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 تقريـر مدقـق الحسابــات المستقل

 

 حضررررررررررررررررررررررات السررررررررررررررررررررراد  المحتررررررررررررررررررررررمي 
 أعضررررررررررررررررررررررررررا  ال ي رررررررررررررررررررررررررر  ال امرررررررررررررررررررررررررر  
 المقايضرررررررررررر  لارقررررررررررررل  ا سررررررررررررت مارلشررررررررررررر    
 
 

 شررررررررررررررر   مسررررررررررررررا م  عامرررررررررررررر  محررررررررررررررد د 
 األرد  –عمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا   
  

  الرأي
 

اهمة )شورةة مسو المقايضوة لننقوو واتسوترمارلشورةة المرفقوة الموحود   القووام  الماليوة  قمنا بتدقيقلقد 

وقاممة   2021ةانون األوو  31ةما في الموحد  والتي تتةون من قاممة المرةز المالي  عامة محدود (

وقاممة التدفقات النقدية الموحد  وقاممة التغيرات في حقوق المنةية  الموحد الدخو وقاممة الدخو الشامو

والمعنوموات اييضواحية  ةسوبيالتواري  ومنخوأل ألهو  السياسوات المحا ذلو لنسنة المنتهية في الموحد  

 األخرى .
 

تظهور بعدالوة , مون ةافوة النوواحي الجوهريوة , المرةوز الموالي  الموحود   في رأينا , إن القووام  الماليوة

 ذلوو النقديووة لنسوونة المنتهيووة فووي  االمووالي وتوودفقاته اوأداءهوو  2021ةووانون األوو  31لنشوورةة ةمووا فووي 

 ة الدولية . ير التقارير المالييالتاري  وفقا لمعا
 

  أساس الرأي
 

 

, إن مسؤوليتنا وفقا لهذه المعايير مفصنة أةرور ضومن بنود تدقيقنا وفقا لنمعايير الدولية للقد قمنا بتدقيقن

 مسؤولية مدققي الحسابات حوو تدقيق القوام  المالية من تقريرنا . نحن مستقنون عن الشرةة وفقا 

 

الصووادر عوون المجنوول الوودولي لمعووايير السوونو  المهنووي  نيلقواعوود السوونو  المهنووي لنمحاسووبين المهنيوو

لنمحاسبين بايضافة إلى متطنبات السنو  المهني األخرى لتدقيق القوام  المالية في األردن , حيو  تو  

 .لمعايير السنو  المهني لنمحاسبيناتلتزا  بهذه المتطنبات لنسنو  المهني ومتطنبات المجنل الدولي 

 .الذي أبديناه رأينالالتدقيق التي حصننا عنيها ةافية و مالممة لتوفر أساسا  في اعتقادنا أن أدلة

 

 

Free Hand
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 أم ر التدقيق ال ام 
 

نقووام  لهوي األموور التوي وفقوا لحةمنوا المهنوي لهوا اتهتموا  األةبور فوي تودقيقنا الهامة  أمور التدقيق إن

ياق تودقيقنا لنقووام  الماليوة ةةوو, المالية لنسنة الحالية, إن هوذه األموور تو  أخوذها بعوين اتعتبوار فوي سو

 أمور التدقيق الهامة موضح أدناه: أن رأيا منفصال حوو هذه األمور, ليل لغرض إبداءو

 -: شي ات برسم التحصيل -1

 التدقيق رطاق ال ام التدقيق أمر  صف

 31 في ةما شيةات برس  التحصيو رصيد بنغ

( 2,666,324) مبنغ 2021األوو  ةانون

ضمن هذا الرصيد مبنغ  , وبنغ مندينار
صادر  من شرةة المدار  (1,278,720)

لنتجار  مسحوبة عنى بن  الخنيج, يبدأ تاري  
و لغاية  2/2/2017استحقاق الشيةات من 

مخصأل  وقامت الشرةة بعمو  1/9/2019

ديون مشةو  في تحصينها بةامو المبنغ في 
من دينار, ( 1,177,375ومبنغ ) ,2019عا  

 , ويبدأ   النبر واوتد شرةة نقنيات عود
  31/3/2021تاري  استحقاق هذه الشيةات 

, ول  يت  تحصيو اي   30/09/2022ولغاية 
 المذةوره .المستحقة من الشيةات  شي 

 

 إدار  إمةانية دراسة التدقيق إجراءات تتضمن
تحصيو قيمة تن  الشيةات و  من الشرةة

باألخأل قيمة الشيةات الصادر  من شرةة 
 ،نتجار  و المسحوبة عنى بن  الخنيجالمدار ل

, وت  يو أي شي  من تن  الشيةاتل  يت  تحص
اخذ مخصأل لقيمة الشيةات المستحقة ول  يت  

 .تحصينها

 

 

 

 -: التجاري  المدير  الذمم -2

 التدقيق رطاق ام ال التدقيق أمر  صف
 ةما القضايا وذم  التجارية الذم  رصيد بنغ
 مبنغ 2021 األوو ةانون 31 في
 بتقدير الشرةة وقامت دينار،( 2,035,740)

 تحصينها في المشةو  الديون مخصأل قيمة
 المخصصات ةفاية وان( 921,198) بمبنغ

 تقديرات عنى تعتمد الذم  لهذه المرصود 
 .ايدار 

 

 إجراءات ةدراس التدقيق إجراءات تتضمن 
 الشرةة إدار  قبو من المستخدمة الرقابة

 قبوو ذل  في بما التحصيو عمنيات عنى
 اتمتمان تسهيالت ودراسة جدد عمالء

 الفترات في المتحصو والنقد له ، الممنوحة
 لتن  المرصود  المخصصات وةفاية الالحقة

 ولقد ،ايدار  تقديرات تقيي  خالو من الذم 
 ةفاية خالو من ايدار  تقديرات بتقيي  قمنا

 لنوصوو التقديرات تن  حوو افصاحاتها
, تحصينها في المشةو  ذم ال لمخصأل

ةفاية تن  المخصصات  توصننا لقناعة 
 .المرصود 
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 -: المست دعات   قطع الغيار -3

 التدقيق رطاق ام ال التدقيق أمر  صف

 في ةما المستودعات وقطع الغيار رصيد بنغ
( 854,397) مبنغ 2021األوو  ةانون 31

 مخصأل قيمة بتقدير الشرةة وقامت دينار،
( 100,000) بمبنغ طيمة الحرةةقطع غيار ب

 لهذه المرصود  المخصصات ةفاية وان
 .ايدار  تقديرات عنى تعتمد الذم 

 

 إجراءات ةدراس التدقيق إجراءات تتضمن 
 الشرةة إدار  قبو من المستخدمة الرقابة

 ذل  في بما إدار  المستودعات عمنيات عنى
 ،القدر  عنى استغالو البضاعة المحتفظ بها

 لتن  المرصود  المخصصات وةفاية
 ،ايدار  تقديرات تقيي  خالو من البضاعة

 خالو من ايدار  تقديرات بتقيي  قمنا ولقد
 التقديرات تن  حوو افصاحاتها ةفاية

ار بطيمة قطع غي لمخصأل لنوصوو
ةفاية تن   الحرةة, توصننا لقناعة

 .المخصصات المرصود 
 

 

