
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألتوبر منتيويت واالستثوبر
 (شرلت وسبهوت وضريت)

 اموجوعتامقوائه اموبميت 
 0211 وــبرس 31 فياموبميت امويتهيت امفترة عى 

 عنيهب امفحص اموحدودوتقرير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 الصفحة المحتويات                                                           
 

 -   الفحص المحدودتقرير 
 

 1 المجمعة الميزانية

 
 2 المجمعة قائمة الدخل

 
 3 المجمعة  الملكيةحقوق  فيقائمة التغير 

 
 4 المجمعة قائمة التدفقات النقدية

 
 54 - 5  لمجمعةا اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

               

 الدورية المجمعة للقوائم المالية تقرير الفحص المحدود

 "سوديك" السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمارشركة   إدارةأعضاء مجلس  / لى السادةإ

 المقدمة

ثمار لشركة السادس من أكتوبر للتنمٌة واإلستالمرفقة  المجمعة للقوائم المالٌةقمنا بأعمال الفحص المحدود 

والتدفقات النقدٌة لدخل ل القوائم المجمعة وكذا 4233 ارسـم 53 ًف المجمعة المٌزانٌةالمتمثلة فً " سودٌك"

للسٌاسات  ا  وملخص ،بها عن الثالثة أشهر المنتهٌة فً ذلك التارٌخ ةفً حقوق الملكٌة المتعلق اتوالتغٌر

 القوائم المالٌة هذه المسئولة عن إعداد هًاإلدارة و. المتممة األخرى اإلٌضاحاتالمحاسبٌة الهامة وغٌرها من 

، وتنحصر مسئولٌتنا فً معاٌٌر المحاسبة المصرٌةل الدورٌة والعرض العادل والواضح لها طبقا   المجمعة

 .ضوء فحصنا المحدود لها فًالدورٌة  المجمعة القوائم المالٌةهذه على  التوصل إلى استنتاج

 

 نطاق الفحص المحدود

الفحص المحدود للقوائم ( "4632)للمعٌار المصري لمهام الفحص المحدود رقم  صنا المحدود طبقا  قمنا بفح

ٌشمل الفحص المحدود للقوائم المالٌة الدورٌة عمل و". بمعرفة مراقب حساباتها المؤدى والمالٌة الدورٌة لمنشأة 

وتطبٌق   - لمالٌة والمحاسبٌةعن األمور ا بالشركة مسئولٌنالشخاص األبصورة أساسٌة من  -استفسارات 

فً نطاقه  وٌقل الفحص المحدود جوهرٌا   .األخرى إجراءات تحلٌلٌة، وغٌرها من إجراءات الفحص المحدود

فإن أعمال الفحص المحدود قد ال تمكنا وبالتالً  ،تتم طبقا لمعاٌٌر المراجعة المصرٌة التً مراجعةالعن عملٌة 

وعلٌه فنحن  ،مراجعةالعملٌة  من خاللاكتشافها  مكنبجمٌع األمور الهامة التً قد ٌ من الحصول على تأكٌدات

 .الدورٌة المجمعة مراجعة على هذه القوائم المالٌة يرأ يال نبد

  

 االستنتاج

 الدورٌة المرفقة ال تعبر المجمعة إلى علمنا ما ٌجعلنا نعتقد أن القوائم المالٌة م  لم ٌن، وفى ضوء فحصنا المحدود

وعن  4233ارس ـم 53 ًف شركةلل المجمع عن المركز المالً - فً جمٌع جوانبها الهامة -بعدالة ووضوح 

 .معاٌٌر المحاسبة المصرٌةل أداؤها المالً وتدفقاتها النقدٌة عن الثالثة أشهر المنتهٌة فً ذلك  التارٌخ طبقا  

 

 

 

 ايهبة فوزى عقــــــل                                                                                          
 نراقتي حسبتبت سجل                                                                                

 ( 69)رقم  للرقبتة النبليةالهيئة العبنة   

KPMG                                                                                                              حـبزم حسه 

    4211 اٌوــم 42فى القاهرة 



31-12-312010-3-2011 إّضاح

يصزٍ جنْويصزٍ جنْورقىاألجم طٌّهح األصٌل

860 395 88    992 408 91    (6)أطىل ثبثزخ

434 030 43    232 945 50    (7)يششوػبد رذذ انزُفيز

000 250     000 250     (8)إصزثًبساد فً ششكبد شميمخ

000 350 4    000 350 4     (9)إصزثًبساد فً أوساق يبنيخ يزبدخ نهجيغ

-000 186 20    (10)انًضذد رذذ دضبة إلزُبء اصزثًبساد فً ششكبد ربثؼخ ورذذ انزأصيش

673 019 420    615 334 421    (11)إصزثًبساد ػمبسيخ 

343 191 14    455 420 14    دفؼبد يمذيـخ اللزُبء إصزثًـبساد ػمبسيخ

872 276 260 1   698 664 149 1   (12)ػًالء ويذيُىٌ وأوساق لجغ 

974 444 1    523 298 2    (13)أطىل ػشيجيخ يؤجهخ

156 959 831 1   515 858 754 1   إجًانَ األصٌل طٌّهح األجـم

انًتذاًنح األصٌل

225 997 3    805 262 4    (14)ودذاد ربيخ جبهزح نهجيغ

129 800 2    321 539 2    يخزوٌ واػزًبداد يضزُذيخ

375 287 675 2   714 514 844 2   (15)أػًبل رذذ انزُفيز 

177 185 12    561 137 10    يمبوالد- يجبنغ يضزذمخ يٍ انؼًالء 

246 603 858    624 793 798    (16)ػًالء وأوساق لجغ 

928 979 499    456 046 467    (17)يذيُىٌ وأسطذح يذيُخ أخشي 

476 958 70    537 887 72    (18)لشوع نًششوػبد يشزشكـــخ

915 988 86    023 116 61    (19)اصزثًبساد فً أوساق يبنيخ ثغشع انًزبجشح

992 127 5    110 063 11    اصزثًبساد فً أروٌ خــزاَخ

210 254 853    529 759 816    (20)ثبنجُىن وانظُذوق َمذيخ

673 182 069 5 680 120 089 5 إجًانَ األصٌل انًتذاًنح

انًتذاًنح اإلنتشاياخ

866 876 134    118 782 134    (21)يخظظبد

-329 805     صذت ػهً انًكشــىف- ثُىن 

632 903 86    -(22)رضهيالد أئزًبَيخ- ثُىن 

463 111 3    739 240 3    (34)انجزء انًزذاول- لشوع طىيهخ االجـم

736 379 1    053 543     (23)(يشاثذــخ)رًىيـــم إصــاليــً 

954 293 653 3   243 867 598 3   (24)دفؼبد دجز- ػًالء 

528 683 1    101 677     يمبوالد- يجبنغ يضزذمخ نهؼًالء 

884 325 116    234 054 121    (25)يمبونىٌ ويىسدوٌ وأوساق دفغ

870 053 310    633 874 303    (26)دائُىٌ وأسطذح دائُخ أخشي

933 628 307 4   450 844 163 4   إجًانَ االنتشاياخ انًتذاًنح

740 553 761    230 276 925    رأص انًال انعايم

896 512 593 2   745 134 680 2   إجًانَ االطتثًار 

:-ويزى رًىيهه ػهً انُذى انزبني

انًهكْح حقٌق

000 000 800 2   000 000 800 2   (28)سأس انًبل انًشخض ثه

390 705 362    390 705 362    (28)سأس انًبل انًظذس وانًذفىع  ثبنكبيم

695 352 181    695 352 181    (29)إدزيبطي لبَىَي 

569 921 316 1   569 921 316 1   (30)ػالوح إطذاس أصهى- ادزيبطً خبص 

935 624 377    935 624 377    أسثبح يشدهخ 

(242 007 80)(242 007 80)(32)أصهى خزيُخ

000 750 18    000 000 20    (33)انًجُت نذضبة َظبو االثبثخ وانزذفيز

956 561 134    956 561 134    (54)2010طبفً سثخ ػبو 

-(188 699 15  )طبفً خضبسح انفزشح 

(446 483   )(465 114   )(31)فروق ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية

857 425 311 2   650 345 297 2   إجًانَ حقٌق انًهكْح انخاصح تانشزكح

697 048 96    543 675 95    (27)حقٌق األقهْح

554 474 407 2   193 021 393 2   إجًانَ حقٌق انًهكْح 

إنتشاياخ طٌّهح األجم

752 007 42    962 062 132    (34)لشوع طىيهخ االجـم

000 500 22    000 000 15    (35)انًضزذك نههيئخ انؼبيخ نًششوػبد انزؼًيــش وانزًُيخ انزساػيخ

590 530 121    590 050 140    (36)أوساق دفغ 

342 038 186    552 113 287    إجًانِ اإلنتشاياخ طٌّهح األجم 

896 512 593 2   745 134 680 2   إجمالى حقوق الملكية واإللتزامات طويلة األجل

. يعيا ًتقزأ انًانْح انًجًعح نيذه انقٌائى تعتثز جشءاً يتًًاً  (54)انَ  (5)انًزفقح فَ انصفحاخ ين  اإلّضاحاخ*

                                                   انًذّز انًانِ ًاإلدارُ

                                

ياىز يقصٌد                                               ىانِ ىنزُ

 "يشفك"رمشيش انفذــض انًذذود *

KPMGحـاسو حظـن 

عضٌ يجهض اإلدارج     

أحًذ تذراًُ     

"طٌدّك"شزكح انظادص ين أكتٌتز نهتنًْح ًاالطتثًار 

(شزكح يظاىًح يصزّح)

انًْشانْح انًجًعح

2011 يارص 31فَ 

ًعضٌ يجهض االدارج انًنتذب

نائة رئْض يجهض اإلدارج 
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الثالث أشيز المنتيْتالثالث أشيز المنتيْتإّضاح 

2010 / 3 / 31فِ 2011 / 3 / 31فِ رقم 

جنْو مصزٍجنْو مصزٍ

-234 090 37(37)مبَعاث العماراث واالراضـي

687 319 54213 148 1اٍزاداث عمود المماوالث المنفذة

924 227 -اٍزاداث خدماث استشاراث تزوٍج وتسوٍك عماراث

821 814 1821 658 2اٍزاداث خدماث مدٍنت بفزلي هَلز

-283 222 اٍزاداث خدماث مشزوع ألجزٍـا

-761 462     اٍزاداث أخـزى

432 362 00215 582 41اجمالَ إّزاداث النشاط

-(924 935 33)(38)تكلفت مبَعاث العماراث واالراضـي

(899 277 11)(881 461 2)تكالَف عمود المماوالث المنفذة

(906 167 )-تكالَف خدماث استشاراث تزوٍج وتسوٍك عماراث

(532 398 4)(101 397 6)تكالَف خدماث مدٍنت بفزلـي هَلز

-(695 992 )تكـالَف خدماث مشزوع ألجزٍـا

-(508 947 )تكـالَف أخـزى

(337 844 15)(109 735 44)إجمالِ تكالْف النشاط

(905 481 )(107 153 3)مجمل الخسارة

235 603 7446 782 11(39)اٍزاداث تشغَل أخزً

272 027 32-أرباح بَع استثماراث فٌ شزكاث تابعت

(777 378 8)(217 838 11)(40)مصزوفاث بَعَت وتسوٍمَت

(063 974 19)(113 852 28)(41)مصزوفاث إدارٍت وعمومَت

(823 911 2)(414 251 )(42)مصزوفاث تشغَل اخزً

939 883 6(107 312 32)الناتجت من التشغْل (الخسائز)االربـاح 

600 703 11118 244 28(43)إٍزاداث تموٍلَت

(137 741 6)(288 319 10)(44)مصزوفاث تموٍلَت

463 962 82311 924 17صافِ اإلّزاداث التمٌّلْت

-     -     (8)نصَب الشزكت في أرباح الشزكاث الشمَمت

402 846 18(284 387 14)الفتــزة قبل ضزّبت الذخل (خسارة)صافِ ربـخ 

(294 760 29)(058 685 1)(45)مصزوف ضزٍبت الدخل  

(892 913 10)(342 072 16)صافَ خسارة الفتــزة

:-صافَ خسارة الفتــــزة لالتَ

(497 313 11)(188 699 15)نصَب الشزكت المابضت

605 399 (154 373 )نصَب حموق االللَت في أرباح وخسائز الشزكاث التابعت

(892 913 10)  (342 072 16)صافَ خسارة الفتــزة

(0.37)  (0.43)(46) (للسيم/ جنْو مصزُ )نصْب السيم فِ الخسائـز

. معيا ًتقزأ المالْت المجمعت ليذه القٌائم تعتبز جزءاً متمماً  (54)الَ  (5)المزفقت فَ الصفذاث من  اإلّضاداث*

"سٌدّك"شزكت السادس من أكتٌبز للتنمْت ًاالستثمار 

شزكت مساىمت مصزّت

قائمت الذخل المجمعت

2011 مارس 31عن الفتـــزة المالْت المنتيْت فَ 
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ذسٌياخ ذزجوح

إجوالي دقٌق  إجوالي دقٌق هلكيح  (خسارج) صافي رتخ  صافي خسارج القٌائن الواليح  الوجنة لذساب أسين  -ادرياطي خاص  ادرياطَ الوسدد ذذد دساب سيادج رأص الوال رأص الوال 

الولكيح دقٌق االقليح الشزكح  الفرزج العام  الورزاكوـح  أرتاح هزدلح نظام االثاتح خشينح عالًج أصدار اسين قانٌنَ الوصدر ًالودفٌع الوصدر ًعالًج االصدار إيضاح

جنيو هصزٍ جنيو هصزٍ جنيو هصزٍ جنيو هصزٍ جنيو هصزٍ جنيو هصزٍ جنيو هصزٍ جنيو هصزٍ جنيو هصزٍ جنيو هصزٍ جنيو هصزٍ جنيو هصزٍ جنيو هصزٍ رقن

   1 758 433 873 25 759 079                1 732 674 794 -                          (114 382 871)         491 764 307           - 2010الزصيد في اًل ينايز            960 133 284 956 070 83          330 906 141             354 439 912           (242 007 80)          000 750 13

466 929 054                 -                             466 929 054                -                          -                            -                            -  زيادة رأس المال وعالوة أصذار االسهن                            - 054 929 466                            -                              -                            -                          -

-                                   -                             -                                  -                          114 382 871          (114 382 871)         - -                          -                            -                              -                            - المحىل لالرتاح المرحلة                            -

-                                   -                             -                                  -                          -                            -                            - -                          -                            -                              -                             ( 78 571 430) زيادة رأس المال المصذر             430 571 78

-                                   -                             -                                  -                          -                            -                            - -                          -                            -                              39 446 365             ( 39 446 365) المحىل لألحتياطي القانىني                            -

(27 500 000)                 -                             (27 500 000)                 -                          -                            -                            - -                          -                            404 482 215             -                             ( 431 982 215) عالوة االصذار- المحىل لألحتياطي الخاص                             -

1 250 000                     -                             1 250 000                    -                          -                            -                            - 1 250 000            -                            -                              -                            - المجنة لحساب نظام اإلثاتة خالل الفتـــرة                            -

1 200 000                     1 200 000               -                                  -                          -                            -                            - -                          -                            -                              -                            - حقىق االقلية                            -

(10 913 892)                  399 605                 (11 313 497)                 -                          (11 313 497)           -                            - -                          -                            -                              -                            - صافي خســارة الفترة                            -

   2 189 399 035     27 358 684    2 162 040 351 -                          (11 313 497)           377 381 436           -                       15 000 000          (80 007 242)           1316 921 569           181 352 695          - 2010 هارص 31الزصيد في            390 705 362

   2 407 474 554 96 048 697                2 311 425 857 -                          134 561 956          377 624 935           ( 483 446)          18 750 000          (80 007 242)           1316 921 569           181 352 695          - 2011الزصيد في أًل  ينايز            390 705 362

    1 250 000 -                                 1 250 000 -                          - - - 1 250 000            - - - - - (33) المجنة لحساب نظام اإلثاتة خالل الفتـــرة

     368 981 -                                  368 981 -                          - -  368 981           - - - - - - (31) فروق ترجمة القوائم المالية المتراكمـة

(  16 072 342) ( 373 154) (  15 699 188) (15 699 188)         - - - - - - - - - صافي خســارة الفتـــرة

2393 021 193               95 675 543             2297 345 650              (15 699 188)         134 561 956          377 624 935           ( 114 465)          20 000 000          (80 007 242)           1316 921 569           181 352 695          - 2011 هارص 31الزصيد في            390 705 362

*

"سٌديك"شزكح السادص هن أكرٌتز للرنويح ًاالسرثوار 

( هصزيح هساىوح شزكح )

قائوح الرغيز فَ دقٌق الولكيح الوجوعح

2011 هارص 31عن الفرزج الواليح الونرييح فَ 

. هعيا ًذقزأ الواليح الوجوعح ليذه القٌائن ذعرثز جشءاً هروواً  (54)الَ  (5)الوزفقح فَ الصفذاخ هن  اإليضاداخ
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انثالث أشيز انًنتيْت انثالث أشيز انًنتيْت

2010 / 3 / 31فِ 2011 / 3 / 31فِ إّضاح 

يصزٍ جنْويصزٍ جنْورقى 

انتذفقاث اننقذّت ين أنشطت انتشغْم 

           402 846 18          (284 387 14)انفخشة قبم انضشيبت انذخهيت (خغاسة)صافً سبخ 

:-تسٌّاث 

             855 739 1              955 947 2إهالك أصىل ثابخت وودذاث يؤجشة 

                  435 19                              -أعخهالك أصىل اخشي

                             -                 (103 66 )أسبـاح ساعًانيت

                377 245                              -خغائش ساعًانيت

          (272 027 32)                             -اسباح بيع إعخثًاساث فً ششكاث حابعت

                             -              (592 244 )اسباح بيع اعخثًاساث فً أوساق يانيت بغشض انًخاجشة

            (937 479 1)            (622 065 1)َاحج حقييى اعخثًاساث فً أوساق يانيت بغشض انًخاجشة

                             -            (061 929 1)فشوق حقييى عًهت

             707 945 7              574 063 3(21)يخصصاث يكىَت

             000 250 1              000 250 1(33)انًذفىعاث انًبُيت عهً أعهى انًغذدة فً شكم أعهى 

            (433 460 3)          (133 431 10)خسارة انتشغْم قبم انتغْزاث فَ بنٌد رأس انًال انعايم

انتغْز فِ بنٌد رأس انًال انعايم

              (753 338 )                   (772 4 )انخغيش فً انًخضوٌ واإلعخًاداث انًغخُذيت

        (564 447 172)        (339 227 169)انخغيش فً أعًال حذج انخُفيز

                             -            (033 359 1)انخغيـش فً إعخثًاساث عقاسيت 

                             -              (112 229 )انخغيــش فً دفعاث يقذيـت القخُاء إعخثًـاساث عقاسيت

             177 471 1              616 047 2يقاوالث- انخغيش فً يبانغ يغخذقت يٍ انعًالء 

                059 197                              -انخغيش فً اعًال انًقاوالث حذج انخُفيز

         714 105 139          865 158 184انخغيش فً عًالء وأوساق قبط

          (682 944 56)            474 933 32انخغيش فً يذيُىٌ وأسصذة يذيُت أخشي

                (884 53 )            (322 158 3)انًغخخذو يٍ انًخصصاث 

         648 911 336(711 426 54  )دفعاث دجض- انخغيش فً عًالء 

                375 292             (427 006 1)يقاوالث- انخغيش فً يبانغ يغخذقت نهعًالء 

           516 790 20              281 511 9انخغيش فً يقاونىٌ ويىسدوٌ واوساق دفع

           846 634 14          (846 217 16)انخغيش فً دائُىٌ وأسصذة دائُت أخشٌ

           000 550 25                             -َقذيت نذي ششكاث حذج انخأعيظ اول انفخشة

           775 093 84                             -َقذيــت يجُبت

              000 775 2(اعخذقاق ثالد عُىاث)انخغيش فً شهاداث االدخــاس

         794 801 389          (459 634 24)أنشطت انتشغْم (انًستخذو فَ)صافَ انتذفق اننقذُ انًتاح ين 

اإلستثًار أنشطت ين اننقذّت انتذفقاث

            (447 697 6)          (233 838 13)يذفىعاث نششاء أصىل ثابخت ويششوعاث حذج انخُفيز

            (000 000 2)          (000 186 20)يذفىعاث حذج دغاب إعخثًاساث فً ششكاث حابعـت وحذج انخأعيظ

            (400 121 3)                             -يذفىعاث القخُاء أعخثًاساث فً ششكاث شقيقت

             000 000 1                             -حىصيعاث أسبـاح يذصهت يٍ اعخثًـاساث يخادت نهبيع

           039 973 98            408 018 28يخذصالث يٍ بيع إعخثًاساث فً أوساق يانيت بغشض انًخاجشة

          (939 402 17)              (302 835 )يذفىعاث نششاء إعخثًاساث فً أوساق يانيت بغشض انًخاجشة

                             -            (118 935 5)اعخثًاساث فً أروٌ خــضاَت

                131 306                   542 72 يخذصالث يٍ بيع أصىل ثابخت

           384 057 71          (703 703 12)أنشطت االستثًار (انًستخذو فِ  )صافَ انتذفق اننقذُ انًتاح ين 

انتًٌّم أنشطت ين اننقذّت انتذفقاث

            (131 566 8)          (303 098 86)حغهيالث ائخًاَيت- بُىك

                             -            486 184 90(34)قشوض طىيهت االجم- بُىك

                             -              (683 836 )يذفىعاث نغذاد يشابذاث اعالييت

         054 929 466                             -انًذصم نضيادة سأط انًال وعالوة إصذاس صيادة ساط انًال

          (000 500 27)                             -يصشوفاث اصذاس اعهى صيادة سأط انًال

             000 200 1                             -دقىق االقهيت 

         923 062 432              500 249 3صافِ انتذفق اننقذُ انًتاح ين أنشطت انتًٌّم

                             -                981 368 فروق ترجمة القوائم المالية المتراكمـة

         101 922 892          (681 719 33)صافِ انتغْز فِ اننقذّت ًيا فِ حكًيا خالل انفتزة

         705 827 382          333 471 846انُقذيت ويا فً دكًها أول انفخشة

       806 749 1275          652 751 812اننقذّت ًيا فَ حكًيا آخز انفتزة

. يعيا ًتقزأ انًانْت انًجًعت نيذه انقٌائى تعتبز جزءاً يتًًاً  (54)انَ  (5)انًزفقت فَ انصفحاث ين  اإلّضاحاث*

"سٌدّك"شزكت انسادس ين أكتٌبز نهتنًْت ًاالستثًار 

 يصزّت يساىًت شزكت

انًجًعت اننقذّت انتذفقاث قائًت

2011 يارس 31عن انفتزة انًانْت انًنتيْت فَ  
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 "سودٌك" شركة السادس من أكتوبر للتنمٌة واالستثمار

 (شركة مساهمة مصرٌة)

 المجمعة اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة

 1102 مارس 13المنتهٌة فى المالٌة  ةالفترعن 

 

 وانشطتها عن الشركةعامة نبذة  -1

ّفلًب  –شرنج يشبُيج يضرٖج   - (اهشـرنـج) "شّدٖم"خأششح شرنج اهشبدس يً أنخّتر هوخٌيٖج ّاالشخثيبر    - 
ّالئدخَ  9881هشٌج  84ّالئدخَ اهخٌفٖذٖج يؼ يراؽبث أدنبى اهلبًٌّ ركى  9879هشٌج  948ألدنبى اهلبًٌّ ركى 

اهشرنج  كٖدخى . 9885يبّٖ  91 فٓ 9885هشٌج  211تيّجة كرار ّزٖر االكخضبد ّاهخؾبًّ اهدّهٕ ركى  اهخٌفٖذٖج
 .9885يبّٖ  14 تخبرٖخ 514تبهشجل اهخجبرْ تبهجٖزث تركى 
 -:ٌتمثل غرض الشركة فى األتى

 العمل فى مجال شراء األراضى بغرض مدها بالمرافق وتجهٌزها للبناء وتقسٌم تلك األراضى وبٌعها أو تؤجٌرها. 

 العمل فى مجال المقاوالت واإلنشاءات المتكاملة واألعمال المكملة لها. 

 تخطٌط وتقسٌم األراضً وإعدادها للبناء وفقاً ألسالٌب البناء الحدٌثة.  

 بناء العقارات بؤنواعها المختلفة وبٌعها وتؤجٌرها. 
 تعمٌر واستصالح األراضى فى المجتمعات الجدٌدة. 

 احٌة وإدارتها أو وقرى سٌ لعمل فى مجال التنمٌة السٌاحٌة وفى كافة مجاالت المنشآت السٌاحٌة من بناء فنادق وموتٌالتا

 .تؤجٌرها أو بٌعها واستغاللها طبقاً للقوانٌن واللوائح السارٌة

 إنشاء وإدارة وبٌع وتؤجٌر المشروعات السكنٌة والخدمٌة والتجارٌة والصناعٌة والسٌاحٌة. 

