكونات اإلل كترونية
صناعة الحاسبات واألجهزة الطرفية
صناعة وسائل االتصال
صناعة ال كترونيات ال مستهلك
صناعة االدوات واالجهزة وال مستخدمه
الغراض القياس والتحقق واالختبار
وال مالحه وغيرها من االغ راض
صناعة ال ساعات بانواعها
صناعة اجهزة االشعة ال سينية واالجهزة
الطبية والعالجية
صناعة ال معدات واألجهزة البصرية
صناعة الوسائط ال مغناطيسية والبصرية
صناعة ال محركات وال مولدات وال محوالت
ال كهربائيه وصناعة أجهزة توزيع
ال كهرباء والتحكم فيها
صناعة البطاريات وال مركمات
صناعة كابالت بصرية مصنوعة من
االلياف
صناعة االسالك االل كترونية والكهربائية
والكابالت
صناعة ال موصالت ال كهربائية
صناعة معدات اإلضاءة ال كهربائية
صناعة األجهزة ال منزلية
صناعة ال معدات ال كهربائيه األخرى ال غير
مصنفه فى موضع اخر
صناعة ال محركات والتوربينات باستثناء
محركات الطائرات والسيارات والدراجات
البخارية
صناعة ال معدات التى تعمل بطاقة(
ال موانع (الطاقة ال سائلة
صناعة ال مضخات والضواغط والحنفيات
والصمامات
صناعة ال محامل والتروس واجهزة
التعشيق ونقل الحركة
صناعة االفران وافران الصهر ومواقد
افران الصهر
صناعة معدات الرفع وال مناولة
صناعة االالت ال مكتبيه ماعدا الحواسب
االلية وال معدات الطرفية
صناعة االدوات اليدوية التى تدار بمحرك
كهربائى
صناعة االالت ذات االغ راض ال عامه
االخرى

٢٨٢١
٢٨٢٢
٢٨٢٣

٢٨٢٤
٢٨٢٥
٢٨٢٦
٢٨٢٩

صناعة االالت المستخدمه فى الزراعة
والغابات
صناعة العدد االلية
صناعة االالت التى تستعمل الميتالورجيا (
معالجة المعادن الساخنه والسبك (
صناعة االالت المستخدمه فى المناجم
والمحاجر والتشييد
صناعة االت تجهيز االغذية والمشروبات
والتبغ
صناعات االت انتاج النسيج والملبوسات
والجلود
صناعة االالت المتخصصة الغراض اخرى

نشاط صناعة مركبات النقل المختلفة / 9
كود
٢٩١٠
٢٩٢٠

٢٩٣٠
٣٠١١
٣٠١٢
٣٠٢٠

٣٠٣٠
٣٠٤٠
٣٠٩١
٣٠٩٢
٣٠٩٩

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
صناعة المركبات ذات المحركات
صناعة األبدان( أعمال تجهيز عربات
مركبات ذات محركات وصناعة المركبات
المقطوره ومركبات نصف مقطوره )
صناعة أجزاء وتوابع ومحركات المركبات
ذات المحركات
بناء السفن والهياكل الطافية
بناء قوارب النزهة والرياضة
صناعة قاطرات السكك الحديد والترام
والمعدات التي تسير علي الخطوط الحديدية
صناعة المركبات الجويه والفضائيه
والمعدات ذات الصله
صناعة مركبات القتال العسكرية
صناعة الدراجات النارية (الموتوسيكالت)
صناعة الدراجات العادية ذات العجلتين
ومركبات المعوقين
صناعة معدات النقل األخرى الغير مصنفة
فى موضع آخر

نشاط الصناعات التحويلية االخرى / 10
كود
١٦١٠
١٦٢١

١٦٢٣
١٦٢٩
١٧٠١
١٧٠٢
١٧٠٩
٢٣١٠
٢٣٩٣
٢٣٩٦
٢٣٩٩
٢٤٢٠
٢٤٣٢
٢٥١٢
٢٥١٣
٢٥٢٠
٢٥٩١
٢٥٩٢
٢٥٩٣
٢٥٩٩
٣١٠٠
٣٢١١
٣٢١٢
٣٢٢٠
٣٢٣٠
٣٢٤٠
٣٢٥٠
٣٢٩٠