 -: الممتا ات   اآل ت   الم دات -4

 التدقيق رطاق ام ال التدقيق أمر ف ص

الةنفة التاريخية لبند الممتنةات  رصيد بنغ
( دينار 17,234,057واآلتت و المعدات )

و بنغ ,  2021ةانون األوو  31ةما في 
( 11,542,026اتستهال  المتراة  مبنغ )

دينار ليصبح الرصيد الدفتري 
ان هذه الممتنةات  ( دينار5,692,031)

 أو اينتاجالمنشأ  تستخدامها في تحتفظ بها 
 أوفي تقدي  الخدمات  أوفي نقو البضامع 
 أواتداريه  األغراضتستخدامها في 

 ا. ويةون الغرض من اقتنامهلتأجيرها
اتتجار فيه  أولالستخدا  وليل لغرض بيعه 

ومن المتوقع استخدامه لألةرر من فتره 
 .محاسبيه

 

 راءاتإج ةدراس التدقيق إجراءات تتضمن 
 الشرةة إدار  قبو من المستخدمة الرقابة

في تن  الممتنةات و  ظاتحتفا عمنيات عنى
و ذل  من خالو استغاللها في اينتاج, 

من عمليات الشراء و ملكية تلك التحقق 
االستهالك  فالمعدات و احتساب مصرو

وقد قمنا الخاص بها )باستثناء بند األرضي(, 
وضع نسبة بتقييم تقديرات اإلدارة في 

االستهالك واحتساب مصروف االستهالك, 
وقد قمنا بدراسة إمكانية اإلدارة من إعداد 
سجالت إحصائية لبند الممتلكات و اآلالت 
والمعدات, ومن خالل دراستنا لذلك البند 
وصلنا لتأكيد معقول حول عدالة الرصيد 

 الظاهر.
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 -:المتداولة المطنوبات -5
 

 التدقيق رطاق ال ام التدقيق أمر  صف

 31 في ةما المتداولة المطنوبات بنغت 
 وان( 531,921) مبنغ 2021 األوو ةانون

 الموجودات المتداولة أقو من المبنغ هذا
يدع   الذي األمر ، (3,025,602) بمبنغ

وان هذه اتستمرارية  الشرةة استمرارية
 ايدار  مجنل تصورات عنى تعتمد

 المطنوبات تن  ةمواجه في وخططها
 ةوحد  الشرةة عنى الحفاظ وبالتالي

  .مستمر 

 خطط دراسة التدقيق إجراءات تتضمن 
والحفاظ عنى  اتستمرارية دع  في ايدار 

رأل  بتقيي  قمنا ولقد قو  رأل الماو العامو
 افصاحات ةفاية خالو من الماو العامو

 اتستمرار من الشرةة لتمةين حولها ايدار 

 .بأعمالها

 

 م ا مات أخرى

فووي  الوووارد  المعنومووات ,تتضوومن المعنومووات األخوورى و مسوؤولة عوون المعنومووات األخوورىإن ايدار  

 التقرير السنوي ولةن ت تتضمن القوام  المالية وتقريرنا حولها.
 

 .ت نبدي أي نوع من التأةيد حولها وإننارأينا حوو القوام  المالية ت يتضمن المعنومات األخرى  إن

خووذ نأ فيمووا يخووأل توودقيق القوووام  الماليووة, فووان مسووؤوليتنا هووي قووراء  المعنومووات األخوورى, بحيوو و 

ةانووت المعنومووات األخوورى غيوور منسووجمة بشووةو جوووهري مووع القوووام  الماليووة أو  إذافيمووا  باتعتبووار

 خورىاألظهور بوأن فوي تنو  المعنوموات  في حواو أومن خالو تدقيقنا  إليهاالمعنومات التي ت  التوصو 

 أخطاء جوهرية.
 

استنتجنا بناء عنى العمو الذي قمنا به بوجود خطأ جوهري في هذه المعنومات فانه يتوجو   وفي حاو

 خاصة بهذا الموضوع يتوج  التقرير حولها. أمور أيةوت يوجد  ,عنينا التقرير عن تن  الحقيقة

 ع  الق ا م المالي   اإلدار   المسؤ لي  ع  الح  م مسؤ لي  
 

ن ايدار  مسؤولة عن إعداد هذه القوام  المالية وعرضها بصور  عادلة وفقا لمعايير التقارير الماليوة إ

الدولية , بايضافة إلى تحديد نظا  الرقابة الداخني الضروري يعداد قووام  ماليوة خاليوة مون األخطواء 

 الجوهرية سواء الناتجة عن احتياو أو عن خطأ . 
 

 

م  الماليووة , فووان ايدار  مسووؤولة عوون تقيووي  الشوورةة تسووتخدا  مبوودأ اتسووتمرارية خووالو إعوودادها لنقوووا

اسووتخدا  مبوودأ  ذلوو وايفصوواك ةمووا تووراه مالممووا عوون األمووور المتعنقووة بمبوودأ اتسووتمرارية  بمووا فووي 

, إت إذا نووت ايدار  تصوفية الشورةة أو إيقوال عمنياتهوا أو عود  وجوود أي اتستمرارية في المحاسوبة

 .ذل  غير آخر واقعيو بدي
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 .التقارير والقوام  المالية لنشرةة إعدادعن الرقابة عنى عمنية  نومسؤولة الحوةمن عن المسؤولي إن

 مسؤ لي  مدققي الحسابات ع  تدقيق الق ا م المالي  
 

إن أهدافنا تتمرو بالحصوو عنى تأةيد معقووو بوأن القووام  الماليوة ةةوو خاليوة مون األخطواء الجوهريوة 

 .تضمن رأيناواء الناتجة عن احتياو أو عن خطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يس

فقا لمعايير التدقيق التدقيق الذي جرى و د المعقوو هو تأةيد عالي المستوى ولةنة ليل ضمانة إنيالتأة

قد تحد  نتيجة عون احتيواو  األخطاء إن. عنى اةتشال خطأ جوهري عند حدوره الدولية سيعمو دامما

 أنمجتمعة , من الممةون التوقوع وبشوةو معقووو  أوةانت منفرد   إذاخطأ ويت  اعتبارها جوهرية ,  أو

 القوام  المالية . هذهلتؤرر في القرارات اتقتصادية المتخذ  من قبو المستخدمين 

  ظوة عنوى الشو, نقو  بممارسة اتجتهاد المهني والمحافيق وفقا لمعايير التدقيق الدوليةةجزء من التدق

 :إلى بايضافة, المهني خالو التدقيق
 

خطأ , تصمي  وتنفيذ  أوالجوهرية لنقوام  المالية , الناتجة عن احتياو  األخطاء. تحديد وتقيي  مخاطر 

 لرأينا  أسال لتةونتدقيق ةافية ومناسبة  أدلةتدقيق تستجي  لهذه المخاطر والحصوو عنى  إجراءات

, و هي اةبر من تن  الناتجة عون خطوأعن احتيا جوهرية الناتجةاألخطاء العد  اةتشال  مخاطر إن. 

