












































قروض طويلة األجل 19-
رصيد 

أقساط تستحق السداد  أقساط تستحق السداد  القرض أصل
بعد أكثر من عام خالل عام بعد أكثر من عام خالل عام 2018/12/31فى  قيمة القرض عملة

شروط السداد جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى بالعملة األصلية القرض البنك

66 075 881 9 439 412 76 015 367 31 064 418 107 079 785 9 000 000 يورو (1)بنك قطر الوطنى األهلى 

79 050 190 20 297 343 37 273 923 9 106 785 46 380 708 10 000 000 يورو (2)بنك قطر الوطنى األهلى 

-- -- 47 211 583 18 884 658 66 096 241 5 000 000 يورو (3)بنك قطر الوطنى األهلى 

145 126 071 29 736 755 160 500 873 59 055 861 219 556 734

بنك اإلسكندرية
57 885 578 28 942 798 14 171 137 14 171 137 28 342 274 6 500 000 يورو

-- -- 14 624 688 14 624 688 29 249 376 دوالر أمريكى

-- قـسـط ربع7يسدد أصـل قـيمة القرض عـلى  -- 92 569 510 15 428 243 107 997 753 5 250 000 يورو التجارى وفا بنك
 و تنـتهي فى2019/11/30 مـتساوية القيمة  تبدأ من 

 و تحسب و تسدد العوائد و العموالت2022/11/30
.فى مواعيد استحقاقها

.أمريكا- قيمة قروض بالدوالر االمريكى ممنوحة لشركة النساجون الشرقيون  113 509 616 19 919 390 94 542 872 20 122 136 114 665 008 19 868 663 دوالر أمريكى قروض من بنوك أخرى

316 521 265 78 598 943 376 409 080 123 402 065 499 811 145

أقساط تستحق السداد 
2017/12/31الرصيد فى 2018/12/31الرصيد فى 

 قسط شهرى متساوى تبدأ من 40 يسدد أصل القرض على عدد 
 وتحتسب وتسدد الفوائد والعموالت 2022/4/27 وتنتهى فى 2019/1/27

.فى مواعيد إستحقاقها

 قسط شهرى متساوى تبدأ من 48 يسدد أصل القرض على عدد 
 وتحتسب وتسدد الفوائد والعموالت 2023/3/13 وتنتهى فى 2019/4/13

.فى مواعيد إستحقاقها

 أقساط نصف سنوية تبدأ 9 يسدد أصل القرض على عدد 
 وتحتسب وتسدد الفوائد 2020/10/4 وتنتهى فى 2016/10/4من

.والعموالت فى مواعيد إستحقاقها

 قسط شهرى غير متساوى تبدأ من 48 يسدد أصل القرض على عدد 
 وتحتسب وتسدد الفوائد والعموالت 2021/9/6 وتنتهى فى 2017/10/6

.فى مواعيد إستحقاقها

2018 ديسمبر 31تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 
(جميع المبالغ بالجنية المصرى مالم يذكر خالف ذلك)

(شركة مساهمة مصرية)شركة النساجون الشرقيون للسجاد 

أقساط تستحق السداد 
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 (مساهمة مصريةشركة النساجون الشرقيون لمسجاد )شركة 
 8135 ديسمبر 13 المالية المنتهية فى السنةعن مجمعة الاإليضاحات المتممة لمقوائم المالية 

 ()جميع المبالغ بالجنيه المصري ما لم يذكر خالف ذلك
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 القوائم المالية المستقمةنصيب السهم األساسى فى أرباح  -49

 -كاآلتى :بالقوائن المالية المستقلة  العامح تن تحديد نصيب السهن األساسى فى أربا

53/34/4239 53/34/423:  

 بالقوائم المالية المستقمةصافى ربح العام  412 545 645 531 663 215
 :يخصم  

 نصيب العاممين فى امرباح 11 111 111 11 111 111
 مكافأة أعضا  مجمس اإلدارة 8 111 111 8 111 111
76: ;;3 9:3 ;9: :9: 925  

   
 العاممتوسط عدد امسهم المتاحة خالا  111 111 512 113 161 311

 القوائم المالية المستقمةنصيب السهم األساسى فى أرباح  ;377 3797

 

 اإللتزامات العرضية -:4
 شةةةةةركاتها التابعةةةةةة لصةةةةةالح الغيةةةةةر فةةةةةىصةةةةةدرتها البنةةةةةوك لحسةةةةةاب الشةةةةةركة و أى بمغةةةةةت قيمةةةةةة خطابةةةةةات الضةةةةةمان التةةةةة

 عتمةةادات المسةةتنديةالعرضةةية عةةن اإل   كمةةا بمغةةت اإللتزامةةاتمصةةر  جنيةةه 14 261 211 مبمةةغ 8135 ديسةةمبر 13
   .مصر  جنيه 363 313 641 فى ذلك التاريخ مبمغ

 اإلرتباطات الرأسمالية -;4
فةةةى قيمةةةة  جنيةةةه مصةةةر  وتتمثةةةا 83 811 121 مبمةةةغ 8135 مبرديسةةة 13بمغةةةت قيمةةةة اإلرتباطةةةات الرأسةةةمالية فةةةي 
ستكماا بعض اإلنشا ات و  التوسعات الخاصة بالمعارض الجديدة  .المراف وا 

 الضريبى الموقف -52
 الضريبة عمى أرباح شركات األموال 52-3

 .8133ديسمبر  13تم الفحص والتسوية حتي  -

 تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبى السنو  فى المواعيد القانونية. -

 رالضريبة عمى المرتبات واألجو     52-4
 .8138ديسمبر  13تم الفحص والتسوية حتى  -

 ولم ترد نماذ . 8133ديسمبر  13حتى  8131تم الفحص من عام  -

 .تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات فى المواعيد القانونية -

 الضريبة العامة عمى المبيعات  52-5

 .8133ديسمبر  13تم الفحص والتسوية حتى  -

 شهر  فى المواعيد القانونية.تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبى ال -

 ضريبة الدمغة 52-6

 .8131ديسمبر  13تم الفحص والتسوية حتى  -

 ولم ترد نماذ . 8132ديسمبر  13حتى  8131تم الفحص من عام  -

 تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات فى المواعيد القانونية. -








