01
شركه مدينه نصر لالسكان والتعمير ش.م.م
الميزانية المستقلة
في  23يونيه 3315
األصول طويلة األجل
األصول الثابتة (بالصافي)
مشروعات تحت التنفيذ
استثمارات في شركات تابعة
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
استثمارات مالية متاحة للبيع
استثمارات عقارية
أرصدة مدينة طويلة األجل
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
أصول ضريبية مؤجلة
إجمالي األصول طويلة األجل
األصول المتداولة
مخزون قطع الغيار والمهمات
مشروعات التعمير واإلسكان– إنتاج غير تام
مشروعات التعمير واإلسكان – إنتاج تام
العمالء (بالصافي)
الموردون  -أرصدة مدينة (بالصافي)
المدينون واألرصدة المدينة األخرى (بالصافي)
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
النقدية بالصندوق ولدى البنوك
إجمالي األصول المتداوله
االلتزامات المتداولة
مخصصات
التزامات استكمال المرافق
أرباح وفوائد تقسيط مؤجلة
دائنون وارصدة دائنة اخري
أقساط جارية من قروض ألجل
قروض قصيرة االجل
الموردون
مصلحة الضرائب
دائنو توزيعات
إجمالي االلتزامات المتداولة
رأس المال العامل
إجمالي االستثمار
يتم تمويله على النحو التالي:
حقوق الملكية
رأس المال المصدر والمدفوع
احتياطي قانوني
االرباح المرحلة
صافي ربح الفترة  /العام
إجمالي حقوق الملكية
االلتزامات طويلة األجل
موردين
قروض ألجل
إجمالي تمويل االستثمار
رئيس قطاع الشئون الماليه
محاسب (/ثناء محمد فتحى)

1325/6/03
جنيه مصري

1324/21/02
جنيه مصري

1/5
3/5
2/5
4/5
9
38
19

1644554066
5534566
6.46624.36
444254661
445244223
044.54.55
2343334333
245034126
22546064663

1445104655
245.44064
6.46624.36
444254661
4420546.3
044.54.55
6314633
2343334333
245204.26
2264423436.

6
6
3
8
9
5/5
13

911142
53913521149
9316521311
52216281463
6514331315
5445.64254
253455546.6
22444064.2.
245664455435.

911142
41413941396
13311891286
64416561313
2313581318
5045.54666
5340514621
20545164534
24465455242.5

444.304552
6245254660
0..40554643
26545514002
441..4645
64465544.4
1644524..5
0044324004
042.64401
542445545.5
.1.466642.6
54646054566

4540314552
5046.14566
066465.463.
26545204665
4415.461.
1144664255
2646264316
5244664255
041354035
.6545124056
6.343164526
.5644064556

إيضاح
4

11
13
12
14
13
18

15

13

15343334333
.44.15421.
06546524155
5146544560
536406241.5

26641554333
65405.4166
16646624342
2564.564556
.5244264566

4345.44562
54646054566

.524144
0.41654.40
.5644064556

المدير المالي وعالقات المستثمرين

رئيس مجلس اإلدارة

محاسب (/محمد عبد السالم)

مهندس ( /احمد محمد السيد)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

00
شركه مدينه نصر لالسكان والتعمير ش.م.م
قائمة الدخل المستقلة
عن الفترة من  1يناير  3315إلى 23يونيه 3315
5112/1/1
ايضاح الى5112/6/01

صافي المبيعات
أرباح وفوائد األقساط المؤجلة المستحقة خالل الفترة

إيرادات خدمات مؤداة
إجمالي اإليرادات
يخصم:
أرباح أقساط المبيعات المؤجلة
صافي إيرادات النشاط
تكاليف المبيعات
مجمل الربح
مخصصات
المصروفات البيعية والتسويقية
المصروفات العمومية واإلدارية
رواتب وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة
األرباح الناتجة من التشغيل
مصروفات تمويلية
توزيعات ارباح في شركات تابعة وشقيقه
إيرادات استثمارات مالية أخرى
إيرادات فوائد
اإليرادات األخرى
المصروفات األخرى
صافي أرباح الفترة قبل الضرائب
ضريبة الدخل
الضريبة المؤجلة
صافي أرباح الفترة
نصيب السهم في أرباح الفترة

رئيس قطاع الشئون الماليه
محاسب (/ثناء محمد فتحى)

 31أ
12
33

 33ب

32

34
35
33

36

5112/4/1
الى5112/6/01

5114/1/1
الى 5114/6/01

5114/4/1
الى 5114/6/01

جنيه مصرى

جنيه مصري

جنيه مصرى

جنيه مصري

15119131563
2512261662
311291453
18912921683

13318831488
1318521335
111411132
12918811886

8613431333 13915451612
3313331323
2913181283
8131151
115851332
13313521151 33311491316

()2112681833( )2215491415
13815121366 15518441365
()1413431564( )3313951318
9414331533 12513491343
()315841228( )1113281613
()1115311438( )3111521134
()4391423
()9531835
3418851349 13119361621
()312231355
()216831541
114431539
214331143
513851441
112251885
411331956
416831352
514941145
()451334
()1661333
8119231553 11419591961
()3319991563( )2113311598
()3341219
()3821533
5813361664
8319541862

()1618831853
33213661264
()2316641529
13316311835
()2331333
()1612131493
()3313961988
()9541835
12313291465
()311331381
112111291
312231318
216121933
5661289
()4361123
12315151313
()4312621633
4921886
9316451322

()919351533
9311331651
()1215331934
8215561633
()316341291
()1113491326
()4621188
6816691863
()113211956
114311238
116611398
941582
()2641168
3314531333
()3413941336
5331936
4618391233

3129

3119

3122

3132

المدير المالي وعالقات المستثمرين
محاسب ( /محمد عبد السالم)

رئيس مجلس اإلدارة
مهندس ( /احمد محمد السيد)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

01
شركه مدينه نصر لالسكان والتعمير ش.م.م
قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة
عن الفترة من  1يناير  3315إلى 23يونيه 3315
رأس المال

احتياطي قانوني

أرباح مرحلة

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

صافى ربح
الفتره
جنيه مصرى

جنيه مصري

12513331333
ـ
ـ
-

5312981333
319891399
-

32614431363
()319891399
()3219631893
15913851935

15913851935
()15913851935

58816211323
()3219631893
-

3313331333

-

()3313331333

-

-

-

-

-

9316451322

9316451322

الرصيد في  01يونيه 5114

15513331333

6512831399

24413361341

9316451322

66312381532

الرصيد فى 1يناير5112

19913851333

6512831399

39919911341

18613561559

35114191899

-

912231838
-

()912231838
()3813121484
18613561559

()18613561559

()3813121484
-

5313151333

-

()5313151333

-

-

35313331333

3413351133

29816811388

8319541862
8319541862

8319541862
83612611338

الرصيد في 1يناير 5114
المحول لالحتياطيات عن توزيعات عام 3312
توزيعات ارباح عام 3312
المحول لالرباح المرحلة
زيادة رأس المال طبقا لقرار الجمعية العامة غير
العادية بتاريخ 3314/1/39
صافى ربح الفترة

المحول لالحتياطيات عن توزيعات عام3314
توزيعات ارباح عام 3314
المحول لالرباح المرحلة
زيادة راس المال طبقا لقرار الجمعية العامة غير
العادية بتاريخ 3315/2/5
صافي ربح الفترة
الرصيد في  01يونيه 5112

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

اإلجمالي

01
شركه مدينه نصر لالسكان والتعمير ش.م.م
قائمة التدفقات النقدية المستقلة
عن الفترة من  1يناير  3315إلى 23يونيه 3315
إيضاح

5112/6/01
جنيه مصري

5114/6/01
جنيه مصري

11419591961

12315151313

112831466
()3561332
()114431539

8681556
2331333
()4241313
()112111291
()3311251538
2831211
11511831348

األنشطة التشغيلية
صافي ربح الفترة قبل الضريبة
التعديالت للبنود التالية:
اإلهالك
مخصصات بخالف االهالك
ايرادات استثمارات ماليه اخرى
توزيعات ارباح في شركات تابعة
صافى االرباح والفوائد المستحقه بعد خصم المؤجله خالل الفتره
مصروفات تمويليه  /خصم القيمه الحاليه
أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:

4131443
11213391334

المخزون ومشروعات اإلسكان والتعمير
المدينون واألرصدة المدينة األخرى والعمالء والموردين
الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى والموردون
المستخدم من المخصصات
ضرائب دخل مدفوعة
صافي النقدية الناتجه من األنشطة التشغيلية

()6213231838( )236421144.5
8318541415
4212321323
)3513321614( 5213351423
()9531696
()5991333
()5319681884( )3913861449
1315631438
6318231993

األنشطة االستثمارية
مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
مدفوعات استثمارات في شركات تابعة
ايرادات استثمارات ماليه اخرى
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
صافى النقدية المستخدمة فى األنشطة االستثمارية

()312361143
()113351443
()1819831533
4241313
3561332
(1319661812 )9314181253
()319531613( )9819231336

األنشطة التمويلية
توزيعات االرباح
قروض قصيرة األجل مسددة خالل الفترة
قروض قصيره االجل مسحوبه خالل الفتره
قروض طويله االجل مسحوبه خالل الفتره
قروض طويله االجل مسدده خالل الفتره
صافى النقدية الناتجه من األنشطة التمويلية

()3213131612( )3813121484
()415941595( )2413281996
5313331333
3619381215
114551518
516511633
()215321532
()312361138
3116361383
1315311434

4
11

()113831348

()1816351283
13511661134

2613391538
3412881258
11316131926
()612511391
13413661845

صافى التغير في النقدية وما في حكمها
النقدية وما في حكمهافي بداية الفترة
15615631334
إجمالي النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
()515341289
يخصم :ودائع لتغطية خطابات الضمان
15319861225
النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
18
معامله غير نقديه
لم تتضمن قائمه التدفقات النقديه مبلغ  316641383جنيه مصرى والتى تمثل التحويل من المشروعات تحت
التنفيذ الى االصول الثابته خالل الفتره .
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

