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المختصرةقائمة األرباح أو الخسائر الدوریة المجمعة 
٢٠٢١مارس٣١في المنتھیةالثالثة أشھر ةلفتر

مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في إیضاح 
٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصريجنیھ مصري
(معدلة)

١٬٥٤٣٬٦٤١٬٢٨٢٢٤٢٬٢١٥٬١٣٢)١٥(اإلیرادات
(٢١٤٬٧٦٤٬٤٩٩)(٩٢٢٬٥٧٧٬٥٩٩))١٦(تكلفة اإلیرادات

٦٢١٬٠٦٣٬٦٨٣٢٧٬٤٥٠٬٦٣٣مجمل الربح 

(٢٤٬٤٥٨٬٠٧٠)(٦٠٬٩٤٧٬٢٤٢))١٧(مصروفات بیعیھ وتسویقیة
(١١٣٬٣٦١٬٤٣٧)(١٢٧٬٧٤٣٬٤١٤))١٨(مصروفات عمومیة وإداریة

٢٢٦٬٦٥٩٬٤٣٣٣٨١٬٠٣٣٬٣٣٠ایرادات تمویلیة
(١٤٬٧٨٨٬٣٠٩)(١٬٠٤٣٬٧٣٩)مصروفات تمویلیة

٦٣٬٧٧٢٬١٣٩٣٢٬٩٣٩٬٨٥٦)١٩(إیرادات أخرى
(١٢٬٧٢٤٬٤٤٨)(١٧٬٤٧٩٬٣٢٦)اضمحالل في قیمة أرصدة مدینة أخرى

(٨٢٩٬٤١٤)(٢٠٤٬٠٠٠))١١(مخصصات
١١٬٦٧٤٬٥٥٨٢٬٥٥١٬٧٩٢)١١(مخصصات انتفي الغرض منھا
٧١٥٬٧٥٢٬٠٩٢٢٧٧٬٨١٣٬٩٣٣أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل 

)٣٠٬٢٥٣٬١٢٢()١٨٦٬٦٣١٬٦٣٢()٢٠(ضرائب الدخل
٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠٢٤٧٬٥٦٠٬٨١١أرباح الفترة

٠٫١١٠٫٠٥األساسي والمخفض-نصیب السھم في االرباح 

) جزء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة. ٢٣) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
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المختصرةقائمة الدخل الشامل الدوریة المجمعة 
٢٠٢١مارس٣١في المنتھیةالثالثة أشھر ة لفتر

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
ارس م٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
جنیھ مصريجنیھ مصري

(معدلة)

٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠٢٤٧٬٥٦٠٬٨١١أرباح الفترة
--الدخل الشامل اآلخر 

٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠٢٤٧٬٥٦٠٬٨١١إجمالي الدخل الشامل 

توزع كالتالي: 
٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠٢٤٧٬٥٦٠٬٨١١األم  الشركة 

--حقوق الحصص غیر المسیطرة 
٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠٢٤٧٬٥٦٠٬٨١١إجمالي الدخل الشامل 

) جزء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة.٢٣) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
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المختصرةقائمة التغیر في حقوق الملكیة الدوریة المجمعة 
٢٠٢١مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

احتیاطي عالوة اصدار رأس المال 
ارباح مرحلةقانوني

إجمالي حقوق الملكیة 
الخاصة بمساھمي الشركة  

األم
حقوق الحصص  
اإلجمالي  غیر المسیطرة

جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري

٢٠٢٠٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٢٨٦٬١٦٨٤٣٤٬٠١٥٬٩٩٧٩٬٥٦٨٬٣٣٦٬٧٤٢١٥٬٨٨١٬٩٧٦٬٩٠٧٧٫٥٠٠١٥٬٨٨١٬٩٨٤٬٤٠٧ینایر ١الرصید في 

٤٤٦٬٤٥٢٬١٩١-٤٤٦٬٤٥٢٬١٩١٤٤٦٬٤٥٢٬١٩١---)٢٢تسویات (إیضاح 
٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٢٨٦٬١٦٨٤٣٤٬٠١٥٬٩٩٧١٠٬٠١٤٬٧٨٨٬٩٣٣١٦٬٣٢٨٬٤٢٩٬٠٩٨٧٫٥٠٠١٦٬٣٢٨٬٤٣٦٬٥٩٨(معدل) ٢٠٢٠ینایر ١الرصید في 

٢٤٧٬٥٦٠٬٨١١-٢٤٧٬٥٦٠٬٨١١٢٤٧٬٥٦٠٬٨١١---إجمالي الدخل الشامل
---(٨٦٬٩٦٣٬٦٩٤)٨٦٬٩٦٣٬٦٩٤--محول الى احتیاطي قانوني 

٢٠٢٠٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٢٨٦٬١٦٨٥٢٠٬٩٧٩٬٦٩١١٠٬١٧٥٬٣٨٦٬٠٥٠١٦٬٥٧٥٬٩٨٩٬٩٠٩٧٫٥٠٠١٦٬٥٧٥٬٩٩٧٬٤٠٩مارس  ٣١الرصید في 

٢٠٢١٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٢٨٦٬١٦٨٥٢٠٬٩٧٩٬٦٩١١١٬١٥٩٬٧٨١٬٦٠٨١٧٬٥٦٠٬٣٨٥٬٤٦٧٧٫٥٠٠١٧٬٥٦٠٬٣٩٢٬٩٦٧ینایر ١الرصید في 

٦٥٨٬٧٧٠٬١٩٠-٦٥٨٬٧٧٠٬١٩٠٦٥٨٬٧٧٠٬١٩٠---)٢٢تسویات (إیضاح 
٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٢٨٦٬١٦٨٥٢٠٬٩٧٩٬٦٩١١١٬٨١٨٬٥٥١٬٧٩٨١٨٬٢١٩٬١٥٥٬٦٥٧٧٫٥٠٠١٨٬٢١٩٬١٦٣٬١٥٧(معدل) ٢٠٢١ینایر ١الرصید في 

٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠-٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠---إجمالي الدخل الشامل 
---(٨٣٬٩٢٠٬٤٢٨)٨٣٬٩٢٠٬٤٢٨--محول إلى احتیاطي قانوني 

٢٠٢١٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٢٨٦٬١٦٨٦٠٤٬٩٠٠٬١١٩١٢٬٢٦٣٬٧٥١٬٨٣٠١٨٬٧٤٨٬٢٧٦٬١١٧٧٫٥٠٠١٨٬٧٤٨٬٢٨٣٬٦١٧مارس  ٣١الرصید في 

) جزء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة.٢٣) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
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المختصرةقائمة التدفقات النقدیة الدوریة المجمعة 
٢٠٢١مارس٣١أشھر المنتھیة في ثالثةلفترة ال

مارس ٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة ایضاح 
٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصريجنیھ مصرياألنشطة التشغیلیة
(معدلة)

٧١٥٬٧٥٢٬٠٩٢٢٧٧٬٨١٣٬٩٣٣قبل ضرائب الدخل أرباح الفترة 
٥٥٬٦٨٤٬٤١٦٥٠٬٠٤٤٬٠٤٣)٣(اھالك أصول ثابتة 

٢٬٧٦٦٬٤٦٢٢٬٥٨٤٬٣٥٨اھالك استثمارات عقاریة 
٥٥٥٬٠٧٨٩٤١٬٦٤٢مصروفات اھالك أصول حق انتفاع 

٥٬٢٥٨٬٥٥٢٦١٩٬٥٩٤التزامات نھایة الخدمة 
(٢٬٨٥٥٬٦٥٧)-رد التزامات نھایة الخدمة  

٢٠٤٬٠٠٠٨٢٩٬٤١٤)١١(مخصصات مكونة 
(٢٬٥٥١٬٧٩٢)(١١٬٦٧٤٬٥٥٨))١١(مخصصات انتفي الغرض منھا 

(٦٬٣٩٥٬١٨٦)(١٬٩٩٣٬٤١٢)رد اضمحالل عقارات لغرض التطویر  
١٧٬٤٧٩٬٣٢٦١٢٬٧٢٤٬٤٤٨اضمحالل في قیمة أرصدة مدینة أخرى 

٨٦١-خسائر بیع اصول ثابتة 
(١٬٣٥٣٬٣٥٢)-   (أرباح) الغاء عقود ایجار 

١٬٠٤٣٬٧٣٩١٤٬٧٨٨٬٣٠٩مصروفات تمویلیة 
(٣٨١٬٠٣٣٬٣٣١)(٢٢٦٬٦٥٩٬٤٣٣)ایرادات تمویلیة 

(٣٣٬٨٤٢٬٧١٦)٥٥٨٬٤١٦٬٢٦٢
٢٦٠٬٦٩٨٬٩٢٠(١٩٩٬٩٦١٬٦٩٩)التغیر في العمالء واوراق قبض

-١٧٨٬١٦٦٬٨٠٣التغیر في مستحق من أطراف ذات عالقة 
(١٬٤٤٧٬٩٧٠٬٩٢٢)١٬١٤٧٬٨٦١٬٣٦٤التغیر في مصروفات مدفوعة مقدمًا ومدینون متنوعون وأرصدة مدینة أخرى 

(١٬٠٦٨٬١٣٤٬٢٨٠)(٣٬٠١٧٬٣٢٤٬٩٣٠)التغیر في عقارات لغرض التطویر 
١٬٠٠٨٬٣٥٣٬٥١٠١٬١٩١٬٠٢٣٬٦٣٧عمالء دفعات مقدمة التغیر في 

(١٢٦٬٥٥٣٬١٣٦)٣٨٨٬١٠١٬٤٩٠التغیر في الموردین ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 
١١٬٨٤٤٬١٢٢١٬٨٣٢٬١٧٤التغیر في المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

٦٤٬٩٢٣٬٧٣٢٢٥٬٣٦٥٬٧٧٤التغیر في تأمینات ضمان أعمال 
-١٠٤٬٦٨٠٬١٩٢ضمان واعتماد مستندي غطاء خطاب  

