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 4302 سبتمبر 03 -مس اإلدارة تقرير رئيس مج
 
 

 ،الكرام المساىمون
أعمنن عنن النئناال المالينة لمبنن  لمئسناة أمنير المنئيينة أن  إدارة البنن  النويني الامنانيبالنيابة عنن ملمنس يسرني 

 .4302سبئمبر  03في 
 األداء التشغيمي 

بالمقارنة  4302سبئمبر  03نئيية في وذل  خالل الفئرة الممميون رينال  0..0 بنمغت ةصافي اً حاربحقق البن   أ
وئازى ىذه الزيادة في . %01عن نفس الفئرة من الاام الماضي وبزيادة قدرىا مميون رينال  00.4مع مبمغ 

 األساس لألداء القوي عمى مسئوى الئمغيل باإلضافة إلى انخفاض الرسوم عمى خساار القروض. 
% 1.0اإلسالمي بمادل الئمويل أنمية من  واإليرادات ة الئقميديةمن األعمال المصرفي الفوااد إيراداتصافي بمغ 

مميون لاير عن فئرة  الئساة أمير وذل  بسبب نمو القروض والسمفيات والئنوع األفضل لمودااع.  91.1ليصل إلى 
% المحققة في سبئمبر من 90% من إلمالي الودااع مقارنة بنسبة 81ئحسنت الودااع منخفضة الئكمفة بنسبة 

 الاام الماضي. 
بندأت لينود البنن  المئامقنة  وقندممينون لاير.  42% ليصنل إلنى 1.8بنسنبة  يرادات من يير الفوااندصافي اإلارئفع 

 بئنويع اإليرادات ئؤئي ثمارىا. 
%. فنذذا أخنذنا فني ابعئبنار  نروو السنوق، منع الفنااض فني 1.0كنئيلة ليذه الليود، نمى صافي الدخل بنسبة 

 ب عميو من ئرالع في الااادات، فذنني مسرور لمئقدم المالي الذي حققو البن  خالل الاام. السيولة وما ئرئ
ىنننذا ويرلنننع  فئنننرة الئسننناة أمنننير. خنننالل ممينننون ريننننال  01 لئصنننل إلنننى% 1.8ارئفانننت النفقنننات الئمنننغيمية بنسنننبة 

نننزنن، و لاممينننات الئينننوير الئننني منننيدئيا أعمالننننا فننني اإلمنننارات الاربينننة بصنننورة أساسنننية  ابرئفننناع  نافنننذئناالمئحننندة ومن
الخاصنة بالصنيرفة اإلسنالمية حينث كنان ينبغني عميننا أن نزيند منن مواردننا البمنرية ونانزز منن البنينة الئحئينة. إننننا 
نئوقع ليذه األعمنال أن ئحقنق المسنئوى الميمنوب خنالل السننئين أو النثالث سننوات القادمنة، حينث منن المؤم نل أب 

الئكمفنننة لمننندخل إلنننى المسنننئويات الميموبنننة فحسنننب، بنننل أن يئحقنننق الئننننوع  يقئصنننر الئحسنننن عمنننى وصنننول ماننندبت
 الميموب في اإليرادات أيضا. 

نفننس الفئننرة مننن الاننام الماضنني.  % عننن80بانخفنناض كبيننر بمغننت نسننبئو ماليننين لاير  4.2خسنناار ابائمننان  بمغننت
لسننوات الماضنية وذلن  كان عمى البن  أن يضنع مخصصنات لنباض القنروض المؤسسنية الئني كاننت مئاثنرة فني ا

%. 020مانندًب مرضننيًا حيننث بمغننت  لئازيننز نسننبة الئغييننة لديننو. حققننت نسننبة الئغييننة لمبننن  فنني الوقننت الحننالي
كذل ، حس ن البن  من ليوده المئامقة بالئحصيل، وكنئيلنة لنذل  ارئفنع ماندل الئحصنيل منن النديون السنابقة الئني 
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ممينون لاير.  بمغننت نسنبة القننروض  4..% ليصننل إلنى 0..كاننت قند مننيبت أو ئنم وضنع مخصصننات لينا بنسنبة 
 . 4302%، وىي نفس النسبة المحققة في يونيو 4.0المئاثرة كما في نياية الفئرة 

ممينون لاير  014مميون لاير فني حنين نمنت القنروض بنسنبة  924ودااع بأكثر من الخالل فئرة الئساة أمير، نمت 
فااض السيولة في أصول أكثنر  في موضوع ئوزيعالبن   سين رمة. األصول الساا في فااضحدوث مما أدى إلى 

 دوبر أمريكننيمميننون  933 بمبمننغ سنننداتأصنندر البننن  مننؤخرًا  .بصننورة أكبننرلئازيننز الااانند عمننى األصننول  ربحيننة
وسنننوو ئسنننئخدم ىنننذه . سنننندات الينننورو مئوسنننية األلنننلبرننننامل البنننن  ل بمولنننبمسنننلمة عمنننى أسننناس الالاحنننة إس 

روض البن  بالندوبر دعم نمو محف ة قكذل  و  األمريكي الدوبرالحالية لمبن  ب د باض ابلئزاماتسدافي األموال 
 . أيضا األمريكي

إلننى  4300% فنني 00.8ئحسننن الااانند عمننى السننيم، وىننو المقينناس الرايسنني المسننئخدم فنني قينناس الااانندات، مننن 
 % خالل الاام الحالي. 02.8

. فنذذا وضنانا فني ابعئبنار أن ٪04.849البنالغ الن نامي منى منن الحند أع% 00.1 كفاينة رأس المنالبمغت نسنبة 
مرسنومة البن  خيني  ىلد. ليدةمميون لم ئحئسب، فذننا نائبر أن ىذه النسبة  0..0الئي بمغت  المرحميةاألرباح 

ئازينز  فني. وسنيكون لنذل  ئنأثير 0بنازل  منع إلنى أدوات رأس المنال المئوافقنة 4 المسنئوىمن  كافة ديونوبسئبدال 
 . في نياية الاام مال البن  بصورة أكبررأس  كفاية نسبة

 الصيرفة اإلسالمية 
٪ إلى 248 بنسبةنمت األصول اإلسالمية فقد اإلسالمية فيو.  الصيرفةفي قياع  ومئواصالً  البن  نموا قويا يميد

، 4302سنبئمبر  03 فني نئيينةممينون لاير لفئنرة الئسناة أمنير الم 0 بمنغ إلى ئحقيق دخل، مما أدى مميون لاير 98
 الفئرة من الاام الماضي.نفس ٪ مقارنة ب0.. بمغت نسبئواإليرادات  ًا فينمو  مسلاًل بذل 
 شكر وتقدير 

عمنى دعمينم المسنئمر  الكنرام ومسناىمينا المنكر والئقندير لامالاننابلزينل أعضاء ملمنس اإلدارة بالنيابة عن  أئولو
، ومصننرو اإلمننارات لبننن  المركننزي الامننانيا -مليننات الرقابيننةمننكر وابمئنننان لنننود  أيضننًا أن نئقنندم بالكمننا . لمبننن 

كما نمنكر إدارة  .المسئمرة عمى أعمالناإلمرافيم وئولييائيم  -واليياة الاامة لسوق المال الاربية المئحدة المركزي
 . في الاملوئفانييم  والئزاميم إخالصيمعمى المو فين  فريقالبن  و 

صننناحب اللاللنننة السنننميان قنننابوس بنننن سنننايد حضنننرة لوالئقننندير لممقنننام السنننامي مى آينننات المنننكر نرفنننع أسنننوخئامنننًا، 
 ونلاحننا ننالقيادئو ورؤيئو المميمة وئولييائو الحكيمة الئي ئساعدنا عمنى مواصنمة ئيور الما م، حف و اهلل ورعاه، 

  النمو وابزدىار الئي ئميدىا السمينة. مسيرةفي 
 

 

 
 محمد بن محفوظ العارضي

 ةدار اإلئيس مجمس ر 
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 فح)غُر اٌّذلمح(اٌّردٍُح اٌّىثاٌُّسأُح اٌعّىُِح 

  1024 ضثتّثر 30وّا فٍ 

 
 

    
 ِذلمخ

  30/03/1024 33/30/2313 31/12/2313 
 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٍ إ٠ؼبذ األطىي

     
 364,316 420,644 601,506 3 إٌمذ٠خ ٚاألسطذح ٌذٜ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ

 224,514 246,061 216,614 4 طبفٟ اٌّغزسك ِٓ اٌجٕٛن ٚإ٠ذاػبد أخشٜ فٟ أعٛاق اٌّبي  
 2,364,100 2,111,156 2,250,664 5 طبفٟ اٌمشٚع ٚ اٌغٍف ٚ االٔشطخ اٌز١ٍ٠ّٛخ ٌٍؼّالء

 132,633 124,423 141,303 6 اعزثّبساد ِب١ٌخ
 23,134 10,624 22,425 6 اٌّّزٍىبد ٚاٌّؼذاد 

 463 341 304 11 أطٛي اٌؼش٠جخ اٌّؤخٍخ
 64,141 56,333 52,343 4 األطٛي األخشٜ

  ────── ──────  ──────  
 2,406,341 2,004,636 3,344,041  إجّاٌٍ األطىي 

  ═══════ ═══════ ═══════ 

     االٌتساِاخ
     

 226,350 224,523 156,343  اٌّغزسك ٌٍجٕٛن ٚإ٠ذاػبد أخشٜ ِٓ أعٛاق اٌّبي  
 2,160,150 2,102,646 2,621,316 0 ا٠ذاػبد اٌؼّالء ٚ زغبثبد االعزثّبساد غ١ش اٌّم١ذح

 66,512 165,330 63,433 13 االٌزضاِبد األخشٜ
 5,526 4,153 5,546 11 اٌؼشائت

  ────── ────── ────── 
 2,444,556 2,506,661 2,054,633  إجّاٌٍ االٌتساِاخ

  ────── ────── ────── 
     

 60,633 60,633 60,633 12 لشٚع ثب٠ٛٔخ
  ────── ────── ────── 

     دمىق اٌّطاهُّٓ
     

 113,433 113,433 121,443  سأط اٌّبي

 34,465 34,465 34,465  ػالٚح إطذاس أعُٙ

 30,546 30,546 30,546  اإلزز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ
 4,410 4,410 4,410  اإلزز١بؽٟ اٌؼبَ

 44,035 32,663 46,036 13 اإلزز١بؽبد األخشٜ اٌغ١ش لبثٍخ ٌٍزٛص٠غ
 16,623 - -  اٌزٛص٠ؼبد إٌمذ٠خ اٌّمزشزخ 

