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 للقوائم المالية الدورية تقرير الفحص المحدود

  "سوديك" السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمارشركة   إدارةأعضاء مجلس  / إلى السادة
 

  

  المقدمة

"سوديك"  لشركة السادس من أكتوبر للتنمية واإلستثمارالمرفقة المستقلة  للقوائم الماليةقمنا بأعمال الفحص المحدود 

في  اتوالتغيروالتدفقات النقدية لدخل لالمستقلة  الماليةالقوائم  وكذا ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠ يفالمستقلة  الميزانيةالمتمثلة في 

ً وملخص ،أشھر المنتھية في ذلك التاريخ التسعةبھا عن  ةحقوق الملكية المتعلق للسياسات المحاسبية الھامة وغيرھا من  ا

القوائم المالية الدورية والعرض العادل والواضح لھا  ھذه المسئولة عن إعداد ھيخرى. واإلدارة المتممة األ اإليضاحات

 ً ضوء  فيالقوائم المالية الدورية ھذه على  التوصل إلى استنتاج، وتنحصر مسئوليتنا في معايير المحاسبة المصريةل طبقا

  فحصنا المحدود لھا.
  

  

  نطاق الفحص المحدود

ً قمنا بفحصنا المح  ) "الفحص المحدود للقوائم المالية ٢٤١٠للمعيار المصري لمھام الفحص المحدود رقم ( دود طبقا

 - يشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات وبمعرفة مراقب حساباتھا ". المؤدى والدورية لمنشأة 

وتطبيق إجراءات تحليلية، وغيرھا   - المحاسبيةعن األمور المالية و بالشركة مسئولينالشخاص األبصورة أساسية من 

ً  .األخرى من إجراءات الفحص المحدود تتم طبقا  التي مراجعةالفي نطاقه عن عملية  ويقل الفحص المحدود جوھريا

بجميع األمور  فإن أعمال الفحص المحدود قد ال تمكنا من الحصول على تأكيداتوبالتالي  ،لمعايير المراجعة المصرية

 مراجعة على ھذه القوائم المالية يرأ يوعليه فنحن ال نبد ،مراجعةالعملية  من خاللاكتشافھا  مكنة التي قد يالھام

  .الدورية
 

  

   االستنتاج

المرفقة ال تعبر بعدالة المستقلة إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية  مُ لم ين، وفى ضوء فحصنا المحدود 

 وعن أداؤھا المالي ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠ يف شركةلل المستقل عن المركز المالي -  جوانبھا الھامة في جميع -ووضوح 

ً  التسعة عن المستقلة  وتدفقاتھا النقدية   معايير المحاسبة المصرية.ل أشھر المنتھية في ذلك  التاريخ طبقا
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   ةإيضاحي راتفق

 ومع عدم اعتبار أيًا مما يلي تحفظا 
والمتعلق بإجمالي االستثمارات التي تم ضخھا لمشروعات  )ج–١٧(شارة إلى ما ورد تفصيال باإليضاح رقم باإل -    

 سبتمبر ٣٠ ىتـالقة والتي بلغت قيمتھا حن خالل حسابات الشركات ذات العالشــــركة بالجمھورية العربية السورية م

دى إدارة الشركة بعد أي معلومات تمكنھا من اإلفصاح عن فإنه لم تتوافر ل.  مليون جنيه مصري تقريبا ٤٤٥مبلغ  ٢٠١٢

تأثير األحداث الجارية بالجمھورية العربية السورية على عناصر األصول وااللتزامات ونتائج األعمال خالل الفترات 

ارة الشركة دالفترات القادمة وذلك إذا ما توافرت لدى إ فيالمالية القادمة حيث قد تختلف تلك القيم والنتائج جوھريا 

بھا تمكنھا من تحديد مدى وحجم تأثير األحداث الجارية على قيم عناصر القوائم المالية .ھذا  مؤشرات ودالالت موثوق

وترى إدارة الشركة إن األرصدة المدينة المستحقة على الشركات ذات العالقة بالجمھورية العربية السورية مغطاة بصافي 

وجد لدى إدارة الشركة ما يجعلھا تعتقد بان ھذه قيم أصول وموجودات المشروعات بالجمھورية العربية السورية وال ي

 األرصدة المدينة تحتاج إلى اى تخفيض على الرغم من األحداث التي تتعرض لھا الجمھورية العربية السورية حاليا.

استلمت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" وھى شركة  ٢٠١٢مارس  ٢٩بتاريخ -    

ين وكما ھو مبين باإليضاح - % ٩٩.٩٩لوكة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمـار "سوديك" بنسبة تابعة مم

جنيه  ٥١٧ ٣٣٤ ٥١٦مبلغ   ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في ) فقد بلغ رصيد االستثمار في الشركة التابعة ١٧) ، (٨أرقام (

خطاباً  -  جنيه مصري ٥٨٧ ٤٧٦ ٧١٩مبلغ  خفي ذات التاري التابعة بلغ الرصيد المستحق على الشركةكما  ، مصري

يفيد بأن  ٢٠١٢مارس  14صادراً من ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جھــــاز مدينة القاھرة الجديدة) مــؤرخ بتاريخ 

بمنطقة  ١٦قررت الغاء تخصيص قطعة األرض رقم  ٢٠١٢يناير  ١٨) بتاريخ ٩اللجنة العقارية الرئيسية بجلسة رقم (

و الملحق المبرم  ٢٠٠٥مارس  ١٣متداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية و المخصصة للشركة و فسخ التعاقد المؤرخ فى اال

بتنفيذ المشروع حتى تاريخه . ھذا وقد انتھـى رأى المستشــار  الشركة التابعة تزامإلوذلك لعدم  ٢٠٠٦سبتمبر  ٣بتاريخ 

ً للواقع وأحكام القانون خاصة وأن القانوني الخارجي أن  القرار الصادر من الجھ از بإلغاء التخصيص قد جاء مخالفا

ً لفتاوى مجلس الدولة التي انتھت في حالة  ً وذلك وفقا ً فعليا األرض بھذه الحالة ال تعتبر قد ُسلَمت للشركة التابعة تسليما

ھو متفق عليه بالعقد يعني أن مفھوم  مماثلة إلى أن عدم قيام الجھة اإلدارية بتوصيل المرافق الرئيسية لألرض وفقا لما

 ً قرار إلغاء  إنفإن إدارة الشركة ومستشارھـا القانوني يعتقدان  وتأسيساً على ذلك ،االستالم الفعلي لألرض لم يتحقق واقعيا

ً أل يد والرص ستثمارأى انخفاض في قيمة اإل تسجيللم يتم  فإنه ما سبق على . وبناء حكام القانونالتخصيص جاء مخالفا

  .٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" في المدين المستحق 
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ھناك نزاع قانوني بين شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمــار ) ٢-٥٣رقم ( كما ھو موضـح تفصيالً باإليضاح -

ة الشركة ومستشارھا القانوني الخارجي ان موقف شركة السادس من أكتوبر وترى إدار.  سوليدير مصر"سوديك" و شركة 

 ً  . للتنمية واالستثمـار "سوديك" في ھذا النزاع ايجابيا
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  )100لهيئة العامة للرقابة المالية رقم (ا                                                                      
                                                                           KPMG  حـازم حسن 

   
 
 
 

    ٢٠١٢ نوفمبر ١٤ فيالقاهرة 



 إيضاح
2012/9/302011/12/31رقم

مصرى   جنيومصرى  جنيواألجل طويمة األصول
   604 825 96   814 205 90(6)(بالصافي)أصول ثابتة 

   076 221    269 081 1(7)مشروعات تحت التنفيذ
   496 844 520   496 844 520(8)إستثمارات فى شركات تابعة

   402 277 4   402 277 4(9)إستثمارات فى أوراق مالية متاحة لمبيع
   705 824 71   303 299 66(10)(بالصافي)إستثمارات عقارية 

   295 812 85   716 019 98(11)دفعات مقدمة القتناء إستثمارات عقارية 
   913 347 710   177 582 102 1(12)(بالصافى)عمالء وأوراق قبض 

   491 153 490 1   177 310 883 1إجمالى األصول طويمة األجل
المتداولة األصول

   755 277 47   755 277 47(14)وحدات تامة جاىزة لمبيع
   290 564 584 1   253 783 485 1(15)أعمال تحت التنفيذ 

   663 350 874   531 158 040 1(16)(بالصافى)عمالء وأوراق قبض 
   732 353 316 1   833 821 450 1(17)المستحق عمى أطراف ذات عـالقة

   508 186 289   688 096 278 (18)مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
-        722 442 39 (19)إستثمارات فى أذون خزانـة

   744 167 405   008 521 161 (20)بالبنوك والصندوق نقدية
   692 900 516 4   790 101 503 4إجمالى األصول المتداولة

المتداولة اإللتزامات
   768 428 141   790 016 117 (21)مخصص إستكمال أعمـال 

   541 160 6   527 228 6 (22)مخصصات
-        311 284 8 بنوك دائنة

   820 256 51   166 217 12 (23)تسييــالت إئتمانية- بنوك 
-        890 467 188 (34)قروض قصيرة االجل

   029 659 719 2   081 245 914 2(24)دفعات حجز- عمالء 
   917 666 124   875 514 121 (25)مقاولون وموردون وأوراق دفع
   314 614 23   074 783 98 (26)المستحق ألطراف ذات عـالقة

   746 130 222   287 523 291(27)دائنون وأرصدة دائنة أخرى
   135 917 288 3   001 281 758 3إجمالى االلتزامات المتداولة

   557 983 1227   789 820 744 رأس المال العامل
   048 137 718 2   966 130 628 2إجمالى االستثمار 

:-ويتم تمويمو عمى النحو التالي
المساىمين حقوق

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

   754 902 635   421 544 512أرباح مرحمة 
   (000 018 18)-     (31)أسيم خزينة

-        867 692 3(31)أرباح بيع أسيم خزينة
   (000 000 80)   (000 000 80)(32)أسيم محتفظ بيا لصالح  نظام اإلثابة والتحفيز

   256 267 25   711 323 25(33)المجنب لحساب نظام اإلثابة والتحفيز
   (333 358 123)   626 264 148 العام (خسارة)/ صافى ربح الفترة 

   331 773 300 2   279 805 470 2إجمالى حقوق المساىمين

إلتزامات طويمة األجل
   625 548 301    157 387 75 (34)قروض طويمة االجل

   270 925 113    990 392 80(35)أوراق دفع 
   822 889 1    540 545 1 (36)التزامات ضريبية مؤجمة

   717 363 417   687 325 157إجمالي اإللتزامات طويمة األجل 
   048 137 718 2   966 130 628 2إجمالي حقوق المساىمين واإللتزامات طويمة األجل

*

نائب رئيس مجمس اإلدارةالمدير المالي واإلداري
والعضو المنتدب                                 

 ماىر مقصود                                                         ىاني ىنري

"مرفق"تقرير الفحص المحدود *

. معيا وتقرأ المالية المستقمة ليذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا (53)الى رقم  (1)اإليضاحات المرفقة من رقم 

 رئيس القطاع المالى

    صــالح شافعــى

4

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

الميزانية المستقمة 
 2012 سبتمبر 30فى 



2011/1/1من 2011/7/1من 2012/1/1من 2012/7/1من إيضاح 
2011/9/30حتى 2011/9/30حتى 2012/9/30حتى 2012/9/30حتى رقم 

جنيو مصرىجنيو مصرىجنيو مصرىجنيو مصرى
020 979 466339 221 690237 638 977850 448 253(37)(بالصـافى)المبيعات 

(226 290 369)(784 575 192)(849 336 540)(754 326 127)(38)تكمفة المبيعات
(206 311 29)682 645 44  841 301 223310 122 126(الخسارة)مجمل الربح 

908 649 96875 305 71326 377 92644 854 15(39)ايرادات تشغيل أخري
(000 697 31)(000 697 31)--االنخفاض فى قيمة االستثمــارات العقارية

(100 123 47)(942 312 20)(715 908 60)(487 720 17)(40)مصروفات بيعية وتسويقية
(594 058 73)(193 833 22)(788 131 103)(514 603 35)(41)مصروفات إدارية وعمومية

(303 256 5)(769 492 3)(885 040 15)(580 483 4)(42)مصروفات تشغيل اخري
(295 796 110)(254 384 7)166 598 568175 169 84الناتجة من التشغيل (الخسائر )االرباح 

643 589 38131 351 4993 905 97217 501 6(43)إيرادات تمويمية
(546 872 25)(073 180 12)(455 592 41)(289 010 13)(44)مصروفات تمويمية

097 717 5(692 828 8)  (956 686 23)(317 508 6)اإليرادات التمويمية (المصروفات)صافي 
(198 079 105)(946 212 16)210 911 251151 661 77الفترة قبل ضريبة الدخل (خسارة)صافي ربح 

(562 18 )257 25 (584 646 3)(746 031 6)(45)مصروف ضريبة الدخل 
(760 097 105)(689 187 16)626 264 505148 629 71الفترة (خسارة)صافى ربح 

(1.16)  (0.18)  0.801.65(46) (لمسيم/جنيو مصري) (الخسائر)نصيب السيم في األرباح 

*

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

. معيا وتقرأ المالية المستقمة ليذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا (53)الى رقم  (1)اإليضاحات المرفقة من رقم 

قائمة الدخل المستقمة
2012 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتيية فى 

2012/9/302011/9/30
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ربح / العام  (خسارة) صافي  األرباح    المجنب لحساب أسيم محتفظ بيا أرباح بيع  أسيم  احتياطي خاص  احتياطى رأس المال 
الفترة المرحمة نظام اإلثابة والتحفيز لصالح لنظام االثابة والتحفيز أسيم خزينة خزينة أسيم- عالوة إصدار  قانونى المصدر والمدفوع

جنيو مصرى  جنيو مصرى  جنيو مصرى  جنيو مصرى  جنيو مصرى  جنيو مصرى  جنيو مصرى  جنيو مصرى  جنيو مصرى  جنيو مصرى 

2 600 714 564 357 355 751 443 629 159 18 750 000  ( 80 000 000) - 2011الرصيد في أول يناير  390 705 362 695 352 181   569 921 316 1

- - - - - - - -  (   2) زيادة رأس المال  2  

-  ( 192 273 595) 192 273 595 - - - - - - - المحول لالرباح المرحمة 

 1 250 000 - - 1 250 000 - - - - - - المجنب لحساب نظام اإلثابة والتحفيز خالل العام

 ( 159 882 156)  ( 159 882 156) - - - - - - - - توزيعات لمعاممين والمساىمين

  67 256  ( 5 200 000) - 5 267 256 - - - - - - توزيعات ارباح أسيم نظام اثابة وتحفيز العاممين والمديرين

 ( 18 018 000) - - - - -  ( 18 018 000) - - - شراء أسيــم خزينة

 ( 123 358 333)  ( 123 358 333) - - - - - - - - صافي خسارة العام

2 300 773 331    ( 123 358 333) 635 902 754 25 267 256  ( 80 000 000) -  ( 18 018 000) 2011 ديسمبر 31الرصيد في  392 705 362 693 352 181   569 921 316 1

- 123 358 333  ( 123 358 333) - - - - - - - المحول لالرباح المرحمة 

  56 455 - -  56 455 - - - - - - عوائد توزيعات ارباح أسيم نظام اثابة وتحفيز العاممين والمديرين

 18 018 000 - - - - - 18 018 000 - - - أسيم خزينة مباعة

 3 692 867 - - - - 3 692 867 - - - - أرباح بيع أسيم خزينة

 148 264 626 148 264 626 - - - - - - - - صافي ربح الفترة

2 470 805 279   148 264 626 512 544 421 25 323 711  ( 80 000 000) 3 692 867 - 2012 سبتمبر 30الرصيد في  392 705 362 693 352 181   569 921 316 1

*

قائمة التغير فى حقوق الممكية المستقمة 
(شركة مساىمة مصرية)

"سوديك "  شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واإلستثمار 

2012 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتيية فى 

االجمالى 

. معيا وتقرأ المالية المستقمة ليذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا (53)الى رقم  (1)اإليضاحات المرفقة من رقم 
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  التسعة أشير المنتيية  التسعة أشير المنتيية

2011/9/30في 2012/9/30في إيضاح 

مصرى جنيومصرى جنيورقم 
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

(198 079 105)210 911 151الفترة قبل ضريبة الدخل (خسارة)صافى ربح 

:-تسويات
875 916 8632 468 11إىالك أصول ثابتة ووحدات مؤجرة

(خسائر) (496 8 )068 15 أرباح راسمالية 
(000 588 )-(39)ارباح بيع استثمارات فى شركات تابعة

(788 539 13)(656 787 16)مخصصات انتفى الغرض منيا
(573 494 1)-ناتج أعادة تقييم استثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة

291 704 29514 479 43(21)مخصص أستكمال أعمال مكون
-986 67 مخصصات مكونة

000 250 4551 56 (51)،  (33)المدفوعات المبنية عمى أسيم المسددة فى شكل أسيم
(889 838 101 ) 221 211 190التشغيل قبل التغيرات فى بنود رأس المال العامل (خسارة)ربح 

التغير في بنود رأس المال العامل
(530 280 43)-التغير فى وحدات تامة جاىزة لمبيع

(481 515 163)037 781 98التغير فى أعمال تحت التنفيذ
-433 502 5التغير فى إستثمارات عقارية

979 065 447(132 042 558)التغير فى عمالء وأوراق قبض
(599 354 111)(101 468 134)التغير فى المستحق عمى أطراف ذات عالقة

273 228 82023 089 11التغير فى مدينين وأرصدة مدينة أخرى
(943 769 7)(617 103 51)(21)المستخدم من المخصصات

(894 358 288)052 586 194دفعات حجز- التغير فى عمالء 
(057 884 47)(322 684 36)التغير فى مقاولين وموردون واوراق دفع
(155 794  ) 760 168 75التغير فى المستحق ألطراف ذات عالقة

927 615 67612 401 65التغير فى دائنين وأرصدة دائنة أخري
-000 198 4نقدية مجنبة

(369 886 281 ) (173 359 135 ) أنشطة التشغيل (المستخدم فى)صافى التدفق النقدي المتاح من 

اإلستثمار أنشطة من النقدية التدفقات
(083 776 3 ) (417 011 6 ) مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ 

(516 712 7 ) (421 207 12 ) (11)مدفوعات القتناء إستثمارات عقارية 
-(722 442 39 ) مدفوعات القتناء أذوان خزانة

404 725 60-متحصالت من بيع استثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة
748 39 051 310 متحصالت من بيع أصول ثابتة

553 276 49(509 351 57 ) المتاح من أنشطة االستثمار (المستخدم فى)صافى التدفق النقدي 

التمويل أنشطة من النقدية التدفقات
058 093 144(921 448 68 ) (34)،  (23)تسييالت ائتمانية وقروض طويمة االجل- بنوك

(156 082 165)-توزيعات مدفوعة
-867 710 21مقبوضات من بيـع أسيم خزينة

(098 989 20 ) (054 738 46 ) أنشطة التمويل (المستخدم فى )صافى التدفق النقدي 

(914 598 253)(736 448 239)صافي التغير في النقدية وما في حكميا خالل الفترة
370 350 744660 969 350النقدية وما فى حكميا أول الفترة

456 751 008406 521 111(20)النقدية وما فى حكميا آخر الفترة

*

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

النقدية المستقمة التدفقات قائمة
2012 سبتمبر 30عن الفتـــرة المالية المنتيية فى 

. معيا وتقرأ المالية المستقمة ليذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا (53)الى رقم  (1)اإليضاحات المرفقة من رقم 
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  شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك"

  )شركة مساهمة مصرية(
  المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 ٢١٢٠ سبتمبر ٠٣المالية المنتهية في  الفتــرةعن 
  

 وانشطتها عن الشركةعامة نبذة  -١
وفقــًا ألحكــام القــانون  الشـركة " "  –همة مصرية شركة مسا  - "سوديك" تأسست شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار ١-١

والئحتــه التنفيذيــة بموجــب قــرار وزيــر  ١٩٩٢لســنة  ٩٥والئحته التنفيذيــة مــع مراعــاة أحكــام القــانون رقــم  ١٩٨١لسنة  ١٥٩رقم 
 .١٩٩٦مايو  ١٢فى  ١٩٩٦لسنة  ٣٢٢االقتصاد والتعاون الدولي رقم 

  .١٩٩٦مايو  ٢٥بتاريخ  ٦٢٥رقم  تحت بالجيزة الشركة بالسجل التجارى قيدتم            
 -:فيمـا يلـى رض الشركة غيتمثل  ٢-١

  وبيعها أو تأجيرها. العمل فى مجال شراء األراضى بغرض مدها بالمرافق وتجهيزها للبناء وتقسيم تلك األراضى -
  العمل فى مجال المقاوالت واإلنشاءات المتكاملة واألعمال المكملة لها. -
  راضي وٕاعدادها للبناء وفقًا ألساليب البناء الحديثة. تخطيط وتقسيم األ -
 بناء العقارات بأنواعها المختلفة وبيعها وتأجيرها. -
  تعمير واستصالح األراضى فى المجتمعات الجديدة. -
لعمل فى مجال التنمية السياحية وفى كافة مجاالت المنشآت السياحية من بناء فنادق وموتيالت وقرى سياحية ا -

  تأجيرها أو بيعها واستغاللها طبقًا للقوانين واللوائح السارية. وٕادارتها أو
  إنشاء وٕادارة وبيع وتأجير المشروعات السكنية والخدمية والتجارية والصناعية والسياحية. -
  .(ليس بغرض اإلتجار) االستيراد والقيام بأعمال الوكالء التجاريين لكل ما هو مسموح به فى حدود غرض الشركة -
 .١٩٩٥لسنة  ٩٥تمويلي بمراعاة أحكام قانون التأجير التمويلي رقم التأجير ال -
العمل في كافة مجاالت نظم وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وبرامج الحواسب اآللية (البرمجيات وخدمات  -

  الكمبيوتر).
الفضائي دون العمل في  العمل في كافة مجاالت خدمات نظم االتصاالت واالنترنت وكذلك المحطات الفضائية والبث -

 مجال األقمار الصناعية. 
 االستثمار في األنشطة المختلفة والمتعلقة بقطاع البترول والغاز والبتروكيماويات.  -
 العمل في مجال تنسيق وزراعة الحدائق والطرق والميادين وكذلك تقديم خدمات األمن والحراسة والصيانة والنظافة.  -
 لك تملك وٕادارة المطاعم وتشغيلها .المنشآت الرياضية والترفيهية والطبية والتعليمية وكذالعمل في مجال تملك وٕادارة  -
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعماًال شبيهة  -

وز لها أن تندمج في الهيئات بأعمالها أو التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يج
  السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقًا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.

