
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "سوديك" ستثمارإلشركة السادس من أكتوبر للتنمية وا
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 5 المجمعةالدورية  قائمة التدفقات النقدية
 

  6  المجمعة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 
 







الثالثة اشهر المنتهية2014/1/1من الثالثة اشهر المنتهية2015/1/1من 
2014/6/30فى 2014/6/30حتى 2015/6/30فى 2015/6/30حتى إيضاح 
جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىرقم 

108 610 323 562 567 615 949 826 288 239 184 555 (36)مبيعات العقارات واالراضـى
325 959 5 341 970 70111 041 6 323 498 12 ايرادات خدمات مدينة بفرلى هيلز

040 141 2 400 525 9493 072 4 077 013 13 ايرادات خدمات مشروع سوديك ويست
373 963 1 429 815 0003 219 2 262 316 4ايرادات ملعب الجولف
846 673 333  732 878 634  599 160 301 901 011 585 اجمالى إيرادات النشاط

(309 827 181)(826 121 380)(691 507 169)(664 742 308)(37)تكلفة مبيعات العقارات واالراضـى
(490 647 6)(124 665 13)(113 559 6)(539 648 13)تكاليف خدمات مدينة بفرلـى هيلز

(174 507 1)(174 695 2)(966 176 4)(037 389 10)تكـاليف خدمات مشروع سوديك ويست
(072 570 3)(086 549 6)(585 791 4)(902 384 8)تكـاليف ملعب الجولف
(045 552 193)(210 031 403)(355 035 185)(142 165 341)إجمالي تكاليف النشاط

801 121 522140 847 244231 125 759116 846 243مجمل الربـح 
503 444 16 960 604 62351 252 43 960 862 77(38)ايرادات تشغيل أخري

(148 686 27)(492 803 52)(804 576 28)(598 034 53)(39)مصروفات بيعية وتسويقية
(131 760 29)(459 692 59)(745 760 34)(560 708 65)(40)مصروفات إدارية وعمومية

(593 989 20)(665 308 37)(956 981 7)(303 271 15)(41)مصروفات تشغيل اخري
432 130 86678 647 362133 058 25888 695 187االربـاح الناتجة من التشغيل

058 328 8 804 396 32413 097 34 959 008 70(42)إيرادات تمويلية
(826 189 23)(980 857 38)(455 320 24)(272 646 46)(43)مصروفات تمويلية
(768 861 14)(176 461 25)869 776 6879 362 23التمويلية (المصروفات)/ صافي اإليرادات 

664 268 63 690 186 231108 835 94597 057 211صافي ربـح الفترة قبل ضريبة الدخل
(767 060 13)(062 651 17)(203 857 24)(983 769 58)(44)ضريبة الدخل 

897 207 62850 535 02890 978 96272 287 152صافى ربـح الفترة

646 662 40 069 350 76479 183 70 885 746 145نصيب الشركة القابضة
251 545 9 559 185 26411 794 2 077 541 6نصيب غير ذوى السيطرة فى أرباح الشركات التابعة

897 207 62850 535 02890 978 96272 287 152صافى ربـح الفترة
0.430.770.880.45(45) (للسهم/ جنيه مصري )نصيب السهم في االربـاح 

  

. معها وتقرأ المالية الدورية المجمعة لهذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا (53)الى  (1)المرفقة من  اإليضاحات
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"سوديك"شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار 
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الدورية المجمعة

2015 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية فى 



إجمالي حقوق  حقوق غير ذوى  إجمالي حقوق الملكية    المجنب لحساب صافي ربح  أسهم محتفظ بها أرباح بيع  -احتياطي خاص  احتياطى رأس المال 
الملكية السيطرة المتعلقة بمساهمى الشركة  مرحلة (خسائر )/   أرباح الفترة نظام االثابة والتحفيز لصالح نظام االثابة والتحفيز أسهم خزينة عالوة أصدار اسهم قانونى المصدر والمدفوع

جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى

   1 850 647 037     80 030 306    1 770 616 731 (447 138 141)          407 765 882          25 323 711           (80 007 242)           3 692 867                1 316 921 569 2013 ديسمبر 31الرصيد فى           392 705 362      693 352 181
- - - 447 138 141  ( 447 138 141) - - - - - - المرحلة  (الخسائر)/ المحول لالرباح 

33 800 950                   - 33 800 950                    - - -   31 844 680 -   1 956 270 - - المنفذ من نظام االثابة والتحفيز
(9 092 346)                    - (9 092 346)                    - - (  9 092 346) - - - - - المستهلك من المجنب لنظام االثابة والتحفيز
2 504 689                     2 504 689               -                                 - - - - - - - - نقص حقوق غير ذوى السيطرة فى الشركات التابعة 

90 535 628                   11 185 559             79 350 069                    79 350 069              - - - - - - - صافي ربح الفترة

 1 968 395 958 93 720 554             1 874 675 404 79 350 069             (39 372 259)           16 231 365           (48 162 562)           3 692 867              1 318 877 839 2014 يونيو 30الرصيد في           392 705 362      693 352 181

 3 088 474 202 94 430 992             2 994 043 210 142 443 522           (39 372 259)           20 004 359           (8 012 833)            3 692 867              1 338 296 569 181 352 693       1 355 638 292 2014 ديسمبر 31الرصيد فى 
- - -  ( 142 443 522) 142 443 522 - - - - - - المرحلة  (الخسائر)/ المحول لالرباح 
- - - -  ( 3 076 124) - - - - 3 076 124 - المحول لالحتياطى القانونى

 118 377 -    118 377 - --  118 377               - - - - - عوائد توزيعات نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين
(  19 999 998)  ( 14 161 871) (  5 838 127) -  ( 5 838 127) - - - - - - شراء حقوق غير ذوى السيطرة الحدى الشركات التابعة
  152 287 962 6 541 077                 145 746 885 145 746 885 - - - - - - - صافي ربح الفترة

 3 220 880 543 86 810 198  3 134 070 345 145 746 885 94 157 012 20 122 736  ( 8 012 833) 3 692 867  1 338 296 569 184 428 817  1 355 638 292 2015 يونيو 30الرصيد في 

. معها وتقرأ المالية الدورية المجمعة لهذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا (53)الى  (1)المرفقة من  اإليضاحات *
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"سوديك"شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار 

( مصرية مساهمة شركة )

قائمة التغير فى حقوق الملكية الدورية المجمعة

2015 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية فى 



الستة اشهر المنتهية
2015/6/302014/6/30إيضاح 

مصرى جنيهمصرى جنيهرقم 
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
       690 186 108        945 057 211صافى ربـح الفترة قبل الضريبة الدخلية 

:-تسويات 
          344 395 8           111 944 9(10)،  (6)إهالك أصول ثابتة وأستثمارات عقارية 

         (125 240 1)          (894 758 6)(38)أربـاح راسمالية
          146 777 1           267 506 2(41)االنخفاض فى قيمة المدينون والعمالء والقروض لمشروعات مشتركة

            (697 16 )                       -رد خسائر االنخفاض فى قيمة المدينون
         (882 372 1)        (789 768 17)(42)عائد أستثمارات فى أذون خزانة

        805 145 15         689 781 23(22)،  (21)مخصصات مكونة
      281 875 130       329 762 222ربح التشغيل قبل التغيرات فى بنود رأس المال العامل

التغير في بنود رأس المال العامل
           (066 299 )              270 71 التغير فى أصول اخرى

        949 918 11           900 395 3التغير فى وحدات تامة جاهزة للبيع
      (114 118 717)       (887 456 459)التغير فى أعمال تحت التنفيذ
            330 129                        -التغير فى استثمارات عقارية

                      -                       -التغير فى دفعات  مقدمة القتناء استثمارات عقارية
            274 973                        -التغير فى اعمال المقاوالت تحت التنفيذ

(018 921 616  )       (607 928 945)التغير فى عمالء وأوراق قبض
          820 069 1                       -مقاوالت- التغير فى مبالغ مستحقة من عمالء 
        283 312 40        (661 280 72)التغير فى مدينون وأرصدة مدينة أخرى

       (323 273 49)        (330 789 37)(22)،  (21)المستخدم من المخصصات
       465 695 052831 081 354 1   دفعات حجز- التغير فى عمالء 

         (533 729 2)-مقاوالت- مبالغ مستحقة للعمالء 
       041 340 535(884 978 145  )التغير فى مقاولون وموردون واوراق دفع

       (682 931 48)768 136 99    التغير فى دائنون وأرصدة دائنة أخري
      (000 000 150)       (834 312 114)نقديــة مجنبة

       (293 958 32)        (884 299 96)أنشطة التشغيل (المستخدم فى)صافى التدفق النقدي 

اإلستثمار أنشطة من النقدية التدفقات
         (009 055 4)        (870 367 60)مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ واألصول الحيوية

         (795 188 5)       (217 766 771)مدفوعات الستثمارات فى أذون خــزانة
          948 934 2        361 841 334متحصالت من بيع استثمارات فى أذون خــزانة

-        (998 999 19)(27)مدفوعات ألقتناء حصص اضافية  فى شركات تابعة 
          574 549 1                454 5 متحصالت من بيع أصول ثابتة

        (282 759 4)      (270 287 517)أنشطة االستثمار (المستخدم فى)صافى التدفق النقدي 

التمويل أنشطة من النقدية التدفقات
        030 321 71       (282 652 113)تسهيالت ائتمانية- بنوك
       899 573 122         767 567 25قروض - بنوك

          689 504 2                       -حقوق غير ذوى السيطرة
      618 399 196        (515 084 88)المتاح من أنشطة التمويل (المستخدم فى)صافي التدفق النقدي 

      043 682 158      (669 671 701)صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة
       517 132 974403 960 774 1 النقدية وما فى حكمها أول الفترة

      560 814 305561 289 073 1(20)النقدية وما فى حكمها آخر الفترة

. معها وتقرأ المالية الدورية المجمعة لهذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا (53)الى  (1)المرفقة من  اإليضاحات*
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"سوديك"شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار 
(شركة مساهمة مصرية)

الدورية المجمعة النقدية التدفقات قائمة

الستة اشهر المنتهية
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 شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك"

 شركة مساهمة مصرية()
 المجمعةالدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 2015 يونيو 30المالية المنتهية في  الفترةعن 
 

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

والئحته التنفيذية بموجب قرار وزير  1992لسنة  95والئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القانون رقم  1981لسنة  159
 625. تم قيد الشركة بالسجل التجارى بالجيزة برقم 1996مايو  12فى  1996 لسنة 322االقتصاد والتعاون الدولي رقم 

 .1996مايو  25  بتاريخ
 

 -يتمثل غرض الشركة فى األتى: 1-2
 العمل فى مجال شراء األراضى بغرض مدها بالمرافق وتجهيزها للبناء وتقسيم تلك األراضى وبيعها أو تأجيرها. -
 المتكاملة واألعمال المكملة لها.العمل فى مجال المقاوالت واإلنشاءات  -
عدادها للبناء وفقًا ألساليب البناء الحديثة.  -  تخطيط وتقسيم األراضي وا 
 بناء العقارات بأنواعها المختلفة وبيعها وتأجيرها. -
 تعمير واستصالح األراضى فى المجتمعات الجديدة. -
دارتها أوالعمل فى مجال التنمية السياحية وفى كافة مجاالت المنشآت السياحي -  ة من بناء فنادق وموتيالت وقرى سياحية وا 

 تأجيرها أو بيعها واستغاللها طبقًا للقوانين واللوائح السارية.
دارة وبيع وتأجير المشروعات السكنية والخدمية والتجارية والصناعية والسياحية. -  إنشاء وا 
 ى حدود غرض الشركة )ليس بغرض اإلتجار(.االستيراد والقيام بأعمال الوكالء التجاريين لكل ما هو مسموح به ف -
 .1995لسنة  95التأجير التمويلي بمراعاة أحكام قانون التأجير التمويلي رقم  -
 العمل في كافة مجاالت نظم وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وبرامج الحواسب اآللية )البرمجيات وخدمات الكمبيوتر(. -
االتصاالت واالنترنت وكذلك المحطات الفضائية والبث الفضائي دون العمل في مجال العمل في كافة مجاالت خدمات نظم  -

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

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

 عام تبدأ من تاريخ التسجيل في السجل التجاري. 50مدة الشركة  1-3
 
 



 (شركة مساهمة مصرية) "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار
 2015يونيو  30المالية المنتهية فى  الفترة المجمعة عنالدورية  المتممة للقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
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 .بالبورصة المصريةالشركة القابضة مقيدة بالجدول الرسمي  1-4
 السادس من  القوائم المالية لشركة 2015 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترة تتضمن القوائم المالية المجمعة عن 1-5

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

 

والسيد االستاذ / هانى  38يقع مقـر الشـركة القابضة فى مدينة الشيـخ زايد طريق القاهرة / اإلسكنـدرية الصحـراوى الكيلو  -
 لمنتدبا االدارة مجلسعضو هو أحمد دمرداش بدراوى والسيد األستاذ/ سرى الدين هو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة 

 .شركة القابضةلل
 

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

 تم إعداد القوائم المالية المجمعة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين و اللوائح السارية.
 .2015 أغسطس 18 بتـاريخ القابضة تم إعتمـاد القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة

  أسس القياس 2-2
 -أعدت القوائم المالية المجمعة طبقًا ألساس التكلفة التاريخية، فيما عدا ما يلي :   

 .ادلة من خالل االربـاح والخسـائراالصول وااللتزامات المالية التى يتم أثباتها بالقيمة الع -
 .المتاجرة يتم قياسها بالقيمة العادلةاالستثمارات فى أوراق مالية بغرض  -
 .بالقيمة العادلة قياسهااالستثمارات المتاحة للبيع التي لها قيمة سوقية يتم  -
 .أصول والتزامـات الشركات التابعة تحت التصفية والتى تم قياسـهـا بالقيمة العادلة  -

 
  عملة التعامل وعملة العرض 2-3

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

 إستخدام التقديرات والحكم الشخصي  2-4
يتطلب إعداد القوائم المالية المجمعة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية من اإلدارة إستخدام الحكم الشخصي والتقديرات  

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

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

يير يؤثر غيتم اإلعتراف بالتغيير فى التقديرات المحاسبية فى الفترة التى يتم تغيير التقدير فيها إذا كان الت بصفة دورية.
  فى فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.ة فقط، و على هذه الفتر 

 : وفيما يلي أهم البنود المستخدم فيها هذه التقديرات والحكم الشخصي    
  



 (شركة مساهمة مصرية) "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار
 2015يونيو  30المالية المنتهية فى  الفترة المجمعة عنالدورية  المتممة للقوائم المالية )تابع(  االيضاحات
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 .مخصص المطالبات المتوقعة -
 .عمـار االنتاجية لالصول الثابتةألا -
 الضرائب المؤجلة. -
 .المستحقات -
 .أعمــالستكمـال إمخصص  -
 .تقييم االستثمــارت العقارية -
 .النخفـاض فى قيمة االصول الثابتةا -
 .االنخفاض فى المخزون -
 .اض فى العمـالء واالرصدة المدينةاالنخف -
 

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -3
 .المجمعة المالية هذه القوائمالسياسات المحاسبية الموضحة أدناه تم تطبيقها بثبات خالل الفترات المالية المعروضة فى          
 أسس اعداد القوائم المالية المجمعة 3-1
 الشركات التابعة1 -3-1

تتضمن القوائم المالية المجمعة كافة الشركات التابعة التي تسيطر عليها الشركة األم وتتحقق هذه السيطرة بالقدرة على  
يفترض وجود و التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك بهدف الحصول على منافع من أنشطتها. 

كما يؤخذ في اإلعتبار حقوق لتصويت بالشركة المستثمر فيها من حقوق ا %50هذه السيطرة بإمتالك اكثر من 
 التصويت المستقبلية في تحديد القدرة على السيطرة والتحكم.

