


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  القوائم املالية

 وتقرير مراقب احلسابات

 م30/6/1026 يف

 يلشركــة العبور لالستثمار العقار

 ( شركة مساهمة مصرية ) 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 أمام شركة إنبي للبترول -الدور الثالث  -مدينة نصر -امتداد عباس العقاد  -إبراهيم أبو النجا .شارع د 5 :القاهرة 

 22/  22127722 :فاكس ـ   22/  22121722 :تليفون 

 مسجد عباد الرحمن ـ الدور الثالث سمنود ـ شارع بريشة ـ أعلى :الغربية 

 272/  2212221 :فاكس / تليفون 

 مكتب الدكتور

 حسني حسني شحاتة
 للمحاسبة واالستشارات االستثمارية

 محاسبون قانونيون وخبراء تنظيم وإدارة

 3535: م . م . س 
 

 تقرير فحص حمدود للقوائم املالية الدورية

 أعضاء جملس إدارة شركة العبور لالستثمار العقاري/ السادة

 املقدمة 

 فى( م.م.ش)قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالى لشركة العبور لالستثمار العقارى 
أشهر المنتهية  الستةالدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن م وكذا قوائم 03/6/6306

واإلدارة هى المسئولة . االيضاحات المتممة األخرى وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من, في ذلك التاريخ 
لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء بقا عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها ط

, وتنحصر مسئوليتنا في إبداء رأينا على القوائم  المالية الدورية فى ضوء فحصنا المحدود  القوانين المصرية السارية
 .لها 

 نطاق الفحص احملدود 
فحص ويشمل ال(  6103)وقد قمنا بفحصنا المحدود طبقا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم 

المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن األمور المالية 
والمحاسبية , وتطبيق إجراءات تحليلية , وغيرها من إجراءات الفحص المحدود , ويقل الفحص المحدود جوهريا في 

مصرية  , وبالتالي ال يمكننا الحصول على تأكد بأننا نطاقه عن أعمال المراجعة التى تتم طبقا لمعايير المراجعة ال
وعليه فنحن ال نبدى رأى مراجعة , سنصبح على دراية بجميع األمور الهامة التي قد تم  اكتشافها في أعمال المراجعة 

 .على هذه القوائم المالية 
  اإلستنتاج

لقوائم المالية الدورية المرافقة  ال تعبر لم ينمو إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن ا, وفى ضوء فحصنا المحدود 
وعن أدائها المالي وتدفقاتها  03/6/6306في بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للمنشاة 

أشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية  الستةالنقدية عن 
 .السارية

 تاريخ التقرير      

مراقب احلسابات                                              م1026 أغسطس 23القاهرة يف                
 حسني حسني شحاتة/دكتور حماسب                                                                                                      

 



 

 

 

 

 شركة العبور لالستثمار العقاري
 (م . م . ش ) 

 جنيه 00000000: رأس املال املرخص 
 جنيه14300092رأس املـال املصدر واملدفوع 

 جنيه 
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 ملركز املايلقائمة ا

 لشركة العبــور لالستثمار العقاري 
 م30/6/1026يف 

 

 

 م32/21/1022 رقم اإليضاح البيان مبلغ جزئي مبلغ كلي

   األصول  

   الغري متداولة األصول  

 081102 (8) األصول الثابتة  182041 

   الغري متداولة األصولإمجايل   182041
 

   املتداولة األصول  

 14204182 (2) أرصدة  لدى البنوك و النقدية في الصندوق 18220448 

 4088221 (4) أعمال تحت التنفيذ 18242282 

 4424288 (1) العمالء وأوراق القبض 12122844 

 4841248 (4) المخزون 4128200 

 2210404  استثمارات عقارية 2212420 

 2840118 (4) مدينون 8424422 

 884042  ضمان خطابات 804140 

41021242 
 28122042  املتداولة األصولإمجايل  
 

 51144145  األصولإمجايل   64314316

   حقوق امللكية  

 04242482  رأس المال المصدر والمدفوع 04242482 

 1481444  احتياطي قانوني 1481444 
 111124  احتياطي عام 111124 
 112024  خسائر مرحلة (2202218) 
 (2424120)  خسائر الفترة/ أرباح  818848 

04442414 
 04014122  جمموع حقوق امللكية 

 

   االلتزامات املتداولة  
 00284121 (12) دائنون 01428404 

 0114028 (11) لدفعالموردون ومقاولوا الباطن وأوراق ا 0824218 

 424014  عمالء دفعات مقدمة 1888244 

 402411 (10) مخصصات 412144 

 االلتزامات املتداولةإمجايل   20422101
 

04108022 
 

 51144145  اللتزامات املتداولةجممع حقوق امللكية و ا  64314316

 .ر جزءاً  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وُتقرأ معها اإليضاحات المرفقة تعتب -

 رةرئيس جملس اإلدا  عضو جملس اإلدارة املنتدب

 لواحداعبد  حممد علي يســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس

 



 

 

 

 

 شركة العبور لالستثمار العقاري
 (م . م . ش ) 

 جنيه 00000000: رأس املال املرخص 
 جنيه14300092رأس املـال املصدر واملدفوع 

 جنيه 
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 (األرباح واخلسائر) ائمة الدخـلق
 لشركة العبور لالستثمار العقاري 

 م30/6/1026إىل م 2/2/1026عن الفرتة من
 م30/6/1022 رقم اإليضاح البيـــــــان مبلغ جزئي مبلغ كلي