 11,343 - -  رٛص٠ؼبد أعُٙ ِمزشزٗ
 66,236 06,233 133,250  األسثبذ اٌّسزدضح

  ────── ────── ────── 
 324,344 314,166 353,544  إجّاٌٍ دمىق اٌّطاهُّٓ

  ────── ────── ────── 
 2,406,341 2,004,636 3,344,041  ودمىق ا ٌّطاهُّٓ واالِىاي اٌثأىَح ،إجّاٌٍ االٌتساِاخ، 

  
═══════ ═══════ ═══════ 

     
 

 ثٕبءا ػٍٝ لشاس ِدٍظ اإلداسح.  2314 أوزٛثش  16اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ اٌّىثفخ اػزّذد ٌإلطذاس فٟ

 

 

 

 

 

 

_______                      ___________                                                  __________________  

  اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ                                                             سئ١ظ ِدٍظ اإلداسح                           

  

 

. خضءاً ِٓ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ اٌّىثفخ 24إٌٝ 1شفمخ ِٓ رشىً اإل٠ؼبزبد اٌزٛػ١س١خ اٌّ  

 

 

 



 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

4 

 

 تُاْ اٌذخً اٌّردٍٍ اٌّىثف )غُر اٌّذلك(

 1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 ضثتّثر 30أشهر إٌّتهُح فٍ   ةثح اٌثال        ضثتّثر 30أشهر إٌّتهُح فٍ  تطعح                                                                            

  

 2313 1024 2313 1024 إ٠ؼبذ 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٍ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٍ  

      

 20,566 305220 46,433 215501 15 إ٠شاداد اٌفٛائذ

 (13,421) (35132) (31,404) (125641) 16 ِظشٚفبد اٌفٛائذ

 10,145 105211 55,330 525255  طافٍ إَراداخ اٌفىائذ

      

 123 625 164 25152  ا٠شاداد ِٓ أٔشطخ اٌز٠ًّٛ ٚاالعزثّبس االعال١ِخ

 (45) (21) (61) (221)  ٔبلض :زظخ أطسبة ٚدائغ االعزثّبس اٌّطٍك ِٓ اٌشثر

 64 603 113 25012  طافٍ اٌذخً ِٓ أٔشطح اٌتّىًَ واالضتثّار اإلضالُِح

      

 6,613 25310 22,113 145006 16 د اٌزشغ١ً األخشٜإ٠شادا

      

 26,033 135135 66,535 235331  إَراداخ اٌتشغًُ

 

 ِظروفاخ اٌتشغًُ

 
    

 (6,362) (25212) (23,045) (135512)  رىب١ٌف اٌّٛظف١ٓ

 (4,343) (45611) (12,114) (235111) 14 ِظشٚفبد اٌزشغ١ً األخشٜ

 (422) (110) (2,550) (15113) 6 االعزٙالن 

  (335012) (35,622) (235562) (12,234) 

      

      

 14,600 265111 41,013 445304  اٌرتخ ِٓ اٌعٍُّاخ لثً اٌّخظظاخ واإلضترداداخ واٌضرائة 

      

 (2,012) (25315) (12,042) (35550) 5 لشٚع اٌؼّالء –ِظبس٠ف خغبئش اإلئزّبْ 

 04 43 643 15222 5 / اٌّفشج ػٕٙب ِٓ ِخظض خغبئش اإلئزّبْ اٌّجبٌغ  اٌّغزشدح

 2,131 25311 5,035 55011  اٌّجبٌغ اٌّغزشدح ِٓ اٌمشٚع اٌّؼذِٚخ 

ِخظض إٔخفبع فٟ ل١ّخ اإلعزثّبساد اٌّزبزخ /  اٌّشردغ

 ٌٍج١غ

 
(54) 41 (34) 12 

 166 (234) (104) (23)  اٌجٕٛن -ِخظض خغبئش اإلرّبْ / اٌّشردغ

 (02) - (02) -  اخشٜ   -ظضِخ

 (546) (261) (6,460) (15403)  طافٍ ِجّىع ِخظض اٌخطائر  

      

 14,113 265060 35,444 415435  األرتاح لثً اٌضرائة

      

 (1,621) (15056) (4,243) (55441) 11 اٌؼش٠جخ

 12,302 245004 31,164 315053  طافٍ رتخ اٌفترج

      

      ح اخرياَراداخ شاٍِ

 163 25241 1,060 15033  طبفٟ زشوخ ل١ٛد اإلعزثّبساد اٌّزٛفشح ٌٍج١غ

 - (12) (24) (61)  اٌزأث١ش اٌؼش٠جٟ ٌظبفٟ ٔزبئح اإلعزثّبساد اٌّزٛفشح ٌٍج١غ

 163 25223 1,051 15032  اَراداخ شاٍِح اخري ٌٍفترج

 12,562 255213 33,115 335024  ِجّىع االَراداخ اٌشاٍِح االخري

      

  اٌؼبئذ اٌغٕٛٞ ٌٍغُٙ

 اٌؼبئذ االعبعٟ ٚاٌّخفغ السثبذ اٌّغب١ّ٘ٓ ٌٍغٕخ  
 0.042 3.334 0.046 3.343 

      

 

 

 

    

    

 

خضءاً ِٓ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ اٌّىثفخ. 24إٌٝ 1رشىً اإل٠ؼبزبد اٌزٛػ١س١خ اٌّشفمخ ِٓ   
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         ضثتّثر 30إٌّتهُح فٍ أشهر  تطعح اٌ ح )غُر اٌّذلمح(تُاْ اٌتذفماخ إٌمذَح اٌّردٍُح اٌّىثف

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
  

 إ٠ؼبذ
1024  2313 

 أٌف لاير ػّبٟٔ  أٌف لاير عّأٍ  
     األٔشطح اٌتشغٍُُح

 355444  415435  اٌؼش٠جخ ٌٍفزشح اٌشثر لجً

     اٌزؼذ٠الد ٌٍجٕٛد اٌزب١ٌخ : 

 15553  15113 6 اإلعزٙالن

 215253  15363  )طبفٟ( ِخظض خغبئش اإلئزّبْ 

 234  23  ِخظض ِظبس٠ف خغبئش االرّبْ  اٌجٕٛن )طبفٟ(

 (42)  54  عزثّبساد اٌّزٛفشٖ ٌٍج١غٌإل / )اٌّشردغ(إٔخفبع ل١ّخ

 (20)  (6)  طبفٟ )أسثبذ( ث١غ ِؼذاد 

 (301)  (15211)  أسثبذ ث١غ اعثّبساد 

 (15632)  (35011)  عزثّبساد  إ٠شاداد اإل

 465165  465234  أسثبذ اٌزشغ١ً لجً اٌزغ١شاد فٟ األطٛي ٚاإلٌزضاِبد اٌزشغ١ٍ١ٗ 

     

 25045  215315  اٌّغزسك ِٓ اٌجٕٛن ٚإ٠ذاػبد أخشٜ فٟ أعٛاق اٌّبي فٟ  اٌض٠بدح

 315114  (2055214)  اٌّغزسك ٌٍجٕٛن ٚإ٠ذاػبد أخشٜ ِٓ أعٛاق اٌّبي  فٟ اٌض٠بدح /) )إٌمض

 (1225154)  (2325342)  اٌمشٚع ٚاٌغٍف١بد إٌٝ اٌؼّالءفٟ  اٌض٠بدح

 45312  165062  األطٛي األخشٜ فٟ  اٌض٠بدح

 3055331  5415252   ٚدائغ اٌؼّالء  فٟ اٌض٠بدح

 2065562  (65621)  اإلٌزضاِبد األخشٜفٟ اٌض٠بدح /) )إٌمض

     

 1255662  3255334  ٍُّاخ  اٌع إٌمذَح اٌّطتخذِح ِٓ

 (55141)  (55424)  اٌؼشائت اٌّذفٛػٗ

 1135323  3205510  االٔشطخ اٌزشغ١ٍ١خ طبفٟ إٌمذ٠خ اٌّغزخذِخ ِٓ

     

     األٔشطح اإلضتثّارَح 

 (225333)  (225112)  ششاء اعزثّبساد 

 35325  245462  اٌّزسظً ِٓ ث١غ اعزثّبساد 

 (25246)  (45604) 6 ؼذادششاء اٌّّزٍىبد ٚاٌّ

 41  53  اٌّزسظً ِٓ ث١غ اٌّّزٍىبد ٚاٌّؼذاد

 153  (23)  اٌؼٍّخ األخٕج١خ ٌٍّجبٟٔ ٚاٌّؼذاد ٚاٌؼش٠جخ رس٠ًٛ فشٚلبد

 15011  25321  اٌفٛائذ اٌّغزٍّخ ِٓ عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ ٚاالعزثّبساد االخشٜ 

 626  25030 16 األسثبذ رٛص٠ؼبد إ٠شاداد

 (235325)  (55142)  ِٓ االٔشطح اإلضتثّارَح/ ٍ إٌمذَح )اٌّطتخذِح فٍ( طاف

     

     

     األٔشطح اٌتّىٍَُح

 (235332)  (265610)  رٛص٠ؼبد األسثبذ اٌّذفٛػخ

 225000  -  اٌّزسظً ِٓ اٌمشع اٌثبٔٛٞ

 (25332)      (265610)  طافٍ إٌمذَح )اٌّطتخذِح فٍ(  األٔشطح اٌتّىٍَُح

     

 1645543  1225253  إٌمذ و ِا فٍ دىُ إٌمذ  ِٓاٌسَادج 

 1135212  4135325  إٌمذ ٚ ِب فٟ زىُ إٌمذ فٟ ثذا٠خ اٌفزشح

 5435112  1615414  إٌمذ و ِا فٍ دىُ إٌمذ  فٍ ٔهاَح اٌفترج

     

     

     اٌّّثٍح فٍ:

 4135224  6325036 3 إٌمذ٠خ ٚاألسطذح ٌذٜ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ

 2245531  165312  طبفٟ اٌٛدائغ ٚاألسطذح ٌذٜ اٌجٕٛن ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ األخشٜ

  1615414  5435112 

     

     
     

 