 
يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية المجمعة بدءًا من تاريخ السيطرة على الشركة ويتم إستبعاد 

 ميع عندما تفقد الشركة القابضة سيطرتها على الشركة التابعة.الشركة التابعة من عملية التج
 

يتم االستبعاد الكامل للمعامالت المتبادلة بين شركات المجموعة واألرصدة الناتجة عنها. كذلك يتم اإلستبعاد الكامل 
 ائر قد تشير إلىلألرباح أو الخسائر الغير محققة والناتجة عن معامالت المجموعة مع األخذ في اإلعتبار أن الخس

 إنخفاض في قيمة األصول المتبادلة مما قد يتطلب اإلعتراف به في القوائم المالية.
( الخاص بضرائب الدخل على الفروق المؤقتة التي تنتج عن إستبعاد األرباح 24يتم تطبيق المعيار المصري رقم )

 والخسائر الناتجة عن المعامالت المتبادلة بين شركات المجموعة.
 

ير غفي الميزانية المجمعة ضمن حقوق الملكية في بند منفصل كما يعرض نصيب  حقوق غير ذوى السيطرةتعرض 
 في ربح أو خسارة المجموعة بشكل منفصل فى قائمة الدخل المجمعة. ذوى السيطرة
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 -وتتمثل الشركات التابعة فى األتى:
 نسبة المساهمة فى               بلد 

 2015 يونيو 30 التأسيس التابعةأسم الشركة 
% 

 2014ديسمبر  31
% 

 100 100 مصـر )تحت التصفية(شركة سوديك للخدمات العقارية ش.م.م  -1

 99.99 99.99 مصـر شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية )سوريل( ش.م.م -2

  58.59  46.75 مصـر (أ( شركة بفرلى هيلز الدارة المدن والمنتجعات ش.م.م -3

  50  50 مصـر شركة سوديك جاردن سيتى للتنمية واالستثمار ش.م.م  -4

 85 85 مصـر )تحت التصفية(شركة موف إن للمقاوالت المتطورة ش.م.م  -5

 99.99 99.99 مصـر شركة اليسر للمشروعات والتنمية الزراعية ش.م.م  -6

 99.99 99.99 مصـر شركة سوديك للتنمية واالستثمار العقارى ش.م.م  -7

 86.67 100 مصـر )ب(   شركة سوديك سياك لالسثمار العقاري ش.م.م -8

 100 100 مصـر شركة سوديك للجولف والتنمية السياحية ش.م.م -9

 99.99 99.99 مصـر شركة فورتين لالستثمـار العقـارى ش.م.م -10

 99.99 99.99 مصـر شركة الميـزون لالستثمـار العقـارى ش.م.م -11

 97.50 95.24 مصـر للمراكـز التجارية ش.م.مشركة تجـارة  -12

 99.97 99.97 مصـر شركة إدارة لخدمـات المدن والمنتجعات ش.م.م -13

 - 99.99 مصـر شركة سوريل لالستثمــار العقارى  -14

 - 99.99 مصـر شركة سوديك للتوريق -15

 100 100 سوريـا (ج)شركة سوديـك سوريـــا شركة ذات مسئولية محدودة  -16

 - 100 مصر (د) طابروك للتعمير ش.م.مشركة  -17
 

تمثل أسهم انتقالية  ٪7.28تتضمن  ٪54.03تبلغ نسبة المساهمة القانونية في شركة بفرلى هيلز الدارة المدن والمنتجعات  (أ)
 .)مالك الوحدات( نيالمساهمين الفعليسم الشركة حاليًا وسوف يتم نقل ملكيتها إلى إب

 (.27)إيضاح شركة سوديك سياك لالسثمار العقاري فى  %13.33قامت المجموعة بأقتناء حصة إضافية قدرها  الفترة خالل  (ب)

 %50بهدف إقتناء حصـة قدرهـا  –شركة ذات مسئولية محدودة  –تم تأسيس شركة سوديك سوريـا  2010يونيو  15بتاريـخ  (ج)
مسجلة وتعمـل فى الجمهورية  -شركة ذات مسئولية محدودة –ة سوديك للتطوير العقارى المحدود –فى رأس مـال شركة بالميـرا 

 العربية السورية.
 .تم األستحواذ على كامل اسهم شركة طابروك للتعمير 2015خالل شهر مارس  (د)
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   الشركات الشقيقة   2 -3-1
لمشاركة في له القدرة علي االشركات الشقيقة هي المنشآت التي يكون " للشركة " المستثمر فيها نفوذ مؤثر بما يجعل        

إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ويفترض وجود هذا النفوذ بإمتالك المستثمر 
 من حقوق التصويت. %50و أقل من  %20من 

يتم إثباتها و ن للمجموعة فيها نفوذ مؤثر تتضمن القوائم المالية المجمعة االستثمارات في الشركات الشقيقة والتي يكو          
وفقاً لطريقة حقوق الملكية حيث يتم إثبات اإلستثمار عند إقتنائه بتكلفة االقتناء ثم يتم زيادة أو تخفيض رصيد اإلستثمار 

ار مبنصيب المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ اإلقتناء كما يخفض رصيد اإلستث
 بنصيبها في األرباح الموزعة.

في حالة تجاوز خسائر االستثمارات في الشركات الشقيقة قيمة اإلستثمار ال يتم إثبات تلك الخسائر إال في حالة وجود         
 إلتزام قانوني أو ضمني لتحمل تلك الخسائر وفي حالة االلتزام بمدفوعات نيابة عن الشركات الشقيقة. عند زيادة تكلفة

ركات واإللتزامات المحتملة في الش إقتناء االستثمار على حصة الشركة في صافى القيمة العادلة لألصول واإللتزامات،
الشقيقة يتم إثباتها كشهرة. و يتم إدراج الشهرة كجزء من القيمة الدفترية لإلستثمار، وبذلك يخضع النخفاض القيمة في 

 قيمه اإلستثمار.
 

  الخاضعة لسيطرة مشتركةالمنشـأت   3-1-3
المشتركة هى تلك المنشآت التى يكون للمجموعة سيطرة مشتركة على أنشطتها والتى تتم  تحت السيطرة المنشـأت     

بموجب اتفاق تعاقدى، يتطلب موافقة باالجماع على القرارات التشغيلية والمالية االستراتيجية. ويتم المحاسبة عن 
( 27طريقة حقوق الملكية وفقاً للمعالجة البديلة المسموح بها وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )ب المشروعات المشتركة

مقارنة القوائم المالية لعدد من الفترات الزمنية للمنشاة والتعرف على إتجاهات  منالقوائم المالية  مسستخدمى يتمكنحتى 
ة ويتم أثبات االستثمار بطريقة حقوق الملكية بذات االسس الموضح ، هذا موقفها المالى وادائها المالى وتدفقاتها النقدية

 من السياسات المحاسبية. 2-1-3بالبند 
 

 ترجمة المعامـالت بالعمالت االجنبية 3-2
يتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السارية وقت التعامل. و فى تاريخ الميزانية  

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

  فة التاريخية بالعملة األجنبية بإستخدام أسعار الصرفاألصول واإللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية والمقومة بالتكل
 السارية فى تاريخ المعاملة.

 
 ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية             

ف األجنبية في تاريخ الميزانية المجمعة على أساس أسعار الصر  لألنشطةيتم ترجمة األصول وااللتزامات بالقوائم المالية          
السارية في تاريخ إعداد القوائم المالية المجمعة، هذا ويتم ترجمة بنود اإليرادات والمصروفات بناءًا على متوسط سعر 

الملكية  مة بنود حقوقالسنة المالية المعد عنها تلك القوائم المالية المجمعة، في حين يتم ترجالفترة / الصرف خالل 
األخرى وفقًا ألسعار الصرف التاريخية في تاريخ اإلقتناء أو التأسيس. أما الفروق الناتجة عن الترجمة فيتم تبويبها 

 .ضمن حقوق الملكية بالميزانية المجمعة في بند "الفروق المتراكمة من ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية"
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 اإلهالكاألصول الثابتة و  3-3
  اإلعتراف والقياس األولى -أ

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

هذا وتتضمن تكلفة األصل كافة التكاليف  Impairment  "(3- 15 )الناتجة عن اإلنخفاض في قيم األصول "
المباشرة المرتبطة باألصل والالزمة لتجهيزه إلى الحالة التي يتم تشغيله بها في الغرض الذي قررت اإلدارة اقتناء األصل 

عادة تسوية الموقع الذى توجد به هذه االصول .من أجله وفى موقعه  .وكذلك تكاليف إزالتها وا 
عندما يتكون األصل من مجموعة من المكونات الرئيسية التي تختلف أعمارها اإلنتاجية، يتم اعتبار كل من هذه         

  .المكونات أصاًل بذاته
لإليجار أو لألغراض اإلدارية بالتكلفة مستنزاًل  منها الخسائر يتم تسجيل األصول في مرحلة اإلنشاء لإلنتاج أو         

الناتجة عن االنخفاض فى القيمة، وتتضمن التكلفة أتعاب المهنيين وكافة التكاليف المباشرة المرتبطة باألصل. هذا 
 .ويتم البدء فى إهالك هذه األصول عندما يتم االنتهاء من إعدادها لالستخدام فى الغرض المحدد لها

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

 .أجله
 تناءالتكاليف الالحقة على اإلق -ب

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

رجة عالية من الدقة. وفيما عدا ذلك فإن كافة النفقات االخـرى يتم تحميلهـا بقائمة هذا المكون وأن يمكن قياس تكلفته بد
 .الدخل كمصروف عند تكبدها

  اإلهالك -ج
يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل وفقًا لطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر اإلنتاجى المقدر لكل نوع من  

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

 األصل السنوات
نشاءات 10 – 5    مباني وا 

 كرفانات  5-10
 وسائل نقل وانتقال 5
  أثاث وتجهيزات مكتبية 4-10

 أجهزة مكتبية واتصاالت 5
 مولدات وآالت ومعــــدات 2-5

 أدوات مطبـــخ 10
 أبار وطلمبات وشبكات 4

 تحسينات في أماكن مستأجرة سنوات أو مدة العقد أيهما اقل 5
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 األصل السنوات
 أصول ملعب الجولف 
 انشاءات 20
 شبكات رى 15
 عدد وأدوات  15

 

 الشهـرة – األصول غير الملموسة 3-4
تتمثل الشهرة )الموجبة و/أو السالبة( في المبالغ الناشئة عن اقتناء شركات تابعة أو شركات تحت سيطرة مشتركة حيث 

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

شهرة السالبة يتم بالنسبة للو . الناجمة عن االنخفاض في قيمتهـا ًا منها الخسائريتم إثبات الشهرة الموجبة بالتكلفة ناقص
 إدراجها مباشرة في قائمة الدخل عند تحققها.

 

كلفة في الشركات التابعة يتم إثباتها بقيمة الزيادة في ت حقوق غير ذوى السيطرةالشهرة الناتجة عن االستحواذ لحصة من 
 الدفترية لصافى األصول المقتناة في تاريخ االقتناء.االقتناء عن القيمة 

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

 التشغيلى التأجير 3-5
المدفوعات تحت حساب التأجير التشغيلي )ناقصا أي خصومات تم الحصول عليها من المؤجر( يتم االعتراف بها 

 طبقًا ألساس االستحقاق. بطريقة القسط الثابت كمصروف في قائمة الدخل

 البيع مع إعادة االستئجـار 3-6
ملكيته إلى المؤجر من الشركة بموجب عقد عندما تقوم الشركة بتأجير مال إلى مستأجر و يكون هذا المال قد آلت 

يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى يتم تأجيل ايه أرباح أو خسائر تنتج من الفرق بين ثمن البيع وصافى القيمة 
 الدفترية لألصل ويتم استهالك األرباح أو الخسائر المشـار إليها على مدار مدة عقد التأجير.

مرة أخـرى يتم تحميل قائمة الدخل باية أرباح أو خسـائر لم يتم استهالكهـا في تاريخ إعادة وعند إعادة شراء األصل 
 الشراء. 

 المشروعات تحت التنفيذ 3-7
يتم إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة طبقًا للقياس األولى. تتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة والالزمة 

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

 اصول حيوية  3-8
بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، مع االعتراف باى تغيير فى التكاليف فى الربح او الخسارة  ةقياس االصول الحيوييتم 

 وتتضمن تكاليف البيع اى تكاليف يتم تحملها لبيع االصل الحيوى.
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 اإلستثمارات العقارية 3-9
  اإلعتراف والقياس األولى -أ

 

دى والغير محدد أوجه استخدامها أو المحتفظ بها لبيعها على المتتمثل اإلستثمارات العقارية في األراضي المحتفظ بها 
مًا منها ( للغير ويتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة مخصو اً تشغيلي اً الطويل وكذلك األراضي والمباني المؤجرة )إيجار 
ويتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لتلك  Impairment” (3- 15 )“مجمع االهالك وخسائر االنخفاض فى القيمة 

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

  اإلهالك -ب
القسط الثابت وذلك على مدار العمر اإلنتاجى المقدر لكل نوع من يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل وفقًا لطريقة 

 وفيما يلي بيانًا باألعمار اإلنتاجية المقدرة: ،أنواع االستثمـار العقارى
 

 
 األصل السنوات
 وحدات مؤجرة   50
 طرق 20
 مصاعد 10
 أعمال زراعه والند سكيب 10
 أجهزة تكييف 5
 أنظمة صوت وكاميرات 2

 

 اإلستثمارات 3-10
 متاحة للبيع فى أوراق مالية اإلستثمارات  -أ

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

 المجمعة في قائمة الدخل استبعاد األصل فأنه يتم إثبات ما سبق االعتراف به من أرباح أو خسائر ضمن حقوق الملكية 
     بإستثناء خسائر االنخفاض فى القيمة.

 يعتمد بطريقة العادلة قيمتها قياس نيمك ال هذا ويتم إثبات االستثمارات غير المقيدة ببورصة األوراق المالية أو التي
 االنخفاض خسائر  . وتثبتImpairment” (3- 15 )“عليها بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض في قيمة األصول 

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

 

 إالستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة -ب
يتم تبويب االستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة ضمن األصول المتداولة ويتم إثباتها بالقيمة العادلة، ويدرج  

 قائمة الدخل.الناتج من التغير فى القيمة العادلة أو من بيع تلك االستثمـارات سواء ربح أو خسارة فى 
 يمة األصولوخسائر االنخفاض في    ق الفوائد المستهلكةالخزانة الحكومية بصافي التكلفة بعد إستبعاد  أذونيتم إثبات  

”Impairment” (3- 15 ). 
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 وحدات تامة جاهزة للبيع 3-11
اصل ضرب التكلفة علي أساس حتثبت الوحدات التامة الجاهزة للبيع بالتكلفة أوصافى القيمة البيعية أيهما أقل وتحدد 

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

اس سعر البيع فى سياق االطـار المعتاد للنشاط مطروحـًا منه التكاليف التقديــرية لالتمـام وكذلك أى البيعية على أس
 .أخـرى يستلزمهـا إتمام عملية البيـع تكاليف

 

 أعمال تحت التنفيذ 3-12
ل وتثبت ايتم تجميع كافة التكاليف المرتبطة بأعمال تحت التنفيذ فى حساب أعمال تحت التنفيذ لحين إتمام هذه األعم

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

 والمدينونالعمالء وأوراق القبض  3-13
أرصدة العمالء وأوراق القبض والمدينون واألرصدة المدينة األخرى التي ال تتضمن فوائد يتم إثباتها بالقيمة االسمية 

(، ويتم إثبات اإلنخفاض في القيمة عندما يكون 3-15) Impairment"وتظهر مخصومًا منها االنخفاض فى قيمتها "
ويتمثل  ،مكن من تحصيل كل المبالغ المستحقة طبقا للشروط األصلية للتعاقدهناك أدلة موضوعية علي أن الشركة لن تت

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

ة بإستخدام دئيا بالقيمة العادلة، ثم يتم قياسها بالتكلفة المستهلكطويلة االجل مبوالمدينون ويتم إثبات العمالء وأوراق القبض 
 .الفعالطريقة سعر الفائدة 

 النقدية وما فى حكمها 3-14
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقدية وما في حكمها تتضمن أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق والشيكات 

ها تواريخ استحقاق لمدة ال تزيد عن ثالث شهور من تاريخ الشراء وكذا تحت التحصيل والودائع تحت الطلب التي ل
 .أرصدة البنوك سحب على المكشوف التي يتم سدادها عند الطلب والتي تعد جزءًا مكماًل لنظام إدارة األموال بالمجموعة

 االنخفاض فى قيمة االصول 3-15

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

 .على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لهذا األصل
 

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

 .ادلة الحاليةمتاح للبيع باالستعانة بالقيمة الع
 

يتم اختبار االنخفاض لألصول المالية الهامة بذاتها على مستوى كل أصل مستقل. يتم التقدير لألصول المالية المتبقية 
 المجموعات التي تشترك في خصائص خطر االئتمان.على مستوى 
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يتم االعتراف بكافة خسائر االنخفاض في قائمة الدخل. يتم تحويل الخسائر المجمعة المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع  
 المثبتة مسبقًا ضمن حقوق الملكية إلى قائمة الدخل.