(١٬٠٠٠٬٠٠٠)(٢١٬١٤٤٬٩٦٩))١١(مخصصات مستخدمة 
(٩٢٨٬٢١١)(٣٬١٧٤٬٦٤٢)مدفوعات التزامات نھایة الخدمة  

(٣٣٬٨٧١٬٤٢٦)(٧٦٬٧٦٦٬٢٧١)المسدد من ضریبة الدخل 
(١٬٢٣٣٬٣٨٠٬١٨٦)١٤٣٬٩٧٤٬٩٦٤التشغیلیة األنشطة (المستخدمة في) الناتجة منصافي التدفقات النقدیة

األنشطة االستثماریة
٢٢٬٨٨٢٬٩٥٥٦٦٬٨٩٠٬٤٠٩ایرادات تمویلیة مقبوضة 

(١٣٬٤٤١٬١٤٨)(١٠٬٤٥٥٬٩٨٣))٣(مدفوعات لشراء أصول ثابتة 
١٬٠٨٢-اصول ثابتة  متحصالت من بیع

(١١٦٬٤١١٬٩٣٦) (٦٬٣٢٤٬٥٧٦)مدفوعات في أصول ثابتة تحت االنشاء 
(١٨٧٬٣٠٢٬١٠٤) (١٠٬٦٢٨٬٦٧٣)مدفوعات في استثمارات عقاریة 

(١٬٢٧٣٬٤٣٨٬٦٨٥)(٧٬٩٥٢٬٥٣٥٬٨٧٦)مدفوعات لشراء استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 
٤٬٨٢٥٬٢٣٦٬٥٤٢١٬٥٤٢٬٤٨٦٬١٤٤متحصالت من بیع استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(٤٩٧٬٩٣٠٬١٧٧)شھور) ٣ودائع (أكثر من 
٢١٨٬٧٨٣٬٧٦٢(٣٬٦٢٩٬٧٥٥٬٧٨٨)من األنشطة االستثماریةصافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) الناتجة

األنشطة التمویلیة
(٢١٬٤٩٤)-سداد تسھیالت ائتمانیة 

(١٬٠٥٨٬٤٦٠)(٦٨٧٬٥٨٢)التزامات ایجار سداد 
(٣٦٩٬٤٤٣)(٩٩٢٬٢٦٧)مصروفات تمویلیة مدفوعة 

(١٬٤٤٩٬٣٩٧)(١٬٦٧٩٬٨٤٩)األنشطة التمویلیة(المستخدمة في) صافي التدفقات النقدیة 

(١٬٠١٦٬٠٤٥٬٨٢١)(٣٬٤٨٧٬٤٦٠٬٦٧٣)صافي (النقص) في النقدیة وما في حكمھا  
(٢٠٬٠٥٠٬٥٢٥)-أجنبیة صافي فروق تقییم عملة  

٥٬٩٨٧٬٨٩٣٬٩٤٢٣٬١٦٢٬٢١٠٬٣٥٠النقدیة وما في حكمھا في بدایة الفترة 
٢٬٥٠٠٬٤٣٣٬٢٦٩٢٬١٢٦٬١١٤٬٠٠٤النقدیة وما في حكمھا في نھایة الفترة 

القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة. ) جزء ال یتجزأ من ھذه  ٢٣) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
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تابع-المختصرة قائمة التدفقات النقدیة الدوریة المجمعة 
٢٠٢١مارس٣١أشھر المنتھیة في ثالثةلفترة ال

یلي:ألغراض قائمة التدفقات النقدیة تتمثل قیمة النقدیة وما في حكمھا فیما 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري 

(معدلة)
٣٬٠٥٢٬١١٣٬٤٤٢٦٬١٤٦٬٣٢٤٬١٣١نقدیة بالصندوق ولدي البنوك

(١٥٦٬٥٥٥٬١٩٢)(٥١٬٨٧٥٬٠٠٠)نقدیة وودائع محتجزة كغطاء خطاب ضمان واعتماد*
(١٬٨٧٥٬٠٠٠)(٤٩٩٬٨٠٥٬١٧٣)شھور) ٣ودائع (أكثر من 

٢٬٥٠٠٬٤٣٣٬٢٦٩٥٬٩٨٧٬٨٩٣٬٩٣٩نقدیة وما في حكمھا 

جنیھ مصري یتمثل في قیمة ثالث ودائع یتم  ٥١٬٨٧٥٬٠٠٠یتضمن مبلغ ٢٠٢١مارس ٣١رصید النقدیة لدي البنوك في *
اعتماد مستندي مصدر من الشركة وبطاقة ائتمانیھ (إیضاح ٢حساب لدي البنك كغطاء خطاب ضمان و تجددیھا باإلضافة الي 

٢١.(

نقدیة:المعامالت غیر اھم ال
جنیھ مصري من التغیر في عقارات لغرض التطویر.٤٬٦٠٨٬٧٧٥٬٦٨٣تم رد قیمة التزامات طویلة األجل بمبلغ 

) جزء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة. ٢٣) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (



مساھمة مصریة) وشركتھا التابعة(شركة إعمار مصر للتنمیةشركة 
المجمعة المختصرةالدوریة المالیةلقوائملمتممةالیضاحاتاإل

٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-١٠ -

وانشطتھانبذة عامة عن الشركة -١
مؤسسة ومسجلة في ("الشركة" او "الشركة االم")–شركة مساھمة مصریة-للتنمیة شركة إعمار مصر 

وتم قید الشركة في السجل التجاري ١٩٩٧لسنة ٨مصر وفقًا ألحكام قانون ضمان وحوافز االستثمار رقم 
.٢٠٠٥مارس ١٦في ١٢٨٤١تحت رقم 

قید األوراق المالیة بالبورصة المصریة.وفقا لقرار لجنة  ٢٠١٥مارس  ٤تم قید أسھم الشركة بالبورصة بتاریخ  
في:المجموعةیتمثل نشاط 

التخطیط وإقامة المناطق العمرانیة وتجھیزھا بجمیع المرافق والخدمات-
تصـــمیم وإنشـــاء وإدارة وتشـــغیل وصـــیانة محطات تولید الكھرباء على اختالف مصـــادرھا وشـــبكات -

.توزیعھا
لشرب وشبكات توزیعھاإقامة وتشغیل محطات تحلیة وتكریر میاه ا-
إقامة وتشغیل وصیانة محطات الصرف الصحي -
تنمیة المشروعات واالستثمار والتنمیة العقاریة  -
تملك وإنـشاء وإدارة والتـسویق للفنادق والموتیالت والوحدات الـسكنیة والقري الـسیاحیة واألنـشطة المكملة  -

یة  والمرتبطة بذلك من خدمیة، ترفیھیة، ریاضیة، تجاریة وثقاف
إقامة وتشغیل مارینا الیخوت ومالعب الجولف ومراكز الغطس واألنشطة المكملة والمرتبطة بذلك.-
.التأجیر التمویلي-

ومشاریع تعمل المجموعة حالیا في التخطیط وإقامة المناطق العمرانیة وتجھیزھا بجمیع المرافق والخدمات
التنمیة واالستثمار والتطویر العقاري.

("الشركة التابعة") تتضمن القوائم المالیة المجمعة المختصرة الشركة التابعة إجاده إلدارة المنشأت (ش.ذ.م.م)
تسیطر علیھا شركة إعمار مصر والتي(الشركة األم والشركة التابعة یشار إلیھما معا باسم "المجموعة") 

من رأس مالھا.٪٨٥بنسبة–شركة مساھمة مصریة -للتنمیة 
النھائیة ھي شركة إعمار العقاریة (ش.م.ع).ركة األمالش

٢٠٢١مارس٣١لمنتھیة في  اأشھرثالثة  عن الللمجموعة  المختصرة  تم اعتماد القوائم المالیة الدوریة المجمعة
طبقًا لقرار مجلس اإلدارة المنعقد في ذلك التاریخ.٢٠٢١یونیو١٠في

المختصرةأسس إعداد القوائم المالیة الدوریة المجمعة١-٢
، ) "القوائم المالیة الدوریة"٣٠معیار المصري رقم (لتم إعداد القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة طبقا ل

القوائم فيال تتضمن القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة جمیع البیانات واالفصاحات المالیة المطلوبة 
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١فيان تقرأ باالقتران مع القوائم المالیة المجمعة للسنة المنتھیة ویجب،الدوریةالمالیة

قد ال تعتبر مؤشرًا دقیقًا على النتائج ٢٠٢١مارس ٣١إن نتائج الفترة الدوریة المنتھیة في ،إضافة لذلك
.٢٠٢١دیسمبر ٣١المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في 

اھم السیاسات المحاسبیة المطبقة ٢-٢
أليتبر المجموعة عرضة  ، وال تعاعدت القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة على اساس التكلفة التاریخیة

تأثیرات ھامة موسمیة او دوریة.

