
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركت انًجًىػت انًخذذة نهخأييٍ انخؼاوَي )أصيج(

  )ششوخ ِغبّ٘خ عؼٛد٠خ(

 

 األونيت انًىجزةانمىائى انًانيت 

 5302 صبخًبر 03في  أشهر انًُخهيخيٍ خضؼتوان أشهر انثالثت حينفخر

 

 



 

 )أصيج( انخؼاوَي نهخأييٍ انًخذذة انًجًىػت شركت

 (صـؼىديت يضاهًت شركت)

 األونيت انًىجزة وحمرير انفذص انًانيت  انمىائى

 و5302 صبخًبر 03أشهر انًُخهيخيٍ في  خضؼتأشهر وان نفخرحي انثالثت

____________________________________________________________________________ 

 
 

 
 سلُ اٌظفسخ            اٌفٙشط 

 

 1           ِشاخؼٟ اٌسغبثبد اٌّغزم١ٍٓ      فسض رمش٠ش
 

 3 - 2        األ١ٌٚخ لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ 
 

 4       األ١ٌٚخلبئّخ ػ١ٍّبد اٌزأ١ِٓ ٚاٌفبئغ اٌّزشاوُ 
 

 5            األ١ٌٚخلبئّخ ػ١ٍّبد اٌّغب١ّ٘ٓ 
 

 6       األ١ٌٚخلبئّخ اٌذخً اٌشبًِ ٌٍّغب١ّ٘ٓ 
 

 7        األ١ٌٚخلبئّخ اٌزغ١شاد فٟ زمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ 
 

 8        األ١ٌٚخلبئّخ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ٌؼ١ٍّبد اٌزأ١ِٓ 
 

 9             األ١ٌٚخلبئّخ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ٌؼ١ٍّبد اٌّغـب١ّ٘ٓ 
 

 22 - 11              األ١ٌٚخ اٌّٛخضحإ٠ؼبزبد زٛي اٌمٛائُ اٌّب١ٌـخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 شركت انًجًىػت انًخذذة نهخأييٍ انخؼاوَي )أصيج(

 )شركت يضاهًت صؼىديت(

 انًىجزة  األونيت نمىائى انًانيتا إيعاداث دىل

 غير يذلمت(( و5302 صبخًبر 03أشهر انًُخهيخيٍ في  خضؼتوان نفخرحي انثالثت أشهر

_____________________________________________________________________________________ 
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  . انخُظيى واألَشطت انرئيضيت0

 

ت ـــإْ اٌّدّٛػخ اٌّزسذح ٌٍزأ١ِٓ اٌزؼبٟٚٔ )أع١ح( )اٌششوخ( ٟ٘ ششوخ ِغبّ٘خ عؼٛد٠خ ِغدٍخ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ثّٛخ

 .  2117َطظ ــأغغ 22ك ــ٘ـ اٌّٛاف1428ؼجبْ ــش 9خ ــثزبس٠ 4131171999ُ ــسلبسٞ ــدً اٌزدــاٌغ

  ؼٛد٠خ .ــخ اٌغــخ اٌؼشث١ــاٌٍّّى 21462خذٖ،  7176ظ ص. ة. ــــاٌشئ١غـــٟ ٌٍشـشوخ فٟ زٟ اٌش٠ٚ شوـضٛاْ اٌّـــػٕ

 

 ٍـمـبٌّا زٟٕٛاْ اٌّىزت اٌّغدً ٌٍششوخ ِٓ خذح إٌٝ ،  رُ رغ١١ش ػ خالي ٘زٖ اٌفزشح ٚ ،2114ِب٠ٛ  13ٚفمب ٌمشاس اٌّغب١ّ٘ٓ ثزبس٠خ 

ٔزٙبء ِٓ اإلخشاءاد اٌمب١ٔٛٔخ ٌزغ١١ش ػٕٛاْ اٌّىزت اٌّغدً ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ. ٚلذ رُ اإل11511اٌش٠بع  41523 .ةص

  .إٌظبَ األعبعٟرُ رؼذ٠ً  ٚ 1111417178خذ٠ذ سلُ  عدً ردبسٞاٌسظٛي ػٍٝ  ٌٙزا رُ  ٚفمبٌٍٚششوخ خالي ٘زٖ اٌفزشح، 

 

إعزٍّذ اٌششوخ  .2119إثش٠ً  4ؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ. فٟ فٟ اٌٍّّىخ اٌ ٚاألٔشطخ اٌّشرجطخ ٌٙب إْ اٌششوخ ِشخض ٌٙب ٌّضاٌٚخ اٌزأ١ِٓ

 .اٌزشخ١ض ِٓ ِؤعغخ إٌمذ اٌؼشثٟ اٌغؼٛدٞ )عبِب( ٌجذء أػّبي اٌزأ١ِٓ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 

 .2117أغغطظ  27. رُ إدساج اٌششوخ فٟ عٛق اٌّبي اٌغؼٛدٞ )رذاٚي( فٟ ١ٌٛ٠2119ٛ  ٠1خ فٟ ثذأد اٌششوخ ثأػّبٌٙب اٌزدبس

 

  . أصش اإلػذاد5

 

 بياٌ اإلنخزاو
 

ً ٚاٌّٛخضح  األ١ٌٚخ٘زٖ اٌمـٛائُ اٌّب١ٌخ رُ إػذاد  إْ اٌغ١بعبد اٌّسبعج١خ ". األ١ٌٚخاٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ  "ـ 34ٌّؼـ١بس اٌّسبعـجخ اٌذٌٟٚ سلُ فمب

 ٠خ.اٌّزجؼخ ِٓ لِجً اٌششوخ إلػذاد ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّٛخضح رزٛافك ِغ رٍه اٌج١بٔبد اٌّزجؼخ إلػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌغٕٛ

 

ال رزؼّٓ وبفخ اٌّؼٍِٛبد  2115َ عجزّجش 31أشٙش إٌّز١ٙز١ٓ فٟ  زغؼخٌفزشرٟ اٌثالثخ أشٙش ٚاٌاٌّٛخضح  األ١ٌٚخإْ ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ 

فٟ سأٞ  َ. 2114د٠غّجش  31ٚاإلفظبزبد اٌّطٍٛثخ فٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٠ٚدت أْ رمشأ ِمزشٔخ ِغ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍششوخ وّب فٟ 

 ٔزبئح ِدٍظ إداسح اٌششوخ أْ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّٛخضح رٛػر خ١ّغ اٌزؼذ٠الد )ثّب فٟ رٌه اٌزؼذ٠الد اٌذٚس٠خ( اٌالصِخ إلظٙبس ثؼذاٌخ

 أػّبي اٌفزشح األ١ٌٚخ اٌّؼشٚػخ.

