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2019/12/31 2020/12/31

جنيه مصرى جنيه مصرى

 705 549 217  571 321 809 أرباح العام

بنود الدخل الشامل االخر

  604 367   224 464 الفروق المتراكمة الناتجة من ترجمة عمليات أجنبية

 706 153 584  571 546 273 إجمالى بنود الدخل الشامل عن العام

:إجمالى الدخل الشامل الخاص بكل من

 679 269 287  532 405 659 مساهمي الشركة األم

 26 884 297  39 140 614 أصحاب الحصص غير المسيطرة

 706 153 584  571 546 273

.اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً متمماً للقوائم المالية وتقرأ معها

شركة أوراسكوم للتنمية مصر 

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الشامل المجمعة

2020 ديسمبر 31عن السنة المالية المنتهية في 
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2019/12/31 2020/12/31 ايضاح

جنيه مصرى جنيه مصرى رقم

التشغيل أنشطة النقدية من التدفقات

 998 066 219  781 125 471 صافي ربح العام قبل الضرائب

تسويات لمطابقة صافي ربح العام لصافي التدفقات النقدية الناتجة من انشطة التشغيل

( 95 137 493) ( 136 285 235) (19) حصة المجموعة في أرباح االستثمارات في شركات شقيقة

 20 052 461  88 277 478 (23) األضمحالل فى عمالء وأوراق قبض وأصول مالية أخرى

( 43 089 184) ( 37 225 808) (23) رد خسائر اإلضمحالل فى عمالء وأوراق قبض وأصول مالية أخرى

 29 276 729  (11ايضاح )األضمحالل فى المستحق على أطراف ذات عالقة           --

--          (  232 299) (11) أرباح بيع أصول ثابتة 

 74 674 523  92 723 343 (29) مخصصات مكونة

( 100 333 758) --          (29) مخصصات انتفى الغرض منها

--           26 017 209 احتياطى خيارات اسهم اثابة وتحفيز

 422 380 859  324 541 813 (12) فوائد و مصروفات تمويلية

( 167 548 823) ( 86 738 862) (10) إيرادات استثمارات

 230 122 866  184 446 145 (21،15) إهالك و إستهالك أصول طويلة األجل

( 33 275 099) ( 48 975 600) (11) أرباح ناتجة عن إستبعاد إستثمارات في شركات تابعة

( 228 437 724)  43 888 126 (11) التغير فى فروق العملة (أرباح)/ صافى خسائر 

1 106 751 576 1 231 561 781 أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

التغير فى رأس المال العامل

( 62 851 366) (1 009 049 837) في العمالء وأوراق القبض (الزيادة)

( 146 422 927) ( 480 127 158) في المخزون   (الزيادة)

( 313 202 909)  242 199 660 في المدينون واألرصدة المدينة االخرى و المستحق علي أطراف ذات عالقة   (الزيادة)/ النقص 

 179 701 433  398 301 014 الزيادة في الموردون والمقاولون وأوراق الدفع  

 465 385 791  796 486 867  الزيادة في الدائنون واألرصدة الدائنة االخرى والمستحق إلي أطراف ذات عالقة

1 229 361 598 1 179 372 327 صافى النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

( 403 443 814) ( 129 271 804) ضرائب الدخل المدفوعة

( 393 423 264) ( 301 750 884) الفوائد المدفوعة

 432 494 520  748 349 639 صافى النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

األستثمار أنشطة من النقدية التدفقات

( 344 820 535) ( 361 196 076) لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ (مدفوعات)

 75 374 194  76 745 302 (10) فوائد مقبوضة

 6 080 715 توزيعات أرباح مقبوضة          --

 338 489 172  128 039 849 تابعة/ القيمة النقدية المستلمة من بيع شركات شقيقة 

( 31 096 044) النقدية وما في حكمها للشركات المستبعدة           --

 44 027 502 ( 156 410 925) الناتجة من أنشطة اإلستثمار / (المستخدمة فى)صافى النقدية  

التمويل أنشطة من النقدية التدفقات

( 3 248 327) ( 3 334 852)  توزيعات أرباح مدفوعة

  684 366 ( 2 358 097) زيادة راس المال في احدى الشركات التابعة

--           2 285 252 (34) مقبوضات من ممارسة حق خيار اسهم اثابة وتحفيز

--          ( 4 406 188) مدفوعات لشراء أسهم خزينة

 21 913 169  323 154 937 مقبوضات من القروض

( 666 867 298) مدفوعات للقروض          --

( 647 518 090)  315 341 052 أنشطة التمويل (المستخدمة فى)صافى النقدية الناتجة من  

( 170 996 068)  907 279 766 صافي التغير فى أرصدة النقدية وما فى حكمها

1 310 267 705 1 139 271 637 النقدية وما فى حكمها فى بداية العام

1 139 271 637 2 046 551 403 النقدية وما فى حكمها فى نهاية العام

.االيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً متمماً للقوائم المالية وتقرأ معها

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية المجمعة 

2020 ديسمبر 31عن السنة المالية المنتهية في 

شركة أوراسكوم للتنمية مصر
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اإلجمالى
حصص اصحاب الحقوق 

غير المسيطرة

إجمالى حقوق مساهمي 

الشركة األم
صافى أرباح العام األرباح المرحلة / (الخسائر)

احتياطى خيارات اسهم اثابة 

وتحفيز
نظام اإلثابة والتحفيز أسهم الخزينة

الفروق المتراكمة من 

ترجمة القوائم المالية

أحتياطي ناتج عن تجميع 

أعمال تحت سيطرة مشتركة
احتياطى عام احتياطى قانونى

راس المال المصدر 

والمدفوع
البيــــان

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

2 280 007 476 653 705 543 1 626 301 933 409 402 456 (957 008 514) -- (22 166 138) -- 5 702 563 (259 740 638) 1 097 676 357 221 962 324 1 130 473 523 2019 يناير 1الرصيد في 

 87 695 150 1 746 492 85 948 658 -- 85 948 658 -- -- -- -- -- -- -- -- بعد الضرائب ( 3-3ايضاح  )األثر الناتج من تطبيق المعايير المصرية الجديدة 

2 367 702 626  655 452 035 1 712 250 591  409 402 456 (871 059 856) -- (22 166 138) --  5 702 563 (259 740 638) 1 097 676 357  221 962 324 1 130 473 523 2020 يناير 1الرصيد المعدل في 

 705 549 217  26 884 297 678 664 920 678 664 920 -- -- -- -- -- -- -- -- -- صافى أرباح العام

  604 367 --  604 367 -- -- -- -- --  604 367 -- -- -- -- الفروق المتراكمة من ترجمة القوائم المالية

706 153 584 26 884 297 679 269 287 678 664 920 -- -- -- --  604 367 -- -- -- -- إجمالي الدخل الشامل خالل العام

-- -- -- (409 402 456) 409 402 456 -- -- -- -- -- -- -- -- المحول إلى الخسائر المرحلة

-- -- -- -- (7 685 017) -- -- -- -- -- -- 7,685,017.00          -- المحول الى االحتياطي القانوني

( 3 248 327) -- (3 248 327) -- (3 248 327) -- -- -- -- -- -- -- -- توزيعات أرباح عاملين

 9 588 309 -- 9 588 309 -- -- 9 588 309 -- -- -- -- -- -- -- (34ايضاح )نصيب العام من القيمة العادلة للخيارات الممنوحة 

  342 183  342 183 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
نصيب حصة أصحاب الحصص غير المسيطرة  الناتجة من زيادة راس المال  فى 

شركات  تابعة

3 080 538 375  682 678 515 2 397 859 860  678 664 920 (472 590 744)  9 588 309 (22 166 138) --  6 306 930 (259 740 638) 1 097 676 357  229 647 341 1 130 473 523 2019 ديسمبر 31الرصيد فى 

3 080 538 375 682 678 515 2 397 859 860 678 664 920 (472 590 744) 9 588 309 (22 166 138) -- 6 306 930 (259 740 638) 1 097 676 357 229 647 341 1 130 473 523 2020 يناير 1الرصيد في 

 571 321 809  39 140 614 532 181 195 532 181 195 -- -- -- -- -- -- -- -- -- صافى أرباح العام

  224 464 --  224 464 -- -- -- -- --  224 464 -- -- -- -- الفروق المتراكمة من ترجمة القوائم المالية

571 546 273 39 140 614 532 405 659 532 181 195 -- -- -- --  224 464 -- -- -- -- إجمالي الدخل الشامل خالل العام

-- -- -- (678 664 920) 678 664 920 -- -- -- -- -- -- -- -- المحول إلى الخسائر المرحلة 

-- -- -- -- (31 705 916) -- -- -- -- -- -- 31 705 916 -- المحول الى االحتياطي القانوني

( 3 334 852) -- (3 334 852) -- (3 334 852) -- -- -- -- -- -- -- -- توزيعات أرباح عاملين

 26 017 209 -- 26 017 209 -- -- 26 017 209 -- -- -- -- -- -- -- نصيب العام من القيمة العادلة للخيارات الممنوحة

 2 285 252 -- 2 285 252 -- 13 611 561 (13 611 561) 2 285 252 -- -- -- -- -- -- تأثير ممارسة حق الخيار خالل العام

( 4 406 188) -- (4 406 188) -- -- -- -- (4 406 188) -- -- -- -- -- (36ايضاح )شراء أسهم خزينة 

( 2 358 096) (2 358 096) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
التغير فى نصيب حصة أصحاب الحصص غير المسيطرة في احدى الشركات 

.التابعة

3 670 287 973  719 461 033 2 950 826 940  532 181 195  184 644 969  21 993 957 (19 880 886) (4 406 188)  6 531 394 (259 740 638) 1 097 676 357  261 353 257 1 130 473 523 2020 ديسمبر 31الرصيد فى 

.اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً متمماً للقوائم المالية وتقرأ معها

شركة أوراسكوم للتنمية مصر 

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغيرات فى حقوق الملكية المجمعة

2020 ديسمبر 31عن السنة المالية المنتهية في 
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 للتنمية مصر شركة أوراسكوم

 شركة مساهمة مصرية

 2020ديسمبر  31المنتهية فى المالية عن السنة المجمعة  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
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 نبذة عامة عن الشركة وأنشطتها -1

وتام  1989لسانة  230وفقاا  حككاام ناانوال اثسات مار رنام  -مساهمة مصرية  شركة -شركة أوراسكوم للتنمية مصر تأسست  -

 .30/8/1996القيد بالسجل التجاري بتاريخ 

 فى أخر ديسمبر مال كل عام. وتنتهيفى أول يناير  المالية للشركة السنةتبدأ  -

 لعمل في جمهورية مصر العربية أو خارجها في المجاثت التالية:اة غرض الشرك -

  انشاء المدال والقرى السياكية والفنادق ال ابتة وتنمية احراضي بما في ذلك امدادها بالمرافق العامة والبنية اثساسية

الصكي انامة شبكات المياه واإلنارة والصرف  –انشاء الطرنات والكدائق  –الالزمة )تقسيم اثراضي 

والمواصالت العامة واثتصاثت السلكية والالسلكية والمستشفيات والمدارس والمراكز الصكية وال قافية والترفيهية 

 ودور العبادة(.

 .)بناء وتشييد مساكال منخفضة التكاليف )اسكاال تعاوني 

 .انامة المنشآت الصناعية وتهيئتها وتجهيزها 

 ثساسية التي تجعلها نابلة لالستزراع. )ب( إستزراع احراضي )أ( استصالح وتجهيز احراضي بالمرافق ا

المستصلكة ويشترط في هاتيال الكالتيال اال تكوال اثراضي مخصصة حغراض اثستصالح واثستزراع واال 

لسنة  350تستخدم طرق الري الكدي ة وليس الري بطريق الغمر وذلك مع مراعاة نرار رئيس مجلس الوزراء رنم 

 .2008لسنة  356يس الجمهورية رنم ونرار رئ 2007

  كما يجوز للشركة القيام بمشروعات اخري او تعديل نشاطها في إطار اككام نانوال اثست مار كما يجوز لها اال

بشرط  1997لسنة  8تساهم او تشارك بأي وجه مال الوجوه في مشروعات فرعية خارج نانوال اثست مار رنم 

وعلى الشركة الكصول على كافة  1992لسنة  95مراعاة اككام القانوال رنم موافقة الهيئة العامة لالست مار وب

 التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.

أ  2005الجيزة و يوجد فرع للشركة في  –العجوزة  –المهندسيال  –يوليو  26شارع  160 الرئيسي للشركة يقع المركز -

 القاهرة. –الدور التاسع  –لبرج الجنوبي ا –أبراج النايل سيتي  –رملة بوثق  –شارع كورنيش النيل 

 عمر الكمامصي .السيد /  هو سامي سعد زغلول والعضو المنتدبمكمد رئيس مجلس اإلدارة هو الدكتور /  -

القوائم المـالية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر  2020ديسمبر  31تتضمال القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في  -

قابضة( وشركاتها التابعة )والتي يشار إليهما "بالمجموعة"( كما تتضمال نصيب المجموعة في أرباح وخسائر )الشركة ال

الفنادق واإلنشاءات والنشاط العقاري  الشركات الشقيقة. وتعمل المجموعة في العديد مال احنشطة التي تتم ل في أنشطة

 والمقاوثت واحراضي والسياكة وأخرى. 

 

 إلعداد القوائم المالية المجمعة يالمحاسباإلطار  -2

 2015لسنة  110أعدت القوائم المالية المجمعة المرفقة طبقا  لمعايير المكاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير اثست مار رنم 

تتطلب . و2016أال يتم العمل بها أعتبارا مال اثول مال يناير  على ذات العالنة وفى ضوء القوانيال واللوائح المصرية السارية

" بالنسبة لألكداث والمعامالت التى لم يصدر IFRSمعايير المكاسبة المصرية الرجوع إلى المعايير الدولية للتقارير المالية "

 متطلبات نانونية توضح كيفية معالجتها. بشأنها معيار مكاسبة مصرى أو

 

 

 

 

 



 للتنمية مصر شركة أوراسكوم

 شركة مساهمة مصرية

 2020ديسمبر  31المنتهية فى المالية عن السنة المجمعة  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
   
   

- 7 - 

 

 إصدارات جديدة وتعديالت تمت على معايير المحاسبة المصرية:  -3

بتعديل بعض أككام معايير المكاسبة المصرية الصادرة بقرار  18/3/2019يرة اثست مار والتعاوال الدولي بتاريخ نامت وز

والتي تتضمال بعض معايير المكاسبة الجديدة وتعديالت على بعض المعايير القائمة  2015لسنة  110وزير اثست مار رنم 

وفيما يلي أهم التعديالت التي لها تأ ير على القوائم المالية  2019 أبريل 25والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 

 للمجموعة:

 

التأثير المحتمل على   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة

 القوائم المالية

 تاريخ التطبيق

 ( 47معيار محاسبة مصري جديد رقم )

 "األدوات المالية"

 

 

( 47لجديد رنم )يكل معيار المكاسبة المصري ا -1

"احدوات المالية" مكل الموضوعات المقابلة في 

( "احدوات 26معيار المكاسبة المصري رنم )

المالية: اثعتراف والقياس"، وبالتالي تم تعديل 

( 26وإعادة اصدار معيار المكاسبة المصري رنم )

سكب الفقرات الخاصة بالموضوعات التي بعد 

د وتكديد نطاق معيار ( الجدي47تناولها معيار رنم )

( المعدل للتعامل فقط مع كاثت مكدودة 26رنم )

 .مال مكاسبة التغطية وفقا  ثختيار المنشأة

طبقا لمتطلبات المعيار يتم تبويب احصول المالية  -2

إما بالتكلفة المستهلكة، أو -ثكقا  –على أساس نياسها 

بالقيمة العادلة مال خالل الدخل الشامل اآلخر أو 

العادلة مال خالل احرباح أو الخسائر، وذلك  بالقيمة

 طبقا لنموذج أعمال المنشأة إلدارة احصول المالية

 وخصائص التدفق النقدي التعاندي لألصل المالي.

تم استبدال نموذج الخسائر المكققة في نياس  -3

اثضمكالل لألصول المالية بنماذج الخسائر 

مكالل اثئتمانية المتونعة والذي يتطلب نياس اثض

لكل احصول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة 

واحدوات المالية التي يتم نياسها بالقيمة العادلة مال 

خالل الدخل الشامل اآلخر منذ لكظة اثعتراف 

اثولي لتلك بغض النظر عند وجود مؤشر لكدث 

 الخسارة.

تقوم اإلدارة في الونت 

الكالي بتقييم اح ر 

م المكتمل على القوائ

المالية عند تطبيق 

 .بالمعيار التعديل

 

 

 

( على 47يسري المعيار رنم )

الفترات المالية التي تبدأ في أو 

، ويسمح 2020يناير  1بعد 

بالتطبيق المبكر،. بشرط 

تطبيق معايير المكاسبة 

( 25( و)1المصرية رنم )

 1( المعدليال في 40( و)26و)

معا  في نفس  2019يناير 

يئة العامة التاريخ. نررت اله

للرنابة المالية تاجيل تطبيق 

  2021المعيار الى بداية عام 

 

 

 

 

 

 

 

تسري هذه التعديالت مال 

 (47تاريخ تطبيق معيار )

 

بناء على متطلبات هذا المعيار تم تعديل كال مال  -4

 المعايير التالية:

( "عرض 1معيار المكاسبة المصري رنم ) -

 2019القوائم المالية" المعدل 

( "نائمة 4لمكاسبة المصري رنم )معيار ا -

 التدفقات النقدية"

( "احدوات 25معيار المكاسبة المصري رنم ) -

 المالية: العرض"

( "احدوات 26معيار المكاسبة المصري رنم ) -

 المالية: اثعتراف والقياس"

( "احدوات 40معيار المكاسبة المصري رنم )

 المالية: اإلفصاكات"

 

( 48رقم ) معيار محاسبة مصري جديد

 "اإليراد من العقود مع العمالء"

( 48يكل معيار المكاسبة المصري الجديد رنم ) -1

"اإليراد مال العقود مع العمالء" مكل المعايير 

 التالية ويلغيها:

( "عقود 8معيار المكاسبة المصري رنم ) -أ

 .2015اإلنشاء" المعدل 

نامت اإلدارة بالتطبيق 

 1المبكر للمعيار مال 

هو كما   2019يناير 

 .بالجدول أدناهموضح 

( على 48يسري المعيار رنم )

الفترات المالية التي تبدأ في أو 

، ويسمح 2020يناير  1بعد 

 تطبيق المبكر.بال
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التأثير المحتمل على   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة

 القوائم المالية

 تاريخ التطبيق

( 11معيار المكاسبة المصري رنم ) -ب

 .2015"اإليراد" المعدل 

تم استخدام نموذج السيطرة لالعتراف باإليراد  -2

 بدث مال نموذج المنافع والمخاطر.

يتم اثعتراف بالتكاليف اإلضافية للكصول على  -3

عقد مع عميل كأصل إذا كانت المنشأة تتونع 

استرداد تلك التكاليف وكذا اثعتراف بتكاليف 

 الوفاء بعقد كأصل عند توافر شروط مكددة. 

ال يتوافر للعقد مضموال تجاري يتطلب المعيار ا -4

 لكي يتم اثعتراف باإليراد.

 التوسع في متطلبات اإلفصاح والعرض. -5

 

 

 (49) معيار محاسبة مصري جديد

 "عقود التأجير "

( 49يكل معيار المكاسبة المصري الجديد رنم ) -1

"عقود اإليجار" مكل معيار المكاسبة المصري 

( "القواعد والمعايير المكاسبية المتعلقة 20رنم )

 ويلغيه. 2015بعمليات التأجير التمويلي 

د بالنسبة للمؤجر يقدم المعيار نموذج مكاسبي واك -2

والمستأجر كيث يقوم المستأجر باثعتراف بكق 

إنتفاع احصل المؤجر ضمال أصول الشركة كما 

يعترف بالتزام والذي يم ل القيمة الكالية لدفعات 

اثيجار غير المدفوعة ضمال التزامات الشركة، مع 

اثخذ في اثعتبار انه ث يتم تصنيف عقود اثيجار 

عقد تأجير تشغيلي أو أنه عقد بالنسبة للمستأجر 

 تأجير تمويلي. 

بالنسبة للمؤجر يجب على المؤجر تصنيف كل  -3

عقد مال عقود إيجاراته إما على أنه عقد تأجير 

 تشغيلي أو أنه عقد تأجير تمويلي. 

بالنسبة لإليجار التمويلي فيجب على المؤجر  -4

اثعتراف باحصول المكتفظ بها بموجب عقد 

ئمة المركز المالي وعرضها تأجير تمويلي في نا

على أنها مبالغ مستكقة التكصيل بمبلغ مساوي 

 لصافي اثست مار في عقد التأجير.

بالنسبة لإليجار التشغيلي يجب على المؤجر  -5

اثعتراف بدفعات عقود التأجير مال عقود التأجير 

التشغيلية على أنها دخل إما بطريقة القسط ال ابت 

  أو أي أساس منتظم آخر.

 

امت اإلدارة بالتطبيق ن

 1المبكر للمعيار مال 

هو كما   2019يناير 

 .بالجدول أدناهموضح 

( على 49يسري المعيار رنم )

الفترات المالية التي تبدأ في أو 

، ويسمح 2020يناير  1بعد 

المبكر إذا تم تطبيق بالتطبيق 

معيار المكاسبة المصري رنم 

( "اثيراد مال العقود مع 48)

في نفس  2019العمالء" 

 .التونيت

باثست ناء مال تاريخ السرياال 

يسري المعيار رنم أعاله، 

عقود على  2019( 49)

التأجير التي كانت تخضع 

لقانوال التأجير التمويلي رنم 

وتعديالته  – 1995لسنة  95

وكاال يتم معالجتها وفقا  لمعيار 

( 20المكاسبة المصري رنم )

"القواعد والمعايير المكاسبية 

قة بعمليات التأجير المتعل

عقود التمويلي"، وكذلك 

التأجير التمويلي التي تنشأ في 

ظل وتخضع لقانوال تنظيم 

نشاطي التأجير التمويلي 

لسنة  176والتخصيم رنم 

بداية فترة وذلك مال  ،2018

التي تم فيها  السنويالتقرير 

 95لسنة  95الغاء نانوال رنم 

لسنة  176وصدور نانوال رنم 

لقرار وزيرة . وطبقا  2018

( 69اإلست مار والتعاوال رنم )

بشأال تعديل أككام  2019لسنة 

معايير المكاسبة المصرية، 

فإنه يتعيال على شركات 

التأجير التمويلي والمستأجريال 

بموجب عقود التأجير التمويلي 

مال الشركات المالية غير 

المصرفية والشركات المقيد لها 

أوراق بالبورصة المصرية 

عقود التأجير  تطبيق معيار
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التأثير المحتمل على   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة

 القوائم المالية

 تاريخ التطبيق

التمويلي في موعد غايته 

، وذلك مع 30/9/2019

مراغاة اثلتزام باإلفصاح عال 

التأ ير المكاسبي الناتج عال 

تطبيق المعيار على القوائم 

المالية الصادرة خالل الفترة 

كتى نهاية كل  1/1/2019مال 

فترة مالية يتم إعداد نوائم مالية 

 عنها. 

عدل رقم معيار المحاسبة المصري الم

 ( "القوائم المالية المجمعة"42)

تم إضافة بعض الفقرات الخاصة باست ناء المنشآت 

اثست مارية مال التجميع وند ترتب على هذا التعديل 

تعديل لبعض المعايير المرتبطة بموضوع المنشآت 

 اثست مارية وفيما يلي المعايير التي تم تعديلها:

اإلفصاح عال ( "15معيار المكاسبة المصري رنم ) -

 احطراف ذوي العالنة"

( "القوائم المالية 17معيار المكاسبة المصري رنم ) -

 المستقلة"

( "اثست مارات 18معيار المكاسبة المصري رنم ) -

 في شركات شقيقة"

( "ضرائب 24معيار المكاسبة المصري رنم ) -

 الدخل"

( "تجميع 29معيار المكاسبة المصري رنم ) -

 احعمال"

( "القوائم المالية 30المصري رنم ) معيار المكاسبة -

 الدورية"

( "اإلفصاح عال 44معيار المكاسبة المصري رنم ) -

 الكصص في المنشآت احخرى"

 

تقوم اإلدارة في الونت 

الكالي بتقييم اح ر 

المكتمل على القوائم 

المالية عند تطبيق 

 .بالمعيار التعديل

( 42يسري المعيار رنم )

ية المعدل على الفترات المال

يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

، ويسمح بالتطبيق 2020

نررت الهيئة العامة  المبكر.

للرنابة المالية تاجيل تطبيق 

 .2021بداية عام المعيار الى 

كما يتم تطبيق الفقرات الجديدة 

أو المعدلة بالنسبة للمعايير التي 

تم تعديلها بموضوع المنشآت 

اثست مارية في تاريخ سرياال 

المكاسبة المصري رنم  معيار

( "القوائم المالية المجمعة" 42)

 .2019المعدل 

 (:48أثر تطبيق معيار ) 3-1

جنية مصري  866 009 54بمبلغ  2019يناير  1المركلة في لخسائر ا /احرباح تغيير في  48نتج عال التطبيق المبكر لمعيار 

 .صافي بعد الضرائب

 (:49أثر تطبيق معيار ) 3-2

جنية مصري  285 685 33بمبلغ  2019يناير  1المركلة في لخسائر ا /احرباح تغيير في  49طبيق المبكر لمعيار نتج عال الت

 صافي بعد الضرائب .
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 : 49و  48وفيما يلي بيان تفصيلي ألثر تطبيق معيار  3-3

الرصيد االفتتاحي قبل  البند

 التعديل

ي الرصيد االفتتاح 49تعديل معيار  48تعديل معيار 

 بعد التعديل

 615 446 655 -     (874 700 106) 489 147 762   المخزوال

 602 333 763 1 -     294 305 78 308 028 685 1 عمالء وأوراق نبض

 196 058 696 -     (442 019 5) 638 077 701 مدينوال متنوعوال و أرصدة مدينة أخرى

 482 142 340 1 (301 957 21) 396 678 85 387 421 276 1 دائنوال متنوعوال وأرصدة دائنة أخرى

 5 788 826 5 788 826 -     -     (i) التزام التأجير التمويلي

 287 503 294 3 760 853 49 -     527 649 244 3 أصول  ابتة

 035 452 655 -   492 746 1 543 705 653 كصة أصكاب الكصص غير المسيطرة

(i) نوال متنوعوال وأرصدة دائنة أخرى في نائمة المركز المالي.تم ادراج هذا البند في كساب دائ 

 المطبقة أهم السياسات المحاسبية -4

 إطار العرض  4-1

 أعدت القوائم المالية المجمعة طبقا  لمعايير المكاسبة المصرية.

 أسس إعداد القوائم المالية 4-2

احدوات المالية التي يتم نياسها بالقيمة العادلة أو التكلفة  تم إعداد القوائم المالية المجمعة طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا

 المستهلكة بكسب احكوال، وتعتمد التكلفة التاريخية بصفة عامة على القيمة العادلة للمقابل الُمَسلَم في تبادٍل حصول.

 أسس إعداد القوائم المالية المجمعة  4-3

لمالية الخاصة بالشركة القابضة والشركات )بما في ذلك تلك المنشأة حغراض تتضمال القوائم المالية المجمعة للمجموعة القوائم ا

خاصة( التي تخضع لسيطرة الشركة القابضة )شركاتها التابعة(. وتتكقق السيطرة عندما تكوال للشركة سلطة على المنشأة 

ها في المنشأة المست مر بها، وأال تكوال نادرة  عوائٍد متغيرة نتيجة  لتدخل -أو لها كقوق في  -المست مر بها، وأال تكوال ُعرَضة  لـ 

 على استخدام سلطتها في التأ ير على نيمة عوائدها مال تلك المنشأة.

وتقوم الشركة بإعادة تقدير مدى استمرارها في السيطرة على المنشأة المست مر بها مال عدمه عندما تشير الكقائق والظروف إلى 

 امل السيطرة ال الث المذكورة أعاله.كدوث تغيرات في عامٍل أو أك ر مال عو

عندما تم ل كصة الشركة أنل مال أغلبية كقوق التصويت إلكدى المنشآت المست مر بها فمال الممكال أال تكوال لها سلطة على 

شطة ذات المنشأة المست مر بها إذا ما كانت الكقوق التصويتية التي تكوزها كافية لمنكها منفردة  القدرة العملية على توجيه "احن

الصلة" للمنشأة المست مر بها. وتقوم الشركة بمراعاة كافة الكقائق والظروف ذات الصلة لتقييم ما إذا كانت كقونها التصويتية 

 بما في ذلك: –كافية لمنكها السلطة على المنشأة المست مر بها 

صويتية التي يكوزها غيرها مال كاملي تلك كجم الكقوق التصويتية التي تكوزها الشركة مقارنة  بكجم وتوزيع الكقوق الت -

 الكقوق.

