مسودة
5112/11/9

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
القوائم المالية المجمعة الدورية
مع تقرير الفحص المحدود عليها
في  01سبتمبر 5112

مسودة
5112/11/9
تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة الدورية
إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير  -شركة مساهمة مصرية

المقدمة
قمنا بأعمال الفحص المحدود لممزاايزدا المعم دا المة لدا ل دة ا مويندا يردة لكاد اا دالي مزدة  -شدة ا
مساهما مرةيا ي  03ابيمبة  5302د داا اللداام المعم دا الودريدا لمدو داليغزدة دي ولدال المم زدا
داليو لات النلويا المي ملا بها عن اليسد ا ششدهة المنيهزدا دي الدا اليداريخص دمملردا س لمسزاادات المحاادبزا
الهاما دغزةها من اإليضاوات الميمما األ ةى .داإل ارة هي المسئالا عن إعوا اللداام المالزدا المعم دا
الودريا هاه دال ةض ال ا ل دالااضح لها طبلا س لم ايزة المحاابا المرةياص دتنحرة مسئالزينا ي إبدوا
ااينياج عمى اللاام المالزا المعم ا الودريا ي ضا حرنا المحود لها.

نطاق الفحص المحدود
قمندا بفحردنا المحدود طبلدا س لمم زدار المرددةل لمهدال الفحدص المحدود رقد  " )5103الفحدص المحددود
لملاام المالزا الودريا لمن أة دالمؤ ى بم ة ا مةاقب وساباتها " .ي م الفحدص المحدود لملداام المالزدا
المعم ا الودريا عم اايفسارات برارة شااازا من ششلاص مسئالزن عن األمدار المالزدا دالمحاادبزاص
دتطبزق إجةا ات تحمزمزاص دغزةهدا مدن إجدةا ات الفحدص المحدود  .ديلد الفحدص المحدود جاهةيدا س دي
يطاقه عن عممزا مةاج ا تي طبلا س لم ايزة المةاج ا المرةياص دباليالي ال يم ننا الحرال عمى تأ دو بأيندا
انربح عمى رايا بعمزع األمار الهاما اليدي قدو يدي ا ي دا ها دي عممزدا مةاج داص دعمزده دنحن ال يبدول
رشل مةاج ا عمى هاه اللاام المالزا المعم ا الودريا.

االستنتاج
د ي ضا حرنا المحود ص ل يَنُ ْ إلى عممنا مدا يع مندا ي يلدو شا اللداام المالزدا المعم دا الودريدا المة لدا
ال ت بددددة ب والددددا ددضدددداا ددددي جمزددددع جاايبهددددا الهامددددا عددددن المة ددددا المددددالي المعمددددع لم ددددة ا ددددي
 03ابيمبة  5302دعن ش امها المالي المعمع دتو لاتها النلويا المعم ا عن اليس ا ششهة المنيهزا ي الدا
الياريخ طبلا س لم ايزة المحاابا المرةيا د ي ضا اللاايزن دالماامح المرةيا اات ال القا.

طه محمود خالد

زمز
زمز
زمز
اع
اع

معمع المحاابزن اللايايززن بايعميةا دديما
جم زا المحاابزن دالمةاج زن المرةيا
جم زا الضةامب المرةيا
المحاابزن دالمةاج زن رق 2005
الهزئا ال اما لمةقابا المالزا رق 52

مسودة
5112/11/9

شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل
الميزانية المجمعة
ي 03ابيمبة 5302
األصول طويلة األجل
األصال الثابيا بالرا ي)
م ةدعات تحت الينفزا
اايثمارات محيفظ بها ويى تاريخ االايحلال
اايثمارات مالزا مياوا لمبزع
اايثمارات علاريا
شصال ضةيبزا مؤجما
معماع األصال طايما األج
األصول المتداولة
ملادا
م ةدعات الي مزة داإلا اا – إيياج غزة تال
م ةدعات الي مزة داإلا اا – إيياج تال
ال مال بالرا ي)
المار دا  -شرصوة موينا بالرا ي)
المويناا داألرصوة الموينا األ ةى بالرا ي)
غطا يلول طابات ضماا
اايثمارات باللزما ال ا لا
النلويا بالرنودل دلوى البناك
معماع األصال الميوادلا
االلتزامات المتداولة
ملررات
المار دا
الياامات ااي مال المةا ق
شرباا د اامو تلسزط مؤجما
امنا تازي ات
امناا دوسابات امنا ش ةى
شقساط جاريا من قةدض ألج
قةدض قرزةة األج
بناك امنا
عمال ت اينات د ات ملوما
مرمحا الضةامب
معماع االلياامات الميوادلا
رشس المال ال ام
إجمالي االايثمار
يي تمايمه عمى النحا اليالي:
حقوق الملكية
رشس المال المرور دالمو اع
اويزاطي قايايي
األرباا المةوما
صا ى شرباا الفيةة /ال ال
إجمالي ولال المم زا
ولال األقمزا
إجمالي حقوق الملكية
االلتزامات طويلة األجل
قةدض طايما األج
إجمالي اليماي

إيضاح
1

5114/15/01
جنيه مصري

5112/9/01
جنيه مصري
852ص020ص02
080ص032ص02
533ص959ص1
215ص255ص1
081ص008ص5
138ص185ص2
87,140,656

052ص115ص00
803ص550ص08
533ص959ص1
135ص118ص1
520ص259ص2
299ص252ص2
85,751,254

235ص585ص58
980ص280ص222
055ص131ص25
225ص595ص815
025ص088ص021
511ص512ص19
590ص000ص52
209ص352ص552
982ص111ص000
5,111,784,467

502ص315ص09
595ص391ص101
025ص029ص033
119ص208ص953
153ص555ص92
312ص012ص13
052ص932ص01
593ص205ص033
010ص520ص505
1,941,089,626

05

508ص508ص12
055ص528ص85
020ص821ص98
322ص030ص058
258ص592ص2
559ص825ص092
512ص588ص1
105ص952ص12
208ص050
283ص535ص28
052ص853ص25
1,171,829,819
951,114,849
997,127,082

859ص992ص53
058ص222ص21
299ص985ص20
538ص928ص055
522ص202ص0
998ص950ص082
958ص528ص1
022ص195ص55
500ص013
553ص815ص21
522ص520ص90
1,124,269,122
872,711,211
727,605,152

05

333ص333ص523
058ص852ص81
808ص805ص130
283ص595ص019
786,104,814
825ص928ص55
940,155,211

333ص522ص099
599ص028ص52
953ص815ص522
850ص828ص535
826,188,155
553ص025ص52
751,060,575

09

282ص302ص22
997,127,082

810ص552ص08
727,605,152

0/2
5/2
0/2
59
5
8
8
2
9
03
1/2
00

00
01
02
09
53
00

02

رئيس قطاع الشئون المالية

المدير المالي وعالقات المستثمرين

محاسب  ( /ثناء محمد فتحي )

محاسب  ( /محمد عبد السالم )

رئيس مجلس اإلدارة
مهندس  ( /احمد محمد السيد )

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  43جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

2

مسودة
5112/11/9
شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل
قائمة الدخل المجمعة
عن الفيةة من  0يناية  5302إلى 03ابيمبة 5302

صا ي المبز ات
أرباح وفوائد األقساط المؤجلة المستحقة خالل الفترة

إيةا ات ومات مؤ اة
إجمالي اإليرادات
يلر :
شرباا شقساط المبز ات المؤجما
صافي إيرادات النشاط
ت الزف المبز ات
معم الةبح
المرةد ات البز زا داليسايلزا
المرةد ات ال مامزا داإل اريا
ملررات
ملررات اييفي الغةض منها
رداتب دبوالت شعضا معمس اإل ارة
األرباح الناتجة من التشغيل
شرباا بزع شصال ثابيا
مرةد ات تمايمزا
إيةا ات اايثمارات مالزا ش ةى
اامو امنا
إيةا ات ش ةى
مرةد ات ش ةى
صا ي شرباا الفيةة قب الضةامب
ضةيبا الو
الضةيبا المؤجما
صافي أرباح الفترة
يلر :يرزب األقمزا
ولال المساهمزن
نصيب السهم في أرباح الفترة

 50ش
01
50

 51ب

51
05

52
55

59

00

5114/1/1
5114/9/01
جنيه مصري
808ص522ص238
525ص205ص22
225ص232ص1
280ص339ص252

5114/8/1
5114/9/01
جنيه مصري
250ص083ص029
285ص890ص05
200ص392ص5
955ص355ص082

5112/1/1
5112/9/01
جنيه مصري
193ص199ص021
130ص553ص20
201ص150ص1
138ص020ص115

5112/8/1
5112/9/01
جنيه مصري
121ص221ص008
813ص950ص08
805ص321ص0
925ص295ص005

853ص811ص)08
528ص102ص131
222ص203ص)022
035ص532ص502

502ص929ص)50
300ص132ص52

009ص953ص)55
805ص319ص210
992ص099ص)520
808ص219ص528

528ص388ص)03
509ص922ص058
551ص923ص)85
082ص302ص92

225ص532ص)50
502ص592ص)10
152ص)508
235ص558ص02
050ص280ص)0
522ص023ص052
551ص5
259ص802ص)8
520ص390ص05
202ص528ص2
509ص981ص01
129ص582ص)0
155ص291ص090
810ص000ص)08
095ص)090
128ص059ص021
508ص585ص)1
283ص595ص019
3653

559ص283ص)00
025ص530ص)02
152ص)508
235ص558ص02
255ص380ص)0
822ص005ص22
512ص052ص)0
253ص020ص2
899ص003ص5
050ص835ص2
535ص)091
390ص850ص58
050ص223ص)5
595ص)039
302ص880ص51
055ص808ص)0
285ص300ص50
3652

850ص528ص)55
052ص052ص)13
333ص)033
350ص200ص)0
258ص290ص550
950ص125ص)5
195ص523ص2
511ص852ص2
990ص200ص5
529ص505ص)0
005ص125ص552
125ص312ص)58
213ص290
091ص998ص050
212ص222ص)8
215ص032ص021
3655

551ص918ص)2
823ص505ص)01
851ص523ص)0
590ص)923
921ص559ص85
252ص512ص)0
001ص035ص5
029ص550ص0
219ص581
020ص050ص)0
252ص151ص81
085ص352ص)50
521ص99
038ص199ص20
200ص511ص)5
595ص221ص12
3653

032ص092ص)1
520ص098ص005

رئيس قطاع الشئون المالية

المدير المالي وعالقات المستثمرين

محاسب  ( /ثناء محمد فتحي )

محاسب  ( /محمد عبد السالم )

رئيس مجلس اإلدارة
مهندس  ( /احمد محمد السيد )

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  43جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

4

مسودة
5112/11/9
شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة
عن الفيةة من  0يناية  5302إلى 03ابيمبة 5302

الةصزو ي 5301/0/0
المحال لالويزاطزات عن شرباا عال5300
تازي ات شرباا عال 5300
المحال لألرباا المةوما

رأس المال

احتياطي قانوني

أرباح مرحله

صافى أرباح الفترة

اإلجمىالي

حقوق األقلية

اإلجمالي

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

333ص333ص002

333ص092ص28

212ص858ص500

525ص030ص223

905ص555ص25

052ص803ص505

-

599ص929ص8
-

599ص929ص)8
298ص958ص)50
131ص988ص082

131ص988ص)082

298ص958ص)50
-

-

298ص958ص)50
-

333ص333ص)53
052ص032ص)5

215ص032ص021

052ص032ص)5
215ص032ص021

083ص525ص)5
212ص222ص8

592ص251ص)1
091ص998ص050

852ص109ص000

215ص032ص021

280ص902ص838

091ص529ص55

958ص091ص883

850ص828ص535

355ص088ص825

553ص025ص52

525ص050ص250

-

-

-

-

121ص300ص)52
-

زيا ة رشس المال طبلا للةار العم زا ال اما غزة ال ا يا بياريخ 5301/0/59
اايلوال الفامض المةو بالنرة المويزا
صا ي ربح الفيةة

333ص333ص53
-

الةصزو ي 5301/9/03

333ص333ص022

599ص028ص52

الةصزو ي 5302/0/0

333ص522ص099

599ص028ص52

953ص815ص522

252ص008ص9

252ص008ص)9

-

121ص300ص)52

-

121ص300ص)52

850ص828ص535

850ص828ص)535

-

-

333ص802ص)23
591ص852ص) 0

283ص595ص019

591ص852ص)0
283ص595ص019

390ص280ص)5
508ص585ص1

822ص295ص)1
128ص059ص021

808ص805ص130

283ص595ص019

801ص001ص285

825ص928ص55

233ص055ص910

المحال لالويزاطزات عن شرباا 5301
تازي ات شرباا عال 5301

-

131ص988ص082

-

المحال لألرباا المةوما
زيا ة رشس المال طبلا للةار العم زا ال اما غزة ال ا يا بياريخ 5302/0/2
اايلوال الفامض المةو بالنرة المويزا
صا ى ربح الفيةة

333ص802ص23
-

الةصزو ي 5302/9/03

333ص333ص523

058ص852ص81

رئيس قطاع الشئون المالية

المدير المالي وعالقات المستثمرين

محاسب  ( /ثناء محمد فتحي )

محاسب  ( /محمد عبد السالم )

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  43جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

