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جُذٔبت بهذٚت1
 ٔ حشصٛف ٔ حؼبٛذ

األيطبس يٛبِ حصشٚف
20162 154 0002 154 0001 700 000250 000204 0001

 حببؼت أشغبل نٕجٕد َظشا 2019 نسُت بشيجخّ اػبدة حًج

 ٔ السخغالل انٕغُٛت انششكت ٔ نهخطٓٛش انٕغُٙ نهذٕٚاٌ

انًٛبِ حٕصٚغ

25/11/2019 بخبسٚخ نألشغبل انٕلخٙ االسخالو حى%92295 424 00011001 500 0001 500 0001 500 20161دسٍٛ بٍ انٓبد٘ دٙ حٓزٚبجُذٔبت بهذٚت2

%00010 000700 000700 2017700(أٔل لسػ)انبهذٚت لصش بُبءجُذٔبت بهذٚت5
 لسػ ٔ 17/12/2019 بخبسٚخ انًؼًبسٚت انُٓذست لسػ.و.ث.د ػهٗ انًصبدلت حًج

 لسػ ٔ 08/05/2020 بخبسٚخ انسٕائم ٔلسػ 04/03/2020 بخبسٚخ انكٓشببء

انطبلت لسػ ٔ انًخخهفت انشبكبث ٔ 23/07/2020 بخبسٚخ انٓٛبكم

جُذٔبت بهذٚت6
 ٔ انُظبفت يؼذاث الخُبء

انطشلبث
انُٓبئٙ انخخى800100% 0001100305 800204 800101 000305 2017300

انُٓبئٙ انخخى%104100 1041100101 104101 000101 2017146انُمم ٔسبئم الخُبءجُذٔبت بهذٚت7

جُذٔبت بهذٚت9
 انمسػ) انبهذٚت لصش بُبء

(انثبَٙ
20181 335 500927 500408 0001#DIV/0!األٔل نهمسػ انثبَٙ انمسػ ظى حى

!DIV/0#000100 500 0002 500 20182بٕسشذاث دٙ حٓزٚبجُذٔبت بهذٚت10
 إػذاد ٔ انذعٛشة نخشكٛض اداس٘ إرٌ ػهٗ انًمبٔنت حذصهج

25/09/2020 بخبسٚخ انخُفٛزٚت األيثهت

جُذٔبت بهذٚت13
 ٔ حشصٛف ٔ حؼبٛذ

األيطبس يٛبِ حصشٚف

2019-

2016
االَجبص يٍ يخمذيت يشادم فٙ انًششٔع40749% 451 0001701 000204 528250 533 5282 987 0002 904 2

%00010 000758 000103 000861 2019750انطشلبث حشصٛف ٔ حؼبٛذجُذٔبت بهذٚت14
 غهب َششاػالٌ اػبدة ٔحًج انؼًٕيٛت انصفمبث نجُت لبم يٍ سفعّ حى

 ٔ انصببح بجشٚذة انخػ ػهٗ انششاء اجشاءاث ببحببع انثبَٛت نهًشة انؼشٔض

. انؼشٔض28/10/2020 نفخخ األلصٗ حبسٚخ دذد

.انمشٔض صُذٔق غشٚك ػٍ انًؼذاث الخُبء حى%100100 569 10011002 569 1002 569 3682 361 20192يجًؼت صفمت يؼذاث الخُبءجُذٔبت بهذٚت15

جُذٔبت بهذٚت16
 انذساست ٔ جذٖٔ دساست

 نسُت انًشكضٚت نهسٕق انفُٛت

2020

2020100 000100 000
 ٔ انٓٛبكم ٔ انًؼًبسٚت انُٓذست انذساسبث يكخب حؼٍٛٛ حى

17/07/2020 بخبسٚخ انكٓشببء

جُذٔبت بهذٚت17
 ٔسػ ػًاللت شبشبث حشكٛض

انًذُٚت
2020200 000200 000

 بخبسٚخ انثبنثت نهًشة انؼشٔض غهب ػٍ االػالٌ حى

28/10/2020 بخبسٚخ أجم آخش دذد ٔ 02/10/2020

جُذٔبت بهذٚت18
 انخُٕٚش شبكت حشكٛض

 انُٓبٚذٚت يٍ بكم انؼًٕيٙ

انٕسبنخٛت ٔ

انذساست إػذاد يشدهت ف000ٙ 000400 2020400

جُذٔبت بهذٚت19
 انخُٕٚش شبكت صٛبَت ٔ حؼٓذ

انُٕس ٔ انًذُٚت ٔسػ انؼًٕيٙ
انذساست إػذاد يشدهت ف000ٙ 91437 9142 202039

2020 بخبسٚخ انخضٔد غهب ػهٗ انًمبٔنت حذصهج000 00050 202050انطشلبث صٛبَتجُذٔبت بهذٚت20

جُذٔبت بهذٚت21
 انذذائك بؼط حٓٛئت

انبٛئت شبسع ٔ
2020400 000400 000

 بخبسٚخ انًؼًبسٚت انُٓذست لسػ و.ث.د انًصبدلت حًج

23/07/2020

جُذٔبت بهذٚت22
 يٛبِ حصشٚف شبكت حشكٛض

 انشابطت ببنطشق األيطبس

انًؼشب انًهؼب بٍٛ

انذساست اػذاد يشدهت ف000ٙ 000200 2020200

جُذٔبت بهذٚت23
 يٛبِ حصشٚف شبكت سكٛضث

انطٕاْشٚت بًُطمت األيطبس
2020300 000300 000

 بخبسٚخ ببألشغبل االرٌ ػهٗ انًمبٔنت حذصهج

11/09/2020

جُذٔبت بهذٚت24
 انخُٕٚش شبكت حشكٛض

 يُبغك يٍ بكم انؼًٕيٙ

االسحٛبح ٔ انسٕاَٙ

انذساست اػذاد يشدهت ف000ٙ 000550 2020550

 انؼًٕيٙ انخُٕٚش شبكت حشكٛض

 انجًؼت سٕق يُبغك يٍ بكم

بشٛش ٔبٍ
انذساست اػذاد يشدهت ف000ٙ 00050 202050
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