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الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة المركز المالي المرحلية كما في  03حزيران 2322
(بالدينار األردني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاح

 33حزيرا
2322
(غير مدققة)

 31كانو األول
2321
(مدققة)

الموجودات
النقد وما في حكمه
و ائع ألجل لدى ال نوك
قرو إ ا ة تمويل الرمن العقان
قرو إسكا الموظفين
فوائد مستحقة وغير مق وضة
موجو ات مالية بالكلفة المطفاة
موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خًل قائمة الدخل الشامل
شنصدة مدينة شخرى
الممتلكات والمعدات
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
اسنا قر
قر ال نا المركز
فوائد مستحقة الدفع
شنصدة ائنة شخرى
مجموع المطلوبات

1166376338
5,361236576
7236517
7616263,6
56,,56,43
8276753
546318
42,6233

136,356,43
264,5623,
58467536382
4816744
763386265
56,,56,43
8276753
576337
4326,36

141,124,318

149,199,231

56865336333
21633,612,
562376,33
165876,26

56563336333
2363146327
568336,57
262626441

5,663646,55

5,363836425

حقوق الملكية
نشس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع
احتياطي إج ان
احتياطي إختيان
احتياطي خاب
التغير المتراكم في القيمة العا لة للموجو ات المالية
شنباح مرحلة
مجموع حقوق الملكية

1265336333
46336672,
16,4,6774
262546627
586858
264866125

1363336333
46336672,
16,4,6774
262546627
586858
4633467,3

2365566113

2268746781

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

141,124,318

149,199,231

3

"إ اإليضاحات المرفقة من نقم ( )1إلى نقم ( )8تشكل جزءا من مذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرش مع تقرير المراجعة المرفق"
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الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة الدخل المرحلية للستة أشهر المنتهية في  03حزيران ( 2322غير مدققة)
(بالدينار األردني)
__________________________________________________________________________________________
للثًثة شه ر المنت ية في
 33حزيرا
 33حزيرا
2321
2322
فوائد مق وضة
فوائد مدفو ة
مجمل ربح العمليات

للستة شه ر المنت ية في
 33حزيرا
 33حزيرا
2321
2322

768646655
()663166215

768,66334
()663536223

1564,36775
()1168516643

1663316338
()12634165,5

4,818,113
()2676664
()66535

4,819,884
()25364,2
()76567

0,101,409
()5856562
()126,3,

0,191,810
()5186124
()156236

مخصص ضري ة الدخل
مخصص ضري ة المساممة الوطنية
ربح الفترة

4,981,214
()3526,31
()586821

4,988,822
()3826338
()636718

0,313,101
()7186523
()11,6753

0,421,140
()7656415
()127656,

4,412,181

4,414,111

2,232,014

2,200,121

حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح الفترة

3,310

3,314

3,481

3,481

مصانيف إ انية
است ًكات
ربح الفترة قبل الضريبة

"إ اإليضاحات المرفقة من نقم ( )1إلى نقم ( )8تشكل جزءا من مذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرش مع تقرير المراجعة المرفق"
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الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلية للستة أشهر المنتهية في  03حزيران ( 2322غير مدققة)
(بالدينار األردني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للثًثة شه ر المنت ية في
 33حزيرا
 33حزيرا
2321
2322
ربح الفترة

16162648,

1614166,6

للستة شه ر المنت ية في
 33حزيرا
 33حزيرا
2321
2322
262326361

26233642,

بنود الدخل الشامل األخرى
التغير في القيمة العا لة للموجو ات المالية

-

ـ

-

ـ

إجمالي الربح و الدخل الشامل للفترة

4,412,181

4,414,111

2,232,014

2,200,121

"إ اإليضاحات المرفقة من نقم ( )1إلى نقم ( )8تشكل جزءا من مذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرش مع تقرير المراجعة المرفق"
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الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية للستة أشهر المنتهية في  03حزيران ( 2322غير مدققة)
(بالدينار األردني)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأس المال
المدفوع

