
 1صفحة 
 شركت السىادٌ للطاقـت ش.م.ع.ع

 

 قائوت الذخل الوىجزة غُر الوذققت

 ٌىنٍى 03نفتزة انستت أشهز انمنتهٍت فً 
 

 
 4242 اإلٌضاحاث

 
9302 

  
 ألف لاير ُعوانٍ

 
 أنف لاير ُعمانً

     
  090326                  588,73                اإلٌزاداث 

 (960,39)   (47,838)             0 تكانٍف مباشزة

  000099                  338457                هجوىع الربخ

     

 (,02)   (637)  4 مصزوفاث عمىمٍت وإدارٌت

  030220                  328,42                الربخ قبل الفائذة والضرَبت

     

 (,4029)   (68732)               5 تكانٍف انتمىٌم )صافٍت(

  88532                  الربخ قبل الضرَبت

 

                 60334  

     

 (,,9)   (436)   مصزوف انضزٌبت

  ,5009                    78548                  صافٍ الربخ عن الفترة

     

     العائذاث علً كل سهن

  109,                      5.77                   02 انعائذ األساسً عهى كم سهم )بٍست(

 

 

 جزًءا من هذه انقىائم انمانٍت انمزحهٍت انمىجزة1 02إنى  0تعتبز اإلٌضاحاث انىاردة من 



 2صفحة 
 

 شركت السىادٌ للطاقـت ش.م.ع.ع

 

 قائوت األرباح أو الخسائر والذخل الشاهل اِخر الوىجزة غُر الوذققت

 ٌىنٍى 03 نفتزة انستت أشهز انمنتهٍت فً
 

     

  4242  9302 

 أنف لاير ُعمانً  ألف لاير ُعوانٍ  

     

  ,5009                    78548                  للفترة الربخ صافٍ

     

     )الخسارة( الشاهلت األخري هخصىًها هنها ضرَبت الذخل:

     

     نخسائزانبنىد انتً ستتم إعادة تصنٍفها إنى األرباح أو ا

 (00299)                  (78462)                انجزء انفعال من انتغٍٍزاث فً انقٍمت انعادنت نتغطٍاث انتذفق اننقذي

  00022                    378                     الشاهل عن الفترةالذخل  هجوىع

 
 

 جزًءا من هذه انقىائم انمانٍت انمزحهٍت انمىجزة1 02إنى  0تعتبز اإلٌضاحاث انىاردة فً انصفحاث من 

 

 

 
 





 4صفحة 
 

 شركت انسىادي نهطاقـت ش.و.ع.ع

 ذيت انًىجزة غير انًذققتقائًت انتذفقاث اننق

 يىويى 03أشهش المىتهيت في  الستتلفتشة 
 

 

 اإليضبدبث
 

0202 

 

9302 

 
 

 
 أنف لاير ُعًاني

 

 ألف لاير ُعمبوي

  :أنشطت انتشغيمانتذفقاث اننقذيت ين 
 

  الشبخ / )الخسبسة( قبل الضشيبت   
 

            013,2                80336  

      تسىيبث لـ:

  603,9                912,4               ستهالكا

  602,4                915,2               تكبليف التمىيل )صبفي(

  3                      (2)                     )أسببح( / خسبئش استبعبداث 

  0                         -                      مكبفئبث وهبيت الخذمت

  070346              91,44,            اننقذ انناتج ين انتشغيم قبم انتغيراث في رأس انًال انعايم

 
 

 
   

  تغيشاث في:
 

   

  رمم مذيىت تجبسيت ورمم مذيىت أخشي
 

        (0,1930)             (,0674) 

  المخضون
 

                    2                   (90) 

  00,70                1,40,,            رمم دائىت تجبسيت ورمم دائىت أخشي

  0662,                1055,,             اننقذ انناتج ين األنشطت انتشغيهيت

      

    -                     (,)                     مكبفئبث وهبيت الخذمت المسذدة

    -                     (42)                   دفعبث اإليجبس

 (,6068)             (,3142)             تكبليف تمىيل مذفىعت

  صافي انتذفقاث اننقذيت انناتجت ين أنشطت انتشغيم
 

            ,1050                002,0  

 
 

 
   

  انتذفقاث اننقذيت ين أنشطت االستثًار:
 

   

  كبث واآلالث والمعذاثششاء الممتل
 

                (02)                  (74) 

 (3)                     2                       عبئذاث بيع الممتلكبث واآلالث والمعذاث

  )انًستخذيت في( أنشطت االستثًاراننقذيت صافي انتذفقاث 
 

                (02)                  (74) 

 
 

 
   

  :انتذفقاث اننقذيت ين أنشطت انتًىيم
 

   

 (00049)             (,155,)             سذاد قشوض طىيلت األجل

  70303                1952,               صبفي -إيشاداث مه قشض قصيش األجل

  00680                1033,               وديعت قصيشة األجل مستذقت السذاد

 (909,8)             (0,,1,)             تىصيعبث أسببح مذفىعت

  90                     ,,                     فىائذ مستلمت

  صافي انتذفقاث اننقذيت اننقذ )انًستخذيت في( / انناتجت ين أنشطت انتًىيم
 

             (094)               90,76  

 
 

 
   

  ر في اننقذ ويا في حكى اننقذصافي انتغيي
 

            014,,                8044,  

      

 03 نقذ ويا في حكى اننقذ في بذايت انفترة
 

               04,                00946  

      

 03 نقذ ويا في حكى اننقذ في نهايت انفترة
 

            ,10,,                ,0379  

 
 

 جضًءا ال يتجضأ مه هزي القىائم المبليت المشدليت المىجضة. 02إلً  0ش اإليضبدبث الىاسدة مه تعتب