 

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

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

  المالية غيرصول ألا -ب
تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية للشركة بخالف االستثمارات العقارية والوحدات التامة الجاهزة للبيع 
واألصول الضريبية المؤجلة في تاريخ كل ميزانية لتحديد وجود أي مؤشر لالنخفاض. يتم تقدير القيمة اإلستردادية لألصل 

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

 

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

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

 

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

 .مخاطر المرتبطة باألصلالضريبة  يعكس التقييم الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود وال
 

ال يتم عكس أثر خسائر االنخفاض المتعلقة بالشهرة. يتم مراجعة خسائر االنخفاض المعترف بها في الفترات السابقة 
لألصول األخرى في تاريخ كل ميزانية لمعرفة مدى وجود مؤشرات النخفاض الخسارة أو عدم وجودها. يتم عكس أثر 

نخفاض يتم عكس خسارة اال . تغيير في التقديرات المستخدمة في تحديد القيمة اإلسترداديةخسائر االنخفاض إذا حدث 
إلى حدود أن القيمة الدفترية لألصل ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان سيتم حسابها بعد خصم اإلهالك أو االستهالك 

 إذا ما كانت خسارة االنخفاض في القيمة لم يتم االعتراف بها.

 المخصصات 3-16
يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام قانوني قائم أو مستدل عليه نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن 
يتطلب تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك اإللتزام و يمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام. إذا كان 

فإنه يتم تحديد قيمة المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بسعر  للنقود جوهرياً  تأثير القيمة الزمنية
 خصم قبل الضريبة يعكس التقدير الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود و المخاطر المتعلقة باإللتزام إذا كان ذلك مالئمًا.

   .رورة إلظهار أفضل تقدير حالي لهاهذا ويتم مراجعة رصيد المخصصات في تاريخ الميزانية وتعديلها عند الض
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 ستكمال أعمالإمخصص  
يتم إثبات مخصص إستكمال أعمال بالقيمة التقديرية الستكمال أعمال المشروع في صورته النهائية )المتعلقة بالوحدات 

يها بعد( وذلك متعاقد عل التي تم تسليمها للعمالء والوحدات الجاهزة للتسليم وفقًا لشروط التعاقد والوحدات التامة الغير
بناء على الدراسات والمقايسات الفنية لتقديـر التكاليف التى تعد من قبل االدارات الفنية بالشركة ويتم إعادة دراسة 

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

 تكلفة االقتراض 3-17
دام سعر الفائدة وذلك بإستخالتي تكبدت فيها الشركة تلك التكلفة  الفترةروف خالل يتم تحميل تكلفة اإلقتراض كمص

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

ألعمال إنشاء األصل هذا و يتم التوقف نهائيا عن الرسملة عندما يتم اإلنتهاء من كل األنشطة الجوهرية الالزمة ألعداد 
 (.14األصل لإلستخدام وذلك طبقا  للمعالجة البديلة المسموح بها بمعيار المحاسبة المصري رقم )

 

 االقتراض بفائدة 3-18
تم االعتراف بالقروض ذات الفائدة مبدئيًا بالقيمة العادلة مخصوما منها تكلفة المعاملة. وبعد االعتراف المبدئي يتم إدراج ي

القروض ذات الفائدة بالتكلفة المستهلكة مع إدراج أي فروق بين التكلفة والقيمة اإلستردادية في قائمة الدخل خالل فترة 
 .الفعالة االقتراض على أساس سعر الفائد

 

 موردون ومقاولون وأرصدة دائنة أخرى 3-19
 يتم إثبات الموردون والمقاولون واألرصدة الدائنة األخرى بالتكلفة.

 

 رأس المال 3-20
 .يتم تصنيف االسهم العادية ضمن حقوق الملكية

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

 إن وجدت. –بعد خصم ضريبة الدخل 
 

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

حقوق  كأسهم خزينة مخصومة من إجماليالتكاليف المباشرة والمتعلقة بإعادة الشراء كتخفيض لحقوق المساهمين وتبوب 
 المساهمين.

 

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

ت ناتج " ويتم إثباوالتحفيز عن هذه االسهم ضمن حقوق الملكية تحت مسمـى " أسهم محتفظ بها لصالح نظام االثابة
وافقت الجمعية العامة غير العادية على إنتهاء  2015فبرايــر  1وبتاريخ  التصـرف فى هذه االسـهم ضمن حقوق الملكية

نظام االثابة والتحفيز الحالي للعاملين والمديرين وأعضـاء مجلس اإلدارة التنفيذيين بالشركة وتطبيق نظام إثابة وتحفيز 
 المالية. من اإليضاحات المتممة للقوائم (53، ) (51جديد كما هو موضـح في االيضـاح رقم )

 االحتياطيات -ه
لتكوين  من صافى أرباح العام على األقل  %5طبقًا لمتطلبات قانون الشركات ونظام الشركة األساسي، يتم تجنيب 

من رأس المال المصدر،  %50 حتياطيإلاالقانوني عندما يبلغ  حتياطيإلاحتياطي قانوني. يتم التوقف عن التحويل إلى إ
حتياطي بتجنيب إلمن رأس المال المصدر تعين على الشركة معاودة تدعيم ا %50و إذا ما انخفض االحتياطي عن 

على األقل من صافى أرباحها السنوية. يتم إثبات المبلغ المحول لألحتياطي القانوني في الفترة التي تعتمد فيها  5%
 ل.الجمعية العامة هذا التحوي

  المسدده فى شكل اسهم المدفوعات المبنية على االسهم 3-21
ثبات الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ منح االسهم والقيمة التى يتحملها المستفيد من نظام إثابة وتحفيز إيتم 

ر مشروط فى غيالمديرين والعاملين كمصروف بقائمة الدخل وذلك على مدار الفترة التى يصبح فيها للمستفيدين حق 
تلك االسهم ويتم مراجعة عدد المستفيدين المتوقعين من النظام ومدى استفادة كال منهم فى تاريخ القوائم المالية المجمعة 
واجراء التغيرات الالزمة على قيمة المصروف لتعكس أفضل تقدير ويتم ادراج المقابل فى حساب مجنب لنظام االثابة 

 والتحفيز ضمن حقوق الملكية.
 

 أوراق دفع طويلة األجل  3-22
 .الفعاليتم إثبات أوراق الدفع طويلة األجل بالتكلفة المستهلكة بإستخدام سعر الفائدة 

 تحقق اإليراد 3-23
تقاس قيمة اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للمنشأة ، ويتحقق اإليراد عندما يكون هناك توقع كاف بأن 

ستقبلية سوف تتدفق إلي المنشأة ، وأنه يمكن قياس قيمة هذا اإليراد بشكل دقيق وال يتم اإلعتراف هناك منافع اقتصادية م
 .بأي إيراد في حالة عدم التأكد من استرداد مقابل هذا اإليراد أو التكاليف المرتبطة به

 

 مبيعات العقارات واالراضـى -أ
 والتجارية والخدمية والفيالت المتعاقد عليها عند انتقال كافة منافعيتم إثبات اإليراد من بيع الوحدات السكنية والمهنية 

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

 مخاطر الملكية إلى المشترى.
 

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

المبيعات )والمتمثلة في القيمة البيعية لمردودات المبيعات ناقصًا ما لم يتحقق من الفوائد السابق تجنيبها من هذه القيمة 
 مصروفات التشغيل األخرى.البيعية( هذا وتثبت اى خصومـات يتم منحهـا للعمـالء ضمن 
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 يراد الخدماتإ -ب
 الخدمة للعميل.يتم اثبات االيراد عند اداء  

 ايراد التأجير -ج
القسط  أساس بقائمة الدخل المجمعة علىلعقارى )بالصافى بعد أى خصومات( يتم االعتراف بإيراد تأجير االستثمار ا

 .رخالل مدة عقد اإليجا  الثابت
 ايراد الفوائد -د

 .الفعاليتم إثبات الفوائد على أساس االستحقاق أخذًا في االعتبار المدة الزمنية ومعدل الفائدة     
 ايراد العموالت -ه

 ساس االستحقاق.يتم االعتراف بايراد العموالت بقائمة الدخل المجمعة وفقًا أل 
 التوزيعات  -و

 .لك التوزيعاتتيتم االعتراف بايراد التوزيعات بقائمة الدخل المجمعة في التاريخ الذي ينشأ فيه حق للشركة في تحصيل  

 تكلفة األراضى المباعة   3-24
 اتإليها كال من نصيبها من مساح يتم إحتساب تكلفة األراضى المباعة على أساس المساحة الصافية المباعة مضافاً  

بمعرفة اإلدارة الفنية بالشركة باإلضافة إلى نصيبها من كل مساحات أراضى المناطق المفتوحة والمناطق الطرق المحددة 
 .الخدمية وكذا نصيبهـا من تكاليف المرافق والتجهيز

 المصروفات     3-25
 مدفوعات اإليجار    -أ

يتم إثبات المدفوعات الخاصة باإليجارات )بالصافى بعد أى خصومات(  بقائمة الدخل المجمعة بطريقة القسط الثابت 
 خالل مدة اإليجار وطبقًا الساس االستحقاق. 

 

 نظام معاشات العاملين   -ب
 التزامات معاشات التقاعد  1-ب

 79العاملين بها طبقًا لقانون التأمينات االجتماعية رقم تساهم الشركة في نظام التأمينات االجتماعية الحكومي لصالح 
وتعديالته. يساهم العاملين وأصحاب العمل بموجب هذا القانون في النظام بنسبة ثابتة من األجور.يقتصر  1975لسنة 

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

 حصة العاملين في األرباح  2-ب
من األرباح الصافية بعد خصم نسبة تدعيم االحتياطي القانوني كحصة العاملين  %10توزع الشركة نسبة التقل عن 

في األرباح بما ال يزيد على مجموع األجور السنوية للعاملين بالشركة طبقًا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة 
يتم االعتراف بحصة العاملين في األرباح كتوزيعات أرباح في  .العامة وفقًا ألحكام قانون الشركاتوتعتمدها الجمعية 

 قائمة التغير في حقوق الملكية وكالتزام خالل الفترة المالية التي قام فيها مساهمي الشركة باعتماد هذا التوزيع.
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 ضريبة الدخل   -ج
 م إثباتهاوالضريبة المؤجلة، ويتفي كال من الضريبة الجارية  / العام فتــرةتتمثل ضريبة الدخل علي أرباح أو خسائر ال -

 بقائمة الدخل المجمعة باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية والتي يتم إثباتها مباشرة ضمن حقوق الملكية. 
هذا ويتم إثبات ضريبة الدخل علي صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد 

 الميزانية المجمعة باإلضافة إلي الفروق الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة. 
 

تزامات طبقًا الدفترية لألصول واالليتم االعتراف بالضريبة المؤجلة للمجموعة والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة  -
هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء علي الطريقة المتوقعة  لألساس المحاسبي وقيمتها طبقًا لألساس الضريبي.

 لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات، باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية المجمعة.
 

عتراف باألصول الضريبية المؤجلة للمجموعة عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية تحقيق أرباح تخضع يتم االو  -
للضريبة في المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل. ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء 

 ت التالية.الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوا
 نصيب السهم فى االرباح /)الخسائـر(   3-26

عن  ضةالشركة القاب مساهمي)الخسائـر( بقسمة الربح أوالخسارة المتعلقة ب/ يتم إحتساب نصيب السهم فى االرباح 
المالية التى  ة/ السن الفترةخالل مساهمتهم فى األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 تعد عنها القوائم المالية.
  تحديد القيمة العادلة   -4

تتطلب مجموعة السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة تحديد القيمة العادلة لكاًل من األصول واإللتزامات المالية 
لومات ية. يتم اإلفصاح عن المعوغير المالية. تم تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و/ أو اإلفصاح طبقًا للطرق التال

اإلضافية إن وجدت والخاصة باإلفتراضات المستخدمة فى تحديد القيم العادلة فى اإليضاحات الخاصة باألصول 
 واإللتزامات المعنية.

 االصول الثابتة 4-1
ثل القيمة العادلة وتتميتم تحديد القيمة العادلة لألصول الثابتة المثبتة نتيجة لتجميع األعمال علي أساس القيم السوقية 

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

 ملكية االستثمارات في أدوات حقوق 4-2
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية بغرض المتاجرة واالستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع بالرجوع 

 إلى القيمة السوقية المعلنة لتلك األسهم في سوق األوراق المالية في تاريخ القوائم المالية المجمعة.
 العمالء وأوراق القبض والمدينون االخرون 4-3

يتم تقدير القيمة العادلة للعمالء وأوراق القبض والمدينون اآلخرون بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية والتي يتم 
 خصمها باستخدام معدل الفائدة السائد في السوق في تاريخ القوائم المالية المجمعة.
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 االستثمارات العقارية 4-4
مة السوقية والتي تمثل القيمة المقدرة التي يمكن استبدال العقارات بها في تاريخ يتم تحديد القيمة الحالية في ضوء القي

التقييم بين بائع ومشترى لديهم الرغبة في التعامل في تعامل طبيعي بعد تسويق سليم بين أطراف على بينة من الحقائق 
 .ويتعامالن بإرادة حرة 

 

 المدفوعات المبنية على االسهم  4-5
يتم تحديد القيمة العادلة على أساس األسعار السوقية المعلنة في تاريخ الميزانية المجمعة بدون خصم التكاليف المتعلقة 

 بالمعاملة. 
 

لتزامـات شركات تابعة تحت التصفية 4-6  أصول وا 
 تااللتزاما وأ و/ اولةالمتد يتم إثبات األصول وااللتزامــات للشركـات تحت التصفية بالقيمة العادلة وتظهـر ضمن األصول

 .المتداولــة
 إدارة المخاطر المالية    -5

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

وكذا أهداف المجموعة  ويعرض هذا اإليضاح المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة لكاًل من المخاطر المذكورة أعاله
دارة الخطر وكذلك إدارة المجموعة لرأس المال كما يعرض بعض اإلفصاحات الكمية  والسياسات والطرق الخاصة لقياس وا 

 .اإلضافية المتضمنة في هذه القوائم المالية المجمعة
 ام إلدارة مخاطر الشركة كمايتولي مجلس إدارة الشركة القابضة المسئولية الكاملة الخاصة بوضع ومراقبة اإلطار الع

يقوم بتحديد وتحليل المخاطر التي تواجه الشركة لتحديد مستويات المخاطر وأوجه الرقابة المناسبة ومتابعة تلك المخاطر 
 ومدى إلتزامها بتلك المستويات.