تجواوز  أوتمرويالت غيور صوحيحة  أوحوذل متعمود  أوتزويور  أواتحتيواو مون تواطوؤ  يتضومنهلما قود 

 لنظا  الرقابة الداخني .

تودقيق مالمموة لنظورول ولويل بهودل  إجوراءات  فهو  لنظوا  الرقابوة الوداخني لتصومي . الحصوو عنى

 ي حوو مدى فعالية نظا  الرقابة الداخني لنشرةة .رأ اءإبد
 

 . ايدار . تقيي  مالممة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها 

 أدلوةلمبدأ اتسوتمرارية فوي المحاسوبة , وبنواء عنوى  ايدار استخدا   مالممةنتيجة حوو  إلى. التوصو 

ظرول والتي قد تبع   أوةان هنا  ش  جوهري مرتبط بأحدا   إذاا عنيها , فيما التدقيق التي حصنن

 بش  عنى قدر ها  حوو قدر  الشرةة لالستمرار وفقا لمبدأ اتستمرارية .

ذات العالقوة فوي  اييضاحات إلىفي تقرير التدقيق  ايشار , فعنينا هنا  ش  جوهري أناستنتجنا  إذا

 أدلوةاسوتنتاجاتنا مبنيوة عنوى  إن. غيور ةافيوة اييضواحاتةانوت هوذه  إنرأينوا تعوديو  أوالقوام  الماليوة 

الظورول المسوتقبنية  أو األحودا التدقيق التي حصننا عنيها حتى تاري  تقرير التدقيق , ومع ذل  فوأن 

 توقل استمرارية الشرةة ةوحد  مستمر  .  ىإلقد تؤدي 

ةانوت القووام  الماليوة  إنوفيما  اييضاحاتلية بما فيها . تقيي  العرض العا  وبنية ومحتوى القوام  الما

 .العادو ايظهاربشةو يحقق  واألحدا تمرو الحرةات 
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فيمووا يتعنووق بنطوواق وتوقيووت التوودقيق المخطووط لووه ومالحظووات  الحوةمووةنتواصووو مووع المسووؤولين عوون 

  تحديودها مون قبننوا تضمن أي نقاط ضعل مهمة لنظا  الرقابة الوداخني التوي يوتتوالتي  المهمةالتدقيق 

 .  خالو التدقيق
 

 

 

 

 

  المتطابات القار ري تقرير ح ل 
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2

ئْ ئػذاد اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٚفمًب ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ٠زـٍت ل١بَ اإلداسح ثبعزٙبداد ٚرمذ٠شاد ٚافزشاػبد رإصش 

فٟ رـج١ك اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ِٚجبٌغ اٌّٛعٛداد ٚاٌّـٍٛثبد ٚاإل٠شاداد ٚاٌّظبس٠ف، ٚاْ إٌزبئظ اٌفؼ١ٍخ لذ رخزٍف 

.ػٓ ٘زٖ اٌزمذ٠شاد

٠زُ ِشاعؼخ اٌزمذ٠شاد ٚاالفزشاػبد اٌّـجمخ ثبعزّشاس ٠ٚزُ االػزشاف ثبٌزغ١شاد فٟ اٌزمذ٠شاد اٌّؾبعج١خ فٟ اٌفزشح اٌزٟ 

.٠ؾظً ف١ٙب ٘زٖ اٌزغ١شاد ٚاٌفزشاد اٌالؽمخ اٌزٟ رزأصش ثزٍه اٌزغ١شاد

ف١ّب ٠ٍٟ ٍِخض ؽٛي األِٛس اٌٙبِخ اٌزٟ ٠غشٞ ف١ٙب اعزخذاَ اٌزمذ٠شاد غ١ش اٌّإوذح ٚاالعزٙبداد فٟ رـج١ك اٌغ١بعبد 

:اٌّؾبعج١خ ٚاٌزٟ رإصش ثشىً عٛ٘شٞ ػٍٝ اٌّجبٌغ فٟ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ

:استخذاو انتقذَزاث. ب 

-        

-        

-        

28/02/20221/2022

عغـٍذ ششوخ اٌّمب٠ؼخ ٌٍٕمً ٚاالعزضّبس ٌذٜ ِشالت اٌششوبد فٟ ٚصاسح اٌظٕبػخ ٚاٌزغبسح فٟ عغـً اٌششوبد وششوخ 

ٚثّٛعت ،  د٠ٕبس أسد12100000ٟٔ ٚثشأعّبي لذسٖ 1995/6/22ثزبس٠خ   ( 285 )ِغبّ٘خ ػبِخ ِؾذٚدح رؾـذ سلُ 

 د٠ٕبس أسدٟٔ ١ٌظجؼ سأط اٌّبي 1815000 لشس اٌّغب١ّ٘ٓ سفغ سأط اٌّبي ثم١ّخ 2013/4/23االعزّبع إٌّؼمذ ثزبس٠خ 

. د٠ٕبس أسد13915000ٟٔ

1
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اعزشداد٘ب ثبٌذ٠ٕبس األسدٟٔ/ اٌؼٍّخ األعٕج١خ ِٓ اٌجٕٛد إٌمذ٠خ اٌفشق ث١ٓ اٌم١ّخ اٌّزٛلغ رؾظ١ٍٙب (خغبئش)رّضً ِىبعت 

اعزشداد٘ب ثبٌؼٍّخ/ فٟ ثذا٠خ اٌفزشح ٚاٌّؼذٌخ ثبعزخذاَ ِؼذي اٌفبئذح اٌفؼبي ٚاٌذفؼبد خالي اٌفزشح ٚاٌم١ّخ اٌّزٛلغ رؾظ١ٍٙب

.األعٕج١خ ِزشعّخ ئٌٝ اٌذ٠ٕبس ثأعؼبس اٌظشف اٌغبئذح فٟ ٔٙب٠خ اٌفزشح

رّضً اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌّجٍغ اٌزٞ ٠زُ ثٗ رجبدي أطً أٚ رغذ٠ذ اٌزضاَ ث١ٓ أؿشاف ِـٍؼخ ٚساغجخ فٟ اٌزؼبًِ ٚثٕفظ ششٚؽ

.اٌزؼبًِ ِغ اٌغ١ش

انُقذ و انُقذ انًعادل. د

 

.٠زُ رغغ١ً اٌفشٚلبد إٌبشئخ ػٓ ئػبدح رشعّخ اٌؼّالد األعٕج١خ ئٌٝ اٌذ٠ٕبس األسدٟٔ فٟ لبئّخ اٌذخً

ٚاٌزٟ رشًّ وبفخ ،ٚرؾذد اٌزىٍفخ ػٍٝ أعبط اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ، ٠م١ُ اٌّخضْٚ ثبٌزىٍفخ أٚ اٌم١ّخ اٌمبثٍخ ٌٍزؾمك ا٠ّٙب الً

اٚ اٌىٍف االخشٜ اٌزٟ ٠زُ رؾ١ٍّٙب ػٍٝ /أٚ وٍف اٌزؾ٠ًٛ ٚ/إٌفمبد اٌّزىجذح ػٍٝ اٌّخضْٚ ثّب ف١ٙب ٔفمبد االٔزبط  ٚ

