
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش.و.ب تُك انثحريٍ انىطُي  
 

انًرحهيح انًخرصرج انًانيح انًؼهىياخ  

1326 سثرًثر 03   

 

 

 

 

 

 

 
 

  962 السجل التجاري :
 )مرخص من قبل مصرف البحرٌن المركزي كمصرف قطاع تجزئة(

 

 :أعضاء مجلس االدارة
 رئٌس مجلس االدارة فاروق ٌوسف خلٌل المؤٌد

 ب رئٌس مجلس االدارة نائ د. عصام عبدهللا فخرو

 نائب رئٌس مجلس االدارة  عبدهللا ٌوسف أكبر علً رضا

 عضو  علً حسٌن ٌتٌم

 عضو  خالد ٌوسف عبد الرحمن

 عضو حسٌن سلطان الغانم
 االدارة الرئٌـــس التنفٌـــذي وعضو مجلس معبدالرزاق عبدهللا حسن القاس

 عضو  فوزي احمد كانو

 عضو  خالد عمر الرمٌحً

 عضو  مٌر ذو الفقار علً

 عضو  الشٌخ راشد بن سلمان محمد آل خلٌفة

  

 
  انؼُىاٌ:

 ، ثشط ثٕه اٌجؾش٠ٓ اٌٛؽٕٟ 606ص.ة. 

   شبسع اٌؾىِٛخ،  إٌّبِخ ، ٍِّىخ اٌجؾش٠ٓ

 00992211رقم الهاتف العام 

 00992222قم الفاكس العام ر

: وٟ ثٟ َ عٟيذققى انحساتاخ  
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انًرحهيح انًخرصرج انًانيح انًؼهىياخ  
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 انصفحح انًحرىياخ

 
 6 رمش٠ش ِذلمٟ اٌؾغبثبد ػٓ ِشاعؼخ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّخزظشح  

  انًؼهىياخ انًانيح انًرحهيح انًخرصرج

 2 ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ اٌّخزظش  

 3 ٚ اٌخغبسح اٌّخزظشأث١بْ اٌشثؼ 

 4 ث١بْ اٌذخً اٌشبًِ اٌّخزظش

 6-5 ث١بْ اٌزغ١١شاد فٟ ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌّخزظش                                                  

 7 ث١بْ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّخزظش                                                                  

 63-8 اٌّخزظشح                                                             ّشؽ١ٍخاٌ اٌّب١ٌخ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي ٠ؼبؽبدإ
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 تياٌ انذخم انشايم انًخرصر 
                               تًالييٍ انذَاَير انثحريُيح                                                                                                                                               1326  سثرًثر 03 فيأشهر انًُرهيح   حنهرسؼ

 

 

 للثالثة أشهر المنتهٌة فً هٌة فًأشهر المنت  للتسعة 

 سبتمبر 03 
1326 

 )مراجعة(

 سبتمبر 01
9105 

 )مراجعة(

 سبتمبر 03
1326 

 )مراجعة(

 سبتمبر 01
9105 

 )مراجعة(

 00,62 22,22 30,06 26,12 ربح الفترة

     

     الدخل الشامل اآلخر :

     البنود التً تم أو ٌمكن تصنٌفها الى الربح أو الخسارة:

 - - (1,10) (3,32) الحركة فً تحوٌل العملة االجنبٌة

     إحتٌاطً إعادة التقٌٌم ) األوراق المالٌة المتوفرة للبٌع( :

 (96,32) 22,26 (90,02) (6,22) صافً التغٌٌر فً القٌمة العادلة  

 - (3,32) (6,96) (2,52) الربح أو الخسارةصافً المبلغ المحول إلى   

 (1,10) (3,32) (1,06) 3,32 شركات زمٌلةالدخل الشامل االخر فً  حصة البنك من

 (96,59) 22,22 (90,20) (5,53) مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 (09,20) 00,60 05,55 06,22 مجموع الدخل الشامل للفترة
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  تياٌ انرغييراخ في حقىق انًهكيح انًخرصر  
 يالييٍ انذَاَير انثحريُيح                                                                                                                              1326  سثرًثر 03أشهر انًُرهيح في   نهرسؼح

 

