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  ةالمجمع قائمة األرباح أو الخسائر
 2019مارس   31في المنتهية  الفترةعن 
 

 2018مارس  31  2019مارس  31 إيضاح 

 جنيه مصري جنيه مصري  
    

 830.748.722 566,627,089 (23) اإليرادات

 (517.522.087) (317,044,706) (24) تكلفة اإليرادات

 313.226.635 249,582,383  الربح مجمل

    

 (46.378.139) (69,750,127) (25) مصروفات بيعيه وتسويقية

 (65.566.575) (126,492,986) (26) إداريةو عموميةمصروفات 

 384.159.670 455,230,599 (27) ايرادات تمويلية

 (337.540) (12,851,199) (28) مصروفات تمويلية

 24.542.434 23,229,381 (29) إيرادات أخرى

 (2.369.747) (650,019) (16) مخصصات
 399.781 2,899,793 (16) منهامخصصات انتفي الغرض 

 607.676.519 521,197,825  قبل ضرائب الدخل الفترةأرباح 

    

 (104.380.651) (102,574,169) (30) ضرائب الدخل

 503.295.868 418,623,656  الفترةأرباح 

 0.10 0.08 (31) األساسي والمخفض-نصيب السهم في االرباح 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المجمعة.37( الى )1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )  -
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 المجمعة قائمة الدخل الشامل

 2019مارس  31في المنتهية  الفترةعن 
 
 
 
 
 2018مارس  31 2019مارس  31  
 جنيه مصري جنيه مصري  
    

 503.295.868 418,623,656  الفترةارباح 

 - -  الشامل اآلخرالدخل 

 503.295.868 418,623,656  إجمالي الدخل الشامل

 
    توزع كالتالي:

 503.295.868 418,623,656  األم الشركة 

 - -  حقوق الحصص غير المسيطرة

 503.295.868 418,623,656  إجمالي الدخل الشامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المجمعة.37( الى )1إيضاح )اإليضاحات المرفقة من   -
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 المجمعة الملكيةقائمة التغير في حقوق 
 2019مارس   31في المنتهية  الفترةعن 

 
 

 

 رأس المال
 

 احتياطي عالوة اصدار
 قانوني

إجمالي حقوق الملكية  أرباح الفترة ارباح مرحلة
الخاصة بمساهمي 

 الشركة األم

حقوق الحصص 
 غير المسيطرة

 اإلجمالي 

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

 14.142.710.533 7.500 14.142.703.033 3.418.901.347 4.581.106.588 263.070.930 1.350.286.168 4.529.338.000 2019يناير  1الرصيد في 

واحتياطي  أرباح مرحلةمحول الى 
 قانوني

- - 170,945,067 3,247,956,280 (3,418,901,347) - - - 

 418,623,656 - 418,623,656 418,623,656 - - - - إجمالي الدخل الشامل 

 14,561,334,189 7.500 14,561,326,689 418,623,656 7,829,062,868 434,015,997 1.350.286.168 4.529.338.000 2019مارس   31الرصيد في 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المجمعة.37)( الى 1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )  -
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 تابع -المجمعة  قائمة التغير في حقوق الملكية
 2019مارس   31في المنتهية  الفترةعن 
 
 
 
 

 
 المال رأس

 

 حتياطيا عالوة اصدار
 قانوني

 إجمالي الفترة أرباح ارباح مرحلة

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

       

 10.723.801.686 2.300.270.324 2.395.849.780 148.057.414 1.350.286.168 4.529.338.000 2018يناير  1الرصيد في 

 - (2.300.270.324) 2.185.256.808 115.013.516 - - واحتياطي قانوني أرباح مرحلةمحول الى 

 503.295.868 503.295.868 - - - - إجمالي الدخل الشامل 

 11.227.097.554 503.295.868 4.581.106.588 263.070.930 1.350.286.168 4.529.338.000 2018مارس  31الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 2018أبريل  1حيث أنة تم اإلستحواذ علي الشركة التابعة في  2018مارس  31لم تقم الشركة بإعداد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .المجمعة المالية( جزء ال يتجزأ من القوائم 37( الى )1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )  -
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 المجمعةقائمة التدفقات النقدية 

 2019مارس   31في المنتهية  الفترةعن 
 2018مارس  31 2019مارس  31 ايضاح 
 جنيه مصري جنيه مصري  

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 607.676.519 521,197,825  قبل ضرائب الدخل الفترةأرباح 
    

 14.888.881 43,669,190 (4) أصول ثابتةاهالك 
 1.224.319 1,246,372 (7) اهالك استثمارات عقارية

 4.505.107 13,198,138 (15) التزامات نهاية الخدمة

 2.369.747 650,019 (16) مخصصات مكونة
 (399.781) (2,899,793) (16) مخصصات انتفي الغرض منها

 - (581,924) (4) ارباح بيع اصول ثابتة
 337.540 12,851,199 (28) مصروفات تمويلية

 (384.159.670) (455,230,599) (27) ايرادات تمويلية

 246.442.662 134,100,427  أنشطة التشغيلمن  النقدية التدفقات

 89.536.789 175,335,185  التغير في العمالء واوراق قبض

 (930.308.377) (220,069,966)  التغير في مصروفات مدفوعة مقدماً ومدينون متنوعون وأرصدة مدينة أخرى

 (273.133.618) (968,618,759)  التغير في عقارات لغرض التطوير

 771.936.772 911,279,829  التغير في عمالء دفعات مقدمة

 88.046.025 (30,422,545)  التغير في الموردين ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 2.654.917 7,077,953  التغير في المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 4.689.963 46,704,870  التغير في تأمينات ضمان أعمال
 - 518,782  غطاء خطاب ضمان 

 (5.745.937) (705,275) (16) مخصصات مستخدمة

 (1.172.563) (19,040,102) (15) التزامات نهاية الخدمة مدفوعة

 (52.167.617) (26,151,384)  المسدد من ضريبة الدخل

 (59.220.984) 10,009,015  التشغيل أنشطة)المستخدمة في( من الناتجة  النقدية التدفقات صافي

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 171.549.885 100,679,493  ايرادات تمويلية مقبوضة
 (10.656.525) (19,087,736) (4) أصول ثابتة شراءمدفوعات ل

 - 1,158,008 (4) اصول ثابتة  متحصالت من بيع

 (268.039.995) (140,050,909) (5) أصول ثابتة تحت االنشاء فيمدفوعات 
 - (49,012,723) (7) استثمارات عقارية فيمدفوعات 

 (379.996.968) (1,099,984,325)  بها حتى تاريخ االستحقاق مدفوعات لشراء استثمارات محتفظ
 3.047.075.000 1,074,000,000  بها حتى تاريخ االستحقاق محتفظ متحصالت من بيع استثمارات

 70.000.000 400,000,000 (13) شهور( 3ودائع )أكثر من 

 2.629.931.397 267,701,808  من أنشطة االستثمارالناتجة  النقدية التدفقات صافي

    
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (4.593.154) (238,116) (14) سداد تسهيالت ائتمانية

 (1.279.046) (13,012,354)  مصروفات تمويلية مدفوعة

 (5.872.200) (13,250,470)  أنشطة التمويل)المستخدمة في(  النقدية التدفقات صافي

    
 2.564.838.213 264,460,353  ا في النقدية وما في حكمهصافي الزيادة 

 - (24,708,317)  صافي فروق تقييم عملة أجنبية

 3.191.169.596 3,678,774,585 (13) الفترةفي بداية  افي حكمهالنقدية وما 

 5.756.007.809 3,918,526,621 (13) الفترةا في نهاية النقدية وما في حكمه

 
 
 
 
 

المجمعة . من القوائم المالية ال يتجزأ( جزء 37( الى )1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )  -
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 نبذة عامة عن الشركة و انشطتها  - 1

مؤسسة ومسجلة في مصر وفقاً  )الشركة أو الشركة اآلم(شركة إعمار مصر للتنمية )شركة مساهمة مصرية(  
وتم قيد الشركة في السجل التجاري تحت رقم  1997لسنة  8ألحكام قانون ضمان وحوافز االستثمار رقم 

 .2005مارس  16في  12841

وفقا لقرار لجنة قيد األوراق المالية بالبورصة  2015مارس  4الشركة بالبورصة بتاريخ تم قيد أسهم  
 المصرية.

 في: المجموعةيتمثل نشاط  
 التخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات -
كات تصمممميم وإنشممماء وإدارة وتشمممغيل وصممميانة محطات توليد الكهرباء على اختالف مصمممادرها وشمممب -

 .توزيعها
 إقامة وتشغيل محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها -
 إقامة وتشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي  -
 تنمية المشروعات واالستثمار والتنمية العقارية  -
تملك وإنشمممماء وإدارة والتسممممويق للفنادق والموتيالت والوحدات السممممكنية والقري السممممياحية واألنشممممطة  -

 مرتبطة بذلك من خدمية، ترفيهية، رياضية، تجارية وثقافية المكملة وال
 إقامة وتشغيل مارينا اليخوت ومالعب الجولف ومراكز الغطس واألنشطة المكملة والمرتبطة بذلك. -
 .التأجير التمويلي -

ومشاريع  حاليا في التخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات المجموعةتعمل 
 التنمية واالستثمار والتطوير العقاري.

 هي شركة إعمار العقارية )ش.م.ع(.النهائية  الشركة األم

طبقاً  2019 مايو 2في  2019 مارس 31في المنتهية  الفترةعن للشركة  المجمعة تم اعتماد القوائم المالية
 لقرار مجلس اإلدارة المنعقد في ذلك التاريخ.

 
 الماليةأسس إعداد القوائم  2-1

 وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية . للمجموعةالمجمعة تم إعداد القوائم المالية  

 .للمجموعةوهى عملة التعامل ، بالجنيه المصريالمجمعة تم إعداد وعرض القوائم المالية 

 مبدأ التكلفة التاريخية .  للشركة وفقاً لفرض االستمرارية والمجمعة تم إعداد القوائم المالية 
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 أساس التجميع 2-2

أشهر  الثالثةتتكون القوائم المالية المجمعة من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في وعن 

. تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضه، أو يحق لها، عوائد متغيرة 2019مارس   31في المنتهية 

ديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها ولمن خالل مساهمتها في المنشأة المستثمر فيها 

 على المنشأة المستثمر فيها.

 
 وإذا، فقط إذا، كانت المجموعة:على وجه التحديد، تتحكم المجموعة في المنشاة المستثمر فيها، 

 

السمممممملطة على المنشمممممماة المسممممممتثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه لها  -

 األنشطة ذات الصلة للمنشاة المستثمر فيها(.

ه ذالتعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشممممراكة في المنشمممماة المسممممتثمر فيها، أو امتالكها حقوق في ه -

 العوائد. 

 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ العوائد منها. -
 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت الشمركة تسميطر على المنشماة المسمتثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق 

السمممميطرة الثالثة. يبدأ تجميع الشممممركة والظروف تشممممير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من عناصممممر 

التابعة عندما تحصممل المجموعة على السمميطرة على الشممركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السمميطرة 

على الشممركة التابعة. تدرا االصممول وااللتزامات وااليرادات والمصممروفات للشممركة التابعة التي تم اقتناؤها 

لقوائم المالية المجمعة من تاريخ سممممميطرة المجموعة حتى تاريخ توقف أو التصمممممرف بها خالل السمممممنة في ا

 المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
 

( فقط عندما يتم االسمممتحواذ 29تنطبق المحاسمممبة عن تجميع األعمال طبقاً لمعيار المحاسمممبة المصمممري رقم )

ع األعمال عند االستحواذ على الشركات على "األعمال". يتم استخدام طريقة االستحواذ للمحاسبة عن تجمي

التابعة بواسممطة المجموعة. يتم قياس تكلفة االسممتحواذ على إنها القيمة العادلة ل صممول وااللتزامات وحقوق 

الملكية وااللتزامات المحتملة في تاريخ االسمممممممتحواذ. يتم تحديد قيمة األصمممممممول وااللتزامات وااللتزامات 

صرف النظر عن نسبة حقوق الحصص غير المسيطرة. يتم االعتراف بالزيادة في المحتملة بالقيمة العادلة ب

تكلفة االستحواذ عن نصيب المجموعة في القيمة العادلة لصافي االصول كشهرة. إذا كانت تكلفة االستحواذ 

 ة.عتقل عن القيمة العادلة لصافي االصول فيتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة االرباح او الخسائر المجم
 
 

 تتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة:

يتم استبعاد القيمة الدفترية الستثمار الشركة اآلم في كل شركة تابعة مع نصيب الشركة أالم في حقوق  -أ 

 الملكية في كل شركة تابعة.