 كقوق التصويت المستقبلية التي تكوزها الشركة والتي يكوزها كملة الكقوق اآلخريال بما في ذلك أي أطراف أخرى.  -

 الكقوق الناتجة مال ترتيبات تعاندية أخرى. -
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على توجيه احنشطة ذات الصلة  –أو ث تملك تلك القدرة  –أي كقائٍق وظروٍف أخرى تشير إلى أال الشركة لديها كاليا  القدرة  -

بما في ذلك النمط الذي تم به التصويت على القرارات خالل اجتماعات سابقة  –في التونيتات التي يتعيال اتخاذ القرارات فيها 

 للمساهميال.

سيطرة على المنشأة التابعة ويتونف التجميع  يبدأ تجميع أي منشأةٍ تابعة وذلك اعتبارا  مال التاريخ الذي تكصل فيه الشركة على

عندما تفقد الشركة سيطرتها على المنشأة التابعة. وبناء على ذلك تتضمال القائمة المجمعة للربح أو الخسارة والدخل الشامل 

وكتى التاريخ اآلخر عال السنة إيرادات ومصروفات الشركة التابعة اعتبارا  مال التاريخ الذي تكصل فيه الشركة على السيطرة 

 الذي تتونف فيه الشركة عال السيطرة على المنشأة التابعة.

وينسب الربح أو الخسارة وكل بند مال بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة احم وأصكاب الكصص غير المسيطرة 

الب حصكاب الكصص غير كتى وإال أدى تقسيم إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة بهذه الطريقة إلى ظهور رصيد س

 المسيطرة )عجز(.  

يتم أجراء التسويات الالزمة على القوائم المالية لكياال المجموعة كلما كاال ذلك ضروريا  بما يجعل سياساتها المكاسبية تتفق مع 

 السياسات المكاسبية المطبقة للمجموعة.

اإليرادات والمصـروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بمعامالت يتم اثستبعاد الكامل لكافة احصول واثلتزامات وكقوق الملكية و

 متبادلة بيال شركات المجموعة عند تجميع القوائم المالية.

 التغير في حصص ملكية المجموعة في شركاٍت تابعة قائمة

طرة عليها كمعامالٍت تتم المكاسبة عال التغيرات في كصص ملكية المجموعة في شركاتها التابعة التي ث تؤدى إلى فقداال السي

ضمال كقوق الملكية. ويتم تعديل القيم الدفترية لكقوق المجموعة وأصكاب الكصص غير المسيطرة بما يعكس التغيرات في 

أنصبتهم النسبية في الشركات التابعة. ويُعترف بأية فروق بيال المبالغ التي يتم تعديل كقوق أصكاب الكصص غير المسيطرة 

 للمقابل الُمستلم أو المدفوع مباشرة  بكقوق الملكية وتُنسب لُمالَك الشركة احم. بها والقيمة العادلة

 عندما تفقد المجموعة سيطرتها على شركٍة تابعة فإال أرباح أو خسائر اثستبعاد يتم اكتسابها بالفرق بيال:

 ي الُمكتفظ به مال اثست مار وادلة للجزء المتبقلة للمقـابل الُمستلم أو المستكق باإلضـافة إلى القيمـة الـعــمة العـدإجمالي القي .أ

حصكاب الكصـص غير ابقة حصول الشـــــركة التابعة )بما فيها الشـــهرة( والتزاماتها وأي كقوٍق القـيم الدفترية الس .ب

 ـيطرة فيها.المس

عادة تقييم أو بالقيمة العادلة ويكوال ند سبق وعندما تكوال للشركة التابعة التي فُقدت السيطرة عليها أصوث  م بتة بقيمٍة ناتجٍة عال إ

، عندئٍذ يتم المكاسبة عال كقوق الملكيةاثعتراف باحرباح أو الخسائر المتراكمة المتعلقة بها بالدخل الشامل اآلخر وتجميعها ب

حم ند نامت باستبعاد تلك المبالغ السابق اثعتراف بها ضمال الدخل الشامل اآلخر وتجميعها بكقوق الملكية كما لو كانت الشركة ا

و الخسائر أو تكويلها مباشرة  لألرباح المركلة كما هو مكدد بالمعايير )م ال ذلك: إدراجها في احرباح أ احصول مباشرة  

( في المصرية للتقارير المالية ذات الصلة(. وتُعُد القيمة العادلة للجزء المكتفظ به مال اثست مار في تلك الشركة )التابعة سابقا  

تاريخ فقداال السيطرة إما بم ابة القيمة العادلة عند اثعتراف احولى بغرض المكاسبة الالكقة عال اثست مار طبقا  لمعيار 

"احدوات المالية"، أو بم ابة التكلفة عند اثعتراف احولى باست ماٍر في شركٍة شقيقة أو في شركٍة  26المكاسبة المصري رنم 

 كسبما يكوال ذلك مالئما .تخضع لسيطرةٍ مشتركة 

 معامالت تجميع االعمال 4-4

تتم المكاسبة عال معامالت تجميع احعمال )اثستكواذات( باستخدام طريقة اثستكواذ. ويتم نياس المقابل الُمَكَول في معاملٍة 

صول الُمكولة مال لتجميع احعمال بالقيمة العادلة التي تُكتسب على أساس مجموع القيم العادلة في تاريخ اثستكواذ لأل

المجموعة واثلتزامات المتكبدة مال المجموعة لصالح المالك السابقيال للشركة الُمستكوذ عليها وكذا حدوات كقوق الملكية التي 

تُصدُرها المجموعة في مقابل السيطرة على الشركة الُمستكوذ عليها. وعادة  ما يتم اثعتراف بالتكاليف المرتبطة باثستكواذ 

 اح أو الخسائر عند تكبدها. باحرب
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ُمِلها بالقـيمة الـعـادلة لها في ذلك م تَكَ كوذ عليها واثلتزامات التي تـتذ يتم اثعتراف باحصول الُمسـى تاريخ اثستكواوفـ

 ـدا:التاريـخ فيما ع

مليال فيتم اثعتراف بها ونياسها احصول أو اثلتزامات الضريبية المؤجلة واثلتزامات أو احصول المتعلقة باتفانات مزايا العا •

 "مزايا العامليال". 38"ضرائب الدخل" ومعيار المكاسبة المصري رنم  24على التوالي طبقا لمعيار المكاسبة المصري رنم 

لقة أو تلك المتع -اثلتزامات أو أدوات كقوق الملكية المتعلقة باتفانات المدفوعات المبنية على أسهم الشركة الُمستكَوذ عليها  •

باتفانات المدفوعات المبنية على أسهم المجموعة والتي يكوال الغرض مال الدخول فيها أال تكل مكل اتفانات المدفوعات 

 39فيتم نياسها في تاريخ اثستكواذ طبقا  لمعيار المكاسبة المصري رنم  -المبنية على أسهم الشركة الُمستكوذ عليها 

 "المدفوعات المبنية على أسهم". 

)أو المجموعات الجاري التخلص منها( التي يتم تبويبها كأصوٍل مكتفظ بها لغرض لبيع طبقا  لمعيار المكاسبة  احصول •

"احصول طويلة احجل المكتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة" كيث يتم نياسها وفقا  لذلك  32 المصري رنم

 المعيار.

لزيادة في مجموع: المقابل الُمَكَول، وأي كقوق حصكاب الكصص غير المسيطرة في يتم نياس الشهرة على أساس أنها تَُم ِل ا

الشركة الُمستكَوذ عليها، والقيمة العادلة للكصة التي كانت الشركة المستكوذة تمتلكها في كقوق ملكية الشركة الُمستكوذ عليها 

ها واثلتزامات الُمتكبدة في تاريخ اثستكواذ. وإذا ما نبل تاريخ اثستكواذ )إال وجدت( عال صافي نيم: احصول الُمستكوذ علي

تبيال بعد إعادة التقييم أال صافي نيم احصول المستكوذ عليها واثلتزامات الُمتكبدة يزيد عال مجموع: المقابل الُمكول، وأية 

انت الشركة المستكوذة كقوٍق حصكاب الكصص غير المسيطرة في الشركة الُمستكوذ عليها، والقيمة العادلة للكصة التي ك

تمتلكها في كقوق ملكية الشركة الُمستكوذ عليها نبل تاريخ اثستكواذ )إال وجدت(، عندئٍذ يتم اثعتراف بتلك الزيادة مباشرة  في 

 أرباح أو خسائر الفترة كربحٍ مال صفقة الشراء.

ليها الكق في نصيٍب نسبى مال صافي أصول وبالنسبة للكصص غير المسيطرة التي تَُم ِل كصص ملكية كالية وتَُخِوُل لكام

منشأة إذا ما تم تصفيتها فمال الممكال أال يتم نياسها عند اثعتراف احولى إما بالقيمة العادلة، أو بالنصيب النسبي حصكاب 

معاملة  ويتم اختيار أساس القياس لكل -الكصص غير المسيطرة في القيم المعترف بها لصافي أصول المنشأة الُمستكوذ عليها 

استكواذ على كدى. ويتم نياس احنواع احخرى مال أصكاب الكصص غير المسيطرة إما بالقيمة العادلة، أو وفقا  حساس مكدد 

 في إكدى المعايير المصرية للتقارير المالية التي تنطبق عليها.

أو التزاماٍت ناشئة  مال اتفاق ينطوي على أصوث   -في معاملٍة لتجميع أعمال  -عندما يتضمال المقابل الُمَكَول مال المجموعة 

مقابٍل مشروط عندئٍذ يتم نياس المقابل المشروط بالقيمة العادلة في تاريخ اثستكواذ ويُدرج كجزٍء مال المقابل الُمكول في تجميع 

مقابل المشروط عندئٍذ في القيمة العادلة لل -مال تلك التي تفي بتعريف تسويات فترة القياس  –احعمال. وإذا كد ت أية تغيرات 

يتم تسوية تلك التغيرات بأ ٍر رجعى مقابل تعديل الشهرة بها. وتُعََرف تسويات فترة القياس بأنها تسوياٍت تنشأ نتيجة توفر 

معلوماٍت إضافية خالل فترة القياس )التي ث يُمكال لها أال تتجاوز إ نى عشر شهرا  مال تاريخ اثستكواذ( عال كقائٍق وأكداٍث 

 نائمة  في تاريخ اثستكواذ. كانت

والتي ث تفي بتعريف تسويات فترة القياس فتعتمد المكاسبة الالكقة  -للمقابل المشروط  -أما بالنسبة للتغيرات في القيمة العادلة 

في الفترات الالكقة لها على كيفية تبويب المقابل المشروط. فإذا ما بُِوَب المقابل المشروط ككقوق ملكية عندئٍذ ث يتم إعادة نياسه 

ويتم المكاسبة عال التسوية الالكقة له ضمال كقوق الملكية. أما بالنسبة للمقابل المشروط الُمبََوب كأصٍل أو كالتزام مالي فيتم 

"المخصصات  28، أو معيار المكاسبة االمصري رنم 26إعادة نياسه في الفترات الالكقة طبقا  لمعيار المكاسبة المصري رنم 

 مات المكتملة واحصول المكتملة"، مع اثعتراف بالربح أو الخسارة المقابلة ضمال احرباح أو الخسائر.اثلتزا

وبالنسبة لتجميع احعمال الذي يتكقق على مراكل فيُعاد نياس كصة المجموعة التي كانت تكتفظ بها في كقوق ملكية الشركة 

تكواذ )أي في التاريخ الذي تكُصل فيه المجموعة على سيطرة(، ويتم الُمستكوذ عليها وذلك بالقيمة العادلة في تاريخ اثس

 ضمال احرباح أو الخسائر.  -إال وجدت  -اثعتراف بالربح أو الخسارة الناشئة 
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والتي  -خالل الفترات السابقة لتاريخ اثستكواذ  -وبالنسبة للمبالغ التي نشأت عال كصة المجموعة في الشركة الُمستكوذ عليها 

د سبق اثعتراف بها ضمال الدخل الشامل اآلخر، فيُعاد تبويبها إلى احرباح أو الخسائر عندما يكوال مال المناسب اتباع تلك كاال ن

 المعالجة فيما لو كانت تلك الكصة ند تم استبعادها.

 االستثمارات في شركات شقيقة 4-5

تُعُد شركٍة تابعة وث كصٍة في مشروعٍ مشترك. ويُعَرف الشركة الشقيقة هي منشأة تتمتع المجموعة بنفوٍذ مؤ ر عليها ولكنها ث 

النفوذ المؤ ر على أنه القدرة على المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية للشركة المست مر بها ولكنه ث يم ل سيطرة أو 

 سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

 لمالية المجمعة للمجموعة باستخدام طريقة كقوق الملكية. تدرج نتائج وأصول والتزامات الشركات الشقيقة بهذه القوائم ا

وطبقا  لطريقة كقوق الملكية يتم اثعتراف احولى باثست مار في شركٍة شقيقة بقائمة المركز المالي المجمعة بالتكلفة، ويتم 

لشقيقة. وإذا ما تجاوزت تسويته بعد ذلك لالعتراف بنصيب المجموعة في أرباح أو خسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة ا

خسائر شركٍة شقيقة القيمة الدفترية لكصة المجموعة في تلك الشركة الشقيقة )بما في ذلك أية مستكقات طويلة احجل تَُشِكُل في 

جوهرها جزءا  مال صافي است مار المجموعة في الشركة الشقيقة( عندئٍذ تتونف المجموعة عال اثعتراف بكصتها في أية خسائر 

ية. وث يتم اثعتراف بأية خسائر إضافية إث إلى الكد الذي يعكس ما تََكَملَتَهُ المجموعة مال التزامات نانونية أو ككمية إضاف

 نيابة  عال الشركة الشقيقة أو ما َسَدَدتهُ مال مبالغ نيابة  عنها.

ول واثلتزامات الُمَكَدَدة واثلتزامات عال نصيب المجموعة في صافي القيمة العادلة لألص -إال أي زيادةٍ في تكلفة اثنتناء 

يُعتََرف بها كُشهرة ويتم إدراجها ضمال القيمة الدفترية لالست مار، بينما -المكتملة المعترف بها للشركة الشقيقة في تاريخ اثنتناء 

لة لألصول واثلتزامات يتم اثعتراف مباشرة  ضمال احرباح أو الخسائر بأي زيادةٍ في نصيب المجموعة في صافي القيمة العاد

 عال تكلفة اثنتناء.  -بعد إعادة التقييم  -الُمَكَدَدة واثلتزامات المكتملة 

( لتكديد ما إذا كاال مال الضروري اثعتراف بخسارة اضمكالل في نيمة 26رنم ) المصرىيتم تطبيق متطلبات معيار المكاسبة 

"اضمكالل  )31(رنم  المصرىك ضروريا  يُطبق معيار المكاسبة فإذا ما كاال ذل –است ماٍر للمجموعة في شركٍة شقيقة 

احصول" بغرض اختبار مدى اثضمكالل في القيمة الدفترية لالست مار )بما تتضمنه مال شهرة( كأصٍل واكد وذلك بتكديد 

ما  منها التكاليف الالزمة للبيع القيمة القابلة لالسترداد مال اثست مار )وتم ل القيمة المتونعة مال استخدامه، ونيمته العادلة مخصو

جزءا  مال القيمة الدفترية لالست مار. وطبقا   -ُمعترف بها -أيهما أكبر( ومقارنتها بقيمته الدفترية. وتُشكُل أية خسارة اضمكالل  -

اثست مار يتم اثعتراف بأي رٍد في خسارة اثضمكالل هذه في كدود ما تزيد به نيمة  )31(رنم  المصرىلمعيار المكاسبة 

 القابلة لالسترداد ثكقا . 

 الشهـــــرة 4-6

وذلك بالتكلفة الُمَكَددة في تاريخ  -تم ل استكواذا  على نشاط أعمال  -يتم اثعتراف بالشهرة الناتجة عال معاملة تجميع أعمال 

 إال وجد.  -مخصوما  منها مجمع خسائر اثضمكالل  اثستكواذ

اعتبارا  مال تاريخ  -شهرة المقتناه )في معاملٍة لتجميع احعمال( تَُوَزع تلك الشهرة ولغرض اختبار اثضمكالل في نيمة ال

على كل وكدةٍ مولدةٍ للنقد بالمجموعة )أو على كل مجموعٍة مال الوكدات المولدة للنقد( مال بيال تلك الُمتََونَع  -اثستكواذ 

بتقييم كل وكدةٍ )أو مجموعة وكدات( ُوِزعت عليها الشهرة بتلك استفادتها مال مزايا التجميع. ويُعَُد الهدف مال نيام المجموعة 

الطريقة هو اختبار مدى تَعَُرض الشهرة ثضمكالل على مستوى  يعكس الطريقة التي تدير بها المجموعة أنشطتها وهو 

 المستوى الذى عادة  ما تُعَُد الشهرة لصيقة  به في ظل نظام التقارير الُمتَبَع.

ار سنوي لالضمكالل في نيمة الوكدة المولدة للنقد التي ُوِزَعت الشهرة عليها، أو بصفٍة أك ر دورية كلما ظهر ويتم أجراء اختب

مؤشرا  على اكتمال تعرض الوكدة لالضمكالل. فإذا  َبَُت أال القيمة اثستردادية للوكدة المولدة للنقد تَِقل عال نيمتها الدفترية 

وث  في تخفيض القيمة الدفترية حي شهرةٍ سبق تكميلها على الوكدة المولدة للنقد،  م تَُخفَُض عندئٍذ تُستخدم خسارة اثضمكالل أ

احصول احخرى للوكدة بالنسبة والتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصٍل في تلك الوكدة. ويتم اثعتراف مباشرةُ في 
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لك بقائمة الدخل الشامل المجمعة. هذا وث يتم رد خسارة احرباح أو الخسائر بأي خسارة اضمكالل في نيمة الشهرة وذ

 اثضمكالل المعترف بها للشهرة في أي فترةٍ ثكقة. 

 العمالت االجنبية  4-7

يتم عرض القوائم المالية لكل شركٍة تابعة بعملة البيئة اثنتصادية احساسية التى تمارس بها الشركة نشاطها )عمله التعامل(. 

م المالية المجمعة للمجموعة يتم ترجمة نتائج احعمال والمركز المالى لكل شركٍة تابعة إلى الجنيه مصري ولغرض إعداد القوائ

 الذى يم ل العملة التى تُعَرُض بها القوائم المالية المجمعة للمجموعة )عملة العرض(.

بعمالٍت بخالف عملة التعامل )العمالت  وعند إعداد القوائم المالية لكل شركٍة مال شركات المجموعة فإال المعامالت التى تتم

احجنبية( يتم إ باتها وفقا  حسعار الصرف السارية ونت إتمام التعامل على أال يُعاد ترجمة أرصدة احصول واثلتزامات ذات 

لنسبة للبنود ذات الطبيعة النقدية بالعمالت احجنبية فى نهاية كل فترة مالية وفقا  حسعار الصـرف السائدة فى ذلك التاريخ. وبا

الطبيعة غير النقدية بالعمالت احجنبية والم بتة بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها وفقا  حسعار الصرف السائدة فى تاريخ تكديد القيمة 

 يُعاد العادلة. أما بالنسبة للبنود ذات الطبيعة غير النقدية بالعمالت احجنبية والتى استخدمت التكلفة التاريخية فى نياسها فال

 ترجمتها. 

ويُعتََرف بفروق العمالت احجنبية الناشئة عال ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية ضمال أرباح أو خسائر الفترة التى تنشأ خاللها 

 فيما عدا:

فى  الفروق الناتجة عال ترجمة احرصدة الُمقتََرَضة بعمالت أجنبية لغرض تمويل أصوٍل يجرى إنشائها ثستخدامها مستقبال   •

اإلنتاج، كيث تُدَرج ضمال تكلفة تلك احصول كينما يُنظر لهذه الفروق كتعديٍل لتكلفة الفائدة على ذلك اثنتراض بالعمالت 

 احجنبية. و 

الفروق الناتجة عال ترجمة بنوٍد ذات طبيعٍة نقدية والمؤهلة كأدوات تغطية فى معامالٍت يتم الدخول فيها بغرض تغطية  •

 عمالت أجنبية .مخاطٍر ُمعَيَنة ل

الفروق الناتجة عال ترجمة أرصدة بنود ذات طبيعٍة نقدية مستكقٍة على /أو إلى نشاٍط أجنبى متى كانت تسوية تلك احرصدة  •

غير مخطٍط وث وارٍد لها أال تكُدث )وباتالى تَُشِكُل جزءا  مال صافى است مار المجموعة فى النشاط احجنبى(، كيث يتم 

ق الترجمة هذه ضمال الدخل الشامل اآلخر بكقوق الملكية على أال يُعاد تبويبها مال كقوق الملكية الى اثعتراف احولى بفرو

 احرباح أو الخسائر عندما يتم سداد البنود ذات الطبيعة النقدية. 

م أسعار باستخدا الجنيه المصريوبغرض عرض القوائم المالية المجمعة يتم ترجمة أصول والتزامات احنشطة اثجنبية إلى 

الصرف السائدة فى نهاية كل فترة مالية. ويتم ترجمة بنود اإليرادات والمصروفات بناء  على متوسط أسعار الصرف السائدة 

خالل الفترة المالية، إث إذا ما كد ت تقلباٍت جوهرية فى أسعار الصرف خالل تلك الفترة فعندئٍذ تُستخدم أسعار الصرف السائدة 

ضمال الدخل الشامل اآلخر وتتراكم فى اكتياطى  -إال وجدت  -عامالت. ويُعتََرف بفروق الترجمة الناشئة فى تواريخ كدوث الم

فروق عمالت اجنبية وهو بند مستقل بكقوق ملكية المجموعة )ويُنَسُب جزء منها حصكاب الكصص غير المسيطرة كلما كاال 

 ذلك مناسبا (.

ص كلية  مال كصة المجموعة فى نشاٍط أجنبى ، أو التخلص المقترال بفقداال عندما يتم التخلص مال نشاٍط أجنبى )أى التخل

السيطرة على إكدى الشركات التابعة التى تتضمال نشاطا  أجنبيا  ، أو التخلص المقترال بفقداال النفوذ المؤ ر على اكدى الشركات 

متراكمة ضمال الدخل الشامل اآلخر والمنسوبة إلى الشقيقة التي تتضمال نشاطا  أجنبيا ( ، فإال كافة فروق الترجمة لذلك النشاط ال

 مالك الشركة احم يُعاد تبويبها إلى احرباح أو الخسائر.

في كالة استبعاد جزء مال كصة المجموعة فى شركٍة تابعة وكاال ذلك اثستبعاد الجزئى ث يؤدى إلى فقداال السيطرة على 

روق الترجمة المتراكمة على أصكاب الكصص غير المسيطرة وث يُعترف الشركة التابعة، عندئٍذ يُعاد توزيع جزٍء نسبى مال ف

بذلك الجزء مال الفروق فى احرباح أو الخسائر. أما فيما يتعلق بكافة اثستبعادات الجزئية احخرى )أي التخفيضات في كصص 

عليها(، فتقوم المجموعة بإعادة تبويب ملكية المجموعة فى شركاٍت شقيقة التى ث يترتب عليها فقداال المجموعة لنفوذها المؤ ر 

 ذلك الجزء النسبى مال فروق الترجمة المتراكمة إلى احرباح أو الخسائر.
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والناشئ كالهما عال  -تتعامل المجموعة مع الشهرة ومع تسويات القيمة العادلة لالصول واثلتزامات المكددة المستكوذ عليها 

تزامات خاصة بالنشاط احجنبى، وتتم ترجمتهما وفقا  لسعر الصرف السائد فى نهاية بوصفهما أصوث  وال -انتناء نشاٍط أجنبى 

 كل فترة مالية ويُعتََرف بفروق الترجمة الناشئة وذلك فى كقوق الملكية.

عة مقابل وفيما يلى بياال بأسعار الصرف لكل وكدة نقد مال العمالت احجنبية الرئيسية المستخدمة فى القوائم المالية السنوية المجم

 الجنيه مصري:

 2019 2020 جدول العمالت

 
 نهاية العام متوسط نهاية العام متوسط

 16.04 16.80 15.73 15.82 دوثر أمريكى              1

 17.99 18.81 19.32 18.04 يورو        1

 41.66 43.64 40.89 41.05 لاير عمانى 1

 1.67 1.75 1.77 1.67 درهم مغربى 1

 22.61 23.71 22.20 22.31 ردنىدرهم أ 1

 21.13 21.45 21.51 20.29 جنيه إسترلينى 1

 4.37 4.57 4.28 4.31 درهم إماراتى 1

 16.58 16.91 17.85 16.85 فرنك سويسرى 1

 

 الضرائب  4-8

 يتم ل مصروف ضريبة الدخل فى مبلغ الضريبة الجارية المستكقة السداد والضريبة المؤجلة.

 الضريبة الجارية 4-8-1

تعتمد الضريبة الجارية المستكقة السداد على الربح الضريبى للعام. ويختلف الربح الضريبى عال الربح المكاسبى 

ٍة للخصم ضريبيا  المعروض بالقائمة المجمعة للدخل الشامل بسبب وجود بنوٍد لإليراد أو المصروف خاضعٍة للضريبة أو نابل

أبدا  ما ث تخضع للضريبة أو يُسَمح بِخصمها ضريبيا . ويتم اكتساب التزام ، وبسبب بنوٍد أخرى دائما  وفي سنواٍت أخرى

المجموعة عال الضريبة الجارية باستخدام أسعار الضريبة التى تكوال ند أُنَِرت بشكٍل رسمى أو مبدئى كتى نهاية الفترة 

 المالية.

 الضريبة المؤجلة2-8-4  

نتة الناتجة مال اثختالف بيال القيم الدفترية لألصول واثلتزامات طبقا يتم اثعتراف بالضريبة المؤجلة عال الفروق المؤ

لألسس المكاسبية المستخدمة فى إعداد القوائم المالية المجمعة واحسس الضريبية لتلك احصول واثلتزامات والمستخدمة فى 

 اكتساب الربح الضريبى ، ويتم المكاسبة عنها بطريقة التزامات الميزانية.

عامة يتم اثعتراف بالتزاماٍت ضريبيٍة مؤجلة على كافة الفروق المؤنتة الخاضعة للضريبة ، بينما عادة  ما يتم وبصفٍة 

اثعتراف بأصوٍل ضريبيٍة مؤجلة على كافة الفروق المؤنتة القابلة للخصم الضريبى ولكال إلى المدى الذى يَُرَجُح معه أال 

 ها استخدام تلك الفروق المؤنتة القابلة للخصم. تتكقق أرباكا  ضريبية  كافية يمكال مال خالل

، كما ث يتم اثعتراف بأصوٍل أو التزاماٍت عندما ينشأ الفرق المؤنت عال شهرةوث يتم اثعتراف بالتزاماٍت ضريبيٍة مؤجلة 

مال غير معامالت ضريبيٍة مؤجلة على الفروق المؤنتة الناتجة عال اثعتراف احولى باصوٍل والتزاماٍت أخرى فى معاملٍة )

 تجميع احعمال( ث تؤ ر على الربح الضريبى وث الربح المكاسبى.

يتم اثعتراف بالتزاماٍت ضريبيٍة مؤجلة عال الفروق المؤنتة الخاضعة للضريبة الُمقتَِرنَة باست ماراٍت فى شركاٍت تابعٍة 

على أال تتككم بالتونيت الذى يُعَكُس فيه الفرق  وشقيقٍة وبكصٍص فى مشروعاٍت مشتركة ، إث عندما تكوال المجموعة نادرة  

 المؤنت ، وبشرط وجود إكتماٍل مرجحٍ على أال ذلك الفرق المؤنت لال يُعَكس فى المستقبل المنظور.