إجباري

احتياطيات
اختياري

خاص

األربا
المرحلة

التغير المتراكم
في القيمة العادلة

المجموع

الرصيد كما في 2322/4/4

43,333,333

1,031,821

4,111,881

2,291,128

98,898

1,031,810

22,881,884

شنباح موز ة (إيضاح )3

265336333

-

-

-

-

()463336333

()4,933,333

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

-

-

262326361

2,232,014

تكلفة زيا ة نشس المال

-

-

-

-

-

()21632,

()24,321

الرصيد كما في 2322/1/03

42,933,333

1,031,821

4,111,881

2,291,128

98,898

2,181,429

20,991,440

الرصيد كما في 2324/4/4

9,333,333

0,111,889

4,111,881

2,348,949

98,898

9,881,181

48,133,124

شنباح موز ة

563336333

ـ

ـ

ـ

ـ

()563336333

ـ

إجمالي الدخل الشامل للفترة

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

26233642,

2,200,121

تكلفة زيا ة نشس المال

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

()436,57

()10,198

الرصيد كما في 2324/1/03

43,333,333

0,111,889

4,111,881

2,348,949

98,898

0,311,414

23,813,310

إ اإليضاحات المرفقة من نقم ( )1إلى نقم ( )8تشكل جزءا من مذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرش مع تقرير المراجعة المرفق"
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الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية للستة أشهر المنتهية في  03حزيران ( 2322غير مدققة)
(بالدينار األردني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 33حزيرا
2321

 33حزيرا
2322
األنشطة التشغيلية
نبح الفترة ق ل الضري ة

363436634

361266413

است ًكات

126,3,

156236

163256132

,756154

قر

ال نا المركز

التغير في رأس المال العامل
و ائع ألجل لدى ال نوك

265336333

-

فوائد مستحقة وغير مق وضة

()1246132

4376713

قرو

إ ا ة تمويل الرمن العقان

()863726883

1361356,33

قرو

إسكا الموظفين

()2436875

17672,

انصدة مدينة شخرى

2671,

()156312

فوائد مستحقة الدفع

()5666356

()162446563

إسنا قر

365336333

()1563336333

شنصدة ائنة شخرى

()143644,

()26,52

ضري ة الدخل المدفو ة

()16372633,

()161586758

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

()7386343

()267736143

األنشطة اإلستثمارية
ممتلكات ومعدات

()3,6236

(),6133

األنشطة التمويلية
تكلفة زيا ة نشس المال

()21632,

()436,57

شنباح موز ة

()165336333

-

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()16521632,

()436,57

التغير في النقد وما في حكمه

()262,86635

()2682661,7

النقد وما في حكمه في بداية السنة

136,386626

8646361,5

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

44,143,324

9,100,118

"إ اإليضاحات المرفقة من نقم ( )1إلى نقم ( )8تشكل جزءا من مذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرش مع تقرير المراجعة المرفق"
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الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 03حزيران 2322
(بالدينار األردني)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 4عـــام
تاسست الشرركة األردنيرة إلعرادة تمويرل الررهن العقراري بتوانيإ  1,,6/6/5وسوجلت كشوركة مسواممة اموة محودو ة لودى وزانة
الصونا ة والتجووانة تحوت نقووم ( )314ع وحصوولت الشوركة لووى حووق الشوروع بالعموول بتووانيإ  22تمووز 1,,6ع إ مركووز تسووجيل
الشركة مو المملكة االن نية ال اهميةع و نوان ا هانع الم د بن بركة ب.ب,43743 .ع ما .111,4
من شمم غايات الشركة تطوير و تحسين سوق التمويل اإلسكاني والوا مون خوًل تمكوين ال نووك المرخصوة والشوركات والم سسوات
المالية األخرى من زيا ة مشانكت ا في منح القرو اإلسكانية من خًل قيام الشركة بمنح قورو إ وا ة تمويول متوسوطة وطويلوة
األجلع وتشجيع وتطوير سوق نشس المال في المملكة من خًل طرح اسنا القر متوسطة وطويلة األجل.
تم إقران القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة من ق ل مجل

إ انة الشركة في جلسته المنعقدة بتانيإ  27تموز .2322

 . 2ملخص ألهم األسس المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية المرحلية
تم إ دا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة وفقا لمعيان المحاس ة الدولي نقم ( )34الخاب بالتقانير المالية المرحلية.
تم إ دا القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقا لم دش الكلفة التانيخية بإستثناء الموجو ات المالية التي تظ ر بالقيمة العا لة.
ا الدينان األن ني مو ملة اظ ان القوائم المالية المرحلية المختصرة والذ يمثل العملة الرئيسية للشركة.
إ السياسات المحاس ية المت عة للفترة الحالية متماثلة مع السياسات التي تم ات ا ا في السنة السابقةع بإستثناء المعايير والتعديًت
الجديدة التي شص حت واج ة التط يق إ ت انا من بداية السنة المالية الحالية.
إ القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقا
لمعايير التقانير المالية الدولية ويجب ش تقرش مع التقرير السنو للشركة كما في  31كانو األول 2321ع كما ش نتائج األ مال
المرحلية ال تمثل بالضرونة م هرا ن النتائج السنوية المتوقعة.
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الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 03حزيران 2322

