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 تقرير مراقب الحسابات

 أعضاء نقابة المهندسينالسادة / 

 تقرير عن القوائم المالية

 متمثلةة فة والنقابة المهندسين المصرية ل التابعالمعاشات واالعانات راجعنا القوائم المالية المرفقة لصن وق 

والمصةةروفات والتةة فقات النق يةةة  ةة   اتيةةرا قةةائمت  اإل وكةة ا 2017 يسةةمبر  31قائمةةة المركةةز المةةالي فةةي 

 السنة المالية المنتهية ف   لك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها م  اإليضاحات.

 القوائم الماليةالمسئولية عن 

ة مسةةئولة  ةة  إ ةة ا  و ةةرم القةةوائم  ار، فةةاإلالنقابةةة العامةةة للمهن سةةي  ة إ ارهةة ا القةةوائم الماليةةة مسةةئولية 

الماليةةة  رضةةاً  ةةا الً وواضةةحاً وفقةةا لمعةةايير المحاسةةبة المصةةرية وفةة  ضةةول القةةواني  المصةةرية السةةارية، 

ة تصميم وتنفية  والحفةاع  لة  رقابةة  اخليةة  ات صةلة بو ة ا  و ةرم قةوائم ماليةة  اروتتضم  مسئولية اإل

 ً ً  ا الً وواضحاً خالي  رضا م  أية تحريفات هامةة ومةرثرة سةوال ناتجةة  ة  ال ةل أو الخاةت، كمةا تتضةم   ا

 يرات المحاسبية المالئمة للعروف.ه ا المسئولية اختيار السياسات المحاسبية المالئمة وتابيقها و مل التق 

 مسئولية مراقب الحسابات

ئم المالية ف  ضةول مراجعتنةا لهةا. وقة  تمةت مراجعتنةا وفقةا تنحصر مسئوليتنا ف  إب ال الرأى  ل  ه ا القوا

لمعةةايير المراجعةةة المصةةرية وفةة  ضةةول القةةواني  المصةةرية السةةارية. وتتالةةب هةة ا المعةةايير تخاةةيا وأ ال 

 المراجعة للحصول  ل  تتك  مناسب بت  القوائم المالية خالية م  أية أخاال هامة ومرثرة. 

وتتضم  أ مال المراجعةة أ ال إجةرالات للحصةول  لة  أ لةة مراجعةة بقةت  القةيم واإلفصةاحات فة  القةوائم 

الماليةةة. وتعتمةة  اإلجةةرالات التةة  تةةم اختيارهةةا  لةة  الحكةةم القخصةة  للمراقةةب ويقةةمل  لةةك تقيةةيم مخةةاار 

تقيةيم هة ا المخةاار يضة   التحريف الهام والمرثر ف  القوائم المالية سوال النةات   ة  ال ةل أو الخاةت. ولة ى

المراقةةب فةة  ا تبةةارا الرقابةةة ال اخليةةة  ات الصةةلة بقيةةام المنقةةتة بو ةة ا  القةةوائم الماليةةة والعةةرم العةةا ل 

والواضح لها و لك لتصةميم إجةرالات مراجعةة مناسةبة للعةروف ولكة  لةيإ ب ةرم إبة ال رأى  لة  كفةالة 

أيضا تقييم م ى مالئمة السياسات المحاسةبية والتقة يرات  الرقابة ال اخلية ف  المنقتة. وتقمل  ملية المراجعة

 ة وك ا سالمة العرم ال ى ق مت به القوائم المالية.  ارأ  ت بمعرفة اإل التيالمحاسبية الهامة 

ا  لة  وإننا نرى أ  أ لة المراجعة الت  قمنا بالحصول  ليهةا كافيةة ومناسةبة وتعة  أساسةاً مناسةباً إلبة ال رأينة

 الية.القوائم الم

 بالقةةهر 2017  يسةةمبر 31 فةةي الثابتةةة صةةولاأل  قةةو  بعةةم تسةةجيل مةة  الصةةن وق ةإ ار تنتهةةي لةةم 

 .العبور م ينة وأرم بالنوبارية النقابة مقر المثال سبيل و ل  العقاري

  يةةتم ولةةم سةةنوات منةة  متوقفةةة أرصةة ة  2017  يسةةمبر 31 فةةي التنفيةة  تحةةت مقةةرو ات رصةةي  تضةةم 

 5 876 373 بمبلةة  سةةويف ببنةة  المهن سةةي  نةةا ى منهةةا) مصةةري جنيةةه 12 401 438 بمبلةة  تسةةويتها

 بمبلةة  بالقااميةةة المهن سةي  ونةةا ى مصةري جنيةةه 5 117 795 بمبلةة  القةيخ كفةةر ونقابةة مصةةرى جنيةه

 ( .مصري جنيه 40 000 بمبل  اسيوا ونقابة مصرى جنيه 1 367 270
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 يةةتم ولةةم( قةةقيقة قةةركة) للةة هانات يةةوت  المهنةة إ قةةركة فةةي ثماراتهااسةةت بتقيةةيم الصةةن وق ةإ ار تقةةم لةةم 

 نصةةيب إلثبةةات 2016  يسةةمبر 31 فةة  المنتهيةةة الماليةةة السةةنة  ةة  المعتمةة ة الماليةةة بقوائمهةةا موافاتنةةا

 السةةنة  ةة  لصةةن وقل والمصةةروفات اتيةةرا اإل قائمةةة ضةةم  ثمارسةةتاال خسةةائر أو أربةةا  مةة  الصةةن وق

 .2017  يسمبر 31 ف  المنتهية المالية

 يةوم لمةوا  البنةال فالمسةتثمر فيهةا وهةي ر قةركة ال لةبعم القةركاتبقها ات حفةع األسةهم  موافاتنا يتم لم

وقةةركة المهنةة إ للمنتتجةةات ال  ائيةةة وقةةركة اإلسةةما يلية للاةةوب الافلةةي وقةةركة القةةباب الوانيةةة 

 .ثمار والتنمية وقركة المهن إ الوانية للحاسبات ونعم المعلوماتستلال

  بةةةالعجمي الهانوفيةةةل إسةةةكا   ةةة   بةةةارة وهةةةو سةةةنوات منةةة  متوقةةةف رصةةةي  المخةةةزو  رصةةةي  تضةةةم  

 .مصرى جنيه 8 341 900  مبل ب

  ولةم سةنوات منة  متوقفةة أرصة ة 2017  يسةمبر 31 فةي  التنفية  تحت مقرو ات إسكا  حساب تضم 

 جنيةه 32 070 بمبلة  أسوا  وإسكا  مصري جنيه 5 634 741 بمبل  القباب اسكا  وهي تسويتها يتم

 . مصرى جنيه 323 697 بمبل  القرقية واسكا  مصري جنيه 64 285 بمبل  المنيا وإسكا  مصري

 الفر يةةة والنقابةةات بالصةةن وق وال ائنةةة الم ينةةة لألرصةة ة  مصةةا قات بورسةةال الصةةن وق ةإ ار تقةةم لةةم  

 . األرص ة تلك صحة م  للتتك  2017  يسمبر 31 ف 

  الماابقةة محاضةر مة  الناتجةة األرصة ة بوثبةات تسةوية  هة  النقابةات الفر يةةة الصةن وق  نة  إ ارتقوم 

 األمةر النقابات تلك قبل م  المنصرفة والمصروف الفر ية النقابات م  الوار  يرا اإل بي  الصاف  ةمبقي

 كمةا الفعل  بالمبل  والمصروف يرا اإل قيمة إعهار في واإلفصا  العرم معيار مخالفة إل  ير ى ال ى

 إعهةار   م إل  ير ى مما إهالكاتها بالتال  و الثابتة صولاأل بنو  تخص المصروفات تلك م  بعم  أ

 . الفعلية بالقيمة العام خالل المحقق العجز أو الفائم قيمة

  تضةةةةم  رصةةةةي   هةةةة  نقابةةةةات فر يةةةةة )أرصةةةة ة م ينةةةةة( بةةةة فاتر صةةةةن وقي المعاقةةةةات والنقابةةةةة فةةةةي 

جنيةةه مصةةري  4 437 593مبلةة  النقابةةة الفر يةةة باإلسةةكن رية برصةةي  مةة ي   لةة   2017 يسةةمبر  31

 جنيةةةه مصةةةري وبصةةةن وق النقابةةةة مبلةةة  3 222 818)الرصةةةي  العةةةاهر بصةةةن وق المعاقةةةات مبلةةة  

جنيةةه مصةةري( ويقابةةل  لةةك الرصةةي  فةةي  ات التةةاريخ رصةةي   ائةة  للنقابةةة العامةةة بةة فاتر  1 214 775

 ت المراجعةةةة( مبلةةة  تحةةةباإلسةةةكن رية لنقابةةةة الفر يةةةة ماليةةةة لباإلسةةةكن رية )القةةةوائم ال النقابةةةة الفر يةةةة

 جنيه مصري. 5 616 236مصري بفارق ق را  هجني 10 053 829

  مصةرى جنيةه 10 500 000 مبلة  المهن سةي  نقابة بت ضال الخاص التتمي  صن وق قرم رصي  بل 

 مصةرى جنيةه 11 000 000 قيمتةه فائ ة ب و  قرم م  المتبق  الرصي  وهو 2017  يسمبر 31 ف 

 بقةرا  ةام 22  لة  يسة   2009 سةنة فة  المهن سةي  نقابةة بت ضال الخاص التتمي  لصن وق منحه تم

ً  الس ا   ملية تتم أ   وبقةرا واإل انةات المعاقةات صةن وق مة  المقة م السةنوي الة  م رصي  م  خصما

 نعةًرا 2011 سةنة منة  القةرم س ا  توقف وق  ال  م  ل  الحصول توقف حالة ف  القرم س ا  توقف

 نقابةةةة بت ضةةةال الخةةةاص التةةةتمي  لصةةةن وق واإل انةةةات المعاقةةةات صةةةن وق مةةة  المقةةة م الةةة  م لتوقةةةف

 .  المهن سي 

  قةةركة وهةةي سةةنوات منةة  تسةةويتها يةةتم ولةةم متوقفةةة أرصةة ة التسةةوية تحةةت م ينةةة أرصةة ة حسةةاب تضةةم 

 العمرانيةةةة للتنميةةةة الكويتيةةةة المصةةةرية والقةةةركة مصةةةرى جنيةةةه 147 281  بمبلةةة  الح يثةةةة األسةةةاليب

 . مصرى جنيه 161 251 بمبل  والسياحية

  المكرونةة لصةنا ة الوانيةة المهنة إ لقةركة ممنو  قرم أخرى م ينة وأرص ة م ينو  رصي  تضم 

 ضةةم  مصةةرى جنيةةه 8 129 323 ومبلةة  مصةةرى جنيةةه 7 057 709 بملةة  سةةنوات منةة  والنقةةويات

 مة يونيات وسة ا  وسةلفة القةركة  ل  مستحق قرم أقساا س ا  ف  وتتمثل التسوية تحت م ينة أرص ة

 2014  يسةمبر 31 فةي ة اراإل قبةل مة  بهةا موافتنةا تةم للقةركة ماليةة قةوائم اخةر أعهةرت وقة  ، أخرى

 أ  حةي  فةي مصةري، جنيه 596 109 مبل  للقركة الملكية حقوق صافي أ  القركة ةإ ار م  المعتم ة

 المةال رأإ تتكةل الة  يقير مما مصري جنيه 36 118 900 يبل  والم فوع المص ر القركة مال رأإ

 .%93.70 تبل  القركة في الصن وق مساهمة نسبة أ  بال كر والج ير الخسائر ارتفاع نتيجة بالقركة
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  مبةةةال  متوقفةةةة منةةة  سةةةنوات قيمتهةةةا 2017 يسةةةمبر  31تضةةةم  رصةةةي  القةةةروم والمرابحةةةات فةةةي  

 الفر يةة بورسةعي  نقابةة) التاليةة النقابةات تخةص ومرابحةات قةروم وهة  مصرى جنيه15 920 552

 بمبلة  الفر يةة سةوها  نقابةة ، مصةرى جنيةه 1 332 537 مبلة  ضم  مصرى جنيه 600 000 بمبل 

 تةةم مبلةة  وهةةو مصةةرى جنيةةه 12 000 000 بمبلةة  الفر يةةة ال ربيةةة نقابةةة ، مصةةرى جنيةةه 585 385

 بفائة ة معينةة مة ة نهايةة فة  يس   قرم وليإ العامة النقابة م  ك  م ال ربية نقابة قبل م  به اإل تراف

 2 735 167 بمبلة  الفر يةة الجيةزة نقابةة ،%  9.50 بنسةبة المكتةب هيئةة قبةل مة  مقةررة سنوية ثابتة

 (. مصرى جنيه

 مصةةري جنيةةه 1 140 000 قةة را  ائةة  احتسةةاب تةةم  ً  ال ربيةةة لنقابةةة الةة كر سةةالف القةةرم  لةةي سةةنويا

