




2016/3/9: فيًتحريا ً



2014 ديسمبر 201531 ديسمبر 31إيضاح رقم
ألصولا

األصول طويلة األجل

                       8,315,240              7,129,977( 14 )(بالصافي  )األصول الثابتة 

                       8,315,240              7,129,977مجموع األصول طويلة األجل 

األصول المتداولة

                       2,633,895              2,633,895( 5 )المخزون

                       8,622,396              8,388,139( 6 )(بالصافي  )العمالء 

                       7,066,948              6,700,890تامينات محتجزة لدي العمالء

                                 -              1,008,021( 7 )تكلفة عمليات تحت التنفيذ
ً                        2,965,395              2,912,039( 8 )مدينون ومصروفات مدفوعة مقدما

                          648,843                 636,686( 9 )تامين خطابات ضمان

                       1,463,145                 520,261( 10 )إستثمارات مالية

                          487,632              1,126,626( 11 )النقدية وما في حكمها

                     23,888,254            23,926,558مجموع األصول المتداولة

اإللتزامات المتداولة

                          660,103              1,239,153( 12 )المقاولون و الموردون وأوراق دفع

                       2,575,663              2,289,467عمالء دائنة و دفعات مقدمة

                       2,299,955              2,673,234( 13 )دائنون ومصروفات مستحقة

                          258,481                 258,481مخصص تعويضات

                       5,794,202              6,460,334مجموع اإللتزامات المتداولة 

                     18,094,052            17,466,224(صافي األصول أو اإللتزامات المتداولة)رأس المال العامل

                     26,409,292            24,596,202إجمالي اإلستثمار

يتم تمويله على النحو التالى

:حقوق المساهكين 
                     43,000,000            43,000,000رأس المال المدفوع 

                          787,906                 787,906االحتياطي القانوني

                          678,423                 678,423احتياطي عام

                            91,673                  91,673احتياطي رأسمالي

                     -13,442,265            -19,559,903مرحلة (خسائر)ارباح او 

                       -5,920,052              -1,483,572العام (خسائر)ارباح او 

                     25,195,685            23,514,527إجمالى حقوق المساهمين

:اإللتزامات طويلة االجل 

                       1,213,607              1,081,675التزامات ضريبية مؤجلة

                     26,409,292            24,596,202إجمالي تمويل االستثمار

ليفت سالب مصر- الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء 

شركة مساهمة مصرية

2015 ديسمبر 31قائمة المركز المالي فى 

(تقرير مراقب الحسابات مرفق  ) (متممة للقوائم المالية وتقرأ معها   (32)إلى  (1)اإليضاحات المرفقة من  )



20152014بالجنية المصري

                        3,633,635                           940,104( 16 )ايراد العمليات

يخصم

                        5,093,802                        2,405,676( 17 )تكلفة العمليات

                       -1,460,167                       -1,465,572الخسارة النشاط/ مجمل الربح 

يضاف إيرادات عادية أخرى

                           127,464                             94,997عوائد صناديق االستثمار

                             34,676                             37,782فوائد ودائع

                               7,339                               4,471فروق اعادة تقييم

                                   -                           876,201( 18 )مخصصات انتفي الغرض منها

                           182,200                        1,008,712( 19 )ايرادات متنوعة

                                   -                           190,332( 20 )أرباح رأسمالية

                          351,679                       2,212,496اجمالي االيرادات االخري

يخصم

                        3,960,238                        1,950,265( 21 )مصروفات عمومية وإدارية

                           651,295                           301,667رواتب وبدالت أعضاء مجلس االدارة

                           101,946                                   -مخصص تعويضات

                             85,958                                   -خسائر رأسمالية

                           171,792                           110,496( 22 )اهالك االصول الثابتة

                       4,971,229                       2,362,428اجمالي المصروفات

                       -6,079,717                       -1,615,504خسارة العام قبل الضرائب/صافي ربح 

                           159,665                           131,932الضريبة المؤجلة

                       -5,920,052                       -1,483,572خسارة العام قبل الضرائب/صافي ربح 

                                -1.38                                -0.35( 23 )(الخسارة / الربح  )نصيب السهم من 

ليفت سالب مصر- الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء 

شركة مساهمة مصرية

2015 ديسمبر 31قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 

(تقرير مراقب الحسابات مرفق  ) (متممة للقوائم المالية وتقرأ معها   (32)إلى  (1)اإليضاحات المرفقة من  )



2014 ديسمبر201531 ديسمبر31

جنية مصرىجنية مصرى

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

         -6,079,717         -1,615,504أرباح العام قبل الضرائب (خسائر)صافى 

تعديالت لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

                    -            -190,332أرباح رأسمالية

              85,958                    -خسائر رأسمالية

         1,294,649         1,018,034اهالك االصول الثابتة

                    -            -876,201مخصص انخفاض أرصدة العمالء

            101,946                    -مخصص تعويضات

                    -                    -فوائد مستحقة

            -303,173            -197,588تسويات تخص عمليات سنوات سابقة 

        -4,900,337        -1,861,591خسائر التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل

التغير في رأس المال العامل

            255,347            366,058التغير في التأمينات لدى العمالء

            712,899         1,110,457التغير فى في رصيد العمالء

              82,739         -1,008,021التغير فى تكلفة عمليات تحت التنفيذ

            -514,392              53,356التغير فى أرصدة المدينون واالرصدة المدينة االخرى

            262,388              12,156التغير في تأمين خطابات ضمان

            320,251            373,279التغيير في الحسابات الدائنة االخري

              99,693            579,050التغير فى مقاولى الباطن وموردين وأورق الدفع

              30,416            -286,196التغير فى عمالء دفعات مقدمة

        1,249,341        1,200,139إجمالى التغير فى راس المال العامل

        -3,650,996           -661,451صافى النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة اإلستثمار

