




1( تاأ�شي�س ال�شركة ون�شاطها
والئحته   81 ل�سنه   159 رقم  القانون  الحكام  وفقا  للتنمية  الوطنية  العقاريةللبنوك  ال�شركة  تاأ�ش�شت 

التنفيذية اعتبارا من 1985/5/22.

والهند�شى  الفني  واال�شراف  المقاوالت  واعمال  العقارية  المجاالت  في  االعمال  بكافه  القيام  ال�شركة  وغر�ض 

واعداددرا�شات الجدوى وعمل الت�شميمات الهند�شية لها و للغير والقيام بكافه الخدمات الالزمه لذلك.

2( ال�شيا�شات المالية والمحا�شبية المتبعه
اأ( اأ�ش�ض اعداد القوائم المالية

�شوء  وفي  الم�شرية  المحا�شبه  لمعايير  وفقًا  التاريخيه  التكلفه  لمبداأ  طبقًا  المالية  القوائم  اعداد  تم 

القوانين واللوائح الم�شرية ذات العالقه وقدتم اتباع نف�ض ال�شيا�شات واال�ش�ض المحا�شبية المتبعه عند 

اعداد القوائم المالية الدورية ال�شابقة.

ب( ترجمة المعامالت االجنبية

على  بالدفتر  االأجنبية  بالعمالت  المعامالت  اثبات  ويتم  الم�شرى..  بالجنيه  ح�شاباتها  ال�شركة  تم�شك 

اأ�شا�ض اأ�شعار ال�شرف المعلنه للعمالت االأجنبية وقت اثبات المعامله وفى تاريخ الميزانية يتم اإعادة تقييم 

ار�شدة االأ�شول وااللتزامات ذات الطبيعه النقدية العمالت االأجنبية على اأ�شا�ض اأ�شعار ال�شرف المعلنه في 

ذلك التاريخ من البنوك التي تتعامل معها ال�شركة وتدرج فروق العمله الناتجه عن المعامالت خالل الفترة 

وكذلك من اإعادة التقييم في تاريخ الميزانية بقائمة الدخل. 

ويتم ترجمة البنود ذات الطبيعة غيرالنقدية والت ى�شجلت قيمتها بالقيمة العادله بالعمله االجنبيه 

باأ�شتخدام ا�شعارال�شرف التي كانت �شائده وقت تحديد القيمة العادله. 

ج( االأ�شول الثابته و اهالكها

ج/1( يتم اثبات االأ�شول الثابته بتكلفه اقتنائها ويتم اهالكها طبقا لطريقة الق�شط الثابت طبقا للعمر المقدر 

لها وا�شتخدام ن�شب اهالك منا�شبه وكاالعوام ال�شابقه.. فيما يلى ن�شب االهالك الم�شتخدمة:

                                   الن�شبه                                      الن�شبة

%12.5 - االت ومعدات واجهزة   %2 - مبانى وان�شاءات ومرافق 

%20 - و�شائل نقل وانتقاالت   6% حتى %10  - اثــاث وتجهيزات 

%40 - مهمات المواقع    %10 - برامج محا�شبية   

ح ( راأ�ض المال

القانوني  االحتياطي  االإ�شداراإلى  عالوة  وت�شاف  الملكية  حقوق  �شمن  العادية  االأ�شهم  ت�شنيف  يتم 

الفائ�ض ان  اإ�شافة  المال ويتم  اإ�شدار االأ�شهم لتغطية ايةم�شاريف عند زيادة راأ�ض  وت�شتخدم م�شاريف 

وجد لالحتياطيات.

و( التقديرات المحا�شبية

يتطلب اعداد القوائم المالية وفقًا لمعاييرالمحا�شبة الم�شرية قيام االإدارة بعمل تقديرات وافترا�شات 

وقد  هذا  المالية  وال�شنوات  الفترات  خالل  والم�شروفات  وااليرادات  وااللتزامات  االأ�شول  قيم  توؤثرعلى 

للمبالغ  المحا�شبية  التقديرات  في  تغيرات  هناك  ولي�ض  التقديرات  تلك  عن  الفعلية  النتائج  تختلف 

المثبته في الفترات الدورية ال�شابقه للفترة المالية الحالية .

