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الثالث أشير المنتييةالثالث أشير المنتييةإيضاح 

2011/ 3/ 31في 2012/ 3/ 31في رقم 
جنيو مصرىجنيو مصرى

234 090 90737 035 307(38)مبيعات العقارات واالراضـى
542 148 1-ايرادات عقود المقاوالت المنفذة

182 658 5412 520 3ايرادات خدمات مدينة بفرلى هيمز
283 222 664 531 ايرادات خدمات مشروع ألجريـا
761 462 480 227 1ايرادات النــادى وممعب الجولف

002 582 59241 315 312اجمالى إيرادات النشاط

(924 935 33)(498 936 212)(39)تكمفة مبيعات العقارات واالراضـى
(881 461 2)-تكاليف عقود المقاوالت المنفذة

(101 397 6)(231 725 6)تكاليف خدمات مدينة بفرلـى هيمز
(695 992 )(630 568 2)تكـاليف خدمات مشروع ألجريـا
(508 947 )(870 242 3)تكاليف النــادى وممعب الجولف

(109 735 44)(229 473 225)إجمالي تكاليف النشاط
(107 153 3)363 842 86(الخسارة)مجمل  الربح 

744 782 13611 166 17(40)ايرادات تشغيل أخري
(217 838 11)(827 847 19)(41)مصروفات بيعية وتسويقية
(113 852 28)(948 023 35)(42)مصروفات إدارية وعمومية

(414 251 )(259 408 5)(43)مصروفات تشغيل اخري
(107 312 32)465 728 43الناتجة من التشغيل (الخسائر)األرباح   

111 244 73128 435 10(44)إيرادات تمويمية
(288 319 10)(460 242 17)(45)تكاليف تمويمية

823 924 17(729 806 6)اإليرادات التمويمية (التكاليف )صافي 
(284 387 14)736 921 36الفترة قبل ضريبة الدخل  (خسارة)/ صافي ربح 

(058 685 1)(997 190 1)(46)ضريبة الدخل 
(342 072 16)739 730 35الفترة (خسارة)/ صافى ربح 

(188 699 15)582 589 31نصيب الشركة القابضة
(154 373 )157 141 4نصيب االقمية
(342 072 16)  739 730 35الفترة (خسارة)/ صافى ربح 

-0.17  0.35(47) (لمسيم/ جنيو مصري )االربـاح /(الخسائـر)نصيب السيم في 

. معيا وتقرأ المالية المجمعة ليذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا (56)الى  (1)المرفقة من  اإليضاحات*

قائمة الدخل المجمعة

2012 مــارس 31عن الفترة المالية المنتيية فى 

"سوديك"شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار 

(شركة مساىمة مصرية)
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إجمالي حقوق  إجمالي حقوق ممكية  ربح / العام  (خسارة) صافي  الفروق المتراكمة من ترجمة القوائم  المجنب لحساب أسيم محتفظ بيا أسيم  -احتياطي خاص  احتياطى رأس المال 
الممكية حقوق االقمية الشركة  الفترة المالية بالعمالت االجنبية  أرباح مرحمة نظام االثابة والتحفيز لصالح نظام االثابة والتحفيز خزينة عالوة أصدار اسيم قانونى المصدر والمدفوع إيضاح

جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى جنيو مصرى رقم

   2 407 474 554     96 048 697    2 311 425 857 134 561 956           377 624 935            ( 483 446)                           18 750 000           (80 007 242)                 - 2011 يناير 1الرصيد في             390 705 362           695 352 181            569 921 1316

- - - - - - - - - - (  2)                           2                           (28) زيادة رأس المال 
- - - 30 520 200  ( 30 520 200) - - - - - - - المحول لالرباح المرحمة 

    1 250 000 - 1 250 000                       - - - 1 250 000               - - - - - (34) المجنب لحساب نظام اإلثابة والتحفيز خالل العام
(  159 882 156) - (159 882 156)                   ( 159 882 156) - - - - - - - - توزيعات لمعاممين والمساهمين

     67 256 -  67 256                           ( 5 200 000) - - 5 267 256               - - - - - (34) توزيعات ارباح أسهم نظام اثابة وتحفيز العاممين والمديرين
(  65 517 707) (  47 499 707) (18 018 000)                    - - - - -  ( 18 018 000) - - - شراء أسهم الخزينــــة

(   212 664) (  1 064 133)  851 469                        -  851 469 - - - - - - - أرباح شراء حقوق االقمية
(  33 641 677) - (33 641 677)                    - - (33 641 677)                         - - - - - - (31) الفروق المتراكمة من ترجمة القوائم المالية بالعمالت األجنبية 

(  193 152 721)  ( 4 436 913) (188 715 808)                   ( 188 715 808) - - - - - - - - صافي خســارة العام
-

   1 956 384 885 43 047 944                 1 913 336 941 (188 715 808)          347 956 204            (34 125 123)                       25 267 256           (80 007 242)                 (18 018 000)               1 316 921 569 2011 ديسمبر 31الرصيد في             392 705 362           693 352 181
- - - 188 715 808             (188 715 808)           - - - - - - - المحول لالرباح المرحمة 
(  62 518 762) - (  62 518 762) - - (62 518 762)                       - - - - - - الفروق المتراكمة من ترجمة القوائم المالية بالعمالت األجنبية 
    1 311 160     1 311 160 - - - -                                       - - - - - - استبعاد حقوق اقمية الشركات التابعة الغير مجمعة

    35 730 739     4 141 157     31 589 582 31 589 582               - - - - - - - - صافى ربح الفترة
   1 930 908 022     48 500 261    1 882 407 761     31 589 582     159 240 396 (  96 643 885) 25 267 256           (80 007 242)                 (18 018 000)               1 316 921 569 2012 مارس 31الرصيد في             392 705 362           693 352 181

*

"سوديك"شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار 

( مصرية مساىمة شركة )

قائمة التغير فى حقوق الممكية المجمعة

2012 مارس 31عن الفترة  المالية المنتيية فى 

. معيا وتقرأ المالية المجمعة ليذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا (56)الى  (1)المرفقة من  اإليضاحات
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 الثالث أشير المنتيية الثالث أشير المنتييةإيضاح 

2011 / 3 / 31في 2012/ 3/ 31في رقم 
مصرى جنيومصرى جنيوالتدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

       (284 387 14)       736 921 36الفترة قبل الضريبة الدخمية  (خسارة)/صافى ربح 

:-تسويات 
          955 947 2        021 465 6إهالك أصول ثابتة ووحدات مؤجرة 

            (103 66 )           (251 74 )أربـاح راسمالية
                      -          629 213 خسائر راسمالية

          (592 244 )                     -أرباح بيع استثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة
         (622 065 1)                     -ناتج تقييم استثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة

          574 063 3       846 094 16مخصصات مكونة
         (061 929 1)                     -فروق تقييم عممة

                      -         (000 250 )مخصصات انتفى الغرض منها
          000 250 1                     -المدفوعات المبنية عمى أسهم المسددة فى شكل أسهم 

      (133 431 10)      981 370 59التشغيل قبل التغيرات فى بنود رأس المال العامل (خسارة)ربح 

التغير في بنود رأس المال العامل
                      -          861 849 التغير فى أصول غير متداولة بغرض البيع

                      -          000 690 تحت التصفية- التغير فى أصول متداولة 
              (772 4 )          813 864 التغير فى المخزون واإلعتمادات المستندية

     (339 227 169)       825 044 13التغير فى أعمال تحت التنفيذ
         (033 359 1)       705 443 14التغيـر فى إستثمارات عقارية 

          (112 229 )        068 642 2التغير فى دفعات مقدمـة القتناء إستثمـارات عقارية
          616 047 2          354 650 مقاوالت- التغير فى مبالغ مستحقة من العمالء 

      865 158 184    (609 909 335)التغير فى عمالء وأوراق قبض
        474 933 32      (892 061 33)التغير فى مدينون وأرصدة مدينة أخرى

         (322 158 3)      (285 144 10)المستخدم من المخصصات 
(711 426 54  )582 510 216    دفعات حجز- التغير فى عمالء 

         (427 006 1)            997 39 مقاوالت- مبالغ مستحقة لمعمالء 
          281 511 9       933 357 33التغير فى مقاولون وموردون واوراق دفع

       (846 217 16)       721 185 26التغير فى دائنون وأرصدة دائنة أخري
          000 775 2                     -(استحقاق ثالث سنوات)التغير فى شهادات االدخـار 

                      -      (000 090 50)التغير فى ودائع وحسابات بنوك مجمدة
      (459 634 24)     (946 554 60)صافى التدفق النقدي المستخدم فى أنشطة التشغيل

اإلستثمار أنشطة من النقدية التدفقات
       (233 838 13)       (616 779 8)مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ وأصول حيوية

                      -        510 398 4فروق ترجمة االصول الثابتة
                      -       (918 285 1)شركات تحت التصفية- أصول 

       (000 186 20)                     -مدفوعات تحت حساب إستثمارات فى شركات تحت التأسيس
                      -         (981 337 )قروض لمشروعات مشتركـــة

        408 018 28                     -متحصالت من بيع إستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة
          (302 835 )      (385 071 10)مدفوعات لشراء إستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة

         (118 935 5)      (786 368 75)استثمارات فى أذون خــزانة
             542 72           239 706 متحصالت من بيع أصول ثابتة

      (703 703 12)     (937 738 90)صافى التدفق النقدي المستخدم في أنشطة االستثمار

التمويل أنشطة من النقدية التدفقات
       (303 098 86)       709 316 34تسهيالت ائتمانية- بنوك
        486 184 90       (841 746 4)قروض طويمة االجل - بنوك

          (683 836 )                     -مدفوعات لسداد مرابحات اسالمية
                      -        159 311 1حقوق االقمية 

         500 249 3      027 881 30صافي التدفق النقدي المتاح من أنشطة التمويل
           981 368       (762 518 62)الفروق المتراكمة من ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية

       (681 719 33)    (618 931 182)صافي التغير في النقدية وما في حكميا خالل الفترة
      333 471 846     445 452 451النقدية وما فى حكمها أول الفترة

     652 751 812    827 520 268(20)النقدية وما فى حكميا آخر الفترة

. معيا وتقرأ المالية المجمعة ليذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا (56)الى  (1)المرفقة من  اإليضاحات*

"سوديك"شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار 

 مصرية مساىمة شركة
المجمعة النقدية التدفقات قائمة

2012 مارس 31عن الفترة المالية المنتيية فى  
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  شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك"
  شركة مساهمة مصرية)(

  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
  ٢٢٠١ مارس 31المالية المنتهية في  الفترةعن 

 
  نبذة عامة عن الشركة وانشطتها -١
وفقًا ألحكــام القــانون رقــم  –شركة مساهمة مصرية   -تأسست شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك"  ١-١

والئحتــه التنفيذيــة بموجــب قــرار  ١٩٩٢لســنة  ٩٥والئحتــه التنفيذيــة مــع مراعــاة أحكــام القــانون رقــم  ١٩٨١لســنة  ١٥٩
. تم قيد الشركة بالسجل التجــارى بــالجيزة ١٩٩٦مايو  ١٢ فى ١٩٩٦لسنة  ٣٢٢وزير االقتصاد والتعاون الدولي رقم 

 .١٩٩٦مايو  ٢٥بتاريخ  ٦٢٥برقم 
 

  -يتمثل غرض الشركة فى األتى: ٢-١
  العمل فى مجال شراء األراضى بغرض مدها بالمرافق وتجهيزها للبناء وتقسيم تلك األراضى وبيعها أو تأجيرها. -
  واألعمال المكملة لها.العمل فى مجال المقاوالت واإلنشاءات المتكاملة  -
  تخطيط وتقسيم األراضي وٕاعدادها للبناء وفقًا ألساليب البناء الحديثة.  -
 بناء العقارات بأنواعها المختلفة وبيعها وتأجيرها. -
  تعمير واستصالح األراضى فى المجتمعات الجديدة. -
فنادق وموتيالت وقرى سياحية العمل فى مجال التنمية السياحية وفى كافة مجاالت المنشآت السياحية من بناء  -

  وٕادارتها أو تأجيرها أو بيعها واستغاللها طبقًا للقوانين واللوائح السارية.
  إنشاء وٕادارة وبيع وتأجير المشروعات السكنية والخدمية والتجارية والصناعية والسياحية. -
الشركة (ليس بغرض  االستيراد والقيام بأعمال الوكالء التجاريين لكل ما هو مسموح به فى حدود غرض -

  اإلتجار).
 .١٩٩٥لسنة  ٩٥التأجير التمويلي بمراعاة أحكام قانون التأجير التمويلي رقم  -
العمل في كافة مجاالت نظم وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وبرامج الحواسب اآللية (البرمجيات  -

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

 العمل في مجال األقمار الصناعية. 
 االستثمار في األنشطة المختلفة والمتعلقة بقطاع البترول والغاز والبتروكيماويات.  -
وكذلك تقديم خدمات األمن والحراسة والصيانة العمل في مجال تنسيق وزراعة الحدائق والطرق والميادين  -

 والنظافة. 
العمل في مجال تملك وٕادارة المنشآت الرياضية والترفيهية والطبية والتعليمية وكذلك تملك وٕادارة المطاعم  -

  .وتشغيلها
 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعماالً  -

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

 عام تبدأ من تاريخ التسجيل في السجل التجاري. ٥٠مدة الشركة    ٣-١



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

  المجمعة المتممة للقوائم المالية (تابع)  االيضاحات
  ٢٠١٢مارس   ٣١عن الفترة المالية المنتهية فى 
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  ابضة مقيدة بالجدول الرسمي ببورصتي األوراق المالية بالقاهرة واإلسكندرية.الشركة الق   ٤-١
 السادس من  القوائم المالية لشركة ٢٠١٢ مارس ٣١المالية المنتهية فى  الفترةتتضمن القوائم المالية المجمعة عن    ٥-١

"بالمجموعة") كما تتضمن  يشار إليهماكتوبر للتنمية واإلستثمار "سوديك" (الشركة القابضة) وشركاتها التابعة (والتى 
 نصيب المجموعة فى أرباح وخسائر الشركات الشقيقة.

والسيد األستاذ/ ماهر  ٣٨يقع مقـر الشـركة القابضة فى مدينة الشيـخ زايد طريق القاهرة / اإلسكنـدرية الصحـراوى الكيلو  -
 قابضة .رفيق مقصود هو نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب للشركة ال

 أسس إعداد القوائم المالية المجمعة -٢
 اإللتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين ١-٢

  تم إعداد القوائم المالية المجمعة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين و اللوائح السارية.
  أسس القياس ٢-٢

 -التاريخية، فيما عدا ما يلي :أعدت القوائم المالية المجمعة طبقًا ألساس التكلفة     
 .االستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة يتم قياسها بالقيمة العادلة -
 .بالقيمة العادلة قياسهااالستثمارات المتاحة للبيع التي لها قيمة سوقية يتم  -
 .دلةبالقيمة العا قياسهاالتزامات معامالت المدفوعات المبنية علي األسهم المسددة نقدأ يتم   -
 .أصول والتزامـات الشركات التابعة تحت التصفية والتى تم قياسـهـا بالقيمة العادلة  -

 
   عملة التعامل وعملة العرض ٣-٢

 تم عرض القوائم المالية المجمعة بالجنية المصري والذي يمثل عملة التعامل للمجموعة.  
 

  إستخدام التقديرات والحكم الشخصي  ٤- 2
المالية المجمعة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية من اإلدارة إستخدام الحكم الشخصي والتقديرات يتطلب إعداد القوائم   

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

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

يتم اإلعتراف بالتغيير فى التقديرات المحاسبية فى الفترة التى يتم تغيير التقدير   اضات المتعلقة بها بصفة دورية.واإلفتر 
فيها إذا كان التغيير يؤثر على هذه الفترة فقط، و فى فترة التغيير و الفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على 

    كليهما.
  
  
 
 
 

  المستخدم فيها هذه التقديرات والحكم الشخصي:و فيما يلي أهم البنود 
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 مخصص المطالبات المتوقعة . -
  عمـار االنتاجية لالصول الثابتة  .ألا -
 الضرائب المؤجلة. -
 المستحقات . -
 ستكمـال أعمــال .إمخصص  -
 تقييم االستثمارات فى الشركات التابعة. -
 تقييم االستثمــارت العقارية . -
 الثابتة .االنخفـاض فى قيمة االصول  -
 االنخفاض فى المخزون . -
 االنخفاض فى العمـالء واالرصدة المدينة . -

 
 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -٣
 المالية السياسات المحاسبية الموضحة أدناه تم تطبيقها بثبات خالل الفترات المالية المعروضة فى هذه القوائم           

 - المجمعة :

 المالية المجمعةأسس اعداد القوائم  ١-٣
  

 الشركات التابعة١ - ١-٣
تتضمن القوائم المالية المجمعة كافة الشركات التابعة التي تسيطر عليها الشركة األم وتتحقق هذه السيطرة بالقدرة  

على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك بهدف الحصول على منافع من أنشطتها. 
كما يؤخذ في % من حقوق التصويت بالشركة المستثمر فيها ٥٠ويفترض وجود هذه السيطرة بإمتالك اكثر من 

 اإلعتبار حقوق التصويت المستقبلية في تحديد القدرة على السيطرة والتحكم.
  

على الشركة ويتم  يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية المجمعة بدءًا من تاريخ السيطرة
 إستبعاد الشركة التابعة من عملية التجميع عندما تفقد الشركة القابضة سيطرتها على الشركة التابعة.

  
يتم االستبعاد الكامل للمعامالت المتبادلة بين شركات المجموعة واألرصدة الناتجة عنها. كذلك يتم اإلستبعاد 

اتجة عن معامالت المجموعة مع األخذ في اإلعتبار أن الخسائر قد الكامل لألرباح أو الخسائر الغير محققة والن
 تشير إلى إنخفاض في قيمة األصول المتبادلة مما قد يتطلب اإلعتراف به في القوائم المالية.

) الخاص بضرائب الدخل على الفروق المؤقتة التي تنتج عن إستبعاد ٢٤يتم تطبيق المعيار المصري رقم (
 الناتجة عن المعامالت المتبادلة بين شركات المجموعة.األرباح والخسائر 

  

تعرض حقوق األقلية في الميزانية المجمعة ضمن حقوق الملكية في بند منفصل كما يعرض نصيب األقلية في 
  ربح أو خسارة المجموعة بشكل منفصل فى قائمة الدخل المجمعة.
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  - وتتمثل الشركات التابعة فى األتى:
  نسبة المساهمة فى                بلد  

  ٢٢٠١ مارس ٣١ التأسيس  أسم الشركة التابعة
%  

١٢٠١ديسمبر  ٣١
%  

  ١٠٠  ١٠٠  مصـر  شركة سوديك للخدمات العقارية ش.م.م  -١

  ٩٩.٩٩  ٩٩.٩٩  مصـرشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوريل) ش.م.م -٢

   ٥٨.٥٩   ٥٨.٥٩  مصـر  ا)( والمنتجعات ش.م.مشركة بفرلى هيلز الدارة المدن  -٣

   ٥٠   ٥٠  مصـر  (ب)شركة سوديك جاردن سيتى للتنمية واالستثمار ش.م.م  -٤

  ٧٠  ٧٠  مصـر  شركة موف إن للمقاوالت المتطورة ش.م.م  -٥

  ٥١  ٥١  مصـر  شركة جرين سكيب للزراعة واالستصالح ش.م.م (تحت التصفية) -٦

  ٩٩.٩٩  ٩٩.٩٩  مصـر  شركة اليسر للمشروعات والتنمية الزراعية ش.م.م  -٧

  ٩٩.٩٩  ٩٩.٩٩  مصـر  شركة سوديك للتنمية واالستثمار العقارى ش.م.م  -٨

  ٨٦.٦٧  ٨٦.٦٧  مصـر  شركة سوديك سياك لالسثمار العقاري ش.م.م -٩

  ١٠٠  ١٠٠  مصـر  شركة سوديك للجولف والتنمية السياحية ش.م.م - ١٠

  ١٠٠  ١٠٠  مصـر  للتنمية العقارية ش.ذ.م.م  (تحت التصفية)شركة بوليجن  - ١١

  ١٠٠  ١٠٠  مصـر  شركة ويست تاون العقارية ش.ذ.م.م  (تحت التصفية) - ١٢

  ١٠٠  ١٠٠  مصـر  شركة ويست تاون للتنمية العقارية ش.ذ.م.م  (تحت التصفية) - ١٣

  ٩٩.٩٩  ٩٩.٩٩  مصـر  شركة فورتين لالستثمـار العقـارى ش.م.م - ١٤

  ٩٩.٩٩  ٩٩.٩٩  مصـر  لالستثمـار العقـارى ش.م.مشركة الميـزون  - ١٥

  ٩٩.٩٩  ٩٩.٩٩  مصـر  شركة سيرمونـى لالستثمـار العقـارى ش.م.م  (تحت التصفية) - ١٦

  ٩٧.٥٠  ٩٧.٥٠  مصـر  شركة تجـارة للمراكـز التجارية ش.م.م - ١٧

  ٩٩.٩٧  ٩٩.٩٧  مصـر  شركة إدارة لخدمـات المدن والمنتجعات ش.م.م - ١٨

  ٩٩.٩٩  ٩٩.٩٩  مصـر  لالستثمار العقارى ش.م.م  (تحت التصفية)شركة سوديك الجريـــا  - ١٩

  ١٠٠  ١٠٠  سوريـا  (ج)شركة سوديـك سوريـــا شركة ذات مسئولية محدودة  - ٢٠

٪ تمثل أسهم ١٦.٢١٪ تتضمن ٧٤.٨تبلغ نسبة المساهمة القانونية في شركة بفرلى هيلز الدارة المدن والمنتجعات   ا) (
 .(مالك الوحدات) نيالمساهمين الفعليسم الشركة حاليًا وسوف يتم نقل ملكيتها إلى إانتقالية ب
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تساهم الشركة فى رأس مال شركة سوديك جاردن سيتى للتنمية واالستثمار باإلشتراك مع بعض أعضاء مجلس (ب)    
 والشركات المملوكة لهم. اإلدارة 

  
بهدف إقتناء حصـة  –شركة ذات مسئولية محدودة  –سوديك سوريـا تم تأسيس شركة  ٢٠١٠يونيو  ١٥بتاريـخ   (ج)

 -شركة ذات مسئولية محدودة –سوديك للتطوير العقارى المحدودة  –% فى رأس مـال شركة بالميـرا ٥٠قدرهـا 
  مسجلة وتعمـل فى الجمهورية العربية السورية.