 5صفحة 
 

 شركة السوادي للطاقـة ش.م.ع.ع

 قائوة التغيرات في حقوق الوساهوين الووجزة غير الودققة

 يىنيى 03أشهز المنتهيت في  الستتلفتزة 
 

 
 الوجووع احتياطي التغطية وحتجزةاألرباح ال االحتياطي القانوني رأس هال األسهن

 
 ألف لاير ُعواني ألف لاير ُعواني ألف لاير ُعواني ألف لاير ُعواني ألف لاير ُعواني

      

  334130     (141,3)      114111      43,1,        114111     0202يناير  1الرصيد في 

      مجمىع الزبخ الشامل عن الفتزة

  ,,43,          -               ,,43,          -                 -              لفتزةصافي الدخل عن ا

ا  )الخسارة( الشاملت األخزي عن الفترزة مخورىم 
      منها ضزيبت الدخل

الجررشا الفلررا  مررن الت ييررزاث فرري الليمررت اللا لررت 

 (4012,)     (4012,)        -                 -                 -              لت طيت التدفلاث النلديت

  ,,1          (4012,)      ,,43,          -                 -              الشامل عن الفتزة مجمىع الدخل

      ملامالث مع مالكي الشزكت

      مساهماث وتىسيلاث

 (,1413)        -              (,1413)        -                 -              تىسيلاث أرباح

 (,1413)        -              (,1413)        -                 -              إجمالي الملامالث مع مالكي الشزكت

  3,4,20     (1043,3)    014231      43,1,        114111     0202يونيو  32الرصيد في 

    

 

  214339      (04933)        104231       24011         114111      9313نايز ي 1الزصيد في  

      مجمىع الزبخ الشامل عن الفتزة

  24191           -               24191           -                 -              صافي الزبخ عن الفتزة

ا )الخسارة( الشاملت األخزي عن الفترزة مخورى م 
      منها ضزيبت الدخل

الجررشا الفلررا  مررن الت ييررزاث فرري الليمررت اللا لررت 

 (04392)       (04392)          -                 -                 -              لت طيت التدفلاث النلديت

  14133        (04392)        24191           -                 -              الزبخ الشامل عن الفتزةمجمىع 

      ملامالث مع مالكي الشزكت

      مساهماث وتىسيلاث

 (94923)          -              (94923)          -                 -              تىسيلاث أرباح

 (94923)          -              (94923)          -                 -              إجمالي الملامالث مع مالكي الشزكت

  234332      (14912)        134132       24011         114111      9313يىنيى  03الزصيد في 

 

 

ا ال يتجشأ من هذه اللىائم الماليت المزدليت المىجشة. 13إلً  1تلتبز اإليضاداث الىار ة من    جشا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6طفؾخ 

 ششكت انسىادٌ نهطبلـت ش.و.ع.ع

 اإلَضبحبث حىل انمىائى انًبنُت انًشحهُت انًىجضة غُش انًذلمت

 
 ىٍَ واألَشطت انشئُسُتانشكم انمبَ .1

 ثّٛعت لبْٔٛ اٌششوبد اٌزغبس٠خ فٟ عٍطٕخ ُػّبْ. 2202أغغطظ  2ششوخ ِغبّ٘خ ُػّب١ٔخ ِغٍمخ فٟ ِغغٍخ و وبٔذٌٍطبلخ )"اٌششوخ"(  اٌغٛادٞششوخ 

أدسعذ اٌششوخ فٟ عٛق ِغمؾ ٌألٚساق ٚثٕبء ػ١ٍٗ )ػ.َ.ع.ع(، رؾ٠ًٛ اٌششوخ ِٓ ششوخ ِغبّ٘خ ُػّب١ٔخ ِغٍمخ إٌٝ ششوخ ِغبّ٘خ ُػّب١ٔخ ػبِخ  ٚرُ الؽمًب

 .١ٔٛ٠2202ٛ  22فٟ  اٌّب١ٌخ

إٔزبع١خ رجٍغ  طبلخ" ث2ثشوبء ِؾطخ وٙشثبء "ؤ١ِٓ ٚرٍّّه ِؾطخ ر١ٌٛذ وٙشثبء )رزّضً أ٘ذاف اٌششوخ فٟ رط٠ٛش ٚر٠ًّٛ ٚرظ١ُّ ٚإٔشبء ٚرشغ١ً ٚط١بٔخ ٚرٚ

غبص ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ راد اٌظٍخ، ثبإلػبفخ إٌٝ إربؽخ اٌطبلخ اإلٔزبع١خ ٌٍىٙشثبء ثبٌ رغز٠خ سثؾ ِشزشن ١ِغبٚاد(، ِٚب ٠زجؼٙب ِٓ ِشافك 052ؽٛاٌٝ 

ٚثٕبء ػ١ٍٗ، ٠زُ اػزجبس اٌّؾطخ ٚإداسرٙب ٚسفغ اٌزمبس٠ش ػٕٙب ٌٍششوخ اٌؼُّب١ٔخ ٌششاء اٌطبلخ ٚا١ٌّبٖ ػ.َ.ع.َ.  اٌٌّٛذحاٌّجش٘ٓ ػٕٙب، ٚث١غ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ 

 .2202أثش٠ً  2اٌزشغ١ً اٌزغبسٞ ٌٍّؾطخ فٟ ٌششوخ ومطبع ٚاؽذ. ٚلذ ؽممذ ا

 

 أسبط إعذاد انمىائى انًبنُت وانسُبسبث انًحبسبُت انهبيت .2

 أعبط اإلػذاد

 ث١بْ االٌزضاَ (أ )

بد إٌّظٛص ؽٛي اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ، ثبإلػبفخ ٌٍّزطٍج 22رُ إػذاد ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّٛعضح ٚفك اٌّؼ١بس اٌّؾبعجٟ اٌذٌٟٚ سلُ 

. ٚلذ رُ إدساط ػ١ٍٙب فٟ لبْٔٛ اٌششوبد اٌزغبس٠خ اٌؼُّبٟٔ ٚرؼذ٠الرٗ، إٌٝ عبٔت ِزطٍجبد اإلفظبػ اٌظبدسح ػٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌغٛق اٌّبي ثغٍطٕخ ُػّبْ

