


  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   القوائم املالية

  وتقرير مراقب احلسابات

  م٣٠/٩/٢٠١٦ يف

  يلشركــة العبور لالستثمار العقار



  

  

  

  

  

  

��اد ���س ا����د  ا-إ��اھ�� أ� ا�
	� . ��رع د٥ :ا���ھ�ة �-���  
!��   أ��م ��)  إ��' �&���ول-  ا��ور ا�#��" -  
  ٠٢ / ٢٢٧١٨٤٣٢ :����  ـ  ٠٢ / ٢٢٧١٧٨٢١ :����ن 

 �49
د ـ ��رع ��!8  ـ أ�&7 �6	� ���د ا��345 ـ ا��ور ا�#��":ا����   
٠٤٠ / ٢٩٧٢٢٢٧ :���� / ����ن   

���� ا�����ر  
  حسني حسني شحاتة

���&� %� وا! �#�رات ا! ����ر��  
�&� %�ن /�.�.�ن و-%�اء �+*( وإدارة  

  ٥٣٥٠: م . م . س 

 تقرير فحص حمدود للقوائم املالية الدورية

 أعضاء جملس إدارة شركة العبور لالستثمار العقاري/ السادة

 املقدمة 

  فى) م.م.ش(قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالى لشركة العبور لالستثمار العقارى 
 أشهر المنتهية التسعةالدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن م وكذا قوائم ٢٠١٦/9/٣٠

واإلدارة هى المسئولة . االيضاحات المتممة األخرى ًوملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من، في ذلك التاريخ 
لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء طبقا عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها 

 ، وتنحصر مسئوليتنا في إبداء رأينا على القوائم  المالية الدورية فى ضوء فحصنا المحدود القوانين المصرية السارية
  .لها 

  نطاق الفحص احملدود 

لفحص ويشمل ا ) ٢٤١٠(وقد قمنا بفحصنا المحدود طبقا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم 
المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن األمور المالية 
والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية ، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود ، ويقل الفحص المحدود جوهريا في 

لمصرية  ، وبالتالي ال يمكننا الحصول على تأكد بأننا نطاقه عن أعمال المراجعة التى تتم طبقا لمعايير المراجعة ا
وعليه فنحن ال نبدى رأى مراجعة ، سنصبح على دراية بجميع األمور الهامة التي قد تم  اكتشافها في أعمال المراجعة 

  .على هذه القوائم المالية 
   اإلستنتاج

القوائم المالية الدورية المرافقة  ال تعبر لم ينمو إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن ، وفى ضوء فحصنا المحدود 
 وعن أدائها المالي وتدفقاتها ٣٠/٩/٢٠١٦في بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للمنشاة 

أشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية  التسعةالنقدية عن 
  .السارية

       �	ر�� ا���ر�ر 

مراقب احلسابات                                              م٢٠١٦ نوفمرب ١٢القاهرة يف                

 حسني حسني شحاتة/دكتور حماسب                                                                                                      

  



 
 
  

٣ 

 

  شركة العبور لالستثمار العقاري
  )م . م . ش ( 

   جنيه٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس املال املرخص 
  جنيه٢٩٣٨٠٨٤٥رأس املـال املصدر واملدفوع 

 ة املركز املايلقائم جنيه

   لشركة العبــور لالستثمار العقاري
  م٣٠/٩/٢٠١٦يف 

  
  

 م٣١/12/٢٠١٥ رقم اإليضاح البيان مبلغ جزئي مبلغ كلي

   األصول  

       الغري متداولةاألصول  

 ١٠٢٩٨٢  ��	
 ٢٤٧١٢٥ )٤( ا��ول ا��

 ١٠٢٩٨٢ 
 

     الغري متداولةاألصولإمجايل 

    املتداولة األصول  

� ا���دوق ١٦٦٧٦٣٤٠ � �� ١٩٣٢٨١٤٠ )٥( أر�دة  �دى ا�	�وك و ا���د
 ٦٢٤٤٠٣٧ )٦(  أ*(
ل �)ت ا���&�ذ  ١٤٤٥٨٠٩٩ 
  ٩٦٣٩٥٤٤ )٧(  ا�.(-ء وأوراق ا��	ض  ١٣٠٠٠٩٩١ 
 ٩٤٩٧٥٦٤ )٨(  ا�(1زون  ٨٨٤٥٣٠٤ 
 ١٥٤٤٩٥٢  ��  ٥٥١٢٩٢٦    ا�2�(
رات *�
ر
 ٣٤٨٢٧٧٤ )٩(  (د��ون  ٥١٠٤٨٢٢ 
 ٢٣٦١٠٠٠  �
ت (�د(� �4راء أرا3�د.      
      إ�رادات (�2)��  ٤٥٠٠٠٠ 


ت 3(
ن ٣١٨٧٨٢ 	
 ٤٤٨٢٩٥  1ط
 ٦٢٧٦٠٢٩٠ 
 ٥٤١٥٣٢٨٠   املتداولة األصولإمجايل  

  ٥٤٤٠٠٤٠٥   األصولإمجايل    ٦٢٨٦٣٢٧٢

    حقوق امللكية  
 ٢٩٣٨٠٨٤٥  در وا�(د�وعرأس ا�(
ل ا�(� ٢٩٣٨٠٨٤٥ 
 ١٦٤١٦٦٦ �9
�و� �
ط� ١٦٤١٦٦٦  ا)�

م  ٧٧٧١٥٨ * �
ط� ٧٧٧١٥٨    ا)�
١١٥٢٣٨  21
>ر (ر);� )٣٥٢٣٥١٤(  
٣٦٣٨٧٥٢(  21
>ر ا�&�رة/ أر	
ح  ٥٥٦٥٢٩ ( 

 ٢٨٨٣٢٦٨٤ 
 ٢٨٢٧٦١٥٥   جمموع حقوق امللكية 

     االلتزامات املتداولة  
 ٢٢٣٤٦١٥١ )١٠(  دا>�ون ٣٠٣٢٢٠٧٧  

  ٢٣١٧٨٤٣ ?�  ٢١١٦٢٠٤ )١١(  ا�(وردون و(�
و�وا ا�	
طن وأوراق ا�د

ت (�د(� ٥٧٧٤٦٥  .� ٨٣٨٢٧٨   *(-ء د
٨٢٣٦١٧ )١٢(  (��1
ت ٨١٣٢٠٣  

 ٣٤٠٣٠٥٨٨ 
  ٢٦١٢٤٢٥٠   االلتزامات املتداولةإمجايل  

 ٥٤٤٠٠٤٠٥   ات املتداولةجممع حقوق امللكية و االلتزام  ٦٢٨٦٣٢٧٢

- 
A.) رأ�و� ���
��Dزأ (ن ھذه ا��وا>م ا�( E  زءاD ر	�.� ���
ت ا�(ر(
3�Fا ُ ً.  

 رئيس جملس اإلدارة  اإلدارة املنتدبعضو جملس 

 لواحدا عبد  حممد علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس

  



 
 
  

٤ 

 

  شركة العبور لالستثمار العقاري
  )م . م . ش ( 

   جنيه٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس املال املرخص 
  جنيه٢٩٣٨٠٨٤٥رأس املـال املصدر واملدفوع 

  )األرباح واخلسائر (ائمة الدخـلق جنيه
   لشركة العبور لالستثمار العقاري

  م٣٠/٩/٢٠١٦م إىل ١/١/٢٠١٦عن الفرتة من
 م٣٠/٩/٢٠١٥ رقم اإليضاح البيـــــــان مبلغ جزئي مبلغ كلي

   األعمالإيرادات   

 ١٤٨٠٩٩٢٦  إ�راد ا�(�
وEت ٧٠٨٩٣٦٠ 


ر ا�.�
ري ٢٤٨٧٥٨٦ )��2Eراد ا� ٨٠٤٦٤٢٣   إ
 ٢٦٨٥١٨ � ٠٠    إ�رادات إ4راف ھ�د2

 ٩٨٤٥٤٦٤ 
 ٢٢٨٥٦٣٤٩  األعمالإمجايل إيرادات  

   األعمالتكاليف   

�ف ا�(�
وEت ٦٢٥٤١٥١ �
L�  ٢٠٢٢٤٤٠٨ 

ر ا�.�
ري ١٠٢٥٠٢١ )��2Eف ا��
L�  ٤٥١٩١٥٨ 
 ١٥١٦٤٥  ��ف إ4راف ھ�د2�
L�   ٠٠ 
�ل ١٣٦١٥٣ M4��١٤٨١٠٥  إھ-ك أ�ول ا 

