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أعضاء مجلس شركة إعمار مصر للتنمیة (شركة مساھمة مصریة) /إلى السادة 

المختصرة للقوائم المالیة الدوریة المجمعة

مقدمة 
لشركة إعمار مصر للتنمیة  المرفقة  المختصرةالمجمعة  الدوریةقمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي  

مارس ٣١كما في التابعة ("المجموعة")وشركتھا)  م"او "الشركة اال("الشركة"-شركة مساھمة مصریة -
القوائم  ٢٠٢٢ أو الخسائر  الدوریةوكذا  حقوق الملكیة  والشامل  والدخلالمجمعة المختصرة لألرباح  التغیر في 

المنتھیة في ذلك  الثالثة  والتدفقات النقدیة المتعلقة بھا لفترة   للسیاسات المحاسبیة الھامة  التاریخ،أشھر  وملخصاً 
المتممة   اإلیضاحات  من  المجمعة  ان  األخرى.وغیرھا  الدوریة  المالیة  القوائم  إعداد  عن  المسئولة  ھي  اإلدارة 

) "القوائم المالیة الدوریة"،  ٣٠دل والواضح لھا طبقاً لمعیار المحاسبة المصري رقم (المختصرة ھذه والعرض العا
وتنحصر مسئولیتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة في ضوء فحصنا المحدود  

لھا. 

نطاق الفحص المحدود
) "الفحص المحدود للقوائم المالیة  ٢٤١٠ص المحدود رقم (قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعیار المصري لمھام الفح

الدوریة لمنشأة والمؤدي بمعرفة مراقب حساباتھا". یشمل الفحص المحدود للقوائم المالیة الدوریة عمل استفسارات  
األمور   عن  مسئولین  أشخاص  من  أساسیة  والمحاسبیة،بصورة  إجراءات  المالیة  من  تحلیلیة،وتطبیق  وغیرھا 

ویقل الفحص المحدود جوھریاً في نطاقھ عن عملیة مراجعة تتم طبقاً لمعاییر المراجعة  المحدود. ت الفحص  إجراءا
وبالتالي ال یمكننا الحصول على تأكد بأننا سنصبح على درایة بجمیع األمور الھامة التي قد یتم اكتشافھا  المصریة،
المالیة. ھذه القوائم وعلیھ فنحن ال نبدي رأي مراجعة على المراجعة،في عملیة 

االستنتاج 
وفى ضوء فحصنا المحدود، لم ینُم إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد أن القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة المرفقة  

) "القوائم المالیة الدوریة". ٣٠لیست معدة في جمیع جوانبھا الھامة طبقا لمعیار المحاسبة المصري رقم (

الحساباتمراقب 

الكیالني فتحيشریف 
زمیل جمعیة المحاسبین والمراجعین المصریة 

زمیل جمعیة الضرائب المصریة 
) ٥٢٨٥رقم ( والمراجعینسجل المحاسبین 

) ٨٣سجل الھیئة العامة للرقابة المالیة رقم ( 

٢٠٢٢مایو  ٢٦القاھرة في: 

+ ٢٠٢ ٢٧٢٦  ٠٢٦٠ھاتف:
+ ٢٠٢ ٢٧٢٦  ٠١٠٠فاكس:

cairo.office@eg.ey.com
ey.com

متضامنون للمحاسبة والمراجعة 
٢٠  .ص.ب

رج راماب
أ ١٠قطعة رقم  –الطریق الدائري  

القطامیة
القاھرة

جمھوریة مصر العربیة 

كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال
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المختصرةقائمة األرباح أو الخسائر الدوریة المجمعة 
٢٠٢٢مارس٣١في المنتھیةالثالثة أشھر ةلفتر

مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في إیضاح 
٢٠٢٢٢٠٢١

جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٬٥٧١٬٤٩٣٬٤٣٥١٬٥٤٣٬٦٤١٬٢٨٢)١٦(اإلیرادات
(٩٢٢٬٥٧٧٬٥٩٩))١٬٢٩٧٬٦٧٨٬٩٥٧()١٧(تكلفة اإلیرادات

١٬٢٧٣٬٨١٤٬٤٧٨٦٢١٬٠٦٣٬٦٨٣مجمل الربح 

(٦٠٬٩٤٧٬٢٤٢))٧٦٬٩٨٨٬٢١٠()١٨(مصروفات بیعیھ وتسویقیة
(١٢٧٬٧٤٣٬٤١٤))١٦٧٬٣٦٦٬٨٤٦()١٩(مصروفات عمومیة وإداریة

٧٧٢٬٢١٥٬٢٧٧٢٢٦٬٦٥٩٬٤٣٣تمویلیةایرادات 
(١٬٠٤٣٬٧٣٩))١٬٤٨٢٬١٢٤(مصروفات تمویلیة

٩٣٬٤٨٢٬٩١٣٦٣٬٧٧٢٬١٣٩)٢٠(إیرادات أخرى صافي 
(١٧٬٤٧٩٬٣٢٦))٢١٬٥٦٩٬١٦٢(اضمحالل في قیمة أرصدة مدینة أخرى 

(٢٠٤٬٠٠٠))٧٩٨٬٢٥٠()١٢(مخصصات 
١١٬٦٧٤٬٥٥٨-)١٢(مخصصات انتفي الغرض منھا
١٬٨٧١٬٣٠٨٬٠٧٦٧١٥٬٧٥٢٬٠٩٢أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل 

) ١٨٦٬٦٣١٬٦٣٢()٢٨٩٬٧٠٠٬٠٥٢()٢١(ضرائب الدخل 
١٬٥٨١٬٦٠٨٬٠٢٤٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠أرباح الفترة

٠٫٣٢٠٫١١األساسي والمخفض-ربحیة السھم

) جزء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة. ٢٦) الى (١(اإلیضاحات المرفقة من إیضاح 
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المختصرة قائمة الدخل الشامل الدوریة المجمعة 
٢٠٢٢مارس٣١في المنتھیةالثالثة أشھر ة  لفتر

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
ارس م٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
جنیھ مصري جنیھ مصري

١٬٥٨١٬٦٠٨٬٠٢٤٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠أرباح الفترة
--الدخل الشامل اآلخر 

١٬٥٨١٬٦٠٨٬٠٢٤٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠إجمالي الدخل الشامل 

توزع كالتالي: 
١٬٥٨١٬٦٠٨٬٠٢٤٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠األم  الشركة 

--حقوق الحصص غیر المسیطرة 
١٬٥٨١٬٦٠٨٬٠٢٤٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠إجمالي الدخل الشامل 

) جزء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة.٢٦) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
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المختصرة قائمة التغیر في حقوق الملكیة الدوریة المجمعة  
٢٠٢٢مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة  

احتیاطي عالوة اصدار رأس المال 
ارباح مرحلةقانوني

إجمالي حقوق الملكیة 
الخاصة بمساھمي الشركة  

األم
حقوق الحصص  
اإلجمالي  غیر المسیطرة

جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٢٠٢١٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٢٨٦٬١٦٨٥٢٠٬٩٧٩٬٦٩١١١٬٨١٨٬٥٥١٬٧٩٨١٨٬٢١٩٬١٥٥٬٦٥٧٧٬٥٠٠١٨٬٢١٩٬١٦٣٬١٥٧ینایر ١الرصید في 

٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠-٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠٥٢٩٬١٢٠٬٤٦٠---إجمالي الدخل الشامل

---(٨٣٬٩٢٠٬٤٢٩)٨٣٬٩٢٠٬٤٢٩--محول الى احتیاطي قانوني 
٢٠٢١٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٢٨٦٬١٦٨٦٠٤٬٩٠٠٬١٢٠١٢٬٢٦٣٬٧٥١٬٨٢٩١٨٬٧٤٨٬٢٧٦٬١١٧٧٬٥٠٠١٨٬٧٤٨٬٢٨٣٬٦١٧مارس  ٣١الرصید في 

٢٠٢٢٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٢٨٦٬١٦٨٦٠٤٬٩٠٠٬١٢٠١٥٬٨٥٤٬١٥١٬٤٨٧٢٢٬٣٣٨٬٦٧٥٬٧٧٥٧٬٥٠٠٢٢٬٣٣٨٬٦٨٣٬٢٧٥ینایر ١الرصید في 

١٬٥٨١٬٦٠٨٬٠٢٤-١٬٥٨١٬٦٠٨٬٠٢٤١٬٥٨١٬٦٠٨٬٠٢٤---إجمالي الدخل الشامل 

---) ٢٠٥٬٩٧٦٬٠٠٥(٢٠٥٬٩٧٦٬٠٠٥--محول إلى احتیاطي قانوني 

٢٠٢٢٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٢٨٦٬١٦٨٨١٠٬٨٧٦٬١٢٥١٧٬٢٢٩٬٧٨٣٬٥٠٦٢٣٬٩٢٠٬٢٨٣٬٧٩٩٧٬٥٠٠٢٣٬٩٢٠٬٢٩١٬٢٩٩مارس  ٣١الرصید في 

) جزء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة.٢٦) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
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المختصرة قائمة التدفقات النقدیة الدوریة المجمعة 
٢٠٢٢مارس٣١أشھر المنتھیة في ثالثةلفترة ال

مارس ٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة ایضاح 
٢٠٢٢٢٠٢١

جنیھ مصري جنیھ مصرياألنشطة التشغیلیة

١٬٨٧١٬٣٠٨٬٠٧٦٧١٥٬٧٥٢٬٠٩٢قبل ضرائب الدخل أرباح الفترة 
٦٥٬٨٨٩٬٧١٧٥٥٬٦٨٤٬٤١٦)٣(اھالك أصول ثابتة 

٧٬٧٢٢٬٣٧١٢٬٧٦٦٬٤٦٢اھالك استثمارات عقاریة 
١٬٧١٥٬٢٠٠٥٥٥٬٠٧٨)٧(مصروفات اھالك أصول حق انتفاع 

٧٬٦٧٠٬٥٩٤٥٬٢٥٨٬٥٥٢التزامات نھایة الخدمة 
٧٩٨٬٢٥٠٢٠٤٬٠٠٠)١٢(مخصصات مكونة 

(١١٬٦٧٤٬٥٥٨)- )١٢(مخصصات انتفي الغرض منھا 
(١٬٩٩٣٬٤١٢)- رد اضمحالل عقارات لغرض التطویر  
٢١٬٥٦٩٬١٦٢١٧٬٤٧٩٬٣٢٦اضمحالل في قیمة أرصدة مدینة أخرى 

-٩٣٣خسائر بیع اصول ثابتة 
١٬٤٨٢٬١٢٤١٬٠٤٣٬٧٣٩مصروفات تمویلیة 

(٢٢٦٬٦٥٩٬٤٣٣)(٧٧٢٬٢١٥٬٢٧٧) ایرادات تمویلیة 
١٬٢٠٥٬٩٤١٬١٥٠٥٥٨٬٤١٦٬٢٦٢

(١٩٩٬٩٦١٬٦٩٩)(٨٨١٬٩٠٠٬٠٩٤) التغیر في العمالء واوراق قبض
١٧٨٬١٦٦٬٨٠٣- التغیر في مستحق من أطراف ذات عالقة 

١٬١٤٧٬٨٦١٬٣٦٤(٥٣١٬١٩٢٬٦٠٠) متنوعون وأرصدة مدینة أخرى التغیر في مصروفات مدفوعة مقدمًا ومدینون 
(٣٬٠١٧٬٣٢٤٬٩٣٠)(١٬٠٢٥٬٠١٠٬٤٣٥)التغیر في عقارات لغرض التطویر 

١٬١٣٤٬٤٤٦٬٢٤٦١٬٠٠٨٬٣٥٣٬٥١٠التغیر في عمالء دفعات مقدمة 
٣٨٨٬١٠١٬٤٩٠(٢٠٬٣٦٠٬٨٩٧) التغیر في الموردین ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

٦٬٤٤٣٬٢٥٦١١٬٨٤٤٬١٢٢التغیر في المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
٨٠٬٤٦٨٬٧٣٤٦٤٬٩٢٣٬٧٣٢التغیر في تأمینات ضمان أعمال 

١٠٤٬٦٨٠٬١٩٢- غطاء خطاب ضمان واعتماد مستندي 
(٢١٬١٤٤٬٩٦٩)(٦٢١٬٩٠٧) )١٢(مخصصات مستخدمة 