ٚأداء اٌششوخ ِٕز اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ  إ٠ؼبؽبد رفغ١ش٠خ ِخزبسح ثٙذف رفغ١ش األؽذاس ٚاٌّؼبِالد اٌزٟ رؼزجش ٘بِخ ِٓ أعً فُٙ اٌزغ١شاد فٟ اٌّشوض اٌّبٌٟ

. ال رشزًّ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّٛعضح ػٍٝ ع١ّغ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ِٓ أعً 2202د٠غّجش  20اٌغ٠ٕٛخ األخ١شح وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ ثزبس٠خ 

 ش اٌّب١ٌخ.اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ اٌىبٍِخ اٌزٟ رُ إػذاد٘ب ٚفك اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ إلػذاد اٌزمبس٠

 أعبط اٌم١بط (ة )

فٟ ِب ػذا ِخظض اٌزضاَ رخش٠ذ األطٛي ٚرىٍفخ اٌز٠ًّٛ اٌّؤعٍخ اٌٍز٠ٓ رُ ػٍٝ أعبط اٌزىٍفخ اٌزبس٠خ١ّخ  ّٛعضحاٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌ رُ إػذاد ٘زٖ اٌمٛائُ

 ل١بعّٙب ؽغت رىٍفخ اإلؽفبء ٚثؼغ األدٚاد اٌّب١ٌخ اٌزٟ رُ ل١بعٙب ؽغت اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ.

 ٌزمذ٠شاد ٚاألؽىبَاعزخذاَ ا (ط )

أْ رمَٛ إداسح اٌششوخ ثٛػغ أؽىبَ ٚرمذ٠شاد ٚافزشاػبد رؤصش ػٍٝ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ إلػذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ  ٚفك اٌّشؽ١ٍخ ٠زطٍت إػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ

رغشٞ اإلداسح ِشاعؼخ ػٓ ٘زٖ اٌزمذ٠شاد. ٌزضاِبد ٚاٌذخً ٚاٌّظشٚفبد. ٚلذ رخزٍف إٌزبئظ اٌفؼ١ٍخ عبد اٌّؾبعج١خ ِٚجبٌغ األطٛي ٚاالرطج١ك اٌغ١ب

٠شاد ٚأٞ دٚس٠خ ٚثظفخ ِغزّشح ػٍٝ ٘زٖ اٌزمذ٠شاد ٚاالفزشاػبد. رذسط اٌزغ١١شاد ػٍٝ اٌزمذ٠شاد اٌّؾبعج١خ فٟ اٌفزشح اٌزٟ رّذ ف١ٙب ِشاعؼخ اٌزمذ

 فزشاد ِغزمج١ٍخ ِزؤصشح. 

ٟ٘  ّٛعضحٟ ٌٙب رؤص١ش ثبٌغ ػٍٝ اٌّجبٌغ اٌّذسعخ فٟ ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌإْ األؽىبَ اٌٙبِخ اٌزٟ رظذس فٟ رطج١ك اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ٚاٌز

 .2202د٠غّجش  20فٟ ٚػٓ اٌغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ  اٌّب١ٌخ وّبٔفغٙب اٌزٟ طذسد ثشؤْ اٌمٛائُ 

 ػٍّخ اٌؼشع (د )

ُ اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ، ٚلذ رُ رمش٠ت ع١ّغ اٌم١ُ إٌٝ ألشة أٌف، رُ ػشع اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّٛعضح ثبٌش٠بي اٌؼُّبٟٔ ٚاٌزٟ ٟ٘ ػٍّخ اٌؼشع ٌٍمٛائ

 ثبعزضٕبء ِب رُ ث١بٔٗ ثخالف رٌه. 

 

 اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ اٌٙبِخاٌزغ١ش فٟ 

اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٟ٘ ٔفظ اٌغ١بعبد اٌزٟ رُ رطج١مٙب ػٍٝ  ّٛعضحاٌّطجمخ ِٓ عبٔت اٌششوخ فٟ ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌ اٌشئ١غ١خ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خإْ 

 .2202د٠غّجش  20وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 



 0طفؾخ 

 ششكت انسىادٌ نهطبلـت ش.و.ع.ع

 اإلَضبحبث حىل انمىائى انًبنُت انًشحهُت انًىجضة غُش انًذلمت

 
 

 
  

 2323 َىَُى 33
 

22 ٛ١ٔٛ٠ 2202 

   
 لاير ُعًبٍَأنف 

 
 لاير ُػّبٟٔأٌف 

 انخكبنُف انًببششة .3

 
    

  غبص اٌٛلٛد
 

                   1,7,44   0,8,00  

  28206   473,4                        (0ٚ  6اعزٙالن )إ٠ؼبػ سلُ 

  ,,282   37442                        (05سعَٛ اٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ )إ٠ؼبػ 

  رؤ١ِٓ
 

                        242                            222  

  ,                                8                                سعَٛ اٌشثؾ ثبٌشجىخ

  22                                -   ص٠ذ اٌٛلٛد

  2,                              136                           ِظشٚفبد اٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ األخشٜ

   257616   26802,  

 

 يصشوفبث عًىيُت وإداسَت .4

 
    

  005                            123                           (05سعَٛ اإلػبسح )إ٠ؼبػ 

  2,                              83   رٛظ١فرىب١ٌف 

  رىب١ٌف ِزؼٍمخ ثبٌششوخ اٌؼبِخ 
 

81                              ,2  

  سعَٛ اٌٛوبٌخ
 

26                              26  

    -   23   اٌّغؤ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٌٍششوخ

  2                                15   (05داسح )إ٠ؼبػ سلُ ِىبفآد ؽؼٛس اعزّبػبد ِغٍظ اإل

  02                              13   إ٠غبس ِىزت

  6                                5                                (6اعزٙالن )إ٠ؼبػ سلُ 

  65                              52   ِظشٚفبد ػ١ِّٛخ ٚإداس٠خ أخشٜ

                           415                            220  

 