 

د٠غّجش . 31رزجغ اٌششوخ عٕخ ِب١ٌخ رٕزٟٙ فٟ   

 

ف رٌه.، ِب ٌُ ٠زوش خالاٌّٛخضح ثبٌش٠بي اٌغؼٛدٞ اٌزٞ ٠ّثً ػٍّخ ٔشبؽ اٌششوخ ٚلذ رُ رمش٠جٗ أللشة أٌف األ١ٌٚخ٠زُ ػشع اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ   

 

٠زّشٝ ِغ ِؼب١٠ش اٌّسبعجخ اٌذ١ٌٚخ ٚاٌزٟ رزطٍت إعزخذاَ رمذ٠شاد ٚإفزشاػبد ٠ىْٛ ٌٙب ٌمذ رُ إػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّٛخضح ثّب 

رأث١ش ػٍٝ اٌّٛخٛداد ٚاٌّطٍٛثبد ٚاإلفظبذ ػٓ أٞ ِٛخٛداد أٚ إٌزضاِبد ؽبسئخ، إْ ٚخذد ، فٟ ربس٠خ إطذاس اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ 

ٌفزشح اٌّب١ٌخ اٌّؼذ ػٕٙب اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّٛخضح. ٚثبٌشغُ ِٓ أْ ٘زٖ اٌّٛخضح ٚوزٌه اٌّجبٌغ اٌظب٘شح وئ٠شاداد ِٚظشٚفبد خالي ا

رٍه  اٌزمذ٠شاد ٟ٘ ِج١ٕخ فٟ األعبط ػٍٝ رمذ٠شاد إداسح اٌششوخ ٌألزذاس اٌسب١ٌخ اٌزٟ رّش ثٙب اٌششوخ، إال أْ إٌزبئح اٌفؼ١ٍخ لذ رخزٍف ػٓ

 اٌزمذ٠ش٠خ.

 

 

خضح ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد ٚ اإلفظبزبد اٌّطٍٛثخ ٌٍمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌىبٍِخ اٌزٟ رؼذ ٚفمبً ٌّؼب١٠ش اٌزمبس٠ش ال رسزٛٞ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّٛ

 اٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ.

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركت انًجًىػت انًخذذة نهخأييٍ انخؼاوَي )أصيج(

 )شركت يضاهًت صؼىديت(

 انًىجزة األونيت نمىائى انًانيتا إيعاداث دىل

 غير يذلمت( )حخًت(( و5302 صبخًبر 03أشهر انًُخهيخيٍ في  خضؼتنفخرحي انثالثت أشهر وان
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 5- األػذاد أصش
 

 أصش انؼرض -

ً ٌٕظبَ اٌزأ١ِٓ اٌغؼٛدٞ , رسزفع اٌششوخ ثسغبثبد  ِٕفظٍخ ٌؼ١ٍّبد اٌزأ١ِٓ ٚ ػ١ٍّبد اٌّغب١ّ٘ٓ. ٠زُ رغد١ً اٌّٛخٛداد ٚ ٚفمب

٠غ ِظبس٠ف اٌؼ١ٍّبد ٠زُ رسذ٠ذ أعظ رٛص ،اٌّطٍٛثبد ٚ اٌذخً ٚ اٌّظبس٠ف اٌؼبئذح ثٛػٛذ ػٍٝ وً ٔشبؽ فٟ اٌسغبثبد راد اٌظٍخ

 .ِٓ لِجً ِدٍظ اإلداسح ٠زُ اػزّبد٘باٌّشزشوخ ِٓ لِجً اإلداسح ٚ 
 

 ً  اٌششوخ األعبعٟ ٠زُ رٛص٠غ اٌفبئغ إٌبخُ ػٓ ػ١ٍّبد اٌزأ١ِٓ وّب ٠ٍٟ :ٌٕظبَ  ٚفمب

 

 %  91 رس٠ًٛ ػ١ٍّبد اٌّغب١ّ٘ٓ

 %   11 رس٠ًٛ ػ١ٍّبد زبٍِٟ ٚثبئك اٌزأ١ِٓ

    111 % 

 

 فٟ زبٌخ اٌؼدض، فئْ وبًِ اٌؼدض ع١سٛي إٌٝ ػ١ٍّبد اٌّغب١ّ٘ٓ.

 

 

  والمستخدمة من قبل الشركة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة -

 

 دٍظ ِؼب١٠ش اٌّسبعجخ اٌذ١ٌٚخ:ػٓ ِ اٌظبدسحمذ لبِذ اٌششوخ ثزطج١ك اٌزسذ٠ثبد ٚ اٌّشاخؼبد ٌ

 

 البيان المعيار/ التفسير

99معيار المحاسبة الدولي رلم  تعويض نهاية الخدمة  - 99مراجعة لمعيار المحاسبة الدولي    

2المعيار الدولي للتمارير المالية رلم   الدفع على أساس السهم 

3المعيار الدولي للتمارير المالية رلم   تجميع األعمال 

8المعيار الدولي للتمارير المالية رلم   التمارير المطاعية 

93المعيار الدولي للتمارير المالية رلم   لياس الميمة العادلة 

38و  96معيار المحاسبة الدولي رلم   الممتلكات والمعدات واآلالت ، الموجودات الغير ملموسة 

24معيار المحاسبة الدولي رلم   اإلفصاح عن األطراف ذات العاللة 

44معيار المحاسبة الدولي رلم   العمارات االستثمارية 
 

 ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٝٞ رأث١ش خٛ٘شٞ ػٍأ١ٌظ ٌٙب  اٌزٟ ٌٍششوخ األ١ٌٚخ اٌّٛخضح اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٝٚ رطج١ك ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ٚ رسذ٠ثبرٙب ػٍ

 .األ١ٌٚخ اٌّٛخضح

 

 

 

 

  



 شركت انًجًىػت انًخذذة نهخأييٍ انخؼاوَي )أصيج(

 )شركت يضاهًت صؼىديت(

 انًىجزة األونيت نمىائى انًانيتا إيعاداث دىل

 غير يذلمت( )حخًت((و 5302 صبخًبر 03أشهر انًُخهيخيٍ في  خضؼتنفخرحي انثالثت أشهر وان
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 أصش األػذاد )حخًت(-5

 انًؼايير انصادرة غير صاريت انًفؼىل بؼذ 
 

 دٔبٖ.أربس٠خ إطذاس اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ ٟ٘ ِذسخخ  ٝإْ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ  اطذسد ٚ ٌىٓ ١ٌغذ عبس٠خ اٌّفؼٛي زز
 

رٕٛٞ اٌششوخ رطج١ك ٘زٖ  ٙب فٟ ٚلذ ِغزمجٍٟ.رطج١م ثشىً ِؼمٛي ز١ٓ اٌششوخ رزٛلغ فٟ ،ٚ اٌزفغ١شاد اٌّظذسحإْ الئسخ اٌّؼب١٠ش 

 .اٌّؼب١٠ش ػٕذ رفؼ١ٍٙب

 

 تاريخ التفعيل البيان المعيار/ التفسير

9المعيار الدولي للتمارير المالية رلم  التصنيف والمياس –األدوات المالية   2498يناير  9   

99المعيار الدولي للتمارير المالية رلم   -99 التعديل على المعيار الدولي للتمارير المالية رلم 

