شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م
الميزانية المجمعة
في  30يونيه 1025
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

1025/6/30
جنيه مصري

1024/21/32
جنيه مصري

3155555623
22500.5.52
45.6.5100
452115546
5526.5122
2552150..
8.47774878

3254465312
2551135520
45.6.5100
454455406
5526.5122
.015.00
2526555..
82487.4.7.

4/5
6
5
5
2
.
20

2.256235556
5251265305
51.5553524.
.056535022
2155.605.56
23254515052
4255435322
2455305525
25250425.65
7408049874022

200553651.0
3.50465122
42450.451.6
200522.5326
.105525544.
.256615460
40556154.5
245.055262
12151235342
949.048984902
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6053..556.
2.5425562.
.2522256.3
35553225640
655.0533.
40156535245
451555642
6456255454
2125235
555.1652..
5353155435
94772478.4700
7..40984722
997497240.2

605..2556.
2554545430
235.5155..
3665.255605
352325652
3525.635..5
451555.15
1154.65255
2405122
5455465110
.351225625
949..492747.7
87.42.747..
7.942724729

26

15050005000
5455155215
40255215525
2656615..2
792490047.7
6551505610
78742.94.27

2..51255000
65532551..
12255465.60
10155555563
8.249884077
6552265160
77942224777

40555455.2
997497240.2

5525144
3551625543
7.942724729

إيضاح
4
2/5
1/5
3/5
20
1.

22

23
24
25
2.
10
10

22

2.

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  2يناير  1025إلى  30يونيه 1025

صافي المبيعات

 12أ

أرباااااح وفوائااااد األقساااااط المؤجلااااة المتحقااااة

24

إيرادات خدمات مؤداة
إجمالي اإليرادات
يخصم:
أرباح أقساط المبيعات المؤجلة
صافي إيرادات النشاط
تكاليف المبيعات
مجمل الربح

13

خالل الفتره

المصروفات البيعية والتسويقية
المصروفات العمومية واإلدارية
مخصصات
مخصصات انتفي الغرض منها
رواتب وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة
األرباح الناتجة من التشغيل
ارباح راسمالية
مصروفات تمويلية
إيرادات استثمارات مالية أخرى
فوائد دائنه
إيرادات أخرى
مصروفات اخرى
صافي أرباح الفتره قبل الضرائب
ضريبة الدخل
الضريبة المؤجلة
صافي أرباح الفتره
يخصم:نصيب االقليه
حقوق المساهمين
نصيب السهم في أرباح الفتره

 12ب

14
21
21

15
16

1.

32

1025/2/2
1025/6/30

1025/4/2
1025/6/30

1024/2/2
1024/6/30

1024/4/2
1024/6/30

جنيه مصرى
1665.255006
3553365663

جنيه مصرى
22253625663
2552535155

جنيه مصرى
34255225126
3.50225320

جنيه مصرى
25.5401512.
1050005530

15420534.
27949.249..

253125555
70048294892

353325521
20.4.904..9

()2652215251( )3253625210( )33554.5425
282402.4092 92942..4892 78740.94022
()220514.5532( )6553255.11( )21252405.65
997479.4227 9074077489. 9.047004029

().5.155500
99047024792
().450545120
9248274092

()26532054.5
()155.425352
()3005000
251505514
()155215362
9.7497247.2
()351425233
15.545252
555415055
252355444
()150425256
9.249784.99
()435.235220
4.35226
9904.974778
()551445035
90.47..47.0
0541

()1565453.2
()2453.55145
.405.64
()25635522.
87492249.2
()256.25436
2543551.6
1542556.0
2545551
()2525454.6
7049904889
()1651545003
5115.16
..49894807
()352155365
.740..422.
0512

()2255325625
()1650.45053
()154..54..
90947284900
15114
()456205524
65.3.55.2
65546553.
651625522
()2225155
97.49224229
()3451525321
()1235500
794.974..9
()15.355452
7242274997
0535

254.255.2
70048924.22

()555245332
()2450155602
()2523.552.
89478840.9
()155425155
35423565.
154505140
551525565
()3125152
784..04790
()1453125311
()504532.
274.9.4.29
()254.25522
20499.47.7
0514

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.
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شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة
عن الفترة من  2يناير  1025إلى  30يونيه 1025

الرصيد في 1024/2/2

راس المال

احتياطى قانونى

ارباح مرحله

صافى ارباح الفتره

االجمالى

حقوق االقليه

االجمالى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

23550005000

5553.25000

12255155242

2555.555404

52052035151

5656165.26

63655305262

55.2.51..

()55.2.51..

-

-

-

المحول لإلحتياطيات عن توزيعات عام1023
-

توزيعات أرباح عام 1023

()135.6552.5

-

()135.6552.5

-

()135.6552.5

2555.555404

()2555.555404

-

-

-

()1050005000

-

-

-

()153025312

-

()153025312

()151565350

()4556456.2

20551545150

20551545150

551445035

22054.25125

20551545150

65.50225155

5.56245523

52256.55260

12255465.60

10155555563

55652555011

6552265160

21253635121

10155555563

()10155555563

-

-

-

.53355212

().53355212

-

-

-

-

-

()1250235424

-

()1250235424

-

()1250235424

5055255000

-

()5055255000

-

-

-

-

-

-

()2551556.4

-

()2551556.4

()1525250.2

()455.65525

15050005000

5455155215

40255215525

2656615..2
2656615..2

2656615..2
22352005241

15.355452
6551505610

2.55.2544.
25253525461

المحول لألرباح المرحله
زيادة رأس المال طبقا لقرار الجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ
1024/2/1.

-

1050005000

استخدام الفائض المرحل بالنصر المدنية
صافي ربح الفتره
الرصيد فى 1024/6/30
الرصيد في 1025/2/2

25550005000
2..51255000

65532551..
65532551..

المحول لالرباح المرحلة
المحول لالحتياطيات عن توزيعات 1024
توزيعات ارباح عام 1024
زيادة رأس المال
استخدام الفائض المرحل بالنصر المدنيه
صافى ربح الفتره
الرصيد في 1025/6/30

-

333543.5512

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

-
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شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
قائمة التدفقات النقديه المجمعة
عن الفتره من  2يناير  1025الى  30يونيه 1025
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 ثابته
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
قرض قصير االجل مسحوب خالل الفتره
صافى النقدية الناتجه من 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
21

21

10

1025/6/30
جنيه مصري

1024/6/30
جنيه مصري

214.233.332

253.789.522

1.125.392
()2.901.029
()1.114
()2.989.148
429.449
213.194.660
()228.171.565
53.523.334
67.644.275
()577.000
()94.105.631
53.334.771

2.893.692
300.000
()2.150.914
()2.964.172
()11.235.518
380.322
232.370.750
()62.028.266
29.263.681
9.684.901
()2.306.810
()59.696.123
36.138.235

()4.282.089
1.114
157.488
()75.187.557
()77.108.734

()3.225.126
2.246.524
8.562.316
6.571.614

()18.278.250
()1.892.072
5.652.699
()1.316.208
()34.938.776
96.718.325
24.445.649
()32.418.175
152.497.430
110.052.235
()64.884.582
255.266.554

()13.755.004
()1.156.390
2.455.528
()3.513.513
()4.574.575
51.000.000
27.216.016
62.756.985
230.527.371
271.496.299
()95.050.109
229.415.790

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  30يونيه 1025
نبذة عن الشركة
.2

()5

 2-2الشكل القانوني للشركة
تأسست الشركة بموجب القرار الجمهوري رقم  2.5./225باسم مؤسسة مدينة نصر وتم تحويلها إلى
شركة مساهمة باسم شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير بموجب القرار الجمهوري رقم
 ،2.64/1.02ثم أصبحت الشركة تابعة لهيئة القطاع العام لإلسكان بموجب القرار الجمهوري رقم
.2.23/46.
تحولت الشركة بموجب أحكام قانون قطاع األعمال رقم  2..2/103الصادر في  2..2/6/2.إلى
شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لإلسكان باسم شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير
وبتاريخ  2..6/6/30انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وقررت الموافقة على تحويل الشركة
من العمل في ظل أحكام القانون رقم  2..2/103إلى العمل تحت مظلة أحكام القانون رقم  25.لسنة
 2.22والئحته التنفيذية وقد تم النشر بصحيفة الشركات في شهر يناير .2..5

 1-2نشاط 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.

