
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌثٕه اٌٛطٕٟ اٌعّأٟ )ػ.َ.ع.ع(
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 5102مس اإلدارة لمربع الثالث تقرير رئيس مج
 المساهمون الكرام،

 

 03 المنتيية بتاريخ لمتسعة أشير اني" أن أعمن عن النتائج الماليةيسعدني بالنيابة عن مجمس إدارة "البنك الوطني العم
 .5302 عام سبتمبر

 األداء التشغيمي
 

ًا جيدًا جدًا في مختمف المجاالت خالل األشير في تطبيق خططو االستراتيجية، وأظير نمو  حّقق البنك تقدمًا ممحوظاً 
جميع أنشطة البنك  حيث احتفظتمجموعة جديدة من النتائج القوية،  . فقد سجل البنك5302التسعة األولى من عام 

% قياسًا عمى الفترة 01نتجت عن ذلك زيادة في األرباح الصافية بمغت نسبتيا قد . و بقوة اندفاعيا في األداءالرئيسية 
 00.3ليبمغ  5302تمبر سب 03سيا من العام الماضي؛ حيث ارتفع صافي األرباح في األشير التسعة المنتيية في نف

مميون لاير في الفترة نفسيا من العام الماضي. ونتجت ىذه الزيادة في المقام األول عن نمّو  03.0 بممغ، مقارنة مميون لاير
 .المكفولةوغير  المكفولةقوي لعائدات البنك 

% ليبمغ 01التمويمية اإلسالمية بنسبة  األنشطةالمصرفية التقميدية وعائدات  األنشطةوارتفع صافي دخل فوائد البنك من 
مميون لاير، وذلك بفضل النمو القوي لمقروض والسمفيات، فضاًل عن تخفيض نفقات الفائدة التي نتجت عن تحسن  5..1

 مزيج الودائع.
 لاير، وذلك بفضل نمو مميون 51.0 ليبمغ٪ 01من غير الفوائد بنسبة  المحّقق مالي الدخلإج فيكما حقق البنك ارتفاعًا 

جراءات التوثيقالعموالت  إيرادات  مصادر الدخل في تنويع البنك انعكست متابعة استراتيجيةقد و  .ورسوم الترتيبات وا 
 المحقق بشكل إيجابي عبر تحقيق إيرادات رسوم أعمى.

% قياسًا عمى الفترة نفسيا من السنة الماضية. وبالنظر إلى 01جمالي الدخل بنسبة صافية بمغت ارتفع إكنتيجة لذلك، 
ظروف السوق وتحدياتيا الكبيرة التي نشيدىا اآلن، فإننا سعداء بتحقيق ىذا النمو المالي لمبنك خالل األشير التسعة 

 األولى من العام.
  

نفسيا من العام  قياسًا عمى الفترة٪ 00 بنسبة زيادة قدرىامميون لاير،  00.0إلى  فقد ارتفعت ،منفقات التشغيميةل بالنسبة أما
وتعزيز اليوية المؤسسية، والبنية ، ى البنكرأس المال البشري لد زيادة فيإلى  وترجع ىذه الزيادة بشكل كبيرالماضي. 

وعبر نافذة "مزن" لمصيرفة  ،ية المتحدةاإلمارات العربو سمطنة عمان  ألعمال البنك في التحتية لتكنولوجيا المعمومات
الفترة نفسيا خالل % 01.2 % من00.2 الىاإلسالمية. وارتفعت نسبة الدخل إلى التكمفة وىي المعيار األساسي لمكفاءة، 

 من العام الماضي.
 

مقابل  اتلإليراد أعمىنموًا يعكس  األمر الذيمميون لاير،  20.5 لتبمغ٪ 50 إيرادات التشغيل بنسبة نمتوكنتيجة لذلك، 
  الزيادة في نفقات التشغيل.

 
وذلك بسبب زيادة لاير،  مميون 0.1إلى  عن العام الماضي ليصل٪ 1.بنسبة  األصول قيمة انخفاضمعدل ارتفع 

نسبة ارتفعت  5302وخالل األشير التسعة األولى لعام  .لألفراد والشركاتالعامة في دفاتر القروض  المخصصات
القروض المتعثرة إلى نسبة كما تحسنت . 5300في ديسمبر عام ٪ 005 مقارنة مع نسبة٪ 022لى التغطية لمبنك إ

 .5300ديسمبر  في٪ 5.3مع  مقارنة عن نفس الفترة، 0.1%
 

 53201 ليبمغ 5300% عن قيمتو خالل ديسمبر 2..وحّقق صافي القروض والسمفيات واألنشطة التمويمية نموًا بنسبة 
 –. أما نسبة العائد عمى حقوق المساىمين مميون لاير 530.3 % لتبمغ03.0ت الودائع نموًا بنسبة مكما سجلاير، مميون 
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% خالل الفترة نفسيا 00.1مقارنة بنسبة  5302% في سبتمبر 02.1فقد ارتفع إلى  – لمربحيةوالذي يمثل مقياسًا رئيسيًا 
 من العام الماضي.

  
المتطمبات  يفوقوىذا . ٪ 00.0 بمغ معّدل رأس المالبينما  5302 برسبتمفي  %00.1 كفاية رأس المال معّدل بمغ

 فإذا عممنا أن ٪.3.152 ، وكذلك قيمة معّدل رأس المال البالغة٪05.152 لمعّدل كفاية رأس المال والبالغةالتنظيمية 
. وكما ُنشر مؤخرًا في سوق مناسباً ىذا المعّدل  فإننا نعتبر أن، لم تؤخذ في االعتبار مميون لاير 00األرباح الفصمية البالغة 

 األولى الطبقةمن  سنداتإصدار مقيام في القريب العاجل بلمسقط لألوراق المالية، فقد وصل البنك إلى مرحمة متقدمة 
في السوق والحصول عمى  المواتيةمظروف وفقًا لمميون دوالر أمريكي، وذلك  033" بمبمغ 0مع متطمبات "بازل المتوافقة 
 مجاالً وُيتوقع ليذا اإلصدار أن يسيم في تعزيز معّدل رأس المال في البنك ويتيح  .ت الالزمة من الجيات الرقابيةالموافقا

 واسعًا لمنمو.
 

 الخدمات المصرفية اإلسالمية
 

عمى أساس % .1البنك في تحقيق نمو كبير عبر نافذة "مزن" لمصيرفة اإلسالمية، حيث نمت األصول بنسبة  استمر
 نموًا بنسبةمحّققًا مميون لاير،  5.0 خالل األشير التسعة األولىالعائد بمغ  بينما، مميون لاير 033.1 إلى صلمستمر لت

، مميون لاير 3.20% مقارنة بالفترة نفسيا من العام الماضي. كما بمغ صافي األرباح خالل األشير التسعة الماضية 003
 .مميون لاير .3.5ضي بمغت مقابل خسارة في الفترة المقابمة من العام الما

 
 أبرز اإلنجازات

 
ابتكار المنتجات والخدمات الُمصّممة كي  مزيدًا من التطور باالستمرار في شيد البنك 5302 عام الربع الثالث من خالل

 عمى نطاقسعيًا إلى تحقيق رؤيتو اليادفة إلى أن يصبح البنك المفضل لمعمالء  وذلك تتناسب مع احتياجات العمالء،
 السمطنة.

 
لفتح  ةخدمة النظام البيومتريإطالق بشير يوليو  قمنا فيوعمى صعيد ريادة البنك في اعتماد أحدث التقنيات المصرفية 

من  جددقدرتنا عمى استقطاب عمالء  والتي ستسيم في تحسين تجربة عمالئنا. وفي الوقت نفسو، عّززنا من الحسابات
متفوقة عمى الدوام من خالل تكوين شراكات مع مّزودي الخدمات الذين يكافؤون  ، وتزويدىم بتجربة مصرفيةفئة االفراد

حساب برنامج  يحظى بياالمتواصمة التي  الشيرةعمالءنا من مستخدمي بطاقة "البنك الوطني العماني"، وكذلك عبر 
يف. وعمى نفس القدر من الص التي تمت خالل سحوباتالالعمالء في  ربح بياجائزة  033جوائز "الكنز" مع أكثر من ال

 العروض المبتكرة لقروضنا وبطاقاتناعبر  مضافةاألىمية، يأتي سعينا إلى المحافظة عمى عمالئنا من خالل منحيم قيمة 
 عمالئنا في برنامج "الصدارة" إلدارة الثروات.ل الحصرية والعروض والمناسبات

 
بالتواصل مع  مالعمل في البنك إتاحة الفرصة لي فريقر رمضان المبارك، كان من دواعي سرور أعضاء وخالل شي

وتمت فييا استضافة عدد من أعضاء اإلدارة العميا لمبنك،  نظميااإلفطار التي  جمساتالعمالء والشركاء عبر سمسمة من 
 ةاألنشط. وقد أتاحت لنا ىذه إلدارة الثروات "الصدارة" وعمالء لحسابشركات المسئولين الحكوميين والعمالء من ال

عمالئنا المميزين وشركائنا، باإلضافة إلى مساعدتنا في إيجاد فرص جديدة لتحسين عروضنا لمتعبير عن شكرنا لالفرصة 
 .مدى ابعدإلى 

  
جاء قد و . 5302خالل الربع الثالث من عام الصيرفة اإلسالمية بالبنك، سعييا لتوسيع نشاطيا  ت مزن، نافذةواصمقد و 

من العروض المتوافقة مع أحكام الشريعة  متكاممةلتزامنا بتوفير مجموعة كتأكيد اللة في صال فرعنا الجديدافتتاح 
وقد أنحاء السمطنة، وانسجامًا مع استراتيجية البنك لمعمل في المواقع األكثر مالءمة وأىمية.  كافةاإلسالمية لمعمالء في 
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في والية رعايتنا لمسابقة حفظ وترتيل القرآن الكريم عبر وذلك "مزن" خطوة أبعد في التزاميا بدعم المجتمع العماني  خطت
 مدرسة في الوالية. 22الشباب من  ةبالسيب، والتي جمعت الطم

 
وتشكل عمميات البنك في اإلمارات العربية المتحدة جزءًا آخر يشيد نموًا سريعًا في األعمال. وفي الربع الثالث من العام 

الذي يوّفر لعمالئنا سيولة في الوصول  )www.nbo.ae( العربية المتحدة اراتإلملأطمقنا موقعنا اإللكتروني المخصص 
 ألعمال العديد ميّماً البوابة اإللكترونية موردًا  فيو ىذه تعتبر. وفي الوقت الذي إلى منتجاتنا وخدماتنا المقدمة في اإلمارات

في العالم  لمتوسُّع ضمن استراتيجيتنا الطموحة أخرى أيضًا خطوة متقدمة فييد، العمالء الذي ينشطون عبر الحدو  من
بالعمل في اإلمارات فنحن ممتزمون بتسييل حصول عمالئنا  لو الرقمي. وبالنظر إلى أننا البنك العماني الوحيد المرخص
 الخارجيين عمى االحتياجات الالزمة لدعم نمو أعماليم. 

