شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م
الميزانية المجمعة
في  31مارس 1015
األصول طويلة األجل
األصول الثابتة (بالصافي)
مشروعات تحت التنفيذ
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
استثمارات مالية متاحة للبيع
استثمارات عقارية
أرصدة مدينة طويلة األجل
أصول ضريبية مؤجلة
مجموع األصول طويلة األجل
األصول المتداولة
استثمارات بالقيمة العادلة
مخزون
مشروعات التعمير واإلسكان – انتاج غير تام
مشروعات التعمير واإلسكان – انتاج تام
العمالء (بالصافي)
الموردون  -أرصدة مدينة (بالصافي)
المدينون واألرصدة المدينة األخرى (بالصافي)
غطاء نقدى خطابات ضمان
النقدية بالصندوق ولدى البنوك
مجموع األصول المتداولة
االلتزامات المتداولة
مخصصات
الموردون
التزامات استكمال المرافق
أرباح وفوائد تقسيط مؤجلة
دائنو توزيعات
دائنون وحسابات دائنة أخرى
أقساط جارية من قروض ألجل
قروض قصيرة االجل
بنوك دائنه
عمالء تشوينات ودفعات مقدمة
مصلحة الضرائب
مجموع االلتزامات المتداولة
رأس المال العامل
إجمالي االستثمار
يتم تمويله على النحو التالي:
حقوق الملكية
رأس المال المصدر والمدفوع
احتياطي قانوني
األرباح المرحلة
صافى ارباح الفتره /العام
إجمالي حقوق الملكية
حقوق األقلية
اجمالى حقوق الملكيه
االلتزامات طويلة األجل
موردين
قروض طويلة األجل
إجمالي التمويل

1015/3/31
جنيه مصري

1014/11/31
جنيه مصري

3111501143
1111111123
412321100
413111543
513321131
2011200
211331413
4722222.47

3114431313
1111131110
412321100
414411403
513321131
2011200
313351522
4224272727

4/5
3
1
1
3
2
10

15514131341
5113511132
43013331305
2114111313
33313001152
11313241514
4113311110
1412051133
13112331331
.27..24.724.1

10015331120
3210431113
41410241123
10011321333
21015111442
2313311430
4015311425
1412051133
11111331341
.277124742.12

11

3013221132
10311131531
3312111335
35313141045
3313421531
33114151115
411511211
211431131
1111331
3111111134
11010131533
.22242..224.7
4272.71277.
41222.22.4.

3012231132
3514541430
3312111522
33312311301
313331353
31312331221
411511211
1114231155
1401111
5411431110
2311311335
.2...2.2422.4
44.2..4247.
4.7224222.7

13

12211351000
1411151111
40111111111
1511411132
41.27.72742
3311511210
4..222.2472

12211351000
3513311122
13311431230
10111511133
4..2.442122
3511331130
42.22.22242

1511144
3113201533
41222.22.4.

1511144
3111331143
4.7224222.7

إيضاح
4
1/5
1/5
3/5
10
12

11

13
14
15
12
10
10

13

12

رئيس قطاع الشئون الماليه

المدير المالى وعالقات المستثمرين

رئيس مجلس اإلدارة

محاسب  ( /ثناء محمد فتحى )

محاسب  ( /محمد عبد السالم )

مهندس  ( /احمد محمد السيد )

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
قائمة الدخل المجمعه
عن الفترة من  1يناير  1015إلى  31مارس 1015
1015/1/1

1014/1/1

1015/3/31

1014/3/31

ايضاح

جنيه مصرى

جنيه مصرى

صافي المبيعات

 11أ

3515431343

13211151211

أرباح وفوائد األقساط المؤجلة المستحقة خالل الفتره

14
13

1114331333
113411134

1210111350
110311511

.17244.27..

.4722..2.77

إيرادات خدمات مؤداة
إجمالي اإليرادات

يخصم:
أرباح أقساط المبيعات المؤجلة

()111301525

()312511351

.122.7.2221
()5415151045

.4222.42474
()3311151451

مجمل الربح

742.4.224.

7.2142227.

المصروفات البيعية والتسويقية
المصروفات العمومية واإلدارية
مخصصات
مخصصات انتفي الغرض منها
رواتب وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

()411541112

()1313331103

14

()1110331445

()1115531131

11

-

()3001000

11

-

3021130

()113521110

()2451112

212.71247.
()113321312

.727.42.71
()115411321

314531131

115331331

410131422

310531335

2231153

2311311

11114

-

()5521222

()3241330

2.2.722.2.
()212301030

42214.2422
()1111121101

4101312

()121040

242.422441
()114331141

..22.42.4.
()111131310

2.24742.27
0113

.22.7727..
0134

صافي إيرادات النشاط
 11ب

تكاليف المبيعات

األرباح الناتجة من التشغيل

مصروفات تمويلية
إيرادات استثمارات مالية أخرى
فوائد دائنه
إيرادات أخرى
ارباح رأسمالية
مصروفات اخرى

15
13

صافي أرباح الفتره قبل الضرائب

ضريبة الدخل
الضريبة المؤجلة

12

صافي أرباح الفتره

يخصم:نصيب االقليه
حقوق المساهمين

نصيب السهم في أرباح الفتره

31

رئيس قطاع الشئون الماليه

المدير المالى وعالقات المستثمرين

رئيس مجلس اإلدارة

محاسب  ( /ثناء محمد فتحى )

محاسب  ( /محمد عبد السالم )

مهندس  ( /احمد محمد السيد )

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

()3

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة
عن الفترة من  1يناير  1015إلى  31مارس 1015
رأس المال

احتياطي قانوني

أرباح مرحلة

صافى أرباح الفتره

االجمالى

حقوق االقليه

اإلجمالي

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصري

الرصيد في 1015/1/1

12211351000

3513311122

13311431230

10111511133

15311111011

3511331130

31113331131

المحول لالرباح المرحلة

-

-

10111511133

()10111511133

-

-

-

المحول لالحتياطيات عن توزيعات 1014

-

213311313

()213311313

-

-

-

-

توزيعات ارباح عام 1014

-

-

()1311131434

-

()1311131434

-

()1311131434

استخدام الفائض المرحل بالنصر المدنيه

-

-

()111151324

-

()111151324

()113111021

()415231135

صافى ربح الفتره

-

-

-

1511411132

1511411132

114331141

1111331330

الرصيد في 1015/3/31

12211351000

1411151111

40111111111

1511411132

10114321233

3311511210

13511111323

الرصيد في 1014/1/1

13510001000

5113231000

11111111343

11512111404

53011031151

5313131213

33311301133

المحول لإلحتياطيات عن توزيعات عام1013

-

112321122

()112321122

-

-

توزيعات أرباح عام 1013

-

-

()1312311321

-

()1312311321

-

المحول لألرباح المرحله

-

-

11512111404

()11512111404

-

-

1010001000

-

()1010001000

-

-

-

استخدام الفائض المرحل بالنصر المدنية

-

-

()111331433

-

()111331433

()111311111

()415341323

صافي ربح الفتره

-

-

-

5311221215

5311221215

111131310

5513131535

15510001000

3513311122

33312341510

5311221215

30115511134

5512341314

33315131153

زيادة رأس المال طبقا لقرار الجمعية العامة
غيرالعادية بتاريخ 1014/1/12

الرصيد فى 1014/3/31

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

()1312311321
-

()4
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
قائمة التدفقات النقديه المجمعة
عن الفتره من  1يناير  1015الى  31مارس 1015
إيضاح
األنشطة التشغيلية
صافي الربح قبل الضريبة
التعديالت للبنود التالية:
اإلهالك
مخصصات بخالف اإلهالك
مخصصات انتفى الغرض منها
ايرادات استثمارات مالية
ارباح/خسائر بيع اصول ثابتة
صافي االرباح والفوائد المستحقة بعد خصم المؤجلة خالل الفترة
مصروفات تمويليه /خصم القيمة الحالية
أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
المخزون ومشروعات اإلسكان والتعمير
المدينون واألرصدة المدينة األخرى والعمالء والموردين
الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى والتزامات استكمال مرافق
المستخدم من المخصصات
مصلحه الضرائب
صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
متحصالت من بيع اصول ثابتة واستثمارات
توزيعات محصله وايرادات استثمارات مالية اخري
استثمارات ماليه بالقيمه العادله
صافى النقدية المستخدمه فى /الناتجة من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح
حقوق االقليه
قروض طويله االجل مسحوبه خالل الفتره
قروض طويله االجل مسدده خالل الفتره
قرض قصير االجل مسدد خالل الفتره
صافى النقدية المستخدمه فى األنشطة التمويلية
التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفتره
النقدية وما في حكمها في بداية الفتره
إجمالي النقدية وما في حكمها في نهاية الفتره
يخصم :ودائع لتغطية خطابات الضمان
النقدية وما في حكمها في نهاية الفتره

4
11

11

10

1015/3/31
جنيه مصري

1014/3/31
جنيه مصري

3.6.336111

.360..6.31

160186143
()16.586135
()16114
()1563016.33
1086.13
1063..6841
().1643.6510
.161406883
31683.6300
()336000
.680.6.31
.0611.6135

3356133
3006000
()3036..0
()1631.6331
()1160.06138
1306155
.0680565..
()3.61.56.04
1064136301
()1.65536854
().4.6.50
163.0654.
136111611.

().306550
16114
()5465.56341
()55613461..

()16.4.6854
456000
33613468.8
3165316014

()1868856333
()168.16031
18864.3
()..6..8
()13614.63.8
()346881633.
()13635363.3
15164.36430
111651364.1
()..611561.1
15463046130

1633.6834
()16.816111
.106.10
()4.461.8
()53.63..
50610.61.4
13065136331
1806.156...
()5363.36041
111614.6.15

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  31مارس 1015
نبذة عن الشركة
.1

()5

 1-1الشكل القانوني للشركة
تأسست الشركة بموجب القرار الجمهوري رقم  1252/315باسم مؤسسة مدينة نصر وتم تحويلها إلى
شركة مساهمة باسم شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير بموجب القرار الجمهوري رقم
 ،1234/1203ثم أصبحت الشركة تابعة لهيئة القطاع العام لإلسكان بموجب القرار الجمهوري رقم
.1233/432
تحولت الشركة بموجب أحكام قانون قطاع األعمال رقم  1221/103الصادر في  1221/3/12إلى
شركة مساهمة مص رية تابعة للشركة القابضة لإلسكان باسم شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير
وبتاريخ  1223/3/30انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وقررت الموافقة على تحويل الشركة
من العمل في ظل أحكام القانون رقم  1221/103إلى العمل تحت مظلة أحكام القانون رقم  152لسنة
 1231والئحته التنفيذية وقد تم النشر بصحيفة الشركات في شهر يناير .1221

 1-1نشاط الشركة
تقوم الشركة ب مزاولة كافة األنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية لألراضي والمباني والمنشآت بما في ذلك
الحصول على كافة األراضي والعقارات وبيعها وتأجيرها وكذا القيام بأعمال تقسيم األراضي وتزويدها
بكافة أنواع المرافق الالزمة للتعمير والمتصلة به وذلك في منطقة مدينة نصر وغيرها من المناطق
بمحافظات الجمهورية وشراء وإنشاء واستغالل وتأجير وبيع جميع المباني واألراضي وللشركة إنشاء
وإدارة واستثمار جميع المنشآت السكنية واإلدارية والسياحية والترفيهية وكافة المشروعات الالزمة
لتحقيق هذه األغراض وجميع العمليات العقارية والمالية والتجارية والترفيهية المتصلة بهذه األغراض
وكذا القيام بأعمال التصميمات واالستشارات الهندسية واإلشراف على التنفيذ للغير.

