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 ىليجية لألستثمار العقار كة مرسيليا المصرية الخشر 
 (مصرية )شركة مساهمة

  2020 سر ما 31 ىف  يةر الدو  ةالمستقل المركز المالى ةمقائ
 
 

 31/12/2019  31/3/2020 إيضـاح 
  ريـــــمص ــهـــــجنيــــ   ريـــــمص ــهــــــجنيــــ رقــم 

     صـــولألا
     غير المتداولة األصول 

 226  685  994       225  355  522   ( 13(،)2-47) األصول الثابتة  
 19 165  631     19  173 091  ( 14)(،4-47) التنفيذ تحت تاعو مشر 

 131 455  377     130  749 220  ( 18(،)5-47)  ةير ت عقار امتثسا
 70 197  294     83  472 388  ( 19(،)6-47) ةالترتيبات المشترك

 154  458     154 458  ( 15)(،3-2-7-47) استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع 
 6 616  250     6  616 250  ( 16(،)4-2-7-47) بعة شركات تا يف راتاستثما

   591 878  860     635  374 420  ( 17(،)9-47) طويلة األجل –ذ ت التنفيحتمال عا
   390 054  741     344  273 623  ( 20) (،10-47) جلطويلة اال -أوراق قبض عمالء و 
  1 436 208 605   1 445 168 972   غير المتداولة األصول  مجموع

     
     صول المتداولة ألا

 34  152 278   33  552 266  ( 21(،)8-47) لبيعل هزةاوحدات تامة ج
   109  707 786   90  972 966  ( 22)(،9-47) ألجلقصيرة ا –اعمال تحت التنفيذ 
   425  689 767   492  775 838  ( 20(،) 10-47) قصيرة األجل – عمالء وأوراق قبض

 135  429 320   100  820 559  ( 19(،)6-47) الجلقصيرة ا  -شتركة ملبات االترتي
 66  064 479   60  226 470  ( 1-23) ذات عالقة  أطرافق من تحسم

   235  486 991   250  108 361  ( 24) (،10-47) أخرى ة مدينة وأرصد مدينون
   82  711 530   ¤ 82  781 721  ( 25(،) 11-47) نقدية بالبنوك والصندوق

  1 089 242 151   1 111 238 181   ةالمتداولاألصول   مجموع
  2 525 450 756   2 556 407 153   ولصلي األماجإ
     

     حقوق الملكية 
 72  000 000   72  000 000  ( 37(،) 14-47)   والمدفوع المصدرمال ال رأس

 3  511 823   3  909 964  ( 38(،) 21-47) نىإحتياطى قانو 
 2  195 289   9  759 971  ( 37)  ةلالمرحاألرباح 

 7 962  823  208  038     العام /ة ر تالف صافى أرباح
 85 669 935    85 877 973   مجموع حقوق الملكية
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 ىعقار ر اللألستثماة جيليكة مرسيليا المصرية الخر ش
 مة مصرية()شركة مساه
 2020مارس  31المالية المنتهية في  الفترةعن  الدورية ةستقلالم قائمة الدخل

 
 31/3/2019  31/3/2020 إيضاح 
  ريـــــمص ـهـــــــــجنيــــ   ير ـــــصم ـهـــــــــجنيــــ رقــــــم 
     

 140  038  453      113  137  485   ( 4أ(،) -18-47) عاتالمبي
 ( 120  891  446)     ( 98  734  791)  ( 5،) (19-47) لفة المبيعاتكت

 19  147  007      14  402  694    مجمل الربح 
     يضاف / )يخصم(:

( 6) إيرادات أخرى    005  116  9      257  680  9   
( 7(،) 19-47)  ارية وعموميةات إدفو مصر    (965  017  9 )     (736  160  8 ) 

( 8(،) 19-74)  خرىأمصروفات    (693  636  8 )     (105  746  11 ) 
 8  920  423      5  864  041    لتشغيال نعناتجة لا احرباأل

( 10،)(ج-18-74) إيرادات تمويلية    137  12      618  24 
 ( 5  970  498)     ( 5  301  065)  ( 9د(،) -19-47) مصروفات تمويلية 

 ( 5  945  880)     ( 5  288  928(  التمويلية   )المصروفات(   صافي 
 2  974  543      575  113    قبل الضرائب    رة الفت ح  با أر صافي  
( 11ج(،)-19-47) لةمؤجال يبةالضر    (075  367 )     (170  541  1 ) 
 1  433  373      208  038    الفترة حأربا صافي

 0.0199  0.003 ( 12) (، 20-47)  م( ه س يه /  نصيب السهم في األرباح )جن 
 

 ا.رأ معهتقو  ية ور الد   لة المستق   ة ي هذه القوائم المال متمما  ل ( تعتبر جزءا   56ى ) ( إل 9اإليضاحات في الصفحات من )  ▪
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 الخليجية لألستثمار العقارى ريةلمصاا لييسمر  كةشر 
 (ة مصرية)شركة مساهم
 2020مارس  31في المنتهية  اليةمال ترةالف عن الدورية ةالمستقل الشاملقائمة الدخل 

 
 31/3/2020  31/3/2019 
  ريـــــمص ـهـــــــــجنيــــ   ريـــــمص ـهـــــــــجنيــــ 
     

 1  433  373    208  038   الفترة أرباح فيصا
 --  -- خر اال لشاملا خل الد بنود

 1  433  373    208  038   الفترةاجمالى الدخل الشامل عن 
 
 وتقرأ معها. الدورية لية المستقلةم الماالقوائمما  لهذه مت ءا  ( تعتبر جز 56( إلى )9الصفحات من ) ت في ايضاحإلا ▪
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 لألستثمار العقارىجية لخليية اشركة مرسيليا المصر 
 ( يةصر م مةه)شركة مسا

 2020رس ام 31المالية المنتهية في  الفترةعن  ةالدوري المستقلة ةملكيق القوح ىف  اتر تغيالة ئمقا
 
   

 إيضاح
 ل رأس المـا
 *المدفـــــوع

االحتياطي  
 القانونى

 األرباح   
 ة المـرحل   

 
  الفترةح أربــا ـافـىص

 
 اإلجمالــــي

 ري ـــــمص ـهــــــــــجني  ري ـــــمص ـهــــــــــجني  ري ـــــمص ـهــــــــــجني  ري ـصم هــــجني  ري ـــــمص ـهــــــــــجني رقم 
 82 322 653   ◼ 1 973 711  16  935  805    ◼ 3  413  137    60 000 000   2019اول يناير  في في دالرصي

           شركة ع مساهمي الالمعامالت م
 --  ( 1 973 711)  1  973 711   --  --  2018ام المحول الى أرباح مرحلة من أرباح ع

 --  --  ( 98 686)  98  686    -- ( 38(،) 21-47)  نونىقاال تياطيحاال لى إ حولمال
 --  (1 973 711)  1 875 025   98  686    --  مى الشركة مالت مع مساهإجمالي المعا
           الدخل الشامل

 1 433 373   1 433 373   --  --  --  2019 رسما 31في  المالية المنتهية    فترة ال ح  صافي اربا 
 1 433 373   1 433 373   --  --  --  ل م ا الش دخل  ل ا   الي م ج إ 

 83 756 026   ◼ 1 433 373   18  810  830    ◼ 3  511  823    60 000 000   2019مارس  31الرصيد في 
           

 85 669 935   ◼ 7 962 823   2  195  289    ◼ 3  511  823    72 000 000   2020ير اول ينافي د في الرصي
           ة شرك مي الساهم  مع تمالامعال

 --  ( 7 962 823)  7  962 823   --  --  األرباح المرحلة   الى   2019ر  ديسمب   31ة المالية المنتهية في  سن ل ا اح  رب أ   المحول من 
 --  --  ( 398 141)  398  141   -- ( 38(،) 21-47)  اطي القانونىالمحول إلى االحتي

 --  (7 962 823)  7 564 682   398  141   --  كة شر الى  هم مالت مع مساإجمالي المعا
           ملالشا لالدخ

 208 038   208 038   --  --  --  2020مارس    31المالية المنتهية في    فترة ال اح  ارب   صافي 
 208 038   208 038   --  --  --  لشامل الدخل ا إجمالي  

 85 877 973   ◼ 208 038   9  759  971    ◼ 3  909  964   72 000 000   2020مارس    31ي رصيد ف ال
ى بتلك  م التأشير في السجل التجار تون جنيه وقد ملي 12بمبلغ وع مدفواللعامة للرقابة المالية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر ا لهيئةقرار ا  2019 يوليو 25ريخ بتا * صدر 
 .2019أغسطس   6بتاريخ  ةالزياد

 ا.معه أوتقر  الدورية لةستقلما  ماليةالقوائم ال ا  لهذهتعتبر جزءا  متمم( 56) لى( إ9) ن م اتفحاإليضاحات في الص ▪
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 كة مرسيليا المصرية الخليجية لألستثمار العقارىر ش
 ة( )شركة مساهمة مصري

  2020مارس  31في لمنتهية المالية ا الفترةعن  دوريةال قلةالمست النقديةالتدفقات قائمة 
 31/3/2019  31/3/2020 إيضاح    

 ري ـــــمص ـهــــــــــينج  ري ـــــمص ـهــــــــــجني ــمق ر  
     نشطة التشغيلالتدفقات النقدية من ا

 2  974 543   575 113   قبل الضرائب الفترةأرباح  صافي
      كما يلي:  ه يتم تسويت 

 3  394 784   3  374 492  (( 18(،) 13) اريةرات العقستثماواال إهالك األصول الثابتة
 ( 5 871 350)  ( 5 905 492) ( 6) ةيلسماأر ( احرب)أ

 2  362 000   18  028 149  ( 26) عمال مكونمخصص استكمال ا
 5  940 328   5  301 065  ( 9) لية تموي فوائد
   327 373 21   305 800 8 

     التغير في  
 9  581 098   ( 24 160 728) ( 22(،) 21(،) 17)    ة للبيعووحدات جاهز  التنفيذمال تحت عا

 ( 4 573 245)  ( 21 304 953) ( 20)    ضباق قواور  ءعمال
 7  092 516   ( 14 621 370) ( 24)  وارصدة مدينة أخرى نونالمدي

 19  590 527   5  838 009  ( 1-23)  القة ذات ع أطراف منالمستحق 
 12  817 685   20  913 929  ( 29) دائنة أخرى دة أرص دائنون و 

 14  311 238   11  853 012  ( 30) أوراق دفع  
 ( 117 273 836)  ( 35 333 237) ( 31) نة  ائصدة دأر  ءعمال

 ( 2 808 555)  1  035 029  ( 2-23)  المستحق الطراف ذات عالقة 
 57  807 967   21  333 667  ( 19) الترتيبات المشتركة

 ( 5 940 328)  ( 5 301 065) ( 9) وعة فوائد مدف 
      (594 628)  (18 374 380)  يلشغلتا أنشطة)المستخدمة في(   في النقديةاص

     تثمارالتدفقات النقدية من أنشطة االس 
ت  ابتة ومشروعا لشراء أصول ث نقدية مدفوعات 
 رية رات عقا واستثما   تحت التنفيذ 

(18 (،)14 (،)13 ) (100 411 1 )  (032 054 1 ) 
 3 392   -- ( 13(،) 18) واستثمارات عقارية   ول ثابتة مقبوضات نقدية من بيع أص 

      (1 050 640)  (1 411 100)  ثمار االستة طشنأ ي( ة ف دمتخسمالة)نقديلاصافي 
     طة التمويلالتدفقات النقدية من أنش

 4  747 583   9  105 478  ( 36) من ارصدة دائنة اخرى نقدية  مقبوضات
 854 086   ( 683 328) ( 28) انيةتسهيالت ائتم -ير في بنوك تغال

 ( 1 179 466)  ( 4 081 708) ( 34) ىر ال عقتموي تلتزاماالا  ية د ق ن مدفوعات 
 --  25  000 000  ( 32) من إلتزامات تأجير تمويلينقدية  مقبوضات 
 ( 7 398 383)  ( 9 484 771) ( 32) التزامات تاجير تمويلينقدية   مدفوعات

 (2 976 180)  19 855 671   يل التمو   أنشطة   ى( )المستخدمة ف   / تاحة من ية الم النقد   صافي 
 ( 4 621 448)  70 191   الفترةا خالل همكى حفا مة و نقديلفى ا رصافي التغي

 86  698 839   82  711 530    رةالفتفى أول   النقدية وما فى حكمها
  82 077 391   82 781 721  (25) ةالفتر النقدية وما فى حكمها فى أخر 

 وتقرأ معها. ية دور ال   لة ق ت مسال   مالية ئم ال ا القو هذه  ل   ا  متمم ءا   جز بر  ( تعت 56( إلى ) 9) ت من  ي الصفحا اإليضاحات ف  ▪
 (.  46م )رق احباإليض ضحمعامالت غير نقدية وذلك كما هو مو  تمثل التى  امالت مع ال استبعاد قيمة  تم  ▪



 
 ر العقارىستثماالخليجية لأل ةيمصر ال لياسيكة مر شر 

 )شركة مساهمة مصرية( 
 2020مارس  31 ة فيالمنتهي يةالمال الفترةعن  ةوريالد تقلةالمس يةلمالممة للقوائم امت إيضاحات
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 وأنشطتها ةالشرك عن عامة نبذة -1
 
  2001يناير  21خ اري ت ب  –ية مساهمة مصر  شركة  –لعقارى تثمار ا س مصرية الخليجية لأل ل ا تأسست شركة مرسيليا  1-1

  1992لسنة  95م القانون رقم عاة أحكاة مع مراالئحته التنفيذيو  1981لسنة  159ن رقم نو لقاام اكحأل قا  وف 
 2001 يناير  21 خ ي ر بتا  1996لسنة  322القتصاد والتعاون الدولى رقم جب قرار وزير ا ة بمو نفيذي لت ا  والئحته 

  . 2001 ايرين 23اريخ تب 6440رقم ت تح ةيسكندر لتجارى باإلالسجل اشركة بقيد الم وت
يراد االستم مو ت العامة والتوريدات العامة وعقاوالعية والمء والزراراضى البناسيم افى تقمثل غرض الشركة تي 1-2

زمة لممارسة اخيص الالبشرط استصدار التر  ةياعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارات السار والتصدير مع مر 
 كات وغيرها التيلوجوه مع الشر وجه من اى بأ كتر شتو لحة امص هال ن تكوناة ركللش زويجو  هذه األنشطة

ج كما يجوز لها ان  ي مصر او الخار ضها فيق غر حقت مالها او التي قد تعاونها علىهة باععمال شبيتزاول ا
  .يةيذتنفلائحته القانون والطبقا  ألحكام ها وذلك تشتريها او تلحقها ب تندمج في الهيئات السالفة او

فقد تم تعديل  2017مايو  25اريخ ركة المنعقدة بتغير العادية للشلعامة ية اعمجالاع اجتم لمحضر وفقا  
تبعه يو والتطوير واالستثمار العقارى وكل مايلزم ذلك،  اشكال التنمية بكافةقيام الي غرض الشركة ليتمثل ف

يجار و من شراء وبيع  قو  تهاوتنمي اة عليهكار مشوال ىألراضرات وشراء ااستئجار العقاوا  ت شألمناة ماا 
داف أنواعها )سيباختال ك ذلو  يلحق بذلك من خدمات وجراجات وغيره، ( وكل مارى وسكنىاحى وتجارى وا 
زراعية  البناء واالراضى ال ىاو اإلدارة او المشاركة في ادارتها وتقسيم اراضيع او التأجير ض الببغر 
ائح والقرارات  قوانين واللو احكام ال ةراعاممع  يرالتصدد و رايتم االسو عمو  امةعلدات اامة والتوريالمقاوالت العو 
  .نشطةذه األممارسة هلسارية لا
ن الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاول  شترك بأى وجه ماو ت مصلحةا لهيجوز للشركة ان تكون و 

ان   لها يجوز امارج، كخالي او ف ي مصرقيق غرضها فعاونها على تحلتي قد تبأعمالها او ا شبيهة أعمال
  ألحكام القانون والئحته التنفيذية.ك طبقا  بها وذل تريها او تلحقهات السالفة او تشالهيئافي  جمتند

  سنة تبدء من تاريخ القيد في السجل التجارى.  25 كةة الشر دم 1-3
  . 2011طس أغس 2من صة النيل اعتبارا  ر و ببالشركة مقيدة  1-4
  .االسكندرية  –رشدى  –( يار و س ارعظيم شب تن 33وريا )سع  ار أ ش 17في  ر الشركةمق يقع 1-5
  عبد الرحيم فؤاد.  سامي/  اذرة األستمجلس اإلدارئيس  1-6
  . 2020يونيو  14 من مجلس اإلدارة بتاريخ لالصدار الدورية    مستقلةية الالمالم ائالقو تم إعتماد  1-7
  الدورية لمستقلةالقوائم المالية ا داإعد أسس -2
 
 نيوالقوان ةيسبمحالا اييربالمع اإللتزام -أ

المصرية ذات   واللوائح نوالقواني المصرية اسبةمحال لمعايير وفقاالدورية  مستقلةالية الائم المو ق ال ادإعد تم
 العالقة.  

