
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "سوديك" ستثمارإلشركة السادس من أكتوبر للتنمية وا
 (شركة مساهمة مصرية)

 المجمعةالقوائم المالية 
 0231 مارس 13 فيالمالية المنتهية  الفترةعن 

 عليها الفحص المحدودوتقرير 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kpmg  حازم حسن 
 محاسبون قانونيون ومستشارون

 
 



 
 
 
 

 الصفحة يات                                                           المحتو
 

  1  الفحص المحدودتقرير 

 
 4 المجمعة الميزانية

 
 5 المجمعة قائمة الدخل

 
 6 المجمعة  الملكيةحقوق  فيقائمة التغير 

 
 7 المجمعة قائمة التدفقات النقدية

 
  8  المجمعة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 
 

















8 
 

 
 

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

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 3102 مارس 31المالية المنتهية في  الفترةعن 

 
 نبذة عامة عن الشركة وانشطتها -2
ةفقتت ألركالتت قردسقتت ثة را تتقرر–كتتالسروستت موسرو تتااسررر-تأسستتشركتتالسردسستت أكروتت رللتتتة ارسستثواتتسرةديستتت و ار ستتةأا  ر 1-1

ةيئاتت ردستثياياتسر وة ترر تادارة اتارر1111سستثسرر15ةيئاتت ردستثياياتسروتررواد ت كرلالت قردسقت ثة را تقرر1181سسثسرر151
ر115.رتقر اأردسكالسر  سس لردست  اىر  س ا كر ا قر1111و اةرر11رفىر1111سسثسرر211دي ت  أرةدستع ة ردسأةسيرا قر

 .1111و اةرر15 ت ااخر
 

ر-اتو لرغاضردسكالسرفىردكتى: 1-1
ردسعولرفىرو  لركادءردكادضىر غاضروأم ر  سوادفقرةت ها م رسس ث ءرةتقساقرتس ردكادضىرة اعه رلةرتأ اام . -
رةدك و لردسولوسسرسه .دسعولرفىرو  لردسوق ةيشرةدإلثك ءدشردسوتل وسسر -
رتخطاطرةتقساقردكادضيرةد  أدأم رسس ث ءرةفق ألركس سارردس ث ءردساأا س.ر -
  ث ءردسعق ادشر أثةد ه ردسوختسيسرة اعه رةتأ اام . -
رتعواارةدست الحردكادضىرفىردسو توع شردس أاأك. -
أداته رلةردسعولرفىرو  لردستثواسردسسا ااسرةفىرل فسرو  يشردسوثكآشردسسا ااسرو ر ث ءر - فث أقرةوةتاالشرة اىرسا ااسرةد 

رتأ اام رلةر اعه رةدستغالسه رط ق ألرسسقةدثا رةدسسةدئحردسس ااس.
أداكرة اررةتأ ااردسوكاة  شردسسلثاسرةدسخأواسرةدست  ااسرةدس ث  اسرةدسسا ااس. - رإثك ءرةد 
ردسكالسر)ساكر غاضردإلت  ا(.رديستاادأرةدسقا قر أ و لردسةلالءردست  ااا رسللرو رمةروسوةحر  رفىراأةأرغاض -
 .1115سسثسرر15دستأ ااردستوةاسير واد  كرلال قر  ثة ردستأ ااردستوةاسيرا قر -
رةخأو شر - ر)دس او ا ش ردآلساس ردساةدسر رة ادوج ردسلو اةتا رةل ه ك ردسوعسةو ش رةتلثةسة ا  رثظق رو  يش رل فس رفي دسعول

ردسلو اةتا(.
دسعولرفيرل فسرو  يشرخأو شرثظقرديت  يشرةديثتاثشرةليس ردسواط شردسيض ئاسرةدس ثردسيض ئيرأة ردسعولرفيرو  لر -

 دك و اردس ث  اس.ر
 ديست و ارفيردكثكطسردسوختسيسرةدسوتعسقسر قط عردس تاةلرةدسغ  رةدس تاةلاو ةا ش.ر -
 ةليس رتقأاقرخأو شردكو رةدساادسسرةدس ا ثسرةدسثظ فس.ردسعولرفيرو  لرتثساقرة اد سردساأدئقرةدسطاقرةدسوا أا ر -
أداكردسوط  قرةتكغاسه  - أداكردسوثكآشردساا ضاسرةدستافاهاسرةدسط اسرةدستعساواسرةليس رتوس رةد   ر.دسعولرفيرو  لرتوس رةد 
ك اهسر أ و سه ررةا ة رسسكالسرل رتلة رسه رو ساسرلةرتكتا ر أيرة  رو ردسة ةهرورردسكال شرةغاام ردستىرت دةلرل و يألر -

فيردسهائ شردسس سيسرلةرتكتااه ر لةردستىر أرتع ةثه ر سيرتاقاقرغاضه رفيرو ارلةرفيردسخ اج،رلو را ة رسه رل رتثأوج
 لةرتساقه ر ه رةيس رط ق ألركال قردسق ثة رةيئات ردستثياياس.

   قرت ألرو رت ااخردستس الرفيردسس لردست  اي.ر55وأكردسكالسر  1-2
ر ضسروقاأكر  س أةلردساسوير  ةا تيردكةادقردسو ساسر  سق ماكرةدإلسلثأااس.دسكالسردسق    1-4
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ررررردسستت أكروتت رردسقتتةدئقردسو ساتتسرسكتتالسر1512روتتتت اكر21دسو ساتتسردسوثتهاتتسرفتتىرردسيتتتاكرتتضتتو ردسقتتةدئقردسو ساتتسردسو وعتتسر تت  1-5
   سو وة تس (رلوت رتتضتو ر )ةدستتىراكت ارإستاهقدلتة ارسستثواسرةدإلست و ار سةأا  ر)دسكتالسردسق  ضتس(رةكتال ته ردست  عتسر

 ث ارردسو وة سرفىرلا  حرةخس ئاردسكال شردسكقاقس.
ةدسساأرديست ير/رم ثىرر28اقرروقتاردسكتالسردسق  ضسرفىروأاثسردسكاتخر داأرطااقردسق ماكر/ردإلسلثتأااسردس اتادةىردسلاسةر -

كالسرسسرو سكرديأداك ضةرمةرلاوأرأواأدشر أادةىرةدسساأردكست ي/ررمةرائاكرو سكرإأداكردسكالسردسق  ضسرساىردسأا 
 .دسق  ضس

 أسس إعداد القوائم المالية المجمعة -1
 اإللتزام بالمعايير المحاسبية والقوانينر1-1

ردسسةدئحردسس ااس.ااردسوا س سردسو ااسرةدسقةدثا رةرتقرإ أدأردسقةدئقردسو ساسردسو وعسرةفق رسوع ا
 .1512رو اةر11تقرإ توت أردسقةدئقردسو ساسرو ر  لرو سكرإأداكردسكالسر تت ااخر

 رأسس القياسر1-1
ر-ل أشردسقةدئقردسو ساسردسو وعسرط ق ألركس كردستلسيسردست ااخاس،رفاو ر أدرو راسير:  ر

 .ةدسخست ئا أسسرو رخاللرديا ت حردي ةلرةديست دو شردسو ساسردستىراتقرل   ته ر  سقاوسردسع -
 .ديست و ادشرفىرلةادقرو ساسر غاضردسوت  اكراتقر ا سه ر  سقاوسردسع أسس -
 .  سقاوسردسع أسسر ا سه ديست و ادشردسوت اسرسس ارردستيرسه ر اوسرسة اسراتقر -
 .  سقاوسردسع أسسر ا سه دست دو شروع والشردسوأفة  شردسو ثاسر سيردكسهقردسوسأأكرثقألراتقرر -
 . شردسكال شردست  عسرتاشردست ياسرةدستىرتقر ا ستهت ر  سقاوسردسع أسسل ةلرةدست دوتر -

ررعملة التعامل وعملة العرضر1-2
 تقر اضردسقةدئقردسو ساسردسو وعسر  س ثاسردسو ايرةدسييراو لر وسسردستع ولرسسو وة س.ر

رإستخدام التقديرات والحكم الشخصي ر2-4
رةفق ألرر ردسو وعس ردسو ساس ردسقةدئق رإ أدأ رةدستقأاادشرراتطسر ردسكخ ي ردسالق رإستخأدق ردإلأداك رو  ردسو ااس ردسوا س س سوع ااا

رتعأر رةدسو اةف ش. رةدإلاادأدش رةدإلست دو ش رسأل ةل ردسوعاةضس رةدسقاق ردسسا س ش رتط اق ر سى رتؤ ا ردستى ةدإلفتادض ش
ىرظاةفرتط اقه .رتو لرثت ئجردستقأاادشرةدإلفتادض شردسوتعسقسر ه رفىرضةءردسخ اكردسس  قسرة ةدولرلخاىروتثة سروعقةسسرف

رلل ار ر طااقس رةدإلست دو ش رسأل ةل ردسأفتااس ردسخ صر  سقاق ردسكخ ي ردسالق رتلةا  رفى ردكس ك رةدإلفتادض ش دستقأاادش
رة أرتختسفردسثت ئجردسيعساسر  رتس ردستقأاادش. اتقرإ  أكرواد عسردستقأاادشرةدإلفتادض شررةضةا ألرو رو  أارلخاى.رميد

ر  ي رل  ررسرأةااس.دسوتعسقسر ه  رإيد رتغاااردستقأاارفاه  ردستىراتق ردإل تادفر  ستغااارفىردستقأاادشردسوا س اسرفىردسيتاك اتق
رردسيتادشردسوستق ساسرإيدرل  ردستغاااراؤ ار سىرلساهو .دسيتاكرفقط،رةفىرفتاكردستغااارةرردستغاااراؤ ار سىرميه

رةدسالقردسكخ ي:رةفاو راسيرلمقردس ثةأردسوستخأقرفاه رميهردستقأاادشرررر
 .وخ صردسوط س  شردسوتة عس -
ر. وت ارديثت  اسرسال ةلردس   تسكد -
 دسضادئرردسوؤ سس. -
 .دسوستاق ش -
 .ستلوت لرل وتت لإوخ صر -
 .تقااقرديست وتت اشردسعق ااس -
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 .يثخيت ضرفىر اوسردي ةلردس   تسد -
 .ديثخي ضرفىردسوخ ة  -
 . ضرفىردسعوتالءرةديا أكردسوأاثسديثخي -

 السياسات المحاسبية المطبقةأهم  -3
 -دسو وعسر:ردسو ساس دسسا س شردسوا س اسردسوةضاسرلأث هرتقرتط اقه ر    شرخاللردسيتادشردسو ساسردسوعاةضسرفىرميهردسقةدئقرررر       

 أسس اعداد القوائم المالية المجمعة 3-2
 الشركات التابعة2 -3-2

تتضو ردسقةدئقردسو ساسردسو وعسرل فسردسكال شردست  عسردستيرتساطار ساه ردسكالسردكقرةتتاققرميهردسساطاكر  سقأاكر سىرر
ةايتاضرة ةأردستالقرفيردسسا س شردسو ساسرةدستكغاساسرسسكالسردست  عسرةيس ر هأفردسا ةلر سىروث فررو رلثكطته .ر

ر رو  ردل ا ر إوتال  ردسساطاك رد55ميه راقةق ر%رو  رفاه  ردسوست وا راقةقرست ةاشر  سكالس ردإل ت  ا رفي راؤخي لو 
 دست ةاشردسوستق ساسرفيرتاأاأردسقأاكر سىردسساطاكرةدستالق.

ر
اتقرإأادجردسقةدئقردسو ساسرسسكال شردست  عسرفيردسقةدئقردسو ساسردسو وعسر أءدألرو رت ااخردسساطاكر سىردسكالسرةاتقرإست ع أر

 دست وارر ثأو رتيقأردسكالسردسق  ضسرساطاته ر سىردسكالسردست  عس.دسكالسردست  عسرو ر وساسر
ر

ردسث ت سر ثه .رليس راتقردإلست ع أردسل ولر اتقرديست ع أردسل ولرسسوع والشردسوت  أسسر ا ركال شردسو وة سرةدكا أك
دسخس ئار أرتكاارإسىرسألا  حرلةردسخس ئاردسغاارواققسرةدسث ت سر  روع والشردسو وة سرورردكخيرفيردإل ت  ارل ر

 إثخي ضرفير اوسردك ةلردسوت  أسسروو ر أراتطسرردإل تادفر  رفيردسقةدئقردسو ساس.
(ردسخ صر ضادئرردسأخلر سىردسياةقردسوؤ تسردستيرتثتجر  رإست ع أردكا  حر14اتقرتط اقردسوعا اردسو ايرا قر)

 .ةدسخس ئاردسث ت سر  ردسوع والشردسوت  أسسر ا ركال شردسو وة س
ر

تعاضراقةقردك ساسرفيردسوا دثاسردسو وعسرضو راقةقردسوسلاسرفير ثأروثي لرلو راعاضرث ارردك ساسرفيرا حرلةر
رخس اكردسو وة سر كللروثي لرفىر  ئوسردسأخلردسو وعس.

ر
ر  
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ر-ةتتو لردسكال شردست  عسرفىردكتى:
 نسبة المساهمة فى               بلد 

 3102 مارس 32 التأسيس أسم الشركة التابعة
% 

 1102ديسمبر  32
% 

ر155ر155رو تار)تاشردست ياس(كالسرسةأا رسسخأو شردسعق ااسرش.ق.قر -1

ر11.11ر11.11رو تاركالسردسس أكرو رللتة ارسستثواسرةدسوكاة  شردسعق ااسر)سةاال(رش.ق.ق -1

رر58.51رر58.51رو تار(أ( كالسر ياسىرماس ريأداكردسوأ رةدسوثت ع شرش.ق.ق -2

رر55رر55رو تار)ب(كالسرسةأا ر  اأ رساتىرسستثواسرةديست و ارش.ق.قر -4

ر85ر85رو تاركالسروةفرإ رسسوق ةيشردسوتطةاكرش.ق.قر -5

ر11.11ر11.11رو تاركالسردساسارسسوكاة  شرةدستثواسردس اد اسرش.ق.قر -1

ر11.11ر11.11رو تاركالسرسةأا رسستثواسرةديست و اردسعق اىرش.ق.قر -7

ر81.17ر81.17رو تارسا  رسالس و اردسعق ايرش.ق.قكالسرسةأا ر -8

ر155ر155رو تاركالسرسةأا رسس ةسفرةدستثواسردسسا ااسرش.ق.ق -1

ر11.11ر11.11رو تاركالسرفةاتا رسالست وت اردسعقت اىرش.ق.ق -15

ر11.11ر11.11رو تاركالسريوات ة رسالست وت اردسعقت اىرش.ق.ق -11

ر17.55ر17.55رو تاركالسرت ت اكرسسوادلت ردست  ااسرش.ق.ق -11

ر11.17ر11.17رو تاركالسرإأداكرسخأوت شردسوأ رةدسوثت ع شرش.ق.ق -12

ر155ر155رسةاات ر)ج(كالسرسةأات رسةااتتت ركالسريدشروسئةساسرواأةأكر -14

ر51ر51رو تاركالسر اا رسلاررسس اد سرةديست الحرش.ق.قر)تاشردست ياس( -15

ر11.11ر-رررو تاردست ياس(كالسرسااوةثتىرسالست وت اردسعقت اىرش.ق.قرر)تاشر -11

ر11.11ر-رررو تاركالسرسةأا ردس ااتتت رسالست و اردسعق اىرش.ق.قرر)تاشردست ياس( -17

٪رتو لرلسهقردثتق ساسر4.17٪رتتضو ر12.51ت سغرثس سردسوس موسردسق ثةثاسرفيركالسر ياسىرماس ريأداكردسوأ رةدسوثت ع شرر(أ (
 .)وال ردسةاأدش(ر ادسوس موا ردسيعساسقردسكالسرا سا ألرةسةفراتقرثقلروسلاته رإسىرإ 

ررر
تس مقردسكالسرفىرالكرو لركالسرسةأا ر  اأ رساتىرسستثواسرةديست و ار  إلكتاد رورر عضرل ض ءرو سكردإلأداكر)ر(رررر

 ةدسكال شردسووسةلسرسهق.
ر
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 هأفرإ تث ءرا تسر أامت رر–كالسريدشروسئةساسرواأةأكرر–سةأا رسةاات رتقرتأساكركالسرر1515اةثاةرر15 ت ااتخرر)ج(
ر55 ر  سواتاد رر–%رفىرالكروت لركالس ردسعق اىردسواأةأك رواأةأك –سةأا رسستطةاا ريدشروسئةساس وس سسرر-كالس

رةتعوتلرفىردس وهةااسردسعا اسردسسةااس.
ر

رررالشركات الشقيقة   1 -3-2
دسوثكآشردستيرالة ر رسسكالسر ردسوست وارفاه رثيةيروؤ ار و را علرس ردسقأاكر سيردسوك السردسكال شردسكقاقسرمير       

رد سثيةير إوتال رفيرإتخ يردسقادادشردسوتعسقسر  سسا س شردسو ساسرةدستكغاساسرسسكالسردسوست وارفاه رةايتاضرة ةأرميد
 %رو راقةقردست ةاش.55ل لرو ر%رةر15دسوست وارو ر

ردسق          راتقرتتضو  روؤ ا رثيةي رفاه  رسسو وة س رالة  رةدستي ردسكقاقس ردسكال ش رفي رديست و ادش ردسو وعس ردسو ساس رررةدئق
رلةرتخياضر راتقر ا أك ردي تث ءر ق ر تلسيس رإ تث ئ  رإ   شردإلست و ار ثأ رسطااقسراقةقردسوسلاسرااثراتق رةفق أل إ   ته 

رةدسواققسر عأرت ااخردإل تث ءرلو ررا اأردإلست و ار ث ارردسو وة سرفيرلا  حرلةرخس ئاردسكالس دسوست وارفاه 
راخيضرا اأردإلست و ار ث ا ه رفيردكا  حردسوة  س.

فيرا سسرت  ة رخس ئارديست و ادشرفيردسكال شردسكقاقسر اوسردإلست و اريراتقرإ   شرتس ردسخس ئارإيرفيرا سسر        
 سسرديست دقر وأفة  شرثا  سر  ردسكال شردسكقاقس.ر ثأرة ةأرإست دقر  ثةثيرلةرضوثيرستاولرتس ردسخس ئارةفيرا

رةدإلست دو ش، رسأل ةل ردسع أسس ردسقاوس ر  فى رفي ردسكالس را س ر سى رديست و ا رإ تث ء رتلسيس ةدإلست دو شرر ا أك
 ردسواتوسسرفيردسكال شردسكقاقسراتقرإ   ته رلكهاك.رةراتقرإأادجردسكهاكرل  ءرو ردسقاوسردسأفتااسرسإلست و ا،رة يس

ردإلست و ا.رساخضرريثخي ضرفير او
ر

  الخاضعة لسيطرة مشتركةالمنشـأت   3-2-3
دسوكتالسرمىرتس ردسوثكآشردستىرالة رسسو وة سرساطاكروكتالسر سىرلثكطته رةدستىرتتقررتاشردسساطاكردسوثكتأشر ررررررر

 وة رردتي قرتع  أى،راتطسرروةدفقسر  ي و عر سىردسقادادشردستكغاساسرةدسو ساسرديستادتا اس.رةاتقردسوا س سر  ر
دسو وعسر سىرث ارردسو وة سرفىردسوكاة  شردسوكتالسر  ستخأدقرطااقسردست وارردسثس ىرةتكتولردسقةدئقردسو ساسر

  فىرل ةلردسوثكآشردسخ ضعسرسساطاكروكتالسرةيس رو ر أداسرة ةأردسساطاكردسوكتالسرةاتىرت ااخرتة فرتوترر
 دسوثكآش.رررتس ردسكالسر ا   سرلةرساطاكروكتالسر سى

 ترجمة المعامـالت بالعمالت االجنبية 3-1
ر  ر سى ردك ث اس ر  سعوالش ردسوع والش رتا وس رلسعاتق رةرلس ك ردستع ول. رة ش ردسس ااس ردس اف ردسوا دثاسر ا رت ااخ فى
ردك ةلرةردس رلا أك رتا وس راتق ر ردسو ايرةفق ألرو وعس رإسىردس ثا  ر  سعوالشردك ث اس ردسثقأاس دإلست دو شريدشردسط اعس

و وعس،رةاتقرتا وسركسع اردس افردسستت اىسررفىريس ردست ااخ،رةتأاجرفاةقردسعوسسردسث ت سر  ردستا وسر ق ئوسردسأخلردس
رلسع اردس افرر ر إستخأدق ر  سعوسسردك ث اس ردست ااخاس ر  ستلسيس دك ةلرةدإلست دو شريدشردسط اعسرغااردسثقأاسرةدسوقةوس

 دسس ااسرفىرت ااخردسوع وسس.
ر  



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

 المجمعة المتممة للقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 1023مارس   32عن الفترة المالية المنتهية فى 

 

 
 

13 

 ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية             
ر        ر ردسو ساس ر  سقةدئق رةديست دو ش ردك ةل رتا وس رلسع اررسألثكطساتق رلس ك ر سى ردسو وعس ردسوا دثاس رت ااخ رفي دك ث اس

دس افردسس ااسرفيرت ااخرإ أدأردسقةدئقردسو ساسردسو وعس،رميدرةاتقرتا وسر ثةأردإلاادأدشرةدسو اةف شر ث ءدألر سىروتةسطر
ر ردس افرخالل رسعا ر/ رددسيتاك ردسو ساس راقةقردسسثس ر ثةأ رتا وس راتق رفيراا  ردسو وعس، ردسو ساس رتس ردسقةدئق ر ثه  سوعأ

رفاتقر ردستا وس ر   ردسياةقردسث ت س رلو  ردستأساك. رلة رفيرت ااخردإل تث ء ردس افردست ااخاس ركسع ا ردكخاىرةفق أل دسوسلاس
 .دك ث اس رسسعوالشةدئقردسو ساسرت ةا ه رضو راقةقردسوسلاسر  سوا دثاسردسو وعسرفير ثأر دسياةقردسوتادلوسرو رتا وسردسق

 األصول الثابتة و اإلهالك 3-3
  اإلعتراف والقياس األولى - أ

اتقرإ   شردك ةلردس   تسردسووسةلسرةدستيرااتيظر ه ريستخأوه رفيردإلثت جرلةرتةفااردسسسررلةردسخأو شرلةرسألغادضرر
ر ر تلسيته  ر  سوا دثاس ردس   تس ردك ةل رةتظها ر، ر  ستلسيس رةدسخس ئاردإلأدااس ردإلمال  رو ور روثه  روخ ةو أل دست ااخاس

(رميدرةتتضو رتلسيسردك لرل فسر15ر-2 ر)رImpairmentدسو وعسرردسث ت سر  ردإلثخي ضرفير اقردك ةلر 
دستل سافردسو  كاكردسوات طسر  ك لرةدسال وسرست ها هرإسىردسا سسردستيراتقرتكغاس ر ه رفيردسغاضردسيير ااشردإلأداكر

 .ةليس رتل سافرإ دسته رةد   أكرتسةاسردسوة رردسيىرتة أر  رميهردي ةلر. لرو رل س رةفىروة ع د تث ءردك
 ثأو راتلة ردك لرو رو وة سرو ردسولةث شردسائاساسردستيرتختسفرل و ام ردإلثت  اس،راتقرد ت  ارللرو رميهر        

 ر.دسولةث شرل الألر يدت 
ردسخس ئاراتقرتس الردك ةلرفيروااسسردإل         ثك ءرسإلثت جرلةرسإلا  ارلةرسألغادضردإلأدااسر  ستلسيسروستث يألرروثه 

دسث ت سر  رديثخي ضرفىردسقاوس،رةتتضو ردستلسيسرلتع رردسوهثاا رةل فسردستل سافردسو  كاكردسوات طسر  ك ل.رميدر
 دسغاضردسواأأرسه .رةاتقردس أءرفىرإمال رميهردك ةلر ثأو راتقرديثته ءرو رإ أدأم رسالستخأدقرفى

دستل سافردسو  كاكرسيسردسخ و شرةدسعو سسردسو  كاكرةر  سثس سرسأل ةلردستيراتقرإثك ؤم رأدخسا رتتضو رتلسيسردك لرتلر       
دكخاىردستيرتستس وه ر وساسرت ها م رإسيردسا سسردستيراتقرتكغاسه ر ه رفيروة عه رةفيردسغاضردسييرتقرإثك ؤم رو ر

ر.ل س 
 الالحقة على اإلقتناءالتكاليف  - ب

ةيس رر- عأرإست ع أرتلسيسردسولة ردسوست ألرر-اتقردإل تادفر تلسيسرإااللرلاأرولةث شردك لرضو رتلسيسردك لر         
 ثأرتل أردسكالسرستلسيسرديااللرة كاطرد رالة رو ردسواتولرتأفقروث فررإ ت  أاسروستق ساسرسسكالسرلثتا سرإلااللر

ردسولة رةل راول ريس رفإ رل فسردسثيق شرديختاىراتقرتاواسهت رميد ر أد  ر ا كرتلسيت ر أا سر  ساسرو ردسأ س.رةفاو 
ر. ق ئوسردسأخلرلو اةفر ثأرتل أم 

ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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  اإلهالك    -ج
اتقرتاوالردإلمال ر سىر  ئوسردسأخلرةفق ألرسطااقسردسقسطردس   شرةيس ر سىروأداردسعواردإلثت  ىردسوقأارسللرثةعرو رر

رةفاو راسير ا ث ألر  ك و اردإلثت  اسردسوقأاكر)فاوت ر أدرديادضتىرااثرياتقرإماللهت (ر: .لثةدعردك ةلردس   تس
ر

 األصل السنوات
ر ثك ءدش 15ر–ر5ر  و  ثيرةد 

رلاف ث ش ر5-15
 ةس ئلرثقلرةدثتق ل 5
 رل  ثرةت ها دشرولت اس 4-15

 ل ه كرولت اسرةدت  يش 5
 ةوعتتتتأدشوةسأدشرةآيشر 1-5

ر15 رلأةدشروط تتتخ
ر4 رل  ارةطسو  شرةك ل ش

 تاساث شرفيرلو ل روستأ اك سثةدشرلةروأكردسعقأرلاهو رد لر5
ر  أصول ملعب الجولف
 دثك ءدش 15
 ك ل شراى 15
  أأرةلأةدشر 15

 

 الشهـرة – األصول غير الملموسة 3-4
تتو لردسكهاكر)دسوة  سرة/لةردسس س س(رفيردسو  سغردسث كئسر  رد تث ءركال شرت  عسرلةركال شرتاشرساطاكروكتالسرااثر  

 لثه رتو لردسياقر ا رتلسيسردي تث ءرةا سردسو وة سرفيردسقاوسردسع أسسرس  فىردك ةلردسوقتث كرفيرت ااخردي تث ء.رر
ر

  سثس سرسسكهاكردسس س سراتقرةر   ألروثه ردسخس ئاردسث  وسر  رديثخي ضرفير اوتهت ر.راتقرإ   شردسكهاكردسوة  سر  ستلسيسرث ر 
 إأاد ه رو  كاكرفير  ئوسردسأخلر ثأرتاققه .

