
 
   

  وغير العاديةالعادية العمومية إعالن الجمعية 
  

 غيرالعادية والعمومية الجمعية  يدعوة المساھمين الكرام لحضور اجتماعبنك الخليج المتحد يسر رئيس مجلس إدارة  

  2016مارس  22الموافق  الثالثاءيوم  ظھراً والنصف  الواحدةفي تمام الساعة  على التوالي اھمالمقرر عقد العادية

المبين البحرين، وذلك لمناقشة جدول األعمال  -المنامة  –المنطقة الدبلوماسية  –وذلك في برج بنك الخليج المتحد 

  واتخاذ القرارات الالزمة بشأنه.أدناه 

  جدول أعمال الجمعية العمومية العاديةأوالً:  
  

 . والمصادقة عليه 2015مارس  30محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ قراءة  )1

  والمصادقة عليه. 2015ديسمبر  31تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتھية في مناقشة  )2

 .2015ديسمبر  31سماع تقرير مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) عن السنة المنتھية في  )3

 .اوالمصادقة عليھ 2015ديسمبر  31كما في القوائم المالية للبنك مناقشة  )4

على  2015ديسمبر  31بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتھية في توصية مجلس اإلدارة ماد اعت )5

 النحو التالي:

لى االحتياطي إ% من األرباح الصافية  10 دوالر أمريكي وھو ما يعادلمليون  1,1 تحويل مبلغ •

 القانوني.

لى االحتياطي إح الصافية % من األربا10دوالر أمريكي وھو ما يعادل  مليون  1,1تحويل مبلغ  •

 العام.

 دوالر أمريكي للتبرع لمؤسسات تعليمية وخيرية بمملكة البحرين. ألف 200 بلغتخصيص م •

بعد الخصومات المذكورة مليون دوالر أمريكي  9البالغ المتبقي من األرباح الصافية  تدوير المبلغ •

 أعاله كأرباح مستبقاة إضافية مرّحلة للعام القادم. 

ألعضاء مجلس اإلدارة عن أتعاب دوالر أمريكي كف أل 220غ منح مبلتوصية مجلس اإلدارة باعتماد  )6

 .بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة 2015ديسمبر  31أعمال السنة المنتھية في 

ات الشركمبادئ التوجيھية لحوكمة المع  2015خالل العام لتزام البنك اتقرير حوكمة الشركات و  مناقشة )7

 .الشركات لحوكمةالمركزي مصرف البحرين وقانون 



 
 

إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتھم من كل ما يتعلق بتصرفاتھم القانونية عن السنة  )8

 .2015ديسمبر  31المالية المنتھية في 

ويل مجلس وتخ 2016ديسمبر 31المالية المنتھية في لسنة لتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات  )9

 مصرف البحرين المركزي.وذلك خاضع لموافقة اإلدارة بتحديد األتعاب 

 من قانون الشركات التجارية 207ما يستجد من أعمال طبقا لنص المادة    )10

  
  ةغير العاديجدول أعمال الجمعية العمومية   ثانياً:

  

والمصادقة  2012 مايو 13غير العادية السابق المنعقد بتاريخ  قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية )1

  .عليه

والخاصة  2016فبراير  29 بتاريخ اإلدارة مناقشة والمصادقة على الموافقة الصادرة من قبل مجلس )2

بشروط  صفقاتأن تكون ھذه العلى  مشاريع الكويت (القابضة)بصفقات مع عدد من مؤسسات شركة 

وذلك خاضع لموافقة مصرف , مصلحة بنك الخليج المتحدطراف و تصب في تجارية منصفة لكافة اال

 البحرين المركزي.