2496يناير  9 تناء المصالح في العمليات المشتركةلإ  

94المعيار الدولي للتمارير المالية رلم  2496يناير  9 الحسابات المؤجلة   

95المعيار الدولي للتمارير المالية رلم  2497يناير  9 اإليراد من العمود مع العمالء   

38و  96 معيار المحاسبة الدولي رلم إيضاح طريمة  – 38و  96التعديل لمعيار رلم  

2496يناير  9 اإلستهالن واإلطفاء المالئمة  

27 معيار المحاسبة الدولي رلم حموق الملكية في الموائم  –27التعديل لمعيار رلم  

2496يناير  9 المالية المنفصلة  

و  94 المعيار الدولي للتمارير المالية رلم 

28 معيار المحاسبة الدولي رلم  

بيع الموجودات المشتركة بين المستثمر و  -التعديالت

2496يناير  9 المشاريع المشتركة  

9 معيار المحاسبة الدولي رلم االفصاح األولي – 9التعديل لمعيار رلم   2496يناير  9   

49و  96 المحاسبة الدولي رلممعيار  األنشطة الزراعية:  – 49و  96التعديل لمعيار رلم  

2496يناير  9 النباتات المثمرة  

و  94 المعيار الدولي للتمارير المالية رلم 

28 معيار المحاسبة الدولي رلمو  92 تطبيك استثناءات توحيد الموائم المالية –التعديالت   2496يناير  9   

 

 .اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ اٌمٛائُ ػٍٝ أػالٖ اٌّزوٛسح اٌزفغ١شاد أٚ اٌزؼذ٠الد اٌّؼب١٠ش، رطج١ك ػٍٝ اٌّزشرجخ ا٢ثبس ثزم١١ُ زب١ٌب اٌششوخ رمَٛ

 

  دكًه يف انُمذ ويا. 0

 

 َ 1142د٠غّجش 31 و2530  صبخًبر 03  

 )ِذلمخ( )غير يذلمت( 

 )أٌف س٠ـبي عؼٛدٞ( )أنف ريـال صؼىدي( 

   ػًهياث انخأييٍ

 41.941 55.785 ٌذٜ اٌجٕٛنفٟ اٌظٕذٚق ٚ ٔمذ 

 88.111 .040.05 ٚد٠ؼخ لظ١شح األخً

 502.522 129.941 

   ػًهياث انًضاهًيٍ

 32.235 07.5.0 ٌذٜ اٌجٕٛن فٟ اٌظٕذٚق ٚ ٔمذ

 12.111 05.350 ٚد٠ؼخ لظ١شح األخً

 55.407 44.235 

 

ػالٖ رمبسة ثشىً ِؼمٛي اٌم١ّخ ذ. إْ اٌّجبٌغ اٌّفظر ػٕٙب أراد رظ١ٕف إئزّبٟٔ خ١أؽشاف  ٌذٜ  ثبٌٕمذ ٌذٜ اٌجٕٛن٠زُ االززفبظ 

 اٌؼبدٌخ وّب فٟ ربس٠خ لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ.



 شركت انًجًىػت انًخذذة نهخأييٍ انخؼاوَي )أصيج(

 )شركت يضاهًت صؼىديت(

 انًىجزة األونيت نمىائى انًانيتا إيعاداث دىل

 غير يذلمت( )حخًت(( و5302 صبخًبر 03أشهر انًُخهيخيٍ في  خضؼتنفخرحي انثالثت أشهر وان
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 ، صافيألضاغ حأييٍ يذيُت .7

 

 َ 1142د٠غّجش 31 و5302 صبخًبر 03  

 )ِذلمخ( )غير يذلمت( 

 )أٌف س٠ـبي عؼٛدٞ( )أنف ريـال صؼىدي( 

 47.528 84.340 المطلوب من حملة وثائك التأمٌن

 158 088 أطراف ذو عاللة حملة وثائك التأمٌن منمن المطلوب 

(5.780) مخصص دٌون مشكون فً تحصٌلها  (1.671)  

 87.448 46.115 

 
 

 

 َ 1142د٠غّجش 31 و5302 صبخًبر 03  بزشوخ ِخظض اٌذ٠ْٛ اٌّشىٛن فٟ رسظ١ٍٙ

 )ِذلمخ( )غير يذلمت( 

 )أٌف س٠ـبي عؼٛدٞ( )أنف ريـال صؼىدي( 

   

 831 0.540 السنة الفترة / الرصٌد فً بداٌة

 841 803 / السنة الفترة إضافة مخصص خالل

 1.671 5.780 السنة/  الفترةالرصٌد فً نهاٌة 

 

 بانميًت انؼادنت يٍ خالل لائًت انذخم . إصخثًاراث2

 

 َ 1142د٠غّجش 31 و5302 صبخًبر 03  

 )ِذلمخ( )غير يذلمت( ػًهياث انًضاهًيٍ

 )أٌف س٠ـبي عؼٛدٞ( )أنف ريـال صؼىدي( 

   

 16.928 .2.00 اٌغٕخ اٌفزشح/ اٌشط١ذ فٟ ثذا٠خ
 5.324 - اٌغٕخاٌفزشح/  ِشزشاح خالي 

(.2.00) اٌغٕخ اٌفزشح/ إعزجؼبداد خالي  (16.928)  
(5) - اٌزغ١ش فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌإلعزثّبس  

 5.319 - اٌغٕخ اٌفزشح/ اٌشط١ذ فٟ ٔٙب٠خ

 

 صخثًاراث يخادت نهبيغ إ. 5

 

 َ 1142د٠غّجش 31 و5302 صبخًبر 03  

 )ِذلمخ( )غير يذلمت( ػًهياث انًضاهًيٍ

 )أٌف س٠ـبي عؼٛدٞ( )أنف ريـال صؼىدي( 

   

 21.797 55.000 صكون هٌئة الطٌران المدنً

 17.473 540..0 صنادٌك إستثمارٌة مشتركة

 - 50.040 أوراق مالٌة مدرجة

 1.923 50..0 مدرجة  غٌر أوراق مالٌة

 58.845 41.193 

 

 

 



 شركت انًجًىػت انًخذذة نهخأييٍ انخؼاوَي )أصيج(

 )شركت يضاهًت صؼىديت(

 انًىجزة األونيت نمىائى انًانيتا إيعاداث دىل

 غير يذلمت( )حخًت((و 5302 صبخًبر 03أشهر انًُخهيخيٍ في  خضؼتنفخرحي انثالثت أشهر وان
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 )حخًت(  –يخادت نهبيغ  إصخثًاراث. 5

 

 )غير يذلمت( و5302 صبخًبر 03في 
 

 

انرصيذ في بذايت 

 فخرةان

 أٌف لاير عؼٛدٞ()
 فخرةانانذركت خالل 

 )أٌف لاير عؼٛدٞ(

انميًت  يانخغير ف

 فخرةنهانؼادنت 

 )أٌف لاير عؼٛدٞ(

انرصيذ في َهايت 

 فخرةان

 )أٌف لاير عؼٛدٞ(

فٟ ششوخ ٔدُ  عزثّبسإ

 1.923 - - 1.923 ٌخذِبد اٌزأ١ِٓ
إستثمار فً صنادٌك 
 19.271 1.594 214 17.473 إستثمارٌة مشتركة

