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 شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك"

 (شركة مساهمة مصرية)
 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة

 3311 ديسمبر 13 فيالمنتهية المالية  السنةعن 
 

 عامة عن الشركة وانشطتهانبذة  -3
وفقًا ألحكام القانون رقمم  –شركة مساهمة مصرية   -تأسست شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك"  1-1

والئحتمما التنذيةيممة بمورمم  قممرار  1992لسممنة  95والئحتمما التنذيةيممة ممما مراكمماا أحكممام القمانون رقممم  1981لسمنة  159
تم قيد الشركة بالسرل الترارى بالريزا  .1996مايو  12فى  1996لسنة  322الدولي رقم وزير االقتصاد والتعاون 

 .1996مايو  25بتاريخ  625برقم 
 

 -يتمثل غرض الشركة فى األتى: 1-2
العمل فى مرال شراء األراضى بغرض مدها بالمرافق وترهيزها للبناء وتقسيم تلك األراضى وبيعها أو  -

 تأريرها.
 اوالت واإلنشاءات المتكاملة واألكمال المكملة لها.العمل فى مرال المق -
كدادها للبناء وفقًا ألسالي  البناء الحديثة.  -  تخطيط وتقسيم األراضي وا 
 بناء العقارات بأنواكها المختلذة وبيعها وتأريرها. -
 تعمير واستصالح األراضى فى المرتمعات الرديدا. -
مراالت المنشآت السياحية من بناء فنادق وموتيالت وقرى العمل فى مرال التنمية السياحية وفى كافة  -

دارتها أو تأريرها أو بيعها واستغاللها طبقًا للقوانين واللوائح السارية.  سياحية وا 
دارا وبيا وتأرير المشروكات السكنية والخدمية والترارية والصناكية والسياحية. -  إنشاء وا 
)ليس بغرض  ن لكل ما هو مسموح با فى حدود غرض الشركةاالستيراد والقيام بأكمال الوكالء التراريي -

 .اإلترار(
 .1995لسنة  95التأرير التمويلي بمراكاا أحكام قانون التأرير التمويلي رقم  -
العمل في كافة مراالت نظم وتكنولوريا المعلومات وأرهزا الكمبيوتر وبرامج الحواس  اآللية )البرمريات  -

 وخدمات الكمبيوتر(.
كافة مراالت خدمات نظم االتصاالت واالنترنت وكةلك المحطات الذضائية والبث الذضائي العمل في  -

 دون العمل في مرال األقمار الصناكية. 
 االستثمار في األنشطة المختلذة والمتعلقة بقطاع البترول والغاز والبتروكيماويات.  -
يم خدمات األمن والحراسة والصيانة العمل في مرال تنسيق وزراكة الحدائق والطرق والميادين وكةلك تقد -

 والنظافة. 
دارا المطاكم  - دارا المنشآت الرياضية والترفيهية والطبية والتعليمية وكةلك تملك وا  العمل في مرال تملك وا 

  . وتشغيلها
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ويروز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي ورا من الوروه ما الشركات وغيرها التى تزاول  -
بأكمالها أو التى قد تعاونها كلي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يروز لها أكمااًل شبيهة 

 الهيئات السالذة أو تشتريها أو تلحقها بها وةلك طبقًا ألحكام القانون والئحتا التنذيةية. في أن تندمج
 كام تبدأ من تاريخ التسريل في السرل التراري. 51مدا الشركة     1-3
 مقيدا بالردول الرسمي ببورصتي األوراق المالية بالقاهرا واإلسكندرية.القابضة  الشركة   1-4
   القوائم المالية لشركة  2111 رديسمب 31 المالية المنتهية فى السنةكن تتضمن القوائم المالية المرمعة    1-5

    )والتى يشار إليهمها التابعة اتالسادس من اكتوبر للتنمية واإلستثمار "سوديك" )الشركة القابضة( وشرك         
 "بالمرموكة"( كما تتضمن نصي  المرموكة فى أرباح وخسائر الشركات الشقيقة.        
 38درية الصحمراوى الكيلو ميقا مقمر الشمركة القابضة فى مدينة الشيمخ زايد طريق القاهرا / اإلسكن   -

 . لشركة القابضةوالعضو المنتد  لدارا االرئيس مرلس ماهر رفيق مقصود هو نائ  والسيد األستاة/ 

 أسس إعداد القوائم المالية المجمعة -1
 اإللتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين 2-1

 تم إكداد القوائم المالية المرمعة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين و اللوائح السارية.
 . 2112 إبريمل 12تم أكتمماد القوائم المالية المرمعة من قبل مرلس إدارا الشركة بتاريمخ 

  أسس القياس 2-2
 -ما يلي :أكدت القوائم المالية المرمعة طبقًا ألساس التكلذة التاريخية، فيما كدا  

االستثمارات المتاحة للبيا التي لها قيمة سوقية  ، بالقيمة العادلة قياسهاستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاررا يتم اال -
 ، بالقيمة العادلة قياسهابالقيمة العادلة ، التزامات معامالت المدفوكات المبنية كلي األسهم المسددا نقدأ يتم  قياسهايتم 

 أصول والتزاممات الشركات التابعة تحت التصذية والتى تم قياسمهما بالقيمة العادلة .
  التعامل وعملة العرضعملة  2-3

 تم كرض القوائم المالية المرمعة بالرنية المصري والةي يمثل كملة التعامل للمرموكة. 
 

 إستخدام التقديرات والحكم الشخصي  2-4
يتطل  إكداد القوائم المالية المرمعة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية من اإلدارا إستخدام الحكم الشخصي  -

واإلفتراضات التى تؤثر كلى تطبيق السياسات والقيم المعروضة لألصول واإللتزامات واإليرادات والتقديرات 
والمصروفات. تعد التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها فى ضوء الخبرا السابقة وكوامل أخرى متنوكة معقولة فى 

م الشخصي الخاص بالقيم الدفترية ظروف تطبيقها. تمثل نتائج التقديرات واإلفتراضات األساس فى تكوين الحك
 من مصادر أخرى. هةا وقد تختلف النتائج الذعلية كن تلك التقديرات. لألصول واإللتزامات بطريقة أكثر وضوحاً 

 
  .يتم إكادا مرارعة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها بصذة دورية 
   يتم اإلكتراف بالتغيير فى التقديرات المحاسبية فى الذترا التى يتم تغيير التقدير فيها إةا كان التغيير يؤثر كلى هةه

 الذترات المستقبلية إةا كان التغيير يؤثر كلى كليهما. وفى فترا التغيير  والذترا فقط، 
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 الشخصي: و فيما يلي أهم البنود المستخدم فيها هةه التقديرات والحكم 
 

 .مخصص المطالبات المتوقعة  -
 .االكممار االنتارية لالصول الثابتة   -
 .الضرائ  المؤرلة -
 .المستحقات  -
 .ممال أكمممال كمخصص أست -
 .تقييم االستثمارات فى الشركات التابعة -
 .تقييم االستثمممارت العقارية  -
 االنخذماض فى قيمة االصول الثابتة . -
 االنخذاض فى المخزون . -
 . االنخذاض فى العممالء واالرصدا المدينة -

 
 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -1
 -: المرمعة المالية المالية المعروضة فى هةه القوائمالسياسات المحاسبية الموضحة أدناه تم تطبيقها بثبات خالل الذترات             

 
 القوائم المالية المجمعةاعداد أسس  1-3

 
 التابعةالشركات 3 -1-3

تتضمن القوائم المالية المرمعة كافة الشركات التابعة التي تسيطر كليها الشركة األم وتتحقق هةه السيطرا بالقدرا كلى التحكم في 
السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وةلك بهدف الحصول كلى منافا من أنشطتها. كما يؤخة في اإلكتبار حقوق 

 في تحديد القدرا كلى السيطرا والتحكم.التصويت المستقبلية 
 

يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية المرمعة بدءًا من تاريخ السيطرا كلى الشركة ويتم إستبعاد 
 الشركة التابعة من كملية الترميا كندما تذقد الشركة القابضة سيطرتها كلى الشركة التابعة.

 
لكامل للمعامالت المتبادلة بين شركات المرموكة واألرصدا الناترة كنها. كةلك يتم اإلستبعاد الكامل يتم االستبعاد ا

لألرباح أو الخسائر الغير محققة والناترة كن معامالت المرموكة ما األخة في اإلكتبار أن الخسائر قد تشير إلى 
 ي القوائم المالية.إنخذاض في قيمة األصول المتبادلة مما قد يتطل  اإلكتراف با ف

( الخاص بضرائ  الدخل كلى الذروق المؤقتة التي تنتج كن إستبعاد األرباح 24يتم تطبيق المعيار المصري رقم )
 والخسائر الناترة كن المعامالت المتبادلة بين شركات المرموكة.

 

يعرض نصي  األقلية في ربح أو تعرض حقوق األقلية في الميزانية المرمعة ضمن حقوق الملكية في بند منذصل كما 
 خسارا المرموكة بشكل منذصل فى قائمة الدخل المرمعة.
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 -وتتمثل الشركات التابعة فى األتى:
 نسبة المساهمة فى               بلد 

 1133 ديسمبر 13 التأسيس أسم الشركة التابعة
% 

 1131ديسمبر  13
% 

 111 111 مصمر شركة سوديك للخدمات العقارية ش.م.م  -1

 99.99 99.99 مصمر شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروكات العقارية )سوريل( ش.م.م -2

  58.59  58.59 مصمر ا(( شركة بذرلى هيلز الدارا المدن والمنترعات ش.م.م -3

  51  51 مصمر )ب(شركة سوديك راردن سيتى للتنمية واالستثمار ش.م.م  -4

 71 71 مصمر شركة موف إن للمقاوالت المتطورا ش.م.م  -5

 51 51 مصمر )تحت التصذية(شركة ررين سكي  للزراكة واالستصالح ش.م.م  -6

 99.99 99.99 مصمر شركة اليسر للمشروكات والتنمية الزراكية ش.م.م  -7

 99.99 99.99 مصمر شركة سوديك للتنمية واالستثمار العقارى ش.م.م  -8

 81 86.67 مصمر سياك لالسثمار العقاري ش.م.مشركة سوديك  -9

 111 111 مصمر شركة سوديك للرولف والتنمية السياحية ش.م.م -11

 111 111 مصمر )تحت التصذية(  شركة بوليرن للتنمية العقارية ش.ة.م.م -11

 111 111 مصمر )تحت التصذية(  شركة ويست تاون العقارية ش.ة.م.م -12

 111 111 مصمر )تحت التصذية(  العقارية ش.ة.م.مشركة ويست تاون للتنمية  -13

 99.99 99.99 مصمر شركة فورتين لالستثممار العقمارى ش.م.م -14

 99.99 99.99 مصمر شركة الميمزون لالستثممار العقمارى ش.م.م -15

 99.99 99.99 مصمر )تحت التصذية(  شركة سيرمونمى لالستثممار العقمارى ش.م.م -16

 51.11114 97.51 مصمر الترارية ش.م.مشركة ترمارا للمراكمز  -17

 99.97 99.97 مصمر شركة إدارا لخدممات المدن والمنترعات ش.م.م -18

 99.99 99.99 مصمر )تحت التصذية(  شركة سوديك الرريممما لالستثمار العقارى ش.م.م -19

 111 111 سوريما )ج(شركة سوديمك سوريممما شركة ةات مسئولية محدودا  -21

٪ تمثل أسهم 16.21تتضمن ٪ 74.8 المساهمة القانونية في شركة بذرلى هيلز الدارا المدن والمنترعاتتبلغ نسبة  ا( (
 . حاليًا وسوف يتم نقل ملكيتها إلى المساهمون الذعليون )مالك الوحدات(سم الشركة أب انتقالية
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باإلشتراك ما بعض أكضاء مرلس اإلدارا  شركة سوديك راردن سيتى للتنمية واالستثمار تساهم الشركة فى رأس مال) (    
 والشركات المملوكة لهم.

 
بهدف إقتناء حصمة قدرهما  –شركة ةات مسئولية محدودا  –تم تأسيس شركة سوديك سوريما  2111يونيو  15بتاريمخ  )ج(

 وتعممل سرلةم -شركة ةات مسئولية محدودا – المحدودا للتطوير العقارى سوديك – % فى رأس ممال شركة بالميمرا51
 .الرمهورية العربية السورية فى

 
   الشركات الشقيقة    1 -1-3

الشركات الشقيقة هي المنشآت التي يكون " للشركة " المستثمر فيها نذوة مؤثر بما يرعل لا القدرا كلي          
فيها ويذترض ورود هةا المشاركة في إتخاة القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر 

 % من حقوق التصويت.51% و أقل من 21النذوة بإمتالك المستثمر من 
تتضمن القوائم المالية المرمعة االستثمارات في الشركات الشقيقة والتي يكون للمرموكة فيها نذوة مؤثر يتم            

قتنائا بتكلذة االقتناء ثم يتم زيادا أو تخذيض إثباتها وفقًا لطريقة حقوق الملكية حيث يتم إثبات اإلستثمار كند إ
رصيد اإلستثمار بنصي  المرموكة في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ اإلقتناء كما 

 يخذض رصيد اإلستثمار بنصيبها في األرباح الموزكة.
يمة اإلستثمار ال يتم إثبات تلك الخسائر إال في في حالة تراوز خسائر االستثمارات في الشركات الشقيقة ق          

حالة ورود إلتزام قانوني أو ضمني لتحمل تلك الخسائر وفي حالة االلتزام بمدفوكات نيابة كن الشركات 
العادلة لألصول واإللتزامات ،  الشقيقة. كند زيادا تكلذة إقتناء االستثمار كلى حصة الشركة في صافى القيمة

حتملة في الشركات الشقيقة يتم إثباتها كشهرا. و يتم إدراج الشهرا كرزء من القيمة الدفترية اإللتزامات المو 
 نخذاض القيمة في قيما اإلستثمار.اللإلستثمار، وبةلك يخضا 

 
  الخاضعة لسيطرة مشتركة المشروعــات  1-3-1

المشروكات المشتركة هى تلك المنشآت التى يكون للمرموكة سيطرا مشتركة كلى أنشطتها والتى تتم           
بمور  اتذاق تعاقدى، يتطل  موافقة باالرماع كلى القرارات التشغيلية والمالية االستراتيرية. ويتم المحاسبة 

م المالية المرمعة كلى نصي  كن المشروكات المشتركة باستخدام طريقة الترميا النسبى وتشتمل القوائ
المرموكة فى صافى أصول المنشآت الخاضعة لسيطرا مشتركة وةلك من بداية ورود السيطرا المشتركة وحتى 

 تاريخ توقف تمتا الشركة برقابة أو سيطرا مشتركة كلى المنشآت ةات السيطرا المشتركة.  

 العمالت االجنبيةالمعامـالت بترجمة  1-1
وقت التعامل. و فى تاريخ  الساريةت بالعمالت األرنبية كلى أساس أسعار الصرف يتم تررمة المعامال 

ة بالعمالت األرنبية إلى الرنيا يتم تررمة أرصدا األصول و اإللتزامات ةات الطبيعة النقدي  ةالمرمع الميزانية
فى ةلك التاريخ، وتدرج فروق العملة الناترة كن التررمة بقائمة الدخل  ة السممارىألسعار الصرف  المصري وفقاً 

المرمعة، ويتم تررمة األصول واإللتزامات ةات الطبيعة غير النقدية والمقومة بالتكلذة التاريخية بالعملة 
 فى تاريخ المعاملة. الساريةالصرف  أسعار األرنبية بإستخدام 
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 المالية للعمليات األجنبيةترجمة القوائم             
يتم تررمة األصول وااللتزامات بالقوائم المالية للشركات التابعة األرنبية في تاريخ الميزانية المرمعة كلى          

أساس أسعار الصرف السارية في تاريخ إكداد القوائم المالية المرمعة، هةا ويتم تررمة بنود اإليرادات 
وسط سعر الصرف خالل السنة المالية المعد كنها تلك القوائم المالية المرمعة، في والمصروفات بناءًا كلى مت

حين يتم تررمة بنود حقوق الملكية األخرى وفقًا ألسعار الصرف التاريخية في تاريخ اإلقتناء أو التأسيس. أما 
بند "الذروق المتراكمة من الملكية بالميزانية المرمعة في التررمة فيتم تبويبها ضمن حقوق  الذروق الناترة كن

 األرنبية". للعملياتتررمة القوائم المالية 
 

 األصول الثابتة و اإلهالك 1-1
  اإلعتراف والقياس األولى - أ
 

يتم إثبات األصول الثابتة المملوكة والتي يحتذظ بها الستخدمها في اإلنتاج أو توفير السلا أو الخدمات أو  
األصول الثابتة بالميزانية بتكلذتها التاريخية مخصومًا منها مرما اإلهالك لألغراض اإلدارية بالتكلذة ، وتظهر 

( هةا وتتضمن تكلذة 3-14" ) Impairmentوالخسائر المرمعة  الناترة كن اإلنخذاض في قيم األصول "
الغرض  األصل كافة التكاليف المباشرا المرتبطة باألصل والالزمة لترهيزه إلى الحالة التي يتم تشغيلا بها في

كادا تسوية الموقا الةى تورد  .الةي قررت اإلدارا اقتناء األصل من أرلا وفى موقعا وكةلك تكاليف إزالتها وا 
 با هةه االصول .

كندما يتكون األصل من مرموكة من المكونات الرئيسية التي تختلف أكمارها اإلنتارية، يتم اكتبار كل من         
  .هةه المكونات أصاًل بةاتا

 
يتم تسريل األصول في مرحلة اإلنشاء لإلنتاج أو لإليرار أو لألغراض اإلدارية بالتكلذة مستنزاًل  منها          

الخسائر الناترة كن االنخذاض فى القيمة، وتتضمن التكلذة أتعا  المهنيين وكافة التكاليف المباشرا المرتبطة 
يتم االنتهاء من إكدادها لالستخدام فى الغرض المحدد  باألصل. هةا ويتم البدء فى إهالك هةه األصول كندما

 لها.
بالنسبة لألصول التي يتم إنشاؤها داخليا تتضمن تكلذة األصل تكلذة الخامات والعمالة المباشرا و التكاليف          

الغرض الةي المباشرا األخرى التي تستلزمها كملية ترهيزها إلي الحالة التي يتم تشغيلها بها في موقعها وفي 
 . تم إنشاؤها من أرلا

 التكاليف الالحقة على اإلقتناء - ب
بعد إستبعاد تكلذة المكون المستبدل  - يتم اإلكتراف بتكلذة إحالل أحد مكونات األصل ضمن تكلذة األصل         
ة للشركة وةلك كند تكبد الشركة لتكلذة االحالل وبشرط ان يكون من المحتمل تدفق منافا إقتصادية مستقبلي -

كنتيرة إلحالل هةا المكون وأن يمكن قياس تكلذتا بدررة كالية من الدقة. وفيما كدا ةلك فإن كافة النذقات 
 االخمرى يتم تحميلهما بقائمة الدخل كمصروف كند تكبدها .
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  اإلهالك  -ج
العمر اإلنتارى المقدر لكل نوع من يتم تحميل اإلهالك كلى قائمة الدخل وفقًا لطريقة القسط الثابت وةلك كلى مدار  

 )فيمما كدا االراضمى حيث اليتم إهالكهما( : وفيما يلي بيانًا باألكمار اإلنتارية المقدرا .أنواع األصول الثابتة
 

 األصل السنوات
نشاءات 11 – 5    مباني وا 

 كرفانات  5-11
 وسائل نقل وانتقال 5
  أثاث وترهيزات مكتبية 4-11

 مكتبية واتصاالتأرهزا  5
 مولدات وآالت ومعممممدات 2-5

 أدوات مطبمممخ 11
 أبار وطلمبات وشبكات 4

 تحسينات في أماكن مستأررا سنوات أو مدا العقد أيهما اقل 5
 أصول ملعب الجولف 
 انشاءات 21
 رى شبكات 15
 كدد وأدوات  15

 

 الشهـرة – ملموسةالاألصول غير  1-4
 

سيطرا مشتركة  تحتتتمثل الشهرا )الموربة و/أو السالبة( في المبالغ الناشئة كن اقتناء شركات تابعة أو شركات 
حيث أنها تمثل الذرق بين تكلذة االقتناء وحصة المرموكة في القيمة العادلة لصافى األصول المقتناا في تاريخ 

 االقتناء.  
 

بالنسبة للشهرا السالبة و يتم إثبات الشهرا الموربة بالتكلذة ناقصًا منها الخسائر النارمة كن االنخذاض في قيمتهما .  
 يتم إدرارها مباشرا في قائمة الدخل كند تحققها.

 

تكلذة  تم إثباتها بقيمة الزيادا فيالشهرا الناترة كن االستحواة لحصة من حقوق األقلية في الشركات التابعة ي 
 االقتناء كن القيمة الدفترية لصافى األصول المقتناا في تاريخ االقتناء.

 

قيمة الشهرا دوريًا كلما كانت هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تذيد  االنخذاض فىويتم كمل اختبار لقياس 
، وفي حالة ورود شهرا وال يتم رد خسائر االنخذاض فى قيمة الشهرا الحقاً  ورود مؤشر كن إضمحالل قيمة الشهرا.

