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

385 759 523170 573 917364 415 016230 495 437(34)(بالصـافى)المبيعات 

(844 909 97)(538 737 226)(511 691 131)(088 595 239)(35)تكلفة المبيعات
541 849 98572 835 406137 724 92898 899 197مجمل الربح 

525 689 05518 720 90642 596 96827 970 50(36)ايرادات تشغيل أخري
(493 251 22)(430 047 44)(979 187 24)(139 240 46)(37)مصروفات بيعية وتسويقية
(278 665 28)(682 657 55)(141 432 32)(951 964 57)(38)مصروفات إدارية وعمومية

(029 807 11)(390 239 23)(159 219 7)(291 878 15)(39)مصروفات تشغيل اخري
266 815 53828 611 03357 482 51562 787 128األرباح الناتجة من التشغيل

311 994 7552 102 2647 314 59225 266 52(40)إيرادات تمويلية
(010 960 19)(301 193 33)(448 254 24)(137 376 46)(41)مصروفات تمويلية
(699 965 16)(546 090 26)816 059 4551 890 5التمويلية (التكاليف)صافي اإليرادات 

567 849 99211 520 84931 541 97063 677 134صافي ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(116 506 )(497 704 )(284 322 17)(158 117 39)(42)ضريبة الدخل 

451 343 49511 816 56530 219 81246 560 95صافى ربح الفترة
0.280.140.340.13(43) (للسهم/جنيه مصري)نصيب السهم في األرباح 

. معها وتقرأ المالية الدورية المستقلة لهذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا (50)الى رقم  (1)اإليضاحات المرفقة من رقم *
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(شركة مساهمة مصرية)
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أرباح  صافي ربح  المجنب لحساب حقوق ملكية أسهم محتفظ بها أرباح بيع  احتياطي خاص  احتياطى رأس المال 
الفترة مرحلة نظام اإلثابة والتحفيز أخرى لصالح نظام االثابة والتحفيز أسهم خزينة أسهم- عالوة إصدار  قانونى المصدر والمدفوع

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

2 092 314 157  ( 520 468 847) 802 786 772 25 323 711 -  ( 80 000 000) 3 692 867 1 316 921 569 181 352 693 362 705 392 2014 يناير 1الرصيد في 

-- 520 468 847  ( 520 468 847) - - - - - - - المحول لألرباح المرحلة 

 33 800 950 - - - 1 956 270 31 844 680 - - - - المنفذ من نظام االثابة والتحفيز

 ( 9 092 346) - -  ( 9 092 346) - - - - - - المستهلك من المجنب لنظام االثابة والتحفيز

 30 816 495 30 816 495 - - - - - - - - صافي ربح الفترة

2 147 839 256 30 816 495 282 317 925 16 231 365 1 956 270  ( 48 155 320) 3 692 867 1 316 921 569 181 352 693 362 705 392 2014 يونيو 30الرصيد في 

3 234 825 177 61 522 472 282 317 925 20 004 359 -  ( 8 000 000) 3 692 867 1 338 296 569 181 352 693 1 355 638 292 2015 يناير 1الرصيد في 

-- -  ( 3 076 124) - - - - - 3 076 124 - المحول لالحتياطى القانوني

--  ( 61 522 472) 61 522 472 - - - - - - - المحول لألرباح المرحلة 

 118 377 - -  118 377 - - - - - - عوائد توزيعات نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين 

 95 560 812 95 560 812 - - - - - - - - صافي ربح الفترة
3 330 504 366 95 560 812 340 764 273 20 122 736 --  ( 8 000 000) 3 692 867 1 338 296 569 184 428 817 1 355 638 292 2015 يونيو 30الرصيد في 

*

االجمالى 

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

قائمة التغير فى حقوق الملكية الدورية المستقلة 
2015 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

. معها وتقرأ المالية الدورية المستقلة لهذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا (50)الى رقم  (1)اإليضاحات المرفقة من رقم 
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الستة أشهر المنتهيةالستة أشهر المنتهية
2014/6/30 في 2015/6/30 في إيضاح 
مصرى جنيهمصرى جنيهرقم 

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
992 520 97031 677 134صافى ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

:-تسويات
922 814 1954 687 6إهالك أصول ثابتة ووحدات مؤجرة

(710 2 )(954 1 )أرباح راسمالية
145 777 8031 263 9االنخفـاض في قيمة المستحق على أطراف ذات عالقة

557 694 32114 185 22(18)مخصص أستكمال أعمال مكون
324 45 324 45 (19)مخصصات مكونة

230 850 65952 857 172ربح التشغيل قبل التغيرات فى بنود رأس المال العامل

التغير في بنود رأس المال العامل
951 918 10511 600 3التغير فى وحدات تامة جاهزة للبيع ومخزون خامات 

(716 224 55)457 847 13التغير فى أعمال تحت التنفيذ
(653 642 500)470 212 47التغير فى عمالء وأوراق قبض

980 902 31(436 441 94)التغير فى المستحق على أطراف ذات عالقة
480 765 39(430 629 9)التغير فى مدينين وأرصدة مدينة أخرى

(402 170 48)(033 550 35)(18)المستخدم من مخصص استكمال أعمال
(736 501 )(297 239 2)المستخدم من المخصصات

739 558 378(964 197 91)دفعات حجز- التغير فى عمالء 
(186 475 40)447 593 87التغير فى مقاولين وموردون واوراق دفع
421 774 10(037 30 )التغير فى المستحق ألطراف ذات عالقة

673 036 683111 451 21التغير فى دائنين وأرصدة دائنة أخري
(219 207 8 ) 624 474 113أنشطة التشغيل (المستخدم في)صافى التدفق النقدي المتاح من 

اإلستثمار أنشطة من النقدية التدفقات
(893 866 1 ) (656 894 50 ) مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ 

(000 000 25 ) (000 998 29 ) (7)مدفوعات القتناء إستثمارات فى شركات تابعة
(585 046 10 ) (409 529 2 ) (10)مدفوعات القتناء إستثمارات عقارية 

-(234 672 452 ) مدفوعات القتناء أذوان خزانة
621 33 454 5 متحصالت من بيع أصول ثابتة

(857 879 36 ) (845 088 536 ) أنشطة االستثمار (المستخدم فى)صافى التدفق النقدي 

التمويل أنشطة من النقدية التدفقات
430 525 38(555 055 56 ) (20)تسهيالت ائتمانية - بنوك

899 573 533122 178 25التغير في القروض قصيرة وطويلة االجل
329 099 161(022 877 30 ) المتاح من أنشطة التمويل (المستخدم فى )صافى التدفق النقدي 

253 012 116(243 491 453)صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة
532 965 285   788 966 198 1النقدية وما فى حكمها أول الفترة

   785 977 401    545 475 745 النقدية وما فى حكمها آخر الفترة
:يخصم

000 000 000100 000 260(ضمان التسهيالت)نقدية مجنبة 
785 977 301   545 475 485 (17)النقدية المتاحة آخر الفترة

. معها وتقرأ المالية الدورية المستقلة لهذه القوائم تعتبر جزءًا متممًا (50)الى رقم  (1)اإليضاحات المرفقة من رقم *

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

النقدية الدورية المستقلة التدفقات قائمة
2015 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

-5-



-6- 

 

 

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

 المستقلةالدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 5201 يونيو 03المالية المنتهية في  الفتــرةعن 

 
 وانشطتها الشركةعن عامة نبذة  -1
 
ـــــــــــــــركة " "  –شركة مساهمة مصرية   - "سوديك" تأسست شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار  1-1 كام وفقًا ألح الشـ

والئحته التنفيذية بموجب  1992لســــــــنة  95والئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القانون رقم  1981لســــــــنة  159القانون رقم 
 .1996مايو  12فى  1996لسنة  322قرار وزير االقتصاد والتعاون الدولي رقم 

 .1996مايو  25بتاريخ  625رقم  تحت الشركة بالسجل التجارى بالجيزة قيدتم            
 -:فيمـا يلـى رض الشركة غيتمثل  1-2

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

دارتها أو تأجيرها أو بيعها واستغاللها طبقًا للقوانين واللوائح السارية.  وا 
دارة وبيع وتأجير المشروعات السكنية والخدمية والتجارية والصناعية والسياحية. -  إنشاء وا 
 .جار(ت)ليس بغرض اإل االستيراد والقيام بأعمال الوكالء التجاريين لكل ما هو مسموح به فى حدود غرض الشركة -
 .1995لسنة  95التأجير التمويلي بمراعاة أحكام قانون التأجير التمويلي رقم  -
العمل في كافة مجاالت نظم وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وبرامج الحواسب اآللية )البرمجيات وخدمات  -

 الكمبيوتر(.
ت الفضائية والبث الفضائي دون العمل العمل في كافة مجاالت خدمات نظم االتصاالت واالنترنت وكذلك المحطا -

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

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

 
 في السجل التجاري. القيدعام تبدأ من تاريخ  50مدة الشركة  1-3
 .بالبورصة المصريةالشركة مقيدة بالجدول الرسمي  1-4
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ـــــركة فى مدينة  1-5 ـــــر الشـ ـــــخيقع مقـ ـــــراو زايد طريق القاهرة /  الشيـ ـــــدرية الصحـ / هانى سرى والسيد األستاذ  38ى الكيلو اإلسكنـ
 .المنتدبلشركة ادارة إاوى هـو عضو مجلس ر أحمد دمرداش بداألستاذ/ والسيد الدين هو رئيس مجلس ادارة الشركة 

 أسس إعداد القوائم المالية  -2
 والقوانيناإللتزام بالمعايير المحاسبية   2-1

 اللوائح السارية.ير المحاسبة المصرية والقوانين و لمعاي وفقاً  المستقلة تم إعداد القوائم المالية         
 . 2015 أغسطس 18 من قبل مجلس ادارة الشركة بتاريخ المستقلةالدورية  تم اعتماد القوائم المالية         

   أسس القياس  2-2
 ما يلى:طبقًا ألساس التكلفة التاريخية، فيما عدا  المستقلةالدورية  الماليةأعدت القوائم           
 .ادلة من خالل االربـاح والخسـائراالصول وااللتزامات المالية التى يتم أثباتها بالقيمة الع   -
 .وراق مالية بغرض المتاجرة والتي يتم تقييمها بالقيمة العادلةأاالستثمارات في    -
 المتاحة للبيع التي لها قيمة سوقية والتي يتم تقييمها بالقيمة العادلة.االستثمارات    -
 مها بالقيمة العادلة.يوالتى يتم تقي إلتزامات معامالت المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقداً    -

  عملة التعامل و عملة العرض  2-3
 بالجنية المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة. المستقلة الدورية تم عرض القوائم المالية          

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

د لألصول واإللتزامات واإليرادات والمصروفات. تعالتى تؤثر على تطبيق السياسات والقيم المعروضة  واإلفتراضات
مثل وعوامل أخرى متنوعة معقولة فى ظروف تطبيقها. تتعلقة بها فى ضوء الخبرة السابقة التقديرات واإلفتراضات الم

طريقة لخاص بالقيم الدفترية لألصول واإللتزامات بنتائج  التقديرات واإلفتراضات األساس فى تكوين الحكم الشخصي ا
 يتم إعادة مراجعة التقديرات أكثر وضوحا من مصادر أخرى. هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

التقدير التى يتم تغيير  ـرةالفتيتم اإلعتراف بالتغيير فى التقديرات المحاسبية فى  واإلفتراضات المتعلقة بها بصفة دورية.
 ر يؤثر على كليهما.الفترات المستقبلية إذا كان التغييو فقط، أو فى فترة التغيير  الفترةفيها إذا كان التغيير يؤثر على هذه 

 -الشخصي: فيما يلي أهم البنود بها والمستخدم فيها هذه التقديرات والحكم و  
  .مخصص المطالبات المتوقعة -
   .الثابتةعمـار االنتاجية لالصول ألا -
 .الضرائب المؤجلة -
  .المستحقات -
  .مـال أعمــالكستإمخصص  -
 .تقييم االستثمارات فى الشركات التابعة -
  .تقييم االستثمــارت العقارية -
 .االنخفاض فى العمـالء واالرصدة المدينة -
 .االنخفاض فى االصول الثابتة -
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  القوائم المالية المجمعـة      2-5
( " القوائم المالية المجمعة والمستقلة "   17شركات تابعة وطبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم )يوجد لدى الشركة 

تعد الشركة قوائم مالية مجمعة للمجموعة    1981لسنة  159من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات رقم  188والمادة 
 كل.ونتائج األعمال والتدفقات النقدية للمجموعة كحيث يستوجب األمر الرجوع إليها للحصول على تفهم للمركز المالي 

 
 أهم السياسات المحاسبية  -3

 -دناه تم تطبيقها بثبات خالل الفترات المالية المعروضة فى هذه القوائم المالية :أالسياسات المحاسبية الموضحة 
 االجنبية المعامالت بالعمالتترجمة  3-1

يتم ترجمة  ةالميزانيوقت التعامل. وفى تاريخ  الساريةيتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف 
فى  لساريةالمصري وفقا ألسعار الصرف ا دية بالعمالت األجنبية إلى الجنيهأرصدة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النق