ؽزٝ اؽؼبس اٌّخضْٚ اٌٝ اٌّغزٛدػبد ٚثؾبٌزٙب اٌّزفك  (اٌّخضْٚ) 2اٌّخضْٚ اعزٕبدا اٌٝ ِؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ سلُ 

.ػ١ٍٙب

انًخزوٌ. ح
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ضزَبت انذخم. ط

ٚ رخؼغ ٌٕغجخ  ، 2014 ٌؼبَ 34رمَٛ اٌششوخ ثأخز ِخظض ٌؼش٠جخ اٌذخً ٚفمب ٌٍمبْٔٛ  اٌّإلذ ٌؼش٠جخ اٌذخً سلُ 

. ِٓ اٌذخً اٌخبػغ ٌٍؼش٠جخ20%

٠شًّ ِظشٚف ػش٠جخ اٌذخً اٌؼشائت اٌؾب١ٌخ ٚاٌؼشائت اٌّإعٍخ ٠ٚزُ االػزشاف ثّظشٚف ػش٠جخ اٌذخً فٟ لبئّخ

اٌذخً اٌشبًِ وّب ٠ؼزشف ثبٌؼش٠جخ اٌّزؼٍمخ ثجٕٛد رُ االػزشاف ثٙب ِجبششح ػّٓ ثٕٛد اٌذخً اٌشبًِ األخش ػّٓ لبئّخ

.اٌذخً اٌشبًِ

رّضً اٌؼش٠جخ اٌؾب١ٌخ اٌؼش٠جخ اٌّغزؾمخ اٌّزٛلؼخ ػٍٝ اٌشثؼ اٌؼش٠جٟ ٌٍغٕخ ثبعزخذاَ ِؼذي اٌؼش٠جخ اٌغبئذ ثزبس٠خ

.اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ئػبفخ ئٌٝ أٞ رؼذ٠الد فٟ اٌؼش٠جخ اٌّغزؾمخ اٌّزؼٍمخ ثبٌغٕٛاد اٌغبثمخ

٠زُ اٌزمبص ث١ٓ اٌّٛعٛداد ٚاٌّـٍٛثبد اٌؼش٠ج١خ اٌّإعٍخ ئرا وبْ ٕ٘بن ؽك لبٟٔٛٔ ٠ٍضَ اٌزمبص ث١ٓ اٌّٛعٛداد

ٚاٌّـٍٛثبد ٌٍؼش٠جخ أٚ ششوبد ِخزٍفخ خبػؼخ ٌٍؼش٠جخ ٌٚٙب أْ رمَٛ ثزغ٠ٛخ ِـٍٛثبد ِٚٛعٛداد اٌؼش٠جخ اٌؾب١ٌخ

.ثبٌظبفٟ اٚاْ ِٛعٛداد ِٚـٍٛثبد اٌؼش٠جخ عٛف رزؾمك فٟ ٔفظ اٌٛلذ

 

-        

        

٠زُ االػزشاف فٟ اٌؼشائت اٌّإعٍخ ٚفمب ٌـش٠مخ لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ ٚرٌه ٔز١غخ اٌفشٚلبد اٌّإلزخ ث١ٓ اٌّجبٌغ اٌّذسعخ

.ٌٍّٛعٛداد ٚاٌّـٍٛثبد فٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚاٌّجبٌغ اٌّؾذدح ألغشاع اؽزغبة اٌؼشائت

رؾزغت اٌؼشائت اٌّإعٍخ ػٍٝ أعبط ِؼذالد اٌؼش٠جخ اٌّزٛلغ رـج١مٙب ػٍٝ اٌفشٚلبد اٌّإلزخ ػٕذِب ٠زُ ػىغٙب ثٕبءًا

.ػٍٝ اٌمٛا١ٔٓ اٌغبئذح فٟ ربس٠خ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ

        

 

األدواث انًانُت. ٌ

.رؼشف األداح اٌّب١ٌخ ثأٔٙب أٞ ػمذ ٠ٕزظ ػٕٗ أطً ِبٌٟ اٚ ئٌزضاَ ِبٌٟ أٚ أداح ؽمٛق ٍِى١خ فٟ ِٕشأح أخشٜ

-        
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.٠زُ االػزشاف ثبال٠شاد ٌؾ١ٓ رمذ٠ُ اٌخذِخ

.٠زُ رؾم١ك اال٠شاد ػٕذ اِىب١ٔخ رؾٛي إٌّبفغ االلزظبد٠خ اٌّزؼٍمخ ثٙب ٌٍششوخ ٚ ٠ّىٓ ل١بعٙب ثشىً ِٛصٛق 

:انًخظظاث. ٌ

ثزبس٠خ لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ ٔبشئخ (لب١ٔٛٔخ أٚ رؼبلذ٠خ)٠زُ االػزشاف ثبٌّخظظبد ػٕذِب ٠ىْٛ ػٍٝ اٌششوخ اٌزضاِبد 

ػٓ أؽذاس عبثمخ ٚاْ رغذ٠ذ االٌزضاِبد ِؾزًّ أْ ٠ٕشأ ػٕٗ رذفك خبسط ٌّٕبفغ الزظبد٠خ ٠ّٚىٓ ل١بط ل١ّزٙب ثشىً ٠ؼزّذ

.ػ١ٍٗ

:انذيى انذائُت وانًبانغ انًستحقت. س

:انتقاص. و

٠زُ ئعشاء رمبص ث١ٓ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ٚاٌّـٍٛثبد اٌّب١ٌخ ٚئظٙبس اٌّجٍغ اٌظبفٟ فٟ لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ فمؾ ػٕذِب

رزٛفش اٌؾمٛق اٌمب١ٔٛٔخ اٌٍّضِخ ٚوزٌه ػٕذِب ٠زُ رغ٠ٛزٙب ػٍٝ أعبط اٌزمبص أٚ ٠ىْٛ رؾمك اٌّٛعٛداد ٚرغ٠ٛخ

.اٌّـٍٛثبد فٟ ٔفظ اٌٛلذ

٠زُ رؾم١ك اال٠شاد ِٓ ػ١ٍّبد اٌج١غ ٚاٌزٟ رىْٛ غبٌجب ثّٛعت ارفبل١بد ث١غ ِٕفزح ٌٍؼ١ًّ ٚأزمبي ِخبؿش اٌؾ١بصح ٚاٌٍّى١خ

.ِٓ اٌششوخ اٌٝ اٌؼ١ًّ

10



.رُ اػذاد ٘زٖ اٌج١بٔبد ِٓ لجً اداسح اٌششوخ ثبعزخذاَ فشع االعزّشاس٠خ

اٌششوبد اٌؾ١ٍفخ ٟ٘ رٍه اٌششوبد اٌزٟ رّبسط ف١ٙب اٌششوخ اٌّبٌىخ رأص١شًا فؼبال ػٍٝ اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثبٌغ١بعبد اٌّب١ٌخ 

.ِٓ سأعّبٌٙب% 50ئٌٝ % 20ٚرؼزجش اٌششوخ ؽ١ٍفخ ئرا وبٔذ اٌششوخ اٌّبٌىخ رّزٍه ٔغجخ رزشاٚػ ث١ٓ . ٚاٌزشغ١ٍ١خ