            -120,098                -1,440مدفوعات لشراء أصول ثابتة

         2,017,875التغيير في االصول الثابتة

                    -التغير في دائنو شراء أراضي

                    -            359,000مقبوضات بيع أصول ثابتة  

        1,897,777           357,560صافي النقدية المستخدمة فى انشطة األستثمار

(تقرير مراقب الحسابات مرفق  ) (متممة للقوائم المالية وتقرأ معها   (32)إلى  (1)اإليضاحات المرفقة من  )

-               -                                 

                   -                   -صافى النقدية المتاحة من أنشطة التمويل

        -1,753,219           -303,891صافى النقدية وما في حكمها المتاحة خالل العام

        3,703,996        1,950,777النقدية ومافي حكمها في بداية العام

        1,950,777        1,646,887( 24إيضاح  )النقدية ومافي حكمها في نهاية الفترة المالية     

(ليفت سالب مصر)الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء 

شركة مساهمة مصرية

2015 ديسمبر 31في السنة المالية المنتهية قائمة التدفقات النقدية 

(تقرير مراقب الحسابات مرفق  ) (متممة للقوائم المالية وتقرأ معها   (32)إلى  (1)اإليضاحات المرفقة من  )



االجماليصافي ارباح وخسائر العامخسائر مرحلةاحتياطي راسمالياحتياطي عاماحتياطي قانونيراس المال المدفوع

        25,195,685                 (5,920,052)         (13,442,265)            91,673       678,423       787,906       1/1/201543,000,000الرصيد في 

                     -                   5,920,052           (5,920,052)الخسائر المرحلة

            (197,588)              (197,588)تسويات علي الخسائر المرحلة

         (1,483,572)                 (1,483,572)خسائر العام

     23,514,526             (1,483,572)      (19,559,905)         91,673    678,423    787,906    2015/12/3143,000,000الرصيد في 

االجماليصافي ارباح وخسائر العامخسائر مرحلةاحتياطي راسمالياحتياطي عاماحتياطي قانونيراس المال المدفوع

        31,418,910                      109,707         (13,248,799)            91,673       678,423       787,906       1/1/201443,000,000الرصيد في 

                     -                    (109,707)               109,707الخسائر المرحلة

            (303,173)              (303,173)تسويات علي الخسائر المرحلة

                     -                    -تسويات وفر ضريبي

         (5,920,052)                 (5,920,052)خسائر العام

     25,195,685             (5,920,052)      (13,442,265)         91,673    678,423    787,906    2014/12/3143,000,000الرصيد في 

ليفت سالب مصر- الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء 

شركة مساهمة مصرية

2015 ديسمبر 31قائمة التغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى 

قائمة التغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المقارنة



صافى األصولمجمع األهالكمجمع إهالكأهالك الربع الرابعأهالك الربع الثالثأهالك الربع الثانىأهالك الربع األولصافى األصول أول المدةمجمع األهالكاألصول

2015/12/31في 2015/12/31حتى االستبعادات2015/1/12015201520152015فى 2015/1/1فى 2015/1/1فى 

11,368,8879,423,8061,945,081138,665138,665138,665138,6659,978,4661,390,421%5قطاع األنفاق

11,44811,44811,44811,4483,197,2072,633,131       5,828,8983,151,4152,677,4831,440%5قطاع الشدة المنزلقة

8,902,3885,807,6783,094,71076,77276,77276,77276,7726,114,7662,787,622%5قطاع الرفع الثقيل

26,100,17318,382,8997,717,2741,4400226,885226,885226,885226,885019,290,4396,811,174

356,925342,93499,919-968,446625,259343,187525,59320,32520,32520,32513,625%20وسائل النقل واألنتقال

781,573526,794254,7798,9748,9748,9748,974562,690218,883%10األثاث ومهمات المكاتب

27,850,19219,534,9528,315,2401,440525,593256,184256,184256,184249,484-356,92520,196,0637,129,977 اإلجمالي

2015/12/31  حتى 2015/1/1كشف األصول الثابتة عن الفترة من 

النسبة السنويةالبيان
األستبعادات خالل الفترةاألضافات خالل الفترة

أجمالى األألت والمعدات



:نبذة عن الشركة ( 1 )

:غرض الشركة ( 2 )

:-مركز الشركة ( 3 )

.القاهرة - مصرالجديدة– شارع الثورة   58
:-مجلس اإلدارة 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبعمر أحمد عاطف قناوي/ السيد اللواء -

نائب رئيس مجلس اإلدارةمجدي عبد النبي غازي/ السيد األستاذ -

العضو المنتدب للشئون الفنية واإلداريةمحمد نبيل محمد رزق/ السيد المهندس -

العضو المنتدب للشئون الماليةهشام محمد ممدوح عبد الهادي/ السيد األستاذ -

العضو المنتدب للعالقات العامةمحمد خالد محمود صبحي زغلول/ السيد األستاذ -

:أهم السياسات المحاسبية المطبقة ( 4 )
:أسس إعداد القوائم المالية ( 4.1 )

:فيما يلي ملخص الهم السياسات المحاسبية المطبقة 
:االلتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين - أ

تم إعددا القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، والقوانين 
واللوائح السارية

اسس القياس- ب

:عملة التعامل وعملة العرض- ج

(ليفت سالب)الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء 
2015/12/31إيضاحات متممة للقوائم المالية فى 

 وبموجب 1997 لسنة 8شركة مساهمه مصرية طبقًا ألحكام القانون رقم " ليفت سالب مصر" تأسست الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء 

تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام أساليب حديثة لتنفيذ المنشآت وذلك بتطوير قوى الدفع الهيدروليكي في رفع األسقف والشدات المنزلقة 
والرفع والتنزيل الثقيل وأيضًا في تنفيذ األنفاق والعدايات للمواسير وجميع الحلول الهندسية المستخدمة ألسلوب الدفع الهيدروليكي وكل ما يلحق 

:-بهذا النشاط ويتعلق به والبنية األساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق والمتمثلة في 

تم عرض القوائم المالية بالجنية المصرى والذى يمثل عملة التعامل للشركة

دارة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها -  .اقامة وتشغيل وا 
دارة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيالتها -  .إقامة أو تشغيل وا 