التابعة المجمعة خالل يتم تحديد حقوق الحصممص غير المسمميطرة في صممافي ربح او خسممارة الشممركات  -ب 

 الفترة التي تعد عنها القوائم المالية.

يتم تحديد حقوق الحصمممص غير المسممميطرة في صمممافي أصمممول الشمممركات التابعة المجمعة وتعرض في  -ا 

القوائم المالية مستقلة عن حقوق مساهمي الشركة القابضة وتتكون حقوق الحصص غير المسيطرة في 

 صافي األصول من:

 حقوق الحصص غير المسيطرة في تاريخ التجميع األصلي.( مبلغ 1) 

 ( نصيب الحصص غير المسيطرة في التغير في حقوق الملكية من تاريخ التجميع.2) 

 يتم االستبعاد الكامل ل رصدة والمعامالت واإليرادات والمصروفات المتبادلة بين شركات المجموعة. -د 
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 تابع -أساس التجميع  2-2
 

المالية للشممركة أالم وكذا القوائم المالية للشممركات التابعة التي تسممتخدم في إعداد القوائم المالية  تعد القوائم -

 المجمعة في نفس التاريخ.

يتم إعداد القوائم المالية المجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت المتشابهة ول حداث التي  -

 تتم في نفس الظروف.

طرة في المركز المالي المجمع ضممممن حقوق الملكية في بند منفصمممل عن تعرض الحصمممص غير المسمممي -

حقوق ملكية مسمماهمي الشممركة أالم. كما يعرض نصمميب الحصممص غير المسمميطرة في ربح أو خسممارة 

 المجموعة بشكل منفصل.
 

 تتمثل حصة حقوق الحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة بالقوائم المالية المجمعة فيما يلي: -
 

 النسبة الشركةاسم 
 %15 ش.ذ.م.مشركة إجادة إلدارة المنشأت 

 
 التغيرات في السياسة المحاسبية 2-3

 

 السابق . العامهي تلك المطبقة في  الفترةالمحاسبية المطبقة في هذا السياسات 
 

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة   2-4

اإلدارة بعمل أحكام وتقديرات تؤثر على قيم اإليرادات، قيام المجمعة يتطلب إعداد هذه القوائم المالية 

وما يصاحبها من إفصاحات وكذا  المجمعة والمصروفات، واألصول، وااللتزامات المدرجة بالقوائم المالية

. وقد ينشأ عن عدم التأكد المحيط بهذه المجمعة اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة في تاريخ القوائم المالية

والتقديرات نتائج تتطلب إدخال تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية ل صول أو االلتزامات  االفتراضات

 المتأثرة في الفترات المستقبلية. 
 

ويجري مراجعة التقديرات وما يصاحبها من افتراضات بشكل مستمر. ويتم االعتراف بالتعديالت التي تطرأ 

 ي خاللها مراجعة التقديرات. على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يجر

 لشركة:لالمجمعة وفيما يلي األحكام والتقديرات الرئيسية التي تؤثر تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية          

 

 األحكام

 االعتراف باإليراد الناشئ عن بيع الوحدات العقارية 

، تضع اإلدارة في االعتبار المتطلبات التفصيلية لالعتراف باإليراد الناشئ عن بيع الوحدات اعند اتخاذ حكمه

، ال سيما فيما يتعلق باذا ما اإليراد( 11العقارية على النحو المبين في المعيار المحاسبي المصري رقم )

 حدات العقارية.  كانت الشركة قد نقلت للمشتري المخاطر والعوائد الهامة الناشئة عن ملكية الو
 

 تصنيف العقارات 

 تحدد الشركة إذا ما كانت العقار مصنف كاستثمار عقاري أو عقار بغرض التطوير: 

يتكون االستثمار العقاري من األراضي والمباني غير المشغولة بواسطة الشركة و التي ال تعتزم الشركة 

جار ولكن يحتفظ به بشكل رئيسي لتوليد إيراد إي استخدامها في عملياتها أو بيعها ضمن سياق النشاط المعتاد

أو ارتفاع في القيمة. معظم هذه األراضي والمباني يتم تأجيرها للمستأجرين وال يُعتزم بيعها ضمن سياق 

 النشاط المعتاد. 

أما العقار بغرض التطوير هو عقار يُحتفظ به لبيعه ضمن سياق النشاط المعتاد. وتعد هذه العقارات بشكل 

  رئيسي العقارات السكنية التي تقوم الشركة بتطويرها وتعتزم بيعها قبل أو عند االنتهاء من بناءها.
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 الشركة بصفتها مؤجر  –التزامات التأجير التشغيلي 
اقد تقييم شروط وأحكام التع بناًء علىدخلت الشركة في عقود إيجار الستثماراتها العقارية. وحددت الشركة 

 شغيلي. ت ان معايير االيجار التمويلي لم تتوافر و تقوم الشركة بالمحاسبة عن تلك العقود كعقود تأجير
 

 التقديرات 
 تقدير صافي القيمة البيعية لعقارات بغرض التطوير 

 يتم قياس العقارات بغرض التطوير بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية، أيهما أقل. 
 يتم تحديد صافى القيمة البيعية للعقار المكتمل بالرجوع إلى ظروف السوق وأسعاره في تاريخ القوائم المالية

 وتحدده الشركة استناداً إلى معامالت مشابهة.  المجمعة
 

 عية للعقار تحت اإلنشاء بالرجوع إلي أسعار السوق في تاريخ القوائم الماليةيتم تحديد صافى القيمة البي

 لعقار مكتمل مماثل ناقص التكلفة التقديرية الستكمال اإلنشاء. المجمعة
 

 تقييم االستثمارات العقارية 
لسوقية اتستعين الشركة بخدمات خبراء تقيم مستقلين مؤهلين مهنياً من أجل الحصول على تقديرات القيمة 

لالستثمارات العقارية وذلك باستخدام أساليب تقييم متعارف عليها ألغراض مراجعة اضمحالل القيمة 
 . المجمعة واإلفصاحات في القوائم المالية

 
 اضمحالل قيمة العمالء و االرصدة المدينة االخرى

بالكامل  ما يكون تحصيل المبلغيتم تقدير المبلغ القابل للتحصيل من العمالء و االرصدة المدينة االخرى عند
لم يعد متوقعاً. بالنسبة للمبالغ الجوهرية بشكل فردي، يجري التقدير على أساس فردي. أما المبالغ التي ال 
تعد جوهرية بشكل فردي، ولكنها تعدت تاريخ استحقاقها، فيجري تقييمها اجماليا ويوضع لها مخصص وفقا 

 استحقاقها استنادا إلى معدالت االسترداد التاريخية. للمدة الزمنية التي انقضت منذ تاريخ
 

 واالستثمارات العقارية  العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة

تحدد إدارة الشركة العمر اإلنتاجي المقدر ل صول الثابتة واالستثمارات العقارية بغرض حساب اإلهالك. 
ويحدد هذا التقدير عقب النظر في العمر اإلنتاجي المتوقع ل صل أو اإلهالك المادي ل صول. وتراجع 

أن طريقة ومدة اإلهالك تتسق اإلدارة بشكل دوري العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلهالك من أجل ضمان 
 مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية الناشئة عن هذه األصول. 

 

 تكلفة استكمال المشروعات 

تقدر المنشأة تكلفة استكمال المشروعات من أجل تحديد التكلفة المتعلقة باإليرادات المعترف بها. وتتضمن 
، ت المتوقعة من قبل المقاولين والتي يقيمها مستشار المشروعهذه التقديرات تكلفة البنية التحتية، والمطالبا

 وكذلك تكلفة الوفاء بغير ذلك من االلتزامات التعاقدية المتعهد بها.  
 

 الضرائب 

تخضع الشركة لضريبة الدخل المفروضة في مصر. ويتحتم اتخاذ أحكام هامة من أجل تحديد إجمالي 
مخصصات الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة. ولقد وضعت الشركة المخصصات، استناداً إلى تقديرات 

ة في مصر. يبيمعقولة، واضعة في االعتبار العواقب المحتملة لعمليات الفحص التي تجريها السلطات الضر
ويستند مبلغ هذا المخصص إلى عوامل عدة منها الخبرة بالفحوصات الضريبية السابقة والتفسيرات المختلفة 
للوائح الضريبية من قبل الشركة ومصلحة الضرائب. وقد تنشأ مثل هذه االختالفات في التفسير في مواضيع 

 عدة وفقا للظروف السائدة في مصر في ذلك الحين. 
 

االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة عندما يكون من المحتمل أن يقابلها أرباح خاضعة للضريبة  ويجري

 يمكن استخدام هذه األصول الضريبية لتغطيتها. ويتحتم أن تحدد أحكام اإلدارة الجوهرية مبلغ 
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األصول الضريبية المؤجلة التي يمكن االعتراف بها، وذلك استنادا إلى التوقيت المحتمل ومستوى األرباح 

 المستقبلية الخاضعة للضريبة إلى جانب استراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلية. 
 

 قيمة األصول غير المالية  اضمحالل

قيمة األصول غير المالية في كل فترة من  حاللاضمتقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك مؤشرات على 

دما تكون القيمة عناضمحالل . ويجري اختبار األصول غير المالية لتقييم المجمعة فترات إعداد القوائم المالية

هناك مؤشرات على أن القيمة الدفترية قد ال تكون  قابلة لالسترداد. وعند احتساب القيمة االستخدامية، تقدر 

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو من الوحدة المولدة للنقد وتختار معدل الخصم اإلدارة 

 المناسب من أجل احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

 االعتراف باإليرادات 

مرتبطة تصادية اليتم االعتراف باإليراد إلى المدى الذي تتوفر فيه درجة كافية من التأكد بأن المنافع االق

بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكن قياس قيمة اإليراد بشكل موثوق به. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة 

خصم  محددة بعد خصم أيالللمقابل المستلم أو المستحق بالصافي مع االخذ في االعتبار الشروط التعاقدية 

 تجارى أو خصم كمية أو ضرائب مبيعات أو رسوم.

 ما يلي االعتبارات الخاصة التى يجب أن تتحقق قبل االعتراف باإليراد:في
 

 إيرادات بيع العقار المكتمل  -
يتم االعتراف بإيرادات بيع العقار عندما تنتقل مخاطر ومنافع الملكية من الشممركة للعمالء. وذلك عند 

 تسليم الوحدات للعمالء تسليماً فعلياً أو حكمياً.
 

 إيرادات ايجار االستثمار العقاري  -
اإليرادات ضمممممممن وتدرا  يتم االعتراف بإيرادات االيجار باسممممممتخدام القسممممممط الثابت علي مدة العقد

 . األخرى بقائمة األرباح أو الخسائر
 

 ايرادات الفنادق  -
يتم االعتراف بإيرادات االقامة، االغذية والمشمممممممروبات والخدمات األخرى بالصمممممممافي بعد خصمممممممم 

خصمممممممومات والضمممممممرائب عند تقديم الخدمة وتدرا ضممممممممن اإليرادات األخرى بقائمة األرباح أو ال
 الخسائر.

 إيرادات تمويلية -
يتم إثبات إيرادات الفوائد على أسممماس االسمممتحقاق باسمممتخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. معدل الفائدة   

المسممتقبلية المتوقع سممدادها أو تحصمميلها خالل الفعال هو المعدل الذي يسممتخدم لخصممم الدفعات النقدية 
العمر المتوقع ل داة المالية أو فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسمممممممباً للتسممممممماوي تماماً القيمة الدفترية 

 ألصل مالي أو التزام مالي.
 

 إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء  -
كهرباء أو مياه( عند تقديمها للعمالء ويتم يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من تقديم خدمات المرافق )

 ادراا ايرادات الخدمات المقدمة للعمالء ضمن اإليرادات األخرى بقائمة األرباح أو الخسائر.
 

 االقتراض

يتم االعتراف باالقتراض مبدئياً بالقيم التي تم استالمها. ويتم تبويب المبالغ التي تستحق خالل عام ضمن  

المتداولة، إال إذا كان لدى الشركة الحق في تأجيل سداد رصيد القروض لمدة تزيد عن عام بعد االلتزامات 

 تاريخ الميزانية، فيتم عرض رصيد القرض ضمن االلتزامات طويلة األجل.

 ويتم قياس القروض واالقتراض بفوائد بعد االعتراف المبدئي على أساس التكلفة المستهلكة بطريقة معدل
 .الفائدة الفعال. وتدرا األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد االلتزامات باإلضافة إلى عملية االستهالك 
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بطريقة معدل الفائدة الفعال بقائمة األرباح أو الخسائر. ويتم احتساب التكلفة المستهلكة مع األخذ في االعتبار 
أو عالوة عند الحصول على االقتراض واألتعاب أو التكاليف التي تكون جزءاً من معدل الفائدة أي خصم 

 الفعال. ويدرا االستهالك بمعدل الفائدة الفعال ضمن تكاليف التمويل في قائمة األرباح أو الخسائر.
 