  
  

 233مراجعة مكتب بنك الخليج المتحد، ھاتف  يرجى من السادة المساھمين الكرام أو موكليھم الراغبين في الحضور

الموافق  األثنينحتى ظھر يوم  ستالم بطاقة الحضورمصطحبين معھم شھادات األسھم أو بطاقات التحويل ال 17 533

  .2016مارس  21

  

  
  مجلس اإلدارة

  

  

  

  

  



 
 

  مالحظة ھامة للمساھمين:

و نسخة من بطاقة التوكيل من  2015ديسمبر  31يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتھية في  

  ww.ugbbah.comwكتروني للبنك لخالل الموقع اال

بتاريخ عقد اإلجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً  للبنك يحق ألي مساھم مسجل أسمه في سجل المساھمين  

أن يكون ھذا الوكيل من غير رئيس  االعتبارعنه أي شخص لحضور اإلجتماع و التصويت نيابة عنه مع األخذ بعين 

 .البنكو أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي 

ال إذا كان المساھم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر اإلجتماع تقديم خطاب تفويض من المساھم يخّوله في ح 

بأنه الموكل لذلك المساھم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم 

 الشركة و أن يقدم قبل انتھاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.

. و يمكن أن تسلم البنك عنوانعلى ساعة على األقل  من موعد اإلجتماع   24إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل  يجب 

مع  wadia@ugbbah.com) أو البريد اإللكتروني 17533654 973+بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (

مھا قبل انتھاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتھاء الموعد المحدد التأكد من استال

 تعتبر غير صالحة ألغراض اإلجتماع.

  17533233 973+ألي استفسارات يرجى االتصال على الرقم التالي:  



ا�شتخرجت القائمة املوحدة للمركز املايل والقائمة املوحدة للدخل والقائمة املوحدة للتدفقات النقدية والقائمة املوحدة للتغريات في احلقوق والقائمة املوحدة للدخل ال�شامل املبينة اأعاله من القوائم املالية املوحدة لبنك اخلليج املتحد �ش.م.ب.

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015. والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�ش الإدارة فـي 28 فرباير 2016 ومت اإ�شدار رايًا غري متحفظ من قبل ارن�شت ويونغ - مملكة البحرين

م�شعود حيات

رئي�ش جمل�ش الإدارة

في�شل العيار

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة

ح�شني للين

الرئي�ش التنفيذي بالإنابة

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015

العائد اإىل م�شاهمي ال�شركة الأم

جمموع 

احلقوق

األف

دولر اأمريكي

حقوق غري 

م�شيطرة

األف 

دولر اأمريكي

املجموع 

قبل حقوق غري 

م�شيطرة

األف 

دولر اأمريكي

اأرباح 

مبقاة 

األف

دولر اأمريكي

اإحتياطي حتويل 

العمالت الأجنبية 

األف 

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

القيمة العادلة 

األف 

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

اأ�شهم خزانة 

األف 

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

عام

األف

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

قانوين

األف 

دولر اأمريكي

عالوة اإ�شدار 

اأ�شهم

األف

دولر اأمريكي

اأ�شهم 

خزانة

األف 

دولر اأمريكي

راأ�ش 

املال

األف 

دولر اأمريكي

580.387 117.485 462.902 71.522 )10.403( 7.539 14.248 79.251 98.766 11.459 )18.131( 208.651 الر�شيد يف 1 يناير 2015

3.200 )8.019( 11.219 11.219 - - - - - - - - الربح )اخل�شارة( لل�شنة

)81.266( )1.081( )80.185( - )24.487( )55.698( - - - - - - خ�شارة �شاملة اأخرى 

)78.066( )9.100( )68.966( 11.219 )24.487( )55.698( - - - - - - جمموع )اخل�شارة( الدخل ال�شامل لل�شنة

- - - )2.244( - - - 1.122 1.122 - - - حتويالت خالل ال�شنة

946 946 - - - - - - - - - - تغريات اأخرى يف حقوق غري م�شيطرة 

٥٠٣٫٢٦٧ 1٠9٫٣٣1 ٣9٣٫9٣٦ ٨٠٫٤9٧ )٣٤٫٨9٠( )٤٨٫1٥9( 1٤٫٢٤٨ ٨٠٫٣٧٣ 99٫٨٨٨ 11٫٤٥9 )1٨٫1٣1( ٢٠٨٫٦٥1 الر�سيد يف ٣1 دي�سمرب ٢٠1٥