 26.311 514 5.111 21.797 صكون هٌئة الطٌران المدنً

(5.924) 27.295 - أوراق مالٌة مدرجة  21.371 

  73.0.0 05.7.. (0.805)  58.845 

         

 )ِذلمخ(َ 2114 د٠غّجش 31  فٟ
 

 

 

اٌشط١ذ فٟ ثذا٠خ 

 اٌغٕخ

 عؼٛدٞ(أٌف لاير )

 اٌسشوخ خالي اٌغٕخ

 )أٌف لاير عؼٛدٞ(

اٌزغ١ش فٟ اٌم١ّخ 

 غٕخٌٍاٌؼبدٌخ 

 )أٌف لاير عؼٛدٞ(

اٌشط١ذ فٟ ٔٙب٠خ 

 اٌغٕخ

 )أٌف لاير عؼٛدٞ(

إعزثّبس فٟ ششوخ ٔدُ 

 1.923 - - 1.923 ٌخذِبد اٌزأ١ِٓ 
إعزثّبس فٟ طٕبد٠ك 

ِشزشوخ إعزثّبس٠خ  18.266 (1.156)  363 17.473 

 21.797 649 - 21.148 طىٛن ١٘ئخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ

  73.004 (0.025)  0.305 73.0.0 

 

و صكون هٌئة و اإلستثمار فً صنادٌك إستثمارٌة مشتركة  3 ىمستوأعاله ضمن  فً شركة نجم لخدمات التأمٌن تم تصنٌف اإلستثمار
 . 1الطٌران المدنى ضمن مستوى 

 
أرباح :  1023  سبتمبر 30) 1025 سبتمبر 30فً  أشهر المنتهٌة التسعةلفترة  ملٌون لاير سعودي 3.823غٌر المحممة  خسائربلغت ال

 (، و لد تم اإلعتراف بها فً لائمة التغٌرات فً حموق المساهمٌن األولٌة كإحتٌاطً إستثماراتملٌون لاير سعودي 0.838غٌر محممة 
 2.313م: 1023 دٌسمبر 32ملٌون لاير سعودي ) 1.3.0م: 1025 سبتمبر 30 متاحة للبٌع. و بلغ إحتٌاطً إستثمارات متاحة للبٌع فً

 .(لاير سعودي ملٌون
 

  وديؼت َظاييت. 4

 َ 1142د٠غّجش 31 و5302 صبخًبر03  

 )ِذلمخ( )غير يذلمت( 

 )أٌف س٠ـبي عؼٛدٞ( )أنف ريـال صؼىدي( 

   انًضاهًيٍػًهياث 

 21.111 53.333 ٚد٠ؼخ ٔظب١ِخ

% من رأس المال المددفوع 20 تمشٌا  مع متطلبات نظام التأمٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة، لامت الشركة بإٌداع الودٌعة النظامٌة بنسبة
سدحب هدذه الودٌعدة النظامٌدة بددون  نٌمكدال من لبل مؤسسة النمد العربدً السدعودي.  ختٌارهإتم ٌملٌون لاير سعودي فً بنن  10ما لٌمته 

  موافمة مؤسسة النمد العربً السعودي.



 شركت انًجًىػت انًخذذة نهخأييٍ انخؼاوَي )أصيج(

 )شركت يضاهًت صؼىديت(

 انًىجزة األونيت نمىائى انًانيتا إيعاداث دىل

 غير يذلمت( )حخًت(( و5302 صبخًبر 03أشهر انًُخهيخيٍ في  خضؼتنفخرحي انثالثت أشهر وان
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 صافي، ألضاغ حأييٍ غير يكخضبت. 8

 َ 1142د٠غّجش 31 و5302 صبخًبر 03  

 )ِذلمخ( )غير يذلمت( 

 )أٌف س٠ـبي عؼٛدٞ( )أنف ريـال صؼىدي( 

   

 154.924 554.055 ِىزغجخألغبؽ غ١ش 

(70.055) زظخ ِؼ١ذٞ اٌزأ١ِٓ فٟ األلغبؽ غ١ش اٌّىزغجخ  (26.511)  

 557.373 128.413 

   
 

 يطانباث حذج انخضىيت، صافي. .
 

 2114َد٠غّجش  31 و5302 صبخًبر 03  

 )ِذلمخ( )غير يذلمت( 

 )أٌف س٠ـبي عؼٛدٞ( )أنف ريـال صؼىدي( 

   

 17.192 05.875 اٌزغ٠ٛخإخّبٌٟ ِطبٌجبد رسذ 

 26.481 75.425 غ١ش ِغدٍخ -٠ؼبف: إزز١بؽٟ ِطبٌجبد ِغزسمخ 

 43.572 2.8..2 خِطبٌجبد رسذ اٌزغ٠ٛ

(4.4.5) زظخ ِؼ١ذٞ اٌزأ١ِٓ ِٓ ِطبٌجبد رسذ اٌزغ٠ٛخ  (9.116)  

 34.466 20.835 طبفٟ ِطبٌجبد رسذ اٌزغ٠ٛخ

 

 وضريبة الدخل  انزكاة. 01
 

 الزكاة وضرٌبة الدخل المستحمة طبما لنظام الزكاة فً المملكة العربٌة السعودٌة. تم إحتساب
 

 فٌما ٌلً حركة الزكاة وضرٌبة الدخل  :
 2114َد٠غّجش  31 و5302 صبخًبر 03  

 )ِذلمخ( )غير يذلمت( 

 )أٌف س٠ـبي عؼٛدٞ( )أنف ريـال صؼىدي( 

 1.119 0.5.7  /الفترة  الرصٌد فً أول السنة

 1.663 453 /الفترة المحمل خالل السنة
/اٌفزشح اٌّذفٛع خالي اٌغٕخ  (0.555)  (1.488)  

 1.294 478 /الفترة الرصٌد فً نهاٌة السنة

 
الفرولات بٌن النتائج المالٌة والزكاة الخاضعة للضرٌبة لد تكون بصفة رئٌسٌة بسدبب تعددٌالت معٌندة وفمدا لةنظمدة المالٌدة ذات إن 

 الصلة.
 

 ظريبت انذخم : 

 ثّب أْ اٌّغبُ٘ األخٕجٟ ٘ٛ ثٕه اٌز١ّٕخ، فئٔٗ ِؼفٝ ِٓ ػش٠جخ اٌذخً.
 

