
. الفصل األولالتفاصيل
نمو فصل الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثا0/

٢
نمو 

فصل ٣
نمو 

فصل ٤

%16-%14-%20-              41,652,740,037              49,446,492,557       57,335,282,481      71,691,354,336الموجودات النقدية

4 األوراق المالية
%0%3%0              26,800,000,000              26,800,000,000       26,000,000,000      26,000,000,000االستثمارات 56

%20%163%65              64,730,890,123              53,884,038,802       20,525,600,831      12,416,867,353االئتمان النقدي

%4-%13%7              10,770,142,274              11,214,912,834          9,934,878,812         9,315,413,012الموجودات الثابتة

%947%47-%55                 2,491,115,706                     237,862,452              450,845,217             291,014,172الموجودات األخرى

انية 5 CDحسابات خارج الم

%74%49-%166              13,587,260,235                 7,818,980,015       15,289,119,725         5,754,615,355خطاب الضمان

%7%29-%2                 7,363,130,950                 6,904,838,911          9,767,379,580         9,555,550,060االعتماد المستندي

%137              12,488,279,326                 5,276,501,000الرهونات

%11%16%3                 179,883,558,650                 161,583,626,571          139,303,106,646         135,024,814,288اجما@. الموجودات 

%143%112%51-              36,105,371,323              14,832,408,075          7,001,613,848      14,290,455,518الودائع

اض OD5-%3-%100                 1,750,000,000                 1,850,000,000          1,900,000,000             950,000,000االق%

%18%22-%6-                 3,458,427,143                 2,939,255,887          3,789,452,167         4,039,941,130التTمينات والمقبوضات

                                           -                                          -الطلبات األخرى

%49%15-%75                 2,603,108,661                 1,741,358,636          2,042,754,645         1,168,496,542رصيد األرباح والخسائر

%53%111%63                 2,057,449,719                 1,345,188,391              637,691,026             390,660,030التخصيصات

                                           -حقوق الملكية :

%17-%20%0                  100,000,000,000                  120,000,000,000           100,000,000,000          100,000,000,000رآس المال

                                           -االحتياطيات
رصيد األرباح والخسائر للسنوات 

السابقة
(1,124,904,346)       (1,124,904,346)        (1,124,904,344)               (1,124,904,346)               0%0%0%

انية 5 CDحسابات خارج الم-                                           

%74%49-%166              13,587,260,235                 7,818,980,015       15,289,119,725         5,754,615,355خطاب الضمان

%7%29-%2                 7,363,130,950                 6,904,838,911          9,767,379,580         9,555,550,060االعتماد المستندي

%137              12,488,279,326                 5,276,501,000الرهونات

%3%16%3                 165,799,843,684                 161,583,626,571          139,303,106,646         135,024,814,288اجما@. المطلوبات  

نسبة الموجودات النقدية ا@ اجما@. 
الموجودات

53%41%31%23%

%56%28%34%115نسبة الودائع ا@ االئتمان النقدي

%87%30%12%20نسبة الودائع ا@ النقدية

%274%801%1412%692نسبة حق الملكية ا@ اجما@. الودائع

نسبة حق الملكية ا@ اجما@. 
الموجودات

73%71%74%55%

نسبة حق الملكية ا@ اجما@. 
المطلوبات

474%643%523%215%

  يمالسالا راشتسملا فرصم
 
 ٢٠١٩  ةنسل ةعبرالا لوصفلل ةیمومعلا ةینازیملا ةمئاق
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. الفصل األولالتفاصيل
الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثا0/

النمو فصل ٢ مقارنة 
بالفصل ١

النمو فصل ٣ مقارنة 
بالفصل ٢

النمو فصل ٤ مقارنة 
بالفصل ٣

اإليرادات المتحققة من االئتمانات 
النقدية

4,278,606              89,957,754           818,737,766           962,294,380           2003%810%18%

%49%118%90-              98,418,944              65,852,329           30,244,278        313,298,630ايراد العموالت األجنبية

%211%67-%9112           735,966,801           236,802,500        710,650,340              7,714,000ايراد الحواالت

%307-%133-%39-           465,162,669          (225,063,793)        681,154,125    1,114,694,693ايرادات االئتمانات التعهدية

%161%12-%87-              95,812,820              36,733,865           41,895,582        321,311,558إيرادات العموالت

%100-       1,821,337,334                                        -                                     -                             200ايراد االستثمارات المالية

%348%40-%12-       4,178,992,947           933,062,667    1,553,902,079    1,761,297,687اجما@. اإليرادات 

%87-%14%502                (2,509,000)             (19,434,600)          (17,030,000)             (2,830,160)مصاريف الدعاية واالعالن

%6-%9-%24             (28,095,000)             (30,000,000)          (32,975,000)          (26,500,000)مصاريف األبحاث واالستشارات

%8%1%2          (195,973,507)          (181,028,256)       (179,922,525)       (175,851,249)اجما4l الرواتب واألجور

%93%124%15     (1,933,029,777)     (1,003,995,819)       (448,485,471)       (388,850,715)المصاريف اإلدارية & والعامة

%75%82%14     (2,159,607,284)     (1,234,458,675)       (678,412,996)       (594,032,124)اجما@. المصاريف  

. الربح والخسارة 
/Y770%134-%25-       2,019,385,664          (301,396,008)        875,489,083    1,167,265,562صا%

  يمالسالا راشتسملا فرصم
 
 ٢٠١٩  ةنسل ةعبرالا لوصفلل لخدلا فشك ةمئاق

21%

18%

11%

50%

  تاداریإلا يلامجا

  لوألا لصفلا

  يناثلا لصفلا

  ثلاثلا لصفلا

  عبارلا لصفلا

-13%

-15%

-26%

-46%

   فیراصملا يلامجا

  لوألا لصفلا

  يناثلا لصفلا

  ثلاثلا لصفلا

  عبارلا لصفلا

27%

20%
-7%

46%

  ةراسخلاو حبرلا يفاص

  لوألا لصفلا

  يناثلا لصفلا

  ثلاثلا لصفلا

  عبارلا لصفلا