 االستٌراد والقٌام بؤعمال الوكالء التجارٌٌن لكل ما هو مسموح به فى حدود غرض الشركة. 

 9884لسنة  84ٌلً بمراعاة أحكام قانون التؤجٌر التموٌلً رقم التؤجٌر التمو. 

  البرمجٌات وخدمات )العمل فً كافة مجاالت نظم وتكنولوجٌا المعلومات وأجهزة الكمبٌوتر وبرامج الحواسب اآللٌة

 (.الكمبٌوتر

 فضائً دون العمل فً مجال العمل فً كافة مجاالت خدمات نظم االتصاالت واالنترنت وكذلك المحطات الفضائٌة والبث ال

 . األقمار الصناعٌة
 االستثمار فً األنشطة المختلفة والمتعلقة بقطاع البترول والغاز والبتروكٌماوٌات . 
 العمل فً مجال تنسٌق وزراعة الحدائق والطرق والمٌادٌن وكذلك تقدٌم خدمات األمن والحراسة والصٌانة والنظافة . 
  العمل فً مجال تملك وإدارة المنشآت الرٌاضٌة والترفٌهٌة والطبٌة والتعلٌمٌة وكذلك تملك وإدارة المطاعم وتشغٌلها

 (. لٌس بغرض اإلتجار)
  وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة

الهٌئات  فً ا علً تحقٌق غرضها فً مصر أو فً الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمجبؤعمالها أو التى قد تعاونه

 .السالفة أو تشترٌها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفٌذٌة
 



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)
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 .عام تبدأ من تارٌخ التسجٌل فً السجل التجاري 45مدة الشركة   -

 .األوراق المالٌة بالقاهرة واإلسكندرٌةالقابضة مقٌدة بالجدول الرسمً ببورصتً  الشركة -

القوائم المالٌة لشركة السادس من  1599 مارس 29 المالٌة المنتهٌة فىعن الفتره تتضمن القوائم المالٌة المجمعة  -

كما "( بالمجموعة" والتى ٌشار إلٌهم)ها التابعة اتوشرك( الشركة القابضة" )سودٌك"اكتوبر للتنمٌة واإلستثمار 

 .تتضمن نصٌب المجموعة فى أرباح وخسائر الشركات الشقٌقة
/ والسٌد األستاذ 27درٌة الصحـراوى الكٌلو ـاإلسكن/ ٌقع مقـر الشـركة القابضة فى مدٌنة الشٌـخ زاٌد طرٌق القاهرة  -

 . لشركة القابضةوالعضو المنتدب لدارة االرئٌس مجلس ماهر رفٌق مقصود هو نائب 

 المجمعةس إعداد القوائم المالٌة أس -0
 اإللتزام بالمعاٌٌر المحاسبٌة والقوانٌن  -أ

 .السارٌة حتم إعداد القوائم المالٌة المجمعة وفقا لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة والقوانٌن و اللوائ
  أسس القٌاس  -ب

 -:ٌلً ما أعدت القوائم المالٌة المجمعة طبقاً ألساس التكلفة التارٌخٌة، فٌما عدا  

 .بالقٌمة العادلة قٌاسهااألستثمارات فى أوراق مالٌة بغرض المتاجرة ٌتم   *
 .بالقٌمة العادلة قٌاسهااالستثمارات المتاحة للبٌع التً لها قٌمة سوقٌة ٌتم  *
 .بالقٌمة العادلة قٌاسهاسهم المسددة نقدأ ٌتم األالتزامات معامالت المدفوعات المبنٌة علً  *

  التعامل وعملة العرضعملة   -ج

 .تم عرض القوائم المالٌة المجمعة بالجنٌة المصري والذي ٌمثل عملة التعامل للمجموعة 

  إستخدام التقدٌرات والحكم الشخصً - د

ٌتطلب إعداد القوائم المالٌة المجمعة وفقاً لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة من اإلدارة إستخدام الحكم الشخصً والتقدٌرات - 

. واإلفتراضات التى تإثر على تطبٌق السٌاسات والقٌم المعروضة لألصول واإللتزامات واإلٌرادات والمصروفات

تعد التقدٌرات واإلفتراضات المتعلقة بها فى ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة معقولة فى ظروف 

م الشخصً الخاص بالقٌم الدفترٌة لألصول تمثل نتائج التقدٌرات واإلفتراضات األساس فى تكوٌن الحك. تطبٌقها

 .هذا وقد تختلف النتائج الفعلٌة عن تلك التقدٌرات. من مصادر أخرى واإللتزامات بطرٌقة أكثر وضوحاً 

 .ٌتم إعادة مراجعة التقدٌرات واإلفتراضات المتعلقة بها بصفة دورٌة -

لتى ٌتم تغٌٌر التقدٌر فٌها إذا كان التغٌٌر ٌإثر على هذه ٌتم اإلعتراف بالتغٌٌر فى التقدٌرات المحاسبٌة فى الفترة ا- 

 .الفترات المستقبلٌة إذا كان التغٌٌر ٌإثر على كلٌهما الفترة فقط، أو فى فترة التغٌٌر أو
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 أهم السٌاسات المحاسبٌة المطبقة -3
 -:المالٌة  المعروضة فى هذه القوائم المالٌةالسٌاسات المحاسبٌة الموضحة أدناه تم تطبٌقها بثبات خالل الفترات          

 

 المجمعةتجمٌع القوائم المالٌة  أسس  3-1
   الشركات التابعة 1 -3-1
السٌطرة عندما ٌكون لدى الشركة القابضة القدرة على التحكم  قوتتحق هى تلك الشركات التى تسٌطر علٌها الشركة القابضة 

منافع من األنشطة الخاصة بشكل مباشر أو غٌر مباشر فى السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة للشركات التابعة بغرض الحصول على 
السٌطرة وحتى تارٌخ توقف تلك وتشتمل القوائم المالٌة المجمعة على القوائم المالٌة للشركات التابعة بداٌة من تارٌخ . بهما

 -:السٌطرة وتتمثل الشركات التابعة فى األتى
 نسبة المساهمة فى               بلد 

 0211 مارس 13 التؤسٌس أسم الشركة التابعة

% 

 0212 دٌسمبر 13

% 

 955 955 مصـر م .م.شركة سودٌك للخدمات العقارٌة ش

 88.88 88.88 مصـر م.م.ش( سورٌل)العقارٌة  شركة السادس من أكتوبر للتنمٌة والمشروعات

  47.48  47.48 مصـر *م .م.شركة بفرلى هٌلز الدارة المدن والمنتجعات ش

  45  45 مصـر **م .م.شركة سودٌك جاردن سٌتى للتنمٌة واالستثمار ش

 65 65 مصـر م .م.شركة موف إن للمقاوالت المتطورة ش

 49 49 مصـر م .م.شركة جرٌن سكٌب للزراعة واالستصالح ش

 88.88 88.88 مصـر م .م.شركة الٌسر للمشروعات والتنمٌة الزراعٌة ش

 88.88 88.88 مصـر م .م.شركة سودٌك للتنمٌة واالستثمار العقارى ش

 75 75 مصـر م.م.شركة سودٌك سٌاك لالسثمار العقاري ش

 955 955 مصـر م.م.والتنمٌة السٌاحٌة ششركة سودٌك للجولف 

 955 955 مصـر م.م.ذ.ششركة بولٌجن للتنمٌة العقارٌة 

 955 955 مصـر م.م.ذ.ششركة وٌست تاون العقارٌة 

 955 955 مصـر م.م.ذ.ششركة وٌست تاون للتنمٌة العقارٌة 

 88.88 88.88 مصـر م.م.ششركة فورتٌن لالستثمـار العقـارى 

 88.88 88.88 مصـر م.م.ششركة المٌـزون لالستثمـار العقـارى 

 88.88 88.88 مصـر م.م.ششركة سٌرمونـى لالستثمـار العقـارى 

 45.55553 45.55553 مصـر م.م.ششركة تجـارة للمراكـز التجارٌة 

 88.86 88.86 مصـر م.م.ششركة إدارة لخدمـات المدن والمنتجعات 

 88.88 88.88 مصـر م.م.ششركة سودٌك الجرٌـــا لالستثمار العقارى 
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 955 955 سورٌـا ***شركة ذات مسئولٌة محدودة شركة سودٌـك سورٌـــا 

٪ تمثل أسهم 95.19تتضمن ٪ 63.7 تبلغ نسبة المساهمة القانونٌة فً شركة بفرلى هٌلز الدارة المدن والمنتجعات *

 . (مالك الوحدات)حالٌاً وسوف ٌتم نقل ملكٌتها إلى المساهمون الفعلٌون سم الشركة ؤب انتقالٌة
    

باإلشتراك مع بعض أعضاء مجلس  شركة سودٌك جاردن سٌتى للتنمٌة واالستثمار تساهم الشركة فى رأس مال **
 .اإلدارة والشركات المملوكة لهم

بهدف إقتناء حصـة  –شركة ذات مسئولٌة محدودة  –تم تؤسٌس شركة سودٌك سورٌـا  1595ٌونٌو  94بتارٌـخ  ***

 -شركة ذات مسئولٌة محدودة – المحدودة للتطوٌر العقارى سودٌك – فى رأس مـال شركة بالمٌـرا% 45قدرهـا 

 .سورٌا دولة فى وتعمـل مسجلة
 

 

   الشركات الشقٌقة   1 -3-1

سٌطرة على السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة الخاصة بها هى تلك الشركات التى ٌكون للمستثمر فٌها تؤثٌر هام ولٌس  

وتشتمل القوائم المالٌة المجمعة على نصٌب الشركة القابضة فى األرباح أو الخسائر المحققة فى الشركات الشقٌقة 

 .اموفقا لطرٌقة حقوق الملكٌة وذلك بداٌة من وجود التؤثٌر الهام للشركة القابضة حتى تارٌخ توقف هذا التؤثٌر اله
 

  المنشآت الخاضعة لسٌطرة مشتركة   3-1-3

المشروعات المشتركة هى تلك المنشآت التى ٌكون للمجموعة سٌطرة مشتركة على أنشطتها والتى تتم بموجب اتفاق           

وٌتم المحاسبة عن المشروعات . تعاقدى، ٌتطلب موافقة باالجماع على القرارات التشغٌلٌة والمالٌة االستراتٌجٌة

المالٌة المجمعة على نصٌب المجموعة فى صافى أصول  المشتركة باستخدام طرٌقة التجمٌع النسبى وتشتمل القوائم

المنشآت الخاضعة لسٌطرة مشتركة وذلك من بداٌة وجود السٌطرة المشتركة وحتى تارٌخ توقف تمتع الشركة برقابة 

 .  أو سٌطرة مشتركة على المنشآت ذات السٌطرة المشتركة
 

   المعامالت المستبعدة عند التجمٌع  4 -3-1

كافة األرصدة المتبادلة وأٌه أرباح وخسائر أو إٌردات ومصروفات غٌر محققة ناتجة من المعامالت تم إستبعاد  

المتبادلة عند إعداد القوائم المالٌة المجمعة، كما تم إستبعاد األرباح الغٌر محققة الناتجة من المعامالت مع الشركات 

كذا إستبعاد الخسائر الغٌر محققة بنفس الطرٌقة الشقٌقة فى حدود  نصٌب المجموعة فى تلك الشركات الشقٌقة و

 .فى القٌمة نخفاضد التى ال ٌوجد بها مإشر لألالخاصة باألرباح الغٌر محققة ولكن فى الحدو

 العمالت االجنبٌةالمعامـالت بترجمة  3-0

 المٌزانٌاةو فاى تاارٌخ . علاى أسااس أساعار الصارف الساائدة وقات التعامال ةٌتم ترجمة المعامالت باالعمالت األجنبٌا 
 المصاري وفقااً ة بالعمالت األجنبٌة إلى الجنٌاه ٌتم ترجمة أرصدة األصول و اإللتزامات ذات الطبٌعة النقدٌ  ةالمجمع

ل المجمعاة، وٌاتم ألسعار الصرف السائدة فاى ذلاك التاارٌخ، وتادرج فاروق العملاة الناتجاة عان الترجماة بقائماة الادخ
ترجمة األصول واإللتزامات ذات الطبٌعاة غٌار النقدٌاة والمقوماة بالتكلفاة التارٌخٌاة بالعملاة األجنبٌاة بسساتخدام ساعر 

 .الصرف  السائد فى تارٌخ المعاملة
 

 ترجمة القوائم المالٌة للعملٌات األجنبٌة            

ترجمة وٌتم  . الجنٌة المـصرىإلى  بالعمالت االجنبٌةالتً تمسك حساباتها القوائم المالٌة للشركات التابعة  ترجمةتم ٌ 

األصول وااللتزامات الخاصة بتلك الشركات على أساس أساعار الصارف الساائدة فاً تاارٌخ المٌزانٌاة المجمعاة كماا 

ماا حقاوق أ. الفتاـرةٌتم ترجمة بنود اإلٌرادات والمصاروفات علاى أسااس متوساط أساعار الصارف المساتخدمة خاالل 

 .الملكٌة فٌتم ترجمتها وفقاً ألسعار الصرف التارٌخٌة وتدرج فروق الترجمة الناتجة ضمن حقوق الملكٌة
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 األصول الثابتة و اإلهالك 3-3
  اإلعتراف والقٌاس األولى  -أ

-2)قٌمة االصول فى  ألنخفاضا وخسائر( ج-2-2)ٌتم إثبات األصول الثابتة بالتكلفة مخصوماً منها مجمع اإلهالك  
92.) 

و بالنسبة لألصول التى ٌتم إنشائها داخلٌاً تتضمن تكلفة . تتضمن التكلفة التكالٌف المباشرة المتعلقة باقتناء األصل 
األصل  تكلفة الخامات والعمالة المباشرة والتكالٌف المباشرة األخرى التى تستلزمها عملٌة تجهٌزها إلى الحالة التى 

فى موقعها و فى الغرض الذى تم اقتناإها من أجله، وكذلك تكالٌف إزالتها وإعادة تسوٌة الموقع الذي ٌتم تشغٌلها بها 
 . توجد به هذه األصول

ٌتم المحاسبة عن المكونات الخاصة ببند من بنود األصول الثابتة التى تختلف أعمارها اإلنتاجٌة كبنود مستقلة ضمن  
 .تلك األصول الثابتة 

 

 الالحقة على اإلقتناءالتكالٌف   -ب

تتضمن التكلفة الدفترٌة لألصول الثابتة تكلفة إحالل جزء أو مكون من مكونات تلك األصول عندما ٌكون من  

المتوقع الحصول على منافع إقتصادٌة مستقبلٌة كنتٌجة إلنفاق تلك التكلفة وكذلك ٌمكن قٌاس التكلفة بدرجة عالٌة من 

 .بالتكالٌف األخرى بقائمة الدخل كمصروفات عند تكبدهاهذا وٌتم اإلعتراف  الدقة،

  اإلهالك  -ج

ٌتم تحمٌل اإلهالك على قائمة الدخل وفقاً لطرٌقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر اإلنتاجى المقدر لكل نوع من  

 :وفٌما ٌلً بٌاناً باألعمار اإلنتاجٌة المقدرة .أنواع األصول الثابتة

 األصل السنوات
 وإنشاءاتمبانً   95-15
 كرفانات  4-95

 وسائل نقل وانتقال 4
  مكتبٌة أثاث وتجهٌزات 3-95

 أجهزة مكتبٌة واتصاالت 4
 تحسٌنات فى أماكن مإجرة من الغٌر 4

 معــــداتمولدات وآالت و 1-4
 أدوات مطبـــخ 95

 أبار وطلمبات وشبكات 3

 جرةستؤأماكن م تحسٌنات فً سنوات أو مدة العقد أٌهما اقل 4
 

 ملموسةالاألصول غٌر  3-4
 الشهرة      3-4-1

فً صافى القٌمة ( القابضة)تتمثل الشهرة فً قٌمة الزٌادة فً تكلفة إقتناء الشركة التابعة عن نصٌب الشركة األم        

 نخفاضالعادلة لألصول وااللتزامات وااللتزامات المحتملة للشركة المقتناة، وتدرج الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر اال

الشهرة الحقاً، وفً حالة وجود شهرة سالبة فسنه ٌتم االعتراف بها  خسائر االنخفاض فى قٌمةالمجمعة، وال ٌتم رد 

 .مباشرة بقائمة الدخل
 

 االصول غٌر الملموسة االخرى      3-4-0
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 اإلعتراف- ا

ٌتم معالجة األصول ذات الطبٌعة الغٌر نقدٌة والتى ٌمكن تحدٌدها ولٌست لها وجود مادى والمقتناه ألغراض النشاط  

 .وبرامج الكمبٌوتروالمتوقع أن ٌتدفق منها منافع مستقبلٌة كؤصول ملموسة وتتضمن األصول الغٌر ملموسة 
 القٌاس األولى -ب

وفى حالة تؤجٌل السداد . والتى تتمثل فى السعر النقدى فى تارٌخ اإلثبات ٌتم قٌاس األصول غٌر الملموسة بالتكلفة 

. لفترات تزٌد عن فترات اإلئتمان المتبعة فؤنه ٌتم اإلعتراف بالفرق بٌن السعر النقدى وإجمالى المبلغ المسدد كفائدة

 قٌمة االصولنخفاض فى وخسائر اال( د -1-3-2)ٌتم عرض األصول غٌر الملموسة بالصافى بعد خصم اإلستهالك 

(2– 92.) 

 
  

 النفقات الالحقة -جـ

ٌتم رسملة النفقات الالحقة على إقتناء األصول غٌر الملموسة المرسملة فقط عندما تزٌد هذه  النفقات من المنافع  

على قائمة الدخل كمصروفات  ٌتم تحمٌل كافة النفقات األخرى. اإلقتصادٌة المستقبلٌة الخاصة باألصل المتعلق به

 .عند تكبدها
 

 اإلستهالك -د

اإلنتاجٌة لألصول غٌر القسط الثابت وعلى مدار األعمار ٌتم تحمٌل اإلستهالك على قائمة الدخل وفقا لطرٌقة  

فى القٌمة  اإلنخفاضالملموسة إذا كان العمر اإلنتاجى لألصول الغٌر ملموسة غٌر محدد فؤنه ٌتم إجراء إختبار 

هذا وٌتم إستهالك األصول غٌر الملموسة من التارٌخ . وسةمبصفة منتظمة فى تارٌخ كل مٌزانٌة لألصول غٌر المل

 . سنوات 6الى  1تتراوح األعمار األنتاجٌة من و. الذى تكون فٌها متاحة لإلستخدام

 

 المشروعات تحت التنفٌذ 3-5
          تتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة. طبقاً للقٌاس األولىٌتم إثبات المشروعات تحت التنفٌذ بالتكلفة  

ٌتم تحوٌل المشروعات . الالزمة لتجهٌز األصل إلى الحالة التى ٌتم تشغٌلة بها وفى الغرض الذى أقتنى من أجلةو

 .اتحت التنفٌذ إلى بند األصول الثابتة عندما ٌتم اإلنتهاء منها وتكون متاحة للغرض منه
 

 اإلستثمارات العقارٌة 3-6

الغٌر محدد أوجه استخدامها أو المحتفظ بها لبٌعها على المحتفظ بها وتتمثل اإلستثمارات العقارٌة فً األراضً  

للغٌر وٌتم قٌاس االستثمارات العقارٌة بالتكلفة ( إٌجار تشغٌلً)المدى الطوٌل وكذلك األراضً والمبانً المإجرة 

وٌتم اإلفصاح عن القٌمة العادلة لتلك  ”Impairment“ االنخفاض فى القٌمةمخصوماً منها مجمع االهالك وخسائر 

إال إذا كانت هناك حاالت ٌصعب معها تحدٌد القٌمة العادلة ألٍى من هذه  ةالمجمع المٌزانٌةاإلستثمارات فى تارٌخ 

 .االفصاح عن ذلكاإلستثمارات بطرٌقة معقولة وفً هذه الحالة ٌتم 

 

 

 ستثماراتاإل 3-7

 اإلستثمارات المتاحة للبٌع   -أ
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إال إذا )ٌتم إثبات األدوات المالٌة المبوبـة كاستثمارات متاحة للبٌع مبدئٌاً بالتكلفة و ٌتم قٌاسها الحقـاً بالقٌمة العادلة  

حقوق  ضمن العادلة فً بند منفصـل، وٌتم إثبات التغٌرات فً القٌمة (كان الٌمكن قٌاسهـا بطرٌقة ٌعتمد علٌهـا

قائمة  فًوعند استبعاد األصل فؤنه ٌتم إثبات ما سبق االعتراف به من أرباح أو خسائر ضمن حقوق الملكٌة . الملكٌة

        .االنخفاض فً القٌمةباستثناء خسائر  ةالمجمعالدخل 

  األصولقٌمة االنخفاض فً هذا وٌتم إثبات االستثمارات غٌر المقٌدة ببورصة األوراق المالٌة بالتكلفة ناقصاً خسائر            
(3-33.) 

 .ٌتم إثبات أو إستبعاد األدوات المالٌة المبوبة كاستثمارات متاحة للبٌع فً تارٌخ اإلرتباط بشراء أو بٌع االستثمارات 

 

 مالٌة بغرض المتاجرةإالستثمارات فى أوراق - ب

ٌتم تبوٌب االستثمارات فى أوراق مالٌة بغرض المتاجرة ضمن األصول المتداولة وٌتم إثباتها بالقٌمة العادلة، وٌدرج  

 .الناتج سواء ربح أو خسارة فى قائمة الدخل
 

 وحدات تامة جاهزة للبٌع 3-8
تثبت الوحدات التامة الجاهزة للبٌع بالتكلفة أوصافى القٌمة البٌعٌة أٌهما أقل وتحدد التكلفة علً أساس حاصل ضرب  

متوسط تكلفة المتر لتلك فً  ةالمجمع المٌزانٌةمساحة الوحدات التامة الجاهزة للبٌع المتبقٌة فً تارٌخ إجمالً 

 (.مرافق واالنشاءات والمصروفات االخرى غٌر المباشرةتتمثل تكلفة المتر فى تكلفة االرض وال)الوحدات 
 

 أعمال تحت التنفٌذ 3-9
ٌتم تجمٌع كافة التكالٌف المرتبطة بؤعمال تحت التنفٌذ فى حساب أعمال تحت التنفٌذ لحٌن إتمام هذه األعمال حٌث  

بالتكلفة أو صافً   ةالمجمعالمٌزانٌة وتثبت قٌمة األعمال تحت التنفٌذ ب .تنقل حٌنئذ لبند وحدات تامة جاهزة للبٌع

 .القٌمة القابلة لإلسترداد أٌهما أقل
[ 
 

 أعمال المقاوالت تحت التنفٌذ 3-12

فى إجمالى قٌمة االعمال المنفذة للعمالء ولم ٌصدر عنها ( مستحق من العمالء) تتمثل االعمال تحت التنفٌذ            

تقاس قٌمة . تحصٌل قٌمتها من العمالء وفقا للتعاقدات المبرمة معهم مستخلصات معتمدة من العمالء ومن المتوقع 

االعمال تحت التنفٌذ بالفرق بٌن االٌرادات المقدرة وفقا لنسبة االتمام وبٌن المبالغ المحصلة من المستخلصات الفعلٌة 

 .الصادرة عن العمالء 

كما . المواد والمهمات وأهالك المعدات والعمالة  تتضمن تكالٌف عقود االنشاءات جمٌع التكالٌف المباشرة مثل تكلفة

كما تتضمن . تتضمن أٌضا التكالٌف غٌر المباشرة المتكبدة بمعرفة الشركة مثل العمالة غٌر المباشرة والصٌانة 

خسائر المقدرة للٌتم تكوٌن مخصصات . التكلفة أٌضا المصروفات العمومٌة واالدارٌة المرتبطة مباشرة بهذه االعمال

 .فٌها هذه الخسائر  الفترة التى قدرتلنسبة للعقود غٌر المكتملة خالل با

ضمن االصول المتداولة بالمٌزانٌة المجمعة وفى حالة ( مستحق من العمالء)ٌتم االعتراف باالعمال تحت التنفٌذ 

االتمام فٌتم االعتراف زٌادة المبالغ من المستخلصات الفعلٌة الصادرة من العمالء عن االٌرادات المقدرة وفقا لنسبة 

 . كالتزامات متداولة ( مستحق للعمالء)بالفرق 
 

 
 

 والمدٌنونوأوراق القبض العمالء  3-11

ٌتم إثبات العمالء وأوراق القبض والمدٌنون بالقٌمة االسمٌة مخصوماً منها قٌمة المبالغ المتوقع عدم تحصٌلها والتً           

ٌتم تقدٌرها عندما ٌكون من غٌر المحتمل تحصٌل المبلغ بالكامل كما ٌتم تخفٌض قٌمة رصٌد العمالء والمدٌنون 
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قٌمة االنخفاض فى وٌتم إثبات األرصدة المدٌنة االخري بالتكلفة ناقصاً خسائر  هذا.بقٌمة الدٌون الردٌئة عند تحدٌدها

بالتكلفة  قٌاسهاوٌتم إثبات العمالء وأوراق القبض طوٌلة االجل مبدئٌا بالقٌمة العادلة، ثم ٌتم ( 92-2) االصول