وبالنسبة لألصول الضريبية المؤجلة الناشئة عال الفروق المؤنتة القابلة للخصم ضريبيا  والمقترنة بم ل تلك النوعية مال 

ت والكصص فال يتم اثعتراف بها إث فقط الى المدى الذى يَُرَجُح معه أال تتكقق أرباكا  ضريبية  كافية يمكال مال اثست مارا

 ، وأال يكوال مال المتونع لتلك الفروق أال تُعَكس فى المستقبل المنظور.  ا الناتجة عال تلك الفروق المؤنتهخاللها استخدام المزاي

ول الضريبية المؤجلة فى نهاية كل فترة مالية وتَُخفَض تلك القيمة الدفترية عندما يصبح ويتم مراجعة القيمة الدفترية لألص

 مال غير المرجح أال تتكقق أرباكا  ضريبية  كافية تسمح باسترداد احصل الضريبي المؤجل بالكامل أو جزٍء منه. 
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نع اال تكوال مطبقة  فى الفترة التى يَُسَوى فيها وتُقاس احصول واثلتزامات الضريبية المؤجلة باستخدام أسعار الضرائب المتو

اثلتزام أو يستخدم فيها احصل ووفقا  حسعار الضرائب )ونوانيال الضرائب( التى تكوال ند أُنَِرت بشكٍل رسمى أو مبدئى 

مال شأنها أال  كتى نهاية الفترة المالية. وتعكس عملية نياس اثلتزامات واثصول الضريبية المؤجلة اآل ار الضريبية التي

أال تسترد او تسوى بها القيمة الدفترية حصولها  –فى نهاية الفترة المالية  -تترتب على الطريقة التى تتونع المجموعة 

 والتزاماتها. 

تتم المقاصه بيال احصول واثلتزامات الضريبية المؤجلة كينما يوجد كق نانوني ُملِزم فى اجراء مقاصة بيال احصول 

ارية واثلتزامات الضريبية الجارية وعندما تتعلق تلك اثصول واثلتزامات الضريبية بضرائِب دخٍل مفروضة الضريبية الج

 بمعرفة نفس السلطة الضريبية وأال تتجه نية المجموعة لتسوية تلك احصول واثلتزامات الضريبية بالصافى.

 الضريبة الجارية والمؤجلة عن السنة 4-8-3

إث لو كانتا متصلتاال ببنوٍد يُعَتَُرف  -ة الجارية والمؤجلة كمصروٍف او إيراٍد فى احرباح أو الخسائر يتم اثعتراف بالضريب

فعندئٍذ يُعتََرُف بكٍل مال الضريبة الجارية والمؤجلة هى  -أو مباشرة  ضمال كقوق الملكية  -بها ضمال الدخل الشامل اآلخر 

مباشرة  ضمال كقوق الملكية. وعندما تنشأ الضريبة الجارية أو المؤجلة أو  -احخرى وذلك إما ضمال الدخل الشامل اآلخر 

مال المكاسبة احولية عال معاملٍة لتجميع احعمال ، عندئٍذ يؤخذ اح ر الضريبى فى اثعتبار فى المكاسبة عال تجميع 

 احعمال.

 تهااوإهالك األصول الثابتة 4-9

المكتفظ بها بغرض استخدامها في إنتاج أو توريد أو تقديم السلع أو  -زات تُعَرض العقارات والمبانى والمعدات واح اث والتجهي

بقائمة المركز المالى المجمعة بالتكلفة مخصوما  منها أى مجمعٍ لإلهالك وخسائر  -الخدمات أو فى احغراض اإلدارية 

 اثضمكالل المتراكمة.

امها فى اإلنتاج أو فى أغراٍض إدارية أو فى أغراٍض أخرى وبالنسبة للعقارات التى تكوال فى مركلة اإلنشاء والمقرر استخد

غير مكددة بعد ، فتظهر بالتكلفة مخصوما  منها خسارةٍ اثضمكالل الُمعتََرُف بها. وتتضمال التكلفة احتعاب المهنية كما تتضمال 

ا وفقا  للسياسة المكاسبية للمجموعة تكاليف اثنتراض التى يتم رسملته -فى كالة كوال احصول المعنية مؤهلٍة للرسملة  -أيضا  

ويتم تبويب تلك العقارات بالتصنيف المالئم مال احصول ال ابتة عندما تكتمل وتكوال جاهزة  للغرض المراد استخدامها فيه. ويبدأ 

هالك إهالك تلك احصول عندما تصبح جاهزة لالستخدام فى احغراض المكددة ثستخدامها طبقا  لنفس احسس المتبعة فى إ

 احصول ال ابتة احخرى.

ويبدأ إهالك المبانى واحثت والمعدات باإلضافة إلى اح اث والتجهيزات عندما تصبح هذه احصول جاهزة  لالستخدام فى 

 وث يتم أهالك اثراضى المملوكة. احغراض المكددة ثستخدامها.

لألصول  -مخصوما  منها القيمة التخريدية  -استنفاذ التكلفة ويتم اثعتراف باإلهالك كمصروٍف فى احرباح أو الخسائر بغرض 

، واحصول فى مركلة اإلنشاء( وذلك على مدى العمر المتونع لالستفادة بها وباستخدام طريقة القسط ال ابتة )بخالف احراضى

ة فى نهـاية كـل فترةٍ ماليـة على أال يتم ال ابت. ويُعاُد النظر فى احعمار اثفتراضية والقيم التخريدية وطريقة اإلهالك الُمَطبَقَ 

 المكـاسبة عال تأ ير أى تغييرات فى تلك التقديرات على أساٍس مستقبلى.

 

يتم إهالك احصول الُمستغلة بموجب عقود تأجير تمويلي على مـدى العمر اثفتراضي المتونع لالستفادة بها وذلك طبقا  لنفس 

ملوكة. ومع هذا فعندما ث يتوافر تأكدا  معقوث  على ما إذا كانت المجموعة ستكصل احسس المستخدمة فى إهالك احصول الم

على ملكية احصل المستأجر بنهاية مدة عقد اثيجار فعندئٍذ يتم إهالك تلك احصول على أساس مدة عقد اثيجار أو مدى أعمارها 

 اثفتراضية أيُُهما أنل.

مال الدفاتر بمجرد التخلص منه ، أو عندما تتونع المجموعة أث تتولد منافع إنتصادية مال  يُستبعد أى بند مال بنود احصول ال ابتة

اإلستخدام المستمر لألصل. وتتكدد نيمة الربح أو الخسارة الناتجة عال التخلص مال / أو تخريد أصٍل  ابت بالفرق بيال صافي 

 حرباح أو الخسائر.القيمة البيعية وصافى القيمة الدفترية لألصل ويُعتََرف بها فى ا
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 وفيما يلى بياال باحعمار اثفتراضية المقدرة التى إستخدمت فى اكتساب إهالك احصول ال ابتة:

 بالسنوات األصـــل

 سنة 50-20 المبانى 

 سنة 25-4 آثت ومعدات

 أ اث وتركيبات
 سنة 3-20

 اضمحالل األصول الملموسة 4-10

اجعة صافى القيم الدفترية حصولها الملموسة لتكديد مدى وجود أى مؤشٍر على تقوم المجموعة فى نهاية كل فترة مالية بمر

تعرض تلك احصول لخسارة اضمكالل. فإذا ما ُوِجَد م ل ذلك المؤشر عندئٍذ تُقََدُر القيمة اثستردادية لألصل وذلك لتكديد مدى 

 إال وجدت.  -خسارة اثضمكالل فى نيمة ذلك احصل 

ر القيمة اإلستردادية حكد احصول الفردية عندئٍِذ تقوم المجموعة بتقدير القيمة اإلستردادية للوكدة المولدة للنقد فإذا ما تَعَذَر تقدي

التى ينتمى إليها احصل. وإذا ما كاال مال الممكال التوصل إلى أساٍس  ابٍت ومعقوٍل للتوزيع عندئٍذ تَُوَزع أيضا  احصول العامة 

على مستوى أصغر مجموعة وكدات مولدة للنقد يمكال  -على خالف ذلك  -ة المولدة للنقد أو تَُوَزعُ للمنشأة على الوكدات الفردي

 تكديد أساٍس  ابت ومعقول لتوزيع تلك احصول عليها. 

ة المتونعة مال وتَُم ُِل القيمة اإلستردادية أكد أعلى القيمتيال التاليتيال: القيمة العادلة مخصوما  منها التكاليف الالزمة للبيع، والقيم

اثستخدام. ولتقدير القيمة المتونعة مال اثستخدام تُخصم مبالغ التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية المتونع الكصول عليها مال 

يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة  -نبل الضريبة  -ذلك اثستخدام للوصول الى نيمتها الكالية وذلك باستخدام معدٍل للخصم 

ة نية للنقود، والمخاطر المتعلقة تكديدا  بذلك احصل والتى لم تُعََدل بها تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. فإذا ما كانت القيمالزم

اثستردادية المقدرة حصٍل )أو لوكدةٍ مولدةٍ للنقد( تقل عال القيمة الدفترية عندئٍذ تَُخفَض القيمة الدفترية لألصل )أو للوكدة 

 للنقد( لتصل إلى القيمة اثستردادية، ويتم اثعتراف بخسارة اثضمكالل فورا  فى اثرباح أو الخسائر. المولدة

عندما ترتد خسارة اثضمكالل فى فترةٍ ثكقة عندئٍذ يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو للوكدة المولدة للنقد( كتى تصل إلى 

القيمة  -بعد الزيادة  -كال بشرط أث تتجاوز القيمة الدفترية لألصل )أو للوكدة المولدة للنقد( التقدير الُمعََدل للقيمة اثستردادية، ول

الدفترية لألصل )أو للوكدة المولدة للنقد( التى كانت ستتكدد لو لم تكال خسارة اثضمكالل ند أُعتُِرَف بها فى نيمة احصل )أو 

 عتراف فورا  فى احرباح أو الخسائر بأى رٍد فى خسارة اثضمكالل.الوكدة المولدة للنقد( فى سنواٍت سابقة. ويتم اث

 المخزون 4-11

بما فى ذلك نصيبٍ  –أيهما انل. وتَُكَمل التكاليف على المخزوال  -المخزوال بالتكلفة أو بصافى القيمة القابلة لالسترداد يعرض 

ية تكاليٍف أخرى تكوال المنشأة ند تََكَملتها للوصول مناسب مال المصروفات اثنتاجية العامة ال ابتة والمتغيرة باإلضافة إلى أ

وذلك باستخدام الطريقة احفضل مالئمة  لكل فئٍة مال فئات المخزوال، علما  بأال طريقة  –بالمخزوال إلي مونعه وكالته الراهنة 

شتُِرَى بند مال بنود التسعير المستخدمة فى تكديد تكلفة معظم فئات المخزوال تقوم على أساس المتوسط المرجح. وإذا ما أُ 

، عندئٍذ تعتبر تكلفة ذلك البند هى المعادل لسعره دةالمخزوال فى معاملٍة باحجل تتجاوز فترة السداد لها شروط اثئتماال المعتا

تُم ِل صافى فائدة على أساس العائد الفعلى ) النقدى فى تاريخ اثعتراف به، على أال تُعالج أية زيادة عال ذلك السعر كمصروف

قيمة القابلة لالسترداد سعر البيع المقدر للمخزوال مخصوما  منه كافة التكاليف المقدرة ثستكمال انتاجه وكذا التكاليف الالزمة ال

 ثتمام عملية البيع. 

 وعادة  ما يتم تقدير صافى القيمة القابلة لالسترداد علي أساس كل بنٍد علي كدى ، إث في بعض احكوال التى ند يكوال مناسبا  

 فيها تجميع بنود المخزوال المتما لة أو المتعلقة ببعضها وإجراء ذلك التقدير على مستوى المجموعات.
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ند تنخفض صافى القيمة القابلة لالسترداد لبنٍد مال بنود المخزوال عال تكلفته حسباٍب عديدة منها تَعَُرض البند للتلف أو التقادم أو 

اض فى أسعار البيع أو إرتفاع فى التكاليف المقدرة ثستكمال إنتاجه والتكاليف نتيجة  لبطء كركة بعض احصناف أو إنخف

، وفى م ل هذه احكوال يتم تخفيض تكلفة ذلك البند لتصل إلى صافي نيمته اثستردادية مع اثعتراف م عملية البيعالالزمة إلتما

 بالتخفيض فورا  فى احرباح أو الخسائر.

ت الُمزَمع بيعها فى إطار نشاط احعمال الُمعتَاد أو تلك التى يجرى إنشاءها أو تطويرها تمهيدا  وتندرج ضمال المخزوال العقارا

وتُعَرض هذه العقارات بالتكلفة أو صافى القيمة اثستردادية أيهما أنل. وتتضمال تكلفة العقارات التى يجرى  -لذلك البيع 

قات إنشاٍء أو تطويٍر أخرى تتم خالل الفترة التى تَُماَرس فيها احنشطة تطويرها تكلفة احرض باثضافة إلى ما يرتبط بها مال نف

 الالزمة حال تصبح تلك العقارات جاهزة  لبيعها.

 مخصصات  4-12

يتم اثعتراف بالمخصصات عندما يقع على المجموعة التزاٍم كالى )نانونى أو ككمى( نتيجة لكدٍث سابق ويكوال ذلك مال شأنه 

 مطالبة المجموعة بتسوية ذلك اثلتزام على أال تكوال نيمة اثلتزام نابلة  للتقدير بدرجٍة يُعتَُد بها. أال يؤدى على احرجح إلى 

وتم ل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل التقديرات للمقابل الذى يلزم لتسوية اثلتزام الكالى فى نهاية الفترة المالية وتؤخذ 

يطة باثلتزام. وعندما يتم نياس أى مخصٍص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة فى اثعتبار المخاطر وظروف عدم التأكد المك

 لتسوية اثلتزام الكالى فإال نيمته الدفترية تم ل القيمة الكالية لتلك التدفقات النقدية )عندما يكوال للقيمة الزمنية للنقود تأ يرا  

 جوهريا (. 

و كافة المنافع اثنتصادية الالزمة لتسوية مخصٍص ما مال طرٍف  الث عندئٍذ وعندما تتونع المجموعة أنها ستسترد بعضا  مال /أ

فإنها تعترف باصٍل يم ل المبلغ المستكق استرداده وذلك إذا ما كاال الكصول على ذلك المبلغ شبه مؤكد وبشرط أال تتمكال مال 

 المكتملة احلتزامات عال الشركة تفصح (28رنم ) المصرى المكاسبى للمعيار وفقا نياس ذلك المبلغ المستكق بطريقٍة يُعتَُد بها.

 بالمعيار. اليها المشار الكاثت فى المعيار ( مال92)  الفقرة نص تطبيق مع والمخصصات

 األستثمار العقارى 4-13

أو كالهما( مكتفظ بها بواسطة شركات المجموعة  –أو جزء مال مبنى  –اإلست مارات العقارية هى عقارات )أرض أو مبنى 

يجارات و/أو لالستفادة مال ارتفاع نيمتها الرأسمالية )بما فى ذلك العقارات التى يجرى إنشاؤها لهذا الغرض(. ويتم القياس لتُدُر إ

احولي لالست مارات العقارية بالتكلفة والتى تتضمال تكاليف المعاملة. وبعد اثعتراف احولي يتم نياس اإلست مارات العقارية 

اثهالك متضما مجمع خسائر أضمكالل القيمة وطبقا لنسب اثهالك التي كددتها اثدارة لكل نوع  بالتكلفة مخصوما منها مجمع

 مال تلك اثست مارات. 

اإلست مار العقارى مال الدفاتر عند التخلص منه، أو عندما تتونف المجموعة نهائيا  عال استخدامه وث تتونع أال تتولد  استبعادويتم 

خسارة تنشأ مال استبعاد اثست مار العقارى )مكتسبة  على  أوالتخلص منه، علما  بأال نيمة أى ربح  منافع إنتصادية مستقبلية عال

أساس الفرق بيال صافي المتكصالت الناتجة عال التخلص مال احصل ونيمته الدفترية( يتم إدراجها فى أرباح أو خسائر الفترة 

 التي يُستبعد العقار خاللها.

 النقدية وما في حكمها 4-14

عداد نائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة وحغراض إعداد نائمة التدفقات النقدية تتضمال النقدية وما في ككمها يتم إ

 أرصدة النقدية بالصندوق والكسابات الجارية لدي البنوك والودائع حجل والتي ث تتجاوز  ال ة شهور.
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 تكلفة االقتراض 4-15

وهى تلك احصول التى تستلزم  -قة مباشرة  بانتناء أو إنشاء أو إنتاج أصوٍل مؤهلة للرسمله تُضاف تكاليف اثنتراض المتعل

على تكلفة احصول إلى أال يكل الونت الذى تُصبح فيه هذه  -بالضرورة فترة طويلة مال الزمال لتصبح جاهزة  لالستخدام أو للبيع 

 .احصول جاهزة  لالستخدام أو البيع

كجزء مال تكلفة أصٍل مـؤهٍل  كل تكاليف اثنتراض أو بعضا  منها  عندما تقوم المجموعة برسملة اليةوتَُطبَق المبادئ الت

 :للرسملة

ومال  ََم  –عندما ث تَُطبَق مكاسبة التغطية للَكِد مال خطر تقلبات سعر الفائدة على احنتراض المستخدم فى تمويل ذلك احصل  •

 -عندئٍذ يعترف بكافة أرباح وخسائر تقييم المشتقات  –دلة مال خالل احرباح او الخسائر تُبََوُب المشتقات المالية بالقيمة العا

 فورا  فى احرباح أو الخسائر. -غير المخصصة للتغطية 

يُستَخَدم انتراضا  ذو سعر فائدة متغير فى تمويل أصٍل مؤهٍل للرسملة، وتَُخَصُص مشتقةٌ مالية لتغطية مخاطر التدفقات  عندما •

ية الناتجة عال التقلب فى أسعار الفائدة على ذلك اثنتراض، فإال الجزء الفعال مال أى ربحٍ او خسارةٍ مال المشتقة المالية النقد

 الذييُعاُد تبويبه إلى احرباح أو الخسائر فى ذات الونت  –وهو ما سبق بالتبعية اثعتراف به ضمال الدخل الشامل اآلخر 

 رباح أو الخسائر. يؤ ر فيه الخطر الُمغََطى على اح

وتَُخَصُص مشتقة  مالية لتغطية تَعَُرض القيمة  للرسملة،عندما يُستخدم انتراضا  ذو سعر فائدة  ابت فى تمويل أصٍل مؤهٍل  •

 –فإال سعر الفائدة المتغير الُمَخلَق  اثنتراض،العادلة لالنتراض للتقلبات نتيجة تغيرات أسعار الفائدة السونية على م ل ذلك 

يتم رسملته بكيث تعكس تكاليف اثنتراض دائما  وأبدا  سعر الفائدة الُمغطى. وفى م ل  –ينتج مال معاملة تغطية فعالة  ذيوال

هذه الكالة فإال نيمة تكاليف اثنتراض المرسملة ستشمل سعر الفائدة ال ابت الفعلى على اإلنتراض باإلضافة إلى تأ ير تكويل 

 أسعار فائدة متغيرة.ذلك السعر ال ابت للفائدة إلى 

ند يتم اثست مار المؤنت ثنتراٍض بِعَينِِه لكيال إنفانِه علي أصوٍل مؤهلٍة للرسمله، وفى م ل هذه الكالة يتم خصم الدخل المكتسب 

 مال اثست مار المؤنت لذلك اثنتراض مال تكاليف اإلنتراض المؤهلة للرسملة.

 فى احرباح أو الخسائر فى الفترة التى يتم تكبدها فيها.اثعتراف بكافة تكاليف اثنتراض احخرى  ويتم

ونظرا  حال نشاط التمويل يتم تنسيقه مركزيا  وبشكٍل عام بيال الشركة القابضة وبعض الشركات التابعة الرئيسية، لذا تقوم 

مكدٍد للرسملة وتطبيقه  المجموعة بتكديد مقدار تكاليف اثنتراض المؤهلة للرسملة على أصٍل مال أصولها وذلك بتقدير معدلٍ 

على كجم اثنفاق على ذلك احصل. وتأخذ المجموعة فى اعتبارها كافة المبالغ الُمقتََرَضة للشركة احم وشركاتها التابعة عند 

ت خصيصا  المرجح لتكاليف اثنتراض على المبالغ الُمقتََرَضة القائمة خالل الفترة )بخالف المبالغ التى أِنتُِرضَ اكتساب المتوسط 

 بغرض الكصول على أصٍل مؤهل(. 

ويجب أث تزيد تكاليف اثنتراض التى تَُرسِملُها منشأة خالل فترةٍ ما عال إجمالى تكاليف اثنتراض الُمتََكبَدة خالل تلك الفترة، 

كاليف اثنتراض     بما فى ذلك ما تم رسملته عليه مال ت –كما يُشتََرط أث تتعدى القيمة الدفترية لألصل المؤهل للرسملة 

نيمته القابلة لالسترداد )وتَُم ِل "القيمة العادلة لذلك احصل مخصوما  منها التكاليف الالزمة للبيع" أو "القيمة المتونعة  -المؤهلة 

 مال استخدام ذلك احصل" أيهما أكبر(.

  من العقود مع العمالء اإليــراد 4-16

د في العقد مع العميل. تعترف المجموعة باإليرادات عندما تنتقل السيطرة يتم نياس اإليرادات بناء  على المقابل المكد

على المنتج أو الخدمة الى العميل. يتم تخفيض اإليرادات مقابل مرتجعات العمالء المتونعة، الخصومات واثمتيازات 

  .احخرى

ويبيال الجدول التالي العالنة بيال تقوم المجموعة بتطبيق سياساٍت مختلفة لالعتراف باإليراد عبر نطاعات النشاط. 

 السياسات المكاسبية لالعتراف باإليراد ومعلومات القطاع.
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 قطاعات ُمَصنَفَة طبقاً لنوع النشاط السياسات المحاسبية

 مبيعات أراضي  إيراد بيع أراضي  .أ

 عقارات وإنشاءات اإليراد الناتج عال عقوٍد إلنشاء عقارات .ب

 داهاإليراد الناتج عال خدماٍت مؤ .ج

 فنادق

 إدارة المدال

 أنشطة أخرى

 إيراد بيع االراضى -أ

يتم نقل يتم اثعتراف باإليراد الناتج عال بيع احراضي، وبيع الكق في أراضي، وكذا بالتكلفة المتعلقة بهما، وذلك عندما 

سيطرة عليها ند نُِقلَت إلى احراضي للمشترى وتكوال المخاطر والمنافع الجوهرية المصاكبة لملكيتها باإلضافة إلى ال سيطرة

المشترى، وتكوال اإليرادات نابلة  للقياس بدرجٍة يُعتَُد بها، ويكوال مال المرجح أال تتدفق المنافع اثنتصادية المرتبطة 

عتَُد بالمعاملة إلى المجموعة، وتكوال التكاليف التي تكبدتها أو ستتكبدها المجموعة فيما يتعلق بالمعاملة نابلة  للقياس بدرجٍة يُ 

بها. وتستخدم اإلدارة تقديرها الككمى كما تأخذ برأي مستشاريها القانونييال في تقييم ما إذا كانت كقوق والتزامات المجموعة 

 التعاندية والقانونية التي تَُرتِبَُها اثتفانات ند تكققت وما إذا كانت شروط اثعتراف الواردة أعاله ند اِستُوفِيَت.

 

 قوٍد إلنشاء عقاراتاإليراد الناتج عن ع -ب

 كما هو موضح:يتم اثعتراف باإليراد مال عقود إنشاء وكدات سكنية )شقق( أو عقود إنشاء فيالت 

 عقود إنشاء الشقق

ث يعتبر التزام احداء مميز نظرا  لعدم إمكانية العميل اإلستفادة مال السلع والخدمات بمفردها أو بجانب الموارد احخرى 

ة بتكديد السلع والخدمات المذكورة في العقد كالتزام أداء مستقل نظرا  ثستقالل السلع والخدمات عال المتاكة. تقوم الشرك

 بعضها لبعض. يتضمال التزام احداء "احرض" الخاصة بالوكده التي تم ل الكصة غير المجزأة.

ابل إستكمال احداء في المدة المكددة، نظرا  حال تعهد الشركة ث ينشئ أصال  متعدد اإلستخدام وللشركة الكق في الدفعات مق

 تقوم الشركة باثعتراف بإيرادات الوكدات )الشقق( على مدار زمني.  

تستخدم الشركة سياسة نسبة اإلتمام لقياس مدى التقدم نكو الوفاء بالتزام احداء، كما تستخدم تقارير المقاوليال لقياس نسبة 

 اإلنجاز.

 عقود إنشاء الفيالت

ة "احرض" الخاصة بالفيال كالتزام أداء مستقل نظرا  لكصول العميل على ملكية نطعة خاصة ومكددة مال تعتبر الشرك

احرض عند تونيع العقد وث يوجد أى أعمال أخرى خاصة باحرض, والتزام احداء ال اني هو انشاء وبناء الفيال . ويتم 

 لمشتري والذي يكدث بصفة عامة عند تونيع العقد.عند إنتقال ملكية احرض ل بالكاملاحعتراف بإيراد احرض 

ويتم احعتراف بإيرادات التزام احداء احخر )أعمال اإلنشاءات وبناء الفيال( على مدار زمني على كسب نسبة اإلنجاز مع 

 تقدم اإلنشاءات. 

ستخدم تقارير المقاوليال لقياس نسبة تستخدم الشركة سياسة نسبة اإلتمام لقياس مدى التقدم نكو الوفاء بالتزام احداء، كما ت

  اإلنجاز

 عنصر التمويل

 تبلغ مدة إنشاء الوكده كوالي عاميال بينما يتم جدولة الدفع مال خالل أنساط لفترات أطول مال خمس سنوات مما يكقق 

 للعميل إمتيازات في التمويل. وتكسب إيرادات الفوائد بإستخدام طريقة الخصم مع نيمة العقد.
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 الناتج عن خدماٍت مؤداه  اإليراد  -ج

 يتم احعتراف باإليراد الناتج عال خدمات مؤداه على مدار زمني في الفترة المالية التي تم تقديم الخدمة بها.

 تكلفة المبيعات 4-17

تخص  تشمل تكلفة المبيعات التكاليف المتعلقة مباشرة  ببيع سلع أو تقديم خدمات، كما تتضمال هذه التكلفة أيضا  مصروفاٍت إدارية

المنشآت الُمَوِلدة إليراد مال بيال شركات المجموعة. بينما تندرج ضمال المصروفات اإلدارية التكاليف المرتبطة بالوظائف 

المؤسسية واإلدارة العامة للشركة، باإلضافة إلى التكاليف الخاصة بالشركات غير المولدة إليراد ومنها على سبيل الم ال 

مة في منشآت أخرى، والشركات القابضة، والشركات التي ث تزال في مراكلها احولى مال الشركات المؤسسة بغرض الُمساه

  .التشغيل

 عقود التأجير 4-18

 عقود اإليجار التى تكون الشركة فيها كمستأجر

كق “ أصل إ بات اإليجار عقد بداية تاريخ في يتم ،تقوم الشركة عند نشأة العقد بتقييم ما إذا كاال العقد عقد إيجار

شهر  12احجل )لمدة  نصيرة اإليجار لعقود سواء   ذلك تطبيق اإليجار، إث أنه يمكال للشركة عدم عقد والتزام ”تفاعاثن

 اإليجار دفعات منخفضة، وفي هذه الكالة يتم إ بات نيمة ذا العقد مكل فيها احصل يكوال التي عقود اإليجار أو أو أنل(

 .آخر منتظم أساس أو اإليجار مدة مدى على ال ابت بطريقة القسط إما مصروفا   باعتبارها اإليجارات المرتبطة بتلك

 .كمستأجر المنفعة نمط عال تعبيرا   أك ر احساس ذلك كاال إذا آخر منتظم أساس ويتم تطبيق

 اإليجار عقد ثلتزام احولي القياس

 .التاريخ ذلك في غير المدفوعة اإليجار اتلدفع الكالية بالقيمة اإليجار عقد التزام نياس اإليجار عقد بداية تاريخ في يتم

 وإذا .بسهولة المعدل ذلك يمكال تكديد كاال إذا اإليجار عقد في الضمني الفائدة معدل باستخدام اإليجار دفعات خصم ويتم

 للشركة. اإلضافي معدل اثنتراض المستأجر يستخدم أال فيجب بسهولة المعدل ذلك تكديد اإلمكاال في يكال لم

 نياس اثلتزام مال: في المدرجة اإليجار تدفعا تتكوال

 الدفع. مستحقة ر يجاأي كوافز إنانصا )ا( الدفعات ال ابتة 

كما في مؤشر أو معدل، يتم نياسها مبدئيا  َ بإستخدام مؤشر أو معدل على تعتمد لتي ر المتغيرة اإليجات افعا)ب( د

 بداية عقد التأجير. يخ رتا

 ة للمؤجر بواسطة المستأجر.مقيمنیمة متبقیة ت ضمانا)ج( أي 

 )د( سعر ممارسة خيار الشراء إذا كاال المستأجر متأكدا  بصورة معقولة مال ممارسة هذا الخيار.

