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 TMG Holdingمساهمى شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة / إلى السادة 

 (شركة مساهمة مصرية)
 
 

 تقرير عن القوائم المالية
شركة ) TMG Holdingلشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة م المالية المجمعة ئقوالا اناجعر

الدخل  وائمق اذكو 6132ديسمبر  13المجمعة في  الماليقائمة المركز  يف ةمثلتملاو (مساهمة مصرية
والتدفقات النقدية المجمعة المتعلقة بها عن  والتغير في حقوق الملكية والدخل الشامل (االرباح او الخسائر)

 .، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ 
 

 اإلدارة عن القوائم الماليةمسئولية 
الشركة ، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية ة ية إدارلم المالية المجمعة مسئوائوقهذه ال

المجمعة عرضاً عادالً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية  السارية ، 
سات المحاسبية المالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السيا

 .المالئمة للظروف 
 

 مسئولية مراقب الحسابات
مت توقد . تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها 

 ريايعملب هذه الطوتت .القوانين المصرية السارية  وفى ضوء لمصريةاة عراجمال رتنا وفقاً لمعاييعراجم
م وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائ منا االلتزام بمتطلبات السلوك المهنى

 .خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة ة المالي
حات في القوائم واإلفصا قيملوتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن ا

وتعتمد اإلجراءات التي تم إختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر . المالية 
وتشمل عملية المراجعة أيضاً . التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ 

اسبية الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية والتقديرات المح
 .العرض الذي قدمت به القوائم المالية 

 
وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً إلبداء رأينا على 

 .القوائم المالية 
 

 الرأي
مشار إليها أعاله تعبر بعدالةة ووضةوح ، فةي جميةا جوانبهةا الهامةة، المالية المجمعة الالقوائم ن أ انيأر منو
 فةةةي TMG Holdingلشرررركة مجموعرررة طلعرررت مصرررطفى القابضرررة ركةةةز المةةةالي المجمةةةا ملا نعةةة
لتةاريخ وذلةك لك افي ذ ةيهلمنتا، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة عن السنة  6132ديسمبر  13

 .ية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العالقة مصرلطبقاً لمعايير المحاسبة ا
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 المجمعة قائمة المركز المالي
 6132ديسمبر  13في 

 6135/ 36/  13 13/36/6132 إيضاح 
 جنيـه مصرى جنيـه مصرى  

    األصول

    أصول غير متداولة

 1786.76817181 10310023101.3 (4) ثابتةأصول 

 33678657316 33101030101 (5) استثمارات عقارية

 .17115792 2360366 (2) أصول غير ملموسة

 3755179587235 30663063.0031 (.) اصول ثابتة تحت االنشاء

 34724272517199 31031301360121 (8) الشهرة

 478617984 301110133 (9) استثمارات فى شركات شقيقة 

 4.731.7146 31101130113 (31) استثمارات مالية متاحة للبيا

 3759874917141 3060306610.11 (33) استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 7626..637.9473 660162012601.3  مجموع األصول غير المتداولة

    األصول المتداولة

 397634741.7.52 36036202610233 (34) عقارات لغرض التطوير 

 1274127656 ..63011303 (35) المخزون 

 6173187231 6103130231  وحدات جاهزة

 3576.678657153 3.0.6303110122 (31) عمالء وأوراق قبض 

 6711172317186 603130.160662 (32) دفعات مقدمه وأرصدة مدينه أخرى

 .6.7493789 6001630360 (31) استثمارات مالية متاحة للبيا

 421732.7.59 0.103030633 (33) استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 2272.27.51 0106660606 (36) أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 .3754374.8791 106.000.30211 (.3) نقدية وأرصدة لدى البنوك

 187249761171.1 .13006100330.6  مجموع األصول المتداولة

 21744171817216 21033006.10.31  إجمالى األصول 

    حقوق الملكية واإللتزامات

    حقوق الملكية

 11711171117111 11011101110111 (66) رأس المال المرخص به

 61721572667821 61021.02660321 (66) والمدفوترأس المال المصدر 

 66172117894 61201200162 (61) احتياطى قانونى

 237.157414 23001.0111 (64) احتياطى عام

 3371437.46 606160621. (65) صافى أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيا

 1217164 606230166  ترجمة كيان أجنبي

 57126793.76.1 01610.1603.3.  أرباح مرحلة

 .267684719. 3620.1.0111  أرباح العام

 627.5475987893 60061601130310  حقوق مساهمي الشركة األم

 91179917123 36606110231  الحقوق غير المسيطرة

 6.725575887956 6303130.130063  إجمالى حقوق الملكية

 تابا -قائمة المركز المالى المجما 
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  ةقائمة الدخل الشامل المجمع
 6132ديسمبر  13المنتهية في  عن السنة

 

 13/31/1132 13/31/1132 إيضاح 
 جنيه مصري جنيه مصري  

 67181108196 1..5...0125  العامأرباح 
    الدخل الشامل األخر

 72,611 05103..15  فروق عملة ناتجة عن ترجمة عمليات أجنبية
 1,113,121 153015552. (31) تقييم استثمارات متاحة للبيع

 (611,111) (315.325.00) (11) ضريبة الدخل المتعلقة بالدخل الشامل
 1,011,923 153315251.  بعد خصم الضرائب العاممجموع الدخل الشامل األخر عن 

 670,611,101 02552.05311  عامإجمالى الدخل الشامل عن ال
    :إجمالى الدخل الشامل الخاص بكل من

 670,611,101 02552.05311  مساهمى الشركة األم
 9,379,216 3..15.1.5  الحقوق غير المسيطرة

  00151515203 661,191,912 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 .المجمعة  القوائم الماليةجزء ال يتجزأ من ( 19) إلى( 3)اإليضاحات المرفقة من إيضاح   -
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 المجمعة  الملكية حقوق في التغير قائمة

 6132ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 
 

 
 المصدر المال رأس

 عام احتياطي قانوني احتياطي والمدفوت

 أرباح صافى
 من محققة غير

 استثمارات
 للبيا متاحة

ترجمة كيان 
 اإلجمالي العام أرباح مرحلة أرباح اجنبى

الغير  حقوقال
 المسيطرة

إجمالى حقوق 
 الملكية

 مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه  مصري جنيه  مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه 

           

 0.3306.6..6002 91179917123 627.5475987893 .267684719. 6.1،.5،126،93 1217164 3371437.46 237.157414 66172117894 61721572667821 6132 يناير 3 في الرصيد

 --  - (.267684719. ) 4275517.95. - - - 357.117216 - المحول إلى األرباح المرحلة واإلحتياطى القانونى

 1103360261-  4173367291- -  379157328 43761.7566- - -  **إجمالى الدخل الشامل عن العام

 36306060663 674147553 86275457441 86275457441 - - - - - - العام ارباح

 (111010.0111) - (11171.57111) - (11171.57111)- - - - -  توزيعات أرباح

 (8378417934) - (8378417934) - (8378417934) -- - -  - *المرحلة األرباح على  تسويات

 (476617968) (476617968) - - - - - - - - *غير المسيطرة حقوقال على  تسويات

 6303130.130063 36606110231 60061601130310 3620.1.0111 01610.1603.3. 606230166 606160621. 23001.0111 61201200162 61021.02660321 6132ديسمبر  13 في الرصيد

 

 .ناتجة عن استبعاد المعامالت بين الشركات التابعة وتوزيعات األرباح الخاصة باألقلية فى الشركات التابعة  * 
  .ناتج عن ترجمة القوائم المالية لشركة سويس جرين ترجمة كيان أجنبي   * *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .المجمعة  القوائم الماليةجزء ال يتجزأ من ( 19)الى ( 3)اإليضاحات المرفقة من إيضاح   -
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 المجمعة  الملكية حقوق في التغير قائمة

 6135ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 
 

 
 المصدر المال رأس

 عام احتياطي قانوني احتياطي والمدفوت

 أرباح صافى
 من محققة غير

 استثمارات
 للبيا متاحة

ترجمة 
كيان 
 اإلجمالي العام أرباح مرحلة أرباح اجنبى

الغير  حقوقال
 المسيطرة

إجمالى حقوق 
 الملكية

 مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه  مصري جنيه  مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه 

 .6.76547621715 898751.7423 6271557.667592 .2837814733 47.4873967326 1367141 6..872517 237.157414 63974137918 61721572667821 .613 يناير 3 في الرصيد

- - -  (.2837814733) 28175.67323- - -  376137952-  المحول إلى األرباح المرحلة واإلحتياطى القانونى

 674187953 - 674187953 --  517983 6718.79.1- - -  **العامإجمالى الدخل الشامل عن 

 374517984.. .97329758 .267684719. .267684719. -- - - - -  ارباح العام

 (11171.57111) - (11171.57111)-  (11171.57111)- - - - -  توزيعات أرباح

 (67151..267)-  (67151..267)-  (67151..267)- - -  --  *المرحلة األرباح على  تسويات

 (.27.32798) (.27.32798) - - - - - - - - *غير المسيطرة حقوقال على  تسويات

 0.3306.6..6002 61106610123 6200.10.630363 02606310160 012606300601. 1210161 3301130016 23001.0111 66102110361 61021.02660321 .613ديسمبر  13 في الرصيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .المجمعة  القوائم الماليةجزء ال يتجزأ من ( 19)الى ( 3)اإليضاحات المرفقة من إيضاح   -
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 قائمة التدفقات النقدية  المجمعة 

 6132ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 
 

   13/36/6135   13/36/6132 إيضاح 

 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 

  

 قبل الضرائب و حقوق األقلية  العامصافى أرباح 

 

3061002310263 37318753472.8 
 :صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطه التشغيل تعديالت لتسوية 

 

  
 369743.76.8 312006301.1 (2،5،4) إهالك واستهالك

 (.8.17.8) (606110.13) (33) سندات خصم استهالك

 (.3327229782) (31206210311) (11) تمويلية وعوائد استثمارات محتفظ بها وأذون خزانة( إيرادات)
 19578167618 .1.0301021.  (الشهرة)االستثمارات فى الشركات التابعة اضمحالل فى 

 (576957318) (6061.0.66) (11) توزيعات أرباح( إيرادات)
بيا استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح ( إيرادات)

 (13) والخسائر
(10.300610) (5753.7411) 

إعادة تقييم استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل  خسائر (إيرادات)
 (36) األرباح والخسائر

(6106610116) 3673137261 

 (378137688) 103360201 (9) شركات شقيقة ( ارباح)حصة الشركة في 
 (373547429) 3220112 (4) رأسمالية( أرباح) خسائر

 فروق عملة( أرباح )

 

(1606100133) (6174917119) 

 صافى أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

 

3006001160.66 3749371927582 

 (6785275197551) (..236033203) (34) التغير في أعمال تحت التنفيذ

 (6173187231) -  التغير فى الوحدات الجاهزة

 (27889..27) 3010.0160 (35) التغير في المخزون

 (8873617.16) (.6160110003) (31) في العمالء و أوراق القبض  التغير

 (.1817926725) (.3610.21002) (32) التغير في أرصدة الدفعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى

 التغير في الدائنون و أوراق الدفا 

 

(01201630131) 6763876437513 

 التغير في اإللتزامات طويلة األجل

 

(3302210121) (637538738.) 

 التغير في العمالء دفعات مقدمة

 

3011103120600 14.73547942 

 التغير في دائنو توزيعات 

 

(3600130160) .179587433 

 3278537668 3006.30021 (13،36) التغير في استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 (41474417666) (103030.0106) (68) من ضرائب الدخل المستحقةالمسدد 

 18578837619 881.283.238 (63) التغير  فى األرصدة الدائنة األخرى

 صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

 

3010006210663 .357.4.7123 

    
 التدفقات النقدية من انشطة االستثمار

 

  

 (6497.927.42) (.00306011..) (2،5،4،.) لشراء اصول ثابتة و مشروعات تحت التنفيذ( مدفوعات )

 179867823 .60.1.016 (4) متحصالت من بيا أصول ثابتة 
 (614743.7311) (22306110103) (33) فى استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق( مدفوعات)

 (.258794) -  متاحة للبيااستثمارات مالية فى ( مدفوعات)
أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  متحصالت من توزيعات ارباح

 576957318 6061.0.66 (11) والخسائر

 أنشطة االستثمار( المستخدمة فى)صافى التدفقات النقدية 

 

(3063603630626) (4.575947864) 

    
 التمويلالتدفقات النقدية من انشطة 

 

  

 33176537292 36106110631 (11) إيرادات تمويلية وعوائد استثمارات محتفظ بها وأذون خزانة محصلة

 (11171.57111) (111010.0111)  توزيعات ارباح نقدية

 (31175547192) 3000601260301 (62) مقبوضات من قروض وتسهيالت

 انشطة التمويل( المستخدمة فى) الناتجة من صافى التدفقات النقدية

 

30211036303.3 (69171..7411) 

 أثر التغير فى أسعار الصرف

 

1606100133 6174917119 

 العامصافى حـركة النقدية وما فى حكمها خالل 

 

300600.110.63 (697.147854) 
 *تسويات غير نقدية

 

(3102120.26) (297461765.) 

 العامأول  -النقدية وما فى حكمها 

 

30.1301110231 3721173237.64 

 3751371117231 1061103600216 (.3)  العامأخر  -النقدية وما فى حكمها 

 
 .، وتوزيعات أرباح الشركات التابعةتتمثل فى األثر الغير نقدى الناتج قيود استبعاد المعامالت بين الشركات  *

 
 
 
 
 

 .المجمعة  القوائم الماليةجزء ال يتجزأ من ( 19) إلى( 3)اإليضاحات المرفقة من إيضاح   -
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 ذة عامة عن الشركة وأنشطتهانب  -  3
 

شةركة مسةاهمة مصةرية    TMG Holdingشركة مجموعةة طلعةت مصةطفى القابضةة تأسست  -

 . والئحته التنفيذية 3996لسنة  95طبقاً ألحكام القانون  .611فبراير  31فى 
 

 .سنة 65ومدة الشركة  ..611إبريل  1 بتاريخ 38.198برقم   التجاريتم قيد الشركة بالسجل  -
 

الدخول فةى ة في األشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو ويتمثل غرض الشرك -
 .زيادة رؤوس أموالها

 

 جمهورية مصةر العربيةة –محافظة الجيزة  –ش مصدق الدقى  12مقر الشركة ومحلها القانونى  -
. 

 

 فةةةي 6132ديسةةةمبر  13المنتهيةةةة فةةةى  الماليةةةة فتةةةرةالتةةةم اعتمةةةاد القةةةوائم الماليةةةة للشةةةركة عةةةن  -
 .طبقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد فى ذلك التاريخ  .613 مارس 3

 
 أسس أعداد القوائم المالية وأهم السياسات المحاسبية المطبقة   6

 

أعةةدت القةةوائم الماليةةة المجمعةةة وفقةةاً لمعةةايير المحاسةةبة المصةةرية وفةةي ضةةوء القةةوانين واللةةوائح  -
 .المصرية السارية 

 . أعدت القوائم المالية المجمعة بالجنيه المصري -
 

التكلفةةة التاريخيةةة فيمةةا عةةدا االسةةتثمارات المتاحةةة للبيةةا واألصةةول أعةةدت القةةوائم الماليةةة وفقةةاً لمبةةدأ  -
  . التي تقاس بالقيمة العادلةووالخسائر  رباحالمالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األ

 أسس تجميع القوائم المالية  3 - 6
غير المحققة الناتجة عن ( الخسائر) رباحتم حذف كافة الحسابات والمعامالت المتداخلة وكذلك األ -

 .المعامالت ما الشركات التابعة عند تجميا القوائم المالية 

تم إظهار حقوق األقلية كبند مستقل في الميزانية المجمعة كما تم إظهار حصة حقوق األقلية في  -
ي تتجاوز وفى الحاالت الت. صافى نتائج الشركات التابعة كبند مستقل ضمن قائمة الدخل المجمعة

فيها حصة شركاء األقلية في خسائر الشركات التابعة حصتهم في صافى أصول تلك الشركات، 
تدرج الزيادة و أية خسائر أضافية تتعلق بشركاء األقلية في حصة الشركة من صافى نتائج هذه 

في حالة و. الشركات التابعة باستثناء ما تعهد به من قبل الشركاء األقلية من تحمل لهذه الخسائر
بالكامل لحساب  رباحالحقة للخسائر المذكورة أعاله، تقيد هذه األ رباحتحقيق الشركات التابعة أل

حصة الشركة في صافى نتائج الشركات التابعة هذه لحين استرداد ما تم تحمله من حصة شركاء 
 .األقلية من الخسائر التي تحملتها الشركة سابقاً 

م معاملة المعامالت ما شركاء األقلية كمعامالت ما أطراف تتبا الشركة سياسة بموجبها يت -
أو خسائر للشركة ويتم إدراجها ضمن قائمة  أرباحينتج عن بيا حصة لشركاء األقلية . خارجية
كما ينتج عن شراء حصة من شركاء األقلية شهرة المتمثلة في الفرق بين المبلغ المدفوت  . الدخل

والفرق بين  عند االستحواذ صول الشركات التابعةالعادلة أل القيمة والحصة المشتراه في صافى
صول الشركات عند االستحواذ والقيمة الدفترية أل صول الشركات التابعةصافى القيمة العادلة أل