 . سالبة فإنا يتم االكتراف بها مباشرا بقائمة الدخل
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 المشروعات تحت التنفيذ 1-5
يتم إثبات المشروكات تحت التنذية بالتكلذة طبقًا للقياس األولى. تتضمن التكلذة كافة النذقات المتعلقة مباشرا 

وفى الغرض الةى أقتنى من أرلة. يتم تحويل المشروكات والالزمة لترهيز األصل إلى الحالة التى يتم تشغيلة بها 
 تحت التنذية إلى بند األصول الثابتة كندما يتم اإلنتهاء منها وتكون متاحة للغرض الةى تم إقتناؤهما من أرلا .

 
 اإلستثمارات العقارية 1-6

و المحتذظ بها لبيعها كلى تتمثل اإلستثمارات العقارية في األراضي المحتذظ بها والغير محدد أورا استخدامها أ
المدى الطويل وكةلك األراضي والمباني المؤررا )إيرار تشغيلي( للغير ويتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلذة 

ويتم اإلفصاح كن القيمة العادلة  ”Impairment“مخصومًا منها مرما االهالك وخسائر االنخذاض فى القيمة 
لتلك اإلستثمارات فى تاريخ الميزانية إال إةا كانت هناك حاالت يصع  معها تحديد القيمة العادلة ألى من هةه 

 اإلستثمارات بطريقة معقولة وفي هةه الحالة يتم االفصاح كن ةلك.
 

 اإلستثمارات 1-7
 متاحة للبيع فى أوراق مالية اإلستثمارات  -أ

و يتم قياسها الحقمًا بالقيمة العادلة  االقتناء تكلذةستثمارات متاحة للبيا مبدئيًا بيتم إثبات األدوات المالية المبوبمة كا 
 ضمن )إال إةا كان اليمكن قياسهما بطريقة يعتمد كليهما(، ويتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في بند منذصمل

وكند استبعاد األصل فأنا يتم إثبات ما سبق االكتراف با من أرباح أو خسائر ضمن حقوق الملكية  حقوق الملكية
     .ةالمرمعقائمة الدخل  في
 

 بطريقة العادلة قيمتها قياس يمكن ال أو التيهةا ويتم إثبات االستثمارات غير المقيدا ببورصة األوراق المالية 
 في مباشرا االنخذاض خسائر  وتثبت (.14-3)  األصولقيمة االنخذاض في بالتكلذة ناقصًا خسائر كليها  يعتمد
 المرمعة. الدخل قائمة

 يتم إثبات أو إستبعاد األدوات المالية المبوبة كاستثمارات متاحة للبيا في تاريخ اإلرتباط بشراء أو بيا االستثمارات.
 المتاجرة إالستثمارات فى أوراق مالية بغرض -ب

يتم تبوي  االستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاررا ضمن األصول المتداولة ويتم إثباتها بالقيمة العادلة، ويدرج 
 فى قائمة الدخل. من التغير فى القيمة العادلة أو من بيا تلك االستثممارات - سواء ربح أو خسارا -الناتج 

 
 وحدات تامة جاهزة للبيع   1-8

تثبت الوحدات التامة الراهزا للبيا بالتكلذة أوصافى القيمة البيعية أيهما أقل وتحدد التكلذة كلي أساس حاصل 
في متوسط تكلذة المتر  ةالمرمع الميزانيةضر  إرمالي مساحة الوحدات التامة الراهزا للبيا المتبقية في تاريخ 

 مرافق واالنشاءات والمصروفات االخرى غير المباشرا(لتلك الوحدات )تتمثل تكلذة المتر فى تكلذة االرض وال
وتحدد صافى القيمة البيعية كلى أساس سعر البيا فى سياق االطمار المعتاد للنشاط مطروحمًا منا التكاليف 

 أخمرى يستلزمهما إتمام كملية البيما . تكاليفالتقديممرية لالتممام وكةلك أى 
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 أعمال تحت التنفيذ 1-9
لحين إتمام هةه األكمال يتم ترميا كافة التكاليف المرتبطة بأكمال تحت التنذية فى حسا  أكمال تحت التنذية 

قيمة األكمال تحت التنذية بالميزانية المرمعة  بالتكلذة أو صافي القيمة القابلة لإلسترداد أيهما أقل.وتتضمن وتثبت 
مة لترهيمز الوحدات الى الحالة التى يتم بيعا بهما وفى الغمرض المحدد التكلذة كافة التكاليف المتعلقة مباشمرا والالز 

 . لةلك
 

 مقاوالت )مستحق من / إلى العمـالء (  1-31
تتمثل االكمال تحت التنذية )مستحق من العمالء( في ارمالى قيمة االكمال المنذةا للعمالء ولم يصدر كنها 

قيمتها من العمالء وفقًا للتعاقدات المبرمة معهم. تقاس مستخلصات معتمدا من العمالء ومن المتوقا تحصيل 
قيمة االكمال تحت التنذية بالذرق بين االيرادات المقدرا وفقًا لنس  االتمام وبين المبالغ المحصلة من 
المستخلصات الذعلية الصادرا للعمالء ويتم االكتممراف بالمستحق من العمممالء ضمن االصول المتداولة بالميزانية 

فى حالة زيادا المبالغ المحصلة من المستخلصات الذعلية الصادرا للعمالء كن االيرادات المقدرا وفقًا لنسبة و 
 االتمام فيتم االكتراف بالذرق )مستحق للعمالء( كالتزامات متداولة.

 
 تكاليف عقود المقاوالت 1-33

رميا التكاليف المباشرا مثل تكلذة المواد والمهمات واهالك المعدات والعمالة.  المقاوالتتتضمن تكاليف كقود          
كما تتضمن ايضًا التكاليف غير المباشرا المتكبدا بمعرفة الشركة مثل العمالة غير المباشرا والصيانة. كما 

م تكوين مخصصات تتضمن التكلذة ايضًا المصروفات العمومية واالدارية المرتبطة مباشرا بهةا االكمال. يت
 .الخسائر المقدرا بالنسبة للعقود غير المكتملة خالل الذترا التى قدرت فيها هةا الخسائر 

 والمدينونوأوراق القبض العمالء  1-31
أرصدا العمالء وأوراق القبض والمدينون واألرصدا المدينة األخرى التي ال تتضمن فوائد يتم إثباتها بالقيمة 

، ويتم إثبات اإلنخذاض في القيمة Impairment (3-14)"ها االنخذاض فى قيمتها "االسمية وتظهر مخصومًا من
كندما يكون هناك أدلة موضوكية كلي أن الشركة لن تتمكن من تحصيل كل المبالغ المستحقة طبقا للشروط 
األصلية للتعاقد، ويتمثل اإلنخذاض فى القيمة فى الذرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة لإلسترداد والمتمثلة في 

 .توقا حصول الشركة كليها التدفقات النقدية الم
ويتم إثبات العمالء وأوراق القبض طويلة االرل مبدئيا بالقيمة العادلة، ثم يتم قياسها بالتكلذة المستهلكة بإستخدام 

 طريقة سعر الذائدا الذعلى.
 النقدية وما فى حكمها 1-31

ألغراض إكداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقدية وما في حكمها تتضمن أرصدا النقدية بالبنوك والصندوق 
والودائا تحت الطل  التي لها تواريخ استحقاق لمدا ال تزيد كن ثالث شهور من تاريخ والشيكات تحت التحصيل 

ند الطل  والتي تعد رزءًا مكماًل لنظام إدارا الشراء وكةا أرصدا البنوك سح  كلى المكشوف التي يتم سدادها ك
 .لمرموكةاألموال با
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 قيمة االصولنخفاض فى اال  1-34

  األصول المالية     - أ
يتم اكتبار األصل المالي با انخذاض إةا كانت هناك أدلة موضوكية تبين أن هناك حدث أو أكثر يؤدى إلى 

 لهةا األصل .تأثير سلبي كلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرا 
 

يتم حسا  خسارا االنخذاض المتعلقة بأصل مالي تم قياسا بالتكلذة المستهلكة بالذرق بين القيمة الدفترية والقيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرا مخصومة بسعر الذائدا الذعلية. يتم احتسا  خسائر االنخذاض 

 باالستعانة بالقيمة العادلة الحالية .المتعلقة بأصل مالي متاح للبيا 
 

يتم اختبار االنخذاض لألصول المالية الهامة بةاتها كلى مستوى كل أصل مستقل. يتم التقدير لألصول المالية 
 المتبقية كلى مستوى المرموكات التي تشترك في خصائص خطر االئتمان.

يتم االكتراف بكافة خسائر االنخذاض في قائمة الدخل. يتم تحويل الخسائر المرمعة المتعلقة بأصل مالي   
 متاح للبيا المثبتة مسبقًا ضمن حقوق الملكية إلى قائمة الدخل.

 
يتم إلغاء خسائر االنخذاض إةا كان يمكن ربط هةا اإللغاء بطريقة موضوكية بحدث وقا بعد االكتراف   

االنخذاض المتعلقة بأصول مالية تم قياسها بالتكلذة المستهلكة واألصول المالية التي تعتبر أداا مديونية  بخسائر
بقائمة الدخل. ويتم االكتراف بعكس األصول المالية المتاحة للبيا والتي تعتبر أداا حقوق ملكية مباشرا بحقوق 

 الملكية.

  المالية غيرصول األ  -ب
الدفترية لألصول غير المالية للشركة بخالف االستثمارات العقارية والوحدات التامة الراهزا للبيا تتم مرارعة القيم 

واألصول الضريبية المؤرلة في تاريخ كل ميزانية لتحديد ورود أي مؤشر لالنخذاض. يتم تقدير القيمة اإلستردادية 
ردادية في تاريخ كل ميزانية للشهرا لألصل في حالة و رود أي مؤشر لالنخذاض. يتم تقدير القيمة اإلست

 واألصول غير الملموسة التي لها أكمار غير محددا أو غير المتاحة لالستخدام.
 

يتم االكتراف بخسارا االنخذاض إةا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدتا المولدا للنقد تزيد كن قيمتا 
كة يمكن تحديدها من األصول التي تولد تدفقات نقدية اإلستردادية. تتمثل الوحدا المولدا للنقد في أصغر مرمو 

داخلة وتكون مستقلة بشكل كبير كن التدفقات النقدية  الداخلة من غيرها من األصول أو مرموكات األصول. 
 ويتم االكتراف بخسائر االنخذاض في قائمة الدخل.

 

اإلستخدامية أو قيمتا العادلة ناقصًا تكاليف تتمثل القيمة اإلستردادية لألصل أو للوحدا المولدا للنقد في قيمتا 
البيا أيهما أكبر .يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقا حصولها للوصول إلى القيمة الحالية باستخدام 

 سعر خصم  قبل الضريبة  يعكس التقييم الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل .
 

أثر خسائر االنخذاض المتعلقة بالشهرا. يتم مرارعة خسائر االنخذاض المعترف بها في الذترات ال يتم ككس 
السابقة لألصول األخرى في تاريخ كل ميزانية لمعرفة مدى ورود مؤشرات النخذاض الخسارا أو كدم ورودها. 

لقيمة اإلستردادية .يتم يتم ككس أثر خسائر االنخذاض إةا حدث تغيير في التقديرات المستخدمة في تحديد ا
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ككس خسارا االنخذاض إلى حدود أن القيمة الدفترية لألصل ال تتراوز القيمة الدفترية التي كان سيتم حسابها 
 بعد خصم اإلهالك أو االستهالك إةا ما كانت خسارا االنخذاض في القيمة لم يتم االكتراف بها.

 
 لمخصصاتا 1-35

قانوني قائم أو مستدل كليا نتيرة لحدث في الماضي ويكون من  يتم إثبات المخصصات كند ورود إلتزام  
المحتمل أن يتطل  تدفق لمنافا اقتصادية يتم استخدامها لسداد ةلك اإللتزام و يمكن كمل تقدير موثوق با لمبلغ 

النقدية  للنقود روهريًا فإنا يتم تحديد قيمة المخصصات بخصم التدفقات االلتزام. إةا كان تأثير القيمة الزمنية
المستقبلية المتوقعة بسعر خصم قبل الضريبة يعكس التقدير الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود و المخاطر 

 المتعلقة باإللتزام إةا كان ةلك مالئمًا.
 

 هةا ويتم مرارعة رصيد المخصصات في تاريخ الميزانية وتعديلها كند الضرورا إلظهار أفضل تقدير حالي لها  
 
 استكمال أعمالمخصص  

يتم إثبات مخصص إستكمال أكمال بالقيمة التقديرية الستكمال أكمال المشروع في صورتا النهائية )المتعلقة 
بالوحدات التي تم تسليمها للعمالء والوحدات الراهزا للتسليم وفقًا لشروط التعاقد والوحدات التامة الغير متعاقد 

بالشركة  االدارات الذنيةلمقايسات الذنية لتقديمر التكاليف التى تعد من قبل كليها بعد( وةلك بناء كلى الدراسات وا
 ويتم إكادا دراسة المخصص الالزم في نهاية كل فترا مالية وةلك لحين اإلنتهاء من كافة أكمال المشروع.

 
 تكلفة االقتراض 1-36

التكلذة ، أما بالنسبة لتكاليف يتم تحميل تكلذة اإلقتراض كمصروف خالل العام التي تكبدت فيها الشركة تلك 
اإلقتراض و المتعلقة مباشرا بإقتناء او إنشاء أصول مؤهلا فيتم رسملة هةه التكاليف كلى اإلصول المتعلقة بها 
حتى تاريخ إكداد هةه االصول لإلستخدام و يتم التوقف كن الرسملة خالل فترات التوقف المؤقت ألكمال إنشاء 

هائيا كن الرسملة كندما يتم اإلنتهاء من كل األنشطة الروهرية الالزمة ألكداد األصل األصل هةا و يتم التوقف ن
 (.14لإلستخدام وةلك طبقا  للمعالرة البديلة المسموح بها بمعيار المحاسبة المصري رقم )

 
 االقتراض بفائدة 1-37

لمعاملة. وبعد االكتراف المبدئي يتم االكتراف بالقروض ةات الذائدا مبدئيًا بالقيمة العادلة مخصوما منها تكلذة ا
يتم إدراج القروض ةات الذائدا بالتكلذة المستهلكة ما إدراج أي فروق بين التكلذة والقيمة اإلستردادية في قائمة 

 الدخل خالل فترا االقتراض كلى أساس سعر الذائدا الذعلي.
 

 موردون ومقاولون وأرصدة دائنة أخرى 1-38
 واألرصدا الدائنة األخرى بالتكلذة. يتم إثبات الموردون والمقاولون 
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 رأس المال 1-39
 يتم تصنيف االسهم العادية ضمن حقوق الملكية .     

 
 أصدار رأس المال -أ 

أسهم رديدا بخصمها من حقوق  بإصدارالمرتبطة أرتباطًا مباشرًا  اإلضافيةيتم المحاسبة كن التكاليف  
 إن وردت. –الملكية بالصافي بعد خصم ضريبة الدخل 

 أسهــم الخزينة -ب 
كند إكادا شراء أسهم رأس المال المصدر فإنا يتم االكتراف بالمبلغ المسدد مقابل إكادا الشراء والةي 
يتضمن كافة التكاليف المباشرا والمتعلقة بإكادا الشراء كتخذيض لحقوق المساهمين وتبو  كأسهم خزينة 

 مخصومة من إرمالي حقوق المساهمين.
 

 توزيعات االرباح -ج 
 الذترا المالية التى يتم اإلكالن كنها. في كالتزاماتيتم إثبات توزيعات األرباح     

 
 تمويل نظام االثابة -د 

تقوم الشركة القابضة بتمويمل األسهم المصدرا لصالح نظام االثابة وتحذيز العاملين والمديرين التنذيةين ويتم 
اإلثابة المحاسبة كن هةه األسهم ضمن حقوق الملكية تحت مسممى " أسهم محتذظ بها لصالح نظام 

ةا وتحتذظ الشركة بهةه االسهم " ويتم إثبات ناتج التصمرف فى هةه االسمهم ضمن حقوق الملكية هوالتحذيز
 لدى احد البنوك والةى يعمل كوكيمل حذظ .

 االحتياطيات     -هــ
 % من صافى أرباح العام كلى األقل 5طبقًا لمتطلبات قانون الشركات ونظام الشركة األساسي، يتم ترني  

% من 51ا يبلغ االحتياطي لتكوين احتياطي قانوني. يتم التوقف كن التحويل إلى االحتياطي القانوني كندم
% من رأس المال المصدر تعين كلى الشركة 51رأس المال المصدر، و إةا ما انخذض االحتياطي كن 

% كلى األقل من صافى أرباحها السنوية. يتم إثبات المبلغ المحول 5معاودا تدكيم االحتياطي بترني  
 لعامة هةا التحويل.لألحتياطي القانوني في الذترا التي تعتمد فيها الرمعية ا

 
 المدفوعات المبنية على االسهم 1-11

 المدفوعات المبنية على أسهم المسددة فى شكل أسهم  -أ
يتم أثبات الذرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ منح االسهم والقيمة التى يتحملها المستذيد من نظام إثابة 

كلى مدار الذترا التى يصبح فيها للمستذيدين حق  وتحذيز المديرين والعاملين كمصروف بقائمة الدخل وةلك
غير مشروط فى تلك االسهم ويتم مرارعة كدد المستذيدين المتوقعين من النظام ومدى استذادا كال منهم فى 

وارراء التغيرات الالزمة كلى قيمة المصروف لتعكس أفضل تقدير ويتم ادراج  المرمعة تاريخ القوائم المالية
 ضمن حقوق الملكية.والتحذيز مرن  لنظام االثابة  المقابل فى حسا 

 
 



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

 المجمعة المتممة للقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 1133ديسمبر  13عن السنة المالية المنتهية فى 

 

- 21 - 

 

 المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدا -ب
يتم منح بعض أكضاء مرلس اإلدارا التنذيةيين بالشركة حقوق إرتذاع قيمة األسهم كرزء من الروات  

لمدفوكات نقدية وحزمة المكافأت المستحقة لهم والتى يصبح أكضاء مرلس اإلدارا خاللها مستحقين 
مستقبلية كلى أساس الزيادا فى سعر سهم الشركة كن مستوى معين خالل مدا زمنية محددا ويتم قياس 
لى أن يتم تسوية هةا  المبلغ أو الخدمات المشتراه واإللتزامات المتكبدا بالقيمة العادلة لإللتزام المةكور وا 

إللتزام فى تاريخ إكداد القوائم المالية المرمعة وفى تاريخ اإللتزام تقوم الشركة بإكادا قياس القيمة العادلة ل
 التسوية ما األخة فى اإلكتبار أى تغير يطرأ كلى القيمة العادلة المعترف بها فى قائمة الدخل.

 
 أوراق دفع طويلة األجل  1-13

 يتم إثبات أوراق الدفا طويلة األرل بالتكلذة المستهلكة بإستخدام سعر الذائدا الذعلى.
 

 تحقق اإليراد 1-11
تقاس قيمة اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للمنشأا ، ويتحقق اإليراد كندما يكون هناك توقا   

كاف بأن هناك منافا اقتصادية مستقبلية سوف تتدفق إلي المنشأا ، وأنا يمكن قياس قيمة هةا اإليراد بشكل دقيق 
 الة كدم التأكد من استرداد مقابل هةا اإليراد أو التكاليف المرتبطة با .وال يتم اإلكتراف بأي إيراد في ح

 
 واالراضـى مبيعات العقارات  - أ

يتم إثبات اإليراد من بيا الوحدات السكنية والمهنية والترارية والخدمية والذيالت المتعاقد كليها كند انتقال كافة 
كانت هةه الوحدات والذيالت قد تم تنذيةها كليًا أو رزئيًا )  منافا ومخاطر الملكية والتسليم الذعلي للعمالء سواء

تشطي  أو نصف تشطي (، كما يتم إثبات اإليراد من بيا قطا أراضي كند تسليم األراضي المباكة للعمالء 
 وانتقال كافة منافا و مخاطر الملكية إلى المشترى.

 
ت ويتمثل صافى المبيعات في القيمة البيعية للوحدات ويتم إثبات االيرادات من المبيعات بالصافمى بعد المردودا

بعد ترني  الذوائد المستقبلية التي لم تتحقق حتى تاريخ الميزانية وكةا بعد خصم  -واألراضى المسلمة للعمالء 
ق قيمة مردودات المبيعات )والمتمثلة في القيمة البيعية لمردودات المبيعات ناقصًا ما لم يتحقق من الذوائد الساب

 ترنيبها من هةه القيمة البيعية( هةا وتثبت اى خصوممات يتم منحهما للعممالء ضمن المصمروفات .
 
 ايراد عقود المقاوالت   - ب
تتضمن االيرادات من كقود المقاوالت القيمة المبدئية لكل كقد مقاولة باالضافة ألوامر التغير أوالحوافز  -

مكان تقدحقة كلى التعاقد بشرط توافر توقا كاف كن تحقق تلك القيم الالأوالمطالبات  ها بشكل موثوق ير وا 
 فيا.

