
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج

 

 انًؼهٕيبث انًبنيت انًرحهيت انًكثفت انًجًؼت )غير يذلمت( 

 ٔحمرير انًراجؼت 

  2019عجزّجش  30ٌفزشح اٌزغؼخ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ 



 

 

 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج

 

 انًؼهٕيبث انًبنيت انًرحهيت انًكثفت انًجًؼت )غير يذلمت( ٔحمرير انًراجؼت

 2019عجزّجش  30ٌفزشح اٌزغؼخ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ 

 

 بثصفحان انًحخٕيبث
  

 2-1 خ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ اٌّغّؼخرمش٠ش ِشاعؼ

  

 3 ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ اٌّشؽٍٟ اٌّىضف اٌّغّغ )غ١ش ِذلك(

  

 4 ث١بْ اٌشثؼ أٚ اٌخغبسح اٌّشؽٍٟ اٌّىضف اٌّغّغ )غ١ش ِذلك(

  

 5 ث١بْ اٌذخً اٌشبًِ اٌّشؽٍٟ اٌّىضف اٌّغّغ )غ١ش ِذلك(

  

 6 ١خ اٌّشؽٍٟ اٌّىضف اٌّغّغ )غ١ش ِذلك(ث١بْ اٌزغ١شاد فٟ ؽمٛق اٌٍّى

  

 7 ث١بْ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّشؽٍٟ اٌّىضف اٌّغّغ )غ١ش ِذلك(

  

 19-8 إ٠ؼبؽبد ؽٛي اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ اٌّغّؼخ )غ١ش ِذلمخ(
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 تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

    

 مجلس اإلدارة

 شركة المال لالستثمار ش.م.ك.ع. 

 دولة الكويت

 

 مقدمة

ركاتها التابعة )يشار  المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة المال لالستثمار ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشلقد راجعنا بيان المركز 

، وبيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع، وبيان الدخل الشامل المرحلي 2019سبتمبر    30باسم "المجموعة"( كما في    عةإليهم مجتم

غيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع، وبيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع لفترة التسعة المكثف المجمع، وبيان الت

فقا أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة و

حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات  2يضاح ألسس اإلعداد المبين في إ

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة بناء على مراجعتنا. 

 

 نطاق المراجعة  

قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المطبق على مهام المتحفظ" أدناه، لقد  االستنتاجباستثناء اآلثار المحتملة لألمور المبينة في فقرة "أساس 
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مراقب الحسابات المستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية   2410المراجعة  

ألمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات المراجعة المكثفة المجمعة، بصفة رئيسية، توجيه االستفسارات إلى الموظفين المسئولين عن ا

التالي  التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل جوهري من نطاق التدقيق الذي يتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية وب

ي يمكن تحديدها من خالل التدقيق. لذلك فإننا ال نبدي رأيًا  ال يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على دراية بكافة األمور المهمة الت

 يتعلق بالتدقيق. 

 

 أساس االستنتاج المتحفظ
، وبالتالي لم نقم بعمل تقرير حول البيانات 2019سبتمبر  30لقد تم تعييننا كمدققين للمجموعة ألول مرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  -

والمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  2018ديسمبر  31منتهية في المالية المجمعة للسنة المالية ال

التي تم تدقيقها ومراجعتها، على التوالي، من خالل مكتب تدقيق آخر والذي ابدى رأيًا متحفظًا حول البيانات المالية  2018سبتمبر  30

نظًرا لعدم إتاحة البيانات المالية المدققة لشركة زون المتقدم للتجارة    2019مارس    31بتاريخ    2018بر  ديسم  31المجمعة للسنة المنتهية في  

، واستنتاًجا غير متحفظًا حول المعلومات المالية 2018ديسمبر  31العامة ذ.م.م. )"زون"(، وهي شركة زميلة، للسنة المالية المنتهية في 

. لم يكن باإلمكان أن نقنع أنفسنا 2018نوفمبر  13بتاريخ  2018سبتمبر  30سعة أشهر المنتهية في المرحلية المكثفة المجمعة لفترة الت

. نتيجة لذلك، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هناك 2018ديسمبر  31لموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما في القيمة الدفترية لبشأن 

والمعلومات   2018ديسمبر    31المنتهية في  المالية    بالبيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنةحاجة لعمل تعديالت على هذه األرقام الخاصة  

 .2019سبتمبر   30المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 استثمار في شركات زميلة  -

(i)   2,874,328حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، يتضمن االستثمار في شركات زميلة مبلغ    7على النحو المبين في إيضاح 

دينار كويتي( بما يمثل القيمة الدفترية   2,957,674: 2018سبتمبر  30دينار كويتي،  2,957,674: 2018ديسمبر  31دينار كويتي )

  30) 2019سبتمبر  30دينار كويتي( )خسارة( لفترة التسعة أشهر المنتهية في  83,346) بلغتوحصة من النتائج ، زونلالستثمار في 

تمثل نسبة   زون صافي الموجودات وإجمالي خسارة  مجموعدينار كويتي(. إن حصة المجموعة من  5,707: ربح بمبلغ 2018سبتمبر 

%  4.45%( ونسبة 11.17: 2018سبتمبر  30و% 12.10: 2018ديسمبر  31الموجودات المجمعة للمجموعة ) مجموع% من 20.12

 على التوالي.  ،%(0.36: 2018سبتمبر  30الخسارة المجمعة للمجموعة للفترة ) مجموعمن 

(ii)   1,076,315حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، يتضمن االستثمار في شركات زميلة مبلغ    7على النحو المبين في إيضاح 

: ال شيء( بما يمثل القيمة الدفترية لالستثمار في شركة أرميال كابيتال ليمتد 2018 سبتمبر 30و 2018ديسمبر  31دينار كويتي )

: ال  2018سبتمبر  30) 2019سبتمبر  30دينار كويتي لفترة التسعة أشهر المنتهية في  1,697 بلغت)"أرميال"(، وحصة من النتائج 
الموجودات المجمعة  مجموع% من 7.53صافي الموجودات ونتائج شركة أرميال تمثل نسبة  مجموعوعة من شيء(. إن حصة المجم

سبتمبر    30الخسارة المجمعة للمجموعة للفترة )  مجموع% من  0.09: ال شيء( ونسبة  2018  سبتمبر   30و  2018ديسمبر    31للمجموعة )

 على التوالي. ،: ال شيء(2018

 

 2019سبتمبر  30وشركة أرميال على أساس بيانات اإلدارة التي أعدتها إدارة الشركات الزميلة كما في  زوننتائج من  حصةالتم تسجيل 

 30وشركة أرميال كما في  زونحول القيمة الدفترية لالستثمار في  بطرق بديلة على التوالي. لم نتمكن من إقناع أنفسنا 2019يونيو  30و

المعلومات المالية المراجعة نحصل على تائج لفترة التسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، حيث أننا لم وحول الحصة من الن 2019سبتمبر 

  ، 2018ديسمبر  31المنتهية في  المالية البيانات المالية المدققة للسنةو  2019سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  لشركة زون

باإلضافة الي ذلك، لم نتمكن من إقناع أنفسنا   . 2019سبتمبر    30ال لفترة التسعة أشهر المنتهية في  والمعلومات المالية المراجعة لشركة أرمي

نتيجة   ذات الصلة.  األصلية % في حقوق ملكية أرميال حيث أننا لم نحصل علي شهادة األسهم40بطرق بديلة حول ملكية المجموعة لحصة  

إجراء أي تعديالت على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة التسعة أشهر   لذلك، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري

 . 2019سبتمبر  30المنتهية في 
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 تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )تتمة(

    

 مجلس اإلدارة

 شركة المال لالستثمار ش.م.ك.ع. 

 دولة الكويت

 

 االستنتاج المتحفظ 

جعلنا نعتقد  استنادا إلى مراجعتنا، باستثناء اآلثار المحتملة لألمور المبينة في فقرة "أساس االستنتاج المتحفظ" أعاله، فإنه لم يرد لعلمنا ما ي

  2في إيضاح  اإلعداد المبين اسسكافة النواحي المادية وفقًا أل بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها من

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

 

 تأكيد أمور

 نود أن نلفت انتباهكم لألمور التالية: 
القضائي حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والذي يبين عدم التأكد المادي المتعلق بنتيجة النزاع  10وإيضاح  6إيضاح  -

 على التوالي. ،السترداد مصاريف التطوير القابلة لالسترداد والمخصص ذو الصلة ودائنو السندات
حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة فيما يتعلق بالدفعات المقدمة المسددة مقابل شراء عقارات في الجمهورية   6إيضاح  -

 العربية السورية.  

 

 إن استنتاجنا ال يتضمن تحفظات فيما يتعلق بهذه األمور الموضحة أعاله.

 

 األخرى  تقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية

المتحفظ" أعاله، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات   االستنتاجإضافة إلى ذلك، باستثناء التأثيرات المحتملة لألمور المبينة في فقرة "أساس  

  االستنتاج   اسسأور المبينة في "حتملة لألمالمالية المرحلية المكثفة المجمعة تتفق مع الدفاتر المحاسبية للشركة األم. كما أنه، باستثناء اآلثار الم

والئحته التنفيذية وتعديالتهما، أو للنظام   2016لسنة    1المتحفظ"، لم يرد لعلمنا ما يشير إلى حدوث أي مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  

وتعديالته في شأن النقد وبنك الكويت المركزي  1968لسنة  32األساسي وعقد تأسيس الشركة األم وتعديالتهما، أو ألحكام القانون رقم 

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية   2010لسنة  7ظيم المهنة المصرفية والقوانين المتعلقة بها، أو للقانون رقم وتن

على وجه يؤثر ماديًا في نشاط المجموعة أو في   2019سبتمبر  30والئحته التنفيذية، وتعديالته، خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

 المالي المرحلي المكثف المجمع.مركزها 

 

 

 

 

 

 

 فيصل صقر الصقر  

 فئة "أ"  172مراقب حسابات ترخيص رقم 

BDO النصف وشركاه 

 

 

2019ديسمبر  9الكويت في: 





 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج

  

 أٔ انخطبرة انًرحهي انًكثف انًجًغ )غير يذلك( بيبٌ انربح

 2019عجزّجش  30ٌفزشح اٌزغؼخ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ 

 4 

 
 

 

 أشٓر انًُخٓيت فيانثالثت 

 ضبخًبر  30 

 انخطؼت أشٓر انًُخٓيت في  

 ضبخًبر 30 

 2018  2019  2018  2019 إيضبحبث 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  

         اإليراداث:

  6087270   1417123   2067041     -  إ٠شاداد رؤع١ش

  567036  (47979)   763      - 8 د اعزضّبس٠خ اٌزغ١ش فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌؼمبسا

  1067087   667350   197446    197629 13 أرؼبة إداسح ٚاعزشبساد

 27,430  187722   67041    57582  طبفٟ اإل٠شاداد ِٓ خذِبد االرظبالد

 (187,222)   (2127291)   497055  (1367072) 12 طبفٟ )خغبسح( / سثؼ اعزضّبساد

 77864  (5487734)   217852  (2897492) 7 خ ِٓ ٔزبئظ ششوبد ص١ٍِخاٌؾظ

 (142,708)      -   (1427708)      -  خغبسح ِٓ رظف١خ ششوخ ص١ٍِخ

 (1,386)    27021   107    27593  ( رؾ٠ًٛ ػٍّخ أعٕج١خحس/ )خغبسثؼ

  81,332   327827    168   325  إ٠شاداد أخشٜ

  (3977435)  1607765   (5047961)  5557703  

         انًصبريف ٔاألػببء األخرٖ:

 (2787483)  (4957313)  -  (4447374) 6 ِخظض اٌخغبئش االئزّب١ٔخ اٌّزٛلؼخ

 (377868)  -  -  -  شطت رُِ ِذ٠ٕخ ٚأسطذح ِذ٠ٕخ أخشٜ

 (1507372)  (807404)  (477405)  (17480)  رىب١ٌف ر٠ًّٛ

 (176787703)  (7947167)  (4987307)  (1707234)  ٠خ ِظبس٠ف ػ١ِّٛخ ٚإداس

  (6167088)  (5457712)  (173697884)  (271457426) 

 (175897723)  (178747845)  (3847947)  (170137523)  خطبرة انفخرة

         

         انؼبئذ إنٗ: 

 (176447887)   (178977629)  (3987085)   (170137299)  ِغبّٟ٘ اٌششوخ األَ 

  557164   227784   137138   (224)  ؽظض غ١ش ِغ١طشح 

  (170137523)   (3847947)  (178747845)   (175897723) 

         

انشركت نًطبًْي خطبرة انطٓى األضبضيت ٔانًخففت انؼبئذة 

 (5.30)  (6.12)  (1.28)  (3.27) 14 األو )فهص( 

 

 رشىً عضًءا ال ٠زغضأ ِٓ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ اٌّغّؼخ. 19إٌٝ  8إل٠ؼبؽبد اٌّشفمخ فٟ اٌظفؾبد ِٓ إْ ا



 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج

  

 بيبٌ انذخم انشبيم انًرحهي انًكثف انًجًغ )غير يذلك(

 2019ّجش عجز 30ٌفزشح اٌزغؼخ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ 

 5 

 
 

 

 انثالثت أشٓر انًُخٓيت في

 ضبخًبر  30 

 انخطؼت أشٓر انًُخٓيت في  

 ضبخًبر 30 

  2019  2018  2019  2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  

         

 (175897723)  (178747845)  (3847947)  (170137523)  خطبرة انفخرة

         بُٕد )خطبرة(/دخم شبيم آخر:

ثٕٛد ٠غٛص إػبدح رظ١ٕفٙب الؽًمب إٌٝ ث١بْ اٌشثؼ أٚ اٌخغبسح اٌّشؽٍٟ 
 اٌّىضف اٌّغّغ:

 
       

 283,540  -  283,540  -  خ ششوخ ص١ٍِخ إػبدح رظ١ٕف فشٚق رشعّخ ػّالد أعٕج١خ ِٓ رظف١

 (29,809)    87,984   (20,779)   (18,417)   فشٚق رؾ٠ًٛ ػٍّخ أعٕج١خ

  253,731   87,984    262,761  (18,417)   )خطبرة(/دخم شبيم آخر نهفخرة 

 (1,335,992)  (1,786,861)  (122,186)  (1,031,940)  انخطبرة انشبيهت نهفخرة يجًٕع

         

         انؼبئذ إنٗ:

 (1,393,219)   (1,809,645)  (135,845)   (1,031,716)  ِغبّٟ٘ اٌششوخ األَ

  57,227   22,784   13,659   (224)   ؽظض غ١ش ِغ١طشح 

  (1,031,940)   (122,186)  (1,786,861)  (1,335,992) 

 

 شىً عضًءا ال ٠زغضأ ِٓ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ اٌّغّؼخ.ر 19إٌٝ  8إْ اإل٠ؼبؽبد اٌّشفمخ فٟ اٌظفؾبد ِٓ 

 



 

 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج

  

 بيبٌ انخغيراث في حمٕق انًهكيت انًرحهي انًكثف انًجًغ )غير يذلك(

 2019عجزّجش  30ٌفزشح اٌزغؼخ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ 
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  حمٕق انًهكيت انؼبئذة نًطبًْي انشركت األو 

حصص غير 

 يطيطرة

 

 يجًٕع

  حمٕق انًهكيت

 رأش

  انًبل 

احخيبطي حرجًت 

  ػًهت أجُبيت

انخغيراث 

انًخراكًت في 

  انميًت انؼبدنت

 خطبئر

  يخراكًت 

 انًجًٕع

   جسئيان 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

              

 1374637440  476647012  877997428  (2073877978)  -  (178377185)  3170247591  2019يُبير  1في 

 (178747845)  227784  (178977629)  (178977629)  -  -  - )خغبسح(/سثؼ اٌفزشح

 877984  -  877984  -  -  877984  - دخً شبًِ آخش ٌٍفزشح

 (177867861)  227784  (178097645)  (178977629)  -  877984  - شبٍِخ ٌٍفزشحاٌخغبسح( اٌذخً/)ِغّٛع اٌ

 (476757627)  (476757627)  -  -  -  -  - (3رؤص١ش اعزجؼبد ششوبد ربثؼخ )إ٠ؼبػ 

 770007952  117169  679897783  (2272857607)  -  (177497201)  3170247591 2019ضبخًبر  30في 

              

 1675167014  477147337  1178017677  (1775747565)  4207197  (270687546)  3170247591 ("كًب ْٕ يفصح ػُّ ضببمب") 2017ديطًبر  31في 

 (1607075)  -  (1607075)  2607122  (4207197)  -  - ٠2018ٕب٠ش  1وّب فٟ  9اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ رؤص١ش رطج١ك اٌّؼ١بس 

 1673557939  477147337  1176417602  (1773147443)  -  (270687546)  3170247591 "(يؼذنت)" 2018يُبير  1في 

 ( 175897723)  557164  (176447887)  (176447887)  -  -  - )خغبسح(/سثؼ اٌفزشح

 2537731  27063  2517668  -  -   2517668  - دخً شبًِ آخش ٌٍفزشح

 ( 173357992)   577227  ( 173937219)  ( 176447887)  -   2517668  - ذخً/)خغبسح( شبٍِخ ٌٍفزشحاٌ ِغّٛع

 1570197947  477717564  1072487383  (1879597330)  -  ( 178167878)  3170247591 2018ضبخًبر  30في 

              

رشىً عضًءا ال ٠زغضأ ِٓ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ اٌّغّؼخ. 19إٌٝ  8إْ اإل٠ؼبؽبد اٌّشفمخ فٟ اٌظفؾبد ِٓ 



 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 كٕيجدٔنت ان

 

 بيبٌ انخذفمبث انُمذيت انًرحهي انًكثف انًجًغ )غير يذلك(

 2019عجزّجش  30ٌفزشح اٌزغؼخ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ 
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 انخطؼت أشٓر انًُخٓيت في  

 ضبخًبر 30

2019  2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ إيضبحبث 

     غيهيتاألَشطت انخش

 ( 175897723)  (178747845)  خغبسح اٌفزشح

     رؼذ٠الد ٌـ:

 1877222  2127291 12 طبفٟ خغبسح اعزضّبساد

 ( 77864)  5487734 7 اٌؾظخ ِٓ ٔزبئظ ششوبد ص١ٍِخ

 2787483  4957313 6 ِخظض اٌخغبئش االئزّب١ٔخ اٌّزٛلؼخ

 (567036)  47979 8 اٌزغ١ش فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌؼمبساد اعزضّبس٠خ 

  247728  27537  االعزٙالن

 27642  -  خغبسح ِٓ ث١غ ِّزٍىبد ِٚؼذاد

  1057720  347725  ِخظض ِىبفؤح ٔٙب٠خ خذِخ اٌّٛظف١ٓ

  1507372  807404  رىب١ٌف ر٠ًّٛ

 17386  (27021)  رؾ٠ًٛ ػّالد أعٕج١خ سح)سثؼ(/خغب

  (4977883)  (9037070) 

     اٌّبي اٌؼبًِ:اٌزغ١شاد فٟ سأط 

 2157165  ( 957312)  رُِ ِذ٠ٕخ ٚأسطذح ِذ٠ٕخ أخشٜ

 ( 8707204)  (1007988)  رُِ دائٕخ ٚأسطذح دائٕخ أخشٜ

 (175587109)  (6947183)  انخذفمبث انُمذيت انًطخخذيت في انؼًهيبث

 ( 687003)  (1177889)  ِضا٠ب ٔٙب٠خ خذِخ اٌّٛظف١ٓ اٌّذفٛػخ

 (176267112)  (8127072)  انُمذيت انًطخخذيت في األَشطت انخشغيهيتصبفي انخذفمبث 

     

     األَشطت االضخثًبريت

 4857484  176287644  اٌّؾظً ِٓ ث١غ ِٛعٛداد ِب١ٌخ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ِٓ خالي اٌشثؼ أٚ اٌخغبسح

 ( 877379)  (317717) 8 ششاء ػمبساد اعزضّبس٠خ

 ( 157911)  -  ششاء ِّزٍىبد ِٚؼذاد

  107000  -  اٌّؾظً ِٓ ث١غ ِّزٍىبد ِٚؼذاد

  1067358  207882 12 إ٠شاداد رٛص٠ؼبد أسثبػ ِغزٍّخ

  157108  87402 12 إ٠شاداد فٛائذ ِغزٍّخ

 5137660  176267211  صبفي انخذفمبث انُمذيت يٍ األَشطت االضخثًبريت

     

     األَشطت انخًٕيهيت

 -  297970  ؾبد دائٕخطبفٟ اٌؾشوخ ػٍٝ ِشاث
 ( 127622)  -  رىب١ٌف ر٠ًّٛ ِذفٛػخ

 ( 127622)  297970  انًطخخذيت في( األَشطت انخًٕيهيت/ ) صبفي انخذفمبث انُمذيت يٍ

 -  897671  فشٚق رؾ٠ًٛ ػٍّخ أعٕج١خ

 (171257074)  9337780  صبفي انسيبدة/)انُمص( في انُمذ ٔانُمذ انًؼبدل

 -  (175037189) 3 ؼبدي اٌخبص ثبٌششوبد اٌزبثؼخ اٌّغزجؼذحإٌمذ ٚإٌمذ اٌّ
  274887937  8497245  إٌمذ ٚإٌمذ اٌّؼبدي فٟ ثذا٠خ اٌفزشح

