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   القوائم املالية

  وتقرير مراقب احلسابات

  م٣١/١٢/٢٠١٥ يف

  يلشركــة العبور لالستثمار العقار
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  اإليضاحات املتممة للقوائم املالية 
  م٣١/١٢/٢٠١٥فى 

  )١(اإليضاح رقم 

  نبذة عن الشركة 

م و��م ١٩٨١ ���!� ١٥٩#���م ا����!ون ً 	ر�� ���ھ�� ���ر�� �����ت و���� �ا��ور �������ر ا���رى	ر�� ) ١ -١(

 �!�وأ�4م ا�	ر�� ���دة م ��١١/١٢/١٩٩٤�ر�2 ) ٢٨٦٤١٦( �#ت ر.م ا���ھرة.�دھ� �- إدارة ا��(ل ا��(�ري ��د

 ��   .��ور�� ا�وراق ا����

- ��- �د�!�� ً >��� ��دأ �ن ��ر�2 ا���د ����(ل ا��(�ري وا��ر�ز ا�ر:��9 �8	ر�� و�#�48� ا����!و!�٢٥دة ا�	ر�� ) ٢-١(

�ر أو ��- �� -�� =��ا���ھرة و�(وز ��(�8س اAدارة أن �!�	@ �رو>�� أو ����!= أو �����ب أو ��و���ت أو �!���ذ �وز

    ا�D�رج

  -: ا�Gرض �ن ا�	ر�� #�ب ا�وارد ����د ) ٣-١(

-  4����#� ������ر وا�����!- ا��� أو �#���ب ا����م ��>��ل ا����وIت ا�������8 �- �(�ل �	رو>�ت  ا���A�ن وا��

�رGا�   

- ��4� و�� ���8زم ذ�ك �ن أ>��ل ا��را�ق وا��!�� ا�����  . 	راء ا�را9K و�����4� و�

�ر - Gب ا��أو �#� �4���#� ��#��4�� وا����� وا��ر�<�!�  . إ.��� ا��	رو>�ت ا�

�ر -Gب ا��أو �#� �4��#�� �رھ�  . إ.��� ا��	رو>�ت ا���!�� و��= و#دا�4� أو ��(

�راد وا��و���ت ا��(�ر�� وا��ور�دات ا��و���  أ!	ط�-��Iر�� . ا	وز ��8)�أن ���ون ��4� ���8#� أو ��	�رك ��� 

�رھ�� و��ي و(O �ن ا�و(وه �= Pت وا��راد و�ر�	- ا��� �و!�4���4 ��>����4� أو ا���- .�د ���	 I���<ًا���- ��زاول أ

- ��ر أو �- ا�D�رج ��� �(وز �4� أن �!�د�Q ��- ا�� �4KرP ق��#��R��ت ا�����:�  أو ��	�ر�4� أو �8#��4� ا��ذ�ر4

�4� ���ذR!ا�� O�#:I!ون و�م ا���#�� �وذ�ك ط�� ً.  

  

  

  



  

  

١٨  

  )٢(اإليضاح رقم 

  السياسات احملاسبية املتبعة

)١-٢ ( ��  :أ�س إ>داد ا��وا:م ا����


�رار ا
�وزاري ر��م ��� ا
���ر�� ا
���درة �����

�����ر ا ��
�� ط��
��دئ ٢٠٠٦
�� �  ٢٤٣ًأ�دت ا
�وا�م ا�
م ، وا

�� ا
�&��رف �%�-� ،و,+ *وء ا
�وا �ن وا
%وا�' وا
&�%���ت ا
��%�� ا
��ر�� ����
  . ا

  :ا����س) ٢-٢(

دأ ا
&0%�3 ا
&�ر���4 و3رض ا��&�رار�� ا
�1ر�0  و&�م �
� ا
��ر�� و,�� ����

�����ر ا ��
�� ط��
ًأ�دت ھذه ا
�وا�م ا ً

�� ا&�ع  3س ا
�����ت وا�8��

�� ا��

%�وا�م ا ������
  . س ا

)٣-٢ ( ��  :ا���د�رات وا��IراK�ت ا��#���

� ا
��ر�� و���ت ا<دارة ��ل &�د�رات وا,&را*�ت &ؤ>ر �%+ ��م ا��8ول ����

�� و,�� 
�����ر ا��
ًأ�دت ا
�وا�م ا


�� ، ھذا و�د &4&%��
ف ا
 &��B ا
�3%�� ��ن &%�ك ا
&��د�رات و&�م  درا��� وا@
&زا��ت وا<�رادات وا
��رو,�ت 4?ل ا
3&رة ا

�� ,C ا
3&رة ا
&C &م  ,�-� ����
&%ك ا
&�د�رات وا@,&را*�ت �ورة ��&�رة وإ>�ت اD>�ر ا
�&ر&� �%+ &�د�ل ا
&�د�رات ا

%�� ا
&G&& C>ر ذ
ك ا
&�د�ل، و&&�>ل ا@,&را*�ت وا
&�د�رات 01ل 4�ص�&��
 ,C &ط�ق ا
�����ت ھذا ا
&�د�ل وا
3&رات ا