 3-2مدة الشركة
مدة الشركة المحددة طبقا ً للنظام األساسي ( )50سنة تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة بالسجل التجاري وقد
تم التجديد لمدة  15سنة تبدأ من  2..6/21/13إلى .1012/21/11

 4-2مقر الشركة
يقااع المقاار الرئيسااي للشااركة فااي  4شااارع يوسااف عباااس -المنطقااة الثانيااة  -مدينااة نصاار  -القاااهرة -
جمهورية مصر العربية ،ورئيس مجلس إدارة الشركة هو السيد المهندس/أحمد محمد السيد

اعتمد مجلس االداره اصدار القوائم الماليه للشركه للفتره المنتهيه فى  1025/6/30بتاريخ
1025/2/21

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  30يونيه 1025
5-2
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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 جميع 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  30يونيه  1025آخذين في االعتبار
نصيب الشركة األم في نسب 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 %
%51546
%.5551

النشاط
إنشاءات مدنية
إنشاءات مدنية

استخدام التقديرات والحكم المهني

إن إعداد القوائم المالياة المجمعاة وفقاا ً لمعاايير المحاسابة المصارية يتطلاب مان اإلدارة إجاراء حكماا ً مهنياا ً وتقاديرات
وافتراضات التي تؤثر على تطبيق السياساات وعلاى األصاول وااللتزاماات واإليارادات والمصااريف المفصاح عنهاا.
تعتمد التقديرات واالفتراضاات علاى الخبارات الساابقة وعوامال أخارى التاي يعتقاد أنهاا معقولاة فاي الظاروف وتعتبار
نتائج هذه التقديرات واالفتراضات األساس للحكم المهني على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات .إن النتاائج الفعلياة
قد تختلف عن التقديرات.
يااتم مراجعااة التقااديرات واالفتراضااات المتعلقااة بهااا بصااورة مسااتمرة .كمااا يااتم االعتااراف بالتعااديالت المحاساابية
للتقااديرات فااي الفتاارة التااي يااتم فيهااا تعااديل التقاادير وفااي الفتاارات المسااتقبلية فااي حالااة تااأثير تلااك التقااديرات علااى
الفترات المستقبلية.
تبين اإليضاحات التالية التقديرات واالفتراضات األساسية التي تؤثر على القوائم المالية المجمعة.
 الضرائب
 المخصصات
 االعمار المقدره الهالك االصول الثابته
 االضمحالل
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أ)

أسس إعداد القوائم المالية المجمعة
تعد القوائم المالية المجمعة طبقا ً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح المصرية ذات العالقة.
تعد القوائم المالياة المجمعاة علاى أسااس التكلفاة التاريخياة المعدلاة لتتضامن االساتثمارات المالياة المتاحاة
للبياع والمحااتفظ بهااا حتاى تاااريخ االسااتحقاق واالساتثمارات بالقيمااة العادلااة مان خااالل األرباااح والخسااائر
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 مخصاوما ً منهاا مجماع اإلهاالك
واالضمحالل .تتضمن التكلفة التاريخية التكاليف المباشرة المتعلقة باقتناء األصل ،بالنسابة لألصاول التاي ياتم
إنشااائها داخلي اا ً تتضاامن تكلفااة األصاال وتكلفااة الخامااات والعمالااة المباشاارة والتكاااليف المباشاارة األخاارى التااي
تستلزمها عملية تجهيزها إلى الحالة التي يتم تشغيلها بها في موقعها وفي الغرض الاذي تام اقتناؤهاا مان أجلاه،
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 كبناود مساتقلة
ضمن تلك األصول الثابتة.
تتضمن التكلفة الدفترية لأل صول الثابتة تكلفة إحالل جزء أو مكون من مكونات تلك األصول عندما يكون مان
المتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية كنتيجة إلنفااق تلاك التكلفاة وكاذلك يمكان قيااس التكلفاة بدرجاة
عالية من الدقة ،هذا ويتم االعتراف بالتكاليف األخرى بقائمة الدخل كمصروفات عند تكبدها.
يتم تحميل اإلهاالك علاى قائماة الادخل المجمعاة وفقاا ً لطريقاة القساط الثابات وذلاك علاى مادار العمار اإلنتااجي
المقدر لكل نوع من أنواع األصول الثابتة ،ال يتم إهالك األراضي ،وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاجياة المقادرة
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
 20سنوات
قسط ثابت
 5سنوات
2155 - 5سنة
 5سنوات
 2سنة
 20سنوات

 40 - 20سنة
قسط ثابت
 20-1سنوات
 20 - 5سنوات
 20 - 4سنة
 20سنة

 50 - 10سنة
قسط ثابت
 20-1سنوات
 6-4سنوات
 21-4سنة
 25-20سنة
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المشروعات تحت التنفيذ
يااتم تسااجيل المشااروعات تحاات التنفيااذ بالتكلفااة ،تتضاامن التكلفااة كافااة النفقااات المتعلقااة مباشاارة والالزمااة
لتجهيز األصل إلى حالته التي يتم تشغيله بها وفي الغرض الذي اقتني مان أجلاه ،ياتم تحويال المشاروعات
تحاات التنفيااذ إلااى بنااد األصااول الثابتااة عناادما يااتم االنتهاااء منهااا وتكااون متاحااة للغاارض منهااا ،ويااتم تقياايم
المشااروعات تحاات التنفيااذ فااي تاااريخ الميزانيااة المجمعااة بالتكلفااة مخصااوما ً منهااا خسااائر االضاامحالل 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 االستثمارات 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 االستثمار ات 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 الوثائق 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
ي تم 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 بالنسبة 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 هاذا
الحساب ،يتم تسوية نصيب األرض المباعة أو الوحدات المباعة عند البيع وفقا ً للتكلفة الفعلية للمتر المبااع
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
تتضاامن النقديااة ومااا فااي حكمهااا أرصاادة النقديااة بالصااندوق وحسااابات جاريااة بااالبنوك والودائااع ألجاال
( تساتحق خاالل  3شاهور مان تااريخ االقتنااء ) واساتثمارات بالقيماة العادلاة مان خاالل األربااح والخسااائر
ناقصا ً أرصدة بنوك سحب على المكشوف (بنوك دائنة) والودائع المجمده لحساب خطابات الضمان .

ل)

المدينون واألرصدة المدينة األخرى
يتم إثبات المدينون واألرصدة المديناة األخارى بالقيماة االصاليه مخصاوما ً منهاا قيماة المباالم المتوقاع عادم
تحصيلها والتي يتم تقديرها عندما يكون من غير المحتمل تحصايل المباالم بالكامال كماا ياتم تخفايض قيماة
رصيد العمالء والمدينون بقيماة الاديون الرديئاة عناد تحديادها ،هاذا وياتم إثباات األرصادة المديناة األخارى
بالتكلفة ناقصا ً خسائر االضمحالل.

م)

اضمحالل قيمة األصول
يتم مراجعة قيمة األصول في تاريخ كل ميزانية مجمعاة لتقادير ماا إذا كاان هنااك أي مؤشار علاى احتماال
حدوث اضمحالل في قيمة األصل وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر يتم تقدير القيماة االساتردادية لألصال
ومقارنته مع القيمة الدفترية .يتم إثباات خساائر االضامحالل والتاي تمثال زياادة القيماة الدفترياة عان القيماة
االستردادية في قائمة الدخل المجمعة.

ن)

المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالى ( قانونى أو حكمى ) نتيجة لحدث في الماضاي ويكاون مان
المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك االلتزام ويمكن عمل تقدير موثاوق
به لمبلم االلتزام ،وإذا كان التأثير هاما ً فإنه يتم تقادير قيماة المخصاص بخصام التادفقات النقدياة المساتقبلية
بسعر خصم قبل الضاريبة والاذي يعكاس التقادير الحاالي للساوق للقيماة الزمنياة للنقاود والمخااطر المتعلقاة
باااااللتزام إذا كاااان ذلاااك مالئمااااً ،هاااذا وياااتم مراجعاااة المخصصاااات فاااي تااااريخ الميزانياااة وتعاااديلها (عناااد
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 الخادمات الماؤداة
خالل السنة سواء قدم عنها فواتير من المورد أو لم يقدم.