 3-1مدة الشركة
مدة الشركة المحددة طبقا ً للنظام األساسي ( )50سنة تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة بالسجل التجاري وقد
تم التجديد لمدة  15سنة تبدأ من  1223/11/13إلى .1011/11/11

 4-1مقر الشركة
يقععع المقععر الرئيسععي للشععركة فععي  4شععارع يوسععف عبععاس -المنطقععة الثانيععة  -مدينععة نصععر  -القععاهرة -
جمهورية مصر العربية ،ورئيس مجلس إدارة الشركة هو السيد المهندس/أحمد محمد السيد

اعتمد مجلس االداره اصدار القوائم الماليه للشركه للفتره المنتهيه فى  1015/3/31بتاريخ
1015/5/13

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  31مارس 1015
5-1
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أسس تجميع القوائم المالية بالشركة وشركاتها التابعة
 الشركات التابعة هي تلك الشركات التي تسيطر عليها الشركة األم وتتحقق السيطرة عندما يكون
لدى الشركة األم القدرة على التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في السياسات المالية والتشغيلية
للشركة التابعة بغرض الحصول على منافع من األنشطة الخاصة بها.
 تشمل القوائم المالية المجمعة القوائم المالية للشركة ولشركاتها التابعة.
 تعد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترات المالية وباستخدام نفس السياسات المحاسبية التي
تتبعها الشركة األم.
 إن جمي ع أرصدة المجموعة ومعامالتها واإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن
المعامالت بين شركات المجموعة التي تم االعتراف بها ضمن األصول يتم استبعادها بالكامل.
 يتم تجميع القوائم المالية للشركات التابعة مع الشركة األم في تاريخ اقتناء الشركة التابعة الذي يمثل
التاريخ الذي سيطرت فيه الشركة األم على الشركة التابعة ويستمر حتى تفقد الشركة األم هذه
السيطرة.
 تمثل حقوق األقلية جزءاً من األرباح والخسائر وصافي األصول التي ال تمتلكها المجموعة ويتم
عرضها بصورة مستقلة في قائمة الدخل وضمن حقوق الملكية في الميزانية المجمعة منفصلة عن
حقوق المساهمين في الشركة األم.
وفيما يلي بيان بالشركات التابعة التي تساهم فيها الشركة األم – شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير –
وتتوافر لديها سيطرة عليها خالل الفتره الماليه المنتهيه في  31مارس  1015آخذين في االعتبار
نصيب الشركة األم في نس ب المساهمة المتبادلة فيما بين الشركتين التابعتين والتي تم إدراجها ضمن
القوائم المالية المجمعة وذلك كما يلي:
اسم الشركة
النصر لألعمال المدنية
النصر للمرافق والتركيبات

.1

الشكل القانوني
شركة مساهمة مصرية
شركة مساهمة مصرية

النسبة المملوكة %
%51143
%21151

النشاط
إنشاءات مدنية
إنشاءات مدنية

استخدام التقديرات والحكم المهني

إن إعداد القوائم الماليعة المجمععة وفقعا ً لمععايير المحاسعبة المصعرية يتطلعب معن اإلدارة إجعراء حكمعا ً مهنيعا ً وتقعديرات
وافتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسعات وعلعى األصعول وااللتزامعات واإليعرادات والمصعاريف المفصعح عنهعا.
تعتمد التقديرات واالفتراضعات علعى الخبعرات السعابقة وعوامعل أخعرى التعي يعتقعد أنهعا معقولعة فعي الظعروف وتعتبعر
نتائج هذه التقديرات واالفتراضات األساس للحكم المهني على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات .إن النتعائج الفعليعة
قد تختلف عن التقديرات.
يععتم مراجعععة التقععديرات واالفتراضععات المتعلقععة بهععا بصععورة مسععتمرة .كمععا يععتم االعتععراف بالتعععديالت المحاسععبية
للتقععديرات فععي الفتععرة التععي يععتم فيهععا تعععديل التقععدير وفععي الفتععرات المسععتقبلية فععي حالععة تععأثير تلععك التقععديرات علععى
الفترات المستقبلية.
تبين اإليضاحات التالية التقديرات واالفتراضات األساسية التي تؤثر على القوائم المالية المجمعة.
 الضرائب
 المخصصات
 االعمار المقدره الهالك االصول الثابته
 االضمحالل

()1
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  31مارس 1015
.3

أهم السياسات المحاسبية المتبعة

أ)

أسس إعداد القوائم المالية المجمعة
تعد القوائم المالية المجمعة طبقا ً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح المصرية ذات العالقة.
تعد القوائم الماليعة المجمععة علعى أسعاس التكلفعة التاريخيعة المعدلعة لتتضعمن االسعتثمارات الماليعة المتاحعة
للبيعع والمحععتفظ بهععا حتعى تععاريخ االسععتحقاق واالسعتثمارات بالقيمععة العادلععة معن خععالل األربععاح والخسععائر
بالقيمة العادلة.
تعرض القوائم المالية المجمعة بالجنيه المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة.

ب)

األصول الثابتة وإهالكاتها
يتم إثبات األصول الثابتة بالتكلفة وتظهر بالميزانية المجمعة بتكلفتها التاريخية مخصعوما ً منهعا مجمعع اإلهعالك
واالضمحالل .تتضمن التكلفة التاريخية التكاليف المباشرة المتعلقة باقتناء األصل ،بالنسعبة لألصعول التعي يعتم
إنشععائها داخلي عا ً تتضععمن تكلفععة األصععل وتكلفععة الخامععات والعمالععة المباشععرة والتكععاليف المباشععرة األخععرى التععي
تست لزمها عملية تجهيزها إلى الحالة التي يتم تشغيلها بها في موقعها وفي الغرض العذي تعم اقتناؤهعا معن أجلعه،
وكذلك تكاليف إزالتها وإعادة تسوية الموقع الذي توجد به هذه األصول.
يتم المحاسبة عن المكونات الخاصة ببند من بنود األصول الثابتة التي تختلف أعمارها اإلنتاجية كبنعود مسعتقلة
ضمن تلك األصول الثابتة.
تتضمن التكلفة الدفترية لألصول الثابتة تكلفة إحالل جزء أو مكون من مكونات تلك األصول عندما يكون معن
المتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية كنتيجة إلنفعاق تلعك التكلفعة وكعذلك يمكعن قيعاس التكلفعة بدرجعة
عالية من الدقة ،هذا ويتم االعتراف بالتكاليف األخرى بقائمة الدخل كمصروفات عند تكبدها.
يتم تحميل اإلهعالك علعى قائمعة العدخل المجمععة وفقعا ً لطريقعة القسعط الثابعت وذلعك علعى معدار العمعر اإلنتعاجي
المقدر لكل نوع من أنواع األصول الثابتة ،ال يتم إهالك األراضي ،وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاجيعة المقعدرة
لتلك األصول:
شركة مدينة نصر شركة النصر لألعمال شركة النصر للمرافق
والتركيبات
المدنية
لإلسكان والتعمير
المباني
المصاعد
اآلالت والمعدات
آالت ومعدات نشاط إنتاجي
آالت ومعدات خدمات ومرافق
وسائل نقل وانتقال
عدد وأدوات صغيرة
أثاث ومعدات مكاتب

 50سنة
 10سنوات
قسط ثابت
 5سنوات
1115 - 5سنة
 5سنوات
 1سنة
 10سنوات

 40 - 10سنة
قسط ثابت
 10-1سنوات
 10 - 5سنوات
 10 - 4سنة
 10سنة

 50 - 10سنة
قسط ثابت
 10-1سنوات
 3-4سنوات
 11-4سنة
 15-10سنة
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المشروعات تحت التنفيذ
يععتم تسععجيل المشععروعات تحععت التنفيععذ بالتكلفععة ،تتضععمن التكلفععة كافععة النفقععات المتعلقععة مباشععرة والالزمععة
لتجهيز األصل إلى حالته التي يتم تشغيله بها وفي الغرض الذي اقتني معن أجلعه ،يعتم تحويعل المشعروعات
تحععت التنفيععذ إلععى بنععد األصععول الثابتععة عنععدما يععتم االنتهععاء منهععا وتكععون متاحععة للغععرض منهععا ،ويععتم تقيععيم
المشععروعات تحععت التنفيععذ فععي تععاريخ الميزانيععة المجمعععة بالتكلفععة مخصععوما ً منهععا خسععائر االضععمحالل إن
وجدت.

د)

االستثمارات المالية المتاحة للبيع
يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع مبدئيا ً بالتكلفة ويتم تقييمها فيما بعد بالقيمة العادلة وإثبات التغير في
القيمة في بند مستقل ضمن حقوق الملكية ،أما االستثمارات المتاحة للبيع التي ليس لها قيمة سوقية في
سوق نشط (غير مقيدة بالبورصة) وال يمكن تحديد قيمتها العادلة بدرجة كافية من الثقة فإنها تثبت
بالتكلفة وفي حالة حدوث اضمحالل في قيمتها فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية بقيمة خسائر هذا
االضمحالل وتحميله على قائمة الدخل المجمعة.

هـ)

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
تدرج ا الستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة وتستهلك أو تضاف إليها عالوة أو خصم
اإلصدار (إن وجد) على أساس سعر الفائدة وفي حالة حدوث اضمحالل في قيمتها السوقية عن قيمتها
الدفترية يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة خسائر هذا االضمحالل وتحميله على قائمة الدخل المجمعة.

و)

االستثمارات العقارية
يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة وفي حالة حدوث اضمحالل يتم تحميله على قائمة الدخل
المجمعة.

ز)

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (وثائق استثمار ذو العائد الدوري)
يتم قياس االستثمارات في الوث ائق ذو العائد الدوري بالقيمة العادلة (والتي تمثل القيمة البيعية) التي
تتحدد في ضوء آخر قيمة استردادية في تاريخ القوائم المالية المجمعة.
يتم تصنيف االستثمارات على انها استثمارات بالقيمه العادله من خالل االرباح والخسائر وتم اثبات
التكاليف المتعلقه بتلك االستثمارات وفروق التغيير فى االرباح والخسائر .

ح)

المخزون
يتم تقييم المخزون في نهاية الفترة بالتكلفة أو صافي القيمة العادلة (البيعية) أيهما أقل تتضمن تكلفة
المصروفات األخرى التي تتحملها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة ،ويتم تحديد
التكلفة با لنسبة لمخزون الخامات ،المواد ،الوقود ،وقطع الغيار بإتباع طريقة المتوسط المتحرك.
ويتم تحديد صافي القيمة البيعية على أساس سعر البيع المتوقع في ظل الظروف العادية مخصوما ً منه
التكاليف التقديرية الالزمة لإلتمام وأي تكاليف أخرى إلتمام عملية البيع ،يتم تكوين مخصص للبضاعة
الراكدة وبطيئة الحركة.
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مشروعات اإلسكان والتعمير
يتم تسجيل كافة تكاليف المخزون لالنتاج التام وغير التام المرتبطة بمشروعات اإلسكان والتعمير في هعذا
الحساب ،يتم تسوية نصيب األرض المباعة أو الوحدات المباعة عند البيع وفقا ً للتكلفة الفعلية للمتر المبعاع
ويتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة االستردادية أيهما أقل.

ي)

قائمة التدفقات النقديه
يتم إعداد قائمة التدفقات النقديه المجمعة طبقا ً للطريقة غير المباشرة.

ك)

النقدية وما في حكمها
تتضععمن النقديععة ومععا فععي حكمهععا أرصععدة النقديععة بالصععندوق وحسععابات جاريععة بععالبنوك والودائععع ألجععل
( تسعتحق خعالل  3شعهور معن تعاريخ االقتنعاء ) واسعتثمارات بالقيمعة العادلعة معن خعالل األربعاح والخسععائر
ناقصا ً أرصدة بنوك سحب على المكشوف (بنوك دائنة) والودائع المجمده لحساب خطابات الضمان .

ل)

المدينون واألرصدة المدينة األخرى
يتم إثبات المدينون واألرصدة المدينعة األخعرى بالقيمعة االصعليه مخصعوما ً منهعا قيمعة المبعالم المتوقعع ععدم
تحصيلها والتي يتم تقديرها عندما يكون من غير المحتمل تحصعيل المبعالم بالكامعل كمعا يعتم تخفعيض قيمعة
رصيد العمالء والمدينون بقيمعة العديون الرديئعة عنعد تحديعدها ،هعذا ويعتم إثبعات األرصعدة المدينعة األخعرى
بالتكلفة ناقصا ً خسائر االضمحالل.