 تكلفة االقتراض
رة إنتاا األصل المؤهل والذي يتطلب فت يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو

زمنية طويلة لتجهيزه لالستخدام في األغراض المحددة له أو لبيعه، كجزء من تكلفة األصل. ويتم تحميل 

تكاليف االقتراض األخرى كمصروف في الفترة التي تحققت فيها. وتتمثل تكاليف االقتراض في الفوائد 

 ة القتراض األموال.والتكاليف األخرى التي تنفقها الشرك
 

 ضرائب الدخل
 يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري.

 
 ضرائب الدخل الجارية

يتم االعتراف بأصول والتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية والفترات السابقة وفقاً للمبلغ المتوقع استرداده 

 أو سداده لمصلحة الضرائب.
 

 ضرائب الدخل المؤجلة
ويتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة االلتزامات على الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف  

بها ل صل أو االلتزام ل غراض الضريبية )األساس الضريبي( وقيمتها المدرجة بالميزانية )األساس 

 المحاسبي( وذلك باستخدام سعر الضريبة المطبق.
 

لدخل المؤجلة كأصل عندما يكون هناك توقع بإمكانية االنتفاع بهذا األصل لتخفيض ويتم االعتراف بضريبة ا 

 ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية. األرباح الضريبية المستقبلية، 

ما عدا ، فييتم إدراا الضريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مصروف في قائمة األرباح أو الخسائر للفترة  

 الضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس الفترة أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق الملكية.

 
 عقارات لغرض التطوير

يتم تصنيف العقارات التي تم إنشاؤها أو التي مازالت تحت االنشاء لغرض البيع كعقارات لغرض التطوير.  

 لعمالء بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل. تظهر العقارات غير المباعة و الغير مسلمة ل
 
تشتمل تكلفة العقارات لغرض التطوير على تكلفة األراضي والمصروفات األخرى ذات العالقة التي يتم   

رسملتها عندما تكون األنشطة الضرورية لجعل األصول الجاهزة للبيع قيد التنفيذ. يمثل صافي القيمة الممكن 

)صافي القيمة البيعية( سعر البيع التقديري ناقصاً التكاليف الالزمة الستكمال العقار و المصروفات تحقيقها 

 الالزمة لبيع العقار.

 
 االستثمارات العقارية   

تتمثل االستثمارات العقارية في أراضي ومباني والتي يحتفظ بها لتحقيق إيجار أو ارتفاع في قيمتها أو  

 ً بالتكلفة ، تتضمن التكلفة ثمن الشراء أو تكلفة االنشاء وأية نفقات مباشرة متعلقة بها. بعد كليهما أوليا

االعتراف األولي يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة بعد خصم مجمع اإلهالك وأي اضمحالل في 

 (.واتسن 50-20)القيمة. ويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلنتاجي ل صل 
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 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق     

يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ استحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على أنها 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصي بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار تقوم الشركة بتقييم النية ويتطلب 

والقدرة على االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق ، وإذا أخفقت الشركة في االحتفاظ بتلك 

 ية غير هامة قرباالستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيما عدا في بعض الظروف الخاصة مثل بيع كم

ميعاد االستحقاق، عندها يتم إعادة تبويب كل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى 

االستثمارات المتاحة للبيع ، وبالتالي سوف يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة 

 ند .إضافة إلى تعليق تبويب أية استثمارات بذلك الب
 

بتم االعتراف األولي لالستثمارات المحتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق بالقيمة العادلة متضمناً المصروفات 

 التي تتعلق بها بطريقة مباشرة.
 

بعد االعتراف األولي، يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق بالتكلفة المستهلكة باستخدام 

الفعال ويتم خصم االضمحالل ان وجد. يتم االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة طريقة معدل الفائدة 

األرباح أو الخسائر عندما يتم استبعاد االستثمارات أو في حالة االضمحالل أو في حالة رد االضمحالل او 

 في حالة االستهالك.

 
  الثابتة األصول

تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك و الخسائر المتراكمة الضمحالل القيمة. 

وتتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول الثابتة عندما تتحقق تلك التكلفة واستيفاء شروط 

رية تراف بتكاليفها ضمن القيمة الدفتاالعتراف بها . وبالمثل ، عند إجراء تحسينات جوهرية شاملة ، يتم االع

ل صول الثابتة كإحالل وذلك في حالة استيفاء شروط االعتراف . ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح 

 والصيانة األخرى في قائمة األرباح أو الخسائر عند تحققها . 
 

ددتها على التشغيل بالطريقة التي حيبدأ إهالك األصل عندما يكون في المكان والحالة التي يصبح عليها قادرا 

 اإلدارة ، ويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلنتاجي ل صل على النحو التالي

 
 السنوات 

 50- 20 مباني
 6 نماذا بيوت
 4 آالت ومعدات
 4 وسائل نقل 
 2 حاسب آلي

 4 أثاث ومعدات مكاتب
 4 الفتات دعاية وأصول أخري

 20-4 معدات ثقيلة
 2 أدوات
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 تابع - الثابتة األصول
يتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية 

من استخدامها أو بيعها في المستقبل. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر تنشأ عند استبعاد األصل في قائمة 

 األرباح أو الخسائر في الفترة التي تم فيها استبعاد األصل . 

  .يتم مراجعة القيم المتبقية ل صول واألعمار اإلنتاجية لها وطرق إهالكها في نهاية كل سنة مالية
 

تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل ثابت قد 

 بر أن هناك اضمحالل ل صلأضمحل . عندما تزيد القيمة الدفترية ل صل عن قيمته اإلستردادية ، فيعت

 وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية . وتثبت خسائر االضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائر .
 

ويتم رد الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد 

ئر ناتجة عن اضمحالل القيمة ، ويكون رد الخسائر الناجمة قيمة األصل االستردادية منذ إثبات آخر خسا

عن اإلضمحالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية ل صل ، القيمة االستردادية له أو تتعدى القيمة 

الدفترية التى كان سيتم تحديدها )بالصافى بعد اإلهالك( ما لم يتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن اضمحالل 

بالنسبة ل صل في السنوات السابقة. ويتم إثبات الرد في الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة القيمة 

 األرباح أو الخسائر .

 

 اصول ثابتة تحت االنشاء
تتمثل األصول الثابتة تحت االنشاء في المبالغ التي تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى  

ي التشغيل ، حينئذ تحول لبند األصول الثابتة ، ويتم تقييم األصول الثابتة تحت تصبح جاهزة لإلستخدام ف

 االنشاء بالتكلفة بعد خصم األضمحالل في القيمة )إن وجد(.

 

 اضمحالل قيمة األصول 
 

 اضمحالل قيمة األصول المالية 
يكون أصل مالي أو تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن 

مجموعة من االصول المالية قد أضمحل . ويعتبر أصل مالي أو مجموعة من االصول المالية قد أضمحل 

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

قدرة ألصل مالي أو مجموعة من االعتراف االولي باألصل واثر على التدفقات النقدية في المستقبل الم

 االصول المالية والتى يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه .
 

 اضمحالل قيمة األصول غير المالية 
تقوم الشمممممركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشمممممر على أن يكون أصمممممل قد أضممممممحل.  

قيمته اإلسمممممممتردادية، فيعتبر أن األصمممممممل قد  وعندما تزيد القيمة الدفترية ألصمممممممل أو وحدة مولدة للنقد عن

إضمحل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية. وتثبت خسائر االضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائر 

سابقاً، فقط إذا كان هناك تغيير في رد ويتم  . الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة والتى تم االعتراف بها 

لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخر خسائر ناتجة عن اضمحالل القيمة  االفتراضات المستخدمة

    ، ويكون رد الخسمائر الناجمة عن اإلضممحالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية ل صمل ، القيمة 

 عن  الناجمة ائرم يتم االعتراف بالخساالستردادية له أو تتعدى القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها ما ل

  اضمحالل القيمة بالنسبة ل صل في السنوات السابقة. ويتم إثبات الرد في الخسائر الناجمة عن اضمحالل 

 القيمة بقائمة األرباح أو الخسائر.
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 النقدية وما فى حكمها
بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية فإن النقدية وما فى حكمها تشمل النقدية بالصندوق، الحسابات الجارية  

 .بالبنوك والودائع ألجل التى تستحق خالل ثالثة أشهر 
 

 الموردون والمصروفات المستحقة

لتى تم البضائع والخدمات ايتم االعتراف بااللتزامات بالقيم التى سيتم دفعها فى المستقبل وذلك مقابل   

 استالمها سواء استلمت الشركة فواتير من الموردين أو لم تستلم.
 

 المخصصات         
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالى قانونى أو حكمى نتيجة لحدث سابق، 

دية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء ويكون معه من المتوقع أن يتطلب ذلك تدفقاً خارجاً للموارد االقتصا

تقدير موثوق لمبلغ االلتزام . ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ المركز المالي وتعديلها إلظهار أفضل 

تقدير حالى. وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد جوهرياً فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص 

  .متوقع المطلوب لتسوية االلتزامهو القيمة الحالية لإلنفاق ال
 

وفى حالة استخدام الخصم )القيمة الحالية(، يتم االعتراف بالزيادة فى المخصص نتيجة مرور الزمن بقائمة   

 األرباح أو الخسائر ضمن التكاليف التمويلية .
 

 التأمينات اإلجتماعية و مزايا نهاية الخدمة
ب للمعاشات والتأمينات االجتماعية وتحتس الفترة: تقدم الشركة مساهمات للهيئة  التأمينات االجتماعية -أ  

كنسبة من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات الشركة على هذه المساهمات والتي تحّمل للمصاريف 

 عند استحقاقها.

 

تعطى الشركة مزايا نهاية الخدمة لموظفى الشركة ويتم احتساب الحق فى  مزايا نهاية الخدمة : -ب 

الحصول على هذه المزايا بناء على آخر مرتب وطول فترة الخدمة للموظفين، كما يشترط أن يكمل 

 الموظف حد أدنى كفترة خدمة. ويتم إثبات استحقاق التكلفة المتوقعة لتلك المزايا خالل فترة التوظيف.
 

 ترجمة العمالت األجنبية         
 يتم تسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أولياً باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ المعامالت. 

   
يتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ 

 األرباح أو الخسائر. الميزانية ، يتم إدراا جميع الفروق بقائمة 
 

بالعملة األجنبية والتى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام  يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية

 أسعار الصرف السائدة فى تاريخ االعتراف األولى .
 

عار باستخدام أسبالعملة األجنبية والتى يتم قياسها بالقيمة العادلة  يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية

 .الصرف السائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيمة العادلة
 

 االلتزامات المحتملة و األصول المحتملة
 ال يتم إثبات االلتزامات المحتملة في الميزانية. يتم اإلفصممممممماح عنها إال إذا كانت إمكانية التدفق الخارا

 يتم االعتراف باألصممممل المحتمل في القوائم الماليةللمصممممادر المجسممممدة للمنفعة االقتصممممادية مسممممتبعدة. ال 

 يتم االفصاح عنه عندما يكون التدفق الداخل للمنفعة االقتصادية متوقعا. ولكن المجمعة
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 الشركات التابعة لها وكبار المساهمين والمديرين  الشركة األم و تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من         
 واإلدارة العليا للشركة ، وتمثل أيضا الشركات المسيطر عليها أو خاضعة لسيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر           
   ت مع األطرافمن قبل تلك األطراف ذات العالقة ، ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامال         
 ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة .         

    

 قائمة التدفقات النقدية 
 يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة الغير مباشرة .

 

 المصروفات

، المصروفات اإلدارية والعمومية والمصروفات المصروفات شاملة مصروفات التشغيليتم االعتراف بجميع 

 األخرى مع إدراجها بقائمة األرباح أو الخسائر فى السنة المالية التى تحققت فيها تلك المصروفات .
 

 العمالء والمدينون المتنوعون
 يتم إثبات العمالء والمدينون المتنوعون بالتكلفة المستهلكة ناقصاً خسائر اإلضمحالل .

 
سممتقبلية للعمالء والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الم يتم قياس خسممائر اإلضمممحالل بالفرق بين القيمة الدفترية

المتوقعة . ويتم االعتراف بخسمممائر اإلضممممحالل بقائمة األرباح أو الخسمممائر. ويتم االعتراف برد خسمممائر 
 اإلضمحالل فى الفترة التى حدث فيها .