ع)

أسهم الخزينة
تدرج أسهم الخزينة بالتكلفة ،وتظهر مطروحة من حقوق الملكية .تساجل األربااح أو الخساائر الناتجاة مان
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:
يااتم إثبااات قيمااة مبيعااات األراضااي والعقااارات بعااد تحصاايل الااثمن المحاادد والتسااليم للعمياال طبق اا ً
لشروط التعاقد.
البيع بالتقسيط:

يتم إثبات ما يخص الفترة المالية من إيرادات متعلقاة بمبيعاات األراضاي والعقاارات عناد تساليمها فعاالً أو
فااي حالااة مااا إذا كاناات ظااروف تااأخير التسااليم لساابب خااارج عاان إرادة الشااركة وطبق اا ً لشااروط التعاقااد
وفقا ً لما يلي:
* يتم إثبات إجمالي القيمة البيعية لألراضي والعقارات كمبيعات خالل الفترة المالية علاى أن ياتم
تخفيض مبيعات الفترة المالياة بقيماة أربااح األقسااط المؤجلاة الخاصاة بتلاك المبيعاات وإثباتهاا
ضمن األرصدة الدائنة (أرباح أقساط مؤجلة) حيث أن:
 جميع المخاطر والمنافع والعوائد األساسية لملكية الوحدات المباعة ال تنتقل إلى المشاتريإال بتمام سداد كافة األقساط المستحقة ونقل الملكية إلى المشترين.
 تحااتفظ الشااركة بحااق التاادخل اإلداري والرقابااة علااى الوحاادات المباعااة لضاامان التاازامالمشترين 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).
* يااتم إثبااات أرباااح األقساااط المؤجلااة وفوائااد التقساايط المؤجلااة والخاصااة بمبيعااات األراضااي والعقااارات
خالل السنوات السابقة والتي يحين تاريخ استحقاقها خالل الفترة المالية طبقا ً ألسااس االساتحقاق وذلاك
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 البيعيه 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
الخاصه 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 التعمير واالسكان لحين استكمال انشاء الوحدات والفيالت وتسليمها
للعمالء عندها تتحقق ايرادات النشاط ويتم مقابلتها بتكاليف النشاط المتعلقه بتلك الوحدات .

( ) 22
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  30يونيه 1025
 .3أهم السياسات المحاسبية المتبعة  -تابع
* التكاليف المباشره وغير المباشره

يااتم تحميااال التكااااليف الخاصاااه بانشااااء الوحااادات القابلاااه للبياااع والاااوارده بمستخلصاااات المقااااولين
والموردين على بند مشروعات التعمير واالسكان وفقا العتماد اداره الشئون الفنياه بالشاركه لتلاك
المستخلصات ويتم توزيع التكاليف على الوحدات المباعه وفقا لالسس االتيه :
 نصيب الفيال من تكلفه االرض المخصصه القامه الفيال وكذا نصيب الوحاده مان تكلفاه االرضوالتااى تاام توزيعهااا علااى اساااس مساااحه ارض كاال وحااده الااى اجمااالى مساااحه ارض الوحاادات
بالمشروع .
 نصاايب الوحااده ماان تكاااليف البناااء الفعليااه والتقديريااه والتااى تاام توزيعهااا علااى اساااس العقااودوالفواتير 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 ينشاأ الحاق للشاركة فاي اساتالم توزيعاات أربااح
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 المطالباات
الالحقة على التعاقد بشرط توافر توقع كافي عن تحقيق القيم وإمكان تقديرها بشكل موثوق فيه.
وحينمااا يمكاان تقاادير نتااائج المقاولااة بشااكل موثااوق فيااه يااتم االعتااراف باااإليرادات ماان عقااود المقاااوالت طبقااا
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:
يااتم إثبااات مصااروفات الفوائااد المتعلقااة بااالقروض أو التسااهيالت البنكيااة بقائمااة الاادخل المجمعااة
باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

ر)

مزايا العاملين
تساهم الشركة في نظام التأمينات االجتماعية الحكومي لصالح العاملين بها طبقا ً لقاانون التأميناات
االجتماعيااة ويساااهم العاااملون وأصااحاب العماال بموجااب هااذا القااانون فااي النظااام بنساابة ثابتااة ماان
األجور ،يقتصر التزام الشركة على قيمة مساهمتها ،وتحمل مساهمات الشركة علاى قائماة الادخل
المجمعة طبقا ً ألساس االستحقاق كما أن الشركة تمنح العاملين الذين بلغوا سن التقاعد مكافأة نهاية
خدمة بحد أقصى  50ألف جنيه مصري.
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ش) الضرائب
ضريبة الدخل:
تشاامل ضاارائ ب الاادخل علااى األرباااح والخسااائر للفتاارة الضااريبية الجاريااة والمؤجلااة .يااتم االعتااراف
بضرائب الدخل بقائمة الدخل فيما عدا الضرائب المتعلقة ببنود مثبتة مباشارة فاي حقاوق المسااهمين،
ففي هذه الحالة يتم إثباتها ضمن حقوق المساهمين.
تتمثل الضريبة الجارية في الضريبة المتوقعة على الربح الضريبي للفتارة باساتخدام أساعار الضاريبة
السارية في تاريخ القوائم المالية وأي تسوية لضريبة مستحقة عن فترات سابقة.
الضرائب المؤجلة:
هي الضريبة المحتسبة بطريقة االلتزام للفروق المؤقتة بين تقيايم األصاول وااللتزاماات وفقاا ً للقاانون
الضريبي المعمول به وقيمها كما في القوائم المالية المجمعة.
يتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة باساتخدام أساعار الضاريبة الساارية فاي تااريخ إعاداد القاوائم المالياة
المجمعة .ويتم االعتراف بالضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتاة والمباالم المرحلاة لألصال غيار
المستخدم والخسائر غيار المساتخدمة كأصال عنادما يكاون هنااك احتماال قاوي بإمكانياة اساتخدام هاذا
األصل لتخفيض الضرائب المستحقة على الشركة خالل السنوات المستقبلية .وياتم مراجعاة الضاريبة
المؤجلة وتخفيضها بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية.
ت)

ربحية السهم
تعرض الشركة ا لنصيب األساسي للسهم ألسهمها العادياة وياتم احتسااب النصايب األساساي للساهم
بقيمة الربح والخسارة المتعلقة بالمساهمين عن مساهمتهم في األسهم العادية بالشركة بعاد اساتبعاد
نصيب العاملين وحصه مجلس االداره على المتوساط المارجح لعادد األساهم العادياة القائماة خاالل
العام.

ث)

تكلفة االقتراض
ياتم تحمياال تكلفااة االقتااراض كمصااروف فااي قائمااة الادخل المجمعااة خااالل العااام الااذي تكباادت فيااه
الشركة تلك التكلفة.

خ)

االحتياطي القانوني
يتم تكوين االحتياطي القانوني بنسبة  %5على األقال مان األربااح السانوية ويوقاف هاذا التكاوين
متى بلم إجمالي االحتياطي ما يوازي  %50من رأس المال المصدر ومتى نقص عن ذلك يتعاين
العاودة إلاى تكويناه .ان االحتيااطى القاانونى غيار قابال للتوزياع اال فاى الحااالت التاى ناص عليهاا
القانون .

ذ)

ترجمة المعامالت بالعملة األجنبية
تمسك الشركة دفاترها المحاسبية بالجنيه المصري .وتثبت المعامالت باالعمالت األجنبياة بالادفاتر
بالجنيه المصري وفقا ً ألسعار الصرف السارية في تاريخ تنفياذ هاذه المعاامالت .ياتم إعاادة تقيايم
أرصاادة األصااول وااللتزامااات ذات الطبيعااة النقديااة بااالعمالت األجنبيااة فااي تاااريخ الميزانيااة وفقاا ً
ألسعار الصرف السارية في ذلك التااريخ .تادرج أربااح وخساائر العماالت األجنبياة الناتجاة عان
إعادة التقييم في تاريخ الميزانية بقائمة الدخل.
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 .4األصول الثابتة
األراضي
جنيه مصري
التكلفة :
في  2يناير 1025
اضافات الفتره
استبعادات الفترة
في  30يونيه 1025

151665555
()5050.3
151265461

مجمع اإلهالك :
في  2يناير 1025
إهالك الفتره
استبعادات الفترة
في  30يونيه 1025

-

المباني
واإلنشاءات
جنيه مصري
2.50545224
.105560
()1045325
2.5552531.
651155526
4155351
()1045325
654425553

آالت
ومعدات
جنيه مصري
2256525322
250025.1.
2.56605325
2556.35425
31.5.01
2250135325

وسائل نقل
وانتقال
جنيه مصري
2652505362
2225000
()425500
265.3.5262
2451025031
5.35364
()425500
24555152.6

عدد وأدوات
صغيرة
جنيه مصري
356325555
505632
()15114
355055224
351.35652
155164
()15114
3532656.2

أثاث ومعدات
مكاتب
جنيه مصري

اإلجمالي
جنيه مصري

2054645101 2.5.215135
353.4522.
2512354..
()1..5165
()25233
23555.5556 1251645603
556015153
242546.
()25233
25441552.