استخدام التقديرات
إ ا دا القوائم المالية وتط يق السياسات المحاس ية يتطلب من ا انة الشركة القيام ب عض التقديرات واإلجت ا ات التي تو ثر لوى القووائم
المالية واإليضاحات المرفقة ب ا .ا تلا التقدير ات تسوتند لوى فرضويات تخضوع لودنجات متفاوتوة مون الدقوة والتويقنع و ليوه فوإ النتوائج
الفعلية في المستق ل قد تختلف ن تقديرات اال انة نتيجة التغير في شوضاع وظروف الفرضيات التي استندت لي ا تلا التقديرات.
وفيما يلي شمم التقديرات التي تم استخدام ا في ا دا القوائم المالية المرحلية المختصرة:
 تقوم اال انة با ا ة تقدير اال مان االنتاجية لًصول الملموسة بشكل ون لغايات احتساب االست ًكات السنوية ا تموا ا لوى الحالوةالعامووة لتلووا االصووول وتقووديرات اال مووان االنتاجيووة المتوقعووة فووي المسووتق ل ع ويووتم اخووذ خسووانة التوودني (ا وجوودت) فووي قائمووة الوودخل
المرحلية.
 تقوم إ انة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني الموجو ات المالية وفقا َ لمعيان التقانير الماليوة الودولي نقوم ( ),حيوء تتطلوب موذه العمليوهإستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات ند إحتساب التدفقات النقدية المستق لية وقيم الضمانات ونسوب التعثور وشنصودة الموجوو ات
المالية ند التعثر وتحديد فيما ااا كا مناك زيا ة في نجة المخاطر االئتمانية للموجو ات المالية.

 . 0رأس المال
وافقت ال يئة العامة للشركة في اجتما ا الذ قد في ام  2322بتوزيع شنباح نقدية لى المساممين لعام  2321بقيمة ()165
مليو ينان وزيا ة نشسمال الشركة من ( )13مليو ينان /س م إلى ( )1265مليو ينان  /س م ن طريق نسملة م لغ ()265
مليو ينان من نصيد األنباح المرحلة كما في  2321/12/31وتوزيع ا كاس م مجانية لى المساممين كل بنس ة مساممته في
نشسمال الشركة.

 . 1الوضع الضريبي
إ تفاصيل الحركة التي تمت لى مخصص ضري ة الدخل مي كما يلي:
 33حزيرا
2322
(غير مدققة)
1634,6447
8386273
()16372633,
849,084

الرصيد بداية السنة
ضري ة الدخل والمساممة الوطنية للفترة  /للسنة
ضري ة الدخل المدفو ة
الرصيد نهاية الفترة  /السنة

 31كانو األول
2321
(مدققة)
1614,637,
167266326
()165256,58
4,011,118

-

تم تسوية الوضع الضري ي للشركة حتى ن اية ام .2318

-

تم تقديم كشوف التقدير الذاتي ن نتائج ش مال الشوركة لع ووام 231,ع  2323و 2321ولوم تقوم ائورة ضوري ة الودخل بمراجعوة
سجًت الشركة حتى تانيخه.

-

تم احتساب مخصص ضري ة الدخل والمساممة الوطنية ون نتوائج ش موال الشوركة للسوتة شهو ر المنت يوة فوي  33حزيورا 2322
وفقا لقانو ضري ة الدخل.