اعداد فيالمختصرة مع تلك المتبعة المجمعةاعداد القوائم المالیة الدوریةفيالمتبعة تتوافق السیاسات المحاسبیة 
كما یلي:تطبیقھا تم يالتالجدیدةما عدا المعاییر٢٠٢٠دیسمبر ٣١فيللسنة المنتھیة القوائم المالیة المجمعة 

السیاسات المحاسبیةفيالتغییرات 
للمرة األولى. تم إصدار ھذه ٤٩ومعیار ٤٨ومعیار ٤٧المحاسبة المصریة تطبیق معاییربمجموعةالقامت

.في مصر٢٠٢١ینایر ١وھي ساریة للتطبیق للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ٢٠١٩المعاییر في 
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٢٠٢١ینایر ١ساري التطبیق اعتباًرا من –األدوات المالیة -٤٧معیار المحاسبة المصري •
٢٠٢١ینایر ١ساري التطبیق اعتباًرا من -االیراد من العقود مع العمالء -٤٨معیار المحاسبة المصري •
٢٠٢١ینایر ١ساري التطبیق اعتباًرا من -اإلیجار-٤٩المحاسبة المصري معیار •

تم توضیح طبیعة وتأثیر التغییرات نتیجة تطبیق ھذه المعاییر المحاسبیة الجدیدة أدناه.
األدوات المالیة: -٤٧معیار المحاسبة المصري 
األدوات ٢٦معیار المحاسبة المصري "األدوات المالیة" والذي حل محل ٤٧معیار المحاسبة المصري 

ویبدأ تطبیق المعیار في أو ٢٠١٩في ٤٧المالیة: االعتراف والقیاس. تم إصدار معیار المحاسبة المصري 
في مصر. باستثناء محاسبة التغطیة، یجب التطبیق بأثر رجعي ولكن تعدیل معلومات ٢٠٢١ینایر ١بعد 

المقارنة لیس إلزامي. 
ثالثة جوانب من المحاسبة عن لألدوات المالیة: التصنیف والقیاس؛ االضمحالل؛ ومحاسبة یتناول المعیار 

التغطیة.
التصنیف والقیاس 

، یتم قیاس أدوات الدین الحًقا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو ٤٧وفقا لمعیار المحاسبة المصري 
لدخل الشامل اآلخر. یتم التصنیف بناًء على الخسائر أو التكلفة المستھلكة أو القیمة العادلة من خالل ا

إلدارة األصول؛ وما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة لألدوات المجموعةمعیارین للتصنیف: نموذج أعمال 
تمثل "مدفوعات أصل الدین والفوائد فقط" على المبلغ األصلي القائم.

تطبیق األولي وتم تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة اعتباًرا من تاریخ الالمجموعةتم تقییم نموذج أعمال 
التعاقدیة ألدوات الدین تتألف فقط من أصل المبلغ والفوائد فقط بناًء على الحقائق والظروف عند االعتراف 

األولي لألصول.
.عةالمجموجوھرى على أثر٤٧لم یكن لتطبیق متطلبات التصنیف والقیاس وفقاً لمعیار المحاسبة المصرى 

االضمحالل
االعتراف بمخصصات اضمحالل ٤٧یتطلب نموذج االضمحالل الجدید وفًقا لمعیار المحاسبة المصري 

القیمة بناًء على الخسائر االئتمانیة المتوقعة بدًال من الخسائر االئتمانیة المتكبدة فقط كما ھو الحال في معیار 
المستھلكة وأدوات الدین المقاسة . وینطبق على األصول المالیة المصنفة بالتكلفة٢٦المحاسبة المصري 

: اإلیراد ٤٨بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أصول العقود بموجب معیار المحاسبة المصري 
اإلیجار، وارتباطات القروض وبعض عقود الضمان المالي.متحصالت والعمالء،من العقود مع 

.)٢٢(في إیضاح موضح أثر تطبیق معیار المحاسبة الجدید 
.تعدیل معلومات المقارنةوأدناهتم تطبیق السیاسة المحاسبیة الجدیدة الواردة

االعتراف األولي والقیاس الالحق  -األدوات المالیة 
.ي آخرمنشأةما والتزام مالي أو أداة ملكیة لمنشأةأصل مالي لنشأة األداة المالیة ھي أي عقد یؤدي إلى 

أ) األصول المالیة
القیمة العادلة وأستھلكةبالتكلفة الم، تم قیاسھا الحًقایكما ولي،المالیة، عند االعتراف األصولتصنیف األیتم 

ر.ئح أو الخسااربالقیمة العادلة من خالل االوأمن خالل الدخل الشامل اآلخر 
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یعتمد تصنیف األصول المالیة عند االعتراف األولي على خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي 
إلدارتھا.المجموعةونموذج أعمال 

أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یجب ستھلكةلكي یتم تصنیف األصل المالي وقیاسھ بالتكلفة الم
یتم اإلشارة الي .والفائدة فقط" على المبلغ األصلي القائمالدینأصلون "مدفوعات  أن یؤدي إلى تدفقات نقدیة تك

والفائدة فقط" ویتم إجراؤه على مستوى األداة. یتم تصنیف وقیاس الدینأصل"مدفوعات ھذا االختبار باختبار 
ح أو اربوالفائدة فقط" بالقیمة العادلة من خالل االالدینأصل"مدفوعات رالتي ال تجتاز اختباالمالیة صولاأل

، بغض النظر عن نموذج األعمال.ئرالخسا

إلدارة األصول المالیة إلى كیفیة إدارتھا ألصولھا المالیة من أجل تولید تدفقات المجموعةیشیر نموذج أعمال 
التدفقات النقدیة التعاقدیة، أو بیع صیلتحل ما إذا كانت التدفقات النقدیة ستنتج عن اعمنقدیة. یحدد نموذج اال

ضمن نموذج ستھلكةالمالیة المصنفة والمقاسة بالتكلفة المباألصول األصول المالیة، أو كلیھما. یتم االحتفاظ 
صولبینما یتم االحتفاظ باأل،  التدفقات النقدیة التعاقدیةالمالیة من أجل تحصیلصولل بھدف االحتفاظ باألاعماال

تحصیلعمال بھدف األة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن نموذج اسلمصنفة والمقالمالیة ا
التدفقات النقدیة التعاقدیة والبیع.

اضمحالل األصول المالیة
بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجمیع أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من المجموعةتعترف 

خالل االرباح أو الخسائر. تستند الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة 
ة بمعدل یقارب معدل الفائدة الفعلي ، مخصومالمجموعةوفًقا للعقد وجمیع التدفقات النقدیة التي تتوقعھا 

األصلي.

یتم االعتراف بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتین. بالنسبة للتعرضات االئتمانیة التي لم تحدث 
یتم قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة لخسائر األولي،لھا زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف 

شھًرا القادمة ١٢ائر االئتمان التي تنتج عن أحداث التخلف عن السداد المحتملة خالل الـ االئتمان بقیمة خس
شھر). بالنسبة لتعرضات االئتمان التي حدثت لھا زیادة كبیرة في مخاطر ١٢(الخسائر االئتمانیة المتوقعة ل 

لعمر المتبقي للتعرض، بغض االئتمان منذ االعتراف األولي، یتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى ا
).العمرالنظر عن توقیت التخلف عن السداد (الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

عند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل مالي قد زادت بصورة جوھریة منذ االعتراف المبدئي وعند 
لومات المعقولة والداعمة والمتاحة بدون تكلفة أو االئتمان المتوقعة، تأخذ المجموعة باالعتبار المعرتقدیر خسائ

مجھود زائد. تشتمل ھذه المعلومات على معلومات والتحلیالت الكمیة والنوعیة بناء على الخبرة السابقة لدى 
المجموعة والتقییم االئتماني المعزز والمعلومات المستقبلیة.

في حساب الخسائر بتطبیق منھجیة بسیطةالمجموعةتقوم،األخرى ألرصدة العمالء واألرصدة المدینة بالنسبة 
بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االستخدام. وضعت المجموعة مصفوفة االئتمانیة المتوقعة

مخصصات بناء عل الخبرة السابقة لخسائر االئتمان للمجموعة، وتم تسویتھا للعوامل المستقبلیة الخاصة 
بخسائر االئتمان المتوقعة في قائمة األرباح أو الخسائر.فة االقتصادیة. یتم االعترائنین والبیبالمدی

قد تعتبر المجموعة أیضاً األصل المالي متخلف عن السداد عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى أنھ 
بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي من غیر المحتمل أن تحصل المجموعة على المبالغ التعاقدیة القائمة

تعزیزات ائتمانیة تحتفظ بھا المجموعة. یتم استبعاد األصل المالي عندما ال تكون ھناك توقعات استرداد معقولة 
للتدفقات النقدیة المتوقعة.
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كانت األصول المالیة المسجلة بالتكلفة المستھلكة وسندات تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا 
الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر قد تعرضت النخفاض ائتماني. یعتبر األصل أنھ "تعرض 

النخفاض ائتماني" عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر سلبي على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل 
المالي.

المالیةااللتزامات) ب

االلتزامات المالیة أولیًا بالقیمة العادلة وفي حالة القروض والمدیونیات واألرصدة الدائنة كل یتم االعتراف ب
مخصوماً منھا التكلفة المنسوبة مباشرة للمعاملة.  

اإلیراد من العقود مع العمالء:-٤٨معیار المحاسبة المصري 

معیار المحاســبة  و"عقود االنشــاء" ٨معیار المحاســبة المصــري محل٤٨المصــري یحل معیار المحاســبة 
ویطبق مع استثناءات محدودة على جمیع اإلیرادات الناشئة من العقود مع عمالئھا.  ،"االیراد"١١المصري 

بة  ئة من العقود  نموذًجا من ٤٨المصـري یضـع معیار المحاـس بة عن اإلیرادات الناـش خمس خطوات للمحاـس
مع العمالء ویتطـلب أن یتم االعتراف باإلیراد بمبلغ یمـثل المـقابل الذي تتوقع المنشـــــأة أن یكون لـھا حق فـیھ  

في مقابل نقل السلع أو أداء الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل.

سـة األحكام، مع مراعاة جمیع الحقائق والظروف  من الشـركات ممار٤٨المصـري یتطلب معیار المحاسـبة 
ذات الصلة عند تطبیق كل خطوة من خطوات النموذج على العقود مع عمالئھا.

باســـتخدام طریقة التعدیل بأثر رجعي المعدل عند  ٤٨المصـــري تطبیق معیار المحاســـبة بالمجموعةقامت 
.)٢٢في إیضاح (موضحأثر تطبیق معیار المحاسبة الجدیدالتطبیق. 

.تعدیل معلومات المقارنةوأدناهتم تطبیق السیاسة المحاسبیة الجدیدة الواردة 

عند استیفاء المجموعة اللتزام األداء من خالل تقدیم السلع والخدمات التي وعدت بھا، ینشأ عن ذلك أصل 
محصل من العمیل مبلغ اإلیرادات العقد على أساس المبلغ المحقق من خالل األداء. عندما یتجاوز المبلغ ال

المعترف بھ تنشأ التزام العقد.

