
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   القوائم املالية

  وتقرير مراقب احلسابات

  م٣١/١٢/٢٠١٦ يف

  ير لالستثمار العقارلشركــة العبو



  

  

  

  

  

  

��اد ���س ا����د -إ��اھ�� أ� ا�
	� . ��رع د٥ :ا���ھ�ة ���- ا�  
!��   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   

 تقرير مراقب احلسابات


	/�א���د���	���א�����	���������א���و��� �

  املقدمة 
�وا	������ ) �ر�� ���ھ�� ��ر�� (ا	���ريرا���� ا	�وا�م ا	��	�� 	�ر�� ا	��ور 	������ر � ����� 

� ا	��	�ا	�ر�ز �� و�ذا �وا�م ا	د(ل وا	�'�ر م٢٠١٦ د����ر ٣١ � ا	����� وا	�د���ت ا	��د�� .ن ا	���  ,�وق

�ا	��	�� ا	�����0 �  .و��(ص 	������ت ا	�,����� ا	���0 و�6رھ� �ن ا�4�5,�ت،  ذ	ك ا	��ر�1

  مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية
��5دارة ���و	� .ن إ.داد و.رض ا	�وا�م ا	��	�� .ر�4 .�د> ، ھذه ا	�وا�م ���و	�� إدارة ا	�ر��ً ً

و���4ن ���و	�� ا5دارة ، ً و��� 	�����ر ا	�,���� ا	��ر�� و�@ 4وء ا	�وا��ن ا	��ر�� ا	��ر��ًووا4,�

ً����م و���Cذ وا	,�Cظ .�@ ر���� دا(��� ذات ��� �A.داد و.رض �وا�م ��	�� .ر�4 .�د> ووا4,� (�	��  ًً

D(ط	'ش أو ا	ت ھ��� و�ؤ�رة �واء ����� .ن ا�C�4ن ھذه، �ن أ�� �,ر��� ��� ��	و���	ت ا(���ر ا�����	ا 

  .ا	�,����� ا	����� و�ط����0 و.�ل ا	��د�رات ا	�,����� ا	����� 	�ظروف

  مسئولية مراقب احلسابات
���,�ر ���و	����� ا	�را���و�د ��ت ، �0 .�@ ھذه ا	�وا�م ا	��	�� و�@ 4وء �را���ا	رأي إ�داء  

�ًو��� 	�����ر ا	�را��� ا	��ر�� و � �(ط�ط وأداء ا	�را��� �د �مو ، �ن ا	��ر�� ا	��ر�� 4وء ا	�وا�

  . أ(ط�ء ھ��� و�ؤ�رة 6ش أو	�,�ول .�@ ��Dد ����ب �Dن ا	�وا�م ا	��	�� (�	�� �ن أ��

�و���4ن أ.��ل ا	�را��� أداء إ�راءات 	�,�ول .�@ أد	� �را��� ��Dن ا	��م وا5���,�ت � 

��را�ب و���ل ذ	ك ����م �(�طر ا	�(�����رھ� .�@ ا	,�م  �م ا(ا	��و����د ا�5راءات ، ا	�وا�م ا	��	��	 

�ا	�,ر�ف ا	�0م وا	�ؤ�ر �D(ط	'ش أو ا	ن ا. K���	واء ا� ��	��	وا�م ا�	ا  . L4� (�طر�	دى ����م ھذه ا	و

�ا	�را�ب �N4وا	دل وا��	رض ا�	وا ��	��	وا�م ا�	داد ا.A� ةD���	م ا���� ��  ا.���ره ا	ر���� ا	دا(��� ذات ا	�

 ���	�0 وذ	ك 	����م إ�راءات �را��� ������ 	�ظروف و	�ن 	�س �'رض إ�داء رأى .�@ ��Cءة ا	ر���� ا	دا(

��ً و���ل .���� ا	�را��� أ��4 ����م �دى ����� ا	�����ت ا	�,����� وا	��د�رات ا	�,����� ا	���0 ا	���Dة ، 

�  .ا	�وا�م ا	��	�� �د�ت �P ا	ذي أ.دت ���ر�� ا5دارة و�ذا ���� ا	�رض ا	�

�0 ����� و������ و��د أ���� ������ 5�داء رأ��� ا	��وإ��� �رى أن أد	� ا	�را��� ��ً ���� ��	,�ول . ً

�@ ا	�وا�م ا	��	��..  



  

  

  

  

  

  

��اد ���س ا����د -إ��اھ�� أ� ا�
	� . ��رع د٥ :ا���ھ�ة ���- ا�  
!��   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   

  الرأي
.ن ، و�ن رأ��� أن ا	�وا�م ا	��	�� ا	���ر إ	��0 أ.�ه ���ر ��دا	� وو4وح، و�@ ���L �وا���0 ا	���0

� ا	���ري� ا	��ور 	������ر  	�ر�ا	��	�ا	�ر�ز � و�د�����0 ا	��د�� ا	��	�و.ن أدا��0 ،  م٢٠١٦  د����ر٣١ 

�.ن ا	��� ا	��	�� ا	�����0 � Nوا��ً ذ	ك ا	��ر�1 وذ	ك ط��� 	�����ر ا	�,���� ا	��ر�� و�@ 4وء ا	�وا��ن وا	

  .ا	��ر�� ذات ا	����

  تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

� �0�� P���و�وب إ� @���ك ا	�ر�� ,����ت ��	�� ���ظ�� ���4ن �ل �� �ص ا	���ون و�ظ�م ا	�ر�� .

و�د �م �رد ا	�(زون ���ر�� إدارة ا	�ر�� ،   ا	�وا�م ا	��	�� ��L� ��C �� ھو وارد ���ك ا	,����ت��و�د و�د

  .ًط��� 	�Rول ا	�ر.��

 	��� ١٥٩ًا	��د و��� 	��ط���ت ا	���ون ر�م ا	�����ت ا	��	�� ا	واردة ���ر�ر ���س ا5دارة 

�و>�,�P ا	���Cذ�� ��L� ��C �� ھو وارد �د���ر ا	�ر�� وذ	ك ١٩٨١� ���ت ��0 ��ل ��ك ا	�����ت ا	�� ا	,دود 

  .��	د���ر

  

   
                                                                              

  مراقب احلسابات  ٠٠٠٠٠٠.........٠٠٠٠٠  تاريخ التقرير
 حسني حسني شحاتة/دكتور حماسب    م٢٠١٧ مارس ٢٠: القاهرة يف 



 
 
  

٤ 
 

  شركة العبور لالستثمار العقاري
  )م . م . ش ( 

   جنيه٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس املال املرخص 
  جنيه٢٩٣٨٠٨٤٥رأس املـال املصدر واملدفوع 

 قائمة املركز املايل جنيه

   لشركة العبــور لالستثمار العقاري
  م٣١/١٢/٢٠١٦يف 

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

   א��ول  

�	�دאو��א��ول  ����א� �    
 ١٢٤٠٢٩٤   � ٢٤٧١٢٥ )٤( ا>;ل ا�#��

 
��لإ�����   ١٢٤٠٢٩٤�     ا��� ! �او��ا

��א�	�دאو��א��ول   �  


�وقر;�ة  ��ى ا��
ك وأ ١٥٧٠٩١٩٧ � ١٩٣٢٨١٤٠ )٥( ا�
��!  C' ا�
 ٢٥٧٠٥٥٩٠  D�E
� ٦٢٤٤٠٣٧ )٦(  أ��4ل FGH ا�
 ١٣٨٣٦١٧٧  J���ء وأوراق اL4��٩٦٣٩٥٤٤ )٧(  ا  
 ٩٤٩٧٥٦٤ )٨(  ا�NO4ون  ٨٦٩٢٢٦٢ 

ن  ٣٥٨٩١٧٧ !��  )٣٤٨٢٧٧٤ )٩ 
  ٥٥١٢٩٢٦    ا9�#�4رات ���ر!   ١٢٤٤٩٥٢ 
�  ��8ا  ٦٤٤١٠٠٠ ���      ء أراQ'د��Cت 
 ٤٤٨٢٩٥  ���RSت �4Qن ١٣٥٤٣٤٥ 

 ٧٦٥٧٢٧٠٠ 
��لإ�����  � ٥٤١٥٣٢٨٠    ا�� �او��ا

  ٥٤٤٠٠٤٠٥   األصولإمجايل    ٧٧٨١٢٩٩٤

��وق�א�	����  � �  
ع ٢٩٣٨٠٨٤٥ C�4�ر وا�� ٢٩٣٨٠٨٤٥  رأس ا��4ل ا�4
 ١٦٤١٦٦٦ '���T 'ط��� ١٦٤١٦٦٦  ا5
 ٧٧٧١٥٨    ' ��ما5���ط  ٧٧٧١٥٨ 
 )٣٥٢٣٥١٤(  &5�� �V�6S  ١١٥٢٣٨ 
��ة/ أر��ح  ١٦٩٩٤٣٣ E�ا �V�6S  )٣٦٣٨٧٥٢( 

