صُذوق إتقاٌ نهًرابذاث وانصكىك
(ثٌّذثس ِٓ لذً ششوز ثصمجْ وجد١ضجي)
انقىائى انًانيت األونيت انًىجزة (غير انًراجعت)
نفترة انستت اشهر انًُتهيت في  03يىَيى 9302و
وتقرير انفذص نًراجع انذساباث انًستقم

صُذوق إتقاٌ نهًرابذاث وانصكىك
(ثٌّذثس ِٓ لذً ششوز ثصمجْ وجد١ضجي)
انقىائى انًانيت األونيت انًىجزة (غيرانًراجعت) وتقرير انًراجع انًستقم
نفترة انستت أشهر انًُتهيت في  03يىَيى 9302و

فهرس

صفذـــت

صمش٠ش ثٌّشثخع ثٌّغضمً

1

لجةّز ثٌّشوض ثٌّجٌ ٟثأل١ٌٚز ثٌّٛخضر

2

لجةّز ثٌشدر أ ٚثٌخغجسر ٚثٌذخً ثٌشجًِ ث٢خش ثأل١ٌٚز ثٌّٛخضر

3

لجةّز ثٌضغ١شثس ف ٟطجف ٟثالطٛي ثٌعجةذر ٌّجٌى ٟثٌٛزذثس ثأل١ٌٚز ثٌّٛخضر

4

لجةّز ثٌضذفمجس ثٌٕمذ٠ز ثأل١ٌٚز ثٌّٛخضر

5

إ٠ضجزجس زٛي ثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز ثأل١ٌٚز ثٌّٛخضر

8–6

صُذوق إتقاٌ نهًرابذاث وانصكىك
(ثٌّذثس ِٓ لذً ششوز ثصمجْ وجد١ضجي)
قائًت انًركز انًاني األونيت انًىجزة (غير يراجعت)
كًا في  03يىَيى 9302
إيضاح

االصىل
اصىل غير يتذاونت
ثطٛي ِجٌ١ز دجٌضىٍفز ثٌّطفأر
اصىل يتذاونت
ثطٛي ِجٌ١ز دجٌمّ١ز ثٌعجدٌز ِٓ خالي ثٌشدر ٚثٌخغجسر
إعضثّجسثس ف ٟعمٛد ِشثدسجس لظ١شر ثألخً
ثٌٕمذ ِٚج ٠عجدٌٗ
إ٠شثدثس ِغضسمز ٚثطٛي أخشٜ

 31د٠غّذش 2318
 03يىَيى 9302
(ِشثخعز)
(غير يراجعت)
(سِ٠ــــــــــــــــــجي عـــــــــــــــــعٛد)ٞ

8

9092829,92

2166286383

6
9

993009,22
999299920
,29029
9,,9009
089322920,

363276451
1167236326
565616817
2576459
2365736353

0993,299,9

4261986133

االنتزاياث
ِظشٚفجس ِغضسمز ٚأسطذر دثةٕز أخشٜ

0932,9820

361776331

صافي قيًت األصىل انعائذة نًانكي انىدذاث

0892609680

3963216132

عذد انىدذاث انقائًت (ودذة)

992239999

363246314

صافي قيًت االصىل انعائذة نكم ودذة

09.39

11.74

صشىً ثإل٠ضجزجس ثٌّشفمز خضءثً ال ٠ضدضأ ِٓ ٘زٖ ثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز ثأل١ٌٚز ثٌّٛخضر
2