 حكبنُف انخًىَم )صبفُت( .5

 
    

  مشٚع ألعًاٌاٌفبئذح ػٍٝ 
 

                     27222   28222  

  025                            ,82                           ِجبدٌخ عؼش اٌفبئذح

  552                            ,42                           رىب١ٌف ر٠ًّٛ ِؤعٍخ إؽفبء

  06                              ,,   (02رىٍفخ خطبة اػزّبد ؽغبة اؽز١بؽٟ خذِخ اٌذ٠ٓ )إ٠ؼبػ 

  65                              55   اٌفبئذح ػٍٝ لشٚع لظ١شح األعً

  22                              32   الٌزضاِبد اإل٠غبس٠خاٌفٛائذ ػٍٝ ا

  22                              13   خغبئش اٌظشف

  02                              11   إٌغبء اٌخظُ-اٌزضاَ رفى١ه األطٛي

 (05)   (8)      دخً اٌفٛائذ

   47513   282,0  

 



 ,طفؾخ 

 ششكت انسىادٌ نهطبلـت ش.و.ع.ع

 اإلَضبحبث حىل انمىائى انًبنُت انًشحهُت انًىجضة غُش انًذلمت

 
 

 

 اثانًًخهكبث واِالث وانًعذ .6

 

انًًخهكبث واِالث 

 األصىل األخشي انفُُتلطع انغُبس  وانًعذاث

أعًبل سأسًبنُت لُذ 

 انًجًىع انخُفُز

 
 أنف لاير ُعًبٍَ أنف لاير ُعًبٍَ أنف لاير ُعًبٍَ أنف لاير ُعًبٍَ أنف لاير ُعًبٍَ

 انخكهفت
   

 
 

  31278,2  6  ,13  ,17,1  3187342   2323َُبَش  1

  23  18  2    -    - انفخشةإضبفبث خالل 

 (5)     - (5)                 -                  -               اسخبعبداث خالل انفخشة

  ,312788  24               134            ,17,1         3187342   2323َىَُى  33

    

 

 االسخهالن 

   

 

  547,21    -                23               412            547212      2323َُبَش  1 

  47336    -                5                 34               ,3726        خصىيبث خالل انفخشة

 (5)     -               (5)                 -                  -               اسخبعبداث خالل انفخشة

  587,22    -                23               446            587186      2323 َىَُى 33

    

 

 انمًُت انذفخشَت 

   

 

  2617165  24               14               172,1         2527856   2323َىَُى  33 

 
   

 

  2658050  6                 00               08225          2628,22     2202د٠غّجش  20 

 

 أصىل حك االسخخذاو .,

 
 انًجًىع  إَجبس انًىلع  يعذاث سبظ

 أنف لاير ُعًبٍَ  أنف لاير ُعًبٍَ  أنف لاير ُعًبٍَ 

      انخكهفت

  173,4   2,4   17133 2323َُبَش  1

    -     -     - إضبفبث خالل انفخشة

  173,4   2,4   17133 2323َىَُى  33

      

      االسخهالن

  145   8   ,13 2323َُبَش  1

  3,   4   62 خصىيبث خالل انفخشة

  218   12   236 2323َىَُى  33

      

      انمًُت انذفخشَت

 1,156  262  824 2323َىَُى 33

      

 08222  266  262 2202د٠غّجش  20

 

شًٙشا أٚ ألً،  02زخذاَ ٚاالٌزضاِبد اإل٠غبس٠خ ثبٌٕغجخ ٌؼمٛد اإل٠غبس لظ١شح األعً اٌزٟ رجٍغ ِذرٙب ٚلشسد اٌششوخ ػذَ االػزشاف ثؤطٛي ؽك االع

شح ٚإ٠غبساد األطٛي ِٕخفؼخ اٌم١ّخ. ٚرؼزشف اٌششوخ ثّذفٛػبد اإل٠غبس اٌّشرجطخ ثٙزٖ اإل٠غبساد وّظشٚف ػٍٝ أعبط اٌمغؾ اٌضبثذ ػٍٝ ِذٜ فز

 اإل٠غبس.

 



 2طفؾخ 

 ششكت انسىادٌ نهطبلـت ش.و.ع.ع

 اإلَضبحبث حىل انمىائى انًبنُت انًشحهُت انًىجضة غُش انًذلمت

 
 

 ت وانزيى انًذَُت األخشيانزيى انخجبسَت انًذَُ .8

 
 ِذلمخ    

 
 2202 د٠غّجش 20  2323 َىَُى 33  

 
 أٌف لاير ُػّبٟٔ  أنف لاير ُعًبٍَ  

 
     

  268220   487212              رُِ ِذ٠ٕخ رغبس٠خ

ب ًِ   220                     28                      ِظبس٠ف ِذفٛػخ ِمذ

  222                       -   دخً ِغزؾك

  26                       38                      رُِ ِذ٠ٕخ أخشٜ 

 
             4872,8   268,22  

 

 ودَعت لصُشة األجم .2

ألغبؽ اٌمشع  ( ِٓ أعً ػّبْ رٛفش األِٛاي ٌغذادDSPAاٌششوخ ٍِضِخ ثبالؽزفبظ ثؾغبة اؽز١بؽٟ ٌغذاد اٌذ٠ٓ )فئْ ، ثّٛعت ارفبل١خ اٌششٚؽ اٌؼبِخ

اٌغزخ أشٙش اٌزب١ٌخ. ٚال  بدٚاٌفٛائذ اٌّغزؾمخ فٟ ربس٠خ اعزؾمبلٙب. فؼٕذ وً ربس٠خ عذاد فٟ ٔٙب٠خ شٙش أوزٛثش اٌششوخ ٍِضِخ ثزخظ١ض اٌّجٍغ اٌّغذٚي ٌذفؼ