 

دسكهاكردسث ت سر  رديستاةديرسا سرو راقةقردك ساسرفيردسكال شردست  عسراتقرإ   ته ر قاوسردس ا أكرفيرتلسيسردي تث ءر ر
   فىردك ةلردسوقتث كرفيرت ااخردي تث ء.  ردسقاوسردسأفتااسرس

 

لسو رل ثشرمث  رلاأدثرلةرتغاادشرفيردسظاةفرتياأرة ةأرةرةاتقر ولردخت  ارسقا كرديثخي ضرفىر اوسردسكهاكرأةاا ألر  
رر.وؤكار  رإضوااللر اوسردسكهاك.رةيراتقراأرخس ئارديثخي ضرفىر اوسردسكهاكرياق ألر

 المشروعات تحت التنفيذ 3-5
إ   شردسوكاة  شرتاشردستثياير  ستلسيسرط ق ألرسسقا كردكةسى.رتتضو ردستلسيسرل فسردسثيق شردسوتعسقسرو  كاكرةدسال وسراتقر

ست ها ردك لرإسىردسا سسردستىراتقرتكغاسسر ه رةفىردسغاضردسيىرل تثىرو رل سس.راتقرتاةالردسوكاة  شرتاشردستثياير
ر.ءروثه رةتلة روت اسرسسغاضردسيىرتقرإ تث ؤمت رو رل س إسىر ثأردك ةلردس   تسر ثأو راتقردإلثته 

ر
ر
ر
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 اصول حيوية  3-6
ر رورردي تادفر  ىرتغااارفىردستل سافرفىردسا حردةررس ا كردي ةلردسااةااتق رتل سافردس ار، رث     ردسع أسس   سقاوس

ردسخس اكرةتتضو رتل سافردس ارردىرتل سافراتقرتاوسه رس ارردي لردسااةى.
 العقاريةاإلستثمارات  3-7

تتو لردإلست و ادشردسعق ااسرفيردكادضيردسواتيظر ه رةدسغاارواأأرلة  ردستخأدوه رلةردسواتيظر ه رس اعه ر سىردسوأىر
(رسسغاارةاتقر ا كرديست و ادشردسعق ااسر  ستلسيسروخ ةو ألروثه ر ألرتكغاساردألردسطةالرةليس ردكادضيرةدسو  ثيردسوؤ اكر)إا  ار
ر ردسقاوس رديثخي ضرفى رةخس ئا رديمال  رستس رر(15-2)ر”Impairment“و ور ردسع أسس ردسقاوس ر   ردإلف  ح ةاتق

إلست و ادشرو رميهردرا ألردإلست و ادشرفىرت ااخردسوا دثاسرإيرإيدرل ثشرمث  را يشرا عرروعه رتاأاأردسقاوسردسع أسسرك
  طااقسروعقةسسرةفيرميهردسا سسراتقرديف  حر  ريس .

ر

 اإلستثمارات 3-8
 متاحة للبيع فى أوراق مالية اإلستثمارات  -أ

ةراتقر ا سه رياقت ألر  سقاوسردسع أسسر)إيرإيدرل  ر   ستلسيساتقرإ   شردكأةدشردسو ساسردسو ة تسرل ست و ادشروت اسرسس اررو أئا ألر
ة ثأرر. طااقسراعتوأر ساهت (،رةاتقرإ   شردستغاادشرفيردسقاوسردسع أسسرفير ثأروثي تلرضو راقةقردسوسلاسرياول ر ا سهت 

ر ردسوسلاس راقةق رخس ئارضو  رلة رلا  ح رو  ردي تادفر   رس ق رإ   شرو  راتق رفأث  ردك ل ردسأخلرردست ع أ ر  ئوس في
ررررر إست ث ءرخس ئارديثخي ضرفىردسقاوس.ردسو وعس
 اعتوأ  طااقس دسع أسس  اوته   ا ك اول  ي إ   شرديست و ادشرغااردسوقاأكر  ةا سردكةادقردسو ساسرلةردستيميدرةاتقر

ردك ةلر رخس ئارديثخي ضرفير اوس رث    أل ر  ستلسيس رةت  ش15-2)ر”Impairment“ ساه   ديثخي ض خس ئار (.
ردسو وعس. دسأخل   ئوس في و  كاك

رشردسو ساسردسو ة سرل ست و ادشروت اسرسس اررفيرت ااخردإلات  طر كادءرلةر اررديست و ادش.اتقرإ   شرلةرإست ع أردكأةد
ر

 إالستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة -ب
اتتتتتتتتقرت ةاتتتتتتتررديستتتتتتتت و ادشرفتتتتتتتىرلةادقرو ساتتتتتتتسر غتتتتتتتاضردسوتتتتتتتت  اكرضتتتتتتتو ردك تتتتتتتةلردسوتأدةستتتتتتتسرةاتتتتتتتتقرإ   تهتتتتتتت ر  سقاوتتتتتتتسررر

دستغاتتتتتارفتتتتتىردسقاوتتتتتسردسع أستتتتتسرلةروتتتتت ر اتتتتتررتستتتتت رديست وتتتتتت ادشرستتتتتةدءرا تتتتتحرلةرخستتتتت اكرفتتتتتىردسع أستتتتتس،رةاتتتتتأاجردسثتتتتت تجروتتتتت ر
ر  ئوسردسأخل.

ةخستتتتتت ئارديثخيتتتتتت ضرفتتتتتتيررررردسيةدئتتتتتتأردسوستتتتتتتهسلسدسخ دثتتتتتتسردسالةواتتتتتتسر  تتتتتت فيردستلسيتتتتتتسر عتتتتتتأرإستتتتتتت ع أررلية اتتتتتتتقرإ  تتتتتت شررر
ر(.15-2)ر”Impairment  اوسردك ةل

ر

 وحدات تامة جاهزة للبيع   3-9
دسةاأدشردست وسردس  م كرسس ارر  ستلسيسرلة  فىردسقاوسردس اعاسرلاهو رل لرةتاأأردستلسيسر سيرلس كرا  لرضاررت  شر 

إ و سيروس اسردسةاأدشردست وسردس  م كرسس ارردسوت قاسرفيرت ااخردسوا دثاسردسو وعسرفيروتةسطرتلسيسردسوتارستس ردسةاأدشر
ردياضرةدسوادفق رفىرتلسيس ردسوتا رتلسيس رةتاأأر  فىردسقاوسرر)تتو ل ردسو  كاك( ةديثك ءدشرةدسو اةف شرديخاىرغاا

رةليس رلىر رسالتوت ق ردستل سافردستقأاتتااس روث  رسسثك طروطاةات أل ردسوعت أ رفىرسا قرديطت ا ردس ار ر سىرلس كرسعا دس اعاس
ر.لختاىراستس وهت رإتو قر وساسردس اتر تل ساف

ر
ر

ر
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ر

 أعمال تحت التنفيذ 3-20
دستل سافردسوات طسر أ و لرتاشردستثيايرفىراس ررل و لرتاشردستثيايرساا رإتو قرميهردك و لرةت  شراتقرت واررل فسرر

 اوسردك و لرتاشردستثياير  سوا دثاسردسو وعسرر  ستلسيسرلةر  فيردسقاوسردسق  سسرسإلستاأدأرلاهو رل ل.ةتتضو ردستلسيسرل فسر
ر. أدشردسىردسا سسردستىراتقر اع ر هت رةفىردسغتاضردسواأأرسيس دستل سافردسوتعسقسرو  كتاكرةدسال وسرست هات ردسةا

ر
 )مستحق من / إلى العمـالء ( مقاوالت  3-22

ر ثه ر را أا رةسق رسسعوالء ردسوثييك ردي و ل ر اوس رد و سى رفي ردسعوالء( رو  ر)وستاق ردستثياي رتاش ردي و ل تتو ل
ردسعوالء رو  ر اوته  رتا ال ردسوتة ر رةو  ردسعوالء رو  رتق كر اوسرروستخس  شروعتوأك روعهق. رسستع  أدشردسو اوس ةفق أل

دي و لرتاشردستثياير  سياقر ا ردياادأدشردسوقأاكرةفق ألرسثسررديتو قرة ا ردسو  سغردسوا سسرو ردسوستخس  شردسيعساسر
ردسو ر ا أك را سس رةفى ر  سوا دثاس ردسوتأدةسس ردي ةل رضو  ردسعوتتالء رو  ر  سوستاق ردي تتتادف رةاتق رسسعوالء   سغردس  أاك

ر  سياقر ردي تادف رفاتق رديتو ق رسثس س رةفق أل ردسوقأاك ردياادأدش ر   رسسعوالء ردس  أاك ردسيعساس ردسوستخس  ش رو  دسوا سس
 )وستاقرسسعوالء(رل ست دو شروتأدةسس.

 

 تكاليف عقود المقاوالت   3-21
رلو ررررررررر رةدسوهو شرةدمال ردسوعأدشرةدسعو سس. ردسوةدأ رتلسيس رو ل ردستل سافردسو  كاك ردسوق ةيشر وار رتل سافر قةأ تتضو 

تتضو رداض ألردستل سافرغااردسو  كاكردسوتل أكر وعافسردسكالسرو لردسعو سسرغااردسو  كاكرةدس ا ثس.رلو رتتضو ردستلسيسر
ردس رةديأدااس ردسو اةف شردسعوةواس ر  سثس سرداض أل ردسوقأاك رتلةا روخ   شردسخس ئا راتق ردي و ل. ر هيك رو  كاك وات طس

ر.سسعقةأرغااردسولتوسسرخاللردسيتاكردستىر أاشرفاه رميكردسخس ئا
 العمالء وأوراق القبض والمدينون 3-23

ر  س رإ   ته  راتق رفةدئأ رتتضو  ردكخاىردستيري ردسوأاثس ردسق ضرةدسوأاثة رةدكا أك رةلةادق ردسعوالء رديسواسرلا أك قاوس
(،رةاتقرإ   شردإلثخي ضرفيردسقاوسر ثأو رالة ر15-2)رImpairment"ةتظهاروخ ةو ألروثه رديثخي ضرفىر اوته ر 

ةاتو لرر،مث  رلأسسروةضة اسر سيرل ردسكالسرس رتتول رو رتا الرللردسو  سغردسوستاقسرط ق رسسكاةطردك ساسرسستع  أ
دإلثخي ضرفىردسقاوسرفىردسياقر ا ردسقاوسردسأفتااسرةدسقاوسردسق  سسرسإلستاأدأرةدسوتو سسرفيردستأفق شردسثقأاسردسوتة ررا ةلر

ر.دسكالسر ساه 
ردسق ضر رةلةادق ردسعوالء رإ   ش رةاتق ردسوستهسلسرةدسوأاثة  ر  ستلسيس ر ا سه  راتق ر ق ردسع أسس، ر  سقاوس رو أئا  ردي ل طةاسس

 .دسيع لدقرطااقسرسعاردسي ئأكر إستخأ
 النقدية وما فى حكمها 3-24

كغادضرإ أدأر  ئوسردستأفق شردسثقأاس،رفإ ردسثقأاسرةو رفيرالوه رتتضو رلا أكردسثقأاسر  س ثة رةدس ثأةقرةدسكال شر
ر  ر الثركهةارو رت ااخردسكادءرةر ريرت اأ رتةدااخردستاق قرسوأك ليدرتاشردستا الرةدسةأدئررتاشردسطسرردستيرسه 
ر.لا أكردس ثة رسارر سىردسولكةفردستيراتقرسأدأم ر ثأردسطسررةدستيرتعأر  ءدألرولوالألرسثظ قرإأداكردكوةدلر  سو وة س

ر
ر
ر
ر

ر
ر
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 االنخفاض فى قيمة االصول 3-25

  األصول المالية    - أ
إسىرتأ ااراتقرد ت  اردك لردسو سير  ردثخي ضرإيدرل ثشرمث  رلأسسروةضة اسرت ا رل رمث  راأثرلةرلل اراؤأىر

ر.سس ير سىردستأفق شردسثقأاسردسوستق ساسردسوقأاكرسهيدردك ل
ر

رةدسقاوسر ردسأفتااس ردسقاوس ر ا  ر  سياق ردسوستهسلس ر  ستلسيس ر ا س  رتق رو سي ر أ ل رديثخي ضردسوتعسقس راس ررخس اك اتق
ر ردسي ئأك ر سعا روخ ةوس ردسوقأاك ردسوستق ساس رسستأفق شردسثقأاس رداتس ردسيع لدسا ساس راتق رديثخي ضردسوتعسقسرر. خس ئا

ر. أسسردسا ساس أ لرو سيروت حرسس ارر  يستع ثسر  سقاوسردسع
ر

اتقردخت  ارديثخي ضرسأل ةلردسو ساسردسه وسر يدته ر سىروستةىرللرل لروستقل.راتقردستقأاارسأل ةلردسو ساسردسوت قاسر
ر سىروستةىردسو وة  شردستيرتكتا رفيرخ  ئصرخطارديئتو  .

ادفر ل فسرخس ئارديثخي ضرفير  ئوسردسأخل.راتقرتاةالردسخس ئاردسو وعسردسوتعسقسر أ لرو سيروت حرسس ارراتقردي تر
ردسو  تسروس ق ألرضو راقةقردسوسلاسرإسىر  ئوسردسأخل.

ر

ردي تادفر خس ئارررررررررررر ر عأ ر اأثرة ر روةضة اس ر طااقس ردإلسغ ء رميد را ط راول  رل   رديثخي ضرإيد رخس ئا رإسغ ء راتق
ديثخي ضردسوتعسقسر أ ةلرو ساسرتقر ا سه ر  ستلسيسردسوستهسلسرةدك ةلردسو ساسردستيرتعت ارلأدكروأاةثاسر ق ئوسردسأخل.ر

رةاتقردي تادفر علكردك ةلردسو ساسردسوت اسرسس اررةدستيرتعت ارلأدكراقةقروسلاسرو  كاكر اقةقردسوسلاس.

  المالية غيرصول األ  -ب
ر ردسقاق رواد عس رسس اررتتق ردس  م ك رةدسةاأدشردست وس ر خالفرديست و ادشردسعق ااس رسسكالس ردسو ساس رغاا رسأل ةل دسأفتااس

ردإلستاأدأاسر رتقأااردسقاوس راتق رليروؤكارسالثخي ض. رة ةأ رستاأاأ رفيرت ااخرللروا دثاس ردسوؤ سس ةدك ةلردسضاا اس
راتقرتقأااردسقاوسردإلست اأدأاسرفيرت ااخرللروا دثاسرسسكهاكرةدك ةلرسأل لرفيرا سسرةر ةأرليروؤكارسالثخي ض.
رغااردسوسوةسسردستيرسه رل و ارغاارواأأكرلةرغااردسوت اسرسالستخأدق.

ر

اتقردي تادفر خس اكرديثخي ضرإيدرل ثشردسقاوسردسأفتااسرسأل لرلةرةاأت ردسوةسأكرسسثقأرت اأر  ر اوت ردإلستاأدأاس.ر
ر سراول رتاأاأم رو ردك ةلردستيرتةسأرتأفق شرثقأاسرأدخسسرةتلة روستقسستتو لردسةاأكردسوةسأكرسسثقأرفيرل غارو وةر

ر ردسثقأاس ردستأفق ش ر   رل اا ردي تادفر خس ئار كلل رةاتق ردك ةل. رو وة  ش رلة ردك ةل رو  رغاام  رو  دسأدخسس
رديثخي ضرفير  ئوسردسأخل.

ر

دإلستخأدواسرلةر اوت ردسع أسسرث    ألرتل سافردس اررتتو لردسقاوسردإلستاأدأاسرسأل لرلةرسسةاأكردسوةسأكرسسثقأرفير اوت ر
اتقرخ قردستأفق شردسثقأاسردسوستق ساسردسوتة ررا ةسه رسسة ةلرإسىردسقاوسردسا ساسر  ستخأدقرسعارخ قررر.لاهو رلل ا

ر.  لردسضاا سرراعلكردستقااقردسا سيرسسسةقرسسقاوسردس وثاسرسسثقةأرةدسوخ طاردسوات طسر  ك ل
ر

ل ارخس ئارديثخي ضردسوتعسقسر  سكهاك.راتقرواد عسرخس ئارديثخي ضردسوعتافر ه رفيردسيتادشردسس  قسريراتقر لكر
سأل ةلردكخاىرفيرت ااخرللروا دثاسرسوعافسروأىرة ةأروؤكادشريثخي ضردسخس اكرلةر أقرة ةأم .راتقر لكرل ار

اتقر لكرخس اكرديثخي ضرر.رسقاوسردإلستاأدأاسخس ئارديثخي ضرإيدراأثرتغااارفيردستقأاادشردسوستخأوسرفيرتاأاأرد
إسىراأةأرل ردسقاوسردسأفتااسرسأل لريرتت  ة ردسقاوسردسأفتااسردستيرل  رساتقراس  ه ر عأرخ قردإلمال رلةرديستهال ر

رإيدرو رل ثشرخس اكرديثخي ضرفيردسقاوسرسقراتقردي تادفر ه .
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 المخصصات 3-26
 ثةثير  ئقرلةروستألر سا رثتا سرساأثرفيردسو ضيرةالة رو ردسواتولرل راتقرإ   شردسوخ   شر ثأرة ةأرإست دقر 

اتطسررتأفقرسوث فررد ت  أاسراتقردستخأدوه رسسأدأريس ردإلست دقرةراول ر ولرتقأااروة ةقر  رسو سغرديست دق.رإيدرل  ر
سثقأاسردسوستق ساسردسوتة عسر سعارسسثقةأر ةماا ألرفإث راتقرتاأاأر اوسردسوخ   شر خ قردستأفق شرد تأ ااردسقاوسردس وثاس

ردسوخ طاردسوتعسقسر  إلست دقرإيدرل  ريس روالئو أل.يرسسسةقرسسقاوسردس وثاسرسسثقةأرةرخ قر  لردسضاا سراعلكردستقأااردسا س
ر

ررر.ميدرةاتقرواد عسرا اأردسوخ   شرفيرت ااخردسوا دثاسرةتعأاسه ر ثأردسضاةاكرإلظه ارلفضلرتقأاارا سيرسه 
 ستكمال أعمالإمخصص رررررر

اتقرإ   شروخ صرإستلو لرل و لر  سقاوسردستقأاااسريستلو لرل و لردسوكاةعرفير ةات ردسثه ئاسر)دسوتعسقسر  سةاأدشر
دستيرتقرتسساوه رسسعوالءرةدسةاأدشردس  م كرسستسساقرةفق ألرسكاةطردستع  أرةدسةاأدشردست وسردسغااروتع  أر ساه ر عأ(رةيس ر

ردسأادس ر سى رأادسسر ث ء رإ  أك رةاتق ر  سكالس رديأدادشردسيثاس ر  ل رو  ردستل سافردستىرتعأ رستقأاتا  شرةدسوق اس شردسيثاس
ردسوخ صردسال قرفيرثه اسرللرفتاكرو ساسرةيس رساا ردإلثته ءرو رل فسرل و لردسوكاةع.

 

 تكلفة االقتراض 3-27
ردسكالسرتس ردستلسيسرردسيتاكاتقرتاوالرتلسيسردإل تادضرلو اةفرخاللرر ةيس ر إستخأدقرسعاردسي ئأكردستيرتل أشرفاه 

دسوتعسقسرو  كاكر إ تث ءردةرإثك ءرل ةلروؤمس رفاتقراسوسسرميهردستل سافر سىرلو ر  سثس سرستل سافردإل تادضرةرر،دسيع ل
لرفتادشردستة فردسوؤ شردإل ةلردسوتعسقسر ه راتىرت ااخرإ أدأرميهردي ةلرسإلستخأدقرةراتقردستة فر  ردساسوسسرخال

ك و لرإثك ءردك لرميدرةاتقردستة فرثه ئا ر  ردساسوسسر ثأو راتقردإلثته ءرو رللردكثكطسردس ةمااسردسال وسرك أدأر
ر(.14دك لرسإلستخأدقرةيس رط ق ررسسوع س سردس أاسسردسوسوةحر ه ر وعا اردسوا س سردسو ايرا قر)

ر

 االقتراض بفائدة 3-28
رتلسيسردسوع وسس.رة عأردي تادفردسو أئيراتقر ر  سقاوسردسع أسسروخ ةو روثه  اتقردي تادفر  سقاةضريدشردسي ئأكرو أئا أل
ردسأخلر رفير  ئوس ردإلستاأدأاس رةدسقاوس رإأادجرليرفاةقر ا ردستلسيس رور ردسوستهسلس ر  ستلسيس إأادجردسقاةضريدشردسي ئأك

 .دسيع لأكرخاللرفتاكردي تادضر سىرلس كرسعاردسي ئ
 

 موردون ومقاولون وأرصدة دائنة أخرى 3-29
راتقرإ   شردسوةاأة رةدسوق ةسة رةدكا أكردسأدئثسردكخاىر  ستلسيس.رررر

 رأس المال 3-10
ر.اتقرت ثافرديسهقردسع أاسرضو راقةقردسوسلاسررررر

 

 صدار رأس المالإ -أ 
ر إ أدار رو  كادأل رو راقةقردسوسلاسرراتقردسوا س سر  ردستل سافردإلض فاسردسوات طسرلات  ط أل لسهقر أاأكر خ وه 

رإ رة أش.ر–  س  فير عأرخ قرضاا سردسأخلر
ر
ر
ر
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ر
 أسهــم الخزينة -ب 

ردسكادءرةدسييراتضو ر روق  لرإ  أك ردي تادفر  سو سغردسوسأأ راتق ركادءرلسهقرالكردسو لردسو أارفإث  رإ  أك  ثأ
ردسكادءرلتخياضرساقةقر ر إ  أك رةدسوتعسقس ردستل سافردسو  كاك رو رل فس رخ اثسروخ ةوس دسوس موا رةت ةررلأسهق

رإ و سيراقةقردسوس موا .
 توزيعات االرباح -ج 

راتقرإ   شرتة اع شردكا  حرل ست دو شرفيردسيتاكردسو ساسردستىراتقردإل ال ر ثه .ررر
 والتحفيز ثابةإل تمويل نظام ا -د 

ردسكالسرررر رةاتقرردسق  ضسرتقةق ردستثيايا  رةدسوأااا  ردسع وسا  رةتايا  ردي   س رثظ ق رس  سح ردسو أاك ردكسهق  توةاتل
 رةاتقرةدستايا ردسوا س سر  رميهرديسهقرضو راقةقردسوسلاسرتاشروسوتىر رلسهقرواتيظر ه رس  سحرثظ قردي   س

ر.إ   شرث تجردست تافرفىرميهرديستهقرضو راقةقردسوسلاس
 االحتياطيات    -هــ

ررررر رت ثار راتق ردكس سي، ردسكالس رةثظ ق ردسكال ش ر  ثة  رسوتطس  ش ردك لر5ط ق أل ر سى ردسع ق رلا  ح ر  فى ر%رو 
%رو رالكر55راتا طيإلددسق ثةثير ثأو را سغرراتا طيإلداتا طير  ثةثي.راتقردستة فر  ردستاةالرإسىرإستلةا ر

%رو رالكردسو لردسو أارتعا ر سىردسكالسروع ةأكرتأ اقر55دسو لردسو أا،رةرإيدرو ردثخيضردياتا طير  ر
%ر سىردك لرو ر  فىرلا  اه ردسسثةاس.راتقرإ   شردسو سغردسواةلرسألاتا طيردسق ثةثيرفير5اتا طير ت ثاررإلد

رل.دسيتاكردستيرتعتوأرفاه ردس وعاسردسع وسرميدردستاةا
ر

 المدفوعات المبنية على االسهم 3-12
 المدفوعات المبنية على أسهم المسددة فى شكل أسهم   -أ

ردسوستياأرو رثظ قرإ   سرإاتقرر    شردسياقر ا ردسقاوسردسع أسسرسسسهقرفىرت ااخروثحرديسهقرةدسقاوسردستىراتاوسه 
دسيتاكردستىرا  حرفاه رسسوستياأا راقرغاارةتايا ردسوأااا رةدسع وسا رلو اةفر ق ئوسردسأخلرةيس ر سىروأدار

وكاةطرفىرتس رديسهقرةاتقرواد عسر أأردسوستياأا ردسوتة عا رو ردسثظ قرةوأىردستي أكرلالروثهقرفىرت ااخر
دسقةدئقردسو ساسردسو وعسرةد ادءردستغاادشردسال وسر سىر اوسردسو اةفرستعلكرلفضلرتقأاارةاتقردأادجردسوق  لرفىر

رقردي   سرةدستايا رضو راقةقردسوسلاس.اس ررو ثررسثظ 
 

 المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدا -ب
ردستثياياا ر  سكالسراقةقرإاتي عر اوسردكسهقرل  ءرو ردساةدتررةا وسر اتقروثحر عضرل ض ءرو سكردإلأداك

رسوأفة  شر روستاقا  رخالسه  رو سكردإلأداك رل ض ء رةدستىرا  ح رسهق ر سىردسول فأشردسوستاقس روستق ساس ثقأاس
لس كردس ا أكرفىرسعارسهقردسكالسر  روستةىروعا رخاللروأكر وثاسرواأأكرةاتقر ا كردسو سغرلةردسخأو شر
سىرل راتقرتسةاسرميدردإلست دقرتقةقردسكالسر إ  أكر دسوكتادهرةدإلست دو شردسوتل أكر  سقاوسردسع أسسرسإلست دقردسويلةارةد 

ىرت ااخرإ أدأردسقةدئقردسو ساسردسو وعسرةفىرت ااخردستسةاسرورردكخيرفىردإل ت  ارلىر ا كردسقاوسردسع أسسرسإلست دقرف
رتغااراطالر سىردسقاوسردسع أسسردسوعتافر ه رفىر  ئوسردسأخل.