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
نشر ومسح األخشاب
صناعة رقائق قشرة الخشب وصناعة
الخشب المقوى المضغوط وااللواح
الحبيبية وغيرها من ألواح الخشب
صناعة األوعية الخشبية
صناعة المنتجات الخشبيةاألخرى
ومنتجات الفلين والقش ومواد الضفر
صناعة عجائن الورق والورق المقوى(
الكرتون(
صناعة الورق المقوى المموج واالوعية
المصنوعة من الورق
صناعة منتجات اخرى من الورق والورق
المقوى
صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية
صناعة منتجات خزفيه اخرى
قطع وتشكيل واتمام تجهيز االحجار
صناعة المنتجات المعدنية الالفلزيه
االخرى غير المصنفة فى مكان اخر
صناعة المعادن الثمينة غير الحديد
والصلب
سبك المعادن غير الحديدية
صناعة الصهاريج والخزانات واالوعيه
من المعادن
صناعة مولدات بخار الماء باستثناء
مراجل التدفئة المركزيه بالمياه الساخنه
صناعة األسلحة والذخائر
تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك
والدلفنه وميتالورجيا المساحيق
معالجه وطالء المعادن والعمليات
الهندسية الميكانيكية العامه
صناعة ادوات القطع والعدد اليدوية
واالدوات المعدنية العامه
صناعة منتجات من المعادن المشكلة
االخرى الغير مصنفة فى موضع اخر
صناعة األثاث والمنتجات الخشبيه الغير
مصنفه فى موضع آخر
صناعة المجوهرات والمواد المتصلة بها
صناعة المجوهرات المقلدة ومواد أخرى
متصلة بها
صناعة اآلالت الموسيقية
صناعة األدوات الرياضية
صناعة األلعاب واللعب
صناعة المعدات الطبية ومعدات األسنان
صناعات تحويلية أخرى غير مصنفه في
موقع آخر

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والموزعون / 11
كود
٤٥١٠
٤٥٣٠
٤٥٤٠

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
تجارة المركبات ذات المحركات (جمله (
وتجزئه
تجارة قطع غيار واكسسوارات المركبات (
ذات المحركات (جمله وتجزئه
تجارة وصيانة وإصالح الدراجات النارية(
الموتوسيكالت ) واإلكسسوارات وقطع الغيار

٤٦١٠

٤٦٢٠
٤٦٣٠
٤٦٤١
٤٦٤٩
٤٦٥١
٤٦٥٢
٤٦٥٣
٤٦٥٩
٤٦٦١
٤٦٦٢
٤٦٦٣
٤٦٦٩
٤٦٩٠
٤٧١١

٤٧١٩

المتصلة بها
تجارة الجملة علي أساس عقد أو نظير رسم (
تشمل الخدمات الخاصة بتجارة الجمله (
تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية
الحية
تجارة الجملة لألغذية والمشروبات والتبغ
تجاره الجمله للمنسوجات والملبوسات
واالحذيه
تجاره الجمله لتجاره السلع المنزليه االخرى
تجاره الجمله الجهزه الحاسب واجزائها
الخارجيه والبرامج الخاصه بها
تجاره الجمله للمعدات الخاصه بااللكترونيات
واجهزه االتصال واجزائها
تجاره الجمله لالالت والمعدات الزراعيه
تجاره الجمله للمعدات واالالت االخرى
تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازى
والمنتجات المتصلة به
تجارة الجملة للمعادن وخاماتها
تجارة الجملة لمواد البناء واالجهزه ومعدات
ولوازم السباكه والتدفئه
تجارة الجملة للنفايات والخردة والمنتجات
االخرى الغير مصنفه فى موضع اخر
تجارة الجملة الغير متخصصة
تجارة التجزئة فى المتاجر غير المتخصصة
التى تكون االغذيه او المشروبات او التبغ
هى السلع السائدة فيها
تجارة التجزئة االخرى فى المتاجر غير
المتخصصة