3

رئيس مجلس اإلدارة
مهندس  ( /احمد محمد السيد )

مسودة
5112/11/9
شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
قائمة التدفقات النقدية المجمعة
عن الفيةة من  0يناية  5302إلى 03ابيمبة 5302
األنشطة التشغيلية
صا ي ربح الفيةة قب الضةيبا
الي ويالت لمبنا اليالزا:
اإلهالك
ملررات بلالف اإلهالك
ملررات اييفى الغةض منها
إيةا ات اايثمارات مالزا
شرباا) بزع شصال ثابيا
صا ي األرباا دالفاامو المسيحلا ب و ر المؤجما الل الفيةة
مرةد ات تمايمزه /ر اللزما الحالزا
شرباا الي غز قب اليغزةات ي رشس المال ال ام
الملادا دم ةدعات اإلا اا دالي مزة
المويناا داألرصوة الموينا األ ةى دال مال دالمار ين
الوامناا داألرصوة الوامنا األ ةى دالياامات ااي مال مةا ق
المسيلول من الملررات
مرمحه الضةامب
صا ي النلويا الناتعا من األي طا الي غزمزا
األنشطة االستثمارية
مو اعات ل ةا شصال ثابيا دم ةدعات تحت الينفزا
ميحرالت من بزع شصال ثابيا
تازي ات محرمه دإيةا ات اايثمارات مالزا ش ةل
اايثمارات مالزه باللزما ال ا لا
صا ى النلويا الناتعا من /المسيلوما ي) األي طا االايثماريا
األنشطة التمويلية
تازي ات شرباا
ولال األقمزا
قةدض طايما األج مسحابا الل الفيةة
قةدض طايما األج مسو ه الل الفيةة
قةض قرزة األج مسو الل الفيةة
قةض قرزة األج مسحاب الل الفيةة
صا ى النلويا الناتعا من األي طا اليمايمزا
التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة
النلويا دما ي و مها ي بوايا الفيةة
إجمالي النلويا دما ي و مها ي يهايا الفيةة
يلر  :د امع ليغطزا طابات الضماا
النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

5112/9/01
جنيه مصري

إيضاح

155ص291ص090
1
05

05

53

005ص125ص552

015ص892ص5
093ص519ص0
333ص033
152ص508
235ص558ص)02
852ص010ص)5
525ص835ص)0
551ص)5
000ص225ص)52
520ص202ص)02
302ص229
085ص510
505ص010ص530
220ص205ص050
930ص502ص030 )025ص252ص)20
092ص058ص09
225ص550ص59
208ص030ص)03
808ص802ص89
832ص222ص)0
333ص)299
122ص528ص)22
030ص982ص)20
358ص525ص52
552ص580ص10
880ص209ص)2
551ص5
828ص550
839ص335ص02
908ص825ص9

229ص022ص)1
125ص102
558ص322ص)2
013ص882ص)2

555ص595ص)59
390ص280ص)5
950ص005ص53
032ص055ص)5
321ص199ص)20
002ص952ص85
050ص525ص2
915ص582ص50
800ص585ص591
528ص020ص025
085ص085ص)25
122ص989ص599

230ص282ص)52
083ص525ص)5
155ص520ص0
250ص250ص)0
830ص510ص)05
333ص333ص25
352ص525ص2
805ص059ص52
582ص501ص022
028ص051ص520
539ص582ص)85
082ص525ص023

رئيس قطاع الشئون المالية

المدير المالي وعالقات المستثمرين

محاسب  ( /ثناء محمد فتحي )

محاسب  ( /محمد عبد السالم )

5

5114/9/01
جنيه مصري

رئيس مجلس اإلدارة
مهندس  ( /احمد محمد السيد )

شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
ي  03ابيمبة 5302
.1
0-0

مسودة
5112/11/9

نبذة عن الشركة
ال

اللايايي لم ة ا

تأاست ال ة ا بماجب اللةار العمهارل رق  0929/202باا مؤاسا موينا يرة دت
تحايمها إلى شة ا مساهما باا شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة بماجب اللةار العمهارل
رق 0951/5932ص ث شصبحت ال ة ا تاب ا لهزئا اللطاع ال ال لكا اا بماجب اللةار
العمهارل رق .0920/159
تحالت ال ة ا بماجب شو ال قاياا قطاع األعمال رق  0990/530الرا ر ي 0990/5/09
إلى شة ا مساهما مرةيا تاب ا لم ة ا اللابضا لكا اا باا شة ا موينا يرة لكا اا
دالي مزة دبياريخ  0995/5/03اي لوت العم زا ال اما غزة ال ا يا لم ة ا دقةرت الماا لا
عمى تحاي ال ة ا من ال م ي ظ شو ال اللاياا رق  0990/530إلى ال م تحت مظما
شو ال اللاياا رق  029لسنا  0920دالمحيه الينفزايا دقو ت الن ة برحزفا ال ة ات ي شهة
يناية .0998
5-0

ي اط ال ة ا
تلال ال ة ا بماادلا ا ا األي طا المي ملا بالينمزا ال لاريا لألراضي دالمبايي دالمن آت بما ي
الا الحرال عمى ا ا األراضي دال لارات دبز ها دتأجزةها د اا اللزال بأعمال تلسز األراضي
دتاديوها ب ا ا شيااع المةا ق الالزما لمي مزة دالميرما به دالا ي منطلا موينا يرة دغزةها
من المناطق بمحا ظات العمهاريا دشةا دإي ا داايغالل دتأجزة دبزع جمزع المبايي
داألراضي دلم ة ا إي ا دإ ارة داايثمار جمزع المن آت الس نزا داإل اريا دالسزاوزا
دالية زهزا د ا ا الم ةدعات الالزما ليحلزق هاه األغةاض دجمزع ال ممزات ال لاريا دالمالزا
داليعاريا دالية زهزا الميرما بهاه األغةاض د اا اللزال بأعمال اليرمزمات داالاي ارات
الهنوازا داإلشةاف عمى الينفزا لمغزة.

0-0

موة ال ة ا
موة ال ة ا المحو ة طبلا س لمنظال األاااي  )23انا تبوش من تاريخ تسعز ال ة ا بالسع
اليعارل دقو
ت اليعويو لموة  52انا تبوش من  0995/05/50إلى .5350/05/55

1-0

ملة ال ة ا
يلع الملة الةمزسي لم ة ا ي  1شارع يااف عبداس -المنطلدا الثايزدا  -مويندا يردة  -اللداهةة -
جمهاريا مرة ال ةبزاص درمزس معمس إ ارة ال ة ا ها السزو المهنوس/شومو محمو السزو
اعيمو معمس اإل ارة إصوار اللاام المالزا لم ة ا لمفيةة المنيهزا ي  5302/9/03بياريخ
5302/00/03
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2-0

شاس تعمزع اللاام المالزا بال ة ا دشة اتها الياب ا
 ال ة ات الياب ا هي تما ال ة ات اليي تسزطة عمزها ال ة ا األل دتيحلق السزطةة عنوما
مباشة شد غزة مباشة ي السزااات المالزا
ي اا لوى ال ة ا األل اللورة عمى اليح ب
دالي غزمزا لم ة ا الياب ا بغةض الحرال عمى منا ع من األي طا اللاصا بها.
 ت م اللاام المالزا المعم ا اللاام المالزا لم ة ا دل ة اتها الياب ا.
 ت و الل اام المالزا لم ة ات الياب ا لنفس الفيةات المالزا دباايلوال يفس السزااات المحاابزا
اليي تيب ها ال ة ا األل.
 إا جمزع شرصوة المعماعا دم امالتها داإليةا ات دالمرةد ات داألرباا داللسامة الناتعا
عن الم امالت بزن شة ات المعماعا اليي ت االعيةاف بها ضمن األصال يي اايب ا ها
بال ام .
 يي تعمزع اللاام المالزا لم ة ات الياب ا مع ال ة ا األل ي تاريخ اقينا ال ة ا الياب ا الال
يمث الياريخ الال ازطةت زه ال ة ا األل عمى ال ة ا الياب ا ديسيمة ويى تفلو ال ة ا
األل هاه السزطةة.
 تمث ولال األقمزا جا اس من األرباا داللسامة دصا ي األصال اليي ال تميم ها المعماعا
ديي عةضها برارة مسيلما ي قامما الو دضمن ولال المم زا ي المزاايزا المعم ا
منفرما عن ولال المساهمزن ي ال ة ا األل.
د زما يمي بزاا بال ة ات الياب ا اليي تساه زها ال ة ا األل – شة ا موينا يرة لكا اا
دالي مزة – دتياا ة لويها ازطةة عمزها الل الفيةة المالزا المنيهزا ي 03ابيمبة  5302آ اين
ي االعيبار يرزب ال ة ا األل ي يسب المساهما الميبا لا زما بزن ال ة يزن الياب يزن داليي ت
إ راجها ضمن اللاام المالزا المعم ا دالا ما يمي:
اا ال ة ا
النرة لألعمال المويزا
النرة لممةا ق دالية زبات

اللايايي
ال
شة ا مساهما مرةيا
شة ا مساهما مرةيا
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%25615
%98625

الن اط
إي ا ات مويزا
إي ا ات مويزا
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استخدام التقديرات والحكم المهني

إا إعددوا اللدداام المالزددا د لددا س لم ددايزة المحااددبا المرددةيا ييطمددب مددن اإل ارة اادديلوال الح دد المهنددي
داليلويةات داال يةاضات اليي تؤثة عمى تطبزق السزااات دعمدى اللدز الم ةدضدا لألصدال دااللياامدات
داإليةا ات دالمرةد ات .ت يمدو اليلدويةات داال يةاضدات عمدى اللبدةات السدابلا دعاامد ش دةى ي يلدو
شيها م لالا ي ظةدف تطبزلها .دت يبدة ييدامه هداه اليلدويةات داال يةاضدات األاداس لمح د المهندي عمدى
اللز الو يةيا لألصال دااللياامات .إا النيامه الف مزا قو تليمف عن تما اليلويةات.
يي مةاج ا اليلويةات داال يةاضات المي ملا بها برارة دريا .ما يي االعيةاف باليغززة ي اليلويةات
المحاابزا ي الفيةة اليي يي زها تغززة اليلوية د ي الفيةات المسيلبمزا ي والا تأثزة تمدا اليلدويةات عمدى
الفيةات المسيلبمزا.
د زما يمي شه البنا المسيلول زها اليلويةات داال يةاضات دالح المهني:






األعمار الملورة لألصال الثابيا.
الملررات.
االضمحالل ي قز األصال.
الضةامب المؤجما.
ت مفا المبز ات دالياامات ااي مال المةا ق.

.0

أهم السياسات المحاسبية المتبعة

ش)

شاس إعوا اللاام المالزا المعم ا
ت ددو اللدداام المالزددا المعم ددا طبلدا س لم ددايزة المحااددبا المرددةيا داللدداايزن دالمدداامح المرددةيا اات
ال القا.
ت ددو اللدداام المالزددا المعم ددا عمددى شادداس الي مفددا الياريلزددا الم ولددا لييضددمن االادديثمارات المالزددا
المياوا لمبزع دالمحيفظ بها ويى تاريخ االايحلال داالايثمارات باللزما ال ا لا من الل األربداا
داللسامة باللزما ال ا لا.
ت ةض اللاام المالزا المعم ا بالعنزه المرةل دالال يمث عمما الي ام لم ة ا.

ب)

األصال الثابيا دإهال اتها
يي إثبات األصال الثابيا بالي مفا دتظهة بالمزاايزدا المعم دا بي مفيهدا الياريلزدا ملرداما س منهدا معمدع
اإلهالك داالضمحالل .تيضمن الي مفدا الياريلزدا الي دالزف المباشدةة المي ملدا باقيندا األصد ص بالنسدبا
لألصال اليي يدي إي دامها ا مزدا س تيضدمن ت مفدا األصد دت مفدا اللامدات دال مالدا المباشدةة دالي دالزف
المباشددةة األ ددةى اليددي تسدديمامها عممزددا تعهزاهددا إلددى الحالددا اليددي يددي ت ددغزمها بهددا ددي ماق هددا د ددي
الغةض الال تد اقيناههدا مدن شجمدهص د دالا ت دالزف إزاليهدا دإعدا ة تسدايا الماقدع الدال تاجدو بده هداه
األصال.
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يي المحاابا عن الم ايات اللاصا ببنو من بنا األصال الثابيا اليي تليمف شعمارها اإليياجزدا بندا
مسيلما ضمن تما األصال الثابيا.
تيضمن الي مفا الو يةيا لألصال الثابيا ت مفا إودالل جدا شد م داا مدن م ايدات تمدا األصدال عندوما
ي اا من المياقع الحرال عمى منا ع اقيرا يا مسيلبمزا نيزعا إليفال تما الي مفا د الا يم ن قزداس
مردةد ات عندو
الي مفا بورجا عالزا من الوقاص هاا ديدي االعيدةاف بالي دالزف األ دةى بلاممدا الدو
ت بوها.
يددي تحمز د اإلهددالك عمددى قاممددا الددو المعم ددا د ل دا س لطةيلددا اللسددط الثابددت دالددا عمددى مددوار ال مددة
ا إليياجي الملور ل ياع من شيااع األصال الثابياص ال يي إهالك األراضيص د زمدا يمدي بزداا باألعمدار
اإليياجزا الملورة ليما األصال:
شة ا النرة لممةا ق
شة ا النرة
شة ا موينا يرة
دالية زبات
لألعمال
لكا اا دالي مزة
المويزا
 23 - 53انا
 13 - 03انا
 23انا
المبايي
 03اناات
المراعو
قسط ثابت
قسط ثابت
قسط ثابت
اآلالت دالم وات
 03-5اناات
 03-5اناات
 2اناات
آالت دم وات ي اط إيياجي
0562 - 2انا
آالت دم وات ومات دمةا ق
 5-1اناات
 03 - 2اناات
 2اناات
داام يل داييلال
 05-1انا
 03 - 1انا
 0انا
عو دش دات صغزةة
 02-03انا
 03انا
 03اناات
شثاث دم وات م اتب

ج)

الم ةدعات تحت الينفزا
يي تسعز الم ةدعات تحت الينفزا بالي مفاص تيضمن الي مفا ا ا النفلات المي ملا مباشةة دالالزما
ليعهزددا األص د إلددى واليدده اليددي يددي ت ددغزمه بهددا د ددي الغددةض الددال اقينددي مددن شجمددهص يددي تحاي د
الم ةدعات تحت الينفزا إلدى بندو األصدال الثابيدا عندوما يدي االييهدا منهدا دت داا مياودا لمغدةض
منهدداص ديددي تلزددز الم ددةدعات تحددت الينفزددا ددي تدداريخ المزاايزددا المعم ددا بالي مفددا ملردداما س منهددا
سامة االضمحالل إا دجوت.