 .يحمل على حقوق الملكية  التابعة

ونتائج أعمال شركة طلعت مصطفى  اإللتزاماتتشتمل هذه القوائم المالية المجمعة على األصول و -
الشركة التابعة هي تلك  ،المذكورة أدناه( معاً المجموعة)والشركات التابعة لها ( الشركة)القابضة 

% 51التي تمتلك فيها الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استثماراً طويل األجل يزيد عن 
ونفس السياسات  ا سيطرة عمليةمن رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت أو تمارس عليه

 .المحاسبية مطبقة فى كافة الشركات 
 

يتم إدراج الشركة التابعة في القةوائم الماليةة المجمعةة اعتبةاراً مةن تةاريخ سةيطرة الشةركة علةى تلةك  -
 . الشركة التابعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة



 (شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 متممة للقوائم المالية المجمعة اليضاحات اإل
 6132 ديسمبر 13

 

- 36 - 

اقتنةةاء الشةةركة لشةةركات ويةةتم قيةةاس تكلفةةة  يةةتم اسةةتخدام طريقةةة الشةةراء فةةي المحاسةةبة عةةن عمليةةات -
أو أدوات حقةوق ملكيةة /االقتناء بالقيمة العادلة أو المقابل الةذي قدمتةه الشةركة مةن أصةول للشةراء و

أو إلتزامةات تقبلهةا نيابةة عةن الشةركة المقتنةاة، وذلةك فةي /أو إلتزامات تكبدتها الشةركة و/مصدرة و
ويتم قياس صةافى األصةول بمةا . تخص مباشرة عملية االقتناء تاريخ التبادل مضافاً إليها آية تكاليف

المحتملة المقتناة القابلة للتحديد بقيمتها العادلةة فةي تةاريخ االقتنةاء، بغةض النظةر  اإللتزاماتفي ذلك 
وتعتبر الزيادة في تكلفة االقتناء عن القيمة العادلةة لحصةة الشةركة فةي . عن وجود آية حقوق ل قلية

وإذا قلت تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة للصافي المشةار إليةه، يحمةل الفةرق ". هرةش"ذلك الصافي 
 . مباشرة في قائمة الدخل

تتضمن القوائم المالية المجمعة الشركات التابعة والتي تسيطر عليها شركة مجموعة طلعت مصطفى  
 :يلىوبيانها كما من رأس مالها % 51بنسبه أكبر من  TMG HOLDINGالقابضة 

 
 نسبة المساهمة إسم الشركة التابعة 
 %99799                                             *الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني  -
 %9.791                                                         ** شركة اإلسكندرية لالستثمار العقاري -
 %6738.                   *** لالستثمار العقاريشركة سان ستيفانو  -
 %41 **** شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية -

من شركة اإلسكندرية لالستثمار % 3722 يتمتلك الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمران *
  :الشركات التالية كل يفبصورة مباشرة وغير مباشرة تساهم وم .م.ش يالعقار

 %99                                                  (م.م.ش)المصرية للخدمات التجارية  -
 %98                                                  (م.م.ش) الرحاب لإلدارة -

 %8675                                                  (م.م.ش) الهندسية ألنظمة المبانى المتطورة -
 %311                                                  (م.م.ش) الرحاب للتوريق -

 %91                                                  (م.م.ش) التيسير للتمويل العقارى -
 %51                                                  (م.م.ش) الشركة العربية المصرية للمشروعات الترفيهية -
 %85                                                  (م.م.ش)مدينتى للطاقة الكهروميكانيكية  -
 %93                                                  (م.م.ش)مدينتى الدارة المشروعات  -
 %1. سويسرا -شركة سويس جرين  -

 
شركة اإلسكندرية للمشروعات رأسمال من % 21نسبة  يالعقار لالستثمار اإلسكندريةتمتلك شركة  **

  :الشركات التالية كل، وتساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في م.م.العمرانية ش
 %95751                                                  (م.م.ش)شركة الربوة للخدمات الترفيهية  -
 %92753                                                  (م.م.ش)والمشروعات العقارية الشركة المصرية للتنمية  -
 %9979 شركة مرسى السديد للتنمية العقارية : وشركتها التابعة -
                                                  (م.م.ش" )ICON"الشركة العربية لالستثمارات السياحية والفندقية  -

 :ركاتها التابعة كالتاليوش
..793% 

 %99799                                                  (م.م.ش) شركة نوفابارك ـ القاهرة -
 %.9978                                                  (م.م.ش)شركة اإلسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية  -
 %84744                                                  (م.م.ش)لالستثمار السياحي شركة سان ستيفانو  -
 %311                                                  (م.م.ش)شركة النيل للفنادق  -
 %311                                                  (م.م.ش)شركة األقصر للتطوير العمراني والسياحي  -
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 يشركة سان ستيفانو لالستثمار العقار رأسمال من% 6.786تمتلك الشركة بطريق غير مباشر  نسبة  ***
العقاري   لالستثمارالعربية للمشروعات والتطوير العمراني، اإلسكندرية )من خالل شركاتها التابعة 

 ( .للمشروعات العمرانية اإلسكندريةوشركة 

من شركة % 2675على نسبة  6134ستيفانو لإلستثمار العقاري في عام إستحوذت شركة سان  
 .أسكندرية إلدارة المشروعات

 :الشركات التالية كلبصورة مباشرة في  (م.م.ش)شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية  تساهم**** 

 %95751                                                  (م.م.ش)شركة الماي فير للخدمات الترفيهية  -
 %.9176                                                  (م.م.ش)شركة بورت فينيس للتنمية السياحية  -

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  6-6

 ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية  
بالجنيه المصري ويتم إثبات المعامالت بالعمالت األجنبية بالدفاتر على تمسك حسابات المجموعة   

وفي تاريخ الميزانية يتم إعادة . أساس أسعار الصرف السائدة للعمالت األجنبية وقت إثبات المعامالت
ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية وفًقا ألسعار الصرف  اإللتزاماتتقييم أرصدة األصول و

في ذلك التاريخ من البنوك التي تتعامل معها المجموعة، وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعلنة 
 .وعن إعادة التقييم في تاريخ الميزانية بقائمة الدخلفترة المعامالت خالل ال

تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتي سجلت بقيمتها التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام سعر  
 .وقت المعاملة الصرف

تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتي سجلت بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية باستخدام أسعار  
 .الصرف السائدة وقت تحديد القيمة العادلة

 

 األصول الثابتة وإهالكاتها  
الناتجة عن تدرج األصول الثابتة بصافي التكلفة التاريخية بعد خصم مجما اإلهالك والخسائر  

، ويتم حساب اإلهالك على أساس طريقة القسط الثابت طبقاً للعمر اإلنتاجي المقدر  االضمحالل
 :ل صل وال يتم اهالك االراضي وفقاً لما يلي 

 السنوات بيـان األصل
 81 - 61 مبانى وإنشاءات

 5 وسائل نقل وانتقال
  8-1 عدد وأدوات

 31 – 5 أثاث وتجهيزات
  8-1 آلى أجهزة حاسب
 31-6 معدات بحرية

  
يبدأ استهالك األصول تحت التكوين عندما تكون متاحة لالستخدام وفي المكان والحالة التي تصبح      

 . عليها قادرة للتشغيل ويتم هذا عند رفعها على بند األصول الثابتة

االقتصادية المستقبلية المتعلقة باألصول يتم رسملة النفقات الالحقة لالقتناء فقط عند زيادة المنافا    
ويتم المحاسبة عن النفقات الجديدة كأصول جديدة، ويتم استبعاد القيمة الدفترية ل صول  الثابتة

يتم إثبات جميا النفقات األخرى في قائمة . من السجالت والدفاتر المحاسبية المستبدلة أو المجددة
 . الدخل كمصروف
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 ملموسةصول غير الاأل 

تتمثل األصول غير الملموسة في برامج الحاسب اآللي والتراخيص الخاصة بها ، يتم اإلعتراف 
 .باألصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد أولياً بالتكلفة  

بعد اإلعتراف المبدئي، يتم إثبات األصول غير الملموسة بالتكلفة مخصوماً منها مجما اإلستهالك 
 .اإلضمحالل ومجما خسائر 

 (.سنوات 5)يتم إستهالك األصول الغير ملموسة بطريقة القسط الثابت طبقاً للعمر اإلفتراضى لها 
 

 الشهرة
تتمثل الشهرة فى الزيادة في تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لنصيب الشركة في صافى األصول 

أو الشركات الشقيقة عند تاريخ القابلة للتمييز واإللتزامات المحتملة الخاصة بالشركات التابعة 
يتم إدراج الشهرة الناتجة عن شراء الشركات التابعة تحت بند األصول غير المتداولة ويتم . االقتناء

إدراج الشهرة الناتجة عن شراء الشركات الشقيقة ضمن بند االستثمارات في الشركات الشقيقة فى 
ى أن يتم إظهارها بالتكلفة ناقصاً مجما يتم تقييم انخفاض الشهرة عل . نهاية كل سنة مالية
  . اإلضمحالل إن وجد

 

 مشروعات تحت التنفيذ
تتمثل مشروعات تحت التنفيذ فى المبالغ التى تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى  

ويتم تقييم مشروعات تحت ، فى التشغيل حينئذ تحول لبند األصول الثابتة لالستخدامتصبح جاهزة 
 . مخصوماً منها خسائر اإلضمحالل أن وجدت التنفيذ بالتكلفة

 
 االستثمار العقارى  
يحتفظ بها بغرض الحصول على ( مبانى أواراضى أوكالهما )االستثمارات العقارية هى عقارات  

 .ايجار أو ارتفات قيمتها 

بها حتى تاريخ التشغيل او  يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة متضمنة كافة المصروفات المتعلقة 
 .الحصول عليها

بعد القياس األولى يتم قياس اإلستثمارات العقارية مثل قياس األصول الثابتة وفقاً لمعيار المحاسبة 
 .31المصرى رقم 

 االستثمارات  
 

 استثمارات في الشركات الشقيقة
مؤثراً و التي ليست شركات تابعة الشركات الشقيقة هي الشركات التي تمارس الشركة عليها نفوذاً 

باستثناء عندما يبوب االستثمار كأصل غير متداول لغرض البيا طبقاً لمعيار  ،أو مشاريا مشتركة
ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل  ،(16)المحاسبة المصري رقم 

أوأكثر من حقوق التصويت في  %61مباشر أو غير مباشر من خالل الشركات التابعة لها لنسبة 
الشركة المستثمر فيها، فيما عدا تلك الحاالت التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا 

 .مؤثرا
 

متضمنة تكلفة  تكلفةفي شركات شقيقة بالقوائم المالية المستقلة بال المحاسبة عن االستثمارات تمت
حيث يتم إعداد قوائم مالية ( 38)من معيار المحاسبة المصرى رقم  31االقتناء وذلك وفقا للفقرة 

 تعديليتم في قيمة تلك االستثمارات،  لمجمعة متاحة لالستخدام العام، وفى حالة حدوث اضمحال
وذلك لكل استثمار على حده، ويتم  قائمة الدخلب ويدرج ضمحاللالدفترية بقيمة هذا اال القيمة

محالل فى الفترة التى حدث فيها بما ال تتعدى القيمة الدفترية السابق االعتراف برد خسائر االض
 . تعكس قائمة الدخل حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقةتخفيضها، و
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 االستثمارات المتاحة للبيع  
االستثمارات المتاحة للبيا هي أصول مالية غير مشتقة تم تصنيفها كأصول متاحة للبيا عند االقتناء ،  

غير مبوبة كقروض ومديونيات أوكاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أوكاستثمارات و
 .بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر 

عند االعتراف األولى ، يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيا بالقيمة العادلة متضمنة المصروفات  
 .المباشرة المتعلقة بها 

 
األولى ، يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيا بالقيمة العادلة ما االعتراف باألرباح  بعد االعتراف 

أوالخسائر غير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية وذلك حتى إلغاء األصل المالي من الدفاتر، 
 ،وعندئذ يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة الدخل

أويحدد إلجراء عملية اضمحالل القيمة وفى هذه الحالة يتم االعتراف بالخسائر المتراكمة المسجلة 
بالنسبة ل صل في السنوات  ما لم يتم االعتراف بخسارة اضمحالل في حقوق الملكية في قائمة الدخل

 .السابقة

التى ليس لها سعر مسجل فى البورصة فى سوق نشط ملكية الحقوق أدوات ستثمارات في اإل 
 .بطريقة يعتمد عليها، يتم قياس قيمة تلك االستثمارات بالتكلفةواليمكن قياسها 

 
ستثمارات في حقوق ملكية بطريقة يعتمد عليها، فيتم قياس قيمة إلفي حالة تعذر قياس القيمة العادلة  

 . تلك االستثمارات بالتكلفة
 
 قيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرأصول مالية م  
تصنف االستثمارات في هذه المجموعة، إما استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة أو استثمارات تم  

االستثمارات  ،تخصيصها عند االقتناء ليدرج التغير في قيمتها العادلة من خالل األرباح والخسائر
تم اقتناءها أساساً لغرض البيا أوإعادة الشراء في مدد قصيرة ألغراض المتاجرة  كمقتناةالمصنفة 
 . األجل

يتم تخصيص االستثمارات من قبل اإلدارة عند االقتناء كأصول مالية مقتناه ليدرج التغير فى قيمتها  
من خالل األرباح والخسائر حين ينطبق عليها متطلبات هذا التصنيف كما جاء بمعيار المحاسبة 

وال ينطبق هذا التصنيف على االستثمارات في األوراق المالية غير المتداولة التي  65المصري رقم 
 . ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به

 

بعد القياس األولى، تقاس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة ويتم إظهار أي فروقات ناجمة عن  
 .معة للفترة التي تنشأ فيهاالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل المج

 
 مارات مالية  محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقثاست 

االستثمارات  المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة لها مبلغ سداد محةدد أو  
تةاريخ قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد ولدى أدارة الشركة النية والقدرة علةى االحتفةاظ  بهةا حتةى 

 .استحقاقها
 

عنةةد االعتةةراف األولةةى، يةةتم قيةةاس االسةةتثمارات المحةةتفظ بهةةا حتةةى تةةاريخ االسةةتحقاق بالقيمةةة العادلةةة   
 .متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها

 

بعد االعتراف األولى، يتم قياس االستثمارات المحتفظ بهةا حتةى تةاريخ االسةتحقاق بالتكلفةة المسةتهلكة   
ويةتم االعتةراف . ريقةة سةعر العائةد الفعلةي مخصةوما منهةا خسةائر االضةمحالل فةي القيمةةباستخدام ط

باألرباح أو الخسائر في قائمة الدخل عند استبعاد األصةل المةالي مةن الةدفاتر أو حةدوث اضةمحالل أو 
تغطيةةة اضةةمحالل فةةي القيمةةة و أيضةةا مةةن خةةالل عمليةةة االسةةتهالك، ويةةتم االعتةةراف بةةرد خسةةائر 

فةةى الفتةةرة التةةى حةةدث فيهةةا بمةةا التتعةةدى القيمةةة الدفتريةةة السةةابق تخفيضةةها مةةا لةةم يةةتم اإلضةةمحالل 
  .بالنسبة ل صل في السنوات السابقة االعتراف بخسارة اضمحالل
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  األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع
المتوقةا اسةترداد األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيا هةي األصةول المتداولةة والتةى مةن 

يةتم قيةاس تلةك . ولةيس مةن األسةتمرار فةى اسةتخدامها -بشكل اساسةى  -قيمتها الدفترية من صفقة بيا 
 .األصول بالقيمة الدفترية او القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيا ايهما اقل

 
بقيمةةة هةةذا  الدفتريةةة القيمةةة تعةةديليةةتم فةةي قيمةةة تلةةك االسةةتثمارات،  لوفةةى حالةةة حةةدوث اضةةمحال

، ويتم االعتراف برد خسائر االضمحالل فى الفتةرة التةى حةدث فيهةا قائمة الدخلب ويدرج ضمحاللاال
بالنسةبة ل صةل  بما ال تتعدى القيمة الدفترية السابق تخفيضها ما لم يتم االعتةراف بخسةارة اضةمحالل

 .في السنوات السابقة
  

 أذون الخزانة

الفرق  بعد االعتراف األولىو ،التى يتم شرائها عند األصدار األولى بالتكلفة أذون الخزانه يتم تقييم 
بين تكلفة االقتناء و القيمة المحققة خالل الفترة من تاريخ االقتناء وحتى تاريخ االستحقاق تسجل 

 .بطريقة القسط الثابت باستحدام سعر الفائدة الفعلى
 

 األعمال تحت التنفيذ   
تظهر الوحدات غير المباعة . التي تم إنشاؤها لغرض البيا كأعمال تحت التنفيذيتم تصنيف الوحدات 

تشتمل تكلفة األعمال تحت التنفيذ على تكلفة األراضي  . بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل
والمصروفات األخرى ذات العالقة التي يتم رسملتها عندما تكون األنشطة الضرورية لجعل 

يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيا التقديري ناقصاً التكاليف التي . جاهزة للبيا قيد التنفيذالوحدات ال
وتعتبر الوحدات مكتملة عند إتمام جميا األنشطة المتعلقة بها ويشمل ذلك . ستحدث عند بيا الوحدة

مال تحت التنفيذ تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المدرجة كأع، و البنية التحتية والمرافق لكل مشروت
 . على أساس سنوي

 
 الوحدات الجاهزة 
، وتقدر صافى القيمة يتم تقييم الوحدات الجاهزة على أساس التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل 

البيعية بسعرالبيا فى الظروف االعتيادية مطروحا منه التكلفة المتوقعة للمصروفات البيعية لذاك 
 . قائمة الدخل بأي انخفاض في القيمة البيعية عن التكلفة الدفتريةو يتم تحميل المخزون 

 المخزون 
وتقدر صافى القيمة البيعية  صافي القيمة البيعية أيهما أقل ويتم تقييم المخزون على أساس التكلفة  

 .بسعر البيا فى الظروف االعتيادية مطروحا منه التكلفة المتوقعة للمصروفات البيعية لذاك المخزون
الفندق والالزمة للتشغيل و تقوم اإلدارة بمراجعة  افتتاحمنذ  المشتراةوبالنسبة لمخزون المهمات   

 .الدخلللمخزون بقائمة  العادلةفي القيمة  االنخفاضإدراج والقيمة المدرجة كل فترة دورية 
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 العمالء  والمدينون و أوراق قبض 
أن –يتم إثبات العمالء والمدينون المتنوعون بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصاً خسائر اإلضمحالل  

 .وجدت 
يتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  

ويتم االعتراف برد . بقائمة الدخلويتم االعتراف بخسائر اإلضمحالل . المتوقعة اوالقيمة االستردادية
خسائر اإلضمحالل فى الفترة التى حدث فيها بما التتعدى القيمة الدفترية السابق تخفيضها ما لم يتم 

 .االعتراف بخسارة اضمحالل القيمة 
 
 الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع 
للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائا أو الخدمات المستلمة سواء تمت  اإللتزاماتيتم إثبات    

 . أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد

 القصيرة وطويلة األجل  اإللتزاماتوالفصل بين األصول  
التي تستحق خالل عام بعد تاريخ القوائم المالية ضمن األصول  اإللتزاماتيتم إدراج األصول و 

التي يتجاوز تاريخ تحصيلها مدة عام من تاريخ  اإللتزاماتالمتداولة أما األصول و اإللتزاماتو
 .األجل طويلة  اإللتزاماتالقوائم المالية فيتم إدراجها ضمن األصول و

  

 المعامالت مع األطراف ذوى العالقة 

اق معامالتها العادية وفقاً تثبت المعامالت ما األطراف ذوى العالقة التي تقوم بها الشركة في سي   
 .اإلدارة للشروط التي يضعها مجلس 

 نظام المعاشات للعاملين  
تساهم الشركة فى نظام التأمينات االجتماعية لصالح العاملين بها طبقاً لقانـون التأمينات االجتماعية  

االستحقاق  وتعديالته وتحمل مساهمة الشركة على قائمة الدخل طبقاً ألساس 39.5لسنة  9.رقم 
 . ووفقاً لهذا النظام يقتصر التزام الشركة فى قيمة تلك المساهمة

 المخصصات 
قانوني قائم أومستدل عليه نتيجة لحدث في الماضي ويكون  التزاميتم إثبات المخصصات عند وجود  

قدير هذا ويمكن ت االلتزاممن المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافا اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك 
فإنه يتم تحديد قيمة المخصصات  هالقيمة الزمنية جوهري توإذا كان ،االلتزام بدرجة يعتمد عليها

بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بسعر خصم قبل الضريبة يعكس التقدير الحالي للسوق 
، و تقوم الشركة بشكل دوري في إذا كان ذلك مالئماً  بااللتزامللقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة 

 .تاريخ كل ميزانية بفحص المخصصات وتسويتها لتعكس أفضل تقدير حالى 
  

 االحتياطي القانوني
% 5للشركة فأنه يتم تحويل  األساسيوالنظام  3983لسنة  359تطبيقاً ألحكام قانون الشركات رقم  

السنوية الى اإلحتياطى القانونى ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل  رباحمن األ
  .أن اإلحتياطى غير قابل للتوزيا. من رأس المال المصدر% 51عندما يبلغ اإلحتياطى 

 
 تحقق اإليراد 

فعليةةاً أو عنةةدما يةةتم تسةةليم الوحةةدات للعمةةالء تسةةليماً يةةتم االعتةةراف بةةااليراد النةةاتج عةةن بيةةا الوحةةدات  
 .حكمياً وهي النقطة التي تنتقل عندها مخاطر ومنافا الملكية من الشركة للعمالء

كافةةة الوحةةدات المباعةةة والةةذى يتطلةةب رسةةملة  إيةةراداتوتتبةةا الشةةركة طريقةةة العقةةد التةةام فةةي إثبةةات  
ها إنشةةاء الوحةةدات القابلةةة للبيةةا وتسةةليم اسةةتكمالالتكةةاليف ضةةمن حسةةاب أعمةةال تحةةت التنفيةةذ لحةةين 

 . النشاط ويتم مقابلتها بتكاليف النشاط المتعلقة بتلك الوحدات إيراداتللعمالء عندها تتحقق 
المحققةة حيةث  يةراداتالناتجة من بيا الفيالت وإثباتها بقائمة الدخل طبقةاً لحجةم اإل يراداتيتم تحقق اإل  

العميةل لقطعةة  اختيةاريتم إدراج القيمة البيعية ل رض المتعاقد على تنفيذ الفيال عليها بالكامل بموجةب 
األرض التي تخصص إلقامة الفيال عليها ، أما القيمة البيعية للمباني وإبرام العقد واإلنشاءات الخاصةة 
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مةةن األعمةةال الخاصةةة  االنتهةةاءاتهةةا إال بعةةد تمةةام بةةالفيالت ينطبةةق عليهةةا طريقةةة العقةةد التةةام وال يةةتم إثب
 .بإقامة الفيال وتسليمها للعميل

 

 . النشاط الفندقي وفقاً لنصيب الشركة في صافي ربح تشغيل الفندق إيراداتتتحقق   
 

 .الستالمها األسهم عند وجود حق  أرباحيتم إثبات إيراد    
 

ت الشقيقة وفقاً لطريقة حقةوق الملكيةة بنةاءاً علةى آخةر االستثمارات في الشركا إيراداتيتم االعتراف ب 
 . قوائم مالية معتمدة لتلك الشركات

يتم إثبات دخةل الفوائةد الخاصةة بةاألدوات الماليةة المةدرة للفائةدة بقائمةة الةدخل المجمعةة بطريقةة العائةد  
المقيمةة بالقيمةة العادلةة الفعلي وذلك فيما عدا األدوات الماليةة المصةنفة كمقتنةاة ألغةراض المتةاجرة أو 

 . والخسائر رباحمن خالل األ
 

من االستثمارات الماليةة المبوبةة بالقيمةة العادلةة مةن  رباحيتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األ  
 .والخسائر أو تلك المبوبة كمتاحة للبيا عند صدور الحق في تحصيلها رباحخالل األ

 
 إثبات تكاليف النشاط العقارى 
النشةةاط عةةن تلةةك الوحةةدات هةةي  إيةةراداتتعتبةةر محاضرتسةةليم الوحةةدات القابلةةة للبيةةا للعمةةالء وتحقيةةق  

 :تتمثل في  والتيتكاليف النشاط المتعلقة بها  إثباتاألساس الذى يتم بناء علية 
 

 التكاليف المباشرة وغير مباشرة  

والةواردة بمستخلصةات المقةاولين والمةوردين يتم تحميل التكاليف الخاصة بإنشاء الوحدات القابلة للبيا  
على بند أعمال تحت التنفيذ وفقاً العتماد إدارة الشئون الفنية بالشةركة لتلةك المستخلصةات ويةتم توزيةا 

 : التكاليف على الوحدات المباعة وفقاً ل سس األتية
 

تكلفةة األرض  نصيب الفيال من تكلفةة األرض المخصصةة إلقامةة الفةيال وكةذا نصةيب الوحةدة مةن  -
والتةةى تةةم توزيعهةةا علةةى أسةةاس مسةةاحة أرض كةةل وحةةدة إلةةى إجمةةالى مسةةاحة أرض الوحةةدات 

 . بالمشروت
 

نصيب الوحدة من تكاليف البناء الفعلية والتقديرية والتى تم توزيعها علةى أسةاس العقةود والفةواتير   -
 .حلةالخاصة بكل قطات من الوحدات السكنية والفيالت و المحالت داخل كل مر

 

نصيب الوحدة من التكاليف غير المباشرة الفعلية والتقديرية واألعبةاء التمويليةة يةتم توزيعهةا علةى   -
 .أساس التكاليف المباشرة لكل قطات داخل كل مرحلة

 

 اإلضمحالل  

 األصول المالية قيمة  اضمحالل

على أن يكون أصل  تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي 

ويعتبر أصل مالي أومجموعة من االصول المالية . مالي أومجموعة من االصول المالية قد أضمحل

قد أضمحل إذا، وإذا فقط، كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل القيمة نتج عن حدوث حدث أو 

مقدرة ألصل مالي أو أكثر بعد االعتراف االولي باألصل وأثرعلى التدفقات النقدية في المستقبل ال

 .مجموعة من االصول المالية والتى يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه 
 

  غير المالية األصولقيمة  اضمحالل

. تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل قد أضمحل 

ن قيمته اإلستردادية، فيعتبر أن األصل قد وعندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد ع

 .وتثبت خسائر االضمحالل بقائمة الدخل . إضمحل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية
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إذا، كان هناك  ويتم رد الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة والتى تم االعتراف بها سابقاً، فقط 

قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخر خسائر ناتجة عن تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد 

اضمحالل القيمة ، ويكون رد الخسائر الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة 

الدفترية ل صل، القيمة االستردادية له أو تتعدى القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها ما لم يتم 

ويتم إثبات . ن اضمحالل القيمة بالنسبة ل صل في السنوات السابقةاالعتراف بالخسائر الناجمة ع

 .الرد في الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة الدخل 

 
 أسهم خزينة  

بتكلفة اقتنائها وتظهر تكلفة أسهم الخزينة مخصومة من حقوق ( أسهم الشركة)تدرج أسهم الخزينة  
و الخسائر الناتجة عن التصرف فى أسهم الخزينة ضمن حقوق أ رباحالملكية بالميزانية وتثبت األ

 . الملكية بالميزانية
 

 استخدام التقديرات والحكم الشخصي 
إن إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية يتطلب من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي  

 يراداتوكذلك اإل اإللتزاماتاألصول ووعمل تقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات وقيم 
والمصروفات وتعتمد هذه التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى 
متنوعة تراها إدارة الشركة معقولة في ظل الظروف واألحداث الجارية حيث يتم بناءاً عليها تحديد 

 . لف النتائج الفعلية عن هذه التقديراتوقد تخت اإللتزاماتالقيم الدفترية ل صول و

هذا ويتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بصفة مستمرة ويتم االعتراف بأي فروق في   
التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها مراجعة تلك التقديرات إذا كانت هذه الفروق تؤثر على 

انت تؤثر على الفترة التي تمت فيها المراجعة وعلى الفترة التي تمت فيها المراجعة فقط أما إذا ك
 .الفترات المستقبلية عندئذ تدرج هذه الفروق في هذه الفترة والفترات  المستقبلية 

 
 ضريبة الدخل 
يتم حساب ضريبة الدخل وفقا لقانون الضرائب المصري،يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة  

علي الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف بها ل صل أو االلتزام لإلغراض  اإللتزاماتبإتبات طريقة 
وذلك باستخدام سعر ( األساس المحاسبي)وقيمتها المدرجة بالميزانية ( األساس الضريبي)الضريبية 

 . الضريبة المطبق
فات بهذا يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون هناك احتمال قوى بإمكانية االنت 

الضريبية المستقبلية، ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه  رباحاألصل لتخفيض األ
 . منفعة مستقبلية

 
 

 قائمة التدفقات النقدية  
يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتبات الطريقة الغير مباشرة و لغرض قائمة التدفقات النقدية فأن  

النقدية وما في حكمها تشتمل على نقدية في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائا قصيرة األجل 
السحب على ثالثة أشهر أو أقل مخصوما منها حسابات  استحقاقوأذون الخزانة والتي لديها تواريخ 

 . المكشوف أن وجدت
 
 اإلقتراض 
ويتم تبويب المبالغ التى تستحق خالل عام  استالمهامبدئياً بالقيم التى تم  باالقتراض االعترافيتم  

ما لم يكن لدى الشركة الحق فى تأجيل سداد رصيد القروض لمدة تزيد . المتداولة اإللتزاماتضمن 
طويلة  اإللتزاماتفيتم عرض رصيد القرض ضمن . عن إثنى عشر شهراً بعد تاريخ الميزانية 

 .األجل
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 تكلفة اإلقتراض 
عدا تكلفة  يتم إدراج أعباء تكلفه االقتراض على قائمه الدخل مباشرة كمصروفات تمويلية فيما 

أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل والتي يتم تحميلها كجزء من تكلفة  باقتناءالمتعلقة مباشرة ً  االقتراض
والتى تتمثل فى تكلفة  األصلاألصل ويتم تحديد قيمة تكلفة االقتراض التى يتم رسملتها على 

الفعالة  اإلنشاءخالل الفترات التى تتعطل فيها أعمال  االقتراض الفعلية، و يتم التوقف عن الرسملة
 .ل صل 

الجوهرية الالزمة  األنشطةعندما يتم االنتهاء من كل  االفتراضيةويتم التوقف عن الرسملة للتكلفة   
 .المحددة له أو لبيعه للغير األغراضالمؤهل لتحمل تكلفة االقتراض لالستخدام فى  األصل إلعداد

 المصروفات 
يتم اإلعتراف بجميا المصروفات شاملة مصروفات التشغيل، المصروفات اإلدارية والعمومية   

 . والمصروفات األخرى ما إدراجها بقائمة الدخل فى الفترة المالية التى تحققت فيها تلك المصاريف
 
 النقدية وما في حكمها 
ما في حكمها من أرصدة النقدية لدى  ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية المجمعة تتكون النقدية و 

البنوك والصندوق والودائا تحت الطلب و أذون الخزانة التى تستحق خالل ثالثة اشهر والشيكات 
تحت التحصيل المصرفية و أو مقبولة الدفا وكذا البنوك سحب على المكشوف التي يتم سدادها عند 

 . الشركةالطلب والتي تعد جزءاً مكمالً لنظام أدارة األصول ب
  
 رباحتوزيعات األ 
كالتزام في الفترة التي يتم فيها صدور قرار التوزيا بالجمعية العامة  رباحيتم االعتراف بتوزيعات األ 

 . للشركة

 القيم العادلة 
 نظيةرالمةدفوت  المقابةل ة أن تتلقاه مقابل بيا األصل أوشركتمثل القيمة العادلة السعر الذي من شأن ال 

ويسةتند القيةاس بالقيمةة . تحويل االلتزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ القيةاس

العادلة إلى االفتراض أن المعاملة الخاصة ببيةا األصةل أو نقةل االلتةزام سةتحدث فةي السةوق الرئيسةي 

 .علي األصل أو االلتزام ل صل أو االلتزام أو السوق الذي سيعود بأكبر فائدة

وُتقةةاس القيمةةة العادلةةة ل صةةل أو االلتةةزام باسةةتخدام االفتراضةةات التةةي مةةن شةةأن المشةةاركين بالسةةوق 

استخدامها عند تسعير األصةل أو االلتةزام، وذلةك بةافتراض أن المشةاركين فةي السةوق سةيعملون علةى 

 . تحقيق مصالحهم االقتصادية

قدرة المشارك بالسوق علةى توليةد منةافا تبار في االعويضا القياس بالقيمة العادلة ل صل غير المالي 

اسةةتخدام األصةةل بأقصةةى درجةةة مقبولةةة أو عةةن طريةةق بيعةةه إلةةى مشةةارك آخةةر عةةن طريةةق اقتصةةادية 

 . بالسوق من شأنه استخدام األصل بأقصى طاقة له

بالنسبة ل صول المتداولةة فةي سةوق نشةط، يجةري تحديةد القيمةة العادلةة بةالرجوت إلةى أسةعار الشةراء 

 . السوقية المعلنة

الفائةدة  أسةعاروُتقدر القيمة العادلة للبنود ذات الفوائد استنادا إلى التدفقات النقديةة المخصةومة باسةتخدام 

 . رعلى بنود مشابهة لها نفس الشروط ونفس خصائص المخاط

حدد القيمة العادلة بالرجوت إلى القيمةة السةوقية ألصةل مشةابه أو أما بالنسبة ل صول غير المدرجة، فتُ 

 . باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة

التي تتةوفر بشةأنها بيانةات كافيةة ويم المالئمة في ظل الظروف المحيطة ووتستخدم الشركة أساليب التق

وتقلةل  مالحظتهاذات الصلة التي يمكن  عطياتقيمة العادلة، ومن ثم تعظم استخدام الممن أجل قياس ال

 . إلى الحد األدنى مالحظتها التي ال يمكن عطياتاستخدام الم
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ويجري تصنيف جميا األصول وااللتزامةات التةي تقةاس قيمتهةا العادلةة أو يجةري اإلفصةاح عنهةا فةي 

 : القيمة العادلة ككلقياس لجوهري القوائم المالية في فئات 

 تماما  في أسواق نشطة مطابقا  ألصول أو التزامات ( غير المعدلة)باستخدام أسعار التداول : المستوى األول. 