یتم قیاس اإلیراد بالقیمة العادلة للمبلغ المحصل أو مستحق التحصیل، مع األخذ في االعتبار البنود التعاقدیة 
ل كمورد المحددة للدفعات. تقوم المجموعة بتقییم عقود اإلیراد مقابل معاییر محددة لتحدید ما إذا كانت تعم

رئیسي ام كوكیل. استنتجت المجموعة بأنھا تعمل كمورد رئیسي في جمیع عقود إیراداتھا.

الھام عن طریق خصمھ باستخدام المعدل الذي يالتمویلالمكونبتأثیرتقوم المجموعة بتعدیل سعر المعاملة 
.دالعقفي تاریخ نشأةسینعكس في معاملة تمویل منفصلة بین المجموعة وعمالئھا 

التكالیف ورسملةالعقاراتتدفع المجموعة عمولة مبیعات للعقود التي تحصل علیھا لبیع وحدات معینة من 
. یتم ٤٨المعاییر الواردة في معیار المحاسبة المصري رقم والتي تستوفياإلضافیة للحصول على عقد 

االعتراف بھذه التكالیف عند االعتراف باإلیراد. یتم عرض التكالیف المرسملة للحصول على مثل ھذه 
المصروفات البیعیةفياستھالكھاإدراجالمركز المالي ویتم قائمةالعقود بشكل منفصل كأصل متداول في 

.األرباح او الخسائرائمةوالتسویقیة في ق
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(تابع)اھم السیاسات المحاسبیة المطبقة٢-٢

إلىیتم االعتراف باإلیرادات في قائمة الدخل إلى الحد الذي یكون فیھ من المرجح تدفق المنافع االقتصادیة 
المجموعة وأن اإلیرادات والتكالیف، حیثما ینطبق، یمكن قیاسھا بصورة معقولة.

:االیجار-٤٩معیار المحاسبة المصري 

" القواعد والمعاییر المحاسبیة ٢٠المحاسبة المصري محل معیار ٤٩یحل معیار المحاسبة المصري 
المتعلقة بعملیات التأجیر التمویلي"

اآلن من المســـــتأجرین االعتراف بالتزامات اإلیجار التي تعكس  ٤٩یتطلب معیار المحاســـــبة المصـــــري 
اختیاري لبعض  مدفوعات اإلیجار المســتقبلیة و "أصــل حق انتفاع" تقریًبا لجمیع عقود اإلیجار. ھناك إعفاء 

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار لألصول منخفضة القیمة.

١باستخدام طریقة التعدیل بأثر رجعي المعدل في ٤٩المصري بتطبیق معیار المحاسبة المجموعةقامت 
.)٢٢في إیضاح (موضح أثر تطبیق معیار المحاسبة الجدید . ٢٠٢١ینایر 

.تعدیل معلومات المقارنةوأدناهة الجدیدة الواردة تم تطبیق السیاسة المحاسبی

بأصل حق االنتفاع المجموعةبتقییم ما إذا كان العقد ھو عقد إیجار عند نشأة العقد. تعترف المجموعةتقوم 
وتتكونیتم قیاس أصل حق االنتفاع بالتكلفة، التأجیر.وبالتزام عقد التأجیر في المیزانیة في تاریخ بدایة عقد 

، وتقدیر ألي المجموعةمن القیاس األولي اللتزام عقد التأجیر، وأي تكالیف مباشرة أولیة متكبدة بواسطة 
قد التأجیر، وأي دفعات إیجار تمت في أو قبل تاریخ بدایة عقد اإلیجار تكالیف لتفكیك وإزالة األصل في نھایة ع

(ناقصًا أي حوافز مستلمة).
أصول حق االنتفاع على أساس القسط الثابت من تاریخ بدایة اإلیجار وحتى نھایة العمر المجموعةتستھلك 

أیًضا بتقییم االضمحالل في وعةالمجماإلنتاجي ألصل حق االنتفاع أو نھایة مدة اإلیجار ایھما أقرب. تقوم 
قیمة أصل حق االنتفاع عند وجود مثل ھذه المؤشرات.

بقیاس التزام اإلیجار بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار غیر المدفوعة المجموعةتقوم  التأجیر،في تاریخ بدایة عقد  
في ذلك التاریخ، مخصومة باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار إذا كان یمكن تحدید ھذا المعدل 

مجموعة.لبسھولة أو معدل االقتراض اإلضافي ل

من دفعات االیجار الثابتة (تشمل دفعات ثابتة في تتكون دفعات اإلیجار المدرجة في قیاس التزام اإلیجار
، ودفعات متغیرة تستند إلى مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمان القیمة المتبقیة جوھرھا)

والدفعات الناشئة من ممارسة خیارات معینة التي تكون مؤكدة بصورة معقولة.

دفعات التي تمت ویتم زیادة االلتزام بالفائدة. یتم إعادة قیاس االلتزام بعد القیاس األولي، یتم تخفیض االلتزام بال
جوھرھا.لیعكس أي إعادة قیاس أو تعدیل، أو إذا كانت ھناك تغییرات في الدفعات الثابتة في 

عند إعادة قیاس التزام اإلیجار، ینعكس التعدیل المقابل على أصل حق االنتفاع، أو االرباح والخسائر إذا تم 
تخفیض أصل حق االنتفاع إلى الصفر.

بالمحاسبة عن اإلیجارات التي یكون فیھا األصول محل العقد ذات قیمة صغیرة باستخدام المجموعةتقوم 
اإلیجار، یتم االعتراف بالدفعات المتعلقة االنتفاع والتزاماتالوسائل العملیة. بدًال من االعتراف بأصول حق 

ار.بھا كمصروف في االرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدة فترة اإلیج
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األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة ٣-٢
قیام اإلدارة بعمل أحكام وتقدیرات تؤثر على قیم المختصرة المجمعة الدوریةیتطلب إعداد ھذه القوائم المالیة

المجمعة وما یصاحبھا من اإلیرادات، والمصروفات، واألصول، وااللتزامات المدرجة بالقوائم المالیة
المجمعة. وقد ینشأ عن عدم التأكد اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة في تاریخ القوائم المالیةإفصاحات وكذا 

المحیط بھذه االفتراضات والتقدیرات نتائج تتطلب إدخال تعدیالت جوھریة على القیمة الدفتریة لألصول أو 
االلتزامات المتأثرة في الفترات المستقبلیة. 

التقدیرات وما یصاحبھا من افتراضات بشكل مستمر. ویتم االعتراف بالتعدیالت التي تطرأ ویجري مراجعة 
على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یجري خاللھا مراجعة التقدیرات.

حكاماألالتغییرات في 

األداءالتزاماتتحدید
قامت المجموعة بتقییم أنھ بناًء على اتفاقیات البیع والشراء المبرمة مع ،الوحدات العقاریةفیما یتعلق ببیع 

تشكلللعمالء،حیث یتم إبرام العقود لتوفیر أصول عقاریة الصلة،العمالء وأحكام القوانین واللوائح ذات 
تطویر بشكل في عقود بیع العقارات قید الالمتعھد بھا تشمل السلع والخدمات ،وبالتحدید. مفردأداء التزام

لة عن جمیع ھذه السلع ئوالمجموعة مسعام،أساسي أعمال التصمیم وشراء المواد وتطویر العقار. بشكل 
إال أن ممیزة،والخدمات واإلدارة العامة للمشروع. على الرغم من أن ھذه السلع والخدمات یمكن أن تكون 

ة في سیاق العقد. تستخدم المجموعة تلك السلع ألنھا غیر ممیزواحدالمجموعة تحاسبھا على أنھا التزام أداء 
تعاقد مع تم الأي العقار المكتمل الذي مجمعة،لدمجھا في مخرجات ھامةوالخدمات كمدخالت وتقدم خدمة 

.علیھالعمیل

المعاملةسعرتحدید
الحكم،على المجموعة تحدید سعر المعاملة فیما یتعلق بكل عقد من عقودھا مع العمالء. عند اتخاذ ھذا یجب 

مكونأي مقابل متغیر في العقد ، بسبب الخصومات أو الغرامات، ووجود أي اثرتقوم المجموعة بتقییم 
تستخدم المجموعة المتغیر،بل تمویلي ھام في العقد وأي مقابل غیر نقدي في العقد. عند تحدید تأثیر المقا

اإلیرادات من العقود مع العمالء ٤٨رقم المصري " في المعیار المحاسبي المبلغ األكثر ترجیحًا طریقة "
.مبالغ المقابل الممكنةنطاقحیث یتم تحدید سعر المعاملة بالرجوع إلى المبلغ الوحید األكثر احتماًال في 

العمالءنقل السیطرة في العقود مع 
في الحاالت التي تحدد فیھا المجموعة أن التزامات األداء قد تم الوفاء بھا في وقت معین، یتم االعتراف 

الوحداتباإلیراد عندما یتم تحویل السیطرة على األصل الذي ھو موضوع العقد إلى العمیل. في حالة عقود بیع  
وال توجد عوائق في تسلیم الوحدة جوھري الوحدة بشكل  العقاریة، یكون ھذا بشكل عام عندما یتم استالم مقابل  

إلى العمیل.
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أصول ثابتة -٣
: ٢٠٢٠مارس ٣١(جنیھ مصري ٨٣١٠٬٤٥٥٬٩بلغت قیمة اضافات االصول الثابتة خالل الفترة بمبلغ 

تحویالت من أصول تحت االنشاء الي االصول الثابتة خالل الفترة  ال یوجدجنیھ مصري) و١٣٬٤٤١٬١٤٨
جنیھ ١٦٣٬٩٩٠) واالستبعادات من االصول الثابتة خالل الفترة بمبلغ ١٬٣٠٦٬٣٩٢: ٢٠٢٠مارس ٣١(

٥٥٬٦٨٤٬٤١٦بمبلغ  جنیھ مصري) . وكما بلغت االھالكات خالل الفترة  ١٤٬٩٧٠:  ٢٠٢٠مارس  ٣١(مصري  
.جنیھ مصري)٥٠٬٠٤٤٬٠٤٣: ٢٠٢٠مارس ٣١جنیھ مصري (

