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 لـــيقائمة املركز املا

 لشركة العبــور لالستثمار العقاري 
 م13/1/5132فى

 
 

 السنة املقارنة اإليضاحرقم  البيان مبلغ جزئي مبلغ جزئي مبلغ كلي

   األصول الثابتة   

 11718800 (4) األصول الثابتة بالتكلفة  17913801 

   خيصم:   

 (17133301)  جمع اإلهالكم  (17313311) 

371314 
 

 113371  مة األصول الثابتةصافي قي 
 

   األصول المتداولة   

 1314144 (5) تحت التنفيذ أعمال 9461243  

 10178038 (2) المخزون 14346941  

 11187003 (4) عمالء 4949149  

 77  استثمارات عقارية 16491444  

 77  دفعات مقدمة لشراء أراضي 9951444  

 13133943 (9) مدينةحسابات جارية  6319249  

 4413118  أوراق قبض 6652219  

 1183881  خطابات ضمان 225542  

 4031738  إيرادات مستحقة 9239393  

 0881181 (3) الصندوقفي النقدية لدى البنوك و  4249999  

 34739471 
 11110780  إجمالي األصول المتداولة 

 

 بعده  34739471 371314
 

11110780 

 

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب 

 األسـتاذ / يســـرى عبد الواحد  مهندس/ حممــد حســن حلمي
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 تابع/ قائمة املركز املايل

 لشركة العبور لالستثمار العقاري  
 م13/1/5132فى

 السنة المقارنة اإليضاحرقم  البيــــــــان مبلغ جزئي مبلغ جزئي مبلغ كلى

 11110780  مـــا قـــبلـــه  34739471 371314

   المتداولة والمخصصات االلتزامات   

 48993317 (14) حسابات جارية دائنة 64422449  

 1314809 (11) باطنال واالموردون ومقاول 1994562  

 1878913  دفعات مقدمةعمالء  1633464  

 1713141 (16) مخصصات 949414  

 177777  أوراق الدفع 3414  

 13777  دائنوا توزيعات أرباح 44  

 (40391791) 
 19919381  إجمالي االلتزامات المتداولة والمخصصات 
 

64446169 
 

 00287422  رأس المال العامل 
 

 41133773  إمجايل االستثمار ومت متويله على النحو التايل:   43901393

 44777777 (19) رأس المال المصدر والمدفوع  44777777 

 1178844 (14) احتياطي قانوني  1178844 

 384110  احتياطي نظامي  384110 

43474338 
 

   إجمالي رأس المال واإلحتياطيات 
 

 (183371)  مرحلة أرباح   118131

   صافي حقوق الملكية   43104413

 (113739)  الفترة ربحصافي    371107

 41133773  امللكيةإمجـايل حقوق    43901393

 ات المرفقة تعتبر جزءًا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وُتقرأ معها .اإليضاح -

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب

 األسـتاذ / يســـرى عبد الواحد  ـن حلميمهندس/ حممــد حسـ
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 الدخـل قائمة
 لشركة العبور لالستثمار العقاري 
 م13/1/5132إىل م3/3/5132ة منالفرتعن 

 ةالسنة المقارن رقم اإليضاح البيـــــــان جزئي غمبل كلي مبلغ

إيرادات القطاعات   

 0101938  المقاوالت إيراد 2525522 

 4110473  العقاري االستثمار إيراد 2275722 

  إمجايل إيرادات القطاعات  22722527
8333731 

 

   القطاعات تكاليف  

 9711133  المقاوالت تكاليف 2722772 

 1139319  العقاري االستثمار تكاليف 2275522 

 98117  التشغيل أصول إهالك 72122 

  القطاعات تكاليف إمجايل  (22222772)
(8311901) 

 

 17197  ربح  التشغيل جممل  045392

   :يضاف  

 10113  عائد ودائع وحسابات بنكية 5722 

 14110  إيرادات اخرى 252272 

252177  
 

 
 

 

   يطرح:  

 397193 (2) لعمومية واإلداريةروفات االمص 752177 
 194370  فوائد مدينة 72512 
 17318  اإلداري اإلهالك 7527 

(552255) 
    
 

371107  (113739)  الفرتةربح صـايف 

 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءًا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتُقرأ معها . - 
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 ائمة التدفقات النقديةق

 لشركة العبور لالستثمار العقاري 

 م13/1/5132م إىل 3/3/5132عن الفرتة من 

 السنة املقارنة يضاحاإلرقم  املبلغ البيـان

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 (557277)  423182 صافى الربح

