انتقرَر انسنىٌ نبنك يصر نهعاو 2003-2002

وٍّح اٌـُض األؿراط/عئُؾ ِجٍؾ األصاعج
(ذذد اإلٔشاء )
انًُسانُت انعًىيُت فٍ 2003/6/30
اٌمُّح تاألٌف جُٕها
األصـــــــىل
2003/06/30
22.541.663
ٔمضَح وأعطضج ٌضي اٌثٕىن
9.405.684
اٌّغوؼٌ أطوْ سؼأح لاتٍح ٌٍشظُ ٌضي اٌثٕه
اؿرثّاعاخ ِاٌُح تغغع اٌّراجغج 3.959.557
اؿرثّاعاخ ِاٌُح ِرادح ٌٍثُغ 3.565.958
لغوع ٌٍؼّالء واٌثٕىن (تؼض سظُ اٌّشظض) 32.227.784
8.628.300
االؿرذماق اؿرثّاعاخ ِاٌُح ِذرفظ تها درً ذاعَز
1.282.487
ِشرغوح اؿرثّاعاخ ِاٌُح فٍ شغواخ ذاتؼح وطاخ ِظٍذح
2.356.074
أعطضج ِضَٕح وأطىي أسغي
أطىي ثاترح (تؼض سظُ ِجّغ اإلهالن) 227.589
84.195.096
إجًانٍ األصىل
االنتساياث وحقىق انًساهًُن
4.938.323
أعطضج ِـرذمح ٌٍثٕىن
72.781.542
وصائغ اٌؼّالء
1.762.334
أسغي ِشظظاخ و أعطضج صائٕح
1.595.545
لغوع طىٍَح األجً
81.077.744
إجًانٍ االنتساياث
حقىق انًساهًُن
عأؽ اٌّاي اٌّضفىع
ادرُاطُاخ
إجًانٍ حقىق انًساهًُن
طافٍ أعتاح اٌـٕح
انًساهًُن إجًانٍ االنتساياث وحقىق
انتساياث عرضُت وارتباطاث
ِـرٕضَح واعذثاطاخ اٌرؼاِاخ ِماتً سطاتاخ ضّاْ واػرّاصاخ
اإلَضاحاث انًرافقت نهقىائى انًانُت جسء يتًى نها.

2002/6/30
17.167.603
7.875.397
2.781.592
1.087.995
30.760.907
7.033.415
1.120.941
2.168.961
222.732
70.219.543
4.528.794
61.059.785
1.506.542
960.316
68.055.437
1.000.000
1.164.106
2.164.106

1.800.000
1.192.352
2.992.352
125.000
84.195.096

70.219.543

8.324.400

6.101.731

قائًت انذخم عن انسنت انًانُت انًنتهُت فً 2003/6/30

اٌمُّح تاألٌف جُٕها

ػائض اٌمغوع واألعطضج ٌضي اٌثٕىن
ػائض أطوْ اٌشؼأح واٌـٕضاخ
َخصى
ذىٍفح اٌىصائغ وااللرغاع
صافً انعائذ
ػّىالخ وأذؼاب سضِاخ ِظغفُح
ذىػَؼاخ األؿهُ ووثائك االؿرثّاع
أعتاح (سـائغ) ػٍُّاخ إٌمض األجٕثٍ
أعتاح (سـائغ) تُغ اإلؿرثّاعاخ ايِاٌُح
فغوق ذمُُُ إؿرثّاعاخ ِاٌُح تغغع اٌّراجغج
إَغاصاخ ػٍُّاخ أسغي
صافً إَراداث اننشاط
َخصى
ِظغوفاخ إصاعَح وػّىُِح أسغي
ِشظظاخ
فغوق ذمُُُ االؿرثّاعاخ اٌّاٌُح أسغي
أرباح (خسائر) اننشاط
أعتاح (سـائغ) غُغ ِرؼٍمح تإٌشاط
األرباح (انخسائر) قبم خصى انضرائب
َخصى
اٌضغائة
صافً أرباح (خسائر) انعاو انًانُت
ٔظُة اٌـهُ ِٓ أعتاح اٌّـاهُّٓ فٍ طافٍ أعتاح اٌؼاَ "بانجنُه"

2003/06/30
3,774,664
1,218,492

2002/06/30
3،733،404
1،115،499

()4،045،293( )4,186,272
806,884
855,516
125,176
()939،050
18،395
933،794
375،674
2،176،389

803،610
181،768
105,566
()85،932
()933
()124،072
23،126
1،489،546

()691،868
()1،211،155
()102،810
170،556
404
170،960

()629،249
()620،594
()56،790
182،913
13،897
196،810

()45،960
125،000
0.091

()57،810
139،000
0.130

قائًت انتىزَعاث نألرباح عن انسنت انًانُت انًنتهُت فٍ2003/6/30

اٌمُّح تاألٌف جُٕها

صافٍ أرباح انعاو (ين واقع قائًت انذخم)
َشظُ
أعتاح تُغ أطىي ثاترح ِذىي إًٌ االدرُاطً اٌغأؿّاًٌ طثما ألدىاَ
اٌمأىْ
أعتاح تُغ إؿرثّاعاخ "تشالف اٌّراجغج"
طافً أعتاح اٌؼاَ اٌماتٍح ٌٍرىػَغ
أعتاح (سـائغ) ِذرجؼج فٍ أوي اٌـٕح اٌّاٌُح
اإلجّاٌــــــٍ