  
      الشركات الشقيقة   ٢ - ١-٣

شآت التي يكون " للشركة " المستثمر فيها نفوذ مؤثر بما يجعل له القدرة علي الشركات الشقيقة هي المن       
المشاركة في إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ويفترض وجود هذا 

 % من حقوق التصويت.٥٠% و أقل من ٢٠النفوذ بإمتالك المستثمر من 
   تتضمن القوائم المالية المجمعة االستثمارات في الشركات الشقيقة والتي يكون للمجموعة فيها نفوذ مؤثر يتم          

إثباتها وفقًا لطريقة حقوق الملكية حيث يتم إثبات اإلستثمار عند إقتنائه بتكلفة االقتناء ثم يتم زيادة أو تخفيض 
ئر الشركة المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ اإلقتناء رصيد اإلستثمار بنصيب المجموعة في أرباح أو خسا

  كما يخفض رصيد اإلستثمار بنصيبها في األرباح الموزعة.
في حالة تجاوز خسائر االستثمارات في الشركات الشقيقة قيمة اإلستثمار ال يتم إثبات تلك الخسائر إال في         

ائر وفي حالة االلتزام بمدفوعات نيابة عن الشركات حالة وجود إلتزام قانوني أو ضمني لتحمل تلك الخس
الشقيقة. عند زيادة تكلفة إقتناء االستثمار على حصة الشركة في صافى القيمة العادلة لألصول واإللتزامات ، 
واإللتزامات المحتملة في الشركات الشقيقة يتم إثباتها كشهرة. و يتم إدراج الشهرة كجزء من القيمة الدفترية 

  ثمار، وبذلك يخضع النخفاض القيمة في قيمه اإلستثمار.لإلست
  

   المشروعــات الخاضعة لسيطرة مشتركة  ٣- ١-٣
المشتركة هى تلك المنشآت التى يكون للمجموعة سيطرة مشتركة على أنشطتها  تحت السيطرة المشروعات         

والتى تتم بموجب اتفاق تعاقدى، يتطلب موافقة باالجماع على القرارات التشغيلية والمالية االستراتيجية. ويتم 
المجمعة على المحاسبة عن المشروعات المشتركة باستخدام طريقة التجميع النسبى وتشتمل القوائم المالية 

نصيب المجموعة فى صافى أصول المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة وذلك من بداية وجود السيطرة 
 .   المنشآت تلك المشتركة وحتى تاريخ توقف تمتع الشركة برقابة أو سيطرة مشتركة على

  ترجمة المعامـالت بالعمالت االجنبية ٢-٣
اس أسعار الصرف السارية وقت التعامل. و فى تاريخ يتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية على أس 

الميزانية المجمعة  يتم ترجمة أرصدة األصول و اإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية إلى الجنيه 
المصري وفقًا ألسعار الصرف الســارىة  فى ذلك التاريخ، وتدرج فروق العملة الناتجة عن الترجمة بقائمة 

مجمعة، ويتم ترجمة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية والمقومة بالتكلفة التاريخية بالعملة الدخل ال
 األجنبية بإستخدام أسعار الصرف  السارية فى تاريخ المعاملة.
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  ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية             
األجنبية في تاريخ الميزانية المجمعة على أساس  لألنشطةيتم ترجمة األصول وااللتزامات بالقوائم المالية         

أسعار الصرف السارية في تاريخ إعداد القوائم المالية المجمعة، هذا ويتم ترجمة بنود اإليرادات والمصروفات 
لمعد عنها تلك القوائم المالية المجمعة، في حين السنة المالية االفترة / بناءًا على متوسط سعر الصرف خالل 

يتم ترجمة بنود حقوق الملكية األخرى وفقًا ألسعار الصرف التاريخية في تاريخ اإلقتناء أو التأسيس. أما 
الفروق الناتجة عن الترجمة فيتم تبويبها ضمن حقوق الملكية بالميزانية المجمعة في بند "الفروق المتراكمة من 

 .وائم المالية للعمليات األجنبية"ترجمة الق

 األصول الثابتة و اإلهالك ٣-٣
  اإلعتراف والقياس األولى  - أ

يتم إثبات األصول الثابتة المملوكة والتي يحتفظ بها الستخدمها في اإلنتاج أو توفير السلع أو الخدمات أو   
التاريخية مخصومًا منها مجمع اإلهالك لألغراض اإلدارية بالتكلفة ، وتظهر األصول الثابتة بالميزانية بتكلفتها 

) هذا وتتضمن تكلفة ١٤-٣" ( Impairmentوالخسائر المجمعة  الناتجة عن اإلنخفاض في قيم األصول "
األصل كافة التكاليف المباشرة المرتبطة باألصل والالزمة لتجهيزه إلى الحالة التي يتم تشغيله بها في الغرض 

وكذلك تكاليف إزالتها وٕاعادة تسوية الموقع الذى توجد  .صل من أجله وفى موقعهالذي قررت اإلدارة اقتناء األ
 .به هذه االصول

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

نشاء لإلنتاج أو لإليجار أو لألغراض اإلدارية بالتكلفة مستنزًال  منها يتم تسجيل األصول في مرحلة اإل        
الخسائر الناتجة عن االنخفاض فى القيمة، وتتضمن التكلفة أتعاب المهنيين وكافة التكاليف المباشرة المرتبطة 

الغرض المحدد باألصل. هذا ويتم البدء فى إهالك هذه األصول عندما يتم االنتهاء من إعدادها لالستخدام فى 
 لها.

بالنسبة لألصول التي يتم إنشاؤها داخليا تتضمن تكلفة األصل تكلفة الخامات والعمالة المباشرة و التكاليف         
المباشرة األخرى التي تستلزمها عملية تجهيزها إلي الحالة التي يتم تشغيلها بها في موقعها وفي الغرض الذي تم 

  .إنشاؤها من أجله
 الالحقة على اإلقتناءالتكاليف   -  ب

 -بعد إستبعاد تكلفة المكون المستبدل  -يتم اإلعتراف بتكلفة إحالل أحد مكونات األصل ضمن تكلفة األصل          
وذلك عند تكبد الشركة لتكلفة االحالل وبشرط ان يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية مستقبلية للشركة 

يمكن قياس تكلفته بدرجة عالية من الدقة. وفيما عدا ذلك فإن كافة النفقات كنتيجة إلحالل هذا المكون وأن 
 .االخـرى يتم تحميلهـا بقائمة الدخل كمصروف عند تكبدها
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   اإلهالك    -ج
يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل وفقًا لطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر اإلنتاجى المقدر لكل نوع   

  وفيما يلي بيانًا باألعمار اإلنتاجية المقدرة (فيمـا عدا االراضـى حيث اليتم إهالكهـا) : .أنواع األصول الثابتةمن 
  

 األصل السنوات
 مباني وٕانشاءات ١٠ – ٥
  كرفانات  ١٠-٥

 وسائل نقل وانتقال ٥
 أثاث وتجهيزات مكتبية ١٠-٤

 أجهزة مكتبية واتصاالت ٥
 ومعــــداتمولدات وآالت  ٥-٢

  أدوات مطبـــخ  ١٠
  أبار وطلمبات وشبكات  ٤

 تحسينات في أماكن مستأجرة سنوات أو مدة العقد أيهما اقل ٥
 أصول ملعب الجولف  
 انشاءات ٢٠
 شبكات رى ١٥
 عدد وأدوات  ١٥

 

 الشهـرة – األصول غير الملموسة ٤-٣
تتمثل الشهرة (الموجبة و/أو السالبة) في المبالغ الناشئة عن اقتناء شركات تابعة أو شركات تحت سيطرة مشتركة   

حيث أنها تمثل الفرق بين تكلفة االقتناء وحصة المجموعة في القيمة العادلة لصافى األصول المقتناة في تاريخ 
 االقتناء.  

  

بالنسبة للشهرة و قصًا منها الخسائر الناجمة عن االنخفاض في قيمتهـا . يتم إثبات الشهرة الموجبة بالتكلفة نا  
 السالبة يتم إدراجها مباشرة في قائمة الدخل عند تحققها.

 

الشهرة الناتجة عن االستحواذ لحصة من حقوق األقلية في الشركات التابعة يتم إثباتها بقيمة الزيادة في تكلفة   
 صافى األصول المقتناة في تاريخ االقتناء.االقتناء عن القيمة الدفترية ل

 

كلما كانت هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تفيد و ويتم عمل اختبار لقياس االنخفاض فى قيمة الشهرة دوريًا   
   . وجود مؤشر عن إضمحالل قيمة الشهرة. وال يتم رد خسائر االنخفاض فى قيمة الشهرة الحقاً 

 المشروعات تحت التنفيذ ٥-٣
إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة طبقًا للقياس األولى. تتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة يتم 

والالزمة لتجهيز األصل إلى الحالة التى يتم تشغيلة بها وفى الغرض الذى أقتنى من أجلة. يتم تحويل المشروعات 
  .ء منها وتكون متاحة للغرض الذى تم إقتناؤهـا من أجلهتحت التنفيذ إلى بند األصول الثابتة عندما يتم اإلنتها
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 اإلستثمارات العقارية ٦-٣
تتمثل اإلستثمارات العقارية في األراضي المحتفظ بها والغير محدد أوجه استخدامها أو المحتفظ بها لبيعها على 

) للغير ويتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة اً تشغيلي اً المدى الطويل وكذلك األراضي والمباني المؤجرة (إيجار 
ويتم اإلفصاح عن  )١٤-٣( ”Impairment“مخصومًا منها مجمع االهالك وخسائر االنخفاض فى القيمة 

القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات فى تاريخ الميزانية إال إذا كانت هناك حاالت يصعب معها تحديد القيمة العادلة 
 من هذه اإلستثمارات بطريقة معقولة وفي هذه الحالة يتم االفصاح عن ذلك. ياً أل

  

  اإلستثمارات ٧-٣
  متاحة للبيع فى أوراق مالية اإلستثمارات   -أ

و يتم قياسها الحقـًا بالقيمة العادلة (إال  بالتكلفةيتم إثبات األدوات المالية المبوبـة كاستثمارات متاحة للبيع مبدئيًا  
   إذا كان اليمكن قياسهـا بطريقة يعتمد عليهـا)، ويتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في بند منفصـل ضمن 

وعند استبعاد األصل فأنه يتم إثبات ما سبق االعتراف به من أرباح أو خسائر ضمن حقوق  .حقوق الملكية
      بإستثناء خسائر االنخفاض فى القيمة. ة الدخل المجمعةفي قائم الملكية 

 يعتمد بطريقة العادلة قيمتها قياس يمكن ال هذا ويتم إثبات االستثمارات غير المقيدة ببورصة األوراق المالية أو التي
 خفاضاالن خسائر  ). وتثبت١٤-٣( ”Impairment“عليها بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض في قيمة األصول 

  المجمعة. الدخل قائمة في مباشرة
  يتم إثبات أو إستبعاد األدوات المالية المبوبة كاستثمارات متاحة للبيع في تاريخ اإلرتباط بشراء أو بيع االستثمارات.

  

  إالستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة -ب
يــــــتم تبويــــــب االســــــتثمارات فــــــى أوراق ماليــــــة بغــــــرض المتــــــاجرة ضــــــمن األصــــــول المتداولــــــة ويــــــتم إثباتهــــــا بالقيمــــــة   

النـــــاتج مـــــن التغيـــــر فـــــى القيمـــــة العادلـــــة أو مـــــن بيـــــع تلـــــك االستثمــــــارات ســـــواء ربـــــح أو خســـــارة   العادلـــــة، ويـــــدرج 
  فى قائمة الدخل.

وخســـــائر االنخفـــــاض فـــــي     الفوائـــــد المســـــتهلكةد إســـــتبعاد الخزانـــــة الحكوميـــــة بصـــــافي التكلفـــــة بعـــــ أذونيـــــتم إثبـــــات   
  ).١٤-٣( ”Impairment قيمة األصول

  

 وحدات تامة جاهزة للبيع   ٨-٣
تثبت الوحدات التامة الجاهزة للبيع بالتكلفة أوصافى القيمة البيعية أيهما أقل وتحدد التكلفة علي أساس حاصل  

للبيع المتبقية في تاريخ الميزانية المجمعة في متوسط تكلفة المتر ضرب إجمالي مساحة الوحدات التامة الجاهزة 
لتلك الوحدات (تتمثل تكلفة المتر فى تكلفة االرض والمرافق واالنشاءات والمصروفات االخرى غير المباشرة) 

ليف وتحدد صافى القيمة البيعية على أساس سعر البيع فى سياق االطـار المعتاد للنشاط مطروحـًا منه التكا
  .أخـرى يستلزمهـا إتمام عملية البيـع التقديــرية لالتمـام وكذلك أى تكاليف

  

 أعمال تحت التنفيذ ٩-٣
يتم تجميع كافة التكاليف المرتبطة بأعمال تحت التنفيذ فى حساب أعمال تحت التنفيذ لحين إتمام هذه األعمال   

بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة لإلسترداد أيهما وتثبت قيمة األعمال تحت التنفيذ بالميزانية المجمعة  
أقل.وتتضمن التكلفة كافة التكاليف المتعلقة مباشـرة والالزمة لتجهيـز الوحدات الى الحالة التى يتم بيعه بهـا وفى 

 . الغـرض المحدد لذلك
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  (مستحق من / إلى العمـالء ) مقاوالت  ١٠-٣
العمالء) في اجمالى قيمة االعمال المنفذة للعمالء ولم يصدر عنها تتمثل االعمال تحت التنفيذ (مستحق من 

مستخلصات معتمدة من العمالء ومن المتوقع تحصيل قيمتها من العمالء وفقًا للتعاقدات المبرمة معهم. تقاس قيمة 
المستخلصات  االعمال تحت التنفيذ بالفرق بين االيرادات المقدرة وفقًا لنسب االتمام وبين المبالغ المحصلة من

الفعلية الصادرة للعمالء ويتم االعتــراف بالمستحق من العمــالء ضمن االصول المتداولة بالميزانية وفى حالة زيادة 
المبالغ المحصلة من المستخلصات الفعلية الصادرة للعمالء عن االيرادات المقدرة وفقًا لنسبة االتمام فيتم االعتراف 

 تزامات متداولة.بالفرق (مستحق للعمالء) كال
  

  تكاليف عقود المقاوالت   ١١-٣
تتضمن تكاليف عقود المقاوالت جميع التكاليف المباشرة مثل تكلفة المواد والمهمات واهالك المعدات والعمالة. كما         

 تتضمن ايضًا التكاليف غير المباشرة المتكبدة بمعرفة الشركة مثل العمالة غير المباشرة والصيانة. كما تتضمن
التكلفة ايضًا المصروفات العمومية واالدارية المرتبطة مباشرة بهذة االعمال. يتم تكوين مخصصات الخسائر المقدرة 

  .بالنسبة للعقود غير المكتملة خالل الفترة التى قدرت فيها هذة الخسائر
  العمالء وأوراق القبض والمدينون ١٢-٣

ينة األخرى التي ال تتضمن فوائد يتم إثباتها بالقيمة االسمية أرصدة العمالء وأوراق القبض والمدينون واألرصدة المد
)، ويتم إثبات اإلنخفاض في القيمة عندما ١٤- ٣( Impairment"وتظهر مخصومًا منها االنخفاض فى قيمتها "

يكون هناك أدلة موضوعية علي أن الشركة لن تتمكن من تحصيل كل المبالغ المستحقة طبقا للشروط األصلية 
، ويتمثل اإلنخفاض فى القيمة فى الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة لإلسترداد والمتمثلة في التدفقات للتعاقد

  .النقدية المتوقع حصول الشركة عليها
طويلة االجل مبدئيا بالقيمة العادلة، ثم يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة والمدينون ويتم إثبات العمالء وأوراق القبض 

 .الفعالبإستخدام طريقة سعر الفائدة 
  النقدية وما فى حكمها ١٣-٣

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقدية وما في حكمها تتضمن أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق 
ت الطلب التي لها تواريخ استحقاق لمدة ال تزيد عن ثالث شهور من تاريخ والشيكات تحت التحصيل والودائع تح

الشراء وكذا أرصدة البنوك سحب على المكشوف التي يتم سدادها عند الطلب والتي تعد جزءًا مكمًال لنظام إدارة 
 .األموال بالمجموعة

 

  االنخفاض فى قيمة االصول ١٤-٣

   األصول المالية     - أ
به انخفاض إذا كانت هناك أدلة موضوعية تبين أن هناك حدث أو أكثر يؤدى إلى يتم اعتبار األصل المالي 

  .تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لهذا األصل
  

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

  ادلة الحالية .بأصل مالي متاح للبيع باالستعانة بالقيمة الع
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يتم اختبار االنخفاض لألصول المالية الهامة بذاتها على مستوى كل أصل مستقل. يتم التقدير لألصول المالية 
  المتبقية على مستوى المجموعات التي تشترك في خصائص خطر االئتمان.

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

  

يتم إلغاء خسائر االنخفاض إذا كان يمكن ربط هذا اإللغاء بطريقة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر             
المالية التي تعتبر أداة مديونية بقائمة  االنخفاض المتعلقة بأصول مالية تم قياسها بالتكلفة المستهلكة واألصول

  الدخل. ويتم االعتراف بعكس األصول المالية المتاحة للبيع والتي تعتبر أداة حقوق ملكية مباشرة بحقوق الملكية.

   المالية غيرصول األ   - ب
والوحدات التامة الجاهزة للبيع تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية للشركة بخالف االستثمارات العقارية 

واألصول الضريبية المؤجلة في تاريخ كل ميزانية لتحديد وجود أي مؤشر لالنخفاض. يتم تقدير القيمة اإلستردادية 
لألصل في حالة و جود أي مؤشر لالنخفاض. يتم تقدير القيمة اإلستردادية في تاريخ كل ميزانية للشهرة واألصول 

  ا أعمار غير محددة أو غير المتاحة لالستخدام.غير الملموسة التي له
  

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

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

  

تتمثل القيمة اإلستردادية لألصل أو للوحدة المولدة للنقد في قيمته اإلستخدامية أو قيمته العادلة ناقصًا تكاليف 
.يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حصولها للوصول إلى القيمة الحالية باستخدام البيع أيهما أكبر 

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

ض المعترف بها في الفترات ال يتم عكس أثر خسائر االنخفاض المتعلقة بالشهرة. يتم مراجعة خسائر االنخفا
السابقة لألصول األخرى في تاريخ كل ميزانية لمعرفة مدى وجود مؤشرات النخفاض الخسارة أو عدم وجودها. يتم 
عكس أثر خسائر االنخفاض إذا حدث تغيير في التقديرات المستخدمة في تحديد القيمة اإلستردادية .يتم عكس 

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

  المخصصات ١٥-٣
يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام قانوني قائم أو مستدل عليه نتيجة لحدث في الماضي ويكون من 

أن يتطلب تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك اإللتزام و يمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ  المحتمل
للنقود جوهريًا فإنه يتم تحديد قيمة المخصصات بخصم التدفقات النقدية  االلتزام. إذا كان تأثير القيمة الزمنية

لحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود و المخاطر المستقبلية المتوقعة بسعر خصم قبل الضريبة يعكس التقدير ا
  المتعلقة باإللتزام إذا كان ذلك مالئمًا.

  

  هذا ويتم مراجعة رصيد المخصصات في تاريخ الميزانية وتعديلها عند الضرورة إلظهار أفضل تقدير حالي لها  
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  ستكمال أعمالإمخصص        
التقديرية الستكمال أعمال المشروع في صورته النهائية (المتعلقة يتم إثبات مخصص إستكمال أعمال بالقيمة 

بالوحدات التي تم تسليمها للعمالء والوحدات الجاهزة للتسليم وفقًا لشروط التعاقد والوحدات التامة الغير متعاقد 
دارات الفنية بالشركة عليها بعد) وذلك بناء على الدراسات والمقايسات الفنية لتقديـر التكاليف التى تعد من قبل اال

  ويتم إعادة دراسة المخصص الالزم في نهاية كل فترة مالية وذلك لحين اإلنتهاء من كافة أعمال المشروع.
  
  

  تكلفة االقتراض ١٦-٣
وذلك بإستخدام سعر يتم تحميل تكلفة اإلقتراض كمصروف خالل العام التي تكبدت فيها الشركة تلك التكلفة   

بالنسبة لتكاليف اإلقتراض و المتعلقة مباشرة بإقتناء او إنشاء أصول مؤهله فيتم رسملة هذه ، أما الفائدة الفعال
التكاليف على اإلصول المتعلقة بها حتى تاريخ إعداد هذه االصول لإلستخدام و يتم التوقف عن الرسملة خالل 

لة عندما يتم اإلنتهاء من كل فترات التوقف المؤقت ألعمال إنشاء األصل هذا و يتم التوقف نهائيا عن الرسم
األنشطة الجوهرية الالزمة ألعداد األصل لإلستخدام وذلك طبقا  للمعالجة البديلة المسموح بها بمعيار المحاسبة 

  ).١٤المصري رقم (
  
  

  االقتراض بفائدة ١٧-٣
يتم االعتراف بالقروض ذات الفائدة مبدئيًا بالقيمة العادلة مخصوما منها تكلفة المعاملة. وبعد االعتراف المبدئي 
يتم إدراج القروض ذات الفائدة بالتكلفة المستهلكة مع إدراج أي فروق بين التكلفة والقيمة اإلستردادية في قائمة 

 .الفعالدة الدخل خالل فترة االقتراض على أساس سعر الفائ
  
 

  موردون ومقاولون وأرصدة دائنة أخرى ١٨-٣
  يتم إثبات الموردون والمقاولون واألرصدة الدائنة األخرى بالتكلفة.     

 رأس المال ١٩-٣
  يتم تصنيف االسهم العادية ضمن حقوق الملكية .     

 

  أصدار رأس المال  -أ 
بإصدار أسهم جديدة بخصمها من حقوق يتم المحاسبة عن التكاليف اإلضافية المرتبطة أرتباطًا مباشرًا   

  إن وجدت. –الملكية بالصافي بعد خصم ضريبة الدخل 
  أسهــم الخزينة  - ب 

عند إعادة شراء أسهم رأس المال المصدر فإنه يتم االعتراف بالمبلغ المسدد مقابل إعادة الشراء والذي يتضمن 
المساهمين وتبوب كأسهم خزينة مخصومة كافة التكاليف المباشرة والمتعلقة بإعادة الشراء كتخفيض لحقوق 

  من إجمالي حقوق المساهمين.
  

  توزيعات االرباح  -ج 
  يتم إثبات توزيعات األرباح كالتزامات في الفترة المالية التى يتم اإلعالن عنها.    
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 والتحفيز ثابةإل تمويل نظام ا  - د 
بتمويـل األسهم المصدرة لصالح نظام االثابة وتحفيز العاملين والمديرين التنفيذين ويتم  القابضة تقوم الشركة    

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

 االحتياطيات    -هــ
 % من صافى أرباح العام على األقل ٥طبقًا لمتطلبات قانون الشركات ونظام الشركة األساسي، يتم تجنيب     

% من ٥٠ حتياطيإلاالقانوني عندما يبلغ  حتياطيإلاحتياطي قانوني. يتم التوقف عن التحويل إلى إلتكوين 
ال المصدر تعين على الشركة % من رأس الم٥٠رأس المال المصدر، و إذا ما انخفض االحتياطي عن 

% على األقل من صافى أرباحها السنوية. يتم إثبات المبلغ المحول ٥حتياطي بتجنيب إلمعاودة تدعيم ا
  لألحتياطي القانوني في الفترة التي تعتمد فيها الجمعية العامة هذا التحويل.