459.562 23.262 436.300 56.451 6.686 )17.313( 14.248 77.367 96.882 11.459 )18.131( 208.651 الر�شيد يف 1 يناير 2014

1.755 )17.084( 18.839 18.839 - - - - - - - - الربح )اخل�شارة( لل�شنة

6.514 )1.249( 7.763 - )17.089( 24.852 - - - - - - دخل )خ�شارة( �شاملة اأخرى 

8.269 )18.333( 26.602 18.839 )17.089( 24.852 - - - - - - جمموع الدخل )اخل�شارة( ال�شاملة لل�شنة

- - - )3.768( - - - 1.884 1.884 - - - حتويالت خالل ال�شنة

112.556 112.556 - - - - - - - - - - تغريات اأخرى يف حقوق غري م�شيطرة 

580.387 117.485 462.902 71.522 )10.403( 7.539 14.248 79.251 98.766 11.459 )18.131( 208.651 الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2014

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015

٢٠1٥

�ألف

دوالر �أمريكي

2014

األف

دولر اأمريكي

)57.717()1٣٦٫9٦٣(�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية

96.728)٧٫٥٣٥(�شايف النقد )امل�شتخدم يف( من الأن�شطة الإ�شتثمارية

213.826)٢٨٫٣٣9(�شايف النقد )امل�شتخدم يف( من الأن�شطة التمويلية

)17.089()٢٤٫٤٨٧(تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

52.177)1٣٥(تغريات يف حقوق غري م�شيطرة

287.925)19٧٫٤٥9(�صايف �لتغري�ت يف �لنقد وما يف حكمه

٤1٨٫٤1٦130.491النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

٢٢٠٫9٥٧418.416�لنقد وما يف حكمه يف ٣1 دي�سمرب 

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015

٢٠1٥

�ألف

دوالر �أمريكي

2014

األف

دولر اأمريكي

٣٫٢٠٠1.755�صايف �لربح لل�صنة

)�خل�صارة( �لدخل �ل�صامل �الآخر �لذي �صيعاد ت�صنيفه �إىل �لربح �أو 

�خل�صارة يف �ل�صنو�ت �لالحقة:

)17.940()٢٥٫٣٧٤(احتياطي حتويل العمالت الأجنبية

22.553)٤٫٠٤٦(احتياطي القيمة العادلة

1.344)19٫٦٢٨(حمول اإىل القائمة املوحدة للدخل عند الإ�شتبعاد 

421)٣٢٫٤9٧(ح�شة البنك من )خ�شارة( دخل �شامل اآخر يف ال�شركات الزميلة - �شايف

٢٧9136حتوطات التدفقات النقدية

)�خل�صارة( �لدخل �ل�صامل �الآخر �لذي �صيعاد ت�صنيفه �إىل �لربح �أو 

�خل�صارة يف �ل�صنو�ت �لالحقة
)٨1٫٢٦٦(6.514

8.269)٧٨٫٠٦٦(جمموع )�خل�صارة( �لدخل �ل�صامل

جمموع )�خل�صارة( �لدخل �ل�صامل �لعائد �إىل:

26.602)٦٨٫9٦٦(- م�شاهمي ال�شركة الأم

)18.333()9٫1٠٠(- حقوق غري م�شيطرة

)٧٨٫٠٦٦(8.269

القائمة املوحدة للدخل

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015

2014

األف

دولر اأمريكي

٢٠1٥

�ألف

دوالر �أمريكي

�لعمليات �مل�صتمرة

56.489 ٥٦٫٣٤٨ دخل الفوائد

44.210 ٧٫٦٦٢ دخل الإ�شتثمار - �شايف

100.699 ٦٤٫٠1٠

38.234 ٣1٫٧1٣ ر�شوم وعمولت - �شايف

)7.141( ٣٫٢٥٧ مكا�شب )خ�شائر( حتويل العمالت الأجنبية - �شايف

37.258 ٤٥٫٨٥٠ ح�شة البنك من نتائج ال�شركات الزميلة - �شايف

169.050 1٤٤٫٨٣٠ جمموع �لدخل

)51.627( )٥1٫٥٧٤( م�شروفات الفوائد

117.423 9٣٫٢٥٦ �لدخل �لت�صغيلي قبل �مل�صروفات و�ملخ�ص�صات

)42.571( )٤9٫٥٤٠( رواتب ومزايا

)26.210( )٣1٫٨٢9( م�شروفات عامة واإدارية

48.642 11٫٨٨٧ �لدخل �لت�صغيلي قبل �ملخ�ص�صات و�ل�صريبة

)3.127( )٣٫1٥٣( خ�شارة اإ�شمحالل من اإ�شتثمارات

)20.547( )9٫٦1٧( خم�ش�ش للقرو�ش واملوجودات الأخرى امل�شكوك يف حت�شيلها - �شايف

)31.417( - ا�شمحالل ال�شهرة

14.502 ٦٫٦٣٧ ال�شرائب - �شايف

8.053 ٥٫٧٥٤ �صايف �لربح لل�صنة من �لعمليات �مل�صتمرة

�لعمليات �ملوقوفة

)6.298( )٢٫٥٥٤( �شايف اخل�شارة من العمليات املوقوفة

1.755 ٣٫٢٠٠ �صايف �لربح لل�صنة

)17.084( )٨٫٠19( �صايف �خل�صارة �لعائدة �إىل حقوق غري م�صيطرة

18.839 11٫٢19 �صايف �لربح �لعائد �إىل م�صاهمي �ل�صركة �الأم

�صايف )�خل�صارة( �لربح �لعائد �إىل:

حقوق غري م�صيطرة

)14.641( )٧٫٠٢٨( - من العمليات امل�شتمرة

)2.443( )991( - من العمليات املوقوفة

)17.084( )٨٫٠19(

م�صاهمي �ل�صركة �الأم

22.694 1٢٫٧٨٢ - من العمليات امل�شتمرة

)3.855( )1٫٥٦٣( - من العمليات املوقوفة

18.839 11٫٢19

�لعائد لل�صهم

2.31 1٫٣٨

الن�شيب الأ�شا�شي واملخف�ش لل�شهم يف الأرباح العائد اإىل م�شاهمي ال�شركة 

الأم )�شنتات اأمريكية(

2.78 1٫٥٧

الن�شيب الأ�شا�شي واملخف�ش لل�شهم يف الأرباح من العمليات امل�شتمرة العائد 

 اإىل

م�شاهمي ال�شركة الأم )�شنتات اأمريكية(

اإعالن اجلمعية العمومية العادية وغري العادية

العمومية  الكرام حل�شور اجتماعي اجلمعية  امل�شاهمني  املتحد دعوة  اإدارة بنك اخلليج  ي�شر رئي�ش جمل�ش 

الثالثاء  يوم  ظهرًا  والن�شف  الواحدة  ال�شاعة  متام  يف  التوايل  على  عقدهما  املقرر  العادية  وغري  العادية 

املوافق 22 مار�ش 2016 وذلك يف برج بنك اخلليج املتحد - املنطقة الدبلوما�شية - املنامة - البحرين، وذلك 

ملناق�شة جدول الأعمال املبني اأدناه واتخاذ القرارات الالزمة ب�شاأنه.

�أواًل: جدول �أعمال �جلمعية �لعمومية �لعادية

1(  قراءة حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية العادية ال�شابق املنعقد بتاريخ 30 مار�ش 2015 وامل�شادقة عليه.

2(  مناق�شة تقرير جمل�ش الإدارة عن ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 وامل�شادقة عليه.

3(  �شماع تقرير مراقبي احل�شابات )اإرن�شت و يونغ( عن ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015.

مناق�شة القوائم املالية للبنك كما يف 31 دي�شمرب 2015 وامل�شادقة عليها.  )4

5(  اعتماد تو�شية جمل�ش الإدارة بتخ�شي�ش �شايف اأرباح ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 على 

النحو التايل:

•  حتويل مبلغ 1،1 مليون دولر اأمريكي وهو ما يعادل 10 % من الأرباح ال�شافية اإىل الحتياطي القانوين.  