 ٢٩٩٧٥٥٨٨ 
 

� ٢٨٢٧٦١٥٥   !&��ع $��ق ا���"

�א!��زא	���א�	�دאو��   �   
 ٢٠٣١٩٠٩٩ X&YZ�  ١٠٠٠١٧٤٠   ا!�دات 

ن ١٣٨٠٨٢١٨  V١٢٣٤٤٤١١ )١٠(  دا 
���و�ا ا���ط3 وأورا ٦٣٦٢٣٢٢  [C��٢١١٦٢٠٤ )١١(  ق ا  
  ٦٥٣٤٥٦٥  ���� ٨٣٨٢٧٨   �L4ء د��Cت 
��ت ٨١٣٢٠٢ �O�  )٨٢٣٦١٧ )١٢ 

 
٤٧٨٣٧٤٠٦ 

 
  ٢٦١٢٤٢٥٠   إ����� ا(� )ا!�ت ا�� �او��

 ٥٤٤٠٠٤٠٥   جممع حقوق امللكية و االلتزامات املتداولة  ٧٧٨١٢٩٩٤

��ت ا�ر��� ����ر �زءا  � ���زأ ن ھذه ا��و-����  .ُا"م ا����� و��رأ � � ً ا

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب

 لواحداعبد حممد  علي يســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس

  



 
 
  

٥ 
 

  شركة العبور لالستثمار العقاري
  )م . م . ش ( 

   جنيه٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس املال املرخص 
  جنيه٢٩٣٨٠٨٤٥رأس املـال املصدر واملدفوع 

  )األرباح واخلسائر (ائمة الدخـلق جنيه
   لشركة العبور لالستثمار العقاري

  م٣١/١٢/٢٠١٦إىل م ١/١/٢٠١٦عن الفرتة من
 م٣١/١٢/٢٠١٥ اإليضاح رقم البيـــــــان مبلغ جزئي مبلغ كلي

   األعمالإيرادات   

 ١٨٢٨٨١١٦  إ!�اد ا���4و\ت ١١٦٧٤٥٤٦ 
 ١١٦٠٠٥٥٧   إ!�اد ا\9�#�4ر ا����ري ٣٩٧٢٣٠٠ 

 ٣٢٠٣٣٣ '9�
 ٢٢٣٤٨٦    إ!�ادات إ��اف ھ
 ١٥٩٦٧١٧٩ 
 ٣٠١١٢١٥٩  ا���
لإ��
	� إ�رادات  

   األعمالتكاليف   

 ٢٥٣٧٢٢٩٢  �&���ف ا���و�ت ١٠٤٧٨٢٦٦ 
 ٦٠٩٠٦٨٨  �&���ف ا�(�)�ر ا����ري ١١٧٩١٦٦ 
 ١٤٩٠٦٨   �&���ف إ-راف ھ,د(*  ٢٣٧٦٢٣ 
  ١٩٧١٩٨  إھ3ك أ1ول ا��-�0ل ١٤٩٤٦٩ 

 )١٢٠٤٤٥٢٤( 

ت �

	�ف ا	�ط�� �	
 ٣١٨٠٩٢٤٦  إ��

 )١٦٩٧٠٨٧(  جممل الربح  ٣٩٢٢٦٥٥

     :�01ف    
 ٢٨١٠٠  ���5"د ودا"4 و�(���ت �,& ٦٥٤٦٣  
 ٢٠٣٨٥٧  أ7رىإ�رادات  ٢٢٩٨٣٣ 

 ٢٩٥٢٩٦      
   :�31ح  
 )١٩٥٣١٠٠( )٣( ا�1رو��ت ا��و�� وا�دار�� ٢٤٥٨٢١٤ 
 )٢٠٣٢٢٠(  �وا"د د�,� ٢٥١١ 
وح �;  ٤١٧٩٥ ) ٠٠    17م 
 )١٧٣٠٢(    إھ3ك ا=1ول ا�)���� ا�دار�� ١٥٩٩٨ 

 
)٢٥١٨٥١٨(       

 )٣٦٣٨٧٥٢(   في ربح الفترة قبل الضرائبصا   ١٦٩٩٤٣٣
    -:�31ح    
�را"ب ا�د7ل    )٣٨٢٣٧٢(    

 )٣٦٣٨٧٥٢(   صايف ربح الفرتة بعد الضرائب   ١٣١٧٠٦١

  )٠.٦٢( )١٥(  نصيب السهم من األرباح    ٠.٢٢

 - �_����� NYءا  \ !�	Nأ �3 ھDه ا��ا�V ا��4��  و��Hأ �H  �C�4��5ت ا�a!bا ُ ً.  

  

  
 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب

 لواحداعبد حممد   علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس

  



 
 
  

٦ 
 

  شركة العبور لالستثمار العقاري
  )م . م . ش ( 

   جنيه٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس املال املرخص 
  جنيه٢٩٣٨٠٨٤٥رأس املـال املصدر واملدفوع 

 لدخـلقائمة ا جنيه
   لشركة العبور لالستثمار العقاري

  م٣١/١٢/٢٠١٦م إىل ١/١٠/٢٠١٦عن الفرتة من
 ا���� ا����ر�� ر�م ا����ح ا���ـــــــ�ن ���� 
ز�� ���� ���

   إ�رادات ا��ط���ت  
 ٣٤٧٨١٩٠  إ�راد ا���و�ت ٤٥٨٥١٨٦ 

 ٣٥٥٤١٣٤  إ�راد ا�(�)�ر ا����ري ١٤٨٤٧١٤ 
 ٢٢٣٤٨٦  راف ھ,د(*إ�رادات إ- ٥١٨١٥ 

 
٦١٢١٧١٥ 

 
 ٧٢٥٥٨١٠  إ
���� إ�رادات ا��ط���ت

   )����ف ا��ط���ت  
 ٥١٤٧٨٨٤  �&���ف ا���و�ت ٤٢٢٤١١٥ 
 ٥٧١٥٣٠  �&���ف ا�(�)�ر ا����ري ١٥٤١٤٥ 
 ١٤٩٠٦٨  �&���ف إ-راف ھ,د(* ٨٥٩٧٨ 
 ٤٩٠٩٣  �0لإھ3ك أ1ول ا��- ١٣٣١٦ 

 )٤٤٧٧٥٥٤( 
 

 )٦٩١٧٥٧٥(  إ
���� )����ف ا��ط���ت

٣٣٨٢٣٥  �
�ل �0�رة  ا�).-�ل  ١٦٤٤١٦١ 
   :���ف  
 ٧٨١٨  �5"د ودا"4 و�(���ت �,&�� ٢٧٢٣٧ 
 ٤٩٤٧٤  إ�رادات ا7رى ٧١٩٧٥ 

 ٩٩٢١٢     
   :�طرح  
 ٥٤١٥٥٠ )٣( ت ا��و�� وا�دار��ا�1رو�� ٥٩٧٥٩٧ 
 ٤٣١٩  ا�ھ3ك ا�داري ٢٨٧٢ 
 ٢٢١٣٢  �وا"د �,&�� د�,� ٠٠ 

 )٦٠٠٤٦٩( 
    

 )١٧٢٤٧٤(  صـايف ربح الفرتة  ١١٤٢٩٠٤

 - � ���ت ا�ر��� ����ر �زءا  � ���زأ ن ھذه ا��وا"م ا����� و��رأ ����ُ ا ً.  

  

  
  
  
  

 رئيس جملس اإلدارة  لس اإلدارة املنتدبعضو جم

 لواحداعبد حممد   علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس



 
 
  

٧ 
 

  شركة العبور لالستثمار العقاري
  )م . م . ش ( 

   جنيه٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس املال املرخص 
  جنيه٢٩٣٨٠٨٤٥رأس املـال املصدر واملدفوع 

   جنيه

  مل الشاائمة الدخـلق
   لشركة العبور لالستثمار العقاري

  م٣١/١٢/٢٠١٦م إىل ١/١/٢٠١٦عن الفرتة من
 م٣١/١٢/٢٠١٥ رقم اإليضاح البيـــــــان مبلغ كلي مبلغ كلي

 )٣٦٣٨٧٥٢(  7��6 أر��ح ا�4)رة  ١٣١٧٠٦١

    :يضاف  

   الدخل الشامل اآلخر  

    �روق ا����Iت ا�,���� 5ن �ر�� ا��3ت ا=�,���  

    4��I� ����      ا=1ول ا����� ا�

   �0ط�� ا��د�ق ا�,�دي  

��-�ت/ا=ر��ح  I� ددة�   ا�7(�"ر ا�&�وار�� ن ,ظم ا�زا�� ا�

   ,�1ب ا�,-Pة ن ا�د7ل ا�-�ل ا7Oر �* ا�-ر&�ت ا�-����  

�ر��� ا�د7ل ا�����I ��,�1ر ا�د7ل ا�-�ل ا=7رى     
 ٠٠ 
 

    �ل ا��ر �
���وع ا	د�ل ا	

 )٣٦٣٨٧٥٢(   إمجايل الدخل الشامل  ١٣١٧٠٦١

 - � ���ت ا�ر��� ����ر �زءا  � ���زأ ن ھذه ا��وا"م ا����� و��رأ ����ُ ا ً.  