٤٧٢١
٤٧٢٢
٤٧٢٣
٤٧٣٠
٤٧٤١

٤٧٤٢
٤٧٥١
٤٧٥٢
٤٧٥٣
٤٧٥٩

٤٧٦١
٤٧٦٢
٤٧٦٣
٤٧٦٤
٤٧٧١
٤٧٧٢
٤٧٧٣
٤٧٧٤
٤٧٨١
٤٧٨٢
٤٧٨٩
٤٧٩١
٤٧٩٩

تجارة التجزئة لالغذيه فى المتاجر
المتخصصة
تجارة التجزئة للمشروبات فى المتاجر
المتخصصه
تجاره التجزئه للتبغ ومنتجاته فى المتاجر
المتخصصة
تجارة التجزئة لوقود المركبات
تجارة التجزئة لمعدات الحاسب االلى
والوحدات الطرفية والبرامجيات واالتصاالت
تجارة التجزئة لمعدات السمعيه والبصريه
تجارة التجزئه للمنسوجات
تجارة التجزئه للخردوات المعدنيه والطالء
والزجاج ولوازم البناء
تجارة التجزئه للسجاد واالكلمه واغطية
الحوائط واالرضيات
تجارة التجزئه لالجهزه المنزليه الكهربائيه
واالثاث ومعدات االضاءة والمعدات المنزليه
االخرى
تجارة التجزئه للكتب والصحف واالدوات
المكتبيه
تجارة التجزئه للتسجيالت الموسيقية والمرئية
تجارة التجزئه لالدوات الرياضية
تجارة التجزئه لاللعاب ولعب االطفال
تجارة التجزئه للمالبس واالحذيه والسلع
الجلدية
تجارة التجزئه للسلع الصيدالنية والطبية
واصناف مستحضرات التجميل والزينه
تجارة التجزئه االخرى للسلع الجديدة فى
المتاجر المتخصصة
تجارة التجزئه للسلع المستعملة
و التبغ تجارة التجزئه فى الوحدات المتنقلة
واالسواق للمنتجات الغذائية والشروبات
تجارة التجزئه فى الوحدات المتنقلة
واالسواق للمنسوجات والمالبس واالحذيه
تجارة التجزئه فى الوحدات المتنقلة
واالسواق للسلع اآلخرى
تجارة التجزئه عن طريق البريد والبريد
االلكترونى واالنترنت
تجارة التجزئه االخرى خارج المتاجر

نشاط خدمات السياحة والفندقة /12
كود
٥٥١٠
٥٥٢٠
٥٥٩٠
٥٦١٠
٥٦٢١
٥٦٢٩
٥٦٣٠

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
أنشطة اإلقامة قصيرة المدى
مواقع المخيمات ومركبات االستجمام
والكرافانات
خدمات اإلقامه اآلخرى
أنشطه المطاعم وخدمات الطعام المتنقل
توريد االغذيه للمناسبات
انشطه اخرى لخدمات الطعام
أنشطه تقديم المشروبات

نشاط خدمات دعم البترول والتعدين /14
كود
٩١٠
٩٩٠

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
أنشطة خدمات دعم إستخراج البترول
والغاز الطبيعى
أنشطة خدمات دعم التعدين واستغالل
المحاجر

نشاط خدمات التشييد والبناء /16
كود
٤١٠٠
٤٢١٠
٤٢٢٠
٤٢٩٠
٤٣١١
٤٣١٢
٤٣٢١
٤٣٢٢
٤٣٢٩
٤٣٣٠
٤٣٩٠

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
تشييد البنايات
تشييد الطرق والسكك الحديديه
تشييد مشروعات المرافق
تشييد المشروعات الهندسية األخرى
الهدم
اعداد الموقع
تركيب االجهزه الكهربائيه
تركيب السباكه وانظمه التدفئه والتكييف
تركيبات التشييد االخرى ( ماعدا (
الكهربائيه
تشطيب المباني
أنشطة التشييد المتخصصة األخرى

نشاط خدمات االتصاالت /13
كود
٦١١٠
٦١٢٠
٦١٣٠
٦١٩٠

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
أنشطه االتصاالت السلكية
أنشطه االتصاالت الالسلكية
أنشطه االتصاالت عبر األقمار الصناعية
أنشطة االتصاالت األخرى