  173637863  2797836 4 انُمذ ٔانُمذ انًؼبدل في َٓبيت انفخرة

     

 

 اٌّغّغ:بْ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّشؽٍٟ اٌّىضف وبْ ٌذٜ اٌّغّٛػخ األٔشطخ غ١ش إٌمذ٠خ اٌزب١ٌخ خالي اٌفزشح ٟٚ٘ ال رظٙش فٟ ث١

 انخطؼت أشٓر انًُخٓيت في  

 ضبخًبر 30

 2019  2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

    يؼبيالث غير َمذيت:

 -  (4027307) رُِ ِذ٠ٕخ ٚأسطذح ِذ٠ٕخ أخشٜ

 -  879617452 اٌغبء رؾمك اعزضّبس فٟ ششوبد ربثؼخ ِٓ خالي ارفبل١خ ِجبدٌخ اٌّٛعٛداد

 -  (476757627) اٌغبء رؾمك ؽظض غ١ش ِغ١طشح ِٓ خالي ارفبل١خ ِجبدٌخ اٌّٛعٛداد

 -  (573867707) اعزضّبس فٟ ششوبد ص١ٍِخ ِٓ خالي ارفبل١خ ِجبدٌخ اٌّٛعٛداد

 

 اٌّىضفخ اٌّغّؼخ.رشىً عضًءا ال ٠زغضأ ِٓ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ  19إٌٝ  8إْ اإل٠ؼبؽبد اٌّشفمخ فٟ اٌظفؾبد ِٓ 



 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج

 

  إيضبحبث حٕل انًؼهٕيبث انًبنيت انًرحهيت انًكثفت انًجًؼت )غير يذلمت(

 2019عجزّجش  30إٌّز١ٙخ فٟ  ٌفزشح اٌزغؼخ أشٙش
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 يؼهٕيبث ػبيت .1

 

إْ ششوخ اٌّبي ٌالعزضّبس ػ.َ.ن.ع. )"اٌششوخ األَ"( ٟ٘ ششوخ ِغبّ٘خ و٠ٛز١خ ػبِخ ِغغٍخ فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ. رؤعغذ اٌششوخ األَ فٟ 

. إْ اٌشاشوخ األَ ٚرؼذ٠الراٗ 1960ٌؼابَ  15ثّٛعت ػمذ اٌزؤع١ظ ٚرؼذ٠الرٗ ٚفمًب ٌمابْٔٛ اٌشاشوبد اٌزغبس٠اخ اٌىا٠ٛزٟ سلاُ  ٠1980ٕب٠ش  2

 ِذسعخ فٟ ثٛسطخ اٌى٠ٛذ.

 

 إْ اٌششوخ األَ خبػؼخ ٌشلبثخ ٚإششاف ثٕه اٌى٠ٛذ اٌّشوضٞ ثشؤْ األٔشطخ اٌز١ٍ٠ّٛخ ١٘ٚئخ أعٛاق اٌّبي ثظفزٙب ششوخ اعزضّبس٠خ.

 

ٚشاشوبرٙب اٌزبثؼاخ )٠شابس إٌا١ُٙ ِؼًاب رزؼّٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ اٌّغّؼخ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفاخ ٌٍشاشوخ األَ 

 (.3ثبعُ "اٌّغّٛػخ"( )إ٠ؼبػ 

 

 ، دٌٚخ اٌى٠ٛذ. 13124، اٌظفبح 26308إْ اٌؼٕٛاْ اٌّغغً ٌٍششوخ األَ ٘ٛ ص.ة 

 

 ٚرزّضً أغشاع اٌششوخ األَ ف١ّب ٠ٍٟ: 

i) ٌّزخظظخ أٚ ششاء اعُٙ أٚ ؽظض االعزضّبس فٟ اٌمطبػبد االلزظبد٠خ اٌّزٕٛػخ ٚرٌه ِٓ خالي اٌّغبّ٘خ فٟ رؤع١ظ اٌششوبد ا

 فٟ رٍه اٌششوبد. 

ii)  .اٌم١بَ ثٛظبئف إِٔبء االعزضّبس ٚإداسح اٌّؾبفع االعزضّبس٠خ ثؤٔٛاػٙب ٌؾغبة اٌغ١ش 

iii)  .اٌٛعبؽخ فٟ ػ١ٍّبد االلزشاع ِمبثً ػٌّٛخ أٚ أعش 

 

فاٟ ٔفاظ اٌّغابي أٚ رٍاه اٌزاٟ رؼابْٚ وّب ٠غٛص ٌٍششوخ األَ أْ رىْٛ ٌٙب ِظٍؾخ أٚ رشزشن ثؤٞ ٚعٗ ِغ اٌشاشوبد األخاشٜ اٌزاٟ رؼّاً 

 اٌششوخ ػٍٝ رؾم١ك أغشاػٙب داخً اٌى٠ٛذ أٚ ثبٌخبسط ٚششاء رٍه اٌششوبد أٚ اٌّشبسوخ فٟ ؽمٛق ٍِى١زٙب. 

 

، رغ١١ش اٌشىً اٌمب١ٔٛٔاخ ٚأٔشاطخ اٌشاشوخ األَ ِآ شاشوخ اعازضّبس إٌاٝ 2019عجزّجش  26الزشػ ِغٍظ اإلداسح فٟ اعزّبػٗ اٌزٞ ػمذ فٟ 

اٌؼبد٠اخ. ٌاُ ٠ازُ ػماذ اعزّابع غ١اش ؼخ. إْ ٘زا االلزشاػ ٠خؼغ ٌّٛافمخ ِغبّٟ٘ اٌششوخ األَ ِٓ خالي اعزّابع اٌغّؼ١اخ اٌؼبِاخ ششوخ لبث

 اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٌٍششوخ األَ ؽزٝ ربس٠خ إطذاس ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ اٌّغّؼخ.  اٌغّؼ١خ

 

ٚفمًب  2019عجزّجش  ١30خ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ اٌّغّؼخ ٌٍّغّٛػخ ٌفزشح اٌزغؼخ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ رّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ إطذاس اٌّؼٍِٛبد اٌّبٌ

 .2019د٠غّجش  ----ٌمشاس ِغٍظ إداسح اٌششوخ األَ ثزبس٠خ 

 

 أضبش اإلػذاد .2

 

ّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ" ٌٚٛائؼ ؽىِٛخ "اٌزمبس٠ش اٌ 34رُ إػذاد ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ اٌّغّؼخ ٚفمب ٌّؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ 

اٌى٠ٛذ اٌخبطخ ثّؤعغبد اٌخذِبد اٌّب١ٌخ اٌزٟ رخؼغ ٌشلبثخ ثٕه اٌى٠ٛذ اٌّشوضٞ ١٘ٚئخ أعٛاق اٌّبي. رزطٍت ٘زٖ اٌٍٛائؼ رطج١ك وبفخ 

ػ ػٓ اٌخغبئش االئزّب١ٔخ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌظبدسح ػٓ ِغٍظ ِؼب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ ثبعزضٕبء ِزطٍجبد اٌم١بط ٚاإلفظب

: األدٚاد اٌّب١ٌخ. ٚثٕبًء ػٍٝ رٌه، فئْ ِخظض اٌخغبئش االئزّب١ٔخ 9اٌّزٛلؼخ ٌٍزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ٚفمًب ٌٍّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 

زٞ رُ رؾذ٠ذٖ ٚفمًب ٌٍزؼ١ٍّبد ٚاألؽىبَ ٚاٌ 9ٌٍزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ أوجش ِٓ اٌخغبئش االئزّب١ٔخ اٌّزٛلؼخ ٚفمًب ٌٍّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 

 اٌزٟ ٠زطٍجٙب ثٕه اٌى٠ٛذ اٌّشوضٞ ؽٛي رظ١ٕف اٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ٚاؽزغبة ِخظظبرٙب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت
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 أضبش اإلػذاد )حخًت( .2

 

خ وّب فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ إٌّز١ٙخ ٠غت لشاءح ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ اٌّغّؼخ ِغ آخش ث١بٔبد ِب١ٌخ ع٠ٕٛخ ِغّؼخ ٌٍّغّٛػ

)"آخش ث١بٔبد ِب١ٌخ ع٠ٕٛخ ِغّؼخ"(. ٟٚ٘ ال رزؼّٓ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ إلػذاد ث١بٔبد ِب١ٌخ وبٍِخ ٚفمًب  2018د٠غّجش  31فٟ 

ؼغ ٌشلبثخ ثٕه اٌى٠ٛذ ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ، ٚاٌّؼذٌخ ٌالعزخذاَ ِٓ عبٔت دٌٚخ اٌى٠ٛذ ٌّؤعغبد اٌخذِبد اٌّب١ٌخ اٌزٟ رخ

اٌّشوضٞ، ٚاٌزٟ رزطٍت رطج١ك وبفخ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ف١ّب ػذا ِزطٍجبد ثٕه اٌى٠ٛذ اٌّشوضٞ اٌخبطخ ثبٌؾذ األدٔٝ 

% ٌٍزغ١ٙالد غ١ش إٌمذ٠خ. ػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٌه، رُ إػبفخ ثؼغ اإل٠ؼبؽبد 0.5ٚ% ٌٍزغ١ٙالد إٌمذ٠خ 1ٌٍّخظض اٌؼبَ ٚ٘ٛ 

١ٍ١خ ٌزفغ١ش األؽذاس ٚاٌّؼبِالد اٌزٟ رؼزجش راد أ١ّ٘خ فٟ فُٙ اٌزغ١شاد فٟ اٌّشوض اٌّبٌٟ ٌٍّغّٛػخ ٚأدائٙب ِٕز آخش ث١بٔبد ِب١ٌخ اٌزفظ

 .16ع٠ٕٛخ ِغّؼخ. ٚ٘زٖ ٟ٘ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ األٌٚٝ ٌٍّغّٛػخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب رطج١ك اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 

 

 بد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ اٌّغّؼخ ثبٌذ٠ٕبس اٌى٠ٛزٟ ٚ٘ٛ ػٍّخ اٌزشغ١ً ٚاٌؼشع ٌٍّغّٛػخ.رُ ػشع اٌّؼٍِٛ

 

١ٌغذ ثبٌؼشٚسح ِؤششا ٌٍٕزبئظ اٌّزٛلؼخ ٌٍغٕخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٟ  2019عجزّجش  30إْ ٔزبئظ اٌؼ١ٍّبد ٌفزشح اٌزغؼخ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ 