  

 دارةرئيس جملس اإل  عضو جملس اإلدارة املنتدب  

 لواحداعبد حممد   علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس

  



 
 
  

٨ 
 

  شركة العبور لالستثمار العقاري
  )م . م . ش ( 

   جنيه٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس املال املرخص 
  جنيه٢٩٣٨٠٨٤٥رأس املـال املصدر واملدفوع 

  الشامل ائمة الدخـلق جنيه
   لشركة العبور لالستثمار العقاري

  م٣١/١٢/٢٠١٦م إىل ١/١٠/٢٠١٦عن الفرتة من
 م٣١/١٢/٢٠١٥ رقم اإليضاح بيـــــــانال مبلغ كلي مبلغ كلي

 )١٧٢٤٧٤(  ��1* أر��ح ا��Qرة  ١١٤٢٩٠٤

    :يضاف  

   الدخل الشامل اآلخر  

    �روق ا����Iت ا�,���� 5ن �ر�� ا��3ت ا=�,���  

�� �4��Iا=1ول    ��       ا����� ا�

   �0ط�� ا��د�ق ا�,�دي  

��-�تا�7(�"ر ا�&�وار�� ن ,ظ/ا=ر��ح  I� ددة�   م ا�زا�� ا�

   ,�1ب ا�,-Pة ن ا�د7ل ا�-�ل ا7Oر �* ا�-ر&�ت ا�-����  

�ر��� ا�د7ل ا�����I ��,�1ر ا�د7ل ا�-�ل ا=7رى     
 ٠٠ 
 


�ل ا��ر ���وع ا	د�ل ا	�    

 )١٧٢٤٧٤(   إمجايل الدخل الشامل  ١١٤٢٩٠٤

��ت ا�ر��� ����ر �زءا  �- ����  .ُ ���زأ ن ھذه ا��وا"م ا����� و��رأ � � ً ا

  

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب  

 لواحداعبد حممد   علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس

  



 
 
  

٩ 
 

  شركة العبور لالستثمار العقاري
  )م . م . ش ( 

   جنيه٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس املال املرخص 
  جنيه٢٩٣٨٠٨٤٥رأس املـال املصدر واملدفوع 

 ائمة التدفقات النقديةق جنيه

  لشركة العبور لالستثمار العقاري

  م٣١/١٢/٢٠١٦م إىل ١/١/٢٠١٦من عن الفرتة املالية 
 م٣١/١٢/٢٠١٥ اإليضاحرقم  املبلغ البيـان

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 7C�;٣٦٣٨٧٥٢(  ١٦٩٩٤٣٣ ا>ر��ح( 

��ت�O4�١٢٠٥١٥(   )١٠٤١٤( ا( 
 �e
 )٢٨١٠٠(  )٦٥٤٦٣(  ���V وداV] و���65ت �

 ���f ل ٢١٤٥٠٠  ١٦٥٤٦٧ إھLك أ;

 )٣٥٧٢٨٦٧(  ١٧٨٩٠٢٣  العامل  رأس املاليفأرباح التشغيل قبل التغريات 


D�Eأ��4ل C' ا�N!�دة � ١٢٣٥٤٢٩ )٥( )١٩٤٦١٥٥٣(  FGH ا�

 ٣٣٨٩٦٥١ )٦( ٨٠٥٣٠٢  ا�
�C g' ا�NO4ون

 ٢٧٩٨٨٦٢ )٧( )٤١٤٥٦٩٩(  ا���Jوأوراق C'  ا��L4ء ا�N!�دة

'Q�8اء أرا�  ����  ٥٤٨٤١٢٥    )٢١٧٣٠٢٦(  ا�N!�دة C' ا\9�#�4رات ا����ر!  ود��Cت 

 )٥٦٨٨١٠( )٨( )٩٠٦٠٥١(  ا��4!
�C 3'  ا�N!�دة 

 ٢٩٩٣١٨  )١٥٧٣٣٨(  ���RS  'Cت ا��4aنا�N!�دة 

�YZ& ا�N!�دة C' إ!�ادات   ٠٠    ٢٠٣١٩٠٩٩ 

g�

�C 3' ا�Vا��٥٤٥٧٦١٦( )١٠( )٨٥٣٧٩٣٣( ا( 

� ا�N!�دة��� )١٠٠٨٠٦٢( )١١( ٥٦٩٦٢٨٧  L4� 'Cء  د��Cت 

 ٢٥٥٠٢٦ )١٢( ٤٢٤٦١١٩  ا��C]وأوراق C' ا�4ردون ا�N!�دة

 �C�������ت  hVا�Q وق�C  ٩٣٣٩٦(    ٠٠( 

 ٢٧٦١٦٦٠  )٢٥٢٥٧٧٠( غيل أنشطة التشيف النقدية املستخدمة  التدفقاتصافى

       أنشطة االستثماريفالنقدية املستخدمة التدفقات 

 �e
 ٢٨١٠٠  ٦٥٤٦٣ ���V وداV] و���65ت �

��ت ��8اء C��� أ;ل��f   )٨٢٩٥(  )١١٥٨٦٣٦( 

 ١٩٨٠٥  )١٠٩٣١٧٣(  أنشطة االستثماريف النقدية املستخدمة  التدفقاتصافى

      التمويلأنشطة  يفالنقدية املستخدمة التدفقات 

��ب� ٧٥٦٥٣٦٦   ٠٠  ز!�دة رأس ا��4ل �3 ط�!j ا\)

 ٧٥٦٥٣٦٦  ٠٠ التمويل أنشطة يفالنقدية املستخدمة صايف التدفقات 

��ةC' ا�
��!  و�� 7C�;'C ا�N!�دة  E�ل اLS �_4e5  )١٠٣٤٦٨٣١   )٣٦١٨٩٤٣ 

 ����ةC �_4e5 'C'ا�
��!  وE�٨٩٨١٣٠٩  ١٩٣٢٨١٤٠  ��ا!  ا 

 ١٩٣٢٨١٤٠  ١٥٧٠٩١٩٧  نهاية الفرتةيف حكمها يفقدية و ما الن

- �����ُ�ت ا�ر��� ����ر �زءا  � ���زأ ن ھذه ا��وا"م ا����� و��رأ � � ا ً.  
 

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب

 لواحداعبد حممد   علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس



 
 
  

١٠ 
 

  >��� ا�7;�ر �:9 ��8ر ا���7ري
  )م . م . ش ( 

 BC٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس ا���ل ا���HI�   
�29380845H���ع رأس ا��ـ�ل ا��J�ر وا�I�  

  تغري يف حقوق امللكيةقائمة ال
  لشركة العبور لالستثمار العقاري

 م٣١/١٢/٢٠١٦م إىل ١/١/٢٠١٦عن الفرتة من 

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

 ٢٤٤٤٢٩٣٨ ٢٤٠٣٧٩ ٠٠ ٥٩٢٦٣٧ ١٦٠٩٩٢٢ ٢٢٠٠٠٠٠٠ م١/١/٢٠١٥ا�ر�1د �* 

 )٩٣٣٩٧( )٩٣٣٩٧( ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠  �روق �ر��� ����ت د�و�5

  -  )٣١٧٤٤( ٠٠ ٠٠  ٣١٧٤٤ ٠٠  �د�5م ا�����ط* ا���,و,*

*  ١٨٤٥٢١ ٠٠ ٠٠  ١٨٤٥٢١ ٠٠ ٠٠  �د�5م ا�����ط* ا�,ظ�

٧٣٨٠٨٤٥ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠  ٧٣٨٠٨٤٥  ��لز��دة رأس ا  

 )٣٦٣٨٧٥٢( ٠٠ )٣٦٣٨٧٥٢( ٠٠ ٠٠ ٠٠ ��1* 7(�رة ا��Qرة

                 )       (                         م    /  /  الرصید فى

 ٢٨٢٧٦١٥٥ )٣٥٢٣٥١٤( ٠٠ ٧٧٧١٥٨ ١٦٤١٦٦٦ ٢٩٣٨٠٨٤٥ م    / / الرصید في 

 ١٦٩٩٤٣٣ ٠٠ ١٦٩٩٤٣٣ ٠٠ ٠٠ ٠٠  صافي ربح الفترة

          )       (                                 م    /  /  الرصید فى
  

ُ�ت ا��ر��6 );)�ر 
زءا  @ �)
زأ �ن ھذه ا��وا�م ا������ و)�رأ �;:� ا����9 - ً. 
  