أصول ثابتة تحت االنشاء-٤
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري 
(معدلة)

٩٩٧٬٨٦٦٬٠٦١٧٤٤٬٥٢٧٬٥٠٧مشروع شاطئ مراسى (مبانى وتجھیزات)
٣٧٬٦٤٧٬٠٦١٣٠٬٣٢٣٬١٦٢مشروع اب تاون كایرو (مبانى وتجھیزات)

٢١٣٬٥١٥٬٤٩٣١٩٩٬٨٢٠٬٢٥٤مشروع میفیدا (مبانى وتجھیزات)
١٬٢٤٩٬٠٢٨٬٦١٥٩٧٤٬٦٧٠٬٩٢٣

تجمیع األعمال-٥
شركة إعمار إلدارة المنشأت (ش.ذ.م.م)  من حصص٪٨٥قامت الشركة باالستحواذ على نسبة ٢٠١٨خالل ابریل 

وتغییر اسمھا جنیة مصري٤٢٫٥٠٠جنیة مصري بالقیمة االسمیة وبالتالى بلغت تكلفة اإلستثمار ٥٠٫٠٠٠البالغة 
شركة إجاده إلدارة المنشأت (ش.ذ.م.م). إلىالقانوني 

استثمارات عقاریة-٦
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

جنیھ مصريمصري جنیھ 
(معدلة)

١٥٬٤٩١٬٦٩٧١٥٬٤٩١٬٦٩٧أراضي
١٧١٬٦٩٦٬٦٩٧١٦٣٬٨٣٤٬٤٨٦مباني

١٬٠٢٦٬٠٦٨٬٩٨٠٦٧٩٬٤٨٠٬٣١٠استثمارات عقاریة تحت االنشاء
١٬٢١٣٬٢٥٧٬٣٧٤٨٥٨٬٨٠٦٬٤٩٣صافي القیمة الدفتریة 

لالستشارات (مقیم محاید).المجموعة العربیة للتقییم وم العادل لالستثمارات العقاریة عن طریق شركةیتم التقی-
٣١جنیھ مصري، لم یتم التقییم في ١٬٠٣٢٬٣٨٠٬٨٨٣: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١بلغت القیمة العادلة لالستثمار العقاري في -

.٢٠٢١مارس 
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عقارات لغرض التطویر-٧
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

مصريجنیھ جنیھ مصري 
(معدلة)

٦٬٠١٢٬٨١٨٬٢٥٦٥٬٩٩١٬٣٥٣٬٨٩٠مشروع میفیدا
٧٬٧٧٤٬٢٣٠٬٨٨٧٧٬٤١٢٬٧١٠٬٥٧٢مشروع مراسي

٧٬٦٥٣٬٢٨٦٬٦٩٢٧٬١٩٨٬٩٨٠٬٣٣٩مشروع اب تاون كایرو
١٬٥٦٩٬٠٧٥٬٧٤٠١٬٤٢٤٬٩٤٥٬٣٦٨مشروع كایرو جیت

٥٬٧٣٦٬٢٠١٬٤٦٢٥٬٧٢٠٬٧٦٦بل فيمشروع 
٢٨٬٧٤٥٬٦١٣٬٠٣٧٢٢٬٠٣٣٬٧١٠٬٩٣٥

)١٥٬٩٢٥٬٨٩٦()١٣٬٩٣٢٬٤٨٤(في قیمة عقارات بغرض التطویراالنخفاضیخصم:
٢٨٬٧٣١٬٦٨٠٬٥٥٣٢٢٬٠١٧٬٧٨٥٬٠٣٩

المجموعة في مرحلة استكمال اإلجراءات القانونیة ومازالتقامت المجموعة بتسجیل أرض مشروع مراسي 
. ٢٠٢١مارس٣١تمتلكھا فيالخاصة بالتسجیل الرسمي لباقي األراضي التي 

جنیة مصري ضمن ١٬٩٩٣٬٤١٢بقیمة تتضمن حركة االنخفاض في قیمة عقارات بغرض التطویر رد انخفاض 
تكلفة االیرادات.

وأوراق قبضعمالء -٨
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري 
(معدلة)

١٬٠٥٧٬٤٤٧٬٨٠٦١٬٠٤٠٬٣٥٢٬٢٠٤شھر١٢أرصدة عمالء تستحق خالل 
١٬٤٣٧٬٩٨٢٬١٦٨١٬١٧٦٬٥٤٥٬٦٣٧شھر١٢أرصدة عمالء خالل أكثر من 

٢٬٤٩٥٬٤٢٩٬٩٧٤٢٬٢١٦٬٨٩٧٬٨٤١
(٣٦٠٬٠٨١٬٢٣٩))٤٣٧٬٩٥٣٬٧٦٥(خصم القیمة الحالیة

٢٬٠٥٧٬٤٧٦٬٢٠٩١٬٨٥٦٬٨١٦٬٦٠٢صافي أرصدة العمالء وأوراق القبض
٤٬٤٩٨٬٤١٦٥٬١٩٦٬٣٢٤فنادق–أرصدة عمالء أخرى 

٢٬٠٦١٬٩٧٤٬٦٢٥١٬٨٦٢٬٠١٢٬٩٢٦



مساھمة مصریة) وشركتھا التابعة(شركة إعمار مصر للتنمیةشركة 
المجمعة المختصرةالدوریة المالیةلقوائملمتممةالیضاحاتاإل

٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-١٨ -

أطراف ذات عالقة-٩
المعامالت مع األطراف ذات العالقة-

إذا كان للمجموعة القدرة علي السیطرة أو لھا نفوذ مؤثر بصورة عالقة للمجموعة، یعد الطرف ذو المختصرةلغرض إعداد القوائم المالیة الدوریة المجمعة 
شركات أخري.مباشرة أو غیر مباشرة في اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة أو العكس أو إذا كانت الشركة وھذا الطرف تحت سیطرة مشتركة من أفراد أو

المجمعة المختصرة ھي:المالیة الدوریةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تضمنتھا القوائم 

مدفوعات العالقة الشركة 
باإلنابة

برامج حاسب ألي  
ومصروفات حاسبات  

وتكنولوجیات 

اتعاب ادارة 
الفندق ومصروفات  

أخرى 
اتعاب ادارة
المشروعات 

جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري

سیطرة مشتركة بواسطة  انترناشیونال ایجیبت شركة تیرنر كونستركشن 
--الشركة األم 

-
١٧٬١٣٤٬١٣٥

--٥٬٩٣٥٬٥٩٨) ٢٬٣٠٤٬١٢٦(الشركة األم النھائیة شركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) 

-١١٨٬٤٥٧--شركة تابعة للشركة األمشركة إعمار للضیافة  

-(٨٬٤١٩٬٠٠٥)--األمشركة تابعة للشركة شركة إعمار للضیافة و الفنادق 

مدفوعات العالقة الشركة 
باإلنابة 

برامج حاسب ألي  
ومصروفات حاسبات  

وتكنولوجیات 

اتعاب ادارة 
الفندق ومصروفات  

اخرى
اتعاب ادارة
المشروعات 

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

سیطرة مشتركة بواسطة  شركة تیرنر كونستركشن انترناشیونال ایجیبت 
الشركة األم 

---١٩٬٥٢٣٬٧٨٨

--٣٬٣٧١٬٤١١)١٬٦٠٢٬١٣٨(الشركة األم النھائیة شركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) 

-٦٢٬٩٠٢شركة تابعة للشركة األم شركة إعمار للضیافة  

----شركة تابعة للشركة األم شركة إعمار للضیافة و الفنادق 



مساھمة مصریة) وشركتھا التابعة(شركة إعمار مصر للتنمیةشركة 
المجمعة المختصرةالدوریة المالیةلقوائملمتممةالیضاحاتاإل

٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-١٩ -

تابع-أطراف ذات عالقة -٩
ونتیجة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة تتمثل األرصدة فیما یلي: 

أرصدة األطراف ذات العالقة -أ 

٢٠٢١مارس٣١
المستحق من  العالقة 

األطراف ذات عالقة 
المستحق إلى  

األطراف ذات عالقة 
موردین و  

مصروفات مستحقة 
عمالء وأوراق  

قبض 
جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري

--٢٠٬١٤٤٬٦٦٩-الشركة األم **
--١٠٬٣١٨٢٨٬٥٦٧٬٩١١شركات تابعة للشركة األم 

-١٨٩٬٦٢٤٬٤٢٣--سیطرة مشتركة بواسطة الشركة األم 
٧١٬٤٨٤---الرئیسیون بالشركة أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة  

١٠٬٣١٨٤٨٬٧١٢٬٥٨٠١٨٩٬٦٢٤٬٤٢٣٧١٬٤٨٤

(معدلة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١

المستحق من  العالقة 
األطراف ذات عالقة 

المستحق إلى  
األطراف ذات عالقة 

موردین  
ومصروفات  

مستحقة 
عمالء و أوراق  

قبض
جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

---١٧٨٬١٦٦٬٨٠٣الشركة األم  
-١٠٬٣١٨٣٦٬٨٦٨٬٤٦٢شركات تابعة للشركة األم 

-١٩٧٬٣٨٦٬٤٢٦--سیطرة مشتركة بواسطة الشركة األم 

٢١٥٬٦٤٦---أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة الرئیسیون بالشركة 

١٧٨٬١٧٧٬١٢١٣٦٬٨٦٨٬٤٦٢١٩٧٬٣٨٦٬٤٢٦٢١٥٬٦٤٦

.الرصید الجاري في تمویل ودعم ممنوح من الشركة األم النھائیة بدون فوائد وأنشطة تشغیلیةیتمثل **

مزایا أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین الرئیسین: -ب 
یتمثل ما حصل علیھ أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین الرئیسین خالل الفترة في:

٢٠٢٠مارس٢٠٢١٣١مارس ٣١
مصريجنیھ جنیھ مصري 

(معدلة)
٦٬١٣٢٬٦٣٥٢٬٣١١٬٣٨٩مزایا قصیرة األجل
٦٦٩٬٧٩٧١٩٥٬٤٦٥مزایا نھایة الخدمة

٦٬٨٠٢٬٤٣٢٢٬٥٠٦٬٨٥٤



مساھمة مصریة) وشركتھا التابعة(شركة إعمار مصر للتنمیةشركة 
المجمعة المختصرةالدوریة المالیةلقوائملمتممةالیضاحاتاإل

٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-٢٠ -

مصروفات مدفوعة مقدماً ومدینون متنوعون وأرصدة مدینة أخرى-١٠
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري 
(معدلة)

٦٬٤٣٢٬٢٦٣٧٬٤٦٤٬٦٨٩مدفوعة مقدماً مصروفات 
٢٬٨٤٨٬٢٥٦٬٦٩٨٤٬٣٦٤٬٦٦٢٬٥٣٥ومقاولین*دفعات مقدمة لموردین 

٧٬٥١١٬٢٦٩٣٬٩٥١٬٣٢٩سلف عاملین 
٥٢٬٣٣٥٬٩٠٠٥٠٬٨٧٦٬٦٤١فوائد مستحقة

٤٬٠٤٥٬٧٢٢١٠٬٥٣٤٬٧٢٨ضریبة القیمة المضافة-مصلحة الضرائب 
٤٣٠٬١٧٦٬٩٩٢٢٦٧٬١٣٦٬٤٢٨صیانة –حسابات جاریة 

٣٬٧٩٠٬٢٧٨٬٨٣٧٣٬٧٩٠٬٢٧٨٬٨٣٧صیانة –ودائع 
٥٤٨٬٦٦٣٬٨٥٦٥٠١٬١٥٦٬٥٣٥میاهصیانة واستھالك –المستحق من عمالء 

٩٥٬٩٥٦٬١٤١٩٥٬٩٥٦٬١٤١أذون خزانة-الي مصلحة الضرائب مدفوعات
٩٧٨٬٤٩٤٬١٧٤٨٩٢٬٩٦٩٬٠٤٤الت بیع مؤجلھوعم

٢٥٢٬٨٤٩٬٢٠٠١٧٦٬٤١٦٬٢٥٣أرصدة مدینة أخرى
٩٬٠١٥٬٠٠١٬٠٥٢١٠٬١٦١٬٤٠٣٬١٦٠

(٣٢٬٦٣٦٬٣٢٨)(٥٠٬١١٥٬٦٥٤)أرصدة مدینة أخرىفي قیمةاضمحاللیخصم:
٨٬٩٦٤٬٨٨٥٬٣٩٨١٠٬١٢٨٬٧٦٦٬٨٣٢

مصري مدفوع مقابل أعمال ملیون جنیة ٥٣٨یتضمن بند الدفعات المقدمة للموردین والمقاولین مبلغ * 
سوف یقوم بھا مقاول (المشروع المشترك) والتي قررت الجمعیة العامة للشركة األم لھذا المقاول عدم 
استمراریتھا. والمشروع المشترك مستمر في أداء وتنفیذ األعمال حتى تاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة، 

لغاء تغطي ھذه األرصدة بالكامل.كما ان الشركة لدیھا خطابات ضمان غیر قابلة لإل

مخصصات -١١
الرصید في 

٢٠٢١ینایر ١
المكون خالل  

الفترة
مخصص انتفي  

الغرض منھ خالل  
الفترة

المستخدم خالل  
الفترة

الرصید في 
٢٠٢١مارس  ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري

٥٬٥٩١٬٩٢٥-)١١٬٦٧٤٬٥٥٨(١٧٬٠٦٢٬٤٨٣٢٠٤٬٠٠٠قضایا –مخصص مطالبات  
٢٣٬٦٥١٬٤٨٩)٢١٬١٤٤٬٩٦٩(--٤٤٬٧٩٦٬٤٥٨مخصص مطالبات أخرى

٢٩٬٢٤٣٬٤١٤)٢١٬١٤٤٬٩٦٩()١١٬٦٧٤٬٥٥٨(٦١٬٨٥٨٬٩٤١٢٠٤٬٠٠٠

الرصید في 
٢٠٢٠ینایر ١

المكون خالل  
الفترة

مخصص انتفي  
الغرض منھ 
خالل الفترة 

المستخدم خالل  
الفترة

الرصید في 
٢٠٢٠مارس  ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري
(معدلة)

١٨٬١٣٥٬١٩٩-)٢٬٥٥١٬٧٩٢(١٩٬٨٦٠٬٨٢٤٨٢٦٬١٦٧قضایا –مخصص مطالبات  
٤٤٬٠٠٢٬٦١٦)١٬٠٠٠٬٠٠٠(-٤٤٬٩٩٩٬٣٦٩٣٬٢٤٧مخصص مطالبات أخرى

٦٢٬١٣٧٬٨١٥)١٬٠٠٠٬٠٠٠()٢٬٥٥١٬٧٩٢(٦٤٬٨٦٠٬١٩٣٨٢٩٬٤١٤

) التزامات محتملة.٢١(وإیضاحال توجد التزامات محتملة جوھریة غیر المذكورة في إیضاح المخصصات -



مساھمة مصریة) وشركتھا التابعة(شركة إعمار مصر للتنمیةشركة 
المجمعة المختصرةالدوریة المالیةلقوائملمتممةالیضاحاتاإل

٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-٢١ -

موردون ، مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى-١٢
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري 
(معدلة)

٣٬٤٣٥٬٤٨٢٬٥٦٥٣٬٤٥١٬١٨٧٬٢٠٨مستحقةاللمشروعاتاتكالیف 
١٬٢٧٦٬٧٠٣٬٤١٩١٬٠٦٧٬٧١٧٬٩٢٣موردون، مقاولون واستشاریون  
٧٥٬٣٥٠٬٠٤٥٨٠٬٤٩٩٬٩٦٣بخالف ضریبة الدخل -مستحق الى مصلحة الضرائب 

٤٧٠٬٣٤٥٬٥٩٥٣٩٩٬٨٣٥٬٣٧٧مصروفات مستحقة
١٧١٬٠٣٣٬١٩١١٤٩٬٣٩٢٬١٤٦إیرادات مؤجلة

٨٬٣٠٨٬٣١٤٧٬٨١٥٬٤٥٨ھیئة التأمینات االجتماعیة
١٩٬٣٠٤٬٤٦٣١٩٬٣٠٤٬٤٦٢أرصدة دائنة أخرى

١٬٧٩٤٬٧٦٥١٬٦٩٢٬٦٨٢التزامات ایجار قصیرة االجل
٧١٤٬٨٢٢٬٩١٨٦٦٧٬٨١٣٬٦١٢صیانة–المستحق الى عمالء 
٣٬٦٨٧٬١١٢٬٦٢٥٣٬٦٢٤٬٩٢٦٬٦٢٥دائنو ودائع صیانة

٩٬٨٦٠٬٢٥٧٬٩٠٠٩٬٤٧٠٬١٨٥٬٤٥٦

التزامات طویلة االجل-١٣
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري 
(معدلة)التزامات طویلة االجل 
٣٥١٬٧٦١٬٢٠٠٣٥١٬٧٦١٬٢٠٠*مشروع كایرو جیت

-٦٬٥٩٥٬٥٩٢٬٩٥٧**مشروع زاید
(٥١٬٩٥٠٬٩٦٤))٢٬٣٣٨٬٥٧٨٬٤٧٤((فوائد لم تستحق)خصم التزامات طویلة االجل 

٤٬٦٠٨٬٧٧٥٬٦٨٣٢٩٩٬٨١٠٬٢٣٦صافي االلتزامات طویلة االجل  

األقـساط المـسددة بـشیكات أجلة لھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة لتعدیل ترخیص نـشاط األرض  * تتمثل في 
كایرو جیت.من زراعي الى عمراني متكامل ودعم المرافق لمشروع 

یكات أجلة لھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة ددة بـش اط مـس تراه إلقامة مـشروع "** تتمثل في أقـس بل  لقطعة ارض مـش
بمدینة الشیخ زاید.في"

رأس المال-١٤
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري 
(معدلة)

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مصري)جنیة ١رأس المال المرخص (قیمة السھم 

٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠رأس المال المصدر والمدفوع 

٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠عدد األسھم



مساھمة مصریة) وشركتھا التابعة(شركة إعمار مصر للتنمیةشركة 
المجمعة المختصرةالدوریة المالیةلقوائملمتممةالیضاحاتاإل

٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-٢٢ -

اإلیرادات-١٥
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصريجنیھ مصري 
(معدلة)

٧٢٦٬٦٧٦٬٧٤٧٢٧٬٨١٦٬٧٩١مشروع مراسي*
٣٠٥٬٣٠٥٬٦٦٢٧٤٬٩٣٦٬٧٠٩مشروع أب تاون كایرو*

٥٠٣٬٤٥٦٬٠٧٥١٣٦٬٧٤٨٬٠٠٢مشروع میفیدا*
٨٬٢٠٢٬٧٩٨٢٬٧١٣٬٦٣٠ایرادات الفنادق والضیافة

١٬٥٤٣٬٦٤١٬٢٨٢٢٤٢٬٢١٥٬١٣٢

مبیعات الوحدات التي تم تسلیمھا خالل الفترة مخصومة باستخدام مثل اإلیرادات من بیع عقارات لغرض التطویر قیمة  تت*  
٧معدل الفائدة الفعال، وتقدم المجموعة عدة نماذج للدفع من " تقسیط حتى التسلیم" الي " أقساط ممتدة على مدى 

سنوات"، ویختلف سعر الوحدة طبقا إلى جدول التقسیط المحدد من قبل العمیل.