•  حتويل مبلغ 1،1 مليون دولر اأمريكي وهو ما يعادل 10% من الأرباح ال�شافية اإىل الحتياطي العام.  

•  تخ�شي�ش مبلغ 200 األف دولر اأمريكي للتربع ملوؤ�ش�شات تعليمية وخريية مبملكة البحرين.  

•  تدوير املبلغ املتبقي من الأرباح ال�شافية البالغ 9 مليون دولر اأمريكي بعد اخل�شومات املذكورة اأعاله   

كاأرباح م�شتبقاة اإ�شافية مرّحلة للعام القادم.

الإدارة عن  كاأتعاب لأع�شاء جمل�ش  اأمريكي  األف دولر   220 الإدارة مبنح مبلغ  6(  اعتماد تو�شية جمل�ش 

اأعمال ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 بعد احل�شول على موافقة وزارة ال�شناعة والتجارة.

حلوكمة  التوجيهية  املبادئ  مع   2015 العام  خالل  البنك  والتزام  ال�شركات  حوكمة  تقرير  7(  مناق�شة 

ال�شركات وقانون م�شرف البحرين املركزي حلوكمة ال�شركات.

8(  اإخالء طرف ال�شادة اأع�شاء جمل�ش الإدارة واإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بت�شرفاتهم القانونية عن 

ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015.

جمل�ش  وتخويل  دي�شمرب2016   31 يف  املنتهية  املالية  لل�شنة  احل�شابات  مراقبي  تعيني  اإعادة  اأو  9(  تعيني 

الإدارة بتحديد الأتعاب وذلك خا�شع ملوافقة م�شرف البحرين املركزي.

ما ي�شتجد من اأعمال طبقا لن�ش املادة 207 من قانون ال�شركات التجارية  )10

ثانياً: جدول �أعمال �جلمعية �لعمومية غري �لعادية

1(  قراءة حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية ال�شابق املنعقد بتاريخ 13 مايو 2012 وامل�شادقة عليه.

2016 واخلا�شة  29 فرباير  بتاريخ  الإدارة  املوافقة ال�شادرة من قبل جمل�ش  2(  مناق�شة وامل�شادقة على 

ب�شفقات مع عدد من موؤ�ش�شات �شركة م�شاريع الكويت )القاب�شة( على اأن تكون هذه ال�شفقات ب�شروط 

جتارية من�شفة لكافة الطراف و ت�شب يف م�شلحة بنك اخلليج املتحد، وذلك خا�شع ملوافقة م�شرف 

البحرين املركزي.

اأو موكليهم الراغبني يف احل�شور مراجعة مكتب بنك اخلليج املتحد،  يرجى من ال�شادة امل�شاهمني الكرام 

هاتف 233 533 17 م�شطحبني معهم �شهادات الأ�شهم اأو بطاقات التحويل ل�شتالم بطاقة احل�شور حتى 

ظهر يوم الثنني املوافق 21 مار�ش 2016.

جمل�س �الإد�رة

مالحظة هامة للم�صاهمني:

2015 و ن�شخة من بطاقة  31 دي�شمرب  •  ميكنكم احل�شول على البيانات املالية لل�شنة املالية املنتهية يف 
www.ugbbah.com التوكيل من خالل املوقع اللكرتوين للبنك

•  يحق لأي م�شاهم م�شجل اأ�شمه يف �شجل امل�شاهمني للبنك بتاريخ عقد الإجتماع احل�شور �شخ�شيًا اأو اأن 
يوكل خطيًا عنه اأي �شخ�ش حل�شور الإجتماع و الت�شويت نيابة عنه مع الأخذ بعني العتبار اأن يكون هذا 

الوكيل من غري رئي�ش و اأع�شاء جمل�ش الإدارة اأو موظفي البنك.