 
 قياس القيمة العادلة

ام دفعه لنقل/تحويل التز يمكنالحصمممول عليه من بيع أصمممل أو الذى  يمكن الذيتمثل القيمة العادلة السمممعر 

في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. ويستند القياس بالقيمة العادلة إلى االفتراض 

أن المعاملة الخاصة ببيع األصل أو نقل االلتزام ستحدث في السوق الرئيسي ل صل أو االلتزام أو السوق 

 ل صل أو لاللتزام. )السوق االكثر نفعا( لذي سيعود بأكبر فائدةا
 

وتُقاس القيمة العادلة ل صل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من شأن المشاركين بالسوق استخدامها 

سيعملون على تحقيق مصالحهم  سوق  سعير األصل أو االلتزام، وذلك بافتراض أن المشاركين في ال عند ت

 صادية. االقت
 

 ويضع القياس بالقيمة العادلة ل صل غير المالي في االعتبار قدرة المشارك بالسوق على توليد منافع             

 اقتصادية عن طريق استخدام األصل بأفضل و اعلى استخدام أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر بالسوق          

 ى استخدام.من شأنه استخدام األصل بأفضل و اعل         

 بالنسبة ل صول المتداولة في سوق نشط، يجري تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار السوقية المعلنة. 

وتُقدر القيمة العادلة للبنود ذات الفوائد استنادا إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة على 

  المخاطر.بنود مشابهة لها نفس الشروط ونفس خصائص 
 

أما بالنسبة ل صول غير المدرجة في سوق نشط ، فتُحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألصل 

 . مشابه أو باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة

فية من أجل اوتستخدم الشركة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف المحيطة والتي تتوفر بشأنها بيانات ك

قياس القيمة العادلة، ومن ثم تعظم استخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها وتقلل استخدام 

 المدخالت التي ال يمكن مالحظتها إلى الحد األدنى. 
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 تابع -قياس القيمة العادلة 
 وااللتزامات التي تقاس قيمتها العادلة أو يجري اإلفصاح عنها في القوائمويجري تصنيف جميع األصول 

المالية ضمن تسلسل القيمة العادلة بناء علي أقل مستوي والذي يعد جوهرياً لقياس القيمة العادلة ككل وذلك 

  كما يلي:

 قاً أو التزامات مطاب المستوى األول: قياس القيمة العادلة باستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( ألصول

 تماماً في أسواق نشطة.

  المستوى الثاني: قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت غير أسعار التداول الواردة في المستوى األول

ولكن يمكن مالحظتها ل صل أو االلتزام بشكل مباشر )أي األسعار( أو غير مباشر )أي المستمدة من 

 األسعار(.

 اس القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم التي تتضمن مدخالت ل صل أو االلتزام المستوى الثالث: قي

 )بيانات ال يمكن مالحظتها( ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها

تكرر، على أساس مالمجمعة وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات التي يجري االعتراف بها في القوائم المالية 
كان ثمة تحويالت قد حدثت بين المستويات الثالث لتسلسل القيمة العادلة عن إعادة تقييم  تحدد المنشأة إذا ما

 . المجمعة التصنيف في تاريخ إعداد القوائم المالية
وألغراض إفصاحات القيمة العادلة، وضعت الشركة فئات ل صول وااللتزامات استنادا إلى طبيعتها، 
وخصائصها والمخاطر المرتبطة بكل منها والمستوى التي تصنف به في تسلسل القيمة العادلة كما هو 

 موضح أعاله. 
 

 القطاعات التشغيلية  -3

ر مشممماريع عقارية وبيع الوحدات المطورة. وال تعد األرباح يتمثل قطاع األعمال الرئيسمممي للشمممركة في تطوي
واالسممممممتثمارات المرتبطة بقطاعات أعمال أخرى جوهرية في الوقت الحالي. وبالتالي، ال تسممممممتوفي قطاعات 

يافة  معايير القطاعات التي يتم التقرير عنها وفقا لمعيار  والفنادقالبيع والخدمات التجارية وخدمات الضممممممم
. وقد المجمعة لمالية( ومن ثم ال يجري اإلفصممماح عنها بشمممكل منفصمممل في القوائم ا41صمممري )المحاسمممبة الم

على أسمممممماس وجود  2019مارس   31في المنتهية  الفترةإيرادات الشممممممركة عن      جرى التقرير عن جميع
 .المجمعة المالية في القوائم قطاع تشغيلي واحد
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 أصول ثابتة -4

 

 . ال يوجد رهن أو قيود على األصول الثابتة 

                                                           : النحو التالي:تتمثل أرباح بيع األصول الثابتة علي  -تم تخصيص اإلهالك على النحو التالي 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 الفتات دعاية أدوات ومعدات نماذا بيوت أثاث ومعدات مكاتب وسائل نقل معدات ثقيلة حاسب آلي مباني أراضي 
 وأصول أخري

 اإلجمالي

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

           التكلفة

 2.611.338.107 9.858.888 62.371.517 84.451.423 214.526.305 62.337.415 299.149.758 112.903.397 1.683.525.209 82.214.195 2019يناير  1في 

 19,087,736 - 3,636,012 3.935.050 480,237 2,054,000 722,010 4,985,790 2,522,795 751,842 إضافات

 (1,147,904) - (29,500)    (60.684)    - (1,018,000)    - (39,720)    -    - استبعادات

 2,629,277,939 9,858,888 65,978,029 88,325,789 215,006,542 63,373,415 299,871,768 117,849,467 1,686,048,004 82,966,037 2019 مارس 31في 

           مجمع االهالك

 (540.166.210) (9.854.665) (35.593.243) (70.805.987) (57.902.984) (39.223.121) (69.460.012) (59.003.675) (198.322.523) - 2019يناير  1في 

 (43,669,190) (878) (2,383,986) (1.112.915) (11,417,381) (2,081,784) (4,815,744) (9,296,790) (12,559,712) - فترةاهالك ال

 571,820 - 3,667 46.798    - 494,875    - 26,480    - - ستبعاداتا

 (583,263,580) (9,855,543) (37,973,562) (71,872,104) (69,320,365) (40,810,030) (74,275,756) (68,273,985) (210,882,235) - 2019 مارس 31في 

 صافي القيمة الدفترية
 2019 مارس 31في 

82,966,037 1,475,165,769 49,575,482 225,596,012 22,563,385 145,686,177 16,453,685 28,004,467 3,345 2,046,014,359 

746.229.689 53.899.722 1.485.202.686 82.214.195 2018ديسمبر  31في   294.23.114  321.156.623  436.13.645  274.26.778  4.223 2.071.171.897 

 2019     
 جنيه مصري جنيه مصري   مصري جنيه 

 1,158,008  أصول ثابتة بيع من متحصالت  1,112,241 (25وتسويقية )إيضاح  بيعية مصروفات

     39,931,905 (26)إيضاح وإدارية عمومية مصروفات

  1,147,904 ثابتة أصول استبعاد تكلفة  2,352,419 المرافق إدارة مصروفات

  (571,820) مستبعدة ثابتة أصول إهالك مجمع  43,396,565 االهالك المحمل علي قائمة األرباح أو الخسائر مصروف

 576,084  المستبعدة ل صول الدفترية القيمة صافي  272,625 (8)إيضاح  التطوير لغرض عقارات

 581,924  (29)إيضاح  أصول ثابتة بيعمن  أرباح  43,669,190 االهالك مصروف إجمالي



 )شركة مساهمة مصرية( إعمار مصر للتنميةشركة 

 المجمعة  المالية لقوائمل متممةال يضاحاتاإل
 2019مارس  31

 

 

- 22 - 

 
 تابع -  أصول ثابتة -4

 

 . ال يوجد رهن أو قيود على األصول الثابتة 

                                                           : تم تخصيص اإلهالك على النحو التالي 

 
 
 
 

أثاث ومعدات   وسائل نقل معدات ثقيلة حاسب آلي مباني أراضي 
 مكاتب

 الفتات دعاية أدوات ومعدات نماذا بيوت
 وأصول أخري

 اإلجمالي

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

           التكلفة

 966.545.058 9.851.868 37.908.078 76.461.457 53.945.814 43.454.510 124.537.096 49.108.837 512.727.669 58.549.729 2018يناير  1في 

 10.656.525 7.020 1.418.104 494.225 3.016.353 258.700 1.235.527 2.428.554 1.798.042 - إضافات

 977.201.583 9.858.888 39.326.182 76.955.682 56.962.167 43.713.210 125.772.623 51.537.391 514.525.711 58.549.729 2018 مارس 31في 

           مجمع االهالك
 (426.928.563) (9.851.868) (29.446.799) (67.431.524) (43.303.121) (33.233.476) (42.592.437) (37.789.320) (163.280.018) - 2018يناير  1في 

 (14.888.881) (165) (1.069.760) (801.839) (1.191.257) (1.230.859) (1.899.577) (2.096.075) (6.599.349) - الفترةاهالك 

 (441.817.444) (9.852.033) (30.516.559) (68.233.363) (44.494.378) (34.464.335) (44.492.014) (39.885.395) (169.879.367) - 2018 مارس 31في 

 صافي القيمة الدفترية
 2018 مارس 31في 

58.549.729 344.646.344 11.651.996 81.280.609 9.248.875 12.467.789 8.722.319 8.809.623 6.855 535.384.139 

 2018مارس  31 
 مصري جنيه 

 798.819 (25وتسويقية )إيضاح  بيعية مصروفات

 12.355.658 (26)إيضاح وإدارية عمومية مصروفات

 1.461.779 المرافق إدارة مصروفات

 14.616.256 االهالك المحمل علي قائمة األرباح أو الخسائر مصروف

 272.625 (8)إيضاح  التطوير لغرض عقارات

 14.888.881 االهالك مصروف إجمالي

 2017     
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 تحت االنشاء ثابتة أصول  -  5

 2018 ديسمبر 31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 324.904.539 439.471.607 مشروع شاطئ مراسى )مبانى و تجهيزات(
 83.870.624 96,845,502 مشروع اب تاون كايرو )مبانى و تجهيزات(

 86.361.299 98,870,262 مشروع ميفيدا )مبانى و تجهيزات(

 635,187,371 495.136.462 
 

 يلي: كما 2018و 2019مارس   31في المنتهية  الفترةتتمثل حركة األصول الثابتة تحت اإلنشاء خالل 
 

 2018 مارس 31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 301.988.498 495.136.462 الفترةرصيد أول 
 268.039.995 140,050,909 الفترةاإلضافات خالل 

 570.028.493 635,187,371 فترةالرصيد اخر 
 
 

 تجميع األعمال  -6

شركة إعمار إلدارة المنشأت )ش.ذ.م.م(  من حصص  %85قامت الشركة باالستحواذ على نسبة  2018ابريل  خالل

و تغيير اسمها  جنية مصري 42.500جنية مصري بالقيمة االسمية  و بالتالى بلغت تكلفة اإلستثمار  50.000البالغة  

مكسب ناتج من عملية شراء ن تجميع األعمال شهرة أو ينتج علم  القانوني إلي شركة إجاده إلدارة المنشأت )ش.ذ.م.م(.