 غيدر أسدعار التدداول الدواري  فدي المسدتوى األول ولندم حمندم مت  ت دا  مددالتتباستخدام : المستوى الثاني

 (.أي المستمد  مم األسعار)أو غير مباشر  (أي األسعار)بشنل مباشر لألصل أو االلتزام 

  ال تسدتدد لبياندات سدوق  مددالتت لألصدل أو االلتدزامالتدي تتمدمم  التقيدي باسدتخدام أسدالي  : المستوى الثالد

 .حمنم مت  ت ا

وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات التي يجري االعتراف بهةا فةي القةوائم الماليةة علةى أسةاس متكةرر، 

ذا ما كان ثمة تحويالت قد حةدثت بةين المسةتويات الةثالث للتسلسةل الهرمةي عةن طريةق تحدد المنشأة إ

 . إعادة تقييم التصنيف في نهاية فترة إعداد التقرير

وألغةةةراض إفصةةةاحات القيمةةةة العادلةةةة، وضةةةعت الشةةةركة فئةةةات ل صةةةول وااللتزامةةةات اسةةةتنادا إلةةةى 

ى التةي تصةنف بةه فةي التسلسةل الهرمةي طبيعتها، وخصائصها والمخاطر المرتبطة بكل منها والمستو

 . للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية و اإلفصاحات 6-1

، فيما عدا التغييرات التي  في العام السابق المطبقة تلك هي الفترة ههذ المطبقةالسياسات المحاسبية 

و التي تم العمل بها للفترات  6135الصادرة خالل عام نتجت عن تطبيق المعايير المصرية الجديدة 

، و فيما يلى اهم التعديالت والتي تنطبق على الشركة   6132المالية التي تبدأ في او بعد أول يناير 

 :وتاثيرها على القوائم المالية ان وجد 

تفصةةح عةةن  يتطلةةب مةةن المنشةةأة أن :عرررض القرروائم الماليررة ( 3)معيررار المحاسرربة المصررري المعرردل 
كافةة بنةةود الةةدخل والمصةةروفات التةي تةةم االعتةةراف بهةةا خةةالل الفتةرة فةةي قةةائمتين منفصةةلتين أحةةداهما 

والثانية تبدأ باالرباح أو الخسةائر وتعةرض عناصةر ( قائمة دخل)تعرض مكونات االرباح أو الخسائر 
ئمةةة المركةةز المةةالي ، كمةةا يتطلةةب إضةةافة قائمةةة الةةي قا( قائمةةة الةةدخل الشةةامل)الةةدخل الشةةامل اآلخةةر 

تتضمن األرصدة في بداية أول فترة مقارنة معروضةة فةي حالةة تأثرهةا نتيجةة تطبيةق المنشةأة لسياسةة 
ال يتطلةب المعيةار المعةدل عةرض رأس  .تعديل بةأثر رجعةي أو إعةادة تبويةب محاسبية بأثر رجعي أو

 .المال العامل

وائم طبقةةا لقواعةةد العةةرض المعدلةةة، وال وقةةد قامةةت الشةةركة بأعةةداد قائمةةة الةةدخل الشةةامل وعةةرض القةة 
يوجد أي تعديالت باثر رجعى تتطلب عةرض قائمةة المركةز المةالي التةي تتضةمن األرصةدة فةي بدايةة 

 .أول فترة مقارنة معروضة

لغةةى المعيةةار المعةةدل خيةةار ا :األصررول الثابتررة وإهالكاتهررا ( 31)معيررار المحاسرربة المصررري المعرردل 
لقيةاس الالحةق ل صةول الثابتةة ، كمةا يتطلةب المعيةار المعةدل معالجةة قطةا نموذج إعةادة التقيةيم عنةد ا

وكذا المعدات االحتياطية التى ينطبق عليهةا تعريةف األصةول الثابتةة و ( الرئيسية)الغيار االستراتيجية 
أي عنةدما ينطبةق عليهةا )التى تتوقا المنشأة أن تسةتخدمها خةالل أكثةر مةن فتةرة واحةدة كأصةول ثابتةة 

  .، وال يوجد تأثير لذلك التعديل على القوائم المالية للشركة( األصول الثابتةتعريف 

الغةى المعيةار المعةدل المعالجةة القياسةية  :تكراليف االقترراض( 31)معيار المحاسبة المصرري المعردل 
السابقة والتى كانت تعترف بتكلفةة االقتةراض المتعلقةة مباشةرة باقتنةاء أو إنشةاء أو إنتةاج أصةل مؤهةل 

وال يوجةد تةأثير  ،علي قائمة الدخل و يتطلب المعيار المعدل رسملة تلك التكلفة على االصةول المؤهلةة
 .لذلك التعديل على القوائم المالية للشركة 

الغى المعيار المعدل خيةار نمةوذج  :األصول غير الملموسة (  61)معيار المحاسبة المصري المعدل 
وال يوجةد تةأثير لةذلك التعةديل علةى القةوائم  ،صةول غيةر الملموسةةإعادة التقييم عند القيةاس الالحةق ل 

 .المالية للشركة
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الغى المعيار المعدل خيار نموذج القيمة   :االستثمار العقاري( 11)معيار المحاسبة المصري المعدل 
 وال ،العادلة لالسةتثمارات العقاريةة و اوجةب المعيةار اسةتخدام القيمةة العادلةة ألغةراض االفصةاح فقةط

 .يوجد تأثير لذلك التعديل على القوائم المالية للشركة

 

بالنسةةبة لةةنظم المزايةةا المحةةددة ، يتطلةةب : مزايررا العرراملين( 13)معيررار المحاسرربة المصررري المعرردل 
المعيار المعدل االعتراف الفوري باألرباح والخسائر االكتوارية المتراكمة وتحميلها علي بنةود الةدخل 

: كما يتطلب االعتراف بتكلفةة الخدمةة السةابقة كمصةروف فةي اقةرب التةواريخ التاليةة . الشامل األخر 
عنةةدما تقةةوم المنشةةأة بتنفيةةذ خطةةة إلعةةادة هيكلةةة ( ب)م ، او عنةةدما يحةةدث تعةةديل أو تقلةةيص للنظةةا( أ)

جوهرية ألنشطتها وتعترف المنشأة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة والتي تتضمن دفةا مزايةا إنهةاء 
 . الخدمة 

تةم إصةدار معيةار محاسةبة   ":االفصراحات"األدوات الماليرة ( 11)معيار المحاسربة المصرري الجديرد 
ليتضةةةمن جميةةةا االفصةةةاحات المطلوبةةةة " اإلفصةةةاحات " األدوات الماليةةةة( "41) مصةةةري جديةةةد رقةةةم

 .ل دوات المالية و قد قامت الشركة بعرض االفصاحات المطلوبة بالقوائم المالية

تم الغاء معيار المحاسبة المصري رقةم  :القطاعات التشغيلية ( 13)معيار المحاسبة المصري الجديد 
وبنةاًء عليةه أصةبح نظةام . القطاعةات التشةغيلية( 43)اسةتبداله بالمعيةار رقةم التقارير القطاعيةة و( 11)

التقةةارير القطاعيةةة الواجةةب االفصةةاح عنهةةا وحجةةم االفصةةاحات المطلوبةةة يعتمةةد بشةةكل أساسةةي علةةي 
وكمةا هةو موضةح بإيضةاح . المعلومات عن القطاعات بالطريقة التى يستخدمها متخةذ القةرار التشةغيلي

 .ةتشغيليثالثة قطاعات ة تعمل من خالل الزلت الشرك 1رقم 

تةةم إصةةدار معيةةار محاسةةبة مصةةري  :قيرراس القيمررة العادلررة ( .1)معيررار المحاسرربة المصررري الجديررد 
، و يطبةةق هةةذا المعيةةار عنةةدما يتطلةةب معيةةار أخةةر أو يسةةمح " قيةةاس القيمةةة العادلةةة( "45)جديةةد رقةةم 

ويهدف هذا المعيار الي تعريف القيمة العادلةة و . لة بالقياس بالقيمة العدلة أو اإلفصاح عن القيمة العاد
وضا إطار لقياس القيمة العادلة في معيار واحد  و تحديد اإلفصاح المطلوب لقياسات القيمة العادلةة و 

 .قامت الشركة باإلفصاح عن االفصاحات المطلوبة  طبقا للمعايير
 
 المعلومات القطاعية - 1
 
وال تعد األرباح واالستثمارات . يتمثل قطات األعمال الرئيسي للشركة في القطات العقارى والسياحى 

وبالتالي، ال تستوفي معايير القطاعات . المرتبطة بقطاعات أعمال أخرى جوهرية في الوقت الحالي
نها بشكل ومن ثم ال يجري اإلفصاح ع 43التي يتم التقرير عنها وفقا لمعيار المحاسبة المصري 

 13وقد جرى التقرير عن جميا إيرادات الشركة عن الفترة المنتهي في . منفصل في القوائم المالية
على أساس وجود قطات تشغيلي منفرد في القوائم المالية ما األفصاح عن القطاعات  6132ديسمبر 

 . الرئيسية باإليضاحات المتممة
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 بالصافي –أصول ثابتة -  1
 

 االجمالى أجهزة كمبيوتر أثاث وتجهيزات عدد وأدوات وسائل نقل وانتقال مبانى وإنشاءات  أراضي 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

        التكلفـة 

 47861751.7128 66788.7485 515716.7159 .1517661786 31879367112 1765678957193 551752172.1 6132يناير  3في 
 33574117143 337.537243 6572.87434 6.71.27355 66731475.1 47.967246 6179927232 إضافات 
 (3973.97523) (3721972.6) (3674497135) (372.37148) (174497662) - - استبعادات

 479397.6.7548 1171697454 53876527458 1.572687214 35.752.7281 1765.72887111 755.7682..5 6132ديسمبر  13فى الرصيد 

        مجمع اإلهالك
 (99276627982) (3273527511) (68576367829) (66372917286) (8275137698) (18272167214)    -                    6132يناير  3في 

 (31671287594) (4766172.1) (4179.874.9) (6276587.15) (3.72117159) (4171147253)    -                    العامإهالك 
 3274.87191 375897151 3172117266 375117141 67.6671.5 -    -                    االستبعاداتاهالك 

 (37336733.7491) (387.937351) (135755.7.62) (642743971.4) (31374337986) (469791.7655)    -                    6132ديسمبر  13في الرصيد 

 صافى القيمة الدفترية 
 10310023101.3 3106130113 61602630016 36606160621 0013..203. 6036000.10003 00632..000. 6132ديسمبر  13في 

 

  شركة سةان سةتيفانو ستيفانو لالستثمار العقارى وسان المملوك لشركة ندرية وما يقام عليها من مباني وقسم الرمل باإلسك –سان ستيفانو  –طريق الجيش  119رهن عقاري من الدرجة األولى على أرض مشروت سان ستيفانو والكائنة برقم
 .لالستثمار السياحى 

  شارت  4الكائنين فى القاهرة و أرض الجراج ونادى كيمبينسكى الملحقين بالفندق و  –قصر النيل  –جاردن سيتى  –شارت أحمد راغب  36الكائنة فى و للفنادق لشركة النيلالمملوكة أرض فندق النيل رهن عقارى من الدرجة األولى على
 . هالقاهرة وعلى مبانى الفندق والنادى و الجراج الملحقين ب –قصر النيل  –جاردن سيتى  -أحمد راغب  

  سيزون شرم الشيخ المملوكة لشركة االسكندرية السعودية لالستثمار السياحىاألولى على مبنى و منشأت فندق فوررهن عقاري من الدرجة . 

 رضمبنى فندق الفورسيزون نايل بالزا المملوك لشركة نوفا بارك ما استبعاد كافة الوحدات والمساحات المباعه والمعدة للبيا وحصتها فى االأرض واالولى على  رهن عقارى من الدرجة . 
 
   :تم تخصيص اإلهالك على النحو التاليوقد   جنيه مصري جنيه مصري 

 مصري جنيه    675157465  متحصالت من بيا أصول ثابتة
 31671287594 مصروف االهالك المحمل علي قائمة األرباح أو الخسائر   (3973.97523) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

     3274.87191 مجما إهالك أصول ثابتة مستبعدة

  (67.1374.3)    

       (3220112)  أرباح راسمالية
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 (تابع)أصول ثابتة        
 
 

 االجمالى أجهزة كمبيوتر أثاث وتجهيزات عدد وأدوات وسائل نقل وانتقال مبانى وإنشاءات  أراضي 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

        التكلفـة 

 47.45764571.1 6373.87512 4.471887.12 142729.7135 3337.827914 17666734474.1 529714972.9 6135يناير  3في 
 36171.37832 476257482 117.547561 6375447351 1179267913 3574397652 34746574.1 إضافات 
 (6574347994) (675527518) (.337424716) (475527211) (2781.7569) - - استبعادات

 4784176167396 66788.7484 49171.87916 12172847525 31879367112 1761.75217.62 57349..5817 .613ديسمبر  13فى الرصيد 

        مجمع اإلهالك
 (91971617661) (.35796.789) (652718478.6) (61375857156) (876.17199.) (15.73497111)    -                    6135يناير  3في 

 (36273887493) (974.5..67) (.1.7832758) (..62746.74) (347.987512) (4471227432)    -                    العامإهالك 
 6675827216 675517819 .971547.3 474417.19 .27541711 -    -                    االستبعاداتاهالك 

 (3713679667336) (3273527511) (68573427.46) (66175.67361) (8275137698) (41375357439)    -                    .613ديسمبر  13في الرصيد 

 صافى القيمة الدفترية 
 1036006310131 2001106.3 61306160361 .3110336011 601330113. 6031201130110 31000.0316. .613ديسمبر  13في 

 

  قسم الرمل باإلسكندرية وما يقام عليها من مباني والمملوك لشركة سان ستيفانو لالستثمار العقارى وشركة سةان سةتيفانو  –سان ستيفانو  –طريق الجيش  119رهن عقاري من الدرجة األولى على أرض مشروت سان ستيفانو والكائنة برقم
 .لالستثمار السياحى 

  شارت  4القاهرة و أرض الجراج ونادى كيمبينسكى الملحقين بالفندق و الكائنين فى  –قصر النيل  –جاردن سيتى  –شارت أحمد راغب  36والكائنة فى  لشركة النيل للفنادقرهن عقارى من الدرجة األولى على أرض فندق النيل المملوكة
 .ه القاهرة وعلى مبانى الفندق والنادى و الجراج الملحقين ب –قصر النيل  –جاردن سيتى  -أحمد راغب  

 لى مبنى و منشأت فندق فورسيزون شرم الشيخ المملوكة لشركة االسكندرية السعودية لالستثمار السياحى رهن عقاري من الدرجة األولى ع. 

 رض المباعه والمعدة للبيا وحصتها فى اال رهن عقارى من الدرجة االولى على أرض ومبنى فندق الفورسيزون نايل بالزا المملوك لشركة نوفا بارك ما استبعاد كافة الوحدات والمساحات. 
 
 :تم تخصيص اإلهالك على النحو التاليوقد  جنيه مصري جنيه مصري 

 جنيه مصري   179867823  متحصالت من بيا أصول ثابتة
 36273887493 مصروف االهالك المحمل علي قائمة األرباح أو الخسائر  (6574347994) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

     6675827216 مجما إهالك أصول ثابتة مستبعدة

  (678687196)    

    303.10126  أرباح راسمالية
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 استثمارات عقارية  -.
 

 

 
 صول غير ملموسةأ  -2
 

 13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 57.847293 1011.0620 برامج حاسب الى

 4517121 1160136 اضافات

 (.176687.8) (600260031) استهالك

 2360366 17115792. 

 

 
   أصول ثابتة تحت اإلنشاء   - 0

 13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 172127543. 0102120.13 (صيدناوى) -فيال 

 571117984 .10.20021 اصول فندقية

 35711475.2 3.01630113 المقر االدارى بدبى

 371317.18. 0300110316 مشروت االقصر

 2..3718879297 30360062600.3  مشروت امتداد شرم الشيخ

 30663063.0031 3755179587235 
 

 

 

 

  

 مبانى وإنشاءات  
 واراضي

 أثاث ومعدات
 مكاتب

 إجمالى

 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى التكلفة 

 36975827185 3172317691 33579.27196 6132يناير  3في

 171127666 - 171127666 اإلضافات

 - - - اإلستبعادات

 .3167896721 3172317691 33976867134 6132ديسمبر  13في

    مجمع اإلهالك 

 (327.237654) (378.87419) (3478867835) 6132يناير  3في 

 (3725979.9) (32.7598) (374967183) عامالإهالك 

 - - - اإلستبعادات

 (3874637611) (.67142711) (3271.57392) 6132ديسمبر  13في 

 الدفترية  صافى القيمة
 33101030101 330.2106.2 31606100333 6132ديسمبر  13فى

 الدفترية  صافى القيمة
 33678657316 337.137855 ..313719176 6135ديسمبر  13فى
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 الشهرة -  3
 

 13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 .3671817511785 330.1301110666 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

 6752173497646 60.2103160616 شركة االسكندرية لالستثمار العقاري

 31031301360121 34724272517199 
 
 

يتم اختبار الشهرة سنوياً للتعرف على ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها الدفترية وقد تبين  *  
القيمة الدفترية لبعض الوحدات  االستردادية عنقيمة الإلدارة المجموعة وجود انخفاض فى 

جنيه وقد تم التأثير بقيمة ذلك  54573.17215التابعة بقيمة  المولدة للنقدية فى الشركات
 :االنخفاض على رصيد الشهرة الخاصة بتلك الشركات كما يلى 

 
13/36/6135 13/36/6132   

  جنيه مصرى جنيه مصرى
 م.م.ش للمشروعات والتطوير العمرانيالشركة العربية  .1.0301021. 35378197292
 م.م.ششركة االسكندرية لالستثمار العقاري  - 64471667546

19578167618 .1.0301021.  
 
