
 

 

 

    ق.ن.ش هجهـــَعت الخــــمٓج الجــكبفمْ 
  الهَحدي البٓبىبث الهبلٓت                 

 1022 سبجهبر 30               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 ق.ن.هجهَعت الخمٓج الجكبفمْ ش
 

 ( الهصجركٓو )بٓبو الدخل 
 2011 شتخوتر 30ٌ امويخهٍج ف أشهر خشعجم

 
 هبرسبج 30  سبجهبر 30  
  1022  1020 
 رٓبل كطرّ  رٓبل كطرّ  
 (غٍر ودققه)  (غٓر هدكلً)  

     إٓراداث َهصبرٓف الهصجركٓو
     

 217,849,249  120,172,556  إجوبمي اإلشخرالبح
 (125,270,773)  (231,333,251)  امخلبفلحصج وعٍدً 

     
 92,578,476  55,737,404  االشخرلبح اموحخجزث

 (5,262,702)  2,533,400  االشخرالبح غٍر امولخشتجفٌ  حرلج
     

 87,315,774  61,473,104  صبفٌ االشخرلبح اموحخجزث

 17,656,019  10,254,565  عووالح وى وعٍدً امخلبفل وإٍراداح خلبفل أخرى
     

 104,971,793  203,252,773  هجهَع إٓراداث الجكبفل

     
 106,436,814  66,432,030  دثوخلتدث وشد خعوٍطبح

 (31,869,415)  (16,357,050)  حصج وعٍدً امخلبفل وى امخعوٍطبح اموخلتدث
     

 74,567,399  40,032,740  صبفٌ امخعوٍطبح اموخلتدث
 6,272,046  7,713,303  عووالح ووصروفبح أخرى

     
 80,839,445  47,756,143  الجكبفلهصبرٓف هجهَع 

     
 24,132,348  33,273,516  بئض هو عهمٓبث الجكبفلف

 (61,596)  1,025,316  اٍراداح اشخثوبراح اموشخرلٍى
  33,122,134  24,070,752 
     

     هصرَفبث أخرُ
 (39,212,865)  (35,633,040)  اجر امولبمج

 (59,915)  (633,333)  اجر اموطبرته
 (219,754)  (261,336)  اشخهاللبح

 -  (237,722)  ايخفبض تقٍوج االشخثوبراح اموخبحج منتٍع
     
  (37,316,451)  (39,492,534) 

 (15,421,782)  (2,225,224)  عجز لمفجرة هحَل إلِ صىدَق الهصجركٓو



 

 

  
 

 ق.ن.هجهَعت الخمٓج الجكبفمْ ش
 

 ( لهسبٌهٓوا ) بٓبو الدخل
 2011 شتخوتر 30امويخهٍج فٌ  أشهر خشعجم

 
 سبجهبر 30  سبجهبر 30  
  1022  1020 
 رٓبل كطرّ  رٓبل كطرّ  
 (غٍر ودققه)  (غٓر هدكلً)  
     

 -  -  إجوبمي اإلشخرالبح
 -  -  امخلبفلحصج وعٍدً 

     
 -  -  االشخرلبح اموحخجزث

 -  -  حرلج فٌ االشخرالبح غٍر امولخشتج
     

 -  -  صبفٌ االشخرلبح اموحخجزث

 -  -  وى وعٍدً امخلبفل وإٍراداح خلبفل أخرى عووالح
     

 -  -  هجهَع إٓراداث الجكبفل

     
 -  21,132,246  خعوٍطبح وخلتدث وشددث

 -  (4,256,511)  حصج وعٍدً امخلبفل وى امخعوٍطبح اموخلتدث
     

 -  3,531,224  صبفٌ امخعوٍطبح اموخلتدث
 -  17,340  عووالح ووصروفبح أخرى

 -  (2,635,132)  امحرلج فٌ احخٍبظٍبح امخؤوٍى االخرى
     

 -  3,722,351  الجكبفلهصبرٓف هجهَع 
     

 -  (3,722,351)  هو عهمٓبث الجكبفل عجز
     

 39,212,865  35,633,040  إٍراداح امولبمج
 59,915  633,333  اٍراداح اموطبرته
 449,455  365,135  اٍراداح تيلٍه 

 52,800,138  12,534,322  صبفٌ أرتبح وحققج وى اشخثوبراح وخبحج منتٍع
-   12,334,673  صبفٌ اٍراداح تٍع اصول

 4,647,664  5,120,001  إٍراداح إٍجبراح
 233,596  525,614  إٍراداح أخرى

     
 97,500,500  73,232,523  إجهبلْ االسجثهبراث َاإلٓراداث األخرُ

     
 (23,613,888)  (12,252,302)  ٍف عوووٍج وإدارٍجوصبر

 (1,995,497)  (2,727,132)  اشخهاللبح
     

 (25,609,385)  (14,210,533)  إجهبلْ الهصرَفبث
     

 71,891,115  41,547,366  لمفجرة ربح لمهسبٌهٓو
     

 5,05  2,22  العبئد األسبسْ أَ الهخفف لمسٍن
 



 

 

 
 ق.ن.لجكبفمْ شهجهَعت الخمٓج ا

 بٓبو الهركز الهبلْ   
 2011 شتخوتر 30فٌ لوب 

 
 دٓسهبر 32  سبجهبر 30  
  1022  1020 
 رٓبل كطرّ  رٓبل كطرّ  
 (هدكلً)  (غٍر ودققه)  