   األعمالإيرادات   

 49934255  اوالتإيراد المق 5413435 

 5664315  إيراد االستثمار العقاري 4559466 

 -  إيرادات إشراف هندسي 443264 

 41629334  األعمالإمجايل إيرادات   6692964
 

   األعمالتكاليف   

 45651666  تكاليف المقاوالت 1556149 

 3936992  لعقاريتكاليف االستثمار ا 563612 

 44  تكاليف إشراف هندسي 441243 

 22449  إهالك أصول التشغيل 26461 

 (42423491)  إمجايل تكاليف القطاعات  (5353154)
 

 (4344121)  جممل الربح  4115644

   :يضاف  

 43961  يةعائد ودائع وحسابات بنك 46141 

 451363  إيرادات اخرى 415656 

461565 
 

    

   :يطرح  
 292161 (3) المصروفات العمومية واإلدارية 4941161 
 439669  فوائد مدينة 9114 
 6166  إهالك األصول الثابتة اإلدارية 6651 
(4995244)  

    

 (9941411)  صافي ربح الفترة قبل الضرائب  141161

  - :يطرح  

 44  ضرائب الدخل  23951

 44  الضرائب بعدصايف ربح الفرتة   312120

 .اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وُتقرأ معها  - 

 

 
 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب

 لواحداعبد  حممد علي يســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس
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 (م . م . ش ) 

 جنيه 00000000: رأس املال املرخص 
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 (األرباح واخلسائر) ائمة الدخـلق
 لعبور لالستثمار العقاريلشركة ا 

 م30/6/1026م إىل 2/9/1026عن الفرتة من
 م30/6/1022 رقم اإليضاح البيـــــــان مبلغ جزئي مبلغ كلي

   األعمالإيرادات   

 9625399  إيراد المقاوالت 4155254 

 9313161  إيراد االستثمار العقاري 641541 

 -  إيرادات إشراف هندسي 44 

 5466646  األعمالايل إيرادات إمج  9364165
 

   األعمالتكاليف   

 6491143  تكاليف المقاوالت 4364162 

 4462692  تكاليف االستثمار العقاري 956524 

 44  تكاليف إشراف هندسي 65644 

 12943  إهالك أصول التشغيل 1954 

 (1963915)  إمجايل تكاليف القطاعات  (4144494)
 

 (9421132)  جممل الربح  612315

   :يضاف  

 1163  عائد ودائع وحسابات بنكية 6564 

 144  إيرادات اخرى 95444 

33564 
 

    

   :يطرح  
 165142 (3) المصروفات العمومية واإلدارية 666536 
 12449  فوائد مدينة 695 
 1434  إهالك األصول الثابتة اإلدارية 1396 
(623624) 

 
    

  صايف خسارة الفرتة  (44166)
(9145141) 

 .اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وُتقرأ معها  - 

 

 

 
 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب

 لواحداعبد  حممد علي يســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس
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 الشامل ائمة الدخـلق
 لشركة العبور لالستثمار العقاري 
 م30/6/1026م إىل 2/2/1026فرتة منعن ال

 م30/6/1022 رقم اإليضاح البيـــــــان مبلغ كلي مبلغ كلي

312120 
 

 صافي أرباح الفترة
 (1109092) 

   :يضاف  

   الدخل الشامل اآلخر  

 22  فروق العمليات الناتجة عن ترجمة العمالت األجنبية 22 

 22  االصول المالية المتاحة للبيع 22 

 22  تغطية التدفق النقدي 22 

 22  الخسائر االكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات/األرباح 22 

 22  نصيب المنشأة من الدخل الشامل اآلخر في الشركات الشقيقة 22 

 22  ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل األخرى 22 

00 
 22  عد خصم الضريبةجمموع الدخل الشامل اآلخر عن السنة ب 
 

 (1109092)  إمجايل الدخل الشامل  312120

 .اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وُتقرأ معها  - 

 

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب 

 لواحداعبد  حممد علي يســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس
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 (م . م . ش ) 
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 الشامل ائمة الدخـلق
 لشركة العبور لالستثمار العقاري 

 م30/6/1026م إىل 2/9/1026عن الفرتة من
 م30/6/1022 رقم اإليضاح البيـــــــان يمبلغ كل مبلغ كلي

(44166) 
 

 الفترة خسارةصافي 
 (9145141) 

   :يضاف  

   الدخل الشامل اآلخر  

 22  فروق العمليات الناتجة عن ترجمة العمالت األجنبية 22 

 22  االصول المالية المتاحة للبيع 22 

 22  تغطية التدفق النقدي 22 

 22  ر االكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشاتالخسائ/األرباح 22 

 22  نصيب المنشأة من الدخل الشامل اآلخر في الشركات الشقيقة 22 

 22  ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل األخرى 22 

00 
 22  جمموع الدخل الشامل اآلخر عن السنة بعد خصم الضريبة 
 

  الشامل إمجايل الدخل  (44166)
(9145141) 

 .اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وُتقرأ معها  - 

 

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب 

 لواحداعبد  حممد علي يســـرى/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس
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 ائمة التدفقات النقديةق