صُذوق إتقاٌ نهًرابذاث وانصكىك
(ثٌّذثس ِٓ لذً ششوز ثصمجْ وجد١ضجي)
قائًت انربخ أو انخسارة وانذخم انشايم اآلخر االونيت انًىجزة (غير يراجعت)
نفترة انستت أشهر انًُتهيت في  03يىَيى 9302و
إيضاح
اإليراداث
عٛثةذ ثطٛي ِجٌ١ز دجٌضىٍفز ثٌّطفأر
ثٌضغ١ش ف ٟثالطٛي ثٌّجٌ١ز دجٌمّ١ز ثٌعجدٌز ِٓ خالي ثٌشدر أ ٚثٌخغجسر
ثإلٔخفجع ثطٛي ِجٌ١ز دجٌضىٍفز ثٌّطفأر
ثٌشدر ( /ثٌخغجسر) ِٓ د١ع ثطٛي ِجٌ١ز دجٌمّ١ز ثٌعجدٌز ِٓ خالي ثٌشدر أٚ
ثٌخغجسر
أسدجذ ِجٌ١ز ِٓ عمٛد ِشثدسجس
إ٠شثدثس أخشٜ

نفترة انستت أشهر انًُتهيت في  03يىَيى
2318
9302
(سِ٠ــــــــــــــــــجي عـــــــــــــــــعٛد)ٞ

8
6
8

8039989
609,39
-

5296319
986733
()5566923

6
9

929202
0029922
0289999

()236974
3646713
-

إجًاني اإليراداث

09009,002

4146865

انًصاريف
ثصعجح إدثسر ثٌظٕذٚق
سع َٛزفع
ِظجس٠ف إدثس٠ز أخشٜ
إجًاني انًصروفاث

(),8928,
()009300
)(,89960
)(09,90,2

)(736224
)(426134
()496749
()1626137

انزيادة في صافي االصىل انعائذة نًانكي انىدذاث

093099293

2526758

صشىً ثإل٠ضجزجس ثٌّشفمز خضءثً ال ٠ضدضأ ِٓ ٘زٖ ثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز ثأل١ٌٚز ثٌّٛخضر
3

صُذوق إتقاٌ نهًرابذاث وانصكىك
(ثٌّذثس ِٓ لذً ششوز ثصمجْ وجد١ضجي)
قائًت انتغيراث في صافي األصىل انعائذة نًانكي انىدذاث األونيت انًىجزة (غير يراجعت)
نفترة انستت اشهر انًُتهيت في  03يىَيى 9302و
نفترة انستت أشهر انًُتهيت في  03يىَيى
9302

2318

(سِ٠ــــــــــــــــــجي عـــــــــــــــــعٛد)ٞ
0293909009
093099293

6264486592
2526758

,3930,9039

6267316353

انتغير في صافي االصىل يٍ انتعايم في انىدذاث:
ِضسظالس ِٓ ٚزذثس ِذجعز
لّ١ز ثٌٛزذثس ثٌّغضشدر

939,8,9220
()9,98989,,,

3163436333
()4361966439

انُقص في صافي االصىل يٍ انتعايم في انىدذاث

(),93939,80

)(961566439

صافي االصىل انعائذة نًانكي انىدذاث في َهايت انفترة

0892609680

5365446941

صافي األصىل انعائذة نًانكي انىدذاث في بذايت انفترة
ثٌض٠جدر ف ٟطجف ٟثالطٛي ثٌعجةذر ٌّجٌى ٟثٌٛزذثس

صشىً ثإل٠ضجزجس ثٌّشفمز خضءثً ال ٠ضدضأ ِٓ ٘زٖ ثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز ثأل١ٌٚز ثٌّٛخضر
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صُذوق إتقاٌ نهًرابذاث وانصكىك
(ثٌّذثس ِٓ لذً ششوز ثصمجْ وجد١ضجي)
قائًت انتذفقاث انُقذيت األونيت انًىجزة (غير يراجعت)
نفترة انستت اشهر انًُتهيت في  03يىَيى 9302و
نفترة انستت أشهر انًُتهيت في  03يىَيى
2318

9302

(سِ٠ــــــــــــــــــجي عـــــــــــــــــعٛد)ٞ
األَشطت انتشغيهيت
ثٌض٠جدر ف ٟطجف ٟثالطٛي ثٌعجةذر ٌّجٌى ٟثٌٛزذثس