01
شركه مدينه نصر لالسكان والتعمير ش.م.م
االيضاحات المتممه للقوائم المالية المستقلة
03يونيه 5302
.1

نبذة عن الشركة

 1-1الشكل القانوني للشركة
تأسست الشركة بموجب القرار الجمهوري رقم  1959/815باسم مؤسسة مدينة نصر وتم
تحويلها إلى شركة مساهمة باسم شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير بموجب القرار الجمهوري
رقم  ،1964/3938ثم أصبحت الشركة تابعة لهيئة القطاع العام لإلسكان بموجب القرار
الجمهوري رقم .1982/469
تحولت الشركة بموجب أحكام قانون قطاع األعمال رقم  1991/332الصادر في 1991/6/19
إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لإلسكان باسم شركة مدينة نصر لإلسكان
والتعمير وبتاريخ  1996/6/23انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وقررت الموافقة
على تحويل الشركة من العمل في ظل أحكام القانون رقم  1991/332إلى العمل تحت مظلة
أحكام القانون رقم  159لسنة  1981والئحته التنفيذية وقد تم النشر بصحيفة الشركات في شهر
يناير .1993
 5-1نشاط الشركة
تقوم الشركة بمزاولة 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.
 0-1مدة الشركة
مدة الشركة المحددة طبقا ً للنظام األساسي ( )53سنة تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة بالسجل
التجاري وقد تم التجديد لمدة  35سنة تبدأ من  1996/13/32إلى .3331/13/33
 4-1مقر الشركة
يقع المق ر الرئيس ي للش ركة ف ي  4ش ارع يوس ف عب اس -المنطق ة الثاني ة -مدين ة نص ر  -الق اهرة -
جمهورية مصر العربية ،ورئيس مجلس إدارة الشركة هو السيد المهندس/أحمد محمد السيد
الشركة مقيدة بالجدول الرسمي ببورصتي األوراق المالية بالقاهرة واإلسكندرية.
اعتمد مجلس اإلدارة إصدار القوائم المالية للشركة للفترة المالية المنتهية في  3315/6/23بتاريخ
3315/8/13

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

01
شركه مدينه نصر لالسكان والتعمير ش.م.م
االيضاحات المتممه للقوائم المالية المستقلة
03يونيه 5302
استخدام التقديرات والحكم المهني

.5

إن إعداد الق وائم المالي ة وفق ا ً لمع ايير المحاس بة المص رية يتطل ب م ن اإلدارة إج راء حكم ا ً مهني ا ً وتق ديرات
وافتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات وعلى األصول وااللتزامات واإليرادات والمصاريف المفص ح
عنه ا .تعتم د التق ديرات واالفتراض ات عل ى الخب رات الس ابقة وعوام ل أخ رى الت ي يعتق د أنه ا معقول ة ف ي
الظ روف وتعتب ر نت ائا ه ذه التق ديرات واالفتراض ات األس اس للحك م المهن ي عل ى الق يم الدفتري ة لألص ول
وااللتزامات .إن النتائا الفعلية قد تختلف عن التقديرات.
ي تم مراجع ة التق ديرات واالفتراض ات المتعلق ة به ا بص ورة مس تمرة .كم ا ي تم االعت راف بالتع ديالت
المحاسبية للتقديرات في الفترة التي ي تم فيه ا تع ديل التق دير وف ي الفت رات المس تقبلية ف ي حال ة ت أثير تل ك
التقديرات على الفترات المستقبلية.
تبين اإليضاحات التالية التقديرات واالفتراضات األساسية التي تؤثر على القوائم المالية:





األعمار المقدرة ألنواع األصول الثابتة.
المخصصات.
االضمحالل.
الضرائب

.0

ملخص باهم السياسات المحاسبيه المتبعه

أ)

أسس إعداد القوائم المالية المستقلة
تعد القوائم المالي ة المس تقلة طبق ا ً لمع ايير المحاس بة المص رية والق وانين والل وائح المص رية ذات
العالقة.
تعد الق وائم المالي ة المس تقلة عل ى أس اس التكلف ة التاريخي ة المعدل ة لتتض من االس تثمارات المالي ة
المتاحة للبيع واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات بالقيمة العادلة م ن
خالل األرباح والخسائر.
تعرض القوائم المالية بالجنيه المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة.
طبق ا ً لمعي ار المحاس بة المص ري رق م ( 13الق وائم المالي ة المجمع ة) والم ادة  188م ن الالئح ة
التنفيذية لقانون الشركات رقم  159لسنة  1981تعد الشركة ق وائم مالي ة مجمع ة يمك ن الرج وع
إليها عند الحاجة إلى الحصول على صورة أوضح عن المركز المالي ونتائا األعمال والت دفقات
النقدية للمجموعة ككل.

ب)

األصول الثابتة وإهالكاتها
يتم إثبات األصول الثابتة بالتكلفة وتظهر بالميزانية بتكلفتها التاريخية مخص وما ً منه ا مجم ع اإله الك
واالضمحالل.تتضمن التكلفة التاريخي ة التك اليف المباش رة المتعلق ة باقتن اء األص ل ،بالنس بة لألص ول
التي يتم إنشائها داخليا ً تتضمن تكلف ة األص ل وتكلف ة الخام ات والعمال ة المباش رة والتك اليف المباش رة
األخرى التي تستلزمها عملية تجهيزها إلى الحالة التي يتم تشغيلها بها في موقعها وفي الغ رض ال ذي
تم اقتناؤها من أجله ،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 كبنود
مستقلة ضمن تلك األصول الثابتة.
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تتضمن التكلفة الدفترية لألصول الثابتة تكلفة إحالل جزء أو مكون من مكون ات تل ك األص ول عن دما
يكون من المتوق ع الحص ول عل ى من افع اقتص ادية مس تقبلية كنتيج ة إلنف اق تل ك التكلف ة وك ذلك يمك ن
قياس التكلفة بدرجة عالية من الدقة ،هذا ويتم االعتراف بالتكاليف األخرى بقائمة الدخل كمص روفات
عند تكبدها.
ي تم تحمي ل اإله الك عل ى قائم ة ال دخل وفق ا ً لطريق ة القس ط الثاب ت وذل ك عل ى م دار العم ر اإلنت اجي
المقدر لكل نوع من أنواع األصول الثابتة ،ال يتم إهالك األراضي ،وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاجية
المقدرة لتلك األصول:
 53سنة
المباني
13سنوات
المصاعد
5سنوات
آالت ومعدات نشاط إنتاجي
1315 - 5سنوات
آالت ومعدات خدمات ومرافق
5سنوات
وسائل نقل وانتقال
1سنة
عدد وأدوات صغيرة
 13سنوات
أثاث ومعدات مكاتب
ج)

المشروعات تحت التنفيذ
ي تم تس جيل المش روعات تح ت التنفي ذ بالتكلف ة ،تتض من التكلف ة كاف ة النفق ات المتعلق ة مباش رة
والالزمة لتجهيز األصل إلى حالته التي ي تم تش غيله به ا وف ي الغ رض ال ذي اقتن ي م ن أجل ه ،ي تم
تحويل المشروعات تحت التنفيذ إل ى بن د األص ول الثابت ة عن دما ي تم االنته اء منه ا وتك ون متاح ة
للغرض منه ا ،وي تم تقي يم المش روعات تح ت التنفي ذ ف ي ت اريخ الميزاني ة بالتكلف ة مخص وما ً منه ا
خسائر االضمحالل إن وجدت.

د)

االستثمارات في شركات تابعة
الش ركة التابع ة ه ي الت ي تمتل ك فيه ا الش ركة حص ة تزي د ع ن  %53م ن رأس الم ال وتم ارس
الشركة حق السيطرة على عملياتها التشغيلية والتمويلية.
تثب ت االس تثمارات ف ي ش ركات تابع ة بالتكلف ة وف ي حال ة ح دوث اض محالل ف ي قيمته ا ف ن ه ي تم
تخفيض القيمة الدفترية بقيمة خسائر هذا االضمحالل وتحميله على قائمة الدخل وذلك بالنسبة لكل
استثمار على حده ويتم عكس قيمة هذا االضمحالل السابق تس جيله ف ي الفت رات الس ابقة بحي ث ال
تزيد القيمة الدفترية لهذه االستثمارات عن صافي قيمتها األصلية قبل تسجيل خس ائر االض محالل
في القيمة.

هـ)

االستثمارات المالية المتاحة للبيع
يتم قياس االس تثمارات المالي ة المتاح ة للبي ع مب دئيا بالتكلف ة وي تم تقييمه ا فيم ا بع د بالقيم ة العادل ة
واثبات التغير في القيمة في بند مستقل ضمن حقوق الملكية .أم ا االس تثمارات المتاح ة للبي ع الت ي
ليس لها قيمة سوقية في سوق نشط(غير مقيدة بالبورصة) وال يمك ن تحدي د قيمته ا العادل ة بدرج ة
كافية من الثقةف نها تثبت بالتكلفة وفي حالة حدوث اض محالل ف ي قيمته ا ف ن ه ي تم تخف يض القيم ة
الدفترية بقيمة خسائر هذا االضمحالل وتحميله على قائمة الدخل.
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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 الس وقية
عن قيمتها الدفترية يتم تعديل القيمة الدفتري ة بقيم ة خس ائر ه ذا االض محالل وتحميل ه عل ى قائم ة
الدخل.