    
  

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب    

 لواحداعبد حممد   علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس

  



  

١١ 
  

  ات املتممة للقوائم املالية اإليضاح
  م٣١/١٢/٢٠١٦ يف

  )١( رقم اإليضاح

  نبذة عن الشركة 

9�#�4ر ��)  ا���ر) ١ -١(L� ري����ن ا��l��م ا�le5< �l�Cو F6l9mH  !��l���6lھ4    (�� ً١٥٩  
6l� ھ� ١٩٨١�l�T �lHم و'lC إدارة 

 �Tر FGH ھ�ة���ا  
  . م وأ9_� ا��8)  ����ة ��ر;  ا>وراق ا��4��  �١١/١٢/١٩٩٤��ر!o ) ٢٨٦٤١٦(ا�6	n ا��	�ري ��4!

�� ��Hأ ��H 3ر!o ا���� ��٢٥��ة ا��8)  ) ٢-١(�� ً �l_&G��'�6	n ا��	�ري وا�N(�4 ا��6�V' �&�8)  و��l��ا 'lC زl	!ھ�ة و�l��ا  l
!�� 

ز!] H DC�
�)�Lت أو H أو hH�e����] أو ��� أو 'C�4	q& اbدارة أن !
�C p8و�� أو � 'C  رج�O�ا   

��'�א�وאد������د�)�٣−١(���ض�	ن�א����−:�א� �

-    &��e��	�C'ا����م ��4�mل ا���4و\ت ا�4  ��4��   ا����  ���6G_� أو ��6Gب ا���s وا���4�'ل ��8و��ت  ا�e9bن وا�

�3 أ��4ل ا��4اjC وا��
�  ا>�9�9  - t�م ذN&�6! ��  . ��اء ا>راQ' و4�6�H_� و���_� و

 - ��s��6ب اG� ��6_� أوG�  �5��6�وا  �_�C��
���  وا���  ا��84و��ت ا��Tإ .  


�  و��] و-e6��84و��ت ا�ا  ��Tإ  ��s��6ب اG� ��6_� أوG� ھ���YmH أو �_H�5ا.  

-  ��ر!�ات ا��4�)�Lت ا��	�ر!  وا���3l . أ�R8  ا\9���اد وا� XlYي وml� ك��8lH أو  G&�l�ن �_� eH &�8)  أن�ز 	! �4(

ه �] ا��8)�ت وا>�Cاد و��vھ� Y�� أو ��H �lT 'lClQ�v jl��GH  �_'lCو�_�l ا��NH ً'lاول أ��4�m�  _��� \�4�_� أو وا��'ا�l� 

'llC w��ll
H أن �ll_� زll	! �ll4( رج�llO�ا 'llC Xll�GV\ن و��ll��م ا�lle5< �llط�� tll�وذ �ll_� �ll_�G&H أو �_!��8llH أو �(Dll�ا  E��6ll�ت ا�llx�_�ا ً

  !D�E
�  .ا�

  

  

  



  

١٢ 
  

  )٢( رقم اإليضاح

  السیاسات المحاسبیة المتبعة

  :أسس إعداد القوائم املالية ) ١-٢(
زاري ر�lT ً��ت ا��ا�V ا��4��l  ط�� �l��l�4!��أl�ار ا����l� درة��l�ا  !��l4�ا  �l9�G4�١٠ ا  
6l� دئ ،  م٢٠١٥�l�4�وا

ء ا��ا��3 وا�&اV} وا���&��4ت ا�G4&�  ا��6ر!  ،ا���9�G4  ا�4���رف �&�_� Q 7Cو .  

  :القياس) ٢-٢(
Eو�  �O!ر��ًأ��ت ھDه ا��ا�V ا��4��  ط��� ���4!�� ا��9�G4  ا�4��!  و��C ���4أ ا��E&e  ا�   .�ض ا9��4ار!  ا��8)   ً

  :التقديرات واالفرتاضات احملاسبية ) ٣-٢(
 ��llT 7ll&� �fZllH ت�llQا��Cات وا�!�ll�H nll4�� دارةbا Fll��Tو  !��ll4�ا  �ll9�G4�ا ��!�ll�4� �ll�Cو  ll���4�ا �Vاll��ت ا�llًأ�

l�&�E�ا wV�l�
�&l{ ا�OH �lTا وDlھ ،  l���4�ة ا�l�E�ل اLlS ت�Cو��l4�ادات وا�!bت وا��  �tl&H 3l ا����l!�ات و�lH  ا>;ل وا\��Nا

  �lH 'l���lة ا�E�ا 'lC  ��l9�G4�ات ا�!�l��6��4ة وإ��fت ا~�fر ا�4��n!��H 7&�  �H ا��رة ���ا�Qت �C\ات وا�!���دراt&H  9 ا�

 jll��RH 'llC ص�llS ne8ll� ات�!�ll����ا�llQت وا�C\ا nll#4�Hو ،n!�ll���Dll� �fmll�t ا�H 'll�6���&�  ا�ll4�ات ا�ll�E�وا n!�ll���ll_�C ھDllا ا�

9��6ll�34 اllQ �ll_
��ح �llCbا �llH 'll�ا�V ا��4��ll  وا����ll�  llY�4ر�ا ���ll�4�م وا�ll_�ا ��fmll��ت ا�4�ll44  ا�5�all!bت ا���ll9�G4  ذات ا�

  ����  .ا�

  :عملة العرض والتعامل ) ٤-٢(
   ��
Y<4&  ا��ت ��L���� �YH \ ي و����ح �3 ���65ت ا��8)  ���	
�X ا�4Cbا �H.  

  :االحتياطي القانوني) ٥-٢(
�H  �6l
� '���l��ط' ا���!3 ا\5eH ن % ٥��l�&� �l�Cح و�l3 ا>ر�l�ع ا\5���lط' ،ًl4	� �l&� ع إذا�lR�T\ا اDlھ }l�!و 

�3 أ�3 رأس ��ل ا��8)  ا�4��ر و��زال ر;�� ا\5���ط' % �Tً٥٠را !ازى  nTر % ٥٠���3 رأس ��ل ا��8)  ا�4  

  :حتقق اإليراد) ٦-٢(
�j�G ا�ا�T  ا�4
x8  ��!�اد ا�H  �l9�9<ا [C�l
!nl ا��lO4ط� وا�4GH �l
��l  وا�L�lEت ��O�وا  �
e6l�ات ا�l5�lOص ا�

 ��H�lH 'l�6��4 ����رlY  ا�l4�داري اbا nS�l���E ا�jlG�  (�8 ا�GH \���4  وأ��5ات ا&� '&�E�6&�� ا���� j�G�H '�84��ي وا�&�

 ��5 'C t�D(و  �e&4��� رة ��دة��_�l د��T  و)D�t إ��e��l  إ��e��  ��Tس t&H  4�T اb!�ادات �&4GH 'l� l4�T �l!�GH  ا���le��{ ا�

�4G&_� ا�4
�8ة أ�6���L و9�ً  &���4��� j&��! �4�C.  

  

  

  



  

١٣ 
  

  

 

  :قائمة التدفقات النقدية وما يف حكمها ) ٧-٢(
��Hً،4al  إ��اد 4V�T  ا�����Cت ا�
��!  و ��C��l�v  l�!�R& ا��l���4ة H  l!��
3 ا�
��!l  و�lC �l'  و>�lvاض إ��lاد l4V�T  ا����C�lت ا�

�34a ���65ت �Yر!  ����
ك )�4 ھ وارد �H '�
  وt&H ا�4د�  ����
t وا�!NO���  !��
  .)٩( ر�a!b��Tح4e5_� ا>ر;�ة ا�

  :األصول الثابتة وإهالكاتها) ٨-٢(
�H كLlھbا [l4	� �l_
� ���lO�  �O!ر���E&e  ا����  �ل إن  وا��V�6lO ا�
�H	3l�  l ا4lQً إ��fت ا>;ل ا�#��l;<ا  l4�T لLG

  .و�Yت 

اد ا��lOم l4�ا  lE&eH �l�Hة ذاm8

�ء ا>;ل )E&eH n48H �4  ا>;ل ا�4�T\  R�H�4�����4ة وا�ا  ��أ�49��ت ا��E
ًوn48H ا��E&e  ا�

�����ة ��>وا���4�  وأ  �&���9��Oام  !  �eH��{ أ�Sى L� �G��; n;<ا {���4G&_� ا��8)  ��H n;ً .  