دراية  ظفين عليوتهدف إدارة المجموعة إلي وضع بيئة رقابية بناءه ومنضبطة والتي من خاللها تضمن أن كافة المو 
لتزامتهم.  وفهم بدورهم وا 

دارة المراجعة الداخلية بمعاونـة مجلس اإلدارة في دوره الرقابي وتتولى إدارة المراجعة  وتقوم كال من لجنة المراجعة وا 
عن قريـر تالداخلية كال من أعمال الفحص المنتظم والمفاجـئ ألوجه الرقابة والسياسات المرتبطة بإدارة المخـاطـر وتقوم بال

 .نتائج الفحص إلى مجلس اإلدارة
 خطر اإلئتمان    5-1

يتمثل خطر االئتمان في خطر عدم وفاء أحد أطراف األدوات المالية إللتزاماته ويعرض الطرف اآلخر لخسائر مالية 
 وينشأ هذا الخطر بصفة رئيسية من عمالء الشركة والمدينون اآلخرون.
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 العمالء والمدينون االخرون 
إن تعرض المجموعة لخطر االئتمان يتأثر بصفة جوهرية بالخصائص األساسية الخاصة بكل عميل. كما يتأثـر بالخصائص  

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

جموعة كبيرة من العمالء ولذلك ليس هناك تركيز لخطر االئتمان من الناحية كافة مبيعات المجموعة ترجع إلى المبيعات لم
 الديموجرافية.

وقد وضعت إدارة المجموعة سياسة ائتمانية والتي بموجبها يتم عمل التحليل االئتماني الالزم لكل عميل مقابل شروط السداد 
دمة وكذلك شيكات بكامل قيمة مبيعاتها مقدما قبل والتسليم المقدمة له وتعمل الشركة على الحصول على دفعات حجز مق

 التسليم للعميل ولم ينتج أي خسارة سابقة من التعامل مع العمالء. 
 

يتم بيع الوحدات للعمالء مع عدم نقل ملكية تلك الوحدات إال بعد سداد كامل قيمة البيع وفى حالة عدم السداد يتم رد الوحدة 
إلى  % 5من قدرها  سدادها بواسطة العمالء في تاريخ التوقف عن السداد بعد خصم نسبةللمجموعة ورد المبالغ السابق 

 .من تلك القيمة 10%
 ستثماراتاإل
تحد الشركة من تعرضها لخطر االئتمان من خالل إعداد دراسات تفصيلية لالستثمـار وتراجع بمعرفة مجلس اإلدارة وال  

 طراف التعامل في الوفاء بالتزاماته.أخفاق أي طرف من إتتوقع إدارة الشركة 
 

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

 وقد قامت إدارة الشركة بمنح الكفاالت التضامنية التالية:  هذا، والجمعية العامة الغير عادية اإلدارة 
شركة ل وحالممنوافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة على منح كفالة تضامنية للقرض  2015فبراير  1بتــاريخ  -

 . %99.99سوريـل لالستثمـار العقاري المملوكة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمـار "سوديك" بنسبة 
 خطر السيولة 5-2

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

تأكد الضرر بسمعة المجموعة. كما تتاريخ استحقاقها في الظروف العادية والحرجة بدون تكبد خسائر غير مقبولة  أو إلحاق 
المجموعة من توافر النقدية الكافية عند الطلب لمقابلة مصروفات التشغيل المتوقعة لفترة مالئمة بما فيها أعباء االلتزامات 

 ة.يالمالية ويستبعد من ذلك التأثير المحتمل للظروف الحادة التي ال يمكن التنبؤ بها بدرجة معقولة مثل الكوارث الطبيع
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 بحدود اإلئتمان التالية : المجموعةباإلضافة الى ذلك تحتفظ 
 الخزانة المحتفظ بهـا لدى البنك . أذونمليون جنيه مصرى كتسهيالت بنكية قصيرة األجل بضمان  5 -
 مليون جنيه مصرى. 150مضمون بالكامل بودائع بمبلغ مليون جنيه مصرى  150تسهيل بمبلغ  -
 مليون جنيه مصرى. 150مليون جنيه مصرى مضمون بالكامل بودائع بمبلغ  150تسهيل الحدى الشركات التابعه بمبلغ  -
 مليون جنيه مصــرى. 900بمبلغ  قرض متوسط األجل -
 مليون جنيه مصــرى. 300قرض متوسط األجل بمبلغ  -
 .مليون جنيه مصـرى 950بمبلغ متوسط االجل الحدى الشركات التابعه قرض  -
 خطر السوق 5-3

أدوات  يتمثل خطر السوق في خطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وسعر الفائدة وأسعار
 األدوات المالية. المجموعة أو قيمة ممتلكاتها من ومصروفات حقوق الملكية التي يمكن أن تؤثر علي إيرادات

 تعظيم العائد.  وق في حدود المؤشرات المقبولة معوالتحكم في التعرض لخطر السإن الهدف من إدارة خطر السوق هو إدارة 
 خطر العملة  5-4

تتعرض المجموعة لخطر العملة علي المبيعات واألصول المالية بالعمالت األجنبية والذي يتمثل بصفة أساسية في الدوالر 
 االمريكى والليرة السورية .

 

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

 ضروريا لمواجهة عدم التوازن قصير األجل.  
م يتم تغطية إستثمارات الشركة في الشركات التابعة حيث أن مراكز العمالت الخاصة بتلك الشركات تعتبر ذات طبيعة ل

 .طويلة األجل هذا وال تدخـل الشركة القابضــة في عقود تغطية مخـاطـر العمالت األجنبية
 خطر سعر الفائدة 5-5

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

قابضة في ل الشركة الاإلدارة هذا ويتم دراسة موقف التمويل وأعبائه بصفة دورية من قبل اإلدارة العليــا للشركة هذا وال تدخ
 .عقود تغطية مخاطر أسعــار الفائدة

 

 خطر أسعار السوق األخري 5-6
ينشأ خطر سعر أداة حقوق الملكية من أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع وتراقب إدارة المجموعة أدوات حقوق الملكية 

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

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

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

 أساس القيمة العادلة.
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 إدارة رأس المال 5-7
قوي بغرض المحافظة علي ثقة المستثمرين والدائنين والسوق وكذا لمقابلة التطورات  إن سياسة الشركة هو االحتفاظ برأس مال

 المستقبلية للنشاط.
 

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

 

بات . كما ال تخضع الشركة ألية متطلالعام الفترة /ال توجد أية تغيرات في إستراتيجية الشركة في إدارة رأس المال خالل 
 خارجية مفروضة علي رأس المال الخاص بها.

  



األصول الثابتة   6 -
:-يتمثل هذا البند في األتي

تحسينات فى أماكن  مولدات وآالت أجهزة مكتبية أثاث وتجهيزات وسائل نقل
اإلجمالى  مستأجره من الغيـر ومعدات  واتصاالت مكتبية وانتقال مباني وانشاءات أراضى  ملعب الجولف

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

 2015 ينايـر 1التكلفة في  961 628 93   259 700 23     941 367 10  824 431 15  754 085 19  979 678 18  559 573 23      255 400 13   532 867 217
59 770 996    -                   3 068 573     680 579      1 090 744     731 491          21 493 639 اإلضافات خالل الفترة                -   970 705 32

( 457 006)       -                   -                ( 220 186)     -                ( 236 820)     - االستبعادات خالل الفترة                -                 -
2015 يونيو 30التكلفة في   961 628 93   229 406 56     580 861 31  495 926 15  498 176 20  372 139 19  132 642 26      255 400 13   522 181 277
2015 ينايــر 1مجمع اإلهالك وخسائر االنخفاض فى قيمة األصول فى   603 785 32                 -      926 587 3  742 417 12  754 202 12  666 537 13  151 377 17      196 672 10   038 581 102

9 560 878      1 242 686       1 646 096    1 296 227    1 222 612     736 495          2 505 137 إهالك الفترة      625 911                  -
مجمع إهالك األستبعادات                -                 -                  -     (818 236 )                -     (684 216 )                -                   -       (502 453 )

2015 يونيو 30مجمع اإلهالك وخسائر اإلنخفاض فى قيمة األصول في   228 697 33                 -      063 093 6  419 917 12  366 425 13  209 617 14  247 023 19      882 914 11   414 688 111
2015 يونيو 30صافي القيمة الدفترية في   733 931 59   229 406 56     517 768 25    076 009 3    132 751 6    163 522 4    885 618 7       373 485 1   108 493 165
2014 ديسمبـر 31صافي القيمة الدفترية في   358 843 60   259 700 23      015 780 6    082 014 3    000 883 6    313 141 5    408 196 6       059 728 2   494 286 115

.2015 يونيو 30جنيه مصرى فى  23 322 116تتضمن األصول الثابتة أصول مهلكة دفتريًا بالكامل بلغت تكلفته  -
.(1-34إيضاح رقم ) قامت الشركة القابضة بإعادة شراء مبنى المبيعات والمبنى االدارى وذلك كما هو موضح تفصياًل بااليضاحات المتممة للقوائم المالية 2015 مايو 20بتاريخ  -
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 مشروعات تحت التنفيذ -7
 -يتمثل هذا البند فى األتي :  

31/12/2014  2015/6/30  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى
 مبانـى وانشاءات  145 175 5  071 509 6
 ثابتة تجهيزات وشراء أصول –دفعات مقدمة  072 279 6  502 899 4

11 408 573  11 454 217  
 

 والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة  إستثمارات فى شركات شقيقة -8
 -:والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة  اإلستثمارات األتية فى الشركات الشقيقةتمتلك المجموعة      
 القيمة الدفترية ةنسبة الملكي الشكل 
        
 31/12/2014 2015/6/30  31/12/2014  2015/6/30 القانونى 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى  %  %  

شــركة رويال جاردنز لإلســتثمار 
 )أ( العقارى

شركة مساهمة 
 مصرية
 

20  20  
- 

 
- 

شـــــــركة بالميرا ســـــــوديك للتطوير 
 (ب)العقارى 

 شركة 
ذات مسئولية  

 سورية محدودة

50  50  -  - 

      -  - 
 -: والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة لية للشركات الشقيقةبالبيانات الماوفيما يلى ملخص 

 
 المصروفات اإليرادات حقوق الملكية اإللتزامات األصول 
 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى 

       2014ديسمبر  31
شــــــــــــــركة رويال جاردنز 

 ()ألإلستثمار العقارى 
521 120 330 (476 977 020) (44 143 310) (278 759 490) 251 549 733 

   2013ديسمبر  31
شــــــــــــــركة رويال جاردنز 

 ()ألإلستثمار العقارى 
705 244 741 (631 489 708) (074 755 32) )794 571 139( 047 605 141 
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 المصروفات اإليرادات حقوق الملكية اإللتزامات األصول 
 جنيه مصرى جنيه مصرى مصرى جنيه جنيه مصرى جنيه مصرى 

       2014ديسمبر  31
ر ســـوديك للتطوي -شـــركة بالميرا

 (ب) العقارى
240 699 241 (393 636 642) 152 937 401 - (137 666 621) 

   2013ديسمبر  31
ر ســـوديك للتطوي -شـــركة بالميرا

 (ب) العقارى
168  126 338 (638 476 379) 470 350 41 - (402 175 173) 

 
قد و  مساهمون أخرونو شركة بالم هيلز باإلشتراك مع  2006خالل عام قارى تم تأسيس شركة رويال جاردنز لإلستثمار الع (أ)

من قيمة مساهمة الشركة القابضة فى رأس مال شركة رويال  %50مليون جنيه مصرى تمثل نسبة  3بلغت تكلفة اإلستثمار 
األرباح الغير محققة الناتجة من بيع الشركة القابضة لقطعة أرض إلى الشركة فى القابضة بلغ نصيب الشركة  كماجاردنز 

جنيه مصرى فقط وذلك فى  3 000 000جنيه مصرى تم إستبعاد مبلغ  32 298 112 مبلغ 2007عام قة خالل يالشق
بنصيب  مجمعةال قائمة الدخل تأثيرولم يتم المالية المجمعة الشقيقة عند إعداد القوائم شركة حدود حصة الشركة القابضة فى ال

 .2014 ديسمبر 31حتي جنيه مصري  662 828 5لشركة الشقيقة ل المتراكمة األرباحالشركة القابضة في 
 

 %50بهدف إقتناء حصـة قدرهـا  –شركة ذات مسئولية محدودة  –تم تأسيس شركة سوديك سوريـا  2010يونيو  15بتاريـخ   (ب)
مسجلة وتعمـل فى الجمهورية  -شركة ذات مسئولية محدودة –سوديك للتطوير العقارى المحدودة  –فى رأس مـال شركة بالميـرا 

  .مليون جنيه مصرى 243، وقد بلغت تكلفة االستثمار العربية السورية
 

لقطاعات اما تتعرض له الجمهورية العربية السورية من أحداث فى الوقت الحالى والتي اثرت تاثيرا ملموسا على ل ونظراً  (ج)
ية من مصادرة لبعض أصول وبعض الممارسات التى قامت بها حكومة الجمهورية العربية السور  عام االقتصادية بوجه

سوديك للتطوير العقارى )شركة ذات مسئولية محدودة سورية( فقد قامت إدارة شركة السادس من  -بالميرا  شركةومستندات 
ظ ة القابضة بمخاطبة سفارة الجمهورية العربية السورية فى جمهورية مصر العربية لحفأكتوبر للتنمية واالستثمار"سوديك" الشرك

 كافة حقوقها من تلك الممارسات وتكليف مكتب محاماه لمحاولة استرداد حقوقها. 
 

يها فوبناء عليه فقد رأى مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار " سوديك" أن أصول الشركة المستثمر  (د)
ة على م القدر أصبحت جميعها محل نزاع مع حكومة الدولة المذكورة مما يستوجب القيام باالعتراف بالخسارة الناشئة عن عد

 2013ديسمبر  31فى ةالمتراكم ةفى قيمة االستثمار وفروق الترجم االنخفاض، وقد بلغت قيمة خسائر استرداد استثمارتها
 جنيهًا مصريًا. 416 051 481مبلغ 
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 متاحة للبيع فى أوراق مالية ستثماراتا -9
 -يتمثل هذا البند فى األتى:       
 

 الشكل
 القانونى 

 نسبة
 المساهمة

نسبة المسدد 
 من قيمة
 المساهمة

   القيمة الدفترية
2015/6/30 

 
القيمة الدفترية 
2014/12/31 

مصريه جني % %   مصريه جني    
1، 8  ش.م.م لذكيةاالشركة المصرية لتنمية وادارة القرى   100 4 250 000  000 250 4 

    000 250 4  000 250 4 
 

قوق ملكية تمثل أدوات حمحدود نظرًا ألن هذه اإلستثمارات يعتبر التعرض لخطر السوق المرتبط باإلستثمارات المتاحة للبيع  -
 غير متداولة فى سوق نشط وبالجنيه المصرى.