 (5225) (31) (12122) المخصصات

 -  (5722) عائد ودائع وحسابات بنكية

 22127  57721 إهالك أصول ثابتة

 (512225)  712277 أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل 

 2225252 (5) 5222221 ادة في مشروعات تحت التنفيذالزي 

 2257275 (6) 727217 النقص في المخزون

 (2557772) (7) 2722575 الزيادة في  العمالء واوراق القبض

 (2175252)  (2522272) الزيادة في اإليرادات المستحقة

 22  (7772222) الزيادة في االستثمارات العقارية

 22  (252222) مقدمة لشراء أراضي الزيادة في دفعات

 722722 (8) (7522) النقص في  الحسابات الجارية المدينة 

 522727  72221 النقص في  خطابات الضمان 

 525172 (31) (2121255) النقص في الحسابات الجارية الدائنة

 (2227722) (33) (575222) النقص في عمالء  دفعات مقدمة

 2557771 (31) (527527) واوراق الدفعالنقص في الموردون 

 -  (12122) فروق ضرائب مبيعات مدفوعة

 -  - دائنوا توزيعات األرباح النقص

 (2272217)  (7225257) صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة التشغيل

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

   5722 عائد ودائع وحسابات بنكية

 (21722) (1) (2552) أصول ثابتة مدفوعات لشراء

 (21722)  2222 صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة االستثمار

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 -  - صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (2251525)  (7222225) صافى النقص  فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة

 2272222  7272222 حكمها فى بداية الفترة النقدية وما فى

 1222525  7577272 النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

 ات المرفقة تعتبر جزءًا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتُقرأ معها .اإليضاح -
 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب

 / يســـرى عبد الواحد األسـتاذ  مهندس/ حممــد حســن حلمي
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 ار العقاريشركة العبور لالستثم

 ) ش . م . م (

 جنيه 05555555رأس المال المرخص : 

 جنيه 22555555رأس المـال المصدر والمدفوع 

 قائمة التغري يف حقوق امللكية
 لشركة العبور لالستثمار العقاري 

 م13/1/5132م إىل 3/3/5132عن الفرتة من 

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

 19808079 (904702) - 701295 1200011 11000000 م1/1/1014الرصيد في 

 (113739) - (113739) - - - صافي ربح الفترة

 41133777 (904702) (113739) 701295 1200011 11000000 م91/9/1014الرصيد في 

 14441095 140958 - 701295 1200011 11000000 م1/1/1017الرصيد في 

 (07044) (05022) - - - - فروق ضريبة مبيعات مدفوعة

 371107 55 371107 - - - صافي ربح الفترة

 14859787 120272 371107 701295 1200011 11000000 م91/9/1017فىالرصيد 

 

 ات المرفقة تعتبر جزءًا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتُقرأ معها .اإليضاح -
 

  
 

 رئيس جملس اإلدارة  ضو جملس اإلدارة املنتدبع      

 األسـتاذ / يســـرى عبد الواحد  مهندس/ حممــد حســن حلمي
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 ات املتممة للقوائم املالية اإليضاح
 م13/1/5132فى 

 (3رقم ) احاإليض
 نبذة عن الشركة 

ن ًسو  1191لاوةة  151شوركة ساو ةرة سيورتة ستتاوق ً رو ا  الو ن الرو  ر   العبور  لستومار   العرو   ( شركة 1 -1)

ًأته  الشوركة سريودة ن 11/16/1116( بم  تخ 692612سحق  ق  ) الر ةرةقيدة   ى إدا ة الاجل المج  ي بردتةة 

  ببر صة ا ً اق الر لية .

ع س ا سبدأ سن س  تخ الريد ب لاوجل المجو  ي ًالرركول الريياوش لةشوركة ًسحةهو  الرو  ر ى  وى سدتةوة  65( سدة الشركة 1-6)

الروو ةرة ًتجوورج لرجةوور اأدا ة أ  تةشووأ  رًعوو  أً سيوو  و أً سل سوو  أً سووركيس  أً سة  ووف سرجتووو  ووى سيوور أً  ووى 

   الخ  ج

 -( الغرض سن الشركة اا  الرا د ب لعرد : 1-3)

الري ن بتعر ل الرر ًال  الرمل سةوة  وى سجو ل سشورًع    اأتول   ًالمعريور ًالربو  ى الع سوة لحاو به  أً لحاو     -

  الغير

 شراء ا  اضش ًسرايره  ًبيعه  ًس  تامةلن ذلك سن أعر ل الررا ق ًالبةية ا ت تية . -

 حا   الغير .إق سة الرشرًع   الية عية ًالمر يهية ًالاي اية لحا به  أً ل - 

 إق سة الرشرًع   الالةية ًبيو ًاداسه  أً ستجيرة  لحا به  أً لحا   الغير . -

أ  سلور  لهو  سيوةحة أً سشومر  أ شطة االتميراد ًالمركيس  المج  تة ًالمر تودا  العررسيوة .كرو  تجورج لةشوركة  -