 
 رض  العة ململ وعالتعاعملة  -ب

نات البيا وجميع للشركة التعامل لةمع لثيم يوالذ المصري بالجنيه الدورية القوائم المالية المستقلة  عرض تم
 .صرىملا هينلجاب وضةر لية المعماال

 
  اإلفتراضاتو تخدام التقديرات سإ -ج

  ملحكا مادستخ ا دارةإلا نم ية ر لمصا لمحاسبةا رلمعايي فقا و  الدورية قلةمستال لماليةا  مئوالقا داد عإ بلطيت
 تامزااللتوا ول لألص ضةرو لمعا م يلقوا تلسياساا قبيطت على  رثؤ ت لتيا تضا راالفتوا راتيدلتقوا ي خصلشا
  رىخأ لموا عو  لسابقةا رةلخبا وءض  في بها لمتعلقةا تضاراالفتوا راتيدقت لا دتع. تفارو ص ملوا راداتيإلاو 

  .راتيدلتقا  كتل نع لفعليةا  لنتائجا فتلتخ دق و  اذه. عةو متن
  .ةـيدور  بصفه بها لمتعلقةا تضاراالفتوا راتيدلتقا جعةار مة عاديتم إ

 رثؤ ي رلتغييا ن كاإذا  فيها ريدلتقا رتغيي متي يلتا مالعا يف ةيبـــــــحاسملا راتيدلتقا  في ربالتغيي فاعتر يتم اإل
ذا و  لمستقبليةا  وامواألع ريلتغيا  عام  فيأو   ط،فق العام  هذه على  .هماكلي ىعل رثؤ ي رلتغييا نكا ا 
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 -:واإلفتراضاتيرات دقالت فيها هذهم البنود واإليضاحات الخاصة بها والمستخدم يلى أهيما فو  
 

 ج(.  2-47  اح رقم ض ي إ ة ) بت لثا ا صول  لأل   ة تاجي ن اإل مار  األع  -1
 .  ((43) (،39) إيضاح رقم )  وااللتزامات الضريبية المؤجلةإثبات األصول  -2
 (. 26المخصصات )إيضاح رقم  -3
 (. 24نون )إيضاح رقم مديالو  عمالءيم الاالضمحالل فى ق -4
 .  (7-47إيضاح رقم )األدوات المالية  -5

 
 لةدلعاا لقيمةا سقيا -د

 م تيالتي  الماليةاريخية، فيما عدا األصول وااللتزامات لتكلفة اتلا اس أسى ل ع قلةتالمسلية ماالائم القو ت أعد -
 . لةمة العادإثباتها بالقي

 
  يف لةمثي لية ام دواتألأو  لماليةا داةلأل قيةـــــو لسا لقيمةا ساـــــسأ على ماليةلا دواتلأل لةدلعاا لقيمةد ايتم تحدي -

 رعاـبأس لماليةا ـولألصا مقي ديدتح ميت. درةقم يةبلتقسم بيع فيالتكأي  م صخ نو دب ليةلماا مئوالقا يخر تا
  وى تس أن  نكيم لتيا اليةلحا لمالية باألسعارا تمازااللتا قيمة ديدتح ميت ابينم ـول، ألصا كللت لحاليةا ـراءلشا

 . تمازااللتا كتل بها
 

  لة دلعاا  لقيمةا  ريدقت ميت فإنه  ية اللما اتدو لأل ة لد لعاا لقيمةا  ديدلتح ةطــــــشن ــوقــــس ود جو  دم ع حالة  في -
،    راخؤ م تتم لتيا تلمعامالا رعاـسأ ر العتباا في  ذ ألخا مع لمختلفةا ملتقييا باليـسأ دامتخـباس
 تاقفدلتا وبلـــــــــــــسأ-  يةر هو ج ةر ــــــو ــبص ابهةــــــــلمشا رىألخا دواتلأل لحاليةا لة داعلا مةبالقي داــــــــشر تــــــــالسوا
 .عليها دالعتماا نيمك مقي عنها ينتج مللتقيي رىخأ يقةأو أي طر  - مةـــو ــــــــــصلمخا ةيدقنلا

 
 يةدلنقا تفقادلتا ريدتق ميت فإنه مللتقيي وبلــــــسكأ مةـو ـــــلمخصا يةدلنقا تفقادلتا وبلــــــسأ دامختــــــسا دعن -

  دائـــلسا رعـــ لسا ء ـو ــض في  مدخستلما ملخصا  لدمع ديدتح متي. و دارةلإل راتيدتق ل فضأ سساأ ىعل ةلمستقبليا
 .هاروطشو  بيعتهاط ثحي  نم ابهةـــلمشا لمالية ا دواتلأل لماليةا  مئوالقا  يخر تا في ـــوقلسا في

 

 يةليغالتش طاعاتالق -3
 كة(.ر الش دارةإ  لس)مج العلياية لإلدارة ر المالير لتقالتقديم ام تحديد القطاعات وفقا  لألسلوب المتبع داخليا  تي -

 
لمرتبطة  تختلف عن تلك ا من األصول والعمليات المرتبطة التي تتسم بمخاطر ومنافع مجموعة وهاع قطال -

المرتبطة بقطاعات افع تخصها عن تلك ومنر اطم بمخة تتسأخرى أو داخل بيئة أقتصادية واحدبقطاعات 
 ة. فلمخت أقتصاديةعمل في بيئة ت

 
لية عنها لألدارة العليا وهذه التقارير ير ماتقار  ميدقت ميتات قطاع لتمث لية،غيتشعات قطا ( 5)  يوجد بالشركة -

 لفةختم ويقيةات تسوتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب استراتيجي ،مختلفة وخدمات ريعومشا وحداتتعرض 
 ر له: عمليات كل قطاع يتم أصدار تقاريوفيما يلى بيان ب

 
 شاطالن تاعاطق 

 -ية:الالتاسية ساأل نشاطالت طاعاة من قتتكون الشرك
 

 مشروع مرسيليا فلورنس ▪ 4يتش مشروع مرسيليا ب ▪
 1ش ا بيتمشروع مرسيلي ▪ الروم  يليا علممشروع مرس ▪
  ياحيةة سشطأن ▪
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 المبيعات 3-1
 
 النسبة  31/3/2019  ةالنسب  31/3/2020 
 ٪  ري مص ـهـــــيجن  ٪   ريمص جنيــــــه 

 ٪ 97.94    137 160  509  ٪ 100.16  113 313  324 4سيليا بيتش ع مر مشرو 
 ٪  0.54  750  000  --  --  1 بيتشليا مرسيمشروع 

 ٪  0.73    1  020 000   --  -- لورنسمشروع مرسيليا ف
 ٪ 0.39  540 000   --  -- وم مشروع مرسيليا علم الر 

 ٪ 0.41  567 944   ٪   ( 0.16)   ( 175 839) أنشطة سياحية*
  485 137 113  100٪   453 038 140  100٪ 

 
نة  متضم ال  ل فندق ايسترن المنتزة المملوك للشركة ئج تشغي في نتا  الشركة األنشطة السياحية في حصة  تتمثل  * 

 ( 42رقم  )إيضاح    . ديد االستبدال والتج حتياطي  ا 
 
 ة* لضريبقبل ا (رلخسائ/ )ا باحاألر  3-2
  

 بةنسال  31/3/2019  سبةنلا  31/3/2020 
 ٪  مصري  ـــهجنيـــ  ٪   مصري هجنيــــــ 

 ٪   108.25  ¤ 3  220 028   ٪ 350.33  ¤ 2  014 794  4ليا بيتش مرسي عمشرو 
 ( ٪1.28)  ( 38 073)  --  --  1بيتش مرسيليا مشروع 

 ٪ 10.78   320  546  --  -- رنسليا فلو مشروع مرسي
 ( ٪0.28)  ( 8 362)  --  -- م م الرو علا روع مرسيليشم

 ٪   (17.47)  ( 519 596)  ٪  ( 250.33)  ( 1 439 681) أنشطة سياحية
   113 575  100٪ ¤   543 974  2  100٪ 

 
ركة. رة الشبمعرفة إداالموضوعة  سسلألوفقا  الدورية  المستقلة  دخلود قائمة البنتم توزيع * 



 
 لعقارىلألستثمار ا جيةشركة مرسيليا المصرية الخلي

 ية( مساهمة مصر   )شركة
 2020رس ما 31مالية المنتهية في ال ترةلفان ع وريةلدا لةالمستق اليةائم المو إيضاحات متممة للق
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 يليةغالتش اعاتطمستوى القخسائر على الباح و ر األقائمة  3-3
 
 ى ـــــــ مال االج   أنشطة سياحية   م رو علم ال رسيليا  ع م رو ش م   1ش  يليا بيت مشروع مرس   فلورنس ليا  سي مر   وع مشر   4يتش  سيليا ب مشروع مر   

             كة( عملية مشتر )   عملية مشتركة( )   
  31 /3 /2020  31 /3 /2019  31 /3 /2020  31 /3 /2019  31 /3 /2020  31 /3 /2019  31 /3 /2020  31 /3 /2019  31 /3 /2020  31 /3 /2019  31 /3 /2020  31 /3 /2019 

ـــــــــــــــــــ جنــ   جنـــــــيــــــــــــــــــــه   ــــه ـــــــــــــ جنـــــــيـــ   ـــــــــــه جنـــــــيـــــــــ   ــه ــــــــ ـ ـــــ ـ ـ ــ ــــي جنـــ    ـــــــــــــ   ـه ـــ ــــ ـــــــــ ـ ـ ـ ــــي ــ جنـ   ه ـــــــ ـــــــ ـــ ـــ ي ـ ـ ـــ جنــ   ــــــــــه ــ ــ ـيــــــ ــ ــــ ن ج   ه ـ ـــ ــ ــ ـــــــــــ ـ ــــي جنـــ   ه ــــــي  ـه ــــ جنـــــــيـــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــه ــــي جنـــ   ــــــه جنــــــــي
   140  038  453    113  137  485    567  944  ( 175  839)     540  000    --    750  000    --    1  020  000    --  137  160  509    113  313  324    المبيعات 

 ( 120  891  446)   ( 98  734  791)   ( 1  021  950)   ( 1  285  333)   ( 486  000)   --  ( 701  459)   --  ( 581  658)   --  ( 118  100  379)   ( 97  449  458)   مبيعات ة  لف ك ت 
 19  147  007      14  402  694    ( 454  006)   ( 1  461  172)   54  000    --  48  541    --    438  342    --  19  060  130    15  863  866    )الخسارة( /  الربح   مل مج 

                         يضاف/يخصم 
 9  680  257      9  116  005    39  260    ( 14  168)   37  328    --  51  844    --    70  508      --  9  481  317    9  130  173    إيرادات أخرى 

 ( 11  746  105)   ( 8  636  693)   ( 47  638)   13  423    ( 45  294)   --  ( 62  908)   --  ( 85  555)   --  ( 11  504  710)   ( 8  650  116)   خرى يف أ مصار 
 ( 8  160  736)   ( 9  017  965)   ( 33  097)   14  016    ( 31  468)   --  ( 43  706)   --  ( 59  440)   --  ( 7  993  025)   ( 9  031  981)   مصاريف إدارية 

 8  920  423    5  864  041    ( 495  481)   ( 1  447  901)   14  566    --  ( 6  229)   --  363  855    --  ( 9  043  712)   7  311  942    شغيل ر( ت خسائ ح /) أربا 
 ( 5  945  880)   ( 5  288  928)   ( 24  114)   8  220    ( 22  928)   --  ( 31  844)   --  ( 43  308)   --  ( 5  823  686)   ( 5  297  148)   صافى )مصاريف( تمويلية  

 2  974  543    575  113    ( 519  596)   ( 1  439  681)   ( 8  362)   --  ( 38  073)   --  320  546    --  3  220  028    2  014  794    يبة ر لض ا   بل ق   فى الربح /)الخسارة( ا ص 
                         :م يخص 

 ( 1  541  170)   ( 367  075)   269  212    918  900    4  333    --  19  727    --  ( 166  081)   --  ( 1  668  361)   ( 1  285  975)   ة  المؤجل   الضريبة 
 1  433  373    208  038    ( 250  382)   ( 520  781)   ( 4  029)   --  ( 18  347)   --  154  466    --  1  551  665    728  819    ة( ر سا لخ )ا   / بح  ر ال   فى ا ص 
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 المبيعات -4
  31 /3 /2020  31 /3 /2019 
 ـهـــــــــــــــــــــــــــــــــجنيــــــ  ـهـــــــــــــــــــــــــــــــــجنيــــــ  
   137  160 509   113 313  324   4 بيتشليا سيمر  عرو شم

   750 000   --   1بيتش ليا مرسيمشروع 
   1  020 000   --  فلورنسليا مرسي مشروع
   540 000   --  علم الروم يليا مرسمشروع 

   567 944   ( 175 839)  *يةاحأنشطة سي
    485  137  113   453 038 140 

 

الستبدال  متضمنة احتياطي ا ة رك للش  لوك زة المم ن المنت ندق ايستر ة في ف ة الشرك ص ي ح ية ف ح سيا ل ا  شطة ن األ ل تتمث    * 
 (. 42)   إيضاح المشاركين    حصة وبعد استبعاد  د  والتجدي 

 

  المبيعات  تكلفة  -5
 2019/ 3/ 31  2020/ 3/ 31 إيضاح 
 ـهـــــــــــــــــــــــــــــــــجنيــــــ  ـهـــــــــــــــــــــــــــــــــجنيــــــ مق ر  
   118 100  378  ◼   97  449 458    4تش مرسيليا بي عرو شم

 701  460  --    1سيليا بيتش مر وع مشر 
 581 658    --  فلورنسرسيليا مشروع م
 486  000  ◼ --  علم الروم مرسيليا مشروع 

 1 021  950  1  285 333   ياحيةة سشطأن
   791 734 98  446  891  120 

 
 ى أخر   تادإيرا -6

     
 524  075  491 824   ر عقارياماستث راداتيإ

 261  455  329 857   جز ء حلغاادات وا  دت استر إيرادا
 1 513  499  1  090 708    ليةحتالإيرادات محطات 

 99  685  523 254   غرامة تأخير
 5 871  350  5  905 492  ( 33) أسمالية*ح ر رباأ
 1 410  193  774 870   رىخأ
   005 116 9  257 680 9 
 

 الدورية   المستقلةالدخل على قائمة  مدرجةة الاليأسمباح الر ر مة األيه قين جنمليو  5.8 مبلغ البند اهذ منيتض
 ن عقود التأجير التمويلي القائمة.ئة ملناشوا رةفتالعن 
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 2020مارس  31 المالية المنتهية في فترةال عنالدورية  المستقلة الماليةم للقوائ ةت متممضاحاإي

- 14 - 
 

 ة مي مو وع  ة ري إدا   ت وفا مصر  -7
 2019/ 3/ 31  2020/ 3/ 31 حاإيض 
 ــــــهـــــــــــــــــــــــــــــجنيــ  ــــــــــــهــــــــــــــــــــجنيـ مــــرقــ 

 3 255  437  4  240 503   اتتبر مو أجور 
 132  587  187 395   اشتراكات
 1 548  316  1  518 634   اهالكات

 57  888  174 346   هدايا اكراميات
 375  310  498 316   قلسفر ون

 32  590  59 657   فة ه وضياصاريف بوفيم
 160  885  112 658   نكيةب يفار مص

 129  250  224 275   اتعاب مهنية واستشارات 
 238  770  133 000   تراجايا

عالن ومعارض  36  658  18 167   دعاية وا 
 81  779  51 314   مصاريف صيانة

 401  983  83 721   ومطبوعاتأدوات كتابية 
 --  600 000   اتتبرع
 105  000  --  رة  داإللس اجاء مضعأت بدال
 1 604  283  1  115 979   رىأخ
   965 017 9  736 160 8 

 
 ت أخرىا ف رو مص  -8

     
 8 921  442  4  857 699   وعات مسلمةمصاريف قرى سياحية ومشر 

 913  663  1  686 488   عقاري تكاليف استثمار
 1 064  551  587 847    ليةتح طاتمح يفالتك
 374  358  305 664  ( 29)    املأمين الصحى الشم التنظاة لفلياتكال ةاهمسمال

 472  091  1  198 995   أخري
   693 636 8  105 746 11 

 
 مصروفات تمويلية  -9

     
 2  525 175   1  468 453   بنكية وعموالتئد  فوا

 1  975 562   558 205    يار ل العقالتموي  ومصروفات فوائد
 3  964 766   4  742 860     يجارإ ود عقد ائفو 

 30  170  --  جنبيةومعامالت بالعملة اال ةرصداألة مفروق ترج
   518 769 6  673  495  8 

     يخصم: 
 ( 2  525  175)   ( 1  468 453)  أ( -19-47)  ملةفوائد تمويلية مرس

   065 301 5  498  970  5 
 



 
 

 ارىمار العقستثية الخليجية لألصر مشركة مرسيليا ال
 ة مصرية( مساهم   ةكر ش)
 2020مارس  31 المالية المنتهية في فترةال عنالدورية  المستقلة الماليةم للقوائ ةت متممضاحاإي
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 يةيل و م إيرادات ت  -10

 
 2019/ 3/ 31  2020/ 3/ 31 إيضاح 
 ـــــــــــــــــهـــــــــــيـــــــــــنج  ــهــــــــــــــــــــــــــــــــجنيـ مــــــرق  
     
 24  618  10 926    ويلية م ت   تادراإي

 --    1 211   ألجنبية معامالت بالعملة ا ال و   صدة األر فروق ترجمة  
   137 12  618 24 
 

 لضريبة الدخ  -11
     
 1 541  170  367 075   ( 39) ؤجلة  الم –ل دخال يبةر ض
    075 367  170 541 1 

 

 
 األرباح  ى ف   م سه ال   يب ص ن  -12

 

 -يلي: وفقا  لما  زيع أرباحتو دم اض عفتر بأ ةر فتالاح بر أ تم تحديد نصيب السهم فى صافي
 
  31 /3 /2020  31 /3 /2019 
 1 433  373    208 038   )جنيه( فترةال ي أرباحفاص

 72 000  000  72  000 000  ()سهم رةتفالة ياي نهف مدفوعةالو  صدرةم المهاألس
 0.0199  0.003  )جنيه/ سهم( الفترة   اح رب أ   في صا   من   م سه ال نصيب  

 
   (. 37) إيضاح رقم    –  باالسهم المجانية   المال في رأس  دفوعة لتوضح اثر الزيادة  ة لعدد األسهم المصدرة والم قارن لم ا   األرقام   ل دي تع تم   * 

 
 
 

 
 
 
 



 قارىر العتثماسلألة جيالخليالمصرية شركة مرسيليا 
 رية( مصساهمة ة م)شرك

 2020مارس  31ي ف ة لية المنتهيماال الفترةعن  وريةالد ةالمستقل م الماليةممة للقوائإيضاحات مت
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  الثابتة  ولصاأل -13
نشاءات  مباني  ن ــــــا ــــ ـ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ـ بي ال   **وا 

 
 * ى اض أر 

اث  أثـــ  
  ات  فروش وم 

أجهزة ومعدات  
 كهربائية 

 
 ل ا تق ان ل و ق ل ن وسائ 

 ات د مع و   آالت   
 *** )محطات تحلية( 

أجهزة وبرامج   
 ****الكمبيوتر 

 ت يزا تجه  
  أجهزة اتصال   *** ** 

  إنتفاع حق  أصول  
 **** ** 

 
 ى ـ مالـ ج اإل 

 رى مص   جنـيــه   مصرى   جنـيــه   مصرى   جنـيــه   مصرى   ــه يـ جن   رى مص   جنـيــه   ى صر م   ه ـ ـ يـ جن   مصرى   جنـيــه   مصرى   جنـيــه   مصرى   ه ـــ جني   ى صر م   ه ــ جنيـ   مصرى   جنـيــه   ــــــ ـــــ ـ ــــ ـ ـــ ــــ ـ ــ ـــ ـ ـــ ـــــ ـــ ـ ـ 
   270  284  048      152  790  979      750  399      23  585  402      6  208  377      19  794  313      3  524  058      4  523  796    6  702  373      22  639    52  381  712   2020كلفة في أول يناير  الت 

 1  357  066    --  2  280    --  12  458    --  1  270  000  37  620  34  708    --  -- ة ر ت ف ال ا ل  إضافات خال 
 ( 133  995)   --  --  --  --  --  ( 105  000)   --  ( 28  995)   --  -- فترة استبعادات خالل ال 

 271  507  119    152  790  979    752  679    23  585  402    6  220  835      19  794  313    4  689  058    4  561  416  6  708  086    22  639    52  381  712   2020مارس    31تكلفة فى  ل ا 
                      ** ** مجمـع اإلهالك 

 43  598  054      11  839  711      726  298    9  180  071    4  928  266      4  392  431      1  583  382      3  555  956  3  614  733    --    3  777  206   2020  ير مجمع االهالك في أول ينا 
 2  621  761    684  177    12  084    604  107    204  826    329  905  107  700    146  148  191  128    --  341  686   ة فتر ل ا ك  ال إه 