 ��
�&

�� وا
&C &م ا<,��ح � -� *�ن ا<�*���ت ا
�&��� ا��

�وا�م ا� �Jدر�

K ا��
�� ذات ا
&G>�ر ا
-�م وا����
  .ا

  :>��8 ا�رض وا����ل ) ٤-٢(

  �� J8ا �%��
�
L� J ا
��ري و @ &وJد ����?ت �  .&م ا<,��ح �ن ����ت ا
1ر�0 

)٥-٢ (��#I!و!9ا�ط9 ا���:  

 ��  C و ��
ً�ن ا8ر�ح و,�� 
%�� ون ، و��ف ھذا ا@�&ط�ع إذا %�J� Kوع ا@�&��طC % ٥&م &0و�ن ا@�&��طC ا

  �ن رأس ��ل ا
1ر�0 ا
��در % �٥٠ن رأس ��ل ا
1ر�0 ا
��در و��زال ر��د ا@�&��طC أ�ل �ن % ٥٠ً�درا �وازى 

  



  

  

١٩  

�راد) ٦-٢(Aق ا�#�:  


�Qراد ا
4�ص ا
و�دات ا
�0 �� وا
4د��� وا
�3?ت � د &�و�ل ا
�4�طر وا
� �,P ا�8���� &&��ق ا
وا���  ��1 �
ا

 C&

در�J ا���� وأ@ &�&3ظ ا
1ر�0 �ق ا
&د4ل ا<داري ا
��&�ر �

%و�دات ا C%�3

&�%�م ا�
%�1&ري وا
&C &&��ق 


�ف �0&

� &�د�د ���� ا�� C, ك

�%��0 و0ذ�
����%� &ر&ط ��دة � .ا
&C &��%&-� و�&&��%-� ا
� 1�ة ,��� �&�%ق 

  :.�:�� ا��د���ت ا�!�د�� و�� �9 4��#� ) ٧-٢(

� ا
��ر�� ر�م ����
�1رة و,�� 
����ر ا�
ً&م  إ�داد ����� ا
&د,��ت ا
 �د�� و,�� 
%طر��� �Sر ا 
&د,��ت ) ٤(ً�ا
4�ص 


 ك ا
 �د�� وS8راض إ�داد ����� ا
&د,��ت ا
 �د���
4ز� � و&%ك ا
�ود�� � &&*�ن ا
 �د�� و�� ,C ��0-� ا8ر�دة ا
 �د�� 


 وك �0� ھو وارد �<�*�ح ر�م�  ) ٩(وا
&C &&*�ن ����ت J�ر�� 

  :ا��ول ا������ وإھ����4�) ٨-٢(

  

&0%�3 ا
&�ر���4 ��4و�� � -� �P�J ا<ھ?ك و&�1ل ا
&0%�3 ا� �&�<
�1رة ً&م  إ>�ت ا�8ول ا�
3��ت ا
رأ���
�� ا


�� وأ��� &�0�
�ف أ�4رى �&�%��� ���
ًوا
�ر&ط� @�& �ء ا�8ول �0� &�1ل &0%�3 ا��8ول ا
� �G1ة ذا&��� &0%��3 ا
��واد ا
�4�م وا


?�&4دام   ��
' ا�8ل ����
ً��1رة ��8ل &&��%-� ا
1ر�0  .  

&� و��3 دور��� � �د  -���� �0ل و���د ا
 ظر ,C ا
��ر ا< &�CJ ا
��در وا
���� ا
&4ر�د�� �<

0ل أ�ل �ن ا@�ول ا

 ����

�� و@ �وJد &��Wر  
%&و���ت �ن ا
&�د�رات ا�� � �.  

ت �%+ أ��س ا
��ر ا< &�J+ ا
��در 
0ل أ�ل و&���%L �%+ ����� ا
د4ل �<
و&م  ا�&��ب ا<ھ?ك طر��� ا
��ط ا



 �ب ا
&+ �ددھ� �J%س إدارة ا
1ر�0 و,�� �
��ًو�&

��د@ت ا�ق و��
P ,+ ا
��م ا&�% :  

دIت اAھ�ك ا����ن� 

 %٢ ���!9 وإ!	�ءات

 %٢٠ آIت و�دات

٢٠ ���رات وو��:ل !�ل% 

 %٢٠ أ(4زة ������ وأ��ث

 %٢٥ D	ب و.�ط و#د�د

 %٢٥ ���!9 �ؤ.��

� ا
��ري و
م &ظ-ر 
 � �ؤ1رات أو د@�ل &�ن وJود �4��ر إ*��?ل ,C ���� ھذه ا�8و����

%����ر ا ��ًل ط

  )٣١(ر�م 



  

  

٢٠  

  :ا��Dزون ) ٩-٢(

 &م  &���م  ا
�4زون �%+ أ��س ا
&0%�3 أو ��,+ ا
���� ا
���� أ�-�� أ�ل و&م  &�د�د ��,+ ا
���� ا
���� �%+ أ��س ��ر -أ