 
دعمو لمقطاعات ذات األىمية االستراتيجية  5302اصل البنك خالل الربع الثالث من عام وعمى الصعيد المحمي، و 

مميون دوالر  052مساىمة البنك كمدير اكتتاب مشارك في إصدار سندات بقيمة لالقتصاد العماني ، وتضّمن ذلك 
تبر ىذا اإلصدار األول من أمريكي لصالح "مجموعة النيضة" وىي شركة متعددة الجنسيات لخدمات النفط والغاز. ويع

نوعو لمسندات لمجموعة عمانية مقرىا في السمطنة امتدادًا لسجل "البنك الوطني العماني" االستثنائي في دعم االحتياجات 
المالية لكبرى المؤسسات التجارية في السمطنة مع المساىمة في التنويع االقتصادي لمبالد. كما ظير بوضوح الدعم القوي 

و البنك لقطاع السفر والسياحة من خالل رعايتنا الذىبية لفعاليات "ميرجان صاللة السياحي" السنوي، في حين الذي يقّدم
تواصمت جيود البنك لجعل عمان محطة رياضية عبر التحضيرات إلقامة "نيائيات بطولة البنك الوطني العماني 

 بر القادم.الكالسيكية لمجولف" التي ستقام عمى ممعب الموج لمجولف في نوفم
 
فإّن شراكتنا المتواصمة مع  في السمطنة، الصغيرة والمتوسطة الشركات ودعم نموتجاه المجتمع المحمي  عمى التزامنا بناءً و 

رشاد رائدات األعمال قد اكتسبت  عبر  5302إضافيًا في الربع الثالث من عام  اندفاعاالمركز الوطني لألعمال لتشجيع وا 
من رائدات األعمال الطموحات المواتي حضرن لالستماع إلى قصص  03ادرة "ناجحات" واستقبال استضافتنا المشتركة لمب

 نجاح مجموعة من سيدات األعمال البارزات.
 

نسختو الرابعة من "سمسمة المتحدثين" التي استضاف فييا سعادة محمد العبار، مؤسس ورئيس مجمس إدارة  البنك كما نّظم
عن سيرتو المينية المشرفة والدور المحوري الذي لعبتو شركة "إعمار" في تطوير ث تحّدث شركة "إعمار" العقارية، حي

دبي وتنويع اقتصادىا. وشرح سعادتو بالتفصيل كيف تمّكن عبر منيجو كرجل أعمال عالمي ميتم بالقطاع العقاري وتجارة 
"إعمار" العقارية إلى إحدى أشير المطّورين التجزئة والضيافة والمصارف والتعدين والسمع االستيالكية من تحويل شركة 

في العالم. وقّدم العبار أفكارًا جديدة ووجيات نظر أليمت مستمعيو من الشباب العماني والطامحين والقياديين في عالم 
في  لمبنك الوطني الُعماني برعاية رئيس مجمس اإلدارة سمسمة المتحدثيناألعمال. وكان البنك الوطني العماني قد أطمق 

لتكون منصة يشارك من خالليا القادة المميمون من مختمف القطاعات تجاربيم وخبراتيم وأفكارىم المبتكرة  5300العام 
 المشاريعأمام شريحة واسعة من رّواد المجتمع العماني، بدءًا من الطالب الذين بدؤوا لمتّو بخّط طريقيم في الحياة، وحتى 

ضّمت قائمة قد تنمية أعماليا، وحتى كبار رجال األعمال والمسؤولين الحكوميين. و  الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى
المتحدثين المشاركين في الدورات السابقة كاًل من سير تيرانس كالرك، السفير البريطاني األسبق في السمطنة، ومعالي 

األعمال الرائدة التي  صاحبةنوشة أنصاري، أو "مبادلة"،  خمدون خميفة المبارك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة
 قامت برحمة إلى الفضاء.

 
أفضل المتخصصين في قطاع الخدمات المالية في  حتى يصبحواويبقى حرصنا عمى تدريب موظفينا في قمة اىتماماتنا 

مكثف "أساسيات مواطنًا عمانيًا ضمن البرنامج ال 02احتفل البنك بتخريج  5302السمطنة. ففي الربع الثالث من عام 
خريجًا جديدًا ببرنامج التدريب اإلداري "قادة  00العمل المصرفي" الذي يستيدف الموظفين المبتدئين، بينما التحق 

يتيح ألفضل المرشحين وأكثرىم تميزًا فرصة لتسريع تطورىم الوظيفي في مجال ، و شيراً  05المستقبل" الذي يستمر لمدة 

http://www.nbo.ae/
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فقد شاركنا في معرض الوظائف وريادة األعمال الخامس لكميات  بدعم جيود التعمين لبنكالعمل المصرفي. والتزامًا من ا
 العموم التطبيقية الذي أقيم تحت رعاية سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاممة لشؤون العمل.

 
 تحية وتقدير

 
دير لعمالئنا المميزين ومساىمينا عمى ثقتيم ودعميم أن أتوجو بخالص الشكر والتق أودبالنيابة عن أعضاء مجمس اإلدارة، 

 المتواصل لمبنك.
 

كما نقدم تقديرنا وامتناننا إلى مراقبي أعمالنا في "البنك المركزي العماني"، و"مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي" 
ر إدارة البنك وفريق الموظفين عمى و"الييئة العامة لسوق المال" لتوجيياتيم ودعميم لنا في تحقيق مساعينا؛ كما نشك

 إخالصيم والتزاميم وتفانييم في العمل.
 

وختامًا نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجاللة السمطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظو اهلل ورعاه، لقيادتو 
 جحة.ورؤيتو المميمة، وتوجيياتو الحكيمة التي تساعدنا عمى مواصمة مسيرة تطورنا النا

 

 

 

 

 محمد بن محفوظ العارضي
 ةدار اإلرئيس مجمس 
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 فح)غ١ش اٌّذلمح(اٌّشد١ٍح اٌّىثا١ٌّضا١ٔح اٌع١ِّٛح 

  5302عثتّثش  03وّا فٟ 

 
 

    
 ِذلمخ

  03/30/5302 33/30/2314 31/12/2314 
 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٟ إ٠ؼبذ األطٛي

     
 288,832 601,506 052,553 3 إٌمذ٠خ ٚاألسطذح ٌذٜ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ

 144,033 216,614 001,545 4 طبفٟ اٌّغزسك ِٓ اٌجٕٛن ٚإ٠ذاػبد أخشٜ فٟ أعٛاق اٌّبي  
 2,316,813 2,250,668 5,202,505 5 طبفٟ اٌمشٚع ٚ اٌغٍف ٚ االٔشطخ اٌز١ٍ٠ّٛخ ٌٍؼّالء

 146,524 141,303 062,043 6 اعزثّبساد ِب١ٌخ
 23,234 22,425 05,041 6 اٌّّزٍىبد ٚاٌّؼذاد 

 436 308 653 12 أطٛي اٌؼش٠جخ اٌّؤخٍخ
 54,352 52,383 64,405 8 األطٛي األخشٜ

  ────── ──────  ──────  
 2,066,304 3,384,081 0,560,300  إجّاٌٟ األطٛي 

  ═══════ ═══════ ═══════ 

     االٌتضاِاخ
     

 132,188 156,343 000,444  اٌّغزسك ٌٍجٕٛن ٚإ٠ذاػبد أخشٜ ِٓ أعٛاق اٌّبي  
 2,166,642 2,621,316 5,006,605 0 ا٠ذاػبد اٌؼّالء ٚ زغبثبد االعزثّبساد غ١ش اٌّم١ذح

 105,223 - 000,600 13 عٕذاد ِزٛعطخ األخً ثؼٍّخ ا١ٌٛسٚ
 60,661 63,833 53,001 11 االٌزضاِبد األخشٜ

 6,351 5,546 2,400 12 ٌؼشائتا
  ────── ────── ────── 

 2,553,065 2,054,633 5,504,340  إجّاٌٟ االٌتضاِاخ
  ────── ────── ────── 
     

 63,633 60,633 65,033 13 لشٚع ثب٠ٛٔخ
  ────── ────── ────── 

     دمٛق اٌّغا١ّ٘ٓ
     

 121,883 121,883 004,310  سأط اٌّبي

 34,465 34,465 04,462  ػالٚح إطذاس أعُٙ

 43,383 30,586 40,053  اإلزز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ
 4,410 4,410 4,400  اإلزز١بؽٟ اٌؼبَ

 41,322 46,036 43,540 14 اإلزز١بؽبد األخشٜ اٌغ١ش لبثٍخ ٌٍزٛص٠غ
 23,623 - -  اٌزٛص٠ؼبد إٌمذ٠خ اٌّمزشزخ 

 12,188 - -  رٛص٠ؼبد أعُٙ ِمزشزٗ
 83,152 133,250 051,656  ألسثبذ اٌّسزدضحا

  ────── ────── ────── 
 361,520 353,548 054,513  إجّاٌٟ دمٛق اٌّغا١ّ٘ٓ

  ────── ────── ────── 
 2,066,304 3,384,081 0,560,300  ٚدمٛق ا ٌّغا١ّ٘ٓ ٚاالِٛاي اٌثا٠ٛٔح ،إجّاٌٟ االٌتضاِاخ، 

  
═══════ ═══════ ═══════ 

     
 

 ثٕبءا ػٍٝ لشاس ِدٍظ اإلداسح.  2315 اوزٛثش 18 اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ اٌّىثفخ اػزّذد ٌإلطذاس فٟ

 

 

 

 

 

 

                      __________________                                                                      __________________  

  اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ                                                                                   سح                         سئ١ظ ِدٍظ اإلدا     

  

 

. خضءاً ِٓ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ اٌّىثفخ 26 إٌٝ 1رشىً اإل٠ؼبزبد اٌزٛػ١س١خ اٌّشفمخ ِٓ   
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 ذلك(ت١اْ اٌذخً اٌّشدٍٟ اٌّىثف )غ١ش اٌّ

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 
                                                                                                                     

  

  اٌثالثح اشٙش إٌّت١ٙح فٟ اشٙش إٌّت١ٙح فٟ تغعحاٌ 

  عثتّثش 03  عثتّثش 03  

  5302 5304 5302 2314 

 أٌف لاير  أٌف لاير أٌف لاير  أٌف لاير  إ٠ؼبذ 

       

 03,003  03,054 86,532 03,510 16 إ٠شاداد اٌفٛائذ

 (0,505) (1,110)  (28,646) (50,056) 16 ِظشٚفبد اٌفٛائذ

 53,515 50,020 58,855 66,042  طافٟ إ٠شاداخ اٌفٛائذ

      

 652  515 1,258 5,104  االعال١ِخ ا٠شاداد ِٓ أٔشطخ اٌز٠ًّٛ ٚاالعزثّبس

 (55) (020)  (186) (406)  ٔبلض :زظخ أطسبة ٚدائغ االعزثّبس اٌّطٍك ِٓ اٌشثر

 630 150 1,361 5,505  طافٟ اٌذخً ِٓ أٔشطح اٌت٠ًّٛ ٚاالعتثّاس اإلعال١ِح

      

طافٟ اٌذخً ِٓ أٔشطح اٌت٠ًّٛ  ٚ طافٟ إ٠شاداخ اٌفٛائذ

 حٚاالعتثّاس اإلعال١ِ
 60,540 50,026 50,514 50,412 

      

 5,053 0,035 24,336 55,001 18 إ٠شاداد اٌزشغ١ً األخشٜ

      

 50,102 00,055 83,032 01,263  إ٠شاداخ اٌتشغ١ً

 

 

 
    