)

االايثمارات المالزا المياوا لمبزع
يي قزاس االايثمارات المياوا لمبزع مبومزا س باللزما ال ا لا مضا ا إلزها ت مفه الم امما المةتبطا
ارتباطا مباشةا باقينا األص المالي االايثمار)ص ديي إعا ة تلززمها زما ب و باللزما ال ا لا
دإثبات اليغزة ي اللزما ي بنو مسيل ضمن ولال المم زاص شما االايثمارات المياوا لمبزع اليي
لزس لها قزما ااقزا ي اال ي ط غزة ملزوة بالبارصا) دال يم ن تحويو قزميها ال ا لا بورجا
ا زا من الثلا إيها تثبت بالي مفا د ي والا وودث اضمحالل ي قزميها إيه يي تلفزض اللزما
الو يةيا بلزما سامة هاا االضمحالل دتحمزمه عمى قامما الو المعم ا.
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اايثمارات محيفظ بها ويى تاريخ االايحلال
تورج االايثمارات المحيفظ بها ويى تاريخ االايحلال بالي مفا دتسيهما شد تضاف إلزها عالدة شد
ر اإلصوار إا دجو) عمى شااس ا ة الفاموة د ي والا وودث اضمحالل ي قزميها الساقزا
عن قزميها الو يةيا يي ت وي اللزما الو يةيا بلزما سامة هاا االضمحالل دتحمزمه عمى قامما
الو المعم ا.

د)

االايثمارات ال لاريا
يي قزاس االايثمارات ال لاريا بالي مفا د ي والا وودث اضمحالل يي تحمزمه عمى قامما الو
المعم ا.

ز)

االايثمارات باللزما ال ا لا من الل األرباا داللسامة دثامق صنا يق االايثمار النلول)
يي قزاس االايثمارات ي دثامق صنا يق االايثمار باللزما ال ا لا داليي تيحو ي ضا ش ة قزما
ااية ا يا م منا لماثزلا ي تاريخ اللاام المالزا.
يي ترنزف االاديثمارات عمدى شيهدا ااديثمارات باللزمدا ال ا لدا مدن دالل األربداا داللسدامة ديدي
إثبات الي الزف المي ملا بيما االايثمارات د ةدل إعا ة تلزمها ي األرباا داللسامة.

ا)

الملادا
يي تلزز الملادا ي يهايا الفيةة بالي مفا شد صا ي اللزما ال ا لا البز زا) شيهما شق تيضمن
ت مفا المرةد ات األ ةى اليي تيحممها المن أة لماصال بالملادا إلى ماق ه دواليه الةاهناص
ديي تحويو الي مفا بالنسبا لملادا اللاماتص الماا ص الاقا ص دقطع الغزار بإتباع طةيلا الميااط
الميحةك.
ديي تحويو صا ي اللزما البز زا عمى شااس ا ة البزع المياقع ي ظ الظةدف ال ا يا ملراما س
منه الي الز ف اليلويةيا الالزما لكتمال دشل ت الزف ش ةى إلتمال عممزا البزعص يي ت اين ملرص
لمبضاعا الةا وة دبطزئا الحة ا.

ط)

م ةدعات اإلا اا دالي مزة
يي تسعز ا ا ت الزف الملادا لكيياج اليال دغزة اليال المةتبطا بم دةدعات اإلاد اا دالي مزدة
دي هدداا الحسددابص يددي تسددايا يرددزب األرض المباعدا شد الاوددوات المباعددا عنددو البزددع د لدا س لمي مفددا
الف مزا لممية المباع ديي قزاس الملادا بالي مفا شد صا ي اللزما البز زا شيهما شق .

ل)

قامما اليو لات النلويا
يي إعوا قامما اليو لات النلويا المعم ا طبلا س لمطةيلا غزة المباشةة.
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النلويا دما ي و مها
تيضمن النلويا دما ي و مها شرصوة النلويدا بالردنودل دوسدابات جاريدا بدالبناك دالا امدع ألجد
تسدديحق ددالل  0شددهار مددن تدداريخ االقينددا ) داادديثمارات باللزمددا ال ا لددا مددن ددالل األربدداا
داللسددامة ياقر دا س شرصددوة بندداك اددحب عمددى الم دداف بندداك امنددا) دالا امددع المعمددوة لحسدداب
طابات الضماا .

ل)

المويناا داألرصوة الموينا األ ةى
يي إثبات المويناا داألرصوة الموينا األ ةى باللزما األصمزا ملراما س منهدا قزمدا المبدالل المياقدع
عول تحرزمها داليي يي تلدويةها عندوما ي داا مدن غزدة المحيمد تحردز المبدالل بال امد مدا يدي
تلفزض قزما رصزو ال مال دالمويناا بلزما الوياا الة يئا عنو تحويوهاص هاا ديي إثبات األرصوة
الموينا األ ةى بالي مفا ياقرا س سامة االضمحالل.

ل)

اضمحالل قزما األصال
يي مةاج ا قزما األصال دي تداريخ د مزاايزدا معم دا ليلدوية مدا إاا داا هنداك شل مؤشدة عمدى
اويمددال وددودث اضددمحالل ددي قزمددا األصد د ددي والددا دجددا مثد الددا المؤشددة يددي تلددوية اللزمددا
االاية ا يا لألص دملارييه مع اللزما الو يةيا .يي إثبدات سدامة االضدمحالل داليدي تمثد زيدا ة
اللزما الو يةيا عن اللزما االاية ا يا ي قامما الو المعم ا.

ا)

الملررات
يددي إثبددات الملررددات عنددو دجددا اليدداال وددالي قددايايي شد و مددي ) ييزعددا لحددوث ددي الماضددي
دي اا من المحيم شا ييةتب عنه تو ق لمنا ع اقيرا يا يي اايلوامها لسوا الدا االليداال ديم دن
عم تلوية ماثال به لمبمل االلياالص دإاا اا اليأثزة هامدا س إيده يدي تلدوية قزمدا الملردص بلرد
اليو لات النلويا المسديلبمزا بسد ة رد قبد الضدةيبا دالدال ي دس اليلدوية الحدالي لمسدال لملزمدا
الامنزا لمنلا دالملاطة المي ملا بااللياال إاا اا الا مالمماسص هاا ديي مةاج دا الملرردات دي
تاريخ المزاايزا دت ويمها عنو الضةدرة) إلظهار ش ض تلوية والي لها.

س)

الوامناا داألرصوة الوامنا األ ةى
يي اويساب االلياال الناته عن المبالل اليي يي اوا ها مسيلبالس عن البضداعا المسديمما شد اللدومات
المؤ اة الل السنا ااا قول عنها ااتزة من المار شد ل يلول.

ع)

شاه اللاينا
تددورج شادده اللاينددا بالي مفدداص دتظهددة مطةدوددا مددن ولددال المم زددا .تسددع األربدداا شد اللسددامة
الناتعا من بزع شاه اللاينا ضمن ولال المم زا.
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ف)

اليازي ات

مسودة
5112/11/9

يي إثبات اليازي ات الياامات ي السنا اليي يي زها إعالا اليازيع.
ص)

تحلق اإليةا
البزع النلول:
يي إثبات قزما مبز ات األراضي دال لارات ب و تحرز الثمن المحو داليسمز لم مز طبلا س ل ةدط
الي اقو.
البزع باليلسزط:
يي إثبات ما يلص الفيةة المالزا من إيةا ات مي ملا بمبز ات األراضي دال لارات عنو اليسمز
لم مز د لا ل ةدط الي اقو عمى النحا اليالي:
* يي إثبات إجمالي اللزما البز زا لألراضي دال لارات مبز ات الل الفيةة المالزاص ديي
تلفزض معم ربح الفيةة المالزا بلزما شرباا األقساط المؤجما دإثباتها ضمن األرصوة
الوامنا شرباا شقساط مؤجما) دالا بالنسبا لممبز ات اليي تياا ة زها ال ةدط اليالزا:
 ال تنيل جمزع الملاطة دالمنا ع دال اامو األااازا لمم زا الاووات المباعا إلىالم يةل إال بيمال اوا ا ا األقساط المسيحلا ديل المم زا إلى الم يةين.
 تحيفظ ال ة ا بحق اليو اإل ارل دالةقابا عمى الاووات المباعا لضماا الياالالم يةين بال ةدط الي اقويا.
 طبلا لم لا المحةرة مع ال مال يحق لم ة ا سخ الي اقو ي والا عول ا يمال اواا ا األقساط المسيحلا.
* يي إثبات اامو اليلسزط عنو إثبات عممزا البزع مباشةة ضمن األرصوة الوامنا اامو تلسزط
مؤجما).
* يي إثبات شرباا األقساط المؤجما د اامو اليلسزط المؤجما داللاصا بمبز ات األراضي
دال لارات الل السناات السابلا داليي يحزن تاريخ اايحلاقها الل الفيةة المالزا طبلا س
ألااس االايحلال دالا ب و ت وي يسبا الةبح بما يي إيفاقه الل الفيةة عمى الم ةدع.
م ةدع تاج ازيي تزعاا اابلاس) دبةامزةا
* يي تحلق اإليةا ات الناتعا من بزع دووات د زالت الم ةدع دإثباتها بلاممه الو
النحا اليالي:
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-

يي إ راج اللزما البز زا لألرض المي اقو عمى تنفزا الاووات دالفزالت عمزها إيةا
بال ام ي تاريخ البزعص دالا د لا لم لا دبماجب ا يزار ال مز للط ا األرض اليي
تلرص إلقاما الاووة شد الفزال عمزها.
ديي تسعز اللزما البز زا لممبايي داإلي ا ات إيةا ات ب و تمال االييها من األعمال
مزا شد إاا ايت ظةدف تأ زة
اللاصا بإقاما الاووة شد الفزال دتسمزمها لم مز
اليسمز تةجع لم مز دلزست لم ة ا) طبلا ل ةدط الي اقو .

ديي رامما الي الزف اللاصا بإي ا الاووات دالفزالت ضمن وساب م ةدعات الي مزة
داإلا اا لحزن إتمامها دتسمزمها لم مال ص عنوها تيحلق إيةا ات البزع ديي ملابميها بي مفا
المبز ات المي ملا بيما الاووات دالفزالت.
الي الزف المباشةة دغزة المباشةة
يددي تحمزدد الي دددالزف اللاصددا بإي دددا الاوددوات اللابمدددا لمبزددع دالددداار ة بمسيلمرددات الملدددادلزن
دالمار ين عمى بنو م ةدعات الي مزة داإلاد اا د لدا العيمدا إ ارة ال دئاا الفنزدا بال دة ا ليمدا
المسيلمرات ديي تازيع الي الزف عمى الاووات د لا لألاس اآلتزا:
 يرزب الاووة اد الفزال من ت مفا األرض الملررا إلقاما المبني داليي يي تحويوها عمى
شادداس مسدداوا ارض د عمددارة شد ددزال إلددى إجمددالي مسدداوا ارض ال مددارات دالفددزالت
بالم ةدع .
 يرزب الاووة من ت دالزف البندا الف مزدا داليلويةيدا داليدي تد تازي هدا عمدى شاداس ال لدا
دالفااتزة اللاصا ب قطاع من الاودوات السد نزا دالفدزالت دالمحدالت ا د د مةومدا
بالم ةدع.
 يرزب الاووة شد الفدزال مدن الي دالزف غزدة المباشدةة الف مزدا داليلويةيدا داألعبدا اليمايمزدا
اليي يي تحمزمها عمى شااس الي الزف المباشةة ل دووة شد زال.
باقي اإليةا ات:
* يي إثبات إيةا ات اإليعارات طبلا لالايحلال عمى شااس زمنيص ديي إثبات إيةا ات اامدو الا امدع
دالسنوات د لا لألااس الامني دباايلوال م ول ال امو المسيهوف عمى األص المالي.
* يي إثبات إيةا ات اليازي ات بلامما الو وزنما ين أ الحق لم ة ا ي اايالل تازي ات شرباا مدن
ال ة ات المسيثمة زها دالمحللا ب و تاريخ االقينا .
شة ا النرة لممةا ق دالية زبات دشة ا النرة لألعمال المويزا
تيضمن اإليةا ات من علا الملدادالت قزمده د علدو ملادلدا باإلضدا ا ألدامدة اليغززدة شد الحداا ا شد
المطالبات الالولا عمى الي اقو ب ةط تاا ة تاقع ا ي عن تحلزق اللز دإم اا تلدويةها ب د ماثدال
زه.
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ماثال زه يي االعيةاف باإليةا ات من علا الملادالت طبلا
دوزنما يم ن تلوية ييامه الملادلا ب
لطةيلا يسبا اإلتمال د لا لطةيلا ورة األعمال المنفاة دبالي الزف الف مزا المي بوة لملابمه هاا اإليةا .