2003/06/30

2002/06/30

125،000

139،000

211

14،297

3،992
120،797
0
120،797

6،488
18،215
0
118،215

َىزع كاِتٍ:
إدرُاطً لأىًٔ
إدرُاطٍ ػاَ
إدرُاطٍ ساص
إحتُاطاث أخري
إدرُاطٍ شغاء ؿٕضاخ دىىُِح
إدرُاطٍ إعذفاع أؿؼاع أطىي ثاترح
إدرُاطٍ ذضػٍُّ
طٕضوق ذذضَث أٔظّح اٌؼًّ
ذىػَؼاخ اٌّـاهُّٓ
دظح اٌؼآٍُِ
ِىافأج أػضاء ِجٍؾ اإلصاعج
أعتاح ِذرجؼج فٍ آسغ اٌـٕح اٌّاٌُح

االجًانً

6،040
12،079
-

5،911
11،821
-

6،040
6،040
36،602

5،911
5،911
65،455

6،040
35،967
11،989
120،797

0
9،991
13،215
118،215

ػًٍ أْ َرُ ذىجُه  ِٓ %75دظح اٌضوٌح فٍ األعتاح ٌرضػُُ اإلدرُاطٍ اٌرضػٍُّ تئجّاٌٍ ِثٍغ  26،975أٌف جُٕه

قائًت انتذفقاث اننقذَت عن انفترة انًانُت انًنتهُت فٍ 2003/6/30

2003/06/30
طافٍ اٌرضفماخ إٌمضَح إٌاذجح ِٓ (اٌّـرشضِح فٍ) أٔشطح اٌرشغًُ118،014
طافٍ اٌرضفماخ إٌمضَح إٌاذجح ِٓ (اٌّـرشضِح فٍ) أٔشطح االؿرثّاع()419،061
طافٍ اٌرضفماخ إٌمضَح إٌاذجح ِٓ (اٌّـرشضِح فٍ) أٔشطح اٌرّىًَ1،830،379
صافٍ انسَادة (اننقص) فٍ اننقذَت ويا فٍ حكًها خالل انفترة 1،529،332
إٌمضَح وِا فٍ دىّها فٍ أوي اٌفرغج 607،011،7
اننقذَت ويا فٍ حكًها فٍ آخر انفترة 9،136،343

2002/06/30
()1،082،158
()10،594
()28،088
()1،120،840
8،727،851
7،607،011

تقرَر يراقبً انحساباث
عهً انقىائى انًانُت *انًختصرة* نبنك يصر عن انسنت انًانُت انًنتهُت فً َ 30ىنُى 2003
) إًٌ اٌـاصج ِ /ـاهًّ تٕه ِظغ ( شغوح ِـاهّح ِظغَح
عاجؼٕا اٌمىائُ اٌّاٌُح ٌثٕه ِظغ ػٓ اٌـٕح اٌّاٌُح إٌّرهح فً َ 30ىُٔى  2003واٌرً اؿرشغجد ِٕها اٌمىائُ اٌّاٌُح
 .اٌّشرظغج اٌّغافمح  ،وطٌه طثما ٌّؼاَُغ اٌّغاجؼح اٌّظغَح وفً ضىء اٌمىأُٓ واٌٍىائخ اٌّظغَح اٌـاعَح
ووّا هى واعص ترمغَغٔا اٌّؤعر َٕ 25اَغ  2004فمض أتضَٕا عأَا غُغ ِرذفظ تأْ اٌمىائُ اٌّاٌُح ٌٍثٕه ػٓ اٌـٕح
اٌّاٌُح إٌّرهُح فً َ 30ىُٔى  2003واٌرً اؿرشغجد ِٕها اٌمىائُ اٌّاٌُح اٌّشرظغج اٌّغفمح ذؼثغ تىضىح – فً
وً جىأثها اٌهاِح – ػٓ اٌّغوؼ اٌّاًٌ ٌٍثٕه فً َ 30ىُٔى  2003ووظا ػٓ ٔرُجح أػّاي وذضفماذه إٌمضَح واٌرغُغ
.فً دمىق اٌّـاهُّٓ ػٓ اٌـٕح اٌّاٌُح إٌّرهُح فً طٌه اٌراعَز فً ضىء ِؼاَُغ اٌّذاؿثح اٌّظغَح
وِٓ عإَٔا أْ اٌمىائُ اٌّاٌُح اٌّشرظغج اٌّغفمحذرفك – فً وً جىأثها اٌهاِح – ِغ اٌمىائُ اٌّاٌُح اٌىاٍِح ٌٍثٕه ػٓ
 .اٌـٕح اٌّاٌُح إٌّرهُح فً َ 30ىُٔى 2003
وِٓ أجً اٌذظىي ػًٍ ذفهُ أشًّ ٌٍّغوؼ اٌّاًٌ ٌٍثٕه فً َ 30ىُٔى  2003ؤرائج أػّاي وذضفماذه إٌمضَح واٌرغُغ
فً دمىق اٌّـاهُّٓ ػٓ اٌـٕح اٌّاٌُح إٌّرهُح فً طٌه اٌراعَز ووظا ػٓ ٔطاق أػّاي ِغاجؼرٕا  ،فئْ األِغ َمرضً
 ...اٌغجىع إًٌ اٌمىائُ اٌّاٌُح اٌىاٍِح ٌٍثٕه ػٓ اٌـٕح اٌّاٌُح إٌّرهُح فً َ 30ىُٔى  2003وذمغَغٔا ػٍُها
اٌماهغج فً  9فثغاَغ 2004
ِغالثا اٌذـاتاخ
ػَٕة ػثض اٌذُّض شذاذح
اٌجهاػ اٌّغوؼي ٌٍّذاؿثاخ
ِجضي واًِ طاٌخ
ػًُِ جّؼُح اٌّذاؿثُٓ واٌّغاجؼُٓ اٌّظغَح