 خضءاً ِٓ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ اٌّىثفخ. 24إٌٝ 1رشىً اإل٠ؼبزبد اٌزٛػ١س١خ اٌّشفمخ ِٓ 
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اٌّىثف   ث١بْ اٌزغ١شاد فٟ زمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ اٌّشزٍٟ  
)غ١ش اٌّذلك(    2314 عجزّجش 33ٌٍفزشح إٌّز١ٙخ فٟ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  رزُ اٌزس٠ٛالد إٌٝ االزز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ ٚإزز١بؽٟ األِٛاي اٌثب٠ٛٔخ ػٍٝ أعبط عٕٛٞ*   

   
ثفخٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ اٌّىخضءاً ِٓ ا  24إٌٝ  1رشىً اإل٠ؼبزبد اٌزٛػ١س١خ اٌّشفمخ ِٓ 

 

 

 

 رأش

 اٌّاي

عالوج  ٍادتُاط

 اطذار االضهُ

االدتُاطٍ 

 اٌمأىٍٔ *

االدتُاطٍ غُر  االدتُاطٍ اٌعاَ

 *اٌماتً ٌٍتىزَع

اٌتىزَعاخ إٌمذَح 

 اٌّمتردح

اٌتىزَعاخ االضهُ 

 إٌّذح

 اٌّجّىع األرتاح اٌّذتجسج

 ر.عأٌف  ر.عأٌف  ر.عأٌف  ر.عأٌف  ر.عأٌف  ر.عأٌف  ر.عأٌف  ر.عف أٌ ر.عأٌف  

          

٠2313ٕب٠ش   1اٌشط١ذ وّب فٟ    2205203 345465 335526 45423 305123 235332 - 655063 3045451 

 33,115 31,164 - - 1,051 - - - - ِدّٛع اإل٠شاداد اٌشبٍِخ خالي اٌفزشح 

خالي اٌفزشح  رٛص٠ؼبد األسثبذ إٌمذ٠خ  - - - - - (235332)  - - (235332)  

          

1023 ضثتّثر  30اٌرطُذ وّا فٍ   2205203 345465 335526 45423 32,663 - - 06,233 314,166 

          

2313 اوزٛثش 1اٌشط١ذ وّب فٟ   113,433 34,465 30,546 4,410 315610 - - 365133 3225216 

بٍِخ خالي اٌفزشحِدّٛع اإل٠شاداد اٌش  - - - - (305) - - 205123 35302 

(12,543) - - 215540 - - - - ِسٛي إلزز١بؽٟ األِٛاي اٌثب٠ٛٔخ  - 

 - - - - - - - - - ِسٛي ٌإلزز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ

(16,623) - 16,623 - - - - - ِسٛي ٌٍزٛص٠ؼبد إٌمذ٠خ اٌّمزشزخ  - 

(11,343) 11,343 - - - - - - ِسٛي ٌٍزٛص٠ؼبد أعُٙ ِدب١ٔٗ ِمزشزٗ  - 

1023 دَطّثر  32اٌرطُذ وّا فٍ   2205203 345465 335526 45423 445305 265610 225020 665106 3125024 

          
          

1024َٕاَر  2اٌرطُذ وّا فٍ    113,433 34,465 30,546 4,410 44,035 16,623 11,343 66,236 324,344 

اإل٠شاداد اٌشبٍِخ خالي اٌفزشح ِدّٛع  - - - - 15032 - - 315053 335024 

(16,623) - - - - - رٛص٠ؼبد األسثبذ إٌمذ٠خ خالي اٌفزشح  - - (16,623)  

 - - (225020) - - - - - 11,343 إطذاس أعُٙ

1024 ضثتّثر 30اٌرطُذ وّا فٍ   2125223 345465 335526 45423 465336 - - 2035153 3505542 
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 ٌّذلمح()غُر ا  فحدىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىث إَضاداخ

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح  فٍ 
 

 اٌشىً اٌمأىٍٔ واألٔشطح اٌرئُطُح     2

وششوخ ِغبّ٘خ ػبِخ، ٠ٚمَٛ اٌجٕه ثشىً سئ١غٟ ثزمذ٠ُ خذِبد ِظشف١خ إٌٝ  1063رأعظ اٌجٕه اٌٛؽٕٟ اٌؼّبٟٔ )ػ.َ.ع.ع( )اٌجٕه( فٟ عٍطٕخ ػّبْ عٕخ          

ٌٚٗ فشٚع ثىً ِٓ دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح ٚخّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ. ٠ّبسط اٌجٕه أػّبٌٗ ثزشخ١ض ِٓ اٌجٕه  اٌششوبد ٚاألفشاد فٟ عٍطٕخ ػّبْ

ُّغدً ٘ٛ طٕذٚق ثش٠ذ  ، سٚٞ، سِض 651اٌّشوضٞ اٌؼّبٟٔ، ٚ٘ٛ ػؼٛ فٟ ٔظبَ رأ١ِٓ اٌٛدائغ اٌّظشف١خ ٌذٜ اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼّبٟٔ. ػٕٛاْ اٌجٕه اٌ

 خ ػّبْ. ، ِغمؾ، عٍط112ٕثش٠ذٞ 

  

 .)ِٛظف 1,363 -2313د٠غّجش  31ِٛظف ٚ 1,344  – 2313 عجزّجش 33 ( 2314 عجزّجش 33ِٛظف وّب فٟ   ٠1,366ؼًّ ٌذٜ اٌجٕه  

 

  
 اٌطُاضاخ اٌّذاضثُح اٌهاِح    1

   

ك ثبٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ. رزفك اٌغ١بعبد اٌّسبعج١خ اٌزٟ ، ٚاٌّزؼ34ٌٍمذ رُ إػذاد اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ اٌّىثفخ ٌٍجٕه ٚفمب ٌٍّؼ١بس اٌّسبعجٟ اٌذٌٟٚ سلُ 

فةاعزخذِذ فٟ إػذاد اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ  ث ك م  . 2313د٠غّجش  31ِغ رٍه اٌزٟ اعزخذِذ فٟ إػذاد اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ  ال

 

فةال رسزٛٞ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ  ث ك م ٍِٛبد ٚاإلفظبزبد اٌّطٍٛثخ ٌٍج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌىبٍِخ اٌزٟ ٠زُ إػذاد٘ب ٚفمب ٌّؼب١٠ش اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼ ال

ِؤششا ٌٍٕزبئح اٌزٟ ٠ّىٓ رٛلؼٙب   2314 عجزّجش 33إٌّز١ٙخ فٟ  شٙشٌٍزغؼخ أؼشٚسح أْ رىْٛ إٌزبئح اٌّسممخ اٌذ١ٌٚخ. ثبإلػبفخ إٌٝ رٌه، فئٔٗ ١ٌظ ِٓ اٌ

 . 2314د٠غّجش  31ّٕز١ٙخ فٟ ٌٍغٕخ اٌّب١ٌخ اٌ

 

فةٌمذ رُ إػذاد اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ  ث ك م ثبٌش٠بي اٌؼّبٟٔ، ِغ رمش٠جٙب إٌٝ ألشة أٌف طس١ر، إال فٟ اٌسبالد اٌزٟ رّذ اإلشبسح ثخالف رٌه. ف١ّب ٠ٍٟ  ال

 اٌؼّالد اٌّغزخذِخ فٟ ػ١ٍّبد اٌجٕه: 

  ْاٌش٠بي اٌؼّبٟٔ    عٍطٕخ ػّب 

 اٌذسُ٘ اإلِبسارٟ                اٌّزسذح  اإلِبساد اٌؼشث١خ 

  اٌذٚالس األِش٠ىٟ   خّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ 

ػٟ ٚاٌّجبٟٔ ٚل١بط ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ، ٌمذ رُ إػذاد اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٚفمب ٌّجذأ اٌزىٍفخ اٌزبس٠خ١خ، ٚاٌزٞ رُ رؼذ٠ٍٗ ١ٌشًّ إػبدح رم١١ُ اٌٍّى١بد اٌؼمبس٠خ اٌخبٌظخ ٌألسا

 خ اٌّشزمخ ٚاإلعزثّبساد اٌّظٕفخ وّٛخٛداد ِب١ٌخ ِذسخخ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ِٓ خالي األسثبذ ٚاٌخغبئش ٚاإلعزثّبساد اٌّزٛفشح ٌٍج١غ.األدٚاد اٌّب١ٌ

 

عٕذاد  ، فٟ إؽبس ثشٔبِدٙبSالئسخ عٕٛاد،  ١ٍِ5ْٛ دٚالس أِش٠ىٟ ٌّذح  533طذاس عٕذاد ثّجٍغ ثباٌجٕه  لبَ  2314عجزّجش  33ثٕٙب٠خ اٌفزشح إٌّز١ٙخ فٟ 

١ٍِْٛ دٚالس أِش٠ىٟ ِغ اٌّغزثّش٠ٓ اإلل١١ّ١ٍٓ ٚاٌذ١١ٌٚٓ. ٠زُ عشد اٌغٕذاد فٟ  633ا١ٌٛسٚ ِزٛعطخ األخً ثشٔبِح )عٕذاد ا١ٌٛسٚ ِزٛعطخ األخً( 

  .اٌجٛسطخ اال٠شٌٕذ٠خ ٠ٚسىّٙب اٌمبْٔٛ اإلٔد١ٍضٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

4 

 

 ُر اٌّذلمح()غ  إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 

 

 إٌمذَح واألرطذج ٌذي اٌثٕىن اٌّروسَح    3

 

 30/03/1024 33/30/2313 31/12/2313 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٍ 

    

 36,534 405514 63,663 إٌمذ٠خ

 - 221 - خض٠ٕخ ٌذٜ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ عٕذاد

 135,333 2305000 533,333 إ٠ذاع ٌذٜ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ شٙبداد

 226,264 1515133 46,336 األسطذح األخشٜ ٌذٜ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ

 ─────── ─────── ─────── 

    
 366,416 4135224 601,306 إٌمذ وِا فٍ دىُ إٌمذ

 533 500 533 سأط اٌّبي ٌذٜ اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼّبٟٔ ٚد٠ؼخ

 ─────── ─────── ────── 
 364,316 4135624 601,506 إٌمذ واالرطذج ٌذي اٌثٕىن اٌّروسَح

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 .ال ٠دٛص عست ٚد٠ؼخ سأط اٌّبي ٚرأ١ِٓ اٌٛدائغ ٌذٜ اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼّبٟٔ ثذْٚ ِٛافمخ اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼّبٟٔ
  

 )طافٍ( اٌّطتذك ِٓ اٌثٕىن وإَذاعاخ أخري فٍ أضىاق اٌّاي .4

 30/03/1024 33/30/2313 31/12/2313 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٍ 

    