4.50255254
151255352
()14.5251
505.245053

صافى القيمة الدفترية:
في  30يونيه 1025

151265461

2353115556

256355000

152265.65

3.05426

3155555623 2152115024

في  32ديسمبر 1024

151665555

2152155362

.555.53

1566.531.

345522.

3254465312 21535.5.24

(*) تتضامن االراضاي والمبااني أرض وم بناي الناادي االجتماااعي لناادي مديناة نصار لإلساكان والتعميار وقيمتهااا الدفترياة حاوالي مبلام 253ملياون جنياه كااأرض
ومبلم 455مليون جنيه مصري كمباني0كما ان المبانى واالنشاءات بشركه النصر للمرافق والتركيبات بالبساتين مقامه على ارض مساحتها 5520م 1بموجب حق
انتفاع للشركه غير محدد المده وجارى التفاوض مع المحافظه على شراء هذه االرض .
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بلغت قيمة األصول المهلكة دفتريا ً بالكامل كما يلي:

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

1025/6/30
جنيه مصري

1024/21/32
جنيه مصري

5255163
22552.55.6
352025063
25560.5521
351265221
3550645646

4535331
.55545325
454325344
2454545226
351515541
31532555.2

تم توزيع مصروف اإلهالك بين بنود المصروفات خالل الفتره كما يلي:
ب)
1025/6/30
جنيه مصري
.355442
تكلفة المبيعات
205652
مصروفات بيعية وتسويقية
2516.515.
مصروفات عموميه وإدارية (إيضاح )14
151255352
استثمارات
.5
 2/5استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
1025/6/30
جنيه مصري
استثمارات في سندات حكومية
استثمارات في سندات إسكان
1/5

6515100
451.55000
45.6.5100

0

1024/6/30
جنيه مصري
250215102
2154
523522.
252535652

1024/21/32
جنيه مصري
6515100
451.55000
45.6.5100

استثمارات مالية متاحة للبيع
نسبة
المساهمة
%

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

55503
2556

1025/6/30
جنيه مصري

1024/21/32
جنيه مصري

453245220
3005000
1025436
452115546

35.325.50
3005000
1025436
454455406
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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:
االهلي
الوطني
قطر
صندوق استثمار بنك
)* *
(يوم بيوم
صندوق استثمار بنك مصر النقدي ذو العائد الدوري
***
بيوم)
صندوق استثمار بنك القاهرة يوسف عباس (يوم
****
(جمان )
صندوق البنك العربى االفريقى الدولى
*****
العربي
صندوق استثمار بنك اإلستثمار
******
صندوق استثمار بنك المصرف المتحد
*******
العربية الدولية
المصرفية
صندوق استثمار بنك الشركة
********
*********الوطني
صندوق استثمار بنك أبوظبي
اذون خزانـــــــــــــــه
*

1025/6/30
جنيه مصري
1544255.0
3541556.2
5526.5122

1024/21/32
جنيه مصري
1544255.0
3541556.2
5526.5122

1025/6/30
جنيه مصري

1024/21/32
جنيه مصري

3451555236
2245132
425.3.556.
5451005232
605040
1.55355614
1053625032
351.65530
2455525350

4556254.3
2555113
3.525.5055
125252554.
212524.
2451545.12
152565.6.
225006550.

200553651.0 2.256235556
(*)

(**)

(***)

(****)

(*****)

بلااام رصااايد المباااالم المودعاااه مااان قبااال شاااركة مديناااه نصااار فاااى  1025/6/30لااادى صاااندوق
اسااااااتثمار بنااااااك قطاااااار الااااااوطني االهلااااااي ( البنااااااك االهلااااااى سوساااااايتيه جناااااارال سااااااابقا ) مبلاااااام
 3451555236جنيااااه مصاااارى متضاااامنا العائااااد الاااادورى خااااالل الفتااااره المنتهيااااه فااااى  30يونيااااه
 1025مبلم 5.15204جنيه مصرى.
قاماااات إدارة شااااركة مدينااااة نصااااربداية ماااان  12فبراياااار  1005بفااااتح حساااااب يااااوم بيااااوم لاااادى
صااندوق اسااتثمار بنااك مصاار النقاادي ذو العائااد الاادوري وإيااداع مبااالم نقديااة علااى دفعااات فااي هااذا
الحسااااب وذلاااك بهااادف الحصاااول علاااى عائاااد ياااومي تراكماااي علاااى األماااوال المساااتثمرة ياااتم إضاااافته
يومياااا ً إلاااى حسااااب العميااال طااارف الصاااندوق .ويسااامح بالتعامااال الياااومي علاااى هاااذا الحسااااب ساااواء
باإليااادا ع أو الساااحب وقاااد بلااام رصااايد المباااالم المودعاااة مااان قبااال الشاااركة فاااي  30يونياااه 1025
مبلاااام 2245132جنيااااه مصااااري متضاااامنا ً العائااااد الاااادوري خااااالل الفتااااره المنتهيااااه فااااي  30يونيااااه
 1025مبلااام  55365جنياااه مصاااري ،يعتبااار إياااداع مباااالم فاااي ذلاااك الحسااااب بمثاباااة شاااراء وثاااائق
اساااتثمار فاااي الصاااندوق وتبلااام القيماااة االسااامية للوثيقاااة مبلااام  20جنيهاااات مصرية(عشااارة جنيهاااات
مصرية) ويتم تحديد القيمة االستردادية للوثيقة في نهاية كل يوم عمل.
قاماات إدارة شااركة مدينااة نصاار بدايااة ماان  13أغسااطس  1020بشااراء عاادد  251255545وثيقااة
استثمار (ثمار) من صندوق استثمار بنك القاهرة اليومي بمبلم  2156325000جنياه مصاري وقاد بلام
رصاايد المبااالم المودعااة ماان قباال الشااركة فااي  30يونيااه  1025مبلاام  425.3.556.جنيااه مصااري
متضمنا العائد الدوري خالل الفترة مبلم  256205503جنيه مصري.
قامت إدارة شركة مدينة نصار بداياة مان شاهر ابريال  1021بشاراء عادد  525550وثيقاة اساتثمار
(جمان ) من صندوق استثمار البناك العرباى االفريقاى الادولى بمبلام  5543.542.جنياة مصارى وقاد
بلم رصيد المبالم المودعة من قبل الشاركة فاى  30يونياه  1025مبلام  5451005232جنياة متضامنا
العائد الدوري خالل الفترة مبلم  255125352جنيه مصري.
بلااام رصااايد المباااالم المودعاااة مااان قبااال شاااركة مديناااة نصااار فاااي  1025/6/30لااادي صاااندوق اساااتثمار بناااك
االستثمار العربي مبلم  605040جنيه مصري .
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(******) قامت إدارة شركة مدينة نصر بداية من شهر مارس 1024بشراءعدد  25352وثيقة استثمار من صندوق
استثماربنك المصرف المتحد (صندوق رخاء) بمبلم مليون جنيه مصري .وقد بلم رصيد المبالم المودعه من
قبل الشركة في  30يونيه  1025مبلم  1.55355614جنيه مصري.
(*******) بلم رصيد المبالم المودعه من قبل شركة مدينة نصر في 1025/6/30لدي صندوق استثمار بنك الشركة
العربية الدولية مبلم  1053625032جنيه مصري.
(********) قامت شركة النصر لالعمال المدنية في يوليو  1024بشراء  22..6وثيقة استثمار ثمار من صندوق
استثمار بنك ابو ظبي الوطني بمبلم  150.05255جنيه مصري وفي 6فبراير 1025تم شراء عدد 2636
وثيقة بمبلم  ...5.22جنيه مصري وبلغت قيمتها في  30يونيه  1025مبلم 351.65530جنيه مصري.
(********) قامااات اداره شاااركه النصااار لالعماااال المدنياااه بشاااراء اذون خزاناااة فاااى 5ماااارس 1025مااان خاااالل البناااك
االهلاااى المصااارى بعائاااد قااادره %22يساااتحق فاااى1سااابتمبر 1025بمبلااام2050025400جنياااة وتااام اساااترداد رصااايد
1024/21/32في20فبراير 1025واضافته الي الحساب الجاري.
كما قامت الشركة بشراء اذون خزانة في13مارس1025بمبلم 455565.50جنيه مصرى من خالل بنك قطر الوطنى
االهلى بعائد قدره  %2252يستحق فى 2سبتمبر 1025تم سداد رصيد  1024/21/32في  25مارس  1025واضافته
الي الحساب الجاري.
 .6المخزون