-,-

الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 03حزيران 2322

 . 9تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
ي ين الجدول التالي تحليل الموجو ات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستر ا ما شو تسويت ا:
 03حزيران 2322
الموجودات
النقد وما في حكمه
قرو إ ا ة تمويل الرمن العقان
قرو إسكا الموظفين
فوائد مستحقة وغير مق وضة
موجو ات مالية بالكلفة المطفاة
موجو ات مالية بالقيمة العا لة
شنصدة مدينة شخرى
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات
المطلوبات
اسنا قر
قر ال نا المركز
فوائد مستحقة الدفع
شنصدة ائنة شخرى
مجموع المطلوبات

 04كانون األول 2324
الموجودات
النقد وما في حكمه
و ائع ألجل لدى ال نوك
قرو إ ا ة تمويل الرمن العقان
قرو إسكا الموظفين
فوائد مستحقة وغير مق وضة
موجو ات مالية بالكلفة المطفاة
موجو ات مالية بالقيمة العا لة
شنصدة مدينة شخرى
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات
المطلوبات
اسنا قر
قر ال نا المركز
فوائد مستحقة الدفع
شنصدة ائنة شخرى
مجموع المطلوبات

أقل من سنة

من سنة
إلى سنتين

أكثر من سنتين

بدون استحقاقات

المجموع

1166376338
,261236576
3,6756
7616263,6
516173
443,184,201

21463336333
,36884
241,310,881

28763336333
58,6877
56,,56,43
210,989,848

8276753
36148
42,6233
4,213,404

44,138,008
910,423,981
820,948
8,412,011
9,119,113
828,893
91,048
121,200
141,124,318

8765336333
562376,33
8166531
10,991,134

1,,63336333
411,333,333

28263336333
21633,612,
030,301,421

7716425
884,129

918,933,333
24,301,421
9,208,133
4,988,121
911,011,199

من سنة
إلى سنتين

أكثر من سنتين

أقل من سنة

بدون استحقاقات

المجموع

136,356,43
264,5623,
13862536382
266,37
763386265
55663,
414,882,089

14,63336333
646288
411,311,288

2,765336333
3,3651,
56,,56,43
030,881,191

8276753
163,8
4326,36
4,202,381

40,139,110
2,119,231
981,893,082
184,811
8,308,219
9,119,113
828,893
98,308
132,101
149,199,231

13365336333
568336,57
164446215
413,818,482

14,63336333
411,333,333

28265336333
2363146327
032,941,328

8186226
848,221

919,333,333
23,341,328
9,830,198
2,212,114
910,383,129
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الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 03حزيران 2322

 . 1فجوة إعادة تسعير الفائدة
تت ع الشركة سياسة التوافق في م الغ الموجو ات والمطلوبات ومًئمة االستحقاقات لتقليول الفجووات مون خوًل تقسويم الموجوو ات والمطلوبوات
لفئات اآلجال الزمنية المتعد ة شو استحقاقات إ ا ة مراجعة شسعان الفائدة شي ما شقل لتقليل المخاطر في شسعان الفائدة و ناسة الفجوات في شسعان
الفائدة المرت طة ب ا.
يتم التصنيف لى شساس فترات إ ا ة تسعير الفائدة شو االستحقاق شي ما شقرب.
إ فجوة إ ا ة تسعير الفائدة مي كما يلي:
 03حزيران 2322

أقل من سنة

من سنة
إلى سنتين

أكثر من سنتين

عناصر بدون فائدة

المجموع

الموجودات
النقد وما في حكمه
قرو إ ا ة تمويل الرمن العقان
قرو إسكا الموظفين
فوائد مستحقة وغير مق وضة
موجو ات مالية بالكلفة المطفاة
موجو ات مالية بالقيمة العا لة
شنصدة مدينة شخرى
ممتلكات ومعدات

1166376287
,261236576
3,6756
-

21463336333
,36884
-

28763336333
58,6877
56,,56,43
-

51
7616263,6
8276753
546318
42,6233

44,138,008
910,423,981
820,948
8,412,011
9,119,113
828,893
91,048
121,200

مجموع الموجودات

430,818,141

241,310,881

210,989,848

8,180,818

141,124,318

المطلوبات
اسنا قر
قر ال نا المركز
فوائد مستحقة الدفع
شنصدة ائنة شخرى

8765336333
-

1,,63336333
-

28263336333
21633,612,
-

562376,33
165876,26

918,933,333
24,301,421
9,208,133
4,988,121

88,933,333
41,218,141

411,333,333
49,310,881

030,301,421
()1,190,042

1,829,821
4,118,122

911,011,199
20,991,440

أقل من سنة

من سنة
إلى سنتين

أكثر من سنتين

مجموع المطلوبات
فجوة إعادة تسعير الفائدة

 04كانون األول 2324

عناصر بدون فائدة

المجموع

الموجودات
النقد وما في حكمه
و ائع ألجل لدى ال نوك
قرو إ ا ة تمويل الرمن العقان
قرو إسكا الموظفين
فوائد مستحقة وغير مق وضة
موجو ات مالية بالكلفة المطفاة
موجو ات مالية بالقيمة العا لة
شنصدة مدينة شخرى
ممتلكات ومعدات

