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 الصفحة المحتويات                                                           
 

  -  الفحص المحدودتقرير 
 

 1 المجمعة الميزانية

 
 2 المجمعة قائمة الدخل

 
 3 المجمعة  الملكيةحقوق  فيقائمة التغير 

 
 4 المجمعة قائمة التدفقات النقدية

 
 56 - 5  لمجمعةا اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 
 



2011/6/302010/12/31 إيضاح
مصرى جنيومصرى جنيورقماألجل طويمة األصول

860 395 88    796 975 254    (6)أصول ثابتة
434 030 43    341 828 11    (7)مشروعات تحت التنفيذ

000 250     672 191     (8)إستثمارات فى شركات شقيقة
000 350 4    000 350 4     (9)إستثمارات فى أوراق مالية متاحة لمبيع

-000 250     (10)المسدد تحت حساب إستثمارات فى شركات تابعة وتحت التأسيس 
673 019 420    984 411 421    (11)إستثمارات عقارية 

343 191 14    262 442 14    دفعات مقدمـة القتناء إستثمـارات عقارية
872 276 260 1   748 508 033 1   (12)عمالء ومدينون وأوراق قبض 

974 444 1    789 373     (13)أصول ضريبية مؤجمة
156 959 831 1   592 332 741 1   إجمالى األصول طويمة األجـل

المتداولة األصول
225 997 3    755 277 47    (14)وحدات تامة جاهزة لمبيع

129 800 2    217 639 2    مخزون واعتمادات مستندية
375 287 675 2   896 772 816 2   (15)أعمال تحت التنفيذ 

177 185 12    372 763 11    مقاوالت- مبالغ مستحقة من العمالء 
246 603 858    325 385 669    (16)عمالء وأوراق قبض 

928 979 499    881 120 500    (17)مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
476 958 70    780 442 75    (18)قروض لمشروعات مشتركـــة

915 988 86    880 110 2    (19)استثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة
992 127 5    711 626 34    استثمارات فى أذون خــزانة

210 254 853    455 850 573    (20)بالبنوك والصندوق نقدية
673 182 069 5 272 990 733 4 إجمالى األصول المتداولة

المتداولة اإللتزامات
866 876 134    854 355 128    (21)مخصصات

-470 684     سحب عمى المكشــوف- بنوك 
632 903 86    -(22)تسهيالت إئتمانية- بنوك 

463 111 3    388 108 4    (34)الجزء المتداول- قروض طويمة االجـل
736 379 1    -(23)(مرابحــة)تمويـــل إســالمــى 

954 293 653 3   768 191 417 3   (24)دفعات حجز- عمالء 
528 683 1    -مقاوالت- مبالغ مستحقة لمعمالء 

884 325 116    114 910 97    (25)مقاولون وموردون وأوراق دفع
870 053 310    678 522 314    (26)دائنون وأرصدة دائنة أخرى

933 628 307 4   272 773 962 3   إجمالى االلتزامات المتداولة
740 553 761    000 217 771    رأس المال العامل

896 512 593 2   592 549 512 2   إجمالى االستثمار 
:-ويتم تمويمه عمى النحو التالي

الممكية حقوق
000 000 800 2   000 000 800 2   (28)رأس المال المرخص به

390 705 362    392 705 362    (28)رأس المال المصدر والمدفوع  بالكامل
695 352 181    693 352 181    (29)إحتياطي قانوني 
569 921 316 1   569 921 316 1   (30)عالوة إصدار أسهم- احتياطى خاص 

935 624 377    735 104 347    أرباح مرحمة 
(242 007 80)(242 007 80  )(32)أسهم خزينة

000 750 18    000 200 25    (33)المجنب لحساب نظام االثابة والتحفيز
956 561 134    (452 190 120  )العام/ الفــتــرة  (خسارة)صافى ربح 

(446 483   )(503 80   )(31)فروق ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية
857 425 311 2   192 006 033 2   إجمالى حقوق الممكية الخاصة بالشركة

697 048 96    463 228 96    (27)حقوق األقمية
554 474 407 2   655 234 129 2   إجمالى حقوق الممكية 

إلتزامات طويمة األجل
752 007 42    466 090 271    (34)قروض طويمة االجـل

000 500 22    000 000 15    (35)المستحق لمهيئة العامة لمشروعات التعميــر والتنمية الزراعية
590 530 121    471 224 97    (36)أوراق دفع 

342 038 186    937 314 383    إجمالي اإللتزامات طويمة األجل 
896 512 593 2   592 549 512 2   إجمالى حقوق الملكية واإللتزامات طويلة األجل

. معيا وتقرأ المالية المجمعة ليذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا  (56)الى  (5)المرفقة فى الصفحات من  اإليضاحات*

                                                   المدير المالي واإلداري
                                

ماىر مقصود                                               ىاني ىنري

 "مرفق"تقرير الفحــص المحدود *
KPMGحـازم حسـن 

عضو مجمس اإلدارة     

أحمد بدراوي     

"سوديك"شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار 
(شركة مساىمة مصرية)

الميزانية المجمعة
2011 يونيو 30فى 

والعضو المنتدب
نائب رئيس مجمس اإلدارة 
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2010/1/1من 2010/4/1من 2011/1/1من 2011/4/1من إيضاح 

2010/6/30حتى 2010/6/30حتى 2011/6/30حتى 2011/6/30حتى رقم 
جنيو مصرىجنيو مصرىجنيو مصرىجنيو مصرى

650 623 65083 623 55483 757 320102 667 65(37)مبيعات العقارات واالراضـى
901 527 21433 208 01320 223 4713 074 2ايرادات عقود المقاوالت المنفذة

480 944 556 716 --ايرادات خدمات استشارات ترويج وتسويق عقارات
616 516 7954 701 3732 790 1915 132 3ايرادات خدمات مدينة بفرلى هيمز

333 285 333 285 319 653 036 431 ايرادات خدمات مشروع ألجريـا
979 128 979 128 047 660 2861 197 1ايرادات ممعب الجولف
959 026 527123 664 306107 084 304114 502 72اجمالى إيرادات النشاط

(985 988 3)(985 988 3)(282 184 174)(358 248 140  )(38)تكمفة مبيعات العقارات واالراضـى
(336 309 26)(437 031 15)(225 712 4)(344 250 2  )تكاليف عقود المقاوالت المنفذة

(816 899 )(910 731 )--تكاليف خدمات استشارات ترويج وتسويق عقارات
(617 867 9)(085 469 5)(191 502 12)(090 105 6  )تكاليف خدمات مدينة بفرلـى هيمز

(257 285 )(257 285 )(982 877 2)(287 885 1  )تكـاليف خدمات مشروع ألجريـا
(041 293 )(041 293 )(193 456 5)(685 508 4  )تكـاليف ممعب الجولف
(052 644 41)(715 799 25)(873 732 199)(764 997 154)إجمالي تكاليف النشاط

907 382 81281 864 81(567 648 85)(460 495 82)(الخسارة)مجمل الربـح 
428 368 19310 765 7823 549 03833 767 21(39)ايرادات تشغيل أخري

272 027 32    ---أرباح بيع استثمارات في شركات تابعة
(609 968 19)(832 589 11)(397 272 27)(180 434 15)(40)مصروفات بيعية وتسويقية
(623 942 45)(560 968 25)(691 136 59)(578 284 30)(41)مصروفات إدارية وعمومية

(556 354 3)(733 442 )(140 360 2)(726 108 2)(42)مصروفات تشغيل اخري
819 512 88054 628 47(013 868 140)(906 555 108)الناتجة من التشغيل (الخسائر)االربـاح 

185 559 58539 855 15820 481 04740 237 12(43)إيرادات تمويمية
(753 303 13)(616 562 6)(796 366 17)(508 047 7)(44)مصروفات تمويمية

432 255 96926 292 36214 114 53923 189 5صافي اإليرادات التمويمية
-     -     (328 58 )(328 58 )(8)نصيب الشركة فى خسائر الشركات الشقيقة

251 768 84980 921 61(979 811 117)(695 424 103)الفتـرة قبل ضريبة الدخل (خسارة)صافي ربـح 
(470 094 30)(176 334 )(707 198 2)(649 513 )(45)مصروف ضريبة الدخل 

781 673 67350 587 61(686 010 120)(344 938 103)الفترة (خسارة)صافى ربـح 
:-الفتـرة لالتى (خسارة)صافى ربـح 

679 099 17650 413 61(452 190 120)(264 491 104)نصيب الشركة القابضة
102 574 497 174 766 179 920 552 نصيب االقمية فى أرباح وخسائر الشركات التابعة

781 673 67350 587 61  (686 010 120)(344 938 103)الفترة (خسارة)صافى ربـح 
0.730.60  1.32-1.15-(46) (لمسيم/ جنيو مصري ) (الخسائـر)نصيب السيم في االربـاح 

  

. معيا وتقرأ المالية المجمعة ليذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا  (56)الى  (5)المرفقة فى الصفحات من  اإليضاحات*

2011/06/302010/06/30

قائمة الدخل المجمعة
2011 يونيو 30عن الفترة المالية المنتيية فى 

"سوديك"شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار 
(شركة مساىمة مصرية)
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تسويات ترجمة
إجمالي حقوق  إجمالي حقوق ممكية  (خسارة) صافي ربح  القوائم المالية  المجنب لحساب أسيم  -احتياطي خاص  احتياطى المسدد تحت حساب زيادة رأس المال رأس المال 

الممكية حقوق االقمية الشركة  العام / الفترة  المتراكمـة  أرباح مرحمة نظام االثابة خزينة عالوة أصدار اسيم قانونى المصدر والمدفوع المصدر وعالوة االصدار إيضاح
جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى رقم

   1 758 433 873 25 759 079            1 732 674 794 (114 382 871)      491 764 307       - 2010الرصيد في اول يناير         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 أصدار االسهم                        - 054 929 466                       -                          -                       -                      -

-                             -                        -                             114 382 871       (114 382 871)       - -                      -                       -                          -                       - المحول لالرباح المرحلة                        -
-                             -                        -                             -                       -                        - -                      -                       -                          -                        ( 78 571 430) زيادة رأس المال المصدر          430 571 78
-                             -                        -                             -                       -                        - -                      -                       -                          39 446 365          ( 39 446 365) المحول لألحتياطي القانوني                        -

(27 500 000)              -                        (27 500 000)             -                       -                        - -                      -                       404 482 215          -                        ( 431 982 215) عالوة االصدار- المحول لألحتياطي الخاص                         -
2 500 000                 -                        2 500 000                -                       -                        - 2 500 000         -                       -                          -                       - المجنب لحساب نظام اإلثابة خالل الفتـــرة                        -

44 801 788               44 801 788          -                             -                       -                        - -                      -                       -                          -                       - حقوق االقلية                        -
 10 595                    -                         10 595                    -                       -                         10 595          -                      -                       -                          -                       - -                        (31)

فروق ترجمة القوائم المالية المتراكمـة

-                             ( 243 499)              243 499                  -                        243 499             -                   -                      -                       -                          -                       - أربـاح شراء حقوق االقلية                        -
50 673 781                574 102              50 099 679              50 099 679         -                        -                   -                      -                       -                          -                       - صافي ربــح الفترة                        -

   2 295 849 091     70 891 470    2 224 957 621 50 099 679        377 624 935        10 595          16 250 000       (80 007 242)       1316 921 569       181 352 695       - 2010 يونيو 30الرصيد 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       - 2011الرصيد في أول  يناير        390 705 362
- - - - - - - - - (  2)                    -   2                      (28) زيادة رأس المال 
- - - 30 520 200  ( 30 520 200) - - - - - - المحول لالرباح المرحلة                         -

    1 250 000 -     1 250 000 - - - 1 250 000         - - - - -                        (33) المجنب لحساب نظام اإلثابة خالل الفتـــرة
(  159 882 156) - (  159 882 156)  ( 159 882 156) - - - - - - - توزيعات للعاملين والمساهمين                        -

- - -  ( 5 200 000) - - 5 200 000         - - - - -                        (33) توزيعات ارباح أسهم نظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين
     402 943 -      402 943 - -  402 943        - - - - - -                        (31)

فروق ترجمة القوائم المالية المتراكمـة

(  120 010 686)  179 766 (  120 190 452)  ( 120 190 452) - - - - - - - صافي خســارة الفتـــرة                        -

   2 129 234 655 96 228 463         2033 006 192          (120 190 452)      347 104 735       ( 80 503)         25 200 000       (80 007 242)       1316 921 569       181 352 693       - 2011 يونيو 30الرصيد في        392 705 362

*

"سوديك"شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار 
( مصرية مساىمة شركة )

قائمة التغير فى حقوق الممكية المجمعة
2011 يونيو 30عن الفترة المالية المنتيية فى 

. معيا وتقرأ المالية المجمعة ليذه القوائم تعتبر جزءاً متممًا  (56)الى  (5)المرفقة فى الصفحات من  اإليضاحات
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إيضاح 
مصرى جنيومصرى جنيورقم 

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
        251 768 80    (979 811 117)الفترة قبل الضريبة الدخمية  (خسارة)صافى ربـح 

:-تسويات 
          852 900 3        018 876 8إهالك أصول ثابتة ووحدات مؤجرة 

             435 19                     -أستهالك أصول اخرى
          (274 350 )                    -إيرادات استثمـارات

            (835 74 )           (527 86 )أربـاح راسمالية
           553 288                     -خسائر راسمالية

                     -            328 58 نصيب الشركة فى خسائر الشركات الشقيقة
       (272 027 32)                    -ارباح بيع إستثمارات فى شركات تابعة

                     -         (591 244 )ارباح بيع استثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة
         (300 808 2)       (582 532 1)ناتج تقييم استثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة

                     -       (305 484 4)فروق تقييم عممة
          625 618 9       310 065 15(21)مخصصات مكونة

                     -      (788 539 13)(21)مخصصات انتفى الغرض منها
          000 500 2        000 250 1(53)،  (33)المدفوعات المبنية عمى أسهم المسددة فى شكل أسهم 

       035 835 61   (116 450 112)التشغيل قبل التغيرات فى بنود رأس المال العامل (خسارة)ربح 

التغير في بنود رأس المال العامل
         (224 363 2)         (668 104 )التغير فى المخزون واإلعتمادات المستندية

     (864 898 436)    (022 668 282)التغير فى أعمال تحت التنفيذ
                     -       (805 495 1)التغير فى استثمارات عقارية

                     -         (919 250 )التغير فى دفعات  مقدمة القتناء استثمارات عقارية
         (555 063 2)          806 421 مقاوالت- التغير فى مبالغ مستحقة من العمالء 

           059 197                     -التغير فى اعمال المقاوالت تحت التنفيذ
       (176 559 97)     095 971 372التغير فى عمالء وأوراق قبض

       (983 349 49)         (953 140 )التغير فى مدينون وأرصدة مدينة أخرى
          (330 445 )       (534 046 8)(21)المستخدم من المخصصات

      729 607 750    (186 102 236)دفعات حجز- التغير فى عمالء 
            (883 85 )       (528 683 1)مقاوالت- مبالغ مستحقة لمعمالء 

       (927 274 78)      (889 721 42)التغير فى مقاولون وموردون واوراق دفع
        542 579 24       (714 158 4)التغير فى دائنون وأرصدة دائنة أخري

        000 550 25                    -نقدية لدى شركات تحت التأسيس اول الفترة
        775 193 86          877 507 نقديــة مجنبة

                     -        000 775 2(استحقاق ثالث سنوات)التغير فى شهادات االدخــار
     198 922 281   (556 147 313)أنشطة التشغيل (المستخدم فى)صافى التدفق النقدي المتاح من 

اإلستثمار أنشطة من النقدية التدفقات
       (234 389 16)       (768 035 3)مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

         (000 000 1)         (000 250 )(10)مدفوعات تحت حساب إستثمارات فى شركات تابعة وتحت التأسيس
         (899 320 3)                    -مدفوعات القتناء أستثمارات فى شركات تابعة مباعة

     (281 229 156)                    -مدفوعات القتناء أستثمارات فى شركات شقيقة
           274 350                     -توزيعات أربـاح محصمة من استثمـارات متاحة لمبيع

        039 973 98       088 766 88متحصالت من بيع إستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة
       (211 787 22)       (880 110 2)مدفوعات لشراء إستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة

                     -      (719 498 29)استثمارات فى أذون خــزانة
          000 000 1                    -متحصالت من بيع استثمارات فى أوراق مالية متاحة لمبيع

           394 480           429 154 متحصالت من بيع أصول ثابتة
      (918 922 98)      150 025 54أنشطة االستثمار (المستخدم في)صافى التدفق النقدي المتاح من 

التمويل أنشطة من النقدية التدفقات
         (031 670 8)          470 684 تسهيالت ائتمانية- بنوك
                     -     007 176 143قروض طويمة االجل- بنوك

                     -       (736 379 1)مدفوعات لسداد مرابحات اسالمية
      054 929 466                    -(28)المحصل لزيادة رأس المال وعالوة إصدار زيادة راس المال

       (000 500 27)                    -مصروفات اصدار اسهم زيادة رأس المال
        287 001 45                    -حقوق االقمية 

            (000 27 )    (156 882 159)توزيعات مدفوعة 
     310 733 475     (415 401 17)أنشطة التمويل (المستخدم فى)صافي التدفق النقدي المتاح من 

             595 10           943 402 فروق ترجمة القوائم المالية المتراكمـة
      185 743 658    (878 120 276)صافي التغير في النقدية وما في حكميا خالل الفترة

      705 827 333382 471 846النقدية وما فى حكمها أول الفترة
    890 570 1041    455 350 570(20)النقدية وما فى حكميا آخر الفترة

. معيا وتقرأ المالية المجمعة ليذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا  (56)الى  (5)المرفقة فى الصفحات من  اإليضاحات*

الستة أشير المنتيية
2010/6/30في 

الستة أشير المنتيية
2011/6/30في 

"سوديك"شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار 
(شركة مساىمة مصرية)

المجمعة النقدية التدفقات قائمة
2011 يونيو 30عن الفترة المالية المنتيية فى  
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 ششوخ اٌغبدط ِٓ أوزىثش ٌٍزُّٕخ واالعزثّبس "عىدَه"

 (ششوخ ِغبهّخ ِظشَخ)

 اإلَؼبدبد اٌّزّّخ ٌٍمىائُ اٌّبٌُخ اٌّجّؼخ

 1120 َىُٔى 03 فٍإٌّزهُخ اٌّبٌُخ  حاٌفزشػٓ 

 

 ٔجزح ػبِخ ػٓ اٌششوخ وأشطزهب -1

ٚفمبً ألؽىبَ  –ّووخ َِبّ٘خ ِٖو٠خ   - )اٌْـووـخ( "ٍٛك٠ه"رؤٍَذ ّووخ اٌَبكً ِٓ أوزٛثو ٌٍز١ّٕخ ٚاالٍزضّبه    - 

ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ن٠خ  1992ٌَٕخ  95ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ن٠خ ِغ ِواػبح أؽىبَ اٌمبْٔٛ هلُ  1981ٌَٕخ  159اٌمبْٔٛ هلُ 

. رُ ل١ل اٌْووخ ثبٌَغً 1996ِب٠ٛ  12فٝ  1996ٌَٕخ  322ثّٛعت لواه ٚى٠و االلزٖبك ٚاٌزؼبْٚ اٌلٌٟٚ هلُ 

 .1996ِب٠ٛ  25ثزبه٠ـ  625ثبٌغ١يح ثولُ اٌزغبهٜ 

 -٠زّضً غوٗ اٌْووخ فٝ األرٝ:

 .اٌؼًّ فٝ ِغبي ّواء األهاٙٝ ثغوٗ ِل٘ب ثبٌّوافك ٚرغ١ٙي٘ب ٌٍجٕبء ٚرم١َُ رٍه األهاٙٝ ٚث١ؼٙب أٚ رؤع١و٘ب 

 .اٌؼًّ فٝ ِغبي اٌّمبٚالد ٚاإلْٔبءاد اٌّزىبٍِخ ٚاألػّبي اٌّىٍّخ ٌٙب 

  .رقط١ٜ ٚرم١َُ األهاٟٙ ٚاػلاك٘ب ٌٍجٕبء ٚفمبً ألٍب١ٌت اٌجٕبء اٌؾل٠ضخ 

 .ثٕبء اٌؼمبهاد ثؤٔٛاػٙب اٌّقزٍفخ ٚث١ؼٙب ٚرؤع١و٘ب 

 .رؼ١ّو ٚاٍزٖالػ األهاٙٝ فٝ اٌّغزّؼبد اٌغل٠لح 

 بؽ١خ ٚاكاهرٙب أٚ اٌؼًّ فٝ ِغبي اٌز١ّٕخ ا١ٌَبؽ١خ ٚفٝ وبفخ ِغبالد إٌّْآد ا١ٌَبؽ١خ ِٓ ثٕبء فٕبكق ِٚٛر١الد ٚلوٜ ١ٍ

 رؤع١و٘ب أٚ ث١ؼٙب ٚاٍزغالٌٙب ٛجمبً ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ اٌَبه٠خ.

 .أْبء ٚاكاهح ٚث١غ ٚرؤع١و اٌّْوٚػبد اٌَى١ٕخ ٚاٌقل١ِخ ٚاٌزغبه٠خ ٚاٌٖٕبػ١خ ٚا١ٌَبؽ١خ 

 .االٍز١واك ٚاٌم١بَ ثؤػّبي اٌٛوالء اٌزغبه١٠ٓ ٌىً ِب ٘ٛ َِّٛػ ثٗ فٝ ؽلٚك غوٗ اٌْووخ 

 ّٛ1995ٌَٕخ  ٠95ٍٟ ثّواػبح أؽىبَ لبْٔٛ اٌزؤع١و اٌز٠ٍّٟٛ هلُ اٌزؤع١و اٌز. 

  اٌؼًّ فٟ وبفخ ِغبالد ٔظُ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚأعٙيح اٌىّج١ٛرو ٚثواِظ اٌؾٛاٍت ا١ٌ٢خ )اٌجوِغ١بد ٚفلِبد

 اٌىّج١ٛرو(.

 ٌفٚبئٟ كْٚ اٌؼًّ فٟ ِغبي اٌؼًّ فٟ وبفخ ِغبالد فلِبد ٔظُ االرٖبالد ٚاالٔزؤذ ٚونٌه اٌّؾطبد اٌفٚبئ١خ ٚاٌجش ا

 األلّبه اٌٖٕبػ١خ. 

  .االٍزضّبه فٟ األْٔطخ اٌّقزٍفخ ٚاٌّزؼٍمخ ثمطبع اٌجزوٚي ٚاٌغبى ٚاٌجزوٚو١ّب٠ٚبد 

  .اٌؼًّ فٟ ِغبي ر١َٕك ٚىهاػخ اٌؾلائك ٚاٌطوق ٚا١ٌّبك٠ٓ ٚونٌه رمل٠ُ فلِبد األِٓ ٚاٌؾواٍخ ٚا١ٌٖبٔخ ٚإٌظبفخ 

  اٌؼًّ فٟ ِغبي رٍّه ٚاكاهح إٌّْآد اٌو٠ب١ٙخ ٚاٌزوف١ٙ١خ ٚاٌطج١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚونٌه رٍّه ٚاكاهح اٌّطبػُ ٚرْغ١ٍٙب

 )١ٌٌ ثغوٗ اإلرغبه(. 

  ٠ٚغٛى ٌٍْووخ أْ رىْٛ ٌٙب ٍِٖؾخ أٚ رْزون ثؤٞ ٚعٗ ِٓ اٌٛعٖٛ ِغ اٌْووبد ٚغ١و٘ب اٌزٝ رياٚي أػّبالً ّج١ٙخ

ا١ٌٙئبد اٌَبٌفخ  فٟ ب ػٍٟ رؾم١ك غوٙٙب فٟ ِٖو أٚ فٟ اٌقبهط، وّب ٠غٛى ٌٙب أْ رٕلِظثؤػّبٌٙب أٚ اٌزٝ لل رؼبٚٔٙ

 أٚ رْزو٠ٙب أٚ رٍؾمٙب ثٙب ٚمٌه ٛجمبً ألؽىبَ اٌمبْٔٛ ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ن٠خ.
 

 ػبَ رجلأ ِٓ ربه٠ـ اٌزَغ١ً فٟ اٌَغً اٌزغبهٞ. 50ِلح اٌْووخ   -

 األٚهاق اٌّب١ٌخ ثبٌمب٘وح ٚاإلٍىٕله٠خ.اٌمبثٚخ ِم١لح ثبٌغلٚي اٌوٍّٟ ثجٛهٕزٟ  اٌْووخ -
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اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌْووخ اٌَبكً ِٓ  2011 ١ٔٛ٠ٛ 30 اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٝ حػٓ اٌفزورزّٚٓ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ  -

"ثبٌّغّٛػخ"( وّب  )ٚاٌزٝ ٠ْبه ا١ٌُٙٙب اٌزبثؼخ براوزٛثو ٌٍز١ّٕخ ٚاإلٍزضّبه "ٍٛك٠ه" )اٌْووخ اٌمبثٚخ( ّٚوو

 رزّٚٓ ١ٖٔت اٌّغّٛػخ فٝ أهثبػ ٚفَبئو اٌْووبد اٌْم١مخ.

ٚا١ٌَل األٍزبم/  38له٠خ اٌٖؾـواٜٚ اٌى١ٍٛ ـ٠مغ ِمـو اٌْـووخ اٌمبثٚخ فٝ ِل٠ٕخ ا١ٌْــ ىا٠ل ٛو٠ك اٌمب٘وح / اإلٍىٕ -

 . ٍْووخ اٌمبثٚخٚاٌؼٚٛ إٌّزلة ٌكاهح االهئ١ٌ ِغٌٍ ِب٘و هف١ك ِمٖٛك ٘ٛ ٔبئت 

 أعظ إػذاد اٌمىائُ اٌّبٌُخ اٌّجّؼخ -2

 اإلٌزضاَ ثبٌّؼبَُش اٌّذبعجُخ واٌمىأُٓ  -أ

 رُ اػلاك اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ ٚفمب ٌّؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌّٖو٠خ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚ اٌٍٛائؼ اٌَبه٠خ.

  أعظ اٌمُبط  -ة

 -ِب ٠ٍٟ :أػلد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ ٛجمبً ألٍبً اٌزىٍفخ اٌزبه٠ق١خ، ف١ّب ػلا  

 .ثبٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ل١بٍٙباألٍزضّبهاد فٝ أٚهاق ِب١ٌخ ثغوٗ اٌّزبعوح ٠زُ   *

 ثبٌم١ّخ اٌؼبكٌخ. ل١بٍٙباالٍزضّبهاد اٌّزبؽخ ٌٍج١غ اٌزٟ ٌٙب ل١ّخ ٍٛل١خ ٠زُ  *

 ثبٌم١ّخ اٌؼبكٌخ. ل١بٍٙبٍُٙ اٌَّلكح ٔملأ ٠زُ األاٌزياِبد ِؼبِالد اٌّلفٛػبد اٌّج١ٕخ ػٍٟ  *

  اٌزؼبًِ وػٍّخ اٌؼشعػٍّخ   -ج

 رُ ػوٗ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ ثبٌغ١ٕخ اٌّٖوٞ ٚاٌنٞ ٠ّضً ػٍّخ اٌزؼبًِ ٌٍّغّٛػخ. 

  إعزخذاَ اٌزمذَشاد واٌذىُ اٌشخظٍ - د

٠زطٍت اػلاك اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ ٚفمبً ٌّؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌّٖو٠خ ِٓ اإلكاهح اٍزقلاَ اٌؾىُ اٌْقٖٟ ٚاٌزمل٠واد  -

ٚاإلفزواٙبد اٌزٝ رئصو ػٍٝ رطج١ك ا١ٌَبٍبد ٚاٌم١ُ اٌّؼوٚٙخ ٌألٕٛي ٚاإلٌزياِبد ٚاإل٠واكاد ٚاٌّٖوٚفبد. 

رؼل اٌزمل٠واد ٚاإلفزواٙبد اٌّزؼٍمخ ثٙب فٝ ٙٛء اٌقجوح اٌَبثمخ ٚػٛاًِ أفوٜ ِزٕٛػخ ِؼمٌٛخ فٝ ظوٚف رطج١مٙب. 

ُ اٌْقٖٟ اٌقبٓ ثبٌم١ُ اٌلفزو٠خ ٌألٕٛي ٚاإلٌزياِبد رّضً ٔزبئظ اٌزمل٠واد ٚاإلفزواٙبد األٍبً فٝ رى٠ٛٓ اٌؾى

 ِٓ ِٖبكه أفوٜ. ٘نا ٚلل رقزٍف إٌزبئظ اٌفؼ١ٍخ ػٓ رٍه اٌزمل٠واد. ثطو٠مخ أوضو ٚٙٛؽبً 

 ٠زُ اػبكح ِواعؼخ اٌزمل٠واد ٚاإلفزواٙبد اٌّزؼٍمخ ثٙب ثٖفخ كٚه٠خ. -

اٌزٝ ٠زُ رغ١١و اٌزمل٠و ف١ٙب اما وبْ اٌزغ١١و ٠ئصو ػٍٝ ٘نٖ ٠زُ اإلػزواف ثبٌزغ١١و فٝ اٌزمل٠واد اٌّؾبٍج١خ فٝ اٌفزوح  -

 اٌفزواد اٌَّزمج١ٍخ اما وبْ اٌزغ١١و ٠ئصو ػٍٝ و١ٍّٙب. اٌفزوح فمٜ، أٚ فٝ فزوح اٌزغ١١و أٚ
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 أهُ اٌغُبعبد اٌّذبعجُخ اٌّطجمخ -3

 -اٌّب١ٌخ : اٌّب١ٌخ اٌّؼوٚٙخ فٝ ٘نٖ اٌمٛائُا١ٌَبٍبد اٌّؾبٍج١خ اٌّٛٙؾخ أكٔبٖ رُ رطج١مٙب ثضجبد فالي اٌفزواد             
 

 أعظ رجُّغ اٌمىائُ اٌّبٌُخ اٌّجّؼخ  3-1

   اٌششوبد اٌزبثؼخ 1 -3-1
ا١ٌَطوح ػٕلِب ٠ىْٛ ٌلٜ اٌْووخ اٌمبثٚخ اٌملهح ػٍٝ اٌزؾىُ  كٚرزؾم ٘ٝ رٍه اٌْووبد اٌزٝ ر١َطو ػ١ٍٙب اٌْووخ اٌمبثٚخ 

ِٕبفغ ِٓ األْٔطخ اٌقبٕخ ثْىً ِجبّو أٚ غ١و ِجبّو فٝ ا١ٌَبٍبد اٌّب١ٌخ ٚاٌزْغ١ٍ١خ ٌٍْووبد اٌزبثؼخ ثغوٗ اٌؾٖٛي ػٍٝ 

ا١ٌَطوح ٚؽزٝ ربه٠ـ رٛلف رٍه ٚرْزًّ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ ػٍٝ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍْووبد اٌزبثؼخ ثلا٠خ ِٓ ربه٠ـ ثّٙب. 

 -ا١ٌَطوح ٚرزّضً اٌْووبد اٌزبثؼخ فٝ األرٝ:

 ٔغجخ اٌّغبهّخ فً               ثٍذ 

 2011 َىُٔى 03 اٌزؤعُظ أعُ اٌششوخ اٌزبثؼخ

% 

 2010دَغّجش  31

% 

 100 100 ِٖـو ّووخ ٍٛك٠ه ٌٍقلِبد اٌؼمبه٠خ ُ.َ.َ 

 99.99 99.99 ِٖـو ٚاٌّْوٚػبد اٌؼمبه٠خ )ٍٛه٠ً( ُ.َ.َّووخ اٌَبكً ِٓ أوزٛثو ٌٍز١ّٕخ 

  58.59  58.59 ِٖـو *ّووخ ثفوٌٝ ١ٍ٘ي الكاهح اٌّلْ ٚإٌّزغؼبد ُ.َ.َ 

  50  50 ِٖـو ّووخ ٍٛك٠ه عبهكْ ١ٍزٝ ٌٍز١ّٕخ ٚاالٍزضّبه ُ.َ.َ **

 70 70 ِٖـو ّووخ ِٛف اْ ٌٍّمبٚالد اٌّزطٛهح ُ.َ.َ 

 51 51 ِٖـو ّووخ عو٠ٓ ٍى١ت ٌٍيهاػخ ٚاالٍزٖالػ ُ.َ.َ 

 99.99 99.99 ِٖـو ّووخ ا١ٌَو ٌٍّْوٚػبد ٚاٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ ُ.َ.َ 

 99.99 99.99 ِٖـو ّووخ ٍٛك٠ه ٌٍز١ّٕخ ٚاالٍزضّبه اٌؼمبهٜ ُ.َ.َ 

 80 80 ِٖـو ّووخ ٍٛك٠ه ١ٍبن ٌالٍضّبه اٌؼمبهٞ ُ.َ.َ

 100 100 ِٖـو ٚاٌز١ّٕخ ا١ٌَبؽ١خ ُ.َ.َّووخ ٍٛك٠ه ٌٍغٌٛف 

 100 100 ِٖـو م.َ.َُ.ّووخ ث١ٌٛغٓ ٌٍز١ّٕخ اٌؼمبه٠خ 

 100 100 ِٖـو م.َ.َُ.ّووخ ٠َٚذ ربْٚ اٌؼمبه٠خ 

 100 100 ِٖـو م.َ.َُ.ّووخ ٠َٚذ ربْٚ ٌٍز١ّٕخ اٌؼمبه٠خ 

 99.99 99.99 ِٖـو ُ.َ.َّووخ فٛهر١ٓ ٌالٍزضّـبه اٌؼمـبهٜ 

 99.99 99.99 ِٖـو ُ.َ.َّووخ ال١ِـيْٚ ٌالٍزضّـبه اٌؼمـبهٜ 

 99.99 99.99 ِٖـو ُ.َ.َّووخ ١ٍوِٛٔـٝ ٌالٍزضّـبه اٌؼمـبهٜ 

 50.00004 50.00004 ِٖـو ُ.َ.َّووخ رغـبهح ٌٍّواوـي اٌزغبه٠خ 

 99.97 99.97 ِٖـو ُ.َ.َّووخ اكاهح ٌقلِـبد اٌّلْ ٚإٌّزغؼبد 

 99.99 99.99 ِٖـو ُ.َ.َّووخ ٍٛك٠ه اٌغو٠ـــب ٌالٍزضّبه اٌؼمبهٜ 

 100 100 ٍٛه٠ـب ّووخ ماد َِئ١ٌٛخ ِؾلٚكح ***ّووخ ٍٛك٠ـه ٍٛه٠ـــب 

٪ رّضً أٍُٙ 16.21رزّٚٓ ٪ 74.8 رجٍغ َٔجخ اٌَّبّ٘خ اٌمب١ٔٛٔخ فٟ ّووخ ثفوٌٝ ١ٍ٘ي الكاهح اٌّلْ ٚإٌّزغؼبد *

 . ؽب١ٌبً ٍٚٛف ٠زُ ٔمً ٍِى١زٙب اٌٝ اٌَّبّْ٘ٛ اٌفؼ١ٍْٛ )ِالن اٌٛؽلاد(ٍُ اٌْووخ ؤث أزمب١ٌخ
    

ثبإلّزوان ِغ ثؼ٘ أػٚبء ِغٌٍ  ّووخ ٍٛك٠ه عبهكْ ١ٍزٝ ٌٍز١ّٕخ ٚاالٍزضّبه رَبُ٘ اٌْووخ فٝ هأً ِبي **

 اإلكاهح ٚاٌْووبد اٌٍّّٛوخ ٌُٙ.

ثٙلف الزٕبء ؽٖـخ  –ّووخ ماد َِئ١ٌٛخ ِؾلٚكح  –رُ رؤ١ٌٍ ّووخ ٍٛك٠ه ٍٛه٠ـب  ١ٔٛ٠2010ٛ  15ثزبه٠ــ  ***

 -ّووخ ماد َِئ١ٌٛخ ِؾلٚكح – اٌّؾلٚكح ٌٍزط٠ٛو اٌؼمبهٜ ٍٛك٠ه – % فٝ هأً ِـبي ّووخ ثب١ٌّـوا50لله٘ـب 

 .ٍٛه٠ب كٌٚخ فٝ ٚرؼّـً َِغٍخ
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   اٌششوبد اٌشمُمخ    2 -3-1

١ٍطوح ػٍٝ ا١ٌَبٍبد اٌّب١ٌخ ٚاٌزْغ١ٍ١خ اٌقبٕخ ثٙب ٘ٝ رٍه اٌْووبد اٌزٝ ٠ىْٛ ٌٍَّزضّو ف١ٙب رؤص١و ٘بَ ١ٌٌٚ  

ٚرْزًّ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ ػٍٝ ١ٖٔت اٌْووخ اٌمبثٚخ فٝ األهثبػ أٚ اٌقَبئو اٌّؾممخ فٝ اٌْووبد اٌْم١مخ ٚفمب 

 بَ.ٌطو٠مخ ؽمٛق اٌٍّى١خ ٚمٌه ثلا٠خ ِٓ ٚعٛك اٌزؤص١و اٌٙبَ ٌٍْووخ اٌمبثٚخ ؽزٝ ربه٠ـ رٛلف ٘نا اٌزؤص١و اٌٙ
 

  إٌّشآد اٌخبػؼخ ٌغُطشح ِشزشوخ    3-1-3

اٌّْوٚػبد اٌّْزووخ ٘ٝ رٍه إٌّْآد اٌزٝ ٠ىْٛ ٌٍّغّٛػخ ١ٍطوح ِْزووخ ػٍٝ أْٔطزٙب ٚاٌزٝ رزُ ثّٛعت ارفبق            

رؼبللٜ، ٠زطٍت ِٛافمخ ثبالعّبع ػٍٝ اٌمواهاد اٌزْغ١ٍ١خ ٚاٌّب١ٌخ االٍزوار١غ١خ. ٠ٚزُ اٌّؾبٍجخ ػٓ اٌّْوٚػبد 

ئُ اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ ػٍٝ ١ٖٔت اٌّغّٛػخ فٝ ٕبفٝ إٔٛي اٌّْزووخ ثبٍزقلاَ ٛو٠مخ اٌزغ١ّغ إٌَجٝ ٚرْزًّ اٌمٛا

إٌّْآد اٌقبٙؼخ ١ٌَطوح ِْزووخ ٚمٌه ِٓ ثلا٠خ ٚعٛك ا١ٌَطوح اٌّْزووخ ٚؽزٝ ربه٠ـ رٛلف رّزغ اٌْووخ ثولبثخ 

 أٚ ١ٍطوح ِْزووخ ػٍٝ إٌّْآد ماد ا١ٌَطوح اٌّْزووخ.  
 