 ( 68  218)   --  --  --  --  --  ( 64  750)   --  ( 3  468)   --  -- فترة ل ا   ل ات خال اد ع اإلستب إهالك    ع مجم 
 46  151  597    12  523  888    738  382    9  784  178    5  133  092    4  722  336    1  626  332    3  702  104  3  802  393    --  4  118  892   2020مارس    31فى    ك اإلهالمجمع  

 225  355  522    140  267  091    14  297    13  801  224    1  087  743    15  071  977    3  062  726    859  312  2  905  693    22  639    48  262  820   2020مارس    31في  ة  الدفتري   فى القيمة ا ص 
                       226  685  994      140  951  268      24  101    14  405  331      1  280  111    15  401   882      1  940  676      967  840  3  087  640    22  639    48  604  506   2019سمبر  دي   31لفة فى  فى التك ا ص 
                      
                      ة لف التك 

 268  872  552    152  790  979    745  659    23  267  564    6  058  543    19  625  545      3  510  658      4  221  419  6  247  834    22  639  52  381  712   1920اير  التكلفة في أول ين 
 384  240    --  --  216  125    44  400    87  200      --  10  000  26  515    --  -- فترة ل ا خالل    فات إضا 

 ( 4  700)   --  --  --  ( 4  700)   --  --  --  --  --  -- فترة استبعادات خالل ال 
 269  252  092  152  790  979    745  659    23  483  689    6  098  243    19  712  745    3  510  658      4  231  419  6  274  349    22  639  52  381  712   2019  مارس   31التكلفة فى  

                      ** ** ك اإلهالمجمـع  
 33  217  220    9  103  003    609  680    6  889  697    4  036  060    3  078  011    1  264  827      2  946  003  2  879  479    --  2  410  460   2019ناير  مجمع االهالك في أول ي 

 2  570  266    684  177    37  466    573  497    233  192    327  092  23  746      160  566  188  844    --  341  686   رة فت ال إهالك  
 ( 4  308)   --  --  --  ( 4  308)   --  --  --  --  --  -- رة ت ف ل الل ا خ   دات إلستبعا ا   مجمع إهالك 

 35  783  178  9  787  180    647  146    7  463  194    4  264  944    3  405  103    1  288  573      3  106  569  3  068  323    --  2  752  146   2019رس  ا م   31فى    ك الإله ع ا مجم 
 233  468  914    143  003  799    98  513    16  020  495    1  833  299    16  307  642    2  222  085      1  124  850  3  206  026    22  639  49  629  566   2019  رس ما   31صافى القيمة الدفترية في  

  235  655  332    143  687  976    135  979    16  377  867    2  022  483    16  547  534    2  245  831    1  275  416  3  368  355    22  639  49  971  252   2018  ديسمبر   31  ى فة ف التكل صافى  
جنيه قيمة مليون  1 مبلغ 2020مارس  31 ىحت عاملاك هالا كما يتضمنمليون جنيه  105 مبلغ 2020 رسما 31ي ف ةتله الثابو صالدفترية اليمة الق صافيبلغت  كة وقدوك للشر تزة المملالمنيسترن افندق  صولفة ألتة تكالثاب صولألاتتضمن  -

 .( 42) إيضاح  –ـدقــــــــــفنالك أصول اهال



 
 
 رىلعقاا تثمارسيجية لألية الخلة مرسيليا المصر كشر 

 )شركة مساهمة مصرية( 
 2020مارس  31منتهية في ة الليالما ةالفتر  عن يةالدور  لةالمستق لقوائم الماليةحات متممة لإيضا

- 17 - 
 

 .الند يامرسيل بمشروع للعاملين ها سكنيقام علاراضى م قيمة في  دهذا البنثل يتم*  
 

للتأجير التمويلي  ركة أديليس  ع ش ( م 991قم ) أصول مع إعادة تأجير وملحقاته ر   بيع تم إبرام عقد    2020ر  فبراي   19ريخ  تا ب  ** 
  ئعة في ن حصة شا و البدروم و ما يخصهما م   رضي األ علوي فوق الميزانين و  لثاني  لكامل ارض و مباني الدور األول و ا 

جابر  رع سوريا بناحية رشدي قسم سيدي  ا م ش ب تنظي   33قم قطعة األرض ر ى  بالعقار المقام عل األرض و المنافع المشتركة  
جنيه   64 750 312نظير ثمن بيع وقدره  2018  لسنة  176فقا  ألحكام قانون التأجير التمويلي رقم اإلسكندرية  و  فظة محا  –

مة من  صم كدفعة مقد يخ جنيه مصري    39  750  312ي فقط ومبلغ  ر نيه مص ج   25  000  000مبلغ        يسدد منه   مصري 
                        2020 فبراير  19بتاريخ لتأجير التمويلي س ل شركة أديلي التمويلي وتم إعادة التأجير مع  جير أعادة التأ عقد 

 ((. 32إيضاح رقم )   ) 
 

ت  وباقى محطا  4بيتش بمشروعلقائمة ا  تحليةلا محطات قيمةجنيه  يونمل 8.4بلغ معدات مالو  التاالتتضمن  *** 
 كة. الشر  وعاتائمة بمشر لية القالتح

 
منتــزة بــرامج وأنظمــة خاصــة بفنــدق إيســترن القيمــة  نيــهج مليــون واحــد مبلــغ بــرامج الكمبيــوترو  جهــزةأتتضــمن   ****

 ةك للشركملو الم
 
الكــائن لجديــد دارى امقــر االلاورات كــ ييــزات ودأعمــال تجهمــة يقيــه يــون جنمل 9.97بلــغ التجهيــزات ممن تتضــ   *****

 ا.ع سوريبشار 
 

 * إنتفاعحق  أصول  ******
 

 ألتى:ي ابند فا الهذ لمثيت
 

 
ام  إجمالي إلتز 

  تمويلي ال أجير  الت 

قيمة إجمالي الفائدة  
شئة  التمويلية النا 

  التأجير ود  عن عق 
  ي ويل لتم ا 

عقود البيع    مة قي 
  تأجير مع إعادة ال 

 ى  صاف 
  ل تكلفة األص 

ح  ا ب ألر ا   ى ل اجما 
  ة المؤجل مالية  الرأس 
  ود ن العق ناشئة م ال 

  ألرباح د ا رصي 
 في   جلة مؤ أسمالية ال الر 
  2020  مارس   31  

 المستحق 
  م عا خالل  

  لرأسمالية ا   ح ربا األ 
 في   األجل   المؤجلة طويلة 

 2020مارس    31
ــــــه ن ج   مصرى   ــه جنيـــــ   ى صر م   ــــه ـــ جني   ــــــه   ى صر م   ــــــه جنيـ   مصرى   ـه ـــ ـــ جني   مصرى   ـــه جنيــــ   ى مصر   ـي  مصرى   ـــه جنيــــ   مصرى   جنـي
                
 --  ( 6  788  840)   6  788  840    50  916  303    ( 37  773  697)   88  690  000  ( 19  506  700)   108  196  700 ( 861م) ق ألول ر د ا عق ل ا 

 --  ( 1  091  551)   1  091  551    8  186  633    ( 54  934  367)   63  121  000  ( 23  601  110)   86  722  110 ( 769قم) ني ر الثا   العقد 
 --  ( 7  880  391)   7  880  391    59  102  936    ( 92  708  064)   151  811  000  ( 43  107  810)   194  918  810 لى االجما 

 
 م المالية. وائللق ةملمتمت ااحايضمن اإل (49) م ضاح رقإي     *
 
  2015 بر ديسم  3 بتاريخ تمويلي شركة جى بى للتأجير ال  ع م مبرم  ( 861)  قم ر  عقد بيع أصول مع إعادة تأجير  -1

( الكائن  1قم ) ي ر لالستثمار العقار  ية ليج خ ل رية ا المص  مرسيليا كة لشر لوك ر المم العقا ب رضي الدور األ  ن م جزء ل 
جيره  تأ إعادة على أن يتم م تقربيا   5 976ه بحوالي مساحت  در تق  ية اإلسكندر ظة اف مح  –زة ت من ال قسم  – بالمندرة 

ته نظير ثمن  عديال وت  1995سنة ل  95 م يلي رق تمو ل ا ير ج أ انون الت حكام ق أل فقا  ليجية و المصرية الخ  مرسيليا كة ر ش ل 
عة  كدف صم  يخ ي الباق و ط  فق ه مصري  جني   41  773  160نه مبلغ  د م جنيه مصري يسد   88  690  000قدره  بيع و 
          للتأجير التمويلي  ىبكة جى شر ير مع تم إعادة التأجو  لتأجير التمويليقد أعادة ان عة مدممق
  : ىما يل د فيقود العبن مهل أ ثموت 2015 ديسمبر 3 يخار بت
 صري. م جنيه 108 196 700المال المؤجر  مةقي -
 . ريجنيه مص 44  345 000مقدم مبلغ   يسدد دفعة ايجار -
 واتسن خمسد ة العقدم -
 . 2020مبر يسد 3تى  ح 2015ديسمبر  3قسط شهري تبدأ من   60د على  سدام التي -
 ة. مل الفائدمصري شاجنيه  1  064  195قيمة القسط الشهري  -
 جنيه مصري.   دواح بمبلغ أجرة في نهاية العقدمستال صول ء األاي شر فالمستأجر  قح -
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                 أجير التمويلي بتاريخ للت ى بى ع شركة ج م م ر ب م  ه حقات ومل  ( 769)  قم ر  ع إعادة تأجير أصول م  عقد بيع  -2

  الدور  ء من ا ز دروم وأج ب ل من ا لجزء  2018إبريل  19يخ بتار  1228م إلغاؤه بالعقد رقم ت  والذى  2015مبر ديس  3
(  1) رقم  ي ار عق ثمار ال المصرية الخليجية لالست مملوك لشركة مرسيليا ال قار ر بالع الدور الحادي عش  مل وكا  األول 
وفقا   خليجية  ركة مرسيليا المصرية ال ش ل أجيره  ت   إعادة   محافظة اإلسكندرية على أن يتم   –سم المنتزة  ق   –ة  ندر بالم   ائن الك 

جنيه مصري   63 121 000وقدره ه نظير ثمن بيع الت تعدي و  1995لسنة  95م ق التمويلي ر  أجير نون الت قا ألحكام 
عقد أعادة التأجير التمويلي وتم  من  ة  قدم فعة م كد   خصم ي  قي والبا   قط ف   يه مصري جن  50  541  189منه مبلغ  يسدد 

 يلى:   عقد في ما ل ا نود  ل أهم ب مث وت   2015يسمبر  د   3ريخ  ى للتأجير التمويلي بتا ب   ركة جى ش   جير مع إعادة التأ 
 
 . ه مصريجني 86 722 110لمؤجر ا  الالم قيمة -
 جنيه مصري.  9  468 150غ  ة ايجار مقدم مبلدفع دديس -
 تس سنوامخد عقمدة ال -
 . 2020ر ديسمب 3حتى   2015يسمبر د 3سط شهري تبدأ من ق  60على  سداد  ال يتم -
 . الفائدةشامل  يه مصريجن 1  287  566سط الشهري قلقيمة ا -
   ي.مصر  جنيه دواحالعقد بمبلغ ية نها جرة فيلمستأاصول في شراء األ تأجرحق المس -
 

رقم أجير وملحقاته ة تإعاد أصول مع بيعد عقبرام إم وت (769) العقد رقم تم إلغاء  2018إبريل  19بتاريخ  -3
  كام قانون ألح قا  وف (769عقد ) ذات األصول المبرم عنهال تمويليالتأجير مع شركة جى بى لل (1228)
يسدد  جنيه مصري  119 000 000 درهوق بيعمن تعديالته نظير ثو  1995سنة ل 95 م ي رقلر التموييجأالت

يخصم كدفعة مقدمة من صري ه مجني 46 514 980غ بلومفقط  يصر م جنيه 34 650 000لغ منه مب
  لغبالموسداد  كتسوية ي يخصمنيه مصر جنيه مصري ج 37 485 020 غومبلي يلالتمو  عقد أعادة التأجير

للتأجير  ة جى بى تأجير مع شركالادة وتم إعبي للتأجير التمويلي  يجشركة حقة لتة مسقساب ةوأرصد
 ما يلى:في لعقد بنود ام أه ثلوتم 2018ل ريإب 19 خالتمويلي بتاري

 
 ي. مصر يه جن 162 272 170قيمة المال المؤجر  -
 لعقد.ة عن ا ت إداريجنيه مصري مصروفا 350  000مبلغ  -
 مصري. جنيه  46  514 980  مقدم مبلغ رايجادد دفعة سي -
 . شهر 45مدة العقد  -
 .قسط شهري  45على    ادالسديتم  -
 دة. فائالشامل  ير مصه جني 2  572  382القسط الشهري  مةقي -
 صري.  م جنيه دحاو مبلغ ول المستأجرة في نهاية العقد بفي شراء األصجر ألمستحق ا -

 المســتحقة قسـاطيـع األاق جمقاسـتح يخات تـوار ذبــ تحق ات تسـ شـيك ويليلتمـ أجير ابــى للتـ  تـم تسـليم شـركة جـى 
لــى افة اإلضــ با يــهون جنليــ م 87 ة بمبلــغالتمويليــ قيمــة الفوائــد  متضــمنة إجمــالي تمــويليال جيرم التــأعــن التــزا

 يلى.و مير التأجام التاوية إلجمالى قيمة التز شيكات ضمان أخرى مس ليمتس
 

 فيذ تحت التن   مشروعات -14
 31/3/2020  31/12/2019 
 مصـرى هــــــجنيــ  ـرىصم ـــــهـــجني 

 16 416  793  16  412 118  1 ا بيتشمشروع مارسيلي
 211  665  211 665  2يليا بيتش مشروع مارس

 2 537  173  2 549  308 يخ زايدلشا بمدينة رى الجديدر االداقمال
   091 173  19  631 165  19 
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  للبيع   حةمتا   ة لي ما   ق را أو   في  استثمارات  -15
 

ل شكلا 
 ىنالقانو 

ة  بنس
 ساهمة لما

نسبة المسدد من  
 مساهمة قيمة ال

 ترية ف الد ة  يم ق ل ا 
31 /3 /2020 

 ية فتر القيمة الد  
31 /12 /2019 

 مصـرى ــــهجنيــ  مصـرى ــهــجنيــ ٪ ٪  
 154 458   154 458  100 1.58 م .م.ش ياحى مرسيليا بيتش لالستثمار الس شركة  

     458 154   458 154 
 
أدوات  تثمارات هذه االس ن ال  ا  ر نظ محدود  مارات المتاحة للبيع ستث اال ط ب رتب لم ا سوق ل لخطر ا رض ع ت لا بر يعت 

 .شط وق ن س   ي ف متداولة  حقوق ملكية غير  
 

 تابعة  ي شركات مارات ف ث ت اس  -16
 31/3/2020  31/12/2019 
ـــــ   ـــه ـــ ي جن   ى ر ـ مصـ   ــه جنيـ  مصــرى   ــ

    *األصول إلدارةشركة مرسيليا 
شـــركة  مـــن أســهم    ٪ 99ســهم بنســبة    24750عـــدد    ء قتـنـا ا مــن تكلـفــة    ٪ 25ة  قيمــ 
  م ه لســ ل   مية االســ ة  مــ ي تبلــغ الق األســكندرية و   ( بمدينــة ل )ش.م.م ارة األصــو إلد   يا يل رســ م 

 ه مصري. جني   10

 875 61  875  61 

    
مـــال شـــركة  أســـهم راس مـــن ٪99ء ااقتنـــ  لاالســـتكم قيمـــة المبلـــغ المســـدد

ــي ــول)ش.م.دارة األليا المرسـ ــركة خصـــصمل( امصـ ــي لشـ ية مصـــر ال يالمرسـ
  187  500ة  غـــ ل ا الب مـــال الشـــركة    اس ة ر د ا يـــ ز ن  قـــاري مـــ الخليجيـــة لألســـتثمار الع 

الدارة األصــــــول  يايلمرـســـــ كة شــــــر  رةلــــــس إداجم راقــــــر  علــــــىا بنــــــاء جنيــــــة 
ال اس المـ سـدد مـن ر ملي الامـ يصـبح اجادة رأس المـال لقى زياء باالستدع
ــذي يجنيـــــة و  247 500 ــاه ٪100مثـــــل الـــ ــن مســـ ــيلياكر مة ـشــــ مـــ  ة مرســـ
سـيليا الدارة مر  ةكر ل شـ راس مـاثمار العقاري في لالست خليجيةية الر المص
 .لو األص

 625 185  625  185 

  500 247  500 247 
    رى والسياحى**عقاالستثمار التاح لة مشرك
من أسـهم  ٪50سهم بنسبة  125 000عدد  ءة اقتناتكلفمن  ٪25قيمة 
سـمية اال قيمـةالغ تبلـ و .م( ماحى )ش.سيلارى و مار العقالالستث ة متاحشرك

 مصرينيه ج 1للسهم 

 250 31  250  31 

    
اح مـتــــ  ركةـشــــ  مـــــن أســـــهم ٪50اقتنـــــاء  المســـــدد الســـــتكماللمبلـــــغ قيمـــــة ا

ــتثمار االل ليا رســــــيلشـــــركة م المخصـــــص احى ِ)ش.م.م(لعقـــــارى والســــــيســـ
 ةبالغـ الشـركة الأس مـال يادة ر الخليجية لالستثمار العقارى من ز  ريةمصلا

تـــــــاح مجلـــــــس إدارة شـــــــركة م قـــــــرارا علـــــــى بنـــــــاء هجنـيــــــ  12 612 500
 بحصــ يالمــال ل ســتدعاء بــاقى زيــادة رأسر العقــارى والســياحى الماســتثلال
 ه.جني 6 368 750ال س الممن رأدد لمسا ماليإج

 500 337  6  500  337 6   

  750 368  6  750  368 6   
  6 616 250  6 616 250  الرصيد

 
الية  ائم الم د بالقو ا  لما هو وار ق وف ( عة كة تاب صول )شر ا الدارة األ يلي مرس كة لشر ة ي لمال ا بيانات لل  ص ملخ  يلي فيما  * 

 : 2020  مارس   31  المنتهية فى   ة ي ل الما   نة الس   ن ع   ة لشرك ا   ة ر عرفة إدا المعدة بم 
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 الى قائمة المركز الم -
 
 2019ديسمبر    31  2020مارس    31 

 صرىه م جني   صرىه م جني  االصول
 3  644  228  3  454  648   لة او ير المتد األصول غ 
 55  524  893  56  852  576   ةول دا المت األصول  

 59  169  121  60  307  224   لى األصولا م ج ا 
    لملكية االلتزامات وحقوق ا 

    ةلكي حقوق الم 
 250  000  250  000   فوعمد مال ال رأس ال 

 125  000  125  000   احتياطى قانونى
 3  407  456  7  565  148   مرحلةباح ر أ 
 4  157  692  43  579   العام   /   الفترة اح  ب أر 