��
�3 و!��د ا� n;أ ne�  !�!�O���Y' ا���4ر وا���4  ا��b�4 ا��ا 'C ل����l  ا>;  
l9 nl(  l!�_� �l
 ا�#���  و��E  دور!  �

��Tت �3 ا����!�ات ا����6  �&�  ���sH �Y  .و\ !

�H�4 و��7 أ�9س ا&� F��#��6 ا��ا  �!�R� كLھb�6ب ا���Y' ا5�bوا nS��4  اV�T 7&� X&�4GHو n;أ ne� ��4ر�ا  h6
���

'�4��] ا�&� ��C�8)  و�إدارة ا q&	�  :  ا���م ا�j��6 و�����4\ت ا����� C'ً �5دھ� 

 	�د!��א,
�+ א����ن

����' وإ��8ءات ٢% 

 %٢٠ آ\ت و���ات

n�� nV�9٢٠ ��9رات وو% 

���  وأ�fثe� %٢٠ أN_Yة 

 %٢٥ h8S و�4T و�5!�

 �TZ� '���� ٢٥% 

� ھذه او�م �ظ ر �,� ؤ-رات أو د�"�T *� 3ل����(�� ا�1ري رTم =ل ���ن و�ود 7(�"ر إ���ر ا�I� ٣١(1ًول ط���(  



  

١٤ 
  

  :املخزون ) ٩-٢(
 ����H  �H  ا�NO4ون �&7l أ�l9س ا��lE&e  أو ;7C�l ا���l4  ا�����l  أ!_�l4 أnlT و7C�l; �l!�GH  �lH ا���l4  ا�����7l&�  l أ�l9س ��l9 ا���l] -أ

�O�C [T' ظn ا���وف ا���د!  �
X ا���e��{ ا����!�!  ا�Lز�  ���4Hم وأي �eH��{ أ�Sى �4Hbم �4&�  ا���] ا�4� ��ً.  

�  ��v ا�34Q  ���4 ا�NO4ون ط��� ��q9 ا�LS  ��R4ل ا>�ام ا����6  -ب �� .ً �H  إدراج ا��5ات وا>��4ل ا�

  : حتت التنفيذ األعمال) ١٠-٢ (
�34al ا��nl(  lE&e ا�
�l�Eت Hو Dl�E
���8lو��ت ا��8l)  وإدرا�l4�m( �l_Yل FlGH ا� 3�5�� ا���e��{ ا��' �H  إ�T�E_� �&7 أي   �H

  &4e�6l� {��lH ���l

D�E إ�7 ا>;ل ���3 أX&Y و�H  إC�Q  ا��84و��ت FGH ا� g�O4�ض ا�s&� n;<ا N�_	������ة �  R�H�4�ًا

9��Oام L� ةNھ�Yو .  

  :دائنون ال) ١١-٢(

  �Hاف��م ا��8)  ��6ادھ�  C' ا�64���n ا\���9 '�64���Gت ا��O;  ����8)  و�H إH��f_� ������ ا���� .  

   : واملدينون وأوراق القبضالعمالء) ١٢-٢(
 [lT��3l ا�4 'l��g ا�4
� hl9��l�4&�� ا�lO4�ا �l_
� ���lO�  l�&�E�ا  l4����� J�l��ن وأوراق ا
!�l4�ء واLl4��ا n�	6H ����lم !

���&_� و!GH  �او��!�_� 34Q ا>;ل ا�4�H �.  


L4�  �6ء ا\9�#�4ر ا����ري �lH ��C  إ�l�fت���nl�4��ا nl�4GH  ��lOH 'l����lم ا�G	Nl وذ�tl و �l�C�l4��X �l4  ا��l5ة ا� ��lS �l�� ً


X�&� g ا���� و!!'�����  �9اد ا�4X�&� ي
�4�T 3  ا��5ة �_�!� أو ر�] 9 ً ��Cو t�ً وذ�ا ����ا n�4���8)  وا���4م ��3 ا.  

 jG�6l4�ت ا�l�fإ  �lHت و��l&O�6� 3l�  (�8l�7 اl�د إ�l! �l��] ا��L4ء �
�ء �&7  n����ا�� L4� gO! �4�Cء ا���4و\ت �H ��C  ا�

 n�4���8)  وا���4م ��3 ا�ا ���&� ��Cو t�3 وذ��m��� ا�S ���  (�8&�ً.  

   :النقدية وما يف حكمها) ١٣-٢(

 ���34a ا�
��!  وH��
8ف !4e5_� أر;�ة ا��
ك وا�le4�7 اl&� hGl9 كl

  وا�داFlGH [lV ا�hl&R و)Dlا أر;�lة ا��!NO�ا 'C  

ال ����8) ���م إدارة ا>
� L4e��� �9ادھ� �
� ا�h&R وا��' NY ��Hءا ! '�ًا� ً.  

   :ضريبة الدخل) ١٤-٢(

ll�ا  �!�llQ 34all�Hي، و��ll4�ا hVا�all�ن ا��ll�� �ll�Cو nS�ll�ا  �!�llQ �6بll5 ��ll!ً م�ll��ا  �!�llQ 3ll� nll( م�ll��ح ا�ll7 أر�ll&� nS�

 ���nl#4 ا��al!�  ا��G��lC  l' ا��al!�  إH��f_�وا��a!�  ا�YZ4&  و!Hو ،  �e&4�ق ا
د �5��  �&��
�ء �Q!�  ا��nS ا�4#�9�� nS��4  اV��� 

&�  �T�9��Oام 7ا�4��  �!�a&� [Q�O�} ا���'أ��9ر ا��4�ا N(�4�ا o!ر�H 'C  !�6ر�ا  �!�a�ا .   



  

١٥ 
  

  إدارة املخاطر املالية) ١٥-٢(
�34al ھDlه ا��lO4ط� ��lOط� Hو ،  l�
�  l������lOط�  7l�دة إ�l��_� ا��4R8l�<  l	��9�#�4ر ا����lري �L� ر���ض ��)  ا���H

  ���4ن و��Oط� ا��6V\ط� ا�O�  .ا�6ق و

�  &4�D_ه ا��O4ط� �&7 ا>داء اG4�6&��  ا�ر ا�f~ا n�&�H 7��8)  إ�ف إدارة ا�_H&�8)  و�' ��4�.  


طر ا	�وق -١��  


�����0�طر  -Eت اF�;أ�;�ر ا�:  

��ت C�ll4�7 اll&� �fZll! يDll�وا  ll��
Y<ت اLll4��ف ا�ll; ر��ll9أ 'llC �ll�s���llOط� ا��ll4�T 'llC �ll�s  ا>داة ا��4��h�6ll�  ll ا� 'llھ

ر ll����8)  اll� �llY
��ll  ، و\ !Y<ت اL4���ll� ت�llQ�#�4ر ا����llروا���4ll9L�ي  ll��
Y<ت اLll4�&� �llRS  لll;<ا [ll�4Y أن "ll�5

��  �Hاو�_� ���	
�X ا�4��ي ! ا��4��  وا\��Nا��ت. 

�7طر ا��د���ت ا�,�د�� ا�����I �(�ر ا��Q"دة  - : 

6قl�ا 'lC ة�V�E�أ��9ر ا 'C ��s����lض ا��8l)   وھ' ��Oط� ا����sات C' ا�����Cت ا�
��!  ا�64���&�  ��داة ا��4��  �h�6 ا�H \و،

8ف �3 ا��
ك��&t ا��O4ط� ���م e4�7 ا&� hG9 �Y�3 ا��
ك و\ ! nY<ا  &!د �Tوض طY7وC م٣٠/٦/٢٠١٦  .  

 :�0�طر �;ر ا�4��دة  -

ار!o ا9��T��Gت H  �T�8)  ��4ا�م ا�Hل�3 ھDlه ا��lO4ط� �lC ا��4��  �] أ��9ر ا��V�Eة ا�R�H�4  �_� وا\��Nا��ت ا>; �G&�ن  و

ل �&7 �G�7 ا&� n4�H  (�8��6  إدارة اl
��� 'C��l4�ق ا6l�ا 'lC  l5��8ط ا�4l�ا naCةأ�l;ر< �l_�أ �l4( ف8le4�7 اl&� hG6l�ا 

�VاE�ه اDھ �RS 3� �G! يD�ا ��رة دور!  ، ا>�� 'C��م ��4ا�Y  أ��9ر ا��V�Eة ���6ق ا�4�H.  