 .المستهلكة بسستخدام طرٌقة سعر الفائدة الفعلى
 

 

 النقدٌة وما فى حكمها 3-10

 بالبنوك والصندوق النقدٌة فسن النقدٌة وما فً حكمها تتضمن أرصدة ،ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدٌة           

التً لها توارٌخ استحقاق لمدة ال تزٌد عن ثالث شهور من تارٌخ والودائع تحت الطلب والشٌكات تحت التحصٌل 

ا عند الطلب والتً تعد جزءاً مكمالً لنظام إدارة التً ٌتم سداده سحب على المكشوف وكذا أرصدة البنوكالشراء 

 .لمجموعةاألموال با

 
 

 

 قٌمة االصولنخفاض فى اال 3-13

 األصول المالٌة   -أ

إذا كانت هناك أدلة موضوعٌة تبٌن أن هناك حدث أو أكثر ٌإدى الى تؤثٌر  انخفض قٌمتهٌتم اعتبار األصل المالً  -

 .سلبً على التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة لهذا األصل 

المتعلقة بؤصل مالً تم قٌاسه بالتكلفة المستهلكة بالفرق بٌن القٌمة الدفترٌة و  نخفاض فى القٌمةٌتم حساب خسارة اإل -

 .قات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة مخصومة بسعر الفائدة الفعلٌةالقٌمة الحالٌة للتدف

 .المتعلقة بؤصل مالً متاح للبٌع باإلستعانة بالقٌمة العادلة الحالٌة  نخفاض فى القٌمةٌتم احتساب خسائر اإل -

 .توى كل أصل مستقللألصول المالٌة الهامة بذاتها على مس نخفاض فى القٌمةٌتم اختبار اإل  -

 .ٌر لألصول المالٌة المتبقٌة على مستوى المجموعات التً تشترك فً خصائص خطر اإلئتمانٌتم التقد -

ٌتم تحوٌل الخسائر المجمعة المتعلقة .المجمعة فً قائمة الدخل  اإلنخفاض فى القٌمةٌتم اإلعتراف بكافة خسائر  -

 .لمجمعةا بؤصل مالً متاح للبٌع المثبتة مسبقاً ضمن حقوق المساهمٌن إلى قائمة الدخل

خسائر ب إذا كان العكس ٌمكن ربطه بطرٌقة موضوعٌة لحدث بعد اإلعتراف اإلنخفاض فى القٌمةٌتم عكس خسائر  -

المتعلقة بؤصول مالٌة تم قٌاسها بالتكلفة المستهلكة واألصول المالٌة التى تعتبر أداة قروض  اإلنخفاض فى القٌمة

األصول المالٌة المتاحة للبٌع والتً تعتبر أداة حقوق ملكٌة مباشرة ٌتم اإلعتراف بعكس . المجمعة بقائمة الدخل

 .بحقوق الملكٌة

  المالٌة غٌرصول األ   -ب

الوحدات التامة الجاهزة للبٌع واألصول ومخزون الألصول غٌر المالٌة بخالف لمراجعة القٌم الدفترٌة  تتم 

ٌتم تقدٌر القٌمة اإلستردادٌة . نخفاض فى القٌمةمإشر لإللتحدٌد أى  ةمجمع مٌزانٌةالضرٌبٌة المإجلة فى تارٌخ كل 

ٌتم اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض فى القٌمة اذا كانت القٌمة . نخفاض فى القٌمةلألصل فى حالة وجود أى مإشر لإل

دة المولدة للنقد تتمثل الوح.الدفترٌة ألصل أو الوحدة المولدة للنقد المتعلقة به ٌزٌد عن القٌمة اإلستردادٌة المتعلقة به 

تولد تدفقات نقدٌة داخلة وتكون مستقلة بشكل كبٌر عن  فى أصغر مجموعة ٌمكن تحدٌدها من األصول التى
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ٌتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض فى القٌمة .التدفقات النقدٌة  الداخلة من غٌرها من األصول أو مجموعات األصول 

 .فى قائمة الدخل المجمعة

القٌمة اإلستردادٌة لألصل أو للوحدة المولدة للنقد فى قٌمته اإلستخدامٌة أو قٌمته العادلة ناقصاً تكالٌف البٌع  تتمثل

ٌتم خصم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقع حصولها للوصول إلى القٌمة الحالٌة بسستخدام سعر خصم .أٌهما أكبر 

.مة الزمنٌة للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل الحالً للسوق للقٌ مقبل الضرٌبة ٌعكس التقٌٌ

  

. اذا حدث تغٌٌر فى التقدٌرات المستخدمة فى تحدٌد القٌمة اإلستردادٌة نخفاض فى القٌمةٌتم عكس أثر خسائر اإل 

للمدى الذي تكون فٌه القٌمة الدفترٌة لألصل ال تزٌد عن القٌمة اإلستردادٌة  نخفاض فى القٌمةٌتم عكس خسائر اإل

 .نخفاض فى القٌمةتى كان سٌتم تحدٌدها بعد خصم اإلهالك ما لم ٌتم اإلعتراف  بخسائر اإلال
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 لمخصصاتا 3-14

ماضً وٌكون لا ًف ثحدل ةت المخصصات عند وجود إلتزام قانونً أو مستدل علٌه من الظروف المحٌطة نتٌجٌتم إثبا 

من المحتمل أن ٌترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادٌة ٌتم استخدامها لسداد ذلك االلتزام وٌمكن عمل تقدٌر موثوق به لمبلغ 

وإذا كان التؤثٌر هاماً فسنه ٌتم تقدٌر قٌمة المخصص بخصم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة بسعر خصم قبل . االلتزام

 .إذا كان ذلك مالئماً  مالمخاطر المتعلقة باإللتزاو لقٌمة الزمنٌة للنقوداحالً للسوق الضرٌبة و الذى ٌعكس التقدٌر ال
 
 

 مخصص استكمال أعمال 

المتعلقة )أعمال مرافق المشروع فً صورته النهائٌة  الستكمالٌتم إثبات مخصص إستكمال أعمال بالقٌمة التقدٌرٌة  

بالوحدات التً تم تسلٌمها للعمالء والوحدات الجاهزة للتسلٌم وفقاً لشروط التعاقد والوحدات التامة الغٌر متعاقد علٌها 

ة لحٌن اإلنتهاء والتى تحددها اإلدارة الهندسٌة للشركة وٌتم إعادة دراسة المخصص الالزم فً نهاٌة كل فترة مالٌ( بعد

 .من كافة أعمال المشروع
 

 تكلفة االقتراض 3-15

 .فٌها الشركة تلك التكلفة تكبدتالتى  الفترةٌتم تحمٌل تكلفة االقتراض كمصروف خالل  

 موردون ومقاولون وأرصدة دائنة أخرى 3-16

 .ٌتم إثبات الموردون والمقاولون واألرصدة الدائنة األخرى بالتكلفة 
 رأس المال 3-17

 المالأصدار رأس  -أ 

ٌتم المحاسبة عن التكالٌف االضافٌة المرتبطة أرتباطاً مباشراً بؤصدار أسهم جدٌدة بخصمها من حقوق الملكٌة بالصافً  

 .إن وجدت –بعد خصم ضرٌبة الدخل 

 شراء رأس المال -ب 

ساهمٌن بما فً مٌتم إثبات قٌمة المدفوع لشراء أسهم رأس المال المسجلة ضمن حقوق المساهمٌن كتغٌٌر فً حقوق ال 

 .ذلك التكالٌف المتعلقة بالشراء

 توزٌعات االرباح -ج 

 .ٌتم اإلعالن عنها التىٌتم إثبات توزٌعات األرباح كؤلتزامات فى الفترة المالٌة  

 تموٌل نظام االثابة -د 

والمحتفظ  بالشركةٌتم المحاسبة عن تموٌل الشركة لألسهم المصدرة بؤسم حساب نظام أثابة وتحفٌز العاملٌن والمدٌرٌن  

بها لدى أحدى البنوك والذي ٌعمل كوكٌل للشركة كؤسهم خزٌنة لحٌن ممارسة الحق فً بٌع تلك األسهم بواسطة 

 .المستفٌدٌن من هذا النظام وٌتم إثبات ناتج بٌع تلك االسهم ضمن حقوق الملكٌة
 

 

 



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
 

 

 
15 

 

 المدفوعات المبنٌة على االسهم  3-18

 المسددة فى شكل أسهمالمدفوعات المبنٌة على أسهم   -أ

ٌتم أثبات الفرق بٌن القٌمة العادلة للسهم فى تارٌخ منح االسهم والقٌمة التى ٌتحملها المستفٌد من نظام إثابة وتحفٌز 
المدٌرٌن والعاملٌن كمصروف بقائمة الدخل وذلك على مدار الفترة التى ٌصبح فٌها للمستفٌدٌن حق غٌر مشروط فى تلك 

واجراء  المجمعة عدد المستفٌدٌن المتوقعٌن من النظام ومدى استفادة كال منهم فى تارٌخ القوائم المالٌة االسهم وٌتم مراجعة
التغٌرات الالزمة على قٌمة المصروف لتعكس أفضل تقدٌر وٌتم ادراج المقابل فى حساب مجنب لنظام االثابة ضمن 

 .حقوق الملكٌة 
 

 نقداالمدفوعات المبنٌة على أسهم المسددة     -ب

ٌتم منح بعض أعضاء مجلس اإلدارة التنفٌذٌٌن بالشركة حقوق إرتفاع قٌمة األسهم كجزء من الرواتب وحزمة المكافؤت 
المستحقة لهم والتى ٌصبح أعضاء مجلس اإلدارة خاللها مستحقٌن لمدفوعات نقدٌة مستقبلٌة على أساس الزٌادة فى سعر 

محددة وٌتم قٌاس المبلغ أو الخدمات المشتراه واإللتزامات المتكبدة بالقٌمة سهم الشركة عن مستوى معٌن خالل مدة زمنٌة 
العادلة لإللتزام المذكور وإلى أن ٌتم تسوٌة هذا اإللتزام تقوم الشركة بسعادة قٌاس القٌمة العادلة لإللتزام فى تارٌخ إعداد 

تغٌر ٌطرأ على القٌمة العادلة المعترف بها فى قائمة  القوائم المالٌة المجمعة وفى تارٌخ التسوٌة مع األخذ فى اإلعتبار أى
 .الدخل

 

 أوراق دفع طوٌلة األجل  3-19

 .ٌتم إثبات أوراق الدفع طوٌلة األجل بالتكلفة المستهلكة بسستخدام سعر الفائدة الفعلى
 

 تحقق اإلٌراد 3-02
 واالراضـى العقاراتمبٌعات   .أ 

انتقال كافة منافع  والتجارٌة والخدمٌة والفٌالت المتعاقد علٌها عندٌتم إثبات اإلٌراد من بٌع الوحدات السكنٌة والمهنٌة 
تشطٌب أو نصف ) التسلٌم الفعلً للعمالء سواء كانت هذه الوحدات والفٌالت قد تم تنفٌذها كلٌاً أو جزئٌاً و ومخاطر الملكٌة

الء وانتقال كافة منافع و مخاطر ، كما ٌتم إثبات اإلٌراد من بٌع قطع أراضً عند تسلٌم األراضً المباعة للعم(تشطٌب
 .الملكٌة إلى المشترى

بعد تجنٌب الفوائد المستقبلٌة التً لم تتحقق  -وتتمثل صافً المبٌعات فً القٌمة البٌعٌة للوحدات واألراضى المسلمة للعمالء 
ٌعٌة لمردودات المبٌعات والمتمثلة فً القٌمة الب)وكذا بعد خصم قٌمة مردودات المبٌعات  ةالمجمع المٌزانٌةحتى تارٌخ 

 (.ناقصاً ما لم ٌتحقق من الفوائد السابق تجنٌبها من هذه القٌمة البٌعٌة
 

 اٌراد عقود المقاوالت   .ب 

تتضمن االٌرادات من عقود المقاوالت القٌمة المبدئٌة لكل عقد مقاولة باالضافة ألوامر التغٌر أوالحوافز أوالمطالبات  -
 .ها بشكل موثوق فٌهٌروإمكان تقدحقة على التعاقد بشرط توافر توقع كاف عن تحقق تلك القٌم الال

وحٌنما ٌمكن تقدٌر نتائج عقد المقاولة بشكل موثوق فٌه ٌتم االعتراف باالٌرادات من عقود المقاوالت طبقا لطرٌقة نسبة 
وفى حالة عدم إمكانٌة تقدٌر نتائج . ٌــذه فعلٌاً من أعمال العقدبالرجــوع الى حصر ماتم تنفاالتمام ، وٌتم تحدٌد نسبة االتمام 

عقد المقاولة بشكل موثوق فٌه ٌتم االعتراف باالٌراد فى حدود ماتم إنفاقه من تكالٌف على العقد وٌكون من المتوقع 
 .هاداستردا

 . وذلك خالل السنة المالٌة التى ٌتم فٌها تقدٌر تلك الخسائر  

موثوق فٌها عندما تتوافر الناتج النهائى من العقد بطرٌقة  ت العقود ذات التكلفة زائد نسبة عندما ٌمكن تقدٌرٌتم اثبات إٌرادا -
 :الشروط التالٌة 

 من المحتمل ان ٌتحقق للمنشؤة المنافع االقتصادٌة المتصلة بهذا العقد  هان. 
  بطرٌقة موثوق فٌها  لالسترداد ٌمكن تحدٌدها وقٌاسهاان التكالٌف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة او غٌر قابلة. 

 
 

 اٌراد الخدمات   -ج 

 .ٌتم اثبات االٌراد عند اداء الخدمة للعمٌل
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 اٌراد التؤجٌر    -د
 .على أساس القسط الثابت خالل مدة عقد اإلٌجارالمجمعة ٌتم االعتراف بسٌراد التؤجٌر بقائمة الدخل      

 اٌراد الفوائد -هـ 
ها عاـلى أسااس النسابة الزمنٌاة اخاذاً فاى االعتباار معادل العائاد قاساتحقا عنادٌتم االعتراف بسٌراد الفوائد بقائمة الادخل 

 .المستهدف على االصـل

 اٌراد العموالت  -و 
 .العموالت بقائمة الدخل المجمعة وفقاً الساس االستحقاق باٌرادٌتم االعتراف   

 التوزٌعات    -ز
 .حق للشركة فً تحصٌل المبلغ هفً التارٌخ الذي ٌنشؤ فٌ المجمعة االعتراف باٌراد التوزٌعات بقائمة الدخلٌتم     
 

 

 تكلفة األراضى المباعة 3-01
ٌتم إحتساب تكلفة األراضى المباعة على أساس المساحة الصافٌة مضاافاً إلٌهاا كاال مان نصاٌبها مان مسااحات الطارق  

  .نصٌبها من مساحات أراضى المناطق المفتوحة إلً ضافةباإلالمحددة بمعرفة اإلدارة الفنٌة بالشركة 
 

 المصروفات 3-00
 مدفوعات اإلٌجار- أ

 . بطرٌقة القسط الثابت خالل مدة اإلٌجارالمجمعة ٌتم إثبات المدفوعات الخاصة باإلٌجارات بقائمة الدخل  
 
  مصروفات الفوائد- ب   
 .بسستخدام طرٌقة سعر الفائدة الفعلً المجمعة  ٌتم إثبات مصروفات الفوائد المتعلقة بالقروض بفائدة بقائمة الدخل 

  
 نظام معاشات العاملٌن - ج

 68نظام التؤمٌنات االجتماعٌة الحكومً لصالح العاملٌن بها طبقاً لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة رقم  فًتساهم الشركة 

 .النظام بنسبة ثابتة من األجور فًٌساهم العاملٌن وأصحاب العمل بموجب هذا القانون . وتعدٌالته 9864لسنة 

 .طبقاً ألساس االستحقاق الدخل المجمعةٌقتصر التزام الشركة فً قٌمة مساهمتها، وتحمل مساهمات الشركة بقائمة 
 

 الدخل ضرٌبة - د
والضرٌبة المإجلة، وٌتم إثباتها بقائمة  الجارٌةضرٌبة الكال من  فً فتــرةالتتمثل ضرٌبة الدخل علً أرباح أو خسائر  

 . باستثناء ضرٌبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكٌة والتً ٌتم إثباتها مباشرة ضمن حقوق الملكٌةالمجمعة الدخل 
هذا وٌتم إثبات ضرٌبة الدخل علً صافً الربح الخاضع للضرٌبة باستخدام أسعار الضرٌبة السارٌة فً تارٌخ إعداد  

 . وات السابقةباإلضافة إلً الفروق الضرٌبٌة الخاصة بالسنالمجمعة المٌزانٌة 
والناشئة عن فروق زمنٌة مإقتة بٌن القٌمة الدفترٌة لألصول وااللتزامات  للمجموعة ٌتم االعتراف بالضرٌبة المإجلة 

هذا وٌتم تحدٌد قٌمة الضرٌبة المإجلة بناء علً الطرٌقة  .طبقاً لألساس المحاسبً وقٌمتها طبقاً لألساس الضرٌبً
 المٌزانٌةالمتوقعة لتحقق أو تسوٌة قٌم األصول وااللتزامات، باستخدام أسعار الضرٌبة السارٌة فً تارٌخ إعداد 

 .المجمعة
ق أرباح تخضع عندما ٌكون هناك احتمال قوي بسمكانٌة تحقٌ مجموعةوٌتم االعتراف باألصول الضرٌبٌة المإجلة لل 

وٌتم تخفٌض قٌمة األصول الضرٌبٌة المإجلة بقٌمة . للضرٌبة فً المستقبل ٌمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل
 .الجزء الذي لن ٌتحقق منه المنفعة الضرٌبٌة المتوقعة خالل السنوات التالٌة
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 (الخسائـر) فى االرباح السهم نصٌب 3-03
والخسارة المتعلقة بالمساهمٌن عن مساهمتهم فى أبقسمة الربح  (الخسائـر) فى االرباح لسهمنصٌب اٌتم إحتساب  

 .لفترةااألسهم العادٌة بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة خالل 
 

 التقارٌر القطاعٌة 3-04
خدمات مرتبطة ببعضها البعض ٌتمثل القطاع فى عنصر قابل للتمٌٌز فى الشركة وٌشارك فى تقدٌم منتجات أو  

والتً تخضع لمخاطر ( قطاع جغرافً)، أو تقدٌم منتجات أو خدمات فى بٌئة إقتصادٌة محددة (قطاع النشاط)
 .وعوائد تختلف عن تلك التى تخضع لها قطاعات األنشطة األخرى

 
 

 تحدٌد القٌمة العادلة - 4

تحدٌد القٌمة العادلة لكالً من األصول واإللتزامات  للمجموعةتتطلب مجموعة السٌاسات واإلفصاحات المحاسبٌة  

ٌتم اإلفصاح عن . أو اإلفصاح طبقاً للطرق التالٌة/ تم تحدٌد القٌم العادلة ألغراض القٌاس و. المالٌة وغٌر المالٌة

حات الخاصة عادلة فى اإلٌضاالمعلومات اإلضافٌة إن وجدت والخاصة باإلفتراضات المستخدمة فى تحدٌد القٌم ال

 .المعنٌة اتواإللتزام باألصول
 

 االصول الثابتة 4-1

ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة لألصول الثابتة المثبتة نتٌجة لتجمٌع األعمال علً أساس القٌم السوقٌة وتتمثل القٌمة العادلة  

التقٌٌم بٌن بائع ومشتري لدٌهم لألصول الثابتة فً القٌمة المقدرة التً ٌمكن إستبدال األصول الثابتة بها فً تارٌخ 

 .الرغبة فً التعامل فً تعامل طبٌعً بعد تسوٌق سلٌم بٌن أطراف علً بٌنة من الحقائق وٌتعامالن بسرادة حرة

 األصول غٌر الملموسة  4-1

باطها ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة لألصول غٌر الملموسة على أساس التدفقات النقدٌة المتوقعة المخصومة والتً ٌتم استن  

  .من اإلستخدام والبٌع لألصول
 

 االستثمارات فً أدوات حقوق ملكٌة 4-3

ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة لالستثمارات فً أوراق مالٌة بغرض المتاجرة واالستثمارات فً أوراق مالٌة متاحة للبٌع  

 .المجمعة قوائم المالٌةبالرجوع إلى القٌمة السوقٌة المعلنة لتلك األسهم فً سوق األوراق المالٌة فً تارٌخ ال
 

 العمالء وأوراق القبض والمدٌنون االخرون 4-4

ٌتم تقدٌر القٌمة العادلة للعمالء وأوراق القبض والمدٌنون اآلخرون بالقٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة والتً 

 .المجمعة ٌتم خصمها بسستخدام معدل الفائدة السائد فً السوق فً تارٌخ القوائم المالٌة
 

 االستثمارات العقارٌة 4-5

ٌتم تحدٌد القٌمة الحالٌة فً ضوء القٌمة السوقٌة والتً تمثل القٌمة المقدرة التً ٌمكن استبدال العقارات بها فً 

تارٌخ التقٌٌم بٌن بائع ومشترى لدٌهم الرغبة فً التعامل فً تعامل طبٌعً بعد تسوٌق سلٌم بٌن أطراف على بٌنة من 

 .عامالن بسرادة حرة الحقائق وٌت
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 المدفوعات المبنٌة على االسهم  4-6

بدون خصم التكالٌف  ةالمجمع المٌزانٌة ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة على أساس األسعار السوقٌة المعلنة فً تارٌخ

 . المتعلقة بالمعاملة
 

 إدارة المخاطر المالٌة -5

 :للمخاطر المالٌة التالٌة نتٌجة إلستخدامها لألدوات المالٌة المجموعةتتعرض 

 خطر اإلئتمان 

 خطر السٌولة 

 خطر السوق. 
 