وحينما يمكن تقدير نتائج كقد المقاولة بشكل موثوق فيا يتم االكتراف بااليرادات من كقود المقاوالت طبقا  -
. وفى يممةه فعليًا من أكمال العقدبالررمموع الى حصر ماتم تنذلطريقة نسبة االتمام ، ويتم تحديد نسبة االتمام 

حالة كدم إمكانية تقدير نتائج كقد المقاولة بشكل موثوق فيا يتم االكتراف بااليراد فى حدود ماتم إنذاقا من 
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 -إن وردت  –ويتم تكوين مخصص للخسمائر المقدرا  ها.دتكاليف كلى العقد ويكون من المتوقا استردا
 المالية التى يتم فيها تقدير تلك الخسائر .  الذتراوةلك خالل نذية بالنسبة لعقود المقاوالت تحت الت

موثوق الناتج النهائى من العقد بطريقة  يتم اثبات إيرادات العقود ةات التكلذة زائد نسبة كندما يمكن تقدير -
 فيها كندما تتوافر الشروط التالية :

 من المحتمل ان يتحقق للمنشأا المنافا االقتصادية المتصلة بهةا العقد . اان -
بطريقة موثوق  ان التكاليف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة او غير قابلة لالسترداد يمكن تحديدها وقياسها -

 فيها .
 

 ايراد الخدمات  -ج 
 يتم اثبات االيراد كند اداء الخدمة للعميل.             

 ايراد التأجير   -د 
كلى   المرمعة بقائمة الدخل  )بالصافى بعد أى خصومات(  االستثمار العقارى يتم االكتراف بإيراد تأرير

 خالل مدا كقد اإليرار.  أساس القسط الثابت
 ايراد الفوائد  -هــ 

 يتم إثبات الذوائد كلى أساس االستحقاق أخةًا في االكتبار المدا الزمنية ومعدل الذائدا الذعلي.        
 ايراد العموالت   -و  

 العموالت بقائمة الدخل المرمعة وفقًا الساس االستحقاق. بايراديتم االكتراف 
 التوزيعات  -ز   
حق للشركة في تحصيل  افي التاريخ الةي ينشأ في المرمعة الدخليتم االكتراف بايراد التوزيعات بقائمة      

 المبلغ.
 تكلفة األراضى المباعة 1-11

يتم إحتسا  تكلذة األراضى المباكة كلى أساس المساحة الصافية المباكة مضافًا إليها كال من نصيبها من      
يبها من كل مساحات أراضى المناطق مساحات الطرق المحددا بمعرفة اإلدارا الذنية بالشركة باإلضافة إلى نص
 المذتوحة والمناطق الخدمية وكةا نصيبهما من تكاليف المرافق والترهيز .

 
 المصروفات 1-14

 
 مدفوعات اإليجار -أ

بطريقة المرمعة بقائمة الدخل  )بالصافى بعد أى خصومات(  يتم إثبات المدفوكات الخاصة باإليرارات
 . وطبقًا الساس االستحقاق القسط الثابت خالل مدا اإليرار

 
 نظام معاشات العاملين   -ب 

 التزامات معاشات التقاعد  - أ
تساهم الشركة في نظام التأمينات االرتماكية الحكومي لصالح العاملين بها طبقًا لقانون التأمينات   

وتعديالتا. يساهم العاملين وأصحا  العمل بمور  هةا القانون في  1975لسنة  79االرتماكية رقم 
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همات الشركة بقائمة النظام بنسبة ثابتة من األرور.يقتصر التزام الشركة في قيمة مساهمتها، وتحمل مسا
 الدخل طبقًا ألساس االستحقاق.

 حصة العاملين في األرباح   -ب
% من األرباح الصافية بعد خصم نسبة تدكيم االحتياطي القانوني 11توزع الشركة نسبة التقل كن 

التي  كحصة العاملين في األرباح بما ال يزيد كلى مرموع األرور السنوية للعاملين بالشركة طبقًا للقواكد
. يتم االكتراف بحصة قانون الشركات يقترحها مرلس إدارا الشركة وتعتمدها الرمعية العامة وفقًا ألحكام 

العاملين في األرباح كتوزيعات أرباح في قائمة التغير في حقوق الملكية وكالتزام خالل الذترا المالية التي 
 قام فيها مساهمي الشركة باكتماد هةا التوزيا.

 ضريبة الدخل   -ج
والضريبة المؤرلة، ويتم  الراريةضريبة الكال من  في ذتممراالتتمثل ضريبة الدخل كلي أرباح أو خسائر 

باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية والتي يتم إثباتها مباشرا المرمعة بقائمة الدخل  إثباتها 
 ضمن حقوق الملكية. 

هةا ويتم إثبات ضريبة الدخل كلي صافي الربح الخاضا للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية في 
 باإلضافة إلي الذروق الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة. المرمعة تاريخ إكداد الميزانية 

 
الدفترية لألصول  والناشئة كن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة للمرموكة يتم االكتراف بالضريبة المؤرلة

هةا ويتم تحديد قيمة الضريبة  وااللتزامات طبقًا لألساس المحاسبي وقيمتها طبقًا لألساس الضريبي.
المؤرلة بناء كلي الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات، باستخدام أسعار الضريبة 

 .المرمعة السارية في تاريخ إكداد الميزانية
 

كندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية تحقيق أرباح  مرموكةالكتراف باألصول الضريبية المؤرلة للويتم ا
تخضا للضريبة في المستقبل يمكن من خاللها االنتذاع بهةا األصل. ويتم تخذيض قيمة األصول 

 وات التالية.الضريبية المؤرلة بقيمة الرزء الةي لن يتحقق منا المنذعة الضريبية المتوقعة خالل السن
 

 )الخسائـر(/ فى االرباح السهم نصيب 1-15
والخسارا المتعلقة بالمساهمين كن مساهمتهم فى أبقسمة الربح  )الخسائمر( فى االرباح لسهمنصي  ايتم إحتسا  

 . العاماألسهم العادية بالشركة كلى المتوسط المررح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 
  تحديد القيمة العادلة  -4

تحديد القيمة العادلة لكاًل من األصول واإللتزامات  للمرموكةتتطل  مرموكة السياسات واإلفصاحات المحاسبية 
المالية وغير المالية. تم تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و/ أو اإلفصاح طبقًا للطرق التالية. يتم اإلفصاح كن 

عادلة فى اإليضاحات الخاصة ت المستخدمة فى تحديد القيم الالمعلومات اإلضافية إن وردت والخاصة باإلفتراضا
 المعنية. اتواإللتزام باألصول
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 االصول الثابتة 4-3
يتم تحديد القيمة العادلة لألصول الثابتة المثبتة نتيرة لترميا األكمال كلي أساس القيم السوقية وتتمثل القيمة 

األصول الثابتة بها في تاريخ التقييم بين بائا ومشتري  استبدالالعادلة لألصول الثابتة في القيمة المقدرا التي يمكن 
بعد تسويق سليم بين أطراف كلي بينة من الحقائق ويتعامالن بإرادا لديهم الرغبة في التعامل في تعامل طبيعي 

 حرا.
 

 االستثمارات في أدوات حقوق ملكية 4-1
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية بغرض المتاررا واالستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيا  

 .المرمعة سوق األوراق المالية في تاريخ القوائم المالية بالرروع إلى القيمة السوقية المعلنة لتلك األسهم في
 

 العمالء وأوراق القبض والمدينون االخرون 4-1
يتم تقدير القيمة العادلة للعمالء وأوراق القبض والمدينون اآلخرون بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية والتي     

 .المرمعة معدل الذائدا السائد في السوق في تاريخ القوائم المالية باستخداميتم خصمها 
 

 االستثمارات العقارية 4-4
يتم تحديد القيمة الحالية في ضوء القيمة السوقية والتي تمثل القيمة المقدرا التي يمكن استبدال العقارات بها في     

تعامل طبيعي بعد تسويق سليم بين أطراف كلى بينة تاريخ التقييم بين بائا ومشترى لديهم الرغبة في التعامل في 
 من الحقائق ويتعامالن بإرادا حرا .

 
 المدفوعات المبنية على االسهم  4-5

بدون خصم التكاليف  ةالمرمع الميزانية يتم تحديد القيمة العادلة كلى أساس األسعار السوقية المعلنة في تاريخ     
 المتعلقة بالمعاملة. 

لتزامـات  4-6  شركات تابعة تحت التصفيةأصول وا 
  وااللتزاماتوتظهمر ضمن بندى األصول  يتم إثبات األصول وااللتزامممات للشركمات تحت التصذية بالقيمة العادلة

 . المتداولممة
 

  إدارة المخاطر المالية -5
 للمخاطر المالية التالية نتيرة إلستخدامها لألدوات المالية: المرموكةتتعرض 

 خطر اإلئتمان  -
 خطر السيولة -
 خطر السوق. -
لكاًل من المخاطر المةكورا أكاله وكةا أهداف  المرموكةويعرض هةا اإليضاح المعلومات المتعلقة بتعرض  

دارا الخطر وكةلك إدارا  المرموكة لرأس المال كما يعرض بعض  المرموكةوالسياسات والطرق الخاصة لقياس وا 
 .المرمعة  ه القوائم الماليةاإلفصاحات الكمية اإلضافية المتضمنة في هة

 



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

 المجمعة المتممة للقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 1133ديسمبر  13عن السنة المالية المنتهية فى 

 

- 25 - 

 

المسئولية الكاملة الخاصة بوضا ومراقبة اإلطار العام إلدارا مخاطر الشركة كما  القابضة يتولي مرلس إدارا الشركة
الرقابة المناسبة ومتابعة تلك  وأورايقوم بتحديد وتحليل المخاطر التي توارا الشركة لتحديد مستويات المخاطر 

 المخاطر ومدى إلتزامها بتلك المستويات.
 

إلي وضا بيئة رقابية بناءه ومنضبطة والتي من خاللها تضمن أن كافة الموظذين كلي دراية  المرموكةوتهدف إدارا 
لتزامتهم.  وفهم بدورهم وا 

 
دارا المرارعة الداخلية بمعاونم ة مرلس اإلدارا في دوره الرقابي وتتولى إدارا المرارعة وتقوم كال من لرنة المرارعة وا 

الداخلية كال من أكمال الذحص المنتظم والمذارمئ ألورا الرقابة والسياسات المرتبطة بإدارا المخماطمر وتقوم بالتقريمر 
 كن نتائج الذحص إلى مرلس اإلدارا .

 
 خطر اإلئتمان5-3

في خطر كدم وفاء أحد أطراف األدوات المالية إللتزاماتا ويعرض الطرف اآلخر لخسائر مالية  االئتمانيتمثل خطر       
 وينشأ هةا الخطر بصذة رئيسية من كمالء الشركة والمدينون اآلخرون.

 
 العمالء والمدينون االخرون  

 كما يتأثمربالخصائص األساسية الخاصة بكل كميل.  روهريةلخطر االئتمان يتأثر بصذة  المرموكةإن تعرض 
تأثير أقل كلى  والةي لابما فيها خطر اإلخذاق الخاص بالصناكة  المرموكةالخصائص الديموررافية لقاكدا كمالء ب

 خطر االئتمان.
 

الئتمان من تررا إلى المبيعات لمرموكة كبيرا من العمالء ولةلك ليس هناك تركيز لخطر ا المرموكةمبيعات كافة 
 .الديموررافيةالناحية 

 
سياسة ائتمانية والتي بموربها يتم كمل التحليل االئتماني الالزم لكل كميل مقابل شروط  المرموكةوقد وضعت إدارا 

السداد والتسليم المقدمة لا وتعمل الشركة كلى الحصول كلى دفعات حرز مقدمة وكةلك شيكات بكامل قيمة مبيعاتها 
 سليم للعميل ولم ينتج أي خسارا سابقة من التعامل ما العمالء. مقدما قبل الت

يتم بيا الوحدات للعمالء ما كدم نقل ملكية تلك الوحدات إال بعد سداد كامل قيمة البيا وفى حالة كدم السداد يتم رد 
 % 5قدرها خصم نسبةخ التوقف كن السداد بعد ورد المبالغ السابق سدادها بواسطة العمالء في تاري للمرموكةالوحدا 
 من تلك القيمة . %11إلى 

 االستثمارات 
تحد الشركة من تعرضها لخطر االئتمان من خالل إكداد دراسات تذصيلية لالستثممار وترارا بمعرفة مرلس اإلدارا وال 

 .أي طرف من إطراف التعامل في الوفاء بالتزاماتاتتوقا إدارا الشركة أخذاق 
 
 
 



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

 المجمعة المتممة للقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 1133ديسمبر  13عن السنة المالية المنتهية فى 

 

- 26 - 

 

 الضمانات 
كلي توفير الضمانات المالية للشركات التابعة المملوكة بالكامل فقط وال تورد أي ضمانات  المرموكةتقوم سياسة 

ضمانة كاممل أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروكات العقارية  ىسو  2111 ديسمبر 31 قائمة في
 .)سوريل( للحصول كلى قرض من بنك اإلسكندرية  

 
 خطر السيولة 5-1

 ي تاريخ إستحقاقها.ف اللتزاماتها المرموكة يتمثل خطر السيولة في خطر كدم وفاء 
من أن لديها دائما سيولة كافية لمقابلة  -كلما أمكن ةلك  -في إدارا السيولة هو التأكد  المرموكةإن منهج 

أو إلحاق الضرر  لة التزاماتها في تاريخ استحقاقها في الظروف العادية والحررة بدون تكبد خسائر غير مقبو 
من توافر النقدية الكافية كند الطل  لمقابلة مصروفات التشغيل المتوقعة  المرموكة. كما تتأكد المرموكةبسمعة 

لذترا مالئمة بما فيها أكباء االلتزامات المالية ويستبعد من ةلك التأثير المحتمل للظروف الحادا التي ال يمكن 
 لكوارث الطبيعية.التنبؤ بها بدررة معقولة مثل ا

 بحدود اإلئتمان التالية : لشركة القابضةباإلضافة الى ةلك تحتذظ ا
مليون رنيا مصرى كقروض طويلة األرل بضمان سند إةنى  بمبلغ قيمة القمرض بالكامل ويستحق   435 -

سنويًا كالوا كلى سعر الكوريدور لالقراض المعلن من قبل البنك المركزى  %  2.85كلي القرض فائدا  قدرها 
 المصرى.

الف  رنيا مصرى كتسهيالت بنكية قصيرا األرل بضمان وديعة مرمدا بمبلغ خمسمائة الف رنيا  451 -
فى األلف كلى أكلى رصيد مدين خالل  1.5% سنويًا وكمولة  9.75مصرى ويستحق كليا فائدا قدرها 

 الشهر.
المحتذظ بهما لدى البنك بمعدل الخزانة  أةوانمليون رنيا مصرى كتسهيالت بنكية قصيرا األرل بضمان  1.5 -

 % . 13.13فائدا 
 .مليون دوالر امريكممى 9ية بمبلغ ودائمما دوالر كتسهيالت بنكية قصيرا االرل بضمان  دوالر أمريكمىمليون  8.5 -

 
 خطر السوق  5-1

يتمثل خطر السوق في خطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األرنبية وسعر الذائدا 
أو قيمة ممتلكاتها من األدوات  المرموكةوأسعار أدوات حقوق الملكية التي يمكن أن تؤثر كلي إيرادات 

 المالية.
 
السوق في حدود المؤشرات المقبولة ما إن الهدف من إدارا خطر السوق هو إدارا والتحكم في التعرض لخطر  

 تعظيم العائد.
 

 خطر العملة 5-4
لخطر العملة كلي المبيعات واألصول المالية بالعمالت األرنبية والةي يتمثل بصذة أساسية في  المرموكةتتعرض 

 .والليرا السورية  الدوالر االمريكى
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تتأكد من أن صافى  المرموكةوفيما يتعلق باألصول وااللتزامات النقدية السائدا بالعمالت األرنبية األخرى فأن 
تعرضها لخطر العمالت مضمون كند مستوى مقبول من خالل شراء أو بيا العمالت األرنبية باألسعار الذورية 

 كندما يكون ةلك ضروريا لموارهة كدم التوازن قصير األرل.  
 

لم يتم تغطية إستثمارات الشركة في الشركات التابعة حيث أن مراكز العمالت الخاصة بتلك الشركات تعتبر ةات 
 .هةا وال تدخمل الشركة القابضممة في كقود تغطية مخماطمر العمالت األرنبية  طبيعة طويلة األرل

 
 خطر سعر الفائدة 5-5

ائدا لةا تقوم إدارا الشركة بدراسة بدائل التمويل تتبنى الشركة سياسة هدفها كدم التعرض لخطر سعر الذ 
المتاحة والتذاوض ما البنوك للحصول كلى أفضل الشروط المتاحة وكةا أفضل سعر فائدا ممكن ويتم 

من قبل  دوريةكرض كقود االقتراض كلى مرلس اإلدارا هةا ويتم دراسة موقف التمويل وأكبائا بصذة 
 . كقود تغطية مخاطر أسعممار الذائدافي  القابضة اإلدارا العليمما للشركة هةا وال تدخل الشركة

 

 خطر أسعار السوق األخري 5-6
أدوات حقوق  المرموكةينشأ خطر سعر أداا حقوق الملكية من أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيا وتراق  إدارا 

الملكية بمحذظة االستثمارات الخاصة بها بناًء كلي مؤشرات السوق والتقييم الموضوكي للقوائم المالية الخاصة بهةه 
 األسهم .

 

وتتم إدارا االستثمارات المالية الهامة بالمحذظة بالنسبة لكل استثمار كلي حده وكافة قرارات الشراء والبيا يتم 
 إدارا الشركة.بواسطة مرلس  اكتمادها

 

إن الهدف األساسي إلستراتيرية االستثمار الخاصة بالشركة هو تعظيم العائد من هةه االستثمارات. وتستعين اإلدارا 
 باالستشاريين الخارريين في هةا الشأن.

 

ويتم  ووفقًا لهةه اإلستراتيرية فإن بعض االستثمارات تتم بغرض المتاررا ألن أداؤها يمكن مرارعتا بدررة نشطة
 إداراتها كلي أساس القيمة العادلة.

 
 إدارة رأس المال 5-7

برأس مال قوي بغرض المحافظة كلي ثقة المستثمرين والدائنين والسوق وكةا  االحتذاظهو  الشركةإن سياسة 
 لمقابلة التطورات المستقبلية للنشاط.

 العامربح تحدده الشركة بأنا صافي متابعة العائد كلي رأس المال والةي  القابضة ويتولي مرلس إدارا الشركة
 مستوي توزيعات األرباح للمساهمين. القابضة كما يراق  مرلس إدارا الشركة الملكيةمقسومًا كلي إرمالي حقوق 

ألية متطلبات الشركة . كما ال تخضا العامفي إدارا رأس المال خالل  الشركةال تورد أية تغيرات في إستراتيرية 
 رأس المال الخاص بها.خاررية مذروضة كلي 
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 مشروعات تحت التنفيذ -7
 -يتمثل هةا البند فى األتي :        

1131/31/13  1133/31/13  
  جنيه مصرى  جنيه مصري

 أراضممممى  -  7 266 748
 مشروع مشترك –دفعات مقدمة لشراء االت ومعدات  -  1 253 273
 وشراء أصول ثابتةترهيزات  –دفعات مقدمة  1 298 469  11 119 145
 أ( -7) مبنى سكنى للعاملين  -  4 111 111
 دفعة مقدممة تحت حسا  إنشاء محطة كهرباء 111 811  111 811
 مبانمى وانشاءات  4 193 832  21 113 759
 ابار تحت االنشاء -  196 819
414 111 41  313 591 5  

قامت الشركة خالل أواخممر العام بتحديد نيتهما تراه المبنى السكني للعاملين حيث قررت ادارا الشركة القابضة   أ( – 7)
 القيام بتأريرا أو بيعا وتم بناءًا كلى ةلك تبويبا الى االستثمارات العقاريمة  .