ن� -٢����
طر ا� 

  !6lH 'lC ن�l4�V\ا �l_� حl
��4ن C' ��م �Tرة ا��Ll4ء ا�44V\ا �RS n#4HNl��l] اما� �lT�����3�l و! jlG��8l&)  و �l�C��8lوط ا� ً

 �_VL4دة������l4ن �&�lG ا��5ات ا9V\ا �lRS JlEO�  �l9�
��n ا��4lQ 7&�  (�8��ت GH �4( �6اد�3 ا� �_ETH  ��5 'C �_�  ���4�ا 

  .ا>د�7 


طر ا	��و	�  -٣�� 

�lCء &�  �ال ا�Lز���ت 4Y 'C] ا>���hl&R اbدارة  ا�4��&��l�  l>دوات ا��4��l ���ر��Hط�l_Hوھ' ��Oط� ��Hض ا�4
m8ة �Hو ، 

 5����4��  ا�4V\ت اL�_6��3 ا�  �C�( ������LS 3ل  n!4H  5�Hوإ  !��
�3 ا� 'C�( ى�    .ا�DGرة ��O4ط� ا��6�  ا\5��Eظ �64

 إدارة ��
طر رأس ا	�
ل -٤

�n#4 ا�_�ف !'l9�9<3 إدارة اl�  (�8l&� رأس �_Hر�lT 7l&� ظ�lEG�ا 'lC ل�l4�ا  �l4( ، 3�4�6ھl4&� �lV�� jl�G! �l4� �4ار�l9\7 اl&�

 }���eH J�EOH 7�دي إZ! �4���C وا��EGظ �&7 أnaC ھ�ne ��أس ا��4ل �� �a!ف أ�_Hً�4ل رأس�ا .  

م إدارة ا���   (�8��EGظ �&7 �HوnaCأ J�lEOH �6ھ3�4 أوl4&�  l�C�4�ت ا�l�!ز� ھ� ne��lأس ا��l4ل �3l ط�!l4�T �l��sH jl  ا�

  . �Y!�ة ��أس ا��4ل أو �3 ط�!J�EOH j ا��!ن ا�64��G  �&7 ا��8) أ9_�ز!�دXH أو إ;�ار رأس ا��4ل أو 

  

  



  

١٦ 
  

  )٣( رقم اإليضاح

  املصروفات العمومية واإلدارية
n�&GH �H �
��  وا��4��و�Cت ا �4�bدار! ا R8�<ا h65   '��� ا�G
  :�&7 ا�

��  وإدار!  ���Rع ا\9�#�4ر ا����ري -��و�Cت �4�. 

��و -���  وإدار!    .���Rع ا���4و\ت �Cت �4

�4 !&' )8ف n�&GH ا�4��و�Cو
��  واbدار!  �Le ا�  �8ط��C3ت ا��4

   االستثمار العقاريقسم –ملصروفات العمومية واإلدارية ا
  م٣١/١٢/٢٠١٦ إىل م١/١/٢٠١٦عن الفرتة من 

 ا��VI ا���ـــــــــــــــــــــــ�ن
 ٩٢٥٠٢٦ رواhH و��\ت 

 ١٩٢٦٠٦ �راتإ!	

{
���C�eت 8H	���  و  ١٣٢٩٨٣ 

��� ا��8)   ���;  ٧٧١٣٣  

 ٧٦٨٥٣ ��!� ور9م 

'G; 3��mHج وL� ٦١١٤٨  

��و�Cت ���\تHا F��� ٤٨٧٣٣ وا�

 ���4�Yت ا�
��mH ٤٠٤١١    

��و�Cت د��وى � �V�aT  ٢٥٠٨٥  
 ٢١٦٠٠ د��!  وإ�Lن

��و�Cت ا���6رات� ٢٠٩٢٣ 

 ١٨٨٣٢ )_���ء و���ه و�vز

��و�Cت � C��a�ا  C��
 ١٧٥٠٣ وا�

��و�Cت ;���  � ���e��hH�e وأN_Yة  ١٣٢٣٧  

 �e
��و�Cت �� ١٠١٧٠ 

6��8ر!3 أ��Hب�3�����T3 و�����  ١٠٠٠٠ 

 ٩٦٤٥ إ)�ا���ت و����Hت

 ٦٣٠٠ )�ا�9ت ��وط
�H�Cت أوراق ود���R�  ٥١٩٤ 

 ٥٠١٨ ��n وا����\ت
 ���e� ٤٤٨٠  أدوات )����  و

Vا�YتL	� ٤٤٦٢ � و
3��m���وف ا��  ١٧٠٨  

�9�
��ت ھ!� ر9�H   
  

٤٦  
 �
����و�Cت �  ٣٧  

 ١٧٢٩١٣٣ اإلمجايل



  

١٧ 
  

  

   املقاوالتقسم –املصروفات العمومية واإلدارية 
  م٣١/١٢/٢٠١٦م إىل ١/١/٢٠١٦عن الفرتة من 

 ا��VI ا���ـــــــــــــــــــــــ�ن

C�e� ٤٣٨٥٦٩ �ترواhH و��\ت و

3��mH jV�fا)�ت وو�� ٥٤٧٣٧ ر9م وا�

��و�Cت ��9رات� ٣٥٠٤٨ 

 ���e� ٣٣٤٨٨ أدوات )����  و

X���4�Yت ا�
��mH ٣٠٤٤٧  

��\ت Hت ا�Cو��� ٢٧٤٤٠ 

 ٢٠٧٨٤ إ!	�رات

 ١٨٢٩٣ )_���ء و���ه و�vز

 ���e���و�Cت ;���  �hH�e وأN_Yة �  ١٤٩٢٥ 

��و�Cت �Lج� ٩٨١٤ 

 ٩٠٠٠ د��!  وإ�Lن

  ٩٠٠٠ إ)�ا���ت و����Hت وھ�ا!�

��وف ��n ا����\ت� ٨٩٠٥ 

��و�Cت � C��Q  C��  ٦٣٣٤ و�

 �e
��و�Cت �� ٥٢٧٣ 

  ٥٠٠٠  )�ا�9ت ��وط

 �9�
��ت ھ!� ر9�H ١٢٢٤ 

  ٨٠٠  دورات �Hر!��  

*���� ٧٢٩٠٨١ ا



  

١٨ 
  

  )٤( رقم اإليضاح

   وإهالكاتهااألصول الثابتة

  م٣١/١٢/٢٠١٦يف 

 ا	#�
ن
�$
#�  

 إ$�
ءات
  ا��ت

 وا	�&دات

رات��  

�ل $�ل
 وو�
  أ�)زة

 ��#���و�&دات 
  أ*
ث

 و�+رو�
ت ��ن
  ��ب

 .د�د وو-�ط
�$
#�  


	�وا-0 �ؤ-��#  
�	
 ا1��

         ���-��א��ول

  ١٠٨٤١٦٩٩ ٣٨١٠٢٨ ٦٢٩٨٣٠٦ ١٦٨٤٩١ ٧٣٣٠٩٩ ١٨٧٨٨٨٦ ١٣٢٤٢٢٣ ٥٧٦٦٦ م١/١/٢٠١٦ التكلفة في -

 ١١٥٨٦٣٦  ٠٠  ٩٠٦٠٠٠  ٠٠ ٦٥٦٥٥  ١٨٥٥٠٠ ١٤٨١  ٠٠ اإلضافات خالل الفترة -

  ١٢٠٠٠٣٣٥ ٣٨١٠٢٨ ٧٢٠٤٣٠٦ ١٦٨٤٩١ ٧٩٨٧٥٤ ٢٠٦٤٣٨٦ ١٣٢٥٧٠٤ ٥٧٦٦٦ م��٣١/١٢/٢٠١٦  إ����� ا� "���

+�
�	/	.�א, �        

 ١٠٥٩٤٥٧٤ ٣٨١٠٢٧ ٦٢١١٧٢١ ١٦٧٤٩٠ ٧١١٦٢٠ ١٨٠٨٢٥٣ ١٢٨٩٤٧٩ ٢٤٩٨٤ م١/١/٢٠١٦ مجمع اإلهالك في-

 ١٦٥٤٦٧ ٠٠ ٦٧٧٩٧ ٦٠ ١٣٧٥٧ ٥٧٣٦٨ ٢٥٣٣٢ ١١٥٣  إهالك الفترة-

 ١٠٧٦٠٠٤١ ٣٨١٠٢٧ ٦٢٧٩٥١٨ ١٦٧٥٥٠ ٧٢٥٣٧٧  ١٨٦٥٦٢١ ١٣١٤٨١١ 26137 م٣١/١٢/٢٠١٦!&�V اUھ:ك ��

��ل ��� اW �����X١٢٤٠٢٩٤ ١ ٩٢٤٧٨٨ ٩٤١ ٧٣٣٧٧ ١٩٨٧٦٥ ١٠٨٩٣ ٣١٥٢٩ م٣١/١٢/٢٠١٦ 

  



  

١٩ 
  

  )٥(اإليضاح رقم 
  النقدية لدى البنوك و يف الصندوق

  م٣١/١٢/٢٠١٦ فى

  املبلغ البيان

�� �Yري�
' �Cع ا–�
t ا���)  v��4� ٥٤٠٥٣٤٤ 

 ٣٥٤٢٦٥٧  �Cع ��دي ا�q48-ا��
t ا��	�ري ا��و�' �Yري 

 ٣١٥٩١٥٦  �Cع ا�	�{–ا��
t ا>ھ&' ا�4��ي �Yري 

 ��� t
  ٢٧٨٩٤٩٤   �65ب �Yري– إ!�ان�

 ���
t ا���)  �–[V٤٩٨٣٠٦  ودا 

 ٥٨٩٠٠  �Cع ا���ر-�
t ا�����4 وا�e9bن �Yري

 '
  ٢٥٠٠٠   ا>ھ&'�
�RT t ا�ط

�G�  ١٤٤٩  �Cع ھ&��&�Y –qرى -ا��
t ا�4��ف ا�4


'–ا��
t ا>ھ&' ا�4��G ـ �Yرى v��4�ع ا�C    ٨٨٩ 


�وق�  ٢٢٨٠٠٢  ا�
��!  C' ا�

 ١٥٧٠٩١٩٧ اإلمجايل

�� ����دول �����; =�ل )3)� - ور ��دد ���I"�� ، وا��(���ت �دى ا��,وك �Xر : إ���ح ��(���ت ��ر�� وا(�)�ر��   ا�ودا"4 ھ*ًا�ودا"4 ا�و.  



  

٢٠ 
  

  )٦( رقم اإليضاح

    حتت التنفيذأعمال
  م٣١/١٢/٢٠١٦يف

  املبلغ البيان

 D�E
���8و��ت FGH ا� -qH  ٧٩٧٠٦٠٨   ا�&

ك �4�٩ره &� ٥٥١٨٠٩١  ١٨٠٦٢  

ك �4�٤رة &� ٤٩٦٦٠٧٧  ١٨٠٠٧  

 q��O�4] ا	�  ٤٢٧١٨٧٨  ١٩٤ �RT  –��4رة ا�

D�E
�  ٢٩٧٨٩٣٦   ا�	�زي-  ��8و��ت FGH ا�

 ٢٥٧٠٥٥٩٠ اإلمجايل

  

  



  

٢١ 
  

  )٧(اإليضاح رقم 
   وأوراق القبضالعمالء

  م٣١/١٢/٢٠١٦ فى

  ا��VI ا����ن

 ١٠٣٠٣٦٦٩ �L4ء ا9�#�4ر ���ري

  ٤٣٨٢٨٠ �L4ء ا���4و\ت

J���٣٠٩٤٢٢٨  أوراق ا  

 ١٣٨٣٦١٧٧  اإلمجايل

  



  

٢٢ 
  

  )٨( رقم اإليضاح
  خزونامل

  م٣١/١٢/٢٠١٦ فى
  املبلغ البيان


�  ��j وL�Cت e9 ون و�5اتNO� ٥٧٥٦٧٨١ 

�� ا��	�ري 
 ٢٩٣٥٤٨١  ا���ر–�NOون و�5ات H	�ر!  ���6

  

 ٨٦٩٢٢٦٢ اإلمجايل

  



  

٢٣ 
  

  )٩( رقم اإليضاح 
  املدينون

  م٣١/١٢/٢٠١٦ فى

  املبلغ البيان
 hVا�Qأر��ح ���
  ١٨٩٣٣٨٢   H	�ر!  و;

[�
�3 ا�4 ��S hVا�Q ٥٦٢٣٧٩ 

 ��s�ى ا��3 ��mH–'V�_� 3��mH   ٥٣٢٦١٢  

3�&�ز!��ت أر��ح 5�  ا���H 
!�� ٢٦٥٥٩٩ 

��s�ى ا��3 ��mH –'Vا�� ١٢٦٠٩٩  ا�

8��!�ت�  C�Qإ hVا�Q  ٩٥١٩٢  

ظ3�E و��4ل� }&9 ٥٢٥٠٠ 


  أ�Sى!�� ٣٢٥٧٨ أر;�ة 

  ٢٦٠٠٠   ا�64��G  اb!�ادات

�HاC 
!��4لG4�ط اRS �  ١٣٨٦  

q!
  ا�6!��  �4
H ز�_Y ١٠٠٠ 

��ر!{ ��  أ�SىC�������   ٤٥٠  

 ٣٥٨٩١٧٧ اإلمجايل

  

  



  

٢٤ 
  

  )١٠( رقم اإليضاح

  الدائنون

  م٣١/١٢/٢٠١٦ فى
  املبلغ البيان

4!n ��8ط ا\9�#�4ر� ٤٩٣٥٩٠٠ �Tوض �

��6ھ4ن �&7 ذ�  ز!�دة رأس ا��4ل�Yري  ٤١٢٩٦٦٥ 

J�T أوراق 
V٣٠٤٣٢٩٣ دا 


  ا���ر!��  �4
H ز�_	� jG� ٤٧٤٤٦٧ ا�64

 �G�6� ٣٠٤٧٤٤ �QاhV �&7 ا�����4ت 

�� ا��	�ري
 ٢٥٠٣٩٨ �Yري ا�GHد �Lك ا�6


ا أ��aء �	&q اbدارةV٢٠٠٠٠٠  دا 

q��O�ا 'G�ت اL�C كL� ١٥٨٨٤١ ا�GHد 


 ا��واhH ا�8_�!  V١٤٠٤٥٣  دا 

� n4� h6( hVا�Q �G�6 ٤٤٧١٩ 

 ���4�Y\ت ا�
��m� ٣٨٤٦٢ ھ�x  ا�

 �G�6� n��GHو ��S hVا�Q ٣٢١١٥ 

[9�� ٢١١٣٢ إ�GHد �Lك ��4رات ا�	ھ�ة ا�G' ا�

ز!��ت أر��ح ��6ھ3�4H ا
V١٥٠٠٠ دا 

��s&� ر�	3 إ!��mH ١١٠٠٠ 

 �G�6��_3 �5ة  hVا�Q ٤٢٨٠ 

نH�e&� F9��C [
�� ٣٧٤٩  �Yري 

 ١٣٨٠٨٢١٨  اإلمجايل

  

  



  

٢٥ 
  

  )١١( رقم اإليضاح
   وأوراق الدفعمقاولوا الباطن

  م٣١/١٢/٢٠١٦ فى
  املبلغ البيان

��و�وا ا���طن ٤٩١٢٣٢٢ 

  ١٤٥٠٠٠٠  أوراق ا�د�4

    

 ٦٣٦٢٣٢٢  اإلمجايل

  

  

  
  
  
  

  

    



  

٢٦ 
  

  )١٢( رقم اإليضاح
  املخصصات

  م٣١/١٢/٢٠١٦يف  

  املبلغ البيان

Vا�Q g�O�h ٤٨٢٩٧٠ 

ك �C_� �&7 ا��L4ءe8��g د!ن O� ٢٩٧٣١٦ 

 ������8ر!] FGH ا� g�O� ٣٢٩١٦  

 ٨١٣٢٠٢ اإلمجايل

0�1�2 :  l9ودرا hVا�al�ا  G&�l�ء ��R���lت lQ 'lC t�Dl(�8)  وl��8و��ت ا�ء ط���  Q 'C ت���O4�ه اD3 ھ!eH �H

�3 ا�� �_�C كe84�ن ا   .L4ءا��!