 يىلف انربػ :

 َ .2114د٠غّجش  31رُ رمــذ٠ُ إلــشاساد اٌضوــبح ٚػــش٠جخ اٌذخــً اٌخبطــخ ثّظٍسخ اٌضوبح ٚاٌذخً ٌٍغٕٛاد ززٝ 

َ. لبِذ اٌّظٍسخ ثؼًّ سثؾ إػبفٟ ػٍٝ 2118د٠غّجش  31 رُ اٌسظٛي ػٍٝ شٙبدح ٔٙبئ١خ ِٓ اٌّظٍسخ ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ

١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ اٌزٟ ٌُ ٠زُ رغد١ٍٙب فٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ.  1.86َ ثّجٍغ 2111َ ٚ 2119َ، 2118اإللشاساد ٌٍغٕٛاد 

 د ِب لجً اٌزأع١ظ ٚػش٠جخاإلخزالف اٌشئ١غٟ فٟ اٌشثؾ اٌّغزٍُ ِٓ ِظٍسخ اٌضوبح ٚاٌذخً ٠زّثً فٟ ػذَ اإلػزشاف ثدضء ِٓ ٔفمب

اإلعزمطبع ٚ اٌششوخ ثظذد ػًّ إػزشاع ػٍٝ ٘زا اٌشثؾ ٚرثـــك اإلداسح فٟ أْ ٔز١دـــخ اإلػزــشاع عٛف رىْٛ فٟ طبٌسٙــب. فٟ 

 (.١ٍِ16ْٛ لاير عؼٛدٞ ٌّظٍسخ اٌضوبح ٚاٌذخً ) أظش اإل٠ؼبذ  1.83٘زا اٌخظٛص، اٌششوخ أطذسد خطبة ػّبْ ثّجٍغ 



 شركت انًجًىػت انًخذذة نهخأييٍ انخؼاوَي )أصيج(

 )شركت يضاهًت صؼىديت(

 انًىجزة األونيت نمىائى انًانيتا إيعاداث دىل

 غير يذلمت( )حخًت(( و5302 صبخًبر 03أشهر انًُخهيخيٍ في  خضؼتنفخرحي انثالثت أشهر وان
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  ًالصرأ .00

 

لاير  11عُٙ ػبدٞ ل١ّخ وً عُٙ ِٕٙب  ١ٍِْٛ ١ٍِ21ْٛ لاير عؼٛدٞ ِىْٛ ِٓ  211بي اٌششوخ اٌّظشذ ثٗ ٚاٌّظذس ّع٠جٍغ سأ

 . عؼٛدٞ

 

 

)غير يذلمت( و5302 صبخًبر 03  )ِذلمخ( 2114َد٠غّجش 31   

% انذصت  فالانًبهغ باآل  % اٌسظخ  فالاٌّجٍغ ثب٢   

83.333  73 اٌّؤعغ١ٓ ِغب١ّ٘ٓ  41 81.111 

 121.111 61 053.333 53 اٌدّٙٛس اٌؼبَ

 211.111 111 533.333 033 اٌشط١ذ فٟ ٔٙب٠خ اٌفزشح / اٌغٕخ

 

 صاصي و انًخفط  األ انضهى ربخ. 05

 

 .فزشحٌٍ اٌّظذسح ٚ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌّزٛعؾ اٌّشخر ٌؼذد األعُٙفزشح سثر اٌثمغّخ طبفٟ  فزشحٌٍ ٌغُٙ رُ إززغبة سثر ا

 

 حتياطي نظاميإ .00
 

% من صافً 10حتٌاطً نظامً بتحوٌـل إتموم الشركة بتكوٌن ،  تمشٌا  مع متطلبات نظام التأمٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة

الشركة خسائر لم ٌتم تكوٌن مخصص حٌث أن لدى  % من رأس المال.200حتٌاطً الدخل السنوي للمساهمٌن إلى أن ٌبلغ اإل

 .فترةمتراكمة فً نهاٌة ال

 

 أغراف راث ػاللت. يؼايالث يغ 07
 

 : فزشحاٌٚاألسطذح إٌبردخ ػٕٙب ثٕٙب٠خ  فزشحاٌف١ّب ٠ٍٟ رفبط١ً اٌّؼبِالد ِغ األؽشاف راد اٌؼاللخ اٌشئ١غ١خ خالي       
 

   ػًهياث انخأييٍ

 

 

 انؼاللـت روانطرف 
 

 غبيؼت انًؼايهت

 

انؼًهياثيبانغ   

 نفخرة انخضؼت أشهر انًُخهيت 

 انخخايي انرصيذ

 (دائُت)يذيُت /

و5302 صبخًبر 03   2114َ عجزّجش 31  و5302 صبخًبر 03  2114َد٠غّجش  31   

 )أٌف لاير عؼٛدٞ( )أنف لاير صؼىدي( )أٌف لاير عؼٛدٞ( )أنف لاير صؼىدي(  

 )ِذلمخ( )غير يذلمت( )غ١ش ِذلمخ( )غير يذلمت(  

 158 088 19 0.542 ألغبؽ رأ١ِٓ  ز١ٍفخ ششوبد

(04) ِطبٌجبد ِذفٛػخ ز١ٍفخ ششوبد  - (038)  - 

دٍظ اإلداسح ٌٚدٕخ ِ

 - - 118 530 أرؼبة زؼٛس  اٌّشاخؼخ

 وجبس ِٛظفٟ اإلداسح

ِضا٠ب لظ١شح 

 71 033 4.147 .7.37 األخً

 وجبس ِٛظفٟ اإلداسح

ِضا٠ب ؽ٠ٍٛخ 

(0.052) 177 530 األخً  (684)  

 

 

 

 

 



 شركت انًجًىػت انًخذذة نهخأييٍ انخؼاوَي )أصيج(

 )شركت يضاهًت صؼىديت(

 انًىجزة األونيت نمىائى انًانيتا إيعاداث دىل

 غير يذلمت( )حخًت(( و5302 صبخًبر 03أشهر انًُخهيخيٍ في  خضؼتنفخرحي انثالثت أشهر وان
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  . انخمارير انمطاػيت02

 

ػزّذد اإلداسح لطبػبد األػّبي ثبٌٕغجخ ٌٕشبؽبد اٌششوخ ِٚٛخٛدارٙب ِٚطٍٛثبرٙب ػذاد اٌزمبس٠ش اٌذاخ١ٍخ ثبٌششوخ، إرّش١بً ِغ ؽش٠مخ إ

 وّب ٘ٛ ِج١ٓ أدٔبٖ.

 .ِشىٛن فٟ رسظ١ٍٙب ٚ إ٠شاداد أخشٜ ُِ ِذ٠ٕخاٌّظبس٠ف اٌؼ١ِّٛخ ٚاإلداس٠خ ٚ ِخظض ٌز ال رزؼّٓ ٔزبئح اٌمطبػبد

ّؼ١ذٞ اٌزأ١ِٓ، ٌغبؽ اٌزأ١ِٓ اٌّذ٠ٕخ، رُِ ِذ٠ٕخ عزثّبساد، ألإٌمذ ِٚب فٝ زىّٗ، اإل،  ٌؼ١ٍّبد اٌزأ١ِٓ ال رزؼّٓ ِٛخٛداد اٌمطبػبد

 اٌّظبس٠ف اٌّذفٛػخ ِمذِبً ٚاٌّٛخٛداد األخشٜ ٚطبفٟ اٌّّزٍىبد ٚاٌّؼذاد.

