الهيئة العامة لمشروعات التعمير

البيان

الموازنة الجارية
التكاليف و المصروفات

ربط

2014/2013

جمموعه ( )1خامات و مواد و وقود و قطع غيار

بند  - 1خامات ومدخالت انتاج
نوع( )1خامات رئيسية
فرع ( )1خامات رئيسية
فرع ( )2خامات مساعدة

جملة نوع (  ) 1خامات رئيسية
نوع( )2مدخالت أنتاج
فرع ( )1أألراضي المستخدمة في تنفيذ مشروعات التعمير واإلسكان التي يتم بيعها مع الوحدات
السكنية المقامة عليها
فرع ( )2أألراضي المخصصة لمشروعات االستصالح واالستزراع التي يتم تنفيذها بغرض البيع للغير
فرع ( )3مخلفات إنتاج يتم تشغيلها مرة أخري

3 000

فرع ( )4مخلفات إنتاج أخري

جملة نوع ( )2مدخالت أنتاج

3 000

جملة بند (  ) 1خامات ومدخالت انتاج

3 000

بند  -2وقود وزيوت
نوع ( )1فحومات
نوع ( )2مواد بترولية
فرع ( )1مواد بترولية للتشغيل

352 000

فرع ( )2مواد بترولية لسيارات الركوب

838 000

جملة نوع ( )2مواد بترولية

1 190 000

نوع ( )3مواد تزييت و تشحيم
فرع ( )1مواد تزييت و شحومات للتشغيل

77 000

فرع ( )2مواد تزييت وشحومات لسيارات الركوب

268 000

جملة نوع ( )3مواد تزييت و تشحيم

345 000

نوع ( )4غاز
فرع ( )1غاز للتشغيل
65 000

فرع ( )2غاز لسيارات الركوب

جملة ( )4غاز

65 000
20 000

نوع( )5أخرى

جملة بند (  ) 2وقود وزيوت

1 620 000
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البيان

ربط

2014/2013

بند  -3قطع غيار ومهمات
نوع( )1قطع غيار ومواد للصيانة

925 000

نوع( )2مواد ومهمات متنوعة

700 000

جملة بند ( )3قطع غيار ومهمات

1 625 000

بند  - 4مواد تعبئة وتغليف
نوع( )1مواد تعبئة وتغليف مستهلكة
نوع( )2مواد تعبئة وتغليف متداولة

جملة بند ( )4مواد تعبئة وتغليف
بند  - 5كهرباء ومياه
نوع ( )1كهرباء
فرع ( )1كهرباء تشغيل

150 000

فرع ( )2كهرباء إنارة

400 000

جملة نوع ( )1كهرباء
نوع ( )2مياه

550 000
220 000

جملة بند ( )5كهرباء ومياه

770 000

بند  - 6أدوات كتابية و كتب
400 000

نوع ( )1أدوات كتابية و كتب
نوع( )2كتب ومجالت ووثائق أخرى للمكتبات

7 000

نوع( )3كراسات ودفاتر

5 000

نوع( )4مطبوعات أخرى

170 000

جملة بند ( )6أدوات كتابية و كتب

582 000

اعتماد امجاىل على مستوى جمموعة ( )1خامات ومواد ووقود وقطع غيار

جملة مجموعة ( )1خامات ومواد ووقود وقطع غيار

4 600 000

املستبعد

صافى جمموعة (  ) 1خامات ومواد ووقود وقطع غيار

4 600 000
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البيان

جمموعة ( )2األجـــــــــــــــــــور

ربط

2014/2013

بند  - 1أجـــور نقدية
نوع( )1الوظائف الدائمة

15 000 000

نوع()2المكافأت الشاملة

فرع ( )1مكافآت الخبراء الوطنيين
فرع ( )2مكافآت الخبراء األجانب
فرع ( )3المعينون بمكافآت شاملة
فرع ( )4أجور الموسميين والعمالة العرضية

3 650 000

فرع ( )5مكافآت الصبية

جملة نوع()2المكافأت الشاملة

3 650 000

نوع ( )3تكاليف المعارين وتتحمل الهيئة  /الشركة بمرتباتهم
نوع ( )4تكاليف األجازات الدراسية و المنح التدريبية
نوع ( )5المكافآت.

فرع ( )1تعويض العاملين عن جهود غير عادية
فرع ( )2مكافآت عن أعمال إضافية
فرع ( )3مكافآت طوارئ للعسكريين أو المجندين
فرع ( )4مكافآت إنتاجية و تشجيعية
فرع ( )5حوافز للعاملين
فرع ( )6مكافآت حضور جلسات و لجان
فرع ( )7مكافآت تدريس و إشراف و امتحانات
فرع ( )8مكافآت تدريب
فرع ( )9مكافآت محو األمية
فرع ( )10مكافآت عن أعمال أخري

جملة نوع ( )5المكافآت .
نوع ( )6بدالت نوعية .
فرع ( )1بدل تمثيل للوظائف العليا.