 
 إستثمارات فى شركات شقيقة -8

 -لشقيقة:اإلستثمارات األتية فى الشركات اتمتلك المرموكة  
 القيمة الدفترية ةنسبة الملكي الشكل  
 1131/31/13 1133/31/13  13/31/1131  1133/31/13 القانونى 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى  %  %  

شمممركة رويممممال رمممماردنز لإلسممممتثمار 
 )أ(العقارى 

شركة مساهمة 
 مصرية

21  21  
- 

 
- 

         
شمممممممركة رمممممممرين بوينمممممممت السمممممممتيراد 

 )ب(وترارا مستلزمات الحدائق 
شركة مساهمة 

 مصرية
25,51 

 
25,51 

 
111 251 

 
251 111 

         
ثممممممار تاالنخذمممماض فممممى قيمممممة االس

فمممى شمممركة رمممرين بوينمممت السمممتيراد 
 وترارا مستلزمات الحدائق

 
    

(111 251) 
 

- 

      -  151 111 
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 -:لية للشركات الشقيقة بالبيانات الماوفيما يلى ملخص 
 المصروفات اإليرادات حقوق الملكية اإللتزامات األصول 
 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى 

      1133 ديسمبر 13
شمممممممركة رويمممممممال رممممممماردنز لإلسمممممممتثمار 

 )أ(العقارى 
161 479 783 (318 426 759) 752 152 24 733 757 17 (118 961 21) 

  
شممركة رممرين بوينممت السممتيراد وترممارا 

 )ب(مستلزمات الحدائممق 
136 676 (136 176) 111 511 788 27 (258 116) 

      
  1131ديسمبر  13

شمممممممركة رويمممممممال رممممممماردنز لإلسمممممممتثمار 
 العقارى 

226 142 751 (189 787 723) 137 255 27 569 567 16 (184 364 7) 

 
مساهمون و شركة بالم هيلز باإلشتراك ما  2116خالل كام قارى رويال راردنز لإلستثمار العتم تأسيس شركة   )أ(

% من قيمة مساهمة الشركة القابضة 51مليون رنيا مصرى تمثل نسبة  3بلغت تكلذة اإلستثمار قد و  أخرون
الناترة من بيا فى األرباح الغير محققة القابضة بلغ نصي  الشركة  كمافى رأس مال شركة رويال راردنز 

رنيا مصرى تم  32 298 112 مبلغ 2117كام قة خالل يالشركة القابضة لقطعة أرض إلى الشركة الشق
الشقيقة كند شركة رنيا مصرى فقط وةلك فى حدود حصة الشركة القابضة فى ال 3 111 111إستبعاد مبلغ 
 المتراكمة األرباحبنصي  الشركة القابضة في  المرمعة قائمة الدخل تأثيرولم يتم المالية المرمعة إكداد القوائم 

قيمة دفترية لرصيد نظرًا لعدم ورود  2111 رديسمبمم 31حتي رنيا مصري  641 477لشركة الشقيقة ل
 .2111ديسمبممر  31في القوائم المالية المرمعة في  االستثمار

أرقام شركة رويال راردنز لالستثمار العقارى بناء كلى قوائم مالية معدا بمعرفمة إدارا شركة رويال راردنز       
 ومعتمدا من أحد أكضاء مرلس إدارتهما .  لالستثمار العقارى

 
باالشتراك ما  2111 رسبتمب 31تم تأسيس شركة ررين بوينت الستيراد وترارا مستلزمات الحدائق بتاريخ )ب( 

رنيا مصممرى  251 111هممةا وقد تم تخذيض القيمة الدفترية لالستثمممار بمبلممغ بعض أكضاء مرلس االدارا 
 .2111 مرديسمب 31المالية المنتهية فى  السنةيمثمل نصي  المرموكممة من خسائمر الشركة كن 

أرقام شركة شركة ررين بوينت الستيراد وترارا مستلزمات الحدائممق مستخررة من قوائم مالية معدا بمعرفمة        
 .إدارا الشركة 
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 متاحة للبيع فى أوراق مالية ستثماراتا -9
 -يتمثل هةا البند فى األتى:       
 

 الشكل
 القانونى 

 نسبة
 المساهمة

نسبة المسدد من 
 قيمة المساهمة

الدفترية  القيمة
   فى

1133/31/13 

القيمة الدفترية  
 فى

1131/31/13 
مصريه جني % %   مصريه جني    

 111 111  111 111 111 11 ش.م.م الشركة المتحدا للخدمات العقارية
الشركة المصرية لتنمية وادارا 

 القرى الةكية
 4 251 111  4 251 111 111 1.8 ش.م.م

    4 151 111  4 151 111 
تمثل أدوات محدود نظرًا ألن هةه اإلستثمارات يعتبر التعرض لخطر السوق المرتبط باإلستثمارات المتاحة للبيا  -

 حقوق ملكية غير متداولة فى سوق نشط وبالرنيا المصرى.

 إستثمارات عقارية  -31
رنيا مصرى  413 521 494 مبلغ 2111 ديسمبر 31فى   بلغت صافى القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية      

وفيما يلى حركة  الغيمر محدد إستخدامها بعد واألراضى الزراكية وتتمثل في الوحدات الترارية والسكنية المؤررا للغير
 -: العاماالستثمارات العقارية واهالكاتها خالل 

وحدات مؤجرة   بيـــــــان
 )أ(

اراضي زراعية  
 ب((

 اراضي 
   )ج(

 االجمالي  أراضى ومبانى 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  
 421 613 962  -  84 116 952  326 247 579  11 349 431  1/1/2111التكلذة فى  

 11 278  -  11 278  -  -  االضافات خممالل العام
 (11 436 469)  -  (11 436 469)  -  -  فروق تررممممة 

المحمممممممممممممممول ممممممممممممممممن بنمممممممممممممممد 
 .مشروكات تحت التنذية 

 -  -     111 135 4   111 135 4 

إرممممممممممممممممممممممممممممالى تكلذمممممممممممممممممممممممممممة 
االسممتثمارات العقاريممة فممى 

  2111ديسمبر  31

 
431 349 11  579 247 326  761 591 73   111 135 4 

 
771 322  414 

           مجمع االهالك
 594 289  -  -  -  594 289  1/1/2111فى 

 216 988  -  -  -  216 988  العامإهالك 
     صمافى القيممة فمى

  2111ديسمبر  31
 

154 548 9  579 247 326  761 591 73   111 135 4 
 

494 521 413 

     صمافى القيممة فمى
 2111ديسمبر  31

 
341 755 9  579 147 116  951 136 84  - 

 
671 139 411 
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 .2111 رديسمب 31فى  رنيا مصرى 25 278 521مبلغ  التامة المؤررا للغيرتبلغ القيمة العادلة للوحدات   )أ( 
 

تمثل قيمة التكلذة المتعلقة بالموافقة كلى رفما النسبة البنائية لتصمل مليون رنيا مصرى  31مبملغ  البند تضمني )ب(
 . (36بااليضاح رقم )وارد تذصيال وفقا لما هو المملوكة الحدى الشركمات التابعة  % من مساحة االرض 7الى 

 
رنيا مصرى معادل  4 271 561يتضمن هةا البند أراضمى مرهونة ضمانًا للتمويل االسالممى )المرابحة( بمبلغ  )ج(

 (.23ليرا سورية ) إيضاح رقم   39 511 935 لمبلغ 

 وأوراق قبض ومدينون عمالء -33
 -كما يلى :وأوراق القبض طويلة األرل  والمدينون رصدا العمالءأل القيمة الحالية البند فى هةايتمثل  

13/31/1131  1133/31/13  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى

 كمالء   31 179 934  111 897 295
  (3-33)مدينون متنوكممون  9 844 411  9 844 411
 أوراق قبض  917 222 527  1 215 722 638
333 464 327 1  861 246 958  
 الذوائد غير المستهلكة يخصم: 34 849 568  67 187 461
871 176 161 3  191 197 911  

 
 خالل  في رأس مال شركة الشيخ زايد للتنمية العقارية ص المرموكةيتمثل الرصيد في المبلغ المتبقي من قيمة بيا حص (33-3)

  .2116سبتمبر  15 أى فترا بعممد  فىسوف يتم تحصيل هةا الرصيد المدين  لعقد البيماوفقًا و  2111كام 

المرتبطممة بممالعمالء وأوراق  نخذمماض فممي القيمممةلمخمماطر االئتمممان والعملممة وخسممائر اال المرموكممةتعممرض  تممم االفصمماح كممن -
 ( .49القبض بااليضاح رقم )

 المؤجلة الضريبية وااللتزامات االصول -31
 13/31/1133  13/31/1131 

 األصول 
 جنية مصرى

 اإللتزامات 
 جنية مصرى

 األصول 
 جنية مصرى

 اإللتزامات 
 جنية مصرى

  941 473  -  2 268 451  - األصول الثابتة 
 -  (2 125 424)  -  - مخصصات
 536 599  -  332 512  - كقود إنشماء

 -  (897 622)  -  - خسائر ضريبية
1 611 951  - اجمالى الضريبة التى ينشأ عنها )أصل( / التزام    (146 911 1)   171 478 3  

 -  (3 444 974)  1 611 951  -  )أصل( / التزامصافى الضريبة التى ينشأ عنها 
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 وحدات تامة جاهزة للبيع -31

      

 –وحممدا بمشممروع كممازا تممم شممراؤها مممن شممركة رويممال رمماردنز لإلسممتثمار العقممارى  63يتمثممل البنممد فممى تكلذممة شممراء كممدد  (3 -31)
 .وةلك بغممرض إكادا بيعهما للغير  شقيقمممةشركة 

 أعمال تحت التنفيذ -34
 : ما يلىوبيان هةه األكمال كالخاصة باألكمال الراري تنذيةها  التكاليفيتمثل هةا البند فى إرمالى  -    

13/31/1131  13/31/1133  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى

 Allegriaتكاليف أعمال مشروع    
 تكلذة أرض الشركة المخطط استخدامها  221 334 355  247 911 689
 تربةتخطيط ومساحة وأشراف وابحاث  215 726 611  171 215 285
 مبانمى ومرافق 745 438 233  731 173 839
  تكاليف أخممرى 41 127 265  25 417 614
 )أ(وحدات تم إكادا شراؤهمما  أسعار فروق  32 549 111  28 931 419

846 517 111 3  561 175 145 3  
 WESTOWNتكاليف أعمال مشروع الـ    

 تكلذة أرض الشركة المخطط استخدامها  77 749 912  76 212 118
 تخطيط ومساحة وأشراف وابحاث تربة 77 715 637  82 151 917
 مبمانمى ومرافمق 233 951 841  66 946 213
 تكاليف أخمرى 29 873 263  16 138 914
351 118 143  651 189 439  

 )ب( تكاليف أعمال مشروع  ملعب الجولف   
 تكلذة االرض  -  29 468 923
 تكاليف أخممرى -  112 127 182
115 496 313  -  

 ب( والمعارض واخرى 4أ، 4تكاليف المرحلة الرابعة )   
 تكلذة األرض  66 562 141  74 313 614

13/31/1131  13/31/1133  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى

 تامة  تكلذة وحدات ترارية 4 262 815  3 997 225
 (3 -31)تكلذة وحدات مشتراه بغرض إكادا البيا  43 114 951  -

115 997 1  755 177 47  
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 تخطيط ومساحة واشراف وابحاث تربة 9 836 459  9 413 666
 مباني ومرافق  119 181 749  45 282 532
 تكلذة أرض معارض دهشور  25 313 372  25 313 372
 ( )ج(1قطعة أرض بالترما الخامس )قطعة  75 771 894  75 771 894
 ( 1مصروفات متعلقة بقطعة األرض )رقم  41 163 128  29 193 645
 ( )د(2قطعة أرض بالترما الخامس )قطعة  519 494 158  519 494 158
 ( 2مصروفات متعلقة بقطعة األرض )رقم  114 843 612  73 111 918

789 771 853  411 965 971  
 تكاليف أعمال مشروعات بدولـة سورية )هــ( 151 991 671  176 171 111
794 137 714 1  191 113 886 1  

 
رنيا مصرى(  28 931 419: مبلغ  2111رنيا مصرى )كام  32 549 111يتمثل البند البالممغ رصيده مبلمغ  )أ(

 فى قيمة التكاليف االضافية الكادا إقتناء بعض وحدات مشممروع إلرريا.
 

تم تحويل ارمالى تكاليف اكمال ومشروع ملع   وبالتالى العامتم االنتهاء من أكمال ملع  الرولف خالل  )ب(
 .األصول الثابتة دالرولف الى بن

 (3)قطعة رقم   ( ج)
شركة  - بر للتنمية والمشروكات العقارية "سوريل"شركة السادس من أكتو لمملوكة فضاء أرض  لقطعةالقيمة العادلة  

الكائنة فى ترمعات  2116نوفمبر  9طبقًا لمحضر اإلستالم بتاريخ فدان  31بمساحة بمنطقة المستثمرين  - تابعة
تم إنتقال ملكية األرض للشركة بمور  التنازل من شركة بيكور   شرق الطريق الدائرى )مدينة القاهرا الرديدا(، وقد

 2116أغسطس  13بتاريخ  37 هولدينج )المساهم الرئيسى(، كما صدر قرار اللرنة العقارية الرئيسية برلستها رقم
 بالموافقة كلى التنازل.

 

 (1قطعة رقم )  ( د)
السادس من أكتوبر للتنمية والمشروكات العقارية )سوريل( القيمة العادلة لقطعة األرض الذضاء الخاصة بشركة            

نوفمبر  7 متر مربا طبقًا لمحضر اإلستالم بتاريخ 857 963.41فدان بما يعادل  214.277الشركة التابعة بمساحة 
التنازل   الكائنة بمنطقة اإلمتداد المستقبلى بمدينة القاهرا الرديدا، وقد تم إنتقال ملكية األرض للشركة بمور  2116

 37من شركة بيكور  هولدنج )المساهم الرئيسى(  للشركة التابعة كما صدر قرار اللرنة العقارية الرئيسية برلستها رقم 
 بالموافقة كلى التنازل. 2116أغسطس  13بتاريخ 

 
   زايد للتنمية  بابرام اتذاق تطوير من الباطن ما شركة الشيخاحدى الشركات التابعة قامت  2111فبراير   16بتاريخ

 -:متر مربا ووفقًا لهةا االتذاق 7439بمشروع ايست تاون بمساحة قدرها  8العقارية لتطوير المربا رقم 
  مام الشروط الخاصة بهةا االتذاق.ببيا المشروع الي شركة الشيخ زايد للتنمية العقارية فور ات التابعة تتعهد الشركة 
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   ية ان تقوم بتنمية المشروع بصذتها مطور فركي مستقل وليست وكيل وفقًا يصرح لشركة الشيخ زايد للتنمية العقار
 للمخطط العام للمشروع .

  ان شركة الشيخ زايد للتنمية العقارية لها الحق كمطور مستقل وليست كوكيل ان تقوم بتنمية  التابعة تضمن الشركة
ة االرراءات الالزمة لتسمح وتسهل لشركة الشيخ واالستثمار في المشروع وفقا لهةا االتذاق وسوف تقوم الشركة بأتخا

 زايد للتنمية العقارية لتطوير المشروع وفقًا لهةا االتذاق .
  بأتخاة كافة االرراءات لتسمح بنقل ملكية المشروع الي شركة الشيخ زايد فور استيذاء الشروط  التابعة تعهد الشركة

 الخاصة بهةا االتذاق .
  وفقًا لشروط  2111كام رنية مصري تم تحصيلا بالكامل خالل  3 371 387باطن مبلغ يبلغ مقابل التطوير من ال

 يتم إثباتا كإيراد بعد استيذاء الشروط الخاصة باتذاق التطوير من الباطن .  االتذاق وسوف
 
 

     % من االستثمارات العقارية تحت التطويممروالمقتناا من خالل الترميا النسبى للمشروع 51يتمثمل هةا البند فى قيمة )هـــ( 
 -وبيانهما كما يلى: 2111 ديسمبر 31سوديك للتطويمر العقارى المحدودا( فى  -المشترك )بالميرا     

 
 القيمة الدفترية  اسم المشـــروع

 للمشــروع  
 جنيه مصرى  

 136 143 615  تممالل الياسمين 
 21 717 385  تممالل الزمرد

 81 163 216  (71مشروع كقممار )
 13 166 456  أخرى مشروكات
 151 991 671  االجمــالى

 
العقارى االرض المقام كليمها مشروع تالل الياسمين مرهونة ضمانًا للقرض الممنوح للمشروع المشترك من البنك  -   

 السورى لتمويل مشروع تمالل الياسمين.
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 عمالء وأوراق قبـض -35
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

وأوراق المرتبطممة بممالعمالء  نخذمماض فممى القيمممةتممم االفصمماح كممن تعممرض الشممركة لمخمماطر االئتمممان والعملممة وخسممائر اال -
 ( .49بااليضاح رقم ) بضالق

 

  نون وأرصدة مدينة أخرىمدي -36
  ايضاح 1133/31/13  13/31/1131

  رقم جنيه مصري  جنيه مصري
   والموردين دفعات مقدمة للمقاولين  261 433 114  313 415 816
 المستحق كلى السيد / فممراس طممالس ) الشريك بالمشروع المشترك(  19 866 576  22 745 665
 ضريبة أربمماح شركات األموال مسددا بالزيادا    227 256  227 256
 مشروع مشترك  –المستحق كلى أطراف ةات كالقة   5 841 341  473 964
 فوائد مستحقة   11 759 848  4 382 235
 المستحق كلى أطراف ةات كالقة  (51) 74 681  5 569 146
 مصروفات مدفوكة مقدمًا   97 486 134  113 359 631
 تأمينات لدى الغير   1 228 219  1 212 476
 مصلحة الضرائ   529 161  812 996
 تأمينات خطا  ضممان  3 151 111  3 151 111
 اتعا  إدارا مستحقة   1 881 875  2 896 251

 (أ -36)المستحق كلممى صندوق نظام  أثابة وتحذيز العاملين والمديرين    5 267 256  -
 أرصدا مدينة أخرى   4 318 222  3 159 341
666 414 473  573 161 431   

 خسائر االنخذاض فى قيمة المدينون واألرصدا المدينة االخرى  (553 819)  (355 157)
519 149 473  751 519 433   

 فى قيمة توزيعات أربماح  يتمثل البند فى قيمة المستحق كلى صندوق نظام إثابا وتحذيز العاملين والمديرين والمتمثل  أ – 36
العامة العادية  طبقا لقرار الرمعية 2111ديسمبر  31اثابمة وتحذيمز العاملين كن السنة المالية المنتهية فى  امأسهم نظ

 . الذوائمد المستحقمة لهةه التوزيعاتوكةا  2111ابريل  12خ المنعقدا بتاريم
 .( 49رقم ) لمخاطر االئتمان والعملة المرتبطة بالمدينون االخرون بااليضاح المرموكةتم االفصاح كن تعرض  -

13/31/1131  13/31/1133  
  جنيه مصرى  جنيه مصري

 كمالء  34 831 216  194 736 841
 أوراق قبض   776 181 983  672 215 557
198 951 866  389 931 831  
 ةمستهلكالغير  الذوائد -: يخصم 8 754 591  8 146 152
146 816 858  598 357 811  

 خسائر اإلنخذاض فى قيمة العمالء واوراق القبض  (229 913)  (213 111)
146 611 858  695 917 813  
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 قروض لمشروعات مشتركـة -37

 استثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة -38
13/31/1131  13/31/1133  

  جنيه مصرى  جنيه مصرى
 صندوق بنك االسكندرية  –وثائق استثمار  -  86 988 915
935 988 86  -  

 
بااليضممماح رقمممم ات فمممى أوراق ماليمممة بغمممرض المتممماررا تمممم االفصممماح كمممن تعمممرض الشمممركة لمخممماطر السممموق المرتبطمممة باالسمممتثمار    -
(49.) 

 بالبنوك والصندوقنقدية  -39
13/31/1131  13/31/1133  

  جنيه مصرى  جنيه مصرى
 (3-39) ودائا ألرل –بنوك  391 934 663  711 111 893
 ودائمما تحت الطلم   -  11 933 495
 شهادات إيداع )ثالث سنوات( -  6 275 111
 حسابات رارية –بنوك  94 915 251  125 328 962
 شيكات تحت التحصيل 18 431 372  8 416 298
 نقدية بالصندوق 1 379 161  1 198 562
131 154 851  445 651 515  

للشركة من احد البنوك الترارية .تم  الممنوح ضمانا للتسهيل محترزا امريكي دوالر مليون 9 مبلغ الودائا تتضمن 3 -39
 ( .49االفصاح كن تعرض الشركة لمخاطر سعر الذائدا وتحليل الحساسية لألصول المالية بااليضاح رقم )

 يتمثل بند النقدية وما فى حكمها فى األتى : المرمعة التدفقات النقديةإكداد قائمة ألغراض  -

13/31/1131  13/31/1133  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى

الممنوح للمشروع المشترك بواسطة % من قيمة القرض  51يتمثل فى  58 714 513  56 477 226
أغسطس  16مليون دوالر أمريكى بتاريخ  19.5المرموكمة بارمالى مبلغ 

% سنويمًا كلى إن يتم سداد أصل القرض 8.5بمعدل فائدا قدرها  2111
يونيو  31وهةا وقد تم الترديد حتى  2111ممارس  31وفائدتا معًا قبل 

 . % سنوياً 12.5بمعدل فائدا قدرهما  2112
  Bridge Loan% من قيمة المسدد من القرض المعبمرى  51يتمثل فى  21 994 135  14 481 251

 28دوالر أمريكى بتاريخ  6 963 349الممنوح  للمشروع المشترك بارمالى 
% سنويًا كلى إن يتم سداد أصل القرض 8.5بذائدا قدرها  2111أكتوبر 

 . 2112يونيو  31وفائدتا معًا فى موكمد إقصاه 
476 958 71  548 718 81  
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 (.49وتحليل الحساسية لألصول المالية بااليضاح رقم )لمخاطر سعر الذائدا المرموكة تم االفصاح كن تعرض  -

 

 مخصص إستكمال أعمال -11
  -في اآلتي: العام خالل اتمخصصالتتمثل الحركة كلى 

الرصيد فى  
3/3/1133  

 المكون
 خالل العام

 المستخدم 
 خالل العام

مخصصات انتفى  
 الغرض منه

الرصيد فى  
13/31/1133 

 جنيه مصري  جنيه مصري  مصريجنيه   جنيه مصري  جنيه مصري 
مخصممممممممممممممممممممممممممممص 
 128 186 439 استكمال اكمال 

 
236 554 46 

 
(619 954 18) 

 
(286 157 14) 

 
771 728 141 

 419 386 318  116 554 46  (639 954 38)  (186 157 34)  771 718 343 

 
تمام اإلمكون لموارهة التكاليف المتوقعة إلستكمال تنذية األكمال التي تم       -   . نذاق كليها مستقبالتسليمها والمتوقا تكبدها وا 
 

 مخصصات -13
 

الرصيد فى 
3/3/1133  

 المكون
 خالل العام

 
 المستخدم
 خالل العام

مخصصات  
الغرض انتفى 

 منه

 
الرصيد فى 

13/31/1133 
 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري 

مخصممممممص 
مطالبممممممممممات 

 متوقعة 
427 691 6 

 
691 413 

 
(478 165) 

 
(243 3) 

 
396 935 6 

 417 691 6  691 431  (478 365)  (141 1)  196 915 6 
 
 

13/31/1131  13/31/1133  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى

 النقدية بالبنوك والصندوق 515 651 445  853 254 211
 يخصم:   

 شهادات إيداع )ثالث سنوات( -  6 275 111
 مرمدا –حسابات بنوك  54 198 111  517 877
 النقدية وما في حكمها طبقًا لقائمة التدفقات النقدية المرمعة 453 451 445  846 473 111
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يتعلق مخصص التزامات متوقعة بمطالبات متوقعة من بعض األطراف فيما يتعلق بأنشطة الشركة، وتقوم اإلدارا   -
التطورات والمناقشات واالتذاقيات ما تلك بمرارعة تلك المخصصات سنويًا وتعديل مبلغ المخصص وفقًا آلخر 

 األطراف.
لم يتم اإلفصاح كن المعلومات المعتاد نشرها حول المخصصات وفقًا لمعايير المحاسبة نظرًا ألن إدارا الشركة تعتقد  -

 بأن قيامها بةلك قد يؤثر بشدا كلى نتائج المذاوضات ما تلك األطراف.
 

