مسودة
5112/11/3

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير
شركة مساهمة مصرية
القوائم المالية المستقلة الدورية
مع تقرير الفحص المحدود عليها
في  31سبتمبر 5112

مسودة
5112/11/3
تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة الدورية
إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير  -شركة مساهمة مصرية

المقدمة
قمنا بأعمال الفحص المحصد ل ليماناةاصل الملص ايل الم لاصل ل ص ل مدينصل ةرص لكاص اا ال رماص  -شص ل
ملاهمل مر يل لي  03اب مب  5302ذا الاوائم المل ايل ليدخل لي غا لصي قاصوا المي اصل لي صدلاا
الناديصصل الم رياصصل بنصصا ع ص ال لصصرل هشصصن المن ناصصل لصصي خل ص ال صصاتيال ميبر صا ل ليلاااصصا المحااصصبال النامصصل
غا ها م اإليضاقا الم ممل األخ ى .اإللاتة هي الملئولل ع إعدال الاوائم المالال المل ايل الد تيل
هذه الر ض الرالل الواضح لنا طباا ل لمرايا المحاابل المر يلل تنحر ملئولا نا لي إبداء ااص ن ا
عيى الاوائم المالال المل ايل الد تيل لي ضوء لحرنا المحد ل لنا.

نطاق الفحص المحدود
قمنصا بفحرصنا المحصد ل طباصا ل ليمراصات المرص ي لمنصا الفحص المحصد ل تقصم  " )5103الفحص المحصصد ل
لياوائم المالال الد تيل لمن أة المؤلى بمر لل م اقب قلصاباتنا " .ي صمل الفحص المحصد ل لياصوائم المالاصل
الد تيل عمل اا فلاتا بروتة هاااال م هشباص ملئولا ع األمصوت المالاصل المحااصبالل تقباص
إج اءا تحيايالل غا ها م إج اءا الفح المحد ل .يال الفح المحصد ل جوه يصا ل لصي ةقاقص عص
عميال م اجرل ت م طباا ل لمرايا الم اجرل المر يلل بال الي ال يم ننصا الحرصول عيصى تأ صد بأةنصا انرصبح
عيصصى لتايصصل ب ماصصر األمصصوت النامصصل ال صصي قصصد يص م ا صصالنا لصصي عمياصصل م اجرصصلل عيا ص لصصنح ال ةبصصدي تهي
م اجرل عيى هذه الاوائم المالال المل ايل الد تيل.

االستنتاج
لي ضوء لحرنا المحد لل لم يَنُ ْم إلى عيمنا مصا ي رينصا ةر اصد ها الاصوائم المالاصل الملص ايل الد تيصل الم لاصل
ال تربص بردالصصل ضصصوم لصصي جماصصر جواةبنصصا النامصصل عص الم صصن المصصالي الملص ال لي ص ل لصصي  03اصصب مب
 5302عص هلائنصصا المصصالي المل ص ال تصصدلااتنا الناديصصل المل ص ايل ع ص ل ص ة ال لصصرل هشصصن المن ناصصل لصصي خل ص
ال اتيا طباا ل لمرايا المحاابل المر يل لي ضوء الاواةا اليوائح المر يل خا الرالقل.

طه محمود خالد
زمال م مر المحاابا الااةوةاا باة ي ا يين
زمال جمرال المحاابا الم اجرا المر يل
زمال جمرال الض ائب المر يل
ا ل المحاابا الم اجرا تقم 2005
ا ل النائل الرامل لي قابل المالال تقم 52

الااه ة لي

مسودة
5112/11/3
ش ل مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
الميزانية المستقلة
لي  03اب مب 5302
األصول طويلة األجل
األصول الثاب ل بالرالي)
م عا تحت ال نفاذ
اا ثماتا لي ش ا تابرل
اا ثماتا مح فظ بنا ق ى تاتيا االا حااا
اا ثماتا مالال م اقل ليبار
اا ثماتا عااتيل
مبالغ مل حال م هط اف خ ي عالقل
هصول ض يبال مؤجيل
إجمالي األصول طويلة األجل
األصول المتداولة
مبن ا ققر الغاات المنما
م عا ال رما اإلا اا– إة ا غا تا
م عا ال رما اإلا اا – إة ا تا
الرمالء بالرالي)
الموتل ا  -هتصدة مدينل بالرالي)
المدينوا األتصدة المدينل األخ ى بالرالي)
اا ثماتا بالاامل الراللل م خالل األتبام البلائ
الناديل بالرند ا لدى البنوك
إجمالي األصول المتداوله
االلتزامات المتداولة
مبررا
ال ناما اا مال الم ال
هتبام لوائد تالاط مؤجيل
لائنوا اتصدة لائنل اخ ي
هقلاط جاتيل م ق ض ألجل
ق ض قرا ة االجل
الموتل ا
مريحل الض ائب
لائنو توزيرا
إجمالي االلتزامات المتداولة
رأس المال العامل
إجمالي االستثمار
يتم تمويله على النحو التالي:
حقوق الملكية
تهس المال المردت المدلوع
اق ااطي قاةوةي
األتبام الم قيل
صالي تبح الف ة  /الرا
إجمالي حقوق الملكية
االلتزامات طويلة األجل
ق ض ألجل
إجمالي تمويل االستثمار

5112/9/31
جنيه مصري

إيضاح

5114/15/31
جنيه مصري

0/2
5/2
0/2
1/2
52
00

505ل023ل52
003ل211
730ل050ل57
055ل102ل1
003ل201ل1
722ل172ل0
333ل333ل03
257ل153ل0
175ل222ل002

522ل250ل51
051ل271ل0
730ل050ل57
055ل102ل1
073ل002ل1
722ل172ل0
333ل333ل03
700ل200ل0
057ل237ل002

5
5
7
2
0
2/2
03

010ل00
070ل270ل222
055ل131ل25
502ل757ل120
700ل000ل035
272ل107ل53
173ل553ل550
517ل751ل77
115ل510ل202ل0

010ل00
505ل301ل101
025ل020ل033
707ل525ل511
502ل322ل07
225ل050ل20
505ل025ل23
231ل250ل002
752ل100ل152ل0

030ل251ل50
020ل721ل07
322ل030ل057
750ل710ل002
512ل577ل1
105ل052ل12
325ل320ل00
202ل375ل02
105ل075ل0
172ل022ل700
051ل303ل232
105ل575ل050

220ل035ل12
200ل075ل20
537ل027ل055
002ل200ل052
057ل527ل1
022ل105ل55
055ل315ل00
022ل155ل20
032ل532ل0
520ل525ل702
172ل020ل573
515ل522ل722

1

00
05
00
01
07
02

02

333ل333ل523
057ل752ل71
522ل520ل002
015ل501ل012
250ل513ل252

333ل522ل000
500ل027ل52
310ل000ل500
220ل725ل025
200ل100ل720

07

272ل302ل22
105ل575ل050

710ل552ل07
515ل522ل722

تقرير الفحص المحدود (مرفق)
رئيس قطاع الشئون المالية
محاسب (/ثناء محمد فتحي)

المدير المالي وعالقات المستثمرين
محاسب /محمد عبد السالم

رئيس مجلس اإلدارة
مهندس ( /احمد محمد السيد)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
2

مسودة
5112/11/3
ش ل مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
قائمة الدخل المستقلة
ع الف ة م  0يناي  5302إلى 03اب مب 5302
ايضاح
صالي المبارا
هتبام لوائد األقلاط المؤجيل المل حال خالل الف ة
إي الا خدما مؤلاة
إجمالي اإليرادات
يبرم:
هتبام هقلاط المبارا المؤجيل
صافي إيرادات النشاط
ت الاف المبارا
م مل ال بح
مبررا
المر لا البارال ال لوياال
المر لا الرمومال اإللاتيل
ت اتب بدال هعضاء م يس اإللاتة
األرااح الناتجة من التشييل
مر لا تموييال
توزيرا هتبام لي ش ا تابرل
إي الا اا ثماتا مالال هخ ى
إي الا لوائد
مبررا اة في الغ ض مننا
اإلي الا األخ ى
المر لا األخ ى
صالي هتبام الف ة قبل الض ائب
ض يبل الدخل
الض يبل المؤجيل

 50ه
00
55

 50ب

50

51
52
53
00

صافي أرااح الفترة
نصيب السهم في أرااح الفترة

55

5112/1/1
الى5112/9/31
جنيه مصري

5112/7/1
الى5112/9/31
جنيه مصري

5114/1/1
الى5114/9/31
جنيه مصرى

5114/7/1
الى5114/9/31
جنيه مصري

202ل502ل500
130ل553ل20
200ل112ل0
710ل051ل557

012ل507ل20
713ل050ل07
020ل030ل0
350ل200ل72

515ل057ل570
525ل205ل22
055ل127ل5
553ل505ل002

550ل150ل033
275ل700ل05
030ل270
131ل327ل002

753ل711ل)07
350ل023ل503
030ل203ل)03
755ل550ل000
723ل)053
225ل532ل)50
500ل503ل)00
507ل007ل)0
553ل525ل010
572ل032ل)5
250ل115ل0
005ل375ل03
557ل001ل2
333ل333ل02
070ل053ل05
000ل)55
252ل007ل070
027ل503ل)01
005ل)000
015ل501ل012

032ل002ل)1
751ل002ل71
522ل102ل)03
170ل053ل50
723ل)053
550ل273ل)00
120ل007ل)05
015ل)115
550ل012ل00
701ل151ل)5
500ل503ل1
570ل505ل0
333ل333ل02
355ل155ل7
520ل030
251ل027ل51
220ل252ل)5
505ل)030
520ل570ل55

000ل053ل)55
120ل575ل000
503ل052ل)27
270ل023ل520
333ل)033
750ل527ل)55
357ل355ل)05
005ل100ل)0
770ل020ل007
502ل032ل)1
000ل000ل0
332ل207ل0
205ل232ل2
137ل505ل0
277ل)200
272ل251ل530
220ل355ل)53
213ل200
557ل002ل011

527ل377ل)03
007ل303ل032
370ل550ل)52
315ل710ل25
057ل023ل)0
005ل250ل)7
107ل)125
035ل053ل52
221ل723ل)5
527ل070ل0
211ل201ل0
302ل323ل0
713ل)000
250ل010ل55
020ل500ل)00
521ل00
301ل723ل15

22ل3

52ل3

22ل3

00ل3

رئيس قطاع الشئون المالية

المدير المالي وعالقات المستثمرين

رئيس مجلس اإلدارة

محاسب (/ثناء محمد فتحي)

محاسب /محمد عبد السالم

مهندس ( /احمد محمد السيد)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
3

مسودة
5112/11/3
ش ل مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
قائمة التيير في حقوق الملكية المستقلة
ع الف ة م  0يناي  5302إلى 03اب مب 5302
رأس المال

احتياطي قانوني

أرااح مرحلة

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

333ل333ل002
الرصيد في 1يناير 5114
ـ
المحول لالق ااطاا ع اتبام عا 5300
ـ
توزيرا اتبام عا 5300
المحول لالتبام الم قيل
زيالة تهس المال طباا لا ات ال مرال الرامل غا الراليل ب اتيا 333 5301/0/50ل333ل53
صالى تبح الف ة

صافي راح
الفترة
جنيه مصرى

اإلجمالي
جنيه مصري

333ل002ل555 27ل117ل505
500ل020ل)7
500ل020ل7
207ل057ل)50
072ل722ل020
333ل333ل)53
-

072ل722ل020
072ل722ل)020
557ل002ل011

507ل500ل222
207ل057ل)50
557ل002ل011

الرصيد في  31سبتمبر 5114

333ل333ل022

500ل027ل310 52ل575ل011

557ل002ل011

537ل322ل730

الرصيد فى  1يناير5112

333ل522ل000

500ل027ل310 52ل000ل500

220ل725ل025

200ل100ل720

المحول لالق ااطاا ع اتبام عا 5301
توزيرا اتبام عا 5301
المحول لالتبام الم قيل
زيالة تاس المال طباا لا ات ال مرال الرامل غا الراليل ب اتيا 5302/0/2
صالي تبح الف ة
الرصيد في  31سبتمبر 5112