18 300 000
8 400 000
400 000

35 236 000
1 550 000
5 000
5 000
1 270 000
65 166 000
156 000

فرع ( )2بدل تمثيل للموظفين فى الخارج .
فرع ( )3بدل تمثيل لموظفين فنيين .
فرع ( )4بدل طبيعة عمل لألطباء .
فرع ( )5بدل حرمان للصيادلة والحكيمات والمولدات والممرضات والزائرات الصحيات والمفتشات .
فرع ( )6بدل عدوى ووقاية من األشعة .
فرع ( )7بدل التفرغ للمهندسين .
فرع ( )8بدل التفرغ للمحامين .

67 000
75 000
9 500

فرع ( )9بدل التفرغ لموظفين فنيين .
فرع ( )10بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين .

10 000

فرع ( )11بدل تفرغ لألطباء البيطريين .

1 000

فرع ( )12بدل تفرغ للتجاريين.
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البيان
فرع ( )13بدل عسكرية .

ربط

2014/2013
100 000

فرع ( )14بدل طبيعة العمل.
فرع ( )15بدل تفتيش .
فرع ( )16بدل امتياز .
فرع ( )17بدل صيارف وتحصيل وبدل عجز للصيارف
فرع ( )18بدل اختزال .

2 000
1 000
6 000

فرع ( )19بدل خطر.
فرع ( )20بدل سماعة للتليفون والالسلكي.

300

فرع ( )21بدل غطاسه .
فرع ( )22بدل قيادة .
فرع ( )23بدل صناعة
فرع ( )24بدالت مهنية وفنية أخرى
فرع ( )25بدل إقامة بالجهات النائية

247 300

فرع ( )26بدل سودان
فرع ( )27بدل اغتراب
فرع ( )28بدل سكن فى الداخل والخارج
فرع ( )29بدل بحث
فرع ( )30بدل ماجستير و دكتوراه
فرع ( )31بدل استقبال وضيافة
فرع ( )32بدل أغذية
فرع ( )33بدل مالبس
فرع ( )34بدل انتقال نقدي ثابت ( نظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية )

4 000
1 500

فرع ( )35بدل جامعة
فرع ( )36بدل يخص العالقات الثقافية والتعاون الخارجي
فرع ( )37بدالت مختلفة أخرى

جملة نوع ( )6بدالت نوعية .

49 400
730 000

نوع ( )7مزايا نقدية
فرع ( )1العالوة االجتماعية .

160 000

فرع ( )2العالوة االجتماعية اإلضافية.

170 000

فرع ( )3تكاليف تعويض العامالت بـ  %25من المرتب الشهري .
فرع ( )4العالوة الخاصة .

5 061 000

فرع ( )5المنحة الشهرية .

383 000

فرع ( )6مزايا نقدية أخري .

1 326 000

جملة نوع ( )7مزايا نقدية.

7 100 000

اعتماد امجاىل على مستوى البند

جمله بند ( )1أجـــور نقدية

91 646 000
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البيان

ربط

2014/2013

بند  - 2مزايا عينيه
نوع ( )1تكلفة أغذية تصرف للعاملين

200 000

نوع ( )2تكلفة مالبس تصرف للعاملين

180 000

نوع ( )3تكلفة العالج الطبي للعاملين

3 800 000

نوع ( )4تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية للعاملين

170 000

نوع ( )5مزايا عينية أخرى للعاملين
اعتماد امجاىل على مستوى البند

جمله بند ( )2مزايا عينيه

4 350 000

بند ( )3مزايا تأمينية
نوع ( )1حصة الهيئة /الشركة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

8 033 000

نوع ( )2حصة الهيئة /الشركة فى التأمين ضد المرض

10 000

نوع ( )3حصة الهيئة /الشركة فى تأمين إصابات العمل

650 000

نوع ( )4حصة الهيئة /الشركة فى تأمين البطالة
نوع ( )5حصة الهيئة /الشركة فى االشتراك فى نظام المكافآت

1 580 000

نوع ( )6حصة الهيئة /الشركة فى اشتراكات المدة السابقة
نوع ( )7تكاليف مساهمة الهيئة  /الشركة فى التأمين على العامالت فى أجازة لرعاية أطفالهن

27 000

اعتماد امجاىل على مستوى البند

جمله بند ( )3مزايا تأمينية

10 300 000

اعتماد امجاىل
اعتماد امجاىل حتت التوزيع
اعتماد امجاىل للوظائف اخلالية

1 404 000

اعتماد إمجاىل دورة تشغيل أوىل
مجله االعتماد االمجاىل

اجمالى مجموعة ( )2األجـــــور

1 404 000
107 700 000

املستبعد مقابل حتميله على االستخدامات االستثمارية

صافى جمموعة ( )2األجـــــور

107 700 000
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جمموعه (  ) 3املصروفـــــــــــات

ربط

2014/2013

بند  -1خدمات مشرتاه .
نوع ( )1مصروفات صيانة
فرع ( )1مصروفات صيانة مجارى مائية
فرع ( )2مصروفات صيانة مبانى وأنشاءات