ر
ر
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ر

 أوراق دفع طويلة األجل  3-11
ر.دسيع لاتقرإ   شرلةادقردسأفررطةاسسردك لر  ستلسيسردسوستهسلسر إستخأدقرسعاردسي ئأكر

ر
 اإليرادتحقق  3-13

تق كر اوسردإلاادأر  سقاوسردسع أسسرسسوق  لردسوستسقرلةردسوستاقرسسوثكأكر،رةاتاققردإلاادأر ثأو رالة رمث  رتة ررل فر أ ر
مث  روث فررد ت  أاسروستق ساسرسةفرتتأفقرإسيردسوثكأكر،رةلث راول ر ا كر اوسرميدردإلاادأر كللرأ اقرةيراتقردإل تادفر

ر.دستألأرو ردستاأدأروق  لرميدردإلاادأرلةردستل سافردسوات طسر  ر أيرإاادأرفيرا سسر أق
ر

 مبيعات العقارات واالراضـى  - أ
اتقرإ   شردإلاادأرو ر ارردسةاأدشردسسلثاسرةدسوهثاسرةدست  ااسرةدسخأواسرةدسياالشردسوتع  أر ساه ر ثأردثتق لرل فسرررررر

ل ثشرميهردسةاأدشرةدسياالشر أرتقرتثيايم رلسا ألرلةر  ئا ألر)روث فررةوخ طاردسوسلاسرةدستسساقردسيعسيرسسعوالءرسةدءر
تكطاررلةرث فرتكطار(،رلو راتقرإ   شردإلاادأرو ر ارر طررلادضير ثأرتسساقردكادضيردسو   سرسسعوالءر

رةدثتق لرل فسروث فررةروخ طاردسوسلاسرإسىردسوكتاى.
ر

ةاتقرإ   شردياادأدشرو ردسو اع شر  س  فتىر عأردسواأةأدشرةاتو لر  فىردسو اع شرفيردسقاوسردس اعاسرسسةاأدشرررررر
 عأرت ثارردسيةدئأردسوستق ساسردستيرسقرتتاققراتىرت ااخردسوا دثاسرةليدر عأرخ قرر-ةدكادضىردسوسسوسرسسعوالءر

سواأةأدشردسو اع شرث    ألرو رسقراتاققرو ردسيةدئأردسس  قرر اوسرواأةأدشردسو اع شر)ةدسوتو سسرفيردسقاوسردس اعاس
ر رضو  رسسعوتالء روثاهت  راتق رخ ةوت ش ردى رةت  ش رميد ردس اعاس( ردسقاوس رميه رو  ردستكغالرت ثا ه  و اةف ش

ردكخاى.
ر

 ايراد عقود المقاوالت  - ب
ركةر - ر  يض فس روق ةسس ر قأ رسلل ردسو أئاس ردسقاوس ردسوق ةيش ر قةأ ردياادأدشرو  رلةتتضو  ردستغاا رلةردوا ردساةدف 

ول  رتقأاام ر كللروة ةقرفا . ردسوط س  شردسالاقسر سىردستع  أر كاطرتةدفارتة ررل فر  رتاققرتس ردسقاقرةد 
ةااثو راول رتقأاارثت ئجر قأردسوق ةسسر كللروة ةقرفا راتقردي تادفر  ياادأدشرو ر قةأردسوق ةيشرط ق رسطااقسر

رتاأاأر رةاتق ر، رديتو ق رةفىرا سسر أقرثس س رو رل و لردسعقأ. رفعسا أل رتثياتتيه ر  سا تتةعردسىرا ارو تق ثس سرديتو ق
رإثي   رو رتل سافر سىر رو تق ردي تادفر  ياادأرفىراأةأ راتق ردسوق ةسسر كللروة ةقرفا  رتقأاارثت ئجر قأ إول ثاس

  سثس سرسعقةأردسوق ةيشرر-ة أشررإ ر–دسعقأرةالة رو ردسوتة رردستاأدأم .رةاتقرتلةا روخ صرسسخست ئاردسوقأاكر
رر.تاشردستثيايرةيس رخاللردسيتاكردسو ساسردستىراتقرفاه رتقأاارتس ردسخس ئا

اتقرد   شرإاادأدشردسعقةأريدشردستلسيسر دئأرثس سر ثأو راول رتقأااردسث تجردسثه ئىرو ردسعقأر طااقسروة ةقرفاه ر
  ثأو رتتةدفاردسكاةطردست ساسر:

 . راتاققرسسوثكأكردسوث فرردي ت  أاسردسوت سسر هيدردسعقأدث رو ردسواتولردر -
ررررد ردستل سافردسوتعسقسر  سعقأرسةدءرل ثشر   سسردةرغاار   سسرسالستاأدأراول رتاأاأم رة ا سه ر طااقسرر -

 .وة ةقرفاه 
 يراد الخدماتإ   -ج 

راتقرد   شردياادأر ثأردأدءردسخأوسرسسعوال.ررررررررررررر
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 التأجيرايراد    -د 
ردر رديست و ا رتأ اا ر إاادأ ردي تادف راتق رخ ةو ش( رلى ر عأ ر)  س  فى ر سىرررسعق اى ردسو وعس ردسأخل ررررررر ق ئوس

رخاللروأكر قأردإلا  ا.  لس كردسقسطردس   ش
ر

 ايراد الفوائد  -هــ 
ر.دسيع لاتقرإ   شردسيةدئأر سىرلس كرديستاق قرلخيدألرفيردي ت  اردسوأكردس وثاسرةوعألردسي ئأكررررررررر

ر
 ايراد العموالت   -و  

رس كرديستاق ق.اتقردي تادفر  اادأردسعوةيشر ق ئوسردسأخلردسو وعسرةفق ألركررر
 التوزيعات  -ز   

تس راتقردي تادفر  اادأردستة اع شر ق ئوسردسأخلردسو وعسرفيردست ااخردسييراثكأرفا راقرسسكالسرفيرتا الر ررررررررررررررررررررررر
ر.دستة اع ش

ر
 تكلفة األراضى المباعة  3-14

اتقرإاتس ررتلسيسردكادضىردسو   سر سىرلس كردسوس اسردس  فاسردسو   سروض ف ألرإساه رلالرو رث ا ه رو روس ا شرررررر
ردسويتةاسر ردسوث طق رلادضى روس ا ش رلل رو  رث ا ه  رإسى ر  إلض فس ر  سكالس ردسيثاس ردإلأداك ر وعافس ردسواأأك دسطاق

ر.ةدست ها ةدسوث طقردسخأواسرةليدرث ا هت رو رتل سافردسوادفقر
 

 المصروفات 3-15
 مدفوعات اإليجار -أ

ر ق ئوسردسأخلردسو وعسر طااقسردسقسطر رإ   شردسوأفة  شردسخ  سر  إلا  ادشر)  س  فىر عأرلىرخ ةو ش(ر اتق
 دس   شرخاللروأكردإلا  ارةط ق ألريس كرديستاق ق.ر

 نظام معاشات العاملين   -ب 
 التزامات معاشات التقاعد  2-ب

ردستأواث شرررررررر رسق ثة  رط ق أل ر ه  ردسع وسا  رس  سح ردسالةوي ردي تو  اس ردستأواث ش رثظ ق رفي ردسكالس تس مق
ر را ق رر71دي تو  اس ردسق ثة رفيرر1175سسثس ردسع وسا رةل ا رردسعولر وة ررميد راس مق ةتعأاالت .

 مو شردسكالسر ق ئوسردسثظ قر ثس سر   تسرو ردك ةا.اقت اردست دقردسكالسرفير اوسروس موته ،رةتاولروس
ردسأخلرط ق ألركس كرديستاق ق.

 حصة العاملين في األرباح  1 -ب
ر ر   ريتقل رثس س ردسكالس ردسق ثةثير15تة ع ردياتا طي رتأ اق رثس س رخ ق ر عأ ردس  فاس ردكا  ح %رو 

 أردستيرلا سردسع وسا رفيردكا  حر و ريرا اأر سىرو وةعردك ةاردسسثةاسرسسع وسا ر  سكالسرط ق ألرسسقةد
اتقردي تادفر ا سرر.اقتااه رو سكرإأداكردسكالسرةتعتوأم ردس وعاسردسع وسرةفق ألركال قر  ثة ردسكال ش

دسع وسا رفيردكا  حرلتة اع شرلا  حرفير  ئوسردستغاارفيراقةقردسوسلاسرةل ست دقرخاللردسيتاكردسو ساسردستير
ر  قرفاه روس مويردسكالسر   تو أرميدردستة ار.
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 ضريبة الدخل  -  ج
ةدسضاا سردسوؤ سس،رةاتقرفيرلالرو ردسضاا سردس  ااسرر/ردسع قرتتو لرضاا سردسأخلر سيرلا  حرلةرخس ئاردسيتتتاكرر

 ق ئوسردسأخلردسو وعسر  ست ث ءرضاا سردسأخلردسوتعسقسر  ثةأراقةقردسوسلاسرةدستيراتقرإ   ته رو  كاكرضو ر إ   ته 
 اقةقردسوسلاس.ر

ميدرةاتقرإ   شرضاا سردسأخلر سير  فيردسا حردسخ ضررسسضاا سر  ستخأدقرلسع اردسضاا سردسس ااسرفيرت ااخر
رإ أدأردسوا دثاسردسو وعسر  إلض فسرإسيردسياةقردسضاا اسردسخ  سر  سسثةدشردسس  قس.ر

ر

ر وثرررررررررررررررررررر رفاةق ر   رةدسث كئس رسسو وة س ردسوؤ سس ر  سضاا س ردي تادف رسأل ةلراتق ردسأفتااس ردسقاوس ر ا  روؤ تس اس
رةاتقرتاأاأر اوسردسضاا سردسوؤ سسر ث ءررةديست دو شرط ق ألرسألس كردسوا س يرة اوته رط ق ألرسألس كردسضاا ي. ميد

رفيرت ااخر ردسس ااس ردسضاا س رلسع ا ر  ستخأدق ردك ةلرةديست دو ش، ر اق رتسةاس رستاققرلة ردسوتة عس  سيردسطااقس
رسردسو وعس.إ أدأردسوا دثا

رلا  حر رتاقاق ر إول ثاس ر ةي رداتو ل رمث   رالة  ر ثأو  رسسو وة س ردسوؤ سس ردسضاا اس ر  ك ةل ردي تادف ةاتق
ردسضاا اسر ردك ةل رتخياضر اوس رةاتق ردك ل. ر هيد رديثتي ع رخالسه  رو  راول  ردسوستق ل رفي رسسضاا س تخضر

ردسوتة عسرخاللردسسثةدشردست ساس.دسوؤ سسر قاوسردس  ءردسييرس راتاققروث ردسوثيعسردسضاا اسر
 نصيب السهم فى االرباح /)الخسائـر(  3-16

رفىرديا  حر رإاتس ررث ارردسسهق راتق ر/ ردسا ح ر قسوس ر)دسخس ئتا( رفىر/ ر  سوس موا ر  روس موتهق ردسوتعسقس دسخس اك
ر ردسق ئوس ردسع أاس ردكسهق ردسع أاسر  سكالسر سىردسوتةسطردسوا حرسعأأ ردسسثسردسيتاكخاللردكسهق ردستىرتعأر ثه رر/ دسو ساس

ردسقةدئقردسو ساس.
ررتحديد القيمة العادلةر -4

رو ردك ةلرةدإلست دو شردسو ساسر رسلالأل ردسع أسس ردسقاوس رتاأاأ رسسو وة س ردسسا س شرةدإلف  ا شردسوا س اس تتطسررو وة س
ر رلةردإلف  حرط ق أل ردسع أسسركغادضردسقا كرة/ ردسقاق رتاأاأ رتق ردإلف  حر  ردسوعسةو شرةغااردسو ساس. راتق سسطاقردست ساس.

ر  ك ةلر ردسخ  س ردإلاض ا ش رفى ردسع أسس ردسقاق رتاأاأ رفى ردسوستخأوس ر  إلفتادض ش رةدسخ  س رة أش رإ  دإلض فاس
 ةدإلست دو شردسوعثاس.

ر

 االصول الثابتة 4-2
ردسقاوسردسع أسسرسأل ةلردس   تسردسو  تسرثتا سرست وارردك و لر سيرلس كرر دسقاقردسسة اسرةتتو لردسقاوسراتقرتاأاأ

ر  ئرر ر ا  ردستقااق رت ااخ رفي ر ه  ردس   تس ردك ةل ردست أدل راول  ردستي ردسوقأاك ردسقاوس رفي ردس   تس رسأل ةل دسع أسس
ةوكتايرسأاهقردساغ سرفيردستع ولرفيرتع ولرط اعير عأرتسةاقرسساقر ا رلطادفر سير اثسرو ردساق ئقرةاتع وال ر

ر إادأكرااك.
ر
 ت في أدوات حقوق ملكيةاالستثمارا 4-1

اتقرتاأاأردسقاوسردسع أسسرسالست و ادشرفيرلةادقرو ساسر غاضردسوت  اكرةديست و ادشرفيرلةادقرو ساسروت اسرسس اررر
ر  سا ةعرإسىردسقاوسردسسة اسردسوعسثسرستس ردكسهقرفيرسةقردكةادقردسو ساسرفيرت ااخردسقةدئقردسو ساسردسو وعس.
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 والمدينون االخرون العمالء وأوراق القبض 4-3
ردسوستق ساسررررررررررررررررررررر رسستأفق شردسثقأاس ردسا ساس ر  سقاوس ردآلخاة  رةلةادقردسق ضرةدسوأاثة  رسسعوالء ردسع أسس ردسقاوس رتقأاا اتق

رةدستيراتقرخ وه ر  ستخأدقروعألردسي ئأكردسس ئأرفيردسسةقرفيرت ااخردسقةدئقردسو ساسردسو وعس.
 االستثمارات العقارية 4-4

اتقرتاأاأردسقاوسردسا ساسرفيرضةءردسقاوسردسسة اسرةدستيرتو لردسقاوسردسوقأاكردستيراول ردست أدلردسعق ادشر ه رفيررررررررررر
ت ااخردستقااقر ا ر  ئررةوكتاىرسأاهقردساغ سرفيردستع ولرفيرتع ولرط اعير عأرتسةاقرسساقر ا رلطادفر سىر اثسر

ر.و ردساق ئقرةاتع وال ر إادأكرااكر
ر
 لمدفوعات المبنية على االسهم ا 4-5

اتقرتاأاأردسقاوسردسع أسسر سىرلس كردكسع اردسسة اسردسوعسثسرفيرت ااخردسوا دثاسردسو وعسر أة رخ قردستل سافررررررررررر
ردسوتعسقسر  سوع وسس.ر

 
لتزامـات شركات تابعة تحت التصفية 4-6  أصول وا 

رإ   شردك ةلرةديست دوتت شرسسكالت شرتاشررررررررر رةلرة/ دسوتأدةسسردست ياسر  سقاوسردسع أسسرةتظهتارضو ردك ةلراتق
ر.دسوتأدةستتس شديست دو 

 

رإدارة المخاطر المالية   -5
رتتعاضردسو وة سرسسوخ طاردسو ساسردست ساسرثتا سرإلستخأدوه رسألأةدشردسو ساس:ر
ر.خطاردإلئتو  ر -
 .خطاردسساةسس -
 خطاردسسةق. -
رلمأدفردسو وة سرر رةليد رل اله رو ردسوخ طاردسويلةاك ر تعاضردسو وة سرسلالأل ردإلاض حردسوعسةو شردسوتعسقس ةاعاضرميد

أداكردسخطارةليس رإأداكردسو وة سرسالكردسو لرلو راعاضر عضردإلف  ا شردسلواسر ةدسسا س شرةدسطاقردسخ  سرسقا كرةد 
ر.عسدإلض فاسردسوتضوثسرفيرميهردسقةدئقردسو ساسردسو و

ر

اتةسيرو سكرإأداكردسكالسردسق  ضسردسوسئةساسردسل وسسردسخ  سر ةضررةواد  سردإلط اردسع قرإلأداكروخ طاردسكالسرلو راقةقر
 تاأاأرةتاسالردسوخ طاردستيرتةد  ردسكالسرستاأاأروستةا شردسوخ طارةلة  ردسا   سردسوث س سرةوت  عسرتس ردسوخ طارةوأىر

رإست دوه ر تس ردسوستةا ش.
ر

هأفرإأداكردسو وة سرإسيرةضرر ائسرا   اسر ث ءهرةوثض طسرةدستيرو رخالسه رتضو رل رل فسردسوةظيا ر سيرأاداسرةفهقرةت
ست دوتهق. ر أةامقرةد 

ر

أداكردسواد عسردسأدخساسر وع ةثتسرو سكردإلأداكرفيرأةاهردسا   يرةتتةسىرإأداكردسواد عسردسأدخساسر ةتقةقرلالرو رس ثسردسواد عسرةد 
رل  رلالرو  ر  ستقااتا ردسوخت طتارةتقةق ر إأداك رةدسسا س شردسوات طس ردسا   س رةدسوي  تئركة   ردسياصردسوثتظق رثت ئجرو ل   

ر.دسياصرإسىرو سكردإلأداك
ر
ر
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رخطر اإلئتمانرر5-2
اتو لرخطارديئتو  رفيرخطار أقرةف ءرلاأرلطادفردكأةدشردسو ساسرإلست دو ت رةاعاضردسطافردآلخارسخس ئارو ساسررررررر

رةاثكأرميدردسخطار  يسرائاساسرو ر والءردسكالسرةدسوأاثة ردآلخاة .
ر

 العمالء والمدينون االخرون     
رررررررررررررر راتأ ا رديئتو   رسخطا رتعاضردسو وة س راتأ تارإ  رلو  ر وال. ر لل ردسخ  س ر  سخ  ئصردكس ساس ر ةمااس   يس

رفاه رخطاردإلخي قردسخ صر  س ث  سرةدسييرس رتأ اارل لر سىر   سخ  ئصردسأاوة ادفاسرسق  أكر والءردسو وة سر و 
رخطارديئتو  .

ر

رو ردسعوالءرةسيس رساكرمثرررر رل ااك رإسىردسو اع شرسو وة س رتا ر رو اع شردسو وة س   رتالا رسخطارديئتو  رو رل فس
ردسث ااسردسأاوة ادفاس.

راتقر ولردستاسالرديئتو ثيردسال قرسللر والروق  لركاةطر ردسو وة سرسا سسردئتو ثاسرةدستير وة  ه  ة أرةضعشرإأداك
دسسأدأرةدستسساقردسوقأوسرس رةتعولردسكالسر سىردسا ةلر سىرأفع شرا  روقأوسرةليس ركال شر ل ولر اوسرو اع ته ر

رسرو ردستع ولرورردسعوالء.روقأو ر  لردستسساقرسسعوالرةسقراثتجرليرخس اكرس  ق
ر

راتقراأر ردسسأدأ ردس اررةفىرا سسر أق رل ولر اوس رثقلروسلاسرتس ردسةاأدشرإير عأرسأدأ ر ارردسةاأدشرسسعوالءرورر أق اتق
%رر5و ر أام رردسةاأكرسسو وة سرةاأردسو  سغردسس  قرسأدأم ر ةدسطسردسعوالءرفيرت ااخردستة فر  ردسسأدأر عأرخ قرثس س

ر.تس ردسقاوس%رو ر15إسىر
ر
 ستثماراتاإل 
تاأردسكالسرو رتعاضه رسخطارديئتو  رو رخاللرإ أدأرأادس شرتي اساسرسالست وت ارةتاد رر وعافسرو سكردإلأداكرةيرررر

رطادفردستع ولرفيردسةف ءر  ست دو ت .لخي قرليرطافرو رإتتة ررإأداكردسكالسر
 الضمانات 
 عأروةدفقسرةرر–فىرا سسردسا  سرإسىريس رر–فقطرتقةقرسا سسردسو وة سر سيرتةفااردسضو ث شردسو ساسرسسكال شردست  عسرررر

ر رميد ردسعوةواسرغااردسع أاسرسسكالسر1512اث اتارر15ةر ت ااخرو سكردإلأداك  سىروثتحرلي سسرردسق  ضسرةدفقشردس وعاس
تض وثاسرسسقتاضردسييرستا تلر سا ركالسردسست أكرو رللتة ارسستثواسرةدسوكتاة  شردسعقت ااسر سةااتل ردسووسةلسرسكالسر

ر .%ر 11.11دسس أكرو رللتة ارسستثواسرةديست وت ار سةأا  رر ثس سر
 خطر السيولة   5-1

رست دو ته رفيرت ااخرإستاق  ه . إررو ردسةف ءردسو وة سرتول اتو لرخطاردسساةسسرفيرخطار أقرر  ررررررررررررر
و رل رسأاه رأدئو رساةسسرل فاسرسوق  سسردست دو ته رر-لسو رلول ريس رر-إ روثهجردسو وة سرفيرإأداكردسساةسسرمةردستألأرر

ر سو ردسضاا رإسا ق رلة ر روق ةسس رغاا رخس ئا رتل أ ر أة  رةدساا س ردسع أاس ردسظاةف رفي ردستاق  ه  رت ااخ عسرفي
دسو وة س.رلو رتتألأردسو وة سرو رتةدفاردسثقأاسردسل فاسر ثأردسطسررسوق  سسرو اةف شردستكغالردسوتة عسرسيتاكروالئوسر
رل   ءرديست دو شردسو ساسرةاست عأرو ريس ردستأ ااردسواتولرسسظاةفردسا أكردستيريراول ردستث ؤر ه ر أا سر رفاه   و 

روعقةسسرو لردسلةداثردسط اعاس.
ر
ر
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ر
ر  إلض فسردسىريس رتاتيظردسكالسردسق  ضسر اأةأردإلئتو  ردست ساسر:رر رررررررررررر

ر

ردسقتاضر  سل ولرةاستاقر سيردسقاضر وساة ر ثا رو اىرلقاةضرطةاسسردك لر ضو  رسثأرإيثىرر425 - قاوس
 دسو اى.%ررسثةا ألر الةكر سىرسعاردسلةااأةارسال ادضردسوعس رو ر  لردس ث ردسوال ىرر1.85ف ئأكرر أام ر

دسخ دثسردسواتيظر هت ررلية  ضو  رر%ر12.52 وعألرف ئأكروساة ر ثا رو اىرلتسهاالشر ثلاسر  ااكردك لرر1.5 -
 سأىردس ث ر.

