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  القوائم المالية

 وتقرير مراقب الحسابات

 م03/6/1315 يف

 يلشركــة العبور لالستثمار العقار

 ساهمة مصرية ( ) شركة م
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 ات املتممة للقوائم املالية اإليضاح
 م30/6/1025فى 

 (2رقم ) اإليضاح
 نبذة عن الشركة 

ق وترق 1191لسر ة  151شركة مساهمة مصررةة تسسسرو واقراح امكراق القرا و   العبور لالستثمار العقارى( شركة 1 -1)

وأسهق الشركة مقةدة ق 11/16/1116( بتارةخ 692612تمو رقق ) القاهرةرة السجل التجاري بمدة ة قةدها اى إدا

  ببورصة ااوراق المالةة .

عاماح تبدأ م  تارةخ القةد بالسجل التجاري والمركز الرئةسي للشركة ومملهرا القرا و ى ارى مدة رة  65( مدة الشركة 1-6)

ئ اروعرا أو مصرا أ أو مكاترو أو تروكةالو أو م ااري توزةرأ ارى مصرر أو ارى القاهرة وةجوز لمجلر  اددارة أ  ة شر

   الخارج

 -( الغرض م  الشركة مسو الوارد بالعقد : 1-3)

القةاق بسعمال المقاوالو المتكاملة اى مجال مشروعاو  ادسركا  والتعمةرر والمبرا ى العامرة لمسرابها أو لمسراو   -

  الغةر

 عها وما ةستلزق يلك م  أعمال المرااق والب ةة ااساسةة .شراء ااراضي وتقسةمها وبة -

 إقامة المشروعاو الص اعةة والتراةهةة والسةامةة لمسابها أو لمساو الغةر . - 

 إقامة المشروعاو السك ةة وبةأ ومداتها أو تسجةرها لمسابها أو لمساو الغةر . -

أ  تكرو  لهرا مصرلمة أو تشرترك مومةة .كما ةجوز للشرركة أ شطة االستةراد والتوكةالو التجارةة والتورةداو الع -

الترى ترزاول أعمراالح شربةهة بسعمالهرا أو الترى قرد تعاو هرا ارى الشركاو واااراد وغةرهرا وبسي وجه م  الوجوه مأ 

 أو تشرترةها أو تلمقهرا الريكر تمقةق غرضها اى مصر أو اى الخارج كما ةجوز لها أ  ت ردم  ارى الهةئراو السرال ة

 ويلك طبقاح امكاق القا و  والئمته الت  ةيةة . بها

 

 

 



 

 (1رقم ) اإليضاح
 السياسات احملاسبية املتبعة

 ( أسس إعداد القوائم المالية :2-1)

والمبادئ ، ق 6002لس ة  663أعدو القوائق المالةة طبقاح لمعاةةر المماسبة المصرةة الصادرة بالقرار الوزاري رقق 

 واى ضوء القوا ة  واللوائح والتعلةماو المملةة السارةة . ،ا المماسبةة المتعارف علةه

 ( القياس:2-2)

أعدو هيه القوائق المالةة طبقاح لمعاةةر المماسبة المصرةة واقاح لمبردأ التكل رة التارةخةرة وب ررض اسرتمرارةة الشرركة  

 وتق اتباع     السةاساو وااس  المماسبةة للقوائق المالةة السابقة . 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية :( 2-3)

أعرردو القرروائق المالةررة واقرراح لمعرراةةر المماسرربة المصرررةة وقامررو اددارة بعمررل تقرردةراو وااتراضرراو ترر ثر علررى قررةق 

ااصول وااللتزاماو وادةراداو والمصروااو خالل ال ترة المالةة ، هيا وقد تختلف ال تائ  ال علةة ع  تلك التقدةراو وتق  

تلك التقدةراو واالاتراضاو بصورة مستمرة وإثباو اآلثرار المترتبرة علرى تعردةل التقردةراو المماسربةة اري ال تررة  دراسة

التي تق  اةها هيا التعدةل وال تراو المستقبلةة التي تتسثر بيلك التعدةل، وتتمثل االاتراضراو والتقردةراو بشركل خرا  اري 

او ادةضامق والمبالغ المدرجة بالقوائق المالةة والتي تق اداصاح ع ها ضم  تطبةق السةاساو المماسبةة ياو التسثةر الها

 المتممة التالةة .