 .تفاوضية
 

 ةعقاري اتاستثمار  - 7
  2019مارس  31 2018 مارس 31

  جنيه مصري جنيه مصري
 التكلفة  

 الفترةرصيد أول  289.378.317 132.023.157
 الفترةخالل أضافات  49,012,723 -
 (8)إيضاح محول من عقارات لغرض التطوير  46,632,510 -

 الفترةرصيد اخر  385,023,550 132.023.157

   

 مجمع االهالك  
 الفترةرصيد أول  (18,885,927) (13.966.011)
 الفترةاهالك  (1,246,372) (1.224.319)

 الفترةرصيد اخر  (20,132,299) (15.190.330)

 صافي القيمة الدفترية 364,891,251 116.832.827
 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 15.491.698 15,491,697 أراضي
 99.035.448 97,789,077 مباني

 155.965.245 251,610,477 تحت االنشاء

 270.492.391 364,891,251 صافي القيمة الدفترية
 

و  )مقيم محايد(لالستشارات للتقييم والمجموعة العربية  ةعن طريق شرك ةالعقاري لالستثماراتم العادل يتم التقي   -
 مصريه جني 2018:285,470,290 ديسمبر 31بلغت القيمه العادله لالستثمار العقاري في 
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 تابع –استثمارات عقارية   - 7

الثة ث للسوق عن طريق اختيار . تم عمل دراسةسعر السوق بواسطة مقيم محايدبتم تقييم المباني واألراضي  -

س لكي تعكيلزم األمر . يتم تعديل القيمة عندما لعقارات مشابهةتمت مؤخراً كحد أدني بيع لعقارات  عمليات

فإذا كان البند المهم في العقار المقارن متفوق على ، أو أكثر مالئمة من،  في أسعار السوق.  الجوهريةالتغيرات 

بيع العقار المقارن. أما في حال كان البند سعر دخال تعديل بالسالب لتخفيض العقار موضوع القوائم، يجري إ

خال تعديل بالموجب المهم في العقار المقارن  أدنى، أو أقل مالئمة، من العقار موضوع القوائم، فقد جرى إد

 زيادة سعر البيع المعدل لعقارات المقارنة المماثلة.ل

 
 تسلسل القيمة العادلة 

 العادلة لالستثمار العقاري واإلفصاح عنها باستخدام أسلوب التقييم: تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد القيمة
 

 (3مستوى ) (2مستوى ) (1مستوى ) اإلجمالي 
جنيه  جنيه مصري جنيه مصري 

 مصري
 جنيه مصري

     
 285.470.290   285.470.290 *2019مارس  31

 285.470.290 - - 285.470.290 2018ديسمبر  31

 
 2018ديسمبر  31العادلة لالستثمار العقاري طبقا الخر تقييم في * القيمة 

 
 عقارات لغرض التطوير  - 8

 2018 مارس 31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 11.736.727.039 12,316,514,109 الفترةرصيد أول 
 753.220.731 1,251,043,156 الفترةإضافات خالل 

 1,093,915 623,181 الفترةتكلفة اقتراض مرسملة خالل 
 272,625 272,625 (4)الجزء المرسمل( )إيضاح  إهالك أصول ثابتة

 - (46,632,510) (7 المحول الي أستثمار عقاري )إيضاح
 (480.359.736) (282,697,022) الفترةتكاليف محققه لوحدات تم تسليمها خالل 

 12.010.954.574 13,239,123,539 الفترةرصيد اخر 

 

 

 تتمثل في عقارات تم شرائها، بنائها أو في مرحلة اإلنشاء بغرض بيعها ضمن النشاط المعتاد للمنشأة، ويتم     -
 تصنيفها كعقارات لغرض التطوير وتتضمن التكاليف التالية:   
 أراضي    -
 تكلفة إنشاء البنية التحتية.مبالغ تم دفعها للمقاولين لغرض البناء وتتضمن   -
ية،   - قانون خدمات ال ية لل عاب مهن كاليف تجهيز الموقع، أت كاليف التخطيط و التصمممممممميم، ت كاليف االقتراض، ت ت

 تكاليف غير مباشرة و تكاليف أخري. 
ذلك والتقديرية إلكمال المشمممممممروع  يتم توزيع تكاليف البنية التحتية علي المشمممممممروعات وتمثل جزء من التكلفة  - 

مدة إن قدر  به. ت لذي يتم االعتراف  فة التي تنسممممممممب لإليراد ا يد التكل حد بأكثر من لت قارات  شمممممممماء وتطوير الع
 سنوات.10
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 تابع -عقارات لغرض التطوير   -  8
 

 عقارات لغرض التطوير يتم تحليلها كما يلى :
 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 3.543.869.085 3,900,546,012 مشروع ميفيدا

 4.237.546.714 4,529,566,548 مشروع مراسي

 4.320.277.814 4,593,354,376 مشروع اب تاون كايرو

 215.340.091 216,176,198 مشروع كايرو جيت

  13,239,643,134 12.317.033.704 

 (519.595) (519.595)  األنخفاض في قيمة عقارات بغرض التطوير يخصم:

 13,239,123,539 12.316.514.109 

 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 2.272.253.503 2,237,322,574 أراضي )شاملة فوائد التقسيط التي استحقت( *
 2.532.985.391 2,673,457,804 استشارات وتصميمات

 6.552.976.200 7,377,151,497 أعمال إنشائية وبنية تحتية

 958.818.610 951,711,259 تكاليف تمويلية مرسملة

 13,239,643,134 12.317.033.704 

 (519.595) (519,595) االنخفاض في قيمة عقارات بغرض التطوير يخصم:

 13,239,123,539 12.316.514.109 

 
 فيالخاصة بالتسجيل الرسمي ل راضي التي تمتلكها  القانونيةمازالت الشركة في مرحلة استكمال اإلجراءات   *

 . 2019مارس   31
 

 عقارات بغرض التطوير كما يلي:تتمثل حركة االنخفاض في قيمة 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 519.595 519.595 لفترةارصيد أول 
 - - لفترةاالمكون خالل 

 519.595 519.595 لفترةارصيد اخر 

 

 استثمارات محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق  -9
 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 7.592.600.000 7,823,925,000 أذون خزانة 

 (634.410.642) (488,820,410) فوائد غير مستحقة

 6.958.189.358 7,335,104,590 االستحقاقإجمالي االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ 
   

 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 6.958.189.358 7,335,104,590 شهر 12استثمارات تستحق خالل 
 - - شهر 12استثمارات تستحق خالل اكثر من 

 7,335,104,590 6.958.189.358 
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 وأوراق قبضعمالء   -  10
 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.379.784.441 1,362,179,906 شهر 12أرصدة عمالء تستحق خالل 

 1.448.830.843 1,225,095,798 شهر 12أرصدة عمالء خالل اكثر من 

 2,587,275,704 2.828.615.284 

 (399.682.168) (341,950,738) خصم القيمة الحالية

 2 428 933 116 2,245,324,966 العمالء وأوراق القبض صافي أرصدة

 5.230.335 13,503,300 فنادق –أرصدة عمالء أخرى 

 2,258,828,266 2.434.163.451 

 
 كما يلي: 2018 ديسمبر 31 و 2019مارس   31في تتمثل أعمار أرصدة العمالء وأوراق القبض 

 

 .2018ديسمبر  31 و 2019مارس   31ال يوجد اضمحالل في أرصدة العمالء وأوراق القبض في  -
 

االئتمان للعمالء والتي توضح كيفية إدارة وقياس الشركة لجودة الموقف أ( مخاطر 35باإلشارة إلى إيضاح رقم ) -
االئتماني ألرصدة العمالء التي حل تاريخ استحقاقها ولم تضمحل قيمتها.

أرصدة لم يحل تاريخ   
استحقاقها و لم 

 قيمتهاتضمحل 

 أرصدة حل تاريخ استحقاقها ولم تضمحل قيمتها

 أقل من اإلجمالي 
 يوم 30

 بين
 يوم 60و 30

 بين
 يوم 90و 60

 أكثر من
 يوم 90

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

 216,054,635 11,654,837 16,777,075 39,798,220 1,974,543,499 2,258,828,266 2019مارس  31

 231.397.506 13.067.701 12.052.099 48.915.118 2.128.731.027 2.434.163.451 2018ديسمبر  31



 )شركة مساهمة مصرية( إعمار مصر للتنميةشركة 

 المجمعة  المالية لقوائمل متممةال يضاحاتاإل
 2019مارس  31

 

 

- 27 - 

 أطراف ذات عالقة   - 11
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة   -

 
إذا كان للشركة القدرة علي السيطرة أو لها نفوذ مؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ، يعد الطرف ذو عالقة  للشركة المجمعة  لغرض إعداد القوائم المالية

 اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية أو العكس أو إذا كانت الشركة وهذا الطرف تحت سيطرة مشتركة من أفراد أو شركات أخري.
 

 هي: المجمعة ليةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تضمنتها القوائم الما  
 

 2019مارس  31  

 العالقة الشركة
مدفوعات 

 باإلنابة

برامج حاسب ألي 
ومصروفات حاسبات 

 وتكنولوجيات

اتعاب ادارة 
 الفندق

اتعاب ادارة 
 المشروعات

 وحدات مباعة* إيرادات مصروفات تمويلية

 مصريجنيه  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  

 شركة تيرنر كونستركشن انترناشيونال ايجيبت
سيطرة مشتركة 

 بواسطة الشركة األم
- - - 43.428.086 - - - 

 - - 4.438.870 - - 4.093.885 (1.314.624) النهائية الشركة األم شركة إعمار العقارية )ش.م.ع(

 أعمار للضيافة
شركة تابعة للشركة 

 األم 
- - 107.397 - - - - 

أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة الرئيسيون 
 بالشركة

 - - - - - - - 

 و الفنادق أعمار للضيافة
شركة تابعة للشركة 

 األم النهائية
- - 4.191.295 - - - - 

 
 2018مارس  31  

 مدفوعات باإلنابة العالقة الشركة
برامج حاسب ألي 
ومصروفات حاسبات 

 وتكنولوجيات

اتعاب ادارة 
 الفندق

اتعاب ادارة 
 المشروعات

 وحدات مباعة* إيرادات مصروفات تمويلية

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

 شركة تيرنر كونستركشن انترناشيونال ايجيبت
سيطرة مشتركة 

 بواسطة الشركة األم
- - - 38.724.916 - - - 

 - - - - - 4.130.443 (1.475.527) النهائية الشركة األم )ش.م.ع( شركة إعمار العقارية

 أعمار للضيافة
شركة تابعة للشركة 

 األم
- - - - - - - 

أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة الرئيسيون 
 بالشركة

 - - - - - 5.925.672 2.143.888 

 
 .الفترة* تتمثل في عقود بيع الوحدات المبرمة مع أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة الرئيسيون خالل 
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 تابع -أطراف ذات عالقة   -11

 ونتيجة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة تتمثل األرصدة فيما يلي:
 
 أرصدة األطراف ذات العالقة -أ 

 2019مارس  31 
المستحق من  العالقة

األطراف ذات 
 عالقة

المستحق إلى 
األطراف ذات 

 عالقة

موردين و 
 مستحقةمصروفات 

عمالء دفعات 
 مقدمة

عمالء و أوراق 
 قبض

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

      
 - - - 123.243.914 - **النهائية الشركة األم 
 - - - 24.085496 10.318 النهائية للشركة األمشركات تابعة 

 - - 153.237.160 - - سيطرة مشتركة بواسطة الشركة األم
أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة 

 944.595 - - - - الرئيسيون بالشركة

 10.318 147.329.410 153.237.160 - 944.595 

 
 2018ديسمبر  31 

 العالقة
المستحق من 

ذات األطراف 
 عالقة

المستحق إلى 
األطراف ذات 

 عالقة

مصروفات موردين و
 مستحقة

عمالء دفعات 
 مقدمة

عمالء و أوراق 
 قبض

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
      
 - - - 124.903.523 - الشركة األم النهائية **

 - - - 19.786.804 10.318 شركات تابعة للشركة األم النهائية 
سيطرة مشتركة بواسطة الشركة األم 

 - - 113.259.280 - - النهائية 

أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة 
 2.812.304 10.424.804 - - - الرئيسيون بالشركة

 10.318 144.690.327 113.259.280 10.424.804 2.812.304 

 
 النهائية بدون فوائد وأنشطة تشغيلية أخري. الشركة األم منفي تمويل ودعم ممنوح  يتمثل الرصيد الجاري**
 

 قرض مستحق إلى أطراف ذات عالقة -ب 
 1.150.000قامت الشركة بالحصول علي قرض من شركة إعمار العقارية )ش.م.ع(  بحد  2010خالل عام 

 يلي:وتتمثل األرصدة فيما  باإلضافة لسعر الليبور. %1 ةدوالر أمريكي بمعدل فائدة سنوي
 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31   
 جنيه مصري جنيه مصري 

 11.122.531 10.744.340 الشركة األم النهائية  – شركة إعمار العقارية )ش.م.ع(

 10.744.340 11.122.531 
 

 لمديرين الرئيسين:أعضاء مجلس اإلدارة وا مزايا -ج
 في: الفترةخالل أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين الرئيسين يتمثل ما حصل عليه 

 2018مارس  31 2019مارس  31   
 جنيه مصري جنيه مصري 

 6.430.748 7.658.705 مزايا قصيرة األجل

 1.311.696 1.184.565 مزايا نهاية الخدمة

 8.843.270 7.742.444 
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 مصروفات مدفوعة مقدماً ومدينون متنوعون وأرصدة مدينة أخرى -  12

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 ً  9.455.978 5,702,333 مصروفات مدفوعة مقدما
 3.057.787.913 3,141,472,248 دفعات مقدمة ومقاولينموردين 

 3.065.289 3,280,945 سلف عاملين 
 99.287.313 117,865,622 مستحقةفوائد 

 279.699.370 288,039,974 صيانة * –حسابات جارية 
 12.449.923 12,371,720 ضرائب القيمة المضافه –مصلحة الضرائب 

 2.263.318.210 2,379,134,873 صيانة * –ودائع 
 195,301,544 210,524,036 صيانة واستهالك مياة –المستحق من عمالء 

 124,219,267 124,840,773 مدينة أخرىأرصدة 

 6.283.232.524 6.044.584.807 
 

*تتضمن مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخري ودائع صيانة محصلة من العمالء ، و التي تم استثمارها في 
بالوحدات المسلمة و ال المصاريف الخدمية ذات العالقة حسابات جارية ذات فائدة و ودائع ألجل بغرض تمويل ادارة 

 تستطيع الشركة استخدامها في غير هذا الغرض.
 