هذا وقد تم إجراء تعديالت في تاريخ الحق لتاريخ الميزانية وجب اإلشارة إليه في إيضاح أحداث الحقة لتاريخ الميزانية

.أعدت القوائم المالية طبقا ألساس التكلفة التاريخية فيما عدا االصول وااللتزامات التي تم اثباتها بالقيمة العادلة 



:استخدام التقديرات والحكم الشخصى - د

:ترجمة المعامالت االجنبية ( 4.2 )

:االصول الثابتة واالهالك( 4.3 )
االعتراف األولي والقياس 4.3.1

:النفقات الالحقة القتناء االصول الثابتة 4.3.2

:إستبعاد األصول الثابتة  4.3.3

:اإلهالك - 

نوع االصلالعمر االنتاجى المقدر
 سنوات10
 سنوات10
 سنوات10
 سنوات5
 سنوات10

:االستثمارات المتاحة للبيع ( 4.4 )
:تثبت االستثمارات المتاحة للبيع بالتكلفة ويتم تقييم االستثمارات المتاحة للبيع كما يلى - 

ويتم االعتراف بأى  (القيمة السوقية  )االستثمارات المالية المتاحة للبيع والمقيدة بالبورصة يتم تقييمها فى نهاية كل فترة مالية بالقيمة العادلة - 
.أرباح أو خسائر ضمن حقوق الملكية

االستثمارات المالية المتاحة للبيع غير المقيدة فى البورصة يتم تقييمها فى نهاية كل فترة مالية بالتكلفة أو القيمة المحسوبة على اساس دراسة - 
مع تحميل قائمة الدخل مباشرة بقيمة انخفاض القيمة – أيهما أقل – موضوعية الخر قوائم مالية معتمدة من الشركات المصدرة لهذة الورقة 

.السوقية أو المحسوبة عن التكلفة الدفترية 

.تتبع الشركة فى إهالكاتها لطريقة القسط الثابت                     -

فقط عندما يكون من المحتمل أن يحقق – حسب الحالة – يتم إضافة النفقات الالحقة الى القيمة الدفترية لالصل أو االعتراف بها بشكل منفصل 

تتحدد االرباح والخسائر الناشئة عن إستبعاد االصول الثابتة على أساس الفرق بين صافى القيمة البيعية وصافى القيمة الدفترية لتلك االصول ويتم 

يتم إهالك االصول الثابتة وفقا لطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر االنتاجى المقدر لكل نوع من أنواع االصول الثابتة ،هذا ويتم بصفة 

(قطاع االنفاق )االت ومعدات 
(قطاع الرفع الثقيل )االت ومعدات 

سيارات
معدات مكتبية وأثاث

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية من االدراة استخدام الحكم الشخصى والتقديرات واالفتراضات التى تؤثر على                      -
.يتم إعادة مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بصفة دورية                     -
يتم االعتراف بالتغيير فى التقديرات المحاسبية فى الفترة التى يتم تغيير التقدير فيها إذا كان التغيير يؤثر على هذه الفترة فقط ، أو فى                      -

.يتم إثبات االصول الثابتة بالتكلفة مخصوما منها مجمع االهالك                      -

يتم ترجمة المعامالت المالية على أساس أسعار الصرف  السائدة وقت التعامل وفى تاريخ الميزانية ويتم ترجمة أرصدة االصول وااللتزامات ذات 

(قطاع الشدة المنزلقة )االت ومعدات 

.تتضمن التكلفة التكاليف المباشرة المتعلقة باقتناء االصل                     -



: العمالء وأوراق القبض والمدينون واالرصدة المدينة االخرى( 4.5 )

:التدفقات النقدية ( 4.6 )

:االضمحالل ( 4.7 )
:االصول المالية - أ

تثبث العمالء وأوراق القبض وارصدة المدينون بقيمتها االسمية  مخصوما منها اية مبالغ نتيجة اضمحالل فى قيمتها من المتوقع عدم تحصيلها 
.بمعرفة الشركة

يتم إعداد التدفات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما فى حكمها أرصدة النقدية بالصندوق 
والحسابات الجارية  لدى البنوك والودائع الجل والتى ال تتجاوز ثالثة أشهر ، واالستثمارات فى صناديق االستثمار وأرصدة  بنوك سحب على 

المكشوف من غير ذو الطبيعة االئتمانية الذى يعتبر جزء ال يتجزأ من إدارة الشركة للنقدية كأحد مكونات بند النقدية وما فى حكمها وذلك 
.الغراض إعداد التدفقات النقدية 

يتم إعتبار األصل المالى مضمحل اذا كانت هناك أدلة موضوعية تبين أن هناك حدث أو أكثر يؤدى الى تأثير سلبى على التدفقات النقدية - 
.المستقبلية المقدرة لهذا االصل

.يتم احتساب خسارة االضمحالل المتعلقة بأصل مالى للبيع باالستعانة بالقيمة العادلة الحالية- 

يتم اختبار االضمحالل لالصول المالية الهامة بذاتها على مستوى كل أصل مستقل- 

يتم التقدير لالصول المالية المتبقية على مستوى المجموعات التى تشترك فى خصائص خطر االئتمان- 

يتم االعتراف بكافة خسائر االضمحالل فى قائمة الدخل ويتم تحويل الخسائر المجمعة المتعلقة باصل مالى متاح للبيع المثبتة مسبقا ضمن - 
.حقوق الملكية الى قائمة الدخل عند االستبعاد 

يتم عكس خسائر االضمحالل اذا كان العكس يمكن ربطة بطريقة موضوعية لحدث بعد االعتراف بخسائر االضمحالل المتعلقة باصول مالية  - 
تم قياسها بالتكلفة المستهلكة واالصول المالية التى تعتبر اداة قروض بقائمة الدخل يتم االعتراف بعكس االصول المالية المتاحة للبيع والتى تعتبر 

.اداة حقوق ملكية مباشرة بحقوق الملكية



:االصول غير المالية - ب

:االمعامالت مع االطراف ذوى العالقة ( 4.8 )

: المخصصات( 4.9 )