20 000

فرع ( )3مصروفات صيانة مرافق وشبكات

5 000

فرع ( )4مصروفات صيانة طرق وجسور وكبارى
فرع ( )5مصروفات صيانة اآلت ومعدات

180 000

فرع ( )6مصروفات صيانة وسائل نقل

300 000

فرع ( )7مصروفات صيانة اثاث ومعدات مكاتب

585 000

فرع ()8مصروفات صيانة الحاسبات واألجهزة االلكترونية

2 000

فرع ( )9مصروفات صيانة أخرى

8 000

جملة نوع ( )1مصروفات صيانة

1 100 000

نوع ( )2مصروفات تشغيل لدي الغير و مقاولي الباطن .
فرع ()1مصروفات تشغيل لدى الغير.
فرع ()2مصروفات مقاولى الباطن .

جملة نوع ( )2مصروفات تشغيل لدي الغير و مقاولي الباطن .
نوع ( )3مصروفات أبحاث و تجارب

5 000

نوع ( )4مصروفات دعاية واعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال
فرع ( )1مصروفات نشر وطبع

770 000

فرع ( )2مصروفات الدعاية واإلعالن

40 000

فرع ( )3مصروفات الحفالت واالستقباالت

3 000

فرع ( )4مصروفات الزيارات الدولية و تكاليف االشتراك فى المؤتمرات الدولية
فرع ( )5مصروفات الشئون والعالقات العامة

55 000

فرع ( )6اشتراكات فى مجالت وجرائد ودوريات

34 000

فرع ( )7مصروفات إصدار كتب ومجالت ونشرات
فرع ( )8مصروفات أخرى

جملة نوع ( )4مصروفات دعاية واعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال

902 000
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ربط

2014/2013

نوع ( )5مصروفات نقل وانتقاالت و اتصاالت
فرع ( )1مصروفات نقل مهمات
فرع ( )2مصروفات انتقاالت عامة بالسكة الحديد

590 000

فرع ( )3مصروفات نقل وانتقاالت عامة بوسائل أخرى

200 000

فرع ( )4مصروفات بدل انتقال

115 000

فرع ( )5مصروفات التليفون

120 000

فرع ( )6مصروفات التلغراف

1 000

فرع ( )7مصروفات البريد

55 000

فرع ( )8مصروفات التيكر
فرع ( )9مصروفات التلكس
فرع ( )10مصروفات الفاكس
فرع ( )11مقابل نقدي للعاملين بالمناطق النائية

2 782 000

فرع ( )12مصروفات االشتراك فى شبكة االنترنت

5 000

جملة نوع ( )5مصروفات نقل وانتقاالت و اتصاالت

3 868 000

نوع ( )6إيجار أصول ثابتة (بخالف العقارات)
فرع ( )1إيجار أآلت إحصائية وحاسبات الية الكترونية
فرع ( )2إيجار أآلت وماكينات و معدات
فرع ( )3إيجار خيام وكراسي
فرع ( )4إيجار وسائل نقل

2 000

فرع ( )5أخرى

جملة نوع ( )6إيجار أصول ثابتة (بخالف العقارات)

2 000

نوع ( )7خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات
فرع ( )1تكاليف خدمات وزارة الداخلية

25 000

فرع ( )2تكاليف خدمات فرقة المطافئ

4 000

فرع ( )3تكاليف خدمات الجهاز المركزي للمحاسبات

100 000

فرع ( )4تكاليف خدمات النيابة اإلدارية

10 000

فرع ( )5تكاليف خدمات مجلس الدولة

100

فرع ( )6تكاليف خدمات ديوان عام وزارة المالية

268 000

فرع ( )7تكاليف خدمات البلدية

4 000

فرع ( )8تكاليف الخدمات القانونية و المحاسبية

900

فرع ( )9تكاليف خدمات أخري متنوعة

جملة نوع ( )7خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات

412 000
7

الهيئة العامة لمشروعات التعمير

البيان
نوع ( )8مصروفات خدمية أخرى
فرع ( )1مصروفات االشتراك في الهيئات المحلية واإلقليمية والدولية
فرع ( )2مصروفات تأمين
فرع ( )3مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه

ربط

2014/2013
1 000

80 000

600 000

فرع ( )4ضرائب ورسوم مدفوعة لحكومات أجنبية
فرع ( )5عمولة ومصروفات بنكية
فرع ( )6مصروفات األعياد والمواسم
فرع ( )7مصروفات تنفيذ األحكام القضائية
فرع ( )8مصروفات إقامة معارض و متاحف و مؤتمرات بالداخل
فرع ( )9مصروفات لجان التحكيم
فرع ( )10مصروفات دفن

100 000
10 000
2 000

68 750

فرع ( )11مصروفات محو األمية
فرع ( )12رسوم القيد بنقابة المحامين
فرع ( )13مصروفات خدمية أخري متنوعة
فرع ()14مصروفات تدريب العاملين خارج الوحدة