 وساة ر ثا رو اى.ر55 وة ررضو ثسرةأدئرر أام ر%ر1.75 وعألرف ئأكروساة ر ثا رو اىرر45.5تسهالر و سغر -
ر - ر و سغ رف ئر55تسهال ر وعأل رو تتاى ر ثا  روساة  رإأثتىر1.75أك رة اأ ردسلةااأةدا روتةسط ر سى ر الةك %رسثةات أل

11.5.% 
%رل لرو رسعارد ادضردس ث ر ضو  رسثأرإيثىر ل ولر اوسر1وساة ر ثا رو اىر وعألرف ئأكرر115تسهالر و سغر -

رسضو  ردسوأاةثاسر رسةأا   دسوستاقسردستسهال،رةلي سسرتض وثاسرو ركالسردسس أكرو رللتة ارسستثواسرةدإلست و ار 
 س  سحردس ث رةدسث كئسرفىريوسردسكالسردست  عسرةو استاقر ساه رو رفةدئأ.

 خطر السوق   5-3
 اتو لرخطاردسسةقرفيرخطاردستغاادشرفيرلسع اردسسةقرو لرلسع ار افردسعوالشردك ث اسرةسعاردسي ئأكرةلسع ار  

ردكأةدشردسو ساس. دسو وة سرلةر اوسرووتسل ته رو رةو اةف شرلأةدشراقةقردسوسلاسردستيراول رل رتؤ ار سيرإاادأدش
تعظاقر  إ ردسهأفرو رإأداكرخطاردسسةقرمةرإأداكرةدستالقرفيردستعاضرسخطاردسسةقرفيراأةأردسوؤكادشردسوق ةسسرورر

ردسع ئأ.
 خطر العملة 5-4

ر رةدسييراتو ل ر  سعوالشردك ث اس ردسو ساس ردسو اع شرةدك ةل ر سي ردسعوسس رسخطا رفيرتتعاضردسو وة س رلس ساس   يس
ردسأةيارديواالىرةدسسااكردسسةااسر.

ر

ةفاو راتعسقر  ك ةلرةديست دو شردسثقأاسردسس ئأكر  سعوالشردك ث اسردكخاىرفأ ردسو وة سرتتألأرو رل ر  فىرتعاضه ر
الة ريس رسخطاردسعوالشروضوة ر ثأروستةىروق ةلرو رخاللركادءرلةر ارردسعوالشردك ث اسر  كسع اردسيةااسر ثأو ر

رضاةاا رسوةد هسر أقردستةد  ر  ااردك ل.رر
ر

سقراتقرتغطاسرإست و ادشردسكالسرفيردسكال شردست  عسرااثرل روادل ردسعوالشردسخ  سر تس ردسكال شرتعت اريدشرط اعسر
ر.طةاسسردك لرميدرةيرتأختلردسكالسردسق  ضتتسرفير قةأرتغطاسروخت طتاردسعوالشردك ث اس

 خطر سعر الفائدة 5-5
ردسوت اسرر ردستوةال ر أدئل ر أادسس ردسكالس رإأداك رتقةق رسيد ردسي ئأك رسعا ردستعاضرسخطا ر أق رمأفه  رسا سس ردسكالس تت ثى

ةدستي ةضرورردس ثة رسسا ةلر سىرلفضلردسكاةطردسوت اسرةليدرلفضلرسعارف ئأكروول رةاتقر اضر قةأردي تادضر
ر روة فردستوةالرةل   ئ  رأادسس رةاتق رميد رةيرتأخلر سىرو سكردإلأداك رميد رسسكالس ردسعساتت  رو ر  لردإلأداك رأةااس   يس

ر.دسكالسردسق  ضسرفير قةأرتغطاسروخ طارلسعتت اردسي ئأك
ر
ر
ر

ر
ر
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ر

 خطر أسعار السوق األخري 5-6
اثكأرخطارسعارلأدكراقةقردسوسلاسرو رلأةدشراقةقردسوسلاسردسوت اسرسس اررةتاد ررإأداكردسو وة سرلأةدشراقةقردسوسلاسر

رديست و ادشردسخ  سر ه ر ث ءألر سيروؤكادشردسسةقرةدستقااقردسوةضة يرسسقةدئقردسو ساسردسخ  سر هيهردكسهقر. وايظسر
ر

ةتتقرإأداكرديست و ادشردسو ساسردسه وسر  سوايظسر  سثس سرسللردست و ار سيراأهرةل فسر ادادشردسكادءرةدس ارراتقرد تو أم ر
ر ةدسطسرو سكرإأداكردسكالس.

ر

ردسهأفردك ردإلأداكرإ  رةتستعا  رديست و ادش. رميه رو  ردسع ئأ رتعظاق رمة ر  سكالس ردسخ  س رديست و ا س سيرإلستادتا اس
ر  يستك ااا ردسخ ا اا رفيرميدردسكأ .

ر

ةةفق ألرسهيهردإلستادتا اسرفإ ر عضرديست و ادشرتتقر غاضردسوت  اكرك رلأدؤم راول رواد عت ر أا سرثكطسرةاتقرإأدادته ر
راوسردسع أسس. سيرلس كردسق

 إدارة رأس المال 5-7
رسوق  سسر إ رسا سسردسكالسرمةردياتي ظر الكرو لر ةير غاضردسوا فظسر سير قسردسوست واا رةدسأدئثا رةدسسةقرةليد

ردستطةادشردسوستق ساسرسسثك ط.
ردسع قردسيتاكر/رةاتةسيرو سكرإأداكردسكالسردسق  ضسروت  عسردسع ئأر سيرالكردسو لرةدسييرتاأأهردسكالسر أث ر  فيرا ح

روقسةو ألر سيرإ و سيراقةقردسوسلاسرلو رااد ررو سكرإأداكردسكالسردسق  ضسروستةيرتة اع شردكا  حرسسوس موا .
.رلو ريرتخضرردسكالسركاسروتطس  شرخ ا اسردسع قيرتة أرلاسرتغاادشرفيرإستادتا اسردسكالسرفيرإأداكرالكردسو لرخاللر

ر ه .وياةضسر سيرالكردسو لردسخ صر
ر  
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 مشروعات تحت التنفيذ -7
ر-اتو لرميدردس ثأرفىردكتير:رر رر  

ر 32/21/1102 ر 1023/3/32 
ر جنيه مصرى  جنيه مصرى
ر850 005 2 ر ر575 826 4 رت ها دشرةكادءرل ةلر   تسر–أفع شروقأوسر

ر052 531 ر ر052 531 ردستك ادشرةت واقر–أفع شروقأوسر
ر800 100 ر ر800 100 رأفعسروقأوتسرتاشراس ررإثك ءرواطسرلها  ء

ر125 453 6 ر ر527 578 6 رو  ثتىرةدثك ءدشر
ر 954 036 12  827 090 9

 إستثمارات فى شركات شقيقة -8
ر-دإلست و ادشردكتاسرفىردسكال شردسكقاقس:توتس ردسو وة سر  
 القيمة الدفترية ةنسبة الملكي الشكلر
 32/21/1102 1023/3/32   32/21/1102  1023/3/32  القانونىر
 جنيه مصرى  جنيه مصرى  %  % ر

كتتتتتتتتتتتتتتتالسراةاتتتتتتتتتتتتتتت لر تتتتتتتتتتتتتتت اأث ر
ر)أ( سإلست و اردسعق اى

كالسر
وس موسر
رو ااس

رر15رر15
ر-

ر
ر-

ررررررررر
 -  -رررررر

 
ر-:ساسرسسكال شردسكقاقسرةفاو راسىروسخصر  س ا ث شردسو 

 المصروفات اإليرادات حقوق الملكية اإللتزامات األصولر
 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرىر

ررررر  3102 مــارس  32
كتتتتتتتتتالسراةاتتتتتتتتت لر تتتتتتتتت اأث رسإلستتتتتتتتتت و ار

ر)أ(دسعق اىر
 32/21/1021اخر قوائم مالية متاحة للشركة فى 

رررررر
ررررر  1102ديسمبر  32

كتتتتتتتتتالسراةاتتتتتتتتت لر تتتتتتتتت اأث رسإلستتتتتتتتتت و ار
ر)أ(دسعق اىر

ر(2ر241ر115)ر14ر581ر115ر24ر788ر217ر(857ر514ر811)ر841ر812ر152

رررررر
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روس موة رلخاة ةركالسر  سقرماس ر  إلكتاد روررر1551خاللر  قرق اىرتقرتأساكركالسراةا لر  اأث رسإلست و اردسعر ( أ)

%رو ر اوسروس موسردسكالسردسق  ضسرفىرالكرو لر55وساة ر ثا رو اىرتو لرثس سرر2 سغشرتلسيسردإلست و ار أرةر
فىردكا  حردسغاارواققسردسث ت سرو ر ارردسكالسردسق  ضسرسقطعسردسق  ضسر سغرث ارردسكالسررلو كالسراةا لر  اأث ر
 ثا رر2ر555ر555 ثا رو اىرتقرإست ع أرو سغرر21ر118ر111رو سغر1557  قرقسرخاللرالاضرإسىردسكالسردسكق

رتأ ااةسقراتقردسو ساسردسو وعسردسكقاقسر ثأرإ أدأردسقةدئقركالسرو اىرفقطرةيس رفىراأةأرا سردسكالسردسق  ضسرفىردس
اتير ثا رو ايرر2ر157ر115سكالسردسكقاقسرسردسوتادلوسردكا  ح ث ارردسكالسردسق  ضسرفيرردسو وعسر  ئوسردسأخل

 .1512روت اكر21فيردسقةدئقردسو ساسردسو وعسرفيرر اوسرأفتااسرسا اأرديست و اثظادألرسعأقرة ةأرر1511راأاسو تتر21
ر
 

 متاحة للبيع فى أوراق مالية ستثماراتا -9
ر-اتو لرميدردس ثأرفىردكتى:       
 الشكل 

 القانونى 
 نسبة

 المساهمة
نسبة المسدد من 
 قيمة المساهمة

   الدفتريةالقيمة 
2013/3/32 

القيمة الدفترية  
2011/21/32 

مصريه جني % %   مصريه جني    
ر000 250 4رر000 250 4 155 1.8 ش.ق.قردسكالسردسو ااسرستثواسرةدأداكردسقاىردسيلاس

 000 250 4  000 250 4   ر
 

رسس ارر - ردإلست و ادشراعت اردستعاضرسخطاردسسةقردسوات طر  إلست و ادشردسوت اس رثظادألرك رميه تو لرلأةدشراقةقروسلاسرواأةأ
 غااروتأدةسسرفىرسةقرثكطرة  س ثا ردسو اى.

ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 إستثمارات عقارية  -20
رسالست و ادشردسعق ااسر ررر ردسأفتااس ردسقاوس ر787 016 381رو سغر1512رو اكر21فىرر سغشر  فى رو اىرر ر ثا  فير ةتتو ل

ر رسسغاادسةاأدشردست  ااس ردسوؤ اك ر عأرةدكادضىردس اد اسرةدسسلثاس رإستخأدوه  رديست و ادشردسعق ااسرردسغاتارواأأ راسىراالس ةفاو 
 -:ردسيتتاكةدمالل ته رخاللر

وحدات مؤجرة   بيـــــــان
 )أ(

اراضي زراعية  
 ب((

 اراضي 
 )ج(  

 االجمالي  

 جنيه مصرى   جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  
ر211رر141ر747ررر55ر217ر727رر211ر111ر571رر15ر241ر421رر1/1/1512فىرردستلسيس

 (217 818 8)ررر-رر-ر (217 818 8)رركديست ع أدشرخاللردسيتار
ر(855 918 1)ررر(855 918 1)رر-رر-ررفاةقرتا وتتتسر

ررررررإ و سىرتلسيسرديست و ادشر
ر 32/3/1023دسعق ااسرفىر

ر
رر52ر448ر881رر579 229 326رر214 531 1

ر
ر675 209 381

ررررر  رررر
فتتتتتتتتتتتتتتىرو وتتتتتتتتتتتتتتررديمتتتتتتتتتتتتتتال ر

ر1/1/1512
ر

رر-رر-ر (1ر558 111)
ر

ر(1ر558 111)

ر
ردسيتاكإمال ر

 
رر-رر-ر (655 7)ر

ر
(7 655) 

ر033 823ررر-رر-رر033 823 رو ورردمال رديست ع أدش

فىرو وررديمال ر
ر32/3/1023

 
رر-رر-رر(888 192)

ر
ر(888 192)

         ت فىردسقاوتسرفتى
رر32/3/1023

ر
316 338 2  579 119 316  881 448 53   787 026 382 

 فى  فىردسقاوسر
رر32/21/1021

ر
265 342 9  579 119 316  737 367 55   482 938 390  381 016 787 

 
 .1512و اكرر21فىرر ثا رو اىر000 531 7رو سغررت سغردسقاوسردسع أسسرسسةاأدشردست وسردسوؤ اكرسسغاا  )أ(
تو لر اوسردستلسيسردسوتعسقسر  سوةدفقسر سىرافترردسثس سردس ث ئاسرست تلردسىر ثا رو اىرر000 982 29و تسغرردس ثأرتضو ار)ب(

ر.ر(25ةداأرتي االر  ياض حرا قر)ةفق رسو رمةردسووسةلسرياأىردسكالت شردست  عسرر%رو روس اسردياضر7
 ثا رو اىرر1ر581ر128 و سغررسو رداأردس ثة رديسالوارسستسهاالشردئتو ثااتضو رميدردس ثأرلادضتىروامةثسرضو ث ألر )ج(

،رميدرة أردستي أشردسكالسرو ردستسهاالشردسووثةاسر قر  وشر سأدأم رل وسسر سااكرسةااسرر45ر515ر575روع ألرسو سغر
ر،رةسقراتقرف ردك اكردسام راتىرت ااخرد أداردسقةدئقردسو ساس.ر1511د االرر11 ت ااخر

ردث ررررر رارلو  رو اكر21 ثا رو اىرلو رفىرر2ر411ر141ة أرا  رداتا طىر سىرداأر طررديادضىرةدس  سغرتلسيته 
ردياتا طىروات طر كخصرر1512 ردسا   رميد رل  رةتاىردسكالس ر، ردسسةااس ردسعا اس ردس وهةااس رو ساس رة اا رسقادا تثيايدأل

ة  ست سىرفإ رإأداكردسكالسرةوستك ام ردسق ثةثىرسسكالسر  ااسردسكاا رفىردسوكاةعردسوكتا رةساكروات طر  سكخ اسردإل ت
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ردسا  ردياتا طىردسةد رر سىريس ردسكاا رةدسوك ارإسا رفىر اايسردسعق ا ياؤ ار سىرثك طردسوكاةعررااة رل رميد
ث رساكرو ردسواتولرل رتتل أردسكالسرلاسرثيق شروات طسر هيدردسا  ردياتا طى. ردسوكتا رةدستواداات رةد 

رتلسيته ررررر ردكادضىرةدس  سغ را  رداتا طىر سىر عضر طر رداض أل رو اىرفىرر2ر171ر415رةاة أ رو اكر21 ثا 
ردسوكاةعردسوكتا رر1512 ر والء رفىر اايسرس  سحرلاأ ردسا  ردياتا طىردسوك ارإسا  رل رميد ردسكالس ةتاىرلأداك

ر ردسويلةارياؤ ار سىرثك طردسوكاةعردسوكتا رةدستواداات  رثيق شردسعق ا رلاس ردسكالس رساكرو ردسواتولرل رتتل أ ةلث 
 ثا رو اىرضو رلا أكرر111ر151روات طسر هيدردسا  ردياتا طىر،رااثرل رمث  را اأرأدئ رسيس ردسعوالر و سغ

رفىرس اس رسسأدأرميدردسا اأ.رةدسوكاةعردسوكتا أفع شروقأوسررر- والءر

 طويلة األجل – وأوراق قبض ومدينون عمالء -22
ر-لو راسىر:ةلةادقردسق ضرطةاسسردك لررةدسوأاثة را أكردسعوالءكردسقاوسردسا ساسردس ثأرفىرميداتو لرر

ر 2013/3/31  2011/21/32
ر جنيه مصرى     جنيه مصرى   

ر 094 257 22 ر والءرر 495 456 30
ر400 844 9 ر ر800 688 19 رر(2-22)وأاثة روتثة تتة ر

ر047 923 564 1 ر ر793 893 769 1 رلةادقر  ضر
ر541 024 597 1 ر ر088 039 820 1 ر

ر ر ر  يخصم :
ر (48ر517ر171) رفةدئأرغااروستهسلسر (575 471 47)

ر 513 567 772 1  869 006 549 1
ر

فتتتتتتتتتيرالكروتتتتتتتتت لركتتتتتتتتتالسردسكتتتتتتتتتاخررصردسو وة تتتتتتتتتساتو تتتتتتتتتلردسا تتتتتتتتتاأرفتتتتتتتتتيردسو ستتتتتتتتتغردسوت قتتتتتتتتتيروتتتتتتتتت ر اوتتتتتتتتتسر اتتتتتتتتتررا تتتتتتتتت ر(22-2)
ستتتتتتتتةفراتتتتتتتتتقرتا تتتتتتتتالرمتتتتتتتتيدردسا تتتتتتتتاأردسوتتتتتتتتأا ررسعقتتتتتتتتأردس اتتتتتتتتترةفقتتتتتتتت ألرةرر1515ختتتتتتتتاللر تتتتتتتت قررسستثواتتتتتتتتسردسعق ااتتتتتتتتسر داتتتتتتتتأر

رر.1511س تو ارر15رلىرفتاكر عتتأرفى

ر.(48دسوات طسر  سعوالءرةلةادقردسق ضر  ياض حرا قر)ةرسوخ طارديئتو  رةدسعوسسرردسو وة ستعاضررتقرديف  حر   -
ر  
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 المؤجلة الضريبية وااللتزامات االصول -21
 32/3/3102  32/21/1102 

 
 األصول

 جنية مصرى
 اإللتزامات 

 جنية مصرى
 األصول 

 جنية مصرى
 اإللتزامات 

 جنية مصرى
ر461 895 1 ر-رر1ر715ر545 ر- دك ةلردس   تسر

ر- ر((884 89رر- ر(366 91)روخ   ش
ر- ر(873 92)رر- ر(873 92)ر قةأرإثكت ء

ر ررر رر
اجمالى الضريبة التى ينشأ عنها 

 461 895 1  )757 182(  2 710 540  (239 184) )أصل( / التزام 

صافى الضريبة التى ينشأ عنها 
 704 712 1  -  2 536 302  - )أصل( / التزام 

 

 أصول أخـــرى -23
ر 2013/3/31  32/21/1102

ر جنيه مصرى   جنيه مصرى  
ر036 726 3 ر ر115 440 2 ركال شرتاشردست ياسر)  س  فى(ر–ل ةلر
ر139 236 1 ر ر386 257 1 روخ ة رةد  تو أدشروستثأاسر
ر 501 697 3  175 962 4

 

 جاهزة للبيعوحدات تامة  -24

رررررر

 سإلستت و ا تتقركتادؤم روت ركتالسراةات لر ت اأث ر)ث تفرتكتطار(رةاتأكر وكتاةعرلت  در12اتو لردس ثأرفىرتلسيتسركتادءر تأأر (2 -24) 
 .ةيس ر غتتاضرإ  أكر اعهت رسسغااركقاقتتتسكالسرر–دسعق اىر

ر

ر  

ر 2013/3/31  21/1102/ 32
ر جنيه مصرى    جنيه مصرى  

ر4ر111ر855 ر رت وسر تلسيسرةاأدشرت  ااس 033 266 6
ر 42ر514ر155 ر(2 -24)تلسيسرةاأدشروكتادهر غاضرإ  أكردس ارر 950 014 43
ر 983 280 49  47 177 755
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 أعمال تحت التنفيذ -25
 دسخ  سر  ك و لردس  ايرتثيايم رة ا  رميهردك و لرلو راسى:رردستل سافاتو لرميدردس ثأرفىرإ و سىرررر

ر
 ثات رو تتاى(رفتىر اوتتسرر18ر155ر718:رو ستتغرر1511 ثات رو تتاىر) ت قرر18ر155ر718اتو تلردس ثتأردس  ستتتتغرا تاأهرو ستتتغر (رل)

 س اا .لدستل سافرديض فاسري  أكرإ تث ءر عضرةاأدشروكتتاةعر
ر

ر ايضاح 2013/3/31  23/21/1102
ر رقم جنيه مصرى      جنيه مصرى   
ر ر ر  Allegriaتكاليف أعمال مشروع  

ر560 718 121 ر ر456 465 114 ر رتلسيسرلاضردسكالسردسوخططردستخأدوه ر
ر306 871 199 ر ر339 460 200 ر رتخطاطرةوس اسرةلكادفرةد ا ثرتا س
ر415 842 470 ر ر966 589 506 ر رو  ثتىرةوادفق
ر837 726 44 ر ر950 697 54 ر ررتل سافرلختتاى
ر728 150 18 ر ر728 150 18 ر ر)أ(فاةقرلسع ارةاأدشرتقرإ  أكركادؤمتت رر

ر 439 364 894  846 309 855 ر
ر ر ر  WESTOWNتكاليف أعمال مشروع الـ  

ر122 450 88 ر ر122 450 88 ر رتلسيسرلاضردسكالسردسوخططردستخأدوه ر
ر910 517 76 ر ر080 843 79 ر رتخطاطرةوس اسرةلكادفرةد ا ثرتا س

ر995 597 493 ر ر739 820 568 ر رو ت ثتىرةوادفتق
ر274 196 24 ر ر256 355 31 ر رتل سافرلختاى

ر 197 469 768  301 762 682 ر
ر ر ر  ب( والمعارض واخرى 4أ، 4تكاليف المرحلة الرابعة ) 

ر176 728 57 ر ر287 416 57 ر رتلسيسردكاضر
ر187 726 11 ر ر098 222 12 ر رتخطاطرةوس اسرةدكادفرةد ا ثرتا س

ر799 595 255 ر ر773 685 280 ر رو  ثيرةوادفقر
ر372 313 25 ر ر372 313 25 ر رتلسيسرلاضروع اضرأمكةار
ر894 770 75 ر ر732 917 75 ر ر(ر(ر)1 طعسرلاضر  ست ورردسخ وكر) طعسر
ر205 374 58 ر ر147 962 76 ر ر(ر1و اةف شروتعسقسر قطعسردكاضر)ا قر

ر158 494 519 ر ر158 494 519 ر(ج(ر)1) طعسر طعسرلاضر  ست ورردسخ وكر (54)
ر202 404 114 ر ر746 477 114 ر(ر1و اةف شروتعسقسر قطعسردكاضر)ا قر (54)

ر 313 489 162 1  993 406 118 1 ر
 (دتكاليف أعمال مشروعات بدولـة سورية )  459 422 182  197 944 188

ر 408 745 007 3  337 423 845 2 ر
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 (2قطعة رقم ) )ب(  
ر   ر ردسع أسس رلاضررسقطعسدسقاوس رفض ء رللتةرسووسةلس ردسس أكرو  ر سةاال كالس رةدسوكاة  شردسعق ااس رسستثواس كالسرر-ر ا

دسل ئثسرفىرت وع شركاقرر1551ثةفو ارر1ط ق ألرسواضاردإلستالقر ت ااخرفأد رر25 وس اسر وثطقسردسوست واا رر-رت  عس
ثتق لروسلاسردكاضرسسكالسر وة رردستث  لرو ركالسر الةاررمةسأاثجردسطااقردسأدئاىر)وأاثسردسق ماكردس أاأك(،رة أرتقرإ

  سوةدفقسر سىرر1551لغسطكرر12 ت ااخرر27ر)دسوس مقردسائاسى(،رلو ر أار اداردسس ثسردسعق ااسردسائاساسر  سسته را ق
ردستث  ل.

