
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 المستقلة القوائم المالية
 0231 مــارس 13 فيالمالية المنتهية  الفترةعن 

 عليها الفحص المحدود وتقرير
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kpmg  حازم حسن 

 محاسبون قانونيون ومستشارون
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة المحتويات                                                           
 

  1 الفحص المحدود تقرير

  
 3 المستقلة الميزانية

 
 4 المستقلة قائمة الدخل

 
 5 المستقلة لكيةالمحقوق  فيقائمة التغير 

 
 6 المستقلة قائمة التدفقات النقدية

 
 7 المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 
 















7 

 

 
 شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك"

 (شركة مساهمة مصرية)
 المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 3102 مــارس 13المالية المنتهية في  الفترةعن 
 

 وانشطتها عن الشركةعامة نبذة  -1
 

ةفقتت أل كالتت    دسكتتتالس " "  –هوس وصتتااس كتتالس وستت   - "ستتةأا " تأسستتش كتتالس دسستت أك وتت  للتتتة ا سستثواتتس ةد ستتت و ا  1-1
ة ئاتتتا دستثذاةاتتس  وة تت   9111سستتثس  15ة ئاتتتا دستثذاةاتتس وتتا وادكتت ا لالتت   دسقتت ثة  ا تت   9199سستتثس  951دسقتت ثة  ا تت  

 .9111و اة  91فى  9111سسثس  211 ادا ةزاا د  تص أ ةدستع ة  دسأةسي ا   
 .9111و اة  15 ت ااخ  115ا    تاش   س ازا دسكالس   سس ل دست  اى  اأت             

 -:فاوت  استى اض دسكالس غاتو ل  1-0
 ة اعه  لة تأ ااه . دسعول فى و  ل كادء دكادضى  غاض وأه    سوادفق ةت هازه  سس ث ء ةتقسا  تس  دكادضى -
 دسعول فى و  ل دسوق ة ش ةدإلثك ءدش دسوتل وسس ةدككو ل دسولوسس سه . -
كأدأه  سس ث ء ةفق أل كس سا  دس ث ء دساأا س. تخطاط ةتقسا  دك -  ادضي ةد 
  ث ء دسعق ادش  أثةدكه  دسوختسذس ة اعه  ةتأ ااه . -
 تعواا ةدستصالح دكادضى فى دسو توع ش دس أاأا. -
سعول فى و  ل دستثواس دسسا ااس ةفى ل فس و   ش دسوثكآش دسسا ااس و   ث ء فث أق ةوةتاالش ة اى سا ااس د -

أداته  لة  تأ ااه  لة  اعه  ةدستغالسه  ط ق أل سسقةدثا  ةدسسةدئح دسس ااس. ةد 
أداا ة اا ةتأ اا دسوكاةك ش دسسلثاس ةدسخأواس ةدست  ااس ةدسصث كاس ةدسسا ااس. -  إثك ء ةد 
)ساك  غاض  د ستاادأ ةدسقا    أكو ل دسةلالء دست  ااا  سلل و  هة وسوةح  ا فى اأةأ غاض دسكالس -

 .دإلت  ا(
 .9115سسثس  15توةاسي  وادك ا لال     ثة  دستأ اا دستوةاسي ا   دستأ اا دس -
دسعول في ل فس و   ش ثظ  ةتلثةسة ا  دسوعسةو ش ةل هزا دسلو اةتا ة ادوج دساةدس  دآلساس )دس او ا ش  -

 ةخأو ش دسلو اةتا(.
دسذض ئي أة   دسعول في ل فس و   ش خأو ش ثظ  د تص  ش ةد ثتاثش ةلةس  دسواط ش دسذض ئاس ةدس ث -

 دسعول في و  ل دك و ا دسصث كاس. 
 د ست و ا في دكثكطس دسوختسذس ةدسوتعسقس  قط ع دس تاةل ةدسغ ز ةدس تاةلاو ةا ش.  -
دسعول في و  ل تثساق ةزادكس دساأدئق ةدسطاق ةدسوا أا  ةلةس  تقأا  خأو ش دكو  ةدساادسس ةدسصا ثس  -

 ةدسثظ فس. 
أداا  - أداا دسوط ك  دسوثكآش دساا ضاس ةدستافاهاس ةدسط اس ةدستعساواس ةلةدسعول في و  ل توس  ةد  س  توس  ةد 

 ةتكغاسه  .
ةا ةز سسكالس ل  تلة  سه  وصساس لة تكتا   أي ة ا و  دسة ةه وا دسكال ش ةغااه  دستى تزدةل لكو  أل  -

ةز سه  ل  تثأوج في ك اهس  أكو سه  لة دستى  أ تع ةثه  كسي تاقاق غاضه  في وصا لة في دسخ اج، لو  ا 
 دسهائ ش دسس سذس لة تكتااه  لة تساقه   ه  ةةس  ط ق أل كال   دسق ثة  ة ئاتا دستثذاةاس.
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 في دسس ل دست  اي. دسقاأك   ت أل و  ت ااخ  55وأا دسكالس  1-3
 دسكالس وقاأا   س أةل دساسوي   ةاصتي دكةادق دسو ساس   سق هاا ةدإلسلثأااس. 1-4
/ ه ثى ساى دسأا  ةدسساأ دكست ة  29ى دسلاسة دإلسلثتأااس دسصاتادة زداأ طااق دسق هاا /  وأاثس دسكاتخاقا وقتا دسكتالس فى  1-5

 سكالس .دأداا إلاوأ أواأدش  أدةى هتة كضة و سك دكست ة/ ةدسساأ هة ائاك و سك دأداا دسكالس 
 أسس إعداد القوائم المالية  -0
 اإللتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين  1-9

 دسسةدئح دسس ااس.اا دسوا س س دسوصااس ةدسقةدثا  ة سوع ا ةفق أل  دسوستقسس ت  إكأدأ دسقةدئ  دسو ساس         
 . 1592 و اة 19 و    ل و سك دأداا دسكالس  ت ااخ دسوستقسس ت  دكتو أ دسقةدئ  دسو ساس         

   أسس القياس  0-0
 و  اسى:كس ك دستلسذس دست ااخاس، فاو  كأد  ط ق أل  دسوستقسس لكأش دسقةدئ  دسو ساس          
 . أسس و  خالل د ا ت ح ةدسخست ئاد صةل ةد ستزدو ش دسو ساس دستى ات  ل   ته    سقاوس دسع   -
 .ةادق و ساس  غاض دسوت  اا ةدستي ات  تقااوه    سقاوس دسع أسسلد ست و ادش في    -
  اس ةدستي ات  تقااوه    سقاوس دسع أسس.د ست و ادش دسوت اس سس اا دستي سه   اوس سة    -
 وه    سقاوس دسع أسس.اةدستى ات  تقا إستزدو ش وع والش دسوأفةك ش دسو ثاس كسى لسه  دسوسأأا ثقأدأل    -

  عملة التعامل و عملة العرض  0-3
   س ثاس دسوصاي ةدسةي او ل كوسس دستع ول سسكالس. دسوستقسس ت  كاض دسقةدئ  دسو ساس          

  إستخدام التقديرات و الحكم الشخصي      0-4
ةفق أل سوع ااا دسوا س س دسوصااس و  دإلأداا إستخأد  دسال  دسكخصي ةدستقأاادش  دسوستقسس اتطس  إكأدأ دسقةدئ  دسو ساس

 سألصةل ةدإلستزدو ش ةدإلاادأدش ةدسوصاةف ش. تعأدستى تؤ ا كسى تط اق دسسا س ش ةدسقا  دسوعاةضس  ةدإلفتادض ش
ةكةدول لخاى وتثةكس وعقةسس فى ظاةف تط اقه . تو ل تعسقس  ه  فى ضةء دسخ اا دسس  قس دستقأاادش ةدإلفتادض ش دسو

ثت ئج  دستقأاادش ةدإلفتادض ش دكس ك فى تلةا  دسال  دسكخصي دسخ ص   سقا  دسأفتااس سألصةل ةدإلستزدو ش  طااقس 
ات  إك أا واد عس دستقأاادش   ئج دسذعساس ك  تس  دستقأاادش.لل ا ةضةا  و  وص أا لخاى. هةد ة أ تختسف دسثت

دستى ات  تغااا  دسذتتااات  دإلكتادف   ستغااا فى دستقأاادش دسوا س اس فى  ةدإلفتادض ش دسوتعسقس  ه   صذس أةااس.
س إةد ل   دستغااا اؤ ا دسذتادش دسوستق ساة فقط، لة فى فتاا دستغااا  دسذتاادستقأاا فاه  إةد ل   دستغااا اؤ ا كسى هةه 

 كسى لساهو .
 -فاو  اسي له  دس ثةأ  ه  ةدسوستخأ  فاه  هةه دستقأاادش ةدسال  دسكخصي:ة  
  .وخصص دسوط س  ش دسوتة عس -
   .كوت ا د ثت  اس سالصةل دس   تسكد -
 .دسضادئ  دسوؤ سس -
  .دسوستاق ش -
  .وت ل لكوتت للستإوخصص  -
 .عستقاا  د ست و ادش فى دسكال ش دست   -
  .تقاا  د ست وتت اش دسعق ااس -
 .د ثخذ ض فى دسعوتالء ةد اصأا دسوأاثس -
 .د ثخذ ض فى د صةل دس   تس -
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  القوائم المالية المجمعـة      0-5
( " دسقةدئ  دسو ساس دسو وعس ةدسوستقسس "   91اة أ سأى دسكالس كال ش ت  عس ةط ق أل سوعا ا دسوا س س دسوصاي ا   )

تعأ دسكالس  ةدئ  و ساس و وعس سسو وةكس    9199سسثس  951  دسالئاس دستثذاةاس سق ثة  دسكال ش ا   و 999ةدسو أا 
ااث استة   دكوا دسا ةع إساه  سساصةل كسى تذه  سسوالز دسو سي ةثت ئج دككو ل ةدستأفق ش دسثقأاس سسو وةكس 

 للل.
 

 أهم السياسات المحاسبية  -3
 -ت  تط اقه      ش خالل دسذتادش دسو ساس دسوعاةضس فى هةه دسقةدئ  دسو ساس : أث هلدسسا س ش دسوا س اس دسوةضاس 

 
 االجنبية المعامالت بالعمالتترجمة  3-1

ات   دسوازدثاسة ش دستع ول. ةفى ت ااخ  دسس ااسات  تا وس دسوع والش   سعوالش دك ث اس كسى لس ك لسع ا دسصاف 
سوصاي ةفق  كسع ا دسصاف د أاس   سعوالش دك ث اس إسى دس ثاادسثقتا وس لاصأا دكصةل ةدإلستزدو ش ةدش دسط اعس 

فى ةس  دست ااخ، ةتأاج فاةق دسعوسس دسث ت س ك  دستا وس  ق ئوس دسأخل، ة ات  تا وس دكصةل ةدإلستزدو ش ةدش  دسس ااس
 فى ت ااخ دسوع وسس. دسس ايدسط اعس غاا دسثقأاس ةدسوقةوس   ستلسذس دست ااخاس   سعوسس دك ث اس  إستخأد  سعا دسصاف 

 
  األصول الثابتة واإلهالك 3-0
   القياس األولىاإلعتراف و   -أ

وه  في دإلثت ج لة تةفاا دسسسا لة دسخأو ش لة سألغادض دات  إ   ش دكصةل دس   تس دسووسةلس ةدستي ااتذظ  ه   ستخأ
ااخاس وخصةو أل وثه  و وا دإلهال  ةدسخس ئا دسو وعس  دإلأدااس   ستلسذس ، ةتظها دكصةل دس   تس   سوازدثاس  تلسذته  دست 

( هةد ةتتضو  تلسذس دكصل ل فس دستل ساف دسو  كاا 2-95)" Impairmentدسث ت س ك  دإلثخذ ض في  ا  دكصةل "
ل سا  دسوات طس   كصل ةدسالزوس ست هازه إسى دسا سس دستي ات  تكغاسا  ه  في دسغاض دسةي  ااش دإلأداا د تث ء دكصل و 

  .ةفى وة عا
كثأو  اتلة  دكصل و  و وةكس و  دسولةث ش دسائاساس دستي تختسف لكو اه  دإلثت  اس، ات  دكت  ا لل و  هةه 

  .دسولةث ش لصالأل  ةدتا
ات  تس ال دكصةل في وااسس دإلثك ء سإلثت ج لة سإلا  ا لة سألغادض دإلأدااس   ستلسذس وستثز أل  وثه  دسخس ئا دسث ت س 

د ثخذ ض فى دسقاوس، ةتتضو  دستلسذس لتع   دسوهثاا  ةل فس دستل ساف دسو  كاا دسوات طس   كصل. هةد ةات  دس أء  ك 
 فى إهال  هةه دكصةل كثأو  ات  د ثته ء و  إكأدأه  سالستخأد  فى دسغاض دسواأأ سه .

دستل ساف دسو  كاا و سس دسو  كاا ة  ش ةدسع  سثس س سألصةل دستي ات  إثك ؤه  أدخسا  تتضو  تلسذس دكصل تلسذس دسخ و
دكخاى دستي تستسزوه  كوساس ت هازه  إسي دسا سس دستي ات  تكغاسه   ه  في وة عه  ةفي دسغاض دسةي ت  إثك ؤه  و  

ك أا تسةاس دسوة ا دسةى تة أ  ا هةه د صةل . ل سا.   ةلةس  تل ساف إزدسته  ةد 
 التكاليف الالحقة على اإلقتناء  -ب

كثأ ةةس   - دسوست أل  عأ إست ع أ تلسذس دسولة  -   دإلكتادف  تلسذس إاالل لاأ ولةث ش دكصل ضو  تلسذس دكصلات
و  دسواتول تأفق وث فا إ تص أاس وستق ساس سسكالس لثتا س إلاالل هةد   كاط د  الة االل ة  تل أ دسكالس ستلسذس د

 ق ئوس  ةفاو  كأد ةس  فإ  ل فس دسثذق ش د ختاى ات  تاواسهت  س.  ا ك تلسذتا  أا س ك ساس و  دسأ ةل  اول دسولة  
 . دسأخل لوصاةف كثأ تل أه 
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  اإلهالك  -ج
ات  تاوال دإلهال  كسى   ئوس دسأخل ةفق أل سطااقس دسقسط دس   ش ةةس  كسى وأدا دسعوا دإلثت  ى دسوقأا سلل ثةع و  

 :)فاوت  كأد د ادضتى ااث  ات  إهاللهت (  ا دإلثت  اس دسوقأااةفاو  اسي  ا ث أل   ككو  .لثةدع دكصةل دس   تس
 

 األصل السنوات
 وقا دسكالسو  ثي  95 – 5
 ةس ئل ثقل ةدثتق ل 5

  ل  ث ةت هازدش ولت اس 95
 ل هزا ولت اس ةدتص  ش 5
 وةسأدش ةآ ش ةوعتتتتأدش 5
 وستأ ااتاساث ش فى لو ل   لة وأا د ا  ا لاهو  ل ل 5

 
 المشروعات تحت التنفيذ 3-3

زوس الات  إ   ش دسوكاةك ش تاش دستثذاة   ستلسذس ط ق أل سسقا ك دكةسى. تتضو  دستلسذس ل فس دسثذق ش دسوتعسقس و  كاا ةدس 
ست هاز دكصل إسى دسا سس دستى ات  تكغاسس  ه  ةفى دسغاض دسةى ل تثى و  ل سس. ات  تاةال دسوكاةك ش تاش دستثذاة 

 .دسةى ت  إ تث ؤهت  و  ل سا ل دس   تس كثأو  ات  دإلثته ء وثه  ةتلة  وت اس سسغاض إسى  ثأ دكصة 
 
 اإلستثمارات العقارية  3-4
 اإلعتراف والقياس األولى   -أ

دسغاا واأأ لة ا دستخأدوه  لة دسواتذظ  ه  س اعه  كسى دسوأى دسواتذظ  ه  ة تتو ل دإلست و ادش دسعق ااس في دكادضي 
( سسغاا ةات   ا ك د ست و ادش دسعق ااس   ستلسذس وخصةو أل وثه   أل تكغاسا دأل ادضي ةدسو  ثي دسوؤ اا )إا  ا دسطةال ةلةس  دك

ةات  دإلفص ح ك  دسقاوس دسع أسس ستس   Impairment( "2-95)" ثخذ ض فى دسقاوسو وا د هال  ةخس ئا د 
و  هةه دإلست و ادش  ىوعه  تاأاأ دسقاوس دسع أسس كإ  إةد ل ثش هث   ا  ش اصع   دسوازدثاس دإلست و ادش فى ت ااخ

  طااقس وعقةسس ةفي هةه دسا سس ات  د فص ح ك  ةس .
 

  اإلهالك  -ب
ات  تاوال دإلهال  كسى   ئوس دسأخل ةفق أل سطااقس دسقسط دس   ش ةةس  كسى وأدا دسعوا دإلثت  ى دسوقأا سلل ثةع و  

 ا ث أل   ككو ا دإلثت  اس دسوقأاا:ةفاو  اسي   لثةدع د ست وت ا دسعق اى.
 

 األصل السنوات
  وؤ اا ةاأدش  55
 وسع  دس ةسفثك ءدش إ 15
 ىا   شك ل 95
 كأأ ةلأةدش وسع  دس ةسف 95
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 ستثمارات اإل 3-5
 تابعة إستثمارات في شركات   -أ

ل  في سا س ته  دسو ساس ةدستكغاساس فاه  دسقأاا كسي دستا ادسكال ش دست  عس هي دسوثكآش دستي الة  " سسكالس " دسوست وا 
 ةاذتاض ة ةأ تس  دسقأاا  إوتال  لل ا و  ثصف اقةق دستصةاش دسخ صس   سكالس دسوست وا فاه .