 7  940  148  7  983  727   ةاجمالى حقوق الملكي 
 146  853  138  496   ير المتداولة امات غ لتز اال

 51  082  120  52  185  001   االلتزامات المتداولة
 59  169  121  60  307  224   ية لك قوق الم ح و ت  ما زا ت لاال  لى ا م اج 
    
 

 ة الدخلئمقا -
 2019س  مار   31  2020س  مار   31 
 رىيه مص ن ج   جنيه مصرى 

 1  858 666   1  987 374  اإليرادات
 ( 685 352)  ( 484 620) تكلفة النشاط

 1  173  314    1  502  754   بح ر لمجمل ا
    :(صميخ)ف/يضا
   760   291 302  ىأخر دات ار إي

 ( 708 733)  ( 1 617 546)    رية وعموميةمصروفات إدا
 --  ( 5 697)   رىات أخمصروف

 ( 64 337)  ( 112 491) مصروفات تمويلية
 401 004   58 322  في األرباح قبل الضرائباص
 ( 90 226)  ( 14 743) ة الدخليبضر 
 310 778   43 579  الفترةأرباح  فيصا

  
ئمها والتي لم تصدر قوا  2018أكتوبر  18ريخ تاب ىلسياحاو رى العقاالستثمار ح لكة متار سيس شأت مت   * *

 . 2020مارس  31و  2019 رديسمب 31 في مالية ال



 
 
 رىلعقاا تثمارسيجية لألية الخلة مرسيليا المصر كشر 

 )شركة مساهمة مصرية( 
 2020مارس  31منتهية في ة الليالما ةالفتر  عن يةالدور  لةالمستق لقوائم الماليةحات متممة لإيضا

- 21 - 
 

 
 االجل   طويلة   –  التنفيذ   تحت   ل ما اع  -17
 

 يةنسـكال تن الوحـدامتتضـ والتـي  هايـذري تنفت الجااالخاصة بالمشروعمالى التكاليف ند في اجهذا الب يتمثل
 ت كالتالى:المشروعايان هذه بو  امع منثر أك ةدمتنفيذها والتي سوف يستغرق  ةير اجوالت

 
 2019/ 12/ 31  2020/ 3/ 31 إيضاح 
ــه ـــ يــــ ن ج  ــــــمق ر   ــه ـــ جنيــــ   مصــرى   ــ  ـرى مصـ   ــ

  380 109 328  384 731 781   حياة اليكس بارك*وع مشر 
 45 517 904  46 462 952   *ة*يانثة حلر مالروم م لعا  مرسيلي روع شم

 28 924  281  28  976 534   ابعةلة ر حر م نداليا  مرسيل مشروع 
  69 392 797  104 634 469  ( 19) (لجديدةدارية اعاصمة اإل)ال يارد جولدنوع مشر 

 33 917 968  34 352 750  ( 45(،) 19) اديامشروع كاسك
  8 173 785  9 611 776   نة خالسالعين  –ى ابو ع بلمشرو 

 25 842 797  26 604 158   مشروعات أخرى ***
   420 374 635  860 878 591   

 
القــائم مــع  بــارك سلميكانيكيــة لمشــروع الحيــاة الــيكا واالساســات يةالنشــائألعمــال الــغ قيمــة اهــذا المب يتضــمن *      

 فيذ اعمال الهيكـلنتد عقرام اب 2017 رسما 26يخ بتار وتم . طوسيةمد طر ن محديلامحى  /السيد المشارك 
         بتــــاريخ ا تــــمات كمــــ تثمار الســــ وا شــــركة حــــدائق اللــــوتس للتنميــــة بــــارك مــــعكس الــــية يــــاح شــــروعلمى رســــانلخا

ــرام  2017بر نــــوفم 21 ــميمات واإبــ ــة التصــ ــال مراجعــ ــد أعمــ ــع مكتــــب المهعقــ ــية مــ ــومات الهندســ ــدلرســ س نــ
 صبور.حسين ارى / شاإلست

 
متـر فـي  63 827 احتهالغ مسـ بـاالانيـة و لـة الثرحالـروم الم مشـروع علـم رضا كلفـةت ةقيمـ غ بلهذا الم ضمنتي **

 مليون جنيه. 7.8 يمتهاالغ قالبح و سي مطرو محافظة مر 
 

ا لعقـــد شــترك وفقـــ كـــاليف اعمــال تخـــص مشـــروع ممليـــون جنيـــه مصــري قيمـــة ت 19بلــغ البنـــد م من هـــذايتضــ    ***
ة ركشــ  لــكث تمحيــ  2014 نــوفمبر 3حى بتـاريخ ايلســ ا ثمارســتواالة ميــ للتنوبر أكتـ  بــرم مــع شــركةة الملمشـاركا

رض غـ و  2م88136سـاحتها ميـامى ممنطقـة  – الكـورنيشيـق طر  –بمحافظة اإلسـكندرية  رضطعة أوبر قأكت
 سياحى(. –رى جات –قامة مشروع استثمارى )سكنى المشاركة أ
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 ة عقاري   استثمارات  -18
 

  وفيمـا   يـه جن     130  749  220مبلـغ    2020  رس مـا   31  فـي   ريـة قا لع ثمارات ا السـت يـة ل الدفتر  يمة لق ا  صافي بلغت 
 : الفترة لعقارية خالل  ات ا تثمار االس  حركة   ي ل ي 
 

  ى اضأر     ـانـــــبيـــال
 وحدات  

 تجهيزات  ر للغي   مؤجرة
لتأجيـــر  ا 

 االجمالى   *التمويلي
ـــه ـ جنيـــ   ـــه ـ جنيـــ   مصــرى   ـ  مصــرى   ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ يـ جن   رى ــ مص   ـه ـ ـ ـــ جني   مصــرى   ـه ـ ـــ يـ جن   رى ـ مصـ   ـ

          التكلفة
   145  071  480    90  348  391    ◼   4  650  504    46  988  936    ¤ 3  083  649   2020ر ايينل  في أو 

 46 574    --  46 574    --  ¤ -- فترةالل  خالات  ضافاإل
 145  118  054    90  348  391    ◼ 4  697  078    46  988  936    ¤ 3  083  649   2020مارس    31في 

          :يخصم
          مع االهالكجم

 13  616  103      6  926  710    ◼ 2  212  410      4  476  983    -- 2020 ريل ينافي أو 
 752 731    451 742    88  072    212 917    -- فترةال  كالإه

 14  368  834    7  378  452    ◼ 2  300  482    4  689  900    -- 2020  مارس  31في 
 130  749  220    82  969  939    2  396  596    42  299  036    3  083  649   2020  رس ما   31  ي ة ف ري فت لد القيمة ا   صافي 

  ¤         
          التكلفة

 144  430  731    90  348  391    4  009  755    46  988  936    ¤ 3  083  649   2019ير في أول ينا
 186 949    --  186 949    --  ¤ -- فترةالات خالل  ضافاإل
 144  617  680    90  348  391    4  196  704    46  988  936    ¤ 3  083  649   2019مارس    31في 

          :يخصم
          مجمع االهالك
 10  438  424    5  119  742    ◼ 1  779  814    3  538  868    -- 2019 في أول يناير

 824 518    451 742    138  247    234 529    -- فترةالإهالك  
 11  262  942    5  571  484    ◼ 1  918  061    3  773  397    -- 2019س  مار   31في 
 133  354  738    84  776  907    2  278  643    43  215  539    3  083  649   2019مارس    31في  ة  ري ت ف د مة ال القي   في ا ص 
 

 إنتفاعأصول حق *    
 

 ا البند في األتى:ل هذيتمث
 

 
إجمالي التزام التأجير  

  التمويلى 

  ئدة ا الي الف ة إجم م ي ق 
ن  ع ئة  اش لن ا   ة ي تمويل ال 

  التأجير   د و عق 
 ى مويل لت ا 

 

  البيع عقود  قيمة  
 جير أ ت ال   ادة إع   مع 

 

 صل تكلفة األ 

إجمالي   
أرباح/)خسائر(  
  لة رأسمالية مؤج 
 العقود ناشئة من  

رصيد   
  )الخسائر( / ألرباح ا 
مؤجلة في  أسمالية ال لر ا 

31 /3 /2020  
 تحق  مس ال 

  خالل عام 

  ( ر )الخسائ / األرباح 
  جلة لية المؤ أسما لر ا 

  ي ف   جل أل يلة ا طو 
31 /3 /2020 

ــــــــــــه   مصرى   ــــه ــــــــ يـ جن   ى مصر   ه ـــــ ـــــ ـــ جني   مصرى   ــــه ــ ــ ــ جنيـــ    مصرى   ـــــــه ــ جنيــــ   مصرى   ــه ـــــــ جنيــــ   ى مصر   ــــه ـــ ـــ ـــ جني   مصرى   ـــه يــــــــــ ن ج   مصرى   جنـي
 --  ( 5  808  545)   5  808  545     29  042  723    ( 14  313  077)     43  355  800    ( 17  446  500)     60  802  300   ( 906) العقد األول رقم 

 --  27  447    ( 27  447  )   (    137  235)   ( 10  085  335)     9  948  100    ( 4  021  790)     13  969  890   ( 905د الثاني رقم) عق ال 
 --  ( 5  873  284)   5  873  284      29  366  422    (  6  916  578)   36  283  000    ( 14  600  370)     50  883  370   ( 904رقم)   الثالث العقد  
 --  ( 11  654  382)   11  654  382      58  271  910    (  31  314  990)   89  586  900    ( 36  068  660)     125  655  560   مالى ج اال 

 
 مة للقوائم المالية. المتم ( من اإليضاحات  49إيضاح رقم )   -
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  2016  راير فب   22  بتاريخ ي  لتمويل ي للتأجير ا ب   جي ع شركة  م   م ر ب م   ه قات لح وم   ( 906رقم)   ر ي تأج ة ال إعاد ول مع  ص عقد بيع أ  -1
مكون من عدد   والمول ي ني أرض ومب  م  6635لية مساحة اجما ب  ثالثة أدوار )أرضى وأول وثاني(  من عدد  ول مكون لم 

  ى ل ع   ا ه ع مي ل ج ط ندقية ت ف ات  حد ( و 8)   لى عدد ع ر ارضي ودور اول محتوي كل مبني  من دو ثالثة مباني كل مبني مكون  
ئنين  لكا وا  والموتيل ص باألكوا بارك ألدارة الخا الى مبنى ا  افة ض باإل ندقية ( وحدة ف 24)  دد ع  بأجمالي  ك ر ا ب  األكوا قة ط من 

جنيه   43 355  800قدرة   مالي أج من مرسي مطروح بث  –لعالمين  ا   –بورتو مارينا  ب جولف غر   –د وع مرسيليا الن بمشر 
  عقد من ة ة مقدم م كدفع يه مصري يخص جن  8 791 895 غ ل ب م  ى باق ل ا و  نيه ج  34 563 905مبلغ  نه يسدد م  مصري 

ما  في تمثل اهم بنودة ت ي والت  2016اير فبر  22 بتاريخ  مويلى المبرم مع شركة جى بى للتأجير الت  ويلي ر التم تأجي ة ال د ا إع 
 : يلى 
 
 جنيه مصري.  60 802 300ر قيمة المال المؤج -
 . ريمصيه نج 6  503 370غ  دم مبلجار مقييسدد دفعة ا -
 تواد خمس سنقعالة دم -
 . 2021 فبراير 22  حتى 2016 رايرفب  22 من بدأي تشهر قسط   60على  يتم السداد   -
 جنيه مصري    903  085بمبلغ    شهرى قسط    59و   ئدة الفا شامل    جنيه مصري   1  016  915األول    قيمة القسط الشهري  -
   .ريصم يهجن دواحغ مبلد بعقاية الفي نه ةمستأجر في شراء األصول المستأجر حق ال -

 
  2016فبراير    22 للتأجير التمويلى بتاريخ   بى ى  كة ج ع شر رم م ب ته م وملحقا   ( 905م ) رق   جير إعادة التأ   مع ل  بيع أصو د  ق ع  -2

ر  ب ة الخاص بشركة األمن ومبنى السو إلدار التجارية ومبنى ا نى المطعم ومبنى المحالت ية ومب الفندق ينما واإلدارة س  لمبنى 
ح  رو ة مط ندري اسك  ق طري  2بيتش  مرسيليا مشروع والكائنين ب ط فق أرضى  دور  من  ة ن و مك ا عه جمي و تريا افي الك ى ت ومبن مارك 

جنيه   7 912 121لغ منه مب يسدد  جنيه مصري  9 948 100إجمالي محافظة مطروح بثمن  –الساحل الشمالى 
  كة شر  ع م  رم مب ال  ى تمويل ال  جير تأ ادة ال عقد إع  جنيه مصري يخصم كدفعة مقدمة من  2 035 979 لغ مصري والباقى مب 

 ه في مايلى:  ود بن ثل أهم  م ي تت ت وال   2016ر  اي فبر   22تاريخ  التمويلى ب   ير أج جى بى للت 
 

 . مصري جنيه 13 969 890قيمة المال المؤجر  -
 جنيه مصري.  1  492 215ر مقدم مبلغ  اعة ايجيسدد دف -
 اتس سنو مدة العقد خم -
 . 2021 يررافب 22  حتى 2016ير فبرا  22 بدأ منتقسط شهري   60يتم السداد على   -
   . جنيه مصري   207  215بمبلغ    المتبقى قسط    59و   ة فائد ل ل ا م صري شا جنيه م   251  990األول    شهري ال ط  قيمة القس  -
 جنيه مصري.   واحدهاية العقد بمبلغ ة في نمستأجر شراء األصول الستأجر في المحق  -

 
         بتاريخ ي لي و م ت ل ا  ر ي ج تأ لل  ي ة جي ب رك ش  ع مرم ه مب حقات مل و  ( 904رقم )  ول مع إعادة التأجير يع أص عقد ب  -3

جارية  ون من عدد من المحالت الت ور االرضى ومكامل الد وك روم د ب من  مكون ى تجار ل مو ل  2016فبراير  22
وحدة فندقية ( 12) تيل مكون من دور أول ودور ثانى بهم عدد و والم وم بالبدر خدمات ومخازن  ومنطقة 

ع  و ن بمشر الكائني يل و وتلم فندقية با  دة وح  ( 13)  دد ى ع ل باجما  ضى ر ال ا ر بالدو  ( وحدة 1باإلضافة الى عدد ) 
             ره من اجمالى قد محافظة مطروح بث  – الشمالي روح الساحل ط درية م اسكن ريق ط  3ش بيت يا مرسيل 
جنيه  7 357 638 لباقى مبلغري وا جنيه مص  28 925 362 جنيه مصري يسدد منه مبلغ  36 283 000

 ختاري ويلى بتم جير ال ى للتاع شركة جى ب م  رملى المبوي مت لا  ر جي ا ت ل ا  ادة ع عقد إ من مة قددفعة م يخصم ك  مصري 
 اهم بنوده في ما يلى:   تتمثل والتي    2016فبراير    22
 
 . مصري جنيه 50 883 370مؤجر مة المال اليق -
 ي. ر ه مصجني 5  442 450يسدد دفعة ايجار مقدم مبلغ   -
 مدة العقد خمس سنوات -
 . 2021 برسمدي 22  حتى 2016 ايربر ف  22 نبدأ مي تشهر قسط   60  اد علىديتم الس -
   . ري جنيه مص   755  761بمبلغ  المتبقى    قسط   59و   امل الفائدة ه مصري ش ني ج   851  021األول    لشهري ا   سط الق   قيمة  -
 ه مصري.  جني دواحء األصول المستأجرة في نهاية العقد بمبلغ شراجر في حق المستأ -

 
  حقة عـنقساط المسـتاألع قاق جميتحسا خير اتو ت ذاق بحتست تيكاي شيلالتمو  لتأجيرلتم تسليم شركة جى بى 

 .مليون جنيه 54ة الفوائد التمويلية بمبلغ جمالي قيممتضمنة إ ييلمو تر الالتأجيم التزا
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   تركةمشال الترتيبات -19
 

  مشتركةالة كلشر اعمليات في بعض المشاركة ألطراف ا صدةالدفعات النقدية وار قيمة  في هذا البند تمثلي
 سليمت دتها عنتسوييتم  تيلاو  تركةلمشيات االعمل هذه ايراداتي ف المشاركف ر طلا ةحص ثلتم تي لامة و قائال

 ما يلى:والمتمثلة في الوحدات المباعة 
 

 
 ف المشاركطر ال

لية عمال
 2019/ 12/ 31  2020/ 3/ 31 تركة المش

ــــــ     ــ ــه   ـرى مص   ه جني ــ ــ ــ  مصـرى   جني
 135  429  320    100  820  559   4 شتيب (ريده ريةق)حمن الر بد سيدي عى غلد شاااتح -1
      
 الحياة اليكس   كاه وشر  وسيةرطمد طن محيالد محى / يدالس -2

 بارك 
  720  147  53    655  717  49 

 18  779  495    28  179  049   جولدن يارد  العمرانيةثمار والتنمية ستصر لالشركة م -3
      
 1  700  144    2  145  619   ا( دي )كاسكا  ىحاوالسيعقارى لاثمار لالست حشركة متا -4
     947  292  184    614  626  205 
     صم خي 
 ( 135  429  320)   ( 100  820  559)   معاالمستحق خالل  
     388  472  83    294  197  70 

 
ــاح عـــن قيمـــة - ــم اإلفصـ ــاليف تـ ــرادات وتكـ ــتركةلـــك ت إيـ ــاح القط العمليـــات المشـ ــغال عـــاتاضـــمن إيضـ  –ة يليتشـ

 (.3) مقح ر ضاإي
 

ة الدائنـة واألرصـد ونئنالـداضاح ن إيمكة ضالمشتر  عملياتلاق ألطراف مشاركة في ستحالمعن  احفصاإلتم  -
 (.29)األخرى إيضاح رقم 

 
اذ / محمد مجدى كامل ر( ولالسترحمن )قرية الهدي التحاد شاغلى سيدى عبد ال  ى تبقالم مة مبلغ في قيل ا  يتمثل  -1

ن تها م يو يتم تس   تسلم و باعة والتي لم  المات  لوحد ا   عن   من الرح عبد    ى د ي ى س غل حاد شا ات س  ئير   ه فت صب الجميعى  
          في  الدفع  بأوراقالمدرج ن جنيه يو مل  318والمقابل لمبلغ  4وع بيتش يرادات مشر ة في إ شارك الم  ة حص 
  م إبرا  2017بر نوفم 19وتم بتاريخ  2013مارس  19خ المبرم بتاري  لعقد المشاركة ا  وفق  2020مارس  31
 ع. رو شكة للم ر اش الم ب  نسديل  لتع   ق تفا إ 

 
       رى  تثمار العقا س المصرية الخليجية لال  مرسيليا  ة من شرك  بين كال  2013ر ي فبرا  20يخ تار ركة ب تم ابرام عقد مشا  -2