�ف ا
&�د�ر�� ا
?ز�� 
Q&��م �0&
وأي &0�
�ف أ4رى <&��م ��%�� ًا
�P ا
�&و�C, P ظل ا
ظروف ا
��د�� ��4و�� � L ا

 P�
  .ا

�� -ب ��

\�س ا
�ط�� 4?ل ا�8وام ا ����� *�ن ا
�4زون ط�
 .ً &م  إدراج ا
و�دات وا��8�ل ا
&��� �Sر ا

�ذ ) ١٠-٢ (R!ل �#ت ا���ا�>�:  


�ف ا
&C &م  إ 3��-� �%+ أي �ن �1رو��ت ا
1ر�0 وإدرا���G0 ��-J�ل &��ت �0&
��ذ و&&�*�ن ا
&0%��3 ا
& 3&م  ��ر ا

 +��
��0ًل ا
 3����ت ا
�ر&ط��� ����1رة &J-���ز ا���8ل 
%��Wرض ا
����4ص ���ن أL��%J و&��م  إ*���,� ا
���1رو��ت &���ت ا
& ���3ذ إ

  . ا�8ول � د�� &�' ��&�0%� وJ�ھزة 
?�&4دام 

  :ا�دا:!ون ) ١١-٢(


��م ا
&C �&م  �&�وم ا� �-&�
1ر�0 و&م إ>� ���4

��&���ت ا�ل &م  ا<�&راف �&��

1ر�0 �دادھ�  ,C ا.  

  :ا���ء ) ١٢-٢(

�د �4م ���دم ا
��Jز وذ
�ك  L�4& C&
� ��?ء ا@�&>��ر ا
���ري ,�د &م  إ>�ت &���ل ا
���ل ���� ا
و�دة ا� 
�

�
�L�%� C �ن ���� ا
و�دة 1-ر�� أو رP � وي وذ
ك و,�� ا
��د ا&�
ًو,�� 
�� � ص �%�L ا
��د و�&م  �داد ا ً رم �ن ا
�1ر�0 ً

  .وا
���ل 

ا�� ,��� �4ص ��?ء ا
���و@ت ,�د &م  ا
&���ل �P ا
��?ء  �ء �%+ �� �رد إ
+ ا
1ر�0 �ن ��&4%��ت و&م  إ>��ت 

رم �ن ا
1ر�0 وا
���ل �
  .ًا
��&�ق 
%1ر�0 �د �4م ا
&��Gن وذ
ك و,�� 
%��د ا



  

  

٢١  

  )٣(اإليضاح رقم 
  املصروفات العمومية واإلدارية


C &م &�&
  :�%�ل  د ا
��رو,�ت ا
��و��� وا<دار�� ��ب ا8 1ط� �%+ ا
 �و ا

 .��رو,�ت ��و��� وإدار�� 
�ط�ع ا@�&>��ر ا
���ري -

 . ��رو,�ت ��و��� وإدار�� 
�ط�ع ا
���و@ت  -

  و,��� �%C 10وف &�%�ل ا
��رو,�ت ا
��و��� وا<دار�� 
0? ا
 1�ط�ن

  اع االستثمار العقاري قط–املصروفات العمومية واإلدارية 
  م٣١/١٢/٢٠١٥م إىل ١/١/٢٠١٥عن الفرتة من 

 ا���Z8 ا���ـــــــــــــــــــــــ�ن

 ٥٢٦٢٣٥ روا�ب و�دIت 

 ٩٩٧٢٤ �ر�د ور�وم 

�� و�!]� ٩٨٠٥٠  ����\ت �	(

 ٦٤٤٠٠ د>��� وإ>�ن

٤١٠٣٥ ��رو��ت إ���Iت  

9#�  ٣٥٧٧٩ >�ج و����ن 

��٣٢٩٨٠ ����!�ت ا(���> 

٢٥٤٠٣ ��رو��ت ا����رات 

�ن��ن و.�!و!��ن ���� ٢٥٠٨٠ ا��ب ���	�ر

 ٢٠٩٠٢ �4ر��ء و���ه وP�ز

 ١٨١٢٦٠ إ�(�رات

 ١٤٦٧٢  �ط�و>�ت أوراق ود���ر

 �!���١٣٤٩٩ ��رو��ت   

O��وا�!ظ O���Kت ا��رو��� ١١٩٧٦ 

��  ١٠٠٠٠  أ��ب �4!