ُ إ٠ذاع ِجٍغ رغًب ِؾظٛس اعزخذاِٗ. ( ألٞ غشع خالف عذاد ألغبؽ اٌمشع ٚاٌفٛائذ ٚػ١ٍٗ فٙٛ ٠ؼزجش ِج٠DSPAٍغٛص اعزخذاَ اٌّجٍغ اٌّٛدع فٟ ؽغبة )

 2222أثش٠ً  ,2فٟ ٚد٠ؼخ لظ١شح األعً رغزؾك فٟ  2202د٠غّجش  20ؽغبة اؽز١بؽٟ عذاد اٌذ٠ٓ وّب فٟ 

 

 انُمذ ويب فٍ حكى انُمذ .13
 ِذلمخ       

 2202د٠غّجش  20  2323 َىَُى 33     

 
 أٌف لاير ُػّبٟٔ  أنف لاير ُعًبٍَ    

        

  0                         1                           ٌظٕذٚقإٌمذ فٟ ا

  222                     ,,72,                   إٌمذ فٟ اٌجٕٛن

 
                  ,72,8                     220  

 

 االنخضايبث اإلَجبسَت .11

 ٝ أعبط:االٌزضاِبد اإل٠غبس٠خ اٌّذسعخ فٟ لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ ػٍ

  ,00                     122                      اٌزضاِبد إ٠غبس٠خ عبس٠خ

  08220                  ,1716                   اٌزضاِبد إ٠غبس٠خ غ١ش عبس٠خ

 
                  17282                  08222  

 

 2202د٠غّجش  20  2323 َىَُى 33  

 

 

مذَت انخذفمبث انُ

انخعبلذَت غُش 

  انًخصىيت 

انمًُت انحبنُت 

  نًذفىعبث اإلَجبس

اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌزؼبلذ٠خ 

  غ١ش اٌّخظِٛخ 

اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ 

 ٌّذفٛػبد اإل٠غبس

 
 أٌف لاير ُػّبٟٔ  أٌف لاير ُػّبٟٔ  أنف لاير عًُبٍَ  أنف لاير ُعًبٍَ

         

انًببنغ انًسخحمت بًىجب عمىد 

 شغُهٍاإلَجبس انخ

 
 

     

  ,00                     026                     122   ,12                   خالي عٕخ ٚاؽذح

  ,55                     0,6                     ,,5   86,                   عٕٛاد 5إٌٝ  2خالي 

  662                     225                     523   845                   عٕٛاد 5أوضش ِٓ 

                17828   17282                  08200                  08222  

ٔبلًظب: رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ غ١ش 

    -                       (,50)                     -  (532)                اٌّذفٛػخ

  08222                  08222                  17282   17282               ث اإلَجبسانمًُت انحبنُت نًذفىعب



 02طفؾخ 

 ششكت انسىادٌ نهطبلـت ش.و.ع.ع

 اإلَضبحبث حىل انمىائى انًبنُت انًشحهُت انًىجضة غُش انًذلمت

 
 

 حمىق انًسبهًٍُ .12

 سأعّبي األعُٙ (أ )

 :فٟ ِب ٠ٍٟ ث١بٔبد اٌّغب١ّ٘ٓ 

 انجُسُت 

عذد األسهى انًًهىكت 

وانببنغت لًُخهب 

 بُست 133 اإلسًُت

 % يٍ انًجًىع نكم سهى

إجًبنٍ انمًُت اإلسًُت 

  ى انًًهىكتنألسه

 أنف لاير ُعًبٍَ

     2323َىَُى  33

  217361              % 22.23  213763,7422    اإليبساث انعشبُت انًخحذة م و.و.حكهشب

  137216              % 14.33  13271637113    سهطُت ُعًبٌ انششق االوسظ نالسخثًبس ش.و.و

  7653,                % 1,.13  6753473,4,      ُعًبٌ سهطُت صُذوق حمبعذ يىظفٍ انخذيت انًذَُت

  57138                % 15.,  5173837355      هىنُذا سىجُخض جهىببل اَفسًُج بٍ فٍ

  57138                % 15.,  5173837355      هىنُذا سالَذ بٍ فٍزإط إٌ بٍ اَخشَبشُىَبل َُ

  47,36                % 6.52  4,73637282      سهطُت ُعًبٌ خًبعُتانهُئت انعبيت نهخأيُُبث االج

  47522                % 6.33  45721876,1      سهطُت ُعًبٌ صُذوق حمبعذ وصاسة انذفبع

  ,127,6              % ,8.,1  12,76617231     %5انًسبهًٍُ انزٍَ حمم َسبت يسبهًخهى عٍ 

     ,1474367343  133.33 %              ,17441  

     

     2202 د٠غّجش 20

  208260 % 22.22  20286208222 اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح ً َ.َ.ػثوٙش

  028206 % 02.22  02280628002 عٍطٕخ ُػّبْ اٌششق االٚعؾ ٌالعزضّبس ػ.َ.َ

  08652 % 02.00  0685228202 عٍطٕخ ُػّبْ طٕذٚق رمبػذ ِٛظفٟ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ

  ,5802 % 0.05  5082,28255 ٌٕ٘ٛذا عٛع١زض عٍٛثبي أفغّٕذ ثٟ فٟ

  ,5802 % 0.05  5082,28255 ٌٕ٘ٛذا سالٔذ ثٟ فٟزإط إٞ ثٟ أزشٔبش١ٛٔبي ١ٔ

  28026 % 6.52  20826282,2 عٍطٕخ ُػّبْ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍزؤ١ِٕبد االعزّبػ١خ

  28522 % 6.22  25820,8600 عٍطٕخ ُػّبْ طٕذٚق رمبػذ ٚصاسح اٌذفبع

  028060 % 0,.00  02086608220  %5اٌّغب١ّ٘ٓ اٌز٠ٓ رمً ٔغجخ ِغبّ٘زُٙ ػٓ 

  00282268222  022.22 % 008220  

 