             مالك األرض البالغ طوسية د / محى الدين طر مد طرطوسية والسي للمشروع( والسيد / مصطفى أح  ى عقار  )مطور 
  روع مش  نشاء ة أل ي كندر ة اإلس افظ مح  – أول الطريق الدولى  مع ل م فى كا صط م  ارع بش ة الكائن  2م  38 755  تها اح مس 

 . 2019فبراير    19  بتاريخ لمشاركة  عقد ا ديل ل رام تع ب وتم إ   ياة اليكس بارك( ارى )الح سكنى تج 
 

  ة يجي خلللمصرية ايا امرسيل ةكال  من شرك بين 2019يناير  31يخ رض بتار قطعة أ تطويرعقد تم إبرام  -3
ض البالغ  الك األر انية ملعمر ية امنالتر و ثماست صر لإلى للمشروع( وشركة مار عق )مطور ىر العقا ارستثملإل

 .نى عمرانى متكاملالجديدة إلقامة مشروع سك  ريةاإلدا بالعاصمة  ولىة األبالمرحل ( فدان 41.99مساحتها )
 

لإلستثمار  ة جي ي ل ية الخ صر الم  ا لي مرسي ة ك ر ش من  بين كال   2019 بتمبر س  9تم إبرام عقد تطوير قطعة أرض بتاريخ  -4
مشروع    شاء إن   بغرض قة(  )طرف ذات عال العقاري والسياحي    ستثمار إل ل   متاح ركة  ( وش ع و مشر لل   ارى عق   )مطور العقارى  

 . والسياحي ستثمار العقاري  كة لشركة متاح لإل تكامل علي قطعة أرض مملو ني م ي عمرا سكن 
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  االجل  يلة و ط  –  ض ب ق   واوراق   عمالء  -20
  :يلي اكم جللة االء واوراق القبض طويالعملأرصدة اة قيمي ف ا البندذهثل يتم
 31 /3 /2020  31 /12 /2019 

ــه   ــ ــ ــ ــه ـ جنيــــ   مصـرى   جني  مصـرى   ـ
 70 620 322   75 795 994  عمالء 

 745 124 186   761 253 467  *ضأوراق القب
  461 049 837   508 744 815 

    :يخصم
 (425 689 767)  (492 775 838) **الجلاة صير ققبض ق راوأو  عمالء

  623 273 344   741 054 390  
 

  قـارى  للتمويـل الع   ة تمويـل رك لشـ ن  ضـما   يـون جنيـه ل م   25.1  مبلـغ   2020  مـارس   31ضمن رصيد أوراق القـبض فـي  ت ي
 . ( 34)إيضاح  محفظة تمويل عقارى   ق ح عقد حوالة  ن  ضم 

 
  كة  ضـمان لشـر ك ت مسـلمة  كا ي شـ   ه جنيـ   يـون مل   102.8غ  بل م   2020مارس    31ي  بض ف الق   وراق أ   د ي ن رص يتضم

  (. 32رقم )   ضاح إي - جير التمويلي التأ   عن عقود  ي ل ي تمو ل ا  ير أج للت  ي بي ج 
  ضــمان لشــركة العربــي األفريقــي  ليــون جنيــه  م   45.1مبلــغ    2020س  مــار   31  القــبض فــي   اق ر و أ   يد ضــمن رصــ ت ي

  . ( 34)   رقم  ح ضا إي -  ي عقار  تمويل ظة محف   لة حق ا و للتمويل العقاري ضمن عقود وح 
  ه  جنيـــ   مليـــون   39.7ة( مبلـــغ  ترك مشـــ   )عمليـــة   يـــارد   جولـــدن وع  شـــر م   ي تخـــص تـــ ل تلمة ا ت المســـ الشـــيكا   ة يمـــ بلغــت ق

جنيـه والتـي تمثـل  مليـون    25.4مبلـغ    يـة لألسـتثمار العقـارى ليج الخ   لمصـرية ا ا لي ي سـ شـركة مر  حصـة  تبلـغ  ري مص 
ا فــي م ادراجهــ تــ  يتــ الو   انيــةمر الع  ة يــ نم والت   ر ا م لالســتث كة مصــر  ر شــ مــع  رم  لمبــ ا وفقــا لعقــد المشــاركة    ٪   64نســبة  

 . ( 50) ، ( 19م ) رق   ح ا إيض -مية ظات النابالحسا
 

  صيرة األجلعمالء وأوراق قبض ق   ** 
 يد فيرصال 

31/3/2020 
االجل قصير  رصيدلا 

 31/3/2020في 
طويل االجل الرصيد  

 31/3/2020في 
 ـرىصــمه ـــــــيــــنج  ـــرىه مصـــــــــــجني  مصـــرى جنيـــــــــــه 
 --  ( 75 795 994)  75  795 994  ء المع
 344  273 623   ( 416 979 844)  761  253 467  ضبقاق ر أو 
  461 049 837  (838 775 492)   623 273 344  

  جاهزة للبيع تامة  وحدات  -21
  :ما يلينها كبياع و ة للبيز يتمثل هذا البند في تكلفة الوحدات التامة الجاه

 31 /3 /2020  31 /12 /2019 
 ىصــر ـه مــجنيـــــ  يــــــــه مصــرىنج 
   2 190  600  2  190 600  لروم م اعل –يا لسيمر 

   19 283  007  18  319 461   بيعهادة عاإ ضاه بغر ر مشت تاوحد
 11 224  745  11  588 278   1مرسيليا بيتش 

   1 453  926  1  453 927  فلورانس مرسيليا 
  266 552 33  278 152 34  

 * االجل ةقصير  – التنفيذ تحت لامعا -22
    

 62  996 803   44  261 982  ية مشتركة( ل )عم   4بيتش ليا يمرس
   46 710  983  46 710  984 ركة( شت )عملية م   ة السخن   العين   –ي  با   بلو ليا مرسي

 966 972 90  786 707 109 
 

 يــةمج الزمنوفقــا  للبــرا نفيــذهات ىر اجــ لتــي وا ةالشــركبمشــروعات  ايهــ اقــد علات المتعحــدفــي الو  يتمثــل هــذا البنــد 
 .الشركةفة إدارة ر عبم ةوعوضالم
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 ة  ات عالق أطراف ذ -23
 

يمتلكون فيها حصص  الشركة والشركات التى امالت مع مساهمى عالمفى قة عالالت ذا طرافة األدرصأ تتمثل
تمثل أرصدة  كة وتر شالدارة إ دبأعتماالشركات  كلت مع تمعامالالتتم ليها و عتعطيهم نفوذ جوهرى أو سيطرة 

 -في األتي:  2020مارس  31  يف قة الالع ذات طرافاال
 

   قةالذات ع أطراف منق مستح 23-1
 2019/ 12/ 31  2020/ 3/ 31    لتعاملقيمة ا  ة يعبط حضاإي 
          الفترة خالل    امل التع رقم 

 مصرىيه نج  صرىمجنيه   جنيه مصرى     
         

   1  324  324    1  668  867    344  543    ة  مالي الت  معام  ( 42)  * احى ر السي ما ستث ش لال ت بي   ليا مرسي   شركة 
         
   37 663  093  29  608 908   ( 8  054  185)   لية  ت ما معامال   والت  قا لم ا و   ارة للتج ت  ب ي يرا إيج شركة جم 

         
 19  850  164    20  941  555    1  091  391    الية  م   امالت ع م   ى** اح سي ل ارى وا ق شركة متاح لالستثمار الع 

         
 4  591  774    4  323  902     ( 267  872)   معامالت مالية  ( 42)  ة الفنادق* رن إلدار ست اي ا  ي ل سي ر م شركة  

           
 2  635  124  3  683  238    1  048  114    معامالت مالية    ت لمقاوال للتجارة وا كة مرسيليا  ر ش 

          470  226  60    479  064  66 
 

 ت عالقة  ا ذ فألطراحق تسم 23-2
 2019/ 12/ 31  2020/ 3/ 31  ل  تعامقيمة ال  طبيعة   
        الفترة خالل    التعامل   
 جنيه مصرى  صرىمه جني  صرىم يهجن    

   619  912  2  085  408    1  465  496  معامالت مالية    كيرسيرفس اند شركة سيفتى
         

 150  117  150  117    --  مالية    ت مال معا   ياحية س عات ال ية والمشرو لتنم ل   اف هد ا   شركة 
         

 --  106  334    106  334  معامالت مالية    يا تورز شركة مرسيل 
         
   43  371  43  371    --  معامالت مالية    عات رياد الدارة المشرو   كة شر 
         

 30  116  055    29  579  254       ( 536  801)   ة ي ت مال امال ع م  ( 36) (، 24)   األصول   دارة إل شركة مرسيليا  
        484  964  31  455  929  30 

 
القوائم  اعتمدت  التى و  2020 مارس 29بتاريخ  ةعقدمنلا كة للشر  ادية الع العامة معيةالج اجتماعوفقا لمحضر   -

  قة خالل الات العاف ذاألطر  معت رمي ابلتا  اوضةعمالود قوع 2019ديسمبر  31للشركة في  تقلة مسالمالية ال
 . 2020خالل عام  معاوضةد قو ع  ابرامبكة لشر ا  إدارةس مجلالتصريح لقت على واف  فقد 2019م اع

 
  المصرية  لياسيمر  لشركة المملوك المنتزة إيسترن فندق بإدارة السياحى مارستثإلل تشيب ليامرسي كةشر  تقوم * 

 ةنهائي حق حوالة إبرام تم  وقد  2016 مارس أول  بتاريخ المبرم رةداإلا لعقد وفقا   حىاالسي رماستثلإل الخليجية
ة ترن إلدار ايسيا يلسر ة مى شركى إلياحالس ثمارلإلست بيتش مرسيليا شركة من دقالفن وتشغيل رةاد إ عقد نع

 . (42)  إيضاح -الفنادق 
 

ثمار تة لالسية الخليجيلمصر ا سيليار مشركة  نيرض بأعة قط إبرام عقد تطوير 2019سبتمبر  9تم بتاريخ   ** 
قطعة  متكامل على  سكنى عمرانى إنشاء مشروع رضبغياحى لسوا ر العقارىتاح لالستثمام وشركةى ر قاالع

 احى. لعقارى والسير اثماستالح لة متالشرككة ملو أرض م
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 أخرى مدينة وأرصدة مدينون -24
 2019/ 12/ 31  2020/ 3/ 31 احإيض 

 ىـــر ــه مصـــيجن  ـرىــــه مصـجنـيـ ـمــــرق  
 37  142 559   45  402 073   ين موردوال ولينقامدمة للت مقادفع
   12  797 963   12  806 463   *الغيرلدى  ميناتأت
   166  879 264   171  757 451  ( 23(،) 36) تلباطام الءلى عمحق عتمسال

   8  039 500   8  039 500   ثابتة** صول مدينو بيع أ
 1  174 653   1  182 635   وعهد سلف

   4  546 484   4  961 008   ا  دمقمعة ت مدفو امصروف
   381 623   381 623   لمنبعن ام مب خصائضر 

 861 202   872 254  ( 42) يدوتجد اللحإ -تزة لمنان ر فندق ايست
   1  275 162   1  275 162  ( 42) عامللا لمالتمويل رأس ا -سترن المنتزة فندق اي

   2  720 581   ◼ 3  762 192   ونوعتنينون مدم
   361 440 250   991 818 235  

     يخصم:
 (  332 000)  ( 332 000) خرى ال ا المدينة  مة المدينون واالرصدة  ل فى قي محال الض ا   خسائر 

   361 108 250   991 486 235   
مويلي  ت جير ال التأ عقود    عن ي  يل مو الت   للتأجير   جى بى   دى شركة قيمة ضمانات ل   ون جنيه ملي   4.2  مبلغ الرصيد  يتضمن   * 

  .2015و   2016ل األعوام  خال   ي ل ي لتمو ا   ير ج ى بى للتأ الشركة وشركة ج بين    مة ر المب 
الة  و ح عن عقود  العقاري  مويل ت ل العربي األفريقي ل لدى شركة  ات ان ضم ة يم ق  يه ن ون ج ملي  5.4غ ل ب الرصيد م يتضمن  * 

  لعقارى. ا تمويل  ل لل ة تموي رك لش ة  ان م ة ض نيه قيم ج   ليون م   1.5لغ  ومب   يل عقاري محفظة تمو حق  
رضـــى البالـــدور ا 2م 338ة مـــة شـــراء مســـاحمصـــر مـــن قي كنــ ب لـــىبقـــى عمتال مـــة المبلـــغيتمثــل الرصـــيد فـــي قي   **

 2018أغسـطس  12اريخ ا لعقـد البيـع المبـرم بتـ قـ فمـن مشـروع مرسـيليا فلـورنس و  نانيز ميبـال  2م 832ة احسوم
 (.13ايضاح رقم ) - قدردة بالعاوط الو للشر وفقا  يلحصلتا قستحاريخ ويتلات اذم بستالاال ولمحضر

 
 قلصندوواوك ة بالبندينق -25

 31 /3 /2020  31 /12 /2019 
 ـرىمصـــه جنـيـــ  مصـــرىجنـيــــه  

   1  445 161   1  441 847  ت جاريةباساح – بنوك
   1  027 170   1  100 675  بالصندوقية نقد

   80  239 199   80  239 199  *لألج ئعودا –بنوك 
  721 781 82   530 711 82  

 
  ك مصر إيران.لدولى وبنالتجارى اك لبنا لدىع ائود في قيمة عالودائتتمثل 

 
 * لماعاتكمال سخصص ام -26

 
ي  يد ف الرص  

1 /1 /2020 
 المكون   

 الفترة خالل  
رصيد في  ال  

31 /3 /2020 
 ىـر ه مصـــــــينج  ــرىــه مصـيــجنـ  صـــرىــه ميــجنـ 
      انيبلا

 52  680 285   18 028  149  34 652  136 أعمال لكمااست مخصص
 136 652 34  149 028 18   285 680 52 

 
في   اتعشرو لما لعماذ أفيل تنكمارة الستدلتكاليف المقاواجهة مكون لملخصص في قيمة االمذلك ثل يتم* 

الل ليها خنفاق عاال ما واتماع تكبدهتوقالمو  ءللعماليمها لستتم  يالمتعلقة بالوحدات التائية النه اصورته
 ية. لتاللية االما السنوات
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د المالية اتدو األ -27  بها المتعلقة المخاطر ارةوا 
 

 مخاطر المالية ر الاصنع 27-1
 

ه المخاطر مخاطر السوق  تنوعة وتتضمن هذة ماليم طرامخ الىة عتادالمنشطتها نتيجة أل لشركةعرض اتت -
ا   ئدة( وايضتأثير أسعار الفا مخاطرعار و األس رمخاطة و األجنبيت عمالل ا ر أسعا مخاطر ك لفي ذ )بما
 لسيولة. ن ومخاطر اامئتالطر امخا

  
 . كة شر لى لمالالداء األطر على  اذه المخملة لهالمحت تقليل االثار السلبية الىالشركة تهدف إدارة  -

  
 .ةددحطار مية اخطغتقة لتالية المشاى من األدوات المستخدم الشركة ت ال -

  
اطر الشركة  إلدارة مخ مالعا طاراإل قبةبوضع ومراكاملة الخاصة سئولية اللشركة الما س إدارةيتولي مجل -

  سبةمناالة برقاال جه وأو  اطرات المخييد مستو ة لتحدالشرك يل المخاطر التي تواجه تحلتحديد و ما يقوم بك
 .تايمستو لمخاطر ومدي التزامها بتلك اومتابعة تلك ال

 
دراية   لىع ظفينلمو ة ا من أن كافوالتي من خاللها تضبطة ومنضبناءه  قابيةر  ئةضع بيى و إل ةكر الش دفته -

 اماتهم.بدورهم والتز وفهم 
 

 وقخطر الس -أ
ة بية وسعر الفائد جناأل  ت مال ع ال  صرف ر أسعاثل السوق م ي أسعار يرات ف ر التغيتمثل خطر السوق في خط 
 .ألدوات المالية تها من اة ممتلكا يم ق   ركة أو ات الش د يرا ى إ ل ع   تؤثر   ن أ يمكن   ي الت   ة وأسعار أدوات حقوق الملكي 

سوق في حدود المؤشرات ال رض لخطرتحكم في التعدارة والالسوق هو اإل طرخ ارةدن إ ف مإن الهد
 عائد.لتعظيم الة مع المقبو 

 
 يةنبجاألت مالعال خطر -1

ار صرف  فى أسع غيرللت ةجية كنتالمالي تدواألقيمة اجنبية فى خطر تذبذب العمالت األخطر  يتمثل
 ية.جنباألعمالت لا
 

ألمريكى فى  ر االدوال رج. يتمثلموردين بالخاالشراء من  دعنة جنبياألت خطر العمالتتعرض الشركة ل
 طر. هذا الخ  تى تؤدى إلى الة ساسياأل العملة

 
                      صري م  جنيه  62 396 ل د يعا  ا م  2020مارس  31األجنبية في ركة بالعمالت لش ا  تزامات ال و  ول أص  غت بل 
  2020مارس  31 للخطر في رض الشركة ع ت ي لت لغ ا مبا ال  وتتمثل لى على التوا  مصرى  جنيه  1 570 000لغ ب وم 
 -لي:  ي   فيما 

  
 31/12/2019 13/3/2020 عمالت أجنبية 

 زجع عجز 
 ( 99 689) ( 96 026) كييأمر ر دوال

 
 سعر الفائدةر خط -2
يتمثل ائدة السائد بالسوق. و فلعر اغير ستجة لنتيية كالمال اة داأل ذبتذبي خطر ف ائدةفيتمثل خطر سعر ال -

وائد  ية بفئتمانلتسهيالت االأرصدة ا ل في ثمللبنوك والتي تتونية الشركة دة على مديئالفا  سعارر أتغيفي 
                     يري فصجنيه ممليون  76.28)مقابل  هجنين و ليم 75.60 مبلغ 2020 رسما 31 يف دهارصيوالبالغ 

جنيه   مليون  1.5 غ بل م  2020 رس ما  31ية حتى لمصروفات التمويل وا ائد الفو ت بلغ  د وق  ( 2019ديسمير  31
 .  ( ة رن المقا   فترة ال ي في  يه مصر ن ج يون  ل م   2.5)مقابل    مصري 

 
           ( 25رقم )  إيضاح  -مصري  جنيه  ن يو مل  80.2 مبلغ  2020ارس م  31ي ف قائمة ال بلغت أرصدة الودائع  -

 . ( 2019ر  ب م س دي   31  ي ف يه مصري  ن ج ون  ي ل م   80.2مقابل  ) 
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 رىخطر أسعار السوق األخ -3
كة  الشر ا تي تحتفظ بهحة للبيع التالموات حقوق الملكية اأسعار أد التغير في  رخطن طر مالخذا ينشأ ه

و أ لسوقاعلى مؤشرات بها بناء  الخاصةت راتثمااالس فظةحمالملكية ب وات حقوقة أدإدارة الشرك تراقبو 
النسبة بالمحفظة ب ةاملهية امالال ستثماراتسهم. وتتم إدارة االألا اصة بهذهلخاالية لما  للقوائم ضوعيمو الم ييالتق