 13,463 10,435 305336 اٌمشٚع ٚاٌغٍف١بد ٌٍجٕٛن 

 144,163 212,314 2525211 إ٠ذاػبد ٌذٜ اٌجٕٛن 

 26,634 16,646 135142 أسطذٖ رسذ اٌطٍت 

 ─────── ───────  —————  

 224,656 244,165 1215166 زسك ِٓ اٌجٕٛن ٚإ٠ذاػبد أخشٜ فٟ أعٛاق اٌّبي  اٌّغ

(130) (104) (251) ٔبلظب: ِخظض خغبئش اٌمشٚع  

 ─────── ───────  —————  

    

 224,514 246,061 1215624 طبفٟ اٌّغزسك ِٓ اٌجٕٛن ٚإ٠ذاػبد أخشٜ فٟ أعٛاق اٌّبي

 ═══════ ═══════ ══════ 
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0 

 

 )غُر اٌّذلمح(  إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 

 ٌٍعّالء )طافٍ(اٌمروع واٌطٍفُاخ   5
 

 30/03/1024 33/30/2313 31/12/2313 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٍ 

    

 1,336,541 1,344,313 251445126 لشٚع اٌششوبد

 1,365,332 1,354,435 250335126 اٌمشٚع اٌشخظ١خ

 54,264 54,154 645431 زغبثبد اٌغست ػٍٝ اٌّىشٛف

 ────── ────── ────── 

 2,156,441 2,106,636 153415414 إخّبٌٟ اٌمشٚع ٚاٌغٍف١بد

(44,642) (45,440) (215646) ٔبلظبً: ثذي خغبئش االئزّبْ  

 ────── ────── ────── 

 2,364,100 152225251 151535112 طبفٟ اٌمشٚع ٚاٌغٍف١بد

 ══════ ══════ ══════ 

 42.4 -2313 عجزّجش 33) 2314 عجزّجش ١ٍِ33ْٛ لاير ػّبٟٔ ِغزسك ِٓ أؽشاف راد ػاللخ فٟ   24.5 ٠زؼّٓ إخّبٌٟ اٌمشٚع ٚاٌغٍف١بد ِجٍغ ٚلذسٖ

 ١ٍِْٛ لاير ػّبٟٔ(. 36.1-2313د٠غّجش  ١ٍِ31ْٛ لاير ػّبٟٔ / 

 

 زشوخ ِخظض االٔخفبع فٟ ل١ّخ اٌمشٚع ٚ اٌغٍف١بد اٌّزوٛسٚ فٟ ِخظظبد خغبئش االئزّبْ ٚاٌفٛائذ اٌّسفٛظخ ِٛػسخ أدٔبح :

 

 ِخظض خطائر اٌمروع

 شٙشا إٌّز١ٙخ 12

31/12/2313 

إٌّز١ٙخ  أشٙش 3

33/30/2313 

إٌّتهُح  أشهر 0

30/03/1024 

 

  أٌف لاير عّأٍ ف لاير ػّبٟٔأٌ أٌف لاير ػّبٟٔ

  فٟ ثذا٠خ اٌغٕخ اٌشط١ذ 615151 54,331 54,331

 خالي اٌغٕخ اٌّخظض 35550 12,042 10,103

(3,153)  اٌسبخخ إ١ٌٙب/ اٌّغزشدح خالي اٌغٕخ أزفذ (25331) (664) 

(6,132)  خالي اٌغٕخ اٌّشطٛة (55053) (4,565) 

(156)  اٌّسٛي خالي اٌغٕخ (20) (152) 

─────── ─────── ───────  

 اٌشط١ذ فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ  105266 65,552 66,652

 ═══════  ═══════  ═══════ 
 

 

 شٙشا إٌّز١ٙخ 12

31/12/2313 

أشٙش إٌّز١ٙخ  3

33/30/2313 

أشهر إٌّتهُح  0

 اٌفىائذ اٌّجٕثح 30/03/1024

 أٌف لاير عّأٍ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ
 

    

  فٟ ثذا٠خ اٌغٕخ اٌشط١ذ 105230 16,420               16,420

  اٌّدٕجخ خالي اٌغٕخ 15142 4,525 5,001

(346)  اٌسبخخ إ١ٌٙب/ اٌّغزشدح خالي اٌغٕخ أزفذ (224) (110) 

(103)  اٌسبخخ إ١ٌٙب/ اٌّغزشدح خالي اٌغٕخ اٌٝ ا٠شاد اٌفبئذح أزفذ - (135) 

(1,342)  خالي اٌغٕخ طٛةاٌّش (205364) (1,225) 

(0)  (4) (3)  فشٚلبد رس٠ًٛ اٌؼٍّخ األخٕج١خ  

─────── ─────── ───────  

 اٌشط١ذ فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ  215420 235231 23,403

═══════ ═══════  ═══════  

    
 

ؼبس إػبدحاألعؼبس لجً ِٛػذ االعزسمبق.رزطٍت دفغ اٌفٛائذ ػٍٝ أعبط ارفك اٌّذٖ ثؼغ ثأعؼبس فبئذح ثبثزخ ٚغ١ش٘ب ثأع ١بدخ١ّغ اٌمشٚع ٚاٌغٍف  
 
 

  2313 عجزّجش  ١ٍِ33ْٛ لاير ػّبٟٔ )  61.5غأٚ ف١ٗ ِظٍسخ اٌّزشاوّخ خظظذ ِجٍػٍٝ اٌمشٚع ٚاٌغٍف اٌزٟ ال ِظٍسخ  2314 عجزّجش 33اػزجبسا ِٓ 

 .لاير ػّبٟٔ(١ٍِْٛ  61- 2313د٠غّجش  31لاير ػّبٟٔ ٚ ١ٍِْٛ   43.2
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 )غُر اٌّذلمح(  اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح إَضاداخ دىي اٌثُأاخ

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 اإلضتثّاراخ اٌّتذاوٌح  - 6

 

 

 اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ اٌؼبدٌخ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ اٌؼبدٌخ اٌمُّح اٌذفترَح اٌعادٌح 

 30/03/1024 33/30/2313  31/12/2313 
 أٌف س. ع أٌف س. ع أٌف ر. ع 

ٌٍّزبخشح ِسزفع  ثٙب -أ  
 

   

    عّاْ –االضتثّاراخ اٌّذرجح 

    

 26,663 21,346 165335 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 - - 242 األعُٙ اٌؼبد٠ٗ

 115016 21,346 26,663 

 

 

 

   

 أجٕثُح -االضتثّاراخ اٌّذرجح 

 

 - - 

 - - 131 األعُٙ اٌؼبد٠ٗ

 131 - - 

 26,663 - 115323 ِدّٛع ِسزفع ثٙب ٌٍّزبخشح

 

االعزثّبساد اٌّزبزخ ٌٍج١غ -ة  
 

 عّاْ –االضتثّاراخ اٌّذرجح 

 

   

 101 500 525 لطبع اٌجٕٛن ٚاالعزثّبس

 1,300 1,666 25265 لطبع اٌظٕبػخ

 4,305 4,164 235651 لطبع اٌخذِبد

 65,260 65,401 155342 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 365613 45,034 44,654 

    أجٕثُح -ح االضتثّاراخ اٌّذرج

 435 306 335 لطبع اٌجٕٛن ٚاالعزثّبس

 2,620 - - لطبع اٌظٕبػٗ

 1,300 2,645 - عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 335 3,141 4,563 

    االضتثّاراخ غُر اٌّذرجح

 13,555 4,633 225131 لطبع اٌجٕٛن ٚاالعزثّبس

 3,443 3,443 35423 لطبع اٌظٕبػخ

 411 4,214 215 لطبع اٌخذِبد

 14,440 16,433 245350 ِدّٛع االعزثّبساد اٌّزبزخ ٌٍج١غ

 
 

2215022 135,545 134,366 
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   )غُر   إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح

 ٌّذلمح(ا

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 

 االضتثّاراخ اٌّتذاوٌح  )َتثع(     6

 

 

 فٍ اٌخارج اضتثّاراخ  ِذرجح

   

 1,666 1,640 25153 لطبع اٌظٕبػخ

 1,666 1,640 25153 اٌّسزفع ثٙب ززٝ ربس٠خ االعزسمبقِدّٛع االعثّبساد 

 2425030 124,423 132,633 

    ِجّىع االضتثّاراخ 

    

    

    
 

 تفاطًُ االضتثّاراخ اٌجىهرَح

 

  ٌٍجٕه ٌٍّسفظخ االعزثّبس٠خ / اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ% ِٓ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ13ف١ّب ٠ٍٟ ٔٛسد رفبط١ً االعزثّبساد اٌزٟ رض٠ذ ػٓ 

 

 اٌتىٍفح االِتالن  1024 ضثتّثر 30

 أٌف لاير عّأٍ % 

   

 2015116 11.5 ضٕذاخ اٌتُّٕح اٌذىىُِح

 ═════ ══════ 

    1023 ضثتّثر 30

   

   

 06,566 15.1 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 ════ ═════ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1023َطّثر د 32

    

  132,320 66.0 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

  ═════ ═══════  
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12 

 

 )غُر اٌّذلمح(  إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 

 

 اٌّّتٍىاخ واٌّعذاخ  1

 
أساػٟ ِٚجبٟٔ  

ٍِّٛوخ ٌٍجٕه 

غ١ٕبد ػٍٝ أِالن ٚرس

 ِغزأخشح

اٌغ١بساد ٚاألثبس 

 ٚاٌّؼذاد

أػّبي سأعّب١ٌخ ل١ذ 

 اٌّدّٛع اٌزٕف١ز

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ 

     تطىَح اٌمُّح اٌذفترَح:

 ٠2314ٕب٠ش  1اٌشط١ذ فٟ 
 ثؼذ خظُ االعزٙالن اٌّزشاوُ

215361  45161  15315  23,134  

 4,634 35311  340 331 إػبفبد

 (53) (45) (2) - اٌّسزٚف

 - (25112) 25661 53 اٌّسٛي

 (6) - - (1) فشٚلبد رس٠ًٛ اٌؼٍّخ األخٕج١خ

 (2,223) - (2,532) (631) االعزٙالن

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 

تعذ خظُ  1024 ضثتّثر 30اٌرطُذ فٍ 

 115415 45536 55165 215214 االضتهالن اٌّتراوُ

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 54,323 45536 115660 165211 ثبٌزىٍفخ / اٌزم١١ُ  