.٠زُ ِؼبٌغخ االعزضّبساد فٟ اٌششوبد اٌؾ١ٍفخ ثّٛعت ؿش٠مخ ؽمٛق اٌٍّى١خ

ٚرؼزجش اٌششوخ ربثؼخ ارا . اٌششوبد اٌزبثؼخ ٟ٘ رٍه اٌششوبد اٌزٟ رغ١ـش اٌششوخ اٌّبٌىخ ػٍٝ ع١بعزٙب اٌّب١ٌخ ٚاٌزشغ١ٍ١خ

.ِٓ سأعّبٌٙب% 50وبٔذ اٌششوخ اٌّبٌىخ رّزٍه ٔغجخ رزغبٚص 

.٠زُ ِؼبٌغخ االعزضّبس فٟ اٌششوبد اٌزبثؼخ ػّٓ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ثّٛعت ؿش٠مخ ؽمٛق اٌٍّى١خ

٠زُ رٛؽ١ذ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍششوبد اٌزبثؼخ اػزجبسًا ِٓ ربس٠خ اٌششاء ٠ٚزُ اعزجؼبد اٌششوبد اٌزبثؼخ اػزجبسا ِٓ ربس٠خ اٌج١غ 

.٠ٚزُ رغ٠ٛخ اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ ٌٍششوخ االَ ٚاٌششوبد اٌزبثؼخ ٚاٌّؼبِالد ف١ّب ث١ّٕٙب ػّٓ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّٛؽذح

11
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:٠زبٌف ٘زا اٌجٕذ ِّب ٠ٍٟ

دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

1,415 2,115 ِغزٛدع االؿبساد

1,301828ِغزٛدع اٌض٠ٛد

785,692784,717ِغزٛدع لـغ اٌغ١بس

63,16763,168ِغزٛدع سؤٚط اٌزمـ١غ اٌغ١بس

2,1227,738عٛالس

(100,000)(100,000)أ.6ِخظض لـغ غ١بس ثـ١ئخ اٌؾشوخ

 754,397 757,866

20212020

100,000100,000اٌشط١ذ فٟ ثذا٠خ اٌفزشح

00االػبفبد
100,000100,000

20212020

4,17024,700
56,53651,444
16,97327,553

4800
8,2515,256
546865

86,956109,818

انًستىدعاث وقطع انغُار. 6

20212020

انًجًىع

7

6
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540000
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31202014,630,006382,206911,557227,64128,6201,089,684 294,44017,564,154
79,5453,00000002,30084,845

(361,523)(29,829)0000(23,590)(414,942)
31202114,348,028355,377911,557227,64128,6201,089,684273,15017,234,057

31202010,088,814339,746263,19265,1813,5830261,42311,021,939
725,44117,87218,23115,9352,86214,278794,619
(240,152)(24,047)0000(10,333)(274,532)

31202110,574,103333,571281,42381,1166,4450265,36811,542,026

3120204,541,19242,460648,365162,46025,0371,089,68433,0176,542,215
3120213,773,92521,806630,134146,52522,1751,089,6847,7825,692,031
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20212020

31,98093,007

0202,644
31,980295,651

20212020

0133,471

016,500

1,2603,180

1,0611,292

2,321154,443

ِٓ اٌّبدح  (أ)٠ّضً ٘زا اٌجٕذ اٌّجٍغ اٌّزشاوُ ٚ اٌّمزـغ ع٠ٕٛب ِٓ طبفٟ أسثبػ اٌششوخ رّبش١ب ِغ ِزـٍجبد اٌفمشح 

 ٚ اٌزٟ رٕض ػٍٝ ؽك ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍششوخ اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ 1997ِٓ لبْٔٛ اٌششوبد األسدٟٔ ٌغٕخ  (187)

ِٓ أسثبؽٙب اٌغ٠ٕٛخ اٌظبف١خ  (%20)اٌّؾذٚدح ٚثٕبءا ػٍٝ رٕغ١ت ِغٍظ اداسرٙب أْ رمزـغ ٔغجزخ ال رض٠ذ ػٓ 

ٚ ١ٌٍٙئخ اٌؼبِخ أْ رمشس اعزخذاَ ٘زا االؽز١بؿٟ الغشاع اٌششوخ أٚ رٛص٠ؼٗ ، ٌؾغبة االؽز١بؿٟ االخز١بسٞ

.ػٍٝ اٌّغب١ّ٘ٓ وأسثبػ ارا ٌُ ٠غزخذَ فٟ رٍه االغشاع

11

11

أرطذة دائُت اخزي. 12

احتُاطٍ اجبارٌ. 13

ِٓ اٌّبدح  (أ)٠ّضً ٘زا اٌجٕذ اٌّجٍغ اٌّزشاوُ ٚ اٌّمزـغ ع٠ٕٛب ِٓ طبفٟ أسثبػ اٌششوخ رّبش١ب ِغ ِزـٍجبد اٌفمشح 

 ٚ اٌزٟ رٕض ػٍٝ اٌضاَ اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ أْ رمزـغ ِب 1997ِٓ لبْٔٛ اٌششوبد األسدٟٔ ٌغٕخ  (186)

ٚ أْ رغزّش ػٍٝ ٘زا االلزـبع ٌىً ، ِٓ أسثبؽٙب اٌغ٠ٕٛخ اٌظبف١خ ٌؾغبة االؽز١بؿٟ األعجبسٞ (%10)ٔغجزٗ 

.ِٓ سأط ِبي اٌششوخ اٌّظشػ ثٗ% 25عٕخ ػٍٝ أْ ال ٠زغبٚص ِغّٛع ِب الزـغ ٌٙزا االؽز١بؿٟ  

احتُاطٍ اختُارٌ. 14

 16



20212020

424,842674,909

66,26248,699

1,870,6391,804,765

127,687146,179

51,51569,757

8,670270

43,39050,289

181,877193,347

1,9665,988

102,330172,042

37,14939,695

3,6503,699

1,2343,968

75120

4,2845,823

10,0969,569

2,935,6663,229,119

15

17



20212020

167,612244,410

17,25120,759

20,12621,983

26,88636,850

8,08611,399

7,4636,510

0273

5341,010

1,2972,259

4,34711,049

6,0446,773

12,6881,429

4,3123,215

125285

2,057705

471300

2,7732,360

620130

5,6732,541

10,9203,600

299,285377,840

16

 18



20212020

(6,392,141)(5,615,845)

10,782,79910,782,799

(0.593)          (0.521)          

2021

دَُار أردٍَ

0اٌشط١ذ فٟ ثذا٠خ اٌغٕخ 

0ػش٠جخ دخً ِذفٛػخ

0،أ18ِخظض ػش٠جخ اٌذخً اٌغٕخ

0اٌّغّٛع

2021

دَُار أردٍَ

(776,296)اٌغٕخ اٌّؾبعج١خ (خغبسح)/ سثؼ

٠0ؼبف ٌٍذخً 

(776,296)اٌذخً اٌخبػغ ٌٍؼش٠جخ

%20ٔغجخ اٌؼش٠جخ

0

17

انىضع انضزَبٍ و يخظض ضزَبت انذخم. 18

ِغ اٌؼٍُ أْ اٌششوخ رمَٛ ثبصجبد ِب ٘ٛ ِمذس ػ١ٍٙب ، 2020خؼؼذ اٌششوخ ٌٍزذل١ك اٌؼش٠جٟ  ٚرغ٠ٛخ اٌٛػغ اٌؼش٠جٟ ٌٍؼبَ 