 مصةرى جنيةه 2 764 000 مسةتحق مبلة  بوجمةال  القةرم مةنح ب ايةة من  سنة م  اكثر من  والمتوقف

  ةة م مةة  الةةرغم  لةة  و لةةك أخةةري اتإيةةرا  بنةة  ضةةم  المبلةة  ا را  تةةم وقةة  2017  يسةةمبر 31 حتةة 

 . به الفر ية النقابة ا تراف

  السةاحل إسةكا  مقةروع  ة   بةارة وهةو سةنوات من  متوقف رصي  إسكا  مقرو ات  ائنو رصي  بل 

 إجةرال المقةروع ةإ ار  لة  يجةب لة ا مصةرى، جنيةه 247 000 مبلة  2017  يسمبر 31 في القمالي

 . االرص ة تلك لتسوية الالزم

  أعهةةةرت  فةةةاتر مقةةةروع إسةةةكا  المهن سةةةي  ببةةةر  العةةةرب رصةةةي  مةةة ي   لةةة  النقابةةةة العامةةةة فةةةي 

جنيةه مصةري )القةوائم الماليةة للمقةروع تحةت المراجعةة( فةي  22 556 340مبلة   2017 يسمبر  31

ة إ ارحي  أ  رصي  المقروع ب فاتر صن وق المعاقات في  ات التاريخ ال قيل ويرج   لك لعة م قيةام 

% فةي 50جنيه مصري تمثةل نصةيبها بنسةبة  22 315 457المقروع بوثبات  ائنية للنقابة العامة بمبل  

جنيةةه مصةةري وبةة لك  44 630 914البةةال  قيمتةةه  2015 يسةةمبر  31مقةةروع فةةي مجمةة  للفةةائم الال

 جنيه مصري. 240 883يصبح الفارق 

  قيمتةةةه بلةةة  سةةنوات منةةة  متوقةةةف مبلةة (  المت اولةةةة اتلتزامةةاال ضةةةم ) ا مةةةال ضةةما  حسةةةاب تضةةم       

 . والبنال التقيي  ال مال الفرا نة قركة يخص وهو مصرى جنيه 291 021

 ب ايةةةة المعاقةةةات زيةةةا ة  لةةة  بالموافقةةةة 2016 مةةةارإ 4 تةةةاريخ فةةة  المنعقةةة ة العامةةةة الجمعيةةةة قامةةةت  

 2016 فبرايةةر 24 بتةةاريخ المنعقةة ة بجلسةةته األ لةة  المجلةةإ مةة  قةةرار  لةة  بنةةالاً  2016 مةةايو 1 مةة 

 جنيةةه 700 مبلةة  القةةهرية المعةةال قيمةةة لتصةةبح السةتي  سةة  فةةوق للمهنةة إ مصةةرى جنيةةه 150 بمقة ار

 المعةال قيمةة لتصةبح لألسةر مصةرى جنيةه 100 قة رها زيةا ة و مصةرى جنيةه 550 مة  بة الً  مصرى

 بتحقيةق العلةم مة  إكتواريةة  راسةة بة و  مصةرى جنيةه 600 م  ب الً  مصرى جنيه 700 مبل  القهرية

 . السابقة سنوات الخمإ     جز الصن وق

 الـــرأى المتحفظ 

تتثير كافة التسويات المحتملة والتي كا  م  الممك  تح ي  ضرورتها إ ا تمكنا م  تحقيةق مةا ور  وفيما   ا 

المقةار إليهةا أ ةالا تعبةر بع الةة ووضةو  فة  جمية   القةوائم الماليةة ا  ، فم  رأينا حينئ  في الفقرات السابقة

 نقابةةةة المهن سةةةي  المصةةةرية ل التةةةاب  لصةةةن وق المعاقةةةات واال انةةةاتجوانبهةةةا الهامةةةة  ةةة  المركةةةز المةةةال  

النق ية  ة  السةنة الماليةة المنتهيةة فة   لةك التةاريخ و لةك  ، و   أ ائه المال  وت فقاته2017 يسمبر  31ف  

 ابقاً لمعايير المحاسبة المصرية وف  ضول القواني  واللوائح المصرية  ات العالقة.

 2018فبراير  8 : القاهرة في
 

 مراقب الحسابات
 
 شوقى دكتور/أحمد

MAZARS مصطفى شوقى 
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  نقابة المهندسين المصرية
 المعاشات واإلعاناتصندوق 

  2017ديسمبر  31في  قائمة المركز المالي

 
 2017/12/31 إيضاح

 
2016/12/31 

 
 جنيه مصري رقم

 
 جنيه مصري

 صو األ
 غير متداولة صو األ    

    
 654 190 172  (4) ثابتة )بالصافي( أصول

 
 168 709 990 

 457 939 25  (5) مقرو ات تحت التنفي 
 

 14 043 455 
 216 590 129  (6) ثمارات مالية في قركات ققيقة )بالصافي(است

 
 149 328 811 

 509 969 12  (7) ثمارات مالية في قركات تابعةاست
 

 12 969 509 
 294 083 6  (8) ثمارات مالية متاحة للبي  )بالصافي(است

 
 5 953 894 

 ثمار قناة السويإاستقها ات 
 

 50 000 000 
 

 50 000 000 
 غير المتداولة صو إجمالي األ

 
 396 773 130 

 
 401 005 659 

 المتداولة صو األ
    

 543 832 179  (9) المخزو 
 

 218 123 568 
 427 819 564  (10) تحت التنفي  إسكا  مقرو ات

 
 498 324 410 

 373 172 34  (11) ثماراستوثائق صنا يق 
 

 211 144 532 
 264 316 48  (12) حقاق أكثر م  ثالثة أقهر(استأ و  خزانة )

 
 38 507 154 

 632 731 33  (13) مستحقة اتإيرا 
 

 45 234 743 
 980 900 67  (14)  ه  نقابات فر ية

 
 111 937 907 

 قرم صن وق التتمي  الخاص بت ضال نقابة المهن سي 
 

 10 500 000 
 

 10 500 000 
 029 927 152  (15) جاري صنا يق النقابة )أرص ة م ينة(

 
 109 926 095 

 448 382 6  (16) أرص ة م ينة تحت التسوية )بالصاف (
 

 48 879 713 
 095 185 9  (17) م ينو  وأرص ة م ينة أخرى )بالصاف (

 
 9 847 218 

 970 004 132  (18) سكا األم ينو مقرو ات 
 

 139 167 541 
  فعات مق مة

 
 12 756 575 

 
 12 342 327 

 704 356 17  (19) قروم ومرابحات نقابات فر ية
 

 17 166 049 
 512 635 4  (20) قيكات تحت التحصيل

 
 3 261 303 

 491 109 438  (21) نق ية ل ى البنوك
 

 377 383 921 
 المتداولة صو إجمالي األ

 
1 712 631 043 

 
1 851 746 481 

 صو إجـمــالي األ
 

2 109 404 173 
 

2 252 752 140 
 ات المتداولةلتزاماال

    
 174 920 134  (22)  ائنو  وأرص ة  ائنة أخرى

 
 136 915 268 

 071 197 31  (23)  ائنو  تحت التسوية
 

 34 607 196 
 351 723 549  (24) إسكا  ائنو مقرو ات 

 
 476 346 766 

 464 357 5  (25)  ائنو و ائ  صيانة
 

 25 729 136 
 ال ف  أوراق

 
 10 201 814 

 
-- 

 جاري صنا يق النقابة )أرص ة  ائنة(
 

 17 200 
 

 2 629 
 معاقات تحت الصرف

 
 15 851 688 

 
 13 561 310 

 ضما  أ مال
 

 575 386 
 

 460 634 
 000 550  (26)  ائنو قروم نقابات فر ية

 
 550 000 

 ات المتداولةلتزامإجمالي اال
 

 748 394 148 
 

 688 172 939 
 صو صـافي األ

 
1 361 010 025 

 
1 564 579 201 

 602 538 527 1 (27) الفائم المجم 
 

1 603 458 071 
 ثمارات مالية متا  للبي استفروق تقييم  أربا 

 
 1 079 000 

 
 921 000 

 ) جز( السنة
 

( 167 607 577) 
 

( 39 799 870) 

  
1 361 010 025 

 
1 564 579 201 
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 نقابة المهندسين المصرية

 المعاشات واإلعاناتصندوق 

 والمصروفات اتيرادقائمة اإل

 2017ديسمبر  31 فيعن السنة المالية المنتهية  

 
 2017/12/31 إيضاح

 
2016/12/31 

 
 جنيه مصري  رقم

 
 جنيه مصري 

 اتيراداإل
 رسم تنمية موار     

 
 30 128 316 

 
 29 552 719 

 إقتراكات محصلة
 

 6 771 768 
 

 6 704 717 
 691 132 554  (28)  م ات هن سية

 
 492 314 794 

 973 789 175  (29) وح ات مبا ة اتإيرا 
 

 269 910 726 
 رسوم قي   ضوية

 
 23 231 264 

 
 18 599 437 

 قها ات  ضوية
 

  504 939 
 

  445 230 
 بااقات  ضوية

 
 7 193 787 

 
 4 219 246 

 972 271 23  (30) ثماراتاست اتإيرا 
 

 40 127 852 
  ائ  أ و  خزانة

 
 8 256 037 

 
 7 127 314 

 قها ات إقراف ورسوم
 

 25 950 935 
 

 21 169 029 
 رسم نسبي  ل  المعاه  والجامعات الخاصة )تبر ات(

 
 2 574 145 

 
 2 060 305 

 مارة الرقم القومياستا تما  
 

 1 230 850 
 

 1 092 650 
 858 744 43  (31) فوائ   ائنة

 
 32 481 615 

 معارم نقابات فر ية اتإيرا 
 

-- 
 

  504 102 
 ثمارستفروق تقييم وثائق صنا يق اال أربا 

 
-- 

 
 18 924 286 

 145 787 13  (32) أخرى اتإيرا 
 

 101 022 071 

 اتيراداإل إجمالي
 

 916 568 680 
 

1 046 256 093 

 )يخصم( : المصروفات
  

 
 

 ثمارات الماليةستخسائر تقييم اال
 

(  28 600) 
 

( 2 455 131) 
 معاقات

 
( 864 743 933) 

 
( 741 223 999) 

 (965 469 135 ) (33) تكلفة وح ات مبا ة
 

( 213 213 717) 
   م صن وق المعاقات 

 
-- 

 
( 48 844 298) 

 (690 520 27 ) (34)  مولة  م ات هن سية
 

( 20 088 077) 
 (550 470 35 ) (35) يةإ ارمصروفات  مومية و

 
( 29 537 766) 

 (517 297 4 ) (4) ثابتة أصولإهالك 
 

( 3 801 442) 
   م نقابات فر ية وصنا يق أخرى

 
(  152 500) 

 
(  146 500) 

 مصروفات جنازات
 

( 4 613 523) 
 

( 4 634 712) 
 مصروفات إ انات

 
( 4 960 190) 

 
( 4 171 208) 

 حافز تحصيل  م ة هن سية
 

( 3 614 045) 
 

( 3 075 383) 
 خسائر فرق تقييم  ملة

 
(  133 633) 

 
-- 

 خصم تعجيل ال ف 
 

( 1 298 982) 
 

( 1 729 326) 
 قركات تابعة فيثمارات است في االنخفامخسائر 

 
-- 

 
( 2 803 675) 

 صن وق الر اية اإلجتما ية  م 
 

-- 
 

( 1 000 000) 
 ضريبة  ل   ائ  أ و  خزانة

 
( 1 651 207) 

 
( 1 427 242) 

 القركات المستثمر فيها أربا ضريبة  ل  توزيعات 
 

(  220 922) 
 

(  403 487) 
 أ انة مقروع  ال  المهن سي 

 
-- 

 
( 7 500 000) 

 إجمالي المصروفات
 

(1 084 176 257) 

 
(1 086 055 963) 

 )عجز( السنة
 

( 167 607 577) 
 

( 39 799 870) 
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 نقابة المهندسين المصرية

 صندوق المعاشات واإلعانات
 قائمة التدفقات النقدية 

 2017ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية فى 

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 

 جنيه مصري 
 

 جنيه مصري 
 التدفقات النقدية من انشطة التشغي 

 
 

 (577 607 167 ) ) جز( السنة 
 

( 39 799 870) 
 تسويات

 
 

 517 297 4  ثابتة أصولاهالك  
 

 3 801 442 
 259 683   تسويات  ل  مجم  اإلهالك

 
-- 

 000 158   ثمارات ماليهاستفروق تقييم   أربا 
 

-- 
 (037 256 8 )  ائ  ا و  الخزانة

 
( 7 127 314) 