 ( عملة العرض والتعامل :2-4)

 تق اداصاح ع  مساباو الشركة بالج ةه المصري و ال توجد معامالو بالعملة ااج بةة  .

 ( االحتياطي القانوني:2-5)

وةقف هيا االقتطاع إيا بلغ مجموع االمتةاطي  ،% م  اارباح واقاح للقا و  5بة تق تكوة  االمتةاطي القا و ي ب س

 % م  رأ  مال الشركة المصدر 50قل م  أ% م  رأ  مال الشركة المصدر ومازال رصةد االمتةاطي 50قدراح ةوازى 

 



 

 ( تحقق اإليراد:2-6)

ة وال ةالو ع د تموةل المخاطر والم ااأ تتمقق الواقعة الم شئة لإلةراد الخا  الومداو السك ةة والخدمة

ااساسةة للمشتري والتي تتمقق بالتسلةق ال علي للومداو المباعة وأال تمت ظ الشركة بمق التدخل ادداري المستمر 

بالدرجة التي ترتبط عادة بالملكةة وكيلك اي مالة تمدةد قةمة التكالةف التي تمملتها وستتمملها الم شاة اةما ةتعلق 

 معاملة .بال

 ( قائمة التدفقات النقدية وما في حكمها :2-7)

( الخرا  6تق  إعداد قائمرة الترداقاو ال قدةرة واقراح للطرةقرة غةرر المباشررة واقراح لمعةرار المماسربة المصررةة رقرق )

الخزة رة وتلرك بالتداقاو ال قدةة واغراض إعداد قائمة التداقاو ال قدةة تتضم  ال قدةة وما اي مكمها اارصردة ال قدةرة ب

 ( 1رقق) ادةضاحالمودعة بالب ك والتي تتضم  مساباو جارةة بالب وك كما هو وارد ب

 ( األصول الثابتة وإهالكاتها:2-8)

تررق  إثبرراو ااصررول الثابتررة بالتكل ررة التارةخةررة مخصرروماح م هررا مجمررأ ادهررالك وتشررمل التكل ررة ال  قرراو الرأسررمالةة  

ةة تكالةف أخرى صول كما تشمل تكل ة ااصول الم شسة ياتةاح تكل ة المواد الخاق والعمالة وأالمباشرة والمرتبطة القت اء اا

 صل تتمملها الشركة لةصبح ااصل صالماح لالستخداق  . امتعلقة مباشرة با

ةة كل وةعاد ال ظر اي العمر اد تاجي المقدر والقةمة التخرةدةة لكل أصل م  االصول الثابتة وبص ة دورةة ع د  ها

 س ة مالةة وال ةوجد تغةةر  للتوقعاو ع  التقدةراو السابقة .

وتق  امتساو ادهالك بطرةقة القسط الثابو على أسا  العمر اد تاجى المقدر لكل أصل وتممةله على قائمة الدخل 

 وبال سو التى مددها مجل  إدارة الشركة واقاح للمتبأ اى العاق السابق وبالمعدالو التالةة: 

 معدالو ادهالك بةا ال

 %6 مبا ي وإ شاءاو

 %60 آالو ومعداو

 %60 سةاراو ووسائل  قل

 %60 أجهزة مكتبةة وأثاث

 %65 خشو وقمط ومدةد

 %65 مبا ي م قتة



 

 ( المخزون :2-9)

تق  تقةةق  المخزو  على أسا  التكل ة أو صااى القةمة البةعةة أةهما أقل وتق  تمدةد صااى القةمة البةعةة على أسا   -أ

سعر البةأ المتوقأ اي ظل الظروف العادةة مخصوماح م ه التكالةف التقدةرةة الالزمة لإلتماق وأي تكالةف أخرى دتماق 

 عملةة البةأ .