 ٨٨٦٥ إ�را���ت و��ر>�ت

� ٦٥١٤ � و������ أدوات ����

 ٥٨٥٧ (را:د و�(�ت

��٥٧٩٣ ��رو��ت �!� 

 ٥٤١٤ !�ل وا!���Iت

 ٢٤٣٠ �را��ت 	روط

١٧١٨  ��روف ����ن 

�نR�8وظ� ���� ١٠٩٦ دورات �در

��٤٣٣  ��و�ر ر�و��ت ھ!د�  

9���)A١٢٣٩١١٥ ا 



  

  

٢٢  

  

   قطاع املقاوالت–املصروفات العمومية واإلدارية 
  م٣١/١٢/٢٠١٥م إىل ١/١/٢٠١٥ة من عن الفرت

 ا���Z8 ا���ـــــــــــــــــــــــ�ن

 ٣٨٣٥٩٧ روا�ب و�دIت و����\ت

 ٥٥٨٥٦ ر�وم وا	�را��ت وو��:ق ����ن

 ٤٩٣٤٣ إ�(�رات

��٣٤٣٠٤ ����!�ت ا(���> 

 ٣١٠٥٦ د>��� وإ>�ن

٣٠٤٧٢ ��رو��ت ���رات 

٢٠٣٨٩ ��رو��ت ا���Iت  

���� �!����رو��ت ��� ٢٠٠٢٨  ب وأ(4زة ����

��  ١٩١٣٥ إ�را���ت و��ر>�ت وھدا

�� ١٨٨٠٣ أدوات ������ و����

 ١٥٧٩٧ �4ر��ء و���ه وP�ز

��  ١٠٠٠٠  أ��ب �4!

O��و!ظ O���K ت�رو��� ٧٧٥٩ 

٧٦٤٠ ��رو��ت >�ج 

٣٩٩٠ ��روف !�ل ا!���Iت 

 ���� ٢٣٠٠ دورات �در

��٢١٦٤ ��رو��ت �!� 

  ١٠٤٠  �ر�ط�و>�ت أوراق ود��

 ٣٠٠ �را��ت 	روط

��١٢ ��و�ر ر�و��ت ھ!د� 

 ٧١٣٩٨٥ اA(�ـ��-



  

  

  )٤(اإليضاح رقم 

   وإهالكاتهااألصول الثابتة

  م٣١/١٢/٢٠١٥يف 

 البيان
مباني 
 إنشاءات

اآلالت 
 واملعدات

  سيارات
 ووسائل نقل

  أجهزة
 كتبيةمومعدات 

  أثاث
 ومفروشات سكن

 وقمط خشب
 حديدو

 مؤقتةمباني 
  باملواقع

 اإلمجايل

         ���R8 ا��ول

- 9� �R8١٠٨٣٣٤٠٤ ٣٨١٠٢٨ ٦٢٩٨٣٠٦ ١٦٧٤٨٦ ٧٢٨٧٦٣ ١٨٧٨٨٨٦ ١٣٢١٢٦٩ ٥٧٦٦٦ م١/١/٢٠١٥ ا��� 

 ٨٢٩٥  ٠٠  ٠٠  ١٠٠٥ ٤٣٣٦  ٠٠ ٢٩٥٤  ٠٠ اKA���ت �Dل ا��Rرة -

�R89 ا�����إ(�  
 م9�٣١/١٢/٢٠١٥ 

١٠٨٤١٦٩٩ ٣٨١٠٢٨ ٦٢٩٨٣٠٦ ١٦٨٤٩١ ٧٣٣٠٩٩ ١٨٧٨٨٨٦ ١٣٢٤٢٢٣ ٥٧٦٦٦  

          �(�= اAھ�ك

 م١/١/٢٠١٥ �(�= اAھ�ك �9-
١٠٣٨٠٠٧٤  ٣٨١٠٢٧ ٦١١٧٩٥٧ ١٦٧٤٨٥ ٦٩٥٩٦٠ ١٧٣٢٢٦٧  ١٢٦١٥٤٨ ٢٣٨٣٠ 

 ٢١٤٥٠٠ ٠ ٩٣٧٦٤ ٥ ١٥٦٦٠ ٧٥٩٨٦ ٢٧٩٣١ ١١٥٤  إھ�ك ا��Rرة-

 ١٠٥٩٤٥٧٤ ٣٨١٠٢٧ ٦٢١١٧٢١ ١٦٧٤٩٠ ٧١١٦٢٠ ١٨٠٨٢٥٣ ١٢٨٩٤٧٩ ٢٤٩٨٤ م�٣١/١٢/٢٠١٥(�= اAھ�ك �9

��� ا��ول . 9���
 م�٣١/١٢/٢٠١٥-

٢٤٧١٢٥ ١ ٨٦٥٨٥ ١٠٠١ ٢١٤٧٩ ٧٠٦٣٣ ٣٤٧٤٤ ٣٢٦٨٢ 

  
  ًھ!�ك أ�ول أ���84ت د��ر�� ������ل و��زا�ت ��ل وھ9 ا`Iت وا����!9 ����وا.=:��#ظ�



  

  

٢٤  

  )٥(اإليضاح رقم 

   حتت التنفيذأعمال

�ذ ���	ر�� �9 إ(���9 أ>��ل�G8ت R!٣١/١٢/٢٠١٥ �#ت ا��Z8��� ن // ٦٢٤٤٠٣٧//م��O و�8#�48� >8- ا�!#و ا���!)