نشاط خدمات الوساطة المالية والتأمين /15
كود
٦٤١١
٦٤١٩
٦٤٢٠
٦٤٣٠
٦٤٩١
٦٤٩٢
٦٤٩٩
٦٥١١
٦٥١٢
٦٥٢٠
٦٥٣٠
٦٦١١
٦٦١٢
٦٦١٩
٦٦٢١
٦٦٢٢
٦٦٢٩
٦٦٣٠

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
البنوك المركزيه
الوسائط الماليه االخرى
أنشطة الشركات القابضة
و وسائل التمويل األخرى التمويل
واالئتمان
التاجير التمويلى
القروض الممنوحه االخرى
االنشطه الماليه االخرى الغير مصنفه فى
موضع اخر
التأمين على الحياة
التامينات العامه الغير متعلقه بالتامين
على الحياه
تأمين التغطية ( اعاده التأمين (
معاشات التقاعد
ادارة االسواق الماليه
انشطه التعامل فى االوراق الماليه
االنشطه المساعده للوساطه الماليه
المصنفه فى موضع اخر
تقييم المخاطر والخسائر
انشطه وكالء التامين والسماسرة
انشطه اخرى لتوفير االعتمادات لمعاشات
التعاقد
أنشطة إدارة التمويل

نشاط خدمات النقل والتخزين /17
كود
٤٩١١
٤٩١٢
٤٩٢١
٤٩٢٢
٤٩٢٣
٤٩٣٠
٥٠١١
٥٠١٢
٥٠٢١
٥٠٢٢
٥١١٠
٥١٢٠
٥٢١٠
٥٢٢١
٥٢٢٢
٥٢٢٣
٥٢٢٤
٥٢٢٩
٥٣١٠
٥٣٢٠

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
نقل الركاب عبر السكك الحديديه
نقل البضائع عبر السكك الحديديه
النقل البرى للركاب فى المدن والضواحى
انواع النقل البرى االخرى للركاب
النقل البرى للبضائع
النقل عبر خطوط االنابيب
النقل المائى البحرى والساحلى للركاب
النقل المائى البحرى والساحلى للبضائع
النقل المائى الداخلى للركاب
النقل المائى الداخلى للبضائع
النقل الجوى للركاب
النقل الجوى للبضائع
التخزين والمخازن
انشطة الخدمات المصاحبه للنقل البرى
انشطة الخدمات المصاحبه للنقل المائى
انشطة الخدمات المصاحبه للنقل الجوى
الشحن والتفريغ
انشطه النقل الداعمه االخرى
األنشطة البريدية
خدمات النقل السريع

نشاط خدمات العقارات والتأجير /18
كود
٦٨١٠
٦٨٢٠

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
أنشطة العقارات المملوكة أو المستأجرة
األنشطة العقارية علي أساس عقد أو نظير
رسم

نشاط الخدمات اللوجيستية وأخرى /19
كود
١٨١١
١٨١٢
١٨٢٠
٣٣١١
٣٣١٢
٣٣١٣
٣٣١٤
٣٣١٥

االسم وفقا ً للمستوى الرابع (االساسي)
الطباعة
انشطه الخدمات المتصله بالطباعه
استنساخ وسائط األعالم المسجلة
إصالح المنتجات المعدنية المصنعة
إصالح الماكينات
إصالح المعدات االلكترونية والبصرية
إصالح المعدات الكهربائية
إصالح معدات النقل عدا المركبات ذات
المحركات
إصالح معدت إخرى
تركيب وتجهيز المعدات واألالت الصناعية

٣٥١٠
٣٥٢٠

توليد ونقل وتوزيع الطاقه الكهربية
إنتاج الغاز وتوزيعه من خالل الموصالت
الرئيسية
إنتاج البخار وإمدادات التكييف
تجميع وتنقية وتوزيع المياه
شبكات الصرف الصحي
جمع المخلفات الغير خطرة
جمع المخلفات خطرة
معالجه النفايات الغير خطره او التخلص
منها
معالجه النفايات الخطره او التخلص منها

٣٨٣٠
٣٩٠٠

إعادة تدوير المواد
أنشطة المعالجة وخدمات أخرى إلدارة
المخلفات
صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات
نشر الكتب
نشر االدله وقوائم البريد االلكترونى
نشر الصحف والجرائد والدوريات
انشطه اخرى للنشر
نشر البرامج الجاهزة
أنشطة انتاج األفالم السينمائية والبرامج