بيهة بتعر لهو  أً الموى قود سع ً هو   وى الموى سولاًل أعرو الا شوالشورك   ًا  وراد ًريرةو  ًبتي ًجه سون الرجورم سوو 

 بهو  أً سشومرته  أً سةحرهو  الفكر سحريق ررضه   ى سير أً  ى الخ  ج كر  تجرج له  أ  سةدسج  ى الهيئ   الا لفة

 ًذلك طبر ا  ال ن الر  ر  ًاليحمه المةفيفتة .
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 (5رقم ) اإليضاح
 السياسات احملاسبية املتبعة

 المالية : ( أسس إعداد القوائم4-1)

ًالربو د  ، ن 6002لاوةة  663أعد  الرراي  الر لية طبر ا لرع تير الرح تبة الريرتة الي د ة ب لررا  الورجا ي  قو  

 ً ى ضرء الررا ين ًالةرايح ًالمعةير   الرحةية الا  تة . ،الرح تبية الرمع  ف عةيه  

 ( القياس:4-4)

 توبة الريورتة ً رو ا لربودأ الملةفوة الم  تخيوة ًبفورض اتومررا تة الشوركة  أعد  ةفم الرراي  الر لية طبر ا لرع تير الرح

 ًس  اسب ع  فر الاي ت   ًا تر الرح تبية لةرراي  الر لية الا برة . 

 ( التقديرات واالفتراضات المحاسبية :4-1)

مراض   سؤثر عةى قوي  ا صورل أعد  الرراي  الر لية ً ر ا لرع تير الرح تبة الريرتة ًق سق اأدا ة بعرل سردترا  ًا 

ًااللملاس   ًاأترادا  ًالريرً    خسل الفمرة الر لية ، ةفا ًقد سخمةف الةم يج الفعةية عون سةوك المرودترا  ًسو   د اتوة 

سةك المردترا  ًاال مراض   بير ة سامررة ًإثب   اآلثو   الرمرسبوة عةوى سعودتل المرودترا  الرح توبية  وش الفمورة الموش سو   

ةفا المعدتل ًالفمورا  الراومربةية الموش سموتثر بوفلك المعودتل، ًسمراول اال مراضو   ًالمرودترا  بشولل خو    وش سطبيوق   يه 

   الرمررة اأتض االاي ت   الرح تبية ذا  المتثير اله ن ًالرب لغ الرد جة ب لرراي  الر لية ًالمش س  اأ ي ح عةه  ضرن 

 الم لية .

 :( عملة العرض والتعامل 4-3)

 س  اأ ي ح عن اا ب   الشركة ب لجةيه الريري ً ال سرجد سع سس  ب لعرةة ا جةبية  .

 ( االحتياطي القانوني:4-3)

ًترف ةفا االقمط ع إذا بةغ سجررع االامي طش  ،% سن ا  ب ح ً ر ا لةر  ر  5س  سلرتن االامي طش الر  ر ش بةابة 

 % سن  أس س ل الشركة الريد  50قل سن أًس جال  صيد االامي طش % سن  أس س ل الشركة الريد  50قد اا تراج  
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 ( تحقق اإليراد:4-1)

سمحرق الراقعة الرةشئة لإلتراد الخ   الرادا  الالةية ًالخدسية ًالفيس  عةد سحرتل الرخ طر ًالرة  و ا ت تية 

بحق المدخل اأدا ي الرامرر ب لد جة المش  لةرشمري ًالمش سمحرق ب لماةي  الفعةش لةرادا  الرب عة ًأال سحمفظ الشركة

 سرسبط ع دة ب لرةلية ًكفلك  ش ا لة سحدتد قيرة المل ليف المش سحرةمه  ًتممحرةه  الرةش ة  ير  تمعةق ب لرع سةة .

 ( قائمة التدفقات النقدية وما في حكمها :4-0)

( الخوو   6 ا لرعيوو   الرح تووبة الريوورتة  قوو  )سوو   إعووداد ق يرووة الموود ر   الةردتووة ً روو ا لةطرترووة ريوور الرب شوورة ً روو

ب لمد ر   الةردتة ً رراض إعداد ق يرة المد ر   الةردتة سمضرن الةردتوة ًسو   وش الرهو  ا  صودة الةردتوة ب لخلتةوة ًسةوك 

 ( 1 ق )  أتض حالرردعة ب لبةك ًالمش سمضرن اا ب   ج  تة ب لبةر  كر  ةر ًا د ب

 كاتها:( األصول الثابتة وإهال4-9)

سوو   إثبوو   ا صوورل الا بمووة ب لملةفووة الم  تخيووة سخيوورس ا سةهوو  سجرووو اأةووس  ًسشوورل الملةفووة الةفروو   الرأتوور لية  