ٌٛاؽذ لاير ُػّبٟٔ ٌٍغُٙ ا 280عُٙ ثم١ّخ  00282268222لاير ُػّبٟٔ ِىْٛ ِٓ  ٠0082228622جٍغ سأط اٌّبي اٌّظذس ٚاٌّظشػ ثٗ ٚاٌّذفٛع ٌٍششوخ 

 س.ع ٌىً عُٙ(. 280عُٙ ثم١ّخ  00282268222 س.ع ِىْٛ ِٓ 0082228622: 2202د٠غّجش  20)

اٌغّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ ىً عُٙ فٟ اعزّبػبد ٠ٌؾك ٌؾبٍِٟ األعُٙ اٌؼبد٠خ اعزالَ رٛص٠ؼبد أسثبػ وّب ٠ؼٍٓ ػٕٙب ِٓ ٚلذ ٢خش وّب ٠ؾك ٌُٙ طٛد ٚاؽذ 

 ثجبلٟ أطٛي اٌششوخ.ٍششوخ. ع١ّغ األعُٙ رزغبٜٚ فٟ ِب ٠زؼٍك ٌ

 االؽز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ (ة )

% ِٓ طبفٟ أسثبػ اٌششوخ، ثؼذ خظُ اٌؼشائت، ٌزى٠ٛٓ اؽز١بؽٟ لبٟٔٛٔ، إٌٝ أْ 02( ِٓ لبْٔٛ اٌششوبد اٌزغبس٠خ ػٍٝ رخظ١ض 022رٕض اٌّبدح )

 ٠جٍغ ٘زا االؽز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ ِب ال ٠مً ػٓ صٍش سأعّبي اٌششوخ.

 اؽز١بؽٟ اٌزغط١خ (ط )

ذس زغط١خ ِٓ اٌغضء اٌفؼبي ِٓ طبفٟ اٌزغ١ش اٌزشاوّٟ فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ألدٚاد رغط١خ اٌزذفك إٌمذٞ اٌّزؼٍمخ ثؤدٚاد اٌزغط١خ اٌزٟ ٌُ رؾ٠زؤٌف اؽز١بؽٟ اٌ

 ثؼذ.

 



 00طفؾخ 

 ششكت انسىادٌ نهطبلـت ش.و.ع.ع

 اإلَضبحبث حىل انمىائى انًبنُت انًشحهُت انًىجضة غُش انًذلمت

 
 

 لشوض ألجم .13

 

 
 

 ِذلمخ   

 

 
 

 2202 د٠غّجش 20  2323َىَُى 33 

 

 
 

 لاير ُػّبٟٔأٌف   لاير ُعًبٍَأنف  

 

 

 

    

  ,052865   151,131    لشٚع ألعً

 (008200)   (167846)     : اٌغضء اٌّزذاٚيِطشًٚؽب ِٕٙب

  0258620   1347255    اٌغضء غ١ش اٌّزذاٚي

 (28252)   (,3755)     ِؼبٍِخ غ١ش ِطفؤح ب١ٌفرى ِطشًٚؽب ِٕٙب:

 

   1337628   02085,0  

 

 

اٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ِغ رؾبٌف ِىْٛ ِٓ ثٕٛن د١ٌٚخ ٚٚوبالد ائزّبْ رظذ٠شٞ ٚثٕٛن  ، أثشِذ اٌششوخ ارفبل١خ ششٚؽ ػبِخ ؽٛي2202عجزّجش  06ثزبس٠خ 

ٚ"ٚو١ً  ِؾ١ٍخ، ِغ ثٕه "وش٠ذٞ أعش٠ىٛي وٛسثٛس٠ذ أذ أفغّٕذ" ثظفخ "ٚو١ً اٌزغ١ٙالد اٌذٌٟٚ" ٚ"أ١ِٓ اٌؼّبٔبد اٌخبسعٟ" ٚثٕه اٌؾغبة اٌخبسعٟ،

ُّظذس ٌىفبٌخ ؽغٓ اٌزغ١ٙالد ِٓ ثٕه اٌزظذ٠ش ٚاالعز١شاد اٌىٛسٞ"،  ٚٚو١ً اٌزغ١ٙالد اٌزغبس٠خ، ٚثٕه ِغمؾ ػ.َ.ع.ع ثظفزٗ ثٕه اٌؾغبة اٌذاخٍٟ، ٚاٌجٕه اٌ

 ر.َ.َ" ثظفخ ٚو١ً رغ١ٙالد "١٘ش١ِظ". -اٌزٕف١ز، ٚٚو١ً رغ١ٙالد وفبٌخ ؽغٓ اٌزٕف١ز، ٚثٕه "و١ٗ اف دث١ٍٛ إ٠جىظ 

 مخ وّب ٠ٍٟ:، وبٔذ اٌّجبٌغ اٌّغزؾ2202د٠غّجش  20ٚ ١ٔٛ٠2222ٛ 22ثزبس٠خ 

 

 رغ١ٙالد ِزغ١شح ِغطبح ِٓ "١٘ش١ِظ"

 

437233   228022  

 رغ١ٙالد رغبس٠خ

 

427414   228652  

 رغ١ٙالد ِجبششح ِٓ ثٕه اٌزظذ٠ش ٚاالعز١شاد اٌىٛسٞ 

 

2876,3   228220  

 رغ١ٙالد صبثزخ ِغطبح ِٓ "١٘ش١ِظ"

 

247,52   258252  

 د اٌىٛسٞرغ١ٙالد ِغطبح ِٓ ثٕه اٌزظذ٠ش ٚاالعز١شا

 

157322   058222  

 
 

               1517131   052865,  

 

 انزيى انخجبسَت انذائُت وانزيى انذائُت األخشي .14

  
 

 
    

  258222   427285     اٌزُِ اٌذائٕخ ٚاٌّغزؾمٗ ٌٛلٛد اٌغبص

  08202   17312     رىٍفخ اٌز٠ًّٛ اٌّغزؾمخ

 252   17532    (05 ؼبػ سلُإ٠ِغزؾمبد إٌٝ األؽشاف راد اٌؼاللخ )