ز( المعامالت مع االأطراف ذات العالقه

تثبت المعامالت مع االأطراف ذات العالقه التي تقوم بها ال�شركة في �شياق معاملتها العادية وفقًا لل�شروط 

التي ت�شعها ادارةال�شركة وبنف�ض اأ�ش�ض التعامل مع الغير .

ح( العمالء والمدينون واالر�شده المدينه االخرى

االأ�شول  تبويبها�شمن  ويتم  اال�شمية  بقيمتها  االأخرى  المدينه  واالر�شده  والمدينون  العمالء  ت�شجيل  يتم 

المتداوله وتظهر بالمركزالمالى بال�شافى مخ�شومًا منها اأية مبالغ من المتوقع عدم تح�شيلها.

ط( الدائنون واالر�شده الدائنه االخرى

بااللتزامات  االعتراف  يتم  كما  للتعاقد  اال�شمية  بالقيمة  الدائنه  واالر�شده  الدائنون  اثبات  يتم 

)الم�شتحقات( بالقيم التي �شيتم دفعها في الم�شتقبل وذلك مقابل ت�شليم االعمال او اأداء الخدمه.

اأهم الإي�ضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير مراقب الح�ضابات

ملخ�س تقرير مجل�س الدارة ال�ضنوي قائمة المركز المالى فى 2018/12/31

العامة  الجمعية  الم�شاهمين لح�شور اجتماع  ال�شادة  اللواء/ ه�شام حامد حلمي بالل  بدعوة   يت�شرف 

الثالثة ع�شرا بمقر  ال�شاعة  28 / 8 / 2019فى تمام  العادية  المقرر عقدها يوم  االربعاء الموافق  

الن�شاب  اإكتمال  عدم  حالة  وفي  م�شرالجديدة،  ـ  روك�شى  ـ  غرناطه  �شارع  5اأ  فى  الكائن  ال�شركة 

القانوني يكون االجتماع الثاني يوم  الخمي�ض  الموافق   29 / 8 / 2019بنف�ض المكان و التوقيت  ويكون 

االجتماع �شحيحا بح�شور اية ن�شبة من راأ�ض المال.

          وذلك للنظر في جدول االجتماع التالي:-

فى  المنتهية  المالية  ال�شنة   عن  ال�شركة  ن�شاط  عن  االدارة  مجل�ض  تقرير  على  الت�شديق     - 1

2018/12/31م.

2 -   الت�شديق على القوائم المالية عن ال�شنه الماليه المنتهية فى 2018/12/31م.

الت�شديق على تقرير مراقب الح�شابات عن ال�شنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م.   - 3

الت�شديق علي تقرير الحوكمة عن ال�شنه الماليه المنتهية فى 2018/12/31م.   - 4

فى  المنتهية  المالية  لل�شنة  الحوكمة  بقواعد  االلتزام  عن  الح�شابات  مراقب  تقرير  عر�ض    - 5

2018/12/31م.

اإبراء ذمة رئي�ض  واأع�شاء مجل�ض االدارة واخالء م�شئوليتهم عن كافة الت�شرفات المتعلقة بادارة    - 6

ال�شركة خالل ال�شنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م.

تحديد بدالت الح�شور ومقابل االنتقال لل�شادة اع�شاء مجل�ض االدارة عن ال�شنة المالية  2019 .   - 7

تعيين ال�شيد مراقب الح�شابات عن العام المالى 2019 وتحديد اتعابه .   - 8

9 -   انتخاب مجل�ض اإدارة جديد لل�شركة.

10 - الت�شريح لمجل�ض االدارة بالتبرع في الحدود التي يقرها القانون.

      هذا ونوجه عناية ال�ضادة الم�ضاهمين لمايلى :-
1-  على الم�شاهم الذي يرغب في ح�شوراالجتماع اأن يقوم بتجميد ر�شيدة من اال�شهم 

حتي يت�شني لة ح�شور االجتماع .

2-  كل م�شاهم حق ح�شور الجمعية العامة بطريق اال�شالة او االنابة و ي�شترط فى �شحة 

االنابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى.

العامة  الجمعية  على  المعرو�شة  بالمو�شوعات  تتعلق  ا�شتف�شارات  اأي  تقديم  يتعين    -3

كتابة للمركز الرئي�شى لل�شركة قبل انعقاد الجمعية بثالثة ايام على االقل وتقت�شر 

المناق�شة في الجمعية علي ما ورد بجدول االعمال .