٣٣١٩
٣٣٢٠

٣٥٣٠
٣٦٠٠
٣٧٠٠
٣٨١١
٣٨١٢
٣٨٢١
٣٨٢٢

٤٥٢٠
٥٨١١
٥٨١٢
٥٨١٣
٥٨١٩
٥٨٢٠
٥٩١١
٥٩١٢
٥٩١٣

التليفزيونية والفيديو
أنشطة العمليات النهائيه لألفالم السينمائية
والبرامج التليفزيونية والفيديو
أنشطة توزيع األفالم السينمائية والبرامج
التليفزيونية والفيديو

٥٩١٤

أنشطة عرض األفالم السينمائية وافالم
الفيديو
أنشطه إصدار التسجيالت الصوتية
والموسيقية
اإلرسال اإلذاعي
اإلرسال التليفزيوني
برامج الكابالت واالقمار الصناعيه
واالشتراكات االخرى
أنشطه برمجيات الحاسب
انشطه استشارات وتسهيالت اداره الحاسب

٦٢٠٩

انشطه خدمات نظم المعلومات االخرى
وخدمات الحاسب
أنشطه تشغيل البيانات واالستضافه
الخاصه بها
الشبكه العنكبوتيه
انشطه وكاالت االنباء
انشطه خدمات المعلومات االخرى
األنشطة القانونية
االنشطه المحاسبية ومسك الدفاتر

٥٩٢٠
٦٠١٠
٦٠٢١
٦٠٢٢
٦٢٠١
٦٢٠٢

٦٣١١
٦٣١٢
٦٣٢١
٦٣٢٩
٦٩١٠
٦٩٢٠

٧٠١٠
٧٠٢٠
٧١١٠
٧١٢٠
٧٢١٠
٧٢٢٠
٧٣١٠
٧٣٢٠
٧٤١٠
٧٤٢٠
٧٤٩٠
٧٥٠٠

والمراجعة والخبرهاالستشارية الضرائبية
انشطه المركز الرئيسي
أنشطه الخبرة االستشارية
االنشطه المعمارية والهندسية وما يتصل
بها من استشارات فنية
االختبارات الفنية والتحليل
البحوث والتطوير في مجال العلوم
الطبيعية والهندسية
البحوث والتطوير فى مجال العلوم
االجتماعية واالنسانية
اإلعالن
بحوث السوق وإستطالع الرأى العام
أنشطة التصميم المتخصصة
التصوير الفوتوغرافي
األنشطة العلمية والتقنية المتخصصة
األخرى التى لمتصنف في موضع أخر
األنشطة البيطرية

٧٧١٠
٧٧٢١
٧٧٢٢

أنشطة تأجير المركبات بدون مشغليها
انشطه تأجير السلع الرياضيه ووسائل
التسليه
انشطه تأجير شرائط الفيديو واالسطوانات

٧٧٢٩

انشطه تاجير سلع شخصيه ومنزليه أخرى
غير المصنفه فى موضع اخر
أنشطة تأجير األآلت والمعدات والبضائع
المادية األخرى بدون مشغليها والغير
مصنفه في موضع آخر
تأجير األصول المعنوية الغير المالية
أنشطة وكاالت توظيف العمالة
أنشطة هيئة العمالة المؤقتة
و ادارة وظائف هذه الموارد أنشطة االمداد
بالموارد البشرية
انشطه وكاالت السفر
انشطه تنظيم الجوالت السياحيه
أنشطة خدمات أخرى للسياحة
أنشطة األمن الخاص
أنشطة خدمة أنظمة األمن
أنشطة المراقبة
األنشطة المعاونة لتوليفة التسهيالت
النظافة العامه للمبانى
أنشطه تنظيف اخرى للمبانى والمبانى
الصناعيه
أنشطه خدمات االهتمام بالمنظر العام
والصيانة
انشطه خدمات المكتب التنفيذى
التصوير وتجهيز المستندات وانشطه دعم
المكاتب
أنشطه مراكز االتصال
تنظيم االتفاقيات وعروض التجارة
انشطه وكاالت التحصيل ومكاتب االئتمان