  حرياطياخ اخأخري واخأرتا  انًسرثقاجاإل      

 رأش )يراجؼح( 1326

 انًال

أسهى ذحد 

َظاو حىافس 

انًىظفيٍ 

 تاخأسهى

 ػالوج

 أصذار

 االحرياطي

 انقاَىَي

 االحرياطي

 انؼاو

إحرياطي 

 انقيًح انؼادنح

يخصص 

انهثاخ 

 وانرثرػاخ

 اخأرتا 

 انًسرثقاج

يجًىع 

حقىق 

 انًهكيح

 062116 202162 20123 1161 01123 02110 2112 (2111) 230122  1326يُاير   2انرصيذ في 

          : 2065رخظظ١بد ػبَ 

 (10128) (10128) - - - - - - - %(25أسثبػ  ٔمذ٠خ ) -

 - 3120 - - (23102) - - (3120) 23102 إطذاس أعُٙ ِٕؾخ  -

 - (1116) 1116 - - - - - - رؾ٠ًٛ اٌٝ اٌٙجبد ٚاٌزجشػبد  -

 - (26111) - - 20182 3126 - - - اٌمبٟٔٛٔ/  إٌٝ  اإلؽز١بؽٟ اٌؼبَ رؾ٠ًٛ -

 - - - - (0111) 0111 - - - رؾ٠ًٛ إٌٝ اإلؽز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ -

 008118 232100 26126 1161 01123 01128 2112 (2181) 220120 1320انرصيذ تؼذ ذخصصياخ ػاو 

          

 2100 - - - - - 2101 3110 - اٌفزشحأعُٙ رُ رخظ١ظٙب خالي 

          

          انذخم انشايم نهفررج:

 26112 26112 - - - - - - - سثؼ اٌفزشح

 (8183) (3132) - (8112) - - - - - خشا٢شبًِ اٌذخً اٌ

 01122 26113 - (8112) - - - - - يجًىع انذخم انشايم نهفررج

 (2132) - (2132) - - - - - - اعزخذاَ ِخظض اٌٙجبد ٚاٌزجشػبد

 016110 200100 20120 (2121) 01123 01128 1100 (2162) 220120 1326 سثرًثر 03انرصيذ في 
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  )ذكًهح( تياٌ انرغييراخ في حقىق انًهكيح انًخرصر  
 يالييٍ انذَاَير انثحريُيح                                                                                                                              1326  سثرًثر 03أشهر انًُرهيح في   نهرسؼح

 

  اإلؽز١بؽ١بد األخشٜ ٚاألسثبػ اٌّغزجمبح      

 سأط )ِشاعؼخ( 2065

 اٌّبي

أعُٙ رؾذ 

ٔظبَ 

ؽٛافض 

اٌّٛظف١ٓ 

 ثبألعُٙ

 ػالٚح

 أطذاس

 االؽز١بؽٟ

 اٌمبٟٔٛٔ

 االؽز١بؽٟ

 اٌؼبَ

إؽز١بؽٟ 

 اٌؼبدٌخاٌم١ّخ 

ِخظض 

اٌٙجبد 

 ٚاٌزجشػبد

 األسثبػ

 اٌّغزجمبح

ِغّٛع 

ؽمٛق 

 اٌٍّى١خ

 378602 639673 62665 52660 32640 47605 - - 94609  ٠2065ٕب٠ش   6اٌشط١ذ فٟ 

          : 2064رخظظ١بد ػبَ 

 (23652) (23652) - - - - - - - %(25أسثبػ  ٔمذ٠خ ) -

 - - - - (9646) - - - 9646 إطذاس أعُٙ ِٕؾخ  -

 - (2667) 2667 - - - - - - رؾ٠ًٛ اٌٝ اٌٙجبد ٚاٌزجشػبد  -

 - (64666) - - 64666 - - - - رؾ٠ًٛ إٌٝ  اإلؽز١بؽٟ اٌؼبَ -

 - - - - (4670) 4670 - - - رؾ٠ًٛ إٌٝ اإلؽز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ -

 354650 99643 64682 52660 32640 56675 - - 603650 2064اٌشط١ذ ثؼذ رخظظ١بد ػبَ 

          