 تسهيالت ائتمانية -نوك ب -11

 ســالمى ) مرابحة(اتمويـل  -11
13/31/1131  13/31/1133  

  جنيه مصرى  جنيه مصرى
1 379 736  - 

 
%  من قيمة التمويل االسالمى الممنوح للمشروع المشترك من بنك 51قيمة 

بغرض تمويممل  شراء المواد  2119يونيو  11سوريما االسالممى الدولى بتاريممخ 
مليون ليرا سورية بتكلذممة تمويل  151الالزمة النشطة البناء وبحد تمويل قدره 

شهممر  12ستحق السداد خمالل % من المبملغ الممول والتسهيمل م 7.88قدرهما 
لكل مبلغ يتم تمويلا وبضمان رهمن كقارى من الدررة االولى كلى  بعض قطما 

13/31/1131  13/31/1133  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى

368 951 85  - 
 

قيمة المستخدم من التسهيل االئتماني الممنوح للشركة القابضة من بنك االسكندرية 
% سنويًا كالوا كلى معدل 2مليون رنية مصرى بمعدل فائدا  85بإرمالى مبلغ 

سعر االقراض والخصم المعلن من البنك المركزى وةلك بمور  سند أةنى بمبلغ 
التذاق ما البنك كلى اكادا تم ا 2111مليون رنيا مصرى وفى نهاية كام  85

وأكتباره رزءًا من قيمة القرض المتوسط األرل بإلغاء رصيده هيكلة هةا التسهيل 
مليون رنيا مصرى والممنوح للشركة القابضة خمالل العام من  435البالغ إرماليا 

 (.35نذمس البنك وفقًا لما هو وارد تذصيمماًل بااليضاح رقم )
- 

 
قيمة المستخدم من التسهيل االئتمانى الممنوح للشركة من بنك االسكندرية بمور   51 256 821 

مليون  8.5بارمالى مبلغ  2111كقد تسهيل موقا خالل الربا الثالث من كام 
% سنويًا وتضاف ما كافة المصاريف كلى  3.25دوالر أمريكى بمعدل فائدا 

مليون  9ائما دوالرية بمبلغ الرصيد المدين شهريًا وهةا التسهيل مضمون بمور  ود
 دوالر أمريكى . 

264 952  - 
 

المبلغ المستخدم من التسهيل الممنوح من البنك العربي االفريقي بارمالى مبلغ         
 111رنية مصرى وةلك بضمان شهادات ادخار بالتينيمة قدرهما   111 111 5

فى األلف كلى اكلى  2% وكمولة 11.59رنيمة مصرى بمعدل فائدا  3 511
 خالل الشهر.  رصيد مدين

611 911 86  811 156 53  
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االراضممى المدررة ببند االصول الثابتة واالستثممارات العقارية هةا وقد تم سداد 
رصيمد القمرض بالكامل خالل العام ولم يتم فك الرهن العقارى حتى تاريخا 

 (.11، 6)إيضاحمى أرقام 
3 179 716  -  

 دفعات حجز  -عمالء  -14
 -:االتى  فييتمثل هةا البند 

13/31/1131  13/31/1133  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى

 أراضممي  دفعات حرز 31 399 199  31 399 199
 Kattameya Plazaمشروع  -دفعات حرز وتعاقد وأقساط وحدات سكنية  312 119 325  231 546 177
 Auto Ville وحدات ترمارية مشروع   –دفعات حرز  124 925 817  111 175 311
 Allegria  مشروع –دفعات حرز  2 185 423 276  2 846 593 355
 Forty West مشروع  –دفعات حرز  222 267 679  275 311 584

- 
 

 Westown Residences  مشروع  –دفعات حرز  291 496 633 
 Telal Al Yasameen مشروع  –دفعات حرز  31 643 395  36 491 315

- 
 

 Casa  مشروع  –دفعات حرز  21 119 138 
 Polygon مشروع  –دفعات حرز  114 761 196  123 788 124
954 293 653 3  458 144 332 3  

 مقاولون وموردون وأوراق دفع -15
13/31/1131  13/31/1133  

  جنيه مصرى  جنيه مصرى
 مقاولون  72 481 964  63 493 811
 موردون 6 168 529  6 896 762
 أوراق دفا 35 845 413  51 417 497
159 818 311  916 194 334  
 أوراق دفما –فوائد غير مستهلكة :   يخصم 3 714 177  4 482 175
884 115 336  719 681 331  

 
 .(49)االيضاح رقم ضمن  بالموردين والمقاولينتم االفصاح كن تعرض الشركة لمخاطرالعملة والسيولة المرتبطة  
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 ائنون وأرصدة دائنة أخرىد -16
13/31/1131  13/31/1133  

  جنيه مصرى    جنيه مصرى  
 اتوتشغيل وصيانة مشروك إداراالمحصل تحت حسا   87 549 651  84 153 495
 مشروع مشترك -المستحق ألطراف ةوى كالقة 137 256  45 932
 مصروفات مستحممقة 112 136 277  155 111 662
مديرين  –التزام مقابل معامالت المدفوكات المبنية كلي أسهم المسددا نقدًا  157 391  1 237 181

 مساهمات رأس المال –كمالء شركة بذرلى هيلز  14 542 711  12 584 152 تنذيةيين
 أرصدا دائنة  –كمالء  39 671 523  9 352 746

- 
 

 العاممصلحة الضرائ  المقدرا كن  2 991 186 
 مصلحة الضرائ  5 968 931  14 174 787
 دائنو توزيعات 91 643  91 643
 بدل إرازات مستحقة 1 599 444  1 165 821
 المستحق لشركة رابية للتنمية الزراكية والعمرانية -  68 211
 مقابل تعديالت - تأمينات محصلة من العمالء 9 196 134  8 111 134
 تأمينات ارتماكية 1 214 914  1 855 254

 (3 - 16)كمالء دفعات مقدمة مقابل التطوير من الباطن  3 371 411  3 371 411 
 إيرادات محصلة مقدما 633 122  545 791
 تامين ضمان إكمال 7 854 751  4 477 742

الرزء المتداول  -التعمير والتنمية الزراكية المستحق للهيئة العامة لمشروكات  -  7 511 111
 ( 36)إيضاح رقم 

 المستحق لشركة بنيان للتنمية والترارا 3 413 456  -
 المستحق لشركة الهندسية للصناكات والتشييد "سياك" 8 999 483  -

 تأمينات من الغممير 3 228 186  2 184 142
 دائنون متنوكون  8 526 371  4 442 979
871 151 131  517 381 133  

 يتمثل في مقابل التطوير من الباطن المحصل من شركة الشيخ زايد للتنمية العقارية.    3 – 16

 (.49) بااليضاح رقم نينوالسيولة المتعلقة بالدائح كن تعرض المرموكة لمخاطرالعملة تم االفصا -

 

 

 

 

 

 



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

 المجمعة المتممة للقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 1133ديسمبر  13عن السنة المالية المنتهية فى 

 

- 42 - 

 

 حقوق األقلية  -17
 -التابعة وةلك كما يلى: اتحقوق الملكية في الشرك فىفي نصيبهم  2111 ديسمبر  31تتمثل حقوق األقلية في 

 
 

نسبة 
 حقوق
 األقلية

 نصيب األقلية 
في أرباح 
 )خسائر(
 العام

نصيب األقلية 
 في

حقوق الملكية 
 بدون أرباح

 لعاما)خسائر( 

 حقوق األقلية
فى 

13/31/
1133 

 حقوق األقلية
فى 

13/31/1131 
 جنيه مصرى مصرىجنيه  جنيه مصرى جنيه مصرى % 

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروكات 
 العقارية "سوريل"

1.11 (33) 755 47 722 47 755 47 

 شركة بيذرلى هيلز الدارا المدن والمنترعات
 

41.41 981 51 781 614 17 761 666 17 781 614 17 
 شركة سوديك راردن سيتى للتنمية واإلستثمار

 
51 (918 61) 663 517 3 745 446 3 662 517 3 

 شركة موف إن للمقاوالت المتطورا
 

31 (131 222 1) 794 434 1 664 212 458 647 1 
 2 165 574 (1 311 149) 2 165 574 (3 376 723) 49 شركة ررين سكي  للزراكة واالستصالح
 27 178 27 123 27 178 (55) 1.111 شركة اليسر للمشروكات والتنمية الزراكية
 21 21 21 - 1.111 شركة سوديك للتنمية واالستثمار العقارى
 21 242 123 21 354 891 21 242 123 112 867 13.33 شركة سوديك سياك لالستثمار العقاري

 51 896 248 2 613 145 2 545 171 57 974 2.5 <شركة ترارا للمراكز الترارية
 (7) 118 (7) 125 1.113 شركة إدارا لخدمات المدن والمنترعات

 2 2 2 - 1.114 شركة فورتين لالستثمار العقاري
 2 2 2 - 1.114 شركة الميزون لالستثمار العقاري
 2 2 2 - 1.114 شركة سيرموني لالستثمار العقاري

      
  (931 416 4) 857 484 47 944 147 41 697 148 96 

 رأس المـــال -18

 مليون رنيا مصرى.  2 811حدد رأس المال المرخص بمبلغ   -

سهم  91 676 348رنيا مصمرى مسدد بالكمامل موزكة كلى كدد  362 715 392حدد رأس المال المصدر بمبلغ   -
 رنيا مصممرى . 4قيمة كل سهم 

لمال المرخص با وتحديد ناقش مرلس اإلدارا زيادا رأس المال المصدر للشركة في حدود رأس ا 2119نوفمبر  4بتاريخ   -
سعر طرح أسهم زيادا رأس المال المقترحة بناءًا كلى تقرير المستشار المالي المستقل الةي تم تعيينا بناًء كلى قرار 

والةي انتهى إلى أن القيمة العادلة لسهم الشركة هي  2119أكتوبر  12مرلس اإلدارا في ارتماكا المنعقد بتاريخ 
رنيا  75رنيا مصري و  65 يتراوح بين وأوصى في تقريره بتحديد سعر الزيادا بسعر رنيا مصري للسهم 153.51

رنيا مصري للسهم  71مصري للسهم الواحد، و الةي بناءًا كليا وافق مرلس اإلدارا كلى تحديد سعر الطرح بواقا 
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% كن القيمة 54.4بواقا الواحد والةي يتذق ما متوسط سعر السهم خالل الستة أشهر السابقة وبتطبيق معدل خصم 
 العادلة للسهم المحددا في تقرير القيمة العادلة و ةلك تشريعًا لقدامى المساهمين في الشركة كلى االكتتا .

وبناًء كليا فقد قرر مرلس اإلدارا الموافقة كلى زيادا رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس مال الشركة المرخص با   -
رنيا  78 571 431 رنيا مصري بزيادا اسمية قدرها 362 715 391إلى رنيا مصري  284 133 961من 

 71سهم يتم االكتتا  فيها بالقيمة المعتمدا من قبل مرلس اإلدارا والبالغة  7 857 143مصري من خالل إصدار كدد 
وفقًا للقيمة المعتمدا من رنيهًا مصريًا للسهم الواحد وبالتالي تصبح القيمة اإلرمالية للزيادا في رأس مال الشركة المصدر 

رنيا مصري شاملة كالوا اإلصدار، كلى أن يتم ترحيل الذرق بين القيمة  551 111 111قبل مرلس إدارا الشركة 
( من الالئحة التنذيةية 17االسمية والقيمة الصادر بها أسهم الزيادا في حسا  احتياطي طبقًا لما تقضي با المادا )

، و تخصص هةه الزيادا بالكامل لصالح قدامى مساهمي الشركة ومشتري 1992لسنة  95لقانون سوق رأس المال رقم 
تحت حسا   مصريرنيا  83 171 956   السهم حتى التاريخ المحدد في إكالن نشرا االكتتا ، وقد تم سداد مبلغ

يداع قيمة كما تم االكتتا  في كاممل تلك األ 2119ديسمبر  31 رأس مال الشركة المصدر حتى فيالزيادا  سهم وا 
. وقد تم التأشير بالسرل 2111يناير  24المؤرخة في  –فرع القاهرا  –الزيادا بالبنك وفقًا لشهادا إيداع بنك اإلسكندرية 

 715 391قدره  بح رأس مال الشركة المصدر البالغوبةلك أص 2111مارس  4 للشركة بقيمة الزيادا بتاريخ التراري
 مسددًا بالكامل. مصريرنيا  362

 وافقت الرمعية العامة غير العادية للشركة كلى اقتراح مرلس إدارا الشركة المنعقد  بتاريخ 2111يناير  27بتاريخ   -
 بشأن ترزئة القيمة االسمية لسهم الشركة البالغة كشرا رنيا مصري لتصبح القيمة االسمية للسهم  2111ديسمبر  15 
 .2111ديسمبر  14لهيئة العامة للرقابة المالية الصادرا بتاريخ رنيا مصري في ضوء موافقة ا 4

قررت ادارا   2111فبراير  28وفقا لشهادا قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لالستثمار و المناطق الحرا بتاريخ  -
 2قدرها رنية مصري بزيادا  362 715 392رنية مصري الى  362 715 391الشركة زيادا راسمالها المصدر من 

والموافق كلية من قطاع  2119ديسمبر  31رنية مصري و تم تمويل الزيادا من رصيد االحتياطي القانوني للشركة في 
رنية  4سهم قيمة السهم  91 676 348 و ةلك ليصبح كدد األسهم قدرها 2111فبراير  24االداء االقتصادي بتاريخ 

 مصري للسهم.
العامة للرقابة المالية في ضوء المستندات المقدمة لها  كلى قيام ادارا الشركة في وافقت الهيئة  2111مارس  3بتاريخ  -

سهم اسمي كادى نقدي بقيمة اسمية  91 676 348مال الشركة المصدر لعدد  رأس أسهم إصدار إرراءاتالسير في 
رنية مصري بزيادا  362 715 392المال المصدر  لرأس إرماليةرنية مصري للسهم )بعد تعديلها( و قيمة  4قدرها 
. وبةلك يصبح رأس 2119ديسمبر 31 رنية مصري مسدد من االحتياطي القانوني وفقا للقوائم المالية للشركة في 2قدرها 

رنية مصري للسهم  4سهم بقيمة اسمية  91 676 348رنية مصري موزكَا كلى كدد  362 715 392المال المصدر 
كما قررت لرنة قيد األوراق  2111يونيو  16ل التراري للشركة بةلك  بتاريخ مسددًا بالكامل. وقد تم التأشير بالسر

 الموافقة كلى ترزئة القيمة االسمية لسهم الشركمة. 2111يوليو  13المالية بالبورصة المصرية برلستهما المنعقدا في 
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 -وفيما يلي الهيكل الحالي لرأس مال الشركة القابضمة  :
نسبة   قيمة األسهم  االسهمعدد  أسم المساهم

 المساهمة
 %  جنيه مصري   

 15.59  56 544 912  14 136 228 شركة أكتوبر بروبرتى دفيلوبمنت ليمتد
 12.39  44 951 581  11 237 895 شركة العليان السعودية االستثمارية المحدودا 

 3.58  13 111 111  3 251 111 حسا  االثابة والتحذيممز للعاملين
 68.44  248 218 911  62 152 225 مساهمون اخمممرون

 148 676 91  191 715 161  311 

 

 اإلحتياطي القانوني -19
وقممف هممةا االسمممتقطاع متممى بلمممغ ت% مممن صممافى المممربح وي5يمممتم اسممتقطاع مبلمممغ القابضممة وفقممًا للنظممام االساسمممى للشممركة  

  -فى االتى: 2111 رديسمبمم 31االحتياطى نصف رأس مال الشركة المصدر، ويتمثل الرصيد في 
 جنيه مصرى  

 6 531 455  1/1/2113رصيد اإلحتياطي القانوني في 
   يضاف:

زيمممادا اإلحتيممماطي القمممانوني بمممالذرق بمممين القيممممة االسممممية ألسمممهم الخزينمممة وتكلذتهممما الذعليمممة 
يوليمممو  11)طبقمممَا لقمممرار الرمعيمممة العاممممة الغيمممر كاديمممة للشمممركة برلسمممتها المنعقمممدا بتممماريخ 

2113.) 

 374 627 4 

زيمممادا اإلحتيممماطي القمممانوني برمممزء ممممن كمممالوا إصمممدار أسمممهم زيمممادا رأس الممممال فمممي حمممدود 
 (.31)ايضاح رقم  2116المصدر للشركة خالل كام  نصف رأس المال

 151 419 123 

زيممادا اإلحتيمماطي القممانوني برممزء مممن كممالوا إصممدار أسممهم زيممادا رأس المممال خممالل كممام 
 (.31المصدر للشركة )ايضاح رقم  حدود نصف رأس المالفي  2117

 111 111 5 

 2 339 351  . 2118% من صافى ربح كام 5 بنسبةزيادا اإلحتياطي القانوني 
زيمممادا اإلحتيممماطي القمممانوني برمممزء ممممن كمممالوا إصمممدار أسمممهم زيمممادا رأس الممممال فمممي حمممدود 

 39 446 365  (.31)ايضاح رقم  2111كام المصدر للشركة خالل  نصف رأس المال

   يخصم:
 2  .(28)ايضاح رقم  العامالمبلغ المستخدم لزيادا راس المال المصدر خالل 

 383 151 691  1133 ديسمبر 13الرصيد في 
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 عالوة إصدار األسهم –إحتياطى خاص  -11
وكالوا  2116كام مليون سهم خالل  11يتمثل الرصيد فى قيمة المتبقى من قيمة كالوا إصدار أسهم زيادا رأس المال لعدد 

وكمالوا إصمدار أسهم زيادا رأس المال لعدد  2117إصدار أسهم الزيادا لعدد مليون سهم لنظام األثابة والتحذيز خالل كام 
د خصم ما تم تعليتا كلى اإلحتياطى القانونى وكةا بعد خصم مصروفات وةلك بع 2111سهم خالل كام  7 857 143

وةلك كلى  وكةا بعد ماتم تعليتا كلى رأس المال وفقا لقرار الرمعية العامة غير العاديةإصدار األسهم الخاصة بتلك الزيادا 
 -النحو التالى :

 جنيه مصرى  بيـــــــان
   

 983 588 761  .2116رأس المال المحصلة خالل كام  إرمالى قيمة كالوا إصدار أسهم زيادا
   يخصم:

( من الالئحة 94وفقا لنص المادا ) 2116المعلى كلى اإلحتياطى القانونى خالل كام 
والخاص بإضافة كالوا اإلصدار إلى اإلحتياطى  1981لسنة   159التنذيةية للقانون رقم 

 المال المصدر.القانونى حتى يبلغ ما يساوى نصف قيمة رأس 

 151 419 123 

 255 741 27  2116كام  إرمالى المصروفات المرتبطة بإصدار أسهم زيادا رأس المال خالل
   يضاف:

 91 111 111  2117كالوا اصدار أسهم نظام اثابة وتحذيز العاملين المصدرا خالل كام 
   يخصم:

( ممممن الالئحمممة 94وفقمممًا لمممنص الممممادا ) 2117المعلمممى كلمممى االحتيممماطي القمممانوني خمممالل كمممام 
اإلحتيممماطى والخممماص بأضمممافة كمممالوا األصمممدار المممى  1981لسمممنة  159التنذيةيمممة للقمممانون رقمممم 

 القانونى حتى يبلغ ما يساوى نصف قيمة رأس المال المصدر.

 111 111 5 

   يخصم:
الرمعيممة العامممة غيممر العاديممة المنعقممدا وفقممًا لقممرار  2118المعلممى كلممى رأس المممال خممالل كممام 

 (.28)ايضاح رقم  6/4/2118بتاريخ 
 111 111 5 

   يضاف:
 471 428 581  .2111كام إرمالى قيمة كالوا إصدار أسهم زيادا رأس المال المحصملة خالل 

   يخصم:
( ممممن الالئحمممة 94وفقمممًا لمممنص الممممادا ) 2111كمممام المعلمممى كلمممى االحتيممماطي القمممانوني خمممالل 

اإلحتيممماطى والخممماص بأضمممافة كمممالوا األصمممدار المممى  1981لسمممنة  159التنذيةيمممة للقمممانون رقمممم 
 القانونى حتى يبلغ ما يساوى نصف قيمة رأس المال المصدر.