333ل702ل23
333ل333ل523

252ل007ل)0
252ل007ل0
121ل300ل)52
220ل725ل025
333ل702ل)23
057ل752ل522 71ل520ل002

220ل725ل)025
015ل501ل012
015ل501ل012

121ل300ل)52
015ل501ل012
250ل513ل252

رئيس قطاع الشئون المالية

المدير المالي وعالقات المستثمرين

رئيس مجلس اإلدارة

محاسب (/ثناء محمد فتحي)

محاسب /محمد عبد السالم

مهندس ( /احمد محمد السيد)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
4

مسودة
5112/11/3
ش ل مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
قائمة التدفقات النقدية المستقلة
ع الف ة م  0يناي  5302إلى 03اب مب 5302
األنشطة التشييلية
صالي تبح الف ة قبل الض يبل
ال رديال ليبنول ال الال:
اإلهالك
مبررا ببالف االهالك
مبررا اة في الغ ض مننا
إي الا اا ثماتا مالال هخ ى
توزيرا اتبام لي ش ا تابرل
صالي األتبام الفوائد المل حال برد خرم المؤجي خالل الف ة
مر لا تموييا  /خرم الاام الحالا
أرااح التشييل قبل التييرات في رأس المال العامل:
المبن ا م عا اإلا اا ال رما
المدينوا األتصدة المدينل األخ ى الرمالء الموتلي
الدائنوا األتصدة الدائنل األخ ى الموتل ا
المل بد م المبررا
ض ائب لخل مدلوعل
صافي النقدية الناتجه من األنشطة التشييلية
األنشطة االستثمارية
مدلوعا ل اء هصول ثاب ل م عا تحت ال نفاذ
مدلوعا اا ثماتا لي ش ا تابرل
م حرال اا ثماتا لي ش ا تابر
إي الا اا ثماتا مالا اخ ى
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
توزيرا االتبام
ق ض قرا ة األجل ملدلة خالل الف ة
ق ض قرا ه االجل ملحوب خالل الف ة
ق ض طويي االجل ملحوب خالل الف ة
ق ض طويي االجل ملدله خالل الف ة
صافي النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية
صالي ال غا لي الناديل ما لي ق منا
الناديل ما لي ق منا لي بدايل الف ة
إجمالي النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
يبرم :لائر ل غقال خقابا الضماا
النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

إيضاح

1
00

5112/9/31
جنيه مصري

5114/9/31
جنيه مصري

252ل007ل070

272ل251ل530

010ل002ل0
311ل352ل5
333ل033
723ل053
333ل333ل)02
125ل)102
505ل)553
000ل000ل)0
250ل115ل)0
520ل202ل)02
000ل225ل)52
302ل220
075ل510
027ل127ل051 023ل125ل072
500ل005ل053 )027ل515ل)25
107ل230ل225 032ل077ل52
035ل100ل)12
521ل000ل10
505ل)023
333ل)200
771ل570ل505 )77ل107ل)20
205ل005ل20
030ل000ل75
055ل000ل)5
505ل553
503ل000ل)5

02

551ل252ل)0
233ل025ل)02
057ل107
125ل102
020ل505ل)50

121ل300ل505 )52ل350ل)51
321ل100ل730 )20ل510ل)05
333ل333ل25
002ل052ل75
155ل520ل0
050ل005ل53
250ل250ل)0
032ل055ل)5
255ل153ل0
503ل535ل00
057ل051ل15
030ل535ل20
105ل025ل051 505ل220ل01
707ل021ل500 500ل221ل010
300ل020ل)5
022ل702ل)5
205ل555ل533 505ل230ل002

معامله غير نقدية
لم ت ضم قائمص ال صدلاا الناديص مبيصغ 720ل757ل 5جناص مرص ي ال صي تمثصل ال حويصل مص الم ص عا تحصت
ال نفاذ الى االصول الثاب خالل الف ة.
رئيس قطاع الشئون المالية

المدير المالي وعالقات المستثمرين

رئيس مجلس اإلدارة

محاسب (/ثناء محمد فتحي)

محاسب /محمد عبد السالم

مهندس ( /احمد محمد السيد)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
5

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302
.1

مسودة
5112/11/6

نبذة عن الشركة

 1-1الشكل القانوني للشركة
تأالت ال ل بموجب الا ات ال منوتي تقم  0020/202باام مؤالل مدينل ةر تم
تحويينا إلى ش ل ملاهمل باام ش ل مدينل ةر لكا اا ال رما بموجب الا ات ال منوتي
تقم 0051/5032ل ثم هصبحت ال ل تابرل لنائل الاقاع الرا لكا اا بموجب الا ات
ال منوتي تقم .0020/150
تحولت ال ل بموجب هق ا قاةوا ققاع األعمال تقم  0000/530الرالت لي 0000/5/00
إلى ش ل ملاهمل مر يل تابرل لي ل الاابضل لكا اا باام ش ل مدينل ةر لكا اا
ال رما ب اتيا  0005/5/03اةراد ال مرال الرامل غا الراليل لي ل ق ت الموالال
عيى تحويل ال ل م الرمل لي ظل هق ا الااةوا تقم  0000/530إلى الرمل تحت مظيل
هق ا الااةوا تقم  020للنل  0020الئح ال نفاذيل قد تم الن برحافل ال ا لي شن
يناي .0007
 5-1نشاط الشركة
تاو ال ل بمنا لل الل األة قل الم ريال بال نمال الرااتيل لألتاضي المباةي المن آ بما لي
خل الحرول عيى الل األتاضي الرااتا بارنا تأجا ها ذا الااا بأعمال تالام األتاضي
تن يدها ب الل هةواع الم ال الالزمل لي رما الم ريل ب خل لي منقال مدينل ةر غا ها
م المناط بمحالظا ال منوتيل ش اء إة اء اا غالل تأجا بار جمار المباةي
األتاضي لي ل إة اء إلاتة اا ثمات جمار المن آ الل نال اإللاتيل اللااقال
ال لانال الل الم عا الالزمل ل حاا هذه األغ اض جمار الرمياا الرااتيل المالال
االا اتا
ال اتيل ال لانال الم ريل بنذه األغ اض ذا الااا بأعمال ال رماما
الننداال اإلش اف عيى ال نفاذ ليغا .
 3-1مدة الشركة
مدة ال ل المحدلة طباا ل لينظا األاااي  )23انل تبده م تاتيا تل ال ال
ال اتي قد تم ال ديد لمدة  52انل تبده م  0005/05/50إلى .5350/05/55

ل بالل ل

 4-1مقر الشركة
يار الما ال ئالي لي ل لي  1شصاتع يواصف عبصاس -المنقاصل الثاةاصل -مدينصل ةرص  -الاصاه ة -
جمنوتيل مر الر بالل تئاس م يس إلاتة ال ل هو اللاد المنندس/هقمد محمد اللاد
ال
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استخدام التقديرات والحكم المهني

إا إعصصدال الاصصوائم المالاصصل لاصصا ل لمرصصايا المحااصصبل المرصص يل ي قيصصب مصص اإللاتة ااصص بدا الح صصم المننصصي
ال ادي ا االل اضا ال ي تؤث عيى تقبا اللاااا عيصى الاصام المر ضصل لألصصول االل نامصا
اإلي الا المر لا  .تر مصد ال اصدي ا االل اضصا عيصى الببص ا اللصابال عوامصل هخص ى ير اصد
هةنا مراولل لي ظ ف تقباانا .تر بص ة صائه هصذه ال اصدي ا االل اضصا األاصاس ليح صم المننصي عيصى
الاام الدل يل لألصول االل ناما  .إا الن ائه الفريال قد تب يف ع تي ال ادي ا .
ي م م اجرل ال ادي ا االل اضا الم ريال بنا بروتة ل تيل .ما ي م االع اف بال غاا لي ال ادي ا
المحاابال لي الف ة ال ي ي م لانا تغاا ال ادي لي الف ا المل ابيال لي قالل تأثا تيص ال اصدي ا عيصى
الف ا المل ابيال.
لاما ييي ههم البنول المل بد لانا ال ادي ا






االل اضا

الح م المنني:

األعمات المادتة لألصول الثاب ل.
المبررا .
االضمحالل لي قام األصول.
الض ائب المؤجيل.
ت يفل المبارا ال ناما اا مال الم ال .

.3

ملخص ااهم السياسات المحاسبيه المتبعه

ه)

هاس إعدال الاوائم المالال المل ايل
ترصصد الاصوائم المالاصصل الملص ايل طباصا ل لمرصصايا المحااصصبل المرص يل الاصصواةا
الرالقل.

اليصصوائح المرص يل خا

ترصصد الاصصوائم المالاصصل الملص ايل عيصصى هاصصاس ال يفصصل ال اتيباصصل المردلصصل ل ضصصم االاص ثماتا المالاصصل
الم اقل ليبار االا ثماتا المح فظ بنا ق ى تاتيا االا حااا االاص ثماتا بالاامصل الراللصل مص
خالل األتبام البلائ .
تر ض الاوائم المالال بال نا المر ي الذي يمثل عميل ال رامل لي

ل.

طبا صا ل لمراصصات المحااصصبل المر ص ي تقصصم  07الاصصوائم المالاصصل الم مرصصل) المصصالة  022م ص الالئحصصل
ال نفاذيل لااةوا ال ا تقم  020للصنل  0020ترصد ال ص ل قصوائم مالاصل م مرصل يم ص ال جصوع
إلانا عند الحاجل إلى الحرول عيى صوتة ه ضح ع الم ن المصالي ة صائه األعمصال ال صدلاا
الناديل ليم موعل ل.
ب)

األصول الثاب ل إهال اتنا
ي ص م إثبصصا األصصصول الثاب صصل بال يفصصل تظن ص بالماناةاصصل ب يف نصصا ال اتيباصصل مبرصصوما ل مننصصا م مصصر
اإلهالك االضمحالل.ت ضم ال يفل ال اتيبال ال الاف المباش ة الم ريال باق ناء األصلل بالنلبل
لألصول ال ي ي م إة ائنا لاخياا ل ت ضم ت يفل األصل ت يفل الباما الرمالل المباش ة ال الاف
المباش ة األخ ى ال ي تل ينمنا عميال ت نانها إلى الحالل ال ي ي م ت صغاينا بنصا لصي موقرنصا لصي
الغ ض الذي تم اق ناؤها م هجي ل ذل ت الاف إزال نا إعالة تلويل الموقر الذي توجد بص هصذه
األصول.
ي م المحاابل ع الم وةا الباصل ببند م بنول األصول الثاب صل ال صي تب يصف هعماتهصا اإلة اجاصل
بنول مل ايل ضم تي األصول الثاب ل.
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أهم السياسات المحاسبية المتبعة  -تااع
ت ضم ال يفل الدل يل لألصول الثاب ل ت يفل إقصالل جصنء ه م صوا مص م وةصا تيص األصصول عنصدما
ي وا م الم وقر الحرول عيى منالر اق راليل مل ابيال ن ا ل إلةفاا تي ال يفل ذل يم قاصاس
ال يفل بدتجل عالال م الدقلل هذا يص م االع ص اف بال صالاف األخص ى باائمصل الصدخل مرص لا عنصد
ت بدها.
ي م تحمال اإلهالك عيى قائمل الدخل لاا ل لق يال الالط الثابت خل عيى مدات الرم اإلة صاجي الماصدت
ل ل ةوع م هةواع األصول الثاب لل ال ي م إهالك األتاضيل لاما ييي بااا باألعمات اإلة اجال الماصدتة
ل ي األصول:
المباةي
المراعد
آال مردا
آال مردا
اائل ةال
عدل هل ا
هثاث مردا
)

الم

ة اط إة اجي
خدما م ال
اة اال
صغا ة
م اتب

 23انل
 03انوا
 2انوا
0522 - 2انوا
 2انوا
 0انل
 03انوا

عا تحت ال نفاذ

ي م تل ال الم عا تحت ال نفاذ بال يفلل ت ضم ال يفل الل النفاا الم ريال مباش ة الالزمل
ل ناصصن األصصصل إلصصى قال ص ال صصي ي ص م ت صصغاي بنصصا لصصي الغ ص ض الصصذي اق نصصي م ص هجي ص ل ي ص م تحويصصل
الم عا تحت ال نفاذ إلصى بنصد األصصول الثاب صل عنصدما يص م االة نصاء مننصا ت صوا م اقصل ليغص ض
مننصصال ي ص م تااصصام الم ص عا تحصصت ال نفاصصذ لصصي تصصاتيا الماناةاصصل بال يفصصل مبرصصوما ل مننصصا خلصصائ
االضمحالل إا جد .
ل)

االا ثماتا لي ش ا تابرل
ال ل ال ابرل هي ال ي تم ي لانا ال ل قرل تنيد ع  %23م تهس المال تماتس ال
ق اللاق ة عيى عميااتنا ال غايال ال موييال.