:دائنون وأرصدة دائنة أخرى ( 4.10 )

:رأس المال ( 4.11 )

:تحقق االيراد ( 4.12 )
: إثبات إيرادات النشاط 4.12.1

يتم إعادة النظر فى القيم الدفترية لالصول غير المالية للشركة بخالف االصول الضريبية المؤجلة فى تاريخ كل قوائم مالية لتحديد ما اذا كان  - 
ذا ما وجد ذلك المؤشر فإنة يتم إعادة تقدير القيمة االستردادية لهذة االصول  .هناك أى مؤشر على االنخفاض فى قيم تلك االصول وا 

وهى االكثر مالئمة لطبيعة نشاط الشركة – لم يتوفر لدى إدارة الشركة البيانات الالزمة الحتساب االيراد طبقا لنسبة االتمام بشأن تحقق االيراد 
.واالكثر تعبيرا عن نتائجة ، وقد تم إثبات االيرادات بموجب مستخلصات االعمال المنفذة نظرا لطبيعة تعاقدات الشركة عن أعمال منفصلة

يتم االعتراف بخسارة االنخفاض فى القيمة اذا كانت القيمة الفترية لالصل أو وحدتة المولدة للنقد تزيد عن قيمتة االستردادية ، هذا وتتمثل  - 
الوحدة المولودة للنقد فى أصغر مجموعة يمكن تحديدها من االصول أو من مجموعات االصول ، يتم االعتراف بخسائر االنخفاض فى القيمة فى 

.قائمة الدخل

تتمثل القيمة االستردادية لالصل ـو للوحدة المولدة للنقد فى قيمتة االستخدامية أو قيمتة العادلة مخصوما منها تكاليف البيع أيهما أكبر ، يتم - 
خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع الحصول عليها من استخدام االصل للوصول الى قيمتها الحالية باستخدام سعر خصم قبل الضريبة 

.يعكس التقييم الحالى للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باالصل

يتم إعادة النظر فى خسائر االنخفاض فى قيم االصول والتى تم االعتراف بها فى الفترات السابقى فى تاريخ كل قوائم مالية لتحديد مدى - 
استمرار مدى وجود مؤشرات تلك الخسائر أو عدم وجودها ، يتم رد أثر خسائر االنخفاض فى القيمة اذا ما حدث تغير فى التقديرات المستخدمة 

فى تحدي القيمة االستردادية ، هذا ويتم رد خسائر االنخفاض فى قيمة االصل الى المدى الذى ال تتجاوز به القيمة الدفترية لالصل قيمتة الدفترية 
.التى كان سيتم حسابها بعد خصم االهالك أو االستهالك اذا ما كانت خسائر االنخفاض فى القيمة لم يتم االعتراف بها مسبقا

تثبت المعامالت مع االطراف ذوى العالقة التى تقوم بها الشركة فى سياق معامالتها العادية وفقا للشروط التى يضعها مجلس االدارة وبنفس أسس 
.التعامل مع الغير

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانونى قائم أو مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث فى الماضى ويكون من المحتمل أن 
يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق لمبلغ االلتزام ، واذا كان التاثير هاما للقيمة الزمنية 

للنقود فإنة يتم تقدير المخصص بخصم التدفقات النقدية المستقبلية بسعر خصم قبل الضريبة الخذ تاثير ذلك فى االعتبارهذا ويتم مراجعة 
.الظهار افضل تقدير حالى (عند الضرورة )المخصصات فى تاريخ الميزانية وتعديلها 

.يتم إثبات الدائنون واالرصدة الدائنة االخرى بالتكلفة

يتم إثبات قيمة المدفوع لشراء أسهم رأس المال المسجلة ضمن حقوق الملكية كتغير فى حقوق الملكية بما فى ذلك التكاليف المتعلقة بالشراء ، وفى 
.حالة قيام الشركة بشراء أسهمها يتم تبويب االسهم المشتراه كأسهم خزينة ويتم عرضها مخصومة من إجمالى حقوق الملكية



:إيراد الفوائد 4.12.2

:إيرادات االستثمار 4.12.3

:أرباح بيع االستثمارات ( 4.13 )

:المصروفات ( 4.14 )

:ضريبة الدخل ( 4.15 )

:المخزون ( 4.16 )

يتم االعتراف بإيراد الفوائد بقائمة الدخل شهريا طبقًا ألساس النسبة الزمنية واخذًا في االعتبار معدل العائد المستهدف به االصل

.يتم االعتراف بارباح االستثمارات المالية في الفترة التي يتم إعالن التوزيعات طبقا لطريقة حقوق الملكية 

يتم االعتراف بارباح االستثمارات المالية فور ورود ما يفيد نقل ملكيتها الي المشتري وذلك علي اساس الفرق بين سعر البيع وقينتها الدفتدرية 

.في تاريخ البيع 

يتم االعتراف بجميع مصروفات التشغيل بما في ذلك المصروفات االدارية والعمومية مع تحميلها علي قائمة الدخل في السنة المالية التي تحققت 

.فيها تلك المصاريف 

يتم االعتراف بضرائب الدخل بقائمة الدخل فيما عدا الضرائب ,تشمل ضرائب الدخل علي االرباح والخسائر للفترة الضربيىة الجارية والمؤجلة 

.ففي هذة الحالة يتم إثباتها ضمن حقوق الملكية ,المتعلقى ببنود مثبتة مباشرة في حقوق الملكية 

تتمثل الضريبة الجارية في الضريبة المتوقعة علي الربح الضريبي للفترة باستخدام اسعار الضريبة السارية في تاريخ القوائم المالية واي تسوية 

لضريبة مستحقة عن سنوات سابقة

يتم إثبات االلتزمات الضريبية المؤجلة باستخدام طريقة الميزانية أخذا في االعتبار الفروق المتوقعة بين القيم الدفترية لالصول وااللتزامات  

الغراض القوائم المالية وللمبالغ المستخدمة ألغراض الضرائب

يتم تخفيض االصول ,يتم اثبات اصل ضريبي مؤجل في حالة الربحالضريبي في المستقبل من النتوقع ان يكون متاحاً لمقابلة استخدام االصل 