 

في ثخذ ض إخس ئا  تلسذس إ تث ئه ، ةفي ا سس اأةث  -ة ش إ تث ئه   – دست  عسات  إ   ش د ست و ادش في دسكال ش 
(، ات  تعأال دسقاوس دسأفتااس سهةد 3-10) ”Impairment“ست و ا وثه  ك   اوتا دسأفتااس دسقاوس دسق  سس سالستاأدأ كي د

 .هتاواسا كسى   ئوس دسأخل ةةس  سلل دست و ا كسي اأة  ثخذ ض فى دسقاوسخس ئا دإلد ست و ا  قاوس 

  متاحة للبيعفي أوراق مالية اإلستثمارات   -ب
إ  إةد ل   )دسع أسس   سقاوس   ا سه   اقت أل ة ات   و أئا أل   ستلسذس وت اس سس اا  و ادشل ست دسو ة تسدكأةدش دسو ساس  إ   شات  

. ةكثأ دسوسلاساقةق  ضو  في دسقاوس دسع أسس في  ثأ وثذصتلدستغاادش  ةات  إ   ش ،( اول   ا سهت   طااقس اعتوأ كساهت 
  ئوس دسأخل   ست ث ء  في دسوسلاسة خس ئا ضو  اقةق دست ع أ دكصل فأثا ات  إ   ش و  س ق د كتادف  ا و  لا  ح ل

إ   ش د ست و ادش غاا دسوقاأا   ةاصس دكةادق دسو ساس   ستلسذس ث  ص أل خس ئا  هةد ةات  دسقاوس.ثخذ ض في خس ئا د 
 .Impairment( "2-95) " ثخذ ض في دسقاوسد 

 

 وت اس سس اا في ت ااخ دإلات  ط  كادء لة  اا د ست و ادش. ات  إ   ش لة إست ع أ دكأةدش دسو ساس دسو ة س ل ست و ادش

 فى أوراق مالية بغرض المتاجرةالستثمارات ا    -ج
ةاتتأاج   سقاوتتس دسع أستتس،  إ   تهتت ضتتو  دكصتتةل دسوتأدةستتس ةاتتت   فتتى لةادق و ساتتس  غتتاض دسوتتت  اااتتت  ت ةاتت  د ستتت و ادش 

 .فى   ئوس دسأخل سةدء ا ح لة خس اا تس  د ست وت ادش و  دستغاا فى دسقاوس دسع أسس لة و   اادسث تج 
اتتتتتتت  إ  تتتتتت ش صتتتتتتلة  دسخزدثتتتتتتس دسالةواتتتتتتس  صتتتتتت في دستلسذتتتتتتس  عتتتتتتأ إستتتتتتت ع أ دإلستتتتتتتهال  ةخستتتتتت ئا د ثخذتتتتتت ض فتتتتتتي  اوتتتتتتس 

 .Impairment( "2-95)"دكصةل
 وحدات تامة جاهزة للبيع 3-6

اس لاهو  ل ل ةتاأأ دستلسذس كسي لس ك ا صل ضا  ت  ش دسةاأدش دست وس دس  هزا سس اا   ستلسذس لةص فى دسقاوس دس اع
وتةسط تلسذس دسوتا ستس  دسةاأدش )تتو ل في  دسوازدثاسوس اس دسةاأدش دست وس دس  هزا سس اا دسوت قاس في ت ااخ إ و سي 

اعاس كسى ةتاأأ ص فى دسقاوس دس  تلسذس دسوتا فى تلسذس د اض ةدسوادفق ةد ثك ءدش ةدسوصاةف ش د خاى غاا دسو  كاا(
لختاى   سافلس ك سعا دس اا فى سا ق د طت ا دسوعت أ سسثك ط وطاةات أل وثا دستل ساف دستقأاتتااس سالتوت   ةلةس  لى تل

 .استسزوهت  إتو   كوساس دس اتا 
 

 أعمال تحت التنفيذ  3-7
اة ساا  إتو   هةه دككو ل ااث ات  ت واا ل فس دستل ساف دسوات طس  أكو ل تاش دستثذاة فى اس   لكو ل تاش دستثذ         

 دس اعاس  ستلسذس لة ص في دسقاوس     سوازدثاستثقل ااثئة س ثأ ةاأدش ت وس   هزا سس اا. ةت  ش  اوس دككو ل تاش دستثذاة 
ةفى  دستل ساف دسوتعسقس و  كتاا ةدسالزوس ست هاتز دسةاأدش دسى دسا سس دستى ات   اعا  هت  دستلسذس ل فس ةتتضو  لاهو  ل ل.

 دسغتاض دسواأأ سةس  .
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 واالرصدة المدينة االخرى والمدينون وأوراق القبض العمالء 3-8
لاصأا دسعوالء ةلةادق دسق ض ةدسوأاثة  ةدكاصأا دسوأاثس دكخاى دستي   تتضو  فةدئأ ات  إ   ته    سقاوس د سواس 

إ   ش دإلثخذ ض في دسقاوس كثأو  الة  ةات   Impairment (2-95)"ةتظها وخصةو أل وثه  د ثخذ ض فى  اوته  "
هث   لأسس وةضةكاس كسي ل  دسكالس س  تتول  و  تاصال لل دسو  سغ دسوستاقس ط ق  سسكاةط دكصساس سستع  أ ةاتو ل 
ل دإلثخذ ض فى دسقاوس فى دسذاق  ا  دسقاوس دسأفتااس ةدسقاوس دسق  سس سإلستاأدأ ةدسوتو سس في دستأفق ش دسثقأاس دسوتة ا اصة 

 . دسكالس كساه 
طةاسس د  ل و أئا    سقاوس دسع أسس،    ات   ا سه    ستلسذس دسوستهسلس ةدسوأاثة  ةات  إ   ش دسعوالء ةلةادق دسق ض          

 .ذع ل إستخأد  طااقس سعا دسذ ئأا دس
 
 النقدية وما فى حكمها 3-9

تتضو  لاصأا دسثقأاس   س ثة  ةدسصثأةق ةدسةأدئا  كغادض إكأدأ   ئوس دستأفق ش دسثقأاس، فإ  دسثقأاس ةو  في الوه  
ةلةد لاصأا دس ثة  دستي سه  تةدااخ دستاق ق سوأا   تزاأ ك   الث كهةا ةدسكال ش تاش دستاصال تاش دسطس  

 .سا  كسى دسولكةف دستي ات  سأدأه  كثأ دسطس  ةدستي تعأ  زءدأل ولوالأل سثظ   إأداا دكوةدل   سكالس
 
 ة االصولقيماالنخفاض فى  3-12
 األصول المالية  - أ

ات  دكت  ا دكصل دسو سي  ا دثخذ ض إةد ل ثش هث   لأسس وةضةكاس ت ا  ل  هث   اأث لة لل ا اؤأى إسى تأ اا  
 .س دسوستق ساس دسوقأاا سهةد دكصلسس ي كسى دستأفق ش دسثقأا

 

  سذاق  ا  دسقاوس دسأفتااس ةدسقاوس دسا ساس  ات  اس   خس اا د ثخذ ض دسوتعسقس  أصل و سي ت   ا سا   ستلسذس دسوستهسلس 
سستأفق ش دسثقأاس دسوستق ساس دسوقأاا وخصةوس  سعا دسذ ئأا دسذعساس. ات  داتس   خس ئا د ثخذ ض دسوتعسقس  أصل و سي 

 .ستع ثس   سقاوس دسع أسس دسا ساسوت ح سس اا    
 

وستةى لل لصل وستقل. ات  دستقأاا سألصةل دسو ساس دسوت قاس ات  دخت  ا د ثخذ ض سألصةل دسو ساس دسه وس  ةدته  كسى  
 كسى وستةى دسو وةك ش دستي تكتا  في خص ئص خطا د ئتو  .

    ات  د كتادف  ل فس خس ئا د ثخذ ض في   ئوس دسأخل. ات  تاةال دسخس ئا دسو وعس دسوتعسقس  أصل و سي وت ح سس اا  
   ئوس دسأخل. إسى دسوسلاسدسو  تس وس ق أل ضو  اقةق 

 

اأث ة ا  عأ د كتادف  خس ئا  ات  إسغ ء خس ئا د ثخذ ض إةد ل   اول  ا ط هةد دإلسغ ء  طااقس وةضةكاس  
د ثخذ ض دسوتعسقس  أصةل و ساس ت   ا سه    ستلسذس دسوستهسلس ةدكصةل دسو ساس دستي تعت ا لأدا وأاةثاس  ق ئوس دسأخل. 

  ساس دسوت اس سس اا ةدستي تعت ا لأدا اقةق وسلاس و  كاا  اقةق دسوسلاس.ات  د كتادف  علك دكصةل دسوة 
 
 
 
 
 
 



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

 ة المستقلةإليضاحات المتممة للقوائم الماليا)تابع( 
 0213مـــــارس  31عن الفترة المالية المنتهية فى 

 

 13 

  المالية غيرصول األ  -ب
تت  واد عس دسقا  دسأفتااس سألصةل غاا دسو ساس سسكالس  خالف د ست و ادش دسعق ااس ةدسةاأدش دست وس دس  هزا سس اا 

اأاأ ة ةأ لي وؤكا سالثخذ ض. ات  تقأاا دسقاوس دإلستاأدأاس ةدكصةل دسضاا اس دسوؤ سس في ت ااخ لل وازدثاس ست
سألصل في ا سس ة  ةأ لي وؤكا سالثخذ ض. ات  تقأاا دسقاوس دإلستاأدأاس في ت ااخ لل وازدثاس سسكهاا ةدكصةل غاا 

 دسوسوةسس دستي سه  لكو ا غاا واأأا لة غاا دسوت اس سالستخأد .
 

ثخذ ض إةد ل ثش دسقاوس دسأفتااس سألصل لة ةاأتا دسوةسأا سسثقأ تزاأ ك   اوتا دإلستاأدأاس. ات  د كتادف  خس اا د           
تتو ل دسةاأا دسوةسأا سسثقأ في لصغا و وةكس اول  تاأاأه  و  دكصةل دستي تةسأ تأفق ش ثقأاس أدخسس ةتلة  وستقسس 

و وةك ش دكصةل. ةات  د كتادف  خس ئا  كلل ل اا ك  دستأفق ش دسثقأاس  دسأدخسس و  غااه  و  دكصةل لة 
 د ثخذ ض في   ئوس دسأخل.

 

ث  ص أل تل ساف دس اا لاهو   تتو ل دسقاوس دإلستاأدأاس سألصل لة سسةاأا دسوةسأا سسثقأ في  اوتا دإلستخأدواس لة  اوتا دسع أسس         
إسى دسقاوس دسا ساس   ستخأد  سعا خص     ل ات  خص  دستأفق ش دسثقأاس دسوستق ساس دسوتة ا اصةسه  سسةصةل .  لل ا

 دسضاا س  اعلك دستقاا  دسا سي سسسةق سسقاوس دسزوثاس سسثقةأ ةدسوخ طا دسوات طس   كصل .
 

  ات  كلك ل ا خس ئا د ثخذ ض دسوتعسقس   سكهاا. ات  واد عس خس ئا د ثخذ ض دسوعتاف  ه  في دسذتادش دسس  قس           
ي ت ااخ لل وازدثاس سوعافس وأى ة ةأ وؤكادش  ثخذ ض دسخس اا لة كأ  ة ةأه . ات  كلك ل ا سألصةل دكخاى ف

خس ئا د ثخذ ض إةد اأث تغااا في دستقأاادش دسوستخأوس في تاأاأ دسقاوس دإلستاأدأاس .ات  كلك خس اا د ثخذ ض 
  سات  اس  ه   عأ خص  دإلهال  لة د ستهال  إسى اأةأ ل  دسقاوس دسأفتااس سألصل   تت  ةز دسقاوس دسأفتااس دستي ل 

 إةد و  ل ثش خس اا د ثخذ ض في دسقاوس س  ات  د كتادف  ه .
 
 المخصصات  3-11

ات  إ   ش دسوخصص ش كثأ ة ةأ إستزد    ثةثي   ئ  لة وستأل كساا ثتا س ساأث في دسو ضي ةالة  و  دسواتول ل            
ستخأدوه  سسأدأ ةس  دإلستزد  ة اول  كول تقأاا وة ةق  ا سو سغ د ستزد . إةد ل   اتطس  تأفق سوث فا د تص أاس ات  د

سسثقةأ  ةهاا أل فإثا ات  تاأاأ  اوس دسوخصص ش  خص  دستأفق ش دسثقأاس دسوستق ساس دسوتة عس  سعا  تأ اا دسقاوس دسزوثاس
دسوخ طا دسوتعسقس   إلستزد  إةد ل   ةس  والئو أل.            خص    ل دسضاا س اعلك دستقأاا دسا سي سسسةق سسقاوس دسزوثاس سسثقةأ ة 

  .سه  هةد ةات  واد عس اصاأ دسوخصص ش في ت ااخ دسوازدثاس ةتعأاسه  كثأ دسضاةاا إلظه ا لفضل تقأاا ا سي
 

 ستكمال أعمالإمخصص  -أ 
ا دسثه ئاس )دسوتعسقس   سةاأدش دسوكاةع في صةات سقاوس دستقأاااس  ستلو ل لكو ل ات  إ   ش وخصص إستلو ل لكو ل   

ةةس  دستي ت  تسساوه  سسعوالء ةدسةاأدش دس  هزا سستسسا  ةفق أل سكاةط دستع  أ ةدسةاأدش دست وس دسغاا وتع  أ كساه   عأ( 
ةات  إك أا أادسس    سكالس دسذثاس دشدستى تعأ و    ل د أدا  ةدسوق اس ش دسذثاس ستقأاتا دستل ساف ث ء كسى دسأادس ش 

 ساا  دإلثته ء و  ل فس لكو ل دسوكاةع.ةةس  وخصص دسالز  في ثه اس لل فتاا و ساس دس
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 تكلفة االقتراض 3-10
ةةس   أستخأد  طااقس سعا  دستى تل أش فاه  دسكالس تس  دستلسذس دسع  ات  تاوال تلسذس د  تادض لوصاةف خالل  

 .  لدسذ ئأا دسذع
 

 االقتراض بفائدة 3-13
 دش دسذ ئأا و أئا أل   سقاوس دسع أسس وخصةو  وثه  تلسذس دسوع وسس. ة عأ د كتادف دسو أئي ات  ات  د كتادف   سقاةض ة 

إأادج دسقاةض ةدش دسذ ئأا   ستلسذس دسوستهسلس وا إأادج لي فاةق  ا  دستلسذس ةدسقاوس دإلستاأدأاس في   ئوس دسأخل خالل 
 . لفتاا د  تادض كسى لس ك سعا دسذ ئأا دسذع

 

 قاولون وأرصدة دائنة أخرى موردون وم 3-14
 ات  إ   ش دسوةاأة  ةدسوق ةسة  ةدكاصأا دسأدئثس دكخاى   ستلسذس. 
 

 رأس المال 3-15
 .ات  تصثاف د سه  دسع أاس ضو  اقةق دسوسلاس          

 
 صدار رأس المالإ -أ 

اأا  خصوه  و  اقةق دسوسلاس   سص في صأدا لسه   أإات  ط أل و  كادأل  إات  دسوا س س ك  دستل ساف د ض فاس دسوات طس          
 إ  ة أش. – عأ خص  ضاا س دسأخل 

 
 أسهم الخزينة -ب 

كثأ إك أا كادء لسه  الك دسو ل دسوصأا فإثا ات  د كتادف   سو سغ دسوسأأ وق  ل إك أا دسكادء ةدسةي اتضو  ل فس           
ت ة  لأسه  خزاثس وخصةوس و  إ و سي اقةق هوا  ة دسكادء لتخذاض ساقةق دسوس دستل ساف دسو  كاا ةدسوتعسقس  إك أا 

 دسوس هوا .
 

 توزيعات االرباح -ج 
 دستي ات  إكال  دستةزاا كثه .  دسذتاا ات  إ   ش دستةزاع ش لإستزدو ش في 
 

 تمويل نظام األثابة -د 
تثذاةا  ةات  دسوا س س ك  هةه تقة  دسكالس  توةاتل دكسه  دسوصأاا سص سح ثظ   د    س ةتاذاز دسع وسا  ةدسوأااا  دس          

" ةات  إ   ش ث تج دستصتاف ةدستاذاز د سه  ضو  اقةق دسوسلاس تاش وسوتى " لسه  واتذظ  ه  سص سح ثظ   د    س
 .فى هةه د سته  ضو  اقةق دسوسلاس 
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 االحتياطيات  - هـ
% و  ص فى لا  ح دسع   كسى دك ل ستلةا  5 ثا  ط ق أل سوتطس  ش   ثة  دسكال ش ةثظ   دسكالس دكس سي، ات  ت          

% و  الك دسو ل 55داتا طي   ثةثي. ات  دستة ف ك  دستاةال إسى د اتا طي دسق ثةثي كثأو  ا سغ د اتا طي 
% و  الك دسو ل دسوصأا تعا  كسى دسكالس وع ةأا تأكا  د اتا طي 55دسوصأا، ة إةد و  دثخذض د اتا طي ك  

اتا طي دسق ثةثي في دسذتاا دستي إلدك ل و  ص فى لا  اه  دسسثةاس. ات  إ   ش دسو سغ دسواةل س % كسى5 ت ثا  
 تعتوأ فاه  دس وعاس دسع وس هةد دستاةال.

 

 المدفوعات المبنية على األسهم  3-16
 المدفوعات المبنية على أسهم المسددة فى شكل أسهم  -أ

   س ةتاذاز إت ااخ وثح د سه  ةدسقاوس دستى اتاوسه  دسوستذاأ و  ثظ   دسذاق  ا  دسقاوس دسع أسس سسسه  فى     شإات   
فى  طوستذاأا  اق غاا وكاة سسدستى اص ح فاه   دسذتاادسوأااا  ةدسع وسا  لوصاةف  ق ئوس دسأخل ةةس  كسى وأدا 

اخ دسقةدئ  دسو ساس ةد ادء فى ت ا   تس  د سه  ةات  واد عس كأأ دسوستذاأا  دسوتة عا  و  دسثظ   ةوأى دستذ أا لال وثه
 ةدستاذاز دستغاادش دسالزوس كسى  اوس دسوصاةف ستعلك لفضل تقأاا ةات  دأادج دسوق  ل فى اس   و ث  سثظ   د    س

 ضو  اقةق دسوسلاس .
 

 المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدا   -ب
دسول فأش ةازوس دساةدت  إاتذ ع  اوس دكسه  ل زء و    سكالس اقةق ةاا  ادستثذلكض ء و سك دإلأداا   عض ات  وثح     

دسوستاقس سه  ةدستى اص ح لكض ء و سك دإلأداا خالسه  وستاقا  سوأفةك ش ثقأاس وستق ساس كسى لس ك دسزا أا فى 
 أا سعا سه  دسكالس ك  وستةى وعا  خالل وأا زوثاس واأأا ةات   ا ك دسو سغ لة دسخأو ش دسوكتاده ةدإلستزدو ش دسوتل

سى ل  ات  تسةاس هةد دإلستزد  تقة  دسكالس  إك أا  ا ك دسقاوس دسع أسس سإلستزد  فى ت ااخ    سقاوس دسع أسس سإلستزد  دسوةلةا ةد 
 ه  فى   ئوس طال كسى دسقاوس دسع أسس دسوعتاف إكأدأ دسقةدئ  دسو ساس ةفى ت ااخ دستسةاس وا دكخة فى دإلكت  ا لى تغاا ا

 دسأخل.
 