   اٌّؼبِالد اٌّغزجؼذح ػٕذ اٌزجُّغ  4 -3-1

اٍزجؼبك وبفخ األهٕلح اٌّزجبكٌخ ٚأ٠ٗ أهثبػ ٚفَبئو أٚ ا٠وكاد ِٖٚوٚفبد غ١و ِؾممخ ٔبرغخ ِٓ اٌّؼبِالد رُ  

اٌّزجبكٌخ ػٕل اػلاك اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ، وّب رُ اٍزجؼبك األهثبػ اٌغ١و ِؾممخ إٌبرغخ ِٓ اٌّؼبِالد ِغ اٌْووبد 

ٌْم١مخ ٚونا اٍزجؼبك اٌقَبئو اٌغ١و ِؾممخ ثٕفٌ اٌطو٠مخ اٌْم١مخ فٝ ؽلٚك  ١ٖٔت اٌّغّٛػخ فٝ رٍه اٌْووبد ا

 فٝ اٌم١ّخ. ٔقفبٗك اٌزٝ ال ٠ٛعل ثٙب ِئّو ٌألاٌقبٕخ ثبألهثبػ اٌغ١و ِؾممخ ٌٚىٓ فٝ اٌؾلٚ

 بٌؼّالد االجٕجُخاٌّؼبِـالد ثرشجّخ  3-2

 ا١ٌّيا١ٔتتخ٠تتزُ روعّتتخ اٌّؼتتبِالد ثتتبٌؼّالد األعٕج١تتخ ػٍتتٝ أٍتتبً أٍتتؼبه اٌٖتتوف اٌَتتبئلح ٚلتتذ اٌزؼبِتتً. ٚ فتتٝ رتتبه٠ـ  

 اٌّٖتوٞ ٚفمتبً خ ثتبٌؼّالد األعٕج١تخ اٌتٝ اٌغ١ٕتٗ ٠زُ روعّخ أهٕلح األٕٛي ٚ اإلٌزياِبد ماد اٌطج١ؼخ إٌمل٠ت  خاٌّغّؼ

ألٍؼبه اٌٖوف اٌَبئلح فٝ مٌه اٌزبه٠ـ، ٚرلهط فوٚق اٌؼٍّخ إٌبرغخ ػٓ اٌزوعّخ ثمبئّخ اٌلفً اٌّغّؼخ، ٠ٚزُ روعّخ 

األٕٛي ٚاإلٌزياِبد ماد اٌطج١ؼخ غ١و إٌمل٠تخ ٚاٌّمِٛتخ ثبٌزىٍفتخ اٌزبه٠ق١تخ ثبٌؼٍّتخ األعٕج١تخ ثبٍتزقلاَ ٍتؼو اٌٖتوف  

 اٌَبئل فٝ ربه٠ـ اٌّؼبٍِخ.
 

 شجّخ اٌمىائُ اٌّبٌُخ ٌٍؼٍُّبد األجٕجُخر            

روعّتخ .  ٠ٚتزُ اٌغ١ٕتخ اٌّتـٖوٜاٌٝ  ثبٌؼّالد االعٕج١خ٠زُ روعّخ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍْووبد اٌزبثؼخ اٌزٟ رَّه ؽَبثبرٙب  

األٕٛي ٚاالٌزياِبد اٌقبٕخ ثزٍه اٌْووبد ػٍٝ أٍبً أٍؼبه اٌٖوف اٌَبئلح فٟ ربه٠ـ ا١ٌّيا١ٔخ اٌّغّؼتخ وّتب ٠تزُ 

. أِتب ؽمتٛق اٌٍّى١تخ اٌفزتـوحروعّخ ثٕٛك اإل٠واكاد ٚاٌّٖوٚفبد ػٍٝ أٍبً ِزٍٜٛ أٍؼبه اٌٖوف اٌَّزقلِخ فتالي 

 فوٚق اٌزوعّخ إٌبرغخ ّٙٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ. ف١زُ روعّزٙب ٚفمبً ألٍؼبه اٌٖوف اٌزبه٠ق١خ ٚرلهط
 

 األطىي اٌثبثزخ و اإلهالن 3-3

  اإلػزشاف واٌمُبط األوًٌ  -أ

-3)ل١ّخ االٕٛي فٝ  ألٔقفبٗا ط( ٚفَبئو-3-٠3زُ اصجبد األٕٛي اٌضبثزخ ثبٌزىٍفخ ِقِٖٛبً ِٕٙب ِغّغ اإل٘الن ) 

13.) 

رزّٚٓ اٌزىٍفخ اٌزىب١ٌف اٌّجبّوح اٌّزؼٍمخ ثبلزٕبء األًٕ. ٚ ثبٌَٕجخ ٌألٕٛي اٌزٝ ٠زُ أْبئٙب كاف١ٍبً رزّٚٓ رىٍفخ  

األًٕ  رىٍفخ اٌقبِبد ٚاٌؼّبٌخ اٌّجبّوح ٚاٌزىب١ٌف اٌّجبّوح األفوٜ اٌزٝ رَزٍيِٙب ػ١ٍّخ رغ١ٙي٘ب اٌٝ اٌؾبٌخ اٌزٝ 

اٌنٜ رُ الزٕبإ٘ب ِٓ أعٍٗ، ٚونٌه رىب١ٌف اىاٌزٙب ٚاػبكح ر٠َٛخ اٌّٛلغ اٌنٞ ٠زُ رْغ١ٍٙب ثٙب فٝ ِٛلؼٙب ٚ فٝ اٌغوٗ 

 رٛعل ثٗ ٘نٖ األٕٛي. 

٠زُ اٌّؾبٍجخ ػٓ اٌّىٛٔبد اٌقبٕخ ثجٕل ِٓ ثٕٛك األٕٛي اٌضبثزخ اٌزٝ رقزٍف أػّبه٘ب اإلٔزبع١خ وجٕٛك َِزمٍخ ّٙٓ  

 رٍه األٕٛي اٌضبثزخ .
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 اٌزىبٌُف اٌالدمخ ػًٍ اإللزٕبء  -ة

رزّٚٓ اٌزىٍفخ اٌلفزو٠خ ٌألٕٛي اٌضبثزخ رىٍفخ اؽالي عيء أٚ ِىْٛ ِٓ ِىٛٔبد رٍه األٕٛي ػٕلِب ٠ىْٛ ِٓ اٌّزٛلغ  

 اٌؾٖٛي ػٍٝ ِٕبفغ الزٖبك٠خ َِزمج١ٍخ وٕز١غخ إلٔفبق رٍه اٌزىٍفخ ٚونٌه ٠ّىٓ ل١بً اٌزىٍفخ ثلهعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌللخ،

 .ٌلفً وّٖوٚفبد ػٕل رىجل٘ب٘نا ٠ٚزُ اإلػزواف ثبٌزىب١ٌف األفوٜ ثمبئّخ ا

  اإلهالن  -ج

٠زُ رؾ١ًّ اإل٘الن ػٍٝ لبئّخ اٌلفً ٚفمبً ٌطو٠مخ اٌمَٜ اٌضبثذ ٚمٌه ػٍٝ ِلاه اٌؼّو اإلٔزبعٝ اٌّمله ٌىً ٔٛع ِٓ  

 ٚف١ّب ٠ٍٟ ث١بٔبً ثبألػّبه اإلٔزبع١خ اٌّملهح: .ال ٠زُ ا٘ــالن االهاٙــٝ .أٔٛاع األٕٛي اٌضبثزخ

 األطً اٌغٕىاد

 ِجبٟٔ ٚأْبءاد  10-20

 ووفبٔبد  5-10

 ٍٚبئً ٔمً ٚأزمبي 5

  أصبس ٚرغ١ٙياد ِىزج١خ 4-10

 أعٙيح ِىزج١خ ٚارٖبالد 5

 رؾ١َٕبد فٝ أِبوٓ ِئعوح ِٓ اٌغ١و 5

 ٌِٛلاد ٚآالد ِٚؼــــلاد 2-5

 أكٚاد ِطجــــ 10

 أثبه ٍّٚٛجبد ّٚجىبد 4

 فٟ أِبوٓ َِزؤعوحرؾ١َٕبد  ٍٕٛاد أٚ ِلح اٌؼمل أ٠ّٙب الً 5

 أطىي ٍِؼت اٌجىٌف 

 أْبءاد 50

 هٜ بدّجى 15

 ػلك ٚأكٚاد  15
 

 ٍّّىعخاٌاألطىي غُش  3-4

 اٌشهشح      3-4-1

رزّضً اٌْٙوح فٟ ل١ّخ اٌي٠بكح فٟ رىٍفخ الزٕبء اٌْووخ اٌزبثؼخ ػٓ ١ٖٔت اٌْووخ األَ )اٌمبثٚخ( فٟ ٕبفٝ اٌم١ّخ        

 ٔقفبٗٚاالٌزياِبد اٌّؾزٍّخ ٌٍْووخ اٌّمزٕبح، ٚرلهط اٌْٙوح ثبٌزىٍفخ ٔبلٖبً فَبئو االاٌؼبكٌخ ٌألٕٛي ٚاالٌزياِبد 

اٌْٙوح الؽمبً، ٚفٟ ؽبٌخ ٚعٛك ّٙوح ٍبٌجخ فبٔٗ ٠زُ االػزواف ثٙب  فَبئو االٔقفبٗ فٝ ل١ّخاٌّغّؼخ، ٚال ٠زُ هك 

 ِجبّوح ثمبئّخ اٌلفً.
 

 االطىي غُش اٌٍّّىعخ االخشي      3-4-2

 اإلػزشاف -ا

٠زُ ِؼبٌغخ األٕٛي ماد اٌطج١ؼخ اٌغ١و ٔمل٠خ ٚاٌزٝ ٠ّىٓ رؾل٠ل٘ب ١ٌَٚذ ٌٙب ٚعٛك ِبكٜ ٚاٌّمزٕبٖ ألغواٗ إٌْبٛ  

 .ٚثواِظ اٌىّج١ٛروٚاٌّزٛلغ أْ ٠زلفك ِٕٙب ِٕبفغ َِزمج١ٍخ وؤٕٛي ٍٍِّٛخ ٚرزّٚٓ األٕٛي اٌغ١و ٍٍِّٛخ 
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 اٌمُبط األوًٌ -ة

اٌٍٍّّٛخ ثبٌزىٍفخ ٚاٌزٝ رزّضً فٝ اٌَؼو إٌملٜ فٝ ربه٠ـ اإلصجبد. ٚفٝ ؽبٌخ رؤع١ً اٌَلاك ٠زُ ل١بً األٕٛي غ١و  

ٌفزواد ري٠ل ػٓ فزواد اإلئزّبْ اٌّزجؼخ فؤٔٗ ٠زُ اإلػزواف ثبٌفوق ث١ٓ اٌَؼو إٌملٜ ٚاعّبٌٝ اٌّجٍغ اٌَّلك وفبئلح. ٠زُ 

 –3) ل١ّخ االٕٛئقفبٗ فٝ ( ٚفَبئو االك -2-4-3ػوٗ األٕٛي غ١و اٌٍٍّّٛخ ثبٌٖبفٝ ثؼل فُٖ اإلٍزٙالن )

13.) 
  

 إٌفمبد اٌالدمخ -جـ

٠زُ هٍٍّخ إٌفمبد اٌالؽمخ ػٍٝ الزٕبء األٕٛي غ١و اٌٍٍّّٛخ اٌّوٍٍّخ فمٜ ػٕلِب ري٠ل ٘نٖ  إٌفمبد ِٓ إٌّبفغ  

ػٕل ػٍٝ لبئّخ اٌلفً وّٖوٚفبد  اإللزٖبك٠خ اٌَّزمج١ٍخ اٌقبٕخ ثبألًٕ اٌّزؼٍك ثٗ. ٠زُ رؾ١ًّ وبفخ إٌفمبد األفوٜ

 رىجل٘ب.
 

 اإلعزهالن -د

اإلٔزبع١خ ٌألٕٛي غ١و اٌمَٜ اٌضبثذ ٚػٍٝ ِلاه األػّبه ٠زُ رؾ١ًّ اإلٍزٙالن ػٍٝ لبئّخ اٌلفً ٚفمب ٌطو٠مخ  

فٝ اٌم١ّخ ثٖفخ  اإلٔقفبٗاٌٍٍّّٛخ اما وبْ اٌؼّو اإلٔزبعٝ ٌألٕٛي اٌغ١و ٍٍِّٛخ غ١و ِؾلك فؤٔٗ ٠زُ اعواء افزجبه 

ٍٛخ. ٘نا ٠ٚزُ اٍزٙالن األٕٛي غ١و اٌٍٍّّٛخ ِٓ اٌزبه٠ـ اٌنٜ ِّٕزظّخ فٝ ربه٠ـ وً ١ِيا١ٔخ ٌألٕٛي غ١و اٌٍّ

 . ٍٕٛاد 7اٌٝ  2رزواٚػ األػّبه األٔزبع١خ ِٓ رىْٛ ف١ٙب ِزبؽخ ٌإلٍزقلاَ. ٚ

 

 اٌّششوػبد رذذ اٌزٕفُز 3-5

          ٛجمبً ٌٍم١بً األٌٚٝ. رزّٚٓ اٌزىٍفخ وبفخ إٌفمبد اٌّزؼٍمخ ِجبّوح٠زُ اصجبد اٌّْوٚػبد رؾذ اٌزٕف١ن ثبٌزىٍفخ  

اٌالىِخ ٌزغ١ٙي األًٕ اٌٝ اٌؾبٌخ اٌزٝ ٠زُ رْغ١ٍخ ثٙب ٚفٝ اٌغوٗ اٌنٜ ألزٕٝ ِٓ أعٍخ. ٠زُ رؾ٠ًٛ اٌّْوٚػبد ٚ

 ب.رؾذ اٌزٕف١ن اٌٝ ثٕل األٕٛي اٌضبثزخ ػٕلِب ٠زُ اإلٔزٙبء ِٕٙب ٚرىْٛ ِزبؽخ ٌٍغوٗ ِٕٙ
 

 اإلعزثّبساد اٌؼمبسَخ 3-6

رزّضً اإلٍزضّبهاد اٌؼمبه٠خ فٟ األهاٟٙ اٌّؾزفع ثٙب ٚاٌغ١و ِؾلك أٚعٗ اٍزقلاِٙب أٚ اٌّؾزفع ثٙب ٌج١ؼٙب ػٍٝ اٌّلٜ  

اٌط٠ًٛ ٚونٌه األهاٟٙ ٚاٌّجبٟٔ اٌّئعوح )ا٠غبه رْغ١ٍٟ( ٌٍغ١و ٠ٚزُ ل١بً االٍزضّبهاد اٌؼمبه٠خ ثبٌزىٍفخ ِقِٖٛبً 

٠ٚزُ اإلفٖبػ ػٓ اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ٌزٍه  ”Impairment“١ّخ ِٕٙب ِغّغ اال٘الن ٚفَبئو االٔقفبٗ فٝ اٌم

اإلٍزضّبهاد فٝ ربه٠ـ ا١ٌّيا١ٔخ اال اما وبٔذ ٕ٘بن ؽبالد ٠ٖؼت ِؼٙب رؾل٠ل اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ألٜ ِٓ ٘نٖ اإلٍزضّبهاد 

 ثطو٠مخ ِؼمٌٛخ ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠زُ االفٖبػ ػٓ مٌه.
 

 اإلعزثّبساد 3-7

 اإلعزثّبساد اٌّزبدخ ٌٍجُغ   -أ

٠زُ اصجبد األكٚاد اٌّب١ٌخ اٌّجٛثـخ وبٍزضّبهاد ِزبؽخ ٌٍج١غ ِجلئ١بً ثبٌزىٍفخ ٚ ٠زُ ل١بٍٙب الؽمـبً ثبٌم١ّخ اٌؼبكٌخ )اال اما  

. ؽمٛق اٌٍّى١خ ّٙٓ وبْ ال٠ّىٓ ل١بٍٙـب ثطو٠مخ ٠ؼزّل ػ١ٍٙـب(، ٠ٚزُ اصجبد اٌزغ١واد فٟ اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ فٟ ثٕل ِٕفٖـً

لبئّخ اٌلفً  ف٠ٟزُ اصجبد ِب ٍجك االػزواف ثٗ ِٓ أهثبػ أٚ فَبئو ّٙٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ ٚػٕل اٍزجؼبك األًٕ فؤٔٗ 

        .االٔقفبٗ فٟ اٌم١ّخثبٍزضٕبء فَبئو  خاٌّغّؼ

  األٕٛيل١ّخ االٔقفبٗ فٟ ٘نا ٠ٚزُ اصجبد االٍزضّبهاد غ١و اٌّم١لح ثجٛهٕخ األٚهاق اٌّب١ٌخ ثبٌزىٍفخ ٔبلٖبً فَبئو            

(3-13.) 

 ٠زُ اصجبد أٚ اٍزجؼبك األكٚاد اٌّب١ٌخ اٌّجٛثخ وبٍزضّبهاد ِزبؽخ ٌٍج١غ فٟ ربه٠ـ اإلهرجبٛ ثْواء أٚ ث١غ االٍزضّبهاد. 
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 إالعزثّبساد فً أوساق ِبٌُخ ثغشع اٌّزبجشح -ة

اٌؼبكٌتخ، ٠ٚتلهط ٠زُ رج٠ٛت االٍزضّبهاد فٝ أٚهاق ِب١ٌخ ثغوٗ اٌّزبعوح ّٙٓ األٕٛي اٌّزلاٌٚخ ٠ٚزُ اصجبرٙب ثبٌم١ّتخ  

 إٌبرظ ٍٛاء هثؼ أٚ فَبهح فٝ لبئّخ اٌلفً.
 

 ودذاد ربِخ جبهضح ٌٍجُغ 3-8

رضجذ اٌٛؽلاد اٌزبِخ اٌغب٘يح ٌٍج١غ ثبٌزىٍفخ إٔٚبفٝ اٌم١ّخ اٌج١ؼ١خ أ٠ّٙب ألً ٚرؾلك اٌزىٍفخ ػٍٟ أٍبً ؽبًٕ ٙوة  

ِزٍٜٛ رىٍفخ اٌّزو ٌزٍه فٟ  خاٌّغّؼ ا١ٌّيا١ٔخَِبؽخ اٌٛؽلاد اٌزبِخ اٌغب٘يح ٌٍج١غ اٌّزجم١خ فٟ ربه٠ـ اعّبٌٟ 

 اٌٛؽلاد )رزّضً رىٍفخ اٌّزو فٝ رىٍفخ االهٗ ٚاٌّوافك ٚاالْٔبءاد ٚاٌّٖوٚفبد االفوٜ غ١و اٌّجبّوح(.
 

 أػّبي رذذ اٌزٕفُز 3-9

األػّبي ؽ١ش ٠زُ رغ١ّغ وبفخ اٌزىب١ٌف اٌّورجطخ ثؤػّبي رؾذ اٌزٕف١ن فٝ ؽَبة أػّبي رؾذ اٌزٕف١ن ٌؾ١ٓ ارّبَ ٘نٖ  

ثبٌزىٍفخ أٚ ٕبفٟ اٌم١ّخ   خاٌّغّؼب١ٌّيا١ٔخ رٕمً ؽ١ٕئن ٌجٕل ٚؽلاد ربِخ عب٘يح ٌٍج١غ. ٚرضجذ ل١ّخ األػّبي رؾذ اٌزٕف١ن ث

 اٌمبثٍخ ٌإلٍزوكاك أ٠ّٙب ألً.
 

 أػّبي اٌّمبوالد رذذ اٌزٕفُز 3-10

االػّبي إٌّفنح ٌٍؼّالء ٌُٚ ٠ٖله ػٕٙب  رزّضً االػّبي رؾذ اٌزٕف١ن ) َِزؾك ِٓ اٌؼّالء( فٝ اعّبٌٝ ل١ّخ           

َِزقٍٖبد ِؼزّلح ِٓ اٌؼّالء ِٚٓ اٌّزٛلغ رؾ١ًٖ ل١ّزٙب ِٓ اٌؼّالء ٚفمب ٌٍزؼبللاد اٌّجوِخ ِؼُٙ . رمبً ل١ّخ 

االػّبي رؾذ اٌزٕف١ن ثبٌفوق ث١ٓ اال٠واكاد اٌّملهح ٚفمب ٌَٕجخ االرّبَ ٚث١ٓ اٌّجبٌغ اٌّؾٍٖخ ِٓ اٌَّزقٍٖبد اٌفؼ١ٍخ 

 بكهح ػٓ اٌؼّالء .اٌٖ

رزّٚٓ رىب١ٌف ػمٛك االْٔبءاد ع١ّغ اٌزىب١ٌف اٌّجبّوح ِضً رىٍفخ اٌّٛاك ٚاٌّّٙبد ٚأ٘الن اٌّؼلاد ٚاٌؼّبٌخ . وّب 

رزّٚٓ أ٠ٚب اٌزىب١ٌف غ١و اٌّجبّوح اٌّزىجلح ثّؼوفخ اٌْووخ ِضً اٌؼّبٌخ غ١و اٌّجبّوح ٚا١ٌٖبٔخ . وّب رزّٚٓ اٌزىٍفخ 

قَبئو اٌّملهح ثبٌَٕجخ ٌٍجطخ ِجبّوح ثٙنٖ االػّبي. ٠زُ رى٠ٛٓ ِقٖٖبد أ٠ٚب اٌّٖوٚفبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاالكاه٠خ اٌّور

 ف١ٙب ٘نٖ اٌقَبئو . اٌفزوح اٌزٝ للهدٌٍؼمٛك غ١و اٌّىزٍّخ فالي 

٠زُ االػزواف ثبالػّبي رؾذ اٌزٕف١ن )َِزؾك ِٓ اٌؼّالء( ّٙٓ االٕٛي اٌّزلاٌٚخ ثب١ٌّيا١ٔخ اٌّغّؼخ ٚفٝ ؽبٌخ 

اٌفؼ١ٍخ اٌٖبكهح ِٓ اٌؼّالء ػٓ اال٠واكاد اٌّملهح ٚفمب ٌَٕجخ االرّبَ ف١زُ االػزواف  ى٠بكح اٌّجبٌغ ِٓ اٌَّزقٍٖبد

 ثبٌفوق )َِزؾك ٌٍؼّالء( وبٌزياِبد ِزلاٌٚخ . 
 

 
 

 واٌّذَٕىْوأوساق اٌمجغ اٌؼّالء  3-11

٠زُ اصجبد اٌؼّالء ٚأٚهاق اٌمج٘ ٚاٌّل٠ْٕٛ ثبٌم١ّخ اال١ٍّخ ِقِٖٛبً ِٕٙب ل١ّخ اٌّجبٌغ اٌّزٛلغ ػلَ رؾ١ٍٖٙب ٚاٌزٟ             

٠زُ رمل٠و٘ب ػٕلِب ٠ىْٛ ِٓ غ١و اٌّؾزًّ رؾ١ًٖ اٌّجٍغ ثبٌىبًِ وّب ٠زُ رقف١٘ ل١ّخ ه١ٕل اٌؼّالء ٚاٌّل٠ْٕٛ ثم١ّخ 

ل١ّخ االٔقفبٗ فٝ صجبد األهٕلح اٌّل٠ٕخ االفوٞ ثبٌزىٍفخ ٔبلٖبً فَبئو اٌل٠ْٛ اٌوك٠ئخ ػٕل رؾل٠ل٘ب.٘نا ٠ٚزُ ا

ثبٌزىٍفخ  ل١بٍٙب( ٠ٚزُ اصجبد اٌؼّالء ٚأٚهاق اٌمج٘ ٠ٍٛٛخ االعً ِجلئ١ب ثبٌم١ّخ اٌؼبكٌخ، صُ ٠زُ 13-3) االٕٛي

 اٌَّزٍٙىخ ثبٍزقلاَ ٛو٠مخ ٍؼو اٌفبئلح اٌفؼٍٝ.

 
 

 إٌمذَخ وِب فً دىّهب 3-12

ٚا١ٌْىبد ألغواٗ اػلاك لبئّخ اٌزلفمبد إٌمل٠خ، فبْ إٌمل٠خ ِٚب فٟ ؽىّٙب رزّٚٓ أهٕلح إٌمل٠خ ثبٌجٕٛن ٚاٌٖٕلٚق            

ٚونا اٌزٟ ٌٙب رٛاه٠ـ اٍزؾمبق ٌّلح ال ري٠ل ػٓ صالس ّٙٛه ِٓ ربه٠ـ اٌْواء ٚاٌٛكائغ رؾذ اٌطٍت رؾذ اٌزؾ١ًٖ 

ب ػٕل اٌطٍت ٚاٌزٟ رؼل عيءاً ِىّالً ٌٕظبَ اكاهح األِٛاي أهٕلح اٌجٕٛن ٍؾت ػٍٝ اٌّىْٛف اٌزٟ ٠زُ ٍلاك٘

 .ٌّغّٛػخثب
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 لُّخ االطىئخفبع فً اال 3-13

 األطىي اٌّبٌُخ   -أ

اما وبٔذ ٕ٘بن أكٌخ ِٛٙٛػ١خ رج١ٓ أْ ٕ٘بن ؽلس أٚ أوضو ٠ئكٜ اٌٝ رؤص١و  أقف٘ ل١ّز٠ٗزُ اػزجبه األًٕ اٌّبٌٟ  -

 ٍٍجٟ ػٍٝ اٌزلفمبد إٌمل٠خ اٌَّزمج١ٍخ اٌّملهح ٌٙنا األًٕ .

اٌّزؼٍمخ ثؤًٕ ِبٌٟ رُ ل١بٍٗ ثبٌزىٍفخ اٌَّزٍٙىخ ثبٌفوق ث١ٓ اٌم١ّخ اٌلفزو٠خ ٚ  ٔقفبٗ فٝ اٌم١ّخ٠زُ ؽَبة فَبهح اإل -

 اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ ٌٍزلفمبد إٌمل٠خ اٌَّزمج١ٍخ اٌّملهح ِقِٖٛخ ثَؼو اٌفبئلح اٌفؼ١ٍخ.

 خ .اٌّزؼٍمخ ثؤًٕ ِبٌٟ ِزبػ ٌٍج١غ ثبإلٍزؼبٔخ ثبٌم١ّخ اٌؼبكٌخ اٌؾب١ٌ ٔقفبٗ فٝ اٌم١ّخ٠زُ اؽزَبة فَبئو اإل -

 زٜٛ وً إًٔ َِزمً.ٌألٕٛي اٌّب١ٌخ اٌٙبِخ ثنارٙب ػٍٝ َِ ٔقفبٗ فٝ اٌم١ّخ٠زُ افزجبه اإل  -

 ٠زُ اٌزمل٠و ٌألٕٛي اٌّب١ٌخ اٌّزجم١خ ػٍٝ َِزٜٛ اٌّغّٛػبد اٌزٟ رْزون فٟ فٖبئٔ فطو اإلئزّبْ. -

اٌقَبئو اٌّغّؼخ اٌّزؼٍمخ .٠زُ رؾ٠ًٛ اٌّغّؼخ فٟ لبئّخ اٌلفً  اإلٔقفبٗ فٝ اٌم١ّخ٠زُ اإلػزواف ثىبفخ فَبئو  -

 .اٌّغّؼخ ثؤًٕ ِبٌٟ ِزبػ ٌٍج١غ اٌّضجزخ َِجمبً ّٙٓ ؽمٛق اٌَّب١ّ٘ٓ اٌٝ لبئّخ اٌلفً

قَبئو ث اما وبْ اٌؼىٌ ٠ّىٓ هثطٗ ثطو٠مخ ِٛٙٛػ١خ ٌؾلس ثؼل اإلػزواف اإلٔقفبٗ فٝ اٌم١ّخ٠زُ ػىٌ فَبئو  -

ىٍفخ اٌَّزٍٙىخ ٚاألٕٛي اٌّب١ٌخ اٌزٝ رؼزجو أكاح لوٚٗ اٌّزؼٍمخ ثؤٕٛي ِب١ٌخ رُ ل١بٍٙب ثبٌز اإلٔقفبٗ فٝ اٌم١ّخ

. ٠زُ اإلػزواف ثؼىٌ األٕٛي اٌّب١ٌخ اٌّزبؽخ ٌٍج١غ ٚاٌزٟ رؼزجو أكاح ؽمٛق ٍِى١خ ِجبّوح اٌّغّؼخ ثمبئّخ اٌلفً

 ثؾمٛق اٌٍّى١خ.

  اٌّبٌُخ غُشطىي األ   -ة

اٌٛؽلاد اٌزبِخ اٌغب٘يح ٌٍج١غ ٚاألٕٛي اٌٚو٠ج١خ ّٚقيْٚ اٌألٕٛي غ١و اٌّب١ٌخ ثقالف ٌِواعؼخ اٌم١ُ اٌلفزو٠خ  رزُ 

.٠زُ رمل٠و اٌم١ّخ اإلٍزوكاك٠خ ٌألًٕ فٝ  ٔقفبٗ فٝ اٌم١ّخٌزؾل٠ل أٜ ِئّو ٌإل خِغّؼ ١ِيا١ٔخاٌّئعٍخ فٝ ربه٠ـ وً 

٠زُ اإلػزواف ثقَبهح اإلٔقفبٗ فٝ اٌم١ّخ اما وبٔذ اٌم١ّخ اٌلفزو٠خ . ٔقفبٗ فٝ اٌم١ّخؽبٌخ ٚعٛك أٜ ِئّو ٌإل

ألًٕ أٚ اٌٛؽلح اٌٌّٛلح ٌٍٕمل اٌّزؼٍمخ ثٗ ٠ي٠ل ػٓ اٌم١ّخ اإلٍزوكاك٠خ اٌّزؼٍمخ ثٗ .رزّضً اٌٛؽلح اٌٌّٛلح ٌٍٕمل فٝ 

إٔغو ِغّٛػخ ٠ّىٓ رؾل٠ل٘ب ِٓ األٕٛي اٌزٝ رٌٛل رلفمبد ٔمل٠خ كافٍخ ٚرىْٛ َِزمٍخ ثْىً وج١و ػٓ اٌزلفمبد 

األٕٛي .٠زُ اإلػزواف ثقَبئو اإلٔقفبٗ فٝ اٌم١ّخ فٝ لبئّخ  إٌمل٠خ  اٌلافٍخ ِٓ غ١و٘ب ِٓ األٕٛي أٚ ِغّٛػبد

 اٌلفً اٌّغّؼخ.

اٌم١ّخ اإلٍزوكاك٠خ ٌألًٕ أٚ ٌٍٛؽلح اٌٌّٛلح ٌٍٕمل فٝ ل١ّزٗ اإلٍزقلا١ِخ أٚ ل١ّزٗ اٌؼبكٌخ ٔبلٖبً رىب١ٌف اٌج١غ  رزّضً 

اٌٝ اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ ثبٍزقلاَ ٍؼو فُٖ  أ٠ّٙب أوجو .٠زُ فُٖ اٌزلفمبد إٌمل٠خ اٌَّزمج١ٍخ اٌّزٛلغ ؽٌٖٛٙب ٌٍٕٛٛي

 لجً اٌٚو٠جخ ٠ؼىٌ اٌزم١١ُ اٌؾبٌٟ ٌٍَٛق ٌٍم١ّخ اٌي١ِٕخ ٌٍٕمٛك ٚاٌّقبٛو اٌّورجطخ ثبألًٕ .

اما ؽلس رغ١١و فٝ اٌزمل٠واد اٌَّزقلِخ فٝ رؾل٠ل اٌم١ّخ اإلٍزوكاك٠خ. ٠زُ  ٔقفبٗ فٝ اٌم١ّخ٠زُ ػىٌ أصو فَبئو اإل 

ٌٍّلٜ اٌنٞ رىْٛ ف١ٗ اٌم١ّخ اٌلفزو٠خ ٌألًٕ ال ري٠ل ػٓ اٌم١ّخ اإلٍزوكاك٠خ اٌزٝ  م١ّخٔقفبٗ فٝ اٌػىٌ فَبئو اإل

 .ٔقفبٗ فٝ اٌم١ّخوبْ ١ٍزُ رؾل٠ل٘ب ثؼل فُٖ اإل٘الن ِب ٌُ ٠زُ اإلػزواف  ثقَبئو اإل
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 ٌّخظظبدا 3-14

لبٟٔٛٔ أٚ َِزلي ػ١ٍٗ ِٓ اٌظوٚف اٌّؾ١طخ ٔز١غخ ٌؾلس فٟ اٌّبٟٙ ٠ٚىْٛ  ٠زُ اصجبد اٌّقٖٖبد ػٕل ٚعٛك اٌزياَ 

ِٓ اٌّؾزًّ أْ ٠زورت ػٕٗ رلفك ٌّٕبفغ الزٖبك٠خ ٠زُ اٍزقلاِٙب ٌَلاك مٌه االٌزياَ ٠ّٚىٓ ػًّ رمل٠و ِٛصٛق ثٗ ٌّجٍغ 

خ اٌَّزمج١ٍخ ثَؼو فُٖ لجً اٌٚو٠جخ االٌزياَ. ٚاما وبْ اٌزؤص١و ٘بِبً فبٔٗ ٠زُ رمل٠و ل١ّخ اٌّقٖٔ ثقُٖ اٌزلفمبد إٌمل٠

 اٌّقبٛو اٌّزؼٍمخ ثبإلٌزياَ اما وبْ مٌه ِالئّبً.ٚ ٌم١ّخ اٌي١ِٕخ ٌٍٕمٛكا٠ؼىٌ اٌزمل٠و اٌؾبٌٟ ٌٍَٛق  اٌنٞٚ 

 ِخظض اعزىّبي أػّبي 

أػّبي ِوافك اٌّْوٚع فٟ ٕٛهرٗ إٌٙبئ١خ )اٌّزؼٍمخ  الٍزىّبي٠زُ اصجبد ِقٖٔ اٍزىّبي أػّبي ثبٌم١ّخ اٌزمل٠و٠خ  

ثبٌٛؽلاد اٌزٟ رُ ر١ٍَّٙب ٌٍؼّالء ٚاٌٛؽلاد اٌغب٘يح ٌٍز١ٍَُ ٚفمبً ٌْوٚٛ اٌزؼبلل ٚاٌٛؽلاد اٌزبِخ اٌغ١و ِزؼبلل ػ١ٍٙب 

خ ٌؾ١ٓ اإلٔزٙبء ثؼل( ٚاٌزٝ رؾلك٘ب اإلكاهح إٌٙل١ٍخ ٌٍْووخ ٠ٚزُ اػبكح كهاٍخ اٌّقٖٔ اٌالىَ فٟ ٔٙب٠خ وً فزوح ِب١ٌ

 ِٓ وبفخ أػّبي اٌّْوٚع.
 

 رىٍفخ االلزشاع 3-15

 ف١ٙب اٌْووخ رٍه اٌزىٍفخ. رىجلداٌزٝ  اٌفزوح٠زُ رؾ١ًّ رىٍفخ االلزواٗ وّٖوٚف فالي  

 ِىسدوْ وِمبوٌىْ وأسطذح دائٕخ أخشي 3-16

 ٠زُ اصجبد اٌّٛهكْٚ ٚاٌّمبٌْٚٛ ٚاألهٕلح اٌلائٕخ األفوٜ ثبٌزىٍفخ. 

 سأط اٌّبي 3-17

 اٌّبيأطذاس سأط  -أ 

اٌّورجطخ أهرجبٛبً ِجبّواً ثؤٕلاه أٍُٙ عل٠لح ثقّٖٙب ِٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ ثبٌٖبفٟ  اإلٙبف١خ٠زُ اٌّؾبٍجخ ػٓ اٌزىب١ٌف  

 اْ ٚعلد. –ثؼل فُٖ ٙو٠جخ اٌلفً 

 ششاء سأط اٌّبي -ة 

١ٓ ثّب فٟ َب٠ّّ٘زُ اصجبد ل١ّخ اٌّلفٛع ٌْواء أٍُٙ هأً اٌّبي اٌَّغٍخ ّٙٓ ؽمٛق اٌَّب١ّ٘ٓ وزغ١١و فٟ ؽمٛق اٌ 

 مٌه اٌزىب١ٌف اٌّزؼٍمخ ثبٌْواء.

 رىصَؼبد االسثبح -ج 

 ٠زُ اإلػالْ ػٕٙب. اٌزٝاٌفزوح اٌّب١ٌخ  ف٠ٟزُ اصجبد رٛى٠ؼبد األهثبػ وؤٌزياِبد  

 رّىًَ ٔظبَ االثبثخ -د 

ٚاٌّؾزفع  ٠زُ اٌّؾبٍجخ ػٓ ر٠ًّٛ اٌْووخ ٌألٍُٙ اٌّٖلهح ثؤٍُ ؽَبة ٔظبَ أصبثخ ٚرؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّل٠و٠ٓ ثبٌْووخ 

ثٙب ٌلٜ أؽلٜ اٌجٕٛن ٚاٌنٞ ٠ؼًّ وٛو١ً ٌٍْووخ وؤٍُٙ في٠ٕخ ٌؾ١ٓ ِّبهٍخ اٌؾك فٟ ث١غ رٍه األٍُٙ ثٛاٍطخ 

 اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ ٘نا إٌظبَ ٠ٚزُ اصجبد ٔبرظ ث١غ رٍه االٍُٙ ّٙٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ.
 

