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»األرجان العقارية« تربح 
3.9 ماليين دينار في 9 أشهر

من املواطنني وتقوم بتطويرهما 
شركتا األرجان البحرين واألرجان 
تاول لالس����تثمار، باالضافة الى 
مشروع جتاري وجتزئة سيتم 
وضع حجر األساس له قريبا في 
مملكة البحرين. وفي السعودية 
تقوم شركة مشاريع األرجان حاليا 
بتطوير مشروعي منازل قرطبة 
ويعد حيا سكنيا متكامال مكونا من 
349 وحدة سكنية ويشتمل على 
جميع اخلدمات املدنية والترفيهية 
وقد حاز جائزة أفضل مش����روع 
الرياض، ومشروع  س����كني في 
مرجانة في مدينة الدمام ويتألف 
من 334 وحدة س����كنية ويجري 
العمل حاليا عل����ى أعمال البناء 

والتشييد للڤلل.

أعلنت شركة األرجان العاملية 
العقارية عن حتقيق أرباح صافية 
تق����در ب� 3.9 ماليني دينار لفترة 
األش����هر ال� 9 املنتهي����ة في 30 
سبتمبر 2010 ما يعادل حتقيق 
ربحية 15.29 فلسا للسهم وذلك 
بواقع 17% زيادة عن الفترة نفسها 
في سنة 2009 ويتخطى كذلك ما 
حققته الش����ركة من أرباح خالل 

عام كامل.
وبهذه املناس����بة، قال رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للشركة م.خالد املشعان ان الشركة 
اتبع����ت اس����تراتيجية تطوير 
ملش����اريعها املوجهة لش����ريحة 
معينة، مكنتنا من حتقيق أرباح 
خالل السنوات السابقة على الرغم 
من األزمات العاملية املتتالية التي 

مر بها اجلميع.
وجدير بالذكر ان »األرجان« قد 
أعلنت عن عدة مشاريع سكنية 
جديدة منذ بداية العام في كل من 
البحرين وسلطنة عمان  مملكة 
الس����عودية  العربية  واململك����ة 
وذلك عن طريق شركاتها الزميلة 

والتابعة في هذه الدول.
ومن املش����اريع احلالية قيد 
اإلنشاء مشروعا »جيون« و»بيوت 
الفي« مبملكة البحرين وسلطنة 
عمان على التوالي وهما مشروعان 
الدخل املتوسط  موجهان لذوي 

الشيخ مبارك العبداهلل

صافي املطوع 

م.خالد املشعان

»المساكن الدولية« تطرح ڤلل النخبة
بمعرض سيتي سكوير العقاري في 22 الجاري

اخلارجية.
وأوضح ان���ه أنه بإم���كان املواطنني زيارة 
املعرض لإلطالع على هذه التصاميم واإلطالع 
على األسعار اخلاصة بكل فيال.، حيث تتميز هذه 
الڤلل بأنها تخص النخبة حيث متت تسميتها 
من قبل الش���ركة بڤلل النخب���ة مبا تتميز به 
هذه الڤلل من موقع وتصميم ممتاز، علما بأن 
الشركة مستمرة في تقدمي عروضها القوية مبا 
يخص املالك الذين ميتلكون أراضي سكنية أو 
من تخصص لهم أرض من الرعاية الس���كنية 
حيث ستتابع الشركة حملة الرعاية السكنية 
التي بدأتها قبل عامني وبلغ عدد املواطنني التي 
قامت الشركة بتطوير أراضيهم ما يفوق ال� 150 
فيال سكنية في مختلف مناطق الكويت حيث 
تتولى الش���ركة عملية البناء منذ تسلم القسيمة حتى إسكان 
العميل من حيث التصميم والتراخيص الهندسية ومرحلة البناء 
ومرحلة ما بعد البناء م���ن صيانة دورية تقدمها للڤلل وتقوم 
الشركة بتخليص املواطن من عناء متابعة معاملة بنك التسليف 
واالدخ���ار من خالل جتهيز فريق عمل كامل إلجناز معاملة بنك 

التسليف واالدخار. 
وتابع املاجد قائال: ما على املواطن سوى مراجعة مقر الشركة 
وهي التي تتكفل باالنتهاء من كل اإلجراءات وقد جهزت الشركة 
حاليا مجموعة تصاميم جديدة بأفكار ورؤية جديدة وستستمر في 
طرح فيال مببلغ ) 47.000 ألف دينار كويتي( مبواصفات معينة 
تتطابق مع شروط بنك التسليف وبإمكان املواطن التدخل بكل 
تفاصيل الڤيال من حيث التصميم والتشطيبات الداخلية، حيث 
سيتم استقباله من قبل فريق مهندسني بالشركة مدرب ومؤهل 

خصيصا لهذا املجال من خالل املعرض أو مقر الشركة.