 إدراج الومداو وااعمال التامة غةر المباعة ضم  المخزو  طبقاح لألس  المطبقة خالل ااعواق السابقة .تق   -و 

 ( مشروعات تحت التنفيذ :2-11) 

الت  ةي وتتضم  التكل رة تق  مصر التكالةف التي تق  إ  اقها على أي م  مشروعاو الشركة وإدراجها كسعمال تمو 

بتجهةررز ااصررل للغرررض المخصرر  مرر  أجلرره وتررق  إضررااة المشررروعاو تمررو الت  ةرري إلررى  كرل ال  قرراو المرتبطررة مباشرررةح 

 ااصول ع دما تصبح مستكملة وجاهزة لالستخداق . 

 ( الدائنون :2-11)

 تق  ادعتراف بالمستمقاو الخاصة بالشركة وتق إثباتها بالقةق التي ستق  ستقوق الشركة بسدادها  اي المستقبل .

 ( العمالء :2-12)

بعرد خصرق مقردق المجرز  هقةمرة الومردة التري تخصرب تممةرل العمةرل بال سبة عمالء االستثمار العقاري اقد تق  إثبراو

العقرد المبررق  ويلرك واقراح  م  قةمة الومدة شهرةاح أو ربأ س وي علةه تق  سداد المتبقيةويلك واقاح لما ة   علةه العقد و

 بة  الشركة والعمةل .

مقاوالو اقد ترق  التعامرل مرأ العمرالء ب راء علرى مرا ةررد إلرى الشرركة مر  مستخلصراو وترق  اما اةما ةخ  عمالء ال

 إثباو المستمق للشركة بعد خصق التسمة  ويلك واقاح للعقد المبرق بة  الشركة والعمةل .



 

 (3رقم ) اإليضاح
 املصروفات العمومية واإلدارية

 على ال مو التالي :  شطةمسو اا دارةةادعمومةة واللمصروااو اب د  تق تملةل

 مصروااو عمومةة وإدارةة لقطاع االستثمار العقاري. -

 .لقطاع المقاوالو مصروااو عمومةة وإدارةة   -

 شاطة ااو العمومةة واددارةة لكال ال واةما ةلي كشوف تملةل المصرو

 قطاع االستثمار العقاري –ملصروفات العمومية واإلدارية ا
 م30/6/1025ىل م إ2/2/1025عن الفرتة من 

 المبلغ البيـــــــــــــــــــــــان

 022002 رواتب وبدالت 

 32302 مكافآت تشجيعية ومنح

 02022 إيجارات

 30503 بريد ورسوم 

 23322 دعاية وإعالن

 02003 إتصاالت مصروفات 

 02300 تأمينات اجتماعية

 03235 مين صحيتأعالج و

 5322 نظافهالو ضيافهال مصروفات

 2900 مصروفات السيارات

 2029 كهرباء ومياه وغاز

 332 تصوير رسومات هندسية

 0525 مطبوعات أوراق ودفاتر

 3520 صيانة مصروفات 

 00322 اتعاب مستشاريين ماليين وقانونيين

 3002 إكراميات وتبرعات

 3203 نقل وانتقاالت

 0520  أدوات كتابية ومكتبية

 0325 جرائد ومجالت

 3205 مصروفات بنكية

 0209 دورات تدريبية للموظفين

 0332 كراسات شروط

 022 مصروف تأمين

  اإلمجايل



 

 

 قطاع املقاوالت –املصروفات العمومية واإلدارية 
 م30/6/1025م إىل 2/2/1025عن الفرتة من 