 - - - - - - - (6696) 6696 إطذاس أعُٙ خالي اٌفزشح

 6640 - - - - - 6626 0669 - أعُٙ رُ رخظ١ظٙب خالي اٌفزشح

          اٌذخً اٌشبًِ ٌٍفزشح:

 43636 43636 - - - - - - - سثؼ اٌفزشح

 (27686) (0606) - (27680) - - - - - اٌذخً اٌشبًِ ا٢خش

 65655 43635 - (27680) - - - - - ذخً اٌشبًِ ٌٍفزشحِغّٛع اٌ

 (6626) - (6626) - - - - - - اعزخذاَ ِخظض اٌٙجبد ٚاٌزجشػبد

 370624 642678 63666 24680 32640 56675 6626 (6672) 605646 2065 عجزّجش 30اٌشط١ذ فٟ 

 

 .63ٌٝ إ ِٓ  2اٌظفؾبد   ػٍٝ اٌّشؽ١ٍخ اٌّخزظشح اٌّب١ٌخ رشزًّ اٌّؼٍِٛبد
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  تياٌ انرذفقاخ انُقذيح انًخرصر
 يالييٍ انذَاَير انثحريُيح                                                                     1326  سثرًثر 03أشهر انًُرهيح في   نهرسؼح

 

أشهر انًُرهيح في  نهرسؼح   

 1326 سثرًثر 03 
 )يراجؼح(

 2065 عجزّجش 30
 )ِشاعؼخ(

   ؼًهياخان طحَشأذفقاخ انُقذيح يٍ انر

 43636 26112 سثؼ اٌفزشح 

   ِٓ طبفٟ إٌمذ ِٓ اٌؼ١ٍّبد: اٌشثؼرغ٠ٛبد ٌّطبثمخ طبفٟ 

 6634 2112 االعزٙالن    

 7626 2121 ِخظظبد أخفبع فٟ ل١ّخ اٌمشٚع ٚاٌغٍف١بد    

 - 1120 ِخظظبد أخفبع فٟ ل١ّخ االعزضّبساد    

 (3657) (1116) ششوبد ص١ٍِخسثبػ أٔظ١ت اٌجٕه ِٓ    

 48639 22122 رتح انفررج تؼذ انرسىياخ 

   

   :انرغيراخ في انًىجىداخ وانًطهىتاخ انرشغيهيح 

 (4675) 6162 أسطذح ٌذٜ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ ) إؽز١بؽٟ ٔمذٞ إٌضاِٟ(

 (603652) (210102) ٠ٕخعٕذاد اٌخض

 62654 (10103) ن ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ األخشٜ ٚدائغ ألعً  ٌذٜ اٌجٕٛ

 (0605) 0111 أٚساق ِب١ٌخ ِزذاٌٚخ

 (267666) 11116 لشٚع ٚعٍف١بد 

 (622666) 03181 أٚساق ِب١ٌخ اعزضّبس٠خ 

 (4643) (20108) فٛائذ ِغزؾمخ ِٚٛعٛداد أخشٜ

 625620 03138 ِغزؾمبد اٌجٕٛن ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ األخشٜ 

 (68679) (63116) ػمٛد إػبدح اٌششاءعٍف١بد ثّٛعت 

 622604 (200103) ٚدائغ اٌضثبئٓ 

 (6670) (0130) فٛائذ ِغزؾمخ ِٚطٍٛثبد اخشٜ

 (664684) (213108) انؼًهياخ أَشطح صافي انُقذ انًسرخذو في

   

   االسرثًار: أَشطحانرذفقاخ انُقذيح يٍ 

 - (23133) ششوبد ص١ٍِخأعزضّبس فٟ 

 0623 3160 غزٍّخ ِٓ ششوبد ص١ٍِخِ أعُٙاسثبػ 

 (0693) (2122) ، طبفٟ ششاء ػمبساد ِٚؼذاد

 (0670) (23102) أَشطح االسرثًار في انًسرخذوصافي انُقذ 

   

   انرًىيم: أَشطحانرذفقاخ انُقذيح يٍ 

 (23622) (10163) ِذفٛػخ  أعُٙأسثبػ 

 (6626) (2132) ٘جبد ٚرجشػبد دفؼذ خالي اٌفزشح

 (24643) (16162) انرًىيم أَشطح انُقذ انًسرخذو فيصافي 

 (689697) (131110) خالل انفررج صافي انُقص في انُقذ ويا يؼادنه

   