 لشركة العبور لالستثمار العقاري 

 م30/6/1026م إىل 2/2/1026من عن الفرتة املالية 

 م30/6/1022 اإليضاحرقم  املبلغ البيـان

    نقدية من أنشطة التشغيلالتدفقات ال

 (0028281)  818848 األرباحصافى 

 (22522)  (44194) المخصصات

 (22277)  (14121) عائد ودائع وحسابات بنكية

 221172  124488 إهالك أصول ثابتة

 (2222212)  840141  العامل أرباح التشغيل قبل التغريات فى رأس املال

 9252752 (2) (4214224) يذتحت التنف أعمالفي  الزيادة 

 157229 (4) 282280 النقص في المخزون

 2277215 (1) (2842402) في  العمالء واوراق القبض الزيادة

 (2251217)  144418 الزيادة في االستثمارات العقارية

 (2975525)  22 االيرادات المستحقةالزيادة في 

 52217 (4) (1104224)  المدينينالزيادة في   

 222752  14212 النقص في  خطابات الضمان 

 (7222525) (12) 2244814 الدائنينفي  الزيادة

 722272 (11) 424212 في عمالء  دفعات مقدمة النقص

 (772177) (10) 280124 في الموردون واوراق الدفع النقص

 (12122)  22 فروقا ضرائب مبيعات مدفوعاة

 779252  (2218148) طة التشغيلصافى النقدية املستخدمة فى أنش

 22277  14121 عائد ودائع وحسابات بنكية

 (7229)  22 ت لشراء اصول ثابتةامدفوع

 7277  14121 صافى النقدية املستخدمة فى أنشطة االستثمار

 727222  (2042811) صافى الزيادة  فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة

 7272222  14204182 اية الفترةالنقدية وما فى حكمها فى بد

 8036559  41439663 النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

 .ات المرفقة تعتبر جزءاً  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وُتقرأ معها اإليضاح -
 

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب

 لواحداعبد  حممد علي يســـرى/ سـتاذ األ  حممــد حســن حلمي/ مهندس



1 

 

 

 

 

 شركة العبور لالستثمار العقاري

 (م . م . ش ) 

 جنيه 95555555: رأس المال المرخص 

 جنيه58595903رأس المـال المصدر والمدفوع 

 قائمة التغري يف حقوق امللكية
 لشركة العبور لالستثمار العقاري 

 م30/6/1026م إىل 2/2/1026عن الفرتة من 

 اإلمجايل املرحلة اخلسائر/ االرباح الفرتة( خسارة)صايف ربح  إحتياطي نظامي إحتياطي قانوني رأس املال البيان

 17771095 170952 - 501295 1200011 11000000 م1/1/1015الرصيد في 

 (14194) (35357) - - - - فروق ضريبة مبيعات مدفوعة

-  (57300)- -  57300-  تدعيم االحتياطي القانوني

 (9941411) 55 (9941411) - - - الفترة خسارةصافي 

 11122125 195011 (9941411) 501295 1271222 11000000 م90/2/1015فىالرصيد 

 04014124 (2202218) 22 111124 1481444 04242482 م1/1/1012الرصيد في 

 141161 55 141161 55 55 55 صافي ربح الفترة

 82602682 (2202218) 818848 111124 1481444 04242482 م90/2/1012فىالرصيد 

 

 .ذه القوائم المالية وُتقرأ معها ات المرفقة تعتبر جزءاً  ال يتجزأ من هاإليضاح -
 

  
 

 رئيس جملس اإلدارة  عضو جملس اإلدارة املنتدب    

 احديســـرى عبد الو/ األسـتاذ   حممــد حســن حلمي/ مهندس
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 ات املتممة للقوائم املالية اإليضاح
 م30/6/1026فى 

 (2)رقم  اإليضاح

 نبذة عن الشركة 

قيتدها فتى    م وتتم 1441لستنة  124شتركة مستاهمة مصترية تأسستت وفقتاً ألحكتام القتانون  العبور لالستتثمار العقتارىشركة ( 1 -1)

وأستتهم الشتتركة مقيتتدة ببورصتتة األوراق م 11/10/1448بتتتاري  ( 044814)تحتتت رقتتم  القتتاهرةنتتة إدارة الستتجل التجتتاري بمدي

  .المالية 

عاماً تبدأ من تاري  القيد بالسجل التجاري والمركز الرئيسي للشركة ومحلها القانونى فى مدينة القتاهرة ويجتوز  02مدة الشركة ( 1-0)

   كاتب أو توكيالت أو منافذ توزيع فى مصر أو فى الخارجلمجلس اإلدارة أن ينشئ فروعا أو مصانع أو م

- : الغرض من الشركة حسب الوارد بالعقد ( 1-2)

  القيام بأعمال المقاوالت المتكاملة فى مجال مشروعات  اإلسكان والتعمير والمبانى العامة لحسابها أو لحساب الغير  -

 .أعمال المرافق والبنية األساسية  شراء األراضي وتقسيمها وبيعها وما يستلزم ذلك من -

 .إقامة المشروعات الصناعية والترفيهية والسياحية لحسابها أو لحساب الغير  - 

 .إقامة المشروعات السكنية وبيع وحداتها أو تأجيرها لحسابها أو لحساب الغير  -

أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه متن ة كما يجوز للشرك.أنشطة االستيراد والتوكيالت التجارية والتوريدات العمومية  -

التى تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها فى تحقيتق غرضتها فتى مصتر أو الشركات واألفراد وغيرها والوجوه مع 

انون والئحتته وذلتك طبقتاً ألحكتام القت بهتا أو تشتتريها أو تلحقهتا التذكر فى الخارج كما يجتوز لهتا أن تنتدمى فتى الهيئتات الستالفة

 .التنفيذية 
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 (1)رقم  اإليضاح
 السياسات احملاسبية املتبعة

