


  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   القوائم املالية

  وتقرير مراقب احلسابات

  م٣١/٣/٢٠١٧ يف

  يلشركــة العبور لالستثمار العقار



  

  

  

  

  

  

  

 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 
حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثالثة أشهر المنتهية م وكذا قوائم الدخل والتغير في ٣١/٣/٢٠١٧

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

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

  نطاق الفحص احملدود 

ويشمل الفحص  ) ٢٤١٠(وقد قمنا بفحصنا المحدود طبقا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم 
وائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن األمور المالية المحدود للق

والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية ، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود ، ويقل الفحص المحدود جوهريا في 
لي ال يمكننا الحصول على تأكد بأننا نطاقه عن أعمال المراجعة التى تتم طبقا لمعايير المراجعة المصرية  ، وبالتا

وعليه فنحن ال نبدى رأى مراجعة ، سنصبح على دراية بجميع األمور الهامة التي قد تم  اكتشافها في أعمال المراجعة 
  .على هذه القوائم المالية 

   اإلستنتاج
الدورية المرافقة  ال تعبر لم ينمو إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية ، وفى ضوء فحصنا المحدود 

 وعن أدائها المالي وتدفقاتها ٣١/٣/٢٠١٧بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للمنشاة فى
النقدية عن الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية 

  .السارية

  یر      تاریخ التقر

مراقب احلسابات                                              م٢٠١٧ مايو ١٤القاهرة يف                

  حسني حسني شحاتة/دكتور حماسب                                                                                                      
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	�ر ا����ري��  ���� ا����ر �
  )م . م . ش ( 

   $#"!٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس ا�	�ل ا�	��� 
 $#"!٢٩٣٨٠٨٤٥رأس ا�	ـ�ل ا�	('ر وا�	'&�ع 

 قائمة املركز املايل
  م٣١/٣/٢٠١٧يف  شركة العبــور لالستثمار العقاري ل

 م٣١/١٢/٢٠١٦ رقم اإليضاح البيان مبلغ جزئي مبلغ كلي

   ا�01ل  
       ا�3"� 2�'او��ا�01ل  

 ٢٣٠٥٧٥٩  �	
�� ١٢٤٠٢٩٤ )٤( ا���ل ا
 

     ا�3"� 2�'او��ا�01لإ$	��5   ٢٣٠٥٧٥٩

     ا�	�'او��ا�01ل  
��وقأر��ة  ٩١٤٢٩٩٦ ��#�"� !  ا��ك وا%�ى ا  )١٥٧٠٩١٩٧ )٥ 
 ٢٦٠٩٦٤٩٣  '()�	  ٢٥٧٠٥٥٩٠ )٦(  أ.-�ل ,+* ا
 ١٥١٧٩٦٣٨  0%#  ١٣٨٣٦١٧٧ )٧(  ا3-2ء وأوراق ا
  ٦٤٤١٠٠٠    د!3�ت �7�#7 56اء أرا4   ١٣٥٦٥٥٩٨ 
  ٨٦٩٢٢٦٢ )٨(  ا->;ون  ٨٦٢٠٥٩٠ 
��ن  ٤٤٤٥٧٦٧ "٣٥٨٩١٧٧ )٩(  �7  
  ٠٠   +#�إ"5ادات 7=	  ٢٧٠٠٠٠٠ 
  ١٢٤٤٩٥٢    ا?	�-�رات .#�ر"�  ١٨٩٤٩٥٢ 

�ت 4-�ن ١٦٧٢٤٦٨ �@A  ١٣٥٤٣٤٥ 

 
 ٧٦٥٧٢٧٠٠    ا�	�'او��ا�01لإ$	��5   ٨٣٣١٨٥٠٢

 ٧٧٨١٢٩٩٤   ا�01لإ$	��5    ٨٥٦٢٤٢٦١
    >��ق ا�	:9"�  
 ٢٩٣٨٠٨٤٥  رأس ا-�ل ا-��ر وا-�!�ع ٢٩٣٨٠٨٤٥ 
 ١٦٤١٦٦٦ (	Dا E�E�F  ط�١٦٤١٦٦٦   
  ٧٧٧١٥٨    اD	)�ط  .�م  ٧٧٧١٥٨ 
 )١٨٢٤٠٨٠( �ID57 5J�=A  )٣٥٢٣٥١٤( 
 ١٦٩٩٤٣٣  =A�5J ا(	5ة/ أر
�ح  ١٠٦٦٤١٠ 

 ٣١٠٤١٩٩٩ 
 

 ٢٩٩٧٥٥٨٨   2=	�ع >��ق ا�	:9"�

     ا@��?ا�2ت ا�3"� ا�	�'او��  
 ٩٢٦٥٥٦٥ M(-ھ�ري 7=�P   ٩٢٦٥٥٦٥ 

 ٩٢٦٥٥٦٥ 
 

  ٩٢٦٥٥٦٥   إ$	��5 ا@��?ا�2ت ا�3"� ا�	�'او��

     ا@��?ا�2ت ا�	�'او��  
 ٢٤٩٤٢٥٤٩ QIPR7 ٢٠٣١٩٠٩٩   ا"5دات 
��ن ٨٢١٦١٩٣  J٤٥٤٢٦٥٣ )١٠(  دا 
  ٢٧٨٥٣٢٣ S!� ٦٣٦٢٣٢٢ )١١(  7#�و�ا ا%�طM وأوراق ا
 ٦٥٣٤٥٦٥   .-2ء د!3�ت �7�#7 ٨٥٦٥٤٣٠  
 ٨١٣٢٠٢ )١٢(  7>���ت ٨٠٧٢٠٢ 

 
٤٥٣١٦٦٩٧ 

 
 ٣٨٥٧١٨٤١   إ$	��5 ا@��?ا�2ت ا�	�'او��

  ٤٧٨٣٧٤٠٦   إ$	��5 ا@��?ا�2ت   ٥٤٥٨٢٢٦٢

 ٧٧٨١٢٩٩٤   =2	A >��ق ا�	:9"� و ا@��?ا�2ت   ٨٥٦٢٤٢٦١


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

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب

 لواحداعبد حممد   علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس

  



 
 

٤ 
 


	�ر ا����ري��  ���� ا����ر �
  )م . م . ش ( 

   $#"!٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس ا�	�ل ا�	��� 
 $#"!٢٩٣٨٠٨٤٥رأس ا�	ـ�ل ا�	('ر وا�	'&�ع 

  )األرباح واخلسائر (ائمة الدخـلق
   لشركة العبور لالستثمار العقاري

  م٣١/٣/٢٠١٧إىل م ١/١/٢٠١٧عن الفرتة من
 م٣١/٣/٢٠١٦ اإليضاح رقم البيـــــــان مبلغ جزئي مبلغ كلي

   األعمالدات إيرا  

 ٣٤١٧١٨٤  إ"5اد ا-#�وTت ٩٧٠١٩٧٥ 
 ٩٤٧٦٥١   إ"5اد اT?	�-�ر ا3#�ري ٣٥٨٤٧٥ 
 ٠٠  ?�� ١٠٣٩٦١    إ"5ادات إ5Vاف ھ

 ١٠٠٦٠٤٥٠ 
 ٤٤٦٨٧٩٦  ا���
لإ��
	� إ�رادات  

   األعمالتكاليف   

ف ا��	�و�ت ٨٥٨٦٠٤٢ ��-
  ٣١٧٥٢٤٣ 
 ٧٢٦٧٥ ��-
ف ا�1
��0ر ا��	�ري  ٣٢٧٠٥٨ 
34ل ٩٢٠٤٠ 
 ٩٠٩٣٧  إھ7ك أ5ول ا�
ف إ4راف ھ;د91  ٠٠ ��-
   ٤٩٠٩٣ 