إٌٝ ػ١ٍّبد  اٌّغزسك، اٌّظبس٠ف اٌّغزسمخ ٚاٌّطٍٛثبد األخشٜ،  ٌّؼ١ذٞ اٌزأ١ِٓ رُِ دائٕخال رزؼّٓ ِطٍٛثبد اٌمطبػبد 

 .ِخظض ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٌٍّٛظف١ٓ ٚاٌّغب١ّ٘ٓ 

 

 و )غير يذلمت(:5302 صبخًبر 03نفخرة انثالثت أشهر انًُخهيت في 
 

 غبي يركباث

انذىادد 

 انًجًىع أخري انؼايت

 

 

)أنف لاير 

 صؼىدي(

)أنف لاير 

 صؼىدي(

)أنف لاير 

 صؼىدي(

)أنف لاير 

 صؼىدي(

)أنف لاير 

 صؼىدي(

      إيراداث

 000.007 15.864 4.143 36.334 56.793 إخّبٌٟ ألغبؽ اٌزأ١ِٓ اٌّىززجخ

(44) ألغبؽ اٌزأ١ِٓ اٌّغٕذح :ٔبلظب  (9.418)  (1.687)  (15.617)  (55.455)  

(1.223) فبئغ خغبسح ألغبؽ رأ١ِٓ   - (116)  (913)  (5.525)  

(666) 2.341 26.916 55.526 طبفٟ ألغبؽ اٌزأ١ِٓ اٌّىززجخ  87.005 

(485) 6.464 19.857 اٌزغ١ش فٟ طبفٟ ألغبؽ اٌزأ١ِٓ غ١شاٌّىزغجخ  196 55.305 

(471) 1.855 33.381 75.383 طبفٟ ألغبؽ اٌزأ١ِٓ اٌّىزغجخ  003.078 

 0.007 - - - 1.334 إوززبة آخشدخً 

 0.553 897 349 - 14 ػّٛالد إػبدح رأ١ِٓ ِىزغجخ 

 005.475 427 2.214 33.381 76.731 طبفٟ اإل٠شاداد

      

      انخكانيف وانًصاريف

 80.200 1.996 149 14.138 65.248  إخّبٌٟ اٌّطبٌجبد اٌّذفٛػخ

(511) ٔبلظب : زظخ ِؼ١ذٞ اٌزأ١ِٓ  (4.713)  (39)  (978)  (5.553)  

 42.000 1.118 111 9.435 64.748 طبفٟ اٌّطبٌجبد اٌّذفٛػخ

(21) 7.748 اٌزغ١ش فٟ طبفٟ اٌّطبٌجبد رسذ اٌزغ٠ٛخ  39 (771)  5...5 

 85.034 248 149 9.414 72.496 طبفٟ اٌّطبٌجبد اٌّزىجذح

 03.057 274 315 3.534 66.211 عزسٛار ٚثبئك رأ١ِٓإرىب١ٌف 

 5.500. 522 464 12.948 78.697 انخكانيف وانًصاريفصافي 

(1.966) صافي َخائج ػًهياث انخأييٍ  21.432 1.741 (94)  53.000 

      

(00.807) - - - - ِظبس٠ف ػ١ِّٛخ ٚإداس٠خ   

(585) أرؼبة فسض ٚ إششاف   (18)  (22)  (43)  (558)  

(435) - أرؼبة ِدٍظ اٌؼّبْ اٌظسٟ اٌزؼبٟٚٔ  - - (702)  

(2)      دخً إعزثّبساد  

 07     إ٠شاداد أخشٜ

 2.550     يٍ ػًهياث انخأييٍ فائطان

 

 

 



شركت انًجًىػت انًخذذة نهخأييٍ انخؼاوَي )أصيج(

)شركت يضاهًت صؼىديت(

 انًىجزة األونيت نمىائى انًانيتا إيعاداث دىل

غير يذلمت( )حخًت((و 5302 صبخًبر 03أشهر انًُخهيخيٍ في  خضؼتنفخرحي انثالثت أشهر وان

18 

)حخًت( – انمطاػيت انخمارير .02

و )غير يذلمت(:5302صبخًبر 03أشهر انًُخهيت في  خضؼتاننفخرة 

غبي يركباث

انذىادد 

انًجًىع أخري انؼايت

)أنف لاير 

 صؼىدي(

)أنف لاير 

 صؼىدي(

لاير  )أنف

 صؼىدي(

)أنف لاير 

 صؼىدي(

)أنف لاير 

 صؼىدي(

 إيراداث

 777.354 28.898 14.822 152.181 248.226إخّبٌٟ ألغبؽ اٌزأ١ِٓ اٌّىززجخ

(91)ألغبؽ اٌزأ١ِٓ اٌّغٕذح :ٔبلظب  (38.217)  (7.513)  (27.732)  (40.275)  

(4.194)فبئغ خغبسح ألغبؽ رأ١ِٓ   - (348)  (1.127)  (2.25.)  

 05..057 39 6.971 113.864 244.142طبفٟ ألغبؽ اٌزأ١ِٓ اٌّىززجخ

(63.288) اٌزغ١ش فٟ طبفٟ ألغبؽ اٌزأ١ِٓ غ١شاٌّىزغجخ  (31.681)  (1.923)  264 (.2.554)  

 .58..55 313 5.148 83.184 181.754طبفٟ ألغبؽ اٌزأ١ِٓ اٌّىزغجخ

 .4.47 - - - 7.749 دخً إوززبة آخش

 0.275 2.498 1.118 - 36ػّٛالد إػبدح رأ١ِٓ ِىزغجخ 

 583.283 2.811 6.156 83.184 188.539 طبفٟ اإل٠شاداد

 انخكانيف وانًصاريف

 537.203 2.476 2.599 39.885 159.551إخّبٌٟ اٌّطبٌجبد اٌّذفٛػخ

(753)ٔبلظب : زظخ ِؼ١ذٞ اٌزأ١ِٓ  (13.894)  (2.288)  (1.844)  (08.44.)  