 (35,404) - (125235) (245003) االعزٙالن اٌّزشاوُ  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 22,425 45536 55165 215214  1024 ضثتّثر 30طافٍ اٌمُّح اٌذفترَح فٍ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 10,624 15205 55031 215511 2313 عجزّجش 33طبفٟ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ فٟ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

     

 

 األطىي األخري     2

 30/03/1024 33/30/2313 31/12/2313 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٍ 

    

 36,240 23,602 255132 فٛائذ ِغزسمخ اٌمجغ

 5,436 6,333 55616 (23اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌّٛخجخ ٌٍّشزمبد اٌّب١ٌخ )إ٠ؼبذ 

 36,445 26,465 305606 (13طبفٟ ِغزسك اٌؼّالء ِمبثً أٚساق اٌمجٛي )إ٠ؼبذ 

 ───── ───── ───── 

 515020 56,333 64,141 

 ═════ ═════ ═════ 
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 )غُر اٌّذلمح(  إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 

 

 

 ودائع اٌعّالء   3

 30/03/1024 33/30/2313 31/12/2313 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٍ 

    

 6225035 6455104 1,203,640 اٌسغبثبد اٌدبس٠خ

 5415316 5135303 555,060 زغبثبد اٌزٛف١ش

 250225142 250135133 464,540 اٌٛدائغ ألخً

 ────── ──────── ──────── 

 2,621,316 152315146 2,160,150 

 ══════ ══════ ═══════ 

   

 

 االٌتساِاخ األخري 20

 30/03/1024 33/30/2313 31/12/2313 

 أٌف لاير ػّبٟٔ ػّبٟٔ أٌف لاير أٌف لاير عّأٍ 

    

 966553 2425614 35,346 فٛائذ ِغزسمخ اٌذفغ ٚاخشٜ 
 66935 65230 5,164 ( 24اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌغبٌجخ ٌٍّشزمبد )اإل٠ؼبذ

 956666 115415 33,636 (4إٌزضاِبد أٚساق اٌمجٛي )اإل٠ؼبذ 
 ────── ─────── ────── 

 63,433 165,330 66,512 

 ══════ ══════ ══════ 

 

 

   اٌضرائة     22

  30/03/1024 33/30/2313 31/12/2313 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٍ 

    تُاْ اٌذخً 

    اٌغٕخ اٌسب١ٌخ

 55441 45120 5,501 

 ─────── ─────── ─────── 

    

    

 تطىَاخ ِظروف اٌضرَثح

خً زغت إٌغت اٌزب١ٌخ:اٌجٕه ٍِضَ ثّظشٚفبد ػش٠ج١خ ٌٍذ  

لاير ػّبٟٔ 33,333% ِٓ إخّبٌٟ اٌذخً اٌّدّغ اٌزٞ ٠ض٠ذ ػٓ 12                      عٍطٕخ ػّبْ:       

% ِٓ اٌذخً اٌخبػغ ٌٍؼش٠جخ23دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح:        

( 2336ذاء ِٓ اٌؼبَ % ِٓ اٌذخً اٌخبػغ ٌٍؼش٠جخ)إثز23                            ِظش:          
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 )غُر اٌّذلمح(  إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 

 

 أدٔبٖ ششذ ٌٍزغ٠ٛبد ث١ٓ ػش٠ج١خ اٌذخً زغت اٌشثر اٌّسبعجٟ ٚ ِظشٚف ػش٠جخ اٌذخً ٌٍغٕخ:

 

 

 

 30/03/1024 33/30/2313 31/12/2313 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ ٌف لاير عّأٍأ 

    

 46,064 355444 415435 اٌشثر اٌّسبعجٟ                                                      

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    

 59636 49253 59099 اٌؼش٠جخ زغت إٌغجخ اٌّمشسح 
 110 88 44 ِظشٚفبد غ١ش لبثٍخ ٌٍخظُ

شاداد ِؼفبحإ٠  (351) (252) (350) 
 195 191 650 أخشٜ 

 ─────── ─────── ─────── 

 55441 45120 5,501 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 .2336د٠غّجش  31رُ رم١١ُ االٌزضاِبد اٌؼش٠ج١خ ٌٍجٕه ثغٍطٕخ ػّبْ وّب فٟ اٌغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 
١خ ثبٌٕغجخ ٌٍؼشائت اٌّخزٍفخ اٌّطجمخ ٟ٘ فٟ ِشازً ِخزٍفخ ِٓ اإلوّبي ٌذٜ اٌغٍطبد اٌؼش٠ج١خ  اٌّؼ١ٕخ. إْ اٌشثٛؽ اٌؼش٠ج١خ ٌؼ١ٍّبد خّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث

 .2312د٠غّجش  31إْ اٌزضاَ اٌجٕه ثشأْ فشػٗ فٟ أثٛ ظجٟ لذ رُ االرفبق ػ١ٍٗ ِغ اٌغٍطبد اٌؼش٠ج١خ ززٝ 

 

 

  )َتُع(  اٌضرائة     22

 30/03/1024 33/30/2313 31/12/2313 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ ٌف لاير عّأٍأ 

    االٌتساِاخ اٌضرَثُح 

    اٌغٕخ / اٌفزشح  اٌسب١ٌخ 
    ػش٠جخ  اٌذخً ٚػشائت أخشٜ

 5,501 45120 5,442 اٌغٕخ / اٌفزشح اٌغبثمخ 

(64) (211) 134 ػش٠جخ  اٌذخً ٚػشائت أخشٜ  

 ─────── ─────── ─────── 

 5,546 45253 5,526 

 ══════ ═══════ ═══════ 

 

 األطىي وإلٌتساِاخ اٌضرَثُح اٌّؤجٍح اٌّعترف تها

 
   

 30/03/1024 33/30/2313 31/12/2313 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٍ 

    األطٛي ٚاإلٌزضاِبد اٌؼش٠ج١خ اٌّؤخٍخ ِٕغٛثخ ٌٍزبٌٟ:

 443 341 420 ِخظظبد فشٚلبد اٌزٛل١ذ 

(23) - (42) ثّبساد ِزٛفشح ٌٍج١غ إعز  

 ────── ─────── ─────── 

 304 341 463 

 ══════ ═══════ ═══════ 

 

 

%(.12-2313%)12اٌؼش٠جخ اٌّؤخٍخ ٠زُ إززغبثٙب ثٛالغ   
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 )غُر اٌّذلمح(  إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 

 

عاخ خاطح ةثأىَح   إَذا  21 
 

 

31/12/2313 33/30/2313 30/03/1024   

  أٌف لاير عّأٍ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ

    

 فٟ ٠ٕب٠ش 135100 625100 61,633
 إ٠ذاػبد ِغزٍّخ خالي اٌغٕخ - 225000 14,333

─────── ─────── ───────  
60,633 60,633 135100  

═══════ ═══════ ═══════  

    
 2310ٚ   2314اال٠ذاػبد اٌثب٠ٛٔخ اٌسب١ٌخ ِغزسمخ اٌذفغ فٟ رٛاس٠خ ِزؼذدح ث١ٓ ػبِٟ 

 

 

 اٌغُر لاتٍح ٌٍتىزَعاإلدتُاطاخ األخري   23

 

إدتُاطٍ اإلضتثّاراخ  

 اٌّتىفرج ٌٍثُع 

إدتُاطٍ اٌمرع  إدتُاطٍ إعادج اٌتمُُُ 

 اٌثأىٌ 

 اٌّجّىع    

 أٌف ر ع     أٌف ر ع أٌف ر ع أٌف ر ع  

     
     

 445305 34,343 3,666  15133 ٠2314ٕب٠ش  1فٟ 
 2,303 - -  15033 طبفٟ زشوخ ل١ٛد إعزثّبساد ِزٛفشح ٌٍج١غ 

اٌزبث١ش اٌؼش٠جٟ فٟ طبفٟ ٔزابئح االعازثّبساد اٌّب١ٌاخ اٌّزبزاخ 
 ٌٍج١غ

(61) - - (62) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 46,036 325340 35166 4,433  1024 ضثتّثر 30فٍ 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 315610 25,433 3,666 35204 1023 ضثتّثر 30فٍ 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 ٠ّثً اإلزز١بؽٟ اٌفبئغ ِٓ إػبدح رم١١ُ األساػٟ ٚاٌّجبٟٔ ٚ٘ٛ غ١ش لبثً ٌٍزٛص٠غ ٌس١ٓ ث١غ أٚ إعزخذاَ األطٛي اٌّزؼٍمخ.   (1)

(. اإلزز١بؽٟ ِزٛفش إلػبدح رس٠ٍٛٗ إٌٝ األسثبذ ٠12ّثً إزز١بؽٟ اٌمشع اٌثبٔٛٞ رس٠ًٛ عٕٛٞ ِمبثً اإل٠ذاػبد اٌثب٠ٛٔخ اٌخبطخ اٌزٟ رغزسك خالي فزشح اٌخّظ عٕٛاد اٌزب١ٌخ )إ٠ؼبذ  (2)

 اٌّسزدضح ػٕذ إعزسمبق اإل٠ذاع اٌخبص.  

 

 

 االٌتساِاخ االدتّاٌُح اٌطارئح 24  

 30/03/1024 33/30/2313 31/12/2313 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٍ 

    

 4829327 4459586 6696359 ػّبٔبد
 809423 789502 366357 اػزّبداد ِغزٕذ٠خ

 979836 989080 1166361 اٌزضاَ غ١ش ِغسٛة ػٍٝ رمذ٠ُ
 ────── ────── ────── 

 643,644 6115262 663,546 

 ══════ ══════ ══════ 

 

١ٍِاْٛ لاير ػّابٟٔ( 3.1  -2313د٠غاّجش  ١ٍِ31ْٛ لاير ػّبٟٔ/ 3.1  -2313 عجزّجش ١ٍِ33ْٛ لاير ػّبٟٔ ) 3.1 رشًّ االٌزضاِبد االززّب١ٌخ اٌطبسئخ ِجٍغ

 رزؼٍك ثمشٚع ِزؼثشح. 
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 )غُر اٌّذلمح(  إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 

 إَراداخ اٌفىائذ    25

 

) 2314 عجزّجش 33أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ  زغؼخ اٌٌفزشح % 4.15إْ األطٛي اٌزٟ رسغت ٌٙب فٛائذ لذ اوزغجذ فبئذح ثّؼذي إخّبٌٟ ثٍغ 

 %(. 4.03 -2313د٠غّجش  31 - % 4.06–

 

 ِظروفاخ اٌفىائذ    26

 2313د٠غّجش  31 -%2.21 –)% 1.33  - 2314 عجزّجش 33أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ  زغؼخ ا٠ًٌ ٌفزشح ثٍغ ِزٛعؾ إخّبٌٟ رىٍفخ اٌزّٛ

–1.44  % .)  