 607667 011160 ٠ٕب٠ش 6إٌمذ ِٚب ٠ؼبدٌٗ فٟ 

 467670 262121 سثرًثر 03انُقذ ويا يؼادنه في 

 

 

 

 .63إٌٝ  ِٓ  2ؾبد  اٌظف ػٍٝ اٌّشؽ١ٍخ اٌّخزظشح اٌّب١ٌخ رشزًّ اٌّؼٍِٛبد
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  المرحلٌة المختصرة المالٌة المعلوماتإٌضاحات حول 

1326 سثرًثر 03أشهر انًُرهيح في  نهرسؼح  

  
 انًؤسسح  -2

، ششوخ ِغبّ٘خ ثؾش١ٕ٠خ ػبِخ، رأعغذ ثٍّّىخ اٌجؾش٠ٓ ثّٛعت ِشعَٛ أ١ِشٞ ٚثذأ أػّبٌٗ فٟ شٙش ػ.َ.ة  ثٕه اٌجؾش٠ٓ اٌٛؽٕٟ

 شخ١ض طبدس ِٓ ِظشف اٌجؾش٠ٓ اٌّشوضٞ وجٕه لطبع رغضئخ.. ٠ٚؼًّ اٌجٕه ثز٠6957ٕب٠ش 

 

 اإلػذادأساش  -1

)اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ( ٚاٌزٞ ٠غّؼ  34ٚفمبً ٌّؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ سلُ اٌّخزظشح رُ ػشع اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ 

ع١ّغ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ٌغ١ّغ ٌّخزظشح ااٌّشؽ١ٍخ اٌّب١ٌخ  اٌّؼٍِٛبدشًّ ر. ٚال ِخزظش ثؼشع اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ ثشىً

 .2065د٠غّجش  36غت لشاءرٙب ِغ اٌج١بٔبد اٌّذلمخ ٌٍجٕه ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ راٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ ٌٚٙزا 

 

 انسياساخ انًحاسثيح انهايح -0

بة اٌّطجمخ فٟ إػذاد أؽذس اٌّؾبعج١خ ٚؽشق االؽزغ اٌغ١بعبد ثبعزخذاَ ٔفظاٌّخزظشح اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ ػذاد إرُ 

 ػذاد اٌزمبس٠شإلاٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌِبػذا اٌزغ١١شاد إٌبشئخ ػٓ رطج١ك ، 2065د٠غّجش  36ث١بٔبد ِب١ٌخ ِذلمخ ٌٍجٕه ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

١ض اٌزٕف١ز ٌٍفزشاد اٌزٟ دخٍذ ؽ ِغٍظ ِؼب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخرٞ اٌؼاللخ ٚاٌزؼذ٠الد ٚاٌزفغ١شاد اٌظبدسح ِٓ لجً  ٌخاٌّؼذ   اٌّب١ٌخ

اٌّشؽ١ٍخ اٌّخزظشح ٌُ ٠ىٓ ٌزطج١ك ٘زٖ اٌّؼب١٠ش أٞ أصش عٛ٘شٞ ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ .  ٠2066ٕب٠ش  6اٌغ٠ٕٛخ اٌزٟ رجذأ ثزبس٠خ 

 ٌٍجٕه.

 

ٌج١بْ اٌّشوض ثبٌٕغجخ أسلبَ اٌّمبسٔخ ٚلذ رُ اٌؾظٛي ػٍٝ . ٌٚىٓ ال ٠زُ رذل١مٙباٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّخزظشح رزُ ِشاعؼخ 

ِٚٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّخزظشح  2065د٠غّجش  36اٌّبٌٟ اٌّخزظش ِٓ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّذلمخ ػٓ اٌغٕخ إٌّز١ٙخ فٝ 

أسلبَ اٌّمبسٔخ ٌٍج١بٔبد اٌّخزظشح ٌج١بْ اٌشثؼ رُ اٌؾظٛي ػٍٝ ٚ. 2065 عجزّجش 36أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ  ٌٍزغؼخٌفزشح اٌّشاعؼخ 

اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ِٓ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّخزظشٖ ث١بْ اٌزغ١شاد فٟ ؽمٛق اٌٍّى١خ ٚث١بْ اٌذخً اٌشبًِ ٚث١بْ ٚ أٚاٌخغبسح

 .2065 عجزّجش 30أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ  ٌٍزغؼخاٌّشاعؼٗ ٌفزشح 

 

 إدارج انًخاطر انًانيح -2

رٍه اٌزٟ رُ اإلفظبػ ػٕٙب فٟ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّذلمخ ٌٍغٕخ إْ األ٘ذاف ٚاٌغ١بعبد اٌخبطخ ثئداسح اٌّخبؽش اٌّب١ٌخ ٌٍجٕه ِزفمخ ِغ 

 .2065د٠غّجش  36إٌّز١ٙخ فٟ 
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 انرقذيراخ -0

 ٠زطٍت ػٍّٙب ػٕذفزشاػبد ٚاٌزمذ٠شاد ٚأؽىبَ اإلداسح ٚاٌزٟ ثبٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ٚاالاٌّشؽ١ٍخ اٌّخزظشح اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ  رزأصش

. ٠ٚمَٛ اٌجٕه ثٛػغ اٌزمذ٠شاد ٚاالفزشاػبد اٌزٟ رؤصش ػٍٝ ِجبٌغ األطٛي اٌّشؽ١ٍخ اٌّخزظشحاٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ إػذاد 

أفؼً ٌذ١ٌٚخ إلػذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌّؼب١٠ش اٌزطج١ك ٚاٌّطٍٛثبد اٌٛاسدح فٟ اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ. ٚرؼزجش ع١ّغ اٌزمذ٠شاد ٚاالفزشاػبد 

 ؽغت ِزطٍجبد ٘زٖزمذ٠شاد اٌ

. أِب إٌزبئظ اٌؾم١م١خ فمذ رخزٍف ػٓ ٘زٖ اٌزمذ٠شاد. ٚثبٌٕغجخ ٌألؽىبَ اٌٙبِخ اٌزٟ رزُ ِٓ لجً اإلداسح فٟ ع١بق رطج١ك اٌّؼب١٠ش

١٠ش ٟٚ٘ ٔفغٙب اٌزٟ رُ رطج١مٙب ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ٌٍجٕه ٚاٌّظبدس األعبع١خ ٌٍزمذ٠ش فٟٙ ٚفمبً ٌزطج١ك اٌّؼب

 .2065د٠غّجش  36اٌّذلمخ ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ ثزبس٠خ 

 

 انًىسًيح -6

: 2065 عجزّجش١ٍِْٛ د٠ٕبس ثؾش٠ٕٟ ) 4604ِجٍغبُ ٚلذسٖ  2066 عجزّجش 30إٌّز١ٙخ فٟ  أشٙش ٌٍزغؼخ اإل٠شاداد األخشٜرشزًّ 

 .ٚرؼزجش ٘زٖ اإل٠شاداد ِٛع١ّخ ثطج١ؼزٙب .ؽمٛق اٌٍّى١خفٟ ِٓ اعزضّبساد اٌجٕه  عُٙأ ػٍٝ أسثبػ١ٍِْٛ د٠ٕبس ثؾش٠ٕٟ(  3682

 

 اخأطراف روي انؼالقح -1

ٓ ٚأػؼبء ِغٍظ إداسح اٌجٕه ٚػٛائٍُٙ ٚاٌششوبد اٌزٟ ٠ؼزجش ٘ؤالء ِبٌى١ٓ ١ٓ اٌشئ١غ١١األؽشاف رٚٞ اٌؼاللخ )اٌّغبّ٘ ثؼغ

ٌٍجٕه فٟ ع١بق ِضاٌٚخ اٌؼًّ اٌؼبدٞ. ٚلذ رُ إعشاء اٌّؼبِالد ِغ ٘زٖ األؽشاف  ( ُ٘ ػّالءٚأػؼبء األداسح اٌزٕف١ز٠خسئ١غ١١ٓ ٌٙب 

 .ػٍٝ أعظ رغبس٠خ ثؾزٗ

 