 

 

365 446 39 

   يخصم:
 27 511 111  .2111كام  المرتبطة بإصدار أسهم زيادا رأس المال خاللإرمالى المصروفات 

 3 136 913 569  1133 ديسمبر 13الرصيد في 
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 األجنبية  للعملياتالفروق المتراكمة من ترجمة القوائم المالية  -13
في قيمة الذروق المتراكمة الناترة من تررمة القوائم  2111 ديسمبر 31يتمثل البند الظاهر ضمن حقوق الملكية في 

درارها بالقوائم المالية  العمالت األرنبيةالمالية للشركات التابعة من  إلى الرنيا المصري ألغراض ترميا تلك القوائم وا 
متراكمة المدررة باالضمافة الى نصيبهما فى فروق التررمة ال 2111 ديسمبر 31المالية المنتهية في  السنةالمرمعة كن 

 . الخاصة بالمشروع المشتركضمن حقوق الملكية 

 أسهم خزينة  -11
 18وافق مرلس إدارا الشركة القابضمة كلى شراء أسهم خزينة لعدد مليون سهم بسعر  2111أغسطس  14بتاريمخ 

من أسهم  مليون رنيا مصرى وةلك 18رنيا للسهم( بإرمالى مبلغ  4رنيا مصرى للسهم )القيمة االسمية للسهم 
 الشركة القابضة المطروحة بالبورصة خالل شهر كحد أقصى من تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية كما يلى .

 جنيه مصرى  بيـــــــان
 18 118 111  تكاليف شراء أسهم خزينة

 38 138 111  1133ديسمبر  13الرصيد في 

 

 والتحفيـزنظام االثابة  لصالح محتفظ بها أسهم  -11
 يتمثل البند في المتبقى من قيمة المسدد بواسطة الشركة القابضة مقابل إصدار كدد مليون سهم كادي بقيمة كادلة

رنية مصري للسهم لصالح وبأسم حسا  اثابة وتحذيز العاملين والمديرين بالشركة القابضة والمحتذظ بها لدى  111
 البنك العربي األفريقي الدولي .

 
 جنيه مصرى  بيـــــــان

رنيا للسهم  111مقابل تمويل كدد مليون سهم من أسهم نظام االثابة بقيمة كادلة 
 . 2117خالل كام 

 111 111 111 

   يخصم:
سهم  تم بيعها بواسطة المستذيدين من نظام االثابة خالل  211 111مقابل كدد 

رنيا مصرى  75مصرى بواقا مليون رنيا  15سدد كنها للشركة مبلغ  2117ديسمبر 
 للسهم  .

 111 111 21 

   يضاف :
 7 242  بواسطة الشركات التابعة . 2119أسهم خزينة مقتنأا خالل كام 

 81 117 141  .1133ديسمبر  13الرصيد في 
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 والتحفيز المجنب لحساب نظام االثابة -14
المتبقى من الذرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ منح االسهم والقيمة التى يتحملها  الرصيد يتمثل البند في قيمة

 2117كن االسهم المصدرا خالل كام  القابضة المستذيدين من نظام إثابة وتحذيز المديرين والعاملين بالشركة
  -:كما يلى باإلضافة إلى قيمة نصي  أسهم اإلثابة فى توزيعات األرباح وةلك

 
 جنيه مصرى  بيـــــــان

يمثل الذرق بين القيمة العادلة لألسهم الممنوحة للمستذيدين من نظام االثابة  لعدد مليون 
شهر وسعر السهم المتذق كليا وفقا  61سنوات( لمدا  5)تخصص كلى مدار  سهم

 .2111 ديسمبر  31لنظام االثابة فى 

 111 111 25 

   يخصم:
قيمة الذرق بين القيمة العادلة فى تاريخ منح االسهم وسعر السهم المتذق كليا وفقا لنظام 

 .  2117سهم تم بيعها لصالح المستذيدين خالل ديسمبر  211 111االثابة لعدد 
 111 111 5 

  111 111 21 
   يضاف:

المعلنة وفقًا لقرار قيمة نصي  أسهم نظام إثابة وتحذيز العاملين فى توزيعات االرباح 
رنيا  4بواقا  2111إبريل  12الرمعية العامة العادية للشركة القابضمة المنعقدا بتاريخ 

 مضافمًا اليها العوائد المستحقة .  مصرى للسهم

 256 267 5 

   
 15 167 156  1133 ديسمبر 13الرصيد في 

 
وفقًا لنظام أثابة وتحذيز العاملين والمديرين وأكضاء مرلس اإلدارا التنذيةيين يتم تخذيض سعممر السهم للمستذيمد   -

 بقيمة االرباح الموزكممة كلى المساهمين خالل مدا النظام . )قبل الترزئة( رنيا مصمرى   75البالغ 
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 قروض طويلة االجـل -15

 

13/31/1131  13/31/1133  
  جنيه مصرى  مصرى جنيه

قامت الشركة القابضة بابرام كقد ما بنك االسكندرية للحصول  2111فى نهاية كام  311 548 625  -
مليون رنيا مصرى بغرض تمويمل رزء من بناء  435كلى قرض متوسط االرمل بمبلغ 

بمبلغ مشروع الرريممما وبنيتا التحتية بحيث يمنح البنك بمور  هةا العقد تمويل رديد 
مليون رنيا مصرى والتى سبق منحهما  85مليون رنيا مصرى باالضافة الى مبلغ  351

( وةلك بالشروط 22)إيضاح رقم  2119فبراير  22بمور  كقد التسهيالت المؤرخ فى 
 -والضمانات االتية :

 ثالث سنوات ونصف أكتبارًا من تاريخ التوقيا كلى كقد القرض .  -مدا القرض : -
 سنة واحدا تبدأ من تاريخ التوقيا كلى كقد القرض . -سح  :فترا ال -
 أشهممر تبدأ من تاريخ أنتهاء فترا السح  . 6 -فترا السماح : -

( أقسمماط ربا سنوية متساوية القيمة وةلك 8يتم السداد كلى كدد ) -طريقة السداد :
 بعد أنتهمماء فترا السماح .

المعلن من قبل البنك المركزى مضافمًا اليا  سعر الكوريدور لالقمراض -سعر العائمد :
2.85. % 

 -الضمانات :
 مليون رنيا مصرى . 435التوقيا كلى سند أةنى بكامل قيمة القرض البالغ قدره  -أ

 رهن أسهم شركة اليسمممر للمشروكات والتنمية الزراكية )شركة تابعة( - 
الشركة المتمثلة فى أوراق ترارية أحتذاظ البنك بحسا  إيرادات لمشروع الرريا باسم  –ج 

مليار رنيا مصمرى وةلك  1.32تمثل التدفقات النقدية الواردا للمشروع بأرمالى مبلغ 
 طول مدا سريان التسهيل .

% من المبلغ المستخدم من القرض الممنوح للمشروع 51يتمثل الرصيد فى قيمة  38 859 111  45 119 215
ليرا سورية بغرض  719 116 113بإرمالى مبلغ المشترك بواسطة البنك العقارى 

كذر قوق بسوريا و يحمل القرض سعر فائدا   -% من مشروع تالل الياسمين 71تمويل 
% سنويًا والقرض مستحق السداد كلى أقساط ربا سنوية متساوية خالل 11حالية قدرها 
ض والقرض بضمان رهن األر  2121نوفمبر  15حتى  2111فبراير  15الذترا من 

 الخاصة بالمشروع.
215 119 45  725 417 341  

 الرزء المتداول -: يخصــم   
ليرا سورية وتم ادرارة تحت بند القروض  46 973 261الرزء المتداول المعادل لمبلغ 5 176 688  3 111 463

 الرزء المتداول ضمن االلتزامات المتداولة . –طويلة األرل 
752 117 42  137 331 335  
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 طويلة االجـل دائنون -16

ورد خطا  للشركة من الهيئة العامة لمشروكات التعمير والتنمية الزراكية بإخطار  2111ديسمبر  31بتاريخ 
بالموافقة كلى تقسيط قيمة المبالغ المستحقة  2111الشركة بقرار مرلس إدارا الهيئة بارتماكا الثالث كشر لعام 

% كمقدم والباقي كلى ثالث أقساط 25%( كلى أن يتم سداد 7بنائية الى كن قيمة أرض المبانى )زيادا النسبة ال
سنوية متساوية بذائدا البنك المركزى كلى أن تكون المبالغ المسددا تحت حسا  مساحة أرض المبانى لحين 

 -في االتى :  2111 ديسمبر 31ارراء المعاينة ويتمثل الرصيد القائم في 
  13/31/1133  13/31/1131 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 
15 111 111 إرمالى قيمة الرسوم المستحقة للهيئة  مقابل ارض المبانى   111 111 31  

7 511 111  - (26يخصم : الرزء المتداول  )ايضاح رقم   
35 111 111 1133 رديسمبــ 13الرصيد فى    111 511 11  

 طويلة االجلأوراق دفع  -17
 -يتمثل البند فى االتى:   

 13/31/1133  13/31/1131 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

إرمالى القيمة األسمية للشيكات الصادرا لهيئة المرتمعات 
 2/5/2113العمرانية الرديدا والمستحقة السداد خالل الذترا من 

 .2/5/2116حتى 

955 267 119  816 595 154 

 (33 165 226)  (22 143 484) أوراق الدفا -المستهلكة  غير الذوائد
 473 114 97  591 511 313 

  
 (.49) تم االفصاح كن المخاطر المرتبطة بخطر االئتمان المرتبط بأوراق الدفا طويلة االرل بااليضاح رقم 

 مبيعات العقارات واالراضـى -18
 تقا انشطة المرموكة في قطاع رئيسي واحد من النشاط يتمثل في مبيعات الوحدات العقارية واألراضى ولةلك فإن

 -التحليل القطاكي لألصول او األلتزامات يعتبر غيرمالئم. هةا ويمكن تحليل ايرادات المرموكة كما يلي:
 1133  1131 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 249 781 153  643 643 356 مبيعات فيالت مشروع الرريا
 218 366 443  32 642 892 مبيعات أراضممى 

 248 286 676  496 147 468 
 -  (63 618 113) (3-18)مردودات مبيعات اليرريمما 
 -  (96 249 144) مردودات مبيعات أراضممى 

 193 439 536  496 347 468 
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     رنيمما مصمممرى قيمممة مممردودات مبيعممات اليرريمممما مممن أطممراف ةات كالقممة بلغممت تكلذتهممما  61 193 982يتضمممن البنممد مبلممغ   (18-3)
 العام .رنيا مصمرى بمور  كقود تذاسمخ اتذاقى تم إبرامهمما ما هةه االطراف خالل  28 519 563

 تكلفة مبيعات العقارت واالراضـى -19
 1133  1131 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 186 615 812  536 419 436 تكلذة مبيعات فيالت مشروع اليرريمما

 21 171 839  15 736 898 تكلذة مبيعات أراضمى
 114 346 551  653 777 116 

 -  (34 431 811) تكلذة مردودات مبيعات اليرريمما 
 -  (11 466 191) تكلذة مردودات مبيعات أراضممى 

 144 149 516  653 777 116 
 

 إيرادات تشغيل أخري  -41
 1133  1131 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 11 935 612  9 658 154 فوائد أقساط محققة خالل العام
 11 511 819  43 761 114 ايرادات رسوم تنازالت والغاءات وغرامات تأخير

 33 892 481  7 318 345 ايرادات أخرى
 2 896 251  4 944 624 (3 -41)المشروع المشترك  –أتعا  إدارا 

 1 853 738  3 243 الغرض منها ىمخصص انتذم
 58 245  114 566 أرباح رأسمالية 

 
 
 

146 779 65  314 348 61 
 
 سوديك - هما بأكمال إدارا شركة بالميممرا% من أتعا  االدارا المستحقة للمرموكة مقابل قيام51يتمثل المبملغ فى قيمة  1–41

سوديك  –شركة سورية ةات مسئولية محدودا وفقًا التذاقية الشركماء المبرممة مما شركة بالميرا  –للتطويمر العقارى المحدودا 
 . 2111يونيو  16للتطوير العقارى المحدودا بتاريمخ 
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 مصروفات بيعية وتسويقية -43
 1133  1131 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 14 311 632  19 418 818 أرور ومرتبات
 7 897 317  26 271 112 كموالت بيا 

 32 624 533  14 564 498 إكالن 
 4 969 626  65 684 مؤتمرات ومعارض

 2 497 494  3 172 473 إيرار
 2 111 713  1 777 239 سذممر وأنتقال ونقل وسيارات

 5 327 425  5 485 328 أخرى
 351 655 71 

 
 711 617 69 

 

 مصروفات إدارية وعمومية -41
 1133  1131 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 518 275 78  717 154 72 (3-41)ومكافآت  أرور ومرتبات
 617 264 7  6 393 792 روات  ومكافات وبدالت أكضاء مرلس االدارا 

 351 915 5 اتعا  مهنية واستشارات
 

 5 494 149 
 121 725 5 إكالنات

 
 4 195 598 

 431 457 4  1 531 142 تبركات
 145 398 2  142 916 1 صيانة ونظافة وزراكة وأمن وحراسة 

هالك الوحدات المؤررا   227 873 4  531 524 17 إهالكات إدارية لألصول الثابتة وا 
 615 833  914 671 4 رسوم حكومية واشتراكات

 712 115 1  752 981 1 ايرمممار
 466 733 1  1 921 112 سذر وانتقال ونقل

 346 428 9  1 619 826 مصروفات ماقبل افتتاح نادى وملع  الرولف
 152 125 9  11 236 782 أخرى
 961 578 313  318 984 865 

 

مكافممآت للعمماملين والمممديرين التنذيممةين أكضمماء  2112 إبريممممل 12 إكتمممد مرلممس إدارا الشممركة القابضممة المنعقممد بتمماريخ  41-3 
رنيمما مصممرى(  34 121 397مبلممغ  2111رنيمما مصممرى )كممام  25 111 111مرلممس اإلدارا بارمممالى مبلممغ قممدره 

وفوض المرلس لرنة الحوافز واألداء بتوزيا المبلغ المةكور بين كاًل من العاملين والمديرين التنذيةيين أكضماء مرلمس 
  اإلدارا .
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 يتضمن البند مرتبات للمديرين التنذيةيين أكضاء مرلس اإلدارا كما يلى :         

 1133  1131 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 7 555 994  5 724 623 مرتبات 
 4 488 885  924 482 )أ(معامالت المدفوكات المبنية كلى أسهم المسددا نقدًا 

معامالت المدفوكات المبنية كلى أسهم المسددا فى شكل 
 )ب( أسهم 

111 251 1  111 111 5 
 315 899 7  879 144 37 

 

قرر مرلس إدارا الشركة القابضة منح حقوق ارتذاع قيمة األسهم لبعض أكضاء مرلس  2116مايو  16بتاريخ  ( أ)
مدفوكات نقدية مستقبلية كرزء من حزمة الروات  والمكافآت اإلدارا التنذيةيين والتي تخول لهم الحق في الحصول كلى 

المستحقة لهم. ويتم تحديد مبلغ السداد النقدي بناء كلى الزيادا في سعر سهم الشركة القابضة من تاريخ منح تلك 
 الحقوق حتى تاريخ الحق في الحصول كلى تلك المدفوكات النقدية.

 -التي يتم سدادها نقدا للمستذيدين :وفيما يلي مدا وشروط منح تلك الحقوق  

  
 الطرف المستحق
 لتلك الحقوق

 
تاريخ منح 

 الحق

عدد 
األسهم 
 باأللف

القيمة العادلة 
تاريخ في   للسهم

)قبل  منح الحق
 التجزئة(

القيمة السوقية 
 فيللسهم 

13/31/1133 
 الشروط

  جنيه مصري جنيه مصري   
بعض أكضاء 
مرلس اإلدارا 

 التنذيةيين

إستحقاق الحق )روات ( بعد  19.925 75 - 1/4/2116
 مضى فترا

شهور من تاريخ منح  6
 الحق.

 
مصري كما بلغ االلتزام  رنيا 924 482مبلغ  لعممامهةا وقد بلغ المصروف المحمل كلى قائمة الدخل المرمعة خالل ا

وأرصدا دائنة أخرى بالميزانية  رنيا مصري مدرج ضمن بند دائنون  157 391مبلغ  2111 ديسمبر 31المستحق في 
 . المرمعة

يتمثل البند فى قيمة فرق القيمة العادلة فى تاريخ المنح لألسهم الممنوحة للسادا المديرين التنذيةيين الشركة القابضة   (  )
 -( وةلك كما يلى :54وسعرالسهم المتذق كليا وفقا لنظام االثابة المبين بااليضاح رقم )

   أقر مرلس إدارا الشركة القابضة بعض المزايا األخرى الخاصة بالسيد العضو المنتد  للشركة  2116مايو  16بتاريخ
من أسهم الشركة القابضة بسعر ممارسة  ألف سهم 751القابضة والتي تتمثل في منحا حقوق ارتذاع قيمة األسهم لعدد 

 قق شروط معينة.ولمدا خمسة سنوات بشرط تح 1/4/2116وةلك اكتبارا من  رنيا مصري للسهم 75
  وافق مرلس إدارا الشركة القابضة كلي الرات  الشهري والمزايا اإلضافية التي سيحصل كليها  2117مارس  28بتاريخ

 .1/4/2116( اكتبارًا من 54السيد العضو المنتد  للشركة القابضة ضمن نظام اثابة وتحذيز العاملين )إيضاح رقم 



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

 المجمعة المتممة للقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 1133ديسمبر  13عن السنة المالية المنتهية فى 

 

- 53 - 

 

وافقت لرنة اإلشراف كلى نظام إثابة وتحذيز العاملين وأكضماء مرلمس اإلدارا التنذيمديين  2117سبتمبر  23وبتاريخ           
ألكضمماء مرلمممس األدارا  ألممف سمممهم 75بالشممركة القابضممة كلمممى تخصمميص تلمممك األسممهم باإلضمممافة الممى تخصمميص كمممدد 

ك يصمبح إرممالى كمدد األسمهم ( أدناه وبةل54والمديرين التنذيةيين بالشركة القابضة كما هو وارد تذصيال باإليضاح رقم )
فمى ةلمك المخصصة ألكضاء مرلس االدارا والمديرين التنذيةيين الشركة القابضة من نظمام االثابمة الممةكور مليممون سمهم 

 التاريخ. 

 مصروفات تشغيل أخري -41
 1133  1131 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 13 898 617  6 926 152  خصم تعريل السداد
 176 364  176 753 أهالك وحدات مؤررا
 2 515 445  559 524 مخصص مطالبات

 -  1 412 169 األصول خسائر االنخذاض فى قيمة 
 277 674  324 643 خسائمر رأسمالية

 143 199 9  191 858 36 

 إيرادات تمويلية  -44
 1133  1131 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 536 315 65  29 318 547 فوائد دائنة
 815 177 1  8 183 658 لمشروكات مشتركةفوائد قروض 

 421 383 5  148 478 3 فوائد مؤرلة -استهالك الخصم 
 211 114 5  573 494 1 ناتج تقييم استثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاررا

 274 351  - كائد استثمار فى اوراق مالية متاحة للبيا
 137 851  659 369 المتارراارباح بيا اسثمارات فى اوراق مالية بغرض 

 كائد استثمار فى اةون خزانة
 

545 152 3  144 827 
 935 81  197 82 كائد استثمار فى صناديق استثمار
 618 747 6  - صافى فروق تقييم كمالت إرنبية

 117 979 45  85 355 751 
 مصروفات تمويلية -45

 1133  1131 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 188 561 11  28 899 781 فوائد تمويلية 
 121 973 13  741 789 11 مصروفات فوائد اقساط ارض الشيخ زايد

 281 183 1  2 127 161 صافى فروق تقييم كمالت أرنبية
 583 836 41  16 736 488 
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 مصروف ضريبة الدخل -46
 1133  1131 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
 21 917 246  2 991 186 مصروف ضريبة الدخل الراريمة

 47 233 729  4 145 928 مصروف ضريبة الدخل المؤرلة )منذعة( 
 68 341 975  7 117 134 مصروف ضريبة الدخل للعام

 (12 973 398)  - تسويات ضريبية تخمص سنوات سابقممة 
 134 117 7  577 367 55 

 

  االربـاح)الخسائـر(  نصيب السهم فى -47
كلي اساس نصي  مساهمي الشركة القابضة  2111ديسمبر  31في  االربماح (الخسائر)يتم إحتسا  نصي  السهم فى 

 -كما يلى : العاموكةلك المتوسط الممررح لعدد االسهم القائمة خالل  العام)خسائر( أربماح  في

 1133  1131 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 134 561 956  (188 715 818) ربح العام)خسارا(  صافي
 (21 111 111)  - العاملين فى األرباححصة 

 334 563 956  (388 735 818) حصة المساهمين فى صافى )خسارا( ربح العام
    -: مقسومـــًا على

 87 285 938  91 676 348  العامالمتوسط المررح لعدد األسهم القائمة خالل 
االرباح )رنية مصرى / ) الخسائر( نصي  السهم فى 

 للسهم(
(1.18)  3.13 

 

 

تم إحتسا  المتوسط المررح لعدد األسهم القائمة خالل العام بعد االخة فى االكتبار تعديل كدد االسهم نتيرة ترزئة السهم        -
اخةا فى االكتبار تاريخ زيادا راس المال وتم اكادا كرض رقم المقارنة وفقًا لما  2111يادا راس المال خالل كام ز وكةا 

 ( .28تذصيماًل بااليضماح رقم )هو وارد 
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 المشروعات تحت السيطرة المشتركــة -48
شركة  (المشترك  % من صافي اصول المشروع51 قيمة 2111 ديسمبر 31تتضمن القوائم المالية المرمعة في 