  أوراق دفع 3-17
 .دسذع لات  إ   ش لةادق دسأفا   ستلسذس دسوستهسلس  إستخأد  سعا دسذ ئأا  

 
 تحقق االيراد 3-18

تق ك  اوتس دإلاتادأ   سقاوتس دسع أستس سسوق  تل دسوستتس  لة دسوستتاق سسوثكتأا ، ةاتاقتق دإلاتادأ كثتأو  التة  هثت   تة تا لت ف         
ثكتتأا ، ةلثتتا اولتت   اتت ك  اوتتس هتتةد دإلاتتادأ  كتتلل أ اتتق ة  اتتت   تتأ  هثتت   وثتت فا د تصتت أاس وستتتق ساس ستتةف تتتتأفق إستتي دسو

 .دإلاادأ لة دستل ساف دسوات طس  ادإلكتادف  أي إاادأ في ا سس كأ  دستألأ و  دستاأدأ وق  ل هةد 
 

 ايراد المبيعات - أ
دثتقتت ل ل فتس وثتت فا  هتت  كثتأاتت  إ  ت ش دإلاتتادأ وت   اتتا دسةاتأدش دسستلثاس ةدسوهثاتتس ةدست  ااتس ةدسخأواتتس ةدسذتاالش دسوتع  تأ كسا 

) تكتتطا  لة  دستستتسا  دسذعستتي سسعوتتالء ستتةدء ل ثتتش هتتةه دسةاتأدش ةدسذتتاالش  تتأ تتت  تثذاتتةه  لساتت أل لة  زئاتت أل ة  دسوسلاتتسةوخت طا 
ة  وثت فا ثتقت ل ل فتسد  ة  تكطا (، لو  ات  إ   ش دإلاادأ و   اا  طتا لادضتي كثتأ تستسا  دكادضتي دسو  كتس سسعوتالء ثصف

 .إسى دسوكتاى وخ طا دسوسلاس
 



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

 ة المستقلةإليضاحات المتممة للقوائم الماليا)تابع( 
 0213مـــــارس  31عن الفترة المالية المنتهية فى 

 

 16 

 فتتتي دسقاوتتتس دس اعاتتتس سسةاتتتأدشةاتو تتتل صتتت فى دسو اعتتت ش   تتت ش د اتتتادأدش وتتت  دسو اعتتت ش   سص فتتتتى  عتتتأ دسوتتتاأةأدش إةاتتتت         
ةلتتةد  عتتأ خصتت   اوتتس  دسوازدثاتتس عتتأ ت ثاتت  دسذةدئتتأ دسوستتتق ساس دستتتي ستت  تتاقتتق اتتتى تتت ااخ  -دسوستتسوس سسعوتتالء  ةدكادضتتى

 سس فتي دسقاوتس دس اعاتس سوتاأةأدش دسو اعت ش ث  صت أل وت  ست  اتاقتق وت  دسذةدئتأ دسست  ق ت ثا هت  وت  واأةأدش دسو اع ش )ةدسوتو
 . وصاةف ش دستكغال د ختاىهةد ةت  ش دى خصةوت ش ات  وثاهت  سسعوتالء ضو   هةه دسقاوس دس اعاس(

 

 ايراد التأجير -ب
 ق ئوتتس دستتأخل كستتى لستت ك دسقستتط دس   تتش  لى خصتتةو ش()  سصتت فى  عتتأ  د ستتت و ا دسعقتت اى اتتت  د كتتتادف  تتإاادأ تتتأ اا 

 خالل وأا كقأ دإلا  ا.
 

 ايراد الفوائد-ج
 . لات  إ   ش دسذةدئأ كسى لس ك د ستاق ق لخةدأل في د كت  ا دسوأا دسزوثاس ةوعأل دسذ ئأا دسذع       

 

  توزيعاتال -د
 .فاس اق سسكالس في تاصال دسو سغ اثكأةي د كتادف   اادأ دستةزاع ش  ق ئوس دسأخل في دست ااخ دسات   

 

 تكلفة األراضى المباعة 3-19
إساهت  لتال وت  ثصتا ه  وت  وست ا ش  وضت ف أل  دسو  كتس ت  إاتس   تلسذس دكادضتى دسو  كتس كستى لست ك دسوست اس دسصت فاسا 
ةدسوث طق  دسوذتةاس دسوث طقوس ا ش لادضى  لل ثصا ه  و إسى ض فس   إلدسواأأا  وعافس دإلأداا دسذثاس   سكالس اق طدس

 .  و  تل ساف دسوادفق ةدست هازدسخأواس ةلةد ثصا هت
 

 المصروفات  3-02
 مدفوعات اإليجار -أ
 ق ئوس دسأخل  طااقس دسقسط دس   ش خالل وأا  )  سص فى  عأ لى خصةو ش( ات  إ   ش دسوأفةك ش دسخ صس   إلا  ادش 

 . س ك د ستاق قكةط ق أل  دإلا  ا
 

 لعامليننظام معاشات ا  -ب 
 التزامات معاشات التقاعد -1

ثظ   دستأواث ش د  تو كاس دسالةوي سص سح دسع وسا   ه  ط ق أل سق ثة  دستأواث ش د  تو كاس ا    فيتس ه  دسكالس     
دسثظ    ثس س    تس و   فيةتعأاالتا. اس ه  دسع وسا  ةلصا   دسعول  وة   هةد دسق ثة   9115سسثس  11

تزد  دسكالس في  اوس وس هوته ، ةتاول وس هو ش دسكالس  ق ئوس دسأخل ط ق أل كس ك دك ةا.اقتصا دس
  .د ستاق ق

 

 حصة العاملين في األرباح  -0
% و  دكا  ح دسص فاس  عأ خص  ثس س تأكا  د اتا طي دسق ثةثي لاصس 95  تقل ك  تةزع دسكالس ثس س    

ك ةا دسسثةاس سسع وسا    سكالس ط ق أل سسقةدكأ دستي اقتااه  و سك دسع وسا  في دكا  ح  و    ازاأ كسى و وةع د
. ات  د كتادف  اصس دسع وسا  في دكا  ح دسكال ش  ثة إأداا دسكالس ةتعتوأه  دس وعاس دسع وس ةفق أل كال    

وس هوي دسكالس لتةزاع ش لا  ح في   ئوس دستغاا في اقةق دسوسلاس ةل ستزد  خالل دسذتاا دسو ساس دستي     فاه  
   كتو أ هةد دستةزاا.
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 ضريبة الدخل 3-01
لل و  ضاا س دسأخل دسا ساس ةدسوؤ سس، ةات  إ   ته   ق ئوس  دسع  دسذتاا / تتضو  ضاا س دسأخل كسي لا  ح لة خس ئا 

   ته  ضو  إدسأخل و  كاا   ست ث ء ضاا س دسأخل دسوتعسقس  أاأ دس ثةأ دستي اعتاف  ه  و  كاا ضو  اقةق دسوسلاس فات  
 اقةق دسوسلاس. 

هةد ةات  إ   ش ضاا س دسأخل دسا ساس كسي ص في دسا ح دسخ ضا سسضاا س   ستخأد  لسع ا دسضاا س دسس ااس في ت ااخ 
 إكأدأ دسوازدثاس   إلض فس إسي دسذاةق دسضاا اس دسخ صس   سسثةدش دسس  قس.

 اوس دكصةل ةدإلستزدو ش ط ق  سألس ك دسوا س ي ة اوته   ات  دإلكتادف   سضاا س دسوؤ سس دسث كئس ك  فاةق وؤ تس  ا 
فى ضةء دسطااقس دستي سات   ه   .ةل ةد ستزدو ش دسضاا اس دسوؤ سسط ق أل سألس ك دسضاا ي. هةد ةات  تاأاأ  اوس دكص

 ازدثاس.تاقاق  ا  هةه دكصةل لة سأدأ هةه دإلستزدو ش،  إستخأد  لسع ا دسضاا س دسس ااس في ت ااخ إكأدأ دسو
ات  دإلكتادف   كصةل دسضاا اس دسوؤ سس سسكالس كثأو  الة  هث   إاتو ل  ةي  إول ثاس تاقاق لا  ح تخضا سسضاا س 
في دسوستق ل اول  و  خالسه  د ثتذ ع  هةد دكصل. ةات  تخذاض  اوس دكصةل دسضاا اس دسوؤ سس  قاوس دس زء دسةي س  

 س خالل دسسثةدش دست ساس.اتاقق وثا دسوثذعس دسضاا اس دسوتة ع
 

 )الخسائر( /فى األرباح السهم نصيب 3-00
دسخس اا دسوتعسقس   سوس هوا  ك  وس هوته   ةل قسوس دسا ح  )دسخس ئا(/ا  ح كفى د سه دسات  إاتس   ثصا  

تعأ كثه   دستى دسعتت   دسذتاا / عأأ دكسه  دسع أاس دسق ئوس خاللفى دكسه  دسع أاس   سكالس كسى دسوتةسط دسوا ح س
 دسقةدئ  دسو ساس.

 تحديد القيمة العادلة -4
تتطس  و وةكس دسسا س ش ةدإلفص ا ش دسوا س اس سسكالس تاأاأ دسقاوس دسع أسس سلالأل و  دكصةل ةدإلستزدو ش دسو ساس 

ك   ةغاا دسو ساس. ات  تاأاأ دسقا  دسع أسس كغادض دسقا ك ة/ لة دإلفص ح ط ق أل سسطاق دست ساس لو  ات  دإلفص ح
دإلاض ا ش دسخ صس  فيتاأاأ دسقا  دسع أسس  فيدسوعسةو ش دإلض فاس إ  ة أش ةدسخ صس   إلفتادض ش دسوستخأوس 

 دسوعثاس. ةد ستزد   كصل 
 

 االستثمارات في أدوات حقوق ملكية 4-1
وت اس سس اا   سا ةع  ات  تاأاأ دسقاوس دسع أسس سالست و ادش في لةادق و ساس  غاض دسوت  اا ةد ست و ادش في لةادق و ساس

 إسى دسقاوس دسسة اس دسوعسثس ستس  دكسه  في سةق دكةادق دسو ساس في ت ااخ دسقةدئ  دسو ساس.
 

 االخرون المدينونالعمالء وأوراق القبض و  4-0
ةدستي ات     سقاوس دسا ساس سستأفق ش دسثقأاس دسوستق ساس دآلخاة  سوأاثة ةدسسعوالء ةلةادق دسق ض ات  تقأاا دسقاوس دسع أسس 

 خصوه   إستخأد  وعأل دسذ ئأا دسس ئأ في دسسةق في ت ااخ دسقةدئ  دسو ساس.
 

 االستثمارات العقارية 4-3
ت ااخ  فياول  دست أدل دسعق ادش  ه   دستيتو ل دسقاوس دسوقأاا  ةدستيضةء دسقاوس دسسة اس  في دسع أسسات  تاأاأ دسقاوس 

 عأ تسةاق سسا   ا  لطادف كسى  اثس و  دساق ئق  ط اعيتع ول  فيدستع ول  فيدستقاا   ا    ئا ةوكتاى سأاه  دساغ س 
 ااا .   إادأاةاتع وال  
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 سهم االالمدفوعات المبنية على  4-4
   أة  خص  دستل ساف دسوتعسقس   سوع وسس. دسوازدثاس دسوعسثس في ت ااخ ات  تاأاأ دسقاوس دسع أسس كسى لس ك دكسع ا دسسة اس

 
 لماليةإدارة المخاطر ا -5

 تتعاض دسكالس سسوخ طا دسو ساس دست ساس ثتا س إلستخأدوه  سألأةدش دسو ساس:
 خطا دإلئتو   -
 خطا دسساةسس -
 خطا دسسةق. -

ةلةد لهأدف دسكالس ةاعاض هةد دإلاض ح دسوعسةو ش دسوتعسقس  تعاض دسكالس سلالأل و  دسوخ طا دسوةلةاا لكاله 
أداا دسخطا ةلةس  إأداا دسكالس سالك دسو ل لو  اعاض  عض دإلفص ا ش دسلواس  ةدسسا س ش ةدسطاق دسخ صس سقا ك ةد 

 دسقةدئ  دسو ساس. هدإلض فاس دسوتضوثس في هة
اتةسي و سك إأداا دسكالس دسوسئةساس دسل وسس دسخ صس  ةضا ةواد  س دإلط ا دسع   إلأداا وخ طا دسكالس لو  اقة   تاأاأ 

دسا   س دسوث س س ةوت  عس تس  دسوخ طا ةوأى  ةلة اتةا ش دسوخ طا ةتاسال دسوخ طا دستي تةد ا دسكالس ستاأاأ وس
 إستزدوه   تس  دسوستةا ش.

كسي أاداس ةفه   سه  تضو  ل  ل فس دسوةظذا ةتهأف إأداا دسكالس إسي ةضا  ائس ا   اس  ث ءه ةوثض طس ةدستي و  خال
ستزدوته . أداا دسواد عس د  أةاه  ةد  سأدخساس  وع ةثتس و سك دإلأداا في أةاه دسا   ي ةتتةسى ةتقة  لال و  س ثس دسواد عس ةد 

دسوخت طتا   إأدااإأداا دسواد عس دسأدخساس لال و  لكو ل دسذاص دسوثتظ  ةدسوذ  تئ كة ا دسا   س ةدسسا س ش دسوات طس 
 دإلأداا.ةتقة    ستقااتا ك  ثت ئج دسذاص إسى و سك 

 خطر اإلئتمان 5-1
ف ء لاأ لطادف دكأةدش دسو ساس إلستزدو تا ةاعاض دسطاف دآلخا سخس ئا و ساس ة اتو ل خطا دإلئتو   في خطا كأ  
 .كوالء دسكالس ةدسوأاثة  دآلخاة ةاثكأ هةد دسخطا  صذس ائاساس و  

  االخرون المدينونالعمالء و 
 لو  اتأ تا كوال .دسخ صس  لل  دكس ساس   سخص ئص  ةهااسإ  تعاض دسكالس سخطا د ئتو   اتأ ا  صذس 

ةدسةي سا تأ اا ل ل كسى  كوالء دسكالس  و  فاه  خطا دإلخذ ق دسخ ص   سصث كس  سق كأا سخص ئص دسأاوة ادفاس  
 .خطا د ئتو  

هث   تالاز سخطا د ئتو   و  دسث ااس  ساك و وةكس ل ااا و  دسعوالء ةسةس سو اع ش دسكالس تا ا إسى دسو اع ش  ل فس
 .دسأاوة ادفاس

د ئتو ثي دسالز  سلل كوال وق  ل كاةط دسسأدأ  س ةدستي  وة  ه  ات  كول دستاسالكالس سا سس دئتو ثاة أ ةضعش إأداا دس
ةدستسسا  دسوقأوس سا ةتعول دسكالس كسى دساصةل كسى أفع ش ا ز وقأوس ةلةس  كال ش  ل ول  اوس و اع ته  وقأو  

 والء.   ل دستسسا  سسعوال ةس  اثتج لي خس اا س  قس و  دستع ول وا دسع
 عأ سأدأ ل ول  اوس دس اا ةفى ا سس كأ  دسسأدأ ات  اأ  إ ات   اا دسةاأدش سسعوالء وا كأ  ثقل وسلاس تس  دسةاأدش 

 %5 و   ف ك  دسسأدأ  عأ خص  ثس س  أاه دسةاأا سسكالس ةاأ دسو  سغ دسس  ق سأدأه   ةدسطس دسعوالء في ت ااخ دستة 
 و  تس  دسقاوس. %95إسى 
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 تستثماراإلا
ة   دإلأدااإكأدأ أادس ش تذصاساس سالست وت ا ةتاد ا  وعافس و سك تاأ دسكالس و  تعاضه  سخطا د ئتو   و  خالل 

 دستع ول في دسةف ء   ستزدو تا . طادفلو  طاف  ليخذ ق إتتة ا إأداا دسكالس 
 الضمانات

ة عأ وةدفقس   -دسا  س إسى ةس  ا سس  في –تقة  سا سس دسكالس كسي تةفاا دسضو ث ش دسو ساس سسكال ش دست  عس فقط 
ةدفقش دس وعاس دسعوةواس غاا دسع أاس سسكالس كسى وثتح لذ سس تض وثاس  1592اث اتا  95ة  ت ااخ هتةد و سك دإلأداا 

سسقتاض دسةي ستاصتل كساا كالس دسست أك و  للتة ا سستثواس ةدسوكتاةك ش دسعقت ااس "سةااتل" دسووسةلس سكالس دسس أك 
 . % " 11.11للتة ا سستثواس ةد ست وت ا "سةأا "   ثس س و  

 خطر السيولة 5-0
 في ت ااخ إستاق  ه .  و  دسةف ء  إستزدو تهت دسكالس تول   اتو ل خطا دسساةسس في خطا كأ 

ته  في و  ل  سأاه  أدئو  ساةسس ل فاس سوق  سس دستزدو  -لسو  لول  ةس   -إ  وثهج دسكالس في إأداا دسساةسس هة دستألأ 
ت ااخ دستاق  ه  في دسظاةف دسع أاس ةدساا س  أة  تل أ خس ئا غاا وق ةسس لة إسا ق دسضاا  سوعس دسكالس. لو  تتألأ 
دسكالس و  تةدفا دسثقأاس دسل فاس كثأ دسطس  سوق  سس وصاةف ش دستكغال دسوتة عس سذتاا والئوس  و  فاه  لك  ء د ستزدو ش 

  اا دسواتول سسظاةف دسا أا دستي   اول  دستث ؤ  ه   أا س وعقةسس و ل دسلةداث دسط اعاس. دسو ساس ةاست عأ و  ةس  دستأ
   إلض فس دسى ةس  تاتذظ دسو وةكس  اأةأ دإلئتو   دست ساس :

 

 وساة   ثاا وصاى لقاةض طةاسس دك ل  ضو   سثأ إةثى   و سغ  اوس دسقتاض   سل ول ةاستتاق كستي دسقتاض   525 -
 % سثةا أل كالةا كسى سعا دسلةااأةا سال ادض دسوعس  و    ل دس ث  دسوالزى دسوصاى . 1.95ف ئأا   أاه  

 وساة   ثاا وصاى .  55وساة   ثاا وصاى  وة   ضو ثس ةأدئا  أاهت   55.5تسهال  و سغ  -
 %.91.5ثتى ط دسلةااأةدا ة اأ إأس% سثةات أل كالةا كسى وتة 1.15وساة   ثاا وصتتاى  وعأل ف ئأا  55تسهال  و سغ  -

 خطر السوق 5-3
اتو ل خطا دسسةق في خطا دستغاادش في لسع ا دسسةق و ل لسع ا صاف دسعوالش دك ث اس ةسعا دسذ ئأا ةلسع ا 

 دسكالس لة  اوس ووتسل ته  و  دكأةدش دسو ساس. ةوصاةف ش لأةدش اقةق دسوسلاس دستي اول  ل  تؤ ا كسي إاادأدش
اا ةدستال  في دستعاض سخطا دسسةق في اأةأ دسوؤكادش دسوق ةسس وا تعظا  إ  دسهأف و  إأداا خطا دسسةق هة إأد

 دسع ئأ.