 (1قطعة رقم )  )ج(  
للتة ارسستثواسرةدسوكاة  شردسعق ااسر)سةاال(ردسكالسردسقاوسردسع أسسرسقطعسردكاضردسيض ءردسخ  سر كالسردسس أكرو ر

ر1551ثةفو ارر7روتاروا ررط ق ألرسواضاردإلستالقر ت ااخر857ر112.45فأد ر و راع ألرر154.177دست  عسر وس اسر
و ركالسردسل ئثسر وثطقسردإلوتأدأردسوستق سىر وأاثسردسق ماكردس أاأك،رة أرتقرإثتق لروسلاسردكاضرسسكالسر وة ررردستث  لر

ر12 ت ااخرر27 الةاررمةسأثجر)دسوس مقردسائاسى(ررسسكالسردست  عسرلو ر أار اداردسس ثسردسعق ااسردسائاساسر  سسته را قر
ر  سوةدفقسر سىردستث  ل.ر1551لغسطكر

دسعق ااسرر   ادقردتي قرتطةاارو ردس  ط رورركالسردسكاخر داأرسستثواسداأىردسكال شردست  عسر  وشرر1515ف اداار11 ت ااخر  −
ر-:وتاروا ررةةفق ألرسهيدرديتي قر7421 وكاةعرداسشرت ة ر وس اسر أام رر8ستطةااردسوا ررا قر

رو قردسكاةطردسخ  سر هيدرديتي ق.  ارردسوكاةعردسيركالسردسكاخر داأرسستثواسردسعق ااسرفةاردتردست  عسرتتعهأردسكالس  −
ثواسردسوكاةعر  يته روطةارفا يروستقلرةساسشرةلالرةفق ألرسسوخططرا احرسكالسردسكاخر داأرسستثواسردسعق ااسرد رتقةقر ت  −

ر.دسع قرسسوكاةع
ردسكالس  − ر تثواسرردست  عسرتضو  رتقةق رد  رةساسشرلةلال روستقل رلوطةا ردساق رسه  ردسعق ااس رسستثواس ر داأ ردسكاخ ركالس د 

ال وسرستسوحرةتسهلرسكالسردسكاخر داأرةديست و ارفيردسوكاةعرةفق رسهيدرديتي قرةسةفرتقةقردسكالسر أتخ يردي ادءدشردس
ر.سستثواسردسعق ااسرستطةااردسوكاةعرةفق ألرسهيدرديتي ق

ردسكالس  − ردسكاةطرردست  عسرتعهأ ردستاي ء رفةا ر داأ ردسكاخ ركالس ردسي ردسوكاةع روسلاس ر ثقل رستسوح ردي ادءدش رل فس  أتخ ي
ردسخ  سر هيدرديتي قر.

رسكاةطرر1515  قر ثاسرو ايرتقرتا اس ر  سل ولرخاللرر2ر271ر287ا سغروق  لردستطةاارو ردس  ط رو سغر  − ةفق أل
 .ديتي قرةسةفراتقرإ   ت رلإاادأر عأردستاي ءردسكاةطردسخ  سر  تي قردستطةاارو ردس  ط 

(رإسغ ءر1دسعق ااسردسائاساسر  سسسرا قر)دسس ثسر ااشرر1511اث اارر18 ت ااخرر(54لو رمةرو ا رتي االألر  ياض حرا قر)ةر
ةرفسخردستع  أرردست  عسردسوخ  سرسسكالس اسرةر وثطقسرديوتأدأردسكا يرسسوست واا ردس ثةر 11تخ اصر طعسردكاضرا قر

ر.1551س تو ارر2ةردسوساقردسو اقر ت ااخرر1555و اكرر12دسوؤاخرفير
ف اداارر7خط   ألر  أادألرو ردكو ثسردسع وسرسائ سسرو سكردسة ادءر ت ااخرردست  عسردستسوشردسكالسر1512ف اداارر14ة ت ااخر
ر18اياأر   ردسو وة سردسة دااسرسيضروث    شرديست و ار ااشرإسغ ءردسقاداردس  أارو ردسس ثسردسعق ااسر ت ااخرر1512
ةدشرورر ا قردسكالسر سأدأرثس سروهسسر الثرسثردست  عسر إسغ ءردستخ اصرةدسوكت ارإسا ر ع سا رةوثحردسكالسر1511اث اار

و رردست  عسرو ردسياقر ا رسعاردكاضرة شردستخ اصرةدكسع اردسا ساسرةااد ىرفيرتاأاأرميهردسثس سرو تل أت ردسكالس
ميدر  إلض فسرإسىر أةارالقرو روالوسردسقضت ءرديأداىرفيردسأ ةىردسوق وسرو ردسكالسرةدسيير ضتىر ة فرر.رثيق ش

ر سىريس رو رل  ا.ررعة رفا رةو راتاتتثيايردسقاداردسوط
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      ةدسوقتث كرو رخاللردست وارردسثس ىرسسوكاةعرر%رو رديست و ادشردسعق ااسرتاشردستطةاتتا55اتو تلرميدردس ثأرفىر اوسر  ( د)
 -ة ا ثهت رلو راسى:ر1512رو اكر21سةأا رسستطةاتاردسعق اىردسواأةأك(رفىرر-دسوكتا ر)  سواادر

 
 القيمة الدفترية  المشـــروعاسم 

 للمشــروع  
 جنيه مصرى  

ر177 009 99ررتتتاللردسا سوا ر
ر234 230 19ررتتتاللردس واأ

ر118 876 58رر(75وكاةعر قتت ار)
ر5ر251ر125ررلخاى وكاة  ش
 459 422 182ر االجمــالى

 

سسقاضردسووثةحرسسوكاةعردسوكتا رو ردس ث ردسعق اىردسسةاىردياضردسوق قر ساته روكاةعرتاللردسا سوا روامةثسرضو ث ألررر-ر ر
رستوةالروكاةعرتتاللردسا سوا .

س  سحرداأرر1512رو اكر21 ثا رو اىرفىرر15ر778ر884راة أرا  رداتا طىر سىر طعتىرداضرةدس  سغرتلسيته ررر-ررر
ردسا  ردياتا طىردسوك ارإس والءردسوكاةعردسوكتا ر ردسكالسرل رميد ردسعق اردسويلةارياؤ ارةتاىرلأداك ا رفىر اايس

ردسا  ر ر هيد روات طس رثيق ش رلاس ردسكالس رتتل أ رل  ردسواتول رو  رساك رةلث  رةدستواداات  ردسوكتا  ردسوكاةع رثك ط  سى
أفع شررر- ثا رو اىرضو رلا أكر والءرر111ر151ردياتا طىر،رااثرل رمث  را اأرأدئ رسيس ردسعوالر و سغ

رسسأدأرميدردسا اأ.وقأوسرةدسكالسرفىرس اسه ر

 متداولة - عمالء وأوراق قبـض -26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(ر48  ياض حرا قر) ضرةلةادقردسقدسوات طسر  سعوالءرةرتقرديف  حر  رتعاضردسكالسرسوخ طارديئتو  رةدسعوسسر -
ر
ر

   32/21/1102      32/3/1023    
ر جنيه مصرى       جنيه مصري

ر125ر142ر141 ر ر587 470 139 ر والء
ر399 592 886 ر ر535 124 761 رلةادقر  ضر

ر 122 595 900  2 027 535 540
ر:ريخصم   

ر((516 610 5 ر ر(481 916 12) رلةادقر  ضر-وستهسلسرفةدئأرغاار
ر 641 678 887  2 011 925 024

ر(188 293) ر ر(188 293) رةادقردسق ضلخس ئاردإلثخي ضرفىر اوسردسعوالءرةر
ر 453 385 887  2 022 631 836



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

 المجمعة المتممة للقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 1023مارس   32عن الفترة المالية المنتهية فى 

 

 
 

36 

  نون وأرصدة مدينة أخرىمدي -27
ر  32/3/3102  32/21/1102

ر  جنيه مصري  جنيه مصري
ر715 424 234 ر ر084 387 207 ر رر ةدسوةاأا  أفع شروقأوسرسسوق ةسا 
ر085 947 14 ر ر071 429 14 ر ردسوستاقر سىردسساأر/رفتتادكرطتتالكر)ردسكاا ر  سوكاةعردسوكتا (
ر452 038 10 ر ر000 846 10 ر روكاةعروكتا رر–دسوستاقر سىرلطادفريدشر ال سر
ر875 125 20 ر ر488 370 24 ر رفةدئأروستاقسر
ر580 839 4 ر ر463 894 4 ر ررردسوستاقر سىرلطادفريدشر ال س

ر393 990 98 ر ر924 108 108 ر رو اةف شروأفة سروقأو ألر
ر811 854 2 ر ر055 609 2 ر رتأواث شرسأىردسغاار

ر 899 879 ر 166 070 1 ردسضادئرو ساسر
ر000 150 3 ر ر000 150 3 ر رتأواث شرخط ررضوت  
ر781 966 1 ر ر500 187 3 ر ردتع ررإأداكروستاقسر
ر710 323 5 ر ر710 323 5 ر ر   سرةتايا ردسع وسا رإ ستتىر ثأةقرثظ قررسوستاقد

ر
ر

ر ر ر ر رأ( -27)ررةدسوأااا 
ر131 308 11 ر ر836 628 13 ر رلا أكروأاثسرلخاىر

408 849 432  399 005 297   
ر(711 448) ر ر(711 448) ر رخس ئارديثخي ضرفىر اوسردسوأاثة رةدكا أكردسوأاثسرديخاى

ر 586 556 398  721 400 408 ر

  قلسهقرثظ فىر اوسرتة اع شرلا ت حراتو لردس ثأرفىر اوسردسوستاقر سىر ثأةقرثظ قرإ    رةتايا ردسع وسا رةدسوأااا رةدسوتو ل ر أ – 27
ر11خردسع وسردسع أاسردسوثعقأكر ت ااترط ق رسقاداردس وعاسر1515أاسو ارر21دسع وسا ر  ردسسثسردسو ساسردسوثتهاسرفىر   تسرةتايات رإ

ر.رةليدردسيةدئتأردسوستاقتسرسهيهردستة اع شر1511د االر
 .(48ا قر)رسوخ طارديئتو  رةدسعوسسردسوات طسر  سوأاثة رديخاة ر  ياض حردسو وة ستقرديف  حر  رتعاضر -

 قروض لمشروعات مشتركـة -28
ر 32/3/3102  23/21/1102
ر جنيه مصرى  جنيه مصرى 

ر313 363 61 ر ر684 300 66 ر رفى ر ةدسطسر55اتو ل ردسوكتا  رسسوكاةع ردسقاضردسووثةح ر اوس ر %رو  دس  سغردسو وة تس
%ر8.5ف ئأكر أام ر  وعألر1515لغسطكرر11وساة رأةيارلواالىر ت ااخرر11.5رإ و سا 

ر سىر رلسثةات أل ر  ل روع أل ردسقاضرةف ئأت  رل ل رسأدأ راتق رتقرر1511وت اكرر21  رة أ ةميد
ر%رسثةا ألر.11.5 وعألرف ئأكر أامت رر1512رأاسو ار21دست أاأراتىر

ر615 647 23 ر ر796 714 25 ر رفى رر55اتو ل ر اوس رو  ردسوع تاىردسوستخأق% ردسقاض دسووثةحررر Bridge Loanو 
 ي ئأكرر1515للتة ارر18أةيارلواالىر ت ااخرر7ر512ر175سسوكاةعردسوكتا ر   و سىر

ر ر8.5 أام  ر سى رسثةا أل رإ   هرل% روة تأ رفى روع أل رةف ئأت  ردسقاض رل ل رسأدأ راتق   
ر.1512رأاسو ار21

ر 928 010 85 ر 480 015 92
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 إستثمارات فى إذون خزانة -29
ر 32/3/3102  32/21/1102

ر جنيه مصرى   مصرىجنيه   
ر000 075 13 ر ر000 500 17 ر(راةق258(راةقردسىر)218إية رخ دثسردستاق قرو ر)
ر (624 169 1) ر ةدئأرإست و ادشرفىرإية رخ دثسرسقرتتاققر عأ (324 258 1)
ر 26 142 676  376 905 11

 

 (.48و ساسر غاضردسوت  اكر  ياض حرا قر)تقرديف  حر  رتعاضردسكالسرسوخ طاردسسةقردسوات طسر  يست و ادشرفىرلةادقر   -

 بالبنوك والصندوقنقدية  -10
ر 32/3/3102  32/21/1102

ر جنيه مصرى  جنيه مصرى
ر613 149 126 ر ر111ر414ر121 ر(2-10)ةأدئررك لرر– ثة ر
ر141 268 161 ر ر378 901 131 راس   شر  ااسر– ثة ر
ر975 305 31 ر ر114 734 16 ركال شرتاشردستا ال
ر868 244 1 ر ر160 134 2 رثقأاسر  س ثأةق

ر 283 264 347  597 968 319
 

رر.دس ثة ردست  ااسر عضو رردسق  ضسرسسكالس سدسووثةا الشضو ث رسستسها وات  ك وساة ر ثا رو اىر55 و سغ دسةأدئر تتضو     2 -10
 .(48تقرديف  حر  رتعاضردسكالسرسوخ طارسعاردسي ئأكرسأل ةلردسو ساسر  ياض حرا قر)ر -
راتو لر ثأردسثقأاسرةو رفىرالوه رفىردكتىر:ردسو وعسردستأفق شردسثقأاسإ أدأر  ئوسريغادضر -

 
 
 
 
 
 

 (.48سوخ طارسعاردسي ئأكرسأل ةلردسو ساسر  ياض حرا قر)دسو وة سرتقرديف  حر  رتعاضر -
ر  

ر 32/3/3102  32/21/1102
ر جنيه مصرى  جنيه مصرى
ر597 968 319 ر ر283 264 347 ردسثقأاسر  س ثة رةدس ثأةق

ر ر ر  يخصم:
ر000 000 50 ر ر000 000 50 رو وأكر–اس   شر ثة ر

ردسثقأاسرةو رفيرالوه رط ق ألرسق ئوسردستأفق شردسثقأاسردسو وعس 283 264 297  597 968 269
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 مخصص إستكمال أعمال -12
رر-فيردآلتي:ردسيتاكرخاللر شوخ  دستتو لردساالسر سىر

الرصيد فى  
2/2/3102 

 

 المكون
 الفترةخالل 

 المستخدم 
 الفترةخالل 

 الرصيد فى     
 31/3/1023 

 جنيه مصري 
 

 جنيه مصري     جنيه مصري  جنيه مصري
وخ صر
دستلو لر

ر(2-12)د و ل
131 248 082 

ر
ر504 020 5

ر
ر(917 989 15)

 
120 278 669 

 669 278 120  (917 989 15)  504 020 5  082 248 131ر
رررررر
تو قردإلر(12-2) فىردي ةدقرثي قر ساه رولة رسوةد هسردستل سافردسوتة عسرإلستلو لرتثيايردك و لردستيرتقرتسساوه رةدسوتة ررتل أم رةد 

رر.دسق أوس

 مخصصات -11
الرصيد فى  

2/2/3102  
 المكون

 الفترةخالل 
 المستخدم 

 الفترةخالل 
 فروق  

 ةترجم
 الرصيد فى     

 31/3/3102 
 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  مصريجنيه   جنيه مصري 

وخ صر
وط س  شر
روتة عس

ر(11-2)

23 078 752 

ر

41 112 

ر

(3 876 623) 

 

(5 521) 

 

19 237 720 

 720 237 19  (521 5)  (623 876 3)  112 41  752 078 23ر
ر
راتعسقر وط س  شروتة عسرو ر عضردكطادفرفاو راتعسقر أثكطسردسكالس،رةتقةقردإلأداكر واد عسرتس ردسوخ   شرسثةا ألرر(11-2)

 ةتعأالرو سغردسوخ صرةفق ألرآلخاردستطةادشرةدسوث  ك شرةديتي  ا شروررتس ردكطادف.
سوع اااردسوا س سرثظادألرك رإأداكردسكالسرتعتقأر أ رسقراتقردإلف  حر  ردسوعسةو شردسوعت أرثكام راةلردسوخ   شرةفق ألررررر-

ر ا وه ر يس ر أراؤ ار كأكر سىرثت ئجردسوي ةض شروررتس ردكطادف.
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 تسهيالت ائتمانية -نوك ب -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر 32/21/1102 ر 32/3/3102
ر جنيه مصرى  جنيه مصرى

ر 404 916 15  25ر118ر255
 

ردسووثةح رديئتو ثي ردستسهال رو  ردسوستخأق رردسق  ضسرسسكالسر اوس رر ث ر ةأكرو 
سعار%رسثةا ألر الةكرر سىر1.75وساة ر ثاسرو اىر وعألرف ئأكرر45.5و سغر 

ةميدردستسهالروضوة ر وة ررةأدئترر و سغردسي ئأكردسأدئثسر سىردسةأاعسردسض وثسر
ر ثا رو تاى.وساة رر55

ر ر   

ر 000 000 19 رديئتو ثير 15ر884ر177 ردستسهال رو  ردسوستخأق رسسكالس اوس رردسق  ضسردسووثةح رر ث ر ةأكرو 
وتةسطرر%رسثةا ألر الةكر سى1.75وساة ر ثاسرو اىر وعألرف ئأكرر55و سغر 

ر.ر%11.5دسلةااأةدارة اأرإأثىر

 724ر111
ر

- 

 

ردسوستخأقرو ردستسهالرديئتو ثىردسووثةحر و ردس ث ررياأىردسكال شردست  عس اوس
ر رر1.5دسعا ىرديفااقىر و سغ رف ئأك رو اىر وعأل %رسثةا ألرر12.51وساة ر ثا 

رةميدردستسهالروضوة ر وة رردية ردسخ دثسردسواتيظر ه رسأىردس ث ر.
 
ر-

ر  
111ر152ر178  

ر

 

فتحرتسهالرر قأر إ ادقرداأىردسكال شردست  عس  وشررر1511للتة ارر4 ت ااخر
رو ايوساة ر ثا رر115 و سغررديست وت اردسعا يورر ث رإئتو ثىر اس رر  اىر

ر-:ردآلتاسةيس ر  سكاةطرةدسضو ث شر

ر ر-:ردستسهالوأك رفيرر ردسسأدأ رةاثتهيرةاستاق ردسعقأ ر سى ردستة ار رت ااخ ر5و 
ر.1512س تو ار

ر: ردسع ئتأ رر-سعا ر ةد ر ردسوأا  ردسا اأ رإ ادضردس ث ر1 سى رسعا رو  رل ل %
ردسعوةيشرةد رور ردسعةدئأ رللركهتارةتض فرميه رثه اس سو اةف شرةدسوساق شرور

ةسس ث ردساقرفير وةسسركهااسر ةد تررث فرفيردكسفرتاتسرر سىرل  ىرا اأر
ر.وأا رخاللركها

   -الضمانات :

ر سةأا  رر-لر رةديست وت ا رسستثواس رللتة ا ردسس أكرو  ركالس رو  رتض وثاس لي سس
ر ردسعا ي رديست وت ا ر ث  رس  سح ردسوستاقس ردسوأاةثاس ريوسرسضو   رفي ةدسث كئس

رردسكالسردست  ع ررةو راستاقر ساهت رو رفةدئأ.ر
رردي تو أ ل ولر اوسرركوادستة ارر سىرسثأرر-رر وساة ر ثا رر115دس  سغر أاه

رو اي.
ر 605 836 168  373 651 35



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

 المجمعة المتممة للقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 1023مارس   32عن الفترة المالية المنتهية فى 
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 دفعات حجز  -عمالء  -14
ر-: اوسرأفع شردسا  رةدستع  أرسسةاأدشرةديادضتىرلو راسىرفياتو لرميدردس ثأررررر

ر 32/3/3102  32/21/1102
ر جنيه مصرى  جنيه مصرى

ر403 462 1 ر785 245 43  رأفع شرا  رلادضتتير
ر031 100 421 ر311 245 516   وكاةعرر-أفع شرا  رةتع  أرةل س طرةاأدشرسلثاسر

Kattameya   Plazaر422 912 149ر ر536 364 103  رAuto Ville ةاأدشرت ت ااسروكاةعررر–أفع شرا  ر
ر826 463 421 1 ر545 442 366 1  رAllegria  وكاةعر–أفع شرا  ر

ر792 056 212 ر038 253 203   Forty West وكاةعرر–أفع شرا  ر
ر278 219 025 1 ر940 571 156 1   Westown Residencesر وكاةعرر–أفع شرا  ر

ر651 807 23 ر560 982 22  رTelal Al Yasameen وكاةعرر–أفع شرا  ر
ر885 387 47 ر141 761 57  رCasa  وكاةعرر–أفع شرا  ر

ر139 461 225 ر447 407 249  رPolygon وكاةعرر–أفع شرا  ر
ر 427 871 527 3 ر 303 274 719 3

 
ر
 
ر

 

 مقاولون وموردون وأوراق دفع -15
ررررر 32/3/3102  32/21/1102

ر جنيه مصرى  جنيه مصرى
ر554 785 98 ر ر959 176 85 روق ةسة ر
ر164 931 11 ر ر604 019 17 روةاأة 
ر840 695 33 ر ر840 695 33 رلةادقرأفر

ر 403 892 135  558 412 144
ر(1ر147ر211) ر ر(138 809)  لةادقرأفرر–:ررفةدئأرغااروستهسلسرريخصم

ر 265 083 135  239 465 141
 

 .(48)دياض حرا قرضو ررةلةادقردسأفرر  سوةاأا رةدسوق ةسا دسعوسسرةدسساةسسردسوات طسر تقرديف  حر  رتعاضردسكالسرسوخ طا 
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 ائنون وأرصدة دائنة أخرىد -16
رررر 32/3/3102  32/21/1102

ر جنيه مصرى      جنيه مصرى     
ر141ر814ر772 ر ر599 543 125 رإأداكرةتكغالرة ا ثسروكاة  شرأدئثة

ر069 198 7 ر ر757 157 6 ردسوستاقركطادفريةىر ال س
ر408 716 134 ر ر139 525 144 رو اةف شروستاتتقس

ر261 633 ر ر540 277 1 ر رثقأدأل ردسوسأأك رلسهق ر سي ردسو ثاس ردسوأفة  ش روع والش روق  ل ر–دست دق
روأااا رتثياياا 

ر105 675 15 ر ر371 037 16 روس مو شرالكردسو لر– والءركالسر ياسىرماس ر
ر680 900 28 ر ر802 701 31 رلا أكرأدئثسرر– والءر

ر15ر814ر542 ر ر942 013 35 رو ساسردسضادئر
ر643 91 ر ر643 91 رأدئثةرتة اع ش

ر074 939 2 ر ر228 025 2 ر ألرإ   دشروستاقس
ر600 172 ر ر600 172 روق  لرتعأاالشر-تأواث شروا سسرو ردسعوالءر

ر956 305 2 ر ر844 569 2 رتأواث شرد تو  اس
ر400 371 3ر ر ر400 371 3 ر(2 -16) والءرأفع شروقأوسروق  لردستطةاارو ردس  ط ر

ر392 964 ر ر873 755 5 رإاادأدشروا سسروقأو 
ر915 930 13 ر ر823 226 11 ر و للوا رضو  رأت
ر456 413 3 ر ر386 914 1 ردسوستاقرسكالسر ثا  رسستثواسرةدست  اك
ر880 151 4 ر ر921 424 8 ر سا   دسوستاقرسكالسردسهثأساسرسس ث   شرةدستكااأر
ر917 917 6 ر ر105 641 7 رتأواث شرو ردسغتتاا

ر796 031 23 ر ر15ر517ر811 رأدئثة روتثة ة ر
ر 423 548 795  426 053 868

 اتو لرفيروق  لردستطةاارو ردس  ط ردسوا لرو ركالسردسكاخر داأرسستثواسردسعق ااس.ررر 2 – 16

 .(48)ر  ياض حرا قرثا دسوتعسقسر  سأدئةدسساةسسردسعوسسر حر  رتعاضردسو وة سرسوخ طاتقرديف   -
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 حقوق األقلية  -17

ر-دست  عسرةيس رلو راسى:ر شاقةقردسوسلاسرفيردسكالرفىفيرث ا هقرر1512روت اكر21تتو لراقةقردك ساسرفير
   

نسبة 
 حقوق
 األقلية

 نصيب األقلية 
في أرباح 
 )خسائر(
 الفترة

 نصيب األقلية في
حقوق الملكية 
 بدون أرباح

 الفترة)خسائر( 

 حقوق األقلية
             فى

31/3/3102 

 حقوق األقلية
فى 

32/21/1102 
 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى % 

كالسردسس أكرو رللتة ارسستثواسرةدسوكاة  شر
رردسعق ااسر سةاال 

ر612 47ر716 47ر612 47ر104ر5.51

رركالسر اياسىرماس ريأداكردسوأ رةدسوثت ع ش
ر

ر670 533 18ر258 775 18ر670 533 18ر588 241ر41.41
ركالسرسةأا ر  اأ رساتىرسستثواسرةدإلست و ا

ر
ر583 910 10ر236 104 10ر583 910 10ر(347 806)ر55

رركالسروةفرإ رسسوق ةيشردسوتطةاك
ر

ر(588 807)ر(826 034 1)ر(588 807)ر(238 227)ر15
ر-ر-ر-ر-ر41ركالسر اا رسلاررسس اد سرةديست الح
ر098 27ر081 27ر098 27ر(17)ر5.551ررركالسردساسارسسوكاة  شرةدستثواسردس اد اس
ر20ر20ر20ر-ر5.551ركالسرسةأا رسستثواسرةديست و اردسعق اى
ر450 358 20ر017 361 20ر450 358 20ر567 2ر12.22ركالسرسةأا رسا  رسالست و اردسعق اي