 (5,050) (0,353)  (23,528) (56,310)  رىب١ٌف اٌّٛظف١ٓ

 (4,611) (2,340)  (13,266) (02,302) 10 ِظشٚفبد اٌزشغ١ً األخشٜ

 (113) (144)  (2,223) (5,505)  6 االعزٙالن 

 (00,265) (04,562) (30,328) (40,053)  ِظشٚفاخ اٌتشغ١ً

      

      

 06,551 05,001 44,034 24,053  اٌشتخ ِٓ اٌع١ٍّاخ لثً اٌّخظظاخ ٚاإلعتشداداخ ٚاٌضشائة 

      

 (0,012) (0,510)  (0,553) (00,012) 5 لشٚع اٌؼّالء –ِظبس٠ف خغبئش اإلئزّبْ 

 0,016 5,650 6,238 1,560  اٌّجبٌغ  اٌّغزشدح / اٌّفشج ػٕٙب ِٓ ِخظض خغبئش اإلئزّبْ

 (065) 5 (66) (61)  أخشٜ 

 (061) (0,055) (2,430) (4,110)  طافٟ ِجّٛع ِخظض اٌخغائش  

      

 06,363 01,050 42,405 40,431  األستاح لثً اٌضشائة

      

 (5,326) (5,025) (5,442) (6,010) 12 اٌؼش٠جخ

 04,334 04,010 36,353 40,304  طافٟ ستخ اٌفتشج

      

      ا٠شاداخ شاٍِح اخشٜ

 0,541 (0,335) 2,303 015  طبفٟ زشوخ ل١ٛد اإلعزثّبساد اٌّزٛفشح ٌٍج١غ

 (55) 50 (62) 22  اٌزأث١ش اٌؼش٠جٟ ٌظبفٟ ٔزبئح اإلعزثّبساد اٌّزٛفشح ٌٍج١غ

 0,500 (050) 2,331 0,351  ا٠شاداخ شاٍِح اخشٜ ٌٍفتشج

 02,550 00,003 30,384 44,360  ٌٍفتشج ِجّٛع اال٠شاداخ اٌشاٍِح االخشٜ

      

  اٌؼبئذ اٌغٕٛٞ ٌٍغُٙ

   ٌٍفزشحاٌؼبئذ االعبعٟ ٚاٌّخفغ السثبذ اٌّغب١ّ٘ٓ 

 
3.340 3.336 3.344 3.341 

 

 

    

    

 

خضءاً ِٓ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ اٌّىثفخ. 26 إٌٝ ٠1ؼبزبد اٌزٛػ١س١خ اٌّشفمخ ِٓ رشىً اإل  
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         عثتّثش 03أشٙش إٌّت١ٙح فٟ   تغعحاٌ ت١اْ اٌتذفماخ إٌمذ٠ح اٌّشد١ٍح اٌّىثفح )غ١ش اٌّذلمح(

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 
  

 إ٠ؼبذ
5302  2314 

 لاير ػّبٟٔأٌف   أٌف لاير عّأٟ  
     األٔشطح اٌتشغ١ٍ١ح

 45,402   40,431  اٌضش٠ثح ٌٍفتشج اٌشتخ لثً

     اٌزؼذ٠الد ٌٍجٕٛد اٌزب١ٌخ : 

 5,550  5,505                6 اإلعزٙالن

 1,060  03,620  )طبفٟ( ِخظض خغبئش اإلئزّبْ 

 00  40  ِخظض ِظبس٠ف خغبئش االرّبْ  اٌجٕٛن )طبفٟ(

 24  05  إلعزثّبساد اٌّزٛفشٖ ٌٍج١غا  خإٔخفبع ل١ّ

 (6)  (4)  طبفٟ )أسثبذ( ث١غ ِؼذاد 

 (5,011)  (050)  أسثبذ ث١غ اعثّبساد خغبئش/ 

 (0,311)  (0,545)  إ٠شاداد اإلعزثّبساد  

 46,504  25,054  أسثبذ اٌزشغ١ً لجً اٌزغ١شاد فٟ األطٛي ٚاإلٌزضاِبد اٌزشغ١ٍ١ٗ 

     

 05,052  (55,011)  فٟ اٌّغزسك ِٓ اٌجٕٛن ٚإ٠ذاػبد أخشٜ فٟ أعٛاق اٌّبي  ض/ إٌم اٌض٠بدح

 (032,514)  05,011  /اٌض٠بدح فٟ اٌّغزسك ٌٍجٕٛن ٚإ٠ذاػبد أخشٜ ِٓ أعٛاق اٌّبي  ) )إٌمض

 (005,045)  (550,615)  اٌض٠بدح فٟ اٌمشٚع ٚاٌغٍف١بد إٌٝ اٌؼّالء

 56,360  (03,363)  اٌض٠بدح فٟ األطٛي األخشٜ 

 245,025  505,503  اٌض٠بدح فٟ  ٚدائغ اٌؼّالء

 -  4,055  عٕذاد ِزٛعطخ األخً ثؼٍّخ ا١ٌٛسٚ

 (6,655)  00,016  /اٌض٠بدح فٟ اإلٌزضاِبد األخشٜ) )إٌمض

     

 002,004  64,233  اٌع١ٍّاخ   إٌمذ٠ح اٌّغتخذِح ِٓ

 (2,404)  (1,004)  اٌؼشائت اٌّذفٛػٗ

 003,253  21,066  االٔشطح اٌتشغ١ٍ١ح ٠ح اٌّغتخذِح ِٓطافٟ إٌمذ

     

     األٔشطح اإلعتثّاس٠ح 

 (05,155)  (44,316)  ششاء اعزثّبساد 

 04,465  51,430  اٌّزسظً ِٓ ث١غ اعزثّبساد 

 (4,634)  (00,236) 6 ششاء اٌّّزٍىبد ٚاٌّؼذاد

 20  24  ِٓ اٌّّزٍىبد ٚاٌّؼذاد سزٚفاٌّ

 (00)  50  س٠ًٛ اٌؼٍّخ األخٕج١خ ٌٍّجبٟٔ ٚاٌّؼذاد ٚاٌؼش٠جخر فشٚلبد

 0,051  5,354  اٌفٛائذ اٌّغزٍّخ ِٓ عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ ٚاالعزثّبساد االخشٜ 

 0,303  0,064 18 األسثبذ إ٠شاداد رٛص٠ؼبد

 (2,140)  (54,526)  ِٓ االٔشطح اإلعتثّاس٠ح/ طافٟ إٌمذ٠ح )اٌّغتخذِح فٟ( 

     

     

     األٔشطح اٌت١ٍ٠ّٛح

 (16,623)  (53,153)  رٛص٠ؼبد األسثبذ اٌّذفٛػخ

 -  (0,233)  اٌّزسظً ِٓ اٌمشع اٌثبٔٛٞ

 (16,623)      (55,553)  طافٟ إٌمذ٠ح )اٌّغتخذِح فٟ(  األٔشطح اٌت١ٍ٠ّٛح

     

 555,020  03,503  اٌض٠ادج ِٓ إٌمذ ٚ ِا فٟ دىُ إٌمذ 

 410,002  000,002  فٟ زىُ إٌمذ فٟ ثذا٠خ اٌفزشح إٌمذ ٚ ِب

 161,414  050,452  إٌمذ ٚ ِا فٟ دىُ إٌمذ  فٟ ٔٙا٠ح اٌفتشج

     

     

     اٌّّثٍح فٟ:

 600,306  054,153 3 إٌمذ٠خ ٚاألسطذح ٌذٜ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ

 16,015  (0,502)  طبفٟ اٌٛدائغ ٚاألسطذح ٌذٜ اٌجٕٛن ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ األخشٜ

  050,452  161,414 

     

     
     

 

 خضءاً ِٓ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ اٌّىثفخ. 26 إٌٝ 1رشىً اإل٠ؼبزبد اٌزٛػ١س١خ اٌّشفمخ ِٓ 
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 ث١بْ اٌزغ١شاد فٟ زمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ اٌّشزٍٟ اٌّىثف  
)غ١ش اٌّذلك(    2315عجزّجش  33 ٌٍفزشح إٌّز١ٙخ فٟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ِٛاي اٌثب٠ٛٔخ ػٍٝ أعبط عٕٛٞاأل   رزُ اٌزس٠ٛالد إٌٝ االزز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ ٚإزز١بؽٟ*  
ثفخٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ اٌّىخضءاً ِٓ ا  26إٌٝ  1رشىً اإل٠ؼبزبد اٌزٛػ١س١خ اٌّشفمخ ِٓ 

 

 

 

 سأط

 اٌّاي

عالٚج  ٟادت١اط

 اطذاس االعُٙ

االدت١اطٟ 

 اٌمأٟٛٔ *

االدت١اطٟ غ١ش  االدت١اطٟ اٌعاَ

 *اٌماتً ٌٍتٛص٠ع

اٌتٛص٠عاخ إٌمذ٠ح 

 اٌّمتشدح

اٌتٛص٠عاخ االعُٙ 

 إٌّذح

 اٌّجّٛع األستاح اٌّذتجضج

 س.عأٌف  س.عأٌف  س.عأٌف  س.عأٌف  س.عأٌف  س.عأٌف  س.عأٌف  س.عأٌف  س.عأٌف  

          

٠2314ٕب٠ش   1اٌشط١ذ وّب فٟ          

113,833  

34,465 30,586 4,410 44,035 16,623 11,383         

66,236  
055,354 

 ِدّٛع اإل٠شاداد اٌشبٍِخ خالي اٌفزشح 
 -  

- - - 2,331 - -         

36,353  

30,384 

(16,623) - - - -  -  رٛص٠ؼبد األسثبذ إٌمذ٠خ خالي اٌفزشح   -  -  (06,653)  

         اطذاس اعُٙ

11,383  

- - - - - (11,383)  
 -  

- 

          

2314 ١ٔٛ٠ٛ  1اٌشط١ذ وّب فٟ          

121,883  
04,462 00,256 4,400 46,036 - - 133,250 353,548 

          

2314  ٠ٌٛٛ  1اٌشط١ذ وّب فٟ   121,883 34,465 30,586 4,410 46,036 - - 030,520 353,548 

 13,081 00,502 - - (2,234) - - - - ِدّٛع اإل٠شاداد اٌشبٍِخ خالي اٌفزشح

 - (05,153) - - 12,623 - - - - ِسٛي إلزز١بؽٟ األِٛاي اٌثب٠ٛٔخ

 - 06,033 - - (16,133) - - - - ِسٛي اٌٝ االسثبذ اٌّسزدضٖ

(3,604) - - - - 3,604 - - ِسٛي ٌإلزز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ  - 

ٛص٠ؼبد إٌمذ٠خ اٌّمزشزخِسٛي ٌٍز  - - - - - - 12,188 (05,055) - 

(23,623) - 23,623 - - - - - ِسٛي ٌٍزٛص٠ؼبد أعُٙ ِدب١ٔٗ ِمزشزٗ  - 

5304 د٠غّثش  00اٌشط١ذ وّا فٟ   121,883 34,465 43,383 4,410 41,322 23,623 12,188 83,152 060,250 

          

          

 

          

٠5302ٕا٠ش  0اٌشط١ذ وّا فٟ            121,883 34,465 43,383 4,410 41,322 23,623 12,188 83,152 060,250 