  

  المدفوعات المبنية على االسهم  ٢٠-٣
  المسددة فى شكل أسهمالمدفوعات المبنية على أسهم    -أ

ثبات الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ منح االسهم والقيمة التى يتحملها المستفيد من نظام إيتم  
إثابة وتحفيز المديرين والعاملين كمصروف بقائمة الدخل وذلك على مدار الفترة التى يصبح فيها للمستفيدين 

ة عدد المستفيدين المتوقعين من النظام ومدى استفادة كال حق غير مشروط فى تلك االسهم ويتم مراجع
منهم فى تاريخ القوائم المالية المجمعة واجراء التغيرات الالزمة على قيمة المصروف لتعكس أفضل تقدير 

  ويتم ادراج المقابل فى حساب مجنب لنظام االثابة والتحفيز ضمن حقوق الملكية.
 

  المسددة نقداالمدفوعات المبنية على أسهم  -ب
يتم منح بعض أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين بالشركة حقوق إرتفاع قيمة األسهم كجزء من الرواتب 
وحزمة المكافأت المستحقة لهم والتى يصبح أعضاء مجلس اإلدارة خاللها مستحقين لمدفوعات نقدية 

ة زمنية محددة ويتم قياس مستقبلية على أساس الزيادة فى سعر سهم الشركة عن مستوى معين خالل مد
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 القوائم المالية المجمعة وفى تاريخ 

  عتبار أى تغير يطرأ على القيمة العادلة المعترف بها فى قائمة الدخل.التسوية مع األخذ فى اإل
  

  أوراق دفع طويلة األجل   ٢١-٣
  .الفعاليتم إثبات أوراق الدفع طويلة األجل بالتكلفة المستهلكة بإستخدام سعر الفائدة 

  
 تحقق اإليراد  ٢٢-٣

، ويتحقق اإليراد عندما يكون هناك توقع كاف  تقاس قيمة اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للمنشأة
بأن هناك منافع اقتصادية مستقبلية سوف تتدفق إلي المنشأة ، وأنه يمكن قياس قيمة هذا اإليراد بشكل دقيق وال يتم 

  .اإلعتراف بأي إيراد في حالة عدم التأكد من استرداد مقابل هذا اإليراد أو التكاليف المرتبطة به
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 رات واالراضـىمبيعات العقا   - أ
يتم إثبات اإليراد من بيع الوحدات السكنية والمهنية والتجارية والخدمية والفيالت المتعاقد عليها عند انتقال      

كافة منافع ومخاطر الملكية والتسليم الفعلي للعمالء سواء كانت هذه الوحدات والفيالت قد تم تنفيذها كليًا 
كما يتم إثبات اإليراد من بيع قطع أراضي عند تسليم األراضي  أو جزئيًا ( تشطيب أو نصف تشطيب)،

  المباعة للعمالء وانتقال كافة منافع و مخاطر الملكية إلى المشترى.
  

ويتم إثبات االيرادات من المبيعات بالصافـى بعد المردودات ويتمثل صافى المبيعات في القيمة البيعية      
بعد تجنيب الفوائد المستقبلية التي لم تتحقق حتى تاريخ الميزانية  - للوحدات واألراضى المسلمة للعمالء 

لمردودات المبيعات ناقصًا ما لم  وكذا بعد خصم قيمة مردودات المبيعات (والمتمثلة في القيمة البيعية
يتحقق من الفوائد السابق تجنيبها من هذه القيمة البيعية) هذا وتثبت اى خصومـات يتم منحهـا للعمـالء 

  مصروفات التشغيل األخرى.ضمن 
  

  ايراد عقود المقاوالت   -  ب
امر التغير أوالحوافز تتضمن االيرادات من عقود المقاوالت القيمة المبدئية لكل عقد مقاولة باالضافة ألو  -

أوالمطالبات الالحقة على التعاقد بشرط توافر توقع كاف عن تحقق تلك القيم وٕامكان تقديرها بشكل موثوق 
  فيه.

وحينما يمكن تقدير نتائج عقد المقاولة بشكل موثوق فيه يتم االعتراف بااليرادات من عقود المقاوالت طبقا 
بة االتمام بالرجــوع الى حصر ماتم تنفيــذه فعليًا من أعمال العقد. وفى لطريقة نسبة االتمام ، ويتم تحديد نس

حالة عدم إمكانية تقدير نتائج عقد المقاولة بشكل موثوق فيه يتم االعتراف بااليراد فى حدود ماتم إنفاقه من 
 - جدت إن و  –تكاليف على العقد ويكون من المتوقع استردادها. ويتم تكوين مخصص للخسـائر المقدرة 

  بالنسبة لعقود المقاوالت تحت التنفيذ وذلك خالل الفترة المالية التى يتم فيها تقدير تلك الخسائر . 
يتم اثبات إيرادات العقود ذات التكلفة زائد نسبة عندما يمكن تقدير الناتج النهائى من العقد بطريقة موثوق 

 فيها عندما تتوافر الشروط التالية :
 يتحقق للمنشأة المنافع االقتصادية المتصلة بهذا العقد .انه من المحتمل ان  -
ان التكاليف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة او غير قابلة لالسترداد يمكن تحديدها وقياسها   -

 .بطريقة موثوق فيها
  يراد الخدماتإ   -ج 

  يتم اثبات االيراد عند اداء الخدمة للعميل.             
 ايراد التأجير   -د 

       يتم االعتراف بإيراد تأجير االستثمار العقارى (بالصافى بعد أى خصومات)  بقائمة الدخل المجمعة على    
  خالل مدة عقد اإليجار.  أساس القسط الثابت

 ايراد الفوائد  -هــ 
 .الفعالة يتم إثبات الفوائد على أساس االستحقاق أخذًا في االعتبار المدة الزمنية ومعدل الفائد        

  ايراد العموالت   -و  
  ساس االستحقاق.يتم االعتراف بايراد العموالت بقائمة الدخل المجمعة وفقًا أل   
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 التوزيعات  -ز   
يتم االعتراف بايراد التوزيعات بقائمة الدخل المجمعة في التاريخ الذي ينشأ فيه حق للشركة في تحصيل                         

  المبلغ.
  تكلفة األراضى المباعة  ٢٣-٣

يتم إحتساب تكلفة األراضى المباعة على أساس المساحة الصافية المباعة مضافًا إليها كال من نصيبها من      
مساحات الطرق المحددة بمعرفة اإلدارة الفنية بالشركة باإلضافة إلى نصيبها من كل مساحات أراضى المناطق 

 .بهـا من تكاليف المرافق والتجهيزالمفتوحة والمناطق الخدمية وكذا نصي
  

 المصروفات ٢٤-٣
  

  مدفوعات اإليجار  -أ
يتم إثبات المدفوعات الخاصة باإليجارات (بالصافى بعد أى خصومات)  بقائمة الدخل المجمعة بطريقة 

 القسط الثابت خالل مدة اإليجار وطبقًا الساس االستحقاق. 
 نظام معاشات العاملين   -ب 

 معاشات التقاعدالتزامات   ١-ب
تساهم الشركة في نظام التأمينات االجتماعية الحكومي لصالح العاملين بها طبقًا لقانون التأمينات        

وتعديالته. يساهم العاملين وأصحاب العمل بموجب هذا القانون في  ١٩٧٥لسنة  ٧٩االجتماعية رقم 
اهمات الشركة النظام بنسبة ثابتة من األجور.يقتصر التزام الشركة في قيمة مساهمتها، وتحمل مس

  بقائمة الدخل طبقًا ألساس االستحقاق.
 حصة العاملين في األرباح  ٢ -ب

% من األرباح الصافية بعد خصم نسبة تدعيم االحتياطي القانوني ١٠توزع الشركة نسبة التقل عن 
عد كحصة العاملين في األرباح بما ال يزيد على مجموع األجور السنوية للعاملين بالشركة طبقًا للقوا

التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وفقًا ألحكام قانون الشركات . يتم 
االعتراف بحصة العاملين في األرباح كتوزيعات أرباح في قائمة التغير في حقوق الملكية وكالتزام 

  خالل الفترة المالية التي قام فيها مساهمي الشركة باعتماد هذا التوزيع.
 يبة الدخلضر    ج

في كال من الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة،  / العام تتمثل ضريبة الدخل علي أرباح أو خسائر الفتــرة  
ويتم إثباتها  بقائمة الدخل المجمعة باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية والتي يتم إثباتها 

 مباشرة ضمن حقوق الملكية. 
هذا ويتم إثبات ضريبة الدخل علي صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية في 

  تاريخ إعداد الميزانية المجمعة باإلضافة إلي الفروق الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة. 
  

ية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة للمجموعة والناشئة عن فروق زمن                    
هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة  وااللتزامات طبقًا لألساس المحاسبي وقيمتها طبقًا لألساس الضريبي.

بناء علي الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات، باستخدام أسعار الضريبة السارية في 
  ة المجمعة.تاريخ إعداد الميزاني
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ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للمجموعة عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية تحقيق أرباح 
تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل. ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية 

  المتوقعة خالل السنوات التالية.المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية 
 

  نصيب السهم فى االرباح /(الخسائـر)  ٢٥-٣
يتم إحتساب نصيب السهم فى االرباح (الخسائـر) بقسمة الربح أوالخسارة المتعلقة بالمساهمين عن مساهمتهم فى 

المالية التى تعد عنها القوائم خالل الفترة األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
  المالية.

   تحديد القيمة العادلة   -٤
تتطلب مجموعة السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة تحديد القيمة العادلة لكًال من األصول واإللتزامات المالية 

التالية. يتم اإلفصاح عن المعلومات وغير المالية. تم تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و/ أو اإلفصاح طبقًا للطرق 
اإلضافية إن وجدت والخاصة باإلفتراضات المستخدمة فى تحديد القيم العادلة فى اإليضاحات الخاصة باألصول 

 واإللتزامات المعنية.
  

  االصول الثابتة ١-٤
السوقية وتتمثل القيمة يتم تحديد القيمة العادلة لألصول الثابتة المثبتة نتيجة لتجميع األعمال علي أساس القيم   

العادلة لألصول الثابتة في القيمة المقدرة التي يمكن استبدال األصول الثابتة بها في تاريخ التقييم بين بائع 
ومشتري لديهم الرغبة في التعامل في تعامل طبيعي بعد تسويق سليم بين أطراف علي بينة من الحقائق 

  ويتعامالن بإرادة حرة.
  

  دوات حقوق ملكيةاالستثمارات في أ ٢-٤
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية بغرض المتاجرة واالستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع   

  بالرجوع إلى القيمة السوقية المعلنة لتلك األسهم في سوق األوراق المالية في تاريخ القوائم المالية المجمعة.
  

  ون االخرونالعمالء وأوراق القبض والمدين ٣-٤
يتم تقدير القيمة العادلة للعمالء وأوراق القبض والمدينون اآلخرون بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية                     

  والتي يتم خصمها باستخدام معدل الفائدة السائد في السوق في تاريخ القوائم المالية المجمعة.
  
  االستثمارات العقارية ٤-٤

يتم تحديد القيمة الحالية في ضوء القيمة السوقية والتي تمثل القيمة المقدرة التي يمكن استبدال العقارات بها           
في تاريخ التقييم بين بائع ومشترى لديهم الرغبة في التعامل في تعامل طبيعي بعد تسويق سليم بين أطراف 

  .على بينة من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرة 
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  المدفوعات المبنية على االسهم  ٥-٤
يتم تحديد القيمة العادلة على أساس األسعار السوقية المعلنة في تاريخ الميزانية المجمعة بدون خصم           

 التكاليف المتعلقة بالمعاملة. 
  أصول وٕالتزامـات شركات تابعة تحت التصفية ٦-٤

 وأ و/ المتداولة التصفية بالقيمة العادلة وتظهـر ضمن األصول يتم إثبات األصول وااللتزامــات للشركـات تحت         
  .المتداولــة  االلتزامات

  

  إدارة المخاطر المالية   -٥
  تتعرض المجموعة للمخاطر المالية التالية نتيجة إلستخدامها لألدوات المالية: 
  .خطر اإلئتمان  -
 .خطر السيولة -
 خطر السوق. -
ويعرض هذا اإليضاح المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة لكًال من المخاطر المذكورة أعاله وكذا أهداف  

المجموعة والسياسات والطرق الخاصة لقياس وٕادارة الخطر وكذلك إدارة المجموعة لرأس المال كما يعرض بعض 
  .عةاإلفصاحات الكمية اإلضافية المتضمنة في هذه القوائم المالية المجم

  

يتولي مجلس إدارة الشركة القابضة المسئولية الكاملة الخاصة بوضع ومراقبة اإلطار العام إلدارة مخاطر الشركة كما 
يقوم بتحديد وتحليل المخاطر التي تواجه الشركة لتحديد مستويات المخاطر وأوجه الرقابة المناسبة ومتابعة تلك 

  المخاطر ومدى إلتزامها بتلك المستويات.
  

وتهدف إدارة المجموعة إلي وضع بيئة رقابية بناءه ومنضبطة والتي من خاللها تضمن أن كافة الموظفين علي دراية 
  وفهم بدورهم وٕالتزامتهم.

  

وتقوم كال من لجنة المراجعة وٕادارة المراجعة الداخلية بمعاونـة مجلس اإلدارة في دوره الرقابي وتتولى إدارة المراجعة 
أعمال الفحص المنتظم والمفاجـئ ألوجه الرقابة والسياسات المرتبطة بإدارة المخـاطـر وتقوم بالتقريـر الداخلية كال من 

 عن نتائج الفحص إلى مجلس اإلدارة .
 

  خطر اإلئتمان  ١-٥
يتمثل خطر االئتمان في خطر عدم وفاء أحد أطراف األدوات المالية إللتزاماته ويعرض الطرف اآلخر لخسائر       

  مالية وينشأ هذا الخطر بصفة رئيسية من عمالء الشركة والمدينون اآلخرون.
  

  العمالء والمدينون االخرون      
فة جوهرية بالخصائص األساسية الخاصة بكل عميل. كما يتأثـر إن تعرض المجموعة لخطر االئتمان يتأثر بص             

بالخصائص الديموجرافية لقاعدة عمالء المجموعة بما فيها خطر اإلخفاق الخاص بالصناعة والذي له تأثير أقل 
  على خطر االئتمان.

  

تركيز لخطر االئتمان من  كافة مبيعات المجموعة ترجع إلى المبيعات لمجموعة كبيرة من العمالء ولذلك ليس هناك    
  الناحية الديموجرافية.
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وقد وضعت إدارة المجموعة سياسة ائتمانية والتي بموجبها يتم عمل التحليل االئتماني الالزم لكل عميل مقابل 
شروط السداد والتسليم المقدمة له وتعمل الشركة على الحصول على دفعات حجز مقدمة وكذلك شيكات بكامل قيمة 

  قدما قبل التسليم للعميل ولم ينتج أي خسارة سابقة من التعامل مع العمالء. مبيعاتها م
  

يتم بيع الوحدات للعمالء مع عدم نقل ملكية تلك الوحدات إال بعد سداد كامل قيمة البيع وفى حالة عدم السداد يتم 
قدرها  ن السداد بعد خصم نسبةرد الوحدة للمجموعة ورد المبالغ السابق سدادها بواسطة العمالء في تاريخ التوقف ع

  .% من تلك القيمة١٠% إلى  ٥من 
  ستثماراتاإل  
تحد الشركة من تعرضها لخطر االئتمان من خالل إعداد دراسات تفصيلية لالستثمـار وتراجع بمعرفة مجلس اإلدارة    

  خفاق أي طرف من إطراف التعامل في الوفاء بالتزاماته.إوال تتوقع إدارة الشركة 
  

  الضمانات  
بعد و  –فى حالة الحاجة إلى ذلك  –فقط تقوم سياسة المجموعة علي توفير الضمانات المالية للشركات التابعة    

   .٢٠١٢مارس  ٣١وال توجد أي ضمانات قائمة في موافقة مجلس اإلدارة هذا 
  
  خطر السيولة   ٢-٥

  لتزاماتها في تاريخ إستحقاقها.بإ  من الوفاء المجموعة تمكنيتمثل خطر السيولة في خطر عدم                 
من أن لديها دائما سيولة كافية لمقابلة  -كلما أمكن ذلك  -إن منهج المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد  

التزاماتها في تاريخ استحقاقها في الظروف العادية والحرجة بدون تكبد خسائر غير مقبولة  أو إلحاق الضرر 
عة. كما تتأكد المجموعة من توافر النقدية الكافية عند الطلب لمقابلة مصروفات التشغيل المتوقعة بسمعة المجمو 

لفترة مالئمة بما فيها أعباء االلتزامات المالية ويستبعد من ذلك التأثير المحتمل للظروف الحادة التي ال يمكن 
  التنبؤ بها بدرجة معقولة مثل الكوارث الطبيعية.

  باإلضافة الى ذلك تحتفظ الشركة القابضة بحدود اإلئتمان التالية :               
مليون جنيه مصرى كقروض طويلة األجل بضمان سند إذنى  بمبلغ قيمة القـرض بالكامل ويستحق    ٤٣٥ -

%  سنويًا عالوة على سعر الكوريدور لالقراض المعلن من قبل البنك المركزى  ٢.٨٥علي القرض فائدة  قدرها 
 ى.المصر 

الف  جنيه مصرى كتسهيالت بنكية قصيرة األجل بضمان وديعة مجمدة بمبلغ خمسمائة الف جنيه  ٤٥٠ -
فى األلف على أعلى رصيد مدين خالل  ١.٥% سنويًا وعمولة  ٩.٧٥مصرى ويستحق عليه فائدة قدرها 

 الشهر.
فظ بهـا لدى البنك بمعدل مليون جنيه مصرى كتسهيالت بنكية قصيرة األجل بضمان أذوان الخزانة المحت ١.٥ -

 % . ١٣.٠٣فائدة 
 مليون دوالر امريكــى. ٩مليون دوالر أمريكـى كتسهيالت بنكية قصيرة االجل بضمان ودائــع دوالرية بمبلغ  ٨.٥ -
 مليون جنيه مصرى. ٥٠مليون جنيه مصرى بموجب ضمانة ودائع قدرها  ٤٥.٥تسهيل بمبلغ  -

 
 



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

  المجمعة المتممة للقوائم المالية (تابع)  االيضاحات
  ٢٠١٢مارس   ٣١عن الفترة المالية المنتهية فى 

  

 
 

24

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

 المجموعة أو قيمة ممتلكاتها من ومصروفات أدوات حقوق الملكية التي يمكن أن تؤثر علي إيرادات وأسعار
  األدوات المالية.

  د المؤشرات المقبولة مع إن الهدف من إدارة خطر السوق هو إدارة والتحكم في التعرض لخطر السوق في حدو 
 تعظيم العائد.

  خطر العملة ٤-٥
تتعرض المجموعة لخطر العملة علي المبيعات واألصول المالية بالعمالت األجنبية والذي يتمثل بصفة أساسية في 

  الدوالر االمريكى والليرة السورية .
  

وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات النقدية السائدة بالعمالت األجنبية األخرى فأن المجموعة تتأكد من أن صافى 
تعرضها لخطر العمالت مضمون عند مستوى مقبول من خالل شراء أو بيع العمالت األجنبية باألسعار الفورية 

  عندما يكون ذلك ضروريا لمواجهة عدم التوازن قصير األجل.  
  

لم يتم تغطية إستثمارات الشركة في الشركات التابعة حيث أن مراكز العمالت الخاصة بتلك الشركات تعتبر ذات 
 .طبيعة طويلة األجل هذا وال تدخـل الشركة القابضــة في عقود تغطية مخـاطـر العمالت األجنبية

  
  خطر سعر الفائدة ٥-٥

تتبنى الشركة سياسة هدفها عدم التعرض لخطر سعر الفائدة لذا تقوم إدارة الشركة بدراسة بدائل التمويل المتاحة  
والتفاوض مع البنوك للحصول على أفضل الشروط المتاحة وكذا أفضل سعر فائدة ممكن ويتم عرض عقود 

بصفة دورية من قبل اإلدارة العليــا للشركة هذا االقتراض على مجلس اإلدارة هذا ويتم دراسة موقف التمويل وأعبائه 
 .وال تدخل الشركة القابضة في عقود تغطية مخاطر أسعــار الفائدة

  

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

ت الخاصة بها بناًء علي مؤشرات السوق والتقييم الموضوعي للقوائم المالية الخاصة بهذه الملكية بمحفظة االستثمارا
  األسهم .

  

وتتم إدارة االستثمارات المالية الهامة بالمحفظة بالنسبة لكل استثمار علي حده وكافة قرارات الشراء والبيع يتم 
  اعتمادها بواسطة مجلس إدارة الشركة.

  

إلستراتيجية االستثمار الخاصة بالشركة هو تعظيم العائد من هذه االستثمارات. وتستعين اإلدارة إن الهدف األساسي 
  باالستشاريين الخارجيين في هذا الشأن.

  

ووفقًا لهذه اإلستراتيجية فإن بعض االستثمارات تتم بغرض المتاجرة ألن أداؤها يمكن مراجعته بدرجة نشطة ويتم 
  لعادلة.إداراتها علي أساس القيمة ا
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 إدارة رأس المال ٧-٥

إن سياسة الشركة هو االحتفاظ برأس مال قوي بغرض المحافظة علي ثقة المستثمرين والدائنين والسوق وكذا 
  لمقابلة التطورات المستقبلية للنشاط.