ذلك التاريخ، وتدرج فروق العملة الناتجة عن الترجمة بقائمة الدخل، و يتم ترجمة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة غير 
 فى تاريخ المعاملة. الساريالنقدية والمقومة بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية بإستخدام سعر الصرف 

 
  األصول الثابتة واإلهالك 3-2
   القياس األولىاإلعتراف و   -أ

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

( هذا وتتضمن تكلفة األصل كافة التكاليف المباشرة 3-12)" Impairmentاإلنخفاض في قيم األصول "الناتجة عن 
المرتبطة باألصل والالزمة لتجهيزه إلى الحالة التي يتم تشغيله بها في الغرض الذي قررت اإلدارة اقتناء األصل من أجله 

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

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

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

يف المباشرة األخرى التكالمالة المباشرة و بالنسبة لألصول التي يتم إنشاؤها داخليا تتضمن تكلفة األصل تكلفة الخامات والع
كذلك و  مها عملية تجهيزها إلي الحالة التي يتم تشغيلها بها في موقعها وفي الغرض الذي تم إنشاؤها من أجله. التي تستلز 

عادة تسوية الموقع الذى توجد به هذه االصول .  تكاليف إزالتها وا 
 التكاليف الالحقة على اإلقتناء  -ب

عند وذلك  - المستبدل بعد إستبعاد تكلفة المكون - يتم اإلعتراف بتكلفة إحالل أحد مكونات األصل ضمن تكلفة األصل
من المحتمل تدفق منافع إقتصادية مستقبلية للشركة كنتيجة إلحالل هذا  بشرط ان يكونحالل و التكبد الشركة لتكلفة ا

قائمة الدخل ب وفيما عدا ذلك فإن كافة النفقات االخـرى يتم تحميلهـاقياس تكلفته بدرجة عالية من الدقة.  وأن يمكنالمكون 
 . كمصروف عند تكبدها
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  اإلهالك  -ج
يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل وفقًا لطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر اإلنتاجى المقدر لكل نوع من 

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

 األصل السنوات
 مقر الشركةمباني  10 – 5
 وسائل نقل وانتقال 5

  أثاث وتجهيزات مكتبية 10
 أجهزة مكتبية واتصاالت 5
 مولدات وآالت ومعــــدات 5
 مستأجرةتحسينات فى أماكن  أو مدة االيجار أيهما أقل 5

 
 التشغيلى التأجير 3-3

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 3-4
 ته إلى المؤجر من الشركة بموجب عقد يتوقفعندما تقوم الشركة بتأجير مال إلى مستأجر و يكون هذا المال قد آلت ملكي

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.

 أخـرى يتم تحميل قائمة الدخل باية أرباح أو خسـائر لم يتم استهالكهـا في تاريخ إعادة الشراء. وعند إعادة شراء األصل مرة 
 المشروعات تحت التنفيذ 3-5

زمة اليتم إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة طبقًا للقياس األولى. تتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة وال 
لتجهيز األصل إلى الحالة التى يتم تشغيلة بها وفى الغرض الذى أقتنى من أجلة. يتم تحويل المشروعات تحت التنفيذ 

 .الذى تم إقتناؤهـا من أجله إلى بند األصول الثابتة عندما يتم اإلنتهاء منها وتكون متاحة للغرض 
 اإلستثمارات العقارية  3-6
 اإلعتراف والقياس األولى   -أ

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

ويتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لتلك  Impairment( "3-21)" القيمة نخفاض فىمجمع االهالك وخسائر اال
مارات من هذه اإلستث ىإال إذا كانت هناك حاالت يصعب معها تحديد القيمة العادلة أل الميزانية اإلستثمارات فى تاريخ

 بطريقة معقولة وفي هذه الحالة يتم االفصاح عن ذلك.
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  اإلهالك  -ب
اإلهالك على قائمة الدخل وفقًا لطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر اإلنتاجى المقدر لكل نوع من يتم تحميل 

 وفيما يلي بيانًا باألعمار اإلنتاجية المقدرة: ،أنواع االستثمـار العقارى
 

 األصل السنوات
  مؤجرة وحدات  50
 ملعب الجولفنشاءات إ 20
 ىر  اتشبك 15
 ملعب الجولفعدد وأدوات  15

 ستثمارات اإل 3-7
 تابعة إستثمارات في شركات   -أ

غيلية فيها القدرة علي التحكم في سياساتها المالية والتش ةالشركات التابعة هي المنشآت التي يكون " للشركة " المستثمر 
 ويفترض وجود تلك القدرة بإمتالك أكثر من نصف حقوق التصويت الخاصة بالشركة المستثمر فيها.

 

القيمة  فينخفاض إخسائر بتكلفة إقتنائها، وفي حالة حدوث  -وقت إقتنائها  – التابعةيتم إثبات االستثمارات في الشركات 
(، يتم تعديل القيمة الدفترية لهذا االستثمار 3-12) ”Impairment“القابلة لالسترداد ألي استثمار منها عن قيمته الدفترية 

 .هتحميله على قائمة الدخل وذلك لكل استثمار علي حدو  القيمةنخفاض فى خسائر اإلبقيمة 

  متاحة للبيعفي أوراق مالية اإلستثمارات   -ب
ال إال إذا كان )العادلة مة بالقي الحقـاً  ويتم قياسها مبدئيًا بالتكلفة متاحة للبيع كاستثمارات المبوبـةاألدوات المالية  إثباتيتم 
. وعند الملكيةق حقو  ضمن في القيمة العادلة في بند منفصـلالتغيرات  ويتم إثبات ،(قياسهـا بطريقة يعتمد عليهـا نيمك

باستثناء  قائمة الدخل في الملكيةاستبعاد األصل فأنه يتم إثبات ما سبق االعتراف به من أرباح أو خسائر ضمن حقوق 
إثبات االستثمارات غير المقيدة ببورصة األوراق المالية بالتكلفة ناقصًا خسائر  هذا ويتم القيمة.نخفاض في خسائر اال

 .Impairment( "3-12) " نخفاض في القيمةاال
 

 ستثمارات.بشراء أو بيع اال االرتباطاألدوات المالية المبوبة كاستثمارات متاحة للبيع في تاريخ  استبعاديتم إثبات أو 

 مالية بغرض المتاجرة فى أوراقالستثمارات ا    -ج
ويدرج ة، بالقيمة العادل إثباتهاضـــــــــمن األصـــــــــول المتداولة ويتم  فى أوراق مالية بغرض المتاجرةيتم تبويب االســـــــــتثمارات 

 .فى قائمة الدخل سواء ربح أو خسارة من التغير فى القيمة العادلة أو من بيع تلك االستثمـاراتالناتج 
بصـــــــــــــــافي التكلفة بعد إســــــــــــــتبعاد اإلســــــــــــــتهالك وخســـــــــــــــائر االنخفاض في قيمة  يتم إثبات صــــــــــــــكوك الخزانة الحكومية

 .Impairment( "3-12)"األصول
 وحدات تامة جاهزة للبيع 3-8

تثبت الوحدات التامة الجاهزة للبيع بالتكلفة أوصافى القيمة البيعية أيهما أقل وتحدد التكلفة علي أساس حاصل ضرب 
تتمثل متوسط تكلفة المتر لتلك الوحدات )في  الميزانيةمساحة الوحدات التامة الجاهزة للبيع المتبقية في تاريخ إجمالي 

يعية على وتحدد صافى القيمة الب تكلفة المتر فى تكلفة االرض والمرافق واالنشاءات والمصروفات االخرى غير المباشرة(
أخـرى  ليفاأساس سعر البيع فى سياق االطـار المعتاد للنشاط مطروحـًا منه التكاليف التقديــرية لالتمـام وكذلك أى تك

 .يستلزمهـا إتمام عملية البيـع 
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 أعمال تحت التنفيذ  3-9
يتم تجميع كافة التكاليف المرتبطة بأعمال تحت التنفيذ فى حساب أعمال تحت التنفيذ لحين إتمام هذه األعمال حيث تنقل          

أيهما  البيعيةقيمة أو صافي ال بالتكلفة بالميزانيةحينئذ لبند وحدات تامة جاهزة للبيع. وتثبت قيمة األعمال تحت التنفيذ 
 يف المتعلقة مباشـرة والالزمة لتجهيـز الوحدات الى الحالة التى يتم بيعه بهـا وفى الغـرضالتكال التكلفة كافة وتتضمن أقل.

 المحدد لذلك .
 واالرصدة المدينة االخرى والمدينون وأوراق القبض العمالء 3-10

السمية وتظهر اأرصدة العمالء وأوراق القبض والمدينون واألرصدة المدينة األخرى التي ال تتضمن فوائد يتم إثباتها بالقيمة 
ويتم إثبات اإلنخفاض في القيمة عندما يكون هناك أدلة  Impairment (3-12)"مخصومًا منها االنخفاض فى قيمتها "

موضوعية علي أن الشركة لن تتمكن من تحصيل كل المبالغ المستحقة طبقا للشروط األصلية للتعاقد ويتمثل اإلنخفاض 
ة رية والقيمة القابلة لإلسترداد والمتمثلة في التدفقات النقدية المتوقع حصول الشركفى القيمة فى الفرق بين القيمة الدفت

 . عليها
خدام طويلة االجل مبدئيا بالقيمة العادلة، ثم يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة بإستوالمدينون ويتم إثبات العمالء وأوراق القبض          

 .فعالطريقة سعر الفائدة ال
 فى حكمهاالنقدية وما  3-11

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقدية وما في حكمها تتضمن أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق والودائع تحت  
حب على وكذا أرصدة البنوك سالتي لها تواريخ استحقاق لمدة ال تزيد عن ثالث شهور والشيكات تحت التحصيل الطلب 

 .الطلب والتي تعد جزءًا مكماًل لنظام إدارة األموال بالشركةالمكشوف التي يتم سدادها عند 
 قيمة االصولاالنخفاض فى  3-12
 األصول المالية  -أ

يتم اعتبار األصل المالي به انخفاض إذا كانت هناك أدلة موضوعية تبين أن هناك حدث أو أكثر يؤدى إلى تأثير سلبي  
 .ة المستقبلية المقدرة لهذا األصلعلى التدفقات النقدي

 

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

 .العادلة الحالية ستعانة بالقيمةمتاح للبيع باال
 

يتم اختبار االنخفاض لألصول المالية الهامة بذاتها على مستوى كل أصل مستقل. يتم التقدير لألصول المالية المتبقية  
 على مستوى المجموعات التي تشترك في خصائص خطر االئتمان.

    بيع معة المتعلقة بأصل مالي متاح لليتم االعتراف بكافة خسائر االنخفاض في قائمة الدخل. يتم تحويل الخسائر المج 
 إلى قائمة الدخل. الملكيةالمثبتة مسبقًا ضمن حقوق 

 

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

 بعكس األصول المالية المتاحة للبيع والتي تعتبر أداة حقوق ملكية مباشرة بحقوق الملكية.
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  المالية غيرصول األ  -ب
بيع واألصول والوحدات التامة الجاهزة للتتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية للشركة بخالف االستثمارات العقارية 

الضريبية المؤجلة في تاريخ كل ميزانية لتحديد وجود أي مؤشر لالنخفاض. يتم تقدير القيمة اإلستردادية لألصل في حالة 
 او جود أي مؤشر لالنخفاض. يتم تقدير القيمة اإلستردادية في تاريخ كل ميزانية للشهرة واألصول غير الملموسة التي له

 أعمار غير محددة أو غير المتاحة لالستخدام.
 

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

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

كاليف البيع أيهما ناقصًا ت تتمثل القيمة اإلستردادية لألصل أو للوحدة المولدة للنقد في قيمته اإلستخدامية أو قيمته العادلة         
تقبلية المتوقع حصولها للوصول إلى القيمة الحالية باستخدام سعر خصم  قبل يتم خصم التدفقات النقدية المس.  أكبر

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

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

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

 المخصصات  3-13
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 تأثير 
للنقود جوهريًا فإنه يتم تحديد قيمة المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بسعر خصم  القيمة الزمنية

ي للسوق للقيمة الزمنية للنقود و المخاطر المتعلقة باإللتزام إذا كان ذلك مالئمًا.            قبل الضريبة يعكس التقدير الحال
  .هال هذا ويتم مراجعة رصيد المخصصات في تاريخ الميزانية وتعديلها عند الضرورة إلظهار أفضل تقدير حالي

 أعمال استكمالمخصص  -أ
دات المشروع في صورته النهائية )المتعلقة بالوحالقيمة التقديرية الستكمال أعمال يتم إثبات مخصص إستكمال أعمال ب 

ذلك بناء و التي تم تسليمها للعمالء والوحدات الجاهزة للتسليم وفقًا لشروط التعاقد والوحدات التامة الغير متعاقد عليها بعد( 
اسة المخصص ويتم إعادة در  بالشركة الفنية اتقبل االدار التى تعد من  والمقايسات الفنية لتقديـر التكاليفعلى الدراسات 

 لحين اإلنتهاء من كافة أعمال المشروع.وذلك الالزم في نهاية كل فترة مالية 
 تكلفة االقتراض 3-14

وذلك بأستخدام طريقة سعر  التى تكبدت فيها الشركة تلك التكلفة العامالفترة / يتم تحميل تكلفة االقتراض كمصروف خالل 
 . الالفائدة الفع

 االقتراض بفائدة 3-15
إدراج  يتم االعتراف بالقروض ذات الفائدة مبدئيًا بالقيمة العادلة مخصوما منها تكلفة المعاملة. وبعد االعتراف المبدئي يتم  

الل فترة خالقروض ذات الفائدة بالتكلفة المستهلكة مع إدراج أي فروق بين التكلفة والقيمة اإلستردادية في قائمة الدخل 
 .الاالقتراض على أساس سعر الفائدة الفع
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 موردون ومقاولون وأرصدة دائنة أخرى  3-16
 يتم إثبات الموردون والمقاولون واألرصدة الدائنة األخرى بالتكلفة. 