 )٧٥٦٦٩٧٠( 
 )٢٤٨٩١٦٧١(  إمجايل تكاليف القطاعات 

 )٢٠٣٥٣٢٢(  جممل الربح  ٢٢٧٨٤٩٤

     :��	ف    

ت ٣٨٢٢٦  	

>د ودا>? و)2*��L�	   ٢٠٢٨٢ 
 ١٥٤٣٨٣  إ�رادات ا1رى ١٥٧٨٥٨ 

 ١٩٦٠٨٤      
   :�طرح  
 ١٨٦٠٦١٧ ��
ت ا�.(و(�� واFدار� ١٤١١٥٥٠ )٣( ا�(�رو
 ٢٥١١ ����وا>د (د  ١٨١٠٨٨ 
 ٤١٧٩٥  N	 ٠٠    �1م (2(وح 
 ١٣١٢٦ �� ١٢٩٨٣    إھ-ك ا��ول ا��
	�� اFدار

 )١٩١٨٠٤٩( 
      

� ر	P ا�&�رة 9	ل ا�3را>ب   ٥٥٦٥٢٩�
�   )٣٤٦٦٢٧٨( 

    -:يطرح    

 ٠٠   3را>ب ا�د1ل    ١٢٥٢١٩

 )٣٤٦٦٢٧٨(    الضرائببعدصايف ربح الفرتة    ٤٣١٣١٠

 - 	�ُ ا��2	1	ت ا� ر/�# ���.ر +زءا  , ��+زأ  ن ھذه ا��وا%م ا� 	��# و��رأ  � ً.  

  

  
 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب

 لواحدا عبد  حممد علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس

  



 
 
  

٥ 

 

  شركة العبور لالستثمار العقاري
  )م . م . ش ( 

   جنيه٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس املال املرخص 
  جنيه٢٩٣٨٠٨٤٥رأس املـال املصدر واملدفوع 

  )ح واخلسائراألربا (ائمة الدخـلق جنيه
   لشركة العبور لالستثمار العقاري

  م٣٠/٩/٢٠١٦م إىل ١/٧/٢٠١٦عن الفرتة من
 م٣٠/٩/٢٠١٥ رقم اإليضاح البيـــــــان مبلغ جزئي مبلغ كلي

   األعمالإيرادات   

 ٢٥٧٧٩٧١  إ�راد ا�(�
وEت ١٩١٦٢٢٥ 


ر ا�.�
ري ٩٣٥٤٢٠ )��2Eراد ا� ٢٣٨٦٠٤٨   إ
 ٠٠    اف ھ�د2�إ�رادات إ4ر ١٦٤٥٥٨ 

 ٣٠١٦٢٠٣ 
 ٤٩٦٤٠١٩  األعمالإمجايل إيرادات  

   األعمالتكاليف   

�ف ا�(�
وEت ١٦٩٧٤٣٩ �
L�  ٤٣٦٦٥٢٢ 

ر ا�.�
ري ٤٤١٣٧٢ )��2Eف ا��
L�  ١٢٨٢٩٢٩ 
 ٣٦٧٤٢  ��ف إ4راف ھ�د2�
L�   ٠٠ 
�ل ٣٧٩٦٦ M4��٤٩٠٩٣  إھ-ك أ�ول ا 

 )٢٢١٣٥١٩( 
 )٥٦٩٨٥٤٤(  عاتإمجايل تكاليف القطا 

 )٧٣٤٥٢٥(  جممل الربح  ٨٠٢٦٨٤

     :��	ف    
  ١٩٥١٩ ��L�	 ت
	

>د ودا>? و)2*  ٦٩٩٨ 
   إ�رادات ا1رى ١٢٠٠٠ 

 ٣١٥١٩      
   :�طرح  
 ٦٤٥٨٣٣ ��
ت ا�.(و(�� واFدار� ٤٨٢٠٨٣ )٣( ا�(�رو
 ٤١٧٩٥  N	 ٠٠    �1م (2(وح  
 ٤٤٦٩ Fا ��	
 ٤٢١٥    دار��إھ-ك ا��ول ا��
 ٤١ ����وا>د (د  ٤٨٤٠٦ 

 )٦٩٢١٣٨( 
      

 )١٢٦٢٢٣١(    الفرتةربحصايف    ١٤٢٠٦٥

 - 	�ُ ا��2	1	ت ا� ر/�# ���.ر +زءا  , ��+زأ  ن ھذه ا��وا%م ا� 	��# و��رأ  � ً.  

  

  

  
 دارةرئيس جملس اإل  عضو جملس اإلدارة املنتدب

 لواحدا عبد  حممد علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس

  



 
 
  

٦ 

 

  شركة العبور لالستثمار العقاري
  )م . م . ش ( 

   جنيه٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس املال املرخص 
  جنيه٢٩٣٨٠٨٤٥رأس املـال املصدر واملدفوع 

   الشاملائمة الدخـلق جنيه
   لشركة العبور لالستثمار العقاري

  م٣٠/٩/٢٠١٦م إىل ١/١/٢٠١٦ة منعن الفرت
 م٣٠/٦/٢٠١٥ رقم اإليضاح البيـــــــان مبلغ كلي مبلغ كلي

 9	/8 أر.	ح ا��7رة  ٤٣١٣١٠
 

)٣٤٦٦٢٧٨( 
    :يضاف  

   الدخل الشامل اآلخر  

    /روق ا�� <�	ت ا�:	�+# =ن �ر+ # ا�� >ت ا;+:.�#  

      ا,9ول ا� 	��# ا� �	#1 �<.�@    

   د/ق ا�:�دي�Bط�# ا��  

   ا�IJ	%ر ا,�Hوار�#  ن :ظم ا� زا�	 ا� 1ددة �< �	F	ت/ا;ر.	ح  

  #���Fت ا�	HرFر /8 ا�JKل ا 	Fل ا�Jة  ن ا�دLF: �9ب ا�:   

   �ر�.# ا�دJل ا� ��<�# .�:	9ر ا�دJل ا�F	 ل ا;Jرى  

 

٤٣١٣١٠  
 )٣٤٦٦٢٧٨(   جمموع الدخل الشامل اآلخر عن السنة بعد خصم الضريبة

 )٣٤٦٦٢٧٨(   إمجايل الدخل الشامل  ٤٣١٣١٠

 - 
A.) رأ�و� ���
��Dزأ (ن ھذه ا��وا>م ا�( E  زءاD ر	�.� ���
ت ا�(ر(
3�Fا ُ ً.  

  

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب  

 لواحدا عبد  حممد علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس

  



 
 
  

٧ 

 

  شركة العبور لالستثمار العقاري
  )م . م . ش ( 

   جنيه٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس املال املرخص 
  جنيه٢٩٣٨٠٨٤٥رأس املـال املصدر واملدفوع 

   الشاملائمة الدخـلق جنيه
   لشركة العبور لالستثمار العقاري

  م٣٠/٩/٢٠١٦م إىل ١/٧/٢٠١٦عن الفرتة من
 م٣٠/٦/٢٠١٥ رقم اإليضاح البيـــــــان مبلغ كلي مبلغ كلي

١٤٢٠٦٥   8/	9O.١٢٦٢٢٣١(   ا��7رةر( 
    :يضاف  

   الدخل الشامل اآلخر  

    /روق ا�� <�	ت ا�:	�+# =ن �ر+ # ا�� >ت ا;+:.�#  

      ا,9ول ا� 	��# ا� �	#1 �<.�@    

   �Bط�# ا��د/ق ا�:�دي  

   دة �< �	F	تا�IJ	%ر ا,�Hوار�#  ن :ظم ا� زا�	 ا� 1د/ا;ر.	ح  

  #���Fت ا�	HرFر /8 ا�JKل ا 	Fل ا�Jة  ن ا�دLF: �9ب ا�:   

   �ر�.# ا�دJل ا� ��<�# .�:	9ر ا�دJل ا�F	 ل ا;Jرى  

 
١٤٢٠٦٥ 

 
 )١٢٦٢٢٣١(   جمموع الدخل الشامل اآلخر عن السنة بعد خصم الضريبة

 )١٢٦٢٢٣١(   إمجايل الدخل الشامل  ١٤٢٠٦٥


ت - (
3�Fا  
A.) رأ�و� ���
��Dزأ (ن ھذه ا��وا>م ا�( E  زءاD ر	�.� ���ُا�(ر ً.  