 انرخصيصاخ -8

اٌزخظ١ظبد  ػٍٝ 2066 ِبسط 9، ٚاٌزٞ ػمذ ثزبس٠خ 2065ٌغٕخ اٌؼبدٞ  اعزّبع اٌغّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ اٌغٕٛٞ فٟ رّذ اٌّٛافمخ

 ١ٍِْٛ د٠ٕبس ثؾش٠ٕٟ 25698) ١ٍِْٛ د٠ٕبس ثؾش٠ٕٟ 26635ٍذ ٘زٖ اٌزخظ١ظبد ِجٍغ اٌفزشح. ٚلذ شّ إؽزغبثٙب فٟ ٘زٖرُ اٌزب١ٌخ ٚ

% ِٚجٍغ 25ٔمذ٠خ ثٕغجخ أعُٙ بسثبػ و (األعُٙ غ١ش اٌّخظظخ رؾذ اٌجشٔبِظ ِٓ ِغّٛع األعُٙثؼذ اعزضٕبء األسثبػ إٌمذ٠خ ػٍٝ 

س ثؾش٠ٕٟ ِٓ اإل٠شاداد اٌّغزجمبح إٌٝ االؽز١بؽٟ ١ٍِْٛ د٠ٕب 0696ٚرؾ٠ًٛ ِجٍغ ٚاٌزجشػبد  جبد١ٍِْٛ د٠ٕبس ثؾش٠ٕٟ ٌٍٙ 2676

عُٙ ثبألٚص٠بدح سأط اٌّبي اٌّذفٛع  اٌؼبَ االؽز١بؽٟ ا١ٌٍِْٝٛ د٠ٕبس ثؾش٠ٕٟ ِٓ اإل٠شاداد اٌّغزجمبح  65686ٚرؾ٠ًٛ ِجٍغ اٌمبٟٔٛٔ 

ِٓ االؽز١بؽٟ اٌؼبَ ٚرؾ٠ًٛ  ثؾش٠ٕٟد٠ٕبس ١ٍِْٛ  60654اعزخذاَ ِجٍغ  ٚاؽذ ٌىً ػششح أعُٙ طبدسح ٚرٌه ِٓ خاليثٕغجخ ّٕؾخ اٌ

 ١ٍِْٛ د٠ٕبس ثؾش٠ٕٟ ِٓ االؽز١بؽٟ اٌؼبَ إٌٝ االؽز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ. 5627ِجٍغ 
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 نهًىظفيٍ أسهى حىافس َظاو  -2

١ٍِْٛ  0623ِظ". ٚخالي اٌفزشح، لبَ اٌجٕه ثزخظ١ض عُٙ ػبدٞ ثم١ّخ إع١ّخ ثٍغذ  ّٛظف١ٓ " اٌجشٔبٌٍثشٔبِظ ؽٛافض أعُٙ ػّٓ 

لزطبع إ١ٍِْٛ د٠ٕبس ثؾش٠ٕٟ. ٠ٚزُ  6632ثم١ّخ  ػالٚح أطذاسد٠ٕبس ثؾش٠ٕٟ ٌٍّٛظف١ٓ رؾذ إؽبس ٘زا اٌجشٔبِظ، ٚاٌزٞ ٔزظ ػٕٗ 

إٌمذ٠خ ٚ سثبػ ٌألخ رؾذ اٌجشٔبِظ ِخٌٛخ األعُٙ اٌّخظظ ؽمٛق اٌٍّى١خ.األعُٙ غ١ش اٌّخظظخ رؾذ اٌجشٔبِظ ِٓ ِغّٛع 

 األعُٙ إٌّؾخ.

 

 االنرساياخ انطارئح واالنرساياخ  انًصرفيح -23
                                                                                                                                                            ثّال١٠ٓ اٌذٔب١ٔش اٌجؾش١ٕ٠خ                                                                                                                                      

 1326 سثرًثر03 

 ) يراجؼح(

 2065د٠غّجش  30 

 ) ِذلمخ(

 2065 عجزّجش30

 ) ِشاعؼخ(

    ح ئاالنرساياخ انطار

 69684 30677 10111  ػزّبدإخطبثبد 

 664664 649643 222122 ػّبٔبد 

 634648 680620 210126 اٌغضئٟاٌّغّٛع 

    