 رأس المال 3-17
 .يتم تصنيف االسهم العادية ضمن حقوق الملكية          

 صدار رأس المالإ -أ
ي صدار أسهم جديدة بخصمها من حقوق الملكية بالصافإرتباطًا مباشرًا بإيتم المحاسبة عن التكاليف االضافية المرتبطة          

 إن وجدت. –بعد خصم ضريبة الدخل 
 أسهم الخزينة -ب

عند إعادة شراء أسهم رأس المال المصدر فإنه يتم االعتراف بالمبلغ المسدد مقابل إعادة الشراء والذي يتضمن كافة التكاليف           
 تبوب كأسهم خزينة مخصومة من إجمالي حقوق المساهمين.الشراء كتخفيض لحقوق المساهمين و المباشرة والمتعلقة بإعادة 

 توزيعات االرباح -ج
 التي يتم إعالن التوزيع عنها.  الفترة التوزيعات كإلتزامات فييتم إثبات  

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

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

فيز جديد كما هو وتحوالتحفيز الحالي للعاملين والمديرين وأعضـاء مجلس اإلدارة التنفيذيين بالشركة وتطبيق نظام إثابة 
 .من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية ( 50، )( 49موضـح في االيضـاح رقم )

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

من رأس المال المصدر،  %50احتياطي قانوني. يتم التوقف عن التحويل إلى االحتياطي القانوني عندما يبلغ االحتياطي 
صدر تعين على الشركة معاودة تدعيم االحتياطي بتجنيب من رأس المال الم %50و إذا ما انخفض االحتياطي عن 

يها حتياطي القانوني في الفترة التي تعتمد فإلعلى األقل من صافى أرباحها السنوية. يتم إثبات المبلغ المحول ل 5%
 الجمعية العامة هذا التحويل.

    

 المدفوعات المبنية على األسهم  3-18
 المسددة فى شكل أسهمالمدفوعات المبنية على أسهم   -أ

ثابة وتحفيز إالفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ منح االسهم والقيمة التى يتحملها المستفيد من نظام  ثباتإيتم  
فى تلك  طو مستفيدين حق غير مشر للالتى يصبح فيها  الفترةالمديرين والعاملين كمصروف بقائمة الدخل وذلك على مدار 

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

 حقوق الملكية .
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 المسددة نقدا  المدفوعات المبنية على أسهم  -ب
المكافأت ة وحزمالرواتب بالشركة حقوق إرتفاع قيمة األسهم كجزء من ذيين يالتنفأعضاء مجلس اإلدارة  بعض يتم منح     

المستحقة لهم والتى يصبح أعضاء مجلس اإلدارة خاللها مستحقين لمدفوعات نقدية مستقبلية على أساس الزيادة فى سعر 
خالل مدة زمنية محددة ويتم قياس المبلغ أو الخدمات المشتراه واإللتزامات المتكبدة بالقيمة سهم الشركة عن مستوى معين 

لى أن يتم تسوية هذا اإللتزام تقوم الشركة بإعادة قياس القيمة العادلة لإللتزام فى تاريخ إعداد  العادلة لإللتزام المذكور وا 
 ى قائمة الدخل.بها فطرأ على القيمة العادلة المعترف تبار أى تغير يالقوائم المالية وفى تاريخ التسوية مع األخذ فى اإلع

 

 أوراق دفع  3-19
 .الفعاليتم إثبات أوراق الدفع بالتكلفة المستهلكة بإستخدام سعر الفائدة  

 تحقق االيراد 3-20
تقاس قيمة اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المســــــتلم أو المســــــتحق للمنشــــــأة ، ويتحقق اإليراد عندما يكون هناك توقع كاف         

بأن هناك منافع اقتصـــــادية مســـــتقبلية ســـــوف تتدفق إلي المنشـــــأة ، وأنه يمكن قياس قيمة هذا اإليراد بشـــــكل دقيق وال يتم 
 .اإليراد أو التكاليف المرتبطة بهمن استرداد مقابل هذا اإلعتراف بأي إيراد في حالة عدم التأكد 

 

 ايراد المبيعات -أ
تقال كافة منافع ان يتم إثبات اإليراد من بيع الوحدات الســــــــــكنية والمهنية والتجارية والخدمية والفيالت المتعاقد عليها عند 

تشــــطيب أو  ) قد تم تنفيذها كليًا أو جزئياً التســــليم الفعلي للعمالء ســــواء كانت هذه الوحدات والفيالت و  الملكيةومخاطر 
و  منافع فةنتقال كاا  و  تشـطيب(، كما يتم إثبات اإليراد من بيع قطع أراضـي عند تسـليم األراضـي المباعة للعمالء نصـف

 .إلى المشترى مخاطر الملكية
 وحداتقيمة البيعية للفي الويتمثل صــــــــافى المبيعات ثبات االيرادات من المبيعات بالصــــــــافـــــــــــــــــــــــى بعد المردودات إويتم 

ا بعد خصـــــم قيمة وكذ الميزانيةبعد تجنيب الفوائد المســـــتقبلية التي لم تتحقق حتى تاريخ  -المســـــلمة للعمالء  واألراضـــــى
مردودات المبيعات )والمتمثلة في القيمة البيعية لمردودات المبيعات ناقصـــــًا ما لم يتحقق من الفوائد الســـــابق تجنيبها من 

 . مصروفات التشغيل االخـرىهذا وتثبت اى خصومـات يتم منحهـا للعمـالء ضمن  هذه القيمة البيعية(
 

 ايراد التأجير -ب
ت بقائمة الدخل على أســــاس القســــط الثاب )بالصــــافى بعد أى خصــــومات( االســــتثمار العقارى بإيراد تأجيريتم االعتراف  

 خالل مدة عقد اإليجار.
 ايراد عقود المقاوالت -ج 

تتضـــــــــمن االيرادات من عقود المقاوالت القيمة المبدئية لكل عقد مقاولة باالضـــــــــافة ألوامر التغير أوالحوافز أوالمطالبات 
مكان تقديرها بشكل موثوق فيه.الالحقة   على التعاقد بشرط توافر توقع كاف عن تحقق تلك القيم وا 

وحينما يمكن تقدير نتائج عقد المقاولة بشكل موثوق فيه يتم االعتراف بااليرادات من عقود المقاوالت طبقا لطريقة نسبة 
ر ه فعليًا من أعمال العقد. وفى حالة عدم إمكانية تقدياالتمام ، ويتم تحديد نسبة االتمام بالرجــــــوع الى حصر ماتم تنفيــــــذ

نتائج عقد المقاولة بشــــــــــــــكل موثوق فيه يتم االعتراف بااليراد فى حدود ماتم إنفاقه من تكاليف على العقد ويكون من 
ــــــــــــــائر المقدرة  ذلك و  بالنسبة لعقود المقاوالت تحت التنفيذ -إن وجدت  –المتوقع استردادها. ويتم تكوين مخصص للخسـ

  .خالل الفترة المالية التى يتم فيها تقدير تلك الخسائر
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يتم اثبات إيرادات العقود ذات التكلفة زائد نســـــــــــــبة عندما يمكن تقدير الناتج النهائى من العقد بطريقة موثوق فيها عندما 
 تتوافر الشروط التالية :

 .المتصلة بهذا العقدانه من المحتمل ان يتحقق للمنشأة المنافع االقتصادية  
 .ان التكاليف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة او غير قابلة لالسترداد يمكن تحديدها وقياسها بطريقة موثوق فيها 

 ايراد الفوائد-د 
 .اليتم إثبات الفوائد على أساس االستحقاق أخذًا في االعتبار المدة الزمنية ومعدل الفائدة الفع  

 

  توزيعاتال-ه
 .فية حق للشركة في تحصيل المبلغ ينشأاالعتراف بايراد التوزيعات بقائمة الدخل في التاريخ الذي يتم  

 تكلفة األراضى المباعة 3-21
إليها كال من نصــيبها من مســاحات  مضــافاً  المباعة تم إحتســاب تكلفة األراضــى المباعة على أســاس المســاحة الصــافيةي 
المناطق و  المناطق المفتوحةمساحات أراضى  كل نصيبها منإلى ضافة باإلالمحددة بمعرفة اإلدارة الفنية بالشركة رق طال

 .ا من تكاليف المرافق والتجهيزالخدمية وكذا نصيبهـ
 

 المصروفات  3-22
 مدفوعات اإليجار -أ
بقائمة الدخل بطريقة القسط الثابت خالل مدة  )بالصافى بعد أى خصومات( يتم إثبات المدفوعات الخاصة باإليجارات 

 . ساس االستحقاقألوطبقًا  اإليجار
 

 نظام معاشات العاملين  -ب 
 معاشات التقاعد التزامات-1

نظام التأمينات االجتماعية الحكومي لصالح العاملين بها طبقًا لقانون التأمينات االجتماعية رقم  فيتساهم الشركة     
ألجور. االنظام بنسبة ثابتة من  فيوتعديالته. يساهم العاملين وأصحاب العمل بموجب هذا القانون  1975لسنة  79

  .ائمة الدخل طبقًا ألساس االستحقاقالتزام الشركة في قيمة مساهمتها، وتحمل مساهمات الشركة بق ريقتص
 

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

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

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

 ضريبة الدخل 3-23
كل من ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة، ويتم إثباتها بقائمة  العامالفترة / تتضمن ضريبة الدخل علي أرباح أو خسائر 

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

ي تاريخ أسعار الضريبة السارية فهذا ويتم إثبات ضريبة الدخل الحالية علي صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام 
 إعداد الميزانية باإلضافة إلي الفروق الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة.
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يتم اإلعتراف بالضريبة المؤجلة الناشئة عن فروق مؤقتة بين قيمة األصول واإللتزامات طبقا لألساس المحاسبي وقيمتها 
سيتم بها  فى ضوء الطريقة التي .ول وااللتزامات الضريبية المؤجلةطبقًا لألساس الضريبي. هذا ويتم تحديد قيمة األص

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

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

 )الخسائر( /فى األرباح السهم نصيب 3-24
سهم الخسارة المتعلقة بالمساهمين عن مساهمتهم فى األ وأبقسمة الربح  )الخسائر(/رباح ألفى ا سهماليتم إحتساب نصيب 

 ية.التى تعد عنها القوائم المال العــام الفترة / عدد األسهم العادية القائمة خاللالعادية بالشركة على المتوسط المرجح ل

 تحديد القيمة العادلة -4
تتطلب مجموعة السياسات واإلفصاحات المحاسبية للشركة تحديد القيمة العادلة لكاًل من األصول واإللتزامات المالية وغير 
المالية. يتم تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و/ أو اإلفصاح طبقًا للطرق التالية كما يتم اإلفصاح عن المعلومات 

 االلتزامو اإليضاحات الخاصة باألصل  فيتحديد القيم العادلة  فيات المستخدمة اإلضافية إن وجدت والخاصة باإلفتراض
 المعنية.