  44,360        55,360 - - 1,326 - - - -    ِدّٛع اإل٠شاداد اٌشبٍِخ خالي اٌفزشح        

(1,533) - - - -   ِسٛي اٌٝ االسثبذ اٌّسزدضٖ          - - 1,533 - 

رٛص٠ؼبد األسثبذ إٌمذ٠خ خالي اٌفزشح          - - - - - (23,623)  - - (53,153)  

إطذاس أعُٙ          12,188 - - - - - (12,188) - - 

5302عثتّثش  03اٌشط١ذ وّا فٟ             004,310 04,462 40,053   4,400  43,540 - - 126,686  054,513  

          



 

0 

 

 )غ١ش اٌّذلمح(  فحدٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىث إ٠ضاداخ

  5302ثتّثش ع 03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح  فٟ 
 

 اٌشىً اٌمأٟٛٔ ٚاألٔشطح اٌشئ١غ١ح     0

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

ٌؼشث١خ اٌّزسذح ٚخّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ. ٠ّبسط اٌجٕه أػّبٌٗ ثزشخ١ض ِٓ اٌجٕه اٌششوبد ٚاألفشاد فٟ عٍطٕخ ػّبْ ٌٚٗ فشٚع ثىً ِٓ دٌٚخ اإلِبساد ا

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

 ، ِغمؾ، عٍطٕخ ػّبْ. 112ثش٠ذٞ 

  

 .)ِٛظف 1,368 -2314د٠غّجش  31ِٛظف ٚ 1,366 –  2314عجزّجش  33 ( 2315عجزّجش  33ِٛظف وّب فٟ   ٠1,463ؼًّ ٌذٜ اٌجٕه  

 

  
 اٌغ١اعاخ اٌّذاعث١ح اٌٙاِح    5

   

فك اٌغ١بعبد اٌّسبعج١خ اٌزٟ ، ٚاٌّزؼٍك ثبٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ. رز34ٌمذ رُ إػذاد اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ اٌّىثفخ ٌٍجٕه ٚفمب ٌٍّؼ١بس اٌّسبعجٟ اٌذٌٟٚ سلُ 

فةاعزخذِذ فٟ إػذاد اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ  ث ك م  . 2314د٠غّجش  31ِغ رٍه اٌزٟ اعزخذِذ فٟ إػذاد اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ  ال

 

فةال رسزٛٞ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ  ث ك م بد اٌّب١ٌخ اٌىبٍِخ اٌزٟ ٠زُ إػذاد٘ب ٚفمب ٌّؼب١٠ش اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد ٚاإلفظبزبد اٌّطٍٛثخ ٌٍج١بٔ ال

ِؤششا ٌٍٕزبئح اٌزٟ ٠ّىٓ رٛلؼٙب   2315عجزّجش  33إٌّز١ٙخ فٟ  شٙشؼشٚسح أْ رىْٛ إٌزبئح اٌّسممخ ٌٍزغؼخ أاٌذ١ٌٚخ. ثبإلػبفخ إٌٝ رٌه، فئٔٗ ١ٌظ ِٓ اٌ

 . 2315د٠غّجش  31ٌٍغٕخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 

فةرُ إػذاد اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ ٌمذ  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 

  إلِبسارٟ اٌذسُ٘ ا               اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح 

  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

 ّٛخٛداد ِب١ٌخ ِذسخخ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ِٓ خالي األسثبذ ٚاٌخغبئش ٚاإلعزثّبساد اٌّزٛفشح ٌٍج١غ.األدٚاد اٌّب١ٌخ اٌّشزمخ ٚاإلعزثّبساد اٌّظٕفخ و
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 )غ١ش اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىثفح

  5302عثتّثش  03 ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 

 إٌمذ٠ح ٚاألسطذج ٌذٜ اٌثٕٛن اٌّشوض٠ح    0

 

 03/30/5302 33/30/2314 31/12/2314 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٟ 

    

 46,834 63,663 63,504 إٌمذ٠خ

 - - 03,666 خض٠ٕخ ٌذٜ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ عٕذاد

 8,333 533,333 - إ٠ذاع ٌذٜ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ شٙبداد

 232,408 86,336 500,063 األسطذح األخشٜ ٌذٜ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ

 ─────── ─────── ─────── 

 288,332 601,306 054,153 إٌمذ ِٚا فٟ دىُ إٌمذ

 533 533 233 سأط اٌّبي ٌذٜ اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼّبٟٔ ٚد٠ؼخ

 ─────── ─────── ────── 
 288,832 601,506 052,553 إٌمذ ٚاالسطذج ٌذٜ اٌثٕٛن اٌّشوض٠ح

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

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

 )طافٟ(اٌّغتذك ِٓ اٌثٕٛن ٚإ٠ذاعاخ أخشٜ فٟ أعٛاق اٌّاي  .4

 03/30/5302 33/30/2314 31/12/2314 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٟ 

    

 24,621 33,306 04,230 ع ٚاٌغٍف١بد ٌٍجٕٛن اٌمشٚ

 61,842 158,122 10,204 إ٠ذاػبد ٌذٜ اٌجٕٛن 

 48,404 20,248 00,433 أسطذٖ رسذ اٌطٍت 

 ─────── ───────  —————  

 145,356 216,666 001,402 اٌّغزسك ِٓ اٌجٕٛن ٚإ٠ذاػبد أخشٜ فٟ أعٛاق اٌّبي  

(124) (152) (010) ٔبلظب: ِخظض خغبئش اٌمشٚع  

 ─────── ───────  —————  

    

 144,033 216,614 001,545 طبفٟ اٌّغزسك ِٓ اٌجٕٛن ٚإ٠ذاػبد أخشٜ فٟ أعٛاق اٌّبي

 ═══════ ═══════ ══════ 
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 )غ١ش اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىثفح

  5302ثتّثش ع 03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 ٌٍعّالء )طافٟ(اٌمشٚع ٚاٌغٍف١اخ   2
 

 03/30/5302 33/30/2314 31/12/2314 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٟ 

    

 1,280,838 1,244,616 0,432,452 لشٚع اٌششوبد

 1,346,162 1,333,216 0,000,554 اٌمشٚع اٌشخظ١خ

 50,681 64,402 11,505 زغبثبد اٌغست ػٍٝ اٌّىشٛف

 ────── ────── ────── 

 2,305,661  2,342,424 5,650,050 إخّبٌٟ اٌمشٚع ٚاٌغٍف١بد

(68,048) (82,646) (56,350) ٔبلظبً: ثذي خغبئش االئزّبْ  

 ────── ────── ────── 

 2,316,813 2,250,668 5,202,505 طبفٟ اٌمشٚع ٚاٌغٍف١بد

 ══════ ══════ ══════ 

 

١ٍِْٛ  28.5 – 2314عجزّجش  33) 2315عجزّجش  ١ٍِ33ْٛ لاير ِغزسك ِٓ أؽشاف راد ػاللخ فٟ    33.6إخّبٌٟ اٌمشٚع ٚاٌغٍف١بد ِجٍغ ٚلذسٖ ٠زؼّٓ

 ١ٍِْٛ لاير(. 13.3 -2314د٠غّجش  31لاير / 

 

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

 

 ِخظض خغائش اٌمشٚع

 شٙشا إٌّت١ٙح 05

00/05/5304 

أشٙش إٌّت١ٙح  0

03/30/5304 

أشٙش إٌّت١ٙح  0

03/30/5302 

 

  أٌف لاير عّأٟ أٌف لاير عّأٟ أٌف لاير عّأٟ

  فٟ ثذا٠خ اٌغٕخ اٌشط١ذ 60,001  61,125 66,652

 خالي اٌغٕخ اٌّخظض 00,012 0,223 12,200

(2,665)  اٌسبخخ إ١ٌٙب/ اٌّغزشدح خالي اٌغٕخ أزفذ (0,304) (0,001) 

(8,306)  خالي اٌغٕخ اٌّشطٛة (2,561) (2,320) 

(02)  اٌّسٛي خالي اٌغٕخ (003) (53) 

─────── ─────── ───────  

 اٌشط١ذ فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ  14,140 63,166 60,106

 ═══════  ═══════  ═══════ 
 

 

 ّٕت١ٙحشٙشا اٌ 05

00/05/5304 

أشٙش إٌّت١ٙح  0

03/30/5304 

أشٙش إٌّز١ٙخ  0

 اٌفٛائذ اٌّجٕثح 03/30/5302

 أٌف لاير عّأٟ أٌف لاير عّأٟ أٌف لاير عّأٟ
 

    

  فٟ ثذا٠خ اٌغٕخ اٌشط١ذ 0,120  53,503 23,803

  اٌّدٕجخ خالي اٌغٕخ 5,010  5,140 3,185

(223)  إ١ٌٙب/ اٌّغزشدح خالي اٌغٕخ اٌسبخخ أزفذ (555) (054) 

(14,300)  خالي اٌغٕخ اٌّشطٛة (554) (03,064) 

(2)  فشٚلبد رس٠ًٛ اٌؼٍّخ األخٕج١خ  (5) (0) 

─────── ─────── ───────  

 اٌشط١ذ فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ  00,045 05,453 0,651

═══════ ═══════  ═══════  

    

 

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

 

   2314عجزّجش  ١ٍِ33ْٛ لاير ػّبٟٔ ) 50.5غ أٚ ف١ٗ ِظٍسخ اٌّزشاوّخ خظظذ ِجٍػٍٝ اٌمشٚع ٚاٌغٍف اٌزٟ ال ِظٍسخ   2315عجزّجش  33اػزجبسا ِٓ 

 .لاير ػّبٟٔ(١ٍِْٛ   58.5- 2314د٠غّجش  31لاير ػّبٟٔ ٚ ١ٍِْٛ    61.5
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 )غ١ش اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىثفح

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 
 اإلعتثّاساخ اٌّتذاٌٚح  - 6

 

 

 اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ اٌؼبدٌخ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ اٌؼبدٌخ اٌم١ّح اٌذفتش٠ح اٌعادٌح 

 03/30/5302 33/30/2314 31/12/2314 
 أٌف س. ع أٌف س. ع أٌف س. ع 

ِسزفع  ثٙب ٌٍّزبخشح -أ  
 

   

    عّاْ –االعتثّاساخ اٌّذسجح 

    

 30,202 26,035 65,210 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 - 141 - األعُٙ اٌؼبد٠ٗ

 65,210 51,316 30,202 

 

 

 

   

 أجٕث١ح -االعتثّاساخ اٌّذسجح 

 

   

 - 236 - بد٠ٗاألعُٙ اٌؼ

 - 236 - 

 30,202 51,000 65,210 ِدّٛع ِسزفع ثٙب ٌٍّزبخشح

 

االعزثّبساد اٌّزبزخ ٌٍج١غ -ة  
 

 عّاْ –االعتثّاساخ اٌّذسجح 

 

   

 403 515 243 لطبع اٌجٕٛن ٚاالعزثّبس

 822 1,165 060 لطبع اٌظٕبػخ

 10,606 10,652 00,054 لطبع اٌخذِبد

 68,052 65,341 40,010 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 11,515 06,663 80,063 

    أجٕث١ح -االعتثّاساخ اٌّذسجح 

 1,603 002 0,005 لطبع اٌجٕٛن ٚاالعزثّبس

 632 - 0,125 لطبع اٌظٕبػٗ

 - -  عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 
2,126 

002 2,402 

    االعتثّاساخ غ١ش اٌّذسجح

 13,133 11,202 5,565 لطبع اٌجٕٛن ٚاالعزثّبس

 3,483 3,483 0,450 لطبع اٌظٕبػخ

 165 165 030 لطبع اٌخذِبد

 05,463 04,023 13,601 

 ِجّٛع االعتثّاساخ اٌّتادح ٌٍث١ع

 