ر024 636 2ر217 627 2ر024 636 2ر(807 8)ر1.5ركالسرت  اكرسسوادل ردست  ااس
ر165ر202ر165ر37ر5.552ركالسرإأداكرسخأو شردسوأ رةدسوثت ع ش

ر2ر2ر2ر-ر5.554ركالسرفةاتا رسالست و اردسعق اي
ر2ر2ر2ر-ر5.554ركالسريوا ة رسالست و اردسعق اي

ر-ر-ر-ر-ر5.554رسالست و اردسعق ايرسااوةثىكالسر
 038 706 51 925 907 50 038 706 51 (113 798)رر

 رأس المـــال -18

 ثا رر211ر755ر211اأأرالكردسو لردسو أار و سغرةرر،وساة ر ثا رو اىر1ر855اأأرالكردسو لردسواخصر و سغرر -
 . ثا رو تتاىر4سهقر اوسرللرسهقرر15ر171ر248و تاىروسأأر  سلت ولروة  سر سىر أأر

 

ه شر ثار كاكردسع أاسرسسكالسر سىرت  ئسردسقاوسرديسواسرسسهقردسكالسردس  سغةدفقشردس وعاسردسع وسرغاارر1511اث اارر17 ت ااخر -
 . ثا رو اير4روسرديسواسرسسسهقست  حردسقاراسو ار

رلث ر ردسكالسرفيردسساارفيرر1511و اكرر2 ت ااخرة أاار  إلك اك ردأداك ردسو ساسر سىر ا ق رسسا   س ردسع وس رإ ادءدشةدفقشردسهائس
 ثاسرو ايرسسسهقرر4سهقردسوير  أىرثقأير قاوسردسواسر أام رر15ر171ر248و لردسكالسردسو أارسعأأررالكرلسهقرإ أدا
ر ردست  ئس) عأ ر أام  ر  ا أك رفير1( رسسكالس ردسو ساس رسسقةدئق رو ردياتا طيردسق ثةثيرةفق  رو ايروسأأ .ر1551أاسو ار21  ثاس

سهق.رة أرتقرر15ر171ر248 ثاسرو ايروة  َ ر سىر أأرر211ر755ر211رةدسوسأأر  سل ولرة يس را  حرالكردسو لردسو أا
ر.1511اةثاةرر11دستأكاار  سس لردست  ايرسسكالسر يس رر ت ااخر

ر
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ر-ةفاو راسيردسهاللردسا سيرسالكرو لردسكالسردسق  ضتسرر:
نسبة   قيمة األسهم  عدد االسهم أسم المساهم

 المساهمة
 %  جنيه مصري رر

ر15.51رر51ر544ر111رر14ر121ر118رأفاسة وثشرساوتأكالسرللتة ار اة اتىر
ر11.21رر44ر151ر585رر11ر127ر811ركالسردسعسا  ردسسعةأاسرديست و ااسردسواأةأكر

ر2.58رر12ر555ر555رر2ر155ر555رةدسوأااا ردي   سرةدستاياتت رسسع وسا ر ثأةق
ر18.44رر148ر158ر155رر11ر551ر114روس موة ردختتتاة 

 200  361 705 391  90 676 348ر

 اإلحتياطي القانوني -19
ة تتتفرمتتتيدرديستتتتقط عروتتتتىر ستتتغرت%روتتت ر تتت فىردستتتا حرةا5اتتتتقردستتتتقط عرو ستتتغردسق  ضتتتسرةفقتتت ألرسسثظتتت قرديس ستتتىرسسكتتتالسرر

 ر-فىرديتى:ر1512رو اكر31دياتا طىرث فرالكرو لردسكالسردسو أا،رةاتو لردسا اأرفير
 جنيه مصرى   ر

 1ر525ر455  1/1/1552فيرا اأردإلاتا طيردسق ثةثير
   يضاف:

 اتت أكردإلاتاتت طيردسقتت ثةثير تت سياقر تتا ردسقاوتتسرديستتواسركستتهقردسخ اثتتسرةتلسيتهتت ردسيعساتتسر
اةساتتةرر15)ط قتتَ رسقتتاداردس وعاتتسردسع وتتسردسغاتتار  أاتتسرسسكتتالسر  سستتته ردسوثعقتتأكر تتت ااخر

ر(.1552

 4ر117ر274 

إ تتأدارلستتهقر اتت أكرالكردسوتت لرفتتيراتتأةأر اتت أكردإلاتاتت طيردسقتت ثةثير  تت ءروتت ر تتالةكر
ر(.30)داض حرا قرر1551دسو أارسسكالسرخاللر  قر ث فرالكردسو ل

ر112ر451ر151 

 اتت أكردإلاتاتت طيردسقتت ثةثير  تت ءروتت ر تتالةكرإ تتأدارلستتهقر اتت أكرالكردسوتت لرختتاللر تت قر
ر(.25دسو أارسسكالسر)داض حرا قر فيراأةأرث فرالكردسو لر1557

ر5ر555ر555 

ر1ر221ر255 ر.ر1558%رو ر  فىرا حر  قر5ر ثس س ا أكردإلاتا طيردسق ثةثير
 اتت أكردإلاتاتت طيردسقتت ثةثير  تت ءروتت ر تتالةكرإ تتأدارلستتهقر اتت أكرالكردسوتت لرفتتيراتتأةأر

ر21ر441ر215 ر(.25)داض حرا قرر1515  قردسو أارسسكالسرخاللر ث فرالكردسو ل

ر ريخصم:
ر(1) ر.(18)داض حرا قرر1511  قردسو سغردسوستخأقرس ا أكرادكردسو لردسو أارخاللر

  693 351 282 
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 عالوة إصدار األسهم –إحتياطى خاص  -30
ر1551  قروساة رسهقرخاللرر11اتو لردسا اأرفىر اوسردسوت قىرو ر اوسر الةكرإ أدارلسهقر ا أكرالكردسو لرسعأأر

ة تالةكرإ تأدارلسهقر ا أكرالكرر1557ة الةكرإ أدارلسهقردس ا أكرسعأأروساة رسهقرسثظ قردك   سرةدستايا رخاللر  قر
ةيس ر عأرخ قرو رتقرتعسات ر سىردإلاتا طىردسق ثةثىرةليدر عأرخ قرر1515سهقرخاللر  قرر7ر857ر142دسو لرسعأأر

ر ر تس ردس ا أك ردسخ  س رو اةف شرإ أداردكسهق ردسع وسرغاارةليد رسقاداردس وعاس رتعسات ر سىرالكردسو لرةفق  رو تق  عأ
ر-ةيس ر سىردسثاةردست سىر: دسع أاس

ر

 جنيه مصرى     بيـــــــان
ر ر

 1ر455ر517ر245  .1515،ر1551إ و سىر اوسر الةكرإ أدارلسهقر ا أكرالكردسو لردسوا سسرخاللر  قر
   يضاف:

ر.1557ةتايا ردسع وسا رةدسوأااا رخاللر  قر الةكرإ أدارلسهقرثظ قرل   سر
 يخصم:

ردسوعسىر سىردإلاتا طىردسق ثةثى.
رالكردسو ل.ر  ا أكو اةف شروات طسر

ر.1558دسوستخأقرس ا أكرالكردسو لرفىر  قر

ر15ر555ر555 
ر
ر(117ر855ر511)
ر(55ر145ر155)
 (5ر555ر555)

  569 912 326 2 

 األجنبية  للعملياتالفروق المتراكمة من ترجمة القوائم المالية  -32
ردسظ مارضو راقةقردسوسلاسرفيرررررر فير اوسردسياةقردسوتادلوسردسث ت سرو رتا وسردسقةدئقرر1512رو اكر21اتو لردس ثأ

أاد ه ر  سقةدئقردسو ساسرردسعوالشردك ث اسدسو ساسرسسكال شردست  عسرو ر إسىردس ثا ردسو ايركغادضرت واررتس ردسقةدئقرةد 
  يضت فسردسىرث ا هت رفىرفاةقردستا وسردسوتادلوسردسوأا سرر1512رو اكر21دسو ساسردسوثتهاسرفيرردسيتاكردسو وعسر  

ر.ردسخ  سر  سوكاةعردسوكتا ةررضو راقةقردسوسلاس

 أسهم خزينة  -31
 ثا رر18 سىركادءرلسهقرخ اثسرسعأأروساة رسهقر سعاردسق  ضسرةدفقرو سكرإأداكردسكالسرر1511لغسطكرر14 ت ااتخرر

 ثا رو اىرةيس رو رلسهقردسكالسرر18ر518ر000ر ثا رسسسهق(ر إ و سىرو سغر4و اىرسسسهقر)دسقاوسرديسواسرسسسهقر
ةدفقرو سكرإأداكردسكالسردسق  ضسر سىر اتررتس رديسهقرة أرتقردس اررر1511لغسطكرر13رة تت ااخدسوطاةاسر  س ةا سر

ر. ثا رو اىر2ر111ر817خ اثسر و سغر ثا رو اىرةثتجر ث رلا  حر اررلسهقرر11ر715ر817 و سغر
ر  
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 والتحفيـزنظام االثابة  لصالح محتفظ بها أسهم  -33
 دسكالسردسق  ضسروق  لرإ أدار أأروساة رسهقر  أير قاوسر  أسسراتو لردس ثأرفيردسوت قىرو ر اوسردسوسأأر ةدسطسررررر

رسسسهقر  ثار155 ردست  ئس(رو اي ردسق  ضسرر)  ل ر  سكالس رةدسوأااا  ردسع وسا  رةتايا  رد   س راس ر رة أسق س  سح
ر.ةدسواتيظر ه رسأىردس ث ردسعا يردكفااقيردسأةسي

 جنيه مصرى    بيـــــــان
 ثا رر155 قاوسر  أسسررةدستايا رو رلسهقرثظ قردي   سروق  لرتوةالر أأروساة رسهق

 .1557خاللر  قر)  لردست  ئسر(ررسسسهق
 155ر555ر555 

   يخصم:
ةدستايا ررسهقررتقر اعه ر ةدسطسردسوستياأا رو رثظ قردي   سرر155ر555وق  لر أأر

 ثا رر75 رو اىر ةد رروساة ر ثار15سأأر ثه رسسكالسرو سغرر1557خاللرأاسو ار
 )  لردست  ئس(.و اىرسسسهق

 15ر555ر555 

ر  يضاف :
ر7ر141  . ةدسطسردسكال شردست  عسر1551خاللر  قرروقتث هلسهقرخ اثسر

  141 007 80 

 والتحفيز لمجنب لحساب نظام االثابةا -34
ردستىراتاوسه رردسا اأراتو لردس ثأرفير اوسررررر رةدسقاوس رفىرت ااخروثحرديسهق رسسسهق دسوت قىرو ردسياقر ا ردسقاوسردسع أسس

  إلض فسرر1557  رديسهقردسو أاكرخاللر  قرردسق  ضسردسوستياأا رو رثظ قرإ   سرةتايا ردسوأااا رةدسع وسا ر  سكالس
رر-:اسىلو ررفىرتة اع شردكا  حرةيس رةدستايا رإسىر اوسرث اررلسهقردإل   س

 جنيه مصرى  بيـــــــان
سعأأررةدستايا او لردسياقر ا ردسقاوسردسع أسسرسألسهقردسووثةاسرسسوستياأا رو رثظ قردي   سر

كهارةسعاردسسهقردسوتيقر سا رةفق رر15سثةدش(رسوأكرر5)تخ صر سىروأدارروساة رسهق
 .1511رأاسو ار21فىررةدستايا رسثظ قردي   س

 15ر555ر555 

   يخصم:
 اوسردسياقر ا ردسقاوسردسع أسسرفىرت ااخروثحرديسهقرةسعاردسسهقردسوتيقر سا رةفق رسثظ قر

 ر.1557سهقرتقر اعه رس  سحردسوستياأا رخاللرأاسو ارر155ر555سعأأررةدستايا ردي   س
 5ر555ر555 

ر15ر555ر555 ر
ر ريضاف:

ديا  حردسوعسثسرةفق ألرسقادار اوسرث اررلسهقرثظ قرإ   سرةتايا ردسع وسا رفىرتة اع شر
 ثا رر4 ةد ررر1511إ االرر11دس وعاسردسع وسردسع أاسرسسكالسردسق  ضتسردسوثعقأكر ت ااخر

رر.ر*و اىرسسسهق

ر5ر155ر555 

ر112ر711 رر.سهقرثظ قرإ   سرةتايا ردسع وسا رفىرتة اع شرديا  حكردسعةدئأردسوستاقس اوسر
  722 313 15 
ردس  سغر   سرةتايا ردسع وسا رةدسوأااا رةل ض ءرو سكردإلأداكردستثياياا راتقرتخياضرسعتتاردسسهقرسسوستياتأرإةفق ألرسثظ قررر*

ر.رسر سىردسوس موا رخاللروأكردسثظ ق قاوسرديا  حردسوة  تت)  لردست  ئس(ر ثا رو تاىرر75
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 قروض طويلة االجـل -35

 

ر   2013/3/32  32/21/1102
ر جنيه مصرى  جنيه مصرى

ر 695 526 363 ر 221ر745ر517 ر  ق رثه اس ردسكالسر1515فى رديسلثأااسرردسق  ضسر  وش ر ث  رور ر قأ    ادق
وساة ر ثا رو اىر غاضرتوةاتلرر425سسا ةلر سىر اضروتةسطردي تلر و سغر

ردسعقأر ر ااثراوثحردس ث ر وة ررميد ردستاتاس رة ثات    ءرو ر ث ءروكاةعردس ااتتت 
وساة ر ثا رر85وساة ر ثا رو اىر  يض فسردسىرو سغرر255توةالر أاأر و سغر

ر وة رر قأردستسهاالشردسوؤاخرفىرو اىرةدستىرس قرو ر1551ف اداارر11ثاهت 
ةيس ر  سكاةطرتقرتعأاتلر قأروثحردستوةالروتةسطردي تلرر1511ةفىرثه اسر  قر

رةدسضو ث شرديتاسر:
رل ت  ادألرو رت ااخردستة ارر سىر قأردسقاضةتسررلكهتارسثةدشررلا ر-:وأكردسقاض
ر.رر1515اةثاةرر25ةتثتهتىرفىر

ر.ر1511ثةفو ارر25ةتثتهىرفىرر1515س تو ارر17ت ألرفىرر-:ديستخأدقفتاكر
ر.ديستخأدقت ألرو رت ااخرلثته ءرفتاكرر ال ة راةو ألرر-فتاكردسسو ح:

دسقاوسررةىوتس غااررا ررسثةير سط(ر11اتقردسسأدأر سىر أأر)ر-طااقسردسسأدأ:
رسس اث وجردسوةضتحر  سعقتأرةيس ر ر.ةفق رأل

سال تادضردسوعس رو ر  لردس ث ردسوال ىروض فت ألردسا رسعاردسلةااأةارر-سعاردسع ئتأر:
ر%ر.1.85

وساة ر ثا رر425دستة ارر سىرسثأرليثىر ل ولر اوسردسقاضردس  سغر أاهرر-لر-دسضو ث شر:
رو اىر.

رام رلسهقركالسردساستتتارسسوكاة  شرةدستثواسردس اد اسر)كالسرت  عس(ر-ر
  سقردسكالسردسوتو سسرفىرلةادقرت  ااسررلاتي ظردس ث ر اس ررإاادأدشرسوكاةعردس اا ر–جر

وسا ار ثا رو تاىرةيس رطةلرر1.21تو لردستأفق شردسثقأاسردسةداأكرسسوكاةعر أ و سىرو سغر
روأكرساا  ردستسهالر.

طااقرر42اضردسل ئثسرفىردسلاسةرديام ر ق اىرو ردسأا سرديةسىر سىر طعسرر–رأ
فتأد ردسووسةلسرسكالسرر255اتهت ردسق ماكر/رديسلثأااسردس اادةىرةدستىرت سغروس 

ردساستتارسسوكاة  شرةدستثواسردس اد اس
ر 360 587 35 %رو ردسو سغردسوستخأقرو ردسقاضردسووثةحرسسوكاةعردسوكتا ر55اتو لردسا اأرفىر اوسر 25ر241ر428

%رو ر75سااكرسةااسر غاضرتوةالرر111ر114ر142 ةدسطسردس ث ردسعق اىر إ و سىرو سغر
%ر15ليار ةقر سةاا رةااولردسقاضرسعارف ئأكرا ساسر أام ررر-وكاةعرتاللردسا سوا ر

ف اداارر15سثةا ألرةدسقاضروستاقردسسأدأر سىرل س طرا ررسثةاسروتس ةاسرخاللردسيتاكرو ر
رةدسقاضر ضو  رام ردكاضردسخ  سر  سوكاةع.ر1515ثةفو ارر15اتىرر1511

ر 055 114 399   271ر581ر155
ر ر ر رالجزء المتداولر-: يخصــم
ر360 587 35 ر ر25ر241ر428 ر اضردسوكاةعردسوكتا 

ر710 144 107 ر ر111ر451ر517 ر اضر ث رديسلثأااس
ر 985 381 256 ر 124 189 410
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 طويلة االجلأوراق دفع  -36
 32/21/1102  32/3/3102 ررررررر

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 
دسقاوسردكسواسرسسكال شردس  أاكرسهائسردسو توع شردسعوادثاسردس أاأكرإ و سىر

 .1/5/1511اتىرر1/5/1514ةدسوستاقسردسسأدأرخاللردسيتاكرو ر
 101 289 87ر 81ر711ر772

ر(196 364 13)رر(472 306 13) لةادقردسأفرر-دسوستهسلسر غاا دسيةدئأ
 905 924 73  301 410 73ر

رر
ر(.48)رديف  حر  ردسوخ طاردسوات طسر خطارديئتو  ردسوات طر أةادقردسأفررطةاسسردي لر  ياض حرا قتقرررررررررررررررر

 مبيعات العقارات واالراضـى -37
ر رةدكادضىرةسيس رفإ رلتقر رفيرو اع شردسةاأدشردسعق ااس راتو ل ردسثك ط رو  رفير ط عرائاسيرةداأ ردسو وة س ثكطس

 -اعت ارغااوالئق.رميدرةاول رتاسالرداادأدشردسو وة سرلو راسي:ردستاسالردسقط  يرسأل ةلردةردكست دو ش
ر

 الثالث أشهر المنتهية 
 جنية مصرى

 الثالث أشهر المنتهية 
 32/3/1021فى     32/3/1023فى     جنية مصرى

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 114ر555ر175ر 633 286 110رو اع شرفاالشروكاةعردس اا 
 -ر 11ر515ر774روكاةعردسقط واسو اع شرةاأدشرسلثاسر

 21ر158ر188ر 746 465 2رو اع شرةاأدشروكاةعرديةتةفال
 5ر811ر542ر 010 808رلادضتىرو اع شر

ر307 035 907ر 163 076 125ر
 -ر (002 000 3)رواأةأدشرو اع شرفاالشروكاةعرلس اا 

 907 035 307ر 161 076 122ر
    

 تكلفة مبيعات العقارت واالراضـى -38
 الثالث أشهر المنتهية 

 جنية مصرى

 الثالث أشهر المنتهية 
 32/3/1021فى     32/3/1023فى     جنية مصرى

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

ر111ر111ر217 ر15ر512ر157رتلسيسرو اع شرفاالشروكاةعردس اا 
ر-رر7ر111ر517رتلسيسرو اع شرةاأدشرسلثاسروكاةعردسقط واس

ر15ر115ر145ر 1ر275ر544روكاةعردكةتةفالتلسيسرو اع شرةاأدشر
 841ر811رر295 388رتلسيسرو اع شرلادضتى

 213 894 74  498 936 121 
 
\ 

ر-ر (226 003 2)رتلسيسرواأةأدشرو اع شرفاالش
ر
ر

72 890 897  498 936 121 
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 إيرادات تشغيل أخري  -39
 الثالث أشهر المنتهية 

 جنية مصرى

 الثالث أشهر المنتهية 
 32/3/1021فى     32/3/1023فى     مصرى جنية

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

ر1ر544ر545 ر911 557 6ردسيتاكفةدئأرل س طرواققسرخاللر
ر سغ ءدش رخااأةغادو شرتررداادأدشراسةقرةد 

ر
ر7ر412ر218 ر8ر111ر724

ر1ر288ر887 ر330 850 1رداادأدشردخاى
ر145ر115 ر500 062 1 (2 -39)ردسوكتاةعردسوكتا ر–دتع ررإأداكر

ر74ر151 ر534 107رلا  حرالسو ساسر
ر155ر555 ر-روخ   شردثتيىردسغاضروثه 

 ۰۰۹ ٥۰۱ ۱۸  ۱۳٦ ۱٦٦ ۱۷ 
ر

رر1–39 ر اوس رفى ردسو تسغ ر ا و55اتو ل روق  ل رسسو وة س ردسوستاقس رلتع ررديأداك ر  سواتتاد%رو  ركالس رإأداك ر أ و ل رسةأا ر-رهت 
سةأا رر–كالسرسةااسريدشروسئةساسرواأةأكرةفق ألريتي  اسردسكالت ءردسو اوتسروترركالسر  سواادرر–سستطةاتاردسعق اىردسواأةأكر

ر.ر1515اةثاةرر11سستطةااردسعق اىردسواأةأكر ت ااتخر
 

 مصروفات بيعية وتسويقية -40
 الثالث أشهر المنتهية 

 جنية مصرى

 الثالث أشهر المنتهية 
 32/3/1021فى     32/3/1023فى     جنية مصرى

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

ر4ر141ر514  975 597 4 ل ةارةوات  ش
 7ر171ر125  346 523 3ر وةيشر ارر

 1ر575ر181  855 413 2رإ ال ر
ر41ر512  140 432 1روؤتوادشرةوع اض

 771ر711  065 840رإا  ا
 157ر111  542 185رسيارةدثتق لرةسا ادش

 2ر717ر581  598 432 2رلخاى
 
 

15 425 521  ۸۲۷ ۸٤۷ ۱۹ 
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 مصروفات إدارية وعمومية -42
 الثالث أشهر المنتهية 

 جنية مصرى

 الثالث أشهر المنتهية 
 32/3/1021فى     32/3/1023فى     جنية مصرى

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 11ر115ر775 ر17ر512ر211 ةول ف شرل ةارةوات  ش
ر455ر555 ر485ر555راةدتررةول فأشرة أيشرل ض ءرو سكردإلأداكر

 851ر551 ر888 755ردتع رروهثاسرةدستك ادش
 181ر115 ر131 355رإ الث ش
 184ر782 ر958 732رت ا  ش

مال ردسةاأدشردسوؤ اك  4ر921ر835 ر630 218 5رررررررررررررررررإمالل شرإأدااسرسأل ةلردس   تسرةد 
 329ر071 ر108 308رةدكتادل شاسةقرالةواسر

ر221ر587  275 250رإا  ا
رسيتتارةلثتق ل

ر
ر

ر431ر298  488 360
ر4ر962ر987رر841 791 4رلخاى

ر
 

30 776 641  948 023 35 
ر
ر
ر

   
راتضو ردس ثأروات  شرسسوأااا ردستثياياا رل ض ءرو سكردإلأداكرلو راسىر:ررر

    
 الثالث أشهر المنتهية 

 جنية مصرى

 الثالث أشهر المنتهية 
 32/3/1021فى     32/3/1023فى     جنية مصرى

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

ر1ر581ر151  8ر254ر121 وات  شر

ر814ر155  115ر571ر وع والشردسوأفة  شردسو ثاسر سىرلسهقردسوسأأكرثقأدر)ل(ررر
 020 010 9  364 423 1 

ردسكالسر1551و اةرر11 ت ااخر (رل) دسق  ضسروثحراقةقرداتي عر اوسردكسهقرس عضرل ض ءرو سكردإلأداكرر اارو سكرإأداك
دستثياياا رةدستيرتخةلرسهقردساقرفيردسا ةلر سىروأفة  شرثقأاسروستق ساسرل  ءرو را وسردساةدتررةدسول فآشردسوستاقسر

وثحرتس ردساقةقراتىرت ااخرسهق.رةاتقرتاأاأرو سغردسسأدأردسثقأير ث ءر سىردس ا أكرفيرسعارسهقردسكالسردسق  ضسرو رت ااخر
 دساقرفيردسا ةلر سىرتس ردسوأفة  شردسثقأاس.

ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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ر-ةفاو راسيروأكرةكاةطروثحرتس ردساقةقردستيراتقرسأدأم رثقأدرسسوستياأا ر:ر
ر

  
 الطرف المستحق
 لتلك الحقوق

 
تاريخ منح 

 الحق

  القيمة العادلة للسهم
تاريخ منح الحق في 

 )قبل التجزئة(

السوقية القيمة 
 للسهم في

23/3/3102 
 الشروط

ر جنيه مصري جنيه مصريرر
 عضرل ض ءر
و سكردإلأداكر

ردستثياياا 

إستاق قردساقر)اةدتر(ر عأرر18.18ر75ر1/4/1551
روضىرفتاك

ركهةارو رت ااخروثحردساق.ر1
ر

و ايرلو ر سغرديست دقرر ثا ر115ر571و سغرردسيتاكميدرة أر سغردسو اةفردسواولر سىر  ئوسردسأخلردسو وعسرخاللر
 ثا رو ايروأاجرضو ر ثأرأدئثة رةلا أكرأدئثسرلخاىر  سوا دثاسرر1ر177ر545و سغرر1512رو اكر21دسوستاقرفير

ر.ردسو وعس

اتو لردس ثأرفىر اوسرفاقردسقاوسردسع أسسرفىرت ااخردسوثحرسألسهقردسووثةاسرسسس أكردسوأااا ردستثياياا ردسكالسردسق  ضسرر (رر)
 -(رةيس رلو راسىر:52دسو ا ر  ياض حرا قر)ةدستايا ررةسعادسسهقردسوتيقر سا رةفق رسثظ قردي   سر

 عضردسو دا ردكخاىردسخ  سر  سساأردسعضةردسوثتأررسسكالسرل ارو سكرإأداكردسكالسردسق  ضسرر1551و اةرر11 ت ااخرر −
و رلسهقردسكالسردسق  ضسر سعاروو اسسررلسفرسهقر755دسق  ضسرةدستيرتتو لرفيروثا راقةقرداتي عر اوسردكسهقرسعأأر

 ةسوأكرخوسسرسثةدشر كاطرتاققركاةطروعاثس.ر1/4/1551ةيس رد ت  ادرو رر ثا رو ايرسسسهقر75
ةدفقرو سكرإأداكردسكالسردسق  ضسر سيردسادترردسكهايرةدسو دا ردإلض فاسردستيرساا لر ساه رر1557و اكرر18 ت ااخر −

 .1/4/1551(رد ت  ادألرو ر52دسساأردسعضةردسوثتأررسسكالسردسق  ضسرضو رثظ قرد   سرةتايا ردسع وسا ر)إاض حرا قر
ردستثياأاا رةدفقشرس ثسردإلكادفر سىرثظر1557س تو ارر12ة ت ااخرر − رإ   سرةتايا ردسع وسا رةل ض ءرو سكردإلأداك  ق

ر رتخ اصر أأ ردسى ر  إلض فس ردكسهق رتخ اصرتس  ر سى ردسق  ضس ردكأداكررلسفرسهقر75  سكالس رو سك ك ض ء
(رلأث هرة يس را  حرإ و سىر أأردكسهقر52ةدسوأااا ردستثياياا ر  سكالسردسق  ضسرلو رمةرةداأرتي االر  إلاض حرا قر)

فىريس ردسوخ  سرك ض ءرو سكرديأداكرةدسوأااا ردستثياياا ردسكالسردسق  ضسرو رثظ قردي   سردسويلةاروساتة رسهقر
 دست ااخ.ر

ر

 مصروفات تشغيل أخري -41
 الثالث أشهر المنتهية 

 جنية مصرى

 الثالث أشهر المنتهية 
 32/3/1021فى     32/3/1023فى     جنية مصرى

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

ر4ر478ر415  836 032 4رخ قرتع الردسسأدأ
ر42ر751 ر-ردمال رةاأدشروؤ اك
ر118ر815  070 30 وخ صروط س  ش

رر552ر188  619 85ردست و ادشرةدثخي ضروأاثة رت ياسخس ئار
ر112ر111  -رخس ئارالسو ساسر

ر-  310 255 2رو اةف شرتكغالردخاى
 6 403 835  159 408 5 
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 إيرادات تمويلية  -43
 الثالث أشهر المنتهية 

 جنية مصرى

 الثالث أشهر المنتهية 
 32/3/1021فى     32/3/1023فى     جنية مصرى

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 4ر251ر145 ر5ر512ر111رفةدئأرأدئثس
ر1ر171ر511 ر1ر551ر141رفةدئأر اةضرسوكاة  شروكتالس

ر174ر158 ر452 846رفةدئأروؤ سسر-دستهال ردسخ قر
ر1ر151ر815 ر228 30رتقااقرة ارردست و ادشرداادأدش
ر218ر171 ر12ر845ر441رفاةقرتقااقر والشرإ ث اس  فىر

 730 797 11  732 435 20 
 تمويلية مصروفات -44

 الثالث أشهر المنتهية 
 جنية مصرى

 الثالث أشهر المنتهية 
 32/3/1021فى     32/3/1023فى     جنية مصرى

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

ر11ر488ر511 ر718 689 16 فةدئأرتوةاساسر
ر1ر747ر881 ر152 174 2رو اةف شرفةدئأرد س طرداضردسكاخر داأ

ر1ر551ر555 ر-رفاةقرتقااقر والشرل ث اس  فىر
 
 
 
 
 

18 863 870  460 141 27 
 ضريبة الدخل -45

 الثالث أشهر المنتهية 
 جنية مصرى

 الثالث أشهر المنتهية 
 32/3/1021فى     32/3/1023فى     جنية مصرى

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

ر1ر725ر111 ر8ر775ر511رضاا سردسأختلردس  ااسرو اةف
ر(544ر114) ر(403 176)رضاا سردسأختلردسوؤ سسرروثيعس

 2 290 997  159 599 8ر
  االربـاح نصيب السهم فى -46

 سيردس كرث ارروس مويردسكالسردسق  ضسرفيرلا ت حررر1512روت اكر21ا ت حرفيركاتقرإاتس ررث ارردسسهقرفىرد
ر-لو راسىر:ردسيتاكةليس ردسوتةسطردسوتا حرسعأأرديسهقردسق ئوسرخاللردسيتاكر

 الثالث أشهر المنتهية 
 جنية مصرى

 الثالث أشهر المنتهية 
 32/3/1021فى     32/3/1023فى     جنية مصرى

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

ر21ر581ر581 ر1ر871ر451 دسيتاكر  فيرا ح
ر81ر171ر248 ر15ر171ر248ردسيتاكدسوتةسطردسوا حرسعأأردكسهقردسق ئوسرخاللر

 5.25  5.58 ) ثاسرو اى/سسسهق(را  حكث ارردسسهقرفىرد

 

 



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

 المجمعة المتممة للقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
 1023مارس   32عن الفترة المالية المنتهية فى 

 

 
 

52 

 تحت السيطرة المشتركــة المنشأت -47
ر–كالسر  سواادرر(دسوكتا ر %رو ر  فيرد ةلردسوكاةع55ر اوسر1512رو اكر21تتضو ردسقةدئقردسو ساسردسو وعسرفير
 -لو راسي:رةيس ر  لرتأ اار اةأرديست عتت أررسةأا رسستطةااردسعق ايردسواأةأكر(

 32/21/1102  32/3/1023ر
 الميزانية  الميزانيةر

 جنيه مصرير جنيه مصري األصول 
ررر األصول طويلة األجل

 213 147 15ر 923 481 14ر ق ادشرةوعأدشر
ر736 367 55رر883 448 53ر ق ااسدست و ادشر

ر065 351 9رر989 026 9رأفع شروقأوسري تث ءردست و ادشر ق ااس
 014 866 79ر 795 957 76ر

ررر األصول المتداولة
ر197 944 188رر459 422 182رل و لرتاشردستثياي

ر455 070 15رر164 548 14رطادفريدشر ال سلوستاقرو ر
ر875 738رر090 587رل ةلروتأدةسسرلخاي

ر185 13رر955 2رثقأاسر  س ثة رةدس ثأةق
 712 766 204ر 668 560 197ر
 726 632 284ر 463 518 274ر

ررر االلتزامات
)سةأا رروتضوثسر اضوستاقرإلطادفريدشر ال سر

ر(ةكالسرفةاتا رسالست و اردسعق اىسةاا ر
ر692 906 120رر061 230 130

ر361 587 35رر439 341 35ردس  ءردسوتأدةلرو ردسقاةضرطةاسسردك لر
ر595 625 1رر184 223 6روةاأا رةدست دو شروتأدةسسرلخاي

ر651 807 23رر11ر181ر511رأفع شرا  ر- والءر
 299 927 181ر 245 777 194ر

 427 705 102ر 218 741 79 صافي األصول
 قائمة الدخــلر قائمة الدخــلر
 جنيه مصري    ر جنيه مصري    ر

أدااسر ر(185 848 1)رر(726 834 1)رو اةف شر وةواسرةد 
ر18ر117ر -رإاادأدشرتكغالرلخاى

ر(2ر515ر827)رر(485 546 3)رتلسيسرتوةاساسر
ر(14ر711ر171)ر (765 365 14)رفاةقرتقااقر والشرد ث اس

ر(445)رر-رو اةف شرتسةاقاسر
 ( 19 688 012)ر (29 746 976) رةالفتصافي خسارة 

ر
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دس وهةااسردسعا اسرتاشردسساطاكردسوكتالسرفىرردسوثكأشفىرإ و سىرل ةلرردسق  ضسلو رمةروةضتحرل الهرفإ رث ارردسكالسر
رسو سغر174ر518ر412رو  اوت رر1512رو اكر21 سغرفىرردسسةااس  ثا رو اىرر 480 015 92 ثا رو اىر  يضت فس

ر.سوكاة  شروكتالتس رةدسو ة سر  سوا دثاسرتاشروسوىر  اةض
ر

ر رتتعاضرس  رو  ردي ت  ا رفى ردسسةااسةدخيد ردسعا اس ر سىرردس وهةااس روسوةس  رد اشرت  ااد رةدستي ردسا سى ردسة ش رلاأدثرفى و 
دسقط   شردي ت  أاسر ة  ر  قرةو ردسواتولرد رتؤأيردسىردثخي ض روسوةس ألرفىرديثكطسردي ت  أاسرووت ر أراؤأيردسىرت  اار

دشردسق أوسرف ث راتعيارفىردسة شر ةماير سىر ث  اردي ةلرةديست دو شرةدسقاقرديستاأدأاسرسه رةليدرثت ئجردي و لرخاللردسيتار
ردست  اار سىر ث  اردسقةدئقردسو ساسرااثراعتوأرا قرت  ااردياأدثردسوك اردساه ر سىردسوأىردسوتة رر دسادم رتاأاأرا قرميد

رةدسيتاكردس وثاسردستيراثتظار ثأم ردثته ءرميهردياأدثرةو راتاترر ساه رو رد  ا.
ر

عاضرسه ردس وهةااسردسعا اسردسسةااسرةدسوك اردساه رفىردسيقاكردسس  قسرف  ردأداكردسكالسرتاىرميدرة سىردساغقرو ردياأدثردستيرتت
رفىردسوكاة  شردسوكتالسرةدسكال شرفىر رةدست و ادته  وضوةثسرة   سسرسالستاأدأر  سل ولرردس وهةااسردسعا اسردسسةااسد رل ةسه 

ردسع أسسري ةلرةوة ةأدشردسوكاة  شر  ردسسةااس س وهةارااثرد ردسقاق ردسعا اس رةيس ر ث ءر سىرتق ااارراس ردسأفتااس تيةقردسقاق
ردث ر  ي ر  وسريرتة أر اةأرر1512ةاث اارر1511خاللركهاىرأاسو اردستقااقردس  أاكرو رخ اارتقااقر ق ايروستقلر لو 

يدرةت أارديك اكردسىرضتىرس  سحردس ثة ردسوقاضسرمد سىرثقلروسلاسرميهرديادضيرسةىرو راتعسقر  سام ر سىر عضرميهردكار
د ردسقاقردسع أسسري ةلردسوكاةعرتلييرسسأدأرل فسردست دو ت رةليدرتغطاسر اوسرديست و ادشرةيراة أرسأىردسكالسردىروعسةو شر

رتياأر وكلالشرتتعسقر اا  كرةوسلاسرميهرديادضي.ر
 

 األدوات المالية -48
 خطر اإلئتمان 48-2
 التعرض لخطر اإلئتمان             

تو لردسقاوسردسأفتااسرسأل ةلردسو ساسرةدسوتو سسرفىرلا أكردسعوالءرةلةادقردسق ضرةدسوأاثة رةدسثقأاسرةو فىرالوه رةدسقاةضر
سوكاة  شروكتالسرةديست و ادشرفىرلةادقرو ساسر غاضردسوت  اكردساأردك  ىرسستعاضرسخطاردكئتو  رميدرة أر سغرا اأر

ر2ر515ر115ر415ر:ر2012أاسو ارر21 ثا رو اىر)رفىرر122 683 207 3رو سغر1512رو اكر21تس ردس ثةأرفىر
  ثا رو اى(.
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  خطر السيولة 48-1
راةفارميدردإلاض حردسكاةطردستع  أاسرسإلست دو شردسو ساس:

 3102 مارس 32
 القيمة الدفترية 

 جنيه مصرى
 أقل من سنة
 جنيه مصرى

سنة 2-1  
 جنيه مصرى

سنة  1-5  
 جنيه مصرى

ر-ر- 685 365 7 685 365 7ر ثة رأدئث 
ر-ر- 605 836 168 605 836 168ر ثة رتسهاتالشرإئتو ثاس

ر-ر- 535 792 157 535 792 157ردك لر  ااك اةضر
ر-ر- 563 196 102 563 196 102روق ةسة رةوةاأة 

 118 306 24 183 104 49ر-ر301 410 73ردك لرطةاسسلةادقرأفرر
ر-ر665 761 90 129 787 322ر794 548 413رأدئثة رآخاة ر

ر420 289 214ر-ر-ر420 289 214ر اةضرطةاسسردك ل
ر-ر- 702 886 32ر702 886 32ردك لر  ااكلةادقرأفرر

 538 595 238 848 865 139 219 865 791 605 326 170 1ر
 

 1102يسمبر د  32
 القيمة الدفترية 

 جنيه مصرى
  أقل من سنة
 جنيه مصرى

سنة 2-1  
 جنيه مصرى

سنة  1-5  
 جنيه مصرى

ر-ر- 524 11 524 11ر ثة رأدئثس

ر-ر- 373 651 35 373 651 35ر ثة رتسهاالشردئتو ثاس

ر-ر- 070 732 142 070 732 142ردك لر  ااك اةضر

ر-ر- 718 716 110 718 716 110روق ةسة رةوةاأة ر

 118 306 24 787 618 49ر-ر905 924 73ردك لرطةاسسلةادقرأفرر

ر-ر085 468 85 225ر585ر782ر411ر552ر818رآخاة أدئثة ر

 985 381 256ر-ر-ر985 381 256ر اةضرطةاسسردك ل

ر-ر- 521 748 30ر521 748 30رلةادقرأفرر  ااكردك ل

 964 110 066 2 989 445 650 135 086 872 280 688 103 
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 خطر العملة 48-3
 التعرض لخطر العملة 

ردس ا  ردست سيراةضحرتعاضردسو وة سرسخطارلسع ار افردسعوالشردك ث اسر  سعوالشردكس ساس:رررر
 3102 مارس 32

 ليرة سورى     دوالر أمريكى  بيــــــان
ر- ر347 507 13 ر اةضرسوكاة  شروكتالس

ر-  750 468 روأاثة رلخاة 
ر- ر459 847 6  ثقأاسر  س ثة 

ر881 234 450رر- ر اةضرطةاسسردي ل
ر-ر (597 18) ر ثة رأدئث 

 881 234 450  959 804 20 ردسعوالشردك ث اس ف ئض

  1102ديسمبر  32
   

 ليرة سورى      دوالر أمريكى  بيــــــان
 - ر347 507 13 ر اةضرسوكاة  شروكتالس

 -  500 312 روأاثة رلخاة 
 - ر816 881 9  ثقأاسر  س ثة 

ر664 655 437ر - ر اةضرطةاسسردي ل
 664 655 437  663 701 23 ردسعوالشردك ث اسرف ئض

 خطر سعر الفائدة  48-4
ر-اظهاردسكللردسع قرسسعاردسي ئأكردسخ صر  كأةدشردسو ساسرسسو وة سرفيرت ااخردسقةدئقردسو ساسردسو وعسرلو راسي:

 القيمة الدفترية  
  1023/3/32  1021/21/32 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  أدوات مالية بسعر فائدة ثابت 
 1ر515ر128ر755  276 208 662 2 رل ةلرو ساس

ر(154ر172ر415) ر(151ر117ر552) رإست دو شرو ساسر
 1 455 965 180  273 911 555 2 ر

     أدوات مالية بسعر فائدة متغيرة 
 (434 776 951)  (245 284 548) رإست دو شرو ساسر

ر   شر  سقاوسردسع أسسرو رخاللر  ئوسردسأخل.رةيررةدست دو شيرتقةقردسو وة سر  سوا س سر  رليرل ةلر و ساسر سعارف ئأك
رلأأةدشرتغطاسر رلسع اردسي ئأك( رو  أسس دسثوةيجردسوا س يردسخ صر تغطاسرر  ستخأدقتخ صردسكالسروكتق شرو ساسر) قةأ

لسع اردسي ئأكرفيرت ااخردسقةدئقردسو ساسردسو وعسرساكرس رتأ اار سير  ئوسردسأخلروخ طاردسقاوسردسع أسسرسيس رفإ ردستغاارفير
ردسو وعس.
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 القيم العادلة  48-5
 مع القيم الدفترية مقابلالقيم العادلة 

ردسكقاقسقردسق ضرةدسكال شرتتلة ردكأةدشردسو ساسردسائاساسرسسكالسرفىرلا أكردسثقأاسر  س ثة رةدإلست و ادشرةدسعوالءرةلةاد
ضو رلا أكردسوأاثة رىرةدس ثةأريدشردسط اعسردسثقأاسرخاركةدسوةاأا رةدسوق ةسا رةلةادقردسأفررةدسأئثة رةدكا أكردسأدئثسرد

رأةدشردسو ساسرفىرتةفااردستوةالركثكطسردسكالس.كةدسأدئثة .راتو لردسغاضردكس سىرو رميهرد
ست د سقاوته ريهردكأةدشرتو لرتقأاادألروعقةيألررو شردسكالسرفإ ردسقاوسردسأفتااسرسهةط ق ألركسكردستقااقردسوت عسرفىرتقااقرل ةلرةد 

رسع أسس.د

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -49
تتو تتلرديطتتادفريدشردسعال تتسرفتتىروستت موىردسكتتالسردسق  ضتتسرةل ضتت ءرو ستتكردإلأداكرةدسوتتأااا ردستثياتتياا رةدسكتتال شردستتتىراوتستت ر
فاه ردسوست موة ر طااقتسرو  كتاكرلةرغاتارو  كتاكردستهقرتختةلرسهتقروو استسرثيتةير تةماىر ستىرمتيهردسكتال شرة تأرتع وستشردسكتالسر

ة تتأرتوتشرتست ردسوعتت والشرةفقت رسسكتاةطرةدسقةد تتأردستتىرد اتهت ردأداكردسو وة تتس،رةفاوت راستتىروتترردكطتادفريةىردسعال تسرردسيتتاكختاللر
 -ةلا أكرديطادفريةىردسعال سرفىرت ااخردسوا دثاسردسو وعسر:ردسيتاك ا  ر أمقردسوع والشردستىرتوشرخاللر

ر  -عامالت مع االطراف ذات العالقة :الم  –أ 
 32/3/1023ررر

 حجم التعامل  التعاملطبيعة  الطرف / نوعه
 جنيه مصري   

دسوأاتتتتتااا ردإلأداكرةرل ض ءرو سكر   ر
ردستثيياا ر)دسكالسردسق  ضس(ر

دإلأداكرل ض ءرو سكر
ردسوأاتتتتتااا ردستثيياا ةر

ر(41)لثظتتتتارداض حرا قررررررررر

سةأا رسستطةااردسعقتتت اىرر–كالسر  سواادر
ردسواأةأكر

  اةضرسوكاة  شروكتالس
 لتع ررإأداك
ر

 7 004 552 
ر500 062 1

 -:  األرصدة الناتجة من المعامالت مع االطراف ذات العالقة –ب 
 32/21/1102  32/3/1023ررر

 جنيه مصري  جنيه مصري  أسم البند بالميزانية المجمعة الطرف
ر ر رر ر ر رر ر ر رر ل ض ءرو سكردإلأداكر

رةدسوأااا ردستثياياا 
وع والشردسوأفة  شردسو ثاسردست دقروق  لر

 سيرلسهقردسوسأأكرثقألرضو ر ثأرأدئثة ر
ر(11ةلا أكرلخاىر)إاض حرا قر

 
ر122ر111 ر540 277 1

ر2ر412ر451 ر386 914 1 رأدئثة رةلا أكرأدئثسرلختتاىركالسر ثا  رسستثواسرةدست  اكر
دسساأر/فادكرطتالكر)دسكاا ر

ر  سوكاةعردسوكتا (
روأاثة رةلا أكروأاثسرلختتاىر

 
ر085 947 14 ر071 429 14

سةأا رر-كالسر  سواادر
رسستطةااردسعقتتت اىردسواأةأكر

ر اةضرسوكاة  شروكتالسر
ررفةدئأر اضروستاقسرضو ر ثأروأاثة ر
رلتع ررإأداكروستاقسرضو ر ثأروأاثة 

ر
ر
 

92 015 480 
24 177 172 
ر500 187 3

 85 010 928 
19 957 157 
ر781 966 1

ر ر رر
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 الموقف القانونى -50
ر رمث  رث دعر ا ردسكالس ر ت ااخردسق  ضس ر اثهق ردسو اق اأىردس ه شر كأ ردسعقأ رميهرر1111ف اداارر12ةد  ةدسخ صر تسساق
فأد رتقاا  ألرةدستيرسقراتقرتسساوه رر11سوأىردساا كر قاوسرإا  اا رسثةاسراو اسرسوس اسر أام رردثتي عدس هسر طعسرلاضرلاقر

 دقر  سكاةطردستي اساسر  سعقأ،رةمث  رإثيدادشروت  أسسر خ ةصرميهردكاضرتاتىرت ااخ رااثرسقرتققرإأداكرميهردس هسر  إلس
أداكرميهردس هس،رميدرةخاللر  ردسق  ضسر ا رإأداكردسكالس ر1551سسثسرر2  وشرميهردس هسر إ  وسردسأ ةىرا قرر1551قرةد 

 طسررتسساوه ردكاضردسوخ  سرسه رة أارالقرتوهاأيرفاه رو ردسوالوسر  سسسرردسق  ضسرللتة ارضأردسكالسر1وأثير
سسر ت ااخردسوةضتةعرإسىردسخ ادءرةثأررولترردسخ تادءر ة داكردسعألرسو  كتاكرميهردسأ ةىرةاأأشر سر إا سسر1515ف اداارر11
ةااىردسوستك ارر1512رو اة 17رس سسسرساقأقردسخ اتارتقتاااه،رة ااشردسوالوسردستأ الر أكروادشرلختامت ر1515رد االر11

  كاضروالردسعقأرةدستغالسه ر سىرلس كرل ردسعقأردسويلةارسقراأخلراا ردسثي يرردياتي ظدسق ثةثيرل ردسكالسرسه ردساقرفير
ةسقراثكأراقردإلثتي عرسس هسر،رااثرل رساا ث رل  روامةث ألر سىركاةطرسقراتقردستاي ءم ،رةلث رفيرا سسر ا قرميهردس هسر

ردساقرفيردستواداردساا  كر  سوث   سر سىراا  كردكاض،رفإ ردسكالسرميردسا ئ كرفعسا ألرةو أا ألرسألاض،رةر   ست سيرالة رسه 
ر.دسقض ءساا رتسةاسردسث دعرلو قر

 الموقف الضريبى -52
ر-فاو راسيروسخصر  سوة فردسضاا يرسسكالسرفيرت ااخردسقةدئقردسو ساسردسو وعسر:ررررر

 ضريبة أرباح شركات األموال ر
ردست سيو رلا  حركال شردكوةدلرسوأكر كارسثةدشرت ألرو ردسع قردسق  ضسرسسكالسرردسضاا يردإل ي ءس قرةل رتقرتاأاأرفتاكر

ر ردسثك ط ر أء ررد ت  ادست ااخ رر21/11/1557راتتتىر1/1/1118و  را ق رسسق ثة  رر51ط ق أل ردسو توع شرر1171سسثس  كأ 
ردسعوادثاسردس أاأك.ر
ردإلردسق  ضسرتقأوشردسكالسر1511ةخاللركهاراث اار رو رت ااخرردسضاا ي ي ءر طسررسو ساسردسضادئررستعأالرفتاك ست أل

ر.1551  قررفيسسةاأدشرردسيعسيدستسساقر
رفيدسق  ضسر  وشرس ثسرفضردسوث    شردسخ  سر و ساسردسضادئرر  اثرةأادسسرطسرردسكالسرر1511اث اارر18ة ت ااخر

يست   سرسطسرردسكالسرسسةاأدشرةو راساىر سىردسكال شردسو اسسرة ث ءألر سىريس ر ااشردسس ثسردردسيعسيضةءرت ااخردستسساقر
و رردسضاا يدستوترر  إل ي ءرردسق  ضسرة يس رااقرسسكالسر1551سسكالسرمةر  قرردسيعسي إ ت  ارل ر أداسردسثك طردسق  ضسر

ردس أاأكر سىردس ط  سردسضاا اسرسسكالس.ردسضاا يةتقرإ   شرتعأالرفتاكردإل ي ءرر21/11/1511إسىرر1/1/1552رت ااخ
ر.1558دسوعألرسسكالسر  ر  قرردسضاا يةتقرتقأاتقردي تتادار

  وشرو ساسردسضادئرر وا س سردسكالسرسضاا سردكا  حر سيركال شردكوةدلرةدسقاقردسوثقةسسر طااقسرتقأاااسر  ردسسثةدشر
ةختتاللردسع قرتقرل  أكردسياصرةلخطاشردسكالسر  سثو يجردسضاا اسرةد تاضشردسكالسر سىريس رر1555اتىرر1111و ر

 .سإل أدادسقةدئقردسو ساسررد تو أيلةاكرةسقرتاأرسسكالسرلا روط س  شراتىرت ااخرسسسثةدشردسو
 .ت ااخرد تو أردسقةدئقردسو ساسرسإل أدااتىرر1554دسىرر1551ليرفاصرضاا يرسسسثةدشرو رسقراتقر

ر.1555سسثسرر11تقةقردسكالسر تقأاقردإل اداردسضاا يردسسثةيرفيردسوةد اأردسق ثةثاسرةفق رسسق ثة را قر
ر
ر
ر
ر
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   ضريبة المرتبات
خاللرر اسرةفق ألرسقاداردسس ثسردسأدخساسةتقرسأدأردسوط س  شردسضاار1551اتىر  قرردسس  قسرتقردسياصردسضاا ير  ردسسثةدش

ر.1554كهارس تو ار
 ةتقرسأدأردسياةقردسضاا اسر.رر1554،ر1551تقردسياصرسسسثةدشرو ر

ردسقةدئقردسو ساسررر1515اتىرر1555  اىردسياصرسسسثةدشرو ر ةسقرتاأرسسكالسردا روط س  شرضاا اسراتىرت ااخرد تو أ
رسإل أدا.