(٣٬١٧٤٬٦٤٢)(١٬٠٣٨٬٤٠٨) مدفوعات التزامات نھایة الخدمة  
(٧٦٬٧٦٦٬٢٧١)(٢٦٬٩٣٢٬٣٠٤) المسدد من ضریبة الدخل 
١٤٣٬٩٧٤٬٩٦٤(٥٩٬٧٥٧٬٢٥٩) األنشطة التشغیلیة الناتجة من/ (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدیة

األنشطة االستثماریة 
٣٬١٤٠٬١٩٦٢٢٬٨٨٢٬٩٥٥مقبوضة ایرادات تمویلیة  

(١٠٬٤٥٥٬٩٨٣)(٢٦٬٢٧٥٬٩٣٢) )٣(مدفوعات لشراء أصول ثابتة 
(٦٬٣٢٤٬٥٧٦)(٣٦٬٥٧١٬٢٤٥) مدفوعات في أصول ثابتة تحت االنشاء 

(١٠٬٦٢٨٬٦٧٣)- مدفوعات في استثمارات عقاریة 
(٧٬٩٥٢٬٥٣٥٬٨٧٦)(١٬٦٩٩٬٢٢٤٬٩٥٩)االستحقاق مدفوعات لشراء استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ 

٢٬٨٣١٬٤٤٨٬٢٢٨٤٬٨٢٥٬٢٣٦٬٥٤٢متحصالت من بیع استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
(٤٩٧٬٩٣٠٬١٧٧)- شھور) ٣ودائع (أكثر من 

(٣٬٦٢٩٬٧٥٥٬٧٨٨)١٬٠٧٢٬٥١٦٬٢٨٨(المستخدمة في) األنشطة االستثماریة/منالناتجةصافي التدفقات النقدیة

األنشطة التمویلیة
(٦٨٧٬٥٨٢)(٢٬١٧٨٬٥٤٧) )٧(سداد التزامات ایجار 

(٩٩٢٬٢٦٧)- مصروفات تمویلیة مدفوعة 
(١٬٦٧٩٬٨٤٩)(٢٬١٧٨٬٥٤٧) األنشطة التمویلیة(المستخدمة في) صافي التدفقات النقدیة 

(٣٬٤٨٧٬٤٦٠٬٦٧٣)١٬٠١٠٬٥٨٠٬٤٨٣(النقص) في النقدیة وما في حكمھا  الزیادة / صافي
-٥٦٢٬٥١٣٬١٥٣صافي فروق تقییم عملة أجنبیة 

٣٬٧٣٧٬٣٧٧٬٤٣٨٥٬٩٨٧٬٨٩٣٬٩٤٢النقدیة وما في حكمھا في بدایة الفترة 
٥٬٣١٠٬٤٧١٬٠٧٤٢٬٥٠٠٬٤٣٣٬٢٦٩نھایة الفترة النقدیة وما في حكمھا في 

) جزء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة. ٢٦) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
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-٩-

تابع -المختصرة قائمة التدفقات النقدیة الدوریة المجمعة 
٢٠٢٢مارس٣١أشھر المنتھیة في ثالثةلفترة ال

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

مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ل
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري

٥٬٣٦٢٬٣٤٦٬٠٧٤٣٬٧٨٩٬٢٥٢٬٤٤١نقدیة بالصندوق ولدي البنوك
(٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠)(٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠)نقدیة وودائع محتجزة كغطاء خطاب ضمان واعتماد* 

(١٬٨٧٥٬٠٠٠)(١٬٨٧٥٬٠٠٠)شھور) ٣ودائع (أكثر من 
٥٬٣١٠٬٤٧١٬٠٧٤٣٬٧٣٧٬٣٧٧٬٤٤١نقدیة وما في حكمھا 

یتم تجددیھا  ودیعتانجنیھ مصري یتمثل في قیمة  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠یتضمن مبلغ  ٢٠٢٢مارس  ٣١رصید النقدیة لدي البنوك في  *
).٢٣وبطاقة ائتمانیھ (إیضاح مجموعةالباإلضافة الي حساب لدي البنك كغطاء خطاب ضمان و اعتماد مستندي مصدر من 

نقدیة:المعامالت غیر اھم ال
جنیھ مصري من التغیر في عقارات لغرض التطویر. ١٣٠٬٥٠١٬٣٦١تم رد قیمة التزامات طویلة األجل بمبلغ 

المختصرة. ) جزء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الدوریة المجمعة  ٢٦) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
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٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 

-١٠ -

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

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

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

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

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

والمرتبطة بذلك من خدمیة، ترفیھیة، ریاضیة، تجاریة وثقافیة  
إقامة وتشغیل مارینا الیخوت ومالعب الجولف ومراكز الغطس واألنشطة المكملة والمرتبطة بذلك.-
.ليالتأجیر التموی-

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

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

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

٢٠٢٢مارس٣١لمنتھیة في  اأشھرثالثة  عن الللمجموعة  المختصرة  لمجمعةتم اعتماد القوائم المالیة الدوریة ا
طبقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد في ذلك التاریخ. ٢٠٢٢مایو ٢٦في

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

القوائم  فيال تتضمن القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة جمیع البیانات واالفصاحات المالیة المطلوبة  
.  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١فيان تقرأ باالقتران مع القوائم المالیة المجمعة للسنة المنتھیة  ویجب،الدوریةالمالیة

لذل في  ،كإضافة  المنتھیة  الدوریة  الفترة  نتائج  النتائج  ٢٠٢٢مارس  ٣١إن  على  دقیقاً  مؤشرًا  تعتبر  ال  قد 
. ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في 

اھم السیاسات المحاسبیة المطبقة ٢-٢
ألي ، وال تعتبر المجموعة عرضة  التاریخیةاعدت القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة على اساس التكلفة  

تأثیرات ھامة موسمیة او دوریة.