02,455 112,318 136,243 
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 )غ١ش اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىثفح

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 

 
 )٠ت١ع( اإلعتثّاساخ اٌّتذاٌٚح  - 6

 

 

 اعتثّاساخ  ِذسجح فٟ اٌخاسج

   

 - 0,120 - لطبع اٌظٕبػخ

 1,080 - 0,052 لطبع اٌجٕٛن

  - 2,506 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 1,080 0,120 1,550 ِدّٛع االعثّبساد اٌّسزفع ثٙب ززٝ ربس٠خ االعزسمبق

 146,524 040,303 062,043 ِجّٛع االعتثّاساخ 

 

 

 

 

 

 تفاط١ً االعتثّاساخ اٌجٛ٘ش٠ح

 

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

 

 اٌتىٍفح االِتالن  5302عثتّثش  03

 أٌف لاير عّأٟ % 

   

 032,023 64.0 عٕذاخ اٌت١ّٕح اٌذى١ِٛح

 ═════ ══════ 

     5304عثتّثش  03

   

   

 035,516 15.2 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 ════ ═════ 

 

     5304د٠غّثش  00

   

   

 035,544 10.4 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 ════ ═════ 
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 )غ١ش اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىثفح

  5302عثتّثش  03ٌّٕت١ٙح فٟ ٌٍفتشج ا
 

 

 اٌّّتٍىاخ ٚاٌّعذاخ  1

 
أساػٟ ِٚجبٟٔ  

ٍِّٛوخ ٌٍجٕه 

ٚرسغ١ٕبد ػٍٝ أِالن 

 ِغزأخشح

اٌغ١بساد ٚاألثبس 

 ٚاٌّؼذاد

أػّبي سأعّب١ٌخ ل١ذ 

 اٌّدّٛع اٌزٕف١ز

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

     تغ٠ٛح اٌم١ّح اٌذفتش٠ح:

 ٠2315ٕب٠ش  1اٌشط١ذ فٟ 
 50,534 2,544 2,453 00,043 ثؼذ خظُ االعزٙالن اٌّزشاوُ

 00,236 03,250 554 060 إػبفبد

 (23) (46) (4) - اٌّسزٚف

 - (0,051) 500 506 اٌّسٛي

 (50) - - (50) فشٚلبد رس٠ًٛ اٌؼٍّخ األخٕج١خ

 (5,505) - (0,101) (222) االعزٙالن

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 

تعذ خظُ  5302عثتّثش  03اٌشط١ذ فٟ 

 05,041 02,005 2,004 00,550 االعتٙالن اٌّتشاوُ

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 13,125 02,005 50,500 56,022 ثبٌزىٍفخ / اٌزم١١ُ  

 (05,400) - (50,511) (04,204) االعزٙالن اٌّزشاوُ  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 05,041 02,005 2,004 00,550  5302عثتّثش  03طافٟ اٌم١ّح اٌذفتش٠ح فٟ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 55,452 4,206 2,162 05,054 2314عجزّجش  33طبفٟ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ فٟ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 

     

 

 األطٛي األخشٜ     5

 03/30/5302 33/30/2314 31/12/2314 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٟ 

 13,524 15,608 02,210 فٛائذ ِغزسمخ اٌمجغ

 (25اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌّٛخجخ ٌٍّشزمبد اٌّب١ٌخ )إ٠ؼبذ 
05,526 5,666 

0,320 

 31,600 33,636 02,050 (11طبفٟ ِغزسك اٌؼّالء ِمبثً أٚساق اٌمجٛي )إ٠ؼبذ 

 ───── ───── ───── 

 64,405 52,383 54,352 

 ═════ ═════ ═════ 
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 )غ١ش اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىثفح

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 

 

 ٚدائع اٌعّالء   0

 03/30/5302 33/30/2314 31/12/2314 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ عّأٟ أٌف لاير 

    

 824,586 1,203,640 115,003 اٌسغبثبد اٌدبس٠خ

 563,620 555,060 635,055 زغبثبد اٌزٛف١ش

 680,426 864,580 0,350,053 اٌٛدائغ ألخً

 ────── ──────── ──────── 

 5,006,605 5,150,001 2,166,642 

 ══════ ══════ ═══════ 

   

 عٕذاخ ِتٛعطح األجً تعٍّح ا١ٌٛسٚ 03

 

 

عٕٛاد ثؼٍّخ ا١ٌٛسٚ ؽجمب  5ٚاوززت فٟ عٕذاد ِذرٙب ، Sعٕٛاد، الئسخ  ١ٍِ5ْٛ دٚالس أِش٠ىٟ ٌّذح  533ثبطذاس عٕذاد ثّجٍغ  2314ثؼبَ لبَ  اٌجٕه 

١١ٌٚٓ. ٚ ٟ٘ عٕذاد ِذسخخ فٟ ثٛسطخ أ٠شٌٕذا ٚ ٠ٕظّٙب ١ٍِْٛ دٚالس ٚ رٌه ِغ ِغزثّش٠ٓ ال١١ّ١ٍٓ ٚ د 633ٌجشٔبِح عٕذاد ا١ٌٛسٚ ِزٛعطخ األخً راد اٌـ 

 (25اٌمبْٔٛ اإلٔد١ٍضٞ . اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌٍغٕذاد ِثجٛرخ ثؼذ ادخبي ِجٍغ رسٛؽ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ )أٔظش إ٠ؼبذ 

 

 

 

 

 االٌتضاِاخ األخشٜ 00

 03/30/5302 33/30/2314 31/12/2314 

 ٟأٌف لاير ػّبٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٟ 

    

 32,431 02,346 00,003 فٛائذ ِغزسمخ اٌذفغ ٚاخشٜ 

 5,561 2,015 2,644 ( 25اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌغبٌجخ ٌٍّشزمبد )اإل٠ؼبذ

 31,600 03,636 02,050 (8إٌزضاِبد أٚساق اٌمجٛي )اإل٠ؼبذ 

 ────── ─────── ────── 

 53,001 13,503 60,661 

 ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

   اٌضشائة     05

  03/30/5302 33/30/2314 31/12/2314 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٟ 

    ت١اْ اٌذخً 

 6,226 5,442 6,010 اٌغٕخ اٌسب١ٌخ

 ─────── ─────── ─────── 

    

    

    

 تغ٠ٛاخ ِظشٚف اٌضش٠ثح

 اٌجٕه ٍِضَ ثّظشٚفبد ػش٠ج١خ ٌٍذخً زغت إٌغت اٌزب١ٌخ:

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

% ِٓ اٌذخً اٌخبػغ ٌٍؼش٠جخ23دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح:        

(2336% ِٓ اٌذخً اٌخبػغ ٌٍؼش٠جخ )ِٓ عٕخ 23ِظش:                                      
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 )غ١ش اٌّذلمح(  داخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىثفحإ٠ضا

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 
 

  )٠ت١ع(  اٌضشائة     05

 

 

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

 

 

 

 03/30/5302 33/30/2314 31/12/2314 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٟ 

    

 21,404 45,402 40,431 اٌشثر اٌّسبعجٟ                                                      

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    

 6,500 2,300 2,050 اٌؼش٠جخ زغت إٌغجخ اٌّمشسح 

 030 44 60 ِظشٚفبد غ١ش لبثٍخ ٌٍخظُ

 (005) (020) (050) إ٠شاداد ِؼفبح

 654 623 115 أخشٜ 

 ─────── ─────── ─────── 

         6,010 2,445 1,556 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

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

 

ٕغجخ ٌٍؼشائت اٌّخزٍفخ اٌّطجمخ ٟ٘ فٟ ِشازً ِخزٍفخ ِٓ اإلوّبي ٌذٜ اٌغٍطبد اٌؼش٠ج١خ  اٌّؼ١ٕخ. إْ اٌشثٛؽ اٌؼش٠ج١خ ٌؼ١ٍّبد خّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ ثبٌ

 .2313د٠غّجش  31إْ اٌزضاَ اٌجٕه ثشأْ فشػٗ فٟ أثٛ ظجٟ لذ رُ االرفبق ػ١ٍٗ ِغ اٌغٍطبد اٌؼش٠ج١خ ززٝ 

 

 

 03/30/5302 33/30/2314 31/12/2314 

 ٌف لاير ػّبٟٔأ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٟ 

    االٌتضاِاخ اٌضش٠ث١ح 

    اٌغٕخ / اٌفزشح  اٌسب١ٌخ 
    ػش٠جخ  اٌذخً ٚػشائت أخشٜ

 1,556 2,445  6,010 اٌغٕخ / اٌفزشح اٌغبثمخ 
 (0,012) 034 (024) ػش٠جخ  اٌذخً ٚػشائت أخشٜ

 ─────── ─────── ─────── 

 2,400 2,246 6,320 
 ══════ ═══════ ═══════ 

 

 األطٛي ٚإلٌتضاِاخ اٌضش٠ث١ح اٌّؤجٍح اٌّعتشف تٙا

 
   

 03/30/5302 33/30/2314 31/12/2314 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٟ 

    األطٛي ٚاإلٌزضاِبد اٌؼش٠ج١خ اٌّؤخٍخ ِٕغٛثخ ٌٍزبٌٟ:

 483 453 630 ِخظظبد فشٚلبد اٌزٛل١ذ 

 (44) (55) 00 إعزثّبساد ِزٛفشح ٌٍج١غ 

 ────── ─────── ─────── 

 653 308 406 

 ══════ ═══════ ═══════ 

 

 

%(.12-2314%)12اٌؼش٠جخ اٌّؤخٍخ ٠زُ إززغبثٙب ثٛالغ   
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 )غ١ش اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىثفح

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 

 00 إ٠ذاعاخ خاطح ثا٠ٛٔح   
 
 

31/12/2314 33/30/2314 03/30/5302  

  أٌف لاير عّأٟ أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير ػّبٟٔ

    

 فٟ ٠ٕب٠ش 60,633 10,133 10,133

 إ٠ذاػبد ِغزٍّخ خالي اٌغٕخ (0,233) - (06,033)

─────── ─────── ───────  

60,633 60,633 65,033  

═══════ ═══════ ═══════  

    

 اٌغ١ش لاتٍح ٌٍتٛص٠عاخ األخشٜ اإلدت١اط  04

 

إدت١اطٟ اإلعتثّاساخ  
 اٌّتٛفشج ٌٍث١ع 

إدت١اطٟ اٌمشع  إدت١اطٟ إعادج اٌتم١١ُ 
 اٌثأٛٞ 

 اٌّجّٛع    

 أٌف س ع     أٌف س ع أٌف س ع أٌف س ع  

     
     

 40,055 04,063 0,166 5,206 ٠2315ٕب٠ش  1فٟ 
 015 - - 015 ١غ طبفٟ زشوخ ل١ٛد إعزثّبساد ِزٛفشح ٌٍج

اٌزبث١ش اٌؼش٠جٟ فٟ طبفٟ ٔزبئح االعزثّبساد اٌّب١ٌخ اٌّزبزةخ 
 ٌٍج١غ

22 - - 22 

 (0,233) (0,233) - - ِسٛي اٌٝ األسثبذ اٌّسزدضح  
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 43,540 00,463 0,166 0,650  5302عثتّثش  03فٟ 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 46,006 05,043 0,166 4,503 5304عثتّثش  03ٟ ف
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

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

(. اإلزز١بؽٟ ِزٛفش إلػبدح رس٠ٍٛٗ إٌٝ األسثبذ 13اٌخبطخ اٌزٟ رغزسك خالي فزشح اٌخّظ عٕٛاد اٌزب١ٌخ )إ٠ؼبذ  ٠ّثً إزز١بؽٟ اٌمشع اٌثبٔٛٞ رس٠ًٛ عٕٛٞ ِمبثً اإل٠ذاػبد اٌثب٠ٛٔخ (2)

 اٌّسزدضح ػٕذ إعزسمبق اإل٠ذاع اٌخبص.  