  إن الهدف . ة الشركةإدار تمادها بواسطة مجلس اعم ع يتلشراء والبيفة قرارات اكاو  ستثمار على حدةلكل ا
إلدارة ا نتستعيو  اتستثمار الذه اه مند ائيم الععظهو ت اصة بالشركة ستثمار الخية االيجاتستر اسي إلاألس

 . شأنفي هذا التشاريين الخارجيين ساالب
 
 انمتئاالخطر  -ب

  آلخراماته وتعريض الطرف از لتة الدوات الماليد أطراف األأحء تمان في خطر عدم وفاطر االئيتمثل خ
 الية.ملخسائر 

 
صدة  أر و ع ألجل ، والودائمعليهة حقستلمبالغ المفي ا  لعمالء المتمثلةة من اللشرك يةاللمألصول ااون تتك
 طر.يز هام للخكر ت يةلمالل ا صو ثل هذه األالمالية. ال تممارات تثاالس

 
 لمدينونواض العمالء وأوراق القب -

إن   ل،ميكل عاصة بالخ ةص األساسيئة بالخصاساسيئتمان يتأثر بصفة أااللخطر  ض الشركةتعر إن 
  على تأثير أقل ا لهبالنشاط ص اق الخفاخخطر اإل افيه ماب كة شر الء العمعدة اموجرافية لقخصائص الديال

 مان.االئتخطر 
 

ولذلك ليس هناك ة فعلمرتة المالية اعون بالمالءمتيتفي مبيعات لعمالء متنوعون  عات الشركةيبم ظممثل معتت
 ان.مظر االئتحز لركيت

 
  هاكمح وما في ةقديالن -

لدى   فر السيولةوا في عدم ت ةيمالع الودائا والهحكم فيا ومة النقدية أرصدبر االئتمان الخاص ق خطيتعل
ة  ولالسينتيجة نقص  لمتفق عليهاا تهتزامالوفاء بالك األرصدة وا على رد تل هتدر ق  عدم الي التاألخر وب الطرف

ة  رجلى دعوالمصرفية الحاصلة  ية المال اتسس المؤ ل مع عامتلالشركة با خطر تقومك اللدية، وللتحكم في ذل
 رة.مستقلية و اية عانتمائة ءمال

 
م  عد عالية في حالة ة المالية الذات المالء كنو لبى واعالال االئتمانىوك ذات التصنيف البن معمل التعام توي

 قل.ائتمانى مستوجود تصنيف 
 
 السيولة  رطخ -ج

 ر. الغي لتعاقدية معب الشروط ا تها حسمازااللتشركة ال ءاطر عدم وفخيولة في الس يتمثل خطر
 

ا التزاماته ةلابمقية لكافلة لديها سيو من أن  –ك ما أمكن ذلكل –لتأكد ا وسيولة هإدارة ال يكة ف شر الج نهإن م
عة مالضرر بسحاق ئر غير مقبولة أو إلساخ تكبدلحرجة بدون العادية وا وفظر في الستحقاقها في تاريخ ا

 ءةمالمعالة متوقعيل اللتشغاات ف رو مصه بلب لمقاطلد النة الكافية عافر النقديمن تو  كة شر د التتأك كما ،الشركة
بها مكن التنبؤ ي الف الحادة التي لمحتمل للظرو التأثير ا كلذ منبعد يستة و ات الماليا أعباء االلتزامفيه ماب

 ل الكوارث الطبيعية.مثة عقولبدرجة م
 
 حة.تام زةعز انية متمط ائو الحتفاظ بخطمن خالل ا لتمويلا  فيونة ظ بمر تفاحرة إلى االاهدف اإلدوت
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 لمال ا سخاطر رأإدارة م 27-2
د  ائع تمرار بما يحققركة على االسى قدرة الشلعظ فاالح الى ال ة رأس المالشركة من إدار  إدارةف تهد -

ى  فاظ عللح وا فير . وتو ليةاملقوائم الا تستخدم  التيحاب المصالح األخرى صأل نافعوتقديم الم للمساهمين
 ال.ملا ة رأسفلتكفيض ختبغرض   لل لرأس الماأفضل هيك

  
  للمساهمين او المدفوعة  تايعوز الت يمةر قارة بتغييس المال تقوم اإلد لرأل أفضل هيكى لظة عحافللم -

 الشركة. ل  ماس الم جديدة لرأو إصدار أسهأ التخفيض رأس الم
 

 لثل ويتمامرأس ال القروض الى اجمالى  في اصنسبة م دااستخمال بال سأبة هيكل ر قركة بمراالش تقوم إدارة -
  دية وما في قنالا منه ما  خصو م القتراضخرى وااأل دة الدائنة رصنون واالائدال مالى في اجروض قلا صافي

المركز  ئمةاقكة كما هو موضح في شر الية بحقوق الملك ل في اجمالىماالالى رأس ثل اجمحكمها. ويتم
 روض.لقا صافي الى  ضافة باإللمالى ا

 
 تقدير القيمة العادلة  27-3

ة  اليالمة لألصول ويات ائتمانية مقدر تسي ناقصا أ يةماالس هاقيمت ادلةعلا لقيمةا ربتقا نايفترض 
خدام أسعار الفائدة  ستا يتم اض اإلفصاح،سنة. والغر  منل االستحقاق الق ة ذات تواريخمات المالياز لتالوا

ة ر القيميدتقدية لقاتعة اليللمستقباات النقدية خصم التدفقوذلك لة بهلمشالية االما ة لالدواتكاحة للشر المت
 الية. لما لتزاماتلال عادلة ال
 

وتضع د من الطرق ديلعدم الشركة تستخداولة، فان اة غير المتيلماالوات الد ة لمة العادل لتقدير القي
وأسعار   سوق ال عارأسم . تستخدلىز ماقائمة مرك لتاريخ ك ق فيبينة على أحوال السو لما اضاتاالفتر 

ال ألخرى، مثتستخدم األساليب ال. جطويلة األن و لك للديمشابهه وذ ةداأو أل ةالمالي ةلألدار  المتعاملين
فى  لية و ى األدوات المااقلبدلة القيمة العاذلك لتحديد و  ة،تدفقات النقدية المستقبليللة ة المقدر يلحااللقيمة ا
 ية لها.ر تدفمة اليقعن ال ا  جوهري فة ال تختلولغير المتدازامات لتالالعادلة ل يمة كانت الق ماالعهاية ن
 

 رات ماثاالست -
لتكاليف ا  صمخالمالي بدون  تاريخ المركزالمعلنة في  يةوقالس عارألسلى أساس اقيمة العادلة عديد التحيتم 
نها خسائر وما  مخصم كلفةبالت بتةثململكية الافي حقوق رات ك فيما عدا االستثماذلو  املةتعلقة بالمعالم

 . (ن وجدتإاالضمحالل )
 
 ة دئافبالت يهتس -

المستقبلية  غ والفائدةلبلما ألصل ية نقدتدفقات الاس خصم قيمة العلى أسة ة العادليمقلتساب ايتم اح
 المتوقعة.

 
 ونينون والدائندملا -

 لعادلة. د القيمة اام واح ع من أقل بقية المت غ أعمارهملالذين تبنون مية للمدينون والدائسيمة االتعكس الق
 
 ةلالعاد ةمديد القيحتي خدم ف تسمدة الئار الفعس -

م  خصمان لتظم لالئتإلى توزيع منباإلضافة  ىلماالركز الميخ ري في تار لعائد السا ركة معدل الشتستخدم ا
 الية.  األدوات الم

 
 ت ائتمانية هيالتس –ك بنو  -28

 31 /3 /2020  31 /12 /2019 
 ـرىـه مصــجنـيـــ  ىرـ ـه مصـــيــجنـ 

  76 279 776  75 596 448   *لىو دارى الجالبنك الت
  448 596 75  776 279 76  
 

 .الدولى ىالبنك التجار  منمنوح للشركة ئتماني المإلا يللتسهن ام ملمستخدة اقيم   *
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 ىر خائنة أأرصدة دون و دائن -29
 

 31 /3 /2020  31 /12 /2019 
 ــرىصـم جنـيــــه  رىمصــــــه ـجنـي 

   116  850 474   137 751  906    *المستحق ألطراف مشاركة
 53 805 812  ¤ 51 992 924 وليناقون ومردمو 
 54 582 164  54 792 328  ئبلحة الضراصم

 13 957 983  13 125 545  مصاريف مستحقة
  96 545  690 060  األجتماعي أمينتلل ميةالقو  هيئةلا

 1 968 155  2 273 819  أمين الصحى الشامل **تالم فلية لنظالتكاالمساهمة ا
  2 410 700  3 915 925  وحدات اءشر و ئندا

  4 615 541  4 615 541  دائنو توزيعات
 3 775 547  3 716 277  ىر أخة صدة دائنر أ

   325 874 272  921 062 252 
 
 ةالمستحق ألطراف مشارك  *
 

 :يلي اها كملوتحلي ةكشتر لما الشركة اتعمليركة في بعض شام حق ألطرافلمستقيمة ا  في دلبنيتمثل ا
 
 2019/ 12/ 31  2020/ 3/ 31 مشروع لا مشارك طرف اللا
 ىـــر ــه مصـــينج  ـرىــمصجنـيــــه   
   2  200  000  2  200  000   ورنس مرسيليا فل  رة لتجا شركة ميامى للمقاوالت وا  -1

     
   81  049  073  93  061  468   4  تش بي  ن لرحم ا عبد    ي سيد   شاغلى اد  اتح  -2

     
  التجارى المركز   مد ى مح طف مد مص ح سيدة م   / دة  سي ل ا  -3

ع  وفندق مشرو 
سيليا فلورنس  ر م 

 ا مول( )ميج 

 756 664  756  664   

     
   11 284  653  16  743 627  يارد( )جولدن   رانية صر لالستثمار والتنمية العم ة م شرك  -4

     
   21 651  992  25  082 055  الحياة اليكس بارك   ه  وشركا   سية طرطو دين محمد  ل ا السيد / محي   -5
    906 751 137  474 850 116 
 

ا  فقورنس و سيليا فلع مر ارة في مشرو اوالت والتجمقلل ميامى كةشر  من مشاركةقيمة جزء رصيد في ل اليتمث -1
يامى وشركة م رىقاار العتثمالسلليجية الخ ةصريمسيليا الشركة مر  ين كال منبرم بة المكيع والمشار لعقد الب

 . 2011 يرينا 19بتاريخ  ةتجار لقاوالت واللم
 

  مجدي محمد  ( ولألستاذ/ يرهدلاقرية )  منعبد الرح ي سيدإلتحاد شاغلى  حقستقيمة الم يف  المبلغيتمثل  -2
        وعر بمش كة الخاص د المشار قوفقا  لعرحمن عبد ال سيدياغلى يس إتحاد شرئ فتهبص يعىالجم كامل

 (. 19) إيضاح – 4تش يب
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ى وفندق مشروع  ر تجا ال  المركز  ي اركة ف ش م طفى ال مص  محمد ة / سيد  للسيدة  ق ح لمست ا يتمثل الرصيد في قيمة  -3
        اريخ وبت  2013نوفمبر  24ة بتاريخ رك مع الش المبرمة مشاركة لبيع وال قا  لعقود ا وف ل( يجا مو )م س لورن يليا ف مرس 
 . 2015سطس  غ أ   10وبتاريخ    2014يو  ما   3
 
ي  تلوا 2015أغسطس  10 اريخبتلمؤرخ للعقد ا ختفاسو ابرام عقد اتفاق  تم 2018 برسمدي 13 ريخبتا

ل ا مقابت بسدادهقام لمالية التيمستحقاتها ال كامستردت ا هاد مصطفى انركة / سيدة محممشاال هفي اقرت
  اتحدبيع لو ود عق مبابرا وذلك ول(مس )ميجا يا فلورنروع مرسيلدق مشى وفنر مركز التجاحصتها في ال

الشركة   ةدار س إ فق مجلاو ع وقد و ر ا المشهذ في ةحصلك اى حت التمبصها أنالشركة وأمشروعات بديلة ب
ارة والعضو  دجلس اإلب رئيس مر تفويض نائوقر  سويةهذه التى عل 2018ر مبيسد 26تاريخ المنعقد ب

 بديلة. وحدات الد بيع القو ع  يع علىتوقوال لماليةات اقستحمكافة ال ت لتسويةاإلجراءا  كافة اتخاذ المنتدب في
 

ا   فق ( و يارد ن لد جو في مشروع ) لعمرانية المشارك ية ا ار والتنم م ث ر لإلست شركة مص ق ل مستح ال قيمة  رصيد في ل ا ل مث ت ي  -4
 . 2019يناير    31  اريخ م بت ركة المبر لمشا لعقد ا 

 
أليكس  )الحياه ع رو في مش  ارك لمش ا شركاه يه و س رطو ط ين محمد محي الد  ستحق للسيد / لم ا  قيمة في  الرصيد يتمثل  -5

 . 2019ر  فبراي   19د بتاريخ  العق وتم تعديل    2013ر  ي ا فبر   20يخ  تار ب م  المبر   لمشاركة ا   لعقد   رك( وفقا  با 
 

الصحي الشامل   أمين ت ون نظام ال بإصدار قان  2018سنة ( ل 2قم ) القانون ر  م إصدار ت  2018ير نا ي  11بتاريخ  * * 
  ة ح ئ ار الال تم إصد  ا م ه، ك ر تاريخ إصدا  شهر من اء ستة أ قض ن تالي ال ال  يوم ل ا من ا تبار ع ه ا ل ب م العم أن يت  لى ع 
  )أثنين ونصف في   0.0025نسبة  ة  فلي تكا ال  مة اه قيمة المس   وتبلغ   2018مايو    8خ  ري تا مذكور ب ل ا انون  لق ل   فيذية ن لت ا 

 .2018  يوليو   12دءا  من  أن تحتسب إبت   ى عل ركة  لسنوية للش رادات ا ة اإلي عن جمل   ( األلف 
 
 جل األ يلةطو  عأوراق دف  -30

  31 /3 /2020  31 /12 /2019 
 رىه مصــــــــــيجن  ـرىـه مصـــــيـــجن 

 530 086 074   ¤ 541 939 086  دفع قاأور 
    :يخصم

 (449 657 140)  (468 729 776) يرة األجلقصأوراق دفع 
 80 428 934   73 209 310  جلة األع طويلرصيد أوراق دف 

 
 األجل  ةيلطو  دائنة ةدأرص عمالء -31

يد في  رص ال  
31 /3 /2020 

 جل ال الرصيد قصير ا  
 2020/ 3/ 31في  

ل في  االج طويل    الرصيد  
31 /3 /2020 

 مصـــرىــــه يـــنج  مصـــرىـه جنـيـــــ  ــــــه مصـــرىيـجن 
 838 777 004   (96 999 630)   935  776 634  عات حجزء دفعمال

  634 776 935   (630 999 96)   004 777 838 
 

 ىيلتمو التأجير الت ماالتزا -32
 2019/ 12/ 31  2020/ 3/ 31 إيضاح 

 مصـــرىه ــــجنـيــ  رىــــه مصـــيـــنج رقم 
 128  129  083  94  737  570    لعاما الفترة/ في أول    الرصيد 

     :اف يض 
 --  25  000  000   ( 13)   العام الفترة/   ل عقود مبرمة خال 

    570  737  119  083  129  128 
     :صم يخ 

 ( 33  391  513)   ( 9  484  771)    ( 13)    عامال الفترة /  أقساط مسددة خالل  
 94 737 570    110 252 799      يدالرص 

 ( 58  613  505)   ( 62  358  786)    ( 35)  م ا ع   حق خالل تست اط  س ق أ 
 36 124 065  47 894 013    م طويل االجل يد االلتزاصر 
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 العقد يخ  تار  يلى تأجير تمو التزامات  

جير  تزام التأ ل لي إ ما إج 
 التمويلي 

  ة( لتمويلي ا لفائدة  ا   )شامل 

  ة مالي الفائد ج إ   قيمة 
ن  ة ع شئ التمويلية النا 

  مويلي التأجير الت   ود ق ع 

 يع  الب عقود  قيمة  
 ر ي ج أ الت   ة د إعا مع  

  ون فائدة( التزام بد ) 
 م في اللتزا ا   رصيد 

  2020مارس    31  
اط تستحق خالل  أقس 

  م عا 
يل االجل  رصيد االلتزام طو 

 2020  س مار   31  في 
ــــــــــــه     مصــرى   ه ـــــــــ ـــ ـ ي ن ج   ى ر ـ مصـ   ه ــــــــ جنيـــــ   مصــرى   ــــــــــــه ـ ي جن   ى ــر مص   ــــــــه ــ ــ جنيـ   ــرى ص م   ـــــه ــ نيــــــ ج   ى ـر صـ م   جنـي
             ثابتة   أصول د  ن ب 
 --  ( 10  675  989)   ◼ 10  675  989    88  690  000  ( 19  506  700)   108  196  700 2015/ 12/ 3 ( 861) قد رقم الع 
 --  --  --  63  121  000  ( 23  601  110)   86  722  110 2015/ 12/ 3 *    ( 769د رقم) عق ل ا 

 26  810  170    ( 24  897  270)   51  707  440    119  000  000  ( 43  272  170)   162  272  170 2018/ 4/ 19 ( 1228العقد رقم ) 
 21  083  843    ( 3  266  185)     24  350  028      64  750  312  ( 14  000  000)     78  750  312   2020/ 3/ 19 ** ( 991العقد رقم ) 

  292  941  435     (980  379  100 )  312  561  335    457  733  86 ◼   (444  839  38 )    013  894  47   
             بند استثمار عقارى 

 --  ( 11  383  051)   11  383  051    43  355  800  ( 17  446  500)   60  802  300 2016/ 2/ 22 ( 906قم) العقد ر 
 --  ( 2  610  202)   2  610  202    9  948  100  ( 4  021  790)   13  969  890 2016/ 2/ 22 ( 905العقد رقم) 
 --  ( 9  526  089)   9  526  089    36  283  000  ( 14  600  370)   50  883  370 2016/ 2/ 22 ( 904) العقد رقم 

  560  655  125   (660  068  36 )  900  586  89    342  519  23   (342  519  23 )  -- 
   47  894  013    (   62  358  786)   110  252  799    425  148  212  ( 136  448  640)     561  596  852  االجمالى 

 
جميع مستحقات  ةتسويو  (769) رقم عن العقد القائم رصيد اإللتزام بإلغاء نالمقار  مالعا اللة خالشركت قام*   

 .عام لا خاللبرم الم (1228ديد رقم )لجد اعقال ني للتأجير التمويلي عن هذا العقد ضمركة جي بش
 

ركة أديليس ع ش( م991قم )أصول مع إعادة تأجير وملحقاته ر  بيعتم إبرام عقد  2020ر فبراي 19ريخ تاب * * 
و البدروم و   رضياألعلوي فوق الميزانين و لثاني للتأجير التمويلي لكامل ارض و مباني الدور األول و ا 