ل)

مرةد ات اإليعار:
يي إثبات المرةد ات اللاصا باإليعارات بلامما الو
اإليعار.

ر)

المعم ا بطةيلا اللسط الثابدت دالل مدوة

ماايا ال اممزن
تساه ال ة ا ي يظال اليأمزنات االجيماعزا الح امي لردالح ال داممزن بهدا طبلدا س للداياا اليأمزندات
االجيماعزددا ديسدداه ال ددامماا دشصددحاب ال م د بماجددب هدداا اللدداياا ددي النظددال بنسددبا ثابيددا مددن
األجارص يليرة الياال ال ة ا عمى قزما مسداهميهاص دتحمد مسداهمات ال دة ا عمدى قاممدا الدو
المعم ا طبلا س ألااس االايحلال ما شا ال ة ا تمنح ال اممزن الاين بمغاا ان اليلاعو م ا دأة يهايدا
وما بحو شقرى  23شلف جنزه مرةل.

ش) الضةامب
ضةيبا الو

:

ت ددم ضددةامب الددو عمددى األربدداا داللسددامة لمفيددةة الضددةيبزا العاريددا دالمؤجمددا .يددي االعيددةاف
زما عوا الضدةامب المي ملدا ببندا مثبيدا مباشدةة دي ولدال المسداهمزنص
بضةامب الو بلامما الو
في هاه الحالا يي إثباتها ضمن ولال المساهمزن.
تيمث الضةيبا العاريا ي الضةيبا المياق ا عمدى الدةبح الضدةيبي لمفيدةة بااديلوال شاد ار الضدةيبا
الساريا ي تاريخ اللاام المالزا دشل تسايا لضةيبا مسيحلا عن يةات اابلا.
الضةامب المؤجما:
هي الضةيبا المحيسبا بطةيلا االلياال لمفدةدل المؤقيدا بدزن تلزدز األصدال دااللياامدات د لدا س لملداياا
الضةيبي الم مال به دقزمها ما ي اللاام المالزا المعم ا.
يي تحويدو قزمدا الضدةيبا المؤجمدا بااديلوال شاد ار الضدةيبا السداريا دي تداريخ إعدوا اللداام المالزدا
المعم ا .ديي االعيةاف بالضدةيبا المؤجمدا لعمزدع الفةدقدات المؤقيدا دالمبدالل المةومدا لألصد غزدة
المسدديلول داللسددامة غزددة المسدديلوما أصد عنددوما ي دداا هندداك اويمددال قددال بإم ايزددا اادديلوال هدداا
األص ليلفزض الضةامب المسيحلا عمى ال ة ا دالل السدناات المسديلبمزا .ديدي مةاج دا الضدةيبا
المؤجما دتلفزضها بلزما العا الال لن ييحلق منه المنف ا الضةيبزا المياق ا الل السناات اليالزا.
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ت)

ربحزا السه
ت ةض ال ة ا النرزب األااادي لمسده ألادهمها ال ا يدا ديدي اويسداب النردزب األااادي لمسده
بلزما الةبح داللسارة المي ملا بالمساهمزن عن مساهميه ي األاده ال ا يدا بال دة ا ب دو ااديب ا
يرزب ال اممزن دوردا معمدس اإل ارة عمدى المياادط المدةجح ل دو األاده ال ا يدا اللاممدا دالل
ال ال.

ث)

ت مفا االقيةاض
يي رامما ت مفدا االقيدةاض المي ملدا مباشدةة باقيندا شد إي دا شد إييداج شصد مؤهد ليحمد ت مفدا
االقيددةاض دتحمزمهددا عددا مددن ت مفددا هدداا األص د ص دغزددة الددا مددن ت مفددا اقيددةاض يددي تحمزمهددا
مرةدف بلامما الو عمى شااس الفيةة الامنزا دباايلوال م ول الفاموة الف مي.
داألص المؤه ليحم ت مفا االقيةاض ها الال ييطمدب بالضدةدرة يدةة زمنزدا طايمدا ليعهزداه
لالايلوال ي األغةاض المحو ة له شد لبز هص دينطبدق الدا عمدى بندا مةا دق األراضدي دالمبدايي
أصال ثابيا تحت اإلي ا م ةدعات تحت الينفزا) دالملادا غزة اليال من م ةدعات الي مزة
داإلا اا.
دتبوش رامما ت مفا االقيةاض عا من ت مفا األص المؤه ليحم ت مفا االقيةاض عنوما:
ش)
ب)
جـ)

يي اإليفال عمى األص .
ت بو ال ة ا ت مفا اقيةاض.
ت داا األي دطا الالزمدا إلعددوا األصد لالاديلوال ددي األغدةاض المحدو ة لدده شد
لبز ه لمغزة مح تنفزا ي الاقت الحالي.

ديي ت مزق رامما ت مفا االقيةاض الل الفيةات اليي تي ط زها شعمال اإلي ا الف الدا لألصد ص
دتياقف الةامما عنوما يدي اال ييهدا مدن د األي دطا العاهةيدا الالزمدا إلعدوا األصد المؤهد
ليحم ت مفا االقيةاض لالايلوال ي األغةاض المحو ة له شد لبز ه لمغزة.
خ)

االويزاطي اللايايي
يي ت اين االويزاطي اللايايي بنسبا  %2عمى األق من األرباا السنايا دياقف هاا الي اين ميى
بمل إجمالي االويزاطي ما ياازل  %23من رشس المال المرور دميى يلص عن الا يي زن ال دا ة
إلى ت اينه .إا االويزاطي اللايايي غزة قاب لميازيع إال ي الحاالت اليي يص عمزها اللاياا .

ا)

تةجما الم امالت بال مما األجنبزا
تمسا ال ة ا اتةها المحاابزا بالعنزه المردةل .دتثبدت الم دامالت بدال مالت األجنبزدا بالدو اتة
بالعنزه المرةل د لا س ألا ار الردةف السداريا دي تداريخ تنفزدا هداه الم دامالت .يدي إعدا ة تلزدز
شرصددوة األصددال دااللياامددات اات الطبز ددا النلويددا بددال مالت األجنبزددا ددي تدداريخ المزاايزددا د ل دا س
ألا ار الردةف السداريا دي الدا اليداريخ .تدورج شربداا د سدامة ال مدالت األجنبزدا الناتعدا عدن
إعا ة اليلزز ي تاريخ المزاايزا بلامما الو .
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 .4األصول الثابتة
األراضي
جنيه مصري
التكلفة :
ي  0يناية 5302
إضا ات الفيةة
اايب ا ات الفيةة
ي 03ابيمبة 5302
مجمع اإلهالك :
ي  0يناية 5302
إهالك الفيةة
اايب ا ات الفيةة
ي 03ابيمبة 5302
صافى القيمة الدفترية:
ي  03ابيمبة 5302
ي  00يسمبة 5301
*)

222ص555ص5
390ص)23
155ص505ص5
155ص505ص5
222ص555ص5

المباني
واإلنشاءات
جنيه مصري

آالت
ومعدات
جنيه مصري

وسائل نقل
وانتقال
جنيه مصري

عدد وأدوات
صغيرة
جنيه مصري

أثاث ومعدات
مكاتب
جنيه مصري

اإلجمالي
جنيه مصري

221ص321ص09
053ص039ص0
811ص)105
233ص800ص09

022ص520ص02
950ص520ص1
020ص030ص50

050ص283ص05
333ص000
233ص)10
250ص909ص05

888ص502ص0
215ص83
551ص)5
099ص838ص0

508ص925ص535 09ص151ص23
910ص190ص005 0ص102ص8
591ص)258
000ص)0
318ص180ص553 50ص080ص28

205ص558ص5
009ص252
002ص)531
213ص290ص5

102ص590ص08
110ص232
225ص092ص02

305ص530ص01
225ص202
233ص)10
022ص992ص01

522ص590ص0
812ص02
551ص)5
025ص003ص0

281ص308ص19
093ص519ص0
085ص)519
295ص308ص25

953ص009ص00
052ص258ص05

180ص910ص0
059ص559ص5

192ص031ص2
980ص928

508ص088
009ص012

520ص535ص8
235ص598ص0
000ص)0
955ص292ص2

050ص281ص852 05ص020ص02
921ص089ص052 05ص115ص00

تيضمن األراضي دالمبايي شرض دمبني النا ل االجيماعي دالمالعب المؤجةة بلزما رمايه لنا ل ال اممزن ب ة ا موينا يردة لالاد اا دالي مزدة دقزميهدا
الو يةيا واالي مبمل 0ص0ممزاا جنزه أراضي دمبمل 2ص 1ممزاا جنزده مردةل مبدايي 3مدا شا المبدايي داإلي دا ات ب دة ه النردة لممةا دق دالية زبدات
بالبساتزن ملامه عمى ارض مساويها 8823ل 5بماجب وق اييفاع لم ة ا غزة محو الموة دجارى اليفادض مع المحا ظا عمى شةا هاه األرض.
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ش)

بمغت قزما األصال المهم ا يةيا س بال ام

ما يمي:
5112/9/01
جنيه مصري
592ص521
518ص921ص00
810ص231ص0
505ص539ص08
812ص505ص0
112ص033ص08

مبايي دإي ا ات
داام يل داييلال
شثاث دم وات م اتب
آالت دم وات
عو دش دات صغزةة
ب)

ت تازيع مرةدف اإلهالك بزن بنا الي الزف بلامما الو

.2

استثمارات

0/2

اايثمارات محيفظ بها ويى تاريخ االايحلال

اايثمارات ي انوات و امزا
اايثمارات ي انوات إا اا
5/2

اايثمارات مالزا مياوا لمبزع

المرةيا ال اييزا لمينمزا3
ار الي مز الةاقي ش.ل.ل3.
اايثمارات ي شة ات ش ةى

الل الفيةة ما يمي:

5112/9/01
جنيه مصري
508ص390ص0
058
025ص028ص5
093ص519ص0

ت مفا المبز ات
مرةد ات بز زا دتسايلزا
مرةد ات عمامزه دإ اريا إيضاا )51

نسبة
المساهمة
%
86230
0685

5114/15/01
جنيه مصري
005ص120
028ص881ص9
011ص100ص1
025ص181ص01
215ص525ص0
890ص022ص05

5112/9/01
جنيه مصري
533ص585
333ص598ص1
533ص959ص1

5112/9/01
جنيه مصري
003ص001ص1
333ص033
105ص532
215ص255ص1

5114/9/01
جنيه مصري
388ص220ص0
588ص05
022ص531ص0
015ص892ص5

5114/15/01
جنيه مصري
533ص585
333ص598ص1
533ص959ص1

5114/15/01
جنيه مصري
983ص902ص0
333ص033
105ص532
135ص118ص1

االاددديثمارات المالزدددا المياودددا لمبزدددع شعددداله غزدددة ميوادلدددا بسدددال ي دددط البارصدددا) ص دال يم دددن تحويدددو
اللزما ال ا لا لهاص دلالا ت إثباتها بالي مفا.
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0/2

اايثمارات علاريا

مسودة
5112/11/9

5112/9/01
جنيه مصري
520ص529ص5
590ص158ص0
081ص008ص5

شراضي ملررا لم ةدعات الي مزة داإلا اا
شراضي محيفظ بمم زيها عن عـلارات

5114/15/01
جنيه مصري
293ص110ص5
590ص158ص0
520ص259ص2

االايثمارات ال لاريا مثبيا بالي مفا ص داللزما ال ا لا لألراضي ال تل عن اللزما الو يةيا .
 1/2اايثمارات باللزما ال ا لا من الل األرباا داللسامة
5112/9/01
جنيه مصري
قزما دثامق اايثمار ي صنا يق اايثمار يلول :
صنودل اايثمار بنا قطة الاطني األهمي
صنودل اايثمار بنا مرة النلول اد ال امو الودرل
صنودل اايثمار بنا اللاهةة يااف عباس
صنودل البنا ال ةبي اإل ةيلي الودلي
صنودل اايثمار بنا االايثمار ال ةبي
صنودل اايثمار بنا المرةف الميحو
صنودل اايثمار بنا ال ة ا المرة زا ال ةبزا الودلزا
صنودل اايثمار بنا شبا ظبي الاطني
شادا اايـه

300ص120ص51
912ص028
290ص832ص51
553ص125ص82
101ص22
322ص909ص52
829ص235ص51
319ص052ص0
209ص352ص552