 استثمارات فى شركات شقيقة-   6
 

نسبة   
 المساهمة

13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري  
أم جى إلدارة المنشآت  تى/ شركة هيل
 671697989 601660636 %49 *واإلنشاءات

 .985761 .60032016 %4.75 االسكندرية لتنسيق وصيانة الحدائق
 7511. 00.11  شركة مدينة القاهرة الطبية

أرباح شركات  (خسائر) نصيب الشركة من
 شقيقة

 
(103360201) 378137688 

  301110133 478617984 
  

تي ام جي الدارة المنشأت والمشروعات وجارى / وافق مجلس االدارة على التخارج من شركة هيل  *
 . اتخاذ االجراءات نحو تصفية الشركة

 

 

13/36/6132 13/36/6135 

 

 جنيه مصرى جنيه مصرى
 :فى شركات شقيقة أصول والتزامات

 6716.7491 300010036 األصول طويلة االجل  
 44782.7864 1001100.61 االصول المتداولة 

 - 20.12 االلتزامات غيرالمتداولة
 4172.875.1 16061.0021 االلتزامات المتداولة

   :اإليرادات واألرباح والخسائر
 879157696 6063003.6. اإليرادات
 (8.72.8) 100360662 الخسائر واألرباح 
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 متاحة للبيعمالية استثمارات  -  31
   

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   متاحة للبيع متداولة األجل ماليةاستثمارات 
 272117111 202110111 شركة اسكان للتامين

 3876417526 3306110.26 شركة صحارا نورث البحرية
 671557521 0.21..601 المصرية العادة التمويل العقارى

 5117111 110111. والتوزياالشركة المصرية للتسويق 
 5..957 .6.000 شركات أخرى 

 6001630360 6.7493789. 

   متاحة للبيع طويلة االجل ماليةاستثمارات 

 4174617686 610.630603 الثالث هيرمسصندوق 
 27.3.7121 200300121 شركة التعمير للتمويل العقارى

 31101130113 4.731.7146 

 3600311061. .472697619 

 
االستثمارات المالية المتاحة للبيا في أوراق مالية ليس لها سعر سوقي و ليس باإلمكان تحديد   

قيمتها العادلة بواقعية نظراً لطبيعة التدفقات النقدية المستقبلية الغير ممكن التنبؤ بها وعليه تم 
 .أدراجها بالتكلفة

استثمارات متداولة وغير متداولة وفقا للغرض من  إلىيتم تقسيم االستثمارات المتاحة للبيا  
 .ذا كان الشراء بغرض االحتفاظ بهإاالستثمار عما 

 

دوالر امريكةةةةةى بمةةةةةا يعةةةةةادل مبلةةةةةغ  573267616صةةةةةندوق اسةةةةةتثمار هيةةةةةرمس الثالةةةةةث يبلةةةةةغ 
، يةتم المحاسةبة علةى هةذا االسةتثمار بالتكلفةة 6132ديسمبر  13جنيه مصرى فى  91759376.8

 .قائمة الدخل الشامل ويتم تقييم الرصيد بالعملة االجنبية واظهار فروق التقييم ضمن 
 

    محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ماليةاستثمارات - 33
 

 استثمارات طويلة االجل  
 

  -:، ويتمثل فيما يلى6132ديسمبر  13في  يجنيه مصر 3782978237924 بلغ رصيد هذا البند

 :سند بيانها كما يلى  3.69665عدد  -
 

 استحقاق عائد قيمة اسمية عدد

457111 4571117111 35% 6138 
117111 1171117111 35% 6139 
3917111 39171117111 31% 6161 
3217334 32173347111 34% 6163 
937111 9371117111 3.% 6166 
3417811 34178117111 35% 6161 
44.711. 44.711.7111 35% 6164 
59.7142 59.71427111 35% 6165 
31.7636 31.76367111 3.% 6162 

3781874.9 3781874.97111   
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ويتم مصري جنيه  36755474.1 مبلغ6132ديسمبر  13 يوبلغ رصيد خصم السندات ف

 . تاريخ استحقاق العائد يخصم السندات ف  استهالك 
 

 13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 3745.71447111 3031301060111 القيمة التاريخية 

 (3674197131) (3100110136) خصم إصدار 
 .374447214798 3036100130633 القيمة المستهلكة

 8587152 6030.0236 العاماستهالك خصم سندات خالل 

 3744574917141 3036.06610.11 رصيد السندات 
  

جنيه  35171117111شهادة استثمار قناة السويس من بنك مصر بمبلغ  351111عدد  -
 .سنويا% 36بفائدة  6139مصرى تستحق فى سبتمبر 

 
 استثمارات قصيرة األجل 

 
 :ويتمثل فى 6132ديسمبر  13جنيه مصرى في  6273.47624. بلغ رصيد هذا البند

 

جنيةةه مصةةري لةةالذن، تسةةتحق عةةام  657111اذن بقيمةةة اسةةمية  147119اذون خزانةةة عةةدد  -
613.. 

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 43973.37511 06203010621 أذون خزانة 

 4471117111 6001110111 القيمة التاريخية  -سندات حكومية 
 (327516) (230616) خصم إصدار سندات حكومية

 42173557168 0.103360126 القيمة المستهلكة
 367.13 30636. العاماستهالك خصم سندات خالل 

 0.103030633 421732.7.59 

 
 والخسائر رباحأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األ -36

 

 13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 1678157211 6601320032 والبنك االهلى وثائق استثمار صناديق جمان 

 1178167321 .60616061. *أوراق مالية محفظة 

 87991 60.13 شركة الكابالت المصرية

 0106660606 2272.27.51 
 

 

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري القيمة السوقية

 (8781871.2.) (1011.0611.) القيمة قبل إعادة التقييم
 2272.27.51 0106660606 القيمة السوقية

 (3673137261) 6106610116 فرق إعادة التقييم كما في قائمة الدخل
 

سهم خاصة بشركات أ فظةتتضمن المحو ،شركة هيرمس إلدارة األصول دير المحفظةت * 
 .متنوعة متداولة فى بورصة األوراق المصرية
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 عمالء وأوراق قبض-  31

  
 13/36/6132 13/36/6135 

 مصريجنيه  جنيه مصري 

 613723371.5 61103110031 عمتء

 3571.179617584 3.063602320011 أوراق قبض 

 (67.197218) (602610110) اضمحالل في قيمة عمالء  وأوراق قبض  

 3.0.6303110122 3576.678657153 
 
 

  :كالتالي  6132ديسمبر  13يتمثل تحليلي أعمار العمالء وأوراق قبض في 

 

تتمثل اوراق القبض بصفة رئيسية فى الشيكات المحصلة من العمالء مقابل بند الدفعات المقدمة  

 .المحصلة من العمالء 
  

عمالء شركة يتمثل االضمحالل في المخاطر المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية على  

 :التيسير للتمويل العقارى وفقا للنسب المقررة وبيانها كما يلى 
 
 

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 67.637111 600160213 6132يناير  3الرصيد فى 

 (337465) (3.0323) عاممستخدم خالل ال
 67.197218 602610110 6132ديسمبر  13الرصيد فى 

          

 
 عقارات لغرض التطوير- 31

 

 13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 3.761371937118 360631011000.2 رصيد أول العام

 2739675117135 1021106110116 إضافات خالل العام

 72557124..3 16.00160300 تكلفة اقتراض مرسملة خالل العام

تحميلها تكاليف محققه لوحدات تم تسليمها تم 
 علي قائمة الدخل

(101.200060103) (4715.73187913) 

 397634741.7.52 36036202610233 رصيد اخر العام

 أكثر من خمسة أعوام أكثر من أربعة أعوام أكثر من ثالثة أعوام أكثر من عامين أكثر من عام عام الرصيد  

 6723873.17.44 37698734.75.3 3782271957152 6715176167661 67.93732.7221 4759571357835 35756378117122 6132ديسمبر 13

 6781475357535 .3765171.4795 3722971887829 .6719473957.1 .672437851722 47.867.997212 3576.678657153 6135ديسمبر  13
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تتمثل في عقارات تم شرائها و بنائها أو في مرحلة اإلنشاء بغرض بيعها ضمن النشاط العادي        

 :التاليةللمنشأة، ويتم تصنيفها كعقارات لغرض التطوير وتتضمن التكاليف 

 أراضي    -

 .مبالغ تم دفعها للمقاولين لغرض البناء وتتضمن تكلفة إنشاء البنية التحتية    -

تكاليف االقتراض، تكاليف التخطيط و التصميم، تكاليف تجهيز الموقا، أتعاب مهنية للخدمات     -

 .القانونية، تكاليف غير مباشرة و تكاليف أخري

نية التحتية علي المشروعات وتمثل جزء من التكلفة التقديرية إلكمال يتم توزيا تكاليف الب     -

تقدر مدة إنشاء . المشروت وذلك لتحديد التكلفة التي تنسب لإليراد الذي يتم االعتراف به

 .سنوات 31وتطوير العقارات بأكثر من 

 

 :عقارات لغرض التطوير يتم تحليلها كما يلى   
 
 

 13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 .279617458711 20.6601320113 أراضى

 414732.7254 30102310611 وتصميمات وجسات استشارات

 8735475467484 6011101310116 إنشائيةأعمال 

 17.1576297233 1032.02310103 غير مباشرة تكاليف

 36036202610233 397634741.7.52 

الشركة العربية للمشروعات بناء على العقد المبرم ما هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت 
فدان إلقامة مشروت مدينتي الذي يتم العمل في إنشاؤه  8111على  -شركة تابعة – والتطوير العمرانى

إجمالي مسطحات من % " .على عدد من المراحل مقابل تسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 
وتقوم الشركة بإثبات تكلفة األراضي في جانب األصول " مباني العمارات على كامل أرض المشروت 

ويقابلها قيمة االلتزام لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء التكلفة التقديرية المحسوبة إلقامة 
 .االوحدات التي يتم تسليمها للهيئة للمرحلة التي يتم العمل به

تم الحكم فى القضية المرفوعة على هيئة المجتمعات العمرانية  ببطالن عقد بيا أرض مدينتى الخاص  
وذلك  6131بالشركة  العربية للمشروعات والتطوير العمرانى من قبل محكمة القضاء اإلدارى عام 

الوزراء لتوفيق الوضا لبطالن إجراءات عقد بيا أرض مدينتى، وتم تشكيل لجنة بقرار من السيد رئيس 
القانونى ألرض مدينتى، وقررت اللجنة الموافقة على إعادة بيا األرض للشركة العربية للمشروعات 

 979.9على أال يقل المقابل العينى عن  6131نوفمبر  8والتطوير العمرانى بعقد ابتدائى جديد مؤرخ 
ارض مشروت مدينتى المثبته أعاله عند  مليار جنيه مصري وبناًء عليه سوف يتم إعادة النظر في قيمة

 توقيا العقد النهائي ل رض وفي ضوء التكاليف الفعلية التي سوف يتم تحملها في سبيل تنفيذ العقد الجديد،
مراحل، وضرورة اخذ موافقة الهيئة العامة للمجتمعات  2ونظرا لطبيعة المشروت التى تنقسم الى 

تم تسجيل كامل قيمة االرض الخاصة تلك المراحل وبالتالى فانه  العمرانية قبل البدء فى أى مرحلة من
مليار جنيه ويتم اثبات استحقاق القيمة المقدرة لتكلفة األرض الخاصة بكل  476والبالغة  بالمرحلة األولى

 .مرحلة من مراحل المشروت عند الموافقة عليها والبدء فى تنفيذ تلك المرحلة

وفى  ،وبقبول الدعوى شكالً . ق 25لسنة  ...35فى الدعوى رقم تم الحكم بقبول طلبات التدخل 
بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة  6131نوفمبر  8بصحة عقد البيا المبرم فى   الموضوت

وألزمت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ، العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
 . قييم المساحة التى لم يتم حجزها والتعاقد عليهابإعادة ت
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علةةى االتفةةاق  بةةالتوقيا( احةةدى الشةةركات التابعةةة)قامةةت الشةةركة العربيةةة للمشةةروعات والتطةةوير العمرانةةى 

، والةذي بموجبةه  6135فبراير  65واعتمده مجلس الوزراء بتاريخ هيئة المجتمعات العمرانية ما النهائي 
مةن اجمةالي مسةطح المبةاني للحصةة العينيةة المسةتحقة %  .آلية تطبيق وتنفيذ نسةبة تم حسم الخالف حول 

مليةةار جنيةةة وفقةةا للعقةةد  979.9للهيئةةة عةةن قيمةةة أرض مشةةروت مةةدينتي علةةى أال يقةةل المقابةةل العينةةى عةةن 
مليةون متةر مربةا  1،395لتصةبح ( بةدون تعةديل أي شةروط علةى العقةد) 6131المبرم ما الهيئة في عةام 

 .6131كاملة التشطيب جاري تسليمها على مدار عمر تنفيذ المشروت طبقا للعقد المبرم عام مباني 
 

والذى تم فيه أيضاً االتفاق علي سداد عالوة خاصة نتيجة للميةزة اإلضةافية التةي حصةلت عليهةا المجموعةة 
خةرى المعتمةدة ، نتيجة زيادة نسبة الخدمات اإلقليمية ما االحتفاظ بةنفس نسةب مكونةات بةاقي المشةروت األ

 .سنوات  31مليار جنيه تسدد علي  37366وذلك بقيمة 
 

ونظراً إلرتفات سعر الفائدة المطبق في حساب الفوائد علي القساط الخاصة بسداد تلك العالوة الخاصة عةن 
السعر المتعارف عليها فةي المعةامالت الحكوميةة ، حيةث أن هيئةة المجتمعةات العمرانيةة الجديةدة هةي جهةة 

ية وليست مؤسسة مالية أو بنك ، فقةد قامةت الشةركة العربيةة للمشةروعات والتطةوير العمرانةي برفةا حكوم
قضةةية أمةةام المحكمةةة االقتصةةادية ضةةد الهيئةةة العامةةة للمجتمعةةات العمرانيةةة الجديةةدة لإلعتةةراض علةةي نسةةبة 

االقتصةادية بتحويةل  معدل الفوائد المستخدم في حساب الفوائد علي األقساط المستحقة ، وقد قامت المحكمةة
 .الدعوة الي المحكمة اإلدارية المختصة 

 
 المخزون  - .3

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 3373187161 600220120 الفنادق تشغيل معدات و مهمات
 6272197.85 6101130.31 بضاعة مخزون

 457.55. - عامإضافات خالل ال

 6603310631 1874917521 

 (6718.7133) (.30031036) الفنادق مخزون استهالك

 63011303.. 1274127656 
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 دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى- 32
 13/36/6132 30/02/2105 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 0001906320994 8.331...3.383 مقاولون وموردون  -دفعات مقدمة 
 08307230331 ..641.868.1 مقاولى تشوينات

 01409150381 636..11.68. حسابات جارية الفنادق
 0300530265 36.181.314 خصم واضافة –مصلحة الضرائب 
 2904180543 84.118.818 تأمينات لدى الغير

 25801950572 18.114.122 أرصدة مدينة اخرى
 9201210457 38.644.611 اعتمادات مستندية

 3870589 418..2. سلف عاملين
 05703960942 28.121.141 مدينون متنوعون 

 300440669 616.1.1..3 مصروفات مدفوعة مقدما 
مبالغ مسددة تحت حساب استثمارات في شركات 

 007300767 131..21.. تحت التأسيس
 6.188.32..681 0095306110518 

 5101190574 23.128.861 إيرادات مستحقة

 6.318.416.112 2011306010182 

  
 

 نقدية وأرصدة لدى البنوك-  38
  

 30/02/2105 13/36/6132 عملة أجنبية عملة محلية 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
 0027302650815 312..6.818.11 2056809500930 03801520075 ودائع ألجل 

 23109480795 12..86.261. 01202800580 38103470855 بنوك حسابات جارية 
 0502420337 64.441.118 6370832 2409030066 نقدية بالخزينة 

 501050244 - - - اذون خزانة
 0701160726 .11..6.48. 4006990111 8750194 شيكات تحت التحصيل