 

 إَراداخ اٌتشغًُ األخري     21

إٌّتهُح فٍ  أشهر 3 

30/03/1024 

ٟ إٌّز١ٙخ ف أشٙش 0

33/30/2313 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٍ 

   

 15500 2,050 ١بد طشف اٌؼٍّخ األخٕج١خطبفٟ أسثبذ ِٓ ػٍّ

 25544 13,026 اٌشعَٛ ٚاٌؼّٛالد

 301 2,166 طبفٟ أسثبذ ث١غ إعزثّبساد ِزبزخ ٌٍج١غ

 15011 1,046 اإل٠شاداد ِٓ عٕذاد ٚأخشٜ 

 626 1,303 إ٠شاداد رٛص٠ؼبد األسثبذ  

 15313 4,366 سعَٛ اٌخذِبد  

 106 400 إ٠شاداد ِزٕٛػخ  

 ────── ────── 

 24,336 115223 

 ══════ ══════ 

 ِظروفاخ اٌتشغًُ األخري  22

إٌّتهُح فٍ  أشهر 3 

30/03/1024 

ٟ إٌّز١ٙخ ف أشٙش 0

33/30/2313 
 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٍ 
   

 35461 4,353 ِظشٚفبد اٌزأع١ظ
 25656 0,226 ِظشٚفبد اٌزشغ١ً ٚاٌّظشٚفبد اإلداس٠خ

 ────── ────── 
 235111 12,114 
 ══════ ══════ 
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 )غُر اٌّذلمح(  إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 

 

 االطىي واالٌتساِاخ اٌفمىج تُٓ  23

 

 -ٍٝ إٌسٛ اٌزبٌٟ :ٚػ BM055زضاِبد ثٕبء ػٍٝ رؼ١ُّ اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼّبٟٔ سلُ االطٛي ٚاالٌزاٌفدٛح ث١ٓ ٠زُ اػذاد 

 

 1024 ضثتّثر 30

 

 عذَ اٌتطاتك االضهُ واٌظٕادَك واالٌتساِاخ اٌثأىَح االطىي االضتذماق 

 اٌف لاير اٌف لاير اٌف لاير 

    

 1265205 1,143,064 1,426,360 شهىر  3 – 0

 (4245614) 646,005 263,361 اشهر 21 – 3

 (265032) 566,443 403,430 ضٕىاخ 5 – 2

 1245550 010,142 1,233,632 ضٕىاخ  5اوثر ِٓ 

    

 - 353245322 353245322 اٌّجّىع

    

 

 1023دَطّثر  32

 

 عذَ اٌتطاتك االضهُ واٌظٕادَك واالٌتساِاخ اٌثأىَح االطىي االضتذماق 

 اٌف لاير اٌف لاير اٌف لاير 

    

 353,314 655,341 1,334,305 شهىر  3 – 0

 (526,354) 662,340 235,631 اشهر 21 – 3

 (260,333) 631,626 452,204 ضٕىاخ 5 – 2

 452,366 646,544 1,100,021 ضٕىاخ  5اوثر ِٓ 

    

 - 152365342 152365342 اٌّجّىع

    

 

 

 طراف راخ اٌعاللح ألاٌّعاِالخ ِع ا 10

 

 ِعاِالخ أخري ِع أطراف راخ عاللح 

ظشٚف ردبس٠خ إػز١بد٠خ ِغ ثؼغ اٌّذساء اٌزٕف١ز١٠ٓ أٚ اٌّغب١ّ٘ٓ أٚ أػؼبء ِدٍظ اإلداسح أٚ اٌششوبد  ٠مَٛ اٌجٕه ثئخشاء ِؼبِالد فٟ ظً

 اٌزٟ ٌُٙ ف١ٙب ٔفٛر لٛٞ, إْ إخّبٌٟ ِجبٌغ األسطذح ِغ رٍه األؽشاف راد اٌؼاللخ ٟ٘ وبٌزبٌٟ:

 
 30/03/1024 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
33/30/2313  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 اٌّدّٛع  أخشٜ ِغبُ٘ سئ١غٟ اٌّجّىع  أخري  ِطاهُ رئُطٍ 
 أٌف س.ع أٌف س.ع أٌف س.ع  أٌف ر.ع  أٌف ر.ع  أٌف ر.ع 
       

 415214 415214 - 289506 289506 - اٌمشٚع ٚاٌغٍف١بد
 245251 245251 - 1689319 289535 1399784 ٚدائغ اٌؼّالء

 505432 215105 315133 129758 129705 53 اٌّغزسك ِٓ اٌجٕٛن
 231 - 231 632 - 632 اٌّغزسك ٌٍجٕٛن

 55500 55500 - 209003 59500 149503 إ٠ذاػبد خبطخ ثب٠ٛٔخ 
خطبثبد ِغزٕذ٠خ، ػّبٔبد 

 153 621 11 19436 19306 130 ٚأٚساق لجٛي 
رغ١ٙالد إئزّب١ٔخ ِزدذدح 

 11,000 - 115000 779000 - 779000 زغت اٌطٍت 
ػّبٔبد ػذ اٌّخبؽش 

 35522 15000 25522 889 - 889 ِغزٍّخ 
 - - - 29320 - 29320 اعزثّبساد
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 )غُر اٌّذلمح(  إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 

 اٌّعاِالخ ِع األطراف راخ اٌعاللح )َتثع(   10
 

 ٌّجبٌغ اٌزب١ٌخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼبِالد ِغ األؽشاف راد اٌؼاللخ:ث١بْ اٌذخً ا٠زؼّٓ 

 
 30/03/1024 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

33/30/2313  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 اٌّدّٛع  أخشٜ ِغبُ٘ سئ١غٟ اٌّجّىع  أخري  ِطاهُ رئُطٍ 
 س.ع أٌف أٌف س.ع أٌف س.ع  أٌف ر.ع  أٌف ر.ع  أٌف ر.ع 
       

 25105 25224 12 801 797 4 إ٠شاداد اٌفٛائذ
 23 23 - 36 36 - إ٠شاداد اٌؼٌّٛخ 

       
 613 401 111 49264 502 39762 ِظشٚفبد اٌفٛائذ 
 162 162 - 686 686 - ِظشٚفبد أخشٜ 

 

 

 

 رفبط١ً ِضا٠ب اإلداسح اٌؼ١ٍب ٟ٘ وبٌزبٌٟ:

 
     

 

 30/03/1024 خشٜسٚارت ِٚضا٠ب لظ١شح األخً أ

  أٌف لاير عّأٍ

 30/03/1023 

 أٌف لاير عّأٍ

 

     

  25110  19734 ثبثزٗ -

  345  850 غ١ش ثبثزٗ  -

 29584  15665  

     

 

 

 اٌّطاهّىْ    12

 

ٚ ػٓ ؽش٠ك زغبثبد ِٓ ٠ٕٛة % أٚ أوثش ِٓ أعُٙ اٌجٕه، عٛاء ثأعّبئُٙ، أ13لبئّخ ثّغبّٟ٘ اٌجٕه اٌز٠ٓ ٠ٍّىْٛ ٔغجخ  2314 عجزّجش 33ززٝ ربس٠خ 

 :وّب ٠ٍٟ  ػُٕٙ، ٚػذد األعُٙ اٌزٟ ٠ٍّىٛٔٙب

 

   

   

   

ػذد االعُٙ  

 ٔغجخ اٌزٍّه % )أٌف(

 34.30 4155363 اٌجٕه اٌزدبسٞ اٌمطشٞ

 24.14 2135101 ِدّٛػخ ع١ًٙ ثٙٛاْ اٌمبثؼخ ػ.َ.َ.

 20.13 2305115 طٕذٚق رمبػذ اٌخذِٗ اٌّذ١ٔٗ

 

 

 .ربس٠خ اٌزمش٠ش ززٝاٌّغبّ٘خ ػٍٝ أعبط إخّبٌٟ أعُٙ اٌجٕه  ٠زُ اززغبة ٔغجخ

 

 

 اٌتذًٍُ اٌمطاعٍ   11

 
 ألغشاع اإلداسح ٠ٕظُ اٌجٕه اٌٝ أسثغ ألغبَ رجؼب ٌٛزذاد اٌؼًّ ػٍٝ إٌسٛ اٌزبٌٟ:

 ٠مَٛ لغُ اٌّظشف١خ االعزٙالو١خ ثؼشٚع ائزّب١ٔخ ٌالفشاد ٌٍزٍجخ االزز١بخبد اٌّظشف١خ ا١ِٛ١ٌخ-

إٌب١ٌخ ٚاٌؼّالد اٌخذِبد اٌّظشف١خ ٌٍششوبد ثزٛف١ش ِدّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ إٌزدبد ٚاٌخذِبد ٌٍؼّالء ِٓ اٌششوبد اٌزٟ رشًّ اٌمشٚع ٚلجٛي اٌٛدائغ ٚاٌزدبسح  ٠مَٛ لغُ -

 االخٕج١خ .