.2018ٌغٕخ  (38)واٌزضاَ ٌظبٌؼ ػش٠جخ اٌذخً ٚفمب ٌمبْٔٛ ػش٠جخ اٌذخً سلُ 

.2021ٚ رؾم١ك خغبسح ٌٍؼبَ ، ٌُ ٠زُ اؽزغبة ِخظض ػش٠جخ اٌذخً ٚ رٌه ثغجت ص٠بدح اٌّظبس٠ف ػٓ اال٠شاداد* 

يخظض ضزَبت انذخم. ،أ18

يخظض ضزَبت انذخم

19



االنتزاياث انطارئت .19

:-(يذعُت)انذعاوي انًقايت يٍ انشزكت ضذ آخزٍَ . 1

 رُ رغغ١ً دػٜٛ 23/6/2016ثزبس٠خ :- ٟٚ٘ وّب ِب ٠ٍٟ ، ِمبِخ ِٓ لجً ششوخ اٌّمب٠ؼخ ثظفزٙب ِذػ١خ2460/2016لؼ١خ سلُ - ة 

ٌششوخ اٌّمب٠ؼخ ٌذٜ ِؾىّخ ثذا٠خ  ؽمٛق ػّبْ ػذ اٌّؾبِٟ  اٌؼبَ اٌّذٟٔ ثظفزٗ ِّضال ٌٛصاسح اٌظٕبػخ ٚاٌزغبسح  ثّٛػٛع اٌّـبٌجخ 

ػٍّب ثأٔٗ رُ أخز ،  اػبفخ اٌٝ ِـبٌجخ ثبٌزؼ٠ٛغ ػٓ اٌؼـً ٚاٌؼشس ٚاٌذػٜٛ ال صاٌذ ل١ذ إٌظش ٌذٜ اٌّؾىّخ1980119ثّجٍغ 

. ٚ رٕض٠ٍٙب ِٓ طبفٟ دخً اٌششوخ2014ِخظض ثىبًِ اٌّجٍغ فٟ اٌؼبَ 

:-(يذعً عهُها)انذعاوي انًقايت عهً انشزكت . 2

ٚطذس لشاس ؽىُ ػٓ ،د٠ٕبس اسدٟٔ  (116091) ٚ ِٛػٛػٙب ِـبٌجخ ِب١ٌخ ثم١ّخ 2018/243دػٜٛ ثذائ١خ ؽمٛل١خ سلُ - ط 

 ٠مؼٟ ثبٌضاَ اٌّذػٝ ػ١ٍٙب ثبٌّجٍغ اٌّذػٝ ثخ ٚرؼ١ّٕٙب اٌشعَٛ ٚ 30/05/2018ِؾىّخ ثذا٠خ ؽمٛق ػّبْ ثزبس٠خ

. .رٕف١ز عٕٛة ػّبْ /2968/2021اٌّظبس٠ف ٚارؼبة اٌّؾبِب ٟٚ٘ االْ فٟ رٕف١ز عٕٛة ػّبْ رؾذ سلُ 

 ٟٚ٘ ش١ىبد ِٓ غ١ش سط١ذ ٚطذس ؽىُ غ١بثٟ ثؾك اٌّزُٙ ثبٌغغٓ صالس عٕٛاد ِغ اٌشغً 1991/2018لؼ١خ سلُ 

 .11/11/2018ثزبس٠خ

. ٚعغٍذ اٌشىٜٛ ثب١ٌٕبثخ اٌؼبِخ 10/10/2018 شىٜٛ ثذْٚ سط١ذ ثزبس٠خ4986/2018لؼ١خ سلُ

 )،  ثّـبٌجخ ِب١ٌخ  ،  ِمبِخ ِٓ لجً ششوخ اٌّمب٠ؼخ ثظفزٙب ِذػ١خ ػٍٝ اٌغ١ذ شش٠ف ػ١بدح عٍّبْ اٌؼٛداد 5291/2020لؼ١خ سلُ -أ 

د٠ٕبس ػٓ اػشاس ِبد٠خ ِمذسح ٌغب٠بد اٌشعَٛ  ِٚبصاٌذ اٌذػٜٛ اػالٖ ( 10,000)ِٚجٍغ ، د٠ٕبس ثبٌزؼٛع ػٓ اػشاس ِبد٠خ  (14,404

.ل١ذ إٌظش ٌذٜ ِؾىّخ ثذا٠خ ؽمٛق ػّبْ 

:-انذعاوي . أ

 اٌزضاِبد لذ رـشأ رزّضً ثزؼٙذاد وفبالد ِمذِخ ٌظبٌؼ اٌجٕه اٌزغبسٞ 2021 وبْٔٛ األٚي ٠31ٛعذ ػٍٝ اٌششوخ وّب فٟ 

. د٠ٕبس أسد421372ٟٔاألسدٟٔ ثم١ّخ 

:ٕ٘بٌه دػبٜٚ ِشفٛػخ ِٓ اٌششوخ ػٍٝ اٌغ١ش ٚػٍٝ اٌششوخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ، ثٕبًء ػٍٝ ِب عبء فٟ وزبة ِؾبِٟ اٌششوخ

:-تعهذاث انكفاالث . ب

شٙٛس رُ ػًّ ِؼبسػخ اٌغٍغخ االٌٚٝ 5 ٟٚ٘ ش١ىبد ِٓ غ١ش سط١ذ ٚطذس ؽىُ ثبٌؾجظ 2728/2018لؼ١خ سلُ

 .21/01/2019 ٚ عٍغخ ِؼبسػخ ِٓ اٌخظُ ػٍٝ اٌؾىُ ٚ رؾذدد اٌغٍغخ االسثؼبء ثزبس٠خ10/10/2018ثزبس٠خ

د٠ٕبس اسدٟٔ (3933)طٍؼ ؽمٛق اٌغ١ضح ٚ ِٛػٛػٙب ِـبٌجخ ثؾمٛق ػّب١ٌخ ثم١ّخ  /2018/527دػٜٛ ؽمٛل١خ سلُ * 

 د٠ٕبس 20د٠ٕبس اسدٟٔ  ِٚجٍغ (116.5) ثبٌضاَ اٌششوخ ثّجٍغ 21/11/2018اٌّذػٟ ػجذاٌّـٍت اٌم١غٟ ٚطذس ف١ٙب ثزبس٠خ

ٚ اٌذػٜٛ ال صاٌذ ل١ذ ،ٚلبَ اٌّذػٟ ػجذاٌّـٍت اٌم١غٟ ثزمذ٠ُ اعزئٕبف ٌمشاس ِؾىّخ طٍؼ ؽمٛق اٌغ١ضح ،ارؼبة ِؾبِبٖ 