 ٨٧٥٠٧٥٧ 

ت �

	�ف ا	�ط�� �	
 )٣٦٤٢٣٣١(  إ��

 ٨٢٦٤٦٥  جممل الربح  ١٣٠٩٦٩٣

     :�CDف    
  ٢٨٩٦٤ � ١٠١٤٧  =��د ودا�> و����1ت �;-
 ١٢٠٨٥٨  أ?رىإرادات  ٨٨٧٥٢٢ 

 
٩١٦٤٨٦      

   :�FDح  
 ١١٣٧٥٦٧ � ٥٢٦٢٤٦ )٣( ا��5رو��ت ا���و�� وا�دار
 ١٦٩٠٥ �; ١٦٤٥  �وا�د �د
 ٥٢٩٧ � ٤٣٢٩    إھ7ك ا5Bول ا���0
� ا�دار

 )١١٥٩٧٦٩(       

 ٤٢٥٢٥٠   رة ��ل ا	�را�ب�
�� ر�� ا	��   ١٠٦٦٤١٠
    -:�FDح    

�را�ب ا�د?ل    ٢٦٠٩٤٨   ٩٥٦٨١ 

 ٣٢٩٥٦٩   صايف ربح الفرتة بعد الضرائب   ٨٠٥٤٦٢

  ٠.٠٧ )١٥(  نصيب السهم من األرباح    ٠.١٨

 - �X37 و,#5أ �(�-ُ ا["\�D�ت ا-3, �#!5	P 5%;ءا  T "	];أ M7 ھ'ه ا#�اYJ ا ً.  

  

  
 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب

 لواحداعبد حممد   علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس

  



 
 

٥ 
 


	�ر ا����ري��  ���� ا����ر �
  )م . م . ش ( 

   $#"!٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس ا�	�ل ا�	��� 
 $#"!٢٩٣٨٠٨٤٥رأس ا�	ـ�ل ا�	('ر وا�	'&�ع 

   الشاملائمة الدخـلق
  ركة العبور لالستثمار العقاري لش

  م٣١/٣/٢٠١٧م إىل ١/١/٢٠١٧عن الفرتة من
 م٣١/٣/٢٠١٦ رقم اإليضاح البيـــــــان جزئيمبلغ  مبلغ كلي

  ٣٢٩٥٦٩  ���� أر��ح ا���رة  ٨٠٥٤٦٢

    :يضاف  

   الدخل الشامل اآلخر  

 ٠٠ ��;�Bر��� ا���7ت ا
�ت ا�;�
�� =ن D٠٠   �روق ا��� 

  ٠٠  Bا<�D� ���
  ٠٠    5ول ا����� ا��


3ط� ا�
د�ق ا�;	دي ٠٠   ٠٠ 

 ٠٠  ا�?��1ر ا�-
وار� �ن ;ظم ا��زا� ا���ددة ��4���Dت/اBر��ح ٠٠ 

 ٠٠ �	٠٠  ;5ب ا��;L4ة �ن ا�د?ل ا���4ل اK?ر �9 ا�4ر-�ت ا�4	 

�ر�� ا�د?ل ا��
�D	� ��;�5ر ا�د?ل ا���4ل اB?رى ٠٠   ٠٠ 
 ٠٠ 
 


�ل ا"�ر وع ا	د�ل ا	���#   ٠٠ 

 ٣٢٩٥٦٩   إمجايل الدخل الشامل  ٨٠٥٤٦٢


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

  

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب  

 لواحداعبد حممد   علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس

  



 
 

٦ 
 


	�ر ا����ري��  ���� ا����ر �
  )م . م . ش ( 

   $#"!٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس ا�	�ل ا�	��� 
 $#"!٢٩٣٨٠٨٤٥رأس ا�	ـ�ل ا�	('ر وا�	'&�ع 

 ائمة التدفقات النقديةق

  لشركة العبور لالستثمار العقاري

  م٣١/٣/٢٠١٧م إىل ١/١/٢٠١٧من عن الفرتة املالية 
 م٣١/٣/٢٠١٦ اإليضاحرقم  املبلغ البيـان

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 a!�ح��
 ٤٢٥٢٥٠  ١٠٦٦٤١٠ ا�ر

 )١٦٣٩(   )٦٠٠٠( ا->���ت
�(b�

�ت �=Dو SJودا �J�.  )١٠١٤٧(  )٢٨٩٦٤( 

�	
�c ٥٣٤٢٢  ٩٧٣٣٦ إھ2ك أ��ل 

 ٤٦٦٨٨٦  ١١٢٨٧٨٢  العامل  رأس املاليفأرباح التشغيل قبل التغريات 

�()'أ.-�ل !  ا;"�دة 	 )٥٩٠٢٦٨٤( )٥( )٣٩٠٩٠٣(  ,+* ا

�#d !  ا->;ون ٢٢٦١٢٨ )٦( ٧١٦٧٢  ا

 )١٢٩٣٠٢١( )٧( )١٣٩٤٣٩٥(  ا#%0وأوراق !   ا3-2ء ا;"�دة

  ٠٠    )٧٧٧٤٥٩٨(  ا;"�دة !  اT?	�-�رات ا3#�ر"� ود!3�ت �7�#7 56اء أرا4 

�)M !   ا;"�دة "�-  )٥١١٧٧٤( )٨( )٣٥٠٥٦٥٥(  ا


�ت ا\-�نا;"�دة �@A   !  )٣٧٩٣٢  )٣١٨١٢٣  

�IPR7 دة !  إ"5ادات�"; ٠٠    ٤٦٢٣٤٥٠  ا

d#��)M !  اJا� ٣١١٦٣٨٩ )١٠( ٣٦٧٣٥٤١ ا

 )٧٢٧٢٨( )١١( ٢٠٣٠٨٦٥  !  .-2ء  د!3�ت 7#��7ا;"�دة

 )٤٤٣٦٢( )١٢( )٣٥٧٧٠٠٠(  ا�!Sوأوراق !  ا-�ردون ا;"�دة

 ٠٠    ٠٠  !5وق 54اeJ 7%)3�ت �7!�.�

 )٣٩٧٧٢٣٤(  )٥٤٣٢٣٦٤(  أنشطة التشغيليف النقدية املستخدمة  التدفقاتصافى

       أنشطة االستثماريفالنقدية املستخدمة التدفقات 

�(b�

�ت �=Dو SJودا �J�. ١٠١٤٧  ٢٨٩٦٤ 

�	
�c 56اء أ��ل ٠٠  )١١٦٢٨٠٢(  �7!�.�ت 

 ١٠١٤٧  )١١٣٣٨٣٨(  أنشطة االستثماريف النقدية املستخدمة  التدفقاتفىصا

      التمويل أنشطة يفالنقدية املستخدمة التدفقات 

  ٠٠   ٠٠ 

 ٠٠  ٠٠ التمويل أنشطة يفالنقدية املستخدمة صايف التدفقات 

�#�"� و7� � !�a! ا;"�دة   )٣٩٦٧٠٨٧(   )٦٥٦٦٢٠٢(  X-bD� 2Aل ا(	5ة!  ا

�#�"� و7� 
�ا"� ا(	5ة!  X-bD� ! ا  ١٩٣٢٨١٤٠  ١٥٧٠٩١٩٨ 

 ١٥٣٦١٠٥٣  ٩١٤٢٩٩٦  نهاية الفرتةيف حكمها يفالنقدية و ما 

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

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب

 لواحداعبد حممد   علييســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ سمهند