.الضريبية المؤ للمدي الذي ال يكون متوقعاً أن الميزة الضريبية المتعلقة بها سوف تتحقق 

يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل ويتم تسعير المنصرف على أساس سياسة المتوسط المتحرك

في هذا الشأن توقف حركة المخزون نظراً لتوقف أنواع العمليات التي يستهلك فيها المخزون الوارد قيمته أعاله وقد استخدمت : ويالحظ 

الشركنة سياسة الشراء بالتحميل المباشر على العمليات من خالل العهد وذلك توفيراً لتكاليف النقل إلى ثم من المخازن إلى المواقع وذلك على 

.األقل حتى تتخطى الشركة فترة أزمة السيولة الحالية 



:االحتياطي القانوني ( 4.17 )

:ربحية السهم ( 4.18 )

:مشروعات تحت التنفيذ ( 4.19 )

:تكلفة عمليات تحت التنفيذ ( 4.20 )
.يتمثل هذا البند في التكاليف المنفقة علي مشروعات جاري العمل فيها ولم يصدر لها مستخلصات 

:التامينات االجتماعية ( 4.21 )

:المخزون ( 5 )
14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31:يتمثل هذا البند فيما يلي

                428,059                  428,059(لفت سالب  )مخزن الرفع الثقيل 

             1,080,853               1,080,853(سليب فورم  )مخزن الشدة المنزلقة 

             1,123,887               1,123,887مخزن االنفاق

                    1,096                     1,096مخزن ورشة الصيانه

            2,633,895              2,633,895المخزون

تساهم الشركة فى نظام التأمينات اإلجتماعية الحكومي لصالح العاملين طبقا لقانون التأمينات االجتماعية ويساهم العاملين وأصحاب العمل 

وتحمل , بموجب هذا القانون في النظام بنسبة ثابتة من االجور والموتبات طبقا لحصة كالً منهما ويقتصر التزام الشركة في قيمته مساهمتها 

.مساهمات الشركة لقائمة الدخل طبقا الساس االستحقاق 

من %50من صافي الربح السنوي لتكوين االحتياطي بما ال يتجاوز % 5يتم تجنيب ,طبقا لمطلبات قوانين الشركات والنظام االساسي للشركة 

تستمر الشركة في تجنيب , راس المال المصدر وال يتم التوزيع من هذا االحتياطي ولكن يمكن استخدامة لزيادة راس المال أو  تخفيض الخسائر 

من راس المال % 50)من راس المال المصدر إذا انخفض االحتياطي  تحت التسوية المحدد %50 من الربح السنوي حتي يصل الي ٍ% 5

.تعود لالستقطاع مرة اخري  (المصدر 

.يجوز لجمعية العامة بناء علي علي إقتراح من مجلس االدارة تكوين إحتياطيتات أخري : االحتياطات االخري 

يتم احتساب النصيب االساس للسهم بقسمة الرح والخسارة المتعلقة بالمساهمين عن ,تعرض الشركة النصيب االساسي للسهم السهمها العادية 

.مساهمتهم في االسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية القائمة من خالل الفترة 

.يتم إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة طبقا للقياس االولى

تتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة والالزمة لتجهيز االصل الي حالتة التي يتم تشغيلة بها وفي الغرض الذي أقتني من اجلة

(إن وجدت  )يتم تحويل المشروعات تحت التنفيذ الي بند االصول الثابتة عندما يتم االنتهاء منها وتكو متاحة للغرض منها 



( 6 )
14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31يتمثل هذا البند فيما يلي

             5,203,439               4,595,336عمالء األنفاق

             6,195,758               5,667,379(الرفع الثقيل والشدة المنزلقة)عمالء القطاعين 

                        -                    26,025عمالء أخرى

          11,399,197           10,288,740إجماليًالعمالء

يخصم منه

             2,776,801               1,900,601مخصصات انخفاض أرصدة العمالء

            8,622,396              8,388,139(بالصافيًً)العمالءً

:تكلفة عمليات تحت التنفيذ  ( 7 )
14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31:يتمثل هذا البند فيما يلي

                        -               1,008,021(قطاعي الشدة المنزلقة والرفع الثقيل  )تكلفة عمليات تحت التنفيذ 

                       -              1,008,021تكلفةًعملياتًتحتًالتنفيذ

( 8 )
14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31

31,028                    42,428                  

266,593                  151,499                

49,505                    10,232                  

75,418                    65,418                  

161,000                  161,000                

-                         212,000                

1,066,425               1,112,292             

-                         5,360                    

-                         12,410                  

2,095                     -                        

195                         195                       

1,062,563               1,056,683             

135,878                  135,878                

61,338                    -                        

            2,965,395              2,912,039مدينونًومصروفاتًمدفوعةًمقدما 

:تأمين خطابات الضمان وااللتزامات المحتملة ( 9 )
14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31:يتمثل في قيمة الجزء الغير مغطي من خطابات الضمان وبيانها كاألتي 

             6,056,873               4,805,846إجمالي قيمة خطابات الضمان الصادرة لصالح الغير

                648,843                  636,686تامين خطابات ضمان

             1,883,466               1,439,173ضمان مقابل استثمارات وودائع

            3,524,564              2,729,987قيمةًااللتزامًالمحتمل

:العمالء بالصافى 

:مدينون ومصروفات مدفوعة مقدماً 

:يتمثل هذا البند فيما يلي

تأمينات لدي الغير

أوراق القبض

ضرائب مبيعات مدينة

عهد العاملين

مقاولون من الباطن وموردون دفعات مقدمة

مصروفات مدفوعه مقدما

مطالبات عمالء

أرصدة مدينة أخري

رصيد مدين لدفعات عمالء مقدمة

أرصدة مدينة لموردين ومقاولي الباطن

فوائد مستحقة

ضرائب إضافة

ضرائب المنبع

سلف العاملين



:استثمارات مالية  ( 10 )
14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31:يتمثل هذا البند فيما يلي