  220   222     ِغزؾمبد ٚرُِ دائٕخ أخشٜ

     467328   208060  

 

 يعبيالث يع أطشاف راث عاللت .15

ص١ش ١طشح أٚ اٌزؤرشًّ األؽشاف راد اٌؼاللخ اٌّغب١ّ٘ٓ، ٚأػؼبء ِغٍظ اإلداسح ِٚٛظفٟ اإلداسح اٌؼ١ٍب، ٚو١بٔبد األػّبي اٌزٟ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ ِّبسعخ اٌغ

٘زٖ اٌّؼبِالد اٌزٟ ٠زُ اٌجبٌغ ػٍٝ اٌمشاساد اٌّب١ٌخ ٚاٌزشغ١ٍ١خ ٌٍششوخ ٚاٌى١بٔبد اٌزٟ ٠غزط١غ ثؼغ اٌّغب١ّ٘ٓ اٌزؤص١ش ثشىً ثبٌغ ػ١ٍٙب ٚرىْٛ األعؼبس ِٚذح 

 ث١ٓ اٌطشف١ٓ.إثشاِٙب فٟ اٌغ١بق اٌؼبدٞ ٌألػّبي ٚفمبً ٌٍششٚؽ ٚاألؽىبَ اٌزٟ ٠زفك ػ١ٍٙب 

 

 سة انعهُبيسخحمبث يىظفٍ اإلدا

أٞ ػؼٛ  أِب ِٛظفٛ اإلداسح اٌؼ١ٍب فُٙ اٌز٠ٓ ٠زّزؼْٛ ثغٍطخ رخط١ؾ أٔشطخ اٌششوخ ٚرٛع١ٙٙب ٚاٌغ١طشح ػ١ٍٙب، ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش، ٠ٚشٍّْٛ

أشٙش  اٌغزخسح اٌؼ١ٍب ٌفزشح ِغٍظ إداسح )عٛاء أوبْ رٕف١ز٠ًب أَ ال(. ٚفٟ ِب ٠ٍٟ ِغّٛع اٌّىبفآد اٌزٟ دفؼذ ألػٍٝ خّغخ ِٛظف١ٓ ثّٓ ف١ُٙ ِٛظفٟ اإلدا

 إٌّز١ٙخ فٟ ِب ٠ٍٟ:

 

 
 

 2202 ١ٔٛ٠ٛ 22  2323 َىَُى 33 

 

 
 

 لاير ُػّبٟٔأٌف   لاير ُعًبٍَأنف  

 

 

 
    

 052  158      ِغزؾمبد ِٛظفٟ اإلداسح اٌؼ١ٍب



 02طفؾخ 

 ششكت انسىادٌ نهطبلـت ش.و.ع.ع

 اإلَضبحبث حىل انمىائى انًبنُت انًشحهُت انًىجضة غُش انًذلمت

 
 

 )ربثغ(يعبيالث يع أطشاف راث عاللت  .15

 أشٙش إٌّز١ٙخ: اٌغزخفزشح ؽشاف راد اٌؼاللخ خالي ٚلذ أعشد اٌششوخ اٌّؼبِالد اٌٙبِخ اٌزب١ٌخ ِغ األ

   
 2202 ١ٔٛ٠ٛ 22  2323 َىَُى 33

   
 لاير ُػّبٟٔأٌف   لاير ُعًبٍَأنف 

 
  

   
 ع٠ٛض رشاوزج١ً ٌٍزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ ُػّبْ ػ.َ.َ

 
              37424                  28226  

  062                     ,13                   ششوخ اٌجبؽٕخ ٌٍطبلخ ػ.َ.ع.ع 
  26                       3,                     اٌششق األٚعؾ ٌالعزضّبس ػ.َ.َ

  025                     62                     ً ٌٍزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ ُػّبْ ػ.َ.َوٙشث
  25                       36                     إٔغٟ إط إ٠ٗ

  20                       34                     فشع دثٟ -اٌذ١ٌٚخ ٌٍطبلخ إط ا٠ٗ 
  2                         15                     ِىبفآد ؽؼٛس عٍغبد ِغٍظ اإلداسح

  ,                         8                        ششوخ عٛع١زض
  ,                         8                        ٙشثبئ١خ اٌّؾذٚدحٌٍطبلخ اٌىششوخ ش١ىٛوٛ 

  ,                         8                        ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍزؤ١ِٕبد االعزّبػ١خ
  2                        (3)                      الثٛس١ٍ٠ه ١ِذي إ٠غذ

                37852                  28,62  

    إْ ؽج١ؼخ اٌّؼبِالد اٌّج١ٕخ أػالٖ وبٌزبٌٟ:

 
    

  ,,282                  37442                 (2سعَٛ اٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ اٌضبثزخ )إ٠ؼبػ 
  005                     123                    (2سعَٛ اإلػبسح )إ٠ؼبػ 

  062                     ,13                    اٌّشبسوخ فٟ اٌزىب١ٌف
  06                       ,,                      (5رىٍفخ خطبة اػزّبد ؽغبة اؽز١بؽٟ خذِخ اٌذ٠ٓ )إ٠ؼبػ 

  26                       34                      أرؼبة ١ِٕٙخ
  52                       33                      سعَٛ اٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ األخشٜ

  2                         18                      سعَٛ عّشو١خ
  2                         15                      (2)إ٠ؼبػ سلُ ِىبفآد ؽؼٛس عٍغبد ِغٍظ اإلداسح 

  20                       3                         ِظبس٠ف ثؤصش سعؼٟ
  2                        (3)                       خذِبد ف١ٕخ

                 37852                  28,62  

 

 
 ِذلمخ    

 
 2202 د٠غّجش 20  2323 َىَُى 33  

 
 أٌف لاير ُػّبٟٔ  لاير ُعًبٍَأنف   

 :ِب ٠ٍٟأؽشاف راد ػاللخ  إٌٝ األسطذح اٌّغزؾمخٚرشًّ 

  2,,                     17225                ع٠ٛض رشاوزج١ً ٌٍزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ ُػّبْ ػ.َ.َ
  02                       44                     ً ٌٍزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ ُػّبْ ػ.َ.َشثوٙ