 
 
  

١٠ 
 


	�ر ا����ري��  ���� ا����ر �
  )م . م . ش ( 

   $#"!٨٠٠٠٠٠٠٠: رأس ا�	�ل ا�	��� 
  $#"!٢٩٣٨٠٨٤٥رأس ا�	ـ�ل ا�	('ر وا�	'&�ع 

  قائمة التغري يف حقوق امللكية
  لشركة العبور لالستثمار العقاري

 م٣١/٣/٢٠١٧م إىل ١/١/٢٠١٧عن الفرتة من 

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

 ٢٨٢٧٦١٥٦ )٣٥٢٣٥١٤( ٠٠ ٧٧٧١٥٨ ١٦٤١٦٦٦ ٢٩٣٨٠٨٤٥ م١/١/٢٠١٦ا�ر5د �9 

 9��5Mرةر�
N٤٢٥٢٥٠ ٠٠ ٤٢٥٢٥٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠  ا� 

 ٢٨٧٠١٤٠٦ )٣٥٢٣٥١٤( ٤٢٥٢٥٠ ٧٧٧١٥٨ ١٦٤١٦٦٦ ٢٩٣٨٠٨٤٥  O�٣١/٣/٢٠١٦الرصید 

 ٢٩٩٧٥٥٨٩ )١٨٢٤٠٨٠( ٠٠ ٧٧٧١٥٨ ١٦٤١٦٦٦ ٢٩٣٨٠٨٤٥ م    / / الرصید في 

 ٩١١٨٨٩ ٠٠ ٩١١٨٨٩ ٠٠ ٠٠ ٠٠  صافي ربح الفترة

 ٣٠٨٨٧٤٧٨ )١٨٢٤٠٨٠( ٩١١٨٨٩ ٧٧٧١٥٨ ١٦٤١٦٦٦ ٢٩٣٨٠٨٤٥ م٣١/٣/٢٠١٧الرصید فى
  

- ���ُ�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
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  ات املتممة للقوائم املالية اإليضاح
  م٣١/٣/٢٠١٧يف 

  )١( رقم اإليضاح

  نبذة عن الشركة 

�� ١٥٩ً� g7=�ھ-� g7�g?h, �"5=* و!#g� �gbD�م ا#g��Eن  f5Vا3#�ري�f5V ا3%�ر 2?	�-�ر ) ١ -١(=g إدارة !g م و,�g(F Ygھ� ١٩٨١ 

 YFھ5ة ,+* ر�#�� ا"�-
١١/١٢/١٩٩٤
	�ر"j ) ٢٨٦٤١٦(ا=]i ا	]�ري  �(�-  . م وأ?YX ا�f56 7#)�ة 
%�ر�� ا�وراق ا

)٢-١ ( �f56=]i ا	]�ري وا-f5; ا�7٢٥ة ا�
 �(#�f56I وgXI+7� ً .�7� ,%�أ M7 ,�ر"j ا  =(J5 E�E�g#��g ا#g�ھ5ة و"]�gز !g  ا"�7 

 S"ز�, '!��   ا>�رج  !  7�5 أو ! -]mI ا[دارة أن "�l6 !5و.� أو 7��SE أو b7�e, أو ,�f)2ت أو 7

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

-   �I7�b	-
X� أو +=�ب اo)5 وا-%�E 	3-)5  7]�ل 567و.�ت  ا[?b�ن وا! ا#)�م 
h.-�ل ا-#�وTت ا�=+ �7�3   ا

�)� ا�?�?)� -%  . 5Vاء ا�را4  و,#=)-X� و
)X3� و7� ="	I;م ذM7 r أ.-�ل ا-5ا!q وا

 - 5(o
X� أو +=�ب ا�=+ �(D�(=��.)� وا	X(!5)� وا�  . إF��7 ا-56و.�ت ا

-�=+�)� و
)S و�Dا,X� أو ,Ph)5ھ� b=
X� أو +=�ب اo)5  إF��7 ا-56و.�ت ا.  

- �(7�-3f-� "]�ز �f56I أن ,�bن X� g7�I+� أو ,6g	5ك 
hgي وMg7 QgP . أ6E@� اT?	)5اد وا	�f)2ت ا	]�ر"� وا	�ر"�ات ا

X� أو وا	 ا��Pه S7 اf56�ت وا�!5اد وt)5ھ� �-.h
 �X(%V T�-.اول أ;, ً g	 g7�5 أو !Xg45t qg(#+,  g� �gF  g! ,3�وgXE� ا

 gg!رج�gg<
ggX� وذrgg ط%#gg� �ggbD�م ا#gg��Eن و+JT	gg-f  gg! Qgg� �gg["ز ggX� أن ,�u7�gg  ا �ggX#+I, أو �X"5	6gg, 5 أوf'gg(� ا�=ggً اggv(X�ت ا

 �"'()�	  .ا
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  )٢( رقم اإليضاح

  السیاسات المحاسبیة المتبعة

  :أسس إعداد القوائم املالية ) ١-٢(
-g3�")5 ا-+�?g%� ا-g�5"� اg��أ �g#%ط �g(�-#5ار ا�gزاري رYgF ً.�ت ا#�اYJ ا�g
�� ١٠درة =gوا-%g�دئ ،  م٢٠١٥ 

 �X(I. رف�3	-  . و!a �4ء ا#�اM(E وا�IاyJ وا	I3)-�ت ا-+I)� ا=�ر"� ،ا-+�?%)� ا

  :القياس) ٢-٢(
  �f56)� ط%#� -3�")5 ا-+�?%� ا-�5"� و!#� -%�أ ا	Ib(� ا	�ر">)� و
(5ض ا?	-5ار"� ا�-ًأ.�ت ھ'ه ا#�اYJ ا ً.  

  :التقديرات واالفرتاضات احملاسبية ) ٣-٢(
 Y(ggF aggI. 5cRgg, ت�gg45ا	5ات وا!"�gg#, igg-3
-gg3�")5 ا-+�?gg%� ا-gg�5"� وF�gg7* ا[دارة  �gg#!و �gg(�-ًأ.�ggت ا#�ggاYJ ا

Yg,5ات و"�g#	�	g�uJ اrgI, Mg. �g(I3) ا)�g ، ھg'ا و<, �gF	gI} ا�-	;ا7�ت وا["5ادات وا-g�5و!�ت 2gAل ا(	5gة اTا���ل وا  

  Yg,  g	درا?� ,rI ا	#�"5ات واT!	5ا4�ت 
��رة 7=	-5ة وإc%�ت ا|c�ر ا-	i"�3, aI. �%,5 ا	#�g"5ات ا-+�?g! �(%g  ا(	5gة ا

 qgg(%@,  gg! ص�ggA ib6gg
r ا	i"�gg3، و,	-�igg اT!	5اgg4�ت وا	#�gg"5ات 'gg
 5chgg	,  gg	!)ggX� ھgg'ا ا	i"�gg3 وا(	5ggات ا-=gg	I%#)� ا

chgg	)�gg وا	Ygg,  gg ا[!gg��ح .�ggX� M-gg4 اgg=)�?�ت ا-+�?gg%)� ذات ا�-#�اYJ ا�gg
 �ggPر�-~ ا�gg%-�ت ا-	--�gg ا["\gg�D)5 اggX�م وا

 �(�	  .ا

  :عملة العرض والتعامل ) ٤-٢(
  �(%�Pا� �I-3�
�)Q ا-�5ي و �P�, T 37�27ت [�
 �f56
�ت ا�=D M. ح��ا[! Y,.  