 االستثمارات في أدوات حقوق ملكية 4-1
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية بغرض المتاجرة واالستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع بالرجوع 

 .الدورية تلك األسهم في سوق األوراق المالية في تاريخ القوائم الماليةإلى القيمة السوقية المعلنة ل
 االخرون المدينونالعمالء وأوراق القبض و  4-2

لتي يتم بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وا اآلخرون لمدينونواللعمالء وأوراق القبض يتم تقدير القيمة العادلة 
 .الدورية معدل الفائدة السائد في السوق في تاريخ القوائم المالية باستخدامخصمها 

 االستثمارات العقارية 4-3
تاريخ التقييم  يفيمكن استبدال العقارات بها  التيتمثل القيمة المقدرة  والتيضوء القيمة السوقية  في العادلةيتم تحديد القيمة 

يتعامالن بعد تسويق سليم بين أطراف على بينة من الحقائق و  طبيعيتعامل  فيالتعامل  فيبين بائع ومشترى لديهم الرغبة 
  حرة. بإرادة

 سهم االالمدفوعات المبنية على  4-4
  بالمعاملة. بدون خصم التكاليف المتعلقة الميزانية المعلنة في تاريخ يتم تحديد القيمة العادلة على أساس األسعار السوقية

 إدارة المخاطر المالية -5
 للمخاطر المالية التالية نتيجة إلستخدامها لألدوات المالية:تتعرض الشركة 

 خطر اإلئتمان -
 خطر السيولة -
 خطر السوق. -

اسات وكذا أهداف الشركة والسيويعرض هذا اإليضاح المعلومات المتعلقة بتعرض الشركة لكالً من المخاطر المذكورة أعاله 
دارة الخطر وكذلك إدارة الشركة  لرأس المال كما يعرض بعض اإلفصاحات الكمية اإلضافية والطرق الخاصة لقياس وا 

 القوائم المالية. هالمتضمنة في هذ
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مجلس إدارة الشركة المسئولية الكاملة الخاصة بوضع ومراقبة اإلطار العام إلدارة مخاطر الشركة كما يقوم بتحديد  يتولى
امها الرقابة المناسبة ومتابعة تلك المخاطر ومدى إلتز  وأوجهوتحليل المخاطر التي تواجه الشركة لتحديد مستويات المخاطر 

 بتلك المستويات.
دراية وفهم  على لها تضمن أن كافة الموظفينوضع بيئة رقابية بناءه ومنضبطة والتي من خال إلىوتهدف إدارة الشركة 

لتزامتهم. دارة المراجعة الداخلية بمعاونـة مجلس اإلدارة في دوره الرقابي وتتولى  بدورهم وا  وتقوم كال من لجنة المراجعة وا 
طـر وتقوم المخـا بإدارةإدارة المراجعة الداخلية كال من أعمال الفحص المنتظم والمفاجـئ ألوجه الرقابة والسياسات المرتبطة 

 اإلدارة.بالتقريـر عن نتائج الفحص إلى مجلس 

 خطر اإلئتمان 5-1
أ ويعرض الطرف اآلخر لخسائر مالية وينش اللتزاماتهفاء أحد أطراف األدوات المالية في خطر عدم و  االئتمانيتمثل خطر 

 .عمالء الشركة والمدينون اآلخرونهذا الخطر بصفة رئيسية من 

  االخرون المدينونالعمالء و 
الخصائص ب كما يتأثـر عميل.الخاصة بكل  األساسية بالخصائص جوهريةإن تعرض الشركة لخطر االئتمان يتأثر بصفة 

 .له تأثير أقل على خطر االئتمان بالصناعة والذيعمالء الشركة بما فيها خطر اإلخفاق الخاص  لقاعدةالديموجرافية 
ية هناك تركيز لخطر االئتمان من الناح ليس مجموعة كبيرة من العمالء ولذلكلمبيعات الشركة ترجع إلى المبيعات  كافة

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

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

بعد سداد كامل قيمة البيع وفى حالة عدم السداد يتم رد  إاليتم بيع الوحدات للعمالء مع عدم نقل ملكية تلك الوحدات 
 %5 نم ن السداد بعد خصم نسبة قدرهاقف عالوحدة للشركة ورد المبالغ السابق سدادها بواسطة العمالء في تاريخ التو 

 من تلك القيمة. %10إلى 
 ستثماراتإلا

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

 الضمانات
وافقة مجلس م وبعد-الحاجة إلى ذلك حالة  في –توفير الضمانات المالية للشركات التابعة فقط  علىتقوم سياسة الشركة 

 وقد قامت إدارة الشركة بمنح الكفاالت التضامنية التالية: هـذا اإلدارة 
شركة لالممنوح  للقرضغير العادية للشركة على منح كفالة تضامنية  العامةوافقت الجمعية  2015فبراير  1وبتــاريخ  -

 . %99.99سوريـل لالستثمـار العقاري المملوكة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمـار "سوديك" بنسبة 
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 خطر السيولة 5-2
 . استحقاقهافي تاريخ  بالتزاماتهامن الوفاء الشركة تمكن  يتمثل خطر السيولة في خطر عدم

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

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

 التالية: االئتمانبحدود الشركة باإلضافة الى ذلك تحتفظ 
 مليون جنيه مصرى .  150مليون جنيه مصرى بموجب ضمانة ودائع قدرهـا  150تسهيل بمبلغ  -
 مليون جنيه مصــرى. 900جل بمبلغ قرض متوسط األ -
 .مليون جنيه مصــرى 300قرض متوسط األجل بمبلغ  -

 خطر السوق 5-3
يتمثل خطر السوق في خطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وسعر الفائدة وأسعار أدوات 

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

 خطر العملة 5-4
لدوالر اتمثل بصفة أساسية في والذي يبالعمالت األجنبية المالية  واألصولالمبيعات  علىتتعرض الشركة لخطر العملة 

 .األمريكي
عرضها لخطر ت صافي أنمن  تتأكدن الشركة إف األخرى األجنبيةوفيما يتعلق باألصول وااللتزامات النقدية السائدة بالعمالت 

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

الشركة في الشركات التابعة حيث أن مراكز العمالت الخاصة بتلك الشركات تعتبر ذات طبيعة طويلة  استثماراتلم يتم تغطية 
 .األجنبيةعقود تغطية مخاطر العمالت  فيوال تدخل الشركة  ااألجل. هذ

 خطر سعر الفائدة 5-5
لتفاوض تقوم إدارة الشركة بدراسة بدائل التمويل المتاحة وا لذا سعر الفائدةتخفيض مخاطر تقلبات تتبنى الشركة سياسة هدفها 

مع البنوك للحصول على أفضل الشروط المتاحة وكذا أفضل سعر فائدة ممكن ويتم عرض عقود االقتراض على مجلس اإلدارة 
د تغطية مخاطر عقو  ة فيالشركتدخل  المن قبل اإلدارة العليــا للشركة هذا و  دوريةهذا ويتم دراسة موقف التمويل وأعبائه بصفة 

 .الفائدة أسعار

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

 األسهم.للقوائم المالية الخاصة بهذه  الموضوعي مأو التقيي مؤشرات السوق علىاالستثمارات الخاصة بها بناًء 
بواسطة  عتمادهااحده وكافة قرارات الشراء والبيع يتم  علىوتتم إدارة االستثمارات المالية الهامة بالمحفظة بالنسبة لكل استثمار 

 مجلس إدارة الشركة.
 االستشاريينبالستثمارات. وتستعين اإلدارة االستثمار الخاصة بالشركة هو تعظيم العائد من هذه ا الستراتيجيةإن الهدف األساسي 

 الخارجيين في هذا الشأن.
 لىعفإن بعض االستثمارات تتم بغرض المتاجرة ألن أداؤها يمكن مراجعته بدرجة نشطة ويتم إداراتها  االستراتيجيةووفقًا لهذه 

 أساس القيمة العادلة.
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 إدارة رأس المال 5-7
كذا ثقة المستثمرين والدائنين والسوق و  علىبرأس مال قوي بغرض المحافظة  االحتفاظإن سياسة مجلس إدارة الشركة هو 
 لمقابلة التطورات المستقبلية للنشاط.

 علىمقسومًا  امالع الفترة / ربحرأس المال والذي تحدده الشركة بأنه صافي  علىمجلس إدارة الشركة متابعة العائد  ويتولى
 إجمالي حقوق المساهمين كما يراقب مجلس إدارة الشركة مستوي توزيعات األرباح للمساهمين.

ات كما ال تخضع الشركة ألية متطلب  .العام الفترة / الشركة في إدارة رأس المال خالل استراتيجيةال توجد أية تغيرات في 
 خارجية مفروضة علي رأس المال الخاص بها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

2015 يونيو 30اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة عن الفتـرة المالية المنتهية في  (تابع) 

األصول الثابتة  6 -
:-يتمثل هذا البند في األتي

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

جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري
53 473 286 12 426 863 6 299 119 16 710 353 9 076 959 7 644 706 1 315 286 -
50 894 657 -  189 983  443 861  47 542 - 17 507 301 32 705 970
( 450 186) - - ( 220 186) ( 230 000) - -

103 917 757 12 426 863 6 489 102 16 934 028 9 124 501 7 414 706 18 822 587 32 705 970

37 682 024 8 131 400 5 375 227 11 864 037 4 153 420 7 433 664  724 276 - 2015/1/1مجمع اإلهالك في 
5 646 242 1 242 686  393 481 1 137 572  447 984  122 388 2 302 131 - إهالك الفترة
( 446 682) - - ( 216 684) - ( 229 998) - - مجمع إهالك االستبعادات

42 881 584 9 374 086 5 768 708 12 784 925 4 601 404 7 326 054 3 026 407 -
61 036 173 3 052 777  720 394 4 149 103 4 523 097  88 652 15 796 180 32 705 970

15 791 262 4 295 463  923 892 4 846 316 4 923 539  211 042  591 010 - 2014/12/31صافي القيمة الدفترية في 

-
-

 .2015 يونيو 30 جنيه مصرى فى 13 507 609 تتضمن األصول الثابتة أصول مهلكة دفتريًا بالكامل بلغت تكلفتها 

2015/1/1التكلفة في 
االضافات خالل الفترة

االستبعادات خالل الفترة 

2015/6/30صافي القيمة الدفترية في 

2015/6/30التكلفة في 

2015/6/30مجمع اإلهالك في 

.(1-31إيضاح رقم ) قامت الشركة بإعادة شراء مبنى المبيعات والمبنى االدارى وذلك كما هو موضح تفصياًل بااليضاحات المتممة للقوائم المالية 2015 مايو 20بتاريخ 
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 استثمارات فى شركات تابعة -7
 

الشكل 
 القانونى

 نسبة
 المساهمة

نسبة المسدد 
من قيمة 
 المساهمة

 القيمة الدفترية
30/6/2015  

 القيمة الدفترية
31/12/2014 

 جنيه مصري  جنيه مصري % %  

       
 510 000  510 000 100 51 ش.م.م شركة سوديك للخدمات العقارية 

شركة السادس من اكتوبر للتنمية 
 )سوريل( والمشروعات العقارية

 807 334 516 100 99.99 ش.م.م
 

 516 334 807 
 

 499 999 970  499 999 970 100 99.99 ش.م.م (1-7)الستثمار العقارى ل سوريلشركة 
 2 999 980  2 999 980 100 99.99 ش.م.م شركة سوديك للتنمية واالستثمار العقارى 

999.9 ش.م.م  (2-7)طابرووك للتعميــــر شركة   100 000 998 29  - 
    466 842 340 1  466 844 310 1 

 
من  %99.9997هذا وقد بلغت مساهمة الشركة فيها ، 2014يونيو  23تم تأسيس شركة سوريل لالستثمـار العقارى في   (7-1)

 مليون سهم 10والموزع على جنيه مصري مليون جنيه مصري )مائة مليون(  100إجمالي رأس المال المصدر البالغ 
نوفمبر  27وبتاريخ  من قيمة المساهمة في رأس مال الشركة %100جنيه للسهم وقد تم سداد  100بواقع سهم )عشرة مليون( 

مليون  400وافق مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال المصدر للشركة في حدود رأس المال المرخص به بمبلغ  2014
مليون جنيه مصري تخصص بالكامل لشركة السادس  500جنيه مصري ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد الزيادة مبلغ 

 .من قيمة الزيادة %100ر "سوديك" وتم سداد نسبة من أكتوبر للتنمية واالستثمـا
 . 2015مـــارس تم االستحواذ على شركة طابرووك للتعميــر في   (7-2)
 

 متاحة للبيع فى أوراق مالية استثمارات -8
 

الشكل 
 القانونى

نسبة 
 المساهمة

 نسبة المسدد
من قيمة 
 المساهمة

 القيمة الدفترية
30/6/2015  

 القيمة الدفترية
31/12/2014 

 جنيه مصري  جنيه مصري % %   

 4 250 000  4 250 000 100 1.08 ش.م.م الشركة المصرية لتنمية وادارة القرى الذكية 
 1 250  1 250 25 0.0025 ش.م.م شركة سوديك للجولف والتنمية السياحية 

 26 152  26 152 100 0.06 ش.م.م شركة بفرلى هيلز إلدارة المدن والمنتجعات 
    402 277 4  402 277 4 

 (1 250)  (1 250)    االنخفاض فى قيمة إستثمــارات متاحة للبيع 
    152 276 4  152 276 4 

ملكية  ات حقوقتمثل أدو اإلستثمارات  ستثمارات المتاحة للبيع محدود نظرًا ألن هذهباأليعتبر التعرض لخطر السوق المرتبط 
 .الجنيه المصرىبغير متداولة فى سوق نشط و 
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  ستثمارات عقاريةإ -9
 جنيه مصرى وفيما  77 035 742مبلغ  2015 يونيو 30بلـغت صافى القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية  فى            

 -: الفتــرةحركة االستثمارات العقارية خالل يلى    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زيادة  الناتج منجنيه مصرى  31 697 000يتمثل هذا البند فى قيمة االنخفاض فى قيمة ملعب الجولف البالغ  (أ)
 .ها بناًء على القيمة االستخداميةالقيمة الدفتريـة لملعب الجولف عـن القيمة االستردادية له والتى تم قياس

القيمة العادلة لالستثمارات العقارية المتعلقة بملعب الجولف بدرجة يعتمد عليها ألغـراض هناك صعوبة فى تقديـر  -
 .طاالفصـاح وذلك نظرًا لندرة هذا النشاط فى مصــر ولعدم تداولها فى سوق نش

 .2015 يونيو 30فى  جنيه مصرى 35 314 300 مبلغللوحدات المؤجرة للغيـر  تبلغ القيمة العادلة   -
 

