
. الفصل األولالتفاصيل
النمو فصل ٢ مقارنة الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثا0/

بالفصل ١
النمو فصل ٣ مقارنة 

بالفصل ٢
النمو فصل ٤ مقارنة 

بالفصل ٣

%96%20-%29-           118,277,928,543              60,359,750,141             75,399,130,295        105,834,002,605الموجودات النقدية

4 األوراق المالية
%75%0%0              47,000,050,000              26,800,000,000             26,800,000,000           26,800,000,000االستثمارات 56

%10%4-%21              77,555,903,970              70,296,231,995             73,331,787,905           60,377,000,954االئتمان النقدي

%47-%49%32              16,916,193,444              31,731,283,642             21,268,227,400           16,064,140,994الموجودات الثابتة

%41-%259%75-                 3,280,394,051                 5,534,130,533                1,543,531,068              6,278,152,842الموجودات األخرى

انية 5 CDحسابات خارج الم

%110%13-%11-              29,266,953,250              13,916,587,385             15,983,485,930           17,925,075,570خطاب الضمان

%161%86-%18                 5,056,676,420                 1,940,045,100             13,756,981,910           11,656,996,050االعتماد المستندي

%15-              13,956,437,746              16,441,762,651             13,841,762,326           13,841,762,326الرهونات

%37%0%7-  311,310,537,424  227,019,791,447 244,935,369,016228,083,144,508اجماF. الموجودات 

%34%12-%40-              33,653,651,435              25,191,372,656             28,744,885,513           47,602,667,105الودائع

اض OD68%61%0                 4,460,000,000                 2,650,000,000                1,650,000,000              1,650,000,000االق%

%78%51-%12                 5,689,108,568                 3,195,083,286                6,486,632,638              5,768,111,376التTمينات والمقبوضات

              52,818,008,000                 2,700,000,000                2,717,800,000              2,737,800,000الطلبات األخرى

%0%82%19                 5,404,539,677                 5,393,990,714                2,964,371,647              2,501,429,241رصيد األرباح والخسائر

%154%12%28                 8,930,583,555                 3,516,370,882                3,143,146,916              2,457,449,719التخصيصات

حقوق الملكية :

%0%0%0           150,000,000,000           150,000,000,000          150,000,000,000        150,000,000,000رآس المال

                     159,974,156                     159,974,156االحتياطيات

%0%27-%0                 1,914,604,618                 1,914,604,618                2,635,839,955              2,635,839,955رصيد األرباح والخسائر للسنوات السابقة

انية 5 CDحسابات خارج الم

%110%13-%11-              29,266,953,250              13,916,587,385             15,983,485,930           17,925,075,570خطاب الضمان

%161%86-%18                 5,056,676,420                 1,940,045,100             13,756,981,910           11,656,996,050االعتماد المستندي

%15-              13,956,437,746              16,441,762,651             13,841,762,326           13,841,762,326الرهونات

%37%0%7-  311,310,537,424  227,019,791,447 244,935,369,016228,083,144,508اجماF. المطلوبات  

 .Fاجما Fنسبة الموجودات النقدية ا
الموجودات

43%33%27%38%

%43%36%39%79نسبة الودائع اF االئتمان النقدي

%28%42%38%45نسبة الودائع اF النقدية

%452%604%531%321نسبة حق الملكية اF اجماF. الودائع

%49%67%67%62نسبة حق الملكية اF اجماF. الموجودات

%137%357%334%243نسبة حق الملكية اF اجماF. المطلوبات

  يمالسالا راشتسملا فرصم
 
 ٢٠٢٠  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

941,987,817        800,496,441        882,287,476           721,996,080           -15%10%-18%

%78%4183%95-           287,256,179           161,257,207              3,765,236           77,744,605ايراد العموالت األجنبية

%44-%421%69-       1,184,932,913       2,117,638,801        406,310,321    1,325,359,777ايراد الحواالت

%284%23%91-           595,206,774           155,059,686        126,172,031    1,469,904,086ايرادات االئتمانات التعهدية

%3%83%64-              62,319,039              60,444,335           33,076,579           91,354,645إيرادات العموالت

!DIV/0#ايراد االستثمارات المالية

%16-%147%65-       2,851,710,985       3,376,687,505    1,369,820,607    3,906,350,930اجماF. اإليرادات 

%67-%1320%91-                (5,906,000)             (17,744,200)             (1,250,000)          (14,600,000)مصاريف الدعاية واالعالن

%55%50-%60-             (15,515,000)             (10,035,000)          (20,250,000)          (50,000,000)مصاريف األبحاث واالستشارات

%53%58%53-          (370,622,818)          (242,902,600)       (153,616,074)       (326,815,162)اجما4l الرواتب واألجور

%262%23-%1     (2,449,118,202)          (676,386,640)       (878,864,117)       (866,404,537)المصاريف اإلدارية & والعامة

%200%10-%16-     (2,841,162,020)          (947,068,440)  (1,053,980,191)  (1,257,819,699)اجماF. المصاريف  

. الربح والخسارة 
/Y100%669%88-              10,548,965       2,429,619,066        315,840,416    2,648,531,231صا%

  يمالسالا راشتسملا فرصم
 
 ٢٠٢٠  ةنسل ةعبرالا لوصفلل لخدلا فشك ةمئاق
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  تاداریإلا يلامجا

  لوألا لصفلا

  يناثلا لصفلا

  ثلاثلا لصفلا

  عبارلا لصفلا
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   فیراصملا يلامجا

  لوألا لصفلا

  يناثلا لصفلا

  ثلاثلا لصفلا

  عبارلا لصفلا
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0%

  ةراسخلاو حبرلا يفاص

  لوألا لصفلا

  يناثلا لصفلا

  ثلاثلا لصفلا

  عبارلا لصفلا