  :االحتياطي القانوني) ٥-٢(
E�g#�M"�b, Y, �%=g اDT	)�ط  ا
  Eن % �٥�E�g#I �g#!ح و�g
 و"#g} ھg'ا اFT	g@�ع إذا 
�g-[7 ~gIع اDT	g(�ط  ،Mg7ً ا�ر

  M7 رأس 7�ل ا�f56 ا-��ر % M7 iF٥٠ أM7 رأس 7�ل ا�f56 ا-��ر و7�زال ر�)� اDT	)�ط  % �Fً٥٠را "�ازى 

  :حتقق اإليراد) ٦-٢(
�)� واb=g�"5اد ا>g�ص ا��gDات ا �v6�-�g�S! ا�?�?, �(g	q#+ ا�ا�3F ا->��g(7 وا(g)2ت .�ig"�+, �g ا->g�ط5 وا

 �%,5g,  g	�ر�gP ا�
 5-	=g-
+qg ا	iA�g ا[داري ا �f56�D�Iات ا-%�.� وأT ,+	(� ا  I3)	=Y(I ا�
 q#+	,  	I-6	5ي وا

��D  ! r'fو �(bI-�
r إb7��g(E.�دة 'fو �#(Fرة د��
)} ا	I-+,  g	gX�  ,+ إb7�F �(E)�س rI, �-(F ا["5ادات �gb	�"�g-(F �g ا

�6�ة أ--3��I7 7ً=	#%2 و?		+-XI� ا�
 qI3	" �-(!.  

  



  

١٣ 
  

  :قائمة التدفقات النقدية وما يف حكمها ) ٧-٢(
�#�"� و!#� 5g(t �g#"5@I ا-%�5gVة �#�"�g وg7� Y,ً،  g!  إ.�اد F�J-� ا	�!#�ت ا�#�", �g	M-\g ا و�5gtاض إ.�gاد F��g-J ا	�g!#�ت ا

��ك f-� ھ� وارد 
X-bD� ا�%�

�ت P�ر"� �=D M-\	,  	�r وا%�
�� و,rI ا-�د.� ";<�
 �"�#�  .)٥( رYF�["\�حر��ة ا

  :األصول الثابتة وإهالكاتها) ٨-٢(
Y, 2كgا[ھ Sg-[7 �gX�7 �7��g<7 �(<"ر�		Ib(� ا�
 �	
����,]Mg. �g اg4-+2ل �g-(F ا���gل إن ً إc%�ت ا���ل ا وا>=g�5J ا

  .و�Pت 

�h6ة ذا,)g� �g)Ib, ا-�gاد ا>g�م -��ء ا���ل -f� Ib, i-6,(� ا���ل ا	FT �@%,5-�(#�ت ا5أ?-�)� ا-%�5Vة واًو,i-6 ا	Ib(� ا

� وأ�-3)} أ5Aى 7	%7 �#I3�5Vة 
��وا�b, �"  >�ام	2? �+�� iا�� y%�( �f56  . , i�ً	XI-+� ا

��5 !  ا3-5 ا[E	�P  ا-#�ر ib أ�M7 i و"3�د ا �"�"5<	)�g ا���لوا#)-� ا�7 ��g? igf �g"�XE �g�
	� و
�(� دور"� .�� ا

 �#
�=I	�3F�ت .M ا	#�"5ات ا  5((o, �P�" Tو.  

Y,3-5 و
* .aI أ?�س ا���=e ا[E	�P  اD	=�ب ا[ھ2ك 
@5"#� ا#=� ا�
 ا-#�ر ib أ�i و,+-)F aI. QI�J-� ا�iA و

 	)�! ًرة ا�f56 و!#� -I	�D  S%دھ� mI[7 إداا�	-T�3ت ا�

q و�=  :  ا3�م ا

� א
���ن�� �	د! �א�

 %٢ %7�E  وإ6E�ءات

 %٢٠ آTت و�37ات

i#E iJ�?رات وو�٢٠ ?)% 

 %٢٠ أXP;ة b7	%)� وأc�ث

�"�Dو �-Fو e6A ٢٥% 

�	FR7  E�%7 ٢٥% 

�7ل ��ن و�ود ?��1ر إ�
�� ھذه او�م 
ظ�ر �;� �ؤ4رات أو د��ل Q 9�B مQ�1� ا��5ري ر���ر ا����D� �	٣١(5ًول ط�(  



  

١٤ 
  

  :املخزون ) ٩-٢(
 ,Y((#,  Y  ا->;ون .agI أ?g�س ا	�g)Ib أو �g�a! ا#)-�g ا%)�g(3 أ"g-X� أigF و,g� �g"�+,  Yg�a! ا#)-�g ا%)agI. �g(3 أ?g�س ?53g ا%)Sg -أ

�"5"�#	)} ا�b	)} أ5Aى [,-�م .-I)� ا%)S ًا-	�SF !  ظi ا�5وف ا3�د"� 7>��7� 7�Q ا�b, م وأي�-,�  . ا2ز�7 


#� -ب �= .ً ,Y  إدراج ا��Dات وا�.-�ل ا	�t �7)5 ا-%�.� M-4 ا->;ون ط%#� �?m ا-@%#� 2Aل ا�.�ام ا

  : حتت التنفيذ األعمال) ١٠-٢ (
�gXPوإدرا �f56g)} ا	  ,Y  إ)E�XF� aI. أي 56g7 M7و.�ت ا�b	�(#g�ت ,D  Y�5 ا�()g' و,	M-\g ا	igf �g)Ib ا	 g-.hf�ل ,+g* ا

 �I-b	=g7 y%�g, �7�g��()' إa ا���ل .	5oIض ا->�M7 d أQIP و,Y  إ4�!� ا-56و.�ت ,+* ا iا�� ;(X[	
ًا-%7 �@%,5�5Vة 

  . وP�ھ;ة 2?	>�ام 

  :الدائنون ) ١١-٢(

  Y,5اف	.Tا Y(#�
 �X,�%cإ Y,و �f56�
 ���<-=	+#�ت ا�
  i%#	=-
=�ادھ�  !  ا �f56  .ا	  ?	#�م ا

   : واملدينون وأوراق القبضالعمالء) ١٢-٢(
~ ا	Mg7  g ا-	��g. SgFم �g%-I eg?��-7�gX� ا->g�d ا �7��g<7 �g(I3)#)-�g ا�
 0%g#��ن وأوراق ا"�g-"	i([=, Y ا2g-3ء وا

  .X%"�%, Y� M-4 ا���ل ا-	�او� ,+�)XI� و"	

	?T2ء ا-. �%=��

  ,+-)ig اig(-3�-�ر ا3#�ري !#� ,Yg  إg%c�ت�g<,  g	-g� �g-(#Q ا��gDة ا �g#!و rg
gA �g3��g#7 Yم ا+]g; وذ ً

�Q(I. d ا3#� و"" #%	-��ي .Q(I	Y  ?�اد ا? S
  .ا3#� ا-%5م 
)M ا�f56 واi(-3 ً وذr و!#� ً F M7)-� ا��Dة 5XV"� أو ر

3	��ء .g7 aI� 5g"د إag ا=7 Mg7 �f56g	gI<��ت و,Yg  إg%c�ت ا-=g	q+ ا7� -(!� d<" .-2ء ا-#�وTت !#� ,Y  ا
�S7 i7 ا3-2ء 

 i(-3
A �3�Y ا	M(7h وذr و!#� 3I#� ا-%5م 
)M ا�f56 وا �f56Iً.  