أعلنت ش���ركة املس���اكن الدولية للتطوير 
العقاري عن مشاركتها في معرض سيتي سكوير 
العقاري city Square الذي تنطلق انشطته خالل 
الفترة م���ن 27 الى 30 نوفمبر اجلاري، ويقام 
املعرض يقام حتت رعاية وحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الش���يخ أحمد الفهد، ويضم املعرض 
25 ش���ركة تتوزع على شركات العقار احمللي 
واخلليجي والعرب���ي وعدد من البنوك، فضال 
عن الشركات التي تقدم خدماتها العقارية في 

األسواق اإلقليمية. 
 وقال عضو مجلس اإلدارة ونائب العضو 
املنتدب في شركة املس���اكن الدولية للتطوير 

العقاري أحمد املاجد ان الش���ركة ستعرض خالل مشاركتها في 
املعرض أح���دث التصميمات التي طورتها في مواقع مميزة في 
ضاحي���ة العقيلة قطعة 2 وقطعة 3 حي���ث مت اختيار عدد من 
التصاميم بأفكار جديدة وعدد أكبر من الغرف مبا يتناسب مع 
متطلبات األس���رة الكويتية، كما ان الشركة توفر 4 مناذج من 
الڤلل اجلاهزة يتميز كل تصميم عن اآلخر حسب موقع األرض 
واالعتم���اد على مبدأ الصاالت املفتوحة والكبيرة باإلضافة إلى 
وج���ود الديوانية وغرف للخدم وعدد )6( غرف نوم )4( غرف 
نوم منها رئيسية بحيث حتتوى كل غرفة على احلمام اخلاص 
بها وقد مت ربط هذه الڤلل مع التصميم الداخلي بأسلوب معماري 
حديث، كما تتنوع الواجهات اخلاصة بالڤلل بني الطابع الكويتي 
للواجهات مع الطراز األندلسي بالعمارة من حيث األقواس والقرميد 
وقد صممت األس���وار اخلارجية بأسلوب معماري يعطي جماال 
للواجهات والفيال بشكل خاص وخصوصية بالنسبة لألحواش 

أحمد املاجد 

على هامش دورة المعايير المحاسبية التي نظمتها »كي بي ام جي« 

الهاجري: تقييم أصول الشركات يعاني الفوضى 
وعلى الجهات الرقابية خلق آلية لتنظيمها

» الصناعات الوطنية« تحقق 7.536 ماليين دينار
 أرباحًا صافية بالربع الثالث

اعلنت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 
انها حققت ربحا صافيا بالربع الثالث بلغ 7.536 
ماليني دينار، وقالت الش���ركة في بيان صحافي 
أمس ان مبيعاتها ارتفعت بنسبة 8% وارتفع ربح 
املبيعات بنسبة 33% حيث بلغ 16.661 مليون دينار، 

كما حتسن هامش الربح من 18% إلى %22.

وارتفعت حقوق املساهمني عما كانت عليه في 
2009/12/31 مبقدار 55 مليون دينار اي بنسبة %10 
حيث بلغت 599 مليون دينار مقابل 544 مليون 
دين���ار في 12/31/ 2009، كما ارتفعت االصول من 
1574 مليون دينار في 2009/12/31 الى 1602 مليون 

دينار في 2010/9/30.