 31اٌشعٛع إٌٝ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ اٌّغّؼخ اٌّذلمخ ٌٍّغّٛػخ ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ . ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد، ٠شعٝ 2019د٠غّجش  31

 .2018د٠غّجش 
 

فٟ إػذاد  2018د٠غّجش  31رُ ارجبع ٔفظ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ٚؽشق االؽزغبة اٌّزجؼخ فٟ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

. ػٍٝ ٠2019ٕب٠ش  1ٌّغّؼخ ثبعزضٕبء رطج١ك اٌّؼب١٠ش اٌغذ٠ذح ٚاٌزؼذ٠الد اٌزب١ٌخ اٌغبس٠خ ثذا٠خ ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ ا

، إال أٔٙب ١ٌظ ٌٙب رؤص١ش ِبدٞ ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ 2019اٌشغُ ِٓ أْ ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ٚاٌزؼذ٠الد اٌغذ٠ذح عزطجك ألٚي ِشح فٟ 

 اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ اٌّغّؼخ ٌٍّغّٛػخ وّب ٘ٛ ِج١ٓ أدٔبٖ:اٌغ٠ٕٛخ ٌٍّغّٛػخ أٚ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ 
 

  ػمٛد اإل٠غبس.16اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ : 

  ِضا٠ب اٌذفغ ِمذِبً ِغ اٌزؼ٠ٛغ اٌغٍج9ٟرؼذ٠الد ػٍٝ اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ : 

  ٌٌٟٚششوبد اٌض١ٍِخ ٚاٌّشبس٠غ اٌّشزشوخ.: االعزضّبساد ؽ٠ٍٛخ األعً فٟ ا28اٌزؼذ٠الد ػٍٝ ِؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ 

  ( ػٍٝ ِب ٠ٍٟ:2017)اٌظبدسح فٟ د٠غّجش  2017-2015اٌزؾغ١ٕبد اٌغ٠ٕٛخ ػٍٝ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ دٚسح 

 دِظ األػّبي. - 3اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ  -

 اٌزشر١جبد اٌّشزشوخ. – 11اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ  -

 رىب١ٌف االلزشاع. – 23ٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ ِؼ١بس ا -
 

 انشركبث انخببؼت .3
 

 ف١ّب ٠ٍٟ رفبط١ً اٌششوبد اٌزبثؼخ: 
   حمٕق انخصٕيج ٔحصت حمٕق انًهكيت    

  بهذ انخأضيص  اضى انشركت انخببؼت

 ضبخًبر 30

2019     

 )يذلمت(

ديطًبر  31

2018  

 

 ضبخًبر 30

 انُشبط انرئيطي     2018

    )%(  )%(  )%(    

ششوخ اٌزشاعً ر١ٍىَٛ ٌالرظبالد 

 ػ.َ.ن. )ِمفٍخ(

 

 دٌٚخ اٌى٠ٛذ

 

96.69%  96.69%  96.69% 

 
 خذِبد االرظبالد

ششوخ د٠بس اٌى٠ٛذ اٌؼمبس٠خ ػ.َ.ن. 

 )ِمفٍخ(*

 

 رط٠ٛش ػمبساد  %60.25  %60.25  -  دٌٚخ اٌى٠ٛذ

ششوخ اٌّبي اٌؼب١ٌّخ ٌزط٠ٛش اٌّشبس٠غ 

 ر.َ.َ.

 

  %80  %80  %80  دٌٚخ اٌى٠ٛذ

إداسح اٌّشبس٠غ 

 اٌؼمبس٠خ

ششوخ اٌّبي اٌمطش٠خ اٌمبثؼخ ػ.َ.ن. 

 )ِمفٍخ(

 

  %97.50  %97.50  %97.50  دٌٚخ اٌى٠ٛذ

إداسح اٌّشبس٠غ 

 اٌؼمبس٠خ

 ششوخ اٌّبي اٌغؼٛد٠خ ٌالعزضّبس ر.َ.َ. 

اٌٍّّىخ  

اٌؼشث١خ 

 أٔشطخ اعزضّبس٠خ  %100  %100  %100  اٌغؼٛد٠خ

 إٌّشآد ػ.ر.َ. ششوخ و٠ٛه إلداسح

اإلِبساد  

اٌؼشث١خ 

 خذِبد إداسح ِب١ٌخ  %100  %100  %100  اٌّزؾذح

ششوخ رخبسط ٌالعزشبساد اٌّب١ٌخ 

 ٚاإلداس٠خ ػ.َ.ن. )ِمفٍخ(

اإلِبساد  

اٌؼشث١خ 

 اٌخذِبد االعزشبس٠خ   %99  %99  %99  اٌّزؾذح

ششوخ اٌّبي األٌٚٝ اٌؼمبس٠خ ػ.َ.ن. 

 )ِمفٍخ(*

 

 رط٠ٛش ػمبساد  %90.70  %90.70  -  دٌٚخ اٌى٠ٛذ

 



 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج

 

  إيضبحبث حٕل انًؼهٕيبث انًبنيت انًرحهيت انًكثفت انًجًؼت )غير يذلمت(

 2019عجزّجش  30إٌّز١ٙخ فٟ  ٌفزشح اٌزغؼخ أشٙش
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 انشركبث انخببؼت )حخًت( .3

 

 إْ أعُٙ ثؼغ اٌششوبد اٌزبثؼخ ِؾزفع ثٙب ِٓ لجً ِغب١ّ٘ٓ آخش٠ٓ خالي وزت رٕبصي ٌظبٌؼ اٌششوخ األَ. 

 

 .2019عجزّجش  30رُ رغ١ّغ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ ٌٍششوبد اٌزبثؼخ ػٍٝ أعبط اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّؼذح ِٓ لجً اإلداسح وّب فٟ 

 

 زبثؼخ اٌغبثمخ ششوخ اٌّبي األٌٚٝ، فمذد اٌّغّٛػخ اٌغ١طشح ػٍٝ ششوبرٙب ا2019ٌ عجزّجش 30أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ  اٌزغؼخخالي فزشح *

٠خ ػ.َ.ن. )ِمفٍخ( )"د٠بس"( ثّٛعت ارفبل١خ ِجبدٌخ أطٛي )"اٌّجبدٌخ"(. رؼّٕذ ٚششوخ د٠بس اٌى٠ٛذ اٌؼمبس اٌؼمبس٠خ ػ.َ.ن. )ِمفٍخ(

% ِٓ د٠بس، 20% ِٓ اٌششوخ اٌزبثؼخ اٌغبثمخ ششوخ اٌّبي األٌٚٝ اٌؼمبس٠خ ػ.َ.ن. )ِمفٍخ(، ٚاٌزٟ ثذٚس٘ب رٍّه 56.76اٌّجبدٌخ اعزجذاي 

 .(7شا ٠ٍٚٚض )إ٠ؼبػ ِٚغغٍخ فٟ أغٍزششوخ ِؤعغخ  ِٟٚ٘مبثً أس١ِال وبث١زبي ١ٌّزذ،

 

 :2019ِبسط  10ف١ّب ٠ٍٟ ٔزبئظ ارفبل١خ ِجبدٌخ اٌّٛعٛداد اٌّٛلؼخ فٟ 

  وبعزضّبس فٟ ششوخ ص١ٍِخ 40.25رٛلفذ اٌّغّٛػخ ػٓ رغ١ّغ ششوخ د٠بس، ِٚغ رٌه لبِذ ثزظ١ٕف ؽظزٙب اٌّؾزفع ثٙب ثٕغجخ %

بظ ثبٌزؤص١ش اٌغٛ٘شٞ ِٓ خالي اٌزّض١ً فٟ ِغٍظ اإلداسح )إ٠ؼبػ د٠ٕبس و٠ٛزٟ ٔز١غخ ٌفمذاْ اٌغ١طشح ٚاالؽزف 472447966ثم١ّخ رجٍغ 

7.) 

  رٛلفذ اٌّغّٛػخ ػٓ رغ١ّغ ششوخ اٌّبي األٌٚٝ اٌؼمبس٠خ ػ.َ.ن. )ِمفٍخ( ؽ١ش أٔٙب اعزجؼذد وبًِ ؽظخ ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌجبٌغخ

90.70.% 

  د٠ٕبس  171417741عزضّبس فٟ ششوخ ص١ٍِخ ثم١ّخ % فٟ ششوخ أس١ِال وبث١زبي ١ٌّزذ وب40عغٍذ اٌّغّٛػخ ؽظخ ؽمٛق ٍِى١خ ثٕغجخ

 (. 7و٠ٛزٟ )إ٠ؼبػ 

 

 . إْ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌظبفٟ اٌّٛعٛداد رغبٚٞ اٌّمبثً. ٚثبٌزبٌٟ ٌُ ٠ٕزظ أٞ سثؼ أٚ خغبسح ِٓ اعزجؼبد اٌششوبد اٌزبثؼخ

 

 ف١ّب ٠ٍٟ رؾ١ًٍ اٌّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد اٌخبطخ ثبٌششوبد اٌزبثؼخ اٌغبثمخ اٌزٟ رُ اعزجؼبد٘ب:

     

 يبرش 10

2019 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ     

      انًٕجٕداث
 175037189     إٌمذ ٚإٌمذ اٌّؼبدي

 4187496     ِٛعٛداد ِب١ٌخ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ِٓ خالي اٌشثؼ أٚ اٌخغبسح

 1577511     خ ٚأسطذح ِذ٠ٕخ أخشٜرُِ ِذ٠ٕ

 1179717929     ػمبساد اعزضّبس٠خ

 477778     ِّزٍىبد ِٚؼذاد

     1470987903 

 

      انًطهٕببث

 3367191     رُِ دائٕخ ٚأسطذح دائٕخ أخشٜ

 371797001     ِشاثؾبد دائٕخ

 1197070     ِىبفؤح ٔٙب٠خ خذِخ اٌّٛظف١ٓ

     376347262 

     1074647641 

 (476757627)     اعزجؼبد ؽظض غ١ش ِغ١طشح

 577897014     صبفي انًٕجٕداث انًطخبؼذة

      

      انًمببم: 

 (577897014)     )أ( ٚ )ة(( 7ِٛعٛداد ِضجزخ فٟ ارفبل١خ اٌّجبدٌخ )إ٠ؼبػ 

     - 

 



 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج

 

  إيضبحبث حٕل انًؼهٕيبث انًبنيت انًرحهيت انًكثفت انًجًؼت )غير يذلمت(
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 انُمذ ٔانُمذ انًؼبدل .4

 

 ضبخًبر  30

2019  

 )يذلمت(

 ديطًبر 31

 2018  

 ضبخًبر  30

2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

      