 في السجل التجاري. القيدعام تبدأ من تاريخ  ٥٠مدة الشركة  ٣-١
  الشركة مقيدة بالجدول الرسمي ببورصتي األوراق المالية بالقاهرة واإلسكندرية. ٤-١
 محمد صــالح والسيد االستاذ / هانى ٣٨ى الكيلو اإلسكنـدرية الصحـراو زايد طريق القاهرة /  دينة الشيـخيقع مقـر الشـركة فى م ٥-١

 عضــو المنتــدبالو  دارةاالرئــيس مجلــس  نائــب هــو ماهـــر رفيــق مقصــوداألســتاذ/ والســيد ســـرى الــدين هــو رئــيس مجلــس االدارة 
 شركة.لل
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 أسس إعداد القوائم المالية  -٢
 ايير المحاسبية والقوانيناإللتزام بالمع   ١-٢

 اللوائح السارية.ير المحاسبة المصرية والقوانين و لمعاي وفقاً  المستقلة تم إعداد القوائم المالية         
  . ٢٠١٢نوفمبر  ١٣تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس ادارة الشركة بتاريخ          

    أسس القياس   ٢-٢
  ما يلى:طبقًا ألساس التكلفة التاريخية، فيما عدا  المستقلة اليةأعدت القوائم الم          
 .وراق مالية بغرض المتاجرة والتي يتم تقييمها بالقيمة العادلةأاالستثمارات في    -
  االستثمارات المتاحة للبيع التي لها قيمة سوقية والتي يتم تقييمها بالقيمة العادلة.   -
  مها بالقيمة العادلة.يوالتى يتم تقي نية على أسهم المسددة نقداً إلتزامات معامالت المدفوعات المب   -

   عملة العرضعملة التعامل و    ٣-٢
  بالجنية المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة. المستقلة تم عرض القوائم المالية          

   إستخدام التقديرات والحكم الشخصي      ٤-٢
وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية من اإلدارة إستخدام الحكم الشخصي والتقديرات  ستقلةالم يتطلب إعداد القوائم المالية

لألصول واإللتزامات واإليرادات والمصروفات. تعد التى تؤثر على تطبيق السياسات والقيم المعروضة  واإلفتراضات
عة معقولة فى ظروف تطبيقها. تمثل وعوامل أخرى متنو تعلقة بها فى ضوء الخبرة السابقة التقديرات واإلفتراضات الم

نتائج  التقديرات واإلفتراضات األساس فى تكوين الحكم الشخصي الخاص بالقيم الدفترية لألصول واإللتزامات بطريقة 
يتم إعادة مراجعة التقديرات  أكثر وضوحا من مصادر أخرى. هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

التى يتم تغيير  الفتـرةيتم اإلعتراف بالتغيير فى التقديرات المحاسبية فى  لقة بها بصفة دورية.واإلفتراضات المتع
الفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر و فقط، أو فى فترة التغيير  الفترةالتقدير فيها إذا كان التغيير يؤثر على هذه 

  على كليهما.
  هذه التقديرات والحكم الشخصي: فيما يلي أهم البنود بها والمستخدم فيهاو 
 مخصص المطالبات المتوقعة  -
  عمـار االنتاجية لالصول الثابتة  ألا -
 الضرائب المؤجلة -
  المستحقات -
 مـال أعمــال كستإمخصص  -
 تقييم االستثمارات فى الشركات التابعة -
 تقييم االستثمــارت العقارية  -
 االنخفاض فى العمـالء واالرصدة المدينة -
 االصول الثابتة . االنخفاض فى -

   القوائم المالية المجمعـة      ٥-٢
) " القوائم المالية المجمعة والمستقلة "   ١٧يوجد لدى الشركة شركات تابعة وطبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (

للمجموعة تعد الشركة قوائم مالية مجمعة  ُ ١٩٨١لسنة  ١٥٩من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات رقم  ١٨٨والمادة 
حيث يستوجب األمر الرجوع إليها للحصول على تفهم للمركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية للمجموعة 

  ككل.
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  أهم السياسات المحاسبية  -٣
  -دناه تم تطبيقها بثبات خالل الفترات المالية المعروضة فى هذه القوائم المالية :أالسياسات المحاسبية الموضحة 

  االجنبية عامالت بالعمالتالمترجمة  ١-٣
يتم  الميزانيةوقت التعامل. وفى تاريخ  الساريةيتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف 

لمصري وفقا ألسعار الصرف ا دية بالعمالت األجنبية إلى الجنيهترجمة أرصدة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النق
، وتدرج فروق العملة الناتجة عن الترجمة بقائمة الدخل، و يتم ترجمة األصول واإللتزامات ذات فى ذلك التاريخ السارية

  فى تاريخ المعاملة. الساريالطبيعة غير النقدية والمقومة بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية بإستخدام سعر الصرف 
   األصول الثابتة واإلهالك ٢-٣
     القياس األولىاإلعتراف و    -أ

مها في اإلنتاج أو توفير السلع أو الخدمات أو لألغراض اإثبات األصول الثابتة المملوكة والتي يحتفظ بها الستخد يتم
اإلدارية بالتكلفة ، وتظهر األصول الثابتة بالميزانية بتكلفتها التاريخية مخصومًا منها مجمع اإلهالك والخسائر المجمعة  

) هذا وتتضمن تكلفة األصل كافة التكاليف المباشرة ١٠-٣(" Impairmentالناتجة عن اإلنخفاض في قيم األصول "
المرتبطة باألصل والالزمة لتجهيزه إلى الحالة التي يتم تشغيله بها في الغرض الذي قررت اإلدارة اقتناء األصل من أجله 

  .وفى موقعه
اإلنتاجية، يتم اعتبار كل من هذه  عندما يتكون األصل من مجموعة من المكونات الرئيسية التي تختلف أعمارها

   .المكونات أصًال بذاته
يتم تسجيل األصول في مرحلة اإلنشاء لإلنتاج أو لإليجار أو لألغراض اإلدارية بالتكلفة مستنزًال  منها الخسائر الناتجة 

األصل. هذا ويتم البدء عن االنخفاض فى القيمة، وتتضمن التكلفة أتعاب المهنيين وكافة التكاليف المباشرة المرتبطة ب
 فى إهالك هذه األصول عندما يتم االنتهاء من إعدادها لالستخدام فى الغرض المحدد لها.
التكاليف المباشرة مالة المباشرة و بالنسبة لألصول التي يتم إنشاؤها داخليا تتضمن تكلفة األصل تكلفة الخامات والع

التي يتم تشغيلها بها في موقعها وفي الغرض الذي تم إنشاؤها من  األخرى التي تستلزمها عملية تجهيزها إلي الحالة
 وكذلك تكاليف إزالتها وٕاعادة تسوية الموقع الذى توجد به هذه االصول . أجله. 

  التكاليف الالحقة على اإلقتناء   - ب
عند وذلك  - لمستبدلا بعد إستبعاد تكلفة المكون - يتم اإلعتراف بتكلفة إحالل أحد مكونات األصل ضمن تكلفة األصل

من المحتمل تدفق منافع إقتصادية مستقبلية للشركة كنتيجة إلحالل هذا  بشرط ان يكونحالل و التكبد الشركة لتكلفة ا
بقائمة  وفيما عدا ذلك فإن كافة النفقات االخـرى يتم تحميلهـاقياس تكلفته بدرجة عالية من الدقة.  وأن يمكنالمكون 

  . االدخل كمصروف عند تكبده
   اإلهالك   -ج

يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل وفقًا لطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر اإلنتاجى المقدر لكل نوع من 
  :(فيمـا عدا االراضـى حيث اليتم إهالكهـا)  وفيما يلي بيانًا باألعمار اإلنتاجية المقدرة .أنواع األصول الثابتة

 األصل السنوات
 مقر الشركةاني مب ١٠ – ٥
 وسائل نقل وانتقال ٥

   أثاث وتجهيزات مكتبية ١٠
 أجهزة مكتبية واتصاالت ٥
 مولدات وآالت ومعــــدات ٥
  مستأجرةتحسينات فى أماكن   أو مدة االيجار أيهما أقل ٥
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 المشروعات تحت التنفيذ ٣-٣
زمة المن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة واليتم إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة طبقًا للقياس األولى. تتض 

لتجهيز األصل إلى الحالة التى يتم تشغيلة بها وفى الغرض الذى أقتنى من أجلة. يتم تحويل المشروعات تحت التنفيذ 
  .الذى تم إقتناؤهـا من أجله إلى بند األصول الثابتة عندما يتم اإلنتهاء منها وتكون متاحة للغرض 

 رات العقارية اإلستثما ٤-٣
  اإلعتراف والقياس األولى    -أ

الغير محدد أوجه استخدامها أو المحتفظ بها لبيعها على المدى المحتفظ بها و تتمثل اإلستثمارات العقارية في األراضي 
خصومًا منها ) للغير ويتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة ماً تشغيلي اً الطويل وكذلك األراضي والمباني المؤجرة (إيجار 

ويتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لتلك  )١٠-٣" (Impairment" نخفاض فى القيمةمجمع االهالك وخسائر اال
من هذه اإلستثمارات  ىإال إذا كانت هناك حاالت يصعب معها تحديد القيمة العادلة أل الميزانية اإلستثمارات فى تاريخ

  عن ذلك. بطريقة معقولة وفي هذه الحالة يتم االفصاح
   اإلهالك   - ب

يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل وفقًا لطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر اإلنتاجى المقدر لكل نوع من 
  وفيما يلي بيانًا باألعمار اإلنتاجية المقدرة: أنواع االستثمـار العقارى.

 األصل السنوات
   مؤجرة وحدات  ٥٠
 ملعب الجولفنشاءات إ ٢٠
 ىر  اتشبك ١٥
 عدد وأدوات ملعب الجولف ١٥

 
  ستثمارات اإل ٥-٣

  تابعة إستثمارات في شركات    -أ
فيها القدرة علي التحكم في سياساتها المالية والتشغيلية  ةالشركات التابعة هي المنشآت التي يكون " للشركة " المستثمر 

  اصة بالشركة المستثمر فيها.ويفترض وجود تلك القدرة بإمتالك أكثر من نصف حقوق التصويت الخ
  

في نخفاض إخسائر بتكلفة إقتنائها، وفي حالة حدوث  - وقت إقتنائها  – التابعةيتم إثبات االستثمارات في الشركات 
)، يتم تعديل القيمة الدفترية لهذا Impairment” )3-10“القيمة القابلة لالسترداد ألي استثمار منها عن قيمته الدفترية 

  .هتحميله على قائمة الدخل وذلك لكل استثمار علي حدو  نخفاض فى القيمةخسائر اإلقيمة االستثمار ب

   متاحة للبيعفي أوراق مالية اإلستثمارات    -ب
إال إذا كان (العادلة بالقيمة  قياسها الحقـاً و يتم  مبدئيًا بالتكلفة متاحة للبيع كاستثمارات المبوبـةاألدوات المالية  إثباتيتم 

. وعند الملكيةحقوق  ضمن في القيمة العادلة في بند منفصـلالتغيرات  ويتم إثبات ،)قياسهـا بطريقة يعتمد عليهـااليمكن 
قائمة الدخل باستثناء  في الملكيةاستبعاد األصل فأنه يتم إثبات ما سبق االعتراف به من أرباح أو خسائر ضمن حقوق 

ستثمارات غير المقيدة ببورصة األوراق المالية بالتكلفة ناقصًا خسائر إثبات اال هذا ويتم القيمة.نخفاض في خسائر اال
  .)١٠-٣" (Impairment " نخفاض في القيمةاال

  

  يتم إثبات أو إستبعاد األدوات المالية المبوبة كاستثمارات متاحة للبيع في تاريخ اإلرتباط بشراء أو بيع االستثمارات.
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  رض المتاجرةفى أوراق مالية بغالستثمارات ا    -ج
ويــدرج بالقيمــة العادلــة،  إثباتهــاضــمن األصــول المتداولــة ويــتم  فــى أوراق ماليــة بغــرض المتــاجرةيــتم تبويــب االســتثمارات 

  .فى قائمة الدخل سواء ربح أو خسارة من التغير فى القيمة العادلة أو من بيع تلك االستثمـاراتالناتج 
ــــــي قيمــــــة يــــــتم إثبــــــات صــــــكوك الخزانــــــة الحكوميــــــة بصــــــافي ال تكلفــــــة بعــــــد إســــــتبعاد اإلســــــتهالك وخســــــائر االنخفــــــاض ف

  .)١٠-٣" (Impairment"األصول
 وحدات تامة جاهزة للبيع ٦-٣

تثبت الوحدات التامة الجاهزة للبيع بالتكلفة أوصافى القيمة البيعية أيهما أقل وتحدد التكلفة علي أساس حاصل ضرب 
متوسط تكلفة المتر لتلك الوحدات (تتمثل في  الميزانيةقية في تاريخ مساحة الوحدات التامة الجاهزة للبيع المتبإجمالي 

وتحدد صافى القيمة البيعية على  تكلفة المتر فى تكلفة االرض والمرافق واالنشاءات والمصروفات االخرى غير المباشرة)
أخـرى  اليفتمـام وكذلك أى تكأساس سعر البيع فى سياق االطـار المعتاد للنشاط مطروحـًا منه التكاليف التقديــرية لال

  .يستلزمهـا إتمام عملية البيـع 
  أعمال تحت التنفيذ  ٧-٣

يتم تجميع كافة التكاليف المرتبطة بأعمال تحت التنفيذ فى حساب أعمال تحت التنفيذ لحين إتمام هذه األعمال حيث          
 البيعيةبالتكلفة أو صافي القيمة   بالميزانيةالتنفيذ تنقل حينئذ لبند وحدات تامة جاهزة للبيع. وتثبت قيمة األعمال تحت 

التكاليف المتعلقة مباشـرة والالزمة لتجهيـز الوحدات الى الحالة التى يتم بيعه بهـا وفى  التكلفة كافة وتتضمن أيهما أقل.
 الغـرض المحدد لذلك .

  واالرصدة المدينة االخرى والمدينون وأوراق القبض العمالء ٨-٣
ء وأوراق القبض والمدينون واألرصدة المدينة األخرى التي ال تتضمن فوائد يتم إثباتها بالقيمة االسمية أرصدة العمال

ويتم إثبات اإلنخفاض في القيمة عندما يكون  )١٠-٣( Impairment"وتظهر مخصومًا منها االنخفاض فى قيمتها "
المستحقة طبقا للشروط األصلية للتعاقد ويتمثل  هناك أدلة موضوعية علي أن الشركة لن تتمكن من تحصيل كل المبالغ

اإلنخفاض فى القيمة فى الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة لإلسترداد والمتمثلة في التدفقات النقدية المتوقع حصول 
  . الشركة عليها

العادلة، ثم يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة  طويلة االجل مبدئيا بالقيمةوالمدينون ويتم إثبات العمالء وأوراق القبض            
  .فعالبإستخدام طريقة سعر الفائدة ال

  النقدية وما فى حكمها ٩-٣
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقدية وما في حكمها تتضمن أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق والودائع   

وكذا أرصدة البنوك ستحقاق لمدة ال تزيد عن ثالث شهور التي لها تواريخ اوالشيكات تحت التحصيل تحت الطلب 
  .سحب على المكشوف التي يتم سدادها عند الطلب والتي تعد جزءًا مكمًال لنظام إدارة األموال بالشركة

 قيمة االصولاالنخفاض فى  ١٠-٣
  األصول المالية  - أ

ناك حدث أو أكثر يؤدى إلى تأثير يتم اعتبار األصل المالي به انخفاض إذا كانت هناك أدلة موضوعية تبين أن ه 
 سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لهذا األصل .

يتم حساب خسارة االنخفاض المتعلقة بأصل مالي تم قياسه بالتكلفة المستهلكة بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية  
ئدة الفعلية. يتم احتساب خسائر االنخفاض المتعلقة بأصل مالي للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الفا

 متاح للبيع باالستعانة بالقيمة العادلة الحالية .
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يتم اختبار االنخفاض لألصول المالية الهامة بذاتها على مستوى كل أصل مستقل. يتم التقدير لألصول المالية المتبقية 
 طر االئتمان.على مستوى المجموعات التي تشترك في خصائص خ

    يتم االعتراف بكافة خسائر االنخفاض في قائمة الدخل. يتم تحويل الخسائر المجمعة المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع 
 إلى قائمة الدخل. الملكيةالمثبتة مسبقًا ضمن حقوق 

عتراف بخسائر حدث وقع بعد االبيتم إلغاء خسائر االنخفاض إذا كان يمكن ربط هذا اإللغاء بطريقة موضوعية 
االنخفاض المتعلقة بأصول مالية تم قياسها بالتكلفة المستهلكة واألصول المالية التي تعتبر أداة مديونية بقائمة الدخل. 

  يتم االعتراف بعكس األصول المالية المتاحة للبيع والتي تعتبر أداة حقوق ملكية مباشرة بحقوق الملكية.و 
   المالية غيرصول األ   - ب

اجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية للشركة بخالف االستثمارات العقارية والوحدات التامة الجاهزة للبيع تتم مر 
واألصول الضريبية المؤجلة في تاريخ كل ميزانية لتحديد وجود أي مؤشر لالنخفاض. يتم تقدير القيمة اإلستردادية 

لقيمة اإلستردادية في تاريخ كل ميزانية للشهرة واألصول غير لألصل في حالة و جود أي مؤشر لالنخفاض. يتم تقدير ا
  الملموسة التي لها أعمار غير محددة أو غير المتاحة لالستخدام.

يتم االعتراف بخسارة االنخفاض إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المولدة للنقد تزيد عن قيمته اإلستردادية.           
 تدفقات نقدية داخلة وتكون مستقلةة للنقد في أصغر مجموعة يمكن تحديدها من األصول التي تولد تتمثل الوحدة المولد

بشكل كبير عن التدفقات النقدية  الداخلة من غيرها من األصول أو مجموعات األصول. ويتم االعتراف بخسائر 
  االنخفاض في قائمة الدخل.

ناقصًا تكاليف البيع أيهما  وحدة المولدة للنقد في قيمته اإلستخدامية أو قيمته العادلةتتمثل القيمة اإلستردادية لألصل أو لل         
يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حصولها للوصول إلى القيمة الحالية باستخدام سعر خصم  قبل .  أكبر

  لمرتبطة باألصل .الضريبة  يعكس التقييم الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر ا
ال يتم عكس أثر خسائر االنخفاض المتعلقة بالشهرة. يتم مراجعة خسائر االنخفاض المعترف بها في الفترات السابقة           

لألصول األخرى في تاريخ كل ميزانية لمعرفة مدى وجود مؤشرات النخفاض الخسارة أو عدم وجودها. يتم عكس أثر 
غيير في التقديرات المستخدمة في تحديد القيمة اإلستردادية .يتم عكس خسارة االنخفاض خسائر االنخفاض إذا حدث ت

إلى حدود أن القيمة الدفترية لألصل ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان سيتم حسابها بعد خصم اإلهالك أو االستهالك 
  إذا ما كانت خسارة االنخفاض في القيمة لم يتم االعتراف بها.

  المخصصات ١١-٣
يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام قانوني قائم أو مستدل عليه نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن           

يتطلب تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك اإللتزام و يمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام. إذا كان 
يًا فإنه يتم تحديد قيمة المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بسعر للنقود جوهر  تأثير القيمة الزمنية

خصم قبل الضريبة يعكس التقدير الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود و المخاطر المتعلقة باإللتزام إذا كان ذلك مالئمًا.            
   .لها عديلها عند الضرورة إلظهار أفضل تقدير حاليهذا ويتم مراجعة رصيد المخصصات في تاريخ الميزانية وت

  ستكمال أعمالإمخصص  -أ 
المشروع في صورته النهائية (المتعلقة بالوحدات القيمة التقديرية الستكمال أعمال يتم إثبات مخصص إستكمال أعمال ب  

وذلك امة الغير متعاقد عليها بعد) التي تم تسليمها للعمالء والوحدات الجاهزة للتسليم وفقًا لشروط التعاقد والوحدات الت
ويتم إعادة دراسة  بالشركة الفنية اتالتى تعد من قبل االدار  والمقايسات الفنية لتقديـر التكاليفبناء على الدراسات 

  لحين اإلنتهاء من كافة أعمال المشروع.وذلك المخصص الالزم في نهاية كل فترة مالية 
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  تكلفة االقتراض ١٢-٣
وذلك بأستخدام طريقة سعر  التى تكبدت فيها الشركة تلك التكلفة العامقتراض كمصروف خالل يتم تحميل تكلفة اال 

  . الالفائدة الفع
 االقتراض بفائدة ١٣-٣

 يتم االعتراف بالقروض ذات الفائدة مبدئيًا بالقيمة العادلة مخصوما منها تكلفة المعاملة. وبعد االعتراف المبدئي يتم  
التكلفة المستهلكة مع إدراج أي فروق بين التكلفة والقيمة اإلستردادية في قائمة الدخل خالل إدراج القروض ذات الفائدة ب

  .الفترة االقتراض على أساس سعر الفائدة الفع
  موردون ومقاولون وأرصدة دائنة أخرى  ١٤-٣

  يتم إثبات الموردون والمقاولون واألرصدة الدائنة األخرى بالتكلفة.  
 رأس المال ١٥-٣

  .نيف االسهم العادية ضمن حقوق الملكيةيتم تص          
  صدار رأس المالإ -أ 

صدار أسهم جديدة بخصمها من حقوق الملكية بالصافي إرتباطًا مباشرًا بإيتم المحاسبة عن التكاليف االضافية المرتبطة          
  إن وجدت. –بعد خصم ضريبة الدخل 

  أسهم الخزينة - ب 
المصدر فإنه يتم االعتراف بالمبلغ المسدد مقابل إعادة الشراء والذي يتضمن كافة عند إعادة شراء أسهم رأس المال           

تبوب كأسهم خزينة مخصومة من إجمالي حقوق الشراء كتخفيض لحقوق المساهمين و التكاليف المباشرة والمتعلقة بإعادة 
  المساهمين.