 :أسس إعداد القوائم المالية ( 2-1)
والمبتاد  المحاستبية ،  م0212لستنة  12أعدت القوائم الماليتة طبقتاً لمعتايير المحاستبة المصترية الصتادرة بتالقرار التوزاري رقتم 

 . للوائح والتعليمات المحلية السارية وفى ضوء القوانين وا،المتعارف عليها 

 :القياس( 2-2)
 .أعدت هذه القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وبفرض استمرارية الشركة  

 :التقديرات واالفتراضات المحاسبية ( 2-3)
قامتتت اإلدارة بعمتتل تقتتديرات وافتراضتتات تتتمثر علتتى قتتيم األصتتول أعتتدت القتتوائم الماليتتة وفقتتاً لمعتتايير المحاستتبة المصتترية و

وااللتزامتتات واإليتترادات والمصتتروفات ختتالل الفتتترة الماليتتة ، هتتذا وقتتد تختلتتف النتتتائى الفعليتتة عتتن تلتتك التقتتديرات وتتتم  دراستتة تلتتك 

اسبية في الفتترة التتي تتم  فيهتا هتذا التعتديل التقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة وإثبات اآلثار المترتبة على تعديل التقديرات المح

والفترات المستقبلية التي تتأثر بذلك التعديل، وتتمثل االفتراضات والتقديرات بشكل خاص في تطبيق السياسات المحاستبية ذات التتأثير 

 . ات المتممة التاليةاإليضاحالهام والمبالغ المدرجة بالقوائم المالية والتي تم اإلفصاح عنها ضمن 

 :عملة العرض والتعامل ( 2-4)
 .تم اإلفصاح عن حسابات الشركة بالجنيه المصري و ال توجد معامالت بالعملة األجنبية  

 :االحتياطي القانوني( 2-5)
ويقف هذا االقتطاع إذا بلغ مجموع االحتياطي قدراً يوازى  ،من األرباح وفقاً للقانون % 2تم تكوين االحتياطي القانوني بنسبة 

 من رأس مال الشركة المصدر % 22قل من أمن رأس مال الشركة المصدر ومازال رصيد االحتياطي % 22

 :تحقق اإليراد( 2-6)
تتحقق الواقعة المنشئة لإليراد الخاص الوحدات السكنية والخدمية والفيالت عند تحويل المخاطر والمنافع األساسية للمشتري 

ت المباعة وأال تحتفظ الشركة بحق التدخل اإلداري المستمر بالدرجة التي ترتبط عادة بالملكية والتي تتحقق بالتسليم الفعلي للوحدا

وستتحملها المنشاة أتحديد قيمة التكاليف التي تحملتها  إمكانية قياس قيمة تلك اإليرادات بصورة دقيقة وكذلك إمكانية وكذلك في حالة

 .فيما يتعلق بالمعاملة مستقبالً 
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 :ائمة التدفقات النقدية وما في حكمها ق( 2-7)
وألغتراض إعتداد قائمتة التتدفقات النقديتة تتضتمن النقديتة ومتا فتي  ،تم  إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشترة 

 .(4)رقم يضاحاإلحكمها األرصدة النقدية بالخزينة وتلك المودعة بالبنك والتي تتضمن حسابات جارية بالبنوك كما هو وارد ب

  

 :األصول الثابتة وإهالكاتها( 2-8)
والخسائر الناتجة عتن اضتمحالل قيمتة األصتول إن  تم  إثبات األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية مخصوماً منها مجمع اإلهالك  

 .وجدت 

صول المنشأة ذاتياً تكلفتة المتواد الختام وتشمل التكلفة النفقات الرأسمالية المباشرة والمرتبطة القتناء األصول كما تشمل تكلفة األ

 . صل تتحملها الشركة ليصبح األصل صالحاً لالستخدام  ية تكاليف أخرى متعلقة مباشرة باألوالعمالة وأ

ويعاد النظر في العمر اإلنتاجي المقدر والقيمة التخريدية لكل أصل من االصول الثابتة وبصفة دورية عند نهاية كتل ستنة ماليتة 

 .د تغيير  للتوقعات عن التقديرات السابقة وال يوج

وتم  احتساب اإلهالك بطريقة القسط الثابت على أساس العمر اإلنتاجى المقدر لكل أصل وتحميله على قائمة الدخل وبالنسب 

 : التى حددها مجلس إدارة الشركة وفقاً للمتبع فى العام السابق وبالمعدالت التالية

 معدالت اإلهالك البيان

 %9 اني وإنشاءاتمب

 %94 آالت ومعدات

 %94 سيارات ووسائل نقل

 %94 أجهزة مكتبية وأثاث

 %95 خشب وقمط وحديد

 %95 مباني مؤقتة

صتول طبقتاً للمعيتار المحاستبة المصتري رقتم ألولم تظهر لنا ممشرات أو دالئل تبين وجود خسائر إضمحالل في قيمة هتذه ا

(21) 
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 :المخزون ( 2-9)
يم  المخزون على أساس التكلفة أو صافى القيمة البيعيتة أيهمتا أقتل وتتم  تحديتد صتافى القيمتة البيعيتة علتى أستاس ستعر البيتع تم  تقي -أ

 .المتوقع في ظل الظروف العادية مخصوماً منه التكاليف التقديرية الالزمة لإلتمام وأي تكاليف أخرى إلتمام عملية البيع 

 .التامة غير المباعة ضمن المخزون طبقاً لألسس المطبقة خالل األعوام السابقة تم  إدراج الوحدات واألعمال  -ب 