 207 651 1  الضريبة  ل   ائ  ا و  الخزانة
 

 1 427 242 
 -- تسويات  لي مقرو ات تحت التنفي 

 
  166 527 

 (599 119 36 ) تسويات  ل  الفائم المجم 
 

( 67 305 218) 

 
( 205 193 230) 

 
( 108 837 191) 

 (248 414  ) الت ير ف   فعات مق مة
 

( 2 265 329) 
 111 503 11  مستحقة اتإيرا  فيالت ير 

 
( 21 871 186) 

 927 036 44  ف   ه  نقابات فر يةالت ير 
 

( 67 683 992) 
 (934 000 43 ) الت ير ف  جاري صنا يق النقابة )أرص ة م ينة(

 
 48 161 705 

 265 497 42  الت ير في أرص ة م ينة تحت التسوية
 

 2 541 091 
 123 662   الت ير ف  م ينو  وأرص ة م ينة أخرى

 
( 6 613 596) 

 (655 190  ) نقابات فر يةالت ير ف  قروم 
 

( 13 234 373) 
 (209 374 1 ) الت ير في قيكات تحت التحصيل

 
( 2 399 074) 

 (094 995 1 ) الت ير في  ائنو  وأرص ة  ائنة أخرى
 

 106 727 725 
 571 14   الت ير في جاري صنا يق النقابة )أرص ة  ائنة(

 
( 40 510 179) 

 378 290 2  الت ير في معاقات تحت الصرف
 

(  321 925) 
 814 201 10  ال ف  أوراقالت ير ف  

 
( 17 175 293) 

 752 114   الت ير في ضما  أ مال
 

(  41 580) 
 025 291 38  الت ير في المخزو 

 
( 155 239 689) 

 (018 495 66) تحت التنفي  إسكا  مقرو اتالت ير ف  
 

 240 263 692 
 571 162 7  إسكا الت ير ف  م ينو مقرو ات 

 
( 34 057 677) 

 (125 410 3 ) الت ير ف   ائنو  تحت التسوية
 

 12 897 947 
 585 376 73  إسكا الت ير ف   ائنو مقرو ات 

 
( 58 710 234) 

 (672 371 20) الت ير ف   ائنو و ائ  صيانة
 

 21 486 315 
 -- الت ير ف  قركات تابعة

 
 31 234 994 

 595 738 19  ققيقة الت ير ف  قركات
 

( 19 482 312) 
 (400 129  ) ثماراتستاال فيالت ير 

 
 1 864 081 

 (867 684 92) صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( انشطة التشغي 
 

(83 266 080) 
 ثمارستالتدفقات النقدية من انشطة اال

 
 

 (440 461 8 ) ثابتة أصول( قرال في)م فو ات  
 

( 25 375 268) 
 (002 896 11 ) )م فو ات ف ( مقرو ات تحت التنفي 

 
( 3 867 597) 

 -- ية مرجلةإيرا نفقات  -اخرى  أصولمقبوضات م  
 

 5 935 488 
 159 972 176  ثماراستمقبوضات م  صنا يق 

 
 113 054 872 

 720 134 39  مقبوضات م  ا و  خزانة
 

 117 295 793 
 (000 339 42 ) )م فو ات ف ( ا و  خزانة

 
( 54 999 000) 

 437 410 153  ثمارستصافى التدفقات النقدية الناتجة من انشطة اال
 

 152 044 288 
 570 725 60  صافى التغير فى النقدية خال  السنة

 
 68 778 208 

 921 383 377  رصيد النقدية فى بداية السنة
 

 308 605 713 
 491 109 438  رصيد النقدية فى نهاية السنة

 
 377 383 921 
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 الصندوق نبذة عن -1

 1963لسنة  98وال ي تم تع يله بالقانو  رقم  1946لسنة  89أنقئت نقابة المهن سي  بالقانو  رقم 
وبموجب تلك القواني  تكو  للنقابة قخصية ا تبارية وتعتبر الهيئة الممثلة  1974لسنة  66والقانو  رقم 

 ولة في مجال تخصصها قارية للاستللمهن سي  المتمتعي  بجنسية جمهورية مصر العربية وتعتبر هيئة 
 بالقاهرة ولها فروع بالمحافعات.  يويكو  مقرها الرئيس

ورقم  1994لسنة  2173تحت الحراسة تنفي ًا لألحكام رقم  -وما يتبعها م  مقرو ات  -كانت النقابة 
، ه ا وق  تم رف  الحراسة    نقابة المهن سي  المصرية  2005لسنة  113ورقم  1997لسنة  620

وتقكيل لجنة  2011سبتمبر  29بتاريخ  2011لسنة  379قرار وزير الموار  المائية والرى رقم بموجب 
 ة قئو  النقابة لحي  تسليمها ال  مجلإ منتخب وتم تح ي  مو   االنتخابات و ارتاو ية تختص ب

 ل  لنقابة ، وق  تم إجرال االنتخابات في مو  ها وتم تسليم النقابة إل  المجلإ األ 2011نوفمبر  25في 
 .2012يناير  4المهن سي  المصرية في 

والة ي قةرر فيةه  2013 يسةمبر  16بتةاريخ  1380قةرار وزاري رقةم والري أص ر وزير الموار  المائية 
لسةحب الثقةة مة  نقيةب  2014ينةاير  17 بتةاريخ تعيي  لجنة تتولي اإل  ا  لعقة  جمعيةة  موميةة غير ا يةة

  ضًوا م  أ ضال النقابة العامة للمهن سي . 176بنالا  ل  الب المهن سي  ومجلإ النقابة و لك 

تم  ق  الجمعية العامة غير العا ية والتي قةرر فيهةا بتغلبيةة األصةوات سةحب الثقةة  2014يناير  17بتاريخ 
 م  نقيب المهن سي  ومجلإ النقابة. 

والة ي تضةم  تقةكيل  2014ينةاير  17 بتةاريخ 64أص ر وزير الموار  المائية والري قرار وزاري رقم  
 أصةولالم كافةة اسةتة قةئو  النقابةة وو ارلجنة تاو ية م  السا ة المهن سي  أ ضال النقابة تختص اللجنة بة

النقابة ومراجعة الموقف المالي وتنتهي اللجنة أ مالها بتسليم النقابة للمجلإ المنتخب في مو   غايتةه ثالثةة 
 أقهر م  تاريخ نقر ه ا القرار.

 . 2014إبريل  5و 4رال انتخابات الختيار نقيب المهن سي  ومجلإ النقابة يومي وتم إج

 .2014مايو  18وق  قام المجلإ المنتخب بتسلم مهام  مله ا تباًرا م  

وابقةةاً لقةةانو  نقابةةة المهن سةةي  وتع يالتةةه فقةة  تقةةرر إنقةةال صةةن وق للمعاقةةات واإل انةةات يخةةتص بسةة ا   
االت الوفاة أو بلوغ س  الستي  وكة ا تقة يم إ انةات وقةروم لأل ضةال التةي معاقات أل ضال النقابة في ح

 تسةةةت  ي حةةةاالتهم ويكةةةو   لةةةك وفقةةةاً لقةةةرار مجلةةةإ النقابةةةة، ويقةةة  مقةةةر النقابةةةة العامةةةة للمهن سةةةي  فةةةي 
 القاهرة. –قارع رمسيإ  30

والتةي تقةرر فيهةا  2014يونيةه  16جلسةة النقابةة العامةة للمهن سةي  المصةرية ببناًل  ل  قةرار هيئةة مكتةب 
أكتةوبر  ة  ميزانيةة صةن وق  6وحسابات المعارم وحسةابات نةا ي  سكا الموافقة  ل  فصل حسابات اإل

المعاقات وما يلزمها م  إجرالات و لك بناًل  ل  الم كرة المعروضة  ل  هيئة المكتب والتي اقتةر  فيهةا 
منهةا وأ  تكةو  الميزانيةات المسةتخرجة للنقابةة  فصل الحسابات السةالفة الة كر وإ ة ا  ميزانيةة مسةتقلة لكةل

، ميزانيةةة مقةةروع الر ايةةة سةةكا اإل مقةةرو اتميزانيةةة صةةن وق المعاقةةات، ميزانيةةة وهةةي نهايةةة كةةل  ةةام 
 ميزانية صن وق النقابة، ميزانية المعارم وميزانية صن وق القرم الحس . الصحية،

والمجلةإ األ لة  للنقابةة بجلسةته  2017نةوفمبر  21  وبنالاً  ل  موافقة هيئة المكتب بجلسةتها المنعقة ة فة
فقةة  تقةةرر إ ةةا ة  مةة  ميزانيةةة مقةةرو ات اإلسةةكا  فةة  ميزانيةةة صةةن وق  2017نةةوفمبر  29المنعقةة ة فةة  

المعاقات واإل انةات حيةأ أ  هة ا المقةرو ات منبثقةة مة  صةن وق المعاقةات واإل انةات ويقةوم بتمويلهةا 
 المعاقات واإلسكا  بع  ال م  . لصن وقيخرا  ميزانية موح ة استبقكل رئيس   ل  أ  يتم 

 أسس إعداد القوائم المالية -2

القةةواني  واللةةوائح المصةةرية  ات   ةة ا  القةةوائم الماليةةة ابقةةا لمعةةايير المحاسةةبة المصةةرية وفةةي ضةةولإيةةتم 

  العالقة.

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -3

 بالدفاترعملة القياس وترجمة المعامالت  3/1 

 عملة القياس 3/1/1 

 .صن وقيتم  رم القوائم المالية بالجنيه المصرى والت  تمثل  ملة القياإ لل 

 المعامالت بالدفاتر 3/1/2 

المعةةامالت بةةةالعمالت  بالجنيةةه المصةةةرى ويةةتم ترجمةةة صةةن وق حسةةاباتهمسةةك الي
وقةةت  الةة فاتر إلةة   ملةةة القيةةاإ  لةة  أسةةاإ أسةةعار الصةةرف السةةائ ةفةةي األجنبيةةة 

ات  ات لتزامةواال صولاأل التعامل وف  تاريخ القوائم المالية يتم إ ا ة تقييم أرص ة
الابيعةةة النق يةةة بةةالعمالت األجنبيةةة  لةة  أسةةاإ أسةةعار الصةةرف السةةائ ة فةة   لةةك 

 .والمصروفات اتيرا التاريخ ويتم إ را  نات  إ ا ة التقييم بقائمة اإل
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 واإلهالكات الثابتة صو األ 3/2

الثابتة بتكلفتها التاريخية ويتم إهالكها  لة  أسةاإ  مرهةا اإلنتةاجي المقة ر  صولاأل إثبات يتم

وفقةةا لمعةة الت مناسةةبة باريقةةة القسةةا الثابةةت، وفةة  حالةةة تجةةاوز قيمةةة األصةةل القيمةةة المتوقةة  

ر ا ها، كمةا يةتم اسةتر ا ها م  التق يل، فونةه يةتم تخفةيم هة ا القيمةة إلة  القيمةة المتوقة  است

إثبات مصروفات الصيانة واإلصال  الت  يتم إنفاقها للحفاع  لة  حالةة األصةل كمصةروفات، 

 وقت ح وثها. في والمصروفات اتيرا وتحمل  ل  قائمة اإل

 مشروعات تحت التنفيذ  3/3

البنة  حتة  تصةبح  ثابتةة بهة ا أصةولقةرال  التي يتم إنفاقهةا ب ةرم إنقةال أو يتم إثبات المبال 

الثابتة ويتم تقيةيم مقةرو ات تحةت التنفية  بالتكلفةة  صولحينئ  تحول لبن  األ خ امستجاهزة لال

 الثابتة. صولوال يتم احتساب إهالك لها حت  يتم تحويلها لبن  األ

 شركات شقيقة فيمالية ثمارات است 3/4

يكةو  للمسةتثمر  والتةيثمارات سةتخ ام اريقة حقوق الملكية  ن  المحاسبة  ة  تلةك االاستيتم 

فيهةةا نفةةو  مةةرثر وهةةو القةة رة  لةة  المقةةاركة فةة  اتخةةا  القةةرارات المتعلقةةة بالبيانةةات الماليةةة 

المستثمر فيها ولكة  ال تصةل تلةك القة رة إلة   رجةة السةيارة أو  لصن وقوسياسات التق يل ل

 السيارة المقتركة  ل  تلك السياسات.