وكذا أهداف لكالً من المخاطر المذكورة أعاله  المجموعةوٌعرض هذا اإلٌضاح المعلومات المتعلقة بتعرض 

لرأس المال كما ٌعرض بعض  المجموعةوالسٌاسات والطرق الخاصة لقٌاس وإدارة الخطر وكذلك إدارة  المجموعة

 .المجمعة  اإلفصاحات الكمٌة اإلضافٌة المتضمنة فً هذه القوائم المالٌة

المسئولٌة الكاملة الخاصة بوضع ومراقبة اإلطار العام إلدارة مخاطر الشركة  القابضة ٌتولً مجلس إدارة الشركة

دٌد مستوٌات المخاطر وأوجة الرقابة المناسبة ومتابعة تلك كما ٌقوم بتحدٌد وتحلٌل المخاطر التً تواجه الشركة لتح

 .المخاطر ومدى إلتزامها بتلك المستوٌات

إلً وضع بٌئة رقابٌة بناءه ومنضبطة والتً من خاللها تضمن أن كافة الموظفٌن علً دراٌة  المجموعةوتهدف إدارة 

 .وفهم بدورهم وإلتزامتهم

المراجعة الداخلٌة بمعاونـة مجلس اإلدارة فً دوره الرقابً وتتولى إدارة وتقوم كال من لجنة المراجعة وإدارة 

المراجعة الداخلٌة كال من أعمال الفحص المنتظم والمفاجـئ ألوجه الرقابة والسٌاسات المرتبطة بسدارة المخـاطـر 

 .وتقوم بالتقرٌـر عن نتائج الفحص إلى مجلس اإلدارة 
 
 

 خطر اإلئتمان 5-1

اإلئتمان فً خطر عدم وفاء أحد أطراف األدوات المالٌة إللتزاماته وٌعرض الطرف اآلخر لخسائر مالٌة ٌتمثل خطر 

 .وٌنشؤ هذا الخطر بصفة رئٌسٌة من عمالء الشركة والمدٌنون اآلخرون
 

 العمالء والمدٌنون االخرون  

أن الخصائص . لخطر االئتمان ٌتؤثر بصفة أساسٌة بالخصائص األساسٌة الخاصة بكل عمٌل المجموعةإن تعرض 

 .بما فٌها خطر اإلخفاق الخاص بالصناعة لها تؤثٌر أقل على خطر االئتمان المجموعةالدٌموجرافٌة لقاعدة عمالء 

هناك تركٌز لخطر االئتمان من  ترجع إلى المبٌعات لمجموعة كبٌرة من العمالء ولذلك لٌس المجموعةمبٌعات كافة  
 .الناحٌة الجغرافٌة 
لكل عمٌل مقابل شروط  مسٌاسة ائتمانٌة والتً بموجبها ٌتم عمل التحلٌل االئتمانً الالز المجموعةوقد وضعت إدارة 

ا السداد والتسلٌم المقدمة له وتعمل الشركة على الحصول على دفعات حجز مقدمة وكذلك شٌكات بكامل قٌمة مبٌعاته

 . مقدما قبل التسلٌم للعمٌل ولم ٌنتج أي خسارة سابقة من التعامل مع العمالء
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ٌتم بٌع الوحدات للعمالء مع عدم نقل ملكٌة تلك الوحدات إال بعد سداد كامل قٌمة البٌع وفى حالة عدم السداد ٌتم رد 

  عن السداد بعد خصم نسبة قدرها  ورد المبالغ السابق سدادها بواسطة العمالء فً تارٌخ التوقف للمجموعةالوحدة 

 .من تلك القٌمة  %95إلى  % 4

 

 االستثمارات 

وال تتوقع إدارة الشركة تثمار فً أوراق مالٌة سائلة فقط من تعرضها لخطر االئتمان من خالل االس المجموعةتحد 

 .بالتزاماتهأخفاق أي طرف فً التعامل فً الوفاء 
 

 الضمانات 

علً توفٌر الضمانات المالٌة للشركات التابعة المملوكة بالكامل فقط وال توجد أي ضمانات  المجموعةتقوم سٌاسة 

 . 1599 مارس 29 قائمة فً
 

 

 خطر السٌولة 5-1

 .ً تارٌخ إستحقاقهاف اللتزاماتها المجموعة ٌتمثل خطر السٌولة فً خطر عدم وفاء  

من أن لدٌها دائما سٌولة كافٌاة لمقابلاة التزاماتهاا  -كلما أمكن ذلك  -فً إدارة السٌولة هو التؤكد  المجموعةإن منهج             

أو إلحاااق الضاارر بساامعة  مقبولااة  فااً تااارٌخ اسااتحقاقها فااً الظااروف العادٌااة والحرجااة باادون تكبااد خسااائر غٌاار

ابلااة مصااروفات التشااغٌل المتوقعااة لفتاارة ماان تااوافر النقدٌااة الكافٌااة عنااد الطلااب لمق المجموعااةكمااا تتؤكااد . المجموعااة

مالئمة بما فٌها أعباء االلتزامات المالٌة وٌساتبعد مان ذلاك التاؤثٌر المحتمال للظاروف الحاادة التاً ال ٌمكان التنباإ بهاا 

 .بدرجة معقولة مثل الكوارث الطبٌعٌة

 :باإلضافة الى ذلك تحتفظ المجموعة بحدود اإلئتمان التالٌة  

 535  صارى كقاروض طوٌلاة األجال بضامان ساند إذناى  بمبلاغ قٌماة القاـرض بالكامال وٌساتحق علاً ملٌون جنٌه م

ساانوٌاً عااالوة علااى سااعر الكورٌاادور لالقااراض المعلاان ماان قباال البنااك المركاازى  %  5885القاارض فائاادة  قاادرها 

 .المصرى

 554 لاف جنٌاه مصارى الف  جنٌه مصرى كتسهٌالت بنكٌة قصاٌرة األجال بضامان ودٌعاة مجمادة بمبلاغ خمسامائة ا

 .فى األلف على أعلى رصٌد مدٌن خالل الشهر 385سنوٌاً وعمولة %  9875وٌستحق علٌه فائدة قدرها 

 5  ملٌااون جنٌااه  585ملٌااون جنٌااه مصاارى كتسااهٌالت بنكٌااة قصااٌرة األجاال بضاامان شااهادات إدخااار بالتٌنٌااة بمبلااغ

فاى األلاف علاى أعلاى رصاٌد مادٌن   4875وعمولاة سنوٌاً %  3485مصرى وٌستحق علٌه فائدة قدرها بمعدل فائدة 

 .خالل الشهر

 5  جنٌاـة  6 575 444بضامان شاهادات ادخاار بالتٌنٌاـة قدرهاـا ملٌون جنٌه مصرى كتسهٌالت بنكٌة قصٌرة االجال

 .خالل الشهر فى االلف على اعلى رصٌد مدٌن 5وعمولة % 33859مصرى  بمعدل فائدة 
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 خطر السوق  5-3

ٌتمثل خطر السوق فً خطر التغٌرات فً أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبٌة وسعر الفائدة وأسعار 

 .أو قٌمة ممتلكاتها من األدوات المالٌة المجموعةأدوات حقوق الملكٌة التً ٌمكن أن تإثر علً إٌرادات 

السوق فً حدود المإشرات المقبولة مع إن الهدف من إدارة خطر السوق هو إدارة والتحكم فً التعرض لخطر 

 .تعظٌم العائد

 خطر العملة 5-4

لخطر العملة علً المبٌعات واألصول المالٌة بالعمالت األجنبٌة والذي ٌتمثل بصفة أساسٌة فً  المجموعةتتعرض 

 .الدوالر االمرٌكى

تتؤكد من أن صافى  المجموعةوفٌما ٌتعلق باألصول وااللتزامات النقدٌة السائدة بالعمالت األجنبٌة األخرى فؤن 

تعرضها لخطر العمالت مضمون عند مستوى مقبول من خالل شراء أو بٌع العمالت األجنبٌة باألسعار الفورٌة 

 .  عندما ٌكون ذلك ضرورٌا لمواجهة عدم التوازن قصٌر األجل

تلك الشركات تعتبر ذات لم ٌتم تغطٌة إستثمارات الشركة فً الشركات التابعة حٌث أن مراكز العمالت الخاصة ب

 .طبٌعة طوٌلة األجل

 خطر سعر الفائدة 5-5

وال تدخل  ثابت سعر فائدة أساسالتعرض لخطر سعر الفائدة على التسهٌالت على  عدمة سٌاسة هدفها تتبنى المجموع

 .معامالت تبادل سعر الفائدة فًالشركة 
 

 خطر أسعار السوق األخري 5-6

أدوات حقوق الملكٌة  المجموعةٌنشؤ خطر سعر أداة حقوق الملكٌة من أدوات حقوق الملكٌة المتاحة للبٌع وتراقب إدارة 

 .بمحفظة االستثمارات الخاصة بها بناًء علً مإشرات السوق والتقٌٌم الموضوعً للقوائم المالٌة الخاصة بهذه األسهم 

بالمحفظة بالنسبة لكل استثمار علً حده وكافة قرارات الشراء والبٌع ٌتم إعتمادها وتتم إدارة االستثمارات المالٌة الهامة 

 .بواسطة مجلس إدارة الشركة

وتستعٌن اإلدارة . إن الهدف األساسً إلستراتٌجٌة االستثمار الخاصة بالشركة هو تعظٌم العائد من هذه االستثمارات

 .باالستشارٌٌن الخارجٌٌن فً هذا الشؤن

ه اإلستراتٌجٌة فسن بعض االستثمارات تتم بغرض المتاجرة ألن أداإها ٌمكن مراجعته بدرجة نشطة وٌتم إداراتها ووفقاً لهذ

 .علً أساس القٌمة العادلة
 

 إدارة رأس المال 5-7

هو اإلحتفاظ برأس مال قوي بغرض المحافظة علً ثقة المستثمرٌن والدائنٌن والسوق وكذا لمقابلة  الشركةإن سٌاسة 

 .المستقبلٌة للنشاط التطورات

مقسوماً  فـترةالربح متابعة العائد علً رأس المال والذي تحدده الشركة بؤنه صافً  القابضة وٌتولً مجلس إدارة الشركة

 .مستوي توزٌعات األرباح للمساهمٌن القابضة كما ٌراقب مجلس إدارة الشركة الملكٌةعلً إجمالً حقوق 

ألٌة متطلبات الشركة كما ال تخضع .  الفتــرةفً إدارة رأس المال خالل  الشركةال توجد أٌة تغٌرات فً إستراتٌجٌة 

 .خارجٌة مفروضة علً رأس المال الخاص بها
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 مشروعات تحت التنفٌذ -7

 -:ٌتمثل هذا البند فى األتً 

2010/12/31  2011/3/31  

  جنٌه مصرى  مصريجنٌه 

 *أراضــــى  6 155 637  6 155 748

 مشروع مشترك – دفعات مقدمة لشراء االت ومعدات -  9 142 162

 وشراء أصول ثابتة تجهٌزات –دفعات مقدمة  91 544 766  95 958 534

 **دفعة مقدمـة لشراء مبنى سكن العاملٌن  3 924 555  3 955 555

 مقدمـة تحت حساب إنشاء محطة كهرباءدفعة  955 755  955 755

 مبانـى وانشاءات  15 472 648  15 552 648

 ابار تحت االنشاء 152 537  985 758

323 525 32  121 834 45  
 
 

 

بغاارض إنشاااء مكاتااب إدارٌااة متاار مربااـع  1 252.96فااى تكلفااة شااراء قطعااة أرض فضاااء  بمساااحة قاادرها البنااد  ٌتمااـثل   *         

 .للشركـة

 ساكنى للعااملٌن مبناىك اساتخدامهو تجهٌازه بغارض متار مرباـع  9 70919,بمساحة قدرها مبنـى شراء  قٌمة ٌتمثل البند فى   **          

 .لشركـة با

 إستثمارات فى شركات شقٌقة -8
 -:اإلستثمارات األتٌة فى الشركات الشقٌقةتمتلك المجموعة  

 الدفترٌةالقٌمة  نسبة الملكٌة الشكل  
 31/10/2010 13/2011/3  31/10/1202  13/3/1021 القانونى 

 جنٌه مصرى  جنٌه مصرى  %  %  
شركة روٌال جاردنز لإلستثمار 

 *العقارى 

شركة مساهمة 
 مصرٌة

15  15  -  - 

         
شركة جرٌن بوٌنت الستٌراد 
 **وتجارة مستلزمات الحدائق 

شركة مساهمة 
 000 250  000 250  14,45  14,45 مصرٌة

         

      250 000  250 000 
 

 

 -:%955بنسبة  –وفٌما ٌلى ملخص بالبٌانات المالٌة للشركات الشقٌقة 

 المصروفات اإلٌرادات حقوق الملكٌة اإللتزامات األصول 

 جنٌه مصرى جنٌه مصرى جنٌه مصرى جنٌه مصرى جنٌه مصرى 

      0211مارس  31

شركة روٌال جاردنز لإلستثمار 
 العقارى 

 . بعـد 1599مارس  29المالٌة المنتهٌة فً  فترةاللم تصدر الشركة قوائم مالٌة عن 

      

جرٌن بوٌنت الستٌراد وتجارة شركة 
  مستلزمات الحدائــق

 .بعـد  لهــــاقوائم مالٌة أى  لم تصدر الشركة 

 ========= ========== ========== ========== ========== 

  2021 دٌسمبر 31
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شركة روٌال جاردنز لإلستثمار 
 العقارى 

 . 1595 دٌسمــبر 29المالٌة المنتهٌة فً  سنةلم تصدر الشركة قوائم مالٌة عن ال

 ========= ========== ========== ========== ========== 
 

 

 مساهمون أخرونوشركة بالم هٌلز باإلشتراك مع  1555خالل عام قارى تم تؤسٌس شركة روٌال جاردنز لإلستثمار الع  *

من قٌمة مساهمة الشركة القابضة فى رأس مال شركة % 45ملٌون جنٌه مصرى تمثل نسبة  2بلغت تكلفة اإلستثمار قد و

القابضة لقطعة أرض إلى فى األرباح الغٌر محققة الناتجة من بٌع الشركة القابضة بلغ نصٌب الشركة  كماروٌال جاردنز 

جنٌه مصرى فقط  2 555 555جنٌه مصرى تم إستبعاد مبلغ  21 187 991 مبلغ 1556عام قة خالل ٌالشركة الشق

 .المالٌة المجمعةالشقٌقة عند إعداد القوائم  شركة وذلك فى حدود حصة الشركة القابضة فى ال
 بمبلغلشركة الشقٌقة ل المتراكمة األرباحبنصٌب الشركة القابضة فً  المجمعة قائمة الدخل تؤثٌرهذا ولم ٌتم         

فً القوائم المالٌة  قٌمة دفترٌة لرصٌد االستثمارنظراً لعدم وجود  1558 ردٌسمبــ 29حتً جنٌه مصري  595 225

 .1558دٌسمبــر  29المجمعة فً 

باالشتراك مع بعض أعضاء  1595 رسبتمب 25الحدائق بتارٌخ تم تؤسٌس شركة جرٌن بوٌنت الستٌراد وتجارة مستلزمات  **  

 .مجلس االدارة 

 متاحة للبٌع فى أوراق مالٌة ستثماراتا -9
 -:ٌتمثل هذا البند فى األتى

 
 الشكل

 القانونى 
 نسبة

 المساهمة
نسبة المسدد من 
 قٌمة المساهمة

 القٌمة الدفترٌة فى
2011/3/31 

 القٌمة الدفترٌة فى 
2010/12/31 

مصري هجنٌ % %   مصري هجنٌ    
م.م.ش الشركة المتحدة للخدمات العقارٌة  95 955 100 000  100 000 

م.م.ش الذكٌةالشركة المصرٌة لتنمٌة وادارة القرى   1.8 955 555 145 3  555 145 3 
    4 350 000  4 350 000 

تمثل أدوات حقوق محدود نظراً ألن هذه اإلستثمارات المتاحة للبٌع  ٌعتبر التعرض لخطر السوق المرتبط باإلستثمارات -

 .ملكٌة غٌر متداولة فى سوق نشط وبالجنٌه المصرى
 

 وتحت التؤسٌس تابعةالمسدد تحت حساب استثمارات فى شركـات  -12
 -:ٌتمثل الرصٌد فى االتى

  جييت وصرى
 –كٖيج اهيشدد خدح دشـبة إكخٌبء نبيل أشِى اهشرنج اهّعٌٖج هالشخثيــبر اهشٖبدـٓ ّاهؾلــبرْ  39 936 444

ّاهذْ  5434دٖشيتـر  34شرنج يشبُيـج يضـرٖج ّفلـًب هؾلد االشخدّاذ اهيتــرى تخبرٖـخ 
يً رأس يبل % 55خيثـل )جٌَٖ يضـرْ كٖيج االشِى اهيشخراٍ  65 544     يتـوغ شداد ٖخظيً
جٌَٖ يضـرْ كٖيج اهدائٌٖج  35 937 544تبالظبفج اهٓ شـداد يتوغ ( در هوشـرنج اهيضـ

ٌّغـرًا هوغرّف اهدبهٖج هى ٖخى خفؾٖــل ( كرّط يشبُيًٖ) اهيشخدلـج هيشبُيــٓ ُذٍ اهشرنج 
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 .ُذا اهؾلـد دخٓ خبرٖـخَ 

  

فٓ رأس يــبل اهيضـدر هشرنج انّٖ % 54ٌشتج تكٖيج اهيشدد خدح دشبة يشبُيـج اهشرنج  554 444
 خدح اهخأشٖس شرنج يشبُيج يضرٖج –يبٌجٖيٌح الدارث اهيـشرّؽـبح اهؾلبرٖج 

  

 5433 يبرس 33اهرضٖد  فٕ 54 386 444
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 (وصريتشرلت وسبهوت )
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 ستثمارات عقارٌة إ -11
وتتمثال فاً جنٌاه مصارى  319 223 594  مبلغ 1599 مارس 29فى   بلغت صافى القٌمة الدفترٌة لالستثمارات العقارٌة

وفٌماا ٌلاى حركاة االساتثمارات العقارٌاة واهالكاتهاا خاالل  واألراضاى الزراعٌاة الوحدات التجارٌة والسكنٌة المإجرة للغٌار
 -: الفتــرة
 االجمالً  *** اراضً   ** اراضً زراعٌة  * وحدات مإجرة  بٌـــــــان

 جنٌه مصرى  جنٌه مصرى  جنٌه مصرى  جنٌه مصرى  

 592 851  73 595 841  215 136 468  95 238 329  9/9/1599التكلفة فى  

315 

 95 167  95 167  -  -  خــالل الفتــرةضافات اال

 29فااااااروق ترجمــااااااـة فااااااى 

 1599مارس 

 -  -  399 245 9  399 245 9 

إجمالى تكلفة االستثمارات 

مارس  29العقارٌة فى 

1599  

 329 238 95  468 136 215  539 272 74  549 875 

319 

         مجمع االهالك

 483 178  -  -  483 178  9/9/1599فى 

 49 636  -  -  49 636  لفتــرةإهالك ا

مااارس  29صااافى القٌمااة فااى 

1599  

 284 652 8  468 136 215  539 272 74  594 223 

319 

دٌسامبر  29صافى القٌمة فاى 

1595 

 931 644 8  468 136 215  841 595 73  562 598 

315 
 

 .1599 مارس 29فى  جنٌه مصرى 14 167 415مبلغ  تبلغ القٌمة العادلة للوحدات التامة المإجرة للغٌر    *

فى قٌمة المبلغ المستحق للهئٌة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة  ملٌون جنٌه مصرى ٌتمثـل 25مبـلغ  البند تضمنٌ ** 

( 25)وفقا لما هو وارد تفصٌال باالٌضاح رقم %( 6زٌادة النسبة البنائٌة الى )الزراعٌة مقابل قٌمة أرض المبانى 

  .ادناه

جنٌه مصرى معادل  95 992 599بمبلغ ( المرابحة)ٌتضمن هذا البند أراضـى مرهونة ضماناً للتموٌل االسالمـى  ***

 (.12إٌضاح رقم ) لٌرة سورٌة  917 451 455لمبلغ 

 

 وأوراق قبض ومدٌنون عمالء -10

 -:كما ٌلى وأوراق القبض طوٌلة األجل  والمدٌنون رصدة العمالءأل القٌمة الحالٌة البند فى هذاٌتمثل  

13/10/1202  2011/03/31  

  جنٌه مصرى  جنٌه مصرى

 عمالء   75 394 355  343 897 595
  *مدٌنون متنوعــون  9 855 544  9 855 544

 أوراق قبض  9 918 195 293  9 194 611 527

222 353 216 9  747 345 199 9  

 الخصم الغٌر مستهلك :ٌخصم 59 675 955  56 976 359

761 165 155 9  587 553 938 9  
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 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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خالل  فً رأس مال شركة الشٌخ زاٌد للتنمٌة العقارٌة ص المجموعةبٌع حصٌتمثل الرصٌد فً المبلغ المتبقً من قٌمة   * 

  .1594سبتمبر  94سوف ٌتم تحصٌل هذا الرصٌد المدٌن بشٌك نهائً بعد عام من  لعقد البٌـعوفقاً و 1595عام 

المرتبطاة باالعمالء وأوراق  نخفاض فاً القٌماةلمخاطر االئتمان والعملة وخسائر اال المجموعةتعرض  تم االفصاح عن -

 ( .37)القبض باالٌضاح رقم 
 

 المإجلة الضرٌبٌةاالصول  -13
 31/3/2011  13/10/1202 

 
 األصول

 جنٌة مصرى

 اإللتزامات 
 جنٌة مصرى

 األصول 
 جنٌة مصرى

 اإللتزامات 
 جنٌة مصرى

  839 362  -        782 331  - األصول الثابتة 

 -        (1 514 313)  -  (9 877 688) مخصصات

 425 488  -        375 573  (915 165) عقود إنشـاء

 -        (786 511)    (9 451 863) خسائر ضرٌبٌة

( أصال)اجمالى الضرٌبة التى ٌنشاؤ عنهاا 
 التزام / 

(538 561 2)  415 262 9  (535 812 1)  561 367 9 

 صافى الضرٌبة التى ٌنشؤ عنها أصل 
(412 187 1)  -  

(863 333 9)        - 

 

 وحدات تامة جاهزة للبٌع -14
 -:ٌتمثل ذلك البند فى تكلفة وحدات تامة جاهزة للبٌع فى المرحلة األولى للمشروع  وبٌانها كما ٌلى         

31/10/1202  31/3/2011  

  جنٌه مصرى  جنٌه مصرى

 ب/2تكلفة وحدات تجارٌة تامة بالمنطقة  648 385  382 895

 ب/2بالمنطقة تكلفة وحدات تجارٌة  2 452 294  2 452 294

114 886 2  754 151 3  

 

 

 

 

 

 

 



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
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 (وصريتشرلت وسبهوت )
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 أعمال تحت التنفٌذ -15
 : ٌلى اموبٌان هذه األعمال كالخاصة باألعمال الجاري تنفٌذها  التكالٌفٌتمثل هذا البند فى إجمالى - 
 

13/10/1202 

 

 31/3/2011 

 

 

  جنٌه مصرى  جنٌه مصرى
 Allegriaتكالٌف أعمال مشروع    

 تكلفة أرض الشركة المخطط استخدامها  134 578 568  136 895 578

 تخطٌط ومساحة وأشراف وابحاث تربة 153 733 695  965 154 174

 مبانـى ومرافق 668 565 188  629 562 728

 تكالٌف أخــرى 21 567 365  14 396 593

316 556 963 9  453 177 151 9  

 WESTOWNتكالٌف أعمال مشروع الـ    
 تكلفة أرض الشركة المخطط استخدامها  65 151 997  65 151 997

 تخطٌط ومساحة وأشراف وابحاث تربة 82 425 982  71 545 896

 مبـانـى ومرافـق 75 498 526  55 835 192

 تكالٌف أخـرى 98 726 845  95 927 853

941 227 139  253 584 165  

 * تكالٌف أعمال مشروع  ملعب ونادى الجولف   
 تكلفة أرض الشركة المخطط استخدامها  18 357 812  18 357 812

 تخطٌط ومساحة وأشراف وابحاث تربة  95 335 255  95 335 255

 مبانى ومرافــق 79 446 884  75 524 762

 تكالٌف أخــرى 3 833 852  3 833 852

554 385 929  916 397 921  

  والمعارض واخرى( ب4أ، 4)تكالٌف المرحلة الرابعة    

 تكلفة األرض  63 292 553  63 292 553

 تخطٌط ومساحة واشراف وابحاث تربة 93 963 175  8 352 555

 مبانً ومرافق  44 919 449  34 171 421

 تكلفة أرض معارض دهشور  14 292 261  14 292 261

 (9قطعة )قطعة أرض بالتجمع الخامس  64 665 783  64 665 783
 9مصروفات متعلقة بقطعة األرض رقم  21 379 196  18 582 534
 (1قطعة )قطعة أرض بالتجمع الخامس  498 383 947  498 383 947
 1مصروفات متعلقة بقطعة األرض رقم  83 414 355  62 955 897
678 661 749  431 983 789  

 **مشروعات بدولـة سورٌة تكالٌف أعمال  171 497 966  165 562 551

264 176 564 1  693 493 733 1  
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 . 2011من المتوقـع االنتهـاء من كـافــة أعمــال ملعب ونادى الجولــف خـالل شهـر ابريــل * 
  



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)
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من االستثمارات العقارٌة تحت التطوٌــروالمقتناة من خالل التجمٌع النسبى للمشروع % 45ٌتمثـل هذا البند فى قٌمة *  *

 -:وبٌانهـا كما ٌلى 1599 مــارس 29فى (  سودٌك للتطوٌـر العقارى المحدودة -بالمٌرا )المشترك 
 

 

 للمشــروعالقٌمة الدفترٌة   أسم المشـــروع

 جنٌه مصرى  

 942 194 253  تــالل الٌاسمٌن 

 2 858 697  ضاحٌة السندٌـان
 25 698 847  تــالل الزمرد

 3 451 555  تالل الشمس

 3 343  أوغــارٌت

 776  جناٌن الغـــار

 85 954 925  (65)مشروع عقــار 

 171 497 966  االجمــالى

 

االرض المقام علٌـها مشروع تالل الٌاسمٌن مرهونة ضماناً للقرض الممنوح للمشروع المشترك من البنك العقارى       
 .السورى لتموٌل مشروع تـالل الٌاسمٌن

 
 

 (1)قطعة رقم  (1)
 (سورٌل)القٌمة العادلة لقطعة األرض الفضاء الخاصة بشركة السادس من أكتوبر للتنمٌة والمشروعات العقارٌة  

متر مربع طبقاً  914 882.44 فدان بما ٌعادل  25بمساحة ( أ13)ة رقم الشركة التابعة بمنطقة المستثمرٌن قطع

، وقد تم (مدٌنة القاهرة الجدٌدة)الكائنة فى تجمعات شرق الطرٌق الدائرى  1555نوفمبر  8لمحضر اإلستالم بتارٌخ 

، كما صدر قرار اللجنة (المساهم الرئٌسى)كورب هولدٌنج إنتقال ملكٌة األرض للشركة بموجب التنازل من شركة بٌ

 .بالموافقة على التنازل 1555أغسطس  92بتارٌخ  26 العقارٌة الرئٌسٌة بجلستها رقم
 

 (1)قطعة رقم  (1)

( سورٌل)القٌمة العادلة لقطعة األرض الفضاء الخاصة بشركة السادس من أكتوبر للتنمٌة والمشروعات العقارٌة            
 7         متر مربع طبقاً لمحضر اإلستالم بتارٌخ 857 963854فدان بما ٌعادل  5458577الشركة التابعة بمساحة 

الكائنة بمنطقة اإلمتداد المستقبلى بمدٌنة القاهرة الجدٌدة، وقد تم إنتقال ملكٌة األرض للشركة بموجب   5446نوفمبر 
للشركة التابعة كما صدر قرار اللجنة العقارٌة الرئٌسٌة (  ٌسىالمساهم الرئ)التنازل من شركة بٌكورب هولدنج 

 .بالموافقة على التنازل 5446أغسطس  33بتارٌخ  37بجلستها رقم 

 

  بابرام اتفاق تطوٌر من الباطن مع شركة الشٌخ زاٌد للتنمٌة احدى الشركات التابعة قامت  1595فبراٌر   95بتارٌخ