 

 

 االٌتضاِاخ االدتّا١ٌح اٌطاسئح  02

 

    

 03/30/5302 33/30/2314 31/12/2314 

 ػّبٟٔ أٌف لاير أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٟ 

    

 451,064 453,683 406,600 ػّبٔبد

 11,305 64,063 034,260 اػزّبداد ِغزٕذ٠خ
 50,601 114,041 065,551 اٌزضاَ غ١ش ِغسٛة ػٍٝ رمذ٠ُ

 ────── ────── ────── 

 130,240 643,684 645,600 

 ══════ ══════ ══════ 

 

١ٍِةةْٛ لاير 3.1  -2314د٠غةةّجش  ١ٍِ31ةةْٛ لاير ػّةةبٟٔ/ 3.1  -  2314عةةجزّجش  33ْٛ لاير ػّةةبٟٔ )١ٍِةة 3.1 رشةةًّ االٌزضاِةةبد االززّب١ٌةةخ اٌطبسئةةخ ِجٍةةغ

 ػّبٟٔ( رزؼٍك ثمشٚع ِزؼثشح. 
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 )غ١ش اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىثفح

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 إ٠شاداخ اٌفٛائذ    06

 

عجزّجش  33)  2315عجزّجش  33أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ  زغؼخاٌٌفزشح %  4.58رسغت ٌٙب فٛائذ لذ اوزغجذ فبئذح ثّؼذي إخّبٌٟ ثٍغ إْ األطٛي اٌزٟ 

 %(. 4.23 -2314د٠غّجش  31 - % 4.15–2314

 

 ِظشٚفاخ اٌفٛائذ    01

 

 2314د٠غّجش  31 -% 1.33 –2314عجزّجش  33)% 1.18  - 2315عجزّجش  33أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ  ٌزغؼخاثٍغ ِزٛعؾ إخّبٌٟ رىٍفخ اٌز٠ًّٛ ٌفزشح 

–1.20  % .)  

 

 

 إ٠شاداخ اٌتشغ١ً األخشٜ     05

 فٟأشٙش إٌّت١ٙح  0 

03/30/5302 

 فٟأشٙش إٌّز١ٙخ  0

33/30/2314 

 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٟ 

   

  5,020               0,053 طبفٟ أسثبذ ِٓ ػ١ٍّبد طشف اٌؼٍّخ األخٕج١خ

  03,051             00,300 اٌشعَٛ ٚاٌؼّٛالد

  5,011               050 طبفٟ أسثبذ ث١غ إعزثّبساد ِزبزخ ٌٍج١غ

  0,051               5,354 اإل٠شاداد ِٓ عٕذاد ٚأخشٜ 

  0,303               0,064 إ٠شاداد رٛص٠ؼبد األسثبذ  

  4,061               6,401 سعَٛ اٌخذِبد  

  400                  0,425 إ٠شاداد ِزٕٛػخ  

 ────── ────── 

 55,001 24,336 

 ══════ ══════ 

 ِظشٚفاخ اٌتشغ١ً األخشٜ      00

 فٟأشٙش إٌّت١ٙح  0 

03/30/5302 

 فٟأشٙش إٌّز١ٙخ  0

33/30/2314 
 أٌف لاير ػّبٟٔ أٌف لاير عّأٟ 
   

 4,353 4,461 ِظشٚفبد اٌزأع١ظ
 0,226 03,245 ظشٚفبد اٌزشغ١ً ٚاٌّظشٚفبد اإلداس٠خِ
 ────── ────── 
 02,302 00,511 
 ══════ ══════ 



 

10 

 

 )غ١ش اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىثفح

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 

 

 االطٛي ٚاالٌتضاِاخ ت١ٓ  فجٛجاٌ     53

 

 -ٚػٍٝ إٌسٛ اٌزبٌٟ : BM055زضاِبد ثٕبء ػٍٝ رؼ١ُّ اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼّبٟٔ سلُ الطٛي ٚاالٌزااٌفدٛح ث١ٓ ٠زُ اػذاد 

 

  5302عثتّثش  03

 

 عذَ اٌتطاتك االعُٙ ٚاٌظٕاد٠ك ٚاالٌتضاِاخ اٌثا٠ٛٔح االطٛي االعتذماق 

 اٌف لاير اٌف لاير اٌف لاير 

    

 000,065 550,462 0,305,551 شٙٛس  0 – 3

 (400,555) 156,240 500,000 ٙشاش 05 – 0

 (003,603) 536,550 606,000 عٕٛاخ 2 – 0

 405,223 546,015 0,005,155 عٕٛاخ  2اوثش ِٓ 

 - 0,560,300 0,560,300 اٌّجّٛع

    

 

 5304عثتّثش  03

 

 

 

 عذَ اٌتطاتك االعُٙ ٚاٌظٕاد٠ك ٚاالٌتضاِاخ اٌثا٠ٛٔح االطٛي االعتذماق 

 اٌف لاير اٌف لاير اٌف لاير 

    

 286,135 1,143,064 1,426,360 شٙٛس  0 – 3

 (484,624) 646,005 263,361 اشٙش 05 – 0

 (86,331) 566,843 403,830 عٕٛاخ 2 – 0

 284,553 010,182 1,233,632 عٕٛاخ  2اوثش ِٓ 

 - 3,384,081 3,384,081 اٌّجّٛع

    

 

 

 

 5304د٠غّثش  00

 

 عذَ اٌتطاتك ٚاٌظٕاد٠ك ٚاالٌتضاِاخ اٌثا٠ٛٔح االعُٙ االطٛي االعتذماق 

 اٌف لاير اٌف لاير اٌف لاير 

    

 126,564 666,323 804,886 شٙٛس  0 – 3

 (416,326) 628,865 311,848 اشٙش 05 – 0

 (141,383) 688,232 546,810 عٕٛاخ 2 – 0

 433,846 601,604 1,222,543 عٕٛاخ  2اوثش ِٓ 

 - 2,066,304 2,066,304 اٌّجّٛع

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 )غ١ش اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىثفح

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 

 طشاف راخ اٌعاللح ألاٌّعاِالخ ِع ا 50

 

 ِعاِالخ أخشٜ ِع أطشاف راخ عاللح 

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

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

 
 03/30/5302 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
33/30/2314  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 اٌّدّٛع  أخشٜ ِغبُ٘ سئ١غٟ اٌّجّٛع  أخشٜ  سئ١غِٟغاُ٘  
 أٌف س.ع أٌف س.ع أٌف س.ع  أٌف س.ع  أٌف س.ع  أٌف س.ع 
       

 55,236 55,236 - 00,602 00,602 - اٌمشٚع ٚاٌغٍف١بد
 065,000 55,202 000,154 035,400 05,505 54,510 ٚدائغ اٌؼّالء

 05,125 05,132 20 52,201 02,513 0,661 اٌّغزسك ِٓ اٌجٕٛن
 605 - 605 15 - 15 اٌّغزسك ٌٍجٕٛن

 53,330 2,233 04,230 05,233 4,333 04,233 إ٠ذاػبد خبطخ ثب٠ٛٔخ 
خطبثبد ِغزٕذ٠خ، ػّبٔبد 

 0,406 0,036 003 0,046 5,555 005 ٚأٚساق لجٛي 
رغ١ٙالد إئزّب١ٔخ ِزدذدح 

 11,333 - 11,333 11,333 - 11,333 زغت اٌطٍت 
بد ػذ اٌّخبؽش ػّبٔ

 550 - 550 233 - 233 ِغزٍّخ 
 5,053 - 5,053 0,003 - 0,003 اعزثّبساد

 

 
 

 ث١بْ اٌذخً اٌّجبٌغ اٌزب١ٌخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼبِالد ِغ األؽشاف راد اٌؼاللخ:٠زؼّٓ 

 
 03/30/5302 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

33/30/2314  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 اٌّدّٛع  أخشٜ ِغبُ٘ سئ١غٟ اٌّجّٛع  أخشٜ  ِغاُ٘ سئ١غٟ 
 أٌف س.ع أٌف س.ع أٌف س.ع  أٌف س.ع  أٌف س.ع  أٌف س.ع 
       

 530 101 4 131 656 50 إ٠شاداد اٌفٛائذ
 06 06 - 44 44 - إ٠شاداد اٌؼٌّٛخ 

       
 4,564 235 0,165 5,504 565 5,605 ِظشٚفبد اٌفٛائذ 

 656 656 - 053 053 - خشٜ ِظشٚفبد أ
 

 

 

 رفبط١ً ِضا٠ب اإلداسح اٌؼ١ٍب ٟ٘ وبٌزبٌٟ:

 
     

 

 03/30/5302 سٚارت ِٚضا٠ب لظ١شح األخً أخشٜ

  أٌف لاير عّأٟ

 33/30/2314 

 أٌف لاير ػّبٟٔ

 

     

  1,634  0,551 ثبثزٗ -

  853  0,500 غ١ش ثبثزٗ  -

 0,605  2,584  
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 )غ١ش اٌّذلمح(  أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىثفحإ٠ضاداخ دٛي اٌث١

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 اٌّغاّْ٘ٛ    55

 

% أٚ أوثش ِٓ أعُٙ اٌجٕه، عٛاء ثأعّبئُٙ، أٚ ػٓ ؽش٠ك زغبثبد ِٓ ٠ٕٛة 13لبئّخ ثّغبّٟ٘ اٌجٕه اٌز٠ٓ ٠ٍّىْٛ ٔغجخ  2315عجزّجش  33ززٝ ربس٠خ 

 :وّب ٠ٍٟ  ٛٔٙبػُٕٙ، ٚػذد األعُٙ اٌزٟ ٠ٍّى

 

ػذد االعُٙ  

 ٔغجخ اٌزٍّه % )أٌف(

 04.03 461,036 اٌجٕه اٌزدبسٞ اٌمطشٞ

 04.14 001,615 ِدّٛػخ ع١ًٙ ثٙٛاْ اٌمبثؼخ ػ.َ.َ.

 00.41 020,160 طٕذٚق رمبػذ اٌخذِٗ اٌّذ١ٔٗ

 

 .ربس٠خ اٌزمش٠ش زز٠ٝزُ اززغبة ٔغجخ اٌّغبّ٘خ ػٍٝ أعبط إخّبٌٟ أعُٙ اٌجٕه 

 

 ذ١ًٍ اٌمطاعٟاٌت   50
 ألغشاع اإلداسح ٠ٕظُ اٌجٕه اٌٝ أسثغ ألغبَ رجؼب ٌٛزذاد اٌؼًّ ػٍٝ إٌسٛ اٌزبٌٟ:

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

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

 االخٕج١خ .