 
 المبلغ نالبيـــــــــــــــــــــــا

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 322561 اإلمجـاىل



 (4رقم ) اإليضاح
وإهالكاتها األصول الثابتة

 م30/6/1025يف 
 اآلالت واملعدات مباني إنشاءات البيان

 سيارات
 ووسائل نقل

 أجهزة
 ومعدات مكتبية

 أثاث
 ومفروشات سكن

 خشب
 وقمط وحديد

 اإلمجايل باملواقع مباني مؤقتة

         تكلفة األصول

         

          

 
       

         جممع اإلهالك

       

         

         

         م30/6/1025ىف صايف قيمة األصول

 
 مالمظة:ه اك أصول أستهلكو داترةاح بالكامل ومازالو تعمل وهي اآلالو والمبا ي بالمواقأ



 

 (5رقم ) اإليضاح
 مشروعات حتت التنفيذ

1019636

 
 م30/6/1025يفحتت التنفيذ  أعمال

 املبلغ البيان

 1300000 )اةالو سك ةة( مشروع اللوت 

 16396 المي التاسأ –عمارة مدة ة العبور 

 4666 116قطعة  –عمارة التجمأ الخام  

 1019636 اإلمجايل

 

 



 

 

 

 (6رقم ) اإليضاح
 املخزون

 م30/6/1025يفاملخزون 

 املبلغ البيان
 6956201 العبور - المي التاسأ 19061بلوك  1عمارة 

 6595533 العبور – س تر التجاريال

 1113961 العبور - المي الخام  12064بلوك  15اةال 

 1592445 العبور -المي الخام   -12066بلوك  30اةال 

 253011 اةال الشروق

 626261  الشروق 11عمارة 

 265526 العبور – المي الخام  – 12066بلوك  6اةال 

 504646 العبور – المي الخام  12066بلوك 63اةال 

 620094 العبور 31عمارة 

 339046 العبور – المي الخام  – 12064بلوك  64اةال 

 661533 العبور –  المي الخام 12066بلوك  66اةال 

 16161100 اإلمجاىل

 



 

 

 (7رقم ) اإليضاح
 العمالء

 -:وتملةلها على ال مو المبة  اي الجدول التاليج ةه // 4022256 //مبلغ ق30/2/6015اىأرصدة العمالء  

 

 م30/6/1025فىالعمـــــالء 

 املبلغ البيان

 2134546 عمالء استثمار عقاري

 161090 عمالء المقاوالو

 4022256 اإلمجـاىل 

 



 

 (8رقم ) اإليضاح
 احلسابات اجلارية املدينة

وتملةلها على ال مو // ج ةه 6953192//مبلغ  ق30/2/6015اي دة المساباو الجارةة المدة ة أرص 

 -:المبة  اي الجدول التالي

 م30/6/1025يف دينة املارية اجلسابات احل
 

 املبلغ البيان
 1962024 تسمة  لدى الغةر

 669636 ضرائو خصق م  الم بأ

 625511 ة العاملة مدة و توزةعاو أرباح مص

 165499 أرصدة مدة ة أخرى

 15116 ضرائو إضااة مشترةاو

 61100 عهد  قدةة

 65000 ضرائو ارباح تجارةة وص اعةة

 14036 سلف موظ ة  وعمال

 1000 جهاز ت مةة مدة ة السوة 

 442 مدة وا اواتةر تلة و  مممول

 6953192 اإلمجـاىل 

 
 



 