  -:(دول ا����9 ���(دول ا����9 �9 ا�

  

   حتت التنفيذأعمال
  م٣١/١٢/٢٠١٥ يف

  ا���Z8 ا����ن

  ٣٢٧٤٦٥٣  ١٩٤ .ط� –>��رة ا��(�= ا�D��س 

  ٢٩٦٩٣٨٤   ا�#9 ا����=–>��رة �د�!� ا��ور 

9���)A٦٢٤٤٠٣٧ ا 

  

  



  

  

٢٥  

  )٦(اإليضاح رقم 
  املخزون

 =���� ا��Dزون ) ��ت وو#دات �(�ر��	�ق و�(و����ل �9 >��رات �#ت ا��. Z8�٣١/١٢/٢٠١٥ Z8��� ٩٤٩٧٥٦٤//م // O�!)

  -:و�8#�48� >8- ا�!#و ا����ن �9 ا�(دول ا����9 

  

  املخزون
  م٣١/١٢/٢٠١٥ يف

  ا���Z8 ا����ن

 ٢٨٠٩١١٨  ا��ور–ا��!�ر ا��(�ري 

 �� ١٩٩٣٨٢٩  ا��ور– ا�#9 ا�D��س ١٦٠٤٧ �8وك �١٥

 �� ١٥٨٨٥٧٥   ا��ور– ا�#9 ا�D��س - ١٦٠٤٤ �8وك �٣٠

٦٥٣٠١١  ��� ا�	روق١٦٠٦٢ 

 �� ٦٤٥٥٦٢  ا��ور– ا�#9 ا�D��س – ١٦٠٤٤ �8وك �٤

 �� ٥٠٧٤٧٤  ا��ور– ا�#9 ا�D��س 8�١٦٠٤٤وك �٤٣

 ٤٦٠٠٨٧  ا��ور٣١>��رة 

 �� ٣٣٨٠٧٤  ا��ور– ا�#9 ا�D��س – ١٦٠٤٧ �8وك �٢٧

 ٢٦٠٣٠١ روق  ا�	١٩>��رة 

 �� ٢٤١٥٣٣  ا��ور– ا�#9 ا�D��س ١٦٠٤٤ �8وك �٤٢

-���)A٩٤٩٧٥٦٤ ا 

  



  

  

٢٦  

  

  )٧(اإليضاح رقم 
  العمالء

�O و�8#�48� >8- ا�!#و ا����ن �9 ا�(دول ا����9// ٧٦٦٦٦٨١// م ��G8�٣١/١٢/٢٠١٥Z8ت أر�دة ا���ء �-!):-  

  

  م٣١/١٢/٢٠١٥العمالء فى

  Z8ا��� ا����ن

 ٧٥٠٣١٤٠ >��ء ا�����ر >��ري

 ١٦٣٥٤١ >��ء ا����وIت

 ٧٦٦٦٦٨١ اA(�ـ��- 

  



  

  

٢٧  

  )٨(اإليضاح رقم 
  احلسابات اجلارية املدينة

�O و�8#�48� >8- ا�!#و // ٣٤٨٢٧٧٤//م ��Z8 ٣١/١٢/٢٠١٥ أر�دة ا�#����ت ا�(�ر�� ا��د�!� �G8� 9ت!)

  -:ا����ن �9 ا�(دول ا����9

  

  م٣١/١٢/٢٠١٥حلسابات اجلارية املدينة يف ا
  ا���Z8 ا����ن

�رGن �دى ا����� ٢٢٥٧٨٠٣ 

�م �ن ا��!�=D را:بK ٤٩٨٥٩١ 

��<�!�  ٢٧٥٠٠٠  Kرا:ب ار��ح �(�ر�� و

8�ن���ت أر��ح #�� ا�� ٢٦٥٥٩٩ �د�!و �وز

 ٩٥١٩٢ Kرا:ب إK��� �	�ر��ت

 ١٨٢٣٨ أر�دة �د�!� أDرى

�ن و>��لR٣٥٦٢٠ �8ف �وظ 

 ١٠٠٠ (4�ز �!��� �د�!� ا��و�س

�ر�ت� =!� ٣٥٧٣١ (�ري �

 ٣٤٨٢٧٧٤ اA(�ـ��-

  

  

  



  

  

٢٨  

  )٩(اإليضاح رقم 

  النقدية لدى البنوك و يف الصندوق
�O و�8#�48� >8- ا�!#و ا����ن �9 // ١٩٣٢٨١٤٠//م ��G8�٣٠/٩/٢٠١٥Z8ت أر�دة ا�!�د�� �دى ا��!وك و�9 ا��!دوق �-!)