م)

اضمحالل قيمة األصول
يتم مراجعة قيمة األصول في تاريخ كل ميزانية مجمععة لتقعدير معا إذا كعان هنعاك أي مؤشعر علعى احتمعال
حدوث اضمحالل في قيمة األصل وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر يتم تقدير القيمعة االسعتردادية لألصعل
ومقارنته مع القيمة الدفترية .يتم إثبعات خسعائر االضعمحالل والتعي تمثعل زيعادة القيمعة الدفتريعة ععن القيمعة
االستردادية في قائمة الدخل المجمعة.

ن)

المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالى ( قانونى أو حكمى ) نتيجة لحدث في الماضعي ويكعون معن
المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك االلتزام ويمكن عمل تقدير موثعوق
به لمبلم االلتزام ،وإذا كان التأثير هاما ً فإنه يتم تقعدير قيمعة المخصعص بخصعم التعدفقات النقديعة المسعتقبلية
بسعر خصم قبل الضعريبة والعذي يعكعس التقعدير الحعالي للسعوق للقيمعة الزمنيعة للنقعود والمخعاطر المتعلقعة
بعععااللتزام إذا كعععان ذلعععك مالئمعععاً ،هعععذا ويعععتم مراجععععة المخصصعععات فعععي تعععاريخ الميزانيعععة وتععععديلها (عنعععد
الضرورة) إلظهار أفضل تقدير حالي لها.

س)

الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
يتم احتساب االلتزام الناتج عن المبالم التي يتم سدادها مستقبالً عن البضاعة المستلمة أو الخعدمات المعؤداة
خالل السنة سواء قدم عنها فواتير من المورد أو لم يقدم.

ع)

أسهم الخزينة
تدرج أسهم الخ زينة بالتكلفة ،وتظهر مطروحة من حقوق الملكية .تسعجل األربعاح أو الخسعائر الناتجعة معن
بيع أسهم الخزينة ضمن حساب األرباح غير الموزعة.
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ف)

التوزيعات
يتم إثبات التوزيعات كالتزامات في السنة التي يتم فيها إعالن التوزيع.

ص)

تحقق اإليراد
البيع النقدي:
يععتم إثبععات قيمععة مبيعععات األراضععي والعقععارات بعععد تحصععيل الععثمن المحععدد والتسععليم للعميععل طبق عا ً
لشروط التعاقد.
البيع بالتقسيط:

يتم إثبات ما يخص الفترة المالية من إيرادات متعلقعة بمبيععات األراضعي والعقعارات عنعد تسعليمها فععالً أو
فععي حالععة مععا إذا كانععت ظععروف تععأخير التسععليم لسععبب خععارج عععن إرادة الشععركة وطبق عا ً لشععروط التعاقععد
وفقا ً لما يلي:
* يتم إثبات إجمالي القيمة البيعية لألراضي والعقارات كمبيعات خالل الفترة المالية علعى أن يعتم
تخفيض مبيعات الفترة الماليعة بقيمعة أربعاح األقسعاط المؤجلعة الخاصعة بتلعك المبيععات وإثباتهعا
ضمن األرصدة الدائنة (أرباح أقساط مؤجلة) حيث أن:
 جميع المخاطر والمنافع والعوائد األساسية لملكية الوحدات المباعة ال تنتقل إلى المشعتريإال بتمام سداد كافة األقساط المستحقة ونقل الملكية إلى المشترين.
 تحععتفظ الشععركة بحععق التععدخل اإلداري والرقابععة علععى الوحععدات المباعععة لضععمان التععزامالمشترين بالشروط التعاقدية.
 طبقا للعقود المحررة مع العمالء يحق للشركة فسخ التعاقد في حالة عدم اكتمال سداد كافةاألقساط المستحقة.
* يتم إثبات فوائد التقسيط عند إثبات عملية البيع مباشرة ضمن األرصدة الدائنة (فوائد تقسيط مؤجلة).
* يععتم إثبععات أربععاح األقسععاط المؤجلععة وفوائععد التقسععيط المؤجلععة والخاصععة بمبيعععات األراضععي والعقععارات
خالل السنوات السابقة والتي يحين تاريخ استحقاقها خالل الفترة المالية طبقا ً ألسعاس االسعتحقاق وذلعك
بعد تعديل نسبة الربح بما يتم إنفاقه خالل الفترة على المشروع.

مشروع تاج سلطان
* يتم تحقق االيرادات الناتجه من بيع وحدات وفيالت المشروع واثباتها بقائمه الدخل طبقا لحجم االيرادات
المحققه حيث يتم ادراج القيمه البيعي ه لالرض المتعاقد على تنفيذ الوحدات والفيالت عليها بالكامل وفقا
للعقود بموجب اختيار العميل لقطعه االرض التى تخصص القامه الوحده او الفيال عليها  ،يتم تسجيل
القيمه البيعيه للمبانى واالنشاءات وفقا لطريقه العقد التام ويتم اثباتها بعد تمام االنتهاء من االعمال
ال خاصه باقامه الوحده او الفيال وتسليمها للعميل وفى حاله ما اذا كانت ظروف تاخير التسليم لسبب خارج
عن اراده الشركه وطبقا لشروط التعاقد .
* وتتبع الشركه طريقه العقد التام فى اثبات كافه ايرادات الوحدات والفيالت المباعه والتى يتطلب رسمله
التكاليف ضمن حساب مشروعات ا لتعمير واالسكان لحين استكمال انشاء الوحدات والفيالت وتسليمها
للعمالء عندها تتحقق ايرادات النشاط ويتم مقابلتها بتكاليف النشاط المتعلقه بتلك الوحدات .
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* التكاليف المباشره وغير المباشره

يععتم تحميعععل التكعععاليف الخاصعععه بانشعععاء الوحعععدات القابلعععه للبيعععع والعععوارده بمستخلصعععات المقعععاولين
والموردين على بند مشروعات التعمير واالسكان وفقا العتماد اداره الشئون الفنيعه بالشعركه لتلعك
المست خلصات ويتم توزيع التكاليف على الوحدات المباعه وفقا لالسس االتيه :
 نصيب الفيال من تكلفه االرض المخصصه القامه الفيال وكذا نصيب الوحعده معن تكلفعه االرضوالتععى تععم توزيعهععا علععى اسععاس مسععاحه ارض كععل وحععده الععى اجمععالى مسععاحه ارض الوحععدات
بالمشروع .
 نصععيب الوحععده مععن تكععاليف البنععاء الفعليععه والتقديريععه والتععى تععم توزيعهععا علععى اسععاس العقععودوالفواتير الخاصه بكل قطاع من الوحدات السكنيه والفيالت والمحالت داخل كل مرحله .
 نصيب الوحده من التكاليف غير المباشره الفعليه والتقديريه واالعباء التمويليه يتم توزيعها علىاساس التكاليف المباشره لكل قطاع داخل كل مرحله .
باقي اإليرادات:
* يتم إثبات إيرادات اإليجارات وفوائد الودائع والسندات طبقا ً ألساس االستحقاق.
* يتم إثبات إيرادات التوزيعات بقائمة الدخل حينما ينشعأ الحعق للشعركة فعي اسعتالم توزيععات أربعاح
من الشركات المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ االقتناء.
شركة النصر للمرافق والتركيبات وشركة النصر لألعمال المدنية
تتضمن اإليرادات من عقود المقاوالت قيمه كل عقد مقاولة باإلضافة ألوامر التغيير أو الحوافز أو المطالبعات
الالحقة على التعاقد بشرط توافر توقع كافي عن تحقيق القيم وإمكان تقديرها بشكل موثوق فيه.
وحينمععا يمكععن تقععدير نتععائج المقاولععة بشععكل موثععوق فيععه يععتم االعتععراف بععاإليرادات مععن عقععود المقععاوالت طبقععا
لطريقة نسبة اإلتمام وفقا لطريقة حصر األعمال المنفذة وبالتكاليف الفعلية المتكبدة لمقابله هذا اإليراد.

ق)

المصروفات
مصروفات اإليجار:
يتم إثبات المصروفات الخاصة باإليجارات بقائمة الدخل المجمعة بطريقة القسط الثابت خالل مدة
اإليجار.
مصروفات الفوائد:
يععتم إثبععات مصععروفات الفوائععد المتعلقععة بععالقروض أو التسععهيالت البنكيععة بقائمععة الععدخل المجمعععة
باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

ر)

مزايا العاملين
تساهم الشركة في نظام التأمينات االجتماعية الحكومي لصالح العاملين بها طبقا ً لقعانون التأمينعات
االجتماعيععة ويسععاهم العععاملون وأصععحاب العمععل بموجععب هععذا القععانون فععي النظععام بنسععبة ثابتععة مععن
األجور ،يقتصر التزام الشركة على قيمة مساهمتها ،وتحمل مساهمات الشركة علعى قائمعة العدخل
المجمعة طبقا ً ألساس االستحقاق كما أن الشركة تمنح العاملين الذين بلغوا سن التقاعد مكافأة نهاية
خدمة بحد أقصى  50ألف جنيه مصري.

( ) 11
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
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 .3أهم السياسات المحاسبية المتبعة – تابع
ش) الضرائب
ضريبة الدخل:
تشععمل ضععرائب الععدخل علععى األربععاح والخسععائر للفتععرة الضععريبية الجاريععة والمؤجلععة .يععتم االعتععراف
بضرائب الدخل بقائمة الدخل فيما عدا الضرائب المتعلقة ببنود مثبتة مباشعرة فعي حقعوق المسعاهمين،
ففي هذه الحالة يتم إثباتها ضمن حقوق المساهمين.
تتمثل الضريبة الجارية في الضريبة المتوقعة على الربح الضريبي للفتعرة باسعتخدام أسععار الضعريبة
السارية في تاريخ القوائم المالية وأي تسوية لضريبة مستحقة عن فترات سابقة.
الضرائب المؤجلة:
هي الضريبة المحتسبة بطريقة االلتزام للفروق المؤقتة بين تقيعيم األصعول وااللتزامعات وفقعا ً للقعانون
الضريبي المعمول به وقيمها كما في القوائم المالية المجمعة.
يتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة باسعتخدام أسععار الضعريبة السعارية فعي تعاريخ إععداد القعوائم الماليعة
المجمعة .ويتم االعتراف بالضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتعة والمبعالم المرحلعة لألصعل غيعر
المستخدم والخسائر غيعر المسعتخدمة كأصعل عنعدما يكعون هنعاك احتمعال قعوي بإمكانيعة اسعتخدام هعذا
األصل لتخفيض الضرائب المستحقة على الشركة خالل السنوات المستقبلية .ويعتم مراجععة الضعريبة
المؤجلة وتخفيضها بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية.
ت)

ربحية السهم
تعرض الشركة النصيب األساسي للسهم ألسهمها العاديعة ويعتم احتسعاب النصعيب األساسعي للسعهم
بقيمة الربح والخسارة المتعلقة بالمساهمين عن مساهمتهم في األسهم العادية بالشركة بععد اسعتبعاد
نصيب العاملين وحصه مجلس االداره على المتوسعط المعرجح لععدد األسعهم العاديعة القائمعة خعالل
العام.

ث)

تكلفة االقتراض
يعتم تحميععل تكلفععة االقتععراض كمصععروف فععي قائمععة العدخل المجمعععة خععالل العععام الععذي تكبععدت فيععه
الشركة تلك التكلفة.

خ)

االحتياطي القانوني
يتم تكوين االحتياطي القانوني بنسبة  %5على األقعل معن األربعاح السعنوية ويوقعف هعذا التكعوين
متى بلم إجمالي االحتياطي ما يوازي  %50من رأس المال المصدر ومتى نقص عن ذلك يتععين
الععودة إلعى تكوينعه .ان االحتيعاطى القعانونى غيعر قابعل للتوزيعع اال فعى الحعاالت التعى نعص عليهعا
القانون .