093099293

2526758

تعذيالث بُىد غير َقذيت:
سد (/ثٌٙذٛط) ف ٟلّ١ز ثطٛي ِجٌ١ز دجٌضىٍفز ثٌّطفأر

()00390,2

5566923

أسدجذ ثٌضغ١ش ف ٟثٌمّ١ز ثٌعجدٌز الطٛي ِجٌ١ز دجٌمّ١ز ثٌعجدٌز ِٓ خالي ثٌشدر أٚثٌخغجسر

()609,39

()986733

6029908

7136951

ثٌضغ١ش ف ٟثالطٛي ٚثالٌضضثِجس ثٌضشغ١ٍ١ز:
إ٠شثدثس ِغضسمز ٚثطٛي أخشٜ

009099

966163

ِظجس٠ف ِغضسمز ٚأسطذر دثةٕز أخشٜ

()993299,03

()169456329

صافي انُقذ انًستخذو في األَشطت انتشغيهيت

()09,829262

()161386215

األَشطت االستثًاريت
إلضٕجء ثطٛي ِجٌ١ز دجٌمّ١ز ثٌعجدٌز ِٓ خالي ثٌشدر أٚثٌخغجسر

()0999239333

165726913

ثٌّضسظً ِٓ د١ع ثطٛي ِجٌ١ز دجٌمّ١ز ثٌعجدٌز ِٓ خالي ثٌشدر أٚثٌخغجسر

290699082

-

د١ع ثطٛي ِجٌ١ز دجٌضىٍفز ثٌّطفأر

-

463526378

إلضٕجء إعضثّجسثس ف ٟعمٛد ِشثدسجس لظ١شر ثألخً

092,39808

363436323

09922,

866656611

صافي انُقذ انًستخذو في ( /انًتىفر يٍ) األَشطت االستثًاريت
األَشطت انتًىيهيت
ِضسظالس ِٓ ٚزذثس ِذجعز

939,8,9220

3163436333

لّ١ز ثٌٛزذثس ثٌّغضشدر

()9,98989,,,

()4361966439

صافي انُقذ انًستخذو في األَشطت انتًىيهيت

(),93939,80

()961566439

صافي انتغير في انُقذ ويا في دكًه

()898099,98

()166296313

ثٌٕمذ ِٚج ٠عجدٌٗ وّج ف ٟأٚي ثٌفضشر

898609209

169356591

انُقذ ويا في دكًه ،في َهايت انفترة

,29029

2766578
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صُذوق إتقاٌ نهًرابذاث وانصكىك
(ثٌّذثس ِٓ لذً ششوز ثصمجْ وجد١ضجي)
إيضاداث دىل انقىائى انًانيت األونيت انًىجزة (غير انًراجعت)
نفترة انستت أشهر انًُتهيت في  03يىَيى 9302و
 -0انصُذوق واألَشطت انرئيسيت
طٕذٚق إصمجْ ٌٍّشثدسجس ٚثٌظىٛن ٘ ٛطٕذٚق إعضثّجس ٞخّجع ٟعجَ ٙ٠ٚذف ثٌ ٝصسم١ك عجةذثس ِدض٠ز عٍ ٝثٌّذ ٜثٌمظ١ش
ٚثٌّضٛعظ ٚثٌعًّ عٍ ٝثٌّسجفظز عٍ ٝسأط ِجي ثٌّغضثّش ِع صٛف١ش إِىجٔ١ز ثالعضشدثد زغخ ثٌسجخز ٚصفجد ٞأِ ٞخجطش ِسضٍّز
٠ٚعًّ ٚفمج ً ٌألزىجَ ٚثٌضٛثدظ ثٌششع١ز ٌالعضثّجس.
ٚلذ صُ صأع١غٗ دضشص١خ صعجلذ ٞد ٓ١طٕذٚق إصمجْ وجد١ضجي ("ِذ٠ش ثٌظٕذٚق") ِٚجٌى ٟثٌٛزذثس دّٛخخ الةسز طٕجد٠ك ثإلعضثّجس
ثٌظجدسر عٓ ِدٍظ ٘١تز ثٌغٛق ثٌّجٌ١ز.
ٙ٠ذف ثٌظٕذٚق إٌ:ٝ




طفمجس ثٌغٍع ثٌمجةّز عٍ ٝثٌّشثدسز.
ثٌظىٛن دجخضالف أٔٛثعٙج.
ثٌّشجسوز ف ٟطٕجد٠ك ثعضثّجس٠ز.