تكلفة اإلیرادات -١٦
الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة

مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصريجنیھ مصري 
(معدلة)من بیع عقارات لغرض التطویر إلیرادات  تكلفة ا

٤٨٢٬١٨٣٬٢٦٢١٢٬٣٣١٬٩٣٣مشروع مراسي*
١٦٧٬٨٥٤٬٢٠٢٧١٬٩٤٤٬٣٨٠مشروع أب تاون كایرو*

٢٣٣٬٧٣٠٬٣٩٢١٠٧٬٩٣٦٬٧٧٣مشروع میفیدا*
٣٨٬٨٠٩٬٧٤٣٢١٬٩٤٢٬٤١٣اإلیرادات للفنادق والضیافةتكلفة 

٩٢٢٬٥٧٧٬٥٩٩٢١٤٬١٥٥٬٤٩٩

١٬٩٩٣٬٤١٢: ٢٠٢١مارس ٣١تتضمن تكلفة المشروعات قیمة رد انخفاض في قیمة العقارات لغرض التطویر (* 
.)٢٠٢٠:٦٬٣٩٥٬١٨٦مارس ٣١جنیھ مصري). (

مصروفات بیعیھ وتسویقیة-١٧
أشھر المنتھیة في لفترة الثالثة 
مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
جنیھ مصريجنیھ مصري 

(معدلة)
٤٬٥٤٦٬٢٥٧٦٬٥٣٢٬٠١٢دعایة

٣٬٤٦٥٬٧١٢١٬٦٠٥٬٢٩٦مصروفات اھالك اصول ثابتة 
٥٥٥٬٠٧٨٩٤١٬٦٤٢مصروفات اھالك أصول حق انتفاع

٤٬٤١٣٬١٣١٢٬٣٩٢٬٠٢٦منتجات تسویقیة وخامات
١٤٬١٠٥٬٥٧٨٣٬٧٥٥٬٠٥٩حفالت ومعارض
٢٣٬٥٦٩٬٣٦١٢٬٨٣٦٬١٣٣عمولة مبیعات

١٠٬٢٩٢٬١٢٥٦٬٣٩٥٬٩٠٢مصروفات تسویقھ أخرى
٦٠٬٩٤٧٬٢٤٢٢٤٬٤٥٨٬٠٧٠
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٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-٢٣ -

مصروفات عمومیة وإداریة-١٨
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصريجنیھ مصري 
(معدلة)

٤٨٬٥٣٧٬١٥٥٤٥٬١٥٠٬٦٧٣اصول ثابتھمصروفات إھالك
٢٬٧٦٦٬٤٦٢٢٬٥٨٤٬٣٥٨استثمار عقاريمصروفات إھالك
٢٨٬٣٥٣٬٩٢٥٢٥٬٨٠٢٬٨٥١مزایا ومرتبات

٦٬٣٥٥٬٥٦٢٥٬٧٣٣٬٨٠٦أتعاب مھنیة واستشارات
٧٬٢٩٦٬٤٣٢٥٬٥٣٩٬٥٦٩مصروفات حاسبات وتكنولوجیا

٢٬٨٦٦٬٢٨٥٢٬٣٤٥٬٧٩٧مصروفات سفر وترفیھ
١٬٢٦٧٬٥٤٥٩١٠٬٠٠٨اتصاالت

١٨٬٢٩٣٬١٥٥١٣٬٦٨١٬٧٦٩مصروفات إدارة الخدمات
١٬٥٠٦٬١١٨١٬٠٨٦٬٧٦٥مصروفات بنكیة أخرى

١٠٩٬٨٨٢٦٧٦٬٤٩٧تبرعات
١٠٬٣٩٠٬٨٩٣٩٬٨٤٩٬٣٤٤مصروفات أخرى

١٢٧٬٧٤٣٬٤١٤١١٣٬٣٦١٬٤٣٧

صافي إیرادات أخري -١٩
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصريجنیھ مصري 
(معدلة)

١٠٬٠٧١٬١٥٠٤٬٠٨٦٬٧٦٥إیرادات خدمات للعمالء
٤٩٬٤٩٨٬٦٧٨٢٣٬٥٠٤٬٦٣٨إیرادات من غرامات ومصروفات إداریة 

٤٬٩٥٥٬٧٣٥٣٬٨٨٠٬٨٣٠تشغیليإیرادات إیجار
)٨٦١(-بیع أصول ثابتة (خسائر) 

١٬٤٦٨٬٤٨٤)٧٥٣٬٤٢٤(تشغیل اخرى(مصروفات) إیرادات 
٦٣٬٧٧٢٬١٣٩٣٢٬٩٣٩٬٨٥٦
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٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-٢٤ -

ضرائب الدخل -٢٠
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصريجنیھ مصري 
(معدلة)

)٦٨٬٦٧٧٬٢٢٩()١٦٩٬٣٠٤٬٨٨٧(الضریبة الجاریة
٣٨٬٤٢٤٬١٠٧)١٧٬٣٢٦٬٧٤٥(الضریبة المؤجلة

)٣٠٬٢٥٣٬١٢٢()١٨٦٬٦٣١٬٦٣٢(

ضرائب الدخل المؤجلة 

قائمة األرباح أو الخسائر قائمة المركز المالي 
٢٠٢٠مارس٢٠٢١٣١مارس٢٠٢٠٣١دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس٣١

جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري
(معدلة)(معدلة)

)١٦٬٠٤٣٬١٠٧()٢٠٬٧٩٧٬٥٣٨()٢٧٬٣٣٥٬٤٦١()٤٨٬١٣٢٬٩٩٩(إھالك األصول الثابتة 
١٢٩٬٩١٠٬٤٠٦١٢٦٬٤٣٩٬٦١٣٣٬٤٧٠٬٧٩٣٥٤٬٤٦٧٬٢١٤ومصروفات مستحقةاتمخصص

٣٨٬٤٢٤٬١٠٧)١٧٬٣٢٦٬٧٤٥(٨١٬٧٧٧٬٤٠٧٩٩٬١٠٤٬١٥٢ضریبة الدخل المؤجلة أصل 

التزامات محتملة-٢١
ساري حتى سنة ٢٠١٧قامت الشركة بإصدار خطاب ضمان نھائي لصالح "الھیئة المصریة لحمایة الشواطئ" في -

ملیون جنیة مصري مغطى بالكامل.٥٠، غطاء خطاب الضمان البالغ ٢٠٢٢
٨٫٤٦٧٫٨٩٤یورو (ما یعادل ٤٠٨٫٤٨٥لصالح "سیمنز تكنولوجز ش.م.م." بمبلغ ٢٠١٧اعتماد مستندي صدر في -

یورو.١٧٨٬٧٥٣االعمال الغیر منفذه قیمةجنیة مصري) مغطى بالكامل وتقدر 
تلقت الشركة إخطارًا ببدء إجراءات دعوي تحكیمیة مقامة من "شركة دار الھندسة للتصمیم واالستشارات الفنیة" -

یونیو ٤وبتاریخدوالر أمریكي استنادا الي العقد، ٧٫٥٨٠٬٠٠٠للمطالبة بمقابل نقدي قیمة أعمال منفذة إضافیة بقیمة 
تم اصدار القرار االجرائي األول لتحدید الخطوات ٢٠٢٠یولیو ١٦تم استكمال تشكیل ھیئة التحكیم. بتاریخ ٢٠٢٠

ملیون دوالر ٢قدمت دار الھندسة طلبات إضافیة تقدر بحوالي ٢٠٢٠أغسطس ٣١وبتاریخالقادمة في التحكیم 
قدمت كل٢٠٢١ینایر ١٤المقابلة. بتاریخ والطلباتقدمت الشركة بیان الدفاع ٢٠٢٠أكتوبر ١٥أمریكي.  بتاریخ 

تقریره في الطلبات إلصدارالھندسة خطاب مشترك متضمن طلب بتعیین خبیر من قبل ھیئة التحكیم ودارمن الشركة 
المتنازع علیھا.

" للمطالبة بمبلغ والمقاوالتتلقت الشركة إخطارًا ببدء إجراءات دعوي تحكیمیة مقامة من "شركة دیتاك للتجارة -
قدمت الشركة مطالبات مقابلة في ردھا على طلب التحكیم. ٢٠٢٠أغسطس ١٧جنیھ مصري. في ١٤٨٬٢٢١٬٨٣٢

قدمت دیتاك بیان الدفاع باإلضافة الى تقریر الخبیر.٢٠٢٠دیسمبر ١٠بتاریخ 
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٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-٢٥ -

أثار تطبیق معاییر المحاسبة الجدیدة -٢٢

معیار رقم  ، التأجیر“عقود “) ٤٩معیار رقم (،قامت الشــركة بتطبیق ثالثة معاییر محاســبة مصــریة جدیدة
األدوات المالیة“ بأثر رجعي و قامت بتعدیل أرقام  “) ٤٧معیار رقم (، اإلیراد من العقود مع العمالء““) ٤٨(

ــنة المالیة المنتھیة في  ــمبر ٣١المقارنة بالقوائم المالیة للســ ، وكذلك اثرھا على الفترة  الحالیة.  ٢٠٢٠دیســ
جدیدة فیما یلي:تتمثل أثار تطبیق معاییر المحاسبة ال

(زیادة / (انخفاض)):المجمععلى المركز المالياألثر

األصول 
٢٠٢١ینایر ١إیضاح

) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(
جنیھ مصري 

٢٠٢٠ینایر ١
جنیھ مصري 

٨٬٦٩٦٬٢٣٤١٣٬٧٢٤٬٥٧٦)٤٩أ (معیار أصول حق انتفاع (بالصافي)
(١٣٥٬٩٨٢٬١٤٥)(٢٠٠٬٩١٨٬٠٣٤)جأصول ضریبة الدخل المؤجلة 

٨٩٢٬٩٦٩٬٠٤٤٦٠٤٬٣٦٥٬٠٨٩)٤٨د (معیار عمولة مبیعات مؤجلة (مدینون وأرصدة مدینة أخري)
اضمحالل في قیمة أرصدة مدینة أخرى (مدینون 