 082.400 632 311 25.991 158.797 طبفٟ اٌّطبٌجبد اٌّذفٛػخ

(5) 17.917اٌزغ١ش فٟ طبفٟ اٌّطبٌجبد رسذ اٌزغ٠ٛخ  257 345 08.207 

 537.572 977 568 25.986 176.714 طبفٟ اٌّطبٌجبد اٌّزىجذح

 52.782 831 895 8.794 14.966عزسٛار ٚثبئك رأ١ِٓإرىب١ٌف 

 403..55 1.817 1.463 34.781 191.681ٚاٌّظبس٠فطبفٟ اٌزىب١ٌف 

(3.141)صافي َخائج ػًهياث انخأييٍ    48.414 4.593 995 23.823 

(252..0) - - - -ِظبس٠ف ػ١ِّٛخ ٚإداس٠خ  

(922) أرؼبة فسض ٚ إششاف   (561)  (68)  (114)  (0.527)  

(1.133) - أرؼبة ِدٍظ اٌؼّبْ اٌظسٟ اٌزؼبٟٚٔ  - - (0.000)  

 405  دخً إعزثّبساد

 048 إ٠شاداد أخشٜ

 705.. يٍ ػًهياث انخأييٍ فائطان



 شركت انًجًىػت انًخذذة نهخأييٍ انخؼاوَي )أصيج(

 )شركت يضاهًت صؼىديت(

 انًىجزة األونيت نمىائى انًانيتا إيعاداث دىل

 غير يذلمت( )حخًت(( و5302 صبخًبر 03أشهر انًُخهيخيٍ في  خضؼتنفخرحي انثالثت أشهر وان
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 )حخًت( – . انخمارير انمطاػيت02

 

 

 انًجًىع أخري انذىادد انؼايت غبي يركباث 

)أنف لاير 

 صؼىدي(

)أنف لاير 

 صؼىدي(

لاير )أنف 

 صؼىدي(

)أنف لاير 

 صؼىدي(

)أنف لاير 

 صؼىدي(

      )غير يذلمت(و 5302 صبخًبر 03 فيكًا 

 82.708 11.449 1.723 38.114 34.262 رُِ ألغبؽ رأ١ِٓ ٚ ِؼ١ذٞ اٌزأ١ِٓ، طبفٟ

 70.055 18.729 2.815 21.684 94 زظخ إػبدح رأ١ِٓ فٟ ألغبؽ غ١ش ِىزغجخ
 4.4.5 2.146 826 3.147 1.773 رسذ اٌزغ٠ٛخزظخ إػبدح رأ١ِٓ فٟ ِطبٌجبد 

 53.0.3 485 798 6.811 12.197 رىب١ٌف إعزسٛار ٚثبئك اٌزأ١ِٓ
 540.503     ِٛخٛداد غ١ش ِٛصػخ

 25...75     يجًىع يىجىداث ػًهياث انخأييٍ

 
 5.738 1.963 432 - 13 دخً ػّٛالد غ١ش ِىزغجخ

 554.055 19.373 12.118 86.824 149.147 غجخزلغبؽ غ١ش ِىأ
 05.875 2.423 1.934 7.611 4.876 ِطبٌجبد رسذ اٌزغ٠ٛخ

 02.3.5 35.192 - - - ِطٍٛثبد أخشٜ

 038.578     ِٛصػخِطٍٛثبد غ١ش 

 25...75     جًاني يطهىباث ػًهياث انخأييٍإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 شركت انًجًىػت انًخذذة نهخأييٍ انخؼاوَي )أصيج(

 )شركت يضاهًت صؼىديت(

 انًىجزة األونيت نمىائى انًانيتا إيعاداث دىل

 غير يذلمت( )حخًت((و 5302 صبخًبر 03أشهر انًُخهيخيٍ في  خضؼتنفخرحي انثالثت أشهر وان
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 )حخًت( – انمطاػيت انخمارير .02

 

 َ )غ١ش ِذلمخ(2114 عجزّجش 31ٌفزشح اٌثالثخ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ 

 

 ؽجٟ ِشوجبد

اٌسٛادس 

 اٌّدّٛع أخشٜ اٌؼبِخ
)أٌف لاير 

 عؼٛدٞ(

)أٌف لاير 

 عؼٛدٞ(

)أٌف لاير 

 عؼٛدٞ(

)أٌف لاير 

 عؼٛدٞ(

)أٌف لاير 

 عؼٛدٞ(

      إيراداث

 23.0.0 4.924 3.125 17.456 24.986 إخّبٌٟ ألغبؽ اٌزأ١ِٓ 

(12) ألغبؽ اٌزأ١ِٓ اٌّغٕذح :ٔبلظب  (3.899)  (1.142)  (4.447)  (..233)  

(752) فبئغ خغبسح ألغبؽ اٌزأ١ِٓ  - (96)  (124)  (.45)  

 .0...0 353 1.787 13.557 24.222 طبفٟ ألغبؽ اٌزأ١ِٓ اٌّىززجخ 

(6.544) طبفٟ اٌزغ١ش فٟ األلغبؽ غ١ش اٌّىزغجخ   16.396 (446)  42 ..778 

 054..7 395 1.341 29.953 17.678 طبفٟ ألغبؽ اٌزأ١ِٓ اٌّىزغجخ 

 850 435 371 - 15 اٌّىزغجخ دخً ػّٛالد إػبدح اٌزأ١ِٓ

 23.088 831 1.712 29.953 17.693 طبفٟ اإل٠شاداد

      

      اٌزىب١ٌف ٚاٌّظبس٠ف:

 08.045 214 161 14.141 23.861 إخّبٌٟ اٌّطبٌجبد

(741) ِؼ١ذٞ اٌزأ١ِٓٔبلظبً: زظخ   (4.787)  (41)  (94)  (2.555)  

 05.407 121 121 9.354 23.861 طبفٟ اٌّطبٌجبد اٌّذفٛػخ 

(1.671) اٌزغ١ش فٟ طبفٟ اٌّطبٌجبد رسذ اٌزغ٠ٛخ  2.114 71 96 533 

 00.007 216 191 11.458 21.449 طبفٟ اٌّطبٌجبد اٌّزىجذح 

 5.257 - - - 2.524 إٌغ١ش فٟ ػدض االلغبؽ

 2.553 241 257 3.195 1.568 رىب١ٌف إعزسٛار ٚثبئك رأ١ِٓ

 70.3.8 456 448 14.653 25.541 طبفٟ اٌزىب١ٌف ٚاٌّظبس٠ف

      

(7.848) اٌزأ١ِٓ ػ١ٍّبدطبفٟ ٔز١دخ   15.311 1.264 374 ..3.3 

      

(03.234) - - - - اٌّظبس٠ف اٌؼ١ِّٛخ ٚاإلداس٠خ  

(159) أرؼبة فسض ٚ إششاف  (113)  (19)  (31)  (055)  

(456) - أرؼبة ِدٍظ اٌؼّبْ اٌظسٟ اٌزؼبٟٚٔ  - - (725)  

 577     عزثّبسادإ٠شاداد إ

 .05     إ٠شاداد أخشٜ

(0.485)      ِٓ ػ١ٍّبد اٌزأ١ِٓ ؼدضاٌ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركت انًجًىػت انًخذذة نهخأييٍ انخؼاوَي )أصيج(

 )شركت يضاهًت صؼىديت(

 انًىجزة األونيت نمىائى انًانيتا إيعاداث دىل

 غير يذلمت( )حخًت(( و5302 صبخًبر 03أشهر انًُخهيخيٍ في  خضؼتنفخرحي انثالثت أشهر وان
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 )حخًت( – انمطاػيت انخمارير. 02

 
 َ )غ١ش ِذلمخ(2114 عجزّجش 31أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ  اٌزغؼخٌفزشح 

 

 ؽجٟ ِشوجبد

اٌسٛادس 

 اٌّدّٛع أخشٜ اٌؼبِخ
)أٌف لاير 

 عؼٛدٞ(

)أٌف لاير 

 عؼٛدٞ(

)أٌف لاير 

 عؼٛدٞ(

)أٌف لاير 

 عؼٛدٞ(

)أٌف لاير 

 عؼٛدٞ(

      إ٠شاداد

 085.220 21.662 11.571 91.114 59.216 إخّبٌٟ ألغبؽ اٌزأ١ِٓ 

(115) ألغبؽ اٌزأ١ِٓ اٌّغٕذح :ٔبلظب  (21.821)  (5.163)  (21.111)  (74.03.)  