4-   ت�شدر قرارات الجمعية العامة العادية باالغلبية المطلقة لعدد اال�شوات المقررة 

لالأ�شهم الممثلة في االجتماع .

مقر  الي  باوراقة  يتقدم  ان  االإدارة  مجل�ض  النتخابات  التر�شح  في  يرغب  من  علي   -5

ال�شركة الكائن في 5  اأ غرناطة روك�شي م�شر الجديدة.

6-  ح�شور االجتماع قا�شر علي الم�شاهم دون اإ�شطحاب مرافقين.

يرجي من ال�ضادة الم�ضاهمين الح�ضور قبل موعد الجمعية ب�ضاعة علي القل لإثبات الح�ضور

رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب 

ال�ضيد اللواء )ه�ضام حامد حلمي بالل(

قائمة التغيرات فى حقوق الملكية 2018/12/31 دعـوة لح�ضور اجتماع الجمعية العامة العادية

2018
باجلنيه

2017
باجلنيه

 ال�شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية )�ضركه م�ضاهمة م�ضرية(
�ضجل جتارى رقم 236072                                      موؤ�ض�ضه طبقا لأحكام القانون رقم 159 ل�شنة 1981  

راأ�س املــــال امل�ضدر: 52.034.400جنيه املركز الرئي�ضى : 5 اأ �ضارع غرناطه ـ روك�ضى ـ م�ضر اجلديدة      راأ�س املال املرخ�س به :  65.000.000 جنيه   

49 011 392  )8 454 865(   1358 089  536.089  70.274   3 467 405  الر�شيد فى 1 يناير 2017  400 034 52 

 المحول الى االرباح المرحله   0  0  0  0  )865 454 8(  865 454 8  0

 �شافى خ�شائر ال�شنه الماليه المنتهيه فى 31- 12- 2017  0  0  0  0  0  853 296  853 296

 الر�شيد فى 31 دي�شمبر 2017  52.034.400  3.467.405  70.274  536.089  )776 096 7(  853 296  245 308 49

 الر�شيد فى 1  يناير 2018  52.034.400  3.467.405  70.274  536.089  )776 096 7(  853 296  245 308 49

 المحول الى االرباح المرحله .  0  0  0  0  853 296  )853 296(  0

 المحول الي االحتياطي  0  842 14  0  0  )842 14(    

 ت�شيات �شنوات �شابقة          )582 671 2(    

 �شافى ارباح ال�شنه المالية المنتهيه فى 31 - 12- 2018  0  0  0  0  0  )505 527 10(  )505 527 10(

 الر�شيد فى 31 دي�شمبر 2018  52.034.400  247 482 3  70.274  536.089  ) 347 486 9 (  )505 527 10(  158 109 36

البيان

البيان

راأ�س المال 
المدفوع

احتياطى 
قانونى

احتياطى 
راأ�س المال

احتياطى 
عام

خ�ضائر الأرباح 
المرحلة

�ضافى خ�ضائر 
العام

الإجمالى

ال�ضادة / م�ضاهمى �ضركة  العقارية للبنوك الوطنية 

اأن  للتنمية"  الوطنية  للبنوك  العقارية  �شركة"  اإدارة  مجل�ض  يت�شرف 

العام  خالل  ال�شركة  واأن�شطة  اأعمال  نتائج  ح�شراتكم  على  ي�شتعر�ض 

المالى المنتهى فى 31 /12 /2018 هذا و يود المجل�ض اأن يوؤكد على حر�شه 

تعظيم  ويدعم  يخدم  بما  المالية  و  االإدارية  قراراته  كافة  اإتخاذ  علي 

حقوق الم�شاهمين وقد اأن�شب اإهتمام ال�شركة خالل الفترة ال�شابقة علي  

المختلفة  اال�شناد  وجهات  العمالء  قبل  الم�شتحقة  مديونياتها  تح�شيل 

،وت�شليم الم�شروعات  منعّا لمزيد من الخ�شائر.