  173537737  8397344  2697763 ٔمذ فٟ اٌظٕذٚق ٚأسطذح ٌذٜ اٌجٕٛن

  107126  97901  107073 ٔمذ ٌذٜ ِذ٠شٞ ِؾبفع

 2797836   8497245  173637863  

 

 ٔ انخطبرةيٕجٕداث يبنيت ببنميًت انؼبدنت يٍ خالل انربح أ .5

 

 ضبخًبر  30

2019  

 )يذلمت(

 ديطًبر 31

 2018  

 ضبخًبر  30

2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

      

  8377396  8107729  1327214 أٚساق ِب١ٌخ ِغؼشح

  273117399  174317165  171947433 أٚساق ِب١ٌخ غ١ش ِغؼشح

  175517427  173797678  6187844 اعزضّبسطٕبد٠ك 

 6627016  6407654  287020 ِؾبفع اعزضّبس٠خ

 179737511  472627226  573627238  

 

 ف١ّب ٠ٍٟ اٌؾشوخ ػٍٝ ِٛعٛداد ِب١ٌخ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ِٓ خالي اٌشثؼ أٚ اٌخغبسح خالي اٌفزشح/اٌغٕخ:

 

 ضبخًبر  30

2019  

 )يذلمت(

 ديطًبر 31

 2018  

 ضبخًبر  30

2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

      

 174887323  174887323  472627226 فٟ ثذا٠خ اٌفزشح/اٌغٕخ

 476687087  476687087  - 9رؤص١ش رطج١ك اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 

 -  3067560  - إػبفبد

 (5607660)  (8697610)  (176657873) اعزجؼبداد 

 -  -  (4187496) (3بػ رؤص١ش اعزجؼبد ششوخ ربثؼخ )إ٠ؼ

 (2337512)  (173317134)  (2047346) اٌزغ١ش فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ

 179737511  472627226  573627238 

 

د٠ٕابس وا٠ٛزٟ وخغابسح ث١اغ ثؼاغ اٌّٛعاٛداد اٌّب١ٌاخ  377229، راُ إصجابد ِجٍاغ 2019عاجزّجش  30خالي فزشح اٌزغؼخ أشٙش إٌّز١ٙاخ فاٟ 

د٠ٕابس  757176: 2018عاجزّجش  30ي اٌاشثؼ أٚ اٌخغابسح فاٟ ث١ابْ اٌاشثؼ أٚ اٌخغابسح اٌّشؽٍاٟ اٌّىضاف اٌّغّاغ )ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ِآ خاال

 (.12و٠ٛزٟ( )إ٠ؼبػ 

 

 .٠16.2زُ اإلفظبػ ػٓ أعب١ٌت رم١١ُ ِٛعٛداد ِب١ٌخ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ِٓ خالي اٌشثؼ أٚ اٌخغبسح فٟ إ٠ؼبػ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج

 

  إيضبحبث حٕل انًؼهٕيبث انًبنيت انًرحهيت انًكثفت انًجًؼت )غير يذلمت(
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 ريى يذيُت ٔأرصذة يذيُت أخرٖ .6

 
 ضبخًبر  30

2019  

 )يذلمت(

 ديطًبر  31

2018  

 ضبخًبر  30

2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

      

 1778087246  1778087246  1778087246 *ِظبس٠ف رط٠ٛش ِغزشدح

 (16,040,318)  (1670407318)  (1670407318) ٔبلًظب: ِخظض اٌخغبئش االئزّب١ٔخ اٌّزٛلؼخ

 177677928  177677928  1,767,928 

      

 173167265  173567659   172117913 **دفؼبد ِمذِخ

 (67,508)   (2737454)  (2737454) ٔبلظبً: االٔخفبع فٟ اٌم١ّخ

 9387459  170837205  172487757 

      

 627688  1097424  1267199 رُِ ِذ٠ٕخ

 1407478  1157146  1157173 رُِ ِٛظف١ٓ

 (68,866)   (687866)  (687866) ًظب: ِخظض اٌخغبئش االئزّب١ٔخ اٌّزٛلؼخٔبل

 1727506  1557704  1347300 

      

 2117802  4317427  5867055 (13ِغزؾك ِٓ أؽشاف راد طٍخ )إ٠ؼبػ 

 -  -  (4367303) ٔبلًظب: ِخظض اٌخغبئش االئزّب١ٔخ اٌّزٛلؼخ

 1497752  4317427  2117802 

      

 3707320  3157530  6307975 أسطذح ِذ٠ٕخ أخشٜ

 (8,570)  (357000)  (947010) ٔبلًظب: ِخظض اٌخغبئش االئزّب١ٔخ اٌّزٛلؼخ

 5367965  2807530  361,750 

 375657610  377187794  3,724,537 

  

 ف١ّب ٠ٍٟ اٌؾشوخ ػٍٝ ِخظض اٌخغبئش االئزّب١ٔخ اٌّزٛلؼخ:

 
 ضبخًبر  30

2019  

 مت()يذل

 ديطًبر 31

 2018  

 ضبخًبر  30

2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

      

 1670407318  1670407318  1674177638 فٟ ثذا٠خ اٌفزشح/اٌغٕخ

 1607075  1607075  -  9رؤص١ش رطج١ك اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 

 2787483  2967530  4957313 اٌّؾًّ خالي اٌفزشح/اٌغٕخ

 (2937614)  (797285)  - سد خالي اٌفزشح/ اٌغٕخ

 1671857262  1674177638  1679127951 وّب فٟ ٔٙب٠خ اٌفزشح/اٌغٕخ

 

ػجاذ اٌؼض٠اض ثآ ِغابػذ" االلزظابد٠خ فاٟ  ِغابػذ*رّضً ِظبس٠ف اٌزط٠ٛش اٌّغزشدح رىاب١ٌف اٌزطا٠ٛش اٌّذفٛػاخ ٌزطا٠ٛش ِذ٠ٕاخ "األ١ِاش 

اٌٍّّىااخ اٌؼشث١ااخ  -االلزظاابد٠خ ١٘ئااخ اٌّااذْ ٚ ل١ااخ رطاا٠ٛش ِٛلؼااخ ثاا١ٓ اٌشااشوخ األَؼٛد٠خ )"اٌّشااشٚع"( ثّٛعاات ارفباٌٍّّىااخ اٌؼشث١ااخ اٌغاا

االلزظبد٠خ ػٓ إٔٙبء ارفبل١خ اٌزط٠ٛش ٚاٌزٕبصي ػٓ اٌّشاشٚع ١٘ئخ اٌّذْ ، أفظؾذ 2014د٠غّجش  31اٌغؼٛد٠خ. خالي اٌغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

١٘ئااخ اٌّااذْ  سفؼااذ اٌشااشوخ األَ دػااٜٛ لؼاابئ١خ ػااذ، 2016د٠غااّجش  31عٙاابد ؽى١ِٛااخ. ٔز١غااخ ٌاازٌه، خااالي اٌغاإخ إٌّز١ٙااخ فااٟ إٌااٝ 

االلزظبد٠خ العزؼبدح ِظبس٠ف اٌزط٠ٛش اٌّغزشدح. رشٜ اإلداسح أٔٗ، ثٕبًء ػٍٝ ششٚؽ ٚأؽىبَ ارفبل١اخ اٌزطا٠ٛش ٚاٌزشابٚس ِاغ اٌّغزشابس٠ٓ 

فئْ ِظبس٠ف اٌزط٠ٛش اٌّغازشدح ٠غاٛص اعازؼبدرٙب ثبٌىبِاً. ِٚاغ رٌاه، ٚفمًاب ٌّزطٍجابد ثٕاه اٌى٠ٛاذ اٌّشواضٞ، لبِاذ اإلداسح اٌمب١١ٔٛٔٓ، 

 177677928ثزغغ١ً ِخظض فٟ ؽذٚد ل١ّخ ِظبس٠ف اٌزط٠ٛش اٌّغزشدح ٔبلًظب ثؼغ اٌّغزؾمبد اٌّجبششح اٌّزؼٍماخ ثبٌّشاشٚع ثّجٍاغ 

د٠ٕبس و٠ٛزٟ( )ِذسعخ ػّٓ رِاُ دائٕاخ  177677928: 2018عجزّجش  30ٚ  2018د٠غّجش  31) 2019عجزّجش  30د٠ٕبس و٠ٛزٟ وّب فٟ 

االلزظبد٠خ ثغذاد ٘زٖ اٌّغزؾمبد ِٓ خالي ٔفظ اٌذػٜٛ اٌمب١ٔٛٔخ. ثٕبًء ػ١ٍٗ، رُ رغاغ١ً  ١٘ئخ اٌّذْٚأسطذح دائٕخ أخشٜ( ٚاٌزٞ ؽبٌجذ 

: 2018عااجزّجش  30ٚ  2018د٠غااّجش  31د٠ٕاابس واا٠ٛزٟ ) 1670407318خ ثّجٍااغ ِخظااض خغاابئش ائزّب١ٔااخ ِزٛلؼااخ فااٟ عاإٛاد عاابثم

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ(.  1670407318

 

 



 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج

 

  إيضبحبث حٕل انًؼهٕيبث انًبنيت انًرحهيت انًكثفت انًجًؼت )غير يذلمت(

 2019عجزّجش  30إٌّز١ٙخ فٟ  ٌفزشح اٌزغؼخ أشٙش
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 ريى يذيُت ٔأرصذة يذيُت أخرٖ )حخًت( .6

 

، طذس ؽىُ أٚي دسعخ ِٓ لجً اٌّؾىّاخ اإلداس٠اخ ثغاذح )"اٌّؾىّاخ"( ثاشفغ اٌاذػٜٛ اٌمب١ٔٛٔاخ ٚإٌاضاَ اٌشاشوخ ١ٔٛ٠2019ٛ  25ثزبس٠خ 

االلزظابد٠خ.  ١٘ئاخ اٌّاذْ( إٌاٝ 2019عاجزّجش  30زٟ فاٟ ١ٍِاْٛ د٠ٕابس وا٠ٛ 1.9لاير عؼٛدٞ )ثّاب ٠ؼابدي  2275007000ِجٍغ  األَ ثغذاد

 . 2019د٠غّجش  18، اعزؤٔفذ اٌّغّٛػخ ٘زا اٌؾىُ. ٚرُ رؾذ٠ذ اٌغٍغخ اٌمبدِخ ثزبس٠خ 2019أوزٛثش  17ثزبس٠خ 

 

: 2018عاااجزّجش  30ٚ  2018د٠غااّجش  31) 2019عاااجزّجش  30د٠ٕااابس واا٠ٛزٟ وّاااب فااٟ  9177856**رزؼاآّ اٌااذفؼبد اٌّمذِاااخ ِجٍااغ 

د٠ٕبس و٠ٛزٟ( ِذفٛع ِمبثً ششاء ػمبساد فٟ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ اٌغٛس٠خ. ال رضاي اإلعشاءاد اٌمب١ٔٛٔخ ٌٕمً اٌٍّى١خ اٌمب١ٔٛٔاخ  9177856

 30بد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ اٌّغّؼخ ٌفزشح اٌزغاؼخ أشاٙش إٌّز١ٙاخ فاٟ ٌٍؼمبساد إٌٝ اٌششوخ األَ ل١ذ اٌزٕف١ز ؽزٝ ربس٠خ إطذاس اٌّؼٍِٛ

 . 2019عجزّجش 

 

 اضخثًبر في شركبث زييهت .7
 

 اضى انشركت انسييهت

 

 بهذ انخأضيص

 انميًت انذفخريت  حمٕق انخصٕيج ٔحصت حمٕق انًهكيت 

 

  

ضبخًبر  30

2019  

 )يذلمت(

ديطًبر  31

2018  

ضبخًبر  30

2018  

 

بخًبر ض 30

2019  

 )يذلمت(

ديطًبر  31

2018  

ضبخًبر  30

2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  %  %  %     

*ششوخ صْٚ اٌّزمذَ ٌٍزغبسح اٌؼبِخ  

 ر.َ.َ.
 