 
 (9قم )ر اإليضاح

 الصندوقيف  النقدية لدى البنوك و

 
 الصندوقيف النقدية لدى البنوك و 

 م30/6/1025فى 

 املبلغ البيان

 6422210 ارع المةرغ ي –يجار ب ك البركة مصر

 6264391 الجولفارع  – جاري الب ك ااهلي المصري

 1114016 ارع  ادي الشم  -جاري  الب ك التجاري الدولي

 652410 ودائأ –ب ك البركة مصر 

 59100 ارع العبور -جاري ب ك التعمةر وادسكا 

 1619 ارع هلةوبل  – جارى -الب ك المصرف المتمد

 1301 ارع المةرغ ي – لي المتمد ـ جارىالب ك ااه

 362120 ال قدةة بالص دوق

 1642309 اإلمجــاىل 

 ، والمساباو لدى الب وك غةر الودائأ هي الودائأ الموضمة بالجدول بعالةه اجل ثالثة شهور تجدد تلقائةاح  إيضاح :

 .مساباو جارةة واستثمارةة             



 

 (20م )رق اإليضاح

احلسابات اجلارية الدائنة

66651122

 م30/6/1025فى حسابات جارية دائنة

 املبلغ البيان
 10345211 إةراداو م جلة تخ  س واو مقبلة

 6135100 لتموةل  شاط االستثمار قروض

 3461225 مساهمو  على يمة زةادة رأ  المال

 1194549 دائ و أوراق قبض

 641155 جهاز ت مةة مدة ة العبورالمستمق ل

 309100 جاري اتماد مالك الس تر التجاري

 611136 اتماد مالك اةالو المي الخام 

 116315 مصروااو مستمقة

 12500 دائ و  مت وعو 

 44342 ضرائو على المبةعاو مستمقة

 36164 ضرائو كسو عمل مستمقة

 36146 إتماد مالك عماراو الجوهرة المي التاسأ

 65641 ضرائو خصق وتمصةل مستمقة

 19302 هةئة التسمة او االجتماعةة

 15000 رباح مساهمة أدائ وا توزةعاو 

 16000 تسمة  إةجار للغةر

 3560 ائو مه  مرة مستمقةضر

 66651122 اإلمجـاىل 



 

 

 (22رقم ) اإليضاح

 املوردون ومقاولوا الباطن
// ج ةه 141661مبلغ // ق30/2/6015اىبلغو أرصدة الموردة  ومقاولي الباط  

 م30/6/1025يف املوردون ومقاولوا الباطن 

 املبلغ البيان

 151160 داعاو مقدمة –مقاولوا الباط  

 11691 مقاولوا الباط  تسمة او ممتجزة

 141661 اإلمجـاىل 

 



 

 (21رقم ) اإليضاح
 املخصصات

 -:وتملةلها على ال مو المبة  اي الجدول التالي// ج ةه 950210//مبلغ  ق30/2/6015اىبلغو قةمة المخصصاو 

 م30/6/1025فىصصات املخ

 املبلغ البيان

 505266 مخص  ضرائو

 614312 مخص  دةو  مشكوك اةها على العمالء

 64250 مخص  مشارةأ تمو الصةا ة

 950210 اإلمجايل

إةضاح: تق تكوة  هيه المخصصاو اي ضوء طبةعة مشروعاو الشرركة وكريلك اري ضروء 

 مصلمة الضرائو ودراسة الدةو  المشكوك اةها م  العمالء مطالباو



 

 (23رقم ) اإليضاح
 رأس املال

ملةرو  ج ةره  66ملةو  ج ةه ، ورأ  المال المصدر والمكتتو اةه والمداوع بمبلغ  90رأ  المال المرخ  به مبلغ 

عادةة بترارةخ الغةر ق  والجمعةة 1/16/6016ة بتارةخ ملةو  ج ةه ويلك بعد قرار الجمعةة العامة العادة 60بعد زةادته م  

ق وقرد ترق تموةرل الزةرادة 61/6/6013وتق المصول على موااقة الهةئة العامة للرقابة المالةة على الزةادة اى 11/1/6013

 خصما م  االرباح المرملة.