يقة بتكلفةة اقتنالهةا ، ثةم يةتم زيةا ة أو تخفةيم ثمارات فةي القةركات القةقستحيأ يتم إثبات اال

القةقيقة بعةة   القةركةأو خسةائر  أربةا ثمارات إلثبةات نصةيب المسةتثمر مة  سةترصةي  تلةك اال

 اتيةرا القةقيقة بقائمةة اإل القةركةوخسةائر  أربةا  فةياالقتنال، كما يتم إثبات نصيب المستثمر 

 الققيقة. القركةيعات المحصلة م  ثمار بقيمة التوزست، ويتم خفم رصي  االوالمصروفات

هة ا وبعة  تخفةيم حصةة المسةةاهمة إلة  صةفر يةتم تكةةوي  مخصةص للخسةائر اإلضةافية ويةةتم 

يةة أو قيامهةا إ ارات قانونيةة أو التزامةفقا إل  المة ى الة ى يتكبة  فيةه المسةتثمر  لتزامإثبات اال

القةقيقة  للقةركةبةالقوائم الماليةة  أربا الققيقة، وف  حالة عهور  القركةبس ا  مبال  نيابة    

 ربةا بع  أ  ي ا  نصةيبه فةي هة ا األ ربا ه ا األ فييستتنف المستثمر إ ا ة تسجيل حصته 

 لم يسبق اال تراف بها. التيالخسائر 

 شركات تابعة فيمالية ثمارات است 3/5

ثمارات فةةي قةةركات تابعةةة حيةةأ يكةةو  سةةتخ ام اريقةةة التكلفةةة  نةة  المحاسةةبة  ةة  االاسةةتيةةتم 
 للقةةركةللمسةةتثمر حةةق السةةيارة وهةةي القةة رة  لةة  الةةتحكم فةةي السياسةةات الماليةةة والتقةة يلية 

 المستثمر فيها و لك للحصول  ل  مناف  م  أنقاتها.

ح و  ما يتسةلمه  فيثمار فقا ستاال ويرا ثمار بالتكلفة ويعترف المستثمر بستحيأ يتم إثبات اال 
المسةةتثمر فيهةةا بعةة  تةةاريخ االقتنةةال، وتعتبةةر  للقةةركةالمحققةةة  ربةةا المسةةتثمر مةة  توزيعةةات األ

ثمار ويةتم اال تةراف بهةا سةتر ا  لالاسةتبمثابةة  ربةا التوزيعات المستلمة بالزيةا ة  ة  تلةك األ
 ثمار.ستكتخفيم لال

   حقاقستمحتفظ بها حتى تاريخ اال مالية ثماراتاست 3/6

حقاق محة   ولة ى اسةتمالية غير مقتقة لها مبل  س ا  مح   أو قابل للتح ي  وتاريخ  أصولهي 

حقاقها، ويةتم قياسةها بالتكلفةة أو التكلفةة اسةتالمنقتة النية والق رة  ل  االحتفةاع بهةا حتة  تةاريخ 

المنقتة بقكل  خ ام اريقة الفائ ة الفعلية، و ن  تابيق اريقة الفائ ة الفعلية، تقوماستالمستهلكة ب

هالك أية أتعاب وك لك النقاا الم فو ة أو المحصلة وتكاليف المعامالت والعالوات أو است ام ب

 الخصومات األخرى الم رجة  ن  حساب سعر الفائ ة الفعل   ل  م ار العمر المتوق  لأل اة. 
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لخسةارة فةي القيمةة تقةاإ قيمةة ا اضمحاللوف  حالة وجو  أ لة موضو ية  ل  ح وأ خسائر 

ثمار والقيمةةة الحاليةةة للتةة فقات النق يةةة المسةةتقبلية سةةت لةة  أنهةةا الفةةرق بةةي  القيمةةة ال فتريةةة لال

ثمار، ويةةتم تخفةةيم القيمةةة ال فتريةةة سةةتالمخصةةومة بسةةعر الفائةة ة الفعلةةي األصةةل  الخةةاص باال

فةي خ ام حساب مخصص ويتم اال تراف بقيمة الخسارة استثمار أما مباقرة أو م  خالل ستلال

القيمةة  اضةمحاللوالخسائر وإ ا أمك  في أية فتةرة الحقةة ربةا االنخفةام فةي خسةارة  ربا األ

 ن ئةة  يةةتم ر   ضةةمحاللوالزيةةا ة فيهةةا بقةةكل موضةةو ي مةة  حةة أ يقةة  بعةة  إثبةةات خسةةارة اال

القيمة المعترف بها م  قبل أما مباقرة أو بتسوية حساب المخصص، ويجةب  اضمحاللخسارة 

بعا  اسةةتثمار تتجةةاوز التكلفةة المسةتهلكة فةةي تةاريخ سةتاإلل ةال قيمةة  فتريةةة لالأال ينقةت  ة  هةة ا 

 هةة ا. ويةةتم إثبةةات قيمةةة ضةةمحالللةةو لةةم يكةة  قةة  تةةم اال تةةراف بخسةةائر اال ضةةمحاللخسةةائر اال

 .مصروفاتوال اتيرا بعا  في اإلستاال

 ثمارات مالية متاحة للبيع است 3/7

ثمارات المقي ة بالبورصةة بالقيمةة ستبالتكلفة، ويتم تقييم االثمارات المتاحة للبي  ستيتم إثبات اال

ثمارات غير المقية ة بالبورصةة يةتم تقييمهةا بالقيمةة ستالعا لة لها )القيمة السوقية(، وبالنسبة لال

 الفةائم المجمة   تم إثبةات قيمةة الفةروق الناتجةة مةابقا لل راسات التي تتم ف  ه ا القةت ، وية

ثمار يةةتم إضةةافة فةةروق التقيةةيم سةةتماليةةة متاحةةة للبيةة ، و نةة  بيةة  اال ثماراتاسةةتكفةةروق تقيةةيم 

 . والمصروفات اتيرا الخاصة به إل  قائمة اإل

ثمارات المتاحةة للبية  غيةر النقةاة والتةي لةيإ لهةا قيمةة سةوقية فة  سةوق نقةا سةتبالنسبة لال

ثمارات بتكلفةة سةتاال والت  ال يمك  تح ي  قيمتها العا لة ب رجة كافية م  الثقةة، يةتم إثبةات هة ا

ثمارات فونه يتم تع يل القيمةة ال فتريةة ستقيمة تلك اال في اضمحاللاقتنالها، وفي حالة ح وأ 

ثمار  لة  اسةتو لةك لكةل  والمصةروفات اتيةرا وتحميله  ل  قائمة اإل ضمحاللبقيمة ه ا اال

 .اح 

بالنسةبة  والمصةروفات اتيةرا اإل فةيالقيمةة المعتةرف بهةا  فةي ضمحاللوال يتم ر  خسائر اال

 . والمصروفات اتيرا اإل فيثمار متا  للبي  استأ اة حقوق ملكية مبوباً ك في ثماراتاستألى 

 أذون الخزانة المصرية 3/8

حيةأ تة ر  أ و  الخزانةة  يتم تقييم أ و  الخزانة المصرية  ل  أساإ صاف  القيمةة الحاليةة 

مة  تةاريخ القةرال  السةنةحقت  ة  اسةت التةيبالقوائم المالية بتكلفة القرال مضافاً إليها العوائة  

 حت  تاريخ القوائم المالية مخصوماً منها الضرائب المستحقة    تلك العوائ .

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 3/9

االسةمية ناقًصةا االنخفةام فة  القيمةة، والنةات  يتم إثبات م ينو  وأرص ة م ينة أخرى بالقيمة 

أ لة موضةو ية  ة   صن وقم    م مق رة هرالل الم ينو   ل  الس ا ، و ن ما يكو  ل ى ال

 م  تحصيل كل المبال  ابقًا لقروا التعاق .   م تمكنه

 يرادتحقق اإل 3/10

 راتيرا يتب  الصن وق األسإ التالية ألثبات اإل

 االقةةتراكاتو  لةةك  نةة  تحصةةيل  اتيةةرا إثبةةات اإل فةةي النقةة يسةةاإ األ يتبةة  الصةةن وق -

 .قها ات اإلقراف و الرسوم اتإيرا و ال م ة الهن سية اتإيرا و

 اتإيةرا وكة ا  االقةتراكات إيةرا إثبةات  فةيحقاق سةتتم تابيق أساإ اال 2017وف   ام  -

قها ات اإلقراف والرسوم الت  تم تحصيلها مة  قبةل النقابةات  اتإيرا و الهن سيةال م ة 

 توري ها بع . يتم الفر ية ولم

 .وأ و  الخزانة الو ائ إثبات  وائ   فيحقاق ستأساإ اال يتب  الصن وق -

 .ات ال  التوزيعوها بيفالمستثمر  لصن وقم اياثمارات  ن  قستاال اتإيرا إثبات يتم  -
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 تكلفة االقتراض 3/11

إثبات تكلفة االقترام م  فوائ  و موالت بنكية كت بال ومصروفات تمويلية يةتم تحميلهةا يتم  
 .والمصروفات اتيرا  ل  قائمة اإل

 المخصصـــات 3/12

( و مسةةةت ل  ليةةةه مةةة  حكمةةةياو  اقانونيةةةحال ) التةةزاميةةتم إثبةةةات المخصصةةةات  نةةة  وجةةةو   

العروف المحياة نتيجة لح أ ف  الماض  ويكو  م  المحتمةل أ  يترتةب  ليةه تة فق لمنةاف  

، هة ا لتةزامويمك   مةل تقة ير موثةوق بةه لمبلة  اال لتزامخ امها لس ا   لك االاستيتم  اقتصا ية

 مال . ويتم مراجعة المخصصات ف  تاريخ القوائم المالية وتع يلها العهار أفضل تق ير

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  3/13

 بالقيمةات لتزاميتم إثبات  ائنو  وأرص ة  ائنة أخرى بالقيمة االسمية، كما يتم اال تراف باال 

 سةل مة   صةن وقحصةل  ليةه اليالمسةتقبل، و لةك مقابةل مةا  فةيبة فعها  صن وققوم اليس التي

 وخ مات.

 صو قيمة األ نخفاضا 3/14

في تاريخ القوائم المالية لتح ي  خسائر االنخفةام  صن وقال صولال فترية أليتم  راسة القيمة 

ر ا ، سةتف  القيمة  ن ما يكو  هناك أح اأ أو مرقرات تة ل  لة  انخفةام القيمةة القابلةة لال

إلةة  قيمتهةةا القابلةةة  صةةوليةةتم تخفةةيم قيمةةة هةة ا األ  ةة  قيمتهةةا ال فتريةةة فعن ئةة  صةةوللهةة ا األ

ويةةتم حسةةاب قيمةةة  والمصةةروفات اتيةةرا االنخفةةام  لةة  قائمةةة اإلر ا  ويحمةةل هةة ا سةةتلال

 الثابتة    السنوات التالية  ل  أساإ القيمة المع لة.  صولاإلهالك السنوي فيما يتعلق باأل

بتقيةيم وجةو  أي مرقةرات تة ل  بقةكل  ورى فةي تةاريخ القةوائم الماليةة صن وقة الإ اروتقوم 

السابق اال تراف بها والتي نقتت    تخفيم القيمة نخفام في قيمة الخسائر وإ لي ح وأ 

في الفترات السابقة، وفي حالة وجةو  مثةل هة ا المرقةرات يعةا  تقة ير قيمةة  صولال فترية لأل

االنخفةةام ويةةتم ر  قيمةةة االنخفةةام فةةي حةة و  مةةا تةةم تسةةجيله فةةي الفتةةرات السةةابقة بحيةةأ ال 

صةةافي قيمتهةةا ال فتريةةة األصةةلية قبةةل تسةةجيل خسةةائر  صةةولتتجةةاوز القيمةةة ال فتريةةة لهةة ا األ

 االنخفام في قيمتها. 