%40  دٌٚخ اٌى٠ٛذ   40%   40%  

 

278747328  279577674  279577674 

%48  رٛٔظ  **ششوخ ِبن ٌٍٛعبؽخ ثبٌجٛسطخ    48%   48%   2577886  2547214  3297333 

%18  عٛس٠ب  *اٌششوخ اٌّزؾذح ٌٍزؤ١ِٓ    18%   18%   3467903  2707284  2267344 

*ششوخ د٠بس اٌى٠ٛذ اٌؼمبس٠خ  

 ػ.َ.ن. )ِمفٍخ( )أ(

 

%40.25  دٌٚخ اٌى٠ٛذ   -  - 

 

377657836  -  - 

%40  اٌٍّّىخ اٌّزؾذح  **ششوخ أس١ِال وبث١زبي ١ٌّزذ )ة(    -  -  170767315  -  - 

           873217268  374827172  375137351 

 

 وبٔذ اٌؾشوخ ػٍٝ اعزضّبساد فٟ ششوبد ص١ٍِخ خالي اٌفزشح / اٌغٕخ وّب ٠ٍٟ:

 

 
 ضبخًبر  30

2019  

 )يذلمت(

ديطًبر  31

2018  

 ضبخًبر  30

2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

      

 479487756  479487756  374827172 خ اٌفزشح/اٌغٕخاٌشط١ذ فٟ ثذا٠

 -  -  573867707 إػبفبد خالي اٌفزشح/اٌغٕخ )إ٠ؼبػ )أ( ٚ )ة((

 (174117988)  (174117988)  - رظف١خ ششوخ ص١ٍِخ

 77864  (47578)  (5487734) اٌؾظخ ِٓ ٔزبئظ ششوبد ص١ٍِخ

  (317281)  (507018)  17123 فشٚق رؾ٠ًٛ ػٍّخ أعٕج١خ

 3,513,351  3,482,172  8,321,268 اٌشط١ذ وّب فٟ ٔٙب٠خ اٌفزشح/اٌغٕخ

 

، فمذد اٌّغّٛػخ اٌغ١طشح ػٍٝ ششوزٙب اٌزبثؼخ اٌغبثمخ ششوخ د٠بس اٌى٠ٛذ 2019عجزّجش  30خالي فزشح اٌزغؼخ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ  (أ 

ٙب اؽزفظذ ثزؤص١ش عٛ٘شٞ فٟ ششوخ د٠بس ِٓ خالي اٌؼمبس٠خ ػ.َ.ن. )ِمفٍخ( )"د٠بس"( ِٓ خالي ارفبل١خ ِجبدٌخ اٌّٛعٛداد ٌٚىٕ

 (. 3اٌزّض١ً فٟ ِغٍظ اإلداسح )إ٠ؼبػ 

 

% ِٓ ؽظخ ؽمٛق ٍِى١خ ششوخ أس١ِال 40، ؽبصد اٌّغّٛػخ ػٍٝ ٔغجخ 2019عجزّجش  30خالي فزشح اٌزغؼخ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ  (ة 

 (.3)إ٠ؼبػ  أطٛيوبث١زبي ١ٌّزذ ِٓ خالي ارفبل١خ ِجبدٌخ 

 

 ضّبس فٟ ششوبد ص١ٍِخ ثبعزخذاَ ؽش٠مخ ؽمٛق اٌٍّى١خ.٠زُ ل١بط االعز

 

 . 2019عجزّجش  30*رُ رغغ١ً ؽظخ ٔزبئظ ٘زٖ اٌششوبد اٌض١ٍِخ ػٍٝ أعبط ث١بٔبد اإلداسح اٌزٟ أػذرٙب إداسح اٌششوبد اٌض١ٍِخ وّب فٟ 

 

 ١ٔٛ٠2019اٛ  30وبد اٌض١ٍِاخ وّاب فاٟ **رُ رغاغ١ً ؽظاخ ٔزابئظ اٌشاشوبد اٌض١ٍِاخ ػٍاٝ أعابط ث١بٔابد اإلداسح اٌزاٟ أػاذرٙب إداسح اٌشاش

 .2019عجزّجش  30إٌٝ  ١ٌٛ٠2019ٛ  1اٌّؼذٌخ ألٞ ِؼبِالد ِبد٠خ ٌٍفزشح ِٓ 

 

 



 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج

 

  إيضبحبث حٕل انًؼهٕيبث انًبنيت انًرحهيت انًكثفت انًجًؼت )غير يذلمت(

 2019عجزّجش  30إٌّز١ٙخ فٟ  ٌفزشح اٌزغؼخ أشٙش
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 ػمبراث اضخثًبريت .8

 
 ضبخًبر  30

2019  

 )يذلمت(

 ديطًبر  31

2018  

 ضبخًبر  30

2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

      

 1271857134  1271857134  1179917471 اٌشط١ذ فٟ ثذا٠خ اٌفزشح/اٌغٕخ

 877379  917635  317717 إػبفبد

 -  -  (1179717929) (3رؤص١ش اعزجؼبد ششوخ ربثؼخ )إ٠ؼبػ 

 567036  (2927424)  (47979) اٌزغ١ش فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ

 127765  77126  17597 فشٚق رؾ٠ًٛ ػٍّخ أعٕج١خ

 1273417314  1179917471  477877 اٌشط١ذ وّب فٟ ٔٙب٠خ اٌفزشح/اٌغٕخ

 

 يرابحبث دائُت .9

 
 ضبخًبر  30

2019  

 )يذلمت(

 ديطًبر 31

 2018  

 ضبخًبر  30

2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

      

 373717505  371187103  - ِشاثؾبد دائٕخ

 

د٠ٕبس و٠ٛزٟ )ثّب فٟ رٌه اٌشثؼ  371797001ثؾخ اٌذائٕخ اٌزٟ رجٍغ ، رُ إٌغبء االػزشاف ثبٌّشا2019عجزّجش  30خالي اٌفزشح إٌّز١ٙخ فٟ 

 (.3ششوخ د٠بس اٌى٠ٛذ اٌؼمبس٠خ ػ.َ.ن. )ِمفٍخ( )إ٠ؼبػ  -اٌّغزؾك( ٚرٌه ػٕذ اٌزٛلف ػٓ رغ١ّغ اٌششوخ اٌزبثؼخ اٌغبثمخ 

 

 دائُٕ ضُذاث .10

 
 ضبخًبر  30

2019  

 )يذلمت(

 ديطًبر 31

 2018  

 ضبخًبر  30

2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  زٟد٠ٕبس و٠ٛ 

      

 9007000  9007000  9007000 دائٕٛ عٕذاد

 

د٠ٕبس  1170887000لبِذ اٌّغّٛػخ خالي اٌغٕٛاد اٌغبثمخ ثبٌزٛطً إٌٝ ارفبل١بد رغ٠ٛخ ِغ ؽبٍِٟ عٕذاد ثشؤْ عٕذاد ِغزؾمخ رجٍغ 

 % ِٓ اٌغٕذاد اٌّظذسح. 92.5ج١خ ٌٍّغّٛػخ ثششاء ِب ٠مبسة ِٓ و٠ٛزٟ. ٚٔز١غخ ٌٙزٖ االرفبل١بد، لبِذ إؽذٜ اٌششوبد اٌزبثؼخ األعٕ

 
 . 2022ٔٛفّجش  18ٍغٕذاد اٌّظذسح إٌٝ ، ٚافك ؽبٍِٛ اٌغٕذاد ػٍٝ رّذ٠ذ ربس٠خ االعزؾمبق 2019ٌ اوزٛثش 17ثزبس٠خ 

 

ثشفغ دػٜٛ لؼبئ١خ ػذ اٌششوخ األَ ( عزضّبسا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌال) د٠ٕبس و٠ٛزٟ 9007000لبَ ؽبٍِٛ اٌغٕذاد اٌجبٌغخ ، 2014ٔٛفّجش  26فٟ 

 .العزشداد وبًِ اٌم١ّخ االع١ّخ ٌٍغٕذاد

 

، سفؼذ اٌّؾىّخ اٌى١ٍخ اٌذػٜٛ اٌّمذِخ ِٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌالعزضّبس ٚأٌضِذ اٌششوخ األَ ثغذاد ل١ّخ اٌىٛثْٛ ٠2019ٕب٠ش  24ثزبس٠خ 

 رُ اعزئٕبف اٌؾىُ ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌالعزضّبس. د٠ٕبس و٠ٛزٟ ِٚظبس٠ف اٌذػٜٛ. 467762اٌزٞ ٌُ ٠غذد ثّجٍغ 

 

، لبِذ ِؾىّخ االعزئٕبف ثشفغ االعزئٕبف اٌّمذَ ِٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌالعزضّبس ٚأ٠ذد اٌؾىُ اٌظبدس ِٓ لجً 2019ِب٠ٛ  22ثزبس٠خ 

 .اٌّؾىّخ اٌى١ٍخ. لبِذ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌالعزضّبس ثبعزئٕبف اٌؾىُ ٌذٜ ِؾىّخ اٌز١١ّض

 

 467762، سفؼذ ِؾىّخ اٌز١١ّض االعزئٕبف ٚأ٠ذد اٌضاَ اٌششوخ األَ ثغذاد ل١ّخ اٌىٛثْٛ اٌزٞ ٌُ ٠غذد ثّجٍغ 2019زٛثش أو 31فٟ 