  توزيعات االرباح -ج 
 إعالن التوزيع عنها. التي يتم العاميتم إثبات التوزيعات كإلتزامات في  

 تمويل نظام األثابة - د 
تقوم الشركة بتمويـل األسهم المصدرة لصالح نظام االثابة وتحفيز العاملين والمديرين التنفيذين ويتم المحاسبة عن هذه           

التصـرف  " ويتم إثبات ناتجوالتحفيز االسهم ضمن حقوق الملكية تحت مسمـى " أسهم محتفظ بها لصالح نظام االثابة
  .فى هذه االسـهم ضمن حقوق الملكية 

  االحتياطيات  - هـ
% من صافى أرباح العام على األقل لتكوين ٥طبقًا لمتطلبات قانون الشركات ونظام الشركة األساسي, يتم تجنيب           

% من رأس المال ٥٠احتياطي قانوني. يتم التوقف عن التحويل إلى االحتياطي القانوني عندما يبلغ االحتياطي 
% من رأس المال المصدر تعين على الشركة معاودة تدعيم االحتياطي ٥٠المصدر، و إذا ما انخفض االحتياطي عن 

حتياطي القانوني في الفترة التي إل% على األقل من صافى أرباحها السنوية. يتم إثبات المبلغ المحول ل٥بتجنيب 
  تعتمد فيها الجمعية العامة هذا التحويل.
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  المدفوعات المبنية على األسهم  ١٦-٣
  المدفوعات المبنية على أسهم المسددة فى شكل أسهم  -أ

ثابة وتحفيز إالفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ منح االسهم والقيمة التى يتحملها المستفيد من نظام  ثباتإيتم   
فى  طمستفيدين حق غير مشرو لللتى يصبح فيها ا الفترةالمديرين والعاملين كمصروف بقائمة الدخل وذلك على مدار 

فى تاريخ القوائم المالية واجراء  متلك االسهم ويتم مراجعة عدد المستفيدين المتوقعين من النظام ومدى استفادة كال منه
التغيرات الالزمة على قيمة المصروف لتعكس أفضل تقدير ويتم ادراج المقابل فى حساب مجنب لنظام االثابة ضمن 

  وق الملكية .حق

  المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقداً  -ب
المكافأت وحزمة الرواتب بالشركة حقوق إرتفاع قيمة األسهم كجزء من ذيين يالتنفأعضاء مجلس اإلدارة  بعض يتم منح     

س الزيادة فى سعر المستحقة لهم والتى يصبح أعضاء مجلس اإلدارة خاللها مستحقين لمدفوعات نقدية مستقبلية على أسا
سهم الشركة عن مستوى معين خالل مدة زمنية محددة ويتم قياس المبلغ أو الخدمات المشتراه واإللتزامات المتكبدة بالقيمة 
العادلة لإللتزام المذكور وٕالى أن يتم تسوية هذا اإللتزام تقوم الشركة بإعادة قياس القيمة العادلة لإللتزام فى تاريخ إعداد 

  بها فى قائمة الدخل.طرأ على القيمة العادلة المعترف المالية وفى تاريخ التسوية مع األخذ فى اإلعتبار أى تغير يالقوائم 
  أوراق دفع  ١٧-٣

  . الفعاليتم إثبات أوراق الدفع بالتكلفة المستهلكة بإستخدام سعر الفائدة   
  تحقق االيراد ١٨-٣

ســتلم أو المســتحق للمنشــأة ، ويتحقــق اإليــراد عنــدما يكــون هنــاك توقــع كــاف تقاس قيمــة اإليــراد بالقيمــة العادلــة للمقابــل الم        
بــأن هنــاك منــافع اقتصــادية مســتقبلية ســوف تتــدفق إلــي المنشــأة ، وأنــه يمكــن قيــاس قيمــة هــذا اإليــراد بشــكل دقيــق وال يــتم 

  تبطة به .اإلعتراف بأي إيراد في حالة عدم التأكد من استرداد مقابل هذا اإليراد أو التكاليف المر 
  ايراد المبيعات - أ

انتقــال كافــة منــافع  يــتم إثبــات اإليــراد مــن بيــع الوحــدات الســكنية والمهنيــة والتجاريــة والخدميــة والفــيالت المتعاقــد عليهــا عنــد  
( تشــطيب أو  التســليم الفعلــي للعمــالء ســواء كانــت هــذه الوحــدات والفــيالت قــد تــم تنفيــذها كليــًا أو جزئيــاً و  الملكيــةومخــاطر 

و  منــافع نتقــال كافــةإ و  تشطيب)، كما يتم إثبات اإليراد من بيع قطــع أراضــي عنــد تســليم األراضــي المباعــة للعمــالء نصف
  .إلى المشترى مخاطر الملكية

 فــــي القيمــــة البيعيــــة للوحــــداتويتمثــــل صــــافى المبيعــــات ثبــــات االيــــرادات مــــن المبيعــــات بالصافـــــى بعــــد المــــردودات إويــــتم        
وكــذا بعــد خصــم قيمــة  الميزانيــةبعــد تجنيــب الفوائــد المســتقبلية التــي لــم تتحقــق حتــى تــاريخ  -للعمــالء المســلمة  واألراضــى

مردودات المبيعات (والمتمثلة فــي القيمــة البيعيــة لمــردودات المبيعــات ناقصــًا مــا لــم يتحقــق مــن الفوائــد الســابق تجنيبهــا مــن 
  . مصروفات التشغيل االخـرىلعمـالء ضمن هذا وتثبت اى خصومـات يتم منحهـا ل هذه القيمة البيعية)

 ايراد التأجير - ب
بقائمــة الــدخل علــى أســاس القســط الثابــت  (بالصــافى بعــد أى خصــومات) االســتثمار العقــارى يــتم االعتــراف بــإيراد تــأجير  

  خالل مدة عقد اإليجار.
 ايراد الفوائد-ج
  .التبار المدة الزمنية ومعدل الفائدة الفعيتم إثبات الفوائد على أساس االستحقاق أخذًا في االع       

 

   توزيعاتال  -د
االعتــــراف بــــايراد التوزيعــــات بقائمــــة الــــدخل فــــي يــــتم     .فية حق للشركة في تحصيل المبلغ ينشأالتاريخ الذي 
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  تكلفة األراضى المباعة ١٩-٣
 مــن نصــيبها مــن مســاحات إليهــا كــال مضــافاً  المباعــة تم إحتساب تكلفــة األراضــى المباعــة علــى أســاس المســاحة الصــافيةي  
والمناطق  المناطق المفتوحةمساحات أراضى  كل نصيبها منإلى ضافة باإلالمحددة بمعرفة اإلدارة الفنية بالشركة رق طال

  .الخدمية وكذا نصيبهـا من تكاليف المرافق والتجهيز 
  المصروفات  ٢٠-٣

  مدفوعات اإليجار  -أ
بقائمة الدخل بطريقة القسط الثابت خالل مدة  فى بعد أى خصومات)(بالصا يتم إثبات المدفوعات الخاصة باإليجارات  

  . ساس االستحقاقألوطبقًا  اإليجار
 نظام معاشات العاملين  -ب 
 التزامات معاشات التقاعد -١

 نظام التأمينات االجتماعية الحكومي لصالح العاملين بها طبقًا لقانون التأمينات االجتماعية رقم فيتساهم الشركة     
النظام بنسبة ثابتة من  فيوتعديالته. يساهم العاملين وأصحاب العمل بموجب هذا القانون  ١٩٧٥لسنة  ٧٩

األجور.يقتصر التزام الشركة في قيمة مساهمتها، وتحمل مساهمات الشركة بقائمة الدخل طبقًا ألساس 
   .االستحقاق

  

 حصة العاملين في األرباح  -٢
% من األرباح الصافية بعد خصم نسبة تدعيم االحتياطي القانوني كحصة ١٠ نالتقل ع توزع الشركة نسبة    

العاملين في األرباح بما ال يزيد على مجموع األجور السنوية للعاملين بالشركة طبقًا للقواعد التي يقترحها مجلس 
العاملين في األرباح  . يتم االعتراف بحصةالشركات انونإدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وفقًا ألحكام ق

كتوزيعات أرباح في قائمة التغير في حقوق الملكية وكالتزام خالل الفترة المالية التي قام فيها مساهمي الشركة 
 باعتماد هذا التوزيع.

 ضريبة الدخل ٢١-٣
ها بقائمة كل من ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة، ويتم إثبات العامالفترة / تتضمن ضريبة الدخل علي أرباح أو خسائر 

ثباتها ضمن إالدخل مباشرة باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة بأحد البنود التي يعترف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فيتم 
 حقوق الملكية. 

هذا ويتم إثبات ضريبة الدخل الحالية علي صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ 
 باإلضافة إلي الفروق الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة. إعداد الميزانية

يتم اإلعتراف بالضريبة المؤجلة الناشئة عن فروق مؤقتة بين قيمة األصول واإللتزامات طبقا لألساس المحاسبي وقيمتها 
ة التي سيتم بها فى ضوء الطريق .ول وااللتزامات الضريبية المؤجلةطبقًا لألساس الضريبي. هذا ويتم تحديد قيمة األص

 تحقيق قيم هذه األصول أو سداد هذه اإللتزامات، بإستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية.
يتم اإلعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للشركة عندما يكون هناك إحتمال قوي بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة 

فاع بهذا األصل. ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن في المستقبل يمكن من خاللها االنت
  يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية.

  (الخسائر) /فى األرباح السهم نصيب ٢٢-٣
مساهمتهم فى  الخسارة المتعلقة بالمساهمين عن وأبقسمة الربح  (الخسائر)/رباح ألفى ا سهماليتم إحتساب نصيب 

  . العــام الفترة / عدد األسهم العادية القائمة خاللاألسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح ل
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  تحديد القيمة العادلة -٤
تتطلب مجموعة السياسات واإلفصاحات المحاسبية للشركة تحديد القيمة العادلة لكًال من األصول واإللتزامات المالية 

يد القيم العادلة ألغراض القياس و/ أو اإلفصاح طبقًا للطرق التالية كما يتم اإلفصاح عن وغير المالية. يتم تحد
اإليضاحات الخاصة  فيتحديد القيم العادلة  فيالمعلومات اإلضافية إن وجدت والخاصة باإلفتراضات المستخدمة 

  المعنية. وااللتزامباألصل 
  االستثمارات في أدوات حقوق ملكية ١-٤

مة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية بغرض المتاجرة واالستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع بالرجوع يتم تحديد القي
  إلى القيمة السوقية المعلنة لتلك األسهم في سوق األوراق المالية في تاريخ القوائم المالية.

  االخرون المدينونالعمالء وأوراق القبض و  ٢-٤
بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية والتي يتم  اآلخرون لمدينونواالء وأوراق القبض للعميتم تقدير القيمة العادلة 

  خصمها بإستخدام معدل الفائدة السائد في السوق في تاريخ القوائم المالية.
  االستثمارات العقارية ٣-٤

تاريخ  فييمكن استبدال العقارات بها  يالتتمثل القيمة المقدرة  والتيضوء القيمة السوقية  في العادلةيتم تحديد القيمة 
بعد تسويق سليم بين أطراف على بينة من الحقائق  طبيعيتعامل  فيالتعامل  فيالتقييم بين بائع ومشترى لديهم الرغبة 

  حرة .  بإرادةويتعامالن 
  سهم االالمدفوعات المبنية على  ٤-٤

   بدون خصم التكاليف المتعلقة بالمعاملة. الميزانية في تاريخ المعلنة يتم تحديد القيمة العادلة على أساس األسعار السوقية
  إدارة المخاطر المالية -٥

  تتعرض الشركة للمخاطر المالية التالية نتيجة إلستخدامها لألدوات المالية:
  خطر اإلئتمان -
 خطر السيولة -
 خطر السوق. -

وكذا أهداف الشركة لمذكورة أعاله ويعرض هذا اإليضاح المعلومات المتعلقة بتعرض الشركة لكًال من المخاطر ا
والسياسات والطرق الخاصة لقياس وٕادارة الخطر وكذلك إدارة الشركة لرأس المال كما يعرض بعض اإلفصاحات الكمية 

  القوائم المالية. هاإلضافية المتضمنة في هذ
رة مخاطر الشركة كما يقوم بتحديد يتولي مجلس إدارة الشركة المسئولية الكاملة الخاصة بوضع ومراقبة اإلطار العام إلدا

الرقابة المناسبة ومتابعة تلك المخاطر ومدى  وأوجهوتحليل المخاطر التي تواجه الشركة لتحديد مستويات المخاطر 
  إلتزامها بتلك المستويات.

دراية وفهم علي  لها تضمن أن كافة الموظفينوتهدف إدارة الشركة إلي وضع بيئة رقابية بناءه ومنضبطة والتي من خال
وتقوم كال من لجنة المراجعة وٕادارة المراجعة الداخلية بمعاونـة مجلس اإلدارة في دوره الرقابي وتتولى  بدورهم وٕالتزامتهم.

المخـاطـر  بإدارةإدارة المراجعة الداخلية كال من أعمال الفحص المنتظم والمفاجـئ ألوجه الرقابة والسياسات المرتبطة 
  اإلدارة.نتائج الفحص إلى مجلس  وتقوم بالتقريـر عن

  خطر اإلئتمان ١-٥
فاء أحد أطراف األدوات المالية إللتزاماته ويعرض الطرف اآلخر لخسائر مالية يتمثل خطر اإلئتمان في خطر عدم و 

عمالء الشركة وينشأ هذا الخطر بصفة رئيسية من  .والمدينون اآلخرون
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   االخرون المدينونالعمالء و 
 كما يتأثـر عميل .الخاصة بكل  األساسية بالخصائص جوهريةاالئتمان يتأثر بصفة  إن تعرض الشركة لخطر

  .عمالء الشركة بما فيها خطر اإلخفاق الخاص بالصناعة  لقاعدةالخصائص الديموجرافية ب
لناحية هناك تركيز لخطر االئتمان من ا ليس مجموعة كبيرة من العمالء ولذلكلمبيعات الشركة ترجع إلى المبيعات  كافة

  .الديموجرافية
االئتماني الالزم لكل عميل مقابل شروط السداد  ة والتي بموجبها يتم عمل التحليلوقد وضعت إدارة الشركة سياسة ائتماني

والتسليم المقدمة له وتعمل الشركة على الحصول على دفعات حجز مقدمة وكذلك شيكات بكامل قيمة مبيعاتها مقدما 
  ينتج أي خسارة سابقة من التعامل مع العمالء.  قبل التسليم للعميل ولم

بعد سداد كامل قيمة البيع وفى حالة عدم السداد يتم رد  إاليتم بيع الوحدات للعمالء مع عدم نقل ملكية تلك الوحدات 
 %٥ من قف عن السداد بعد خصم نسبة قدرهاالوحدة للشركة ورد المبالغ السابق سدادها بواسطة العمالء في تاريخ التو 

  من تلك القيمة. %١٠إلى 
  ستثماراتإلا

وال  اإلدارةإعداد دراسات تفصيلية لالستثمـار وتراجع بمعرفة مجلس تحد الشركة من تعرضها لخطر االئتمان من خالل 
  التعامل في الوفاء بالتزاماته . طرافأمن طرف  أيخفاق إتتوقع إدارة الشركة 

  الضمانات
وبعد موافقة   -الحاجة إلى ذلك حالة  في –ضمانات المالية للشركات التابعة فقط تقوم سياسة الشركة علي توفير ال

  .٢٠١٢ سبتمبر ٣٠ وال توجد أي ضمانات قائمة فيهـذا مجلس اإلدارة 

  خطر السيولة ٢-٥
  في تاريخ إستحقاقها.  من الوفاء بإلتزاماتهـاالشركة تمكن  يتمثل خطر السيولة في خطر عدم

من أن لديها دائما سيولة كافية لمقابلة التزاماتها في  -كلما أمكن ذلك  -ة السيولة هو التأكد إن منهج الشركة في إدار 
تاريخ استحقاقها في الظروف العادية والحرجة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إلحاق الضرر بسمعة الشركة. كما تتأكد 

التشغيل المتوقعة لفترة مالئمة بما فيها أعباء االلتزامات الشركة من توافر النقدية الكافية عند الطلب لمقابلة مصروفات 
 المالية ويستبعد من ذلك التأثير المحتمل للظروف الحادة التي ال يمكن التنبؤ بها بدرجة معقولة مثل الكوارث الطبيعية. 

  باإلضافة الى ذلك تحتفظ المجموعة بحدود اإلئتمان التالية :
  

 يلة األجل بضمان سند إذنى  بمبلغ قيمة القـرض بالكامــل ويســتحق علــي القــرض مليون جنيه مصرى كقروض طو   ٤٣٥ -
 % سنويًا عالوة على سعر الكوريدور لالقراض المعلن من قبل البنك المركزى المصرى . ٢.٨٥فائدة  قدرها 

 مليون جنيه مصرى .  ٥٠مليون جنيه مصرى بموجب ضمانة ودائع قدرهـا  ٤٥.٥تسهيل بمبلغ  -

  خطر السوق ٣-٥
يتمثل خطر السوق في خطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وسعر الفائدة وأسعار 

  الشركة أو قيمة ممتلكاتها من األدوات المالية. ومصروفات أدوات حقوق الملكية التي يمكن أن تؤثر علي إيرادات
لخطر السوق في حدود المؤشرات المقبولة مع تعظيم إن الهدف من إدارة خطر السوق هو إدارة والتحكم في التعرض 

  العائد.
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  خطر العملة ٤-٥
الدوالر تمثل بصفة أساسية في والذي يبالعمالت األجنبية المالية  واألصولالمبيعات  تتعرض الشركة لخطر العملة علي

  .األمريكي
صافى تعرضها  أنمن  تتأكدن الشركة إف األخرى األجنبيةوفيما يتعلق باألصول وااللتزامات النقدية السائدة بالعمالت 

الفورية عندما يكون ذلك  باألسعار األجنبيةلخطر العمالت مضمون عند مستوى مقبول من خالل شراء أو بيع العمالت 
    لمواجهة عدم التوازن قصير األجل.ضروريا 

بتلك الشركات تعتبر ذات طبيعة  لم يتم تغطية إستثمارات الشركة في الشركات التابعة حيث أن مراكز العمالت الخاصة
  .األجنبيةعقود تغطية مخاطر العمالت  فيهذا وال تدخل الشركة طويلة األجل.

  خطر سعر الفائدة ٥-٥
تقوم إدارة الشركة بدراسة بدائل التمويل المتاحة  لذا سعر الفائدةتخفيض مخاطر تقلبات تتبنى الشركة سياسة هدفها 

ل الشروط المتاحة وكذا أفضل سعر فائدة ممكن ويتم عرض عقود االقتراض والتفاوض مع البنوك للحصول على أفض
تدخل  العلى مجلس اإلدارة هذا ويتم دراسة موقف التمويل وأعبائه بصفة دروية من قبل اإلدارة العليــا للشركة هذا و 

  .الفائدة أسعارعقود تغطية مخاطر  ة فيالشرك

  خطر أسعار السوق األخري ٦-٥
حقوق الملكية من أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع وتراقب إدارة الشركة أدوات حقوق الملكية ينشأ خطر سعر أداة 

  .للقوائم المالية الخاصة بهذه األسهم  الموضوعيأوالتقييم  بمحفظة االستثمارات الخاصة بها بناًء علي مؤشرات السوق
استثمار علي حده وكافة قرارات الشراء والبيع يتم إعتمادها وتتم إدارة االستثمارات المالية الهامة بالمحفظة بالنسبة لكل 

  بواسطة مجلس إدارة الشركة.
إن الهدف األساسي إلستراتيجية االستثمار الخاصة بالشركة هو تعظيم العائد من هذه االستثمارات. وتستعين اإلدارة 

  الخارجيين في هذا الشأن. باالستشاريين
ض االستثمارات تتم بغرض المتاجرة ألن أداؤها يمكن مراجعته بدرجة نشطة ويتم إداراتها ووفقًا لهذه اإلستراتيجية فإن بع

 علي أساس القيمة العادلة.

 إدارة رأس المال ٧-٥
إن سياسة مجلس إدارة الشركة هو اإلحتفاظ برأس مال قوي بغرض المحافظة علي ثقة المستثمرين والدائنين والسوق وكذا 

  للنشاط. لمقابلة التطورات المستقبلية
مقسومًا علي  . الفترةربح ويتولي مجلس إدارة الشركة متابعة العائد علي رأس المال والذي تحدده الشركة بأنه صافي 
  إجمالي حقوق المساهمين كما يراقب مجلس إدارة الشركة مستوي توزيعات األرباح للمساهمين.

. كما ال تخضع الشركة ألية متطلبات  الفترةل خالل ال توجد أية تغيرات في إستراتيجية الشركة في إدارة رأس الما
  خارجية مفروضة علي رأس المال الخاص بها.