    االنرساياخ انًصرفيح 

 66667 - 62138 إٌزضاِبد اٌمشٚع غ١ش اٌّغؾٛثخ 

 35642 36667 0133 ػمٛد آعٍخ

 504685 557649 001122 ػمٛد ِزؼٍمخ ثأعؼبس اٌفبئذح

 447649 406648 286122 د ِزؼٍمخ ثبٌمطغ األعٕجٟػمٛ

 6004643 995664 2220132 اٌغضئٟاٌّغّٛع 

 6638696 6675634 2188121 انًجًىع انكهي 
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 ًانيح حسة انىحذاخ انرشغيهيح انثياَاخ ان -22
 

 تًالييٍ انذَاَير انثحريُيح    

 انخذياخ 

 انًصرفيح انشخصيح

وانًؼايالخ انًصرفيح  انخسيُح انًحهيح اخأػًال انًصرفيح 

 انذونيح

 انًجًىع

 1326  2065  1326  2065  1326  2065  1326  2065  

 85606 23131 52656 06128 9665 23160 22685 11126 اال٠شاداد اٌخبسع١خ

 (62660) (26100) (6604) (1101) (7603) (2112) (4603) (2102) اٌخبسع١خ اٌّظشٚفبد

 فٛائذ ِىزغجخ / 

 - - (9636) (26130) 5665 8121 3676 1122 ) ِذفٛػخ( ث١ٓ اٌٛؽذاد

 72696 10111 42666 08120 8627 23102 22653 12128 يجًىع اإليراداخ 

 44699 21121 29669 12168 6657 0102 63673 22160 انُاذج

 (6663) (2112)       ِخظظخغ١ش اٌاٌّظشٚفبد اإلداس٠خ 

 43636 26112       رتح انفررج
 
 

 ذسهسم انقيًح انؼادنح -21
 طٕغ اٌم١بعبد.٠مَٛ اٌجٕه ثم١بط اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌألدٚاد اٌّب١ٌخ ثبعزخذاَ اٌزغٍغً ا٢رٟ ٌٍم١ّخ اٌؼبدٌخ ٚاٌزٟ رؼىظ أ١ّ٘خ اٌّذخالد اٌّغزخذِخ فٟ 

 

 : األعؼبس اٌّغؼشح )غ١ش اٌّؼذٌخ( فٟ عٛق ٔشطخ ٌألطٛي ٚاٌّطٍٛثبد اٌّّبصٍخ.6ٌّغزٜٛ ا

 

دٚاد رُ رم١١ّٙب ثغؼش اٌغٛق فٟ : رم١ٕبد اٌزم١١ُ ِج١ٕخ ػٍٝ ِذخالد ٠ّىٓ سطذ٘ب إِب ِجبششح ِضً األعؼبس أٚ غ١ش ِجبششح ِغزّذح ِٓ األعؼبس.   ٚرزؼّٓ ٘زٖ اٌفئخ ػٍٝ أ2اٌّغزٜٛ 

 ؼٍِٛبد اٌغٛق.ألدٚاد ِّبصٍخ. األعؼبس اٌّغؼشح ألدٚاد ِّبصٍخ فٟ أعٛاق ألً ٔشبؽ أٚ أعب١ٌت رم١١ُ أخشٜ. ؽ١ش ع١ّغ اٌّذخالد اٌّّٙخ ٠ّىٓ سطذ٘ب ِٓ ِأعٛاق ٔشطخ 

 

ػٍٝ ِذخالد ٠ّىٓ سطذ٘ب ٚرىْٛ ٘زٖ اٌّذاخالد راد رأص١ش : رم١ٕبد رم١١ُ ثبعزخذاَ ِذخالد ال ٠ّىٓ سطذ٘ب. ٚرزىْٛ ٘زٖ اٌفئخ ػٍٝ أدٚاد رُ إعزخذاَ رم١ٕبد رم١١ُ غ١ش ِج١ٕخ 3اٌّغزٜٛ 

 عٛ٘شٞ ػٍٝ رم١١ُ ٘زٖ األدٚاد. 