12 650 000
66 250

جملة نوع ( )8مصروفات خدمية أخرى

13 578 000

جمله بنـــد ( )1خدمات مشتراه

19 867 000

بند  -2اإلهالك و االستهالك .
نوع ( )1إهالك األصول الثابتة
فرع ( )1إهالك المباني و اإلنشاءات

150 000

فرع ( )2إهالك اآلالت و المعدات

100 000

فرع ( )3إهالك وسائل النقل واإلنتقال

1 200 000

فرع ( )4إهالك العدد و األدوات

150 000

فرع ( )5إهالك األثاث و التجهيزات المكتبية

600 000

فرع ( )6إهالك الثروة المائية و الحيوانية
فرع ( )7إهالك مزروعات معمرة قابلة لإلهالك
فرع ( )8تسوية مصروفات الصيانة و العمرات الدورية

جملة نوع ( )1إهالك األصول الثابتة

2 200 000

نوع ( )2إستهالك األصول غير الملموسة والنفقات المرسملة
فرع ( )1إستهالك الشهرة
فرع ( )2إستهالك براءة اإلختراع والعالمات التجارية وحقوق اإلمتياز
فرع ( )3استهالك تكاليف التطوير
فرع ( )4إستهالك نفقات تحديث فروع ومعارض النشاط التجارى
فرع ( )5استهالك نفقات مساهمة المنشأة فى إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها
فرع ( )6إسنهالك مقابل حق اإلنتفاع بعقار عن طريق الشراء بالجدك
فرع ( )7إستهالكات أخرى

جملة نوع ( )2إستهالك األصول غير الملموسة والنفقات المرسملة

جمله بنـــد ( )2اإلهالك واإلستهالك

2 200 000
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ربط

2014/2013

بند  -3فـــــوائد .
نوع ( )1فوائد محلية
فرع ( )1لبنك اإلستثمار القومي

314 000 000

فرع ( )2للخزانة العامة
فرع ( )3للبنوك
فرع ( )4لجهات أخري

جملة نوع ( )1فوائد محلية

314 000 000

نوع ( )2فوائد خارجية
فرع ( )1لجهات أجنبية

2 072 000

فرع ( )2للخزانة العامة

111 000

فرع ()3

لجهات أخرى (جهات وساطة تولت إعادة اإلقراض الخارجى )
جملة نوع ( )2فوائد خارجية

2 183 000

جمله بنـــد ( )3فـــــوائد

316 183 000

بند  -4إجيار عقارات (أراضى ومباني)
نوع ( )1إيجار أراضي
فرع ( )1أراضى فضاء
فرع ( )2أراضى لالستغالل
فرع ( )3أراضى المباني السكنية

25 000

فرع ( )4أراضى المخازن والجراجات.../

15 000

جملة نوع ( )1إيجار أراضي

40 000

نوع ( )2إيجار مبانى (إدارية/سكنية)...../

جمله بنـــد ( )4إيجار عقارات (أراضى ومباني)

40 000

بند  -5ضرائب عقارية
نوع ( )1ضريبة أطيان
نوع ( )2ضريبة مباني

جمله بنـــد ( )5ضرائب عقارية
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الهيئة العامة لمشروعات التعمير

البيان

ربط

2014/2013

بند  -6ضرائب ورسوم
نوع ( )1ضرائب ورسوم مباشرة
فرع ( )1رسوم جمركية
فرع ( )2ضريبة مبيعات
600 000

فرع ( )3ضرائب أخري

جملة نوع ( )1ضرائب ورسوم مباشرة

600 000

نوع ( )2ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط
فرع ( )1رسوم الدمغة
فرع ( )2ضريبة السيارات
فرع ( )3أخري

جملة نوع ( )2ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط
نوع ( )3رسوم
فرع ( )1حصيلة الخزانة
فرع ( )2إتاوات
فرع ( )3رسوم عبور سوميد
فرع ( )4رسوم عبور الموانئ و المنائر
فرع ( )5أخري

جملة نوع ( )3رسوم

جمله بنـــد ( )6ضرائب ورسوم

600 000

بند  -7هدايا وعينات
بند  -8تالف إنتاج تام  /بضائع مشرتاه ( فى مرحلة البيع )
بند  - 9مصروفات تأمينية
اعتماد امجاىل على مستوى جمموعة (  ) 3املصروفات

جملة مجموعة (  ) 3المصروفات

338 890 000

املستبعد

صافى جمموعة (  ) 3املصروفات

338 890 000
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الهيئة العامة لمشروعات التعمير

البيان

ربط

2014/2013

جمموعه (  ) 4مشرتيات بضائع بغرض البيع
بند  -1مشرتيات حملية
بند  -2مشرتيات خارجية

جملة مجموعة (  ) 4مشتريات بضائع بغرض البيع

جمموعة ( )5أعباء و خســـائر
بند  -1خمصصات (خبالف األهالك ) .
نوع ( )1مخصصات هبوط اسعار المخزون
فرع ( )1مخصص هبوط أسعار مخزون انتاج تام
فرع ( )2مخصص هبوط أسعار مخزون انتاج غير تام
فرع ( )3مخصص هبوط أسعار مخزون بضائع مشتراه