 االفشاد ٚوزٌه ِٓ أطسبة اٌثشٚاد ٚػّالء اٌّؤعغبد , ٠مَٛ لغُ االعزثّبس ثزمذ٠ُ إٌزدبد االعزثّبس٠خ ِثً اداسح االطٛي ٚاالعزشبساد ٚخذِبد اٌضعبؽخ ٌٍؼّالء ِٓ -

 داسح اٌغ١ٌٛخ ِٚخبؽش اٌغٛق .٠مَٛ لغُ اٌخضأخ ثزمذ٠ُ ِدّٛػخ وبٍِخ ِٓ ِٕزدبد ٚخذِبد اٌخض٠ٕخ ثّب ف١ٙب اعٛاق اٌّبي ٚاٌؼّالد االخٕج١خ ٌٍؼّالئٙب ثبالػبفخ اٌٝ ا -

 ػّبْ اٌّخبؽش ٚ اٌّشبسوخ ٚاٌمشٚع اٌخ ......٠مَٛ لغُ اٌخذِبد اٌّظشف١خ اٌذ١ٌٚخ خذِبد ِثً اطذاس -
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 )غُر اٌّذلمح(  إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 

 )َتثع( اٌتذًٍُ اٌمطاعٍ   11
 

ػٍٝ أعبط اٌشثر  أداء اٌمطبع٠زُ رم١١ُ ّزؼٍمخ ثزخظ١ض اٌّٛاسد ٚرم١١ُ االداء. رمَٛ االداسح ثسغبة ٔزبئح اٌزشغ١ً ٌٍمطبػبد اٌزٟ رؼًّ ثشىً ِٕفظً ِٓ اخً ارخبر اٌمشاساد اٌ

ػٍٝ  ٠زُ إداسرٙبزىجذ٘ب اٌّٙبَ اٌّشوض٠خ رفٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ. اٌزىب١ٌف اٌزٟ  ١خمبط ثطش٠مخ ِخزٍفخ ػٓ اٌشثر أٚ اٌخغبسح اٌزشغ١ٍرفٟ ثؼغ إٌٛازٟ  ١خ اٌزٟأٚ اٌخغبسح اٌزشغ١ٍ

 ٌمطبػبد اٌزشغ١ً. ظضٚال رخأعبط ِدّٛػخ 

 

 -اٌتذًٍُ اٌمطاعٍ دطة اٌتاٌٍ :
 

3 

االشهرإٌّتهُح 

30/03/1024 

 

لطُ اٌّظرفُح 

 الضتهالوُح

لطُ اٌخذِاخ 

 اٌّظرفُح

لطُ اٌخذِاخ  لطُ اٌخسأح لطُ االضتثّار

 اٌّظرفُح اٌذوٌُح

 اٌّجّىع اٌظُرفح اإلضالُِح

        

 اٌف لاير عّأٍ اٌف لاير عّأٍ اٌف لاير عّأٍ اٌف لاير عّأٍ عّأٍ اٌف لاير اٌف لاير عّأٍ اٌف لاير عّأٍ 

        

 235331 25216 25433 15323 45033 345023 405241 اَراداخ اٌتشغًُ
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 315053 (134) (115016) 15435 35553 135241 145212 االرتاح
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 353245322 535641 3635545 235044 325223 251515402 3225514 ِجّىع االطىي
 

 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

االشهر  3

إٌّتهُح 

30/03/1023 

لطُ اٌّظرفُح 

 الضتهالوُح

لطُ اٌخذِاخ 

 رفُحاٌّظ

لطُ اٌخذِاخ  لطُ اٌخسأح لطُ االضتثّار

 اٌّظرفُح اٌذوٌُح

 اٌّجّىع اٌّجّىع

        

 اٌف لاير عّأٍ اٌف لاير عّأٍ اٌف لاير عّأٍ اٌف لاير عّأٍ اٌف لاير عّأٍ اٌف لاير عّأٍ اٌف لاير عّأٍ 

        

 115535  213  45525 45040 25326 115150 405245 اَراداخ اٌتشغًُ
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 325264 (542) (255631) 35352 211 125063 115213 االرتاح
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 153345631 205114 1005160 2115141 135051 252225335 250255354 ِجّىع االطىي
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

23 

 

 )غُر اٌّذلمح(  إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح

  1024ضثتّثر  30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 

 )َتثع( اٌتذًٍُ اٌمطاعٍ   11
 

 
 اٌزس١ًٍ اٌمطبػٟ اٌشئ١غٟ ٌؼ١ٍّبرٗ ؽجمبً ٌٍّٛالغ اٌدغشاف١خ اٌزب١ٌخ: ألغشاع اإلداسح ٠مَٛ اٌجٕه ثئػذاد رمبس٠شٖ ػٓ

1) 

2 ) 

3) 

 عٍطٕخ ػّبْ            

 دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح       

 خّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ   
 

 ػّبي اٌؼبد٠خ ٌٍجٕه. ٠زُ رٕف١ز اٌّؼبِالد ث١ٓ اٌمطبػبد أػالٖ ٚفمبً ألعؼبس اٌغٛق اٌزمذ٠ش٠خ ػٍٝ أعبط ردبسٞ ػّٓ ع١بق األ

 
  :اٌّؼٍِٛبد اٌمطبػ١خ وّب ٠ٍٟ

 
 1024ضثتّثر  30ٌٍطٕح إٌّتهُح فٍ 

دوٌح اإلِاراخ اٌعرتُح  ضٍطٕح عّاْ  

 اٌّتذذج 

 اٌّجّىع  جّهىرَح ِظر اٌعرتُح 

 أٌف ر.ع    أٌف ر.ع    أٌف ر.ع    أٌف ر.ع    

     إَراداخ اٌمطاع

 225160 60 15603 265031 ١خ()أؽشاف خبسخ –إ٠شاداد اٌفٛائذ 

 132 264 12 46 ث١ٓ اٌّشوض اٌشئ١غٟ ٚفشٚع اٌجٕه   –إ٠شاداد اٌفٛائذ 

 145006 21 25351 115561 )أؽشاف خبسخ١خ( –إ٠شاداد اٌزشغ١ً 

 205 - - 205 ث١ٓ اٌّشوض اٌشئ١غٟ ٚفشٚع اٌجٕه –إ٠شاداد اٌزشغ١ً 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2235201 322 35322 2025220 اٌّدّٛع

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

     ِظروفاخ اٌمطاع

     

 125234 35 523 125110 )أؽشاف خبسخ١خ( –ِظشٚفبد اٌفٛائذ 

 132 213 64 44 ث١ٓ اٌّشوض اٌشئ١غٟ ٚفشٚع اٌجٕه  –ِظشٚفبد اٌفٛائذ 

 365205 431 25162 345541 )أؽشاف خبسخ١خ( –ِظشٚفبد  أخشٜ ٌٍزشغ١ً 

ثااا١ٓ اٌّشواااض اٌشئ١غاااٟ  –ِظاااشٚفبد اٌزشاااغ١ً  أخاااشٜ 

 فشٚع اٌٚ

 

- 
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6 
205 

 15113 2 205 15221 اإلعزٙالن

 35550 2 301 35141 لشع ػ١ًّ -ِظشٚف خغبئش اإلئزّبْ

 (15102) (52) (560) (65530) اٌّجبٌغ اٌّغزشدٖ  

 54 - - 54 خغبئش إٔخفبع ل١ّخ إعزثّبساد ِزٛفشح ٌٍج١غ  

 23 - - 23 لشع اٌجٕه -ِظشٚف خغبئش اإلئزّبْ

 55441 25 331 55030 ػش٠جخ

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 165043 620 15631 115131 اٌّدّٛع

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 315053 (363) 25343 365013 سثر اٌمطبع ٌٍغٕخ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     ّعٍىِاخ األخرياٌ

 353245322 105340 2155123 351325151 أطٛي اٌمطبع 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )غُر اٌّذلمح(  إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح

  1024ضثتّثر  30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 

 )َتثع( اٌتذًٍُ اٌمطاعٍ   11
 

 

 
 1023دَطّثر  32ح فٍ ٌٍطٕح إٌّتهُ

دوٌح اإلِاراخ اٌعرتُح  ضٍطٕح عّاْ  

 اٌّتذذج 

 اٌّجّىع  جّهىرَح ِظر اٌعرتُح 

 أٌف ر.ع    أٌف ر.ع    أٌف ر.ع    أٌف ر.ع    

     إَراداخ اٌمطاع

 2265365 515 25124 2245656 )أؽشاف خبسخ١خ( –إ٠شاداد اٌفٛائذ 

 311 213 33 3 ٟ ٚفشٚع اٌجٕه  ث١ٓ اٌّشوض اٌشئ١غ –إ٠شاداد اٌفٛائذ 

 125355 522 210 115561 )أؽشاف خبسخ١خ( –إ٠شاداد اٌزشغ١ً 

 230 - - 230 ث١ٓ اٌّشوض اٌشئ١غٟ ٚفشٚع اٌجٕه –إ٠شاداد اٌزشغ١ً 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2465311 25311 15633 2415361 اٌّدّٛع

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

     وفاخ اٌمطاعِظر

     

 425332 453 423 425056 )أؽشاف خبسخ١خ( –ِظشٚفبد اٌفٛائذ 

 311 202 42 12 ث١ٓ اٌّشوض اٌشئ١غٟ ٚفشٚع اٌجٕه  –ِظشٚفبد اٌفٛائذ 

 455142 512 25630 435013 )أؽشاف خبسخ١خ( –ِظشٚفبد  أخشٜ ٌٍزشغ١ً 

ثااا١ٓ اٌّشواااض اٌشئ١غاااٟ  –ِظاااشٚفبد اٌزشاااغ١ً  أخاااشٜ 

  ٚفشٚع

- 61 63 

230 

 35333 51 215 35251 اإلعزٙالن

 235233 5 25305 215223 لشع ػ١ًّ -ِظشٚف خغبئش اإلئزّبْ

 (225062) (263) (25012) (35210) اٌّجبٌغ اٌّغزشدٖ  

 22 - - 22 خغبئش إٔخفبع ل١ّخ إعزثّبساد ِزٛفشح ٌٍج١غ  

 233 - - 233 لشع اٌجٕه -ِظشٚف خغبئش اإلئزّبْ

 31 31 - - اخشِٜخظظبد 

 55532 215 2 55465 ػش٠جخ

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2055600 25161 15632 2025641 اٌّدّٛع

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 425311 655 1 405110 سثر اٌمطبع ٌٍغٕخ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     اٌّعٍىِاخ األخري

 152365342 115165 535135 1,2025122 أطٛي اٌمطبع 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )غُر اٌّذلمح(  إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 

 -: اٌمُّح اٌعادٌح ٌألدواخ اٌّاٌُح 13

 
بد إٌّّٛزخ إٌٝ اٌؼّالء ززٝ ربس٠خ اعزسمبلٙب. ٚٔز١دخ ٌزٌه، ٠زُ اٌٛطٛي إٌٝ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌٍمشٚع إٌّزظّخ ثبعزخذاَ ٠ٕٛٞ اٌجٕه االززفبظ ثبٌمشٚع ٚاٌغٍف١

ثٙخ. ٚاالعزسمبلبد اٌّشبرس١ًٍ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّخظِٛخ اٌّج١ٕخ ػٍٝ أعبط ٔغجخ اٌخظُ اٌزٟ رغبٚٞ األعؼبس اٌغٛل١خ اٌغبئذح ٌٍفٛائذ ػٍٝ اٌمشٚع راد اٌششٚؽ 

 ال رخزٍف خٛ٘ش٠بً ػٓ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ فٟ وال اٌزبس٠خ١ٓ.   2313د٠غّجش  31ٚ  2314 عجزّجش ٠33ؼزمذ اٌجٕه أْ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌألدٚاد اٌّب١ٌخ وّب فٟ
 