توة سلو ليف أخور  الرب شرة ًالررسبطة القمة ء ا صرل كر  سشرل سلةفة ا صرل الرةشتة ذاسي ا سلةفة الرراد الخ ن ًالعر لة ًأ

 الشركة لييبح ا صل ص لح ا لستمخدان  . صل سمحرةه   سمعةرة سب شرة ب 

ًتع د الةظر  ش العرر اأ م جش الررد  ًالريرة المخرتدتة للل أصل سن االصرل الا بمة ًبيوفة دً توة عةود  ه توة كول 

 تةة س لية ًال ترجد سغيير  لةمرقع   عن المردترا  الا برة .

رر اأ م جى الررد  للل أصل ًسحريةه عةى ق يرة الدخل ًس   ااما   اأةس  بطرترة الراط الا بق عةى أت س الع

 ًب لةا  المى اددة  سجةر إدا ة الشركة ً ر ا لةرمبو  ى الع ن الا بق ًب لرعدال  الم لية: 

 سعدال  اأةس  البي  

 %6 سب  ش ًإ ش ءا 

 %60 آال  ًسعدا 

 %60 تي  ا  ًًت يل  رل

 %60 أجهلة سلمبية ًأث ث

 %65 تدخش  ًقرط ًاد

 %65 سب  ش سؤقمة

صممود قبقممام للمعيممار الم اسممبة ألولممم تر ممر لنمما مأوممرات تو د ئممد تبممين وجممود يسممائر ذضممم  د فممي قيمممة  مم   ا

 (91المصري رقم )
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 ( المخزون :4-8)

عةوى أتو س س   سريي   الرخلً  عةى أت س الملةفة أً ص  ى الريرة البيعية أتهر  أقل ًس   سحدتود صو  ى الريروة البيعيوة  -أ

تعر البيو الرمرقو  ش ظل الظرًف الع دتة سخيرس ا سةه المل ليف المردترتة السجسة لإلسر ن ًأي سلو ليف أخور  أسرو ن 

 عرةية البيو .

 س   إد اج الرادا  ًا عر ل الم سة رير الرب عة ضرن الرخلً  طبر ا لألتر الرطبرة خسل ا عران الا برة . -  

 التنفيذ : ( مشروعات تحت4-17) 

المةفيوف ًسمضورن الملةفوة س   اير المل ليف المش س   إ ف قه  عةى أي سن سشرًع   الشركة ًإد اجهو  كتعرو ل سحوق 

كل الةفر   الررسبطة سب شرةا بمجهيل ا صل لةغرض الرخيص سن أجةه ًس   إض  ة الرشرًع   سحق المةفيف إلى ا صرل 

  عةدس  سيبح ساملرةة ًج ةلة لستمخدان .

 ( الدائنون :4-11)

 س   اأعمراف ب لرامحر   الخ صة ب لشركة ًس  إثب سه  ب لري  المش تم   تمررن الشركة بادادة    ش الرامربل .

 ( العمالء :4-14)

بعد خي  سردن الحجل ًذلوك  هريرة الرادة المش سخيب سحريل العريل ب لةابة عرسء االتمار   العر  ي  رد س   إثب  

العرود الربورن بوين  ًذلوك ً رو ا  سون قيروة الراودة شوهرت ا أً  بوو توةري عةيوه م   توداد الرمبروشتتةص عةيه العرد ً ً ر ا لر 

 الشركة ًالعريل .

اس   ير  تخص عرسء الرر ًال   رد س   المع سل سو العرسء بة ء عةى س  ترد إلى الشركة سن سامخةي   ًس   إثبو   

 ًذلك ً ر ا لةعرد الربرن بين الشركة ًالعريل .الرامحق لةشركة بعد خي  المتسين 
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 (1رقم ) اإليضاح
 املصروفات العمومية واإلدارية

 عةى الةحر الم لش : اا  ا  شطة دا تةاأعررسية ًاللريرً    ابةد  س  سحةيل

 سيرً    عررسية ًإدا تة لرط ع االتمار   العر  ي. -

 .لرط ع الرر ًال  سيرً    عررسية ًإدا تة   -

 ش طين    العررسية ًاأدا تة للس الةً ير  تةش كشرف سحةيل الريرً

 قطاع االستثمار العقاري –ملصروفات العمومية واإلدارية ا
 م13/1/5132م إىل 3/3/5132عن الفرتة من 