 (24رقم ) اإليضاح
  اتاالحتياطي

وتستخدق االمتةاطةاو لدعق مركرز الشرركة المرالي  للقا و  % م  اارباح واقاح 5تق  تكوة  االمتةاطي القا و ي ب سبة 

 .والمساهمة اي التموةل الياتي

 (25رقم ) اإليضاح
 توزيعات األرباح ونصيب السهم فى األرباح أو اخلسارة

الممققة خالل ال ترة على المتوسط المرجح لعدد ااسهق القائمة  الخسائربقسمة  الخسارةتق  امتساو  صةو السهق اى 

 سهق(  1134347/6600000ج ةه مصري تقرةباح )(00.50 )هو 30/2/6015اي  الخسارةوبيلك ةكو   صةو السهق اي  الل العاقخ

 
 
 
 



 

 (26رقم ) اإليضاح
 االضمحالل يف قيمة األصول 

أى اي تارةخ إعداد مةزا ةة قامو الشركة بدراسرة المبرالغ الممملرة علرى ااصرول الملموسرة لتمدةرد مرا إيا كرا  ه راك  

م شررر علررى أ  تلررك ااصررول قررد تعرضررو اى اضررممالل اررى قةمتهررا أق ال ، وإيا وجررد مثررل هرريا الم شررر ةررتق  تقرردةر القةمررة 

 االستبدالةة لألصول لتمدةد خسائر االضممالل اى مالة وجودها 

 (27رقم ) اإليضاح
 ية وإدارة املخاطر املتعلقة بها األدوات املال

 : ةالمالي لألدوات العادلة القيمة -

تتمثل اادواو المالةة للشركة اي ااصول وادلتزاماو المالةة ، وتتضم  االصول المالةة أرصردة ال قدةرة 

والمساباو الجارةة بالب وك واارصدة المدة ة ااخرى ، كما تتضم  ادلتزاماو المالةة التسهةالو الب كةرة مر  

الداترةررة لهرريه اادواو المالةررة تقرردةراح معقرروالح  الب رروك والقررروض واارصرردة الدائ ررة ااخرررى ، وتمثررل القةمررة

 لقةمتها العادلة .

 : العملة مخاطر -

هي مخاطر التغةر اي قةمة ااداة المالةة بسربو التغةرر اري أسرعار صررف العمرالو ااج بةرة والريي ةر ثر 

خطرر للعمرالو على المداوعاو والمقبوضاو بالعمالو ااج بةرة ، وال ةوجرد بشرركة العبرور لالسرتثمارالعقاري 

 ااج بةة مةث أ  جمةأ ااصول وادلتزاماو المالةة تق  تداولها بالج ةه المصري .

 



 

 : الفائدة سعر مخاطر -

 تقوق الشركة بمراقبة توارةخ استمقاقاو االصول وادلتزاماو المالةة مأ أسعار ال ائدة المرتبطة بها .

 : االئتمان مخاطر -

مالء المم وح لهرق االئتمرا  اري تسروةة إلترزاق معرة  وةمرق للشرركة ثل خطر االئتما  اي عدق قدرة العتم

واقرراح لشررروط التعاقررد مررأ عمالئهررا إسررتعادة الوامررداو المباعررة لهررق ارري مالررة ترروق هق عرر  السررداد كمررا تمصررل 

 الشركة على ضما او م اسبة لخ ض خطر االئتما  للمد ااد ى .

 : السيولة مخاطر -

ارري جمررأ اامرروال الالزمررة للوارراء ب رتباطاتهررا المتعلقررة برراادواو  وهرري مخرراطر تعرررض الم شررسة لصررعوباو -

 المالةة  .

 : الفائدة بسعر المتعلقة النقدية التدفقات مخاطر -

وهي مخاطر التغةراو اي التداقاو ال قدةة المستقبلةة لألداة المالةرة بسربو التغةرر اري أسرعار ال ائردة اري 

 السوق  



 

 (28رقم ) اإليضاح

  املوقف الضريبي

 : األموال شركات أرباح ضريبة -أ

ق وتقوق الشركة بتقدةق ادقرار الضرةبى بصر ة 6005لس ة  11تق  مساو الضرةبة طبقاح للقا و  رقق  -

م تظمة اى المواعةد القا و ةة وتقوق الشركة بسداد التزاماتها الضرةبةة م  واقرأ تلرك ادقرراراو مترى 

 تارةخه  .