عمر راشد
 في ظل املتغيرات االقتصادية التي شهدتها 
الش���ركات املدرجة وغي���ر املدرجة على وقع 
تداعيات األزمة املالية العاملية، أكد الش���ريك 
الرئيسي في شركة كي بي ام جي صافي املطوع 
أن توضي���ح التغيرات املتتالي���ة في معايير 
التدقيق احملاس���بي للعمالء ب���ات من املهام 
الرئيس���ية التي يجب العمل على توضيحها 

بشكل مستمر. 
 وقال املطوع في تصريح على هامش دورة 
املعايير احملاس���بية والتي تنظمها شركة كي 
بي إم جي على مدى يوم���ني لعمالئها البالغ 
عدده���م 70 عميال، إن الش���ركة حترص على 
توضي���ح جميع التغي���رات التي حتدث على 
املعايير احملاسبية وذلك بواقع 3 مرات سنويا، 
الفتا الى أن هناك تغيرات قد تكون أسبوعية 
على تلك املعايير وذلك في ظل التشدد الرقابي 
الذي تبديه املؤسسات الدولية واإلقليمية على 

تطبيقها. 
 وبني أن الكويت بها 45 مكتب تدقيق محاسبي 
منها 4 مكاتب هي األكبر عامليا، مستدركا بأن 
هناك الكثير م���ن املكاتب تقوم بتطبيق تلك 
املعايير أوال بأول من خالل التعرف على كل 

ما هو جديد في تطبيق تلك املعايير. 
 وأوضح املطوع أن مكاتب التدقيق تتلقى 
البيانات واملعلومات اخلاصة ببناء ميزانيات 
الشركات وتعمل على تطبيق املعايير عليها 

دون أدنى مسؤولية عليها. 
 وف���ي رده على س���ؤال حول مس���ؤولية 
ش���ركات التدقيق املباش���رة في زيادة حدة 
األزمة املالية وتداعياتها على الش���ركات في 
القطاعات االقتصادي���ة املختلفة، قال املطوع 
إن مكاتب التدقيق تؤدي دورا واضحا يتمثل 
في العمل على تدقيق بيانات الشركات والتأكد 
من مطابقتها للمعايير احملاسبية وبعدها يتم 
تقدمي تلك البيانات إلى اجلهات الرقابية املتمثلة 
في وزارة التجارة وإدارة السوق وبنك الكويت 

املركزي. 
 ولف���ت الى أن الس���وق يحوي الكثير من 
الش���ركات املدرجة وغير املدرجة التي تزود 
مكاتب التدقيق ببياناته���ا املالية وذلك وفقا 
ألس���عار األصول املتاحة والت���ي يتم تزويد 

الشركات بها. 
 وتس���اءل املطوع عن غياب الدور الرقابي 

لوزارة التجارة والصناعة التي لديها الكثير 
من امللفات اخلاصة بالرقابة على الش���ركات 
والتدقيق على بياناتها املالية ورغم ذلك فهي 
ال متتلك التخصصات الفنية املطلوبة إلجناز 
ملفات الشركات بالشكل املطلوب وفي التوقيت 

احملدد. 
 وحول أهم املعايير التي حدث لها تغيير 
واضح، أش���ار إلى أن املع����يار رقم 24 اخلاص 
بالتع���امل م���ع أطراف ذات ص���لة واملعيار 
رقم 17 اخل���اص بت���وزي���ع األص����ول غير 
النقدي���ة للعمالء واملع���ي���ار رقم 18 اخلاص 
بتحويل األصول من العم������الء واملعيار رقم 
19 واخلاص مبقابل���ة االلتزام���ات املالية مع 

أدوات امللكية. 
 ومن جهته، قال رئيس جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية محمد الهاجري ان هناك 
قصورا رقابيا يش���وب أداء مهن���ة التدقيق 
احملاس���بي فليس هناك جمعية مهنية جتمع 
مكات���ب التدقيق حتت مظلته���ا، الفتا الى أن 
اجلمعية قدمت لوزارة التجارة مقترح قانون 
إلنش���اء هيئة املراجعة واحملاسبة ليكون لها 
دور فعلي وواضح على أداء الشركات، مبينا 
أنه ال ميكن تطوي���ر العمل الرقابي على أداء 
شركات التدقيق إال من خالل وجود تلك الهيئة 
باإلضافة إلى تكوين فريق متخصص في تنظيم 