د٠ٕبس و٠ٛزٟ. ٔز١غخ ٌزٌه، لبِذ اٌششوخ األَ ثئصجبد ِخظض ِمبثً ٘زٖ اٌّجبٌغ فٟ  137953د٠ٕبس و٠ٛزٟ ِٚظبس٠ف اٌذػٜٛ ثّجٍغ 

 .()ػّٓ ثٕذ رُِ دائٕخ ٚأسطذح دائٕخ أخشٜ 2019عجزّجش  30فخ اٌّغّؼخ ٌٍفزشح إٌّز١ٙخ فٟ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىض

 

 

 

 



 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج

 

  إيضبحبث حٕل انًؼهٕيبث انًبنيت انًرحهيت انًكثفت انًجًؼت )غير يذلمت(

 2019عجزّجش  30إٌّز١ٙخ فٟ  ٌفزشح اٌزغؼخ أشٙش
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 رأش انًبل  .11

   

د٠ٕبس  3170247591: 2018د٠غّجش  31د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) ٠3170247591زىْٛ سأط اٌّبي اٌّظشػ ثٗ ٚاٌّظذس ٚاٌّذفٛع ثبٌىبًِ ِٓ 

ب ) 31072457910س و٠ٛزٟ( ِمغُ إٌٝ د٠ٕب 3170247591: 2018عجزّجش  30و٠ٛزٟ ٚفٟ  ًّ  31072457910: 2018د٠غّجش  31عٙ

ب( ثم١ّخ  31072457910: 2018عجزّجش  30ٚفٟ  ًّ  ع١ّغ األعُٙ ِذفٛػخ ٔمذًا. فٍظ ٌٍغُٙ. 100عٙ

 

 صبفي )خطبرة( / ربح اضخثًبراث .12

 انثالثت أشٓر انًُخٓيت في 

 ضبخًبر  30 

 انخطؼت أشٓر انًُخٓيت في  

 ضبخًبر 30 

 2019  2018  2019  2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ   د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

خغبسح ِٓ ث١غ ِٛعٛداد ِب١ٌخ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ِٓ خالي 

 (757176)  (377229)  (547095)  (907148) اٌشثؼ أٚ اٌخغبسح

اٌزغ١ش فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌٍّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ 

 (2337512)  (2047346)  747615  (607355) ٌشثؼ أٚ اٌخغبسحِٓ خالي ا

 1067358  207882  247805  117094 إ٠شاداد رٛص٠ؼبد أسثبػ

 157108  87402  37730  37337 إ٠شاداد فٛائذ

 (1367072)  497055  (2127291)  (1877222) 

 

 أرصذة ٔيؼبيالث يغ أطراف راث صهت .13

 

وجبس اٌّغب١ّ٘ٓ، ٚأػؼبء ِغٍظ اإلداسح، ِٚٛظفٟ اإلداسح اٌشئ١غ١١ٓ، ٚأفشاد ػبئالرُٙ اٌّمشث١ٓ  رزّضً األؽشاف راد اٌظٍخ فٟ

ٚاٌششوبد اٌزٟ ٠غ١طش ػ١ٍٙب ٘ؤالء األؽشاف أٚ ٌُٙ رؤص١ش عٛ٘شٞ ػ١ٍٙب. ٠زُ اػزّبد ع١بعبد ٚششٚؽ اٌزغؼ١ش ٌٙزٖ اٌّؼبِالد ِٓ لجً 

 األؽشاف راد اٌظٍخ: إداسح اٌّغّٛػخ. ف١ّب ٠ٍٟ اٌّؼبِالد ٚاألسطذح ِغ 

 

 ضبخًبر  30

2019  

 )يذلمت(

 ديطًبر 31

 2018  

 ضبخًبر  30

2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

      بيبٌ انًركس انًبني انًرحهي انًكثف انًجًغ:

*ِغزؾك ِٓ أؽشاف راد طٍخ )ِذسط فٟ اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ ٚاألسطذح 

 2117802  4317427  1497752 (6اٌّذ٠ٕخ األخشٜ( )إ٠ؼبػ 

 375137351  374827172  873217268 (7اعزضّبس فٟ ششوبد ص١ٍِخ )إ٠ؼبػ 

 

، لبِذ اٌّغّٛػخ ثزغغ١ً ِخظض ٌٍخغبئش االئزّب١ٔخ اٌّزٛلؼخ اٌجبٌغخ 2019عجزّجش  30*خالي فزشح اٌزغؼخ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ 

 (. 6زؾك ِٓ أؽشاف راد طٍخ )إ٠ؼبػ : ال شٟء( ِمبثً اٌّغ2018عجزّجش  30د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) 4367303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج

 

  إيضبحبث حٕل انًؼهٕيبث انًبنيت انًرحهيت انًكثفت انًجًؼت )غير يذلمت(
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 أرصذة ٔيؼبيالث يغ أطراف راث صهت )حخًت( .13

 

 

 ضبخًبر  30

2019  

 )يذلمت(

 ديطًبر 31

 2018  

 ضبخًبر  30

2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

ِغزؾك إٌٝ أؽشاف راد طٍخ )ِذسط فٟ اٌزُِ اٌذائٕخ ٚاألسطذح 

 370707830  370537466  - ئٕخ األخشٜ(اٌذا

 

 ال رؾًّ اٌّجبٌغ اٌّغزؾمخ ِٓ/إٌٝ األؽشاف راد اٌظٍخ أ٠خ فبئذح ٚرغزؾك/رغذد ػٕذ اٌطٍت.

 

 انثالثت أشٓر انًُخٓيت في 

  ضبخًبر 30 

 انخطؼت أشٓر انًُخٓيت في

 ضبخًبر 30 

 2019  2018  2019  2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  ٠زٟد٠ٕبس وٛ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

        بيبٌ انربح أٔ انخطبرة انًرحهي انًكثف انًجًغ:

 657143  667350  197446  197629 أرؼبة إداسح ٚاعزشبساد

 77864  (5487734)  217852  (2897492) (7اٌؾظخ ِٓ ٔزبئظ ششوبد ص١ٍِخ )إ٠ؼبػ 

   

        يكبفأة يٕظفي اإلدارة انرئيطييٍ

 2007798  887904  507319  207960 ١شح األعًسٚارت ِٚضا٠ب لظ

 147342  67556  37822  17726 ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ

 

 انشركت األو )فهص( نًطبًْيخطبرة انطٓى األضبضيت ٔانًخففت انؼبئذة إنٗ  .14

 

ؽمٛق ٍِى١خ اٌششوخ األَ ػٍٝ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٠زُ اؽزغبة خغبسح اٌغُٙ األعبع١خ ٚاٌّخففخ ثمغّخ خغبسح اٌفزشح اٌؼبئذح إٌٝ ؽبٍِٟ 

 ٌؼذد األعُٙ اٌمبئّخ خالي اٌفزشح.

 انثالثت أشٓر انًُخٓيت في 

  ضبخًبر 30 

 انخطؼت أشٓر انًُخٓيت في

 ضبخًبر 30 

 2019  2018  2019  2018 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

 اٌششوخ األَ  ٌّغبّٟ٘خغبسح اٌفزشح اٌؼبئذح 

 (176447887)  (178977629)  (3987085)  (170137299) )د٠ٕبس و٠ٛزٟ(

 31072457910  31072457910  31072457910  31072457910 اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٌؼذد األعُٙ اٌمبئّخ )عّٙب(

 نًطبًْيخطبرة انطٓى األضبضيت ٔانًخففت انؼبئذة 

 (5.30)  (6.12)  (1.28)  (3.27) انشركت األو )فهص(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج

 

  إيضبحبث حٕل انًؼهٕيبث انًبنيت انًرحهيت انًكثفت انًجًؼت )غير يذلمت(
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 يؼهٕيبث لطبػيت  .15

 

رؾذد اٌّغّٛػخ لطبػبد اٌزشغ١ً ٌذ٠ٙب ػٍٝ أعبط اٌزمبس٠ش اٌذاخ١ٍخ ػٓ ِىٛٔابد اٌّغّٛػاخ ٚاٌزاٟ ٠ازُ ِشاعؼزٙاب ثشاىً ِٕازظُ ِآ لجاً 

 ٙب. اٌّغئٛي األٚي اٌّزخز ٌٍمشاساد ِٓ أعً رم١١ُ أدائ

 

 ف١ّب ٠ٍٟ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ ػٓ اٌمطبػبد اٌزشغ١ٍ١خ:

 

 انًبنيتإدارة انًخبطر انًبنيت ٔانميًت انؼبدنت نألدٔاث  .15

 

 ػٕايم انًخبطر انًبنيت 15.1

 

ال رزؼاآّ اٌّؼٍِٛاابد اٌّب١ٌااخ اٌّشؽ١ٍااخ اٌّىضفااخ اٌّغّؼااخ وبفااخ ِؼٍِٛاابد اٌّخاابؽش اٌّب١ٌااخ ٚاإلفظاابؽبد اٌّطٍٛثااخ فااٟ اٌج١بٔاابد اٌّب١ٌااخ 

ٕ٘ابن رغ١١اشاد فاٟ  . ٌاُ ٠ىا2018ٓد٠غاّجش  31اٌّغّؼخ اٌغ٠ٕٛخ ٠ٚغت لشاءرٙب ِغ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍّغّٛػخ وّاب فاٟ 

 ع١بعبد إداسح اٌّخبؽش ِٕز ٔٙب٠خ اٌغٕخ.

 

 حمذير انميًت انؼبدنت 15.2

 

ػٍاٝ  3إٌاٝ  ٠1مذَ اٌغذٚي اٌزبٌٟ رؾ١ٍال ٌألدٚاد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠زُ ل١بعٙب ثؼذ االػزشاف األٌٟٚ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌاخ، ِظإفخ فاٟ ِغاز٠ٛبد ِآ 

 س ٠ّىٓ رؾذ٠ذ٘ب.أعبط دسعخ دػُ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌخبطخ ثىً ِغزٜٛ ثّظبد

: األعؼبس اٌّؼٍٕخ )غ١ش ِؼذٌخ( فٟ األعٛاق إٌشطخ ٌٍّٛعٛداد أٚ اٌّطٍٛثبد اٌّزّبصٍخ اٌزٟ رغزط١غ اٌّغّٛػخ االؽالع 1اٌّغزٜٛ  -

 ػ١ٍٙب فٟ ربس٠خ اٌم١بط.