 -:متر مربع ووفقاً لهذا االتفاق 6328روع اٌست تاون بمساحة قدرها بمش 7العقارٌة لتطوٌر المربع رقم 

 مام الشروط الخاصة بهذا االتفاقببٌع المشروع الً شركة الشٌخ زاٌد للتنمٌة العقارٌة فور ات التابعة تتعهد الشركة. 
 ولٌست وكٌل وفقاً  ٌصرح لشركة الشٌخ زاٌد للتنمٌة العقارٌة ان تقوم بتنمٌة المشروع بصفتها مطور فرعً مستقل

 .للمخطط العام للمشروع 
 ان شركة الشٌخ زاٌد للتنمٌة العقارٌة لها الحق كمطور مستقل ولٌست كوكٌل ان تقوم بتنمٌة  التابعة تضمن الشركة

واالستثمار فً المشروع وفقا لهذا االتفاق وسوف تقوم الشركة بؤتخاذ االجراءات الالزمة لتسمح وتسهل لشركة 
 .للتنمٌة العقارٌة لتطوٌر المشروع وفقاً لهذا االتفاق الشٌخ زاٌد 

 بؤتخاذ كافة االجراءات لتسمح بنقل ملكٌة المشروع الً شركة الشٌخ زاٌد فور استٌفاء الشروط  التابعة تعهد الشركة
 .الخاصة بهذا االتفاق 



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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  وفقاً لشروط  1595عام ل جنٌة مصري تم تحصٌله بالكامل خال 2 269 276ٌبلغ مقابل التطوٌر من الباطن مبلغ

 .ٌتم إثباته كسٌراد بعد استٌفاء الشروط الخاصة باتفاق التطوٌر من الباطن   االتفاق وسوف
 

 

 مالء وأوراق قبـضع -16
 

 

 وأوراق القابض المرتبطاة باالعمالء  فاى القٌماة نخفااضتم االفصااح عان تعارض الشاركة لمخااطر االئتماان والعملاة وخساائر اال -

 ( .37)باالٌضاح رقم 

17- ٌ   نون وأرصدة مدٌنة أخرىمد
 

13/10/1202  13/3/1102  

  مصريجنٌه   مصريجنٌه 

   والموردٌن دفعات مقدمة للمقاولٌن 157 171 827  292 394 755
 (بالمشروع المشتركالشرٌك ) فــراس طــالس المستحق على  12 545 974  11 634 554

 بالمٌرا سودٌك للتسوٌق العقــارىالمستحق على  998 555  -

 *ضرٌبة أربــاح شركات األموال مسددة بالزٌادة  116 145  116 145

 مشروع مشترك  –المستحق على أطراف ذات عالقة  381 982  362 853

 إٌرادات فوائد مستحقة  3 119 397  3 271 124

 شركة شقٌقة –المستحق على شركة روٌال جاردنـز لالستثمار العقارى  95 555  -

 المستحق على شركة النـــد ماسترز 391 591  375 855

 المستحق على شركة جرٌن بوٌنت الستٌراد مستلزمات الحدائق شركة شقٌقة 9 355  965 491

 "سٌاك"والتشٌٌد المستحق على الشركة الهندسٌة للصناعات  5 467 187  3 854 463

 **مصروفات مدفوعة مقدماً  949 135 871  931 185 545

 تؤمٌنات لدى الغٌر  9 983 535  9 191 365

 مصلحة الضرائب 465 239  791 885

 تؤمٌنات خطاب ضمـان 2 945 414  2 945 555

 ***اتعاب إدارة مستحقة  3 351 455  1 785 145

 أرصدة مدٌنة أخرى  2 258 298  2 948 239

574 224 455  592 359 356  

 خسائر االنخفاض فى قٌمة المدٌنون واألرصدة المدٌنة االخرى (244 946)  (244 946)

817 868 388  345 535 356  

13/10/1202  31/3/2011  

  جنٌه مصرى  مصريجنٌه 

 عمالء  947 554 335  983 625 739

 أوراق قبض   535 728 315  561 194 446

287 841 755  755 733 753  

 الخصم الغٌر مستهلك -: ٌخصم 4 737 131  7 935 941

135 755 747  513 885 687  

 خسائر اإلنخفاض فى قٌمة العمالء واوراق القبض  (152 555)  (152 555)

135 552 747  513 682 687  



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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شركات األموال والذي ٌمثل قٌمه الضرٌبه  –طرف مصلحه الضرائب  القابضة ٌتمثل البند فً قٌمه المبلغ المستحق للشركه*  

جنٌه مصري بعد خصم قٌمه الضرٌبه  91 862 287بمبلغ  1557المسدده بالزٌاده وفقاً لإلقرار الضرٌبً المعدل لعام 

جنٌه مصري وذلك وفقاً لما هو وارد  91 635 931والبالغ قٌمتها   1595دٌسمبر  29فً  ةالمنتهٌ ةالمستحقه عن السنه المالٌ

 . أدناه( 49)تفصٌالً باالٌضاح رقم 

ٌتمثل فً المبلغ ( جنٌة مصري 17 825 398مبلغ:  1595عام ) جنٌة مصري  34 463 760مبلغ الرصٌد  ٌتضمن **

المرسمل مقابل المبالغ المسددة لبعض حاجزى وحدات مشروع الٌجــرٌا مقابل التنازل عن  بعض العقود المبرمة معهم لصالح 

 . لحٌن إعادة بٌع واثبات مبٌعات تلك الوحداتالشركة وذلك 

مقابل قٌامهـا بؤعمال إدارة شركة بالمٌــرا للتطوٌـر العقارى  لمجموعةأتعاب االدارة المستحقة ل من% 45 ٌتمثل المبـلغ فى قٌمة  *** 

المحدودة مـع شركة بالمٌرا للتطوٌر العقارى شركة سورٌة ذات مسئولٌة محدودة وفقاً التفاقٌة الشركـاء المبرمـة  –المحدودة 

 .  1595ٌونٌو  95 بتارٌـخ

 .( 37)رقم  لمخاطر االئتمان والعملة المرتبطة بالمدٌنون االخرون باالٌضاح المجموعةتم االفصاح عن تعرض  -

 قروض لمشروعات مشتركـة -18
31/3/0211  31/10/0212 

 جييت وصرى  جييت وصرى
 3985يً كٖيج اهلرط اهييٌّح هويشرّػ اهيشخرم تّاشعج اهيجيّؽـج تبجيبهٓ يتوغ %  54ٖخيثل فٓ  58 435 554

شٌّٖـًب ؽوٓ إً ٖخى شداد أضل % 885تيؾدل فبئدث كدرُب  5434شتخيتر  36يوًّٖ دّالر أيرٖنٓ تخبرٖخ 
 . 5433يـبرس  33اهلرط ّفبئدخَ يؾًب كتل 

556 577 56 

 

 

 

اهييٌّح  هويشرّػ اهيشخرم   Bridge Loanيً كٖيج اهيشدد يً اهلرط اهيؾتـرْ %  54ٖخيثل فٓ  35 875 987
 . 5434أنخّتر  58يوًّٖ دّالر أيرٖنٓ تخبرٖخ  5تبجيبهٓ 

554 583 35 

 74 958 576 5433يبرس  33اهرضٖد  فٕ 75 887 537

 استثمارات فى أوراق مالٌة بغرض المتاجرة -19

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 ( .37)باالٌضاح رقم ات فى أوراق مالٌة بغرض المتاجرة السوق المرتبطة باالستثمارتعرض الشركة لمخاطر  عنتم االفصاح  -

 بالبنوك والصندوقنقدٌة  -02

13/10/0212  13/3/0211  

  جنٌه مصرى  جنٌه مصرى

 بنك بٌرٌوسصندوق  –وثائق استثمار   724 251  -

 صندوق بنك االسكندرٌة  –وثائق استثمار  55 175 619  75 877 894

894 877 75  512 995 59 
 

13/10/1202  13/3/1102  

  جنٌه مصرى  جنٌه مصرى



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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 .جنٌه مصرى ٌمثل ودٌعة مجمدة ضمانا لعقد تسهٌل من أحد البنوك 456 766ٌتضمن مبلغ       *

 

 

 :ٌتمثل بند النقدٌة وما فى حكمها فى األتى  المجمعة التدفقات النقدٌةإعداد قائمة ألغراض  -
 

 
 
 
 
 

 (.37)لمخاطر سعر الفائدة وتحلٌل الحساسٌة لألصول المالٌة باالٌضاح رقم المجموعة تم االفصاح عن تعرض  -
 

 المخصصات -01
  -:فً اآلتً لفتـــرةا خالل اتمخصصالتتمثل الحركة على 

 

الرصٌد فى 

1/1/0211  
 المكون

 فترةخالل ال

 

 المستخدم
 فترةخالل ال

المستخدم من  
مخصصات مقتنؤة 
من خالل المشروع 

 المشترك

 

الرصٌد فى 

31/3/0211 
 جنٌه مصري  جنٌه مصري  جنٌه مصري  جنٌه مصري  جنٌه مصري 

مخصااااااااااااااص 
استكمال اعمال 

* 

328 975 917 
 

513 519 2 
 

(427 842 1) 
 

- 
 

814 142 917 

مخصااااااااااااااص 
 **مطالبات 

316 585 5  445 31  (355 383)  (665 53)  982 417 5 
 755 765 923  463 552 2  (555 925 2)  (665 53)  997 671 923 

 

اإلنفاق علٌها خالل االعوام مكون لمواجهة التكالٌف المتوقعة إلستكمال تنفٌذ األعمال التً تم تسلٌمها والمتوقع تكبدها وإتمام  *
 .القادمة 

 . مكون لبنود الضرائب والقضاٌا وبعض األلتزامات المتوقعة األخرى **

 تسهٌالت ائتمانٌة -بنوك  -00
 :فى األتى ٌتمثل هذا البند

13/3/0211  31/10/1202 

 جييت وصرى  جييت وصرى

 *ألجلودائع  –بنوك  597 594 767  655 959 782

 ودائــع تحت الطلـب  22 434 692  99 822 384

 (سنواتثالث )شهادات إٌداع  2 455 555  5 164 555

 حسابات جارٌة –بنوك  941 646 754  914 217 851

 شٌكات تحت التحصٌل 6 456 815  7 395 187

 صندوقنقدٌة بال 9 321 942  9 987 451

195 143 742  418 648 795  

13/10/1202  13/3/0211  

  جنٌه مصرى  جنٌه مصرى

 النقدٌة بالبنوك والصندوق 795 648 418  742 143 195

 :ٌخصم   
 (ثالث سنوات)شهادات إٌداع  3 544 444  6 575 444
 مجمدة –حسابات بنوك  547 877  547 877

 النقدٌة وما فً حكمها طبقاً لقائمة التدفقات النقدٌة المجمعة 791 649 541  735 369 222



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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- 
 

 بإجمالى  من بنك االسكندرية القابضة قيمة المستخدم من التسهيل االئتماني الممنوح للشركة

سنوياً عالوة على معدل سعر االقراض والخصم المعلن من % 2مليون جنية مصرى بمعدل فائدة  85مبلغ 

تم االتفاق مع  2010مليون جنيه مصرى وفى نهاية عام  85البنك المركزى وذلك بموجب سند أذنى بمبلغ 

مليون  435 إجماليهالبالغ  المتوسط األجلاره جزء من قيمة القرض وأعتب اعادة هيكلة هذا التسهيل البنك على

وفقاً لما هو وارد تفصيــالً بااليضاح  والممنوح للشركة القابضة خـالل الفتــرة من نفـس البنك جنيه مصرى

 .إدناه ( 34)رقم 

368 953 85 

 

 

 

- 
 

جنٌة   000 000 5المبلغ المستخدم من التسهٌل الممنوح من البنك العربً االفرٌقً باجمالى مبلغ 

جنٌـة مصرى  بمعدل فائدة  6 575 444مصرى وذلك بضمان شهادات ادخار بالتٌنٌـة قدرهـا 

 .خالل الشهر  فى االلف على اعلى رصٌد مدٌن 5وعمولة % 33859

565 955 

 86 943 635 5433 يبرس 33اهرضٖد  فٕ -
 

  



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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 (مرابحة) ســالمى اتموٌـل  -03
التموٌل االسالمى الممنوح للمشروع المشترك من بنك سورٌـا االسالمـى الدولى بتارٌــخ  قٌمة من%  45ٌتمثل الرصـٌد فى قٌمة 

ساورٌة بتكلفـاـة تموٌال ملٌون لٌارة  945بحد تموٌل قدره والالزمة النشطة البناء بغرض تموٌــل  شراء المواد  1558ٌونٌو  95

بضمان رهاـن بعاض قطاـع وشهــر لكل مبلغ ٌتم تموٌله  91والتسهٌـل مستحق السداد خـالل  من المبـلغ الممول%  6.77قدرهـا 

 .(94، 99إٌضاحـى أرقام ) أعمال تحت التنفٌذاالراضــى المدرجة ببندى االستثمـارات العقارٌة و

 ز دفعات حج -عمالء  -04

 -:االتى ٌتمثل هذا البند فى 

29/91/1595  29/2/9159  

  جنٌه مصرى  جنٌه مصرى

 ً ــدفعات حجز عمـالء أراض 25 288 588  25 288 588

 Kattameya Plazaمشروع  - دفعات حجز وتعاقد وأقساط وحدات سكنٌة 147 542 525  125 435 966

 Auto Ville مشروع وحدات تجـارٌة   –دفعات حجز  991 935 621  995 964 255

 Allegria مشروع  –دفعات حجز  1 671 385 381  1 735 482 244

 Forty West مشروع  –دفعات حجز  141 654 595  164 255 473
 Telal Al Yasameen مشروع  –دفعات حجز  25 693 121  25 389 294

 Polygon مشروع  –دفعات حجز  914 653 525  912 677 913

843 182 542 2  132 756 487 2  

 

 مقاولون وموردون وأوراق دفع -05
13/10/1202  13/3/0211  

  جنٌه مصرى  جنٌه مصرى

 مقاولون  54 658 512  52 382 755

 موردون 4 124 559  5 785 651

 أوراق دفع 49 174 751  45 396 386

548 757 915  775 118 911  

 خصم إصدار أوراق الدفع:   ٌخصم 9 964 541  3 371 964
773 214 995  123 543 919  

 
 .(37)االٌضاح رقم ضمن  بالموردٌن والمقاولٌنتم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطرالعملة والسٌولة المرتبطة  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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 ائنون وأرصدة دائنة أخرىد -06
13/10/1202  13/3/1102  

  جنٌه مصرى    جنٌه مصرى  

 Allegriaالمحصل تحت حساب ادارة وتشغٌل وصٌانة مشروع   45 225 585  46 945 996

 Forty Westالمحصل تحت حساب ادارة وتشغٌل وصٌانة مشروع   4 391 896  5 525 566

 Polygonالمحصل تحت حساب ادارة وتشغٌل وصٌانة مشروع   91 519 512  91 519 512

 Auto Villeالمحصل تحت حساب ادارة وتشغٌل وصٌانة مشروع   9 519 763  9 554 958

 Kattameya Plazaالمحصل تحت حساب ادارة وتشغٌل وصٌانة مشروع  7 555 894  6 135 458

 مشروع مشترك -طراف ذوى عالقةألالمستحق  56 546  34 821

 ةقــمصروفات مستح 924 559 186  918 642 446

 *مدٌرٌن تنفٌذٌٌن –التزام مقابل معامالت المدفوعات المبنٌة علً أسهم المسددة نقداً  9 385 736  9 126 979

 متحصالت تحت حساب المساهمة فى رأس مال شركة بفرلى هٌلز 91 635 884  91 473 541

 أرصدة دائنة  –عمالء  6 455 966  8 241 635

 ضرٌبة الدخل المقدرة عن الفتــــرة 1 961 393  -

 مصلحة الضرائب 93 878 556  93 963 676

 دائنو توزٌعات 89 532  89 532

 بدل اجازات مستحقة 9 521 463  9 954 715

 المستحق لشركة رابٌة للتنمٌة الزراعٌة والعمرانٌة -  57 195

 تؤمٌنات محصلة من العمالء 7 655 523  7 559 523

 تؤمٌنات اجتماعٌة 9 678 422  9 744 143
 تكالٌف اعمال تحت التنفٌذ مستحقة 95 225 489  14 137 954 

 **عمالء دفعات مقدمة مقابل التطوٌر من الباطن  2 269 355  2 269 355

 اٌرادات محصلة مقدمؤً  1 382 675  434 689

 تامٌن ضمان اعمال 1 273 224  3 366 631

الجزء المتداول  - المستحق للهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة 6 455 555  6 455 555
 ( 35اٌضاح رقم )

 تؤمٌنات من الغــٌر 3 963 137  1 573 931

 دائنون متنوعون  3 526 371  3 331 868

765 542 295  522 763 252  

ٌتمثل فً قٌمة المستحق لبعض أعضاء مجلس اإلدارة التنفٌذٌٌن للشركة القابضة وفقاً لما هو وارد تفصٌالً باإلٌضاح  *

 (.39)رقم 

 .المحصل من شركة الشٌخ زاٌد للتنمٌة العقارٌةٌتمثل فً مقابل التطوٌر من الباطن      **

 (.37) باالٌضاح رقم نٌنوالسٌولة المتعلقة بالدائح عن تعرض المجموعة لمخاطرالعملة تم االفصا -
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 حقوق األقلٌة  -07
- :ٌلى التابعة وذلك كما اتشركال فًحقوق الملكٌة  فىنصٌبهم  فً 5433 مارس 33 تتمثل حقوق األقلٌة فً

  

نسبة 

 حقوق

 األقلٌة

 نصٌب األقلٌة 

فً أرباح 

 (خسائر)

 الفتــرة

 نصٌب األقلٌة فً

حقوق الملكٌة 

 بدون أرباح

 الفتــرة( خسائر)

 حقوق األقلٌة

 31/3/1111فى 

 حقوق األقلٌة

 31/11/1111فى 

 جنٌه مصرى جنٌه مصرى جنٌه مصرى جنٌه مصرى % 

شركة السادس من أكتوبر للتنمٌة والمشروعات 
 "سورٌل"العقارٌة 

 

4843 (345) 755 57 653 57 755 57 

 شركة بٌفرلى هٌلز الدارة المدن والمنتجعات
 

57869 588 357 784 635 37 368 755 37 784 635 37 
 شركة سودٌك جاردن سٌتى للتنمٌة واإلستثمار

 

54 493 359 665 547 3 755 636 3 665 547 3 
 شركة موف إن للمقاوالت المتطورة

 
34 (645 355) 558 657 3 856 345 3 558 657 3 

 5 465 575 3 353 475 5 465 575 (735 544) 59 شركة جرٌن سكٌب للزراعة واالستصالح

 57 378 57 363 57 378 (35) 48443 شركة الٌسر للمشروعات والتنمٌة الزراعٌة
 54 54 54 - 48443 شركة سودٌك للتنمٌة واالستثمار العقارى

 54 555 453 54 343 698 54 555 453 63 675 54 سٌاك لالستثمار العقاريشركة سودٌك 

 54 896 558 53 563 953 54 896 558 365 693 59899 شركة تجارة للمراكز التجارٌة

 (7) 9 (7) 36 48443 شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجعات
 5 5 5 - 48445 شركة فورتٌن لالستثمار العقاري

 5 5 5 - 48445 شركة المٌزون لالستثمار العقاري

 5 5 5 - 48445 شركة سٌرمونً لالستثمار العقاري

  ========= ========== ========== ========== 

  (355 373) 697 458 96 553 675 95 697 458 96 

  ========= ========== ========== ========== 

 رأس المـــال -08
 .بمبلغ خمسمائة ملٌون جنٌه مصري قبـل زٌـادته المرخص به القابضة الشركةحدد رأس مال  - أ

 
 

 فقط مائة و سبعة وستون ملٌون) جنٌه مصري 956 879 565 ةزٌادالقبل  القابضة رأس المال المصدر للشركة بلغ - ب

سمٌة عشرة أسهم بقٌمة  36 798 347 موزع علً( غٌر الوتسعمائة وواحد وثمانون ألف وسبعون جنٌهاً مصرٌاً 
 .القابضة وقد تم التؤشٌر بذلك بالسجل التجاري للشركة بالكاملجنٌهات للسهم الواحد مسدد 

    

القابضة  تخفٌض رأس مال الشركةالقابضة  للشركةقررت الجمعٌة العامة غٌر العادٌة  5443ٌولٌو  34بتارٌخ  - ج
( جنٌهاً مصرٌاً ثون ألف وسبعمائة وخمسون ثمانٌة مالٌٌن ومائة وأربعة وثال)جنٌه  8 335 754المصدر بمبلغ 

لٌصبح رأس  -3983لسنة  359من القانون  58المادة  وذلك وفقاً لنص -والذي ٌمثل القٌمة األسمٌة ألسهم الخزٌنة 
مائة وتسعة وخمسون ملٌون وثمانمائة وستة )  جنٌه مصري 359 856 354 مال الشركة المصدر بعد التخفٌض

خمسة عشر ملٌون )سهم  35 985 635 موزعاً على عدد( جنٌهاً مصرٌاً وأربعون ألف وثالثمائة وعشرون 
، وقد صدر كتاب الهٌئة العامة لسوق المال برقم (وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف وستمائة واثنٌن وثالثون سهماً 

وقد تم التؤشٌر بهذا  القابضة بالموافقة على تخفٌض رأس المال المصدر للشركة 5443أكتوبر  9  بتارٌخ 6634

 .القابضة التخفٌض بالسجل التجارى للشركة
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 :باإلجماع على ما ٌلىالقابضة  للشركةوافقت الجمعٌة العامة غٌر العادٌة   1555أكتوبر  95بتارٌخ           
 

  8  بشؤن زٌادة رأس المال المصدر، عن طرٌق طرح 95/8/1555فى القابضة اعتماد موافقة مجلس إدارة الشركة 
ملٌون سهم تخصص  1 ملٌون سهم طرحاً خاصاً لمساهمٌن جدد مع رفع قٌمة الزٌادة المطروحة طرحاً خاصاً بواقع

فقط ) جنٌة مصرى 948 735 215بذات الشروط لقدامى المساهمٌن، بحٌث تصبح الزٌادة فى رأس المال المصدر من 

 إلى( مائة وتسعة وخمسون ملٌونا وثمانمائة وستة وأربعون ألفاً وثالثمائة وعشرون جنٌهاً مصرٌاً 

وتسعة وستون ملٌوناً وثمانمائة وستة وأربعون ألفاً وثالثمائة وعشرون جنٌهاً فقط مائتان )جنٌة مصرى  158 735 215

بالقٌمة ملٌون سهم عادى  99ن جنٌة مصرى بسصدار ملٌو 455والبالغ  هفى حدود رأس المال المرخص ب( رٌاً مص

 .(جنٌة 85قدرها  جنٌة وعالوة إصدار 95عبارة عن قٌمة إسمٌة قدرها )مصرى للسهم جنٌة  955  لغةاالعادلة الب

، والمعدة على أساس متوسطات سعر السهم ببورصة األوراق المالٌة بالقاهرة القابضة والمحدد عن طرٌق الشركة
لتارٌخ اإلعالن عن موافقة مجلس ( أسبوع وشهرٌن، متوسط األسبوع والشهرٌن)واالسكندرٌة خالل فترتٌن سابقتٌن 

ة التى تم عرضها فى وٌتم اإلكتتاب فى الزٌاد 99/8/1555على زٌادة رأس المال والذى تم فى القابضة إدارة الشركة 

مباشرًة القابضة دد المسددة للشركة ـطرح خاص على مستثمرٌن جدد خصماً من األرصدة الدائنة لهإالء المساهمٌن الج
قبل تارٌخ الجمعٌة واألرصدة الدائنة فى حساب مجنب لصالحها وكذا األرصدة الدائنة التى سٌتم تحوٌلها لحساب الشركة 

على أن ٌتم تحوٌل إجمالى هذة األرصدة الدائنة إلى المساهمة فى  ابٌع من تارٌخ الجمعٌة،فى خالل ثالثة أسالقابضة 

ملٌون سهم إضافى بذات  1 رأس المال على أن ٌتم فتح الباب لقدامى المساهمٌن لالكتتاب فى الطرح الخاص لعدد

ر ٌوماً على نشر الدعوة الموجهة خالل أسبوع واحد بعد مرور خمسة عش( ملٌون سهم فقط من أسهم الزٌادة 1)الشروط 

لقدامى المساهمٌن  لالكتتاب باإلضافة الى ذلك اعتمدت الجمعٌة قرار مجلس اإلدارة بزٌادة رأس المال المصدر بواقع 
فى إصدارها بذات القٌمة لتموٌل نظام إثابة وتحفٌز العاملٌن للشركة القابضة مجلس اإلدارة  ٌفوض ملٌون سهم أخرى 

 .والمدٌرٌن
 ملٌون سهم ٌتم  8 بؤصدار اقرار التنازل عن أولوٌة قدامى المساهمٌن فً االكتتاب فً زٌادة رأس المال المصدر