 288,039,974( وبلغ رصيدها %12.83: 2018) %11.67صيانة بمتوسط معدل فائدة  -رية الحسابات الجا -
  جنية مصري(.279.699.370: 2018جنية مصري )

 2,379,134,873( وبلغ رصيدها %14.82:  2018) %14.76صيانة بمتوسط معدل فائدة  -حسابات الودائع  -
 جنية مصري(.2.263.318.210: 2018جنية مصري )

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 جنيه مصري  جنيه مصري   

   
 4.156.633.068 4,407,871,310 شهر 12أرصدة تستحق خالل 

 1.887.951.181 1,883,310,229 شهر 12أرصدة تستحق خالل اكثر من 

 6,291,181,539 6.044.584.249 

 
 

 النقدية بالصندوق ولدي البنوك  -  13
 2018ديسمبر  31 2019مارس  31   

 جنيه مصري جنيه مصري 
   جنيه مصري -أ  

 7.384.894 161,587 نقدية بالصندوق         
 911.143.856 1,992,057,347 حسابات جارية         
 3.791.003.514 2,483,418,368 ودائع          

 4,475,637,302 4.709.532.264 

   عملة أجنبية -ب 
 616.128.583 689.256.799 حسابات جارية          

 689.256.799 616.128.583 

 5,164,894,101 5.325.660.847 
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 تابع -النقدية بالصندوق ولدي البنوك   -  13
 

 والنقدية بالعمالت األتية:تم تقييم أرصدة البنوك 
 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31  

 جنيه مصري جنيه مصري 

 154.423.646 172,622,585 درهم اماراتي
 442.435.001 497,190,082 دوالر أمريكي

 15.832.774 15.534.571 يورو
 4.709.532.264 4,475,637,302 جنية مصري
 236 117 جنيه استرلينى

 3.436.926 3,909,444 لاير سعودي

 5,164,894,101 5.325.660.847 

 
 يتم احتساب الفائدة علي النقدية بالبنوك بناء علي أسعار الفائدة السائدة علي اإليداع.  -
 

( وبلغ متوسط معدل فائدة الودائع %12.44: 2018) %11.50 الجاريةبلغ متوسط معدل فائدة الحسابات  -
 ( للودائع بالجنية مصري.%14.81: 2018للودائع بالجنية مصري ) 14.67%

 
 

 ألغراض قائمة التدفقات النقدية تتمثل قيمة النقدية وما في حكمها فيما يلي : -
 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 5.325.660.847 5,164,894,101 نقدية بالصندوق ولدي البنوك

 (146.886.262) (146.367.480) وودائع محتجزة كغطاء خطاب ضمان و اعتمادنقدية 

 (1.500.000.000) (1,100,000,000) شهور( 3ودائع )أكثر من 

 3.678.774.585 3,918,526,621 نقدية وما في حكمها

 
جنيه مصري يتمثل في قيمة وديعتان  146.367.480يتضمن مبلغ  2019مارس  31رصيد النقدية لدي البنوك في 

 (.33اعتماد مستندي مصدرمن الشركة )إيضاح  2يتم تجدديها لعدد 
 

 تسهيالت ائتمانية   -14

 كما يلي: 2018و  2019مارس   31المنتهية في  الفترةتتمثل الحركة في التسهيالت االئتمانية خالل   

 2018 مارس 31 2019مارس  31 
 مصريجنيه  جنيه مصري 
   

 26.502.485 10,820,064 الفترةرصيد أول 

 (4.593.154) (238,116) الفترةالمسدد خالل 

 21.909.331 10,581,948 الفترةرصيد اخر 

   
 2018 ديسمبر 31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 479.589 262,967 شهر 12تسهيالت ائتمانية تستحق خالل 

 10.340.475 10,318,981 شهر 12ائتمانية أعمال تستحق خالل أكثر من تسهيالت 

 10,581,948 10.820.064 
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 تابع -تسهيالت ائتمانية - 14

 
من قيمة  %30( مقابل خصم شيكات الخاصة بعمالء الوحدات الذين قاموا بسداد 1حصلت الشركة على تسهيل ائتماني ) * 

 وحداتهم.
من قيمة  %90( بضمان شيكات آجلة الدفع لعمالء الوحدات المسلمة بحد اقصى 2** حصلت الشركة على تسهيل ائتماني )

 الشيكات المودعة بالبنك .
 ( مقابل خصم الشيكات آجلة الدفع لعمالء الوحدات المسلمة.3*** حصلت الشركة على تسهيل ائتماني )

 
 التزامات نهاية الخدمة  - 15

 كما يلي: 2018مارس  31و2019مارس  31المنتهية في  الفترةتتمثل حركة التزامات نهاية الخدمة للعاملين خالل 

 2018مارس  31 2019مارس  31   
 جنيه مصري جنيه مصري 

 27.819.413 31.491.984 الفترةرصيد أول 
 4.505.107 13,198,138 الفترةالمكون خالل 

 (1.172.563) (19,040,102) الفترةالمستخدم خالل 

 31.151.957 25,650,020 الفترةرصيد أخر 

 

 مخصصات   - 16

 الرصيد في 
 2019يناير  1

المكون خالل 
 الفترة

مخصص انتفي 
الغرض منه 

 الفترةخالل 

المستخدم خالل 
 الفترة

 الرصيد في
 2019مارس   31

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
  –مخصص مطالبات 

 قضايا
22,142,567 650,019 (2,899,793) -    19,892,793 

 40,782,580 (705,275)    -    - 41,487,855 مخصص مطالبات أخرى

 63,630,422 650,019 (2,899,793) (705,275) 60,675,373 

  

 

 

 

 معدل سعر الفائدة 
اخر تاريخ 
استحقاق 
 )تجديد(

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31

 جنيه مصري جنيه مصري   
    الجزء المتداول من التسهيالت االئتمانية 

 479.589 262,967 2020يناير  + معدل العائد المعلن من البنك المركزي %0.5 ( *1التسهيل االئتماني )

     

 479.589 262,967  إجمالي الجزء المتداول من التسهيالت االئتمانية

     
    الجزء طويل األجل من التسهيالت االئتمانية

 84.885 63,391 2020أكتوبر  العائد المعلن من البنك المركزي+ معدل  %0.5 ( *1التسهيل االئتماني )

 10.255.590 10,255,590 2021نوفمبر  + متوسط سعر الخصم المعلن من البنك المركزي %1 ( **2التسهيل االئتماني )

 10.340.475 10,318,981  إجمالي الجزء طويل األجل من التسهيالت االئتمانية

 10.820.064 10,581,948  التسهيالت االئتمانية إجمالي
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 فيالرصيد  

 2018يناير  1

المكون خالل 

 الفترة

مسصص انتفي 

خالل  الغرض منه

 الفترة

الماتسدم خالل 

 الفترة
 فيالرصيد 

 2018مارس  31

 جنيه مصري جنيه مصري مصريجنيه  جنيه مصري جنيه مصري 

 9.287.635 (4.635.925) (399.781) 2.298.277 12.025.064 قضايا  –مسصص مطالبات 

 80.781.669 (1.110.012) - 71.470 81.820.211 مسصص مطالبات وخرى

 93.845.275 2.369.747 (399.781) (5.745.937) 90.069.304 
 

( 30في إيضمماح ) هالمذكورة في إيضمماح المخصممصممات وما  تم اإلفصمماح عنال توجد التزامات محتملة جوهرية غير  -
 ( التزامات محتملة.33والخاص بالموقف الضريبي و إيضاح )

 

 موردون ، مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  -17

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 2.884.285.032 2.570.458.389 مستحقةال لمشروعاتاتكاليف 
 604.633.169 626,541,487 موردون، مقاولون و استشاريون 
 25.811.220 30,436,720 (18بخالف ضريبة الدخل )إيضاح  -مستحق الى مصلحة الضرائب 

 203.323.439 324.712.865 مصروفات مستحقة
 43.500.515 40,938,583 إيرادات مؤجلة*
 3.881.551 4,248,656 االجتماعيةهيئة التأمينات 

 22.585.174 31,892,117 أرصدة دائنة أخرى
 304.127.759 352,841,366 صيانة –المستحق الى عمالء 
 2.332.654.431 2,407,837,885 دائنو ودائع صيانة**

 6,389,908,068 6.424.802.290 

 

إلغاء عقودهم وتم خصم نسبة الشركة من ثمن البيع، يحق *تتمثل االيرادات المؤجلة في ارصدة للعمالء الذين تم 
يتم االعتراف  للعمالء استخدام هذه المبالغ لشراء وحدات أخري من الشركة خالل عام واحد من تاريخ االلغاء،

 عام من تاريخ اإللغاء إذا لم يقم العميل بحجز وحدة أخري.باإليراد بعد مرور

األقساط المحصلة التي تستخدم في ادارة المرافق. يتم ربط هذه المبالغ في  **يتمثل دائنو ودائع صيانة في رصيد
 (.12إيضاح ) –ودائع أو إيداعها في حسابات جارية بفوائد لهذا الغرض 

ال توجد فوائد على أرصدة موردون، مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى، و للمزيد من التوضيح عن كيفية 
 ا(.35إيضاح ) –إدارة مخاطر السيولة 

 

 مستحق الى مصلحة الضرائب - 18

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.447.688 777,520 ضرائب دمغة –مصلحة الضرائب 

 20.071.332 17,426,481 ضرائب الخصم واإلضافة –مصلحة الضرائب 

 1.503.054 9,357,676 ضرائب مرتبات –مصلحة الضرائب 

 1.838.688 2,720,419 أخرى –الضرائب  مصلحة

 950.458 154,624 اتاوات–مصلحة الضرائب 

 30,436,720 25.811.220 
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 عمالء دفعات مقدمة   -  19
 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 3.242.595.159 3,477,285,848 مشروع أب تاون كايرو
 6.092.379.192 6,489,204,538 مشروع مراسي

 5.355.648.782 5,635,412,576 مشروع ميفيدا

 15,601,902,962 14.690.623.133 
 

 

 

 تأمينات ضمان أعمال -20 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 125.750.387 135,123,697 شهر 12تأمينات ضمان أعمال تستحق خالل 
 251,093,101 288,424,661 شهر 12ضمان أعمال تستحق خالل أكثر من تأمينات 

 423,548,358 376.843.488 

 
 رأس المال  -21

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31  
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 10.000.000.000 10.000.000.000 جنية مصري( 1رأس المال المرخص )قيمة السهم 
   

 4.529.338.000 4.529.338.000 رأس المال المصدر والمدفوع 
   

 4.529.338.000 4.529.338.000 عدد األسهم

 
تم تعديل القيمة األسمية  2015مارس  31الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ العامة اجتماع الجمعية قرار بموجب 
جنيه مصري )عشرة جنيهات مصرية( لتصبح )واحد جنيها مصرياً( تمهيداً للطرح بالبورصة المصرية  10للسهم من 

 5اريخ وتم التأشير في السجل التجاري بتسهم  401933800سهم بدال من  4019338000ليصبح عدد األسهم 
 .2015مايو 
 

فقد تمت الموافقة علي زيادة راس   2015مايو  11غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ العامة طبقاً لقرار الجمعية 
جنيه  3.80جنيه مصري ) ستمائة مليون جنيه مصري ال غير( بسعر اصدار  600.000.000المال المصدر بقيمة 

جنيه مصري )اربعة  4.619.338.000المدفوع بالكامل بعد الزيادة يبلغ مصري للسهم ليصبح راس المال المصدر و
مليارات وستمائة وتسعة عشر مليون و ثالثمائة وثمانية وثالثين الف جنيه مصري ال غير( موزعاً علي عدد 

جنية مصري بعد خصم مصاريف  1.602.790.008سهم ، كما بلغت عالوة اإلصدار مبلغ  4619338000
 .2015يونيو  29بالسجل التجاري بتاريخ   جنيه مصري و تم التأشير 77.209.992غ اإلصدار بمبل

 
جنيه مصري للسهم بقيمة  3.80مليون سهم )أسهم الخزينة( بسعر  90قامت الشركة بشراء  2015أغسطس  4بتاريخ 
 503.840عاملة جنيه مصري للحفاظ على سعر السهم في السوق، باإلضافة إلى تكلفة الم 342.000.000إجمالية 

 جنيه مصري وذلك طبقاً آللية استقرار سعر السهم في السوق عقب الطرح.
 