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

 خبؽش اٌغٛق .خ ثزمذ٠ُ ِدّٛػخ وبٍِخ ِٓ ِٕزدبد ٚخذِبد اٌخض٠ٕخ ثّب ف١ٙب اعٛاق اٌّبي ٚاٌؼّالد االخٕج١خ ٌٍؼّالئٙب ثبالػبفخ اٌٝ اداسح اٌغ١ٌٛخ ٠ِٚمَٛ لغُ اٌخضأ -

 ٠مَٛ لغُ اٌخذِبد اٌّظشف١خ اٌذ١ٌٚخ خذِبد ِثً اطذاس ػّبْ اٌّخبؽش ٚ اٌّشبسوخ ٚاٌمشٚع اٌخ ......-

 

 تثع()٠ اٌتذ١ًٍ اٌمطاعٟ   50
 

زُ رم١١ُ أداء اٌمطبع ػٍٝ أعبط اٌشثر رمَٛ االداسح ثسغبة ٔزبئح اٌزشغ١ً ٌٍمطبػبد اٌزٟ رؼًّ ثشىً ِٕفظً ِٓ اخً ارخبر اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثزخظ١ض اٌّٛاسد ٚرم١١ُ االداء. ٠

فٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ. اٌزىب١ٌف اٌزٟ رزىجذ٘ب اٌّٙبَ اٌّشوض٠خ ٠زُ إداسرٙب ػٍٝ  أٚ اٌخغبسح اٌزشغ١ٍ١خ اٌزٟ فٟ ثؼغ إٌٛازٟ رمبط ثطش٠مخ ِخزٍفخ ػٓ اٌشثر أٚ اٌخغبسح اٌزشغ١ٍ١خ

 أعبط ِدّٛػخ ٚال رخظض ٌمطبػبد اٌزشغ١ً.

 

 -اٌتذ١ًٍ اٌمطاعٟ دغة اٌتاٌٟ :
 

االشٙشإٌّت١ٙح 0

03/30/5302 

 

لغُ تجاسج اٌتجضئح 

 اٌّظشف١ح 

لغُ اٌخذِاخ 

 اٌّظشف١ح ٌٍششواخ

لغُ اٌخضأح  لغُ االعتثّاس

ٚاٌخذِاخ اٌّظشف١ح 

 اٌذ١ٌٚح

 اٌّجّٛع  إٌافزٖ االعال١ِٗ اٌّشوض اٌشئ١غٟ

        

 اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ 

        

 01,263 5,442 00,450 0,530 0,026 01,135 43,061 ا٠شاداخ اٌتشغ١ً
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

طافٟ االستاح 

 )اٌخغاسج(
55,130 03,556 0,420 0,561 (02,530) 205 40,304 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 0,560,300 033,254 264,000 41,523 20,003 0,401,350 0,325,350 ِجّٛع االطٛي

 

 

 

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

االشٙشإٌّز١ٙخ 0 

33/30/2314 
لغُ تجاسج 

اٌتجضئح 

 اٌّظشف١ح 

لغُ اٌخذِاخ 

اٌّظشف١ح 

 ٌٍششواخ

لغُ اٌخضأح  لغُ االعتثّاس

ٚاٌخذِاخ 

اٌّظشف١ح 

 اٌذ١ٌٚح

إٌافزٖ  اٌّشوض اٌشئ١غٟ

 االعال١ِٗ

 اٌّجّٛع 

        
ٌف لاير عّأٟا   اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ 
        

 50,005 0,056 0,400 5,050 4,300 04,350 43,045 ا٠شاداد اٌزشغ١ً
        
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

طبفٟ االسثبذ 

 )اٌخغبسح(
54,015 50,041 0,220 5,402 (55,356) (504) 01,320 

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

 0,054,050 20,641 060,242 50,344 05,500 0,525,435 050,254 ِدّٛع االطٛي

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
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 )غ١ش اٌّذلمح(  ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىثفحإ

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 )٠تثع( اٌتذ١ًٍ اٌمطاعٟ   50
 

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

1) 
2 ) 

3) 

 ْ           عٍطٕخ ػّب 
 دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح       

 خّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ   

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

 
  :اٌّؼٍِٛبد اٌمطبػ١خ وّب ٠ٍٟ

 
  5302عثتّثش  03ٌٍغٕح إٌّت١ٙح فٟ 

دٌٚح اإلِاساخ اٌعشت١ح  عٍطٕح عّاْ  

 اٌّتذذج 

 اٌّجّٛع  جّٙٛس٠ح ِظش اٌعشت١ح 

 أٌف س.ع    أٌف س.ع    أٌف س.ع    أٌف س.ع    

     إ٠شاداخ اٌمطاع

إ٠ةةةةشاداد ِةةةةٓ أشةةةةطخ اٌز٠ّٛةةةةً ٚ   –:إ٠ةةةةشاداد اٌفٛائةةةةذ

 األعزثّبس االعالِٟ

51,003 4,055 51 05,052 

 500 43 04 501 وض اٌشئ١غٟ ٚفشٚع اٌجٕه  ث١ٓ اٌّش –إ٠شاداد اٌفٛائذ 

 55,001 460 0,035 52,043 )أؽشاف خبسخ١خ( –إ٠شاداد اٌزشغ١ً 

 535 - - 535 ث١ٓ اٌّشوض اٌشئ١غٟ ٚفشٚع اٌجٕه –إ٠شاداد اٌزشغ١ً 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 050,102 206 6,003 004,560 اٌّدّٛع

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

     ِظشٚفاخ اٌمطاع

     

اٌؼبئذ الطسبة زغةبثبد االعةزثّبس  –:ِظشٚفبد اٌفٛائذ

 غ١ش اٌّم١ذح

 

55,536 554 25 50,145 

 

 500 - 526 02 ث١ٓ اٌّشوض اٌشئ١غٟ ٚ فشٚع اٌجٕه  –ِظشٚفبد اٌفٛائذ 

 40,053 555 5,455 43,616 )أؽشاف خبسخ١خ( –ِظشٚفبد  أخشٜ ٌٍزشغ١ً 

ثةةة١ٓ اٌّشوةةةض اٌشئ١غةةةٟ  –ٌزشةةةغ١ً  أخةةةشٜ ِظةةةشٚفبد ا

 فشٚع اٌٚ
50 010 - 535 

 00,012 0 0,060 03,600 لشع ػ١ًّ -ِظشٚف خغبئش اإلئزّبْ

 (1,560) (630) (421) (6,530) اٌّجبٌغ اٌّغزشدٖ  

 - - 61 لشع اٌجٕه -ِظشٚف خغبئش اإلئزّبْ
61 

 6,010 5 425 2,031 ػش٠جخ

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 15,160 (563) 2,301 10,054 اٌّدّٛع

 ─────── ─────── ─────── ─────── سثر اٌمطبع ٌٍغٕخ 

 43,042 0,500 526 40,304 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ اٌّعٍِٛاخ األخشٜ

     

 0,560,300 50,564 550,004 5,021,502 أطٛي اٌمطبع 
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 )غ١ش اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىثفح

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 )٠تثع( اٌتذ١ًٍ اٌمطاعٟ   50
 

 

 
 5304 عثتّثش  03ٌٍغٕح إٌّت١ٙح فٟ 

دٌٚح اإلِاساخ اٌعشت١ح  عٍطٕح عّاْ  

 اٌّتذذج 

 اٌّجّٛع  جّٙٛس٠ح ِظش اٌعشت١ح 

 أٌف س.ع    أٌف س.ع    أٌف س.ع    أٌف س.ع    

     إ٠شاداخ اٌمطاع

إ٠ةةةةشاداد ِةةةةٓ أشةةةةطخ اٌز٠ّٛةةةةةً ٚ  –إ٠ةةةةشاداد اٌفٛائةةةةذ 

 األعزثّبس االعالِٟ
56,301 5,630 63 55,163 

 500 064 50 46 ث١ٓ اٌّشوض اٌشئ١غٟ ٚفشٚع اٌجٕه   –إ٠شاداد اٌفٛائذ 

 54,336 51 0,021 55,265 )أؽشاف خبسخ١خ( –إ٠شاداد اٌزشغ١ً 

 032 - - 032 ث١ٓ اٌّشوض اٌشئ١غٟ ٚفشٚع اٌجٕه –إ٠شاداد اٌزشغ١ً 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 000,035 000 0,050 035,503 اٌّدّٛع

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

     ِظشٚفاخ اٌمطاع

     

اٌؼبئةةةةةذ الطةةةةةسبة زغةةةةةبثبد  إ –ِظةةةةةشٚفبد اٌفٛائةةةةةذ 

  ١ذحاالعزثّبس غ١ش اٌّم
55,553 200 02 55,504 

 500 054 64 44 ث١ٓ اٌّشوض اٌشئ١غٟ ٚفشٚع اٌجٕه  –ِظشٚفبد اٌفٛائذ 

 00,355 405 0,566 06,664 )أؽشاف خبسخ١خ( –ِظشٚفبد  أخشٜ ٌٍزشغ١ً 

ثةةة١ٓ اٌّشوةةةض اٌشئ١غةةةٟ  –ِظةةةشٚفبد اٌزشةةةغ١ً  أخةةةشٜ 

 اٌجٕهٚفشٚع 
- 00 6 032 

 0,223 0 031 0,545 لشٚع ػّالء -خغبئش اإلئزّبْ

 (1,535) (25) (263) (6,203) ِجبٌغ ِغزشدح  

 61 - - 61 اخشٜ خغبئش

 2,445 02 001 2,303 ػش٠جخ

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 16,340 653 5,605 15,101 اٌّدّٛع

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 01,320 (060) 0,040 06,310 سثر اٌمطبع ٌٍغٕخ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     اٌّعٍِٛاخ األخشٜ

 0,054,050 53,043 052,150 0,505,525 أطٛي اٌمطبع 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )غ١ش اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّشد١ٍح اٌّىثفح

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 -:اٌّا١ٌحاٌم١ّح اٌعادٌح ٌألدٚاخ  54

 
اٌغ١ش ِذسخخ رم١١ُ ثٕبًء ػٍٝ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌألدٚاد اٌّب١ٌخ اٌزٟ رغزخذَ ٌٍزذاٚي فٟ االعٛاق اٌفؼبٌخ ِج١ٕخ ػٍٝ رغؼ١شح اٌغٛق اٚ رغؼ١شح اٌٛو١ً. األعُٙ االخشٜ 

 ّغزثّش اٌّب١ٌخ ٚ اعؼبس اٌزذاٚي اٌسب١ٌخ. اٌّؼٍِٛبد اٌّٛفشح ِٓ لِجًّ ِذساء طٕبد٠ك األعزثّبس ٚ ِؼٍِٛبد اٌ
 

 اٌم١ّح اٌعادٌح ٌألدٚاخ اٌّا١ٌح

 ٠غزخذَ اٌجٕه اٌزغٍغً اٌٙشِٟ اٌزبٌٟ ٌزسذ٠ذ اإلفظبذ ػٓ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌألدٚاد اٌّب١ٌخ ػٓ ؽش٠ك أعٍٛة اٌزم١١ُ:

 

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

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

ٍٕخ ٌألدٚاد ِّبثٍخ أٚ ِشبثٙخ فٟ ٚرشًّ ٘زٖ اٌفئخ أدٚاد ِم١ّخ ثبعزخذاَ: أعؼبس اٌغٛق اٌّذسخخ فٟ أعٛاق ٔشطخ ألدٚاد ِّبثٍخ؛ األعؼبس اٌّؼ.األعؼبس(

 ١بٔبد اٌغٛق. األعٛاق اٌزٟ رؼزجش ألً ِٓ ٔشطخ؛ أٚ أعب١ٌت اٌزم١١ُ األخشٜ اٌزٟ خ١ّغ اٌّذخالد اٌٙبِخ ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش ٠ّىٓ ِالزظزٙب ِٓ ث

 ١غ اٌظىٛن اٌزٟ رزؼّٓ رم١ٕخ رم١١ُ اٌّذخالد ال رغزٕذ إٌٝ اٌّذخالد اٌزٟ ٟ٘ غ١ش لبثٍخ ٌٍشطذ. ٚرشًّ ٘زٖ اٌفئخ خّ: اٌزم١ٕبد اٌزٟ رغزخذَ  3اٌّغزٜٛ 

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

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

 

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

 

 

 اٌّجّٛع 5اٌّغتٜٛ  0اٌّغتٜٛ  

 أٌف س ع أٌف س ع أٌف س ع  5302عثتّثش  03
    

    اٌّٛجٛداخ اٌّا١ٌح
    

    ٍث١عإعتثّاساخ ِتٛفشج ٌ
 65,210 - 65,210 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 - - - أعُٙ ِذسخخ

 65,210 - 65,210 اٌّجّٛع

 

 إعتثّاساخ ِتادٗ ٌٍث١ع:

   

 40,010 - 40,010 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ
 00,640 - 00,640 أعُٙ ِذسخخ 

 05,463 05,463 - أعُٙ غ١ش ِذسخخ أخشٜ

 02,455 05,463 50,355 اٌّجّٛع

    
 025,320 05,463 042,200  5302عثتّثش  03 ِجّٛع اٌّٛجٛداخ اٌّا١ٌح 

 ──────
─ 

──────
─ 

─────
─ 

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

 

 

 اٌّجّٛع 5اٌّغتٜٛ  0اٌّغتٜٛ  .

 أٌف س ع أٌف س ع أٌف س ع 5304عثتّثش  03
    

    اٌّٛجٛداخ اٌّا١ٌح
    

 26,035   26,035            عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ
  368               -  368                 إعتثّاساخ ِتٛفشج ٌٍث١ع

 51,000 - 51,000 اٌّجّٛع
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 )غ١ش اٌّذلمح(  د١ٍح اٌّىثفحإ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّش

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 -:٠تثع( (   اٌم١ّح اٌعادٌح ٌألدٚاخ اٌّا١ٌح 54

 

 

 
 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

65,341 
                   

-    
65,341 

 أعُٙ ِذسخخ 
21,626 

                   

-    
21,626 

 14,053 14,053    -                    أعُٙ غ١ش ِذسخخ أخشٜ

 005,305 14,053 01,365 اٌّجّٛع

 000,000 14,053 054,050 5304عثتّثش  03 ِجّٛع اٌّٛجٛداخ اٌّا١ٌح 
 

 

 

 

 
 اٌّجّٛع 5اٌّغتٜٛ  0اٌّغتٜٛ  

 أٌف س ع أٌف س ع أٌف س ع 5304د٠غّثش  00
    

    اٌّٛجٛداخ اٌّا١ٌح
    

    إعتثّاساخ ِتٛفشج ٌٍث١ع
 30,202 - 00,505 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 30,202 - 00,505 اٌّجّٛع
 

 
   

    إعتثّاساخ ِتادٗ ٌٍث١ع:
 68,052 - 65,025 عٕذاد اٌز١ّٕخ اٌسى١ِٛخ

 23,533 - 50,233 أعُٙ ِذسخخ
 أعُٙ غ١ش ِذسخخ أخشٜ

- 13,601 13,601 

 136,243 13,601 05,425 اٌّجّٛع

 145,535 13,601 000,144 ١ٌحِجّٛع اٌّٛجٛداخ اٌّا
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      إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّىثفح )غ١ش اٌّذلمح(

  5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ     
 

 
 اٌّشتماخ اٌّا١ٌح   52
2315عجزّجش 33  اٌم١ّـــح االعتثــاس٠ح ٚفمــا ٌشــشٚط االعتذمــــك    

أشٙش 0خالي  إجّاٌٟ اٌم١ّح االعتثاس٠ح دٌح اٌغاٌثحاٌم١ّح اٌعا اٌم١ّح اٌعادٌح اٌّٛجثح  شٙش 05أشٙش إٌٝ  0ِٓ    أوثشِٓ عٕح 

     ) 00إ٠ضاح(  5)إ٠ضاح( 
 أٌف لاير عّأٟ أٌف لاير عّأٟ أٌف لاير عّأٟ أٌف لاير عّأٟ أٌف لاير عّأٟ أٌف لاير عّأٟ اٌّشزمبد اٌّب١ٌخ

  005,233 -    -                  005,233 - 1,000 رسٛؽ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ

  034,544 00,600  5,052  005,663 (2,303) 2,303 ػمٛد ِمب٠ؼبد أعؼبس اٌفبئذح

    -                      40,501  033,606  045,420 (533) 034 ػمٛد ششاء ػّالد أخٕج١خ آخٍخ

    -                 40,425  00,333  045,425 (002) 005 ػمٛد ث١غ ػّالد أخٕج١خ آخٍخ

 - 504 0,016     0,203    (500) 500 خ١بساد اٌؼٍّخ

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

  501,044      01,014  532,001   200,622 (2,644) 05,526 اٌّدّٛع

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

       

 
 ـــخ االػزجــبس٠خ ٚفمــب ٌشــشٚؽ االعزسمــــكاٌم١ّ    2314عجزّجش  33

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

 ( 8إ٠ؼبذ  )  ( 11إ٠ؼبذ )     

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

 000,020  00,603 5,052 054,066 (4,200)         4,200 ػمٛد ِمب٠ؼبد أعؼبس اٌفبئذح

    -                 055,532 50,460 505,566 (256)              04 ػمٛد ششاء ػّالد أخٕج١خ آخٍخ

    -                 055,022 50,000 505,566 (000)              0,040 ػمٛد ث١غ ػّالد أخٕج١خ آخٍخ

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

 000,020 016,523 60,401 140,405 (2,015) 2,616 اٌّدّٛع

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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ّذلمح(إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّىثفح )غ١ش اٌ   

   
5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ    

 
 )٠تثع(اٌّشتماخ اٌّا١ٌح      52
5304 د٠غّثش 00       اٌم١ّـــخ االػزجــبس٠خ ٚفمــب ٌشــشٚؽ االعزسمــــك    

 اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌّٛخجخ 

( 8إ٠ؼبذ  ) 

 اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌغبٌجخ

( 11إ٠ؼبذ  ) 

شأشٙ 3خالي  إخّبٌٟ اٌم١ّخ االػزجبس٠خ شٙش 12أشٙش إٌٝ  3ِٓ    أوثشِٓ عٕخ  

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

 

 102,533 - - 102,533 - 2,623 رسٛؽ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ

(5,252) 5,252 ػمٛد ِمب٠ؼبد أعؼبس اٌفبئذح  133,862 2,125 11,603 116,356 

(164) 6 ػمٛد ششاء ػّالد أخٕج١خ آخٍخ  220,053 86,863 143,303 - 

(145) 1,346 ػمٛد ث١غ ػّالد أخٕج١خ آخٍخ  220,053 86,618 143,235 - 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 0,320 (5,561)  683,268 165,633 208,318 330,556 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّىثفح )غ١ش اٌّذلمح(
   

5302عثتّثش  03ٌٍفتشج إٌّت١ٙح فٟ    
 

 ٔغثح تغط١ح اٌغ١ٌٛٗ    56

 
 

 

 ِتٛعظ اٌشتع   

إجّاٌٟ اٌم١ّح غ١ش   

 حّشجذاٌ

 إجّاٌٟ اٌم١ّح اٌّشجذح 

ٟٔأٌف لاير عّا أٌف لاير عّأٟ    

   اٌّٛجٛداخ اٌغائٍح عا١ٌح اٌجٛدج 

 460,260  (HQLAِدّٛع األطٛي اٌغبئٍخ ػب١ٌخ اٌدٛدح  ) 1

   اٌتذفماخ إٌمذ٠ح اٌخاسجح  

  41,163  614,331 اٌٛدائغ ٚدائغ اٌزدضئخ ِٓ ػّالء ِٓ اٌششوبد اٌظغ١شح، ِٕٚٙب 2

  33,263  635,438 ٚدائغ ِغزمشح 3

ااٌٛدائغ األلً اعزمشاس 4  138,023  13,802  

 332,544  866,632 اٌز٠ًّٛ غ١ش اٌّؼّٛٔخ ٌٍششوبد ِٕٙب: 5

6 

اٌٛدائغ اٌزشغ١ٍ١خ )خ١ّغ األؽشاف اٌّمبثٍخ( ٚاٌٛدائغ فٟ 

  332,544  866,632 شجىبد اٌجٕٛن اٌزؼب١ٔٚخ

 - - اٌٛدائغ اٌغ١ش رشغ١ٍ١خ )خ١ّغ األؽشاف اٌّمبثٍخ( 6

 - - اٌذ٠ْٛ غ١ش اٌّؼّٛٔخ 8

ٌز٠ًّٛ اٌّؼّْٛ ٌٍششوبدا 0    - 

  3,148  31,482 ِزطٍجبد إػبف١خ، ِٕٙب : 13

11 

اٌزذفمبد اٌخبسخخ اٌّزؼٍمخ اٌزؼشع اٌّشزمخ ِٚزطٍجبد 

 - - اٌؼّبٔبد األخشٜ

12 

اٌزذفمبد اٌخبسخخ اٌّزؼٍمخ فمذاْ اٌز٠ًّٛ ػٍٝ ِٕزدبد 

 - - اٌز٠ًّٛ

  3,148  31,482 االئزّبْ ٚاٌغ١ٌٛخ 13

ِبد اٌز٠ًّٛ اٌزؼبلذ٠خ األخشٜاٌزضا 14  - - 

  20,853  554,463 اٌزضاِبد اٌز٠ًّٛ اٌطبسئخ األخشٜ 15

  436,635   اخّبٌٟ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ 16

   اٌتذفماخ إٌمذ٠ح  

 - - اإللشاع اٌّؼّْٛ )ِثً ارفبل١بد إػبدح اٌششاء اٌؼىغٟ( 16

  244,632  385,514 اٌزذفمبد ِٓ اٌزؼشع االػطالع ػٍٝ ٔسٛ وبًِ 18

  10,488  10,488 رذفمبد ٔمذ٠خ أخشٜ 10

  264,123  435,331 اٌتذفماخ إٌمذ٠ح اإلجّا١ٌح 23

      

21 HQLA اٌّجّٛع      460,260  

  142,586  ِجّٛع طافٟ اٌتذفماخ إٌمذ٠ح اٌخاسجح 22

  320.11  ٔغثح تغط١ح اٌغ١ٌٛح )٪( 23

 