اعداد  فيالمختصرة مع تلك المتبعة  المجمعةاعداد القوائم المالیة الدوریةفيالمتبعة  تتوافق السیاسات المحاسبیة  
. ٢٠٢١دیسمبر  ٣١فيللسنة المنتھیة القوائم المالیة المجمعة 
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٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 

-١١ -

األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة ٣-٢
قیام اإلدارة بعمل أحكام وتقدیرات تؤثر على قیم  المختصرة  یتطلب إعداد ھذه القوائم المالیة الدوریة المجمعة 

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

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

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

أصول ثابتة -٣
بمبلغ الفترة  خالل  الثابتة  االصول  اضافات  قیمة  مصري  ٢٦٬٢٧٥٬٩٣٢بلغت  :  ٢٠٢١مارس  ٣١( جنیھ 

خالل الفترة   ال یوجدجنیھ مصري) و١٠٬٤٥٥٬٩٨٣ تحویالت من أصول تحت االنشاء الي االصول الثابتة 
٣١( جنیھ مصري  ١١٬٢٠٠) واالستبعادات من االصول الثابتة خالل الفترة بمبلغ  ال یوجد:  ٢٠٢١مارس  ٣١(

جنیھ  ٦٥٬٨٨٩٬٧١٧بمبلغ  جنیھ مصري) . وكما بلغت االھالكات خالل الفترة  ١٦٣٬٩٩٠:  ٢٠٢١مارس  
.جنیھ مصري)٥٥٬٦٨٤٬٤١٦:  ٢٠٢١مارس  ٣١مصري ( 

أصول ثابتة تحت االنشاء-٤
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري 

٢٬٥٨٦٬٣٧٧٬٧٤٠٢٬٤١٠٬٠٣٩٬٥٧٩مشروع مراسى (مبانى وتجھیزات) 
٤٦٬٦٥٨٬٩٧٥٣٦٬١٨٠٬٥٣٥مشروع اب تاون كایرو (مبانى وتجھیزات)

١٦٧٬١٧٠٬٢٨٢١٤٨٬٥١٠٬٤٤٧مشروع میفیدا (مبانى وتجھیزات) 
٢٬٨٠٠٬٢٠٦٬٩٩٧٢٬٥٩٤٬٧٣٠٬٥٦١

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

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

استثمارات عقاریة-٦
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري 

١٩٬٥٤٠٬٨٧٥١٩٬٥٤٠٬٨٧٥أراضي 
٣٧٣٬٠٩٤٬٠٣٥٣٨٠٬٨١٦٬٤٠٥مباني 

١٬٦٧٦٬٩٦٨٬٠٣٣١٬٥٩٨٬٠٩٣٬١٨٢استثمارات عقاریة تحت االنشاء 
٢٬٠٦٩٬٦٠٢٬٩٤٣١٬٩٩٨٬٤٥٠٬٤٦٢صافي القیمة الدفتریة 

جنیھ مصري، لم یتم التقییم في  ٢٬٢١٠٬٤٥٥٬٣٠٠:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١بلغت القیمة العادلة لالستثمار العقاري في  
لالستشارات المجموعة العربیة للتقییم وم العادل لالستثمارات العقاریة عن طریق شركةیتم التقی.٢٠٢٢مارس  ٣١

(مقیم محاید).
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٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 

-١٢ -

والتزامات عقود التأجیر أصول حق انتفاع -٧

سنوات.٥إلى ٢عقود إیجار لمباني المكاتب المستخدمة في عملیاتھا مدة إیجارھا من مجموعةلدى ال
كالتالي: فترةالالقیمة الدفتریة ألصول حق االنتفاع والتزامات عقود التأجیر والحركة خالل 

أصول حق انتفاع 
٢٠٢١مارس٣١ ٢٠٢٢مارس ٣١

مصري جنیھ  جنیھ مصري 
تكلفة 

٨٬٦٩٦٬٢٣٤ ٥٣٬٦٣٧٬٠٥٢ رصید أول الفترة 
- - اضافات خالل الفترة 

٨٬٦٩٦٬٢٣٤ ٥٣٬٦٣٧٬٠٥٢ رصید اخر الفترة 

مجمع اإلھالك 
- (٨٬٤٩٠٬٤٤٠) رصید أول الفترة  

(٥٥٥٬٠٧٨) (١٬٧١٥٬٢٠٠) )١٨(إیضاح االھالك خالل الفترة 
(٥٥٥٬٠٧٨) (١٠٬٢٠٥٬٦٤٠) رصید اخر الفترة 
٨٬١٤١٬١٥٦ ٤٣٬٤٣١٬٤١٢ صافي القیمة الدفتریة 

التزامات عقود التأجیر 
٢٠٢١مارس٣١ ٢٠٢٢مارس ٣١

جنیھ مصري  جنیھ مصري 

٩٬٣٤٠٬٧٢٦ ٤٧٬٦٥٨٬٤٩٧ رصید أول الفترة 
- - اضافات خالل الفترة 

٢٨٧٬٧٥٧ ١٬٤٨٢٬١٢٤ التزامات عقود التأجیرمصروفات الفوائد على 
(٦٨٧٬٥٨٢) (٢٬١٧٨٬٥٤٧) اإلیجار المسدد خالل الفترة 
٨٬٩٤٠٬٩٠١ ٤٦٬٩٦٢٬٠٧٤ رصید اخر الفترة 

تتمثل في قائمة المركز المالي كما یلي: 

٢٠٢١دیسمبر ٣١ ٢٠٢٢مارس ٣١
جنیھ مصري  جنیھ مصري 

٣٬٢٥٦٬٨٦٦ ٣٬٥٢٨٬٣٧٨ ) ١٣(إیضاح الجزء المتداول 
٤٤٬٤٠١٬٦٣١ ٤٣٬٤٣٣٬٦٩٦ الجزء غیر المتداول 
٤٧٬٦٥٨٬٤٩٧ ٤٦٬٩٦٢٬٠٧٤
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٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 

-١٣ -

عقارات لغرض التطویر -٨
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري 

٣٬٨٩٦٬١٩٨٬٩٨٧٤٬٦٦٠٬٧٧٣٬٢٧٧مشروع میفیدا
١٠٬٥٤٧٬٩٥٨٬٨١٢٩٬٥٩٧٬٠٥٥٬٠٠٠مشروع مراسي

٩٬٢٠٩٬٤٦٦٬٤٩٨٨٬٧١٨٬١٦٧٬٥٧٦مشروع اب تاون كایرو
١٬٨٣٦٬٤٢٣٬٦١٥١٬٧٤٠٬٧٧٠٬١٨١مشروع كایرو جیت

٦٬٢٧٥٬٥٦٧٬٧٣٨٦٬١٤١٬١١٧٬٨٦٣مشروع بل في 
٣١٬٧٦٥٬٦١٥٬٦٥٠٣٠٬٨٥٧٬٨٨٣٬٨٩٧

(١٬١٨٩٬٨٢١)(١٬١٨٩٬٨٢١)االنخفاض في قیمة عقارات بغرض التطویریخصم:
٣١٬٧٦٤٬٤٢٥٬٨٢٩٣٠٬٨٥٦٬٦٩٤٬٠٧٦