ل

تثبصصت االا ص ثماتا لصصي ش ص ا تابرصصل بال يفصصل لصصي قالصصل قصصد ث اضصصمحالل لصصي قام نصصا ل ة ص ي ص م
تبفاض الاامل الدل يل باامل خلائ هذا االضمحالل تحماي عيى قائمل الدخل خلص بالنلصبل ل صل
اا ثمات عيى قده ي م ع س قامصل هصذا االضصمحالل اللصاب تلص اي لصي الف ص ا اللصابال بحاص ال
تنيد الاامل الدل يل لنذه االا ثماتا ع صالي قام نصا األصصيال قبصل تلص ال خلصائ االضصمحالل
لي الاامل.
هـ)

االا ثماتا المالال الم اقل ليبار
ي ص م قاصصاس االا ص ثماتا المالاصصل الم اقصصل ليباصصر مبصصدئاا بالاامصصل الراللصصل مضصصالا الانصصا ت يفصصل المراميصصل
الم تبقل اتتباطا مباش ا ب ق نصاء االصصل المصالي االاص ثمات)ل يص م إعصالة تااامنصا لامصا برصد بالاامصل
الراللل اثبا ال غا لي الاامل لي بند مل ال ضم قاوا المي ال .همصا االاص ثماتا الم اقصل ليباصر
ال ي لاس لنا قامصل اصوقال لصي اصوا ة صط غاص مااصدة بالبوتصصل) ال يم ص تحديصد قام نصا الراللصل
بدتجل الال م الثال ل ةنا تثبت بال يفل لي قالل قصد ث اضصمحالل لصي قام نصا ل ةص يص م تبفصاض
الاامل الدل يل باامل خلائ هذا االضمحالل تحماينا عيى قائمل الدخل.
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أهم السياسات المحاسبية المتبعة  -تااع
)

اا ثماتا مح فظ بنا ق ى تاتيا االا حااا
تدت االا ثماتا المح فظ بنا ق ى تاتيا االا حااا بال يفل تل ني ه تضصاف إلانصا عصال ة ه
خرم اإلصدات إا جد) عيى هااس ار الفائصدة الفريصي لصي قالصل قصد ث اضصمحالل لصي قام نصا
اللوقال ع قام نا الدل يل ي م ترديل الاامل الدل يل باامصل خلصائ هصذا االضصمحالل تحمايص عيصى
قائمل الدخل.

ز)

االا ثماتا الرااتيل
ي م قااس االا ثماتا الرااتيل بال يفل لي قالل قد ث اضمحالل ي م تحماي عيى قائمل الدخل.

م)

االا ثماتا بالاامل الراللل م خالل االتبام البلائ

ثائ صنالي االا ثمات النادي)

ي م قااس االا ثماتا لي ثائ صنالي االا ثمات بالاامل الراللل ال ي ت حدل لي ضوء هخ قامل
اا لا ليل مرينل ليوثاال لي تاتيا الاوائم المالال.
ي م ترناف االاص ثماتا عيصى اةنصا ااص ثماتا بالاامص الراللص مص خصالل االتبصام البلصائ يص م
اثبا ال الاف الم ريا ب ي االا ثماتا ل ا إعالة تاامنا لي األتبام البلائ .
ط)

مبن ا ققر الغاات المنما
ي م قااس ت يفل المبن ا م ققر الغاات المنما الم نوعل ب يفل ال اء ه صالي الاامصل الباراصل
هينما هقل ي م تحديد ال يفل لاا ل لق يال الم واط الم جحل يحدل صالي الاامل البارال عيى هااس
ار البار ةاقرا ل مراتيف البار.

ي)

م

عا اإلا اا ال رما

ي م تل ال الل ت الاف المبن ا لالة ا ال ا غا ال ا الم تبقل بم ص عا اإلاص اا ال رماص
عيى هااس المنر ف الفريي عيى الم عا ل ي م تلصويل ةرصاب األتض المباعصل ه الوقصدا
المباعل عند البار لاا ل لي يفل الفرياصل ليم ص المبصاعل يص م قاصاس المبصن ا بال يفصل ه صصالي الاامصل
البارال هينما هقل.
ك)

قائمل ال دلاا الناديل
ي م إعدال قائمل ال دلاا النادي طباا ل ليق يال غا المباش ة.
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ل)

الناديل ما لي ق منا
ت ضم الناديل ما لي ق منا هتصدة الناديصل بالرصند ا قلصابا جاتيصل بصالبنوك الولائصر ألجصل
اا حااا  0شنوت اا ثماتا بالاامل الراللصل مص خصالل األتبصام البلصائ مبرصوما ل مننصا الولائصر
الم مدة لحلاب خقابا الضماا البنوك الدائنل.

)

المدينوا األتصدة المدينل األخ ى
ي م إثبا المدينوا األتصدة المدينل األخ ى بالاامل المل حال مبروما ل مننا قامل المبالغ الم وقصر
عد تحراينا ال ي ي م تاصدي ها عنصدما ي صوا مص غاص المح مصل تحرصال المبصالغ بال امصل مصا يص م
تبفاض قامل تصاد الرمالء المدينوا باامل الديوا ال ليئل عند تحديدهال هذا ي م إثبا األتصدة
المدينل األخ ى بال يفل ةاقرا ل خلائ االضمحالل.

ا)

اضمحالل قامل األصول
ي م م اجرل قامل األصول لي تاتيا ل قوائم مالال ل ادي ما إخا اا هناك هي مؤشص عيصى اق مصال
قد ث اضمحالل لي قامل األصل لي قالل جول مثل خل المؤشص يص م تاصدي الاامصل االاص لاليل
لألصل مااتة مر الاامل الدل يل .ي م إثبا خلائ االضمحالل ال ي تمثل زيالة الاامل الدل يل
ع الاامل االا لاليل لي قائمل الدخل.

س)

المبررا
ي م إثبا المبررا عند جول ال نا قالي قاةوةي ه ق مي) ة ا ل لحدث لي الماضي ي وا
مص المح مصصل ها ي تصصب عنص تصصدل خصصات لمصصواتل خا منصصالر اق رصصاليل يص م ااص بدامنا للصصدال خلص
االل صنا يم ص عمصل تاصصدي موثصوا بص لمبيصغ االل صصنا ل إخا صاا ال صصأثا هامصا ل ل ةص يص م تاصصدي قامصصل
المبر ببرم ال دلاا الناديل المل ابيال بلر خرم قبل الض يبل الذي ير س ال ادي الحالي
ليلصوا لياامصل النمناصل ليناصول المبصاط الم رياصل بصاالل نا إخا صاا خلص مالئمصال .هصذا يص م م اجرصصل
المبررا لي تاتيا الاوائم المالال ترديينا عند الض تة) إلظنات هلضل تادي قالي لنا.

ع)

الدائنوا األتصدة الدائنل األخ ى
ي م اق لاب االل نا الناته ع المبالغ ال ي ي م ادالها مل ابالل ع البضصاعل الملص يمل ه البصدما
المؤلاة خالل الف ة اواء قد عننا لواتا م الموتل ه لم ياد .

ف)

هانم البنينل
تصصدت هاصصنم البنينصصل بال يفصصلل تظن ص مق قصصل م ص قاصصوا المي اصصل .تل ص ل األتبصصام ه البلصصائ
النات ل م بار هانم البنينل ضم قلاب قاوا المي ا .

ص)

ال وزيرا
ي م إثبا ال وزيرا

ال ناما لي الف ة /اللنل ال ي ي م لانا إعالا ال وزير.

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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تحا اإلي ال
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 )0البار النادي:
ي م إثبا قامل مبارا األتاضصي الراصاتا برصد تحرصال الصثم المحصدل ال لصيام ليرماصل طباصا ل
ل ط ال راقد.
 )5البار بال الاط:
ي م إثبا ما يب الف ة المالال م إي الا م ريال بمبارا األتاضصي الراصاتا عنصد ال لصيام
ليرمال لاا ل ط ال راقد عيى النحو ال الي:
* يص م إثبصصا إجمصصالي الاامصل الباراصصل لألتاضصصي الراصاتا مبارصصا خصصالل الف ص ة المالاصصلل يص م
تبفصاض م مصصل تبصصح الف ص ة المالاصصل باامصصل هتبصام األقلصصاط المؤجيصصل إثباتنصا ضصصم األتصصصدة
الدائنل هتبام هقلاط مؤجيل) خل بالنلبل ليمبارا ال ي ت وال لانا ال ط ال الال:
ي

 ال تن ال جمار المباط المنالر الروائد األاااال لمي ال الوقدا المباعل إلى المإال ب ما ادال الل األقلاط المل حال ةال المي ال إلى الم ي .
 تح ص فظ ال ص ل بح ص ال صصدخل اإللاتي ال قابصصل عيصصى الوقصصدا المباعصصل لضصصماا ال صصناالم ي بال ط ال راقديل.
 طباا ليراول المح تة مصر الرمصالء يحص لي ص ل للصا ال راقصد لصي قالصل عصد ا مصال اصدالالل األقلاط المل حال.
* ي م إثبا لوائد ال الاط عند إثبا عميال البار مباش ة ضم األتصصدة الدائنصل لوائصد تالصاط
مؤجيل).
* ي ص م إثبصصا هتبصصام األقلصصاط المؤجيصصل لوائصصد ال الصصاط المؤجيصصل الباصصصل بمبارصصا األتاضصصي
الراصاتا خصالل اللصنوا اللصابال ال صي يحصصا تصاتيا ااص حااقنا خصالل الف ص ة المالاصل طباصا ل
ألااس االا حااا خل برد ترديل ةلبل ال بح بما ي م إةفاق خالل الف ة عيى الم ع.
 )0م

ع تا اا ي تا اا ااباال) ب اما ا
النات ل م بار قدا

لاال

* ي م تحا االي الا
النحو ال الي:
 ي م إلتا الاامل البارال لألتض الم راقد عيى تنفاذ الوقدا الفاال عيانا ي البال امل لي تاتيا البارل خل لاا ليراول بموجب اخ اات الرمال لاقرل األتض ال ى
تبر إلقامل الوقدة ه الفاال عيانا.
ي الا برد تما االة ناء م االعمال
ي م تل ال الاامل البارال ليمباةي اإلة اءا
الباص باقام الوقده ا الفاال تليامنا ليرمال لرياا ه إخا اةت ظ ف تأخا
ال ليام ت جر ليرمال لالت لي ل) طباا ل ط ال راقد .
الفاال
ي م تامي ال الاف الباصل ب ة اء الوقدا
االا اا لحا اتمامنا تليامنا ليرمالءل عندها ت حا
الفاال .
المبارا الم ريا ب ي الوقدا

الم

ع اثباتنا باائم الدخل عيى

ضم قلاب م عا ال رما
اي الا البار ي م ماابي نا ب يفل

باقي اإلي الا :
* ي م إثبا
اللندا
* ي م إثبا
ال ا

إي الا اإلي اتا طباا لالا حااا عيى هااس زمنيل ي م إثبا إي الا لوائصد الولائصر
لاا لألااس النمني باا بدا مردل الرائد المل ندف عيى األصل المالي.
إي الا ال وزيرا باائمل الدخل قانما ين أ الح لي ل لي اا ال توزيرا هتبام مص
المل ثم لانا المحاال برد تاتيا االق ناء.