 المستأجر خيار اإلنهاء.سة رمماتعكس  شروط العقدت غرامات إنهاء عقد التأجير، إذا كانت فعا)هـ( د

 اإليجار عقد ثلتزام الالكق القياس

 :يلي ما يتم اإليجار، قدع بداية تاريخ بعد

 اإليجار؛ عقد التزام على الفائدة لاللتزام ليعكس الدفتري المبلغ زيادة )أ(

 اإليجار؛ دفعات ليعكس الدفتري لاللتزام المبلغ تخفيض ب((

 يجب على المستأجر إعادة نياس التزام عقد اإليجار بخصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام نسبة خصم معدلة، إذا ما

 كاال:

 المعدلة، هناك تغيرأ  في مدة عقد اإليجار ويجب على المستأجر تكديد دفعات اإليجار المعدلة على أساس مدة عقد اإليجار  -

هناك تغيرا  في تقييم خيار شراء احصل مكل العقد ويجب على المستأجر تكديد دفعات اإليجار المعدلة لتعكس التغير في  -

 خيار الشراء،المبالغ المستكقة الدفع بموجب 

 هناك تعديل في عقد اإليجار ولم تتم المكاسبة عنه على أنه عقد إيجار منفصل.  -
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وإذا ما كاال هناك تغيرا  في دفعات اإليجار المستقبلية ناتجا  مال تغير في مؤشر أو معدل مستخدم لتكديد تلك الدفعات أو 

اال القيمة المتبقية، يجب على المستأجر إعادة نياس تغيرا  في المبالغ التي يتونع أال تكوال مستكقة الدفع بموجب ضم

التزام عقد اإليجار بخصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم دوال تغير ما لم يكال هناك تغيرا  في دفعات 

لمعدل اإليجار ناتجا  مال تغير في معدثت الفائدة المتغيرة، في هذه الكالة يجب على المستأجر استخدام معدل الخصم ا

 الذي يعكس التغيرات في معدل الفائدة. 

 :”حق االنتفاع “ألصل األولي القياس

 :مال ”كق اثنتفاع“ أصل تكلفة تتكوال

 التاريخ. ويتم ذلك في غير المدفوعة اإليجار لدفعات الكالية اإليجار، وذلك بالقيمة عقد ثلتزام احولي القياس مبلغ )أ(

 لم بسهولة. وإذا المعدل ذلك يمكال تكديد كاال إذا اإليجار عقد في الضمني الفائدة معدل باستخدام اإليجار دفعات خصم

 فيجب اال يستخدم المستأجر سعر الفائدة على اثنتراض اإلضافي للمستأجر. المعدل ذلك تكديد اإلمكاال في يكال

 مستلمة؛ ارإيج كوافز أي نانصا   اإليجار عقد بداية تاريخ نبل أو في تمت إيجار عقد دفعات ب( أي(

 المستأجر؛ بواسطة متكبدة أولية مباشرة تكاليف أي )ج(

احصل  فيه يوجد الذي المونع وإعادة العقد، مكل احصل وإزالة تفكيك في المستأجر سيتكبدها التي للتكاليف تقدير )د(

 تلك التكاليف تكال لم ما يجار،اإل عقد وشروط حككام وفقا   المطلوبة الكالة إلى نفسه احصل إعادة أو احصلية الكالة إلى

ويتكبد المستأجر التزامات لتلك التكاليف سواء في تاريخ بداية عقد التأجير او كنتيجة .المخزوال إلنتاج تكبدها سيتم

 ثستخدام احصل مكل العقد خالل فترة معينة.  

 حق االنتفاع" “ألصل الالحق القياس

 ”أصل كق اثنتفاع نياس التكلفة كيث يتم نموذج بيتم تطبيق ”كق اثنتفاع“ أصل نياس يتم اإليجار عقد بداية تاريخ بعد

 :بالتكلفة

 القيمة؛ في هبوط خسائر مجمع وأي استهالك مجمع أي منها مطروكا   )أ(

 اإليجار. عقد ثلتزام نياس إعادة بأي ب( ومعدلة  (

 

اية مدة عقد اإليجار أو إذا كانت تكلفة أصل " إذا كاال عقد اإليجار يكول ملكية احصل مكل العقد إلي المستأجر في نه -

كق اإلستخدام" تعكس أال المستأجر سيمارس خيار الشراء، فيجب على المستأجر استهالك أصل "كق اثستخدام" مال 

وفيما عدا ذلك يجب على المستأجر استهالك   تاريخ بداية عقد الإليجار وكتى نهاية العمر اإلنتاجي لألصل مكل العقد.

كق احستخدام" مال تاريخ بداية عقد اإليجار إلى نهاية العمر اإلنتاجي حصل " كق احستخدام" أو نهاية مدة عقد أصل "

 اإليجار أيهما أنرب. 

( "اضمكالل نيمة احصول" لتكديد ما إذا كاال أصل "كق 31يجب على المستأجر تطبيق معيار المكاسبة المصري رنم ) -

 للمكاسبة عال أي خسائر اضمكالل تم تكديدها.اثستخدام" ند اضمكلت نيمته، و

ث يتم اثعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ث تعتمد على مؤشر أو معدل فائدة ارشادي ضمال التزام عقد اإليجار و  -

أصل كق اثستخدام. ويتم اثعتراف بها كمصروف ضمال بند "مصروفات إدارية" بقائمة احرباح و الخسائر في الفترة 

 ي تضمال اثكداث الناشئة عنها تلك المصروفات. ث يوجد لدى الشركة كاليا  أى مال هذه العقود.الت

 غير المكونات فصل عدم العقد مكل احصل فئة كسب تختار أال للشركة كمستأجر وفي نطاق ما يسمح به المعيار، يمكال -

 مصاكبة إيجارية غير مكونات وأي إيجاري مكوال كل عال المكاسبة  م ومال المكونات اإليجارية، عال اإليجارية

 لم تستخدم الشركة هذا احختيار. .إيجاريا  واكدا   مكونا باعتبارها
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  عقود اإليجار التى تكون الشركة فيها كمؤجر

 تمويلي، ويصنف إيجار عقد أنه أو تشغيلي إيجار عقد أنه على تقوم الشركة كمؤجر بدراسة تصنيف كل عقد إيجار إما

ِل إذا تمويلي إيجار عقد أنه على اإليجار عقد  العائدة لملكية والمنافع المخاطر كافة يقارب ما جوهرية بصورة كاال يكو 

إيجار تشغيلي. جميع العقود لدى الشركة كاليا  هي عقود  عقد أنه وبخالف ذلك يصنف العقد على العقد. مكل احصل

 إيجار تشغيلي.

التأجير التشغيلية في نائمة اثرباح والخسائر بطريقة القسط ال ابت. يتم  يتم احعتراف بدفعات عقود التأجير مال عقود

إضافة بالتكاليف المباشرة احولية المتكبدة في الكصول على عقد إيجار تشغيلي إلى المبلغ الدفتري لألصل مكل العقد 

 م في دخل عقد اإليجار.واثعتراف بتلك التكاليف على أنها مصروف على مدة عقد اإليجار بنفس احساس المستخد

 نصيب السهم في األرباح 4-19

احساسي: يكسب نصيب احساسي للسهم بقسمة صافي اثرباح المتاكة لمساهمي الشركة اثم علي المتوسط المرجح لالسهم 

 القائمة خالل العام.

قائمة بافتراض تكويل كافة المخفض: يكسب النصيب المخفض للسهم في الربح بتعديل المتوسط المرجح لعدد اثسهم العادية ال

 اثدوات المالية القابلة للتكويل حسهم وخيار اثسهم.

 لمتداولة المحتفظ بها لغرض البيعاألصول غير ا 4-20

احصول غير المتداولة والمجموعات الجارى التخلص منها كمكتفظ بها لغرض البيع إذا كاال مال المتونع أال يتم استرداد  تبوب

مال اإلستمرار فى استخدامها. ويتكقق هذا الشرط فقط عندما يكوال اكتمال بيع وليس عملية بيع نيمتها، بشكل أساسى، مال 

احصل مرجح الكدوث وكذا إذا كاال احصل غير المتداول )أو المجموعات الجارى التخلص منها( متاكا  للبيع الفورى بكالته 

ال المتونع أال تتم عملية البيع بالكامل خالل عام واكد مال تاريخ الراهنة. ويجب أال تكوال اإلدارة ملتزمة بعملية البيع وأال يكوال م

 التبويب.

تستكوذ إكدى شركات المجموعة على أصٍل غير متداول )أو على مجموعٍة مخطٍط للتخلِص منها( ويكوال استكواذ  عندما

فعندئٍذ يتم تصنيف  ثكق،ريخٍ اإلدارة على احصل )أو المجموعة( مقترنا  بنية التخلص مال ذلك احصل )او المجموعة( فى تا

إذا ما كاال شرط "العام  -فقط  -ذ كمكتفٍظ به لغرض البيع احصل )أو المجموعة المخطط للتخلص منها( فى تاريخ اثستكوا

أال منطبقا  ، وكانت بانى الشروط المذكورة أعاله والتى لم تتكقق فى ذلك التاريخ مال المرجح لها  -المشار إليه أعاله  –الواكد" 

 تتكقق خالل فترةٍ نصيرة مال اثستكواذ.

على منشأةٍ تابعة ، فإال كافة أصول وإلتزامات تلك المنشأة التابعة  -تتضمال فقدانا  للسيطرة  -تلتزم المجموعة بخطة بيع  عندما

جموعة ستكتفظ يتم تبويبها كمكتفظ بها بغرض البيع اذا ما توافرت الشروط المذكورة أعاله وبغض النظر عما إذا كانت الم

 بكصٍة غير مسيطرة فى تلك المنشأة )التابعة سابقا ( بعد عملية البيع.

احصول غير المتداولة )أو المجموعات الجارى التخلص منها( المبوبة كأصوٍل )أو مجموعاٍت( مكتفٍظ بها لغرض البيع  وتقاس

 عادلة مخصوما  منها التكاليف المقدرة للبيع" أيهما أنل.وذلك "بالقيمة الدفترية السابقة القائمة نبل التبويب" أو "القيمة ال

ما توافرت الشروط المذكورة اعاله المطلوبة لالعتراف باثصول المكتفظ بها للبيع، تتونف المجموعة لتصنيف اثصول او  إذا

أي أصل غير متداول )المجموعة الجارى التخلص منها( كاصول مكتفظ بها للبيع. في ذلك التاريخ، تقوم المجموعة بقياس 

المصنف كاصول مكتفظ بها للبيع )أو غير متضمال في المجموعة الجارى التخلص منها المصنفة كاصول مكتفظ بها للبيع( في 

 أنل مال:

القيمة الدفترية لالصل )المجموعة الجارى التخلص منها( نبل اال يتم تصنيفه كاصول مكتفظ بها للبيع معدلة ثى استهالك،  •

إعادة تقييم اتى كاال سيتم اثعتراف بها كاصول )او مجموعة الجارى التخلص منها( لم يتم تصنيفها على أنها  او اهالك أو

 مكتفظ بها للبيع.

 المبلغ المسترد في تاريخ ثكق لقرار عدم بيع. •
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لص منها(، التى لم تضم المجموعة أي تعديل مطلوب إلى القيمة الدفترية لالصول الغير المتداولة )او المجموعة الجارى التخ

تعد مصنفة كاصول مكتفظ بها للبيع فى الربح او الخسارة مال اثنشطة المستمرة فى الفترة التي لم يعد يتم تتوافر به شروط 

تصنيف اثصول كمكتفظ بها للبيع. تقوم المجموعة بعرض هذا التعديل في نائمة الدخل الشامل التى تستخدم لتقديم أي ربح أو 

به نتيجة إعادة نياس احصل الغير متداول )او المجموعة الجارى التخلص منها( والتى تم تصنيفها سابقا على خسارة معترف 

 أنها مكتفظ بها للبيع والتى لم يتوفر لديها شروط اثنشطة الغير مستمرة فى اثعتراف المبدئي على أنها مكتفظ بها للبيع.

ائم المالية للفترات السابقة نتيجة للتغيير في خطة البيع ما لم تكال احصول الغير ث يتم إعادة تعديل احرنام المقارنة في القو

المتداولة )أو المجموعة الجارى التخلص منها( ند توافرت في ونت سابق شروط تعريف اثنشطة الغير مستمرة، وفي هذه 

ة تصنيفه وتدرج في اثرباح مال اثنشطة الكالة، فإال نتائج اثنشطة لتي سبق عرضها في اثنشطة الغير مستمرة يتم إعاد

 المستمرة للفترة السابقة في نائمة الدخل الشامل. هذا ينطبق أيضا على نائمة التدفقات النقدية.

 األدوات المالية 4-21

شركات المجموعة طرفا  ملزما  بالشروط التعاندية المرتبطة  إكدىيتم اثعتراف باحصول واحلتزامات المالية عندما تصبح 

 احداة. ب

و ويتم القياس احولى لألصول المالية واحلتزامات المالية بالقيمة العادلة. وبالنسبة لتكاليف المعاملة التي ترتبط مباشرة  بانتناء أ

إصدار أصوٍل والتزاماٍت مالية )بخالف احصول واحلتزامات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مال خالل احرباح أو الخسائر( فيتم 

عند اثعتراف احولي ، بينما يتم  -اثكوال  كسب -اضافتها إلى )أو خصمها مال( القيمة العادلة لألصول أو احلتزامات المالية 

اإلعتراف فورا  في احرباح أو الخسائر بتكاليف المعاملة التي ترتبط مباشرة  بإنتناء أصوٍل أو التزاماٍت مالية مصنفة بالقيمة 

 رباح أو الخسائر.العادلة مال خالل اح

 األصول المالية 1-21-4

طريقة تاريخ المعاملة فى اثعتراف فى دفاترها بكافة المشتريات المعتادة مال احصول المالية أو فى تتبع المجموعة 

 علما  بأال المشتريات أو المبيعات المعتادة هى معامالتٍ  –استبعاد كافة المبيعات المعتادة مال تلك احصول مال دفاترها 

تسليم احصل المالي فى إطاٍر زمنٍى ُمكدد بموجب لوائحٍ أو أعراٍف مستقٍر عليها فى  تقتضيلشراء أو بيع أصوٍل مالية 

 السوق المعنى. 

إما بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة، ويعتمد  -فى مجملها  –ويتم القياس الالكق لكافة احصول المالية المعترف بها 

 احصول المالية. ذلك على تصنيف

 تصنيف األصول المالية .أ

 يتم القياس الالكق لها بالتكلفة المستهلكة مخصوما  منها خسائر احضمكالل:  -التي تفى بالشروط التالية  -أدوات الديال 

عندما يكوال احصـل مكتفظا  به ضمال نموذج أعمال يهدف إلى احكتفاظ بأصـوٍل مال أجـل تكصيل تدفقات نقدية  •

 ، وتعاندية

تم ل فقط مدفوعات أصل الديال،  -في مواعيٍد مكددة  -أال تؤدى الشروط التعاندية لألصول المالية إلى تدفقاٍت نقدية  •

 والفائدة على أصل الديال المتبقى. 

 يتم القياس الالكق لكافة احصول المالية احخرى بالقيمة العادلة.

 طريقة الفائدة الفعالة .ب

طريقٍة إلكتساب التكلفة المستهلكة حداة ديال ولتوزيع إيراد الفوائد على مدار الفترة المعنية.  إال طريقة الفائدة الفعالة هي

ويعتبر معدل الفائدة الفعال هو المعدل الذى يخصم التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المتونعة )بما فى ذلك كافة الرسوم 

تجزأ مال معدل الفائدة الفعال وتكاليف المعاملة وأية عالوات أخرى أو والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءا  ث ي

بكيث تصل  –أو على مدى فترةٍ زمنيٍة أنصر إذا ما كاال ذلك مناسبا   -خصومات( على مدار العمر المتونع حداة الديال 

 على وجه التكديد إلى صافى القيمة الدفترية لألصل عند اثعتراف احولى به.
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احرباح أو الخسائر بإيراد الفوائد مال أدوات الديال التى تُقاس ثكقا  بالتكلفة المستهلكة وذلك على أساس الفائدة يُعتََرف فى 

 الفعالة.

 (FVTOCIاألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) .ج

ة وتَُصنِفَُها بالقيمة العادلة مال خالل عند اثعتراف احولى يمكال للمجموعة أال تختار است ماراٍت في أدوات كقوق ملكي

يتم لكل أداة على كدى(. وث يُسمُح بتصنيف  والذيالدخل الشامل اآلخر )وث يِصُح الرجوع ثكقا  عال ذلك اثختيار 

 اثست مار بالقيمة العادلة مال خالل الدخل الشامل اآلخر إذا ما كاال اثست مار فى أداة كقوق الملكية مكتفظا  به بغرض

 المتاجرة.

 ويُعَُد احصل المالى مكتفظا  به بغرض المتاجرة إذا:

 كاال ند إنتنُى بصفٍة أساسية بغرض بيعه فى المدى القريب، أو •

كاال عند اثعتراف احولى به يَُشِكُل جزءا  مال مجموعة أدوات مالية مكددة تقوم المجموعة بادارتها معا  وتتسم بنمط  •

 حٍ منها فى المدى القصير، أوفعلى كديث فى الكصول على أربا

 كاال يُم ُل مشتقة  مالية غير مصنفٍة وث فعالٍة كأداة تغطية مخاطر، أو كاال يُم ُل عقَد ضمااٍل مالى. •

وذلك  –المصنفة بالقيمة العادلة مال خالل الدخل الشامل اآلخر  -يتم القياس احولى لألست مارات فى أدوات كقوق ملكية 

إليها تكاليف المعاملة. ويتم القياس الالكق لها بالقيمة العادلة على أال يُعترف باثرباح والخسائر  بالقيمة العادلة مضافا  

الناتجة عال التغيرات فى نيمتها العادلة فى الدخل الشامل اآلخر ويُدرج رصيدها المتراكم فى اكتياطى إعادة تقييم 

 تراكمة إلى احرباح أو الخسائر عند التخلص مال اثست مارات.اثست مارات. وث يتم أعادة تبويب اثرباح أو الخسائر الم

نامت المجموعة بتصنيف كافة اثست مارات فى أدوات كقوق الملكية التى تكتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وند 

رنم  ماليةكاست ماراٍت بالقيمة العادلة مال خالل الدخل الشامل اآلخر عند التطبيق احولى للمعيار المصري للتقارير ال

(25.) 

يتم اثعتراف بتوزيعات احرباح على اثست مارات فى أدوات كقوق الملكية هذِه فى احرباح أو الخسائر عندما يتقرر 

( اإليراد. وتُدَرج توزيعات احرباح 48للمجموعة الكق فى استالم توزيعات احرباح وفقا  لمعيار المكاسبة المصري رنم )

 ا فى احرباح أو الخسائر ضمال بند "الدخل مال اثست مار".المكتسبة الُمعتََرف به

 (FVTPLاألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ) .د

تُصنف اثست مارات في أدوات كقوق ملكية بالقيمة العادلة مال خالل احرباح أو الخسائر ما لم تقُم المجموعة بتصنيف 

عند اثعتراف احولى به وذلك بالقيمة العادلة مال خالل الدخل الشامل اآلخر  –ض المتاجرة مكتفٍظ به لغير غر -است ماٍر 

(FVTOCI .) 

وذلك بالقيمة العادلة مال خالل احرباح أو الخسائر، كما  –التى ث تفى بشروط التكلفة المستهلكة  -ويتم نياس أدوات الديال 

ومع ذلك تختار المجموعة أال تصنفها بالقيمة العادلة مال خالل  -ة أال أدوات الديال التى تفى بشروط التكلفة المستهلك

يتم نياسها أيضا  بالقيمة العادلة مال خالل احرباح أو الخسائر. ويمكال تصنيف أداة ديال عند  –احرباح أو الخسائر 

غى أو يقلل بشكٍل ملكوظ اثعتراف احولى بها بالقيمة العادلة مال خالل احرباح أو الخسائر إذا ما كاال ذلك التصنيف يل

مال تضارٍب فى القياس أو اثعتراف الذى ند ينشأ مال استخدام أسٍس مختلفة فى نياس أصوٍل أو التزامات أو فى 

اثعتراف باثرباح أو الخسائر الناشئة عنها. هذا ولم تقم المجموعة بتصنيف أى أداة ديال بالقيمة العادلة مال خالل احرباح 

 أو الخسائر.

تبويب أدوات الديال مال تصنيف "التكلفة المستهلكة" إلى تصنيف "القيمة العادلة مال خالل احرباح أو الخسائر" عندما يُعاد 

يتم تغيير نموذج احعمال على النكو الذى ث تعُُد معه شروط التكلفة المستهلكة منطبقة. وث يُسَمح بإعادة تبويب أدوات 

 احولى بالقيمة العادلة مال خالل احرباح أو الخسائر إلى خارج ذلك التصنيف.الديال التى يتم تصنيفها عند اثعتراف 
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يتم نياس احصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة مال خالل احرباح أو الخسائر وذلك بالقيمة العادلة فى نهاية كل فترة 

ادة القياس. ويُدرج صافى الربح أو الخسارة مالية مع اثعتراف فى احرباح أو الخسائر بأية ارباح أو خسائر ناتجة عال إع

 ضمال بند "احرباح والخسائر احخرى" بقائمة الدخل الشامل المجمعة.  -المعترف به فى أرباح أو خسائر الفترة  -

وذلك  إيراد الفوائد الناتج مال أدوات الديال المصنفة بالقيمة العادلة مال خالل احرباح أو الخسائر القيمة ويُدرجويتم تكديد 

 الربح أو الخسارة المشار إليه أعاله. صافيضمال 

يعُترف فى احرباح أو الخسائر باثيراد مال توزيعات احرباح الناتجة عال اثست مارات فى ادوات كقوق ملكية المصنفة 

حرباح طبقا  بالقيمة العادلة مال خالل احرباح أو الخسائر وذلك عندما يتقرر للمجموعة الكق فى الكصول على توزيعات ا

 ( "احيراد"، ويُدرج ذلك اثيراد ضمال صافى الربح أو الخسارة المشار إليه اعاله.48لمعيار المكاسبة المصري رنم )

 إضمحالل األصول المالية  .ه

 يتم تقدير إضمكالل احصول المالية التى تقاس بالتكلفة المستهلكة فى نهاية كل فترة مالية. 

ضمكلت عندما يكوال هناك دليل موضوعى على أال التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل تعتبر احصول المالية ند أ

 ند تأ رت بسبب كدٍث أو أك ر نشأ فى تاريخ ثكق لالعتراف احولى باحصل المالى.

 وند يتضمال الدليل الموضوعى لألضمكالل ما يلى:

 ل، أو وجود صعوبات مالية كبيرة تواجه الُمصدر أو الطرف المقاب •

 كدوث مخالفة للعقد م ل التع ر أو التأخر فى مدفوعات الفائدة أو أصل المبلغ، أو •

 أصبح مال المرجح دخول المقترض فى مركلة إفالس أو إعادة هيكلة لوضعه المالى، أو •

 اختفاء سوٍق نشط لذلك احصل المالى بسبب صعوبات مالية. •

قيمة الدفترية لألصل، والقيمة الكالية للتدفقات النقدية المستقبلية تم ل خسارة احضمكالل المعترف بها الفرق بيال ال

 مخصومة  بأستخدام معدل الفائدة الفعال احصلى لألصل المالى. -بما فى ذلك مبالغ الرهونات والضمانات  -المقدرة 

مالء التجارييال، كيث يتم ويتم تخفيض القيمة الدفترية لكافة احصول المالية مباشرة  بخسائر احضمكالل فيما عدا الع

تخفيض القيمة الدفترية لها مال خالل استخدام كساب مستقل لالضمكالل فى نيمتها. وعندما يُعُد رصيد أكد العمالء 

التجارييال غير نابٍل للتكصيل عندئٍذ يتم إعدامه خصما  على كساب اثضمكالل والذى يضاف إليه المتكصالت الالكقة 

 امها. ويتم اثعتراف فى احرباح أو الخسائر بالتغيرات فى القيمة الدفترية لكساب اثضمكالل.مال المبالغ التى سبق إعد

إذا انخفضت نيمة خسائر اثضمكالل خالل فترةٍ ثكقة وأمكال ربط ذلك اثنخفاض بطريقٍة موضوعية بكدٍث ونع بعد 

بها على احرباح أو الخسائر ولكال إلى الكد  تاريخ اثعتراف بها عندئٍذ يتم رد خسائر اثضمكالل التى سبق اثعتراف

الذى ث يترتب عليه زيادة القيمة الدفترية لالست مار فى تاريخ رد اثضمكالل عال التكلفة المستهلكة التى كاال يمكال أال 

 تصل إليها نيمة اثست مار لو لم تكال خسائر اثضمكالل تلك ند سبق اثعتراف بها.

 

 إستبعاد األصول المالية  .و

عندما تنتهى كقونها التعاندية فى التدفقات النقدية مال احصل، أو  -فقط  -احصل المالى مال دفاترها  تبعد المجموعةتس

 عندما تَُكِوُل المجموعة احصل المالى وكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكيته إلى كٍد كبير إلى منشأة أخرى.

لمخاطر والمنافع المرتبطة بملكية احصل بدرجٍة كبيرة وث اكتفظت بها لم تقم بتكويل كافة ا المجموعةفإذا تبيال أال 

واستمرت فى السيطرة على احصل الُمكول، عندئٍذ تعترف المجموعة بالكق الذى تكتفظ به فى احصل، وبالتزاٍم مقابٍل 

كافة مخاطر ومنافع ملكية احصل تكتفظ إلى كٍد كبير بالمجموعة يم ل المبالغ التى ند تُضَطُر لدفِعها. وإذا ما تبيال أال 

فى اثعتراف باحصل المالى على أال تعترف أيضا  بالمقابل الذى تسلمتهُ كمبلغٍ  المجموعةالمالى الُمكول عندئٍذ تستمر 

 ُمقتََرٍض بضماال ذلك احصل.

حرباح أو الخسائر بالفرق بيال عندما يُستَبعَد مال الدفاتر أصٍل مالى ُم بت بالتكلفة المستهلكة، فعندئٍذ يتم اثعتراف فى ا

 القيمة الدفترية لألصل، وكاصل جمع المقابل المستلم والمقابل الذى ث يزال مستكقا .
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 لتزامات المالية وحقوق الملكيةاإل 2-21-4

 التصنيف كدين أو كحقوق ملكية .أ

ككقوق ملكية وفقا  لجوهر اثتفانات  يتم تصنيف أدوات الديال وكقوق الملكية التى تصدرها الشركة إما كالتزاماٍت مالية أو

 .التعاندية وتعريفات احلتزام المالى وأداة كقوق الملكية

 أدوات حقوق الملكية .ب

 تُعَرُف أداة كقوق الملكية بأنها أُي عقٍد ي بت الكق في أصوِل منشأةٍ بعد خصم كافة التزاماتها.

 ( أدناه مجتمعيال:2، )(1وفت الشرطيال المذكوريال فى )استإذا ما  -فقط  -وتُعَُد احداة مال أدوات كقوق الملكية 

 أث تَُرتِب احداة التزاما  تعانديا  على المنشأة بـ:  (1)

 أو -أال تَُسِلم نقدية أو أصٍل مالٍى آخر لمنشأةٍ أخرى  •

ح المنشأة أال تقوم بمبادلة أصوٍل أو التزاماٍت ماليٍة مع منشأةٍ أخرى وفقا  لشروٍط مال المكتمل أث تكوال فى صال •

 الُمصدرة لألداة.

فيلزم  –وإذا ما كانت احداة سيتم تسويتها )أو ند يتم تسويتها( فى صورة أدوات كقوق ملكية لذات ُمصدر احداة (  2)

 تكقق أٍى مما يلى:

يٍر مال أدوات إذا كانت أداة غير مشتقة فال ينبغى أال تَُرتُِب على ُمصِدِرها التزاما  تعانديا  يَُسِلُم بموجبه عدٍد متغ •

 أو –كقوق ملكيته 

إذا كانت مشتقة فينبغى أال تتم تسويتها فقط عال طريق نيام ُمصِدر احداة بمبادلة مبلغٍ  ابت مال النقدية أو مال أصٍل  •

 مالٍى آخر مقابل عدٍد  ابت مال أدوات كقوق ملكيته.