واأرجئت ال�شركة التو�شع فى ن�شاط المقاوالت حفاظًا علي ال�شركة من 

�شهدها  التى  وال�شيا�شية  االقت�شادية  للتقلبات  نتيجة  وذلك  االنهيار 

من  للخروج  المقاوالت  �شركات  من  العديد  دفعت  والتي  الم�شرى  ال�شوق 

اأ�شعار  ارتفاع  و  لمديونياتها  نتيجة  فادحة  خ�شائر  تكبدها  بعد  ال�شوق 

خا�شة  التمويل   فر�ض  انخفا�ض  و  ال�شمانات  ن�شبة  وارتفاع  الفائدة 

التجارية  البنوك  تمويل  منا�شبة  وعدم  وال�شغيرة  المتو�شطة  لل�شركات 

مع احتياجات قطاع المقاوالت .  

العقاري  اال�شتثمار  مجال  فى  ا�شتثمارية  فر�ض  عن  ال�شركة  وتبحث    

بالبحث عن ارا�شي جديدة اأو الدخول فى �شراكات مع  مطورين عقاريين 

يتم  لم  ولكن   ، م�شتقبلية  م�شروعات  لتنفيذ  لهم،   مملوكة  ارا�شى  على 

التنفيذ حتي تاريخة كما نجحت ال�شركة في فتح قنوات ات�شال خارجية  

اأ�شفرت عن ان�شاء مكتب يمثلها في ليبيا للم�شاركة في اإعادة االعمار.

من المتوقع ان تتمكن ال�شركة من تح�شيل مبالغ مالية من م�شروعات 

اإنتهت من ت�شليمها،علي ان يعاد اإ�شتثمارها في م�شروعات جديدة خالل 

2019 ، ت�شهم في تعوي�ض الخ�شائر التي منيت با ال�شركة خالل عام  عام 

.2018

2019 �شدور احكام في الدعاوي الق�شائية  كما انة من المتوقع خالل 

�شد جهات اال�شناد المختلفة اأبرزها م�شروعا ان�شاء عدد 2 ملعب ل�شالح 

ف�ض  لجنة  قبل  من  ل�شالحا  حكم  �شدور  ال�شركة  موقف  ويعزز  الجهاز 

المنازعات التابعة لوزارة اال�شكان

عر�س لهم بنود القوائم المالية
1- بلغت اال�شول الثابتة بالميزانية     0.275 مليون جنيه .

2- بلغ اإجمالي الم�شروفات االدارية قيمة   2.725    مليون جنيه.

49.308   مليون  36.109  مليون جنيه مقابل   3- بلغت حقوق الملكية   

جنيه عن العام ال�شابق.

0.399  مليون جنيه هذا  النقدية بال�شندوق والبنك مبلغ     5- بلغت 

علي  الم�شتحق  بلغ  كما  ال�شابق،  العام  جنيه  مليون  مقابل1.920  العام 

عمالء ال�شركة     25.724مليون جنيه حتي 2018.

10.527  مليون جنيه  6- بلغ �شافي خ�شائر  العام بعد ال�شرائب مبلغ   

مقابل  �شافي ربح قدرة 0.297مليون جنيه عن العام الما�شي.

واهلل يوفقنا لما فيه الخير،،،،،،،،

رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب 

ال�ضيد اللواء )ه�ضام حامد حلمي بالل(

الى ال�ضادة م�ضاهمى/ ال�ضركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ) �ضركة م�ضاهمة م�ضرية(

تقرير عن القوائم 
راجعنا القوائم المالية المرفقة لل�شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ) �شركة 

الدخل  قوائم  وكذا   2018 دي�شمبر   31 فى  الميزانية  فى  والمتمثلة   ) م�شرية  م�شاهمة 

والدخل ال�شامل والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن ال�شنة 

المنتهية فى ذلك التاريخ وملخ�ض لل�شيا�شات المحا�شيبة الهامة وغيرها من االي�شاحات.

م�ضئوليه الدارة عن القوائم المالية 
وعر�ض  اعداد  عن  م�شئوله  فاالدارة   ، ال�شركة  ادارة  م�شئوليه  المالية  القوائم  هذه 

القوائم المالية عر�شا عادال ووا�شحا وفقا لمعايير المحا�شبة الم�شرية وفى �شوء القوانين 

الم�شرية ال�شارية وتت�شمن م�شئوليه االدارة ت�شميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية 

ذات �شلة باعداد وعر�ض قوائم مالية عر�شا عادال ووا�شحا خالية من ايه تحريفات هامة 

ال�شيا�شات  اختيار  الم�شئولية  هذه  تت�شمن  كما  الخطاأ  او  الغ�ض  عن  ناتجة  �شواء  وموؤثرة 

المحا�شيبة المالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحا�شيبة المالئمة للظروف .