 ملٌون سهم  9 فً اصدارللشركة القابضة تخصٌصها للمستثمرٌن الجدد ودون غٌرهم وتفوٌض مجلس اإلدارة 

جنٌة للسهم كما سبق،  955لقٌمة العادلة البالغة مخصص لنظام إثابة وتحفٌز العاملٌن والمدٌرٌن با( واحد ملٌون سهم)

، وذلك فً ضوء القابضة دون إعمال لحقوق األولوٌه لقدامى المساهمٌن والمنصوص علٌها فً النظام األساسً للشركة

فى رأس مال شركة السادس من أكتوبر للتنمٌة والمشروعات % 88.88شراء إستخدام األرصدة الدائنة لتموٌل صفقة 

والتً تم  ةالتوسعٌالقابضة ، ومبرارات قصر االكتتاب فً الطرح الخاص على مستثمرٌن جدد وخطة الشركة ةالعقارٌ

 .عرضها تفصٌالً على الجمعٌة

  جنٌه مصرى  ملٌون 85تمثل مبلغ ملٌون جنٌه مصري من المساهمٌن الجدد  855ما ٌعادل مبلغ  تحصٌلهذا وقد تم

اٌضاح  به جنٌه مصرى كعالوة إصدار لتلك األسهمملٌون  795 ٌون سهم ومبلغلم 8لزٌادة البالغة ألسهم اأسمٌة كقٌمة 

تم دعوة  13/95/1555وبتارٌخ .97/91/1555بتارٌخ للشركة القابضة  شٌر فً السجل التجاريؤوتم الت (25)رقم 

المكتتب جنٌه مصرى لكل سهم وقد بلغ المبلغ  955 ملٌون سهم بالقٌمة العادلة 1فى عدد القدامى لإلكتتاب  ٌنالمساهم

سهم  9817653جنٌه مصرى لعدد  981 765 355مبلغ ( تارٌخ غلق اإلكتتاب) 15/99/1555فٌه والمسدد حتى 

جنٌه مصرى عالوة  962 477 655جنٌه مصرى كقٌمة اسمٌة لألسهم المكتتب فٌها و 98 176 535 مبلغ تمثل

 .15/99/1555رخة البنك المصرى الخلٌجى المإإصدار وذلك بموجب شهادة 

  فقط )جنٌه مصرى  158 922 855بمبلغ  المصدر بعد الزٌادة القابضة الشركة إجمالى راس المال ٌصبحوبذلك

           موزع على عدد ( مائتان وتسعه وستون ملٌون ومائه وثالثة وثالثون ألفا وتسعمائة وستون جنٌها مصرى

بالكامل وقد تم التؤشٌر بالسجل التجارى للشركة  ةبقٌمة أسمٌة عشرة جنٌهات للسهم الواحد مسددسهم  15 892 285

 .97/91/1555بتارٌخ القابضة 
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قرر مجلس إدارة الشركة القابضة الموافقة على زٌادة رأس المال المصدر بسصدار ملٌون   1556ماٌو  95بتارٌخ - 

أكتوبر  95  فٌز وذلك تنفٌذاً لقرار الجمعٌة العامة الغٌر عادٌة بتارٌخسهم عادى لصالح وبؤسم حساب اإلثابة والتح

بالموافقة على اصدار اسهم زٌادة رأس  1556ٌونٌو  17، وقد صدر كتاب الهٌئة العامة لسوق المال بتارٌخ 1555

ملٌون  95 جنٌة مصري وقٌمة إجمالٌة لإلصدار 95المال لعدد واحد ملٌون سهم اسمً عادي بقٌمة اسمٌة للسهم 

ملٌون جنٌة مصري كعالوة  85من قٌمة الزٌادة، باألضافة الى % 955جنٌة مصري مسددة بالكامل نقداً بنسبة 

ٌونٌو  4المركز الرئٌسً بتارٌخ  –إصدار ترحل لألحتٌاطٌات، وذلك طبقاً لشهادة البنك العربً األفرٌقً الدولً 

وبذلك ٌصبح راس المال   .1556ٌولٌو  4بتارٌخ القابضة  ، وقد تم التؤشٌر فً السجل التجاري للشركة 1556

فقط مائتان وتسعه وسبعون ملٌون ومائه ) جنٌه مصرى 168 922 855 بعد الزٌادة بمبلغ  المصدرالشركة القابضة 

سهم نقدي بقٌمة أسمٌة عشرة  16 892 285عدد  موزعاً على( وثالثة وثالثون ألفا وتسعمائة وستون جنٌها مصرى

 .للسهم الواحد مسددة بالكامل جنٌهات

قررت الجمعٌة العامة غٌر العادٌة للشركة القابضة الموافقة على إعتماد قرار مجلس إدارة  1557إبرٌل  5بتارٌخ     -

خمسمائة )سهم  455 555فٌما ٌخص زٌادة رأس مال الشركة القابضة بعدد  1556أغسطس  5الشركة الصادر فى 

الشركة القابضة بالقٌمة األسمٌة تخصص لنظام إثابة وتحفٌز العاملٌن والمدٌرٌن وأعضاء إضافٌة من أسهم ( ألف سهم

فقط مائتان ) جنٌه مصرى  173 922 855 لٌصبح رأس مال الشركة مبلغ القابضة مجلس اإلدارة التنفٌذٌٌن بالشركة

 17 392 285موزعاً على عدد ( وأربعة وثمانون ملٌون ومائة وثالثة وثالثون ألف وتسعمائة وستون جنٌهاً مصرٌاً 

 168 922 855بدالً من ( ثمانٌة وعشرون ملٌون وأربعمائة وثالثة عشر ألف وثالثمائة وستة وتسعون سهماً )سهم 

على أن ( ان وتسعة وسبعون ملٌون ومائة وثالثة وثالثون ألف وتسعمائة وستون جنٌهاً مصرٌاً فقط مائت) جنٌه مصرى 
ٌتم تموٌل هذه الزٌادة خصماً من اإلحتٌاطٌات مع تنازل قدامى المساهمٌن عن حقهم فى اإلكتتاب فى الزٌادة المذكورة 

 .من ملٌون سهم فقط لٌصبح عدد األسهم المخصصة لهذا النظام ملٌون وخمسمائة ألف سهم بدالً 

        وافقت الهٌئة العامة لسوق المال على إصدار أسهم زٌادة رأس المال المصدر لعدد 1557ٌونٌو  99بتارٌخ     -

ملٌون جنٌه مصرى  4جنٌه مصرى للسهم وقٌمة إجمالٌة لإلصدار  95سهم عادى نقدى بقٌمة إسمٌة  455  555

وتحفٌز العاملٌن والمدٌرٌن وأعضاء مجلس اإلدارة التنفٌذٌٌن مسددة بالكامل وذلك كؤسهم إضافٌة تخصص لنظام إثابة 

وبذلك ٌصبح إجمالً رأس المال المصدر للشركة  1556دٌسمبر  29من اإلحتٌاطى الخاص وفقاً للمركز المالى فى 

ستون جنٌهاً مائتان وأربعة وثمانون ملٌون ومائة وثالثة وثالثون ألف وتسعمائة و)جنٌه مصري  173 922 855

ثمانٌة وعشرون ملٌون وأربعمائة وثالثة عشر ألف وثالثمائة وستة )سهم  17 392 285 موزع على عدد( مصرٌاً 

بقٌمة إسمٌة عشرة جنٌهات للسهم الواحد مسددة بالكامل وقد تم التؤشٌر بذلك بالسجل التجارى للشركة ( وتسعون سهم

 .1557ٌونٌو  97بتارٌخ 

وافقت الجمعٌة العامة غٌر العادٌة للشركة على زٌادة رأس مـال الشركة المـرخـص به  1558ر دٌسمب 6بتارٌخ     -

ل السجوتم التؤشٌر بذلك فى ( اثنان ملٌـار وثمانمائة ملٌون جنٌه مصرى)جنٌه مصـرى  1 755 555 555لٌصبح 

 . 1595مـارس  3التجارى للشركة بتارٌـخ 

اإلدارة زٌادة رأس المال المصدر للشركة فً حدود رأس المال المرخص به  ناقش مجلس 1558نوفمبر  3بتارٌخ     -

وتحدٌد سعر طرح أسهم زٌادة رأس المال المقترحة بناءاً على تقرٌر المستشار المالً المستقل الذي تم تعٌٌنه بناًء 

القٌمة العادلة لسهم والذي انتهى إلى أن  1558أكتوبر  91على قرار مجلس اإلدارة فً اجتماعه المنعقد بتارٌخ 

جنٌه مصري  54 جنٌه مصري للسهم وأوصى فً تقرٌره بتحدٌد سعر الزٌادة بسعرٌتراوح بٌن 942.45الشركة هً 

جنٌه  65جنٌه مصري للسهم الواحد، و الذي بناءاً علٌه وافق مجلس اإلدارة على تحدٌد سعر الطرح بواقع  64و 

ر السهم خالل الستة أشهر السابقة وبتطبٌق معدل خصم بواقع مصري للسهم الواحد والذي ٌتفق مع متوسط سع



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
 

 

 
40 

عن القٌمة العادلة للسهم المحددة فً تقرٌر القٌمة العادلة و ذلك تشجٌعاً لقدامى المساهمٌن فً الشركة على % 43.3

 .االكتتاب
أس مال الشركة وبناًء علٌه فقد قرر مجلس اإلدارة الموافقة على زٌادة رأس مال الشركة المصدر فً حدود ر 

              جنٌه مصري بزٌادة اسمٌة قدرها 251 654 285جنٌه مصري إلى  173 922 855المرخص به من 

سهم ٌتم االكتتاب فٌها بالقٌمة المعتمدة من قبل  6 746 932جنٌه مصري من خالل إصدار عدد  67 469 325

التالً تصبح القٌمة اإلجمالٌة للزٌادة فً رأس مال الشركة جنٌهاً مصرٌاً للسهم الواحد وب 65مجلس اإلدارة والبالغة 

جنٌه مصري شاملة عالوة اإلصدار،  445 555 595المصدر وفقاً للقٌمة المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة 

به  على أن ٌتم ترحٌل الفرق بٌن القٌمة االسمٌة والقٌمة الصادر بها أسهم الزٌادة فً حساب احتٌاطً طبقاً لما تقضً

بالكامل  ة، و تخصص هذه الزٌاد9881لسنة  84من الالئحة التنفٌذٌة لقانون سوق رأس المال رقم ( 96)المادة 

            لصالح قدامى مساهمً الشركة ومشتري السهم حتى التارٌخ المحدد فً إعالن نشرة االكتتاب، وقد تم سداد مبلغ

كما تم  1558دٌسمبر  29 رأس مال الشركة المصدر حتى فًتحت حساب الزٌادة  مصريجنٌه  72 565 845

 –فرع القاهرة  –االكتتاب فً كامـل تلك األسهم وإٌداع قٌمة الزٌادة بالبنك وفقاً لشهادة إٌداع بنك اإلسكندرٌة 

 وبذلك 1595مارس  3 للشركة بقٌمة الزٌادة بتارٌخ التجاريوقد تم التؤشٌر بالسجل . 1595ٌناٌر  13المإرخة فً 

 .مسدداً بالكامل مصريجنٌه  251 654 285قدره  بح رأس مال الشركة المصدر البالغأص
 

 القابضة على اقتراح مجلس إدارة الشركةالقابضة وافقت الجمعٌة العامة غٌر العادٌة للشركة  1599ٌناٌر  16بتارٌخ    -

بشؤن تجزئة القٌمة االسمٌة لسهم الشركة البالغة عشرة جنٌه مصرى لتصبح القٌمة  1595دٌسمبر  94المنعقد  بتارٌخ 

 1595دٌسمبر  93جنٌه مصرى فى ضوء موافقة الهٌئة العامة للرقابة المالٌة الصادرة بتارٌخ  3االسمٌة للسهم 

 .ساسً والتؤشٌر فً السجل التجاري للشركة بذلكالالزمة بشؤن تعدٌل النظام األ اإلجراءات اتخاذوجارى 
  



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
 

 

 
41 

 اإلحتٌاطً القانونً -09

ّكف ُذا االشخلعبػ يخـٓ توـغ   خيً ضبفٓ اهرتخ ّٖ% 4ٖخى اشخلعبػ يتوغ اهلبتظج ّفلًب هوٌغبى االشبشٓ هوشرنج  
  -9فٓ االخٓ 1599 يبرس 29االدخٖبعٓ ٌضف رأس يبل اهشرنج اهيضدر، ّٖخيثل اهرضٖد فٕ 

 جنٌه مصرى  

 5 425 344  9/9/1552رصٌد اإلحتٌاطً القانونً فً 
   :ٌضاف

طبقاَ لقارار )زٌادة اإلحتٌاطً القانونً بالفرق بٌن القٌمة االسمٌة ألسهم الخزٌنة وتكلفتها الفعلٌة 

 (.1552ٌولٌو  95الجمعٌة العامة الغٌر عادٌة للشركة بجلستها المنعقدة بتارٌخ 

 263 516 3 

القاانونً بجازء مان عاالوة إصادار أساهم زٌاادة رأس الماال فاً حادود نصاف زٌادة اإلحتٌاطً 

 (.30اٌضاح رقم ) 1555المصدر للشركة خالل عام  رأس المال

 949 358 912 

فً  1556زٌادة اإلحتٌاطً القانونً بجزء من عالوة إصدار أسهم زٌادة رأس المال خالل عام 

 (.25اٌضاح رقم )المصدر للشركة  حدود نصف رأس المال

 555 555 4 

 1 228 245  . 1557من صافى ربح عام % 4 بنسبةزٌادة اإلحتٌاطً القانونً 
   :ٌضاف

زٌادة اإلحتٌاطً القاانونً بجازء مان عاالوة إصادار أساهم زٌاادة رأس الماال فاً حادود نصاف 

 (.25اٌضاح رقم ) 1595عام المصدر للشركة خالل  رأس المال
 254 335 28 

 979 241 584  1599 مارس 29الرصٌد فً 

 

 عالوة إصدار األسهم –إحتٌاطى خاص  -32
وعالوة  1555عام ملٌون سهم خالل  99ٌتمثل الرصٌد فى قٌمة المتبقى من قٌمة عالوة إصدار أسهم زٌادة رأس المال لعدد 

وعـالوة إصـدار أسهم زٌادة رأس المال لعدد  1556إصدار أسهم الزٌادة لعدد ملٌون سهم لنظام األثابة والتحفٌز خالل عام 

وذلك بعد خصم ما تم تعلٌته على اإلحتٌاطى القانونى وكذا بعد خصم مصروفات  1595سهم خالل عام  6 746 932

وذلك على  بعد ماتم تعلٌته على رأس المال وفقا لقرار الجمعٌة العامة غٌر العادٌةوكذا إصدار األسهم الخاصة بتلك الزٌادة 

 -:النحو التالى 

 جنٌه مصرى  بٌـــــــان
   

 872 477 655  .1555عالوة إصدار أسهم زٌادة رأس المال المحصلة خالل عام إجمالى قٌمة 
   :ٌخصم

من الالئحة التنفٌذٌة للقانون ( 83)وفقا لنص المادة  1555المعلى على اإلحتٌاطى القانونى خالل عام 

والخاص بسضافة عالوة اإلصدار إلى اإلحتٌاطى القانونى حتى ٌبلغ ما  9879لسنة   948رقم 

 .ٌساوى نصف قٌمة رأس المال المصدر

 949 358 912 

 255 740 27  1555عام  إجمالى المصروفات المرتبطة مباشرة بسصدار أسهم زٌادة رأس المال خالل

   :ٌضاف

 1556سهم نظام اثابة وتحفٌز العاملٌن المصدرة خالل عام أعالوة اصدار 

 

 555 555 85 
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   :ٌخصم

ئحة التنفٌذٌة للقانون الالمن ( 83)وفقاً لنص المادة  1556المعلى على االحتٌاطً القانونً خالل عام 

اإلحتٌاطى القانونى حتى ٌبلغ ما ٌساوى والخاص بؤضافة عالوة األصدار الى  9879لسنة  948رقم 

 .نصف قٌمة رأس المال المصدر

 555 555 4 

   :ٌخصم

الجمعٌة العامة غٌر العادٌاة المنعقادة بتاارٌخ وفقاً لقرار  1557عام المعلى على رأس المال خالل 

 (.17اٌضاح رقم ) 5/3/1557

 555 555 4 

   :ٌضاف
 369 317 475  .1595عام إجمالى قٌمة عالوة إصدار أسهم زٌادة رأس المال المحصـلة خالل 

   :ٌخصم

ئحة التنفٌذٌة للقانون الالمن ( 83)وفقاً لنص المادة  1595عام المعلى على االحتٌاطً القانونً خالل 

اإلحتٌاطى القانونى حتى ٌبلغ ما ٌساوى والخاص بؤضافة عالوة األصدار الى  9879لسنة  948رقم 

 .نصف قٌمة رأس المال المصدر
 

 
254 335 28 

   :ٌخصم

 16 455 555  .1595عام  إجمالى المصروفات المرتبطة مباشرة بسصدار أسهم زٌادة رأس المال خالل

 9 295 819 458  1599 مارس 29رصٌد فً ال
 

 للعملٌات األجنبٌة ترجمة القوائم المالٌة فروق -31

فً قٌمة الفروق المتراكمة الناتجة من ترجمة القوائم  5433 مارس 33ٌتمثل البند الظاهر ضمن حقوق الملكٌة فً 

إلى الجنٌه المصري ألغراض تجمٌع تلك القوائم وإدراجها بالقوائم  العمالت األجنبٌةالمالٌة للشركات التابعة من 

باالضـافة الى نصٌبهـا فى فروق الترجمة المتراكمة  5433 مارس 33المالٌة المنتهٌة فً  لفترةاالمالٌة المجمعة عن 

  .الخاصة بالمشروع المشتركالمدرجة ضمن حقوق الملكٌة 

 أسهم الخزٌنة  -30
 مقابل إصدار عدد ملٌون سهم عادي بقٌمة عادلة القابضة من قٌمة المسدد بواسطة الشركة ٌتمثل البند فً المتبقى

والمحتفظ بها لدى  القابضة جنٌة مصري للسهم لصالح وبؤسم حساب اثابة وتحفٌز العاملٌن والمدٌرٌن بالشركة 955

 -:كما ٌلى وذلك  (22) ً كما هو وارد تفصٌالً باألٌضاح رقم البنك العربً األفرٌقً الدول

    

 جنٌه مصرى  بٌـــــــان

 955 555 555  .1556خالل عام جنٌه للسهم  955مقابل تموٌل عدد ملٌون سهم من أسهم نظام االثابة بقٌمة عادلة 
   :ٌخصم

سدد عنها  1556سهم  تم بٌعها بواسطة المستفٌدٌن من نظام االثابة خالل دٌسمبر  155 555مقابل عدد 

 .جنٌه مصرى للسهم 64ملٌون جنٌه مصرى بواقع  94للشركة مبلغ 
 555 555 15 

   :ٌضـاف
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 6 131  .بواسطة الشركات التابعة 1558عام  مقتناة خـاللأسهم خزٌنة 
 75 556 131  1599 مارس 29الرصٌد فً 

 

 

 والتحفٌز المجنب لحساب نظام االثابة -33
المتبقى من الفرق بٌن القٌمة العادلة للسهم فى تارٌخ منح االسهم والقٌمة التى ٌتحملها  الرصٌد ٌتمثل البند فً قٌمة

كما  1556عن االسهم المصدرة خالل عام  القابضة المستفٌدٌن من نظام إثابة وتحفٌز المدٌرٌن والعاملٌن بالشركة

  -:ٌلى 

 جنٌه مصرى  بٌـــــــان 

تخصص )ٌمثل الفرق بٌن القٌمة العادلة لألسهم الممنوحة للمستفٌدٌن من نظام االثابة  لعدد ملٌون سهم 

 .1599 مارس 29شهر وسعر السهم المتفق علٌه وفقا لنظام االثابة فى  55لمدة ( سنوات 4على مدار 
 555 555 14 

   ٌخصم
  قٌمة الفرق بٌن القٌمة العادلة فى تارٌخ منح االسهم وسعر السهم المتفق علٌه وفقا لنظام االثابة لعدد 

 .  1556سهم تم بٌعها لصالح المستفٌدٌن خالل دٌسمبر  155 555
 555 555 4 

 15 555 555  1599 مارس 29الرصٌد فً 
 

  

 قروض طوٌلة االجـل -34
13/1/1133  13/31/1131 

 جنية مصرى  مصرىجنية 

451 217 90 
 

بابرام عقد مع بنك االسكندرٌة للحصول على قرض متوسط  القابضة قامت الشركة 1595عام فى نهاٌة 

ملٌون جنٌه مصرى بغرض تموٌـل جزء من بناء مشروع الجرٌـــا وبنٌته التحتٌة بحٌث  324االجـل بمبلغ 

ملٌون جنٌه  74ملٌون جنٌه مصرى باالضافة الى مبلغ  245ٌمنح البنك بموجب هذا العقد تموٌل جدٌد بمبلغ 

وذلك ( 11إٌضاح رقم ) 1558فبراٌر  11نحهـا بموجب عقد التسهٌالت المإرخ فى مصرى والتى سبق م

- :بالشروط والضمانات االتٌة 
 .ثالث سنوات ونصف أعتباراً من تارٌخ التوقٌع على عقد القرض   -:مدة القرض  -
 .سنة واحدة تبدأ من تارٌخ التوقٌع على عقد القرض  -:فترة السحب  -

 .أشهــر تبدأ من تارٌخ أنتهاء فترة السحب  5 -:فترة السماح  -

 .ربع سنوٌة متساوٌة القٌمة وذلك بعد أنتهــاء فترة السماح أقســاط ( 7)ٌتم السداد على عدد  -:طرٌقة السداد 

 % .1.74سعر الكورٌدور لالقـراض المعلن من قبل البنك المركزى مضافـاً الٌه  -:سعر العائـد 

- :الضمانات 

 .ملٌون جنٌه مصرى  324على سند أذنى بكامل قٌمة القرض البالغ قدره التوقٌع  -أ

 (شركة تابعة)رهن أسهم شركة الٌســـر للمشروعات والتنمٌة الزراعٌة  -ب
أحتفاظ البنك بحساب أٌرادات لمشروع الجرٌا باسم الشركة المتمثلة فى أوراق تجارٌة تمثل التدفقات  –ج 

 .ملٌار جنٌه مصـرى وذلك طول مدة سرٌان التسهٌل  9.21لى مبلغ النقدٌة الواردة للمشروع بؤجما

- 
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من المبلغ المستخدم من القرض الممنوح للمشروع المشترك بواسطة البنك % 45ٌتمثل الرصٌد فى قٌمة  45 086 250

كفر   -من مشروع تالل الٌاسمٌن % 65لٌرة سورٌة بغرض تموٌل  556 396 635العقارى بسجمالى مبلغ 

سنوٌاً والقرض مستحق السداد على أقساط ربع % 95قوق بسورٌا و ٌحمل القرض سعر فائدة حالٌة قدرها 

والقرض بضمان رهن األرض  1515نوفمبر  94حتى  1599فبراٌر  94سنوٌة متساوٌة خالل الفترة من 

 .الخاصة بالمشروع

215 119 45 

701 303 135 
 

215 119 45 
 

 الجزء المتداول -: يخصــم

 

 –لٌرة سورٌة وتم ادراجة تحت بند القروض طوٌلة األجل  14 733 976معادل لمبلغ الالجزء المتداول  3 240 739

 .لمتداول ضمن االلتزامات المتداولة الجزء ا
 

463 111 3 

 42 007 752 2011 مـارس 31الرصيد  في  132 062 962

 

 المستحق للهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة -35
  الشركة ورد خطاب من الهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة بسخطار 1595دٌسمبر  25بتارٌخ 

بالموافقة على تقسٌط قٌمة المبالغ المستحقة عن قٌمة  1595بقرار مجلس إدارة الهٌئة باجتماعه الثالث عشر لعام 

كمقدم والباقى على أربعة أقساط سنوٌة % 14على أن ٌتم سداد %( 6زٌادة النسبة البنائٌة الى )أرض المبانى 

سددة تحت حساب مساحة أرض المبانى لحٌن اجراء المعاٌنة متساوٌة بفائدة البنك المركزى على أن تكون المبالغ الم

وتم سداد هذا المبلغ  1599ٌناٌر  4وبتارٌخ . جنٌه مصرى قٌمة مقدم الثمن 6 455 555وكذا مطالبة الشركة بمبلغ 

 29وٌتمثل الرصٌد القائم فى % 6من قٌمة إجمالى المبلغ المطلوب لزٌادة المساحة البنائٌة إلى % 14الذى ٌمثل 

 -:فى االتى  1599 مارس

   31/3/0211  31/10/0212 

 جنٌه مصرى  جنٌه مصرى 

34 444 444 إجمالى قٌمة الرسوم المستحقة للهٌئة  مقابل ارض المبانى   444 444 34  

7 544 444 ٌخصم المسدد خالل الفترة    - 

 444 544 55   444 444 34  

7 544 444 (15اٌضاح رقم )الجزء المتداول  : ٌخصم    444 544 7  

35 444 444 1599 مارس 29الرصٌد فى    444 544 55  

 

 طوٌلة االجلأوراق دفع  -36
- :االتىيتمثل البند فى 

 13/1/1133  13/31/1131 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

إجمالى القيمة األسمية للشيكات الصادرة لهيئة المجتمعات العمرانية 

حتى  2/5/2012الفترة من والمستحقة السداد خالل الجديدة 
2/5/2016. 