 إستثمارات عقارية  -10
في الوحدات  وتتمثلجنيه مصرى  322 232 104 مبلغ 2015 يونيو 30فى  القيمة الدفترية لالستثمارات العقاريةبلغت صافى 

 -: لفترةاوفيما يلى حركة االستثمارات العقارية واهالكاتها خالل  محدد إستخدامها بعدالغيـر و  التجارية والسكنية المؤجرة للغير
 وحدات مؤجرة  بيـــــــان

 )أ(
مشروع وحدات  

HUB  
 اإلجمالى 

 جنيه مصرى    جنيه مصرى    جنيه مصرى   
 18 568 793  -  18 568 793 1/1/2015 التكلفة فى 

 266 663 86  260 484 84  006 179 2 (1-10)األضافات خالل الفترة 
 059 232 105  260 484 84  799 747 20  30/6/2015العقارية فى  إجمالى تكلفة االستثمارات

 (616 504)  -  (616 504) 1/1/2015فى مجمع االهالك 
 (233 383)  (536 239)  (697 143) الفترةإهالك 

 (999 737)  (536 239)  (201 760) 30/6/2015فى مجمع االهالك 
 322 232 104  724 244 84  598 987 19 30/6/2015  صافى القيمة فى
 17 952 289  -  17 952 289 31/12/2014 فىصافى القيمة 

 

 .2015 يونيو 30فى  جنيه مصرى 300 314 35مبلغ  تبلغ القيمة العادلة للوحدات التامة المؤجرة للغير (أ)
 HUBجنية مصرى محول من أعمال تحت التنفيذ مشروع  260 484 84(  تتضمن األضافات خالل الفترة مبلغ 10-1) 

 (.4-15أيضاح )
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 طويلة األجل – وأوراق قبض ومدينون عمالء -11
 -كما يلى :وأوراق القبض طويلة األجل  والمدينون رصدة العمالءأل القيمة الحالية البند فى هذايتمثل  

31/12/2014  30/6/2015  
  جنيه مصرى     جنيه مصرى   

 عمالء   984 903 13  232 024 6
  (1-11)مدينون متنوعــون  400 844 9  400 844 9

 أوراق قبض  672 227 954 3  350 589 410 3
3 426 457 982  3 977 976 056  

 يخصم :   
 فوائد غير مستهلكة  142 937 91  397 547 107

3 318 910 585  3 886 038 914  
 

ــــــــع حصــــــــ  (11-1) ــــــــي مــــــــن قيمــــــــة بي ــــــــغ المتبق ــــــــي المبل ــــــــل الرصــــــــيد ف ــــــــد  ص المجموعــــــــةيتمث ــــــــي رأس مــــــــال شــــــــركة الشــــــــيخ زاي  ف
أى  فـــــــــىســـــــــوف يـــــــــتم تحصـــــــــيل هـــــــــذا الرصـــــــــيد المـــــــــدين  لعقـــــــــد البيــــــــــعوفقـــــــــًا و  2010خـــــــــالل عـــــــــام  للتنميـــــــــة العقاريـــــــــة

  .2016سبتمبر  15 فترة بعــد

 .(46المرتبطة بالعمالء وأوراق القبض بااليضاح رقم )و لمخاطر االئتمان والعملة  المجموعةتعرض  تم االفصاح عن -

 المؤجلة الضريبية وااللتزامات االصول -12
 30/6/2015  31/12/2014 

 
 األصول

 جنية مصرى
 اإللتزامات 

 جنية مصرى
 األصول 

 جنية مصرى
 اإللتزامات 

 جنية مصرى
 (562 498 3)  -  (555 578 2)  - األصول الثابتة 

 -  620 67  -  421 68 مخصصات
أ التى ينش المؤجلة اجمالى الضريبة
 (562 498 3)  620 67  (555 578 2)  421 68 (التزام)عنها أصل / 

صافى الضريبة التى ينشأ عنها 
  (التزام)

-  (2 510 134)  -  (3 430 942) 

 

 أصول أخـــرى -13
2014/12/31  2015/6/30  

  جنيه مصرى  جنيه مصرى
 شركات تحت التصفية )بالصافى( –أصول  724 683 2  2 683 724
عتمادات مستندية  295 750 1  1 821 565  مخزون وا 
289 505 4  4 434 019  

 



 (شركة مساهمة مصرية) "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار
 2015يونيو  30المالية المنتهية فى  الفترة المجمعة عنالدورية  المتممة للقوائم المالية )تابع(  االيضاحات

29 

 

 وحدات تامة جاهزة للبيع -14

 

 –العقارى  لإلستثمار تم شراؤها من شركة رويال جاردنز )نصف تشطيب( وحدة بمشروع كازا 10يتمثل البند فى تكلفة شراء  (1 -14)
 .شركة شقيقـــة وذلك بغــرض إعادة بيعهـا للغير

 

 أعمال تحت التنفيذ -15
 :  الخاصة باألعمال الجاري تنفيذها وبيان هذه األعمال كما يلى التكاليفيتمثل هذا البند فى إجمالى 

 

31/12/2014  2015/6/30   
   جنيه مصرى      جنيه مصرى   

  Allegriaتكاليف أعمال مشروع   016 479 443  726 668 464
  Westownتكاليف أعمال مشروع   767 203 805  539 302 799
   Kattameya Plazaتكاليف أعمال مشروع   887 121 32  161 931 59

 Eastown (15-1)تكاليف أعمال مشروع   088 991 603 1  946 856 467 1
 Villette (15-2)تكاليف اعمال مشروع   816 718 775 2  059 710 631 2
 تكاليف اعمال شركة اليسر للمشروعات والتنمية الزراعية  796 660 333  205 831 332
 Polygonتكاليف اعمال مشروع   159 957 341  935 732 321

 (3-15)تكاليف اعمال شركة طابروك للتعمير  441 552 194  -
 The Stripتكاليف اعمال مشروع   743 716 68  973 737 70
 HUB (15-4)تكاليف اعمال مشروع   -  574 277 79
  Beverly Hillsتكاليف اعمال مشروع   287 122 11  261 681 9
 تجارة للمراكز التجارية تكاليف اعمال مشروع شركة  719 975 1  719 975 1

6 239 706 098  6 612 499 719   
  
قد والناتج من ملحق تعديل الع األرضتتضمن تكاليف اعمال مشروع ايست تاون القيمة الحالية لفروق أسعار شراء  ( 15-1)

 الخاص بتسوية النزاع بين احدى الشركات التابعه ووزراة اإلسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المبرم في
مليون جنيه  900على قطعة األرض المشـار إليها إعاله )ب( حيث تسدد الشركه التابعه مبلغ  2014أبريل  14

 .ات وجدول زمنى تنفيذى خمس سنواتنو مصـرى على أقساط لمدة سبع س
 

  

31/12/2014  2015/6/30  
  جنيه مصرى    جنيه مصرى  

 تكلفة وحدات تجارية تامة 5 348 572  5 348 572
 (1-14)تكلفة وحدات مشتراه بغرض إعادة البيع  067 742 6  967 137 10
15 486 539  12 090 639  
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بابرام اتفاق تطوير من الباطن مع شركة الشيخ زايد للتنمية  التابعة احدى الشركاتقامت  2010فبراير   16بتاريخ 
 -متر مربع ووفقًا لهذا االتفاق: 7439بمشروع ايست تاون بمساحة قدرها  8العقارية لتطوير المربع رقم 

 

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

 .للمخطط العام للمشروع
 يد للتنمية العقارية لها الحق كمطور مستقل وليست كوكيل ان تقوم بتنمية تضمن الشركة التابعة ان شركة الشيخ زا

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

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

 

  وفقًا لشروط  2010جنية مصري تم تحصيله بالكامل خالل عام  3 371 400يبلغ مقابل التطوير من الباطن مبلغ
 .ة باتفاق التطوير من الباطناالتفاق وسوف يتم إثباته كإيراد بعد استيفاء الشروط الخاص

 

 فدان 301.48بمساحة  ةباحدى الشركات التابعقيمة قطعة األرض الخاصة  Villetteتتضمن تكاليف اعمال مشروع  (15-2)
مليـار جنيه  2.5بمبلغ  2014يونيو  9التي تم الحصول عليهـا من هيئة المجتمعـات العمرانيــة الجديدة بتـاريخ و 

 .مصـرى تقريباً 
 

 الف متر مربع بالساحل 172قيمة تكلفة شراء االرض بمساحة  تتضمن تكاليف اعمال شركة طابروك للتعمير( 15-3)
 .راس الحكمة –الشمالى  

 

و تم إثبات إجمالى تكلفة  2015يونيو  30خالل الفترة المالية المنتهية فى  HUBتم األنتهاء من أعمال مشروع ( 15-4)
 (.10إيضاح رقم ) –جنية مصرى كأستثمارات عقارية  260 484 84المشروع البالغة 

 
 

 متداولة - عمالء وأوراق قبـض -16

 

 .(46بااليضاح رقم )بض المرتبطة بالعمالء وأوراق الق وتم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان والعملة  -
  

   31/12/2014   30/6/2015   
  جنيه مصرى       جنيه مصري
 عمالء 270 104 123  964 860 119

 أوراق قبض  470 797 823 1  992 439 432 1
1 552 300 956  1 946 901 740  

 : يخصم   
 أوراق قبض -فوائد غير مستهلكة  654 803 27  148 003 12

1 540 297 808  1 919 098 086  
 وراق القبضأخسائر اإلنخفاض فى قيمة العمالء و  (522 258)  (522 258)

1 540 039 286  1 918 839 564  



 (شركة مساهمة مصرية) "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار
 2015يونيو  30المالية المنتهية فى  الفترة المجمعة عنالدورية  المتممة للقوائم المالية )تابع(  االيضاحات

31 

 

  نون وأرصدة مدينة أخرىمدي -17
   31/12/2014   30/6/2015   

   جنيه مصرى       جنيه مصري
   والموردين دفعات مقدمة للمقاولين  695 149 219  060 262 121
 مشروع مشترك  –المستحق على أطراف ذات عالقة     620 191 35  620 191 35
 فوائد مستحقة   737 468 71  927 618 68
   المستحق على أطراف ذات عالقة  349 283 6  377 283 6

 مصروفات مدفوعة مقدمًا   421 552 153  298 967 155
 تأمينات لدى الغير   805 212 2  821 694 5
 الضرائبمصلحة   268 307 2  268 079 2
 تأمينات خطاب ضمـان  000 150 3  000 150 3

 أ( -17)  والمديرينثابة وتحفيز العاملين إعلــى صندوق نظام  لمستحقا  122 737  359 004 18
 
 إيجار تمويلى مقدم   -  681 615 3 

 أرصدة مدينة أخرى   13 240 648  959 821 14
434 689 370  506 679 280   

 -يخصم:    
 االنخفاض فى قيمة المدينون واألرصدة المدينة االخرى  285 679 109  769 463 107
327 225 601  396 999 995   

أسهم  يعات أربـاحفى قيمة توز  يتمثل البند فى قيمة المستحق على صندوق نظام إثابه وتحفيز العاملين والمديرين والمتمثل  (أ – 17)
العامة العادية المنعقدة  طبقا لقرار الجمعية 2010ديسمبر  31العاملين عن السنة المالية المنتهية فى اثابـة وتحفيـز  امنظ

بيـع حقوق االكتتاب الخاصة بأسهم إثابة وتحفيز العاملين  حصيلة وقيمة والفوائد المتعلقة بهـا 2011ابريل  12 خبتاريـ
   .والمديرين التنفيذيين

 قروض لمشروعات مشتركـة -18
 31/12/2014   30/6/2015  

  جنيه مصرى     جنيه مصري   
960 485 135 

 
 135 485 960 

 
البالغ المجموعـة  يتمثل فى قيمة القرض الممنوح للمشروع المشترك بواسطة

 بمعدل 2010أغسطس  16مليون دوالر أمريكى بتاريخ  19.5 إجماليه
سنويـًا على إن يتم سداد أصل القرض وفائدته معًا قبل  %8.5فائدة قدرها 

بمعدل  2015 ديسمبر 31وهذا وقد تم التجديد حتى  2011يونيو  30
 .سنوياً  %12.5فائدة قدرهـا 

الممنوح    Bridge Loanمن القرض المعبـرى المستخدميتمثل فى قيمة  54 415 053  54 139 883
أكتوبر  28دوالر أمريكى بتاريخ  7 659 025للمشروع المشترك باجمالى 

سنويًا على إن يتم سداد أصل القرض وفائدته  %8.5بفائدة قدرها  2010
 .2015 رديسمبـ 31فى موعـدإقصاهمعًا 

843 625 189  013 901 189  
 -يخصم:   

 القروض لمشروعات مشتركةاالنخفاض فى قيمة  189 901 013  189 625 843
        -          -  
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 إستثمارات فى إذون خزانة -19
31/12/2014  30/6/2015  

  جنيه مصرى     جنيه مصري
 بالقيمة االسميةإذون خزانة  000 250 489  31 229 098

 عوائد إستثمارات فى إذون خزانة لم تتحقق بعد (123 933 5)  (2 605 866)
232 623 28  483 316 877  

 

 (.46تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر السوق المرتبطة باالستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة بااليضاح رقم )-  

 بالبنوك والصندوقنقدية  -20
   31/12/2014   30/6/2015  

  جنيه مصرى       جنيه مصري
 (1-20)ودائع ألجل  –بنوك  329 293 234 1  391 272 936 1
  حسابات جارية –بنوك  220 691 224  177 235 113
 شيكات تحت التحصيل 820 968 24  899 567 25
 نقدية بالصندوق 770 648 3  270 259 1

2 076 334 737  1 487 602 139  
 

 القابضة للشركة ةالممنوحوخطابات الضمان  التضمانا للتسهي محتجزة مليون جنيه مصرى 414  مبلغ الودائع تتضمن   (1 -20)
جنيه مصرى يمثل قيمة الوادئـــع المحصلة  مليون 142كما تتضمن مبلغ  البنوك التجارية بعضمن واحدى الشركات التابعه 

 من العمــالء مقابل مصــاريف الصيانة الدورية.
 

 
 

 فى األتى :يتمثل بند النقدية وما فى حكمها  المجمعة التدفقات النقديةإعداد قائمة الغراض  -

 
 (.46لمخاطر سعر الفائدة لألصول المالية بااليضاح رقم )المجموعة االفصاح عن تعرض تــم  -

  

31/12/2014  30/6/2015  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى

 النقدية بالبنوك والصندوق 139 602 487 1  737 334 076 2
 يخصم:   

 بنوك دائنة -  763 373 1
 مجمدة –ودائــع  834 312 414  000 000 300

 وما في حكمها طبقًا لقائمة التدفقات النقدية المجمعة النقدية 305 289 073 1  974 960 774 1
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 مخصص إستكمال أعمال -21
الرصيد فى   

1/1/2015 
 المكون   
 الفترةخالل  

 المستخدم    
 الفترةخالل    

 الرصيد فى    
 30/6/2015 

 جنيه مصري    جنيه مصري   جنيه مصري جنيه مصري 
مخصص استكمال 

 (1-21)اعمال
052 382 68 23 733 159 (35 550 033) 56 565 178 

 052 382 68 23 733 159 (35 550 033) 56 565 178 
      
تمام اإل المقدرةمكون لمواجهة التكاليف  (21-1) فى االعوام يها نفاق علإلستكمال تنفيذ األعمال التي تم تسليمها والمتوقع تكبدها وا 

 .القادمة
 

 مخصصات -22
الرصيد فى   

1/1/2015 
 المكون

 الفترةخالل 
 المستخدم

 الفترةخالل 
 الرصيد فى    

 30/6/2015 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  جنيه مصري  

 915 234 6 (297 239 2) 530 48 8 425 682 مخصص مطالبات 
 682 425 8 48 530 (2 239 297) 6 234 915 

 

ت وم اإلدارة بمراجعة تلك المخصصا، وتقالمجموعةفيما يتعلق بأنشطة  الخارجية مخصص بمطالبات من بعض األطرافاليتعلق  -
 واالتفاقيات مع تلك األطراف.سنويًا وتعديل مبلغ المخصص وفقًا آلخر التطورات والمناقشات 

أن قيامها تعتقد ب المجموعةلم يتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها حول المخصصات وفقًا لمعايير المحاسبة نظرًا ألن إدارة  -
 بذلك قد يؤثر بشدة على نتائج المفاوضات مع تلك األطراف.