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار 

(شركة مساىمة مصرية )

اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المستقمة (تابع) 

األصول الثابتة  6 -
:-يتمثل ىذا البند في األتي

تحسينات فى أماكن  مولدات وآالت أجيزة مكتبية أثاث وتجييزات وسائل نقل مباني
اإلجمالى  مستأجرة ومعدات واتصاالت مكتبية وانتقال مقر الشركة أراضـــى

جنيو مصري جنيو مصري جنيو مصري جنيو مصري جنيو مصري جنيو مصري جنيو مصري جنيو مصري

116 520 200 13 509 497 1 169 781 14 561 426 8 629 677 7 639 706 46 799 300 24 210 813
5 151 224 - 3 045 111 1 170 562  765 551  170 000 - -

(1 657 427) - ( 189 896) ( 790 532) ( 591 999) ( 85 000) - -
120 013 997 13 509 497 4 024 996 14 941 456 8 803 229 7 724 706 46 799 300 24 210 813

19 694 596 1 678 809 1 110 219 5 479 980 1 873 204 5 128 076 4 424 308 - 2012/1/1مجمع اإلىالك في 
11 445 895 2 028 275 1 540 750 1 518 125  654 467  873 672 4 830 606 - إىالك الفتــرة
(1 332 308) - ( 189 896) ( 754 137) ( 384 083) ( 4 192) - - مجمع إىالك االستبعادات
29 808 183 3 707 084 2 461 073 6 243 968 2 143 588 5 997 556 9 254 914 -

90 205 814 9 802 413 1 563 923 8 697 488 6 659 641 1 727 150 37 544 386 24 210 813

96 825 604 11 830 688  59 562 9 081 446 6 756 473 2 511 630 42 374 992 24 210 813 2011/12/31صافي القيمة الدفترية في 

.( جنيو مصرى2 662 907 : 2011عام )  2012 سبتمبر 30 جنيو مصرى فى 4 378 880 تتضمن األصول الثابتة أصول ميمكة دفتريًا بالكامل بمغت تكمفتيا -

2012/9/30صافي القيمة الدفترية في 

2012 سبتمبر 30عن الفتــرة المالية المنتيية في 

2012/1/1التكمفة في 
االضافات خالل الفتـرة

االستبعادات خالل الفترة
2012/9/30التكمفة في 

2012/9/30مجمع اإلىالك في 

20
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  مشروعات تحت التنفيذ -٧
٣٠/٩/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١    

    جنيه مصري  جنيه مصري
        
  للشركة  المقر الجديد نشاءاتإ  ١ ٠٨١ ٢٦٩    ٢٢١ ٠٧٦
١ ٠٨١ ٢٦٩    ٢٢١ ٠٧٦    

 

  استثمارات فى شركات تابعة -٨
 

الشكل القانونى
نسبة   

 المساهمة

نسبة المسدد
من قيمة 
  المساهمة

 القيمة الدفترية 
٣٠/٩/٢٠١٢   

القيمة الدفترية 
٣١/١٢/٢٠١١  

 جنيه مصري  جنيه مصري % %  
           

  ٥١٠ ٠٠٠   ٥١٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٥١ ش.م.م  شركة سوديك للخدمات العقارية 
شركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات 

  (سوريل) العقارية
  ٥١٧ ٣٣٤ ٥١٦   ٥١٧ ٣٣٤ ٥١٦ ١٠٠ ٩٩.٩٩ ش.م.م

  ٢ ٩٩٩ ٩٨٠   ٢ ٩٩٩ ٩٨٠ ١٠٠ ٩٩.٩٩  ش.م.م  شركة سوديك للتنمية واالستثمار العقارى 
  ٥٢٠ ٨٤٤ ٤٩٦ ٥٢٠ ٨٤٤ ٤٩٦     ٢٠١٢ سبتمبـر ٣٠الرصيـد فى 

 متاحة للبيع فى أوراق مالية تاستثمارا -٩
 

الشكل القانونى
نسبة 
المساهمة

نسبة المسدد
من قيمة 
  المساهمة

 القيمة الدفترية 
٣٠/٩/٢٠١٢    

القيمة الدفترية 
٣١/١٢/٢٠١١  

 جنيه مصري  جنيه مصري % %   
  ٤ ٢٥٠ ٠٠٠  ٤ ٢٥٠ ٠٠٠ ١٠٠  ١.٠١  ش.م.م الشركة المصرية لتنمية وادارة القرى الذكية 

  ١ ٢٥٠  ١ ٢٥٠  ٢٥  ٠.٠٠٢٥  ش.م.م  كة سوديك للجولف والتنمية السياحية شر 
  ٢٦ ١٥٢  ٢٦ ١٥٢  ١٠٠  ٠.٠٦  ش.م.م شركة بفرلى هيلز إلدارة المدن والمنتجعات 

  ٤ ٢٧٧ ٤٠٢  ٤ ٢٧٧ ٤٠٢        ٢٠١٢ سبتمبـر ٣٠الرصيـد فى 
  

ملكية  تمثل أدوات حقوقاإلستثمارات  رًا ألن هذهيعتبر التعرض لخطر السوق المرتبط لإلستثمارات المتاحة للبيع محدود نظ
  بالجنيه المصرى .غير متداولة فى سوق نشط و 
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   ستثمارات عقاريةإ - ١٠
  جنيه مصرى وفيما  ٦٦ ٢٩٩ ٣٠٣ مبلغ ٢٠١٢ سبتمبـر ٣٠بلـغت صافى القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية  فى     
 -: الفتــرةحركة االستثمارات العقارية خالل يلى  

  
جنيه مصرى فى زيادة القيمة الدفتريـة  ٣١ ٦٩٧ ٠٠٠ة ملعب الجولف البالغ يتمثل هذا البند فى قيمة االنخفاض فى قيم )أ(

  لملعب الجولف عـن القيمة االستردادية له والتى تم قياسها بناًء على القيمة االستخدامية .
ـراض االفصـاح هناك صعوبة فى تقديـر القيمة العادلة لالستثمارات العقارية المتعلقة بملعب الجولف بدرجة يعتمد عليها ألغ -

  وذلك نظرًا لندرة هذا النشاط فى مصــر ولعدم تداولها فى سوق نشط .
  .٢٠١٢ سبتمبـر ٣٠فى  جنيه مصرى ٧ ٥٣١ ٣٠٠ مبلغللوحدات المؤجرة للغيـر  تبلغ القيمة العادلة   -

 
   دفعات مقدمة القتناء إستثمـارت عقارية - ١١

جنيه  ٨٥ ٨١٢ ٢٩٥مبلغ  -: ٢٠١١(عام  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠فى جنيه مصرى  ٩٨ ٠١٩ ٧١٦ قيمته البالغ البنديتمثـل 
 )١شراء المبنى رقم ( تحت حساب -  شركة تابعة –سوديك سياك لالستثمـار العقـارى المسددة لشركة المبـالغفى قيمة مصـرى ) 
وذلك ه مصرى جني ١٣١ ٧٠٤ ٨٥٠ هذا وتبلغ إجمالى قيمة المبنـى مبلغ -بغرض تأجيره للغير  – Polygon Theبمشروع 

وسوف يتم استالم المبنى خالل  .٢٠١٠يناير  ٥  العقارى بتاريخ للعقد المبرم بين الشركة وشركة سوديك سياك لالستثمار وفقاً 
المبلغ المسدد تحت فى  يتمثل جنيه مصـرى ٥ ٢٩٥ ٤٦٢ويتضمن هذا البند مبـلغ  قصـاه ثالث سنوات من تاريخ العقدأموعد 

  دارة وتشغيـل المرافق العامـة للمشـروع الخاصة بالمبنى لمدة ثالث سنوات . حساب مصاريف صيانة وإ 
  
  
  
  

  االجمالى أراضى ومبانى لف ملعب الجو  وحدات مؤجرة للغيـر  بيـــــــان
  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى   جنيه مصرى التكلفة

  ١٠٥ ٠٤٣ ٧٤٧  ٤ ١٣٥ ٠٠٠  ٩٩ ٣٧٧ ٥٣٣  ١ ٥٣١ ٢١٤    ٢٠١٢فى أول ينايــر  
  )٤ ١٣٥ ٠٠٠(  )٤ ١٣٥ ٠٠٠(  -   -  أستبعادات خالل الفترة

 ١٠٠ ٩٠٨ ٧٤٧  -   ٩٩ ٣٧٧ ٥٣٣  ١ ٥٣١ ٢١٤  ٢٠١٢ سبتمبـر ٣٠فى 
         مجمع االهالك

  ١ ٥٢٢ ٠٤٢   -   ١ ٣٦٧ ٤٣٤   ١٥٤ ٦٠٨    ٢٠١٢فى أول ينايــر  
 ١ ٣٩٠ ٤٠٢   -   ١ ٣٦٧ ٤٣٤   ٢٢ ٩٦٨  الفتــرةإهالك 

  ٢ ٩١٢ ٤٤٤   -    ٢ ٧٣٤ ٨٦٨   ١٧٧ ٥٧٦  ٢٠١٢ سبتمبـر ٣٠فى 
              يخصم

  ٣١ ٦٩٧ ٠٠٠   -    ٣١ ٦٩٧ ٠٠٠   -  (أ)االنخفاض فى قيمة االستثمارات العقارية 
  ٦٦ ٢٩٩ ٣٠٣   -    ٦٤ ٩٤٥ ٦٦٥   ١ ٣٥٣ ٦٣٨  ٢٠١٢ سبتمبـر ٣٠صافى القيمة  فى 
  ٧١ ٨٢٤ ٧٠٥   ٤ ١٣٥ ٠٠٠    ٦٦ ٣١٣ ٠٩٩   ١ ٣٧٦ ٦٠٦  ٢٠١١ديسمبــر  ٣١صافى القيمة  فى 
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  طويلة األجل - عمالء وأوراق قبض - ١٢
  -: كما يلىالعمالء وأوراق القبض طويلة األجل  رصدةأل الحاليةالقيمة  البند فى هذايتمثل     

  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٩/٢٠١٢  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى  

  ٣١ ١٧٩ ٩٣٣    366 789 48  عمالء  
  ٧٢١ ٣٢٥ ٢٧٥    ١ ٠٩٨ ٣٧٨ ٦٠٧  أوراق القبض 

  1 147 167 973  ٧٥٢ ٥٠٥ ٢٠٨  
  ٤٢ ١٥٧ ٢٩٥    ٤٤ ٥٨٥ ٧٩٦  أوراق قبض -فوائد غير مستهلكة   يخصم:

  1 102 582 177  ٧١٠ ٣٤٧ ٩١٣  
 

المرتبطــة بــالعمالء  نخفــاض فــى القيمــةتــم االفصــاح عــن تعــرض الشــركة لمخــاطر االئتمــان والعملــة وخســائر اال -
 ).٤٧( وأوراق القبض بااليضاح رقم

  
  االصول الضريبية المؤجلة الغير مثبتة - ١٣

٠٣/٩/٢٢٠١  ٣١/١٢/٢٠١١    
    جنيه مصرى  جنيه مصري

  خسائر ضريبية - ١٨ ٣١٩ ١٠٠
١٨ ٣١٩ ١٠٠ -   

 
تــوافر درجــة مناســبة للتأكــد مــن الســابق وذلــك نظــرًا لعــدم  ضريبية المؤجلة والمتعلقــة بالبنــدلم يتم إثبات األصول ال -

 .لاألص اوجود أرباح ضريبية مستقبلية كافية يمكن من خاللها اإلستفادة من هذ
 حدات تامة جاهزة للبيعو  - ١٤

  جاهزة للبيع وبيانها كما يلى :التامة الوحدات الالبند فى تكلفة  هذايتمثل 

٠٣/٩/٢٢٠١  ٣١/١٢/٢٠١١    
    جنيه مصرى  جنيه مصرى

      
  تامة  تكلفة وحدات تجارية  ٤ ٢٦٢ ٨٠٥  ٤ ٢٦٢ ٨٠٥
  )١-١٤(تكلفة وحدات مشتراه بغرض إعادة البيع  ٤٣ ٠١٤ ٩٥٠ ٤٣ ٠١٤ ٩٥٠
٤٧ ٢٧٧ ٧٥٥  ٤٧ ٢٧٧ ٧٥٥    

  
 رويال جاردنز لإلستثمار العقارى وحدة بمشروع كازا تم شراؤها من شركة ٦٣يتمثل البند فى تكلفة شراء عدد   )١- ١٤(

  غرض إعاده بيعها للغير.ب  - شركة شقيقة  -
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 عمال تحت التنفيذأ - ١٥
  كالتالي: المشروعاتالجاري تنفيذها وبيان هذه  مشروعاتاليتمثل هذا البند فى إجمالى التكاليف الخاصة ب         

 

٣٠/٩/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١    
    جنيه مصري  جنيه مصري

  Allegriaتكاليف أعمال مشروع      
  كلفة أرض الشركة المخطط استخدامها ت  866 646 154    ٢٢١ ٣٣٤ ٣٥٥
  تخطيط ومساحة وأشراف وابحاث تربة   408 952 206    ٢٠٥ ٧٢٦ ٦٠٠
  مبانــى ومرافق  463 801 563    ٧٣٣ ٠٧٣ ٤٢٦
  تكاليف أخــرى  716 493 91    ٥٨ ٥٢٦ ٠٩٤
  )١ - ١٥(فــروق وحـدات تم إعادة شراؤهـا   010 896 28    ٣٢ ٥٤٩ ١١٠
١ ٢٥١ ٢٠٩ ٥٨٥    1 045 790 463    

 WESTOWNتكاليف أعمال مشروع        
  تكلفة أرض الشركة المخطط استخدامها   830 871 65    ٦٩ ٠٦٤ ١٦٠
  تخطيط ومساحة وأشراف وابحاث تربة   772 860 73    ٧٧ ٧١٥ ٦٣٧
  مبـانى ومرافق  690 513 210    ٨٧ ٨٤٩ ٩١٥
  تكاليف أخــرى  922 019 21    ٢٧ ٨٦٨ ٨٧٥
٢٦٢ ٤٩٨ ٥٨٧    371 266 214    

  ب) والمعارض واخرى٤أ، ٤تكاليف المرحلة الرابعة (      
  تكلفة األرض   ٦٤ ١٩٧ ٧١٥    ٦٦ ٦٠٨ ٢٥٥
  تخطيط ومساحة واشراف وابحاث تربة  ١ ٠٩٧ ٨٥٢    ١ ٠٩٧ ٨٥٢
  مباني ومرافق   663 056 3    ٢ ٧٧٥ ٦٦٥
  تكاليف أخــرى  ٣٧٤ ٣٤٦    ٣٧٤ ٣٤٦
٧٠ ٨٥٦ ١١٨    68 726 576    
١ ٥٨٤ ٥٦٤ ٢٩٠    1 485 783 253    

  
 ٣٢ ٥٤٩ ١١٠ : مبلغ ٢٠١١جنيه مصرى (عام  ٢٨ ٨٩٦ ٠١٠مبلـغ  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠فى  البالــغ رصيده يتمثل البند ١- ١٥

  .لجرياأالتكاليف االضافية العادة إقتناء بعض وحدات مشــروع جنيه مصرى) فى قيمة 
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   متداولة - عمالء وأوراق قبـض - ١٦
٣٠/٩/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١    

    جنيه مصري  جنيه مصري
  )١- ١٦(عمالء  ١٧٧ ٦٦٨ ٢٠٩    ١٢٥ ٨٩٦ ٥٧٤
  أوراق قبض   689 306 870    ٧٥٨ ٢٩٤ ٧٥٧
١ ٠٤٧ ٩٧٤ ٨٩٨    ٨٨٤ ١٩١ ٣٣١    
  أوراق قبض -: فوائد غير مستهلكة يخصم   367 616 7    ٩ ٦٤٠ ٦٦٨
١ ٠٤٠ ٣٥٨ ٥٣١    ٨٧٤ ٥٥٠ ٦٦٣    

  اض فى قيمة العمالء وأوراق القبضخسائر اإلنخف  )٢٠٠ ٠٠٠(    )٢٠٠ ٠٠٠(
٦٦٣ 350 ١ ٠٤٠ ١٥٨ ٥٣١    ٨٧٤    

 مليون جنيه مصرى قيمة المديونية المستحقة على شركة سوديك جاردن سيتى للتنمية  ٩٥.٣٦٥يتضمن البند مبلغ   ١- ١٦
  واالستثمـار (شركة تابعة) .

 

 .)٤٧( وأوراق القبض بااليضاح رقمة بالعمالء المرتبطتم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان والعملة      -
  المستحق عـلى أطراف ذات عالقـة - ١٧

٣٠/٩/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١    
    جنيه مصرى  جنيه مصري

شركة   -شركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوريل)  ٥٨٧ ٤٧٦ ٧١٩   ٥٤٥ ٥٩٥ ١٥٨
  )٥٣(إيضاح رقم   تابعة

  شركة تابعة –سوديك جاردن سيتى للتنمية واالستثمار  شركة  532 498    ٢١٤ ٨٥٨
  شركة تابعة -شركة جرين سكيب للزراعة واالستصالح   160 676 4    ٢ ٩٤٩ ١١٩
  شركة تابعة -شركة مـوف إن للمقاوالت المتطورة   366 980 11    ١٠ ٨٢٠ ١٥٢
  ة تابعةشرك -شركة اليسر للمشروعات والتنمية الزراعية   636 738 20    ١٨ ٦٧٢ ٢٨٤
  شركة تابعة -شركة سوديك للتنمية واالستثمار العقارى   ٢٥٣ ٣٥٤ ٦٨٨    ٢٤٨ ٤٠٧ ٤٥٠
  شركة تابعة -شركة سوديك سياك لالستثمار العقارى   190 248 74    ١٦ ٦٥٩ ٠٧٢
  أ) -١٧(شركة تابعة   –شركة سوديك سوريـا   384 669 379    ٣٧٥ ٦٥٥ ٢٩٣
  ب) - ١٧(شركة تابعة  –العقارى  ن لالستثمارشركة فورتي  526 016 46    ٤٤ ١٠٦ ٥٦٦

  شركة تابعة  –العقارى  لالستثمار الميزونشركة  626 435 10    897 15
  شركة تابعة –شركة إدارة لخدمـات المدن والمنتجعات   745 943 24    ٢٩ ٣٦٠ ٨١٠
  مشروع مشترك   –سوديك  للتطوير العقارى المحدودة  -شركة بالمـــيرا   150 411 19    ١١ ٦٨٢ ٦٨٠
  شركة تابعة  –شركة تجارة للمراكز التجارية  549 509 2   ٤٦٥ ٠٢٤
  شركة تابعة –شركة سوديك للجولـف والتنمية السياحية   555 533 14    ١١ ٥٨١ ٩٣٥

  اخرى ذات عالقة  شركات  007 329    434 167
١ ٤٥٠ ٨٢١ ٨٣٣    ١ ٣١٦ ٣٥٣ ٧٣٢    
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 %٩٩بنسبة مملوكة  –شركة سورية ذات مسئولية محدودة  –يس شركة سوديك سوريـا تم تأس ٢٠١٠يونيو  ١٥بتاريـخ    أ- 17
% فى رأس ٥٠قتناء حصة قدرهـا إلشركة فورتين لالستثمـار العقارى المملوكة بالكامـل الحدى الشركات التابعة وذلك بغرض 

ويتضمن الرصيد المستحق ية محدودة شركة سورية ذات مسئول –للتطوير العقارى المحدودة سوديك  – مال شركة بالميـرا
والمحول الى شركة  مليون دوالر أمريكى ١٩.٥لمبلغ  مصرى معادل جنيه ١١٨ 657 ٥٠٠مبلغ سوريــا  سوديك شركة على

  . ٢٠١٠سبتمبر  ٥وفقـًا لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ  ٢٠١٠سبتمبر  ١٥سوديك سوريا بتاريخ 

         ادلــــــجنيه مصرى مع ٤٥ ٢٣٩ ٤٤٦مبلغ  حق على شركة فورتين لالستثمار العقارىرصيد المستــــن الـــــيتضم   ب- ١٧
كدفعة من القرض  بالميرا سوديك (مشروع مشترك) بغرض تمويل شركهدوالر أمريكى  ٧ ٤٣٤ ٥٨٤لمبلغ ا

أكتوبر  ٢٧شركة بتاريخ مليون دوالر أمريكـى وفقـًا لقرار مجلس إدارة ال ٢٥جماليه إالبالغ   Bridge Loanالمعبرى
٢٠١٠.  