 اٌمُّح اٌعادٌح ٌألدواخ اٌّاٌُح

 ب١ٌخ ػٓ ؽش٠ك أعٍٛة اٌزم١١ُ:٠غزخذَ اٌجٕه اٌزغٍغً اٌٙشِٟ اٌزبٌٟ ٌزسذ٠ذ اإلفظبذ ػٓ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌألدٚاد اٌّ

 

 : األعؼبس )غ١ش اٌّؼذٌخ( اٌّذسخخ فٟ األعٛاق إٌشطخ ٌألطٛي أٚ اإلٌزضاِبد اٌّشبثٙخ؛ 1اٌّغزٜٛ 

عٛاء ثظٛسح ِجبششح )ِثً األعؼبس( أٚ غ١ش ِجبشش )أٞ ِشزمخ ِٓ اٌزٞ ٠زُ سطذٖ   1ثخالف االعؼبس اٌّذسخخ فٟ اٌّغزٜٛ : رم١ٕبد أخشٜ  2اٌّغزٜٛ 

ٙخ فٟ ٚرشًّ ٘زٖ اٌفئخ أدٚاد ِم١ّخ ثبعزخذاَ: أعؼبس اٌغٛق اٌّذسخخ فٟ أعٛاق ٔشطخ ألدٚاد ِّبثٍخ؛ األعؼبس اٌّؼٍٕخ ٌألدٚاد ِّبثٍخ أٚ ِشبث.ؼبس(األع

 ِٓ ث١بٔبد اٌغٛق.  األعٛاق اٌزٟ رؼزجش ألً ِٓ ٔشطخ؛ أٚ أعب١ٌت اٌزم١١ُ األخشٜ اٌزٟ خ١ّغ اٌّذخالد اٌٙبِخ ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش ٠ّىٓ ِالزظزٙب

 اٌّذخالد اٌزٟ ٟ٘ غ١ش لبثٍخ ٌٍشطذ. ٚرشًّ ٘زٖ اٌفئخ خ١ّغ اٌظىٛن اٌزٟ رزؼّٓ رم١ٕخ رم١١ُ اٌّذخالد ال رغزٕذ إٌٝ : اٌزم١ٕبد اٌزٟ رغزخذَ  3اٌّغزٜٛ 

األدٚاد اٌزٟ ٠زُ رم١١ّٙب ػٍٝ أعبط األعؼبس ث١بٔبد ٠ّىٓ ِالزظزٙب ٚاٌّذخالد غ١ش اٌّالزظخ ٠ىْٛ ٌٙب رأث١ش وج١ش ػٍٝ رم١١ُ اٌظه. ٚرشًّ ٘زٖ اٌفئخ 

 ألدٚاد ِّبثٍخ اٌزٟ رزطٍت رؼذ٠الد وج١شح غ١ش اٌّالزظخ أٚ افزشاػبد ٌزؼىظ االخزالفبد ث١ٓ اٌظىٛن. اٌّذسخخ

 

 
 ٠ج١ٓ اٌدذٚي اٌزبٌٟ رس١ًٍ األدٚاد اٌّب١ٌخ اٌّغدٍخ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ زغت اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌٙشِٟ:

 

 

 اٌّجّىع 1ي اٌّطتى 2اٌّطتىي  

 أٌف ر ع أٌف ر ع أٌف ر ع 1024 ضثتّثر 30
    

    اٌّىجىداخ اٌّاٌُح
    

    إضتثّاراخ ِتىفرج ٌٍثُع
 26,035 - 26,035 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 364 - 364 أعُٙ ِذسخخ

 26,313 - 26,313 اٌّجّىع

 

 إضتثّاراخ ِتاده ٌٍثُع:

   

 155342 - 155342 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ
 125111 - 125111 أعُٙ ِذسخخ 

 245350 245350 - أعُٙ غ١ش ِذسخخ أخشٜ

 245350 245350 315062 اٌّجّىع

    
 2215022 245350 2145322 1024 ضثتّثر 30 ِجّىع اٌّىجىداخ اٌّاٌُح 

 ──────
─ 

──────
─ 

─────
─ 

    
ثٕبء ػٍٝ رم١١ُ اٌطشف اٌّمبثً، ِٚؼذالد األِبَ ٚٔمٍذ ِٕٚس١ٕبد اٌؼبئذ ٟٔ فٟ اٌّغزٜٛ اٌثب ٚرمذس ل١ّخ األدٚاد اٌّب١ٌخ اٌّشزمخ  

 اٌّجّىع 1اٌّطتىي  2اٌّطتىي  .

 أٌف ر ع أٌف ر ع أٌف ر ع 1023ضثتّثر  30
    

    اٌّىجىداخ اٌّاٌُح
    

    إضتثّاراخ ِتىفرج ٌٍثُع
 125026 - 125026 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 125026 - 125026 اٌّجّىع

 

 إضتثّاراخ ِتاده ٌٍثُع:

   

 125116 - 125116 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ
 205233 - 205233 أعُٙ ِذسخخ 

 265430 265430 - أعُٙ غ١ش ِذسخخ أخشٜ

 2215022 265430 235225 اٌّجّىع

    
 2335332 265430 2205102 1024ضثتّثر  30 ِجّىع اٌّىجىداخ اٌّاٌُح 

 ────── ────── ───── 
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 )غُر اٌّذلمح(  إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّردٍُح اٌّىثفح

  1024ضثتّثر  30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ 
 

 -: )َتثع( اٌمُّح اٌعادٌح ٌألدواخ اٌّاٌُح 13

 

 

 

 

 
 اٌّجّىع 1اٌّطتىي  2اٌّطتىي  

 أٌف ر ع أٌف ر ع أٌف ر ع 1023 دَطّثر 32
    

    اٌّىجىداخ اٌّاٌُح
    

    إضتثّاراخ ِتىفرج ٌٍثُع
 26,663 - 26,663 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 26,663 - 26,663 اٌّجّىع

 

 إضتثّاراخ ِتاده ٌٍثُع:

   

 165662 - 165662 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ
 215543 - 215543 أعُٙ ِذسخخ 

 245243 245243 - أعُٙ غ١ش ِذسخخ أخشٜ

 204,066 245243 235121 اٌّجّىع

    
 2305216 245243 2255311 1024ضثتّثر  30 ِجّىع اٌّىجىداخ اٌّاٌُح 

 ────── ────── ───── 
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      إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّىثفح )غُر اٌّذلمح(

  1024 ضثتّثر 30ٌٍفترج إٌّتهُح فٍ     
 

 
 اٌّشتماخ اٌّاٌُح   14
1024 ضثتّثر 30  َح وفمــا ٌشــروط االضتذمــــكاٌمُّـــح االعتثــار    

أشهر 3خالي  إجّاٌٍ اٌمُّح االعتثارَح اٌمُّح اٌعادٌح اٌطاٌثح اٌمُّح اٌعادٌح اٌّىجثح  شهر 21أشهر إًٌ  3ِٓ    أوثرِٓ ضٕح 

     ) 20إَضاح(  2)إَضاح( 
لاير عّأٍ أٌف أٌف لاير عّأٍ أٌف لاير عّأٍ أٌف لاير عّأٍ أٌف لاير عّأٍ اٌّشزمبد اٌّب١ٌخ  أٌف لاير عّأٍ 

 3225252  225630  15215 3145366 (45523) 45523 ػمٛد ِمب٠ؼبد أعؼبس اٌفبئذح

    -                 2215205 135462 1215166 (516) 24 ػمٛد ششاء ػّالد أخٕج١خ آخٍخ

    -                 2215355 135322 1215166 (233)               25243                ػمٛد ث١غ ػّالد أخٕج١خ آخٍخ

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 3225252 3165250 625431 1435432 (55212) 55616 اٌّدّٛع

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

       

 
 ــكاٌم١ّـــخ االػزجــبس٠خ ٚفمــب ٌشــشٚؽ االعزسمــ    2313 عجزّجش 33

 أوثشِٓ عٕخ شٙش 12أشٙش إٌٝ  3ِٓ  أشٙش 3خالي  إخّبٌٟ اٌم١ّخ االػزجبس٠خ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌغبٌجخ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌّٛخجخ 

 ( 4إ٠ؼبذ  )  ( 13إ٠ؼبذ  )     

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ اٌّشزمبد اٌّب١ٌخ

 2325333 225630  15215 2455142 (55643) 55643 ػمٛد ِمب٠ؼبد أعؼبس اٌفبئذح

 15102 245515 405164 615540 (5) 200 ػمٛد ششاء ػّالد أخٕج١خ آخٍخ

 15633 245510 405112 615540  (160) 2 ػمٛد ث١غ ػّالد أخٕج١خ آخٍخ

  - 25032 235125 105316 (203)  203 خ١بساد اٌؼٍّخ

  - - 225622 225622 (261)  261 د اٌغٍغرسٛؽب

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 2415333 425316 2105563 3035211 (65230) 65033 اٌّدّٛع

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  إَضاداخ دىي اٌثُأاخ اٌّاٌُح اٌّىثفح )غُر اٌّذلمح(
   

  1024 ضثتّثر 30هُح فٍ ٌٍفترج إٌّت
 

 )َتثع(اٌّشتماخ اٌّاٌُح      14
1023 دَطّثر 32       اٌم١ّـــخ االػزجــبس٠خ ٚفمــب ٌشــشٚؽ االعزسمــــك    

 اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌّٛخجخ 

( 4إ٠ؼبذ  ) 

 اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌغبٌجخ

( 13إ٠ؼبذ  ) 

أشٙش 6خالي  إخّبٌٟ اٌم١ّخ االػزجبس٠خ شٙش 12أشٙش إٌٝ  6ِٓ    أوثشِٓ عٕخ  

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ اٌّشتماخ اٌّاٌُح 

 
 1309340 119690 29125 1449155 (59261) 59261 ػمٛد ِمب٠ؼبد أعؼبس اٌفبئذح

 - 99845 399660 499505 (49) 53 ػمٛد ششاء ػّالد أخٕج١خ آخٍخ
 - 99842 399663 499505 (49) 54 د ث١غ ػّالد أخٕج١خ آخٍخػمٛ

 - 424 39820 49244 (16) 16 خ١بساد اٌؼٍّخ 
 - - 29193 29193 (23) 23 رسٛؽبد اٌغٍغ 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 59407 (59398) 2499602 879461 319801 1309340 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

       

       
 
 

 

 

 

   

 
 

 