   :النقدية وما يف حكمها) ١٣-٢(

�#���ك وا%�#�"� و7� X-bD� أر��ة ا�� وا�داg+, SgJ* ا@egI وgf'ا أر�,"�g	M-\ ا";<��gك ?agI. e+g ا-�6gbف � !  ا%ة ا

�f56�
���م إدارة ا��7ال  2-b7 ءا;P �3,  	ًا	  "	Y ?�ادھ� .�� ا@eI وا ً.  

   :ضريبة الدخل) ١٤-٢(

#gg��Eن اgg\5اeJ ا-gg�5ي، و,	5gg4 M-\gg"%� اaggI. iA�gg أر
gg�ح اgg3�م 5gg4 Mgg7 iggf"%� اgg3�م  �gg#!و iA�ggً"gg	ggD Y=�ب 5gg4"%� ا

 Y	"و �IPR-)g! �g  اg\5"%� إ%c�X,�وا\5"%� ا�+��د D#�ق ا-bI)� ، و,	-�ig اg\5"%� ا%
 �#I3	-��ء 54"%� ا�iA ا�	?�
 iA�
#�J-� ا 

I. �3F�	-
�?	>�ام aا �%"5\I S4�<5
y ا أ?3�ر ا�-   . ا\5"%� ا=�ر"� !  ,�ر"j ا-f5; ا



  

١٥ 
  

  إدارة املخاطر املالية) ١٥-٢(
E ري�g#37��.�g ، و,	M-\g ھg'ه ا->g�طg<7 5�ط5 ,	53ض �f5V ا3%�ر 2?	�-�ر ا �g(	)]@6gE� �g	X� ا-3	g�دة إg<7 ag�ط7 5�

 ��(=  .ا=�ق و7>�ط5 اJT	-�ن و7>�ط5 ا

 �f56I  �-X'ه ا->�طaI. 5 ا�داء ا �I-	+-  .و,�Xف إدارة ا�f56 إi(I#, a ا|c�ر ا=I%)� ا


طر ا	%وق -١��  

  :أ9"�ر ا�"#8ت ا�6.7�&#�5طر  -

�%)�gg واgg'ي "aggI. 5cRgg ا-�gg!�.�ت ھgg<7  gg�ط5 P2ت ا�gg-3
e%=gg ا	gg! 5gg(o  أ?3gg�ر �5ggف ا �gg(�-ا	�gg-(F  gg! 5gg(o ا�داة ا


�f56gg ا�gg%3ر  �ggP�" Tو ، �gg(%�P3-2ت ا��gg
�%)�gg(D �gg أن Sgg(-P ا���ggل يgg?2	�-�ر اgg#3�روا-gg4�%#�ت P2ت ا�gg-3I 5gg@A 

	;ا7�تTوا �(�-�)Q ا-�5ي " ا[�
 �X .	Y  ,�او

 : �?�طر ا�
د�	�ت ا�;	د� ا��
�D	� ��1ر ا���Nدة  -


=%e ا	o)5 !  أ?3�ر ا(��Jة !g  اg=�ق �(�-�داة ا �(I%#	=-�#�"� ا،و, T	5g3ض ا�f56g  وھ  7>�ط5 ا	o)5ات !  ا	�!#�ت ا

��ك%��ك وaI. e+? �P�" T ا-�6bف M7 ا%	rI ا->�ط5 �3م و�Pد 5Fوض ط�"�I ا�M7 iP ا a!م٣١/٣/٢٠١٧  .  

 :#�5طر 9"ر ا���)دة  -


-5اF%� ,�ار"j ا?	+#�F�ت  �f56	;ا7�ت ا���ل,#�م اTوا �X
 �@%,5-)� S7 أ?3�ر ا(��Jة ا�-ن  وM7 �+I ھg'ه ا->g�ط�g! 5 ا

 �%=g��
  !5�g-ف g-f� أgXE�  اagI. e+=g ا-��6gbر��gةإدارة اaI. i-3, �f56 ا+��ل .aI أ!\i ا�6gط ا-	�g! �gD  اg=�ق ا

�Jا�)
��رة دور"� ، ا�57 ا'ي "+� A M7@5 ھ'ه ا  !5�-=�ق ا�
  .,#�م 
-5ا�3P أ?3�ر ا(��Jة 


طر ا'���
ن� -٢� 

 �"�=g,  g! ن�g-	JTا YgX��gح --56gوط ا	3�Sg7 �gF ا	g;ام,-�A i@5 اJT	-�ن !  .�م �Fرة ا2g-3ء ا �g#!و �f56gI qg+"و M(g37 ً

 �XJ2-.دة�3	ات ا?�D�>(5g@A 0g اJT	g-�ن �g+I  ا �%g?��� ,�M. YX)F ا=�اد -f� +,�i ا-g4 aI. �f56�E�ت 7�D  ! YX �.�%-ا

 aEا�د.  


طر ا	%�و	)  -٣�� 

�3
�ت !  S-P ا��7ال ا2ز�7 g!�I�ء ��h6ة -
�ر,%�ط�,gX�وھ  7>�ط5 ,53ض ا�g(�-
g��دوات ا �g#I3	- ، و,	@egI ا[دارة  ا

 ��(=�#�"� وإ,�2A M7 i"�-, �Dل %7�~ f�M7 �(! ا	=X)2ت اJT	-�E)� ا-	��Dا+'رة ->�ط5 ا    .اDT	(�ظ 
-=	�ى f�M7  ! ا

 إدارة ��
طر رأس ا	�
ل -٤

g-I=�ھ-)g-f ، M� رأس Mg7 �f56gI إدارة ا�?�?" g	i�- ا�Xف  �gJ�. qg#+" �g-
 ا-g�ل !g  ا+(g�ظ .�gF agIر,X� agI. اg?T	-5ار 

)+)} ً,�Xف أ"\� 	�!)5 وا�b, 0()<, a5أس ا-�ل -7� R"دي إ ib(ھ i\!أ aI. ظ�ل رأس�-  . ا

 aI. ظ�)+�
  �f56g-I=�ھ-)M أو ,>0(g) أ!\iو,#�م إدارة ا �g.�!�-5gأس ا-g�ل .Mg ط�g-(F 5g((o, qg"5 ا	�ز"g3�ت ا ib(ھ 

  .+#� .aI ا�P �f56"�ة 5أس ا-�ل أو .M طq"5 ,>()0 ا�"�ن ا-=	أ?YXرأس ا-�ل أو ز"�د,Q أو إ��ار 
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  )٣( رقم اإليضاح

  املصروفات العمومية واإلدارية
i(I+, Y, ��
-�5و!�ت ا     e=D ا�6E@�دار"�ا[3-�7)� وا�	�+� ا  :.aI ا

 .7�5و!�ت .-�7)� وإدار"� #@�ع اT?	�-�ر ا3#�ري -

#@�ع ا-#�وTت  7�5و!�ت .-�7)� وإدار"�  -. 