 تسهيالت ائتمانية –نوك ب -23
31/12/2014  30/6/2015  

  جنيه مصرى  مصري جنيه
  عودة  بنكقيمة المستخدم من التسهيل االئتماني الممنوح للشركة من  622 114 45  177 170 101

 150مضمون بموجب ودائـع بمبلغ والمليون جنية مصرى  150مبلغ ب
 جنيه مصـرى.مليون 

الحدى الشركات قيمة المستخدم من التسهيل االئتماني الممنوح  -  130 346 56
مضمون والمليون جنية مصرى  150مبلغ ب بنك عودة من  التابعه

 جنيه مصـرى.مليون  150بموجب ودائـع بمبلغ 

من  ةالحدى الشركات التابعالمبلغ المستخدم من التسهيل الممنوح   172 78  769 328 1
مليون جنية مصري وبضمان  5باجمالى مبلغ  االهلى المصرىالبنك 

 .أذون الخزانة المحتفظ بها لدي البنك 
158 845 076  45 192 794  
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 دفعات حجز  -عمالء  -24
 -:قيمة دفعات الحجز والتعاقد للوحدات واالراضـى كما يلى فييتمثل هذا البند 

   31/12/2014   30/6/2015  
  جنيه مصرى       جنيه مصري

    سوديك ويست –دفعات حجز  640 833 373 4  688 260 208 3
    سوديك إيست –دفعات حجز  461 162 077 3  361 654 888 2
6 096 915 049  7 450 996 101  

 
 
 
 

 مقاولون وموردون وأوراق دفع -25
 

    
   31/12/2014   30/6/2015      

  جنيه مصرى       جنيه مصري
 مقاولون  037 772 97  724 287 80
 موردون 989 140 5  648 964 8

 (1-25) أوراق دفع 246 459 921  239 222 787
876 474 611  1 024 372 272  

 يخصم:   
 أوراق دفع –فوائد غير مستهلكة   090 729 127  289 874 152

322 600 723  896 643 182  
  

 كما يتضمن ايضا ،  المستحق لهيئة المجتمعات العمرانيةجنيه مصرى قيمة مليون  807مبلغ  تتضمن اوراق الدفع( 25-1)
 .ةمليون جنيه مصرى قيمة المستحق مقابل شراء قطعة ارض باحدى الشركات التابع 110مبلغ 

 

 االيضاحضمن  وأوراق الدفع بالموردين والمقاولينالعملة والسيولة المرتبطة  تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر 
 .(46)رقم  
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 ائنون وأرصدة دائنة أخرىد -26
31/12/2014  30/6/2015     

  جنيه مصرى      جنيه مصرى     
 إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات دائنو 057 371 394  767 618 296

 المستحق ألطراف ذوى عالقة 269 798 6  273 798 6
 مصروفات مستحــقة 607 299 89  737 804 84
 مساهمات رأس المال –عمالء شركة بفرلى هيلز  235 945 10  706 123 10
 أرصدة دائنة  –عمالء  597 203 18  400 138 18
 مصلحة الضرائب 016 815 70  936 626 57

 دائنو توزيعات 643 91  643 91
 بدل إجازات مستحقة 734 085 1  681 714 3
 مقابل تعديالت -تأمينات محصلة من العمالء  615 494  615 344
 تأمينات اجتماعية 133 531  805 438

 (1 -26)عمالء دفعات مقدمة مقابل التطوير من الباطن  400 371 3  400 371 3 
 إيرادات محصلة مقدما 043 021 6  355 196 1
 تامين ضمان إعمال 015 702 6  796 958 8

 لشركة بنيان للتنمية والتجارة 107  107
 الهندسية للصناعات والتشييد "سياك"لشركة ا 878 277 5  857 634 3
 ة دين من نظام االثابيللمستفالمستحق  600 192 1  600 192 1

 تأمينات من الغــير 631 840 14  859 082 13
 أرباح رأسمالية مؤجلة  -  857 665 6

  دائنون أقساط نادى 678 543 77  368 404 56
 دائنون متنوعون  688 331 39  946 756 21

594 964 708  746 916 946  

 
ياًل باإليضاح وفقًا لما هو وارد تفص يتمثل في مقابل التطوير من الباطن المحصل من شركة الشيخ زايد للتنمية العقارية ( 26-1)

 .( أعاله1-15رقم )

 .(46) بااليضاح رقم نينوالسيولة المتعلقة بالدائالعملة  ح عن تعرض المجموعة لمخاطرتم االفصا -
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  غير ذوى السيطرةحقوق  -27
 -التابعة وذلك كما يلى: اتحقوق الملكية في الشرك فىفي نصيبهم  2015 يونيو 30في  غير ذوى السيطرةتتمثل حقوق 

 ةحقوق غير ذوى السيطر  
  

 النسبه
أرباح / )خسائر( 

 الفترة
بدون أرباح / 

 الفترة)خسائر( 
 في

 30/6/2015 
 في 

31/12/2014 
 جنيه مصرى جنيه مصرى مصرى جنيه جنيه مصرى % 

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات 
  العقارية "سوريل"

0.01 2 873   56 278 
 

59 151   56 278 
 

  شركة بيفرلى هيلز الدارة المدن والمنتجعات
 

41.41 425 264 28 496 464 28 921 728 28 496 464 

 شركة سوديك جاردن سيتى للتنمية واإلستثمار
 

50 6 022 842 49 017 270 55 040 112 49 017 270 

 997 26   988 26   997 26   (9) 0.001   شركة اليسر للمشروعات والتنمية الزراعية

 20 20 20 - 0.001 شركة سوديك للتنمية واالستثمار العقارى

 871 161 14 - - - 13.33 )*( شركة سوديك سياك لالستثمار العقاري
 757 671 2 779 761 2 757 671 2 022  90 4.76 للمراكز التجارية شركة تجارة

 331 416 331 85 0.003 شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجعات
 2 2 2 - 0.004 شركة فورتين لالستثمار العقاري

 2 2 2 - 0.004 شركة الميزون لالستثمار العقاري
  6 541 077 80 269 121 86 810 198 94 430 992 

 
)شركة تابعة(  شركة سوديك سياك لالسثمار العقاري فى  %13.33قامت المجموعة بأقتناء حصة إضافية قدرها  الفترة خالل  )*(

 وأدى الى نقص رصيد  %100إلى  %86.67جنية مصري مما أدى إلى زيادة ملكية المجموعة من  19 999 998بمبلغ 
 جنية مصري و زيادة فى األرباح المرحلة بمبلغ 14 161 871بمبلغ  سيطرةال حقوق غير ذوى

 جنية مصري. 5 838 127 
 

 رأس المـــال -28
 292 638 355 1مبلغ والمدفوع بالكامل رأس المال المصدر  وبلغ ،جنيه مصرى مليار 2.8حدد رأس المال المرخص بمبلغ  

للسهم. وقد تم التآشير فى السجل التجارى  جنيه مصــرى 4 بقيمة اسميةسهم  573 909 338على عدد  موزعاجنيه مصـرى 
 .2014ديسمبر  7بذلك بتاريخ 
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          -وفيما يلي الهيكل الحالي لرأس مال الشركة القابضـة  : -
 نسبة المساهمة  قيمة األسهم  األسهمعدد  أسم المساهم

 %  جنيه مصري   
 12.72  172 485 728  43 121 432  شركة العليان السعودية االستثمارية المحدودة 

RA Six Holdings Limited 544 992 31  176 970 127  9.44 
 4.60  62 347 932  15 586 983 شركة راشد عبد الرحمن الراشـد وأوالده

 4.48  60 732 444  15 183 111  المجموعة المالية هيرمس القابضة
NORGES BANK 13 888 392  55 553 568  4.10 

 3.29  368 592 44  092 148 11 شركة الماجد لالستثمارات ذات مسئولية محدودة
 2.92  024 591 39  9 897 756 عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشـد

 58.45  052 365 792  263 091 198  مساهمون اخـــرون
 338 909 573  1 355 638 292  100 

 اإلحتياطي القانوني -29
وقف هذا االســتقطاع متى بلغ االحتياطى نصــف رأس تمن صــافى الربح وي %5يتم اســتقطاع مبلغ القابضــة وفقًا للنظام االســاســى للشــركة  

  -فى االتى: 2015 يونيو 30مال الشركة المصدر، ويتمثل الرصيد في 
 جنيه مصرى    

 6 530 455  1/1/2003رصيد اإلحتياطي القانوني في 
   يضاف:

زيادة اإلحتياطي القانوني بالفرق بين القيمة االســـــــــــــمية ألســـــــــــــهم الخزينة وتكلفتها الفعلية )طبقا  لقرار 
 (.2003يوليو  10الجمعية العامة الغير عادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 

 374 627 4 

 أســهم زيادة رأس المال في حدود نصــف رأس المالزيادة اإلحتياطي القانوني بجزء من عالوة إصــدار 
 (.30)ايضاح رقم  2006المصدر للشركة خالل عام 

 151 409 123 

في حدود  2007زيادة اإلحتياطي القانوني بجزء من عالوة إصـــدار أســـهم زيادة رأس المال خالل عام 
 (.30المصدر للشركة )ايضاح رقم  نصف رأس المال

 000 000 5 

 2 339 350  . 2008من صافى ربح عام  %5 بنسبةزيادة اإلحتياطي القانوني 
 زيادة اإلحتياطي القانوني بجزء من عالوة إصــدار أســهم زيادة رأس المال في حدود نصــف رأس المال

 39 446 365  (.30)ايضاح رقم  2010عام المصدر للشركة خالل 

 3 076 124  2014ارباح عام من صافى  %5زيادة االحتياطى القانونى بنسبة 

   يخصم:
 2  . 2011عام المبلغ المستخدم لزيادة راس المال المصدر خالل 

  817 428 184 
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 عالوة إصدار األسهم –إحتياطى خاص  -30
وعالوة إصدار أسهم  2006عام مليون سهم خالل  11يتمثل الرصيد فى قيمة المتبقى من قيمة عالوة إصدار أسهم زيادة رأس المال لعدد 

سهم خالل عام  7 857 143وعـالوة إصـدار أسهم زيادة رأس المال لعدد  2007الزيادة لعدد مليون سهم لنظام األثابة والتحفيز خالل عام 
بعد ماتم كذا و وذلك بعد خصم ما تم تعليته على اإلحتياطى القانونى وكذا بعد خصم مصروفات إصدار األسهم الخاصة بتلك الزيادة  2010

 -وذلك على النحو التالى : تعليته على رأس المال وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية
 

 مصريجنيه      بيـــــــان
 1 455 017 340  .2010، 2006إجمالى قيمة عالوة إصدار أسهم زيادة رأس المال المحصلة خالل عام 

   يضاف:
 .2007العاملين والمديرين خالل عام عالوة إصدار أسهم نظام أثابة وتحفيز 

ز ة والتحفيسهم تم بيعها بواسطة المستفيدين من نظام االثاب 712 500قيمة المحصل من بيع عدد 
 .(ةجنيه مصرى للسهم )بعد التجزئ 30بواقع  2014خالل عام 

 يخصم:
 المعلى على اإلحتياطى القانونى.

 مصروفات مرتبطة بزيادات رأس المال.
 .2008لزيادة رأس المال فى عام المستخدم 

 000 000 90 
21 375 000 

 
 

516 855 167 
255 240 55 
000 000 5 

  1 338 296 569 

 أسهم خزينة أرباح بيع  -31
جنيه مصرى للسهم  18على شراء أسهم خزينة لعدد مليون سهم بسعر القابضة وافق مجلس إدارة الشركة  2011أغسطس  14بتاريـخ      

 13 وبتـاريخجنيه مصرى وذلك من أسهم الشركة المطروحة بالبورصة  18 018 000 جنيه للسهم( بإجمالى مبلغ 4االسمية للسهم )القيمة 
جنيه مصرى ونتج عنه أرباح  21 710 867وافق مجلس إدارة الشركة القابضة على بيـع تلك االسهم وقد تم البيع بمبلغ  2012أغسطس 
 .جنيه مصرى 3 692 867خزينة بمبلغ بيع أسهم 

 والتحفيـزنظام االثابة  لصالح محتفظ بها أسهم  -32
)بعد  للسهم مصري  هجني 40 سهم عادي بقيمة عادلة مليون 2.5يتمثل البند في المتبقى من قيمة المسدد بواسطة الشركة مقابل إصدار عدد  

 . لصالح وبأسم حساب اثابة وتحفيز العاملين والمديرين بالشركة والمحتفظ بها لدى البنك العربي األفريقي الدولي التجزئة(

 والتحفيز المجنب لحساب نظام االثابة -33
المتبقى من الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ منح االسهم والقيمة التى يتحملها المستفيدين من نظام  الرصيد يتمثل البند في قيمة     

 والتحفيز باإلضافة إلى قيمة نصيب أسهم اإلثابة 2007عن االسهم المصدرة خالل عام  القابضة إثابة وتحفيز المديرين والعاملين بالشركة
  . ع حقوق األكتتاب الخاصة بالنظاموحصيلة بي فى توزيعات األرباح
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  طويلة االجل قروض -34
31/12/2014  30/6/2015  

  جنيه مصرى  جنيه مصرى
قامت شركة السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك" بتوقيع عقد  2013ديسمبر  19بتاريخ  459 161 917  384 983 433

قرض مشترك متوسط االجل مع مجموعة من البنوك يمثلها البنك العربى االفريقى الدولى "وكيل 
كلفة تمليون جنيه مصرى لتمويل اجمالى المديونية القائمة على الشركه وتمويل  900التسهيل" بمبلغ 

 مصر –الجيزة  -طريق القاهرة االسكندرية الصحراوى  38مشروع "سوديك ويست" والواقعة فى الكيلو 
 

قامت الشركة بأبرام ملحق بتعديل عقد القرض المشار إليه أعاله وذلك باضافه  2015مايو  6بتاريخ 
ائمه لبنك نيه الققطع اراضي ضمن مشروع "سوديك ويست واستخدام التسهيل في اعاده تمويل المديو 

 .بيريوس مصر 
 

  الضمانات:
حوالة ايرادات غير مشروطة وغير قابلة لاللغاء تحيل بها الشركه "المقترض" وبعض شركاتها  -

التابعة كافة الحقوق الحالية والمستقبلية من متحصالت وعقود بيع او ايجار لوحدات المشروع 
 الحالية والمستقبلية لصالح "وكيل الضمان".

رهن الحسابات: يتم رهن حساب خدمة الدين وجميع المبالغ المودعة فيه لصالح "وكيل عقود  -
 الضمان" ورهن حساب المشروع.

 سند اذنى من الشركة "المقترض".  -
 

  فترة السماح:
 شهر من اول تاريخ سحب وتسرى تلك المدة على اصل مبلغ القرض فقط. 12 -

 :السداد
 ( قسط ربع سنوى غير متساوية16على )وتسدد  2015مارس   31تبدأ من تاريخ  -

 
    

 

800 347 189 
 
 
 

 

  

800 347 189 
 

قامت شركة السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك" بتوقيع عقد تمويل  2014يوليو  16بتاريخ 
مليون جنيه مصرى لتمويل اجمالى المديونية  300متوسط االجل مع البنك التجارى الدولى بمبلغ 

القائمة على الشركة تجاه شركة سوليدير انترناشيونال ليمتد وسداد مبلغ التسوية شريحة )أ(  وتمويل 
أي عجز في التدفقات النقدية الخاصة بتنمية قطعة األرض الخاصة بمشروع ويست تاون ريذيدنس 

 المرحلة )ب( شريحة )ب(.