 خطر العملة 5-4
دسأة ا تو ل  صذس لس ساس في ةدسةي ا  سعوالش دك ث اس دسو ساس  ةدكصةلدسو اع ش  تتعاض دسكالس سخطا دسعوسس كسي

 .دكواالي
ص فى تعاضه   ل و   تتألأ  دسكالس إف دكخاى دك ث اسالش ةفاو  اتعسق   كصةل ةد ستزدو ش دسثقأاس دسس ئأا   سعو

دسذةااس كثأو  الة  ةس     كسع ا دك ث اسسخطا دسعوالش وضوة  كثأ وستةى وق ةل و  خالل كادء لة  اا دسعوالش 
   سوةد هس كأ  دستةدز   صاا دك ل.ضاةاا  

وادلز دسعوالش دسخ صس  تس  دسكال ش تعت ا ةدش ط اعس س  ات  تغطاس إست و ادش دسكالس في دسكال ش دست  عس ااث ل  
 .دك ث اسكقةأ تغطاس وخ طا دسعوالش  فيهةد ة  تأخل دسكالس طةاسس دك ل.
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 خطر سعر الفائدة 5-5
تقة  إأداا دسكالس  أادسس  أدئل دستوةال دسوت اس  سةد سعا دسذ ئأاتخذاض وخ طا تقس  ش تت ثى دسكالس سا سس هأفه  

دس ثة  سساصةل كسى لفضل دسكاةط دسوت اس ةلةد لفضل سعا ف ئأا وول  ةات  كاض كقةأ د  تادض  ةدستذ ةض وا
تأخل   كسى و سك دإلأداا هةد ةات  أادسس وة ف دستوةال ةلك  ئا  صذس أاةاس و    ل دإلأداا دسعساتت  سسكالس هةد ة 

 .دسذ ئأا لسع اكقةأ تغطاس وخ طا  س فيدسكال

 خريخطر أسعار السوق األ 5-6
اثكأ خطا سعا لأدا اقةق دسوسلاس و  لأةدش اقةق دسوسلاس دسوت اس سس اا ةتاد   إأداا دسكالس لأةدش اقةق دسوسلاس 

 .سسقةدئ  دسو ساس دسخ صس  هةه دكسه   دسوةضةكيلةدستقاا    واذظس د ست و ادش دسخ صس  ه   ث ءأل كسي وؤكادش دسسةق
  سواذظس   سثس س سلل دست و ا كسي اأه ةل فس  ادادش دسكادء ةدس اا ات  إكتو أه   ةتت  إأداا د ست و ادش دسو ساس دسه وس

  ةدسطس و سك إأداا دسكالس.
إ  دسهأف دكس سي إلستادتا اس د ست و ا دسخ صس   سكالس هة تعظا  دسع ئأ و  هةه د ست و ادش. ةتستعا  دإلأداا 

 دسخ ا اا  في هةد دسكأ .    ستك ااا 
ةه دإلستادتا اس فإ   عض د ست و ادش تت   غاض دسوت  اا ك  لأدؤه  اول  واد عتا  أا س ثكطس ةات  إأدادته  ةةفق أل سه

 كسي لس ك دسقاوس دسع أسس.

 إدارة رأس المال 5-7
إ  سا سس و سك إأداا دسكالس هة دإلاتذ ظ  الك و ل  ةي  غاض دسوا فظس كسي  قس دسوست واا  ةدسأدئثا  ةدسسةق ةلةد 

 سس دستطةادش دسوستق ساس سسثك ط.سوق  
وقسةو أل  دسع   دسذتاا / ا حةاتةسي و سك إأداا دسكالس وت  عس دسع ئأ كسي الك دسو ل ةدسةي تاأأه دسكالس  أثا ص في 

 كسي إ و سي اقةق دسوس هوا  لو  ااد   و سك إأداا دسكالس وستةي تةزاع ش دكا  ح سسوس هوا .
لو    تخضا دسكالس كاس وتطس  ش   .دسع   اس دسكالس في إأداا الك دسو ل خالل   تة أ لاس تغاادش في إستادتا

 خ ا اس وذاةضس كسي الك دسو ل دسخ ص  ه .
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 مشروعات تحت التنفيذ -7
13/10/0021  13/3/0213  

  جنيه مصري  جنيه مصري
    

 دسوقا دس أاأ سسكالس  ثك ءدشإ 633 095 1  633 095 1
1 095 633  1 095 633  

 

 استثمارات فى شركات تابعة -8
 

 القانونىالشكل 
نسبة   

 المساهمة

نسبة المسدد 
 من قيمة
 المساهمة

 القيمة الدفترية 
13/3/3021   

 القيمة الدفترية 
13/10/0021  

مصريه جني % %   مصريه جني    
       

 595 555  595 555 955 59 ش. .  سخأو ش دسعق ااس كالس سةأا  س
كالس دسس أك و  دلتة ا سستثواس ةدسوكاةك ش 

 )سةاال( دسعق ااس
 591 225 591  591 225 591 955 11.11 ش. . 

 1 111 195  1 111 195 955 11.11 ش. .  كالس سةأا  سستثواس ةد ست و ا دسعق اى 
    496 844 502  496 844 502 
 متاحة للبيع فى أوراق مالية ستثماراتا -9

 

 القانونىالشكل 
نسبة 

 المساهمة

 نسبة المسدد
من قيمة 
 المساهمة

 القيمة الدفترية 
13/3/3021   

 القيمة الدفترية 
13/10/0021  

مصريه جني % %    مصريه جني    
 5 155 555  5 155 555 955 9.59 ش. .  دسكالس دسوصااس ستثواس ةدأداا دسقاى دسةلاس 
 9 155  9 155 15 5.5515 ش. .  كالس سةأا  سس ةسف ةدستثواس دسسا ااس 

 11 951  11 951 955 5.51 ش. .  كالس  ذاسى هاسز إلأداا دسوأ  ةدسوثت ع ش 
    420 077 4  420 077 4 

 
وسلاس  تو ل لأةدش اقةق و ادش دإلست اعت ا دستعاض سخطا دسسةق دسوات ط سإلست و ادش دسوت اس سس اا واأةأ ثظادأل ك  هةه

 . س ثاا دسوصاى غاا وتأدةسس فى سةق ثكط ة 
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  ستثمارات عقاريةإ -12
  ثاا وصاى ةفاو   15 211 211و سغ   1592 وتت اك 29 ستغش ص فى دسقاوس دسأفتااس سالست و ادش دسعق ااس  فى            

 -: دسذتاااالس د ست و ادش دسعق ااس خالل اسى    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثاا وصاى فى زا أا دسقاوس  29 111 555اتو ل هةد دس ثأ فى  اوس د ثخذ ض فى  اوس وسع  دس ةسف دس  سغ  (ل)
 .سى دسقاوس د ستخأدواسه   ث ءأل كدسأفتااتس سوسع  دس ةسف كت  دسقاوس د ستاأدأاس سا ةدستى ت   ا س

هث   صعة س فى تقأاتا دسقاوس دسع أسس سالست و ادش دسعق ااس دسوتعسقس  وسع  دس ةسف  أا س اعتوأ كساه  كغتادض  -
 .طد فصت ح ةةس  ثظادأل سثأاا هةد دسثك ط فى وصتتا ةسعأ  تأدةسه  فى سةق ثك

 .1592 وتت اك 29فى   ثاا وصاى 1 529 255 و سغسسةاأدش دسوؤ اا سسغاتا  ت سغ دسقاوس دسع أسس   -
 

  دفعات مقدمة القتناء إستثمـارت عقارية -11
 955 512 115 و سغ -: 1591)ك    1592 وتت اك 29 ثاا وصاى فى  991 155 529  اوتا دس  سغ دس ثأاتو تل 

كادء  تاش اس   - عسكالس ت   –سةأا  سا   سالست وت ا دسعقت اى دسوسأأا سكالس دسو ت سغفى  اوس  ثاا وصتاى ( 
          هةد ةت سغ إ و سى  اوس دسو ثتى و سغ - غاض تأ ااه سسغاا  – Polygon The وكاةع  (9دسو ثى ا   )

     دسعق اى  ت ااخ سسعقأ دسو ا   ا  دسكالس ةكالس سةأا  سا   سالست و ا ةفق أل ةةس   ثاا وصاى  929 155 955
ةاتضو  هةد دس ثأ و تسغ   صت ه  الث سثةدش و  ت ااخ دسعقألثى خالل وةكأ ةسةف ات  دستال  دسو  .1595اث اا  5

أداا ةتكغاتل دسوادفق دسع وتس فى  اتو ل  ثاا وصتاى 5 115 511 دسو سغ دسوسأأ تاش اس   وص ااف صا ثس ةد 
 . دسخ صس   سو ثى سوأا  الث سثةدش سسوكتاةع

 
 
 
 

 جمالىاال  ملعب الجولف      وحدات مؤجرة للغيـر بيـــــــان
 جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى التكلفة

 955 159 151  11 211 522  9 529 195   1592فى لةل اث اتتا  
 122 928 747  99 377 533  1 531 014 0213 مــارس 31فى 

      مجمع االهالك
 912 375 3  680 190 3  232 185   1592فى لةل اث اتتا  

 512 519  555 991  1 151 دسذتااإهال  
 3 839 382  3 646 490  190 888 0213 مــارس 31فى 

      يخصم
 29 111 555  29 111 555  - )أ(د ثخذ ض فى  اوس د ست و ادش دسعق ااس 

 65 370 367  64 234 241  1 338 306 0213 مــارس 31صافى القيمة  فى 
 835 835 65  853 489 64  982 345 1 0210 ديسمبر 31صافى القيمة  فى 
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 طويلة األجل - عمالء وأوراق قبض -10
 -: لو  اسىدسعوالء ةلةادق دسق ض طةاسس دك ل  اصأاك دسا ساسدسقاوس  دس ثأ فى هةداتو ل     

 13/3/3021  31/10/0021 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 367 789 48  367 789 48 كوالء  
 070 251 240 1  9 251 221 191 لةادق دسق ض 

 983 108 425 1  1 289 040 437 
 157 398 46  51 299 112 لةادق   ض -فةدئأ غاا وستهسلس   يخصم:

 062 742 360 1  1 242 642 280 
 

 (.55) دسوات طس   سعوالء ةلةادق دسق ض    اض ح ا   ةت  د فص ح ك  تعاض دسكالس سوخ طا د ئتو   ةدسعوسس  -
 

 حدات تامة جاهزة للبيعو  -13
   اسى :  هزا سس اا ة ا ثه  لودست وس دسةاأدش دسدس ثأ فى تلسذس  هةداتو ل 

13/10/0021  13/3/3021  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى

    
 ت وس  ةاأدش ت  ااسفاالش  تلسذس 1 111 522  5 111 955
 (1-13)تلسذس ةاأدش وكتاده  غاض إك أا دس اا  52 595 155  52 595 155
755 077 47  983 082 49  

 
اةا ل   اأثز  ت  كادؤه  و  كالس)ثصف تكطا ( ةع ل زد ةاأا  وكا  12اتو ل دس ثأ فى تلسذس كادء كأأ   (13-1)

  غاض إك أه  اعه  سسغاا.  - كالس كقاقس  - سإلست و ا دسعق اى
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 عمال تحت التنفيذأ -14
 اتو ل هةد دس ثأ فى إ و سى دستل ساف دسخ صس   سوكاةك ش دس  اي تثذاةه  ة ا   هةه دسوكاةك ش ل ست سي:         

 

31/10/0021  31/3/3021  
  جنيه مصري  جنيه مصري

 Allegriaتكاليف أعمال مشروع     
 تلسذس لاض دسكالس دسوخطط دستخأدوه   456 465 114  560 718 121
 تخطاط ةوس اس ةلكادف ةد ا ث تا س  339 460 200  306 871 199
 و  ثتتى ةوادفق 960 866 453  857 982 420

 تل ساف لختتاى 951 212 215  11 995 195
 (1 -14)فتتاةق ةاتأدش ت  إك أا كادؤهت   728 150 18  728 150 18

731 628 857  843 336 896  
 WESTOWNتكاليف أعمال مشروع     

 تلسذس لاض دسكالس دسوخطط دستخأدوه   522 767 65   522 767 65
 تخطاط ةوس اس ةلكادف ةد ا ث تا س  227 316 77  173 575 74

 و ت ثى ةوادفق 269 416 249  887 040 223
 تل ساف لختتاى 519 845 26  651 985 20

384 369 233  537 345 419  
 ب( والمعارض واخرى4أ، 4تكاليف المرحلة الرابعة )   

 تلسذس دكاض  15 511 552  15 911 195
 تخطاط ةوس اس ةدكادف ةد ا ث تا س 9 551 522  9 511 951

 و  ثي ةوادفق  5 919 555  854 149 3
 تل ساف لختتاى 215 251  215 251

68 819 767  766 345 72  
731 797 312 1  146 208 386 1  

 
 : و سغ  1591 ثاا وصاى )ك    72899 150  و ستغ  1592 وتت اك 29اتو ل دس ثأ دس  ستتغ اصاأه فى  (1 -14)

  فاس  ك أا إ تث ء  عض ةاأدش وكتتاةع لس اا . ثاا وصاى( فى  اوس دستل ساف د ض 99 955 119
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  متداولة - عمالء وأوراق قبـض -15
13/10/0021  13/3/3021  

  جنيه مصري  جنيه مصري
 (1- 15)كوالء  155 119 951  447 409 229
 لةادق   ض  151 525 515  518 567 815

1 044 976 965  374 826 996  
 لةادق   ض -: فةدئأ غاا وستهسلس يخصم  1 915 915  553 928 5

1 039 048 412  524 632 989  
 خس ئا دإلثخذ ض فى  اوس دسعوالء ةلةادق دسق ض (155 555)  (155 555)

1 038 848 412  524 432 989  
 ى سستثواس وساة   ثاا وصاى  اوس دسوأاةثاس دسوستاقس كسى كالس سةأا    اأ  سات 11.115اتضو  دس ثأ و سغ   15-1

 .)كالس ت  عس(ةد ست وت ا 
 

 .(55) ةلةادق دسق ض    اض ح ا  دسوات طس   سعوالء ت  د فص ح ك  تعاض دسكالس سوخ طا د ئتو   ةدسعوسس  -
 المستحق عـلى أطراف ذات عالقـة -16

13/10/0021  13/3/3021  
  جنيه مصرى  جنيه مصري

كالس   -لتة ا سستثواس ةدسوكاةك ش دسعق ااس )سةاال( كالس دسس أك و  د 559 195 519  470 584 601
 (9-59)إاض ح ا     ت  عس
 كالس ت  عس –كالس سةأا    اأ  ساتى سستثواس ةد ست و ا  1 511 219  023 527 

 كالس ت  عس -كالس  اا  سلا  سسزادكس ةد ستصالح  5 195 111  436 730 4
 كالس ت  عس -ق ة ش دسوتطةاا كالس وتةف إ  سسو 1 255 929  491 023 8

 كالس ت  عس -كالس دساسا سسوكاةك ش ةدستثواس دسزادكاس  21 919 959  182 982 20
 كالس ت  عس -كالس سةأا  سستثواس ةد ست و ا دسعق اى  155 115 111  755 354 253
 كالس ت  عس -كالس سةأا  سا   سالست و ا دسعق اى  992 251 152  056 234 97

 أ( -16)كالس ت  عس   –كالس سةأا  سةاات   515 211 511  598 709 392
 ب( -16)كالس ت  عس  –دسعق اى  كالس فةاتا  سالست و ا 59 159 215  028 992 47
 كالس ت  عس  –دسعق اى  سالست و ا  وازة كالس  19 519 151  938 529 19
 كالس ت  عس –ةدسوثت ع ش  كالس إأداا سخأوت ش دسوأ  11 915 591  517 859 24
 وكاةع وكتا    –سةأا   سستطةاا دسعق اى دسواأةأا  -كالس   سوتتتااد  19 111 555  903 076 20
 كالس ت  عس  –كالس ت  اا سسوادلز دست  ااس  1 191 515  829 948 1

 كالس ت  عس –كالس سةأا  سس ةستف ةدستثواس دسسا ااس  95 951 555  841 647 14
 خاى ةدش كال س ل كال ش 112 559  328 135

1 508 336 395  478 782 536 1  
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 %11 ثس س ووسةلس  –كالس سةااس ةدش وسئةساس واأةأا  –ت  تأساك كالس سةأا  سةاات   1595اةثاة  95 ت ااتخ  أ-16
% فى الك 55 تث ء اصس  أاهت  إ سكالس فةاتا  سالست وت ا دسعق اى دسووسةلس   سل وتل  اأى دسكال ش دست  عس ةةس   غاض

ةاتضو  دساصاأ دسوستاق كالس سةااس ةدش وسئةساس واأةأا  –سستطةاا دسعق اى دسواأةأا سةأا   – و ل كالس   سواتاد
ةدسواةل دسى كالس  وساة  أة ا لواالى 91.5سو سغ  وصاى وع أل  ثاا 921 155 555و سغ سةااتت   سةأا  كالس كسى

 . 1595س تو ا  5ةفقت أل سقادا و سك إأداا دسكالس  ت ااخ  1595س تو ا  95 سةأا  سةاا   ت ااخ

          ألتتتتتت ثاا وصاى وع 59 511 511و سغ  اصاأ دسوستاق كسى كالس فةاتا  سالست و ا دسعق اىتتتت  دستتتتتاتضو ب-16
لأفعس و  دسقاض   (  سوااد سةأا  )وكاةع وكتا   غاض توةال كالاأة ا لواالى  1 512 915سو سغ د

للتة ا  11وساة  أة ا لواالتى ةفقت أل سقادا و سك إأداا دسكالس  ت ااخ  15 و ساا إدس  سغ   Bridge Loanدسوع اى
1595. 

 ةدش كال س ف   د و سي د اصأا دسوستاقس كسى كال ش ب -16 ةأ  -16كت  ا و  ةاأ   سذقاتا  ةوا د خة فى د ج -16
 و سغ  1592 وتت اك 29فى   سغ اصاأه  سسةاادس وهةااس دسعا اس دسل ش ةوكاةك ش دسكالس فى كا  وتعسقس    ست و ا فى

 .وصاى  ثاا 511 111 121

ةدستي د اش ت  ااد وسوةس  كسى  لاأدث فى دسة ش دسا سىو   دس وهةااس دسعا اس دسسةااسةدخةد فى د كت  ا و  تتعاض سا 
 أ اؤأي دسى  ووت فى د ثكطس د  تص أاس   أل اتول د  تؤأي دسى دثخذ ض  وسوةسدسقط ك ش د  تص أاس  ة ا ك   ةو  دسو

ا  د ستاأدأاس سه  ةلةد ثت ئج د كو ل خالل دسذتادش دسق أوس ف ثا اتعةا قت  اا  ةهاي كسى كث صا د صةل ةد ستزدو ش ةدس
عتوأ ا   ت  اا د اأدث دسوك ا دساه  كسى فى دسة ش دساده  تاأاأ ا   هةد دست  اا كسى كث صا دسقةدئ  دسو ساس ااث ا

 دسوأى دسوتة ا ةدسذتاا دسزوثاس دستي اثتظا كثأه  دثته ء هةه د اأدث ةو  اتات  كساه  و  د  ا.