م�شئولية مراقب الح�شابات 
تنح�شر م�شئوليتنا فى ابداء الراأى على هذه القوائم المالية فى �شوء مراجعتنا لها وقد تمت 

مراجعتنا وفقا لمعايير المرجعة الم�شرية وفى �شوء القوانين الم�شرية ال�شارية . وتتطلب هذه 

ايه  من  خالية  المالية  القوائم  بان  منا�شب  تاأكد  على  للح�شول  المراجعة  واداء  تخطيط  المعايير 

اخطاء هامة موؤثرة .. وتت�شمن اعمال المراجعة اداء اجراءات للح�شول على ادلة مراجعة ب�شاأن 

الحكم  على  اختيارها  تم  التى  االجراءات  وتعتمد   . المالية  القوائم  فى  واالف�شاحات  القيم 

ال�شخ�شى للمراقب وي�شمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام و الموؤثر فى القوائم المالية �شواء 

الناتج عن الغ�ض او الخطاأ . ولدى تقييم هذه المخاطر ي�شع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية 

لت�شميم  ذلك  لها  والوا�شح  العادل  والعر�ض  المالية  القوائم  باعداد  المن�شاأة  بقيام  ال�شلة  ذات 

اجراءات مراجعة منا�شبة للظروف ولكن لي�ض بغر�ض ابداء راأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى 

والتقديرات  المحا�شبية  ال�شيا�شات  مالئمة  مدى  تقييم  اي�شا  المراجعة  عملية  وت�شمل   . المن�شاأة 

المحا�شيبة الهامة التى اعدت بمعرفة االدارة وكذا �شالمة العر�ض الذى قدمت به القوائم المالية.

الراأى 
فمن  راينا ان القوائم المالية الم�شار اليها اعاله  تعبر بعدالة وو�شوح ، فى جميع جوانبها الهامة، 

عن المزكر المالى لل�شركة فى 31 دي�شمبر 2018ونتائج اعمالها  وتدفقاتها النقدية عن ال�شنة المالية 

المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحا�شبة الم�شرية تتفق مع القوانين واللوائح .

توجية انتباة 
مع عدم اعتار ذلك تحفظّا وكما هو مبين تف�شياّل في االي�شاح رقم 18 فاإننا نوجة االنتباة الي ان 

القوائم المالية تم اعدادها علي اأ�شا�ض توفر فر�ض اال�شتمرارية.

تقرير عن المتطلبات القانونية والنتظيمات االخرى 
تم�شك ال�شركة ح�شابات مالية منتظمة تت�شمن كل ما ن�ض القانون ونظام ال�شركة على وجوب 

جرد  تم  وقد   ، الح�شابات  بتلك  وارد  هو  ما  مع  متفقه  المالية  القوائم  وجدت  وقد  فيها  اثباته 

اال�شول بمعرفة ادارة ال�شركة طبقا لال�شول المرعية .

 159 القانون رقم  المعد وفقا لمتطلبات  الواردة بتقرير رئي�ض مجل�ض االدارة  المالية  البيانات 

1981 والئحته التنفيذية متفقه مع وارد بدفاتر ال�شركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها  ل�شنة 

مثل تلك البيانات بالدفاتر ..

مراقب ح�شابات ال�شركة

محا�شب /رزق وديد رزق اهلل

)1833180(  )1004492( �شافى النقدية الناتجة عن اأن�شطة الت�شغيل 

476.522  144981 �شافى النقدية الم�شتخدمة فى اأن�شطة اال�شتثمار 

32.733  )2670975( �شافى النقدية الم�شتخدمة فى اأن�شطة التمويل 

3.244.151  )1521502( �شافى النقدية وما فى حكمها خالل العام 

)1323925(  1920226 �شافى النقدية وما فى حكمها فى اأول العام 

1.920.226  398724 �شافى النقدية وما فى حكمها فى اآخر العام 

قائمة الدخل عن العام المنتهى فى 2018/12/31

2018
باجلنيه

اإي�شاح 

رقم

2017
باجلنيه

البيــــــــــــــــــــــان

25.547.796 ايرادات الن�شاط  13  9449814 

 يخ�شم:         