 -كما يلي: وةلك قبل تأثير قيود االستبعمماد  سوديك للتطوير العقاري المحدودا ( –بالميرا 
 13/31/1133  13/31/1131 
 الميزانية  الميزانية 

 جنيه مصري  جنيه مصري األصول 
    األصول طويلة األجل

 22 571 593  381 945 21 كقارات ومعدات 
 1 253 273  - مشروكات تحت التنذيمة

 84 116 951  761 591 73 استثمارات كقارية
 276 173 112  - إستثمارات كقارية تحت التطوير

 14 191 343  754 428 12 دفعات مقدمة القتناء استثمارات كقارية
 316 964 895  361 316 198 

    األصول المتداولة
 -  672 991 251 أكمال تحت التنذية

 22 791 596  833 113 21 مستحق من إطراف ةات كالقة
 3 897 826  719 538 2 أصول متداولة أخري

 9 555 747  615 74 والصندوقنقدية بالبنوك 
 171 617 819  369 145 16 
 181 571 714  113 153 414 

    االلتزامات
 42 117 752  412 782 33 قروض طويلة األرل

 473 564  342 841 5 مستحق إلطراف ةات كالقة 
 71 958 566  81 718 548 قروض قصيرا األرل )سوديك سوريا (

 3 111 463  688 176 5 الرزء المتداول من القروض طويلة األرل 
 1 379 736  - المرابحة اإلسالمية

 5 317 454  961 872 19 موردين والتزامات متداولة أخري
 36 491 315  395 643 31 دفعات حرز -كمالء 

 145 915 376  851 719 359 
 174 633 483  111 647 179 صافي األصول
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 قائمة الدخــل  قائمة الدخــل 
 جنيه مصري  جنيه مصري 

دارية   (6 113 214)  (586 252 11) مصروفات كمومية وا 
 8 554      2 351 إيرادات تشغيل أخرى

 (292 516 2)  (391 351 26) تكلذة تمويلية 
 79 149  222 24 إيرادات تمويلية

 (974 918)  (278 782) مصروفات تسويقية 
 ( 9 141 877)  (18 158 681) صافي خسارة العام / الفترة

 
الرمهورية فى إرمالى أصول المشروكات تحت السيطرا المشتركة فى  القابضةكما هو موضمح أكاله فإن نصي  الشركة 

رنيا  81 718 548رنيا مصرى باالضمافة لمبلغ  381 572 724ماقيمتا   2111ديسمبر  31بلغ فى  العربية السورية
 . مصرى والمبوبة بالميزانية تحت مسمى "قروض لمشروكات مشتركمة"

 
من أحداث فى الوقت الحالى والتي اثرت تاثيرا ملموسا كلى  الرمهورية العربية السوريةواخةا فى االكتبار ما تتعرض لا 

االنشطة االقتصادية ممما قد يؤدي الى القطاكات االقتصادية بورا كام ومن المحتمل ان تؤدي الى انخذاضا ملموسًا فى 
تاثير روهري كلى كناصر االصول وااللتزامات والقيم االستردادية لها وكةا نتائج االكمال خالل الذترات القادمة فانا يتعةر 

كلى فى الوقت الراهن تحديد حرم هةا التاثير كلى كناصر القوائم المالية حيث يعتمد حرم تاثير االحداث المشار اليها 
 المدى المتوقا والذترا الزمنية التي ينتظر كندها انتهاء هةه االحداث وما يترت  كليها من اثار.

 
هةا وكلى الرغم من االحداث التي تتعرض لها الرمهورية العربية السورية والمشار اليها فى الذقرا السابقة فان ادارا 

مضمونة  الرمهورية العربية السوريةتركة والشركات فى الشركة ترى ان أصولها واستثماراتها فى المشروكات المش
تذوق القيم  الرمهورية العربية السوريةوقابلة لالسترداد بالكامل حيث ان القيم العادلة الصول ومورودات المشروكات ب

انا بصذا  كما 2111اكتوبر  25الدفترية وةلك بناء كلى تقارير التقييم الصادرا من خبير تقييم كقاري مستقل بتاريخ 
كامة ال تورد قيود كلى نقل ملكية هةه االراضي سوى ما يتعلق بالرهن كلى بعض هةه قطا األرضمى لصالح البنوك 
المقرضة هةا وتردر االشارا الى ان القيم العادلة الصول المشروع تكذي لسداد كافة التزاماتا وكةا تغطية قيمة 

 تذيد بمشكالت تتعلق بحيازا وملكية هةه االراضي.  االستثمارات وال يورد لدى الشركة اى معلومات
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 األدوات المالية -49
 خطر اإلئتمان     49-3

 التعرض لخطر اإلئتمان             
تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصي للتعرض لخطر اإلئتمان كما يبلغ الحد األقصى للتعرض لخطر 

 -المالية المرمعة كما يلي:اإلئتمان في تاريخ القوائم 

 
 

 إيضاح
 رقم

1133/31/13 
 جنيه مصرى

 1131/31/13 
 جنيه مصرى

     
(11) طويلة االرل  -كمالء وأوراق قبض   293 397 923  872 276 261 1 
(15) قصيرا االرل –كمالء وأوراق قبض   695 927 811  246 613 858 

 14 191 343  12 428 754  دفعات مقدمة القتناء إستثمارات كقارية
(16) مدينون اخرون  614 591 52  172 274 44 

(17) قروض لمشروكات مشتركة  548 718 81  476 958 71 
(18) إستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاررا  -  915 988 86 

(19) النقدية ومافي حكمها   285 271 514  648 155 852 
  379 114 175 1  571 148 387 1 

  خطر السيولة     49-1
 يوفر هةا اإليضاح الشروط التعاقدية لإللتزامات المالية:    
 1133 ديسمبر 13

 القيمة الدفترية 
 جنيه مصرى

 سنـــة أو أقل 
 جنيه مصرى

 3-1 سنة
 جنيه مصرى

 1-5 سنة 
 جنيه مصرى

 أكثر من 5 سنوات
 جنيه مصرى

بنمممممممممموك تسهيمممممممممممالت 
 إئتمانية

821 256 51 821 256 51 - - - 

 - - - 78 549 493 78 549 493 مقاولون وموردون 
 - 8 465 194 51 531 411 251 186 913 311 182 517 دائنون آخرون 

قممممممممممممروض طويلمممممممممممممة 
 األرل

137 331 335 - 889 349 311  148 981 34 - 

أوراق دفمممممما قصمممممميرا 
 األرل

413 845 35 413 845 35 - - - 

أوراق دفمممممما طويلمممممممة 
 األرل

471 224 97 - 914 418 17  449 529 55 118 286 24  

      
 743 189 919 619 818 436 391 189 169  793 975 98  338 186 14  
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 1131يسمبر د  13
 القيمة الدفترية 

 جنيه مصرى
 سنــة أو أقل 
 جنيه مصرى

 3-1 سنة
 جنيه مصرى

 1-5 سنة 
 جنيه مصرى

أكثر من 5 
 سنوات

 جنيه مصرى
تسهيالت  بنوك

 ائتمانية
632 913 86  632 913 86  - - - 

71 391 562 مقاولون وموردون   562 391 71  - - - 

311 153 871 دائنون اخرون   811 489 251  611 169 51  458 494 9  - 

42 117 752 قروض طويلة االرل  924 171 19  631 997 5  891 992 1  318 846 14  

قصيرا  أوراق دفا
 االرل

497 417 51  497 417 51  - - - 

طويلة  أوراق دفا
 االرل      

591 531 121  - 325 615 7  147 619 89  118 316 24  

      

 911 111 683 436 171 477 566 671 61  495 316 313  416 351 19  

 خطر العملة 49-1
 التعرض لخطر العملة 

 البيان التالي يوضح تعرض المرموكة لخطر أسعار صرف العمالت األرنبية بالعمالت األساسية:    
 

 1133 ديسمبر 13
    

 ليرة سورى  دوالر أمريكى  جنية مصري بيــــــان
 -  494 413 13  - قروض لمشروكات مشتركة

 -  24 916 271  355 672 617 نقدية بالبنوك
 (157 553 359)  -  - قروض طويلة االرل

 -  (121 919)  (217 711 315) دائنون اخرون 
 (157 551 159)  745 411 17  431 961 49 صافي التعرض للخطر
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  1131ديسمبر  13
    

 ليرة سورى  دوالر أمريكى  جنية مصري بيــــــان
 -  12 251 111  - قروض لمشروكات مشتركة

 -  117 917 11  889 224 784 نقدية بالبنوك
 )11 181 729(  -  - تمويل اسالمى ) المرابحة(

 )341 411 161(  -  - قروض طويلة االرل
 -  (341 122 1)  (966 131 314) دائنون اخرون 

 )153 593 889(  677 344 11  911 191 481 صافي التعرض للخطر

  -:العاموفيما يلي متوسط أسعار الصرف المستخدمة خالل 
سعر االقفال في تاريخ القوائم المالية  متوسط سعر الصرف جنيه مصرى

 المجمعة
 1133/31/13 1131/31/13 1133/31/13 1131/31/13 
     

 5.79 6.12 5.65 5.91 دوالر أمريكى
 1.1234 1.1256 1.1221 1.1248 ليرا سورية

     
 تحليل الحساسية    49-4

قد يؤدي إلي زيادا  2111 رديسمب 31في  مقابل الرنيا المصرى التالية العمالتأسعار  % في 11إن إرتذاع قدرا 
 )إنخذاض( األرباح والخسائر بالمبالغ الموضحة أدناه.

يذترض هةا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى خاصة أسعار الذائدا. وقد تم إرراء هةا االختبار بةات األساس 
 .2111المستخدم لعام 

 

 
 
 
 

 األرباح / )الخسائر( 
 جنيه مصرى 

  1133ديسمبر  13
 248 515 22 دوالر أمريكى
 (986 515 4) ليرا سورية

  1131ديسمبر  13  
 768 411 13 دوالر أمريكى
 (644 338 4) ليرا سورية
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لا  يكون 2111ديسمبر  31في  مقابل الرنيا المصرى العمالت المةكورا أكاله أسعار % في11إن انخذاض قدره 
 وبافتراض ثبات المتغيرات األخرى. نذس التأثير المعادل ولكن بتأثير ككسي

 خطر سعر الفائدة  49-5
 -يظهر الشكل العام لسعر الذائدا الخاص باألدوات المالية للمرموكة في تاريخ القوائم المالية المرمعة كما يلي:

 القيمة الدفترية  
  1133/31/13  1131/31/13 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  أدوات مالية بسعر فائدة ثابت 
1 726 974 692  أصول مالية   168 682 118 2  

(83 711 217)  إلتزامات مالية    (543 756 251)  
  475 161 641 3  515 915 866 3  

     أدوات مالية بسعر فائدة متغيرة 
(386 587 857)  إلتزامات مالية    (632 913 86)  

 
مالية بسعر فائدا ثابت بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.  والتزاماتال تقوم المرموكة بالمحاسبة كن أي أصول 

النموةج المحاسبي الخاص  باستخداموال تخصص الشركة مشتقات مالية )كقود مبادلة أسعار الذائدا( كأدوات تغطية 
أسعار الذائدا في تاريخ القوائم المالية المرمعة ليس لا تأثير كلي بتغطية مخاطر القيمة العادلة لةلك فإن التغير في 

 قائمة الدخل المرمعة.
 
 القيم العادلة  49-6

 القيم العادلة مقارنة مع القيم الدفترية           
 المالية مقابل قيمتها الدفترية في الميزانية المرمعة كما يلي: وااللتزاماتتظهر القيم العادلة لألصول 

 1133/31/13  1131/31/13 
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 2 118 881 118  2 118 881 118  1 725 324 988  1 725 324 988 كمالء وأوراق قبض 
قروض لمشروكات 

 مشتركة
548 718 81 

 
548 718 81 

 
386 958 71 

 
386 958 71 

 853 254 211  853 254 211  515 651 445  515 651 445 نقدية وما في حكمها 
تمويل اسالمى 

 )المرابحة(
-  -  (736 379 1)  (736 379 1) 

موردون ومقاولون و 
 أوراق دفا

(729 681 111) 
 

(729 681 111) 
 

(884 325 116) 
 

(884 325 116) 

 (42 117 752)  (42 117 752)  (335 331 137)  (335 331 137)قروض طويلة 
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 االرل

 (311 153 871)  (311 153 871)  (311 182 517)  (311 182 517) دائنون اخرون 
أوراق دفا طويلة 

 (97 224 471) االرل
 

(471 224 97) 
 (591 531 121)  (591 531 121) 

 117 165 457 3  117 165 457 3  881 794 453 1  881 794 453 1 

 ( أكاله.4تم اإلفصاح كن أساس تحديد القيمة العادلة في إيضاح رقم )

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -51
تتمثل االطراف ةات العالقمة فمى مسماهمى الشمركة القابضمة وأكضماء مرلمس اإلدارا والممديرين التنذيمةيين والشمركات التمى 
يمتلممك فيهمما المسمماهمون بطريقممة مباشممرا أو غيممر مباشممرا اسممهم تخممول لهممم ممارسممة نذمموة رمموهرى كلممى هممةه الشممركات وقممد 

قمد تممت تلمك المعمامالت وفقما للشمروط والقواكمد التمى اقرتهما ادارا ما األطمراف ةوى العالقمة و  العامتعاملت الشركة خالل 
وأرصممدا االطممراف ةوى العالقممة فممى تمماريخ الميزانيممة  العممامالمرموكممة، وفيممما يلممى بيممان بممأهم المعممامالت التممى تمممت خممالل 

 -المرمعة :
 
 

 -المعامالت مع االطراف ذات العالقة : –أ 
   13/31/1133 

 حجم التعامل  التعاملطبيعة  الطرف / نوعه
 جنيه مصري   

المديمممممريين  اإلدارا وأكضاء مرلس     
 التنذةيين )الشركة القابضة( 

 اإلدارا وأكضاء مرلس 
 المديمممممريين التنذةيين

 (42)أنظممممر ايضاح رقم  

        
شركة فيوريسيما )شركة مساهم فيها السيد 

سكي  رئيس مرلس اإلدارا لشركة ررين 
للزراكة واإلستصالح والمساهمة بنسبة 

 % من راس مال الشركة المصدر(4

 توريد رخام مستورد
 

 سداد ثمن الرخام
 

125 946 3 
 

393 233 3 

    

شركة دوناتو فارم ) شركة مساهم فيها 
السيد رئيس مرلس اإلدارا لشركة ررين 
سكي  للزراكة واإلستصالح والمساهمة 

راس مال الشركة % من 21فيها بنسبة 
 المصدر(

 توريد مستلزمات

 

691 253 1 
 

شراء وحدات سكنية بغرض  شركة رويال راردنمز لالسنثمار العقارى    
 البيا

 951 114 43 
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شركة الند ماسترز) شركة مساهم فيها 
السيد رئيس مرلس اإلدارا لشركة ررين 
سكي  للزراكة واإلستصالح والمساهمة 

من راس مال الشركة  %21فيها بنسبة 
 المصدر(

      مصروفات مدفوكة بواسطة 
 ررين سكي  نيابة كن الشركة

 

 
- 

 851 111  سدادات االكمال 
دفعات مقدمة بواسطة   

الندماسترز  كمقاول رئيسى 
 للشركة

 
111 381 

شركة  –شركة الشيخ زايد للتنمية العقارية 
 2111تابعة تم بيعها خمالل كام 

مقابل اتذاق  دفعات مقدمة
 التطوير من الباطن

 

 
            - 

سوديك للتطوير العقمممارى  –شركة بالميرا 
 المحدودا 

 قروض لمشروكات مشتركة
 

 أتعا  إدارا
 فوائد تمويممل
 

 
182 751 9 

 
251 891 4 

 
582 311 8 

 
 
 
 
 -:  األرصدة الناتجة من المعامالت مع االطراف ذات العالقة –ب 

   13/31/1133  13/31/1131 
 جنيه مصري  جنيه مصري  أسم البند بالميزانية المجمعة الطرف

 شركة رويال راردنز
 (15، 11)إيضاح رقم  كمالء وأوراق قبض

  
 

- 
 

723 641 52 

أكضاء مرلس اإلدارا       
 والمديرين التنذيةيين

التزام مقابل معامالت المدفوكات المبنية 
 كلي 

 أسهم المسددا نقدأ ضمن بند دائنون وأرصدا 
 (26أخرى )إيضاح رقم 

 

391 157  181 237 1 

 1 911 325  -  مبالغ مستحقة كلى العمالء شركة الند ماسترز      
  486 961  981  مدينون وأرصدا مدينة أخممرى  
 975 732  -  دائنون وأرصدا دائنة أخرى شركة فوريسيما       
 -  516 186  مدينون وأرصدا مدينة أخممرى  
 4 641 183  3 413 456  دائنون وأرصدا دائنة أخممرى شركة بنيان للتنمية والترارا       

السيد /فراس طمالس )الشريك 
 بالمشروع المشترك(

  مدينون وأرصدا مدينة أخممرى 
576 866 19  665 745 22 
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سوديك  -شركة بالميرا 
 للتطوير العقمممارى المحدودا 

 قروض لمشروكات مشتركة 
 فوائد قرض مستحقة ضمن بند مدينون 
 أتعا  إدارا مستحقة ضمن بند مدينون

 
548 718 81 
599 857 9 
875 881 1 

 565 958 71 
117 546 1 
251 896 2 

      
 

 الموقف القانونى -53
حدى الرهات بشأن العقد المبرم بينهم بتاريخ  والخاص بتسليم هةه الرهة قطعة  23/2/1999هناك نزاع بين الشركة وا 

فدان تقريبًا والتي لم يتم تسليمها حتى  96لمدى الحياا بقيمة إيراريا سنوية رمزية لمساحة قدرها  انتذاعأرض كحق 
لشروط التذصيلية بالعقد، وهناك إنةارات متبادلة بخصوص هةه األرض تاريخا حيث لم تقم إدارا هةه الرهة باإللزام با

دارا هةه الرهة، هةا وخالل كام  مدني  2119لسنة  3قامت هةه الرهة بإقامة الدكوى رقم  2119بين إدارا الشركة وا 
فبراير  22أكتوبر ضد الشركة بطل  تسليمها األرض المخصصة لها وصدر حكم تمهيدي فيها من المحكمة برلسة  6

 26الموضموع إلى الخبراء وند  مكت  الخبمراء بوزارا العدل لمباشمرا هةه الدكوى وحددت رلسة بتاريخ  بإحالة 2111
ويرى المستشار  2112 إبريل 11 لرلسة ليقدم الخبيمر تقمريره، وقررت المحكمة التأريل كدا مرات أخمرهما 2111 ابريل

باألرض محل العقد واستغاللها كلى أساس أن العقد المةكور لم يدخل حيز  االحتذاظالقانوني أن الشركة لها الحق في 
النذاة ولم ينشأ حق اإلنتذاع للرهة ، حيث أن سريانا كان مرهونًا كلى شروط لم يتم استيذاءها، وأنا في حالة قيام هةه 

لألرض، وبالتالي يكون لها الحق في استمرار الرهة بالمنازكة كلى حيازا األرض، فإن الشركة هي الحائزا فعليًا وماديًا 
 الحيازا لحين تسوية النزاع أمام القضاء .

 الموقف الضريبى -51
 -فيما يلي ملخص بالموقف الضريبي للشركة في تاريخ القوائم المالية المرمعة :       

 ضريبة أرباح شركات األموال  
من أرباح شركات األموال لمدا كشر سنوات تبدأ من العام القابضة للشركة  الضريبي اإلكذاءسبق وأن تم تحديد فترا 

بشأن  1979لسنة  59طبقًا للقانون رقم  31/12/2117 حتممى 1/1/1998من  اكتبارالتاريخ بدء النشاط  التالي
 المرتمعات العمرانية الرديدا. 

 
لتبدأ من  الضريبيل فترا اإلكذاء بطل  لمصلحة الضرائ  لتعدي القابضة تقدمت الشركة 2111وخالل شهر يناير 

 .2112كام  فيللوحدات  الذعليتاريخ التسليم 
 

القابضة قامت لرنة فض المنازكات الخاصة بمصلحة الضرائ  ببحث ودراسة طل  الشركة  2111يناير  18وبتاريخ 
ت اللرنة االسترابة لطل  للوحدات وما يسرى كلى الشركات المثيلة وبناًء كلى ةلك قرر  الذعليضوء تاريخ التسليم  في

التمتا باإلكذاء  القابضة وبةلك يحق للشركة 2112للشركة هو كام  الذعليبإكتبار أن بداية النشاط القابضة الشركة 
الرديدا كلى  الضريبيوتم إثبات تعديل فترا اإلكذاء   12/2112/  31إلى  2113/  1/  1من تاريخ  الضريبي

 البطاقة الضريبية للشركة.
 