ز)

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

ح)

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر (وثائق استثمار ذو العائد الدوري)
يتم قياس االستثمارات في الوثائق ذو العائد الدوري بالقيمة العادلة والتي تمثل القيمة البيعي ة الت ي
تتحدد في ضوء آخر قيمة استردا دية في تاريخ القوائم المالية.
يتم تصنيف االستثمارات على انها اس تثمارات بالقيم ه العادل ه م ن خ الل االرب اح والخس ائر وي تم
اثبات التكاليف المتعلقه بتلك االستثمارات وفروق التغيير فى االرباح والخسائر .

ط)

مخزون قطع الغيار والمهمات
يتم قياس تكلفة المخزون من قطع الغيار والمهمات المتنوعة بتكلفة الشراء أو صافي القيمةالبيعي ة
أيهما أقل ويتم تحديد التكلفة وفقا ً لطريقة المتوسط المرجح.
تحدد صافي القيمة البيعية عل ى أس اس س عر البي ع ناقص ا ً مص اريف البي ع وي تم تك وين مخص
للبضاعة الراكدة وبطيئة الحركة.

ي)

مشروعات اإلسكان والتعمير
يتم تسجيل كافة تكاليف المخزون لالنتاج التام وغير التام المرتبطة بمشروعات اإلسكان والتعمير
علي اساس المنصرف الفعلي علي المشروعات ويتم تس وية نص يب األرض المباع ة أو الوح دات
المباعة عند البيع وفقا ً للتكلفة الفعلية للمت ر المب اع وي تم قي اس المخ زون بالتكلف ة أو ص افي القيم ة
البيعية أيهما أقل.

ك)

قائمة التدفقات النقديه
يتم إعداد قائمة التدفقات النقديه طبقا ً للطريقة غير المباشرة.
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ل)

النقدية وما في حكمها
تتضمن النقدية وما في حكمها أرصدة النقدية بالصندوق وحسابات جاري ة ب البنوك والودائ ع ألج ل
استحقاق  2شهورواستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرب اح والخس ائر مخص وما ً منه ا الودائ ع
المجمدة لحساب خطابات الضمان والبنوك الدائنة

م)

المدينون واألرصدة المدينة األخرى
يتم إثبات المدينون واألرصدة المدينة األخرى بالقيمة االصلية مخصوما ً منها قيمة المبالغ المتوق ع
عدم تحصيلها والتي يتم تقديرها عندما يكون م ن غي ر المحتم ل تحص يل المب الغ بالكام ل كم ا ي تم
تخف يض قيم ة رص يد العم الء والم دينون بقيم ة ال ديون الرديئ ة عن د تحدي دها ،ه ذا وي تم إثب ات
األرصدة المدينة األخرى بالتكلفة ناقصا ً خسائر االضمحالل.

ن)

اضمحالل قيمة األصول
يتم مراجعة قيمة األصول في تاريخ كل قوائم مالية لتقدير ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال
حدوث اضمحالل في قيمة األصل وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر يتم تقدير القيم ة االس تردادية
لألص ل ومقارنت ه م ع القيم ة الدفتري ة .ي تم إثب ات خس ائر االض محالل والت ي تمث ل زي ادة القيم ة
الدفترية عن القيمة االستردادية في قائمة الدخل.

س)

المخصصات
ي تم إثب ات المخصص ات عن د وج ود الت زام ح الي ( ق انوني أوحكم ي) نتيج ة لح دث ف ي الماض ي
ويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق خارج لموارد ذات منافع اقتصادية ي تم اس تخدامها لس داد
ذلك االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام ،وإذا كان التأثير هاما ً ف نه يتم تقدير قيمة
بخص م الت دفقات النقدي ة المس تقبلية بس عر خص م قب ل الض ريبة وال ذي يعك س التق دير
المخص
ً
الحالي للس وق للقيم ة الزمني ة للنق ود والمخ اطر المتعلق ة ب االلتزام إذا ك ان ذل ك مالئم ا .ه ذا وي تم
مراجعة المخصصات ف ي ت اريخ الق وائم المالي ة وتع ديلها (عن د الض رورة) إلظه ار أفض ل تق دير
حالي لها.
الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى

ع)

يتم احتساب االلتزام الناتا عن المبالغ التي يتم سدادها مستقبالً عن البضاعة المستلمة أو الخدمات
المؤداة خالل الفترة سواء قدم عنها فواتير من المورد أو لم يقدم.
ف)

أسهم الخزينة
ت درج أس هم الخزين ة بالتكلف ة ،وتظه ر مطروح ة م ن حق وق الملكي ة .تس جل األرب اح أو الخس ائر
الناتجة من بيع أسهم الخزينة ضمن حساب حقوق الملكيه.

)

التوزيعات
يتم إثبات التوزيعات كالتزامات في الفترة /السنة التي يتم فيها إعالن التوزيع.
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ق)

تحقق اإليراد
 )1البيع النقدي:
ي تم إثب ات قيم ة مبيع ات األراض ي والعق ارات بع د تحص يل ال ثمن المح دد والتس ليم للعمي ل طبق ا ً
لشروط التعاقد.
 )3البيع بالتقسيط:
يتم إثبات ما يخ الفترة المالية من إيرادات متعلق ة بمبيع ات األراض ي والعق ارات عن د تس ليمها
فعالً أو في حالة ما إذا كانت ظروف تأخير التسليم لسبب خارج عن إرادة الشركة وطبقا ً لش روط
التعاقد وفقا ً لما يلي:
* يتم إثبات إجمالي القيمة البيعية لألراضي والعقارات كمبيعات خالل الفترة المالية عل ى أن ي تم
تخفيض مبيعات الفترة المالي ة بقيم ة أرب اح األقس اط المؤجل ة الخاص ة بتل ك المبيع ات وإثباته ا
ضمن األرصدة الدائنة (أرباح أقساط مؤجلة) حيث أن :
 جميع المخاطر والمنافع والعوائد األساسية لملكية الوحدات المباعة ال تنتقل إلى المش تريإال بتمام سداد كافة األقساط المستحقة ونقل الملكية إلى المشترين.
 تح تفظ الش ركة بح ق الت دخل اإلداري والرقاب ة عل ى الوح دات المباع ة لض مان الت زامالمشترين بالشروط التعاقدية.
 طبقا للعقود المحررة مع العمالء يحق للشركة فسخ التعاقد في حالة عدم اكتمال سداد كافةاألقساط المستحقة.
* يتم إثبات فوائد التقسيط عند إثبات عملي ة البي ع مباش رة ض من األرص دة الدائن ة (فوائ د تقس يط
مؤجلة).
* ي تم إثب ات أرب اح األقس اط المؤجل ة وفوائ د التقس يط المؤجل ة والخاص ة بمبيع ات األراض ي
والعق ارات خ الل الس نوات الس ابقة والت ي يح ين ت اريخ اس تحقاقها خ الل الفت رة المالي ة طبق ا ً
ألساس االستحقاق وذلك بعد تعديل نسبة الربح بما يتم إنفاقه خالل الفترة على المشروع.
 )2مشروع 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 تخص 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 .
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وتتبع الشركه طريقه العقد التام فى اثبات كافه ايرادات الوح دات والف يالت المباع ه والت ى يتطل ب
رسمله التك اليف ض من حس اب مش روعات التعمي ر واالس كان لح ين اس تكمال انش اء الوح دات
والفيالت وتسليمها للعمالء عندها تتحقق ايرادات النشاط ويتم مقابلتها بتكاليف النشاط المتعلق ه
بتلك الوحدات .
* التكاليف المباشره وغير المباشره

ي تم تحمي ل التك اليف الخاص ه بانش اء الوح دات القابل ه للبي ع وال وارده بمستخلص ات المق اولين
والموردين على بند مشروعات التعمي ر واالس كان وفق ا العتم اد اداره الش ئون الفني ه بالش ركه
لتلك المستخلصات ويتم توزيع التكاليف على الوحدات المباعه وفقا لالسس االتيه :
 نصيب الفيال من تكلف ه االرض المخصص ه القام ه الف يال وك ذا نص يب الوح ده م ن تكلف ه االرض
والت ى ت م توزيعه ا عل ى اس اس مس احه ارض ك ل وح ده ال ى اجم الى مس احه ارض الوح دات
بالمشروع .
 نصيب الوحده من تكاليف البناء الفعليه والتقديريه والتى تم توزيعها على اس اس العق ود والف واتير
الخاصه بكل قطاع من الوحدات السكنيه والفيالت والمحالت داخل كل مرحله .
 نصيب الوحده من التكاليف غير المباشره الفعليه والتقديريه واالعباء التمويلي ه ي تم توزيعه ا عل ى
اساس 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 ينش أ الح ق للش ركة ف ي اس تالم توزيع ات أرب اح
من الشركات المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ االقتناء.
ر)

المصروفات
مصروفات اإليجار:
يتم إثبات المصروفات الخاصة باإليجارات بقائمة الدخل بطريقة القسط الثابت خالل مدة اإليجار.
مصروفات الفوائد:
ي تم إثب ات مص روفات الفوائ د المتعلق ة ب القروض أو التس هيالت البنكي ة بقائم ة ال دخل باس تخدام
طريقة سعر الفائدة الفعلي.