5114/15/01
جنيه مصري
190ص852ص1
550ص088
388ص029ص09
819ص280ص50
019ص050
950ص521ص01
959ص085ص5
839ص335ص02
593ص205ص033

االايثمارات ي دثامق صنا يق االايثمار هي اايثمارات قرزةة األج بغةض إ ارة األرصوة النلويا
لم ة ا من الل االايثمار ي صنا يق االايثمار النلول دهي اايثمارات عالزا السزالا يم ن ااية ا ها
يامزا شد شاباعزا دت يبة جا من رصزو النلويا دما ي و مها.
 .6المخزون
5112/9/01
جنيه مصري
188ص511ص20
212ص025
052ص225
320ص252ص02
235ص238ص58
333ص)002
235ص585ص58

امات رمزسزا دمساعوة
دقا دزيات
قطع غزار دمهمات
ش ةى ت اينات دإيياج غزة تال)
يلر  :االضمحالل ي قزما الملادا
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5114/15/01
جنيه مصري
020ص229ص08
005ص080
232ص088ص0
552ص80
502ص020ص09
333ص)002
502ص315ص09

شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
ي  03ابيمبة 5302

مسودة
5112/11/9

 .8مشروعات التعمير واإلسكان

5112/9/01
جنيه مصري

إيياج غزة تال:
شراضي
مبايي تحت الينفزا
إيياج تال:
مبايي تاما
 .7العمالء (بالصافي)

255ص528ص028
118ص221ص552
980ص280ص222

982ص011ص038
050ص819ص035
595ص391ص101

055ص131ص25
592ص585ص585

025ص029ص033
525ص520ص201

5112/9/01
جنيه مصري
021ص932ص882
031ص512
122ص223ص889
505ص228ص)05
225ص595ص815

عمال شراضى دعلارات شقساط د اامو)
عمال مسيأجةين
يلر  :االضمحالل ي قزما ال مال

5114/15/01
جنيه مصري

5114/15/01
جنيه مصري
585ص995ص925
902ص512
290ص515ص920
015ص052ص)00
119ص208ص953

ش) بمل إجمالي ت اقوات ال ة ا مع عمال م ةدع تاج امطاا دم ةدع الااوا ـ بةيمزةا مبمل
520ص230ص328ص 5جنزه مرةل 055 :5301ص035ص810ص 0جنزه مرةل ) اليالي:
5114/15/01
5112/9/01
جنيه مصري
جنيه مصري
222ص305ص229ص302 0ص503ص501ص0
011ص195ص035
090ص893ص092
520ص230ص328ص055 5ص035ص810ص0

م ةدع تاج امطاا
م ةدع الااوا  -بةيمزةا

ب) قال ال مال بيلوي شز ات مسيحله السوا بإجمالي باقي الثمن من المبالل المي اقو عمزها ب و ر
قزمه ه الحعا دقو بمل قزمه باقي الثمن ي  5302/9/03ما يمي:
5114/15/01
5112/9/01
جنيه مصري
جنيه مصري
180ص280ص058ص281 0ص059ص089ص0
111ص922ص90
589ص130ص009
025ص582ص038ص002 0ص002ص580ص0

م ةدع تاج امطاا
م ةدع الااوا  -بةيمزةا

ج) قامددددددددت شددددددددة ا موينددددددددا يرددددددددة لكادددددددد اا دالي مزددددددددة – ش.ل.ل .ال ددددددددة ا المحزمددددددددا)
دشددددددة ا األهمددددددي لميمايدددددد ال لددددددارل – ش.ل.ل .ال ددددددة ا المحددددددال لهددددددا) بددددددالياقزع عمددددددى
ثالثددددددددددددا علدددددددددددد ا واالددددددددددددا بيددددددددددددااريخ  5300/00/55د 5300/05/52د5305/00/52
بماجبهمدددددددا يحزددددددد الطدددددددةف األدل المحزددددددد ) بحاالدددددددا ودددددددق يهامزدددددددا د اممدددددددا دتامدددددددا
ديدددددداجاة دغزددددددة قابمددددددا لكلغددددددا شد ال ددددددودل شد الي ددددددوي إلددددددى الطددددددةف الثددددددايي المحددددددال
لددددده) الماا دددددق عمدددددى الدددددا جدددددا مدددددن ولاقددددده المالزدددددا الناشدددددئا لددددده دددددي امدددددا عمدددددالهه
المحال عمزه دالا ب ا ا الضمايات الملةرة ليما الحلال.
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شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
ي  03ابيمبة 5302

مسودة
5112/11/9

 .7العمالء (بالصافي)  -تابع
ديحدددق لممحدددال لددده الةجددداع عمدددى المحزددد ب دددأا شيدددا شقسددداط محالدددا لددده بماجدددب هددداا ال لدددو يحددد
آجدددال الا دددا بهدددا دال تسدددو دالدددا بماجدددب السدددنوات ألمدددة الردددا رة مدددن المحزددد لممحدددال لددده
باللزمددا اإلجمالزددا لألقسدداط المسدديحلا شددهةيا س عمددى ال مددال المحددال عمددزه ص د ددي والددا عددول قزددال
المحزددد بدددأ ا قزمدددا األقسددداط دددأثة ليلددداعس عمزددد محدددال عمزددده عدددن ادددوا ثالثدددا شقسددداط ي ددداا
لم محدددال لددده الةجددداع عمدددى ال مزددد المحدددال عمزددده الم ددديةل) بااددديلوال اليا زددد الةادددمي ال دددال
الدددال ازردددور لددده مدددن المحزددد دددي سدددخ علدددو البزدددع المبدددةل مدددع هددداا ال مزددد داادددية ا ال دددزن
المبز دددا بردددفيه مفدددا س لممحزددد البدددامع)ص د دددي هددداه الحالدددا ي ددداا محدددال لددده ب دددةض ال دددزن عمدددى
المحزددد لسدددوا األقسددداط المسددديحلا لممحدددال لددده بماجدددب إ طدددار يمهمددده زددده مسدددا شيدددال لسدددوا
األقسدداطص ددإاا امينددع وددق لممحددال لدده اليرددةف ددي ال ددزن بددالبزع داقيضددا مسدديحلاته دغةامددات
اليدددأ زة مدددن يددداته البزدددع در الميبلدددي لممحزددد الاددديزوا مسددديحلاته دالي دددايض العدددابة لكضدددةار
عن اييفاع ال مز بال زن المبز ا د لا س لألو ال الاار ة ب لا البزع.
 .9الموردون  -أرصدة مدينة (بالصافي)

مار دا دملادلاا
مار دا ات ملومه
يلر  :االضمحالل ي قزما المار ين -شرصوة موينا

.11

5112/9/01
جنيه مصري

5114/15/01
جنيه مصري

828ص310ص032
000ص103ص92
283ص180ص535
121ص391ص)55
025ص088ص021

103ص550ص22
201ص102ص00
911ص325ص053
121ص091ص)50
153ص555ص92

المدينون واألرصدة المدينة األخرى (بالصافي)
5112/9/01
جنيه مصري

مرةدف مو اع ملوما
إيةا ات مسيحله اليحرز
تأمزنات لوى الغزة
يظال اإلثابا داليحفزا
امف عاممزن
شرصوة موينا ش ةى
مرة لمملاصا  -شة ا ال هةبا  -العم زا الي اديزا
لمبيةدل -هزئا الي اديزات – ش ةى)
يلر  :االضمحالل ي قزما الموينزن داألرصوة الموينا األ ةى
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5114/15/01
جنيه مصري

308ص325ص935 02ص522ص8
289ص220ص302 5ص953ص0
283ص510ص820 5ص029ص2
535ص820ص535 09ص820ص09
998ص90
259ص5
125ص590ص551 2ص599ص0
800ص521ص008 19ص220ص13
359ص)105
359ص)105
511ص512ص312 19ص012ص13

شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
ي  03ابيمبة 5302
.11

مسودة
5112/11/9

النقدية بالصندوق وحسابات لدى البنوك

5114/15/01 5112/9/01
جنيه مصري
جنيه مصري
535ص215ص03
522ص555ص0
550ص205
522ص023ص500 50ص039ص50
150ص932ص325 85ص820ص029
982ص111ص010 000ص520ص505
500ص013
208ص050

شماال د امع صزايا الم ةدعات
يلويا بالرنودل
وسابات جاريا بالبناك
بناك د امع ألج *)
بناك امنا
*)

تيضددددددمن الا امددددددع ألجدددددد ددددددي 03اددددددبيمبة  5302مبمددددددل 085ص085ص 25جنزدددددده مرددددددةل
232 :5301/05/00ص222ص80جنزه مرةل) معموة ملاب طابات ضماا.

 .15المخصصات

ملرص الضةامب المينازع عمزها
ملرص اللضايا
ملرص تعويوات ال لق المؤجةة *)
ملرص الضةامب ال لاريا
ملرص مطالبات مغا اللاهةة
ملرص سامة مسيلبمزه

*)
.10

الرصيد في
5112/1/1
جنيه مصري
512ص252ص09
919ص095ص02
190ص025
052ص831
525ص188
238ص905ص0
859ص992ص53

المكون خالل
الفترة
جنيه مصري
823ص053
802ص95
152ص508

المستخدم
خالل الفترة
جنيه مصري

مخصصات انتفي
الغرض منها
جنيه مصري

333ص)233
333ص)23
333ص)19
333ص)299

333ص333ص)02
333ص333ص)02

الرصيد في
5112/9/01
جنيه مصري
512ص352ص51
599ص550ص02
190ص025
052ص831
525ص152
552ص339ص5
508ص508ص12

يي ت اين ملرص تعويوات ال لق المدؤجةة لمااجهدا شعبدا الردزايا داليعويدوات ل ا دا المبدايي
المؤجةة لمغزة
التزامات استكمال مرافق

يمث رصزو وساب الياامات ااي مال ت الزف المةا ق قزما المبالل الملورة الاي مال المةا ق اللاصا
بالم ةدعات اليي ل يي تسمزمها تسمزما يهامزا.
.14

أرباح وفوائد تقسيط مؤجلة

5302/9/03
رصزو شدل الفيةة
إضا ات الفيةة
اايحلاقات الفيةة
رصزو آ ة الفيةة
5301/05/00
رصزو شدل ال ال
إضا ات ال ال
اايحلاقات ال ال
اايب ا ات ال ال
رصزو آ ة ال ال

عقارات
جنيه مصري

إجمالي
جنيه مصري

أراضي
جنيه مصري
585ص329ص22
219ص511ص05
038ص039ص)8
801ص551ص23

002ص292ص000
000ص059ص50
595ص020ص)15
083ص385ص528

538ص928ص055
220ص280ص20
130ص553ص)20
322ص030ص058

521ص050ص55
233ص182ص5
000ص131ص)08
280ص)012
585ص329ص22

500ص803ص522
303ص892ص59
550ص259ص)00
522ص813ص)05
002ص292ص000

222ص380ص022
203ص580ص85
905ص580ص)20
225ص322ص)00
538ص928ص055

21

شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
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.12

مسودة
5112/11/9

الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
5112/9/01
جنيه مصري

الياامات د امع صزايا الم ةدعات
ع الم ةدع اللامي لكا اا
عماالت بزع دتسايق
تأمزنات يهامزا لألعمال دتأمزنات ش ةى
ملول وعا شراضي دعلارات
المسو من شهالي عابا الهعايا دال ةب
واا ا ال اممزن دالحا ا الممزا
شدرال ع
باقي ت الزف ب ض ال لارات
مغا هنوازا د مغا اتحا الي ززو
ش ةى

.16

5114/15/01
جنيه مصري

535ص215ص03
333ص323ص0
333ص933
502ص322ص5
281ص252ص0
295ص000ص501 022ص558ص025
085ص529ص090 003ص038ص000
319ص519ص0
319ص519ص0
382ص192ص9
590ص191ص2
395ص852
950ص855ص0
580ص228ص925 02ص220ص03
221ص282ص5
389ص282ص5
003ص359ص550 02ص382ص00
559ص825ص998 092ص950ص082

رأس المال

المة ص به
وو رشس المال المة ص به بمبمل ممزار جنزه مرةل.
5112/9/ 01
جنيه مصري
333ص333ص523

المرور دالمو اع

5114/15/01
جنيه مصري
333ص522ص099

 بياريخ  5302/0/2قةرت العم زا ال امدا غزدة ال ا يدا الماا لدا عمدى ت دوي المدا ة  )5د  )8مدنالنظال األاااي لم ة ا لي اا اآلتي:
 ودو رشس مددال ال ددة ا المددة ص بدده بمبمددل ممزددار جنزدده مرددةل دوددو رشس المددال المرددوربمبمل مامياا د مساا ممزاا جنزه مرةل) مازعا عمى عو مامياا د مسداا ممزداا اده
قزما اه جنزها س داوواس مرةيا س دجمز ه شاه يلويا مو اعا بال امد  .هداا دقدو تد اليأشدزة
بالسع اليعارل ي .5302/1/2
 -ت تماي الايا ة ي رشس المال من األرباا المةوما بمبمل  236802ممزاا جنزه مرةل.
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.18