 التقديرات المحاسبية 3/15

قة   فتراضاتاوخ ام تق يرات استيتالب إ  ا  القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية  

تةاريخ ات المحتملة فةي لتزامواال صولات واإلفصا     األلتزامواال صولترثر  لي قيم األ

الماليةة. و لةي  السةنةوالمصةروفات خةالل  اتيةرا القوائم المالية ، وك ا ق  ترثر  لةي قةيم اإل

ة  ارالرغم م  أ  تلك التق يرات واالفتراضات تع  فةي ضةول أفضةل المعلومةات المتاحةة لةإ

 حول األح اأ والمعامالت الجارية إال أ  النتائ  الفعلية ق  تختلف    تلك التق يرات.
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 : )بالصافي( ثابتة أصو  -4

 2017ديسمبر  31الثابتة )بالصافي( في  صو رصيد األ 4/1

 رفيما يل   ويتمثل جنيه مصرى 172 190 654 مبل  2017 يسمبر  31 في( بالصافيثابتة )ال صولاألرصي   بل 

 

 

 مباني وانشاءت أراضى
وسائ  نق  
 وانتقا 

أثاث ومهمات 
 مكاتب

 حاسب ألي  
كتب و مراجع 

 علمية
 اإلجمالى

 

 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى

 مع ل اإلهالك

 

2.5%  20%  10%  20%  
 

 862 041 205  968 56   320 585 4  432 139 6  705 659   980 606 105  457 993 87  1/1/2017التكلفة في  

 440 461 8  -- 396 786   335 787   -- 435 363 3  274 524 3  اإلضافات خالل السنة

 (029 457  ) -- (029 457  ) -- -- -- -- بعا ات خالل السنةستاال

 273 046 213  968 56   687 914 4  767 926 6  705 659   415 970 108  731 517 91  31/12/2017التكلفة فى 

 872 331 36  -- 367 659 1  611 892 3  428 457   466 322 30  -- 1/1/2017مجمع اإلهالك فى 

 259 683   -- -- 072 503   -- 187 180   -- هالكتسويات  ل  مجم  اإل

 517 297 4  -- 870 817   676 690   971 65   000 723 2  -- إهالك السنة

 (029 457  ) -- (029 457  ) -- -- -- -- تابعا ستإهالك اال

 619 855 40  -- 208 020 2  359 086 5  399 523   653 225 33  -- 31/12/2017مجمع اإلهالك في 

 654 190 172  968 56   479 894 2  408 840 1  306 136   762 744 75  731 517 91  31/12/2017في  صو صافى األ
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 2016ديسمبر  31الثابتة )بالصافي( في  صو األرصيد  4/2

 رفيما يل   ويتمثل جنيه مصرى 168 709 990 مبل  2016 يسمبر  31 في( بالصافيثابتة )ال صولاألرصي   بل 

 

  حاسب ألي أثاث ومهمات مكاتب وسائ  نق  وانتقا  مباني وانشاءت أراضى
 كتب 

 ومراجع علمية
 اإلجمالى

 

 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى

 مع ل اإلهالك

 

2.5%  20%  10%  20%  
 

6 560 153 705 659  074 515 103  517 927 66  1/1/2016التكلفة في     2 945 659  56 968 076 665 180  

 (482 998) -- (161 308) (321 690) -- -- -- بعا ات خالل السنةستاال

 268 375 25  -- 822 947 1  600 269  -- 906 091 2  940 065 21  خالل السنةاإلضافات 

6 139 432 705 659  980 606 105  457 993 87  31/12/2016التكلفة فى    4 585 320  56 968 862 041 205  

3 974 661 458 391  158 691 27  -- 1/1/2016مجمع اإلهالك فى    1 471 635 -- 912 528 33  

 (482 998) -- (161 308) (321 690) -- -- -- بعا اتستإهالك اال

 442 801 3  -- 893 495  271 608  970 65  308 631 2  -- إهالك السنة

(3 892 611) )428 457(  )466 322 30(  -- 31/12/2016مجمع اإلهالك في    )1 659 367( -- (872 331 36)  

2 246 821 277 202  514 284 75  457 993 87  31/12/2016في  صو صافى األ   2 925 953  56 968 990 709 168  
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 مشروعات تحت التنفيذ -5

جنيةةه  25 939 457مبلةة   2017 يسةةمبر  31بلةة  رصةةي  مقةةرو ات تحةةت التنفيةة  فةة  
 مصري ويتمثل فيما يل  ر

 
2017/1/1 

 اإلضافات 
 خال  السنة

2017/12/31 

 
 جنيه مصرى جنيه مصرى مصرى جنيه

 157 416 3  000 000 2  157 416 1  نقابة المنوفية الفر ية

 373 876 5  -- 373 876 5  نا ي المهن سي  ببني سويف

 306 117 8  306 117 8  -- تاوير قاائ كليوباترا بمحافعة مرس  مارو 

 795 117 5  -- 795 117 5  نقابة كفر القيخ الفر ية

 431 36   431 4   000 32   مستقفي المهن سي  بم ينة ب ر

 -- -- -- أكتوبر 6نا ي المهن سي  بـ 

 270 367 1  -- 270 367 1  نا ي المهن سي  بالقاامية

 000 40   -- 000 40   نقابة أسيوا الفر ية

 125 868 1  265 674 1  860 193   نقابة السويإ الفر ية

 000 100   000 100   -- نا ى أسوا 

 
 14 043 455  11 896 002  25 939 457 

 ثمارات مالية في شركات شقيقة )بالصافي(است -6

مبلة     2017 يسةمبر  31ثمارات ماليةة فةي قةركات قةقيقة )بالصةافي( فة  اسةتبل  رصي  

 جنيه مصرى ويتمثل فيما يلي ر 129 590 216

 
 2016/12/31 2017/12/31 نسبة

 
 جنيه مصرى جنيه مصرى المساهمة

 000 900   000 900   %24 قركة الفيوم لموا  البنال
 829 097 3  700 648 2  %24.30 قركة المهن إ لصيانة السيارات

 131 207 51  665 917 31  %26.38 قركة المهن إ للتتمي 
 851 023 95  851 023 95  %30 قركة المهن إ يوت  لل هانات

  
 130 490 216  150 228 811 

 )يخصم( :

 ثماراتستفي قيمة اال ضمحاللخسائر اال   

 
(  900 000) (  900 000) 

  

 129 590 216  149 328 811 

    
 ثمارات مالية في شركات تابعةاست -7

جنيةه  12 969 509مبلة   2017 يسةمبر  31فة  تابعة ثمارات مالية في قركات استبل  رصي  

 مصرى ويتمثل فيما يلي ر

 
 2016/12/31 2017/12/31 نسبة

 
 جنيه مصرى جنيه مصرى المساهمة

 500 843 33  500 843 33  %93.70 قركة المهن إ الوانية لصنا ة المكرونة
 509 969 12  509 969 12  %100 مصن  كفر ربي  

  
 46 813 009  46 813 009 

 )يخصم( :

 
  

 ثماراتستفي قيمة اال ضمحاللخسائر اال

 
( 33 843 500) ( 33 843 500) 

  

 12 969 509  12 969 509 
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 ثمارات مالية متاحة للبيع )بالصافي(است -8

جنيةةه  6 083 294مبلةة   2017 يسةةمبر  31ثمارات ماليةةة متاحةةة للبيةة  )بالصةةافي( فةةي اسةةتبلةة  رصةةي  
 مصري فيما يلي ر

 
 2016/12/31 2017/12/31 نسبة

 
 جنيه مصرى جنيه مصرى المساهمة

 320 857   320 857   %1.71 قركة المهن إ للمنتجات ال  ائية    
 000 675   000 675   %4.22 قركة اإلسما يلية للاوب الافلي

 250 215   250 215   %0.45 ثمار والتنميةستقركة القباب الوانية لال
 025 438 6  025 438 6  %1.76 النقابات المهنية سكا القركة  الوانية إل

 990 225   990 225   %17.38 المهن إ الوانية للحاسبات ونعم المعلوماتقركة 
 000 50   000 50   %0.83 قركة المهن إ لصنا ة اللحوم )بيفي(

 700 114   100 86   %0.03 قركة الح ي  والصلب المصرية
 000 921 1  000 079 2  %0.11 قركة العز لل رفله

  
 10 626 685  10 497 285 

 :)يخصم(
 

  
    ثمارات :ستفي قيمة اال ضمحال خسائر اال

 قركة المهن إ للمنتجات ال  ائية
 

(857 320) (857 320) 
 قركة اإلسما يلية للاوب الافلي

 
(675 000) (675 000) 

 ثمار والتنميةستقركة القباب الوانية لال
 

(215 250) (215 250) 
 النقابات المهنية سكا القركة  الوانية إل

 
(2 455 131) (2 455 131) 

 قركة المهن إ الوانية للحاسبات ونعم المعلومات
 

(225 990) (225 990) 
 قركة الح ي  والصلب المصرية

 
(114 700) (114 700) 

 ضمحال خسائر اال إجمالي
 

(4 543 391) (4 543 391) 

 ثماراتستصافى اال

 

 6 083 294  5 953 894 

 مخزونال -9

 جنيه مصري فيما يلي ر 179 832 543مبل   2017 يسمبر  31في  المخزو بل  رصي  

 
2017/12/31 2016/12/31 

 
 جنيه مصرى جنيه مصرى

 473 205 48  456 374 41  العاشر من رمضان  إسكان   
 900 341 8  900 341 8  الهانوفيل بالعجمي  إسكان
 195 576 161  077 606 79  فدان 50 -أكتوبر  إسكان
 -- 110 510 50  العبور إسكان

 

 179 832 543  218 123 568 

   
 تحت التنفيذ مشروعات إسكان -10

جنيةه مصةري  564 819 428مبلة   2017 يسةمبر  31فةي  تحةت التنفية  مقرو ات إسةكا  بل  رصي 
 فيما يلي ر

 
2017/12/31 2016/12/31 

 

 

 564 819 428 

جنيه مصرى جنيه مصرى
297 112 368  316 151 866  إسكان مدينة العبور

151 787 716  157 728 018  إسكان التجمع الخامس 
32 070   32 070  إسكان أسوان 

323 697   323 697  إسكان الشرقية 
64 285   64 285  إسكان المنيا 

5 634 741  5 634 741  إسكان الشباب 
3 017 645  3 119 750  (1/10إسكان الساحل الشمالي )

  40 351 888  72 464 085   فدان50إسكان السادس من أكتوبر - 
9 300 915   فدان18إسكان السادس من أكتوبر - 

 498 324 410 
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 إسكان الساح  الشمالي 10/1

األراضي بتخصةيص صال  استقامت الهيئة العامة لمقرو ات التعمير والتنمية الزرا ية بوزارة  -
 سةةةعر المتةةةر المربةةة  2م567100للنقابةةةة بمسةةةاحة  1980قاعةةةة أرم بالسةةةاحل القةةةمالي سةةةنة 

جنيةةه مصةةرى  2 310 707جنيةةه مصةةرى، وقةة  بل ةةت تكلفةةة قةةرال تلةةك األرم مبلةة   0.20
وتضةةمنت التكلفةةة ثمةة  قةةرال األرم مضةةافاً إليهةةا قيمةةة المرافةةق العامةةة وأ مةةال المسةةاحة وكةة ا 

 وع في الصرف الصحي وق  تم سحب تلك األرم لع م الب ل في التنفي .مساهمة المقر

وق  قامت هيئة المجتمعات العمرانية الج ي ة بوزارة اإلسكا  والمرافق والتنمية العمرانيةة الج ية ة  -
 2م199724بمسةاحة  2001نةوفمبر  11بتخصيص قاعة أرم ج ي ة بالساحل القمال  بتاريخ 

وقة  تةم  2001 يسمبر  9مصري، وق  تم تسليم قاعة األرم بتاريخ جنيه  6بسعر المتر المرب  
 وقةة  بل ةةت تكلفةةة قةةرال تلةةك األرم مبلةة  2010 يسةةمبر  14 تحريةةر  قةة  بيةة  ابتةة ائي بتةةاريخ

جنيه مصرى وتضمنت التكلفة ثم  قرال األرم مضافاً إليها قيمة المرافق العامةة  2 306 680
صرف الصحي وصن وق الخ مات ومقابل أق ال، وق  وأ مال المساحة ومساهمة المقروع في ال

قامةةت هيئةةة المجتمعةةات العمرانيةةة الج يةة ة بةةوزارة اإلسةةكا  والمرافةةق والتنميةةة العمرانيةةة الج يةة ة 
ة المقةروع والبةال   اربتسوية قيمة األرم الق يمة م  قيمة األرم الج ي ة وقامةت بةر  الفةرق إل

 المقةةروع بتحميةةل قيمةةة األرم الج يةة ة بمبلةة ة إ ارجنيةةه مصةةرى، وقةة  قامةةت  4 025قةة را 
 جنيه مصرى  بارة    مصروفات متنو ة خاصة باألرم الق يمة.  586 797

جنيه مصةرى وهةي نصةيبها مة   95 000تم تعلية أرم المقروع بمبل   2013وفي خالل  ام  -
 أتعاب التحكيم.