 الفترةويتولي مجلس إدارة الشركة القابضة متابعة العائد علي رأس المال والذي تحدده الشركة بأنه صافي ربح 
  مقسومًا علي إجمالي حقوق الملكية كما يراقب مجلس إدارة الشركة القابضة مستوي توزيعات األرباح للمساهمين.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "سوديك" شركة السادس من أكتوبر لمتنمية واالستثمار  
(شركة مساهمة مصرية) 
اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المجمعة (تابع) 

2012 مارس 31عن الفترة المالية المالية المنتهية في 

األصول الثابتة   6 -

:-يتمثل هذا البند في األتي

تحسينات فى أماكن  مولدات وآالت أجهزة مكتبية أثاث وتجهيزات وسائل نقل

اإلجمالى  مستأجرة ومعدات  واتصاالت مكتبية وانتقال مباني وانشاءات  (أ)أراضى  ممعب الجولف

جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري

2012/1/1التكمفة في          961 628 93   754 696 61       929 942 55   430 779 13   118 405 17   786 190 16  298 046 25     281 698 15   557 388 299

7 315 041       -                    2 819 670      921 523        895 981        237 018            7 810 2 433 039      - اإلضافات خالل الفترة

(2 360 755)      -                    ( 977 985)      ( 615 546)      (   440 736) (   180 000) (   146 488) - - االستبعادات خالل الفترة

(4 716 967)      ( 294 532)        - ( 23 852)        ( 267 026)      ( 176 792)      - (3 954 765)     - فروق ترجمـة

2012/3/31التكمفة في          961 628 93   028 175 60       251 804 55   656 659 13   337 593 17   911 472 16  983 887 26     749 403 15   876 625 299

65 992 269     2 384 098       10 587 964  6 269 269     5 225 551     7 952 878    6 256 647         - 2012/1/1مجمع اإلهالك وخسائر االنخفاض فى قيمة األصول في          862 315 27

6 413 274       1 011 903        1 155 048      873 964        627 114        599 035       1 690 398         - إهالك الفترة             812 455 

(1 515 138)      - ( 413 188)      ( 593 375)      ( 340 807)      ( 158 535)      ( 9 233)             - - مجمع إهالك استبعادات

( 318 457)       ( 108 419)        - ( 21 210)        ( 46 071)        ( 142 757)      - - - فروق ترجمـة

2012/3/31مجمع اإلهالك وخسائر اإلنخفاض فى قيمة األصول في          674 771 27                 -         812 937 7    621 250 8     787 465 5     648 528 6  824 329 11       582 287 3     948 571 70

2012/3/31صافي القيمة الدفترية في          287 857 65   028 175 60       439 866 47    035 409 5   550 127 12     263 944 9  159 558 15     167 116 12   928 053 229

2011/12/31صافي القيمة الدفترية في        823 944 120   754 696 61       282 686 49    552 826 5   567 179 12     517 921 9  334 458 14     183 314 13   288 396 233   

.الممنوح لمشركة من بنك سوريـا االسالمى الدولى (المرابحة) جنيه مصــرى قيمة أراضــى مرهونة ضمانًا لمتمويل االسالمى 21 426 460يتضمن بند االراضـى  مبمغ  (أ)

.2012 مارس 31 جنيه مصرى فى 5 764 685تتضمن األصول الثابتة أصول مهمكة دفتريًا بالكامل بمغت تكمفتها  -

26
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  مشروعات تحت التنفيذ  -٧
  -يتمثل هذا البند فى األتي :       

٢٠١٢/٣/٣١     ٣١/١٢/٢٠١١   
    جنيه مصرى    جنيه مصرى

  تجهيزات وشراء أصول ثابتة –دفعات مقدمة   ١ ٥٢٥ ٥٨٩  ١ ٢٩٨ ٤٦٩
  تحسينات فى اماكن مستأجرة –دفعات مقدمة   ٣٣ ١٧٣  -

  دفعة مقدمـة تحت حساب إنشاء محطة كهرباء  ١٠٠ ٨٠٠  ١٠٠ ٨٠٠
  مبانـى وانشاءات   ٥ ٠٢٥ ٢٥٠  ٤ ١٩٣ ٨٣٢

  ابار تحت االنشاء  ١٢٨ ٢٣٩  -
٦ ٨١٣ ٠٥١  ٥ ٥٩٣ ١٠١  

 إستثمارات فى شركات شقيقة  -٨
  -األتية فى الشركات الشقيقة:اإلستثمارات تمتلك المجموعة    

  القيمة الدفترية  ةنسبة الملكي  الشكل  
  ٣١/١٢/٢٠١١ ٢٠١٢/٣/٣١     ٣١/١٢/٢٠١١   ٢٠١٢/٣/٣١   القانونى  
  جنيه مصرى    جنيه مصرى    %    %    

شــــــــــــــــركة رويــــــــــــــــال جــــــــــــــــاردنز 
  )(أ لإلستثمار العقارى

شركة 
مساهمة 
  مصرية

٢٠    ٢٠    
-  

  
-  

                  
شــــركة جــــرين بوينــــت الســــتيراد 
وتجـــــــارة مســـــــتلزمات الحـــــــدائق 

  (ب)

شركة 
مساهمة 
  مصرية

٢٥,٥٠ 
  

٢٥,٥٠ 
  

٢٥٠ ٠٠٠  250 000  

           
ثمـار تاالنخفاض فى قيمة االس
بوينــــــــــت  فـــــــــى شــــــــــركة جــــــــــرين

مســـــــتلزمات  الســـــــتيراد وتجـــــــارة
  الحدائق

  

   

)٢٥٠ ٠٠٠(  

  

)٢٥٠ ٠٠٠(  

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

              ٢٢٠١ مارس ٣١
ـــــــــال جـــــــــاردنز لإلســـــــــتثمار  شـــــــــركة روي

  (أ)العقارى 
  ٣١/١٢/٢٠١١اخر قوائم مالية متاحة للشركة فى 

    
شــــركة جــــرين بوينــــت الســــتيراد وتجــــارة 

  (ب)مستلزمات الحدائــق 
  ٣١/١٢/٢٠١١اخر قوائم مالية متاحة للشركة فى 

            
        ٢٠١١ديسمبر  ٣١

ـــــــــال جـــــــــاردنز لإلســـــــــتثمار  شـــــــــركة روي
  (أ)العقارى 

٢٠ ٩٦٠ ١١٨(  ١٧ ٧٥٧ ٧٣٣  ٢٤ ٠٥٢ ٧٥٢  )٧٥٩ ٤٢٦ ٣٠٨(  ٧٨٣ ٤٧٩ ٠٦٠(  

            
شــــركة جــــرين بوينــــت الســــتيراد وتجــــارة 

  (ب)مستلزمات الحدائــق 
١٠٦ ٢٥٨(  ٢٧ ٧٨٨  ٥٠٠ ٠٠٠  )١٧٦ ٠٣٦(  ٦٧٦ ٠٣٦(  

  
مساهمون و شركة بالم هيلز باإلشتراك مع  ٢٠٠٦خالل عام قارى تم تأسيس شركة رويال جاردنز لإلستثمار الع   ) أ(

% من قيمة مساهمة الشركة القابضة فى ٥٠مليون جنيه مصرى تمثل نسبة  ٣بلغت تكلفة اإلستثمار قد و  أخرون
فى األرباح الغير محققة الناتجة من بيع الشركة القابضة بلغ نصيب الشركة  كمارأس مال شركة رويال جاردنز 

جنيه مصرى تم إستبعاد مبلغ  ٣٢ ٢٩٨ ١١٢ مبلغ ٢٠٠٧عام قة خالل يالقابضة لقطعة أرض إلى الشركة الشق
الشقيقة عند إعداد القوائم شركة جنيه مصرى فقط وذلك فى حدود حصة الشركة القابضة فى ال ٣ ٠٠٠ ٠٠٠

لشركة الشقيقة ل المتراكمة األرباحبنصيب الشركة القابضة في  المجمعة قائمة الدخل تأثيرولم يتم المالية المجمعة 
في القوائم  قيمة دفترية لرصيد االستثمارنظرًا لعدم وجود  ٢٠١١ رديسمبــ ٣١حتي جنيه مصري  ١ ٨١٠ ٥٥٠

  .٢٠١١ديسمبــر  ٣١المالية المجمعة في 
  

باالشتراك مع بعض  ٢٠١٠ رسبتمب ٣٠تم تأسيس شركة جرين بوينت الستيراد وتجارة مستلزمات الحدائق بتاريخ   ) ب(
جنيه مصــرى يمثـل  ٢٥٠ ٠٠٠هــذا وقد تم تخفيض القيمة الدفترية لالستثمــار بمبلــغ أعضاء مجلس االدارة 

  .٢٠١١ ـرديسمب ٣١المالية المنتهية فى  السنةنصيب المجموعــة من خسائـر الشركة عن 
ــــــت الســــــتيراد وتجــــــارة مســــــتلزمات الحدائــــــــق مســــــتخرجة مــــــن قــــــوائم       ــــــام شــــــركة شــــــركة جــــــرين بوين ــــــة معــــــدة أرق مالي

 .بمعرفـة إدارة الشركة
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 متاحة للبيع فى أوراق مالية ستثماراتا -٩
  -يتمثل هذا البند فى األتى:       
  الشكل 

 القانونى 
  نسبة

 المساهمة
نسبة المسدد من 
  قيمة المساهمة

   القيمة الدفترية
201٣١/ ٢/٣ 

القيمة الدفترية  
2011/١٢/٣١ 

مصريه جني % %   مصريه جني    
  000 100    000 100  ١٠٠  ١٠ ش.م.م  للخدمات العقارية الشركة المتحدة

  ٤ ٢٥٠ ٠٠٠    ٤ ٢٥٠ ٠٠٠ ١٠٠ 1.8 ش.م.م  الشركة المصرية لتنمية وادارة القرى الذكية
     4 350 000   4 350 000  

 
حقوق ملكية تمثل أدوات محدود نظرًا ألن هذه اإلستثمارات يعتبر التعرض لخطر السوق المرتبط باإلستثمارات المتاحة للبيع  -

 غير متداولة فى سوق نشط وبالجنيه المصرى.

 إستثمارات عقارية  - ١٠
في  وتتمثل جنيه مصرى  ٣٩٩ ٠٢٦ ٠٤٢ مبلغ ٢٠١٢ مارس ٣١فى   بلغت صافى القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية     

وفيما يلى حركة االستثمارات العقارية  الغيـر محدد إستخدامها بعد واألراضى الزراعية الوحدات التجارية والسكنية المؤجرة للغير
 -: الفترةواهالكاتها خالل 

وحدات مؤجرة     بيـــــــان
  (أ)

اراضي زراعية   
  ب)(

  اراضي  
    (ج)

  االجمالي    أراضى ومبانى  

  جنيه مصرى    جنيه مصرى    جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى 
  ٤١٤  ٣٢٢ ٧٧١    ٤ ١٣٥ ٠٠٠    ٧٣ ٥٩٠ ٧٦١    ٣٢٦ ٢٤٧ ٥٧٩    ١٠ ٣٤٩ ٤٣١    ١/١/٢٠١٢التكلفة فى 

  )١٤ ٤٤٣ ٧٠٥(    -    )١٥ ٦٤٣ ٧٠٥(    ١ ٢٠٠ ٠٠٠    -    فروق ترجمـــة 
إجمالى تكلفــة االســتثمارات 

 /٣/ 31العقاريــــــــــــــة فــــــــــــــى 
٢٠١٢   

  
٤ ١٣٥ ٠٠٠     ٥٧ ٩٤٧ ٠٥٦    ٣٢٧ ٤٤٧ ٥٧٩    ١٠ ٣٤٩ ٤٣١  

  
٣٩٩  ٨٧٩ ٠٦٦  

                    مجمع االهالك
  ٨٠١ ٢٧٧    -    -    -    ٨٠١ ٢٧٧    ١/١/٢٠١٢فى 

  
  الفترةإهالك 

 
  

٥١ ٧٤٧    -    -    -  
  

٥١ ٧٤٧  

  ٨٥٣ ٠٢٤    -    -    -    ٨٥٣ ٠٢٤   ٣١/٣/٢٠١٢فى 
        صــافى القيمــة فــى

٢٠١٢ /٣/ ٣١   
  

٤ ١٣٥ ٠٠٠     ٥٧ ٩٤٧ ٠٥٦    ٣٢٧ ٤٤٧ ٥٧٩    ٩ ٤٩٦ ٤٠٧  
  

٣٩٩ ٠٢٦ ٠٤٢  

        ىفــصــافى القيمــة 
١٢/٢٠١١/ ٣١   

  
٤ ١٣٥ ٠٠٠     ٧٣ ٥٩٠ ٧٦١    ٣٢٦ ٢٤٧ ٥٧٩    ٩ ٥٤٨ ١٥٤  

  
٤١٣ ٥٢١ ٤٩٤  
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  .٢٠١٢ مارس ٣١فى  جنيه مصرى ٢٥ ٢٧٨ ٥٢٠مبلغ  تبلغ القيمة العادلة للوحدات التامة المؤجرة للغير  (أ)
تمثل قيمة التكلفة المتعلقة بالموافقة على رفـع النسبة البنائية لتصـل مليون جنيه مصرى  ٣٠مبـلغ  البند تضمني (ب)

  . )٣٦وارد تفصيال بااليضاح رقم (وفقا لما هو المملوكة الحدى الشركـات التابعة  % من مساحة االرض ٧الى 
جنيه مصرى معادل  ٤ ٢٧١ ٥٦٠يتضمن هذا البند أراضـى مرهونة ضمانًا للتمويل االسالمـى (المرابحة) بمبلغ  (ج)

  .ليرة سورية   ٣٩ ٥١١ ٩٣٥ لمبلغ 

 طويلة األجل – وأوراق قبض ومدينون عمالء - ١١
  -كما يلى :وأوراق القبض طويلة األجل  والمدينون رصدة العمالءأل القيمة الحالية البند فى هذايتمثل   

2011/١٢/٣١   201٣١/ ٢/٣      
    جنيه مصرى       جنيه مصرى   

  عمالء   ٣١ ١٧٩ ٩٣٣   ٣١ ١٧٩ ٩٣٤
    )١- ١١(مدينون متنوعــون   ٩ ٨٤٤ ٤٠٠    ٩ ٨٤٤ ٤٠٠
  أوراق قبض   ١ 109 196 880    ٩١٧ ٢٢٢ ٥٢٧
١ ١٥٠ ٢٢١ ٢١٣    ٩٥٨ ٢٤٦ ٨٦١    

  يخصم :      
  فوائد غير مستهلكة  ٤٢ ٣٢٤ ٤٦٦   ٣٤ ٨٤٩ ٥٦٨
١ ١٠٧ ٨٩٦ ٧٤٧    ٩٢٣ ٣٩٧ ٢٩٣  

  

ـــــــــغ       )١-١١( ـــــــــي المبل ـــــــــل الرصـــــــــيد ف ـــــــــي مـــــــــن قيمـــــــــة بيـــــــــع حصـــــــــيتمث فـــــــــي رأس مـــــــــال شـــــــــركة  ص المجموعـــــــــةالمتبق
ســـــــــوف يـــــــــتم تحصـــــــــيل هـــــــــذا  لعقـــــــــد البيــــــــــعوفقـــــــــًا و  ٢٠١٠عـــــــــام   خـــــــــالل  للتنميـــــــــة العقاريـــــــــة الشـــــــــيخ زايـــــــــد 
   .٢٠١٦سبتمبر  ١٥ أى فترة بعــد  فىالرصيد المدين 

 

المرتبطــة بــالعمالء وأوراق  القيمــةنخفــاض فــي لمخــاطر االئتمــان والعملــة وخســائر اال المجموعــةتعــرض  تــم االفصــاح عــن -
 .)٤٩القبض بااليضاح رقم (
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 المؤجلة الضريبية وااللتزامات االصول - ١٢
  ٣١/١٢/١٢٠١    ٣١/٣/٢٢٠١  

  األصول 
 جنية مصرى

  اإللتزامات  
 جنية مصرى

  األصول  
 جنية مصرى

  اإللتزامات  
 جنية مصرى

  ٢ ٢٦٨ ٤٥١  -  ٢ 154 452  - األصول الثابتة 
  -  -  -  615 93  مخصصات
  ٣٣٢ ٥٠٢  -  -  094 4  عقود إنشـاء

          
٢ ١٥٤ ٤٥٢ 709 97 اجمالى الضريبة التى ينشأ عنها (أصل) / التزام    - ٢ ٦٠٠ ٩٥٣  
  ٢ ٦٠٠ ٩٥٣  -   ٢ ٠٥٦ ٧٤٣  -  صافى الضريبة التى ينشأ عنها (أصل) / التزام 

 

  وحدات تامة جاهزة للبيع - ١٣

       

 وحـــــدة بمشـــــروع كـــــازا تـــــم شـــــراؤها مـــــن شـــــركة رويـــــال جـــــاردنز  ٦٣يتمثـــــل البنـــــد فـــــى تكلفـــــة شـــــراء عـــــدد  )١ -١٣(
 .وذلك بغــرض إعادة بيعهـا للغير شقيقـــةشركة  –العقارى  لإلستثمار    

  

 

 

 

 

 

 

 

٣/٢٢٠١ /٣١    ١٢/٢٠١١/ ٣١    
    جنيه مصرى      جنيه مصرى  

  تامة  تكلفة وحدات تجارية  ٤ ٢٦٢ ٨٠٥    ٤ ٢٦٢ ٨٠٥
  )١ - ١٣(تكلفة وحدات مشتراه بغرض إعادة البيع  ٤٣ ٠١٤ ٩٥٠   ٤٣ ٠١٤ ٩٥٠
٤٧ ٢٧٧ ٧٥٥    ٤٧ ٢٧٧ ٧٥٥    
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 أعمال تحت التنفيذ - ١٤
  : ما يلىهذه األعمال كوبيان الخاصة باألعمال الجاري تنفيذها  التكاليفيتمثل هذا البند فى إجمالى      

٣١/٣/٢٢٠١    ١٣/١٢/٢٠١١    
    جنيه مصرى        جنيه مصرى   
  Allegriaتكاليف أعمال مشروع       

  تكلفة أرض الشركة المخطط استخدامها   ١٩٦ ٨٢٧ ٢١٣  ٢٢١ ٣٣٤ ٣٥٥
  تخطيط ومساحة وأشراف وابحاث تربة  ٢٠٩ ٥٧١ ٤٠٥  ٢٠٥ ٧٢٦ ٦٠٠
  مبانـى ومرافق  ٦٩٩ ٨٦١ ٩١٢  ٧٤٥ ٤٣٨ ٢٣٣
    تكاليف أخــرى  ٤٤ ٥٢٧ ٣٦٠  ٤٠ ٠٢٧ ٢٦٥
  (أ)فروق أسعار وحدات تم إعادة شراؤهــا    ٣١ ٩٢٦ ٣١٠  ٣٢ ٥٤٩ ١١٠
١ ١٨٢ ٧١٤ ٢٠٠    ١ ٢٤٥ ٠٧٥ ٥٦٣    

 WESTOWNتكاليف أعمال مشروع الـ     
  تكلفة أرض الشركة المخطط استخدامها   ٧٧ ٧٤٩ ٩١٢  ٧٧ ٧٤٩ ٩١٢
  تخطيط ومساحة وأشراف وابحاث تربة  ٧٩ ٦٤٢ ١٧٠  ٧٧ ٧١٥ ٦٣٧
  مبـانـى ومرافـق  ٢٩٤ ٢٣٣ ٦٤١  ٢٣٣ ٩٥٠ ٨٤١
  تكاليف أخـرى  ٣٧ ٤٥٨ ٨٠٨  ٢٩ ٨٧٣ ٢٦٣
٤٨٩ ٠٨٤ ٥٣١  ٤١٩ ٢٨٩ ٦٥٣    

  ب) والمعارض واخرى ٤أ، ٤تكاليف المرحلة الرابعة (    
  تكلفة األرض   ٦١ ٩١٠ ٢٩١  ٦٦ ٥٦٢ ١٤٠
  تخطيط ومساحة واشراف وابحاث تربة  ١٠ ٥٥١ ٨٧٢  ٩ ٨٣٦ ٤٥٩
  مباني ومرافق   ١٥٣ ١٣٢ ٧٩٧  ١١٩ ٠٨١ ٧٤٩
  تكلفة أرض معارض دهشور   ٢٥ ٣١٣ ٣٧٢  ٢٥ ٣١٣ ٣٧٢
  )ب) (١قطعة أرض بالتجمع الخامس (قطعة   ٧٥ ٧٧٠ ٨٩٤  ٧٥ ٧٧٠ ٨٩٤
  ) ١مصروفات متعلقة بقطعة األرض (رقم   ٤٢ ٨٨٠ ٦٦٢  ٤٠ ٠٦٣ ٠٢٨
  )ج) (٢قطعة أرض بالتجمع الخامس (قطعة   ٥١٩ ٤٩٤ ١٥٨  ٥١٩ ٤٩٤ ١٥٨
  ) ٢مصروفات متعلقة بقطعة األرض (رقم   ١١٤ ٨٤٣ ٦٠٢  ١١٤ ٨٤٣ ٦٠٢
١ ٠٠٣ ٨٩٧ ٦٤٨    ٩٧٠ ٩٦٥ ٤٠٢    
 )دتكاليف أعمال مشروعات بدولـة سورية (  ١٩٧ ٥٨٠ ٠٨٦    ٢٥٠ ٩٩٠ ٦٧٢
٢ ٨٧٣ ٢٧٦ ٤٦٥    ٢ ٨٨٦ ٣٢١ ٢٩٠    

  
جنيــه مصــرى) فــى  ٣٢ ٥٤٩ ١١٠: مبلــغ  ٢٠١١جنيــه مصــرى (عــام  ٣١ ٩٢٦ ٣١٠يتمثــل البنــد البالــــغ رصــيده مبلـــغ   ) أ(

 لجريا.أقيمة التكاليف االضافية العادة إقتناء بعض وحدات مشــروع 
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 )١قطعة رقم ( (ب)  
شركة  - والمشروعات العقارية "سوريل"بر للتنمية شركة السادس من أكتو لمملوكة فضاء أرض  لقطعةالقيمة العادلة      

الكائنة فى تجمعات  ٢٠٠٦نوفمبر  ٩طبقًا لمحضر اإلستالم بتاريخ فدان  ٣٠بمساحة بمنطقة المستثمرين  -  تابعة
شرق الطريق الدائرى (مدينة القاهرة الجديدة)، وقد تم إنتقال ملكية األرض للشركة بموجب التنازل من شركة بيكورب 

 ٢٠٠٦أغسطس  ١٣بتاريخ  ٣٧ (المساهم الرئيسى)، كما صدر قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقمهولدينج 
  بالموافقة على التنازل.

 
 )٢قطعة رقم (  (ج)  

القيمة العادلة لقطعة األرض الفضاء الخاصة بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوريل) 
 ٧ متر مربع طبقًا لمحضر اإلستالم بتاريخ ٨٥٧ ٩٦٣.٤٠فدان بما يعادل  ٢٠٤.٢٧٧حة الشركة التابعة بمسا

الكائنة بمنطقة اإلمتداد المستقبلى بمدينة القاهرة الجديدة، وقد تم إنتقال ملكية األرض للشركة  ٢٠٠٦نوفمبر 
بموجب  التنازل من شركة بيكورب هولدنج (المساهم الرئيسى)  للشركة التابعة كما صدر قرار اللجنة العقارية 

  قة على التنازل.بالمواف ٢٠٠٦أغسطس  ١٣بتاريخ  ٣٧الرئيسية بجلستها رقم 
  

   بابرام اتفاق تطوير من الباطن مع شركة الشيخ زايد للتنمية احدى الشركات التابعة قامت  ٢٠١٠فبراير   ١٦بتاريخ
  - :متر مربع ووفقًا لهذا االتفاق ٧٤٣٩بمشروع ايست تاون بمساحة قدرها  ٨العقارية لتطوير المربع رقم 

  مام الشروط الخاصة بهذا االتفاق.شركة الشيخ زايد للتنمية العقارية فور ات ببيع المشروع الي التابعة تتعهد الشركة  
   يصرح لشركة الشيخ زايد للتنمية العقارية ان تقوم بتنمية المشروع بصفتها مطور فرعي مستقل وليست وكيل وفقًا

  .للمخطط العام للمشروع
  ا الحق كمطور مستقل وليست كوكيل ان تقوم بتنمية ان شركة الشيخ زايد للتنمية العقارية له التابعة تضمن الشركة

واالستثمار في المشروع وفقا لهذا االتفاق وسوف تقوم الشركة بأتخاذ االجراءات الالزمة لتسمح وتسهل لشركة الشيخ 
  .زايد للتنمية العقارية لتطوير المشروع وفقًا لهذا االتفاق

  بأتخاذ كافة االجراءات لتسمح بنقل ملكية المشروع الي شركة الشيخ زايد فور استيفاء الشروط  التابعة تعهد الشركة
  الخاصة بهذا االتفاق .