 المرسل إلى الشركة . 36ق ب اءح على  مويج 6016ى ق إل6002ـ جاري ام  الس واو 

 : العمل كسب ضريبة - ب

تقوق الشركة بتقدةق ال مايج الضرةبةة اى المواعةرد القا و ةرة وسرداد المسرتمق وبصر ة م تظمرة مترى   -
 تارةخه .

 ق وتق سدادها وتسوةتها .6011ـ تق ام  ضرةبة كسو العمل متى س ة 

 : ةالضريب حساب تحت الخصم - ج

 تقوق الشركة بتقدةق ال مايج الضرةبةة اى المواعةد القا و ةة وسداد المستمق وبص ة م تظمة . -

  المبيعات ضريبة -د

تقوق الشركة بتقدةق ادقراراو الضرةبةة اى المواعةد القا و ةة وسداد المستمق م  واقأ  -
 ادقراراو  وبص ة م تظمة  متى تارةخه.

ق وتق سداد ال روقاو التى  تجو ع  ال م  وجاري 6004ةة تق ام  الشركة متى  ها

 ق .6013ق إلى 6009ام  ضرةبة المبةعاو ع  أعواق م  



 

 (29رقم ) اإليضاح

 السنة املقارنة 

 ق .30/2/6016أرقاق الس ة المقار ة هي اي  -

 ق30/2/6016تق تغةةر مسمى ب د مشروعاو تمو الت  ةي الموجود اي القوائق المالةة اي  -

 لتصبح أعمال تمو الت  ةي وتق إدراجها ضم  االصول المتداولة بقائمة المركز المالي.

تق تغةةر عرض ب د  ب وك سمو على المكشوف واليي كا  مدرجاح ضم  المساباو الجارةة  -

 ق وتق عرضه ضم  ادلتزاماو المتداولة .30/2/6016الدائ ة  بالقوائق المالةة اي 

اي  ستثماراو متداولة اليي كا  مدرجاح ضم  المساباو الجارةة المدة ةتق تغةةر مسمى ب د ا -

وأصبح استثماراو عقارةة وتق عرضه اي صلو قائمة  ق30/2/6016القوائق المالةة اي 

 .المركز المالي

 (10رقم) اإليضاح

 اإللتزامات املكون بشانها املخصصات 

   -ما ةلي :تتمثل ادلتزاماو الممتملة المكو  بشس ها اي مخص  اة

مشارةأ تمو الصةا ة واليي ةمثل عقود مقاوالو تق اد تهاء م ها وتتممل الشركة طبقاح  -0

 % م  تلك العقود.5للعقود ضما  صةا ة تلك المشارةأ لمدة عاق وتق تكوة ه ب سبة 

 /د(.11) ادةضاحالضرائو على المبةعاو  ويلك كما هو وارد ب - 6

 (12رقم ) اإليضاح

 لعالقةاإلطراف ذات ا
  ال توجد أطراف خارجةة ياو عالقة بالشركة .

 



 

 

 

 (11رقم ) اإليضاح

 األحداث اجلوهرية التالية
  ال توجد أجداث جوهرةة تالةة لتارةخ ال ترة المالةة المكو  ع ها القوائق المالةة الدورةة .

 (13رقم ) اإليضاح

 رى بزيادة راس مال املصدر للشركةتاريخ التأشري بالسجل التجا
ج ةه) اقط ملةو ا ج ةه مصري( وتارةخ التسشةر بالسجل التجاري بتلك  6000000تق زةادة رأ  مال المصدر للشركة بمبلغ 

 ق 63/5/6013الزةادة هو 

 