 ذات عالقة فان اجمالي االرصدة المستحقة على شركات ب - ١٧ وأ  - ١٧عتبار ما ورد بالفقرتين ومع االخذ فى اال  ج - ١٧
 مبلغ  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠فى  بلغ رصيدها ةسوريالجمهورية العربية الكات ومشروعات الشركة فى متعلقة باالستثمار فى شر 

  .مصرى يهجن 060 097 445

والتي اثرت تاثيرا ملموسا على  أحداث فى الوقت الحالىمن  الجمهورية العربية السوريةواخذا فى االعتبار ما تتعرض له 
قد يؤدي الى  ممـافى االنشطة االقتصادية  اً القطاعات االقتصادية بوجه عام ومن المحتمل ان تؤدي الى انخفاضا ملموس

يم االستردادية لها وكذا نتائج االعمال خالل الفترات القادمة فانه يتعذر قوااللتزامات والتاثير جوهري على عناصر االصول 
فى الوقت الراهن تحديد حجم هذا التاثير على عناصر القوائم المالية حيث يعتمد حجم تاثير االحداث المشار اليها على 

  حداث وما يترتب عليها من اثار.المدى المتوقع والفترة الزمنية التي ينتظر عندها انتهاء هذه اال

دارة الشركة إفان والمشار اليها فى الفقرة السابقة هذا وعلى الرغم من االحداث التي تتعرض لها الجمهورية العربية السورية 
مل مضمونة وقابلة لالسترداد بالكا ةسوريالجمهورية العربية الاألرصـدة المستحقة لها لدى المشروعات والشركات فى ترى ان 

رصدة المدينة المستحقة على ألستثمارات واإلالمشروعات تفوق القيم الدفترية لتلك حيث ان القيم العادلة الصول وموجودات 
  اريخ م عقاري مستقل بتيمن خبير تقي ةم الصادر يوذلك بناء على تقارير التقي ةسوريالجمهورية العربية الالشركات فى 

رهن على بعض هذه له االراضي سوى ما يتعلق با توجد قيود على نقل ملكية هذمة العا كما انه بصفه ٢٠١٢ يونيو ١٥
لصالح البنوك المقرضة هذا وتجدر االشارة الى ان القيم العادلة الصول المشروع تكفي لسداد كافة التزاماته  ضـىاقطع األر 

 يوجد لدى الشركة اى معلومات تفيد وال ذات العالقةوكذا تغطية قيمة االستثمارات وسداد االرصدة المستحقة للشركات 
   . بمشكالت تتعلق بحيازة وملكية هذه االراضي
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 مدينون وأرصدة مدينة أخرى  - ١٨
٣٠/٩/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١    

    جنيه مصرى  جنيه مصري
  دفعات مقدمة للمقاولين والموردين  446 876 185    ١٩٧ ٥١٠ ٢٧٦
  )١ - ١٨(أتعاب إدارة مستحقـة  ١ ٩٠١ ٥٦٣   ٣ ٧٦٣ ٧٥٠
  مصروفات مدفوعة مقدمًا   876 292 76    ٧٨ ٢٨٠ ٥٥٠
  تأمينات لدى الغير   482 478 2    ٩٤٢ ٣٠١
 )٢- ١٨(المستحق علــى صندوق نظام  أثابة وتحفيز العاملين والمديرين  ٥ ٣٢٣ 710   ٥ ٢٦٧ ٢٥٦

  أرصدة مدينة أخرى  ٦ ٥٧٨ ٧٦٨   532 777 3
٢٧٨ ٤٥١ ٨٤٥    ٢٨٩ ٥٤١ ٦٦٥    

  خسائر اإلنخفاض فى قيمة المدينون واألرصدة المدينة االخرى  )٣٥٥ ١٥٧(    )٣٥٥ ١٥٧(
٢٧٨ ٠٩٦ ٦٨٨    ٢٨٩ ١٨٦ ٥٠٨    

  

 شركة سورية ذات مسئولية محدودة –للتطويـر العقارى المحدودة  سوديك - دارة شركة بالميــراإبأعمال  تقوم الشركة ١- ١٨
وفقًا التفاقية الشركـاء المبرمـة بين هذه الشركة % ٥٠نسبة ب - شركة تابعة –فيها شركة سوديك سوريا والتى تساهم 

   . ٢٠١٠يونيو  ١٦للتطوير العقارى المحدودة بتاريـخ  سوديك - التابعة وشركة بالميرا
 توزيعات أربـاح قيمةوالمتمثل فى  ينقيمة المستحق على صندوق نظام إثابه وتحفيز العاملين والمدير  فى البند يتمثل ٢- ١٨

طبقا لقرار الجمعية العامة  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١السنة المالية المنتهية فى عن ام اثابـة وتحفيـز العاملين أسهم نظ
  .والفوائد المتعلقة بهـا  ٢٠١١ابريل  ١٢العادية المنعقدة بتاريـخ 

 .)٤٧( بااليضاح رقم تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان والعملة المرتبطة بالمدينون االخرون -
 

 أذون خزانةستثمارات فى إ - ١٩
٣٠/٩/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١    

    جنيه مصرى  جنيه مصري
  ) يوم٩٢أذون خزانة استحقاق ( 000 000 40   -
  بعـد تتحقق عوائـد إستثمارات فى أذون خزانة لم   (278 557)   -
-   39 442 722   

  
 بالبنوك والصندوقنقدية  - ٢٠

٣٠/٩/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١        
    ه مصرىجني  جنيه مصري

  )١ – ٢٠(ودائع ألجل   –بنوك   500 722 101    ٣٢٠ ٧١٥ ٠٠٠
  حسابات جارية –بنوك   ٥١ ٧٨٦ ٧٧٨    ٦٦ ٥٣٧ ٢٠٦
  شيكات تحت التحصيل  542 187 7    ١٧ ١٦٨ ٥٣٠
  نقدية بالصندوق  188 824    ٧٤٧ ٠٠٨

405 167 744    161 521 008    
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، البنوك التجارية  بعضمن للشركة  ةالممنوح تضمانا للتسهيالزة محتجمليون جنيه مصرى  ٥٠مبلغ  الودائع تتضمن  ١- ٢٠
  )٤٧( رقم تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر سعر الفائدة لألصول المالية بااليضاح

  وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية المستقلة يتمثل بند النقدية وما فى حكمها فى األتى :   -

٣٠/٩/٢٠١٢    ٣١/١٢/٢٠١١    
    جنيه مصرى    ه مصريجني

  النقدية بالبنوك والصندوق  008 521 161    ٤٠٥ ١٦٧ ٧٤٤
  يخصم:      

  (ضمان التسهيالت) نقدية مجنبة  ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠    ٥٤ ١٩٨ ٠٠٠
  النقدية وما في حكمها طبقًا لقائمة التدفقات النقدية المستقلة  ١١١ ٥٢١ ٠٠٨    ٣٥٠ ٩٦٩ ٧٤٤

  
 ستكمال أعمـالإمخصص  - ٢١

  الرصــيد    
 1/1/٢٠١٢ فى

  المكون  
 خالل الفتــرة

  المستخدم  
 خالل الفتــرة

  مخصصات
  انتفى الغرض منها

فى  الرصــيد
٣٠/٩/٢٠١٢ 

  جنيه مصري    جنيه مصري    جنيه مصري    جنيه مصري    جنيه مصري  

مخصص استكمال 
  ٤٣ ٤٧٩ ٢٩٥   ١٤١ ٤٢٨ ٧٦٨  )١-٢١(اعمال 

(51 103 617)    )١٦ ٧٨٧ ٦٥٦(   117 016 790 

   ٤٣ ٤٧٩ ٢٩٥  ١٤١ ٤٢٨ ٧٦٨ (51 103 617)   )١٦ ٧٨٧ ٦٥٦(  117 016 790
  

  - في اآلتي: الفتـــرةخالل  المخصصتتمثل الحركة على     
 بدها وٕاتمام اإلنفاق عليها خالللمواجهة التكاليف المتوقعة إلستكمال تنفيذ األعمال التي تم تسليمها والمتوقع تك مكون ١- ٢١

 .  االعوام القادمة
 اتمخصص - ٢٢

  الرصــيد    
 1/1/٢٠١٢فى 

  المكون  
 الفترةخالل 

  المستخدم  
  الفترةخالل 

  الرصــيد  
 ٣٠/٩/٢٠١٢فى 

  جنيه مصري    جنيه مصري    جنيه مصري    جنيه مصري  
مخصص 

  مطالبات متوقعة 
 

٦ ١٦٠ ٥٤١ 
  67 986  

-  6 228 527 

   ٦ ١٦٠ ٥٤١   67 985   -  6 228 527 
  

تعلق مخصص التزامات متوقعة بمطالبات متوقعة من بعض األطراف فيما يتعلق بأنشطة الشركة، وتقوم اإلدارة بمراجعة ي -
 تلك المخصصات سنويًا وتعديل مبلغ المخصص وفقًا آلخر التطورات والمناقشات واالتفاقيات مع تلك األطراف.

ت وفقًا لمعايير المحاسبة نظرًا ألن إدارة الشركة تعتقد بأن لم يتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها حول المخصصا -
 قيامها بذلك قد يؤثر بشدة على نتائج المفاوضات مع تلك األطراف.
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 تسهيالت ائتمانية -بنوك  - ٢٣
  -يتمثل هذا البند فى االتى: 

 ٣١/١٢/٢٠١١    ٣٠/٩/٢٠١٢  
  جنية مصرى    جنية مصرى 

   بنك عودة منوح للشركة من قيمة المستخدم من التسهيل االئتماني الم
% سنويًا عالوة ١.٧٥مليون جنية مصرى بمعدل فائدة  ٤٥.٥مبلغ ب

وهذا  على معدل سعر االقراض والخصم المعلن من البنك المركزى
  جنيه مصـرى .مليون  ٥٠التسهيل مضمون بموجب ودائـع بمبلغ 

١٢ ٢١٧ ١٦٦   - 

شركة من بنك قيمة المستخدم من التسهيل االئتمانى الممنوح لل
االسكندرية بموجب عقد تسهيل موقع خالل الربع الثالث من عام 

 ٣.٢٥مليون دوالر أمريكى بمعدل فائدة  ٨.٥باجمالى مبلغ  ٢٠١١
% سنويًا وتضاف مع كافة المصاريف على الرصيد المدين شهريًا 

مليون دوالر  ٩وهذا التسهيل مضمون بموجب ودائـع دوالرية بمبلغ 
   .٢٠١٢يوليو  ١٩قفال التسهيل بتاريخ وتم ا أمريكى

-    ٥١ ٢٥٦ ٨٢٠  

  ٥١ ٢٥٦ ٨٢٠   ١٢ ٢١٧ ١٦٦  
  
  دفعات حجز  -عمالء  - ٢٤

  :يليوبيانها كما  واألراضىقيمة دفعات الحجز والتعاقد للوحدات  فييتمثل هذا البند      

٣٠/٩/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١    
    جنيه مصرى  جنيه مصرى

  اضي (المنطقة الرابعة) دفعات حجز أر   ٦٧٦ ٥٩٩    ٦٧٦ ٥٩٩
  دفعات حجز وتعاقد وأقساط وحدات سكنية (المنطقة الرابعة)  ٧٨٥ ٨٠٤    ٧٨٥ ٨٠٤
  Allegria مشروع  –دفعات حجز   ١ ٨١٦ ٠٢٩ ٧٥٨    ٢ ١٨٥ ٤٢٣ ٢٧٦
 Forty West مشروع  –دفعات حجز   065 514 219    ٢٢٢ ٢٦٧ ٦٧٩
 Westown Residences  مشروع  –دفعات حجز   167 719 834    ٢٩٠ ٤٩٦ ٦٣٣
 Casa    –دفعات حجز   688 519 42    ٢٠ ٠٠٩ ٠٣٨
٢ ٩١٤ ٢٤٥ ٠٨١    ٢ ٧١٩ ٦٥٩ ٠٢٩    

 
  وأوراق دفع مقاولون وموردون - ٢٥

٣٠/٩/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١    
    جنيه مصرى  جنيه مصرى

  مقاولون  422 685 74    ٦١ ٨٥٤ ٧١٧
  موردون  146 208 9    ٥ ٢٠٨ ٩٣٧
  )١- ٢٥(أوراق دفع   957 790 42    ٦١ ٣١٧ ٤٤٠
١٢٨ ٣٨١ ٠٩٤    126 684 525    
 أوراق دفــع  –:  فوائـد غير مستهلكة  يخصم  650 169 5    ٣ ٧١٤ ١٧٧
١٢٤ ٦٦٦ ٩١٧    121 514 875    
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 . مليون جنيه مصرى قيمة الدائنية المستحقة لشركة سوديك سياك لالستثمار العقـارى (شركة تابعة) ٩.٦٧يتضمن البند مبلغ  ١- ٢٥

 .)٤٧( االيضاح رقم ضمن دين والمقاولينالعملة والسيولة المرتبطة بالمور  تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر -

 المستحـق ألطراف ذات عالقـة  - ٢٦
٣٠/٩/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١    

    جنيه مصرى    جنيه مصرى
  شركة تابعة –شركة موف إن للمقاوالت المتطورة   630 312 4    ١ ٥٩٩ ٢٩١
  شركة تابعة –شركة جرين سكيب للزراعة واالستصالح   686 954 2    ٣ ٠٧٩ ٣٧٧
  شركة تابعة –شركة سوديك سياك لالستثمـار العقارى  084 906 31   ١٥ ١٩١ ٨٩٤

  شركة تابعة –تجارة للمراكز التجاريةشركة   000 600 55    -
  شركة تابعة –شركة سوديك للخدمات العقارية   660 712 2    ٢ ٩٣٨ ١٣٥
  ذات عالقة أخرى شركات   014 297 1    ٨٠٥ ٦١٧
٢٣ ٦١٤ ٣١٤    98 783 074    

 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى - ٢٧

٣٠/٩/٢٠١٢   ٣١/١٢/٢٠١١    
    جنيه مصرى   جنيه مصرى

  مصروفات مستحقة  ١٥٤ ٣٣٩ ٢٦١    ٩٢ ١٤٤ ٩٠٤
  إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات دائنو  ٧٩ ٩٧٩ ٧٨٧    ٦٦ ٥٣٤ ٥٠٠
  مساهمات رأس المال –فرلى هيلـز عمـالء شركة ب  -    ٤ ٢٩٦ ٣٣٥
  مقابل تعديالت –تأمينات محصلة من العمالء   ٢٠٩ ٦٠٠    ٩ ١٩٦ ٠٣٤
  Polygonأرصدة دائنة مشروع   -عمالء   086 398 9    ٩ ٥٦٩ ٨٣٥

 –التــــزام مقابــــل معــــامالت المــــدفوعات المبنيــــة علــــي أســــهم المســــددة نقــــدًا   ١ ٣٨٣ ١٢٨    ١٥٧ ٣٩٠
  مديرين تنفيذيين

  شركة بنيان للتنمية والتجارة   ٣ ٤١٣ ٤٥٦    ٣ ٤١٣ ٤٥٦
  إلغاءات   -عمالء   ٢٢ ٩٤٩ ١١٤    ٣٠ ٠٥٤ ٧٢٠
  دائنو توزيعات   ٩١ ٦٤٣    ٩١ ٦٤٣
  مصلحة الضرائب  ١٢ ٤٢٦ ١٦٦    ١ ٥٩٢ ٨٢٤
  بدل اجازات مستحقة  180 431 2    ١ ٤٥٣ ٦٠٨
  دائنون متنوعون   866 901 4    ٣ ٦٢٥ ٤٩٧
٢٩١ ٥٢٣ ٢٨٧    ٢٢٢ ١٣٠ ٧٤٦    

  .)٤٧( االيضاح رقمب لدائنونبا المتعلقةالعملة والسيولة  تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر -
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 رأس المـــال - ٢٨
جنيــه مصـــرى  ٣٦٢ ٧٠٥ ٣٩٢جنيــه مصــرى ، ورأس المــال المصــدر بمبلــغ  مليــون ٢ ٨٠٠ حــدد رأس المــال المــرخص بمبلــغ -

 .جنيه مصــرى  ٤م سهم قيمة كل سه ٩٠ ٦٧٦ ٣٤٨موزعة على عدد  مسدد بالكـامل
وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى تجزئــة القيمــة االســمية لســهم الشــركة البالغــة عشــرة  ٢٠١١ينــاير  ٢٧بتــاريخ  -

 .جنيه مصري  ٤لتصبح القيمة االسمية للسهم  مصريجنيه 
ى قيام ادارة الشركة في السير في اجراءات عل وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٠١١مارس  ٣بتاريخ جدير باإلشارة انه و 

جنية مصري  ٤سهم اسمي عادى نقدي بقيمة اسمية قدرها  ٩٠ ٦٧٦ ٣٤٨اصدار اسهم راس مال الشركة المصدر لعدد 
  جنية مصري مسدد من االحتياطي القانوني وفقا للقوائم المالية للشركة  ٢) بزيادة قدرها التجزئةللسهم (بعد 

جنية مصري موزعَا على عدد  ٣٦٢ ٧٠٥ ٣٩٢ والمسدد بالكامل وبذلك يصبح رأس المال المصدر .٢٠٠٩ديسمبر ٣١ في
  . ٢٠١١يونيو  ١٦سهم. وقد تم التأشير بالسجل التجاري للشركة بذلك  بتاريخ  ٩٠ ٦٧٦ ٣٤٨

  -وفيما يلي الهيكل الحالي لرأس مال الشركة :
  

 مةنسبة المساه  قيمة األسهم  عدد االسهم  أسم المساهم
  %  جنيه مصري    

  ١٥.٥٩  ٥٦ ٥٤٤ ٩١٢  ١٤ ١٣٦ ٢٢٨  شركة أكتوبر بروبرتى دفيلوبمنت ليمتد
  ١٢.٣٩  ٤٤ ٩٥١ ٥٨٠  ١١ ٢٣٧ ٨٩٦  شركة العليان السعودية االستثمارية المحدودة 

  ٣.٥٨  ١٣ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣ ٢٥٠ ٠٠٠  حساب االثابة والتحفيــز للعاملين
  ٦٨.٤٤  ٢٤٨ ٢٠٨ ٩٠٠  ٦٢ ٠٥٢ ٢٢٤  مساهمون اخـــرون

  ١٠٠  ٣٦٢ ٧٠٥ ٣٩٢  ٩٠ ٦٧٦ ٣٤٨  
  اإلحتياطي القانوني - ٢٩

نصف  االحتياطي% من صافى الربح ويوقف هذا االستقطاع متى بلغ ٥وفقًا للنظام االساسى للشركة يتم استقطاع مبلغ 
   -االتى: في ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠رأس مال الشركة المصدر، ويتمثل الرصيد في 

  مصرى جنيه   بيـــــــان
 ٦ ٥٣٠ ٤٥٥  ١/١/٢٠٠٣رصيد اإلحتياطي القانوني في 

    يضاف:
زيــادة اإلحتيــاطي القــانوني بــالفرق بــين القيمــة االســمية ألســهم الخزينــة وتكلفتهــا الفعليــة (طبقــَا 

  ).٢٠٠٣يوليو  ١٠لقرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 
 ٤ ٦٢٧ ٣٧٤ 

يــاطي القــانوني بجــزء مــن عــالوة إصــدار أســهم زيــادة رأس المــال فــي حــدود نصــف زيــادة اإلحت
  ).٣٠(ايضاح رقم  ٢٠٠٦المصدر للشركة خالل عام  رأس المال

 ١٢٣ ٤٠٩ ١٥١  

 ٢٠٠٧زيــادة اإلحتيــاطي القــانوني بجــزء مــن عــالوة إصــدار أســهم زيــادة رأس المــال خــالل عــام 
  ).٣٠ح رقم المصدر للشركة (ايضا في حدود نصف رأس المال

 ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  

  ٢ ٣٣٩ ٣٥٠   . ٢٠٠٨% من صافى ربح عام ٥زيادة اإلحتياطي القانوني بمبلغ 
زيــادة اإلحتيــاطي القــانوني بجــزء مــن عــالوة إصــدار أســهم زيــادة رأس المــال فــي حــدود نصــف 

  ٣٩ ٤٤٦ ٣٦٥   ).٣٠(ايضاح رقم  ٢٠١٠المصدر للشركة خالل عــام  رأس المال

     يخصم:
  ٢   )٢٨(ايضاح رقم  ٢٠١١عام لمستخدم لزيادة راس المال المصدر خالل المبلغ ا

   ١٨١ ٣٥٢ ٦٩٣  
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  عالوة إصدار األسهم –إحتياطى خاص  - ٣٠
 ٢٠٠٦ مليــون ســهم خــالل عــام ١١قيمــة عــالوة إصــدار أســهم زيــادة رأس المــال لعــدد  منيتمثل الرصيد فى قيمة المتبقى 

وعـــالوة إصـــدار أســهم زيــادة رأس  ٢٠٠٧عــام لنظــام األثابــة والتحفيــز خــالل وعالوة أصدار أسهم الزيادة لعدد مليون سهم 
وذلــك بعــد خصــم مــا تــم تعليتــه علــى اإلحتيــاطى القــانونى وكــذا بعــد  ٢٠١٠ســهم خــالل عــام  ٧ ٨٥٧ ١٤٣المــال لعــدد 

لجمعيــة العامــة وكــذا بعــد مــاتم تعليتــه علــى رأس المــال وفقــا لقــرار ا خصم مصروفات إصدار األسهم الخاصة بتلك الزيــادة
  -وذلك على النحو التالى : غير العادية
  جنيه مصرى   بيـــــــان

 ١ ٤٥٥ ٠١٧ ٣٤٠   ٢٠١٠و  ٢٠٠٦إجمالى قيمة عالوات إصدار أسهم زيادة رأس المال المحصلة لعامى 
    يضاف:

 ٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠   ٢٠٠٧عالوة إصدار أسهم نظام اثابة وتحفيز العاملين المصدرة خالل عام 
    :يخصم

 )١٦٧ ٨٥٥ ٥١٦(   المعلى على اإلحتياطى القانونى  -
  )٥٥ ٢٤٠ ٢٥٥(   مصروفات مرتبطة بزيادات رأس المال  -
  )٥ ٠٠٠ ٠٠٠(    ٢٠٠٨المستخدم لزيادة رأس المال فى عام   -
   ١ ٣١٦ ٩٢١ ٥٦٩  

 سهم خزينة أ - ٣١
جنيه مصرى  ١٨عدد مليون سهم بسعر وافق مجلس إدارة الشركة على شراء أسهم خزينة ل ٢٠١١أغسطس  ١٤ بتاريـخ

مليون جنيه مصرى وذلك من أسهم الشركة  ١٨ ٠١٨ 000 جنيه للسهم) بإجمالى مبلغ ٤للسهم (القيمة االسمية للسهم 
وقد تم البيع بمبلغ وافق مجلس إدارة الشركة على بيـع تلك االسهم  ٢٠١٢أغسطس  13 وبتـاريخ المطروحة بالبورصة 

  .جنيه مصرى  ٣ ٦٩٢ ٨٦٧رى ونتج عنه أرباح بيع أسهم خزينة بمبلغ جنيه مص ٢١ ٧١٠ ٨٦٧
  
 والتحفيزنظام االثابة محتفظ بها لصالح أسهم  - ٣٢

جنيــة مصــري  ١٠٠ يتمثل البند في المتبقى من قيمة المسدد بواسطة الشركة مقابل إصــدار عــدد مليــون ســهم عــادي بقيمــة عادلــة
  .ين والمديرين بالشركة والمحتفظ بها لدى البنك العربي األفريقي الدولي للسهم لصالح وبأسم حساب اثابة وتحفيز العامل

  

  جنيه مصرى   بيـــــــان
مصرى  جنيه ١٠٠بقيمة عادلة  والتحفيز مقابل تمويل عدد مليون سهم من أسهم نظام االثابة

 . ٢٠٠٧خالل عام (قبل التجزئة) للسهم 
 ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