   وفقًا لشروط  ٢٠١٠عام جنية مصري تم تحصيله بالكامل خالل  ٣ ٣٧١ ٣٨٧يبلغ مقابل التطوير من الباطن مبلغ
 .وط الخاصة باتفاق التطوير من الباطنيتم إثباته كإيراد بعد استيفاء الشر   االتفاق وسوف

 

    % من االستثمارات العقارية تحت التطويــروالمقتناة من خالل التجميع النسبى للمشروع ٥٠يتمثـل هذا البند فى قيمة   ) د(
 -وبيانهـا كما يلى: ٢٠١٢ مارس ٣١سوديك للتطويـر العقارى المحدودة) فى  -المشترك (بالميرا   
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  القيمة الدفترية   المشـــروعاسم 
  للمشــروع  
  جنيه مصرى  

  ١٠٧ ١٤٦ ٨٧٤    تــالل الياسمين 
  ٢٠ ٨٤٨ ٦٢١    تــالل الزمرد

  ٦٣ ٨٣١ ٠٤٠    )٧٠مشروع عقــار (
  ٥ ٧٥٣ ٥٥١    أخرى مشروعات
  ١٩٧ ٥٨٠ ٠٨٦    االجمــالى

 

للقرض الممنوح للمشروع المشترك من البنك العقارى االرض المقام عليـها مشروع تالل الياسمين مرهونة ضمانًا   -    
  السورى لتمويل مشروع تـالل الياسمين.

 

  متداولة -  عمالء وأوراق قبـض - ١٥
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

وأوراق المرتبطـــة بـــالعمالء  نخفـــاض فـــى القيمـــةوخســـائر اال تـــم االفصـــاح عـــن تعـــرض الشـــركة لمخـــاطر االئتمـــان والعملـــة -
 ) .٤٩بااليضاح رقم (بض الق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ٣١/٣/٢٢٠١       ٢٠١١ /٣١/١٢       
    جنيه مصرى         جنيه مصري

  عمالء  58 878 470    ٣٤ ٨٣١ ٢٠٦
  أوراق قبض   ٩٠١ ٨٢٣ ٩١٣    ٧٧٦ ٠٨٠ ٩٨٣
٩٦٠ ٧٠٢ ٣٨٣    ٨١٠ ٩١٢ ١٨٩    

  : يخصم     
  أوراق قبض -فوائد غير مستهلكة   ٧ ١٣٧ ٦٣٠    ٨ ٧٥٤ ٥٩١
٩٥٣ ٥٦٤ ٧٥٣    ٨٠٢ ١٥٧ ٥٩٨    

  خسائر اإلنخفاض فى قيمة العمالء واوراق القبض  )226 ٩٠٣(    )٢٢٩ ٩٠٣(
٩٥٣ ٣٣٧ ٨٥٠    ٨٠١ ٩٢٧ ٦٩٥    
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  نون وأرصدة مدينة أخرىمدي - ١٦
    إيضاح ٢٠١٢/٣/٣١    ٣١/١٢/١٢٠١

    رقم  جنيه مصري    جنيه مصري
    والموردين دفعات مقدمة للمقاولين    ٢٨١ ٧٦٤ ٦٩٨  ٢٦١ ٤٣٣ ٠١٤
  المستحق على السيد / فــراس طــالس ( الشريك بالمشروع المشترك)    ١٥ ٦٤٣ ٣٩٩  ١٩ ٨٦٦ ٥٧٦
  ضريبة أربــاح شركات األموال مسددة بالزيادة      -  ٢٢٧ ٢٥٦
  مشروع مشترك  –المستحق على أطراف ذات عالقة     ٥ ٨٥١ ٠٤١  ٥ ٨٤١ ٣٤٠
  فوائد مستحقة     ١٢ ٢١٤ ٢١٢  ١٠ ٧٥٩ ٨٤٨
    على أطراف ذات عالقةالمستحق   )٥٠(  7 370 463  ٧٤ ٦٨١
  مصروفات مدفوعة مقدمًا     ١٠٣ ٤٩٩ ١٥٢  ٩٧ ٤٨٦ ١٣٤
  تأمينات لدى الغير     ١ ٢٢٦ ٢٥١  ١ ٢٢٨ ٢٠٩
  مصلحة الضرائب   ٨٤١ ٠٢٤ ٥٢٩ ١٦٠
  تأمينات خطاب ضمـان    ٣ ١٥٠ ٠٠٠  ٣ ١٥٠ ٠٠٠
  اتعاب إدارة مستحقة     ٢ ٨٢٧ ٥٠٠  ١ ٨٨١ ٨٧٥
  ثابة وتحفيز العاملين إعلــى صندوق نظام  المستحق    ٥ ٢٦٧ ٢٥٦  ٥ ٢٦٧ ٢٥٦
  أ) -١٦(  والمديرين          

  أرصدة مدينة أخرى     ٥ ٢٨٨ ٥٠٢  ٤ ٣١٨ ٢٢٢
٤٩٨  ٤١٢ ٠٦٣ ٥٧١ 943 444    

  خسائر االنخفاض فى قيمة المدينون واألرصدة المدينة االخرى    )٣٧١ ٨٥٤(  )٥٥٣ ٨١٩(
٦٤٤  ٤١١ ٥٠٩ ٧٥٢ 571 444    

أسهم  فى قيمة توزيعات أربـاح يتمثل البند فى قيمة المستحق على صندوق نظام إثابه وتحفيز العاملين والمديرين والمتمثل  أ – ١٦
العامة العادية المنعقدة  طبقا لقرار الجمعية ٢٠١٠ديسمبر  ٣١اثابـة وتحفيـز العاملين عن السنة المالية المنتهية فى  امنظ

  . وكذا الفوائـد المستحقـة لهذه التوزيعات ٢٠١١ابريل  ١٢خ بتاريـ
 .) ٤٩رقم ( لمخاطر االئتمان والعملة المرتبطة بالمدينون االخرون بااليضاح المجموعةتم االفصاح عن تعرض  -

  قروض لمشروعات مشتركـة - ١٧
٢٠١٢/٣/٣١    ١٣/١٢/١٢٠١   
    جنيه مصرى  جنيه مصرى 

المجموعـة باجمالى مبلغ  الممنوح للمشروع المشترك بواسطة قيمة القرض% من  ٥٠يتمثل فى   ٥٨ ٨١٢ ٠٢٨    ٥٨ ٧١٤ ٥١٣
% سنويـًا على ٨.٥فائدة قدرها  بمعدل ٢٠١٠أغسطس  ١٦ريكى بتاريخ مليون دوالر أم ١٩.٥

 ٣٠وهذا وقد تم التجديد حتى  ٢٠١١مـارس  ٣١إن يتم سداد أصل القرض وفائدته معًا قبل 
  % سنويًا .١٢.٥بمعدل فائدة قدرهـا  ٢٠١٢يونيو 

الممنوح  للمشروع   Bridge Loan% من قيمة المسدد من القرض المعبـرى  ٥٠يتمثل فى   ٢٢ ٢٣٤ ٥٠١    ٢١ ٩٩٤ ٠٣٥
% ٨.٥بفائدة قدرها  ٢٠١٠أكتوبر  ٢٨دوالر أمريكى بتاريخ  ٧ ٣٧٢ ١٨٢المشترك باجمالى 

  . ٢٠١٢يونيو  ٣٠سنويًا على إن يتم سداد أصل القرض وفائدته معًا فى موعـد إقصاه 
٨١ ٠٤٦ ٥٢٩    ٨٠ ٧٠٨ ٥٤٨    
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 ستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرةإ  - ١٨
٢٠١٢/٣/٣١     ٣١/١٢/١٢٠١   

    جنيه مصرى   جنيه مصرى  
  االهلى المتحدبنك ال -ثروة  صندوق  ١٠ ٠٧١ ٣٨٥    -
-   ١٠ ٠٧١ ٣٨٥   

 

 ).٤٩بااليضاح رقم (ات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر السوق المرتبطة باالستثمار    -

 إستثمارات فى إذون خزانة - ١٩
٢٠١٢/٣/٣١     ٣١/١٢/١٢٠١   

    جنيه مصرى   جنيه مصرى  
  ) يوم٣٥٨الى ( ) يوم١٨٢(من إذون خزانة استحقاق   ١١٣ ٨٥٦ ٢٢٠    ٣٤ ٣٦٨ ٩٠٧

  عوائد إستثمارات فى إذون خزانة لم تتحقق بعد )٥ ٠٥٠ ٢٣٤(   )٩٣١ ٧٠٧(
١٠٨ ٨٠٥ ٩٨٦   ٣٣ ٤٣٧ ٢٠٠   

 

 ).٤٩رقم (تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر السوق المرتبطة باالستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة بااليضاح    -

 بالبنوك والصندوقنقدية  - ٢٠
٣/٢٢٠١ /٣١    ٣١/١٢/٢٠١١    

    جنيه مصرى    جنيه مصرى
  )١-٢٠(ودائع ألجل  –بنوك   ٢٤٦ ٧٧٩ ٧٦٢    ٣٩٠ ٩٣٤ 663
  حسابات جارية –بنوك   ١١٧ ٣٦٩ ٤٨١    ٩٤ ٩٠٥ ٢٥٠
  شيكات تحت التحصيل  ٧ ٢٧١ ٦٦٠    ١٨ ٤٣١ ٣٧٢
  نقدية بالصندوق  ١ ٣٨٧ ٩٢٤    ١ ٣٧٩ ١٦٠
٣٧٢ ٨٠٨ ٨٢٧    ٥٠٥ ٦٥٠ ٤٤٥    

 هالممنوح التضمانا للتسهي محتجزة مليون جنيه مصرى ٥٠مبلغ وكذا  امريكي دوالر مليون 9 مبلغ الودائع تتضمن     ١ - ٢٠
   .البنوك التجارية بعضللشركة من 

 .)٤٩تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر سعر الفائدة لألصول المالية بااليضاح رقم (  - 
  يتمثل بند النقدية وما فى حكمها فى األتى : المجمعة التدفقات النقديةإعداد قائمة الغراض  -

 
 
 
 
 
 

 ).٤٩لمخاطر سعر الفائدة لألصول المالية بااليضاح رقم (المجموعة تم االفصاح عن تعرض  -

٣١/٣/٢٢٠١    ٣١/١٢/٢٠١١    
    جنيه مصرى    جنيه مصرى

  النقدية بالبنوك والصندوق  ٣٧٢ ٨٠٨ ٨٢٧    ٥٠٥ ٦٥٠ ٤٤٥
  يخصم:      
  مجمدة –حسابات بنوك   ١٠٤ ٢٨٨ ٠٠٠    ٥٤ ١٩٨ 0٠٠

  النقدية وما في حكمها طبقًا لقائمة التدفقات النقدية المجمعة  ٢٦٨ ٥٢٠ ٨٢٧    ٤٥١ ٤٥٢ ٤٤٥
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 مخصص إستكمال أعمال - ٢١
   -في اآلتي: الفتـرة خالل اتمخصصالتتمثل الحركة على 

الرصيد فى   
١/١/٢٢٠١ 

  المكون
 الفترةخالل 

  المستخدم
 الفترةخالل 

  الرصيد فى    
 ٣١/٣/٢٠١٢ 

  جنيه مصري     جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  
 ١٤٧ ٦٢٢ ١٣٦  )١٠ ١٤٤ ٢٨٥(  ١٦ ٠٣٧ ٦٥١ ١٤١ ٧٢٨ ٧٧٠  مخصص استكمال اعمال 

  ١٤٧ ٦٢٢ ١٣٦  )١٠ ١٤٤ ٢٨٥(  ١٦ ٠٣٧ ٦٥١ ١٤١ ٧٢٨ ٧٧٠ 

  
   .نفاق عليها مستقبالالتكاليف المتوقعة إلستكمال تنفيذ األعمال التي تم تسليمها والمتوقع تكبدها وٕاتمام اإلمكون لمواجهة      -  

  مخصصات - ٢٢
الرصيد فى   

١/١/٢٢٠١   
  المكون
 لفترةخالل ا

مخصصات انتفى   
 الغرض منه

  الرصيد فى      
 ٣١/٣/٢٠١٢ 

  جنيه مصري    جنيه مصري    جنيه مصري    جنيه مصري  
 ٦ ٧٤٢ ٥٩١ )٢٥٠ ٠٠٠(   ٥٧ ١٩٥   ٦ ٩٣٥ ٣٩٦  مخصص مطالبات متوقعة 

  ٦ ٧٤٢ ٥٩١  )٢٥٠ ٠٠٠(   ٥٧ ١٩٥   ٦ ٩٣٥ ٣٩٦ 
 

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

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

 بأن قيامها بذلك قد يؤثر بشدة على نتائج المفاوضات مع تلك األطراف.
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 ائتمانيةتسهيالت  -نوك ب - ٢٣

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دفعات حجز  - عمالء  - ٢٤
  -:االتى  فييتمثل هذا البند     

٣١/٣/٢٠١٢    ٣١/١٢/٢٠١١    
    جنيه مصرى    جنيه مصرى

  دفعات حجز أراضــي    ٦٧٦ ٥٩٩    ٣٠ ٣٩٩ ٠٩٩
 Kattameyaمشروع  -دفعات حجز وتعاقد وأقساط وحدات سكنية   ٣٤٧ ٢٣٥ ٤٢٠    ٣١٢ ١١٩ ٣٢٥
  Auto Ville وحدات تجـارية مشروع   –دفعات حجز   ١٣٤ ٤٤٥ ٦٧٤    ١٢٤ ٩٢٥ ٨١٧
  Allegria  مشروع –دفعات حجز   ٢ 143 772 534    ٢ ١٨٥ ٤٢٣ ٢٧٦
 Forty West مشروع  –دفعات حجز   ٢٢٠ ٧٦٨ ١٤١    ٢٢٢ ٢٦٧ ٦٧٩
 Westown Residences  مشروع  –دفعات حجز   ٥٢٩ ٤٥٠ ٤٣٠    ٢٩٠ ٤٩٦ ٦٣٣
  Telal Al Yasameen مشروع  –دفعات حجز   ٢٤ ٩١٦ ٧٣٦    ٣١ ٦٤٣ ٣٩٥
  Casa  مشروع  –دفعات حجز   ٢٥ ٧٦٤ ٠٢٣    ٢٠ ٠٠٩ ٠٣٨
  Polygon مشروع  –دفعات حجز   ١٢١ ٥٢٥ ٤٨٣    ١١٤ ٧٦٠ ١٩٦
٣ ٣٣٢ ٠٤٤ ٤٥٨    040 555 548 ٣    

  

  

٣/٢٢٠١ /٣١  ٣١/١٢/٢٠١١    
    جنيه مصرى  جنيه مصرى

-  
  

  ٣٣ ٤٣٧ ٥٨٧  
  

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

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

من بنك  القابضة قيمة المستخدم من التسهيل االئتمانى الممنوح للشركة  ٥١ ٤٤١ ٩٣٤    ٥١ ٢٥٦ ٨٢٠
 ٢٠١١االسكندرية بموجب عقد تسهيل موقع خالل الربع الثالث من عام 

% سنويًا وتضاف  ٣.٢٥دة مليون دوالر أمريكى بمعدل فائ ٨.٥باجمالى مبلغ 
مع كافة المصاريف على الرصيد المدين شهريًا وهذا التسهيل مضمون بموجب 

  مليون دوالر أمريكى .  ٩ودائـع دوالرية بمبلغ 
-  

  
  ٧٨ ٩٢٦  

  
المبلغ المستخدم من التسهيل الممنوح من البنك العربي االفريقي باجمالى مبلغ  

  جنية مصرى وذلك بضمان شهادات ادخار بالتينيـة قدرهـا  000 000 5
فى األلف على  ٢% وعمولة ١١.٥٩جنيـة مصرى بمعدل فائدة  ٣ ٥٠٠ ٠٠٠

  خالل الشهر.  اعلى رصيد مدين
٨٤ ٩٥٨ ٤٤٧    ٥١ ٢٥٦ ٨٢٠    
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 مقاولون وموردون وأوراق دفع - ٢٥
٣١/٣/٢٠١٢    ٣١/١٢/٢٠١١    

    جنيه مصرى    جنيه مصرى
  مقاولون   ٩٦ ٦٩٤ ٣٨٩    ٧٢ ٤٨٠ ٩٦٤
  موردون  ١٠ ٩٨٥ ٣٠٤    ٦ ٠٦٨ ٥٢٩
  أوراق دفع  ٣٦ ٤١٧ ٧٤١    ٣٥ ٨٤٥ ٤١٣
١٤٤ ٠٩٧ ٤٣٤    ١١٤ ٣٩٤ ٩٠٦  
 :  فوائد غير مستهلكة  يخصم  ١ ٠٠٢ ٢٧٠    ٣ ٧١٤ ١٧٧

١٤٣ ٠٩٥ ١٦٤    ١١٠ ٦٨٠ ٧٢٩  
 

 .)٤٩(االيضاح رقم ضمن  بالموردين والمقاولينالعملة والسيولة المرتبطة  تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر 

 ائنون وأرصدة دائنة أخرىد - ٢٦
٣١/٣/٢٠١٢    ٣١/١٢/٢٠١١    

    جنيه مصرى        جنيه مصرى     
  المحصل تحت حساب إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات  ٩٥ ١٤٧ ٠٧٠    ٨٧ ٥٤٩ ٦٥٠
  مشروع مشترك -المستحق ألطراف ذوى عالقة  ٣ ١٤١ ٩٨٤    ١٣٧ ٢٥٦
  مصروفات مستحــقة  144 019 719    ١١٢ ٠٣٦ ٢٧٧
  مديرين تنفيذيين –المدفوعات المبنية علي أسهم المسددة نقدًا التزام مقابل معامالت   ٩٨١ ٥٩٦    ١٥٧ ٣٩٠
  مساهمات رأس المال –عمالء شركة بفرلى هيلز   ١٤ ٨٥٩ ٥٤٢    ١٤ ٥٤٢ ٧٠١
  أرصدة دائنة  –عمالء   ٢٣ ٤٦١ ٠٥٣    ٣٩ ٦٧٠ ٥٢٣
  مصلحة الضرائب  13 137 216    ٨ ٩٦٠ ٠١٧
  دائنو توزيعات  ٩١ ٦٤٣    ٩١ ٦٤٣
  بدل إجازات مستحقة  ١ ٨٢٩ ٨٧٧    ١ ٥٩٩ ٤٤٤
  مقابل تعديالت - تأمينات محصلة من العمالء   ٩ 321 ٠٣٤    ٩ ١٩٦ ٠٣٤
  تأمينات اجتماعية  ١ ٣٧٦ ٠٥٤    ١ ٢١٤ ٩٠٤
  )١ -  ٢٦(عمالء دفعات مقدمة مقابل التطوير من الباطن   ٣ ٣٧١ ٤٠٠    ٣ ٣٧١ ٤٠٠
  إيرادات محصلة مقدما  ٢ ٧٠٧ ٤٩٦    ٦٣٣ ٠٢٢
  تامين ضمان إعمال  ٨ ٧٥٧ ٩٧٢    ٧ ٨٥٤ ٧٥٠
  المستحق لشركة بنيان للتنمية والتجارة  ٣ ٤١٣ ٤٥٦    ٣ ٤١٣ ٤٥٦
  المستحق لشركة الهندسية للصناعات والتشييد "سياك"  ١ ٢٤٧ ٦٤٧    ٨ ٩٩٩ ٤٨٣
  تأمينات من الغــير  ٣ ٧٨٦ ٣٠٢    ٣ ٢٢٨ ١٨٦
  دائنون متنوعون   ١٥ ٩٥٢ ٣٧٣    ٨ ٥٢٦ ٣٧١
٣٤٦ ٦٠٣ ٤٣٤    ٣١١ ١٨٢ ٥٠٧    

 يتمثل في مقابل التطوير من الباطن المحصل من شركة الشيخ زايد للتنمية العقارية.    ١ – ٢٦

  .)٤٩( بااليضاح رقم نينوالسيولة المتعلقة بالدائح عن تعرض المجموعة لمخاطرالعملة تم االفصا -
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 حقوق األقلية  - ٢٧

  -التابعة وذلك كما يلى: اتحقوق الملكية في الشرك فىفي نصيبهم  ٢٠١٢  مارس ٣١تتمثل حقوق األقلية في 
    

نسبة 
  حقوق
  األقلية

  نصيب األقلية 
في أرباح 
  (خسائر)
  الفترة

  نصيب األقلية في
حقوق الملكية 
 بدون أرباح

  الفترة(خسائر) 
  حقوق األقلية

  ٣١/٣/٢٠١٢فى 

  حقوق األقلية
فى 

٣١/١٢/٢٠١١  
  مصرىجنيه   جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  %  

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات 
  العقارية "سوريل"

٤٧ ٧٢٢  ٤٧ ٧٦٦  ٤٧ ٧٣٣  ٣٣  ٠.٠١  

  ١٧ ٦٦٦ ٧٦٠  ١٨ ١٧٨ ٠٥٩  ١٧ ٦٦٦ ٧٦٠  ٥١١ ٢٩٩  ٤١.٤١  شركة بيفرلى هيلز الدارة المدن والمنتجعات
  ٣ ٤٤٦ ٧٤٥  ٧ ٠١٦ ٥٩١  ٣ ٤٤٦ ٧٤٥  ٣ ٥٦٩ ٨٤٦  ٥٠  شركة سوديك جاردن سيتى للتنمية واإلستثمار

  ٢١٢ ٦٦٤  ٢٦٣ ٨٤٢  ٢١٢ ٦٦٤  ٥١ ١٧٨  ١٥  شركة موف إن للمقاوالت المتطورة
  )١ ٣١١ ١٤٩(  -      -      -  ٤٩  شركة جرين سكيب للزراعة واالستصالح
  ٢٧ ١٢٣  ٢٧ ١١٩  ٢٧ ١٢٣  )٤(  ٠.٠٠١  شركة اليسر للمشروعات والتنمية الزراعية
  ٢٠  ٢٠  ٢٠  -  ٠.٠٠١  شركة سوديك للتنمية واالستثمار العقارى
  ٢٠ ٣٥٤ ٨٩٠  ٢٠ ٣٥١ ٩٤٢  ٢٠ ٣٥٤ ٨٩٠  )٢ ٩٤٨(  ١٣.٣٣  شركة سوديك سياك لالستثمار العقاري