المجموعة في مرحلة استكمال اإلجراءات القانونیة  ومازالتقامت المجموعة بتسجیل أرض مشروع مراسي  
. ٢٠٢٢مارس٣١تمتلكھا فيالخاصة بالتسجیل الرسمي لباقي األراضي التي 

وأوراق قبض عمالء  -٩
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري 

١٬٧٧٥٬٤٧٧٬٢٦٠١٬٤٠٤٬٨٠٢٬١٩٤شھر ١٢أرصدة عمالء تستحق خالل 
٣٬٥٢٤٬٨٤٣٬٨٠١٢٬٧٩٧٬٦٧٤٬٩٨٧شھر ١٢أرصدة عمالء خالل أكثر من 

٥٬٣٠٠٬٣٢١٬٠٦١٤٬٢٠٢٬٤٧٧٬١٨١
(٨٦٩٬٥٤٤٬٩١٠)(١٬٠٨٤٬٣٤٤٬٠١٢)خصم القیمة الحالیة 

٤٬٢١٥٬٩٧٧٬٠٤٩٣٬٣٣٢٬٩٣٢٬٢٧١صافي أرصدة العمالء وأوراق القبض 
٨٬٢٣٢٬٦١٢٩٬٣٧٧٬٢٩٧فنادق –أرصدة عمالء أخرى 

٤٬٢٢٤٬٢٠٩٬٦٦١٣٬٣٤٢٬٣٠٩٬٥٦٨



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

٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 

-١٤ -

أطراف ذات عالقة -١٠
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 
٢٠٢٢مارس  ٣١

مدفوعات العالقة الشركة 
باإلنابة 

برامج حاسب ألي  
ومصروفات  

حاسبات  
وتكنولوجیات 

اتعاب ادارة 
الفندق ومصروفات  

أخرى 
اتعاب ادارة
المشروعات 

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

سیطرة مشتركة بواسطة الشركة  كونستركشن انترناشیونال ایجیبت شركة تیرنر  
٢١٬٨٨٠٬٤٧٢---النھائیة األم

-١٬٣٧٦٬٧٦٦١٣٬٣١٤٬١٨٦٦٬١٧٢٬٤١٨الشركة األم النھائیة شركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) 

-(٤٬٦٦٦٬٢٥٧)--النھائیة شركة تابعة للشركة األمشركة إعمار للضیافة  

-(٧٬١٣٩٬٦١٨)--النھائیة شركة تابعة للشركة األم إعمار للضیافة و الفنادق شركة 

٢٠٢١مارس ٣١

مدفوعات العالقة الشركة 
باإلنابة 

برامج حاسب ألي  
ومصروفات حاسبات  

وتكنولوجیات 

اتعاب ادارة 
الفندق ومصروفات  

اخرى

اتعاب ادارة
المشروعات 

جنیھ مصري مصري جنیھ جنیھ مصري جنیھ مصري 

سیطرة مشتركة بواسطة الشركة  شركة تیرنر كونستركشن انترناشیونال ایجیبت 
١٧٬١٣٤٬١٣٥---األم النھائیة 

--٢٬٣٠٤٬١٢٦٥٬٩٣٥٬٥٩٨الشركة األم النھائیة شركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) 
-١١٨٬٤٥٧--النھائیة شركة تابعة للشركة األمشركة إعمار للضیافة  

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



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

٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 

-١٥ -

تابع- أطراف ذات عالقة -١٠
ونتیجة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة تتمثل األرصدة فیما یلي: 

العالقة أرصدة األطراف ذات -أ 

٢٠٢٢مارس  ٣١
المستحق من  العالقة 

األطراف ذات عالقة 
المستحق إلى  

األطراف ذات عالقة 
موردین و مصروفات  

مستحقة
عمالء دفعات  

مقدمة 
جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

--٨٣٬٦٣٣٬٢٣٧-* النھائیة الشركة األم 
--١٠٬٣١٨٤٩٬٢٤٧٬٤٨٠النھائیة شركات تابعة للشركة األم

سیطرة مشتركة بواسطة الشركة األم 
-٦٧٬٣٤٧٬٩٩٧--النھائیة 

أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة  
١٬٠٩٤٬٠٢٧---الرئیسیون بالشركة 

١٠٬٣١٨١٣٢٬٨٨٠٬٧١٧٦٧٬٣٤٧٬٩٩٧١٬٠٩٤٬٠٢٧

٢٠٢١دیسمبر ٣١

العالقة 
المستحق من  
األطراف ذات  

عالقة
المستحق إلى األطراف  

ذات عالقة 
موردین و مصروفات  

مستحقة 
عمالء دفعات  

مقدمة 
جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

--٥٣٬٩٠٨٬٢٧٢-* النھائیة الشركة األم 
--١٠٬٣١٨٦٠٬٩١٤٬٠٦١النھائیة شركات تابعة للشركة األم

األم سیطرة مشتركة بواسطة الشركة  
-٦٣٬٩٨٦٬٠٨٥--النھائیة 

أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة  
٩٤٢٬٠٧٩---الرئیسیون بالشركة 

١٠٬٣١٨١١٤٬٨٢٢٬٣٣٣٦٣٬٩٨٦٬٠٨٥٩٤٢٬٠٧٩

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

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

٢٠٢١مارس٢٠٢٢٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

٨٬٢١٧٬٨٢١٦٬١٣٢٬٦٣٥مزایا قصیرة األجل 
١٬٣٩٠٬٨١٥٦٦٩٬٧٩٧مزایا نھایة الخدمة 

٩٬٦٠٨٬٦٣٦٦٬٨٠٢٬٤٣٢



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

٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 

-١٦ -

مصروفات مدفوعة مقدماً ومدینون متنوعون وأرصدة مدینة أخرى-١١
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري 

١٦٬٧٣٤٬٣٩٠١٧٬٧٥٨٬٧٦٣مصروفات مدفوعة مقدماً 
٢٬٦٤٦٬٤٢٥٬٠١٣٢٬٤٠١٬١٤٢٬٤٥٣ومقاولین*دفعات مقدمة لموردین 