 54400880291 2070305710344 1.648.848.21. 0054004780917 

 
 :تم تقييم أرصدة البنوك والنقدية بالعمالت األتية

 
 2105ديسمبر  30 6132 ديسمبر 13  
 جنيه مصري جنيه مصري 

 37505970063 388.611...4 جنية مصري
 0006206100994 6.811.114.818 دوالر امريكى
 4460351 46.111 جنيه استرلينى

 5350651 .221.86 يورو
 3590703 141 لاير سعودى

 009350353 1.414.814 فرنك سويسرى
 20684 4.884 درهم اماراتى

 1.648.848.21. 0054004780917 
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 .أشهر من تاريخ الربط 3تستحق الودائع خالل  -
 .شيكات تحت التحصيل تمثل شيكات مصرفية وشيكات مقبولة الدفع -

 
 :ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وما فى حكمها من  

 
 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 0054004780917 .1.648.848.21 نقدية بالصندوق و البنوك
 (0104750294) (36.821.116) بنوك دائنة

 0053001130603 818.2.6...1.6 النقدية و مافى حكمها 

 
 

 الدائنون وأوراق الدفع - 38
 

 13/36/6132 30/02/2105 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 42407940770 221.1.1.346 موردون ومقاولون
 3068209140010 6.818.163.612 أوراق دفع

 1.183.281.188 4001706980872 
 
 

 عمالء دفعات مقدمة   -31
 

 13/36/6132 30/02/2105 
 جنيه مصرى جنيه مصرى 

 0003608860080 3.411.886.643 عمالء دفعات مقدمة  مشروع الرحاب

 5094700240954 2.132.112.681 عمالء دفعات مقدمة مشروع امتداد الرحاب

 00064502720025 48.411..36.136 عمالء دفعات مقدمة مشروع مدينتى

 58804250435 431.641.384 عمالء دفعات مقدمة مشروع الربوة

 - 1...8.824 عمالء دفعات مقدمة مشروع سان ستيفانو

 61.148.8.4.286 09030707180695 

 
 

 دائنو توزيعات - 61
 

 13/36/6132 30/02/2105 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 007200682 2.811.112 أرباح مساهمين
 8705020745 .26.816.82 حصة العاملين فى األرباح

 6350531 214.411 مكافاة اعضاء مجلس االدارة

 81.328.211 8908690957 
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 خرى أمصروفات مستحقة وأرصدة دائنة -  63
 

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصرى جنيه مصرى 

 58.71357.21 23601.20306 أعمالمين ضمان أت

 43474627312 60100160163 أخرىأرصدة دائنة 
 38873927829 61100.20.11 مصروفات مستحقة ودائنون

 2478227318 0606330210 تامين للغير
 317.497259 201110116 إلغاءات حاجزين

 43716.7415 1.00.10.31 الناديمساهمة إنشاء لمقابلة تجديد اشتراكات 
 5.474867115 20106360310 اشتراكات األندية

 6733471147534 60363030101.0 تأمينات وحدات

 1030300.10101 1799571287.52 
 

 رأس المال- 66

خمسةون مليةون جنيةه )جنيه مصري  5171117111حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ  -
( سةتة مليةون جنيةه مصةري)جنيةه مصةري  271117111ورأس المال المصدر بمبلغ ( مصري

 . .611إبريل  1فى  (عشرة جنيهات مصريه)جنيه مصري  31القيمة االسمية للسهم 

تةم زيةادة رأس مةال  .611أكتةوبر  2بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتةاريخ  -
مليةةةار جنيةةةه   11 جنيةةةه مصةةةرى ليصةةةبح 69795171117111 مةةةرخص بةةةه بمبلةةةغالشةةةركة ال
و تةةم زيةةادة رأس المةةال المصةةدر والمةةدفوت ليصةةبح ( ثالثةةون مليةةار جنيةةه مصةةري)مصةةري 

ثمانية عشر مليار و مائة اثنان و خمسةون مليةون وخمسةة )جنيه مصري  38735671157511
سةهم ، القيمةة االسةمية  3835611551مقسم إلى عدد ( وثالثون ألف و خمسمائة جنيه مصري

من خالل مبادلة أسةهم الشةركة مةا الشةركات ( عشرة جنيهات مصريه)جنيه مصري  31للسهم 
 . .611أكتوبر  68التابعة وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 

تم زيةادة راس المةال المصةدر  .611أكتوبر  68طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  -
عشةرون  )جنيةه مصةري  61711671157511والمدفوت من خالل طةرح عةام وخةاص ليصةبح 

مقسةم إلةى عةدد ( مليار وثالثمائة واثنان مليون و خمسة و ثالثون ألف وخمسمائة جنيةه مصةري
جنيةه مصةةري  6735171117111سةهم وقةد تةةم سةداد الزيةةادة و البةالغ قةةدرها  6111611551

جنيةةه مصةةرى وتةةم  14471117111ي للسةةهم بقيمةةة جنيةةه مصةةر 372وعةةالوة إصةةدار بمبلةةغ 
 ..611نوفمبر  65التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 

تةةم تخفةةيض  راس المةةال  6131مةةارس  64طبقةةاً لقةةرار الجمعيةةة العامةةة غيةةر العاديةةة بتةةاريخ  -
المصةةدر بقيمةةة أسةةهم الخزينةةة التةةي مةةر علةةى شةةرائها أكثةةر مةةن عةةام وتبلةةغ قيمتهةةا االسةةةمية 

 61731671347981ليصبح راس المال المصةدر مبلةغ وقةدره  مصري جنيه 3297.617561
عشةةرون مليةةار ومائةةة واثنةةان و ثالثةةون مليةةون و ثالثمائةةة وأربعةةة عشةةر ألةةف )مصةةري جنيةةه 

اثنان مليار وثالثة عشر مليةون )سهم  6131613498موزعة على ( وتسعمائة وثمانون جنيهاً 
وتةةم التأشةةير فةةى السةةجل ( ثمانيةةة وتسةةعون سةةهم و مائتةةان وواحةةد وثالثةةون ألةةف وأربعمائةةة و

 . 6131مايو  38التجاري بتاريخ 

تم زيادة رأس المال المصدر  6133سبتمبر 11طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  -
المرحلة ليصبح  رباحوالمدفوت من خالل إصدار أسهم مجانية خصماً من األ

فقط عشرون مليار وستمائة وخمسة وثالثون مليون )جنيه مصري  61721572667821
موزعة على عدد ( وستمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وستون جنيها مصريا الغير

وستون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف  ةفقط ملياران وثالث)سهم  6121526682
 .6133مايو  64وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ ( م الغيروستة وثمانون سه نومائتا
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 احتياطي قانوني -61

ويتمثةةل فةةى 6132ديسةةمبر  13فةةي جنيةةه  612712.7492بلةةغ رصةةيد االحتيةةاطى القةةانونى مبلةةغ 
 سةةةةةهم الزيةةةةةادة فةةةةةى راس المةةةةةال بمبلةةةةةغ اجمةةةةةالىأعةةةةةالوة أصةةةةةدار  الرصةةةةةيد المحةةةةةول مةةةةةن

وقةةد تةةم اسةةتخدام جةةزء منهةةا  ، جنيةةه للسةةهم 372قةةدرها جنيةةه مصةةري بعةةالوة   14471117111
جنيه مصري وقةد تةم تحويةل رصةيد  38578817.16 ةالبالغ و لتغطية مصروفات الطرح الخاص

نسةبة  إلةىالقةانونى باإلضةافة  االحتيةاطيجنيه مصةرى الةى رصةيد  35873397698العالوة البالغ 
 . المحققة وفقاً للقانون رباحمن األ% 5

 
 اإلحتياطى العام-  61

ويتمثل فى 6132ديسمبر  13في جنيه مصرى  237.157414العام مبلغ  االحتياطيبلغ رصيد   
سهم وفقاً لقرار الجمعية العامة غير جنيه والناتج من عمليات مبادلة األ 657.4.7231مبلغ 

عام بفرق الزيادة الناتجة عن مبادلة  احتياطيبتكوين  .611أكتوبر  2العادية المنعقد بتاريخ 
 . سهم الشركة ما الشركات التابعةأ

جنيه مصرى يمثل الفرق بين القيمة االسمية والقيمة الدفترية  15798.7.93باإلضافة الى مبلغ  
مارس  64وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  إعدامهاالخزينة التى تم  ألسهم
 . العام االحتياطيالفرق الى  بإضافة 6131

 

 

 غير محققة من استثمارات متاحة للبيع أرباحصافى  - .6
 
 مبلغ 6132 ديسمبر 13غير محققة من استثمارات متاحة للبيا فى  أرباحبلغ رصيد صافى  

جنية مصري، وتتمثل فى فروق اسعار الصرف الناتجة عن تقييم ارصدة  5676497624
 : األستثمارات المالية المتاحة للبيا كما يلى

 
 13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 .606160621 3371437.46 
 3371437.46 606160621. صافى أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيا

 
 وتسهيالت ائتمانية قروض - 62

 13/36/6135 13/36/6132 طويلة األجل قصيرة األجل البيـــان

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 85479187161 61.01310361 - 94571817894 التسهيالت 

 6731173297464 1003300330061 1716672487593 2273417311. *القروض 

 37.337563716. 1716672487593 1001103260233 67955731.7444 
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 :وفيما يلى تحليلى القروض والتسهيالت االئتمانية           

 

 
 التسهيالت

 جنيه مصري

 القروض
 جنيه مصري

 القروض
 دوالر امريكى

 القيمة باصل العملة 

 - - - .397856738 جنية مصرى – ةبنك عود

 - - ..319721275 - مصرىجنية  -البنك العربى األفريقى 

 - - 9975857425 - جنية مصرى -البنك العربى 

 - - - 42743.7541 جنية مصرى –بنك القاهرة 
 - - 395786.7224 - جنية مصرى -بنك فيصل اإلسالمى 

جنية  -مصرف أبو ظبى اإلسالمى
 مصرى

4672117111 - - - 

جنية  -بنك قطر الوطنى األهلى
 مصرى

3.4761.7333 - - - 

 - - - 52746478.2 جنية مصرى –البنك األهلى المصرى 
 - - - 3179127154 جنية مصرى -بنك مصر إيران 
 - - - 622748.7655 جنية مصرى -البنك العربى 

جنية  -بنك اإلمارات دبى الوطنى 
 مصرى

33576257364 - - - 

 - - - 32371987618 جنية مصرى -بنك الكويت الوطنى  
جنية  -اإلستثمار العربى القاهرةبنك 

 مصرى
1873987112 - - - 

 - - - 3179647611 جنية مصرى  -بنك مصر 
 $382721.7521 171817.197138 - - دوالر امريكى –البنك االهلى المتحد 

 61.01310361 11.01160012 1013100160133 33202100.21$ 

 

إدرجت األقساط المستحقة السداد خالل عام من تاريخ القوائم المالية بالنسبة للقروض والتسهيالت ضمن  *
وباإلضافة بأنها بضمان أوراق تجارية وأوراق مالية  اً علم، المتداولة بقائمة المركز المالي  اإللتزامات

 :يلىإلى رهن بعض األصول المملوكة للشركات التابعة كما 
 
  طريةق الجةيش  119رهن عقاري من الدرجة األولى علةى أرض مشةروت سةان سةتيفانو والكائنةة بةرقم– 

قسم الرمل باإلسكندرية وما يقام عليها من مباني والمملوك لشركة سان ستيفانو لالسةتثمار  –سان ستيفانو 
 .العقارى وشركة سان ستيفانو لالستثمار السياحى 

 36والكائنة فى  لشركة النيل للفنادقى أرض فندق النيل المملوكة رهن عقارى من الدرجة األولى عل 
القاهرة و أرض الجراج ونادى كيمبينسكى الملحقين  –قصر النيل  –جاردن سيتى  –شارت أحمد راغب 

القاهرة وعلى مبانى الفندق  –قصر النيل  –جاردن سيتى  -شارت أحمد راغب   4بالفندق و الكائنين فى 
 .ه اج الملحقين بوالنادى و الجر

  رهن عقاري من الدرجة األولى على مبنى و منشأت فندق فورسيزون شرم الشيخ المملوكة لشركة
 .االسكندرية السعودية لالستثمار السياحى 

  رهن عقارى من الدرجة االولى على أرض ومبنى فندق الفورسيزون نايل بالزا المملوك لشركة نوفا
 .والمساحات المباعه والمعدة للبيا وحصتها فى االرض بارك ما استبعاد كافة الوحدات 
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 طويلة األجل اإللتزامات  - 60

 
 13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 
 3781471317635 3003.06100661 هيئة المجتمعات العمرانية

 - 003130260 التنمية السياحية هيئة 

 30066011303.3 3781471317635   
 

 

 الضريبة المؤجلةضريبة الدخل و  -63
 

 : عامال ضرائب دخل 
 

  13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 37318753472.8 3061002310263 صافى الربح المحاسبى قبل الضريبة 
تعةديالت علةةى صةةافى الةةربح الةةدفترى للوصةةول 

 43673157.81 23306110313 الى صافى الربح الضريبى 
 3756172617458 303220.320312 الربح الضريبىصافى 

 34004300521 41..24..18. %6675 الضريبة بسعر
 7180183 360.320.30 ضريبة الدخل الشامل

 14673197211 13606360111 الضريبة المستحقة خالل العام 

 

 : العامة خالل ضرائب الدخل المستحقفيما يلي حركة 
 

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 .51171657.4 113016.0363 العامرصيد أول 
 14673197211 13606360111 العامالمكون خالل 

 (41474417666) (103030.0106) المسدد من ضرائب الدخل المستحقة

 41871657368 10603130262 العامرصيد أخر 

 

 :كالتالي فترةالضريبية المؤجلة خالل ال اإللتزاماتحركة  

 جنيه مصري 83712675.6والبالغة 6132ديسمبر  13الضريبية المؤجلة فى  اإللتزاماتتتمثل 

الضريبى  اإلهالكالثابتة وما يرتبط بها من فروق بين  األصولقيمة الضرائب المؤجلة لبند 

 :المحاسبى وتتمثل فيما يلى  واإلهالك
 

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 (473957345.) (2603610136) العامرصيد أول 
 471.17862 (33061306.1) الضريبة المؤجلة خالل العام

 (2978647139) (3301260.06) العام رصيد أخر
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 وتكاليف النشاط     إيرادات -66
 

 13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 5719172997113 063101630333. إيرادات الوحدات المباعة 

 6..29575417 011000001.2 إيرادات تشغيل الفنادق

 19473247.14 6306660102. إيرادات خدمات مباعة

 .273817414781 101600611..20 * إجمالى اإليراد

 3..1711371927 101.200060103  تكاليف الوحدات المباعة

 41576197.83 12106300.33 تكاليف تشغيل الفنادق

 135731374.5 11300000361 تكاليف الخدمات المباعة

 .471537.18716 103.600010306 ** إجمالى تكلفة اإليراد
 

 . مصريجنيه  35171487861تم استبعاد إيراد مقابل اإلشراف بمبلغ  *

 . مصريجنيه  1127.397468تم استبعاد تكلفة مقابل اإلشراف بمبلغ  **  
 

 : وفيما يلي تحليل القطاعات
 13/36/6135 13/36/6132 عام سياحي عقاري وخدمى  
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 6008104140817 2.441.118.1.1 - 74700380823 5081209590021 اإليرادات

 (4015007380127) (381..341.88..) - (37005540157) (3078802210022) تكلفة المبيعات

 2002806660781 .6.111.161.82 - 37505840766 2010407380998 األعمالنتيجة 

 (02904070278) (312.813.141) - (9202940240) (4404970002) إهالك واستهالك

 6009770726 81.188.884 8101770885 - - فوائد دائنة

 5601450014 .81.142.13 8301560904 - - إيرادات استثمارات

 5300020963 1.116...23 6004490332 - - إيرادات أخرى

 (33701610694) (38.811.818.) (40807130717) - - ضرائب الدخل

 76202840397 1...862.4.4 (29600070141) 28302910525 83903700955 األرباح

 40043203940438 28.468.228..8. - 7070905120487 39074901260080 أصول

 2021707910778 6.441.121.114 2055103610995 - - استثمارات مالية

 06081300950406 31.818.121.161 03079803610921 - - أصول غير موزعة

 61044303810632 21.838.641.481 06034807200905 7070905120487 39074901260080 إجمالي أصول المجموعة

 32072009460797 14.286.812.188 - 4076400380276 31091805980002 التزامات

 6508440883 .1..4.186 509720414 - - التزامات غير موزعة

 32078707900681 14.288.818.816 509720414 4076400380276 31091805980002 لمجموعةاإجمالي التزامات 
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 والخسائر رباحأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األ أرباحتوزيعات  -11
 

 
13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 
 476167111 1020222 شركة صحارا نورث البحرية

 6247111 31306.1 البنك التجارى الدولى
 - 301160.11 اميناسكان للتشركة 
 - 31.0111 السويدى للكهرباءشركة 

 4927499 060631. شركة التعمير للتمويل العقارى
 - 31.0111 بالم هيلزشركة 

 - 31.0111 شركة سيدى كرير للبتروكيماويات
 427111 3360.11 شركة المصرية لالتصاالت

 817111 3610111 الشرقية للدخان
 61275.2 3210011 اخرى

 6061.0.66 576957318 
 
 

 والخسائر رباحبيع أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األأرباح   -13
   

 13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 227.647163 1303160130 سعر بيا اإلستثمارات المالية
 (2376127238) (1006.10131) القيمة الدفترية لإلستثمارات المالية

 10.300610 5753.7411 
 

 أخرى إيرادات- 16
  

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 - 0061.0311  ومدينتى إيرادات تشغيل نادي الرحابصافي 
 173517111 601110111 المدرسة البريطانية

 1973367821 1.0.660133 إيجار تأجير وحدات وحقوق انتفات
 3178517311 3.0.630311 أخرى

 2301160116 5173367921 
 

 
 تمويلية وعوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وأذون خزانة إيرادات-  11 
 

 

13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 7.62..2379 .310100033 إيرادات تمويلية
اسةةةةتثمارات ماليةةةةة محةةةةتفظ بهةةةةا حتةةةةى تةةةةاريخ 

 3471497158 06620101. االستحقاق

 4172417181 103330001. أذون خزانة

 31206210311 3327229782. 