(2.797) فبئغ خغبسح ألغبؽ اٌزأ١ِٓ  - (287)  (366)  (0.723)  

 7...000 1.285 5.121 69.294 56.294 طبفٟ ألغبؽ اٌزأ١ِٓ اٌّىززجخ 

(1.395) 26.276 3.527 طبفٟ اٌزغ١ش فٟ األلغبؽ غ١ش اٌّىزغجخ   (316)  58.3.5 

 053.385 969 3.726 95.571 59.821 طبفٟ ألغبؽ اٌزأ١ِٓ اٌّىزغجخ 

 74..5 1.924 984 - 39 اٌّىزغجخ دخً ػّٛالد إػبدح اٌزأ١ِٓ

 050.300 2.893 4.711 95.571 59.861 طبفٟ اإل٠شاداد

      

      اٌزىب١ٌف ٚاٌّظبس٠ف:

 055.253 2.371 1.331 41.362 82.457 إخّبٌٟ اٌّطبٌجبد

(1.889) ٔبلظبً: زظخ ِؼ١ذٞ اٌزأ١ِٓ  (14.854)  (418)  (1.149)  (08.533)  

 038.053 1.321 923 25.518 81.568 طبفٟ اٌّطبٌجبد اٌّذفٛػخ 

اٌزغ١ش فٟ طبفٟ اٌّطبٌجبد رسذ 

 اٌزغ٠ٛخ
1.944 4.144 (444)  (886)  7.428 

 000.348 435 479 29.652 82.512 طبفٟ اٌّطبٌجبد اٌّزىجذح 

 2.524 - - - 5.257 

 04.557 668 713 11.797 5.196 رىب١ٌف إعزسٛار ٚثبئك رأ١ِٓ

 005.855 1.113 1.182 41.449 91.132 طبفٟ اٌزىب١ٌف ٚاٌّظبس٠ف

      

(31.272) اٌزأ١ِٓ ػ١ٍّبدطبفٟ ٔز١دخ   55.121 3.528 1.791 03.054 

      

(03.052) - - - - اٌّظبس٠ف اٌؼ١ِّٛخ ٚاإلداس٠خ  

(372) أرؼبة فسض ٚ إششاف  (572)  (66)  (136)  (0.075)  

(1.425) - أرؼبة ِدٍظ اٌؼّبْ اٌظسٟ اٌزؼبٟٚٔ  - - (0.752)  

 8.0     عزثّبسادإ٠شاداد إ

 258     إ٠شاداد أخشٜ

(0.023)     ِٓ ػ١ٍّبد اٌزأ١ِٓ  ؼدضاٌ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركت انًجًىػت انًخذذة نهخأييٍ انخؼاوَي )أصيج(

 )شركت يضاهًت صؼىديت(

 انًىجزة األونيت نمىائى انًانيتا إيعاداث دىل

 غير يذلمت( )حخًت(( و5302 صبخًبر 03أشهر انًُخهيخيٍ في  خضؼتنفخرحي انثالثت أشهر وان

 

 

22 

 

 

 

 

 )حخًت( – . انخمارير انمطاػيت02

 

 
 ؽجٟ ِشوجبد

اٌسٛادس 

 اٌؼبِخ
 اٌّدّٛع أخشٜ

)أٌف لاير  

 عؼٛدٞ(

)أٌف لاير 

 عؼٛدٞ(

)أٌف لاير 

 عؼٛدٞ(

)أٌف لاير 

 عؼٛدٞ(

)أٌف لاير 

 عؼٛدٞ(

      )ِذلمخ(َ 2114د٠غّجش  31 فٟوّب 

 47.282 8.343 1.136 15.817 21.996 رُِ ألغبؽ رأ١ِٓ ِٚؼ١ذٞ اٌزأ١ِٓ، طبفٟ

 26.511 11.289 3.592 12.299 331 زظخ إػبدح رأ١ِٓ فٟ ألغبؽ غ١ش ِىزغجخ

 9.116 1.196 3.498 3.414 1.198 رسذ اٌزغ٠ٛخ زظخ إػبدح رأ١ِٓ فٟ ِطبٌجبد

 11.929 542 717 3.697 6.973 رىب١ٌف إعزسٛار ٚثبئك اٌزأ١ِٓ

 147.913     ِٛخٛداد غ١ش ِٛصػخ

 242.731     ػ١ٍّبد اٌزأ١ِٓ ِٛخٛدادِدّٛع 

      

 2.317 1.637 634 - 36 دخً ػّٛالد غ١ش ِىزغجخ

 154.924 11.197 11.972 46.759 85.996 ألغبؽ غ١ش ِىزغجخ

 43.572 1.654 5.131 11.753 25.134 ِطبٌجبد رسذ اٌزغ٠ٛخ

 11.149 821 - 6.187 3.141 ِطٍٛثبد أخشٜ

 31.879     ِطٍٛثبد غ١ش ِٛصػخ

 242.731     جًاني يطهىباث ػًهياث انخأييٍإ

 

 

  انًذخًهت اإلنخزاياث. 05

 

١ٍِْٛ لاير  1.83َ :2114د٠غّجش 31ْ لاير عؼٛدٞ)١ٍِٛ 1.83 خطبة ػّبْ ثّجٍغ ٌذٜ اٌششوخ َ 2115 عجزّجش 31وّب فٟ 

 31)١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ  1.83ٔمذٞ ثّجٍغ  ٘بِش رُ إ٠ذاع .(11)أظش ا٠ؼبذ  اٌذخً ٚ ػش٠جخ ٌظبٌر ِظٍسخ اٌضوبح  (عؼٛدٞ

فٛػخ ِمذِب ٚ رُِ ِذ٠ٕخ ٠زُ إدساخٗ ػّٓ ِظشٚفبد ِذٚ  اٌغشع( ٌذٜ اٌجٕه ٌٙزا  ١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ 1.83 َ :2114د٠غّجش 

 ١ٌٚخ ٌؼ١ٍّبد اٌزأ١ِٓ.اٌّبٌٟ األ فٟ لبئّخ اٌّشوض أخشٜ

 

 األونيت انًىجزة انمىائى انًانيت  إػخًاد .04

 

.2115أوزٛثش  18 ٘ـ اٌّٛافك1437 ِسشَ 5 ِٓ لجً أػؼبء ِدٍظ اإلداسح ثزبس٠خ األ١ٌٚخ اٌّٛخضح ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخػزّذد ا  

 