املهنة احملاسبية. 
 وأشار إلى أن نظام اخلدمة املدنية ال ميكن 
م���ن تك��وين ه���ذا الفريق حاليا، مبي����نا أن 
هيئة املراقبة واحملاس���بة في وزارة التج��ارة 
يدير أص���وال لش��ركات مدرج���ة وغ���ير مدرجة 
تبلغ قيمتها 120 مليار دينار تق���ريبا، باإلضافة 
إلى أن هناك 200 ترخي��ص موج��ودة لشركات 
عاملة في مجال التدقيق احملاس���بي منهم 70 

مزاوال. 
 ولفت الهاجري إلى أن هناك فوضى تقييم 
أصول الشركات املقدمة للمدققني وحتتاج إلى 
تنظيم م���ن اجلهات املعنية من خالل تطبيق 
املعايير احملاسبية الدولية وذلك إلظهار املراكز 

املالية احلقيقية للشركات. 
 ونفى الهاجري أن يكون لشركات التدقيق أي 
دور في األزمة املالية، مشيرا اجلهات الرقابية 
األخرى وعدم قدرتها على أداء دورها بالشكل 
املطلوب جتاه الش���ركات التي تقدم بياناتها 

املالية للجهات الرقابية املختلفة.
1.58 مليون دينار خسائر »القرين للكيماويات«

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات 
البترولي����ة أمس عن خس����ائر صافية قدرها 
1.584.981 دينار خالل األشهر التسعة املنتهية 
في 30 سبتمبر 2010، مقارنة بأرباح 7.791.664 
دينار عن الفترة نفسها من العام 2009، وقد بلغ 
صافي خسارة السهم الواحد 1.44 فلس مقارنة 
مع ربحية 7.10 فلوس للفترة نفسها من العام 
املاضي. وفي ه����ذا الصدد، قال رئيس مجلس 
إدارة شركة القرين الشيخ مبارك عبداهلل املبارك 
الصباح ان أسباب اخلس����ائر هي نتيجة أداء 
الشركة الكويتية إلنتاج البارازيلني واململوكة 
من قبل شركة القرين من خالل الشركة الكويتية 
للعطريات والتي تبلغ نس����بة ملكية القرين 
فيها 20% مقابل ملكية مؤسس����ة البترول من 
خالل شركة صناعة الكيماويات البترولية %40 

وشركة البترول الوطنية الكويتية 40%، الفتا 
الى ان مصنع البارازيلني يدار من قبل شركة 
ايكويت. وأوضح أن خسائر شركة البارازيلني 
هي خسائر تشغيلية وتعود باألساس بسبب 
تكلفة شراء املواد األولية )اللقيم( من شركة 
البترول الوطنية وإنخفاض أسعار البارازيلني 
عامليا مما خلق فجوة بينهما، أما السبب اآلخر 
فهو نتيجة حجم تكلفة إقامة مصنع البارازيلني 

أضافت بالتأثير سلبيا على نتائج الشركة.
وأكد أن إدارة شركة البارازيلني تعكف حاليا 
على دراسة وتقييم الوضع وتقدمي مقترحاتها 
إليجاد احلل املناس����ب وبالتنسيق مع جميع 

األطراف ذات العالقة.
واضاف: »جاءت عائداتنا بشكل عام متوافقة 
مع توقعاتنا فقد ارتفعت قيمة استثمار مساهمينا 

بنسبة 20% أي ما يعادل 30 مليون دينار خالل 
الفترة نفسها، باإلضافة إلى ذلك، تتمتع القرين 
بسيولة نقدية متينة ستتيح لها املشاركة في 

الفرص املتاحة مستقبال في هذا القطاع«.
وقد بقيت موجودات شركة القرين محافظة 
على املستوى الذي سجلته في الفصل السابق 
والبالغ 181.5 ملي����ون دينار مع قيمة دفترية 

قدرها 161 فلسا للسهم الواحد.
اجلدير بالذكر ان حصة شركة القرين في 
شركة إيكويت للبتروكيماويات والبالغة %6 
تع����د من أهم مصادر دخلها، فش����ركة القرين 
إلى جانب ش����ركة إيكوي����ت للبتروكيماويات 
وغيرها من الش����ركات حت����رص على حتويل 
صناعة البتروكيماويات في الكويت إلى صناعة 

عاملية.