ابل الُمستَلَم مخصوما  منه تكاليف اإلصدار بأدوات كقوق الملكية التى تُصِدُرها وذلك على أساس المق المجموعةوتعترف 

 المباشرة.   

ويتم  -عندئٍذ يُعتََرُف بتلك احدوات الُمعاُد شراؤها  أدوات كقوق الملكية الخاصة بها، وإذا ما نامت منشأة باعادة شراء

أو خسارةٍ عال شراء أو مباشرة  فى كقوق الملكية. وث يُعترف ضمال احرباح أو الخسائر بما ند ينشأ مال ربح  -خصمها 

 بيع أو إصدار أو إعدام أدوات كقوق ملكية ذات المنشأة.

 لتزامات الماليةاإل .ج

 يتم القياس الالكق لكافة اثلتزامات المالية بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة 

 معايير التالية: يتم تصنيف اثلتزامات المالية أنها التزامات متداولة عندما تفي بأي مال ال

 مال المتونع أال يتم تسويتها خالل دورة التشغيل المعتادة  -

 اثكتفاظ بها يكوال في المقام اثول بغرض المتاجرة  -

 مال المقرر اال تتم تسويتها خالل اث نى عشر شهرا التالية للفترة المالية  -

عشر شهرا على احنل تالية لنهاية الفترة  ا نية أث يكوال لدى الشركة كق غير مشروط لتأجيل تسوية اثلتزام لمد -

 المالية. 

 ويتم تصنيف كافة اثلتزامات المالية احخرى كالتزامات غير متداولة

 

 استبعاد االلتزامات المالية .د

لك عندما يتم الوفاء بها، أو إلغائها، أو عندما تنقضى ت -فقط  -احلتزامات المالية مال دفاترها  تستَبِعُد المجموعة

اثلتزامات. ويُعتََرُف ضمال احرباح أو الخسائر بالفرق بيال القيمة الدفترية لاللتزام المالى الُمستَبعَد، ومجموع المقابل 

 بما فى ذلك أية أصوٍل غير نقدية تكوال ند ُكِولَت أو التزامات تم تكبدها. -المدفوع والمستكق الدفع 
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 المدفوعات المبنية على أسهم 4-22

القيمة العادلة )في تاريخ المنح( لمعامالت المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة في شكل أدوات كقوق ملكية يتم اثعتراف ب

كمصروف، وكزيادة مقابلة في كقوق الملكية أ ناء سنة اثستكقاق. ويتم تعديل المبلغ المعترف به كمصروف ليعكس عدد المنح 

متونع استيفائها، بكيث يكوال المبلغ المعترف به في النهاية نائما على أساس عدد التي تكوال الخدمات ذات العالنة وشروط احداء 

 ادوات كقوق الملكية الممنوكة التي استوفت شروط الخدمة ذات العالنة وشروط احداء غير السونية في تاريخ اثستكقاق.

 األحكام المحاسبية الجوهرية والمصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد  -5

( أال تستخدم أككاما  4احمر مال اإلدارة فى تطبيقها للسياسات المكاسبية للشركة )والتى تم اثفصاح عنها باإليضاح رنم يتطلب 

وتقديراٍت وافتراضاٍت للتوصل إلى القيم الدفترية حصوٍل والتزامات عندما ث تكوال تلك القيم واضكة  مال مصادٍر أخرى. 

وند تختلف النتائج  -لمتعلقة بها على الخبرة التاريخية وعوامٍل أخرى تُعَُد ذات عالنة وتعتمد هذه التقديرات واثفتراضات ا

 الفعلية عال هذه التقديرات.

هذا ويتم مراجعة التقديرات واثفتراضات المتعلقة بها بصفٍة مستمرة، ويتم اثعتراف بأ ر التعديالت على التقديرات المكاسبية 

تلك التقديرات لو كاال أ ر التعديل يقتصر فقط على تلك الفترة، أما إذا كاال التعديل يؤ ر على كٍل  فى الفترة التى يتم فيها تعديل

 .مال الفترة الجارية والفترات المستقبلية فعندئٍذ يُعتََرف بأ ر تلك التعديالت فى الفترة التى يجرى بها التعديل والفترات المستقبلية

 السياسات المحاسبية:األحكام الهامة المستخدمة فى تطبيق  5-1

فيما يلى أهم احككام التى نامت بها اإلدارة فى إطار تطبيق السياسات المكاسبية للمجموعة والتى كاال لها أبلغ اح ر على المبالغ 

ح رنم الُمعتََرف بها فى القوائم المالية، وهى ث تشمل احككام المتعلقة بتقديرات والتى تم اثفصاح عنها بشكٍل منفصل باثيضا

 .( أدناه5-2)

  ضرائب الدخل المؤجلة 5-1-1

يعتمد نياس أصول والتزامات ضرائب الدخل المؤجلة على ككم اثدارة. ويتم اثعتراف باثصول الضريبة المؤجلة فقط 

 إذا ما كاال مال المرجح أال تتمكال الشركة مال استخدامها. وللككم على مدى امكانية استخدام احصول الضريبية مال عدمه

فإال ذلك يتونف على مدى امكانية تكقق أرباحٍ ضريبية مستقبلية تسمح بالمقاصة مع الفرق المؤنت القابل للخصم. ولتقدير 

اكتماثت استخدام تلك الفروق المؤنتة فى المستقبل فإال احمر يستلزم إجراء تقديرات لعوامٍل عدة بما فى ذلك كجم احرباح 

لف القيم الفعلية عال التقديرات فمال الممكال أال يؤدي ذلك إلى تغييٍر في تقييم مدى نابلية الضريبية المستقبلية. وعندما تخت

سوف يتم على أساٍس  –إال ُوِجد  –ومال  ََم فإال المكاسبة عال م ل ذلك التغيير  –احصول الضريبية المؤجلة لالسترداد 

 .مستقبلى فى الفترات المالية التى تتأ ر بالتغيير

 لعدم التأكد فى التقديرات المصادر الرئيسية 5-2

عرض بأهم اثفتراضات المتعلقة بالمستقبل وأهم المصادر الرئيسية اثخرى حوجه عدم التأكد فى التقديرات فى نهاية  يليفيما 

الل التى تتســــم بمخاطر كبيرة فى أال تؤدى إلى تسوياٍت ذات أهميٍة نسبية على نيم احصول واإللتزامات خ وهيالفترة المالية 

 السنة المالية التالية.

 

 األعمار الُمقَّدََّرة لالستفادة من األصول الثابتة 1-2-5

جنيه  370 411 008 4 القيمة الدفترية لبنود احصول ال ابتة للشركة فى نهاية الفترة المالية الجارية مبلغ صافي بلغت

ثدارة فى تكديدها للعمر المقدر لالستفادة جنيه مصري(. وتعتمد ا 3 846 529 516 مبلغ: 2019ديسمبر  31مصرى )

مال أصٍل  ابت على اثستخدام المتونع لألصل، والتآكل المادى المتونع مال استعمال وتقادم احصل، ومدى التطورات 
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بت التكنولوجية والخبرة السابقة فيما يتعلق بأصوٍل مقارنة. وند يؤ ر أى تغيير فى العمر المقدر لالستفادة مال أى أصٍل  ا

 على نيمة اثهالك الذى ينبغى اثعتراف به فى احرباح أو الخسائر على مدى فتراٍت مستقبلية.

 المخصصات 2-2-5 

 31) جنيه مصري618 477 383 فى نهاية الفترة المالية الجارية مبلغ طويلة ونصيرة احجل بلغت نيمة المخصصات 

هذه القيمة على تقديراٍت تتعلق بتكاليٍف مستقبلية ثستكمال  جنيه مصري(. وتعتمد818 707 303  :2019ر ــــــديسمب

فيما  –بما فيها الضرائب  -أعمال البنية احساسية، وبدعاوى نضائية، وبرسوٍم ككومية، وبمزايا عامليال، وبأعباٍء أخرى 

مبلغ المخصص بناء  على يَتَِصُل بأنشطة المجموعة. ونظرا  حال المخصصات ث يمكال نياسها على وجه التكديد فقد يتغير 

وذلك  –تطوراٍت مستقبلية. وتتم المكاسبة عال التغيرات فى مبلغ المخصصات التى تُعزى إلى التغير فى تقديرات اإلدارة 

 رنم المصرى المكاسبى للمعيار وفقا  .ويعترف بها فى الفترة التى ينشأ خاللها التغير فى التقديرات -على أساٍس مستقبلى 

 المشار الكاثت فى المعيار مال (92)  الفقرة نص تطبيق مع والمخصصات المكتملة احلتزامات عال شركةال تفصح (28)

 .بالمعيار اليها

 إضمحالل العمالء التجاريون والمدينون اآلخرون  3-2-5

م ل تع ر  يُعتََرف بكساب اضمكالل للمديونيات المشكوك فى تكصيلها بغرض تسجيل خسائٍر مكتملة ناتجٍة عال أكداٍث ما

اكد العمالء. وند بلغت القيمة الدفترية لكساب اثضمكالل للعمـالء التجارييال والمدينيال اآلخريال فى نهاية الفترة المالية 

جنية مصرى( ولتكديد مبلغ اثضمكالل تُؤَخذُ مليوال  211 : مبلغ2019ديسمبر  31جنية مصرى )مليوال  262 الجارية

ا تكليل أعمار أرصدة العمالء، ومدى اليسر المالى للعميل فى الفترة الجارية، والخبرات عدة عوامل في اثعتبار مال بينه

 السابقة فيما يتعلق بإعدام المديونيات.

 صافى قيمة المخزون القابلة لالسترداد 5-2-4

صافى القيمة القابلة يتضمال المخزوال بِِصفٍَة أساسية أعماث  إنشائية تكت التنفيذ على وكداٍت عقارية وتقاس بالتكلفة أو 

لالسترداد. علما  بأال معظم العقارات تكت اثنشاء )ما يقرب مال  ال ة أرباعها( مباعة فعليا  بأسعاٍر سونية تُعَُد أعلى بك ير 

مال تكلفة اإلنشاء. ومال  ََم فإال تقديرات عدم التأكد تتعلق فقط بالعقارات تكت اإلنشاء غير المباعة والتى تُعُد هوامش 

 ال هذه المشروعات بأنل مال التكلفة.وث تتونع اإلدارة كاليا  أال يتم بيع أٍى م -بصفٍة عامة  –ها مرتفعة ربكيت

 تكلفة البنية التحتية 5-2-5

يقع على المجموعة التزاما  بتطوير البنية التكتية لألرض المباعة وذلك وفقا  حككام إتفانات البيع والشراء التى تُبِرُمها 

َظُر لتكلفة البنية التكتية على أنها تَُشِكُل جزءا  مال تكلفة اإليراد وتعتمد على تقدير اإلدارة للتكاليف المستقبلية شركاتها. ويُن

تكاليف مقاولى  -على سبيل الم ال وليس الكصر  –المخططة والتى مال المقرر تََكبُِدَها فيما يتعلق بالمشروع بما فى ذلك 

الة المقدرة، وتكاليف مواٍد أخرى مخططة. ويتطلب المخصص المكوال لتكاليف البنية التكتية الباطال المستقبلية، وتكاليف العم

مال إدارة المجموعة أال تراجع تقديرها لتلك التكاليف بصفٍة منتظمة فى ظل أسعار السوق الراهنة باعتبار التغير فى تلك 

 التقديرات تشكل جزءا  مال تكلفة اإليراد.
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 اإليراد -6

  العام: جدول التالى تكليل أنواع إيرادات المجموعة عال يتضمال ال

 2019 2020 جنية مصرى

 385 608 215 2 062 914 183 1 إيراد عال خدماٍت مؤداة ودخٍل مال اإليجارات

 470 587 418 2 701 588 320 3 إيراد عال عقوٍد عقارات

 073 690 25 200 158 482  إيراد مال بيع أراضى

 928 885 659 4 963 660 986 4 إجمالي

 

 التقارير القطاعية -7

للمجموعااة أربعااة نطاعااات تم اال أنسااامها اثسااتراتيجية التااى يااتم التقرياار عنهااا كمااا هااو مشااار إليهااا أدناااه. وتقاادم هااذه احنسااام 

وعياٍة مختلفاٍة اثستراتيجية منتجاٍت وخدماٍت مختلفة تدار بطريقٍة منفصلة إما حنها تتطلب مهاراٍت خاصة أو حنهاا تتعامال ماع ن

مال العمالء. ويقوم المديروال التنفيذيوال وكذا رئيس القطاعات بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على احنل مرة  كاِل  ال اِة أشاهر. 

 .وتُعد السياسات المكاسبية للقطاعات التي يتم إعداد التقرير عنها هي تلك المطبقة في العام السابق

وكتى  نجوم ةال ال دمات الضيافة مال خالل فنادٍق مملوكٍة للمجموعة ومصنفٍة سياكيا  مال ذوات يتضمال تقديم خ :قطاع الفنادق •

 بإدارتها بنفِسها. المجموعةالخمسة نجوم وتُدار تلك الفنادق بواسطة شركات إدارة دولية أو مكلية أو تقوم 

إنشاء وكدات عقاريٍة نيمتها بدرجٍة كبيرة وذلك بورفع ى اراٍض فى مناطٍق غير ُمنََماة يتضمال اثستكواذ عل: قطاع العقارات •

 أخرى على مراكل.  سكنية ومرافق

، وبيع الكق فى أراضى حطراٍف خارج المجموعة سواء أكانت المجموعة ند : يتضمال بيع اراضىقطاع مبيعات األراضى •

عة التزامات دما ث يوجد على المجمومرافق بنية تكتية مكددة على تلك احراضى ، وعن -أو فى سبيلها حال تَُطِور  -طورت 

 بتنميتها.إضافية 

 يتضمال توفير خدمات مرافق وبنية تكتية بالمنتجعات والقُرى الُمَشغَلَة.: المدنقطاع إدارة  •

تتضمال الخدمات المؤداة مال أنشطة احعمال التى ث تنتمي حٍى مال القطاعات المذكورة أعاله وتشمل  :األنشطة األخرى •

اثست مارات العقارية، والرهوال العقارية، واحنشطة الرياضية، وخدمات المستشفيات، والخدمات التعليمية،  اثيجارات مال

، والخدمات احخرى. هذا وث تفى أٍى مال هذه رينا(، وتأجير سيارات الليموزيالوخدمات احرصفة البكرية السياكية )الما

 .2019أو  2020ملتها كقطاعٍ مستقل خالل عامى احنشطة بأٍى مال المعايير الَكِميَة المطلوبة لمعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شركة أوراسكوم للتنمية مصر 

شركة مساهمة مصرية

اإليرادات الرئيسية المقدمة من كل قطاع1-7

20202019المنتجالقطاع

252 210 338 690 426 133 فنادق تدار بواسطة شركات إدارة عالميةالفنادق 

461 037 243 660 804 91 فنادق تدار بواسطة شركات إدارة محلية

993 819 930 748 774 273 فنادق تدار بواسطة المجموعة

706 067 512 0981 006 499 إجمالي القطاع

470 587 418 7012 588 320 3العقارات 

073 690 25 200 158 482 األراضي

935 894 366 761 769 423 (كهرباء، مياه )مستلزمات تشغيل إدارة مدن

191 715 88 256 405 62 إيجارات أنشطة أخرى

464 737 24 634 153 13  (جولف)رياضة 

373 560 106 686 894 73 خدمات طبية

106 786 26 695 451 27 خدمات تعليمية

967 331  035 119  ليموزين

688 116 81 832 605 75 مارينا

955 397 8 065 508 8 أخرى

744 645 336 203 138 261 إجمالي القطاع

928 885 659 9634 660 986 4إجمالي االيرادات

اإليرادات من العمالء الخارجيين
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شركة أوراسكوم للتنمية مصر 

شركة مساهمة مصرية

 قائمة الدخل القطاعية7-2

20202019202020192020201920202019202020192020201920202019جنيه مصرى

505 902 2091 531 399 287( 6 896 111)( 19 331 581) 499 006 0981 512 067 706( 632 715 205)(1 009 161 262)( 82 136 480)( 103 551 079)( 215 845 587)399 355 365( 209 250 108) 385 177 444 (i)الفنادق 

3 320 588 7012 418 587 470----3 320 588 7012 418 587 470(2 169 622 015)(1 666 405 252)( 23 564 508)( 17 490 648)1 127 402 178734 691 5701 071 655 401 793 750 376(ii)عقارات  

482 158 200 25 690 073---- 482 158 200 25 690 073( 179 225 360)( 1 375 466)( 9 769 801)( 8 370 897) 293 163 03915 943 710 325 788 782 27 796 071 (iii) أراضي 

(894 266 60 )(646 324 70 )(347 165 60)(619 032 70 )(137 444 28 )(600 796 35 )(145 616 398 )(780 005 458 )935 894 366 761 769 423 (464 080 380 )(793 952 376 )399 975 746 554 722 800 إدارة مدن

(428 570 51 )(603 054 147 )(399 073 32)(411 453 123 )(105 266 72 )(756 178 33 )(038 453 296 )(858 412 351 )744 645 336 203 138 261 (121 561 19 )(159 080 20 )865 206 356 362 218 281 أنشطة أخري

569 886 094 8261 814 970 899 751 057 6001 233 011 1(866 122 230)(145 446 184)(163 011 372 3)(218 981 790 3)928 885 659 9634 660 986 4(166 973 418)(063 929 403 )094 859 078 0265 590 390 5األجمالي

769 450 54634 463 10إيرادات استثمارات 

044 708 665293 148 88االخرى (الخسائر)/ األرباح 

493 137 23595 285 136حصة المجموعة فى أرباح إستثمارات فى شركات شقيقة

(454 201 133)(890 314 134)  مصروفات عمومية وادارية

(202 915 386)(911 271 290)فوائد ومصروفات تمويلية

219 066 471998 125 781 صافى أرباح العام قبل الضرائب 

(002 517 292)(662 803 209)ضريبة الدخل

217 549 809705 321 571 صافى أرباح العام بعد الضرائب

(i)

(ii)

(ii)

، (COVID-19) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد 2020 مايو 15 مارس الى 19يرجع السبب الرئيسي لالنخفاض فى إيرادات قطاع الفنادق الى اغالق كل فنادق المجموعة في الفترة من 

.كحد أقصى طبقا لقرار الحكومة المصرية% 50هذا باالضافة الي أن الفنادق تعمل بطاقة استيعابية 

باالضافة الى ذلك قامت شركة أوراسكوم العقارية المطور .  ألف متر مربع في الجونة41بمساحة " مانجروفي للفنادق"قامت المجموعة خالل العام ببيع قطعتي أرض، األولى كامتداد لمشروع 

. ألف متر مربع91 بالسادس من أكتوبر ببيع قطع أراضي لغرض بناء مدارس باجمالي مساحة O Westلمشروع 

.  مما أدى الى الزيادة في االيرادات خالل العام O Westيرجع السبب الرئيسي للزيادة في االيرادات من قطاع العقارات نتيجة االسراع في عملية البناء في شركة أوراسكوم العقارية 

2020 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 

نتيجة القطاعمجمل الربحإيرادات بين القطاعاتإجمالي إيرادات القطاع اإلهالك تكلفة اإليرادات إيرادات من عمالء خارجيين
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شركة أوراسكوم للتنمية مصر 

شركة مساهمة مصرية

 األصول وااللتزامات القطاعية7-3

20202019جنيه مصرى

األصول القطاعية

247 029 251 1654 231 930 3فنادق

603 829 026 69012 061 612 14عقارات وإنشاءات

850 512 076 4773 464 000 3أراضي

119 662 340 8411 796 985 1إدارة مدن

563 449 423 8361 028 866 1أنشطة أخري

382 483 118 00922 583 394 25األصول القطاعية قبل األستبعادات

(456 158 728 6)(472 687 191 7)إستبعاد المعامالت الداخلية للقطاعات

926 324 390 53715 895 202 18األصول القطاعية بعد األستبعادات

000 000 95 --(27ايضاح  )أصول غير متداولة متاحة للبيع 

025 330 114 8441 052 692 أصول غير موزعة 

951 654 599 38116 948 894 18إجمالي األصول المجمعة

20202019جنيه مصرى

اآللتزامات القطاعية

147 163 153 6062 242 003 2فنادق

621 109 359 64510 438 992 11عقارات وإنشاءات

773 442 624 574 015 444 أراضي

971 394 094 6401 829 775 1إدارة مدن

889 404 779 891 131 212 1أنشطة أخري

401 515 010 35615 658 427 17األلتزامات القطاعية قبل األستبعادات

(492 277 024 5)(336 073 161 5)إستبعاد المعامالت الداخلية للقطاعات

909 237 986 0209 585 266 12األلتزامات القطاعية بعد األستبعادات

216 159 11 --(27ايضاح  )إلتزامات غير متداولة متاحة للبيع 

451 719 521 3883 075 958 2إلتزامات غير موزعة

576 116 519 40813 660 224 15إجمالي اآللتزامات المجمعة
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 إضافات على أصوٍل غير متداولة

 

 2019 2020 مصرى هنيج

 562 140 303 017 103 172  فنادق

 998 651 57 792 381 173  إدارة المدال

 128 832 35 372 592 33  عقارات وإنشاءات

456 682 424 486 590 71  أنشطة أخرى  

853 307 112 667 667 450  اإلجمالى  

            
 مصروف مزايا العاملين -8

 2019 2020 مصرى هجني

   مصروف مزايا العاملين ويوزع كما يلي:

 781 796 616 896 816 580  زء مدرج ضمال تكلفة المبيعاتج

 154 144 84 761 777 102  جزء مدرج ضمال مصروفات ادارية

 935 940 700 657 594 683  اإلجمالى

 

 توزيعات األرباح -9

 .2020ديسمبر  31كتى  2020يناير  1لم تقم الشركة باإلعالال عال توزيع أرباح للمساهميال عال الفترة مال 

 
 ادات استثماراتإير -10

 2019 2020 مصرى جنيه

 194 374 75 302 745 76  إيرادات فوائد 

 629 174 92 560 993 9  فوائد على أرصدة العمالء طويلة احجل 

 823 548 167 862 738 86  اإلجمالى

 
 خريأ )خسائر( /أرباح  -11

 2019 2020 مصرى جنيه

 228 437 724 (43 888 126 ) (iفروق العملة ) أرباح / )خسائر( صافي

 -- 600 975 48  (19) ايضاح  شقيقةأرباح ناتجة مال استبعاد شركات 

 099 275 33 -- (42) ايضاح أرباح ناتجة مال استبعاد شركات تابعة 

 223 774 704 404  أرباح أخري

 (729 276 29) -- خسائر اضمكالل

 -- 299 232 أرباح بيع أصول  ابتة

 317 210 233 477 724 5  اإلجمالى

(i)  بالعمالت  ذات الطبيعة النقديةاحصول و اثلتزامات عادة تقييم إتجة بشكل اساسي مال نا فروق العملة أرباح/ )خسائر(  صافي

 اثجنبية.
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 فوائد ومصروفات تمويلية -12

مصرى جنيه  2020 2019 

 859 380 422 813 541 324  فوائد نروض وسكب على المكشوف

 859 380 422 813 541 324 اإلجمالى

 

 
 يتقاضاه موظفى اإلدارة الرئيسيين الذيالمقابل  -13

 2019 2020 جنيه مصري

 000 650 4 000 800 4 بدثت مجلس اإلدارة

 000 650 4 000 800 4 إجمالى المبالغ التى يتقاضاها موظفى االدارة الرئيسيين

دارة التنفيذية جزءا  مال مصروف مزايا العامليال والموزع فيما يتقاضاه أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإل الذيويُعَُد المقابل  -

 (.8والمصروفات اثدارية )يُرَجع لإليضاح رنم  التكاليفبيال 

 .ةسهم مال أسهم المجموع 25المهندس سميح ساوريس عدد  ةعضو مجلس اإلدار يمتلك -

رشيح الدكتور سامي سعد زغلول رئيس ا لمجلس نام مجلس اإلدارة بقبول ت 2020يناير  29مجلس اثدارة بتاريخ في اجتماع  -

 إدارة الشركة خلفا للدكتورة منال عبد الرازق التي تقدمت باستقالتها.

عضو مجلس ادارة ك عمر الكمامصيييال السيد نرر مجلس اثدارة تع 2020 يوليو 29مجلس اثدارة بتاريخ في اجتماع  -

 .( 45)ايضاح  2020سبتمبر  1والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ 
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 العام  أرباح من / المخفضاألساسى نصيب السهم -14

عدد متوسط على احرباح الخاصة بكاملي احسهم عال طريق نسمة احرباح  في / المخفضاحساسىيتم كساب نصيب السهم 

 كما يلي:  احسهم القائمة خالل العام

 :/المخفض حسهم المستخدمة فى اكتساب نصيب السهم احساسىبياال باحرباح وعدد ا يليوفيما 

 2019 2020 جنيه مصري

209 664 678  195 181 532 أرباح العام  

209 664 678  195 181 532 صافي الربح المعدل  

 385 307 108 1 334 420 107 1 احساسىعدد احسهم لغرض تكديد نصيب السهم متوسط 

 0.61 0.48 أرباح العام افيص ينصيب السهم األساسى ف

 

بح نصيب وبمنح خيارات األسهم )أسهم اإلثابة والتحفيز للعاملين( يص

 السهم كاألتى:
  

 107 782 109 1 926 281 113 1 عدد احسهم متضمنة أسهم اإل ابة والتكفيز متوسط

 0.61 0.48 أرباح العام ي صافيف المخفضنصيب السهم 

 

 

 



شركة أوراسكوم للتنمية مصر

شركة مساهمة مصرية

2020 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 

(بالصافى)األصول الثابتة أ  - 15

بنيه اساسيه ومبانى 

وتحسينات أراضىووحدات

جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى

التكلفة

5 378 402 041  383 174 308  774 689 943 3 765 277 270  455 260 520 2020/1/1التكلفة  فى 

 224 185 858  23 118 961  168 883 144  32 183 753 -- اإلضافات خالل العام

 89 698 220  13 195 896  21 770 669  54 731 655 -- المحول من مشروعات تحت التنفيذ

( 1 241 396) (  548 063) (  693 333) -- -- اإلستبعادات 

(  603 452) (  23 780) (  4 207) (  575 465) -- فروق ترجمة عمالت أجنبية

5 690 441 271  418 917 322  964 646 216 3 851 617 213  455 260 520 2020/12/31التكلفة  فى 

مجمع اإلهالك 

(1 619 253 237) ( 270 168 977) ( 564 598 876) ( 784 485 384) -- 2020/1/1الرصيد  فى 

( 151 085 050) ( 27 829 668) ( 45 297 529) ( 77 957 853) -- إهالك العام
  764 753   71 420   693 333 -- -- اإلستبعادات
  71 008   9 222   9 640   52 146 -- فروق ترجمة عمالت أجنبية

(1 769 502 526) ( 297 918 003) ( 609 193 432) ( 862 391 091) -- 2020/12/31الرصيد  فى 

3 920 938 745  120 999 319  355 452 784 2 989 226 122  455 260 520 2020/12/31صافى القيمة الدفترية فى 

3 759 148 804  113 005 331  210 091 067 2 980 791 886  455 260 520  2019/12/31صافى القيمة الدفترية فى 

إجمالى أثاث وتجهيزات آالت ومعدات أراضى 

(i)  (1-32يرجع اليضاح رقم ) ( مليون جنيه مصري574 مبلغ 2019 ديسمبر 31 ) مليون جنيه مصري 596بلغت قيمة األصول الثابتة المرهونة كضمان للقروض مبلغ.
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شركة أوراسكوم للتنمية مصر

شركة مساهمة مصرية

2020 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 

(بالصافى)األصول الثابتة أ  - 15

بنيه اساسيه ومبانى 

وتحسينات أراضىووحدات

جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى

التكلفة

4 771 612 176  343 354 386  673 171 193 3 299 826 077  455 260 520 2019/1/1التكلفة  فى 

 245 610 880  49 588 598  77 120 589  118 901 693 -- اإلضافات خالل العام

 420 655 241  33 007 901  37 558 590  350 088 750 -- المحول من مشروعات تحت التنفيذ

( 55 764 880) ( 42 630 323) ( 13 134 557) -- -- (42ايضاح  )إستبعاد شركات تابعة 

( 3 711 376) (  146 254) (  25 872) ( 3 539 250) -- فروق ترجمة عمالت أجنبية

5 378 402 041  383 174 308  774 689 943 3 765 277 270  455 260 520 2019/12/31التكلفة  فى 