جملة نوع ( )1مخصصات هبوط اسعار المخزون
نوع ( )2مخصص هبوط اسعار اوراق مالية
نوع ( )3مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
نوع ( )4مخصص ضرائب متنازع عليها
نوع ( )5مخصص مطالبات ومنازعات
نوع ( )6مخصصات أخري

جملة بند (  ) 1مخصصات (بخالف األهالك )
بند  -2ديون معدومة
بند  -3خسائر بيع اوراق مالية .
بند  -4أعباء وخسائر متنوعة
نوع ( )1خسائر بيع مخلفات
نوع ( )2خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار
نوع ( )3تعويضات وغرامات

530 000

نوع ( )4تبرعات واعانات
نوع ( )5أخرى

جملة بند (  ) 4أعباء و خسائر متنوعة

530 000
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الهيئة العامة لمشروعات التعمير

البيان

ربط

2014/2013

بند  -5خسائر فروق العملة
بند  -6مصروفات سنوات سابقة

4 500 000

بند  -7خسائر رأمسالية
بند  -8خسائر غري عادية
بند  -9ضرائب الدخل
نوع ( )1ضرائب علي أرباح شركات األموال
نوع ( )2الضريبة علي إيرادات رؤوس األموال المنقولة
نوع ( )3ضرائب أخري

جملة بند (  ) 9ضرائب الدخل
اعتماد امجاىل على مستوى جمموعة (  ) 5أعباء و خسائر

جملة مجموعة (  ) 5أعباء و خسائر

5 030 000

املستبعد

صافى جمموعة (  ) 5أعباء و خسائر

5 030 000

اعتماد امجاىل على مستوى التكاليف و املصروفات

اجمالى التكاليف و المصروفات

456 220 000

املستبعد مقابل حتميله على االستخدامات االستثماريه

صافى التكاليف و املصروفات

456 220 000
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الهيئة العامة لمشروعات التعمير

البيان

ربط

2014/2013

أرباح العام
بند ( )1األرباح احملتجزة
نوع ( )1اإلحتياطيات
فرع ( )1احتياطي قانوني
فرع ( )2احتياطي نظامي
فرع ( )3احتياطي رأسمالي
فرع ( )4حتياطي تمويل المشروعات األستثمارية و التجديدات و التوسيعات
فرع ( )5احتياطي سداد القروض و المساهمة
فرع ( )6احتياطيات أخرى

جملة نوع ( )1اإلحتياطيات
نوع ( )2الفائض المرحل ( أرباح مرحلة )

جمله بند ( )1األرباح المحتجزة

10 000
10 000

بند (  ) 2األرباح املوزعة
نوع ( )1توزيعات المساهمين
فرع ( )1فائض حكومة
فرع ( )2حصة الهيئة فى األرباح
فرع ( )3اخرى

جملة نوع ( )1توزيعات المساهمين
نوع ( )2توزيعات للعاملين
فرع ( )1توزيع نقدى
نوع ( )2للخدمات األجتماعية
فرع ( )3لمشروعات اسكان العاملين

جملة نوع ( )2توزيعات للعاملين
نوع ( )3مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
نوع ( )4توزيعات أخرى
فرع ( )1صندوق تحديث انظمة العمل
نوع ( )2الحصة فى األدراة و اإلشراف
فرع ( )3حصة النشاط الرياضى

جملة نوع ( )4توزيعات أخرى

جمله بند (  ) 2األرباح الموزعة

صافى أرباح العام

10 000

مجلة املوازنة اجلارية

456 230 000
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الهيئة العامة لمشروعات التعمير

البيان

ربط

2014/2013

االيرادات

جمموعة ( )1ايرادات النشــــاط

بند ( )1إمجايل مبيعات إنتاج تام
نوع  -1مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة(.....مدين) .
نوع  -2مرتجعات مبيعات (......مدين) .
نوع  -3خصم مسموح به (......مدين) .
نوع  -4مسموحات مبيعات (......مدين) .
354 330 000

نوع  -5مبيعات إنتاج تام (دائن) .

جملة بند ( )1إجمالي مبيعات إنتاج تام.

354 330 000

بند ( )2إمجايل مبيعات بضائع مشرتاه .
نوع  -1مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة(.....مدين) .
نوع  -2مرتجعات مبيعات (......مدين) .
نوع  -3خصم مسموح به (......مدين) .
نوع  -4مسموحات مبيعات (......مدين) .
نوع  -5مبيعات إنتاج تام (دائن) .

جملة بند ( )2إجمالي مبيعات بضائع مشتراه .
بند ( )3أرباح مبيعات تقسيط ختص العام .
نوع  -1أرباح مبيعات إنتاج تام .
نوع  -2أرباح مبيعات بضائع مشتراه .

جملة بند ()3
بند ( )4خدمات مباعة .

1 000 000

بند ( )5إيرادات تشغيل للغري.