ٛثبد، عٛاء ثشىً اٌزٟ رىْٛ ٍِؾٛظخ ٌٍّٛعٛداد أٚ اٌّطٍ 1: اٌّذخالد ثخالف األعؼبس اٌّؼٍٕخ اٌّذسعخ فٟ اٌّغزٜٛ 2اٌّغزٜٛ  -

 ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش )ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، ِذخالد ِزؼٍمخ ثبألعؼبس(؛

 : اٌّذخالد غ١ش اٌّذػِٛخ ثّظبدس ٠ّىٓ رؾذ٠ذ٘ب ٌٍّٛعٛداد أٚ اٌّطٍٛثبد.3اٌّغزٜٛ  -

 

 ٠زؾذد اٌّغزٜٛ اٌزٞ رمغ ػّٕٗ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ثٕبء ػٍٝ أدٔٝ ِغزٜٛ ٌٍّذخالد اٌغٛ٘ش٠خ ٌٍم١ّخ اٌؼبدٌخ. 

 

 

 

 2019ضبخًبر  30  

 اإلجًبني  غير يٕزػت  انخًٕيم  االضخثًبراث  ػمبراث  

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  

           

(6947675)  1367144 إ٠شاداد/ طبفٟ )خغبئش( اٌمطبع    -  537570  (5047961)  

(827246) ِظبس٠ف اٌمطبػبد ٚاألػجبء األخشٜ    (7317096)   (5167707)   (397835)   (173697884)  

(174257771)  537898 ٔزبئظ اٌمطبع     (5167707)   137735  (178747845)  

           

          يٕجٕداث ٔيطهٕببث انمطبػبث 

 1472877102  7097471  997000  1176627826  178157805 ِٛعٛداد اٌمطبع 

 772867150  4767480  9627130  371967459  276517081 ِطٍٛثبد اٌمطبع 

  
 

 2018ضبخًبر  30

 اإلجًبني  غير يٕزػت  انخًٕيم  االضخثًبراث  ػمبراث  

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  

           

  555,703    107,376    15,108   (231,087)    664,306  إ٠شاداد/ طبفٟ )خغبئش( اٌمطبع 

 (2,145,426)   (252,302)   (107,002)  (1,289,698)  (496,424)  ِظبس٠ف اٌمطبػبد ٚاألػجبء األخشٜ 

 (1,589,723)   (144,926)   (91,894)   (1,520,785)   167,882  ٔزبئظ اٌمطبع 

           

          يٕجٕداث ٔيطهٕببث انمطبػبث 

  26,480,881    571,628    311,802    11,488,209    14,109,242 ِٛعٛداد اٌمطبع 

  11,460,934    3,098,599    915,367    4,795,887    2,651,081  ِطٍٛثبد اٌمطبع 



 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج
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 إدارة انًخبطر انًبنيت ٔانميًت انؼبدنت نألدٔاث انًبنيت )حخًت( .16

 

 حمذير انميًت انؼبدنت )حخًت( 16.2

 

 ٍٟ:إْ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠زُ ل١بعٙب ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ فٟ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ اٌّشؽٍٟ اٌّىضف ِظٕفخ ػّٓ ِذسط اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ وّب ٠

 

 2019ضبخًبر  30
 

 2طخٕٖ انً  1انًطخٕٖ 

 

 3انًطخٕٖ 

 

 اإلجًبني

  
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ

 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ

 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ

يٕجٕداث يبنيت ببنميًت انؼبدنت يٍ خالل انربح 
  أٔ انخطبرة

 
 

 
 

 
  

 أٚساق ِب١ٌخ ِغؼشح
 

1327214  -  -  1327214 

 171947433  171947433  -  -  أٚساق ِب١ٌخ غ١ش ِغؼشح

 6187844  6187844  -  -  اعزضّبسطٕبد٠ك 

 287020  -  287020  -  ِؾبفع اعزضّبس٠خ

 
 

1327214  287020  178137277  179737511 

 

 )يذلمت( 2018ديطًبر  31
 

 2انًطخٕٖ   1انًطخٕٖ 

 

 3انًطخٕٖ 

 

 اإلجًبني

  
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ

 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ

 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ

يٍ خالل انربح  يٕجٕداث يبنيت ببنميًت انؼبدنت
  أٔ انخطبرة

 
  

    

 8107729  -  -  8107729  أٚساق ِب١ٌخ ِغؼشح

 أٚساق ِب١ٌخ غ١ش ِغؼشح
 

-  -  174317165  174317165 

 اعزضّبسطٕبد٠ك 
 

-  1707189  172097489  173797678 

 6407654  4847556  -  1567098  ِؾبفع اعزضّبس٠خ

  9667827  1707189  371257210  472627226 

 

 2018ضبخًبر  30
 

 2انًطخٕٖ   1انًطخٕٖ 

 

 3انًطخٕٖ 

 

 اإلجًبني

  
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ

 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ

 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ

يٕجٕداث يبنيت ببنميًت انؼبدنت يٍ خالل انربح 
  أٔ انخطبرة

 
  

    

 8377396  -  -  8377396  أٚساق ِب١ٌخ ِغؼشح

 أٚساق ِب١ٌخ غ١ش ِغؼشح
 

-  -  273117399  273117399 

 اعزضّبسطٕبد٠ك 
 

-  1757444  173757983  175517427 

 6627016  4857524  -  1767492  ِؾبفع اعزضّبس٠خ

  170137888  1757444  471727906  573627238 

 

ٔشطخ ػٍٝ أعؼبس اٌغٛق اٌّؼٍٕخ فٟ ربس٠خ اٌزمش٠ش. ٠زُ رظ١ٕف اٌغٛق رغزٕذ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌألدٚاد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠زُ رذاٌٚٙب فٟ أعٛاق 

ػٍٝ أٔٙب عٛق ٔشطخ فٟ ؽبٌخ إربؽخ األعؼبس اٌّؼٍٕخ ثغشػخ ٚثبٔزظبَ ِٓ اٌجٛسطخ، أٚ اٌزبعش، أٚ اٌٛع١ؾ، أٚ ِغّٛػخ اٌمطبع، أٚ 

ّٕزظّخ ػٍٝ أعبط اٌّؼبِالد اٌزغبس٠خ اٌجؾزخ. إْ خذِبد اٌزغؼ١ش أٚ اٌغٙخ اٌشلبث١خ ٚرّضً رٍه األعؼبس ِؼبِالد اٌغٛق اٌفؼ١ٍخ ٚاٌ

اٌغؼش اٌغٛلٟ اٌّؼٍٓ اٌّغزخذَ ٌٍّٛعٛداد اٌّب١ٌخ اٌّؾزفع ثٙب ِٓ لجً اٌّغّٛػخ ٘ٛ عؼش اٌششاء اٌؾبٌٟ. ٘زٖ األدٚاد ِذسعخ فٟ 

 .1اٌّغزٜٛ 

 

ؽشق رم١١ُ. رؼبػف ؽشق اٌزم١١ُ ٘زٖ اعزخذاَ  إْ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌألدٚاد اٌّب١ٌخ غ١ش اٌّزذاٌٚخ فٟ عٛق ٔشؾ، ٠زُ رؾذ٠ذ٘ب ثبعزخذاَ

 اٌج١بٔبد اٌغٛل١خ اٌّؼٍٕخ ػٕذ إربؽزٙب ٚرؼزّذ ل١ٍال لذس اإلِىبْ ػٍٝ اٌزمذ٠شاد اٌّؾذدح ٌٍّٕشؤح. فٟ ؽبٌخ اإلػالْ ػٓ وبفخ اٌّذخالد

 .2اٌغٛ٘ش٠خ ٌٍم١ّخ اٌؼبدٌخ ألداح ِب١ٌخ، رذسط األداح فٟ اٌّغزٜٛ 

 

 .3اٌّذخالد أٚ أوضش ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌغٛل١خ اٌّؼٍٕخ، رذسط األداح فٟ اٌّغزٜٛ فٟ ؽبٌخ ػذَ اعزٕبد إؽذٜ 

 

 خالي اٌفزشح / اٌغٕخ. 3ٚ  2ٚ  1ٌُ رىٓ ٕ٘بن رؾ٠ٛالد ث١ٓ اٌّغز٠ٛبد 

 

 

 

 



 شركت انًبل نالضخثًبر ظ.و.ن.ع. ٔشركبحٓب انخببؼت

 دٔنت انكٕيج

 

  إيضبحبث حٕل انًؼهٕيبث انًبنيت انًرحهيت انًكثفت انًجًؼت )غير يذلمت(

 2019عجزّجش  30إٌّز١ٙخ فٟ  ٌفزشح اٌزغؼخ أشٙش
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 يٕجٕداث أيبَت .17

 

ٚرؾزفع ثؤٚساق ِب١ٌخ فٟ ؽغبثبد أِبٔخ ٚ٘زٖ اٌؾغبثبد ٌُ ٠زُ إدساعٙب ػٓ اٌغ١ش خ رمَٛ اٌّغّٛػخ ثئداسح طٕبد٠ك ِشزشوخ ِٚؾبفع ١ٔبث

 30د٠ٕبس و٠ٛزٟ فٟ  1575427449فٟ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ اٌّغّؼخ ٌٍّغّٛػخ. ثٍغذ اٌّٛعٛداد اٌخبػؼخ ٌإلداسح 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ(. 1976267015: 2018عجزّجش  30د٠ٕبس و٠ٛزٟ ٚ  1671437827: 2018د٠غّجش  31) 2019عجزّجش 

 

 اجخًبع انجًؼيت انؼبيت انطُٕيت .18

 

 ػٍٝ ِب ٠ٍٟ:  2019ِب٠ٛ  14ٚافمذ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍّغب١ّ٘ٓ إٌّؼمذح فٟ 

 

 .2018د٠غّجش  31اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ ٌٍّغّٛػخ ٌٍغٕخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٟ  -

 : ال شٟء(.2017د٠غّجش  31) 2018د٠غّجش  31إٌّز١ٙخ فٟ  الزشاػ ِغٍظ اإلداسح ثؼذَ رٛص٠غ أسثبػ ٌٍغٕخ اٌّب١ٌخ -

: ال 2017د٠غّجش  31) 2018د٠غّجش  31الزشاػ ِغٍظ اإلداسح ثؼذَ دفغ ِىبفؤح أػؼبء ِغٍظ اإلداسح ٌٍغٕخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٟ  -

 شٟء(.

 

 أرلبو انًمبرَت .19

 

. إْ إػبدح اٌزج٠ٛت ٘زٖ ٌُ رؤصش ػٍٝ اٌشثؼ أٚ اٌخغبسح اٌّغّؼخ رُ إػبدح رج٠ٛت ثؼغ ِؼٍِٛبد اٌّمبسٔخ ٌززفك ِغ ػشع اٌفزشح اٌؾب١ٌخ

اٌّفظؼ ػٕٙب عبثمب، أٚ ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌّغّؼخ أٚ األسطذح االفززبؽ١خ ٌفزشح اٌّمبسٔخ اٌغبثمخ، ٚػ١ٍٗ ٌُ ٠زُ ػشع ث١بْ صبٌش ٌٍّشوض 

 اٌّبٌٟ اٌّغّغ.