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال11

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302
.3

مسودة
5112/11/6

أهم السياسات المحاسبية المتبعة  -تااع

ت) ال الاف المباش ة غا المباش ة
ي م تحمال ال الاف الباص باة اء الوقدا الاابي ليبار الواتله بمل بيرا الماا لا الموتلي
ل يص المل بيرصا
عيى بند م عا ال رما االا اا لاا الع مال الاته ال ئوا الفنا بال
ي م توزير ال الاف عيى الوقدا لاا لألاس االتال:
 ةراب الوقدة ا الفاال م ت يفل األتض المبررل إلقامل المبني ال ي ي م تحديدها عيصى
ااصصاس ملصصاقل اتض صصل عمصصاتة ه لصصاال إلصصى إجمصصالي ملصصاقل اتض الرمصصاتا الفصصاال
بالم ع .
 ةراب الوقده م ت صالاف البنصاء الفرياصل ال ادي يصل ال صي تصم توزيرنصا عيصى ااصاس الراصول
الفواتا الباص ب ل ققاع م الوقصدا اللص نال الفصاال المحصال لاخصل صل م قيصل
بالم ع.
 ةراب الوقدة ه الفاال م ال صالاف غاص المباشص ة الفرياصل ال ادي يصل األعبصاء ال مويياصل
ال ي ي م تحماينا عيى هااس ال الاف المباش ة ل ل قدة ه لاال.
ش)

منايا الراميا
تلاهم ال ل لي ةظا ال أمانا االج ماعال الح ومي لرصالح الرصاميا بنصا طباصا ل لاصاةوا ال أمانصا
االج ماعاصصل يلصصاهم الرصصاميوا هصصصحاب الرمصصل بموجصصب هصصذا الاصصاةوا لصصي النظصصا بنلصصبل ثاب صصل م ص
األجوتل يا ر ال نا ال ل عيى قامل ملصاهم نال تحمصل ملصاهما ال ص ل عيصى قائمصل الصدخل
طباا ل ألااس االا حااا ما ها ال ل تمصنح الرصاميا الصذي بيغصوا اص ال ااعصد م الصأة ةنايصل خدمصل
بحد هقرى  23هلف جنا مر ي.

)

الض ائب
ي ضم مر ف الض يبل ل م ض يبل الصدخل المحلصوبل طباصا ل لاصاةوا الضص ائب عيصى الصدخل
بااص بدا األاصصرات اللصصاتيل لصصي تصصاتيا إعصصدال الماناةاصصلل الضص يبل المؤجيصصل .يص م إثبصصا الضص يبل
المل حال ع هتبام ال ل مباش ة لي قائمل الدخل .ي م إثبصا ضص ائب الصدخل الم رياصل بحاصوا
المي ال مباش ة ضم قاوا المي ال.
ض يبل الدخل
ي م إثبا ض يبل الدخل ع هتبام الرا ليف ص ا ال اتيصل ه الف ص ا اللصابال ال صي لصم يص م اصدالها
ي ب االع اف بنا ال نا  .يص م ت صوي مبرص لالل نامصا الضص يبال عص اللصنوا اللصابال
برد إج اء الدتاال الالزمل لي ضوء المقالبا الض يبال.
الض ائب المؤجيل
هصصي الض ص يبل المح لصصبل بق ياصصل االل صصنا ليف ص ا المؤق صصل بصصا تااصصام األصصصول االل نامصصا
ليااةوا الض يبي المرمول ب قامنا ما لي الاوائم المالال.

لا صا ل

ي م تحديد قامل الض يبل المؤجيل باا بدا هارات الض يبل اللاتيل لي تاتيا إعدال الاوائم المالاصل.
يصص م االع صص اف بالضصص يبل المؤجيصصل ل ماصصر الف قصصا المؤق صصل المبصصالغ الم قيصصل لألصصصل غاصصص
المل بد البلائ غا المل بدمل أصل عندما ي وا هناك اق مال قصوي ب م اةاصل ااص بدا هصذا
األصصصل ل بفصصاض الض ص ائب المل ص حال عيصصى ال ص ل خصصالل اللصصنوا المل ص ابيال .ي ص م م اجرصصل
الض يبل المؤجيل تبفاضنا باامل ال صنء الصذي لص ي حاص منص المنفرصل الضص يبال الم وقرصل خصالل
اللنوا ال الال.
يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال12

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302
.3

أهم السياسات المحاسبية المتبعة  -تااع

خ)

تبحال اللنم

مسودة
5112/11/6

تر ض ال ل النراب األاااي ليلنم ألانمنا الراليصل يص م اق لصاب النرصاب األاااصي ليلصنم
باامل ال بح البلاتة الم ريال بالملاهما ع ملاهم نم لي األانم الراليل بال ص ل برصد ااص برال
ةراب الراميا قرل م يس اإللاته عيصى الم واصط المص جح لرصدل األاصنم الراليصل الاائمصل خصالل
الف ة .
خ)

ت يفل األق اض
ي م تاميل ت يفصل األق ص اض الم رياصل مباشص ة باق نصاء ه إة صاء ه إة صا هصصل مؤهصل ل حمصل ت يفصل
اإلق ص اض تحماينصصا صصنء م ص ت يفصصل هصصذا األصصصلل غا ص خل ص م ص ت يفصصل اق ص اض ي ص م تحماينصصا
مر ف باائمل الدخل عيى هااس الف ة النمنال باا بدا مردل الفائدة الفريي.
األ صل المؤهل ل حمل ت يفل اإلق اض هو الذي ي قيصب بالضص تة ل ص ة زمناصل طوييصل ل ناصنه
لالا بدا لي األغ اض المحدلة ل ه لبار ل ينقبص خلص عيصى بنصول م الص األتاضصي المبصاةي
أصول ثاب ل تحت اإلة اء م عا تحت ال نفاذ) المبن ا غا ال ا م م عا ال رما
اإلا اا.
تبده تاميل ت يفل اإلق اض نء م ت يفل األصل المؤهل ل حمل ت يفل اإلق اض عندما:
ه) ي م اإلةفاا عيى األصل.
ب) ت بد ال ل ت يفل اق اض.
جـ) ت وا األة قل الالزمل إلعدال األصل لالا بدا لي األغ اض المحدلة ل ه لبارص ليغاص
محل تنفاذ لي الوقت الحالي.
ي م تريا تاميل ت يفل األق اض خالل الف ا ال ي ت رقل لانا هعمال اإلة اء الفرالصل لألصصلل
ت وقف ال اميل عندما يص م االة نصاء مص صل األة صقل ال وه يصل الالزمصل إلعصدال األصصل المؤهصل
ل حمل ت يفل األق اض لالا بدا لي األغ اض المحدلة ل ه لبار ليغا .

ظ)

االق ااطي الااةوةي النظامي
ي م ت وي االق ااطي الااةوةي بنلصبل  %2عيصى األقصل مص األتبصام يوقصف هصذا ال صوي م صى بيصغ
إجمالي االق ااطي ما يوازي  %23م تهس المال المرصدت م صى ةاص عص خلص ي رصا الرصولة
إلى ت وين  .إا االق ااطي الااةوةي غا قابل لي وزير إال لي الحاال ال ي ة عيانا الااةوا.

ض)

ت جمل المرامال بالرميل األجنبال
 تمل ص ال ص ل للات هصصا المحااصصبال بال نا ص المر ص ي .تثبصصت المرصصامال بصصالرمال األجنباصصلبالدلات بال نا المر ي لاا ل ألارات الر ف اللاتيل لي تصاتيا تنفاصذ هصذه المرصامال  .يص م
إعالة تااصام هتصصدة األصصول االل نامصا خا القبارصل الناديصل بصالرمال األجنباصل لصي تصاتيا
الماناةاصصل لا صا ل ألاصصرات الر ص ف اللصصاتيل لصصي خل ص ال صصاتيا .تصصدت هتبصصام خلصصائ الرمصصال
األجنبال النات ل ع إعالة ال ااام لي تاتيا الماناةال باائمل الدخل.
 ي م ت جمص االصصول االل نامصا غاص الناديص ال صى يص م قاااصنا بال يفصل ال اتيباصل بااص بداهارات الر ف اللائدة لي تاتيا االع اف اال لى  .ي م ت جم االصصول االل نامصا غاص
الناديص ال صصى يص م قاااصصنا بالاامص الراللص بااص بدا ااصصرات الرص ف اللصصائده لصصي ال صصاتيا ال صصي
تحدل لا الاامل الراللل .
يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال13

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302
 .4األصول الثااتة

آالت
ومعدات
جنيه مصري

وسائل نقل
وانتقال
جنيه مصري

150ل027ل550 0ل022ل250 01ل151ل0
030ل000
533ل022
550ل521
753ل053
711ل)105
300ل)23
075ل037ل277 0ل501ل300 02ل150ل5

األراضي
ال يفل :
لي  0يناي 5302
إضالا الف ة
محول م م عا تحت ال نفاذ
اا برالا الف ة
لي  03اب مب 5302
م مر اإلهالك :
لي  0يناي 5302
إهالك الف ة
اا برالا الف ة
لي  03اب مب 5302
صالي الاامل الدل يل:
لي  03اب مب 5302
لي  00ليلمب 5301
*)

مسودة
5112/11/6

(*)

جنيه مصري

ـ
ـ
ـ

المباني
واإلنشاءات
جنيه مصري

(*)

107ل275ل1
520ل105
002ل)531
170ل232ل1

750ل702
020ل521
571ل073

075ل037ل135 0ل255ل100 03ل122ل0
150ل027ل751 0ل020ل215 03ل732

عدد وأدوات
صييرة
جنيه مصري

جنيه مصري

070ل057ل0
070ل057ل0

550ل103
071
330ل100

750ل105ل355 02ل120ل07
001ل735
100ل000
133ل055ل720 0ل757ل5
073ل)120
000ل)0
150ل237ل020 05ل007ل13

352ل510ل5
532ل535
573ل210ل5

550ل103
052
721ل103

077ل557ل05
311ل352ل5
112ل)532
070ل115ل01

030ل572
035ل121

510
ـ

ت ضم األتاضي المباةي هتض مبني النالي االج ماعي المالعب المؤج ة باامل تمنيل لنالي الراميا ب
قام نا الدل يل قوالي مبيغ 0ل 0مياوا جنا مر ي أتاضي مبيغ 2ل 1مياوا جنا مر ي مباةي.

 14معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ

أثاث ومعدات
مكاتب
جنيه مصري

اإلجمالي

150ل530ل1
171ل057ل0
000ل)0
231ل057ل2

552ل170ل505 00ل023ل52
033ل500ل522 00ل250ل51
ل مدينل ةر لكا اا ال رماص ل

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302

مسودة
5112/11/6

.4

األصول الثااتة  -تااع

ه)

بيغت قامل األصول المني ل لل يا ل بال امل مازالت تل بد ما ييي:
5114/15/31 5112/9/31
جنيه مصري
جنيه مصري

مباةي إة اءا
اائل ةال اة اال
هثاث مردا م اتب
آال مردا
عدل هل ا صغا ة

523ل000
502ل157ل0
200ل771ل0
111ل252
550ل103
371ل527ل1

522ل055
275ل500ل5
020ل332ل0
112ل205
550ل103
703ل502ل1

ب) تم توزير مر ف اإلهالك با بنول ال الاف باائمل الدخل ع الف ة ما ييي:

ت يفل المبارا
المر لا البارال ال لوياال
المر لا الرمومال اإللاتيل إيضام )50
.2

استثمارات

1/2

استثمارات في شركات تااعة
اسم الشركة

نسبة
المساهمة
%

ش ل النر ليم ال ال ابا ش. . .
اضمحالل لي ت يفل االا ثمات

0120

ش ل النر لألعمال المدةال ش. . .