مجمع اإلهالك 

(1 526 962 649) ( 268 295 280) ( 534 192 907) ( 724 474 462) -- 2019/1/1الرصيد  فى 

( 123 872 688) ( 26 339 183) ( 37 258 056) ( 60 275 449) -- إهالك العام
 31 230 668  24 423 190  6 807 478 -- -- (42ايضاح  )مجمع إهالك إستبعاد شركات تابعة 

  351 432   42 296   44 609   264 527 -- فروق ترجمة عمالت أجنبية

(1 619 253 237) ( 270 168 977) ( 564 598 876) ( 784 485 384) -- 2019/12/31الرصيد  فى 

3 759 148 804  113 005 331  210 091 067 2 980 791 886  455 260 520 2019/12/31صافى القيمة الدفترية فى 

3 244 649 527  75 059 106  138 978 286 2 575 351 615  455 260 520  2018/12/31صافى القيمة الدفترية فى 

إجمالى أثاث وتجهيزات آالت ومعدات أراضى 

(i)  (1-32يرجع اليضاح رقم ) ( مليون جنيه مصري620 مبلغ 2018 ديسمبر 31 ) مليون جنيه مصري 574بلغت قيمة األصول الثابتة المرهونة كضمان للقروض مبلغ.
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شركة أوراسكوم للتنمية مصر

شركة مساهمة مصرية

2020 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 

حق انتفاع- ب أصول -15

إجمالى آالت ومعدات بنيه اساسيه ومبانى 

وتحسينات أراضىووحدات

جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى

التكلفة

 138 338 751  39 611 068  98 727 683 2020/1/1التكلفة  فى 

 24 894 554  13 111 554  11 783 000 اإلضافات خالل العام

( 22 465 789) -- ( 22 465 789) *أثر انتهاء عقد

 140 767 516  52 722 622  88 044 894 2020/12/31التكلفة فى 

مجمع اإلهالك 

( 50 958 039) ( 21 768 225) ( 29 189 814) 2020/1/1الرصيد  فى  

( 24 802 642) ( 2 767 001) ( 22 035 640) إهالك العام

 22 465 789 --  22 465 789 *أثر انتهاء عقد

( 53 294 892) ( 24 535 226) ( 28 759 665) 2020/12/31الرصيد فى 

 87 472 625  28 187 396  59 285 229 2020/12/31صافى القيمة الدفترية فى 

 87 380 712  17 842 843  69 537 869 2019/12/31صافى القيمة الدفترية فى 

2019 2020

3 759 148 804 3 920 938 745 األصول الثابتة- صافى القيمة الدفترية 

 87 380 712  87 472 625 أصول حق انتفاع- صافى القيمة الدفترية 

3 846 529 516 4 008 411 370

.خالل العام تم انتهاء عقد خاص بتأجير مقر الشركة اإلداري ولم يتم تجديده *

-39-
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 مشروعات تحت التنفيذ -16

 2019 2020 جنيه مصري

589 348 867 الرصيد اإلفتتاكي  402 307 878 

607 696 230 255 587 201  اإلضافات  

 (241 655 420 ) (220 698 89 ) لى اثصول ال ابتةالمكول إ

589 348 867 902 237 701  اإلجمالى  

 

 الشهرة -17

 2019 2020 جنيه مصري

51 110 181 الرصيد اإلفتتاكي  181 110 51  

 -- -- مجمع خسائر اثضمكالل

 
181 110 51  181 110 51  

 

 ر السنوى لالضمحاللاألختبا توزيع الشهرة على الوحدات المولدة للنقد 17-1

ختبار ولم ينتج عال هذا اإل بالمجموعة،سترداد مال الشهرة الخاصة ضمكالل مال أجل تقدير القيمة القابلة لإلإتم إجراء اختبار 

ضمكالل كافة الوكدات المولدة للنقد وذلك باستخدام طريقة التدفقات النقدية إضمكالٍل فى نيمتها. وند تم اختبار إعتراف بأى اإل

  .معايير المكاسبة المصرية( وفقا  لDCFخصومة )الم

-واعتمد نموذج التدفقات النقدية المخصومة  للنقد،كيث اعتبرت المجموعة نطاعات احنشطة الخاصة بها كوكداٍت مولدةٍ 

الفقرات الواردة أدناه  سنوات. وتُقَِدم عشرعلى تنبؤاٍت مستقبلية عال فترة  -لتقدير القيم القابلة لالسترداد لهذه الوكدات  المستخدم

 الُمشار إليه بالقيمة  التالية. وصفا  إضافيا  لالفتراضات المستخدمة بالنموذج

 :يليوتتم ل القيمة الدفترية للشهرة التى تم توزيعها حغراض إجراء اختبار اإلضمكالل فيما 

 

 2019 2020 القطاع جنيه مصري

51 110 181 فنادق شركات الفنادق *  181 110 51  

 (. كدي* تم النظر لكِل شركٍة تابعة بصورةٍ منفصلة عال بانى الشركات )كٍل على 

 الفنادق

تم تكديد القيمة القابلة لالسترداد لكِل وكدةِ مولدةِ للنقد بناءا  على معادلة "القيمة المقدرة لالستخدام" والتى تقوم على التنبؤ  •

وبتطبيق متوسط  .سنوات خمسالية المعتمدة مال اثدارة والتى تغطى فترة بتدفقاٍت نقديٍة فى المستقبل وفقا  للموازنات الم

وند استخدم ثكتساب القيمة المستخدمة. واعتمد معدل الخصم ) ٪ 18,4: 2019) ٪  24,8 معدل خصم سنوى ندره

نباط التدفقات وتم است. ٪13.32باحضافة الى معدل مخاطر ندره  ٪11.52المستخدم على سعر فائدة خالى مال الخطر ندره 

 .لكساب القيمة النهائية ٪3 النقدية فيما بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدل نمو

 

: ثشئ(. وطبقا  لتكليل 2019) 2020ضمكالل خالل عام إضمكالل سالف الذكر عال اثعتراف بخسارة لم يسفر اختبار اإل •

 وهما - ٪0,5وانخفض معدل النمو بنسبة  ٪4,5زاد بنسبة دارة لو كاال متوسط معدل الخصم ند استخدمته اإل الذيالكساسية 

تجاوز  إلىهذا  ولم يؤدى – دارة تغييرا  مكتمال  بدرجٍة معقولة فى احفتراضات احساسيةيم الال مال وجهة نظر اإل

 . سترداد للوكدة المولدة للنقدجمالي القيمة القابلة لإلإ علىالدفترية  القيمة إجمالي
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فتراضات احساسية )تكليل الكساسية( التى بُنِيَت اإلدارة أال أى تغييٍر مكتمل بدرجٍة معقولة فى اإل ذلك ترى علىوعالوة  •

سترداد للوكدة المولدة جمالي القيمة القابلة لإلإ علىالقيمة الدفترية  جماليإتجاوز  إلىسوف ث يؤدي ستردادية عليها القيمة اإل

 .للنقد

 إستثمارات مالية متاحة للبيع -18

 -: أصول مالية أخرى غير متداولة هذا البند في يتم ل

 2019 2020 جنيه مصري

 استثمارات متاحة للبيع
  

250 000 شركة كامبس أند لودجز  000 250  

171 271 شركة فلسطيال لالست مار السياكي  271 171  

15 000 شركة أرينا للفنادق  000 15  

3 400 شركة القصير  400 3  

5 983 عات السياكية الشركة المصرية للمنتج  983 5  

445 654 اإلجمالي  654 445  

 

 استثمارات في شركات شقيقة -19

  
 (٪نسبة الملكية ) 

 القيمة الدفترية

 )جنيه مصري(

 أسم الشركة الشقيقة
مكان 

 التأسيس
 2019/12/31   2020/12/31 2019/12/31 2020/12/31 القطاع

شركة نيو سيتي لإلسكاال والتنمية 

 (iكوم لألسكاال التعاوني سابقا ())أوراس
 وإنشاءات عقارات مصر

 -- 

 
35.25٪ 

 -- 
  56 499 761 

 152 608 192   870 040 285 ٪40.20 ٪40.20 عقارات وإنشاءات مصر (  iiشركة البكر اثكمر للمقاوثت والتشييد )

 --    --  ٪39.90 ٪39.90 وإنشاءات عقارات مصر (iiiأوراسكوم لألسكاال والتعمير )

 اإلجمالي
    

285 040 870 
 

249 107 913 

 

 :2020ديسمبر  31في  فيما يتعلق بإست مارات المجموعة في الشركات الشقيقةوفيما يلي المعلومات المالية 

 2019 2020 جنيه مصري

 256 992 504 2 918 502 989 1 المتداولة احصول

 154 259 394  009 819 228  احجل طويلة احصول

 644 843 259 2 037 265 509 1 اثلتزامات المتداولة

 -- -- اإللتزامات طويلة احجل

 766 407 639 890 056 709  األصول بالصافي

 054 522 470 2 333 354 756 2 اثيرادات  

 984 575 236 049 994 336  صافي أرباح العام بعد الضرائب 

 493 137 95 235 285 136  حصة المجموعة في األرباح 
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تسوية بيال المعلومات المالية المختصرة الموضكة أعالة وبيال التكلفة الدفترية لشركة البكر اثكمر للمقاوثت والتشييد  يليفيما 

 مدرجة بالقوائم المالية المجمعة:وال

 2019 2020 جنيه مصري

 756 124 479 890 056 709  صافي اصول الشركة الشقيقة )البكر اثكمر للمقاوثت والتشييد(

٪40.20 نسبة ملكية المجموعة في البكر اثكمر للمقاوثت والتشييد  40.20٪  

 152 608 192 870 040 285 القيمة الدفترية لنسبة ملكية المجموعة في البحر االحمر للمقاوالت والتشييد

 

  وبلغت كصاة المجموعاة فاي التوزيعاات على المساهميال,توزيع أرباح خالل العام ب نامت شركة البكر احكمر للمقاوثت والتشييد -

 جنية مصري . 500 640 49

 

(i) أوراسكوم لألسكان التعاوني (نيو سيتي لإلسكان والتنمية االستثمار فى( 

تعمل الشركة في مجال التنمية العقارية ومشروعات اثسكاال الكائنة في جمهورية مصر العربية وذلك لخدمة نطاع اثسكاال 

مليوال جنية  128مقابل  نامت المجموعة ببيع كصتها في شركة نيو سيتي لإلسكاال والتنمية  2020ديسمبر  13بتاريخ . التعاوني

 .(11ال جنية مصري ) ايضاح وملي 49، بلغت اثرباح الناتجة مال البيع 

 

(ii)  التنميةوالتشييد واالستثمار في شركة البحر االحمر للمقاوالت 

العقارية والتشييد والبناء والمقاوثت للمشروعات الكائنة في جمهورية مصر العربية. ولم يكدث  تعمل الشركة في مجال التنمية

 وعة مقارنة  بالعام الماضي.ير في الكصة المملوكة للمـجمتغي

 

(iii)  أوراسكوم لإلسكان والتعميراالستثمار فى 

ية مصر العربية وذلك لخدمة نطاع اثسكاال تعمل الشركة في مجال التنمية العقارية ومشروعات اثسكاال الكائنة في جمهور

 وعة مقارنة  بالعام الماضي. تغيير في الكصة المملوكة للمـجمولم يكدث  .بالكامل اثست مار بقيمة إضمكالل إ بات تم وند التعاوني
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 الشركات التابعة -20

 -وفيما يلي أهم الشركات التابعة للمجموعة: 

 النشاط األساسي نسبة المساهمة سبة المساهمةن اسم البلد بيـــــان

  
2020 2019 

 
 فنادق ٪95.70 ٪98.69 مصر شركة الدولية القابضة للفنادق ال

 خدمات منطقة طابا ٪95.03 ٪98.00 مصر شركة مرتفعات طابا                                

 تأجير سيارات ٪53.65 ٪55.32 مصر شركة أوراسكوم ليموزيال                           

 تأجير سيارات ٪53.61 ٪55.28 مصر شركة الجونة ليموزيال                             

 عقارات ٪67.26 ٪75.63 مصر شركة مصر الفيوم للتنمية السياكية                 

 مستشفى ٪72.48 ٪74.75 مصر شركة مستشفى الجونة                            

 خدمات ٪96.00 ٪99.00 مصر ركة الجونة للخدمات                             ش

 تعليم ٪75.00 ٪75.00 مصر شركة الجونة باول راال للخدمات التعليمية            

 تعليم ٪92.2 ٪95.05 مصر شركة الجونة للمدارس                               

 زراعة ٪92.2 ٪95.05 مصر                   شركة الجونة للمزارع             

 عقارات ٪67.20 ٪75.57 مصر شركة الربوع للتنمية السياكية

 فنادق ٪72.48 ٪74.21 مصر شركة الوكالة للفنادق

 فنادق ٪57.68 ٪59.48 مصر شركة طابا للفنادق

 خدمات ٪58.08 ٪59.72 مصر شركة طابا للمغاسل

 فنادق ٪59.77 ٪59.77 مصر شركة فندق طابا احول

 خدمات ٪95.97 ٪98.97 مصر شركة أوراسكوم إلدارة المواني

 فنادق ٪64.38 ٪64.68 مصر الشركة الدولية لمشروعات طابا السياكية

 خدمات ٪83.52 ٪86.13 مصر شركة الجونة للمغاسل

 إسكاال ٪95.38 ٪98.36 مصر شركة أوراسكوم لإلسكاال

 عقارات ٪72.99 ٪74.02 مصر شركة رؤية لالست مار السياكي

 عقارات ٪99.2 ٪99.80 مصر شركة أنشنت ساندز 

 عقارات ٪99.99 ٪99.90 مصر الجولف  شركة أنشنت ساندز

 خدمات ٪48.72 ٪50.24 مصر شركة أوراسكوم للسياكة الرياضية

 عقارات ٪99.88 ٪99.95 مصر شركة بايوض الجونة لالست مار العقاري

 عقارات ٪99.88 ٪99.95 مصر ة لالست مار العقاريشركة فنادير الجون

 عقارات ٪99.88 ٪99.95 مصر شركة أم جمار الجونة لالست مار العقاري

 عقارات ٪99.88 ٪99.95 مصر شركة سابينا الجونة لالست مار العقاري

 خدمات ٪95.99 ٪98.95 مصر وراسكوم للمشروعات والتنمية السياكيةشركة أ

 فنادق ٪95.85 ٪98.69 مصر م.م.ز للفنادق ششركة انشنت ساند 

 عقارات ٪70.00 ٪70.00 مصر شركة أوراسكوم العقارية 

 خدمات -- ٪69.58 مصر  للكهرباءشركة أوراسكوم 

 

 بالقيمة اثسمية للسهمالشركات اكدى يرجع سبب التغير في نسبة الملكية في بعض الشركات التابعة الى الزيادة في راس المال  -
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 العقاري ستثماراال -21

 ست مار العقاري:القيمة الدفترية لإل علىالتأ ير و العامالجدول التالي يظهر ملخص الكركة التي كد ت خالل 

 

 2019 2020 جنيه مصري

   التكلفة

 688 510 115 276 538 118 يناير 1الرصيد في 

 588 027 3 -- إضافات

 -- 000 000 95 المكول مال  اصول مكتفظ بها بغرض البيع

 276 538 118 276 538 213 االجمالى

   مجمع اإلهالك

 (199 283 27 ) (564 015 34 ) يناير 1الرصيد في 

 (365 732 6 ) (453 558 8 ) العام إهالك

 (564 015 34 ) (017 574 42 ) االجمالى

 712 522 84 259 964 170  الرصيد في نهاية العام

يناير  1والتي تم العمل بها للفترات المالية التي تبدأ في او بعد  2015يدة الصادرة خالل عام لمعايير المصرية الجدل طبقا  -

خيار نموذج القيمة العادلة لالست مارات العقارية واستخدام نموذج التكلفة وأوجب استخدام  الذي ترتب عليه ألغاءو 2016

 القيمة العادلة حغراض اإلفصاح فقط.

 مليوال جنيه مصري( 67مبلغ  2019ديسمبر  31مليوال جنيه مصري )  66لعقاري المرهونة مبلغ بلغت نيمة اثست مار ا -

 

 2019 2020 جنيه مصري

 395 775 98  245 429 73  إيراد إيجارات است مارات عقارية  

مصاريف التشغيل المباشرة )متضمنة الصيانة واإلصالح( 

 الناتجة عال اثست مارات
 2 788 687  4 966 785 

 

 مخزون -22

 2019 2020 جنيه مصري

 7 247 117 898 6 827 293 563 (iأراضي بغرض التنمية )

 278 521 262 231 469 668  (iiمقاوثت ) -أعمال تكت التنفيذ 

 196 272 149  183 020 920  (iiiأخرى )

 
7 721 911 309 7 241 784 151 

(i)  التى لم يتم البدء فى تنميتها بعدو العقاريةالمخصصة للتنمية  احراضيالموضكة أعاله هى نيمة هذه  احراضينيمة. 

(ii)  الجاري انشائهالة في الوكدات المباعة للعمالء والمتم والخاصة بالقطاع العقارى تكت التنفيذ يتضمال هذا المبلغ أعمال.  

(iii)  ةالتام الوكداتو مخزوال الفنادقو احعمال اإلنشائية مواد يشمل هذا المبلغ . 
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بالسادس مال  O Westم وشركة أوراسكوم العقارية المطور لمشروع .م.ش مصر للتنمية أوراسكوم شركة  مالونعت كال   -

لتطوير  26/11/2018( في NUCAالجديدة ) المجتمعات العمرانية هيئة مع عقد تخصيص بنظام المشاركة على أكتوبر

القاهرة على مدار  غرب أكتوبر، مال السادس مدينة في  )مربع متر مليوال 4,2 ) فداال 1,000 بمساكة متكامل مشروع سكني

عشر سنوات. واتفق الطرفاال على اال يتم تخصيص احرض مال الطرف احول للطرف ال اني بنظام الشراكة نظير مقابل نقدي 

 ٪26بنسبة  وكصة عينية مال الوكدات السكنية نصف تشطيب بموجبه يتم توزيع النقدية المكصلة مال بيع الوكدات السكنية

  للشركة. ٪74للهيئة  و

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عال اإلنطالق  ، تم استالم احرض واعتماد المخطط العام.2019خالل الربع احول لعام   -

 وتويال وتاوال وكدة سكنية )فيالت 950والذي يتضمال عدد  O Westالرسمي لمشروعها احول في مدينة السادس مال أكتوبر 

  هاوس وشقق سكنية(

 
 أوراق قبض )بالصافي(عمالء و -23

 

 طويل األجل

 

 قصير األجل

 2020 جنيه مصرى

 

2019 

 

2020 

 

2019 

 445 189 203  عمالء 
 

257 470 854   415 285 122  521 600 411 

 987 403 958  أوراق نبض وشيكات تكت التكصيل
 

 348 062 808 
 

1 521 885 337 
 

 988 499 221 

 -- مالءاثضمكالل في نيمة الع
 

-- 
 

( 262 094 169) 
 

(499 042 211)  

 

1 161 593 432 
 

605 533 662 
 

1 675 076 290 
 

133 057 299 1  

 

شركة والخاص ب مليوال جنيه مصري (120 :  2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31في جزء مال مكفظة العمالء أي رهال  لم يتم -

  .أوراسكوم للتنمية مصر

 :العمالءاإلضمكالل في نيمة كركة 

 2019 2020 مصرى جنيه

(211 042 499) الرصيد في بداية العام  (222 079 234)  

(20 052 461) (478 277 88) خسائر اضمكالل معترف بها لعمالء  

43 089 184 808 225 37 رد خسائر اإلضمكالل  

(211 042 499) (169 094 262 ) الرصيد في أخر العام  

 

 ينة أخرىوأرصدة مدمتنوعون مدينون  -24

 2019 2020 جنية مصرى

 548 438 74 753 579 55  مورديال دفعات مقدمة

 750 378 96 076 735 91 أرصدة مدينة أخرى 

 354 592 524 274 281 383  ( i) عموثت بيع وكدات مدفوعة مقدما  خاصة بالوكدات غير المكتملة

 027 072 33  736 498 40  تأمينات لدى الغير

 337 349 33 738 696 21  فوعة مقدما  مصروفات مد

 686 905 1  217 266 7  عتمادات مستنديهإغطاء خطابات ضماال و

 862 735   315 709    ُعهد نقدية وسلف عامليال

 
572 078 359 514 161 593 

(i) ق تكقا على التكلفة عند ات في نيمة العموثت المستكقة على بيع تلك الوكدات والتي سوف يتم تكميلهم ل عموثت مبيعات وكدي

 تلك الوكدات. ايراد
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 أطراف ذات عالقة علىالمستحق  -25

 2019 2020 جنية مصرى

 394 081 151 749 689 155 شركة  ري كورنر

 306 573 113  306 573 113  شبه الجزيرة العربية للضيافةشركة 

 418 184 86 658 172 64 أيه جي  -شركة أوراسكوم القابضة للتنمية 

 178 902 42 840 057 43 زنيس بارك واال إلدارة المكاتب اثدارية ش.م.مبي

 38 364 879 77 429 923  (iنادي الجونة الرياضي )

 34 587 274  126 006 915 (iشركة إف تى أى )

 134 099 25 607 751 28 شركة أرينا للفنادق

 620 574 71  -- شركة البكر اثكمر لإلنشاء والتنمية 

 106 125 88  -- )نيو سيتي ( سكوم لالسكاال التعاوني أورا

 537 312 831 607 2 أخرى )أنل مال نصف مليوال جنيه مصرى( 

 
480 805 144 782 289 531 

(i)  38(رنم إليضاح يرجع -معامالت مع أطراف ذات عالنة.) 

 

 النقدية وما في حكمها -26

 2019 2020 جنية مصرى

 358 999 775 402 940 224 1 بنوك كسابات جارية 

 952 231 361  594 459 820  ودائع حجـل  –بنوك 

 327 040 2  407 151 1  نقدية بالصندوق

 

2 046 551 403 1 139 271 637 

 

 أصول غير متداولة متاحة للبيع -27

 2019 2020 جنية مصرى

   أصول غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع تتعلق بـ:

 000 000 95 -- فندق مكادي جاردنز

 000 000 95 -- إجمالي األصول المبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع

   االلتزامات المرتبطة باألصول المبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع تتعلق بـ:

 216 159 11 -- فندق مكادي جاردنز

 إجمالي االلتزامات المرتبطة باألصول المبوبة 

 216 159 11 -- كمحتفظ بها لغرض البيع

 

 التخلص من فندق مكادي جاردنز المجموعة خطة

إلتمام عملية البيع فندق مكادي جاردنز لم يتم اثنتهاء بعد مال اثجراءات القانونية الالزمة  بيع أصولب الخاصعقد البيع لطبقا  

دنز ضمال احنشطة ولم يبوب فندق مكادي جار هذا غرض البيعلكتفظ بها مضمال احصول واإللتزامات ال بالتالى تم اثكتفاظ بهو

 .غير المستمرة نظرا حنه ث يم ل نطاع رئيسي مستقل لألعمال كما ث يعد بذاته منطقة جغرافية مستقلة لألنشطة
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 خطة البيعمال الممكال إجراء تغييرات كبيرة على ونيد التنفيذ  زث تزال اإلجراءات المطلوبة إلنهاء بيع فندق مكادي جاردن

ا  الى بند اثست مار  لغرض البيعالمكتفظ بها  احصول نامت إدارة المجموعة بإعادة تصنيف  لذلكالخطة  الغاءويمكال أيض 

 .2020ديسمبر  31 ( في39( واثلتزامات الى بند اثلتزامات الضريبية المؤجلة ) ايضاح 21العقاري )ايضاح 

 :كما يلي 2019في بطة بها وند أدرجت احصول غير المتداولة المكتفظ بها لغرض البيع واثلتزامات المرت

 

 2019 2020 جنية مصرى

 فندق مكادي جاردنز فندق مكادي جاردنز 

 000 000 95 -- إست مارات عقارية

 000 000 95 -- إجمالي األصول طويلة األجل

 000 000 95 -- إجمالي األصول المبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع

 216 159 11 -- التزامات ضريبية مؤجلة

 216 159 11 -- مالي االلتزامات طويلة األجلإج

 216 159 11 -- إجمالي االلتزامات المرتبطة باألصول المبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع

 784 840 83 -- صافي األصول المبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع

 دائنو شراء أراضي -28

ت طويلة ونصيرة احجل إلكدى الشركات التابعة )شركة أوراسكوم إلي اإللتزاما أراضي يرجع سبب الزيادة في بند دائنو شراء

بعقد التخصيص والخاصة ( NUCAبالسادس مال أكتوبر( مع هيئة المجتمعات العمرانية ) O Westالعقارية المطور لمشروع 

 (.22بنظام المشاركة كما هو موضح بإيضاح )

 

 مخصصات -29

 2019 2020 جنية مصرى

 119 734 223 467 315 268  مخصصات طويلة احجل

 699 973 79 151 162 115  مخصصات نصيرة احجل

 

 383 477 618 303 707 818 

 المخصصات: بحركة فيما يلي بيان 

 جنيه مصرى
مخصص بنية 

 (i) أساسية

مخصص دعاوى 

 (ii)قضائية 

 االجمالى مخصصات أخرى مطالبات مخصص 

 818 707 303 930 128 57 108 342 172 780 236 74 --   2020يناير  1الرصيد فى 

 343 723 92 147 094 18 462 506 47  946 833   788 288 26 تدعيم المخصصات 

 (543 953 12 ) (443 705 3 ) (365 874 5 ) (735 373 3 ) -- المستخدم

 -- -- -- -- -- مخصصات انتفى الغرض منها

 618 477 383  634 517 71  205 974 213  991 696 71  788 288 26 2020ديسمبر  31الرصيد فى 

 مخصصات طويلة األجل
26 288 788  67 993 814  174 032 865 --  268 315 467 

 مخصصات قصيرة األجل
--  3 703 177  39 941 340  71 517 634  115 162 151 
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(i) نمية مرافق البنية التكتية الالزمة لتأهيل منطقة المشروع لت المتونعةنقديٍة التدفقاٍت اليتعلق مخصص استكمال أعمال البنية التكتية ب-

 .وجعلها نابلة  للسكنى وجاذبة –عادة  ما تقع فى مناطٍق نائية  والتى

(ii)   على الشركة التدفقات النقدية المتونع سدادها لتسوية النزاعات القائمةفي يتكوال مخصص الدعاوى القضائية. 

، وفى ظل كالة عدم التأكد ولكيال ة فيما يتعلق بانشطه المجموعهطراف الخارجيتتعلق المخصصات بمطالبات مال بعض اث -

إتمام تسوية تلك المنازعات تقوم اثدارة ومستشاريها بالدراسات الالزمة حفضل تقدير للنتائج  ومراجعه  وتعديل المخصصات 

 سنويا وفقا ثخر التطورات والمنانشات مع تلك اثطراف.