 

 اٌّذفىػبد اٌّجُٕخ ػًٍ االعهُ  3-18

 شىً أعهُاٌّذفىػبد اٌّجُٕخ ػًٍ أعهُ اٌّغذدح فً   -أ

٠زُ أصجبد اٌفوق ث١ٓ اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ٌٍَُٙ فٝ ربه٠ـ ِٕؼ االٍُٙ ٚاٌم١ّخ اٌزٝ ٠زؾٍّٙب اٌَّزف١ل ِٓ ٔظبَ اصبثخ ٚرؾف١ي اٌّل٠و٠ٓ 

ٚاٌؼب١ٍِٓ وّٖوٚف ثمبئّخ اٌلفً ٚمٌه ػٍٝ ِلاه اٌفزوح اٌزٝ ٠ٖجؼ ف١ٙب ٌٍَّزف١ل٠ٓ ؽك غ١و ِْوٚٛ فٝ رٍه االٍُٙ ٠ٚزُ 

ٚاعواء اٌزغ١واد  اٌّغّؼخ اٌَّزف١ل٠ٓ اٌّزٛلؼ١ٓ ِٓ إٌظبَ ِٚلٜ اٍزفبكح وال ُِٕٙ فٝ ربه٠ـ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخِواعؼخ ػلك 

 اٌالىِخ ػٍٝ ل١ّخ اٌّٖوٚف ٌزؼىٌ أفًٚ رمل٠و ٠ٚزُ اكهاط اٌّمبثً فٝ ؽَبة ِغٕت ٌٕظبَ االصبثخ ّٙٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ.
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 اٌّذفىػبد اٌّجُٕخ ػًٍ أعهُ اٌّغذدح ٔمذا      -ة

٠زُ ِٕؼ ثؼ٘ أػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح اٌزٕف١ن١٠ٓ ثبٌْووخ ؽمٛق اهرفبع ل١ّخ األٍُٙ وغيء ِٓ اٌوٚارت ٚؽيِخ اٌّىبفؤد 

اٌَّزؾمخ ٌُٙ ٚاٌزٝ ٠ٖجؼ أػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح فالٌٙب َِزؾم١ٓ ٌّلفٛػبد ٔمل٠خ َِزمج١ٍخ ػٍٝ أٍبً اٌي٠بكح فٝ ٍؼو ٍُٙ 

ح ٠ٚزُ ل١بً اٌّجٍغ أٚ اٌقلِبد اٌّْزواٖ ٚاإلٌزياِبد اٌّزىجلح ثبٌم١ّخ اٌؼبكٌخ اٌْووخ ػٓ َِزٜٛ ِؼ١ٓ فالي ِلح ى١ِٕخ ِؾلك

ٌإلٌزياَ اٌّنوٛه ٚاٌٝ أْ ٠زُ ر٠َٛخ ٘نا اإلٌزياَ رمَٛ اٌْووخ ثبػبكح ل١بً اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ٌإلٌزياَ فٝ ربه٠ـ اػلاك اٌمٛائُ 

 و ٠طوأ ػٍٝ اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ اٌّؼزوف ثٙب فٝ لبئّخ اٌلفً.اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ ٚفٝ ربه٠ـ اٌز٠َٛخ ِغ األفن فٝ اإلػزجبه أٜ رغ١

 

 أوساق دفغ ؽىٍَخ األجً  3-19

 ٠زُ اصجبد أٚهاق اٌلفغ ٠ٍٛٛخ األعً ثبٌزىٍفخ اٌَّزٍٙىخ ثبٍزقلاَ ٍؼو اٌفبئلح اٌفؼٍٝ.
 

 رذمك اإلَشاد 3-20

 واالساػـً اٌؼمبسادِجُؼبد   .أ 

ٚاٌزغبه٠خ ٚاٌقل١ِخ ٚاٌف١الد اٌّزؼبلل ػ١ٍٙب ػٕل أزمبي وبفخ ِٕبفغ ٠زُ اصجبد اإل٠واك ِٓ ث١غ اٌٛؽلاد اٌَى١ٕخ ٚا١ٌّٕٙخ 

ِٚقبٛو اٌٍّى١خ ٚاٌز١ٍَُ اٌفؼٍٟ ٌٍؼّالء ٍٛاء وبٔذ ٘نٖ اٌٛؽلاد ٚاٌف١الد لل رُ رٕف١ن٘ب و١ٍبً أٚ عيئ١بً )رْط١ت أٚ ٖٔف 

الء ٚأزمبي وبفخ ِٕبفغ ٚ ِقبٛو رْط١ت(، وّب ٠زُ اصجبد اإل٠واك ِٓ ث١غ لطغ أهاٟٙ ػٕل ر١ٍَُ األهاٟٙ اٌّجبػخ ٌٍؼّ

 اٌٍّى١خ اٌٝ اٌّْزوٜ.

ثؼل رغ١ٕت اٌفٛائل اٌَّزمج١ٍخ اٌزٟ ٌُ رزؾمك  -ٚرزّضً ٕبفٟ اٌّج١ؼبد فٟ اٌم١ّخ اٌج١ؼ١خ ٌٍٛؽلاد ٚاألهاٙٝ اٌٍَّّخ ٌٍؼّالء 

اٌج١ؼ١خ ٌّوكٚكاد اٌّج١ؼبد ٔبلٖبً ٚونا ثؼل فُٖ ل١ّخ ِوكٚكاد اٌّج١ؼبد )ٚاٌّزّضٍخ فٟ اٌم١ّخ  خاٌّغّؼ ا١ٌّيا١ٔخؽزٝ ربه٠ـ 

 ِب ٌُ ٠زؾمك ِٓ اٌفٛائل اٌَبثك رغ١ٕجٙب ِٓ ٘نٖ اٌم١ّخ اٌج١ؼ١خ(.

 

 اَشاد ػمىد اٌّمبوالد   .ة 

ؽمخ اٌالرزّٚٓ اال٠واكاد ِٓ ػمٛك اٌّمبٚالد اٌم١ّخ اٌّجلئ١خ ٌىً ػمل ِمبٌٚخ ثبالٙبفخ ألٚاِو اٌزغ١و أٚاٌؾٛافي أٚاٌّطبٌجبد  -

 ٘ب ثْىً ِٛصٛق ف١ٗ.٠وٚاِىبْ رملافو رٛلغ وبف ػٓ رؾمك رٍه اٌم١ُ ػٍٝ اٌزؼبلل ثْوٛ رٛ

ٚؽ١ّٕب ٠ّىٓ رمل٠و ٔزبئظ ػمل اٌّمبٌٚخ ثْىً ِٛصٛق ف١ٗ ٠زُ االػزواف ثبال٠واكاد ِٓ ػمٛك اٌّمبٚالد ٛجمب ٌطو٠مخ َٔجخ 

. ٚفٝ ؽبٌخ ػلَ اِىب١ٔخ رمل٠و ٔزبئظ اٌؼملثبٌوعــٛع اٌٝ ؽٖو ِبرُ رٕف١ــنٖ فؼ١ٍبً ِٓ أػّبي االرّبَ ، ٠ٚزُ رؾل٠ل َٔجخ االرّبَ 

ػمل اٌّمبٌٚخ ثْىً ِٛصٛق ف١ٗ ٠زُ االػزواف ثبال٠واك فٝ ؽلٚك ِبرُ أفبلٗ ِٓ رىب١ٌف ػٍٝ اٌؼمل ٠ٚىْٛ ِٓ اٌّزٛلغ 

 ٘ب.كاٍزوكا

 ٚمٌه فالي إٌَخ اٌّب١ٌخ اٌزٝ ٠زُ ف١ٙب رمل٠و رٍه اٌقَبئو . 

ِٛصٛق ف١ٙب ػٕلِب رزٛافو إٌبرظ إٌٙبئٝ ِٓ اٌؼمل ثطو٠مخ  ىائل َٔجخ ػٕلِب ٠ّىٓ رمل٠و٠زُ اصجبد ا٠واكاد اٌؼمٛك ماد اٌزىٍفخ  -

 اٌْوٚٛ اٌزب١ٌخ :

 ٔاٌّؾزًّ اْ ٠زؾمك ٌٍّْٕؤح إٌّبفغ االلزٖبك٠خ اٌّزٍٖخ ثٙنا اٌؼمل . ٗا ِٓ 

 ٍثطو٠مخ ِٛصٛق ف١ٙب . ٙباْ اٌزىب١ٌف اٌّزؼٍمخ ثبٌؼمل ٍٛاء وبٔذ لبثٍخ اٚ غ١و لبثٍخ ٌالٍزوكاك ٠ّىٓ رؾل٠ل٘ب ٚل١ب 
 

 

 اَشاد اٌخذِبد     -ج 

 ٠زُ اصجبد اال٠واك ػٕل اكاء اٌقلِخ ٌٍؼ١ًّ.

 اَشاد اٌزؤجُش       -د

 ػٍٝ أٍبً اٌمَٜ اٌضبثذ فالي ِلح ػمل اإل٠غبه.اٌّغّؼخ ثمبئّخ اٌلفً  االٍزضّبه اٌؼمبهٜ ٠زُ االػزواف ثب٠واك رؤع١و      

 اَشاد اٌفىائذ    -هـ 

االػزتواف ثتب٠واك اٌفٛائتل ثمبئّتخ اٌتلفً ػٕتل اٍتزؾمبلٙب ػتـٍٝ أٍتبً إٌَتجخ اٌي١ِٕتخ افتناً فتٝ االػزجتبه ِؼتلي اٌؼبئتل ٠زُ 

 اٌَّزٙلف ػٍٝ االٕـً.

 اَشاد اٌؼّىالد    -و 

 اٌؼّٛالد ثمبئّخ اٌلفً اٌّغّؼخ ٚفمبً الٍبً االٍزؾمبق. ثب٠واك٠زُ االػزواف  

 اٌزىصَؼبد       -ص

 ؽك ٌٍْووخ فٟ رؾ١ًٖ اٌّجٍغ. ٗفٟ اٌزبه٠ـ اٌنٞ ٠ْٕؤ ف١ اٌّغّؼخ االػزواف ثب٠واك اٌزٛى٠ؼبد ثمبئّخ اٌلف٠ًزُ       
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 رىٍفخ األساػً اٌّجبػخ 3-21

٠زُ اؽزَبة رىٍفخ األهاٙٝ اٌّجبػخ ػٍتٝ أٍتبً اٌَّتبؽخ اٌٖتبف١خ ِٚتبفبً ا١ٌٙتب وتال ِتٓ ٖٔت١جٙب ِتٓ َِتبؽبد اٌطتوق  

  .١ٖٔجٙب ِٓ َِبؽبد أهاٙٝ إٌّبٛك اٌّفزٛؽخ اٌٟ ٙبفخثبإلاٌّؾلكح ثّؼوفخ اإلكاهح اٌف١ٕخ ثبٌْووخ 

 

 اٌّظشوفبد 3-22

 ِذفىػبد اإلَجبس -أ

 ثطو٠مخ اٌمَٜ اٌضبثذ فالي ِلح اإل٠غبه. اٌّغّؼخ ٠زُ اصجبد اٌّلفٛػبد اٌقبٕخ ثبإل٠غبهاد ثمبئّخ اٌلفً  

 

   ِظشوفبد اٌفىائذ -ة   

 ثبٍزقلاَ ٛو٠مخ ٍؼو اٌفبئلح اٌفؼٍٟ. اٌّغّؼخ  ٠زُ اصجبد ِٖوٚفبد اٌفٛائل اٌّزؼٍمخ ثبٌموٚٗ ثفبئلح ثمبئّخ اٌلفً 

  

 ٔظبَ ِؼبشبد اٌؼبٍُِٓ - ج

 79ٔظبَ اٌزؤ١ِٕبد االعزّبػ١خ اٌؾىِٟٛ ٌٖبٌؼ اٌؼب١ٍِٓ ثٙب ٛجمبً ٌمبْٔٛ اٌزؤ١ِٕبد االعزّبػ١خ هلُ  فٟرَبُ٘ اٌْووخ 

٠مزٖو  إٌظبَ ثَٕجخ صبثزخ ِٓ األعٛه. فٟٚرؼل٠الرٗ. ٠َبُ٘ اٌؼب١ٍِٓ ٚإٔؾبة اٌؼًّ ثّٛعت ٘نا اٌمبْٔٛ  1975ٌَٕخ 

 ٛجمبً ألٍبً االٍزؾمبق. اٌلفً اٌّغّؼخبّ٘بد اٌْووخ ثمبئّخ اٌزياَ اٌْووخ فٟ ل١ّخ َِبّ٘زٙب، ٚرؾًّ َِ

 

 اٌذخً ػشَجخ  -د

ٚاٌٚو٠جخ اٌّئعٍخ، ٠ٚزُ اصجبرٙب ثمبئّخ  اٌغبه٠خٚو٠جخ اٌوال ِٓ  فٟ فزــوحاٌرزّضً ٙو٠جخ اٌلفً ػٍٟ أهثبػ أٚ فَبئو  

 ثبٍزضٕبء ٙو٠جخ اٌلفً اٌّزؼٍمخ ثجٕٛك ؽمٛق اٌٍّى١خ ٚاٌزٟ ٠زُ اصجبرٙب ِجبّوح ّٙٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ. اٌّغّؼخ اٌلفً 

٘نا ٠ٚزُ اصجبد ٙو٠جخ اٌلفً ػٍٟ ٕبفٟ اٌوثؼ اٌقبٙغ ٌٍٚو٠جخ ثبٍزقلاَ أٍؼبه اٌٚو٠جخ اٌَبه٠خ فٟ ربه٠ـ اػلاك  

 ٛاد اٌَبثمخ. ثبإلٙبفخ اٌٟ اٌفوٚق اٌٚو٠ج١خ اٌقبٕخ ثبٌَٕاٌّغّؼخ ا١ٌّيا١ٔخ 

ٚإٌبّئخ ػٓ فوٚق ى١ِٕخ ِئلزخ ث١ٓ اٌم١ّخ اٌلفزو٠خ ٌألٕٛي ٚاالٌزياِبد  ٌٍّغّٛػخ ٠زُ االػزواف ثبٌٚو٠جخ اٌّئعٍخ 

٘نا ٠ٚزُ رؾل٠ل ل١ّخ اٌٚو٠جخ اٌّئعٍخ ثٕبء ػٍٟ اٌطو٠مخ  ٛجمبً ٌألٍبً اٌّؾبٍجٟ ٚل١ّزٙب ٛجمبً ٌألٍبً اٌٚو٠جٟ.

 ا١ٌّيا١ٔخاألٕٛي ٚاالٌزياِبد، ثبٍزقلاَ أٍؼبه اٌٚو٠جخ اٌَبه٠خ فٟ ربه٠ـ اػلاك اٌّزٛلؼخ ٌزؾمك أٚ ر٠َٛخ ل١ُ 

 .اٌّغّؼخ

ػٕلِب ٠ىْٛ ٕ٘بن اؽزّبي لٛٞ ثبِىب١ٔخ رؾم١ك أهثبػ رقٚغ  ّغّٛػخ٠ٚزُ االػزواف ثبألٕٛي اٌٚو٠ج١خ اٌّئعٍخ ٌٍ 

ٌٍٚو٠جخ فٟ اٌَّزمجً ٠ّىٓ ِٓ فالٌٙب االٔزفبع ثٙنا األًٕ. ٠ٚزُ رقف١٘ ل١ّخ األٕٛي اٌٚو٠ج١خ اٌّئعٍخ ثم١ّخ اٌغيء 

 .اٌنٞ ٌٓ ٠زؾمك ِٕٗ إٌّفؼخ اٌٚو٠ج١خ اٌّزٛلؼخ فالي إٌَٛاد اٌزب١ٌخ
 

 )اٌخغبئـش( فً االسثبح اٌغهُ ٔظُت 3-23

ٚاٌقَبهح اٌّزؼٍمخ ثبٌَّب١ّ٘ٓ ػٓ َِبّ٘زُٙ فٝ أثمَّخ اٌوثؼ  )اٌقَبئـو( فٝ االهثبػ ١ٌَُٖٔٙت ا٠زُ اؽزَبة  

 .ٌفزوحااألٍُٙ اٌؼبك٠خ ثبٌْووخ ػٍٝ اٌّزٍٜٛ اٌّوعؼ ٌؼلك األٍُٙ اٌؼبك٠خ اٌمبئّخ فالي 

 اٌزمبسَش اٌمطبػُخ 3-24

اٌْووخ ٠ْٚبهن فٝ رمل٠ُ ِٕزغبد أٚ فلِبد ِورجطخ ثجؼٚٙب اٌجؼ٘ ٠زّضً اٌمطبع فٝ ػٕٖو لبثً ٌٍز١١ّي فٝ  

)لطبع إٌْبٛ(، أٚ رمل٠ُ ِٕزغبد أٚ فلِبد فٝ ث١ئخ الزٖبك٠خ ِؾلكح )لطبع عغوافٟ( ٚاٌزٟ رقٚغ ٌّقبٛو ٚػٛائل 

 رقزٍف ػٓ رٍه اٌزٝ رقٚغ ٌٙب لطبػبد األْٔطخ األفوٜ.
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 رذذَذ اٌمُّخ اٌؼبدٌخ  -4

رؾل٠ل اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ٌىالً ِٓ األٕٛي ٚاإلٌزياِبد  ٌٍّغّٛػخبٍبد ٚاإلفٖبؽبد اٌّؾبٍج١خ رزطٍت ِغّٛػخ ا١ٌَ 

اٌّب١ٌخ ٚغ١و اٌّب١ٌخ. رُ رؾل٠ل اٌم١ُ اٌؼبكٌخ ألغواٗ اٌم١بً ٚ/ أٚ اإلفٖبػ ٛجمبً ٌٍطوق اٌزب١ٌخ. ٠زُ اإلفٖبػ ػٓ 

ؼبكٌخ فٝ اإل٠ٚبؽبد اٌقبٕخ ٠ل اٌم١ُ اٌاٌّؼٍِٛبد اإلٙبف١خ اْ ٚعلد ٚاٌقبٕخ ثبإلفزواٙبد اٌَّزقلِخ فٝ رؾل

 اٌّؼ١ٕخ. بدٚاإلٌزياِ ثبألٕٛي

 

 االطىي اٌثبثزخ 4-1

٠زُ رؾل٠ل اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ٌألٕٛي اٌضبثزخ اٌّضجزخ ٔز١غخ ٌزغ١ّغ األػّبي ػٍٟ أٍبً اٌم١ُ اٌَٛل١خ ٚرزّضً اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ  

األٕٛي اٌضبثزخ ثٙب فٟ ربه٠ـ اٌزم١١ُ ث١ٓ ثبئغ ِْٚزوٞ ٌل٠ُٙ  ٌألٕٛي اٌضبثزخ فٟ اٌم١ّخ اٌّملهح اٌزٟ ٠ّىٓ اٍزجلاي

 اٌوغجخ فٟ اٌزؼبًِ فٟ رؼبًِ ٛج١ؼٟ ثؼل ر٠َٛك ١ٍٍُ ث١ٓ أٛواف ػٍٟ ث١ٕخ ِٓ اٌؾمبئك ٠ٚزؼبِالْ ثبهاكح ؽوح.

 األطىي غُش اٌٍّّىعخ  4-2

زٛلؼخ اٌّقِٖٛخ ٚاٌزٟ ٠زُ اٍزٕجبٛٙب ٠زُ رؾل٠ل اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ٌألٕٛي غ١و اٌٍٍّّٛخ ػٍٝ أٍبً اٌزلفمبد إٌمل٠خ اٌّ  

  ِٓ اإلٍزقلاَ ٚاٌج١غ ٌألٕٛي.
 

 االعزثّبساد فٍ أدواد دمىق ٍِىُخ 4-3

٠زُ رؾل٠ل اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ٌالٍزضّبهاد فٟ أٚهاق ِب١ٌخ ثغوٗ اٌّزبعوح ٚاالٍزضّبهاد فٟ أٚهاق ِب١ٌخ ِزبؽخ ٌٍج١غ  

 .اٌّغّؼخ ٍٛق األٚهاق اٌّب١ٌخ فٟ ربه٠ـ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخثبٌوعٛع اٌٝ اٌم١ّخ اٌَٛل١خ اٌّؼٍٕخ ٌزٍه األٍُٙ فٟ 
 

 اٌؼّالء وأوساق اٌمجغ واٌّذَٕىْ االخشوْ 4-4

٠زُ رمل٠و اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ٌٍؼّالء ٚأٚهاق اٌمج٘ ٚاٌّل٠ْٕٛ ا٢فوْٚ ثبٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ ٌٍزلفمبد إٌمل٠خ اٌَّزمج١ٍخ ٚاٌزٟ 

 .اٌّغّؼخ ِؼلي اٌفبئلح اٌَبئل فٟ اٌَٛق فٟ ربه٠ـ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٠زُ فّٖٙب ثبٍزقلاَ
 

 االعزثّبساد اٌؼمبسَخ 4-5

فٟ ربه٠ـ  ٠زُ رؾل٠ل اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ فٟ ٙٛء اٌم١ّخ اٌَٛل١خ ٚاٌزٟ رّضً اٌم١ّخ اٌّملهح اٌزٟ ٠ّىٓ اٍزجلاي اٌؼمبهاد ثٙب

اٌزم١١ُ ث١ٓ ثبئغ ِْٚزوٜ ٌل٠ُٙ اٌوغجخ فٟ اٌزؼبًِ فٟ رؼبًِ ٛج١ؼٟ ثؼل ر٠َٛك ١ٍٍُ ث١ٓ أٛواف ػٍٝ ث١ٕخ ِٓ اٌؾمبئك 

 ٠ٚزؼبِالْ ثبهاكح ؽوح .
 

 اٌّذفىػبد اٌّجُٕخ ػًٍ االعهُ  4-6

ثلْٚ فُٖ اٌزىب١ٌف اٌّزؼٍمخ  خاٌّغّؼ ا١ٌّيا١ٔخ ٠زُ رؾل٠ل اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ػٍٝ أٍبً األٍؼبه اٌَٛل١خ اٌّؼٍٕخ فٟ ربه٠ـ

 ثبٌّؼبٍِخ. 
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 إداسح اٌّخبؽش اٌّبٌُخ -5

 ٌٍّقبٛو اٌّب١ٌخ اٌزب١ٌخ ٔز١غخ إلٍزقلاِٙب ٌألكٚاد اٌّب١ٌخ: اٌّغّٛػخرزؼوٗ 

 ْفطو اإلئزّب 

 فطو ا١ٌٌَٛخ 

 .فطو اٌَٛق 
 

ٚونا أ٘لاف ٌىالً ِٓ اٌّقبٛو اٌّنوٛهح أػالٖ  اٌّغّٛػخ٠ٚؼوٗ ٘نا اإل٠ٚبػ اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثزؼوٗ 

ٌوأً اٌّبي وّب ٠ؼوٗ ثؼ٘  اٌّغّٛػخٚا١ٌَبٍبد ٚاٌطوق اٌقبٕخ ٌم١بً ٚاكاهح اٌقطو ٚونٌه اكاهح  اٌّغّٛػخ

 .اٌّغّؼخ  اإلفٖبؽبد اٌى١ّخ اإلٙبف١خ اٌّزّٕٚخ فٟ ٘نٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ

اٌَّئ١ٌٛخ اٌىبٍِخ اٌقبٕخ ثٛٙغ ِٚوالجخ اإلٛبه اٌؼبَ إلكاهح ِقبٛو اٌْووخ وّب  اٌمبثٚخ ٠زٌٟٛ ِغٌٍ اكاهح اٌْووخ

اٌولبثخ إٌّبٍجخ ِٚزبثؼخ رٍه  ٚأٚع٠ٗمَٛ ثزؾل٠ل ٚرؾ١ًٍ اٌّقبٛو اٌزٟ رٛاعٗ اٌْووخ ٌزؾل٠ل َِز٠ٛبد اٌّقبٛو 

 اٌّقبٛو ِٚلٜ اٌزياِٙب ثزٍه اٌَّز٠ٛبد.

خ ثٕبءٖ ِٕٚٚجطخ ٚاٌزٟ ِٓ فالٌٙب رّٚٓ أْ وبفخ اٌّٛظف١ٓ ػٍٟ كها٠خ اٌٟ ٚٙغ ث١ئخ هلبث١ اٌّغّٛػخٚرٙلف اكاهح 

 ٚفُٙ ثلٚهُ٘ ٚاٌزياِزُٙ.

ٚرمَٛ وال ِٓ ٌغٕخ اٌّواعؼخ ٚاكاهح اٌّواعؼخ اٌلاف١ٍخ ثّؼبٚٔـخ ِغٌٍ اإلكاهح فٟ كٚهٖ اٌولبثٟ ٚرزٌٛٝ اكاهح 

اٌولبثخ ٚا١ٌَبٍبد اٌّورجطخ ثبكاهح اٌّقـبٛـو اٌّواعؼخ اٌلاف١ٍخ وال ِٓ أػّبي اٌفؾٔ إٌّزظُ ٚاٌّفبعـئ ألٚعٗ 

 ٚرمَٛ ثبٌزمو٠ـو ػٓ ٔزبئظ اٌفؾٔ اٌٝ ِغٌٍ اإلكاهح .
 

 

 خطش اإلئزّبْ 5-1

٠ٚؼوٗ اٌطوف ا٢فو ٌقَبئو ِب١ٌخ  ٠زّضً فطو اإلئزّبْ فٟ فطو ػلَ ٚفبء أؽل أٛواف األكٚاد اٌّب١ٌخ إلٌزياِبرٗ

 ٠ْٕٚؤ ٘نا اٌقطو ثٖفخ هئ١َ١خ ِٓ ػّالء اٌْووخ ٚاٌّل٠ْٕٛ ا٢فوْٚ.
 

 اٌؼّالء واٌّذَٕىْ االخشوْ  

ٌقطو االئزّبْ ٠زؤصو ثٖفخ أٍب١ٍخ ثبٌقٖبئٔ األٍب١ٍخ اٌقبٕخ ثىً ػ١ًّ. أْ اٌقٖبئٔ  اٌّغّٛػخاْ رؼوٗ 

 ب ف١ٙب فطو اإلففبق اٌقبٓ ثبٌٖٕبػخ ٌٙب رؤص١و ألً ػٍٝ فطو االئزّبْ.ثّ اٌّغّٛػخاٌل٠ّٛعواف١خ ٌمبػلح ػّالء 

روعغ اٌٝ اٌّج١ؼبد ٌّغّٛػخ وج١وح ِٓ اٌؼّالء ٌٚنٌه ١ٌٌ ٕ٘بن روو١ي ٌقطو االئزّبْ ِٓ  اٌّغّٛػخِج١ؼبد وبفخ  

 إٌبؽ١خ اٌغغواف١خ.

١ٍبٍخ ائزّب١ٔخ ٚاٌزٟ ثّٛعجٙب ٠زُ ػًّ اٌزؾ١ًٍ االئزّبٟٔ اٌالىَ ٌىً ػ١ًّ ِمبثً ّوٚٛ  اٌّغّٛػخٚلل ٚٙؼذ اكاهح 

اٌَلاك ٚاٌز١ٍَُ اٌّملِخ ٌٗ ٚرؼًّ اٌْووخ ػٍٝ اٌؾٖٛي ػٍٝ كفؼبد ؽغي ِملِخ ٚونٌه ١ّىبد ثىبًِ ل١ّخ ِج١ؼبرٙب 

 . ِملِب لجً اٌز١ٍَُ ٌٍؼ١ًّ ٌُٚ ٠ٕزظ أٞ فَبهح ٍبثمخ ِٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌؼّالء

٠زُ ث١غ اٌٛؽلاد ٌٍؼّالء ِغ ػلَ ٔمً ٍِى١خ رٍه اٌٛؽلاد اال ثؼل ٍلاك وبًِ ل١ّخ اٌج١غ ٚفٝ ؽبٌخ ػلَ اٌَلاك ٠زُ هك 

 ٚهك اٌّجبٌغ اٌَبثك ٍلاك٘ب ثٛاٍطخ اٌؼّالء فٟ ربه٠ـ اٌزٛلف ػٓ اٌَلاك ثؼل فُٖ َٔجخ لله٘ب  ٌٍّغّٛػخاٌٛؽلح 

 ِٓ رٍه اٌم١ّخ . %10اٌٝ  % 5
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 االعزثّبساد 

ٚال رزٛلغ اكاهح اٌْووخ زضّبه فٟ أٚهاق ِب١ٌخ ٍبئٍخ فمٜ ِٓ رؼوٙٙب ٌقطو االئزّبْ ِٓ فالي االٍ اٌّغّٛػخرؾل 

 ثبٌزياِبرٗ.أففبق أٞ ٛوف فٟ اٌزؼبًِ فٟ اٌٛفبء 
 

 اٌؼّبٔبد 

ػٍٟ رٛف١و اٌّٚبٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍْووبد اٌزبثؼخ اٌٍّّٛوخ ثبٌىبًِ فمٜ ٚال رٛعل أٞ ّٙبٔبد  اٌّغّٛػخرمَٛ ١ٍبٍخ 

 . 2011 ١ٔٛ٠ٛ 30 لبئّخ فٟ
 

 

 خطش اٌغُىٌخ 5-2

 ٟ ربه٠ـ اٍزؾمبلٙب.ف الٌزياِبرٙب اٌّغّٛػخ ٠زّضً فطو ا١ٌٌَٛخ فٟ فطو ػلَ ٚفبء  

ِٓ أْ ٌل٠ٙب كائّب ١ٌٍٛخ وبف١خ ٌّمبثٍخ اٌزياِبرٙتب فتٟ  -وٍّب أِىٓ مٌه  -فٟ اكاهح ا١ٌٌَٛخ ٘ٛ اٌزؤول  اٌّغّٛػخاْ ِٕٙظ             

. اٌّغّٛػتخأٚ اٌؾتبق اٌٚتوه ثَتّؼخ  ِمجٌٛتخ  ربه٠ـ اٍزؾمبلٙب فٟ اٌظوٚف اٌؼبك٠خ ٚاٌؾوعخ ثتلْٚ رىجتل فَتبئو غ١تو

بثٍتخ ِٖتوٚفبد اٌزْتغ١ً اٌّزٛلؼتخ ٌفزتوح ِالئّتخ ثّتب ف١ٙتب ِٓ رٛافو إٌمل٠خ اٌىبف١تخ ػٕتل اٌطٍتت ٌّم اٌّغّٛػخوّب رزؤول 

أػجبء االٌزياِبد اٌّب١ٌخ ٠َٚزجؼل ِٓ مٌه اٌزؤص١و اٌّؾزًّ ٌٍظوٚف اٌؾبكح اٌزٟ ال ٠ّىٓ اٌزٕجتئ ثٙتب ثلهعتخ ِؼمٌٛتخ ِضتً 

 .اٌىٛاهس اٌطج١ؼ١خ

 ثبإلٙبفخ اٌٝ مٌه رؾزفع اٌّغّٛػخ ثؾلٚك اإلئزّبْ اٌزب١ٌخ : 

 435   ٟ١ٍِتتْٛ ع١ٕتتٗ ِٖتتوٜ ومتتوٚٗ ٠ٍٛٛتتخ األعتتً ثٚتتّبْ ٍتتٕل امٔتتٝ  ثّجٍتتغ ل١ّتتخ اٌمتتـوٗ ثبٌىبِتتً ٠َٚتتزؾك ػٍتت

ٍتت٠ٕٛبً ػتتالٚح ػٍتتٝ ٍتتؼو اٌىٛه٠تتلٚه ٌاللتتواٗ اٌّؼٍتتٓ ِتتٓ لجتتً اٌجٕتته اٌّووتتيٜ  %  2.85اٌمتتوٗ فبئتتلح  لتتله٘ب 

 اٌّٖوٜ.

 450  ِغّتلح ثّجٍتغ فَّتّبئخ اٌتف ع١ٕتٗ ِٖتوٜ اٌف  ع١ٕتٗ ِٖتوٜ وزَت١ٙالد ثٕى١تخ لٖت١وح األعتً ثٚتّبْ ٚك٠ؼتخ

 فٝ األٌف ػٍٝ أػٍٝ ه١ٕل ِل٠ٓ فالي اٌْٙو. 1.5% ٠ٍٕٛبً ٚػٌّٛخ  ٠ٚ9.75َزؾك ػ١ٍٗ فبئلح لله٘ب 

 4  ١ٍِتْٛ ع١ٕتٗ ِٖتوٜ  ١ٍِ5.5ْٛ ع١ٕٗ ِٖوٜ وز١َٙالد ثٕى١خ ل١ٖوح األعً ثّٚبْ ّٙبكاد اكفبه ثالر١ٕ١خ ثّجٍغ

فتتٝ األٌتتف ػٍتتٝ أػٍتتٝ هٕتت١ل ِتتل٠ٓ فتتالي   0.75% ٍتت٠ٕٛبً ٚػٌّٛتتخ  10.5ح ٠َٚتتزؾك ػ١ٍتتٗ فبئتتلح لتتله٘ب ثّؼتتلي فبئتتل

 اٌْٙو.

 5  ع١ٕتـخ  6 275 ١ٍِ000ْٛ ع١ٕٗ ِٖتوٜ وزَت١ٙالد ثٕى١تخ لٖت١وح االعتً ثٚتّبْ ّتٙبكاد اكفتبه ثالر١ٕ١تـخ لله٘تـب

 فالي اٌْٙو. فٝ االٌف ػٍٝ اػٍٝ ه١ٕل ِل٠ٓ 2% ٚػٌّٛخ 11.59ِٖوٜ  ثّؼلي فبئلح 
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 خطش اٌغىق  5-3

٠زّضً فطو اٌَٛق فٟ فطو اٌزغ١واد فٟ أٍؼبه اٌَٛق ِضً أٍؼبه ٕوف اٌؼّالد األعٕج١خ ٍٚؼو اٌفبئلح ٚأٍؼبه 

 أٚ ل١ّخ ِّزٍىبرٙب ِٓ األكٚاد اٌّب١ٌخ. اٌّغّٛػخأكٚاد ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رئصو ػٍٟ ا٠واكاد 

َٛق فٟ ؽلٚك اٌّئّواد اٌّمجٌٛخ ِغ رؼظ١ُ اْ اٌٙلف ِٓ اكاهح فطو اٌَٛق ٘ٛ اكاهح ٚاٌزؾىُ فٟ اٌزؼوٗ ٌقطو اٌ

 اٌؼبئل.

 خطش اٌؼٍّخ 5-4

ٌقطو اٌؼٍّخ ػٍٟ اٌّج١ؼبد ٚاألٕٛي اٌّب١ٌخ ثبٌؼّالد األعٕج١خ ٚاٌنٞ ٠زّضً ثٖفخ أٍب١ٍخ فٟ  اٌّغّٛػخرزؼوٗ 

 اٌلٚاله االِو٠ىٝ.

رزؤول ِٓ أْ ٕبفٝ  اٌّغّٛػخٚف١ّب ٠زؼٍك ثبألٕٛي ٚاالٌزياِبد إٌمل٠خ اٌَبئلح ثبٌؼّالد األعٕج١خ األفوٜ فؤْ 

رؼوٙٙب ٌقطو اٌؼّالد ِّْٚٛ ػٕل َِزٜٛ ِمجٛي ِٓ فالي ّواء أٚ ث١غ اٌؼّالد األعٕج١خ ثبألٍؼبه اٌفٛه٠خ ػٕلِب 

 ٠ىْٛ مٌه ٙوٚه٠ب ٌّٛاعٙخ ػلَ اٌزٛاىْ ل١ٖو األعً.  

زٍه اٌْووبد رؼزجو ماد ٌُ ٠زُ رغط١خ اٍزضّبهاد اٌْووخ فٟ اٌْووبد اٌزبثؼخ ؽ١ش أْ ِواوي اٌؼّالد اٌقبٕخ ث

 ٛج١ؼخ ٠ٍٛٛخ األعً.

 خطش عؼش اٌفبئذح 5-5

ٚال رلفً  صبثذ ٍؼو فبئلح أٍبًاٌزؼوٗ ٌقطو ٍؼو اٌفبئلح ػٍٝ اٌز١َٙالد ػٍٝ  ػلَخ ١ٍبٍخ ٘لفٙب رزجٕٝ اٌّغّٛػ

 ِؼبِالد رجبكي ٍؼو اٌفبئلح. فٟاٌْووخ 

 

 خطش أعؼبس اٌغىق األخشٌ 5-6

أكٚاد ؽمٛق اٌٍّى١خ  اٌّغّٛػخ٠ْٕؤ فطو ٍؼو أكاح ؽمٛق اٌٍّى١خ ِٓ أكٚاد ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌّزبؽخ ٌٍج١غ ٚروالت اكاهح 

 ثّؾفظخ االٍزضّبهاد اٌقبٕخ ثٙب ثٕبًء ػٍٟ ِئّواد اٌَٛق ٚاٌزم١١ُ اٌّٛٙٛػٟ ٌٍمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌقبٕخ ثٙنٖ األٍُٙ .

ٌّؾفظخ ثبٌَٕجخ ٌىً اٍزضّبه ػٍٟ ؽلٖ ٚوبفخ لواهاد اٌْواء ٚاٌج١غ ٠زُ اػزّبك٘ب ٚرزُ اكاهح االٍزضّبهاد اٌّب١ٌخ اٌٙبِخ ثب

 ثٛاٍطخ ِغٌٍ اكاهح اٌْووخ.

اْ اٌٙلف األٍبٍٟ إلٍزوار١غ١خ االٍزضّبه اٌقبٕخ ثبٌْووخ ٘ٛ رؼظ١ُ اٌؼبئل ِٓ ٘نٖ االٍزضّبهاد. ٚرَزؼ١ٓ اإلكاهح 

 ثبالٍزْبه١٠ٓ اٌقبهع١١ٓ فٟ ٘نا اٌْؤْ.