    

    
 بعــــــدهما  648 509 717  184 331 623
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ن  بنك بيريوس مصر و شركة بيريوس مع كل م قامت الشركة بابرام عقد تمويل متوسط االجل )بيع واعادة االستئجار تمويليًا(  (34-1)    
و التى تشمل قيمة األراضى و المبانى لكل من مبنى الشركة األدارى و مصرى  جنيه 75 132 399بمبلغ للتأجير التمويلى 
 .مبنى المبيعات

رض االقطعتي شراء  بغرض  شركة بيريوس مصر للتاجير التمويليمع قامت الشركة بأبرام عقد  2015مايو  20و بتاريخ 
وانهاء عقد التمويل جنية مصرى  تم سدادها بالكامل و   50 213 271 أعاله بمبلغالمشار اليهما و  والمباني الكائنه عليهما

 .2015يونيو  30و تم إثبات تلك األصول كأصول ثابتة خالل الفترة المالية المنتهية فى  متوسط االجل
 

 
 
 
 
 
 

31/12/2014  30/6/2015  

  جنيه مصرى  جنيه مصرى

 ما قبلـــــــه 648 509 717  184 331 623
 

415 823 248 
 

  

416 212 482 
 

 

 بتوقيع اتفاق تسهيل متوسط االجل مع البنك العربىاحدى الشركات التابعه قامت  2014يوليو 3بتاريخ 
لتمويل سداد الدفعات المقدمة واالقساط المستحقة مليون جنيه مصري  950االفريقى الدولى بمبلغ 

لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نظير ارض المشروع وتمويل جزء من تكلفة المشروع من خالل 
 نموذج تمويل للتنمية العقارية.

 كفالة تضامنية من شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار سوديك.- : الضمانات
بتوجية كافة االيرادات الناشئة عن المشروع قبل اوبعد تاريخ اتفاق التسهيل لحساب التزام الشركة -

 المشروع.
ابرام عقد رهن وحوالة حساب خدمة الدين وحساب المشروع وجميع المبالغ المودعه فيه لصالح -

 سند المر من الشركة "المقترض".- -البنك.
 

 .2017ديسمبر  31فى الفترة من تاريخ التوقيع وتنتهى  : فترة االتاحة
 ثالثة أشهر من انتهاء فترة االتاحة وتسرى تلك المدة على اصل مبلغ القرض فقط.  : فترة السماح

 يبدأ فور انتهاء فترة السماح على ثمانية اقساط ربع سنوية متتالية كل ثالثة أشهر تنتهى في السداد:
 .2019ديسمبر  31

    
 اإلجمالى 1 064 722 199  1 039 154 432

    
 الجزء المتداول -: يخصــم   

 القرض المشترك للبنك العربى االفريقى الدولى 249 593 112  009 117 78
961 037 423  952 128 950  
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 طويلة االجلأوراق دفع  -35
        30/6/2015  31/12/2014 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 
إجمالى القيمة األسمية للشيكات الصادرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

 .2/5/2016 فىوالمستحقة السداد 
-  466 510 26 

إجمالى القيمة األسمية للشيكات الصادرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
 .1/1/2021حتى  1/1/2017والمستحقة السداد خالل الفترة من من 

000 000 700  000 000 750 

إجمالى القيمة األسمية للشيكات الصادرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
 9/6/2018حتى  9/7/2016من من  والمستحقة السداد خالل الفترة

1 206 561 154  1 540 327 440 

 (904 836 395)  (896 581 304) المستهلكة  غير الفوائد
 1 601 979 258  1 921 001 002 

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

 العقارات واالراضـىمبيعات  -36
تقع انشطة المجموعة في قطاع رئيسي واحد من النشاط يتمثل في مبيعات الوحدات العقارية واألراضى ولذلك فإن التحليل 

 -مالئم. هذا ويمكن تحليل ايرادات المجموعة كما يلي: القطاعي لألصول او األلتزامات يعتبر غير
 

 اشهر المنتهية الستة  اشهر المنتهية الستة 
 30/6/2015فى  

 
 30/6/2014فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  

 Allegria 139 890 078  428 962 191مشروع وحدات سكنية بمبيعات 
 Plaza    Kattameya 44 794 143  79 888 509مبيعات وحدات سكنية بمشروع

 The Strip 31 569 889  64 299 927مبيعات وحدات تجاريه بمشروع 
 Forty West 52 003 892  674 997 73مبيعات وحدات سكنيه بمشروع 
 CASA 5 494 291  617 326 19مبيعات وحدات سكنيه بمشروع 
 W. T. Residence 240 106 755  804 286 79مبيعات وحدات سكنيه بمشروع 

 Polygon 41 325 191  106 805 603بمشروع  ةمبيعات وحدات أداري
 555 184 239  615 567 562 
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 تكلفة مبيعات العقارت واالراضـى -37
 

 الستة اشهر المنتهية  الستة اشهر المنتهية 
 30/6/2015فى  

 
 30/6/2014فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  

 Allegria 63 132 416  515 897 109مشروع وحدات سكنية تكلفة مبيعات 
 Kattameya Plaza 28 573 150  446 443 58تكلفة مبيعات وحدات سكنية مشروع 

 The Strip 12 380 989  598 779 16مشروع تجاريه تكلفة مبيعات وحدات 
 Forty West 38 738 299  179 678 60تكلفة مبيعات وحدات سكنيه مشروع 
 CASA 3 395 900  11 918 950تكلفة مبيعات وحدات سكنيه مشروع 
 W.T. Residence 134 328 474  894 242 44تكلفة مبيعات وحدات سكنيه مشروع 

 Polygon 28 193 436  78 161 244بمشروع  ةتكلفة مبيعات وحدات أداري
 308 742 664  380 121 826 

          إيرادات تشغيل أخري  -38
 الستة اشهر المنتهية  الستة اشهر المنتهية 
 30/6/2015فى  

 
 30/6/2014فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  

 821 067 39 الفترة فوائد أقساط محققة خالل
 

24 080 630 
لغاءات  وغرامات تاخير ايرادات رسوم وا 

 
22 302 986  149 225 13 

 7 693 708  710 883 4 ايرادات اخرى
 5 348 651  549 849 4 إيرادات توزيعات أرباح شركات شقيقة

 125 240 1  894 758 6 أرباح رأسمالية 
 697 16  - مخصصات انتفى الغرض منها ورد االنخفاض فى قيمة المدينون

 77 862 960  51 604 960 
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 مصروفات بيعية وتسويقية -39
 الستة اشهر المنتهية  الستة اشهر المنتهية 
 30/6/2015فى  

 
 30/6/2014فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  

 943 741 8  993 252 8 أجور ومرتبات
 260 163 11  817 793 17 عموالت بيع 

 770 881 19  140 563 14 إعالن 
 597 620 2  890 915 1 مؤتمرات ومعارض

 032 778 7  241 443 6 إيجار
 740 34  750 203 تبرعات

 490 246 1  098 031 1 صيانة ونظافة وزراعة
 901 9  837 86 سفر وانتقال وسيارات

ستشارات  000 306  004 568 أتعاب مهنية وا 
 535 108  284 146 اكراميات وهدايا

 941 81  777 167 ةاهالك اصول ثابت
 922 219  - اجازات عاملين

 361 610  767 861 1 أخرى
 
 

53 034 598  52 803 492 
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            مصروفات إدارية وعمومية -40
 الستة اشهر المنتهية  الستة اشهر المنتهية 
 30/6/2015فى  

 
 30/6/2014فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  

 224 030 18  22 610 647 (1-40)ومكافات  أجور ومرتبات
 683 435 8  2 902 635 رواتب ومكافأت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة 

 438 150 2  480 179 3 تدريب وعالج طبى ووجبات وزى عاملين
 844 059 5  256 560 8 ونظافة وزراعة وأمن وحراسةصيانة 

 797 873 3  112 670 3 اتعاب مهنية واستشارات
 313 74  546 593 ومعارض ومؤتمرات إعالنات

 636 816 1  902 550 1 ت وهداياتبرعا
هالك الوحدات المؤجرة  332 603 5  204 348 7                 إهالكات إدارية لألصول الثابتة وا 

 514 866  750 616 ضيافة واستقبال
 266 867 1  338 816 1 أدوات كتابية ومطبوعات ومستلزمات حاسب الى

 558 552 1  606 894 1 اتصاالت وكهرباء وتليفون ومياه
 523 789  805 969 رسوم حكومية واشتراكات

 470 462 5  316 105 5 إيجار
 سفــر وأنتقال

 
 

702 320  671 807 
 960 243 1  030 042 2 ةمصروفات بنكي
 390 320  293 534 اجازات عاملين 

 389 201  276 288 اقساط تامين
 963 023 2  044 323 1 أخرى

 
 

65 708 560  59 692 459 

  
 يتضمن البند مرتبات للمديرين التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارة كما يلى : (40-1)  

 الستة اشهر المنتهية  الستة اشهر المنتهية 
 30/6/2015فى  

 
 30/6/2014فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  

 650 289 2  900 640 2 مرتبات
 2 640 900  2 289 650 

وتطبيق  يوتم انتهاء العمل بالنظام الحاللدى الشركة القابضة نظام إثابة للمدفوعات المبنية على اسهم المسددة فى شكل اسهم  -
 .( من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية53( ، )51) رقم اليضاحبا هو موضـح نظام جديد كما
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  مصروفات تشغيل أخري -41
 الستة اشهر المنتهية  الستة اشهر المنتهية 
 30/6/2015فى  

 
 30/6/2014فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  

 367 684 31  924 867 8 خصم تعجيل السداد
 451 248  530 48 مخصص مطالبات

خسائر االنخفاض فى المدينون والقروض لمشروعات 
 مشتركة

 

2 506 267  146 777 1 

 261 308 3  516 104 استثمارات  تصفيةخسائر 
 643 87  481 167  غرامات تاخير

 -  HUB 3 576 585مصروفات تشغيل مشروع 
 15 271 303  

 
 37 308 665 

           إيرادات تمويلية -42
 الستة اشهر المنتهية  اشهر المنتهيةالستة  
 30/6/2015فى  

 
 30/6/2014فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  

 271 963 11  981 781 50 فوائد دائنة
 882 372 1  789 768 17 عائد إستثمـارات في إذون خزانة
 651 60  - ايرادات تقييم وبيع استثمارات

 -  189 458 1 فروق تقييم عمالت إجنبيةصافى 
 70 008 959  

 
 13 396 804 

           تمويلية مصروفات -43
 الستة اشهر المنتهية  الستة اشهر المنتهية 
 30/6/2015فى  

 
 30/6/2014فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  

 30 119 599  404 491 44  فوائد تمويلية 
 3 054 929  868 154 2 مصروفات فوائد اقساط ارض الشيخ زايد

 452 683 5  - فروق تقييم عمالت إجنبيةصافى 
 46 646 272  38 857 980 

 ضريبة الدخل -44
 الستة اشهر المنتهية  الستة اشهر المنتهية 
 30/6/2015فى  

 
 30/6/2014فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  

 159 060 17  576 690 59 ضريبة الدخـل الجارية
 903 590  (593 920) )مصروف( ضريبة الدخـل المؤجلة

 58 769 983  17 651 062 
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  االربـاح نصيب السهم فى -45
 الفترة أربـاح علي اساس نصيب مساهمي الشركة القابضة في 2015 يونيو 30في  االربـاحيتم إحتساب نصيب السهم فى 

 -كما يلى : الفترةوكذلك المتوسط المـرجح لعدد االسهم القائمة خالل 
 الستة اشهر المنتهية  الستة اشهر المنتهية 
 30/6/2015فى  

 
 30/6/2014فى  

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  

 069 350 79  885 746 145  الفترة صافي ربح
 90 676 348  573 909 338 الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 0.88     0.43 للسهم( )جنية مصرى/ نصيب السهم فى االرباح

 الماليةاألدوات  -46
 خطر اإلئتمان 64-1
 التعرض لخطر اإلئتمان             

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

 2014ديسمبر  31جنيه مصرى ) فى  597 446 796 7مبلغ  2015يونيو  30وقد بلــــــــــغ رصيد تلك البنود فى 
 جنيه مصرى(. 813 644 012 7

  خطر السيولة 64-2
 يوفر هذا اإليضاح الشروط التعاقدية لإللتزامات المالية:

 
 2015 يونيو 30

 
 القيمة الدفترية
 جنيه مصرى

 أقل من سنة
 جنيه مصرى

 1-2 سنة
 جنيه مصرى

 2-5 سنة 
 جنيه مصرى

 - - 794 192 45 794 192 45 بنوك تسهيـالت إئتمانية
 - - - - بنوك دائنة

 - - 249 593 112 249 593 112 قروض قصيرة األجل
 891 637 726 059 491 225 - 950 128 952 األجل طويلةقروض 

 - -    026 913 102 026 913 102 مقاولون وموردون
 541 134 9 617 025 242 792 756 495 950 916 746 دائنون آخرون 

 329 418 823 929 560 778 - 258 979 601 1 أوراق دفع طويلة االجل
 - -    156 730 793 156 730 793 األجل قصيرةأوراق دفع 

 
 
 

4 335 454 383 1 550 186 017 1 246 077 605 1 559 190 761 
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 خطر العملة 46-3
 التعرض لخطر العملة 

 البيان التالي يوضح تعرض المجموعة لخطر أسعار صرف العمالت األجنبية بالعمالت األساسية:    
 2015 يونيو 30

 يورو   دوالر أمريكى   بيــــــان
 142 282  651 486 2  نقدية بالبنوك
 -  (606 331)  دائنه اخرى ةدائنون وارصد

 142 282   045 155 2  العمالت األجنبية فائض
 

 2014 ديسمبر 31
 يورو   دوالر أمريكى   بيــــــان

 963 273  671 944 1  نقدية بالبنوك
 963 273   671 944 1  العمالت األجنبية فائض)عجز(

 

 

 

 

 

 

 2014 ديسمبر 31
 

 القيمة الدفترية
 جنيه مصرى

 أقل من سنة
 جنيه مصرى

 1-2 سنة
 جنيه مصرى

 2-5 سنة 
مصريجنيه   

 - -    076 845 158 076 845 158 بنوك تسهيـالت إئتمانية
 - -    763 373 1 763 373 1 بنوك دائنة

 - -    009 117 78 009 117 78 قروض قصيرة األجل
 064 366 735 359 671 225 - 423 037 961 األجل طويلةقروض 

 - - 372 252 89 372 252 89 مقاولون وموردون
 198 655 27 249 023 213 261 286 354 708 964 594 دائنون آخرون 

 625 956 241 1 377 044 679 - 002 001 921 1 أوراق دفع طويلة االجل
 - - 950 347 634 950 347 634 األجل قصيرةأوراق دفع 

 
 4 438 939 303 1 316 222 431 1 117 738 985 2 004 977 887 
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 خطر سعر الفائدة 46-4
 -باألدوات المالية للمجموعة في تاريخ القوائم المالية المجمعة كما يلي:يظهر الشكل العام لسعر الفائدة الخاص 

 القيمة الدفترية  
  30/6/2015  31/12/2014 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى  أدوات مالية بسعر فائدة ثابت 
 871 949 858 4  684 488 522 7  أصول مالية

 (952 348 555 2)  (414 709 395 2)  إلتزامات مالية 
  5 126 779 270  2 303 600 919 

     أدوات مالية بسعر فائدة متغيرة 
 (1 199 373 271)  (993 914 109 1)  إلتزامات مالية 

  (1 109 914 993)  (1 199 373 271) 
 

مالية بسعر فائدة ثابت بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. وال  والتزاماتال تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي أصول 
ة النموذج المحاسبي الخاص بتغطي باستخدامتخصص الشركة مشتقات مالية )عقود مبادلة أسعار الفائدة( كأدوات تغطية 

مة الدخل ليس له تأثير علي قائمخاطر القيمة العادلة لذلك فإن التغير في أسعار الفائدة في تاريخ القوائم المالية المجمعة 
 المجمعة.