٣٬٥٦٤٬١٣٢٣٬٤١٢٬٧٧٦سلف عاملین 
٧٢٬٤٨١٬٧٦٩٦٤٬٩٢٩٬٧٦٧فوائد مستحقة

٥٬٣٣٦٬٧٦٩٤٬٧٣٥٬٧٩٣ضریبة القیمة المضافة -مصلحة الضرائب 
١٧٧٬٠٧٢٬٣٤٢١١٤٬١٣١٬٣٠٦صیانة –حسابات جاریة 

٤٬٧٦٢٬٨٢٥٬١٤٩٤٬٦٩٠٬٠٦١٬٣٥٧صیانة –ودائع 
٧٦٧٬٥٣١٬٠٠٠٧١٦٬٨٤٨٬١٥٣واستھالك میاهصیانة –المستحق من عمالء 

٦٣٬٠٠١٬٨٨٩٦٣٬٠٠١٬٨٨٩أذون خزانة -مدفوعات الي مصلحة الضرائب 
١٬٢٨١٬٠٥٣٬٤٣١١٬٢٠٤٬١٣١٬٧٠٥الت بیع مؤجلھوعم

٢٣٥٬٣٤٥٬١٧٧٢١٢٬٤٧٢٬٤٩٥أرصدة مدینة أخرى 
١٠٬٠٣١٬٣٧١٬٠٦١٩٬٤٩٢٬٦٢٦٬٤٥٧

(٥٠٬١١٥٬٦٥٤))٧١٬٦٨٤٬٨١٥(أرصدة مدینة أخرى في قیمةاضمحاللیخصم:
٩٬٩٥٩٬٦٨٦٬٢٤٦٩٬٤٤٢٬٥١٠٬٨٠٣

ملیون جنیة مصري مدفوع مقابل أعمال  ٢٧٤یتضمن بند الدفعات المقدمة للموردین والمقاولین مبلغ  *  
المقاول عدم   األم لھذا  للشركة  العامة  الجمعیة  المشترك) والتي قررت  (المشروع  مقاول  سوف یقوم بھا 
استمراریتھا. والمشروع المشترك مستمر في أداء وتنفیذ األعمال حتى تاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة،  

غیر قابلة لإللغاء تغطي ھذه األرصدة بالكامل. لدیھا خطابات ضمان مجموعةال كما ان 

مخصصات -١٢
الرصید في 

٢٠٢٢ینایر ١
المكون خالل  

الفترة
مخصص انتفي  

الغرض منھ خالل  
الفترة

المستخدم خالل  
الفترة

الرصید في 
٢٠٢٢مارس  ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٦٬٩٥١٬٨٠٤--٦٬١٥٣٬٥٥٤٧٩٨٬٢٥٠قضایا –مطالبات  مخصص 
٢٢٬٤٢٦٬٥٤٢(٦٢١٬٩٠٧)--٢٣٬٠٤٨٬٤٤٩مخصص مطالبات أخرى

٢٩٬٣٧٨٬٣٤٦(٦٢١٬٩٠٧)-٢٩٬٢٠٢٬٠٠٣٧٩٨٬٢٥٠

الرصید في 
٢٠٢١ینایر ١

المكون خالل  
الفترة

مخصص انتفي  
الغرض منھ 
خالل الفترة 

المستخدم خالل  
الفترة

الرصید في 
٢٠٢١مارس  ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ 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

) التزامات محتملة.٢٣(وإیضاحال توجد التزامات محتملة جوھریة غیر المذكورة في إیضاح المخصصات  -



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

٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 

-١٧ -

موردون ، مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى-١٣
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري 

٣٬٩١٦٬٤٩٧٬٥٦٥٤٬١١١٬٠٩٥٬٠٦١مستحقة اللمشروعاتاتكالیف  
١٬١٨٢٬٣٠٦٬٣٩٦١٬١٥٠٬٩٢٦٬٠٨٢موردون، مقاولون واستشاریون  
٦٢٬٨٠٢٬١٣١٦٨٬٨٩٥٬١٦٩بخالف ضریبة الدخل  -مستحق الى مصلحة الضرائب 

٤٨٧٬٤١٦٬٤٨٨٥١٦٬٠٤٥٬٨١٦مصروفات مستحقة
١٧٦٬٦٢٥٬٤٢٩١٩١٬٥٤٦٬٥٠٥إیرادات مؤجلة
٧٬٦٦٢٬١٤٢٧٬٤٦٥٬٩٧١االجتماعیة ھیئة التأمینات 

٣٥٬٦٠٦٬١٢٤١٩٬٦٩١٬٣٦٤أرصدة دائنة أخرى 
٣٬٥٢٨٬٣٧٨٣٬٢٥٦٬٨٦٦التزامات ایجار قصیرة االجل 

٩١٥٬٨٤٢٬٢٧٩٨٦١٬٧٢١٬٧٨٩صیانة –المستحق الى عمالء 
٤٬٥٨١٬٢١٨٬٨٤٢٤٬٤٤٢٬٤٥٢٬٣٦٤دائنو ودائع صیانة

١١٬٣٦٩٬٥٠٥٬٧٧٤١١٬٣٧٣٬٠٩٦٬٩٨٧

التزامات طویلة االجل -١٤
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري 
التزامات طویلة االجل 
٢٣٩٬١٩١٬٣٩٥٢٣٩٬١٩١٬٣٩٥مشروع كایرو جیت*

٦٬٥٩٥٬٥٩٢٬٩٥٨٦٬٥٩٥٬٥٩٢٬٩٥٨مشروع زاید** 
(١٬٩٦٠٬٧٦٩٬٤٥٠)(١٬٨٣٠٬٢٦٨٬٠٨٩)خصم التزامات طویلة االجل (فوائد لم تستحق)

٥٬٠٠٤٬٥١٦٬٢٦٤٤٬٨٧٤٬٠١٤٬٩٠٣صافي االلتزامات طویلة االجل  

تتمثل صافي االلتزامات طویلة األجل فیما یلي: 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

١٬٩٠٩٬٤٧٠٬٤٨٠١٨٥٬٦٦٢٬٨٦٥الجزء المتداول 
٣٬٠٩٥٬٠٤٥٬٧٨٤٤٬٦٨٨٬٣٥٢٬٠٣٨األجل الجزء طویل 

٥٬٠٠٤٬٥١٦٬٢٦٤٤٬٨٧٤٬٠١٤٬٩٠٣

یكات أجلة لھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة لتعدیل ترخیص نـشاط األرض  * تتمثل في  األقـساط المـسددة بـش
.فدانا٥٫٥وزیادة مساحة األرض  من زراعي الى عمراني متكامل ودعم المرافق لمشروع كایرو جیت