ذ)

ترجمة المعامالت بالعملة األجنبية
تمسك الشركة دفاتره ا المحاسبية بالجنيه المصري .وتثبت المعامالت بعالعمالت األجنبيعة بالعدفاتر
بالجنيه المصري وفقا ً ألسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيعذ هعذه المععامالت .يعتم إععادة تقيعيم
أرصععدة األصععول وااللتزامععات ذات الطبيعععة النقديععة بععالعمالت األجنبيععة فععي تععاريخ الميزانيععة وفقعا ً
ألسعار ا لصرف السارية في ذلك التعاريخ .تعدرج أربعاح وخسعائر العمعالت األجنبيعة الناتجعة ععن
إعادة التقييم في تاريخ الميزانية بقائمة الدخل.
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 .4األصول الثابتة
األراضي
جنيه مصري
التكلفة :
في  1يناير 1015
اضافات الفتره
استبعادات الفترة
في 31مارس 1015

111331555
111331555

مجمع اإلهالك :
في  1يناير 1015
إهالك الفتره
استبعادات الفترة
في 31مارس 1015

-

المباني
واإلنشاءات
جنيه مصري
1210541334
1210541334
311111511
1151554
313431011

آالت
ومعدات
جنيه مصري

وسائل نقل
وانتقال
جنيه مصري

1313101331 1313511333
3301333
1313101331 1213311153
1113231415
1351335
1113131300

1411011033
3011431
1415011424

عدد وأدوات
صغيرة
جنيه مصري
313331111
131410
()11114
313541213
311231355
111310
()11114
313031301

أثاث ومعدات
مكاتب
جنيه مصري

اإلجمالي
جنيه مصري

3014341101 1212311131
1311031
311112
()11114
3111241045 1010151013
113011154
4131412
310151133

4210111314
110131142
()11114
5010431322

صافى القيمة الدفترية:
في  31مارس 1015

111331555

1111111313

114531453

113311331

3511111

3111501143 1112221133

في  31ديسمبر 1014

111331555

1113111331

2511213

113321313

3451111

3114431313 1113121233

(*) تتضعمن االراضعي والمبعاني أرض ومبنعي النعادي االجتمععاعي لنعاد ي مدينعة نصعر لإلسعكان والتعميعر وقيمتهععا الدفتريعة حعوالي مبلعم 113مليعون جنيعه كععأرض
ومبلم 415مليون جنيه مصري كمباني0كما ان المبانى واالنشاءات بشركه النصر للمرافق والتركيبات بالبساتين مقامه على ارض مساحتها 1130م 1بموجب حق
انتفاع للشركه غير محدد المده وجارى التفاوض مع المحافظه على شراء هذه االرض .
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أ)

األصول الثابتة  -تابع
بلغت قيمة األصول المهلكة دفتريا ً بالكامل كما يلي:

مباني وإنشاءات
وسائل نقل وانتقال
أثاث ومعدات مكاتب
آالت ومعدات
عدد وأدوات صغيرة

1015/3/31
جنيه مصري

1014/11/31
جنيه مصري

1111133
1013521143
415311111
1514501432
311131341
3413041431

4531331
211141331
414311344
1414141133
311511541
3113351121

تم توزيع مصروف اإلهالك بين بنود المصروفات خالل الفتره كما يلي:
ب)
1015/3/31
جنيه مصري
5021151
تكلفة المبيعات
51150
مصروفات بيعية وتسويقية
5131141
مصروفات عموميه وإدارية (إيضاح )14
110131142
استثمارات
.5
 1/5استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
1015/3/31
جنيه مصري
استثمارات في سندات حكومية
استثمارات في سندات إسكان
1/5

3111100
411211000
412321100

0

1014/3/31
جنيه مصري
5431355
41051
3311433
2351132

1014/11/31
جنيه مصري
3111100
411211000
412321100

استثمارات مالية متاحة للبيع
نسبة
المساهمة
%

المصرية الكويتية للتنمية0
دار التعليم الراقي ش.م.م0.
استثمارات في شركات أخرى

11503
1113

1015/3/31
جنيه مصري

1014/11/31
جنيه مصري

413141110
3001000
1031433
413111543

312331210
3001000
1031433
414411403
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استثمارات  -تابع
5
 3/5استثمارات عقارية
أراضي مخصصه لمشروعات التعمير واإلسكان
أراضي محتفظ بملكيتها عن عـقارات

القيمه العادله لالراضى ال تقل عن القيمه الدفتريه .
 4/5استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
قيمة وثائق استثمار في:
صندوق استثمار بنك قطر الوطني االهلي
)* *
(يوم بيوم
الدوري
العائد
صندوق استثمار بنك مصر النقدي ذو
***
بيوم)
(يوم
عباس
صندوق استثمار بنك القاهرة يوسف
****
(جمان )
الدولى
صندوق البنك العربى االفريقى
*****
صندوق استثمار بنك اإلستثمار العربي
******
صندوق استثمار بنك المصرف المتحد
*******
العربية الدولية
المصرفية
صندوق استثمار بنك الشركة
********
*********الوطني
صندوق استثمار بنك أبوظبي
اذون خزانـــــــــــــــه
*

1015/3/31
جنيه مصري
114411520
314111321
513321131

1015/3/31
جنيه مصري
1411111314
1301333
3214111113
3314111113
4111214
3413031034
212221000
311121423
1411531350

1014/11/31
جنيه مصري
114411520
314111321
513321131

1014/11/31
جنيه مصري
411331423
1111113
3211521011
1113111142
1111142
1411541211
111131232
1310031102

10015331120 15514131341
(*)

(**)

(***)

(****)

(*****)

بلعععم رصعععيد المبعععالم المودععععه معععن قبعععل شعععركة مدينعععه نصعععر فعععى  1015/3/31لعععدى صعععندوق
اسععععععتثمار بنععععععك قطععععععر الععععععوطني االهلععععععي ( البنععععععك االهلععععععى سوسععععععيتيه جنععععععرال سععععععابقا ) مبلععععععم
 1411111314جنيععععه مصععععرى متضععععمنا العائععععد الععععدورى خععععالل الفتععععره المنتهيععععه فععععى  31مععععارس
 1015مبلم 1131441جنيه مصرى.
قامععععت إدارة شععععركة مدينععععة نصععععربداية مععععن  13فبرايععععر  1001بفععععتح حسععععاب يععععوم بيععععوم لععععدى
صععندوق اسععتثمار بنععك مصععر النقععدي ذو العائععد الععدوري وإيععداع مبععالم نقديععة علععى دفعععات فععي هععذا
الحسعععاب وذلعععك بهعععدف الحصعععول علعععى عائعععد يعععومي تراكمعععي علعععى األمعععوال المسعععتثمرة يعععتم إضعععافته
يوميعععا ً إلعععى حسعععاب العميعععل طعععرف الصعععندوق .ويسعععمح بالتعامعععل اليعععومي علعععى هعععذا الحسعععاب سعععواء
باإليعععداع أو السعععحب وقعععد بلعععم رصعععيد المبعععالم المودععععة معععن قبعععل الشعععركة فعععي  31معععارس 1015
مبلعععم 1301333جنيعععه مصعععري متضعععمنا ً العائعععد العععدوري خعععالل الفتعععره المنتهيعععه فعععي  31معععارس
 1015مبلعععم  31311جنيعععه مصعععري ،يعتبعععر إيعععداع مبعععالم فعععي ذلعععك الحسعععاب بمثابعععة شعععراء وثعععائق
اسعععتثمار فعععي الصعععندوق وتبلعععم القيمعععة االسعععمية للوثيقعععة مبلعععم  10جنيهعععات مصرية(عشعععرة جنيهعععات
مصرية) ويتم تحديد القيمة االستردادية للوثيقة في نهاية كل يوم عمل.
قامععت إدارة شععركة مدينععة نصععر بدايععة مععن  13أغسععطس  1010بشععراء عععدد  111111541وثيقععة
استثمار (ثمار) من صندوق استثمار بنك القاهرة اليومي بمبلم  1113311000جنيعه مصعري وقعد بلعم
رصعيد المبععالم المودعععة مععن قبععل الشععركة فععي  31مععارس  1015مبلععم  3214111113جنيععه مصععري
متضمنا العائد الدوري خالل الفترة مبلم  3131111جنيه مصري.
قامت إدارة شركة مدينة نصعر بدايعة معن شعهر ابريعل  1011بشعراء ععدد  531150وثيقعة اسعتثمار
(جمان ) من صندوق استثمار البنعك العربعى االفريقعى العدولى بمبلعم  114321412جنيعة مصعرى وقعد
بلم رصيد المبالم المودعة من قبل الشركة فى  31مارس  1015مبلعم  3314111113جنيعة متضعمنا
العائد الدوري خالل الفترة مبلم  5011233جنيه مصري.
بلعععم رصعععيد المبعععالم المودععععة معععن قبعععل شعععركة مدينعععة نصعععر فعععي  1015/3/31لعععدي صعععندوق اسعععتثمار بنعععك
االستثمار العربي مبلم  4111214جنيه مصري .
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 4/5استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -تابع
(******) قامت إدارة شركة مدينة نصر بداية من شهر مارس 1014بشراءعدد  31313وثيقة استثمار من صندوق
استثماربنك المصرف المتحد (صندوق رخاء) بمبلم مليون جنيه مصري .وقد بلم رصيد المبالم المودعه من
قبل الشركة في  31مارس  1015مبلم  3413031034جنيه مصري.
(*******) بلم رصيد المبالم المودعه من قبل شركة مدينة نصر في 1015/3/31لدي صندوق استثمار بنك الشركة
العربية الدولية مبلم  212221000جنيه مصري.
(********) قامت شركة النصر لالعمال المدنية في يوليو  1014بشراء  13223وثيقة استثمار ثمار من صندوق
استثمار بنك ابو ظبي الوطني بمبلم  110201315جنيه مصري وفي 3فبراير 1015تم شراء عدد 3333
وثيقة بمبلم  2221231جنيه مصري وبلغت قيمتها في  31مارس  1015مبلم  311121423جنيه مصري.
(********) قامعععت اداره شعععركه النصعععر لالعمعععال المدنيعععه بشعععراء اذون خزانعععة فعععى 5معععارس 1015معععن خعععالل البنعععك
االهلعععى المصعععرى بعائعععد قعععدره %11يسعععتحق فعععى1فبرايعععر 1015بمبلعععم1010011400جنيعععة وتعععم اسعععترداد رصعععيد
1014/11/31في10فبراير 1015واضافته الي الحساب الجاري.
كما قامت الشركة بشراء اذون خزانة في13مارس1015بمبلم 411531250جنيه مصرى من خالل بنك قطر الوطنى
االهلى بعائد قدره  %1111يستحق فى 3سبتمبر 1015تم سداد رصيد  1014/11/31في  11مارس  1015واضافته
الي الحساب الجاري.
 .3المخزون

خامات رئيسية ومساعدة
وقود وزيوت
قطع غيار ومهمات
أخرى(تشوينات وإنتاج غير تام)
يخصم :االضمحالل في قيمة المخزون

1015/3/31
جنيه مصري
5511311215
1331335
114211432
2141010
5111311132
()1351000
5113511132

1014/11/31
جنيه مصري
3115521353
1111131
113111503
131115
3211311113
()1351000
3210431113

 .1مشروعات التعمير واإلسكان
1015/3/31
جنيه مصري
إنتاج غير تام:
أراضي غير مرفقه *
أراضي مرفقه
مباني تحت التنفيذ
إنتاج تام:
مباني تامة

4211151043
13213251321
14113351330
43013331305
2114111313
55311141131

1014/11/31
جنيه مصري
4211151043
15311121211
10311421311
41410241123
10011321333
51411331331