.إٌظش ٌذٜ ِؾىّخ االعزئٕبف 

د٠ٕبس  ( 7981 )ِٚٛػٛػٙب ِـبٌجخ ثؾمٛق ػّب١ٌخ ثم١ّخ ،  طٍؼ ؽمٛق اٌغ١ضٜ 2019/24419دػٜٛ ؽمٛل١خ سلُ * 

 (1876.270)ثبٌضاَ اٌششوخ ثّجٍغ  ، 12/1/2021ٚطذس ف١ٙب لشاس ؽىُ ثزبس٠خ ، اسدٟٔ اٌّذػٟ شش٠ف ػ١بدح اٌؼٛداد 

.د٠ٕبس ٚلبِذ اٌششوخ ثزؾ٠ٍٛٙب اٌٝ االعزبٔبف ٚاٌذػٜٛ ال صاٌذ ل١ذ إٌظش ٌذٜ ِؾىّخ االعزئٕبف 

ثظفزٗ / اثشا١ُ٘ فؼً ِٕظٛس ثٍجً / اٌّذػٝ ػ١ٍٙب ششوخ فؼً ِٕظٛس ثٍجً ٚششوبٖ 6206/2021اٌذػٜٛ اٌجذائ١خ اٌؾمٛل١خ سلُ - د 

 د٠ٕبس ِغ اٌفٛائذ اٌمب١ٔٛٔخ ِٓ 236,525ِٓ اٌٛسصخ ثبالػبفخ اٌٝ اٌزشوخ ٚثبلٟ اٌٛسصخ اٌّشؽَٛ فؼً ِٛعٝ ثٍجً ثّـبٌجخ ِب١ٌخ ل١ٕزٙب 

.ربس٠خ اٌّـبٌجخ ٚؽزٝ اٌغذاد اٌزبَ 

. د٠ٕبس 356,000 رٕف١ز اٌضسلبء اٌّؾىَٛ ػ١ٍخ ِؼشٚف اثٛ عّشٖ ثم١ّخ 2021/5261اٌمؼ١خ اٌزٕف١ز٠خ سلُ - ٖ 

20



20212020

213,32514,247
1,387,6041,620,495

1,114,5421,712,595رُِ ِذ٠ٕخ
86,956109,818

2,802,4273,457,155

:يخاطز االئتًاٌ

:إدارة انًخاطز انًانُت- 20

:رزؼشع اٌششوخ ٌٍّخبؿش اٌزب١ٌخ عشاء اعزخذاِٙب ٌألدٚاد اٌّب١ٌخ

.ِخبؿش االئزّبْ- 

.ِخبؿش اٌغ١ٌٛخ- 

.ِخبؿش اٌغٛق- 

.ِخبؿش اٌؼّالد- 

.ِخبؿش ٔغجخ اٌفبئذح- 

٠ج١ٓ ٘زا اإل٠ؼبػ ِؼٍِٛبد ؽٛي رؼشع اٌششوخ ٌىً ِٓ اٌّخبؿش أػالٖ، أ٘ذاف اٌششوخ، اٌغ١بعبد ٚؿشق ل١بط

ٚئداسح اٌّخبؿش ٚئداسح اٌششوخ ٌشأط اٌّبي وّب أْ االفظبؽبد اٌى١ّخ اٌّزؼٍمخ ثّذٜ رؼشع اٌششوخ ٌٙزٖ اٌّخبؿش رظٙش

.ػّٓ ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ

.رمغ اٌّغإ١ٌٚخ اٌىبٍِخ ػٓ ئػذاد ِٚشالجخ اداسح اٌّخبؿش ػٍٝ ػبرك ئداسح اٌششوخ

ئْ ع١بعبد ئداسح اٌششوخ ٌٍّخبؿش ِؼذح ٌزؾذ٠ذ ٚرؾ١ًٍ اٌّخبؿش اٌزٟ رٛاعٙٙب اٌششوخ ٌٚٛػغ ػٛاثؾ ٚؽذٚد ِالئّخ 

.ٌّذٜ اٌزؼشع ٌزٍه اٌّخبؿش ِٚٓ صُ ِشالجزٙب ٌؼّبْ ػذَ رغبٚص اٌؾذٚد اٌّٛػٛػخ

٠زُ ِشاعؼخ ع١بعبد ٚأٔظّخ ئداسح اٌّخبؿش ثظٛسح دٚس٠خ ٌزؼىظ اٌزغ١شاد اٌؾبطٍخ فٟ ظشٚف اٌغٛق ٚأٔشـخ 

رٙذف ئداسح اٌششوخ ِٓ خالي اٌزذس٠ت ٚاٌّؼب١٠ش ٚاٌغ١بعبد ٚاإلعشاءاد اٌزٟ رؼؼٙب اإلداسح ئٌٝ رـ٠ٛش ث١ئخ . اٌششوخ

.سلبث١خ ثٕبءح ِٕٚظّخ ثؾ١ش ٠زفُٙ وً ِٛظف دٚسٖ ٚاٌٛاعجبد اٌّٛوٍخ ئ١ٌٗ

رّضً ِخبؿش االئزّبْ ِخبؿش رؼشع اٌششوخ ٌخغبسح ِب١ٌخ عشاء ػذَ ٚفبء اٌؼ١ًّ أٚ اٌـشف اٌّزؼبًِ ِغ اٌششوخ ثأداح 

٠زأصش ِذٜ رؼشع .   ِب١ٌخ ثبٌزضاِبرٗ اٌزؼبلذ٠خ ٚرٕزظ ٘زٖ اٌّخبؿش ثشىً سئ١غٟ ِٓ اٌزُِ اٌزغبس٠خ ٚاٌزُِ األخشٜ

اٌششوخ ٌّخبؿش االئزّبْ ثشىً سئ١غٟ ثخظٛط١خ وً ػ١ًّ ٚاٌـج١ؼخ اٌذ٠ّٛغشاف١خ ٌؼّالء اٌششوخ ثّب فٟ رٌه اٌّخبؿش 

.االفزشاػ١خ ٌٍٕشبؽ ٚاٌجٍذ اٌزٟ ٠ؼًّ ف١ٙب اٌؼ١ًّ

:يخاطز انسُىنت

.                  ئْ ِخبؿش اٌغ١ٌٛخ ٟ٘ ِخبؿش إٌبعّخ ػٓ ػذَ لذسح اٌششوخ ػٍٝ اٌٛفبء ثبٌزضاِبرٙب اٌّب١ٌخ ػٕذ اعزؾمبلٙب

ئْ ئداسح  اٌششوخ ٌٍغ١ٌٛخ رىّٓ فٟ اٌزأوذ لذس اإلِىبْ ِٓ أْ اٌششوخ رؾزفظ دائًّب ثغ١ٌٛخ وبف١خ ٌٍٛفبء ثبٌزضاِبرٙب ػٕذِب 

رظجؼ ٚاعجخ اٌذفغ فٟ اٌظشٚف اٌؼبد٠خ ٚاالػـشاس٠خ دْٚ رؾًّ خغبئش غ١ش ِمجٌٛخ أٚ ِخبؿش لذ رإصش ػٍٝ عّؼخ 

.اٌششوخ

:-ف١ّب ٠ٍٟ اٌم١ّخ اٌمظٜٛ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رزؼشع ٌٙب اٌّٛعٛداد ٌّخبؿش االئزّبْ