 

 ٘ٛ ِٛػؼ فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ رمبسة ل١ّزٙب اٌذفزش٠خ.  اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌألطٛي ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ ثبعزضٕبء ِب
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 ذسهسم انقيًح انؼادنح )ذرًح( -21
 

 اٌّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ اٌّؾزغجخ ل١ّزٙب اٌؼبدٌخ ؽغت ؽش٠مخ اٌزم١ُ.٠ٛػؼ اٌغذٚي اٌزبٌٟ 
 

 تآالف انذَاَير انثحريُيح                                                                                                                  تآالف انذَاَير انثحريُيح
 2065د٠غّجش  30  1326 سثرًثر 03             

 اٌّغّٛع 3اٌّغزٜٛ  2اٌّغزٜٛ  6اٌّغزٜٛ   انًجًىع 0انًسرىي  1انًسرىي  2انًسرىي  

 6,102 - - 6,102  010 - - 010 أطٛي ِب١ٌخ ثغشع اٌّزبعشح

١ّزٙب اٌؼبدٌخ ل أطٛي ِب١ٌخ رُ رظ١ٕفٙب ثبؽزغبة

          :اٌشثؼ أٚ اٌخغبسح ِٓ خالي

 009 - 009 -  026 - 026 - طٕبد٠ك ِذاسح     

          أطٛي ِب١ٌخ ِزٛفشح ٌٍج١غ:

 222,200 - 661,300 002,513  2,331,005 - 666,222 016,222 ٠ٓعٕذاد د     

 60,992 09,022 - 32,100  22,651 23,162 - 02,230 أعُٙ     

 9,660 - 9,660 -  2,225 - 2,225 - أطٛي اٌّشزمبد اٌّب١ٌخ

 0,162,521 09,022 660,212 020,503  2,302,065 23,162 666,212 066,263 انًجًىع

 05,129 - 05,129 -  06,620 - 06,620 - ِطٍٛثبد اٌّشزمبد اٌّب١ٌخ
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 ذسهسم انقيًح انؼادنح )ذرًح( -21
 

أٚ  2أٚ اٌّغزٜٛ  6.  ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن أٞ رؾ٠ًٛ ث١ٓ اٌّغزٜٛ  اٌفزشح  ِٓ األطٛي اٌّب١ٌخ خالي ٠3ٛػؼ اٌغذٚي اٌزبٌٟ اٌؾشوخ فٟ اٌّغزٜٛ 

 :ِٓ رغٍغً اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ 3اٌّغزٜٛ 

  

 تآالف انذَاَير انثحريُيح                                                                                              
 أصىل يانيح يرىفرج نهثيغ  

 1326 2065 

 626836 211228 يُاير 2في 

   ِغّٛع األسثبػ / )اٌخغبئش(:

 (20) (22) اٌخغبسح أٚ اٌشثؼفٟ ث١بْ      

 66046 (013) فٟ اٌذخً اٌشبًِ ا٢خش    

 - - ِشزش٠بد

 (66340) (21008) رغ٠ٛبد

 - - 3رؾ٠ًٛ ِٓ اٌّغزٜٛ 

 626567 231112 سثرًثر 03في 

 (40) (22) انرتح أو انخسارجيجًىع انخسائر نهفررج ذى ذضًيُها في تياٌ 

   سثرًثر 03نألصىل / انًطهىتاخ انًىجىدج في 

 

رظ١ٕفٙب وّزٛفشح ٌٍج١غ ٚاٌزٟ رُ ل١بعٙب ثئؽزغبة طبفٟ ل١ّخ األطٛي ثٕبءاً ِٓ أعُٙ إعزضّبس٠خ غ١ش ِذسعخ ٚرُ  ٠3زىْٛ اٌّغزٜٛ 

ػٍٝ أؽذس اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌظبدسح ِٓ اٌششوخ اٌّغزضّش ف١ٙب. رُ رؾ١ًٍ اٌؾغبع١خ ٌٍؾشوخ فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌألدٚاد اٌّب١ٌخ فٟ 

 ٌٍذخً اٌشبًِ ا٢خش ٚؽمٛق اٌٍّى١خ. عٛ٘ش٠خ رزؼٍك ثبألطٛي اٌّب١ٌخ اٌّزٛفشح ٌٍج١غ ػٍٝ أٔٙب غ١ش  اٌزٟ 3اٌّغزٜٛ 

 

 

 