(*) تتمثل االرض الخام فى نصيب مساحه قطعه االرض الواقعه جنوب طريق مصر السويس الصحراوى
والمحصوره بين عالمتى الكيلو  45135والكيلو  4113وبعمق  115كم والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم
 120لسنه  .1225حددت قيمه االرض بواسطه وزاره االسكان طبقا لمبلم التعويض المسدد الى وزاره الدفاع فى
ضوء البروتوكول الموقع بينهما وذ لك نظير قيود االرتفاعات بالمدينه  .طبقا لخطاب وزاره االسكان والمرافق
والتنميه العمرانيه بتاريخ  1014/1/11سوف يتم سداد القيمه المستحقه خالل سنه من تاريخ الخطاب جارى
الدراسه لتقديم عروض من المطورين العقاريين وبدء اعمال التسويه لالرض المذكوره .
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 .3العمالء (بالصافى)
عمالء أراضى وعقارات (أقساط وفوائد)
عمالء مستأجرين
يخصم  :االضمحالل في قيمة العمالء

1015/3/31
جنيه مصري
33310151431
3221210
33311151401
()3311151141
33313001152

1014/11/31
جنيه مصري
25112231313
3451215
25313411521
()3311151141
21015111442

أ) بلغ اجمالي تعاقدات الشركة مع عمالء مشروع تاج سلطان ومشروع الواحه ـ بريميرا مبلغ
 1681560416.11جنيه مصري ( 16.41610.61.1 :1014جنيه مصرى ) كالتالى :
5112/15/31
5112/3/31
جنيه مصرى
جنيه مصري
16.346.106018 16.3163816108
مشروع تاج سلطان
10.643.6144
11360536514
مشروع الواحه  -بريميرا
16.41610.61.1 1681560416.11
قام العمالء بتقديم شيكات مستحقه السداد باجمالى باقى الثمن من المبالغ المتعاقد عليها بعد خصم قيمه دفعه الحجز
والتعاقد لهذه الوحدات  ,هذه المبالغ تستحق السداد وفقا لجداول االقساط فى التواريخ المتفق عليها بمرفقات العقود
الموقعه مع العمالء وتدرج هذه المبالغ ضمن االيرادات وفقا لتواريخ تسليم الوحدات الى العمالء  .وقد بلغ قيمه
باقى الثمن فى  1015/3/31مايلى :
جنيه مصرى
161536.8.6838
مشروع تاج سلطان
3163116501
مشروع الواحه  -بريميرا
1614561036333
أ) قامت شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير – ش.م.م( .الشركة المحيلة) وشركة األهلي للتمويل العقاري – ش.م.م.
(الشركة المحال لها) بالتوقيع على ثالثه عقود حوالة بتواريخ  1011/11/11و 1011/11/18و1011/11/15
بموجبهما يحيل الطرف األول (المحيل) بحوالة حق نهائية وكاملة وتامة وناجزة وغير قابلة لإللغاء أو العدول أو
التعديل إلى الطرف الثاني (المحال له) الموافق على ذلك جزء من حقوقه المالية الناشئة له في ذمة عمالؤه المحال
عليهم وذلك بكافة الضمانات المقررة لتلك الحقوق.
ويحق للمحال له الرجوع على المحيل بشأن أية أقساط محالة له بموجب هذا العقد يحل آجال الوفاء بها وال تسدد وذلك
بموجب السندات ألمر الصادرة من المحيل للمحال له بالقيمة اإلجمالية لألقساط المستحقة شهريا ً على العمالء المحال
عليهم ,وفي حالة عدم قيام المحيل بأداء قيمة األقساط كأثر لتقاعس عميل محال عليه عن سداد ثالثة أقساط يكون
للمحال له الرجوع على العميل المحال عليه (المشتري) باستخدام التوكيل الرسمي العام الذي سيصدر له من المحيل في
فسخ عقد البيع المبرم مع هذا العميل واسترداد العين المبيعة بصفته خلفا ً للمحيل (البائع) ,وفي هذه الحالة يكون محال له
بعرض العين على المحيل لسداد األقساط المستحقة للمحال له بموجب إخطار يمهله فيه خمسة أيام لسداد األقساط ,فإذا
امتنع حق للمحال له التصرف في العين بالبيع واقتضاء مستحقاته وغرامات التأخير من ناتج البيع ورد المتبقي للمحيل
الستيداء مستحقاته والتعويض الجابر لإلضرار عن انتفاع العميل بالعين المبيعة وفقا ً لألحكام الواردة بعقود البيع.

 .2الموردون  -أرصدة مدينة (بالصافي)

موردون ومقاولون
موردون دفعات مقدمه
يخصم  :االضمحالل في قيمة الموردين -أرصدة مدينة

1014/11/31
1015/3/31
جنيه مصري
جنيه مصري
3313111430
2113301201
3114351514
5114131103
11010531244 14411321003
()1113241434( )1113241434
2313311430 11313241514
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 .10المدينون واألرصدة المدينة األخرى ( بالصافى )
مصروف مدفوع مقدم
ايرادات مستحقه التحصيل
تأمينات لدى الغير
نظام اإلثابة والتحفيز
سلف عاملين
أرصدة مدينة أخرى
(مصر للمقاصة  -شركة الكهرباء  -الجمعية التعاونية للبترول-
هيئة التعاونيات – أخرى)
(*)
خصم القيمة الحالية
يخصم :االضمحالل في قيمة المدينين واألرصدة المدينة األخرى
أرصدة طويلة األجل (*)

1015/3/31

جنيه مصري
113311443
314231133
113011133
1211311103
11300
313201035

1014/11/31
جنيه مصري
111531201
112301035
311321153
1211311103
211221
311221114

1031114
4111111112
()4331032
4113311110
2011200

4111441
4012231534
()4331032
4015311425
2011200

يتمثل المبلم في قيمة خصم القيمة الحالية قصير األجل الناتج عن قيعاس االلتزامعات بالتكلفعة المسعتهلكة
(*)
باستخدام طريقة الفائعدة الفعليعة وفقعا ً ألحكعام المعيعار المحاسعبي المصعري رقعم ( )13األدوات الماليعة االعتعراف
والقياس والمتعلقة بباقي األقساط (التي لم تستحق السداد بعد) من قيمة قطعة أرض مشتراة من هيئة المجتمععات
العمرانية الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر بمبلعم  1115مليعون جنيعه مصعري سعددت منهعا الشعركة معا يعوازي
 %10من تلك القيمة والباقي وقدره  111311مليون جنيه مصري تسدد على  1أقساط سنوية متسعاوية اعتبعاراً
من  3يونيو  1010وبواقع  11335مليون جنيه مصري تقريبا ً للقسط الواحد.

.11

النقدية بالصندوق وحسابات لدى البنوك

1015/3/31
جنيه مصري

1014/11/31
جنيه مصري

1312421013
اموال ودائع صيانة المشروعات
111111353
3531133
نقدية بالصندوق
1113021331
3513021010
حسابات جارية بالبنوك
13211511051 11311141153
بنوك ودائع ألجل (*)
11111331341 13112331331
1401111
1111331
بنوك دائنه
(*) تتضعععمن الودائعععع ألجعععل فعععي  31معععارس  1015مبلعععم  3111151111جنيعععه مصعععري (:1014/11/31
1313551305جنيه مصري) مجمدة مقابل خطابات ضمان

.11

المخصصات

الرصيد في
المستخدم
الرصيد في
1015/3/31
خالل الفتره
1015/1/1
جنيه مصري
جنيه مصري
جنيه مصري
3215151145
3215151145
مخصص الضرائب المتنازع عليها
1311411242
()501000
1311211242
مخصص القضايا
مخصص تجديدات الشقق المؤجرة(*)
1331421
1331421
1041315
1041315
مخصص الضرائب العقارية
4131151
()421000
4111151
مخصص مطالبات دمغة القاهرة
112111501
112111501
مخصص خسائر مستقبليه
3013221132
()221000
3012231132
(*) يتم تكوين مخصص تجديدات الشقق المؤجرة لمواجهة أعباء الصيانة والتجديدات لكافة المباني المؤجرة
للغير

( ) 12
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.13

التزامات استكمال مرافق

يمثل رصيد حساب التزامات استكمال تكاليف المرافق قيمة المبالم المقدرة الستكمال المرافق الخاصة
بالمشروعات التي لم يتم تسليمها تسليما نهائيا.

.14

أرباح وفوائد تقسيط مؤجلة

1015/3/31
رصيد أول الفتره
إضافات الفتره
استحقاقات الفتره
رصيد آخر الفتره
1014/11/31
رصيد أول العام
إضافات العام
استحقاقات العام
استبعادات العام
رصيد آخر العام

.15

أراضي
جنيه مصري

عقارات
جنيه مصري

إجمالي
جنيه مصري

5510321111
()311221113
5111201043

31113231335
313321313
()1411341131
30115331222

33312311301
313321313
()1114331333
35313141045

3313331354
314151500
()1114041311
()3451511
5510321111

13311101131
3211231010
()3313321311
()1111401135
31113231335

35510131335
1311131510
()5111131231
()1310351353
33312311301

الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى

التزامات ودائع صيانة المشروعات
دعم المشروع القومى لالسكان
عموالت بيع وتسويق
تأمينات نهائية لألعمال وتأمينات أخرى
مقدم حجز أراضي وعقارات
المسدد من أهالي عزبة الهجانة والعرب
حوافز العاملين والحافز المميز
أوراق دفع
باقي تكاليف بعض العقارات
دمغة هندسية ودمغة اتحاد التشييد
أخرى

1015/3/31
جنيه مصرى
1312421013
2301000
111331114
13315331425
11111331511
111421042
413321213
311331331
1511331441
113401331
3312431432

1014/11/31
جنيه مصرى
110501000
310531313
13111311134
11113011321
111421042
214231013
1131023
3013531233
113151334
3310151331

33114151115

31312331221
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.13

رأس المال

المرخص به
حدد رأس المال المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصرى .
1015/3/ 31
جنيه مصري

المصدر والمدفوع
-

-

.11

1014/11/31
جنيه مصري

13361856000 13361856000

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغغ
(مائة وتسعة وتسعون مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألغ جنيغه مصغريو مو عغة علغ عغدد
مائة وتسعة وتسغعون مليغون ومائتغان وخمسغة وثمغانون ألغ مغ ك يمغة كغه مغ ك جني غا واحغدا
مصريا وجميع ك أم ك نقدية مدفوعة بالكامه.
و د تك تمويه الزيادة لرأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ  882.44مليغون جنيغه مغ أربغاا العغا
المالي المنت ي في  .131/3./13بوا ع واحد م ك مجاني لكه  124م ك.
بتاريخ  .134/1/4ررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة علغ تعغديه المغادة (6و و (7و مغ
النظا األمامي للشركة لتكون كاآلتي :
حدد رأس مال الشركة المغرخص بغه بمبلغغ مليغار جنيغه مصغري وحغدد رأس المغال المصغدر بمبلغغ
(مائتان وخمسون مليون جنيه مصريو مو عة عل عغدد مائتغان وخمسغون مليغون مغ ك يمغة كغه
م غ ك جني غغا واحغغدا مصغغريا وجمغغيع ك أم غ ك نقديغغة مدفوعغغة بالكامغغه .غغلا و غغد تغغك الت غغير بالسغغجه
التجاري في ..134/8/4
نظام اإلثابة والتحفيز