٠خضع ثٌظٕذٚق ألٔظّز ٌٛٚثةر ٘١تز ثٌغٛق ثٌّجٌ١ز دجٌٍّّىز ثٌعشد١ز ثٌغعٛد٠ز.
إْ ثٌعٍّز ثٌض٠ ٟضُ دٙج عشع ثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز ٚثٌعٍّ١جس ثٌضشغ١ٍ١ز ٌظٕذٚق ٘ ٟثٌش٠جي ثٌغعٛدٞ
 -9انجهت انًُظًت
صض ٌٝٛششوز إصمجْ وجد١ضجي دئدثسر ثٌظٕذٚق وّج صم َٛدّٙجَ أِ ٓ١ثٌسفع ٟ٘ٚ ،ششوز ِغجّ٘ز ِمفٍز ععٛد٠ز ِؤعغز دّٛخخ أٔظّز
ثٌٍّّىز ثٌعشد١ز ثٌغعٛد٠ز دظفضٙج ششوز ثعضثّجس٠ز ِشخض ٌٙج ِٓ ٘١تز ثٌغٛق ثٌّجٌ١ز ِّجسعز أعّجي ثألدثسر ٚثٌسفع دّٛخخ الةسز
ثألشخجص ثٌّشخض ٌٚ ُٙثٌظجدس ِٓ ٘١تز ثٌغٛق ثٌّجٌ١ز دضشخ١ض سلُ  37358 - 37دّٛخخ لشثس ِدٍظ ٘١تز ثٌغٛق ثٌّجٌ١ز سلُ
 2337-17-9دضجس٠خ  21سد١ع ثألٚي ٘ 1428ـ (ثٌّٛثفك  9ثدشٚ )َ2337 ً٠ثٌّغدٍز دّٛخخ عدً صدجس ٞسلُ 4333167335
دضجس٠خ  16طفش ٘1428ـ (ثٌّٛثفك ِ 6جسط ِٚ )َ2337شوض٘ج ثٌشة١غ ٟرث ٘١ذ وٛثسصشص دضٔظ دجسن – ز ٟثٌشجطب طش٠ك
ثٌىٛسٔ١ش – خذر – ثٌٍّّىز ثٌعشد١ز ثٌغعٛد٠ز – ص.ح  8321خذر .21482
 -0أساس اعذاد انقىائى انًانيت
صُ ثعذثد ٘زٖ ثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز ثأل١ٌٚز ثٌّٛخضر ("ثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز") ٚفمج ٌّع١جس ثٌّسجعذز ثٌذ ٌٟٚسلُ  " 34ثٌضمش٠ش ثٌّجٌ ٟثال"ٌٟٚ
ٚثٌّعضّذ ف ٟثٌٍّّىز ثٌعشد١ز ثٌغعٛد٠ز٘ .زٖ ثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز ال صسض ٞٛعٍ ٝخّ١ع ثٌّعٍِٛجس ثٌّطٍٛدز إلطذثس ثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز ثٌىجٍِز ٚفمج