    يخصم:
خالل والتحفيز م  تم بيعها بواسطة المستفيدين من نظام االثابة سه ٢٠٠ ٠٠٠مقابل عدد 

  جنيه مصرى ٧٥مليون جنيه مصرى بواقع  ١٥سدد عنها للشركة مبلغ  ٢٠٠٧ديسمبر 
 . (قبل التجزئة) للسهم 

 ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

   ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
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 المجنب لحساب نظام االثابة والتحفيز - ٣٣
الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ منح االسهم والقيمة التى يتحملها المستفيدين  المتبقى من الرصيد يتمثل البند في قيمة

سهم أنصيب  ةباإلضافة إلى قيم ٢٠٠٧عام خالل  عن األسهم المصدرة من نظام إثابة وتحفيز المديرين والعاملين بالشركة
  -كما يلى :األرباح وذلك  اتفى توزيع ةاإلثاب

  

  ىجنيه مصر   بيـــــــان

لعدد   والتحفيز الفرق بين القيمة العادلة لألسهم الممنوحة للمستفيدين من نظام االثابة يمثل
  وسعر السهم المتفق عليه وفقا شهر ٦٠لمدة  سنوات) ٥(تخصص على مدار  مليون سهم

 .٢٠١٢ سبتمبر ٣٠ فىوالتحفيز لنظام االثابة  

٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ 

   يخصم:
  دلة فى تاريخ منح االسهم وسعر السهم المتفق عليه وفقا لنظام قيمة الفرق بين القيمة العا

 .  ٢٠٠٧سهم تم بيعها لصالح المستفيدين خالل ديسمبر  ٢٠٠ ٠٠٠لعدد  والتحفيز االثابة
٥ ٠٠٠ ٠٠٠ 

    
  ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

    يضاف:
ار الجمعية سهم نظام إثابة وتحفيز العاملين فى توزيعات االرباح المعلنة وفقًا لقر أنصيب  ةقيم

  جنيه مصرى للسهم * ٤بواقع  ٢٠١١إبريل  ١٢العامة العادية المنعقدة بتاريخ 
٥ ٢٦٧ ٢٥٦  

    
  ٥٦ ٤٥٥  سهم نظام إثابة وتحفيز العاملين فى توزيعات االرباح أل العوائد المستحقةقيمة 

  ٢٥ ٣٢٣ ٧١١  
البالغ للمستفيـد  سعــر السهم فيضتم تخي التنفيذيين دارةوتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإل أثابة* وفقًا لنظام 

   النظام . مدةالموزعــة على المساهمين خالل  االرباح بقيمة(قبل التجزئة)  جنيه مصـرى ٧٥
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 قروض طويلة االجل - ٣٤
 ٣٠/٩/٢٠١٢  

  جنية مصرى
 ٣١/١٢/٢٠١١  

  جنية مصرى

سكندرية للحصول على قامت الشركة بابرام عقد مع بنك اال ٢٠١٠فى نهاية عام 
مليون جنيه مصرى بغرض تمويـل جزء من بناء  ٤٣٥قرض متوسط االجـل بمبلغ 

مشروع الجريـــا وبنيته التحتية بحيث يمنح البنك بموجب هذا العقد تمويل جديد بمبلغ 
مليون جنيه مصرى والتى سبق  ٨٥مليون جنيه مصرى باالضافة الى مبلغ  ٣٥٠

وذلك بالشروط  ٢٠٠٩فبراير  ٢٢الت المؤرخ فى منحهـا بموجب عقد التسهي
  -والضمانات االتية :

  .من تاريخ التوقيع على عقد القرض ثالث سنوات ونصف أعتباراً   - مدة القرض :

  سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع على عقد القرض . -فترة السحب :

  أشهــر تبدأ من تاريخ أنتهاء فترة السحب . ٦ -فترة السماح :

ربع سنوية متساوية القيمة وذلك ) أقســاط ٨يتم السداد على عدد ( -قة السداد :طري
  بعد أنتهــاء فترة السماح .

سعر الكوريدور لالقـراض المعلن من قبل البنك المركزى مضافـًا اليه  -سعر العائـد :
٢.٨٥. %  

     -الضمانات :

  مليون جنيه مصرى  ٤٣٥لبالغ قدره التوقيع على سند أذنى بكامل قيمة القرض ا -أ 

  رهن أسهم شركة اليســـر للمشروعات والتنمية الزراعية (شركة تابعة)  -ب 

أحتفاظ البنك بحساب إيرادات لمشروع الجريا باسم الشركة المتمثلة فى أوراق  –ج 
مليار جنيه  ١.٣٢تجارية تمثل التدفقات النقدية الواردة للمشروع بأجمالى مبلغ 

  ة سريان التسهيل .مصـرى وذلك طول مد

263 855 047   ٣٠١ ٥٤٨ ٦٢٥ 

  263 855 047   ٣٠١ ٥٤٨ ٦٢٥ 

 -   890 467 188  الجزء قصيــــر االجل  -: يخصم

  75 387 157   ٣٠١ ٥٤٨ ٦٢٥ 
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 طويلة األجل-أوراق دفع  - ٣٥
  - :االتىيتمثل البند فى       

  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٩/٢٠١٢  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى  

مة األسمية للشيكات الصادرة لهيئة المجتمعات العمرانية إجمالى القي
حتى  ٢/٥/٢٠١٤والمستحقة السداد خالل الفترة من الجديدة 

٢/٥/٢٠١٦. 

86 144 445   ١١٩ ٢٦٧ ٩٥٥ 

إجمالى القيمة األسمية للشيكات الصادرة لشركة سوديك سياك 
حتى  ٢٠١٤لالستثمار العقـارى والمستحقة السداد خالل الفترة من 

١-٣٥(  ٢٠١٥( 

7 474 636    ١٦ ٧٠٠ ٧٩٩  

  93 619 081    ١٣٥ ٩٦٨ ٧٥٤  
  )٢٢ ٠٤٣ ٤٨٤(    )١٣ ٢٢٦ ٠٩١( أوراق دفــع –فوائـد غير مستهلكة 

  80 392 990    ١١٣ ٩٢٥ ٢٧٠  
  

تحت   -شركة تابعة  –لشركة سوديك سياك لالستثمارالعقارى  قيمة الشيكات الصادرةفى يتمثـل هذا المبـلغ  ١- ٣٥
   . عـالهأ) ١١لما هـو وارد تفصيًال بااليضاح رقم ( وفقا Polygon Theبمشروع ) ١مبنى رقم (شراء  بحسـا

  
  ).٤٧( تم االفصاح عن المخاطر المرتبطة بخطر االئتمان المرتبط بأوراق الدفع طويلة االجل بااليضاح رقم  -
 

 اإللتزامات الضريبية المؤجلة - ٣٦
    
   ٣٠/9/٣١/١٢/٢٠١١  ٢٠١٢  
  جنيه مصرى  ه مصرىجني   

 ١ ٨٨٩ ٨٢٢ ١ ٥٤٥ ٥٤٠  األصول الثابتة 
 ١ ٨٨٩ ٨٢٢  ١ ٥٤٥ ٥٤٠  الضريبة التى ينشأ عنها إلتزام
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  (بالصافى) المبيعات - ٣٧
التحليل ولذلك فواألراضى  مبيعات الوحدات العقاريةفي مثل تيرئيسي واحد من النشاط  قطاعنشطة الشركة في أتقع 

  -مالئم. هذا ويمكن تحليل ايرادات الشركة كما يلي: لتزامات يعتبر غيراأل وأالقطاعي لألصول 
  أشهر المنتهية تسعةال    أشهر المنتهية تسعةال  
  ٣٠/٩/٢٠١١في     ٣٠/٩/٢٠١٢في   
  جنيه مصرى    جنيه مصرى  

 ٤٦٧ ٢٠٣ ٢٨٥   467 475 806  مبيعات فيالت مشروع الجريا
 ٣٢ ٦٤٢ ٨٩٢   223 163 44  )١- ٣٧(أراضـى مبيعات 

  850 638 690   ٤٩٩ ٨٤٦ ١٧٧ 
 )١٥٩ ٨٦٧ ١٥٧(   -  أراضـى مردودات مبيعات

 850 638 690   ٣٣٩ ٩٧٩ ٠٢٠  
جنيه  ٢٩٩ ١٣١جنيه مصرى بعد خصم مبلغ  ٢ ٢٨٩ ٣١٣غ إجماليها لرض بأقيمة قطعة  يتضمن البند ١- ٣٧

 –داد المؤجل والتى قامت الشركة ببيعها الى شركة بفرلى هيلز الدارة المدن والمنتجعات مصرى مقابل الس
  وقد تم تسليم هذه األرض بتاريخ  ٢٠١٢ينايـر  ١وفقًا للعقد المبرم بين الشركتين بتاريخ  –شركة تابعة 

  . ٢٠١٢يناير  ٣١
جنيه  ٥ ٦٩٤ ٣٢٩صرى بعد خصم مبلغ مليون جنيه م ٤٤قطعة أرض بلغ إجماليها كما يتضمن البند         

شركة تابعة  –مصرى مقابل السداد المؤجل والتى قامت الشركة ببيعها الى شركة الميزون لالستثمار العقارى 
   . ٢٠١٢ مايو ٦وقد تم تسليم هذه األرض بتاريخ  ٢٠١٢ ايرر فب ٢٧وفقًا للعقد المبرم بين الشركتين بتاريخ  –

 المبيعات تكلفة  - ٣٨
  أشهر المنتهية تسعةال    شهر المنتهيةأ تسعةال  
  ٣٠/٩/٢٠١١في     ٣٠/٩/٢٠١٢في   

  جنيه مصرى    جنيه مصرى  
  ٤٠٠ ٦٨٢ ٢٠٣   ٥٣٨ ٦١١ ٠٨٩  جريــالت اتكلفة مبيعات فيالت مشروعا

 ١٥ ٧٣٦ ٨٩٨    416 513 18  أراضـىتكلفة مبيعات 
  ٤١٦ ٤١٩ ١٠١    ٥٥٧ ١٢٤ ٥٠٥  

 (875 128 47)   -  أراضـى تكلفة مردودات مبيعات
 -    )١٦ ٧٨٧ ٦٥٦(  تسويات

 540 336 849    ٣٦٩ ٢٩٠ ٢٢٦  
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 إيرادات تشغيل أخري  - ٣٩
  أشهر المنتهية تسعةال    أشهر المنتهية تسعةال 
  ٣٠/٩/٢٠١١في     ٣٠/٩/٢٠١٢في  
  جنيه مصرى    جنيه مصرى 

  ٢٥ ٦٧٣ ٢٨٥   726 366 18  الفتــرةفوائد أقساط محققة خالل 
  ٢٧ ٥٥٩ ٣٧١   930 757 14  رسوم تنازالت والغاءات وغرامات تأخير

  ٢ ٩٩٣ ٥١٩   630 588 4 ايرادات متنوعة 
  ٧ ٩٨٦ ٧٤٨  812 677 5  اتعاب إدارة 

  ٨ ٣٤٧ ٤٢٠  -  رد خصـم تعجيــل السداد
  ٢ ٤٠٠ ٠٠٠   ٩٠٠ ٠٠٠  ايرادات إدارة وتشغيـل ملعب الجولف 
  ٥٨٨ ٠٠٠   -  أرباح بيع استثمارات فى شركات تابعة

  ٨٣ ٩٨٤    615 86  ايرادات مبانى مؤجرة
  ١٧ ٥٨١   -  أرباح رأسمالية 

 44 377 713    ٧٥ ٦٤٩ ٩٠٨  
 
 مصروفات بيعية وتسويقية - ٤٠

  أشهر المنتهية عةتسال    أشهر المنتهية تسعةال  
  ٣٠/٩/٢٠١١في     ٣٠/٩/٢٠١٢في   
  جنيه مصرى    جنيه مصرى  

 ١٥ ٢٧٩ ٣٢٧  017 948 12 أجور ومرتبات
 ١٤ ٠٩٣ ٩١٨  111 732 23  عموالت بيع 

 ١٠ ٣٥٩ ٩٢٢  009 144 12  إعالن 
 ٦٥ ٦٨٤  330 298  مؤتمرات ومعارض

 ٢ ٣٣٨ ٨٢٨ 420 268 2  إيجار
 ١ ٤٥٧ ٥١٠ 069 699  سفــر وأنتقال ونقل وسيارات

 ٣ ٥٢٧ ٩١١  759 818 8  أخرى
 60 908 715  ٤٧ ١٢٣ ١٠٠ 
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 مصروفات إدارية وعمومية - ٤١
  أشهر المنتهية تسعةال    أشهر المنتهية تسعةال  
  ٣٠/٩/٢٠١١في     ٣٠/٩/٢٠١٢في   
  جنيه مصرى    جنيه مصرى  

  ٢٤ ٩١٤ ٢٨٥   481 175 49 أجور ومرتبات ومكافات 
  ٤ ٤١٢ ٩٦٨   162 856 5  رواتب ومكافات وبدالت أعضاء مجلس االدارة 

  ٣ ٥٧٩ ٠٠٢   665 466 2  اتعاب مهنية واستشارات
  ١ ٧٧٧ ٣٢٣   208 93  إعالنات
  ١ ٢٩٧ ٤٦٥   899 945 1  تبرعات

  ١٩ ٩٢٥ ٠٩٩   750 942 18  ظافة وزراعة وامن وحراسةصيانة ون
  ٦ ٦٤٥ ٣٨٨   156 501 12  إهالكات إدارية لألصول الثابتة وٕاهالك الوحدات المؤجرة 

  ٢ ٠٠٥ ٩٥٧   632 916 2  رسوم حكومية واشتراكات
  ٩٤٧ ٤٣٠   233 397 1  سفر وانتقال 

  ١ ٢٤٥ ٢٢٥   483 238 1  اتصاالت وكهربـاء 
  -   134 245 1  الى مستلزمات حاسب 

  ٦ ٣٠٨ ٤٥٢   ٥ ٣٥٢ ٩٨٥  أخرى
 ٧٣ ٠٥٨ ٥٩٤   ١٠٣ ١٣١ ٧٨٨  

  يتضمن البند مرتبات للمديرين التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارة كما يلى :
  أشهر المنتهية تسعةال    أشهر المنتهية تسعةال 
  ٣٠/٩/٢٠١١في     ٣٠/٩/٢٠١٢في  
  جنيه مصرى    جنيه مصرى 

  ٤ ٤٦١ ٣٥٠    ٥ ٦٢٥ ٠٦٢ مرتبات ومكافأت
  ٧٦٧ ٠٩٢    ٢ ٢٠٥ ٣٣٣  )أ(معامالت المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدا

 ١ ٢٥٠ ٠٠٠   -  (ب)أسهم  معامالت المدفوعات المبنية على أسهم المسددة فى شكل

 ٦ ٤٧٨ ٤٤٢    ٧ ٨٣٠ ٣٩٥  
 قرر مجلس إدارة الشركة منح حقوق ارتفاع قيمة األسهم لبعض أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ٢٠٠٦ايو م ١٦بتاريخ (أ)    

ويتم حقة لهم. والتي تخول لهم الحق في الحصول على مدفوعات نقدية مستقبلية كجزء من حزمة الرواتب والمكافآت المست
شركة من تاريخ منح تلك الحقوق حتى تاريخ الحق في الحصول تحديد مبلغ السداد النقدي بناء على الزيادة في سعر سهم ال

  .تلك المدفوعات النقديةعلى 
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   ي يتم سدادها نقدًا للمستفيدين:وفيما يلي مدة و شروط منح تلك الحقوق الت      

  الطرف المستحق
  تاريخ منح الحق  لتلك الحقوق

عدد األسهم 
  باأللف

القيمة العادلة 
 للسهم في تاريخ
منح الحق (قبل 

  التجزئة)

القيمة السوقية 
للسهم في 

  الشروط  ٣٠/٩/٢٠١٢
    جنيه مصري  جنيه مصري      

بعض أعضاء 
مجلس اإلدارة 

  التنفيذيين 

إستحقاق الحق (رواتب)   ٢٢.٩٣  ٧٥  -  ١/٤/٢٠٠٦
شهور  ٦ بعد مضى فترة

  من تاريخ منح الحق.
           

 بلغ االلتزاممصري كما  جنيه ٢ ٢٠٥ ٣٣٣ مبلغ الفترة قائمة الدخل خاللهذا وقد بلغ المصروف المحمل على          
جنيه مصري مدرج ضمن بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى  ١ ٣٨٣ ١٢٨ مبلغ ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠المستحق في 

  .المستقلة بالميزانية

السهم المتفق  وسعر المديرين التنفيذيينة لألسهم الممنوحة للسادفى تاريخ المنح قيمة فرق القيمة العادلة يتمثل البند فى   (ب)
  -وذلك كما يلى: )٥٢المبين بااليضاح رقم ( والتحفيز وفقا لنظام االثابة عليه

أقــر مجلــس اإلدارة بعــض المزايــا األخــرى الخاصــة بالســيد العضــو المنتــدب للشــركة والتــي تتمثــل فــي  ٢٠٠٦ وماي ١٦بتاريخ    -
  ألــــــــــــــف ســــــــــــــهم مــــــــــــــن أســــــــــــــهم الشــــــــــــــركة بســــــــــــــعر ممارســــــــــــــة  ٧٥٠منحــــــــــــــه حقــــــــــــــوق ارتفــــــــــــــاع قيمــــــــــــــة األســــــــــــــهم لعــــــــــــــدد 

  ولمدة خمسة سنوات بشرط تحقق شروط معينة. ١/٤/٢٠٠٦للسهم وذلك اعتبارا من  (قبل التجزئة) جنيه مصري ٧٥

وافــق مجلــس اإلدارة علــي الراتــب الشــهري والمزايــا اإلضــافية التــي سيحصــل عليهــا الســيد العضــو  ٢٠٠٧مــــارس  ٢٨وبتــاريخ       -
  .١/٤/٢٠٠٦) اعتبارًا من ٥٢ب ضمن نظام اثابة وتحفيز المديرين والعاملين (إيضاح رقم المنتد

وافقــت لجنــة األشــراف علــى نظــام إثابــة وتحفيــز العــاملين وأعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيــديين علــى  ٢٠٠٧ســبتمبر  ٢٣بتــاريخ و      -
كمــا هــو وارد والمــديرين التنفيــذيين اإلدارة  عضاء مجلسألألف سهم  ٧٥تخصيص تلك األسهم باإلضافة الى تخصيص عدد 

 والمديرين التنفيذيين ) أدناه وبذلك يصبح إجمالى عدد األسهم المخصصة ألعضاء مجلس االدارة٥٢تفصيال باإليضاح رقم (
   .ذلك التاريخ فى  سهم مليـونمن نظام االثابة المذكور 

 مصروفات تشغيل أخري - ٤٢
  أشهر المنتهية تسعةال    أشهر المنتهية تسعةال 
  ٣٠/٩/2011فى    ٣٠/9/٢٠١٢فى 
  جنيه مصرى    جنيه مصرى 

 ٥ ١٨٨ ٣١٨  ١٤ ٩٠٢ ٥٩٨  خصم تعجيل السداد
 ٦٧ ٩٨٥ 219 123  مخصص مطالبات
 - 068 15  خسائر رأسمالية

  ٥ ٢٥٦ ٣٠٣  ١٥ ٠٤٠ ٨٨٥ 
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 إيرادات تمويلية - ٤٣
  أشهر المنتهية تسعةال    ر المنتهيةأشه تسعةال 
  ٣٠/٩/2011فى    ٣٠/٩/٢٠١٢فى 
  جنيه مصرى    جنيه مصرى 

  ١٦ ٢٤٩ ٤٣٧  954 852 7  فوائد دائنة
  ١ ٤٩٤ ٥٧٣  -  ناتج تقييم استثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة

 -  ١٦٢ ٤٣٨  ةصناديق إستثمـار متداولناتج تقييم 

 -  693 432 4  أذوان خزانةعائد استثمار 
  ١٣ ٨٤٥ ٦٣٣   414 457 5  صافى فروق تقييم عمالت اجنبية

 17 905 499    ٣١ ٥٨٩ ٦٤٣  
 

 مصروفات تمويلية   - ٤٤
  أشهر المنتهية تسعةال    أشهر المنتهية تسعةال 
  ٣٠/٩/2011فى    ٣٠/٩/٢٠١٢فى 
  جنيه مصرى    جنيه مصرى 

  ١٦ ٨٦٠ ٨٨٨ 097 455 33 فوائد تمويلية 
  ٩ ٠١١ ٦٥٨  358 137 8  مصروفات فوائد أقساط أرض الشيخ زايد

 41 592 455   ٢٥ ٨٧٢ ٥٤٦  
 

 ضريبة الدخل صروفم - ٤٥
  أشهر المنتهية تسعةلا  أشهر المنتهية تسعةلا  

 ٣٠/٩/٢٠١١فى  ٣٠/9/٢٠١٢فى     

  نيه مصريج  جنيه مصري 
 -    ٣ ٩٩٠ ٨٦٥  مصروف ضريبة الدخل الجاريـة

  )١٨ ٥٦٢(    )٣٤٤ ٢٨١(  مصروف ضريبة الدخل المؤجلة (منفعة) 
 ١٨ ٥٦٢(    ٣ ٦٤٦ ٥٨٤(  
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  تسويات الحتساب السعر الفعلي لضريبة الدخل
  أشهر المنتهية  تسعةال    أشهر المنتهية  تسعةال  
 ٣٠/٩/٢٠١١فى    ٣٠/٩/٢٠١٢فى   

  جنيه مصري    يه مصريجن  

  )١٠٥ ٠٧٩ ١٩٨(  210 911 151  قبل الضريبة الدخلية (الخسارة) صافى الربح

  %٢٥ -% ٢٠   %٢٥ -% ٢٠  سعر الضريبة

  -   -  ضريبة الدخل المتوقعة على الربح المحاسبى

       