يهدف هذا النظام إلى تخصيص جزء من أسهم الشركة بحد أقصى  %3من أسهم رأس المال
القائمة (حوالي  3مليون سهم) يتم منحها مجانا ً لصالح العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة
التنفيذيين وفقا ً للقواعد المنظمة.
بتاريخ  1002/3/13وافقت الجمعيه العامه غير العاديه للشركه على نظام االثابه والتحفيز فى
اطاره العام المقترح من مجلس االداره بمنح العاملين والمديرين واعضاء مجلس االداره التنفيذيين
اسهم اثابه وتحفيز مجانيه وتفويض مجلس االداره فى وضع تفاصيل النظام واعتماده لدى الجهات
المختصه وتخصيص اسهم الخزينه وعددها 3511333سهم لنظام اثابه وتحفيز العاملين والموافقه على
اصدار اسهم جديده لصالح نظام االثابه المقترح بحيث ال تزيد عدد االسهم المخصصه لهذا النظام على
 %3من االسهم القائمه وتمول من االحتياطيات وتفويض مجلس االداره فى تحديد قيمه ومواعيد
االصدار وتفويض مجلس االداره او من ينوب عنه فى اتخاذ اجراءات تعديل النظام االساسى للشركه
واضافه باب جديد له واصدار االسهم الجديده لدى الجهات المختصه وادخال ايه تعديالت تراها هذه
الجهات طبقا للقواعد المنظمه .
وافقت الجمعيه العامه غير العاديه المنعقده فى  1013/3/ 15على تعديل الماده الثانيه من نظام االثابه
والتحفيز لتصبح (منح اسهم الشركه بدون مقابل بموجب موافقه الجمعيه العامه غير العاديه لمساهمى
الشركه المنعقده فى  1002/3/13والتى قررت هذا الحق لصالح االعضاء التنفيذيين ورؤساء
القطاعات والمديرين العموم ومديرو الصف االول والموظفين بالشركه لتميزهم الواضح من خالل
نتائج اعمالهم وتقييمهم السنوي ووفقا لمستوى االداء االقتصادى للشركه او للفرد حسب درجته
الوظيفيه مدة هذا النظام سته سنوات تبدأ اعتبارا من اعتماد الهيئه العامه للرقابه الماليه لنظام االثابه
والتحفيز.
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نظام اإلثابة والتحفيز – تابع
وفيما يلى اهم مالمح نظام اثابه وتحفيز العاملين والمديرين واعضاء مجلس االداره التنفيذيين للشركه:

 منح اسهم الشركه بدون مقابل بموجب موافقه الجمعيه العامه غير العاديه لمساهمى الشركه
المنعقده فى  1002/3/13والتى قررت هذا الحق لصالح االعضاء التنفيذيين ورؤساء القطاعات
والمديرين العموم ومديرو الصف االول والموظفين بالشركه لتميزهم الواضح من خالل نتائج
اعمالهم وتقييمهم السنوى ووفقا لمستوى االداء االقتصادى للشركه او للفرد حسب درجته الوظيفيه
مده هذا النظام سته سنوات تبدا اعتبارا من اعتماد الهيئه العامه للرقابه الماليه لنظام االثابه
والتحفيز .
 ال يجوز للمستفيد من النظام التصرف فى االسهم اال بعد مرور مده ثالث سنوات من تاريخ انتقال
ملكيه االسهم اليه ويحق للمستفيد خالل هذه المده على  %100من اجمالى االرباح الموزعه
والتصويت على قرار الشركه  .اعتمدت الهيئه العامه للرقابه الماليه فى  1014/1/11تجديد
النظام لثالث سنوات اخرى .
 .13حقوق األقلية
تتمثل حقوق األقلية في نصيبهم من حقوق الملكية (صافي األصول) في الشركات التابعة على النحو التالي:
1014/11/31
1015/3/31
%
نسبة حقوق األقلية حصة حقوق األقلية حصة حقوق األقلية
اسم الشركة
في صافي األصول في صافي األصول في صافي األصول
41154
1143

شركة النصر لألعمال المدنية
شركة النصر للمرافق والتركيبات
إجمالي حقوق األقلية في الشركات التابعة

3311031414
431423
3311511210

3511351335
101515
3511331130

 .12القروض الجل
اوال  :شركة مدينة نصر لالسكان والتعمير
1015/3/31
(أ)
بنك االستثمار
القومي
جنيه مصرى

(ب)
المصرف
االتحادى العربى
للتنمية
واالستثمار(بنك
االستثمار
العربى)
جنيه مصرى

(ج)
البنك التجاري
الدولي

االجمالى

جنيه مصري

جنيه مصرى

الرصيد في اول الفتره
المبالم المسحوبة خالل الفتره
األقساط المسددة خالل الفتره

4115131310 1510331333 1315111314 112311313
1331433
1331433
()331333
()331333
-

الرصيد في اخر الفتره
تم تصنيفه فى الميزانيه كما يلى :
االلتزامات المتداوله
األقساط الجارية من القروض ألجل
االلتزامات طويلة األجل

4113431435 1510001000 1311111031 112311313

قروض طويلة األجل

3241121

313331333

115431031

213411451

-

411511211

3113201533 1510001000

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  31مارس 1015
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 .12القروض الجل  -تابع
تتمثل هذه القروض في التسهيالت طويلة األجل الممنوحة من البنوك التالية:
1014/11/31
(أ)

(ب)

المصرف
بنك االستثمار االتحادى العربى
للتنميه واالستثمار
القومى
( بنك االستثمار
العربى )
جنيه مصرى
جنيه مصرى
الرصيد فى اول السنة
المبالغ المسحوبه خالل
السنة
االقساط المسدده خالل
السنة
الرصيد فى اخر العام
تم تصنيفه فى الميزانيه
كما يلى:
االلتزامات المتداوله
االقساط الجاريه من
القروض الجل
االلتزامات طويله االجل
قروض طويله االجل

(ج)

البنك التجاري
الدولي

االجمالى

جنيه مصري

جنيه مصرى

363116303
-

1.638.6183
-

1560..6..8

106.336131
1560..6..8

()3.56515

()368.36..5

-

()461336130

1633.63.8

1365116.14

1560..6..8

41651.6..0

3346130

368.36.3.

-

4615.631.

165436088

36.58638.

1560..6..8

3.61.86.43

أ) يتمثل هذاالرصيد في القروض ألجل الممنوحة للشركة من بنك االستثمار القومي من أصل
القروض البالم قدره  211111000جنيه مصري بفائدة سنوية تتراوح ما بين  %3 ، %5وتم
استخدامها في مشروعات اإلسكان الشعبي منخفض التكاليف التي تم بيعها منذ عدة سنوات.
ب) التسهيل االئتماني الممنوح من بنك االستثمار العربى :
* قرض متوسط االجل مدتة  1سنوات بمبلم  30مليون جنية يستخدم فى تمويعل جانعب معن التكلفعة االسعتثمارية
لمشروع انشعاء ععدد  3ابعراج سعكنية بمشعروع حعى الواحعة بالمنطقعة الثانيعة عشعر بمدينعة نصعر ،وعلعى ان يعتم
تجنيب مبلم  4،5مليون جنيه مصرى يستخدم فى سداد الفوائد المستحقة على القرض خالل فترة االنشعاء والتعى
تقدر بحوالى سنة ونصف  ،فترة السحب تقدر بسنه ونصف من تعاريخ التوقيعع علعى هعذا العقعد فعى  15ديسعمبر
.1011
مستندات الضمان تتضمن تقعديم  11سعند المعر البنعك باجمعالى قيمعة القعرض علعى ان تسعتحق هعذه السعندات فعى
تواريخ استحقاق اقساط القرض ،ايداع شيكات مسحوبة على عمالء الشركة وناتجة ععن بيعع الوحعدات تعم بيعهعا
بالفعل وان تكون هذه الشيكات مظهرة لصعالح البنعك وال تزيعد معدة اسعتحقاقها ععن سعبع سعنوات بقيمعة %100
مععن قيمععة كععل قسععط علععى ان يرفععق مععع هععذه الشععيكات الخاصععة ببيععع الوحععدات صععورة عقععد البيععع االبتععدائى لهععذه
الوحدات
يتم تحميل فوائد القروض المستحقه سنويا على قائمه الدخل .

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
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 .12القروض الجل – تابع
ج) البنك التجارى الدولى
بتاريخ11اغسطس1014تم التوقيعع علعى عقعد معنح قعرض بمبلعم530مليعون جنيعه مصعرى بعين الشعركه والبنعك
التجارى الدولى وذلك لغعرض تمويعل جعزء معن التكلفعه االسعتثماريه (اعمعال البنعاء والمرافعق واعمعال البنيعة

التحتيععة ) للمرحلععة االولععي مععن مشععروع انشععاء التجمععع السععكني تيجععان بحععد اقصععي  53مليععون جنيععه
مصري0
يسدد القرض على عدد  10اقساط ربع سنويه غير متساويه بعد انتهاء فتره السماح التى تبدا من تاريخ
اول سحب وتنتهى بنهايه مده عامين وثالثه اشهر .
يسرى العائد على رصيد التمويل بمعدل يسعاوى مجمعوع سععر عائعد الكوريعدور لإلقعراض المعلعن معن
البنك المركزى المصرى والهامش .
تتعهد الشعركه بتقعديم الضعمانات العوارده بالبنعد الرابعع عشعر معن هعذا العقعد والمتمثلعة فعي رهعن حسعاب
ايرادات بيع الوحعدات لصعالح البنعك كضعمان وتعأمين لسعداد مبلعم التمويعل متضعمنا العوائعد والعمعوالت
والمصروفات المستحقه السداد على الشركه .

.10

النقدية وما في حكمها

تمثل النقدية وما في حكمها المدرجة في قائمة التدفق النقدي على األرصدة التالية المدرجة في الميزانية:

النقدية بالصندوق والبنوك ( ايضاح ) 11
صناديق استثمار يوم بيوم(ايضاح )5
بنوك دائنة ( * )
ودائع مجمدة لحساب خطابات الضمان

1015/3/31
جنيه مصري

1014/11/31
جنيه مصري

13112331331
3213511211
()1111331
()3111151111

11111331341
3213331300
()1401111
()1313551305

15413041120

11113131315

(*) تتمثل البنوك الدائنة (سحب على المكشوف) في أرصدة البنوك التي قامت بمنح التسهيالت االئتمانية إلى
الشركات التابعة بأسعار فائدة الليبور باإلضافة إلى نسبة متفق عليها وفيما يلي أرصدة البنوك الدائنة (السحب
على المكشوف) .
1015/3/31
جنيه مصري
شركة النصر للمرافق والتركيبات– ش.م.م( .شركة تابعة)
البنك االهلى المصرى فرع الموسكى

1111331
1111331

1014/11/31
جنيه مصري
1401111
1401111

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  31مارس 1015
قروض طويلة االجل  -تابع

( ) 14

يتمثل بند بنوك دائنه  -تسهيالت ائتمانية والقرض قصير االجل في اآلتي:
أ) التسهيل االئتماني الممنوح من بنك القاهرة:
 مبلم  10مليون جنيه مصري تمثل نسبة  %50من قيمة شيكات مستلمي الوحدات السكنية
فقط وبحد أقصى الستحقاق الشيكات اآلجلة  5سنوات يستخدم في تمويل النشاط الجاري
للشركة والمتمثل في سداد قيمة الخامات المحلية المطلوبة لمشروعات الشركة الجاري
تنفيذها  ،مقاولي المشروع ،شيكات الجهات السيادية (مرافق – جمارك – ضريبة مبيعات).
 يسري على هذا التسهيل االئتماني عائد مدين مركب  %1هامش فائدة سنويا ً باإلضافة إلى
متوسط سعر الكوريدور.
 تعتبر جميع األوراق المالية والتجارية والودائع النقدية وشهادات إيداع بنك القاهرة والمعادن
الثمينة والنقود والبضائع واألموال األخرى من أي نوع كانت المودعة حاليا ً أو التي ستودع
مستقبالً لدى البنك مجمدة أو مرهونة لصالح البنك لضمان كافة االلتزامات الناتجة عن هذا
التسهيل االئتماني ،وقدمت اإلدارة سند ألمر بإجمالي قيمة التسهيل .

ب)

التسهيل االئتماني والقرض قصير االجل الممنوح من بنك المصرف المتحد:
 مبلم  13111مليون جنيه مصري حد جاري مدين بدون ضمان عيني وبضمان إضافي
أوراق تجارية من مشتري الوحدات لتمويل النشاط الجاري.
 مبلم  13113مليون جنيه مصري حد إصدار خطابات ضمان لتمويل النشاط الجاري للشركة
وشركة النصر للمرافق والتركيبات (الشركة التابعة).