بةوبرام  قة  اتفةاق ومقةاركة مة  قةركة مرمةر للتجةارة  2009يوليةو  21وق  قامت النقابة بتاريخ  -
والمقاوالت و لك لقيامها بالتمويل الالزم لبنال وتسويق القرية السياحية بالساحل القمال  وق  اتفةق 

مصةرى  جنيةه 29 958 600الارفا   ل  تح ي  قيمة األرم االجمالية والمملوكة للنقابة بمبل  
وقيةةام القةةركة بتسةةليم النقابةةة  ةة   مةة  الوحةة ات السةةكنية والقةةاليهات والفةةيالت بةةالمرافق وكاملةةة 
التقايب "سوبر لوكإ" بما يعا ل قيمةة األرم السةالف  كرهةا وابقةاً لمةا هةو وار  بالعقة ، هة ا 

خرا  اسةةةتقةةةهر تبةةة أ مةةة  تةةةاريخ  36وقةةة  اتفةةةق الارفةةةا   لةةة  أ  تكةةةو  مةةة ة تنفيةةة  المقةةةروع 
 تراخيص.ال

فق  تقرر زيا ة     الوح ت المخصصةة  2013أكتوبر  24وبناًل  ل  قرار لجنة التحكيم بتاريخ  -
 جنيةةه مصةةري ليصةةبح إجمةةالي قيمةةة الوحةة ات نصةةيب النقابةةة بمبلةة  1 248 000للنقابةةة بمبلةة  

 جنيه مصري. 31 206 600

ضةح بةه البرنةام  الزمنةي والمو 2013أكتةوبر  24( المررخ فةي 2ابقًا لملحق  ق  االتفاق رقم ) -
لمراحةل تسةليم الوحة ات المخصصةة للنقابةة العامةة للمهن سةي  والمحة   بةه تةاريخ التسةليم النهةائي 

 .2017حت   2016ب اية م   ام 

  ثماراستوثائق صناديق  -11

جنيه مصرى ويتمثل فيما  34 172 373مبل   2017 يسمبر  31 فيثمار است قصنا يبل  رصي  وثائق 
 يلي ر

 
2017/12/31 2016/12/31 

 
 جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 996 795 3  373 172 34  ثمار بنك الكويت الوطني النقدي )إشراق(استوثائق صندوق    
 536 348 207  -- ثمار البنك األهلي المصري النقدي الثامن )الواعد(استوثائق صندوق 

 
 34 172 373  211 144 532 
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 أكثر من ثالثة أشهر(حقاق استأذون خزانة ) -12

 48 316 264مبل   2017 يسمبر  31حقاق أكثر م  ثالثة أقهر( ف  استبل  رصي  أ و  الخزانة )
 جنيه مصري ويتمثل فيما يلي ر

 تاريخ الشراء القيمة االسمية 
نسبة  تاريخ

 العائد
2017/12/31 2016/12/31 

 حقاقستاال
 

 جنيه مصرى  جنيه مصرى 
 -- 264 316 48  %18.50 9/1/2018 17/1/2017 000 000 50  البنك األهلي المصري إذن خزانة طرف 

 154 507 38  -- %12.05 7/3/2017 8/3/2016 000 000 40  إذن خزانة طرف البنك األهلي المصري 

    
 

 48 316 264  38 507 154 

 مستحقة اتإيراد -13

 جنيه مصري ويتمثل فيما يلي ر 33 731 632مبل   2017 يسمبر  31 فيمستحقة  اتإيرا بل  رصي  

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 

 جنيه مصرى 
 

 جنيه مصرى 
 209 321 1  اشتراكات بحق الثلثين

 
 1 051 077 

 280 876 2  بطاقات عضوية
 

 2 380 240 
 045 606 6  تنمية موارد صندوق المعاشات 

 
 5 255 385 

 591 132 16  دمغات هندسية 
 

 27 420 418 
 913 23   دوالر أمريكي  -شهادات إدخار البنك األهلي المصري 

 
  23 190 

 000 125 3  ثمار البنك األهلي المصري )المجموعة ب( استشهادات 
 

 3 125 000 
 346 143   حساب جاري لدى البنك األهلي المصري 

 
  90 480 

 611 473   ثمار قناة السويس استعائد شهادات 
 

  458 333 
 000 764 2  فائدة قرض نقابة الغربية

 
 1 624 000 

 265 637   (cibعائد على الحساب الجارى بالبنك التجارى الدولى )
 

-- 
 -- دمغة هندسية هيئة بريد

 
  90 720 

 -- عائد اسهم الصندوق التاسع ) الواعد (
 

 1 558 250 
 -- فرع رمسيس (cibودائع البنك التجارى الدولى )

 
  423 410 

 -- ودائع البنك االهلى المصرى فرع نقابة المهندسين
 

  69 041 
 -- ودائع بنك التمويل المصرى السعودى

 
 1 620 678 

 -- القاهرة -ودائع بنك قناة السويس 
 

  44 521 

 
 33 731 632 

 
 45 234 743 
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 عهد نقابات فرعية -14

جنيه مصري ويتمثل فيما  67 900 980مبل   2017 يسمبر  31بل  رصي   ه  نقابات فر ية ف  
 ريلي

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 

 جنيه مصرى

 
 جنيه مصرى

 242 100 1  نقابة أسوا  الفر ية 
 

 1 519 155 
 818 222 3  نقابة االسكن رية الفر ية 

 
 37 456 659 

 083 623   نقابة اإلسما يلية الفر ية 
 

  725 645 
 932 677 9  نقابة البحيرة الفر ية 

 
 12 796 718 

 796 373   نقابة الجيزة الفر ية 
 

  561 100 
 059 607   نقابة ال قهلية الفر ية 

 
 1 411 809 

 324 173 1  نقابة السويإ الفر ية 
 

  628 491 
 395 437   نقابة العريل الفر ية 

 
  232 029 

 525 040 10  نقابة ال ربية الفر ية 
 

 11 457 611 
 400 860 4  نقابة القاهرة الفر ية 

 
 6 739 320 

 597 480   نقابة القليوبية الفر ية 
 

 1 343 131 
 298 039 2  نقابة المنوفية الفر ية 

 
 2 745 219 

 205 062 9  نقابة المنيا الفر ية 
 

 9 131 862 
 899 856 2  نقابة بن  سويف الفر ية 

 
 3 086 232 

 600 754 3  نقابة بورسعي  الفر ية 
 

 2 345 555 
 022 874 2  نقابة  مياا الفر ية 

 
 2 056 118 

 448 778   نقابة سوها  الفر ية 
 

 1 767 089 
 360 417 1  نقابة قنا الفر ية 

 
 2 409 380 

 709 56   نقابة كفر القيخ الفر ية 
 

  907 245 
 505 696 2  نقابة أسيوا الفر ية 

 
 2 463 197 

 000 105   نقابة اآلقصر الفر ية 
 

  135 725 
 108 238 1  نقابة القرقية الفر ية 

 
 2 653 455 

 415    نقابة الفيوم الفر ية 
 

  485 748 
 405 119 3  نقابة الوا ى الج ي  الفر ية 

 
 2 519 409 

 997 115 4  أكتوبر  6نا ى المهن سي  بـ
 

 4 170 811 
 194 189 1  نا ى المهن سي  بالبحر األ عم 

 
 1 189 194 

 
 67 901 336 

 
 112 937 907 

 )يخصم( :

  
 

 (356)  ه  نقابات فر يه في ضمحاللخسائر اال

 
(1 000 000) 

 
 67 900 980 

 
 111 937 907 

 جاري صناديق النقابة )أرصدة مدينة( -15

جنيه  152 927 029مبل   2017 يسمبر  31بل  رصي  جاري صنا يق النقابة )أرص ة م ينة( ف  
 مصري ويتمثل فيما يلي ر

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 

 جنيه مصرى

 
 جنيه مصرى

 271 965 120  جاري صن وق النقابة     

 
 89 486 064 

 505 941 31  جاري الر اية الصحية

 
 20 420 449 

 582 19   جاري صن وق التتمي  الخاص بت ضال نقابة المهن سي  

 
  19 582 

 671   جاري القرم الحس 

 
-- 

 
 152 927 029 

 
 109 926 095 
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 أرصدة مدينة تحت التسوية )بالصافى( -16

جنيه مصري ويتمثل فيما  6 382 448مبل   2017 يسمبر  31بل ت أرص ة م ينة تحت التسوية ف  
 يلي ر

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 

 جنيه مصرى

 
 جنيه مصرى

 323 129 8  قركة المهن إ لصنا ة المكرونة    
 

 6 960 669 
 167 175   البنك االهلي المصري فرع النقابة

 
  164 850 

 251 161   القركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية 
 

  161 251 
 281 147   قركة االساليب الح يثة )العاقر(

 
  147 281 

 335 49   قركة الع نا  للمقاوالت 
 

  108 556 
 000 8   قركة توب سيرفيإ لألم  والحراسة )التجم (

 
  8 000 

 027 245   (أكتوبر 6)قركة مصر أل مال األسمنت المسلح ـ 
 

  81 307 
 742 11   مكتب كونكت ) التجم (

 
  27 965 

 043 2    أخريأرص ة م ينة 
 

  2 695 
 329 52   (أكتوبر 6)قركة الوال  لالنقال والتعمير 

 
-- 

 172 118   قركة الصفا للتجارة والتنمية
 

-- 
 713 54   (اكتوبر 6)  -قركة الصعي  للمقاوالت مناقة الخ مات 

 
-- 

 841 5   (ف ا  50) –القركة الوانية للمقاوالت العامة 
 

-- 
 900 25   جهاز م ينة العبور

 
-- 

 -- جهاز م ينة بر  العرب الج ي ة
 

 43 060 859 
 -- قركة الجيزة العامة للمقاوالت )العبور(

 
  74 580 

 -- قركة الصعي  العامة للمقاوالت )العبور(
 

  79 500 
 -- قاراتستمكتب أرك للتصميمات واال

 
  9 931 

 -- مبال  مستحقة و ائ  صيانة أكتوبر
 

  795 945 

 
 9 186 124 

 
 51 683 389 

 )يخصم( :
   

 (676 803 2 ) أرص ة م ينة تحت التسوية في ضمحاللخسائر اال

 
( 2 803 676) 

 
 6 382 448 

 
 48 879 713 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى )بالصافى( -17

جنيه مصري ويتمثل  9 185 095مبل   2017 يسمبر  31بل  رصي  م ينو  وأرص ة م ينة أخرى ف  
 فيما يلي ر

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 

 جنيه مصرى

 
 جنيه مصرى

 000 5   تتمينات ل ي ال ير    
 

  5 000 
 344 128   سلف معاقات 

 
  117 606 

 280 21    ه  مرقتة 
 

  18 060 
 709 057 7  قرم قركة المهن إ لصنا ة المكرونة 

 
 7 057 709 

 201 49   هيئة البري  )حواالت(
 

  49 229 
 ً  267 60   مصروفات م فو ة مق ما

 
  34 206 

 686 069 2  نقابة  امة -م ينو معرم السل  المعمرة 
 

 2 742 939 
 078 63   مبال  مستحقة و ائ  صيانة العاقر

 
  95 423 

 DMS   3 484اخاال برنام  الخزينه الج ي  
 

-- 

 
 9 458 049 

 
 10 120 172 

 )يخصم( :
   

 (954 272) نقابة عامة-خسائر اإلنخفاض فى مدينو معرض السلع المعمرة
 

(272 954) 

 
 9 185 095 

 
 9 847 218 
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 سكانمدينو مشروعات اإل -18

جنيه مصرى فيما  132 004 970بمبل   2017 يسمبر  31في  سكا يتمثل رصي  م ينو مقرو ات اإل
 يل  ر

 

2017/12/31 

 

2016/12/31 

 

 جنيه مصرى

 

 جنيه مصرى

 728 682 99  العاقر م  رمضا   إسكا م ينو 
 

 101 972 826 

 977 24   الهانوفيل بالعجمي  إسكا م ينو 
 

  65 740 

 470 367   القباب  إسكا م ينو 
 

  603 650 

 603 124   حلوا   إسكا م ينو 
 

  131 333 

 826 346 23  السا إ م  أكتوبر إسكا م ينو 
 

 36 393 992 

 366 458 8  م ينو العبور
 

-- 

 

 132 004 970 

 

 139 167 541 

 قروض ومرابحات نقابات فرعية -19

جنيه مصري  17 356 704مبل   2017 يسمبر  31بل  رصي  قروم ومرابحات نقابات فر ية ف  
 ويتمثل فيما يل  ر

 

2017/12/31 

 

2016/12/31 

 

 جنيه مصرى

 

 جنيه مصرى

 537 332 1  نقابة بورسعي  الفر ية 
 

 1 465 076 

 385 585   نقابة سوها  الفر ية 
 

  585 385 

 000 000 12  نقابة ال ربية  الفر ية 
 

 12 000 000 

 211 190   نقابة اإلسما يلية الفر ية 
 

  380 421 

 167 735 2  نقابة الجيزة الفر ية 
 

 2 735 167 

 404 513   نقابة القرقية الفر ية 
 

-- 

 

 17 356 704 
 

 17 166 049 

 شيكات تحت التحصي   -20

جنيه مصري ويتمثل فيما  4 635 512مبل   2017 يسمبر  31بل  رصي  قيكات تحت التحصيل ف  
 يل ر

 

2017/12/31 

 

2016/12/31 

 جنيه مصرى

 

 جنيه مصرى

 405 103   فرع ثروت  -بنك الكويت الواني 
 

  838 992 

 876 359 4  فرع نقابة المهن سي   -البنك األهلي المصري 
 

 2 422 311 

 710 171   ال م ة الهن سية  -البنك االهلي المصري
 

-- 

 521    فرع محم  فري   -بنك مصر 
 

-- 

 
 4 635 512 

 
 3 261 303 
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 نقدية لدى البنوك  -21

جنيه مصري ويتمثل فيما  438 109 491مبل   2017 يسمبر  31بل  رصي  نق ية ل ى البنوك ف  
 ريل 

 

2017/12/31 
 

2016/12/31 

 