  ٢ ٦٠٣ ٠٤٥  ٢ ٦١٤ ٧٧٤  ٢ ٦٠٣ ٠٤٥  ١١ ٧٢٩  ٢.٥  شركة تجارة للمراكز التجارية
  ١١٨  ١٤٢  ١١٨   ٢٤  ٠.٠٠٣  شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجعات

  ٢  ٢  ٢  -  ٠.٠٠٤  العقاريشركة فورتين لالستثمار 
  ٢  ٢  ٢  -  ٠.٠٠٤  شركة الميزون لالستثمار العقاري
  ٢  ٢  ٢  -  ٠.٠٠٤  شركة سيرموني لالستثمار العقاري

            
    ٤٣ ٠٤٧ ٩٤٤  ٤٨ ٥٠٠ ٢٦١  ٤٤ ٣٥٩ ١٠٤  ٤ ١٤١ ١٥٧  

 رأس المـــال - ٢٨

جنيه مصـرى  ٣٦٢ ٧٠٥ ٣٩٢بمبلغ حدد رأس المال المصدر و  ،مليون جنيه مصرى ٢ ٨٠٠حدد رأس المال المرخص بمبلغ   -
 .جنيه مصــرى ٤سهم قيمة كل سهم  ٩٠ ٦٧٦ ٣٤٨مسدد بالكـامل موزعة على عدد 

 

هات جني عشرة وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تجزئة القيمة االسمية لسهم الشركة البالغ ٢٠١١يناير  ٢٧بتاريخ  -
 .جنيه مصري ٤ مة االسمية للسهملتصبح القي يةمصر 

 إجراءاتوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام ادارة الشركة في السير في  ٢٠١١مارس  ٣بتاريخ وجدير باإلشارة أنه 
جنية مصري للسهم  ٤سهم اسمي عادى نقدي بقيمة اسمية قدرها  ٩٠ ٦٧٦ ٣٤٨مال الشركة المصدر لعدد  رأس أسهم إصدار
. ٢٠٠٩ديسمبر ٣١ جنية مصري مسدد من االحتياطي القانوني وفقا للقوائم المالية للشركة في ٢قدرها ) بزيادة التجزئة(بعد 

سهم. وقد  ٩٠ ٦٧٦ ٣٤٨جنية مصري موزعَا على عدد  ٣٦٢ ٧٠٥ ٣٩٢ والمسدد بالكامل وبذلك يصبح رأس المال المصدر
  .٢٠١١يونيو  ١٦تم التأشير بالسجل التجاري للشركة بذلك  بتاريخ 
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  -ما يلي الهيكل الحالي لرأس مال الشركة القابضـة  :وفي
نسبة     قيمة األسهم    عدد االسهم  أسم المساهم

  المساهمة
  %    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
وقـــف هـــذا االســـتقطاع متـــى بلـــغ ت% مـــن صـــافى الـــربح وي٥يـــتم اســـتقطاع مبلـــغ القابضـــة وفقـــًا للنظـــام االساســـى للشـــركة   

  -فى االتى: ٢٠١٢ مارس ٣١االحتياطى نصف رأس مال الشركة المصدر، ويتمثل الرصيد في 
  جنيه مصرى     

 ٦ ٥٣٠ ٤٥٥  ١/١/٢٠٠٣رصيد اإلحتياطي القانوني في 
    يضاف:

الفعليـــة زيــادة اإلحتيـــاطي القــانوني بـــالفرق بـــين القيمــة االســـمية ألســـهم الخزينــة وتكلفتهـــا 
يوليـــو  ١٠(طبقـــَا لقـــرار الجمعيـــة العامـــة الغيـــر عاديـــة للشـــركة بجلســـتها المنعقـــدة بتـــاريخ 

٢٠٠٣.(  

 ٤ ٦٢٧ ٣٧٤ 

زيــادة اإلحتيــاطي القـــانوني بجــزء مــن عـــالوة إصــدار أســهم زيـــادة رأس المــال فــي حـــدود 
  ).30(ايضاح رقم  ٢٠٠٦المصدر للشركة خالل عام  نصف رأس المال

 ١٢٣ ٤٠٩ ١٥١  

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

 ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  

  ٢ ٣٣٩ ٣٥٠   . ٢٠٠٨% من صافى ربح عام ٥ بنسبةزيادة اإلحتياطي القانوني 
إصــدار أســهم زيـــادة رأس المــال فــي حـــدود زيــادة اإلحتيــاطي القـــانوني بجــزء مــن عـــالوة 

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

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

   ١٨١ ٣٥٢ ٦٩٣  
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 عالوة إصدار األسهم –إحتياطى خاص  - ٣٠
وعالوة  ٢٠٠٦عام مليون سهم خالل  ١١يتمثل الرصيد فى قيمة المتبقى من قيمة عالوة إصدار أسهم زيادة رأس المال لعدد 

وعـالوة إصـدار أسهم زيادة رأس المال لعدد  ٢٠٠٧إصدار أسهم الزيادة لعدد مليون سهم لنظام األثابة والتحفيز خالل عام 
د خصم ما تم تعليته على اإلحتياطى القانونى وكذا بعد خصم مصروفات وذلك بع ٢٠١٠سهم خالل عام  ٧ ٨٥٧ ١٤٣

وذلك على  وكذا بعد ماتم تعليته على رأس المال وفقا لقرار الجمعية العامة غير العاديةإصدار األسهم الخاصة بتلك الزيادة 
  - النحو التالى :

  
  جنيه مصرى      بيـــــــان

     
 ١ ٤٥٥ ٠١٧ ٣٤٠  .٢٠١٠، ٢٠٠٦زيادة رأس المال المحصلة خالل عام إجمالى قيمة عالوة إصدار أسهم 

    يضاف:
  .٢٠٠٧عالوة إصدار أسهم نظام أثابة وتحفيز العاملين والمديرين خالل عام 

  يخصم:
  المعلى على اإلحتياطى القانونى.

  مصروفات مرتبطة بزيادات رأس المال.
  .٢٠٠٨المستخدم لزيادة رأس المال فى عام 

 ٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  
)١٦٧ ٨٥٥ ٥١٦(  
)٥٥ ٢٤٠ ٢٥٥(  
)٥ ٠٠٠ ٠٠٠( 

   ١ ٣١٦ ٩٢١ ٥٦٩  

   األجنبية للعملياتالفروق المتراكمة من ترجمة القوائم المالية  - ٣١
في قيمة الفروق المتراكمة الناتجة من ترجمة  ٢٠١٢ مارس ٣١يتمثل البند الظاهر ضمن حقوق الملكية في      

إلى الجنيه المصري ألغراض تجميع تلك القوائم وٕادراجها  العمالت األجنبيةالقوائم المالية للشركات التابعة من 
باالضـافة الى نصيبهـا فى فروق الترجمة  ٢٠١٢ مارس ٣١المالية المنتهية في  السنةبالقوائم المالية المجمعة عن 

  . الخاصة بالمشروع المشتركو  راكمة المدرجة ضمن حقوق الملكيةالمت

 أسهم خزينة  - ٣٢
 ١٨وافق مجلس إدارة الشركة القابضـة على شراء أسهم خزينة لعدد مليون سهم بسعر  ٢٠١١أغسطس  ١٤بتاريـخ     

مليون جنيه مصرى وذلك من أسهم  ١٨جنيه للسهم) بإجمالى مبلغ  ٤جنيه مصرى للسهم (القيمة االسمية للسهم 
  العامة للرقابة المالية كما يلى افقة الهيئة الشركة القابضة المطروحة بالبورصة خالل شهر كحد أقصى من تاريخ مو 

  جنيه مصرى    بيـــــــان
 ١٨ ٠١٨ ٠٠٠   تكاليف شراء أسهم خزينة

   ١٨ ٠١٨ ٠٠٠  

  

  

  



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

  المجمعة المتممة للقوائم المالية (تابع)  االيضاحات
  ٢٠١٢مارس   ٣١عن الفترة المالية المنتهية فى 

  

 
 

43

 والتحفيـزنظام االثابة  لصالح محتفظ بها أسهم  - ٣٣
 سهم عادي بقيمة عادلةيتمثل البند في المتبقى من قيمة المسدد بواسطة الشركة القابضة مقابل إصدار عدد مليون      

لصالح وبأسم حساب اثابة وتحفيز العاملين والمديرين بالشركة القابضة  (قبل التجزئة) جنية مصري للسهم ١٠٠
  .والمحتفظ بها لدى البنك العربي األفريقي الدولي

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

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

    يخصم:
والتحفيز  سهم  تم بيعها بواسطة المستفيدين من نظام االثابة  ٢٠٠ ٠٠٠مقابل عدد 

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

 ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

     يضاف :
  ٧ ٢٤٢  .بواسطة الشركات التابعة ٢٠٠٩خالل عام  مقتناهأسهم خزينة 

   ٨٠ ٠٠٧ ٢٤٢  

 والتحفيز لمجنب لحساب نظام االثابةا - ٣٤
المتبقى من الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ منح االسهم والقيمة التى يتحملها  الرصيد يتمثل البند في قيمة     

 ٢٠٠٧عن االسهم المصدرة خالل عام  القابضة المستفيدين من نظام إثابة وتحفيز المديرين والعاملين بالشركة
   -:كما يلى فى توزيعات األرباح وذلك والتحفيز باإلضافة إلى قيمة نصيب أسهم اإلثابة

  جنيه مصرى  بيـــــــان
لعدد  والتحفيزيمثل الفرق بين القيمة العادلة لألسهم الممنوحة للمستفيدين من نظام االثابة 

شهر وسعر السهم المتفق عليه وفقا  ٦٠سنوات) لمدة  ٥(تخصص على مدار  مليون سهم
 .٢٠١٢ مارس  ٣١فى  والتحفيز لنظام االثابة

٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ 

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

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

  ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
    يضاف:

االرباح المعلنة وفقًا لقرار قيمة نصيب أسهم نظام إثابة وتحفيز العاملين فى توزيعات 
جنيه  ٤بواقع  ٢٠١١إبريل  ١٢الجمعية العامة العادية للشركة القابضـة المنعقدة بتاريخ 

   . *مضافـًا اليها العوائد المستحقة مصرى للسهم

٥ ٢٦٧ ٢٥٦  

  ٢٥ ٢٦٧ ٢٥٦  
ــــــر الســـــهم إوفقـــــًا لنظـــــام   * ثابـــــة وتحفيـــــز العـــــاملين والمـــــديرين وأعضـــــاء مجلـــــس اإلدارة التنفيـــــذيين يـــــتم تخفـــــيض سعـ

ـــــــة علــــــى المســــــاهمين خــــــالل مــــــدة (قبــــــل التجزئــــــة) جنيــــــه مصـــــــرى  ٧٥ البــــــالغ للمستفيـــــــد  بقيمــــــة االربــــــاح الموزعـ
  النظام . 
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  قروض طويلة االجـل - ٣٥

  

٣١/٣/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١    
    جنيه مصرى  جنيه مصرى

قامــــــت الشــــــركة القابضــــــة بــــــابرام عقــــــد مــــــع بنــــــك االســــــكندرية  ٢٠١٠فــــــى نهايــــــة عــــــام  ٣٠١ ٥٤٨ ٦٢٥   ٣٠١ ٥٤٨ ٦٢٥
مليــــــون جنيــــــه مصــــــرى بغــــــرض  ٤٣٥للحصــــــول علــــــى قــــــرض متوســــــط االجـــــــل بمبلــــــغ 

ــــــا وبنيتـــــه التحتيـــــة بحيـــــث يمـــــنح البنـــــك بموجـــــب  تمويــــــل جـــــزء مـــــن بنـــــاء مشـــــروع الجريــ
 ٨٥جنيـــــه مصـــــرى باالضـــــافة الـــــى مبلـــــغ مليـــــون  ٣٥٠هـــــذا العقـــــد تمويـــــل جديـــــد بمبلـــــغ 

 ٢٢مليـــــون جنيـــــه مصـــــرى والتـــــى ســـــبق منحهــــــا بموجـــــب عقـــــد التســـــهيالت المـــــؤرخ فـــــى 
  -) وذلك بالشروط والضمانات االتية :٢٢(إيضاح رقم  ٢٠٠٩فبراير 

  ثالث سنوات ونصف أعتبارًا من تاريخ التوقيع على عقد القرض .  -مدة القرض : -
  تبدأ من تاريخ التوقيع على عقد القرض . سنة واحدة -فترة السحب : -
  أشهــر تبدأ من تاريخ أنتهاء فترة السحب . ٦ -فترة السماح : -

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

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

  - الضمانات :
  مليون جنيه مصرى . ٤٣٥التوقيع على سند أذنى بكامل قيمة القرض البالغ قدره  - أ
  رهن أسهم شركة اليســـر للمشروعات والتنمية الزراعية (شركة تابعة) -ب
ى أوراق أحتفاظ البنك بحساب إيرادات لمشروع الجريا باسم الشركة المتمثلة ف –ج 

مليار جنيه مصـرى  ١.٣٢تجارية تمثل التدفقات النقدية الواردة للمشروع بأجمالى مبلغ 
  وذلك طول مدة سريان التسهيل .

% من المبلغ المستخدم من القرض الممنوح للمشروع ٥٠يتمثل الرصيد فى قيمة  ٣٤ ١١٢ ٢٥٩   ٣٨ ٨٥٩ ١٠٠ 
ليرة سورية بغرض  ٧١٩ ١٠٦ ١١٣المشترك بواسطة البنك العقارى بإجمالى مبلغ 

كفر قوق بسوريا و يحمل القرض سعر   -% من مشروع تالل الياسمين ٧٠تمويل 
% سنويًا والقرض مستحق السداد على أقساط ربع سنوية متساوية ١٠فائدة حالية قدرها 
والقرض بضمان رهن  ٢٠٢٠نوفمبر  ١٥حتى  ٢٠١١فبراير  ١٥خالل الفترة من 

  ع.األرض الخاصة بالمشرو 
٣٣٥ ٦٦٠ ٨٨٤   ٣٤٠ ٤٠٧ ٧٢٥   

  الجزء المتداول -: يخصــم      
ليرة سورية وتم ادراجة تحت بند القروض  ٤٦ ٩٧٣ ٢٦١الجزء المتداول المعادل لمبلغ  ١٤ ٦١٣ ٣٨٤    ٥ ٠٧٦ ٦٨٨

  الجزء المتداول ضمن االلتزامات المتداولة . –طويلة األجل 
٣٢١ ٠٤٧ ٥٠٠   ٣٣٥ ٣٣١ ٠٣٧   
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 طويلة االجـل دائنون - ٣٦
ورد خطاب للشركة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإخطار  ٢٠١٠ديسمبر  ٣٠بتاريخ      

بالموافقة على تقسيط قيمة المبالغ المستحقة  ٢٠١٠الشركة بقرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه الثالث عشر لعام 
% كمقدم والباقي على ثالث أقساط ٢٥%) على أن يتم سداد ٧نائية الى عن قيمة أرض المبانى (زيادة النسبة الب

سنوية متساوية بفائدة البنك المركزى على أن تكون المبالغ المسددة تحت حساب مساحة أرض المبانى لحين اجراء 
  -في االتى :  ٢٠١٢ مارس ٣١المعاينة ويتمثل الرصيد القائم في 

  ٣١/١٢/٢٠١١   ٣/٢٠١٢ /٣١  
  جنيه مصرى   مصرىجنيه  
٧ ٥٠٠ ٠٠٠  إجمالى قيمة الرسوم المستحقة للهيئة  مقابل ارض المبانى   ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠  

  ٧ ٥٠٠ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠  

 طويلة االجلأوراق دفع  - ٣٧
  -يتمثل البند فى االتى:       

  ٣١/١٢/١٢٠١    ٣١/٣/٢٢٠١  
  جنيه مصرى    جنيه مصرى  

لهيئة المجتمعات إجمالى القيمة األسمية للشيكات الصادرة 
العمرانية الجديدة والمستحقة السداد خالل الفترة من 

 .٢/٥/٢٠١٦حتى  ٢/٥/٢٠١٣

١١٩ ٢٦٧ ٩٥٥   ١٢٠ ٤١٢ ٦١٢ 

  )٢٢ ٠٤٣ ٤٨٤(    )٢٢ ٢٤٤ ٦٤٣( أوراق الدفع -المستهلكة  غير الفوائد
  ٩٧ ٢٢٤ ٤٧١    ٩٨ ١٦٧ ٩٦٩  

    

 ).٤٩( المرتبط بأوراق الدفع طويلة االجل بااليضاح رقمتم االفصاح عن المخاطر المرتبطة بخطر االئتمان   -

 مبيعات العقارات واالراضـى - ٣٨
تقع انشطة المجموعة في قطاع رئيسي واحد من النشاط يتمثل في مبيعات الوحدات العقارية واألراضى ولذلك فإن 

 -المجموعة كما يلي:التحليل القطاعي لألصول او األلتزامات يعتبر غيرمالئم. هذا ويمكن تحليل ايرادات 
 الثالث أشهر المنتهية   الثالث أشهر المنتهية  

  
  ٣١/٣/٢٠١٢في 

  جنية مصرى
  ٣١/٣/٢٠١١في    

  جنية مصرى    
 ٥١ ٧٢٧ ٧٢٨   ٣٠١ ٢١٣ ٣٦٤  مبيعات فيالت مشروع الجريا

 -         ٥ ٨٢٢ ٥٤٣  مبيعات أراضــى 
  ٥١ ٧٢٧ ٧٢٨  ٣٠٧ ٠٣٥ ٩٠٧ 

 )١٤ ٦٣٧ ٤٩٤( -  مردودات مبيعات الجريــا 
 ٣٧ ٠٩٠ ٢٣٤   ٣٠٧ ٠٣٥ ٩٠٧ 
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 تكلفة مبيعات العقارت واالراضـى - ٣٩
 الثالث أشهر المنتهية   الثالث أشهر المنتهية  

  
  ٣١/٣/٢٠١٢في 

  جنية مصرى
  ٣١/٣/٢٠١١في   

  جنية مصرى

 ٤٠ ٨٧٤ ٤٦٠   ١٩١ ١٢٦ ٣٩٨  تكلفة مبيعات فيالت مشروع الجريــا
 -   ٢١ ٨١٠ ١٠٠  تكلفة مبيعات أراضـى

  ٤٠ ٨٧٤ ٤٦٠    ٢١٢ ٩٣٦ ٤٩٨  
 )٦ ٩٣٨ ٥٣٦(   -  تكلفة مردودات مبيعات الجريــا 

 ٣٣ ٩٣٥ ٩٢٤   ٢١٢ ٩٣٦ ٤٩٨  
 إيرادات تشغيل أخري  - ٤٠

 الثالث أشهر المنتهية   الثالث أشهر المنتهية 

 
  ٣١/٣/٢٠١٢في 

  جنية مصرى      
  ٣١/٣/٢٠١١في   

  جنية مصرى

  ٥ ٧٥٦ ٢٣١    ٦ ٠٤٤ ٠٤٥  الفترةفوائد أقساط محققة خالل 
  -    ٧ ٤٦٣ ٣٢٨  ايرادات رسوم تنازالت والغاءات وغرامات تأخير

  ٤ ٣٩٤ ١٦٠   ٢ ٣٨٨ ٨٨٧  ايرادات أخرى
  ١ ٥٦٦ ٢٥٠     ٩٤٥ ٦٢٥  )١ - ٤٠(المشروع المشترك  –أتعاب إدارة 
 -   ٢٥٠ ٠٠٠  الغرض منها ىمخصص انتفـ

 ٦٦ ١٠٣   ٧٤ ٢٥١  أرباح رأسمالية 
  ١١ ٧٨٢ ٧٤٤   ١٧ ١٦٦ ١٣٦ 

  

 سوديك - هـا بأعمال إدارة شركة بالميــرا% من أتعاب االدارة المستحقة للمجموعة مقابل قيام٥٠يتمثل المبـلغ فى قيمة  ١–٤٠
سوديك  –شركة سورية ذات مسئولية محدودة وفقًا التفاقية الشركـاء المبرمـة مـع شركة بالميرا  –للتطويـر العقارى المحدودة 

  . ٢٠١٠يونيو  ١٦للتطوير العقارى المحدودة بتاريـخ 

 مصروفات بيعية وتسويقية - ٤١
 الثالث أشهر المنتهية   الثالث أشهر المنتهية  

  ٣١/٣/٢٠١٢في   
  جنية مصرى

  ٣١/٣/٢٠١١في   
  جنية مصرى

 ٥ ٢٢٦ ٨٦٣   ٤ 641 024 أجور ومرتبات
 ١ ٤١٧ ٩٩٦   ٧ ٩٧٩ ٦٣٥  عموالت بيع 

 ٢ ٣٨٢ ٧٠٠   ٢ 575 189  إعالن 
 ٧٥ ٤٦٢   ٤٦ ٠١٣  مؤتمرات ومعارض

 ٦٠٨ ٣٨٢   771 ٧١٦  إيجار
  ٧١٩ ٩٣٠     ١٠٧ ١٦٩  سفــر وأنتقال ونقل وسيارات

 ١ ٤٠٦ ٨٨٤   ٣ 727 ٠٨١  أخرى
 827 847 ١١ ٨٣٨ ٢١٧    ١٩ 
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 مصروفات إدارية وعمومية - ٤٢
 الثالث أشهر المنتهية     الثالث أشهر المنتهية   

  ٣١/٣/٢٠١٢في    
  جنية مصرى    

  ٣١/٣/٢٠١١في     
  جنية مصرى   

 ٩ ٧٦٩ ١١٠  ١٩ 907 411  ومكافآت  أجور ومرتبات
  ٤ ٥٤١ ٢٨٦   ٢ ٤١٣ ٣٦٤  رواتب ومكافات وبدالت أعضاء مجلس االدارة 

 ٢ ٥٨١ ٨٥٧  ٨٥٩ ٥٠٢  اتعاب مهنية واستشارات
 ٣ ٠٥٧ ٥٢٧  ١٨٢ ١١٠  إعالنات
 ٣٣٥ ٧١٦  ٦٨٤ ٧٨٣  تبرعات

 ٢ ٩٤٧ ٩٨٠  -  صيانة ونظافة وزراعة وأمن وحراسة 
 ١ ٤٠٥ ٦٦٣  ٤ 921 835  إهالكات إدارية لألصول الثابتة واهالك الوحدات المؤجرة 

 ١٣١ ٦٦١  329 071  رسوم حكومية واشتراكات
  ٥٢٠ ٩٠١   ٣٣١ ٥٨٧  ايجـــار

  ٤٣٣ ٧٢٧   431 298  سفر وانتقال ونقل
  ١ ٥٢٩ ٢٠٨   -  مصروفات ماقبل افتتاح نادى وملعب الجولف

  ١ ٥٩٧ ٤٧٧   4 962 987  أخرى
 948 023 ٢٨ ٨٥٢ ١١٣  ٣٥ 

  
  يتضمن البند مرتبات للمديرين التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارة كما يلى :        

 الثالث أشهر المنتهية   الثالث أشهر المنتهية 

 
  ٣١/٣/٢٠١٢في 

  جنية مصرى
  ٣١/٣/٢٠١١في   

  جنية مصرى 

 ٢ ٠٣٠ ٣٣٤  ١ ٥٨٩ ١٥٩ مرتبات 
 ٢٥٩ ٦٦٥  ٨٢٤ ٢٠٥  (أ)معامالت المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدًا 

  ١ ٢٥٠ ٠٠٠   -      (ب) معامالت المدفوعات المبنية على أسهم المسددة فى شكل أسهم 
 ٣ ٥٣٩ ٩٩٩    ٢ ٤١٣ ٣٦٤ 

 

قرر مجلس إدارة الشركة القابضة منح حقوق ارتفاع قيمة األسهم لبعض أعضاء مجلس  ٢٠٠٦مايو  ١٦بتاريخ   ) أ(
اإلدارة التنفيذيين والتي تخول لهم الحق في الحصول على مدفوعات نقدية مستقبلية كجزء من حزمة الرواتب والمكافآت 

ويتم تحديد مبلغ السداد النقدي بناء على الزيادة في سعر سهم الشركة القابضة من تاريخ منح تلك  المستحقة لهم.
 الحقوق حتى تاريخ الحق في الحصول على تلك المدفوعات النقدية.
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  -وفيما يلي مدة وشروط منح تلك الحقوق التي يتم سدادها نقدا للمستفيدين :  
  

    
  الطرف المستحق
  لتلك الحقوق

  
تاريخ منح 

  الحق

القيمة العادلة 
تاريخ في   للسهم

منح الحق (قبل 
  التجزئة)

القيمة السوقية 
 للسهم في

٣١/٣/٢٢٠١  
  الشروط

    جنيه مصري  جنيه مصري    
بعض أعضاء 
مجلس اإلدارة 
  التنفيذيين

إستحقاق الحق (رواتب) بعد   ١٦.٤٤  ٧٥  ١/٤/٢٠٠٦
  مضى فترة

شهور من تاريخ منح  ٦
  الحق.