  

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب  

 لواحدا عبد  حممد علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس

  



 
 
  

٨ 

 

  شركة العبور لالستثمار العقاري
  )م . م . ش ( 

   جنيه٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس املال املرخص 
  جنيه٢٩٣٨٠٨٤٥رأس املـال املصدر واملدفوع 

 ائمة التدفقات النقديةق جنيه

  لشركة العبور لالستثمار العقاري

  م٣٠/٩/٢٠١٦م إىل ١/١/٢٠١٦عن الفرتة املالية من 

 م٣٠/٩/٢٠١٥ رقم اإليضاح املبلغ البيـان

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 Q�
 )٣٤٦٦٢٧٨(  ٥٥٦٥٢٩ �ر	
حا�

 )١١٦١٩٦(   )١٠٤١٤( ا�(��1
ت
��L�	 ت
	

>د ودا>? و)2*  )٢٠٢٨٢(  )٣٨٢٢٦( 

��	
 ١٦١٠٨٩  ١٤٩٢٧٨ إھ-ك أ�ول �

 )٣٤٤١٦٦٧(  ٦٥٧١٦٧  العامل أرباح التشغيل قبل التغريات فى رأس املال


دة �� ا�ز� ٦٥٠٢٤٥٥ )٥( )٨٢١٤٠٦٢(  �)ت ا���&�ذأ*(
ل 

� ا�(1زونا���ص �  ١٩٢٤٩٠٤ )٦( ٦٥٢٢٦٠ 


دة��  ا�.(-ء واوراق ا��	ضا�ز�  )٢٦٥٦٩٤٣ )٧( )٣٣٦١٤٤٧ 

�  ��8اء ��8اء أراC'ا�B!�دة @' ا?9�#�4رات ا����ر! ���  ٤٣٣٧٧    ١٦٠٦٩٧٤   ود@��ت 
 )٢٥٤٧٦٩٧(    )٤٥٠٠٠٠(  ا?!�ادات ا�64��E ا�B!�دة @' 

  ��
دة ��ن ا�ز�� )٢٢٦٠٧٢( )٨( )١٦٢٢٠٤٨(  ا�(د

ت ا�3(
ن	
�  1ط� ٢٣١١٩٨  ١٢٩٥١٣  ا���ص 


دة�� ا�ز� )٢٩٩١٠٠١( )١٠( ٧٩٧٥٩٢٦ ا�دا>��ن 

ت (�د(�ا���ص.�� *(-ء  د�  )٦٣٧٣٥ )١١( )٢٦٠٨١٣ 
� ا�(وردون واوراق ا�د�?ا���ص�  ١٩٧٢٦٤ )١٢( ٢٠١٦٣٩ 


ت (د�و*�.��رق 3را>ب (	  ٩٣٣٩٦(    ٠٠(  

 ٢٣٢٠٠٤٣  )٢٦٨٤٨٩١( تخدمة فى أنشطة التشغيل النقدية املس التدفقاتصافى

      النقدية املستخدمة فى أنشطة االستثمارالتدفقات 

��L�	 ت
	

>د ودا>? و)2* ٢٠٢٨٢  ٣٨٢٢٦ 

��	
 )٧٢٩٠(  )٥١٣٥(  (د�و*
ت �4راء ا�ول �

 ١٢٩٩٢  ٣٣٠٩١  النقدية املستخدمة فى أنشطة االستثمار التدفقاتصافى

      التمويلملستخدمة فى أنشطة النقدية االتدفقات 


ب��LEق ا�
دة رأس ا�(
ل *ن طر�  ٧٥٦٥٣٦٦   ٠٠  ز

 ٧٥٦٥٣٦٦  ٠٠ التمويلالنقدية املستخدمة فى أنشطة صايف التدفقات 


 1-ل ا�&�رةA)L( Q� 

دة  �Q ا���د�� و(��Q ا�ز
� )٩٨٩٨٤٠١   )٢٦٥١٨٠٠ 

�Q 	دا�� ا�&�رة 
A)L( Q� 
 ٨٩٨١٣٠٩  ١٩٣٢٨١٤٠ ا���د�� و(

�	�# ا��7رة: P/ 	� H1 P/ 	  ١٨٨٧٩٧١٠  ١٦٦٧٦٣٤٠ ا�:�د�# و 

- 	�ُ ا��2	1	ت ا� ر/�# ���.ر +زءا  , ��+زأ  ن ھذه ا��وا%م ا� 	��# و��رأ  � ً.  
 

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب

 لواحدا عبد  حممد علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس



 
 
  

٩ 

 

  <��� ا�>%�ر �= ����ر ا�>��ري
  )م . م . ش ( 

 B-��٨٠٠٠٠٠٠٠E: رأس ا���ل ا�+F   
29380845Eرأس ا��ـ�ل ا���Hر وا�����ع +F  

  قائمة التغري يف حقوق امللكية
  لشركة العبور لالستثمار العقاري

 م٣٠/٩/٢٠١٦م إىل ١/١/٢٠١٦عن الفرتة من 

 اإلمجايل  املرحلةاخلسائر/ االرباح الفرتة) خسارة(صايف ربح  إحتياطي نظامي إحتياطي قانوني رأس املال البيان

 ٢٤٤٤٢٩٣٧ ٢٤٠٣٧٨ - ٥٩٢٦٣٧ ١٦٠٩٩٢٢ ٢٢٠٠٠٠٠٠ م١/١/٢٠١٥ا�ر�9د /8 

 )٩٣٣٩٦( )٩٣٣٩٦( - - - -  /روق �ر�.#  .��	ت  د/و=#

  ٧٥٦٥٣٦٦  -  -  -  -  ٧٥٦٥٣٦٦  ز�	دة رأس ا� 	ل

  -  )٣١٧٤٤(  -  -  ٣١٧٤٤  -  �د=�م ا,��1	ط8 ا��	:و:8

 )٣٤٦٦٢٧٨( ٠٠ )٣٤٦٦٢٧٨( - - -  ا��7رةIJ	رة9	/8 

 ٢٢١٦٨١٦٧ ١٣٧٩١١ )٢٢٠٤٠٤٧( ٥٩٢٦٣٧ ١٦٤١٦٦٦ ٢٢٠٠٠٠٠٠ م٣٠/٩/٢٠١٥/Pا�ر�9د 

 ٢٨٢٧٦١٥٥ )٣٥٢٣٥١٤( ٠٠ ٧٧٧١٥٨ ١٦٤١٦٦٦ ٢٩٣٨٠٨٤٥ م١/١/٢٠١٦ا�ر�9د /8 

 ٥٥٦٥٢٩ ٠٠ ٥٥٦٥٢٩ ٠٠ ٠٠ ٠٠  9	/8 ر.O ا��7رة

 ٢٨٨٣٢٦٨٤ )٣٥٢٣٥١٤( ٥٥٦٥٢٩ ٧٧٧١٥٨ ١٦٤١٦٦٦ ٢٩٣٨٠٨٤٥ م٣٠/٩/٢٠١٦/Pا�ر�9د 
  

 .ُ�+زأ  ن ھذه ا��وا%م ا� 	��# و��رأ  ��	 ً ا��2	1	ت ا� ر/�# ���.ر +زءا  , �-
  

    
  

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب    

 يســـرى عبد الواحد/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس
  



  

١٠ 

  

  اإليضاحات املتممة للقوائم املالية 
  م٣٠/٩/٢٠١٦فى 

  )١(اإليضاح رقم 

  نبذة عن الشركة 

)١ -١ ( �Lرى4ر
S�.�ر ا
)��S2-� ور	ون ا�.�
S��م ا
SL(� 
S��2
ھ(� (�Sر�� �2S2Tت وS) �LرS4 ً١٥٩ ��2S� م ١٩٨١Sم و�    QS� 
9�Sدھ


ري 	(د���SS إدارة ا�D2SSل ا��SSDھرة
SS��م اSS9ت رSS(� )٢٨٦٤١٦ ( U�
رSS�	ا�وراق م ١١/١٢/١٩٩٤ �SSور�		دة SS��) �L4رSS�م اASS2وأ

 ���
   .ا�(

)٢-١ ( �Lدة ا�4ر)وز ٢٥SD�
ھرة وS��ا ����Q (د Qو��

 ا��A;()و �L4ر;� �2�
ري وا�(رLز ا�ر>D��ل اD2�

 �	دأ (ن �
ر�U ا���د 	)
* ً

�رو*
 أو ( V4���Q (�ر أو �Q ا�1
رج�(D;س اFدارة أن  ?��ذ �وز
�-ت أو (�Lب أو �و�
L) أو ?�
�    

  -: ا�Mرض (ن ا�4ر�L )2ب ا�وارد 	
�.�د ) ٣-١(

�ر  -M�ب ا

 أو �)2A	
2(� �)