ش)

مزايا العاملين
تساهم الشركة في نظام التأمينات االجتماعية الحكومي لصالح العاملين بها طبقا ً لق انون التأمين ات
االجتماعي ة ويس اهم الع املون وأص حاب العم ل بموج ب ه ذا الق انون ف ي النظ ام بنس بة ثابت ة م ن
األجور ،يقتصر التزام الشركة على قيمة مساهمتها ،وتحمل مساهمات الشركة عل ى قائم ة ال دخل
طبقا ً ألساس االستحقاق كما أن الشركة تمنح العاملين الذين بلغوا س ن التقاع د مكاف أة نهاي ة خدم ة
بحد أقصى  53ألف جنيه مصري.
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أهم السياسات المحاسبية المتبعة  -تابع

ت)

الضرائب
ً
يتضمن مصروف الضريبة كل من ضريبة الدخل المحسوبة طبقا لق انون الض رائب عل ى ال دخل
باستخدام األس عار الس ارية ف ي ت اريخ إع داد الميزاني ة ،والض ريبة المؤجل ة .ي تم إثب ات الض ريبة
المستحقة عن أرباح الشركة مباشرة في قائمة الدخل .ويتم إثبات ضرائب الدخل المتعلقة بحق وق
الملكية مباشرة ضمن حقوق الملكية.
ضريبة الدخل
يتم إثبات ضريبة الدخل عن أرباح العام للفترات الجارية أو الفترات السابقة الت ي ل م ي تم س دادها
ويجب االعتراف بها كالتزام .ويتم تكوين مخص لاللتزام ات الض ريبية ع ن الس نوات الس ابقة
بعد إجراء الدراسة الالزمة في ضوء المطالبات الضريبية.
الضرائب المؤجلة
ه ي الض ريبة المحتس بة بطريق ة االلت زام للف روق المؤقت ة ب ين تقي يم األص ول وااللتزام ات وفق ا ً
للقانون الضريبي المعمول به وقيمها كما في القوائم المالية.
ي تم تحدي د قيم ة الض ريبة المؤجل ة باس تخدام أس عار الض ريبة الس ارية ف ي ت اريخ إع داد الق وائم
المالية .ويتم االعتراف بالضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة والمبالغ المرحلة لألصل غير
المستخدم والخسائر غير المستخدمة كأصل عندما يكون هناك احتمال قوي ب مكانية استخدام ه ذا
األص ل لتخف يض الض رائب المس تحقة عل ى الش ركة خ الل الس نوات المس تقبلية .وي تم مراجع ة
الضريبة المؤجلة وتخفيضها بقيمة الجزء الذي لن يتحقق من ه المنفع ة الض ريبية المتوقع ة خ الل
السنوات التالية.

ذ)

ربحية السهم
تعرض الشركة النصيب األساسي للسهم ألسهمها العادية ويتم احتس اب النص يب األساس ي للس هم
بقيمة الربح والخسارة المتعلقة بالمساهمين عن مساهمتهم في األسهم العادية بالشركة بعد استبعاد
نصيب العاملين وحصة مجلس اإلداره على المتوسط المرجح لعدد األس هم العادي ة القائم ة خ الل
الفترة .

ر)

تكلفة االقتراض
يتم تحميل تكلفة االقتراض كمصروف في قائمة الدخل خالل الفترة التي تكبدت فيها الشركة تل ك
التكلفة.

ظ)

االحتياطي القانوني والنظامي
يتم تكوين االحتياطي القانوني بنسبة  %5على األقل من األرب اح ويوق ف ه ذا التك وين مت ى بل غ
إجمالي االحتياطي ما يوازي  %53من رأس المال المصدر ومتى نق عن ذل ك يتع ين الع ودة
إلى تكوينه .إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ن عليها القانون.

ض)

ترجمة المعامالت بالعملة األجنبية
 تمس ك الش ركة دفاتره ا المحاس بية بالجني ه المص ري .وتثب ت المع امالت ب العمالت األجنبي ةبالدفاتر بالجنيه المصري وفقا ً ألسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ هذه المع امالت .ي تم
إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزام ات ذات الطبيع ة النقدي ة ب العمالت األجنبي ة ف ي ت اريخ
الميزاني ة وفق ا ً ألس عار الص رف الس ارية ف ي ذل ك الت اريخ .ت درج أرب اح وخس ائر العم الت
األجنبية الناتجة عن إعادة التقييم في تاريخ الميزانية بقائمة الدخل.
 ي تم ترجم ه االص ول والخص وم غي ر النقدي ه والت ى ي تم قياس ها بالتكلف ه التاريخي ه باس تخداماسعار الصرف السائده فى تاريخ االعتراف االولى  .وي تم ترجم ه االص ول والخص وم غي ر
النقديه والت ى ي تم قياس ها بالقيم ه العادل ه باس تخدام اس عار الص رف الس ائده ف ى الت اريخ الت ى
تحددت فيه القيمه العادله .
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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 .4األصول الثابتة
األراضي

(*)

جنيه مصري
التكلفة :
في  1يناير3315
إضافات الفتره
محول من مشروعات تحت التنفيذ
استبعادات الفتره
في  23يونيه 3315
مجمع اإلهالك :
في  1يناير 3315
إهالك الفترة
استبعادات الفترة
في  23يونيه 3315
صافى القيمة الدفترية:
في  23يونيه 3315
في  21ديسمبر 3314

المباني
واإلنشاءات
جنيه مصري

(*)

1419581361 119531469
9331363
()3341215
()531392
1516341336 119331236
ـ
ـ
ـ

415361493
2231229
()3341215
413391531

1319651185 119331236
1312811364 119531469

آالت
ومعدات
جنيه مصري
114341569
2191931
6841632
314391392
3151332
1591538
8351231
115521393
3381846

وسائل نقل
وانتقال
جنيه مصري
211331231
211331231
316421365
1591636
318331341
2341623
4841236

عدد وأدوات
صغيرة
جنيه مصري
4931639
234
4911332
4931639
234
4911332
ـ
ـ

أثاث ومعدات
مكاتب
جنيه مصري

اإلجمالي
جنيه مصري

2314511363 1514931362
4251158
1141882
316641383
113581699
()3551541
()11122
4313941361 1616651313
413311462
323499
()11122
419231839

1316331233
112831466
()3351448
1218391295

3614851266 1113241282
3418321685 1113911233

(*) تتضمن االراضي والمباني ارض ومبني النادي االجتماعي والمالعب المؤجرة لنادي مدينة نصر لالسكان والتعمير وقيمتها الدفترية حوالي مبلغ 112
مليون جنيه مصري كأراضي ومبلغ  415مليون جنيه مصري كمباني.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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.4
أ)

بلغت قيمة األصول المهلكة دفتريا ً بالكامل ومازالت تستخدم كما يلي:

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

ب)

5112/6/01
جنيه مصري

5114/15/01
جنيه مصري

2991353
313521331
113381159
5261445
4911332
414881138

2991353
114631318
113341522
5351444
4931639
416531334

تم توزيع مصروف اإلهالك بين بنود المصروفات خالل الفترة كما يلي:

تكلفة المبيعات
المصروفات البيعية والتسويقية
المصروفات العمومية واإلدارية (إيضاح )32
.2

استثمارات

1/2

استثمارات في شركات تابعة

اسم الشركة

نسبة
المساهمة

5112/6/01
جنيه مصري

5114/6/01
جنيه مصري

3121953
13651
111631858
112831466

1691213
81334
6931965
8681556

5112/6/01
جنيه مصري

5114/15/01
جنيه مصري

%

شركة النصر للمرافق والتركيبات ش.م.م.
اضمحالل في تكلفة استثمار شركة النصر للمرافق

9419

3318151333
()6313521893
213611132

3318151333
()6313521893
213611132

شركة النصر لألعمال المدنية ش.م.م.

53145

6419331636
6319611339

6419331636
6319611339

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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استثمارات  -تابع

5/2

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

استثمارات في سندات حكومية3
استثمارات في سندات إسكان

0/2

1311963
413931333
414181963

1311963
413931333
414181963

استثمارات مالية متاحة للبيع

المصرية الكويتية للتنمية3
دار التعليم الراقي ش.م.م3.

4/2

5112/6/01
جنيه مصري

5114/15/01
جنيه مصري

نسبة المساهمة
%

5112/6/01
جنيه مصري

5114/15/01
جنيه مصري

31532
11333

412141113
3331333
415141113

219281933
3331333
411281933

استثمارات عقارية

أراضي مخصصه لمشروعات التعمير واإلسكان
أراضي محتفظ بملكيتها عن عـقـارات

5112/6/01
جنيه مصري

5114/15/01
جنيه مصري

481363
214331691
214351358

481363
214331691
214351358

القيمه العادله لالراضى ال تقل عن القيمه الدفتريه
2/2

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
5112/6/01
جنيه مصري

قيمة وثائق استثمار في:
صندوق استثمار بنك مصر النقدي ذو العائد الدوري(يوم بيوم)
**
صندوق استثمار بنك قطر الوطنى االهلى (صندوق ثمار)
***
صندوق استثمار بنك القاهرة يوسف عباس(يوم بيوم)
****
صندوق استثمار البنك العربى االفريقى الدولى
*****
صندوق استثمار بنك اإلستثمـارالعـربـي
******
صندوق استثمار بنك المصرف المتحد
*******
صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدوليه

*

1841328
2413351826
4119291369
5413331128
631343
3915231634
3312611321
18315581636

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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(*)
قامت إدارة الشركة بداية من  38فبراير  3333بفتح حساب يوم بيوم لدى صندوق استثمار بنك مصر النقدي ذو
العائد الدوري وإيداع مبالغ نقدية على دفعات في هذا الحساب وذلك بهدف الحصول على عائد يومي تراكمي
على األموال المستثمرة يتم إضافته يوميا ً إلى حساب العميل طرف الصندوق .ويسمح بالتعامل اليومي على هذا
الحساب سواء باإليداع أو السحب وقد بلغ رصيد المبالغ المودعة من قبل الشركة في  23يونيه  3315مبلغ
1841328جنيه مصري متضمنا ً العائد الدوري خالل الفـترة المنتهية في 23يونيه 3315مبلغ  31265جنيه
مصـري يعتبر إيداع مبالغ في ذلك الحساب بمثابة شراء وثائق استثمار في الصندوق وتبلغ القيمة االسمية للوثيقة
مبلغ  13جنيهات مصرية(عشرة جنيهات مصرية) ويتم تحديد القيمة االستردادية للوثيقة في نهاية كل يوم عمل.
(**)
بلغ رصيد المبالغ المودعه من قبل الشركه فى  3315/6/23لدى صندوق استثمار بنك قطر الوطنى االهلى
( البنك االهلى سوسيتيه جنرال سابقا ) مبلغ  2413351826جنيه مصرى متضمنا العائد الدورى خالل الفتره
المنتهيه فى  23يونيه  3315مبلغ  5931834جنيه مصرى.
(***)

قامت إدارة الشركة بداية من  32أغسطس 3313بشراءعدد 113131543وثيقة استثمار(ثمار)من صندوق
استثمار بنك القاهرة اليومي بمبلغ 1316211333جنيه مصري وقد بلغ رصيد المبالغ المودعة من قبل الشركة
في 23يونيه 3315مبلغ  4119291369جنيه مصري متضمنا العائد الدوري خالل الفترة مبلغ 116831332
جنيه مصري.
قامت إدارة الشركة بداية من شهر ابريل  3313بشراء عدد  58353وثيقة استثمار (جمان) من صندوق
استثمار البنك العربى االفريقى الدولى بمبلغ 314291419جنيه مصري وقد بلغ رصيد المبالغ المودعة من قبل
الشركة في  23يونيه  3315مبلغ  5413331128جنيه مصري متضمنا العائد الدوري خالل الفترة مبلغ
 115381231جنيه مصري.