 المبلغ البيـــــــــــــــــــــــان

 00383 رواتب وبدالت ومكافآت ومنح

 99033 اراتإيج

 98003 بريد ورسوم 

 20555 دعاية وإعالن

 85235 إتصاالت مصروفات 

 0843 تأمينات اجتماعية

 3945 مين صحيتأعالج و

 5584 نظافهالضيافه وال مصروفات

 5458 راتمصروفات السيا

 5882 كهرباء ومياه وغاز

 8340 صيانة مصروفات 

 83825 اتعاب مستشاريين ماليين وقانونيين

 2553 إكراميات وتبرعات

 8823 نقل وانتقاالت

 5384 ومطبوعات أدوات كتابية ومكتبية

 8829 التجرائد ومج

 8555 مصروفات بنكية

 8543 دورات تدريبية للموظفين

 8555 كراسات شروط

 04 مصروفات متنوعة

 625446 اإلمجايل
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 قطاع املقاوالت –املصروفات العمومية واإلدارية 
 م13/1/5132م إىل 3/3/5132عن الفرتة من 

 
 المبلغ البيـــــــــــــــــــــــان

 34695 واتب وبدالت ومكافآتر 

 14499 رسوم واشتراكات ووثائق تأمين

 5169 مصروفات سيارات

 15344 إيجارات

عالن  15452 دعاية وا 

 3922 تأمينات اجتماعية

 5411 اتصاالت مصروفات 

 5349 أدوات كتابية ومكتبية

 4625 إكراميات وتبرعات وهدايا
 1469 كهرباء ومياه وغاز

 4549 صيانة مكاتب وأجهزة مكتبية

 6511 مصروفات عالج

 9614 ضيافه ونظافهمصروفات 

 9244 دراسات واستشارات مالية

 249 مصروفات بنكية

 944 كراسات شروط

 1145 مصروف نقل انتقاالت

 944 دورات تدريبية 

 119192 اإلمجـاىل



 

 

 (4رقم ) اإليضاح
 وإهالكاتها األصول الثابتة

 م13/1/5132يف 
 اآلالت واملعدات مباني إنشاءات البيان

 سيارات
 ووسائل نقل

 أجهزة
 ومعدات مكتبية

 أثاث
 ومفروشات سكن

 خشب
 وقمط وحديد

 اإلمجايل باملواقع مباني مؤقتة

         تكلفة األصول

 10899404 981018 2108902 125482 518529 1858882 1911120 75222 م1/1/1017التكلفة في  -

 1720 - - - 1720 - - - اإلضافات ي د العام -

 ذجمالي التكلفة
 م91/9/1017في 

75222 1911120 1858882 591991 125482 2108902 981018 10897059 

         جممع اإلهالك

 10980054 981015 2115075 125487 207020 1591125 1121748 19890 م1/1/1017يفمجمع اإل  ك  -

 74495 - 19250 - 4158 18002 5107 180 ذ  ك الفترة -

 10494711 981015 2141292 125487 500198 1571129 1128549 14110 م91/9/1017في مجمع اإل  ك

 401421 1 172250 1 91004 115219 71712 99745 م13/1/5132ىف صايف قيمة األصول

 

 سساظة:ةة   أصرل أتمهةلق د مرت ا ب لل سل ًس جالق سعرل ًةش اآلال  ًالرب  ش ب لرراقو
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 (2رقم ) اإليضاح
 مشروعات حتت التنفيذ

وتحليلها على النحو المبين جنيه // 9461243//بمبلغ م91/9/6415في  األعمال تحت التنفيذ بالشركة بلغت قيمة
 -بالجدول التالي : في الجدول التالي

 
 م13/1/5132مشروعات حتت التنفيذ يف

 املبلغ البيان

 1565000 ) يس  تلةية( سشرًع الةرسر

 1535600 سدتةة لعبر  -الحش الخ سر -30 يس 

 253011 اتمار   عر  ي –الشرًق سدتةة س  ي

 5000 116قطعة  –عر  ة المجرو الخ سر 

 6993 عر  ة سدتةة الشرًق

 325 الحش الم تو –عر  ة سدتةة العبر  

 1041138 اإلمجايل
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 (6رقم ) اإليضاح
 املخزون

بمبلغ  م91/9/6415فىبلغ قيمة المخزون  )شقق وفيالت ووحدات تجارية( ويتمثل في عقارات تحت البيع

 -: وتحليلها على النحو المبين في الجدول التالي جنيه// 14346941//

 
 م13/1/5132املخزون يف

 املبلغ البيان
 1193193 العبر  - 19069الحش الم تو بةر   9عر  ة 

 6956201 العبر  - الحش الم تو 19061بةر   1عر  ة 

 6651299 العبر  – ر المج  يالاةم

 1113561 العبر  - الحش الخ سر 12069بةر   15 يس 

 339095 العبر  - الحش الخ سر – 12069بةر   69 يس 

 265526 العبر  - الحش الخ سر – 12066بةر   6 يس 

 620099 العبر  31عر  ة 

 509696 العبر  - الحش الخ سر 12066بةر  63 يس 

 620300  الشرًق 11عر  ة 

 661533 العبر  -ر الحش الخ س 12066بةر   66 يس 

 10166961 اإلمجاىل
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 (7رقم ) اإليضاح
 العمالء