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



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

٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 

-١٨ -

رأس المال-١٥
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري 

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

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

٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠٤٬٥٢٩٬٣٣٨٬٠٠٠عدد األسھم

اإلیرادات-١٦
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

مصري جنیھ جنیھ مصري 

٥٣٣٬٩٨٩٬٩٤٥٧٢٦٬٦٧٦٬٧٤٧مشروع مراسي*
١٢٤٬٤٠٧٬١٨٦٣٠٥٬٣٠٥٬٦٦٢مشروع أب تاون كایرو* 

١٬٩٠٣٬٥٦٠٬٢٣٢٥٠٣٬٤٥٦٬٠٧٥مشروع میفیدا*
٩٬٥٣٦٬٠٧٢٨٬٢٠٢٬٧٩٨ایرادات الفنادق والضیافة 

٢٬٥٧١٬٤٩٣٬٤٣٥١٬٥٤٣٬٦٤١٬٢٨٢

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

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

یرادات تكلفة اإل-١٧
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

جنیھ مصري جنیھ مصري 

٢٩٧٬٩٣٥٬٠٩٩٤٨٢٬١٨٣٬٢٦٢مشروع مراسي*
٧٧٬٠٤٩٬٢١٣١٦٧٬٨٥٤٬٢٠٢مشروع أب تاون كایرو* 

٨٨٥٬١٠٦٬٧٦٤٢٣٣٬٧٣٠٬٣٩٢مشروع میفیدا*
٣٧٬٥٨٧٬٨٨١٣٨٬٨٠٩٬٧٤٣تكلفة اإلیرادات للفنادق والضیافة 

١٬٢٩٧٬٦٧٨٬٩٥٧٩٢٢٬٥٧٧٬٥٩٩

٢٠٢٢مارس  ٣١للفترة المنتھیة في تتضمن تكلفة المشروعات رد انخفاض في قیمة العقارات لغرض التطویرال*
.)٢٠٢١:١٬٩٩٣٬٤١٢مارس ٣١(



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

٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 

-١٩ -

مصروفات بیعیھ وتسویقیة -١٨
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

جنیھ مصري جنیھ مصري 

٣٬٠٢٩٬٠٠٤٤٬٥٤٦٬٢٥٧دعایة 
٤٬٨٦٢٬٢٨٣٣٬٤٦٥٬٧١٢مصروفات اھالك اصول ثابتة 

١٬٧١٥٬٢٠٠٥٥٥٬٠٧٨مصروفات اھالك أصول حق انتفاع 
٤٬٤١٥٬٤٤٧٤٬٤١٣٬١٣١منتجات تسویقیة وخامات 

٢٬٠٤٨٬٣٣٨١٤٬١٠٥٬٥٧٨حفالت ومعارض
٥٦٬٢٠٢٬٦٢٩٢٣٬٥٦٩٬٣٦١عمولة مبیعات

٤٬٧١٥٬٣٠٩١٠٬٢٩٢٬١٢٥مصروفات تسویقھ أخرى 
٧٦٬٩٨٨٬٢١٠٦٠٬٩٤٧٬٢٤٢

مصروفات عمومیة وإداریة -١٩
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

جنیھ مصري جنیھ مصري 

٥٦٬٧٧٢٬٤٤٦٤٨٬٥٣٧٬١٥٥اصول ثابتھ مصروفات إھالك
٧٬٧٢٢٬٣٧١٢٬٧٦٦٬٤٦٢استثمار عقاريمصروفات إھالك
٣٢٬٣٦٤٬٢٧٢٢٨٬٣٥٣٬٩٢٥مزایا ومرتبات

٧٬٠٢٤٬٤١٨٦٬١٥٥٬١٥٢أتعاب مھنیة واستشارات
١٦٬٦٠٢٬٨١٧٧٬٢٩٦٬٤٣٢مصروفات حاسبات وتكنولوجیا

٣٬٢٥٠٬٢٠٥٢٬٨٦٦٬٢٨٥مصروفات سفر وترفیھ 
١٬٥٤٩٬٩٣٢١٬٢٦٧٬٥٤٥اتصاالت

٢٥٬٧٤٩٬٢٥٩١٨٬٢٩٣٬١٥٥مصروفات إدارة الخدمات
٢٬١٣٢٬٤٤٧١٬٥٠٦٬١١٨مصروفات بنكیة أخرى 

٨٬٦٨١٬٢٥٠٨٬٦٢٤٬٣٨٧مساھمة تكافلیة 
١٠٩٬٦٨٠١٠٩٬٨٨٢تبرعات

٥٬٤٠٧٬٧٤٩١٬٩٦٦٬٩١٦مصروفات أخرى 
١٦٧٬٣٦٦٬٨٤٦١٢٧٬٧٤٣٬٤١٤

صافي إیرادات أخري -٢٠
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

جنیھ مصري جنیھ مصري 

٥٬٩٢٨٬٩٩٢١٠٬٠٧١٬١٥٠إیرادات خدمات للعمالء
٧٧٬٣٧٢٬٥٣١٤٩٬٤٩٨٬٦٧٨إیرادات من غرامات ومصروفات إداریة  

٥٬٧٢٠٬٠٢٨٤٬٩٥٥٬٧٣٥تشغیلي إیرادات إیجار
-(٩٣٣)بیع أصول ثابتة (خسائر) 
) ٧٥٣٬٤٢٤(٤٬٤٦٢٬٢٩٥تشغیل اخرى (مصروفات) /إیرادات 

٩٣٬٤٨٢٬٩١٣٦٣٬٧٧٢٬١٣٩



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

٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 

-٢٠ -

ضرائب الدخل -٢١
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

جنیھ مصري جنیھ مصري 
قائمة األرباح أو الخسائر 

٢٦٩٬٤٩٣٬٦٩٣١٦٩٬٣٠٤٬٨٨٧الضریبة الجاریة 
٢٠٬٢٠٦٬٣٥٩١٧٬٣٢٦٬٧٤٥الضریبة المؤجلة 

٢٨٩٬٧٠٠٬٠٥٢١٨٦٬٦٣١٬٦٣٢

ضرائب الدخل المؤجلة 

قائمة األرباح أو الخسائر قائمة المركز المالي 
٢٠٢١مارس٢٠٢٢٣١مارس٢٠٢١٣١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