(****)

(*****)

بلغ رصيد المبالغ المودعة من قبل الشركة في  3315/6/23لدي صندوق استثماربنك االستثمارالعربي مبلغ
 631343جنيه مصري .

(******)

قامت إدارة الشركة بداية من شهر مارس  3314بشراء عدد  8238وثيقة استثمار من صندوق استثمار بنك
المصرف المتحد ( صندوق الرخاء ) بمبلغ مليون جنيه مصري وقد بلغ رصيد المبالغ المودعة من قبل الشركة
في  23يونيه  3315مبلغ 3915231634جنيه مصري .

(*******)

بلغ رصيد المبالغ المودعه من قبل الشركة في  3315/6/23لدي صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية
.
العربية الدولية مبلغ  3312611321جنيه مصري

 .6مشروعات التعميرواإلسكان
إنتاج غير تام:
أراضي غير مرفقة
أراضي مرفقه
مباني تحت التنفيذ
إنتاج تام:
مباني تامة
(*)

5112/6/01
جنيه مصري
4911351141
39516181644
18419591264
53913521149
9316521311
63314361163

5114/15/01
جنيه مصري
4911351348
35813191933
13613491231
41413941396
13311891286
51413821683

تتمثل األرض الخام في نصيب مساحة قطعة األرض الواقعة جنوب طريق مصر السويس الصحراوي
والمحصورة بين عالمتي الكيلو  45125والكيلو 4516وبعمق 315كم والصادر بشأنها القرارالجمهوري
رقم 193لسنة  31995حددت قيمة االرض بواسطة وزارة االسكان طبقا لمبلغ التعويض المسدد الي وزارة
الدفاع في ضوء البروتوكول الموقع بينهما وذلك نظير قيود االرتفاعات بالمدينة .طبقا لخطاب وزارة االسكان
والمرافق والتنمية العمرانية بتاريخ  3314/1/33وسوف يتم سداد القيمة المستحقة خالل سنة من تاريخ الخطاب
 .جاري الدراسة لتقديم عروض من المطورين العقاريين وبدء اعمال التسوية لالرض المذكورة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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.7العمالء
عمالء أراضى (أقساط وفوائد)
عمالء عقارات (أقساط وفوائد)
عمالء مستأجرين
يخصم :االضمحالل في قيمة العمالء

5112/6/01
جنيه مصري
9512351831
45312331935
6311128
54813991844
()1416611283
52216281463

5114/15/01
جنيه مصري
6318331485
59318441699
6451915
65912181399
()1416611283
64416561313

أ) بلغ اجمالي تعاقدات الشركة مع عمالء مشروع تاج سلطان ومشروع الواحه ـ بريميرا مبلغ
 1195613931358جنيه مصري ( 1134111361163 :3314جنيه مصرى ) كالتالى :
5114/15/01
5112/6/01
جنيه مصرى
جنيه مصري
1162416131318 1139316321331
مشروع تاج سلطان
13614961144
16611691353
مشروع الواحه  -بريميرا
1134111361163 1195613931358
قام العمالء بتقديم شيكات مستحقه السداد باجمالى باقى الثمن من المبالغ المتعاقد عليها بعد خصم قيمه دفعه الحجز
وقد بلغ قيمه باقى الثمن فى  3315/6/23مايلى :
5114/15/01
5112/6/01
جنيه مصرى
جنيه مصري
1113912391834 1115518521133
مشروع تاج سلطان
9119851444
11413831633
مشروع الواحه  -بريميرا
1133112151218 1133316221349
ب)

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  3311/11/33و3311/13/38
و 3313/11/35بموجبهما 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 ،ف ذا امتنع حق للمحال له التصرف في العين بالبيع واقتضاء
مستحقاته وغرامات التأخير من ناتا البيع ورد المتبقي للمحيل الستيداء مستحقاته والتعويض الجابر لإلضرار
عن انتفاع العميل بالعين المبيعة وفقا ً لألحكام الواردة بعقود البيع.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

11
شركه مدينه نصر لالسكان والتعمير ش.م.م
االيضاحات المتممه للقوائم المالية المستقلة
03يونيه 5302
 .8الموردون  -أرصدة مدينة
موردين ومقاولون
موردين دفعات مقدمة
يخصم:
االضمحالل في قيمة الموردين -أرصدة مدينة

 . 9المدينون واألرصدة المدينة األخرى
مصروف مدفوع مقدم
غطاء نقدى خطاب ضمان
إيرادات مستحقة التحصيل
تأمينات لدى الغير
نظام اإلثابة والتحفيز
سلف عاملين
أرصدة مدينة أخرى
(مص ر للمقاص ة  -ش ركة الكهرب اء  -الجمعي ة التعاوني ة للبت رول-
أخرى)
هيئة التعاونيات –
(*)
خصم القيمة الحالية

5112/6/01
جنيه مصري
3519991485
4315331222
6615361818

5114/15/01
جنيه مصري
3412391191
1218481123
2811531231

()113991132
6514331315

()113991132
2313581318

5112/6/01
جنيه مصري
813521113
1319961522
113661333
919331355
1913811336
-

5114/15/01
جنيه مصري
313581933
1113651643
113481854
1113361823
1913811336
911313

212611451

318161894

9331933
5419841184

4131443
5216861999

يخصم:
() 1381333
()1381333
االضمحالل في قيمة المدينون واألرصدة المدينة األخرى
5215381999
5418361184
أرصدة طويلة األجل (*)
9331933
-(*) يتمثل المبلغ في قيمة خصم القيمة الحالية الناتا عن قياس االلتزامات بالتكلفة المس تهلكة باس تخدام طريق ة الفائ دة
الفعلية وفقا ً ألحكام المعي ار المحاس بي المص ري رق م ( )36األدوات المالي ة االعت راف والقي اس والمتعلق ة بب اقي
األقساط (التي لم تستحق السداد بعد) من قيمة قطعة أرض مشتراة من هيئة المجتمعات العمراني ة الجدي دة بمدين ة
السادس من أكتوبر بمبلغ 1315مليون جنيه مصري سددت منها الشركة ما يوازي  %13من تلك القيمة والباقي
وقدره  1112مليون جنيه مصري تسدد على  3أقساط سنوية متساوية اعتباراًمن 2يونيو 3313وبواق ع 11625
مليون جنيه مصري تقريبا ً للقسط الواحد.
 .11النقدية بالصندوق ولدى البنوك
اموال ودائع صيانة المشروعات
نقدية بالصندوق
حسابات جارية بالبنوك
ودائع ألجل (*)
(*)

5112/6/01
جنيه مصري
3514191261
4951529
5613211333
2113931343
11414261313

5114/15/01
جنيه مصري
113421934
1319251543
13118531228
12518391834

تتضمن الودائع ألجل مبلغ  515341289جنيه مصري (  21ديسمبر  519551391 : 3314جني ه مص رى)
مجمدة مقابل خطابات ضمان.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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 .11المخصصات
بيـــــــــــــــــــــــــان

الرصيد
في5112/1/1
جنيه مصري

المكون خالل
الفترة
جنيه مصري

المستخدم
خالل الفترة
جنيه مصري

الرصيد
في5112/6/01
جنيه مصري

(2311911396 )5331333
2316911396
مخص الضرائب المتنازع عليها
(1211921283 )531333
1213421283
مخص القضايا
(*)
1861491
1861491
مخص تجديدات الشقق المؤجرة
3341235
3341235
مخص الضرائب العقارية
4381353
()491333
4331353
مخص مطالبات دمغة القاهرة
(4413321551 )5991333
4512331551
يتم تكوين مخص تجديدات الشقق المؤجرة لمواجهة أعباء الصيانة والتجديدات لكافة المباني المؤجرة للغير.
(*)
 .15التزامات استكمال مرافق
يمثل رصيد حساب التزامات استكمال تكاليف المرافق قيمة المبالغ المقدرة الستكمال المرافق الخاصة بالمشروعات التي
لم يتم تسليمها تسليما نهائيا.
10

أرباح وفوائد تقسيط مؤجلة

أراضي
جنيه مصري

عقارات
جنيه مصري

إجمالي
جنيه مصري

5112/6/01

5513891333
2313441553
()512431623
8119911193

رصيد أول الفتره
إضافات الفتره
استحقاقات الفتره
استبعادات الفتره
رصيد آخر الفتره

21118981225
1214921146
()3919941322
39512931448

26619831633
4513231696
()2512261662
23312881643

5114/15/01

رصيد أول العام
إضافات العام
استحقاقات العام
استبعادات العام
رصيد آخر العام
.14

6612621654
614351533
()1314341211
()2451531
5513891333

الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى

التزامات ودائع صيانة المشروعات
دعم المشروع القومى لالسكان
تأمينات نهائية لألعمال وتأمينات أخرى
مقدم حجزاراضي وعقارات (الواحة6-أكتوبر)
مقدم حجز تاج سلطان وبريميرا
عموالت بيع وتسويق
المسدد من أهالي عزبة الهجانة والعرب
حوافز العاملين والحافز المميز
أخرى