             1,463,145                  520,261(صناديق إستثمار/ وثائق ثمار )إستثمارات فى 

            1,463,145                 520,261إستثماراتًمالية

:النقدية وما في حكمها ( 11 )
14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31:يتمثل هذا البند فيما يلي

                  19,876                    25,615جنيه مصرى- حسابات جارية بالبنوك 

                    1,012                         781دوالر امريكى- حسابات جارية بالبنوك 

                465,538               1,091,393ودائع الجل

                    1,206                     8,837نقدية  بالصندوق

               487,632              1,126,626النقديةًوماًفيًحكمها

:المقاولين و الموردين و أوراق الدفع ( 12 )
14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31:يتمثل هذا البند فيما يلي

          243,832             17,061مقاولى الباطن
          416,271           259,860موردين

               -           962,232أوراق الدفع
               660,103        1,239,152.70المقاولونًوًالموردونًوأوراقًدفع

قيم االستثمارات المالية بالبنوك متحفظ عليها كضمان مقابل خطابات ضمان لصالح العمالء



:دائنون ومصروفات مستحقة ( 13 )
14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31:ويتمثل هذا البند فيما يلى 

          101,553             43,034مصروفات مستحقة
          503,217         1,081,865الهيئة القومية للتأمينات االجتماعية

           97,386                 -األرصدة الدائنة للعهد المؤقتة وسلف العاملين
          133,233                 -األرصدة الدائنة للحسابات المدينة أخري

          291,737             35,927جاري مصلحة الضرائب
          782,689         1,402,351مستحقات العاملين المرحلة

           85,338             85,338أقساط ضريبة مبيعات
          304,802             24,720أرصدة دائنة اخرى

            2,299,955              2,673,234دائنونًومصروفاتًمستحقة

:األصول الثابتة واإلهالك ( 14 )

: رأس المال( 15 )

:فيما يلي بيان بمساهمي الشركة ونسب مساهمتهم وعدد االسهم 

نسبتهاعدد االسهماالسم
%5.81           249,888هاني احمد صادق يوسف
%5.01           215,506هشام محمد ممدوح حمادة

%89.18         3,834,606مساهمون اخرون
%100.00              4,300,000االجمالي

14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31:ايراد العمليات ( 16 )

        2,074,301           202,280إيرادات النشاط ق سليب فورم
        1,559,334           737,824إيرادات النشاط ق ليفت سالب

            3,633,635                 940,104ايرادًالعمليات

جمال باقي المساهمين في مساهمون آخرون% 5تم تحليل المساهمين إلى مساهمين أكثر من  وا 

خمسة ) مليون سهم 5يتمثل فى عدد  (خمسون مليون جنيه مصرى) مليون جنيه مصرى 50   بلغ رأس المال المرخص به 
موزعًا على  (ثالثة وأربعون مليون جنيه مصرى) مليون جنيه مصرى 43     بلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ 

مرفق جدول األصول الثابتة وحساب اإلهالك



14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31:تكلفة العمليات ( 17 )

           29,871              3,460اتصاالت ومراسالت
                 84                 125أدوات ومستلزمات إدارية

           41,848             15,810أمن وحراسة
             4,624                 572بوفيه ونظافة
           44,626             66,707وقود وزيوت
          101,252             17,681تكلفة المواد
        2,865,397         1,093,203تكلفة عمالة
          275,583             57,574تكلفة مقرات

           13,178                 655عالقات عامة
           29,986             16,009رسوم واشتراكات ودمغات

          238,627             63,469نقل وانتقال
             1,758              1,325م سيارات

           79,276             38,722مصروفات صيانة
           37,454             95,755إيجار معدات
          163,720             12,866خصم تعاقدي

           43,664             14,204أخرى
          558,759           554,660(قطاع األنفاق  )إهالكات اآلالت والمعدات 

          564,097           352,880إهالك معدات قطاعي الرفع الثقيل والشدة المنزلقة
            5,093,802              2,405,676تكلفةًالعمليات

14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31:مخصصات قد انتفي الغرض منها ( 18 )

ثبات مخصصات انخفاض أرصدة العمالء حسب المتطلبات                -           876,201تعديل وا 
                       -                 876,201مخصصاتًانتفيًالغرضًمنها

14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31:إيرادات متنوعة ( 19 )

             7,012           150,000إيراد تأجير معدات ق األنفاق
          175,188           242,500بيع خردة

           2010412,215إقفال حسابات الموردين والمقاولين الراكدة من سنة 
           203,997إقفال رصيد مستحقات تحت التسوية لعدم وجود مستندات دالة على صحتها

               182,200              1,008,712ايراداتًمتنوعة



14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31:أرباح رأسمالية ( 20 )

               -             48,733من بيع السيارة المرسيدس
               -             54,999من بيع السيارة البيك أب
               -             86,600من بيع السيارة كيا كارينز

                       -                 190,332أرباحًرأسمالية

14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31:مصروفات عمومية وإدارية ( 21 )

          100,215             55,075اتصاالت ومراسالت
           26,260             19,492أدوات ومستلزمات إدارية

             2,020              1,260أمن وحراسة
           28,151             10,283بوفيه ونظافة
               487                  79وقود وزيوت
               -                    5تكلفة المواد
        3,106,143           933,131تكلفة عمالة
          154,862           153,681تكلفة مقرات
           27,661             33,862نشر وا عالن

           74,537             74,279عالقات عامة
           54,629           251,966رسوم واشتراكات ودمغات

             5,529              5,340نقل وانتقال
               -                 -فروق تقييم العملة

          119,171             86,258م بنكية
             1,030                 236م تمويلية
           80,367             28,568م سيارات

          132,502           240,550دعم واستشارات
           14,090              3,906مصروفات صيانة
           17,670                  40مصروفات سيارات

             3,123             11,550إيجار معدات
               -                  39خصم تعاقدي

           11,791             40,667أخرى
            3,960,238              1,950,265مصروفاتًعموميةًوإدارية



14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31:إهالك األصول الثابتة ( 22 )

          137,534             74,600إهالكات وسائل النقل واالنتقال
           34,258             35,896إهالكات األثاث ومهمات المكاتب