 دة دائنة أخريدائنون متنوعون وأرص -30

 2019 2020 مصرى جنيه

 609 462 874 308 778 511 1 عمالء دفعات مقدمة  

283 871 098 518 178 329  مصروفات مستكقة  

 706 869 242 949 423 322  دائنوال متنوعوال

 204 507 187 527 050 156  تأمينات للغير

 240 892 93 974 348 233 ضرائب )بخالف ضرائب الدخل(

 240 433 12  912 515 12  ري شركات اإلدارةجا

 166 087 276 638 120 304  *جاري المساهميال 

 
2 869 416 826 263 123 971 1  

ايضاح ) في الجونةبناء ناعة اجتماعات  خاصة بتمويل/ سميح ساويرس مستكقة للمهندس يم ل البند بشكل رئيسي ارصدة* 

  (ب -83

  أطراف ذات عالقة إلىالمستحق  -31

 2019 2020 جنيه مصرى

 -- 800 341 11  شركة البكر اثكمر لإلنشاء والتنمية 

 -- 681 173 2  الجونة للخدمات التعليمية و اإلنشاءات

 515 481   024 671 أخرى )أنل مال نصف مليوال جنيه مصرى( 

 515 481   505 186 14  اإلجمالى 
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 قروضال -32

 

 الجزء قصير األجل

 

 يل األجلالجزء طو

 2020 جنيه مصرى
 

2019 

 

2020 
 

2019 

 268 960 40  نروض بنكية 
 

 569 366 134 
 

3 510 551 365 
 

2 708 747 793 

 268 960 40  اإلجمالى 
 

 569 366 134 
 

3 510 551 365 
 

2 708 747 793 

 ملخص عقود القروض 23-1

( وتام 2019في عام  ٪9.45) 2020عام  ٪  6.35مات الماليةبلغ المتوسط المرجح لمعدل الفائدة الفعال على كل اثلتزا (1)

 .الفائدة الخاصة به مال إجمالي القروض والتسهيالت اثئتمانيةاجمالى الوزال النسبى لكل نرض واكتسابها مال خالل 

حصاول وناد بلغات نيماة او/أو  ابتة بمعدثت فائدة متغيرة  وطويلة احجلالقروض البنكية هي عبارة عال نروض متداولة  (2)

ملياوال جنياه 574 مبلاغ  2019ديسامبر  31)ملياوال جنياه مصاري 596  مبلاغبالمرهونة كضاماال لتلاك القاروض   ال ابتة

مليوال  67 مبلغ 2019ديسمبر  31مليوال جنيه مصري )  66 وند بلغت نيمة اثست مار العقاري المرهونة مبلغ مصري(

وكاذلك  ملياوال جنياه مصاري( 120 مباـلغ 2019ديسامبر  31) زء مال مكفظة العماالءج أي رهال ولم يتم( جنيه مصري

 .أيضا يوجد ضمانات برهال أسهم بعض الشركات التابعة

تعهدات مال نبل الشركة مال ضمنها عدم  المقرضةالمبرمة بيال الشركة والبنوك والتسهيالت تتضمال بعض عقود القروض  (3)

ى تلك القروض والتسهيالت اإلئتمانية عال السنة موضوع توزيع أرباح اث بعد سداد اثنساط المستكقة والعائد المستكق عل

 .التوزيع

 المشتركة ضواتفاقية القر 32-2

ونعت الشركة اتفانية تسهيل بنكي إلعادة تمويل القروض المستكقة وزيادة كجمها بقرض متوسط احجل بما  2020نوفمبر  19في  (أ)

مليوال دوثر أمريكي كشريكة )أ( بسعر فائدة  215ادل مبلغ )مليوال دوثر أمريكي مقسمة على شريكتيال ما يع 265يعادل مبلغ  

للجنيه المصرى فوق سعر الكوريدور وباإلضافة  ٪1.25لليورو فوق سعر اليوروبور و ٪4.75للدوثر فوق سعر الليبور و 4.25٪

شريكه طبقا لمبادرة البنك لنصف ال 8مليوال دوثر أمريكى كشريكة )ب( بالجنيه مصري فقط بسعر فائدة % 50إلى ما يعادل مبلغ  

مبلغ تم تفعيل العقد وند استخدمت الشركة في نفس التاريخ  ديسمبر 23المركزى و النصف اآلخر بنفس اسعار فائده الشريكه )أ(. وفي 

 50ادل مليوال دوثر أمريكي )الشريكة أ( لسداد أرصدة القروض المستكقة، بينما سيتم استخدام الشريكة )ب( التي تبلغ ما يع  215

مليوال دوثر أمريكي لتوفير التمويل للتوسع مال كيث الغرف الفندنية الجديدة ومشاريع التجديد في نطاع ضيافة فى الشركات التابعة. 

ا على مدار عاميال كتى نهاية عام  علي اال يتم سداد القرض على مدار سبع سنوات متضمنيال فترة  2022وسيكوال هذا المبلغ متاك 

 CTIAمقارنة بقروض  2027ديسمبر  23وينتهي سداد القرض في  2023عام وسوف يستكق اول نسط في يونيو  2.5سماح مدتها 

 كما هو موضح ادناه )ب(. 2024ديسمبر  31الذي كاال له تاريخ استكقاق في 

بموجب عقد تمويل  فى البنوك الدائنة وبنوك سكب على المكشوف والتي تم تكويلها الى القروض 2019ديسمبر  31يتم ل الرصيد في  (ب)

، نامت شركة أوراسكوم للتنمية مصر بتونيع اتفانية مشتركة مع مقرضيال 2016مشترك طويل اثجل كيث أنه في الربع الرابع لعام 

( لجميع المقرضيال )تتضمال القروض القصيرة ومتوسطة CTIAالقروض نصيرة احجل، وكذلك عقد الشروط المشتركة والدائنيال )

ى اثتفانية المشتركة تم تجميع كل القروض نصيرة اثجل ضمال مستند نانوني واكد وسداد كامل الديوال نصيرة اثجل(. وبناء عل

 .(CTIA)سنوات مال تاريخ تونيع  8.5احجل )السكب على المكشوف( مال خالل نرض متوسط احجل مع اثستفادة بفترة سماح 

(CTIA) سكوم للتنمية مصر )اثتفانية المشتركة المونعة والقروض ال نائية هو عقد يككم كل بنود القروض الخاصة بشركة أورا

متوسطة اثجل الكالية(. وبالتالي تم توكيد كل البنود فيما عدا هيكل الضمانات والذي يختلف لكل نرض على كده. ومال الجدير بالذكر 

امها لسداد ديوال البنوك على أساس تناسبي وتم إعادة اال المبالغ المكصلة مال إعادة إدراج أسهم الشركة في البورصة المالية تم استخد

 3(. كما يتم اثستفادة لكل القروض بفترة سماح CTIAسنوات مال تاريخ تونيع ) 7.5جدولة كل القروض متوسطة اثجل بفترة سماح 

. خالل 2017يونيو  30تى وك 2016وإمكانية رسملة مصروف الفوائد لعام  2016يونيو  30سنيال لسداد المستكقات احصلية تبدأ في 

، تم اثنتهاء مال كافة الشروط الخاصة ببنود اثتفانيتاال، كما تم استالم خطاب التفعيل مال مفوض المقرضيال 2018الربع ال اني لعام 

 تم سداد القرض 2020ديسمبر  23وفى  .14/5/2018لتأكيد تفعيل اثتفانيتاال في تاريخ 
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 رأس المال -33

 المرخص به المالرأس  -

 مصري.مليار جنيه  5 بمبلغالمرخص به  الشركة رأس المالكدد 

 المصدر والمدفوع المالرأس  -

بلغ رأس مال الشركة المصدر  .مليار جنيه مصري )خمسة مليارات جنيه مصري( 5حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ  -

 ال مائة وسبعة ألف و ال مائة خمسة و مانوال جنيه مصري )مليار ومائة و مانية مليوال و 1 108 307 385والمدفوع بالكامل مبلغ 

سهم )مليار ومائة و مانية مليوال و ال مائة وسبعة ألف  و ال مائة خمسة و مانوال  1 108 307 385جنيه مصري( موزع علي 

ة سهم )مائتاال وواكد وعشروال  مليوال وستمائ 221 661 475جنيه مصري )واكد جنيه مصري( بدث  مال  1سهم( نيمة كل سهم 

 2018مارس  19واكد وستوال ألف واربعمائة خمسة وسبعوال سهم( وذلك طبقا  لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 على تجزئة القيمة اثسمية للسهم مال خمسة جنيهات إلى جنيه مصري واكد.

ثيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية بشأال تم اثنتهاء مال اإلجراءات القانونية الالزمة مع كال مال شركة مصر للمقاصة وا  -

 .  2018مايو  7عملية التجزئة، وند تم تداول احسهم طبقا  للقيمة احسمية )بعد التجزئة( إعتبارا  مال تاريخ  اثنتهاء مال تفعيل

 22جم لعدد أسهم  138 166 22 تم زيادة رأس المال بمبلغ  2018نوفمبر  8وطبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في  -

سهم نيمة كل سهم واكد جنية مصري وجميعهم أسهم نقدية وند تم اثكتتاب في رأس المال ليصبح رأس المال طبقا للمادة  138 166

وند تم التأشير فى السجل  شركةلبهدف تمويل نظام اإلثابة والتحفيز الخاص با جنيه مصرى  1 130 473 523 بعد التعديل 7و  6

 .2018ديسمبر  19التجارى بتاريخ 

 اطياتحتياإل -34

 2019 2020 جنيه مصرى

 341 647 229  257 353 261  اثكتياطي القانوني

 357 676 097 1 357 676 097 1 اثكتياطي العام

 (638 740 259 ) (638 740 259 ) اكتياطي ناتج عال معامالت تكت سيطرة مشتركة 

(22 166 138) (886 880 19 ) *نظام اإل ابة والتكفيز  

 309 588 9 957 993 21  *اكتياطى اسهم ا ابة وتكفيز

 930 306 6 394 531 6  اكتياطي فروق ترجمة القوائم المالية

 -- (188 406 4 ) أسهم الخزينة

 161 312 061 1 253 527 103 1 اإلجمالي

 

    أسهم اإلثابة والتحفيز:  *

جنيه مصرى   138 166 22 تم زيادة رأس المال بمبلغ 2018نوفمبر  8ر العادية المنعقدة في طبقا لقرار الجمعية العامة غي

سهم نيمة كل سهم واكد جنيه مصري وجميعهم أسهم نقدية وذلك بهدف تمويل نظام اإل ابة والتكفيز  138 166 22بعدد 

 .2018ديسمبر  19وند تم التأشير فى السجل التجارى بتاريخ  الخاص بالشركة

بتفعيل نظام اإل ابة والتكفيز للعامليال طبقا لنظام مدفوعات مبنية على أسهم كيث   2019أكتوبر 1وند نامت الشركة بتاريخ 

لبعض موظفى الشركة وسيكوال للموظفيال الكق فى ممارسة خيار شراء هذه احسهم  خيار 968 931 6نامت الشركة بمنح 

)جنيه  ل تلك الفترة بالخدمة وسيتم منح الموظفيال تلك احسهم بالقيمة احسمية الث سنوات بشرط بقاء الموظفيال خال على مدار

ت بت أدوات كقوق الملكية الخاصة بالمدفوعات المبنية على أسهم بالقيمة العادلة فى تاريخ المنح ويتم على أال  مصرى(،

ث سنوات فى مقابل الزيادة فى كقوق الملكية وند تكميلها على نائمة احرباح أو الخسائر وفقا  لمبدأ احستكقاق خالل فترة ال ال

وبلغ سعر السوق  سعر الممارسة جنيه مصرىعلى اساس  Black-Scholes Modelتم إكتساب القيمة العادلة بإستخدام 

سنوات على اساس معدل العائد السنوى الخالى مال المخاطر  3بمتوسط اعمار  جنيه مصرى 6,85 للسهم فى تاريخ المنح 

وند تم كساب القيمة العادلة في تاريخ المنح موزعة على . وبافتراض عدم توزيع أرباح %31.52ومعدل تذبذب  15.7%
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 جنيه مصري مقابل  209 017 26وما تم تكميله هذا العام على نائمة احرباح أو الخسائر مبلغ  اثستكقاقفترة 

 .2019ديسمبر  31جنيه مصري في  9 588 309 

 احسهم التي تم منكها ولم يتم ممارستها بعد:وتتم ل استكقانات 

خيارات عدد 

 األسهم

 القيمة العادلة

 جنيه مصرى
 تاريخ الممارسة

25 404 5,96 2020 

2 310 656 6,03 2021 

2 310 656 6,15 2022 

4 646 716  

 

 خالل العام كالتالى: كركة خيارات احسهموتتم ل 

2020 

 عدد خيارات األسهم
 بياال سعر الممارسة

 الرصيد فى بداية العام -- 6 931 968

جنيه مصرى 1 (252 285 2)  خيارات أسهم تم منكها خالل العام ولم يتم ممارستها بعد 

 خيارات أسهم تم ممارستها  -- --

2020ديسمبر  31الرصيد فى   716 646 4  

 

 ةأصحاب الحصص غير المسيطر -35

 2019 2020 جنيه مصرى

653 705 543 515 678 682 امالرصيد في بداية الع  

 297 884 26  614 140 39 نصيب أصكاب الكصص غير المسيطره في أرباح العام

( بعد  3-3اح ر الناتج مال تطبيق المعايير المصرية الجديدة ) ايضاح 

 الضرائب
--  1 746 492 

التغير فى نصيب كصة أصكاب الكصص غير المسيطرة في اكدى 

 -- (096 358 2 ) الشركات التابعة

جة مال زيادة نصيب كصة أصكاب الكصص غير المسيطرة  النات

 183 342   -- تابعة راس المال  فى شركات

 515 678 682 033 461 719 اإلجمالي

 

 اسهم الخزينة -36

مال  ٪1سهم خزينة تم ل  735 304 11على شراء عدد  2020مارس  3وافق مجلس ادارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

 1نامت الشركة بشراء عدد  2020مايو  3وكتى  2020مارس  4وذلك لدعم سعر سهم الشركة، وابتداءا مال  أسهم الشركة

 جنية مصري وتم اثنتهاء مال اإلجراءات القانونية 3.87جنية مصري بمتوسط سعر  188 406 4 خزينة بقيم سهم 678 386
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 المساهمين الرئيسيين -37

 الرئيسييال: ا يلي بياال بالمساهميالفيم

 2020 2019 

 ٪ عدد األسهم ٪ عدد األسهم 

848 953 970 أوراسكوم القابضة للتنمية إيه جى شركة  75.10٪  970 953 848  75.10٪  

259 353 415 اخرى  22.94٪  415 353 259  22.94٪  

22 166 138 نظام اث ابة والتكفيز  1.96٪  138 166 22  1.96٪  

1 130 473 523 اإلجمالي  100٪  523 473 130 1  100٪  

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -38

 المساهم الرئيسى بالشركة القابضة.المهندس/ سميح ساويرس  مع معامالتوال باحرصدةبياال  فيما يلي

 مرتفعات طابا شركة  .أ

مع القوانيال والقواعد  إكدي شركات المجموعة والتي ُمنكت الكق في امتالك أراضي تابعة لهيئة التنمية السياكية وتماشيا  

المنظمة لتملك غير المصرييال لألراضي بسيناء وكيث أال لدى شركة مرتفعات طابا الكق في شراء أراضي بسيناء مال هيئة 

التنمية السياكية وكيث أال إعادة تنظيم شركات المجموعة ترتب عليها أال تصبح الشركة القابضة شركة سويسرية ولكيال 

الزمة فقررت المجموعة تكويل ملكية أسهم شركة مرتفعات طابا للمساهم الرئيسي بالشركة الكصول على الموافقات ال

مصري الجنسية. وند نام بإبرام عقد ملزم بينه وبيال المجموعة إلعادة تكويل هذه  –القابضة المهندس/ سميح ساويرس 

كيال نقلها، سيتم وضع المجموعة في مونف احسهم للمجموعة عند الكصول على الموافقات الالزمة لنقل احسهم. وإلى أال ي

المستفيد انتصاديا بالكامل مال هذه احسهم ويترتب على هذا )ضمال أمور أخري(، إلزام ث رجعة فيه عال كواله احرباح 

وتفويض لتكصيل احرباح وكقوق التصويت المتعلقة بهذه احسهم وترتيب في بيع احسهم مع عدم وجود أيه كقوق إضافية له 

 أي مزايا إضافية.في 

 

 أخريمعامالت  .ب

  نامت الشركة باستئجار المقر اإلداري لها بالنايل سيتي مال شركة مساهمة مملوكة للمساهم الرئيسى بالشركة القابضة

 المهندس/ سميح ساويرس وأخريال.

  لى اال يتم تسوية مليوال جنيه مصري ع 50بإبرام عقد رعاية لنادى الجونة الرياضي بقيمة  2018نامت الشركة خالل عام

لموسم الرياضي ا تم تمديد عقد الرعاية إلضافة 2019وخالل عام  .2018سنوات إبتداءا  مال أكتوبر  الرصيد على مدة  الث

 . 2019شهور إبتداءا  مال سبتمبر  10مليوال جنية مصري على اال يتم تسوية الرصيد على مدة  50بقيمة  2019-2020

  وخالل عام  ٪35يسى بالشركة القابضة المهندس/ سميح ساويرس باإلستكواذ على نسبة نام المساهم الرئ 2014خالل عام(

مال أسهم شركة إف تى أى والتى تصنف (  ٪75,1نام باثستكواذ على نسبة اضافية ليصبح اجمالي نسبة اثستكواذ  2020

مليوال   111 جموعة مع تلك الشركة مال أكبر شركات أوروبا فى مجال احنشطة السياكية وند بلغ كجم تعامالت فنادق الم

 .2020خالل  جنيه مصرى

  على نرار مجلس إدارة الشركة ببيع نهائي إلجمالى نسبة  2018مارس  19وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ

يس مجلس إف تى أى. وتم تفويض السيد رئلصالح شركة  إست مارها في فنادق رويال آزور وكلوب آزور ومكادي جاردنز

إدارة الشركة أو مال يفوضه في التفاوض والتونيع على عقد البيع، وتفويضه في إدخال أية تعديالت أو مالكق للعقد. تم 

ث . 2018حصول واثلتزامات خالل عام وكلوب آزور وبالتالي تم استبعاد كافة ا آزورفندق رويال  اإلنتهاء مال إجراءات بيع

 لذلك خطة البيعمال الممكال إجراء تغييرات كبيرة على ونيد التنفيذ  زهاء بيع فندق مكادي جاردنتزال اإلجراءات المطلوبة إلن

الى اثست مار العقاري والضرائب  لغرض البيعالمكتفظ بها  احصول واثلتزاماتنامت إدارة المجموعة بإعادة تصنيف 

 . (27)ايضاح  المؤجلة
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 دمات مع شركة البكر اثكمر للمقاوثت والتشييد ش.م.م )إكدى الشركات بلغت اجمالى اعمال المقاوثت واإلنشاء والخ

 .2020 خاللمليوال جنية مصرى  337 1 ( مبلغ ٪40.20الشقيقة بنسبة 

 مليون جنيه  308بمبلغ  قاعة اجتماعات في الجونةبتمويل بناء  نام المساهم الرئيسى بالشركة القابضة المهندس/ سميح ساويرس

 2020عام خالل مصري 

 

 وضرائب الدخل الضريبة المؤجلة -39

 ضرائب الدخل االمعترف بها في االرباح أو الخسائر

 2019 2020 جنية مصرى

   الضريبة الجارية

 889 930 191 186 344 94  مصروف الضريبة الجارية عال العام الكالى

  الضريبة المؤجلة
 

 113 586 100 476 459 115  مصروف الضريبة المؤجلة المعترف بها عال العام الكالى

إجمالى ضريبة الدخل المعترف بها فى العام الحالى فيما يتعلق باألنشطة 

 المستمرة
 209 803 662 292 517 002 

 

ويوضح الجدول التالى التسوية بيال ضريبة الدخل المعترف بها عال العام، ومبلغ الضريبة المكسوبة بتطبيق )كاصل ضرب( أسعار 

 ى الربح المكاسبى:الضريبة السارية عل

 

 2019 2020 جنية مصرى

نبل الضريبة –الربح مال احنشطة المستمرة    781 125 471 998 066 219 

 899 564 224 231 753 175  ضريبة الدخل 

صافي  تأ ير المصروفات / الدخل الذي ث يتم اضافته / خصمه لتكديد

 ربح الضريبة
 34 050 431 67 952 103 

 002 517 292 662 803 209  لدخل المعترف به فى األرباح أو الخسائرمصروف ضريبة ا

 

 :احصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها

 2019 2020 جنيه مصرى

 832 824 186 -- أصول ضريبية مؤجلة لم يعترف بها خالل العام مال نائمة اثرباح والخسائر

 832 824 186 -- عامإجمالي أصول ضريبية مؤجلة لم يعترف بها خالل ال
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 :المؤجلةاثلتزامات الضريبية ل واحصويتم ل رصيد 

2020 

المحمل على قائمة  رصيد اول الفترة

 األرباح والخسائر

محول من التزامات 

محتفظ بها لغرض 

 البيع

 رصيد اخر العام

 أصول
  

 
 

     جنية مصرى

 601 16   -- (217 19  ) 818 35 احصول ال ابتة

 607 705 19 -- (976 750 81 ) 583 456 101 عملة غير مكققة فروق

   101 492 401 ( 81 770 193) -- 19 722 208 

 

 إلتزامات
  

 
 

 (539 773 367 ) (216 159 11 ) (942 194 33 ) (381 419 323 ) احصول ال ابتة

3 540 364 ) اثست مار العقاري ) -- -- ( 3 540 364) 

  ( 326 959 745) ( 33 194 942) ( 11 159 216) ( 371 313 903) 

صافي الضريبة التي تنشأ عنها 

 )ألتزامات( / أصول ضريبية

( 225 467 344) ( 114 965 135) ( 11 159 216) ( 351 591 695) 

   :يليتتم ل ضريبة الدخل كما 

 2019 2020 جنية مصرى

189 521 214 538 847 57 ضريبة الدخل )التزام(  

 

 طويلة األجل  -عقود إنشاءات لتزامات ا -40

 –يتم ل هذا الرصيد فى نيمة الكصة غير النقدية المستكقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إكدى الشركات التابعة 

ها بنظام ( والمتم لة في الوكدات المستكقة ل22طبقا للعقد المبرم معها كما هو موضح بإيضاح رنم ) -شركة أوراسكوم العقارية 

متر مربع والتى تلتزم الشركة بتسليمها طبقا للجدول الزمنى المكدد بالعقد  281 105النصف تشطيب بإجمالي مساكة بنائية 

ولمدة عاميال ولم تقم الشركة خالل العام بأية أعمال خاصة بتلك الوكدات ، وتم تقدير هذا المبلغ بالقيمه  2026بدءا مال عام 

 اثف جنيه مصرى . 5,7جنيه مصري على اساس سعر المتر البنائى  1 609 527 423العادله بمبلغ 

 

 2019 2020 جنية مصرى

 423 527 609 1 423 527 609 1 طويلة احجل -التزامات عقود إنشاءات 

 

1 609 527 423 1 609 527 423 
 

 وفيما يلي بياال بكركة اثلتزامات خالل االعام :
 

 2019 2020 جنيه مصرى

 -- 423 527 609 1 د اإلفتتاكيالرصي

 423 527 609 1 -- اثضافات خالل العام

 423 527 609 1 423 527 609 1 2020ديسمبر  31الرصيد فى 
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 إدارة المخاطر المالية -41

 تتعرض المجموعة للمخاطر المالية التالية نتيجة إلستخدامها لألدوات المالية:

 .أدارة مخاطر رأس المال 

 خطر اإلئتماال 

 خطر السيولة 

 .خطر السوق 

 .خطر العملة 

 .خطر سعر الفائدة 

ويعرض هذا اإليضاح المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة لكال  مال المخاطر المذكورة أعاله وكذا أهداف الشركة والسياسات 

ات الكمية اإلضافية والطرق الخاصة لقياس وإدارة الخطر وكذلك إدارة الشركة القابضة لرأس المال كما يعرض بعض اإلفصاك

 المتضمنة في هذه القوائم المالية المجمعة.

يتولي مجلس إدارة الشركة القابضة المسئولية الكاملة الخاصة بوضع ومرانبة اإلطار العام إلدارة مخاطر المجموعة كما يقوم 

ناسبة ومتابعة تلك المخاطر ومدى بتكديد وتكليل المخاطر التي تواجه المجموعة لتكديد مستويات المخاطر وأوجه الرنابة الم

 إلتزامها بتلك المستويات.

دراية وفهم  علىوضع بيئة رنابية بناءه ومنضبطة والتي مال خاللها تضمال أال كافة الموظفيال  إلىوتهدف إدارة المجموعة 

 بدورهم وإلتزامتهم.

 إدارة مخاطر رأس المال 41-1

رة شركات المجموعة على اثستمرار وبما يكقق اعلي عائد تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها بغرض الكفاظ على ند

 للمساهميال مال خالل الكفاظ على نسب م الية حرصدة الديال وكقوق الملكية. 

مخصوما   - 32صافى الديال )ويم ل المبالغ المقترضة المبينة بالتفصيل باثيضاح رنم  يتكوال هيكل رأس مال المجموعة مال

بنوك( وكقوق ملكية المجموعة  )وتشمل رأس المال المصدر واثكتياطيات واحرباح المركلة منها النقدية وأرصدة لدى ال

 (.36إلى  33وكقوق أصكاب الكصص غير المسيطرة المبينة بالتفصيل باثيضاكات مال 

وعة ووفقا  للسياسات واإلجراءات الداخلية للمجم متطلباٍت تفرضها جهات خارج المجموعة. حيوث يخضع رأس المال 

تقوم اإلدارة التنفيذية بمراجعة هيكل رأس المال بصفة منتظمة. وكجزء مال هذه المراجعة تأخذ اإلدارة باعتبارها تكلفة رأس 

 كبة لكل فئٍة مال فئات رأس المال.المال والمخاطر المصا

 .)أنظر أدناه( ٪41بلغت نسبة الرافعة المالية  2020ديسمبر  31في 

 :يليلمالية في نهاية العام كما تم اكتساب نسبة الرافعة ا

 

 2019 2020 جنيه مصرى

 3 551 511 633 3 278 113 927 (iالديال )

 ((637 271 139 1 (403 551 046 2) (26النقدية وأرصدة لدى البنوك )إيضاح 

 290 842 138 2 230 960 504 1 صافي الديال

 3 670 287 973 3 080 538 375 (iiكقوق الملكية )

 ٪69 ٪41 في الديال إلى كقوق الملكيةنسبة صا

 (i)  تم تعريف الديال على أنه يشمل القروض طويلة احجل والقروض نصيرة احجل والمفصح عنهما بصورة تفصيلية باإليضاح

وهو ث يشمل المشتقات المالية، باإلضافة إلى القروض طويلة احجل والقروض نصيرة احجل ضمال المجموعة  32رنم 

 (.27التى تم تبويبها مكتفظ بها بغرض البيع )إيضاح المستبعدة 

(ii)  والتى تتضمال كقوق الملكية كل مال رأس المال واكتياطيات المجموعة باإلضافة إلى كقوق أصكاب الكصص غير المسيطرة

 المستبعدة.كرأسمال بعد استبعاد كقوق الملكية للمجموعات  تدار
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 فئات تصنيف األدوات المالية 41-2

 

 2019 2020 جنيه مصري 

   أصول مالية

 637 271 139 1 403 551 046 2 نقدية وأرصدة لدى البنوك 

 445 654 445 654 اصول مالية تُقاس بالقيمة العادلة مال خالل الدخل الشامل اثخر

 3 771 777 998 3 060 182 006 (i)اصول مالية تقاس بالتكلفة المستهلكة 

   إلتزامات مالية 

 12 900 243 041 11 813 305 974  (ii) ية تقاس بالتكلفة المستهلكةالتزامات مال

(i)  يشمل العمالء واثرصدة المدينة فضال عال تلك اثصول المتداولة احخرى التي تستوفي تعريف اثصول المالية. اجمالي

نطبق عليها تعريف مليوال جنيه مصرى( مال اثصول المتداولة احخرى ث ي 141: 2019مليوال جنيه مصرى، ) 118مبلغ 

 احصول المالية. 

(ii)  القروض واثرصدة الدائنة، واثلتزامات المالية اثخرى فضال عال تلك اثلتزامات المتداولة احخرى الموردواليشمل ،

 مال مليوال جنيه مصرى( 874: 2019مليوال جنيه مصرى ) 512 1 التي تستوفي تعريف اثلتزامات المالية. اجمالي مبلغ

 لمتداولة احخرى ث ينطبق عليها تعريف اثلتزامات المالية.اثلتزامات ا

 

 خطر االئتمان 41-3

يتم ل خطر اثئتماال في خطر عدم وفاء أكد أطراف احدوات المالية ثلتزاماته ويعرض الطرف اآلخر لخسائر مالية وينشأ هذا 

 الخطر بصفة رئيسية مال العمالء والمدينوال اآلخروال للمجموعة.

 

 نون اآلخرونالعمالء والمدي

إال تعرض المجموعة لخطر اثئتماال يتأ ر بصفة أساسية بالخصائص الخاصة بكل عميل. أال الخصائص الديموجرافية لقاعدة 

 عمالء المجموعة بما فيها خطر اإلخفاق الخاص بالنشاط لها تأ ير أنل على خطر اثئتماال.

ء المكلييال واحجانب ولذلك ليس هناك تركيز لخطر اثئتماال مبيعات المجموعة ترجع إلى المبيعات لمجموعة كبيرة مال العمال

 مال الناكية الجغرافية.

وند وضعت إدارة المجموعة مجموعة مال السياسات اثئتمانية والتي بموجبها يتم عمل التكليل اثئتماني الالزم لكل عميل مقابل 

رة سابقة مال التعامل مع دفعات مقدمة ولم ينتج أي خساشروط السداد والتسليم المقدمة له وتعمل المجموعة على الكصول على 

وتقوم المجموعة بإ بات خسائر اثضمكالل والتي تتم ل تقديرها للخسارة المتكبدة الخاصة بالعمالء والمدينوال  العمالء.