 :تحت التنفيذ  األعمال( 2-11) 
التنفيذ وتتضمن التكلفتة كتل النفقتات تم  حصر التكاليف التي تم  إنفاقها على أي من مشروعات الشركة وإدراجها كأعمال تحت 

خصتتص متتن أجلتته وتتتم  إضتتافة المشتتروعات تحتتت التنفيتتذ إلتتى األصتتول عنتتدما تصتتبح المرتبطتتة مباشتترًة بتجهيتتز األصتتل للغتترض الم

 . مستكملة وجاهزة لالستخدام 

 :الدائنون ( 2-11)
 .تم  اإلعتراف بالمستحقات الخاصة بالشركة وتم إثباتها بالقيم التي ستقوم الشركة بسدادها  في المستقبل 

 : والمدينون وأوراق القبض العمالء( 2-12)
تسجيل العمالء والمدينون وأوراق القبض بالقيمة الفعلية مخصوما منها المخصتص المناستب للمبتالغ التتي متن المتوقتع عتدم يتم 

 .م تبويبها ضمن األصول المتداولة تحصيلها ويت

بعتد خصتم مقتدم الحجتز وذلتك وفقتاً لمتا  هقيمة الوحدة التي تخصتب تحميل العميل بالنسبة عمالء االستثمار العقاري فقد تم  إثبات

 .العقد المبرم بين الشركة والعميل وذلك وفقاً  من قيمة الوحدة شهرياً أو ربع سنوي عليه تم  سداد المتبقييينص عليه العقد و

ات المستتحق اما فيما يخص عمالء المقاوالت فقد تم  التعامل مع العمالء بناء على ما يرد إلى الشركة من مستخلصات وتم  إثبت

 .للشركة بعد خصم التأمين وذلك وفقاً للعقد المبرم بين الشركة والعميل 

 : النقدية وما في حكمها( 2-13) 
ة في الخزينة والودائع تحت الطلب وكذا أرصدة البنوك ستحب علتى المكشتوف يتتضمن النقدية وما حكمها أرصدة البنوك والنقد

 .جزءاً مكمالً لنظام إدارة األموال بالشركةالتي يتم سدادها عند الطلب والتي تعد 

 : ضريبة الدخل( 2-14)
وتتضتمن ضتريبة التدخل علتى أربتاح العتام كتل متن ضتريبة العتام ، يتم حساب ضتريبة التدخل وفقتاً لقتانون الضترائب المصتري

وتتمثتتل الضتتريبة الحاليتتة فتتي  ، ةوالضتتريبة الممجلتتة ويتتتم اثباتهتتا بقائمتتة التتدخل باستتتثناء ضتتريبة التتدخل المتعلقتتة ببنتتود حقتتوق الملكيتت

  .ي  المركز الماليم اسعار الضريبة السارية في تارضع للضريبة باستخدااالضريبة المتوقعةعلى الربح الخ
 إدارة المخاطر المالية( 2-15)

طر مختاطر تتعرض شركة العبور لالستثمار العقاري نتيجة ألنشطتها المعتادة إلى مخاطر مالية منوعة ، وتتضمن هتذه المختا

 .السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة 

 .وتهدف إدارة الشركة إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على األداء المالي للشركة 
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 مخاطر السوق -4

 : أسعار العمالت األجنبيةمخاطر  -

األجنبيتتة والتتذي يتتمثر علتتى المتتدفوعات هتتي مختتاطر التغيتتر فتتي قيمتتة األداة الماليتتة بستتبب التغيتتر فتتي أستتعار صتترف العمتتالت 

والمقبوضتتات بتتالعمالت األجنبيتتة ، وال يوجتتد بشتتركة العبتتور لالستتتثمارالعقاري خطتتر للعمتتالت األجنبيتتة حيتت  أن جميتتع األصتتول 

 .تم  تداولها بالجنيه المصري يواإللتزامات المالية 

 :مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة   -

،وال تتعتترض يترات فتي التتدفقات النقديتة المستتقبلية لتألداة الماليتة بستبب التغيتر فتي أستعار الفائتدة فتي الستوقوهتي مختاطر التغ

 .  م22/4/0214فى لتلك المخاطر لعدم وجود قروض طويلة األجل من البنوك وال يوجد سحب على المكشوف من البنوك  الشركة

 :مخاطر سعر الفائدة  -

وللحتد متن هتذه المختاطر  ستحقاقات االصول واإللتزامات المالية مع أسعار الفائتدة المرتبطتة بهتا تقوم الشركة بمراقبة تواري  ا

ن إدارة الشركة تعمل على الحصول على أفضل الشوط المتاحة في السوق المصرفي بالنسبة ألرصددة السحب علتى المكشتوف كمتا فإ

 .ة ، األمر الذي يحد من خطر هذه الفوائدأنها تقوم بمراجعة أسعار الفائدة بالسوق المصرفي بصورة دوري

 خاطر االئتمانم -9

تمثل خطر االئتمان في عدم قدرة العمالء الممنوح لهم االئتمان في تسوية إلتزام معتين ويحتق للشتركة وفقتاً لشتروط التعاقتد متع 

ت مناستبة لخفتض خطتر االئتمتان عمالئها إستعادة الواحدات المباعة لهم في حالة توقفهم عن السداد كمتا تحصتل الشتركة علتى ضتمانا

 .للحد األدنى 

 مخاطر السيولة  -3

، وتتطلتتب  وهتتي مختتاطر تعتترض المنشتتأة لصتتعوبات فتتي جمتتع األمتتوال الالزمتتة للوفتتاء بإرتباطاتهتتا المتعلقتتة بتتاألدوات الماليتتة