�!�تو!)-� "�6f  Iف ,+i(I ا-�5و  6�ط)M ا3-�7)� وا[دار"� 2b ا

   االستثمار العقاريقسم –ملصروفات العمومية واإلدارية ا
  م٣١/٣/٢٠١٧ إىل م١/١/٢٠١٧عن الفرتة من 


# א
��"""""""""""""""""""""""�ن��
 א

y� ٣٥٢٥٠٠  b7�!�ت ,6])3)� و7

 ٢٩٧١٥٣ روا,e و
�Tت 

 ٥٤٣٢٥ واE	E5* ا,��Tت7�5و!�ت 

 ٥١٨٦٠ إ"]�رات

�f56  ٢٩٠٩٧  �)��E 7#5 ا

�(.�-	Pت ا��(7h, ١١٤٥٤  

 ١٠٥٠٠ د.�"� وإ.2ن

 +� M(7h,٩٢١٠ .2ج و  

 ٨١٧٠ 7�5و!�ت ا=)�رات

�(J�\F وى�ت د.�5و!�٧٨٧٥  7  

���!� ا\)�!�7�5و!�ت  ٥٨٤٠ وا


5"� ور?�م  ٥٢٥٩ 

�(%	b7و �(
�	f ٤٧٩٢  أدوات 

 �E�(� ت�5و!�7�(%	b7 ة;XPوأ e,�b7 ٢٩٦٥  

5
�ء و7)�ه وt�زXf ٢٣٢٤ 

 ١٦٨٥ إ5fا7)�ت و,%5.�ت

 ١٤٦٩  7@%�.�ت أوراق ود!�,5

�(b�
 ١٣٥٩ 7�5و!�ت 

 ١١٢٤ i#E واE	#�Tت

 ٦٩٢ 5Pا�J و7]2ت

�.��  ٨٠  7�5و!�ت 7	
(?��  �,��"5 ر?�7�ت ھ

  
٢٦  

 ٨٥٩٧٥٩ اإلمجايل



  

١٧ 
  

  

  الت املقاوقسم –املصروفات العمومية واإلدارية 
  م٣١/٣/٢٠١٧م إىل ١/١/٢٠١٧عن الفرتة من 


# א
��"""""""""""""""""""""""�ن��
 א
 ١٤٨٦٠٠ روا,e و
�Tت وb7�!�ت

M(7h, qJ�cت وو�f5ا	V٢٤٩٨٤ ر?�م وا 

  ٢٤٠٠٤ إ5fا7)�ت و,%5.�ت وھ�ا"�

�(%	b7و �(
�	f ٢١٣٩٥ أدوات  

 ٨٥٧٢ 7�5وف i#E اE	#�Tت

 ٧٨٣٥ 7�5و!�ت ا,��Tت 

�(7h,Q(.�-	Pت ا�٦٧٠٠   

�(%	b7 ة;XPوأ e,�b7 �E�(� ت�5و!�٦٦١٩  7 

 ٦٠٥٦ إ"]�رات

�%�X7 ب�٥٠٠٠  أ,3  

  ٤٦٨٢  دورات ,�ر"%)� 

 ٤٦٥١ 7�5و!�ت ?)�رات

5
�ء و7)�ه وt�زXf ٣٠٧٧ 

 ٢٤٣٢ 7�5و!�ت .2ج

  ١٧٠٦ و�E�!� 4)�!�7�5و!�ت 

�(b�
 ١٤٩٥ 7�5و!�ت 

 ٢٧٧٨٠٨ إلمجايلا



  

١٨ 
  

  )٤( رقم اإليضاح

   وإهالكاتهااألصول الثابتة

  م٣١/٣/٢٠١٧يف 

 ا	��
ن
�+
��  

 إ+#
ءات
  ا"'ت

 وا	�-دات

رات�%  

 وو%
�ل +�ل
  أ�/زة

 ����)�و�-دات 
  أ1
ث

 و��رو#
ت %�ن
  �#ب

 2د�د وو��ط
�+
��  

(��
	�وا�4 �ؤ�  
�	
 ا5��


'��א&%ول�(         

  ١٢٠٠٠٣٣٥ ٣٨١٠٢٨ ٧٢٠٤٣٠٦ ١٦٨٤٩١ ٧٩٨٧٥٤ ٢٠٦٤٣٨٦ ١٣٢٥٧٠٤ ٥٧٦٦٦ م١/١/٢٠١٧لفة في  التك-

 ١١٦٢٨٠٢  ٠٠  ١١٤٣٤٥٢  ٠٠ ٠٠  ٠٠ ١٩٣٥٠  ٠٠ اإلضافات خالل الفترة -

�H:9�5 ا���	١٣١٦٣١٣٧ ٣٨١٠٢٨ ٨٣٤٧٧٥٨ ١٦٨٤٩١ ٧٩٨٧٥٤ ٢٠٦٤٣٨٦ ١٣٤٥٠٥٤ ٥٧٦٦٦ م٣١/٣/٢٠١٧&5  إ$  

�����*�(�א� �        

 ١٠٧٦٠٠٤١ ٣٨١٠٢٧ ٦٢٧٩٥١٨ ١٦٧٥٥٠ ٧٢٥٣٧٧  ١٨٦٥٦٢١ ١٣١٤٨١١  ٢٦١٣٧ م١/١/٢٠١٧ مجمع اإلهالك في-

 ٩٧٣٣٧ ٠٠ ٧١٦٦٩ ١٦ ٤٦٩٩ ١٧٧٨٤ ٢٨٨١ ٢٨٨  إهالك الفترة-

 ١٠٨٥٧٣٧٨ ٣٨١٠٢٧ ٦٣٥١١٨٧ ١٦٧٥٦٦ ٧٣٠٠٧٦  ١٨٨٣٤٠٥ ١٣١٧٦٩٢ ٢٦٤٢٥ م=2٣١/٣/٢٠١٧	A اLھك &5

 ٢٣٠٥٧٥٩ ١ ١٩٩٦٥٧١ ٩٢٥ ٦٨٦٧٨ ١٨٠٩٨١ ٢٧٣٦٢ ٣١٢٤١ مM 5&�0&N٣١/٣/٢٠١٧"	� ا�01ل 

  



  

١٩ 
  

  )٥(اإليضاح رقم 
   الصندوقالنقدية لدى البنوك و يف

  م٣١/٣/٢٠١٧ فى

  املبلغ البيان

�r ا�ھI  ا-�5ي P�ري %}–ا�[ ٣٥٩٧٢٥٨  !5ع ا

�r ا7 �f5%�P 5�ري
– �t5(- ٣٢٠٣٩٢٨  !5ع ا

 5�7 �f5%�r ا
–SJ٧٣٥٧٩٥  ودا 

�r 7�5 إ"5ان 
  ٦١٩٢١٢   D=�ب P�ري–

  Iا�ھ  ��F r@5 ا�ط
  ٢٨٤٧٥٣  

�r ا	]�ري ا�و  P�ري % ٢٣٤١٦٠  E�دي اm-6 !5ع-ا

�r ا	3-)5 وا[?b�ن P�ري
 ٥٨٩٠٠  !5ع ا3%�ر-

�+	-�r ا-�5ف ا%
P –mI�رى -ا�(I١٤٤٩  !5ع ھ  

�r ا�ھI  ا-	+� ـ P�رى %� –اt5(- ٨٤٤    !5ع ا

��وق��#�"� !  ا  ٤٠٦٦٩٧  ا

 ٩١٤٢٩٩٦ اإلمجايل

� �� ����دول �:-�,�+�ر ا�ودا�> ھ9 ا�ودا�> ا��وT ���1ت �دى ا��;وك�� ، وا���	D
ً����B Vل 070� �4ور 
�دد  

  �����1ت ��ر� وا1
��0ر.  