أداا دسكالس إف   ةدسوك ا دساه  فى دسذقاا دسس  قس هةد ةكسى دساغ  و  د اأدث دستي تتعاض سه  دس وهةااس دسعا اس دسسةااس 
وضوةثس ة   سس سالستاأدأ   سل ول  سسةاادس وهةااس دسعا اس دساصتأا دسوستاقس سه  سأى دسوكاةك ش ةدسكال ش فى دكتاى د  

اصأا دسوأاثس دسوستاقس كسى كست و ادش ةدإلدسوكاةك ش تذةق دسقا  دسأفتااس ستس  ااث د  دسقا  دسع أسس  صةل ةوة ةأدش 
خالل كهاى   كق اي وستقل او  خ اا تقا ا  دسص أا ا   ث ء كسى تق ااا دستقاةةس سسةاادس وهةااس دسعا اس دسدسكال ش فى 

اه  كسى سه د ادضي سةى و  اتعسق   وس   تة أ  اةأ كسى ثقل وسلاس هةك  لو  دثا  صذا 1592ةاث اتا  1591أاسو ا 
ةل دسوكاةع تلذي سسأدأ ل فس سص سح دس ثة  دسوقاضس هةد ةت أا د ك اا دسى د  دسقا  دسع أسس  ص ضتىددكا  عض هةه 

ة  اة أ سأى دسكالس دى وعسةو ش  ةدش دسعال سدستزدو تا ةلةد تغطاس  اوس د ست و ادش ةسأدأ د اصأا دسوستاقس سسكال ش 
  .تذاأ  وكلالش تتعسق  اا زا ةوسلاس هةه د ادضي
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 مدينون وأرصدة مدينة أخرى  -17
13/10/0021  13/3/3021  

  يه مصرىجن  جنيه مصري
 أفع ش وقأوس سسوق ةسا  ةدسوةاأا  929 551 511  942 666 163

 (1 -17)لتع   إأداا وستاقتس  1 215 555  563 933 3
 وصاةف ش وأفةكس وقأو أل  99 211 151  480 410 77
 تأواث ش سأى دسغاا  1 111 111  482 478 2

 (0-17) س ةتاذاز دسع وسا  ةدسوأااا  دسوستاق كستتى صثأةق ثظ    ل   5 212 710  5 212 710
 لاصأا وأاثس لخاى  95 999 111  9 515 251 (

506 338 061  413 650 044  
 خس ئا دإلثخذ ض فى  اوس دسوأاثة  ةدكاصأا دسوأاثس د خاى (255 951)  (255 951)

369 983 062  056 097 044  
 

 كالس سةااس ةدش وسئةساس واأةأا –سستطةاتا دسعق اى دسواأةأا  سةأا  - أداا كالس   سواتتادإ أكو ل  تقة  دسكالس 17-1
ةفق أل  تذ  اس دسكالت ء دسو اوتس  ا  هةه دسكالس % 55 ثس س  - كالس ت  عس –فاه  كالس سةأا  سةاا  ةدستى تس ه  

  .1595اةثاة  91دسواأةأا  ت ااتخ  سستطةاا دسعق اى سةأا  - دست  عس ةكالس   سوااد
 

 تةزاع ش لا ت ح  اوسةدسوتو ل فى  ا  اوس دسوستاق كسى صثأةق ثظ   إ   ا ةتاذاز دسع وسا  ةدسوأاا  فى دس ثأ اتو ل 17-0
ط ق  سقادا دس وعاس دسع وس  1595أاسو ا  29دسسثس دسو ساس دسوثتهاس فى ك  لسه  ثظ   د   تس ةتاذاتز دسع وسا  

 .ةدسذةدئأ دسوتعسقس  هت  1599د اال  91خ دسع أاس دسوثعقأا  ت اات
 .(55)    اض ح ا   ت  د فص ح ك  تعاض دسكالس سوخ طا د ئتو   ةدسعوسس دسوات طس   سوأاثة  د خاة    -
 

 بالبنوك والصندوقنقدية  -18
13/10/0021  13/3/3021    

  جنيه مصرى  جنيه مصري
 (1 – 18)ةأدئا ك ل   – ثة   991 155 555  450 496 103
 اس   ش   ااس – ثة   95 511 599  781 606 137
 كال ش تاش دستاصال 95 515 551  784 967 26

 ثقأاس   سصثأةق 9 915 592  438 702
268 773 453  653 904 085  

، ست  ااس دس ثة  د  عضو  سسكالس  سدسووثةا شضو ث  سستسهاالوات زا وساة   ثاا وصاى  55و سغ  دسةأدئا تتضو   18-1
 .(55) ا   ت  د فص ح ك  تعاض دسكالس سوخ طا سعا دسذ ئأا سألصةل دسو ساس    اض ح
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 -ةكغادض إكأدأ   ئوس دستأفق ش دسثقأاس دسوستقسس اتو ل  ثأ دسثقأاس ةو  فى الوه  فى دكتى : -

13/10/0021  13/3/3021  
  جنيه مصرى  جنيه مصري
 اس   س ثة  ةدسصثأةقدسثقأ 195 115 152  453 773 268

 يخصم:   
 )ضو   دستسهاالش( ثقأاس و ث س 55 555 555  55 555 555

 دسثقأاس ةو  في الوه  ط ق أل سق ئوس دستأفق ش دسثقأاس دسوستقسس 035 904 653  453 773 218
 

 ستكمال أعمـالإمخصص  -19
 -: في دآلتي دسذتتااخالل  دسوخصصتتو ل دساالس كسى     

 
تو   دإلثذ ق كساه  خاللسوةد هس دستل ساف دسوتة عس إلستلو ل تثذاة دككو ل دستي ت  تسساوه  ةدسوتة ا تل ولة  (19-1)   أه  ةد 

 .د كةد  دسق أوس
 اتمخصص -02

 
 
 
 
 
 

 
اتعسق وخصص دستزدو ش وتة عس  وط س  ش وتة عس و   عض دكطادف فاو  اتعسق  أثكطس دسكالس، ةتقة  دإلأداا  واد عس  -

 صص ش سثةا أل ةتعأال و سغ دسوخصص ةفق أل آلخا دستطةادش ةدسوث  ك ش ةد تذ  ا ش وا تس  دكطادف.تس  دسوخ
س  ات  دإلفص ح ك  دسوعسةو ش دسوعت أ ثكاه  اةل دسوخصص ش ةفق أل سوع ااا دسوا س س ثظادأل ك  إأداا دسكالس تعتقأ  أ   -

 طادف. ا وه   ةس   أ اؤ ا  كأا كسى ثت ئج دسوذ ةض ش وا تس  دك
 

  
 الرصــيد

 1/1/3021 فى

 
 المكون

 خالل الفترة

 
 المستخدم

 خالل الفترة

 
 الرصــيد

 13/3/3021فى 

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

وخصص دستلو ل 
 (1-19)دكو ل 

 
127 166 085 

 
959 995 5 

 
(191 191 95) 

 
291 115 995 

  127 166 085  148 814 4  (917 989 15)  316 992 115 

 الرصــيد  
 1/1/3021فى 

 المكون 
 الفترةخالل 

 المستخدم 
 الفترةخالل 

 الرصــيد 
 13/3/3021فى 

 جنيه مصري  نيه مصريج  جنيه مصري  جنيه مصري  
وخصص 

 وط س  ش وتة عس 
 

999 559 11 
 

111 11 
 

(112 911 2) 
 

111 511 99 

  188 451 00  660 00  (603 876 3)  007 597 18 
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 تسهيالت ائتمانية -بنوك  -01
 -اتو ل هةد دس ثأ فى د تى: 

 13/3/3021  13/10/0021 
 جنية مصرى  جنية مصرى 

   ث  كةأا  اوس دسوستخأ  و  دستسهال د ئتو ثي دسووثةح سسكالس و  
% سثةا أل كالةا 9.15وساة   ثاس وصاى  وعأل ف ئأا  55.5و سغ  

ةهةد دستسهال وضوة  دسةأاعس دسض وثس سعا دسذ ئأا دسأدئثس كسى كسى 
  ثاا وصتاى.وساة   55 وة   ةأدئتا  و سغ 

255 119 25  15 916 404 

   ث  كةأا  اوس دسوستخأ  و  دستسهال د ئتو ثي دسووثةح سسكالس و  
 % سثةا أل كالةا كسى1.15وساة   ثاس وصاى  وعأل ف ئأا  55و سغ  

 %.91.5وتةسط دسلةااأةدا ة اأ إأثى 

111 995 15  19 000 000 

 307 883 51  34 916 404 

 
 دفعات حجز  -عمالء  -00

 -:اسية ا ثه  لو   ةدكادضي اوس أفع ش دسا ز ةدستع  أ سسةاأدش  فياتو ل هةد دس ثأ      

13/10/0021  13/3/3021  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى

 س )دسوثطقس دساد عس(أفع ش ا ز ةتع  أ ةل س ط ةاأدش سلثا 51 511 991  195 955
 أفع ش ا ز لادضي )دسوثطقس دساد عس(  111 511  111 511

 Allegria وكاةع  –أفع ش ا ز  9 211 551 555  826 463 421 1
 Forty West وكاةع  –أفع ش ا ز  152 152 529  792 056 212

 Westown Residences  وكاةع  –أفع ش ا ز  9 951 519 155  278 219 025 1
 Casa    –أفع ش ا ز  51 119 959  885 387 47

2 707 590 184  449 074 807 0  
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 وأوراق دفع مقاولون وموردون -03
  

13/10/0021  13/3/3021  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى

 وق ةسة  19 591 211  233 550 76
 وةاأة  91 591 955  258 200 11
 (1-03)فا لةادق أ 55 951 915  957 790 42

130 541 448  114 257 118  
 لةادق أفتتا  –:  فةدئتأ غاا وستهسلس  يخصم 112 521  1 151 995    

127 594 264  280 084 117  
 

 وساة   ثاا وصاى  اوس دسأدئثاس دسوستاقس سكالس سةأا  سا   سالست و ا دسعقت اى )كالس ت  عس(. 1.52اتضو  دس ثأ و سغ  03-1
 د اض ح ا   ضو  ةلةادق دسأفا أا  ةدسوق ةسا دسعوسس ةدسساةسس دسوات طس   سوةا  فص ح ك  تعاض دسكالس سوخ طات  د   -

(55). 
 المستحـق ألطراف ذات عالقـة  -04

13/10/0021  13/3/3021  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى

كتتتالس دسستتت أك وتتت  دلتتتتة ا سستثواتتتس ةدسوكتتتاةك ش دسعق ااتتتس )ستتتةاال(  55 912 915  -
  الس ت  عسك
 كالس ت  عس –كالس وةف إ  سسوق ة ش دسوتطةاا  1 519 591  842 458 3 

 كالس ت  عس –كالس  اا  سلا  سسزادكس ةد ستصالح  2 512 111  194 038 3
 كالس ت  عس –كالس سةأا  سا   سالست وت ا دسعق اى  51 229 595  628 409 39
 كالس ت  عس –وادلز دست  ااست  اا سسكالس  000 600 55  000 600 55
 كالس ت  عس –كالس سةأا  سسخأو ش دسعق ااس  660 712 2  660 712 2
 ةدش كال س لخاى كال ش  5 512 999  103 677 1

105 896 427  415 421 169  
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 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -05
13/10/0021  13/3/3021  

  جنيه مصرى  جنيه مصرى
 وصاةف ش وستاقس 959 251 151  922 119 192

 إأداا ةتكغال ةصا ثس وكاةك ش أدئثة 91 259 155  962 159 84
 وق  ل تعأاالش –تأواث ش واصسس و  دسعوالء  600 172  600 172

 Polygonلاصأا أدئثس وكاةع   -كوالء  95 591 119  037 367 9

633 261  555 111 9 
 –و ثاتتتس كستتتتي لستتته  دسوستتتتأأا ثقتتتتأدأل دستتتتزد  وق  تتتتل وعتتت والش دسوتتتتأفةك ش دس

 وأااا  تثذاةاا 
 كالس  ثا   سستثواس ةدست  اا  9 195 291  2 592 551

 إسغ ءدش   -كوالء  11 529 192  518 666 24
 أدئثة تةزاع ش  19 152  19 152
 وصساس دسضادئ  11 159 592  95 155 191

  أل د  زدش وستاقس 9 119 191  591 562 2
 أدئثة  وتثةكة   1 955 515  5 595 195
281 731 078  692 637 072  

 .(55)   اض ح ا    سأدئثة    دسوتعسقسدسعوسس ةدسساةسس  ت  د فص ح ك  تعاض دسكالس سوخ طا -

 رأس المـــال -06

  ثاتتا وصتتتاى 211 155 211 ثاتتا وصتتاى ، ةالك دسوتت ل دسوصتتأا  و ستتغ  وساتتة  1 955 اتتأأ الك دسوتت ل دسوتتاخص  و ستتغ -
 . ثاا وصتتاى 5سه   اوس لل سه   15 111 259وةزكس كسى كأأ  وسأأ   سلت ول

ةدفقتتش دس وعاتتس دسع وتتس غاتتا دسع أاتتس سسكتتالس كستتى ت زئتتس دسقاوتتس د ستتواس سستته  دسكتتالس دس  سغتتس ككتتاا  1599اثتت اا  11 تتت ااخ  -
 . ثاا وصاي 5سقاوس د سواس سسسه  ستص ح د وصاي ثاا 

كسى  ا   دأداا دسكالس في دسساا في د ادءدش  ةدفقش دسهائس دسع وس سسا   س دسو ساس 1599و اك  2خ  ت اا أاا   إلك اا دثا ة 
 ثاس وصاي سسسه   5سه  دسوي ك أى ثقأي  قاوس دسواس  أاه   15 111 259دصأدا دسه  ادك و ل دسكالس دسوصأا سعأأ 

. 1551أاسو ا 29  ثةثي ةفق  سسقةدئ  دسو ساس سسكالس في ثاس وصاي وسأأ و  د اتا طي دسق 1(  زا أا  أاه  دست زئس) عأ 
سه . ة أ  15 111 259 ثاس وصاي وةزكَ  كسى كأأ  211 155 211 ةدسوسأأ   سل ول ة ةس  اص ح الك دسو ل دسوصأا

 .1599اةثاة  91ت  دستأكاا   سس ل دست  اي سسكالس  ةس    ت ااخ 
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 -الس :ةفاو  اسي دسهالل دسا سي سالك و ل دسك
 

 نسبة المساهمة  قيمة األسهم  عدد االسهم أسم المساهم
 %  جنيه مصري   

 95.51  51 555 191  95 921 119 كالس للتة ا  اة اتى أفاسة وثش ساوتأ
 91.21  55 159 595  99 121 911 كالس دسعسا   دسسعةأاس د ست و ااس دسواأةأا 

 2.59  92 555 555  2 155 555 أااا ةدسو اس   د    س ةدستاذاتتز سسع وسا 
 19.55  159 159 155  11 551 115 وس هوة  دختتتاة 

 348 676 92  390 725 360  122 
 اإلحتياطي القانوني -07

 د اتاتت طي% وتت  صتت فى دستتا ح ةاة تتف هتتةد د ستتتقط ع وتتتى  ستتغ 5ةفقتت أل سسثظتت   د س ستتى سسكتتالس اتتت  دستتتقط ع و ستتغ 
  -د تى: في 1592 وتت اك 29صأا، ةاتو ل دساصاأ في ثصف الك و ل دسكالس دسو

 جنيه مصرى  بيـــــــان
 1 525 555  9/9/1552اصاأ دإلاتا طي دسق ثةثي في 

   يضاف:
زاتت أا دإلاتاتت طي دسقتت ثةثي  تت سذاق  تتا  دسقاوتتس د ستتواس كستته  دسخزاثتتس ةتلسذتهتت  دسذعساتتس )ط قتتَ  سقتتادا 

 (.1552اةساة  95لس   سسته  دسوثعقأا  ت ااخ دس وعاس دسع وس دسغاا ك أاس سسكا 
 215 111 5 

زاتت أا دإلاتاتت طي دسقتت ثةثي   تتزء وتت  كتتالةا إصتتأدا لستته  زاتت أا الك دسوتت ل فتتي اتتأةأ ثصتتف الك 
 (.19)داض ح ا    1551دسوصأا سسكالس خالل ك    دسو ل

 959 551 912 

فتتي  1551الك دسوت ل ختتالل كتت    زات أا دإلاتاتت طي دسقتت ثةثي   تزء وتت  كتتالةا إصتأدا لستته  زاتت أا
 (.19دسوصأا سسكالس )داض ح ا    اأةأ ثصف الك دسو ل

 555 555 5 

 1 221 255  .1559 ح ك   % و  ص فى ا 5زا أا دإلاتا طي دسق ثةثي  و سغ 
زاتت أا دإلاتاتت طي دسقتت ثةثي   تتزء وتت  كتتالةا إصتتأدا لستته  زاتت أا الك دسوتت ل فتتي اتتأةأ ثصتتف الك 

 21 551 215  (.19)داض ح ا    1595لس خالل كتت   دسوصأا سسكا  دسو ل

   يخصم:
 1  .(11)داض ح ا    1599ك   دسو سغ دسوستخأ  سزا أا ادك دسو ل دسوصأا خالل 

  693 350 181 
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 عالوة إصدار األسهم –إحتياطى خاص  -08
 1551 وساتة  سته  ختالل كت   99سعتأأ   اوس كتالةا إصتأدا لسته  زات أا الك دسوت ل و اتو ل دساصاأ فى  اوس دسوت قى 

ةكتتالةا إصتتأدا لسته  زات أا الك  1551كت   ةكالةا لصأدا لسه  دسزا أا سعأأ وساة  سه  سثظ   دك   س ةدستاذاتز ختالل 
ةةستت   عتتأ خصتت  وتت  تتت  تعساتتتا كستتى دإلاتاتت طى دسقتت ثةثى ةلتتةد  عتتأ  1595ستته  ختتالل كتت    1 951 952دسوتت ل سعتتأأ 

ةلتةد  عتأ وت ت  تعساتتا كستى الك دسوت ل ةفقت  سقتادا دس وعاتس دسع وتس  دكسه  دسخ صس  تس  دسزا أاخص  وصاةف ش إصأدا 
 -ةةس  كسى دسثاة دست سى : غاا دسع أاس
 جنيه مصرى  بيـــــــان

 9 555 591 255    1595ة  1551إ و سى  اوس كالةدش إصأدا لسه  زا أا الك دسو ل دسواصسس سع وى    
   يضاف:

 15 555 555  1551إصأدا لسه  ثظ   د   س ةتاذاز دسع وسا  دسوصأاا خالل ك    كالةا  
   يخصم:

 (911 955 591)  دسوعسى كسى دإلاتا طى دسق ثةثى  -
 (55 155 155)  الك دسو ل   زا أاوصاةف ش وات طس  -
 (5 555 555)   1559دسوستخأ  سزا أا الك دسو ل فى ك     -
  569 901 316 1 

 سهم خزينة أ -09
 ثاا  99ةدفق و سك إأداا دسكالس كسى كادء لسه  خزاثس سعأأ وساة  سه   سعا  1599لغسطك  95  ت ااتخ

 ثاا وصاى ةةس  و  لسه   99 599 000  ثاا سسسه (  إ و سى و سغ 5وصاى سسسه  )دسقاوس د سواس سسسه  
ة أ ت  إأداا دسكالس كسى  اتا تس  د سه  ةدفق و سك  1591لغسطك  13ة تت ااخ دسكالس دسوطاةاس   س ةاصس 

 . ثاا وصاى 2 111 911خزاثس  و سغ  ثاا وصاى ةثتج كثا لا  ح  اا لسه   19 195 911دس اا  و سغ 
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 والتحفيزنظام االثابة محتفظ بها لصالح أسهم  -32

 ا ثات 955 وساتة  سته  كت أي  قاوتس ك أستساتو ل دس ثأ في دسوت قى و   اوس دسوسأأ  ةدسطس دسكالس وق  ل إصأدا كأأ 
سصت سح ة أست  است   د   تس ةتاذاتز دسعت وسا  ةدسوتأااا    سكتالس ةدسواتتذظ  هت  ستأى دس ثت   )  تل دست زئتس( وصاي سسسته 

 .دسعا ي دكفااقي دسأةسي 
 

 جنيه مصرى  بيـــــــان
 وصاى   ثاا 955سس  قاوس ك أ ةدستاذاز وق  ل توةال كأأ وساة  سه  و  لسه  ثظ   د    س

 .1551خالل ك   )  ل دست زئس( سسسه  
 555 555 955 

   يخصم:
خالل ةدستاذاز سه   ت   اعه   ةدسطس دسوستذاأا  و  ثظ   د    س  155 555وق  ل كأأ 

  ثاا وصاى 15وساة   ثاا وصاى  ةد ا  95سأأ كثه  سسكالس و سغ  1551أاسو ا 
 .)  ل دست زئس( سسسه  