25212

5/2

استثمارات محتفظ اها حتى تاريخ االستحقاق

اا ثماتا لي اندا ق ومال
اا ثماتا لي اندا إا اا

5112/9/31
جنيه مصري

5114/9/31
جنيه مصري

732ل50
057
075ل002ل0
311ل352ل5

521ل520
577ل05
023ل355ل0
010ل002ل0

5114/15/31
جنيه مصري

5112/9/31
جنيه مصري

333ل202ل333 73ل202ل73
207ل720ل207 )57ل720ل)57
030ل350ل0
030ل350ل0
535ل033ل51
730ل050ل57

535ل033ل51
730ل050ل57

5112/9/31
جنيه مصري

5114/15/31
جنيه مصري

055ل050
333ل507ل1

055ل050
333ل507ل1

055ل102ل1

055ل102ل1

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال15

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302
.2

استثمارات  -تااع

3/2

استثمارات مالية متاحة للبيع
نسبة المساهمة
%
72230
02533

المر يل ال وي ال لي نمال
لات ال ريام ال اقي ش. . .

مسودة
5112/11/6

5112/9/31
جنيه مصري
003ل001ل1
333ل533
003ل201ل1

االا ثماتا المالال الم اقل ليبار اعاله غا م دا لل بلوا ة ط البوتصل)ل اليم
لنال لذل تم اثباتنا بال يفل.
4/2

5114/15/31
جنيه مصري
073ل002ل0
333ل533
073ل002ل1
تحديد الاامل الراللل

استثمارات عقارية
5112/9/31
جنيه مصري

هتاضي مبرر لم عا ال رما
هتاضي مح فظ بمي ا نا ع عـاـاتا

اإلا اا

357ل12
500ل157ل0
722ل172ل0

 االا ثماتا الرااتيل مثب ل بال يفلل الاامل الراللل لألتاضي ال تال ع2/2

357ل12
500ل157ل0
722ل172ل0

الاام الدل يل.

استثمارات االقيمة العادلة من خالل األرااح والخسائر
5112/9/31
جنيه مصري

قامل
صند
صند
صند
صند
صند
صند
صند

5114/15/31
جنيه مصري

ثائ اا ثمات لي صنالي اا ثمات ةادي:
ا اا ثمات بن مر النادي خ الرائد الد تي
ا اا ثمات بن قق الوطنى االهيى
ا اا ثمات بن الااه ة يواف عباس
ا اا ثمات البن الر بى االل ياى الد لى
ا اا ثمات بن اإلا ثمـاتالرـ بـي
ا اا ثمات بن المر ف الم حد
ا اا ثمات بن ال ل المر لال الر بال الد لا

5114/15/31
جنيه مصري

550ل077
012ل027
300ل120ل100 51ل752ل1
200ل732ل377 51ل020ل00
553ل125ل710 72ل270ل50
010ل050
101ل22
322ل000ل050 52ل521ل01
720ل235ل51
173ل553ل505 550ل025ل23

االا ثماتا لي ثائ صنالي االا ثمات هي اا ثماتا قرا ة االجل بغ ض الاتة األتصدة الناديل
لي ل م خالل االا ثمات لي صنالي االا ثمات النادي هي اا ثماتا عالال اللاولل يم اا لالها
يوماا ا اابوعاا تر ب جنءال م تصاد الناديل ما لي ق منا.

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال16

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302
.6

مشروعات التعمير واإلسكان

إنتاج غير تام:
هتاضي
مباةي تحت ال نفاذ
إنتاج تام:
مباةي تامل
.7

مسودة
5112/11/6

العمالء

عمالء هتاضى هقلاط لوائد)
عمالء عااتا
عمالء مل أج ي
يبرم :االضمحالل لي قامل الرمالء

5112/9/31
جنيه مصري

5114/15/31
جنيه مصري

255ل572ل027
117ل221ل552
070ل270ل222

072ل011ل037
050ل710ل035
505ل301ل101

055ل131ل25
502ل575ل575

025ل020ل033
525ل520ل201

5112/9/31
جنيه مصري

5114/15/31
جنيه مصري

122ل257ل57
000ل102ل00
220ل052ل500 023ل211ل203
002ل512
031ل512
323ل150ل300 171ل002ل520
025ل550ل025 )01ل550ل)01
502ل757ل707 120ل525ل511

بيغ إجمالي تراقدا ال ل مر عمالء م ع تا ايقاا م ع الواق ـ ب يما ا
مبيغ520ل230ل327ل 5جنا مر ي 055 :5301ل035ل710ل 0جنا مر ي ) ال الي:
5112/9/31
جنيه مصري
م
م

ع تا ايقاا
ع الواق  -ب يما ا

5114/15/31
جنيه مصري

222ل305ل220ل302 0ل503ل501ل0
011ل105ل035
000ل703ل002
520ل230ل327ل055 5ل035ل710ل0

قا الرمالء ب اديم شا ا مل حال اللدال ب جمالي باقى الثم م المبالغ الم راقد عيانا برد خرم
قام للر الح ن قد بيغ قام باقى الثم لي  5302/0/03ما ييي:
5112/9/31
جنيه مصري
م
م

ع تا ايقاا
ع الواق  -ب يما ا

5114/15/31
جنيه مصري

170ل270ل057ل271 0ل050ل070ل0
111ل022ل00
570ل130ل000
025ل572ل037ل002 0ل002ل570ل0

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال17

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302
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مسودة
5112/11/6

العمالء  -تااع
قامت ش ل مدينل ةر لكا اا ال رما – ش . . .ال ل المحايل) ش ل األهيي لي مويل
الرااتي – ش . . .ال ل المحال لنا) بال وقار عيى ثالث عاول قوالل ب واتيا 5300/00/55
 5305/00/52 5300/05/52بموجبنما يحال الق ف األ ل المحال) بحوالل ق ةنائال اميل
تامل ةاجنة غا قابيل لكلغاء ه الرد ل ه ال رديل إلى الق ف الثاةي المحال ل ) الموال عيى
خل جنء م قاوق المالال الناشئل ل لي خمل عمالؤه المحال عيانم خل ب الل الضماةا الما تة
ل ي الحاوا .
يح ليمحال ل ال جوع عيى المحال ب أا هيل هقلاط محالل ل بموجب هذا الراد يحل آجال الولاء
بنا ال تلدل خل بموجب اللندا ألم الرالتة م المحال ليمحال ل بالاامل اإلجمالال لألقلاط
المل حال شن يا ل عيى الرمالء المحال عيانمل لي قالل عد قاا المحال بألاء قامل األقلاط أث
ل ااعس عمال محال عيا ع ادال ثالثل هقلاط ي وا ليمحال ل ال جوع عيى الرمال المحال عيا
الم ي) باا بدا ال و ال ال امي الرا الذي ااردت ل م المحال لي للا عاد البار المب مر
هذا الرمال اا لال الرا المبارل برف خيفا ل ليمحال البائر)ل لي هذه الحالل ي وا محال ل
بر ض الرا عيى المحال للدال األقلاط المل حال ليمحال ل بموجب إخقات يمني لا خملل هيا
للدال األقلاطل ل خا ام نر ق ليمحال ل ال ر ف لي الرا بالبار اق ضاء مل حاات غ اما
ال أخا م ةاته البار تل الم باي ليمحال الا اداء مل حاات ال رويض ال اب لكض ات ع اة فاع
الرمال بالرا المبارل لاا ل لألق ا الواتلة براول البار.

 .8الموردون  -أرصدة مدينة

5112/9/31
جنيه مصري

موتلي ماا لوا
موتلي للرا مادمل

070ل570ل000 52ل030ل51
102ل700ل003 72ل212ل00
201ل103ل050 037ل027ل02

يبرم:
االضمحالل لي قامل الموتلي  -هتصدة مدينل

030ل300ل)0
030ل300ل)0
700ل000ل502 035ل322ل07

 . 9المدينون واألرصدة المدينة األخرى

مر ف مدلوع مادما ل
غقاء ةادى خقاب ضماا
إي الا مل حال ال حرال
تأمانا لدى الغا
ةظا اإلثابل ال حفان
ايف عاميا
هتصدة مدينل هخ ى
مر ليمااصل  -ش ل ال ن باء  -ال مرال ال را ةال ليب
هائل ال را ةاا – هخ ى)
يبرم:
االضمحالل لي قامل المدينوا األتصدة المدينل األخ ى

5114/15/31
جنيه مصري

ل

5112/9/31
جنيه مصري

5114/15/31
جنيه مصري

307ل325ل02
201ل005ل03
257ل503ل0
753ل200ل2
532ل720ل00
-

035ل522ل7
517ل352ل00
221ل312ل0
205ل535ل00
535ل720ل00
507ل00

202ل050ل1
272ل252ل53

201ل205ل5
225ل550ل20

333ل)032
272ل107ل53

333ل) 032
225ل050ل20

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال18

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302

مسودة
5112/11/6

 .11النقدية االصندوق ولدى البنوك

هموال لائر صااةل الم
ةاديل بالرند ا
قلابا جاتيل بالبنوك
لائر ألجل *)
*)
.11

عا

المخصصات

مبر الض ائب الم نازع عيانا
مبر الاضايا
(*)
مخصص تجديدات الشقق المؤجرة
مبر الض ائب الرااتيل
مبر مقالبا لمغل الااه ة

.15

535ل215ل03
555ل273
030ل022ل00
171ل520ل57
517ل751ل77

051ل310ل0
215ل002ل05
002ل223ل050
231ل250ل002

ت ضم الولائصر ألجصل مبيصغ 022ل702ل 5جناص مرص ي  00ليلصمب 300 : 5301ل022ل2
جنا مر ي) م مدة ماابل خقابا ضماا.

الرصيد في
5112/1/1
جنيه مصري

*)

5112/9/31
جنيه مصري

5114/15/31
جنيه مصري

ي م ت وي مبر
المؤج ة ليغا .

305ل500ل03
027ل510ل00
100ل025
052ل731
525ل177
220ل035ل12

ت ديدا

المكون خالل
الفترة
جنيه مصري
723ل053
723ل053

المستخدم خالل
الفترة
جنيه مصري
333ل)233
333ل)23
333ل)10
333ل)200

الرصيد في
5112/9/31
جنيه مصري

مخصصات انتفي
اليرض منها
جنيه مصري

333ل333ل305 )02ل000ل02
007ل001ل00
100ل025
052ل731
525ل152
333ل333ل030 )02ل251ل50

ال ا المؤج ة لمواجنل هعباء الرااةل ال ديدا

ل الل المباةي

التزامات استكمال مرافق

يمثل تصاد قلاب ال ناما اا مال ت الاف الم ال قامل المبالغ المادتة الا مال الم ال الباصل
بالم عا ال ي لم ي م تليامنا تلياما ةنائاا.
13

أرااح وفوائد تقسيط مؤجلة

5112/9/31

تصاد ه ل الف ة
إضالا الف ة
اا حااقا الف ة
تصاد آخ الف ة
5114/15/31

تصاد ه ل الرا
إضالا الرا
اا حااقا الرا
اا برالا الرا
تصاد آخ الرا

أراضي
جنيه مصري

575ل320ل22
223ل511ل05
037ل030ل)7
701ل551ل23
521ل050ل55
233ل172ل5
000ل131ل)07
270ل)012
575ل320ل22

عقارات
جنيه مصري

إجمالي
جنيه مصري

002ل202ل000
000ل050ل50
505ل020ل)15
073ل375ل527

537ل027ل055
220ل270ل20
130ل553ل)20
322ل030ل057

500ل703ل522
303ل702ل50
550ل250ل)00
522ل713ل)05
002ل202ل000

222ل370ل022
203ل570ل75
005ل570ل)20
225ل322ل)00
537ل027ل055

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال19

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302
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الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى

ال ناما لائر صااةل الم عا
لعم الم ع الاومى لالا اا
تأمانا ةنائال لألعمال تأمانا هخ ى
ماد ق ناتاضي عااتا الواقل5-ه وب )
ماد ق ن تا ايقاا ب يما ا
عموال بار تلوي
الملدل م ههالي عنبل الن اةل الر ب
قوالن الراميا الحالن الممان
هتصدة عمالء ع ق وزا ميغاة
مبالغ محريل لمر لا الرااةل الردالا
مرالح هائا ق ومال
هخ ى
.12