  0                         42                     إٔغٟ إط إ٠ٗ
  02                       43                     عزضّبس ػ.َ.َاٌششق األٚعؾ ٌال

  02                       34                     ششوخ اٌجبؽٕخ ٌٍطبلخ ػ.َ.ع.ع
  05                       13                     أػؼبء ِغٍظ اإلداسح

  2                         13                     ششوخ ش١ىٛوٛ ٌٍطبلخ اٌىٙشثبئ١خ اٌّؾذٚدح
  2                         13                     ششوخ عٛع١زض

  2                         2                        ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍزؤ١ِٕبد االعزّبػ١خ
  2                         3                        رشاوزجً أغ١ٕش٠ٕظ اط. ا٠ٗ.

  2                         2                        فشع دثٟ -اٌذ١ٌٚخ ٌٍطبلخ إط ا٠ٗ 
  2                           -                       الثٛس١ٍ٠ه ١ِذي إ٠غذ

                17532                     252  

 



 02طفؾخ 

 ششكت انسىادٌ نهطبلـت ش.و.ع.ع

 اإلَضبحبث حىل انمىائى انًبنُت انًشحهُت انًىجضة غُش انًذلمت

 
 

 إداسة انًخبطش انًبنُت .16

         ١ٙخ فٟذاف ٚع١بعبد إداسح اٌّخبؽش اٌّب١ٌخ اٌخبطخ ثبٌششوخ رزفك ِغ األ٘ذاف ٚاٌغ١بعبد اٌّفظؼ ػٕٙب فٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّزإْ أ٘

 .2202د٠غّجش  20

 

 االنخضايبث .,1

 2202د٠غّجش  20ٌّب١ٌخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ رزطبثك اٌزضاِبد اٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ ٚإٌزضاِبد رؤع١ش األساػٟ ِغ رٍه اٌّفظؼ ػٕٙب فٟ اٌمٛائُ ا - أ

 .2222 ١ٔٛ٠ٛ 22ثؼذ أْ ُخظُ ِٕٙب اٌّجبٌغ اٌزٟ رُ اإللشاس ثٙب خالي فزشح اٌضالصخ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ 

 20ُػّبٟٔ وّب فٟ لاير  208026) 2222 ١ٔٛ٠ٛ 22ِب صاٌذ غ١ش ِغذدح وّب فٟ ٟٚ٘ س٠باًل ُػّب١ًٔب،  2228,25.26لذِذ اٌششوخ أٚاِش ششاء ثم١ّخ  - ة

 .(2202د٠غّجش 

 

 يعذنت - صبفٍ األصىل نكم سهى .18

ٌؼبد٠خ ٠زُ اؽزغبة طبفٟ األطٛي ٌىً عُٙ ػٓ ؽش٠ك رمغّخ طبفٟ األطٛي اٌخبطخ ثبٌّغب١ّ٘ٓ اٌؼبد١٠ٓ فٟ اٌششوخ ػٍٝ ػذد اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٌألعُٙ ا

 غ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشح

 
 ِذلمخ    

 
 2202 د٠غّجش 20  2323 َىَُى 33  

 
     

  2582,5   287825   أِٛاي اٌّغب١ّ٘ٓ )أٌف لاير ُػّبٟٔ( -طبفٟ األطٛي 

 
     

  0028226   147436, ػذد اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٌألعُٙ اٌؼبد٠خ غ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشح )ثب٢الف(

 
     

  ,022.2   138.43   ِؼذٌخ -طبفٟ األطٛي ٌىً عُٙ )ث١غخ( 

 

( ٠ّضً 2202غّجش ٠د ١ٍِ20ْٛ لاير ُػّبٟٔ وّب فٟ  0.05) 2222 ١ٔٛ٠ٛ ١ٍِ22ْٛ لاير ُػّبٟٔ وّب فٟ  02.22ض اٌزغط١خ اٌجبٌغ رشٜ اإلداسح أْ ػغ

 اٌّب١ٌخ اٌخبطخ ثٙب، غ١ش ِظشػاالرفبل١بد اٌخغبسح اٌزٟ لذ رزىجذ٘ب اٌششوخ ٌٛ اخزبسد أْ رٕٟٙ ارفبل١بد اٌّجبدٌخ فٟ ٘زا اٌزبس٠خ. إال أٔٗ ثّٛعت أؽىبَ 

 .اٌّغب١ّ٘ٓإعّبٌٟ ؽمٛق ٌٍششوخ إٔٙبء ارفبل١بد اٌّجبدٌخ. ٚػ١ٍٗ رُ اعزجؼبد ػغض اٌزغط١خ ِٓ 

 

 انعبئذ األسبسٍ عهً كم سهى .12

اٌخغبئش أٚ األسثبػ إٌّغٛثخ إٌٝ اٌّغب١ّ٘ٓ اٌؼبد١٠ٓ فٟ اٌششوخ ػٍٝ ػذد اٌّزٛعؾ  ١ُ طبف٠ٟزُ اؽزغبة اٌؼبئذ األعبعٟ ػٍٝ وً عُٙ ػٓ ؽش٠ك رمغ

 .ألعُٙ اٌؼبد٠خ غ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشحاٌّشعؼ ٌ

 
 ١ٔٛ٠2202ٛ  22  2323 َىَُى 33  

 
     

  58020   57326   طبفٟ اٌخغبسح خالي اٌفزشح )أٌف لاير ُػّبٟٔ(

 
     

  0028226   147436, (ثب٢الفػذد اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٌألعُٙ اٌؼبد٠خ غ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشح )

 
     

  ,0.0   55.,   ػٍٝ وً عُٙ )ث١غخ( اٌؼبئذ األعبعٟ
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