 555 555 15 

  222 222 82 
 المجنب لحساب نظام االثابة والتحفيز  -31

دسذاق  ا  دسقاوس دسع أسس سسسه  فى ت ااخ وثح د سه  ةدسقاوس دستى اتاوسه   دسوت قى و  دساصاأ اتو ل دس ثأ في  اوس
  إلض فس إسى  1551ك   خالل  ك  دكسه  دسوصأاا دسوستذاأا  و  ثظ   إ   س ةتاذاز دسوأااا  ةدسع وسا    سكالس

 -لو  اسى :دكا  ح ةةس    شفى تةزاع سسه  دإل   لثصا   س او
 

 جنيه مصرى  بيـــــــان

سعأأ   ةدستاذاز دسذاق  ا  دسقاوس دسع أسس سألسه  دسووثةاس سسوستذاأا  و  ثظ   د    س او ل
 ق ةسعا دسسه  دسوتذق كساا ةف كها 15سوأا  سثةدش( 5)تخصص كسى وأدا  وساة  سه 

 .1591 أاسو ا 29 فىةدستاذاز سثظ   د    س  

 555 555 15 

   يخصم:
  اوس دسذاق  ا  دسقاوس دسع أسس فى ت ااخ وثح د سه  ةسعا دسسه  دسوتذق كساا ةفق  سثظ   

 . 1551 سح دسوستذاأا  خالل أاسو ا سه  ت   اعه  سص 155 555سعأأ  ةدستاذاز د    س
 555 555 5 

   
  222 222 02 

   يضاف:
سه  ثظ   إ   س ةتاذاز دسع وسا  فى تةزاع ش د ا  ح دسوعسثس ةفق أل سقادا دس وعاس لثصا   س او

 . ثاا وصاى سسسه  * 5 ةد ا  1599إ اال  91دسع وس دسع أاس دسوثعقأا  ت ااخ 
 555 155 5 

   
 912 199  .ش د ا  حذاز دسع وسا  فى تةزاع سه  ثظ   إ   س ةتاك دسعةدئأ دسوستاقس اوس 

  711 303 05 
دس  سغ سسوستذاتأ  سعتتا دسسه  ذاضت  تخا دستثذاةاا  ةتاذاز دسع وسا  ةدسوأااا  ةلكض ء و سك دإلأداا ل   س* ةفق أل سثظ   

  .دسثظ   وأادسوةزكتتس كسى دسوس هوا  خالل  د ا  ح  قاوس)  ل دست زئس(   ثاا وصتاى 15
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 قروض طويلة االجل -30
 13/3/3021 

 جنية مصرى
 13/10/0210 

 جنية مصرى
 

  وش دسكالس    اد  كقأ وا  ث  د سلثأااس سساصةل كسى  1595فى ثه اس ك   
وساة   ثاا وصاى  غاض توةاتل  زء و   ث ء  525 اض وتةسط د  تل  و سغ 

غ وكاةع دس ااتتت  ة ثاتا دستاتاس  ااث اوثح دس ث   وة   هةد دسعقأ توةال  أاأ  و س
وساة   ثاا وصاى ةدستى س ق  95وساة   ثاا وصاى    ض فس دسى و سغ  255

 1591ةفى ثه اس ك    1551ف اداا  11وثاهت   وة   كقأ دستسهاالش دسوؤاخ فى 
 -ةةس    سكاةط ةدسضو ث ش د تاس :ت  تعأاتل كقأ وثح دستوةال وتةسط د  تل 

 و  ت ااخ دستة اا كسى كقأ دسقاض لكت  ادأل ةتسا لكهتا سثةدش  لا ا  -وأا دسقاض :
 .1595اةثاة  25ةتثتهتى فى 

 .1591ثةفو ا  25ةتثتهى فى  1595س تو ا  11ت أل فى  -فتاا دسسا  :

 .د ستخأد ت أل و  ت ااخ لثته ء فتاا   ال ة  اةو أل  -فتاا دسسو ح :

 دسقاوس ةىوتس غاا  ا ا سثةي  سط( 99ات  دسسأدأ كسى كأأ ) -طااقس دسسأدأ :
 .ةفق  أل سس اث وج دسوةضتح   سعقتأةةس  

سعا دسلةااأةا سال تادض دسوعس  و    ل دس ث  دسوالزى وض فت أل دساا  -سعا دسع ئتأ :
1.95. % 

   -الضمانات :

 وساة   ثاا وصاى  525دستة اا كسى سثأ لةثى  ل ول  اوس دسقاض دس  سغ  أاه  -ل 

 ثواس دسزادكاس )كالس ت  عس( اه  لسه  كالس دساستتتا سسوكاةك ش ةدست -  

لاتذ ظ دس ث   اس   إاادأدش سوكاةع دس اا    س  دسكالس دسوتو سس فى لةادق  –ج 
وسا ا  ثاا وصتاى  9.21ت  ااس تو ل دستأفق ش دسثقأاس دسةداأا سسوكاةع  أ و سى و سغ 

 ةةس  طةل وأا ساا   دستسهال.

طااق  52ل ئثس فى دسلاسة اه  كق اى و  دسأا س د ةسى كسى  طعس لاض دس -أ
فتأد  دسووسةلس سكالس  255دسق هاا / د سلثأااس دسصاادةى ةدستى ت سغ وس اتهت  

 دساستتا سسوكاةك ش ةدستثواس دسزادكاس )كالس ت  عس(.

591 155 221  363 526 695 

 591 155 221  363 526 695 

 710 144 107  911 559 511 دس زء  صاتتتتا د  ل  -: يخصم

 402 089 014  256 381 985 
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 طويلة األجل-أوراق دفع  -33
 -:د تىاتو ل دس ثأ فى       

 31/3/3021  31/10/0021 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

إ و سى دسقاوس دكسواس سسكال ش دسص أاا سهائس دسو توع ش دسعوادثاس دس أاأا 
 .1/5/1591اتى  1/5/1595ةدسوستاقس دسسأدأ خالل دسذتاا و  

86 144 445  86 144 445 

إ و سى دسقاوس دكسواس سسكال ش دسص أاا سكالس سةأا  سا   سالست و ا 
 .(1-33)  1595اتى  1595دسعقت اى ةدسوستاقس دسسأدأ خالل دسذتاا و  

915 212 9  7 033 348 

 295 519 91  93 177 793 
 (92 111 519)  (92 111 519) لةادق أفتتا –فةدئتأ غاا وستهسلس 

 019 040 74  79 951 702 
 

تاش   -كالس ت  عس  –دسعق اى  سكالس سةأا  سا   سالست و ا  اوس دسكال ش دسص أاافى اتو تل هةد دسو تسغ  33-1
  . كتالهل( 99سو  هتة ةداأ تذصاالأل    اض ح ا   ) ةفق  Polygon The وكاةع ( 9و ثى ا   )كادء  است  

 (.55) دسوات طس  خطا د ئتو   دسوات ط  أةادق دسأفا طةاسس د  ل    اض ح ا  ت  د فص ح ك  دسوخ طا   -
 

 اإللتزامات الضريبية المؤجلة -34
  31/3/3021  31/10/0021 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى  

 9 551 191  9 555 521  دكصةل دس   تس 
 1 456 619  1 545 539  دسضاا س دستى اثكأ كثه  إستزد 

 
  بالصافى() المبيعات -35

 ستاسال ةسةس  فةدكادضى  و اع ش دسةاأدش دسعق ااسفي و ل تاائاسي ةداأ و  دسثك ط   ط عثكطس دسكالس في لتقا 
 -والئ . هةد ةاول  تاسال داادأدش دسكالس لو  اسي: دكستزدو ش اعت ا غاا ةلدسقط كي سألصةل 

 الثالث أشهر المنتهية  الثالث أشهر المنتهية  

 ۳۱/۳/۲۲۰۱فى   ۳۱/۳/۳۲۰۱فى   

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  
 115 555 915  995 191 633   اا او اع ش فاالش وكاةع دس

 9 115 991  959 595  لادضتى و اع ش 
  643 294 111  357 545 066 

 -  (2 555 551)  دسا ااتت   فاالش وكاةع واأةأدش و اع ش
  641 294 128  357 545 066 
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 يعات المبتكلفة  -36
 الثالث أشهر المنتهية  الثالث أشهر المنتهية 

 ۳۱/۳/۲۲۰۱فى   ۳۱/۳/۳۲۰۱فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 912 522 111  15 912 951 تلسذس و اع ش فاالش وكاةع دسا ااتت 

 1 522 521  299 115 لادضتىتلسذس و اع ش 
 441 051 66  768 866 195 

 -  (1 552 111) دسا ااتت   وكاةعفاالش  تلسذس واأةأدش و اع ش
 015 048 64  768 866 195 

 
 إيرادات تشغيل أخري  -37

 الثالث أشهر المنتهية  الثالث أشهر المنتهية 

 ۳۱/۳/۲۲۰۱فى   ۳۱/۳/۳۲۰۱فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 1 195 215  9 111 291 دسذتتتاافةدئأ ل س ط واققس خالل 

 1 512 219  99 911 159 دو ش تأخاااسة  تث ز ش ةدسغ ءدش ةغا 
 9 159 119  125 195 داادأدش وتثةكس 

 9 919 155  1 915 555 لتع   إأداا
 255 555  255 555 داادأدش إأداا ةتكغاتل وسع  دس ةسف 

 2 155  11 595 داادأدش و  ثى وؤ اا
 -  559 لا  ح السو ساس 

 
 
 

607 604 00  334 330 19 
 

سةأا  سستطةاتا  -وق  ل  ا وهت   أكو ل إأداا كالس   سواتتاد  سسكالسسو تسغ فى  اوس لتع   د أداا دسوستاقس اتو ل د 9–37
سةأا   –كالس سةااس ةدش وسئةساس واأةأا ةفق أل  تذ  اس دسكالت ء دسو اوتس وتا كالس   سوااد  –دسعق اى دسواأةأا 

 .1595اةثاة  91دسواأةأا  ت ااتخ  سستطةاا دسعق اى
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 مصروفات بيعية وتسويقية -38
 الثالث أشهر المنتهية  الثالث أشهر المنتهية 

 ۳۱/۳/۲۲۰۱فى   ۳۱/۳/۳۲۰۱فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 5 195 211  5 512 515 ل ةا ةوات  ش
 9 919 119  2 211 919 كوة ش  اا 

 1 559 511  1 551 955 إكال  
 51 592  9 521 955 وؤتوادش ةوع اض

  119 191  955 515 إا  ا
 951 911  995 551 سذتتا ةلثتق ل ةثقل ةسا ادش

 2 111 599  1 521 519 لخاى
 281 804 14  862 222 02 

 
 مصروفات إدارية وعمومية -39

 الثالث أشهر المنتهية  الثالث أشهر المنتهية 

 ۳۱/۳/۲۲۰۱فى   ۳۱/۳/۳۲۰۱فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 99 115 129  95 115 511 ةول فآش  ل ةا ةوات  ش

 555 555  595 555 اةدت  ةول ف ش ة أ ش لكض ء و سك د أداا 
 159 115  215 959 دتع   وهثاس ةدستك ادش

 91 151  255 929 إكالث ش
 195 192  121 159 ت اك ش

 1 915 219  1 599 119 صا ثس ةثظ فس ةزادكس ةلو  ةاادسس 
هال  دسةاأدش دسوؤ اا إهالل ش إأدااس سأل  5 555 195  5 955 125 صةل دس   تس ةد 

 995 155  12 215 اسة  الةواس ةدكتادل ش
 515 111  251 925 سذا ةدثتق ل ةثقل

 512 215  552 111 دتص  ش ةلها ت ء 
 9 912 159  512 555 وستسزو ش ا س  دسى

 1 112 511  1 515 591 لخاى
 902 704 31  794 108 36 
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 اتضو  دس ثأ وات  ش سسوأااا  دستثذاةاا  لكض ء و سك دإلأداا لو  اسى :

 الثالث أشهر المنتهية  الثالث أشهر المنتهية 

 ۳۱/۳/۲۲۰۱فى   ۳۱/۳/۳۲۰۱فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 9 919 125  9 255 129 وات  ش 

 915 155  115 511 وع والش دسوأفةك ش دسو ثاس كسى لسه  دسوسأأا ثقأدأل )ل(
 212 202 9  139 696 0 

 اا و سك إأداا دسكالس وثح اقةق داتذ ع  اوس دكسه  س عض لكض ء و سك دإلأداا  1551و اة  91 ت ااخ  )ل( 
ةدستي تخةل سه  دساق في دساصةل كسى وأفةك ش ثقأاس وستق ساس ل زء و  ازوس دساةدت  ةدسول فآش  دستثذاةاا 

اأ و سغ دسسأدأ دسثقأي  ث ء كسى دسزا أا في سعا سه  دسكالس و  ت ااخ وثح تس  دساقةق ةات  تاأاقس سه . دسوست
 .تس  دسوأفةك ش دسثقأاسكسى اتى ت ااخ دساق في دساصةل 

  ي ات  سأدأه  ثقأدأل سسوستذاأا :ةفاو  اسي وأا ة كاةط وثح تس  دساقةق دست               

الطرف 
 المستحق

 لتلك الحقوق
عدد األسهم  الحقتاريخ منح  

 باأللف

القيمة العادلة 
للسهم في تاريخ 

)قبل  نح الحقم
 التجزئة(

القيمة السوقية 
 في للسهم

13/3/3102 
 الشروط

  جنيه مصري جنيه مصري    
 عض لكض ء 
و سك دإلأداا 

 دستثذاةاا  

إستاق ق دساق )اةدت (  99.91 15 - 9/5/1551 
كهةا  1  عأ وضى فتاا

 اق.و  ت ااخ وثح دس
         

دسوستاق   سغ د ستزد وصاي لو    ثاا 115 511  و سغ دسذتاا هةد ة أ  سغ دسوصاةف دسواول كسى   ئوس دسأخل خالل         
   سوازدثاس ثاا وصاي وأاج ضو   ثأ أدئثة  ةلاصأا أدئثس لخاى  9 111 555 و سغ 1592 وتت اك 29في 

 .دسوستقسس

دسسه  دسوتذق  ةسعا دسوأااا  دستثذاةاا سألسه  دسووثةاس سسس أا فى ت ااخ دسوثح ق دسقاوس دسع أسس  اوس فا اتو ل دس ثأ فى   ) (
 -ةةس  لو  اسى: (55دسو ا     اض ح ا   ) ةدستاذاز ةفق  سثظ   د    س كساا

الس ةدستتي تتو تل فتي ل ا و ستك دإلأداا  عتض دسوزدات  دكختاى دسخ صتس   سستاأ دسعضتة دسوثتتأ  سسكت 1551 ةو ا 91 ت ااخ   -
 لستتتتتتتتتتتتتف ستتتتتتتتتتتتته  وتتتتتتتتتتتتت  لستتتتتتتتتتتتته  دسكتتتتتتتتتتتتتالس  ستتتتتتتتتتتتتعا وو استتتتتتتتتتتتتس  155وثاتتتتتتتتتتتتتا اقتتتتتتتتتتتتتةق داتذتتتتتتتتتتتتت ع  اوتتتتتتتتتتتتتس دكستتتتتتتتتتتتته  سعتتتتتتتتتتتتتأأ 

 ةسوأا خوسس سثةدش  كاط تاقق كاةط وعاثس. 9/5/1551سسسه  ةةس  دكت  اد و   )  ل دست زئس(  ثاا وصاي 15

ةدسوزداتت  دإلضتت فاس دستتتي سااصتتل كساهتت  دسستتاأ دسعضتتة ةدفتتق و ستتك دإلأداا كستتي دسادتتت  دسكتتهاي  1551وتتتت اك  19ة تتت ااخ       -
 .9/5/1551( دكت  ادأل و  55دسوثتأ  ضو  ثظ   د   س ةتاذاز دسوأااا  ةدسع وسا  )إاض ح ا   
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ةدفقتش س ثتتس دككتتادف كستى ثظتت   إ   تتس ةتاذاتز دسعتت وسا  ةلكضتت ء و ستك دإلأداا دستثذاتتأاا  كستتى  1551ستت تو ا  12 تت ااخ ة      -
لوت  هتة ةداأ ةدسوأااا  دستثذاتةاا  كض ء و سك دإلأداا كلسف سه   15س  دكسه    إلض فس دسى تخصاص كأأ تخصاص ت

 ةدسوأااا  دستثذاةاا  ( لأث ه ة ةس  اص ح إ و سى كأأ دكسه  دسوخصصس ككض ء و سك د أداا55تذصاال   إلاض ح ا   )
  .ةس  دست ااخ فى  سه  وساتة و  ثظ   د    س دسوةلةا 

 مصروفات تشغيل أخري -42
 الثالث أشهر المنتهية  الثالث أشهر المنتهية 

 ۳۱/۳/۲۲۰۱فى   ۳۱/۳/۳۲۰۱فى  

 
 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى
 5 519 515  2 191 111  خص  تع ال دسسأدأ
 11 915  11 111 وخصص وط س  ش

 15 155  - خس ئا السو ساس
 904 038 3  502 582 4 

 
 إيرادات تمويلية -41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصروفات تمويلية   -40
 الثالث أشهر المنتهية  الثالث أشهر المنتهية 

 ۳۱/۳/۲۲۰۱فى   ۳۱/۳/۳۲۰۱فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 99 521 991  92 592 955 فةدئأ توةاساس 

 1 151 991  1 915 951 وصاةف ش فةدئأ ل س ط لاض دسكاخ زداأ
 997 757 15  775 085 14 

 
 
 
 
 

 الثالث أشهر المنتهية  تهيةالثالث أشهر المن 

 ۳۱/۳/۲۲۰۱فى   ۳۱/۳/۳۲۰۱فى  

  جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 2 559 121  5 521 111 فةدئأ أدئثس

 9 255 115  - لةةد  خزدثسك ئأ دست و ا 
 11 115  - صث أاق إست وت اث تج تقاا  

 121 125  59 529 259 ص فى فاةق تقاا  كوالش د ث اس
 322 968 45  112 358 5 
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 ضريبة الدخل صروفم -43
 

 الثالث أشهر المنتهية  الثالث أشهر المنتهية 

 ۳۱/۳/۲۲۰۱فى   ۳۱/۳/۳۲۰۱فى   

 جنيه مصري  جنيه مصري 
 -  (1 111 592) وصاةف ضاا س دسأخل دس  ااتس

 912 151  (99 115) ضاا س دسأخل دسوؤ سس  )وصاةف(/ وثذعس
 (523 851 7)  926 103 

 

 تسويات الحتساب السعر الفعلي لضريبة الدخل
 الثالث أشهر المنتهية   الثالث أشهر المنتهية  معدل الضريبة 

 ۳۱/۳/۲۰۱۲فى   ۳۱/۳/۲۰۱۳فى  % 

 جنيه مصري  جنيه مصري  

 ۲۰ ۳۷۳ ۰۸٤  ٤٦ ۳۹۳ ٤۳۱ %۲٥-۲۰ ص فى دسا ح   ل دسضاا س دسأخساس

 -  )۱۱ ۲۲۳ ۸٥۸(  ا س ىضاا س دسأخل دسوتة عس كسى دسا ح دسو

     