38813131321
6913981313
()2218691631
()1313431385
21118981225
5112/6/01
جنيه مصري
3514191261
9431333
1515231843
1118331425
9911411531
212831198
113491349
415361668
2215681339
19515831221

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

25513321885
3613321513
()5113321923
()1213851856
26619831633
5114/15/01
جنيه مصري
ـ
113531333
918931499
1318891449
9814131943
613581618
113491349
614331138
2315281213
16815121995
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 .12رأس المال
المرخص به
حدد رأس المال المرخ به بمبلغ مليار جنيه مصرى .
5114/15/01
5112/6/ 01
جنيه مصري
جنيه مصري
19913851333 35313331333
المصدر والمدفوع
نيدده مصددر
 حدددر س ا المددام المصدددس بمبلدد( اما ددس و وددعس و وددع ن مليد ن وما تددان و موددس وهمددان ن لدم زعس على عدر ما س و ودعس و ودع ن مليد ن وما تدان و مودس وهمدان ن لد سدكل سيمدس كدا سدكل نيكدا واحددا
مصريا و ميعكل سكل نقديس مدف عس بالكاما.
 وسد ل م يا الزياره لراا المام المصدس والمدف ع بمبل(  112111ملي ن نيه من اسباح العام المالى المنتكىفى  1101/01/10ب اسع واحد سكل مجانى لكا  121سكل .
 بتاسيخ  1101/1/1سرست الجمعيس العامس غيدر العاريدس الم افقدس علدى عدديا المدار ا 1و ا 1مدن النادام ااساسدللشركس لتك ن كاآل :
 حدر س ا مام الشركس المر ص به بمبلد( مليداس نيده مصدر وحددر س ا المدام المصددس بمبلد( اما تدان و مود نملي ن نيه مصر م زعس على عدر ما تان و مود ن مليد ن سدكل سيمدس كدا سدكل نيكدا واحددا مصدريا و مديعكل
سكل نقديس مدف عس بالكاما .هذا وسد ل التأشير بالوجا التجاس ف .1101/1/1
 ل م يا الزياره فى ساا المام من االسباح المرحله بمبل(  112101ملي ن نيه مصرى . .16نظام اإلثابة والتحفيز
يهدف هذا النظام إلى تخصي جزء من أسهم الشركة بحد أقصى  %2من أسهم رأس المال القائمة (حوالي
 2مليون سهم) يتم منحها مجانا ً لصالح العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وفقا ً للقواعد المنظمة3
بت اريخ  3339/8/36وافق ت الجمعي ه العام ه غي ر العادي ه للش ركه عل ى نظ ام االثاب ه والتحفي ز ف ى اط اره الع ام
المقت رح م ن مجل س االداره بم نح الع املين والم ديرين واعض اء مجل س االداره التنفي ذيين اس هم اثاب ه وتحفي ز مجاني ه
وتف ويض مجل س االداره ف ى وض ع تفاص يل النظ ام واعت م اده ل دى الجه ات المختص ه وتخص ي اس هم الخزين ه
وعددها 8511888سهم لنظ ام اثاب ه وتحفي ز الع املين والموافق ه عل ى اص دار اس هم جدي ده لص الح نظ ام االثاب ه المقت رح
بحيث ال تزيد عدد االسهم المخصصه لهذا النظام على  %2من االسهم القائمه وتمول من االحتياطيات وتف ويض مجل س
االدار ه فى تحديد قيمه ومواعي د االص دار وتف ويض مجل س االداره او م ن ين وب عن ه ف ى اتخ اذ اج راءات تع ديل النظ ام
االساسى للشركه واضافه باب جديد له واصدار االسهم الجديده ل دى الجه ات المختص ه وادخ ال اي ه تع ديالت تراه ا ه ذه
الجهات طبقا للقواعد المنظمه
وافقت الجمعيه العامه غير العاديه المنعقده فى  3312/8/ 35على تعديل الماده الثانيه من نظام االثابه والتحفيز
لتصبح (منح اسهم الشركه بدون مقابل بموجب موافقه الجمعيه العامه غير العاديه لمساهمى الشركه المنعقده فى
 3339/8/36والتى قررت هذا الحق لصالح االعضاء التنفيذيين ورؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديرو الصف
االول والموظفين بالشركه لتميزهم الواضح من خالل نتائا 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).
وفيما يلى اهم مالمح نظام اثابه وتحفيز العاملين والمديرين واعضاء مجلس االداره التنفيذيين للشركه :
منح أسهم الشركه بدون مقابل بموجب موافقه الجمعيه العامه غير العاديه لمساهمى الشركه المنعقده فى
 3339/8/36والتى قررت هذا الحق لصالح االعضاء التنفيذيين ورؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديرو الصف
االول والموظفين بالشركه لتميزهم الواضح من خالل نتائا 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  %133من اجمالى االرباح الموزعه والتصويت على قرار الشركه  .اعتمدت
الهيئه العامه للرقابه الماليه فى  3314/3/33تجديد النظام لثالث سنوات اخرى .
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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القروض ألجل
3315/6/23
(ب)
المصرف االتحادى
العربى للتنمية
واالستثمار
(بنك االستثمار
العربى)
جنيه مصرى

البنك التجاري
الدولي

االجمالى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

319231238
ـ
()2941391
315421383

1215331634
()119211813
1115931833

3513661668
516511633
2313181245

4115361633
516511633
()312361138
4418531329

4141313

218621626

-

413331648

311391335

313331131

2313181245

4315341591

(أ)
بنك االستثمار
القومى
جنيه مصرى
الرصيد فى اول الفتره
المبالغ المسحوبه خالل الفتره
االقساط المسدده خالل الفتره
الرصيد فى اخر الفتره
تم تصنيفه فى الميزانيه كما يلى :
االلتزامات المتداوله
االقساط الجاريه من القروض الجل
االلتزامات طويله االجل
قروض طويله االجل

(ج)

3314/13/21

الرصيد في اول العام
المبالغ المسحوبة خالل العام
األقساط المسددة خالل العام
الرصيد في اخر العام
تم تصنيفه في الميزانية كما يلي:
االلتزامات المتداولة
األقساط الجارية من القروض ألجل
االلتزامات طويلة األجل
قروض طويلة األجل

(أ)
بنك االستثمار
القومى
جنيه مصري
212131932
()2351535
319231238

(ب)
بنك االستثمار
العربى
جنيه مصري
1312861389
()218621665
1215331634

(ج)
البنك التجاري
الدولي
جنيه مصري
3513661668
3513661668

جنيه مصري
3316991193
3513661668
()413291193
4115361633

2941393

218621623

-

413531933

315421388

916581983

3513661668

2313681342

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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تتمثل هذه القروض في التسهيالت ألجل الممنوحة من البنوك التالية:
بنك االستثمار القومي:

(أ)

يتمثل هذا الرصيد في القروض ألجل الممنوحة للشركة من بنك االستثمار القومي من أصل القروض البالغ قدره
 911331333جنيه 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 المصرف االتحادى العربى للتنميه واالستثمار:

قرض متوسط االجل مدتة  3سنوات بمبلغ  23مليون جنية يستخدم فى تمويل جانب من التكلفة االستثمارية
لمشروع انشاء عدد  6ابراج سكنية بمشروع حى الواحة بالمنطقة الثانية عشر بمدينة نصر ،وعلى ان يتم تجنيب مبلغ
 4،5مليون جنيه مصرى يستخدم فى سداد الفوائد المستحقة على القرض خالل فترة االنشاء والتى تقدر بحوالى سنة
ونصف  ،فترة السحب تقدر بسنه ونصف من تاريخ التوقيع على هذا العقد فى  15ديسمبر .3311
مستندات الضمان تتضمن تقديم  11سند المر البنك باجمالى قيمة القرض على ان تستحق هذه السندات فى تواريخ
استحقاق اقساط القرض ،ايداع شيكات مسحوبة على عمالء الشركة وناتجة عن بيع الوحدات التى تم بيعها بالفعل وان
تكون هذه الشيكات مظهرة لصالح البنك وال تزيد مدة استحقاقها عن سبع سنوات بقيمة  %333من قيمة كل قسط على
ان يرفق مع هذه الشيكات الخاصة ببيع الوحدات صورة عقد البيع االبتدائى لهذه الوحدات
يتم تحميل فوائد القروض المستحقه سنويا على قائمه الدخل .
(ج)

التسهيل االئتمانى الممنوح من البنك التجارى الدولى ( مصر ) :

تم توقيع عقد قرض بين البنك التجاري الدولي (مصر) وشركة مدينة نصر لالسكان والتعمير بتاريخ 3314/8/13
وذلك بغرض تمويل الشركة لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية (اعمال البناء والمرافق واعمال البنية التحتية )
للمرحلة االولي من مشروع انشاء التجمع السكني تيجان بحد اقصي  523مليون جنيه مصري3
يسدد القرض على عدد  13اقساط ربع سنويه غير متساويه بعد انتهاء فتره السماح التى تبدا من تاريخ اول سحب
وتنتهى بنهايه مده عامين وثالثه اشهر .
يسرى العائد على رصيد التمويل بمعدل يساوى مجموع سعر عائد الكوريدور لإلقراض المعلن من البنك المركزى
المصرى والهامش .
تتعهد الشركه بتقديم الضمانات الوارده بالبند الرابع عشر من هذا العقد والمتمثله في رهن حساب ايرادات بيع الوحدات
لصالح البنك كضمان وتأمين لسداد مبلغ التمويل متضمنا العوائد والعموالت والمصروفات المستحقه السداد على الشركه.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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 .18النقدية وما في حكمها
تمثل النقديه وما فى حكمها المدرجه فى قائمه التدفقات النقديه على االرصده التاليه المدرجه فى الميزانيه على النحو التالى :

النقدية بالصندوق والبنوك (ايضاح )13
استثمارات بالقيمه العادله من خالل االرباح والخسائر (ايضاح )5
يخصم:
ودائع مجمدة لحساب خطابات الضمان

أ)

5112/6/01
جنيه مصري
11414261313
4311341333
15615631334
()515341289
15319861225

5114/15/01
جنيه مصري
12518391834
2912261233
13511661134
() 519551391
16913111312

التسهيل االئتماني الممنوح من بنك القاهرة:
 مبلغ  33مليون جنيه مصري تمثل نسبة  %53من 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  %3هامش 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
ب جمالي قيمة التسهيل.