ن وا��.(�ر وا�(	
�Q ا�.L2Fت  ا

ل (4رو*D) Q� �;)
L�)�ت اEو

ل ا�(�)*T	 م
�   ا��

-;�2� 

 و(A.�
 و	A)�2��  4راء ا�را3� و��2
  .زم ذ�ك (ن أ*(
ل ا�(را�ق وا�	��� ا�2

�ر - M�ب ا

 أو �)2A	
2(� ��(
��� وا�2A���� وا��ر*
  . إ9
(� ا�(4رو*
ت ا���

�ر -M�ب ا

 أو �)2A	
2(� 
�رھDT� أو 
Aو)دا� ?��� و	�L2�ت ا
  . إ9
(� ا�(4رو*

- ��
ر�� وا��ور�دات ا�.(و(D��ت ا-�Lراد وا��و��2Eأ�4ط� ا .� 
)L �Lوز �;4رD نS) NDي وT	 أو ��4رك �(;�) 
A� ونL� أن

�رھ
 وا�وDوه (? Yراد و�
ت وا�Lر أو ا�4ر�S) QS� 
AS3رY قS��(� Q� 
Aو�

 أو ا��Q 9د �.A�
)*T	 �A�	4 E
ًا��Q �زاول أ*(

�&�
2S�ت ا
S<�A�ا QS� Z)دS�� أن 
SA� وزSD� 
)L رج

 ا�SذLر�Q ا�1SA�(;� أو 
A�
 أو ��4SرSA	 � 
S�	ك طS�وذ ً NS�(<Eون و�
S��م ا
SL(

 ��  .ا���&�ذ

  

  

  



  

١١ 

  

  )٢(اإليضاح رقم 

  السياسات احملاسبية املتبعة

)١−٢�(���	
�:��س���دאد�א	�وא�מ�א	� �


��رار ا�Sوزاري رS9م S	 درة
�S�ا ���ر ا�()
S2	� ا�(�Sر�
S.)� 
S�	ط �S��
�� م٢٠١٥ ���2S ١٠ًأ*دت ا��وا>م ا�(	S2

دئ ا�()S	)�وا ، 


 ،و�Q 3وء ا�A�
ت ا�();�� ا�2
ر�� ا�(�.
رف *;)�  . �وا��ن وا�;وا>P وا��.;

�:א	��
س)�٢−٢( �

  �Lا�4ر ��1�� و	&رض ا�2(رار�
 �(	دأ ا��L;&� ا��
ر���ر ا�()
2	� ا�(�ر�� و�
.)� 
�� ط	��
ًأ*دت ھذه ا��وا>م ا�( ً.  

)٣−٢�(�����

��א	����א��:א	��د��א��وא � �

 �	SS2
�ر ا�()�
SS.)� 
SS����SS و�
�م ا��SSول ًأ*SSدت ا��SSوا>م ا�(SS9 QSS;* ر�ؤSS� ت
SS3را��ا�(�SSر�� و9
(SSت اFدارة 	.(SSل ��SSد�رات وا


>Z ا�&.;�SS* �SSن �;SSك ا���SSد�رات و�SSم  دراSS;� �SS2ك SS���ف اSS;�1� دSS9ذا وSSھ ، �SS��

ت SS1-ل ا�&�SSرة ا�(��SSرادات وا�(�SSروFت وا
SS)زا��Eوا

��را3
ت 	�ورة (�2(رة وإ�	
ت ا^�
ر ا�(�ر�	� *;Q �.د�ل ا���دEرات وا�
 ھSذا ا��.Sد�ل ا���دSA��� �Sم  S��رة اS�&�ا �� ��	2
�رات ا�()

�ر �TS��ذات ا ��	S2
2
ت ا�()
�� �ط	�ق ا�2���را3
ت وا���د�رات 	L4ل 1
ص Eل ا�ل، و��(�وا�&�رات ا�(�2�	;�� ا��� ��T�ر 	ذ�ك ا��.د


ت ا�(�(((
3�F3(ن ا 
A�* ح
��Fم ا� ��� وا���

��وا>م ا�(	 �Dا�(در _�

م وا�(	A�ا ���
  .� ا��


�ل�)�٤−٢(#��:��	��א	#�ض�وא	 �

  ��	�Dا� �;).�
�N ا�(�ري و E �وDد (.
(-ت 	�D�
	 �Lت ا�4ر
	

ح *ن )2��Fم ا�.  


ط&�א	�
'و'&)�٥−٢(���:א � �

 �	2�	 �
ط� ا��
�و���(Eن ا�
ط� 9در% �٥م �Lو��(Eوع ا)D) _;	 ع إذا

�ون ، و��ف ھذا ا�9Eط�;� 
��ًا �وازى ً(ن ا�ر	
ح و


ط� أ9ل (ن % ٥٠��(Eد ا�  (ن رأس (
ل ا�4ر�L ا�(�در % ٥٠(ن رأس (
ل ا�4ر�L ا�(�در و(
زال ر�

���ق�א*��אد)�٦−٢(:� �

2�� �;(�4ري 
�? ا�2
�� وا�1د(�� وا�&�-ت *�د �)و�ل ا�(1
طر وا�(��L2�ص ا�و)دات ا
�راد ا�1a� �<4�)�ق ا�وا9.� ا�(��

�م ا�&.;2��
�� وا��� ��)�ق 	L;)�
� �;و)دات ا�(	
*� وأE �)�&ظ ا�4ر�L 	)ق ا��د1ل اFداري ا�(�2(ر 	
�در�D ا��� �ر�	ط *
دة 	;

��
( ����وLذ�ك �
L)ذ�ك إLو ����رادات 	�ورة د9Fك ا;� �)�
س 9�9 ���
L)إ  
A�;)(� ��ف ا���
L��ا �)�
 ا�(�4
ة أ �)د�د 9A;)(��2و

 -	��2)ً �;)
.)�
��.;ق 	 
)��.  

  

  

  

  

 



  

١٢ 

  

)٧−٢�(�
-�.��&��

����א	�د��
��א	'�د���و�/:� �

�ر ا�(	
S4رة Y ���
 �;طر��
ت ا���د�� و��� ،ً�م  إ*داد 9
>(� ا��دS� 
S)و �S�
ت ا���د�3S�� �S(ن ا���د�� و�SYراض إ*Sداد 9
>(�S ا��Sد


 ھو)L وك�	�
	 ��
رD ت
	

�1ز��� و�;ك ا�(ود*� 	
�	�ك وا��� ��)3ن 2(	 ��
 ا�ر�دة ا���دA)L(ح ر9م
3�F
  .)٩( وارد 	

   

)٨−٢�(
-�
���و�12.�
�:א45ول�א	3 �


 (D(? اFھ-ك  A�) 
1�� (�1و(�
��L;&� ا��
ر	 ��	
 وا�21
>ر ا��
�S* �Dن اS3()-ل 9�(�S ا��Sول إن ً�م  إ�	
ت ا��ول ا��

  .وDدت 


 �4(ل )L ء ا��ول
��9E ط�	4رة وا�(ر�
�� ا�(	�

م و�4(ل ا��L;&� ا��&�
ت ا�رأ2(S1�واد اS)�ا �S&;L� 
�L�ً;&� ا��ول ا�(�T4ة ذا�


 �-1�2دام  (�
��	P ا��ل �� �Lا�4ر 
A;)(�� ل��
�ف أ1رى (�.;�� (	
4رة 	�
L� ��  . ًوا�.(
�� وأ

S��
) ��S2 لSL ��
A� د�* ��� ا�(�در وا���(� ا��1ر�د�� �Lل أ�ل (ن ا�Eول ا��
	�� و	�&� دورD
��Fا�.(ر ا ��
د ا��ظر .�� و

 ��	
�ر  �;�و9.
ت *ن ا���د�رات ا�2�M� دDو� Eو.  

9
>(� ا�د1ل و	
��2ب  Q;* N;�
QD ا�)�در �Lل أ�ل و�((��Fس ا�.(ر ا
و�م  ا)�2
ب اFھ-ك 	طر��� ا��2ط ا��
	ت *;Q أ2

���
�Q ا�.
م ا�2
	ق و	
�(.دEت ا�� ?	�);� 
��  : ًا��Q )ددھ
 (D;س إدارة ا�4ر�L و

 ھ>ك �د,ت ا2 ا�.�	ن

 %٢  .	:8 وإ:F	ءات

 %٢٠ آ,ت و �دات

 %٢٠ �I	رات ووI	%ل :�ل

 %٢٠ أ+�زة  �H.�# وأW	ث

 %٢٥ FJب وX ط و1د�د

#�X:8  ؤ	٢٥  .% 


ر ا�()
S2	� ا�(�Sري رS9م S�.);� 
S�	ول طSذه ا��Sھ �)�9 ��ًو�م �ظAر ��
 (ؤ4رات أو دE>ل �	�ن وDود 21
>ر إ3()-ل 

)٣١(  



  

١٣ 

  

�:א	�9زون�)�٩−٢( �


س S2.ر ا�	�S? -أS2أ QS;* �S�.��Q ا���(�S ا�	
S� دS�
 أS9ل و�Sم  �)دS)A���S أ.��Q ا���(� ا�	
�م  ا�(1زون *;Q أ2
س ا��L;&� أو �� �م  ��

 ?�
م *(;�� ا�	)�F ف أ1رى��
L� م وأي
)�a� �)ا�-ز ���ف ا���د�ر�
L��ا N�) 
� ظل ا�ظروف ا�.
د�� (�1و(�  .ًا�(�و9? 