 

816 595 154  816 595 154 
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تحت  المجموعــة بواسطةإجمالى القيمة األسمية للشيكات الصادرة 
حساب االستحواذ على كامل أسهم أحدى الشركات وهذه الشيكات 

 .2014حتى  2012مستحقة السداد خالل السنوات عن عام 
 

000 520 18  - 

 816 115 173  816 595 154 

 065 226) خصم إصدار أوراق الدفع
33) 

 (226 065 
33) 

 590 050 140  590 530 121 

 

 (.37) تم االفصاح عن المخاطر المرتبطة بخطر االئتمان المرتبط بؤوراق الدفع طوٌلة االجل باالٌضاح رقم   -

 

 

 

 

 

 واالراضـى مبٌعات العقارات -37
واحد من النشاط ٌتمثل فً مبٌعات الوحدات العقارٌة واألراضى ولذلك فسن تقع انشطة المجموعة فً قطاع رئٌسً 

 -:هذا وٌمكن تحلٌل اٌرادات المجموعة كما ٌلً. التحلٌل القطاعً لألصول او األلتزامات ٌعتبر غٌرمالئم
 

 

 

 امخالح أشهر امويجهيت 
 جييت وصرى

 امخالح أشهر امويجهيت 
 31/3/1111في   31/3/1111في   جييت وصرى

 جييه وصرى  جييه وصرى 
 -  51 727 728 يتٖؾبح فٖالح يشرّػ اهجرٖب

 -  (14 637 494) مردودات مبيعات فيالت مشروع اليجريــا

 234 090 37  - 
 
 

 
 

 

 

 واالراضـى تكلفة مبٌعات العقارت -38
 امخالح أشهر امويجهيت 

 جييت وصرى

 امخالح أشهر امويجهيت 
 31/3/1111في   31/3/1111في   جييت وصرى

 جييه وصرى  جييه وصرى 
 -  40 874 460 خنوفج يتٖؾبح فٖالح يشرّػ اهجرٖب

 -  (6 938 536) تكلفة مردودات مبيعات فيالت مشروع اليجريــا

 924 935 33  - 
 

 إٌرادات تشغٌل أخري  -39
 امخالح أشهر امويجهيت 

 جييت وصرى

 امخالح أشهر امويجهيت 
 31/3/1111في   31/3/1111في   جييت وصرى

 جييه وصرى  جييه وصرى 



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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 3 635 363  5 756 533 اهفخــــرث فّائد أكشبع يدللج خالل

 -  3 566 554 اهيشـرّػ اهيشخرم – اخؾبة إدارث

 5 585 595  5 395 364 اٖراداح يخٌّؽج 

 365 345  - عموله تسوٌقٌة وتروٌج  

 53 376  66 343 أرتبح رأشيبهٖج 

 755 785 33  535 643 6 

 

 

 

 

 

 

 

 مصروفات بٌعٌة وتسوٌقٌة -42
 امخالح أشهر امويجهيت 

 جييت وصرى

 امخالح أشهر امويجهيت 
 31/3/1111في   31/3/1111في   جييت وصرى

 جييه وصرى  جييه وصرى 
 3 449 549  5 556 863 أجّر ّيرختبح

 57 533  - خأيًٖ ؽيـــالء نٌّخنح

 3 848  - شٖنبح نٌّخنحرشّى خدضٖل 

 355 356  3 537 996 ؽيّالح تٖؼ 

 3 895 735  5 385 744 إؽالً 

 56 753  53 385 يعتّؽبح ّخضّٖر

 536 355  75 565 يؤخيراح ّيؾبرط

 557 993  648 385 إٖجبر

 -  739 934 شفــر ّأٌخلبل 

 589 495  3 385 545 أخرْ

 
 

537 838 33  777 378 8 

 إدارٌة وعمومٌةمصروفات  -41
 امخالح أشهر امويجهيت 

 جييت وصرى

 امخالح أشهر امويجهيت 
 31/3/1111في   31/3/1111في   جييت وصرى

 جييه وصرى  جييه وصرى 
 6 457 399  9 769 334  ّينبفبح أجّر ّيرختبح

 5 553 886  5 553 586 * رّاخة ّينبفأح ّتدالح أؽظبء يجوس اإلدارث

 334 355  3 474  وتؤهٌـل العاملٌن تدرٌب



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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 787 734  5 583 857 اخؾبة يٌِٖج ّاشخشبراح

 3 597 534  3 457 557 إؽالٌبح

 3 444 444  335 736 خترؽبح

 5 453 638  5 957 984 ضٖبٌج ٌّغبفج ّزراؽج ّايً ّدراشــج

 957 687  3 545 663 إُالنبح إدارٖج هألضّل اهثبتخج ّإُالم اهّدداح اهيؤجرث

  - اشخِالم أضّل أخرْ
535 39 

 355 637  333 663 رشّى دنّيٖج ّاشخرانبح

 573 574  554 943 إٖجبر

 يضرّفبح يب كتل افخخبح ٌبدٔ ّيوؾة اهجّهف
 

548 559 3  554 575  

 345 585  533 757 شفر ّأٌخلبل 

 537 653  565 965 أخضبالح ّنِرتبء

 3 655 543  3 333 555 أخرْ

 333 855 58  552 863 98 

 

 

 

 

 :يتضمن البند مرتبات للمديرين التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارة كما يلى *     
 

 امخالح أشهر امويجهيت 
 31/3/1111في 

 امخالح أشهر امويجهيت 
 31/3/1111في 

 جنٌه مصرى  جنٌه مصرى 

 1 736 249  2 030 334 يرختبح ّينبفبح 

 1 052 842  259 665 (أ)اهيتٌٖج ؽوٓ أشِى اهيشددث ٌلدايؾبيالح اهيدفّؽبح 

 1 250 000  1 250 000 (ة)يؾبيالح اهيدفّؽبح اهيتٌٖج ؽوٓ أشِى اهيشددث فٓ شنل أشِى 

 999 539 3  091 039 4 

 

مجلس اإلدارة قرر مجلس إدارة الشركة القابضة منح حقوق ارتفاع قٌمة األسهم لبعض أعضاء  1555ماٌو  95بتارٌخ    ( أ)

التنفٌذٌٌن والتً تخول لهم الحق فً الحصول على مدفوعات نقدٌة مستقبلٌة كجزء من حزمة الرواتب والمكافآت 
وٌتم تحدٌد مبلغ السداد النقدي بناء على الزٌادة فً سعر سهم الشركة القابضة من تارٌخ منح تلك الحقوق . المستحقة لهم

 .المدفوعات النقدٌةحتى تارٌخ الحق فً الحصول على تلك 
  -:وفٌما ٌلً مدة وشروط منح تلك الحقوق التً ٌتم سدادها نقدا للمستفٌدٌن  

 

 الطرف المستحق

 لتلك الحقوق

 

تارٌخ منح 

 الحق

عدد 

األسهم 

 باأللف

القٌمة العادلة 

للسهم فً تارٌخ 

 نح الحقم

القٌمة السوقٌة 

 للسهم فً

13/3/0211 

 الشروط

  جنٌه مصري جنٌه مصري   

بعض أعضاء 

مجلس اإلدارة 

 التنفٌذٌٌن

 بعد مضى فترة( رواتب)إستحقاق الحق  63.41 64 - 9/3/1555

 .شهور من تارٌخ منح الحق 5

 



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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مصري كما بلغ االلتزام  جنٌه 259 665مبلغ  فترةالخالل  المجمعة هذا وقد بلغ المصروف المحمل على قائمة الدخل

جنٌه مصري مدرج ضمن بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى  1 496 847 مبلغ 1599 مارس 29المستحق فً 

 . بالمٌزانٌة المجمعة

الشركة القابضة  المدٌرٌن التنفٌذٌٌنٌتمثل البند فى قٌمة فرق القٌمة العادلة فى تارٌخ المنح لألسهم الممنوحة للسادة     (ب)

 -:وذلك كما ٌلى ( 42)وسعرالسهم المتفق علٌه وفقا لنظام االثابة المبٌن باالٌضاح رقم 

  أقر مجلس إدارة الشركة القابضة بعض المزاٌا األخرى الخاصة بالسٌد العضو المنتدب للشركة  1555ماٌو  95بتارٌخ

ألف سهم من أسهم الشركة القابضة بسعر ممارسة  645القابضة والتً تتمثل فً منحه حقوق ارتفاع قٌمة األسهم لعدد 

 .ولمدة خمسة سنوات بشرط تحقق شروط معٌنة 9/3/1555ارا من جنٌه مصري للسهم وذلك اعتب 64

  وافق مجلس إدارة الشركة القابضة علً الراتب الشهري والمزاٌا اإلضافٌة التً سٌحصل  1556مارس  17وبتارٌخ

اعتباراً من ( 42إٌضاح رقم )علٌها السٌد العضو المنتدب للشركة القابضة ضمن نظام اثابة وتحفٌز العاملٌن 

9/3/1555. 
  شراف على نظام إثابة وتحفٌز العاملٌن وأعضاء مجلس اإلدارة التنفٌدٌٌن إلوافقت لجنة ا 1556سبتمبر  12وبتارٌخ

دارة األعضاء مجلس ألألف سهم  64بالشركة القابضة على تخصٌص تلك األسهم باإلضافة الى تخصٌص عدد 

أدناه وبذلك ٌصبح إجمالى عدد األسهم ( 42)تفصٌال باإلٌضاح رقم الشركة القابضة كما هو وارد بوالمدٌرٌن التنفٌذٌٌن 

 29ملٌـون سهم فى من نظام االثابة المذكور  الشركة القابضة والمدٌرٌن التنفٌذٌٌن دارةاالالمخصصة ألعضاء مجلس 

 .  1599 مــارس

 .  جنٌه مصرى تمثل راتب للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة 945 555 ٌتضمن البند مبلغ **  

 

 

 صروفات تشغٌل أخريم -40
 امخالح أشهر امويجهيت 

 جييت وصرى

 امخالح أشهر امويجهيت 
 31/3/1111في   31/3/1111في   جييت وصرى

 جييه وصرى  جييه وصرى 
 3 554 695  365 773 خضى خؾجٖل اهشداد

 55 493  55 493 اُالم ّدداح يؤجرث

 3 358 583  55 554 يخضص يعبهتبح

 588 553  - خشبئر رأشيبهٖج 

 535 553  853 933 5 

 إٌرادات تموٌلٌة  -43
 امخالح أشهر امويجهيت 

 جييت وصرى

 امخالح أشهر امويجهيت 
 31/3/1111في   31/3/1111في   جييت وصرى

 جييه وصرى  جييه وصرى 
 33 535 995 فّائد دائٌج

 
955 535 37 

 -  3 556 557 فّائد كرّط هيشرّؽبح يشخرنج



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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 -  557 393 فّائد يؤجوج -اشخِالم اهخضى 

 ٌبخج خلٖٖى اشخثيبراح فٓ أّراق يبهٖج تغرط اهيخبجرث
 
 
 

655 465 3  937 579 3 

 -  555 595 ارتبح تٖؼ اشثيبراح فٓ اّراق يبهٖج تغرط اهيخبجرث

 -  388 555 ؽبئد اشخثيبر فٓ اذًّ خزاٌج

 -  36 799 ؽبئد اشخثيبر فٓ ضٌبدٖق اشخثيبر

 7 748  33 559 555 ضبفٓ فرّق خلٖٖى ؽيالح إجٌتٖج

 333 555 58  644 743 38 

 مصروفات تموٌلٌة -44
 امخالح أشهر امويجهيت 

 جييت وصرى

 امخالح أشهر امويجهيت 
 31/3/1111في   31/3/1111في   جييت وصرى

 جييه وصرى  جييه وصرى 
 5 883 557  3 553 565 فّائد خيّٖوٖج 

 3 857 634  3 346 555 فّائد اكشبع ارط اهشٖخ زاٖديضرّفبح 

 -  3 569 545 ضبفٓ فرّق خلٖٖى ؽيالح أجٌتٖج

 588 339 34  337 753 6 

 

 

 

 مصروف ضرٌبة الدخل -45
 امخالح أشهر امويجهيت  امخالح أشهر امويجهيت 
 31/3/1111في   31/3/1111في  

 جنٌه مصري  جنٌه مصري 

 14 583 554  1 427 556 * اهجبرٖـجيضرّف ظرٖتج اهدخل 

 3 555 178  (742 438)  (يٌفؾج) ظرٖتج اهدخل اهيؤجوج يضرّف

 547 574 9  183 655 18 

 

  وفقا للظروف المتاحة  تقديـرهتم  2010مارس  31المنتهية فى المقــارنة فترة المصروف ضريبة الدخل الخاص ب
 .فى ذلك التاريخ

 نصٌب السهم فى الخسائـر -46
خسائـر علً اساس نصٌب مساهمً الشركة القابضة فً  1599 مارس 29فً الخسائر  ٌتم إحتساب نصٌب السهم فى

  -:كما ٌلى الفتــرةخالل القائمـة المتوسط المرجح لعدد األسهم  وكذلك الفتــرة



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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 امخالح أشهر امويجهيت 
 جييت وصرى

 امخالح أشهر امويجهيت 
 31/3/1111في   31/3/1111في   جييت وصرى

 جييه وصرى  جييه وصرى 
 (33 333 597)  (35 699 388) ةالفترصافً خسارة 
    -: مقسومـا على

 34 774 539  36 270 539 *الفتــرة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 (4837)  (4853) (للسهم/جنٌة مصرى)الخسائر  السهم فىنصٌب 

 

 -:كما ٌلً فتــرةالتم إحتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل *       

 امخالح أشهر امويجهيت 
 جييت وصرى

 امخالح أشهر امويجهيت 
 31/3/1111في   31/3/1111في   جييت وصرى

 جييه وصرى  جييه وصرى 
 58 533 396  36 270 539 أسهم رأس المال المصدر قبل الزٌادة

 5 357 353  - الفترةتؤثٌر أسهم زٌادة رأس المال المصدر خالل 

 34 774 539  36 270 539 الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 
 
 
 
 
 

 المشروعات تحت السٌطرة المشتركــة -47
شركة  (المشترك  من صافً اصول المشروع% 45 قٌمة 1599 مارس 29تتضمن القوائم المالٌة المجمعة فً 

 -:كما ٌلً( سودٌك للتطوٌر العقاري المحدودة  –بالمٌرا 
 

 31/3/1111  31/11/1111 
 المٌزانٌة  المٌزانٌة 

 جنٌه مصري  جنٌه مصري االصول 
    األصول طوٌلة األجل

 55 573 593  55 855 966 عقارات ومعدات 
 3 553 573  - مشروعات تحت التنفٌـذ

 85 436 953  85 383 653 استثمارات عقارٌة

 576 473 445  - إستثمارات عقارٌة تحت التطوٌر
 35 393 353  35 554 555 دفعات مقدمة القتناء استثمارات عقارٌة

 465 659 355  365 346 398 

    
    االصول المتداولة
 -  585 538 377 أعمال تحت التنفٌذ

 55 793 596  53 536 855 مستحق من اطراف ذات عالقة

 3 897 856  3 895 575 اصول متداولة اخري
 9 555 757  3 555 594 نقدٌة بالبنوك والصندوق

 883 943 335  369 555 36 

 955 534 537  333 353 535 



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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    االلتزامات

 55 447 755  53 855 533 قروض طوٌلة االجل
 573 565  593 483 مستحق الطراف ذات عالقة 

 74 958 566  75 887 563 (سودٌك سورٌا )قصٌرة االجل قروض 

 3 333 563  3 554 739 الجزء المتداول من القروض طوٌلة االجل 
 3 379 736  553 453 المرابحة االسالمٌة

 5 337 555  33 587 945 موردٌن والتزامات متداولة اخري
 36 593 335  36 735 535 دفعات حجز -عمالء 

 483 334 367  854 739 359 

 575 633 583  574 554 865 صافً االصول

    
 قائمة الدخــل   قائمة الدخــل  
    
 جنٌه مصري  جنٌه مصري 

 -  (3 434 545) مصروفات عمومٌة وادارٌة 
 -  (3 538 575) تكلفة تموٌلٌة 

 -  55 448 اٌرادات تموٌلٌة
 -  (356 589) اهالكات

 -  (395 555) مصروفات تسوٌقٌة 
 -  (873 565) فروق عملة اجنبٌة 

 -  (5 938 565) الفتــرةصافً خسارة 
 
 
 
 
 
 
 

  



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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 األدوات المالٌة -48
 خطر اإلئتمان 48-1

  التعرض لخطر اإلئتمان         
األقصى للتعرض لخطر  تمثل القٌمة الدفترٌة لألصول المالٌة الحد األقصً للتعرض لخطر اإلئتمان كما ٌبلغ الحد

 -:اإلئتمان فً تارٌخ القوائم المالٌة المجمعة كما ٌلً

 
 

 إٌضاح
 رقم

1111/3/31 
 جنٌه مصرى

 1111/11/31 
 جنٌه مصرى

     

(35) طوٌلة االجل  -عمالء وأوراق قبض   587 553 938 9  761 165 155 9 
(36) قصٌرة االجل –عمالء وأوراق قبض   513 682 687  985 354 747 

(37) مدٌنون اخرون  425 495 36  561 163 33 

(38) قروض لمشروعات مشتركة  426 776 61  275 847 65 

(39) إستثمارات فى أوراق مالٌة بغرض المتاجرة  512 995 59  894 877 75 

(54) النقدٌة ومافً حكمها   265 216 794  868 544 741 

  795 345 955 5  554 959 375 3 

 

  خطر السٌولة  48-0

 :لإللتزامات المالٌة اإلٌضاح الشروط التعاقدٌةٌوفر هذا 

 0211 مارس 13 

 القٌمة الدفترٌة 
 جنٌه مصرى

 6 أشهر أو أقل 
 جنٌه مصرى

 6-11 شهر 
 جنٌه مصرى

 1-1 سنة
 جنٌه مصرى

 1-5 سنة 
 جنٌه مصرى

أكثر من 5 
 سنوات

 جنٌه مصرى

65 833 573 مقاولون وموردون   455 579 12  497 751 36  - - - 

984 654 574 دائنون اخرون   993 671 953  961 951 25  646 625 41  531 933 7  - 

924 252 659 قروض طوٌلة االجل  - 635 135 2  349 196 85  495 734 39  - 

 –أوراق دفع 
 قصٌرةاالجل

945 995 45  945 995 45  - - - - 

       

طوٌلة  –أوراق دفع 
 االجل

485 545 935  - - 853 357 96  457 244 87  997 175 13  

 __________ ___________ _________ _________ __________ _________ 

 595 962 481 834 973 377 325 154 79 991 252 955  915 234 937  997 175 13  

 ========== ========== ========= ======== ========== ========= 

 

 



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
 

 

 
53 

 

 

 

 0212دٌسمبر 31

 القٌمة الدفترٌة 

 جنٌه مصرى

 6 أشهر أو أقل 

 جنٌه مصرى

 6-11 شهر 

 جنٌه مصرى

 1-1 سنة

 جنٌه مصرى

 1-5 سنة 

 جنٌه مصرى

 أكثر من 5 سنوات

 جنٌه مصرى

تسهٌالت ائتمانٌة –بنوك   521 852 75  521 852 75  - - - - 

58 852 875 مقاولون وموردون   355 833 11  475 848 35  - - - 

295 542 765 دائنون اخرون   364 557 974  215 719 53  599 558 45  347 383 8  - 

31 556 641 قروض طوٌلة االجل  944 551 96  658 957 1  525 886 4  785 881 9  257 735 93  

قصٌرة االجل –أوراق دفع   571 195 37  571 195 37  - - - - 

طوٌلة االجل      –أوراق دفع   485 425 919  - - 214 554 6  936 598 78  997 255 13  

 __________ ___________ _________ _________ __________ __________ 

 891 558 567 754 788 364 564 778 992 455 561 52  384 955 959  315 941 28  

 ========== ========== ========= ======== ========= ========= 

 خطر العملة 48-3

  التعرض لخطر العملة
 :    البٌان التالً ٌوضح تعرض المجموعة لخطر أسعار صرف العمالت األجنبٌة بالعمالت األساسٌة

 

 0211 مارس 13

    

 لٌرة سورى  دوالر أمرٌكى  جنٌة مصري بيــــــبى

 -  35 544 444  - قروض لمشروعات مشتركة

 -  43 913 132  555 576 395 ٌلدٖج تبهتٌّم

 - (اهيراتدج) خيّٖل اشاليٓ 
 

-  (734 334 5) 

 - كرّط عّٖوج االجل
 

-  (874 748 333) 
  (595 663 854) دائًٌّ اخرًّ 

(367 548 1)  - 

 (338 439 644)  55 865 765  564 835 555 ضبفٕ اهخؾرط هوخعر

 

 

 



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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  0212دٌسمبر  31

    
 لٌرة سورى  دوالر أمرٌكى  جنٌة مصري بيــــــبى

 -  35 554 444  - قروض لمشروعات مشتركة

 -  33 937 437  785 555 889 ٌلدٖج تبهتٌّم

 - (اهيراتدج) خيّٖل اشاليٓ 
 

-  759 384 33 

 - كرّط عّٖوج االجل
 

-  364 533 354 

 -  (3 455 354)  (345 333 966) دائًٌّ اخرًّ 

 353 593 889  53 355 677  584 495 953 ضبفٕ اهخؾرط هوخعر

  -:الفـــترةوفٌما ٌلً متوسط أسعار الصرف المستخدمة خالل 

 سعر االقفال فً تارٌخ القوائم المالٌة المجمعة متوسط سعر الصرف جنٌه مصرى

 1111/3/31 1111/11/31 1111/3/31 1111/11/31 

     

 5879 5.95 5865 5.87 دوالر أمرٌكى

,3555 483553 483553 لٌرة سورٌة  483535 

     

 

 تحلٌل الحساسٌة  48-4
قد ٌإدي إلً زٌادة  1599 مارس 29فً سعر الدوالر األمرٌكً مقابل العمالت التالٌة فً %  95إن إرتفاع قدرة 

 .األرباح والخسائر بالمبالغ الموضحة أدناه( إنخفاض)

وقد تم إجراء هذا االختبار بذات األساس . ٌفترض هذا التحلٌل ثبات كافة المتغٌرات األخرى خاصة أسعار الفائدة

 .1558المستخدم لعام 

 

 

 األرباح والخسائر 

 جنٌه مصرى 

  1111 مارس 13

 25 207 035 دوالر أمرٌكى
  

  1111 دٌسمبر 13

 6 334 753 دوالر أمرٌكى



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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قد ٌكون له  5433 مارس 33فً سعر الدوالر األمرٌكً مقابل العمالت المذكورة أعاله فً % 34إن انخفاض قدره 

العمالت المذكورة بالمبالغ المذكورة أعاله وبافتراض ثبات المتغٌرات  نفس التؤثٌر المعادل ولكن بتؤثٌر عكسً علً

 .األخرى كما ذكر

 

 

 

 
 

 

 سعر الفائدةخطر   48-5
 -:لًٌٌظهر الشكل العام لسعر الفائدة الخاص باألدوات المالٌة للمجموعة فً تارٌخ القوائم المالٌة المجمعة كما 

 القٌمة الدفترٌة  

  1111/3/31  1111/11/31 

 جنٌه مصرى  جنٌه مصرى  أدوات مالٌة بسعر فائدة ثابت 

3 935 753 553  أصول مالٌة   468 685 338 5  

(535 937 595)  إلتزامات مالٌة    (553 756 553)  

  658 783 598 3   555 955 866 3  

     أدوات مالٌة بسعر فائدة متغٌرة 

(86 943 635)  -  إلتزامات مالٌة   

 

 .ال تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي أصول وإلتزامات مالٌة بسعر فائدة ثابت بالقٌمة العادلة من خالل قائمة الدخل
كؤدوات تغطٌة بسستخدام النموذج المحاسبً الخاص ( عقود مبادلة أسعار الفائدة)وال تخصص الشركة مشتقات مالٌة 

بتغطٌة مخاطر القٌمة العادلة لذلك فسن التغٌر فً أسعار الفائدة فً تارٌخ القوائم المالٌة المجمعة لٌس له تؤثٌر علً 
 .قائمة الدخل المجمعة

 

 القٌم العادلة  48-6

 القٌم العادلة مقارنة مع القٌم الدفترٌة         

 :تظهر القٌم العادلة لألصول واإللتزامات المالٌة مقابل قٌمتها الدفترٌة فً المٌزانٌة المجمعة كما ٌلً