ٌٍّعج١٠ش ثٌذ١ٌٚز ٌٍضمش٠ش ثٌّجٌ.ٟ
صُ ثعذثد ثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز ثال١ٌٚز ثٌّٛخضر عٍ ٝأعجط ثٌضىٍفز ثٌضجس٠خ١ز دجعضثٕجء ثالدٚثس ثٌّجٌ١ز ثٌض ٟصُ ل١جعٙج ف ٟثٌمّ١ز ثٌعجدٌز٠ .ضُ
عشع ثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز ثٌّٛزذر دجٌش٠جي ثٌغعٛدٚ ٞثٌز٠ ٞعضذش ثٌعٍّز ثٌٛظ١ف١ز ٌٍظٕذٚق ٠ٚضُ صمش٠خ وجفز ثٌّذجٌغ اللشح لاير ععٛد،ٞ
ِج ٌُ ٠شد خالف رٌه.
 -,انتغيراث في انسياساث انًذاسبيت نهصُذوق
صضٛثفك ثٌغ١جعجس ثٌّسجعذ١ز ٚطشق ثالزضغجح ثٌّطذمز ف ٟإعذثد ثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز ثال١ٌٚز ثٌّٛخضر ِع صٍه ثٌّضذعز ف ٟإعذثد ثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز
ثٌغٕ٠ٛز ٌٍظٕذٚق ٌٍغٕز ثٌّٕض١ٙز ف 31 ٟد٠غّذش  2318فّ١ج عذث صطذ١ك ثٌّعج١٠ش ثٌدذ٠ذر ثٌض ٟصذخً ز١ض ثٌضٕف١ز فٕ٠ 1 ٟج٠ش .َ2319
ٌُ ٠مُ ثٌظٕذٚق دجٌضطذ١ك ثٌّذىش ألِ ٞعج١٠ش أخش ٜأ ٚصفغ١شثس أ ٚصعذ٠الس طذسس ٌٚىٓ ٌُ صذخً ز١ض ثٌضٕف١ز.
٠طذك ثٌظٕذٚق ٌٍّشر ثال ٌٝٚثٌّع١جس ثٌذٌٍ ٌٟٚضمش٠ش ثٌّجٌ" )16( ٟعمٛد ثأل٠دجس" .وّج ِ٘ ٛطٍٛح دّٛخخ ِع١جس ثٌّسجعذز ثٌذٌٟٚ
(ٕ٠ ٌُٚ ،)34ضح عٕٗ أ ٞصغ١١ش خ٘ٛشٛ٠ ٞثش ف ٟثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز ثأل١ٌٚز ثٌّٛخضر.
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صُذوق إتقاٌ نهًرابذاث وانصكىك
(ثٌّذثس ِٓ لذً ششوز ثصمجْ وجد١ضجي)
إيضاداث دىل انقىائى انًانيت األونيت انًىجزة (غير انًراجعت) (تتًت)