�ر ا�(	
*� 3(ن ا�(1زون ط	�
 �2cس ا�(ط	�� 1-ل ا�*وام ا�2
	��  �م  إدراج ا�و)دات -ب Y �)
 .ًوا�*(
ل ا��

�:א�5�
ل�����א	�'>�ذ�)�١٠−�٢( �


ل �)ت )*TL 
ADوإدرا �Lت ا�4ر

 *;Q أي (ن (4رو*A9
�ف ا��� �م  إ�&�
L��ت �م  )�ر ا
S�&��ل اSL �S&;L��ذ و��3(ن ا�ا���&

�SSز ا��SSل AD�	 رةSS4
	) �SSط	ًا�(ر� P	�SS� 
�� ا�(4SSرو*
ت �)SSت ا���&�SSذ إ�QSS ا��SSول *�SSد(
SS3م  إSSو� NSS;Dن أSS) ص�SS1)�رض اSSM;�


ھزة �-1�2دام Dو �;)L�2) .  

�:א	دא�'ون�)�١١−٢( �

� ا�(�2�	ل �  
�م ا��� �2�وم ا�4ر�L 	2دادھ��
	 
A�

�4ر�L و�م إ�		 ��

ت ا�1�(�2)�
  .�م  اF*�راف 	

��:�وא	�د�'ون�و�و�אق�א	��ضא	#�1=)�١٢−٢( �

� (Sن ا�(�وS* ?S9دم S��ا _�
S	);� بS2

 ا�(�S1ص ا�(�A�) 
�(� ا�&.;�� (�1و(��
�ل ا�.(-ء وا�(د��ون وأوراق ا��	ض 	D2� م��


 3(ن ا��ول ا�(�داو�� A	�
 و��م �	وA;��(�.  


ر ا�.�
ري ��د �م  إ�	
ت �)(�ل ا�.(�ل 	��(� ا�و)دة ا�)��2E*(-ء ا �	2��
	 
S)� 
S��ً�� � N�S1	S.د �S1م )�Sدم ا�SD(ز وذ�Sك و


 ا�.�د ا�(	رم 	�ن ا�4ر�L وا�.(�ل ��
 أو ر	? �2وي وذ�ك و��N (ن 9�(� ا�و)دة A4ر;* ���ص *;�N ا�.�د و��م  2داد ا�(�	�ً ً.  

�رد إ�Q ا�4ر�L (ن (1�2;�
ت و 
) Q;* ء
�1ص *(-ء ا�(�
وEت ��د �م  ا��.
(ل (? ا�.(-ء 	� 
)�� 

ت ا�(�2S)ق ا(S	�م  إ�


 �;.�د ا�(	رم 	�ن ا�4ر�L وا�.(�ل ���ن وذ�ك و)T��د �1م ا.	 �L4ر;�ً.  

)١٣−�٢�(
-�.��&��
��:א	'�د���و� �


 أر�دة ا�	�وك وا���دA)L( 
� ا�1ز��� وا�ودا>? �)ت ا�ط;ب وLذا أر�دة ا�	�وك S2)ب *;QS ا�(4SLوف ���3(ن ا���د�� و(� �

��م 2دادھ
 *�د ا�ط;ب وا� �ً�� �.د Dزءا (L(- ��ظ
م إدارة ا�(وال 	
�4ر�Lا�� ً.  

�����א	د9ل)�١٤−٢(�:�� �


�ون ا�3Sرا>ب ا�(�SريS�� 
S��
م ، ً��م )2
ب S3ر�	� ا�Sد1ل وS.�ا �	�
م SLل (Sن S3رS.�ح ا
S	أر QS;* د1لS�ا �	�و��3S(ن S3ر


ء SS3ر�	� ا�SSد1ل ا�(�.;� �SS		�SSود )�SSوق���SS2

>(�SS ا�SSد1ل 	�	 
SSA�
��SSوا�3SSر�	� ا�(ؤ�SS;D و��SSم ا�	L;)�ا ،  �SS� �SS��
 و��(�SSل ا�3SSر�	� ا�)


1�2دا
ا�3ر�	� ا�(�وQ;*�.9 ا�ر	P ا�1	 �	�
ر3? �;3ر� �� ���م ا2.
ر ا�3ر�	� ا�2
ر�
�U ا�(رLز ا�(.   
)١٥−٢�(��	
��دא�<�א	�9
ط��א	� �

�� (�و*� ، و��3(ن ھSذ�
1
طر () Q�دة إ

 ا�(.�A4ط��� �D�
طر ��.رض 4ر�L ا�.	ور �-�2�(
ر ا�.�
ري ��S1) طر
S1)�ه ا


ن و(1
طر ا�2�و�� )�<Eطر ا
  .ا�2وق و(1

 �L4ر;� ��
�ل ا^�
ر ا�2;	�� ا�()�(;� �Aذه ا�(1
طر *;Q ا�داء ا�(;�� Q�إ �Lدف إدارة ا�4رAو�.  



  

١٤ 

  

   J	طر ا�Iوق -١

  :أI�	ر ا�� >ت ا;+:.�# J	طر  -


ر �SSرف ا.SS2أ �SS��SSر M��ب ا	2SS	 �SS��
9�(�SS ا�داة ا�( �SS��SSر M��طر ا
SS1) �SSت ھ
��SS وا�SSذي �SSؤ�ر *;QSS ا�(SSد�و*	�Dت ا�-SS).�

�SS? ا��SSول )D ث أنSS�( �SS�	�Dت ا�-SS).;� رSSري 1ط

را�.�)��SS2-� ورSS	.�ا �L4رSS	 دSSDو� Eو ، �SS�	�Dت ا�-).�
SS	 ت
SS3و	�وا�(

 ���
�N ا�(�ري �واF��زا(
ت ا�(�D�
	 
A�م  �داو�. 

 :  J	طر ا��د/�	ت ا�:�د�# ا� ��<�# .I�ر ا�7	%دة  -


S1) �S2وقوھS�ا �S�
ر ا�&
>Sدة .S2أ �S��Sر M��ب ا	2S	 �S��
�� �cSداة ا�(;	��2S)�ا �S�
ت ا���د��� ا��SدS��Sرات M��رض طر اSS.�� Eو،

�Lوك ا�4ر�	4وف (ن ا�L)�ا Q;* د 2)بDو� Eوك و�	ل (ن ا�Dا� �;�  .  م٣٠/٦/٢٠١٦ �Q ��;ك ا�(1
طر �.دم وDود 9روض طو

 : J	طر I�ر ا�7	%دة  -


 ��وم ا�4ر�L 	(را9	� �SA	 �Sط	دة ا�(ر�S<
�� (? أ2.
ر ا�&�
9
ت ا�Eول واF��زا(
ت ا�(

طر وار�U ا�2)�S1)�ذه اSن ھS) دS(;�و 

 
S)L 4وفSL)�ا QS;* ر�ددة ا�2)ب� �	2��
	 ��� ا�2وق ا�(�ر� �(
�eن إدارة ا�4ر�L �.(ل *;Q ا�)�ول *;Q أ�3ل ا�4وط ا�(�

� 	�و�
 ��وم 	(راD.� أ2.
ر ا�&
>دة 	
�2وق ا�(�رAد (ن 1طر ھذه ا�&وا>دأ�(�  .رة دور�� ، ا�(ر ا�ذي 

 J	طر ا,%� 	ن  -٢

 ?S) دS9

 �4Sروط ا��.S���ن و�)Sق �;4Sر�L وS.) إ��زام ��� �2و�
ن )�<Eم اA� دم 9درة ا�.(-ء ا�((�وح* ��
ن )�<Eل 1طر ا�)�ً

S;* �L4رS�ل ا�S(� 
S)L م *ن ا�2دادA&9و� ��
( ��
 إ�2.
دة ا�وا)دات ا�(	
*� �Aم A<-)* ن
S)�<Eر اSض 1طS&1� �	S2

ت (��
)S3 Q

 Qد ا�د�(;�.  