اإلٍزوار١غ١خ فبْ ثؼ٘ االٍزضّبهاد رزُ ثغوٗ اٌّزبعوح ألْ أكاإ٘ب ٠ّىٓ ِواعؼزٗ ثلهعخ ْٔطخ ٠ٚزُ اكاهارٙب ٚٚفمبً ٌٙنٖ 

 ػٍٟ أٍبً اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ.
 

 إداسح سأط اٌّبي 5-7

ثوأً ِبي لٛٞ ثغوٗ اٌّؾبفظخ ػٍٟ صمخ اٌَّزضّو٠ٓ ٚاٌلائ١ٕٓ ٚاٌَٛق ٚونا ٌّمبثٍخ  ٘ٛ اإلؽزفبظ اٌْووخاْ ١ٍبٍخ 

 اٌزطٛهاد اٌَّزمج١ٍخ ٌٍْٕبٛ.

ِمَِٛبً ػٍٟ  فـزوحاٌهثؼ ِزبثؼخ اٌؼبئل ػٍٟ هأً اٌّبي ٚاٌنٞ رؾلكٖ اٌْووخ ثؤٔٗ ٕبفٟ  اٌمبثٚخ ٠ٚزٌٟٛ ِغٌٍ اكاهح اٌْووخ

 َِزٛٞ رٛى٠ؼبد األهثبػ ٌٍَّب١ّ٘ٓ. اٌمبثٚخ اهح اٌْووخوّب ٠والت ِغٌٍ اك اٌٍّى١خاعّبٌٟ ؽمٛق 

أل٠خ ِزطٍجبد فبهع١خ اٌْووخ . وّب ال رقٚغ  اٌفزــوحفٟ اكاهح هأً اٌّبي فالي  اٌْووخال رٛعل أ٠خ رغ١واد فٟ اٍزوار١غ١خ 

 ِفوٚٙخ ػٍٟ هأً اٌّبي اٌقبٓ ثٙب.
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 ِششوػبد رذذ اٌزٕفُز -7

 -٠زّضً ٘نا اٌجٕل فٝ األرٟ :

2010/12/31  2011/6/30  

  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشٌ

 أهاٙــــٝ  -  7 266 748

 ِْوٚع ِْزون –كفؼبد ِملِخ ٌْواء االد ِٚؼلاد  -  1 253 273

 رغ١ٙياد ّٚواء إٔٛي صبثزخ –كفؼبد ِملِخ  7 326 284  10 109 045

 كفؼخ ِملِـخ ٌْواء ِجٕٝ ٍىٓ اٌؼب١ٍِٓ * 4 135 000  4 100 000

 كفؼخ ِملِـخ رؾذ ؽَبة أْبء ِؾطخ وٙوثبء 100 800  100 800

 ِجبٔـٝ ٚأْبءاد  195 000  20 003 759

 اثبه رؾذ االْٔبء 71 257  196 809

434 030 43  341 828 11  
 
 

 

ّجٕتٝ ٍتىٕٝ ٌٍؼتب١ٍِٓ و اٍتزقلاِٗٚ رغ١ٙتيٖ ِزتو ِوثتـغ  ثغتوٗ 1 ٠,70121زّضً اٌجٕل فٝ ل١ّخ ّتواء ِجٕتـٝ ثَّتبؽخ لتله٘ب        *          

 ثبٌْووـخ .

 إعزثّبساد فً ششوبد شمُمخ -8

 -اإلٍزضّبهاد األر١خ فٝ اٌْووبد اٌْم١مخ:رّزٍه اٌّغّٛػخ  

 اٌمُّخ اٌذفزشَخ خٔغجخ اٌٍّىُ اٌشىً  

 31/12/2010 /03/62011  31/12/1020  2011/6/30 اٌمبٔىًٔ 

 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  %  %  

ّووخ ه٠ٚبي عبهكٔي ٌإلٍزضّبه 

 اٌؼمبهٜ *

ّووخ َِبّ٘خ 

 ِٖو٠خ
20  20  -  - 

         

ّووخ عو٠ٓ ث٠ٕٛذ الٍز١واك 

 ٚرغبهح َِزٍيِبد اٌؾلائك **

ّووخ َِبّ٘خ 

 25,50 ِٖو٠خ
 

25,50 
 

672 191 
 

250 000 

         

      672 191  250 000 
 

 

 -:%100ثَٕجخ  –ٚف١ّب ٠ٍٝ ٍِقٔ ثبٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍْووبد اٌْم١مخ 

 اٌّظشوفبد اإلَشاداد دمىق اٌٍّىُخ اإلٌزضاِبد األطىي 

 جُٕه ِظشي جُٕه ِظشي جُٕه ِظشي جُٕه ِظشي جُٕه ِظشي 

      2011 َىُٔى 03

  
ّووخ ه٠ٚبي عبهكٔي ٌإلٍزضّبه 

 اٌؼمبهٜ 
341 162 743 (568 346 710) 774 815 32 674 953 8 (037 393 3) 

      

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

ّووخ عو٠ٓ ث٠ٕٛذ الٍز١واك ٚرغبهح 

 َِزٍيِبد اٌؾلائــك 
783 272 (520 1) 263 271 - (738 228) 

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

  2010دَغّجش  31
ّووخ ه٠ٚبي عبهكٔي ٌإلٍزضّبه 

 اٌؼمبهٜ 
226 042 751 (089 787 723) 137 255 27 569 567 16 (084 364 7) 

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

ّووخ عو٠ٓ ث٠ٕٛذ الٍز١واك ٚرغبهح 

 َِزٍيِبد اٌؾلائــك 
 . 2010ك٠َّــجو  31ِب١ٌخ ػٓ اٌفزوح اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٟ ٌُ رٖله اٌْووخ لٛائُ 

 ========= ========== ========== ========== ========== 
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 َِبّْ٘ٛ أفوّْٚٚووخ ثبٌُ ١ٍ٘ي ثبإلّزوان ِغ  2006فالي ػبَ مبهٜ رُ رؤ١ٌٍ ّووخ ه٠ٚبي عبهكٔي ٌإلٍزضّبه اٌؼ  *

% ِٓ ل١ّخ َِبّ٘خ اٌْووخ اٌمبثٚخ فٝ هأً ِبي ّووخ ١ٍِ50ْٛ ع١ٕٗ ِٖوٜ رّضً َٔجخ  3ثٍغذ رىٍفخ اإلٍزضّبه لل ٚ

فٝ األهثبػ اٌغ١و ِؾممخ إٌبرغخ ِٓ ث١غ اٌْووخ اٌمبثٚخ ٌمطؼخ أهٗ اٌٝ اٌمبثٚخ ثٍغ ١ٖٔت اٌْووخ  وّبه٠ٚبي عبهكٔي 

ع١ٕٗ ِٖوٜ فمٜ ٚمٌه  3 000 000ِٖوٜ رُ اٍزجؼبك ِجٍغ  ع١ٕٗ 32 298 112 ِجٍغ 2007ػبَ مخ فالي ١اٌْووخ اٌْم

 اٌّغّؼخ لبئّخ اٌلفً رؤص١وٌُٚ ٠زُ  خاٌّب١ٌخ اٌّغّؼاٌْم١مخ ػٕل اػلاك اٌمٛائُ ْووخ فٝ ؽلٚك ؽٖخ اٌْووخ اٌمبثٚخ فٝ اٌ

ٔظواً  2009 وك٠َّجــ 31ؽزٟ ع١ٕٗ ِٖوٞ  610 330ٍْووخ اٌْم١مخ ٌ اٌّزواوّخ األهثبػث١ٖٕت اٌْووخ اٌمبثٚخ فٟ 

 .2009ك٠َّجــو  31فٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ فٟ  ل١ّخ كفزو٠خ ٌو١ٕل االٍزضّبهٌؼلَ ٚعٛك 

ثبالّزوان ِغ ثؼ٘ أػٚبء  2010 وٍجزّج 30رُ رؤ١ٌٍ ّووخ عو٠ٓ ث٠ٕٛذ الٍز١واك ٚرغبهح َِزٍيِبد اٌؾلائك ثزبه٠ـ  **  

ع١ٕٗ ِٖــوٜ ٠ّضـً ١ٖٔت اٌّغّٛػــخ ِٓ  58 328ٌالٍزضّــبه ثّجٍــغ ٘ــنا ٚلل رُ رقف١٘ اٌم١ّخ اٌلفزو٠خ ِغٌٍ االكاهح 

 .١ٔٛ٠2011ٛ  30فَبئـو اٌْووخ ػٓ اٌفزوح اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٝ 

 ِزبدخ ٌٍجُغ فً أوساق ِبٌُخ عزثّبسادا -9

 -٠زّضً ٘نا اٌجٕل فٝ األرٝ:
 

 اٌشىً

 اٌمبٔىًٔ 

 ٔغجخ

 اٌّغبهّخ

ٔغجخ اٌّغذد ِٓ 

 لُّخ اٌّغبهّخ

اٌذفزشَخ فًاٌمُّخ   
2011/6/30 

 
 اٌمُّخ اٌذفزشَخ فً

2010/12/31 

ِظشٌه جُٕ % %   ِظشٌه جُٕ    

 000 100  000 100 100 10 ُ.َ.َ اٌْووخ اٌّزؾلح ٌٍقلِبد اٌؼمبه٠خ

 4 250 000  4 250 000 100 1.8 ُ.َ.َ اٌْووخ اٌّٖو٠خ ٌز١ّٕخ ٚاكاهح اٌموٜ اٌنو١خ

    4 350 000  4 350 000 

رّضً أكٚاد ؽمٛق ِؾلٚك ٔظواً ألْ ٘نٖ اإلٍزضّبهاد ٠ؼزجو اٌزؼوٗ ٌقطو اٌَٛق اٌّورجٜ ثبإلٍزضّبهاد اٌّزبؽخ ٌٍج١غ  -

 ٍِى١خ غ١و ِزلاٌٚخ فٝ ٍٛق ْٜٔ ٚثبٌغ١ٕٗ اٌّٖوٜ.

 

   زؤعُظاٌ إعزثّبسد فً ششوبد ربثؼخ ورذذ  اٌّغذد رذذ دغبة -10

 -٠زّضً اٌو١ٕل فٝ االرٝ:

  جُٕخ ِظشي

ّــبي اٌّٖـله ٌْووخ او١ٛ ِبٔغ١ّٕذ اٌ% فٝ هأً 50َٕجخ ثل١ّخ اٌَّلك رؾذ ؽَبة َِبّ٘ـخ اٌْووخ  250 000

 رؾذ اٌزؤ١ٌٍ ّووخ َِبّ٘خ ِٖو٠خ –الكاهح اٌّـْوٚػـبد اٌؼمبه٠خ 

 اٌَّلك رؾذ ؽَبة الزٕبء ّووبد ربثؼخ * -

 ١ٔٛ٠2011ٛ  30اٌو١ٕل  فٟ 250 000

 

رؾذ ؽَـبة الزٕبء وبًِ أٍُٙ اٌْووخ ا١ٌٕٛٛخ ٌالٍزضّــبه  ع١ٕٗ ِٖـوٜ 19 936 000فالي اٌفزوح رُ ٍلاك ِجٍغ   *

ٚاٌنٜ ٠زّٚٓ  2010ك٠َّجـو  30ّووخ َِبّ٘ـخ ِٖـو٠خ ٚفمـبً ٌؼمل االٍزؾٛام اٌّجــوَ ثزبه٠ــ  –ا١ٌَبؽـٝ ٚاٌؼمــبهٜ 

ٖـله ٌٍْـووخ ( ثبالٙبفخ اٌٝ % ِٓ هأً ِبي ا25ٌّع١ٕٗ ِٖـوٜ ل١ّخ االٍُٙ اٌّْزواٖ )رّضـً  62 500ٍلاك ِجـٍغ 

 ثزبه٠ــ ٚع١ٕٗ ِٖـوٜ ل١ّخ اٌلائ١ٕخ اٌَّزؾمـخ ٌَّبّ٘ــٝ ٘نٖ اٌْووخ ) لوٚٗ َِب١ّ٘ٓ(  35 937 500ٍـلاك ِجٍغ 

 ٚرُ هك وبفخ اٌّجبٌغ اٌَّلكح رؾذ ؽَبة الزٕبء ٘نا االٍزضّبه . اثواَ ػمل فَــ أرفبلٝ ٌؼمل االٍزؾٛامرُ  ١ٔٛ٠2011ٛ  13 
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 إعزثّبساد ػمبسَخ  -11

ٚرزّضتتً فتتٟ ع١ٕتتٗ ِٖتتوٜ  421 411 984 ِجٍتتغ 2011 ١ٔٛ٠تتٛ 30فتتٝ   ثٍغتتذ ٕتتبفٝ اٌم١ّتتخ اٌلفزو٠تتخ ٌالٍتتزضّبهاد اٌؼمبه٠تتخ

ٚف١ّتب ٠ٍتٝ ؽووتخ االٍتزضّبهاد  اٌغ١تـو ِؾتلك اٍتزقلاِٙب ثؼتل ٚاألهاٙتٝ اٌيهاػ١تخ اٌٛؽلاد اٌزغبه٠خ ٚاٌَى١ٕخ اٌّئعوح ٌٍغ١و

 -: اٌفزــوحاٌؼمبه٠خ ٚا٘الوبرٙب فالي 

 االجّبٌٍ  *** اساػٍ   **اساػٍ صساػُخ   ودذاد ِؤجشح *  ثُـــــــبْ

 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  

 420 613 962  84 016 952  326 247 579  10 349 431  1/1/2011اٌزىٍفخ فٝ  

 10 278  10 278  -  -  االٙبفبد فــالي اٌفزــوح

 1 485 527  1 485 527  -  -  فوٚق روعّـــخ 

اعّتتتتتتبٌٝ رىٍفتتتتتتخ االٍتتتتتتزضّبهاد 

  ١ٔٛ٠2011ٛ 30اٌؼمبه٠خ فٝ 

 431 349 10  579 247 326  757 512 85  767 109 422 

         ِجّغ االهالن

 594 289  -  -  594 289  1/1/2011فٝ 

 103 494  -  -  103 494  ا٘الن اٌفزــوح

١ٔٛ٠تتتتٛ  30ٕتتتتبفٝ اٌم١ّتتتتخ فتتتتٝ 

2011  

 648 651 9  579 247 326  757 512 85  984 411 421 

ك٠َتتتّجو  31ٕتتتبفٝ اٌم١ّتتتخ فتتتٝ 

2010 

 142 755 9  579 247 326  952 016 84  673 019 420 

 

 .2011 ١ٔٛ٠ٛ 30فٝ  ع١ٕٗ ِٖوٜ 25 278 520ِجٍغ  رجٍغ اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ٌٍٛؽلاد اٌزبِخ اٌّئعوح ٌٍغ١و    *

فٝ ل١ّخ اٌّجٍغ اٌَّزؾك ٌٍٙئ١خ اٌؼبِخ ٌّْوٚػبد اٌزؼ١ّو ٚاٌز١ّٕخ  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِٖوٜ ٠زّضـً 30ِجـٍغ  اٌجٕل ز٠ّٓٚ ** 

 ( اكٔبٖ. 35%( ٚفمب ٌّب ٘ٛ ٚاهك رف١ٖال ثبال٠ٚبػ هلُ )7اٌيهاػ١خ ِمبثً ل١ّخ أهٗ اٌّجبٔٝ )ى٠بكح إٌَجخ اٌجٕبئ١خ اٌٝ 

ع١ٕٗ ِٖوٜ ِؼبكي ٌّجٍغ  4 962 699*** ٠زّٚٓ ٘نا اٌجٕل أهاٙـٝ ِو٘ٛٔخ ّٙبٔبً ٌٍز٠ًّٛ االٍالِـٝ )اٌّواثؾخ( ثّجٍغ 

 (.١ٌ23وح ٍٛه٠خ ) ا٠ٚبػ هلُ  39 511 935

 وأوساق لجغ وِذَٕىْ ػّالء -12

 -وّب ٠ٍٝ :ٚأٚهاق اٌمج٘ ٠ٍٛٛخ األعً  ٚاٌّل٠ْٕٛ هٕلح اٌؼّالءأل اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ اٌجٕل فٝ ٘نا٠زّضً  

31/12/2010  2011/6/30  

  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي

 ػّالء   37 273 944  101 897 295

  ِل٠ْٕٛ ِزٕٛػــْٛ * 9 844 400  9 844 400

 أٚهاق لج٘  1 022 266 345  1 215 722 638

333 464 327 1  689 384 069 1  

 اٌقُٖ اٌغ١و َِزٍٙه َخظُ: 35 875 941  67 187 461

872 276 260 1  748 508 033 1  

 

فالي  فٟ هأً ِبي ّووخ ا١ٌْـ ىا٠ل ٌٍز١ّٕخ اٌؼمبه٠خ ٔ اٌّغّٛػخ٠زّضً اٌو١ٕل فٟ اٌّجٍغ اٌّزجمٟ ِٓ ل١ّخ ث١غ ؽٖ  * 

  .2015ٍجزّجو  15ٍٛف ٠زُ رؾ١ًٖ ٘نا اٌو١ٕل اٌّل٠ٓ ث١ْه ٔٙبئٟ ثؼل ػبَ ِٓ  ٌؼمل اٌج١ـغٚفمبً ٚ 2010ػبَ 

اٌّورجطتخ ثتبٌؼّالء ٚأٚهاق  ٔقفتبٗ فتٟ اٌم١ّتخٌّقبٛو االئزّبْ ٚاٌؼٍّتخ ٚفَتبئو اال اٌّغّٛػخرؼوٗ  رُ االفٖبػ ػٓ -

 ( .48اٌمج٘ ثبال٠ٚبػ هلُ )

 

 

 
 

 اٌّؤجٍخ اٌؼشَجُخاالطىي  -13
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 03/6/2011  31/12/2010 

 
 األطىي

 جُٕخ ِظشي

 اإلٌزضاِبد 

 جُٕخ ِظشي

 األطىي 

 جُٕخ ِظشي

 اإلٌزضاِبد 

 جُٕخ ِظشي

 - األٕٛي اٌضبثزخ 
 

772 988        - 
 

473 941  

 -        (2 025 424)  -  (230 043) ِقٖٖبد

 536 599  -        248 642  - ػمٛك أْـبء

 -        (897 622)  -  (1 381 160) فَبئو ٙو٠ج١خ

اعّبٌٝ اٌٚو٠جخ اٌزٝ ٠ْٕؤ ػٕٙب )إًٔ( / 

 اٌزياَ 

(203 611 1) 
 

414 237 1  (046 923 2) 
 

072 478 1 

 ٕبفٝ اٌٚو٠جخ اٌزٝ ٠ْٕؤ ػٕٙب إًٔ 
(789 373)  - 

 
(974 444 1)        - 

 ودذاد ربِخ جبهضح ٌٍجُغ -14

 -اٌّوؽٍخ األٌٚٝ ٌٍّْوٚع  ٚث١بٔٙب وّب ٠ٍٝ :٠زّضً مٌه اٌجٕل فٝ رىٍفخ ٚؽلاد ربِخ عب٘يح ٌٍج١غ فٝ           

31/12/2010  30/6/2011  

  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي

 ودذاد ثبٌّشدٍخ األوًٌ ٌٍّششوع   

 /ة3رغبه٠خ ربِخ ثبٌّٕطمخ  ٚؽلادرىٍفخ  759 490  493 910

 /ة3رىٍفخ ٚؽلاد رغبه٠خ ثبٌّٕطمخ  3 503 315  3 503 315

 أعّبٌٝ رىٍفخ اٌٛؽلاد اٌزبِخ ثبٌّوؽٍخ األٌٚٝ ٌٍّْوٚع  4 262 805  3 997 225

 رىٍفخ ٚؽلاد ِْزواٖ ثغوٗ اػبكح اٌج١غ * 43 014 950  -

225 997 3  755 277 47  

 

ّووخ  –ٚؽلح ثّْوٚع وبىا رُ ّواإ٘ب ِٓ ّووخ ه٠ٚبي عبهكٔي ٌإلٍزضّبه اٌؼمبهٜ  ٠63زّضً اٌجٕل فٝ رىٍفخ ّواء ػلك    *

 ثغوٗ اػبكٖ ث١ؼٙب ٌٍغ١و.  - ّم١مـــخ
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 : ّب ٠ٍٝٚث١بْ ٘نٖ األػّبي واٌقبٕخ ثبألػّبي اٌغبهٞ رٕف١ن٘ب  اٌزىب١ٌف٠زّضً ٘نا اٌجٕل فٝ اعّبٌٝ  -

 
31/12/2010  03/6/2011  

  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي

 Allegriaرىبٌُف أػّبي ِششوع    

 رىٍفخ أهٗ اٌْووخ اٌّقطٜ اٍزقلاِٙب  231 948 579  247 910 689

 رقط١ٜ َِٚبؽخ ٚأّواف ٚاثؾبس روثخ 186 110 834  170 205 285

 ِجبٔـٝ ِٚوافك 801 338 417  731 073 839

 رىب١ٌف أفــوٜ 63 143 059  25 417 614

427 607 174 1  889 540 282 1  

 WESTOWNرىبٌُف أػّبي ِششوع اٌـ    

 رىٍفخ أهٗ اٌْووخ اٌّقطٜ اٍزقلاِٙب  77 749 912  76 202 118

 رقط١ٜ َِٚبؽخ ٚأّواف ٚاثؾبس روثخ 98 058 345  82 050 917

 ِجـبٔـٝ ِٚوافـك 121 433 980  66 946 213

 رىب١ٌف أفـوٜ 22 838 926  16 138 904

152 338 241  163 081 320  

 * رىبٌُف أػّبي ِششوع  ٍِؼت اٌجىٌف   

 رىٍفخ االهٗ  29 468 923  29 468 923

 رىب١ٌف أفــوٜ 104 446 830  102 027 082

005 496 131  753 915 133  

 اٌّؾٛي ٌألٕــٛي اٌضبثزخ (133 915 753)  -

005 496 131  -  

 ة( واٌّؼبسع واخشي 4أ، 4رىبٌُف اٌّشدٍخ اٌشاثؼخ )   

 رىٍفخ األهٗ  81 580 351  74 313 604

 رقط١ٜ َِٚبؽخ ٚاّواف ٚاثؾبس روثخ 20 582 175  9 403 666

 ِجبٟٔ ِٚوافك  68 381 464  45 282 532

 رىٍفخ أهٗ ِؼبهٗ كْ٘ٛه  25 313 372  25 313 372

 (1لطؼخ أهٗ ثبٌزغّغ اٌقبٌِ )لطؼخ  75 770 894  75 770 894

 1ِٖوٚفبد ِزؼٍمخ ثمطؼخ األهٗ هلُ  36 514 710  29 093 645

 (2لطؼخ أهٗ ثبٌزغّغ اٌقبٌِ )لطؼخ  519 494 158  519 494 158

 2ِٖوٚفبد ِزؼٍمخ ثمطؼخ األهٗ هلُ  99 986 776  73 100 918

789 772 851  900 623 927  

 رىبٌُف أػّبي ِششوػبد ثذوٌـخ عىسَخ ** 286 526 944  276 073 002

375 287 675 2  896 772 816 2  

 

رُ رؾ٠ًٛ اعّبٌٝ رىب١ٌف اػّبي ِْٚوٚع ٍِؼت اٌغٌٛف  أػّبي ٍِؼت اٌغٌٛف فالي اٌفزوح ٚثبٌزبٌٝرُ االٔزٙبء ِٓ   * 

 .األٕٛي اٌضبثزخ لع١ٕٗ ِٖوٜ اٌٝ ثٕ 133 915 753اٌجبٌغ ل١ّزٙب 
 

 

 

ٌٍّْوٚع % ِٓ االٍزضّبهاد اٌؼمبه٠خ رؾذ اٌزط٠ٛــوٚاٌّمزٕبح ِٓ فالي اٌزغ١ّغ إٌَجٝ 50*  ٠زّضـً ٘نا اٌجٕل فٝ ل١ّخ *

 -:ٚث١بٔٙـب وّب ٠ٍٝ 2011 ١ٔٛ٠ٛ 30ٍٛك٠ه ٌٍزط٠ٛـو اٌؼمبهٜ اٌّؾلٚكح( فٝ  -اٌّْزون )ثب١ٌّوا 
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 ٌٍّشــشوعاٌمُّخ اٌذفزشَخ   أعُ اٌّشـــشوع

 جُٕه ِظشي  

 156 098 172  رــالي ا١ٌب١ٍّٓ 

 3 975 721  ٙبؽ١خ إٌَل٠ـبْ

 30 766 412  رــالي اٌيِوك

 4 509 475  رالي اٌٌّْ

 4 461  أٚغــبه٠ذ

 889  عٕب٠ٓ اٌغـــبه

 91 171 814  (70ِْوٚع ػمــبه )

 286 526 944  االعّــبٌٝ

 

االهٗ اٌّمبَ ػ١ٍـٙب ِْوٚع رالي ا١ٌب١ٍّٓ ِو٘ٛٔخ ّٙبٔبً ٌٍموٗ إٌّّٛػ ٌٍّْوٚع اٌّْزون ِٓ اٌجٕه اٌؼمبهٜ       

 اٌَٛهٜ ٌز٠ًّٛ ِْوٚع رـالي ا١ٌب١ٍّٓ.
 

 

 (1سلُ ) لطؼخ (1)

اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ٌمطؼخ األهٗ اٌفٚبء اٌقبٕخ ثْووخ اٌَبكً ِٓ أوزٛثو ٌٍز١ّٕخ ٚاٌّْوٚػبد اٌؼمبه٠خ )ٍٛه٠ً(  

ِزو ِوثغ ٛجمبً  125 993.55 فلاْ ثّب ٠ؼبكي  30أ( ثَّبؽخ 24)اٌْووخ اٌزبثؼخ ثّٕطمخ اٌَّزضّو٠ٓ لطؼخ هلُ 

رغّؼبد ّوق اٌطو٠ك اٌلائوٜ )ِل٠ٕخ اٌمب٘وح اٌغل٠لح(، ٚلل رُ  اٌىبئٕخ فٝ 2006ٔٛفّجو  9ٌّؾٚو اإلٍزالَ ثزبه٠ـ 

أزمبي ٍِى١خ األهٗ ٌٍْووخ ثّٛعت اٌزٕبىي ِٓ ّووخ ث١ىٛهة ٌ٘ٛل٠ٕظ )اٌَّبُ٘ اٌوئ١َٝ(، وّب ٕله لواه اٌٍغٕخ 

 ثبٌّٛافمخ ػٍٝ اٌزٕبىي. 2006أغَطٌ  13ثزبه٠ـ  37 اٌؼمبه٠خ اٌوئ١َ١خ ثغٍَزٙب هلُ

 

 (2لطؼخ سلُ ) (2)

اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ٌمطؼخ األهٗ اٌفٚبء اٌقبٕخ ثْووخ اٌَبكً ِٓ أوزٛثو ٌٍز١ّٕخ ٚاٌّْوٚػبد اٌؼمبه٠خ )ٍٛه٠ً(            

ٔٛفّجو  7 ِزو ِوثغ ٛجمبً ٌّؾٚو اإلٍزالَ ثزبه٠ـ 857 963.40فلاْ ثّب ٠ؼبكي  204.277اٌْووخ اٌزبثؼخ ثَّبؽخ 

اٌىبئٕخ ثّٕطمخ اإلِزلاك اٌَّزمجٍٝ ثّل٠ٕخ اٌمب٘وح اٌغل٠لح، ٚلل رُ أزمبي ٍِى١خ األهٗ ٌٍْووخ ثّٛعت  اٌزٕبىي  2006

ِٓ ّووخ ث١ىٛهة ٌ٘ٛلٔظ )اٌَّبُ٘ اٌوئ١َٝ(  ٌٍْووخ اٌزبثؼخ وّب ٕله لواه اٌٍغٕخ اٌؼمبه٠خ اٌوئ١َ١خ ثغٍَزٙب هلُ 

 مخ ػٍٝ اٌزٕبىي.ثبٌّٛاف 2006أغَطٌ  13ثزبه٠ـ  37

 

  ثبثواَ ارفبق رط٠ٛو ِٓ اٌجبٛٓ ِغ ّووخ ا١ٌْـ ىا٠ل ٌٍز١ّٕخ اؽلٜ اٌْووبد اٌزبثؼخ لبِذ  2010فجوا٠و   16ثزبه٠ـ

 -:ِزو ِوثغ ٚٚفمبً ٌٙنا االرفبق 7439ثّْوٚع ا٠َذ ربْٚ ثَّبؽخ لله٘ب  8اٌؼمبه٠خ ٌزط٠ٛو اٌّوثغ هلُ 

 ّبَ اٌْوٚٛ اٌقبٕخ ثٙنا االرفبق.ووخ ا١ٌْـ ىا٠ل ٌٍز١ّٕخ اٌؼمبه٠خ فٛه ارثج١غ اٌّْوٚع اٌٟ ّ اٌزبثؼخ رزؼٙل اٌْووخ 

  ً٠ٖوػ ٌْووخ ا١ٌْـ ىا٠ل ٌٍز١ّٕخ اٌؼمبه٠خ اْ رمَٛ ثز١ّٕخ اٌّْوٚع ثٖفزٙب ِطٛه فوػٟ َِزمً ١ٌَٚذ ٚو١ً ٚفمب

 ٌٍّقطٜ اٌؼبَ ٌٍّْوٚع .

 اْ ّووخ ا١ٌْـ ىا٠ل ٌٍز١ّٕخ اٌؼمبه٠خ ٌٙب اٌؾك وّطٛه َِزمً ١ٌَٚذ وٛو١ً اْ رمَٛ ثز١ّٕخ  اٌزبثؼخ رّٚٓ اٌْووخ

ٚاالٍزضّبه فٟ اٌّْوٚع ٚفمب ٌٙنا االرفبق ٍٚٛف رمَٛ اٌْووخ ثؤرقبم االعواءاد اٌالىِخ ٌزَّؼ ٚرًَٙ ٌْووخ ا١ٌْـ 

 ىا٠ل ٌٍز١ّٕخ اٌؼمبه٠خ ٌزط٠ٛو اٌّْوٚع ٚفمبً ٌٙنا االرفبق .

 ٌثؤرقبم وبفخ االعواءاد ٌزَّؼ ثٕمً ٍِى١خ اٌّْوٚع اٌٟ ّووخ ا١ٌْـ ىا٠ل فٛه اٍز١فبء اٌْوٚٛ  اٌزبثؼخ ْووخرؼٙل ا

 اٌقبٕخ ثٙنا االرفبق .

  ٚفمبً ٌْوٚٛ  2010ػبَ ع١ٕخ ِٖوٞ رُ رؾ١ٍٖٗ ثبٌىبًِ فالي  3 371 ٠387جٍغ ِمبثً اٌزط٠ٛو ِٓ اٌجبٛٓ ِجٍغ

   ٠زُ اصجبرٗ وب٠واك ثؼل اٍز١فبء اٌْوٚٛ اٌقبٕخ ثبرفبق اٌزط٠ٛو ِٓ اٌجبٛٓ .  االرفبق ٍٚٛف



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة مصرية)

 المجمعة المتممة لمقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 2011يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية فى 
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 ػّالء وأوساق لجـغ -16
 

 

 ٚأٚهاق اٌمتتج٘ اٌّورجطتتخ ثتتبٌؼّالء  ٔقفتتبٗ فتتٝ اٌم١ّتتخرتتُ االفٖتتبػ ػتتٓ رؼتتوٗ اٌْتتووخ ٌّقتتبٛو االئزّتتبْ ٚاٌؼٍّتتخ ٚفَتتبئو اال -

 ( .48ثبال٠ٚبػ هلُ )

  ٕىْ وأسطذح ِذَٕخ أخشيِذَ -17
 

31/12/2010  2011/6/30  

  جُٕه ِظشٌ  جُٕه ِظشٌ

   ٚاٌّٛهك٠ٓ كفؼبد ِملِخ ٌٍّمب١ٌٚٓ 298 020 962  313 415 806

 فــواً ٛــالً ) اٌْو٠ه ثبٌّْوٚع اٌّْزون(ا١ٌَل / اٌَّزؾك ػٍٝ  23 085 041  22 745 665

 ثب١ٌّوا ٍٛك٠ه ٌٍز٠َٛك اٌؼمــبهّٜووـخ اٌَّزؾك ػٍٝ  178 772  -

 ٙو٠جخ أهثــبػ ّووبد األِٛاي َِلكح ثبٌي٠بكح * 227 256  227 256

 ِْوٚع ِْزون  –اٌَّزؾك ػٍٝ أٛواف ماد ػاللخ  5 325 417  473 964

 فٛائل َِزؾمخ  5 633 226  4 382 235

 ّووخ ّم١مخ –عبهكٔـي ٌالٍزضّبه اٌؼمبهٜ اٌَّزؾك ػٍٝ ّووخ ه٠ٚبي  11 116  -

 اٌَّزؾك ػٍٝ ّووخ الٔـــل ِبٍزوى -  486 960

 اٌَّزؾك ػٍٝ ّووخ ف١ٛه١َ٠ّـب 2 399 174  -

 ّووخ ّم١مخ -اٌَّزؾك ػٍٝ ّووخ عو٠ٓ ث٠ٕٛذ الٍز١واك َِزٍيِبد اٌؾلائك 1 520  176 512

 ٌٍٖٕبػبد ٚاٌز١١ْل "١ٍبن" اٌَّزؾك ػٍٝ اٌْووخ إٌٙل١ٍخ 3 793 508  4 905 574

 ِٖوٚفبد ِلفٛػخ ِملِبً ** 147 424 297  142 290 050

 رؤ١ِٕبد ٌلٜ اٌغ١و  1 226 370  1 212 476

 ٍِٖؾخ اٌٚوائت 562 078  812 996

 رؤ١ِٕبد فطبة ّٙـبْ 3 156 525  3 150 000

 ارؼبة اكاهح َِزؾمخ  -  2 896 250

 ٕٕلٚق ٔظبَ  أصبثخ ٚرؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّل٠و٠ٓ ***اٌَّزؾك ػٍــٝ  5 200 000  -

 أهٕلح ِل٠ٕخ أفوٜ  4 378 181  3 159 341
085 335 500  443 623 500  

 فَبئو االٔقفبٗ فٝ ل١ّخ اٌّل٠ْٕٛ ٚاألهٕلح اٌّل٠ٕخ االفوٜ (502 562)  (355 157)

928 979 499  881 120 500  

 

31/12/2010 
 

03/6/2011 
 

  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشٌ

 ػّالء  52 931 517  194 736 841

 أٚهاق لج٘   620 186 356  672 215 557

398 952 866  873 117 673  

 اٌقُٖ اٌغ١و َِزٍٙه -: َخظُ 3 529 548  8 146 152

246 806 858  325 588 669  

 فَبئو اإلٔقفبٗ فٝ ل١ّخ اٌؼّالء ٚاٚهاق اٌمج٘  (203 000)  (203 000)

246 603 858  325 385 669  



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة مصرية)

 المجمعة المتممة لمقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 2011يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية فى 
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ّووبد األِٛاي ٚاٌنٞ ٠ّضً ل١ّٗ اٌٚو٠جٗ  –ٛوف ٍِٖؾٗ اٌٚوائت  اٌمبثٚخ اٌَّزؾك ٌٍْووٗ*  ٠زّضً اٌجٕل فٟ ل١ّٗ اٌّجٍغ 

ع١ٕٗ ِٖوٞ ثؼل فُٖ ل١ّٗ اٌٚو٠جٗ اٌَّزؾمٗ  12 973 398ثّجٍغ  2008اٌَّلكٖ ثبٌي٠بكٖ ٚفمبً ٌإللواه اٌٚو٠جٟ اٌّؼلي ٌؼبَ 

ع١ٕٗ ِٖوٞ ٚمٌه ٚفمبً ٌّب ٘ٛ ٚاهك رف١ٖالً  12 746 142ٚاٌجبٌغ ل١ّزٙب   2010ك٠َّجو  31فٟ  خإٌّز١ٙ خػٓ إٌَٗ اٌّب١ٌ

 ( أكٔبٖ. 51ثبال٠ٚبػ هلُ )

اٌّوًٍّ ع١ٕخ ِٖوٞ ( ٠زّضً فٟ اٌّجٍغ  28 930 419 : ِجٍغ 2010ع١ٕخ ِٖوٞ ) ػبَ  35 065 310ِجٍغ اٌو١ٕل  ٠زّٚٓ     **

ؽبعيٜ ٚؽلاد ِْوٚع ا١ٌغــو٠ب ِمبثً اٌزٕبىي ػٓ  ثؼ٘ اٌؼمٛك اٌّجوِخ ِؼُٙ ٌٖبٌؼ اٌْووخ ِمبثً اٌّجبٌغ اٌَّلكح ٌجؼ٘ 

 . ٚمٌه ٌؾ١ٓ اػبكح ث١غ ٚاصجبد ِج١ؼبد رٍه اٌٛؽلاد

***  ٠زّضً اٌجٕل فٝ ل١ّخ اٌَّزؾك ػٍٝ ٕٕلٚق ٔظبَ اصبثٗ ٚرؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّل٠و٠ٓ ٚاٌّزّضً فٝ ل١ّخ رٛى٠ؼبد أهثـبػ أٍُٙ ٔظبَ 

 ٛجمب ٌمواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ اٌؼبك٠خ إٌّؼملح ثزبه٠ــ 2010ك٠َّجو  31ثـخ ٚرؾف١ـي اٌؼب١ٍِٓ ػٓ إٌَخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٝ اصب

 . 2011اثو٠ً  12 

 .( 48هلُ ) ٌّقبٛو االئزّبْ ٚاٌؼٍّخ اٌّورجطخ ثبٌّل٠ْٕٛ االفوْٚ ثبال٠ٚبػ اٌّغّٛػخرُ االفٖبػ ػٓ رؼوٗ  -

 لشوع ٌّششوػبد ِشزشوـخ -18

03/6/2011  31/12/2010 

 جُٕخ ِظشي  جُٕخ ِظشي

١ٍِْٛ  19.5% ِٓ ل١ّخ اٌموٗ إٌّّٛػ ٌٍّْوٚع اٌّْزون ثٛاٍطخ اٌّغّٛػـخ ثبعّبٌٝ ِجٍغ  ٠50زّضً فٝ  58 100 250

% ٠ٍٕٛـبً ػٍٝ اْ ٠زُ ٍلاك إًٔ اٌموٗ 8.5ثّؼلي فبئلح لله٘ب  2010 أغَطٌ 16كٚاله أِو٠ىٝ ثزبه٠ـ 

 .% 12.5ثّؼلي فبئلح لله٘ـب  2011ٍجزّجو  30ٚ٘نا ٚلل رُ اٌزغل٠ل ؽزٝ  2011ِـبهً  31ٚفبئلرٗ ِؼبً لجً 

226 477 56 

 

 

 

إٌّّٛػ  ٌٍّْوٚع اٌّْزون   Bridge Loan% ِٓ ل١ّخ اٌَّلك ِٓ اٌموٗ اٌّؼجـوٜ  ٠50زّضً فٝ  17 342 530

اْ ٠زُ ٍلاك إًٔ % ٠ٍٕٛبً ػٍٝ 8.5ثفبئلح لله٘ب  2010أوزٛثو  ١ٍِ28ْٛ كٚاله أِو٠ىٝ ثزبه٠ـ  5ثبعّبٌٝ 

 . 2011 ك٠َّجو 31 فٝ ِٛػـل الٖبٖاٌموٗ ٚفبئلرٗ ِؼبً 

250 481 14 

 70 958 476 ١ٔٛ٠2011ٛ  30اٌو١ٕل  فٟ 75 442 780

 ثغشع اٌّزبجشحاعزثّبساد فً أوساق ِبٌُخ  -19

 ( .48ثبال٠ٚبػ هلُ )اد فٝ أٚهاق ِب١ٌخ ثغوٗ اٌّزبعوح رؼوٗ اٌْووخ ٌّقبٛو اٌَٛق اٌّورجطخ ثبالٍزضّبهرُ االفٖبػ ػٓ  -

  

31/12/2010  30/6/2011  

  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي

 ٕٕلٚق ثٕه ث١و٠ًٛ –ٚصبئك اٍزضّبه  1 259 167  -

 ٕٕلٚق اٌجٕه االٍ٘ـٝ اٌّٖوٜ –ٚصبئك اٍزضّبه  851 713  -

 ٕٕلٚق ثٕه االٍىٕله٠خ  –ٚصبئك اٍزضّبه  -  86 988 915

915 988 86  880 110 2  



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة مصرية)

 المجمعة المتممة لمقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 2011يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية فى 
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 ثبٌجٕىن واٌظٕذوقٔمذَخ  -20

 إٌمل٠خ ِٚب فٝ ؽىّٙب فٝ األرٝ :٠زّضً ثٕل  اٌّغّؼخ اٌزلفمبد إٌمل٠خاػلاك لبئّخ ألغواٗ  -
 

 

 

 

 

 

 

 (.48ٌّقبٛو ٍؼو اٌفبئلح ٚرؾ١ًٍ اٌؾَب١ٍخ ٌألٕٛي اٌّب١ٌخ ثبال٠ٚبػ هلُ )اٌّغّٛػخ رُ االفٖبػ ػٓ رؼوٗ  -
 

 اٌّخظظبد -21
  -فٟ ا٢رٟ: ٌفزـــوحا فالي بدّقٖٖاٌرزّضً اٌؾووخ ػٍٝ 

 

اٌشطُذ فً 

1/1/2011  

 اٌّىىْ

 اٌفزشحخالي 

 

 اٌّغزخذَ

 خالي اٌفزشح

 

ِخظظبد أزفً 

 اٌغشع ِٕه

اٌّغزخذَ ِٓ  

ِخظظبد 

ح ِٓ بِمزٕ

خالي اٌّششوع 

 اٌّشزشن

 

اٌشطُذ فً 

30/6/2011 

 جُٕه ِظشٌ  جُٕه ِظشٌ  جُٕه ِظشٌ  جُٕه ِظشٌ  جُٕه ِظشٌ  جُٕه ِظشٌ 

ِقٖتتتتتتٔ 

اٍتتتتتتتتتزىّبي 

 اػّبي *

439 186 128 

 

967 658 14 

 

(394 960 7) 

 

(788 539 13) 

 

- 

 

224 345 121 

            

ِقٖتتتتتتٔ 

ِطبٌجتتتتتتتتبد 

** 

427 690 6 

 

343 406 

 

(407) 

 

- 

 

(733 85) 

 

630 010 7 

 866 876 134  310 065 15  (801 960 7)  (788 539 13)  (733 85)  854 355 128 

 

ٚاٌّزٛلغ رىجل٘ب ٚارّبَ اإلٔفبق ػ١ٍٙب فالي االػٛاَ ِىْٛ ٌّٛاعٙخ اٌزىب١ٌف اٌّزٛلؼخ إلٍزىّبي رٕف١ن األػّبي اٌزٟ رُ ر١ٍَّٙب  *

 اٌمبكِخ .