مسودة
5112/11/6

5114/15/31
جنيه مصري

5112/9/31
جنيه مصري

ـ
535ل215ل03
333ل323ل0
333ل033
520ل000ل100 07ل203ل0
323ل005ل110 03ل220ل05
305ل750ل015 00ل107ل02
502ل322ل5
271ل252ل0
310ل510ل0
310ل510ل0
052ل153ل5
507ل350ل1
020ل030ل550 00ل005ل05
332ل053ل2
003ل200ل2
073ل770ل03
250ل222ل5
575ل001ل0
701ل022
750ل710ل002 002ل200ل052

رأس المال

المرخص اه
قدل تهس المال الم خ

ب بمبيغ مياات جنا مر ي.
5112/9/ 31
جنيه مصري

المصدر والمدفوع

5114/15/31
جنيه مصري

333ل333ل333 523ل522ل000

 ب اتيا  5302/0/2ق ت ال مراصل الرامصل غاص الراليصل الموالاصل عيصى ترصديل المصالة )5النظا األاااي لي ل ل وا اآلتي:

 )7مص

قصصدل تهس مصصال ال ص ل المص خ بص بمبيصصغ مياصصات جناص مرص ي قصصدل تهس المصصال المرصصدت بمبيصصغ
مائ اا خملوا مياوا جنا مر ي) موزعل عيى عدل مائ اا خملوا مياوا انم قامل ل انم
جنانا ل اقدال مر يا ل جمارنم هانم ةاديل مدلوعل بال امل .هذا قد تم ال أشصا باللص ل ال صاتي لصي
.5302/1/2
 -تم تمويل النياله لي تهس المال م االتبام الم قيل بمبيغ 702ل 23مياوا جنا مر ي.

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال21

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302

مسودة
5112/11/6

.16

نظام اإلثااة والتحفيز

-

يندف هذا النظا إلى تبرا جنء م هانم ال ل بحد هقرى  %0م هانم تهس المال
الاائمل قوالي  0مياوا انم) ي م منحنا م اةا ل لرالح الراميا المدي ي هعضاء م يس
اإللاتة ال نفاذيا لاا ل لياواعد المنظمل3

-

عيصى ةظصا االثابص ال حفاصن لصي
ب اتيا  5330/2/55الات ال مرا الرام غا الراليص لي ص
إطاته الرا الما م م م يس االلاته بمنح الراميا المدي ي اعضاء م يس االلاته ال نفاذيا
اانم اثاب تحفان م اةا تفويض م يس االلاته لي ضر تفاصال النظا اع ماله لدى ال نا
المب ر تبرا اانم البنين عدلها 2202222انم لنظا اثاب تحفان الراميا الموالا
عيى اصدات اانم جديده لرالح ةظا االثاب الما م بحا ال تنيصد عصدل االاصنم المبررصل لنصذا
النظا عيى  %0م االاصنم الاائمص تمصول مص االق ااطاصا تفصويض م يصس االلاته لصي تحديصد
قام مواعاد االصدات تفويض م يس االلاته ا م ينوب عن لي اتباخ إج اءا ترديل النظا
اضال باب جديد ل اصدات االانم ال ديده لدى ال نا المب ر الخال اي
االاااى لي
ترديال ت اها هذه ال نا طباا لياواعد المنظمل.

-

الات ال مرال الرامل غا الراليل المنرادة لي  5300/2/ 52عيى ترصديل المصاله الثاةاص مص ةظصا
بد ا ماابل بموجب موالا ال مرا الرام غا الرالي
االثاب ال حفان ل ربح منح اانم ال
المنراده لي  5330/2/55ال ي قص ت هصذا الحص لرصالح االعضصاء ال نفاصذيا
لملاهمى ال
ل مانهم الواضح
تؤااء الاقاعا المدي ي الرمو مدي الرف اال ل الموظفا بال
ا ليف ل قلب
م خالل ة ائه اعمالنم تااامنم اللنوى لاا لمل وى االلاء االق رالى لي
لتج الوظافا مده هذا النظا ا اصنوا تبصدا اع بصاتا مص اع مصال النائص الرامص لي قابص المالاص
لنظا االثاب ال حفان).
لاما ييي ههم مالمح ةظا اثاب

تحفان الراميا

المدي ي

اعضاء م يس االلاته ال نفاذيا لي

ل:

المنراده لي
منح هانم ال ل بد ا ماابل بموجب موالا ال مرا الرام غا الرالي لملاهمى ال
 5330/2/55ال ي ق ت هذا الح لرالح االعضاء ال نفاذيا تؤااء الاقاعا المدي ي الرمو
ل مانهم الواضح م خالل ة ائه اعمالنم تااامنم اللنوى
مدي الرف اال ل الموظفا بال
ا ليف ل قلب لتج الوظافا مده هذا النظا ا انوا تبدا
لاا لمل وى االلاء االق رالى لي
اع باتا م اع مال النائ الرام لي قاب المالا لنظا االثاب ال حفان .
ال ي وز ليمل فاد م النظا ال ر ف لي األانم إال برد م ت مده ثالث انوا م تاتيا اة اال مي ا
االانم الا يح ليمل فاد خالل هذه المده عيى  %033م اجمالى االتبام الموزع ال رويت عيى
 .اع مد النائ الرام لي قاب المالا لي  5301/5/57ت ديد النظا لثالث انوا هخ ى.
ق ات ال

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال21

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
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القروض ألجل
(أ)
انك االستثمار
القومى
جنيه مصرى

ال صاد لي ه ل الف ة
المبالغ الملحوبل خالل الف ة
االقلاط الملدله خالل الف ة
ال صاد لي آخ الف ة
تم ترناف لي الماناةال ما ييي :
االل ناما الم دا ل
االقلاط ال اتي م الا ض الجل
االل ناما طوييل األجل
ق ض طوييل األجل

مسودة
5112/11/6

5112/9/31
(ب)
المصرف
االتحادى العراى
للتنمية واالستثمار
(انك االستثمار
العراى)
جنيه مصرى

072ل007ل5
ـ
500ل)001
327ل210ل5

551ل255ل00
222ل5
207ل000ل)0
552ل207ل00

305ل101

505ل250ل0

372ل050ل5

350ل701ل7

(ج)
البنك التجاري
الدولي

االجمالى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

552ل355ل52
030ل035ل53
770ل075ل12
770ل075ل12

573ل255ل10
050ل005ل53
032ل055ل)5
250ل000ل20
512ل577ل1
272ل302ل22

5301/05/00

ال صاد لي ا ل الرا
المبالغ الملحوبل خالل الرا
األقلاط الملدلة خالل الرا
ال صاد لي اخ الرا
تم ترناف لي الماناةال ما ييي:
االل ناما الم دا لل
األقلاط ال اتيل م الا ض ألجل
االل ناما طوييل األجل
ق ض طوييل األجل

(أ)
انك االستثمار
القومي
جنيه مصري
030ل005ل0
-

(ب)
انك االستثمار
العراى
جنيه مصري
520ل025ل07
-

(ج)
البنك التجاري
الدولي
جنيه مصري
552ل355ل52

جنيه مصري
005ل500ل53
552ل355ل52

252ل)072
072ل007ل5

552ل250ل)0
551ل255ل00

552ل355ل52

003ل500ل)1
573ل255ل10

اإلجمالي

503ل001

507ل250ل0

-

057ل527ل1

322ل210ل5

027ل522ل0

552ل355ل52

710ل552ل07

تتمثل هذه القروض في التسهيالت ألجل الممنوحة من البنوك التالية:

(أ)

انك االستثمار القومي:

ي مثل هذا ال صاد لي الا ض ألجل الممنوقل لي ل م بن االا ثمات الاومي م هصل
الا ض البالغ قدته 333ل075ل 0جنا مر ي بفائدة انويل ت ا م ما با  %2ل  %5تم
اا بدامنا لي م عا اإلا اا ال ربي منبفض ال الاف ال ي تم بارنا منذ عدة انوا ي م
تحمال لوائد الا ض عيى قائمل الدخل.
(ب)

التسهيل االئتماني الممنوح من المصرف االتحادى العراى للتنميه واالستثمار:

عاد ق ض م واط االجل مدتل  7انوا بمبيغ  03مياوا جنا يل بد لي تمويل جاةب م
ال يفل االا ثماتيل لم ع اة اء عدل  5اب ا ا نال بم ع قى الواقل بالمنقال الثاةال
ع بمدينل ةر تم ال وقار عيى هذا الراد لي  02ليلمب 53002
يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال22
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ش
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مسودة
5112/11/6

القروض ألجل  -تااع
مل ندا الضماا ت ضم تاديم  00اند الم البن باجمالى قامل الا ض عيى اا تل ح هذه
اللندا لي تواتيا اا حااا اقلاط الا ضل ايداع شا ا ملحوبل عيى عمالء ال ل ةات ل
ع بار الوقدا ال ى تم بارنا بالفرل اا ت وا هذه ال ا ا مظن ة لرالح البن ال تنيد مدة
اا حااقنا ع ابر انوا باامل  %533م قامل ل قلط عيى اا ي ل مر هذه ال ا ا
الباصل ببار الوقدا صوتة عاد البار االب دائى لنذه الوقدا .
ي م تحويل لوائد الا ض المل حال انويا ل عيى قائمل الدخل.

(ج)

التسهيل االئتمانى الممنوح من البنك التجارى الدولى ( مصر ) :

 تم توقار عاد ق ض با البن ال اتي الد لي مر ) ش ل مدينل ةر لالا اا ال رماب اتيا  5301/2/05خل بغ ض تمويل جنء م ال الاف االا ثماتيل اعمال البناء
الم ال اعمال البنال ال ح ال ) ليم قيل اال لي م م ع اة اء ال مر الل ني تا اا تا
ا ي) بحد اقري  203مياوا جنا مر ي.
 يلدل الا ض عيى عدل  03اقلاط تبر انوي غا م لا يل برد اة ناء ل ه اللمام ال ى تبدا متاتيا ا ل احب تن نى بنناي مده عاما ثالث هشن .
 يل ى الرائد عيى تصاد ال مويل بمردل يلا ى م موع ار عائد ال وتيد ت لكق اض المريم البن الم ني المر ي النامش الم ف عيا براد الا ض.
 ت رند ال ل ب اديم الضماةا الواتله بالبند ال ابر ع م هذا الراد الم مثيل لي ته قلابضماا تأما للدال مبيغ ال مويل م ضمنا الروائد
اي الا بار الوقدا لرالح البن
.
الرموال المر لا المل حا اللدال عيى ال
لاا ليلااال المحاابال /0خ) ي م تاميل ت يفل االق اض الباصل بنذا الا ض نء م
ت الاف تنفاذ م ع تا اا يل بيغت ت يفل االق اض ال ى تم تامي نا خالل الف ة مبيغ
175ل003ل 0جنا مر ي هلتجت ضم مبن ا اة ا غا تا م م عا ال رما
اإلا اا.
.18

النقدية وما في حكمها

تمثل الناديل ما لي ق منا المدتجل لي قائم ال دلاا الناديل عيى األتصدة ال الال المدتجل لي الماناةال
عيى النحو ال الي:
5114/15/31 5112/9/31
جنيه مصري
جنيه مصري
الناديل بالرند ا البنوك ايضام )03
اا ثماتا بالاام الرالل م خالل االتبام البلائ
يبرم:
لائر م مدة لحلاب خقابا الضماا

ايضام )2

517ل751ل231 77ل250ل002
173ل553ل505 550ل025ل23
707ل021ل105 500ل025ل505
022ل702ل300 )5ل022ل) 2
205ل555ل052 505ل557ل503

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال23

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302
.18

مسودة
5112/11/6

النقدية وما في حكمها  -تااع

ال لنال االئ ماةي الا ض قرا االجل الممنوم م بن المر ف الم حد:






مبيغ 77ل 55مياوا جنا مر ي قد جاتي مدي بد ا ضماا عاني بضماا إضالي
ه تاا ت اتيل م م ي الوقدا ل مويل الن اط ال اتيل ال يوجد تصاد ملحوب م
هذا الحد االئ ماةي لي  03اب مب .5302
مبيغ 50ل 50مياوا جنا مر ي قد إصدات خقابا ضماا ل مويل الن اط ال اتي
لي ل ش ل النر ليم ال ال ابا ال ل ال ابرل).
ال ينيد المل بد م ال لناال االئ ماةال ل ال م الحد ال اتي المدي بد ا ضماا عاني
قد خقابا الضماا ع مبيغ  23مياوا جنا مر ي.
يل ي عيى ال لنال االئ ماةي الا ض قرا األجل .عائد انوي بنلبل ار إق اض
ال وتيد ت مضالا الا 2ل %0باإلضالل إلى الرموال .
تر ب جمار األ تاا ال اتيل المل ندا األموال ال ي ه لع نا ه تولعنا ال ل لدى
البن م هوةل تهنا ل قاازيا ل لرالح خل ضماةا ل تأمانا ل للدال جمار االل ناما المل حال
ه ال ي تل ح ع هذا ال لنال.