  J	طر ا��Iو�#  -٣

�SS��

�دوات ا�(SS	 �SS�;.�)�ا 
SSA�

ء 	eر�	
طSS�� SS)D? ا�(SSوال ا�-ز(�SS �;وSS�
طر �.SSرض ا�(�T4SSة ��SS.و	
ت SS1) �SSب وھSS;و��ط ، 

S	) ل-S1 نS) لS�� (Sن ا���د��S وإ�
)�S �(و�
SL �2وىS)	 ظ
S&�(Eو�� ا�2S�طر ا
S1)� ذرةS(�دارة اFا �SS��
)�<Eت ا-�A2S��ن اS) �S��
L _�


�(
    .ا�(�

 إدارة  J	طر رأس ا� 	ل -٤

 
S)L ، ن�2
ھ(S);� دS<
�)�Sق * 
S)	 رار)�S2Eا QS;* 
Aدر�S9 Q;* ظ
� ا�)&�2� �;4ر�L (ن إدارة راس ا�(
ل 
2Eدف اA�ل ا�)��

�ف ر�
L� ض�&1� Q�ؤدي إ� 
�ر وا�)&
ظ *;Q أ�3ل ھ�Lل �رأس ا�(
ل ((�3
 ��و�  .اس ا�(
ل A�ًدف أ

�ض S&1� ن أو�2
ھ(S);� �S*و�
ت ا�(د.��ر 9�(� ا��وز�M� ق�
ظ *;Q ا�3ل ھ�Lل �رأس ا�(
ل *ن طر&(�
	  �Lوم إدارة ا�4ر�و�

�Lا�4ر Q;* ��(�2)�ون ا�
د�N أو إ�دار اA2م Dد�دة �رأس ا�(
ل أو *ن طر�ق �1&�ض ا�د�  .رأس ا�(
ل أو ز



  

١٥ 

  

  )٣(اإليضاح رقم 

  داريةاملصروفات العمومية واإل
 ��

ت ا�.(و(�� واFدار�� )2ب ا��4ط� *;Q ا��)و ا���  :�م �);�ل 	�د ا�(�رو


ر ا�.�
ري -)��2Eع ا

ت *(و(�� وإدار�� ��ط� .(�رو


ت *(و(�� وإدار�� ��ط
ع ا�(�
وEت  -� . (�رو


ت ا�.(و(�� واFدار�� �L- ا��4
ط�ن�� 4Lوف �);�ل ا�(�رو;� 
)��  و

   االستثمار العقاريقسم –دارية املصروفات العمومية واإل
  م٣٠/٩/٢٠١٦ إىل م١/١/٢٠١٦عن الفرتة من 

 ا� .<] ا�.�ـــــــــــــــــــــــ	ن
 ٦٥٠٨١٤ روا�ب و.د,ت 

 ١٤٤٩٤٢ إ�+	رات

O: و #���+F� ت\/	H   ١٠٦٦٠٠ 

 ٧٦١٨٩ .ر�د ورIوم 

#HرF:#  �ر ا�	٦٩٤٤٣  �9  

  ٤٧٦٤٨ =>ج و�L �ن 819

 ٣٣٨٥٩ :�ر:توا 9رو/	ت إ�9	,ت 

  ٣٠٣٠٨ �L �:	ت ا+� 	=�#

 ٢١٦٠٠ د=	�# وإ=>ن

 ١٧٥٢٥ ا��	ب  F�I	ر��ن  	���ن وX	:و:��ن

�ر.	ء و �	ه و^	زH ١٣٣٨٩ 

 ١٣١٢٣  9رو/	ت ا��I	رات

 ١١١٢٢  9رو/	ت ا���	/_ وا�:ظ	/_

#�H:. ت	٨٧٦١  9رو/ 

  ٨٦٧٣  H	�ب وأ+�زة  �H.�# 9رو/	ت �9	:# 

Hتإ	ت و�.ر=	٧٧٦٥ را � 

 ٦٣٠٠ HراI	ت Fروط

#�.�H و #�.	�H ٤١٦٢  أدوات 

 ٣٩٥٦ :�ل وا:��	,ت

 ٣٧٠٠ +را%د و +>ت

 ١٦٤٠   ط.و=	ت أوراق ود/	�ر

  ١٢٤٠   9روف ا��L �ن

  ٣٧   9رو/	ت  �:و=#

#�Iت ھ:د	و I٣٣  �9و�ر ر  

 ١٢٨٢٨٢٩ اإلمجايل



  

١٦ 

  

  

   املقاوالتقسم –رية املصروفات العمومية واإلدا
  م٣٠/٩/٢٠١٦م إىل ١/١/٢٠١٦عن الفرتة من 

 ا� .<] ا�.�ـــــــــــــــــــــــ	ن
 ٤٠١٧٨٨ روا�ب و.د,ت و H	/\ت

 ٤٥٨٤١ رIوم وا�FراH	ت ووW	%ق �L �ن

 ١٩٧٧٦  9رو/	ت ا�9	,ت 

 ١٦٩٥٨ إ�+	رات

 ١٥٧٩٩  9رو/	ت �I	رات

#�.�H و #�.	�H ١٤٩٩٨ أدوات 

�ر.	ء Hز	ه و^	١٠٨٤٤ و � 

#�.�H  زة� ٩٠٦٤   9رو/	ت �9	H  #:	�ب وأ+

 ٩٠٠٠ د=	�# وإ=>ن

 ٧٠٤٥  9روف :�ل ا:��	,ت

  ٦٠٠٠ إHرا �	ت و�.ر=	ت وھدا�	

  ٥٠٠٠  HراI	ت Fروط

 ٤٧٣٢  9رو/	ت ��	/_ و:ظ	/_

#�H:. ت	٤٦٩٠  9رو/ 

 ٤٢٢٩  9رو/	ت =>ج

#�Iت ھ:د	و I١٢٢٤ �9و�ر ر 

 ٨٠٠ دورات �در�.�# 

P�	٥٧٧٧٨٨ ا2+ ـ 



  

١٧ 

  

  )٤(اإليضاح رقم 

   وإهالكاتهااألصول الثابتة

  م٣٠/٩/٢٠١٦يف 

 البيان
مباني 
 إنشاءات

اآلالت 
 واملعدات

  سيارات
 ووسائل نقل

  أجهزة
 كتبيةمومعدات 

  أثاث
 ومفروشات سكن

 وقمط خشب
 حديدو

 مباني مؤقتة
  باملواقع

 اإلمجايل

#7>Hا;9ول�          

- 8/ #7>H١٠٨٤١٦٩٩ ٣٨١٠٢٨ ٦٢٩٨٣٠٦ ١٦٨٤٩١ ٧٣٣٠٩٩ ١٨٧٨٨٨٦ ١٣٢٤٢٢٣ ٥٧٦٦٦ م١/١/٢٠١٦ ا��  

 ٥١٣٦  ٠٠  ٠٠  ٠٠ ٣٦٥٥  ٠٠ ١٤٨١  ٠٠ ا�2	/	ت J>ل ا��7رة -

#7>H8 ا���	١٠٨٤٦٨٣٥ ٣٨١٠٢٨ ٦٢٩٨٣٠٦ ١٦٨٤٩١ ٧٣٦٧٥٤ ١٨٧٨٨٨٦ ١٣٢٥٧٠٤ ٥٧٦٦٦ م8/٣٠/٩/٢٠١٦  إ+   

           + @ ا2ھ>ك

 ١٠٥٩٤٥٧٤ ٣٨١٠٢٧ ٦٢١١٧٢١ ١٦٧٤٩٠ ٧١١٦٢٠ ١٨٠٨٢٥٣ ١٢٨٩٤٧٩ ٢٤٩٨٤ م١/١/٢٠١٦  + @ ا2ھ>ك /8-

 ١٤٩٢٧٩ ٠٠ ٦٤٦٥٣ ٤٦ ١١٤٨٣ ٥١١٧٧ ٢١٠٥٦ ٨٦٤  إھ>ك ا��7رة-

 ١٠٧٤٣٨٥٣ ٣٨١٠٢٧ ٦٢٧٦٣٧٤ ١٦٧٥٣٦ ٧٢٣١٠٣ ١٨٥٩٤٣٠ ١٣١٠٥٣٥ 25848 م٣٠/٩/٢٠١٦ + @ ا2ھ>ك /8

P/ ا;9ول # �X 8/	9١٠٢٩٨٢ ١ ٢١٩٣٢ ٩٥٥ ١٣٦٥١ ١٩٤٥٦ ١٥١٦٩ ٣١٨١٨ م٣٠/٩/٢٠١٦ 

  



  

١٨ 

  