               171,792                 110,496اهالكًاالصولًالثابتة

:أرباح العام  (خسائر )نصيب السهم فى ( 23 )

14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31

        -5,920,052         -1,483,572ارباح العام(خسائر)صافي 
        4,300,000         4,300,000المتوسط الرجح لعدد االسهم

                     -1.38                       -0.35(سهم/جنية)أرباحًالعامً(خسارة)نصيبًالسهمًفىًصافيً

:النقدية وما في حكمها في نهاية العام ألغراض التدفقات النقدية ( 24 )

14-ديسمبر-1531-ديسمبر-31

             1,463,145                  520,261(صناديق إستثمار/ وثائق ثمار )إستثمارات فى 

                  19,876                    25,615جنيه مصرى- حسابات جارية بالبنوك 

                    1,012                         781دوالر امريكى- حسابات جارية بالبنوك 

                465,538               1,091,393ودائع الجل

                    1,206                     8,837نقدية  بالصندوق

       1,950,777.11        1,646,886.77(سهم/جنية)أرباحًالعامً(خسارة)نصيبًالسهمًفىًصافيً

االرباح باستخدام طريقة المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل الفترة وذلك على (الخسائر)يتم احتساب نصيب السهم في 



تسويات على الخسائر المرحلة( 25 )
15-ديسمبر-201531تسويات على سنوات سابقة تمت في 

                 2014600إثبات عالج طبي للعاملين يخص عام 
                 2014928إثبات فواتير كهرباء ديسمبر 

              20141,909إثبات المتأخرات لصندوق إعانات الطوارئ العاملين عن 
                 891إثبات تأمينات مقاوالت قرى محرومة الشرقية تخص سنوات سابقة

             201413,350حمدي دياب عن عام / إثبات فواتير مورد النقل 
              20148,300تخص  (شركة الشروق ) ورديات تحميل معدات للمورد 10اثبات عدد 

              20146,786تسوية نفقات محمول لم تضاف في مصروف األجور الخاص ب
           200,000تحميل مصروفات من العميل الجمعية االنتاجية تخص سنوات سابقة
              1,450تسوية مصروفات حراسة طرف المقاولون العرب عملية أبو زعبل تخص سنوات سابقة

           2014195,800إقفال حساب مطالبات العمالء تخص 
             62,500 على فترة استحقاقها2014تحميل إيجارات الورشة نوفمبر وديسمبر 
              2,000 على الفترة السابقة2014تحميل بدل حضور جلسات يخص 

قفال الدفعات المقدمة والمخصص            -194,282تحصيل شيك من عملية عداية العدوة ومغاغة وا 
              110196,435تصحيح القيد رقم 

             -56,040إقفال أرصدة دائنة متوقفة في األرباح والخسائر المرحلة
                 -260إقفال حساب قديم عهدة تليفون وحسابات دائنة أخرى في سنوات سابقة

              -4,091تصحيح أرصدة عمالء حسب المذكرة
             -48,689تصحيح أرصدة حسابات مصروفات مستحقة قفلت في مصروفات أعوام سابقة 

                 2015197,588إجمالي تسويات 



:-الموقف الضريبى ( 26 )
:الضريبة على أرباح شركات األموال : أوال 

:ضريبة كسب العمل : ثانيَا 

:ضريبة المبيعات: ثالثا 

 :(مخصص التعويضات  )االلتزامات المحتملة ( 27 )

:-األدوات المالية وأدارة مخاطر المتعلقة بها ( 28 )
:القيمة العادلة لألدوات المالية ( 28.1 )

لم يتم الفحص عن هذه السنوات حتى تاريخة ، الشركة تقوم بتقديم األقرارات الضريبية  فى المواعيد  : 2012 حتى 2004السنوات من          -
.القانونية 

 .1996تم الفحص وأنهاء الخالف من بداية الشركة حتى  : 1996 حتى 1979السنوات من          -
.تم الفحص وأنهاء الخالف وسداد الضريبة بالكامل باللجنة الداخلية بالمأمورية  : 2000 حتى 1997السنوات من          -

تم الفحص وأخطار الشركة بالفروق وقامت الشركة باألعتراض عليها وتم أحالة الخالف إلى لجنة الطعن  : 2004 حتى 2001السنوات من          -
.ولم يتم الفصل فيه حتى تاريخه 

.تم الفحص وسداد الفروق الضريبية  : 2007 حتى 2005السنوات من          -
.تم الفحص وسداد الفروق الضريبية  : 2010 حتى 2008السنوات من          -
.تم الفحص وسداد الفروق الضريبية  : 2012 حتى 2011السنوات من          -

. وتم تسوية الفروق وسدادها بالمأمورية 2007تم الفحص للشركة حتى عام          -

تم فحص الشركة وأخطارها بفروق الضرائب وتم األعتراض والطعن على نماذج الضرائب وتم األحالة إلى  : 1987 حتى 1979السنوات من          -
وتم التقدم إلى لجنة التصالح واألستفادة من مواد التصالح بالقانون – لجنة الطعن ثم الطعن ثم المحاكم المختصة ومازال الخالف قائم بالمحاكم 

. ، ولم يتم أخطار الشركة بنتيجة التصالح حتى تاريخة 2005 لسنة 91رقم 

تم فحص الشركة وتم أخطارها بفروق الضرائب وتم أعادة فحص الملف وتم تسوية الخالف باللجنة وتم  : 1993 حتى 1988السنوات من          -
.سداد فروق الضرائب عن هذه السنوات بالكامل 

تم فحص الشركة وتم أخطارها بالنماذج وتم أعتراض والطعن فى المواعيد القانونية والخالف أمام الخبراء  : 1998 حتى 1994السنوات من          -
.وتم األحاطة إلى لجنة التصالح ، ولم يتم أخطار الشركة بنتيجة التصالح حتى تاريخه 

تم فحص الشركة وتم إخطارها بالنماذج وتم األعتراض والطعن فى المواعيد القانونية وتم أنهاء الفروق  : 2003 حتى 1999السنوات من          -
.باللجنة الداخلية وتم سداد فروق الضرائب عن هذه السنوات بالكامل 