  مقدمة القتناء إستثمـارت عقاريةدفعات  -10
  : مبلغ 2014)عام  2015 يونيو 30جنيه مصرى فى  147 529 891 قيمته البالغ البندهذا يتمثـل 
 - بعةشركة تا –سوديك سياك لالستثمـار العقـارى المسددة لشركة المبـالغفى قيمة ( جنيه مصـرى 145 000 482

هذا وتبلغ إجمالى قيمة المبنـى  -بغرض تأجيره للغير  – Polygon Theبمشروع  (1شراء المبنى رقم ) تحت حساب
 لعقارى بتاريخا للعقد المبرم بين الشركة وشركة سوديك سياك لالستثمار وفقاً وذلك جنيه مصرى  142 234 429 مبلغ
مصاريف المبلغ المسدد تحت حساب فى  يتمثل جنيه مصـرى 5 295 462مبـلغ  باالضافـة الى، 2010يناير  5

دارة وتشغيـل المرافق العامـة للمشـروع  . الخاصة بالمبنى لمدة ثالث سنوات صيانة وا 
 
 
 
 
 
 
 

 االجمالى  ملعب الجولف      وحدات مؤجرة للغيـر بيـــــــان
 جنيه مصرى  جنيه مصرى  مصريجنيه  التكلفة

 117 220 246  99 377 533  17 842 713   2015فى أول ينايــر 
 117 220 246  99 377 533  17 842 713 2015 يونيو 30فى 

      مجمع االهالك
 7 446 551  6 837 173  609 378   2015فى أول ينايــر 

 1 040 953  911 623  129 330 الفترةإهالك 
 8 487 504  7 748 796  738 708 2015يونيو  30فى 

      يخصم
 31 697 000  31 697 000  - أ()االنخفاض فى قيمة االستثمارات العقارية 

 77 035 742  59 931 737  17 104 005 2015 يونيو 30صافى القيمة  فى 
 78 076 695  60 843 360  17 233 335 2014 ديسمبر 31صافى القيمة  فى 
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 طويلة األجل - عمالء وأوراق قبض -11
 -: كما يلىالعمالء وأوراق القبض طويلة األجل  رصدةأل الحاليةالقيمة  البند فى هذايتمثل       

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

 14 956 506  14 956 506 عمالء  
 1 661 242 988  1 546 868 018 أوراق القبض 

 524 824 561 1  494 199 676 1 
 69 384 026  58 755 626 أوراق قبض -فوائد غير مستهلكة   يخصم:

 898 068 503 1  468 815 606 1 
 

 (.44) المرتبطة بالعمالء وأوراق القبض بااليضاح رقمو تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان والعملة  -
 حدات تامة جاهزة للبيعو  -12

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

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

 تامة  وحدات تجارية تكلفة 5 348 572  5 348 572
 (1-12)تكلفة وحدات مشتراه بغرض إعادة البيع  6 742 067  10 137 967
539 486 15  639 090 12  

 
تم شراؤها من شركة رويال جاردنز )نصف تشطيب( بمشروع كازا  اتوحد 10يتمثل البند فى تكلفة شراء عدد   (12-1)

 بغرض إعاده بيعها للغير.  -شركة شقيقة   -لإلستثمار العقارى 
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 عمال تحت التنفيذأ -13
 يتمثل هذا البند فى إجمالى التكاليف الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها وبيان هذه المشروعات كالتالي:      

 

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

  Allegriaتكاليف أعمال مشروع   443 808 871  464 998 581
 WESTOWNتكاليف أعمال مشروع    805 203 766  799 302 539
 وأخرىب( والمعارض 4أ، 4تكاليف المرحلة الرابعة ) 11 362 023  9 920 997
117 222 274 1  660 374 260 1  

 
  متداولة - عمالء وأوراق قبـض -14

 
31/12/2014  30/6/2015  

  جنيه مصري  جنيه مصري
 عمالء  117 202 823   127 716 953
 أوراق قبض  1 032 845 134  956 746 982
935 463 084 1  957 047 150 1  
 أوراق قبض -: فوائد غير مستهلكة يخصم  17 954 930  8 905 008
927 558 075 1  027 093 132 1  

 خسائر اإلنخفاض فى قيمة العمالء وأوراق القبض (200 000)  (200 000)
927 358 075 1  027 893 131 1  

 
 .(44) وأوراق القبض بااليضاح رقمالمرتبطة بالعمالء تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان والعملة  -
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 المستحق عـلى أطراف ذات عالقـة -15
31/12/2014  30/6/2015  

  جنيه مصرى  جنيه مصري
  -العقارية )سوريل( شركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات  84 251 720  21 764 284

   شركة تابعة
   شركة تابعة -سوريـــل لالستثمـــار العقـــارى شركة  1 745 908  200 534 320 

   شركة تابعة -شركة طابرووك للتعمير  168 508 282  -
   شركة تابعة -سوديك للتوريق شركة  -  69 429
 فية()تحت التص شركة تابعة -واالستصالح شركة جرين سكيب للزراعة  6 219 961  6 219 961
 شركة تابعة -شركة مـوف إن للمقاوالت المتطورة  23 252 672  23 094 187
 شركة تابعة -شركة اليسر للمشروعات والتنمية الزراعية  44 905 633  43 171 855
 تابعةشركة  -شركة سوديك للتنمية واالستثمار العقارى  284 290 625  268 297 628
 شركة تابعة -شركة سوديك سياك لالستثمار العقارى  275 425 891  247 539 834
 شركة تابعة   –شركة سوديك سوريـا  433 732 931  433 717 351
 شركة تابعة –العقارى  شركة فورتين لالستثمار 57 003 124  56 822 299
 شركة تابعة  –العقارى  لالستثمار الميزونشركة  86 857 922  76 951 309
 شركة تابعة –شركة إدارة لخدمـات المدن والمنتجعات  18 082 867  18 104 284
 ك مشروع مشتر   –سوديك  للتطوير العقارى المحدودة  -شركة بالمـــيرا  35 191 620  35 191 620
 شركة تابعة  –شركة تجارة للمراكز التجارية  3 689 859  3 640 373
 شركة تابعة –شركة سوديك جاردن سيتى للتنمية واالستثمار  189 436  55 036
 شركة تابعة –شركة سوديك للجولـف والتنمية السياحية  27 194 575  20 631 695
 خرى ذات عالقة أ شركات 932 929  1 229 053
518 034 457 1  955 475 551 1  

 (1-15)االنخفــــــــــاض فى قيمة المستحق على أطراف ذات عالقة  (577 410 858)  (568 147 054)
464 887 888  097 065 974  

ما تتعرض له الجمهورية العربية السورية من أحداث فى الوقت الحالى والتي اثرت تاثيرا ملموسا على القطاعات االقتصادية ل نظراً  (15-1)
وبعض الممارسات التى قامت بها حكومة الجمهورية العربية السورية من مصادرة لبعض أصول ومستندات شركة  عام بوجه

سوديك للتطوير العقارى )شركة ذات مسئولية محدودة سورية( فقد قامت إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية  - بالميرا 
 لسورية فى جمهورية مصر العربية لحفظ كافة حقوقها من تلك الممارساتواالستثمار"سوديك" بمخاطبة سفارة الجمهورية العربية ا

 وتكليف مكتب محاماه لمحاولة استرداد حقوقها. 
وبناء عليه فقد رأى مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار " سوديك" أن أصول الشركة المستثمر فيها أصبحت 

لمذكورة مما يستوجب القيام باالعتراف بالخسارة الناشئة عن عدم القدرة على استرداد جميعها محل نزاع مع حكومة الدولة ا
تخفيض المستحق على أطراف ذات عالقة والخاصة  2014إبريـل  16استثمارتها وبناًء على ذلك قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

عة الى تخفيض المستحق على بعض الشركات التابباالضـافة  ت تم ضخها لمشروعات بالجمهورية العربية السوريةاباستثمار 
 جنيه مصـرى. 577 410 858مبلغ  2015 يونيو 30والتي بلغت حتى  والخاصة بمديونيات متوقع عدم تحصيلهـا
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 مدينون وأرصدة مدينة أخرى  -16
31/12/2014  30/6/2015  

  جنيه مصري  جنيه مصري
 للمقاولين والمورديندفعات مقدمة  104 274 187  66 499 805
 مصروفات مدفوعة مقدمًا  83 379 741  90 321 192
 تأمينات لدى الغير  1 508 278  1 402 898
 (1-16)المستحق علــى صندوق نظام أثابة وتحفيز العاملين والمديرين  122 737  18 004 359
 ايجار تمويلي مقدم -  3 615 682
 أرصدة مدينة أخرى  10 136 237  9 829 436
372 673 189  180 421 199  

  خسائر اإلنخفاض فى قيمة المدينون واألرصدة المدينة االخرى (355 157)  (355 157)
215 318 189  023 066 199  

 توزيعات أربـاح مةقيوالمتمثل فى  ينوتحفيز العاملين والمدير  ةقيمة المستحق على صندوق نظام إثاب فى البند يتمثل (16-1) 
طبقا لقرار الجمعية العامة العادية  2010ديسمبر  31السنة المالية المنتهية فى عن أسهم نظام اثابـة وتحفيـز العاملين 

 زبيـع حقوق االكتتاب الخاصة بأسهم إثابة وتحفيحصيلة وقيمة  والفوائد المتعلقة بهـا 2011ابريل  12المنعقدة بتاريـخ 
 والمديرين التنفيذيين.العاملين 

 .(44) بااليضاح رقم تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان والعملة المرتبطة بالمدينون االخرون   -
 بالبنوك والصندوقنقدية  -17

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

 (1–17)ودائع ألجل   –بنوك  678 580 000  1 139 800 161
 حسابات جارية –بنوك  54 089 073  40 669 402
 شيكات تحت التحصيل 11 522 866  18 374 164
 نقدية بالصندوق 1 283 606  766 074
801 609 199 1  545 475 745   

للشركة  وخطابات الضمان الصادرة ةالممنوح تضمانا للتسهيالمحتجزة مليون جنيه مصرى  260مبلغ  الودائع تتضمن( 17-1)
جنيه مصرى يمثل قيمة الوادئـــع المحصلة من العمــالء مقابل  مليون 128.5كما تتضمن مبلغ  البنوك التجارية بعضمن 

 .مصــاريف الصيانة الدورية
 .(44) رقم تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر سعر الفائدة لألصول المالية بااليضاح  -
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 -المستقلة يتمثل بند النقدية وما فى حكمها فى األتى :وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية  -

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

 النقدية بالبنوك والصندوق 745 475 545  1 199 609 801
 يخصم:   

 بنوك دائنة -  643 013
 النقدية المستقلةالنقدية وما في حكمها طبقًا لقائمة التدفقات  745 475 545  1 198 966 788
 )ضمان التسهيالت( نقدية مجنبة 260 000 000  150 000 000

 المتاحة اخــر الفتــرةالنقدية  485 475 545  1 048 966 788
 ستكمال أعمـالإمخصص  -18
 -: في اآلتي الفترةخالل  المخصصتتمثل الحركة على     

 
تمام اإلنفاق عليإلستكمال تنفيذ األعمال التي تم تسليمها والمتوقع تك المقدرةلمواجهة التكاليف  مكون - االعوام  ها خاللبدها وا 

 .القادمة
 اتمخصص -19

 
فيما يتعلق بأنشطة الشركة، وتقوم اإلدارة بمراجعة تلك الخارجية مخصص بمطالبات من بعض األطراف اليتعلق  -

 واالتفاقيات مع تلك األطراف.المخصصات سنويًا وتعديل مبلغ المخصص وفقًا آلخر التطورات والمناقشات 
لم يتم اإلفصــــاح عن المعلومات المعتاد نشــــرها حول المخصــــصــــات وفقًا لمعايير المحاســــبة نظرًا ألن إدارة الشــــركة تعتقد بأن قيامها  -

 مع تلك األطراف. نتائج المفاوضات بذلك قد يؤثر بشدة على
 
 
 

 الرصــيد  
 1/1/2015فى 

 
 

 المكون
 الفترةخالل 

 
 

 المستخدم
 الفترةخالل 

 الرصــيد 
 30/6/2015فى 

 جنيه مصري    جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  
 

 أستكمال أعمال مخصص
 

733 256 65 
 

320 185 22 
 

(033 550 35) 
 

020 892 51 

  733 256 65  320 185 22  (033 550 35)  020 892 51 

 الرصــيد  
 1/1/2015فى 

 المكون 
 الفترةخالل 

 المستخدم 
 الفترة خالل

 الرصــيد 
 30/6/2015فى 

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  
 5 860 151  (2 239 297)  45 324  8 054 124  مخصص مطالبات 

  124 054 8  324 45  (297 239 2)  151 860 5 
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 تسهيالت ائتمانية -بنوك  -20
 -يتمثل هذا البند فى االتى: 

 30/6/2015  31/12/2014 
 جنية مصرى  مصريجنية  

  ودة بنك عقيمة المستخدم من التسهيل االئتماني الممنوح للشركة من 
مليون جنية مصرى وهذا التسهيل مضمون بموجب ودائـع 150مبلغ ب