  )٥(يضاح رقم اإل
  النقدية لدى البنوك و يف الصندوق

  م٣٠/٩/٢٠١٦ فى

  املبلغ البيان

 ٥٤٧٨٤٨٧  /رع :	دي ا�F س-ا�.:ك ا��+	ري ا�دو�8 +	ري 

 ٧٢٦١٤٥٨  /رع ا� �ر^:8–.:ك ا�.رH#  9ر +	ري

 ٣٠٧٦٥٥٦  /رع ا�+و�ف–ا�.:ك ا;ھ<8 ا� 9ري +	ري 

 ٤٩٠٩٢٧  ودا%@–.:ك ا�.رH#  9ر 

 ٥٨٩٠١  /رع ا��.ور- �ر واHI2	ن +	ري.:ك ا��� 

  ١٤٤٥  /رع ھ<�و.<س– +	رى - ا�.:ك ا� 9رف ا� �1د

 ٩٣٤  /رع ا� �ر^:8–ا�.:ك ا;ھ<8 ا� �1د ـ +	رى 

  ٣٠٧٦٣٢  ا�:�د�# /8 ا�9:دوق

 ١٦٦٧٦٣٤٠ اإلمجــاىل

�ور �+دد �<�: إ��	ح F #W<W _ ;+ل��	�+دول .�	ت �دى ا�.:وك ^�ر ا�ودا%@ ھ8ا�ودا%@ ا� و�1# .	.	I1، وا� 	%�	ر�#   ً	 W�Iر�# وا	ت +	.	I1.  



  

١٩ 

  

  )٦(اإليضاح رقم 

    حتت التنفيذأعمال
  م٣٠/٩/٢٠١٦يف

  املبلغ البيان


رة (د��� ا�.	ور )*–?2
 ٥٣٦٦٦٠٩   ا�)� ا��

  ٤٨٦٢٩٦٨  ١٨٠٠٧ 	;وك ٤*(
رة 

  ٤٢٢٨٥٢٢  ١٩٤ 9ط.� –*(
رة ا��D(? ا�1
(س 

 ١٤٤٥٨٠٩٩ اإلمجايل

  

  



  

٢٠ 

  

  )٧(اإليضاح رقم 
   وأوراق القبضالعمالء
  م٣٠/٩/٢٠١٦ فى

  ا� .<] ا�.�	ن

 ٩٢٣٢٠٣٥ = >ء اW�I 	ر =�	ري

  ٦٢٦٩٨٦ = >ء ا� �	و,ت

  ٣١٤١٩٧٠  أوراق ا��.ض

 ١٣٠٠٠٩٩١ اإلمجـاىل 

  



  

٢١ 

  

  )٨(اإليضاح رقم 
  املخزون

  م٣٠/٩/٢٠١٦ فى
  غاملبل البيان

 ٥٧٥٥٨٨١  Jزون و1دات �F #�:HIق و/�>ت 

 ٣٠٨٩٤٢٣  ا��.ور– Jزون و1دات �+	ر�# .	�I:�ر ا��+	ري 

  

 ٨٨٤٥٣٠٤ اإلمجاىل

  



  

٢٢ 

  

  )٩(اإليضاح رقم  
  املدينون

  م٣٠/٩/٢٠١٦ فى

  املبلغ البيان
 ٣٠٣٤٩٦٦ �L �ن �دى ا��Bر

  ١٠٥٠٤٧٨  �را%ب ار.	ح �+	ر�# و9:	=�#

 ٥٣٦٦٥٢ ا%ب 9Jم  ن ا� :.@�ر

 ٢٦٥٥٩٩  د�:و �وز��	ت أر.	ح 91# ا��	 <�ن

  ٩٥١٩٢  �را%ب إ�	/#  �Fر�	ت

 ٧٣٧٥٣ أر9دة  د�:# أJرى

 ٢٨٢٠٠ I<ف  وظ�7ن و= 	ل

�د :�د�#=  ١٧٦٠٠  

  ١٣٨٢   د�:و /وا��ر Jطوط ا� 1 ول

�	ز �: �#  د�:# ا�Iو�س+ ١٠٠٠ 

 ٥١٠٤٨٢٢ اإلمجـاىل

  

  



  

٢٣ 

  

  )١٠(اإليضاح رقم 

  الدائنون

  م٣٠/٩/٢٠١٦ فى
  املبلغ البيان

 ١٦٢٤٦٧٩٠ إ�رادات  ؤ+<# �Jص I:وات  �.<#

 ٤٩٣٥٩٠٠ Xروض �� و�ل :F	ط ا,W�I 	ر

 ٤١٢٩٦٦٥  I	ھ ون =<P ذ # ز�	دة رأس ا� 	ل+	ري 

 ٣١٤١٩٧٠ دا%:و أوراق X.ض

 ٤٧٤٤٦٨ ا� 1�Iق �+�	ز �: �#  د�:# ا��.ور

  ٣٩٠٠٠٠  دا%:ون  �:و=ون

 ٢٤٠٥٧٤ +	ري ا�1	د  >ك ا�I:�ر ا��+	ري

 ٢٠٠٠٠٠  دا%:وا أ=�	ء  +<س ا2دارة

 ١٥٩٧١٩ ا�1	د  >ك /�>ت ا�81 ا�J	 س

#�1�I  ت	١٠٦٥٤١   9رو/ 

@I	رات ا�+وھرة ا�81 ا��	د  >ك = 	٥٨٢١٧ إ�1 

#�1�I  ب = لIH ٤٩٦١٠ �را%ب 

 ٢٩٠١٧ �1�I#�را%ب 9Jم و��91ل  

 ٢٤٤٣٤  .:وك 1Iب =<P ا� FHوف

 ١٦٥٧٢ ھ�%# ا��L �:	ت ا,+� 	=�#

 ١٥٠٠٠ دا%:وا �وز��	ت أر.	ح  I	ھ �ن

 ١١٠٠٠ �L �ن إ�+	ر �<�Bر

#�1�I  ت	�ا� .� P>= ٩٠٣٠٢ �را%ب 

#�1�I  ن 1رة� ٢٢٩٨ �را%ب  

 P�	٣٠٣٢٢٠٧٧ ا2+ ـ 

  



  

٢٤ 

  

  

  )١١(اإليضاح رقم 
   وأوراق الدفعدون ومقاولوا الباطناملور

  م٣٠/٩/٢٠١٦ فى
  املبلغ البيان

 ٢٠٥٥٩٨٣  د/�	ت  �د #– �	و�وا ا�.	طن 

 ١٨٥٨٥٩  �	و�وا ا�.	طن �L �:	ت  �1+زة

  ٧٦٠٠١  أوراق ا�د/@

 ٢٣١٧٨٤٣ اإلمجـاىل 

  



  

٢٥ 

  

  )١٢( رقم اإليضاح
  املخصصات

  م٣٠/٩/٢٠١٦ فى

  املبلغ البيان

 ٤٨٢٩٧٠ را%ب 9Jص �

 ٢٩٧٣١٧  9Jص د�ون  HFوك /��	 =<P ا�� >ء

 ٣٢٩١٦  9Jص  F	ر�@ �1ت ا��9	:#

 ٨١٣٢٠٣ اإلمجايل

�م �Hو�ن ھذه ا� 99J	ت /8 �وء ط.��#  Fرو=	ت ا�FرH# وhHذ�ك /h� 8hوء  ط	�.h	ت  9h<1# ا��hرا%ب : إ��	ح

  ا�� >ءودراI# ا�د�ون ا� HFوك /��	  ن 
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  )١٣(اإليضاح رقم 
  رأس املال

 _;	) N	 ل ا�(ر1ص
�N وا�(د�وع 	(	;_ ٨٠٠٠٠٠٠٠رأس ا�(��N ، ورأس ا�(
ل ا�(�در وا�(��Lب �Dن ٢٩٣٨٠٨٤٥) Nد�
��N 	.د ز�D ٢٢ 

 U�
رS�	 �S��� ا�.
(� ا�.
د.)D�.د 9رار ا	وذ�ك  N��D ون�;)٢٣/٤/٢٠١٥U�
رS�	 �S��Sر ا�.
دY �S�.)D�٢٣/٤/٢٠١٥م   وا �S��م و�Sم ا�)�Sول *;QS (وا

 Q�
دة ��� *;Q ا�ز�
�>� ا�.
(� �;ر9
	� ا�(A�ن ٢٢/٣/٢٠١٥ا�2
ھ(S)�ا Q)داS�� ب
S��LEق ا�
دة *ن طر�
دة م و9د �م �(و�ل ا�زS�
ل 	.Sد ا�زS)�ورأس ا ، 

 Q;* م٥٨٧٦١٦٩(وزعA2  ���A2;� Nم ا�وا)د ٥ 	��(� ا2(�D .  