 . ِىْٛ ٌجٕٛك اٌٚوائت ٚاٌمٚب٠ب ٚثؼ٘ األٌزياِبد اٌّزٛلؼخ األفوٜ **

  

31/12/2010  03/6/2011  

  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي

 ٚكائغ ألعً* –ثٕٛن  411 248 145  700 101 893

 ٚكائــغ رؾذ اٌطٍـت  101 556  11 933 495

 ّٙبكاد ا٠لاع )صالس ٍٕٛاد( 3 500 000  6 275 000

 ؽَبثبد عبه٠خ –ثٕٛن  151 243 974  125 328 962

 ١ّىبد رؾذ اٌزؾ١ًٖ 6 412 364  8 416 298

 ٔمل٠خ ثبٌٖٕلٚق 1 344 416  1 198 562

210 254 853  455 850 573  

31/12/2010  03/6/2011  

  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي

 إٌمل٠خ ثبٌجٕٛن ٚاٌٖٕلٚق 573 850 455  853 254 210

 َخظُ:   

 ّٙبكاد ا٠لاع )صالس ٍٕٛاد( 3 500 000  6 275 000

 ِغّلح –ؽَبثبد ثٕٛن  -  507 877

 ِٚب فٟ ؽىّٙب ٛجمبً ٌمبئّخ اٌزلفمبد إٌمل٠خ اٌّغّؼخإٌمل٠خ  570 350 455  846 471 333



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة مصرية)

 المجمعة المتممة لمقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 2011يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية فى 
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 رغهُالد ائزّبُٔخ -ٕىن ث -22

 فٝ األرٝ: ٠زّضً ٘نا اٌجٕل

03/6/2011  31/12/1020 

 جُٕخ ِظشي  جُٕخ ِظشي

- 

 
 ثبعّبٌٝ ِٓ ثٕه االٍىٕله٠خ  اٌمبثٚخ االئزّبٟٔ إٌّّٛػ ٌٍْووخل١ّخ اٌَّزقلَ ِٓ اٌز١ًَٙ 

% ٠ٍٕٛبً ػالٚح ػٍٝ ِؼلي ٍؼو االلواٗ ٚاٌقُٖ ١ٍِ2ْٛ ع١ٕخ ِٖوٜ ثّؼلي فبئلح  85ِجٍغ 

١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِٖوٜ ٚفٝ ٔٙب٠خ ػبَ  85اٌّؼٍٓ ِٓ اٌجٕه اٌّوويٜ ٚمٌه ثّٛعت ٍٕل أمٔٝ ثّجٍغ 

ح ١٘ىٍخ ٘نا اٌز١ًَٙ ٚأػزجبهٖ عيء ِٓ ل١ّخ اٌموٗ اٌّزٍٜٛ رُ االرفبق ِغ اٌجٕه ػٍٝ اػبك 2010

ٚإٌّّٛػ ٌٍْووخ اٌمبثٚخ فـالي اٌفزــوح ِٓ ٔفـٌ  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِٖوٜ 435 اعّب١ٌٗاألعً اٌجبٌغ 

 ( اكٔبٖ .34ٚفمبً ٌّب ٘ٛ ٚاهك رف١ٖــالً ثبال٠ٚبػ هلُ ) اٌجٕه

368 951 85 

 

 

 

- 

 
ع١ٕخ   000 000 5اٌّجٍغ اٌَّزقلَ ِٓ اٌز١ًَٙ إٌّّٛػ ِٓ اٌجٕه اٌؼوثٟ االفو٠مٟ ثبعّبٌٝ ِجٍغ 

ع١ٕـخ ِٖوٜ  ثّؼلي فبئلح  6 275 000ِٖوٜ ٚمٌه ثّٚبْ ّٙبكاد اكفبه ثالر١ٕ١ـخ لله٘ـب 

 فالي اٌْٙو.  فٝ االٌف ػٍٝ اػٍٝ ه١ٕل ِل٠ٓ 2% ٚػٌّٛخ 11.59

264 952 

 86 903 632 2011 ١ٔٛ٠ٛ 30اٌو١ٕل  فٟ -
 

 عــالًِ ) ِشاثذخ(ارّىَـً  -23

30/6/2011  31/12/2010 

 جُٕخ ِظشي  جُٕخ ِظشي

- 

 
%  ِٓ ل١ّخ اٌز٠ًّٛ االٍالِٝ إٌّّٛػ ٌٍّْوٚع اٌّْزون ِٓ ثٕه ٍٛه٠ـب االٍالِـٝ اٌلٌٚٝ 50ل١ّخ 

 150ٚثؾل ر٠ًّٛ للهٖ ثغوٗ ر٠ّٛــً  ّواء اٌّٛاك اٌالىِخ الْٔطخ اٌجٕبء  ١ٔٛ٠2009ٛ  10ثزبه٠ـــ 

% ِٓ اٌّجـٍغ اٌّّٛي ٚاٌز١َٙـً َِزؾك اٌَلاك فـالي  ١ٍِ7.88ْٛ ١ٌوح ٍٛه٠خ ثزىٍفــخ ر٠ًّٛ لله٘ـب 

ثؼ٘ لطـغ االهاٙــٝ  ػمبهٜ ِٓ اٌلهعخ االٌٚٝ ػٍٝ  ّٙــو ٌىً ِجٍغ ٠زُ ر٠ٍّٛٗ ٚثّٚبْ ه٘ـٓ 12

٘نا ٚلل رُ ٍلاك ه١ٕـل اٌمـوٗ ثبٌىبًِ  اٌّلهعخ ثجٕلٜ االٍزضّـبهاد اٌؼمبه٠خ ٚأػّبي رؾذ اٌزٕف١ن

 (.15، 11)ا٠ٚبؽـٝ أهلبَ  فالي اٌفزوح ٌُٚ ٠زُ فه اٌو٘ٓ اٌؼمبهٜ ؽزٝ ربه٠قٗ

 

736 379 1 

 

 

 

 1 379 736 ١ٔٛ٠2011ٛ  30اٌو١ٕل  فٟ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة مصرية)

 المجمعة المتممة لمقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 2011يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية فى 
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 دفؼبد دجض  -ػّالء  -24

 -:االرٝ  ف٠ٟزّضً ٘نا اٌجٕل 

31/12/2010  30/6/2011  

  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي

 أهاٙــٟ  كفؼبد ؽغي 30 399 099  30 399 099

 Kattameya Plazaِْوٚع  -كفؼبد ؽغي ٚرؼبلل ٚألَبٛ ٚؽلاد ٍى١ٕخ  276 693 741  230 546 177

 Auto Ville ٚؽلاد رغـبه٠خ ِْوٚع   –كفؼبد ؽغي  111 891 744  110 175 300

 Allegria ِْوٚع  –كفؼبد ؽغي  2 590 292 131  2 846 593 355

 Forty West ِْوٚع  –كفؼبد ؽغي  242 700 559  275 300 584

 Telal Al Yasameen ِْوٚع  –كفؼبد ؽغي  36 769 751  36 491 315

- 

 
 Casa    –كفؼبد ؽغي  542 355 

 Polygon ِْوٚع  –كفؼبد ؽغي  127 902 388  123 788 124

954 293 653 3  768 191 417 3  

 

 ِمبوٌىْ وِىسدوْ وأوساق دفغ -25
31/12/2010  03/6/2011  

  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي

 ِمبٌْٚٛ  66 683 511  63 493 800

 ِٛهكْٚ 5 038 285  6 896 762

 أٚهاق كفغ 35 458 660  50 417 497

059 808 120  456 180 107  

 :  فُٖ إلاه أٚهاق اٌلفغ َخظُ 9 270 342  4 482 175

884 325 116  114 910 97  

 

 .(48)اال٠ٚبػ هلُ ّٙٓ  ثبٌّٛهك٠ٓ ٚاٌّمب١ٌٚٓرُ االفٖبػ ػٓ رؼوٗ اٌْووخ ٌّقبٛواٌؼٍّخ ٚا١ٌٌَٛخ اٌّورجطخ  

  



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة مصرية)

 المجمعة المتممة لمقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 2011يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية فى 
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 ائٕىْ وأسطذح دائٕخ أخشيد -26

31/12/2010  03/6/2011  

  جُٕه ِظشي    جُٕه ِظشي  

 Allegriaٚرْغ١ً ١ٕٚبٔخ ِْوٚع   اكاهحاٌّؾًٖ رؾذ ؽَبة  56 377 227  57 156 117

 Forty Westٚرْغ١ً ١ٕٚبٔخ ِْوٚع   اكاهحاٌّؾًٖ رؾذ ؽَبة  5 141 706  6 030 077

 Polygonٚرْغ١ً ١ٕٚبٔخ ِْوٚع   اكاهحاٌّؾًٖ رؾذ ؽَبة  12 608 334  12 621 623

 Auto Villeٚرْغ١ً ١ٕٚبٔخ ِْوٚع   اكاهحاٌّؾًٖ رؾذ ؽَبة  1 021 874  1 005 169

 Kattameya Plazaٚرْغ١ً ١ٕٚبٔخ ِْوٚع  اكاهحاٌّؾًٖ رؾذ ؽَبة  8 514 547  7 240 509

 ِْوٚع ِْزون -اٌَّزؾك ألٛواف مٜٚ ػاللخ 127 172  45 932

 ِٖوٚفبد َِزؾــمخ 101 554 055  129 753 557

 ِل٠و٠ٓ رٕف١ن١٠ٓ* –اٌَّلكح ٔملاً اٌزياَ ِمبثً ِؼبِالد اٌّلفٛػبد اٌّج١ٕخ ػٍٟ أٍُٙ  485 248  1 237 181

 هأً ِبي ّووخ ثفوٌٝ ١ٍ٘ي فِٟزؾٖالد رؾذ ؽَبة اٌَّبّ٘خ  13 031 801  12 584 052

 أهٕلح كائٕخ  –ػّالء  53 900 006  9 352 746

 ٙو٠جخ اٌلفً اٌّملهح ػٓ اٌفزــــوح 1 127 522  -

 ٍِٖؾخ اٌٚوائت 7 499 431  14 174 787

 كائٕٛ رٛى٠ؼبد 91 643  91 643

 َِزؾمخ اعبىادثلي  1 566 070  1 165 820

 اٌَّزؾك ٌْووخ هاث١خ ٌٍز١ّٕخ اٌيهاػ١خ ٚاٌؼّوا١ٔخ -  68 210

 رؤ١ِٕبد ِؾٍٖخ ِٓ اٌؼّالء 8 901 034  8 001 034
 رؤ١ِٕبد اعزّبػ١خ 1 933 591  1 855 254

 رىب١ٌف اػّبي رؾذ اٌزٕف١ن َِزؾمخ 12 938 249  25 248 105 

 ػّالء كفؼبد ِملِخ ِمبثً اٌزط٠ٛو ِٓ اٌجبٛٓ ** 3 371 400  3 371 400

 ِملِبِؾٍٖخ  ا٠واكاد 2 269 695  545 791

 رب١ِٓ ّٙبْ اػّبي 3 700 821  4 477 742

000 500 7  000 500 7 
اٌغيء اٌّزلاٚي  -اٌَّزؾك ١ٌٍٙئخ اٌؼبِخ ٌّْوٚػبد اٌزؼ١ّو ٚاٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ 

 ( 35)ا٠ٚبػ هلُ 

 رؤ١ِٕبد ِٓ اٌغــ١و 4 078 259  2 084 142

 كائْٕٛ ِزٕٛػْٛ  6 782 993  4 442 979

870 053 310  678 522 314  

٠زّضً فٟ ل١ّخ اٌَّزؾك ٌجؼ٘ أػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح اٌزٕف١ن١٠ٓ ٌٍْووخ اٌمبثٚخ ٚفمبً ٌّب ٘ٛ ٚاهك رف١ٖالً ثبإل٠ٚبػ  *

 (.41هلُ )

 

 اٌزط٠ٛو ِٓ اٌجبٛٓ اٌّؾًٖ ِٓ ّووخ ا١ٌْـ ىا٠ل ٌٍز١ّٕخ اٌؼمبه٠خ.٠زّضً فٟ ِمبثً      **
 

 (.48) ثبال٠ٚبػ هلُ ١ٕٓٚا١ٌٌَٛخ اٌّزؼٍمخ ثبٌلائػ ػٓ رؼوٗ اٌّغّٛػخ ٌّقبٛواٌؼٍّخ رُ االفٖب -

 

 

 

 
 

 



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
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 دمىق األلٍُخ  -27

 -اٌزبثؼخ ٚمٌه وّب ٠ٍٝ: بدؽمٛق اٌٍّى١خ فٟ اٌْوو فٝفٟ ١ٖٔجُٙ  2011 ١ٔٛ٠ٛ 30رزّضً ؽمٛق األل١ٍخ فٟ 

  

ٔغجخ 

 دمىق

 األلٍُخ

 ٔظُت األلٍُخ 

فٍ أسثبح 

 )خغبئش(

 اٌفزــشح

 ٔظُت األلٍُخ فٍ

دمىق اٌٍّىُخ 

 ثذوْ أسثبح

 اٌفزــشح)خغبئش( 

 دمىق األلٍُخ

 03/6/2011فً 

 دمىق األلٍُخ

 31/12/2010فً 

 جُٕه ِظشي جُٕه ِظشي جُٕه ِظشي جُٕه ِظشي % 

أوزٛثو ٌٍز١ّٕخ ٚاٌّْوٚػبد ّووخ اٌَبكً ِٓ 

 اٌؼمبه٠خ "ٍٛه٠ً"
 

0.01 (143) 755 47 612 47 755 47 

 ّووخ ث١فوٌٝ ١ٍ٘ي الكاهح اٌّلْ ٚإٌّزغؼبد

 

47.69 477 290 780 614 17 257 905 17 780 614 17 
 ّووخ ٍٛك٠ه عبهكْ ١ٍزٝ ٌٍز١ّٕخ ٚاإلٍزضّبه

 

50 933 225 662 507 3 595 733 3 662 507 3 
 ِٛف اْ ٌٍّمبٚالد اٌّزطٛهحّووخ 

 

30 (153 579) 458 647 1 305 068 1 458 647 1 
 2 065 574 1 526 794 2 065 573 (538 779) 49 ّووخ عو٠ٓ ٍى١ت ٌٍيهاػخ ٚاالٍزٖالػ

 27 178 27 124 27 178 (54) 0.001 ّووخ ا١ٌَو ٌٍّْوٚػبد ٚاٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ
 20 20 20 - 0.001 اٌؼمبهّٜووخ ٍٛك٠ه ٌٍز١ّٕخ ٚاالٍزضّبه 

 20 242 023 20 328 224 20 242 023 86 201 20 ّووخ ٍٛك٠ه ١ٍبن ٌالٍزضّبه اٌؼمبهٞ

 50 896 248 51 591 456 50 896 249  695 207 49.99 ّووخ رغبهح ٌٍّواوي اٌزغبه٠خ

 (7) 70 (7) 77 0.003 ّووخ اكاهح ٌقلِبد اٌّلْ ٚإٌّزغؼبد

 2 2 2 - 0.004 ٌالٍزضّبه اٌؼمبهّٞووخ فٛهر١ٓ 

 2 2 2 - 0.004 ّووخ ال١ِيْٚ ٌالٍزضّبه اٌؼمبهٞ

 2 2 2 - 0.004 ّووخ ١ٍوِٟٛٔ ٌالٍزضّبه اٌؼمبهٞ

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

  766 179 697 048 96 463 228 96 697 048 96 

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

 سأط اٌّـــبي -28

 ثّجٍغ فَّّبئخ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِٖوٞ. لجـً ى٠ـبكرٗ اٌّوفٔ ثٗ اٌمبثٚخ ؽلك هأً ِبي اٌْووخ - أ
 

 

 ع١ٕٗ ِٖوٞ )فمٜ ِبئخ ٚ ٍجؼخ ٍٚزْٛ ١ٍِْٛ 167 981 070 حي٠بكاٌلجً  اٌمبثٚخ ثٍغ هأً اٌّبي اٌّٖله ٌٍْووخ - ة

ٍُٙ ثم١ّخ أ١ٍّخ ػْوح  16 798 107ٚرَؼّبئخ ٚٚاؽل ٚصّبْٔٛ أٌف ٍٚجؼْٛ ع١ٕٙبً ِٖو٠بً ال غ١و( ِٛىع ػٍٟ 

 .اٌمبثٚخ ع١ٕٙبد ٌٍَُٙ اٌٛاؽل َِلك ثبٌىبًِ ٚلل رُ اٌزؤ١ّو ثنٌه ثبٌَغً اٌزغبهٞ ٌٍْووخ
    

اٌمبثٚخ  رقف١٘ هأً ِبي اٌْووخاٌمبثٚخ لوهد اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١و اٌؼبك٠خ ٌٍْووخ  ١ٌٛ٠2003ٛ  10ثزبه٠ـ  - ط

( ٚاٌنٞ ع١ٕٙبً ِٖو٠بً ع١ٕٗ )صّب١ٔخ ِال١٠ٓ ِٚبئخ ٚأهثؼخ ٚصالصْٛ أٌف ٍٚجؼّبئخ ٚفَّْٛ  8 134 750اٌّٖله ثّجٍغ 

١ٌٖجؼ هأً ِبي  -1981ٌَٕخ  159ِٓ اٌمبْٔٛ  48اٌّبكح  ٚمٌه ٚفمبً ٌٕٔ -٠ّضً اٌم١ّخ األ١ٍّخ ألٍُٙ اٌقي٠ٕخ 

)ِبئخ ٚرَؼخ ٚفَّْٛ ١ٍِْٛ ٚصّبّٔبئخ ٍٚزخ ٚأهثؼْٛ  ع١ٕٗ ِٖوٞ 159 846 320 قف١٘اٌْووخ اٌّٖله ثؼل اٌز

ٍُٙ )فَّخ ػْو ١ٍِْٛ ٚرَؼّبئخ ٚأهثؼخ  15 984 632 ( ِٛىػبً ػٍٝ ػلكع١ٕٙبً ِٖو٠بً أٌف ٚصالصّبئخ ٚػْوْٚ 

أوزٛثو  9  ثزبه٠ـ 6610لُ ٚصّبْٔٛ أٌف ٍٚزّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚصالصْٛ ٍّٙبً(، ٚلل ٕله وزبة ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌَٛق اٌّبي ثو

ٚلل رُ اٌزؤ١ّو ثٙنا اٌزقف١٘ ثبٌَغً اٌزغبهٜ  اٌمبثٚخ ثبٌّٛافمخ ػٍٝ رقف١٘ هأً اٌّبي اٌّٖله ٌٍْووخ 2003

 .اٌمبثٚخ ٌٍْووخ
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 ثبإلعّبع ػٍٝ ِب ٠ٍٝ:اٌمبثٚخ ٚافمذ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١و اٌؼبك٠خ ٌٍْووخ   2006أوزٛثو  16ثزبه٠ـ              
 

  ١ٍِْٛ  9  ثْؤْ ى٠بكح هأً اٌّبي اٌّٖله، ػٓ ٛو٠ك ٛوػ 10/9/2006فٝ اٌمبثٚخ اػزّبك ِٛافمخ ِغٌٍ اكاهح اٌْووخ

١ٍِْٛ ٍُٙ رقٖٔ ثناد  2 ٍُٙ ٛوؽبً فبٕبً ٌَّب١ّ٘ٓ علك ِغ هفغ ل١ّخ اٌي٠بكح اٌّطوٚؽخ ٛوؽبً فبٕبً ثٛالغ

)فمٜ ِبئخ  ع١ٕخ ِٖوٜ 159 846 320اٌّٖله ِٓ  اٌْوٚٛ ٌملاِٝ اٌَّب١ّ٘ٓ، ثؾ١ش رٖجؼ اٌي٠بكح فٝ هأً اٌّبي

 ٚرَؼخ ٚفَّْٛ ١ٍِٛٔب ٚصّبّٔبئخ ٍٚزخ ٚأهثؼْٛ أٌفبً ٚصالصّبئخ ٚػْوْٚ ع١ٕٙبً ِٖو٠بً( اٌٝ

ٚرَؼخ ٍٚزْٛ ١ٍِٛٔبً ٚصّبّٔبئخ ٍٚزخ ٚأهثؼْٛ أٌفبً ٚصالصّبئخ ٚػْوْٚ ع١ٕٙبً ع١ٕخ ِٖوٜ )فمٜ ِبئزبْ  269 846 320

ثبٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ١ٍِْٛ ٍُٙ ػبكٜ  ١ٍِ11ْٛ ع١ٕخ ِٖوٜ ثبٕلاه  500ٚاٌجبٌغ  ٗاٌّبي اٌّوفٔ ثو٠بً( فٝ ؽلٚك هأً ِٖ

ٚاٌّؾلك ػٓ  .ع١ٕخ( 90لله٘ب  ع١ٕخ ٚػالٚح إلاه 10ِٖوٜ ٌٍَُٙ )ػجبهح ػٓ ل١ّخ ا١ٍّخ لله٘ب ع١ٕخ  100  ٌغخباٌج

، ٚاٌّؼلح ػٍٝ أٍبً ِزٍٛطبد ٍؼو اٌَُٙ ثجٛهٕخ األٚهاق اٌّب١ٌخ ثبٌمب٘وح ٚاالٍىٕله٠خ فالي اٌمبثٚخ ٛو٠ك اٌْووخ

اٌمبثٚخ فزور١ٓ ٍبثمز١ٓ )أٍجٛع ّٚٙو٠ٓ، ِزٍٜٛ األٍجٛع ٚاٌْٙو٠ٓ( ٌزبه٠ـ اإلػالْ ػٓ ِٛافمخ ِغٌٍ اكاهح اٌْووخ 

ح اٌزٝ رُ ػوٙٙب فٝ ٛوػ فبٓ ػٍٝ ٠ٚزُ اإلوززبة فٝ اٌي٠بك 11/9/2006ػٍٝ ى٠بكح هأً اٌّبي ٚاٌنٜ رُ فٝ 

ِجبّوحً لجً ربه٠ـ اٌغّؼ١خ اٌمبثٚخ لك اٌَّلكح ٌٍْووخ ـَِزضّو٠ٓ علك فّٖبً ِٓ األهٕلح اٌلائٕخ ٌٙئالء اٌَّب١ّ٘ٓ اٌغ

فٝ فالي اٌمبثٚخ ٚاألهٕلح اٌلائٕخ فٝ ؽَبة ِغٕت ٌٖبٌؾٙب ٚونا األهٕلح اٌلائٕخ اٌزٝ ١ٍزُ رؾ٠ٍٛٙب ٌؾَبة اٌْووخ 

ػٍٝ أْ ٠زُ رؾ٠ًٛ اعّبٌٝ ٘نح األهٕلح اٌلائٕخ اٌٝ اٌَّبّ٘خ فٝ هأً اٌّبي ػٍٝ أْ ٠زُ  بث١غ ِٓ ربه٠ـ اٌغّؼ١خ،صالصخ أٍ

١ٍِْٛ ٍُٙ فمٜ ِٓ  ١ٍِ2ْٛ ٍُٙ اٙبفٝ ثناد اٌْوٚٛ ) 2 فزؼ اٌجبة ٌملاِٝ اٌَّب١ّ٘ٓ ٌالوززبة فٝ اٌطوػ اٌقبٓ ٌؼلك

أٍُٙ اٌي٠بكح( فالي أٍجٛع ٚاؽل ثؼل ِوٚه فَّخ ػْو ٠ِٛبً ػٍٝ ْٔو اٌلػٛح اٌّٛعٙخ ٌملاِٝ اٌَّب١ّ٘ٓ  ٌالوززبة 

 ٠فٛٗ ثبإلٙبفخ اٌٝ مٌه اػزّلد اٌغّؼ١خ لواه ِغٌٍ اإلكاهح ثي٠بكح هأً اٌّبي اٌّٖله ثٛالغ ١ٍِْٛ ٍُٙ أفوٜ 

 فٝ إلاه٘ب ثناد اٌم١ّخ ٌز٠ًّٛ ٔظبَ اصبثخ ٚرؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّل٠و٠ٓ.ٌٍْووخ اٌمبثٚخ غٌٍ اإلكاهح ِ

 ١ٍِْٛ ٍُٙ ٠زُ  9 ثؤٕلاه الواه اٌزٕبىي ػٓ أ٠ٌٛٚخ للاِٝ اٌَّب١ّ٘ٓ فٟ االوززبة فٟ ى٠بكح هأً اٌّبي اٌّٖله

 ١ٍِْٛ ٍُٙ  1 فٟ إلاهوخ اٌمبثٚخ ٌٍْورق١ٖٖٙب ٌٍَّزضّو٠ٓ اٌغلك ٚكْٚ غ١وُ٘ ٚرف٠ٛ٘ ِغٌٍ اإلكاهح 

ع١ٕخ ٌٍَُٙ وّب ٍجك، كْٚ  100)ٚاؽل ١ٍِْٛ ٍُٙ( ِقٖٔ ٌٕظبَ اصبثخ ٚرؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّل٠و٠ٓ ثبٌم١ّخ اٌؼبكٌخ اٌجبٌغخ 

، ٚمٌه فٟ ٙٛء اٍزقلاَ اٌمبثٚخ اػّبي ٌؾمٛق األ٠ٌٛٚٗ ٌملاِٝ اٌَّب١ّ٘ٓ ٚإٌّٖٛٓ ػ١ٍٙب فٟ إٌظبَ األٍبٍٟ ٌٍْووخ

، % فٝ هأً ِبي ّووخ اٌَبكً ِٓ أوزٛثو ٌٍز١ّٕخ ٚاٌّْوٚػبد اٌؼمبه٠خ99.99ّواء ٕلح اٌلائٕخ ٌز٠ًّٛ ٕفمخ األه

ٚاٌزٟ رُ ػوٙٙب  خاٌزٍٛؼ١اٌمبثٚخ ِٚجواهاد لٖو االوززبة فٟ اٌطوػ اٌقبٓ ػٍٝ َِزضّو٠ٓ علك ٚفطخ اٌْووخ 

 .رف١ٖالً ػٍٝ اٌغّؼ١خ

  ُع١ٕٗ ِٖوٜ وم١ّخ  ١ٍِْٛ 90رّضً ِجٍغ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِٖوٞ ِٓ اٌَّب١ّ٘ٓ اٌغلك  900ِب ٠ؼبكي ِجٍغ  رؾ١ًٖ٘نا ٚلل ر

 (30ا٠ٚبػ هلُ ) ثٗ ع١ٕٗ ِٖوٜ وؼالٚح إلاه ٌزٍه األ١ٍٍُِْٙٛ  810 ١ْٛ ٍُٙ ِٚجٍغٍِ 9ٌي٠بكح اٌجبٌغخ ألٍُٙ اأ١ٍّخ 

 ١ٓرُ كػٛح اٌَّبّ٘ 24/10/2006ٚثزبه٠ـ .18/12/2006ثزبه٠ـ ٌٍْووخ اٌمبثٚخ  ١ّو فٟ اٌَغً اٌزغبهٞؤٚرُ اٌز

اٌّىززت ف١ٗ ٚاٌَّلك ع١ٕٗ ِٖوٜ ٌىً ٍُٙ ٚلل ثٍغ اٌّجٍغ  100 ١ٍِْٛ ٍُٙ ثبٌم١ّخ اٌؼبكٌخ 2فٝ ػلك اٌملاِٝ ٌإلوززبة 

 640 ِجٍغ رّضًٍُٙ  1928764ع١ٕٗ ِٖوٜ ٌؼلك  192 876 400)ربه٠ـ غٍك اإلوززبة( ِجٍغ  20/11/2006ؽزٝ 

ع١ٕٗ ِٖوٜ ػالٚح إلاه ٚمٌه ثّٛعت  173 588 760ع١ٕٗ ِٖوٜ وم١ّخ ا١ٍّخ ٌألٍُٙ اٌّىززت ف١ٙب ٚ 19 287

 .26/11/2006هفخ ّٙبكح اٌجٕه اٌّٖوٜ اٌق١ٍغٝ اٌّئ

  ع١ٕٗ ِٖوٜ )فمٜ ِبئزبْ  269 133 960ثّجٍغ  اٌّٖله ثؼل اٌي٠بكح اٌمبثٚخ اٌْووخ اعّبٌٝ هاً اٌّبي ٠ٖجؼٚثنٌه

 913 396           ٍزْٛ ١ٍِْٛ ِٚبئٗ ٚصالصخ ٚصالصْٛ أٌفب ٚرَؼّبئخ ٍٚزْٛ ع١ٕٙب ِٖوٜ( ِٛىع ػٍٝ ػلك ٚرَؼٗ ٚ

اٌمبثٚخ ثبٌىبًِ ٚلل رُ اٌزؤ١ّو ثبٌَغً اٌزغبهٜ ٌٍْووخ  حٍُٙ ثم١ّخ أ١ٍّخ ػْوح ع١ٕٙبد ٌٍَُٙ اٌٛاؽل َِلك 26

 .18/12/2006ثزبه٠ـ 
 

اٌْووخ اٌمبثٚخ اٌّٛافمخ ػٍٝ ى٠بكح هأً اٌّبي اٌّٖله ثبٕلاه ١ٍِْٛ ٍُٙ  لوه ِغٌٍ اكاهح  2007ِب٠ٛ  16ثزبه٠ـ  -

، 2006أوزٛثو  16  ػبكٜ ٌٖبٌؼ ٚثؤٍُ ؽَبة اإلصبثخ ٚاٌزؾف١ي ٚمٌه رٕف١ناً ٌمواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ اٌغ١و ػبك٠خ ثزبه٠ـ

اٍُٙ ى٠بكح هأً اٌّبي ٌؼلك  ثبٌّٛافمخ ػٍٝ إلاه ١ٔٛ٠2007ٛ  28ٚلل ٕله وزبة ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌَٛق اٌّبي ثزبه٠ـ 

١ٍِْٛ ع١ٕخ ِٖوٞ  10ع١ٕخ ِٖوٞ ٚل١ّخ اعّب١ٌخ ٌإلٕلاه  10ٚاؽل ١ٍِْٛ ٍُٙ اٍّٟ ػبكٞ ثم١ّخ ا١ٍّخ ٌٍَُٙ 

١ٍِْٛ ع١ٕخ ِٖوٞ وؼالٚح إلاه روؽً  90% ِٓ ل١ّخ اٌي٠بكح، ثبألٙبفخ اٌٝ 100َِلكح ثبٌىبًِ ٔملاً ثَٕجخ 

، ٚلل رُ ١ٔٛ٠2007ٛ  5اٌّووي اٌوئ١َٟ ثزبه٠ـ  –ٕه اٌؼوثٟ األفو٠مٟ اٌلٌٟٚ ٌألؽز١ب١ٛبد، ٚمٌه ٛجمبً ٌْٙبكح اٌج

اٌْووخ اٌمبثٚخ ٚثنٌه ٠ٖجؼ هاً اٌّبي   .١ٌٛ٠2007ٛ  5ثزبه٠ـ اٌمبثٚخ  اٌزؤ١ّو فٟ اٌَغً اٌزغبهٞ ٌٍْووخ 

صالصخ ٚصالصْٛ )فمٜ ِبئزبْ ٚرَؼٗ ٍٚجؼْٛ ١ٍِْٛ ِٚبئٗ ٚ ع١ٕٗ ِٖوٜ 279 133 960 ثؼل اٌي٠بكح ثّجٍغ  اٌّٖله

ٍُٙ ٔملٞ ثم١ّخ أ١ٍّخ ػْوح ع١ٕٙبد ٌٍَُٙ  27 913 396ػلك  أٌفب ٚرَؼّبئخ ٍٚزْٛ ع١ٕٙب ِٖوٜ( ِٛىػبً ػٍٝ

 اٌٛاؽل َِلكح ثبٌىبًِ.
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لوهد اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١و اٌؼبك٠خ ٌٍْووخ اٌمبثٚخ اٌّٛافمخ ػٍٝ اػزّبك لواه ِغٌٍ اكاهح  2008اثو٠ً  6ثزبه٠ـ      -

ٍُٙ )فَّّبئخ أٌف  500 000ف١ّب ٠قٔ ى٠بكح هأً ِبي اٌْووخ اٌمبثٚخ ثؼلك  2007أغَطٌ  6فٝ  اٌْووخ اٌٖبكه

ٍُٙ( اٙبف١خ ِٓ أٍُٙ اٌْووخ اٌمبثٚخ ثبٌم١ّخ األ١ٍّخ رقٖٔ ٌٕظبَ اصبثخ ٚرؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّل٠و٠ٓ ٚأػٚبء ِغٌٍ 

ع١ٕٗ ِٖوٜ ) فمٜ ِبئزبْ ٚأهثؼخ  284 133 960 ١ٌٖجؼ هأً ِبي اٌْووخ ِجٍغ اٌمبثٚخ اإلكاهح اٌزٕف١ن١٠ٓ ثبٌْووخ

ٍُٙ  28 413 396ٚصّبْٔٛ ١ٍِْٛ ِٚبئخ ٚصالصخ ٚصالصْٛ أٌف ٚرَؼّبئخ ٍٚزْٛ ع١ٕٙبً ِٖو٠بً ( ِٛىػبً ػٍٝ ػلك 

ع١ٕٗ  279 133 960)صّب١ٔخ ٚػْوْٚ ١ٍِْٛ ٚأهثؼّبئخ ٚصالصخ ػْو أٌف ٚصالصّبئخ ٍٚزخ ٚرَؼْٛ ٍّٙبً ( ثلالً ِٓ 

ْ ٚرَؼخ ٍٚجؼْٛ ١ٍِْٛ ِٚبئخ ٚصالصخ ٚصالصْٛ أٌف ٚرَؼّبئخ ٍٚزْٛ ع١ٕٙبً ِٖو٠بً( ػٍٝ أْ ٠زُ ِٖوٜ ) فمٜ ِبئزب

ر٠ًّٛ ٘نٖ اٌي٠بكح فّٖبً ِٓ اإلؽز١ب١ٛبد ِغ رٕبىي للاِٝ اٌَّب١ّ٘ٓ ػٓ ؽمُٙ فٝ اإلوززبة فٝ اٌي٠بكح اٌّنوٛهح 

 ِٓ ١ٍِْٛ ٍُٙ فمٜ. ١ٌٖجؼ ػلك األٍُٙ اٌّقٖٖخ ٌٙنا إٌظبَ ١ٍِْٛ ٚفَّّبئخ أٌف ٍُٙ ثلالً 

  ٚافمذ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌَٛق اٌّبي ػٍٝ إلاه أٍُٙ ى٠بكح هأً اٌّبي اٌّٖله ٌؼلك ١ٔٛ٠2008ٛ  11ربه٠ـ     -

١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِٖوٜ ٚمٌه  5ع١ٕٗ ِٖوٜ ٌٍَُٙ ٚل١ّخ اعّب١ٌخ ٌإلٕلاه  10ٍُٙ ػبكٜ ٔملٜ ثم١ّخ ا١ٍّخ  500  000 

اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّل٠و٠ٓ ٚأػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح اٌزٕف١ن١٠ٓ َِلكح ثبٌىبًِ ِٓ وؤٍُٙ اٙبف١خ رقٖٔ ٌٕظبَ اصبثخ ٚرؾف١ي 

 960ٚثنٌه ٠ٖجؼ اعّبٌٟ هأً اٌّبي اٌّٖله ٌٍْووخ  2007ك٠َّجو  31اإلؽز١بٛٝ اٌقبٓ ٚفمبً ٌٍّووي اٌّبٌٝ فٝ 

١ٙبً ِٖو٠بً ( ع١ٕٗ ِٖوٞ )ِبئزبْ ٚأهثؼخ ٚصّبْٔٛ ١ٍِْٛ ِٚبئخ ٚصالصخ ٚصالصْٛ أٌف ٚرَؼّبئخ ٍٚزْٛ عٕ 284 133

ٍُٙ )صّب١ٔخ ٚػْوْٚ ١ٍِْٛ ٚأهثؼّبئخ ٚصالصخ ػْو أٌف ٚصالصّبئخ ٍٚزخ ٚرَؼْٛ  28 413 396 ِٛىع ػٍٝ ػلك

 18ٍُٙ( ثم١ّخ ا١ٍّخ ػْوح ع١ٕٙبد ٌٍَُٙ اٌٛاؽل َِلكح ثبٌىبًِ ٚلل رُ اٌزؤ١ّو ثنٌه ثبٌَغً اٌزغبهٜ ٌٍْووخ ثزبه٠ـ 

 ٛ١ٔٛ٠2008. 