 1111/3/31  1111/11/31 

 القٌمة العادلة  القٌمة الدفترٌة  القٌمة العادلة  القٌمة الدفترٌة 

مصرىجنٌه   جنٌه مصرى   جنٌه مصرى  جنٌه مصرى  

 3 958 558 355 عمالء وأوراق قبض 
 

355 558 958 3 
 

468 685 338 5 
 

468 685 338 5 

 75 887 537 قروض لمشروعات مشتركة
 

537 887 75 
 275 847 65 

 
386 958 74 

 836 759 559 نقدٌة وما فً حكمها 
 

559 759 836 
 195 143 742 

 
534 555 853 

 (553 453) (المرابحة)اسالمى تموٌل 
 

(453 553) 
 

(625 268 9)  
(625 268 9) 

 (353 455 535) موردون ومقاولون و أوراق دفع
 

(535 455 353) 
 

(557 993 997) 
 

(557 993 997) 



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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 (335 465 965) قروض طوٌلة االجل
 

(965 465 335) 
 

(641 556 31) 
 

(641 556 31) 

 (343 875 633) دائنون اخرون 
 

(633 875 343) 
 

(765 542 295) 
 

(765 542 295) 

 (919 425 485)  (919 425 485)  (354 454 594)  (354 454 594) أوراق دفع

 895 498 935 1  895 498 935 1  537 757 338 1  537 757 338 1 

 .أعاله( 3)تم اإلفصاح عن أساس تحدٌد القٌمة العادلة فً إٌضاح رقم 

 

 األطراف ذات العالقةالمعامالت مع  -49
تتمثل االطراف ذات العالقة فاى مسااهمى الشاركة القابضاة وأعضااء مجلاس اإلدارة والمادٌرٌن التنفٌاذٌٌن والشاركات 
التى ٌمتلك فٌها المساهمون بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة اسهم تخول لهم ممارسة نفوذ جوهرى على هذه الشاركات 

األطاراف ذوى العالقاة وقاد تمات تلاك المعاامالت وفقاا للشاروط والقواعاد التاى  ماعالفتاـرة وقد تعاملت الشركة خاالل 
وأرصادة االطاراف ذوى العالقاة فاى  الفتـاـرة، وفٌما ٌلى بٌان بؤهم المعامالت التى تمت خاالل المجموعةاقرتها ادارة 

 -:تارٌخ المٌزانٌة المجمعة 
 

 -:المعامالت مع االطراف ذات العالقة   –أ 

 31/11/1111فى   13/3/1111فى    

 حجم التعامل  حجم التعامل  طبٌعة التعامل نوعه/ الطرف 

 جنٌه مصري  جنٌه مصري   

      
المدٌـــــرٌٌن  اإلدارة وأعضاء مجلس  ( الشركة القابضة) المدٌـــــرٌٌن التنفذٌٌن اإلدارة وأعضاء مجلس 

  التنفذٌٌن
 (53أنظــــر اٌضاح رقم  )

 
 

 
     

شركة مساهم فٌها السٌد رئٌس ) شركة براٌت لٌفنج للتجارة 
مجلس ادارة شركة موف إن للمقاوالت المتطورة والمساهمة 

 (من رأس مال الشركة المصدر% 3585بنسبة 

 اعمال دٌكورات وتشطٌبات
 

  555 357 

      

شركة مساهم فٌها السٌد رئٌس مجلس )شركة فٌورٌسٌما 
سكٌب للزراعة واإلستصالح والمساهمة اإلدارة لشركة جرٌن 

 (من راس مال الشركة المصدر% 5بنسبة 

 خّرٖد رخبى يشخّرد 
 شداد ثيً اهرخبى  

493 535 
 
- 

 - 
 

- 
   

 
 

شركة ٌساهم فٌها رئٌس مجلس )شركة بنٌان للتنمٌة والتجارة  
 35إدارة شركة موف ان للمقاوالت المتطورة والمساهم بنسبة 

 (الشركة المصدرمن رأس مال % 

 اؽيبل اهدرّث اهيؾدٌٖج 
 اؽيبل دٖنّراح ّخشعٖتبح 
  ؽزل ّالٌد شنٖةاؽيبل 

 

- 
 
- 

 343 395 34 

 
- 

  

  
 

 

شركة مساهم فٌها السٌد رئٌس مجلس ) شركة دوناتو فارم 
اإلدارة لشركة جرٌن سكٌب للزراعة واإلستصالح والمساهمة 

 (من راس مال الشركة المصدر% 54فٌها بنسبة 

  تورٌد مستلزمات 
 

-  745 558 

      
شركة مساهم فٌها السٌد رئٌس مجلس ) زشركة الند ماستر

اإلدارة لشركة جرٌن سكٌب للزراعة واإلستصالح والمساهمة 
 (من راس مال الشركة المصدر% 54فٌها بنسبة 

مصروفات مدفوعة بواسطة جرٌن 
 سكٌب نٌابة عن الشركة

 
 

679 33  335 63 

 -  644 444  االعمالسدادات  

مصروفات مدفوعة بواسطة الند  
 ماسترز نٌابًة عن الشركة 

 

 
593 7  - 

دفعات مقدمة بواسطة الندماسترز   
  كمقاول رئٌسى للشركة

444 334  355 553 3 



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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 -  56 379  عقود اعمال زراعة وتنسٌق وطرق 

      
تغطٌة االكتتاب فً اسهم زٌادة  مساهم -هٌرمس للتروٌج –شركة المجموعة المالٌة 

  رأس المال المصدر
-  27 500 000 

 7 444 444  -  أتعاب أستشارٌة للحصول على قرض  هٌرمٌس لالستشارات  –شركة المجموعة المالٌة 
      

شركة تابعة تم بٌعها خـالل  –شركة الشٌخ زاٌد للتنمٌة العقارٌة 
 5434عام 

دفعات مقدمة مقابل اتفاق التطوٌر 
 من الباطن 

  -  

 
-  544 373 3 

 كرّط هيشرّؽبح يشخرنج  سودٌك للتطوٌر العقـــارى المحدودة  –شركة بالمٌرا 
 أخؾبة إدارث 
 فّائد خيّٖــل 

  

 

998 958 3 
 

544 587 3 

 
355 534 3 

 

 565 958 74 
 

554 896 5 

 
539 536 3 

 
 

 -:  ذات العالقة المعامالت مع االطرافاألرصدة الناتجة من  –ب 

   31/3/1111  31/11/1111 

 جنٌه مصري  جنٌه مصري  ةأسم البند بالمٌزانٌة المجمع الطرف

 55 654 753  55 654 753    (36، 35إٌضاح رقم ) عمالء وأوراق قبض شركة روٌال جاردنز

      
 أعضاء مجلس اإلدارة

 التنفٌذٌٌن والمدٌرٌن

 التزام مقابل معامالت المدفوعات المبنٌة علً 

 أسهم المسددة نقدأ ضمن بند دائنون وأرصدة 

 (56إٌضاح رقم )أخرى 

 

857 596 3  383 537 3 

      
 3 933 355  3 435 483  مبالغ مستحقة على العمالء شركة الند ماسترز

  586 964  -  مدٌنون وأرصدة مدٌنة أخــرى  

      
 975 735  3 394 855  دائنون وأرصدة دائنة أخرى شركة فورٌسٌما 

      
 5 653 383  6 933 636  مبالغ مستحقة من العمالء شركة بنٌان للتنمٌة والتجارة 

للتطوٌر  سودٌك - شركة بالمٌرا

 العقـــارى المحدودة 

 قروض لمشروعات مشتركة 

  ضمن بند مدٌنونفوائد قرض مستحقة 

 ضمن بند مدٌنون إدارة مستحقةأتعاب 

 

563 887 75 

943 659 5 

544 565 5 

 565 958 74 

437 556 3 

554 896 5 

      
 

 الموقف القانونى -52

والخاص بتسلٌم هذه الجهة  12/1/9888هناك نزاع بٌن الشركة وإحدى الجهات بشؤن العقد المبرم بٌنهم بتارٌخ 

فدان تقرٌباً والتً لم ٌتم تسلٌمها  85قطعة أرض كحق إنتفاع لمدى الحٌاة بقٌمة إٌجارٌه سنوٌة رمزٌة لمساحة قدرها 

لشروط التفصٌلٌة بالعقد، وهناك إنذارات متبادلة بخصوص هذه حتى تارٌخه حٌث لم تقم إدارة هذه الجهة باإللزام با

لسنة  2قامت هذه الجهة بسقامة الدعوى رقم  1558األرض بٌن إدارة الشركة وإدارة هذه الجهة، هذا وخالل عام 

أكتوبر ضد الشركة بطلب تسلٌمها األرض المخصصة لها وصدر حكم تمهٌدي فٌها من المحكمة  5مدنً  1558

بؤحالة الموضـوع إلى الخبراء وندب مكتب الخبـراء بوزارة العدل لمباشـرة هذه الدعوى  1595فبراٌر  11بجلسة 



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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 لجلسة لٌقدم الخبٌـر تقـرٌره، وقررت المحكمة التؤجٌل عدة مرات أخـرهـا 1595 ابرٌل 15وحددت جلسة بتارٌخ 

وٌرى المستشار القانونً أن الشركة لها الحق فً اإلحتفاظ باألرض محل العقد واستغاللها على  1599 ماٌــو 25

أساس أن العقد المذكور لم ٌدخل حٌز النفاذ ولم ٌنشؤ حق اإلنتفاع للجهة ، حٌث أن سرٌانه كان مرهوناً على شروط 

ة األرض، فسن الشركة هً الحائزة فعلٌاً ومادٌاً لم ٌتم استٌفاءها، وأنه فً حالة قٌام هذه الجهة بالمنازعة على حٌاز

 .لألرض، وبالتالً ٌكون لها الحق فً استمرار الحٌازة لحٌن تسوٌة النزاع أمام القضاء 

 

  



 "سوديك" شرلت امسبدس وى ألجوبر منجيويت واالسجخوبر
 (وصريتشرلت وسبهوت )
 اموجوعت اموجووت منقوائه اموبميت االيضبحبث(  جببع)

 1111وبرس  13عى امفجرة اموبميت امويجهيت في  
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 الموقف الضرٌبى -51
 -:فٌما ٌلً ملخص بالموقف الضرٌبً للشركة فً تارٌخ القوائم المالٌة المجمعة       

 ضرٌبة أرباح شركات األموال  
من أرباح شركات األموال لمدة عشر سنوات تبدأ من القابضة سبق وأن تم تحدٌد فترة االعفاء الضرٌبى للشركة  -

 9868لسنة  48طبقاً للقانون رقم  29/91/1556 حتــى 9/9/9887العام التالى لتارٌخ بدء النشاط إعتباراً من 

 . بشؤن المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة

بطلب لمصلحة الضرائب لتعدٌل فترة اإلعفاء الضرٌبى لتبدأ من  القابضة تقدمت الشركة 1599 وخالل شهر ٌناٌر       

 .1551تارٌخ التسلٌم الفعلى للوحدات فى عام 

قامت لجنة فض المنازعات الخاصة بمصلحة الضرائب ببحث ودراسة طلب الشركة  1599ٌناٌر  97وبتارٌخ        

فى ضوء تارٌخ التسلٌم الفعلى للوحدات وما ٌسرى على الشركات المثٌلة وبناًء على ذلك قررت اللجنة القابضة 

 وبذلك ٌحق للشركة 1551بسعتبار أن بداٌة النشاط الفعلى للشركة هو عام القابضة االستجابة لطلب الشركة 

وتم إثبات تعديل فترة اإلعفاء   91/1591/  29إلى  1552/  9/  9التمتع باإلعفاء الضرٌبى من تارٌخ  القابضة

 .الضريبى الجديدة على البطاقة الضريبية للشركة
 . 2008قــرار الضريبى المعدل للشركة عن عام االتم تقديـم و       
قامت مصلحة الضرائب بمحاسبة الشركة لضرٌبة األرباح علً شركات األموال والقٌم المنقولة بطرٌقة تقدٌرٌة عن        

وخــالل العام وأخطرت الشركة بالنماذج الضرٌبٌة واعترضت الشركة على ذلك  1555حتى  9885ات من السنو

 .  تى تارٌخ أعتماد القوائم المالٌة لالصـدارحتم أعادة الفحص للسنوات المذكورة ولم ترد للشركة أٌه مطالبات 
 .حتى تارٌخ اعتماد القوائم المالٌة لإلصدار 1559ضرٌبً للسنوات من  فحصلم ٌتم أي  -
 .1554لسنة  89بتقدٌم اإلقرار الضرٌبً السنوي فً المواعٌد القانونٌة وفقا للقانون رقم  الشركةتقوم  -

   ضرٌبة المرتبات 

وفقاً لقرار اللجنة الداخلٌة،  ةوتم سداد المطالبات الضرٌبٌ 1559تم الفحص الضرٌبً عن السنوات حتى عام  -

تم الفحص واإلحالة للجنة الداخلٌة وتم سداد الضرٌبة وفقاً لقرار اللجنة الداخلٌة  1559حتى  1555السنوات من 

 .1553خالل شهر سبتمبر 

 .اعتماد القوائم المالٌة لإلصدار ولم ترد للشركة أٌة مطالبات حتى تارٌخ 1553، 1551 من للسنوات الفحصتم  -

    ضرٌبة الخصم        

  ترد للشركة اٌه مطالبات ضرٌبٌةولم  1556من عام  الثانًتم الفحص الضرٌبً عن السنوات السابقة وكذا حتى الربع  

 .تارٌخ اعتماد القوائم المالٌة لإلصدارحتى        

 ضرٌبة الدمغة  

 وتم سداد الفروق  واإلحالة للجنة الداخلٌةوتم الفحص  29/6/1555تم الفحص الضرٌبً عن الفترات السابقة حتى  

  .الضرٌبٌة        

 الضرٌبة العامة على المبٌعـات 

   وتم سداد الفروق الضرٌبٌة 1552تم الفحص الضرٌبً للسنوات من بداٌة نشاط الشركة حتى شهر أغسطس  -

 .فحص الفترات التالٌة حتى تارٌخ اعتماد القوائم المالٌة لإلصدار  لم ٌتم -

 الضرٌبة العقارٌـــة

لسنة  985فً المواعٌد القانونٌة وفقاً للقانون رقم  1558لعام قامت الشركة بتقدٌم إقرارات الضرٌبة العقـارٌة        

1557. 
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 الرتباطات الرأسمالٌة ا -50

 وأعمال إنشاءات ء وتجهٌز المبنى االدارى ومكتب المبٌعات العقود المبرمة مع الغٌر بخصوص أعمال انشا تبلغ قٌمة

وبلغ الجزء المنفذ منها  (جنٌه مصري 17 934 553مبلغ : 1595عام ) جنٌه مصـري 27 945 154 مبلغأخــرى 

تبلغ قٌمة  (جنٌه مصري 19 381  498 مبلغ:  1595عام ) 29/2/1599جنٌه مصرى حتى  23 279 639 مبلغ

ملٌون  195.594المساهمات فى االستثمارات طوٌلة االجل الغٌر مطالب بها حتى تارٌخ المٌزانٌة المجمعة حوالً 

 (.1595دٌسمبر  29ملٌون جنٌه مصرى فى  195.594)جنٌه مصرى 
 

 نظام إثابة وتحفٌز العاملٌن والمدٌرٌن بالشركة القابضة -53

وافقاات الجمعٌااة العامااة غٌاار العادٌااة للشااركة  القابضااة باإلجماااع علااى إعتماااد نظااام إثابااة  1555أكتااوبر  95بتااارٌخ 

وتحفٌز العاملٌن والمدٌرٌن بالشركة القابضة، وذلك بالنص علٌه فاً النظاام األساساً للشاركة القابضاة طبقااً للعارض 

جنٌه للسهم  955لقابضة فً اصدار ملٌون سهم بقٌمة عادلة المقدم من مجلس اإلدارة، وتفوٌض مجلس إدارة الشركة ا

تنفٌذاً لنظام إثابة وتحفٌز العاملٌن والمدٌرٌن فً الشركة  القابضة وتعٌٌن لجنة مستقلة لالشراف على تنفٌذ هاذا النظاام 

قابضاة فاى تفاوٌض الساٌد العضاو المنتادب للشاركة الماع . من اعضاء غٌر تنفٌذٌٌن فً مجلس إدارة الشاركة القابضاة

تعدٌل المواد الخاصة بذلك بالنظام األساساى للشاركة القابضاة والمتعلقاة بزٌاادة رأس الماال وتنفٌاذ نظاام إثاباه وتحفٌاز 

 .العاملٌن والمدٌرٌن بالشركة القابضة وفقا لما سبق

ومازالت اإلجاراءات  13/95/1555هذا وقد تم تعدٌل المواد الخاصة بذلك بالنظام األساسى للشركة القابضة  بتارٌخ 

 .والمناقشات مستمرة مع الهٌئة العامة لسوق المال فى هذا الشؤن

 -:للشركة القابضة وفٌما ٌلى أهم مالمح نظام إثابة وتحفٌز العاملٌن والمدٌرٌن وأعضاء مجلس اإلدارة التنفٌذٌٌن

ء مجلس اإلدارة التنفٌاذٌٌن للشاركة ٌعمل نظام اإلثابة والتحفٌز عن طرٌق تخصٌص  أسهم للعاملٌن والمدٌرٌن واعضا- 

 .القابضة وبٌعها لصالحهم بشروط ممٌزة

مدة هذا النظام أربع سنوات تبدأ من تارٌخ إقرار الجمعٌة للشركة القابضة للنظام وٌخصاص لكال مساتفٌد خاللهاا عادد - 

 .محدد من األسهم فى كل سنة من سنوات النظام طبقا للشرائح الواردة بملحق هذا النظام
 .جنٌه مصرى للسهم 64تحدد سعر السهم للمستفٌد بواقع - 

تقوم الشركة القابضة بتموٌل إصدار أسهم الزٌادة المخصصة لتطبٌق النظام وٌتم سداد قٌمة األساهم المساتحقة للشاركة - 

 .القابضة من حصٌلة البٌع

اإلثابااة والتحفٌااز لاابعض  وافااق مجلااس إدارة الشااركة القابضااة علااً عقااد حفااظ أسااهم نظااام 1556مااارس  17وبتااارٌخ 

وقاد تام . المدٌرٌن والعااملٌن واعضااء مجلاس اإلدارة التنفٌاذٌٌن بالشاركة القابضاة ماع البناك العرباً االفرٌقاً الادولً 

ووفقااً لماا هاو وارد  1556ابرٌال  94توقٌع العقد المبرم بٌن الشركة القابضة والبنك العرباً األفرٌقاً الادولً بتاارٌخ 
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فقد تم اصدار اسهم النظام وتموٌلها بواسطة الشركة القابضة والتؤشٌر فً السجل التجاري ( 17)قم تفصٌالً باإلٌضاح ر

 .1556ٌولٌو  4بتلك الزٌادة بتارٌخ 

ذٌٌن  ٌاشراف على نظام إثابة وتحفٌاز العااملٌن وأعضااء مجلاس اإلدارة التنفاإلوافقت لجنة  1556سبتمبر  12وبتارٌخ  -

وطبقاا لهاذا القارار تام  المساتفٌدٌن مان النظاام  وكاذا عادد األساهم المخصصاة لكال مانهمختٌاار إبالشركة القابضة علاى 

 .تخصٌص عدد األسهم الخاصة بالنظام بالكامل
ساهم مان أساهم نظاام اإلثاباة بمتوساط ساعر بٌاع قادره  155555تم ممارسة حق البٌع لعادد  1556خالل شهر دٌسمبر  -

للمساتفٌدٌن بحسااب خااص لادى البناك العرباى األفرٌقاى الادولى جنٌه مصارى للساهم وتام تجنٌاب المساتحق   115.52

 .لحٌن انتهاء فترة الحظر وفقا لنظام األثابة
 

 

 (.17)سهم أضافى وفقا لما هو وارد تفصٌال باالٌضاح رقم  455 555تم زٌادة عدد االسهم المخصصة للنظام بعدد  -
 

وافقات لجناة االشاراف علاى نظاام إثاباة وتحفٌاز العااملٌن وأعضااء مجلاس اإلدارة التنفٌاذٌٌن  1557ٌولٌو  2وبتارٌخ  -

 سهم من اجمالى تلك االسهم لبعض العاملٌن والمدٌرٌن التنفٌذٌٌن بالشركة القابضة  384 555على تخصٌص عدد 

 

 . 1557ٌن التنفٌذٌٌن خالل شهر اكتوبر كما تم توقٌع عقود تخصٌص هذه االسهم مع العاملٌن والمدٌر
 

 -:قرر مجلس ادارة الشركة القابضة ماٌلى  1558أكتوبر  91وبتارٌخ  -

  1599مارس  25بدال من  1594مارس  25مد عقد العضو المنتدب لٌنتهى فى . 

  1599من مارس بدال  1594التوصٌة بمد ممارسة الحق الوارد فى نظام االثابة والتحفٌز الحالى لتنتهى  فى مارس . 

  من نظام االثابة والتحفٌز الخاصة بادارة النظام لتعطى الحق للمجلس فى حالة وفاة أو ( 99)التوصٌة بتعدٌل المادة

 .أستقالة أحد أعضاء لجنة االشراف فى تعٌٌن عضوا بدال منه 
 ة للموافقة على تعدٌل بعض تفوٌض السٌد رئٌس مجلس االدارة فى دعوة الجمعٌة العامة غٌر العادٌة للشركة القابض

 .مواد نظام االثابة والتحفٌـز الحالى
وافقت الجمعٌة العامة غٌر العادٌة للشركة القابضة على تعدٌل بعض مواد نظام اإلثابة  1558دٌسمبر  6وبتارٌخ  -

 -:والتحفٌز وعقد تخصٌص األسهم المعتمدٌن من الهٌئة العامة للرقابة المالٌة وذلك طبقا لما ٌلً 
 بدال من  1594فترة ممارسة الحق الواردة فى نظام االثابة والتحفٌز وعقد تخصٌص االسهم لتنتهـى فى مارس  مد

 .1599مارس
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  تعدٌل نظام االثابة والتحفٌز وعقد تخصٌص االسهم لتتٌح للمستفٌد من النظام أمكانٌة نقل ملكٌة االسهم المخصصة

رط سداد سعر السهم الخاص بالنظام وٌكون فى هذه الحالة للمستفٌد لصالحه لتكون بؤسمه بعد انتهاء فترة الحظـر بش

 .كافة الحقوق المقررة على أسهم الشركة 
  فى  -أذا لزم االمـر –من نظام االثابة والتحفٌز الخاصة بادارة النظام لتعطى الحق لمجلس االدارة ( 99)تعدٌل المادة

 . ٌكون من أعضاء مجلس االدارة الغٌر تنفٌذٌٌناستبدال أحد أعضاء لجنة االشراف بعضو أخر على أن 
تم أخطار الشركة بموافقة الهٌئة العامة للرقابة المالٌة على اعتمـاد تعدٌل نظام االثابة  5434 اترٖل 56ّتخبرٖخ  -

 .والتحفٌـز
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 -:وفٌما ٌلى بٌان بالمستفٌدٌن ومدى وشروط منح األسهم الممنوحة وفقا لهذا النظام 

 الطرف المخصص

 تارٌخ المنح له األسهم

عدد 

األسهم 

 باأللف

القٌمة العادلة 

للسهم فً تارٌخ 

 الشروط سعر الممارسة المنح

  جنٌه مصري جنٌه مصري   

      

سنوات بالشركة وفترة ممارسة الحق  4مدة عمل 64 955 645 17/2/1556 عضو مجلس اإلدارة المنتدب

تم  1599مارس  29حتى  1556مارس  29من

ال ٌستحق المستفٌد من   1594مدهـا الى مارس 

الحق إذا كان أداء سهم الشركة ٌقل عن مإشر 

بورصة القاهرة واإلسكندرٌة بؤكثر من  25

لمدة سنتٌن متتابعتٌن خالل مدة % 15

 .االستحقاق

      

 29وفقا لمعٌار األداء وفترة ممارسة الحق من 64 955 64 12/8/1556  عضو مجلس اإلدارة 

تم مدهـا  1599مارس  29حتى  1556مارس 

 .       1594الى مارس 

      

 29وفقا لمعٌار األداء وفترة ممارسة الحق من   64 955 964 12/8/1556  بعض المدٌرٌن 

تم مدهـا  1599مارس  29حتى  1556مارس 

 . 1594الى مارس 

 29وفقا لمعٌار األداء وفترة ممارسة الحق من 64 62.23 14 6/95/1557 عضو مجلس اإلدارة 

تم مدهـا  1599مارس  29حتى  1556مارس 

 . 1594إلى مارس 

 29وفقا لمعٌار األداء وفترة ممارسة الحق من 64 62.23 365 6/95/1557 بعض المدٌرٌن 

تم مدهـا  1599مارس  29حتى  1556مارس 

  .1594مارس إلى 

 االحداث التالٌة -54
من الجمعية العامة  2010ديسمبر  31للشركة عن السنة المالية المنتهية في المجمعة اعتماد القوائم المالية  تم

لمساهمى الشركة توزيعات أرباح  اقـــرت والتى 2011إبريل  12العادية لمساهمى الشركة المنعقدة بتاريخ 
 -:والعاملين على النحو التالى القابضة
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  جنيه مصرى
  

 توزيعات نقدية للمساهمين  145 082 156
 توزيعات نقدية للعاملين 20 000 000
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