  )١٤(اإليضاح رقم 
  االحتياطيات 

� 
��
ًوS� �L4رS;� �S2

م ا�2Sت وا��ظ
L4رS�ب   �ون اS��D� م�S�٥ % QS;* ء
S�	 وزSD�
�و�� وS��ا �
طS��(Eب ا
2S(� رةS�&�ح ا
S	أر  ��
S� نS)

 �
�و�S��ا �
طS��(Eا _S;	 
S) إذا �
�و�S��ا �
طS��(Eب ا
2S(� ح
S	ن ا�رS) �	2S� بS��D� و9ف �L4ر;� ���� ا�.(و(.)D�ا ���ا�9راح (D;س اFدارة و(وا

2
ھ(�ن ، (ن رأس % ٥٠S)�ا QS;* ?S��Sر 9
	Sل �;�وزY �
�و�S��ا �
طS��(Eن اeS�
ت �Sد*م (رSLز ا�4Sر�L ا�(
ل ا�(�در ، وSLذ�ك S�
ط��(E1�2دم اSو�

�� ا��(و�ل ا�ذا��� وا�(2
ھ(� �
  .ا�(

  )١٥(اإليضاح رقم 
  توزيعات األرباح ونصيب السهم فى األرباح أو اخلسارة

� أر	
ح ا�&�ر� �2
�)�2ب ���ب ا�A2م ا�2 �S��eن ���ب ا�A2Sم  ��
��
� أر	
ح ا�&�رة *;Q *دد ا�A2م ا��
>(� 1-ل ا�.
م و	�
ة 	�2(� �


  )٠.٠٩(ا�ر	
ح ھو	��N (�ري ��ر�Dً] ٤١٤٤٦٤ N��D/   م ٥٨٧٦١٦٩A2 .[  


ر ا��
�SS* �SSDن SSLل SS�^
	 �SS�
ح 	�.SSد�ل ا�(�وSS2ط ا�(SSرSS.� PDدد ا�ASS2م ا�.
دSS	ا�ر �SS��ب ا�(SS&1ض �;A2SSم �SS��2ب اSS�(�اASS2Eم ا�.
د��SS ا�()�(;�SS ا�(2SS		� �SSAذا و


ض &1�E�3(ا�
�(�S;)�() �3S ا�1
�وDد �دى ا�4ر�L أAS2م 1 EوQS��ب ا�م٣٠/٩/٢٠١٦ �S��ن اeS�� �;A2Sم (S�، Sذا S2
2Eب ا��S��دل ا
S.�
ح S	ا�ر �S��1&ض �;A2Sم 

� ا�ر	
ح �.  
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  )١٦(اإليضاح رقم 

  االضمحالل يف قيمة األصول 
  ��
ر�U إ*داد (�زا�� ��9
(ت ا�4ر�L 	درا�2 ا�(	
�_ ا�()(;� *;Q ا��ول ���
�ر (M�وا ���

ك ا�(;(و�2 ا�(Sن ھ�
SL إذا 
 ��)د�د (

 ��
 أم E ، وإذا وSDد (�Sل ھSذا ا�(ؤS4ر ��Sم  ��Sد�ر ا���(�S ا�S2E	دا�SA�)�9 QS�أى (ؤ4ر *;Q أن �;ك ا��Sول S9د �.رS3ت �ى اS3()-ل 

 ��
( Q�  .وDودھ
 ��cول ��)د�د 21
>ر ا3E()-ل 

  )١٧(اإليضاح رقم 
  املوقف الضريبي 

 :  ضريبة أرباح شركات األموال-أ


�ون ر9م  -٥�;� 
�QS ا�(وا*�Sد ا��
�و���S ٢٠٠٥ ���2 ٩١ً�م  )2
ب ا�3ر�	� ط	� �S)ظ��) �&�	 Q	�م و��وم ا�4ر�L 	��د�م ا9Fرار ا�3ر

Q�( 9راراتFن وا9? �;ك ا) ��	�
 ا�3رA�

ر�N1  و��وم ا�4ر�L 	2داد ا��زا(� .  


م  -٦* Q�(ط و
  .و�م ا�ر	ط وا�2داد ٢٠١٢.�م �)ص ا��2وات (ن 	دا�� ا��4

٧-  Q� ���

ر�U إ*داد ا��وا>م ا�(� ��
ري �)ص ا��2وات (ن ٣٠/٦/٢٠١٦D م٢٠١٤م و٢٠١٣م  

 :  ضريبة كسب العمل-ب 

�Q ا�(وا*�د ا��
�و��� و2داد ا�(�2)ق و	�&�  - ��	�
ر�N1 ��وم ا�4ر�L 	��د�م ا��(
ذج ا�3ر� Q�( �)ظ��) . 

 ��2 Q�( ل).�2ب اL �	�
 ٢٠١١ـ �م �)ص 3رA��  .م و�م 2دادھ
 و�2و

٨- Q� ���

ر�U إ*داد ا��وا>م ا�(� ��
ري �)ص ا��2وات (ن *
م ٣٠/٦/٢٠١٦D م٢٠١٤م و٢٠١٣م و٢٠١٢م  

   ضريبة املبيعات -د

�Q ا�(وا*�د ا��
�و��� و2داد - ��	� ا�(�2)ق (ن وا9? ا9Fرارات  و	�&� (��ظ(�  ��وم ا�4ر�L 	��د�م ا9Fرارات ا�3ر

N1�
ر� Q�(. 

 ��
A� Q�( �Lص ا�4ر(�
ت *ن ٢٠٠٧ـ �م .�
ري �)ص 3ر�	� ا�(	Dت *ن ا�&)ص وD�� Q��ت ا
م و�م 2داد ا�&رو9

  .م ٢٠١٣م إ�Q ٢٠٠٨أ*وام (ن 

� ا�(وا*�د ا��
�و���٢٠١٥م و٢٠١٤	
��2	� �c*وام  -� ��  م ��م ��د�م ا9Fرارات ا�A4ر
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   : اخلصم حتت حساب الضريبة-ج 

�Q ا�(وا*�د ا��
�و��� و2داد ا�(�2)ق و	�&� (��ظ(� - ��	�  . ��وم ا�4ر�L 	��د�م ا��(
ذج ا�3ر

  )١٨(اإليضاح رقم 
  السنة املقارنة

� أر9
م ا���2 ا�(�
ر��  -�

>(� ا�(رLز ا�(�� ��  .م ٣١/١٢/٢٠١٥

��أر9
م ا���2 ا�(�
ر��  -�
9� ا��وا>م ا�(
	�  ��  .م ٣٠/٩/٢٠١٥ 

- U�
رS�	 �Sر�
�NS ا�(��
�Sر �	و�Sب و*Sرض ا��Sوا>م ا�(�M� ٣٠/٩/٢٠١٥م و ٣١/١٢/٢٠١٥ �م �	S2
�ر ا�()�
S.) ت
S	;ط�) ?S) بS2
��� 
S)	 م

  . ا�(�ر�� ا�(ط	�� 

  )١٩(اإليضاح رقم
  اإللتزامات املكون بشانها املخصصات 

�	 /9J  8ص /� :LF. ونH ت ا� �1 <# ا�	ل ا��2زا W �� 8>� 	:-   


م و�Sم S* دةS)� ?�4
رS)�ك اS;� ��
�S� ن

 و��)(ل ا�4ر�L ط	�
 �;.�ود 3(A�) ء
A��Fت �م اEو

�� وا�ذي �(�ل *�ود (��4
ر�? �)ت ا��)ً

 �	2�	 N�� .(ن �;ك ا�.�ود% L�٥و

3
ح - ٢�F

 ھو وارد 	)L ت  وذ�ك
.�  ).د/١٩( ا�3را>ب *;Q ا�(	

  )٢٠(اإليضاح رقم 
  عالقةطراف ذات الاأل

 �L4ر�
�� ذات *-�9 	Dر
  . E �وDد أطراف 1

  )٢١(إليضاح رقم ا
  األحداث اجلوهرية التالية
 ���� ا�دور�

 ا��وا>م ا�(A�* ونL)�ا ���

ر�U ا�&�رة ا�(�� ���
� ��   .E �وDد أDداث Dوھر

  )٢٢(اإليضاح رقم 
  تاريخ التأشري بالسجل التجارى بزيادة راس مال املصدر للشركة


دة رأس �م �
ل ا�(�در �;4ر�L 	(	;_ ا�ز)٧٣٨٠٨٤٥N��D  ) ون�
�ون ��ط 2	.� (;S)�و �S<

 و�-�(S&�ونً اS.	�2 وأرS)1و �S<
)�
�NS و�(�D 


دة ھو ) (�ري�
ري 	�;ك ا�زD��ل اD2�
4�ر 	T��ا U�  م١٢/٧/٢٠١٥و�
ر
 
 