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

1025/6/30
جنيه مصري
4551255312
2635512
2.655.6
550035460
5253525305
()2355000
5251265305

1024/21/32
جنيه مصري
35555.5353
2525231
253555502
535115
3.52225122
()2355000
3.50465122

 .5مشروعات التعمير واإلسكان
1025/6/30
جنيه مصري
إنتاج غير تام:
أراضي غير مرفقه *
أراضي مرفقه
مباني تحت التنفيذ
إنتاج تام:
مباني تامة

4.52555242
1.556225644
2245.5.5364
51.5553524.
.056535022
61054065260

1024/21/32
جنيه مصري
4.52155042
152512.5.15
206554.5312
42450.451.6
200522.5326
52451235621

(*) تتمث ل االرض الخام فى نصيب مساحه قطعه االرض الواقعه جنوب طريق مصر السويس الصحراوى
والمحصوره بين عالمتى الكيلو  45535والكيلو  4556وبعمق  155كم والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم
 2.0لسنه  . 2..5حددت قيمه االرض بواسطه وزاره االسكان طبقا لمبلم التعويض المسدد الى وزاره الدفاع فى
ضوء البروتوكول الموقع بينهما وذلك نظير قيود االرتفاعات بالمدينه  .طبقا لخطاب وزاره االسكان والمرافق
والتنميه العمرانيه بتاريخ  1024/2/11سوف يتم سداد القيمه المستحقه خالل سنه من تاريخ الخطاب جارى
الدراسه لتقديم عروض من المطورين العقاريين وبدء اعمال التسويه لالرض المذكوره .

( ) 25
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  30يونيه 1025
 .2العمالء (بالصافى)
عمالء أراضى وعقارات (أقساط وفوائد)
عمالء مستأجرين
يخصم  :االضمحالل في قيمة العمالء

1025/6/30
جنيه مصري
26054245.20
6025232
26250265222
()3352155241
2155.605.56

1024/21/32
جنيه مصري
.515..65656
6455.25
.53564155.2
()3352155241
.105525544.

أ) بلغ اجمالي تعاقدات الشركة مع عمالء مشروع تاج سلطان ومشروع الواحه ـ بريميرا مبلغ
 2.756.971.158جنيه مصري ( 2.942.206.261 :1024جنيه مصرى ) كالتالى :
5012/15/31
5012/6/30
جنيه مصرى
جنيه مصري
2.634.620.028 2.970.613.002
مشروع تاج سلطان
206.476.244
266.267.159
مشروع الواحه  -بريميرا
2.942.206.261 2.756.971.158
قام العمالء بتقديم شيكات مستحقه السداد باجمالى باقى الثمن من المبالغ المتعاقد عليها بعد خصم قيمه دفعه الحجز
وال تعاقد 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  1025/6/30مايلى :
جنيه مصرى
2.255.853.219
مشروع تاج سلطان
224.980.611
مشروع الواحه  -بريميرا
2.190.633.947
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  1022/22/11و 1022/21/18و1021/22/15
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.

 ..الموردون  -أرصدة مدينة (بالصافي)

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

1025/6/30
جنيه مصري
20.55.252.5
5055555365
26055465561
()1150.45424
23254515052

1024/21/32
جنيه مصري
2256125430
3254355524
21050565.44
()1253.45424
.256615460

()22
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  30يونيه 1025
 .20المدينون 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 (*)

1025/6/30

جنيه مصري
251535221
154035345
656.55265
2.55225106
25.61
452405.26

1024/21/32
جنيه مصري
551525.01
25.605035
2522.5553
2.55225106
.25..5
351..5114

.015.00
41525.5320
()436506.
4255435322
-

4255445
405..25564
()436506.
40556154.5
.015.00

يتمثل المبلم في قيمة خصم القيمة الحالية قصير األجل الناتج عن قيااس االلتزاماات بالتكلفاة المساتهلكة
(*)
باستخدام طريقة الفائادة الفعلياة وفقاا ً ألحكاام المعياار المحاسابي المصاري رقام ( )16األدوات المالياة االعتاراف
والقياس والمتعلقة بباقي األقساط (التي لم تستحق السداد بعد) من قيمة قطعة أرض مشتراة من هيئة المجتمعاات
العمرانية الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر بمبلام  2155ملياون جنياه مصاري ساددت منهاا الشاركة ماا ياوازي
 %20من تلك القيمة والباقي وقدره  225325مليون جنيه مصري تسدد على  5أقساط سنوية متسااوية اعتبااراً
من  3يونيو  1020وبواقع  25635مليون جنيه مصري تقريبا ً للقسط الواحد.

.22

النقدية بالصندوق وحسابات لدى البنوك

1025/6/30
جنيه مصري

1024/21/32
جنيه مصري

15542.5362
اموال ودائع صيانة المشروعات
251115652
5065655
نقدية بالصندوق
12530.5632
6052115025
حسابات جارية بالبنوك
22.55525051 .252005.31
بنوك ودائع ألجل (*)
12151235342 25250425.65
2405122
2125235
بنوك دائنه
(*) تتضااامن الودائاااع ألجااال فاااي  30يونياااه  1025مبلااام  6452245522جنياااه مصاااري (:1024/21/32
5352555205جنيه مصري) مجمدة مقابل خطابات ضمان

.21

المخصصات

الرصيد في
المستخدم
الرصيد في
1025/6/30
خالل الفتره
1025/2/2
جنيه مصري
جنيه مصري
جنيه مصري
3.50155145
()5005000
3.55155145
مخصص الضرائب المتنازع عليها
2252415.4.
()505000
2252.15.4.
مخصص القضايا
مخصص تجديدات الشقق المؤجرة(*)
22654.2
22654.2
5045315
5045315
مخصص الضرائب العقارية
4125151
()4.5000
4555151
مخصص مطالبات دمغة القاهرة
25.215505
25.215505
مخصص خسائر مستقبليه
6053..556.
()5..5000
605..2556.
(*) يتم تكوين مخصص تجديدات الشقق المؤجرة لمواجهة أعباء الصيانة والتجديدات لكافة المباني المؤجرة
للغير

( ) 2.

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  30يونيه 1025

.23

التزامات استكمال مرافق

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

.24

أرباح وفوائد تقسيط مؤجلة

1025/6/30
رصيد أول الفتره
إضافات الفتره
استحقاقات الفتره
رصيد آخر الفتره
1024/21/32
رصيد أول العام
إضافات العام
استحقاقات العام
استبعادات العام
رصيد آخر العام

.25

أراضي
جنيه مصري

عقارات
جنيه مصري

إجمالي
جنيه مصري

55502.5151
3151445550
()553415630
225..252.1

32252.25335
2354.35245
()1.5..45031
1.553.55442

3665.255605
45553556.5
()3553365661
35553225640

6653635654
654555500
()2554045322
()3455552
55502.5151

12255205132
6.55.25020
()33526.5612
()2155405125
32252.25335

35550535225
5651535520
()5251535.31
()2350255256
3665.255605

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

1025/6/30
جنيه مصرى
15542.5362
.405000
3532152.2
22.5.525225
2205.645006
2514.504.
652635442
552615255
125.025532
15256520.
335.555244

1024/21/32
جنيه مصرى
250505000
650525622
22151655134
222530553.2
2514.504.
.54.25052
51250.6
3052535.26
152555224
3350555662

40156535245

3525.635..5

( ) 10
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  30يونيه 1025

.26

رأس المال

المرخص به
حدد رأس المال المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصرى .
1025/6/ 30
جنيه مصري

المصدر والمدفوع
-

-

.25

1024/21/32
جنيه مصري

277.185.000 150.000.000

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 مغر أربغاع 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 مغر
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  100./2/16وافقت 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 2525222سهم 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  1023/2/ 15على تعديل الماده الثانيه من نظام االثابه
والتحفيز لتصبح (من ح اسهم الشركه بدون مقابل بموجب موافقه الجمعيه العامه غير العاديه لمساهمى
الشركه المنعقده فى  100./2/16والتى 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.