  )١٨ ٥٦٢(   )٣٤٤ ٢٨١(  تأثير االهالك

  -   ٣ ٩٩٠ ٨٦٥  الضريبيه المستقلة ةتأثير األوعي

  )١٨ ٥٦٢(   ٣ ٦٤٦ ٥٨٤  لضريبة وفقا لقائمة الدخلا

 ) %٠.٠١٧(   %٢.٤٠ سعر الضريبة الفعلى

  نصيب السهم فى االرباح - ٤٦
  -كما يلى: الفترةبإستخدام طريقة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  االرباح يتم إحتساب نصيب السهم فى

  
  هر المنتهيةأش تسعةلا    أشهر المنتهية تسعةال 
 ٣٠/٩/٢٠١١فى     ٣٠/٩/٢٠١٢فى 

  جنيه مصرى    جنيه مصرى 
  )١٠٥ ٠٩٧ ٧٦٠(  ١٤٨ ٢٦٤ ٦٢٦ صافي ربح  (خسارة) الفترة

       -: مقسومـا على
  ٩٠ ٦٤٠ ٧٣٢   ٨٩ ٧٦١ ٢٨٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

 )١.١٦(   ١.٦٥ صرى/للسهم)(الخسائر) (جنية م نصيب السهم فى االرباح

  
 األدوات المالية - ٤٧

 خطر االئتمان ١- ٤٧
  التعرض لخطر اإلئتمان  

الحــد  صــدة العمــالء وأوراق القــبض والمــدينون والنقديــة ومــافى حكمـــها أر والمتمثلة فى  تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية
جنيــه  ٢ ٣١٩ ٣٦٤ 895مبلــغ  ٢٠١٢ ســبتمبر ٣٠هذا وقد بلغ رصيد تلك البنــود فــى  األقصي للتعرض لخطر اإلئتمان

  جنيه مصرى) ٢ ٠٠٢ ٥١٤ ٩٩٤:   ٢٠١١ديسمبر  ٣١مصرى (فى 
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    خطر السيولة ٢-٤٧ 
  يوفر هذا اإليضاح الشروط التعاقدية لإللتزامات المالية:

   ٢١٢٠ سبتمبر ٠٣
سنة ٢-١ أقل من سنة  القيمة الدفترية  سنة  ٥-٢   

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 - - ١٢ ٢١٧ ١٦٦   ١٢ ٢١٧ ١٦٦  تسهيالت ائتمانية –بنوك 
 - -  ٨ ٢٨٤ ٣١١    ٨ ٢٨٤ ٣١١  دائنة –بنوك 

 - -  ١٨٨ ٤٦٧ ٨٩٠    ١٨٨ ٤٦٧ ٨٩٠  األجل قصيرةقروض 
  ٧٥ ٣٨٧ ١٥٧  -   -   ٧٥ ٣٨٧ ١٥٧  قروض طويلة األجل
 -  -    ٨٣ ٨٩٣ ٥٦٨   ٨٣ ٨٩٣ ٥٦٨  مقاولون وموردون
 -  ٩١ ٦٤٦ ٣٥٧   ١٩٩ ٨٧٦ ٩٣٠   ٢٩١ ٥٢٣ ٢٨٧  دائنون اخرون

 - -  ٣٧ ٦٢١ ٣٠٧  ٣٧ ٦٢١ ٣٠٧  قصيرة األجل - أوراق دفع
٥٦ ٠٨٦ ٨٧٢   -   ٨٠ ٣٩٢ ٩٩٠  طويلة األجل - أوراق دفع    ٢٤ ٣٠٦ ١١٨  
  ٩٩ ٦٩٣ ٢٧٥    ١٤٧ ٧٣٣ ٢٢٩    ٥٣٠ ٣٦١ ١٧٢    ٧٧٧ ٧٨٧ ٦٧٦  اإلجمالى 

   ١٢٠١ديسمبر  ٣١
لدفتريةالقيمة ا  سنة ٢-١ أقل من سنة  سنة  ٥-٢   

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 - -  ٥١ ٢٥٦ ٨٢٠    ٥١ ٢٥٦ ٨٢٠  تسهيالت ائتمانية –بنوك 

  ٣٠١ ٥٤٨ ٦٢٥ - -    ٣٠١ ٥٤٨ ٦٢٥  قروض طويلة األجل 
 -  -   ٦٧ ٠٦٣ ٦٥٤   ٦٧ ٠٦٣ ٦٥٤  مقاولون وموردون

  ٨ ٤٦٥ ١٩٤  ٥١ ٥٣٠ ٤٠٠   ١٦٢ ١٣٥ ١٥٢   ٢٢٢ ١٣٠ ٧٤٦  دائنون اخرون 
 - -  ٥٧ ٦٠٣ ٢٦٣  ٥٧ ٦٠٣ ٢٦٣قصيرة األجل  - أوراق دفع
٣٣ ٩٧٣ ٥٦٣   -  ١١٣ ٩٢٥ ٢٧٠ طويلة األجل  - أوراق دفع    ٧٩ ٩٥١ ٧٠٧  
  ٣٨٩ ٩٦٥ ٥٢٦    ٨٥ ٥٠٣ ٩٦٣    ٣٣٨ ٠٥٨ ٨٨٩    ٨١٣ ٥٢٨ ٣٧٨  اإلجمالى 
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  خطر العملة ٣- ٤٧
 لخطر العملة التعرض           

  -: يوضح تعرض الشركة لخطر أسعار صرف العمالت األجنبية البيان التالى
   ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٩/٢٠١٢ 

 دوالر أمريكى  دوالر أمريكى   بيــــــان
  ٣٣ ٤١٧ ٨٦٥  ١١ ٥٧١ ١٦٨ نقدية بالبنوك

  ٦٢٥ ٠٠٠   ٣١٢ ٥٠٠   مدينون أخرون
  ٦٩ ٦٦٨ ٠٧١   ٦٧ ٦٣٢ ٦١٢   المستحق على أطراف ذات عالقة

  )٨ ٥١١ ٥٩٤(  -   بنوك تسهيالت إئتمانية 
  )٩٠٩ ٠٢٠(  -   دائنون اخرون

  ٩٤ ٢٩٠ ٣٢٢   ٧٩ ٥١٦ ٢٨٠   فائض / ( عجز) العمالت االجنبية

 خطر سعر الفائدة  ٤- ٤٧

  -كما يلي : قلةالمست يظهر الشكل العام لسعر الفائدة الخاص باألدوات المالية للشركة في تاريخ القوائم المالية
 القيمة الدفترية  

 ٣٠/٩/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١  
 جنيه مصرى  جنيه مصرى    

        أدوات مالية بسعر فائدة ثابت 
٢ ١٤٢ ٧٤٠ ٧٠٨   أصول مالية   ١ ٥٨٤ ٦٩٨ ٥٧٦  

)١١٠ ٥٣٩ ٦٦١(   إلتزامات مالية    )١٥٤ ٨٢٧ ٧٣٤(  
   ٢ ٠٣٢ ٢٠١ ٠٤٧   ١ ٤٢٩ ٨٧٠ ٨٤٢  

      فائدة متغيرة  أدوات مالية بسعر
)٢٧٦ ٠٧٢ ٢١٣(   إلتزامات مالية    )٣٥٢ ٨٠٥ ٤٤٥(  

  )٢٧٦ ٠٧٢ ٢١٣(   )٣٥٢ ٨٠٥ ٤٤٥(  

ال تقوم الشركة بالمحاسبة عن أي أصول وٕالتزامات مالية بسعر فائدة ثابت بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. وال 
ئدة) كأدوات تغطية بإستخدام النموذج المحاسبي الخاص بتغطية تخصص الشركة مشتقات مالية (عقود مبادلة أسعار الفا

  مخاطر القيمة العادلة لذلك فإن التغير في أسعار الفائدة في تاريخ القوائم المالية ليس له تأثير علي قائمة الدخل.

  القيم العادلة  ٥- ٤٧
  القيم العادلة مقابل القيم الدفترية

التابعة ركة في أرصدة النقدية بالبنوك واإلستثمارات والعمالء وأوراق القبض والشركات تتكون األدوات المالية الرئيسية للش
والبنود ذات الطبيعة النقدية ضمن أرصدة  والمقاولين وأراق دفـع والدئنون واالرصدة الدائنة االخـرى الشقيقة والموردينو 

  في توفير التمويل ألنشطة الشركة. المدينون والدائنون. يتمثل الغرض األساسي من هذه األدوات المالية
وطبقا ألسس التقييم المتبعة في تقييم أصول والتزامات الشركة فان القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية تمثل تقديرًا معقوًال 

  لقيمتها العادلة.
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة - ٤٨
لس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والشركات التى يمتلك فيها تتمثل االطراف ذات العالقة فى مساهمى الشركة وأعضاء مج

المساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اسهم تخول لهم ممارسة نفوذ جوهرى على هذه الشركات وقد تعاملت الشركة 
وتم إعتمادها  ركةطراف ذوى عالقة وقد تمت تلك المعامالت وفقا للشروط والقواعد التى اقرتها ادارة الشأمع  الفترةخالل 

  .المستقلة الميزانيةفى تاريخ  الفتــرةهم المعامالت التى تمت خالل أ، وفيما يلى بيان بمن الجمعية العامة للشركة
  أشهر المنتهية  تسعةال      
 ٣٠/٩/٢٠١٢فى       

 حجم التعامل  طبيعة التعامل طبيعة العالقة الطرف
 جنيه مصري  جنيه مصري 

أعمال زراعة وصيانة وخدمات   شركة تابعـة  دارة المدن والمنتجعاتشركة بفرلى هيلز إل
 األمن لمدينة بفرلى هيلز

٢ ٩٠٨ ٧٤٩  

  ٢ ٢٨٩ ٣١٣ بيع قطعـة أرض     
        

  ٢٤٨ ٩٧٧ مدفوعات بالنيابة عن الشركة  شركة تابعـة  شركة سوديك للخدمات العقارية
شركة السادس من اكتوبر للتنمية 

  العقارية "سوريل" والمشروعات
  ١٠٣ ٧١٥ ٥٢٧ مدفوعات بالنيابة عن الشركة  شركة تابعة

  ٥٨ ١٢١ ١٠١  مقبوضات نقدية    
شركة سوديك جاردن سيتى للتنمية 

  واالستثمار
  ٢٨٣ ٦٧٤ مدفوعات بالنيابة عن الشركة  شركة تابعة

  ٣٢ ٢٠٤ ٩٢٥ وتجهيزات أعمال تشطيبات  شركة تابعة  شركة موف إن للمقاوالت المتطورة
  ٢٥٢ ٠٠٠  إيجار وحدات إدارية    

أعمال زراعة وصيانه وخدمات    ةشركة تابع  شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجعات 
  أمن لمدينة أليجريا 

١٧ ٦٤٢ ٥٩١  

  ٢ ١٥٦ ٦٢١ مدفوعات بالنيابة عن الشركة  شركة تابعة   شركة سوديك للجولف والتنمية السياحية
إيراد إدارة وتشغيل ملعب ونادى     

  الجولف
٩٠٠ ٠٠٠  

  
  

  ١٠٥ ٠٠٠  مقبوضات نقدية   

أعمال مبنى سوديك سياك رقم   شركة تابعة  شركة سوديك سياك لالستثمار العقارى
)١(  

١٢ ٢٠٧ ٤٢٠  

  ٥٣ ٠٩٥ ٨٦٦ مدفوعات بالنيابة عن الشركة    
  ٢٣٤ ٩٧٢  وحدات إداريةإيجار     شركة جرين سكيب للزراعة واالستصالح

  ١ ٤٣٩ ٠٦٩ مدفوعات بالنيابة عن الشركة    
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  أشهر المنتهية  تسعةال    

 ٣٠/٩/٢٠١٢فى       

 حجم التعامل  طبيعة التعامل طبيعة العالقة الطرف
 جنيه مصري  جنيه مصري 

  ٢ ٠٤٤ ٥٢٦  ت بالنيابة عن الشركة مصروفا  شركة تابعة  شركة تجارة للمراكز التجارية
        

  ٢ ٠٦٦ ٣٥٣  مدفوعات بالنيابة عن الشركة   شركة تابعة  شركة اليسر للمشروعات والتنمية الزراعية 
  ١ ٩٠٩ ٩٦٠  مدفوعات بالنيابة عن الشركة   شركة تابعة  شركة فورتين لالستثمار العقارى
  ١٠ ٤١٩ ٧٢٩  كة مدفوعات بالنيابة عن الشر   شركة تابعة  شركة الميزون لالستثمار العقارى

  ٣٨ ٣٠٥ ٦٧١ بيع قطعـة أرض     
  ٤ ٩٤٧ ٢٣٧  مدفوعات بالنيابة عن الشركة   شركة تابعة  شركة سوديك للتنمية واالستثمار العقارى

       

المديـــــريين  اإلدارة وأعضاء مجلس 
  التنفذيين

أعضاء مجلس 
المديـــــريين اإلدارة و 

  التنفذيين 

 )٤١(أنظر إيضاح رقم  

  الموقف القانونى - ٤٩
والخــاص بتســليم هــذه الجهــة قطعــة  ٢٣/٢/١٩٩٩هناك نزاع بين الشركة وٕاحدى الجهات بشأن العقد المبــرم بيــنهم بتــاريخ 

فــدان تقريبــًا والتــى لــم يــتم تســليمها حتــى  ٩٦أرض كحــق إنتفــاع لمــدى الحيــاه بقيمــة إيجاريــة ســنوية رمزيــة لمســاحة قــدرها 
الجهــة بــاإللتزام بالشــروط التفصــيلية بالعقــد، وهنــاك إنــذارات متبادلــة بخصــوص هــذه األرض  تاريخه حيث لم تقــم إدارة هــذه

مدنــــى  ٢٠٠٩لســنة  ٣قامــت هــذه الجهــة باقامــة الــدعوى رقــم  ٢٠٠٩بين إدارة الشركة وٕادارة هذه الجهة، هذا وخالل عــام 
        هـــــا مـــــن المحكمـــــة بجلســـــة أكتـــــوبر ضـــــد الشـــــركة بطلـــــب تســـــليمها االرض المخصصـــــة لهـــــا وصـــــدر حكـــــم تمهيــــــدى في ٦
حالة الموضـوع الى الخبــراء ونــدب مكتــب الخبـــراء بــوزارة العــدل لمباشـــرة هــذه الــدعوى وحــددت جلســة إب ٢٠١٠فبراير   ٢٢

، ويرى ٢٠١٢رنوفمب ٢٦ لجلسةعدة مرات أخرهـا  ليقدم الخبيـر تقـريره وقررت المحكمة التأجيل ٢٠١٠إبريـل  ٢٦بتاريخ 
نونى أن الشــركة لهــا الحــق فــى اإلحتفــاظ بــاألرض محــل العقــد وٕاســتغاللها علــى أســاس أن العقــد المــذكور لــم المستشار القــا

يدخل حيز النفاذ ولم ينشأ حق اإلنتفاع للجهة، حيث أن سريانه كان مرهونًا على شروط لم يتم إستيفاءها، وأنه فــى حالــة 
هى الحائزة فعليًا وماديًا لألرض، وبالتــالى يكــون لهــا الحــق فــى قيام هذه الجهة بالمنازعة على حيازة األرض، فإن الشركة 

  إستمرار الحيازة لحين تسوية النزاع أمام القضاء.
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 الموقف الضريبى - ٥٠
  -: المستقلةفيما يلي ملخص بالموقف الضريبي للشركة في تاريخ القوائم المالية             

  ضريبة أرباح شركات األموال 
لتاريخ بدء  التاليللشركة من أرباح شركات األموال لمدة عشر سنوات تبدأ من العام  الضريبيد فترة االعفاء سبق وأن تم تحدي -

  بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة.  ١٩٧٩لسنة  ٥٩طبقًا للقانون رقم  ٣١/١٢/٢٠٠٧ حتى ١/١/١٩٩٨النشاط إعتبارًا من 
   لتبدأ من تاريخ التسليم  الضريبيلضرائب لتعديل فترة اإلعفاء تقدمت الشركة بطلب لمصلحة ا ٢٠١١وخالل شهر يناير  -

  .٢٠٠٢عام  فيللوحدات  الفعلي
قامت لجنة فض المنازعات الخاصة بمصلحة الضرائب ببحث ودراسة طلب الشركة فى ضوء تاريخ  ٢٠١١يناير  ١٨وبتاريخ  -

لك قررت اللجنة االستجابة لطلب الشركة بإعتبار أن بداية للوحدات وما يسرى على الشركات المثيلة وبناًء على ذ الفعليالتسليم 
  إلى ٢٠٠٣ يناير ١من تاريخ  الضريبيوبذلك يحق للشركة التمتع باإلعفاء  ٢٠٠٢للشركة هو عام  الفعليالنشاط 

  الجديدة على البطاقة الضريبية للشركة. الضريبيوتم إثبات تعديل فترة اإلعفاء   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 
  .٢٠٠٨عن عام  للشركة معدلال الضريبي اإلقرارتم تقديـم و  -
قامت مصلحة الضرائب بمحاسبة الشركة لضريبة األرباح علي شركات األموال والقيم المنقولة بطريقة تقديرية عن السنوات من  -

م أعادة الفحص ت ٢٠١٠عام  وخــاللوأخطرت الشركة بالنماذج الضريبية واعترضت الشركة على ذلك  ٢٠٠٠حتى  ١٩٩٦
  . لالصـدار القوائم الماليةأعتماد  تى تاريخحللسنوات المذكورة ولم ترد للشركة أيه مطالبات 

 تاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار.حتى  ٢٠٠٤الى  ٢٠٠١للسنوات من  ضريبيفحص  أيلم يتم  -
عن عام  ٢٠١٢ابريل  ٢٩) بتاريخ ١٩بالنموذج ( اإلخطاروتم  ٢٠٠٨حتى  ٢٠٠٦بالفحص عن الفترة من  اإلخطارتم  -

 وجارى إعادة الفحص . ٢٠٠٦ وتم تقديم طلب إعادة فحص عام ٢٠١٢مايو  ٣تقديريًا وتم الطعن عليه بتاريخ  ٢٠٠٦
 .٢٠٠٥لسنة  ٩١المواعيد القانونية وفقا للقانون رقم  في السنوي الضريبيتقوم الشركة بتقديم اإلقرار  -

  ضريبة المرتبات  
  وتم سداد المطالبات الضريبية وفقًا لقرار اللجنة الداخلية، السنوات  ٢٠٠١ات حتى عام تم الفحص الضريبي عن السنو  -

  تم الفحص واإلحالة للجنة الداخلية وتم سداد الضريبة وفقًا لقرار اللجنة الداخلية خالل شهر  ٢٠٠١حتى  ٢٠٠٠من 
  .٢٠٠٤سبتمبر 

 . وتم سداد الفروق الضريبية  ٢٠٠٤، ٢٠٠٢ من تم الفحص للسنوات -
  ولم ترد للشركة ايه مطالبات ضريبية حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار. ٢٠٠٨حتى  ٢٠٠٥جارى الفحص للسنوات  -

  ضريبة الخصم   
  اعتماد القوائم المالية لإلصدار. حتى تاريخ ٢٠٠٧من عام  الثانيتم الفحص الضريبي عن السنوات السابقة وكذا حتى الربع  -

  ضريبة الدمغة   
  .وتم سداد الفروق الضريبية وتم الفحص واإلحالة للجنة الداخلية ٣١/٧/٢٠٠٦حتى الفترات السابقة الفحص الضريبي عن تم  -
 وتم سداد الفروق الضريبية . ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١حتى  ٢٠٠٦أغسطس  ١تم الفحص الضريبي للسنوات من  -
للشركة ايه مطالبات ضريبية حتى تاريخ اعتماد  ولم ترد ٢٠١٠ديسمبر  ٣١حتى  ٢٠٠٨ يناير ١جارى الفحص للسنوات من  -

 القوائم المالية لإلصدار.
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  الضريبة العامة على المبيعـات     
  وتم سداد الفروق الضريبية. ٢٠٠٣تم الفحص الضريبي للسنوات من بداية نشاط الشركة حتى شهر أغسطس  -
 د الضريبة والضريبة اإلضافية .وتم سدا ٢٠١٠حتى ديسمبر  ٢٠٠٣تم الفحص الضريبي  للسنوات من أغسطس  -

  الضريبة العقاريـــة 
 .٢٠٠٨لسنة  ١٩٦وفقًا للقانون رقم في المواعيد القانونية  ٢٠٠٩لعام  الشركة بتقديم إقرارات الضريبة العقـارية قامت -
  االرتباطات الرأسمالية   - ٥١

جنيه  ٦٥٨ ٦٢٣وغير منفذة مبلغ عاقد عليها مت عن أعمـال ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠بلغت قيمة االرتباطات الرأسمالية فى          
  .جنيه مصرى ) ١ ٢٤٤ ٩٨١ -: ٢٠١١عام مصرى (

  والمديرين بالشركة نظام إثابة وتحفيز العاملين - ٥٢
وافقـــت الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة للشـــركة باإلجمـــاع علـــى إعتمـــاد نظـــام إثابـــة وتحفيـــز العـــاملين   ٢٠٠٦أكتـــوبر  ١٦بتـــاريخ   -

وتعيــين  (قبــل التجزئــة) جنيه للسهم ١٠٠ ، وتفويض مجلس إدارة الشركة في اصدار مليون سهم بقيمة عادلة والمديرين بالشركة
  . لجنة مستقلة لالشراف على تنفيذ هذا النظام من اعضاء غير تنفيذيين في مجلس اإلدارة
  -فذيين:وفيما يلى أهم مالمح نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التن

  يعمل نظام اإلثابة والتحفيز عن طريق تخصيص  أسهم للعاملين والمديرين واعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين. 
 ســهم فــى كــل مدة هذا النظام أربع سنوات تبدأ من تاريخ إقرار الجمعية للنظام ويخصص لكــل مســتفيد خاللهــا عــدد محــدد مــن األ