يتة متن التستهيالت االئتمانيتتة اإلدارة الحتذرة لمختاطر الستيولة االحتفتاظ بمستتوى كتافي متن النقديتة وإتاحتة تمويتل متن ختالل مبتالغ كاف

 .  المتاحة

 إدارة مخاطر رأس المال -1

يتمثل الهدف االساسي للشركة من إدارة راس المال في الحفاظ على قتدرتها علتى االستتمرار بمتا يحقتق عائتد للمستاهمين ، كمتا 

 .ل تهدف أيضاً لتوفير والحفاظ على أفضل هيكل لرأس المال مما يمدي إلى تخفيض تكاليف راس الما

وتقوم إدارة الشركة  بالحفاظ على افضل هيكل لرأس المال عن طريق تغيير قيمة التوزيعات المدفوعتة للمستاهمين أو تخفتيض 

 .رأس المال أو زيادته أو إصدار اسهم جديدة لرأس المال أو عن طريق تخفيض الديون المستحقة على الشركة
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 (3)رقم  اإليضاح
 املصروفات العمومية واإلدارية

 :على النحو التالي  حسب األنشطة داريةاإلعمومية واللمصروفات ابند  تم تحليل

 .مصروفات عمومية وإدارية لقطاع االستثمار العقاري -

 .لقطاع المقاوالت مصروفات عمومية وإدارية   -

 شاطينفات العمومية واإلدارية لكال النوفيما يلي كشوف تحليل المصرو

 االستثمار العقاري قسم – ملصروفات العمومية واإلداريةا
 م30/6/1026إىل  م2/2/1026عن الفرتة من 

 المبلغ البيـــــــــــــــــــــــان

 366463 رواتب وبدالت 

 26696 إيجارات

 66111 صيانة مقر الشركة

 55611 بريد ورسوم 

 53344 مكافآت تشجيعية ومنح

 19319 عالج وتأمين صحي

 99919 وانترنتمصروفات إتصاالت 

 94444 دعاية وإعالن

 94945 تأمينات اجتماعية

 43115 اتعاب مستشاريين ماليين وقانونيين

 44441 مصروفات السيارات

 1141 مصروفات الضيافه والنظافه

 6164 مصروفات بنكية

 6114 مكاتب وأجهزة مكتبيةمصروفات صيانة 

 5225 إكراميات وتبرعات

 1644 نقل وانتقاالت

 1144 مياه وغازكهرباء و

 1544 كراسات شروط

 9516 جرائد ومجالت

 444 مطبوعات أوراق ودفاتر

 64 تصوير رسومات هندسية

 636425 اإلمجايل
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 املقاوالت قسم –املصروفات العمومية واإلدارية 
 م30/6/1026م إىل 2/2/1026عن الفرتة من 

 المبلغ ـــانالبيــــــــــــــــــــ

 966342 رواتب وبدالت ومكافآت

 91169 رسوم واشتراكات ووثائق تأمين

 44419 إيجارات

 44264 مصروفات اتصاالت 

 44319 أدوات كتابية ومكتبية

 2566 مصروفات سيارات

 2444 دعاية وإعالن

 5646 كهرباء ومياه وغاز

 5446 مصروفات صيانة مكاتب وأجهزة مكتبية

 5444 شروطكراسات 

 1544 إكراميات وتبرعات وهدايا

 1326 مصروفات بنكية

 1992 مصروفات عالج

 9194 مصروفات ضيافه ونظافه

 9324 مصروف نقل انتقاالت

 644 دورات تدريبية 

 22 تصوير رسومات هندسية

 316524 اإلجمـالى



 

 

 (9)رقم  اإليضاح
 وإهالكاتها األصول الثابتة

 م30/6/1026يف 

 البيان
مباني 
 إنشاءات

اآلالت 
 واملعدات

 سيارات
 ووسائل نقل

 أجهزة
 كتبيةمومعدات 

 أثاث
 ومفروشات سكن

 وقمط خشب
 حديدو

 مباني مؤقتة
 اإلمجايل باملواقع

         تكلفة األصول

 44614622 364496 6926346 466124 133422 4616666 4391993 51666 م4/4/9446التكلفة في  -

 44 44 44 44 44 44 44 44 اإلضافات خالل الفترة -

 44614622 364496 6926346 466124 133422 4616666 4391993 51666 م34/6/9446في  إجمالي التكلفة

         مجمع اإلهالك

 44521511 364491 6944194 461124 144694 4646953 4962112 91261 م4/4/9446مجمع اإلهالك في -

 446611 4 16611 34 1644 31221 43266 516 إهالك الفترة -

 44144146 364491 6956365 461594 142934 4616911 4343161 95564 م34/6/9446مجمع اإلهالك في

 414964 4 32214 214 43666 39632 94156 39446 م34/6/9446صافي قيمة األصول فى
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 (2)اإليضاح رقم 
 النقدية لدى البنوك و يف الصندوق

 م30/6/1026فى 
 املبلغ البيان

 5346641 فرع نادي الشمس -البنك التجاري الدولي جاري 

 1624441 فرع الميرغني –بنك البركة مصر جاري

 3442536 فرع الجولف –البنك األهلي المصري جاري 

 959962 جاري–بنك مصر إيران 

 163199 ودائع –بنك البركة مصر 

 56244 فرع العبور -بنك التعمير واإلسكان جاري

 4115 فرع هليوبلس –جارى  -البنك المصرف المتحد

 4412 فرع الميرغني –متحد ـ جارى البنك األهلي ال

 946649 النقدية في الصندوق

 41439661 اإلمجــاىل

 .حسابات جارية واستثمارية   الودائع الموضحة بالجدول بعاليه ألجل ثالثة شهور تجدد تلقائياً ، والحسابات لدى البنوك غير الودائع هي: إيضاح 
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 (6)رقم  اإليضاح
  ت التنفيذحت أعمال