 ص فى إاادأدش غاا خ ضعس / وصاةف ش غاا 
    سس سسخص  

 ٤۲۸ ۹۷۳ ۳  ۹۰٦ ۱۲۳ 

 ۱۲۳ ۹۰٦  )۷ ۸٥۱ ۰۰۳( ٦٦٫۷  دسضاا س ةفق  سق ئوس دسأخل

 /)الخسائر( نصيب السهم فى االرباح -44
دسوتةستتط دسوتتا ح ةلتتةس   دسذتتتاا ئا( صتت فى لا تت ح )خستتكستتي دستت ك  /)دسخستت ئا( د ا تت ح اتتت  إاتستت   ثصتتا  دسستته  فتتى

  -لو  اسى: دسذتااسعأأ دكسه  دسق ئوس خالل 
 الثالث أشهر المنتهية   الثالث أشهر المنتهية  

 ۳۱/۳/۲۲۰۱فى   ۳۱/۳/۳۲۰۱فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 15 511 115  21 559 119 دسذتااص في ا ح 
    -: مقسومـــا  على

 91 111 259  15 111 259  دسذتاادكسه  دسق ئوس خالل  دسوتةسط دسوا ح سعأأ
 2.03  2.43 ثصا  دسسه  فى د ا  ح  ) ثاس وصاى / سسسه (
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 األدوات المالية -45
 خطر االئتمان 45-1

 التعرض لخطر اإلئتمان  
دساتأ  دسثقأاتس ةوت فى الوتته  صأا دسعوتالء ةلةادق دسقت ض ةدسوتأاثة  ة لا ةدسوتو سس فى  تو ل دسقاوس دسأفتااس سألصةل دسو ساس
 ثاتا  1 119 511 111و ستغ  1592 وتت اك 29هةد ة أ  ستغ اصتاأ تست  دس ثتةأ فتى  دك صي سستعاض سخطا دإلئتو  

  ثاا وصاى(1 519 295 291:   1591أاسو ا  29وصاى )فى 
 

  خطر السيولة 45-0
 اةفا هةد دإلاض ح دسكاةط دستع  أاس سإلستزدو ش دسو ساس:

  3102 سمــار  31
 0-5 سنة   1-0 سنة  أقل من سنة  القيمة الدفترية 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 -  -   59 992 211  59 992 211 تسهاالش دئتو ثاس – ثة  
 -  -  1 251 119  1 251 119 أدئثس – ثة  

 -  -  911 559 511  911 559 511 دك ل  صااا اةض 
951 955 195  -  195 191 515 س دك ل اةض طةاس   195 955 951 

 -  -  11 155 155  11 155 155 وق ةسة  ةوةاأة 
 -  15 119 115  911 911 515  115 121 115 أدئثة  دخاة 

 -  -  21 292 919  21 292 919  صااا دك ل -لةادق أفا
51 121 959  -  15 151 191 طةاسس دك ل -لةادق أفا   999 251 15 
 131 452 808  047 840 476  478 853 759  858 147 263 دإل و سى 

  0021ديسمبر  31
 0-5 سنة   1-0 سنة  أقل من سنة  القيمة الدفترية 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 -  -  25 191 555  25 191 555 تسهاالش دئتو ثاس – ثة  
 -  -  99 515  99 515 أدئثس – ثة  

 -  -  951 955 195  951 955 195 دك ل  صااا اةض 
 151 299 195  -  -  151 299 195  اةض طةاسس دك ل

 -  -  91 155 519  91 155 519 وق ةسة  ةوةاأة 
 -  95 519 595  912 111 111  119 129 599 أدئثة  دخاة 

 -  -  21 952 112  21 952 112  صااا دك ل -لةادق أفا
55 155 595  -  11 159 151 طةاسس دك ل -لةادق أفا   999 251 15 
 082 688 123  141 113 669  460 909 898  884 731 672 دإل و سى 
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 خطر العملة 45-3
 التعرض لخطر العملة           

 -: اةضح تعاض دسكالس سخطا لسع ا صاف دسعوالش دك ث اس دس ا   دست سى
  ۱۳/۳/۳۱۲۰   ۱۳/۱۲/۲۲۰۱ 

 دوالر أمريكى   دوالر أمريكى  بيــــــان
 1 999 991   1 951 551  ثقأاس   س ثة 

 115 555    121 555  وأاثة  لخاة 
 -   (99 511)   ثة  أدئثس

 11 159 519   11 115 295  دسوستاق كسى لطادف ةدش كال س
 83 027 844   82 531 677  ف ئض دسعوالش د  ث اس

 خطر سعر الفائدة  45-4

 لو  اسي  دسوستقسس اظها دسكلل دسع   سسعا دسذ ئأا دسخ ص   كأةدش دسو ساس سسكالس في ت ااخ دسقةدئ  دسو ساس
 القيمة الدفترية  

  0213/3/31  0210/10/31 
 جنيه مصرى   جنيه مصرى   

     أدوات مالية بسعر فائدة ثابت 
1 251 915 115  لصةل و ساس   111 515 199 1  

(992 111 551)  إستزدو ش و ساس    (515 115 991)  
  717 544 038 0   017 695 161 0  

     أدوات مالية بسعر فائدة متغيرة 
(215 192 511)  إستزدو ش و ساس    (112 555 219)  

  (270 983 395)   (603 454 398)  

ستزدو ش و ساس  سعا ف ئأا    ش   سقاوس دسع أسس و  خالل   ئوس دسأخل. ة     تقة  دسكالس   سوا س س ك  لي لصةل ةد 
تخصص دسكالس وكتق ش و ساس )كقةأ و  أسس لسع ا دسذ ئأا( لأأةدش تغطاس  إستخأد  دسثوةةج دسوا س ي دسخ ص  تغطاس 

 أ اا كسي   ئوس دسأخل.وخ طا دسقاوس دسع أسس سةس  فإ  دستغاا في لسع ا دسذ ئأا في ت ااخ دسقةدئ  دسو ساس ساك سا ت

 القيم العادلة   45-5
 القيم العادلة مقابل القيم الدفترية

دست  عس تتلة  دكأةدش دسو ساس دسائاساس سسكالس في لاصأا دسثقأاس   س ثة  ةدإلست و ادش ةدسعوالء ةلةادق دسق ض ةدسكال ش 
ةدس ثةأ ةدش دسط اعس دسثقأاس ضو  لاصأا  ئثس د ختاىةدسوق ةسا  ةلادق أفتا ةدسأئثة  ةد اصأا دسأد دسكقاقس ةدسوةاأا ة 

 دسوأاثة  ةدسأدئثة . اتو ل دسغاض دكس سي و  هةه دكأةدش دسو ساس في تةفاا دستوةال كثكطس دسكالس.
وعقة أل  ةط ق  كسك دستقاا  دسوت عس في تقاا  لصةل ةدستزدو ش دسكالس ف   دسقاوس دسأفتااس سهةه دكأةدش دسو ساس تو ل تقأاادأل 

 سقاوته  دسع أسس.
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -46
تتو ل د طادف ةدش دسعال س فى وس هوى دسكالس ةلكض ء و سك دإلأداا ةدسوأااا  دستثذاةاا  ةدسكال ش دستى اوتس  

ة أ تع وسش فاه  دسوس هوة   طااقس و  كاا لة غاا و  كاا دسه  تخةل سه  وو اسس ثذةة  ةهاى كسى هةه دسكال ش 
 طادف ةةى كال س ة أ توش تس  دسوع والش ةفق  سسكاةط ةدسقةدكأ دستى د اته  دأداا دسكالسلوا  دسذتاادسكالس خالل 

 دسوازدثاسفى ت ااخ  دسذتااه  دسوع والش دستى توش خالل أ، ةفاو  اسى  ا    ةت  إكتو أه  و  دس وعاس دسع وس سسكالس
 -:دسوستقسس

    
   ۳۱/۳/۲۰۱۳ 

 حجم التعامل طبيعة التعامل طبيعة العالقة الطرف
 جنيه مصري   

لكو ل زادكس ةصا ثس ةخأو ش دكو   كالس ت  عتس كالس  ذاسى هاسز إلأداا دسوأ  ةدسوثت ع ش
 سوأاثس  ذاسى هاسز

982 291 
 

كالس دسس أك و  دلتة ا سستثواس           
 ةدسوكاةك ش دسعق ااس "سةاال"

 282 044 104  ةض ش ثقأاسوق كالس ت  عس
 

 955 555 كادء لصةل    تس  
  

 
  

 
كالس سةأا    اأ  ساتى سستثواس   

 ةد ست و ا
 368 570 1 وأفةك ش   سثا  س ك  دسكالس كالس ت  عس

 
 
 

  
 

 623 058 6 لكو ل تكطا  ش ةت هازدش كالس ت  عس كالس وةف إ  سسوق ة ش دسوتطةاا  
 

 95 555 اسإا  ا ةاأدش إأدا   
 

لكو ل زادكس ةصا ثا ةخأو ش لو    سكالس ت  ع كالس إأداا سخأو ش دسوأ  ةدسوثت ع ش      
 سوأاثس لسا اا  

7 024 273 
 

 758 62 وأفةك ش   سثا  س ك  دسكالس كالس ت  عس  كالس سةأا  سس ةسف ةدستثواس دسسا ااس     
 

إاادأ إأداا ةتكغال وسع  ةث أى   
 دس ةسف

300 000 
 

 178 427 7 (9لكو ل و ثى سةأا  سا   ا   ) كالس ت  عس كالس سةأا  سا   سالست و ا دسعق اى     
 

 118 624 15 وأفةك ش   سثا  س ك  دسكالس  
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   ۳۱/۳/۲۰۱۳ 

 حجم التعامل طبيعة التعامل طبيعة العالقة الطرف
 جنيه مصري   

 400 17 إا  ا ةاأدش إأدااس كالس ت  عس ستصالحكالس  اا  سلا  سسزادكس ةد 
 

    
 433 37 وأفةك ش   سثا  س ك  دسكالس  

 
 195 340 ش   سثا  س ك  دسكالس وصاةف  كالس ت  عس كالس ت  اا سسوادلز دست  ااس

 
 699 339 3 وأفةك ش   سثا  س ك  دسكالس  كالس ت  عس كالس دساسا سسوكاةك ش ةدستثواس دسزادكاس 

 
 762 329 وأفةك ش   سثا  س ك  دسكالس  كالس ت  عس كالس فةاتا  سالست و ا دسعق اى     

 
 304 931 8 وأفةك ش   سثا  س ك  دسكالس  كالس ت  عس كالس  وازة  سالست و ا دسعق اى     

 
 025 145 2 وأفةك ش   سثا  س ك  دسكالس  كالس ت  عس كالس سةأا  سستثواس ةد ست و ا دسعق اى     

 
دسوأاتتتتتااا   دإلأداا ةلكض ء و سك 

 دستثذةاا 
لكض ء و سك 

دإلأداا ة 
دسوأاتتتتتااا  
 دستثذةاا  

 (21)لثظا إاض ح ا    

 الموقف القانونى -47
اتتأى دس هتت ش  كتتأ  دسعقتتأ دسو تتا   اتتثه   تتت ااخ  ةدسختت ص  تستتسا  هتتةه دس هتتس  12/1/9111هثتت   ثتتزدع  تتا  دسكتتالس ةد 

فتأد  تقاا ت أل ةدستتى ست  اتت  تستساوه   11 قاوس إا  ااس سثةاس اوزاس سوس اس  تأاه   اإثتذ ع سوأى دساا  طعس لاض لاق 
اتى ت ااخا ااث س  تق  إأداا هتةه دس هتس  ت إلستزد    سكتاةط دستذصتاساس   سعقتأ، ةهثت   إثتةدادش وت  أستس  خصتةص هتةه 

أداا هتتةه دس هتتس، هتتةد ةختتالل كتت    سستتثس  2  وتتش هتتةه دس هتتس     وتتس دستتأكةى ا تت   1551دكاض  تتا  إأداا دسكتتالس ةد 
للتة ا ضأ دسكتالس  طست  تستساوه  د اض دسوخصصتس سهت  ةصتأا الت  توهاتتأى فاهت  وت  دسوالوتس  1وأثتتى  1551
ا ستتتس دسوةضتتتتةع دستتتى دسخ تتتادء ةثتتتأ  ولتتتت  دسخ تتتتادء  تتتةزداا دسعتتتأل سو  كتتتتاا هتتتةه دستتتأكةى إ  1595ف اداتتتا   11  سستتتس 

 11 س سستتسكتتأا وتتادش لخاهتتت   ساقتتأ  دسخ اتتتا تقتتتاااه ة تتااش دسوالوتتس دستأ اتتل 1595إ ااتتتل  11ااخ ةاتتأأش  سستتس  تتت 
ستتغالسه  كستى لست ك 1592 وت اة ، ةااى دسوستك ا دسق ثةثى ل  دسكالس سه  دساق فى دإلاتذ ظ   كاض وال دسعقتأ ةد 

اتث ل  ستاا ثا لت   واهةثت أل كستى كتاةط ست  اتت  ل  دسعقأ دسوةلةا س  اأخل ااز دسثذ ة ةس  اثكأ اتق دإلثتذت ع سس هتس، ا
إستاذ ءه ، ةلثا فى ا سس  ا   هةه دس هس   سوث زكس كسى اا زا دكاض، فإ  دسكتالس هتى دسات ئزا فعسات أل ةو أات أل ستألاض، 

 ة  ست سى الة  سه  دساق فى إستوادا دساا زا ساا  تسةاس دسثزدع لو   دسقض ء.
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 الموقف الضريبى -48
  دسوستقسسسي وسخص   سوة ف دسضاا ي سسكالس في ت ااخ دسقةدئ  دسو ساس فاو  ا           

 ضريبة أرباح شركات األموال 
ست ااخ  أء  دست سيسسكالس و  لا  ح كال ش دكوةدل سوأا ككا سثةدش ت أل و  دسع    دسضاا يس ق ةل  ت  تاأاأ فتاا د كذ ء  -

  كأ  دسو توع ش دسعوادثاس دس أاأا.  9111سسثس  51سسق ثة  ا    ط ق أل  29/91/1551 اتى 9/9/9119دسثك ط إكت  ادأل و  
   ست أل و  ت ااخ دستسسا   دسضاا يتقأوش دسكالس  طس  سوصساس دسضادئ  ستعأال فتاا دإلكذ ء  1599ةخالل كها اث اا  -

 .1551ك    فيسسةاأدش  دسذعسي
دسضادئ    اث ةأادسس طس  دسكالس فى ضةء ت ااخ   وش س ثس فض دسوث زك ش دسخ صس  وصساس  1599اث اا  99ة ت ااخ  -

سسةاأدش ةو  اساى كسى دسكال ش دسو اسس ة ث ءأل كسى ةس   ااش دسس ثس د ست   س سطس  دسكالس  إكت  ا ل   دسذعسيدستسسا  
   إسى 1552 اث اا 9و  ت ااخ  دسضاا ية ةس  ااق سسكالس دستوتا   إلكذ ء  1551سسكالس هة ك    دسذعسي أداس دسثك ط 

 دس أاأا كسى دس ط  س دسضاا اس سسكالس. دسضاا يةت  إ   ش تعأال فتاا دإلكذ ء   1591أاسو ا  29
 .1559ك  ك    سسكالس وعألدس دسضاا ي دإل ادات  تقأات  ة  -
ثةدش و    وش وصساس دسضادئ   وا س س دسكالس سضاا س دكا  ح كسي كال ش دكوةدل ةدسقا  دسوثقةسس  طااقس تقأاااس ك  دسس -

  لك أا دسذاص ت 1595ك    ةختتاللةلخطاش دسكالس   سثو ةج دسضاا اس ةدكتاضش دسكالس كسى ةس   1555اتى  9111
 . سالصتأدا دسقةدئ  دسو ساسلكتو أ  تى ت ااخاسسسثةدش دسوةلةاا ةس  تاأ سسكالس لاا وط س  ش 

  أ دسقةدئ  دسو ساس سإلصأدا.ت ااخ دكتواتى  1555دسى  1559سسسثةدش و   ضاا يفاص  ليس  ات   -
ك   1591د اال  11(  ت ااخ 91  سثوةةج ) دإلخط اةت   1559اتى  1551  سذاص ك  دسذتاا و   دإلخط ات   -

ة  اى إك أا  1551 ةت  تقأا  طس  إك أا فاص ك   1591و اة  2تقأااا أل ةت  دسطع  كساا  ت ااخ  1551ك   
 .دسذاص

 .1555سسثس  19دسوةدكاأ دسق ثةثاس ةفق  سسق ثة  ا    في دسسثةي ضاا يدستقة  دسكالس  تقأا  دإل ادا  -

 ضريبة المرتبات  
ةت  سأدأ دسوط س  ش دسضاا اس ةفق أل سقادا دسس ثس دسأدخساس خالل كها  1559اتى ك   دسس  قس ت  دسذاص دسضاا ي ك  دسسثةدش  -

 .1555س تو ا 
 اةق دسضاا اس . ةت  سأدأ دسذ 1555 اتى 1551 و  ت  دسذاص سسسثةدش -
 ةس  تاأ سسكالس داا وط س  ش ضاا اس اتى ت ااخ دكتو أ دسقةدئ  دسو ساس سإلصأدا. 1595اتى  1555  اى دسذاص سسسثةدش  -

 ضريبة الخصم  
 دكتو أ دسقةدئ  دسو ساس سإلصأدا. اتى ت ااخ 1591و  ك    دس  سثت  دسذاص دسضاا ي ك  دسسثةدش دسس  قس ةلةد اتى دسا ا  -

 ة الدمغة ضريب 
  .ةت  سأدأ دسذاةق دسضاا اس ةدإلا سس سس ثس دسأدخساس 29/1/1551اتى دسذتادش دسس  قس ت  دسذاص دسضاا ي ك   -
 ةت  سأدأ دسذاةق دسضاا اس . 1551أاسو ا  29اتى  1551لغسطك  9و   سسذتاات  دسذاص دسضاا ي  -
 تأدأ   سلتت ول.ةت  دسس 1595أاسو ا  29اتى  1559 اث اا 9دسذاص سسسثةدش و   ت  -
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 الضريبة العامة على المبيعـات    
 ةت  سأدأ دسذاةق دسضاا اس. 1552ت  دسذاص دسضاا ي سسسثةدش و   أداس ثك ط دسكالس اتى كها لغسطك  -
س ةدسضاا س ادسضاا دسذاةق ةت  سأدأ  1595اتى أاسو ا  1552ت  دسذاص دسضاا ي  سسسثةدش و  لغسطك  -

 دإلض فاس .