     قم قطعة األرض ر ى عل امر المققابالعركة ما يخصهما من حصة شائعة في األرض و المنافع المشت
فقا  ألحكام قانون  اإلسكندرية  و  فظةمحا –جابر رع سوريا بناحية رشدي قسم سيدي ام شب تنظي 33رقم 

   جنيه مصري يسدد منه  64 750 312نظير ثمن بيع وقدره  2018 لسنة  176التأجير التمويلي رقم 
مة من عقد صم كدفعة مقديخري مصجنيه  39 750 312جنيه مصري فقط ومبلغ  25 000 000مبلغ 

 وتمثل 2020فبراير  19بتاريخ لتأجير التمويلي س ل شركة أديلي التمويلي وتم إعادة التأجير مع  جير أعادة التأ 
 ى: ما يل أهم بنود العقد في

 جنيه مصري.  78 750 312قيمة المال المؤجر  -
 قد.جنيه مصري مصروفات إدارية عن الع 254  190مبلغ  -
 جنيه مصري.  39  750 312م مبلغ  قدر مجافعة ايد يسدد -
 شهر.  60قد عال مدة -
 سط شهري.ق  60يتم السداد على   -
 مصري شامل الفائدة. جنيه  650  000القسط الشهري  يمةق -
 ألصول المستأجرة في نهاية العقد بمبلغ واحد جنيه مصري.  شراء احق المستأجر في  -

 
 ةتحقاق جميع األقساط المستواريخ استحقت بذاق ت تستحكاي شيمويلتم تسليم شركة أديليس للتأجير الت -

مليون جنيه باإلضافة الى   39مويلية بمبلغ يمة الفوائد التي قضمنة إجمالعن التزام التأجير التمويلي مت
 ضمان أخرى مساوية إلجمالى قيمة التزام التأجير التمويلى.شيكات تسليم 

 
ار عيميق من تطب بدال  ( 17)قم التمويلى ر ر جيلتأباص الخاى لدولبة امعيار المحاس الشركة بتطبيق قامت -

من حيث   صورة أدقتطبيق هذا المعيار يعطى  ة أن لشركة ادار حيث ترى إ (، 20حاسبة المصرى رقم )الم
المؤجلة   وقد ترتب على ذلك توزيع األرباح الرأسمالية الشركة اطنش فىدمة بتة المستخل الثاقيمة األصو 

   .لقائمة الدخب هاراجداوا  جير تأد العقو  مدار على 
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 ةلمؤجسمالية رأاح أرب -33
 31/12/2019  31/3/2020 إيضاح 
 صـــرىم جنيـــــــــــه  ـــرىمص ـهــــــــــجني رقم 

 48  878  485    25  403  516    عامال / ة تر الف   في أول   الرصيد 
     :يخصم 

 ( 23  474  969)   ( 5  868  743)  ( 13) (, 18)  م  العا   الفترة /   عن المستقلة    المدرج بقائمة الدخل 
    773  534  19    516  403  25 

 ( 22  489  920)   ( 19  534  773)    ( 35)  لج قصير اال 
 2  913  596    --   العام   الفترة/   أخر في   الرصيد 

 
 ير اعقتمويل  محفظة بيع عقود نع زاماتالت -34

 
ة سكن مع شرك برمةمال ريقال العيمو الت حفظةبيع مااللتزامات الناشئة عن في قيمة عقود  هذا البند يتمثل

ة حق مع شركة القود حو ن عوع العقارىل للتمويل ويوالة حق مع شركة تمح د قع وعن للتمويل العقاري
سداد  قاري ار العستثميجية لاللخمصرية الاليا لشركة مارسي نيث تضمحمويل العقاري للت فريقيالعربي األ

ة مقيوتلتزم برد  تمويل العقاريريقي للاألف ربيلعا وشركة رىلعقايل الشركة سكن للتمو الشيكات المباعة 
 لتحصيل.  ا لة عدمحا في للتمويل العقارى ركة العربى األفريقىشو  العقارىل للتمويل ويوالة الحق لشركة تمح
 
 31/12/2019  31/3/2020 احإيض 
 ـــرىمص ـــــهــجنيــــ  ــرىمصـ ــــــهجنيـــــ رقم 
 1 327 413   54 448 252   ام  عاللفترة/ا  في أول صيدالر 
     ضاف:ي

 38 144 503   -- (2-34) ( يقي ر ف العام )شركة البنك العربي األ ا / الفترة   ل خال   برمة عقود م 
 23 420 087   -- (1-34) يل العقارى( تمويل للتمو )شركة  عام  ال ا / رة الفت عقود مبرمة خالل  

   252 448 54   003 892 62 
     :صميخ
 ( 2 142 681)  ( 2  805 837(  (2-34) ( قي بنك العربي األفري ال )شركة  عام  ال ا / الفترة ل  ال خ دد  مس ل ا 

 (1 327 412)  -- (13) ( قارى الع يل لتمو )شركة سكن ل العام  ا / الفترة المسدد خالل  
 (4 973 658)  (1 275 872)  (1-34) ارى( ركة تمويل للتمويل العق )ش العام  ا / الفترة ل  المسدد خال 

 54 448 252    50 366 543    يد رصال
     يخصم:

 (10 620 752)  (10 303 172)   (1-34) ( لتمويل العقارى ل  )شركة تمويل   عام   الل خ  اط تستحق أقس 
 (13 190 113)  (17 701 135)   (2-34) ( العربي األفريقي   ك لبن ا ة شرك خالل عام )  قساط تستحق أ 
 30 637 387    22 362 236   م عا ال   ترة / الف   لرصيد طويل األجل في أخر ا 
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 في االتى: أهم البنود مثلتتو 
 

 للتمويل العقارى تمويلشركة عقود  34-1
 

 د قالعتاريخ 
محفظة  قيمة 

  أوراق القبض
يف  الى المصار اجم 
  ئه ش ة النا ي يل تمو ال 

  لعقد ا عن  

ة حاليال لقيمةا
 للمحفظة

)التزام التمويل  
 رى(قاالع

 

مصروفات  
 خري أ 

   ـة قيمـــــ  
  ة لي ا ة الم ان لضم ا 

 شركة لدى  
للتمويل    ويل تم 

  عقارى ال 
نقدية ال افيص

المحصلة من  
 دالعق

ــــــه    ــ ــ ــ ــ ــــه يـــــــ ن ج   مصـرى   جنـي ــ ــــه نيــ ج   مصـرى   ـــــه ـــــ ــ ـ جنيــ   رى مصـ   ـــه ــــــــــ جنيــ   مصـرى   ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ــ جنيــــ   مصـرى   ـ ــ ــ  رى مصـ   ـ
 21  367  279    ( 1  584  407)   ( 468  401)   23  420  087    ( 8  268  053)   31  688  140 2019/ 05/ 27 ول األالعقد 

  140  688  31   (053  268  8 )    087  420  23   (401  468 )   (407  584  1 )    279  367  21 
 

 رىللتمويل العقامع شركة تمويل ( 4لوحدات مشروع مارسيليا بيتش )ارى عق تمويلمحفظة  لة حق وا حعقد  -1
 -:تىفي األد هم بنود العقتتمثل أو  2019و يما 27خ اريبت
 
 جنيه مصري.  31  688 140العقارى مة محفظة التمويل قي -
 مصري.  جنيه 23 420 087لمحفظة لحالية لامة القي -
 . 2024حتى  2019سنوات من ل الخالتحقة يكات مسمن ش بضقراق الو أ فظةون محتتك -
ه نيج 1 584 407 ط بمبلغاب وسيحس ات في يكالشمن ة القيمة األسميمن  ٪5يب قيمة جنيتم ت -

األوراق التجارية اد قيمة دلس تمويل العقارى وذلك تأمينا  وضمانا  الح شركة تمويل لللص جنبي ممصر 
 يلها.ال يتم تحصالتي 

ظهور أي   في حالة لحوالة ا قيمة رصيد  بردستثمار العقارى ة لإليجيالخل المصريةيليا رسمشركة  متز تل -
بخالف للمحال وقت طلبها عة مباال وحداتالالغير بخصوص لية من بات ماالطأو م يةنونقا اتنزاع

 لعقارى.بشركة تمويل للتمويل ا قد لحقت نتكو التعويض الجابر لألضرار التي 
 

 ارىالعقلتمويل ل يقىفر العربى االكة قود شر ع 34-2
 

 

 ريخ العقد تا
قيمة محفظة  

  قبضلأوراق ا

صاريف  اجمالى الم 
ه  شئ نا ال   لية التموي 

  د ق لع ا عن  

حالية قيمة الال
 ةللمحفظ

ل  ويلتمم االتزا)
 العقارى(

 

ات  مصروف 
 أخري 

ــة    ــ  قيمــ
  ية الضمانة المال 

 دى شركة ل 
  لعربى االفريقى ا 

  ل العقارى للتموي 

ية قدالنصافي 
من   لةحصالم

 لعقدا
ــــه ـــــ ـــ جني    ـــــــ   مصـرى   ـــ ــ ـــــــــ جن   مصـرى   ــــه ـ جنـي ـــــ   مصـرى   ـه ـــ ـــ ـــــ ـــ جني   مصـرى   ه ـــــــ ـــــ ـ ــ ي جن   ى ـر مص   ـه ـــ يــ ــــــه جنـي  مصـرى   ـــ

 12  973  343  ( 2  417  627)   ( 350  275)   15  741  245  ( 5  515  535)   21  256  780 2019/ 10/ 16 العقد األول 
 3  125  457  ( 478  035)   ( 81  806)   3  685  298  ( 1  197  628)   4  882  926 2019/ 10/ 16 انيد الثلعقا

 9  336  737  ( 1  523  365)   ( 242  655)   11  102  757  ( 3  135  268)   14  238  025 2019/ 10/ 27 الثالث العقد 
 6  442  574  ( 1  012  376)   ( 160  254)   7  615  204  ( 2  312  752)   9  927  956 2019/ 11/ 17 عقد الرابعال
  687  305  50   (183  161  12 )  504  144  38   (990  834 )   (403  431  5 )  111  878  31 

 
الفريقى ابى العر ( مع شركة 4روع مارسيليا بيتش )ل عقارى لوحدات مشويتم فظةحق محلة عقد حوا -1

 -تى:د في األالعق ودبنل أهم مثوتت 2019 أكتوبر 16 لتمويل العقارى بتاريخل
 

 جنيه مصري.  21  256 780محفظة التمويل العقارى قيمة  -
 ه مصري. جني 15 741 245ة فظلمحة للقيمة الحاليا -
 . 2024حتى  2019السنوات من  شيكات مستحقة خاللن  ض ملقبراق اأو  تتكون محفظة -
ة رتدالم  لتجاريةراق او األتحصيل ل نا  ية ضماراق التجار ن القيمة الحالية لألو م ٪10 سبةن يبتجنيتم  -

ة  صخا لدات اوحالعض لب االنجازنسب  حين االنتهاء منلضمانا   ٪10ضافة لتجنيب نسبة باإل
 . صريم نيهج 2 417  627اجمالى مبلغ مشروع ببال

ما تكفل قيمة أي شيكات ترتد ك ارى بسدادقالعرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار تلتزم شركة م -
 . قساطاالة اد كافسدفي الئها عم
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ى يقفر اال بىالعر مع شركة  (4سيليا بيتش )ار ظة تمويل عقارى لوحدات مشروع ممحف حق حوالةقد ع -2
 -ألتى:م بنود العقد في اأه مثلوتت 2019ر أكتوب 16ريخ ارى بتال العقويمللت

 
 نيه مصري. ج 4  882 926 قيمة محفظة التمويل العقارى -
 . ريصجنيه م 3 685 298 ية للمحفظةالقيمة الحال -
 . 2024حتى  2019من ت ض من شيكات مستحقة خالل السنواالقباق ة أور ون محفظتتك -
لمرتدة ألوراق التجارية ال احصيلت مانا  ض راق التجاريةية لألو الحال مةين القم ٪10سبةن يتم تجنيب -

  اصة ت الخبعض الوحدال االنجازنتهاء من نسب لحين اال نا  ضما ٪ 10باإلضافة لتجنيب نسبة
 مصري. نيه ج 478  035مبلغ  جمالىبا لمشروعاب

تكفل تد كما كات تر شي مة أيقياد بسدى ستثمار العقار ة الخليجية لالريتلتزم شركة مرسيليا المص -
 قساط. اال افة د كي سداف عمالئها

 
االفريقى العربى ( مع شركة 4تش )سيليا بير ما حق محفظة تمويل عقارى لوحدات مشروع عقد حوالة -3

 -أهم بنود العقد في األتى:مثل وتت 2019أكتوبر  27خ رياارى بتقلعل التمويل
 

 . يه مصر نيج 14  238 025العقارى  محفظة التمويل مةقي -
 ري. مص نيهج 11 102 757ة للمحفظة الحالي القيمة -
 . 2024حتى  2019ت من اسنو وراق القبض من شيكات مستحقة خالل التتكون محفظة أ -
صيل األوراق التجارية المرتدة لتح نا  ة ضماالتجاريوراق أللحالية ل ا يمةن القم ٪10 نسبة يتم تجنيب -

صة  الخا  اتلبعض الوحد زالنجاا من نسبء االنتها حين لنا  ضما ٪ 10بنسبة إلضافة لتجنيب با
 جنيه مصري.  1 523  365وع باجمالى مبلغ مشر بال

تكفل كما  تدر يكات تشي ة أ د قيمعقارى بسداالخليجية لالستثمار ال المصرية ايليتلتزم شركة مرس -
 د كافة االقساط. سدا في الئهاعم
 

ى عربى االفريقالشركة ( مع 4) شا بيتليرسيما وعرى لوحدات مشر حفظة تمويل عقام عقد حوالة حق -4
 -:تىوتتمثل أهم بنود العقد في األ 2019 رنوفمب 17ى بتاريخ قار العيل للتمو 

 
 ي. مصر جنيه  9  927 956محفظة التمويل العقارى قيمة  -
 جنيه مصري.  7 615 205ة للمحفظ حالية ال القيمة -
 . 2024ى تح 2019 من واتسنستحقة خالل القبض من شيكات مالتتكون محفظة أوراق  -
دة تلمر ة ضمانا  لتحصيل األوراق التجارية اة لألوراق التجارياليالحمة القي من  ٪10 نسبة يبيتم تجن -

اصة  الخحدات بعض الو ل جازنالانسب  نم هاءاالنتانا  لحين ضم ٪10افة لتجنيب نسبة باإلض
 جنيه مصري.  1 012  376بالمشروع باجمالى مبلغ 

ترتد كما تكفل ات شيكأي قيمة د العقارى بسداستثمار ية لاليجلة الخريلمصا اليتزم شركة مرسيتل -
 ئها في سداد كافة االقساط. عمال

 
 ت طويلة االجلالتزاما نق مالمستح -35

 31/12/2019  31/3/2020 احــايض 
 مصـرى هـــــــــــجني  ىمصـر  هـــــــــــنيج ــمـــرق  
 58 613  505  62 358  786 ( 32) ر تأجي عقود ماتزاالت

 22 489  920  19 534  773 ( 33) مؤجلةة رأسماليأرباح 
 23  810  865  28  004  307 ( 34) تمويل عقاري عن عقود بيع محفظة التزامات
 104 914 290  109 897 866  الرصيد
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 ئنة أخرى دة دارصأ -36
 

   ليابإجم نةياالصئع عن قيمة ودا تلمةالمس لشيكاتاو  ثل في الدفعات المحصلة من العمالءتتمو 
 - الي:كالتانها وبيجنيه  349 120 376غ مبل

 
 31/12/2019  31/3/2020  وعالمشــــــــر 

 مصـرى هـــــــــــجني  مصـرى هـــــــــــجني  
   43  037  735  43  137  735   3ش وع بيتمشر 
   44  966  355  44  966  355  العين السخنة -وع بلوباي مشر 

   75  692  342  75  694  264  أولى ةحلمر  – 4مشروع بيتش 
   66  790  469  72  308  774  لة ثانيةمرح – 4 بيتش روعمش

   14  008  941  14  872  917  ثالثة  ةرحلم – 4مشروع بيتش 
   26  232  861  26  232  861  الند مشروع
   824  412  657  612  مرحلة ثالثة  –د النوع مشر 

   21  313  450  21  313  450  2بيتش  مشروع
   13  549  210  13  549  210  انس يا فلور ع مرسلرو شم

   7  331  650  7  331  650  1مشروع بيتش 
   8  642  078  8  650  741  يلياسمر  مشروع منتجع

   1  755  740  1  755  740  وحيا مطر شروع مرسيلم
   4  283  724  4  229  670  رسيليا علم الرومع ممشرو 

   4  010  007  4  010  007  سيليا بوكيهمشروع مر 
   6  906  260  8  419  326  يارد نلدجو شروع م

   667  800  1  988  200  يامشروع كاسكاد
   1  864  1  864  يكسله امشروع حيا

 340  014  898  349  120  376  يــــــــالاإلجمـــــ
 

        يهجنن و ملي 80.2حصلة من العمالء بمبلغ مائع ألجل بقيمة الودائع الة بربط ودشركقامت ال -
لمقابلة هذا   2019 رديسمب 31مصري في  مليون جنيه 80.2 مقابل مبلغ 2020ارس م 31ي ف

الية توضح  اسة مدر د بإعدا شركة ال دارةإوتقوم ات د المبرمة مع السادة مالك الوحدو لعققا لوفااللتزام 
 .قتحسلمنة ا ياصللمقابلة قيمة التزام ودائع اطة مبلغ الودائع ألجل المربو  ة تدعيميفيك

 
  وصيانة  الدارة وتشغيل التعاقد معها و تابعة(  صول )شركة الدارة األ يا سيل اء شركة مر نش شركة با امت ال ق  -

ة تقوم  برم موجب عقود م ب ارى عق ال تثمار لالس ية خليج ل المصرية ا شروعات المملوكة لشركة مرسيليا م ال 
والتشغيل  ر والتطوي دارة اإل  عمال أ ب  قيام لل  ت الشركة المالكة للمشروعا من  وضة بموجبها الشركة التابعة مف 

 (  23،  24إيضاح رقم  ) .  ت حدا مالك الو والتشغيل والصيانة من    ة ف اإلدار روق تكالي ة وتحصيل ف يان الص و 
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 ـالالمـــ رأس -37
 

 خص به مر ال المال رأس   37-1
 ة يم الق هم س  مليون 150 على  نيه مصري موزع ن ج مليو  150به بمبلغ المرخص  الشركة  مال حدد رأس ال 

 لي:ا ي كم مصري   يه جن  واحد م  ة للسه مي س اال 
 صـرىم هـــــــــــجني 
   10  000  000 )تاريخ التأسيس(   2001ير  ينا   23المال المرخص به االصلى في    س رأ 

  :يضاف 
         خ اري ة العامة الغير العادية بت الجمعي  رار به وفقا  لقمرخص ال ل س الما ة رأ ياد ز 

 2006أبريل    12
000  000  10 

   20  000  000 2006ديسمبر   31به في  لمرخص ا   ل الما   أس ر 
  يضاف:
          العامة الغير العادية بتاريخ  عية المال المرخص به وفقا  لقرار الجم  س زيادة رأ 