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  30يونيه 1025
.25

( ) 12

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  100./2/16والتى 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  %200من اجمالى االرباح الموزعه
والتصويت على قرار الشركه  .اعتمدت الهيئه العامه للرقابه الماليه فى  1024/1/15تجديد
النظام لثالث سنوات اخرى .
 .22حقوق األقلية
تتمثل حقوق األقلية في نصيبهم من حقوق الملكية (صافي األصول) في الشركات التابعة على النحو التالي:
1024/21/32
1025/6/30
%
نسبة حقوق األقلية حصة حقوق األقلية حصة حقوق األقلية
اسم الشركة
في صافي األصول في صافي األصول في صافي األصول
45554
1542

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

6552205035
505525
6551505610

6552655625
105555
6552265160

 .2.القروض الجل
اوال  :شركة مدينة نصر لالسكان والتعمير
1025/6/30
(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

4255165650 1550665662 2355115614 15.355352
556525655 556525655
()153165202
()25.325225( )3.451.2

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

445251513. 3055225345 2255.05205 155435025

قروض طويلة األجل

4245021

352635636

1521.5055

555155252

-

451555642

40555455.2 3055225345

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
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 .2.القروض الجل  -تابع
تتمثل هذه القروض في التسهيالت طويلة األجل الممنوحة من البنوك التالية:
1024/21/32
(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

3.321.703
-

29.386.187
-

15.066.668

10.677.271
15.066.668

()395.515

()3.863.665

-

()4.137.270

1.739.398

23.511.614

15.066.668

42.516.690

374.170

3.863.639

-

4.159.719

1.543.088

7.658.789

15.066.668

39.168.943

أ) يتمثل هذاالرصيد في القروض ألجل الممنوحة للشركة من بنك االستثمار القومي من أصل
القروض البالم قدره  .52515000جنيه مصري بفائدة سنوية تتراوح ما بين  %6 ، %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  5سنوات بمبلم  30مليون جنية يستخدم فى تمويال جاناب مان التكلفاة االساتثمارية
لمشروع انشااء عادد  6اباراج ساكنية بمشاروع حاى الواحاة بالمنطقاة الثانياة عشار بمديناة نصار ،وعلاى ان ياتم
تجنيب مبلم  4،5مليون جنيه مصرى يستخدم فى سداد الفوائد المستحقة على القرض خالل فترة االنشااء والتاى
تقدر بحوالى سنة ونصف  ،فترة السحب تقدر بسنه ونصف من تااريخ التوقياع علاى هاذا العقاد فاى  25ديسامبر
.1022
مستندات الضمان تتضمن تقاديم  22ساند المار البناك باجماالى قيماة القارض علاى ان تساتحق هاذه الساندات فاى
تواريخ استحقاق اقساط القرض ،ايداع شيكات مسحوبة على عمالء الشركة وناتجة عان بياع الوحادات تام بيعهاا
بالفعل وان تكون هذه الشيكات مظهرة لصاالح البناك وال تزياد مادة اساتحقاقها عان سابع سانوات بقيماة %100
ماان قيمااة كاال قسااط علااى ان يرفااق مااع هااذه الشاايكات الخاصااة ببيااع الوحاادات صااورة عقااد البيااع االبتاادائى لهااذه
الوحدات
يتم تحميل فوائد القروض المستحقه سنويا على قائمه الدخل .

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  30يونيه 1025
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 .2.القروض الجل – تابع
ج) البنك التجارى الدولى
بتاريخ21اغسطس1024تم التوقياع علاى عقاد مانح قارض بمبلام530ملياون جنياه مصارى باين الشاركه والبناك
التجارى الدولى وذلك لغارض تمويال جازء مان التكلفاه االساتثماريه (اعماال البنااء والمرافاق واعماال البنياة

التحتيااة ) للمرحلااة االولااي ماان مشااروع انشاااء التجمااع السااكني تيجااان بحااد اقصااي  53مليااون جنيااه
مصري0
يسدد القرض على عدد  20اقساط ربع سنويه غير متساويه بعد انتهاء فتره السماح التى تبدا من تاريخ
اول سحب وتنتهى بنهايه مده عامين وثالثه اشهر .
يسرى الع ائد على رصيد التمويل بمعدل يسااوى مجماوع ساعر عائاد الكوريادور لإلقاراض المعلان مان
البنك المركزى المصرى والهامش .
تتعهد الشاركه بتقاديم الضامانات الاوارده بالبناد الراباع عشار مان هاذا العقاد والمتمثلاة فاي رهان حسااب
ايرادات بيع الوحادات لصاالح البناك كضامان وتاأمين لساداد مبلام التمويال متضامنا العوائاد والعماوالت
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 ) 22
صناديق استثمار يوم بيوم(ايضاح )4/5
بنوك دائنة ( * )
ودائع مجمدة لحساب خطابات الضمان

1025/6/30
جنيه مصري

1024/21/32
جنيه مصري

25250425.65
4152145005
()2125235
()6452245522

12151235342
3.53365300
()2405122
()5352555205

25552665554

25556135615

(*) 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) .
1025/6/30
جنيه مصري
شركة النصر للمرافق والتركيبات– ش.م.م( .شركة تابعة)
البنك االهلى المصرى فرع الموسكى

2125235
2125235

1024/21/32
جنيه مصري
2405122
2405122

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
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قروض طويلة االجل  -تابع
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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  13565مليون جنيه مصري حد جاري مدين بدون ضمان عيني وبضمان إضافي
أوراق تجارية من مشتري الوحدات لتمويل النشاط الجاري.
 مبلم  16533مليون 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 200مليون 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 %255سنويا 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 96.718.325مليون جنيه مصري بدون ضمان عيني وبضمان اضافي شيكات
مودعه للتحصيل تغطى المديونيه بنسبه %230بغرض سداد الضرائب المستحقة يسدد
على عدد 21قسط شهري متضمن العوائد قيمه القسط بالعوائد مبلغ6.823.000 .جنيه
مصرى ويبدأ سداد اول قسط فى 30مايو1025وينتهى فى 30ابريل .1026وفيما يلي
تفاصيل حركة القرض:

1024/21/32
1025/6/30
جنيه مصري
جنيه مصري
11.476.255
الرصيد في اول الفترة
51.000.000 96.718.325
المبالغ المسحوبة خالل الفترة
1.658.327
االقساط والفوائد المحملة
()31.261.264( )34.938.776
االقساط والفوائد المسددة خالل الفترة
الرصيد في اخر الفترة
11.476.255 64.685.494
يساااارى علااااى التسااااهيل االئتمااااانى والقاااارض قصااااير االجاااال عائااااد نساااابه سااااعر اقااااراض
الكوريدور مضافا اليه  % 255سنويا باالضافه الى العموالت المستحقه .
ال يزيد المستخدم من التسهيالت باالضافه الى مبلم القرض قصير االجل من  200مليون جنيه
مصرى على ان يتم تخفيض الحد بما يتم سداده من جانب الشركه فى اقساط شهريه لحين عوده قيمه
الحدود الممنوحه لمبلغها االصلى .
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 .12المبيعات وتكلفة المبيعات
أ) إيرادات بيع األراضي والعقارات المبنية
ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في بيع األراضي والعقارات المبنية:
1025/6/30
جنيه مصري
2525.255565
مبيعات شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير
6555555041
إيرادات نشاط شركة النصر لألعمال المدنية
4.511053.5
إيرادات نشاط شركة النصر للمرافق والتركيبات
1665.255006
ب) تكاليف األراضي والعقارات المبنية المباعة:
1025/6/30
جنيه مصري
1050.55022
تكلفة مبيعات شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير
5650.55334
تكلفة إيرادات نشاط شركة النصر لألعمال المدنية
4556505625
تكلفة إيرادات نشاط شركة النصر للمرافق والتركيبات
21252405.65
.11