 اريـــةالضريبة العق 
 .1559سسثس  911ةفق أل سسق ثة  ا   في دسوةدكاأ دسق ثةثاس  1551سع    دسكالس  تقأا  إ ادادش دسضاا س دسعقت ااس   وش -

 االرتباطات الرأسمالية   -49
 ثاا  925 159ةغاا وثذةا و سغ وتع  أ كساه   ك  لكوت ل 1592 وتت اك 29 سغش  اوس د ات  ط ش دسالسو ساس فى 

 . ثاا وصاى (151 115 -: 1591ك   وصاى )
 والمديرين بالشركة نظام إثابة وتحفيز العاملين -52

ةدفقتتتش دس وعاتتتس دسع وتتتس غاتتتا دسع أاتتتس سسكتتتالس   إل وتتت ع كستتتى إكتوتتت أ ثظتتت   إ   تتتس ةتاذاتتتز دسعتتت وسا    1551للتتتتة ا  91 تتتت ااخ  -
ةتعاتا   )  تل دست زئتس(  ثاتا سسسته  955 ستس، ةتذةاض و سك إأداا دسكالس في دصأدا وساة  سته   قاوتس ك أ ةدسوأااا    سكالس

 .س ثس وستقسس سالكادف كسى تثذاة هةد دسثظ   و  دكض ء غاا تثذاةاا  في و سك دإلأداا
 -:ةفاو  اسى له  والوح ثظ   إ   س ةتاذاز دسع وسا  ةدسوأااا  ةلكض ء و سك دإلأداا دستثذةاا 

 .ا دستثذاةاا سع وسا  ةدسوأااا  ةدكض ء و سك دإلأدا اعول ثظ   دإل   س ةدستاذاز ك  طااق تخصاص  لسه  س •
سته  فتى لتل وأا هةد دسثظ   لا ا سثةدش ت أل و  تت ااخ إ تادا دس وعاتس سسثظت   ةاخصتص سلتل وستتذاأ خالسهت  كتأأ واتأأ وت  دك •

 هةد دسثظ  . دسةداأا  وساقسثس و  سثةدش دسثظ   ط ق  سسكادئح 
 .)  ل دست زئس( وصاى سسسه   ثاا 15دسسه  سسوستذاأ  ةد ا تاأأ سعا  •
 تقة  دسكالس  توةال إصأدا لسه  دسزا أا دسوخصصس ستط اق دسثظ   ةات  سأدأ  اوس دكسه  دسوستاقس سسكالس و  اصاسس دس اا. •
 ساذتظ لسته  ثظت   د    تس ةدستاذاتز 1551د ااتل  95 ا  دسكتالس ةدس ثت  دسعا تي دكفااقتي دستأةسي  تت ااخ  كقأ اذظت  تة اا  -

 .1551اةساة  5 ت ااخ  ةدستأكاا في دسس ل دست  اي  تس  دسزا أاةتوةاسه   ةدسطس دسكالس ت  دصأدا دسه  دسثظ    أ ة 
كستى ةاا  اتكسى ثظ   إ   تس ةتاذاتز دسعت وسا  ةلكضت ء و ستك دإلأداا دستثذش س ثس دككادف ةدفق 1551 س تو ا 12ة ت ااخ  -

دسخ صس ةط ق  سهةد دسقادا ت  تخصاص كأأ دكسه   سلل وثه  سدسوخصص كأأ دكسه ةلةد   ا دسوستذاأا  و  دسثظ   الخت
 سثظ     سل ول.  

 وتةسط سعا  اا  أاه سه  و  لسه  ثظ   دإل   س  155 555ت  وو اسس اق دس اا سعأأ  1551خالل كها أاسو ا  -
ساا   دسأةسي دكفااقي يدسعا اس   خ ص سأى دس ث   سسوستذاأا   دسوستاق ت ثا    سسسه  ةت وصاي ثاا  111.12
 ا ةفق  سثظ   دك   س.اظدس دثته ء فتاا

 . لض فيسه   555 555زا أا كأأ د سه  دسوخصصس سسثظ    عأأ  ت  -
ةدفقش س ثس د كادف كسى ثظ   إ   س ةتاذاز دسع وسا  ةلكض ء و سك دإلأداا دستثذاةاا  كسى  1559اةساة  2ة ت ااخ  -

تة اا كقةأ  ت  سى تس  د سه  س عض دسع وسا  ةدسوأااا  دستثذاةاا    سكالس لو سه  و  د و  515 555تخصاص كأأ 
 .1559 للتة اخالل كها  ةدسوأااا  دستثذاةاا  دسع وسا هةه د سه  وا  تخصاص

ةدستاذاز ةكقأ  دإل   سسسكالس كسى تعأال  عض وةدأ ثظ    دس وعاس دسع وس غاا دسع أاس ةدفقش 1551أاسو ا  1ة ت ااخ  -
 -:دسوعتوأا  و  دسهائس دسع وس سسا   س دسو ساس ةةس  ط ق  سو  اسي  دكسه خصاص ت
 .1599و  و اك  أ أل  1595تثتهتى فى و اك سفتاا وو اسس دساق دسةداأا فى ثظ   د    س ةدستاذاز ةكقأ تخصاص د سه  وأ  •
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ول ثاتس ثقتل وسلاتس د سته  دسوخصصتس سصت ساا إ  تعأال ثظ   د    تس ةدستاذاتز ةكقتأ تخصتاص د سته  ستتتاح سسوستتذاأ وت  دسثظت  •
دساقتتةق  ستلتتة   أستتوا  عتتأ دثتهتت ء فتتتاا دساظتتتا  كتتاط ستتأدأ ستتعا دسستته  دسختت ص   سثظتت   ةالتتة  فتتى هتتةه دسا ستتس سسوستتتذاأ ل فتتس

 .دسوقااا كسى لسه  دسكالس
فتى دستت أدل  -ةد ستز  د وتتاإ –ك د أداا ( و  ثظ   د    س ةدستاذاز دسخ صس   أداا دسثظت   ستعطتى دساتق سو ست99تعأال دسو أا ) •

 لاأ لكض ء س ثس د كادف  عضة لخا كسى ل  الة  و  لكض ء و سك د أداا دسغاا تثذاةاا . 
 .ةدستاذاتز دإل   س أ تعأال ثظ   ت  لخط ا دسكالس  وةدفقس دسهائس دسع وس سسا   س دسو ساس كسى دكتوت 1595د اال  11ة ت ااخ  -

 - سوستذاأا  ةوأى ةكاةط وثح دكسه  دسووثةاس ةفق  سهةد دسثظ   :ةفاو  اسى  ا    

 الطرف المخصص
 تاريخ المنح له األسهم

عدد 
األسهم 
 باأللف

القيمة العادلة 
في تاريخ  للسهم

 )قبل التجزئة( المنح

سعر 
)قبل  الممارسة

 الشروط التجزئة(
 جنيه مصري جنيه مصري   

كضة و سك دإلأداا 
 دسوثتأ 

سثةدش   سكالس ةفتاا  5وأا كول 15 955 155 19/2/1551
 1551و اك  29 وو اسس دساق و 

استاق دسوستذاأ    1595و اك  اتى
و  دساق إةد ل   لأدء سه  دسكالس اقل 

 ةاصس دسق هاا  25ك  وؤكا 
% سوأا 15ةدإلسلثأااس  أل ا و  

 سثتا  وتت  عتا  خالل وأا د ستاق ق.
      

ةفتاا وو اسس دساق  ةفق  سوعا ا دكأدء 15 955 15 12/1/1551  كضة و سك دإلأداا 
و اك  اتى 1551و اك  29و 

1595.      
      

ةفتاا وو اسس دساق  ةفق  سوعا ا دكأدء 15 955 915 12/1/1551   عض دسوأااا  
و اك  اتى 1551و اك  29و 

1595. 
      

سوعا ا دكأدء ةفتاا وو اسس دساق  ةفق  15 12.25 15 1/95/1559 كضة و سك دإلأداا 
و اك اتى  1551و اك  29و 

1595. 
      

ةفق  سوعا ا دكأدء ةفتاا وو اسس دساق  15 12.25 515 1/95/1559  عض دسوأااا  
اتى و اك  1551و اك  29و 

1595. 
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 :هامةأحداث  -51
  -رية "سوريـل" :األرض الخاصة بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقا 51-1

كالس دسس أك و  للتة ا سستثواس ةدسوكاةك ش دسعق ااس "سةاال" ةهى كالس ت  عس ووسةلس  تقأوش 1599أاسو ا  9 ت ااخ 
( 16( ، )8ين أرقام )وكما هو مبين باإليضاح %11.11سكالس دسس أك و  للتة ا سستثواس ةد ست وت ا "سةأا "  ثس س 

بلغ كما  ، جنيه مصري 615 113 616مبلغ   3111 مــارس 11في لشركة التابعة فقد بلغ رصيد االستثمار في ا

دكو ثس دسذثاس  إسى طس    - جنيه مصري  395 331 688الرصيد المستحق على الشركة التابعة في ذات التاريخ مبلغ 
ثتا س  وأاثس دسق هاا دس أاأا( سس ثس دسةزدااس سذض وث زك ش د ست و ا  كأ  دسخالف وا هائس دسو توع ش دسعوادثاس ) ه ز

 .كأ   ا   دسهائس   تثذاة دستزدو ته  دستع  أاس  ةدسق ثةثاس ةدكتو أ دسوخطط ش دسوقأوس و  دسكالس إساه  وثة فتاا
دسساأ دسث ئ  دكةل  إسىوة ا  1591و اك  1هةد ة أ صأا دسخط   و  دسهائس دسع وس سالست و ا ةدسوث طق دسااا  ت ااخ 

 دسو توع ش دسعوادثاس دس أاأا اذاأ  و  اسي: سائاك هائس
 

 اضةا وو سي هائس دسو توع ش  1591و اك 5لثا في ضةء و  ت  تأدةسا س اث دسوةضةع   كو ثس دسذثاس سس ثس  ت ااخ   "
 سا   طعس  دسعوادثاس ة ه ز وأاثس دسق هاا دس أاأا ة دسةا  لف أةد  صأةا  ادا دسس ثس دسعق ااس  هائس دسو توع ش دسعوادثاس

ة ااث ل   إساا، هةد ة  أ طس  وو سي دسكالس إاق ف تثذاة  ادا دسسا  دسوك ا دست  عس دكاض وال دسثزدع وا دسكالس
دسوةضةع و  زدل   سأادسس توهاأدأل سسعاض كسى دسو وةكس دسةزدااس سذض دسوث زك ش ا  ء تذضل سا أتل    سثظا ثاة 

 سذس دسةلا و    ث  هائس دسو توع ش دسعوادثاس ة ةس  ساا  صأةا  ادا إول ثاس ت واأ لي إ ادءدش ضأ دسكالس س
 ." دسو وةكس دسةزدااس سذض وث زك ش د ست و ا  كأ  طس  دسكالس

 11سائاك و سك دسةزادء ة دسص أا  ث ءدأل كسى دسو أا  519 أاا   سةلا ل  س ثس فض دسوث زك ش وكلسس  وة    ادا ة 
سسثظا فاو  اقأ  لة اا ل سهةه دسس ثس و  كل ةى ة وث زك ش  9111سسثس  9ت و ا ا   و    ثة  ضو ث ش ة اةدفز د س

دسوست واا  وا دس ه ش دإلأدااس ة تلة   ادادش دسس ثس ةد  س دسثذ ة ة وسزوس سس ه ش دإلأدااس في اا  لثه  غاا وسزوس 
والوس دسقض ء د أداى ساذظ ل فس سسوست وا في ا ل صأةا  ادا غاا واضى سا ااث اظل و  اق دسوست وا دسس ةء س

 ةو  زدل طس  دسكالس وعاةض كسى دسس ثس  ث ء كسى دسطس  دسوقأ  و  دسكالس ةوةدفقس ائاك و سك دسةزادء . اقة ا.
خط   أل ص أادأل و  هائس دسو توع ش دسعوادثاس دس أاأا ) ه ز دست  عس   دسكالس دستسوش 1591و اك  11 ت ااخ ةوا ةس  ة 

اث اا  99(  ت ااخ 1اذاأ ل  دسس ثس دسعق ااس دسائاساس   سسس ا   ) 1591و اك  14دس أاأا( وؤاخ  ت ااخ وأاثس دسق هاا 
 وثطقس د وتأدأ دسكا ي سسوست واا  دس ثة اس ة دسوخصصس سسكالس ة  91 ااش إسغ ء تخصاص  طعس دكاض ا    1591

ةةس  سعأ  د ستزد   تثذاة دسوكاةع  1551س تو ا  2 ة دسوساق دسو ا   ت ااخ 1555و اك  92فسخ دستع  أ دسوؤاخ في 
، ةهة دكوا دسةي لأى إسى ضاةاا  ا   دسكالس   تخ ة ل فس دإل ادءدش دسق ثةثاس دسالزوس في هةد دسكأ  ةوثه   اتى ت ااخا

ةآخاا   ك   ق لو   والوس دسقض ء دإلأداي  و سك دسأةسس ضأ دسساأ ةزاا دإلسل    11سسثس  59921ا   إ  وس دسأكةى 
سغ ء  ادا إسغ ء دستخصاص تأساس أل كسى و لص   دسقادا لاض دسق هاا دس أاأا ةةس    طس    ةل دسأكةى كلالأل ةة ف تثذاة ةد 

دسوطعة  فاا و  خطأ في تط اق دسق ثة  سوخ سذتا  ثةأ دسعقأ دسةي دسقي   ستزد  تةصال دسوادفق دسائاساس ساأةأ دكاض  
و س  تستز   ا دسهائس فضالأل ك  كأ  ة ةأ س   ا اا إصأدا دسهائس  ةدسوخطط ش دسوقأوس إساه  ةهةدستزد  دسهائس   كتو أ 

سقاداه   إسغ ء دستخصاص خ صس وا دستزد  دسكالس  سأدأ ل ول  و  دكاض ةااصه  دسأدئ  كسى تثذاة دسوكاةع ةفى 
سزد  دس هس دإلأدااس   سوصاةف ش ةوق  ل لتع    دسوةضةع  إسغ ء دسقادا دسوطعة  فاا ةو  اتات  كسى ةس  و  د أا ةد 

 دسوا وت ا .
 
 



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

 ة المستقلةإليضاحات المتممة للقوائم الماليا)تابع( 
 0213مـــــارس  31عن الفترة المالية المنتهية فى 

 

 51 

 1592ف اداا  1دستسوش دسكالس خط   أل ص أادأل و  دكو ثس دسع وس سائ سس و سك دسةزادء  ت ااخ  1592ف اداا  95ة ت ااخ 
اث اا  99 ت ااخ  اذاأ     دسو وةكس دسةزدااس سذض وث زك ش د ست و ا  ااش إسغ ء دسقادا دسص أا و  دسس ثس دسعق ااس

 إسغ ء دستخصاص ةدسوكت ا إساا  ع ساا ةوثح دسكالس وهسس  الث سثةدش وا  ا   دسكالس  سأدأ ثس س و  دسذاق  ا   1591
 سعا دكاض ة ش دستخصاص ةدكسع ا دسا ساس ةاادكى في تاأاأ هةه دسثس س و تل أتا دسكالس و  ثذق ش .

و  والوس دسقضت ء  1592د ااتل  1ق   سسس  11سسثس  59921 ع ساس ا    ة أ صتأا دسال  في دسأكةى دسوكت ا إساه 
 د أداى في دسكق دسوستع ل ةدسةي  ضى  ة ف تثذاة دسقادا دسوطعة  فاا وا و  اتات  كسى ةس  و  ل  ا

 ةااى دسوستكتت ا دسق ثةثي دسخ ا ي سسكالس دست  عس فاوت  اتعسق  وة ف دسكالس دسق ثةثي في هةد دسثزدع 
 ثا ااق سسكالس دستاأدأ دكاض تثذاةد سهةد دسال  ة هة و  ت    سذعل .ل -9
لثا ا   كسي دسهائس تثذاةدأل سسال  دسوةلةا دكتو أ ل فس دسوخطط ش ة لةس  إصأدا ل فس دستادخاص دسوقأوس  -1

 إساه .
ا لسو  زدأش لثا ااق سسكالس دستلو ل وذاأدش وكاةكاه  كسي  طعس دكاض دسوةلةاا ، ة ت أا دإلك اا إسي دث -2

 ثس س دستثواس كسي دكاض فإ  ةس  اةضح ة اؤلأ كسي وأي  أاس دسكالس في دستثذاة .
ل  دسهائس ة لةس   ه ز دسوأاثس وستزوا   تثذاة دسال  دسوةلةا اتى اصأا ال  في وةضةع دسأكةي ، ة و   -5

     سح دسكالس سألسة دسةي اتة ا إ  الة  في ص –دس أاا   سةلا ل  دسال  وةضةع دسأكةى كثأ صأةاه 
 . دسعأاأا دسس  ق دإلفص ح كثا إكاله
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،    ا  دسكالس ةكالس "سةساأاا دثتاث كاةث ل " دسس ث ثاس كق ايوكاةع  إل  وست  تة اا دتذ  اس تع ة   1551خالل ك   

  ا  أاض دسكالس  وكاةع ةاسش ت ة   وثطقس دسكاخ زداأ.وتا وا  155555ةتتضو  د تذ  اس خا ا سكادء 
  وش كالس سةساأاا دثتاث كاةث ل  تذعال وو اسس خا ا دسكادء ك  طااق كالس سةساأاا وصا  1559ةفى ك    

ة أ   وش كالس  -كالس ووسةلس   سل ول سكالس سةساأاا دثتاث كاةث ل -سالست و ا ةدستطةاا دسعق اي "سةساأاا وصا " 
  عأ خص  تع ال دسسأدأ دسووثةح ثتا س دسسأدأ دسو لا. وصايوساة   ثاا 911اأاا وصا  سأدأ  اوس دسخا ا دس  سغ سةس

 دكوا  ستزدو ته  دستع  أاس،  تذيدسوكتاده ة ةس  س   دكاضس  تق  كالس سةساأاا وصا  تطةاا  1591س تو ا  99ةاتى 
  تخ ة دإل ادءدش دسق ثةثاس ت  ه كالس سةساأاا دثتاث كاةث ل  1591 ا س تو 99لأى إسى  ا    كالس سةأا    ت ااخ  دسةي

سسثس  951تاش ا    دسأةسي دست  ايسستالا   دإل ساويوالز دسق هاا  إسىةسةساأاا وصا ةةس      تقأوش  دسكالس  طس  
كاةث ل ةسةساأاا وصا  سعأ  ط س س دسال   تقااا داق ع فسخ دستع  أدش دسو اوس  ا  دسكالس ةكالس سةساأاا دثتاث  1591

طس  دستعةاض ش دسالزوس ك  دإلخالل   ستع  أدش ةةس  اذ ظ أل كسى اقةق  إسى   إلض فسةف ئهو    ستزدو تهو  دستع  أاس  
 دسكالس ةاقةق وس هواه .

وصا " "سةساأاا  دسعق ايدسكالس  أ  كالس سةساأاا وصا سالست و ا ةدستطةاا  إخط ات   1591س تو ا   91ة ت ااخ 
سأكةى تالا  دسكالس كسى ثذك  1591سسثس  951 افا أكةى تالا   اق تاش ا    1591س تو ا  91 في  وش 

   إلض فس خص  تع ال دسسأدأ ( )  لوساة   ثاا وصاي  237.5 دسوةضةع ةثذك دسثزدع وط س س  دسكالس  سأدأ و سغ 
 إسى دسذةدئأ ةدسوصاةف ش.

 ق ثةثي دسخ ا ي :ةتاى إأداا دسكالس ةوستك اهت  دس
ل  وة ف كالس سةأا  في هةد دسثزدع دا   ا أل   إلض فس إسى ل  كالس سةأا  سأاه  و  دسا ج دسق ثةثاس سأاض 

ل  دسأكةتا  و زدست  في  ا ج ةوزدك  كالس سةساأاا وصا ةفق أل سسثاس دسوكتالس سألطادف ةدسعقةأ دسو اوس ةااث
 .  دسثزدع دسق ثةثي دسوكت ا إساا  تاأاأ دك ا دسو سي دسةي  أ اتات  كواداسهو  دكةسى فال اول  في دسة ش دساده