 -:وتحليلها على النحو المبين في الجدول التاليجةيه // 9399103 //سبةغ ن31/3/6015 ىأ صدة العرسء  بلغت
 

 م13/1/5132فىالعمـــــالء 

 املبلغ بيانال

 2961016 عرسء اتمار   عر  ي

 261011 عرسء الرر ًال 

 9399103 اإلمجـاىل 

 



 

 

08 

 (8رقم ) اإليضاح
 احلسابات اجلارية املدينة

وتحليلها على النحو // جةيه 6119203//سبةغ  ن31/3/6015 ىأ صدة الحا ب   الج  تة الردتةة  بلغت
 -:ليالمبين في الجدول التا

 

 م13/1/5132فىدينة املارية اجلسابات احل
 

 املبلغ البيان
 6030951 ستسين لد  الغير

 661190 ضراي  خي  سن الرةبو

 625511 سدتةر سرجتع   أ ب ح اية الع سةين

 15116 ضراي  إض  ة سشمرت  

 69661 أ صدة سدتةة أخر 

 62900 عهد  ردتة

 65000 ضراي  ا ب ح سج  تة ًصة عية

 15912 تةف سرظفين ًعر ل

 1062 سدتةرا  راسير سةيفر  سحررل

 1000 جه ج سةرية سدتةة الارتر

 6119203 اإلمجـاىل 
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 (9رقم ) اإليضاح

 الصندوقيف  النقدية لدى البنوك و
ها على النحو المبين في وتحليل// جنيه 4249999مبلغ// م91/9/6415فىبلغت أرصدة النقدية لدى البنوك وفي الصندوق 

 -:الجدول التالي

 
 الصندوقيف النقدية لدى البنوك و 

 م13/1/5132فى 

 املبلغ البيان

 6153666 الجرلف رع  – ج  ي البةك ا ةةش الريري

 1091526  رع   دي الشرر -ج  ي  البةك المج  ي الدًلش

 252531  رع الريررةش –ج  ي بةك البركة سير

 650116 ًدايو – بةك البركة سير

 59100  رع العبر  -ج  ي بةك المعرير ًاأتل  

 1660  رع ةةيربةر – ج    -البةك الريرف الرمحد

 1329  رع الريررةش – البةك ا ةةش الرمحد ـ ج   

 665062 الةردتة ب ليةدًق

 6269393 اإلمجــاىل 

    ، ًالحا ب   لد  البةر  رير الردايو ةش  جل ثسثة شهر  سجدد سةر يي ا  الردايو الررضحة ب لجدًل بع ليه إيضاح :

 .اا ب   ج  تة ًاتمار  تة          
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 (31رقم ) اإليضاح

 احلسابات اجلارية الدائنة

وتحليلها على النحو المبين في // جنيه 64422449مبلغ // م91/9/6415فىبلغت أرصدة الحسابات الجارية الدائنة 

 -:ل التاليالجدو
 م13/1/5132فى حسابات جارية دائنة

 املبلغ البيان
 11190066 إترادا  سؤجةة سخص تةرا  سربةة

 6135100 قرًض لمررتل  ش ط االتمار  

 3961225 سا ةرر  عةى ذسة جت دة  أس الر ل

 6652219 دايةر أً اق قبض

 915990 تح  عةى الرلشرف –بةك سير إترا  

 691156 رية سدتةة العبر جه ج سةالرامحق ل

 316199 ج  ي اسح د سس  الاةمر المج  ي

 611963 اسح د سس   يس  الحش الخ سر

 161613 ضراي  عةى الربيع   سامحرة

 69992 إسح د سس  عر  ا  الجرةرة الحش الم تو

 66932 ضراي  خي  ًسحييل سامحرة

 15256 ةيئة المتسية   االجمر عية

 15000  ب ح سا ةرينأ   دايةرا سرجتع

 16569 ضراي  كا  عرل سامحرة

 11000 ستسين إتج   لةغير

 6315 ضراي  سهن ارة سامحرة

 66022903 اإلمجـاىل 
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 (33رقم ) اإليضاح

 املوردون ومقاولوا الباطن
حليلها على النحو المبين في الجدول وت// جةيه 1339562سبةغ // ن31/3/6015 ىبةغق أ صدة الرر دتن ًسر ًلش الب طن 