  

مصري كما بلغ االلتزام المستحق  جنيه ٨٢٤ ٢٠٥مبلغ  الفترةهذا وقد بلغ المصروف المحمل على قائمة الدخل المجمعة خالل 
  . جنيه مصري مدرج ضمن بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى بالميزانية المجمعة ٩٨١ ٥٩٦مبلغ  ٢٠١٢ مارس ٣١في 

يتمثل البند فى قيمة فرق القيمة العادلة فى تاريخ المنح لألسهم الممنوحة للسادة المديرين التنفيذيين الشركة القابضة    ) ب(
 -) وذلك كما يلى :٥٤المبين بااليضاح رقم (والتحفيز  وسعرالسهم المتفق عليه وفقا لنظام االثابة 

  

   بعض المزايا األخرى الخاصة بالسيد العضو المنتدب للشركة أقر مجلس إدارة الشركة القابضة  ٢٠٠٦مايو  ١٦بتاريخ
 ٧٥من أسهم الشركة القابضة بسعر ممارسة  ألف سهم ٧٥٠القابضة والتي تتمثل في منحه حقوق ارتفاع قيمة األسهم لعدد 

  ولمدة خمسة سنوات بشرط تحقق شروط معينة. ١/٤/٢٠٠٦وذلك اعتبارا من  جنيه مصري للسهم
  وافق مجلس إدارة الشركة القابضة علي الراتب الشهري والمزايا اإلضافية التي سيحصل عليها السيد  ٢٠٠٧مارس  ٢٨بتاريخ

 .١/٤/٢٠٠٦) اعتبارًا من ٥٤العضو المنتدب للشركة القابضة ضمن نظام اثابة وتحفيز العاملين (إيضاح رقم 
   العاملين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيديين بالشركة  وافقت لجنة اإلشراف على نظام إثابة وتحفيز ٢٠٠٧سبتمبر  ٢٣وبتاريخ

ألعضاء مجلس األدارة والمديرين التنفيذيين  ألف سهم ٧٥القابضة على تخصيص تلك األسهم باإلضافة الى تخصيص عدد 
) أدناه وبذلك يصبح إجمالى عدد األسهم المخصصة ألعضاء ٥٤بالشركة القابضة كما هو وارد تفصيال باإليضاح رقم (

 فى ذلك التاريخ. مجلس االدارة والمديرين التنفيذيين الشركة القابضة من نظام االثابة المذكور مليـون سهم 

 مصروفات تشغيل أخري - ٤٣
 الثالث أشهر المنتهية   الثالث أشهر المنتهية 

  ٣١/٣/٢٠١٢في  
  جنية مصرى   

  ٣١/٣/٢٠١١في   
  جنية مصرى   

  ١٦٤ ٧٧٣    ٤ ٤٧٨ ٤٢٠   خصم تعجيل السداد
  ٤٤ ٠٩١    ٤٣ ٧٠٢  أهالك وحدات مؤجرة
 ٤٢ ٥٥٠    ١٦٨ ٨٢٠  مخصص مطالبات

  -     ٥٠٣ ٦٨٨   تصفية استثماراتخسائر 
  -     ٢١٣ ٦٢٩  خسائـر رأسمالية

 ٢٥١ ٤١٤    ٥ ٤٠٨ ٢٥٩  
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 إيرادات تمويلية  - ٤٤
 المنتهيةالثالث أشهر    المنتهيةث أشهر الثال 

  ٣١/٣/٢٠١٢في  
  جنية مصرى  

  ٣١/٣/٢٠١١في   
  جنية مصرى   

 ١١ ٥١٥ ٩٩٤  ٤ ٣٥٦ ٩٤٥  فوائد دائنة
  ١ ٥٢٦ ٤٤٧   ٢ ١٧٩ ٠٦٢  فوائد قروض لمشروعات مشتركة

  ٤٢٧ ١٩٣   ٩٧٤ ١٥٨  فوائد مؤجلة - استهالك الخصم 
  ١ ٥١٥ ٢٥٥   ٢ ٦٠٦ ٨٩٥  وبيع استثمارات تقييم ايرادات

 ١٣ ٢٥٩ ٢٢٢   ٣١٨ ٦٧١  صافى فروق تقييم عمالت إجنبية
  ٢٨ ٢٤٤ ١١١  ١٠ ٤٣٥ ٧٣١  

 تمويلية تكاليف - ٤٥
 الثالث أشهر المنتهية   المنتهيةالثالث أشهر  

  ٣١/٣/٢٠١٢في  
  جنية مصرى

  ٣١/٣/٢٠١١في   
  جنية مصرى

 ٣ ٤٤٣ ٥٦٤  ١٢ ٤٨٨ ٥١٩ فوائد تمويلية 
 ٣ ٣٠٦ ٥٢٢  886 747 2  مصروفات فوائد اقساط ارض الشيخ زايد

 ٣ ٥٦٩ ٢٠٢  ٢ 006 ٠٥٥  صافى فروق تقييم عمالت أجنبية
 460 242 17  ١٠ ٣١٩ ٢٨٨ 

 ضريبة الدخل - ٤٦
 المنتهيةالثالث أشهر    المنتهيةالثالث أشهر   

  ٣١/٣/٢٠١٢في  
  جنية مصرى   

  ٣١/٣/٢٠١١في   
  جنية مصرى   

  ٢ ٥٣٨ ٦٠٧    1 735 121  مصروف ضريبة الدخل الجاريـة
 )٨٥٣ ٥٤٩(   )٥٤٤ ١٢٤(  مصروف ضريبة الدخل المؤجلة (منفعة) 

 ١ ٦٨٥ ٠٥٨    ١ ١٩٠ ٩٩٧  للفترة مصروف ضريبة الدخل

 (الخسائـر) االربـاح  نصيب السهم فى - ٤٧
علي اساس نصيب مساهمي الشركة  ٢٠١٢ مارس ٣١في  )الخسائر(االربـاح يتم إحتساب نصيب السهم فى 

  -كما يلى : الفترةوكذلك المتوسط المـرجح لعدد االسهم القائمة خالل  الفترة (خسائر) أربـاح  القابضة في

 الثالث أشهر المنتهية   الثالث أشهر المنتهية  

 
  ٣١/٣/٢٠١٢في 

  جنية مصرى
  ٣١/٣/٢٠١١في   

  جنية مصرى

  )١٥ ٦٩٩ ١٨٨(  ٣١ ٥٨٩ ٥٨٢ الفترة(خسارة) / صافي ربح  
 ٩٠ ٦٧٦ ٣٤٨  ٩٠ ٦٧٦ ٣٤٨   الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  
  )٠.١٧( ٠.٣٥       الخسائر) االرباح (جنية مصرى  للسهم)نصيب السهم فى (  
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 المشروعات تحت السيطرة المشتركــة - ٤٨
 –شركة بالميرا  (المشترك  % من صافي اصول المشروع٥٠ قيمة ٢٠١٢ مارس ٣١تتضمن القوائم المالية المجمعة في 
 -كما يلي: وذلك قبل تأثير قيود االستبعــاد  سوديك للتطوير العقاري المحدودة )

  ٣١/ 3/2012   ٣١/١٢/٢٠١١ 
  الميزانية    الميزانية  

  جنيه مصري    جنيه مصري  األصول 
        األصول طويلة األجل

 380 945 20   ١٦ ٣٢٧ ٢٤٦  عقارات ومعدات 
  761 590 73    ٥٧ ٩٤٧ ٠٥٦  استثمارات عقارية

  754 428 12    ٩ ٧٨٦ ٦٨٦  دفعات مقدمة القتناء استثمارات عقارية
  ٨٤ ٠٦٠ ٩٨٨    106 964 895  

        األصول المتداولة
  672 990 250    ١٩٧ ٥٨٠ ٠٨٦  أعمال تحت التنفيذ

  833 003 20    ١٥ ٧٧٢ ٥١٥  مستحق من إطراف ذات عالقة
  719 538 2    ١ ٥٧٥ ٦١١  أصول متداولة أخري

  605 74    ٢٧٨ ٤٨٤  نقدية بالبنوك والصندوق
  ٢١٥ ٢٠٦ ٦٩٦    273 607 829  
  ٢٩٩ ٢٦٧ ٦٨٤    380 572 724  

        االلتزامات
  412 782 33    ١٩ ٤٩٨ ٨٧٥  قروض طويلة األجل

(سوديك  متضمنة قرضمستحق إلطراف ذات عالقة 
  سوريا )

٨٦ ٥٤٩ ٨٩٠    ١٠٤ ٥٤٩ ١١٢  

  688 076 5    ١٤ ٦١٣ ٣٨٤  الجزء المتداول من القروض طويلة األجل 
  960 872 19    ١ ٨٦٥ ٤٨٠  موردين والتزامات متداولة أخري

  395 643 31    ٢٤ ٩١٦ ٧٣٥  دفعات حجز -عمالء 
  ١٧٦ ٩٢٥ ٣٤٥    ١٦٥ ٤٤٣ ٥٨٦  

  ٢٠٣ ٦٤٧ ٣٧٩    ١٣٣ ٨٢٤ ٠٩٨  صافي األصول
  قائمة الدخــل    قائمة الدخــل  
  جنيه مصري      جنيه مصري    

  )٤ ٠٣٠ ٤٥٦(    (185 848 1)  مصروفات عمومية وٕادارية 
  -   ١٨ ١١٧  إيرادات تشغيل أخرى

  )١ ٥٣٨ ٥٧٥(    (837 060 3)  تكلفة تمويلية 
  ٢٥ ٠٠٨    -  إيرادات تمويلية

  -   )24 796 676(  فروق تقييم عمالت اجنبية
  )٣٩٤ ٤٤٢(    (440)  مصروفات تسويقية 
  ) ٥ ٩٣٨ ٤٦٥(    )29 688 021(  صافي خسارة الفترة

  



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

  المجمعة المتممة للقوائم المالية (تابع)  االيضاحات
  ٢٠١٢مارس   ٣١عن الفترة المالية المنتهية فى 

  

 
 

51

الجمهورية فى إجمالى أصول المشروعات تحت السيطرة المشتركة فى  القابضةكما هو موضـح أعاله فإن نصيب الشركة 
جنيه  ٨١ ٠٤٦ ٥٢٩جنيه مصرى باالضـافة لمبلغ  ٢٩٩ ٢٦٧ ٦٨٤ماقيمته   ٢٠١٢ مارس ٣١بلغ فى  العربية السورية

  . مصرى والمبوبة بالميزانية تحت مسمى "قروض لمشروعات مشتركـة"
  

من أحداث فى الوقت الحالى والتي اثرت تاثيرا ملموسا على  الجمهورية العربية السوريةواخذا فى االعتبار ما تتعرض له 
القطاعات االقتصادية بوجه عام ومن المحتمل ان تؤدي الى انخفاضا ملموسًا فى االنشطة االقتصادية ممـا قد يؤدي الى 

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

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

الرغم من االحداث التي تتعرض لها الجمهورية العربية السورية والمشار اليها فى الفقرة السابقة فان ادارة  هذا وعلى
مضمونة وقابلة  الجمهورية العربية السوريةالشركة ترى ان أصولها واستثماراتها فى المشروعات المشتركة والشركات فى 

تفوق القيم الدفترية  الجمهورية العربية السوريةوجودات المشروعات بلالسترداد بالكامل حيث ان القيم العادلة الصول وم
كما انه بصفه عامة ال  ٢٠١١اكتوبر  ٢٥وذلك بناء على تقارير التقييم الصادرة من خبير تقييم عقاري مستقل بتاريخ 

البنوك المقرضة توجد قيود على نقل ملكية هذه االراضي سوى ما يتعلق بالرهن على بعض هذه قطع األرضـى لصالح 
هذا وتجدر االشارة الى ان القيم العادلة الصول المشروع تكفي لسداد كافة التزاماته وكذا تغطية قيمة االستثمارات وال 

  يوجد لدى الشركة اى معلومات تفيد بمشكالت تتعلق بحيازة وملكية هذه االراضي. 

 األدوات المالية - ٤٩
 خطر اإلئتمان     ١- ٤٩

 التعرض لخطر اإلئتمان             
تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية والمتمثلة فى أرصدة العمالء وأوراق القبض والمدينون والنقدية ومافى حكمها 
والقروض لمشروعات مشتركة واالستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة الحد األقصى للتعرض لخطر األئتمان 

ديسمبر  ٣١جنيه مصرى ( فى  ٢ ٧٠١ ٦٧٣ ٨٨٠ مبلغ ٢٠١٢مارس  ٣١فى هذا وقد بلغ رصيد تلك البنود 
  جنيه مصرى). ٢ ٣٧٥ ٣٢٤ ١٧٩:  ٢٠١١
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  خطر السيولة     ٢- ٤٩
  يوفر هذا اإليضاح الشروط التعاقدية لإللتزامات المالية:    
  ٢٢٠١ مارس ٣١
 القيمة الدفترية 

 جنيه مصرى
 أقل من سنة
 جنيه مصرى

 ١-٢ سنة
مصرىجنيه   

 ٢-٥ سنة 
 جنيه مصرى

 أكثر من ٥ سنوات
 جنيه مصرى

 - - - ٨٤ ٩٥٨ ٤٤٧ ٨٤ ٩٥٨ ٤٤٧  بنوك تسهيـالت إئتمانية
 –قــــروض طويلــــة األجــــل 

   الجزء المتداول
١٤ ٦١٣ ٣٨٤ ١٤ ٦١٣ ٣٨٤ - - - 

بنــــــــــــــوك ســــــــــــــحب علــــــــــــــى 
  المكشوف

٦١٥ ٠٨٢ ٦١٥ ٠٨٢ - - - 

 - - - ١٠٧ ٦٧٩ ٦٩٣ ١٠٧ ٦٧٩ ٦٩٣  مقاولون وموردون
 -  ٥٤ ٨٤٩ ٣٢٤  ٥٤ ٨٤٩ ٣٢٤ ٢٨٣ ٨٠٩ ٦٢٠  ٣٤٦ ٦٠٣ ٤٣٤  دائنون آخرون 

١٩ ٤٩٨ ٨٧٥ ٣٠١ ٥٤٨ ٦٢٥ - -  ٣٢١ ٠٤٧ ٥٠٠  قروض طويلة األجل  
 - - -  ٣٦ ٤١٧ ٧٤١  ٣٦ ٤١٧ ٧٤١  أوراق دفع قصيرة األجل

٧ ٥٠٠ ٠٠٠  -  ٧ ٥٠٠ ٠٠٠  دائنون طويلة األجل  - - 
٤١ ٩٢٢ ٧٨٢ -  ١٢٠ ٤١٢ ٦١٢  أوراق دفع طويلة األجل  ٧٨ ٤٨٩ ٨٣٠  - 

  ١٠٤ ٢٧٢ ١٠٦  ٥٢٨ ٠٩٣ ٩٦٧  ١ ٠٣٩ ٨٤٧ ٨٩٣  779 ١٩ ٤٩٨ ٨٧٥  ٤٣٤ ٨٨٧  
  ٢٠١١يسمبر د  ٣١
 القيمة الدفترية 

 جنيه مصرى
 أقل من سنة 
 جنيه مصرى

 ١-٢ سنة
 جنيه مصرى

 ٢-٥ سنة 
 جنيه مصرى

 أكثر من ٥ سنوات
 جنيه مصرى

 - - - ٥١ ٢٥٦ ٨٢٠ ٥١ ٢٥٦ ٨٢٠  بنوك تسهيـالت إئتمانية

 - - - ٧٨ ٥٤٩ ٤٩٣ ٧٨ ٥٤٩ ٤٩٣  مقاولون وموردون 

 -  ٨ ٤٦٥ ١٩٤  ٥١ ٥٣٠ ٤٠٠ ٢٥١ ١٨٦ ٩١٣  ٣١١ ١٨٢ ٥٠٧  دائنون آخرون 

٣٠٠ ٣٤٩ ٨٨٩ -  ٣٣٥ ٣٣١ ٠٣٧  قروض طويلة األجل  ٣٤ ٩٨١ ١٤٨ - 

 - - -  ٣٥ ٨٤٥ ٤١٣  ٣٥ ٨٤٥ ٤١٣  أوراق دفع قصيرة األجل

١٧ ٤٠٨ ٩٠٤ -  ٩٧ ٢٢٤ ٤٧١  أوراق دفع طويلة األجل  ٢٤ ٢٨٦ ١١٨  ٥٥ ٥٢٩ ٤٤٩  
           

 ٣٦٩ ٢٨٩ ١٩٣  ٤١٦ ٨٣٨ ٦٣٩  ٩٠٩ ٣٨٩ ٧٤١  ٩٨ ٩٧٥ ٧٩١  ٢٤ ٢٨٦ ١١٨  
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  خطر العملة ٣- ٤٩
 التعرض لخطر العملة 

  البيان التالي يوضح تعرض المجموعة لخطر أسعار صرف العمالت األجنبية بالعمالت األساسية:    
  ٢٠١٢ مارس ٣١

  ليرة سورى       دوالر أمريكى    بيــــــان
 -    ١٣ ٤٣٦ ٠٩٦    قروض لمشروعات مشتركة

 -    ٩٣٧ ٥٠٠    مدينون أخرون
 -    ٣٢ ٢٨٤ ٩٢٤   نقدية بالبنوك

  (057 553 359)  -  قروض طويلة االجل
) ٨ ٥٢٨ ١٧٢(  بنوك تسهيالت إئتمانية   - 

)٩٠٩ ٠٢٠(  دائنون اخرون    - 
  (057 553 359)   ٣٧ ٢٢١ ٣٢٨  العمالت األجنبيةفائض/ (عجز) 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١
     

  ليرة سورى        دوالر أمريكى    بيــــــان
 -    494 403 13    قروض لمشروعات مشتركة

    ٦٢٥ ٠٠٠    مدينون أخرون  
 -    ٣٣ ٤١٧ ٨٦٥   نقدية بالبنوك

  (057 553 359)  -  قروض طويلة االجل
)٨ ٥١١ ٥٩٤(  إئتمانيةبنوك تسهيالت     
 -  (020 909)  دائنون اخرون 

)٣٥٩ ٥٥٣ ٠٥٧(    ٣٨ ٠٢٥ ٧٤٥    فائض/ (عجز) العمالت األجنبية  

 خطر سعر الفائدة  ٤- ٤٩
  -يظهر الشكل العام لسعر الفائدة الخاص باألدوات المالية للمجموعة في تاريخ القوائم المالية المجمعة كما يلي:

 القيمة الدفترية  
   ٢٠١١/١٢/٣١  ٣١/ ٢٠١٢/٣ 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى   أدوات مالية بسعر فائدة ثابت 
٢ ٠٦١ ٢٣٤ ٥٩٧   أصول مالية   ١ ٧٢٥ ٣٢٤ ٩٨٨  

)١٣٣ ٥٨٣ ٤٤٠(   إلتزامات مالية    )١٢٩ ٣٥٥ ٧٠٧(  
   ١ ٥٩٥ ٩٦٩ ٢٨١   ١ ٩٢٧ ٦٥١ ١٥٧  

      أدوات مالية بسعر فائدة متغيرة 
)٤٢٠ ٦١٩ ٣٣١(   إلتزامات مالية    )٣٩١ ٦٦٤ ٥٤٥(  
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مالية بسعر فائدة ثابت بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. وال  والتزاماتال تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي أصول 
النموذج المحاسبي الخاص  باستخدامتخصص الشركة مشتقات مالية (عقود مبادلة أسعار الفائدة) كأدوات تغطية 

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

  القيم العادلة  ٥- ٤٩
  مع القيم الدفترية مقابلالقيم العادلة            

   تتكون األدوات المالية الرئيسية للشركة فى أرصدة النقدية بالبنوك واإلستثمارات والعمالء وأوراق القبض والشركات الشقيقة      
والموردين والمقاولين وأوراق الدفع والدئنون واألرصدة الدائنة االخرى والبنود ذات الطبيعة النقدية   ضمن أرصدة المدينون 

  ض األساسى من هذه اإلدوات المالية فى توفير التمويل ألنشطة الشركة.والدائنون. يتمثل الغر 
لقيمتها ذه األدوات تمثل تقديرًا معقوًال  وطبقًا ألسس التقييم المتبعة فى تقييم أصول وٕالتزامات الشركة فإن القيمة الدفترية له

  لعادلة.ا

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة - ٥٠
تتمثــل االطــراف ذات العالقــة فــى مســاهمى الشــركة القابضــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمــديرين التنفيــذيين والشــركات التــى 
يمتلــك فيهــا المســاهمون بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة اســهم تخــول لهــم ممارســة نفــوذ جــوهرى علــى هــذه الشــركات وقــد 