) 17 335 610(  ) 9 908 882(   تكلفة ايرادات الن�شاط  14 

8.212.186  )459 068(  مجمل الربح ) خ�شارة (  

 يخ�شم :         

) 4 403 738(  )2 724 871(  م�شرفات عموميه واداريه واهالكات  15 

)885 000(  )1 281 000(  رواتب وبدالت ح�شور وانتقال اع�شاء مجل�ض االداره  16 

) 741 382(  ) 232 116 (  م�شرفات تمويليه  

)4 658  (  م�شرفات ت�شويقيه وبيعيه   0 

)2 939 044 (  )644 760 (  ت�شطيبات عمليات  

0  )140 001(  ديون معدومة  

0  )5 677 242( ا�شمحالل االأر�شدة المدينة والعمالء  

0  )66 500(  مخ�ش�شات  

)8 973 822 (  )10 766 490(  اجمالى الم�شرفات  

) 761 636(  )11 225 558(  �شافى خ�شائر الت�شغيل  

 ي�شاف         

17،654  832  فروق تقييم ا�شتثمارات مالية  

) 6 5 4 (  0  فرق تقييم عمالت اجنبية  

32.733  607  فوائد دائنه  

233.728  148 977  ارباح را�شماليه  

879.870  490 707  ايرادات اخرى  

1.163.331  641 123  اجمالى االيرادات  

401.695  )10 584 435(  �شافى ارباح ) خ�شار ( العام ) قبل خ�شم ال�شرائب (  

) 14 461(  )56 930 (  ال�شريبه الموؤجله  

) 90381 (  0  �شريبه الدخل الحاليه عن العام  

)104 842 (  ) 56930 (  اجمالى �شريبة الدخل وال�شريبة الموؤجله  

296.853  )10 527 505(  �شافى ارباح ) خ�شائر ( العام  

0.057  2.02-  ن�شيب ال�شهم من االرباح ) الخ�شائر(  17 

قائمة المركز المالى فى 2018/12/31
2018

باجلنيه

اإي�شاح 

رقم
2017

باجلنيه

البيــــــــــــــــــــــان

اال�شول غير المتداولة   

656.849  اال�شول الثابته  3  484 274 

656.849  274 484  اجمالى اال�شول  

 اال�شول المتداولة       

2.370.125  اعمال تحت التنفيذ  4  0 

20.969.597 المدينون وح�شابات مدينة اخرى  5  109 538 31 

49.499.155 عمالء  6  282 724 25 

118.735 ا�شتثمارات ماليه بغر�ض االحتفاظ  7  980 35 

1.920.226 نقديه بالخزينه ولدى البنوك وودائع  8  724 398 

74.877.838 اجمالى اال�شل المتداوله   095 697 57 

75.534.687  اجمالى اال�شول   57971579 

 حقوق الم�شاهمين

52.034.400  52.034.400 را�ض المال المدفوع  9 

4،073،768   4 088 610 االحتياطيات  10 

) 7 096 776 (  ) 9 486 347 ( خ�شائر / ارباح مرحله  

296.853  )10 527 505( �شافى ارباح ) خ�شائر ( العام  

49.308.245 اجمالى حقوق الم�شاهمين   158 109 36 

  االلتزامات المتدالة         

432.470  المخ�ش�شات  11  970 498 

19.530.686  14 045 594  ح�شابات دائنه اخرى  12 

90.381  �شريبه الدخل    0 

 مرابحات ا�شالميه   1،703،188  1.703.188

4.375.564  البنوك. ت�شهيالت ائتمانيه   446 577 5 

26.132.289 اجمالى االلتزامات المتداولة   198 825 21 

 االلتزامات غير المتداولة

94.153 التزامات �شريبية موؤجلة   223 37 

94.153  37 223 اجمالى التزامات �شريبية موؤجلة  

26.226.442  اجمالى االلتزامات   421 862 21 

75.534.687 اجمالى حقوق الم�شاهمين وااللتزامات   579 971 57 

اإخطار اأول