 اليزيد المستخدم من التسهيالت باالضافة الي مبلم القرض عن 100مليون جنيه
مصري علي ان يتم تخفيض الحد بما يتم سداده من جانب الطرف الثاني في
اقساط شهرية لحين عودة قيمة الحدود الممنوحة لمبلغها االصلي بنسبة
سعرإقراض الكوريدور مضافا اليه %115سنويا باالضافة الي العموالت.
 تعتبر جميع األوراق التجارية والمستندات واألموال التي أودعتها أو تودعها
الشركة لدى البنك مرهونة رهنا ً حيازيا ً لصالحه وذلك ضمانا ً وتأمينا ً لسداد
جميع االلتزامات المستحقة أو التي تستحق عن استعمال هذا التسهيل .
قرض قصير االجل:
 مبلغ 51مليون جنيه مصري بدون ضمان عيني وبضمان اضافي شيكات مودعه
للتحصيل تغطى المديونيه بنسبه %130بغرض سداد الضرائب المستحقة يسدد على
عدد 11قسط شهري متضمن العوائد قيمه القسط بالعوائد مبلغ465346535جنيه مصرى
ويبدأ سداد اول قسط فى 5يونيو1014وينتهى فى5مايو.1015وفيما يلي تفاصيل حركة
القرض:

1014/11/31
1015/3/31
جنيه مصري
جنيه مصري
11643.6155
الرصيد في اول الفترة
5160006000
المبالغ المسحوبة خالل الفترة
16.586313
االقساط والفوائد المحملة
()3161.161.4( )13614.63.8
االقساط والفوائد المسددة خالل الفترة
الرصيد في اخر الفترة
11643.6155 361486.8.
يسععععرى علععععى التسععععهيل االئتمععععانى والقععععرض قصععععير االجععععل عائععععد نسععععبه سعععععر اقععععراض
الكوريدور مضافا اليه  % 115سنويا باالضافه الى العموالت المستحقه .
ال يزيد المستخدم من التسهيالت باالضافه الى مبلم القرض قصير االجل من  100مليون جنيه
مصرى على ان يتم تخفيض الحد بما يتم سداده من جانب الشركه فى اقساط شهريه لحين عوده قيمه
الحدود الممنوحه لمبلغها االصلى .

( ) 15
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 .11المبيعات وتكلفة المبيعات
أ) إيرادات بيع األراضي والعقارات المبنية
ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في بيع األراضي والعقارات المبنية:
1014/3/31
1015/3/31
جنيه مصري
جنيه مصري
2313031343
3110301012
مبيعات شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير
4211111431
3115131451
إيرادات نشاط شركة النصر لألعمال المدنية
1315251113
1310011301
إيرادات نشاط شركة النصر للمرافق والتركيبات
13211151211 3515431343
ب) تكاليف األراضي والعقارات المبنية المباعة:
1014/3/31
1015/3/31
جنيه مصري
جنيه مصري
1210231535 310511454
تكلفة مبيعات شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير
4311521453 1111431414
تكلفة إيرادات نشاط شركة النصر لألعمال المدنية
1312111433 1111121111
تكلفة إيرادات نشاط شركة النصر للمرافق والتركيبات
3311151451 5415151045
.11

التزامات تعاقدية وارتباطات رأسمالية
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م( .الشركة األم)

أ) بلغعععت قيمعععة التعاقعععدات معععع المقعععاولين لتنفيعععذ مشعععروعات اإلسعععكان والتعميرفعععي 1015/3/31مبلعععم
321مليععون جنيععه مصععري ( 1014/11/31مبلععم 321مليععون جنيععه مصععري) بلععم المنفععذ منهععا حتععى
 1015/3/31مبلم 121مليعون جنيعه مصعري (فعي  1014/11/31مبلعم  121مليعون جنيعه مصعري)
وقد تم سداد كامل مستحقات المقاولين طبقا للتعاقدات

ب) ارتباطات رأسمالية:
تنمية وتعمير منطقة الواحة
وتتععيح هععذه المنطقععة مسععاحات م عن األراضععي قابلععة للبيععع حععوالي  153ألععف متععر مربععع لالسععتخدامات
المختلفة في اإلسكان اإلداري والتجاري والترفيهي والخدمات.
جاري تنفيذ  134وحدة سكنية و 4محل تجاري بقيمة استثمارية تبلم  11مليون جنيعه مصعري وبلغعت
قيمة األعمال المنفذة منها حتى  1015/3/31مبلم  11مليون جنيه مصري.

تنمية وتعمير منطقة تيجان (حدائق النصر سابقاً)

تبلععم مسععاحة المنطقععة  340فععدان غععرب الطريععق الععدائري للقععاهرة الكبععرى وتتععيح مخععزون اسععتراتيجي
للشركة من األراضي المعمرة تبلم مساحتها ( )113مليون متر مربع لجميع األغراض المختلفة.
جاري تنفيذ  1145وحدة سكنية بقيمة استثمارية تبلم 335مليعون جنيعه مصعري وبلغعت قيمعة االعمعال
المنفذة منها في  1015/3/31مبلم 130مليون جنيه مصري.

تنمية وتعمير منطقة  3أكتوبر

تم تخصيص مساحة  111فدان بمدينة  3أكتوبر للشركة إلقامة إسكان قومي عليها من هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لتوفير حوالي  2100وحدة سكنية وجاري العمل حاليا ً في إنشاء
 403وحدة بقيمة استثمارية  30مليون جنيه مصري بلغت قيمة األعمال المنفذة منها حتى
 1015/3/31مبلم  30مليون جنيه مصري وبنسبة تنفيذ قدرها .% 100
كما تبلم التعاقدات بالشركات التابعة:
 شركة النصر لألعمال المدنية ش.م.م( .شركة تابعة)
بلغت قيمة التعاقدات المتاحة لتنفيعذ أعمعال المرافعق واإلنشعاءات المدنيعة فعي 1015/3/31مبلعم 1301
مليون جنيه مصري ،بلم المنفذ منها حتى  1015/3/31مبلم1113مليون جنيه مصري.
 شركة النصر للمرافق والتركيبات ش.م.م( .شركة تابعة)
بلغت قيمة التعاقدات المتاحة لتنفيعذ أعمعال المرافعق واإلنشعاءات المدنيعة فعي  1015/3/31مبلعم 113
مليون جنيه مصري وبلم المنفذ منها حتى  1015/3/31مبلم 13مليون جنيه مصري.
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إيرادات خدمات مؤداة

اتعاب تنازل
إيرادات خدمات اخرى
.14

المصروفات العمومية واإلدارية

أجور ومرتبات وما في حكمها
إهالكات أصول ثابتة (إيضاح )4
مصروفات أخرى
.15

إيرادات أخرى

أرباح فروق عملة
إيرادات وأرباح متنوعة
تعويضــــــــات
اتعاب تصالح لعدم البناء
مخالفة شروط بنائية
ارباح بيع خامات
.13

مصروفات أخرى

تعويضات وغرامات
تبرعات واعانات للغير
مصروفات اخرى

1015/3/31
جنيه مصري
5111433
113121111
113411134

1014/3/31
جنيه مصري
3431153
1341313
110311511

1015/3/31
جنيه مصري
113131111
5131141
411341413

1014/3/31
جنيه مصري
115011401
3311433
313331121

1110331445

1115531131

1015/3/31
جنيه مصري
1151414
4311030
131310
3121030
11130
41022
2231153
1015/3/31
جنيه مصرى
1151112
11000
4411130
5521222

 .11قائمة الدخل المجمعة
تتمثل األرباح المجمعة الظاهرة في قائمة الدخل المجمعة في اآلتي:
1015/3/31
جنيه مصري
أرباح شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير
1411131122
صافي نصيب الشركة في أرباح الشركات التابعة
114311432
رد ايرادات االستثمارات فى الشركات التابعة
()114411512
1511411132

1014/3/31
جنيه مصري
51104
4311505
1521113
ـ
11000
1141435
2311311
1014/3/31
جنيه مصرى
1021511
11115
3331353
3241330
1014/3/31
جنيه مصري
5011351353
311451450
()113111321
5311221215

( ) 11
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  31مارس 1015
 .13االلتزامات المحتملة
خطابات الضمان:
أ)
بلغت قيمة خطابات الضمان التي أصدرها بنك قناة السويس والبنك األهلي مدينة نصر والمصعرف المتحعد
واخعععععرى لحسعععععاب الشعععععركة لصعععععالح الغيعععععر فعععععي 1015/3/31مبلعععععم11413مليعععععون جنيعععععه مصعععععري
( 11313 :1014/11/31مليععععععون جنيععععععه مصععععععري ) بضععععععمان جععععععزء مععععععن ودائععععععع الشععععععركة بالبنععععععك
بمبلعععم 3111151111جنيعععه مصعععري (1313551305 : 1014/11/31جنيعععه مصعععري ) وغطعععاء نقعععدي
خطابات ضمان بمبلم1412051133جنيه مصري ( 1412051133 :1014/11/31جنيه مصري).

ب)

المعاش المبكر االختياري:
بتاريخ  1221/1/11وافق مجلس اإلدارة بجلسته رقم ( )14على قواععد الخعروج االختيعاري
للمعاش المبكر للعاملين بالشركة مع صرف التعويض المعادي طبقعا ً لهعذه القواععد وقعد تحملعت
الشركة كامل قيمة تعويضات العاملين تطبيقا ً لهذا النظام.
وقد بلعم ععدد الععاملين العذين خرجعوا للمععاش المبكعر حتعى  1015/3/31ععدد ( )131عامعل
بمبلم  4150مليون جنيه مصري.
وقععد اعتمععد مجلعععس اإلدارة بجلسععته رقعععم ( )11بتععاريخ  1011/1/14قواععععد وأسععس جديعععدة
لصرف التعويض للخروج المبكر للمعاش واعتماد مبلم مليون جنيه مصعري للخعروج المبكعر
للمعاش لحين اعتماد موازنة أخرى.

 .12الضرائب المؤجلة
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م( .الشركة األم)
ضريبه مؤجله ينشا عنها التزام( اصول ثابته)
الضريبه المؤجله والتى ينشا عنها اصل (مخصصات)
المحمل على قائمه الدخل
اصول ضريبيه مؤجله غير مثبته (مخصصات )

شركة النصر لألعمال المدنية ش.م.م( .شركة تابعة)
ضريبه مؤجله ينشا عنها التزام(اصول ثابته)
الضريبه المؤجله والتى ينشا عنها اصل (مخصصات)

الضريبة المؤجلة المحملة علي قائمة الدخل
شركة النصر للمرافق والتركيبات ش.م.م( .شركة تابعة)
ضريبه مؤجله ينشا عنها التزام
الضريبه المؤجله والتى ينشا عنها اصل

1015/3/31
جنيه مصرى

1014/11/31
جنيه مصرى

()111021153
413431324
111341533
4101312
414301315

()113141113
313311231
113131112
()5131313
414301315

1015/3/31
جنيه مصرى

1014/11/31
جنيه مصرى

415331314
-

415331314
110131111

1015/3/31
جنيه مصرى

1014/11/31
جنيه مصرى

()101333
115541454

()101333
115541454

114331533

114331533

1351334
411311250

1351334
411311250

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  31مارس 1015
 .30الموقف الضريبي