ٔمذ ٌذٜ اٌجٕٛن

أسطذح ِذ٠ٕخ أخشٜ

ش١ىبد ثشعُ اٌزؾظ١ً
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انبُاٌ
انقًُت انذفتزَت 

نهًطهىب انًانٍ

انتذفقاث انُقذَت 

انًتعاقذ عهُها
أكثز يٍ عاوأقم يٍ عاو

0(31,980)(31,980)31,980 ثٕٛن دائٕخ

0(175,186)(175,186)175,186 رُِ دائٕخ

 322,434(322,434)(322,434)0

 2,321(2,321)(2,321)0

 143,576(143,576)0(143,576)

675,497675,497531,921143,576انًجًىع

انبُاٌ
انقًُت انذفتزَت 

نهًطهىب انًانٍ

انتذفقاث انُقذَت 

انًتعاقذ عهُها
أكثز يٍ عاوأقم يٍ عاو

0(295,651)(295,651)295,651 ثٕٛن دائٕخ

0(387,896)(387,896)387,896 رُِ دائٕخ

 410,541(410,541)(410,541)0

 154,443(154,443)(154,443)0

 159,051(159,051)0(159,051)

1,407,5821,407,5821,248,531159,051انًجًىع

أِبٔبد ِغب١ّ٘ٓ

أٚساق دفغ ٚش١ىبد آعٍخ

أِبٔبد ِغب١ّ٘ٓ

رؾشص اٌششوخ ػٍٝ أْ ٠زٛفش ٌذ٠ٙب لذس وبفٟ ِٓ اٌغ١ٌٛخ ٌزغـ١خ رىب١ٌف ئٔشبء اٌّششٚع ٚاٌّظبس٠ف اٌزشغ١ٍ١خ اٌّزٛلؼخ ثّب فٟ رٌه 

رغـ١خ االٌزضاِبد اٌّب١ٌخ ٌٚىٓ دْٚ أْ ٠زؼّٓ رٌه أٞ رأص١ش ِؾزًّ ٌظشٚف لبع١خ ِٓ اٌظؼت اٌزٕجإ ثٙب وبٌىٛاسس اٌـج١ؼ١خ، 

.ثبإلػبفخ ئٌٝ رٌه فاْ اٌششوخ رؾزفظ ثّظذس ائزّبْ ِٓ اٌجٕٛن اٌزٟ رزؼبًِ ِؼٙب ٌّٛاعٙخ أٞ اؽز١بعبد ٔمذ٠خ ِفبعئخ

:-ف١ّب ٠ٍٟ االعزؾمبلبد اٌزؼبلذ٠خ ٌٍّـٍٛثبد اٌّب١ٌخ

2021 كاَىٌ األول 31انسُت انًُتهُت فٍ 

أٚساق دفغ ٚش١ىبد آعٍخ

أسطذح دائٕخ أخشٜ

أسطذح دائٕخ أخشٜ

2020 كاَىٌ األول 31انسُت انًُتهُت فٍ 
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20212020

354,414706,192

20212020

354,414706,192

(213,325)(14,247)

141,089691,945

8,598,9219,375,217

8,598,9219,375,217

2%7%

:يخاطز انسىق

ئْ ِخبؿش اٌغٛق ٟ٘ اٌّخبؿش اٌزٟ رٕشأ ِٓ اٌزغ١شاد فٟ أعؼبس اٌغٛق وأعؼبس طشف اٌؼّالد األعٕج١خ ٚأعؼبس اٌفبئذح 

ئْ اٌٙذف ِٓ ئداسح .   ٚأعؼبس أدٚاد اٌٍّى١خ ٚاٌزٟ رإصش فٟ أسثبػ اٌششوخ أٚ فٟ ل١ّخ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ٌذٜ اٌششوخ

.ِخبؿش اٌغٛق ٟ٘ اٌغ١ـشح ػٍٝ ِذٜ رؼشع اٌششوخ ٌّخبؿش اٌغٛق فٟ ؽذٚد ِمجٌٛخ ئػبفخ ئٌٝ رؼظ١ُ اٌؼبئذ

:-رظٙش األدٚاد اٌّب١ٌخ اٌزٟ رؾًّ فٛائذ وّب فٟ ربس٠خ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ وّب ٠ٍٟ

.ٌُ ٠ىٓ ٌذٜ اٌششوخ أٞ رغ١١ش فٟ ئداسح سأط اٌّبي خالي اٌفزشح وّب ال رخؼغ اٌششوخ ألٞ ِزـٍجبد خبسع١خ ٌشأط اٌّبي

:يخاطز َسبت انفائذة

.رمَٛ اٌششوخ ثّشالجخ ٚرم١ًٍ رؼشػٙب ٌّخبؿش اٌزغ١ش فٟ ِؼذالد اٌفبئذح ِٓ خالي اٌزشو١ض ػٍٝ االلزشاع ثّؼذي فبئذح صبثذ

:إدارة رأس انًال.21

.رمَٛ اإلداسح ثّشالجخ اٌؼبئذ ػٍٝ سأط اٌّبي ٚاٌزٞ ٠ؾذد ثمغّخ طبفٟ اٌشثؼ اٌزشغ١ٍٟ ػٍٝ ؽمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ

:يخاطز انعًالث

رغؼٝ اٌششوخ ئٌٝ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌزٛاصْ ث١ٓ أػٍٝ ػبئذ ِّىٓ رؾم١مٗ فٟ ؽبي االلزشاع ألػٍٝ ؽذ ِّىٓ ٚاألفؼ١ٍخ

.ٚاألِبْ اٌّزأرٟ ِٓ ِشوض لٛٞ ٌشأط اٌّبي

ئْ ع١بعخ اٌششوخ ف١ّب ٠زؼٍك ثاداسح سأط اٌّبي ٟ٘ اٌّؾبفظخ ػٍٝ لبػذح سأعّبي ل٠ٛخ ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ ؽمٛق اٌششوبء

.ٚاٌذائْٕٛ ٚصمخ اٌغٛق ٚوزٌه اعزّشاس رـٛس ٔشبؽ اٌششوخ فٟ اٌّغزمجً

أدٚاد ِب١ٌخ ثغؼش فبئذح صبثذ

رزّضً ِخبؿش اٌؼّالد ثبٌّؼبِالد اٌزٟ رزُ ثؼّالد غ١ش اٌذ٠ٕبس األسدٟٔ ٚؽ١ش أْ ِؼظُ رؼبِالد اٌششوخ ٟ٘ ثبٌذ٠ٕبس 

.األسدٟٔ فاْ ِذٜ رؼشػٙب ٌٙزٖ اٌّخبؿش ِؾذٚد

.رُ اػبدح رظ١ٕف ثؼغ ثٕٛد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ االغشاع اٌّمبسٔخ -

طبفٟ ؽمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ

رأس انًال انًعذل

َسبت انًذَىَُت انً رأس انًال انًعذل

َسبت انًذَىَُت انً رأس انًال انًعذل

ِغّٛع اٌّذ١ٔٛ٠خ

طافٍ انًذَىَُت

ارقاو انًقارَت . 22

إٌمذ ِٚب فٟ ؽىّٗ: ٠ٕضي
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