مسودة
5112/11/9

نظام اإلثابة والتحفيز

 يهوف هاا النظال إلى تلرزص جا من شاه ال ة ا بحو شقرى  %0من شاه رشس المالاللامما واالي  0ممزاا اه ) يي منحها معايا س لرالح ال اممزن دالمويةين دشعضا معمس اإل ارة
الينفزايزن د لا س لملااعو المنظما.
 بياريخ  5339/2/55دا لت العم زا ال اما غزة ال ا يا لم ة ا عمى يظال اإلثابا داليحفزا يإطاره ال ال المليةا من معمس اإل ارة بمنح ال اممزن دالمويةين دشعضا معمس اإل ارة الينفزايزن
شاه إثابا دتحفزا معايزا دتفايض معمس اإل ارة ي دضع تفاصز النظال داعيما ه لوى العهات
المليرا دتلرزص شاه اللاينا دعو ها 2206222اه لنظال إثابا دتحفزا ال اممزن دالماا لا
عمى إصوار شاه جويوة لرالح يظال اإلثابا المليةا بحزث ال تايو عو األاه الملررا لهاا
النظال عمى  %0من األاه اللامما دتمال من االويزاطزات دتفايض معمس اإل ارة ي تحويو
قزمه دمااعزو اإلصوار دتفايض معمس اإل ارة شد من يناب عنه ي اتلاا إجةا ات ت وي النظال
األاااي لم ة ا دإضا ا باب جويو له دإصوار األاه العويوة لوى العهات المليرا دإ ال شيا
ت ويالت تةاها هاه العهات طبلا لملااعو المنظما .
 دا لت العم زا ال اما غزة ال ا يا المن لوة ي  5300/2/ 52عمى ت وي الما ة الثايزا من يظالاإلثابا داليحفزا ليربح منح شاه ال ة ا بودا ملاب بماجب ماا لا العم زا ال اما غزة ال ا يا
لمساهمي ال ة ا المن لوة ي  5339/2/55داليي قةرت هاا الحق لرالح األعضا الينفزايزن
درهاا اللطاعات دالمويةين ال مال دمويةد الرف األدل دالماظفزن بال ة ا ليمزاه الااضح
من الل ييامه شعماله دتلززمه السنال دد لا لمسياى األ ا االقيرا ل لم ة ا شد لمفة وسب
رجيه الاظزفزا موة هاا النظال ايا اناات تبوش اعيبارا من اعيما الهزئا ال اما لمةقابا المالزا
لنظال اإلثابا داليحفزا.
د زما يمي شه مالمح يظال إثابا دتحفزا ال اممزن دالمويةين دشعضا معمس اإل ارة الينفزايزن لم ة ا:
 منح شاه ال ة ا بودا ملاب بماجب ماا لا العم زا ال اما غزة ال ا يا لمساهمي ال ة االمن لوة ي  5339/2/55داليي قةرت هاا الحق لرالح األعضا الينفزايزن درهاا اللطاعات
دالمويةين ال مال دمويةد الرف األدل دالماظفزن بال ة ا ليمزاه الااضح من الل ييامه
شعماله دتلززمه السنال دد لا لمسياى األ ا االقيرا ل لم ة ا شد لمفة وسب رجيه
الاظزفزا موه هاا النظال ايا اناات تبوش اعيبارا من اعيما الهزئا ال اما لمةقابا المالزا لنظال
اإلثابا داليحفزا .
 ال يعاز لممسيفزو من النظال اليرةف ي األاه إال ب و مةدر موه ثالث اناات من تاريخ اييلالمم زه األاه إلزه ديحق لممسيفزو الل هاه الموة عمى  %033من إجمالي األرباا المازعا
داليرايت عمى قةار ال ة ا اعيموت الهزئا ال اما لمةقابا المالزا ي  5301/5/58تعويو النظال
لثالث اناات ش ةى .
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شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
ي  03ابيمبة 5302
.17

مسودة
5112/11/9

حقوق األقلية

تيمث ولال األقمزا ي يرزبه من ولال المم زا صا ي األصال) ي ال ة ات الياب ا عمى النحا
اليالي:
%
نسبة حقوق
األقلية في صافي
األصول

اسم الشركة
شة ا النرة لألعمال المويزا
شة ا النرة لممةا ق دالية زبات
إجمالي ولال األقمزا ي ال ة ات الياب ا
.19

21ص18
12ص5

5112/9/01
حصة حقوق
األقلية في صافي
األصول
500ص918ص55
080ص13
825ص928ص55

5114/15/01
حصة حقوق
األقلية في صافي
األصول
522ص052ص52
282ص53
553ص025ص52

القروض ألجل

شدال  :شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة

(أ)

5112/9/01
(ج)

بنك االستثمار
القومي

(ب)
المصرف االتحادي
العربي للتنمية
واالستثمار(بنك
االستثمار العربي)
جنيه مصري

البنك التجاري
الدولي
جنيه مصري

جنيه مصري

الةصزو ي شدل الفيةة
المبالل المسحابا الل الفيةة
األقساط المسو ة الل الفيةة

082ص908ص5
590ص)091

551ص255ص00
222ص5
208ص900ص)0

552ص355ص52
030ص035ص53
-

583ص255ص10
950ص005ص53
032ص055ص)5

الةصزو ي آ ة الفيةة
ت ترنزفه ي المزاايزا ما يمي :
االلياامات الميوادلا
األقساط العاريا من اللةدض ألج
االلياامات طايما األج

328ص210ص5

552ص298ص00

880ص085ص12

250ص000ص29

305ص101

505ص250ص0

-

512ص588ص1

382ص059ص5

359ص801ص8

880ص085ص12

282ص302ص22

جنيه مصري

قةدض طايما األج
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اإلجمالي

شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
ي  03ابيمبة 5302
.19

مسودة
5112/11/9

القروض ألجل – تابع
(أ)

(ب)
المصرف االتحادي
العربي للتنمية
واالستثمار(بنك
االستثمار العربي)
جنيه مصري
529ص025ص08
552ص250ص)0

البنك التجاري
الدولي
جنيه مصري
552ص355ص52
-

جنيه مصري
095ص599ص53
552ص355ص52
093ص509ص)1

082ص908ص5

551ص255ص00

552ص355ص52

583ص255ص10

593ص091

508ص250ص0

-

958ص528ص1

322ص210ص5

928ص522ص9

552ص355ص52

810ص552ص08

بنك االستثمار
القومي

الةصزو ي شدل الفيةة
المبالل المسحابا الل الفيةة
األقساط المسو ة الل الفيةة
الةصزو ي آ ة الفيةة
ت ترنزفه ي المزاايزا ما يمي :
االلياامات الميوادلا
األقساط العاريا من اللةدض ألج
االلياامات طايما األج
قةدض طايما األج

5114/15/01
(ج)

جنيه مصري
930ص005ص0
252ص)082

اإلجمالي

تيمث هاه اللةدض ي اليسهزالت ألج الممناوا من البناك اليالزا :
ش) بنا االايثمار اللامي
ييمث هاا الةصزو ي اللةدض ألج الممناوا لم ة ا من بنا االايثمار اللامي من شص
اللةدض البالل قوره  960856333جنزه مرةل بفاموة انايا تيةادا ما بزن  %2ص  %5دت
اايلوامها ي م ةدعات اإلا اا ال بي منلفض الي الزف اليي ت بز ها منا عوة اناات.
ديي تحمز اامو اللةض عمى قاممه الو .
ب) اليسهز االميمايي الممناا من بنا المرةف االتحا ل ال ةبي لمينمزا داالايثمار :
قةض ميااط األج موته  8اناات بمبمل  03ممزاا جنزدا يسديلول دي تمايد جايدب مدن الي مفدا
االايثماريا لم ةدع إي ا عو  5شبةاج ا نزا بم ةدع وي الااوا بالمنطلا الثايزا ع ة بمويندا
يرة دت الياقزع عمى هاا ال لو ي  02يسمبة .5300
مسينوات الضماا تيضمن تلوي  00ادنو ألمدة البندا بإجمدالي قزمدا اللدةض عمدى شا تسديحق هداه
السنوات ي تااريخ اايحلال شقساط اللةضص إيواع شز ات مسدحابا عمدى عمدال ال دة ا دياتعدا
عدن بزددع الاودوات تد بز هدا بالف د داا ت دداا هداه ال ددز ات مظهدةة لرددالح البندا دال تايددو مددوة
اادديحلاقها عددن اددبع اددناات بلزمددا  %533مددن قزمددا د قسددط عمددى شا ية ددق مددع هدداه ال ددز ات
اللاصا ببزع الاووات صارة علو البزع االبيوامي لهاه الاووات.
يي تحمز

اامو اللةدض المسيحلا انايا عمى قاممه الو
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شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
ي  03ابيمبة 5302
.19

مسودة
5112/11/9

القروض ألجل – تابع

ج) اليسهز االميمايي الممناا من البنا اليعارل الودلي مرة ) :
 ت تاقزع علو قةض بزن البنا اليعارل الودلي مرة) دشة ا موينا يرة لكا اادالي مزة بياريخ  5301/2/05دالا بغةض تماي جا من الي الزف االايثماريا شعمال
البنا دالمةا ق دشعمال البنزا اليحيزا ) لممةوما األدلي من م ةدع إي ا اليعمع الس ني
تزعاا تاج ازيي) بحو شقري  203ممزاا جنزه مرةل.
 يسو اللةض عمى عو  03شقساط ربع انايا غزة ميساديا ب و اييها يةه السماا اليي تبوشمن تاريخ شدل احب دتنيهي بنهايا موه عامزن دثالثا ششهة.
 يسةى ال امو عمى رصزو اليماي بم ول يسادى معماع ا ة عامو ال اريودر لكقةاضالم من من البنا المة ال المرةل دالهامش دالميفق عمزه ب لو اللةض.
 تي هو ال ة ا بيلوي الضمايات الاار ة بالبنو الةابع ع ة من هاا ال لو دالميمثما ي رهنوساب إيةا ات بزع الاووات لرالح البنا ضماا دتأمزن لسوا مبمل اليماي ميضمنا
ال اامو دال ماالت دالمرةد ات المسيحلا السوا عمى ال ة ا.
دد لا لمسزااا المحاابزا /0خ) يي رامما ت مفا االقيةاض اللاصا بهاا اللةض عا من
ت الزف تنفزا م ةدع تاج ازييص دبمغت ت مفا االقيةاض اليي ت رامميها الل الفيةة مبمل
185ص003ص 0جنزه مرةل دش رجت ضمن ملادا إيياج غزة تال من م ةدعات الي مزة
داإلا اا.
.51

النقدية وما في حكمها

تمث النلويا دما ي و مها المورجا ي قامما اليو لات النلويا عمى األرصوة اليالزا المورجدا دي المزاايزدا
عمى النحا اليالي :
5114/15/01
5112/9/01
جنيه مصري
جنيه مصري
982ص111ص010 000ص520ص505

النلويا بالرنودل دالبناك إيضاا ) 00
اايثمارات باللزما ال ا لا
من الل األرباا داللسامة ايضاا)2
بناك امنا * )
د امع معموة لحساب طابات الضماا
*)

209ص352ص220 552ص259ص25
500ص)013
208ص)050
085ص085ص232 )25ص222ص)80
122ص989ص935 599ص205ص553

تيمث البناك الوامنا احب عمى الم اف) ي شرصوة البناك اليي قامت بمنح اليسهزالت
االميمايزا إلى ال ة ات الياب ا بأا ار اموة المزبار باإلضا ا إلى يسبا ميفق عمزها د زما يمي
شرصوة البناك الوامنا السحب عمى الم اف) .
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شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
ي  03ابيمبة 5302
.51

مسودة
5112/11/9

النقدية وما في حكمها  -تابع
5112/9/01
جنيه مصري

شة ا النرة لممةا ق دالية زبات– ش.ل.ل .شة ا تاب ا)
البنا األهمي المرةل ةع الماا ي

208ص050
208ص050

5114/15/01
جنيه مصري
500ص013
500ص013

اليسهز االميمايي داللةض قرزة األج الممناا من بنا المرةف الميحو :
ا)

اليسهز االميمايي






مبمل  55688ممزاا جنزه مرةل وو جارل موين بدودا ضدماا عزندي دبضدماا إضدا ي
شدرال تعاريا من م يةل الاودوات ليمايد الن داط العدارل .دال ياجدو رصدزو مسدحاب
من هاا الحو االميمايي ي  03ابيمبة .5302
مبمل  50650ممزداا جنزده مردةل ودو إصدوار طابدات ضدماا ليمايد الن داط العدارل
لم ة ا دشة ا النرة لممةا ق دالية زبات ال ة ا الياب ا).
ال يايددو المسدديلول مددن اليسددهزالت االميمايزددا ل د مددن الحددو العددارل المددوين بددودا ضددماا
عزني دوو طابات الضماا عن  23ممزاا جنزه مرةل .
يسةى عمى اليسدهز االميمدايي داللدةض قردزة األجد عامدو ادنال بنسدبه اد ة إقدةاض
ال اريودر مضا ا إلزه  %062باإلضا ا إلى ال ماالت.
ت يبة جمزع األدرال اليعاريا دالمسينوات داألماال اليي شد عيها شد تا عها ال ة ا لدوى
البنا مةهايا رهنا س وزازيا س لرالحه دالا ضمايا س دتأمزنا س لسوا جمزع االلياامات المسيحلا
شد اليي تسيحق عن ااي مال هاا اليسهز .