بند ( )6عائد عقود تأجري متويلي .
بند ( )7إيرادات النشاط األخرى .
نوع  -1اإليرادات التأمينية .
فرع ( )1اشتراكات تأمينية
فرع ( )2عائد اإلستثمارات
فرع ( )3موارد الرعاية اإلجتماعية

جملة نوع (  )1اإليرادات التأمينية .
نوع  -2مقابل حق اإلنتفاع السنوي باألراضي المقام عليها الوحدات السكنية أو اإلدارية التي يتم بيعها دون بيع هذه األراضي .

نوع  -3فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد
نوع  -4عائد المساهمة في رؤوس أموال الشركات التابعة
نوع  -5إيرادات متنوعة أخري

جملة بند ( )7إيرادات النشاط األخرى .

مجلة جمموعة (  ) 1ايرادات النشاط

57 000 000
57 000 000
412 330 000
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الهيئة العامة لمشروعات التعمير

البيان
جمموعة ( )2منح وإعانات .

ربط

2014/2013

بند ( )1منح
نوع  -1منح محلية حكومية .
نوع  -2منح محلية أخرى .
نوع  -3منح خارجية .

جملة بند ( )1منح
بند ( )2إعانات
نوع  -1إعانات إنتاج .
نوع  -2إعانات تصدير .
نوع  -3إعانات أخري .

جملة بند ( )2إعـــانات

مجلة جمموعة (  ) 2منح و إعانات

جمموعة( )3إيرادات استثمارات وفوائد .
بند ( )1إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة .
بند ( )2إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة .
بند ( )3إيرادات استثمارات مالية أخرى .
نوع  -1فوائد سندات
نوع  -2عائد أذون الخزانة
نوع  -3عائد شهادات ووثائق االستثمار
نوع  -4عائد إستثمارات مالية أخري

جملة بند ( )3إيرادات استثمارات مالية أخرى .
بند ( )4فوائد قروض لشركات قابضة  /تابعة  /شقيقة .
بند ( )5فوائد دائنة أخرى .

مجلة جمموعة (  ) 3إيرادات استثمارات وفوائد
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الهيئة العامة لمشروعات التعمير

البيان
جمموعة ( )4إيرادات وأرباح أخرى .

ربط

2014/2013

بند ( )1خمصصات انتفى الغرض منها .
بند ( )2ديون سبق إعدامها .
بند ( )3أرباح بيع أوراق مالية .
بند ( )4إيرادات وأرباح متنوعة .
نوع  -1أرباح بيع مخلفات .
نوع  -2أرباح بيع خامات ومواد وقطع غيار.
7 100 000

نوع  -3تعويضات وغرامات .
نوع  -4عموالت .

4 800 000

نوع  -5إيجارات دائنة .
نوع  -6إيرادات أخري

جملة بند ( )4إيرادات وأرباح متنوعة .

11 900 000

بند ( )5أرباح فروق عملة .
بند ( )6إيرادات سنوات سابقة .

32 000 000

بند ( )7أرباح رأمسالية .
بند ( )8إيرادات وأرباح غري عادية .

مجلة جمموعة (  ) 4إيرادات وأرباح أخرى
جملة االيرادات الجارية

43 900 000

456 230 000

خسائر العام ( عجز النشـــــاط )
مجلة املوازنة اجلارية

456 230 000
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الهيئة العامة لمشروعات التعمير

البيان

االستخدامات االستثمارية

ربط

2014/2013
974 140 000

االيرادات الرأمسالية املتنوعة

جمموعة ( )1التمويل الذاتى

بند  -1احتياطى قانونى

بند -2احتياطى شراء سندات حكومية

بند  -3احتياطى متويل املشروعات االستثمارية والتجديدات والتوسيعات
بند -4احتياطى عام

بند  -5احتياطى سداد القروض واملساهمات
بند  -6احتياطى ارتفاع اسعار االصول
بند  -7احتياطيات أخرى

بند -8الفائض مرحل ( األرباح مرحلة )

بند  -9خمصص االهالك و األستهالك و تسوية مصروفات الصيانة و العمرات الدورية
بند  -10خمصصات خبالف االهالك و األستهالك و تسوية مصروفات الصيانة و العمرات الدورية

بند  -11تكلفة أصول ثابتة وأستثمارات طويلة االجل مستبعدة

نوع( )1مبيعات من المخازن بالتكلفة
نوع( )2بيع أراضى
نوع( )3مبيعات أصول ثابتة أخرى بالتكلفة

جملة بند  -11تكلفة أصول ثابتة وأستثمارات طويلة االجل مستبعدة
بند  -12موارد أخرى للتمويل الذاتى

مجلة جمموعة ( )1التمويل الذاتى

974 140 000
974 140 000

جمموعة ( )2إيرادات حتويلية رأمسالية
بند  -1احملصل من أقساط القروض
بند  -2معونات ومنح رأمسالية
نوع( )1محلية
نوع( )2خارجية

جملة بند ( )2معونات ومنح رأسمالية
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الهيئة العامة لمشروعات التعمير