في الـ 9 أشهر وقطاع البنوك حقق ارتفاعًا في أرباحه بنسبة 23% ليسجل 1.46 مليار دوالر 

» كامكو«: 5.9 مليارات دوالر أرباح 113 شركة مدرجة 

شركات خسائر.
وتعتبر هذه النتائج املالية إيجابية 
إلى حد ما وغير متوقعة في ظل الظروف 
الراهنة التي مازالت تضغط على ربحية 
البن���وك والش���ركات العقارية نتيجة 
احتساب مخصصات القروض املتعثرة 
واالنخفاض في قيمة االستثمارات، كما 
كان للنتائج املالية األثر اإليجابي على 
أداء بعض مؤشرات األسواق اخلليجية 
خالل شهر أكتوبر املاضي حيث استطاع 
سوق األسهم السعودي )تداول( أن يعزز 
من أدائه منذ بداية عام 2010 وبنس���بة 

ارتفاع بلغت %5.4. 
أما سوق الكويت لألوراق املالية وهو 
ثاني أكبر س���وق من حيث القيمة فقد 
كان أفضل األسواق اخلليجية أداء خالل 
ش���هر أكتوبر ومنذ بداية العام حيث 
استطاع مؤش���ر كامكو الوزني للعائد 
الكلي أن يرتفع بنسبة 15.5% منذ بداية 
عام 2010. أما في اإلمارات فقد شهد سوق 
دبي املالي انخفاضا في مؤشره بنسبة 
4.9% منذ بداية عام 2010، ويعود السبب 
في ذلك إلى أزم���ة الديون التي تعاني 
منها بعض الشركات بانتظار البدء في 
تنفيذ خطط إعادة هيكلة تلك الديون 
والتي أثرت سلبا على ربحية البنوك 
من خالل احتساب البنوك ملخصصات 
إضافية، كم���ا كان للنتائج املتواضعة 
للش���ركات املدرجة األثر السلبي على 

أداء املؤشر أيضا. 

البنوك اس���تطاع أن يحقق ارتفاعا في 
أرباحه بنسبة 23% ليسجل 1.46 مليار 
دوالر خالل التسعة أشهر األولى من عام 
2010 مقارنة مع 1.19 مليار دوالر خالل 
الفترة نفس���ها من عام 2009 مدعوما 
باألرباح الت������ي حق���قها كل من بنك 
الكويت الوطني والبنك األهلي الكويتي 
حيث اس���تطاعا أن يسجال 803 ماليني 
دوالر و149 ملي���ون دوالر بن���س���بة 
ارتفاع 11.4% و71% مقارنة بأرباح نفس 
الفترة من العام املاضي والتي بلغت 721 
ملي���ون دوالر و87 مليون دوالر على 

التوالي.
وفي حتلي���ل النتائج املالية لقطاع 
الشركات االس���تثمارية يبرز كأفضل 
قطاع من حيث النهوض من اخلسائر 
التي عان���ى منها منذ بدء األزمة املالية 
في سبتمبر 2008 وعودته إلى الربحية 
ولو بش���كل خجول حي���ث متكنت 20 
شركة اس���تثمارية مدرجة من أصل 51 
ش���ركة مدرجة ضمن قطاع االستثمار 
من حتقيق أرباح إجمالية بلغت 46.5 
مليون دوالر خالل فترة التسعة أشهر 
األولى من عام 2010 مقارنة مع خسائر 
بلغت 325 مليون دوالر س���جلتها تلك 
الش���ركات خالل الفترة نفسها من عام 
2009. وقد س���جلت 14 شركة من أصل 
20 شركة استثمارية ربحا في نتائجها 
املالية عن فترة التسعة أشهر املنتهية 
في 30 س���بتمبر 2010 بينما تكبدت 6 

للش���ركات املدرجة في األسواق املالية 
اخلليجية ه���و االرت��فاع امللحوظ في 
أرب���اح الش���ركات الك���ويتية، ح��يث 
ارتفعت أرباح الش���ركات التي قام���ت 
بإعالن نتائجه���ا املالية حتى تاريخ 9 
نوفمبر 2010 والبالغ ع��ددها 113 شركة 
من أصل 201 ش���ركة مدرجة تن���تهي 
س����نتها املالية في ديسمبر 2010 لتصل 
إلى 5.9 مليارات دوالر خ���الل التسعة 
أش���هر األولى من عام 2010 مقارنة مع 
2.47 مليار دوالر للفترة نفسها من عام 