لتخفيض رأس مال الشمممممممركة بقيمة أسمممممممهم الخزينة جمعية عامة غير عادية تم عقد  2016أغسمممممممطس  18بتاريخ 
 البالغــــــة

جنيه  252.503.840سمممممهم و تم تخفيض عالوة االصمممممدار بمبلغ  4.529.338.000مليون سمممممهم ليصمممممبح  90
 .2016نوفمبر  10بالسجل التجاري بتاريخ   مصري، تم التأشير
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 احتياطي قانوني    -22

 
السابق الى االحتياطي  الفترةمن صافي ربح  %5وفقاً ألحكام قانون الشركات والنظام األساسي للشركة يتم تحويل  

من رأس المال  %50القانوني . ويجوز للشركة أن تقرر إيقاف هذا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني 
 المصدر .

 
 

 اإليرادات   -23

 2018مارس  31 2019مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   إيرادات من بيع عقارات لغرض التطوير
 133.373.470 254,206,651 مشروع مراسي

 317.784.070 16,961,211 مشروع أب تاون كايرو
 379.591.182 295,459,227 مشروع ميفيدا

 566,627,089 830.748.722 

 
صومة مخ الفترةمثل اإليرادات من بيع عقارات  لغرض التطوير قيمة مبيعات الوحدات التي تم تسليمها خالل تت

باستخدام معدل الفائدة الفعال، وتقدم الشركة عدة نماذا للدفع من " تقسيط حتي التسليم" الي " أقساط ممتدة على مدى 
 من قبل العميل. .سنوات"، و يختلف سعر الوحدة طبقا إلى جدول التقسيط المحدد 8
 

 
 اإليراداتتكلفة  -24

 2018مارس  31 2019مارس  31 
 مصريجنيه  جنيه مصري 

   من بيع عقارات لغرض التطويرإليرادات تكلفة ا
 59.662.251 132,143,514 مشروع مراسي

 210.657.451 3,317,816 مشروع أب تاون كايرو*

 247.202.385 181,583,376 مشروع ميفيدا

 317,044,706 517.522.087 

 
 

 مصروفات بيعيه وتسويقية -25

 2018مارس  31 2019مارس  31 

 جنيه مصري مصريجنيه  
 10.674.676 6,868,354 دعاية

 798.819 1,112,241 (4مصروفات اهالك اصول ثابتة )إيضاح 

 3.322.820 8,438,999 منتجات تسويقية وخامات

 5.074.410 4,834,260 حفالت ومعارض

 22.184.760 43,701,381 عمولة مبيعات

 4.322.654 4,794,892 مصروفات تسويقه أخرى

 69,750,127 46.378.139 

 
  



 )شركة مساهمة مصرية( إعمار مصر للتنميةشركة 

 المجمعة  المالية لقوائمل متممةال يضاحاتاإل
 2019مارس  31

 

 

- 35 - 

 مصروفات عمومية وإدارية -26

 2018 مارس 31 2019مارس  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 12.355.658 39,931,905 (4)إيضاح  اصول ثابته مصروفات إهالك
 1.224.319 1,246,372 (7)ايضاح  استثمار عقاري مصروفات إهالك

 25.655.274 28,033,488 مزايا ومرتبات

 3.053.995 4,052,385 أتعاب مهنية واستشارات

 4.456.625 6,078,133 مصروفات حاسبات وتكنولوجيا

 2.035.301 2,282,949 مصروفات سفر وترفيه

 1.369.487 1,818,473 اتصاالت

 11.203.723 11,154,734 مصروفات إدارة الخدمات

 980.955 1,048,958 مصروفات بنكية أخرى

 326,834 25,539,934 تبرعات
 2.904.404 5,305,655 مصروفات أخرى

 126,492,986 65.566.575 

 

 ايرادات تمويلية -27

 2018مارس  31 2019مارس  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 193.790.277 104,299,691 فوائد من الودائع والحسابات الجارية

 190.369.393 350.930.908 االستحقاقفوائد من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 455,230,599 384.159.670 

 

 مصروفات تمويلية -28

 2018مارس  31 2019مارس  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 138.675 135,951 فوائد بنكية علي التسهيالت االئتمانية

 1.580    - مصروفات بنكية أخرى

 197.285 12,715,248 صافي خسائر فروق عملة أجنبية

 12,851,199 337.540 

 إيرادات أخري   -29

 2018مارس  31 2019مارس  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 1.857.414 9,867,201 إيرادات خدمات للعمالء

 26.673.113 22,584,638 إيرادات من غرامات و مصروفات إدارية 

 (9.284.558) (14,219,348) أرباح تشغيل فنادق*

 2.953.712 3,856,544 تشغيلي إيجارإيرادات 

 - 581,924 (4أرباح بيع أصول ثابتة )إيضاح

 2.342.753 558,422 تشغيل أخرىإيرادات 

 23,229,381 24.542.434 

 بمراسي الشاطئ ونادي الجولف ونادي العلمين فندق خسائر أو أرباح صافي فنادق في تشغيل نتائج تتمثل   *
 .بمفيدا االجتماعي نادي و كايرو تاون بأب الجولفونادي 
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 ضرائب الدخل  -30

 2018مارس  31 2019مارس  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 (96.026.099) (91,023,788) الضريبة الجارية

 (8.354.552) (11,550,381) الضريبة المؤجلة

 
 

(102,574,169) (104.380.651) 

 
   ضرائب الدخل المؤجلة

 قائمة األرباح أو الخسائر الماليقائمة المركز  

 2018مارس  31 2019مارس  31 2018 ديسمبر 31 2019مارس  31 

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري   جنيه مصري   

 46.996 288,094 (27.640.840) (27,352,746) إهالك األصول الثابتة

 (8.401.548) (11,838,475) 337.471.771 325,633,296 ومصروفات مستحقة اتمخصص

 (8.354.552) (11,550,381) 309.830.931 298,280,550 ضريبة الدخل المؤجلة أصل

 

 
 الموقف الضريبي 

 

 ضرائب شركات األموال -أ  
 تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية في المواعيد القانونية. -
 . السدادوتم  2017ديسمبر  31تم فحص دفاتر الشركة منذ بدء النشاط حتى -
 .2018ديسمبر  31تتمتع الشركة بإعفاء ضريبي عن المشروعات المقامة في المناطق العمرانية حتى  -

 .2018ديسمبر  31وحتى  2018يناير 1لم يتم فحص دفاتر الشركة من  -
 .2019 مارس 31وحتى  2019يناير 1لم يتم فحص دفاتر الشركة من  -

 
 

 ضرائب كسب العمل -ب  
 وتم السداد. 2014ديسمبر  31حتى من بداية النشاط تم فحص دفاتر الشركة  -
ولم تستلم الشركة المطالبة النهائية  2017ديسمبر  31وحتى  2015يناير 1تم فحص دفاتر الشركة عن الفترة من  -

 من المصلحة حتى تاريخه.
 .2019 مارس 31وحتى  2018يناير 1لم يتم فحص دفاتر الشركة من  -

 
 
 

 ضريبة القيمة المضافة / ضرائب المبيعات -جـ 
 وتم السداد.  2013ديسمبر  31تم فحص دفاتر الشركة منذ بداية النشاط حتى عام   -
وقامت الشركة باالعتراض علي نتيجة الفحص  2015ديسمبر  31حتي  2014يناير  1تم فحص دفاتر الشركة من   -

 تم تحويل الخالف للجنة ولم يصدر قرار حتي تاريخه. و
 ولم تستلم الشركة المطالبة النهائية. 2017ديسمبر  31وحتى  2016يناير  1تم فحص دفاتر الشركة عن الفترة من  -
 .2019 مارس 31وحتى  2018يناير  1تم فحص دفاتر الشركة من لم ي -
 

 

 ضريبة الدمغة -د 
 وتم السداد. 2017ديسمبر  31تم فحص دفاتر الشركة عن الفترة منذ بداية النشاط وحتى  -
 2018ديسمبر  31وحتي  2018يناير  1جاري فحص دفاتر الشركة من  -
 .2019 مارس 31حتى  2019يناير 1لم يتم فحص دفاتر الشركة من  -
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 نصيب السهم في األرباح   -31

تم احتساب نصيب السهم في األرباح عن طريق قسمة صافي الربح القابل للتوزيع على مالك األسهم العادية على 
 . ليس لدي الشركة أسهم مخفضة.الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 
  2019مارس  31 2018 مارس 31

  جنيه مصري مصريجنيه 

 الفترة ارباحصافي  418,623,656 503.295.868
 نصيب العاملين )افتراضي( (39,769,248) (47.813.107)

 األرباح القابلة للتوزيع علي مالك األسهم العاديةصافي  378,854,408 455.482.761
 لألرباح األساسية والمخفضة الفترةمتوسط عدد األسهم القائمة خالل  4.529.338.000 4.529.338.000

 األساسي والمخفض –الفترة أرباحنصيب السهم في  0.08 0.10

 
 

 االرتباطات  -32

بلغت تعاقدات الشركة الخاصة باألصول تحت التنفيذ وعقارات لغرض التطوير القائمة في تاريخ الميزانية غير   
جنيه  12.713.854.841: 2018)مصري جنيه  13.116.802.057مبلغ المجمعة مدرجة في القوائم المالية 

 مصري(.
 

 كمؤجر  –ارتباطات ناتجة من التأجير التشغيلي            

قامت الشركة بتأجير االستثمارات العقارية الخاصة بها، ويتمثل الحد األدنى لقيمة اإليجارات المستقبلية المستحقة طبقاً 
كما  لمجمعةا يتم االعتراف بها كأرصدة مدينة في تاريخ القوائم الماليةلعقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء ولم 

 يلي:
 2018 ديسمبر 31 2019مارس  31   

 جنيه مصري جنيه مصري 

 18.012.965 17.581.548 خالل عام

 72.910.572 69.221.355 أكثر من عام و ال تتعدي خمسة أعوام

 72.728.450 65.594.689 أكثر من خمس أعوام

 152.397.592 163.651.987 

 

 التزامات محتملة -33

شركة اعمار مصر للتنمية )الشركة( تلقت طلب تحكيم مقدم من شركة النصر لإلسكان والتعمير بشأن عقد بيع 
ارض هضبة زهراء المقطم وتري الشركة أن طلب التحكيم ال اساس له من الصحة وال يستند الي اسباب صحيحة 

كما تؤكد الشركة على قوة موقفها القانوني وان قرار التحكيم سيكون لصالح الشركة كما تؤكد في الواقع او القانون. 
 أيضاً على ان اجراءات التحكيم لن يكون لها أثر مالي على الشركة.

 

ساري حتى عام  2017قامت الشركة بإصدار خطاب ضمان نهائي لصالح "الهيئة المصرية لحماية الشواطئ" في 
 (.13مليون جنية مصري مغطى بالكامل )إيضاح  50ب الضمان البالغ ، غطاء خطا2022

 

إنشاء وخدمات -لصالح "الخرافي ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية  2017اعتماد مستندي صدر في 
من قيمة العقد مغطى بالكامل بضمان وديعة  %90دوالر امريكي والتى تمثل  4.361.688ش.م.م." بمبلغ 

دوالر  2,494,549جنية مصري( وتقدر قيمة األعمال الغير منفذة بمبلغ  88.418.368لغ بأجمالي مب
 (. 13)إيضاح أمريكي

 

يورو )ما يعادل  408.485لصالح "سيمنز تكنولوجز ش.م.م." بمبلغ  2017اعتماد مستندي صدر في 
 (.13جنية مصري( مغطى بالكامل )إيضاح  7.949.112

 

إنشاء وخدمات ش.م.م." -لصالح لصالح "الخرافي ناشيونال لتطوير مشروعات البنية  2019اعتماد مستندى صدر فى 
من قيمة العقد مغطى بالكامل بضمان أذون  %80دوالر أمريكى والتى تمثل نسبة  6,318,952بأجمالى اعمال لقيمة 

 4,259,137مبلغ جنيه مصرى ، وتقدر قيمة االعمال الغير منفذه ب 131,175,000خزانة باجمالى قيمة اسميه 
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 دوالر أمريكى.
 

 شيكات آجلة )غير مدرجة ضمن بنود الميزانية( -34

جنيه 12.778.979.741: 2018جنيه مصري ) 12.360.455.421تبلغ قيمة الشيكات اآلجلة المحتفظ بها   
الشيكات اآلجلة الخاصة بالوحدات الغير مسلمة وغير مدرجة ضمن بنود الميزانية. هذه  مصري( المستلمة من العمالء

 تمثل األقساط المستقبلية بناء على جدولة السداد لكل عميل وفقاً لسياسات الشركة.
 