ب) قةض قرزة األج :
 مبمل 8569526002ممزاا جنزه مرةل بودا ضماا عزني دبضماا إضا ي شز ات
ما عه لميحرز تغطى المويايزا بنسبه %003من الةصزو دالا بغةض اوا الياامات
مالزه مسيحله عمى ال ة ا د يسو اللةض عمى عو 05قسط شهةل ميضمن ال اامو قزمه
اللسط مبمل562006333 .جنزه مرةل دبوش اوا شدل قسط ى 03مايا5302دينيهى ي
03ابةي .5305د زما يمي تفاصز وة ا اللةض:
5112/9/01
جنيه مصري
022ص195ص55
002ص952ص85
321ص199ص)20
105ص952ص12

الةصزو ي شدل الفيةة
المبالل المسحابا الل الفيةة
األقساط دالفاامو المحمما
األقساط دالفاامو المسو ة الل الفيةة
الةصزو ي آ ة الفيةة
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5114/15/01
جنيه مصري
333ص333ص25
009ص522ص5
051ص055ص)05
022ص195ص55

شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
ي  03ابيمبة 5302
.51

مسودة
5112/11/9

المبيعات وتكلفة المبيعات

ش) إيةا ات بزع األراضي دال لارات المبنزا
دييمث ي اط ال ة ا الةمزسي ي بزع األراضي دال لارات دالملادالت المبنزا:

مبز ات شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة
إيةا ات ي اط شة ا النرة لألعمال المويزا
إيةا ات ي اط شة ا النرة لممةا ق دالية زبات

5112/9/01
جنيه مصري

5114/9/01
جنيه مصري

202ص502ص500
539ص095ص95
055ص290ص85
193ص199ص021

515ص958ص589
593ص529ص022
232ص300ص85
808ص522ص238

ب) ت الزف األراضي دال لارات المبنزا المباعا:

ت مفا مبز ات شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة
ت مفا إيةا ات ي اط شة ا النرة لألعمال المويزا
ت مفا إيةا ات ي اط شة ا النرة لممةا ق دالية زبات

.55

5112/9/01
جنيه مصري

5114/9/01
جنيه مصري

030ص203ص03
012ص298ص25
008ص150ص85
222ص203ص022

503ص952ص28
253ص203ص059
252ص110ص52
992ص099ص520

التزامات تعاقدية وارتباطات رأسمالية

شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل .ال ة ا األل)
ش) بمغددت قزمددا الي اقددوات مددع الملددادلزن لينفزددا م ددةدعات اإلا د اا دالي مزددة ددي 5302/9/03مبمددل
8206520ممزاا جنزه مرةل  5301/05/00مبمل 595ممزاا جنزه مرةل) بمدل المنفدا منهدا
ويى  5302/9/03مبمل 10165ممزاا جنزه مرةل ي  5301/05/00مبمل  090ممزاا جنزه
مرةل) دقو ت اوا ام مسيحلات الملادلزن طبلا لمي اقوات
ب) ارتباطات رشامالزا:
تنمزا دت مزة منطلا الااوا
دتيزح هاه المنطلا مساوات من األراضي قابمدا لمبزدع وداالي  020شلدف ميدة مةبدع لالاديلوامات
المليمفا ي اإلا اا اإل ارل داليعارل دالية زهي داللومات.
جدارل تنفزددا  05عمدارة بمدداك  05بإجمدالي  095دوددوة بلزمدا اادديثماريا تبمدل  055ممزدداا جنزدده
مرةل دبمغت قزما األعمال المنفاة منها ويى  5302/9/03مبمل  0365ممزاا جنزه مرةل.
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شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
ي  03ابيمبة 5302
.55

مسودة
5112/11/9

التزامات تعاقدية وارتباطات رأسمالية  -تابع

تنمزا دت مزة منطلا تزعاا تاج ازيي)
تبمل مساوا المنطلا  213واا غةب الطةيق الوامةل لملاهةة ال بةى دتيزح ملدادا ااديةاتزعي لم دة ا
من األراضي الم مةة تبمل مساويها  )065ممزاا مية مةبع لعمزع األغةاض المليمفا.
جارل تنفزا  0523دووة ا نزا بلزما اايثماريا تبمدل 10860ممزداا جنزده مردةل دبمغدت قزمدا األعمدال
المنفاة منها ي  5302/9/03مبمل 01065ممزاا جنزه مرةل.
تنمزا دت مزة منطلا  5ش يابة
ت تلرزص مساوا  1262واا بموينا  5ش يابة لم ة ا إلقاما إا اا قامي عمزها من هزئا المعيم ات
ال مةايزا العويوة دالا ليا زة واالي  5308دووة ا نزا دجارل ال م والزا س ي إي ا 05عمارة
بأجمالي  0059دووة بلزما اايثماريا  023ممزاا جنزه مرةل دت االييها من تنفزا  82عمارة ب و
 832دووة بلزما 53ممزاا جنزه دبمغت قزما األعمال المنفاة منها ويى  5302/9/03مبمل  53ممزاا
جنزه مرةل .
ما تبمل الي اقوات بال ة ات الياب ا:
 شة ا النرة لألعمال المويزا ش.ل.ل .شة ا تاب ا)
بمغت قزما الي اقدوات المياودا لينفزدا شعمدال المةا دق داإلي دا ات المويزدا دي 5302/9/03مبمدل 855
ممزاا جنزه مرةلص بمل المنفا منها ويى  5302/9/03مبمل9561ممزاا جنزه مرةل.
 شة ا النرة لممةا ق دالية زبات ش.ل.ل .شة ا تاب ا)
بمغت قزما الي اقوات المياوا لينفزا شعمال المةا دق داإلي دا ات المويزدا دي  5302/9/03مبمدل 055
ممزاا جنزه مرةل دبمل المنفا منها ويى  5302/9/03مبمل  88ممزاا جنزه مرةل.
.50

إيرادات خدمات مؤداة
5112/9/01
جنيه مصري
823ص911
035ص202ص0
522ص913ص0
201ص150ص1

ومات مباعا
شت اب تنازل
إيةا ات ومات ش ةى
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5114/9/01
جنيه مصري
532ص318ص0
292ص923
585ص123ص5
225ص232ص1

شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
ي  03ابيمبة 5302
.54

مسودة
5112/11/9

المصروفات العمومية واإلدارية
5112/9/01
جنيه مصري

شجار دمةتبات دما ي و مها
إهال ات شصال ثابيا إيضاا )1
مرةد ات ش ةى
.52

250ص559ص50
025ص028ص5
925ص938ص02
502ص592ص10

شرباا ةدل عمما
إيةا ات دشرباا ميناعا
ت ايضــــــــات
شت اب ترالح ل ول البنا
ملالفا شةدط بنامزا
شرباا بزع امات

001ص505
250ص988ص2
050ص253
015ص020ص1
090ص008
823ص250
509ص981ص01

5114/9/01
جنيه مصري
220ص20
935ص025ص0
153ص220
133ص505
533ص19
122ص583
990ص200ص5

مصروفات أخرى
5112/9/01
جنيه مصري

ت ايضات دغةامات
تبةعات دإعايات لمغزة
مرةد ات ش ةى
.58

859ص200ص50
022ص531ص0
980ص052ص08
052ص052ص13

إيرادات أخرى
5112/9/01
جنيه مصري

.56

5114/9/01
جنيه مصري

222ص09
923ص50
521ص500ص0
129ص582ص0

5114/9/01
جنيه مصري
991ص520ص0
002ص032
923ص219ص0
529ص505ص0

قائمة الدخل المجمعة

تيمث األرباا المعم ا الظاهةة ي قامما الو

المعم ا ي اآلتي:

شرباا شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة
صا ي يرزب ال ة ا ي شرباا ال ة ات الياب ا
ر إيةا ات االايثمارات ي ال ة ات الياب ا
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5112/9/01
جنيه مصري

5114/9/01
جنيه مصري

015ص501ص012
520ص932ص2
259ص115ص)0
283ص595ص019

558ص092ص011
583ص351ص00
090ص000ص)0
215ص032ص021
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مسودة
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 .57االلتزامات المحتملة
ش)

طابات الضماا:
بمغدددت قزمدددا طابدددات الضدددماا اليدددي شصدددورها بندددا قنددداة السدددايس دالبندددا األهمدددي مويندددا يردددة
دالمرةف الميحو دش ةى لحساب ال ة ا لرالح الغزدة دي 5302/9/03مبمدل502ممزداا جنزده
مرةل  50060 :5301/05/00ممزاا جنزه مرةل ) بضماا جا من د امع ال دة ا بالبندا
بمبمددل2560856085جنزدده مرددةل 8062226232 : 5301/05/00جنزدده مرددةل ) دغطددا
يلول طابات ضماا بمبمل 5260006590جنزه مرةل  0169326052 :5301/05/00جنزه
مرةل).

ب)

الم اش المب ة اال يزارل:
بيددداريخ  0998/8/58دا دددق معمدددس اإل ارة بعمسددديه رقددد  )01عمدددى قااعدددو اللدددةدج
اال يزددارل لمم دداش المب ددة لم دداممزن بال ددة ا مددع صددةف الي ددايض المددا ل طبل دا س لهدداه
اللااعو دقو تحممت ال ة ا ام قزما ت ايضات ال اممزن تطبزلا س لهاا النظال.
دقو بمل عو ال اممزن الاين ةجاا لمم اش المب ة ويى  5302/9/03عو  )020عام
بمبمل  1623ممزاا جنزه مرةل.
دقو اعيمو معمدس اإل ارة بعمسديه رقد  )00بيداريخ  5300/5/51قااعدو دشادس جويدوة
لرةف الي ايض لملدةدج المب دة لمم داش داعيمدا مبمدل ممزداا جنزده مردةل لملدةدج
المب ة لمم اش لحزن اعيما ماازيا ش ةى.

.59

الضرائب المؤجلة

شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل .ال ة ا األل)
5112/9/01
جنيه مصري
ضةيبا مؤجمه ين ا عنها الياال شصال ثابيا)
الضةيبا المؤجما داليي ين ا عنها شص ملررات)
المحم عمى قاممه الو
شصال ضةيبزا مؤجمه غزة مثبيه ملررات )
شركة النصر لألعمال المدنية ش.م.م( .شركة تابعة)

ضةيبا مؤجمه ين ا عنها الياال شصال ثابيا)
الضةيبا المؤجما داليي ين ا عنها شص ملررات)
الضةيبا المؤجما المحمما عمي قامما الو
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105ص251ص)0
909ص521ص0
258ص153ص0
095ص)090
000ص050ص0
5112/9/01
جنيه مصري
5226051
165256923
162526001
-

5114/15/01
جنيه مصري
500ص251ص)0
905ص508ص0
809ص200ص0
205ص)205
202ص103ص1
5114/15/01
جنيه مصري
5226051
165256923
162526001
063526000
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شة ا النرة لممةا ق دالية زبات ش.ل.ل .شة ا تاب ا)
5112/9/01
جنيه مصري
ضةيبا مؤجمه ين ا عنها الياال
الضةيبا المؤجما داليي ين ا عنها شص

.01

222ص)83
121ص221ص5
255ص120ص5

5114/15/01
جنيه مصري
222ص)83
121ص221ص5
255ص120ص5

الموقف الضريبي

ش – شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل .ال ة ا األل)
ضةيبا شة ات األماال
قومت ال ة ا إقةاراتها الضةيبزا ي المااعزو الملةرة قايايا دقامت بسوا
اإلقةارات .