 .2009
وقد جاءت ه���ذه النتائج اإليجابية 
مدعومة بالنتائج اجليدة ملعظم القطاعات 
وعلى وجه اخلص���وص قطاع البنوك 
وقطاع الش���ركات الصناعية، كما كان 
لألرب���اح الت���ي حققتها ش���ركة زين 
لالتصاالت نتيجة بيع جزء من أصولها 
خالل الربع األول من العام احلالي األثر 
اإليجابي والكبير على القطاع والسوق. 
ومع انتظار إعالن النتائج املالية للشركات 
املتبقية والتي متث���ل حوالي 44% من 
عدد الش���ركات املدرجة يالحظ وجود 
نوع من التفاؤل واالستقرار نوعا ما في 
سوق الكويت لألوراق املالية مدعومة 
بالتحسن في قيمة التداول على األسهم 

التشغيلية.
وبني التقرير انه في حتليل النتائج 
املالي���ة للقطاعات املدرجة في س���وق 
الكويت ل���ألوراق املالية نرى أن قطاع 

س���تعرض تقري���ر 
إدارة  ص���ادر ع���ن 
بحوث االس���تثمار 
في ش���ركة مشاريع 
الكويت االس���تثمارية إلدارة األصول 
)كامكو( حتليال تفصيليا عن إعالنات 
النتائج املالية للتسعة أشهر األولى من 
عام 2010 للشركات املدرجة في أسواق 
األس���هم اخلليجية ومقارنتها بنتائج 
الفترة نفسها من عام 2009، حيث قال 
ان 67.3% من الشركات املدرجة في أسواق 
األس���هم اخلليجية أعلنت عن نتائجها 
املالية لفترة التسعة أشهر األولى من عام 
2010 حيث سجلت ارتفاعا في أرباحها 
نسبته 26.5% لتصل إلى 36.1 مليار دوالر 
وذلك مقارنة مع 28.6 مليار دوالر خالل 

الفترة نفسها من عام 2009. 
وأرج���ع التقرير ه���ذا االرتفاع إلى 
التحسن امللحوظ بش���كل أساسي في 
النتائج املالية التي حققتها الش���ركات 
املدرجة في سوق األسهم السعودية حيث 
ارتفعت أرباحها بنحو 4 مليارات دوالر 
لتصل إلى 15.7 مليار دوالر خالل التسعة 
أش���هر األولى من عام 2010 مقارنة مع 
11.7 مليار دوالر سجلتها تلك الشركات 

خالل الفترة نفسها من عام 2009.
وقال التقرير ان هذه األرباح جاءت 
مدعومة على وجه اخلصوص من قطاع 
الشركات البتروكيماوية حيث ارتفعت 
أرباح القطاع بنسبة 295% لتسجل أرباحا 
قياسية بلغت 5.69 مليارات دوالر خالل 
التسعة أشهر األولى من عام 2010 باملقارنة 
مع أرباح بلغت 1.44 مليار دوالر سجلتها 
خالل الفترة نفسها من العام السابق، 
ويعود الفضل في هذه النتائج اإليجابية 
إلى األرباح القياسية التي متكنت الشركة 
السعودية للصناعات األساسية )سابك( 
من حتقيقها خالل الفترة نفسها حيث 
بلغت أرباحها 4.21 مليارات دوالر مقارنة 
مع 1.2 مليار دوالر س���جلتها الشركة 
خالل الفترة نفس���ها من العام املاضي، 
وقد متكنت »س���ابك« من حتقيق هذه 
األرب���اح من خالل الزي���ادة في كميات 
اإلنتاج واملبيعات إضافة إلى حتس���ن 
أسعار معظم املنتجات البتروكيماوية 
والبالستيكيات، كما يعود االرتفاع في 
أرباح الربع الثالث مقارنة بالربع السابق 
بشكل رئيسي إلى حتسن أداء الشركات 
اخلارجية التابعة لشركة سابك والذي 
كان له تأثير ايجابي على النتائج املالية 

للشركة. 

بورصة الكويت

وق���ال التقري���ر ان العنصر الثاني 
الرئيسي في ارتفاع األرباح اإلجمالية 

تقـرير

)محمد ماهر( احملاضر خالل دورة املعايير احملاسبية
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