  -:���9ا�(دول ا�

  
  النقدية لدى البنوك و يف الصندوق

  م٣٠/٩/٢٠١٥ فى

  ا���Z8 ا����ن

 ٩٨٧٨٣٠٥  �رع !�دي ا�	�س-ا��!ك ا��(�ري ا�دو�9 (�ري 

 ٥٤٣٩٠٩٢  �رع ا���رP!9–�!ك ا��ر�� ��ر (�ري

 ٢٨٧٠١٠٩  �رع ا�(و�ف–ا��!ك ا�ھ98 ا���ري (�ري 

 ٤٩٠٧٤١  (�ري–�!ك ��ر إ�ران 

 ٤٧٠٤٢٨ ودا:= –�!ك ا��ر�� ��ر 

�ر وا��A�ن (�ري� ٥٨٩٠١  �رع ا��ور- �!ك ا��

  ١٤٣٤  �رع ھ8�و�8س– (�رى - ا��!ك ا���رف ا���#د

 ١١٧٩  �رع ا���رP!9–ا��!ك ا�ھ98 ا���#د ـ (�رى 

�!دوق��� �� ١١٧٩٥١ ا�!�د

 ١٩٣٢٨١٤٠ اA(�ــ��- 

�O �: إ�K�ح ���ر ا�ودا:= ھ9ا�ودا:= ا��وK#� ���(دول �P ت �دى ا��!وك���وا�#� ، �� ً(ل ���� 	4ور �(دد �8��:

             ��  .#����ت (�ر�� وا�����ر



  

  

٢٩  

  )١٠(اإليضاح رقم 

  احلسابات اجلارية الدائنة

�O و�8#�48� >8- ا�!#و ا����ن �9 // ٢٢٣٤٦١٥١//م ��Z8 G8�٣١/١٢/٢٠١٥ت أر�دة ا�#����ت ا�(�ر�� ا�دا:!� �-!)

  -: ا����9ا�(دول

  حسابات جارية دائنة
  م٣١/١٢/٢٠١٥فى 

  ا���Z8 ا����ن

 ١٠٠٠١٧٤٠ إ�رادات �ؤ(D� �8ص �!وات ����8

 ٤٩٣٥٩٠٠ .روض ���و�ل !	�ط ا����I�ر

 ٤١٢٩٦٦٥ ���ھ�ون >8- ذ�� ز��دة رأس ا���ل(�ري 

 ١٩٢٤٨٤٣ دا:!و أوراق .�ض

 ٤٧٤٤٦٧ ا����#ق �(4�ز �!��� �د�!� ا��ور

 ٢٢٨١١٤ ك ���ت ا�#9 ا�D��سا�#�د ��

 ٢٠٤٣٠٣ (�ري ا�#�د ��ك ا��!�ر ا��(�ري

�ت ���#��� ١٩٢٦٥٣ Kرا:ب >8- ا���

٧٦١٧٠  ��رو��ت ���#��  

 ٥٩٠٥٠ Kرا:ب ��ب >�ل ���#��

 ٣٢٩٧٤ إ�#�د ��ك >��رات ا�(وھرة ا�#9 ا����=

��<���)Iت ا�!� ٢٧٦٥٧ ھ�:� ا����

�ل ���#����م و�#D را:بK ٢٦٤٦٥ 

�ت أر��ح ���ھ��ن� ١٥٠٠٠ دا:!وا �وز

�رG8� ر�)�١١٠٠٠ ����ن إ 

 ٤٥٨٥ Kرا:ب �4ن #رة ���#��

 ١٥٦٥  دا:!وا �وا��ر �8�Rون �#�ول

 ٢٢٣٤٦١٥١ اA(�ـ��- 



  

  

٣٠  

  

  )١١(اإليضاح رقم 

  املوردون ومقاولوا الباطن
�O و�8#�48� >8- ا�!#و ا����ن �9 // ٢٠٠٧٧٦٢//Z8 م ��G8�٣١/١٢/٢٠١٥ت أر�دة ا��ورد�ن و���و�9 ا���طن �-!)

  -:ا�(دول ا����9

  املوردون ومقاولوا الباطن
  م٣١/١٢/٢٠١٥ يف 

  ا���Z8 ا����ن

 ١٧٢٠٩٢١  د��ت ��د��–���و�وا ا���طن 

 ٢٨٦٨٤١ ���و�وا ا���طن ����!�ت �#�(زة

 ٢٠٠٧٧٦٢ اA(�ـ��- 

  



  

  

٣١  

  )١٢(اإليضاح رقم 
  صصاتاملخ

��ت �-�Dا�� ����O و�8#�48� >8- ا�!#و ا����ن �9 ا�(دول // ٨٢٣٦١٧//م ��Z8 G8�٣١/١٢/٢٠١٥ت .!)

  -:ا����9

  
  

  املخصصات
  م٣١/١٢/٢٠١٥ فى

  ا���Z8 ا����ن

�ص Kرا:بD� ٤٨٢٩٧٠ 

�ص د�ون �	�وك ��4� >8- ا���ءD� ٢٩٧٣١٦ 

�!����ص �	�ر�= �#ت ا�D� ٤٣٣٣١ 

9���)A٨٢٣٦١٧ ا 

� �	رو>�ت ا��	ر�� و��ذ�ك ���K 9وء �ط�����ت ���8#� ا��Kرا:ب : إ�K�ح���ت �K 9وء ط��Dن ھذه ا����م ��و

  ودرا�� ا�د�ون ا��	�وك ��4� �ن ا���ء



  

  

٣٢  

  )١٣(اإليضاح رقم 
  رأس املال

 K�%� L�%�٨٠٠٠٠٠٠٠Kرأس ا
��ل ا
��ر4ص ���د ٢٩٣٨٠٨٤٥ L�� J ، ورأس ا
���ل ا
���در وا
�0&&�ب ,��L وا
��د,وع  L�� J 