ب)

التسهيل االئتماني والقرض قصيراالجل الممنوح من بنك المصرف المتحد:
 مبلغ  32163مليون جنيه مصري حد جاري مدين بدون ضمان عيني وبضمان إضافي أوراق تجارية من
مشتري الوحدات لتمويل النشاط الجاري.
 مبلغ  36122مليون جنيه مصري حد إصدار خطابات ضمان لتمويل النشاط الجاري للشركة وشركة
النصر للمرافق والتركيبات (الشركة التابعة).
 اليزيد المستخدم من التسهيالت االئتمانية لكال من الحد الجاري المدين بدون ضمان عيني وحد خطابات
الضمان عن مبلغ 53مليون جنيه مصري علي ان يتم تخفيض التسهيالت االئتمانية بما يتم سداده من
جانب الطرف الثاني من اقساط القروض لحين عودة قيمة الحدود الممنوحة لمبلغها االصلي بنسبة
سعرإقراض الكوريدور مضافا اليه %115سنويا باالضافة الي العموالت3
 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.
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 .18النقدية وما في حكمها – تابع
قرض قصير االجل:
 مبل غ  3619381215جني ه مص ري ب دون ض مان عين ي وبض مان اض افي ش يكات مودع ه
للتحص يل تغط ى المديوني ه بنس به %123بغ رض س داد التزام ات مالي ة مس تحقة يس دد عل ى ع دد
13قس ط ش هري متض من العوائ د قيم ه القس ط بالعوائ د مبل غ 618121333جني ه مص رى ويب دأ س داد
اول قسط فى 23مايو3315وينتهى فى23ابريل. 3316وفيما يلي تفاصيل حركة القرض:
3315/6/23
جنيه مصري
3314961155
3619381215
()2413281996
6416851434

الرصيد في اول الفترة
المبالغ المسحوبة خالل الفترة
االقساط والفوائد المحملة
االقساط والفوائد المسددة خالل الفترة
الرصيد في اخر الفترة

3314/13/21
جنيه مصري
5313331333
316581219
()2311631164
3314961155

 .11الضرائب المؤجله:
يتمثل رصيد االصول وااللتزامات الضريبيه المؤجله الناتجه عن الفروق الضريبيه لبنود االصول وااللتزامات فيما يلى :

االصول الثابته
المخصصات
اجمالى الضريبه التى ينشا عنها اصل ( التزام )
صافى الضريبه التى ينشا عنها اصل
الضريبه التى ينشأعنها( التزام ) /اصل بقائمه الدخل

3315/6/23
التزامات
اصول
جنيه مصرى جنيه مصرى

412421694
412421694
115231319

ت م احتس اب الض ريبه المؤجل ه عل ى رص يد مخص
الموردين –ارصده مدينه .
اصول ضريبيه مؤجله غير مثبته ( مخصصات )

()318121435
()318121435
()3821533

القض ايا ومخص

3314/13/21
التزامات
اصول
جنيه مصرى جنيه مصرى

()118341312
216231923
)118341312( 216231923
118121319
()5161816
-

تجدي د الش قق واالض محالل ف ى قيم ه
3315/6/23
جنيه مصرى
414231815

3314/13/21
جنيه مصرى
414231815

لم يتم اثبات الضريبه المؤجله والتى ينشأ عنها اصل والمتعلقه بالمخصصات وذلك نظرا لعدم وجود احتمال قوى
الستخدام هذا االصل لتخفيض االرباح الضريبيه المستحقه على الشركه فى المستقبل القريب.
 .51تسويات الحتساب السعر الفعلي للضريبة على الدخل
5114/6/01
5112/6/01
جنيه مصري
جنيه مصري
12315151313
11419591961
صافى الربح المحاسبي قبل الضريبة
%23
%23
سعر الضريبة
ً
4113541535
2414831988
ضريبة الدخل المحسوبة طبقا لقانون الضرائب
931333
تأثير المخصصات
3631563
()4541395
فرق اإلهالكات
()112321933
()312231395
إعفاءات القانون
631533
351333
مصروفات غير قابلة للخصم
4312621633
2113311598
الضريبة وفقا ً لقائمة الدخل
%39125
%33159
سعر الضريبة الفعلي
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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 .51المبيعات وتكلفة المبيعات
أ) إيرادات بيع األراضي والعقارات المبنية:
ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في بيع األراضي والعقارات المبنية
ايرادات بيع االراضى
ايرادات بيع العقارات المبنيه
يخصم  :مردودات مبيعات عقارات
يخصم  :مردودات مبيعات اراضى
ب) تكاليف األراضي والعقارات المبنية المباعة:

تكلفه االراضى المباعه
تكلفه العقارات المبنيه المباعه
يخصم :ت مردودات مبيعات عقارات
يخصم  :ت مردودات مبيعات اراضى
.55

إيرادات خدمات مؤداة

خدمات مباعه
اتعاب تنازل
إيرادات خدمات مؤداه اخرى
.50

المصروفات العمومية واإلدارية

أجور ومرتبات وما في حكمها
مصروفات دعايه واعالن
مصروفات نقل وانتقاالت واتصاالت
استشارات واتعاب مهنيه
اهالكات اصول ثابته ( ايضاح ) 4
مصروفات صيانه
خامات ومواد ووقود وقطع غيار
ضرائب عقاريه واخرى
مصروفات خدميه أخرى

5112/6/01
جنيه مصري
5419381353
9818511633
()119131855
15119131563

5114/6/01
جنيه مصرى
1111261333
13318531532
()118861393
()5561833
13915451612

5112/6/01
جنيه مصري

5114/6/01
جنيه مصري

2331881
3311181148
()2211311
3313951318

391244
2211331382
()2931338
()1941883
2316641529

5112/6/01
جنيه مصري

5114/6/01
جنيه مصري

6331338
111181383
2421663
311291453

6951853
6391646
3391335
115851332

5112/6/01
جنيه مصري

5114/6/01
جنيه مصري

1114311284
316331548
119851636
4361385
111631858
4481835
5541833
1611638
312431568
3111521134

1316431938
213431833
313961321
4331425
6931965
5311498
4531533
1221198
311391434
3313961988

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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 .54اإليرادات األخرى
مخـالفـة شروط بنائيـة
اتعاب تصالح لعدم البناء
إيرادات وأرباح متنوعة
ارباح فروق عمله
.52

المصروفات األخرى

تعويضات وغرامات
تبرعات وإعانات للغير
خسائر فروق عمله
.56

نصيب السهم في أرباح الفترة

صافي ربح الفترة بعد الضرائب
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
نصيب السهم في األرباح

5112/6/01
جنيه مصري
2231191
412421343
8331583
51635
514941145
5112/6/01
جنيه مصري
1381125
331333
181365
1661333
5112/6/01
جنيه مصري
8319541862
35313331333
3122

5114/6/01
جنيه مصري
261233
ـ
5391693
293
5661289
5114/6/01
جنيه مصري
2311323
1341433
4361123
5114/6/01
جنيه مصري
9316451322
35313331333
3129

 .57االلتزامات المحتملة
أ) خطابات الضمان
بلغت قيمة خطابات الضمان التي أصدرها بنك قناة السويس والبنك األهل ي مدين ة نص ر وبن ك المص رف المتح د
لحس اب الش ركة لص الح الغي ر ف ي 3315/6/23مبل غ  2116321243جني ه مص ري (:3314/13/21
 2416911535جني ه مص رى) بض مان ج زء م ن ودائ ع الش ركة بالبن ك بمبل غ  515341289جني ه مص ري
( 519551391 : 3314/13/21مصري )  ،وغطاء نقدي خطابات ضمان بمبلغ 1319961522جنيه مص ري
( 1113651643 : 3314/13/21مصري )
ب) المعاش المبكر االختياري:
 بتاريخ  1993/3/33واف ق مجل س اإلدارة بجلس ته رق م ( )14عل ى قواع د الخ روج االختي اري للمع اش
المبكر للعاملين بالشركة مع صرف التعويض المادي طبقا ً لهذه القواعد وق د تحمل ت الش ركة كام ل قيم ة
تعويضات العاملين تطبيقا ً لهذا النظام.
 وق د بل غ ع دد الع املين ال ذين خرج وا للمع اش المبك ر حت ى  3315/6/23ع دد (  )181عام ل بمبل غ
 415مليون جنيه مصري.
 وقد اعتمد مجلس اإلدارة بجلسته رقم ( )11بتاريخ  3311/3/34قواعد وأسس جديدة لصرف التعويض
للخروج المبكر للمعاش واعتماد مبلغ مليون جنيه مصري للخروج المبكر للمعاش لح ين اعتم اد موازن ة
أخرى.
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 .58المعامالت مع األطراف ذوي العالقة
ان هذه المعامالت هى مع اطراف ذوى عالقه مثل المساهمين واالداره العليا للشركه والشركات التى يكونون فيها مالك ا
رئيسيين  ،يعتمد مجلس اداره الشركه السياسات واالسعار وشروط س داد ه ذه المع امالت  ،ل دى الش ركة مع امالت هام ة
مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة تتمثل في اإلسناد المباشر ألعمال المباني والمرافق والتركيبات كمايلي:
العالقة

الطرف ذو العالقة

شركة النصر للمرافق والتركيبات ش.م.م.