ٚافمذ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١و اٌؼبك٠خ ٌٍْووخ ػٍٝ ى٠بكح هأً ِـبي اٌْووخ اٌّـوفـٔ ثٗ ١ٌٖجؼ  2009ك٠َّجو  7ثزبه٠ـ       -

اٌزغبهٜ ً اٌَغع١ٕٗ ِٖـوٜ )اصٕبْ ١ٍِـبه ٚصّبّٔبئخ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِٖوٜ( ٚرُ اٌزؤ١ّو ثنٌه فٝ  2 800 000 000

 . 2010ِـبهً  4ٌٍْووخ ثزبه٠ــ 

اهح ى٠بكح هأً اٌّبي اٌّٖله ٌٍْووخ فٟ ؽلٚك هأً اٌّبي اٌّوفٔ ثٗ ٚرؾل٠ل ٔبلِ ِغٌٍ اإلك 2009ٔٛفّجو  4ثزبه٠ـ     -

ٍؼو ٛوػ أٍُٙ ى٠بكح هأً اٌّبي اٌّمزوؽخ ثٕبءاً ػٍٝ رمو٠و اٌَّزْبه اٌّبٌٟ اٌَّزمً اٌنٞ رُ رؼ١١ٕٗ ثٕبًء ػٍٝ لواه 

خ اٌؼبكٌخ ٌَُٙ اٌْووخ ٟ٘ ٚاٌنٞ أزٙٝ اٌٝ أْ اٌم١ّ 2009أوزٛثو  12ِغٌٍ اإلكاهح فٟ اعزّبػٗ إٌّؼمل ثزبه٠ـ 

ع١ٕٗ  75ع١ٕٗ ِٖوٞ ٚ  65 ع١ٕٗ ِٖوٞ ٌٍَُٙ ٚإٔٚٝ فٟ رمو٠وٖ ثزؾل٠ل ٍؼو اٌي٠بكح ثَؼو٠زواٚػ ث١ٓ 153.50

ع١ٕٗ ِٖوٞ ٌٍَُٙ  70ِٖوٞ ٌٍَُٙ اٌٛاؽل، ٚ اٌنٞ ثٕبءاً ػ١ٍٗ ٚافك ِغٌٍ اإلكاهح ػٍٝ رؾل٠ل ٍؼو اٌطوػ ثٛالغ 

% ػٓ اٌم١ّخ 54.4اٌَُٙ فالي اٌَزخ أّٙو اٌَبثمخ ٚثزطج١ك ِؼلي فُٖ ثٛالغ اٌٛاؽل ٚاٌنٞ ٠زفك ِغ ِزٍٜٛ ٍؼو 

 اٌؼبكٌخ ٌٍَُٙ اٌّؾلكح فٟ رمو٠و اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ٚ مٌه رْغ١ؼبً ٌملاِٝ اٌَّب١ّ٘ٓ فٟ اٌْووخ ػٍٝ االوززبة.

ِبي اٌْووخ  ٚثٕبًء ػ١ٍٗ فمل لوه ِغٌٍ اإلكاهح اٌّٛافمخ ػٍٝ ى٠بكح هأً ِبي اٌْووخ اٌّٖله فٟ ؽلٚك هأً 

 430              ع١ٕٗ ِٖوٞ ثي٠بكح ا١ٍّخ لله٘ب 362 705 390ع١ٕٗ ِٖوٞ اٌٝ  284 133 960اٌّوفٔ ثٗ ِٓ 

ٍُٙ ٠زُ االوززبة ف١ٙب ثبٌم١ّخ اٌّؼزّلح ِٓ لجً ِغٌٍ  7 857 143ع١ٕٗ ِٖوٞ ِٓ فالي إلاه ػلك  78 571

زبٌٟ رٖجؼ اٌم١ّخ اإلعّب١ٌخ ٌٍي٠بكح فٟ هأً ِبي اٌْووخ اٌّٖله ع١ٕٙبً ِٖو٠بً ٌٍَُٙ اٌٛاؽل ٚثبٌ 70اإلكاهح ٚاٌجبٌغخ 

ع١ٕٗ ِٖوٞ ّبٍِخ ػالٚح اإلٕلاه، ػٍٝ أْ ٠زُ  550 000 010ٚفمبً ٌٍم١ّخ اٌّؼزّلح ِٓ لجً ِغٌٍ اكاهح اٌْووخ 

( 17ٗ اٌّبكح )روؽ١ً اٌفوق ث١ٓ اٌم١ّخ اال١ٍّخ ٚاٌم١ّخ اٌٖبكه ثٙب أٍُٙ اٌي٠بكح فٟ ؽَبة اؽز١بٟٛ ٛجمبً ٌّب رمٟٚ ث

، ٚ رقٖٔ ٘نٖ اٌي٠بكح ثبٌىبًِ ٌٖبٌؼ للاِٝ 1992ٌَٕخ  95ِٓ اٌالئؾخ اٌزٕف١ن٠خ ٌمبْٔٛ ٍٛق هأً اٌّبي هلُ 

 83 070 956   َِبّٟ٘ اٌْووخ ِْٚزوٞ اٌَُٙ ؽزٝ اٌزبه٠ـ اٌّؾلك فٟ اػالْ ْٔوح االوززبة، ٚلل رُ ٍلاك ِجٍغ

وّب رُ االوززبة فٟ وبِـً  2009ك٠َّجو  31 خ اٌّٖله ؽزٝهأً ِبي اٌْوو فٟرؾذ ؽَبة اٌي٠بكح  ِٖوٞع١ٕٗ 

٠ٕب٠و  24اٌّئهفخ فٟ  –فوع اٌمب٘وح  –رٍه األٍُٙ ٚا٠لاع ل١ّخ اٌي٠بكح ثبٌجٕه ٚفمبً ٌْٙبكح ا٠لاع ثٕه اإلٍىٕله٠خ 

اٌْووخ جؼ هأً ِبي ٚثنٌه إٔ 2010ِبهً  4 ٌٍْووخ ثم١ّخ اٌي٠بكح ثزبه٠ـ اٌزغبهٞ. ٚلل رُ اٌزؤ١ّو ثبٌَغً 2010

 َِلكاً ثبٌىبًِ. ِٖوٞع١ٕٗ  362 705 390للهٖ  اٌّٖله اٌجبٌغ

 

 ٚافمذ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١و اٌؼبك٠خ ٌٍْووخ ػٍٝ الزواػ ِغٌٍ اكاهح اٌْووخ إٌّؼمل  ثزبه٠ـ ٠2011ٕب٠و  27ثزبه٠ـ   -

 ثْؤْ رغيئخ اٌم١ّخ اال١ٍّخ ٌَُٙ اٌْووخ اٌجبٌغخ ػْوح ع١ٕٗ ِٖوٞ ٌزٖجؼ اٌم١ّخ اال١ٍّخ ٌٍَُٙ  2010ك٠َّجو  15 

 .2010ك٠َّجو  14ع١ٕٗ ِٖوٞ فٟ ٙٛء ِٛافمخ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍولبثخ اٌّب١ٌخ اٌٖبكهح ثزبه٠ـ  4

لوهد اكاهح   2011فجوا٠و  28إٌّبٛك اٌؾوح ثزبه٠ـ ٚفمب ٌْٙبكح لطبع اٌْئْٛ اٌمب١ٔٛٔخ ثب١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌالٍزضّبه ٚ  -

 2ع١ٕخ ِٖوٞ ثي٠بكح لله٘ب  362 705 392ع١ٕخ ِٖوٞ اٌٝ  362 705 390اٌْووخ ى٠بكح هاٍّبٌٙب اٌّٖله ِٓ 

ٚاٌّٛافك ػ١ٍخ ِٓ لطبع  2009ك٠َّجو  31ع١ٕخ ِٖوٞ ٚ رُ ر٠ًّٛ اٌي٠بكح ِٓ ه١ٕل االؽز١بٟٛ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍْووخ فٟ 

ع١ٕخ  4ٍُٙ ل١ّخ اٌَُٙ  90 676 348 ٚ مٌه ١ٌٖجؼ ػلك األٍُٙ لله٘ب 2011فجوا٠و  24لزٖبكٞ ثزبه٠ـ االكاء اال

 ِٖوٞ ٌٍَُٙ.
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ٚافمذ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍولبثخ اٌّب١ٌخ فٟ ٙٛء اٌَّزٕلاد اٌّملِخ ٌٙب  ػٍٝ ل١بَ اكاهح اٌْووخ  2011ِبهً  3ٚ ثزبه٠ـ 

ٍُٙ اٍّٟ ػبكٜ ٔملٞ ثم١ّخ ا١ٍّخ  90 676 348ِبي اٌْووخ اٌّٖله ٌؼلك  هأً أٍُٙ إلاه اعواءادفٟ ا١ٌَو فٟ 

ع١ٕخ ِٖوٞ ثي٠بكح  362 705 392اٌّبي اٌّٖله  ٌوأً اعّب١ٌخع١ٕخ ِٖوٞ ٌٍَُٙ )ثؼل رؼل٠ٍٙب( ٚ ل١ّخ  4لله٘ب 

ٚثنٌه ٠ٖجؼ  .2009ك٠َّجو 31 ع١ٕخ ِٖوٞ َِلك ِٓ االؽز١بٟٛ اٌمبٟٔٛٔ ٚفمب ٌٍمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍْووخ فٟ 2لله٘ب 

ع١ٕخ ِٖوٞ  4ٍُٙ ثم١ّخ ا١ٍّخ  90 676 348ع١ٕخ ِٖوٞ ِٛىػبَ ػٍٝ ػلك  362 705 392هأً اٌّبي اٌّٖله 

وّب لوهد ٌغٕخ ل١ل  ١ٔٛ٠2011ٛ  16ٌٍَُٙ َِلكاً ثبٌىبًِ. ٚلل رُ اٌزؤ١ّو ثبٌَغً اٌزغبهٞ ٌٍْووخ ثنٌه  ثزبه٠ـ 

اٌّٛافمخ ػٍٝ رغيئخ اٌم١ّخ اال١ٍّخ ٌَُٙ  ١ٌٛ٠2011ٛ  13ملح فٟ األٚهاق اٌّب١ٌخ ثبٌجٛهٕخ اٌّٖو٠خ ثغٍَزٙـب إٌّؼ

 اٌْووـخ.

 اإلدزُبؽٍ اٌمبٔىٍٔ -29

ٛلتتف ٘تتنا االٍتتزمطبع ِزتتٝ ثٍتتغ ز% ِتتٓ ٕتتبفٝ اٌتتوثؼ ٠5٠ٚتتزُ اٍتتزمطبع ِجٍتتغ اٌمبثٚتتخ ٚفمتتبً ٌٍٕظتتبَ االٍبٍتتٝ ٌٍْتتووخ  

  -فٝ االرٝ: 2011 ١ٔٛ٠ٛ 30االؽز١بٛٝ ٖٔف هأً ِبي اٌْووخ اٌّٖله، ٠ٚزّضً اٌو١ٕل فٟ 

 
 جُٕه ِظشي  

 6 530 455  1/1/2003ه١ٕل اإلؽز١بٟٛ اٌمبٟٔٛٔ فٟ 

 َؼبف:
 

 

ى٠بكح اإلؽز١بٟٛ اٌمبٟٔٛٔ ثبٌفوق ث١ٓ اٌم١ّخ اال١ٍّخ ألٍُٙ اٌقي٠ٕخ ٚرىٍفزٙتب اٌفؼ١ٍتخ )ٛجمتبَ ٌمتواه 

 (.١ٌٛ٠2003ٛ  10اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ اٌغ١و ػبك٠خ ٌٍْووخ ثغٍَزٙب إٌّؼملح ثزبه٠ـ 

 374 627 4 

ى٠بكح اإلؽز١بٟٛ اٌمبٟٔٛٔ ثغيء ِٓ ػالٚح إلاه أٍُٙ ى٠بكح هأً اٌّبي فٟ ؽلٚك ٖٔتف هأً 

 (.30)ا٠ٚبػ هلُ  2006اٌّٖله ٌٍْووخ فالي ػبَ  اٌّبي

 151 409 123 

فتٟ  2007ى٠بكح اإلؽز١بٟٛ اٌمبٟٔٛٔ ثغيء ِٓ ػالٚح إلاه أٍُٙ ى٠بكح هأً اٌّبي فتالي ػتبَ 

 (.30اٌّٖله ٌٍْووخ )ا٠ٚبػ هلُ  اٌّبيؽلٚك ٖٔف هأً 

 000 000 5 

 2 339 350  . 2008% ِٓ ٕبفٝ هثؼ ػبَ 5 ثَٕجخى٠بكح اإلؽز١بٟٛ اٌمبٟٔٛٔ 

   َؼبف:

ى٠بكح اإلؽز١بٟٛ اٌمبٟٔٛٔ ثغيء ِٓ ػالٚح إلاه أٍُٙ ى٠بكح هأً اٌّبي فٟ ؽلٚك ٖٔتف هأً 

 (.30)ا٠ٚبػ هلُ  2010ػبَ اٌّٖله ٌٍْووخ فالي  اٌّبي
 365 446 39 

   َخظُ:

 2  .(28اٌّجٍغ اٌَّزقلَ ٌي٠بكح هاً اٌّبي اٌّٖله فالي اٌفزوح )ا٠ٚبػ هلُ 

 181 352 693  2011 ١ٔٛ٠ٛ 30اٌو١ٕل فٟ 
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 ػالوح إطذاس األعهُ –إدزُبؽً خبص  -30

ٚػالٚح  2006ػبَ ١ٍِْٛ ٍُٙ فالي  ٠11زّضً اٌو١ٕل فٝ ل١ّخ اٌّزجمٝ ِٓ ل١ّخ ػالٚح إلاه أٍُٙ ى٠بكح هأً اٌّبي ٌؼلك 

ٚػـالٚح إـلاه أٍُٙ ى٠بكح هأً اٌّبي ٌؼلك  2007إلاه أٍُٙ اٌي٠بكح ٌؼلك ١ٍِْٛ ٍُٙ ٌٕظبَ األصبثخ ٚاٌزؾف١ي فالي ػبَ 

ل فُٖ ِب رُ رؼ١ٍزٗ ػٍٝ اإلؽز١بٛٝ اٌمبٔٛٔٝ ٚونا ثؼل فُٖ ِٖوٚفبد إلاه ٚمٌه ثؼ 2010ٍُٙ فالي ػبَ  7 857 143

ٚمٌه ػٍٝ إٌؾٛ  ٚونا ثؼل ِبرُ رؼ١ٍزٗ ػٍٝ هأً اٌّبي ٚفمب ٌمواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١و اٌؼبك٠خاألٍُٙ اٌقبٕخ ثزٍه اٌي٠بكح 

 -اٌزبٌٝ :

 جُٕه ِظشي  ثُـــــــبْ

   

 983 588 760  .2006هأً اٌّبي اٌّؾٍٖخ فالي ػبَ  اعّبٌٝ ل١ّخ ػالٚح إلاه أٍُٙ ى٠بكح

   َخظُ:

( ِٓ اٌالئؾخ اٌزٕف١ن٠خ ٌٍمبْٔٛ 94ٚفمب ٌٕٔ اٌّبكح ) 2006اٌّؼٍٝ ػٍٝ اإلؽز١بٛٝ اٌمبٔٛٔٝ فالي ػبَ 

ٚاٌقبٓ ثبٙبفخ ػالٚح اإلٕلاه اٌٝ اإلؽز١بٛٝ اٌمبٔٛٔٝ ؽزٝ ٠جٍغ ِب ٠َبٜٚ  1981ٌَٕخ   159هلُ 

 اٌّبي اٌّٖله.ٖٔف ل١ّخ هأً 

 151 409 123 

 255 740 27  2006ػبَ  اعّبٌٝ اٌّٖوٚفبد اٌّورجطخ ثبٕلاه أٍُٙ ى٠بكح هأً اٌّبي فالي

   َؼبف:

 90 000 000  2007ػالٚح إلاه أٍُٙ ٔظبَ اصبثخ ٚرؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ اٌّٖلهح فالي ػبَ 

   َخظُ:

( ِتٓ اٌالئؾتخ اٌزٕف١ن٠تخ ٌٍمتبْٔٛ 94ٚفمبً ٌٕٔ اٌّبكح ) 2007اٌّؼٍٝ ػٍٝ االؽز١بٟٛ اٌمبٟٔٛٔ فالي ػبَ 

اإلؽز١بٛٝ اٌمتبٔٛٔٝ ؽزتٝ ٠جٍتغ ِتب ٠َتبٜٚ ٚاٌقبٓ ثؤٙبفخ ػالٚح األٕلاه اٌٝ  1981ٌَٕخ  159هلُ 

 ٖٔف ل١ّخ هأً اٌّبي اٌّٖله.

 000 000 5 

   َخظُ:

اٌغّؼ١تخ اٌؼبِتخ غ١تو اٌؼبك٠تخ إٌّؼمتلح ثزتبه٠ـ ٚفمبً ٌمتواه  2008اٌّؼٍٝ ػٍٝ هأً اٌّبي فالي ػبَ 

 (.28)ا٠ٚبػ هلُ  6/4/2008

 000 000 5 

   َؼبف:

 471 428 580  .2010ػبَ اعّبٌٝ ل١ّخ ػالٚح إلاه أٍُٙ ى٠بكح هأً اٌّبي اٌّؾٖـٍخ فالي 

   َخظُ:

( ِتٓ اٌالئؾتخ اٌزٕف١ن٠تخ ٌٍمتبْٔٛ 94ٚفمبً ٌٕٔ اٌّبكح ) 2010ػبَ اٌّؼٍٝ ػٍٝ االؽز١بٟٛ اٌمبٟٔٛٔ فالي 

اإلؽز١بٛٝ اٌمتبٔٛٔٝ ؽزتٝ ٠جٍتغ ِتب ٠َتبٜٚ ٚاٌقبٓ ثؤٙبفخ ػالٚح األٕلاه اٌٝ  1981ٌَٕخ  159هلُ 

 ٖٔف ل١ّخ هأً اٌّبي اٌّٖله.
 

 

365 446 39 

   َخظُ:

 27 500 000  .2010ػبَ  اٌّورجطخ ثبٕلاه أٍُٙ ى٠بكح هأً اٌّبي فالياعّبٌٝ اٌّٖوٚفبد 

 1 316 921 569  2011 ١ٔٛ٠ٛ 30اٌو١ٕل فٟ 
 

 

 ٌٍؼٍُّبد األجٕجُخرشجّخ اٌمىائُ اٌّبٌُخ  فشوق -31

فٟ ل١ّخ اٌفوٚق اٌّزواوّخ إٌبرغخ ِٓ روعّخ اٌمٛائُ  2011 ١ٔٛ٠ٛ ٠30زّضً اٌجٕل اٌظب٘و ّٙٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ فٟ 

اٌٝ اٌغ١ٕٗ اٌّٖوٞ ألغواٗ رغ١ّغ رٍه اٌمٛائُ ٚاكهاعٙب ثبٌمٛائُ اٌّب١ٌخ  اٌؼّالد األعٕج١خاٌّب١ٌخ ٌٍْووبد اٌزبثؼخ ِٓ 

ثبالٙـبفخ اٌٝ ١ٖٔجٙـب فٝ فوٚق اٌزوعّخ اٌّزواوّخ اٌّلهعخ  2011 ١ٔٛ٠ٛ 30اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٟ  ٌفزوحااٌّغّؼخ ػٓ 

 . اٌقبٕخ ثبٌّْوٚع اٌّْزونّٙٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ 
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 (شركة مساهمة مصرية)

 المجمعة المتممة لمقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 2011يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية فى 
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 أعهُ اٌخضَٕخ  -32

 ِمبثً إلاه ػلك ١ٍِْٛ ٍُٙ ػبكٞ ثم١ّخ ػبكٌخ اٌمبثٚخ ٠زّضً اٌجٕل فٟ اٌّزجمٝ ِٓ ل١ّخ اٌَّلك ثٛاٍطخ اٌْووخ

ٚاٌّؾزفع ثٙب ٌلٜ  اٌمبثٚخ اصبثخ ٚرؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّل٠و٠ٓ ثبٌْووخع١ٕخ ِٖوٞ ٌٍَُٙ ٌٖبٌؼ ٚثؤٍُ ؽَبة  100

 -ٚمٌه وّب ٠ٍٝ : (33) ٟ وّب ٘ٛ ٚاهك رف١ٖالً ثبأل٠ٚبػ هلُ اٌجٕه اٌؼوثٟ األفو٠مٟ اٌلٌٚ
    

 جُٕه ِظشي  ثُـــــــبْ

 100 000 000  .2007ػبَ فالي ع١ٕٗ ٌٍَُٙ  100ِمبثً ر٠ًّٛ ػلك ١ٍِْٛ ٍُٙ ِٓ أٍُٙ ٔظبَ االصبثخ ثم١ّخ ػبكٌخ 

   َخظُ:

ٍلك ػٕٙب  2007ٍُٙ  رُ ث١ؼٙب ثٛاٍطخ اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ ٔظبَ االصبثخ فالي ك٠َّجو  200 000ِمبثً ػلك 

 ع١ٕٗ ِٖوٜ ٌٍَُٙ. ١ٍِ75ْٛ ع١ٕٗ ِٖوٜ ثٛالغ  15ٌٍْووخ ِجٍغ 

 000 000 20 

   َؼـبف:

 7 242  اٌزبثؼخ.ثٛاٍطخ اٌْووبد  2009ػبَ  ِمزٕبح فـاليأٍُٙ في٠ٕخ 

 2011 ١ٔٛ٠ٛ 30اٌو١ٕل فٟ 
 242 007 80 

 

 واٌزذفُض اٌّجٕت ٌذغبة ٔظبَ االثبثخ -33

اٌّزجمٝ ِٓ اٌفوق ث١ٓ اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ٌٍَُٙ فٝ ربه٠ـ ِٕؼ االٍُٙ ٚاٌم١ّخ اٌزٝ ٠زؾٍّٙب  اٌو١ٕل ٠زّضً اٌجٕل فٟ ل١ّخ

 2007ػٓ االٍُٙ اٌّٖلهح فالي ػبَ  اٌمبثٚخ اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ ٔظبَ اصبثخ ٚرؾف١ي اٌّل٠و٠ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌْووخ

  -:وّب ٠ٍٝ وذلك باإلضافة إلى قيمة نصيب أسهم اإلثابة فى توزيعات األرباح
 جُٕه ِظشي  ـــــــبْثُ

 ٠ّضً اٌفوق ث١ٓ اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ٌألٍُٙ إٌّّٛؽخ ٌٍَّزف١ل٠ٓ ِٓ ٔظبَ االصبثخ  ٌؼلك ١ٍِْٛ ٍُٙ

ّٙو ٍٚؼو اٌَُٙ اٌّزفك ػ١ٍٗ ٚفمب ٌٕظبَ االصبثخ فٝ  60ٍٕٛاد( ٌّلح  5)رقٖٔ ػٍٝ ِلاه 

30  ٛ١ٔٛ٠2011. 

 000 000 25 

   َخظُ:

ل١ّخ اٌفوق ث١ٓ اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ فٝ ربه٠ـ ِٕؼ االٍُٙ ٍٚؼو اٌَُٙ اٌّزفك ػ١ٍٗ ٚفمب ٌٕظبَ االصبثخ 

 .  2007ٍُٙ رُ ث١ؼٙب ٌٖبٌؼ اٌَّزف١ل٠ٓ فالي ك٠َّجو  200 000ٌؼلك 

 000 000 5 

   

  000 000 20 

   َؼبف:

اٌّؼٍٕخ ٚفمبً ٌمواه اٌغّؼ١خ ل١ّخ ١ٖٔت أٍُٙ ٔظبَ اصبثخ ٚرؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ فٝ رٛى٠ؼبد االهثبػ 

ع١ٕٗ ِٖوٜ ٌٍَُٙ  4ثٛالغ  2011اثو٠ً  12اٌؼبِخ اٌؼبك٠خ ٌٍْووخ اٌمبثٚـخ إٌّؼملح ثزبه٠ـ 

* 

 000 200 5 

   

 25 200 000  ١ٔٛ٠2011ٛ  30اٌو١ٕل فٟ 

 

وفقاً لنظام أثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين يتم تخفيض سعــر السهم للمستفيـد البالغ  *  

 جنيه مصـرى بقيمة االرباح الموزعــة على المساهمين خالل مدة النظام .  57
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 لشوع ؽىٍَخ االجـً -34
03/6/2011  31/12/2010 

 جُٕخ ِظشي  جُٕخ ِظشي

426 044 230 

 

ثبثواَ ػمل ِغ ثٕه االٍىٕله٠خ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ لوٗ ِزٍٜٛ  اٌمبثٚخ لبِذ اٌْووخ 2010فٝ ٔٙب٠خ ػبَ 

١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِٖوٜ ثغوٗ ر٠ّٛـً عيء ِٓ ثٕبء ِْوٚع اٌغو٠ـــب ٚث١ٕزٗ اٌزؾز١خ ثؾ١ش  435االعـً ثّجٍغ 

١ٍِْٛ ع١ٕٗ  ١ٍِ85ْٛ ع١ٕٗ ِٖوٜ ثبالٙبفخ اٌٝ ِجٍغ  ٠350ّٕؼ اٌجٕه ثّٛعت ٘نا اٌؼمل ر٠ًّٛ عل٠ل ثّجٍغ 

( ٚمٌه 22)ا٠ٚبػ هلُ  2009فجوا٠و  22ٕؾٙـب ثّٛعت ػمل اٌز١َٙالد اٌّئهؿ فٝ ِٖوٜ ٚاٌزٝ ٍجك ِ

 -ثبٌْوٚٛ ٚاٌّٚبٔبد االر١خ :

 صالس ٍٕٛاد ٖٚٔف أػزجبهاً ِٓ ربه٠ـ اٌزٛل١غ ػٍٝ ػمل اٌموٗ .  -ِلح اٌموٗ : -

 ٍٕخ ٚاؽلح رجلأ ِٓ ربه٠ـ اٌزٛل١غ ػٍٝ ػمل اٌموٗ . -فزوح اٌَؾت : -

 أّٙــو رجلأ ِٓ ربه٠ـ أٔزٙبء فزوح اٌَؾت . 6 -فزوح اٌَّبػ : -

 هثغ ٠ٍٕٛخ ِزَب٠ٚخ اٌم١ّخ ٚمٌه ثؼل أٔزٙــبء فزوح اٌَّبػ .( ألَــبٛ ٠8زُ اٌَلاك ػٍٝ ػلك ) -ٛو٠مخ اٌَلاك :

 % .2.85ٍؼو اٌىٛه٠لٚه ٌاللـواٗ اٌّؼٍٓ ِٓ لجً اٌجٕه اٌّوويٜ ِٚبفـبً ا١ٌٗ  -ٍؼو اٌؼبئـل :

 -اٌّٚبٔبد :

 ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِٖوٜ . 435ٍٝ ٍٕل أمٔٝ ثىبًِ ل١ّخ اٌموٗ اٌجبٌغ للهٖ اٌزٛل١غ ػ -أ

 ه٘ٓ أٍُٙ ّووخ ا١ٌَـــو ٌٍّْوٚػبد ٚاٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ )ّووخ ربثؼخ( -ة

أؽزفبظ اٌجٕه ثؾَبة أ٠واكاد ٌّْوٚع اٌغو٠ب ثبٍُ اٌْووخ اٌّزّضٍخ فٝ أٚهاق رغبه٠خ رّضً اٌزلفمبد  –ط 

 ١ٍِبه ع١ٕٗ ِٖـوٜ ٚمٌه ٛٛي ِلح ٍو٠بْ اٌز١ًَٙ . 1.32ٝ ِجٍغ إٌمل٠خ اٌٛاهكح ٌٍّْوٚع ثؤعّبٌ

- 

   
% ِٓ اٌّجٍغ اٌَّزقلَ ِٓ اٌموٗ إٌّّٛػ ٌٍّْوٚع اٌّْزون ثٛاٍطخ اٌجٕه ٠50زّضً اٌو١ٕل فٝ ل١ّخ  45 154 428

وفو   -% ِٓ ِْوٚع رالي ا١ٌب١ٍّٓ ١ٌ70وح ٍٛه٠خ ثغوٗ ر٠ًّٛ  653 428 047اٌؼمبهٜ ثبعّبٌٝ ِجٍغ 

% ٠ٍٕٛبً ٚاٌموٗ َِزؾك اٌَلاك ػٍٝ ألَبٛ هثغ 10لٛق ثَٛه٠ب ٚ ٠ؾًّ اٌموٗ ٍؼو فبئلح ؽب١ٌخ لله٘ب 

ٚاٌموٗ ثّٚبْ ه٘ٓ األهٗ  2020ٔٛفّجو  15ؽزٝ  2011فجوا٠و  ٠ٍٕٛ15خ ِزَب٠ٚخ فالي اٌفزوح ِٓ 

 اٌقبٕخ ثبٌّْوٚع.

215 119 45 

854 198 275 
 

215 119 45 
 

 اٌغيء اٌّزلاٚي -: َخظــُ
 

 –١ٌوح ٍٛه٠خ ٚرُ اكهاعخ رؾذ ثٕل اٌموٚٗ ٠ٍٛٛخ األعً  32 714 033ّؼبكي ٌّجٍغ اٌاٌغيء اٌّزلاٚي  4 108 388

 .ٌّزلاٚي ّٙٓ االٌزياِبد اٌّزلاٌٚخ اٌغيء ا

 

463 111 3 

 42 007 752 2011 ١ٔٛ٠ٛ 30اٌو١ٕل  فٟ  271 090 466

 اٌضساػُخاٌّغزذك ٌٍهُئخ اٌؼبِخ ٌّششوػبد اٌزؼُّش واٌزُّٕخ  -35
ثمواه   اٌْووخ ٚهك فطبة ِٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌّْوٚػبد اٌزؼ١ّو ٚاٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ ثبفطبه 2010ك٠َّجو  30ثزبه٠ـ 

ثبٌّٛافمخ ػٍٝ رم١َٜ ل١ّخ اٌّجبٌغ اٌَّزؾمخ ػٓ ل١ّخ أهٗ  2010ِغٌٍ اكاهح ا١ٌٙئخ ثبعزّبػٗ اٌضبٌش ػْو ٌؼبَ 

% وّملَ ٚاٌجبلٝ ػٍٝ أهثؼخ ألَبٛ ٠ٍٕٛخ ِزَب٠ٚخ ثفبئلح 25%( ػٍٝ أْ ٠زُ ٍلاك 7اٌّجبٔٝ )ى٠بكح إٌَجخ اٌجٕبئ١خ اٌٝ 

َلكح رؾذ ؽَبة َِبؽخ أهٗ اٌّجبٔٝ ٌؾ١ٓ اعواء اٌّؼب٠ٕخ ٚونا ِطبٌجخ اٌجٕه اٌّوويٜ ػٍٝ أْ رىْٛ اٌّجبٌغ اٌّ

ٚرُ ٍلاك ٘نا اٌّجٍغ اٌنٜ ٠ّضً  ٠2011ٕب٠و  5ع١ٕٗ ِٖوٜ ل١ّخ ِملَ اٌضّٓ. ٚثزبه٠ـ  7 500 000اٌْووخ ثّجٍغ 

 % ٠ٚزّضً اٌو١ٕل اٌمبئُ ف7ٝ% ِٓ ل١ّخ اعّبٌٝ اٌّجٍغ اٌّطٍٛة ٌي٠بكح اٌَّبؽخ اٌجٕبئ١خ اٌٝ 25

 -فٝ االرٝ : 2011 ١ٔٛ٠ٛ 30
   03/6/2011  31/12/2010 

 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي 

30 000 000 اعّبٌٝ ل١ّخ اٌوٍَٛ اٌَّزؾمخ ١ٌٍٙئخ  ِمبثً اهٗ اٌّجبٔٝ   000 000 30  

7 500 000 ٠قُٖ اٌَّلك فالي اٌفزوح    - 

 000 500 22   000 000 30  

7 500 000 (٠26قُٖ : اٌغيء اٌّزلاٚي  )ا٠ٚبػ هلُ    000 500 7  

15 000 000 2011 ١ٔٛ٠ٛ 30اٌو١ٕل فٝ    000 500 22  

 



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
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40 

 ؽىٍَخ االجًأوساق دفغ  -36

 -٠زّضً اٌجٕل فٝ االرٝ:
 03/6/2011  31/12/2010 

 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي 

اعّبٌٝ اٌم١ّخ األ١ٍّخ ١ٌٍْىبد اٌٖبكهح ١ٌٙئخ اٌّغزّؼبد اٌؼّوا١ٔخ 

ؽزٝ  2/5/2013اٌفزوح ِٓ ٚاٌَّزؾمخ اٌَلاك فالي اٌغل٠لح 

2/5/2016. 