البيان

ربط

2014/2013

بند -3مساهمات
نوع( )1من الخزانة العامة
نوع( )2أخرى

جملة بند ( )3مساهمات
بند  -4النقص يف املخزون السلعي
بند  -5نقص أقراض طويل االجل
بند -6نقص أوراق مالية واستثمارات أخرى
بند -7نقص املدينني واالرصدة املدينة والنقدية
نوع( )1العمالء
نوع( )2أوراق قبض
نوع( )3مدينون متنوعون
نوع( )4مدينون مختلفون
نوع( )5أرصدة مدينة أخرى
نوع( )6نقص نقدية بالبنوك و الصندوق

جملة بند ( )7نقص المدينين واالرصدة المدينة والنقدية
بند  -8زيادة الدائنني واالرصدة الدائنة
نوع( )1موردون
نوع( )2اوراق دفع
نوع( )3دائنون متنوعون
نوع( )4دائنون مختلفون
نوع( )5ارصدة دائنة اخرى

جملة بند ( )8زيادة الدائنين واالرصدة الدائنة
بند  -9بنوك دائنة

بند  -10النقص فى العجز املرحل

بند  -11إيرادات حتويلية رأمسالية أخرى

مجلة جمموعة ( )2إيرادات حتويلية رأمسالية

مجلة االيرادات الرأمسالية املتنوعة

974 140 000
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الهيئة العامة لمشروعات التعمير

البيان

ربط

2014/2013

القروض والتسهيالت االئتمانية
جمموعة ( )1القروض احمللية
بند  -1من اخلزانة العامة
بند  -2من بنك االستثمار القومى
بند  -3من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة
بند  -4من مصادر أخرى

مجلة جمموعة ( )1القروض احمللية
جمموعة ( )2القروض اخلارجية
بند  -1من جهات ومنظمات أجنبية
بند  -2قروض خارجية معاد إقراضها عن طريق اخلزانة العامة

مجلة جمموعة ( )2القروض اخلارجية
جمموعة ( )3تسهيالت إئتمانية
بند  -1تسهيالت ائتمانية حملية
بند  -2تسهيالت ائتمانية أجنبية

مجلة جمموعة ( )3تسهيالت إئتمانية
مجلة القروض والتسهيالت االئتمانية

جملة تمويل االستخدامات االستثمارية

974 140 000
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الهيئة العامة لمشروعات التعمير

البيان

ربط

2014/2013

التحويالت الراسمالية
جمموعة (  )1االقراض
بند  -1جلهات حملية
نوع()1لبنك االستثمار القومى
نوع ( )2لجهات محلية

جملة بند ( )1لجهات محلية
بند  -2جلهات أجنبية

مجلة جمموعة (  )1االقراض
جمموعة (  )2سداد القروض
بند  -1سداد قروض حملية
نوع ( )1لبنك االستثمار القومى

447 000 000

نوع ( )2للخزانة العامة
نوع ( )3للبنوك
نوع ( )4لجهات أخرى

جملة بند ( )1سداد قروض محلية

447 000 000

بند  -2سداد قروض خارجية
14 991 000

نوع ( )1لجهات أجنبية
نوع ( )2لجهات محلية ( جهات وساطة تولت إعادة اإلقراض الخارجى )
فرع (  ) 1للخزانة العامة

828 000

فرع (  ) 2لجهات أخرى

جملة نوع ( )2لجهات محلية ( جهات وساطة تولت إعادة اإلقراض الخارجى ).

828 000

جملة بند ( )2سداد قروض خارجية

15 819 000

مجلة جمموعة (  )2سداد القروض

462 819 000
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الهيئة العامة لمشروعات التعمير

البيان

ربط

2014/2013

جمموعة (  )3أستثمارات طويلة األجل
بند  -1استثمارات عقارية
نوع( )1اراضى مخصصة لمشروعات التعمير واالسكان واالستصالح واالستزراع
نوع( )2أراضى محتفظ بملكيتها مع بيع الوحدات السكنية االدارية التىستقام عليها
نوع( )3أستثمارات عقارية اخرى

جملة بند ( )1استثمارات عقارية
بند  -2استثمارات فى أسهم فى شركات تابعة
بند  -3استثمارات فى أسهم فى شركات شقيقة
بند  -4استثمارات فى أسهم فى شركات أخرى
بند  -5استثمارات فى سندات
نوع( )1سندات حكومية
نوع( )2إيداع بالبنك المركزى( مقابل احتياطى مستثمر فى سندات حكومية)

جملة بند ( )5استثمارات فى سندات
بند  -6استثمارات فى وثائق استثمار
بند  -7استثمارات أخرى

مجلة جمموعة (  )3أستثمارات طويلة األجل

جمموعة (  )4التغريات فى االرصدة

بند -1زيادة املخزون السلعى

2 000 000

بند -2زيادة املدينني واالرصدة املدينة والنقدية
نوع( )1العمالء
نوع( )2اوراق قبض
نوع( )3مدينون متنوعون
نوع( )4مدينون مختلفون
نوع( )5ارصدة مدينة اخرى

1 790 866 000

نوع( )6النقدية

جملة بند ( )2زيادة المدينين واالرصدة المدينة والنقدية

1 790 866 000
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الهيئة العامة لمشروعات التعمير