 م30/6/1026يف
 املبلغ البيان

 8421208 الحي التاسع –عمارة مدينة العبور 

 8242841 4221بلوك  8عمارة 

 8014200 148قطعة  –عمارة التجمع الخامس 

 422222 اللوتس

 29260393 اإلمجايل
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 (2)اإليضاح رقم 
 وأوراق القبض العمالء

 م30/6/1026فى 

 المبلغ انالبي

 6655439 عمالء استثمار عقاري

 614331 عمالء المقاوالت

 3115444 أوراق القبض

 23200964 اإلمجـاىل 
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 (0)رقم  اإليضاح
 املخزون

 م30/6/1026فى 
 املبلغ البيان
 6426451 مخزون وحدات سكنية شقق وفيالت 

 9251266 بورالع –مخزون وحدات تجارية بالسنتر التجاري 

  

 2451499 اإلمجاىل
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 (4)رقم  اإليضاح 
 املدينون

 م30/6/1026فى 
 املبلغ البيان

 9122416 تأمين لدى الغير

 654116 ضرائب ارباح تجارية وصناعية

 595641 ضرائب خصم من المنبع

 965522 مدينو توزيعات أرباح حصة العاملين

 25423 ضرائب إضافة مشتريات

 34126 أرصدة مدينة أخرى

 91644 سلف موظفين وعمال

 45644 عهد نقدية

 4444 جهاز تنمية مدينة السويس

 9600033 اإلمجـاىل
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 (20)رقم  اإليضاح

 الدائنون

 م30/6/1026فى 
 المبلغ البيان

 43694614 إيرادات مؤجلة تخص سنوات مقبلة

 1235244 تثمارقروض لتمويل نشاط االس

 1492665 مساهمون على ذمة زيادة رأس المالجاري 

 3115444 دائنو أوراق قبض

 111166 المستحق لجهاز تنمية مدينة العبور

 991114 اتحاد مالك فيالت الحي الخامس

 945451 جاري اتحاد مالك السنتر التجاري

 944444 دائنوا أعضاء مجلس اإلدارة

 441356 مستحقةضرائب على المبيعات 

 66594 مصروفات مستحقة

 16143 إتحاد مالك عمارات الجوهرة الحي التاسع

 33212 ضرائب كسب عمل مستحقة

 94246 ضرائب خصم وتحصيل مستحقة

 42429 هيئة التأمينات االجتماعية

 45444 دائنوا توزيعات أرباح مساهمين

 49122 دائنون متنوعون

 44444 تأمين إيجار للغير

 241 ضرائب مهن حرة مستحقة

 16 دائنوا فواتير تليفون محمول

 91231696 اإلجمـالى 
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 (22)رقم  اإليضاح
 وأوراق الدفع املوردون ومقاولوا الباطن

 م30/6/1026فى 
 املبلغ البيان

 9415665 دفعات مقدمة –مقاولوا الباطن 

 951112 مقاولوا الباطن تأمينات محتجزة

 455444 أوراق الدفع

 1920329 اإلمجـاىل 

 



 

 

11 

 (21)رقم  اإليضاح
 املخصصات

 م30/6/1026فى 

 املبلغ البيان

 169214 مخصص ضرائب

 921346 مخصص ديون مشكوك فيها على العمالء

 39249 مخصص مشاريع تحت الصيانة

 023240 اإلمجايل

ه المخصصات في ضوء طبيعة مشروعات الشرركة وكرذلك فري ضروء مطالبرات مصرلحة الضررائب تم تكوين هذ: إيضاح

 ودراسة الديون المشكوك فيها من العمالء
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 (23)رقم  اإليضاح
 رأس املال

 00جنيه بعد زيادته من  04242482جنيه ، ورأس المال المصدر والمكتتب فيه والمدفوع بمبلغ 42222222رأس المال المرخص به مبلغ 

وتتم الحصتول علتى موافقتة م 02/8/0212عاديتة بتتاري الغيتر والجمعية   م 02/8/0212ة بتاري  مليون جنيه وذلك بعد قرار الجمعية العامة العادي

د الزيتادة ، ورأس المتال بعت عن طريق االكتتاب لقدامى المستاهمين م وقد تم تمويل الزيادة 00/2/0212الهيئة العامة للرقابة المالية على الزيادة فى 

 .جنيه للسهم الواحد  2بقيمة اسمية  سهم 2414144موزع على 

 (29)رقم  اإليضاح
  اتاالحتياطي

متن صتافي  أربتاح الفتترة لحستاب االحتيتاطي القتانوني ويجتوز بنتاء علتى % 2يتتم تجنيتب   قانون الشركات والنظتام األساستي للشتركة وفقاً ل

ومية للشركة وقف تجنيب نستبة متن األربتاح لحستاب االحتيتاطي القتانوني إذا متا بلتغ االحتيتاطي القتانوني ية العماقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجمع

وتستتخدم االحتياطيتات لتدعم مركتز الشتركة من رأس المال المصدر ، وكذلك فإن االحتيتاطي القتانوني غيتر قابتل للتوزيتع علتى المستاهمين ، % 22