955 267 119  816 595 154 

 955 267 119  816 595 154 

 (33 065 226)  (22 043 484) فُٖ إلاه أٚهاق اٌلفغ

 471 224 97  590 530 121 

 

 (.48) هلُرُ االفٖبػ ػٓ اٌّقبٛو اٌّورجطخ ثقطو االئزّبْ اٌّورجٜ ثؤٚهاق اٌلفغ ٠ٍٛٛخ االعً ثبال٠ٚبػ    -

 ِجُؼبد اٌؼمبساد واالساػـً -37

رمغ أْطخ اٌّغّٛػخ فٟ لطبع هئ١َٟ ٚاؽل ِٓ إٌْبٛ ٠زّضً فٟ ِج١ؼبد اٌٛؽلاد اٌؼمبه٠خ ٚاألهاٙٝ ٌٚنٌه فبْ 

 -اٌزؾ١ًٍ اٌمطبػٟ ٌألٕٛي اٚ األٌزياِبد ٠ؼزجو غ١وِالئُ. ٘نا ٠ّٚىٓ رؾ١ًٍ ا٠واكاد اٌّغّٛػخ وّب ٠ٍٟ:
 
 

 
 

 
 

 

 2011/6/30  30/6/2010 

 ِٓ1/4/2011 

 

 ِٓ1/1/2011 

 

 ِٓ1/4/2010 

 

 ِٓ1/1/2010 

 
 30/6/2011دزً 

 

 30/6/2011دزٍ 

 

 30/6/2010دزً 

 

 30/6/2010دزٍ 

 
 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي 

 83 623 650  83 623 650  -  - أهاٙـِٝج١ؼبد 

 -  -  262 624 711  210 896 983 ِج١ؼبد ف١الد ِْوٚع اٌغو٠ب

 983 896 210  711 624 262  650 623 83  650 623 83 

 -  -  (159 867 157)  (145 229 663) * ِوكٚكاد ِج١ؼبد أهاٙــٝ

 320 667 65  554 757 102  650 623 83  650 623 83 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

أٛواف ماد ػاللخ ثٍغذ رىٍفزٙـب ِج١ؼبد اهاٙـــٝ ِٓ  ع١ٕٗ ِٖـوٜ ل١ّخ ِوكٚكاد 61 093 ٠982زّٚٓ اٌجٕل ِجٍغ * 

 .فالي اٌفزوح  ِؼٙـُ ع١ٕٗ ِٖـوٜ ثّٛعت ػمٛك رفبٍــ ارفبلٝ رُ اثواِٙــب 26 079 369
 

 رىٍفخ ِجُؼبد اٌؼمبسد واالساػـً -38

 30/6/2011  30/6/2010 

 ِٓ1/4/2011 

 

 ِٓ1/1/2011 

 

 ِٓ1/4/2010 

 

 ِٓ1/1/2010 

 30/6/2011دزً  

 

 30/6/2011دزٍ 

 

 30/6/2010دزً 

 

 30/6/2010دزٍ 

 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  

 3 988 985  3 988 985  -  - أهاٙـِٝج١ؼبد رىٍفخ 

 -  -  220 081 272  179 206 812 رىٍفخ ِج١ؼبد ف١الد ِْوٚع اٌغو٠ب

 812 206 179  272 081 220  985 988 3  985 988 3 

 -  -  (45 896 990)  (38 958 454) أهاٙٝ رىٍفخ ِوكٚكاد ِج١ؼبد

 358 248 140  282 184 174  985 988 3  985 988 3 
 

 



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة مصرية)
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 إَشاداد رشغًُ أخشٌ  -39

 30/6/2011  30/6/2010 

 ِٓ1/4/2011 

 

 ِٓ1/1/2011 

 

 ِٓ1/4/2010 

 

 ِٓ1/1/2010 

 30/6/2011دزً  

 

 30/6/2011دزٍ 

 

 30/6/2010دزً 

 

 30/6/2010دزٍ 

 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  ِظشيجُٕه   

 5 250 849  1 638 688  4 748 565  (1 007 666) فٛائل ألَبٛ ِؾممخ فالي اٌفزوح

 -  -  8 347 420  8 347 420 هك فٖـُ رؼغ١ــً اٌَلاك

 -  -  3 062 749  1 496 499 * اٌّْـوٚع اٌّْزون –ارؼبة اكاهح 

 -  -  14 140 182  11 911 148 ربف١و ا٠واكاد هٍَٛ ٚاٌغبءاد ٚغواِبد

 74 835  31 659  86 527  20 424 أهثبػ هأٍّب١ٌخ 

 5 042 744  2 094 846  3 164 339  999 213 ا٠واكاد ِزٕٛػخ

 038 767 21  782 549 33  193 765 3  428 368 10 

 

ِمبثً ل١بِٙـب ثؤػّبي اكاهح ّووخ ثب١ٌّــوا ٌٍزط٠ٛـو % ِٓ أرؼبة االكاهح اٌَّزؾمخ ٌٍّغّٛػخ 50* ٠زّضً اٌّجـٍغ فٝ ل١ّخ 

ّووخ ٍٛه٠خ ماد َِئ١ٌٛخ ِؾلٚكح ٚفمبً الرفبل١خ اٌْووـبء اٌّجوِـخ ِـغ ّووخ ثب١ٌّوا ٌٍزط٠ٛو  –اٌؼمبهٜ اٌّؾلٚكح 

 . ١ٔٛ٠2010ٛ  16اٌؼمبهٜ اٌّؾلٚكح ثزبه٠ــ 
 

 ِظشوفبد ثُؼُخ ورغىَمُخ -40

 30/6/2011  30/6/2010 

 ِٓ1/4/2011 

 

 ِٓ1/1/2011 

 

 ِٓ1/4/2010 

 

 ِٓ1/1/2010 

 30/6/2011دزً  

 

 30/6/2011دزٍ 

 

 30/6/2010دزً 

 

 30/6/2010دزٍ 

 
 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي 

 6 284 227  3 275 018  10 555 122  5 328 259 أعٛه ِٚورجبد

 168 852  121 321  -  - رؤ١ِٓ ػّـــالء وٛٔزىذ

 135 708  131 900  -  - هٍَٛ رؾ١ًٖ ١ّىبد وٛٔزىذ

 857 402  732 046  6 546 228  5 128 232 ػّٛالد ث١غ 

 6 683 250  2 790 536  4 306 402  1 923 702 اػالْ 

 73 847  27 096  36 080  14 698 ِطجٛػبد ٚر٠ٖٛو

 2 479 543  2 263 218  65 684  (9 778) ِئرّواد ِٚؼبهٗ

 1 144 600  696 609  1 591 064  982 682 ا٠غبه

 -  -  1 157 447  437 517 ٍفــو ٚأٔزمبي

 2 141 180  1 552 088  3 014 370  1 628 868 أفوٜ

 

 
180 434 15  397 272 27  832 589 11  609 968 19 

 

 

 

 

 



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة مصرية)

 المجمعة المتممة لمقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 2011يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية فى 
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 ِظشوفبد إداسَخ وػّىُِخ -41

 30/6/2011  30/6/2010 

 ِٓ1/4/2011 

 

 ِٓ1/1/2011 

 

 ِٓ1/4/2010 

 

 ِٓ1/1/2010 

 
 30/6/2011دزً 

 

 30/6/2011دزٍ 

 

 30/6/2010دزٍ 

 

 30/6/2010دزٍ 

 
 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي 

 19 568 762  9 973 472  25 259 936  15 490 826 * ِٚىبفبد أعٛه ِٚورجبد

 889 001 هٚارت ِٚىبفؤد ٚثلالد أػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح 
 

287 430 5  244 312 4 
 

039 018 5 

  7 210 رله٠ت ٚرؤ١٘ـً اٌؼب١ٍِٓ 
280 8  

402 57  
556 387 

 1 935 808  1 148 078  4 810 283  2 228 426 ارؼبة ١ِٕٙخ ٚاٍزْبهاد

 1 309 680  12 270  4 895 757  1 838 230 اػالٔبد

 4 001 000  3 001 000  1 202 485  866 769 رجوػبد

 3 767 657  1 746 039  3 730 867  782 887 ١ٕبٔخ ٚٔظبفخ ٚىهاػخ ٚأِٓ ٚؽواٍـخ

ا٘الوبد اكاه٠خ ٌألٕٛي اٌضبثزخ ٚا٘الن اٌٛؽلاد 

 اٌّئعوح

500 402 4  163 808 5  253 262 1  940 189 2 

  - اٍزٙالن إٔٛي أفوٜ
-  - 

 
435 19 

 634 591  278 974  1 213 801  1 082 140 هٍَٛ ؽى١ِٛخ ٚاّزواوبد

 507 566  234 096  1 413 129  892 228 ا٠غبه

 -  -  855 345  421 618 ٍفــو ٚأٔزمبي

 ِٖوٚفبد ِب لجً افززبػ ٔبكٞ ٍِٚؼت اٌغٌٛف

 
066 108  274 637 1  201 818 2  777 055 4 

 831 241  618 827  899 801  436 836 ارٖبالد ٚوٙوثبء

 1 715 571  505 704  1 971 283  837 841 أفوٜ

 578 284 30  691 136 59  560 968 25  623 942 45 

 

 ٠زّٚٓ اٌجٕل ِورجبد ٌٍّل٠و٠ٓ اٌزٕف١ن١٠ٓ أػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح وّب ٠ٍٝ :     *     

 30/6/2011  30/6/2010 

 ِٓ1/4/2011 

 

 ِٓ1/1/2011 

 

 ِٓ1/4/2010 

 

 ِٓ1/1/2010 

 30/6/2011دزً  

 

 30/6/2011دزٍ 

 

 30/6/2010دزً 

 

 30/6/2010دزٍ 

 
 جُٕه ِظشي 

 
 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي

  1 647 838 ِٚىبفبد ِورجبد
166 678 3  758 647 1  858 435 3 

 1 741 486  1 111 691  744 914  485 849  ِؼبِالد اٌّلفٛػبد اٌّج١ٕخ ػٍٝ أٍُٙ اٌَّلكح ٔملا )أ(   

اٌّلفٛػبد اٌّج١ٕخ ػٍٝ أٍُٙ اٌَّلكح فٝ ّىً ِؼبِالد 

  (   ةأٍُٙ )

-  111 851 1  111 851 1  111 511 8 

 181 133 8  181 673 5  443 909 3  284 676 7 
 

لوه ِغٌٍ اكاهح اٌْووخ اٌمبثٚخ ِٕؼ ؽمٛق اهرفبع ل١ّخ األٍُٙ ٌجؼ٘ أػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح  2006ِب٠ٛ  16ثزبه٠ـ  )أ(   

ٚاٌزٟ رقٛي ٌُٙ اٌؾك فٟ اٌؾٖٛي ػٍٝ ِلفٛػبد ٔمل٠خ َِزمج١ٍخ وغيء ِٓ ؽيِخ اٌوٚارت ٚاٌّىبفآد  اٌزٕف١ن١٠ٓ

اٌَّزؾمخ ٌُٙ. ٠ٚزُ رؾل٠ل ِجٍغ اٌَلاك إٌملٞ ثٕبء ػٍٝ اٌي٠بكح فٟ ٍؼو ٍُٙ اٌْووخ اٌمبثٚخ ِٓ ربه٠ـ ِٕؼ رٍه اٌؾمٛق 

 ؽزٝ ربه٠ـ اٌؾك فٟ اٌؾٖٛي ػٍٝ رٍه اٌّلفٛػبد إٌمل٠خ.

 



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة مصرية)

 المجمعة المتممة لمقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 2011يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية فى 
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  -ٚف١ّب ٠ٍٟ ِلح ّٚوٚٛ ِٕؼ رٍه اٌؾمٛق اٌزٟ ٠زُ ٍلاك٘ب ٔملا ٌٍَّزف١ل٠ٓ : 

 

 اٌطشف اٌّغزذك

 ٌزٍه اٌذمىق

 

ربسَخ ِٕخ 

 اٌذك

ػذد 

األعهُ 

 ثبألٌف

اٌمُّخ اٌؼبدٌخ 

فٍ   ٌٍغهُ

 اٌذك ربسَخ ِٕخ

اٌمُّخ اٌغىلُخ 

 فٌٍٍغهُ 

03/6/2011 

 اٌششوؽ

  جُٕه ِظشٌ جُٕه ِظشٌ   

ثؼ٘ أػٚبء 

اإلكاهح ِغٌٍ 

 اٌزٕف١ن١٠ٓ

 اٍزؾمبق اٌؾك )هٚارت( ثؼل ِٚٝ فزوح 62.80 75 - 1/4/2006

 ّٙٛه ِٓ ربه٠ـ ِٕؼ اٌؾك. 6

 

ِٖوٞ وّب ثٍغ االٌزياَ  ع١ٕٗ 744 914ِجٍغ  فزوح٘نا ٚلل ثٍغ اٌّٖوٚف اٌّؾًّ ػٍٝ لبئّخ اٌلفً اٌّغّؼخ فالي اٌ

ّٙٓ ثٕل كائْٕٛ ٚأهٕلح كائٕخ أفوٜ ثب١ٌّيا١ٔخ  ع١ٕٗ ِٖوٞ ِلهط 485 248ِجٍغ  2011 ١ٔٛ٠ٛ 30اٌَّزؾك فٟ 

 . اٌّغّؼخ

٠زّضً اٌجٕل فٝ ل١ّخ فوق اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ فٝ ربه٠ـ إٌّؼ ٌألٍُٙ إٌّّٛؽخ ٌٍَبكح اٌّل٠و٠ٓ اٌزٕف١ن١٠ٓ اٌْووخ اٌمبثٚخ   )ة(

 -( ٚمٌه وّب ٠ٍٝ :53ٍٚؼواٌَُٙ اٌّزفك ػ١ٍٗ ٚفمب ٌٕظبَ االصبثخ اٌّج١ٓ ثبال٠ٚبػ هلُ )

  ألو ِغٌٍ اكاهح اٌْووخ اٌمبثٚخ ثؼ٘ اٌّيا٠ب األفوٜ اٌقبٕخ ثب١ٌَل اٌؼٚٛ إٌّزلة ٌٍْووخ  2006ِب٠ٛ  16ثزبه٠ـ

ِٓ أٍُٙ اٌْووخ اٌمبثٚخ ثَؼو ِّبهٍخ  أٌف ٍُٙ 750اٌمبثٚخ ٚاٌزٟ رزّضً فٟ ِٕؾٗ ؽمٛق اهرفبع ل١ّخ األٍُٙ ٌؼلك 

 ح فَّخ ٍٕٛاد ثْوٛ رؾمك ّوٚٛ ِؼ١ٕخ.ٌّٚل 1/4/2006ٚمٌه اػزجبها ِٓ  ع١ٕٗ ِٖوٞ ٌٍَُٙ 75

  ٚافك ِغٌٍ اكاهح اٌْووخ اٌمبثٚخ ػٍٟ اٌوارت اٌْٙوٞ ٚاٌّيا٠ب اإلٙبف١خ اٌزٟ ١ٍؾًٖ  2007ِبهً  28ٚثزبه٠ـ

 .1/4/2006( اػزجبهاً ِٓ 53ػ١ٍٙب ا١ٌَل اٌؼٚٛ إٌّزلة ٌٍْووخ اٌمبثٚخ ّٙٓ ٔظبَ اصبثخ ٚرؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ )ا٠ٚبػ هلُ 

ٚافمذ ٌغٕخ اإلّتواف ػٍتٝ ٔظتبَ اصبثتخ ٚرؾف١تي اٌؼتب١ٍِٓ ٚأػٚتبء ِغٍتٌ اإلكاهح اٌزٕف١تل١٠ٓ  2007ٍجزّجو  23ٚثزبه٠ـ           

ألػٚتتبء ِغٍتتٌ األكاهح  أٌتتف ٍتتُٙ 75ثبٌْتتووخ اٌمبثٚتتخ ػٍتتٝ رقٖتت١ٔ رٍتته األٍتتُٙ ثبإلٙتتبفخ اٌتتٝ رقٖتت١ٔ ػتتلك 

( أكٔبٖ ٚثنٌه ٠ٖجؼ اعّتبٌٝ ػتلك األٍتُٙ 53ٚبػ هلُ )ٚاٌّل٠و٠ٓ اٌزٕف١ن١٠ٓ ثبٌْووخ اٌمبثٚخ وّب ٘ٛ ٚاهك رف١ٖال ثبإل٠

فتٝ مٌته اٌّقٖٖخ ألػٚبء ِغٌٍ االكاهح ٚاٌّل٠و٠ٓ اٌزٕف١ن١٠ٓ اٌْووخ اٌمبثٚخ ِٓ ٔظبَ االصبثخ اٌّتنوٛه ١ٍِتـْٛ ٍتُٙ 

 اٌزبه٠ـ. 

 ِظشوفبد رشغًُ أخشٌ -42

 30/6/2011  30/6/2010 

 ِٓ1/4/2011 

 

 ِٓ1/1/2011 

 

 ِٓ1/4/2010 

 

 ِٓ1/1/2010 

 30/6/2011دزً 

 

 30/6/2011دزٍ 

 

 30/6/2010دزً 

 

 30/6/2010دزٍ 

 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  

 1 448 829  (1 865)  1 718 210  1 553 437 فُٖ رؼغ١ً اٌَلاك

 88 182  44 089  88 182  44 091 ا٘الن ٚؽلاد ِئعوح

 1 528 992  400 509  406 343  363 793 ِقٖٔ ِطبٌجبد

 -  -  147 405  147 405 ل١ّخ اٌّل٠ْٕٛ فٝ االٔقفبٗفَبئو 

 288 553  -  -  - فَبئو هأٍّب١ٌخ 

 726 108 2  140 360 2  733 442  556 354 3 

 
  



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة مصرية)

 المجمعة المتممة لمقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 2011يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية فى 
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 إَشاداد رّىٍَُخ  -43

 30/6/2011  30/6/2010 

 ِٓ1/4/2011 

 

 ِٓ1/1/2011 

 

 ِٓ1/4/2010 

 

 ِٓ1/1/2010 

 30/6/2011دزً  

 

 30/6/2011دزٍ 

 

 30/6/2010دزً 

 

 30/6/2010دزٍ 

 
 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي 

 35 566 001  18 350 046  19 262 313  7 746 319 فٛائل كائٕخ

 -  -  2 380 093  853 646 فٛائل لوٚٗ ٌّْوٚػبد ِْزووخ

 1 180 354  1 180 354  1 736 924  1 309 731 فٛائل ِئعٍخ -اٍزٙالن اٌقُٖ 

ٔبرظ رم١١ُ اٍزضّبهاد فٝ أٚهاق ِب١ٌخ ثغوٗ 

 اٌّزبعوح

960 466  582 532 1  363 328 1  300 808 2 

اهثبػ ث١غ اٍضّبهاد فٝ اٚهاق ِب١ٌخ ثغوٗ 

 اٌّزبعوح

-  591 244  -  - 

 ػبئل اٍزضّبه فٝ امْٚ فيأخ

 

473 899  715 087 1  -  - 

 اٍزضّبهػبئل اٍزضّبه فٝ ٕٕبك٠ك 
847 16  646 33  -  - 

 4 530  (3 178)  14 203 294  944 071 ٕبفٝ فوٚق رم١١ُ ػّالد اعٕج١خ

 047 237 12  158 481 40  585 855 20  185 559 39 

 ِظشوفبد رّىٍَُخ -44

 30/6/2011  30/6/2010 

 ِٓ1/4/2011 

 

 ِٓ1/1/2011 

 

 ِٓ1/4/2010 

 

 ِٓ1/1/2010 

 30/6/2011دزً  

 

 30/6/2011دزٍ 

 

 30/6/2010دزً 

 

 30/6/2010دزٍ 

 
 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي 

 5 725 730  2 842 203  7 536 591  4 093 027 فٛائل ر١ٍ٠ّٛخ 

 7 213 118  3 355 508  6 233 575  2 927 053 ِٖوٚفبد فٛائل الَبٛ اهٗ ا١ٌْـ ىا٠ل

 364 905  364 905  3 596 630  27 428 ٕبفٝ فوٚق رم١١ُ ػّالد أعٕج١خ

 508 047 7  796 366 17  616 562 6  753 303 13 

 

 

 

 

 

 

  



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة مصرية)

 المجمعة المتممة لمقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 2011يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية فى 
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 ِظشوف ػشَجخ اٌذخً -45

 
30/6/1201  30/6/1020 

 ِٓ1/4/2011 

 

 ِٓ1/1/2011 

 

 ِٓ1/4/2010 

 

 ِٓ1/1/2010 

 30/6/1201دزً  

 

 30/6/1201دزٍ 

 

 30/6/1020دزً 

 

 30/6/1020دزٍ 

 
 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  ِظشيجُٕه  

 42 058 860  16 364 855  1 127 522  (1 411 085) ِٖوٚف ٙو٠جخ اٌلفـً اٌغبه٠خ

ِٖوٚف ٙو٠جخ اٌلفـً اٌّئعٍخ 

 )ِٕفؼخ(

734 924 1  185 071 1  (679 030 16)  (390 964 11) 

 649 513  707 198 2  176 334   470 094 30 

 

   ٚفمب ٌٍظوٚف اٌّزبؽخ فٝ  رمل٠ـوٖرُ  2010 ١ٔٛ٠ٛ 30إٌّز١ٙخ فٝ اٌّمــبهٔخ فزوح بٌاٌلفً اٌقبٓ ثِٖوٚف ٙو٠جخ

 مٌه اٌزبه٠ـ.

 (اٌخغبئـش) االسثـبح ٔظُت اٌغهُ فً -46

أهثـبػ  ػٍٟ اٍبً ١ٖٔت َِبّٟ٘ اٌْووخ اٌمبثٚخ فٟ  2011 ١ٔٛ٠ٛ 30فٟ  (اٌقَبئو)٠زُ اؽزَبة ١ٖٔت اٌَُٙ فٝ 

 -اٌفزوح ٚونٌه اٌّزٍٜٛ اٌّـوعؼ ٌؼلك االٍُٙ اٌمبئّخ فالي اٌفزوح وّب ٠ٍٝ : (فَبئو)

 30/6/2011  30/6/2010 

 ِٓ1/4/2011 

 

 ِٓ1/1/2011 

 

 ِٓ1/4/2010 

 

 ِٓ1/1/2010 

 
 30/6/2011دزً 

 

 30/6/2011دزٍ 

 

 30/6/2010دزً

 

 30/6/2010دزٍ 

 
 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي 

 50 099 679  61 413 176  (120 190 452)  (104 491 264) ) فَبهح( اٌفزوح ٕبفٟ هثؼ

        -ِمغىِـب ػًٍ :

اٌّزٍٜٛ اٌّوعؼ ٌؼلك األٍُٙ اٌمبئّخ 

 فالي اٌفزوح*

348 676 90  348 676 90  330 839 83  330 839 83 

 )اٌقَبئو(  ١ٖٔت اٌَُٙ فٝ االهثبػ

 )ع١ٕخ ِٖوٜ/ٌٍَُٙ(

(1.15)  (1.32)  0.73  0.60 

 

ٍُٙ ٔز١غخ رغيئخ اٌَُٙ ٚفمبً األرؼل٠ً ػلك  رُ اؽزَبة اٌّزٍٜٛ اٌّوعؼ ٌؼلك األٍُٙ اٌمبئّخ فالي اٌفزــوح ثؼل االفن فٝ االػزجبه  *   

 -( وّب ٠ٍٟ:28ٌّب٘ٛ ٚاهك رف١ٖـالً ثبال٠ٚـبػ هلُ )
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 2011يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية فى 
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30/6/2011  30/6/2010 

 
ِٓ1/4/2011 

 

 ِٓ1/1/2011 

 

 ِٓ1/4/2010 

 

 ِٓ1/1/2010 

 

 
 30/6/2011دزً

 

 30/6/2011دزٍ 

 

 30/6/2010دزً 

 

 30/6/2010دزٍ

 

 
 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي

 71 033 490  71 033 490  90 676 348  90 676 348 أٍُٙ هأً اٌّبي اٌّٖله لجً اٌي٠بكح

 12 805 840  12 805 840  -  - رؤص١و أٍُٙ ى٠بكح هأً اٌّبي اٌّٖله فالي اٌفزـوح 

 83 839 330  83 839 330  90 676 348  90 676 348 اٌّزٍٜٛ اٌّوعؼ ٌؼلك األٍُٙ اٌمبئّخ فالي اٌفزـوح

 

 اٌّششوػبد رذذ اٌغُطشح اٌّشزشوــخ -47
ّووخ ثب١ٌّوا  (اٌّْزون  % ِٓ ٕبفٟ إٛي اٌّْوٚع50 ل١ّخ 2011 ١ٔٛ٠ٛ 30رزّٚٓ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ فٟ 

 -ٍٛك٠ه ٌٍزط٠ٛو اٌؼمبهٞ اٌّؾلٚكح ( وّب ٠ٍٟ: –
 03/6/2011  31/12/2010 

 اٌُّضأُخ  اٌُّضأُخ 

 جُٕه ِظشٌ  جُٕه ِظشٌ  األطىي

    األطىي ؽىٍَخ األجً

 22 571 593  24 627 938 ػمبهاد ِٚؼلاد 

 1 253 273  - اٌزٕف١ـنِْوٚػبد رؾذ 

 84 016 951  85 512 757 اٍزضّبهاد ػمبه٠خ

 276 073 002  - اٍزضّبهاد ػمبه٠خ رؾذ اٌزط٠ٛو

 14 191 343  14 442 262 كفؼبد ِملِخ اللزٕبء اٍزضّبهاد ػمبه٠خ

 957 582 124  162 106 398 

    خاألطىي اٌّزذاوٌ

 -  287 232 011 أػّبي رؾذ اٌزٕف١ن

 22 791 596  23 390 985 َِزؾك ِٓ اٛواف ماد ػاللخ

 3 897 826  2 881 782 إٔٛي ِزلاٌٚخ أفوٞ

 9 555 747  519 554 ٔمل٠خ ثبٌجٕٛن ٚاٌٖٕلٚق

 332 024 314  169 245 36 

 289 607 438  331 351 434 

    االٌزضاِبد

 42 007 752  4 108 388 لوٚٗ ٠ٍٛٛخ األعً

 473 564  5 959 003 َِزؾك إلٛواف ماد ػاللخ 

 70 958 566  75 442 796 لوٚٗ ل١ٖوح األعً )ٍٛك٠ه ٍٛه٠ب (

 3 111 463  4 108 388 اٌغيء اٌّزلاٚي ِٓ اٌموٚٗ ٠ٍٛٛخ األعً 

 1 379 736  - اٌّواثؾخ اإلٍال١ِخ

 5 317 454  10 303 537 ِٛهك٠ٓ ٚاٌزياِبد ِزلاٌٚخ أفوٞ

 36 491 315  36 769 751 كفؼبد ؽغي -ػّالء 

 863 691 136  850 739 159 

 274 611 481  301 915 426 طبفٍ األطىي

 لبئّخ اٌذخــً  لبئّخ اٌذخــً 

 جُٕه ِظشٌ  جُٕه ِظشٌ 

 -  (6 113 550) ِٖوٚفبد ػ١ِّٛخ ٚاكاه٠خ 

 -  (3 675 346) رىٍفخ ر١ٍ٠ّٛخ 

 -  25 090 ا٠واكاد ر١ٍ٠ّٛخ

 -  (365 672) ا٘الوبد

 -  (790 346) ِٖوٚفبد ر٠َٛم١خ 

 -  (886 942) فوٚق ػٍّخ أعٕج١خ 

 -  (11 806 766) ٕبفٟ فَبهح اٌفزــوح
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 األدواد اٌّبٌُخ -48

 خطش اإلئزّبْ     48-1

 اٌزؼشع ٌخطش اإلئزّبْ             

اإلئزّبْ وّب ٠جٍغ اٌؾل األلٖٝ ٌٍزؼوٗ ٌقطو رّضً اٌم١ّخ اٌلفزو٠خ ٌألٕٛي اٌّب١ٌخ اٌؾل األلٖٟ ٌٍزؼوٗ ٌقطو 

 -اإلئزّبْ فٟ ربه٠ـ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ وّب ٠ٍٟ:

 

 

 إَؼبح

 سلُ

2011/6/30 

 جُٕه ِظشي

 2010/12/31 

 جُٕه ِظشي

     

(12) ٠ٍٛٛخ االعً  -ػّالء ٚأٚهاق لج٘   748 508 033 1  872 276 260 1 

(16) ل١ٖوح االعً –ػّالء ٚأٚهاق لج٘   325 385 669  246 603 858 

(17) ِل٠ْٕٛ افوْٚ  622 675 54  072 274 44 

(18) لوٚٗ ٌّْوٚػبد ِْزووخ  780 442 75  476 958 70 

(19) اٍزضّبهاد فٝ أٚهاق ِب١ٌخ ثغوٗ اٌّزبعوح  880 110 2  915 988 86 

(20) إٌمل٠خ ِٚبفٟ ؽىّٙب   039 506 572  648 055 852 

  772 953 352 2  229 157 173 3 

 

  خطش اٌغُىٌخ     48-2

 ٠ٛفو ٘نا اإل٠ٚبػ اٌْوٚٛ اٌزؼبلل٠خ ٌإلٌزياِبد اٌّب١ٌخ:

 2011 َىُٔى 03 

 اٌمُّخ اٌذفزشَخ 

 جُٕه ِظشي

 6 أشهش أو ألً 

 جُٕه ِظشي

 6-12 شهش 

 جُٕه ِظشي

 1-2 عٕخ

 جُٕه ِظشي

 2-5 عٕخ 

 جُٕه ِظشي

أوثش ِٓ 5 

 عٕىاد

 جُٕه ِظشي

 - - - 39 537 644 32 184 152 71 721 796 ِمبٌْٚٛ ِٚٛهكْٚ 

 - 7 862 523 48 652 792 52 165 441 205 841 922 314 522 678 كائْٕٛ آفوْٚ 

3 200 530 - 271 090 466 األعًلوٚٗ ٠ٍٛٛخ   426 044 230  510 845 37 - 

 - - - 35 458 660 - 35 458 660 ل١ٖوح األعً –أٚهاق كفغ 

17 408 904 - - 97 224 471 األع٠ًٍٛٛخ  –أٚهاق كفغ   449 529 55 118 286 24  

 __________ __________ _________ _________ __________ _________ 

 071 018 790 074 026 238 275 362 130 122 106 296  482 237 101  118 286 24  

 ========= ========== ========= =========  ========== ========= 
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 2010دَغّجش 31

 اٌمُّخ اٌذفزشَخ 

 جُٕه ِظشي

 6 أشهش أو ألً 

 جُٕه ِظشي

 6-12 شهش 

 جُٕه ِظشي

 1-2 عٕخ

 جُٕه ِظشي

 2-5 عٕخ 

 جُٕه ِظشي

 أوثش ِٓ 5 عٕىاد

 جُٕه ِظشي

ر١َٙالد ائزّب١ٔخ –ثٕٛن   632 903 86  632 903 86  - - - - 

70 390 562 ِمبٌْٚٛ ِٚٛهكْٚ   982 430 23  580 959 46  - - - 

310 053 870 كائْٕٛ افوْٚ   475 668 185  326 821 64  611 069 50  458 494 9  - 

42 007 752 لوٚٗ ٠ٍٛٛخ االعً  155 062 17  769 108 2  630 997 5  890 992 1  308 846 14  

ل١ٖوح االعً –أٚهاق كفغ   497 417 50  497 417 50  - - - - 

٠ٍٛٛخ االعً      –أٚهاق كفغ   590 530 121  - - 325 605 7  147 619 89  118 306 24  

 __________ ___________ _________ _________ __________ __________ 

 903 303 681 741 482 363 675 889 113 566 672 63  495 106 101  426 152 39  

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

 خطش اٌؼٍّخ 48-3

 اٌزؼشع ٌخطش اٌؼٍّخ 

 اٌج١بْ اٌزبٌٟ ٠ٛٙؼ رؼوٗ اٌّغّٛػخ ٌقطو أٍؼبه ٕوف اٌؼّالد األعٕج١خ ثبٌؼّالد األٍب١ٍخ:    

 

 2011 َىُٔى 03

    

 ٌُشح عىسي  دوالس أِشَىً  جُٕخ ِظشٌ ثُــــــبْ

 -  12 500 000  - لوٚٗ ٌّْوٚػبد ِْزووخ

 -  43 913 132  312 172 101 ٔمل٠خ ثبٌجٕٛن

 - لوٚٗ ٠ٍٛٛخ االعً
 

-  023 839 326 

  (304 091 645) كائْٕٛ افوْٚ 
(367 864 1)  - 

 ٕبفٟ اٌزؼوٗ ٌٍقطو
456 080 8  765 548 54 

 
023 839 326 
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  2010دَغّجش  31

 
   

 عىسي ٌُشح  دوالس أِشَىً  جُٕخ ِظشٌ ثُــــــبْ

 -  12 250 000  - لوٚٗ ٌّْوٚػبد ِْزووخ

 -  11 917 017  784 224 889 ٔمل٠خ ثبٌجٕٛن

 - ر٠ًّٛ اٍالِٝ ) اٌّواثؾخ(
 

-  729 180 11 

 - لوٚٗ ٠ٍٛٛخ االعً
 

-  160 411 340 

 -  (1 022 340)  (304 131 966) كائْٕٛ افوْٚ 

 ٕبفٟ اٌزؼوٗ ٌٍقطو
923 092 480  677 144 23 

 
889 591 351 

  -:اٌفـــزوحٚف١ّب ٠ٍٟ ِزٍٜٛ أٍؼبه اٌٖوف اٌَّزقلِخ فالي 

 عؼش االلفبي فٍ ربسَخ اٌمىائُ اٌّبٌُخ اٌّجّؼخ ِزىعؾ عؼش اٌظشف جُٕه ِظشي

 2011/6/30 2010/12/31 2011/6/30 2010/12/31 

     

 5.79 5.96 5.65 5.90 كٚاله أِو٠ىٝ

 0.1234 0.1256 0.1221 0.1248 ١ٌوح ٍٛه٠خ

     

 

 رذًٍُ اٌذغبعُخ    48-4

لل ٠ئكٞ اٌٟ ى٠بكح  2011 ١ٔٛ٠ٛ 30% فٟ ٍؼو اٌلٚاله األِو٠ىٟ ِمبثً اٌؼّالد اٌزب١ٌخ فٟ  10اْ اهرفبع للهح 

 )أقفبٗ( األهثبػ ٚاٌقَبئو ثبٌّجبٌغ اٌّٛٙؾخ أكٔبٖ.

ٚلل رُ اعواء ٘نا االفزجبه ثناد األٍبً ٠فزوٗ ٘نا اٌزؾ١ًٍ صجبد وبفخ اٌّزغ١واد األفوٜ فبٕخ أٍؼبه اٌفبئلح. 

 .2010اٌَّزقلَ ٌؼبَ 

 

 

لل ٠ىْٛ ٌٗ  2011 ١ٔٛ٠ٛ 30% فٟ ٍؼو اٌلٚاله األِو٠ىٟ ِمبثً اٌؼّالد اٌّنوٛهح أػالٖ فٟ 10اْ أقفبٗ للهٖ 

اٌؼّالد اٌّنوٛهح ثبٌّجبٌغ اٌّنوٛهح أػالٖ ٚثبفزواٗ صجبد اٌّزغ١واد  ٔفٌ اٌزؤص١و اٌّؼبكي ٌٚىٓ ثزؤص١و ػىَٟ ػٍٟ

 األفوٜ وّب موو.

 

 

 

 
 

 

 األسثبح واٌخغبئش 

 جُٕه ِظشي 

  2011 َىُٔى 03

 21 647 409 كٚاله أِو٠ىٝ

  

  2010دَغّجش  31

 6 310 741 كٚاله أِو٠ىٝ



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة مصرية)

 المجمعة المتممة لمقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 2011يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية فى 
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 خطش عؼش اٌفبئذح  48-5

 -اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ وّب ٠ٍٟ:٠ظٙو اٌْىً اٌؼبَ ٌَؼو اٌفبئلح اٌقبٓ ثبألكٚاد اٌّب١ٌخ ٌٍّغّٛػخ فٟ ربه٠ـ اٌمٛائُ 

 اٌمُّخ اٌذفزشَخ  

  2011/6/30  2010/12/31 

 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  أدواد ِبٌُخ ثغؼش فبئذح ثبثذ 

2 118 682 068  1 702 894 073  إٔٛي ِب١ٌخ  

(251 756 543)  (395 499 240)  اٌزياِبد ِب١ٌخ   

  833 394 307 1  525 925 866 1  

     أدواد ِبٌُخ ثغؼش فبئذح ِزغُشح 

(86 903 632)  -  اٌزياِبد ِب١ٌخ   

 

ِب١ٌخ ثَؼو فبئلح صبثذ ثبٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ِٓ فالي لبئّخ اٌلفً. ٚال  ٚاٌزياِبدال رمَٛ اٌّغّٛػخ ثبٌّؾبٍجخ ػٓ أٞ إٔٛي 

إٌّٛمط اٌّؾبٍجٟ اٌقبٓ  ثبٍزقلاَرقٖٔ اٌْووخ ِْزمبد ِب١ٌخ )ػمٛك ِجبكٌخ أٍؼبه اٌفبئلح( وؤكٚاد رغط١خ 

ثزغط١خ ِقبٛو اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ ٌنٌه فبْ اٌزغ١و فٟ أٍؼبه اٌفبئلح فٟ ربه٠ـ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ ١ٌٌ ٌٗ رؤص١و ػٍٟ 

 لبئّخ اٌلفً اٌّغّؼخ.