 -:التالي

 م13/1/5132فىاملوردون ومقاولوا الباطن 

 املبلغ البيان

 1312539 د ع   سردسة –سر ًلرا الب طن 

 60191 سر ًلرا الب طن ستسية   سحمجلة

 1339562 اإلمجـاىل 
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 (35رقم ) اإليضاح
 املخصصات

 -:ًسحةيةه  عةى الةحر الربين  ش الجدًل الم لش// جةيه 993610//سبةغ  ن31/3/6015 ىبةغق قيرة الرخيي   

 م13/1/5132فىاملخصصات 

 املبلغ البيان

 505266 سخيص ضراي 

 619312 سخيص دتر  سشلر   يه  عةى العرسء

 25211 سخيص  هر أعر ل

 6931 سخيص سش  تو سحق اليي  ة

 993610 اإلمجايل

إتض ح: س  سلرتن ةفم الرخيي    ش ضرء طبيعوة سشورًع   الشوركة ًكوفلك  وش ضورء 

 سط لب   سيةحة الضراي  ًد اتة الدتر  الرشلر   يه  سن العرسء
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 (31رقم ) اإليضاح
 رأس املال

سةيور  جةيوه  66ع بربةوغ سةير  جةيه ، ً أس الر ل الريود  ًالرلممو   يوه ًالرود ر 90 أس الر ل الررخص به سبةغ 

ع دتوة بمو  تخ الريور ن  ًالجرعيوة 1/16/6016ة بمو  تخ سةير  جةيه ًذلك بعد قرا  الجرعية الع سة الع دتو 60بعد جت دسه سن 

ن ًقود سو  سررتول اللتو دة 61/6/6013ًس  الحيرل عةى سرا رة الهيئة الع سة لةرق بة الر ليوة عةوى اللتو دة  وى 11/1/6013

 ح الرراةة.خير  سن اال ب 

 (34رقم ) اإليضاح
  اتاالحتياطي

ًساومخدن االامي طيو   لودع  سركول الشوركة الرو لش  % سن ا  ب ح ً ر ا لةرو  ر  5س   سلرتن االامي طش الر  ر ش بةابة 

 .ًالرا ةرة  ش المررتل الفاسش

 (32رقم ) اإليضاح
 توزيعات األرباح ونصيب السهم فى األرباح أو اخلسارة

الرحرروة خوسل الفمورة عةوى الرمرتوط الرورجح لعودد ا توه  الر يروة  ا  بو حبراورة  الوربح يي  الاه   ى س   ااما   

 ته (  371107/6600000. جةيه سيري سررتب ا )11ةر  31/3/6015 ش  الربحًبفلك تلر   يي  الاه   ش  خسل الع ن
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 (36رقم ) اإليضاح
 االضمحالل يف قيمة األصول 

د سيلا يوة ق سوق الشوركة بد اتوة الربو لغ الرحرةوة عةوى ا صورل الرةررتوة لمحدتود سو  إذا كو   ةةو   أ   ش سو  تخ إعودا 

سؤشوور عةووى أ  سةووك ا صوورل قوود سعرضووق    اضوورحسل  ووى قيرمهوو  أن ال ، ًإذا ًجوود ساوول ةووفا الرؤشوور تووم   سروودتر الريرووة 

 االتمبدالية لألصرل لمحدتد خا ير االضرحسل  ى ا لة ًجردة  

 (37رقم ) يضاحاإل
 ية وإدارة املخاطر املتعلقة بها األدوات املال

 القيمة العادلة لألدوات المالية : -

سمرال ا دًا  الر لية لةشركة  ش ا صرل ًاألملاس   الر لية ، ًسمضورن االصورل الر ليوة أ صودة الةردتوة 

لاسو   الر ليوة الماوهيس  البةليوة سون ًالحا ب   الج  تة ب لبةر  ًا  صدة الردتةة ا خر  ، كر  سمضرن األم

البةر  ًالررًض ًا  صدة الدايةة ا خر  ، ًسرال الريرة الد مرتة لهفم ا دًا  الر لية سردتراا سعررالا لريرمهو  

 الع دلة .

 مخاطر العملة : -

ؤثر عةوى ةش سخ طر المغير  ش قيرة ا داة الر لية باب  المغير  ش أتع   صرف العرس  ا جةبية ًالفي ت

الرد رع   ًالرربرض   ب لعرس  ا جةبية ، ًال ترجد بشركة العبر  لستمار  العر  ي خطر لةعرس  ا جةبيوة 

 ايث أ  جريو ا صرل ًاألملاس   الر لية س   سداًله  ب لجةيه الريري .
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 مخاطر سعر الفائدة : -

 ر لية سو أتع   الف يدة الررسبطة به  .سررن الشركة برراقبة سرا تخ اتمحر ق   االصرل ًاألملاس   ال

 مخاطر االئتمان : -

ال خطر االيمر    ش عودن قود ة العروسء الررةورح لهو  االيمرو    وش ساورتة إلمولان سعوين ًتحوق لةشوركة سر

ً ر ا لشرًط المع قد سو عرسيه  إتمع دة الراادا  الرب عة له   ش ا لة سرقفه  عن الاداد كر  سحيول الشوركة 

    سة تبة لخفض خطر االيمر   لةحد ا د ى .عةى ضر  

 مخاطر السيولة : -

ًةش سخ طر سعرض الرةشتة ليعرب    ش جرو ا سرال السجسة لةر  ء بإ سب ط سه  الرمعةروة بو  دًا  الر ليوة   -

. 

 مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة : -

لوألداة الر ليوة باوب  المغيور  وش أتوع   الف يودة  وش  ًةش سخ طر المغيرا   ش المد ر   الةردتوة الراومربةية

 الارق  
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 (38رقم ) اإليضاح

 املوقف الضريبي 

 ضريبة أرباح شركات األموال:  -أ

ن ًسررن الشركة بمرودت  اأقورا  الضورتبى بيوفة 6005لاةة  11س   اا   الضرتبة طبر ا لةر  ر   ق   -

اداد الملاس سهو  الضورتبية سون ًاقوو سةوك اأقورا ا  اموى سةمظرة  ى الرراعيد الر  ر ية ًسررن الشركة ب

 س  تخه  .

 الررتل إلى الشركة . 36ن بة ءا عةى  ررذج 6016ن إلى 6002ـ ج  ي  حص الاةرا  

 ضريبة كسب العمل:  -ب 

سررن الشركة بمردت  الةرو ذج الضورتبية  وى الرراعيود الر  ر يوة ًتوداد الراومحق ًبيوفة سةمظروة اموى   -

 .س  تخه 

 ن ًس  تدادة  ًسارتمه  .6011ـ س   حص ضرتبة كا  العرل امى تةة 

 الخصم تحت حساب الضريبة:  -ج 

 سررن الشركة بمردت  الةر ذج الضرتبية  ى الرراعيد الر  ر ية ًتداد الرامحق ًبيفة سةمظرة . -

 ضريبة المبيعات  -د

 ر ية ًتداد الرامحق سن ًاقو سررن الشركة بمردت  اأقرا ا  الضرتبية  ى الرراعيد الر  -

 اأقرا ا   ًبيفة سةمظرة  امى س  تخه.

ن ًس  تداد الفرًق   المى  مجق عن الفحص ًج  ي  حص 6009س   حص الشركة امى  ه تة ـ 

 ن .6013ن إلى 6009ضرتبة الربيع   عن أعران سن 
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 (39رقم ) اإليضاح

 السنة املقارنة 

 ن .31/3/6016أ ق ن الاةة الرر   ة ةش  ش  -

س  سغيير سارى بةد اتمار  ا  سمداًلة الفي ك   سد ج ا ضرن الحا ب   الج  تة الردتةة  -

ًأصبح اتمار  ا  عر  تة ًس  عرضه  ش صة  ق يرة الرركل الر لش ،ًكفلك سغيير سارى 

عرسء شراء أ اضش الفي ك   سرجرداا  ش اا ب   ج  تة سدتةة ًاصبح سحق بةد د ع   

 . أ اضش ًس  عرضه  ش صة  ق يرة الرركل الر لشسردسة لشراء 

 (51رقم) اإليضاح

 اإللتزامات املكون بشانها املخصصات 

   -سمرال األملاس   الرحمرةة الرلر  بشت ه   ش سخيص  ير  تةش :

سش  تو سحق اليي  ة ًالفي ترال عررد سر ًال  س  اأ مه ء سةه  ًسمحرل الشركة طبر ا لةعررد  -8

 % سن سةك العررد.5ك الرش  تو لردة ع ن ًس  سلرتةه بةابة ضر   صي  ة سة

 /د(.11)  أتض حالضراي  عةى الربيع    ًذلك كر  ةر ًا د ب - 6

 (53رقم ) اإليضاح

 اإلطراف ذات العالقة
  ال سرجد أطراف خ  جية ذا  عسقة ب لشركة .
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 (55رقم ) اإليضاح

 األحداث اجلوهرية التالية
  رتة س لية لم  تخ الفمرة الر لية الرلر  عةه  الرراي  الر لية الدً تة .ال سرجد أجداث جرة

 (51رقم ) اإليضاح

 رى بزيادة راس مال املصدر للشركةتاريخ التأشري بالسجل التجا
جةيه)  رط سةير   جةيه سيري( ًس  تخ المتشوير ب لاوجل المجو  ي بمةوك  6000000س  جت دة  أس س ل الريد  لةشركة بربةغ 

 ن 63/5/6013لت دة ةر ال

 