 اآلخروال في ضوء المعلومات التاريخية الخاصة بالتعامل معهم.

 

 خطر السيولة 41-4

 دم وفاء المجموعة ثلتزاماتها في تاريخ استكقانها. يتم ل خطر السيولة في خطر ع

مال أال لديها دائما سيولة كافية لمقابلة التزاماتها في تاريخ  -كلما أمكال ذلك  -إال منهج المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد 

شركة. كما تتأكد المجموعة مال استكقانها في الظروف العادية والكرجة بدوال تكبد خسائر غير مقبولة أو إلكاق الضرر بسمعة ال

توافر النقدية الكافية عند الطلب لمقابلة مصروفات التشغيل المتونعة لفترة مالئمة بما فيها أعباء اثلتزامات المالية ويستبعد مال 

  .كوادثوال م ل الكوارث الطبيعية اإلرهابية ذلك التأ ير المكتمل للظروف الكادة التي ث يمكال التنبؤ بها بدرجة معقولة

تتونع المجموعة أال تلتزم بالتعهدات احخرى مال عمليات التدفق النقدى الخاص بالتشغيل والمتكصل مال احصول المالية 

 فى:تكتفظ المجموعة بكدود اإلئتماال بصفة أساسية  المستكقة.
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 2019 2020 جنيه مصرى

لطرف لالتصنيف االئتماني 

 المقابل في التعاقد
 القيمة الدفترية الحد األئتماني ة الدفتريةالقيم الحد األئتماني

AA- -- --  313 335 453  313 335 453 

A-  542 697 300  542 697 300 -- -- 

A2 -- --  84 715 837  84 715 837 

A -- --  761 502 048  761 502 048 

B 2 269 253 236 2 269 253 236 1 301 957 707 1 301 957 707 

B2  510 739 139  510 739 139 -- -- 

--  228 821 958  228 821 958 816 602 882 816 602 882 

 927 113 278 3 927 113 278 3 633 511 551 3 633 511 551 3 األجمالى

 

 خسائر اضمحالل األصول المالية 41-5

 

 2019 2020 جنيه مصرى

 499 042 211 169 094 262 خسارة اضمكالل عمالء تجارييال

 499 042 211 169 094 262 ىاإلجمال

 

 خطر السوق 41-6

أال أنشطة المجموعة تُعَِرُضَها بشكٍل أساسى للمخاطر المالية الناتجة عال التقلبات فى أسعار صرف العمالت احجنبية )يُرَجع 

 أدناه( والتقلبات فى أسعار الفائدة. 7-41لاليضاح رنم 

بغرض إدارة مدى تعرض  –كلما دعت الكاجة لذلك  –ية متنوعة وتقوم سياسة المجموعة على الدخول فى عقود مشتقات مال

 :يليويشمل ذلك ما  –المجموعة لخطر العملة احجنبية وخطر سعر الفائدة 

ينشأ عال مبيعات المجموعة بعمالٍت أجنبية  الذيعقود صرف آجلة لمبادلة عمالت أجنبية بغرض تغطية خطر سعر الصرف • 

 إلى صناعة السياكة/ العقارات؛

 عقود مبادلة سعر فائدة للتخفيف مال خطر ارتفاع أسعار الفائدة.• 

 العملة سعر خطر 41-7

معامالت المجموعة بعمالٍت أجنبية وتتعرض المجموعة نتيجة  لذلك لتقلبات فى أسعار صرف العمالت. ويُعُد الدوثر  بعضتتم 

ها هذه المعامالت. وتقوم المجموعة بإدارة مدى تعرضها احمريكى واليورو والجنيه اثسترلينى هى العمالت الرئيسية التى تتم ب

لخطر أسعار صرف العمالت احجنبية وذلك وفقا  لسياسٍة معتمدة تتضمال ضوابٍط ُمَكِدَدة ثستخدام عقود صرف آجله لمبادلة 

 عمالت أجنبية.

عات المجموعة بعمالٍت أجنبية سبق ذكره فإال خطر سعر صرف العمالت احجنبية للمجموعة ينشأ بصفة أساسية عال مبي وكما

فائض بعمالت أجنبية للمجموعة. وتتمتع المجموعة بتدفقاٍت نوية  صافيإلى صناعة السياكة/ العقارات والتى يتولد عنها 

 بالعمالت احجنبية والتى تتم ل بصفٍة أساسية فى الدوثر احمريكى واليورو والجنيه المصرى.  

باثنتراض بذات العمالت احجنبية  –كلما كاال ذلك ممكنا   –لمذكور أعاله تقوم المجموعة مال مدى التعرض للخطر ا وللتخفيف

 وذلك لخلق نوع مال التغطية الطبيعية.
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للمبالغ المقترضة وفقا  للعمالت احجنبية الرئيسية التى ُمنَِكت  -فى نهاية الفترة المالية  -ويعرض الجدول التالى القيم الدفترية 

 بها:

  2019  2020 ىجنيه مصر

 ٪77 952 466 523 2 ٪44 851 582 569 1 دوثر امريكى 

 ٪19 529 658 627  ٪22 536 604 760  الجنيه المصرى

 ٪4 446 988 126  ٪34 246 324 221 1 يورو

 ٪100 927 113 278 3 ٪100 633 511 551 3 اإلجمالي

 

حصول المجموعة ذات الطبيعة النقدية بالعمالت احجنبية  -المالية  فى نهاية الفترة –ويعرض الجدول التالى القيم الدفترية 

الرئيسية )وتتم ل بصفٍة أساسية فى أرصدةٍ مستكقة على عمالء وأرصدة عمالء التأجير التمويلى( وثلتزاماتها ذات الطبيعة 

 بها إلى خطر سعر صرف العملة:النقدية بنفس العمالت )وتتم ل بصفٍة أساسية فى اثنتراض( والتى تتعرض المجموعة بسب

 أصول التزامات  جنيه مصرى

  2020 2019 2020 2019 

 124 217 442 1 218 194 731 1 952 466 523 2 851 582 569 1 دوثر امريكى 

 509 596 110 388 423 9 446 988 126  246 324 221 1 يورو

 633 813 552 1 606 617 740 1  398 455 650 2 097 907 790 2 اإلجمالي

يتم إدارة المدى المتبقى مال خطر التعرض لعمالت أجنبية مال خالل معامالت تغطية وذلك بالدخول فى عقود صرف آجلة 

 إذا تطلب احمر. بعمالت أجنبية

 

 تحليل حساسية خطر العملة األجنبية 41-7-1

ريكى واليورو والجنيه اثسترلينى التى كما سبق اثشارة تتعرض المجموعة بصفٍة أساسية لخطر عمالت الدوثر احم

 تنشأ مال مبيعات المجموعة التى تتم بهذه العمالت إلى صناعة السياكة/ العقارات.

فى الجنيه المصرى مقابل أسعار صرف  ٪5ويُوضح الجدول التالى مدى كساسية المجموعة لزيادةٍ أو نقٍص بنسبة 

هى نسبة الكساسية المستخدمة فى اعداد التقارير الداخلية عال خطر العملة  ٪5العمالت احجنبية المشار إليها. وتعتبر الـ 

احجنبية وعرضها على المديريال المسئوليال، وتَُم ِل تقييم اثدارة للتغير المتونع بدرجٍة معقولة فى أسعار صرف العمالت 

دية بعمالت أجنبية ويقوم على أساس احجنبية. ويتضمال تكليل الكساسية فقط احرصدة القائمة للبنود ذات الطبيعة النق

 فى أسعار صرف تلك العمالت.٪5تعديل ترجمة أرصدة تلك البنود فى نهاية الفترة بنسبة تغير ندرها 

ويتضمال تكليل الكساسية احرصدة القائمة لالنتراض وكذا تأ ير التغيرات فى القيمة العادلة للمشتقات المالية المخصصة 

كما يتضمال أرصدة العمالء بعمالت أجنبية، وكذا أرصدة القروض المتبادلة مع  نقدية، فى معامالت تغطية تدفقات

 العمليات احجنبية داخل المجموعة عندما تكوال عملة القرض مختلفة عال عملة القيد للطرف المقرض أو المقترض.

دما تزداد نوة الجنيه المصرى بنسبة ويشير الرنم اإليجابي في الجدول أدناه إلى زيادةٍ فى الربح أو فى كقوق الملكية عن

مقابل العملة احجنبية المعنية فسوف يؤدى  ٪5مقابل العملة احجنبية المعنية. وفى كالة ضعف الجنيه المصرى بنسبة  5٪

 ذلك إلى تأ يٍر معاكس بنفس القيمة على الربح أو كقوق الملكية وتصبح القيم أدناه سالبة. 

 

 تاثير اليورو دوالر األمريكيتأثير ال الجنيه المصرى

  2020 2019 2020 2019 

 597 819 043 595 60 491 062 54 568 080 8 اثرباح 
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تغيرت كساسية المجموعة إلى العمالت احجنبية خالل العام الكالي ويرجع ذلك أساسا إلى التغير في القروض بكل مال 

 يورو.الوالجنيه المصري والدوثر 

 

 ادلة عمالت أجنبيةعقود صرف آجلة لمب

إال سياسة المجموعة هى الدخول فى عقود صرف آجلة لمبادلة عمالت أجنبية وذلك بغرض تغطية متكصالتها مال العملة 

 مال مدى التعرض للخطر الناشئ عال تلك المعامالت. وث يوجد لدى المجموعة فى ٪30إلى  ٪25احجنبية في كدود 

دلة عمالت أجنبية. إث أال المجموعة لم تدخل خالل العام الكالى فى عقود أية عقود صرف آجلة لمبا 2020ديسمبر  31

 صرف آجلة لمبادلة عمالت أجنبية لتغطية جزء مال المستكقات المجموعة باليورو والدوثر احمريكى.

 

 خطر سعر الفائدة 41-8

 ابتة ومتغيرة. وتقوم المجموعة  تتعرض المجموعة لخطر سعر الفائدة نظرا  حال شركات المجموعة تقترض أموال بأسعار فائدة

وكذا  المتغيرة،بإدارة الخطر مال خالل الكفاظ على مزيجٍ مناسب بيال القروض ذات أسعار الفائدة ال ابتة وذات أسعار الفائدة 

ود اثنبال باستخدام عقود مبادلة أسعار فائدة. ويتم تقييم أنشطة التغطية بشكٍل منتظم لتتماشى مع رؤية اتجاهات سعر الفائدة وكد

على الخطر وبما يضمال تطبيق استراتيجيات تغطية تكقق أنصى فاعلية وأنل تكلفة ممكنة. ويتضمال الجزء الخاص بإدارة 

مخاطر السيولة مال هذا اإليضاح معلوماٍت تفصيلية عال مدى تعرض المجموعة لخطر أسعار الفائدة على احصول واحلتزامات 

 المالية.

 .2019و 2020ام ع خاللود مشتقات مالية عقلم يكال لدى المجموعة 

 تحليل حساسية سعر الفائدة 41-8-1

تم تكديد تكليالت الكساسية الواردة أدناه بناء على مدى التعرض حسعار الفائدة المرتبطة بالمشتقات المالية واحدوات 

ائدة المتغير فقد أُِعَد التكليل بافتراض أال المالية غير المشتقة فى نهاية الفترة المالية. وبالنسبة لاللتزامات ذات سعر الف

زيادة أو نقص  ٪1مبلغ اثلتزام القائم فى نهاية الفترة المالية كاال نائما  طوال العام. ويستخدم مؤشر "المائة نقطة" وتعادل 

ال ويم ل هذا عند إعداد التقارير الداخلية التى تتناول خطر سعر الفائدة والتى تُعَرض على موظفى اإلدارة المسئولي

 المؤشر تقدير اثدارة للتغير المتونع بدرجة معقولة فى أسعار الفائدة.

نقطة مع  بات كافاة المتغيارات احخارى فسايترتب علاى ذلاك أال يَِقال/ أو يزياد رباح  100إذا انخفض/ زاد سعر الفائدة بمقدار  •

ملياوال  32: يَِقال/ أو يزياد بمبلاغ 2019)صارى جنياه مملياوال  2 بمبلغ  2020ديسمبر  31المجموعة عال السنة المنتهية فى 

(. ويرجع هاذا بصافٍة أساساية إلاى تَعَاُرض المجموعاة لخطار أساعار الفائادة علاى المباالغ المقترضاة ذات أساعار جنيه مصرى

 الفائدة المتغيرة.

مشتقة الخاصة بالمجموعاة والمتفاق غير ال-تَُوِضح الجداول التالية الفترات المتبقية مال اثستكقانات التعاندية لاللتزامات المالية •

على فترات سدادها. وند ُصِمَمت الجداول بناءا  على التدفقات النقدية غير المخصومة لاللتزامات المالية وفقا  حنرب تاريخ ناد 

ة للفوائد المبنية تطالب فيه المجموعة بالسداد. وتتضمال الجداول التدفقات النقدية للفوائد وحصل المبلغ. وبالنسبة للتدفقات النقدي

على أسعر فائدة متغيرة فإال المبالغ غير المخصومة لتلك التدفقات تستمد مال منكنيات سعر الفائدة فى نهاية الفتارة المالياة كماا 

 أال اثستكقانات التعاندية تعتمد على أنرب تاريخ ند تطالب فيه المجموعة بالسداد.
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 استحقاقات االلتزامات المالية غير المشتقة •

المتوسط  2020

 المرجح

لسعر  

 الفائدة

 أشهر  6من  أشهر 6أقل من 

 وحتى سنة

 اإلجمالي سنوات 7إلي  1من 

 جنيه مصرى

 480 857 501 3 -- -- 480 857 501 3 -- أدوات بدوال سعر فائدة 

 674 689 322 3 674 689 322 3 -- -- ٪5.86 أدوات ذات سعر فائدة متغير

 197 474 587 7 609 439 210 7 959 309 21  629 724 355  -- دة  ابت أدوات ذات سعر فائ

 351 021 412 14 283 129 533 10 959 309 21  109 582 857 3  اإلجمالي

 

 

2019 

المتوسط 

 المرجح

لسعر 

 الفائدة

اشهر 6أقل من  أشهر وحتى سنة 6من    

 

سنوات 7إلي  1من   اإلجمالي 

 

  جنيه مصرى

سعر فائدة أدوات بدوال  -- 2 393 785 543 -- -- 2 393 785 543 

رأدوات ذات سعر فائدة متغي  9.16٪  276 839 606  276 839 606 2 643 426 274 3 197 105 486 

 393 376 085 7 456 744 861 6 236 997 7  701 634 215 --  أدوات ذات سعر فائدة  ابت

 اإلجمالي
 

2 886 259 850  284 836 842 9 505 170 730 12 676 267 422 

ند تختلف المبالغ المدرجة أعاله لاللتزامات التى تَُم ِل أدوات ذات سعر فائدة متغير إذا ما اختلفت التغيرات الفعلية في أسعار 

 لمتغيرة.الفائدة المتغيرة فى المستقبل عال التقديرات المكددة فى نهاية الفترة المالية لـهذه التغيرات فى أسعار الفائدة ا

 

 قياس القيمة العادلة 41-9

 قياسات القيمة العادلة المعترف بها فى قائمة المركز المالى المجمعة

بالقيمة العادلة  -ثكقا  لتاريخ اثعتراف احولى بها  -يقدم الجدول التالى تكليال  باحدوات المالية و الغير مالية التى يتم نياسها 

 ( وفقا  لمستوى تصنيفها كقيمة عادلة معلنة.3( كتى )1يات مال )ويعرضها بشكٍل مجمع على  ال ة مستو

نياسات القيمة العادلة بهذا المستوى تم ل تلك القياسات المستمدة مال أسعاٍر معلنة )غير معدلة( حصوٍل أو  األول:المستوي 

 التزاماٍت مطابقة فى أسواٍق نشطة. 

وى تم ل تلك القياسات المستمدة مال مدخالٍت نابلٍة للمالكظة بالنسبة لالصل أو نياسات القيمة العادلة بهذا المست الثاني:المستوي 

ولكنها ث تُعَُد أسعارا  معلنة  -اثلتزام سواء بطريقٍة مباشرة )أى تم ل أسعار( أو بطريقٍة غير مباشرة )أى مشتقٍة مال أسعار( 

 كالتى يتضمنها المستوى احول.

لألصل  -عادلة بهذا المستوى تم ل تلك القياسات المستمدة مال أساليب تقييم تتضمال مدخالٍت نياسات القيمة ال: المستوي الثالث

 ث تعتمد على بياناٍت سونيٍة نابلة  للمالكظة )أى تم ل مدخالت غير نابلة للمالكظة( -أو اثلتزام 

 

 



 للتنمية مصر شركة أوراسكوم

 شركة مساهمة مصرية

 2020ديسمبر  31المنتهية فى المالية عن السنة المجمعة  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
   
   

- 61 - 

 

2020 

 جنيه مصرى
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول

المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل االصول 

 FVTOCIالدخل الشامل اآلخر 

مقيدة وغير مقيدة بالبورصة مقاسة بالقيمة  أسهم

 العادلة

    

-- -- 654 445  654 445  

2019 

 جنيه مصرى
 اإلجمالي المستوى الثالث الثاني المستوى المستوى االول

من خالل االصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة 

 FVTOCIالدخل الشامل اآلخر 

أسهم مقيدة وغير مقيدة بالبورصة مقاسة بالقيمة 

 العادلة

-- -- 654 445  654 445  

 لم تجرى أية تكويالت بيال المستوييال احول وال انى خالل الفترة.

 القيمة العادلة ألدوات مالية مثبتة بالتكلفة المستهلكة  41-9-1

ال  بالجدول التالى تعتبر اإلدارة أال القيم الدفترية لألصول واثلتزامات المالية المعترف بها فى فيما عدا ما هو وارد تفصي

 نائمة المركز المالى المجمع تقارب نيمها العادلة.

 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية جنيه مصرى

         مالية التزامات

 299 544 283 3 927 113 278 3 324 216 476 3 633 511 551 3 انتراض/ نروض بنكية
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 إستبعاد شركات تابعة -42

. ويوضح هلكة للفندق العائم أوبروي الزهرنامت المجموعة ببيع كصتها في شركة أزور للفنادق العائمة الما 2019خالل عام 

 صول واثلتزامات الخاصة باثست مارات المستبعدة:اح الجدول التالى

  جنية مصرى

 212 534 24 أصول  ابتة

 212 534 24 إجمالي األصول طويلة األجل

 020 966 2 المخزوال

 895 263 1 عمالء وأوراق نبض )بالصافي(

 932 844 7 أرصدة مدينة أخرى

 044 096 31 النقدية وما فى ككمها

 891 170 43 تداولةإجمالي األصول الم

 103 705 67 إجمالي األصول المستبعدة

 878 214 2 التزامات ضريبية مؤجلة

 878 214 2 إجمالي االلتزامات طويلة األجل

 752 364 موردوال ومقاولوال وأوراق دفع  

 767 191 9 المستكق الى أطراف ذات عالنة

 039 632 56 دائنة أخرى دائنوال متنوعوال وأرصده

 558 188 66 ي االلتزامات المتداولةإجمال

 436 403 68 إجمالي االلتزامات المستبعدة

 ((333 698 صافي األصول المستبعدة

 وفيما يلي تكليل لألرباح الناتجة عال إستبعاد اثست مار:

  جنية مصرى

 722 131 33 المقابل المستلم

 149 356 صافي احصول المستبعدةنصيب الشركة مال 

 (772 212) لبيععموثت ا

 099 275 33 األرباح الناتجة عن اإلستبعادات

 

 ثغراض إعداد نائمة التدفقات النقدية

  جنية مصرى

  المقابل المستلم

 722 131 33 القيمة النقدية المستلمة

 ((044 096 31 المستبعدة النقدية وما في ككمها للشركةيخصم: 

 678 035 2 صافي القيمة النقدية المستلمة
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 معامالت غير نقدية -43

 مدفوعات لشراء أصول  ابتة ومشروعات تكت التنفيذ مقابل الدائنوال واحرصدة الدائنة اثخرى أ ر عقد  ا راستبعاد  تم

 مشروع وادي دجلة السياكي بالغردنة.

  أ ر مشروع بناء ناعة مدفوعات لشراء مشروعات تكت التنفيذ مقابل الدائنوال واحرصدة الدائنة اثخرى أ ر تم استبعاد

 اجتماعات في الجونة والذي تم تمويله مباشرة مال المهندس سميح ساويرس.

 تم استبعاد أ ر توزيعات أرباح مال شركات شقيقة   

 .تم استبعاد أ ر فروق العملة الناتجة مال إعادة التقييم في كركة القروض والتسهيالت اإلئتمانية مال أنشطة التمويل 

 

 الضريبي الموقف -44

 نانوال اككام بعض بتعديل 2015 لسنة 96 رنم بالقانوال العربية مصر جمهورية رئيس وافق 2015 اغسطس 20 تاريخب

 أصبح كيث .اضافية دخل ضريبة فرض على ينص كاال والذي 2014 لسنة 44 رنم بالقانوال الصادر الدخل على الضريبة

 .٪22.5  الدخل على الضريبة سعر

 

 االعتبارية االشخاص ضريبة

 2010الربط كتى عام الفكص وم ت  

  تم اثنتهاء مال إعادة الفكص وجارى انهاء اعتماد مذكرة إعادة الفكص   2011/2014السنوات  

  فى مواعيدها القانونية. 2019تم تقديم اثنرارات الضريبية كتى عام 

 

 ضريبة األجور المرتبات

 2014كتي عام  والتسوية تم الفكص . 

 

 ضريبة الدمغة

 2018و التسوية كتى عام  تم الفكص. 

 

 المالية الجارية سنةأحداث جوهرية خالل ال -45

  نام مجلس اإلدارة بقبول ترشيح الدكتور سامي سعد  2020يناير  29طبقا لقرار مجلس اثدارة المنعقد بتاريخ

 زغلول رئيس ا لمجلس إدارة الشركة خلفا للدكتورة منال عبد الرازق التي تقدمت باستقالتها

  توفي اثستاذ خالد بشارة العضو المنتدب للشركة في كادث سيارة.2020ناير ي 31في ، 

  برئاسة رئيس مجلس اإلدارة الدكتور سامى سعد زغلول واتخذ  2020فبراير  4وند انعقد مجلس إدارة الشركة في

 القرارات الرئيسية التالية :

o راسكوم للتنمية مصر ش.م.م والموافقة تعييال السيد / عبد الكميد أبو يوسف كعضو مجلس إدارة لشركة او

 على تعيال السيد / عبد الكميد أبو يوسف كعضو منتدب تنفيذى.

o  تعييال السيد / أشرف نسيم رئيس القطاع المالي لشركة اوراسكوم للتنمية القابضة وعضو مجلس إدارة

 شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م. كعضو منتدب تنفيذى.

  الي كالة مال التباطؤ واثنكماش اثنتصادي نتيجة انتشار  2020تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر خالل عام

(، ونامت ككومات العالم ومال بينها الككومة المصرية بعمل كزم مال Covid-19وباء فيروس كورونا المستجد )

ت لكالة مال التباطؤ اثنتصادي على المستوي اإلجراءات اثكترازية لمنع انتشار الوباء، وند أدت هذه اإلجراءا

العالمي والمكلي والذي ظهر تأ يره على كافة احنشطة بصور مختلفة وعلى وانع اداء اسواق المال وكجم التجارة 

 . العالمية، وكركة السياكة، والسفر المكلية، والعالمية
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مارس  25شار فيروس كورونا المستجد وبتاريخ مارس تم تعليق كركة الطيراال المكلي والدولي للكد مال انت 19بتاريخ 

فرضت الككومة المصرية كظر للتجول مما إ ر بالسلب على اثنتصاد المصري بشكل عام.  خالل الربع ال اني مال العام 

ا، بعد إدخال العديد  Covid-19، أصبح تأ ير جائكة فيروس كورونا المستجد 2020 في جميع أنكاء العالم أك ر وضوك 

ا مال نهاية شهر مارس  م تم البدء في مال الق يود واثجراءات للسيطرة على انتشاره. فقد زادت اإلجراءات اثكترازية بدء 

  .2020تقليل هذه القيود بكلول يونيو 

ونتيجة لذلك نامت الشركة باعداد خطة لمواجهة تلك اث ار السلبية علي احعمال والمركز المالي والتدفقات النقدية 

كيث انخفاض  ايرادات نطاع  الفنادق واثنخفاض المتونع في المتكصالت النقدية  للشركة/المجموعة المتونعة مال

 التشغيليه الناتجة مال نطاعي الفنادق والعقارات . 

وند نامت الشركة باتخاد عدة اجراءات لضماال توافر السيولة النقدية الالزمة ثستمرار أعمال الشركة ، مال ضمنها تأجيل 

اية است مارات جديدة غير ضرورية، و ترشيد النفقات التشغليلية الي ادني كد ممكال و  بعض اثنفاق الرأسمالي أو

اثستفادة مال المبادرات المقدمة مال الككومه لدعم القطاع الخاص لتجاوز تلك اثزمة م ل تاجيل سداد انساط القروض 

ية باثضافة الي دعم نطاع السياكة بدوال اي غرامات تأخير لمدة سته أشهر واعادة النظر في مخالفة أي تعهدات مال

بالكصول علي تسهيالت ائتمانية للكفاظ علي استمرار القطاع والعامليال به،  واسقاط الضريبة العقارية الخاصة بقطاع 

 الفنادق لمدة ستة أشهر وتأجيل سداد كافة المستكقات الككومية لمدة  ال ة أشهر.

يل الخطط الالزمة لمواجهة تلك التداعيات بالتبعية و اذا مااستمر تطور تقوم اثدارة بمتابعة اثوضاع عال نرب و تعد

اثوضاع لفترة زمنية أكبر، ولدعم مونف السيولة للشركة سيتم اتخاذ تدابير اضافية ثيجاد مصادر تمويل اخري م ل 

شركة القابضة أو الكصول علي نروض و تسهيالت أئتمانية جديدة ، بيع بعض احصول أو الكصول علي  تمويل مال ال

 المساهم الرئيسي للشركة .

  سهم خزينة تم ل  735 304 11على شراء عدد  2020مارس  3وافق مجلس ادارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ

نامت الشركة  2020مايو  3وكتى  2020مارس  4مال أسهم الشركة وذلك لدعم سعر سهم الشركة، وابتداءا مال  1٪

جنية مصري وتم اثنتهاء  3.87جنية مصري بمتوسط سعر  4 406 188سهم خزينة بقيمة  1 386 678بشراء عدد 

 مال اإلجراءات القانونية.

  2020مايو  15أعلنت الككومة المصرية رسمي ا إعادة فتح الفنادق والمنتجعات اعتبارا  مال يوم  – 2020مايو  10في 

-Covidنتشار فيروس كورونا المستجد ، نتيجة ا2020مارس  19أمام السياكة الداخلية، بعد تونف نشاطها واغالنها منذ 

ا مال يوم  19 مايو  15في جميع أنكاء العالم. وبناء  على ذلك، نامت المجموعة بإعادة فتح فنادنها تدريجي ا في الجونة بدء 

. وفق ا للككومة المصرية، سيتم 2020مايو  21، وكذلك فنادق طابا هايتس اعتبارا  مال 2020مايو  21وكتى  2020

مال طانتها اعتبارا  مال  ٪50 م بنسبة  2020يونيو  1مال طانتها اثستيعابية كتى  ٪25لفنادق بالعمل بكد أنصى السماح ل

( والتدابير الطبية اثزمة WHO. سيكوال عدد النزثء وفق ا للضوابط العامة لمنظمة الصكة العالمية )2020أول يونيو 

جدير بالذكر اال الفنادق في الجونة وطابا تمت مراجعتها بنجاح عال لضماال جودة أدوات الوناية الشخصية ومواد التعقيم. 

)منظمة ألمانية تعمل على التكقق مال سالمة جميع أنواع الخدمات المقدمة والمنتجات  TUV NORDطريق شركة 

وزارة  لكماية اثنساال والبيئة مال المخاطر( والتي أكدت أال كل الفنادق تتماشى مع القواعد اثرشادية المفروضة مال

 السياكة المصرية.

 23ظرا للظروف الكالية التي تمر بها البالد جراء تفشى فيروس كورونا الجديد نررت الهيئة العامة للرنابة المالية بتاريخ ن 

، على  2020تأجيل تطبيق معايير المكاسبة المصرية الجديدة التي كاال مال المقرر تطبيقها بدءا مال عام  2020سبتمبر 

 .2021اال تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه التعديالت مع بداية عام 
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