 جنيه مصرى
 

 جنيه مصرى

 454 314 2  جنيه مصرى  –حساب يوم بيوم بنك مصر فرع محم  فري  
 

  905 636 

 882 106   جنيه مصري -حساب جاري ل ى البنك االهلي المصري فرع البر  
 

  41 710 

 963 638 9  جنيه مصري -حساب جاري ل ى البنك االهلي المصري فرع نقابة المهن سي  
 

 51 491 152 

 700 694 1   والر أمريكي -حساب جاري ل ى البنك االهلي المصري فرع نقابة المهن سي  
 

  160 131 

 000 000 125  ثمار البنك األهلي المصري ـ مجمو ة )ب( استقها ات 
 

 125 000 000 

 280 188 6  قها ات إ خار البنك األهلي المصري ـ  والر أمريكي 
 

 8 100 000 

 080 115   الهانوفيل إسكا  –البنك األهلي المصري ـ فرع جار   سيتي 
 

  256 443 

 104 029 1  العاقر إسكا  –البنك األهلي المصري ـ فرع النقابة 
 

  274 997 

 143 313   التجم  الخامإ إسكا  –البنك األهلي المصري ـ فرع النقابة 
 

  74 234 

 505 057 2  العبور إسكا  –البنك األهلي المصري ـ فرع النقابة 
 

  305 810 

 074 397 7  مقروع المسك  –البنك األهلي المصري ـ فرع النقابة 
 

  336 394 

 049 619   القباب إسكا  –البنك األهلي المصري ـ فرع النقابة 
 

 1 023 202 

 683 22   الساحل القمالي إسكا  –البنك األهلي المصري ـ فرع النقابة 
 

  57 743 

 964 79   حلوا  إسكا  –البنك األهلي المصري ـ فرع النقابة 
 

 4 594 456 

 992 597 4  صيانة العاقر م  رمضا   -و ائ  البنك األهل  المصرى 
 

 5 228 025 

 433 828 5  جنيه مصري -حساب جاري ل ى بنك الكويت الوان  فرع ثروت 
 

 40 376 928 

 858 999 49  جنيه مصري -حساب جاري ل ى بنك البركة فرع األلفي 
 

  303 519 

 285 485 48  58941جنيه مصري  -ال ولي فرع رمسيإ حساب جاري ل ى البنك التجاري 
 

  807 166 

 659 640   ثمار حراست -القاهرة  اإلسالميبنك فيصل 
 

  320 187 

 219 89   معرم السل  -بنك فيصل االسالم  فرع القاهرة 
 

  11 368 

 936 103 11  ال م ة الهن سية -حساب جاري ل ى البنك االهلي المصري 
 

-- 

 447 578 160  قار الوان  االهل  فرع قبي  الكومبنك 
 

-- 

 914 203   مستقف  المهن سي  بب ر
 

-- 

 867 4   مزاولة المهنة -حساب جاري ل ى البنك االهلي المصري 
 

-- 

 -- القاهرة  -و ائ  بنك قناة السويإ 
 

 5 000 000 

 -- مصريجنيه  -و ائ  الجل ل ى البنك التجاري ال ولي فرع رمسيإ 
 

 65 737 099 

 -- جنيه مصري -حساب جاري ل ى بنك قناة السويإ فرع القاهرة 
 

  427 567 

 -- جنيه مصري -و ائ  الجل ل ى بنك البركة فرع األلفي 
 

 35 400 000 

 -- جنيه مصري -ل ى البنك األهلي المصري فرع نقابة المهن سي   إسكا و ائ  صيانة 
 

 11 535 506 

 -- 58968جنيه مصري  -جاري ل ى البنك التجاري ال ولي فرع رمسيإ حساب 
 

  31 171 

 -- بنك قار الوان  
 

  83 477 

 -- صيانة السا إ م  أكتوبر  -و ائ  بنك قار الوان  
 

 19 500 000 

 
 438 109 491 

 
 377 383 921 
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 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  -22

جنيةةه مصةةري  134 920 174مبلةة   2017 يسةةمبر  31فةة  بلةة  رصةةي   ائنةةو  وأرصةة ة  ائنةةة أخةةرى 
 ويتمثل فيما يل  ر

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 

 جنيه مصرى
 

 جنيه مصرى
 852 420 8  أمانات لل ير

 
 1 898 648 

 944 400   ضريبة مه  حرة -تحصيل تحت حساب الضريبة 
 

  368 330 
 710 175   اإل تبارية(تحصيل تحت حساب الضريبة )ضريبة  ل  القخصيات 

 
  226 625 

 950 98   تتمي  إبت ائي
 

  70 550 
 638 932   تتمي  نهائي 

 
 1 432 217 

 566 100   ضريبة كسب  مل
 

  32 687 
 588 16    ائنو حافز  م ة هن سية

 
  16 197 

 845 686 3  مصروفات مستحقة
 

 4 050 322 
 138 069 1  جارى مستقف  م ينة ب ر

 
  57 844 

 722 044 15   ائنو  تحت التسوية )بنوك(
 

 15 545 798 
 041 74    ائنو معرم سل  معمرة وسيارات نقابة  امة

 
  75 191 

 595 886 2  القركة المصرية الكويتية 
 

 2 886 595 
 005 840   القباب إسكا الفائ ة  ل  القرم التعاوني ـ 

 
  840 005 

 706 050 1  )ف ا  18.5(  -أكتوبر  6جهاز م ينة 
 

 1 576 012 
 319 815 70  ف ا  50كمال وح ات ال است ائنو 

 
 70 815 319 

 729 677 23  ضما  أ مال مقاولو  ومور و  
 

 16 519 579 
 707 12   أقساا مرجلة ) الهانوفيل( اتإيرا 

 
  12 707 

 433 320 3  أقساا مرجلة )العاقر م  رمضا ( اتإيرا 
 

 2 693 552 
 951 3   أكتوبر 6 ائنو غاز 

 
  3 951 

 423 9    أخريأرص ة  ائنة 
 

  9 423 
 257 170 2  ف ا ( 50تتمي  تقايب )أكتوبر 

 
 1 159 000 

 807 59   تتمي  تقايب )العبور(
 

-- 
 500    (اكتوبر 6)  -قركة القمإ للمقاوالت واال مال الهن سية 

 
-- 

 898 13   (ف ا  18.5)  -( ي قركة المساهمة المصرية للمقاوالت )الع
 

-- 
 020 35    م ة تابيقية

 
-- 

 830 2   اقتراكات نقابات فر ية
 

-- 
 -- تتمينات إجتما ية

 
  89 776 

 -- )إقتراكات(قركة المقاولو  العرب 
 

  348 903 
 -- غرامات تتخير

 
  17 934 

 -- أرص ة  ائنة تحت التسوية
 

  64 329 
 -- جهاز م ينة ب ر

 
 16 103 774 

 
 134 920 174 

 
 136 915 268 

 دائنون تحت التسوية -23

 جنيه مصرى فيما يل  ر 31 197 071بمبل   2017 يسمبر  31يتمثل رصي   ائنو  تحت التسوية في 

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 

 جنيه مصرى

 
 جنيه مصرى

 846 977 5  السا إ م  أكتوبر  إسكا 
 

 3 269 689 
 622 024 3  التجم  الخامإ إسكا 

 
 5 612 095 

 914 490 11  العبور إسكا 
 

 15 290 782 
 444 212 9  العاقر م  رمضا   إسكا 

 
 6 534 383 

 380 465 1  جار   سيت   -أكتوبر  إسكا 
 

 2 685 089 
 865 25   قار الوان بنك  –أكتوبر  - ائنو و ائ  صيانة 

 
  25 865 

 -- (1بر  العرب ) إسكا 
 

 1 189 293 

 
 31 197 071 

 
 34 607 196 
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 إسكاندائنو مشروعات  -24

جنيه مصرى فيما   549 723 351بمبل   2017 يسمبر  31في  إسكا يتمثل رصي   ائنو مقرو ات 
 يل  ر

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 

 
 جنيه مصرى

 
 جنيه مصرى

 698 532 22  العاقر م  رمضا   إسكا  ائنو 
 

 12 343 161 
 019 774 91  السا إ م  أكتوبر إسكا  ائنو 

 
 167 374 595 

 391 233 3  ف ا ( 18أكتوبر ) إسكا  ائنو 
 

 3 204 504 
 392 228 156  التجم  الخامإ إسكا  ائنو 

 
 146 508 134 

 837 480 274  م ينة العبور إسكا  ائنو 
 

 146 666 372 
 000 247   الساحل القمالي إسكا  ائنو 

 
  250 000 

 014 227 1  قرية ريماإ  إسكا  ائنو 
 

-- 

 
 549 723 351 

 
 476 346 766 

 ودائع صيانةدائنو  -25

 جنيه مصرى فيما يل  ر 5 357 464بمبل   2017 يسمبر  31يتمثل رصي   ائنو و ائ  صيانة في 

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 

 
 جنيه مصرى

 
 جنيه مصرى

 369 956 1  العاقر م  رمضا   إسكا 
 

 4 738 636 
 650 380 3  السا إ م  اكتوبر  إسكا 

 
 20 990 500 

 445 20   العبور إسكا 
 

-- 

 
 5 357 464 

 
 25 729 136 

 

 دائنو قروض نقابات فرعية -26

جنيه مصري ويتمثل فيما  550 000مبل   2017 يسمبر  31بل  رصي   ائنو قروم نقابات فر ية ف  
 يل  ر

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 

 
 جنيه مصرى

 
 جنيه مصرى

 000 550   نقابة الجيزة الفر ية
 

  550 000 

 
  550 000 

 
  550 000 

 الفائض المجمع -27

 جنيه مصرى و لك كما يلير 1 527 538 602مبل   2017 يسمبر  31بل  رصي  الفائم المجم  في 

 
 2017/12/31 رقم 

 
2016/12/31 

 
 جنيه مصرى اإليضاح

 
 جنيه مصرى

 الفائم المجم  في أول السنة
 

1 603 458 071 

 
1 707 070 786 

 إقفال ) جز( السنة
 

(39 799 870) 

 
(46 287 587) 

 يضاف
  

 
 

 913 137 11  (27/1) سنوات سابقة  اتإيرا 

 
 17 610 575 

 (:يخصم)
  

 
 

 (512 257 47) (27/2) مصروفات سنوات سابقة 

 
(74 935 703) 

 الفائم المجم  في نهاية السنة
 

1 527 538 602 

 
1 603 458 071 
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 سنوات سابقة اتإيراد 27/1

 فيما يل ر 2017 يسمبر  31 فيسنوات سابقة  اتإيرا تتمثل 

 

2017/12/31 

 

2016/12/31 

 جنيه مصرى

 

 جنيه مصرى

 933 818 1  معاقات مل اة
 

 5 234 863 

 650 35   اقتراكات
 

 1 513 959 

 671 799 3   م ات هن سية
 

 2 478 470 

 000 2   إ انات مل اة
 

  341 158 

 998 77   أخرى
 

  6 302 

 691 1   إيجارات نقابة فر ية
 

  145 200 

 278 15   ثماراتاست إيرا 
 

  451 258 

 983 967   قها ات اقراف
 

 3 467 562 

 225 243   ر   مولة  م ة هن سية
 

  31 504 

 113 34   غرامات تتخير
 

  6 476 

 880 230   مبا ة إسكا ر  تكلفة وح ات 
 

 2 248 794 

 860 4   2012معرم سل  معمرة 
 

-- 

 333 133   إيجار أرم سيت  ستارز
 

-- 

 752 146   ارم م ينة بر  العرب
 

-- 

 652 637 2  ثماراتاست إيرا 
 

-- 

 329 64   ضرائب المبيعات
 

-- 

 776 89   تتمينات اجتما ية
 

-- 

 008 12   تتمي  نهائ 
 

-- 

 262 341   ال م ة الهن سية اتإيرا 
 

-- 

 605 446   العربالمقاولو  
 

-- 

 946 4   اخاال برنام  الخزينة الج ي 
 

-- 

 050 3   اهالك اثاأ
 

-- 

 918 25   قبال وضيافة مل اةاست
 

-- 

 -- مكافآت 
 

  98 206 

 -- إقفال أمانات لل ير )تقا م خمس (
 

  48 541 

 -- إقفال تتمي  نهائ  )تقا م خمس (
 

  2 730 

 -- ضما  أ مال )تقا م خمس (
 

  147 526 

 -- مصاريف جنازة مل اة
 

  14 517 

 -- نوا ى نقابات فر ية اتإيرا 
 

  594 221 

 -- ر  ب ل سفر
 

  7 788 

 -- فائ ة قرم نقابة ال ربية
 

  684 000 

 -- ر    م نقابات فر ية
 

  87 500 

 
 11 137 913 

 
 17 610 575 
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 مصروفات سنوات سابقة 27/2

 فيما يل ر 2017 يسمبر  31سنوات سابقة في تتمثل مصروفات 

 

2017/12/31 

 

2016/12/31 

 

 جنيه مصرى

 