1024/6/30
جنيه مصري
25.55455623
225503.5.52
535.315615
34255225126
1024/6/30
جنيه مصري
315664553.
.255245540
4252505651
220514.5532

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

أ) بلغااات قيماااة التعاقااادات ماااع المقااااولين لتنفياااذ مشاااروعات اإلساااكان والتعميرفاااي 1025/6/30مبلااام
5535153مليون جنيه مصري ( 1024/21/32مبلم 6.1مليون جنيه مصري) بلم المنفاذ منهاا حتاى
 1025/6/30مبلااام 2625104ملياااون جنياااه مصاااري (فاااي  1024/21/32مبلااام  2.2ملياااون جنياااه
مصري) وقد تم سداد كامل مستحقات المقاولين طبقا للتعاقدات

ب) ارتباطات رأسمالية:
تنمية وتعمير منطقة الواحة
وتتاايح هااذه المنطقااة مساااحات ماان األراضااي قابلااة للبيااع حااوالي  253ألااف متاار مربااع لالسااتخدامات
المختلفة في اإلسكان اإلداري والتجاري والترفيهي والخدمات.
جاري تنفيذ  21عمارة بلوك  26بإجمالي  365وحدة بقيمة استثمارية تبلم  220مليون جنياه مصاري
وبلغت قيمة األعمال المنفذة منها حتى  1025/6/30مبلم  255مليون جنيه مصري.

تنمية وتعمير منطقة تيجان (حدائق النصر سابقاً)

تبلاام مساااحة المنطقااة  240فاادان غاارب الطريااق الاادائري للقاااهرة الكباارى وتتاايح مخاازون اسااتراتيجي
للشركة من األراضي المعمرة تبلم مساحتها ( )256مليون متر مربع لجميع األغراض المختلفة.
جاااري تنفيااذ  2150وحاادة سااكنية بقيمااة اسااتثمارية تبلاام 411523مليااون جنيااه مصااري وبلغاات قيمااة
االعمال المنفذة منها في  1025/6/30مبلم 2325.1مليون جنيه مصري.

تنمية وتعمير منطقة  6أكتوبر

تم تخصيص مساحة  252فدان بمدينة  6أكتوبر للشركة إلقامة إسكان قومي عليها من هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لتوفير حوالي  1035وحدة سكنية وجاري العمل حاليا ً في إنشاء
31عمارة بأجمالي  231.وحدة بقيمة استثمارية  250مليون جنيه مصري وتم االنتهاء من تنفيذ 55
عمارة بعدد  502وحدة بقيمة 05مليون جنيه بلغت قيمة األعمال المنفذة منها حتى  1025/6/30مبلم
 50مليون جنيه مصري وبنسبة تنفيذ قدرها .% 200
كما تبلم التعاقدات بالشركات التابعة:
 شركة النصر لألعمال المدنية ش.م.م( .شركة تابعة)
بلغت قيمة التعاقدات المتاحة لتنفياذ أعماال المرافاق واإلنشااءات المدنياة فاي 1025/6/30مبلام 1223
مليون جنيه مصري ،بلم المنفذ منها حتى  1025/6/30مبلم1120مليون جنيه مصري.
 شركة النصر للمرافق والتركيبات ش.م.م( .شركة تابعة)
بلغااات قيماااة التعاقااادات المتاحاااة لتنفياااذ أعماااال المرافاااق واإلنشااااءات المدنياااة فاااي  1025/6/30مبلااام
 326552.مليااون جنيااه مصااري وبلاام المنفااذ منهااا حتااى  1025/6/30مبلاام 4.5110مليااون جنيااه
مصري.

( ) 16
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  30يونيه 1025
 .13إيرادات خدمات مؤداة
خدمات مباعه
اتعاب تنازل
إيرادات خدمات اخرى
.14

المصروفات العمومية واإلدارية

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

1025/6/30
جنيه مصري
245.255542
2516.515.
.52355133
1650.45053

1024/6/30
جنيه مصري
2456505121
523522.
2054.45.05
155.425352

إيرادات أخرى

أرباح فروق عملة
إيرادات وأرباح متنوعة
تعويضــــــــات
اتعاب تصالح لعدم البناء
مخالفة شروط بنائية
ارباح بيع خامات
رد اضمحالل فى العمالء واالرصده المدينه
.16

1025/6/30
جنيه مصري
6555502
252225021
255415..1
353325521

1024/6/30
جنيه مصري
6.55251
60.5646
252045252
15420534.

1025/6/30
جنيه مصري
2335.05
2665125
2135240
453435541
33552.2
4635613
651625522

1024/6/30
جنيه مصري
535523
2535505
15.5552
365300
16556.5
366555.
252355444

مصروفات أخرى

تعويضات وغرامات
تبرعات واعانات للغير
مصروفات اخرى

1025/6/30
جنيه مصرى
2125522
105000
5315656
2225155

 .15قائمة الدخل المجمعة
تتمثل األرباح المجمعة الظاهرة في قائمة الدخل المجمعة في اآلتي:
1025/6/30
جنيه مصري
أرباح شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير
215.545263
صافي نصيب الشركة في أرباح الشركات التابعة
552505664
رد ايرادات االستثمارات فى الشركات التابعة
()25441551.
2656615..2

1024/6/30
جنيه مصرى
4555662
2045425
2546255.3
150425256

1024/6/30
جنيه مصري
.556455133
25.105402
()2532253.2
20551545150

( ) 15
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  30يونيه 1025
 .12االلتزامات المحتملة
خطابات الضمان:
أ)
بلغت قيمة خطابات الضمان التي أصدرها بنك قناة السويس والبنك األهلي مدينة نصر والمصارف المتحاد
واخاااارى لحساااااب الشااااركة لصااااالح الغياااار فااااي 1025/6/30مبلاااام11350.3مليااااون جنيااااه مصااااري
( 12353 :1024/21/32مليااااااون جنيااااااه مصااااااري ) بضاااااامان جاااااازء ماااااان ودائااااااع الشااااااركة بالبنااااااك
بمبلااام6452245522جنياااه مصاااري (5352555205 : 1024/21/32جنياااه مصاااري ) وغطااااء نقااادي
خطابات ضمان بمبلم 2455305525جنيه مصري ( 245.055262 :1024/21/32جنيه مصري).

ب)

المعاش المبكر االختياري:
بتاريخ  2..5/5/15وافق مجلس اإلدارة بجلسته رقم ( )24على قواعاد الخاروج االختيااري
للمعاش المبكر للعاملين بالشركة مع صرف التعويض الماادي طبقاا ً لهاذه القواعاد وقاد تحملات
الشركة كامل قيمة تعويضات العاملين تطبيقا ً لهذا النظام.
وقد بلام عادد العااملين الاذين خرجاوا للمعااش المبكار حتاى  1025/6/30عادد ( )222عامال
بمبلم  4550مليون جنيه مصري.
وقااد اعتمااد مجلاااس اإلدارة بجلسااته رقااام ( )22بتاااريخ  1022/1/14قواعاااد وأسااس جديااادة
لصرف التعويض للخروج المبكر للمعاش واعتماد مبلم مليون جنيه مصاري للخاروج المبكار
للمعاش لحين اعتماد موازنة أخرى.