 جنيه مصـرى.مليون  150بمبلغ 
 

622 114 45  177 170 101 

 622 114 45  177 170 101 
 دفعات حجز  -عمالء  -21

 -يلي: وبيانها كما  واألراضيقيمة دفعات الحجز والتعاقد للوحدات  فييتمثل هذا البند      

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

 دفعات حجز وتعاقد وأقساط وحدات سكنية )المنطقة الرابعة( 826 599  676 599 
 Allegria مشروع  –دفعات حجز  486 797 759  627 582 283
 Forty West مشروع  –دفعات حجز  105 145 880  103 161 786
 Westown Residences  مشروع  –دفعات حجز  1 639 212 526  1 891 624 173
 Courtyard  مشروع  –دفعات حجز  411 552 262  194 580 148

 Bolck 41  مشروع  –دفعات حجز  87 999 857  -
 Casa    –دفعات حجز  10 121 329  15 229 188
177 854 832 2  212 656 741 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   وأوراق دفع مقاولون وموردون -22
31/12/2014  30/6/2015  

  مصريجنيه   جنيه مصرى
 مقاولون 62 813 029  56 975 065
 موردون  2 439 002  8 345 285
 (1-22)أوراق دفع  143 433 290  31 084 928
278 405 96  321 685 208  
 أوراق دفــع  –:  فوائـد غير مستهلكة  يخصم 1 854 068  1 473 592
686 931 94  253 831 206  

 

 لبند أيضاً اكما يتضمن جنيه مصـرى قيمة المستحق لهيئة المجتمعات العمرانية جهـاز تنمية الشيخ زايــد  26 510 468يتضمن البند مبلغ (  22-1)
رأس  – طابرووك للتعمير بالسـاحل الشمالىالخاصة بشركة رض االقيمة المستحق نظير شراء قطعة  مليون جنيه مصــرى 110مبلغ 
 .الحكمة

 .(44)ضاح رقماالي ضمن وأوراق الدفع دين والمقاولينالعملة والسيولة المرتبطة بالمور  تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر -
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 المستحـق ألطراف ذات عالقـة  -23
31/12/2014  30/6/2015  

  مصريجنيه   جنيه مصرى
986 242 67  939 588 64 

 

شركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية )سوريل( شركة 
   تابعة

 
 

 شركة تابعة –شركة موف إن للمقاوالت المتطورة  898 413  898 413
 فية()تحت التص شركة تابعة –شركة جرين سكيب للزراعة واالستصالح  2 748 260  2 748 260
 شركة تابعة –شركة سوديك سياك لالستثمـار العقارى  83 918 037  81 388 628
 شركة تابعة –تجارة للمراكز التجاريةشركة  55 595 000  55 595 000
 )تحت التصفية( تابعةشركة  –شركة سوديك للخدمات العقارية  2 702 660  2 702 660
 شركة تابعة – إدارة لخدمات المدن والمنتجعاتشركة  2 168 946  1 413 590
 شركة بفرلى هيلز الدارة المدن والمنتجعات -  660 755

292 650 212  255 620 212  
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -24

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

 مصروفات مستحقة 53 572 285  72 515 342
 إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات دائنو 159 245 606  138 671 482
 مقابل تعديالت –تأمينات محصلة من العمالء  149 615  149 615
 Polygonأرصدة دائنة مشروع   -عمالء   390 809 575  341 174 801
 شركة بنيان للتنمية والتجارة  107  107
 إلغاءات   -عمالء  3 685 690  8 840 657
 دائنو توزيعات  91 643  91 643
 مصلحة الضرائب 43 270 862  20 271 801
 بدل اجازات مستحقة 983 663  3 632 525
 دائنون متنوعون  10 945 984  9 220 109
 المستحق للمستفيدين من نظام االثابة  1 192 600  1 192 600
 مؤجلة  –أرباح رأسمالية  -  6 665 857
539 426 602 

   
 

 630 947 663 
   
 

 
 

 .(44) االيضاح رقمب لدائنونبا المتعلقةالعملة والسيولة  تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر -
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 رأس المـــال -25
 .جنيه مصرى  مليار 2.8 حدد رأس المال المرخص بمبلغ -
ــــــــــــــــــــح بلغ - ــــــــــــــــــــار  1.355 رأس المال رأس مال الشــــــركة المصــــــدر والمدفوع بالكامل ليصــــــبـ  جنيه مصــــــري موزعًا على عددمليـ

 .2014ديسمبر  7وقد تم التآشير فى السجل التجارى بذلك بتاريخ  جنيه للسهم 4سهم بقيمة أسمية  338 909 573 
 -وفيما يلي الهيكل الحالي لرأس مال الشركة :

 نسبة المساهمة  قيمة األسهم  االسهمعدد  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 392 888 13  568 553 55  4.10 
 3.29  44 592 368  11 148 092 شركة الماجد لالستثمارات ذات مسئولية محدودة

 2.92  39 591 024  9 897 756 عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشـد
 58.45  792 365 052  198 091 263 مساهمون اخـــرون

 573 909 338  292 638 355 1  100 
 اإلحتياطي القانوني -26

 االحتياطيالربح ويوقف هذا االســــتقطاع متى بلغ  صــــافيمن  %5للشــــركة يتم اســــتقطاع مبلغ  األســــاســــيوفقًا للنظام 
  -االتي:  في 2015 يونيو 30نصف رأس مال الشركة المصدر، ويتمثل الرصيد في 

 جنيه مصرى  بيـــــــان
 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 

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

 151 409 123 

في حدود  2007زيادة اإلحتياطي القانوني بجزء من عالوة إصــــدار أســــهم زيادة رأس المال خالل عام 
 (.27المصدر للشركة )ايضاح رقم  نصف رأس المال

 000 000 5 

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

 39 446 365  (.27)ايضاح رقم  2010المصدر للشركة خالل عــام 

 3 076 124  .2014من صافى ربح عام  %5زيادة اإلحتياطي القانوني بمبلغ 
   يخصم:

 2  .2011عام المبلغ المستخدم لزيادة راس المال المصدر خالل 
  817 428 184 
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 عالوة إصدار األسهم –إحتياطى خاص  -27
 2006 مليون سهم خالل عام 11قيمة عالوة إصدار أسهم زيادة رأس المال لعدد  منيتمثل الرصيد فى قيمة المتبقى 

ـــــــــــالوة إصــــــــــــدار أسهم زيادة  2007عام وعالوة أصدار أسهم الزيادة لعدد مليون سهم لنظام األثابة والتحفيز خالل  وعـ
اإلحتياطى القانونى وكذا وذلك بعد خصـــــــم ما تم تعليته على  2010ســـــــهم خالل عام  7 857 143رأس المال لعدد 

وكذا بعد ماتم تعليته على رأس المال وفقا لقرار الجمعية  بعد خصـــم مصـــروفات إصـــدار األســـهم الخاصـــة بتلك الزيادة
 -وذلك على النحو التالى : العامة غير العادية

 جنيه مصرى  بيـــــــان
 1 455 017 340   2010و  2006إجمالى قيمة عالوات إصدار أسهم زيادة رأس المال المحصلة لعامى   

   يضاف:
 90 000 000  2007عالوة إصدار أسهم نظام اثابة وتحفيز العاملين المصدرة خالل عام   

ــــــــــــــــل من بيع عدد  ســـهم تم بيعها بواســـطة المســـتفيدين من نظام  712 500قيمة المحصــــ
 جنيه مصـرى للسهم )بعد التجزئة(   30بواقـع  2014االثابة والتحفيـز خالل عام 

 000 375 21 

   يخصم:
 167 855 516  المعلى على اإلحتياطى القانونى  -
 55 240 255  رأس المال  بزيادةمصروفات مرتبطة  -
 5 000 000   2008المستخدم لزيادة رأس المال فى عام   -
  569 296 338 1 

 سهم خزينة أأرباح بيع  -28
جنيه مصرى  18وافق مجلس إدارة الشركة على شراء أسهم خزينة لعدد مليون سهم بسعر  2011أغسطس  14 بتاريـخ

جنيه مصرى وذلك من أسهم الشركة  18 018 000 جنيه للسهم( بإجمالى مبلغ 4للسهم )القيمة االسمية للسهم 
وقد تم البيع بمبلغ وافق مجلس إدارة الشركة على بيـع تلك االسهم  2012أغسطس  13وبتـاريخ المطروحة بالبورصة 

 .جنيه مصرى 3 692 867خزينة بمبلغ جنيه مصرى ونتج عنه أرباح بيع أسهم  21 710 867
 والتحفيزنظام االثابة محتفظ بها لصالح أسهم  -29

مصري  هجني 40 سهم عادي بقيمة عادلة مليون 2.5يتمثل البند في المتبقى من قيمة المسدد بواسطة الشركة مقابل إصدار عدد 
 عربي األفريقي الدوليدى البنك اللصالح وبأسم حساب اثابة وتحفيز العاملين والمديرين بالشركة والمحتفظ بها ل التجزئة( بعد) للسهم

 لحساب نظام االثابة والتحفيزالمجنب   -30
ين من الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ منح االسهم والقيمة التى يتحملها المستفيد المتبقى من الرصيد يتمثل البند في قيمة

 اإلثابة باإلضافة إلى قيمة نصيب أسهم 2007عام خالل  عن األسهم المصدرة نظام إثابة وتحفيز المديرين والعاملين بالشركة
  . وحصيلة بيع حقوق األكتتاب الخاصة بالنظام فى توزيعات األرباح والتحفيز
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 طويلة االجل قروض -31

 

 
 
 

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

قامت شركة السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك" بتوقيع عقد  2013ديسمبر  19بتاريخ  459 161 917  433 983 384
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 
 رمص –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 
قائمة لبنك ية القطع اراضي ضمن مشروع "سوديك ويست واستخدام التسهيل في اعاده تمويل المديون

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

 الضمان" ورهن حساب المشروع.
 سند اذنى من الشركة "المقترض". -

  فترة السماح:
 شهر من اول تاريخ سحب. 12 -
 :السداد

 .( قسط ربع سنوى غير متساوية16وتسدد على ) 2015مارس   31تبدأ من تاريخ  - -

قامت شركة السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك" بتوقيع عقد  2014يوليو  16بتاريخ  189 347 800  189 347 800
مليون جنيه مصرى لتمويل اجمالى  300تمويل متوسط االجل مع البنك التجارى الدولى بمبلغ 

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

 ريذيدنسز المرحلة )ب( شريحة )ب(.
    

184 331 623  717 509 648  

 الجزء المتداول -: يخصــم   
 االفريقى الدولىقرض البنك العربى  112 593 249  78 117 009
175 214 545  468 916 535  
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مع كل من  بنك بيريوس مصر و شركة  قامت الشركة بابرام عقد تمويل متوسط االجل )بيع واعادة االستئجار تمويليًا(   (31-1) 
مصرى و التى تشمل قيمة األراضى و المبانى لكل من مبنى  جنيه 75 132 399بمبلغ بيريوس للتأجير التمويلى 

 الشركة األدارى و مبنى المبيعات.
 

طعتي قشراء  بغرض  شركة بيريوس مصر للتاجير التمويليمع قامت الشركة بأبرام عقد  2015مايو  20و بتاريخ 
وانهاء جنية مصرى  تم سدادها بالكامل   50 213 271 المشار اليهما أعاله بمبلغو  عليهما ةاالرض والمباني الكائن

 و تم إثبات تلك األصول كأصول ثابتة. عقد التمويل متوسط االجل
 طويلة األجل-أوراق دفع  -32

 -:االتىيتمثل البند فى       
 30/6/2015  31/12/2014 
 جنيه مصرى  مصريجنيه  

للشيكات الصادرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  الحاليةإجمالى القيمة 
 - .2/5/2016في  والمستحقة السداد

 466 510 26 

    -يخصم:
 2 204 348  - فوائـد غير مستهلكة 

 -  118 306 24 
 (.44) تم االفصاح عن المخاطر المرتبطة بخطر االئتمان المرتبط بأوراق الدفع طويلة االجل بااليضاح رقم  -

 اإللتزامات الضريبية المؤجلة -33
  30/6/2015  31/12/2014 
 جنيه مصرى  مصريجنيه   

 3 442 573  2 490 321  األصول الثابتة 
 3 442 573  2 490 321  الضريبة التى ينشأ عنها إلتزام

  المبيعات -34
التحليل ولذلك فواألراضى  العقاريةمبيعات الوحدات في مثل تيرئيسي واحد من النشاط  قطاعنشطة الشركة في أتقع 

 -مالئم. هذا ويمكن تحليل ايرادات الشركة كما يلي: األلتزامات يعتبر غير وأالقطاعي لألصول 

 
الستة أشهر المنتهية  

 30/6/2015في 
أشهر المنتهية  الستة 

 30/6/2014في 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى  

 Allegria  078 890 139  428 962 191مبيعات فيالت مشروع 
 Forty West  892 003 52  674 997 73مبيعات بمشروع 
 Casa  291 494 5  617 326 19مبيعات بمشروع 
 Westown Residences  755 106 240  804 286 79مبيعات بمشروع 

  016 495 437  523 573 364 
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 المبيعات تكلفة  -35

الستة أشهر المنتهية  
 30/6/2015في 

أشهر المنتهية  الستة 
 30/6/2014في 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 Allegria 416 132 63  515 897 109تكلفة مبيعات فيالت مشروع 