وأرصدة مدینة أخري)
(١٩٬٩١١٬٨٧٩)(٣٢٬٦٣٦٬٣٢٨))٤٧ه (معیار 

٦٦٨٬١١٠٬٩١٦٤٦٢٬١٩٥٬٦٤١إجمالي األصول 

االلتزامات 
١٬٦٩٢٬٦٨٢٥٬٨٧٩٬٠٣٧)٤٩ب (معیار التزامات ایجار قصیرة االجل
٧٬٦٤٨٬٠٤٤٩٬٨٦٤٬٤١٣)٤٩ب (معیار التزامات ایجار طویلة االجل

٩٬٣٤٠٬٧٢٦١٥٬٧٤٣٬٤٥٠االلتزامات جمالي إ
جمالي التسویات على األرباح المرحلة وأرباح  إ

السنة 
٦٥٨٬٧٧٠٬١٩٠٤٤٦٬٤٥٢٬١٩١و

المختصرة كما یلي:المجمعةطبقا لما تم ذكره باألعلى، تم تعدیل أرقام المقارنة بالقوائم المالیة الدوریة 

٣١(٢٠٢١ینایر ١المالي في تم االعتراف بأصول حق انتفاع (بالصافي) وتم عرضھ منفصال في قائمة المركز .أ
على التوالي.جنیھ مصري١٣٬٧٢٤٬٥٧٦جنیھ مصري وبمبلغ  ٨٬٦٩٦٬٢٣٤بمبلغ  ٢٠٢٠ینایر  ١) و٢٠٢٠دیسمبر  

٢٠٢١ینایر  ١تم االعتراف بالتزامات ایجار (قصیرة وطویلة األجل) وتم عرضھ منفصال في قائمة المركز المالي في  .ب
على جنیھ مصري١٥٬٧٤٣٬٤٥٠جنیھ مصري وبمبلغ ٩٬٣٤٠٬٧٢٦بمبلغ ٢٠٢٠ینایر ١) و٢٠٢٠دیسمبر ٣١(

التوالي.
١جنیھ مصري في ١٣٥٬٩٨٢٬١٤٥جنیھ مصري وبمبلغ ٢٠٠٬٩١٨٬٠٣٤بضریبة الدخل المؤجلة بمبلغ انخفاض.ج

ي على التوالي نتیجة األثر الضریبي المؤجل الناتج من التغیر ف٢٠٢٠ینایر ١) و٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٢٠٢١ینایر 
األصول وااللتزامات.

٢٠٢١ینایر  ١في قائمة المركز المالي في  عمولة المبیعات المؤجلة ضمن مدینون وأرصدة مدینة أخري  تم االعتراف ب.د
جنیھ مصري ٦٠٤٬٣٦٥٬٠٨٩جنیھ مصري وبمبلغ ٨٩٢٬٩٦٩٬٠٤٤بمبلغ ٢٠٢٠ینایر ١) و٢٠٢٠دیسمبر ٣١(

على التوالي.
أرصدة مدینة أخرى صافي من مدینون وأرصدة مدینة أخري في قائمة المركز تم االعتراف باضمحالل في قیمة .ه

جنیھ مصري وبمبلغ ٣٢٬٦٣٦٬٣٢٨بمبلغ ٢٠٢٠ینایر ١) و٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٢٠٢١ینایر ١المالي في 
جنیھ مصري على التوالي.١٩٬٩١١٬٨٧٩

ینایر ١) و٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٢٠٢١ینایر ١صافي أثر ھذه التسویات على األرباح المرحلة وأرباح السنة في . و
جنیھ مصري على التوالي. ٤٤٦٬٤٥٢٬١٩١جنیھ مصري وبمبلغ ٦٥٨٬٧٧٠٬١٩٠بمبلغ ٢٠٢٠
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٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-٢٦ -

أثار تطبیق معاییر المحاسبة الجدیدة (تابع)-٢٢

ة:مجمعثر على قائمة األرباح أو الخسائر الاأل

المختصرة كما یلي:المجمعةطبقا لما تم ذكره باألعلى، تم تعدیل أرقام المقارنة بالقوائم المالیة الدوریة 
فیما یتعلق ٢٠٢٠مارس ٣١جنیھ مصري للفترة المنتھیة في ٩٤١٬٦٤٢الزیادة في مصروفات اھالك بمبلغ .أ

بمصروفات اھالك أصول حق انتفاع المعترف بھا.

فیما ٢٠٢٠مارس ٣١جنیھ مصري للفترة المنتھیة في ١٬٤٨٦٬٨٦٠االیجار بمبلغ مصروفات في االنخفاض .ب
المعترف بھا.یتعلق بعقود االیجار

فیما یتعلق ٢٠٢٠مارس  ٣١جنیھ مصري للفترة المنتھیة في  ١٩٧٬٢٠٩غ  تمویلیة بمبلالمصروفات  الالزیادة في  .ج
یجار المعترف بھا.االالتزامات منفوائدالبمصروفات 

فیما یتعلق ٢٠٢٠مارس ٣١جنیھ مصري للفترة المنتھیة في ١٬٣٥٣٬٣٥٢الزیادة في إیرادات أخرى بمبلغ .د
بأرباح الغاء عقود ایجار المعترف بھا.

مارس ٣١جنیھ مصري للفترة المنتھیة في ١٢٬٤١٥٬٠٩٣مؤجلة بمبلغ الروف ضرائب الدخل الزیادة في مص.ه
فیما یتعلق بالتأثیر الضریبي لھذه التغییرات في المصروفات.٢٠٢٠

مارس ٣١جنیھ مصري للفترة المنتھیة في ٥٥٬١٧٨٬١٩٢مصروفات عمولة المبیعات بمبلغ في االنخفاض . و
.ترافبإلغاء االعفیما یتعلق ٢٠٢٠

٣١جنیھ مصري للفترة المنتھیة في ١٢٬٧٢٤٬٤٤٨الزیادة في اضمحالل في قیمة أرصدة مدینة أخرى بمبلغ .ز
المعترف بھ.اإلضافي باالضمحاللفیما یتعلق ٢٠٢٠مارس 

٢٠٢٠مارس٣١إیضاح
جنیھ مصري 

(٩٤١٬٦٤٢))٤٩(معیار أ مصروفات اھالك
(١٩٧٬٢٠٩))٤٩ج (معیار مصروفات تمویلیة
١٬٤٨٦٬٨٦٠)٤٩ب (معیار مصروفات االیجار

١٬٣٥٣٬٣٥٢دإیرادات أخرى
(١٢٬٤١٥٬٠٩٣)همؤجلةالمصروف ضرائب الدخل 

٥٥٬١٧٨٬١٩٢)٤٨و (معیار عمولة المبیعات 
(١٢٬٧٢٤٬٤٤٨))٤٧(معیار ز اضمحالل في قیمة أرصدة مدینة أخرى
٣١٬٧٤٠٬٠١٢اجمالي التسویات على أرباح الفترة



مساھمة مصریة) وشركتھا التابعة(شركة إعمار مصر للتنمیةشركة 
المجمعة المختصرةالدوریة المالیةلقوائملمتممةالیضاحاتاإل

٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-٢٧ -

أثار تطبیق معاییر المحاسبة الجدیدة (تابع)-٢٢

واألرباح أو الخسائر للفترة الجاریة: بھا في قائمة المركز المالي مبالغ معترف  
٥٠٬١١٥٬٦٥٤بمبلغ ٢٠٢١مارس ٣١رصید اضمحالل في قیمة أرصدة مدینة أخرى في ،)٤٧معیار رقم (أثر-

جنیھ مصري.
٢٠٢١مارس ٣١رصید عمولة مبیعات مؤجلة ضمن مدینون وأرصدة مدینة أخري في ،)٤٨معیار رقم (أثر-

جنیھ مصري.٩٧٨٬٤٩٤٬١٧٤بمبلغ 
:یليكما ٢٠٢١مارس ٣١في أصول حق انتفاع والتزامات االیجاررصید ،)٤٩معیار رقم (أثر-

التزامات ایجار أصول حق انتفاع 
جنیھ مصري جنیھ مصري 

٢٠٢١٨٬٦٩٦٬٢٣٤٩٬٣٤٠٬٧٢٦ینایر ١رصید 
--إضافات

-(٥٥٥٬٠٧٨)مصروفات االھالك
٢٨٧٬٧٥٧-مصروفات تمویلیة

(٦٨٧٬٥٨٢)-مدفوعات
٢٠٢١٨٬١٤١٬١٥٦٨٬٩٤٠٬٩٠١مارس ٣١رصید 

أحداث ھامة-٢٣
حدث تفشي لفیروس كورونا في حدثت بعض األحداث الجوھریة العالمیة والتي شملت جمھوریة مصر العربیة حیث 

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھ یمكن وصف تفشي الفیروس بأنھ وباء عالمي، ٢٠١٩وقت قریب قبل نھایة سنة  
وقد أدخلت الحكومة تدابیر مختلفة لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك قیود السفر والحجر الصحي وإغالق األعمال 

الستجابات الحكومیة وآثارھا المقابلة تتطور والتي من المتوقع أنھا سوف تؤثر على وأماكن أخرى وال تزال ھذه ا
المناخ االقتصادي والذي بالتبعیة یمكن أن یعرض المجموعة ألخطار مختلفة متضمنة انخفاض جوھري لإلیرادات، 

وتقییم / اضمحالل األصول ومخاطر أخرى.

وضع المجموعة االقتصادي حالیاً (مركزھا المالي ونتائج أعمالھا وتدفقاتھا النقدیة) وبالتالي علىھاملیس ھناك تأثیر
، ولكنھا ٢٠٢١مارس٣١المجمعة المختصرة للمجموعة كما في  الدوریةفإن تلك األحداث لم تؤثر على القوائم المالیة

ة. وإن كان من الصعب تحدید مقدار ھذا التأثیر في الوقت قد تؤثر على القوائم المالیة المجمعة للفترات المالیة المستقبلی
الحالي، فإن ھذا التأثیر سوف یظھر في القوائم المالیة المجمعة المستقبلیة. ویختلف حجم التأثیر وفقًا للمدى المتوقع 

والفترة الزمنیة التي ینتظر عندھا انتھاء تلك األحداث وتأثیرھا.