 .المالي والمساهمة في التمويل الذاتي

 (22)رقم  يضاحاإل
 توزيعات األرباح ونصيب السهم فى األرباح أو اخلسارة

 يحتسب نصيب السهم األساسي في أرباح الفترة بقسمة صافي أرباح الفترة على عدد األسهم القائمة خالل العام وبالتالي فإن نصيب الستهم فتي

 .[سهم  2414144   /جنيه 818848] جنيه مصري تقريباً ( 2021)األرباح هو

المستتببة لهتتذا  ويحتستتب النصتتيب المخفتتض للستتهم فتتي األربتتاح بتعتتديل المتوستتط المتترجح لعتتدد األستتهم العاديتتة باآلثتتار الناتجتتة عتتن كتتل االستتهم العاديتتة المحتملتتة

ل النصتيب االساستي للستهم نخفض للستهم فتي األربتاح يعتادمت،لتذا فتإن النصتيب ال م22/4/0214فتى وال يوجد لدى الشركة أستهم خافضتة محتملتة( الخافضة)االنخفاض 

 .في األرباح 
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 (26)رقم  اإليضاح
 االضمحالل يف قيمة األصول 

لتحديد ما إذا كتان هنتاك  الملموسة المالية والغير ماليةفي تاري  إعداد ميزانية قامت الشركة بدراسة المبالغ المحملة على األصول  

تهتا أم ال ، وإذا وجتد مثتل هتذا الممشتر يتتم  تقتدير القيمتة االستتبدالية أى ممشر على أن تلك األصتول قتد تعرضتت ألى اضتمحالل فتى قيم

 .لألصول لتحديد خسائر االضمحالل فى حالة وجودها 

 (22)رقم  اإليضاح
 املوقف الضريبي 

 : ضريبة أرباح شركات األموال -أ

ضتريبى بصتفة منتظمتة فتى المواعيتد القانونيتة م وتقوم الشركة بتقديم اإلقرار ال0222لسنة  41تم  حساب الضريبة طبقاً للقانون رقم  -2

 .وتقوم الشركة بسداد التزاماتها الضريبية من واقع تلك اإلقرارات حتى تاريخه  

 .بط والسداد روتم ال0210.ية النشاط وحتى عام اتم فحص السنوات من بد -4

 م0218م و0212جاري فحص السنوات من  م22/4/0214فى في تاري  إعداد القوائم المالية  -1

 : ضريبة كسب العمل -ب 

 .تقوم الشركة بتقديم النماذج الضريبية فى المواعيد القانونية وسداد المستحق وبصفة منتظمة حتى تاريخه   -

 .م وتم سدادها وتسويتها 0211ـ تم فحص ضريبة كسب العمل حتى سنة 

 م0218م و0212م و0210جاري فحص السنوات من عام  م22/4/0214فى في تاري  إعداد القوائم المالية -4

 ضريبة املبيعات  -د
تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية وسداد المستحق من واقع اإلقرارات  وبصفة منتظمة   -

 .حتى تاريخه

م وتم سداد الفروقات التى نتجت عن الفحص وجاري فحص ضريبة المبيعات عن 0221ـ تم فحص الشركة حتى نهاية 

 .م 0212م إلى 0224عوام من أ

 م يتم تقديم اإلقرارات الشهرية في المواعيد القانونية0212م و0218بالنسبة لألعوام  -

  :اخلصم حتت حساب الضريبة -ج 
 .تقوم الشركة بتقديم النماذج الضريبية فى المواعيد القانونية وسداد المستحق وبصفة منتظمة  -
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 (20)رقم  اإليضاح
 السنة املقارنة

 .م 21/10/0212في لقائمة المركز المالي أرقام السنة المقارنة  -

 .م 22/4/0212في  لباقي القوائم المالية أرقام السنة المقارنة  -

ناستب متع متطلبتات معتايير المحاستبة م بمتا يت22/4/0212 م و21/10/0212 تم تغييتر تبويتب وعترض القتوائم الماليته المقارنتة بتتاري  -

  .المصرية المطبقة 

 (24)رقم اإليضاح
 اإللتزامات املكون بشانها املخصصات 

  -:تتمثل اإللتزامات المحتملة المكون بشأنها في مخصص فيما يلي 

مشاريع تحت الصيانة والذي يمثل عقود مقاوالت تم اإلنتهاء منها وتتحمل الشركة طبقاً للعقود ضتمان صتيانة تلتك المشتاريع لمتدة عتام وتتم 

 .ن تلك العقودم% 2تكوينه بنسبة 

 (.د/14) اإليضاحالضرائب على المبيعات  وذلك كما هو وارد ب - 0

 (10)رقم  اإليضاح
 طراف ذات العالقةاأل

 . ال توجد أطراف خارجية ذات عالقة بالشركة 

 (12)رقم  إليضاحا
 األحداث اجلوهرية التالية

  .القوائم المالية الدورية ال توجد أجدا  جوهرية تالية لتاري  الفترة المالية المكون عنها 

 

 (11)رقم  اإليضاح
 رى بزيادة راس مال املصدر للشركةتاريخ التأشري بالسجل التجا

جنيته  وثمانمائتة وخمستة وأربعتونالفتاً  وثالثمائتة وثمتانون سبعة مليون فقط ) جنيه 1242482مال المصدر للشركة بمبلغ الزيادة رأس تم 

 م10/1/0212جاري بتلك الزيادة هو وتاري  التأشير بالسجل الت( مصري

 