اإذا كان امل�شاهم �شركة ، يجب على الوكيل الذي يح�شر الإجتماع تقدمي خطاب تفوي�ش من  •  يف حال 
امل�شاهم يخّوله باأنه املوكل لذلك امل�شاهم، ويجب اأن يكون التفوي�ش خطيًا و�شادرًا عن ال�شخ�ش املفو�ش 

بال�شركة و خمتومًا بختم ال�شركة و اأن يقدم قبل انتهاء املوعد املحدد لإيداع التوكيل.

•  يجب اإيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل 24 �شاعة على الأقل من موعد الإجتماع على عنوان البنك. 
و ميكن اأن ت�شلم بطاقة التوكيل باليد اأو الربيد اأو الفاك�ش )17533654 973+( اأو الربيد الإلكرتوين 

wadia@ugbbah.com مع التاأكد من ا�شتالمها قبل انتهاء املوعد املحدد. اجلدير بالذكر اأن بطاقة 
التوكيل التي تقدم بعد انتهاء املوعد املحدد تعترب غري �شاحلة لأغرا�ش الإجتماع.

لأي ا�شتف�شارات يرجى الت�شال على الرقم التايل: 17533233 973+  •

القائمة املوحدة للمركز املايل

يف 31 دي�شمرب 2015

2014

األف

دولر اأمريكي

٢٠1٥

�ألف

دوالر �أمريكي

�ملوجود�ت

284.048 1٧٦٫٧9٣ ودائع لدى بنوك وحتت الطلب 

142.481 ٥٧٫٠٢٦ اإيداعات لدى البنوك

57.063 ٥٠٫٦٦1 اإ�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �شمن قائمة الدخل

218.407 ٢٨٥٫٠٠٣ اإ�شتثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

990.164 1٫٠٣٢٫٠9٨ قرو�ش وذمم مدينة

113.574 119٫٦٨٦ موجودات اأخرى

864.991 ٨٥٣٫9٨٤ اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة

4.774 ٤٦٫٢٢٢ اإ�شتثمارات عقارية

39.926 ٤1٫٦9٤ ممتلكات ومعدات

54.509 ٥٢٫٣٢1 �شهرة

7.893 1٫٠٢٨ جمموعة موجودات مهيئة لالإ�شتبعاد م�شنفة كمحتفظ بها لغر�ش البيع

2.777.830 ٢٫٧1٦٫٥1٦ جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات و�حلقوق

�ملطلوبات

712.615 ٨٣٨٫1٦٠ مبالغ م�شتحقة لبنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

548.417 ٤٦٢٫٠٨٦ ودائع العمالء

781.347 ٧1٤٫٥٦٨ قرو�ش م�شتحقة الدفع

93.270 1٤٣٫٢٧٠ دين ثانوي

61.545 ٥٤٫999 مطلوبات اأخرى

249 1٦٦

مطلوبات متعلقة مبجموعة موجودات مهيئة لالإ�شتبعاد م�شنفة كمحتفظ بها 

لغر�ش البيع

2.197.443 ٢٫٢1٣٫٢٤9 جمموع املطلوبات

�حلقوق

208.651 ٢٠٨٫٦٥1 راأ�ش املال

)18.131( )1٨٫1٣1( اأ�شهم خزانة

11.459 11٫٤٥9 عالوة اإ�شدار اأ�شهم

98.766 99٫٨٨٨ احتياطي قانوين

79.251 ٨٠٫٣٧٣ احتياطي عام

14.248 1٤٫٢٤٨ احتياطي اأ�شهم خزانة

7.539 )٤٨٫1٥9( احتياطي القيمة العادلة

)10.403( )٣٤٫٨9٠( احتياطي حتويل عمالت اأجنبية

71.522 ٨٠٫٤9٧ اأرباح مبقاة

462.902 ٣9٣٫9٣٦ راأ�ش املال والحتياطيات العائدة اإىل م�شاهمي ال�شركة الأم

117.485 1٠9٫٣٣1 حقوق غري م�شيطرة يف احلقوق

580.387 ٥٠٣٫٢٦٧ جمموع احلقوق

2.777.830 ٢٫٧1٦٫٥1٦ جمموع �ملطلوبات و�حلقوق