البيان

ربط

2014/2013

بند  -3نقص الدائنني واالرصدة الدائنة

نوع( )1بنوك دائنة

نوع( )2دائنون

نوع( )3دائنون مختلفون

نوع( )4ارصدة دائنة اخرى

1 658 362 000

نوع( )5راس المال والمخصصات واالحتياطيات والفائض المرحل

جملة بند  -3نقص الدائنين واالرصدة الدائنة

1 658 362 000

مجلة جمموعة (  )4التغريات فى االرصدة

3451 228 000

جمموعة ( )5حتويالت رامسالية اخرى
بند  -1شراء اصول قائمة
بند  -2فوائد قروض االكتتاب فى تأسيس شركات جديدة
بند  -3أخرى

2 140 000 000

مجلة جمموعة ( )5حتويالت رامسالية اخرى

2140 000 000

مجموعة ( )6خسارة العام ( عجز النشاط )  -المرحل
جملة التحويالت الراسمالية

6 054 047 000
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البيان

ربط

2014/2013

االيرادات الرأمسالية املتنوعة
جمموعة ( )1التمويل الذاتى
بند  -1احتياطى قانونى

بند -2احتياطى شراء سندات حكومية

بند  -3احتياطى متويل املشروعات االستثمارية والتجديدات والتوسيعات
بند -4احتياطى عام

بند  -5احتياطى سداد القروض واملساهمات
بند  -6احتياطى ارتفاع اسعار االصول
بند  -7احتياطيات أخرى

بند -8الفائض مرحل ( األرباح مرحلة )

بند  -9خمصص االهالك و األستهالك و تسوية مصروفات الصيانة و العمرات الدورية

10 000
2 200 000

بند  -10خمصصات خبالف االهالك و األستهالك و تسوية مصروفات الصيانة و العمرات الدورية

بند  -11تكلفة أصول ثابتة وأستثمارات طويلة االجل مستبعدة

نوع( )1مبيعات من المخازن بالتكلفة
نوع( )2بيع أراضى
نوع( )3مبيعات أصول ثابتة أخرى بالتكلفة

جملة بند ( )11تكلفة أصول ثابتة وأستثمارات طويلة االجل مستبعدة
بند  -12موارد أخرى للتمويل الذاتى

مجلة جمموعة ( )1التمويل الذاتى

2 210 000

جمموعة ( )2إيرادات حتويلية رأمسالية
بند  -1احملصل من أقساط القروض
بند  -2معونات ومنح رأمسالية
نوع( )1محلية
نوع( )2خارجية

جملة بند ( )2معونات ومنح رأسمالية
بند -3مساهمات
نوع( )1من الخزانة العامة
نوع( )2أخرى

جملة بند ( )3مساهمات
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البيان
بند  -4النقص يف املخزون السلعي

ربط

2014/2013
2 600 000

بند  -5نقص أقراض طويل االجل
بند -6نقص أوراق مالية واستثمارات أخرى
بند -7نقص املدينني واالرصدة املدينة والنقدية
نوع( )1العمالء
نوع( )2أوراق قبض
نوع( )3مدينون متنوعون
نوع( )4مدينون مختلفون
نوع( )5أرصدة مدينة أخرى

1 575 000 000

نوع( )6نقص نقدية بالبنوك و الصندوق

جملة بند ( )7نقص المدينين واالرصدة المدينة والنقدية

1 575 000 000

بند  -8زيادة الدائنني واالرصدة الدائنة
نوع( )1موردون
نوع( )2اوراق دفع
نوع( )3دائنون متنوعون
نوع( )4دائنون مختلفون
نوع( )5ارصدة دائنة اخرى

جملة بند ( )8زيادة الدائنين واالرصدة الدائنة

1 873 628 000
1 873 628 000

بند  -9بنوك دائنة
بند  -10النقص فى العجز املرحل
بند  -11إيرادات حتويلية رأمسالية أخرى

2 600 609 000

مجلة جمموعة ( )2إيرادات حتويلية رأمسالية

6051 837 000

مجلة االيرادات الرأمسالية املتنوعة

6 054 047 000
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البيان

ربط

2014/2013

القروض والتسهيالت االئتمانية
جمموعة ( )1القروض احمللية
بند  -1من اخلزانة العامة
بند  -2من بنك االستثمار القومى
بند  -3من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة
بند  -4من مصادر أخرى

مجلة جمموعة ( )1القروض احمللية
جمموعة ( )2القروض اخلارجية
بند  -1من جهات ومنظمات أجنبية
بند  -2قروض خارجية معاد إقراضها عن طريق اخلزانة العامة

مجلة جمموعة ( )2القروض اخلارجية
جمموعة ( )3تسهيالت إئتمانية
بند  -1تسهيالت ائتمانية حملية
بند  -2تسهيالت ائتمانية أجنبية

مجلة جمموعة ( )3تسهيالت إئتمانية
مجلة القروض والتسهيالت االئتمانية

جملة تمويل التحويالت الراسمالية

6 054 047 000

25