 .1.الضرائب 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 )

1025/6/30
جنيه مصرى

1024/21/32
جنيه مصرى

()152235455
4534356.4
25530512.
()1235500
454305225

()252145123
356355.31
25223552.
()5265226
454305225

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

1025/6/30
جنيه مصرى

1024/21/32
جنيه مصرى

455625324
-

455625324
250125222

1025/6/30
جنيه مصرى

1024/21/32
جنيه مصرى

()505222
155545454

()505222
155545454

154235566

154235566

1255364
451215.50

1255364
451215.50

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  30يونيه 1025
 .30الموقف الضريبي

( ) 12

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  3.186.965جنيه مصرى لم يتم سداده ومعلق لحين صدور حكم قضائى بشأنه .
السنوات من عام 1006/1005حتى 1002/1005
اخطرت الشركه بنماذج  27ضرائب عن تلك السنوات وتم االعتراض عليها فى المواعيد المقرره قانونا .
ا) عام 1006/1005
تم انهاء النزاع الضريبى للعام المالى  1006/1005وفقا لقرار لجنه الطعن وتم سداد مستحقات
مصلحه الضرائب بمبلغ  25.030.738جنيه مصرى باالضافه الى غرامات التاخير الناتجه عن تقسيط
االقرار الضريبى بمبلغ  580.322جنيه مصرى وتم تخفيض الضريبة بمبلغ  23.255.389جنيه مصري.
ب) سنوات 1005/1006
هذه السنوات مازالت منظوره امام اللجنه الداخليه وتم تكوين المخصص المقدر لنقاط الخالف المنظوره
امام اللجنه الداخليه .
ج) سنوات 1002/1005
تم انهاء النزاع الضريبي للعام المالي  1008/1009وفقا لقرار اللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين وتم سداد
الضريبة المستحقة بمبلغ  14.112.322جنيه مصري وتم تخفيض الضريبة المستحقة بمبلغ 8.243.177
جنيه مصري.
السنوات من( )1020/100.( )100./1002
 بتاريخ  1024/5/16تم اصدار تعليمات تنفيذيه رقم ( )41لسنه  1024بشان ارباح االقساط المؤجلهوالتى تقضى ال يعتبر االيراد محققا اال بحلول ميعاد استحقاق االقساط وفقا لمبدا االستحقاق ومبدا سنويه
الضريبه .
 بتاريخ  1024/20/16تم اخطار الشركه بنموذج  27ضرائب عن تلك السنوات تم االعتراض عليه فىالمواعيد المقرره قانونا وتم تكوين المخصص المقدر لنقاط الخالف .
الفتره من ( 1020/9/2حتى )1024/21/32
لم يتم الفحص الضريبى لتلك السنوات ولم تخطر الشركه بايه نماذج ربط 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 1021
تم انهاء النزاع الضريبي بين الشركة ومصلحة الضرائب عن تلك السنوات وبلغت قيمة مستحقات مصلحة
الضرائب من عام  2..2حتي عام  1021طبقا لنماذج الربط مبلم  15..55252جنيه وتم سداد الضرائب
المستحقة عن تلك السنوات.
ضريبة الدمغة
السنوات من بدء النشاط حتي 1006/2/2
تم انهاء النزاع الضريبي بين الشركة ومصلحة الضرائب وتم سداد الضريبه المستحقة عليها بالكامل.
الفترة من  1006/8حتي 1020/21/32
تم انهاء النزاع الضريب ي وفقا لقرار اللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين وتم سداد فرق الضريبة المستحقة
بمبلغ  47000جنيه وتم تخفيض الضريبة بمبلغ  140.810جنيه مصري .
السنوات من  1022حتي 1023

تم اخطار الشركه بالفحص وتم تقديم المستندات المؤيده لوجهه نظر الشركه .
السنوات 1024/1023
لم يتم الفحص الضريبى لتلك السنوات ولم تخطر الشركه بأيه نماذج ربط حتى تاريخه .

( ) 1.
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  30يونيه 1025
 .30الموقف الضريبي  -تابع
ب  -شركة النصر لألعمال المدنية – ش.م.م( .شركة تابعة)
تتبااااع الشااااركة مأموريااااة مركااااز كبااااار الممااااولين ملااااف رقاااام  555/5/3/420ومسااااجلة تحاااات رقاااام
 200/3.6/.33ضريبه عامة علي المبيعات .

ضريبة شركات األموال والقيم المنقولة

السنوات حتي  2..5/2..6تمت التسوية الضريبية والسداد بالكامل والتوجد اي مستحقات ضاريبية عان
هذه السنوات.
الساانوات ماان  2..2/2..5حتااى  1005/1006تاام الااربط بناااء علااى لجااان داخليااة ولجااان طعاان ولجااان
التصاالح وال يوجااد أي نازاع عاان هاذه الساانوات علماا بااان رصايد الضاارائب المساتحقة طبقااا لنمااوذج (.أ)
حجز بتاريخ  1025/2/22برقم  330بمبلم 252615565جنيه مصري.
السنوات مان  1002حتاى  1023/21/32تام ساداد الضاريبة المساتحقة مان واقاع اإلقارار الضاريبي وفقاا ً
ألحكام القانون  .2لسنة 1005م.

ضريبة المرتبات " كسب العمل "
السنوات  1002/2...حتى  :1004/21/32تم الفحص وعمل لجنه داخليه وسداد الفروق بالكامل.
السنوات  1005حتى  1025/6/30تقوم الشركة بخصم وتوريد الضريبة المستحقة علاى العااملين شاهريا ً
إلى مصلحة الضرائب ولم يتم الفحص بعد.

ضريبة الدمغة
الفترات حتى  1006/5/32تم الفحص وعمل لجنة داخلية وسداد الفروق بالكامل.
الفترة من  1006/2/2حتى  1025/6/30لم 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 ابريل .1025
السنوات حتى  1020/6/30تم فحصها وسداد الفروق المستحقة بالكامل.
السااانوات مااان  1020/5/2وحتاااي  1023/21/32تااام اخطاااار الشاااركة بنماااوذج ( )25بتااااريخ
 1024/22/10بفروق ضريبية قدرها  352645.20جنياه مصاري وتام االعتاراض عليهاا ومان
المتوقع ان تصل الي  5615000جنيه 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  2..3/2..1تم التسويه والسداد.
السنوات من  2..4/2..3حتى  1005/6/30تم حل كافاة نقااط النازاع ماع اللجناة الداخلياة وانتهاى إلاى
ضريبة مستحقه السداد بمبلم نحو  2355مليون جنياه مصاري بخاالف مقابال التاأخير نحاو  1ملياون جنياة
مصري وتمت الجدوله مع المصلحه علما بان عامى  1005/1003انتهت بوعاء خسائر ضريبيه معتماده
بمبلم  25432مليون جنيه  3555،مليون جنيه علي التوالي
تم إثبات العبء الضريبي عن هذه السنوات بدفاتر الشركة.
الضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية
السنوات من  1005/5/2حتى  1005/6/30تم الفحص وانتهاء النزاع باللجنه الداخلية.
السنوات من  1005/5/2حتي  100./6/30تم الفحص واالخطار بنموذج ( )2.وتم الطعن عليه
وجاري عمل لجنه داخليه
تم تقديم اإلقرارات الضريبية عن السنوات المالياة اعتبااراً مان  100./5/2حتاى  1024/21/32وفقاا ً
ألحكام القانون  .2لسنة  1005وال يستحق عنها ضريبة من واقع االقرارات الضريبيه .

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  30يونيه 1025

( ) 30

 .30الموقف الضريبي  -تابع
ضريبة المرتبات " كسب العمل "
تم التسوية والسداد حتى عام .1000
السنوات من  1001/1002يستحق على الشركة مبلم  245000جنيه مصري.
السنوات من  1004/1003تم الفحاص وانتهاى إلاى إثباات فاروق ضاريبية قادرها 2255214
جنيه مصري ولم تسدد.
تم فحص عام  1005تقديريا لظروف التقادم.
السنوات حتى  1023/21/32لم تطلب للفحص.
تم سداد الضريبه المستقطعه مان العااملين حتاى 1006/./30والضاريبه المساتقطعه ولام تسادد
قدرها  356255421جنية مصرى حتى .1025/6/30
ضريبة الدمغة
الفترة حتى  2.../1/12تم التسوية والسداد بالكامل مع المأمورية.
الفترة من  2.../3/2حتى  1006/5/32يستحق على الشاركة مبلام  145564جنياه بخاالف
غرامات التأخير.
السنوات من 1006/2/2حتي  1021/21/32جاري اعداد المستندات للفحص .
مبالم الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة:
تم السداد بالكامل حتى 1021/./30
السنوات التالية يتم تقديم نماذج  42للمصلحة بمعرفة الشركة.
ضريبة المبيعات
تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية بصفة منتظمة.
تم الفحص وحل نقاط الخالف عن الفترة حتى 1005/6/30وال توجد مستحقات عن الضريبه االصاليه
وجارى ادراج مبالم المصادقات من العمالء لتخفيض الضريبة االضافية.
السنوات  1022/21-1002/6النزاع منظور امام القضاء االداري.
السنوات التاليه لم تطلب للفحص بعد.

الضريبة العقارية
قامت الشركة بإعداد اإلقرارات الضريبية وتقديمها لإلدارة المختصة.
 .32نصيب السهم في أرباح الفتره

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

1025/6/30
جنيه مصري

2656615..2
15050005000
0535

1024/6/30
جنيه مصري

20551545150
15050005000
0541

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
في  30يونيه 1025
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 .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:

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.