( ) 13

أ – شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م( .الشركة األم)
ضريبة شركات األموال
قدمت الشركه اقراراتها الضريبيه في المواعيد المقرره قانونا وقامت بسداد الضرائب من واقع هذه
االقرارات .
السنوات من بدء النشاط حتى عام 1005/1004
اخطرت الشركه بنماذج ربط الضرائب عن تلك السنوات وقامت بسداد المستحق عليها من واقع هذا الربط
فيما عدا مبلغ  3618.6..5جنيه مصرى لم يتم سداده ومعلق لحين صدور حكم قضائى بشأنه .
السنوات من عام 1003/1005حتى 1003/1001
اخطرت الشركه بنماذج  13ضرائب عن تلك السنوات وتم االعتراض عليها فى المواعيد المقرره قانونا .
ا) عام 1003/1005
تم انهاء النزاع الضريبى للعام المالى  100./1005وفقا لقرار لجنه الطعن وتم سداد مستحقات
مصلحه الضرائب بمبلغ  1560306338جنيه مصرى باالضافه الى غرامات التاخير الناتجه عن تقسيط
االقرار الضريبى بمبلغ  5806311جنيه مصرى .
ب) سنوات 1003/1001 – 1001/1003
هذه السنوات مازالت منظوره امام اللجنه الداخليه وتم تكوين المخصص المقدر لنقاط الخالف المنظوره
امام اللجنه الداخليه .
السنوات من( )1010/1002( )1002/1003
 بتاريخ  1014/5/1.تم اصدار تعليمات تنفيذيه رقم ( )41لسنه  1014بشان ارباح االقساط المؤجلهوالتى تقضى ال يعتبر االيراد محققا اال بحلول ميعاد استحقاق االقساط وفقا لمبدا االستحقاق ومبدا سنويه
الضريبه .
 بتاريخ  1014/10/1.تم اخطار الشركه بنموذج  13ضرائب عن تلك السنوات تم االعتراض عليه فىالمواعيد المقرره قانونا وتم تكوين المخصص المقدر لنقاط الخالف .
الفتره من ( 1010/./1حتى )1013/11/31
لم يتم الفحص الضريبى لتلك السنوات ولم تخطر الشركه بايه نماذج ضريبيه حتى تاريخه وطبقا السلوب
مصلحة الضرائب في فحص السنوات السابقه تم تكوين المخصص المقدر لنقاط الخالف.
ضريبة االجور والمرتبات ( كسب العمل)
السنوات من بدء النشاط حتى 1011
تم انهاء النزاع الضريبي بين الشركة ومصلحة الضرائب عن تلك السنوات وبلغت قيمة مستحقات مصلحة
الضرائب من عام  1223حتي عام  1011طبقا لنماذج الربط مبلم  112251351جنيه وتم سداد الضرائب
المستحقة عن تلك السنوات.
عام 1013

لم تخطر الشركه بايه نماذج ضريبيه حتى تاريخه وتم تكوين المخصص المقدر لنقاط الخالف.

ضريبة الدمغة
السنوات من بدء النشاط حتي 1003/3/1

تم انهاء النزاع الضريبي بين الشركة ومصلحة الضرائب وتم سداد الضريبه المستحقة عليها بالكامل.
الفترة من  100./8حتي 1010/11/31

منظورة امام اللجنه الداخلية بمركز كبار الممولين بمبلغ  1836810جنيه مصري.
السنوات من  1011حتي 1013

لم يتم الفحص الضريبي لتلك الفترات ولم تخطر الشركة بأية نماذج ربط حتي تاريخه.
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شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  31مارس 1015
 .30الموقف الضريبي  -تابع
ب  -شركة النصر لألعمال المدنية – ش.م.م( .شركة تابعة)
تتبععععع الشععععركة مأموريععععة مركععععز كبععععار الممععععولين ملععععف رقععععم  555/5/3/410ومسععععجلة تحععععت رقععععم
 100/323/233ضريبه عامة علي المبيعات .

ضريبة شركات األموال والقيم المنقولة

السنوات حتي  1221/1223تمت التسوية الضريبية والسداد بالكامل والتوجد اي مستحقات ضعريبية ععن
هذه السنوات.
السععنوات مععن  1223/1221حتععى  1001/1003تععم الععربط بنععاء علععى لجععان داخليععة ولجععان طعععن ولجععان
التصعالح وال يوجععد أي نعزاع عععن هعذه السععنوات علمعا بععان رصعيد الضععرائب المسعتحقة طبقععا لنمععوذج (2أ)
حجز بتاريخ  1015/1/13برقم  330بمبلم 113311531جنيه مصري.
السععنوات مععن  1003حتععى  1015/3/31تععم سععداد الضععريبة المسععتحقة مععن واقععع اإلقععرار الضععريبي وفق عا ً
ألحكام القانون  21لسنة 1005م.

ضريبة المرتبات " كسب العمل "
السنوات  1001/1222حتى  :1004/11/31تم الفحص وعمل لجنه داخليه وسداد الفروق بالكامل.
السنوات  1005حتى  1015/3/31تقوم الشركة بخصم وتوريد الضريبة المستحقة علعى الععاملين شعهريا ً
إلى مصلحة الضرائب ولم يتم الفحص بعد.

ضريبة الدمغة
الفترات حتى  1003/1/31تم الفحص وعمل لجنة داخلية وسداد الفروق بالكامل.
الفترة من  1003/3/1حتى  1015/3/31لم يتم الفحص حتى تاريخه .

مبالم الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة:
تقوم الشركة بالسداد أوالً بأول على فترات ربع سنوية وفقا ً للنماذج المعدة لذلك.
ضريبة المبيعات
تسدد شهريا ً مع اإلقرارالضريبي المقدم من الشركة وذلك حتى شهر يناير1015
السنوات حتى  1010/3/30تم فحصها وسداد الفروق المستحقة بالكامل.
السعععنوات معععن  1010/1/1وحتعععي  1013/11/31تعععم اخطعععار الشعععركة بنمعععوذج ( )15بتعععاريخ
 1014/11/10بفروق ضريبية قدرها  313341230جنيعه مصعري وتعم االعتعراض عليهعا ومعن
المتوقع ان تصل الي  5311000جنيه مصري.
الضريبة العقارية
تم تقديم اإلقرارات الضريبية وفقا ً للقانون.

ج  -شركة النصر للمرافق والتركيبات ش.م.م( .شركة تابعة)
ضريبة شركات األموال والقيم المنقولة
السنوات حتى  1223/1221تم التسويه والسداد.
السنوات من  1224/1223حتى  1005/3/30تم حل كافعة نقعاط النعزاع معع اللجنعة الداخليعة وانتهعى إلعى
ضريبة مستحقه السداد بمبلم نحو  1315مليون جنيعه مصعري بخعالف مقابعل التعأخير نحعو  1مليعون جنيعة
مصري وتمت الجدوله مع المصلحه علما بان عامى  1005/1003انتهت بوعاء خسائر ضريبيه معتمعده
بمبلم  11431مليون جنيه  3151،مليون جنيه علي التوالي
تم إثبات العبء الضريبي عن هذه السنوات بدفاتر الشركة.
الضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية
السنوات من  1005/1/1حتى  1001/3/30تم الفحص وانتهاء النزاع باللجنه الداخلية.
السنوات من  1001/1/1حتي  1002/3/30تم الفحص واالخطار بنموذج ( )12وتم الطعن عليه
وجاري عمل لجنه داخليه
تم تقديم اإلقرارات الضريبية عن السنوات الماليعة اعتبعاراً معن  1002/1/1حتعى  1014/11/31وفقعا ً
ألحكام القانون  21لسنة  1005وال يستحق عنها ضريبة من واقع االقرارات الضريبيه .

( ) 30

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  31مارس 1015
 .30الموقف الضريبي  -تابع
ضريبة المرتبات " كسب العمل "
تم التسوية والسداد حتى عام .1000
السنوات من  1001/1001يستحق على الشركة مبلم  341000جنيه مصري.
السنوات من  1004/1003تم الفحعص وانتهعى إلعى إثبعات فعروق ضعريبية قعدرها 1111314
جنيه مصري ولم تسدد.
تم فحص عام  1005تقديريا لظروف التقادم.
السنوات حتى  1013/11/31لم تطلب للفحص.
تم سداد الضريبه المستقطعه معن الععاملين حتعى 1003/2/30والضعريبه المسعتقطعه ولعم تسعدد
قدرها  311311343جنية مصرى حتى .1015/3/31
ضريبة الدمغة
الفترة حتى  1222/1/13تم التسوية والسداد بالكامل مع المأمورية.
الفترة من  1222/3/1حتى  1003/1/31يستحق على الشعركة مبلعم  141534جنيعه بخعالف
غرامات التأخير.
السنوات من 1003/3/1حتي  1011/11/31جاري اعداد المستندات للفحص .
مبالم الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة:
تم السداد بالكامل حتى 1011/2/30
السنوات التالية يتم تقديم نماذج  41للمصلحة بمعرفة الشركة.
ضريبة المبيعات
تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية بصفة منتظمة.
تم الفحص وحل نقاط الخالف عن الفترة حتى 1001/3/30وال توجد مستحقات عن الضريبه االصعليه
وجارى ادراج مبالم المصادقات من العمالء لتخفيض الضريبة االضافية.
السنوات  1011/11-1003/3النزاع منظور امام القضاء االداري.
السنوات التاليه لم تطلب للفحص بعد.

الضريبة العقارية
قامت الشركة بإعداد اإلقرارات الضريبية وتقديمها لإلدارة المختصة.
 .31نصيب السهم في أرباح الفتره

صافي ربح الفتره بعد ضريبه الدخل
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفتره
نصيب السهم في االرباح بعد الضريبه

1015/3/31
جنيه مصري

1511411132
12211351000
0113

1014/3/31
جنيه مصري

5311221215
15510001000
0134

 .31األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها
تتمثل األدوات المالية للشركة األم في األصول وااللتزامات المالية ،وتتضمن األصول المالية أرصدة النقدية
بالبنوك واالستثمارات المالية والمدينين والمبالم المستحقة من الشركات التابعة ،كما تتضمن االلتزامات المالية
بنوك سحب على المكشوف والدائنين والمبالم المستحقة إلى الشركات التابعة ،وتتضمن اإليضاحات المتممة
للقوائم المالية السياسات المحاسبية المتبعة بشأن إثبات وقياس أهم األدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات
ومصروفات .
وفيما يلي أهم المخاطر المتعلقة بتلك األدوات المالية وأهم السياسات واإلجراءات التي تتبعها الشركة لخفض
أثر تلك المخاطر:

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  31مارس 1015
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 . 31األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها  -تابع

خطر االئتمان
يتمثل خطر االئتمان في عدم قدرة المدينين على سداد المستحق عليهم ولتخفيض هذا الخطر تقوم الشركة
بالموافقة للعمالء على اتخاذ إجراءات نقل الملكية بعد سداد كامل المديونية كما تحصل الشركة على فوائد
تأخير على األقساط المتأخرة عن مواعيد استحقاقها وتحسب عند تاريخ التحصيل

خطر السيولة
يتمثل خطر السيولة في العوامل التي قد تؤثر على قدرة الشركة على سداد جزء أو كل من التزاماتها
وطبقا ً لسياسة الشركة يتم االحتفاظ بالسيولة المناسبة لتخفيض ذلك الخطر إلى الحد األدنى وتعتمد الشركة
بدرجة كبيرة على مبيعاتها النقدية وتقوم بإدارة أموالها بما يسمح لها بتوفير السيولة الالزمة لعمليات
التشغيل وتمويل التوسعات الجديدة ولسداد الضرائب والتوزيعات كل في الوقت المحدد لتجنب تحمل أعباء
تمويلية والحد من خطر السيولة قدر اإلمكان.

خطر تقلب سعر الفائدة
تتعرض قيمة بعض األدوات المالية لتقلبات نتيجة تغيير أسعار الفائدة بالسوق وتعتبر الودائع والقروض
وبنوك سحب على المكشوف من األدوات المعرضة لذلك الخطر ،ولذا تقوم الشركة باستخدام معظم
أرصدة الودائع في تسوية أرصدة القروض وبنوك سحب على المكشوف كلما رأت حدوث فجوة بين
الفائدة المدينة والدائنة التي تتحملها في إدارة أموالها لتقليل أثر هذا الخطر قدر اإلمكان.

خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية
تمثل خطر العمالت األجنبية في التغيرات في أسعار العمالت األجنبية والذي يؤثر على المدفوعات
والمقبوضات بالعمالت األجنبية وكذلك تقييم األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية .وطبقا ً لسياسة
الشركة ال تحصل الشركة على قروض أو تحتفظ بعملة بخالف عملة القيد بالجنيه المصري.

 -33ارقام المقارنة
تم اعادة تبويب بعض ارقام المقارنة عن الفترة السابقة لتتناسب مع العرض الخاص بالفترة الحالية.