  

٢٠ 
  

  )٦( رقم اإليضاح

    حتت التنفيذأعمال
  م٣١/٣/٢٠١٧يف

  املبلغ البيان

 '()�	  ٧٩٧٠٦٠٨   اm,�I- 567و.�ت ,+* ا


�Iك ٩.-�ره  ٥٧٥٨٨٣٦  ١٨٠٦٢  


�Iك ٤.-�رة  ٥٠٦٦٩٧٥  ١٨٠٠٧  

 m7�<  ٤٣٢١١٣٨  ١٩٤ F@�3 –.-�رة ا	]-S ا

 '()�	  ٢٩٧٨٩٣٦   ا]�زي- 567و.�ت ,+* ا

 ٢٦٠٩٦٤٩٣ اإلمجايل

  

  



  

٢١ 
  

  )٧(اإليضاح رقم 
   وأوراق القبضالعمالء
  م٣١/٣/٢٠١٧ فى


# א
���ن��
�א �

 ١٢٠٣٣٧٦٤ .-2ء ا?	�-�ر .#�ري

  ٥٦٣٤١٨ .-2ء ا-#�وTت

0%#  ٢٥٨٢٤٥٦  أوراق ا

 ١٥١٧٩٦٣٨  اإلمجايل

  



  

٢٢ 
  

  )٨( رقم اإليضاح
  املخزون

  م٣١/٣/٢٠١٧يف 
  املبلغ البيان

�)� q#V و!)2ت b? ات�D٢٩٣٥٥٧١ 7>;ون و 

�	5 ا	]�ري =�
 ٥٦٨٥٠١٩  ا3%�ر–7>;ون و�Dات ,]�ر"� 

  

 ٨٦٢٠٥٩٠ اإلمجايل

  



  

٢٣ 
  

  )٩( رقم اإليضاح
  املدينون

  م٣١/٣/٢٠١٧يف 

  املبلغ البيان
 eJح54ا�
  ٢٢٢٣٥٣٨   ,]�ر"� و���.)�أر

S%�- ٦٠٨٢٢٥ 54اA eJ�M7 Y ا

5(o�ى ا M(7h, – Jا�	
 ٦٠٤٦٧١  ا

 5(o�ى ا M(7h,– J�XE M(7h,   ٥٣٢٦١٢  

M(I7�3�� ,�ز"3�ت أر
�ح D�� ا"٢٦٥٥٩٩ �7 

  ٩٥١٩٢  54اeJ إ4�!� 67	5"�ت

 ٤٩١٩٣ ?I} �7ظ()M و.-�ل

�"�#E �X.  ٣٣٥٠٠  

 ٣٢٢٣٧ �ة �7"�� أ5Aىأر�

m"�=�� ا"�7 �(-� ١٠٠٠ XP�ز ,

 ٤٤٤٥٧٦٧ اإلمجايل

  

  



  

٢٤ 
  

  )١٠( رقم اإليضاح

  الدائنون

  م٣١/٣/٢٠١٧يف 
  املبلغ البيان

 ٤١٤٦٨٦٥   �R2وع &"ت رو�Dل �"�Q2-5���Pت ��	ء 

S�M أوراق �#T٢٥٨٢٤٥٦ دا 

 ٤٧٤٤٦٦ ا�	Q��X=� YPز #V	D'2 �"#� ا����ر

 �D�XRا� ZVا��وا �#T٢٥٣٣٨٠  دا 

 ٢٣١٠٢٤ $�ري ا�PVد 2ك ا�Q#�� ا��=�ري

��P�Q2 "��ت�	ا� N:[ ZT١٧٧٣٩٣ \�ا 

 ١٥٧٢٠٢ ا�PVد 2ك &"ت ا�5P ا�^�2[

��P�Q2 _	[ ZQ� ZT٥٥٨٩٦ \�ا 

 ٣٨٤٧٨ ھ"�a ا��`2"#�ت ا@$�	�]"�

��P�Q2 _")PVو b)� ZT٢٩٩١١ \�ا 

VإA���5 ا�Pرات ا�=�ھ�ة ا��	ك ] ٢١١٣٣ �Pد 2

d"	ھ�Q2 ح�eت أر��Dز�V ا�#T١٥٠٠٠ دا 

 ١٢٣٦٦  $�ري �V�9:� g��"& A#)2ن

 ١١٠٠٠ d"2`V إD=�ر �:3"�

��P�Q2 ٥٠٠٠  2(�و&�ت  

��P�Q2 ة�< dX2 ZT٣٨٥٩ \�ا 

 ٧٦٤  داT#�ا &�ا�F� �"Vط �H":Vن

 ٨٢١٦١٩٣  اإلمجايل

  

    



  

٢٥ 
  

  )١١( رقم ضاحاإلي
   وأوراق الدفعمقاولوا الباطن

  م٣١/٣/٢٠١٧يف 
  املبلغ البيان

 ٢٥٧٣٦٠٨ �	�و�وا ا���طن

  ٢١١٧١٥  أوراق ا�د�>

    

 ٢٧٨٥٣٢٣  اإلمجايل

  

  

  
  
  
  

  

    



  

٢٦ 
  

  )١٢( رقم اإليضاح
  املخصصات

  م٣١/٣/٢٠١٧يف  

  املبلغ البيان

eJ54ا d�<7 ٤٨٢٩٧٠ 

 ٢٩٧٣١٦ !)X� aI. ا3-2ء<7�d د"�ن �b67ك 

�E�(�  ٢٦٩١٦ <7�d 67�ر"S ,+* ا

 ٨٠٧٢٠٢ اإلمجايل

+�,�- : �g?ودرا eJ5ا\g�g4  g! rء 7@�%g�ت g7�I+� ا'gfو �f56g,M"�b, Y ھ'ه ا->���ت !  �4ء ط%)�3 567و.�ت ا

   .ا�"�ن ا-�b6ك !)X� M7 ا3-2ء



  

٢٧ 
  

  )١٣(اإليضاح رقم 
  إللتزامات الغري متداولةا

 ��)Q وھ  .%�ر٩٢٦٥٥٦٥,%F ~I)-� ا[	;ا7�ت اo)5 7	�اوP M. ة:  

- �X	-(F ~I%, ة�J�! ون�
 M(-ھ�7= M7 5وضF ٩٢٦٥٥٦٥Q(�P.   

  )١٤( رقم اإليضاح
  رأس املال

 ~I%7 Q
 dA5-�)Q ، ورأس ا-�ل ا-��ر وا-b		Q(! e وا-�!�ع 
-%I~ ٨٠٠٠٠٠٠٠رأس ا-�ل اP٢٩٣٨٠٨٤٥ Qg,د��3 ز"
 Q(�P 

 Mgg7٢٢gg"د�3
5ggF �gg3ار ا]-�gg(3 ا3��gg7 ا rgg�)Qgg وذP ن�gg(I7  j"ر�gg	

	gg�ر"jا5gg(t   وا]-�gg(3 م �٢٣/٤/٢٠١٥  �gg"د�م 3٢٣/٤/٢٠١٥ Ygg,و

)aggI. �gg ا;"gg�دة �-
�gg ا�F5I �gg7�3Mgg. a طqgg"5 اfT		gg�ب #�ggا7م وigg"�-, Ygg, �ggF ا;"gg�دة ٢٢/٣/٢٠١٥ !gg ا+gg��ل .aggI �7ا!#�gg ا�ggv(X ا