م ٢٣/٤/٢٠١٥م   وا
��S �����Jر ا
��د��� &��ر�_٢٣/٤/٢٠١٥ �%�ون L� J وذ
ك �د �رار ا
�����J ا
����� ا
��د��� &��ر�_ ٢٢ز��د&L �ن 


�� �%+ ا
ز��دة ,+ ��

%ر��� ا ����
دا�+ م و��د &�م &�و��ل ا
ز���دة ��ن طر��ق ا@0&&��ب 
��٢٢/٣/٢٠١٥و&م ا
��ول �%+ �وا,�� ا
-��� ا

  .ا
���ھ��ن 

  )١٤(اإليضاح رقم 
  االحتياطيات 

 ��  C و ��

C وا
����ھ�� % ٥&م  &0و�ن ا@�&��طC ا���
ً�ن ا8ر�ح و,�� 
%�� ون  و&��&4دم ا@�&��ط���ت 
�د�م �ر�0ز ا
�1ر�0 ا

C&ذا
  .,C ا
&�و�ل ا

C��ظ 
  &م ز��دة ا@�&��طC ا

  )١٥(اإليضاح رقم 
  فى األرباح أو اخلسارةتوزيعات األرباح ونصيب السهم 


�دد ا�8-م ا
����� �4?ل ا
���م 'Jر�
 و�ذ
ك ��0ون &م  ا�&��ب  ��ب ا
�-م ,+ ا
�4�رة ���� ا
�4��ر ا
����� 4?ل ا
3&رة �%+ ا
�&و�ط ا

 C, �4�رة
  )  �-م٣٦٣٨٧٥٢/٢٩٣٨٠٨٤٥ (L�ً ��ري &�ر�� .)١٢ ( ھو٣١/١٢/٢٠١٥ ��ب ا
�-م ,C ا

  

  

  



  

  

٣٣  

  

  )١٦(اإليضاح رقم 
  االضمحالل يف قيمة األصول 


K ا
���%� �%+ ا�8ول ا
�%�و�� 
&�د�د �� إذا �0�ن ھ ��ك أى �ؤ�1ر �%�+ أن  ��
,C &�ر�_ إ�داد ��زا �� ���ت ا
1ر�0 درا�� ا

&

\�ول  ��
�د�د ��4��ر &%ك ا�8ول �د &�ر*ت 8ى ا*��?ل ,+ ���&-� أم @ ، وإذا وJد �>ل ھذا ا
�ؤ1ر �&م  &�د�ر ا
���� ا@�&دا

  .ا@*��?ل ,+ ��
� وJودھ� 

  )١٧(اإليضاح رقم 
  األدوات املالية وإدارة املخاطر املتعلقة بها 

-  ��  :ا����� ا��د�� �eدوات ا����

�ت ا
J�ر���� �����

���� أر���دة ا
 �د���� وا��

���� ، و&&��*�ن ا@���ول ا��

%��1رC��, �0 ا���8ول وا<
&زا����ت ا ����
��
&&�>��ل ا8دوات ا


 وك �
�� ا
&�-�?ت ا
 ��0 �ن ا
 وك وا
��روض وا8ر��دة ا
دا� �� ا�48رى ، ��
وا8ر�دة ا
�د� � ا48رى ، �0� &&*�ن ا<
&زا��ت ا

 �

�� &�د�را ���و@ 
���&-� ا
��د��
ًو&�>ل ا
���� ا
د,&ر�� 
-ذه ا8دوات ا ً.  

-  �8� :�D�طر ا�

&
ب ا��� ����
��
���� وا
��ذي ���ؤ>ر �%��+ ا
���د,و��ت ھ��C ���4�طر ا
&���Wر ,��C ������ ا8داة ا J8ت ا?����
���Wر ,��C أ�����ر ���رف ا

�� ��ث أن P��J ا�8ول وا<
&زا��ت  J8ت ا?��%
ور 
?�&>��را
���ري 4طر �
�� ، و@ �وJد 1ر�0 ا J8ت ا?��
�و*�ت ��
وا


L� J ا
��ري � �-

�� &م  &داو��
  .ا



  

  

٣٤  

 :�D�طر �ر ا�R�:دة 


�� �P أ���ر ا
3��دة ا
�ر&ط� -� &�وم ا
1ر�0 �را���
� &وار�_ ا�&�����ت ا@�ول وا<
&زا��ت ا.  