 Forty West 299 738 38  179 678 60تكلفة مبيعات بمشروع 
 Casa 900 395 3  950 918 11تكلفة مبيعات بمشروع 
 Westown Residences 473 328 134  894 242 44تكلفة مبيعات بمشروع 

 088 595 239   538 737 226  
 إيرادات تشغيل أخري  -36

 
الستة أشهر المنتهية 

 30/6/2015في 
أشهر المنتهية  الستة 

 30/6/2014في 
 جنيه مصرى  مصريجنيه  

 20 440 270  24 957 173 فوائد أقساط محققة خالل الفترة
 14 430 798  16 140 371 رسوم تنازالت والغاءات وغرامات تأخير

 5 796 706  2 130 601 ايرادات متنوعة 
 600 000  600 000 ايرادات إدارة وتشغيـل ملعب الجولف 

 383 034  383 929 ايرادات مبانى مؤجرة
 1 069 247  6 758 894 ارباح راسمالية 

 
 
 

968 970 50  055 720 42 
 مصروفات بيعية وتسويقية -37

 
المنتهية الستة أشهر 

 30/6/2015في 
أشهر المنتهية  الستة 

 30/6/2014في 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 8 637 579  8 123 927 أجور ومرتبات
 11 163 260  13 918 248 عموالت بيع 

 11 250 194  11 552 017 إعالن 
 2 620 597  1 915 890 مؤتمرات ومعارض

 7 778 032  6 443 241 إيجار
 9 901  86 837 وأنتقال ونقل وسياراتسفــر 
 34 740  203 750 تبرعات

 1 246 490  1 419 099 صيانة وأمن ونظافة وزراعة
 306 000  411 004 أتعاب مهنية وأستشارات

 108 535  102 389 أكراميات وهدايا
 248 753  465 437 مطبوعات وتصوير

 -  1 016 244 رسوم ودمغات وتراخيص
 643 349  582 056 أخرى

 139 240 46  430 047 44 
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 مصروفات إدارية وعمومية -38

الستة أشهر المنتهية  
 30/6/2015في 

أشهر المنتهية  الستة 
 30/6/2014في 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 16 164 159  20 510 876 (1-38)ومكافآت  أجور ومرتبات

 8 021 683  2 858 635 رواتب ومكافات وبدالت أعضاء مجلس االدارة 
 3 324 147  3 035 201 اتعاب مهنية واستشارات

  404 450  570 446 إعالنات
 1 601 524  1 008 270 تبرعات

 9 686 519  9 592 232 صيانة ونظافة وزراعة وأمن وحراسة 
هالك الوحدات المؤجرة   4 736 380  6 530 207 إهالكات إدارية لألصول الثابتة وا 

 492 824  777 821 حكومية واشتراكاترسوم 
 5 424 189  5 010 954 ايجارات

 598 000  635 923 سفر وانتقال ونقل
 1 502 706  1 613 138 اتصاالت وكهربـاء 

 1 341 676  1 159 240 أدوات كتابية ومستلزمات حاسب الى
 435 660  495 453 بوفيه وضيافة واستقبال

 1 923 765  4 166 555 أخرى
 951 964 57  682 657 55 

 يتضمن البند مرتبات للمديرين التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارة كما يلى :( 38-1)

 
الستة أشهر المنتهية 

 30/6/2015في 
أشهر المنتهية  الستة 

 30/6/2014في 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

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

         

يق وتم انتهاء العمل بالنظام الحالي وتطبسهم المسددة فى شكل اسهم ألدى الشركة نظام إثابة للمدفوعات المبنية على           
 .من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية( 50، )( 49) نظام جديد كما هو موضـح في إيضاح رقم

 مصروفات تشغيل أخري -39

 
الستة أشهر المنتهية 

 30/6/2015في 
أشهر المنتهية  الستة 

 30/6/2014في 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 21 416 921  6 569 164  خصم تعجيل السداد
 45 324  45 324 مخصص مطالبات

 1 777 145  9 263 803 االنخفـاض في قيمة األطراف ذات العالقة
 291 878 15  390 239 23 
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 إيرادات تمويلية -40

المنتهية الستة أشهر  
 30/6/2015في 

أشهر المنتهية  الستة 
 30/6/2014في 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 7 102 755  35 159 398 فوائد دائنة

 -  16 141 362 عائد إستثمـارات في إذون خزانة

 -  965 832 صافى فروق تقييم عمالت اجنبية

 592 266 52  755 102 7 
 مصروفات تمويلية  -41

 
المنتهية الستة أشهر 

 30/6/2015في 
أشهر المنتهية  الستة 

 30/6/2014في 
 مصريجنيه   جنيه مصرى 

 24 539 258  44 221 269 فوائد تمويلية 
 3 054 929  2 154 868 مصروفات فوائد أقساط أرض الشيخ زايد

 5 599 114  - صافى فروق تقييم عمالت اجنبية
 137 376 46  301 193 33 

 ضريبة الدخل -42
الستة أشهر المنتهية   

 30/6/2015في 
أشهر المنتهية  الستة 

 30/6/2014في 
 مصريجنيه   جنيه مصرى 

 -  40 069 410 مصروف ضريبة الدخل الجارية 
 704 497  (952 252) ضريبة الدخل المؤجلة )منفعة( مصروف 

 158 117 39  497 704 
  االرباح فى نصيب السهم -43

خالل  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمةوكذلك  الفترةأرباح  صافىعلي اساس  االرباح فى يتم إحتساب نصيب السهم
  -كما يلى: الفترة

الستة أشهر المنتهية  
 30/6/2015في 

أشهر المنتهية  الستة 
 30/6/2014في 

 مصريجنيه   جنيه مصرى 

 30 816 495  95 560 812 الفترةصافي ربح 
    -: مقسومـــا  على

 90 676 348  338 909 573  الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
 0.34  0.28 االرباح )جنية مصرى / للسهم( نصيب السهم فى
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  األدوات المالية -44
 خطر االئتمان 44-1

 التعرض لخطر اإلئتمان  
لحد ا صدة العمالء وأوراق القبض والمدينون والنقدية ومافى حكمــــــــــها أر والمتمثلة فى  تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية
جنيه  3 398 329 140مبــــــــــــــــلغ  2015 يونيو 30هذا وقد بلغ رصيد تلك البنود فى  األقصي للتعرض لخطر اإلئتمان

 .مصرى(جنيه  3 919 713 155:   2014ديسمبر  31فى  مصرى )
  خطر السيولة 44-2

 المالية: لاللتزاماتيوفر هذا اإليضاح الشروط التعاقدية 
  5201 يونيو 03

سنة 2-1  أقل من سنة  القيمة الدفترية  سنة  2-5    
 جنيه مصرى  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري 

 -  -  45 114 622  45 114 622 تسهيالت ائتمانية –بنوك 
 -  -  112 593 249  112 593 249 قروض طويلة األجل

225 671 359  -  535 916 468 األجل قصيرةقروض    109 245 310  
 -  -  65 252 031  65 252 031 مقاولون وموردون

9 134 541  242 025 617  412 787 472  663 947 630 دائنون اخرون  
 -  -  141 579 222  141 579 222 قصيرة األجل -أوراق دفع
 319 379 650  467 696 976  777 326 596  1 564 403 222 اإلجمالى 

  4201ديسمبر  31
سنة 2-1  أقل من سنة  القيمة الدفترية  سنة  2-5    

 جنيه مصرى  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري 
 -  -  101 170 177  101 170 177 تسهيالت ائتمانية –بنوك 
 -  -  643 013  643 013 دائنة  –بنوك 

225 671 359  -  545 214 175 األجل قروض طويلة   816 542 319 
 -  -  78 117 009  78 117 009 األجل قصيرةقروض 

 -  -  65 320 353  65 320 353 مقاولون وموردون
7 531 844  199 561 111  395 333 584  602 426 539 دائنون اخرون  

 -  -  29 611 336  29 611 336 قصيرة األجل -أوراق دفع
 -  24 306 118  -  24 306 118 طويلة األجل -أوراق دفع
 327 074 660  449 538 588  670 195 472  1 446 808 720 اإلجمالى 
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 خطر العملة 44-3
 التعرض لخطر العملة          

 -: يوضح تعرض الشركة لخطر أسعار صرف العمالت األجنبية البيان التالى
  30/6/2015  30/6/2015  31/12/2014  31/12/2014 

 دوالر أمريكى  يورو  دوالر أمريكى  يورو  بيــــــان
 1 944 671  273 963  2 172 841  282 142  نقدية بالبنوك

 1 944 671  273 963  2 172 841  282 142  فائض العمالت األجنبية

 خطر سعر الفائدة  44-4

 ما يلي ك المستقلة الدورية الخاص باألدوات المالية للشركة في تاريخ القوائم الماليةيظهر الشكل العام لسعر الفائدة 
 القيمة الدفترية  

  30/6/2015  31/12/2014 

 جنيه مصرى   جنيه مصرى   
     أدوات مالية بسعر فائدة ثابت 

2 634 961 925  أصول مالية   395 174 682 2  
(141 579 222)  إلتزامات مالية    (454 917 53)  

  703 382 493 2   941 256 628 2  
     أدوات مالية بسعر فائدة متغيرة 

(693 624 339)  إلتزامات مالية    (361 501 724)  
  (339 624 693)   (361 501 724)  

مالية بسعر فائدة ثابت بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. وال تخصص  والتزاماتال تقوم الشركة بالمحاسبة عن أي أصول 
النموذج المحاسبي الخاص بتغطية مخاطر القيمة العادلة  باستخدامالشركة مشتقات مالية )عقود مبادلة أسعار الفائدة( كأدوات تغطية 

 قائمة الدخل. علىأثير لذلك فإن التغير في أسعار الفائدة في تاريخ القوائم المالية ليس له ت

 القيم العادلة   44-5
 القيم العادلة مقابل القيم الدفترية

لتابعة اتتكون األدوات المالية الرئيسية للشركة في أرصدة النقدية بالبنوك واإلستثمارات والعمالء وأوراق القبض والشركات 
دة والبنود ذات الطبيعة النقدية ضمن أرص والمقاولين وأراق دفـع والدئنون واالرصدة الدائنة االخـرى الشقيقة والموردينو 

 المدينون والدائنون. يتمثل الغرض األساسي من هذه األدوات المالية في توفير التمويل ألنشطة الشركة.
تقديرًا معقواًل  مة الدفترية لهذه األدوات المالية تمثلوطبقا ألسس التقييم المتبعة في تقييم أصول والتزامات الشركة فان القي

 لقيمتها العادلة.
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -45
تتمثل االطراف ذات العالقة فى مساهمى الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والشركات التى يمتلك فيها 

اسهم تخول لهم ممارسة نفوذ جوهرى على هذه الشركات وقد تعاملت الشركة خالل  المساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
 يمة مضـافةوغيـر شاملة ق طراف ذوى عالقة وقد تمت تلك المعامالت وفقا للشروط والقواعد التى اقرتها ادارة الشركةأمع  الفترة

 -:المستقلة  زانيةالميفى تاريخ  الفترةهم المعامالت التى تمت خالل أ، وفيما يلى بيان بوتم إعتمادها من الجمعية العامة للشركة
      30/6/2015 

 حجم التعامل  التعامل طبيعة  العالقة طبيعة  الطرف
 جنيه مصري      

  ةتابعشركة   المدن والمنتجعات إلدارةهيلز  يبيفرلشركة 
وخدمات  وصيانةزراعه  أعمال

 هيلز يبيفرل ةلمدين األمن
 676 979  

       

عات والمشرو  للتنميةشركة السادس من أكتوبر 
 سوريل– العقارية

59 929 312  عن الشركة  بالنيابةمدفوعات   ةتابعشركة    

42 208 212  سدادات نقدية      
       

134 400  عن الشركة  بالنيابةمدفوعات   ةتابعشركة   تثمارواالس للتنميةشركة سوديك جاردن سيتي   
       

 600  إداريةوحدات  إيجار  ةشركة تابع  المتطورةللمقاوالت  إنموف  ةشرك
707 886  نقديةمدفوعات       
550 000  نقدية سدادات      

       

  ةشركة تابع  لخدمات المدن والمنتجعات ةشركة إدار 
وخدمات  وصيانةزراعه  أعمال

 لمدينه الجريا األمن
 367 087 21  

       

49 486  عن الشركة بالنيابةمصروفات   ةشركة تابع  التجاريةللمراكز  ةشركة تجار   
844 567  عن الشركة  بالنيابةمدفوعات   ةشركة تابع  السياحية والتنميةشركة سوديك للجولف   

    
دارة إيراد وتشغيل ملعب ونادي  وا 

 الجولف
 000 600  

476 320  استرداد مصروفات عن الشركة      
5 000 000  نقدية مدفوعات      

       

44 991 563  عن الشركة  بالنيابةمدفوعات   ةشركة تابع  شركة سوديك سياك لالستثمار العقاري  
17 105 506  نقديةمقبوضات       
2 529 409  1مبني سوديك سياك رقم  أعمال      
49 569 616  متحصالت عمالء وأوراق قبض       

       
933 777  عن الشركة  بالنيابةمدفوعات   ةشركة تابع  ةالزراعي والتنميةشركة اليسر للمشروعات   