 (2743873.3) (3301.60316) (32إيضاح )التغير في إيرادات مستحقة 

 36106110631 33176537292 
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 الموقف الضريبي- 11
   
 شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 
 

 شركات األموال أرباحضريبة  (أ )
 الضةريبى فةى موعةده القةانونى ولةم يةتم فحةص ضةريبى اإلقةرارقامت الشةركة بتقةديم  -

 .بعد
  

 الضريبة على المرتبات وما في حكمها (ب)
تقةةةوم الشةةةركة بتوريةةةد الضةةةرائب المسةةةتقطعة مةةةن العةةةاملين أول بةةةأول ويةةةتم تقةةةديم  -

 . اإلقرارات الربا سنوية في مواعيدها
 
 ضريبة الدمغة (ج)

خاصةةة اإلعالنةةات فةةي مواعيةةدها  تةةم سةةداد ضةةريبة الدمغةةة المسةةتحقة علةةى الشةةركة و -
 . القانونية للمأمورية المختصة

 
  الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

  
 شركات األموال  أرباحضريبة  (أ ) 

تقوم الشركه بتقديم االقةرار الضةريبى بانتظةام وفةى المواعيةد القانونيةه الةى المأموريةه  -
وقامةت ( أ -9)ووردت نمةاذج  6116هذا وقد تم فحص السنوات حتى عةام .المختصه

الشركة بسداد المستحق عليها علماً بأنه تةم الطعةن علةى مةا ورد بالنمةاذج فيمةا يخةص 
 .( الفترة ما قبل النشاط) 3992عام 

تةةم الفحةةص وتةةم إخطةةار الشةةركة بعناصةةر  6118حتةةى  6111بالنسةةبة للسةةنوات مةةن   -
 .ضرائب وتم الطعن عليها وتم تحديد لجنة داخلية 39ذج ربط الضريبة بالنمو

 .6136حتى  6119لم يتم فحص ضريبي عن السنوات من  -
علمةةةا بةةةأن مشةةةروت الشةةةركة القةةةائم معفةةةى بالنسةةةبة للمرحلةةةة األولةةةى أعتبةةةارا مةةةن  -

لمةةدة عشةةر سةةنوات  3/3/3998وللمرحلةةة الثانيةةة والثالثةةة أعتبةةارا مةةن  .3/3/399
وكةذلك  . 6114/./65بتةاريخ  4611إستئناف القةاهرة رقةم وذلك طبقا لحكم محكمة 

  .حصلت الشركة على اإلعفاء الضريبى للمرحلة الرابعة والخامسة 
 

 الضريبة على المرتبات وما في حكمها (ب) 
تقوم الشةركة بتوريةد الضةرائب المسةتقطعة مةن العةاملين بكشةوف األجةور والمرتبةات  -

وتمةةت التسةةوية حتةةى ذلةةك  6114حتةةى  92هةةذا وقةةد تةةم فحةةص السةةنوات مةةن .بانتظةةام
 .تم الفحص والسداد  6118حتى  6115بالنسبة للسنوات من  ، التاريخ

تةةم تقةةديم اإلقةةرارات وتةةم  6134ديسةةمبر   13وحتةةى  6119بالنسةةبة للسةةنوات مةةن  -
 . السداد فى المواعيد الرسمية

 

 ضريبة الدمغة (ج)
علماً بأن الشةركة منتظمةة فةى سةداد الضةريبة  . 6131تم الفحص والتسوية حتى عام  -

والمعةدل بالقةانون رقةم  3981لسةنة (  33) المستحقة شهرياً وفقاً ألحكام القانون رقم 
 .6112لسنة  341
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 شركة سان ستيفانو لالستثمار العقارى 
 

 ضرائب شركات األموال (أ )
و تةم الةربط و سةداد جميةا  6112تم فحص حسابات الشركة عن السةنوات حتةي سةنة  -

 . 6114حتى عام الضرائب 
شةةركات االمةةوال فةةي المواعيةةد  أربةةاحالشةةركة تقةةوم بتقةةديم االقةةرارات الضةةريبية عةةن  -

 .القانونية 
 

 ضرائب كسب العمل (ب) 
 .611الجةور عةن السةنوات حتةي سةنة الشةركة عةن ضةريبة المرتبةات و ا فحصتم - 

اتخةاذ اجةراءات   6115حتةى سةنة  الشركةتم سداد جميا الضرائب المستحقة علي و
 ..611،  6112الربط عن اعوام 

 
الشةةركة تقةةوم بتقةةديم االقةةرارات الضةةريبية و تقةةوم بسةةداد الضةةرائب المسةةتقطعة مةةن - 

 . العاملين بالشركة للمامورية المختصة في المواعيد القانونية
 

 ضريبة الدمغة ( ج)
وتةةةم سةةةداد الضةةةرائب  .611سةةةنة تةةةم الفحةةةص و الةةةربط و سةةةداد الضةةةرائب حتةةةى - 

 .المستحقة على الشركة بالكامل حتى هذا التاريخ
 

 شركة األسكندرية لالستثمار العقاري
 
 :شركات األموال  أرباحالضريبة على  ( أ )

 .تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية السنوية فى المواعيد المقررة - 
 

 6114ديسةمبر  13منةذ بةدء النشةاط حتةى تةم الفحةص والةربط الضةريبي عةن الفتةرة - 
م اتخةاذ ولةم يةتو 6115وتم سداد الضرائب المستحقة، كما تةم الفحةص عةن السةنوات 

 . إجراءات الربط الضريبي
  

 ضريبة كسب العمل ( ب)
 .611ديسةمبر  13تةم الفحةص والةربط الضةريبي عةن الفتةرة منةذ بةدء النشةاط حتةى - 

 .وتم سداد الضرائب المستحقة 
 

 .تقوم الشركة بسداد الضرائب المستحقة بٍانتظام لمصلحة الضرائب - 
 

 ضريبة الدمغة  (ج)
، وتةم 6112أبريةل  11تم الفحص والربط الضريبي عن الفترة منذ بدء النشاط حتى - 

 .سداد الضـرائب المستحقة 
 13حتةى  6112مايو  3عـن الفترة مـن لم يتم الفحـص الضريبي لسجـالت الشركـة - 

 . 6133 ديسمبر
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 الشركة العربية لالستثمارات الفندقية والسياحية
 
 شركات األموال أرباحضريبة  ( أ )

لم يتم فحص حسابات الشركة من جانب مأمورية ضرائب الشةركات المسةاهمة حتةى   -
تاريخه وتقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبى السنوى على الدخل طبقاً للنموذج رقةم 

إقرارات وذلك فى المواعيد القانونيةة وسةداد الضةريبة المسةتحقة علةى الشةركة ( 68)
 .الناتجة عن اإلقرار 

 
 :على المرتبات وما في حكمها الضريبة  ( ب) 

تقوم الشركة بتوريد الضةرائب المسةتقطعة مةن العةاملين بكشةوف األجةور والمرتبةات   -
وما فةى حكمهةا بانتظةام وفةى المواعيةد القانونيةة كمةا تقةوم الشةركة بتقةديم اإلقةرارات 

باإلضافة إلى اإلقرار السنوى والةذى ( مرتبات 4نموذج رقم )الضريبية الربا سنوية 
ينةةاير مةةن كةةل عةةام ، هةةذا ولةةم يةةتم فحةةص ضةةريبة كسةةب العمةةل  13يةةتم تسةةليمه قبةةل 

مةةن قبةل مأموريةةة ضةةرائب الشةركات المسةةاهمة حتةةى  6133حتةةى  6115للسةنوات 
 .تاريخه

 
 :ضريبه الدمغة  ( ج)

لم يتم فحص ضريبة الدمغة من قبةل مصةلحة ضةرائب الشةركات المسةاهمة منةذ عةام - 
 .وحتى تاريخه  6115

 
 للمشروعات العمرانية االسكندريةشركة 

 
 الضريبة على شركات األموال (أ)

 .تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد المقررة - 
وتةةم سةةداد جميةةا الضةةرائب المسةةتحقة علةةى  6112تةةم الفحةةص والةةربط حتةةى عةةام - 

الشةركة مةا العلةم بةأن الشةركة معفةاه مةن الضةريبة عةن نشةاطها طبقةا الحكةام قةةانون 
 .المجتمعات العمرانية 

 

 الضريبة على األجور والمرتبات (ب)
الشركة منتظمة فةي سةداد الضةرائب المسةتقطعة مةن العةاملين فةي المواعيةد القانونيةة - 

 .6115سنة  93ر الضريبي طبقا للقانون رقم وتم تقديم االقرا
     

 شركة الربوة للخدمات الترفيهية
 

 الضريبة على شركات األموال ( أ)
 .تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد المقررة - 
 .6114حتى عام و الربط  فحص حسابات الشركة تم- 
الحكةةام قةةانون المجتمعةةات العمرانيةةة  وتجةةدر األشةةارة الةةى ان الشةةركة معفةةاه طبقةةا    

 .الجديدة
 

 الضريبة على األجور والمرتبات  (ب)
 . يتم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين فى المواعيد القانونية  -
وتةم سةداد الضةرائب المسةتحقة عليهةا مةن واقةا  6112تم فحةص الشةركة حتةى عةام  -

 .الربط 
 

 ضريبة الدمغة  ( ج)
 . .611حتى عام  لم يتم الفحـص- 
وتةم سةداد الضةرائب المسةتحقة عليهةا مةن واقةا  6113تم فحةص الشةركة حتةى عةام - 

 . الربط
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 ضريبة المبيعات ( د)
 تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى مواعيدها الرسمية ويتم السداد اوالً   -

 . بأول
 

 رية للتنمية والمشروعات العقاريةالمص
 

 األموالضرائب شركات  (أ)
 .ولم يتم استالم الربط الضريبي  6114تم فحص دفاتر الشركة حتى عام - 

 
 . 6115جاري فحص دفاتر الشركة عن عام - 

 
 . 6131لم يتم إجراء أي فحص ضريبي لدفاتر الشركة عن عام - 

 

 ضرائب كسب العمل (ب)
 .وتم سداد الضرائب المستحقة  6111تم فحص دفاتر الشركة حتى عام   -

 
ولةم يةتم اسةتالم الةربط  6114حتةى  6113تم فحص دفاتر الشركة عن األعةوام مةن   -

 .الضريبى
 

حتةى عةام  6115لم يتم إجةراء أي فحةص ضةريبي لةدفاتر الشةركة عةن األعةوام مةن   -
6131 . 

 
 ضريبة الدمغة( ج)

 .وتم سداد الضرائب المستحقة  6114تم فحص دفاتر الشركة حتى عام - 
 

 . 6131لم يتم إجراء أي فحص ضريبي لدفاتر الشركة عن عام - 
 

 شركة النيل للفنادق
 

تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبى بانتظام فى المواعيد القانونيةة وسةداد الضةريبة المسةتحقة مةن  
 .واقا اإلقرار الضريبى إن وجدت 

 
 
 فانو لالستثمار السياحىشركة سان ستي  

 
بإعفةاء ضةريبي لمةدة خمةس سةنوات تبةدأ مةن بدايةة السةنة الماليةة التاليةة لتةاريخ بةدء الشركة تتمتا   

النشةةاط لةةم يةةتم اى فحةةص ضةةريبي للشةةركة مةةن قبةةل مصةةلحة الضةةرائب وتقةةوم الشةةركة بتقةةديم 
 .اإلقرارات الضريبية في موعدها القانوني

 
 شركة نوفا بارك القاهرة  

 

 شركات األموال أرباحضريبة  ( أ )
 . المستحقةوسداد الضريبة  6114تم الفحص والربط حتى عام - 

 
تقوم الشركة  بتقديم اإلقرارات الضريبية في المواعيةد القانونيةة وتةم سةداد الضةرائب - 

 .المستحقة من واقا اإلقرارات الضريبية 

 الضريبة على المرتبات وما في حكمها ( ب)

 . المستحقةوسداد الضريبة  6114تم الفحص والربط حتى عام - 
 

تقةةةوم الشةةةركة بتوريةةةد الضةةةرائب المسةةةتقطعة مةةةن العةةةاملين أول بةةةأول ويةةةتم تقةةةديم - 
 .اإلقراراتاإلقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية وتم السداد من واقا 
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 ضريبه الدمغة ( ج) 

، وتةم سةداد جميةا الضةرائب المسةتحقة  6114تم فحةص حسةابات الشةركة حتةى عةام     -
 .على الشركة إعتباراً من هذا التاريخ 

يةةةتم سةةةداد ضةةةريبة الدمغةةةة المسةةةتحقة علةةةى الشةةةركة وخاصةةةة علةةةى اإلعالنةةةات فةةةي     -
 .المختصةمواعيدها القانونية للمأمورية 

 
 سياحيةة والسعودية للمشروعات الشركة االسكندري

 
 شركات األموال  أرباحضريبة  ( أ )

 . 6114تم الفحص على السنوات حتى عام   -
 

تقةوم الشةركة بتقةديم اإلقةرارات الضةريبية فةي مواعيةدها القانونيةة وتةم السةداد لجميةا   -
 .الضرائب المستحقة 

 
 .6133ديسمبر  13نتهي في تتمتا الشركة بإعفاء ضريبي لمدة عشرة سنوات ي- 

 

 ريبة على المرتبات وما في حكمهاالض ( ب)
وتةم سةداد الضةرائب  6114تم فحص الضرائب علةى المرتبةات واألجةور حتةى عةام   -

 .المستحقة 
 

تقةةةوم الشةةةركة بتوريةةةد الضةةةرائب المسةةةتقطعة مةةةن العةةةاملين أوال بةةةأول ويةةةتم تقةةةديم   -
اإلقةةرارات الضةةريبية فةةي مواعيةةدها القانونيةةة وتةةم السةةداد مةةن واقةةا هةةذه اإلقةةرارات 

  .للضرائب المستحقة 
 ضريبه الدمغة  ( ج)

وتةةم سةةداد جميةةا ضةةرائب الدمغةةة  6112تةةم فحةةص حسةةابات الشةةركة حتةةى عةةام   -
 .عليها حتى هذا التاريخ المستحقة 

 
يةةةتم سةةةداد ضةةةريبة الدمغةةةة المسةةةتحقة علةةةى الشةةةركة وخاصةةةة علةةةى االعالنةةةات فةةةي   -

 .مواعيدها القانونية للمأمورية المختصة 
 

 كة الماي فير للخدمات الترفيهيةشر
 
 شركات األموال  أرباحالضريبة علي  ( أ )

ولةم يةتم الفحةص حتةى تاريخةه مةا مالحظةة  6115الشركة بدأت نشاطها خالل سنة   -
 .من الضريبة طبقا ألحكام قانون المجتمعات العمرانية الجديدة  معفاةان الشركة 

 

 ريبة على المرتبات وما في حكمهاالض ( ب)
 المأموريةةةيةةتم سةةداد الضةةرائب المسةةتقطعة مةةن العةةاملين فةةى المواعيةةد القانونيةةة الةةى   -

 .المختصة 
 
 ضريبة الدمغة  ( ج )

 .لم يتم فحص الشركة حتى تاريخه  -

  
 ضريبة المبيعات   ( د )

تقةةوم الشةةركة بتقةةديم اإلقةةرارات الضةةريبية فةةى مواعيةةدها الشةةهرية ويةةتم السةةداد اوال   -
 .باول
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 كة بورت فينيس للتنمية السياحيةشر 

 
 الضريبة علي الدخل ( أ )

كمةا أن الشةركة معفةاه مةن الضةريبة علةي الةدخل طبقةا  –تبدأ نشاطها بعةد  الشركة لم- 
ألحكام قانون ضمانات وحةوافز االسةتثمار إال انهةا ملتزمةة بتقةديم اإلقةرار الضةريبي 

  .والئحتة التنفيذية 6115لسنة  93السنوي طبقا ألحكام قانون الضرائب الجديد رقم 
 

 الضريبة على المرتبات واألجور  (ب) 
ال يوجةةد اى مبةةالغ خاضةةعة لضةةريبة األجةةور والمرتبةةات حيةةث إن الشةةركة لةةم تبةةدأ   -

   .هذا ولم يتم فحص الشركة حتى اآلن -نشاطها بعد
 
 الضريبة العامة على المبيعات ( ج )