 هذا النظام. ة بملحقالواردسنة من سنوات النظام طبقا للشرائح 
  (قبل التجزئة) جنيه مصرى للسهم ٧٥السهم للمستفيد بواقع تحدد سعر. 
 .تقوم الشركة بتمويل إصدار أسهم الزيادة المخصصة لتطبيق النظام ويتم سداد قيمة األسهم المستحقة للشركة من حصيلة البيع 
قــد و  لحفــظ أســهم نظــام االثابــة والتحفيــز ٢٠٠٧ابريــل  ١٥بتــاريخ بين الشركة والبنك العربــي األفريقــي الــدولي  عقد حفظتم توقيع  -

  .٢٠٠٧يوليو  ٥بتاريخ  والتأشير في السجل التجاري بتلك الزيادةوتمويلها بواسطة الشركة تم اصدار اسهم النظام 
ــ ٢٠٠٧ ســبتمبر ٢٣وبتــاريخ  - علــى ذيين يــتنفعلــى نظــام إثابــة وتحفيــز العــاملين وأعضــاء مجلــس اإلدارة الت لجنــة األشــراف وافق

الخاصــة وطبقــا لهــذا القــرار تــم تخصــيص عــدد األســهم  لكــل مــنهم ةعــدد األســهم المخصصــوكــذا  ار المســتفيدين مــن النظــام يأخت
 لنظام بالكامل.با

بمتوسط سعر بيع قدره سهم من أسهم نظام اإلثابة  ٢٠٠ ٠٠٠تم ممارسة حق البيع لعدد  ٢٠٠٧خالل شهر ديسمبر  -
انتهاء لحين  الدولي األفريقي العربيحساب خاص لدى البنك بللمستفيدين  المستحق تجنيب  مم وتللسه مصريجنيه  ٢٢٦.٦٣

 ر وفقا لنظام األثابة.حظال فترة
 . أضافيسهم  ٥٠٠ ٠٠٠زيادة عدد االسهم المخصصة للنظام بعدد  تم -
مجلس اإلدارة التنفيذيين على وافقت لجنة االشراف على نظام إثابة وتحفيز العاملين وأعضاء  ٢٠٠٨يوليو  ٣وبتاريخ  -

توقيع عقود  تم سهم من اجمالى تلك االسهم لبعض العاملين والمديرين التنفيذيين بالشركة كما ٤٩٥ ٠٠٠تخصيص عدد 
 . ٢٠٠٨خالل شهر اكتوبر  والمديرين التنفيذيين العاملينهذه االسهم مع  تخصيص

والتحفيز وعقد  اإلثابةللشركة على تعديل بعض مواد نظام  ديةالجمعية العامة غير العا وافقت ٢٠٠٩ديسمبر  ٧وبتاريخ  -
 -:المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك طبقا لما يلي  األسهمتخصيص 

  من  بدالً  ٢٠١٥تنتهـى فى مارس لفترة ممارسة الحق الواردة فى نظام االثابة والتحفيز وعقد تخصيص االسهم مد
 .٢٠١١مارس
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  مكانية نقل ملكية االسهم المخصصة إاالثابة والتحفيز وعقد تخصيص االسهم لتتيح للمستفيد من النظام تعديل نظام
لصالحه لتكون بأسمه بعد انتهاء فترة الحظـر بشرط سداد سعر السهم الخاص بالنظام ويكون فى هذه الحالة للمستفيد 

 كافة الحقوق المقررة على أسهم الشركة .
 ) ذا لزم االمـرإ –نظام االثابة والتحفيز الخاصة بادارة النظام لتعطى الحق لمجلس االدارة  ) من١١تعديل المادة- 

 فى استبدال أحد أعضاء لجنة االشراف بعضو أخر على أن يكون من أعضاء مجلس االدارة الغير تنفيذيين. 
 على اعتمـاد تعديل نظام االثابة والتحفيـز . تم أخطار الشركة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٠١٠ابريل  ٢٦وبتاريخ  -

  -وفيما يلى بيان بالمستفيدين ومدى وشروط منح األسهم الممنوحة وفقا لهذا النظام :

الطرف المخصص
  تاريخ المنح  له األسهم

عدد 
األسهم 
  باأللف

القيمة العادلة 
في تاريخ  للسهم
  (قبل التجزئة) المنح

سعر 
(قبل  الممارسة

  وطالشر   التجزئة)
  جنيه مصري  جنيه مصري      

عضو مجلس اإلدارة
  المنتدب

سنوات بالشركة وفترة  ٥مدة عمل  ٧٥  ١٠٠  ٧٥٠  ٢٨/٣/٢٠٠٧
 ٢٠٠٧مارس  ٣١ ممارسة الحق من

يستحق المستفيد ال  ٢٠١٥مارس  حتى
من الحق إذا كان أداء سهم الشركة يقل 

بورصة القاهرة  ٣٠عن مؤشر 
% لمدة ٢٠واإلسكندرية بأكثر من 

  تين متتابعتين خالل مدة االستحقاق.سن
            

وفترة ممارسة الحق  وفقا لمعيار األداء  ٧٥  ١٠٠  ٧٥  ٢٣/٩/٢٠٠٧عضو مجلس اإلدارة 
مارس  حتى ٢٠٠٧مارس  ٣١من

٢٠١٥.       
            

وفترة ممارسة الحق  وفقا لمعيار األداء  ٧٥  ١٠٠  ١٧٥  ٢٣/٩/٢٠٠٧ بعض المديرين 
س مار  حتى ٢٠٠٧مارس  ٣١من

٢٠١٥.  
            

وفقا لمعيار األداء وفترة ممارسة الحق   ٧٥  ٧٣.٣٤  ٢٥  ٧/١٠/٢٠٠٨عضو مجلس اإلدارة 
مارس حتى  ٢٠٠٧مارس  ٣١من

٢٠١٥.  
            

وفقا لمعيار األداء وفترة ممارسة الحق   ٧٥  ٧٣.٣٤  ٤٧٠  ٧/١٠/٢٠٠٨  بعض المديرين 
حتى مارس  ٢٠٠٧مارس  ٣١من

٢٠١٥.  
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  :هامةحداث أ - ٥٣
   - : األرض الخاصة بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريـل" ١- ٥٣

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" وهى شركة تابعة مملوكة  تقدمت ٢٠١١ديسمبر  ١بتاريخ 
) فقد ١٧) ، (٨ين أرقام (مبين باإليضاحوكما ھو  %٩٩.٩٩لشركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمـار "سوديك" بنسبة 

بلغ الرصيد كما  ، جنيه مصري ٥١٧ ٣٣٤ ٥١٦مبلغ   ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في بلغ رصيد االستثمار في الشركة التابعة 
األمانة الفنية للجنة الوزارية  إلىبطلب   - جنيه مصري ٥٨٧ ٤٧٦ ٧١٩المستحق على الشركة التابعة في ذات التاريخ مبلغ 

نتيجة عدم قيام الهيئة   عات االستثمار بشأن الخالف مع هيئة المجتمعات العمرانية (جهاز مدينة القاهرة الجديدة)لفض مناز 
  .بتنفيذ التزاماتها التعاقدية  والقانونية واعتماد المخططات المقدمة من الشركة إليها منذ فترة

السيد النائب األول  إلىموجه  ٢٠١٢مارس  ٦ة بتاريخ هذا وقد صدر الخطاب من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحر 
  لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يفيد بما يلي:

  

بحضور ممثلي هيئة المجتمعات  ٢٠١٢مارس ٥أنه في ضوء ما تم تداوله لبحث الموضوع باألمانة الفنية للجنة بتاريخ    "
أفادوا بصدور قرار اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية بسحب قطعة العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة و الذين 

و حيث أن  إليه، هذا و قد طلب ممثلي الشركة إيقاف تنفيذ قرار السحب المشار التابعة األرض محل النزاع مع الشركة
فضل سيادتكم بالنظر نحو إمكانية الموضوع ما زال بالدراسة تمهيدًا للعرض على المجموعة الوزارية لفض المنازعات رجاء ت

تجميد أي إجراءات ضد الشركة سالفة الذكر من جانب هيئة المجتمعات العمرانية و ذلك لحين صدور قرار المجموعة الوزارية 
  ." لفض منازعات االستثمار بشأن طلب الشركة

من  ٦٦و الصادر بناءًا على المادة  لرئيس مجلس الوزراء ٤٦١جدير بالذكر أن لجنة فض المنازعات مشكلة بموجب قرار و 
للنظر فيما يقدم أو يحال لهذه اللجنة من شكاوى و منازعات  ١٩٩٧لسنة  ٨قانون ضمانات و حوافز االستثمار رقم 

المستثمرين مع الجهات اإلدارية و تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ و ملزمة للجهات اإلدارية في حين أنها غير ملزمة للمستثمر 
وما زال  ي حال صدور قرار غير مرضى له حيث يظل من حق المستثمر اللجوء لمحكمة القضاء االدارى لحفظ كافة حقوقه.ف

  طلب الشركة معروض على اللجنة بناء على الطلب المقدم من الشركة وموافقة رئيس مجلس الوزراء .
  

رًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة خطابًا صادالتابعة   الشركة استلمت ٢٠١٢مارس  ٢٩بتاريخ ومع ذلك و 
قررت  ٢٠١٢يناير  ١٨) بتاريخ ٩يفيد أن اللجنة العقارية الرئيسية بجلسة رقم ( ٢٠١٢مارس  14القاهرة الجديدة) مؤرخ بتاريخ 

و فسخ التعاقد  بمنطقة االمتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية و المخصصة للشركة ١٦إلغاء تخصيص قطعة األرض رقم 
، وهو  وذلك لعدم االلتزام بتنفيذ المشروع حتى تاريخه ٢٠٠٦سبتمبر  ٣و الملحق المبرم بتاريخ  ٢٠٠٥مارس  ١٣المؤرخ في 

رقم األمر الذي أدى إلى ضرورة قيام الشركة باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة في هذا الشأن ومنها إقامة الدعوى 
٤٨١٣٦   

أمام محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة ضد السيد وزير اإلسكان وآخرين بشان أرض القاهرة الجديدة وذلك ق  ٦٦لسنة 
بطلب وقف تنفيذ وٕالغاء قرار إلغاء التخصيص تأسيسًا على ماأصاب القرار المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون لمخالفته 

مالم  وئيسية لحدود األرض  وٕالتزام الهيئة باعتماد المخططات المقدمة إليها وهبنود العقد الذي القي بالتزام توصيل المرافق الر 
تلتزم به الهيئة فضًال عن عدم وجود سبب يبرر إصدار الهيئة لقرارها بإلغاء التخصيص خاصة مع التزام الشركة بسداد كامل 

أمام دائرة االستثمار  ٢٠١٢سبتمبر  ١ ةا جلسثمن األرض وحرصها الدائم على تنفيذ المشروع ، وهى الدعوى التي تحدد لنظره
المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة  بهذه الدعوى ، وتم التأجيل   بمجلس الدولة وتم إعالن وزير اإلسكان و هيئة

  لتقديم المستندات من جانب الجهاز. ٢٠١٢نوفمبر  ٣اكثر من مرة أخرها  
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  ر الجلسة وتضمنت طلبات الشركة مايلى :تم حضو  ٢٠١٢نوفمبر  ٣وبتاريخ 

  وًال :    قبول الدعوى شكًال.أ
 ثانيًا :   وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء تخصيص قطعة األرض المشار إليها للشركة

ذلك  على بوما يترت ٢٠٠٦سبتمبر  ٣والملحق المبرم مع الشركة في  ٢٠٠٥مارس  ١٣المدعية وفسخ التعاقد المؤرخ 
  .آثارمن 

على ذلك من أثار وٕالزام الجهة اإلدارية بالمصروفات ومقابل إتعاب  بوفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترت  ثالثًا : 
  المحاماة.

  .٢٠١٢ديسمبر  ١٥وقد تم حجز الدعوى للحكم في الشق المستعجل بتاريخ 
       
ما  إلىلذي انتهى رأيه بعرض األمر على المستشار القانوني الخارجي للشركة و االتابعة شركة هذا و قد قامت إدارة ال   
  :يلي
التزامات تعاقدية بين الطرفين  تضمن التابعة  بين الهيئة و الشركة ٢٠٠٥مارس  ١٣برامه في إأن عقد البيع الذي تم  -١

أي بعد أكثر من  ٢٠٠٦نوفمبر  ١٤د ، إال أن التسليم تم في فور التعاقالتابعة منها التزام الهيئة بتسليم األرض للشركة و 
و الذي تضمن  ٢٠٠٦أغسطس  ٢٤شهر من التعاقد وقد قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتوجيه خطابه المؤرخ  ٢٠

لتابعة اموافقة الجهات المختصة على أن يتم بدء احتساب مدة التنفيذ من تاريخ صدور القرار الوزاري و استالم الشركة 
   ألرض المشروع .

 

و ذلك وفقًا لما هو ثابت  ٢٠١٢يوليو  ١٧أن التاريخ المحدد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لنهو المشروع هو  -٢
  . ٢٠١١يناير  ١٨بخطاب الجهاز المؤرخ 

 القوات بخطاب ثابت هو لما وفقاً  وذلك ٢٠١٠يوليو ١٥ تاريخ قبل المشروع لتنفيذ المخصصة األرض صالحية عدم -٣
 بمواقع ٢٠١٠يوليو ١٥ بتاريخ) فدان ٢٠٠( هيكتار ٨٤ مساحة تطهير يفيد والذي ٢٠١٢فبراير ٢٧ المؤرخ المسلحة

)  الجديدة بالقاهرة" األمريكية الجامعة خلف" تاون بإيست ١٦ رقم أرض قطعة –" المستقبل جامعة خلف" بالزا القطامية(
 .السابقة الحروب مخلفات من

  

 الصحي والصرف المياه شركة خطاب أكده ما وهذا األرض حدود علي بالتعاقد عليها المنصوص مرافقال توصيل عدم -٤
 االمتداد، بتغذية تقوم سوف التي الرئيسية المياه تنقية محطة من االنتهاء عدم يؤكد والذي ٢٠١١نوفمبر ٣٠ المؤرخ
 وأنه للمشروع، المخصصة المساحة مع تتالءم ال المشروع ألرض المخصصة المؤقتة المياه وصلة أن أيضاً  يفيد والذي
 مشروع أرض ومنها االمتداد لمنطقة المياه تصل ال أكتوبر شهر نهاية حتى يوليو أول من اعتباراً  الصيف فترة خالل
يونيو  ٣وكذلك خطاب شركة المياه المؤرخ  ،٢٠١١نوفمبر  ٢١ المؤرخ الهيئة خطاب أيضاً  أكده ما وهذا الشركة
 .والكهرباء الصرف لمرفقي بالنسبة األمر وكذلك  ٢٠١٢

  
سبتمبر  ٦عدم التزام الهيئة باعتماد رسومات المخططات التفصيلية والمخطط العام المعدل للمشروع المقدم للهيئة منذ  -٥

شهر وحتى اآلن، ومن المعلوم بالضرورة أنه ال  ١٨أي لمدة تزيد عن  ٢٠١١ مـارس ١، ٢٠١٠نوفمبر  ٢٢، ٢٠١٠
قدمتها لالعتماد أثناء سريان العقد ورغم التابعة العمل بالمشروع قبل اعتماد هذه الرسومات رغم أن الشركة  يجوز للشركة

 وجود التزام علي عاتق الهيئة بذلك.
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 ١٠بتاريخ التابعة  الشركة من والمقدمة الداخلية المرافق شبكة لمخطط الفنية الرسومات باعتماد الهيئة التزام عدم -٦
 .بذلك التزامها مرغ ٢٠١٠نوفمبر

  

بسداداد كامل ثمن االرض وٕاعداد التصميمات والرسومات الخاصة بهذا المشروع وهو ما  الشركة التابعة "سوريـل"  قيام -٧
  كلفها أموال أخرى.

  

 لها المخصصة األرض تسليمها عن الهيئة لتقاعس نتيجة الهيئة من الشركة عليها حصلت العقد محل األرض قطعة أن -٨
 علي يد وضع وحاالت إشغاالت لوجود نظراً  للشركة تسليمها عن الهيئة تقاعست والتي أكتوبر من ادسالس بمدينة
 .األول التعاقد علي سنوات سبع من أكثر مرور بعد وذلك األرض

  

 .التاريخ بعد المخططات لمراجعة مبالغ وقبول تراخيص بإصدار الجديدة القاهرة وجهاز العمرانية المجتمعات هيئة قيام -٩
 

فضًال عن قيام الهيئة فى حاالت مماثلة لحالة الشركة بالغاء قرار سحب االرض تأسيسًا على أن مصدر تغذيتها وهى   - ١٠
 محطة التنقية لم يتم اإلنتهاء منها بعد.

أن القرار الصادر من الجهاز  وبناءًا علي األسباب الموضحة أعاله فقد رأي المستشار القانوني الخارجي للشركة التابعة
لم تكن  قد جاء مخالفًا للواقع وأحكام القانون خاصة وأن األرض بهذه الحالة محل الطعن المشار إليه إلغاء التخصيص ب

وفقًا لخطاب القوات المسلحة ، فضًال عن عدم التزام الهيئة بإعتماد   ٢٠١٠يوليو  ١٥صالحة لتنفيذ المشروع قبل 
ال تعتبر قد ُسلَمت  الشروع في التنفيذ، باإلضافة إلى إن االرضة التابعالمخططات المسلمة لها حتى يتسنى للشركة 

تسليمًا فعليًا وذلك وفقًا لفتاوى مجلس الدولة التي انتهت في حالة مماثلة إلى أن عدم قيام الجهة اإلدارية  التابعة للشركة
تالم الفعلي لألرض لم يتحقق واقعيًا بتوصيل المرافق الرئيسية لألرض وفقا لما هو متفق عليه بالعقد يعني أن مفهوم االس

وهذا ما أيده رأي المستشار القانوني للسيد وزير اإلسكان من عدم سريان مدد التنفيذ في مواجهة ذوي الشأن إال من 
تاريخ اكتمال المرافق الضرورية لالستفادة منها وهو ما أكدته أيضًا الالئحة العقارية في المادة السادسة عشر منها في 

ها الرابعة من عدم جواز إلغاء التخصيص إال بعد أن تكون المرافق الضرورية تم توصيلها للموقع وبما يسمح فقرت
    باالستفادة منها.

 حكام القانونألـا القانوني يعتقدان ان قرار إلغاء التخصيص جاء مخالفًا رهفإن إدارة الشركة ومستشا وتأسيسًا على ذلك
  . الشركة في هذا النزاع قوية وذلك طبقًا لألسباب المذكورة عاليهوأن إحتماالت صدور حكم لصالح 

شركة السادس من أكتوبر للتنمية  فيستثمـار اال في قيمة انخفاض أي تسجيللم يتم  فإنه ما سبقوبناء على  
  . ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في والمشروعات العقارية "سوريل" 

  
  -: إيجيبتر النزاع القانونــى مع شركة سوليديــ ٢- ٥٣

،   تم توقيع اتفاقية تعاون القامة مشروع عقارى بين الشركة وشركة "سوليدير انترناشيونال " اللبنانية ٢٠٠٧خالل عام 
  رض الشركة بمشروع ويست تاون بمنطقة الشيخ زايد.أمتر مربع ب ٢٥٠٠٠٠وتتضمن االتفاقية خيار لشراء 

ل ممارسة خيار الشراء عن طريق شركة سوليدير مصر بتفعيقامت شركة سوليدير انترناشيونال  ٢٠٠٨وفى عام  
وقد قامت شركة  -شركة مملوكة بالكامل لشركة سوليدير انترناشيونال - "سوليدير مصر " العقاريلالستثمار والتطوير 

مليون جنيه مصرى بعد خصم تعجيل السداد الممنوح نتيجة السداد ١٦٢بسداد قيمة الخيار البالغ  مصر سوليدير
  .المبكر



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

  ة المستقلةإليضاحات المتممة للقوائم الماليا(تابع) 
  ٢٠١٢ سبـتمبر ٣٠ عن الفتــرة المالية المنتهية فى
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، ك لم تفى بالتزاماتها التعاقديةلم تقم شركة سوليدير مصر بتطوير االرض المشتراه وبذل ٢٠١٢سبتمبر  ١١وحتى 
 القانونية تجاه شركة سوليدير اإلجراءاتباتخاذ  ٢٠١٢سبتمبر  ١١االمر الذى أدى إلى قيام  شركة سوديك  بتاريخ 

ة بطلب الى مركز القاهرة اإلقليمى للتحكيم التجارى الدولى تحت انترناشيونال وسوليدير مصر وذلك بان تقدمت  الشرك
طالبة الحكم بتقرير ايقاع فسخ التعاقدات المبرمة بين الشركة وشركة سوليدير انترناشيونال  ٢٠١٢لسنة  ٨٤٩رقم 

الل بالتعاقدات وسوليدير مصر  لعدم وفائهما بالتزاماتهما التعاقدية  باالضافة الى طلب التعويضات الالزمة عن اإلخ
  وذلك حفاظًا على حقوق الشركة وحقوق مساهميها.

  
تم اخطار الشركة بأن شركة سوليدير مصر لالستثمار والتطوير العقارى "سوليدير مصر "  ٢٠١٢سبتمبر   ١٩وبتاريخ 

لدعوى تحكيم الشركة على نفس  ٢٠١٢لسنة  ٨٥٢برفع دعوى تحكيم الحق تحت رقم  ٢٠١٢سبتمبر  ١٦قامت فى 
باالضافة  ( قبل خصم تعجيل السداد )مليون جنيه مصري  237.5 الموضوع ونفس النزاع مطالبة  الشركة بسداد مبلغ 

  .المصروفاتإلى الفوائد و 
  :الخارجي  إدارة الشركة ومستشارهـا القانونيرى تو 

جج القانونية لدحض حجج إلى أن شركة سوديك لديها من الح باإلضافةهذا النزاع ايجابيًا  فيأن موقف شركة سوديك 
أن الدعوتين مازالتا في مراحلهما  للنية المشتركة لألطراف والعقود المبرمة وحيث وفقاً ومزاعم شركة سوليدير مصر 

  األولى فال يمكن في الوقت الراهن تحديد األثر المالي الذي قد يترتب عن النزاع القانوني المشـار إليه  .
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