٨٢٩٢

انشطه التعبئه والتغليف

٨٢٩٩

انشطه اخرى لدعم االعمال الغير مصنفه
فى مكان اخر
أنشطة شئون الدولة العامة ( الشاملة (
أنشطة اجهزة التى تخدم الجهات التى تقدم

٧٧٣٠

٧٧٤٠
٧٨١٠
٧٨٢٠
٧٨٣٠
٧٩١١
٧٩١٢
٧٩٢٠
٨٠١٠
٨٠٢٠
٨٠٣٠
٨١١٠
٨١٢١
٨١٢٩
٨١٣٠
٨٢١١
٨٢١٩
٨٢٢٠
٨٢٣٠
٨٢٩١

٨٤١١
٨٤١٢

رعاية صحية وخدمات تعليمية وثقافية
وغيرها من خدمات اجتماعية باس

٨٤١٣

تنظيم أنشطة ادارة االعمال واالسهام فى
تشغيلها بمزيد من الكفاءة
أنشطة الخدمات المعاونة للحكومة
الشئون الخارجية
أنشطة الدفاع
أنشطة النظام العام والسالمة
أنشطه الضمان االجتماعي اإلجباري
التعليم األولي رياض األطفال  ,التعليم
االبتدائي ,العليم االعدادى
التعليم الثانوي العام
التعليم الثانوي الفنى والمهنى
التعليم الجامعي والتعليم العالي
التعليم الرياضى والترفيهى
التعليم التثقيفى
أنواع أخرى من التعليم لم تصنف فى
مكان اخر
خدمات الدعم التعليمى
أنشطه المستشفيات
أنشطه الممارسة الطبية وطب االسنان
االنشطه األخرى المتصلة بصحة اإلنسان
تسهيالت الرعاية التمريضية
أنشطه رعاية المقيمين من ذوى اإلعاقه
الذهنية واألمراض العقلية واالعاقه
الجسدية
أنشطه رعاية المقيمين المسنين والمعاقين

٨٧٩٠

أنشطه رعاية المقيمين األخرى التي لم
تصنف في موضع أخر
أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة
للمسنين والمعاقين
أنشطة أخرى للعمل االجتماعي بدون إقامة
والتي لم تصنف في مكان أخر
انشطة فنون المسرح والموسيقى
واالنشطة الترفيهية
أنشطة المكتبات ودور الوثائق
أنشطة المتاحف والمواقع والمبانى
التاريخية
أنشطة حدائق النباتات والحيوانات
وأنشطة الحياة البرية الطبيعية
انشطه المقامرة والمراهنة
ادارة االنشطه الرياضية
انشطه االندية الرياضية

٨٤١٩
٨٤٢١
٨٤٢٢
٨٤٢٣
٨٤٣٠
٨٥١٠
٨٥٢١
٨٥٢٢
٨٥٣٠
٨٥٤١
٨٥٤٢
٨٥٤٩
٨٥٥٠
٨٦١٠
٨٦٢٠
٨٦٩٠
٨٧١٠
٨٧٢٠

٨٧٣٠

٨٨١٠
٨٨٩٠
٩٠٠٠
٩١٠١
٩١٠٢
٩١٠٣
٩٢٠٠
٩٣١١
٩٣١٢

٩٣١٩
٩٣٢١
٩٣٢٩
٩٤١١
٩٤١٢
٩٤٢٠
٩٤٩١
٩٤٩٢
٩٤٩٩
٩٥١١

أنشطة رياضية أخرى
أنشطة منتزهات التسلية
أنشطة اخرى للترفيه والتسلية التى لم
تصنف فى موضع اخر
انشطه منظمات األعمال الحرة وأرباب
العمل
أنشطة منظمات المهنيين
انشطه النقابات العمالية داخل الوحدات
التنظيمية
أنشطة الهيئات الدينية
انشطه المنظمات السياسية
أنشطة المنظمات ذات العضوية األخرى
فى موضع
لم تصنف
التى
اخروالمعدات
االلكترونية
الحاسبات
إصالح