تم دراسة وضع القضايا المقامة ضد الشركة وإستناداَ على تقرير المستشار القانونى للشركة فى تقديراته لقيمة  التعويضات المحتملة للغير مع 

األخذ فى األعتبار التغطية التأمينية لشركة مصر للتأمين طبقا لعقد التأمين المحرر بين الشركة وشركة مصر للتأمين نستخلص أنه اليوجد ما 

.يستدعى تدعيم المخصص فى الوقت الحالى 

تتمثل األدوات المالية فى أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق والعمالء والمدينون واألرصدة المدينة األخرى والموردين وأوراق الدفع والدائنون 

واألرصدة الدائنة األخرى وبنوك سحب على المكشوف والمستحق من وإلى األطراف ذوى العالقة , وقد تم تقييم تلك األدوات المالية وفقا 

., والقيمة الدفترية لهذه األدوات المالية تمثل تقدير معقول لقيمتها العادلة  (3)للسياسات المحاسبية والمبينة فى األيضاح رقم 



:مخاطر السوق ( 28.2 )
:خطر تقلبات أسعار الصرف 28.2.1

:مخاطر التغير فى أسعار الفائدة 28.2.2

:مخاطر التغيير فى أسعار السوق 28.2.3

:خطر األئتمان ( 28.3 )

 :(التمويل  )خطر السيولة  ( 28.4 )

الرهونات ( 29 )

عائد األستثمارات ( 30 )

يتحقق العائد على األستثمارات من خالل تحقيق عائد على أستثمارات الشركة بصناديق األستثمار

تتمثل مخاطر السيولة فى جميع العوامل التى تؤثر على قدرة الشركة فى دفع جزء أوكل التزماتها , وطبقا لسياسات الشركة فى تعتمد على تدبير 

.أحتياجاتها ذاتيا وعند الحاجة تلجأ الى الدعم المالى من خالل التسهيالت األئتمائية من البنوك مما يخفض خطر السيولة إلى حد معقول 

.اليوجد حالياَ أى رهونات على أصول الشركة المالية أوالمعنوية ألى جهه

يتمثل خطر العمالت األجنبية فى التغير فى أسعار صرف العمالت األجنبية والذى يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعمالت األجنبية وكذلك 

تقييم األصول واأللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية والشركة غير معروضة لخطر العمالت األجنبية حيت يوجد رصيد جارى 

.مدين بالدوالر بالبنك التجارى الدولى وأن سعر صرف الدوالر فى أتجاه تنازلى 

وفقا للقوائم  – 2013 ديسمبر 31يتمثل خطر الفائدة فى تغير أسعار الفائدة والتى قد يكون له تأثير على نتائج األعمال وسلفيات الشركة فى 

 من البنوك مقابل فوائد تمويلية أما فى ميزانية 2013المالية تبين أنه كان يوجد تسهيالت سحب على المكشوف خالل ميزانيات الربع سنوية لعام 

. جنيه مصرى 579946 مبلغ 2013 ديسمبر 31 فاليوجد ، فى حين أنه يوجد رصيد للودائع ألجل فى 31/12/2013

.تقوم الشركة بعمل توازن ما بين المنافسين والموردين والسوق مما يخفض هذا الخطر الى حد معقول 

يتمثل خطر األئتمان فى عدم مقدرة مدينو الشركة على الوفاء بالتزاماتهم تجاة الشركة ويعبر رصيد المدينين عن الحد األقصى المعروض 

وحيث أن غالبية معامالت الشركة تتم مع – وحيث أن رصيد العمالء يعد أهم األدوات المالية المعروضة لمخاطر األئتمان – لمخاطر األئتمان 

جهات لها سمعة طيبة ونظرا للمتابعة المستمرة لتحصيل المديونيات من العمالء فأن درجة هذا الخطر تعد مقبولة مقارنة بما يتم فى مثل هذا 

.النشاط 



أحداث الحقة لتاريخ الميزانية( 31 )

أرقام المقارنة( 32 )

 من النظام 3على تعديل المادة  (اجتماع ثان  ) وافقت الجمعية العمومية في جلستها غير العادية المنعقدة في مقر الشركة 2016/1/5في 

:-األساسي للشركة الخاصة بغرض الشركة إلى 

تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام أساليب حديثة لتنفيذ المنشآت وذلك بتطويع قوى الدفع الهيدروليكي في رفع األسقف والشدات المنزلقة 
والرفع والتنزيل الثقيل وأيضًا في تنفيذ األنفاق والعالمات للمواسير وجميع الحلول الهندسية المستخدمة ألسلوب الدفع الهيدروليكي وكل ما يلحق 

:-بهذا النشاط ويتعلق به والبنية األساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق والمتمثلة في 

دارة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها -  .اقامة وتشغيل وا 
دارة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيالتها -  .إقامة أو تشغيل وا 
.إقامة وبناء العقارات بجميع مستوياتها وأنواعها أو بيعها أو تأجيرها - 
قامة المدن السكنية والمخيمات اإلدارية -  .إقامة وبناء القرى والمنشآت والمحالت السياحية أو استغاللها وا 
.القيام بأعمال المقاوالت بكافة أنواعها وأعمال شراء األراضي وتقسيمها وتزويدها وبيعها أو البناء عليها - 

.كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة الستثمار والمناطق الحرة - 

دارتها أو بيعها سواء قبل االستزراع أو بعد -  .شراء األراضي الزراعية والصحراوية واستصالحها وتقسيمها وا 

ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه من الهيئات التي تزاول أعمااًل شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على - 
.تحقيق فرص في مصر أو في الخارج 

 تحت تكاليف العمليات مما استدعى إعادة تبويب الرقم المقارن لعام 2015في عام  (قطاع األنفاق  )تم إدراج تبويب إهالكات اآلالت والمعدات 
. لذى وجب التنويه عن ذلك 2014 تحت نفس التبويب مماأثر في شكل عرض قائمة الدخل المقارنة 2014