قرض قصير االجل:
 مبيصصصصغ 002ل052ل 75جناصصصص مرصصصص ي بصصصصد ا ضصصصصماا عانصصصصي بضصصصصماا اضصصصصالي شصصصصا ا
مولعصصص لي حرصصصال تغقصصصى المديوةاصصص بنلصصصب  %003خلصصص بغصصص ض اصصصدال ال نامصصصا مالاصصصل
ملصصصص حال يلصصصصدل عيصصصصى عصصصصدل  05قلصصصصط شصصصصن ي م ضصصصصم الروائصصصصد قامصصصص الالصصصصط مبيصصصصغ
333ل200ل 5جناصصصصص مرصصصصص ي يبصصصصصده اصصصصصدال ا ل قلصصصصصط لصصصصصي 03مصصصصصايو 5302ين نصصصصصى
لي03اب يل 5305ل لاما ييي تفاصال ق ل الا ض:
5112/9/31
جنيه مصري
ال صاد لي ا ل الف ة
المبالغ الملحوبل خالل الف ة
األقلاط الفوائد المحميل
األقلاط الفوائد الملدلة خالل الف ة
ال صاد لي اخ الف ة
.19

5114/15/31
جنيه مصري

022ل105ل55
002ل052ل333 75ل333ل25
000ل522ل5
321ل100ل051 )20ل055ل)05
105ل052ل022 12ل105ل55

الضرائب المؤجله:

ي مثصصصل تصصصصاد األصصصصول االل نامصصصا الضصصص يبال المؤجيصصصل النات صصصل عصصص الفصصص ا الضصصص يبا لبنصصصول االصصصصول
االل ناما لاما ييي:
5112/9/31
التزامات
اصول
جنيه مصرى
جنيه مصرى
ل ا ض يبال لاام األصول الثاب ل
ل ا ض يبال لاام المبررا
إجمالي الف ا الض يبال
صالي الف ا الض يبال هصل)
عبء الض يبل المؤجيل باائمل الدخل

000ل521ل0
000ل521ل0
257ل153ل0
-

105ل251ل)0
105ل251ل)0
005ل)000

5114/15/31
التزامات
اصول
جنيه مصري
جنيه مصرى
005ل507ل0
005ل507ل0
700ل200ل0
-

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال24

500ل251ل)0
500ل251ل)0
205ل)205

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302

مسودة
5112/11/6

 .19الضرائب المؤجلة  -تااع

هصول ض يبال مؤجي غا مثب

مبررا )

لم ي م اثبا هصول ض يبال م ريال ببرض المبررا
األصول ل بفاض الربء الض يبي لي المل ابل الا يب.
.51

خل ةظ ال لرد

تسويات الحتساب السعر الفعلي للضريبة على الدخل

صالي ال بح المحاابي قبل الض يبل
ار الض يبل
ض يبل الدخل المحلوبل طباا ل لااةوا الض ائب
تأثا المبررا
ل ا اإلهال ا
إعفاءا الااةوا
مر لا غا قابيل ليبرم
الض يبل لاا ل لاائمل الدخل
ار الض يبل الفريي
.51

5112/9/31
جنيه مصرى
000ل050ل0

5114/15/31
جنيه مصري
202ل103ل1

جول اق مال قوي الا بدا هذه

5112/9/31
جنيه مصري

5114/9/31
جنيه مصري

252ل007ل272 070ل251ل530
%03
2ل% 55
110ل120ل070 13ل020ل50
333ل03
050ل57
205ل553
555ل)525
332ل120ل)0
002ل020ل)2
203ل70
002ل50
027ل503ل220 01ل355ل53
15ل%50
5ل%00

المبيعات وتكلفة المبيعات

أ) إيرادات ايع األراضي والعقارات المبنية:
ي مثل ة اط ال

ل ال ئالي لي بار األتاضي الرااتا المبنال
5112/9/31
جنيه مصري

إي الا بار األتاضي
إي الا بار الرااتا المبنا
يبرم  :م ل لا مبارا عااتا
يبرم  :م ل لا مبارا اتاضى
ب) تكاليف األراضي والعقارات المبنية المباعة:
ت يفل األتاضي المباعل
ت يفل الرااتا المبنال المباعل
يبرم :ت يفل م ل لا مبارا عااتا
يبرم  :ت يفل م ل لا هتاضى

5114/9/31
جنيه مصري

723ل072ل333 21ل005ل00
025ل722ل772 050ل001ل575
700ل055ل)5
150ل250ل)2
233ل)225
202ل502ل515 500ل057ل570
5112/9/31
جنيه مصري
220ل037
020ل015ل03
207ل)711
030ل203ل03

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال25

5114/9/31
جنيه مصري
011ل70
502ل202ل22
375ل)101
223ل)001
503ل052ل27

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302
.55

إيرادات خدمات مؤداة

خدما مباعل
هتراب تنازل
إي الا خدما مؤلاة هخ ى
.53

المصروفات العمومية واإلدارية

هجوت م تبا ما لي ق منا
مر لا لعاي اعالا
مر لا ةال اة ااال اتراال
اا اتا هتراب مننال
إهال ا هصول ثاب ل إيضام ) 1
مر لا صااة
خاما موال قول ققر غاات
ض ائب عااتي اخ ى
مر لا خدما هخ ى
.54

اإليرادات األخرى

مبـالفـل ش ط بنائاـل
هتراب ترالح لرد البناء
إي الا هتبام م نوعل
هتبام ل ا عمي
.52

المصروفات األخرى

ترويضا غ اما
تب عا إعاةا ليغا

مسودة
5112/11/6

5114/9/31
جنيه مصري

5112/9/31
جنيه مصري

532ل317ل0
202ل023
053ل152
055ل127ل5

723ل011
035ل202ل0
072ل052
200ل112ل0
5112/9/31
جنيه مصري

5114/9/31
جنيه مصري

230ل113ل07
002ل210ل1
335ل335ل0
050ل250
075ل002ل0
722ل720
202ل320ل0
205ل520
723ل313ل0
500ل503ل00

200ل250ل02
322ل503ل7
351ل001ل0
102ل555
023ل355ل0
751ل700
220ل523
307ل025
025ل257ل5
357ل355ل05

5112/9/31
جنيه مصري

5114/9/31
جنيه مصري

000ل007
015ل020ل1
771ل050ل2
251ل77
070ل053ل05
5112/9/31
جنيه مصري
050ل02
023ل50
000ل55

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال26

533ل10
133ل505
103ل001ل0
007
137ل505ل0
5114/9/31
جنيه مصري
277ل100
033ل032
277ل200

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302
.56

مسودة
5112/11/6

نصيب السهم في أرااح الفترة

5112/9/31
جنيه مصري

صالي تبح الف ة برد الض ائب
الم واط الم جح لردل األانم الاائمل خالل الف ة
ةراب اللنم لي األتبام
.57

االلتزامات المحتملة

ه)

خقابا الضماا

5114/9/31
جنيه مصري

557 01225012015ل002ل011
333ل333ل333 523ل333ل523
22ل3
22ل3

بيغت قامصل خقابصا الضصماا ال صي هصصدتها بنص قنصاة اللصويس البنص األهيصي مدينصل ةرص بنص
المر ص ف الم حصصد لحلصصاب ال ص ل لرصصالح الغا ص لصصي 5302/0/03مبيصصغ 272ل520ل 50جنا ص
مر ي 252 :5301/05/00ل500ل 01جنا مر ي) بضماا جنء م لائر ال ل بالبنص
بمبيصصغ 022ل702ل 5جناص مرص ي 300 : 5301/05/00ل022ل 2مرص ي) ل غقصصاء ةاصصدي
خقابصصصصصا ضصصصصصماا بمبيصصصصصغ 201ل005ل 03جناصصصصص مرصصصصص ي 517 : 5301/05/00ل352ل00
مر ي).
ب)

المراش المب

االخ ااتي:

 ب صصصاتيا  0007/7/57الصصص م يصصصس اإللاتة ب يلصصص تقصصصم  )01عيصصصى قواعصصصد البصصص
االخ اصصاتي ليمرصصاش المب ص ليرصصاميا بال ص ل مصصر ص ص ف ال رصصويض المصصالي طبا صا ل لنصصذه
الاواعد قد تحميت ال ل امل قامل ترويضا الراميا تقبااا ل لنذا النظا .
 قد بيغ عدل الراميا الذي خ جوا ليمراش المب ق ى  5302/0/03عدل )020
عامل بمبيغ  122مياوا جنا مر ي.
 قد اع مد م يصس اإللاتة ب يلص تقصم  )00ب صاتيا  5300/5/51قواعصد هاصس جديصدة
المب ص ليمرصاش اع مصال مبيصغ مياصوا جناص مرص ي ليبص
لر ف ال رويض ليبص
المب ليمراش لحا اع مال موازةل هخ ى.
.58

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة

إا هصذه المرصصامال هصصي مصصر هطص اف خ ى عالقصصل مثصصل الملصصاهما اإللاتة الرياصا لي ص ل ال ص ا ال صصي
ي وةصصصوا لانصصصا مال صصصا تئالصصصاا ل ير مصصصد م يصصصس إلاتة ال صصص ل اللاااصصصا األاصصصرات شصصص ط اصصصدال هصصصذه
المرامال ل لدى ال ل مرامال هامل مر األط اف خا الرالقل خالل الف ة ت مثل لصي اإلاصنال المباشص
لبرض هعمال المباةي الم ال ال ابا ما ييي:

الطرف ذو العالقة

ش ل النر ليم ال ال ابا ش. . .
ش ل النر لألعمال المدةال ش. . .

العالقة

ش ل تابرل
ش ل تابرل

طبيعة
التعامل

هعمال م ال ت ابا
هعمال مباةي م ال

حجم التعامل
خالل الفترة
المالية المنتهية
في 5112/9/31
جنيه مصري
225ل032ل1
022ل521ل0

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال27

حجم التعامل
خالل السنه
الماليه المنتهية
في
5114/15/31
جنيه مصري
552ل205ل07
070ل150ل0

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302
.58

مسودة
5112/11/6

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة  -تااع

ت مثل األتصدة الاائمل مر األط اف خ ي الرالقل ما ييي:
العالقة

طبيعة
الحساب

الطرف ذات العالقة
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
ا) ش ل النر ليم ال ال ابا ش. . .

ب) ش ل النر لالعمال المدةا ش. . .
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
ا) ش ل النر ليم ال ال ابا ش. . .

ب) ش ل النر لالعمال المدةا ش. . .