٩٥١٢
٩٥٢١
٩٥٢٢

الملحقة بها
اصالح معدات االتصال
اصالح الكترونيات المستهلك
اصالح االجهزة المنزلية ومعدات الحديقة

٩٥٢٣
٩٥٢٤
٩٥٢٩

اصالح االحذية والمنتجات الجلدية
اصالح االثاث وتجهيز المنزل
اصالح السلع الشخصية والمنزلية االخرى

٩٦٠١

خدمات غسل وتنظيف وصباغة المالبس
والمنسوجات والفراء
خدمات الحالقة والتجميل
خدمات تجهيز ودفن الموتى
أنشطة الخدمات الشخصية االخرى
أنشطة أفراد الخدمة المنزلية الخاصة
لألسر
انتاج السلع غير المميز لالستعمال
المنزلى الخاص
اإلنتاج الخدمي غير المميز لالستعمال
المنزلي الخاص
أنشطة المنظمات والهيئات الدولية

٩٦٠٢
٩٦٠٣
٩٦٠٩
٩٧٠٠
٩٨١٠
٩٨٢٠
٩٩٠٠

واإلقليمية والسفارات والقنصليات األجنبية

تعليمات هامة بالنسبة للنموذج رقم 6001
 -1يتم تبويب كافة أرصدة القروض والتسهيالت واألوراق التجارية المخصومة وفقاً آلجل التعاقد وليس على أساس الفترة المتبقية حتى نهاية اآلجل لتلك األرصدة.
 -2كل رصيد قائم يجب أن يرفق به سعر عائده المرجح وأي قيم بدون أسعار عائد لن يعتد بها
 -3الرصيد القائم فى نهاية الشهر عبارة عن محصلة الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق مضافاً إليه القروض والتسهيالت واألوراق التجارية المخصومة الجديدة خالل الشهر ومخصوماً منه المسدد من القروض وكذا الديون المعدومة خالل ذات الشهر.
 -4ضرورة تضمين محفظة القروض والتسهيالت واألوراق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع األعمال الخاص لكافة أرصدة القروض والتسهيالت الممنوحة بدون استبعاد أي مبالغ سواء كانت لديون متعثرة أو أرصدة العمالء المتوفين والمجمدة طالما وردت هذه المبالغ ضمن محفظة القروض ا
 -5قيمة القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة الجديدة يجب ان تعكس القروض الجديدة باالضافة الى القروض التى تم تجديدها  ,و كذا زيادة الحد االئتمانى
 -6األرصدة الخاصة بالمستخدم الجديد فى الحسابات الجارية المدينة يجب أن تعكس المستخدم الفعلي خالل الشهر وليس إجمالي الحد المصرح به
 -7عدد القروض الجديدة يجب ان يعكس عدد القروض و ليس عدد العمالء
 -8سعر العائد المرجح يحسب كالتالى :

متوسط سعر العائد المرجح = ( قيمة اولى × سعرعائدها  +قيمة ثانية × سعر عائدها ( / ).....+إجمالي القيم) × 100

 -9سعر العائد البسيط يحسب كالتالى :

متوسط سعر العائد البسيط = ( سعر عائد اول  +سعر عائد ثان ( / ).....+عدد االسعار) × 100

 -10ضرورة تضمين النموذج لسعر الصرف المستخدم " الدوالر أو اليورو " فى المكان المخصص له
 -11يجب ان تتضمن كل صفحة من النموذج رقم ( )6001قيمة القروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة بعملتها فقط فيما عدا عمالت اخرى يتم تقييمها بالمعادل بااللف دوالر امريكى
 -12االجمالى فى كل صفحة يجب ان يساوى اجمالى ارصدة القطاعات االربعة الرئيسية و الذى يجب ان يتطابق من حيث القيمة و سعر العائد المرجح مع الصفحة رقم ( )1بالنموذج  6000العملة المحلية  ,صفحة رقم ( )2بالدوالر االمريكى  ,صفحة رقم ( )3باليورو  ,صفحة رقم ( )4العمال
 -13يتم االعدام للقروض و التسهيالت فى حالة عدم جدوى االجراءات المتخذة حيالها لتحصيلها بموجب قرار من مجلس ادارة البنك ( او من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك االجنبية)