136,356,31
264,5623,
13862536382
266,37
-

14,63336333
646288
-

2,765336333
3,3651,
56,,56,43
-

42
763386265
8276753
576337
4326,36

40,139,110
2,119,231
981,893,082
184,811
8,308,219
9,119,113
828,893
98,308
132,101

مجموع الموجودات

491,188,121

411,311,288

030,881,191

8,021,303

149,199,231

المطلوبات
اسنا قر
قر ال نا المركز
فوائد مستحقة الدفع
شنصدة ائنة شخرى

13365336333
-

14,63336333
-

28265336333
2363146327
-

568336,57
262626441

919,333,333
23,341,328
9,830,198
2,212,114

فجوة إعادة تسعير الفائدة

400,933,333
24,488,121

411,333,333
11,288

032,941,328
4,082,102

8,311,018
291,102

910,383,129
22,881,884

مجموع المطلوبات
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الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 03حزيران 2322

 . 8القيمة العادلة لألدوات المالية
إ القيمة العا لة للموجو ات والمطلوبات المالية ال تختلف جومريا ن قيمت وا الدفتريوة حيوء ش معظوم األ وات الماليوة إموا قصويرة
األجل بط يعت ا شو يتم إ ا ة تسعيرما باستمران.
تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العا لة لع وات المالية:
المستوى األول :األسعان السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنف

األ وات المالية.

المستوى الثاني :شساليب تقييم تعتمد لى مدخًت ت ثر لى القيمة العا لة ويمكن مًحظت ا بشكل م اهر شو غير م اهر في السوق.
المستوى الثالء :شساليب تقييم تعتمد لى مدخًت ت ثر لى القيمة العا لة ولكن ال يمكن مًحظت ا في السوق.
المستوى
األول

 03حزيران 2322
موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خًل قائمة الدخل الشامل

8276753

المستوى
الثاني
-

المستوى
األول

 04كانون األول 2324
موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خًل قائمة الدخل الشامل

8276753

المستوى
الثاني

-

المستوى
الثالث

828,893

المستوى
الثالث
-

المجموع

المجموع
828,893

 . 8مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في دم قدنة الشوركة لوى تووفير التمويول الوًزم لتا يوة التزامات وا فوي تووانيإ اسوتحقاق اع وللوقايوة مون موذه
المخوواطر تقوووم اإل انة بتنويووع مصووا ن التمويوول وإ انة الموجووو ات والمطلوبووات ومواءمووة ججال وواع ويلخووص الجوودول ش نوواه توزيووع
المطلوبات (غير المخصومة) لى شساس الفترة المت قية لًستحقاق التعاقد كما بتانيإ القوائم المالية المرحلية المختصرة:
 03حزيران
2322

أقل من
سنة

من سنة
إلى سنتين

أكثر من
سنتين

بدون
استحقاقات

اسنا قر
قر ال نا المركز
فوائد مستحقة الدفع
شنصدة ائنة اخرى
مجموع المطلوبات
مجموع الموجودات

8765336333
562376,33
8166531
10,991,134
443,184,201

1,,63336333
411,333,333
241,310,881

28263336333
21633,612,
030,301,421
210,989,848

7716425
884,129
4,213,404

 04كانون األول
2324

أقل من
سنة

من سنة
إلى سنتين

أكثر من
سنتين

بدون
استحقاقات

اسنا قر
قر ال نا المركز
فوائد مستحقة الدفع
شنصدة ائنة اخرى
مجموع المطلوبات
مجموع الموجودات

13365336333
568336,57
164446215
413,818,482
414,882,089

14,63336333
411,333,333
411,311,288

28265336333
2363146327
032,941,328
030,881,191

8186226
848,221
4,202,381
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المجموع
918,933,333
24,301,421
9,208,133
4,988,121
911,011,199
141,124,318

المجموع
919,333,333
23,341,328
9,830,198
2,212,114
910,383,129
149,199,231