ش ل تابرل
ش ل تابرل
ش ل تابرل

رصيد
5112/9/31
جنيه مصري

ق ض طويل األجل
**
موتل مديوةال)
للرا مادم
***

*

رصيد
5114/15/31
جنيه مصري

333ل333ل03
500ل005ل07
273ل57

333ل333ل03
150ل052ل01
273ل57

052ل070ل2

505ل100ل0
003ل133ل5
202ل505
233ل70
053ل553
210ل225ل0

ش ل تابرل

للرا مادم

ش ل تابرل
ش ل تابرل
ش ل تابرل

ضماا هعمال
موتل
تاما إشغاال شا

020ل715ل0
550ل177
233ل70

ش ل تابرل
ش ل تابرل

موتل
ضماا هعمال

502ل125
520ل702ل0

ال م يس اإللاتة ب اتيا  5332/2/02عيى منح ش ل النر ليم ال ال ابا ق ض
*)
ل
ل
قل طويل األجل بمبيغ ع ة ماليا جنانا مر يا بيغ تصاد الا ض لي  5302/0/03مبيغ
 )03مياوا جنا مر ي.
**) تم اإللرام ع المبالغ المل حال م ش ل النر ليم ال ال ابا ضم بند الموتل ا.
***) تم اإللرام ع المبالغ المل حال إلى ش ل النر لألعمال المدةال ضم بند الموتل ا.
 .59الموقف الضريبي
ض يبل ش ا األموال
قدمت ال
اإلق اتا .

ل إق اتاتنا الض يبال لي المواعاد الما ته قاةوةا قامت بلدال الض ائب م

اقر هذه

اللنوا م بدء الن اط ق ى عا 5332/5331
هخق ال ل بنماخ تبط الض ائب ع تي اللنوا قامت بلدال المل ح عيانا م اقر هذا ال بط
لاما عدا مبيغ  025252752جنا مر ى لم ي م اداله مري لحا صد ت ق م قضائى ب أة .
اللنوا م عا 5335/5332ق ى 5332/5337
هخق

ال

ل بنماخ  00ض ائب ع تي اللنوا

تم االع اض عيانا لي المواعاد الما تة قاةوةا.

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال28

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302
.59

مسودة
5112/11/6

الموقف الضريبي  -تااع

ا) عا 5335/5332
تم إةناء النناع الض يبي ليرا المالي  5335/5332لاا لا ات ل نل القر تم ادال مل حاا
مريحل الض ائب بمبيغ 002ل303ل 02جنا مر ي باإلضالل الي غ اما ال أخا النات ل ع
تالاط اإلق اتالض يبي بمبيغ 000ل 223جنا مر ي تم تبفاض الض يبل بمبيغ 027ل022ل00
جنا مر ي.
ب)

انوا 5337/5335
تم اةناء النناع الض يبي ليرا المالي  5337/5335لاا لا ات الي نل الداخيال تقم  )20تم ادال
مل حاا مريحل الض ائب بمبيغ 170ل550ل 50جنا مر ي تم تبفاض الض يبل المل حال
بمبيغ 020ل001ل 0جنا مر ي.

) انوا 5332/5337
تم إةناء النناع الض يبي ليرا المالي  5332/5337لاا لا ات الي نل الداخيال بم ن بات الممولا
تم ادال الض يبل المل حال بمبيغ 000ل550ل 51جنا مر ي تم تبفاض الض يبل المل حال
بمبيغ 500ل010ل 2جنا مر ي.
اللنوا م

)5303/5330 )5330/5332

ب اتيا  5301/2/55تم اصدات ترياما تنفاذي تقم  )15للن  5301ب اا اتبام االقلاط المؤجي
ال ى تاضى ال ير ب االي ال محااا االبحيول مارال اا حااا االقلاط لاا لمبده االا حااا مبده انويل
الض يبل.
بنموخ  00ض ائب ع تي اللنوا
ب اتيا  5301/03/55تم اخقات ال
المواعاد الما تة قاةوةا تم ت وي المبر المادت لنااط البالف.
الف ة م

تم االع اض عيا لي

 5303/7/0ق ى )5301/05/00

بأيل ةماخ تبط ض يبل ق ى تاتيب
لم تبق ال
لم ي م الفح الض يبى ل ي اللنوا
الايوب مريحل الض ائب لي لح اللنوا اللابال تم ت وي المبر المادت لنااط البالف 3

طباا

ضريبة األجور والمرتبات ( كسب العمل)
اللنوا م بدء الن اط ق ى 5305

تم اةناء النناع الض يبي با ال ل مريحل الض ائب ع تي اللنوا بيغت قامل مل حاا مريحل
الض ائب م عا 0002ق ى عا  5305طباا لنماخ ال بط مبيغ  520022220جنا تم ادال
الض ائب المل حال ع تي اللنوا .
يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال29

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302
.59

مسودة
5112/11/6

الموقف الضريبي  -تااع

عا 5300
تم إخقات ال ل بالفح
تبط ق ى تاتيب .

ثم تاديم المل ندا

المؤيده لوجنل ةظ ال

ل لم تبق ال

ل بأيل ةماخ

عا 5301
لم ي م الفح

الض يبي لنذا الرا

لم تبق ال

ل بأيل ةماخ تبط ق ى تاتيب .

ضريبة الدمية
اللنوا م بدء الن اط ق ى 5335/2/0
تم اةناء النناع الض يبي با ال

ل مريحل الض ائب تم ادال الض يبل المل حال عيانا بال امل.

الف ة م  5335/2ق ى 5303/05/00
تم اةناء النناع الض يبي لاا لا ات الي نل الداخيال بم ن بات الممولا تم ادال ل ا الض يبل
المل حال بمبيغ  10333جنا تم تبفاض الض يبل بمبيغ  5132253جنا مر ي .
اللنوا  5300ق ى 5300
تم إخقات ال

ل بالفح

تم تاديم المل ندا المؤيدة لوجنل ةظ ال

ل.

اللنوا 5301/5300
لم ي م الفح
.31

الض يبي ل ي اللنوا

لم تبق ال

ل بأيل ةماخ تبط ق ى تاتيب .

األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة اها

ت مثل األل ا المالال لي ل لي األصول االل ناما المالالل ت ضم األصول المالال هتصدة الناديل
بالبنوك االا ثماتا المالال المدينا المبالغ المل حال م ال ا ال ابرلل ما ت ضم االل ناما
المبالغ المل حال إلى ال ا ال ابرلل ت ضم
المالال بنوك احب عيى الم وف الدائنا
اإليضاقا الم ممل لياوائم المالال اللاااا المحاابال الم برل ب أا إثبا قااس ههم األل ا المالال.
اإلج اءا ال ي ت برنا ال ل
لاما ييي ههم المباط الم ريال ب ي األل ا المالال ههم اللاااا
لبفض هث تي المباط :
خطر االئتمان
ي مثل خق االئ ماا لي عد قدتة المدينا عيى ادال المل ح عيانم ل بفاض هذا البق تاو ال ل
بالموالال ليرمالء عيى اتباخ إج اءا ةال المي ال برد ادال امل المديوةال ما تحرل ال ل عيى لوائد
تأخا عيى األقلاط الم أخ ة ع مواعاد اا حااقنا تحلب عند تاتيا ال حرال .
.31

األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة اها  -تااع
يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال31

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302

مسودة
5112/11/6

خطر السيولة
ي مثل خق اللاولل لي الروامل ال ي قد تؤث عيى قدتة ال ل عيى ادال جنء م ه ل ال ناماتنا
طباا ل للااال ال ل ي م االق فاظ باللاولل المناابل ل بفاض خل البق إلى الحد األلةى تر مد ال ل
بدتجل با ة عيى مباراتنا الناديل تاو ب لاتة هموالنا بما يلمح لنا ب ولا اللاولل الالزمل لرمياا
ال غال تمويل ال وارا ال ديدة للدال الض ائب ال وزيرا ل لي الوقت المحدل ل نب تحمل هعباء
تموييال الحد م خق اللاولل قدت اإلم اا.
خطر تقلب سعر الفائدة
ت ر ض قامل برض األل ا المالال ل ايبا ة ا ل تغاا هارات الفائدة باللوا تر ب الولائر الا ض
بنوك احب عيى الم وف م األل ا المر ضل لذل البق ل لذا تاو ال ل باا بدا مرظم
هتصدة الولائر لي تلويل هتصدة الا ض بنوك احب عيى الم وف يما ته قد ث ل وة با
الفائدة المدينل الدائنل ال ي ت حمينا لي إلاتة هموالنا ل ايال هث هذا البق قدت اإلم اا.
خطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية
تمثل خق هارات ص ف الرمال األجنبال لي ال غا ا لي هارات الرمال األجنبال الذي يؤث عيى
المدلوعا المابوضا بالرمال األجنبال ذل تااام األصول االل ناما بالرمال األجنبال .طباا ل
للااال ال ل ال تحرل ال ل عيى ق ض ه تح فظ برميل ببالف عميل الااد بال نا المر ي.
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التزامات تعاقدية وارتباطات رأسمالية

ه)

ال ناما تراقديل
بيغصصت قامصصل ال راقصصدا مصصر الماصصا لا ل نفاصصذ م ص عا اإلاص اا ال رماص 520ل720مياصصوا جناص
مر ي  505 :5301/05/00مياوا جنا مرص ي)ل بيصغ المنفصذ مننصا ق صى 5302/0/03مبيصغ
5ل 101مياصوا جناص مرص ي  000 :5301/05/00مياصوا جناص مرص ي) قصد تصم اصدال امصل
مل حاا الماا لا طباا ل لي راقدا .

ب)

اتتباطا تهامالال:
تنمية وتعمير منطقة الواحة

ت اح هذه المنقال ملاقا م األتاضي قابيصل ليباصر قصوالي  020هلصف م ص م بصر لالاص بداما
المب يفل لي اإلا اا اإللاتي ال اتي ال لاني البدما .
جصاتي تنفاصصذ  05عمصاته بيصصوك  05باجمصالى  005قصصده باامصل ااص ثماتيل تبيصغ055مياصصوا جناص
مر ي بيغت قامل األعمال المنفذة مننا ق ى  5302/0/03مبيغ 5ل 03مياوا جنا مر ي.

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال31

مدينل ةر لكا اا ال رما  -ش. . .
ش
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية
 03اب مب 5302
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مسودة
5112/11/6

التزامات تعاقدية وارتباطات رأسمالية

تنمية وتعمير منطقة تاج سيتي (تا اا ااباال)
تبيصصغ ملصصاقل المنقاصصل  213لصصداا غ ص ب الق ي ص الصصدائ ي لياصصاه ة ال ب ص ى ت صصاح مبصصن ا اا ص اتا ي
لي ل م األتاضي المرم ة تبيغ ملاق نا 5ل )0مياوا م م بر ل مار األغ اض المب يفل.
جاتى تنفاذ  0523قده ا نا باام اا ثماتي تبيغ 0ل 107مياوا جنا مر ى بيغت قام االعمال
المنفذة مننا لي 5302/0/03مبيغ 5ل 010مياوا جنا مر ي.
تنمية وتعمير منطقة  6أكتوار

تصصم تبرصصا ملصصاقل 2ل 12لصصداا بمدينصصل  5ه صصوب لي صص ل إلقامصصل إاصص اا قصصومي عيانصصا مصص هائصصل
الم مرا الرم اةال ال ديدة خل ل ولا قوالي  5307قصدة اص نال جصاتي الرمصل قالاصا ل لصي إة صاء
 05عماته باجمالى  0050قده باامل اا ثماتيل  023مياوا جنا مر ي تم االة ناء مص تنفاصذ 72
عماته بردل  732قده باامص  53مياصوا جناص بيغصت قامصل األعمصال المنفصذة مننصا ق صى 5302/0/03
مبيغ  53مياوا جنا مر ي.
.35

ارقام المقارنه

تــم إعالة تبويب برض هتقا المااتةل ع الف ة اللابال ل نااب مر الر ض الباص بالف ة الحالال.
.33

القيمة العادلة

طباا ل ألاس ال ااام الم برل لي تااام هصول ال ناما ال ل الواتلة باإليضاقا الم ممل لياوائم المالال
ل ا الاامل الراللل ال تب يف اخ اللا ل جوه يا ل ع قام نا الدل يل لي  03اصب مب 5302ل ببصالف األصصول
الثاب ل.

يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جزءا ال32