     الهَجَداث
     الهصجركٓوهَجَداث 

 23,724,263  32,106,334  أرصدث مدى امتيوك ويقد 

 600,000  600,000  ودائع ألجل

 1,063,001  3,025,032  اشخثوبراح وخبحج منتٍع
 23,260,634  23,657,260  أرصدث خلبفل ودٍيج

 10,704,314  25,735,350  أرصدث وعٍدً امخلبفل ودٍيج

 35,201,172  30,364,604  ذوه ودٍيج أخرى ووصبرٍف ودفوعج وقدوًب
 7,235,300  55,327,707  عقبراح اشخثوبرٍه
 61,320  401,422  عقبراح و وعداح

     
 262,616,450  120,202,564  الهصجركٓوهَجَداث إجهبلْ 

     
     هَجَداث الهسبٌهٓو

 23,050,067  3,044,523  أرصدث مدى امتيوك ويقد 

 5,200,000  200,000  ودائع ألجل

 362,432,251  373,253,035  اشخثوبراح وخبحج منتٍع

 12,232,005  12,232,005  فٌ شرلج زوٍنجاشخثوبر 

 5,147,675  2,634,715  أرصدث خلبفل ودٍيج

 342,703  272,536  أرصدث وعٍدً امخلبفل ودٍيج

 21,362,771  14,346,554  ذوه ودٍيج أخرى ووصبرٍف ودفوعج وقدوًب

 271,327,503  244,611,337  عقبراح اشخثوبرٍج

 6,270,326  5,737,604  عقبراح ووعداح

 2,163,324  4,527,236  أعوبل رأشوبمٍج قٍد امخيفٍذ
     

 456,266,577  431,313,513  هَجَداث الهسبٌهٓوإجهبلْ 
     

 640,325,247  621,715,307  إجهبلْ الهَجَداث



 

 

 ق.ن.هجهَعت الخمٓج الجكبفمْ ش   
 ججهت -بٓبو الهركز الهبلْ    

 2011 شتخوتر 30فٌ لوب 
 

 دٓسهبر 32  سبجهبر 30  
  1022  1020 
 رٓبل كطرّ  رٓبل كطرّ  
 (هدكلً)  (غٍر ودققه)  

     َالهطمَببث  الهصجركٓوَحلَق حلَق الهسبٌهٓو 

     
     حلَق الهسبٌهٓو

 221,174,000  221,174,000  رأس اموبل

 53,052,332  53,052,332  احخٍبظٌ قبيويٌ

 26,752  26,752  احخٍبظٌ عبه

 21,466,600  -  أرتبح يقدٍج وقخرح خوزٍعهب

 101,220,353  264,121,043  فٌ امقٍوج امعبدمجوخرالوج خغٍراح 

 223,513,334  256,363,724  أرتبح ودورث
     

 353,751,232  360,125,322  إجهبلْ حلَق الهسبٌهٓو

     
     الهسبٌهٓو هطمَببث

     :د امخؤوٍىذوه دائيج يبشئج وى عقو

 20,723,164  7,206,031  إجوبمٌ خعوٍطبح خحح امخشوٍج
     

  7,206,031  20,723,164 
     

 64,133,653  34,220,466  ذوه دائيج ووظنوتبح أخرى

 334,645  323,112  موعٍدً امخلبفل وأيشظج امخلبفلأرصدث دائيج 

 2,560,320  3,164,322  ولبفآح يهبٍج امخدوج منووعفٍى
     

  22,721,210  72,352,061 
     

 201,324,346  32,010,251  الهسبٌهٓو إجهبلْ هطمَببث

     

 456,266,577  432,135,763  الهسبٌهٓو حلَق َهطمَببثإجهبلْ 

 



 

 

 
 ق.ن.هجهَعت الخمٓج الجكبفمْ ش

 
  

 ججهت -بٓبو الهركز الهبلْ 
 2011 شتخوتر 30فٌ لوب 

 
 دٓسهبر 32  برسبجه 30  
  1022  1020 
 رٓبل كطرّ  رٓبل كطرّ  
 (هدكلً)  (غٍر ودققه)  

     ركٓوالهصجأهَال 
 152,101  (4,433,571)  فٌ أووال اموشخرلٍى فبئض( عجز)

 1,532  (14,364)   خرالوٍه فٌ امقٍوه امعبدمه خغٍراح
     
  (4,440,356)  154,734 

     
     هطمَببث الهصجركٓو

     :وى عقود امخؤوٍىيبشئج ذوه 

 44,535,222  43,365,030  اشخرلبح غٍر ولخشتج

 13,673,233  11,442,321  إجوبمٌ خعوٍطبح خحح امخشوٍج

 3,463,464  3,504,333  خعوٍطبح وخلتدث وملى مه ٍتنغ عيهب
     

  72,732,505  76,324,141 
     

 33,033,162  31,343,337  ذوه دائيج ووظنوتبح أخرى

 17,302,336  32,202,226  موعٍدً امخلبفل وأيشظج امخلبفلأرصدث دائيج 

 656,433  733,503  ولبفؤح يهبٍج امخدوه منووعفٍى

 -  22,747,523  قروض تيلٍه
     

  214,373,275  63,133,231 
     

 262,616,450  122,467,314  هطمَببث َأهَال الهصجركٓو

     

 640,325,247  621,715,307  إجهبلْ حلَق الهسبٌهٓو َأهَال الهصجركٓو َالهطمَببث

 
 

............................... .................................... ............................... 
 د امرحوى اموفخبحجبشه عنٌ عت آل ثبيٌ أحودعتد اهلل تى         حود جتر آل ثبيٌوعتد اهلل تى 

  امرئٍس امخيفٍذً رئٍس وجنس اإلدارثيبئة  رئٍس وجنس اإلدارث
     

  