(٢٠٬٧٩٧٬٥٣٨)(١٤٨٬٧٤٧)(٤٦٬٦٩١٬٨١٩)(٤٦٬٨٤٠٬٥٦٦)إھالك األصول الثابتة 
١٢٬٦٤٥٬٥٩٢٥٬٣٠٣٬١٠٦(١٦٤٬٩٥٦٬٣٩١)(١٥٢٬٣١٠٬٧٩٩)عمولة مبیعات مؤجلة

(١٬٨٣٢٬٣١٣)(٣٢٬٧٠٣٬٢٠٤)٢٨٢٬٤٧٢٬٧٩٧٣١٥٬١٧٦٬٠٠٢ومصروفات مستحقةاتمخصص
(١٧٬٣٢٦٬٧٤٥)(٢٠٬٢٠٦٬٣٥٩)٨٣٬٣٢١٬٤٣٢١٠٣٬٥٢٧٬٧٩٢ضریبة الدخل المؤجلة أصل 

االرتباطات-٢٢
بلغت تعاقدات المجموعة الخاصة باألصول تحت التنفیذ وعقارات لغرض التطویر القائمة في تاریخ المیزانیة غیر  

: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١جنیھ مصري (٧٬٧٨٢٬٧٧٣٬٩٩١مبلغ   المختصرةالمجمعةالدوریةمدرجة في القوائم المالیة
جنیھ مصري). ٨٬٨١٧٬٤٧٧٬٦٩١

كمؤجر  –ارتباطات ناتجة من التأجیر التشغیلي  
قامت المجموعة بتأجیر االستثمارات العقاریة الخاصة بھا، ویتمثل الحد األدنى لقیمة اإلیجارات المستقبلیة المستحقة  

الدوریةاإلیجار التشغیلي غیر القابلة لإللغاء ولم یتم االعتراف بھا كأرصدة مدینة في تاریخ القوائم المالیةطبقاً لعقود 
كما یلي: المختصرة المجمعة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

٦١٬٤٣٠٬٦٤٦٢٧٬٢٦٩٬٣٨٨سنةخالل 
٢٠٤٬٢٠٦٬٠٥٢١٩٥٬٧١٣٬٢٠٥سنوات وال تتعدي خمسة  سنةأكثر من 

١٤٠٬٣١١٬٦٩٨١٠٢٬١٣٤٬١١٣سنواتأكثر من خمس 
٤٠٥٬٩٤٨٬٣٩٦٣٢٥٬١١٦٬٧٠٦



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

٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 

-٢١ -

التزامات محتملة -٢٣
ساري  ٢٠١٧بإصدار خطاب ضمان نھائي لصالح "الھیئة المصریة لحمایة الشواطئ" في مجموعةالقامت  -

ملیون جنیة مصري مغطى بالكامل.٥٠خطاب الضمان البالغ ، غطاء ٢٠٢٢حتى سنة 
٤٬٢٨٥٬١٢٥لصالح "وایث ووتر ویست انداستریز ال .تي. دي" بمبلغ  ٢٠٢١اعتماد مستندي صدر في  -

بالكامل وتقدر قیمة االعمال الغیر منفذه ٦٧٬٣١٩٬٣١٢دوالر أمریكي (ما یعادل   جنیة مصري) مغطى 
دوالر أمریكي. ٢١٤٬٢٥٧

إخطارًا ببدء إجراءات دعوي تحكیمیة مقامة من "شركة دیتاك للتجارة والمقاوالت" للمطالبة مجموعةالتلقت  -
مطالبات مقابلة في ردھا  مجموعةالقدمت  ٢٠٢٠أغسطس  ١٧جنیھ مصري. في  ١٤٨٬٢٢١٬٨٣٢بمبلغ  

لخبیر. خالل  قدمت دیتاك بیان الدفاع باإلضافة الى تقریر ا٢٠٢٠دیسمبر  ١٠على طلب التحكیم. بتاریخ  
بیان الدفاع والطلبات المقابلة باإلضافة أي تقریر  مجموعةال، قدمت  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠الفترة المنتھیة في  

خبیر وكذلك قدمت دیتاك بیان الرد والدفاع بخصوص الطلبات المقابلة وكذلك تقریر الخبیر للتعقیب. في  
الدفاع الخاصة بالطلبات المقابلة باإلضافة على  والردمذكرة التعقیب  مجموعةالقدمت  ٢٠٢١سبتمبر  ٢٢

دیتاك مذكرة التعقیب على الطلبات المقابلة. قدمت٢٠٢١أكتوبر٢٢الي تقریر خبیر، بتاریخ 

شیكات آجلة (غیر مدرجة ضمن بنود المیزانیة)-٢٤
بھا   المحتفظ  اآلجلة  الشیكات  قیمة  مصري  ٢٨٬٣٦١٬٠٦١٬٠٤٧تبلغ  :  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(جنیھ 

الخاصة بالوحدات الغیر مسلمة وغیر مدرجة ضمن بنود  المستلمة من العمالءجنیھ مصري) ٢٨٬١١٥٬٧٨٧٬٦٨٦
المیزانیة. ھذه الشیكات اآلجلة تمثل األقساط المستقبلیة بناء على جدولة السداد لكل عمیل وفقاً لسیاسات المجموعة. 

األرقام المقارنة -٢٥
هلھذالدوریة المجمعة المختصرةلتتمشي مع عرض القوائم المالیة٢٠٢١سنةالمقارنة لتم إعادة تبویب بعض أرقام 

.فترةال

ھامة أحداث -٢٦
اإلیداع  ٢٠٢٢مارس  ٢١في   معدلي  زیادة  المصري  المركزي  البنك  واحدة  واالقراضقرر  العملیة وسعرللیلة 

الترتیب كما تم رفع  على٪٩٫٧٥و١٠٫٢٥و٪٩٫٢٥نقطة أساس لیصل الي  ١٠٠الرئیسیة للبنك المركزي بواقع  
. ٪٩٫٧٥نقطة أساس لیصل ١٠٠بواقع والخصمسعر االئتمان 

فروق  والذي أنتج عنھ أرباح  العمالت األخرىوبعضكما تراجعت أسعار صرف الجنیھ المصري مقابل الدوالر  
. ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ملیون جنیھ مصري ٥٣٤غیر محققة بمبلغ م عملةتقیی