الضةامب من داقع هاه

السناات من بو الن اط ويى عال 5332/5331
ش طةت ال ة ا بنمااج ربط الضةامب عن تما السناات دقامت بسوا المسيحق عمزها من داقع هاا الةبط
زما عوا مبمل  065256852جنزه مرةل ل يي اوا ه دم مق لحزن صودر و قضامي ب أيه .
السناات من عال 5335/5332ويى 5332/5338
ش طةت ال ة ا بنمااج  09ضةامب عن تما السناات دت االعيةاض عمزها ي المااعزو الملةرة قايايا .
ا)

عال 5335/5332

ت إيها النااع الضةيبي لم ال المالي  5335/5332د لا للةار لعنه الط ن دت اوا مسيحلات مرمحه
الضةامب بمبمل  0263036902جنزه مرةل باإلضا ا إلى غةامات اليأ زة الناتعا عن تلسزط اإلقةار
الضةيبي بمبمل  2236000جنزه مرةل دت تلفزض الضةيبا بمبمل  0060226028جنزه مرةل.
ب)

اناات 5338/5335

ت إيها النااع الضةيبي لم ال المالي  5338/5335د لا للةار المعنا الوا مزا رق  )20دت اوا
مسيحلات مرمحا الضةامب بمبمل  5065596180جنزه مرةل دت تلفزض الضةيبا المسيحلا بمبمل
 060916920جنزه مرةل.
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الموقف الضريبي  -تابع

ج) اناات 5332/5338
ت إيها النااع الضةيبي لم ال المالي  5332/5338د لا للةار المعنا الوا مزا بمة ا بار الممالزن دت
اوا الضةيبا المسيحلا بمبمل  5165506000جنزه مرةل دت تلفزض الضةيبا المسيحلا بمبمل
 260106599جنزه مرةل.
السناات من )5303/5339 )5339/5332
 بياريخ  5301/2/55ت إصوار ت مزمات تنفزايه رق  )15لسنه  5301ب اا شرباا األقساطالمؤجما داليي تلضى ال ي يبة اإليةا محللا إال بحمال مز ا اايحلال األقساط د لا لمبوش
االايحلال دمبوش انايا الضةيبا .
 بياريخ  5301/03/55ت إ طار ال ة ا بنمااج  09ضةامب عن تما السناات ت االعيةاضعمزه ي المااعزو الملةرة قايايا دت ت اين الملرص الملور لنلاط اللالف .
الفيةة من  5303/8/0ويى )5301/05/00
ل يي الفحص الضةيبي ليما السناات دل تلطة ال ة ا بأيا يمااج ربط ضةيبزا ويى تاريله دطبلا
ألاماب مرمحا الضةامب ي حص السناات السابلا ت ت اين الملرص الملور لنلاط اللالف.
ضةيبا األجار دالمةتبات

سب ال م )

السناات من بو الن اط ويى 5305
ت إيها النااع الضةيبي بزن ال ة ا دمرمحا الضةامب عن تما السناات دبمغت قزما مسيحلات
مرمحا الضةامب من عال  0992وثي عال  5305طبلا لنمااج الةبط مبمل  569926220جنزه دت
اوا الضةامب المسيحلا عن تما السناات.
عال 5300
ت إ طار ال ة ا بالفحص ث تلوي المسينوات المؤيوة لاجها يظة ال ة ا دل تلطة ال ة ا بأيا يمااج
ربط ويى تاريله.
عال 5301
ل يي الفحص الضةيبي لهاا ال ال دل تلطة ال ة ا بأيا يمااج ربط ويى تاريله .
ضةيبا الومغا
السناات من بو الن اط وثي 5335/2/0
ت إيها النااع الضةيبي بزن ال ة ا دمرمحا الضةامب دت اوا الضةيبا المسيحلا عمزها بال ام .

44

شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
ي  03ابيمبة 5302
.01

مسودة
5112/11/9
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الفيةة من  5335/2وثي 5303/05/00
ت إيها النااع الضة يبي د لا للةار المعنا الوا مزا بمة ا بار الممالزن دت اوا
المسيحلا بمبمل  19333جنزه دت تلفزض الضةيبا بمبمل  5136253جنزه مرةل .

ةل الضةيبا

السناات من  5300وثي 5300
ت إ طار ال ة ا بالفحص دت تلوي المسينوات المؤيوة لاجهه يظة ال ة ا .
السناات 5301/5300
ل يي الفحص الضةيبي ليما السناات دل تلطة ال ة ا بأيه يمااج ربط ويى تاريله
ب  -شة ا النرة لألعمال المويزا – ش.ل.ل .شة ا تاب ا)
تيبددددع ال ددددة ا مأماريددددا مة ددددا بددددار الممددددالزن ممددددف رقدددد  222/2/0/103دمسددددعما تحددددت رقدددد
 033/095/900ضةيبا عاما عمي المبز ات .
ضةيبا شة ات األماال داللز المنلالا
السددناات وثدددي  0998/0995تمدددت اليسدددايا الضدددةيبزا دالسدددوا بال امددد دال تاجدددو شل مسددديحلات
ضةيبزا عن هاه السناات.
السناات من  0992/0998ويى  5338/5335ت الةبط بنا عمى لعاا ا مزا دلعاا ط ن دلعاا
اليرالح دال ياجو شل يااع عن هاه السناات عمما باا رصزو الضةامب المسيحلا طبلا لنمدااج 9ش)
وعا بياريخ  5302/0/02بةق  003بمبمل 062556258جنزه مرةل.
السناات من  5332ويدى  5301/05/00تد تلدوي اإلقدةار الضدةيبي د لدا ألو دال اللداياا 90لسدنا
 5332داوا الضةيبا المسيحلا وثي  5300/05/00دت اوا  5ممزاا جنزه مرةل تحت وساب
ضةيبا اقةار.5301/05/00
ضةيبا المةتبات " سب ال م "
السناات  5330/0999ويى  :5331/05/00ت الفحص دعم لعنه ا مزه داوا الفةدل بال ام .
السناات  5332ويى  5302/9/03تلال ال دة ا بلرد دتاريدو الضدةيبا المسديحلا عمدى ال داممزن
شهةيا س إلى مرمحا الضةامب دل يي الفحص ب و.
ضةيبا الومغا
الفيةات ويى  5335/8/00ت الفحص دعم لعنا ا مزا داوا الفةدل بال ام .
الفيةة من  5335/2/0ويى  5302/9/03ل يي الفحص ويى تاريله .
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مبالل اللر داليحرز تحت وساب الضةيبا:
تلال ال ة ا بالسوا شدالس بأدل عمى يةات ربع انايا د لا س لمنمااج الم وة لالا.
ضةيبا المبز ات
تسو شهةيا س مع اإلقةار الضةيبي الملول من ال ة ا دالا ويى شهة ابةي .5302
السناات ويى  5303/5/03ت حرها داوا الفةدل المسيحلا بال ام .
السددددناات مددددن  5303/8/0دويددددى  5300/05/00تدددد إ طددددار ال ددددة ا بنمددددااج  )02بيدددداريخ
 5301/00/53بفددةدل ضددةيبزا قددورها  062516923جنزدده مرددةل دت د االعيددةاض عمزهددا دمددن
المياقع آا تر إلى  2556333جنزه مرةل.
الضةيبا ال لاريا
ت تلوي اإلقةارات الضةيبزا د لا س لملاياا.
ج  -شة ا النرة لممةا ق دالية زبات ش.ل.ل .شة ا تاب ا)
ضةيبا شة ات األماال داللز المنلالا
السناات ويى  0990/0995ت اليسايا دالسوا .
السناات من  0991/0990ويى  5332/5/03ت ود ا دا يلداط الندااع مدع المعندا الوا مزدا دلعندا
اليرالح بالمرمحا داييهى إلى ضةيبا مسيحله السوا بمبمل يحا  0062ممزاا جنزه مرةل بلالف
ملابددد اليدددأ زة يحدددا  5ممزددداا جنزدددا مردددةل دتمدددت العودلدددا مدددع المردددمحا عممدددا بددداا عدددامي
 5332/5330اييهت باعا سامة ضةيبزا م يموه بمبمل  06100ممزاا جنزده ص 0628ممزداا جنزده
عمي الياالي
ت إثبات ال ب الضةيبي عن هاه السناات بو اتة ال ة ا.
الضةيبا عمى شرباا األشلاص االعيباريا
السناات من  5332/8/0ويى  5338/5/03ت الفحص داييها النااع بالمعنا الوا مزا.
السناات من  5338/8/0وثي  5339/5/03ت الفحص داإل طار بنمااج  )09دت الط ن
عمزه دجارل عم لعنه ا مزه
س
ت تلوي اإلقةارات الضةيبزا عن السناات المالزدا اعيبدارا مدن  5339/8/0ويدى 5301/05/00
د لا س ألو ال اللداياا  90لسدنا  5332دال يسديحق عنهدا ضدةيبا مدن داقدع اإلقدةارات الضدةيبزا .
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ضةيبا المةتبات " سب ال م "
ت اليسايا دالسوا ويى عال .5333
السناات من  5335/5330يسيحق عمى ال ة ا مبمل  216333جنزه مرةل.
السناات من  5331/5330ت الفحص داييهى إلى إثبات ةدل ضةيبزا قدورها  0086251جنزده
مرةل دل تسو .
ت حص األعاال  5303/5332تلويةيا لظةدف اليلا ل دت االعيةاض عمدي المطالبدا دتد عمد
لعنه بإلغا المحاابا اليلويةيا دإعا ة الفحص طبلا لميسايات دجارل الفحص.
السناات 5301/5300ل تطمب لمفحص.
ضةيبا الومغا
الفيةة ويى  0999/5/52ت اليسايا دالسوا بال ام مع المأماريا.
الفيددةة مددن  0999/0/0ويددى  5335/8/00يسدديحق عمددى ال ددة ا مبمددل  516251جنزدده بلددالف
غةامات اليأ زة.
السناات من 5335/2/0ويي  5305/05/00جارل إعوا المسينوات لمفحص .
مبالل اللر داليحرز تحت وساب الضةيبا:
ت السوا بال ام ويى 5305/9/03
السناات اليالزا يي تلوي يمااج  10لممرمحا بم ة ا ال ة ا.
ضةيبا المبز ات
\تلال ال ة ا بيلوي اإلقةارات الضةيبزا برفا منيظما.
ت الفحص دو يلداط اللدالف عدن الفيدةة ويدى 5338/5/03دال تاجدو مسديحلات عدن الضدةيبا
األصمزا دجارى إ راج مبالل المرا قات من ال مال ليلفزض الضةيبا اإلضا زا.
السناات  5300/05-5332/5النااع منظار شمال اللضا اإل ارل.
السناات اليالزا ل تطمب لمفحص ب و.
الضةيبا ال لاريا
قامت ال ة ا بإعوا اإلقةارات الضةيبزا دتلويمها لك ارة المليرا.
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 .01نصيب السهم في أرباح الفترة

صا ي ربح الفيةة ب و ضةيبا الو
الميااط المةجح ل و األاه اللامما الل الفيةة
يرزب السه ي األرباا ب و الضةيبا

5112/9/01
جنيه مصري

5114/9/01
جنيه مصري

283ص595ص019
333ص333ص523
3653

215ص032ص021
333ص333ص523
3655

 .05األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها
تيمث األ دات المالزا لم ة ا األل ي األصال دااللياامات المالزاص دتيضمن األصال المالزا شرصوة
النلويا بالبناك داالايثمارات المالزا دالموينزن دالمبالل المسيحلا من ال ة ات الياب اص ما تيضمن
االلياامات المالزا بناك احب عمى الم اف دالوامنزن دالمبالل المسيحلا إلى ال ة ات الياب اص دتيضمن
اإليضاوات الميمما لملاام المالزا السزااات المحاابزا الميب ا ب أا إثبات دقزاس شه األ دات المالزا دما
يةتبط بها من إيةا ات دمرةد ات .
د زما يمي شه الملاطة المي ملا بيما األ دات المالزا دشه السزااات داإلجةا ات اليي تيب ها ال ة ا
للفض شثة تما الملاطة:
طة االميماا
ييمث طة االميماا ي عول قورة الموينزن عمى اوا المسيحق عمزه دليلفزض هاا اللطة تلال
ال ة ا بالماا لا لم مال عمى اتلاا إجةا ات يل المم زا ب و اوا ام المويايزا ما تحر
ال ة ا عمى اامو تأ زة عمى األقساط الميأ ةة عن مااعزو اايحلاقها دتحسب عنو تاريخ اليحرز
طة السزالا
ييمث طة السزالا ي ال اام اليي قو تؤثة عمى قورة ال ة ا عمى اوا جا شد من اليااماتها
دطبلا س لسزااا ال ة ا يي االويفاظ بالسزالا المناابا ليلفزض الا اللطة إلى الحو األ يى دت يمو
ال ة ا بورجا بزةة عمى مبز اتها النلويا دتلال بإ ارة شماالها بما يسمح لها بيا زة السزالا الالزما
ي الاقت المحو
ل ممزات الي غز دتماي الياا ات العويوة دلسوا الضةامب داليازي ات
ليعنب تحم شعبا تمايمزا دالحو من طة السزالا قور اإلم اا.
طة تلمب ا ة الفاموة
تي ةض قزما ب ض األ دات المالزا ليلمبات ييزعا تغززة شا ار الفاموة بالسال دت يبة الا امع
داللةدض دبناك احب عمى الم اف من األ دات الم ةضا لالا اللطةص دلاا تلال ال ة ا
باايلوال م ظ شرصوة الا امع ي تسايا شرصوة اللةدض دبناك احب عمى الم اف مما رشت
وودث عاة بزن الفاموة الموينا دالوامنا اليي تيحممها ي إ ارة شماالها ليلمز شثة هاا اللطة قور
اإلم اا.
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شة ا موينا يرة لكا اا دالي مزة ش.ل.ل.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
ي  03ابيمبة 5302

مسودة
5112/11/9

 .05األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها  -تابع
طة تلمبات ا ة صةف ال مالت األجنبزا
تمث طة ال مالت األجنبزا ي اليغزةات ي شا ار ال مالت األجنبزا دالال يؤثة عمى المو اعات
دالملباضات بال مالت األجنبزا د الا تلزز األصال دااللياامات بال مالت األجنبزا .دطبلا س لسزااا
ال ة ا ال تحر ال ة ا عمى قةدض شد تحيفظ ب مما بلالف عمما اللزو بالعنزه المرةل.
 .00أرقام المقارنة
ت إعا ة تبايب ب ض شرقال الملاريا عن الفيةة السابلا ليينااب مع ال ةض اللاص بالفيةة الحالزا.
 .04القيمة العادلة
طبلا س ألاس اليلزز الميب ا ي تلزز شصال دالياامات ال ة ا دالاار ة باإليضاوات الميمما لملاام المالزا
إا اللزما ال ا لا ال تليمف ا يال ا س جاهةيا س عن قزميها الو يةيا ي  03ادبيمبة 5302ص بلدالف األصدال
الثابيا زما عوا االايثمارات المالزا المياوا لمبزع اليي ت إثباتها بالي مفا.
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