 جنيه مصرى

 727 584 15  معاقات 
 

 17 344 549 

 925 196   إ انات
 

  62 338 

 255 38   رسوم واقتراكات
 

  2 689 

 651 242   أجور إضافية ومكافآت وب الت
 

  504 901 

 612 966 4  مصروفات نقابات فر ية 
 

  384 833 

 300 27   أتعاب مهنية 
 

  5 000 

 538 432   مصروفات معارم
 

  5 089 

 251 34   مصروفات المجم  الصنا   بكفر ربي 
 

 4 850 560 

 141 166 4   م ة هن سية اتإيرا ر  
 

  488 362 

 465 988 1  أخريمصاريف 
 

  12 219 

 000 400   بالبنك األهل  اتإيرا ر  
 

-- 

 316 671 18  ثماراتاست
 

-- 

 850 362   مبا ة إسكا وح ات  إيرا ر  
 

 3 340 496 

 481 145   غرامات تتخير
 

  34 763 

 -- (2بر  العرب ) إيرا مصروفات ر  
 

 6 070 668 

 -- ضرائب ا و  خزانة
 

 5 654 732 

 -- )تابعة(ثمارات قركة المهن إ للمكرونة است اضمحاللخسائر 
 

 33 843 500 

 --  ه  نقابات فر يه في ضمحاللخسائر اال
 

 1 000 000 

 -- ثابتة  أصولإهالك 
 

  4 000 

 -- ثمارات محتسب بالزيا ةاست إيرا ر  
 

  273 900 

 -- %    متحصالت الرسم النسب 5حافز 
 

  31 095 

 -- ثمارات قركة القباب )متا  للبي (است اضمحاللخسائر 

 

  215 250 

 -- ثمارات قركة الح ي  والصلب المصرية )متا  للبي (است اضمحاللخسائر 
 

  114 700 

 -- خسائر انخفام م ينو معرم السل  المعمرة )نقابة  امة(
 

  272 954 

 -- أتعاب  راسة مقروع فن ق مرس  مارو 
 

  17 500 

 -- ب ل ممثل  قركة المهن إ للتتمي 
 

  12 000 

 -- مقرو ات تحت التنفقي  )المنيا والزقازيق(إقفال 
 

  144 027 

 -- مصاريف لجا  تفتيل
 

  85 700 

 -- مصروفات حفالت التكريم
 

  159 878 

 
 47 257 512 

 
 74 935 703 

 دمغات هندسية   -28
 فيما يلى : 2017ديسمبر  31تتمثل الدمغات الهندسية عن السنة المالية المنتهية فى 

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 

 
 جنيه مصرى 

 
 جنيه مصرى 

 022 697 293   029 568 321  واردة مباشرة من جهات 
 583 151 198   365 248 200  واردة من نقابات فرعية 

 189 466    297 316 32  واردة من هيئة البريد 
  554 132 691   492 314 794 
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 وحدات مباعة اتإيراد -29
 فيما يلي : 2017ديسمبر  31في عن السنة المالية المنتهية الوحدات المباعة  اتإيراد تتمثل

 

2017/12/31 

 

2016/12/31 

 

 جنيه مصرى

 

 جنيه مصرى

 327 340 22  العاقر إسكا 
 

 12 474 373 

 487 433 105  ف ا  50 -اكتوبر 6 إسكا 
 

 257 436 353 

 159 016 48  العبور إسكا 
 

-- 

 
 175 789 973 

 
 269 910 726 

 ثمارات  است اتإيراد -30
 فيما يلى : 2017ديسمبر  31ثمارات عن السنة المالية المنتهية فى ستاال اتإيرادتتمثل 

 2017/12/31 
 

2016/12/31 
 جنيه مصرى  

 
 جنيه مصرى 

 000 522 8   103 500 11  ثمار البنك األهلي المصري النقدي الثامن )الواعد(استعائد وثائق صندوق 
 426 808 3   854 848 2  ثمار بنك الكويت الوطني النقدي )إشراق(استعائد وثائق صندوق 

 850 230    700 218   فروق تقييم شركة المهندس لصيانة السيارات  أرباح
 557 594 6   315 704 8  فروق تقييم شركة المهندس للتأمين  أرباح
 960 963 20   -- فروق تقييم شركة المهندس يوتين  للبويات أرباح

 059 8    -- شركة المهندس لصناعة اللحوم )بيفي(  أرباحتوزيعات 

 
 23 271 972   40 127 852 

 فوائد دائنة -31

 فيما يل  ر 2017 يسمبر  31تتمثل الفوائ  ال ائنة    السنة المالية المنتهية ف  

 

2017/12/31 

 

2016/12/31 

 

 جنيه مصرى

 

 جنيه مصرى

 730 892 1  نقابة المهن سي   - ائ  حساب جاري ل ى البنك االهلي المصري 
 

 1 427 518 

 546 103   نقابة المهن سي  – ائ  و ائ  ألجل ل ى البنك األهل  المصرى 
 

 1 045 376 

 000 500 12  ثمار البنك األهلي المصري ـ مجمو ة )ب(است ائ  قها ات 
 

 12 500 000 

 208 254    ائ  قها ات إ خار البنك األهلي المصري ـ  والر أمريكي
 

  191 555 

 792 43   ثروت  - ائ  حساب جاري ل ى بنك الكويت الوان  
 

  562 501 

 523 830 1  األلفي  - ائ  و ائ  ألجل ل ى بنك البركة 
 

 7 486 214 

 000 750 7  السويإ ائ  قها ات مقروع قناة 
 

 6 265 183 

 806 245 1  رمسيإ -( cib ائ  و ائ  ألجل ل ى البنك التجاري ال ولي )
 

 1 368 352 

 582 790 2   ائ   ل  حساب جاري البركة
 

  42 630 

 753 115    ائ  و ائ  ألجل ل ى بنك فناة السويإ    
 

  44 521 

 808 261 6   ائ   ل  حساب جارى ل ى بنك قار الوان 
 

-- 

 963 396 3   ائ   ل  و ائ  ل ى بنك قار الوان  األهل 
 

-- 

 867 231 4  رمسيإ -( cib ائ   ل  الحساب الجارى ل ى البنك التجارى ال ول  )
 

-- 

 617 310 1   ائ  و ائ  بنك البركة
 

-- 

 499 16   بنك فيصل - ائ   ل  الحساب الجارى 
 

-- 

 164     والر -البنك األهلي   ائ   ل  حساب جاري
 

-- 

 --  ائ  صن وق بنك قناا السويإ اجيال
 

 1 280 680 

 --  ائ  و ائ  ألجل ل ى بنك فيصل االسالمي   
 

  267 085 

 
 43 744 858 

 
 32 481 615 
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 أخرى اتإيراد -32

 فيما يل  ر 2017 يسمبر  31األخرى    السنة المالية المنتهية ف   اتيرا تتمثل اإل

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 

 
 جنيه مصرى

 
 جنيه مصرى

 298 121   تبر ات 
 

  133 615 
 026 673 2  غرامات تتخير

 
 2 662 699 

 129 492 1  قها ات وتصاريح ورسوم 
 

 1 273 663 
 662 984   إيجارات نقابات فر ية 

 
 1 073 166 

 950 6   الب ت يير مهنة
 

  7 500 
 365 636 1  ب الت ممثلي النقابة في القركات

 
 1 200 762 

 500 73   تق ير أتعاب  اتإيرا 
 

  17 300 
 511 925   نوا ي نقابات فر ية 

 
 1 740 908 

 480 13   متنو ة
 

  125 448 
 000 140 1  فوائ  قرم نقابة ال ربية

 
 1 140 000 

 365 12   معارم اتإيرا 
 

  466 512 
 493 228 1  تنازل ملكية  اتإيرا 

 
  922 805 

 037 20   متنو ة  اتإيرا 
 

  14 627 
 667 236 1  ايجارات )ارم سيتي ستارز(

 
  600 000 

 500 817   كراسة القروا
 

  446 600 
 410 103   ر ا  )ال ال حجز(استغرامة 

 
  192 215 

 502 724     م انقاة النقابة
 

  518 790 
 909 281   بر  العرب )المرحلة األول ( نقابة األسكن رية إسكا  اتإيرا 

 
 22 315 457 

 937 261    ائ  أقساا مرجله
 

-- 
 000 20   اتعاب لجنة معاينة حمامات السباحة نا ى الصي 

 
-- 

 404 13   فرائ  قرم نقابة القرقية
 

-- 
 -- سكا صن وق اإل فائم

 
 59 745 388 

 -- مقرو ات القاامية )نقابة القاهرة( اتإيرا 
 

  880 889 
 -- فروق تقييم  ملة 

 
 4 743 604 

 -- نقابات فر ية اتإيرا 
 

  16 605 
 -- فائ ة قرم قركة المهن إ لصنا ة المكرونة

 
  201 650 

 -- كفر ربي  –ميزا  بسكول مجم  
 

  40 726 
 -- مصروفات حاسب ألير  

 
  442 400 

 -- بنوك )تقا م خمس ( اتإيرا 
 

  98 742 

  13 787 145 
 

 101 022 071 

 تكلفة وحدات مباعة -33

 فيما يلي ر 2017 يسمبر  31في    السنة المالية المنتهية تتمثل  تكلفة الوح ات المبا ة 

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 

 
 جنيه مصرى

 
 جنيه مصرى

 314 943 15  العاقر إسكا 

 
 8 594 724 

 118 970 81  ف ا  50 -اكتوبر 6 إسكا 

 
 204 618 993 

 533 556 37  العبور إسكا 
 

-- 

 
 135 469 965 

 
 213 213 717 

 عمولة دمغات هندسية   -34

 فيما يل ر 2017 يسمبر  31تتمثل  مولة ال م ات الهن سية    السنة المالية المنتهية ف  

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 

 
 جنيه مصرى

 
 جنيه مصرى

 530 683 5  جهات 

 
 4 692 160 

 817 795 16  نقابات فر ية 

 
 15 333 550 

 343 041 5  هيئة البري  
 

  62 367 

 
 27 520 690 

 
 20 088 077 



 المعاشات واإلعانات"صندوق بة المهندسين المصرية "نقا

2017ديسمبر  31في  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية  

- 27 - 

 يةإدارمصروفات عمومية و -35

 فيما يل ر 2017 يسمبر  31المنتهية ف  ية    السنة المالية  ارتتمثل المصروفات العمومية واإل

 

2017/12/31 
 

2016/12/31 

 

 جنيه مصرى
 

 جنيه مصرى

 539 063 1  أ وات كتابية ومابو ات

 

  461 966 

 610 023 1  ب ل إنتقال وسفر وب ل حضور 

 

  849 022 

 298 795 3  مكافآت

 

 2 413 376 

 874 451 17  أجور ومرتبات وحوافز 

 

 15 154 229 

 269 557 2  منح مختلفة 

 

 2 306 335 

 882 435 3  أجر إضافي 

 

 2 121 003 

 063 599 2  مساهمة النقابة في التتمينات

 

 2 250 099 

 860 10   إ النات

 

  68 859 

 261 248   متنو ة 

 

  2 246 

 492 651   مستلزمات حاسب آلي 

 

  873 317 

 550 8   مصروفات قضائية 

 

  10 000 

 980 17   قبال استضيافة و

 

  30 489 

 736 203   المجم  الصنا ي بكفر ربي 

 

  715 579 

 668 146   مصروفات بنكية 

 

  113 163 

 124 4   مصروفات صيانة 

 

  7 077 

 000 35   مصروفات نقابات فر ية 

 

  22 500 

 300 68   أتعاب مهنية

 

  20 000 

 370 647    ل  أ مال البنالمصاريف لجا  التفتيل الفني 

 

  422 750 

 102 879   مصروف اإلنترنت والرابا  بي  النقابات الفر ية

 

  711 647 

 762 2   اتعاب قضائية 

 

  5 750 

 600 17   اتعاب مهنية

 

  14 000 

 200 22   اكراميات

 

  52 680 

 300    ب ل وجبة 

 

  10 180 

 619 112   صيانة 

 

  49 811 

 475 55    سكا ب ل حضور جلسات لجا  اإل

 

  38 175 

 996 9   ام  وحراسة

 

  90 009 

 811 36   أخري

 

  529 247 

 648 74   فائ ا م ينه  ل  و ائ  الصيانه

 

-- 

 161 290   ضرائب القركات

 

-- 

 -- إكراميات 

 

  6 000 

 -- حق انتفاع

 

  180 414 

 -- خصم معرم السل  المعمرة 

 

  7 843 

 
 35 470 550 

 

 29 537 766 

 أرقام المقارنة -36

 تم إ ا ة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق م  تبويب أرقام السنة الحالية. -

  

 

 مدير الحسابات
 

 صبري أحمد حسن /محاسب

 مدير عام الشئون المالية
 

 سليمان عبد الموجود سليمانمحاسب/ 

 أمين الصندوق
 

 زينب عفيفى/ ةمهندس
 