 القيم العادلة  64-5
 مع القيم الدفترية مقابلالقيم العادلة 

 الشركات الشقيقةق القبض و تتكون األدوات المالية الرئيسية للشركة فى أرصدة النقدية بالبنوك واإلستثمارات والعمالء وأورا
ة المدينون ضمن أرصدى والبنود ذات الطبيعة النقدية واألرصدة الدائنة االخر والموردين والمقاولين وأوراق الدفع والدئنون 

 والدائنون. يتمثل الغرض األساسى من هذه اإلدوات المالية فى توفير التمويل ألنشطة الشركة.

لتزامات الشركة فإن القيمة الدفترية له لقيمتها ديرًا معقواًل  قذه األدوات تمثل توطبقًا ألسس التقييم المتبعة فى تقييم أصول وا 
 لعادلة.ا

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -47
تتمثل االطراف ذات العالقة فى مساهمى الشركة القابضة وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والشركات التى 
يمتلك فيها المساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اسهم تخول لهم ممارسة نفوذ جوهرى على هذه الشركات وقد تعاملت 

 مع األطراف ذوى العالقة وقد تمت تلك المعامالت وفقا للشروط والقواعد التى اقرتها ادارة المجموعة الفترةالشركة خالل 
 وأرصدة االطراف ذوى العالقة فى الفترة، وفيما يلى بيان بأهم المعامالت التى تمت خالل وغيـر شاملة قيمة مضـافة 
 -تاريخ الميزانية المجمعة :
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   -راف ذات العالقة :عامالت مع االطالم  –أ 
   03/6/2015 

 حجم التعامل  طبيعة التعامل الطرف / نوعه
 جنيه مصري   

المديـــــريين التنفذيين اإلدارة و أعضاء مجلس     
 )الشركة القابضة( 

اإلدارة أعضاء مجلس 
 المديـــــريين التنفذيينو 

 (40)أنظــــر ايضاح رقم         

 -  قروض لمشروعات مشتركة سوديك للتطوير العقـــارى المحدودة  –شركة بالميرا 

 أتعاب إدارة 
 

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

   03/6/2015  31/12/2014 
 جنيه مصري  جنيه مصري   أسم البند بالميزانية المجمعة الطرف

 107  107  دائنون وأرصدة دائنة أخــرى شركة بنيان للتنمية والتجارة                   
سوديك  -شركة بالميرا 

 *للتطوير العقـــارى المحدودة 
 قروض لمشروعات مشتركة 

  فوائد قرض مستحقة ضمن بند مدينون 
 أطراف – المستحق على المشروع المشترك

 ضمن بند مدينونذات عالقة 

 
 
 

013 901 189 
130 482 65 
620 191 35 

 843 625 189 
130 482 65 
620 191 35 

على شركة بالميــرا سوديك للتطويـر العقارى كما هو مبين تفصياًل بااليضاح  ةرصدة المستحقفي األنخفاض االتم اثبات )*(  
 ( من االيضاحات المتممة للقوائم المالية. 8رقم )

 الموقف القانونى -48
حدى الجهات بشأن العقد المبرم بينهم بتاريخ القابضة هناك نزاع بين الشركة  والخاص بتسليم هذه  1999فبراير  23وا 
فدان تقريبًا والتي لم يتم تسليمها  96سنوية رمزية لمساحة قدرها  ةلمدى الحياة بقيمة إيجاري انتفاعالجهة قطعة أرض كحق 

األرض  لتفصيلية بالعقد، وهناك إنذارات متبادلة بخصوص هذهزام بالشروط اتحتى تاريخه حيث لم تقم إدارة هذه الجهة باإلل
دارة هذه الجهة، هذا وخالل عام  القابضة بين إدارة الشركة  2009لسنة  3قامت هذه الجهة بإقامة الدعوى رقم  2009وا 

جلسة ب بطلب تسليمها األرض المخصصة لها وصدر حكم تمهيدي فيها من المحكمة القابضة أكتوبر ضد الشركة 6مدني 
الموضـوع إلى الخبراء وندب مكتب الخبـراء بوزارة العدل لمباشـرة هذه الدعوى وحددت جلسة  بإحالة 2010فبراير  22

ويرى  2014نوفمبـر  24 لجلسة ليقدم الخبيـر تقـريره، وقررت المحكمة التأجيل عدة مرات أخـرهـا 2010 ابريل 26بتاريخ 
باألرض محل العقد واستغاللها على أساس أن العقد المذكور لم  االحتفاظالمستشار القانوني أن الشركة لها الحق في 

يدخل حيز النفاذ ولم ينشأ حق اإلنتفاع للجهة ، حيث أن سريانه كان مرهونًا على شروط لم يتم استيفاءها، وأنه في حالة 
ة األرض، فإن الشركة هي الحائزة فعليًا وماديًا لألرض، وبالتالي يكون لها الحق في قيام هذه الجهة بالمنازعة على حياز 

 وقد قامت تلك الجهة باستنئناف الدعوه وتحدد لها جلسة .القضاءاستمرار الحيازة لحين تسوية النزاع أمام 
 .2015 أغسطس 15
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 الموقف الضريبى -49
ارًا ت اعتبابفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثالث سنو  2014لسنة  44صدر القانون رقم  2014يونيو  4بتاريخ 

على مايجاوز مليون جنيه مصري من وعاء الضريبة على دخل األشخاص  %5من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 
حكام قانون الضريبة على الدخل ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك اال الطبيعيين أو أرباح األشخاص االعتبارية طبقًا الحكام

لسنة  53صدر القرار الجمهورى بقانون رقم  2014يونيو  30وبتارخ  2014يونيو  5ويعمل بهذا القانون اعتبارا من 
لسنة  91رقم  وقد تضمن هذا القانون أحكامًا بتعديل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 2014
2005. 

 من أهمها مايلى:
 

 فرض ضريبة على توزيعات األرباح. -
 فرض ضريبة على األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيـع الحصص واألوراق المالية.   -

لك ت لعدم صــدور الالئحة التنفيذية للقانون وما قد ينتج من خالف تفسيــر مواده قامت إدارة الشركة بتحديد نتائـج قيمونظرًا 
 التعديالت في ضوء تفسيرهــا لتطبيق مواد القانون وقد تختلف تلك النتائج والقيم عند صــدور الالئحة التنفيذية للقانون

 -المجمعة : الدورية فيما يلي ملخص بالموقف الضريبي للشركة في تاريخ القوائم المالية

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

بشأن  1979لسنة  59طبقًا للقانون رقم  31/12/2007 حتــى 1/1/1998من  اعتبارالتاريخ بدء النشاط  التالي
 المجتمعات العمرانية الجديدة. 

بدأ من تاريخ لت الضريبية الضرائب لتعديل فترة اإلعفاء بطلب لمصلح القابضة تقدمت الشركة 2011وخالل شهر يناير 
 .2002عام  فيللوحدات  الفعليالتسليم 
ة القابضقامت لجنة فض المنازعات الخاصة بمصلحة الضرائب ببحث ودراسة طلب الشركة  2011يناير  18وبتاريخ 

للوحدات وما يسرى على الشركات المثيلة وبناًء على ذلك قررت اللجنة االستجابة لطلب  الفعليضوء تاريخ التسليم  في
التمتع باإلعفاء  القابضة وبذلك يحق للشركة 2002للشركة هو عام  الفعليبإعتبار أن بداية النشاط القابضة الشركة 
الجديدة على البطاقة  الضريبيوتم إثبات تعديل فترة اإلعفاء  31/12/2012إلى  1/1/2003 من تاريخ الضريبي

 الضريبية للشركة.
 .2008المعدل للشركة عن عام  الضريبيوتم تقديـم االقــرار 

 

  وتم اخطار الشركة بنماذج الربط وجـارى تسوية وسداد الفـروق الضريبية. 2001حتى  1996تم فحص السنوات من  -
اخطار الشركة باي مطالبات حتى تاريخ إصدار القوائم المالية وتم ولم يتم  2004إلى  2002ضريبي للسنوات من الفحص التم  -

الربط تقديريًا من جانب مأمورية الضرائب وتم الطعن على النماذج وتم أحاله هذه السنوات إلى اللجنة الداخلية والتي أصدرت قرارهـا 
 .بإعادة الملف إلى المركز إلعادة الفحص الدفتري لتلك السنوات

 2006عن عام  2012ابريل  29( بتاريخ 19وتم اإلخطار بالنموذج ) 2008حتى  2006لفحص عن الفترة من تم اإلخطار با -
 وجارى إعادة الفحص. 2006وتم تقديم طلب إعادة فحص عام  2012مايو  3تقديريًا وتم الطعن عليه بتاريخ 

وتم  2013ابريل  9وتم الطعن عليه بتاريخ  تقديرياً  2008، 2007عن عام  2013ابريل  2( بتاريخ 19تم اإلخطار بالنموذج ) -
قرارها بإعادة الملف الى كبار الممولين إلعادة الفحص  ت( والتي إصدار 51تحويلها الى لجنة الطعن ضرائب القاهرة الدائرة )

 الضريبي.
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وجارى  2015ابريل 7بتاريخ تقديريًا وتم الطعن عليه  2010، 2009عن عام  2015ابريل  7( بتاريخ 19تم اإلخطار بالنموذج ) -
 تقديم طلب إعادة الفحص للفترة المذكورة.

 .2005لسنة  91تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي السنوي في المواعيد القانونية وفقا للقانون رقم  -
   ضريبة المرتبات

 الضريبية.وتم سداد المطالبات  2004حتى عام السابقة تم الفحص الضريبي عن السنوات  -
 ولم ترد للشركة ايه مطالبات ضريبية حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار. 2012حتى  2005جارى الفحص للسنوات  -

    ضريبة الخصم
 حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار. 2015من عام  االولتم الفحص الضريبي حتى الربع  -

 ضريبة الدمغة  
  .بالكامل وتم سداد الفروق الضريبية 2010ديسمبر  31سابقة حتى تم الفحص الضريبي عن الفترات ال -
 بالكامل وتم سداد الفروق الضريبية 2012حتى  2011جارى فحص السنوات من  -
 تقوم الشركة بتقديم إقرارات ضريبة الدمغة بانتظام. -

   الضريبة العامة على المبيعـات
 وتم سداد الفروق الضريبية. 2013 ديسمبـــرتم الفحص الضريبي للسنوات من بداية نشاط الشركة حتى شهر  -

 الضريبة العقاريـــة
 .2008 لسنة 196في المواعيد القانونية وفقًا للقانون رقم  2009لعام قامت الشركة بتقديم إقرارات الضريبة العقـارية 

 االرتباطات الرأسمالية  -50
فى )  جنيه مصرى 259 453 11مبلغ  عن أعمـال متعاقد عليها وغير منفذة 2015 يونيو 30بلغت قيمة االرتباطات الرأسمالية فى 

 .جنيه مصرى ( 010 725 13  2014ديسمبر  31
 

  نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين بالشركة القابضة -51
العادية للشـــــــــــــركة  القابضـــــــــــــة باإلجماع على إعتماد نظام إثابة وتحفيز وافقت الجمعية العامة غير  2006أكتوبر  16بتاريخ 

جنيه  100العاملين والمديرين بالشـــركة القابضـــة، وتفويض مجلس إدارة الشـــركة القابضـــة في اصـــدار مليون ســـهم بقيمة عادلة 
وتعيين لجنة مســـتقلة لالشـــراف على تنفيذ هذا النظام من اعضـــاء غير تنفيذيين في مجلس إدارة الشـــركة  )قبل التجزئة( للســـهم

 القابضة. 
 

 -وفيما يلى أهم مالمح نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين للشركة القابضة:
على نظام إثابة وتحفيز العاملين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين  بالشركة وافقت لجنة اإلشراف  2007سبتمبر  23وبتاريخ      -

القابضــــة على إختيار المســــتفيدين من النظام  وكذا عدد األســــهم المخصــــصــــة لكل منهم وطبقا لهذا القرار تم تخصــــيص عدد 
 األسهم الخاصة بالنظام بالكامل.

 ســـــــهم من أســـــــهم نظام اإلثابة بمتوســـــــط ســـــــعر بيع قدره  200000د تم ممارســـــــة حق البيع لعد 2007خالل شـــــــهر ديســـــــمبر      -
جنيه مصــــــرى للســــــهم وتم تجنيب المســــــتحق  للمســــــتفيدين بحســــــاب خاص لدى البنك العربى األفريقى الدولى لحين  226.63

 انتهاء فترة الحظر وفقا لنظام األثابة.
 . فىسهم أضا 500 000ظام بعدد تم زيادة عدد االسهم المخصصة للن      -
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وافقت لجنة االشــــــــــــــراف على نظام إثابة وتحفيز العاملين وأعضــــــــــــــاء مجلس اإلدارة التنفيذيين على  2008يوليو  3وبتاريخ       -
ســهم من اجمالى تلك االســهم لبعض العاملين والمديرين التنفيذيين بالشــركة القابضــة كما تم توقيع  495 000تخصــيص عدد 

 . 2008العاملين والمديرين التنفيذيين خالل شهر اكتوبر عقود تخصيص هذه االسهم مع 
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة على تعديل بعض مواد نظام اإلثابة والتحفيز  2009ديسمبر  7وبتاريخ  -

 -وعقد تخصيص األسهم المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك طبقا لما يلي :
 .2011بدال من مارس 2015ارسة الحق الواردة فى نظام االثابة والتحفيز وعقد تخصيص االسهم لتنتهـى فى مارس مد فترة مم -

 

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

 المقررة على أسهم الشركة .
 

دال فى استب -أذا لزم االمـر –( من نظام االثابة والتحفيز الخاصة بادارة النظام لتعطى الحق لمجلس االدارة 11تعديل المادة ) -
 ن أعضاء مجلس االدارة الغير تنفيذيين. أحد أعضاء لجنة االشراف بعضو أخر على أن يكون م

 

 تحفيـز.وال اإلثابةتم أخطار الشركة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتمـاد تعديل نظام  2010ابريل  26وبتاريخ  -
 

 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة على التالي: 2015فبرايــر  1بتاريخ  -
وتحويل األسهم  2015مـارس  31انتهاء نظام االثابة والتحفيز الحالي للعاملين والمديرين التنفيذيين بالشركة بنهاية مدته بتاريخ  -

 سهم والتي لم يتم ممارسة الحقوق عليها الى أسهم خزينة وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.  737 500المتبقية وعددهـا 
 يد من خالل تخصيص أسهم بشروط مميزة للعاملين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين بالشركة.تطبيق نظام إثابة وتحفيــز جد  -
أخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة بعدم ممانعة الهيئة من السير فى إجراءات تحويل  2015مايو  31و بتاريخ  -

و التحفيز للعاملين إلى أسهم خزينة و بكود جديد مع كاًل من البورصة المصرية  من أسهم نظام األثابة سهم 737 500عدد 
و شركة مصر للمقاصة و اإليداع و القيد المركزى و على أن تسرى عليها األحكام القانونية و القواعد الخاصة بالتعامل 

 على أسهم الخزينة.
 والمديرين التنفيذيين التحفيز للعاملينأسهم نظام األثابة و من  سهم 737 500عدد جارى أتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويل  -

 .إلى أسهم خزينة 
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 لتتمشى مع تبويب القوائم المالية الحالية . تم تعديل أرقام المقارنة في القوائم المالية  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   قائمة الدخـل

   جنيه مصري

5 427 464 
 إيرادات تشغيل أخرى 

 إيرادات تمويلية  (464 427 5)
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 أحداث الحقة -53
على التقدم باقتراح الى الجمعية العامة غير العادية  2015يوليو  15وافق مجلس إدارة الشركة القابضة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

للشركة القابضة للنظر في إلغاء نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين بالشركة القابضة 
والذى لم يتم تقديمه للهيئة العامة للرقابة  2015فبراير  1ة غير العادية للشركة القابضة بتاريخ المعتمد من الجمعية العام

 المالية لالعتمـاد  .
 