800 000  نقدية مدفوعات      
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      30/6/2015 

 حجم التعامل  طبيعة التعامل  طبيعة العالقة  الطرف

 
 جنيه مصري     

180 825  عن الشركة  بالنيابةمدفوعات   ةشركة تابع  ن لالستثمار العقارييشركة فورت  
       

20 357 590  عن الشركة  بالنيابةمدفوعات   ةشركة تابع  واالستثمار العقاري للتنميةشركة سوديك   
4 364 594  نقدية سدادات      
       

391 880  عن الشركة  بالنيابةمدفوعات   ةشركة تابع  شركة رويال جاردنز  
698 446  سدادات نقدية      

       

15 580  عن الشركة  بالنيابةمدفوعات   ةشركة تابع  شركة سوديك سوريا  
       

9 906 613  عن الشركة  بالنيابةمدفوعات   ةشركة تابع  شركة الميزون لالستثمار العقاري  
       

15 038 839  عن الشركة  بالنيابةمدفوعات   ةشركة تابع  لالستثمار العقاري ســــوريلشركة   
213 827 251  سدادات نقدية      
       

69 429  عن الشركة  بالنيابةمدفوعات   ةشركة تابع  شركة سوديك للتوريق  
       

168 508 282  عن الشركة  بالنيابةمدفوعات   ةشركة تابع  طابرووك للتعميـرشركة   
       

 38انظر إيضاح رقم       والمديرين التنفيذين اإلدارةأعضاء مجلس 
 الموقف القانونى -46

حدى الجهات بشـــــــأن العقد المبرم بينهم بتاريخ  والخاص بتســـــــليم هذه الجهة قطعة  23/2/1999هناك نزاع بين الشـــــــركة وا 
فدان تقريبًا والتى لم يتم تسليمها حتى تاريخه  96بقيمة إيجارية سنوية رمزية لمساحة قدرها  ةأرض كحق إنتفاع لمدى الحيا

حيث لم تقم إدارة هذه الجهة باإللتزام بالشـــــروط التفصـــــيلية بالعقد، وهناك إنذارات متبادلة بخصـــــوص هذه األرض بين إدارة 
دارة هذه الجهة، هذا وخالل عام  أكتوبر  6مدنــــــــــــــــــــى  2009لسنة  3ة باقامة الدعوى رقم قامت هذه الجه 2009الشركة وا 

 2010فبراير   22ضــد الشــركة بطلب تســليمها االرض المخصــصــة لها وصــدر حكم تمهيــــــــــــــــدى فيها من المحكمة بجلســة 
ــــــــل  26حالة الموضـــــــــوع الى الخبراء وندب مكتب الخبـــــــــراء بوزارة العدل لمباشـــــــــرة هذه الدعوى وحددت جلسة بتاريخ إب إبريـ

ــــــــــــــــــــــــــــريــره وقــررت الــمــحــكــمـــــــة الــتـــــــأجــيـــــــل 2010 ــــــــــــــــــــــــــــر تــقـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا  لــيــقـــــــدم الــخــبــيـــ   لــجــلســــــــــــــــــــةعـــــــدة مــرات أخــرهـــ
ـــــر 24 ــــــ ويرى المستشار القانوني أن الشركة لها الحق في االحتفاظ باألرض محل العقد واستغاللها على ، 2014 نوفمبـ

روط كان مرهونًا على شــأســاس أن العقد المذكور لم يدخل حيز النفاذ ولم ينشــأ حق اإلنتفاع للجهة ، حيث أن ســريانه 
لم يتم اســــــــــتيفاءها، وأنه في حالة قيام هذه الجهة بالمنازعة على حيازة األرض، فإن الشــــــــــركة هي الحائزة فعليًا وماديًا 

استنئناف وقد قامت تلك الجهة ب لألرض، وبالتالي يكون لها الحق في استمرار الحيازة لحين تسوية النزاع أمام القضاء.
 .2015 أغسطس 15جلسة  الدعوه وتحدد لها
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 الموقف الضريبى -47
ت ابفرض ضـــــريبة إضـــــافية ســـــنوية مؤقتة لمدة ثالث ســـــنو  2014لســـــنة  44القانون رقم  صـــــدر 2014يونيو  4بتاريخ 

على مايجاوز مليون جنيه مصـــــــــــري من وعاء الضـــــــــــريبة على دخل  %5اعتبارًا من الفترة الضـــــــــــريبية الحالية بنســـــــــــبة 
األشـــــخاص االعتبارية طبقًا الحكام قانون الضـــــريبة على الدخل ويتم ربطها وتحصـــــيلها  األشـــــخاص الطبيعيين أو أرباح

صـــــــــــــــدر القرار الجمهورى  2014يونيو  30وبتارخ  2014يونيو  5وفقًا لتلك االحكام ويعمل بهذا القانون اعتبارا من 
لضــــــريبة على الدخل الصــــــادر وقد تضــــــمن هذا القانون أحكامًا بتعديل بعض مواد قانون ا 2014لســــــنة  53بقانون رقم 
 من أهمها مايلى: 2005لسنة  91بالقانون رقم 

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

  المستقلةالدورية فيما يلي ملخص بالموقف الضريبي للشركة في تاريخ القوائم المالية               
 ضريبة أرباح شركات األموال 

لتاريخ بدء  يالتالللشركة من أرباح شركات األموال لمدة عشر سنوات تبدأ من العام  الضريبيسبق وأن تم تحديد فترة االعفاء  -
 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة.  1979لسنة  59طبقًا للقانون رقم  31/12/2007 حتى 1/1/1998من  اعتباراالنشاط 

   سليم لتبدأ من تاريخ الت الضريبيتقدمت الشركة بطلب لمصلحة الضرائب لتعديل فترة اإلعفاء  2011وخالل شهر يناير  -
 .2002عام  فيللوحدات  الفعلي

ريخ ضوء تا فيقامت لجنة فض المنازعات الخاصة بمصلحة الضرائب ببحث ودراسة طلب الشركة  2011يناير  18وبتاريخ  -
أن  اعتباربللوحدات وما يسرى على الشركات المثيلة وبناًء على ذلك قررت اللجنة االستجابة لطلب الشركة  الفعليالتسليم 

   إلى 2003 يناير 1من تاريخ  الضريبيذلك يحق للشركة التمتع باإلعفاء وب 2002للشركة هو عام  الفعليبداية النشاط 
 الجديدة على البطاقة الضريبية للشركة. الضريبيإثبات تعديل فترة اإلعفاء  وتم 2012ديسمبر  31 

 .2008عن عام  للشركة معدلال الضريبي اإلقرارتم تقديـم و  -
  الشركة بنماذج الربط وجـارى تسوية وسداد الفـروق الضريبية.وتم اخطار  2001حتى  1996تم فحص السنوات من  -
ولم يتم اخطار الشركة باي مطالبات حتى تاريخ إصدار القوائم المالية  2004 إلى 2002للسنوات من  ضريبيالفحص التم  -

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

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

 2013ابريل  9تقديريًا وتم الطعن عليه بتاريخ  2008، 2007عن عام  2013ابريل  2( بتاريخ 19تم اإلخطار بالنموذج ) -
قرارها بإعادة الملف الى كبار الممولين إلعادة الفحص  تر ( والتي أصد51القاهرة الدائرة ) وتم تحويلها الى لجنة الطعن ضرائب

 الضريبي.
 2015 ابريل 7تقديريًا وتم الطعن عليه بتاريخ  2010، 2009عن عام  2015ابريل  7( بتاريخ 19تم اإلخطار بالنموذج ) -

 وجارى تقديم طلب إعادة الفحص للفترة المذكورة.
 .2005لسنة  91المواعيد القانونية وفقا للقانون رقم  في السنوي الضريبيتقوم الشركة بتقديم اإلقرار  -

 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 
 اعتماد القوائم المالية لإلصدار. حتى تاريخ 2015من عام  االولتم الفحص الضريبي حتى الربع  -
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 ضريبة الدمغة
  .بالكامل وتم سداد الفروق الضريبية 2010ديسمبر  31حتى الفترات السابقة تم الفحص الضريبي عن  -
 بالكامل الضريبيةوتم سداد الفروق  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
 .2008لسنة  196وفقًا للقانون رقم في المواعيد القانونية  2009لعام  الشركة بتقديم إقرارات الضريبة العقـارية قامت -

 االرتباطات الرأسمالية  -48
عام جنيه مصرى ) 253 259 وغير منفذة مبلغمتعاقد عليها  عن أعمـال 2015 يونيو 30بلغت قيمة االرتباطات الرأسمالية فى 

 .جنيه مصرى ( 587 374 -: 2014
 والمديرين بالشركة نظام إثابة وتحفيز العاملين -49

وافقــت الجمعيــة العــامــة غير العــاديــة للشــــــــــــــركــة بــاإلجمــاع على إعتمــاد نظــام إثــابــة وتحفيز العــاملين   2006أكتوبر  16بتــاريخ  -
وتعيين  )قبل التجزئة( جنيه للســهم 100 ، وتفويض مجلس إدارة الشــركة في اصــدار مليون ســهم بقيمة عادلة والمديرين بالشــركة

 .الشراف على تنفيذ هذا النظام من اعضاء غير تنفيذيين في مجلس اإلدارةلجنة مستقلة ل
على ن ذيييعلى نظام إثابة وتحفيز العاملين وأعضـــاء مجلس اإلدارة التنفت لجنة األشـــراف وافق 2007 ســـبتمبر 23وبتاريخ  -

لخاصة اوطبقا لهذا القرار تم تخصيص عدد األسهم  لكل منهم ةعدد األسهم المخصصوكذا  ار المستفيدين من النظام يأخت
 لنظام بالكامل.با

بمتوسط سعر بيع قدره سهم من أسهم نظام اإلثابة  200 000تم ممارسة حق البيع لعدد  2007خالل شهر ديسمبر  -
انتهاء لحين  لدوليا األفريقي العربيحساب خاص لدى البنك ب المستحق للمستفيدينتجنيب  مللسهم وت مصريجنيه  226.63

 ر وفقا لنظام األثابة.حظال فترة
 أضافي.سهم  500 000زيادة عدد االسهم المخصصة للنظام بعدد  تم -
وافقت لجنة االشراف على نظام إثابة وتحفيز العاملين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين على  2008يوليو  3وبتاريخ  -

وقيع عقود ت تم تلك االسهم لبعض العاملين والمديرين التنفيذيين بالشركة كما أجماليسهم من  495 000تخصيص عدد 
 .2008 أكتوبرخالل شهر  والمديرين التنفيذيين العاملينهذه االسهم مع  تخصيص

قد والتحفيز وع اإلثابةللشركة على تعديل بعض مواد نظام  الجمعية العامة غير العادية وافقت 2009ديسمبر  7وبتاريخ  -
 -يلي: المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك طبقا لما  األسهمتخصيص 

  2011من مارس بدالً  2015تنتهـى فى مارس لفترة ممارسة الحق الواردة فى نظام االثابة والتحفيز وعقد تخصيص االسهم مد. 
  ن بأسمه مكانية نقل ملكية االسهم المخصصة لصالحه لتكو إتعديل نظام االثابة والتحفيز وعقد تخصيص االسهم لتتيح للمستفيد من النظام

 .الشركة الحقوق المقررة على أسهم بعد انتهاء فترة الحظـر بشرط سداد سعر السهم الخاص بالنظام ويكون فى هذه الحالة للمستفيد كافة
 ـــــرإ –( من نظام االثابة والتحفيز الخاصة بادارة النظام لتعطى الحق لمجلس االدارة 11دة )تعديل الما فى استبدال أحد أعضاء  -ذا لزم االمـ

 لجنة االشراف بعضو أخر على أن يكون من أعضاء مجلس االدارة الغير تنفيذيين. 
 .لتحفيـزوا اإلثابةاد تعديل نظام للرقابة المالية على اعتمـتم أخطار الشركة بموافقة الهيئة العامة  2010ابريل  26وبتاريخ  -
 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على التالي: 2015فبرايــر  1بتاريخ  -
وتحويل  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 500متبقية وعددهـا األسهم ال
 تطبيق نظام إثابة وتحفيــز جديد من خالل تخصيص أسهم بشروط مميزة للعاملين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين بالشركة.   -
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ة للرقابة المالية الشركة بعدم ممانعة الهيئة من السير في إجراءات تحويل عدد أخطرت الهيئة العام 2015مايو  31وبتاريخ  -
من أسهم نظام األثابة والتحفيز للعاملين إلى أسهم خزينة وبكود جديد مع كاًل من البورصة المصرية وشركة  سهم 737 500

 زينة.والقواعد الخاصة بالتعامل على أسهم الخ مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي وعلى أن تسري عليها األحكام القانونية
 خزينة.من أسهم نظام األثابة والتحفيز للعاملين إلى أسهم  سهم 737 500جارى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويل عدد  -

 أحداث الحقة -50
على التقدم باقتراح الى الجمعية العامة غير العادية  2015يوليو  15وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ  -

للشركة للنظر في إلغاء نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين بالشركة المعتمد من الجمعية 
 والذي لم يتم تقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية لالعتمـاد   2015فبراير  1ريخ العامة غير العادية للشركة بتا