 .الشركة غير خاضعة ألحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات   -
 
 الضريبة الدمغة على المستندات  (د )

 .لم يتم فحص الشركة حتى اآلن - 
 

 األطراف ذات العالقة -.1
 
تحقيقاً ألهداف الشركة يتم التعامةل مةا الشةركات ذات العالقةة بةنفس شةروط التعامةل مةا األطةراف  

مدينةةة )األخةةرى وذلةةك بإسةةناد تنفيةةذ بعةةض األعمةةال والعقةةود فةةي مشةةروعات الشةةركات التابعةةة  
نيابة عن تلك الشةركات وتسةوية بعةض المبةالغ المسةددة مةن أو وكذلك سداد بعض المبالغ ( الرحاب

إلى أطراف أخرى وقد ظهةرت أرصةدة هةذه المعةامالت ضةمن األصةول والخصةوم بقائمةة المركةز 
تمثةةل شةةركة اإلسةةكندرية لإلنشةةاءات المقةةاول الرئيسةةي لمشةةروت الشةةركات  طبقةةا للعقةةود  ، والمالي

 .المبرمة ما الشركات

من  32العاملين قصيرة األجل و المنصرفة كمرتبات ومكافآت وفقاً للفقرة بلغت صافى مزايا 
ديسمبر  13جنية مصري في  379167.84مبلغ وقدره  35معيار المحاسبة المصري رقم 

6132.  
شركة يساهم فيهةا بعةض أعضةاء مجلةس  –جي لالستثمار العقاري والسياحي  .إم .تمتلك شركة تي 

تقريبةةاً مةةن % 4472بنسةةبة  TM HOLDINGإدارة شةةركة مجموعةةة طلعةةت مصةةطفى القابضةةة 

 .أسهم الشركة
  
 حجم المعامالت مع األطراف ذات العالقة  
 

:رصدة األطراف ذات العالقة التي تضمنها المركز المالى أ   

 
13/36/6132 13/36/6135 

 
 أوراق دفا أوراق دفع

 6756.7925 1302130306 شركة اإلسكندرية لالنشاءات
 - 301210.31 شركة االسكندرية لتنسيق وصيانة الحدائق

 ارصدة مدينة ارصدة مدينة 
 1793.7111 101130016 شركة اإلسكندرية لالنشاءات

 ارصدة دائنة ارصدة دائنة 
 7613..3878 .61.0132061 لالنشاءاتشركة اإلسكندرية 

 - 60111 شركة االسكندرية لتنسيق وصيانة الحدائق
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  المحتملة و االرتباطات التعاقدية األخرى اإللتزامات -12

   
 .ال توجد التزامات محتملة وارتباطات تعاقدية أخرى غير مدرجة بالقوائم المالية 
 

  الماليةأهداف وسياسات إدارة المخاطر  -10
 

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 

 : الشركة عرضة للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية  

 مخاطر االئتمان ( أ

 مخاطر السوق  ( ب

 مخاطر السيولة  (ج

 

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول مدى تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف 
وسياساتها وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخةاطر وإدارتهةا وكةذلك كيفيةة إدارة الشةركة الشركة 

ويتحمةةل مجلةةس إدارة الشةةركة بالكامةةل مسةةؤولية وضةةا إطةةار إلدارة المخةةاطر التةةي . لةةرأس المةةال
تتعةةرض لهةةا الشةةركة واإلشةةراف عليةةه، وتتحمةةل اإلدارة العليةةا بالشةةركة مسةةؤولية وضةةا وتتبةةا 

 .ة المخاطرسياسات إدار
 

واإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية في الشركة عبةارة عةن مةزيج مةن سياسةات إدارة المخةاطر 
الموثقةةة رسةةميا فةةي مجةةاالت محةةددة ومةةن سياسةةات إدارة مخةةاطر غيةةر موثقةةة رسةةميا تسةةتخدم فةةي 

  .مجاالت أخرى
 

 مخاطر االئتمان  ( أ

أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التةي  هي خسائر مالية تتكبدها الشركة في حال تعثر العميل
ينظمها عقد األداة المالية، ومةن ثةم تتعةرض الشةركة لمخةاطر االئتمةان بشةكل رئيسةي مةن العمةالء 
وأوراق القبض ومصروفات مدفوعة مقدماً ومةدينون متنوعةون وأرصةدة مدينةة أخةرى والمسةتحق 

فةي ذلةك الودائةا لةدى البنةوك والمؤسسةات من أطراف ذات عالقةة وكةذا مةن أنشةطتها الماليةه، بمةا 
 .المالية

 

 ارصدة العمالء و اوراق القبض

فى حالة قيام الشركة بابرام عقود بيا وحدات سكنية وأخرى تجارية بالتقسةيط عندئةذ يجةري تحديةد 
تلك األقساط في العقود، ومن ثةم فةإن الشةركة عرضةة لمخةاطر االئتمةان فيمةا يتعلةق بتلةك األقسةاط 

ولكن الملكية القانونية للوحدات السكنية والتجارية ال تنتقةل إلةى المشةتري اال بعةد تسةديد  المستحقة،
جميةةا األقسةةاط  إضةةافة إلةةى ذلةةك، يجةةري رصةةد وتتبةةا األقسةةاط المسةةتحقة للشةةركة بشةةكل مسةةتمر 

 . والنتيجة تعكس أن احتمال تحول تلك األقساط إلى ديون معدومة ليس جوهرياً 
 

كة لمخاطر االئتمان يتأثر بشكل رئيسةي بحالةة كةل عميةل علةى حةدة، فةي ومن ثم فإن تعرض الشر
حةةين أن الخصةةائص السةةكانية لقاعةةدة عمةةالء الشةةركة، وتشةةمل مخةةاطر التةةأخر عةةن السةةداد حسةةب 
الصناعة والدولة التي يعمل بها عمالء الشركة والتى قد يكون  لها تأثير أقل على مخاطر االئتمةان 

 .اتها من عدد كبير من العمالءحيث تحصل الشركة علي إيراد
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 أصول المالية األخرى والودائع النقدية 

فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن األصول المالية األخرى الخاصة بالشركة، والتةي تتضةمن 
األرصةةدة لةةدى البنةةوك، والنقةةد، واألصةةول الماليةةة بالتكلفةةة المسةةتهلكة، تتعةةرض المنشةةأة لمخةةاطر 

. صةولاالئتمان نتيجة لتخلف الطرف المقابل عن السداد بحد أقصى يعةادل القيمةة الدفتريةة لهةذه األ
ويتةةةولى القطةةةات المةةةالي بالشةةةركة إدارة مخةةةاطر االئتمةةةان الناشةةةئة عةةةن األرصةةةدة لةةةدى البنةةةوك 
والمؤسسات المالية، وتحد الشركة مةن تعرضةها لمخةاطر االئتمةان عةن طريةق إيةدات أرصةدة لةدى 
بنةوك محليةة ذات سةمعة جيةدة ،  وال تتوقةا اإلدارة وفقةا للمعلومةات التةي تتةوفر لةدى الشةركة عةن 

 . صرفيين الذين تتعامل معهم، أن يتعثر أي طرف مقابل في الوفاء بالتزاماتهالم
 

 المستحق من أطراف ذات العالقة 

يرتبط المستحق من أطراف ذات عالقة بالمعامالت التي تنشأ ضمن سياق األعمال االعتياديةة بحةد 
أدنةةى مةةن مخةةاطر االئتمةةان بحيةةث يكةةون أقصةةى مقةةدار تعةةرض لهةةا يعةةادل القيمةةة الدفتريةةة لهةةذه 

 . األرصدة
 

 مخاطر السوق  ( ب

ية لةة داة الماليةةة نتيجةةة تنشةةأ مخةةاطر السةةوق عةةن تذبةةذب القيمةةة العادلةةة للتةةدفقات النقديةةة المسةةتقبل
للتغيرات في أسةعار السةوق، ومةن أمثلتهةا خطةر سةعر صةرف العمةالت األجنبيةة ومخةاطر أسةعار 
الفائدة وهي مخاطر مةن شةأنها أن تةؤثر علةى دخةل الشةركة، وتتضةمن األدوات الماليةة التةي تتةأثر 

ر السةوق فةي إدارة بمخاطر السوق القروض ذات الفائدة والودائا، ويتمثةل الهةدف مةن إدارة مخةاط
المخاطر والسيطرة عليها ضمن حدود مقبولة وفي نفس الوقت تحقيةق عوائةد مجزيةة، والشةركة ال 

 .تحتفظ بأدوات مالية مشتقة وال تصدرها
 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 

يةة نتيجةة تنشأ مخاطر أسعار الفائدة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقديةة المسةتقبلية لة داة المال
للتغيةةرات فةةي أسةةعار الفائةةدة بالسةةوق، ويتصةةل تعةةرض الشةةركة لمخةةاطر التغيةةر فةةي أسةةعار الفائةةدة 
بالسةوق مةةن عدمةةه بشةكل رئيسةةي بالتزامةةات الشةركة بسةةعر فائةةدة معةوم وودائةةا ذات فائةةدة، ويعةةاد 

ال تتعةدى تسعير الفائدة على األدوات المالية ذات سعر الفائدة المعوم من فتةرة إلةى أخةرى علةى أن 
 .المدة الفاصلة عام واحد

 
وحيث ان سعر الفائدة علةى االلتزامةات الماليةة والقةروض المسةتحقة علةى الشةركة هةو سةعر فائةدة 

 .غير معوم ، وعليه فان اثر التغير فى سعر الفائدة يتم ادراجه بالقوائم المالية للشركة

 
 6135ديسمبر  13 6132ديسمبر  13 

التغيرفي  

 سعر الفائدة

األثر على األرباح 

 قبل الضريبة

 جنيه مصري

سعر  التغيرفي

 الفائدة

األثر على األرباح قبل 

 الضريبة

 جنيه مصري

 +3% األصل المالي

%3- 

6001010113 
(6001010113) 
 

%3+ 

%3- 

367.167258 
(367.167258) 
 

 +3% المالي االلتزام

%3- 

(1003300330) 

1003300330 
%3+ 

%3- 

(6371137294) 

6371137294 
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 التعرض لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية

تتعةةرض الشةةركة لمخةةاطر التغيةةر فةةى اسةةعار العمةةالت االجنبيةةة مةةن االصةةول وااللتزامةةات الماليةةة 
وبصفة اساسية تلك االلتزامات الطويلة االجل والمتمثلة فى ارصدة القروض بالةدوالر االمريكةى ، 

محتمل مقبةول فةي أسةعار صةرف الةدوالر األمريكةي، فةي  ويعرض الجدول التالي مدى تأثير تغير
ظل بقاء جميةا المتغيةرات األخةرى ثابتةة، علمةا بةان التغيةرات فةي أسةعار صةرف جميةا العمةالت 

 .األجنبية األخرى ليست جوهرية بالنسبة للشركة
 :االصول المالية

 6135ديسمبر  13 6132ديسمبر  13 
التغير في  

 سعر الصرف
األرباح األثر على 
 قبل الضريبة

التغير في 
سعر 

 الصرف

األثر على األرباح 
 قبل الضريبة

 جنيه مصري  جنيه مصري 

 دوالر األمريكي
%31+ 479.039.072 %31+ 666.062.611 

%31- (479.039.072) %31- (666.062.611) 

 يورو
%31+ 220636 %31+ 56.565 

%31- (220636) %31- (56.565) 

 استرلينىجنيه 
%31+ .0613 %31+ 33.665 

%31- (.0613) %31- (33.665) 

 لاير سعودى
%31+ 6. %31+ 65.156 

%31- (6.) %31- (65.156) 

 فرنك سويسرى 
%31+ 1.10.01 %31+ 616.565 

%31- (1.10.01) %31- (616.565) 

 درهم امارتى
%31+ .06 %31+ 062 

%31- (.06) %31- (062) 

 

 مخاطر السيولة ( ج

ترصد إدارة الشركة التدفقات النقدية ومتطلبات التمويل والسيولة الخاصة بالشركة، ويتلخص 

هدف الشركة في تحقيق توازن بين استمرارية التمويل وبين المرونة عن طريق الحصول على 

عن قروض من البنوك، وتدير الشركة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطي كافي 

طريق الحصول على تسهيالت على القروض، وذلك من خالل متابعة التدفقات النقدية المتوقعة 

علما بأن الشركة . والفعلية بشكل مستمر والمطابقة بين استحقاق األصول وااللتزامات المالية

 .ماليةلديها النقدية الكافية لسداد المصروفات التشغيلية المتوقعة متضمنة مصروفات االلتزامات ال

      االلتزامات المالية

6132ديسمبر  13في   اإلجمالي سنوات .أكثر من  سنوات .إلى  3من  شهر 36إلى  1من  أشهر 1أقل من  

 286745273.9 - - 286745273.9 - تأمين ضمان أعمال

 6.47.197163 - 33574317252 .3657.81714 1175357138 أرصدة دائنة أخرى

 6117.527511 - 31179117411 36679447994 2791871.1 ودائنونمصروفات مستحقة 

 .67638721. - - .67638721. - تامين للغير

 271117116 - 271117116 - - إلغاءات حاجزين

 457.547531 - 457.547531 - - النادى  مساهمة إنشاء لمقابلة تجديد

 .2.47986731 - .2.47986731 - - اشتراكات األندية

 .6789378.1715 .6789378.1715 - - - تأمينات وحدات

 1.978137292 - - - 1.978137292 ضرائب الدخل المستحقة

 
16106.10030 30111011103.0 61101.10123 60363030101.0 .06.30.360126 
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 القيم العادلة لألدوات المالية   -13

وتتضمن األصول المالية للشركة ارصدة . تتكون األدوات المالية من األصول المالية وااللتزامات المالية

،  مدينة أخرىاألرصدة ال ، ارصدة العمالء و اوراق القبض، و بعض النقدية بالصندوق ولدى البنوك

أما االلتزامات . واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، والمستحق من أطراف ذات عالقة

المالية الخاصة بالشركة فتشمل التسهيالت االئتمانية و ارصدة الموردين و االرصدة الدائنة االخرى،  

 . ودائنو شراء أراضي، والمستحق إلى أطراف ذات العالقة وتأمين ضمان األعمال

ينص   وال تختلف القيم العادلة ل صول وااللتزامات المالية جوهريا عن القيمة الدفترية الخاصة بها ما لم

 . على خالف ذلك

 

 الموقف القانونى- 16
 

طبقا الفادة المستشار القانونى للشركة فان الدعاوى المقامة ضد ومن شركات المجموعة مرجحة 
 :الكسب على النحو التالى 

ق مقام من الشركة العربية للمشروعات  58لسنة  2931الطعن المقام من الشركة رقم  -
ق ادارى القاهرة بصحة العقد المؤرخ  25/...35والتطوير العمرانى فى الدعوى رقم 

وتم ايقاف القضية لحين الفصل فى مدى وإعادة تقييم االرض التى لم تستغل  8/33/6133
 .لدستوريةدستورية القانون من المحكمة ا

ق ادارى القاهرة  مقام من احمد عبد البصير عبد الباقى ضد الشركة 22/.4383طعن رقم  -
 .العربية للمشروعات والتطوير العمرانى واحيلت للمرافعة

ق ادارى القاهرة مقامه من حمدى الفخرانى ضد الشركة العربية  5164/22الدعوى رقم  -
رانى  بطلب الغاء قرار التعاقد المؤرخ الشركة العربية للمشروعات و التطوير العم

 .حجزت للتقرير ولم تحدد جلسة 8/33/6131

مقامة من محافظ جنوب سيناء ضد الشركة المصرية للتنمية  6133/  134دعوى رقم  -
 .والمشروعات العقارية أمام محكمة الطور

ية ق مقام من سليمان سلمان سالم آخر ضد الشركة المصر 81/  818طعن بالنقض رقم  -
  .للتنمية والمشروعات العقارية

ق مقامة من مصطفى كامل عبدالرحيم ضد المحافظة أمام محكمة  65/  .31دعوى رقم  -
 .شرم الشيخ

ق المقامة ضد محافظ جنوب سيناء من الشركة المصرية للتنمية  11/65دعوى رقم -
 .والمشروعات العقارية أمام محكمة الطور

من شركة اإلسكندرية والسعودية للمشروعات استئناف مقامة  54/6135دعوى رقم  -

 .السياحية  ضد محافظ جنوب سيناء امام محكمة الطور

      االلتزامات المالية

6135ديسمبر  13في   اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5إلى  3من  شهر 36إلى  1من  أشهر 1أقل من  

 58.71357.21 - - 58.71357.21 - تأمين ضمان أعمال

 43474627312 - 3672147831 634781571.6 38.71327663 أرصدة دائنة أخرى

 38873927829 - 96742975.1 9476127645 374937154 مصروفات مستحقة ودائنون

 2478227318 - - 2478227318 - تامين للغير

 317.497259 - 317.497259 - - إلغاءات حاجزين

 43716.7415 - 43716.7415 - - مساهمة إنشاء لمقابلة تجديد النادي

 5.474867115 - 52978347418 .4722.789 - اشتراكات األندية

 6733471147534 6733471147534 - - - تأمينات وحدات

 41871657368 - - - 41871657368 ضرائب الدخل المستحقة

 
2620.160111 62.0.630136 062062.033. 6033101110.31 1011101610331 