 . 2118المعدل للشركة كن كام  الضريبيوتم تقديمم االقممرار 
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قامت مصلحة الضرائ  بمحاسبة الشركة لضريبة األرباح كلي شركات األموال والقيم المنقولة بطريقة تقديرية كن 
وخممالل العام تم وأخطرت الشركة بالنماةج الضريبية واكترضت الشركة كلى ةلك  2111حتى  1996السنوات من 

 .  لإلصدارالقوائم المالية  اكتمادكادا الذحص للسنوات المةكورا ولم ترد للشركة أيا مطالبات حتى تاريخ أ
 حتى تاريخ اكتماد القوائم المالية لإلصدار. 2111لم يتم أي فحص ضريبي للسنوات من 

 
 .2115لسنة  91قم تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي السنوي في المواكيد القانونية وفقا للقانون ر 

   ضريبة المرتبات
وتم سداد المطالبات الضريبية وفقًا لقرار اللرنة الداخلية، السنوات  2111تم الذحص الضريبي كن السنوات حتى كام 

تم الذحص واإلحالة للرنة الداخلية وتم سداد الضريبة وفقًا لقرار اللرنة الداخلية خالل شهر  2111حتى  2111من 
 .2114سبتمبر 

 وتم سداد الذروق الضريبية .  2114، 2112تم الذحص للسنوات من 
ولم ترد للشركة ايا مطالبات ضريبية حتى تاريخ اكتماد القوائم المالية   2118حتى  2115رارى الذحص للسنوات من 

 لإلصدار.

    ضريبة الخصم        
ولم ترد للشركة ايا مطالبات ضريبية  2117ن كام تم الذحص الضريبي كن السنوات السابقة وكةا حتى الربا الثاني م

 حتى تاريخ اكتماد القوائم المالية لإلصدار.

 ضريبة الدمغة  
 وتم الذحص واإلحالة للرنة الداخلية وتم سداد الذروق  31/7/2116تم الذحص الضريبي كن الذترات السابقة حتى 

 .الضريبية  
 

ولم ترد للشركة ايا مطالبات ضريبية حتى  2111ديسمبر  31حتى  2118أغسطس  1رارى الذحص للسنوات من 
 تاريخ اكتماد القوائم المالية لإلصدار.

 الضريبة العامة على المبيعـات        
 وتم سداد الذروق الضريبية   2113تم الذحص الضريبي للسنوات من بداية نشاط الشركة حتى شهر أغسطس 

سداد الذروق الضريبية والضريبة وتم  2111حتى ديسمبر  2113تم الذحص الضريبي  للسنوات من أغسطس 
 .  االضافية

 الضريبة العقاريـــة
 .2118لسنة  196في المواكيد القانونية وفقًا للقانون رقم  2119لعام قامت الشركة بتقديم إقرارات الضريبة العقمارية 

 

 االرتباطات الرأسمالية  -51
 1 312 181كممن أكممممال متعاقممد كليهمما وغيممر منذممةا مبلممغ  2111ديسمممبر  31بلغممت قيمممة االرتباطممات الرأسمممالية فممى 

 .رنيا مصرى ( 6 653 145 -: 2111رنيا مصرى )كام 
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 نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين بالشركة القابضة -54
نظمممام إثابمممة وافقمممت الرمعيمممة العاممممة غيمممر العاديمممة للشمممركة  القابضمممة باإلرمممماع كلمممى إكتمممماد  2116أكتممموبر  16بتممماريخ 

وتحذيممز العمماملين والمممديرين بالشممركة القابضممة، وةلممك بممالنص كليمما فممي النظممام األساسممي للشممركة القابضممة طبقممًا للعممرض 
 رنيما للسمهم 111المقدم من مرلس اإلدارا، وتذويض مرلس إدارا الشركة القابضة في اصدار مليون سمهم بقيممة كادلمة 

يممز العمماملين والمممديرين فممي الشممركة  القابضممة وتعيممين لرنممة مسممتقلة لالشممراف كلممى تنذيممةًا لنظممام إثابممة وتحذ )قبممل الترزئممة(
تذمويض السميد العضمو المنتمد  للشمركة تنذية هةا النظام من اكضاء غير تنذيةيين في مرلس إدارا الشركة القابضة. مما 

يمادا رأس الممال وتنذيمة نظمام إثابما القابضة فى تعديل المواد الخاصة بةلك بالنظام األساسى للشركة القابضمة والمتعلقمة بز 
 وتحذيز العاملين والمديرين بالشركة القابضة وفقا لما سبق.

 

ومازالمت اإلرمراءات  24/11/2116هةا وقد تمم تعمديل الممواد الخاصمة بمةلك بالنظمام األساسمى للشمركة القابضمة  بتماريخ 
 والمناقشات مستمرا ما الهيئة العامة لسوق المال فى هةا الشأن.

 

 -فيما يلى أهم مالمح نظام إثابة وتحذيز العاملين والمديرين وأكضاء مرلس اإلدارا التنذيةيين للشركة القابضة:و 
يعمممل نظممام اإلثابممة والتحذيممز كممن طريممق تخصمميص  أسممهم للعمماملين والمممديرين واكضمماء مرلممس اإلدارا التنذيممةيين للشممركة  -

 القابضة وبيعها لصالحهم بشروط مميزا.
النظمام أربما سمنوات تبممدأ ممن تماريخ إقمرار الرمعيمة للشمركة القابضممة للنظمام ويخصمص لكمل مسمتذيد خاللهما كممدد ممدا همةا  -

 محدد من األسهم فى كل سنة من سنوات النظام طبقا للشرائح الواردا بملحق هةا النظام.
 رنيا مصرى للسهم. 75تحدد سعر السهم للمستذيد بواقا  -
إصدار أسمهم الزيمادا المخصصمة لتطبيمق النظمام ويمتم سمداد قيممة األسمهم المسمتحقة للشمركة  تقوم الشركة القابضة بتمويل -

 القابضة من حصيلة البيا.
وافق مرلس إدارا الشركة القابضة كلي كقد حذظ أسهم نظام اإلثابة والتحذيز لبعض المديرين  2117مارس  28وبتاريخ 

ة القابضممة ممما البنممك العربممي االفريقممي الممدولي . وقممد تممم توقيمما العقممد والعمماملين واكضمماء مرلممس اإلدارا التنذيممةيين بالشممرك
ووفقمًا لمما همو وارد تذصمياًل باإليضماح  2117ابريل  15المبرم بين الشركة القابضة والبنك العربي األفريقي الدولي بتاريخ 

رل الترماري بتلمك الزيمادا بتماريخ ( فقد تم اصدار اسهم النظام وتمويلها بواسطة الشركة القابضة والتأشير فمي السم27رقم )
 .2117يوليو  5

ةيين  يمموافقممت لرنممة اإلشممراف كلممى نظممام إثابممة وتحذيممز العمماملين وأكضمماء مرلممس اإلدارا التنذ 2117سممبتمبر  23وبتمماريخ  -
بالشممركة القابضممة كلممى إختيممار المسممتذيدين مممن النظممام  وكممةا كممدد األسممهم المخصصممة لكممل مممنهم وطبقمما لهممةا القممرار تممم 

 يص كدد األسهم الخاصة بالنظام بالكامل.تخص
سممهم مممن أسممهم نظممام اإلثابممة بمتوسممط سممعر بيمما قممدره  211111تممم ممارسممة حممق البيمما لعممدد  2117خمالل شممهر ديسمممبر  -

رنيا مصرى للسهم وتم ترني  المستحق  للمستذيدين بحسا  خاص لدى البنك العربمى األفريقمى المدولى لحمين  226.63
 قا لنظام األثابة.انتهاء فترا الحظر وف

 

 (.27سهم أضافى وفقا لما هو وارد تذصيال بااليضاح رقم ) 511 111تم زيادا كدد االسهم المخصصة للنظام بعدد  -
 

وافقت لرنة االشراف كلى نظمام إثابمة وتحذيمز العماملين وأكضماء مرلمس اإلدارا التنذيمةيين كلمى  2118يوليو  3وبتاريخ  -
 سهم من ارمالى تلك االسهم لبعض العاملين والمديرين التنذيةيين بالشركة القابضة  495 111تخصيص كدد 
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 . 2118ين التنذيةيين خالل شهر اكتوبر كما تم توقيا كقود تخصيص هةه االسهم ما العاملين والمدير 
 

 -قرر مرلس ادارا الشركة القابضة مايلى : 2119أكتوبر  12وبتاريخ  -
 

  2111مارس  31بدال من  2115مارس  31مد كقد العضو المنتد  لينتهى فى . 
  2111من مارس  بدال 2115التوصية بمد ممارسة الحق الوارد فى نظام االثابة والتحذيز الحالى لتنتهى  فى مارس. 
 ( من نظام االثابة والتحذيز الخاصة بادارا النظام لتعطى الحق للمرلس فى حالة وفاا أو 11التوصية بتعديل المادا )

 أستقالة أحد أكضاء لرنة االشراف فى تعيين كضوا بدال منا .
 ة للموافقة كلى تعديل بعض تذويض السيد رئيس مرلس االدارا فى دكوا الرمعية العامة غير العادية للشركة القابض

 مواد نظام االثابة والتحذيمز الحالى.
وافقت الرمعية العامة غير العادية للشركة القابضة كلى تعديل بعض مواد نظام اإلثابة  2119ديسمبر  7وبتاريخ  -

 -والتحذيز وكقد تخصيص األسهم المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية وةلك طبقا لما يلي :
 

 بدال من  2115د فترا ممارسة الحق الواردا فى نظام االثابة والتحذيز وكقد تخصيص االسهم لتنتهمى فى مارس م
 .2111مارس

 

  تعديل نظام االثابة والتحذيز وكقد تخصيص االسهم لتتيح للمستذيد من النظام أمكانية نقل ملكية االسهم المخصصة
بشرط سداد سعر السهم الخاص بالنظام ويكون فى هةه الحالة للمستذيد لصالحا لتكون بأسما بعد انتهاء فترا الحظمر 

 كافة الحقوق المقررا كلى أسهم الشركة .
 

 ( من نظام االثابة والتحذيز الخاصة بادارا النظام لتعطى الحق لمرلس االدارا 11تعديل المادا )– فى  -أةا لزم االممر
 أن يكون من أكضاء مرلس االدارا الغير تنذيةيين. استبدال أحد أكضاء لرنة االشراف بعضو أخر كلى 

 

 اإلثابةتم أخطار الشركة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية كلى اكتمماد تعديل نظام  2111ابريل  26وبتاريخ  -
 والتحذيمز.

 حة وفقا لهةا النظام :وفيما يلى بيان بالمستذيدين ومدى وشروط منح األسهم الممنو 
 

 الطرف المخصص
 تاريخ المنح له األسهم

عدد 
األسهم 
 باأللف

القيمة العادلة 
للسهم في 

 المنحتاريخ 
 )قبل التجزئة(

 سعر الممارسة
 الشروط )قبل التجزئة(

  جنيه مصري جنيه مصري   
      

كضو مرلس اإلدارا 
 المنتد 

سنوات بالشركة وفترا ممارسة الحق  5مدا كمل 75 111 751 28/3/2117
 2111 يونيو 31حتى  2117مارس  31من

ال يستحق   2115تم مدهما الى مارس 
المستذيد من الحق إةا كان أداء سهم الشركة 

بورصة القاهرا واإلسكندرية  31يقل كن مؤشر 
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% لمدا سنتين متتابعتين خالل 21بأكثر من 
 مدا االستحقاق.

 
 

      
 31األداء وفترا ممارسة الحق منوفقا لمعيار  75 111 75 23/9/2117  كضو مرلس اإلدارا 

تم مدهما  2111 يونيو 31حتى  2117مارس 
 .       2115الى مارس 

      
وفقا لمعيار األداء وفترا ممارسة الحق    75 111 175 23/9/2117  بعض المديرين 

 2111 يونيو 31حتى  2117مارس  31من
 . 2115تم مدهما الى مارس 

 

 الطرف المخصص
 تاريخ المنح له األسهم

عدد 
األسهم 
 باأللف

القيمة العادلة 
للسهم في 

المنح تاريخ 
 )قبل التجزئة(

سعر الممارسة 
 الشروط )قبل التجزئة(

  جنيه مصري جنيه مصري   

 31وفقا لمعيار األداء وفترا ممارسة الحق من 75 73.34 25 7/11/2118 كضو مرلس اإلدارا 
مدهما تم  2111يونيو  31حتى  2117مارس 

 . 2115إلى مارس 
 31وفقا لمعيار األداء وفترا ممارسة الحق من 75 73.34 471 7/11/2118 بعض المديرين 

تم مدهما  2111يونيو  31حتى  2117مارس 
 . 2115إلى مارس 
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 أرقام المقارنة -55
أهممم البنممود التممى تاثمممرت بأكممادا  تممم إكممادا تبويمم  بعممض أرقممام المقارنممة لتتمشممى ممما كممرض السممنة الماليممة الحاليممة وتتمثمممل

 -التبوي  فى االتمى :

 

 

 

 

 حقة:الاألحداث ال -56
استلمت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروكات العقارية "سوريل" وهى شركة تابعة مملوكة  2112مارس  29بتاريخ 

% خطابًا صادرًا من هيئة المرتمعات العمرانية الرديدا 99.99لشركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثممار "سوديك" بنسبة 
يناير  18( بتاريخ 9يذيد أن اللرنة العقارية الرئيسية برلسة رقم ) 2112مارس  14تاريخ )رهاز مدينة القاهرا الرديدا( مؤرخ ب

بمنطقة االمتداد الشرقي للمستثمرين الرنوبية و المخصصة للشركة و فسخ  16تخصيص قطعة األرض رقم  إلغاءقررت  2112
 وةلك لعدم االلتزام بتنذية المشروع حتى تاريخا .  2116سبتمبر  3و الملحق المبرم بتاريخ  2115مارس  13التعاقد المؤرخ في 

( أكمال تحت التنذية فإن ارمالى قيمة األرض وما يتعلق بها من مصروفات 14وطبقًا لما هو موضمح تذصياًل باإليضاح رقم )
 ألف رنيا مصري . 634 338ماقيمتا  2111ونذقات بلغ في ديسمبر 

 

الى األمانة الذنية للرنة الوزارية لذض منازكات  2111ديسمبر  1مت بطل  بتاريخ هةا وردير بالةكر أن الشركة كانت قد تقد
 االستثمار بشأن الخالف ما هيئة المرتمعات العمرانية )رهاز مدينة القاهرا الرديدا(.

 
  األول لرئيس مورا الى السيد النائ 2112مارس  6هةا وقد صدر الخطا  من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرا بتاريخ 

 هيئة المرتمعات العمرانية الرديدا يذيد بما يلي:
 

بحضور ممثلي هيئة المرتمعات العمرانية  2112مارس 5أنا في ضوء ما تم تداولا لبحث الموضوع باألمانة الذنية للرنة بتاريخ "
مرتمعات العمرانية بسح  قطعة األرض محل و رهاز مدينة القاهرا الرديدا و الةين أفادوا بصدور قرار اللرنة العقارية بهيئة ال

النزاع ما الشركة، هةا و قد طل  ممثلي الشركة إيقاف تنذية قرار السح  المشار اليا و حيث أن الموضوع ما زال بالدراسة 
 ." تمهيدًا للعرض كلى المرموكة الوزارية لذض المنازكات

 

إرراءات ضد الشركة سالذة الةكر من ران  هيئة المرتمعات العمرانية و رراء تذضل سيادتكم بالنظر نحو إمكانية ترميد أي 
 ةلك لحين صدور قرار المرموكة الوزارية لذض منازكات االستثمار بشأن طل  الشركة.

 

من  66لرئيس مرلس الوزراء و الصادر بناءًا كلى المادا  461و الردير بالةكر أن لرنة فض المنازكات مشكلة بمور  قرار 
للنظر فيما يقدم أو يحال لهةه اللرنة من شكاوى و منازكات المستثمرين  1997لسنة  8قانون ضمانات و حوافز االستثمار رقم 
حين أنها غير ملزمة للمستثمر في حال  فياللرنة واربة النذاة و ملزمة للرهات اإلدارية ما الرهات اإلدارية و تكون قرارات 

 صدور قرار غير مرضى لا حيث يظل من حق المستثمر اللروء لمحكمة القضاء االدارى لحذظ كافة حقوقا.
 

 لةي انتهى رأيا الى ما يلي :هةا و قد قامت إدارا الشركة بعرض األمر كلى المستشار القانوني الخارري للشركة و ا    

   المجمعةالميزانيـة 
   جنيه مصري

 أكممال تحت التنذممية  28 931 419
 مدينون وأرصمدا مدينة أخمرى  (28 931 419)
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بين الهيئة و الشركة تضمن التزامات تعاقدية بين الطرفين و منها  2115مارس  13أن كقد البيا الةي تم ابراما في  -3
شهر من  21أي بعد أكثر من  2116نوفمبر  14التزام الهيئة بتسليم األرض للشركة فور التعاقد ، إال أن التسليم تم في 

و الةي تضمن موافقة الرهات  2116أغسطس  24م رهاز مدينة القاهرا الرديدا بتوريا خطابا المؤرخ التعاقد وقد قا
   المختصة كلى أن يتم بدء احتسا  مدا التنذية من تاريخ صدور القرار الوزاري و استالم الشركة ألرض المشروع .

 

و ةلك وفقًا لما هو ثابت  2112يوليو  17هو  أن التاريخ المحدد من قبل هيئة المرتمعات العمرانية لنهو المشروع -1
 . 2111يناير  18بخطا  الرهاز المؤرخ 

 

 القوات بخطا  ثابت هو لما وفقاً  وةلك 2111يوليو 15 تاريخ قبل المشروع لتنذية المخصصة األرض صالحية كدم -1
 بمواقا 2111يوليو 15 بتاريخ( فدان 211) هيكتار 84 مساحة تطهير يذيد والةي 2112فبراير 27 المؤرخ المسلحة

(  الرديدا بالقاهرا" األمريكية الرامعة خلف" تاون بإيست 16 رقم أرض قطعة –" المستقبل رامعة خلف" بالزا القطامية)
 .السابقة الحرو  مخلذات من

 

 الصحي والصرف المياه شركة خطا  أكده ما وهةا األرض حدود كلي بالتعاقد كليها المنصوص المرافق توصيل كدم -4
 والةي االمتداد، بتغةية تقوم سوف التي الرئيسية المياه تنقية محطة من االنتهاء كدم يؤكد والةي 2111نوفمبر 31 المؤرخ
 خالل وأنا للمشروع، المخصصة المساحة ما تتالءم ال المشروع ألرض المخصصة المؤقتة المياه وصلة أن أيضاً  يذيد
 الشركة مشروع أرض ومنها االمتداد لمنطقة المياه تصل ال أكتوبر شهر نهاية حتى يوليو أول من اكتباراً  الصيف فترا
 .والكهرباء الصرف لمرفقي بالنسبة األمر وكةلك ،2111نوفمبر  21 المؤرخ الهيئة خطا  أيضاً  أكده ما وهةا

 
سبتمبر  6المقدم للهيئة منة كدم التزام الهيئة باكتماد رسومات المخططات التذصيلية والمخطط العام المعدل للمشروع  -5

شهر وحتى اآلن، ومن المعلوم بالضرورا أنا ال  18أي لمدا تزيد كن  2111ممارس 1، 2111نوفمبر  22، 2111
يروز للشركة العمل بالمشروع قبل اكتماد هةه الرسومات رغم أن الشركة قدمتها لالكتماد أثناء سريان العقد ورغم ورود 

 ةلك.التزام كلي كاتق الهيئة ب
 

 2111نوفمبر 11بتاريخ  الشركة من والمقدمة الداخلية المرافق شبكة لمخطط الذنية الرسومات باكتماد الهيئة التزام كدم -6
 .بةلك التزامها رغم

 

 . بالمشروع اآلن حتى رنيا مليون 281 من بأكثر استثمارات بضخ الشركة التابعة "سوريمل"  قيام -7
 

 لها المخصصة األرض تسليمها كن الهيئة لتقاكس نتيرة الهيئة من الشركة كليها حصلت العقد محل األرض قطعة أن -8
 األرض كلي يد وضا وحاالت إشغاالت لورود نظراً  للشركة تسليمها كن الهيئة تقاكست والتي أكتوبر من السادس بمدينة
 .األول التعاقد كلي سنوات سبا من أكثر مرور بعد وةلك

 

 .التاريخ بعد المخططات لمرارعة مبالغ وقبول تراخيص بإصدار الرديدا القاهرا ورهاز العمرانية المرتمعات هيئة قيام -9

ومن رماع ما تقدم فإننا نرى أن القرار الصادر من الرهاز بإلغاء التخصيص قد راء مخالذًا للواقا وأحكام القانون  
فعليًا وةلك وفقًا لذتاوى مرلس الدولة التي انتهت في خاصة وأن األرض بهةه الحالة ال تعتبر قد ُسلَمت للشركة تسليمًا 

حالة مماثلة إلى أن كدم قيام الرهة اإلدارية بتوصيل المرافق الرئيسية لألرض وفقا لما هو متذق كليا بالعقد يعني أن 
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كان من كدم سريان مذهوم االستالم الذعلي لألرض لم يتحقق واقعيًا وهةا ما أيده رأي المستشار القانوني للسيد وزير اإلس
مدد التنذية في موارهة ةوي الشأن إال من تاريخ اكتمال المرافق الضرورية لالستذادا منها وهو ما أكدتا أيضًا الالئحة 
العقارية في المادا السادسة كشر منها في فقرتها الرابعة من كدم رواز إلغاء التخصيص إال بعد أن تكون المرافق 

قا وبما يسمح باالستذادا منها.  وبناء كلى ماسبق فإن إدارا الشركة ومستشارهما القانوني الضرورية تم توصيلها للمو 
 .يعتقدان ان قرار إلغاء التخصيص راء مخالذًا ألحكام القانون 

 

 األكمال تحت التنذية للمرموكممة .لم يتم تسريل أي انخذاض في قيمة  ماسبقوبناء كلى  
 

 