شركة تابعة

شركة تابعة
شركة النصر لألعمال المدنية ش.م.م.
تتمثل األرصدة القائمة مع األطراف ذوي العالقة ما يلي:

طبيعة
التعامل

أعمال مرافق
وتركيبات
أعمال مباني ومرافق
طبيعة
الحساب

الطرف ذات العالقة

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

شركة النصر للمرافق والتركيبات ش.م.م.
شركة النصر للمرافق والتركيبات ش.م.م.
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

(***)

(*)

(**)

3

مقترض
مورد
مورد

حجم التعامل
خالل الفتره المالية
المنتهية في
5112/6/01
جنيه مصري

حجم التعامل
خالل السنه الماليه
المنتهية فى
5114/15/01
جنيه مصري

213421316

113931333

()4481483

()114351225

رصيد
5112/6/01
جنيه مصري

رصيد
5114/15/01
جنيه مصري

1313331333
1613361946

1313331333
1112341562

()111831135

()3221645

شركة النصر لألعمال المدنية ش.م.م.
(*) وافق مجلس اإلدارة بتاريخ  3338/8/18على منح شركة النصر للمرافق والتركيبات قرض حسن طويل األجل
بمبلغ عشرة ماليين جنيها ً مصريا ً وبلغ رصيد القرض في  3315/6/23مبلغ ( )13مليون جنيه مصري.
(**) تم اإلفصاح عن المبالغ المستحقة من شركة النصر للمرافق والتركيبات ضمن بند الموردون.
(***) تم اإلفصاح عن المبالغ المستحقة إلى شركة النصر لألعمال المدنية ضمن بند الموردون.
 .51الموقف الضريبي
ضريبة شركات األموال
قدمت الشركه اقراراتها الضريبيه في المواعيد المقرره قانونا وقامت بسداد الضرائب من واقع هذه االقرارات .
السنوات من بدء النشاط حتى عام 1335/1334
اخطرت الشركه بنماذج ربط الضرائب عن تلك السنوات وقامت بسداد المستحق عليها من واقع هذا الربط فيما عدا
مبلغ  213861365جنيه مصرى لم يتم سداده ومعلق لحين صدور حكم قضائى بشأنه .
السنوات من عام 1336/1335حتى 1335/133.
اخطرت الشركه بنماذج  19ضرائب عن تلك السنوات وتم االعتراض عليها فى المواعيد المقرره قانونا .
ا) عام 1336/1335
تم انهاء النزاع الضريبي للعام المالي  1336/1335وفقا لقرار لجنة الطعن وتم سداد مستحقات مصلحة الضرائب بمبلغ
 2543034605جنيه مصري باإلضافة الي غرامات التأخير الناتجة عن تقسيط اإلقرارالضريبي بمبلغ 5534022جنيه
مصري وتم تخفيض الضريبة بمبلغ  204255405.جنيه مصري.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

11
شركه مدينه نصر لالسكان والتعمير ش.م.م
االيضاحات المتممه للقوائم المالية المستقلة
03يونيه 5302
 .51الموقف الضريبي  -تابع
ضريبة شركات األموال  -تابع
ب)

سنوات 133./1336

تم انهاء النزاع الضريبي للعام المالي  133./1336وفقا لقرار اللجنة الداخلية رقم ( )52وتم سداد مستحقات مصلحة
الضرائب بمبلغ  10411644.2جنيه مصري وتم تخفيض الضريبة المستحقة بمبلغ  042644650جنيه مصري .
ج) سنوات 1335/133.
تم انهاء النزاع الضريبي للعام المالي  3338/3333وفقا لقرار اللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين وتم سداد الضريبة
المستحقة بمبلغ  3413311211جنيه مصري وتم تخفيض الضريبة المستحقة بمبلغ  811421399جنيه مصري.
السنوات من( )1323/1336( )1336/1335
 بتاريخ  1324/5/16تم اصدار تعليمات تنفيذيه رقم ( )41لسنه  1324بشان ارباح االقساط المؤجله والتى تقضىال يعتبرااليراد محققا االبحلول ميعاد استحقاق االقساط وفقا لمبدأ االستحقاق ومبدأ سنوية الضريبه .
 بتاريخ  1324/23/16تم اخطار الشركه بنموذج  26ضرائب عن تلك السنوات تم االعتراض عليه فى المواعيدالمقرره قانونا وتم تكوين المخصص المقدر لنقاط الخالف.
الفتره من ( 1323/./2حتى )1324/21/02
لم يتم الفحص الضريبى لتلك السنوات ولم تخطرالشركه بأية نماذج ربط ضريبة حتي تاريخه وطبقا السلوب
مصلحة الضرائب في فحص السنوات السابقة تم تكوين المخصص المقدر لنقاط الخالف 3
ضريبة االجور والمرتبات ( كسب العمل)
السنوات من بدء النشاط حتى 1321

تم انهاء النزاع الضريبي بين الشركة ومصلحة الضرائب عن تلك السنوات وبلغت قيمة مستحقات مصلحة الضرائب من
عام 2665حتي عام  1321طبقا لنماذج الربط مبلغ  146654552جنيه وتم سداد الضرائب المستحقة عن تلك السنوات.
ضريبة الدمغه
السنوات من بدء النشاط حتي 1336/5/2
تم انهاء النزاع الضريبي بين الشركة ومصلحة الضرائب وتم سداد الضريبة المستحقة عليها بالكامل
الفترة من  1336/5حتي 1323/21/02
تم انهاء النزاع الضريبي وفقا لقرار اللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين وتم سداد فرق الضريبة المستحقة بمبلغ
 49333جنيه وتم تخفيض الضريبة بمبلغ  3431833جنيه مصري .
السنوات  1322حتي 1320
تم اخطار الشركة بالفح

وتم تقديم المستندات المؤيدة لوجهة نظر الشركة.

السنوات 1324/1320
لم يتم الفح الضريبي لتلك السنوات ولم تخطر الشركة بأية نماذج ربط حتي تاريخه.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  06جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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 .01األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها
تتمثل األدوات المالية للشركة في األصول وااللتزامات المالية ،وتتضمن األصول المالية أرصدة النقدية
بالبنوك واالستثمارات المالية والمدينين والمبالغ المستحقة من الشركات التابعة ،كما تتضمن االلتزامات المالية بنوك
سحب على المكشوف والدائنين والمبالغ المستحقة إلى الشركات التابعة ،وتتضمن اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
السياسات المحاسبية المتبعة بشأن إثبات وقياس أهم األدوات المالية .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 من أو كل التزاماتها وطبقا ً لسياسة
الشركة يتم االحتفاظ بالسيولة المناسبة لتخفيض ذلك الخطر إلى الحد األدنى وتعتمد الشركة بدرجة كبيرة على مبيعاتها
النقدية وتقوم ب دارة 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 أسعار صرف العمالت األجنبية
تمثل خطر أسعار صرف 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.
 .01التزامات تعاقدية وارتباطات رأسمالية
التزامات تعاقدية
أ)
بلغ ت قيم ة التعاق دات م ع المق اولين لتنفي ذ مش روعات اإلس كان والتعمي ر3521352ملي ون جني ه مص ري
( 693 :3314/13/21ملي ون جني ه مص ري) ،بل غ المنف ذ منه ا حت ى 3315/6/23مبل غ 1611334ملي ون جني ه
مصري ( 191 :3314/13/21مليون جنيه مصري) وقد تم سداد كامل مستحقات المقاولين طبقا ً للتعاقدات
ارتباطات رأسمالية:

ب)
-

تنمية وتعمير منطقة الواحة

وتتيح هذه المنطقة مس احات م ن األراض ي قابل ة للبي ع ح والي  152أل ف مت ر مرب ع لالس تخدامات المختلف ة ف ي
اإلسكان اإلداري والتجاري والترفيهي والخدمات.
جاري تنفيذ  13عماره بلوك  16باجمالى  265وحده بقيم ة اس تثمارية تبل غ113ملي ون جني ه مص ري وبلغ ت
قيمة األعمال المنفذة منها حتى  3315/6/23مبلغ 115مليون جنيه مصري .
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التزامات تعاقدية وارتباطات رأسمالية  -تابع

ب)

ارتباطات رأسمالية  -تابع
-

تنمية وتعمير منطقة تيجان (حدائق النصر سابقاً)

تبلغ مساحة المنطقة  843فدان غرب الطريق الدائري للقاهرة الكبرى وتتيح مخزون استراتيجي للشركة من
األراضي المعمرة تبلغ مساحتها ( )116مليون متر مربع لجميع األغراض المختلفة.
جارى تنفي ذ 1353وح ده س كنيه بقيم ه اس تثماريه تبل غ  433182ملي ون جني ه مص رى وبلغ ت قيم ه االعم ال
المنفذه منها فى 3315/6/23مبلغ 121193مليون جنيه مصرى
-

تنمية وتعمير منطقة  6أكتوبر

تم تخص ي مس احة  131ف دان بمدين ة  6أكت وبر للش ركة إلقام ة إس كان ق ومي عليه ا م ن هيئ ة المجتمع ات
العمرانية الجديدة وذل ك لت وفير ح والي 3323وح دة س كنية وج اري العم ل حالي ا ً ف ي إنش اء  23عم اره باجم الى
 1239وحده بقيمة استثمارية  153مليون جنيه مصري وتم االنتهاء من تنفيذ  35عماره بعدد  338وحده بقيمه
 53مليون جنيه وبلغت قيمة األعمال المنفذة منها حتى  3315/6/23مبلغ 53مليون جنيه مصري .
.32

ارقام المقارنه
تــم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة عن الفترة السابقة لتتناسب مع العرض الخا

بالفترة الحالية .
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