نفترة انستت أشهر انًُتهيت في  03يىَيى 9302و
 -,انتغيراث في انسياساث انًذاسبيت نهصُذوق (تتًت)
 0-,انًعيار انذوني نهتقرير انًاني (" )06عقىد اإليجار"
٠سً ثٌّع١جس ثٌذٌٍ ٌٟٚضمش٠ش ثٌّجٌِ )16( ٟسً ِع١جس ثٌّسجعذز ثٌذ" – )17( ٌٟٚعمٛد ثإل٠دجس"ٚ .صفغ١ش ٌدٕز صفغ١ش ثٌّعج١٠ش ثٌذ١ٌٚز
ٌٍضمش٠ش ثٌّجٌٌٍّ ٟع١جس ثٌذٌٍ ٌٟٚضمش٠ش ثٌّجٌ" – )4( ٟفّ١ج إرث وجْ ثٌضشص١خ ٕ٠ط ٞٛعٍ ٝعمذ إ٠دجس"ٚ ،صفغ١ش ٌدٕز صفغ١ش ثٌّعج١٠ش
ٌٍّع١جس ثٌذٌٍ ٌٟٚضمش٠ش ثٌّجٌ" – )15( ٟعمٛد ثإل٠دجس ثٌضشغ – ٍٟ١ثٌسٛثفض"ٚ ،صفغ١ش ٌدٕز صفغ١ش ثٌّعج١٠ش ٌٍّع١جس (" )27صم ُ١١خ٘ٛش
ثٌّعجِالس ثٌض ٟصٕط ٞٛعٍ ٝشىً لجٌٔ ٟٔٛعمذ ثإل٠دجس"٠ .عذد ثٌّع١جس ِذجدا ثالعضشثف ٚثٌم١جط ٚثٌعشع ٚثالفظجذ ٌعمٛد ثال٠دجس
٠ٚضطٍخ ِٓ ثٌّغضأخش ٓ٠ثٌّسجعذز عٍ ٝخّ١ع عمٛد ثإل٠دجس دّٛخخ ّٔٛرج ِٕفشد دثخً لجةّز ثٌّشوض ثٌّجٌ.ٟ
صظً ِسجعذز ثٌّؤخش دّٛخخ ثٌّع١جس ( )16وّج ٘ ٟد ْٚصغ١١ش ٠زوش عٓ ثٌّسجعذز دّٛخخ ِع١جس ثٌّسجعذز ثٌذ٠ .)17( ٌٟٚغضّش
ثٌّؤخش ْٚف ٟصظٕ١ف عمٛد ثإل٠دجس إِج وعمٛد ث٠دجس صشغ ٍٟ١ث ٚصّ ٍٟ٠ٛدجعضخذثَ ٔفظ ِذذأ ثٌضظٕ١ف فِ ٟع١جس ثٌّسجعذز ثٌذٌٟٚ
( )17ال ٛ٠خذ ٌذ ٜثٌظٕذٚق صعجِالس دعمٛد إ٠دجس٠ز فٍُ ٠ىٓ ٌضطذ١ك ثٌّع١جس ثٌذ ٌٟٚسلُ ( )16ث ٞصجث١ش خ٘ٛش ٞعٍ ٝثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز
ثأل١ٌٚز ثٌّٛخضر.
 -8اصىل يانيت بانتكهفت انًطفأة
انبهذ
صكىك
طىٛن أ د ٟخٟ
طىٛن د ٞأ ٞدٟ
طىٛن دسشِّ ٓ٠ضٍىجس
طىٛن سثن
طىٛن ثٌىٙشدجء ثٌغعٛد٠ز