  

٢٧ 
  

  )١٣( رقم اإليضاح
  رأس املال

 �&�� X� gS�4��4ل ا�ع ��4&� ٨٠٠٠٠٠٠٠رأس اC�4�وا X�C h��e4�ر وا��
�X ، ورأس ا��4ل ا�4Y٢٩٣٨٠٨٤٥ X�
Y 

 3lll� XlllHز!�د �lll��٢٢lll!د���ا  lll�
�Xlll وذ��lllT �lll�� tlllار ا�	lll��4  ا���Y نlll�&�  o!ر�lll���د!lll  ا��lll�v   وا�	lll��4  م ٢٣/٤/٢٠١٥  �

o!ر��ا�C  ا�_�x  ا����  �&���T  ا��4��  �&7 ا�N!�دة م �٢٣/٤/٢٠١٥�ل �&7 �G�ا �Hو'C دة ٢٢/٣/٢٠١٥�!N�ا n!4H �H �Tم و

��ب ���ا�7 ا��64ھ3�4 �زع �&7 �3 ط�!j ا\)�
�X �&6_� ا�ا�5 ٥ ���4  ا�49   9_�٥٨٧٦١٦٩ ، ورأس ا��4ل ��� ا�N!�دة Y   

  )١٤( رقم اإليضاح
   اتاالحتياطي

� ��Cًو���  (�8l&� 'l9�9<م ا�l�

�hl   ن ا��8l)�ت وا�	H ��l!٥ % '���l��ط' ا�l����lة ��6lGب ا\5E�ح ا�lأر�  'C�l; 3l�

اl�C  ا�	�4���lاح �	&ql اbدارة وT7 اl&� ء�
�3l ا>ر��lح ��6lGب ا\5���lط' و!	ز �  �6l� hl�
	H }lT�8)  وl&�  l���l  ا��4

 '��3 رأس ا�% ٥٠ا�����' إذا �� �&� ا\5���ط' ا���� 7l&� [l!ز�&� nl��T �l�v '���l��ط' ا�l���4ل ا�4��ر ، و)D��C tن ا\5

4!n ا�DاH'ا��64ھ3�4 ، �6��Oم ا\5���ط��ت ���� ��)N ا��8)  ا��4�' وا��64ھC  4' ا�Hو.  

  )١٥( رقم اإليضاح
   األرباح أو اخلسارةيفتوزيعات األرباح ونصيب السهم 

��ة E�أر��ح ا 'C '9�9<6_� ا�ا h��� h6�G! ن�C '�����ة �&7 ��د ا>9_� ا���LS  4Vل ا���م و���E�أر��ح ا 'C�;  46��

��h ا�C �_6' ا>ر��ح ھ�)٠.٢٢(  ��!��H ي��� X�
Yً ]٥٨٧٦١٦٩   /١٦٩٩٤٣٣  �_9.[  

 nl( 3l�  	H�
�9 ا�Y�4} ���د ا>9_� ا���د!  ��~�fر ا����h ا� JEO4�C �_6&' ا>ر��ح ����!n ا�4
�h6 ا�G!و�_l9<ا 

�4&  ا�  ��64�D_ا ا\��lEOض G4�د!  ا���ا) alC�O�ا ( l&4�G�  alC�S �_l9�8)  أl�ى ا�l� �lY ،�Dlا �lCن م٣١/١٢/٢٠١٦ 7lCو\ !

��h ا�
��h 4ا�
  . �&C �_6' ا>ر��ح ا>9�9'
 JEO�C �_6&' ا>ر��ح !��دل ا�



  

٢٨ 
  

  )١٦( رقم اإليضاح
  االضمحالل يف قيمة األصول 

�F ا �T  ��اN������ ��8)  ��را9  ا���4�� ا�4G4&  �&7 ا>;ل �H 'Cر!o إ��اد  ��s�وا  ���4�9  ا�� إذا )�ن ا�4&4 �!�G�� 

��  �l�H!� ا���C  l4' اLG4Qل >ي ���Z �&7 أن t&H ا>;ل FQ��H �T أيھ
�ك l! �l�Z4�ا اDlھ nl#� �Yأم \ ، وإذا و �_�4�T 

دھ�C'ا\9���ا��  ��;ل ���V�6S �!�G ا\LG4Qل Yو  ��5  .  

  )١٧( رقم اإليضاح
  املوقف الضريبي 

 :  ضريبة أرباح شركات األموال-أ

•  �Tن رم ا��8)  ����!� ا�Tbار ٢٠٠٥ �6
  �Hً٩١  �65ب ا��a!�  ط��� �&����Hم و'�!�a�4  ا��
�  E�� 'C ا��� ا�4

O!ر�H 7��3 واt&H [T ا�Tbارات 5  ��!�a�ا �_H��م ا��8)  ��6اد ا��Nا�Hو  ��  .X  ا����

• �� 3�  .�� وا��6اد �و�H ا�٢٠١٢.!  ا�
�8ط و5�7 ��م اgGC �H ا�6
ات 

  م٢٠١٤م و٢٠١٣ �Yري gGC ا�6
ات م٣١/١٢/٢٠١٦ �H 'C7Cر!o إ��اد ا��ا�V ا��4��  •

 :  ضريبة كسب العمل-ب 

• -  ��!�a��4ذج ا
م ا��8)  ����!� ا��H  'C5  4��
�  E���H 7ر!XO  ا�4ا��� ا������  و�9اد ا�64�jG و�. 

•   
9 7�5 n4��ا h6(  �!�Q gGC �H ٢٠١١ـ �_�!6H�9ادھ� و �Hم و.  

  م٢٠١٤م و٢٠١٣م و٢٠١٢ �Yري gGC ا�6
ات �3 ��م م٣١/١٢/٢٠١٦ �H 'C7Cر!o إ��اد ا��ا�V ا��4��  •

   على القيمة املضافة والضريبة ضريبة املبيعات -د

• -  ��!�a�ارات ا�Tbا �!���م ا��8)  ��H 'C�l4    ا�4�
�  E�lارات  و��lTbا [lT3 واl� jG�6l4�اد ا�l9و  l��ا���l ا����

XO!ر�H 7�5. 

•   !�_� 7��	F �3 ا�gGE ا��' و�H �9اد ا��Eو�Tت ٢٠١٣ـ gGC �H ا�5  (�8� .  

ام  •����6  
�� ��H!� ا�Tbارم٢٠١٦ وم٢٠١٥م و��٢٠١٤�! ����T دة�G4�ا��� ا  ً.ات ا�C  !�_8' ا�4

   :الضريبة اخلصم حتت حساب -ج 

• -  ��!�a��4ذج ا
م ا��8)  ����!� ا��H 'C  4��
�  E�  . ا�4ا��� ا������  و�9اد ا�64�jG و�



  

٢٩ 
  

  )١٨( رقم اإليضاح
  السنة املقارنة

�&� أر�Tم ا�6
  ا���4ر�  - • �Vا  Q��4و�ا  ���4�ا  'Cم ٣١/١٢/٢٠١٥.  

• - �Vاl��ض ا�lو� h!�H ���sH �H  l���4�اo!ر�l��  l���4ر�م ٣١/١٢/٢٠١٥  ا �! �l4�  �l9�G4�ا ��!�l����l�&Rت � [l� hl9�


  !��    .م٢٠١٥ �6
  ١٠ �����ار ا�زاري ر�T ا���درةا�4

• - �_���H '�  .�_� أ�f ر�Y' �&7 ا��ا�V ا��4��  ا���4ر�   ا��8)  \ !C ���sH �Y' ا��9��6ت ا���9�G4  ا�

  

  )١٩( رقماإليضاح
   املخصصات بشأنها املكون االلتزامات

#4�H nت����4�C g !&' ا\��NاO� 'C �_�m8� نe4�4&  ا�G4�ا :-   

 �H و\ت���د �� n#4! يD�وا  �����n4G ا��8)  ط��� �&��د �4Qن ;���  tl&H ا��8l4ر!] ��l4ة ا\��_�ء��8ر!] FGH ا�Hو �_
� ً

  �6
� X
!eH �Hد% ��٥م و�t&H 3 ا���. 

  ).د/١٩ (��a!bح ا��aاhV �&7 ا�����4ت  وذ�t )�4 ھ وارد �- ٢

  )٢٠( رقم اإليضاح
  طراف ذات العالقةاأل
  (�8���  TL� ذات  �Yر�S أط�اف �YH \ .  

  )٢١( رقم إليضاحا
  األحداث اجلوهرية التالية

ن �
_� ا��ا�V ا��4��  ا��ور!  e4�ا  ���4�ة ا��E�ا o!ر���  ���H  !ھ�Y اث�Yأ �YH \ .  

  

  )٢٢( رقم اإليضاح
  ال املصدر للشركةامل رأس بزيادة التجاري بالسجل تاريخ التأشري

��ر �&�ll&�4�  (�8ll ا��llH ز!�llدة رأس ll4�ل ا�ll4٧٣٨٠٨٤٥Xll�
Y  ) �ll�C نll�&�  ��ll9 ن��ll4fو  llV�4fLfو �llE�6  ً أll4Sو  llV�4��4fو

��يوأر��ن� X�
Y  (    .م١٢/٧/٢٠١٥و�Hر!o ا���� ���m�6	n ا��	�ري ��&t ا�N!�دة ھ