    ضريبة الخصم      
ةسقرتاأرسسكالسردا روط س  شرضاا اسراتىرر1511و ر  قرردس  سثتقردسياصردسضاا ير  ردسسثةدشردسس  قسرةليدراتىردسا رر

رت ااخرد تو أردسقةدئقردسو ساسرسإل أدا.

 ضريبة الدمغة ر
ر.ةدإلا سسرسس ثسردسأدخساسرةتقرسأدأردسياةقردسضاا اسر21/7/1551تقردسياصردسضاا ير  ردسيتادشردسس  قسراتىر

رةتقرسأدأردسياةقردسضاا اس.ر1557أاسو ارر21اتىرر1551لغسطكرر1تقردسياصردسضاا ىرسسيتاكرو ر
ر

 .دسياةقردسضاا اسرستأدأةتقرر1515أاسو ارر21اتىرر1558راث اار1دسياصرسسسثةدشرو ررتق -

 الضريبة العامة على المبيعـات       
رةتقرسأدأردسياةقردسضاا اسررر1552تقردسياصردسضاا يرسسسثةدشرو ر أداسرثك طردسكالسراتىركهارلغسطكر

 .ررض فاسكسأدأردسياةقردسضاا اسرةدسضاا سردةتقرر1515اتىرأاسو ارر1552تقردسياصردسضاا يررسسسثةدشرو رلغسطكر

 الضريبة العقاريـــة
ر.1558سسثسرر111فيردسوةد اأردسق ثةثاسرةفق ألرسسق ثة را قرر1551سع قر  وشردسكالسر تقأاقرإ ادادشردسضاا سردسعقت ااسر

 

 االرتباطات الرأسمالية  -51
ر101 198 42و ستغر ت رل وتت لروتع  تأر ساهت رةغاتاروثيتيكرر1512روت اكر21 سغتشر اوتسرديات  طت شردسالستو ساسرفتىر

ر. ثا رو اىر(ر11ر141ر817ر-:ر1511)  قرررو اىر ثا 
ر

  نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين بالشركة القابضة -53
ةدفقشردس وعاسردسع وسرغااردسع أاسرسسكالسرردسق  ضسر  إل وت عر ستىرإ توت أرثظت قرإ   تسرةتايات رر1551للتة ارر11 ت ااخر

ر155إأداكردسكتتالسردسق  ضتتسرفتتيرد تتأداروساتتة رستتهقر قاوتتسر  أستتسردسعتت وسا رةدسوتتأااا ر  سكتتالسردسق  ضتتس،رةتيتتةاضرو ستتكر
ةتعاا رس ثسروستقسسرسالكادفر سىرتثيايرميدردسثظ قرو رد ض ءرغاارتثياتياا رفتيرو ستكرإأداكرر)  لردست  ئس(ر ثا رسسسهق

ردسكالسردسق  ضس.ر
ر-اكردستثياياا رسسكالسردسق  ضس:ةفاو راسىرلمقروالوحرثظ قرإ   سرةتايا ردسع وسا رةدسوأااا رةل ض ءرو سكردإلأد

اعوتتلرثظتت قردإل   تتسرةدستاياتت ر تت رطااتتقرتخ تتاصررلستتهقرسسعتت وسا رةدسوتتأااا رةد ضتت ءرو ستتكردإلأداكردستثياتتياا رسسكتتالسرر-
ردسق  ضس.
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وتتأكرمتتيدردسثظتت قرلا تتررستتثةدشرت تتألروتت رتتت ااخرإ تتاداردس وعاتتسرسسكتتالسردسق  ضتتسرسسثظتت قرةاخ تتصرسلتتلروستتتياأرخالسهتت ر تتأأرر-
رو ردكسهقرفىرللرسثسرو رسثةدشردسثظ قرط ق رسسكادئحردسةداأكر وساقرميدردسثظ ق.رواأأ

ر.)  لردست  ئس(ر ثا رو اىرسسسهقر75تاأأرسعاردسسهقرسسوستياأر ةد ررر-
تقتتةقردسكتتالسردسق  ضتتسر توةاتتلرإ تتأدارلستتهقردس اتت أكردسوخ  تتسرستط اتتقردسثظتت قرةاتتتقرستتأدأر اوتتسردكستتهقردسوستتتاقسرسسكتتالسرر-

ردسق  ضسرو را اسسردس ار.
رلستهقرثظت قردإل   تسرةدستايات رسايظرر1557ل االرر15تقرتة ارر قأرايظر ا ردسكالسرةدس ث ردسعا ىرديفااقىردسأةسىر ت ااخر

اةساتةرر5تتقرد تأداردستهقردسثظت قرةتوةاسهت ر ةدستطسردسكتالسردسق  ضتسرةدستأكتاارفتيردسست لردست ت اير تست ردس ات أكر تت ااخررة أ
ر.1557

ةدفقتتشرس ثتتسردإلكتتادفر ستتىرثظتت قرإ   تتسرةتاياتت ردسعتت وسا رةل ضتت ءرو ستتكردإلأداكردستثياتتياا ررر1557ستت تو ارر12ة تتت ااخرررررر-
  سكتتالسردسق  ضتتسر ستتىرإختاتت اردسوستتتياأا روتت ردسثظتت قررةلتتيدر تتأأردكستتهقردسوخ  تتسرسلتتلروتتثهقرةط قتت رسهتتيدردسقتتادارتتتقر

 تخ اصر أأردكسهقردسخ  سر  سثظ قر  سل ول.
ستتهقروتت رلستتهقرثظت قردإل   تتسر وتةستتطرستتعار اتترر تتأاهرر155ر555تتتقروو استتسراتقردس اتتررسعتتأأرر1557ختاللركتتهارأاستتو ارررررر-

ر ثا رو اىرسسسهقرةتقرت ثارردسوستاقررسسوستياأا ر اس ررخت صرستأىردس ثت ردسعا تىردكفااقتىردستأةسىرساتا ر111.12
    س.إلدثته ءرفتاكردساظارةفق رسثظ قرد

 . ض فىإسهقرر555ر555ظ قر عأأر أأرديسهقردسوخ  سرسسثتقر ا أكررررررر-
ةدفقتشرس ثتسرديكتادفر ستىرثظت قرإ   تسرةتايات ردسعت وسا رةل ضت ءرو ستكردإلأداكردستثياتياا ر ستىرر1558اةساتةرر2ة تت ااخررررررر-

سرلوتت رتتتقرستهقرستت عضردسعت وسا رةدسوتتأااا ردستثياتياا ر  سكتتالسردسق  ضتك وت سىرتستت ردإستهقروتت رر415ر555تخ تاصر تتأأر
 .ر1558لتة ارلتة ارر قةأرتخ اصرميهرديسهقرورردسع وسا رةدسوأااا ردستثياياا رخاللركهار

ر - رر7ة ت ااخ ردإل   سرر1551أاسو ا رثظ ق ر عضروةدأ رتعأال ر سى ردسق  ضس رسسكالس ردسع أاس رغاا ردسع وس ةدفقشردس وعاس
 -دسو ساسرةيس رط ق رسو راسير:رةدستايا رة قأرتخ اصردكسهقردسوعتوأا رو ردسهائسردسع وسرسسا   س

 

ر • رثظ ق رفى ردسةداأك ردساق روو اسس رفتاك رإلدوأ ر   س رو اك رفى رستثتهتى رديسهق رتخ اص رة قأ رو رر1515ةدستايا   أي
 .1511و اك

 

سهقردسوخ  سرس  سا ركتعأالرثظ قردي   سرةدستايا رة قأرتخ اصرديسهقرستتاحرسسوستياأرو ردسثظ قرلول ثاسرثقلروسلاسرد •
ستلة ر أسو ر عأردثته ءرفتاكردساظتار كاطرسأدأرسعاردسسهقردسخ صر  سثظ قرةالة رفىرميهردسا سسرسسوستياأرل فسردساقةقر

 دسوقااكر سىرلسهقردسكالسر.
 

ر) • ردسو أك ر11تعأال رثظ ق رو  رإلد( ر    س ردسخ  س رإةدستايا  رستعطىردساقرسو سكرديأداك ردسثظ ق ردإر–أداك رس ق فىرر-وتاكيد
 خار سىرل رالة رو رل ض ءرو سكرديأداكردسغاارتثياياا .رآدست أدلرلاأرل ض ءرس ثسرديكادفر عضةر

 

 ةدستايات .ردإل   سخط اردسكالسر وةدفقسردسهائسردسع وسرسسا   سردسو ساسر سىرد توت أرتعأالرثظ قرإتقرر1515د االرر11ة ت ااخر -
ر
ر
ر
ر
ر
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 اسرةفق رسهيدردسثظ قر:ةكاةطروثحردكسهقردسووثةرةفاو راسىر ا  ر  سوستياأا رةوأىر

 الطرف المخصص
 تاريخ المنح له األسهم

عدد 
األسهم 
 باأللف

القيمة العادلة 
للسهم في 
 تاريخ المنح
 )قبل التجزئة(

 سعر الممارسة
 الشروط )قبل التجزئة(

ر جنيه مصري جنيه مصري رر
 ضةرو سكردإلأداكر

ردسوثتأر
سثةدشر  سكالسرةفتاكروو اسسردساقرر5وأكر ولر75ر155ر755ر18/2/1557

يررر1515اتىرو اكرر1557و اكرر21و 
رسهقر رلأدء رل   رإيد ردساق رو  ردسوستياأ استاق

ر روؤكا ر   راقل ردسق ماكرر25دسكالس  ةا س
ر رو  ر أل ا رسثتا ر15ةدإلسلثأااس رسوأك %

روتت  عتا رخاللروأكرديستاق ق.
رررررر

رو ر75ر155ر75ر12/1/1557رر ضةرو سكردإلأداكر ردساق روو اسس رةفتاك ردكأدء رسوعا ا رةفق 
ر.1515اتىرو اكرر1557و اكرر21

رررررر
ردساقرررر75ر155ر175ر12/1/1557رر عضردسوأااا ر روو اسس رةفتاك ردكأدء رسوعا ا ةفق 

ر.1515اتىرو اكرر1557و اكرر21و 

رر75ر72.24ر15ر7/15/1558ر ضةرو سكردإلأداكر رةفتاك ردكأدء رسوعا ا رو ةفق  ردساق روو اسس
ر.1515اتىرو اكرر1557و اكرر21
ر

رو ر75ر72.24ر475ر7/15/1558ر عضردسوأااا ر ردساق روو اسس رةفتاك ردكأدء رسوعا ا رةفق 
ر.ر1515و اكرراتىرر1557و اكرر21
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 أحداث هامة -54
  -األرض الخاصة بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريـل" : 54-2

كالسردسس أكرو رللتة ارسستثواسرةدسوكاة  شردسعق ااسر سةاال رةمىركالسرت  عسرووسةلسررتقأوشر1511أاسو ارر1 ت ااخر
ر ر ثس س ر سةأا   رةديست وت ا رسستثواس رللتة ا ردسس أكرو  رسيضر11.11سكالس ردسة دااس رسس ثس ردسيثاس ردكو ثس %ر طسرردسى

ثتا سر أقر ا قردسهائسرر تثيايرردسو توع شردسعوادثاسر) ه  روأاثسردسق ماكردس أاأك(وث    شرديست و ار كأ ردسخالفروررمائسر
ر.دست دوته ردستع  أاسررةدسق ثةثاسرةد تو أردسوخطط شردسوقأوسرو ردسكالسردساه روثيرفتاك

دسث ئرردكةلرروة  ردسىردسساأر1511و اكرر1ميدرة أر أاردسخط ررو ردسهائسردسع وسرسالست و ارةدسوث طقردسااكر ت ااخر
رسائاكرمائسردسو توع شردسعوادثاسردس أاأكراياأر و راسي:

ر

ر ت ااخررر  رسس ثس ردسيثاس رس اثردسوةضةعر  كو ثس رتأدةس  رتق ردسو توع شرر1511و اكر5لث رفيرضةءرو   اضةاروو سيرمائس
ر ه ردسعق ااس ردسس ثس ر  أةار ادا رةدسيا رلف أةد ردس أاأك ردسق ماك ر سارر طعسردسعوادثاسرة ه  روأاثس ردسو توع شردسعوادثاس ائس

ردسكالس رور ردسث دع رةردست  عسردكاضروال رميد ر، ردسوك ا ردسسار ر ادا رإاق فرتثياي ردسكالس رطسرروو سي رل رةررإسا  أ ااث
دسوةضةعرو ر دلر  سأادسسرتوهاأدألرسسعاضر سىردسو وة سردسة دااسرسيضردسوث    شرا  ءرتيضلرسا أتلقر  سثظارثاةرإول ثاسر

يس رساا ر أةار اداردسو وة سردسة دااسر  ثررمائسردسو توع شردسعوادثاسرةريرإ ادءدشرضأردسكالسرس سيسردسيلارو رت واأرل
ر. رسيضروث    شرديست و ار كأ رطسرردسكالس

و رر11دس  أار ث ءدألر سىردسو أكرسائاكرو سكردسة ادءرةرر411رر ادار أاار  سيلارل رس ثسرفضردسوث    شروكلسسر وة ةر
ر رةر  ثة  رضو ث ش را ق رديست و ا رر8اةدف  راقأقر1117سسثس رفاو  رةررسسثظا ركل ةى رو  ردسس ثس رسهيه راا ل وث    شرلة

وس وسرسس ه شردإلأدااسرفيراا رلثه رغااروس وسرسسوست وارة ر ادادشردسس ثسرةد  سردسثي يرةرتلدسوست واا رورردس ه شردإلأدااسرةر
ةو رروست واردسس ةءرسوالوسردسقض ءرديأداىرسايظرل فسراقة  .فيرا لر أةار ادارغاارواضىرس رااثراظلرو راقردس

ر دلرطسرردسكالسروعاةضر سىردسس ثسر ث ءر سىردسطسرردسوقأقرو ردسكالسرةوةدفقسرائاكرو سكردسة ادءر.
وأاثسرخط   ألر  أادألرو رمائسردسو توع شردسعوادثاسردس أاأكر) ه  ردست  عسرردسكالسردستسوشر1511و اكرر11 ت ااخرةورريس رةر

ردس أاأك(روؤاخر ت ااخر ردسعق ااسردسائاساسر  سسسرا قر)ر1511و اكرر14دسق ماك رل ردسس ثس ر ت ااخر1اياأ ر1511اث اارر18(
ستع  أرفسخرددأردسكا يرسسوست واا ردس ثة اسرةدسوخ  سرسسكالسرةر وثطقسرديوتأ 11 ااشرإسغ ءرتخ اصر طعسردكاضرا قر

،رةمةررةيس رسعأقرديست دقر تثيايردسوكاةعراتىرت ااخ ر1551س تو ارر2و اقر ت ااخردسوساقردسةرر1555و اكرر12دسوؤاخرفير
ردسأ ةىر رإ  وس ردسكأ رةوثه  رفيرميد ردسال وس ردإل ادءدشردسق ثةثاس رل فس ر  تخ ي ردسكالس ر ا ق ردسييرلأىرإسىرضاةاك ا قردكوا

رر48121 رة رر11سسثس ردسساأ رضأ ردإلأداير و سكردسأةسس ردسقض ء روالوس رلو ق رلاضردسق ماكرق ر ك   رةآخاا  ردإلسل   اا
سغ ءر ادارإسغ ءردستخ اصرتأساس ألر سىرو ل  رردسقاداردسوطعة رفا ردس أاأكرةيس ر  طسرر  ةلردسأ ةىركلالألرةة فرتثيايرةد 

ر رةدست دق ردكاضر رساأةأ ردسائاساس ردسوادفق رتة ال ر  ست دق ردسقي ردسيي ردسعقأ ر ثةأ رسوخ سيت  ردسق ثة  رتط اق رفي رخطأ دسهائسرو 
رةم رإساه  ردسوخطط شردسوقأوس ر إسغ ءررة   تو أ رسقادام  رس ررا اارإ أداردسهائس رة ةأ ر  ر أق رفضالأل ردسهائس ر   رتست ق و سق

دستخ اصرخ  سرورردست دقردسكالسر سأدأرل ولر و ردكاضرةاا ه ردسأدئقر سىرتثيايردسوكاةعرةفىردسوةضةعر إسغ ءردسقادار
س دقردس هسردإلأدااسر  سو اةف شرةوق  لرلتع رردسوا وت كر.آو رد ردسوطعة رفا رةو راتاترر سىريس   ارةد 

اياأرر1512ف اداارر7دستسوشردسكالسرخط   ألر  أادألرو ردكو ثسردسع وسرسائ سسرو سكردسة ادءر ت ااخرر1512ف اداارر14ة ت ااخر
ردسأ  رو  ردس  أا ردسقادا ر ااشرإسغ ء رسيضروث    شرديست و ا ردسة دااس ردسو وة س ر ت ااخر  ردسعق ااس رر18س ثس ر1511اث اا

ردسياقر ا رسعار رو  رثس س ر سأدأ ردسكالس ر ا ق ر الثرسثةدشرور روهسس ردسكالس رةوثح ر ع سا  رإسا  ردستخ اصرةدسوكت ا  إسغ ء
ردكاضرة شردستخ اصرةدكسع اردسا ساسرةااد ىرفيرتاأاأرميهردسثس سرو تل أت ردسكالسرو رثيق شر.
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رفيردسأ ةىر ردسالق ر تأا رة أ را ق ر ع ساس رإساه  رر48121دسوكت ا رر11سسثس ردسقضت ءرر1512د ااتلرر1قر  سسس و روالوس
رديأداىرفيردسكقردسوستع لرةدسيير ضىر ة فرتثيايردسقاداردسوطعة رفا روررو راتاترر سىريس رو رل  ا

رةااىردسوستكتت اردسق ثةثيردسخ ا يرسسكالسردست  عسرفاوت راتعسقر وة فردسكالسردسق ثةثيرفيرميدردسث دعر
 مةرو رتقر  سيعلر.تاأدأردكاضرتثيايدرسهيدردسالقرةرلث رااقرسسكالسردس -1
 وسرإساه .ليس رإ أدارل فسردستادخاصردسوقأدسويلةارد تو أرل فسردسوخطط شرةررلث را رر سيردسهائسرتثيايدألرسسالق -1
ر -2 ر، ر سير طعسردكاضردسويلةاك ر دأشرثس سرةرلث رااقرسسكالسردستلو لروياأدشروكاة اه  رإسيردث رلسو  ت أاردإلك اك

 دستثواسر سيردكاضرفإ ريس راةضحرةراؤلأر سيروأير أاسردسكالسرفيردستثياير.
رةر -4 ردسويلةارال ردسهائس ردسالق ر تثياي روست وا  رفيليس ر ه  ردسوأاثس رةررتىرا أارالق و ردس أااروةضةعردسأ ةير،

ر ر أةاه ردسأ ةىر ثأ روةضةع ردسالق رل  رةرر–  سيلا رسألس  لدسييراتة ر ردسكالس رالة رفير  سح ردسس  قر  رردسعأاأك
 .ر الهلدإلف  حر ث ر

 -النزاع القانونــى مع شركة سوليديــر إيجيبت : 54-1
ردسس ث ثاسرتقرتة ارردتي  اسرتع ة رإل  وسروكاةعر ق اير ا ر1557خاللر  قر ،ر  دسكالسرةكالسر سةساأااردثتاث كاةث لر 

روتاروا رر أاضردسكالسر وكاةعرةاسشرت ة ر وثطقسردسكاخر داأ.ر155555ةتتضو رديتي  اسرخا ارسكادءر
رر ر  ق رو ارر1558ةفى رسةساأاا ركالس رطااق ر   ردسكادء رخا ا روو اسس ر تيعال ردثتاث كاةث ل رسةساأاا ركالس   وش

رسالست و ارةدستطةا ة أر  وشركالسرر-كالسرووسةلسر  سل ولرسكالسرسةساأااردثتاث كاةث لر-اردسعق اير سةساأاارو ار 
روساة ر ثا رو اير عأرخ قرتع الردسسأدأردسووثةحرثتا سردسسأدأردسو لا.111سةساأاارو ار سأدأر اوسردسخا اردس  سغر

تادهرة يس رسقرتيير  ست دو ته ردستع  أاس،ردكوارسقرتققركالسرسةساأاارو ار تطةااردكاضردسوكر1511س تو ارر11ةاتىر
  تخ يردإل ادءدشردسق ثةثاسرت  هركالسرسةساأااردثتاث كاةث لرر1511س تو ارر11دسييرلأىرإسىر ا قرركالسرسةأا رر ت ااخر

سسثسرر841ةسةساأاارو ارةيس ر   رتقأوشرردسكالسر طسررإسىروال ردسق ماكردإل ساويرسستالاقردست  ايردسأةسيرتاشرا قر
ط س سردسالقر تقااارداق عرفسخردستع  أدشردسو اوسر ا ردسكالسرةكالسرسةساأااردثتاث كاةث لرةسةساأاارو اررسعأقرر1511

ر سىراقةقر رإسىرطسرردستعةاض شردسال وسر  ردإلخاللر  ستع  أدشرةيس راي ظ أل ر  إلض فس ردستع  أاسر ر  ست دو تهو  ةف ئهو 
ردسكالسرةاقةقروس مواه .

تقرإخط اردسكالسر أ ركالسرسةساأاارو ارسالست و ارةدستطةااردسعق اير سةساأاارو ار رر1511س تو اررر11اخرة ت ار
ردسكالسر سىرثيكرر1511سسثسرر851 افررأ ةىرتالاقرياقرتاشرا قرر1511س تو ارر11  وشرفير سأ ةىرتالاق

  إلض فسر  اير)  لرخ قرتع الردسسأدأر(وساة ر ثا رور237.5 دسوةضةعرةثيكردسث دعروط س سرردسكالسر سأدأرو سغر
رإسىردسيةدئأرةدسو اةف ش.

رةتاىرإأداكردسكالسرةوستك امت ردسق ثةثيردسخ ا ير:
ردسث دعردا   ا ألر  إلض فسرإسىرل ركالسرسةأا رسأاه رو ردسا جردسق ثةثاسرسأاضرا جر ل روة فركالسرسةأا رفيرميد

ل ردسأ ةتا رو  دست رفيرواداسهو ردكةسىر سألطادفرةدسعقةأردسو اوسرةااثرةو د قركالسرسةساأاارو ارةفق ألرسسثاسردسوكتالس
رفالراول رفيردسة شردسادم رتاأاأردك اردسو سيردسيير أراتاترر  ردسث دعردسق ثةثيردسوكت ارإسا .