 M(-ھ�=-
#)-� ا?-)�  ?٥٨٧٦١٦٩YX ، ورأس ا-�ل 
�3 ا;"�دة �7زع .aI ا ٥ �Dا�YX=I ا Q(�P   

  )١٥( رقم اإليضاح
   اتاالحتياطي

���م ا�?�?  �f56I ًو!#� �)#   e��Eن اf56�ت وا[, Y	"ء % ٥�g�
g� Mg7�!   أر
g�ح ا(	5gة +g=�ب اDT	g(�ط  ا#g�E�E  و"]�gز 


ggI~ [دارة و�7ا!#�gg ا]-aggI.3 اF	5ggاح mggI[7 ا �gg7 إذا  E�E�gg#�)Mgg7 �%=ggE egg ا�ر
gg�ح +gg=�ب اDT	gg(�ط  ا[, {ggFو �f56ggI �gg(7�-3)�gg ا

  E�E�gg#I	�ز"aggI. Sgg ا-gg=�ھ-)M ، % ٥٠اDT	gg(�ط  ا igg
�F 5gg(t  E�E�gg#�gg! rن اDT	gg(�ط  ا'ggfر ، و��gg-و,gg=	>�م Mgg7 رأس ا-gg�ل ا

-  وا�-  .=�ھ-� !  ا	-�"i ا'ا, اDT	)�ط)�ت �.f57 Y; ا�f56 ا

  )١٦( رقم اإليضاح

   األرباح أو اخلسارةيفتوزيعات األرباح ونصيب السهم 

 e(�gE ن�g!  �g	�
"+	=E e�e( ا=YX ا�?�?  !  أر
�ح ا(	5ة 
#=-� ��!  أر
�ح ا(	5ة .aI .�د ا�?YX ا#�2gA �g-Jل اg3�م و

�)Q 7�5ي ,#5"%�  )٠.١٨(ا=YX !  ا�ر
�ح ھ�Pً ]٥٨٧٦١٦٩   /١٠٦٦٤١٠  YX?.[  

 igf Mg. �g[,��
�|gc�ر ا �g"د�3�g3د ا�?YXg ا yP5g-YX=I !  ا�ر
�ح 
	i"�g3 ا-	�?�g ا 0)<-��)e ا ا3�د"�g ا�?YXgو"+	=e ا

gX'ا اg)<ET�ض  �%%=g-�gى ا�f56g أ?A YXg�+7 �\g!	�gI-) ا>�!g\�(ا-+	-�I ا �gP�" Tم٣١/٣/٢٠١٧!  و�g�e( اg'ا !�gن ا، g-)<� 0

 e(��YX=I !  ا�ر
�ح ا�?�? YX=I !  ا�ر
�ح "3�دل ا .  



  

٢٨ 
  

  )١٧( رقم اإليضاح
  االضمحالل يف قيمة األصول 

~ ا-+-aI. �I ا���ل  �%-
�را?� ا �f56)�!  ,�ر"j إ.�اد 7);اF �(E�7* ا�5 7(o)� وا�-	+�"� 7� إذا f�ن ا-I-�?� ا 

 -(F	X� أم T ، وإذا وig�7 �P ھg'ا ا-g" 5gVR	�g#,  Y"5 ا#)-�g !  ا4-+2ل �يaI. 5VR7  *45 أن ,rI ا���ل �F ,3أيھ��ك 

���ل 	+�"� =A�5J ا4T-+2ل  �(� و�Pدھ� ! اT?	%�ا�D .  

  )١٨( رقم اإليضاح
  املوقف الضريبي 

 :  ضريبة أرباح شركات األموال-أ

•  YFن ر�E�#I�� ٩١ً,D  Y=�ب ا\5"%� ط%#� = ٢٠٠٥
	#�"Y ا[5Fار م و,#�م ا �f56 %"5\7�	�-� ا �)�
 ا-�ا.)� !  

  Q<"ر�, a	D 5اراتF]ا rI, SFوا M7 �(%"5\
=�اد ا	;ا7�X,� ا �f56  .ا#�E�E)� و,#�م ا

• �
 M7 ات��=�6�ط وD	a .�م ا,d+! Y ا
� وا=�اد 5و,Y ا٢٠١٢."� ا.  

• �(�-��ات  P�ري !+d م٣١/٣/٢٠١٧!   !  ,�ر"j إ.�اد ا#�اYJ ا=   .م٢٠١٤م و٢٠١٣ا



  

٢٩ 
  

 :  ضريبة كسب العمل-  

• - �(%"5\�-�ذج ا
	#�"Y ا �f567�	�-� D	a ,�ر">Q !   ,#�م ا �)�
 . ا-�ا.)� ا#�E�E)� و?�اد ا-=	+q و

•  ��? a	D i-3  .م و,Y ?�ادھ� و,=�"	X� ٢٠١١ـ ,e=f �%"54 d+! Y ا

• �(�-��ات .�م  P�ري م٣١/٣/٢٠١٧!  !  ,�ر"j إ.�اد ا#�اYJ ا=  م٢٠١٤م و٢٠١٣م و٢٠١٢!+d ا

   على القيمة املضافة والضريبة ضريبة املبيعات -د

• - �(%"5\
	#�"Y ا[5Fارات ا �f567�	�-�g  !  ,#�م ا �)�g
 ا-�ا.)�g ا#��g(E�E و?�gاد ا-=g	Mg7 q+ واSgF ا[5gFارات  و

Q<"ر�, a	D. 

•  �"�XE a	D �f56  . E	M. *[ ا(+d  ا	 و,Y ?�اد ا(5وF�ت ٢٠١٣ـ ,d+! Y ا

�.�ام  • �%=��
  ً.ات ا5X6"� !  ا-�ا.)� ا-+�دة F�E�E� "	Y"�#, Y ا[5Fارم٢٠١٦ وم٢٠١٥م و٢٠١٤

   : اخلصم حتت حساب الضريبة-ج 

• - �(%"5\�-�ذج ا
	#�"Y ا �f567�	�-� !  ,#�م ا �)�
  . ا-�ا.)� ا#�E�E)� و?�اد ا-=	+q و

  )١٩( رقم اإليضاح
  ارنةالسنة املق

• -  �Eر�#-�� ا= أرF�م ا�- .م ٣١/١٢/٢٠١٦!    ا-53و�4 #�J-� ا-f5; ا

�#�"� وF�J-� ا	D  ! 5(o#�ق ا-bI)� ھ  - •#�J-� ا�iA وF�J-� ا	�!#�ت ا QEر�#-�� ا=  م٣١/٣/٢٠١٦ أرF�م ا
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  )٢٠( رقماإليضاح
   املخصصات بشأنها املكون االلتزامات

 i�-	,ت�ا7;	Tا  I" �-(! d�<7  ! �XEh6
   -: ا-+	-�I ا-�bن 

 Y, تTو�د 7#�#. i�-" ي'-�gة اET	X�ء67�ر"S ,+* ا�)��E وا S"ر�6g-7�X� و,	+-i ا�f56 ط%#� 3I#�د 4-�ن �)�rgI, �E ا ً

 �%=�
 Q�"�b, Y,م و�3#�د% ٥. .rI, M7 ا

٢ -
  ).د/١٩ (�["\�ح ا\5اaI. eJ ا-%)3�ت  وذf r-� ھ� وارد 

  )٢١( رقم اإليضاح
  طراف ذات العالقةاأل
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  األحداث اجلوهرية التالية
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  ال املصدر للشركةامل رأس بزيادة التجاريتاريخ التأشري بالسجل 
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