 :�D�طر اI:���ن  -

 P�� د����&
ً&�>ل 4طر ا@�&���ن ,�C ��دم ��درة ا
���?ء ا
�� �وح 
-�م ا@�&���ن ,�C &��و�� إ
&�زام ����ن و���ق 
%�1ر�0 و,��� 
�1روط ا

 �
�� C, م-
 ����

�34ض 4ط�ر ا@�&���ن 
%��د ��?�-� إ�&��دة ا
وا�دات ا �&و�3-م �ن ا
�داد �0� &��ل ا
1ر�0 �%+ *��� �ت � ���

  .ا8د + 

 :�D�طر ا���و��  -

-   ��
��
�8دوات ا ��%�&�
  .وھC �4�طر &�رض ا
� G1ة 
��و�ت ,P�J C ا�8وال ا
?ز�� 
%و,�ء cر&�ط�&-� ا

8�� ��ر ا�R�:دة  - :�D�طر ا��د���ت ا�!�د�� ا���

ب ا
&�Wر ,C أ���ر ا
3��دة ,C ا
�وق  وھC �4�ط� ��
��

\داة ا ��%�&��
  ر ا
&�Wرات ,C ا
&د,��ت ا
 �د�� ا



  

  

٣٥  

  )١٨(اإليضاح رقم 

  املوقف الضريبي 

 :  ضريبة أرباح شركات األموال-أ


%��� ون ر��م  - ���
�� � ٩١ً&م  ���ب ا
�*ر�� ط �3 � ٢٠٠٥�� +&ظ��� ,�+ م و&��وم ا
�1ر�0 &��د�م ا<��رار ا
�*ر�

  L4ك ا<�رارات �&+ &�ر�%& Pن وا�� ��  .ا
�وا��د ا
�� و �� و&�وم ا
1ر�0 �داد ا
&زا��&-� ا
*ر�

  . ا
�ر�ل إ
+ ا
1ر�0 ٣٢ًم  �ء �%+  �وذج ٢٠١٢م إ
+ ٢٠٠٦ـ J�ري ,�ص ا
� وات 

 :  ضريبة كسب العمل-ب 

 .�� و�داد ا
��&�ق و��3 � &ظ�� �&+ &�ر�L4 &�وم ا
1ر�0 &�د�م ا
 ��ذج ا
*ر��� ,+ ا
�وا��د ا
�� و   -

  .م و&م �دادھ� و&�و�&-� ٢٠١١ـ &م ,�ص *ر�� �0ب ا
��ل �&+ � � 

   : اخلصم حتت حساب الضريبة-ج 

  .&�وم ا
1ر�0 &�د�م ا
 ��ذج ا
*ر��� ,+ ا
�وا��د ا
�� و �� و�داد ا
��&�ق و��3 � &ظ��  -

   ضريبة املبيعات -د

-&�د�م ا<�رارات ا
*ر��� ,+ ا
�وا��د ا
�� و �� و�داد ا
��&�ق �ن وا�P ا<�رارات  و��3 � &ظ��   &�وم ا
1ر�0 

L4ر��& +&�. 

���ت �ن ٢٠٠٧&م ,�ص ا
1ر�0 �&+  -��� ـ �
م و&م �داد ا
3رو��ت ا
&+  &Jت �ن ا
�3ص وJ�ري ,�ص *ر�� ا

  .م ٢٠١٣م إ
+ ٢٠٠٨أ�وام �ن 

  )١٩(اإليضاح رقم 
  قارنةالسنة امل

-  C, Cر � ھ���
  .م ٣١/١٢/٢٠١٤أر��م ا
� � ا

���� � ��د ا���دا-&�

���� ا��

���� أو &����Wر ,��C ا
�������ت ا��
و���ب  ��ود ا
���وا�م ا& C��, رات����W& د أي��Jد @ �و C��, ����
��
 ا
���وا�م ا

  م٣١/١٢/٢٠١٤



  

  

٣٦  

  )٢٠(اإليضاح رقم

  اإللتزامات املكون بشانها املخصصات 

�98 ����ل ا��Aزا��ت ا��#���8 ا ����ص �D� 9� �4!�	� ون���:-   


��دة ���م و&�م  P1�ر���

%��ود *��ن ���� � &%�ك ا ��1�ً�ر�P &�ت ا
��� � وا
ذي ��>ل ��ود ���و@ت &م ا< &-�ء � -� و&&��ل ا
1ر�0 ط

 ��  L ود% ٥&0و���
 .�ن &%ك ا

���ت  وذ
ك �0� ھو وارد �<�*�ح - ٢�
  ).د/١٩( ا
*را�ب �%+ ا

  )٢١( رقم اإليضاح

  اإلطراف ذات العالقة

1ر�0 �  . @ &وJد أطراف 4�ر��J ذات �?�� 

  )٢٢(إليضاح رقم ا

  األحداث اجلوهرية التالية


�� ا
دور�� ��

�� ا
�0ون � -� ا
�وا�م ا��

&�ر�_ ا
3&رة ا ��
   .@ &وJد أJداث Jوھر�� &�

  )٢٣(اإليضاح رقم 

  اس مال املصدر للشركةتاريخ التأشري بالسجل التجارى بزيادة ر

%K &م � L�� J و>�� ����� و����4 وأر��ونً ا
�3� و>?>����� و>��� ون ,��ط ���� �%��ون (  ٧٣٨٠٨٤٥L� Jز��دة رأس ��ل ا
��در 
%1ر�0 


�Jل ا
&J�ري &%ك ا
ز��دة ھو ) ��ري�  م١٢/٧/٢٠١٥و&�ر�_ ا
&�1Gر 

 
 