وقــد تمــت تلــك المعــامالت وفقــا للشــروط والقواعــد التــى اقرتهــا ادارة مــع األطــراف ذوى العالقــة  الفتــرةتعاملت الشركة خالل 
وأرصــدة االطــراف ذوى العالقــة فــى تــاريخ الميزانيــة  الفتــرةالمجموعــة، وفيمــا يلــى بيــان بــأهم المعــامالت التــى تمــت خــالل 

  -المجمعة :
  

  -المعامالت مع االطراف ذات العالقة : –أ 
  الثالث أشهر المنتهية                              

 3/2012 /٣١فى       
 حجم التعامل   طبيعة التعامل الطرف / نوعه

 جنيه مصري   

المديـــــريين  اإلدارة وأعضاء مجلس 
  التنفذيين (الشركة القابضة) 

 اإلدارة وأعضاء مجلس 
  المديـــــريين التنفذيين

  )٤٢(أنظــــر ايضاح رقم         

سوديك للتطوير العقـــارى  –شركة بالميرا        
  المحدودة 

 قروض لمشروعات مشتركة
  
  أتعاب إدارة

 
٣٣٧ ٩٨١  

  
٩٤٢ ٥٠٠  
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  -:  األرصدة الناتجة من المعامالت مع االطراف ذات العالقة –ب 
      ٣١/3/2012    ٣١/١٢/٢٠١١  

 جنيه مصري   جنيه مصري   أسم البند بالميزانية المجمعة  الطرف
أعضاء مجلس اإلدارة          

  والمديرين التنفيذيين
معامالت المدفوعات المبنية  التزام مقابل

ددة نقدأ ضمن بند دائنون أسهم المسعلي 
  )٢٦أخرى (إيضاح رقم وأرصدة 

 
١٥٧ ٣٩٠  ٩٨١ ٥٩٦  

  ٣ ٤١٣ ٤٥٦  ٣ ٤١٣ ٤٥٦   أخــرىدائنون وأرصدة دائنة   شركة بنيان للتنمية والتجارة                   
السيد /فراس طـالس (الشريك 

  بالمشروع المشترك)
   مدينون وأرصدة مدينة أخــرى 

١٩ ٨٦٦ ٥٧٦  ١٥ ٦٤٣ ٣٩٩  

سوديك  -شركة بالميرا 
  للتطوير العقـــارى المحدودة 

  قروض لمشروعات مشتركة 
   فوائد قرض مستحقة ضمن بند مدينون 

  بند مدينونأتعاب إدارة مستحقة ضمن 
 

٨١ ٠٤٦ ٥٢٩  
١٢ ١٨٥ ٠٢٥  
٢ ٨٢٧ ٥٠٠  

٨٠ ٧٠٨ ٥٤٨  
٩ ٨٥٧ ٥٩٩  
١ ٨٨١ ٨٧٥  

         
 الموقف القانونى - ٥١

والخاص بتسليم هذه الجهة  ١٩٩٩فبراير  ٢٣هناك نزاع بين الشركة وٕاحدى الجهات بشأن العقد المبرم بينهم بتاريخ 
فدان تقريبًا والتي لم يتم تسليمها  ٩٦لمدى الحياة بقيمة إيجاريه سنوية رمزية لمساحة قدرها  انتفاعقطعة أرض كحق 

حتى تاريخه حيث لم تقم إدارة هذه الجهة باإللزام بالشروط التفصيلية بالعقد، وهناك إنذارات متبادلة بخصوص هذه 
 ٢٠٠٩لسنة  ٣مت هذه الجهة بإقامة الدعوى رقم قا ٢٠٠٩األرض بين إدارة الشركة وٕادارة هذه الجهة، هذا وخالل عام 

 ٢٢أكتوبر ضد الشركة بطلب تسليمها األرض المخصصة لها وصدر حكم تمهيدي فيها من المحكمة بجلسة  ٦مدني 
الموضـوع إلى الخبراء وندب مكتب الخبـراء بوزارة العدل لمباشـرة هذه الدعوى وحددت جلسة بتاريخ  بإحالة ٢٠١٠فبراير 
ويرى  ٢٠١٢ يونيو ٢٥ لجلسة ليقدم الخبيـر تقـريره، وقررت المحكمة التأجيل عدة مرات أخـرهـا ٢٠١٠ لابري ٢٦

باألرض محل العقد واستغاللها على أساس أن العقد المذكور لم  االحتفاظالمستشار القانوني أن الشركة لها الحق في 
يدخل حيز النفاذ ولم ينشأ حق اإلنتفاع للجهة ، حيث أن سريانه كان مرهونًا على شروط لم يتم استيفاءها، وأنه في 

بالتالي يكون لها حالة قيام هذه الجهة بالمنازعة على حيازة األرض، فإن الشركة هي الحائزة فعليًا وماديًا لألرض، و 
  الحق في استمرار الحيازة لحين تسوية النزاع أمام القضاء .

 الموقف الضريبى - ٥٢
  -فيما يلي ملخص بالموقف الضريبي للشركة في تاريخ القوائم المالية المجمعة :       

  ضريبة أرباح شركات األموال   
من أرباح شركات األموال لمدة عشر سنوات تبدأ من العام القابضة للشركة  الضريبي اإلعفاءسبق وأن تم تحديد فترة 

بشأن  ١٩٧٩لسنة  ٥٩طبقًا للقانون رقم  ٣١/١٢/٢٠٠٧ حتــى ١/١/١٩٩٨من  اعتبارالتاريخ بدء النشاط  التالي
  المجتمعات العمرانية الجديدة. 
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لتبدأ من  الضريبيبطلب لمصلحة الضرائب لتعديل فترة اإلعفاء  القابضة تقدمت الشركة ٢٠١١وخالل شهر يناير 
  .٢٠٠٢عام  فيللوحدات  الفعليتاريخ التسليم 

القابضة قامت لجنة فض المنازعات الخاصة بمصلحة الضرائب ببحث ودراسة طلب الشركة  ٢٠١١يناير  ١٨وبتاريخ 
لمثيلة وبناًء على ذلك قررت اللجنة االستجابة لطلب للوحدات وما يسرى على الشركات ا الفعليضوء تاريخ التسليم  في

التمتع باإلعفاء  القابضة وبذلك يحق للشركة ٢٠٠٢للشركة هو عام  الفعليبإعتبار أن بداية النشاط القابضة الشركة 
الجديدة على  الضريبيوتم إثبات تعديل فترة اإلعفاء   ١٢/٢٠١٢/  ٣١إلى  ٢٠٠٣/  ١/  ١من تاريخ  الضريبي

  اقة الضريبية للشركة.البط
  . ٢٠٠٨المعدل للشركة عن عام  الضريبيوتم تقديـم االقــرار 

قامت مصلحة الضرائب بمحاسبة الشركة لضريبة األرباح علي شركات األموال والقيم المنقولة بطريقة تقديرية عن 
وخــالل العام تم لك وأخطرت الشركة بالنماذج الضريبية واعترضت الشركة على ذ ٢٠٠٠حتى  ١٩٩٦السنوات من 

 .  لإلصدارالقوائم المالية  اعتمادأعادة الفحص للسنوات المذكورة ولم ترد للشركة أيه مطالبات حتى تاريخ 
 حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار. ٢٠٠١لم يتم أي فحص ضريبي للسنوات من 

 .٢٠٠٥لسنة  ٩١القانونية وفقا للقانون رقم تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي السنوي في المواعيد 

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

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

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

  لإلصدار.

       ضريبة الخصم        
ولم ترد للشركة ايه مطالبات ضريبية  ٢٠٠٧وكذا حتى الربع الثاني من عام  تم الفحص الضريبي عن السنوات السابقة
  حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار.

  ضريبة الدمغة   
  وتم الفحص واإلحالة للجنة الداخلية وتم سداد الفروق  ٣١/٧/٢٠٠٦تم الفحص الضريبي عن الفترات السابقة حتى 

  .الضريبية  
  وتم سداد الفروق الضريبية. ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١حتى  ٢٠٠٦أغسطس  ١للفترة من تم الفحص الضريبى 

  

ولم ترد للشركة ايه مطالبات ضريبية حتى تاريخ  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١حتى  ٢٠٠٨ يناير ١جارى الفحص للسنوات من 
  اعتماد 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 

سداد الفروق الضريبية والضريبة وتم  ٢٠١٠حتى ديسمبر  ٢٠٠٣تم الفحص الضريبي  للسنوات من أغسطس 
 .  االضافية

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

 

  االرتباطات الرأسمالية  - ٥٣
  ٣٣ ١٤١ ١٩٣ عن أعمـال متعاقد عليها وغير منفذة مبلغ ٢٠١٢ مارس ٣١بلغت قيمة االرتباطات الرأسمالية فى 

  .جنيه مصرى ) ١ ٣٠٢ ١٨١ -: ٢٠١١(عام   جنيه مصرى 
  

   نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين بالشركة القابضة - ٥٤
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة  القابضة باإلجماع على إعتماد نظام إثابة وتحفيــز  ٢٠٠٦أكتوبر  ١٦بتاريخ 

 ١٠٠القابضــة فــي اصــدار مليــون ســهم بقيمــة عادلــة العاملين والمديرين بالشــركة القابضــة، وتفــويض مجلــس إدارة الشــركة 
وتعيــين لجنــة مســتقلة لالشــراف علــى تنفيــذ هــذا النظــام مــن اعضــاء غيــر تنفيــذيين فــي مجلــس  (قبــل التجزئــة) جنيــه للســهم

  إدارة الشركة القابضة. 
  

  -التنفيذيين للشركة القابضة:وفيما يلى أهم مالمح نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة 
يعمــل نظــام اإلثابــة والتحفيــز عــن طريــق تخصــيص  أســهم للعــاملين والمــديرين واعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيــذيين للشــركة   -

  القابضة.
مــدة هــذا النظــام أربــع ســنوات تبــدأ مــن تــاريخ إقــرار الجمعيــة للشــركة القابضــة للنظــام ويخصــص لكــل مســتفيد خاللهــا عــدد   -

 األسهم فى كل سنة من سنوات النظام طبقا للشرائح الواردة بملحق هذا النظام. محدد من
  .(قبل التجزئة) جنيه مصرى للسهم ٧٥تحدد سعر السهم للمستفيد بواقع   -
تقوم الشركة القابضــة بتمويــل إصــدار أســهم الزيــادة المخصصــة لتطبيــق النظــام ويــتم ســداد قيمــة األســهم المســتحقة للشــركة   -

  ن حصيلة البيع.القابضة م
 أســهم نظــام اإلثابــة والتحفيــز لحفظ  ٢٠٠٧أبريل  ١٥تم توقيع عقد حفظ بين الشركة والبنك العربى االفريقى الدولى بتاريخ 

يوليــو  ٥تــم اصــدار اســهم النظــام وتمويلهــا بواســطة الشــركة القابضــة والتأشــير فــي الســجل التجــاري بتلــك الزيــادة بتــاريخ  وقد
٢٠٠٧.  

ذيين  يــوافقــت لجنــة اإلشــراف علــى نظــام إثابــة وتحفيــز العــاملين وأعضــاء مجلــس اإلدارة التنف ٢٠٠٧تمبر ســب ٢٣وبتــاريخ  -
بالشـــركة القابضـــة علـــى إختيـــار المســـتفيدين مـــن النظـــام  وكـــذا عـــدد األســـهم المخصصـــة لكـــل مـــنهم وطبقـــا لهـــذا القـــرار تـــم 

 تخصيص عدد األسهم الخاصة بالنظام بالكامل.
ســهم مــن أســهم نظــام اإلثابــة بمتوســط ســعر بيــع قــدره  ٢٠٠٠٠٠تــم ممارســة حــق البيــع لعــدد  ٢٠٠٧خــالل شــهر ديســمبر  -

جنيه مصرى للسهم وتم تجنيب المستحق  للمستفيدين بحساب خاص لدى البنــك العربــى األفريقــى الــدولى لحــين  ٢٢٦.٦٣
 انتهاء فترة الحظر وفقا لنظام األثابة.

 



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

  المجمعة المتممة للقوائم المالية (تابع)  االيضاحات
  ٢٠١٢مارس   ٣١عن الفترة المالية المنتهية فى 

  

 
 

58

 .سهم أضافى وفقا ٥٠٠ ٠٠٠ ظام بعددتم زيادة عدد االسهم المخصصة للن -
 

وافقت لجنــة االشــراف علــى نظــام إثابــة وتحفيــز العــاملين وأعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيــذيين علــى  ٢٠٠٨يوليو  ٣وبتاريخ  -
سهم من اجمالى تلــك االســهم لــبعض العــاملين والمــديرين التنفيــذيين بالشــركة القابضــة كمــا تــم  ٤٩٥ ٠٠٠تخصيص عدد 

 . ٢٠٠٨االسهم مع العاملين والمديرين التنفيذيين خالل شهر اكتوبر توقيع عقود تخصيص هذه 
 

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة على تعديل بعض مواد نظام اإلثابة  ٢٠٠٩ديسمبر  ٧وبتاريخ  -
 -والتحفيز وعقد تخصيص األسهم المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك طبقا لما يلي :

 

  بدال من  ٢٠١٥مد فترة ممارسة الحق الواردة فى نظام االثابة والتحفيز وعقد تخصيص االسهم لتنتهـى فى مارس
 .٢٠١١مارس

 

  تعديل نظام االثابة والتحفيز وعقد تخصيص االسهم لتتيح للمستفيد من النظام أمكانية نقل ملكية االسهم المخصصة
ـر بشرط سداد سعر السهم الخاص بالنظام ويكون فى هذه الحالة للمستفيد لصالحه لتكون بأسمه بعد انتهاء فترة الحظ

 كافة الحقوق المقررة على أسهم الشركة .
 

 ) فى  -أذا لزم االمـر –) من نظام االثابة والتحفيز الخاصة بادارة النظام لتعطى الحق لمجلس االدارة ١١تعديل المادة
 استبدال أحد أعضاء لجنة االشراف بعضو أخر على أن يكون من أعضاء مجلس االدارة الغير تنفيذيين. 

 

 والتحفيـز. اإلثابةلعامة للرقابة المالية على اعتمـاد تعديل نظام تم أخطار الشركة بموافقة الهيئة ا ٢٠١٠ابريل  ٢٦وبتاريخ  -
 

 حة وفقا لهذا النظام :وفيما يلى بيان بالمستفيدين ومدى وشروط منح األسهم الممنو 
  

  الطرف المخصص
  تاريخ المنح  له األسهم

عدد 
األسهم 
  باأللف

القيمة العادلة 
للسهم في 

 المنحتاريخ 
  (قبل التجزئة)

 الممارسةسعر 
  الشروط  (قبل التجزئة)

    جنيه مصري  جنيه مصري      
            

عضو مجلس اإلدارة 
  المنتدب

سنوات بالشركة وفترة ممارسة الحق  ٥مدة عمل  ٧٥  ١٠٠  ٧٥٠  ٢٨/٣/٢٠٠٧
ال   ٢٠١٥حتى مارس  ٢٠٠٧مارس  ٣١من

يستحق المستفيد من الحق إذا كان أداء سهم 
القاهرة بورصة  ٣٠الشركة يقل عن مؤشر 
% لمدة سنتين ٢٠واإلسكندرية بأكثر من 

  متتابعتين خالل مدة االستحقاق.
            

 ٣١وفقا لمعيار األداء وفترة ممارسة الحق من  ٧٥  ١٠٠  ٧٥  ٢٣/٩/٢٠٠٧   عضو مجلس اإلدارة 
  .٢٠١٥حتى مارس  ٢٠٠٧مارس 
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  الطرف المخصص
  تاريخ المنح  له األسهم

عدد 
األسهم 
  باأللف

القيمة العادلة 
للسهم في 

المنح تاريخ 
  (قبل التجزئة)

سعر الممارسة 
  الشروط  (قبل التجزئة)

    جنيه مصري  جنيه مصري      
            

وفقا لمعيار األداء وفترة ممارسة الحق     ٧٥  ١٠٠  ١٧٥  ٢٣/٩/٢٠٠٧   بعض المديرين 
  .٢٠١٥حتى مارس  ٢٠٠٧مارس  ٣١من

 ٣١وفقا لمعيار األداء وفترة ممارسة الحق من  ٧٥  ٧٣.٣٤  ٢٥  ٧/١٠/٢٠٠٨  عضو مجلس اإلدارة 
  .٢٠١٥حتى مارس  ٢٠٠٧مارس 

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

  . ٢٠١٥مارس  حتى  ٢٠٠٧مارس 

  أحداث هامة - ٥٥
استلمت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" وهى شركة تابعة مملوكة  ٢٠١٢مارس  ٢٩بتاريخ 

% خطابًا صادرًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ٩٩.٩٩لشركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمـار "سوديك" بنسبة 
يناير  ١٨) بتاريخ ٩يفيد أن اللجنة العقارية الرئيسية بجلسة رقم ( ٢٠١٢مارس  14تاريخ (جهاز مدينة القاهرة الجديدة) مؤرخ ب

بمنطقة االمتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية و المخصصة للشركة و فسخ  ١٦تخصيص قطعة األرض رقم  إلغاءقررت  ٢٠١٢
  وذلك لعدم االلتزام بتنفيذ المشروع حتى تاريخه .  ٢٠٠٦سبتمبر  ٣و الملحق المبرم بتاريخ  ٢٠٠٥مارس  ١٣التعاقد المؤرخ في 

قيمة األرض وما يتعلق بها من مصروفات  ) أعمال تحت التنفيذ فإن اجمالى١٤وطبقًا لما هو موضـح تفصيًال باإليضاح رقم (
  جنيه مصري . مليون ٦٣٤.٣ ماقيمته  ٢٠١٢مارس  ونفقات بلغ في 

  

الى األمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات  ٢٠١١ديسمبر  ١هذا وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد تقدمت بطلب بتاريخ 
  ية (جهاز مدينة القاهرة الجديدة).االستثمار بشأن الخالف مع هيئة المجتمعات العمران

  
موجه الى السيد النائب األول لرئيس  ٢٠١٢مارس  ٦هذا وقد صدر الخطاب من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 

  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يفيد بما يلي:
  

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

أن الموضوع ما زال بالدراسة  النزاع مع الشركة، هذا و قد طلب ممثلي الشركة إيقاف تنفيذ قرار السحب المشار اليه و حيث
رجاء تفضل سيادتكم بالنظر نحو إمكانية تجميد أي إجراءات ضد الشركة  تمهيدًا للعرض على المجموعة الوزارية لفض المنازعات

سالفة الذكر من جانب هيئة المجتمعات العمرانية و ذلك لحين صدور قرار المجموعة الوزارية لفض منازعات االستثمار بشأن 
  ." الشركة طلب
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من  ٦٦لرئيس مجلس الوزراء و الصادر بناءًا على المادة  ٤٦١جدير بالذكر أن لجنة فض المنازعات مشكلة بموجب قرار و 
للنظر فيما يقدم أو يحال لهذه اللجنة من شكاوى و منازعات المستثمرين  ١٩٩٧لسنة  ٨قانون ضمانات و حوافز االستثمار رقم 

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

  

  للشركة و الذي انتهى رأيه الى ما يلي :هذا و قد قامت إدارة الشركة بعرض األمر على المستشار القانوني الخارجي     
بين الهيئة و الشركة تضمن التزامات تعاقدية بين الطرفين و منها  ٢٠٠٥مارس  ١٣أن عقد البيع الذي تم ابرامه في  -١

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

   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  ١٧هو المشروع هو أن التاريخ المحدد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لن -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 المرافق توصيل عدم -٤
 والذي االمتداد، بتغذية تقوم سوف التي الرئيسية المياه تنقية محطة من االنتهاء عدم يؤكد والذي ٢٠١١نوفمبر ٣٠ المؤرخ
 خالل وأنه للمشروع، المخصصة المساحة مع تتالءم ال المشروع ألرض المخصصة المؤقتة المياه وصلة أن أيضاً  يفيد
 الشركة مشروع أرض ومنها االمتداد لمنطقة المياه تصل ال أكتوبر شهر نهاية حتى يوليو أول من اعتباراً  الصيف فترة
 .والكهرباء الصرف لمرفقي بالنسبة األمر وكذلك ،٢٠١١نوفمبر  ٢١ المؤرخ الهيئة خطاب أيضاً  أكده ما وهذا

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

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

 الهيئة بذلك.التزام علي عاتق 
  

 ٢٠١٠نوفمبر ١٠بتاريخ  الشركة من والمقدمة الداخلية المرافق شبكة لمخطط الفنية الرسومات باعتماد الهيئة التزام عدم -٦
 .بذلك التزامها رغم

  

 . بالمشروع اآلن حتى جنيه مليون ٢٨٠ من بأكثر استثمارات بضخ الشركة التابعة "سوريـل"  قيام -٧
  

 لها المخصصة األرض تسليمها عن الهيئة لتقاعس نتيجة الهيئة من الشركة عليها حصلت العقد محل األرض قطعة أن -٨
 األرض علي يد وضع وحاالت إشغاالت لوجود نظراً  للشركة تسليمها عن الهيئة تقاعست والتي أكتوبر من السادس بمدينة
 .األول التعاقد علي سنوات سبع من أكثر مرور بعد وذلك
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 .التاريخ بعد المخططات لمراجعة مبالغ وقبول تراخيص بإصدار الجديدة القاهرة وجهاز العمرانية المجتمعات هيئة قيام -٩

ومن جماع ما تقدم فإننا نرى أن القرار الصادر من الجهاز بإلغاء التخصيص قد جاء مخالفًا للواقع وأحكام القانون خاصة  
وأن األرض بهذه الحالة ال تعتبر قد ُسلَمت للشركة تسليمًا فعليًا وذلك وفقًا لفتاوى مجلس الدولة التي انتهت في حالة 

دارية بتوصيل المرافق الرئيسية لألرض وفقا لما هو متفق عليه بالعقد يعني أن مفهوم مماثلة إلى أن عدم قيام الجهة اإل
االستالم الفعلي لألرض لم يتحقق واقعيًا وهذا ما أيده رأي المستشار القانوني للسيد وزير اإلسكان من عدم سريان مدد 

ستفادة منها وهو ما أكدته أيضًا الالئحة العقارية التنفيذ في مواجهة ذوي الشأن إال من تاريخ اكتمال المرافق الضرورية لال
في المادة السادسة عشر منها في فقرتها الرابعة من عدم جواز إلغاء التخصيص إال بعد أن تكون المرافق الضرورية تم 

قدان ان قرار فإن إدارة الشركة ومستشارهـا القانوني يعت وتأسيسًا على ذلكتوصيلها للموقع وبما يسمح باالستفادة منها.  
  .إلغاء التخصيص جاء مخالفًا ألحكام القانون 

  

 األعمال تحت التنفيذ للمجموعــة .لم يتم تسجيل أي انخفاض في قيمة  فإنه ماسبقوبناء على  

 أرقام المقارنة - ٥٦
  .المالية الحالية الفترة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتمشى مع عرض


	(شركة مساهمة مصرية)