 المالية األدوات مخاطر أهداف وسياسات إدارة  -35

 نظرة عامة 
 الشركة عرضة للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية: 

 االئتمان مخاطر (أ

 السوق  مخاطر  (ب

 السيولة  مخاطرا( 
 

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول مدى تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف الشركة وسياساتها 

 وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدارتها وكذلك كيفية إدارة الشركة لرأس المال. 

إلدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة واإلشراف عليه.  عام يتحمل مجلس إدارة الشركة األم مسؤولية وضع إطار

 نعوتتحمل اإلدارة العليا بالشركة مسؤولية وضع ومتابعة سياسات إدارة المخاطر ورفع تقارير إلى الشركة األم 

 أنشطتها على أساس دوري منتظم. 

إدارة مخاطر موثقة رسميا في بعض اإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية في الشركة عبارة عن مزيج من سياسات 

 المجاالت ومن سياسات إدارة مخاطر غير موثقة رسميا في مجاالت أخرى. 
 

 االئتمان مخاطر  (أ
خطر االئتمان هو خطر حدوث خسائر مالية تتكبدها الشركة في حال تعثر العميل أو الطرف المقابل في الوفاء 

االئتمان بشكل رئيسي من ارصدة العمالء وأوراق القبض ، المدينون بالتزاماته التعاقدية. تتعرض الشركة لمخاطر 
المتنوعون واألرصدة المدينة األخرى والمستحق من أطراف ذات عالقة، وكذا من أنشطتها المالية، بما في ذلك الودائع 

 لدى البنوك والمؤسسات المالية.
 
 ارصدة العمالء و اوراق القبض 

سكنية وأخرى تجارية بالتقسيط . تم تحديد تلك األقساط في عقود البيع. وتتعرض أبرمت الشركة عقود بيع وحدات 
الشركة لخطر االئتمان فيما يتعلق بتلك األقساط المستحقة. ولكن الملكية القانونية للوحدات السكنية والتجارية ال تنتقل 

تالي قساط المستحقة بشكل مستمر و بالإلى المشتري االعقب تسديد جميع األقساط. إضافة إلى ذلك، تتابع الشركة األ
 فان تعرض الشركة لخطر الديون المعدومة ليس جوهرياً. 

يتأثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي بالصفات الفردية لكل عميل على حدة. اما  الخصائص السكانية 
 دولة التي يعمل بها العمالء، لها تأثير أقلعن السداد السائد بالصناعة وال لقاعدة عمالء الشركة، وتشمل مخاطر التعثر

 على خطر االئتمان. تحصل الشركة علي إيراداتها من عدد كبير من العمالء.
 

 األصول المالية األخرى 
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن األصول المالية األخرى الخاصة بالشركة، واألصول المالية بالتكلفة المستهلكة، 
تتعرض المنشأة لخطر االئتمان نتيجة لتعثر الطرف المقابل عن السداد، والحد أقصى للتعرض لخطر االئتمان يعادل 

 القيمة الدفترية لهذه األصول. 
 أرصدة بنوك

ويتولى  .تقوم الشممركة بتخفيض مخاطر االئتمان المتعلقة بأرصممدة البنوك عن طريق التعامل مع البنوك جيدة السمممعة
القطاع المالي بالشممركة بدعم من الشممركة األم إدارة مخاطر االئتمان الناشممئة عن األرصممدة لدى البنوك والمؤسممسممات 

شمممركة لدى بنوك دولية فقط أو بنوك يق إيداع أرصمممدة الالمالية. وتحد الشمممركة من تعرضمممها لخطر االئتمان عن طر
بر و بالتالي يعتالمصممممري باإلضممممافة إلي أن البنوك المحلية تخضممممع لرقابة البنك المركزي  ،محلية ذات سمممممعة جيدة
 خطر االئتمان ضئيل.
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 تابع -مخاطر األدوات المالية أهداف وسياسات إدارة  -35
 المستحق من أطراف ذات العالقة 

ترتبط ارصممدة المسممتحق من أطراف ذات عالقة بالمعامالت التي تنشممأ ضمممن سممياق األعمال االعتيادية للنشمماط ، و 
يكون تعرض تلك االرصممدة لخطر االئتمان منخفض و يكون الحد االقصممى المعرض للخطر هو القيمة الدفترية لهذه 

 األرصدة. 
 

 السوق مخاطر   (ب

خطر السممممممموق هو خطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المسمممممممتقبلية ل داة المالية نتيجة للتغيرات في أسمممممممعار 
شأنها أن تؤثر على ارباح  سوق، مثل خطر سعر صرف العمالت األجنبية وخطر سعر الفائدة ، وهي مخاطر من  ال

قروض و التسممممهيالت ذات الفائدة والودائع. ويتمثل الشممممركة. وتتضمممممن األدوات المالية التي تتأثر بخطر السمممموق ال
الهدف من إدارة خطر السمممموق في إدارة الخطر والسمممميطرة عليه ضمممممن حدود مقبولة وفي نفس الوقت تحقيق عوائد 

 مجزية. ال تحتفظ و ال تصدر الشركة أدوات مالية مشتقة. 
 

 التعرض لخطر معدل  الفائدة 
يمة العادلة للتدفقات النقدية المسممتقبلية ل داة المالية نتيجة للتغيرات في معدالت خطر معدل الفائدة هو خطر تذبذب الق

شركة  شكل رئيسي بالتزامات ال سوق ب شركة لمخاطر التغير في معدالت الفائدة بال سوق. ويتصل تعرض ال الفائدة بال
 بمعدل فائدة متغير وودائع ذات فائدة. 
 المالية ذات سعر الفائدة المتغير من فترة إلى أخرى ال تتعدى عام واحد.ويعاد تسعير الفائدة على األدوات 

 

قاء جميع المتغيرات األخرى  ئدة في ظل ب فا تأثير تغير محتمل معقول في معدالت ال تالي مدى  جدول ال ويعرض ال
وجد تأثير و ال يضمريبة )عن طريق التأثير على القروض ذات سمعر الفائدة المتغير(. الثابتة على أرباح الشمركة قبل 

 لهذا التغير على حقوق الملكية سوى أثر األرباح على النحو الموضح أدناه:
 2018 مارس 31 2019مارس  31 

التغير في معدل  

 الفائدة

األثر على األرباح 

 قبل الضريبة

 جنيه مصري

التغير في معدل 

 الفائدة

األثر على األرباح قبل 

 الضريبة

 جنيه مصري

 68.351.911 +1% 24.834.184 +1% األصل المالي

 %1- (24.834.184) %1- (68.351.911) 

 (28.018) +1% (28.018) +1% االلتزام المالي

 %1- 28.018 %1- 28.018 
 

 

 ب( المتمم للقوائم المالية11تم االفصاح عن معدل الفائدة على القرض المستحق إلى أطراف ذات عالقة في اإليضاح )

  .(14االفصاح عن معدالت الفائدة على القروض من المؤسسات المالية في اإليضاح ). تم المجمعة

 التعرض لخطر سعر صرف العمالت األجنبية
يعرض الجدول التالي مدى تأثير تغير محتمل معقول في أسعار صرف الدوالر األمريكي، واليورو، والدرهم 

لذي افي ظل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. ويرجع األثر  ، والجنيه االسترلينى  اإلماراتي، واللاير السعودي
ضريبة إلى التغيرات في قيمة األصول وااللتزامات النقدية. و يعد تعرض الشركة لخطر وقع على أرباح الشركة قبل ال

 التغيرات في أسعار صرف جميع العمالت األجنبية األخرى ليست جوهري. 
 

 
 

  



 )شركة مساهمة مصرية( إعمار مصر للتنميةشركة 

 المجمعة  المالية لقوائمل متممةال يضاحاتاإل
 2019مارس  31
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 السوق مخاطر   (ب

 2018 مارس 31 2019مارس  31 

التغير في سعر  
 صرفال

األثر على األرباح قبل 
 الضريبة

 جنيه مصري

التغير في سعر 
 الصرف

األثر على األرباح قبل 
 الضريبة

 جنيه مصري
 5.227.025 +10% 35.037.968 +10% دوالر األمريكي

 %10- (35.037.968) %10- (5.227.025) 
 (683.916)  +10% 4.907.154 +10% درهم اإلماراتي

 %10- (4.907.154) %10- 683.916 
 1.057.412 +10% 1.309.872 +10% يورو
 %10-  (1.309.872) %10- (1.057.412) 

 176.025 +10% 390.944 +10% لاير السعودي
 %10-  (390.944) %10- (176.025) 
     
     

 

 ج( مخاطر السيولة 

لتدفقات النقدية، ومتطلبات التمويل والسيولة الخاصة بالشركة. لترصد إدارة الشركة المحلية بدعم من الشركة األم 
ويتلخص هدف الشركة في تحقيق توازن بين استمرارية التمويل وبين المرونة عن طريق الحصول على قروض من 

 أووعن طريق الحصول على تسهيالت  مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطي كافيالبنوك. وتدير الشركة 
القروض، وذلك من خالل متابعة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر والمطابقة بين استحقاق األصول 

 وااللتزامات المالية.
 

 المتوقعة وتتضمن مصروفات االلتزامات المالية.الشركة لديها النقدية الكافية لسداد المصروفات التشغيلية 
 

ويلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق االلتزامات المالية الخاصة بالشركة استنادا إلى الدفعات التعاقدية غير 
 المخصومة. 

 

 

 
 

  

      االلتزامات المالية 
 12إلى  3من  أشهر 3أقل من  

 شهر
 5إلى  1من 

 سنوات
 5أكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
      2019مارس  31في 

 15.352.454 - 13.167.227 1.616.516 568.711 تسهيالت ائتمانية
 423.548.358 - 288.424.661 135.123.697 - تأمينات ضمان أعمال

موردون ومصروفات مستحقة 
 3,941,132,255 - - - 3,941,132,255 وأرصدة دائنة أخرى

 393,892,201 - 393,892,201 - - ضريبة الدخل المستحقة
 10.744.340 - - - 10.744.340 قرض من أطراف ذات عالقة

 147.329.410 - - - 147.329.410 المستحق إلى أطراف ذات عالقة
إجمالي االلتزامات المالية غير 

 المخصومة
4,099,774,716 136.740.213 695,484,089 - 4,931,999,018 



 )شركة مساهمة مصرية( إعمار مصر للتنميةشركة 

 المجمعة  المالية لقوائمل متممةال يضاحاتاإل
 2019مارس  31
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      االلتزامات المالية 
 12إلى  3من  أشهر 3أقل من  

 شهر
 5إلى  1من 

 سنوات
 5أكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
      2018 ديسمبر  31في 

 16.123.182 - 13.771.948 1.645.207 706.027 تسهيالت ائتمانية
 376.843.488 - 251,093,101 125.750.387 - تأمينات ضمان أعمال
موردون ومصروفات 

 مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
4.048.647.445 - - - 4.048.647.445 

 329.019.799 - 329.019.799 - - ضريبة الدخل المستحقة
 11.122.531 - - - 11.122.531 قرض من أطراف ذات عالقة
المستحق إلى أطراف ذات 

 عالقة
144.690.327 - - - 144.690.327 

إجمالي االلتزامات المالية 
 غير المخصومة

4,205,166,330 127,395,594 593,884,848 - 4.926.446.772 

 

 
 

 القيم العادلة لألدوات المالية  - 36

تتكون األدوات المالية من األصول المالية وااللتزامات المالية. وتتضمن األصول المالية للشركة ارصدة النقدية بالصندوق 
ولدى البنوك، ارصدة العمالء واوراق القبض، وبعض األرصدة المدينة أخرى، واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ 

اق، والمستحق من أطراف ذات عالقة. أما االلتزامات المالية الخاصة بالشركة فتشمل التسهيالت االئتمانية وارصدة االستحق
الموردين واالرصدة الدائنة االخرى، والمستحق إلى أطراف ذات العالقة وقرض من أطراف ذات عالقه وتأمين ضمان 

 األعمال. 
 

 ينص على خالف ذلك.   مات المالية جوهريا عن القيمة الدفترية الخاصة بها ما لموال تختلف القيم العادلة ل صول وااللتزا

 

 األحداث الالحقة  -37

مليون جنبية مصري للمشروعات القومية  878، قام مجلس اإلدارة بالموافقة علي التبرع بقيمة 2019أبريل  10في 

 والتي سيتم تنفيذها بواسطة الحكومة المصرية. 

 