 

 اٌمُُ اٌؼبدٌخ  48-6

 اٌمُُ اٌؼبدٌخ ِمبسٔخ ِغ اٌمُُ اٌذفزشَخ           

 اٌّب١ٌخ ِمبثً ل١ّزٙب اٌلفزو٠خ فٟ ا١ٌّيا١ٔخ اٌّغّؼخ وّب ٠ٍٟ: ٚاالٌزياِبدرظٙو اٌم١ُ اٌؼبكٌخ ٌألٕٛي 

 2011/6/30  2010/12/31 

 اٌمُّخ اٌؼبدٌخ  اٌمُّخ اٌذفزشَخ  اٌمُّخ اٌؼبدٌخ  اٌمُّخ اٌذفزشَخ 

 جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي  جُٕه ِظشي 

 1 702 894 073 ػّالء ٚأٚهاق لج٘ 
 

073 894 702 1 
 

118 880 118 2 
 

118 880 118 2 

 75 442 780 لوٚٗ ٌّْوٚػبد ِْزووخ
 

780 442 75 
 

386 958 70 
 

386 958 70 

 573 850 455 ٔمل٠خ ِٚب فٟ ؽىّٙب 
 

455 850 573 
 

210 254 853 
 

210 254 853 

 - ر٠ًّٛ اٍالِٝ )اٌّواثؾخ(
 

- 
 

(736 379 1) 
 

(736 379 1) 

 (97 910 114) ِٛهكْٚ ِٚمبٌْٚٛ ٚ أٚهاق كفغ
 

(114 910 97) 
 

(884 325 116) 
 

(884 325 116) 

 (271 090 466) لوٚٗ ٠ٍٛٛخ االعً
 

(466 090 271) 
 

(752 007 42) 
 

(752 007 42) 

 (314 522 678) كائْٕٛ افوْٚ 
 

(678 522 314) 
 

(870 053 310) 
 

(870 053 310) 

 (121 530 590)  (121 530 590)  (97 224 471)  (97 224 471) ٠ٍٛٛخ االعً أٚهاق كفغ

 
579 439 571 1 

 
579 439 571 1 

 
882 794 451 2 

 
882 794 451 2 

 ( أػالٖ.4رُ اإلفٖبػ ػٓ أٍبً رؾل٠ل اٌم١ّخ اٌؼبكٌخ فٟ ا٠ٚبػ هلُ )
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 اٌّؼبِالد ِغ األؽشاف راد اٌؼاللخ -49

رزّضً االٛواف ماد اٌؼاللخ فٝ َِبّ٘ٝ اٌْووخ اٌمبثٚخ ٚأػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح ٚاٌّل٠و٠ٓ اٌزٕف١ن١٠ٓ ٚاٌْووبد اٌزٝ 

٠ّزٍه ف١ٙب اٌَّبّْ٘ٛ ثطو٠مخ ِجبّوح أٚ غ١و ِجبّوح اٍُٙ رقٛي ٌُٙ ِّبهٍتخ ٔفتٛم عتٛ٘وٜ ػٍتٝ ٘تنٖ اٌْتووبد ٚلتل 

ٚلتل رّتذ رٍته اٌّؼتبِالد ٚفمتب ٌٍْتوٚٛ ٚاٌمٛاػتل اٌزتٝ الورٙتب  رؼبٍِذ اٌْووخ فالي اٌفزـوح ِغ األٛواف مٜٚ اٌؼاللتخ

ٚأهٕتلح االٛتواف مٜٚ اٌؼاللتخ فتٝ رتبه٠ـ  اٌفزـتـوحاكاهح اٌّغّٛػخ، ٚف١ّب ٠ٍٝ ث١بْ ثؤُ٘ اٌّؼتبِالد اٌزتٝ رّتذ فتالي 

 -ا١ٌّيا١ٔخ اٌّغّؼخ :

 

 -اٌّؼبِالد ِغ االؽشاف راد اٌؼاللخ :  –أ 

 30/6/2010فً   30/6/2011فً    

 دجُ اٌزؼبًِ  دجُ اٌزؼبًِ  ؽجُؼخ اٌزؼبًِ اٌطشف / ٔىػه

 جُٕه ِظشٌ  جُٕه ِظشٌ   

      
اٌّل٠ـــــو١٠ٓ  اإلكاهح ٚأػٚبء ِغٌٍ  اٌّل٠ـــــو١٠ٓ اٌزٕفن١٠ٓ )اٌْووخ اٌمبثٚخ(  اإلكاهح ٚأػٚبء ِغٌٍ 

  اٌزٕفن١٠ٓ
 (41)أٔظــــو ا٠ٚبػ هلُ  

 
 

 
     

      

)ّووخ َِبُ٘ ف١ٙب ا١ٌَل هئ١ٌ ِغٌٍ ّووخ ف١ٛه١َ٠ّب 

اإلكاهح ٌْووخ عو٠ٓ ٍى١ت ٌٍيهاػخ ٚاإلٍزٖالػ ٚاٌَّبّ٘خ 

 % ِٓ هاً ِبي اٌْووخ اٌّٖله(4ثَٕجخ 

 رٛه٠ل هفبَ َِزٛهك 

 ٍَلاك صّٓ اٌوفب  

196 996  

 

392 323 

 - 

 

- 
   

 
 

ّووخ ث١ٕبْ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزغبهح )ّووخ ٠َبُ٘ ف١ٙب هئ١ٌ ِغٌٍ  

 15ِٛف اْ ٌٍّمبٚالد اٌّزطٛهح ٚاٌَّبُ٘ ثَٕجخ اكاهح ّووخ 

 % ِٓ هأً ِبي اٌْووخ اٌّٖله(

 اػّبي اٌلهٚح اٌّؼل١ٔخ 
 

 اػّبي ػيي ٚالٔل ٍى١ت  

- 

 

822 208 

 

 837 278 

 

858 160 24 

  

  
 

 

ّووخ كٚٔبرٛ فبهَ ) ّووخ َِبُ٘ ف١ٙب ا١ٌَل هئ١ٌ ِغٌٍ 

ٚاٌَّبّ٘خ اإلكاهح ٌْووخ عو٠ٓ ٍى١ت ٌٍيهاػخ ٚاإلٍزٖالػ 

 % ِٓ هاً ِبي اٌْووخ اٌّٖله(20ف١ٙب ثَٕجخ 

  رٛه٠ل َِزٍيِبد 

 

263 976 

 

 889 886 

      
 -  43 014 950  ٚؽلاد ٍى١ٕخ ثغوٗ اٌج١غّواء  ّووخ ه٠ٚبي عبهكٔـي ٌالٍٕضّبه اٌؼمبهٜ

      
ّووخ الٔل ِبٍزوى) ّووخ َِبُ٘ ف١ٙب ا١ٌَل هئ١ٌ ِغٌٍ 

ٌٍيهاػخ ٚاإلٍزٖالػ ٚاٌَّبّ٘خ  اإلكاهح ٌْووخ عو٠ٓ ٍى١ت

 % ِٓ هاً ِبي اٌْووخ اٌّٖله(20ف١ٙب ثَٕجخ 

ِٖوٚفبد ِلفٛػخ ثٛاٍطخ عو٠ٓ 

 ٍى١ت ١ٔبثخ ػٓ اٌْووخ

 
 

659 23  122 105 

 -  600 000  ٍلاكاد االػّبي 

ِٖوٚفبد ِلفٛػخ ثٛاٍطخ الٔل  

 ِبٍزوى ١ٔبثخً ػٓ اٌْووخ 

 

 
679 11  798 115 

ثٛاٍطخ الٔلِبٍزوى  كفؼبد ِملِخ  

 وّمبٚي هئ١َٝ ٌٍْووخ
 

000 130  152 223 1 

 رؾ١ًٖ ِٖوٚفبد ِلفٛػخ ثب١ٌٕبثخ 
 

-  000 40 

 1 764 469  46 379  ػمٛك اػّبي ىهاػخ ٚر١َٕك ٚٛوق 

      
رغط١خ االوززبة فٟ اٍُٙ ى٠بكح  َِبُ٘ -١٘وٌِ ٌٍزو٠ٚظ –ّووخ اٌّغّٛػخ اٌّب١ٌخ 

  هأً اٌّبي اٌّٖله
-  27 500 000 

      
ّووخ ربثؼخ رُ ث١ؼٙب فـالي  –ّووخ ا١ٌْـ ىا٠ل ٌٍز١ّٕخ اٌؼمبه٠خ 

 2010ػبَ 

كفؼبد ِملِخ ِمبثً ارفبق اٌزط٠ٛو 

 ِٓ اٌجبٛٓ 

   

 
-  400 371 3 

 لوٚٗ ٌّْوٚػبد ِْزووخ  ٍٛك٠ه ٌٍزط٠ٛو اٌؼمـــبهٜ اٌّؾلٚكح  –ّووخ ثب١ٌّوا 

 

 أرؼبة اكاهح 

 ًفٛائل ر٠ّٛــ 

 

 

241 484 4 

 

500 487 1  

 

352 210 1 

 565 958 70 

 

250 896 2 

 

219 516 1 
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 -:  األسطذح إٌبرجخ ِٓ اٌّؼبِالد ِغ االؽشاف راد اٌؼاللخ –ة 

   03/6/2011  31/12/2010 

 جُٕه ِظشٌ  جُٕه ِظشٌ  أعُ اٌجٕذ ثبٌُّضأُخ اٌّجّؼخ اٌطشف

 52 640 723  -    (16، 12)ا٠ٚبػ هلُ  ػّالء ٚأٚهاق لج٘ ّووخ ه٠ٚبي عبهكٔي

      
أػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح 

 ٚاٌّل٠و٠ٓ اٌزٕف١ن١٠ٓ

 اٌزياَ ِمبثً ِؼبِالد اٌّلفٛػبد اٌّج١ٕخ ػٍٟ 

 أٍُٙ اٌَّلكح ٔملأ ّٙٓ ثٕل كائْٕٛ ٚأهٕلح 

 (26أفوٜ )ا٠ٚبػ هلُ 

 

248 485  181 237 1 

      
 1 911 325  -  ِجبٌغ َِزؾمخ ػٍٝ اٌؼّالء ّووخ الٔل ِبٍزوى

  486 960  -  ِل٠ْٕٛ ٚأهٕلح ِل٠ٕخ أفــوٜ  

      
 975 732  -  كائْٕٛ ٚأهٕلح كائٕخ أفوٜ ّووخ فٛه١َ٠ّب 

 -  2 399 174  ِل٠ْٕٛ ٚأهٕلح ِل٠ٕخ أفــوٜ  

      
 4 641 183  7 122 438  ِجبٌغ َِزؾمخ ِٓ اٌؼّالء ّووخ ث١ٕبْ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزغبهح 

ٍٛك٠ه ٌٍزط٠ٛو  -ّووخ ثب١ٌّوا 

 اٌؼمـــبهٜ اٌّؾلٚكح 

 لوٚٗ ٌّْوٚػبد ِْزووخ 

 فٛائل لوٗ َِزؾمخ ّٙٓ ثٕل ِل٠ْٕٛ 

 أرؼبة اكاهح َِزؾمخ ّٙٓ ثٕل ِل٠ْٕٛ

 

796 442 75 

511 449 4 

000 918 11 

 565 958 70 

017 546 1 

250 896 2 

      
 

 اٌّىلف اٌمبٔىًٔ -50

ٚاٌقبٓ ثز١ٍَُ ٘نٖ اٌغٙخ لطؼخ  23/2/1999ٕ٘بن ٔياع ث١ٓ اٌْووخ ٚاؽلٜ اٌغٙبد ثْؤْ اٌؼمل اٌّجوَ ث١ُٕٙ ثزبه٠ـ 

فلاْ رمو٠جبً ٚاٌزٟ ٌُ ٠زُ ر١ٍَّٙب ؽزٝ  96ٌّلٜ اٌؾ١بح ثم١ّخ ا٠غبه٠ٗ ٠ٍٕٛخ هِي٠خ ٌَّبؽخ لله٘ب  أزفبعأهٗ وؾك 

ٌْوٚٛ اٌزف١ٍ١ٖخ ثبٌؼمل، ٕٚ٘بن أناهاد ِزجبكٌخ ثقٖٛٓ ٘نٖ األهٗ ربه٠قٗ ؽ١ش ٌُ رمُ اكاهح ٘نٖ اٌغٙخ ثبإلٌياَ ثب

ِلٟٔ  2009ٌَٕخ  3لبِذ ٘نٖ اٌغٙخ ثبلبِخ اٌلػٜٛ هلُ  2009ث١ٓ اكاهح اٌْووخ ٚاكاهح ٘نٖ اٌغٙخ، ٘نا ٚفالي ػبَ 

فجوا٠و  22أوزٛثو ٙل اٌْووخ ثطٍت ر١ٍَّٙب األهٗ اٌّقٖٖخ ٌٙب ٕٚله ؽىُ ر١ّٙلٞ ف١ٙب ِٓ اٌّؾىّخ ثغٍَخ  6

اٌّٛٙـٛع اٌٝ اٌقجواء ٚٔلة ِىزت اٌقجـواء ثٛىاهح اٌؼلي ٌّجبّـوح ٘نٖ اٌلػٜٛ ٚؽلكد عٍَخ ثزبه٠ـ  ثبؽبٌخ 2010

٠ٚوٜ  2011 ٍجزّجـو 26 ٌغٍَخ ١ٌملَ اٌقج١ـو رمـو٠وٖ، ٚلوهد اٌّؾىّخ اٌزؤع١ً ػلح ِواد أفـو٘ـب 2010 اثو٠ً 26

ثبألهٗ ِؾً اٌؼمل ٚاٍزغالٌٙب ػٍٝ أٍبً أْ اٌؼمل اٌّنوٛه ٌُ  االؽزفبظاٌَّزْبه اٌمبٟٔٛٔ أْ اٌْووخ ٌٙب اٌؾك فٟ 

٠لفً ؽ١ي إٌفبم ٌُٚ ٠ْٕؤ ؽك اإلٔزفبع ٌٍغٙخ ، ؽ١ش أْ ٍو٠بٔٗ وبْ ِو٘ٛٔبً ػٍٝ ّوٚٛ ٌُ ٠زُ اٍز١فبء٘ب، ٚأٔٗ فٟ ؽبٌخ 

ٌألهٗ، ٚثبٌزبٌٟ ٠ىْٛ ٌٙب اٌؾك ل١بَ ٘نٖ اٌغٙخ ثبٌّٕبىػخ ػٍٝ ؽ١بىح األهٗ، فبْ اٌْووخ ٟ٘ اٌؾبئيح فؼ١ٍبً ِٚبك٠بً 

 فٟ اٍزّواه اٌؾ١بىح ٌؾ١ٓ ر٠َٛخ إٌياع أِبَ اٌمٚبء .

 

 

 

 

 
 



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة مصرية)

 المجمعة المتممة لمقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 2011يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية فى 

 

 

 
53 

 اٌّىلف اٌؼشَجً -51
 -ف١ّب ٠ٍٟ ٍِقٔ ثبٌّٛلف اٌٚو٠جٟ ٌٍْووخ فٟ ربه٠ـ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ :       

 ػشَجخ أسثبح ششوبد األِىاي  

ِٓ أهثبػ ّووبد األِٛاي ٌّلح ػْو ٍٕٛاد رجلأ ِٓ اٌؼبَ اٌمبثٚخ ٌٍْووخ  اٌٚو٠جٟ اإلػفبءٍجك ٚأْ رُ رؾل٠ل فزوح  -

ثْؤْ  1979ٌَٕخ  59ٛجمبً ٌٍمبْٔٛ هلُ  31/12/2007 ؽزــٝ 1/1/1998ٌزبه٠ـ ثلء إٌْبٛ اػزجبهاً ِٓ  اٌزبٌٟ

 اٌّغزّؼبد اٌؼّوا١ٔخ اٌغل٠لح. 

ٌزجلأ ِٓ  اٌٚو٠جٟثطٍت ٌٍّٖؾخ اٌٚوائت ٌزؼل٠ً فزوح اإلػفبء  اٌمبثٚخ رملِذ اٌْووخ 2011ٚفالي ّٙو ٠ٕب٠و          

 .2002ػبَ  فٌٍٟٛؽلاد  اٌفؼٍٟربه٠ـ اٌز١ٍَُ 

لبِذ ٌغٕخ ف٘ إٌّبىػبد اٌقبٕخ ثٍّٖؾخ اٌٚوائت ثجؾش ٚكهاٍخ ٍٛت اٌْووخ  ٠2011ٕب٠و  18ٚثزبه٠ـ          

اٌْووبد اٌّض١ٍخ ٚثٕبًء ػٍٝ مٌه لوهد اٌٍغٕخ ٌٍٛؽلاد ِٚب ٠َوٜ ػٍٝ  اٌفؼٍٟٙٛء ربه٠ـ اٌز١ٍَُ  فٟاٌمبثٚخ 

 اٌمبثٚخ ٚثنٌه ٠ؾك ٌٍْووخ 2002ٌٍْووخ ٘ٛ ػبَ  اٌفؼٍٟثبػزجبه أْ ثلا٠خ إٌْبٛ اٌمبثٚخ االٍزغبثخ ٌطٍت اٌْووخ 

 اٌٚو٠جٟٚرُ اصجبد رؼل٠ً فزوح اإلػفبء   12/2012/  31اٌٝ  2003/  1/  1ِٓ ربه٠ـ  اٌٚو٠جٟاٌزّزغ ثبإلػفبء 

 ػٍٝ اٌجطبلخ اٌٚو٠ج١خ ٌٍْووخ. اٌغل٠لح

 . 2008اٌّؼلي ٌٍْووخ ػٓ ػبَ  اٌٚو٠جٟلــواه االٚرُ رمل٠ـُ          

لبِذ ٍِٖؾخ اٌٚوائت ثّؾبٍجخ اٌْووخ ٌٚو٠جخ األهثبػ ػٍٟ ّووبد األِٛاي ٚاٌم١ُ إٌّمٌٛخ ثطو٠مخ رمل٠و٠خ ػٓ          

ٚفــالي اٌؼبَ رُ ٚأفطود اٌْووخ ثبٌّٕبمط اٌٚو٠ج١خ ٚاػزوٙذ اٌْووخ ػٍٝ مٌه  2000ؽزٝ  1996إٌَٛاد ِٓ 

 .  ٌإلٕلاهٝ ربه٠ـ أػزّبك اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ أػبكح اٌفؾٔ ٌٍَٕٛاد اٌّنوٛهح ٌُٚ روك ٌٍْووخ أ٠ٗ ِطبٌجبد ؽز

 ؽزٝ ربه٠ـ اػزّبك اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌإلٕلاه. 2001ٙو٠جٟ ٌٍَٕٛاد ِٓ  فؾٌُٔ ٠زُ أٞ  -

 .2005ٌَٕخ  91ثزمل٠ُ اإللواه اٌٚو٠جٟ إٌَٛٞ فٟ اٌّٛاػ١ل اٌمب١ٔٛٔخ ٚفمب ٌٍمبْٔٛ هلُ  اٌْووخرمَٛ  -

   ػشَجخ اٌّشرجبد 

ٚرُ ٍلاك اٌّطبٌجبد اٌٚو٠ج١خ ٚفمبً ٌمواه اٌٍغٕخ اٌلاف١ٍخ، إٌَٛاد  2001ٕٛاد ؽزٝ ػبَ رُ اٌفؾٔ اٌٚو٠جٟ ػٓ اٌَ -

رُ اٌفؾٔ ٚاإلؽبٌخ ٌٍغٕخ اٌلاف١ٍخ ٚرُ ٍلاك اٌٚو٠جخ ٚفمبً ٌمواه اٌٍغٕخ اٌلاف١ٍخ فالي ّٙو  2001ؽزٝ  2000ِٓ 

 .2004ٍجزّجو 

 ٌُٚ روك ٌٍْووخ أ٠خ ِطبٌجبد ؽزٝ ربه٠ـ اػزّبك اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌإلٕلاه. 2004، 2002ٌٍَٕٛاد ِٓ  اٌفؾٔرُ  -

    ػشَجخ اٌخظُ        

 روك ٌٍْووخ ا٠ٗ ِطبٌجبد ٙو٠ج١خ ٌُٚ  2007ِٓ ػبَ  اٌضبٟٔرُ اٌفؾٔ اٌٚو٠جٟ ػٓ إٌَٛاد اٌَبثمخ ٚونا ؽزٝ اٌوثغ  

 اٌّب١ٌخ ٌإلٕلاه.ربه٠ـ اػزّبك اٌمٛائُ ؽزٝ        

 ػشَجخ اٌذِغخ  

 ٚرُ اٌفؾٔ ٚاإلؽبٌخ ٌٍغٕخ اٌلاف١ٍخ ٚرُ ٍلاك اٌفوٚق  31/7/2006رُ اٌفؾٔ اٌٚو٠جٟ ػٓ اٌفزواد اٌَبثمخ ؽزٝ  

  .اٌٚو٠ج١خ        

 اٌؼشَجخ اٌؼبِخ ػًٍ اٌّجُؼـبد 

 ٚرُ ٍلاك اٌفوٚق اٌٚو٠ج١خ   2003رُ اٌفؾٔ اٌٚو٠جٟ ٌٍَٕٛاد ِٓ ثلا٠خ ْٔبٛ اٌْووخ ؽزٝ ّٙو أغَطٌ  -

 فؾٔ اٌفزواد اٌزب١ٌخ ؽزٝ ربه٠ـ اػزّبك اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌإلٕلاه.  ٌُ ٠زُ -

 اٌؼشَجخ اٌؼمبسَـــخ

 .2008ٌَٕخ  196ل اٌمب١ٔٛٔخ ٚفمبً ٌٍمبْٔٛ هلُ فٟ اٌّٛاػ١ 2009ٌؼبَ لبِذ اٌْووخ ثزمل٠ُ الواهاد اٌٚو٠جخ اٌؼمـبه٠خ          

  



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة مصرية)

 المجمعة المتممة لمقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 2011يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية فى 

 

 

 
54 

 

 االسرجبؽبد اٌشأعّبٌُخ  -52

 ٚأػّبي أْبءاد ء ٚرغ١ٙي اٌّجٕٝ االكاهٜ ِٚىزت اٌّج١ؼبد رجٍغ ل١ّخ اٌؼمٛك اٌّجوِخ ِغ اٌغ١و ثقٖٛٓ أػّبي أْب

اٌغيء إٌّفن ِٕٙب ٚثٍغ  ع١ٕٗ ِٖوٞ( 28 145 664: ِجٍغ 2010ع١ٕٗ ِٖـوٞ )ػبَ  36 346 768 ِجٍغأفــوٜ 

رجٍغ ل١ّخ ٚع١ٕٗ ِٖوٞ(  21 492  519 : ِجٍغ 2010)ػبَ  30/6/2011ع١ٕٗ ِٖوٜ ؽزٝ  33 791 098 ِجٍغ

١ٍِْٛ ع١ٕٗ  210اٌغ١و ِطبٌت ثٙب ؽزٝ ربه٠ـ ا١ٌّيا١ٔخ اٌّغّؼخ ؽٛاٌٟ  األعًاالٍزضّبهاد ٠ٍٛٛخ  فٟاٌَّبّ٘بد 

 (.2010ك٠َّجو  31فٝ  رمو٠جبً  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِٖوٜ 210) رمو٠جـبً  ِٖوٜ

 ٔظبَ إثبثخ ورذفُض اٌؼبٍُِٓ واٌّذَشَٓ ثبٌششوخ اٌمبثؼخ -53

ٚافمذ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١و اٌؼبك٠خ ٌٍْووخ  اٌمبثٚخ ثبإلعّبع ػٍٝ اػزّبك ٔظتبَ اصبثتخ ٚرؾف١تي  2006أوزٛثو  16ثزبه٠ـ 

اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّل٠و٠ٓ ثبٌْووخ اٌمبثٚخ، ٚمٌه ثبٌٕٔ ػ١ٍٗ فٟ إٌظبَ األٍبٍٟ ٌٍْووخ اٌمبثٚتخ ٛجمتبً ٌٍؼتوٗ اٌّمتلَ ِتٓ 

ع١ٕٗ ٌٍَُٙ رٕف١ناً ٌٕظبَ  100ٌمبثٚخ فٟ إلاه ١ٍِْٛ ٍُٙ ثم١ّخ ػبكٌخ ِغٌٍ اإلكاهح، ٚرف٠ٛ٘ ِغٌٍ اكاهح اٌْووخ ا

اصبثخ ٚرؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّل٠و٠ٓ فٟ اٌْووخ  اٌمبثٚخ ٚرؼ١١ٓ ٌغٕخ َِزمٍخ ٌالّواف ػٍتٝ رٕف١تن ٘تنا إٌظتبَ ِتٓ اػٚتبء 

مبثٚتخ فتٝ رؼتل٠ً اٌّتٛاك رفت٠ٛ٘ اٌَت١ل اٌؼٚتٛ إٌّزتلة ٌٍْتووخ اٌغ١و رٕف١ن١٠ٓ فٟ ِغٌٍ اكاهح اٌْووخ اٌمبثٚتخ. ِتغ 

اٌقبٕتتخ ثتتنٌه ثبٌٕظتتبَ األٍبٍتتٝ ٌٍْتتووخ اٌمبثٚتتخ ٚاٌّزؼٍمتتخ ثي٠تتبكح هأً اٌّتتبي ٚرٕف١تتن ٔظتتبَ اصبثتتٗ ٚرؾف١تتي اٌؼتتب١ٍِٓ 

 ٚاٌّل٠و٠ٓ ثبٌْووخ اٌمبثٚخ ٚفمب ٌّب ٍجك.

اٌتذ اإلعتواءاد ِٚبى 24/10/2006٘نا ٚلل رُ رؼل٠ً اٌّٛاك اٌقبٕخ ثنٌه ثبٌٕظبَ األٍبٍتٝ ٌٍْتووخ اٌمبثٚتخ  ثزتبه٠ـ 

 ٚإٌّبلْبد َِزّوح ِغ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌَٛق اٌّبي فٝ ٘نا اٌْؤْ.

 -ٚف١ّب ٠ٍٝ أُ٘ ِالِؼ ٔظبَ اصبثخ ٚرؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّل٠و٠ٓ ٚأػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح اٌزٕف١ن١٠ٓ ٌٍْووخ اٌمبثٚخ:

ٍتٌ اإلكاهح اٌزٕف١تن١٠ٓ ٌٍْتووخ ٠ؼًّ ٔظبَ اإلصبثخ ٚاٌزؾف١ي ػٓ ٛو٠ك رق١ٖٔ  أٍُٙ ٌٍؼب١ٍِٓ ٚاٌّتل٠و٠ٓ ٚاػٚتبء ِغ -

 اٌمبثٚخ ٚث١ؼٙب ٌٖبٌؾُٙ ثْوٚٛ ١ِّيح.

ِلح ٘نا إٌظبَ أهثغ ٍٕٛاد رجلأ ِٓ ربه٠ـ الواه اٌغّؼ١تخ ٌٍْتووخ اٌمبثٚتخ ٌٍٕظتبَ ٠ٚقٖتٔ ٌىتً َِتزف١ل فالٌٙتب ػتلك  -

 ِؾلك ِٓ األٍُٙ فٝ وً ٍٕخ ِٓ ٍٕٛاد إٌظبَ ٛجمب ٌٍْوائؼ اٌٛاهكح ثٍّؾك ٘نا إٌظبَ.

 ع١ٕٗ ِٖوٜ ٌٍَُٙ. 75ك ٍؼو اٌَُٙ ٌٍَّزف١ل ثٛالغ رؾل -

رمَٛ اٌْووخ اٌمبثٚخ ثز٠ًّٛ إلاه أٍُٙ اٌي٠بكح اٌّقٖٖخ ٌزطج١ك إٌظبَ ٠ٚتزُ ٍتلاك ل١ّتخ األٍتُٙ اٌَّتزؾمخ ٌٍْتووخ  -

 اٌمبثٚخ ِٓ ؽ١ٍٖخ اٌج١غ.

صبثتتخ ٚاٌزؾف١تتي ٌتتجؼ٘ ٚافتتك ِغٍتتٌ اكاهح اٌْتتووخ اٌمبثٚتتخ ػٍتتٟ ػمتتل ؽفتتع أٍتتُٙ ٔظتتبَ اإل 2007ِتتبهً  28ٚثزتتبه٠ـ 

اٌّل٠و٠ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ ٚاػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح اٌزٕف١ن١٠ٓ ثبٌْووخ اٌمبثٚخ ِغ اٌجٕه اٌؼوثٟ االفو٠مٟ اٌلٌٟٚ . ٚلل رتُ رٛل١تغ 

ٚٚفمتبً ٌّتب ٘تٛ ٚاهك رفٖت١الً  2007اثو٠تً  15اٌؼمل اٌّجوَ ث١ٓ اٌْووخ اٌمبثٚخ ٚاٌجٕه اٌؼوثتٟ األفو٠متٟ اٌتلٌٟٚ ثزتبه٠ـ 

( فمل رُ إلاه اٍُٙ إٌظتبَ ٚر٠ٍّٛٙتب ثٛاٍتطخ اٌْتووخ اٌمبثٚتخ ٚاٌزؤّت١و فتٟ اٌَتغً اٌزغتبهٞ ثزٍته 28ثبإل٠ٚبػ هلُ )

 .١ٌٛ٠2007ٛ  5اٌي٠بكح ثزبه٠ـ 

ن١٠ٓ  ١تٚافمذ ٌغٕتخ اإلّتواف ػٍتٝ ٔظتبَ اصبثتخ ٚرؾف١تي اٌؼتب١ٍِٓ ٚأػٚتبء ِغٍتٌ اإلكاهح اٌزٕف 2007ٍجزّجو  23ٚثزبه٠ـ  -

زف١ل٠ٓ ِتتٓ إٌظتتبَ  ٚوتتنا ػتتلك األٍتتُٙ اٌّقٖٖتتخ ٌىتتً ِتتُٕٙ ٚٛجمتتب ٌٙتتنا اٌمتتواه رتتُ ثبٌْتتووخ اٌمبثٚتتخ ػٍتتٝ افز١تتبه اٌَّتت

 رق١ٖٔ ػلك األٍُٙ اٌقبٕخ ثبٌٕظبَ ثبٌىبًِ.
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ٍتُٙ ِتٓ أٍتُٙ ٔظتبَ اإلصبثتخ ثّزٍٛتٜ ٍتؼو ث١تغ لتلهٖ  200000رتُ ِّبهٍتخ ؽتك اٌج١تغ ٌؼتلك  2007فالي ّتٙو ك٠َتّجو  -

زف١ل٠ٓ ثؾَبة فبٓ ٌلٜ اٌجٕه اٌؼوثتٝ األفو٠متٝ اٌتلٌٚٝ ٌؾت١ٓ ع١ٕٗ ِٖوٜ ٌٍَُٙ ٚرُ رغ١ٕت اٌَّزؾك  ٌٍَّ 226.63

 أزٙبء فزوح اٌؾظو ٚفمب ٌٕظبَ األصبثخ.

 

 

 (.28ٍُٙ أٙبفٝ ٚفمب ٌّب ٘ٛ ٚاهك رف١ٖال ثبال٠ٚبػ هلُ ) 500 000رُ ى٠بكح ػلك االٍُٙ اٌّقٖٖخ ٌٍٕظبَ ثؼلك  -

 

ٚافمذ ٌغٕخ االّواف ػٍٝ ٔظبَ اصبثخ ٚرؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ ٚأػٚبء ِغٍتٌ اإلكاهح اٌزٕف١تن١٠ٓ ػٍتٝ  ١ٌٛ٠2008ٛ  3ٚثزبه٠ـ  -

 ٍُٙ ِٓ اعّبٌٝ رٍه االٍُٙ ٌجؼ٘ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّل٠و٠ٓ اٌزٕف١ن١٠ٓ ثبٌْووخ اٌمبثٚخ  495 000رق١ٖٔ ػلك 

 

 . ٠2008ٓ اٌزٕف١ن١٠ٓ فالي ّٙو اوزٛثو وّب رُ رٛل١غ ػمٛك رق١ٖٔ ٘نٖ االٍُٙ ِغ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّل٠و

 

 -لوه ِغٌٍ اكاهح اٌْووخ اٌمبثٚخ ِب٠ٍٝ : 2009أوزٛثو  12ٚثزبه٠ـ  -

  ٝ2011ِبهً  30ثلال ِٓ  2015ِبهً  30ِل ػمل اٌؼٚٛ إٌّزلة ١ٌٕزٙٝ ف . 

  ً2011ِٓ ِبهً ثلال  2015اٌز١ٕٛخ ثّل ِّبهٍخ اٌؾك اٌٛاهك فٝ ٔظبَ االصبثخ ٚاٌزؾف١ي اٌؾبٌٝ ٌزٕزٙٝ  فٝ ِبه. 

 ( ٔظبَ االصبثخ ٚاٌزؾف١ي اٌقبٕخ ثبكاهح إٌظبَ ٌزؼطٝ اٌؾك ٌٍّغٌٍ فٝ ؽبٌخ ٚفبح أٚ 11اٌز١ٕٛخ ثزؼل٠ً اٌّبكح ِٓ )

 أٍزمبٌخ أؽل أػٚبء ٌغٕخ االّواف فٝ رؼ١١ٓ ػٚٛا ثلال ِٕٗ .

 ٌٍّٛافمخ ػٍٝ رؼل٠ً ثؼ٘  رف٠ٛ٘ ا١ٌَل هئ١ٌ ِغٌٍ االكاهح فٝ كػٛح اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١و اٌؼبك٠خ ٌٍْووخ اٌمبثٚخ

 ِٛاك ٔظبَ االصبثخ ٚاٌزؾف١ـي اٌؾبٌٝ.

ٚافمذ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١و اٌؼبك٠خ ٌٍْووخ اٌمبثٚخ ػٍٝ رؼل٠ً ثؼ٘ ِٛاك ٔظبَ اإلصبثخ  2009ك٠َّجو  7ٚثزبه٠ـ  -

 -ٚاٌزؾف١ي ٚػمل رق١ٖٔ األٍُٙ اٌّؼزّل٠ٓ ِٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍولبثخ اٌّب١ٌخ ٚمٌه ٛجمب ٌّب ٠ٍٟ :

  ثلال ِٓ  2015فزوح ِّبهٍخ اٌؾك اٌٛاهكح فٝ ٔظبَ االصبثخ ٚاٌزؾف١ي ٚػمل رق١ٖٔ االٍُٙ ٌزٕزٙـٝ فٝ ِبهً ِل

 .2011ِبهً

  رؼل٠ً ٔظبَ االصبثخ ٚاٌزؾف١ي ٚػمل رق١ٖٔ االٍُٙ ٌزز١ؼ ٌٍَّزف١ل ِٓ إٌظبَ أِىب١ٔخ ٔمً ٍِى١خ االٍُٙ اٌّقٖٖخ

ٛ ٍلاك ٍؼو اٌَُٙ اٌقبٓ ثبٌٕظبَ ٠ٚىْٛ فٝ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٌٍَّزف١ل ٌٖبٌؾٗ ٌزىْٛ ثؤٍّٗ ثؼل أزٙبء فزوح اٌؾظـو ثْو

 وبفخ اٌؾمٛق اٌّموهح ػٍٝ أٍُٙ اٌْووخ .

 ( ٔظبَ االصبثخ ٚاٌزؾف١ي اٌقبٕخ ثبكاهح إٌظبَ ٌزؼطٝ اٌؾك ٌّغٌٍ االكاهح 11رؼل٠ً اٌّبكح ِٓ )– فٝ  -أما ٌيَ االِـو

 ىْٛ ِٓ أػٚبء ِغٌٍ االكاهح اٌغ١و رٕف١ن١٠ٓ. اٍزجلاي أؽل أػٚبء ٌغٕخ االّواف ثؼٚٛ أفو ػٍٝ أْ ٠

رُ أفطبه اٌْووخ ثّٛافمخ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍولبثخ اٌّب١ٌخ ػٍٝ اػزّـبك رؼل٠ً ٔظبَ االصبثخ  2010اثو٠ً  26ٚثزبه٠ـ  -

 ٚاٌزؾف١ـي.
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 -ٚف١ّب ٠ٍٝ ث١بْ ثبٌَّزف١ل٠ٓ ِٚلٜ ّٚوٚٛ ِٕؼ األٍُٙ إٌّّٛؽخ ٚفمب ٌٙنا إٌظبَ :

 اٌطشف اٌّخظض

 ربسَخ إٌّخ ٌه األعهُ

ػذد 

األعهُ 

 ثبألٌف

اٌمُّخ اٌؼبدٌخ 

ٌٍغهُ فٍ ربسَخ 

 اٌششوؽ عؼش اٌّّبسعخ إٌّخ

  جُٕه ِظشٌ جُٕه ِظشٌ   

      

ٍٕٛاد ثبٌْووخ ٚفزوح ِّبهٍخ اٌؾك  5ِلح ػًّ 75 100 750 28/3/2007 ػٚٛ ِغٌٍ اإلكاهح إٌّزلة

رُ  2011 ١ٔٛ٠ٛ 30ؽزٝ  2007ِبهً  31ِٓ

ال ٠َزؾك اٌَّزف١ل ِٓ   2015ِل٘ـب اٌٝ ِبهً 

اٌؾك اما وبْ أكاء ٍُٙ اٌْووخ ٠مً ػٓ ِئّو 

ثٛهٕخ اٌمب٘وح ٚاإلٍىٕله٠خ ثؤوضو ِٓ  30

% ٌّلح ٍٕز١ٓ ِززبثؼز١ٓ فالي ِلح 20

 االٍزؾمبق.

      

 31اٌؾك ِٓٚفمب ٌّؼ١به األكاء ٚفزوح ِّبهٍخ  75 100 75 23/9/2007  ػٚٛ ِغٌٍ اإلكاهح 

رُ ِل٘ـب  2011 ١ٔٛ٠ٛ 30ؽزٝ  2007ِبهً 

 .       2015اٌٝ ِبهً 

      

 31ٚفمب ٌّؼ١به األكاء ٚفزوح ِّبهٍخ اٌؾك ِٓ   75 100 175 23/9/2007  ثؼ٘ اٌّل٠و٠ٓ 

رُ ِل٘ـب  2011 ١ٔٛ٠ٛ 30ؽزٝ  2007ِبهً 

 . 2015اٌٝ ِبهً 

 31ٌّؼ١به األكاء ٚفزوح ِّبهٍخ اٌؾك ِٓٚفمب  75 73.34 25 7/10/2008 ػٚٛ ِغٌٍ اإلكاهح 

رُ ِل٘ـب  2011 ١ٔٛ٠ٛ 30ؽزٝ  2007ِبهً 

 . 2015اٌٝ ِبهً 

 31ٚفمب ٌّؼ١به األكاء ٚفزوح ِّبهٍخ اٌؾك ِٓ 75 73.34 470 7/10/2008 ثؼ٘ اٌّل٠و٠ٓ 

رُ ِل٘ـب  2011 ١ٔٛ٠ٛ 30ؽزٝ  2007ِبهً 

 . 2015اٌٝ ِبهً 

 
 

 األدذاس اٌزبٌُخ  -54

 أٍتتُٙ في٠ٕتتخ ٌؼتتلك ١ٍِتتْٛ ٍتتُٙ ثَتتؼوّتتواء ػٍتتٝ  اٌمبثٚتتخ ِغٍتتٌ اكاهح اٌْتتووخ ٚافتتك 2011 اغَتتطٌ 14ثزتتبه٠ـ 

اٌّطوٚؽتخ ثبٌجٛهٕتخ اٌمبثٚتخ  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِٖوٜ ٚمٌه ِٓ أٍُٙ اٌْتووخ 18ع١ٕٗ ِٖوٜ ٌٍَُٙ ثبعّبٌٝ ِجٍغ  18 

 فالي ّٙو وؾل ألٖٝ ِٓ ربه٠ـ ِٛافمخ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍولبثخ اٌّب١ٌخ.
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