ثٌذسشٓ٠
ثالِجسثس
ثٌذسشٓ٠
ثالِجسثس
ثٌغعٛد٠ز

ثإلٔخفجع ف ٟلّ١ز ثٌظىٛن

 03يىَيى 9302و
(غير يراجعت)
لاير سعىدي

 31د٠غّذش َ2318
(ِشثخعز)
لاير ععٛدٞ

,98969929
092999926
09,969889
,90,3909,
6900290,2
9990329,62
()08393,3

465336766
368796933
364286676
461436836
661526498
2261326736
()5346626

9092829,92

2166286383

ثْ زشوز ثالطٛي ثٌّجٌ١ز دجٌضىٍفز ثٌّطفأر ٘ ٟوّج :ٍٟ٠
 03يىَيى 9302و
(غير يراجعت)
لاير سعىدي

 31د٠غّذش َ2318
(ِشثخعز)
لاير ععٛدٞ

ثٌشط١ذ ف ٟدذث٠ز ثٌفضشر /ثٌغٕز
إعضذعجدثس
خغجةش ِسممز
سد ( /ثٔخفجع) ِٓ إعجدر صم ُ١١ثإلعضثّجس

9096929323
)(9,9902
08,9826

2662396723
)(4,333,863
)(466151
()5346626

في َهايت انفترة /انسُت

9092829,92

2166286383

 -6أصىل يانيت بانقيًت انعادنت يٍ خالل انربخ أو انخسارة
 03يىَيى 9302و
(غير يراجعت)
لاير سعىدي
ثعضثّجسثس ف ٟطٕذٚق فجٌىُ ٌٍّشثدسجس
ثعضثّجسثس ف ٟطٕذٚق ثالٚي ٌٍّشثدسجس
ثعضثّجسثس ف ٟطٕذٚق ِغمظ ثٌّجٌ١ز ٌضّ ً٠ٛثٌضدجسر ٌٍّشثدسجس
ثعضثّجسثس ف ٟطٕذٚق ثٌش٠جع ٌٍّضجخشر
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 31د٠غّذش َ2318
(ِشثخعز)
لاير ععٛدٞ

092699206
999299,90
993209082
08,923,

163936157
163696936
8676388
-

993009,22

363276451

صُذوق إتقاٌ نهًرابذاث وانصكىك
(ثٌّذثس ِٓ لذً ششوز ثصمجْ وجد١ضجي)
إيضاداث دىل انقىائى انًانيت (غير يراجعت) (تتًت)
نفترة انستت اشهر انًُتهيت في  03يىَيى 9302و
 -6أصىل يانيت بانقيًت انعادنت يٍ خالل انربخ أو انخسارة (تتًت)
 03يىَيى 9302و
(غير يراجعت)
لاير سعىدي

 31د٠غّذش َ2318
(ِشثخعز)
لاير ععٛدٞ

ف ٟدذث٠ز ثٌفضشر /ثٌغٕز
إلضٕجء إعضثّجسثس
إعضذعجد إعضثّجسثس
إعجدر ل١جط ِٓ خالي ثٌشدر ثٚثٌخغجسر

093999,80
0999239333
()290699082
609,39

565186839
2663236194
)(2868476246
326664

فٙٔ ٟج٠ز ثٌفضشر /ثٌغٕز

993009,22

363276451

 03يىَيى 9302و
(غير يراجعت)
لاير سعىدي

 31د٠غّذش َ2318
(ِشثخعز)
لاير ععٛدٞ

 -9استثًاراث في عقىد يرابذت قصيرة األجم

يرابذاث
دٕه ثٌخٍ١ح ثٌضدجسٞ
دٕه ثٌغالَ
ششوز ِغمظ ثٌّجٌ١ز
دٕه ثٌذسش ٓ٠ثإلعالِٟ
دٕه ثٌعشد ٟثٌٛطٕٟ

993399233
093909660
,99869003
-

461456855
263236265
265336685
363266521

999299920

1167236326

 -2األدواث انًانيت
صضى ْٛثالطٛي ثٌّجٌ١ز ٌٍظٕذٚق ِٓ ٔمذ ِٚج ف ٟزىّٗ ٚرُِ ِذٕ٠ز ٚثعضثّجسثس ٚطىٛن ِٚشثدسجس ٚصضى ْٛإٌضضثِجصٙج ثٌّجٌ١ز ِٓ رِمُ
دثةٕز ِٚظجس٠ف ِغضسمز ٚثسطذر دثةٕز أخش٠ ٌُ .ٜىٓ ثٌظمٕذٚق ،وّمج فم١ٔٛ٠ 33 ٟم ،2319 ٛصسمضفع دمأ ٞأدٚثس ِجٌ١مز أخمش ٜصممجط
دجٌمّ١ز ثٌعجدٌز.
إدارة انًخاطر
ثْ إِىجٔ١ز صعشع ثٌظٕذٚق ٌٍّخجطش ِٕٙٚدٙج ف ٟثدثسر ٘زٖ ثٌّخجطش ٌُ ٠ضغ١شعّج وجْ عٍ ٗ١ف 31 ٟد٠غّذش .َ2318
 -2تاريخ إعتًاد انقىائى انًانيت
لجَ ِدٍظ إدثسر ثٌظٕذٚق دجعضّجد ٚثٌّٛثفمز عٍ ٝثطذثس ٘زٖ ثٌمٛثةُ ثٌّجٌ١ز ف 7 ٟر ٚثٌسدز ٘1443ـ ثٌّٛثفك  8أغغطظ .َ2319

8