وجب محضر تصديق ثمار بم ستة العامة لال الهيئ ق  ديا  لتص وفق   2009طس  س أغ   31
 2009أكتوبر   15تاريخ  ( ب /ج 356رقم ) 

000  000  30 

   50  000  000 2009يسمبر  د  31ه في  مرخص ب ال   لمال ا س  رأ 
  يضاف:

          لعامة الغير العادية بتاريخ ا ية المال المرخص به وفقا  لقرار الجمع يادة رأس ز 
جب محضر تصديق رقم  مار بمو ستث العامة لال  لهيئة ا  يق  لتصد وفقا   2012ر ب أكتو  7
 2013مارس    27اريخ  بت   /س( 503) 

000  000  100 

 150  000  000 2020ارس  م  31في  خص به  مر ل ال ا م ال رأس  
 

 لمصدرلمال ارأس ا 37-2
م سه مليون 72مليون جنيه مصري موزعا  على  72لغ مب 2020مارس  31س المال المصدر في أبلغ ر 
 يلي:كما  ميأس
 ىمصـر  هـــــــــــيجن 
   1  000  000 )تاريخ التأسيس(   2001  اير ين   23س المال المصدر االصلى في رأ 
  ضاف:ي 
 4  000  000 2006أبريل    12ادية بتاريخ  ع امة الغير ال الع   ار الجمعية لقر ا   ل المصدر وفق لما أس ا يادة ر ز 
   5  000  000 2006ديسمبر    31أس المال المصدر في  ر 

  ف:يضا 
            ادية بتاريخ  الع ا  لقرار الجمعية العامة الغير فقر و المال المصد رأس  دة يا ز 

ديق جب محضر تص بمو ار عامة لالستثم ال   هيئة ديق ال تص ل فقا   و   2009طس  س أغ   31
 2009أكتوبر   15تاريخ  ب /ج(  356رقم ) 

000  000  20 

   25  000  000 2009ديسمبر    31لمال المصدر في  ا أس  ر 
  اف:يض 
             ة بتاريخادي لقرار الجمعية العامة الغير الع  فقا  ال المصدر و س الم رأ ة زياد 
  رقم  محضر تصديق جب بمو ة لالستثمار عام ة ال الهيئ  يق د  لتص ا  ق وف  2012 وبر أكت  7
 2013مارس    27يخ  ر /س( بتا 503) 

000  000  15 

   40  000  000 2012ديسمبر    31المصدر في    مال رأس ال 
  :يضاف 

دية بتاريخ     لعا  لقرار الجمعية العامة الغير ا قا  وف  لمال المصدر رأس ا ة اد يل وزي تعد
تصديق رقم  ضر  مح ستثمار بموجب لال امة  ئة الع هيلديق ا ص ت ا  ل وفق   2014يناير    28
 2014ديسمبر    29م( بتاريخ  / 420) 

000  000  20 

 000  000  60 
  :يضاف 

    خ  ري بتا لغير عادية امة ا لع ا  لجمعية ار ا لقر قا  وف  المصدر  تعديل وزيادة رأس المال 
ر  ض ح جب مبمو  ليةهيئة العامة للرقابة الما ال  وفقا  لتصديق  2019 مارس  30
 2019  يوليو   25ريخ  بتا (  226) رقم  ق  ي تصد 

000  000  12 

  72  000  000 2020مارس    31ر في  دس المال المص رأ 
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 كما يلى:   2019غسطس  أ   26لصادرة في  ركة ا لش ا   ستثمار فة ا صحي ا  ل وفق ساهمين  توزيع رأس المال المصدر على الم   تم   وقد 
 

 مية ة االس مالقي  ةديم النقسهاألدد ع  اهمة نسبة المس  الجنسية  مـــــــــــــاالس
 جنيـــــه  م()سه  )٪(   
 24 647  608  24 647  608  ٪ 34.23 مصري  ى رجبلياسر ع/ستاذاأل

 21 398  008  21 398  008  ٪ 29.72 ريمص فؤاد  األستاذ/سامى عبد الرحيم
 18 510  695  18 510  695  ٪ 25.71 مصري يجا للتطوير العقارىمأو شركة 
 7 443  689  7 443  689  ٪ 10.34 مصرى ن خرو ن امو مساه

  100٪  000 000 72  000 000 72 
 

  2019ر  بتمب ســ   18  يخ تــار ب   نعقــدة الم داع والقيــد المركــزى بلجنتهــا  يــ اإل و   موافقــة مــن شــركة مصــر للمقاصــة   صــدرت 
جنيــه  ا  دره ة قــ مي مــة أســ مليــون ســهم بقي   12عــدد    علــى مليــون جنيــه موزعــة    12لبــالغ قــدرها  ا ة  قيــد الزيــاد   قبــول   لــى ع 
مليــون جنيـه مصــري مـوزع علــى عــدد    72مصــدر والمقيـد  ل أس المــال ا ح ر يصـب ل   ٪ 100  بنســبة   مسـددة   د للســهم احـ و 

 . 2019أكتوبر   8 من  را  با هم إعت األس فة  إضا  تم و   مصرى   د سهم بقيمة أسمية قدرها جنيه واح  يون مل   72
 

 راس المال المدفوع  37-3
          يادته منك بعد ز لري وذمص جنيه ونيمل 72 غمبل 2020 مارس 31المدفوع في ال بلغ رأس الم

مليون جنيه  12 لغببم زيادة رأس المالليون جنيه مصري وتم م 72نيه مصري الى جمليون  60
 يلي:كما  ينهمللمسا رحلةالمباح األر  يل منعن طريق التمو 

 
 مصـرى هـــــــــــجني  

 1  000  000 بل الزيادة  ع ق المدفو رأس المال  
  ف:يضا 
تأشير في  ال  وقد تم  2006يل ر أب  12ريخ بتا مة الجمعية العا لقرار  ى وفقا  ول دة األ يا الز 

 2008ر  نوفمب   23خ  مبالغ رأس المال المدفوع بتاري   ل د ك السجل التجارى للشركة بسدا 
000  000  4 

 5  000  000 2008ديسمبر   31ي  ف  المدفوع ل  الما   أس ر 
  يضاف:

العامة   يئة اله واعتماد  2009أغسطس  31ريخ تا عامة ب ال ية جمع ال لقرار  زيادة الثانية وفقا  ال 
أشير في السجل  ت ال  وتم  2009أكتوبر  15/ج( بتاريخ 356)  رقم ستثمار بمحضر ال ل 

 2009ر ديسمب   17يخ  بتار   وع دف ال الم الم   رأس الغ  كل مب سداد  التجارى للشركة ب 
000  000  20 

 25  000  000 2009ديسمبر   31  في  المدفوع رأس المال  
  ف:يضا 
تماد الهيئة العامة  واع  2012أكتوبر  7 مة بتاريخ لعا ة ا لقرار الجمعي وفقا   ة الثالث ة الزياد 

ادة  لزي ذه ا وتم ه  2013مارس  27( بتاريخ /س 503رقم )  يق د تص  لالستثمار بمحضر 
ساهمين وفقا  لما  للم لكامل تمويال من األرباح المرحلة با  ن جنيه مصري مليو  15ة البالغ 
قطاع متابعة    عليها من   افق لمو وا   2011سمبر  دي   31ي  ف لشركة  ل   عمومية ال ية  زان مي هرته ال اظ 
 ء االقتصادى للهيئة دا األ 

000  000  15 

 40  000  000 2012ديسمبر   31في   المدفوع ال  م ال   رأس 
وفقا    2014ر يناي  28امة الغير العادية بتاريخ الع ار الجمعية  لقر قا  وف  رابعة ال ة ياد الز 

          ريخ بتا /م( 420رقم ) تصديق  ر جب محض مو ثمار ب ست لال مة عاهيئة ال لتصديق ال 
 لىو الد مبلغ الزيادة بالبنك التجارى    إيداع تم  و   2014ديسمبر    29

000  000  20 

  60  000  000  2018  ر يسمب د  31  وع في رأس المال المدف 
  ضاف:ي 

  وفقا   2019س مار  30تاريخ العادية المنعقدة ب  امة الرابعة وفقا  لقرار الجمعية الع  ادة الزي 
  2019يوليو  10تاريخ ة ب والمناطق الحر  ر لإلستثما  امة الع ة من الهيئة الصادر  ة للشهاد 

من   2019 يوليو  25خ اري ر بت المصد لمال ة للرقابة المالية بزيادة رأس ا م لعا وقرار الهيئة ا 
ي  ف  التأشير وقد تم  –ليون جنيه م  12مليون جنيه بزيادة قدرها  72إلى يه مليون جن  60
وقد    2019  سبتمبر   12اريخ  ت المدفوع ب ال  الم ل مبالغ رأس  بسداد ك   للشركة ى  التجار ل  لسج ا 

كل  ى ل مجان سهم  بواقع من األرباح المرحلة للمساهمين  يال  تمت تلك الزيادة بالكامل تمو 
 . ر والمدفوع مصد أس المال ال من ر   هم أس   5امل  ح 

000  000  12 

 72  000  000 2020مارس    31لمدفوع في  ل ا رأس الما 
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 ونيلقاني ااطحتياال -38
 31 /3 /2020  31 /12 /2019 

 مصـرى هـــــــــــجني  ىمصـر  هـــــــــــنيج 
   3 511  823  3 909  964 الرصيد  

 964 909 3  823 511 3   
٪  5ادل تقطاع مبلغ يعاس والنظام األساسي للشركة يتم 1981 سنةل 159 ت رقملشركاا ونقان امألحكا  طبق
هذا التجنيب  لشركة أن تتوقف عنويجوز لني انو القى االحتياطي يلة إلو ويتم تحة السنويح ربااأل يصافمن 
ياطي حتالام ا خداست تصرويق مال المصدر٪ من رأس ال 50حتياطي القانوني الد اسنوي عندما يبلغ رصيال

  .ألغراض المحددة في قانون الشركاتى اوني علالقان
             في ية منتهال لية ح السنة الماأربا فيصامن  هنيج 398 141غ مبلب ي القانونيياطم تدعيم االحتت

 . 2020مارس  29لعادية بتاريخ امة لقرار الجمعية العاوفقا    2019سمبر دي 31
 

لتزامأص -39    ةمؤجلال  ائبلضر ات اول وا 
   

 -ما يلي:ة فيصول وااللتزامات الضريبية المؤجلاألرصيد  يتمثل 39-1
 

 9012 ديسمبر 13  2020مارس  31 
 تزامــاتال  ـــولـــــــأصـ  تزامـاتال  ـولـــــــأص 
 رى جنيه مص   جنيه مصرى   ى جنيه مصر   صرى جنيه م  
        

        الضريبة المؤجلة
 30  056 352   --  30  423 427   -- تة  ثابالاألصول 
 30 056 352   --  30 423 427   -- لتزام ا صل /  ريبة المؤجلة التي ينشأ عنها أ الض إجمالي  

 30  056 352     30  423 427    ام عنها التز أ  ش ي ين الت   المؤجلة   لضريبة ا 
        يخصم:
  سابق تحميلها على قائمة الدخل  لمؤجلة الابة الضري

 دورية  ال المستقلة
  (352 056 30 )    (560 241 21 ) 

ل  ة الدخ ئم لى قا ة ع حمل الم يبة المؤجلة الضر 
   م ا رة/الع لفت ل   الدورية   المستقلة 

   075 367     792 814 8 

 
   المؤجلة غير المثبتةريبية صول الضاأل 39-2
 

 -التالية:  نودالمؤجلة بالنسبة للب ةالضريبيات األصول إثب يتملم 
 31 /3 /2020  31 /12 /2019 
 مصـرى هجنيــــــــــــــ  مصـرى هـــــــــــجنيـــ 

  رصدةواال نمدينيال يمةي قواالضمحالل فالمخصصات 
 ىخر دينة األملا

 334 056  4  766  474 6 

 2 450  630  2  450 630  رحلةخسائر ضريبية م
  964 506 6  396 925 8 

 
م الضريبى تيفاء اشتراطات الخصلعدم اسالبنود اما بهذه  لقةلمؤجلة والمتعاية يبر الض صولاألم يتم اثبات ل

 ال.مو ه األمن هذ ةاالستفادا لهخالمن ية قبلستم ضريبيةح ربان وجود أاو لعدم توافر درجة مناسبة للتاكد م
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 لموقف الضريبىا -40
 

 وقفن بالمبيا يلي فيماركة شلل قلتيبى المسالمستشار الضر  سيدمن ال بالمذكرة المقدمة رد هو وا الم وفقا  
  : 2020مارس  31  حتى الضريبى للشركة

 ركات األموالش أوال: 
ختصة سنويا  الم ضرائب ة ال ي ل لمأمور وا م األ كاتشر  باحأر  بة عن ضري ريبي قرار الض تقوم الشركة بتقديم اإل  -

ى كل  وف -إن وجدت  –رات ا قر اإل  واقع هذه ة المستحقة من ريب اد الض نا ، كما تقوم بسد نو ررة قا لمق وفى المواعيد ا 
لن الضرائب إن االلتزام النهائي المستحق لمصلحة في مصر ف ظام الضريبي المطبق ألحوال وفى ضوء النا 
  هائي.الن الضرائب والوصول إلى الربط  حة  فة مصل بمعر  الضريبي   حص لف د ا بع   إال قة  بد   ده م تحدي ت ي 

  .قة عليهاالمستحية الضريبالفروق  دادوس 2008سنة ربط عليها حتى واللشركة لالفحص الضريبى م ت -
           يخ ائب بتار ( ضر 19وقد تم اخطار الشركة بنموذج ) 2010/ 2009الشركة عن السنوات تم فحص  -

ل وياض وتحعتر وقد قامت الشركة باالجنيه  يونمل 40 بلغت فروق فحصن ضممت 2015ل بريأ 12
  فروق يرات الضريبية التقد هذه ان قل للشركة تلمسا ير الضريبويرى المستشاة خلية الداالملف الى اللجن

ت  صاصمخ ل باى خالد يل قائمة لتحم داعيللتقادم الضريبى وال  مانع حص مكتبىتقديرية ناتجة عن ف
  . لتزاماالا هذ بلةمقال

مليون   103.8غت وق فحص تقديرية بلفر ( ب19)ذج ورد للشركة نمو  2014حتى  2011 وات منالسن -
وتمت  يم طلب إلعادة الفحص تقدو  عيد القانونيةبالمواها كة بالطعن علير الشت موقد قا ىمصر  جنيه

ة ان  لشركلالمستقل ى يبلضر ر اتشالمسا ىير و لفحص اادة وجارى إعموافقة عليه من قبل اللجنة الداخلية ال
  دخل ال  يل قائمةلتحم داعيوال  ادمللتق ععن فحص مكتبى مان جةية ناتدير فروق تقالتقديرات الضريبية ذه ه

  .االلتزام  هذا لةقابلمبأى مخصصات 
  . 2018/ 2015لسنوات الفحص الضريبى عن ا لم يتم -
  ا.عليه المستحقةب ائلضر د اسداو  2019ة حتى سن يبيةتها الضر قامت الشركة بتقديم اقرار  -
ذا  ه  أصلعلما بأن يه جن 315 348بمبلغ  2007 معاكة من لشر على ا  ةمطالبة ضريبية مستحقجد تو  -

أن  اال  2005وتم خصمه بإقرار  2004اب الضريبة سنة تحت حسمن جنيه مسدد  139 845 غالمبل
د رة، وقلقاه االى  2005 نة لس 91 نونلقاا ردو قبل ص تملفاالجميع  لم تقم بهذا الخصم لنقل المأمورية

  .ةن القاهر م ورود الملف ملعداالن  م تتم التسوية الىول لرصيد ا ابطلب لتسوية هذ قدمت الشركةت
 لعملب اضرائب كس يًا:نثا
  .وال يوجد مستحقات ضريبية يةق الضريبوسداد الفرو  2006نة س م فحص الشركة حتىت -
بات بفروق مرت (38) رقم جالم نماذستا وتم 2010/ 2007 منسنوات لعن االشركة  تم فحص -

حالتوتم الطعن عليها  يهجن يونمل 1.87 بلغت ضريبية  ةلجنر اوصدر قر  الى لجنة الطعنها وا 
قامت الشركة صري وقد جنية م 774 325بلغت  ضريبيةبفروق  2018 يوليو14 الطعن بتاريخ
  لها. وياتساجراء ت رىجاري مص نيهج 53 853مبلغ  ىلباقمصري وا جنيه 720 472بسداد مبلغ 

ق ( مرتبات بفرو 38) ذج رقموتم استالم نمو  2015حتى  2011فحص الشركة عن السنوات من  تم -
الى   الملف يلوتحو  عليه باالعتراض ي وقد قامت الشركة يه مصر جن مليون 60.7غت لة ببييفحص ضر 

ية  اخلنة الد اللج ه من قبل ليع فقةمواال تمتو  ص فحادة العب إلتقديم طلوقامت الشركة ب اللجنة الداخلية 
جة تنا وقر فضريبية ه التقديرات الهذ ركة انضريبى المستقل للشالستشار المويرى وجارى إعادة الفحص 

  لمقابلة هذا االلتزام. ى مخصصاتحميل قائمة الدخل بألتقادم وال داعى لتل مانعبى عن فحص مكت
  . 2019تى  ح 2016ن نوات مسلي لص الضريبالفحلم يتم  -
 القيمة المضافة(/) مبيعاتب الئضرا ثًا:الث
ن اري وهو ليس مقالع ريالتطو ها حيث أن نشاطة( ضافمة الم)القيئب المبيعات راجلة بضمس الشركة غير -

  مبيعات.الخاضعة لضريبة ال ألنشطةا
 غةيبة الدمضر  رابعًا:

صري  م جنيه 178 666 غمبل يةريبلضاق الفرو  تبلغ وقد 2012الشركة حتى سنة الضريبي فحص التم  -
  . 2014أكتوبر  أول ريخها بتاريبة المستحقة عليلضسداد ا تم بالمأمورية، و تفاق المباشر لالطبقا  

وقامت الشركة   صري م  جنيه  175 072 لضريبية مبلغ وبلغت الفروق ا  2013سنة  عن  لشركة لضريبي ل ا حص ف ل ا  تم  -
  . بية ري ض ت  لتزاما إ أية  ال توجد  بسداد فروق الفحص و 

  لبات حتى االن. طا م   ي ة أ شرك ولم يرد الى ال 2015/ 2014ات  سنو عن ال   شركة ل لضريبي ل ا   حص ف ال تم   -
 .  2019ى  ت ح   2016نوات من  لس ل الضريبي  حص  الف م يتم  ل  -
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 تعاقدية مات التزااالل -41
 

  نيه ج  مليون  988 غ مبل  نفذة م  وغير  عليها  متعاقد  اعمال  عن  2020مارس  31 ي ف  لتزامات التعاقدية اال  بلغت 
   . رى مص 

 
 ةتز نسترن المإيق فند -42

 
 ت)طرف ذا تثمار والسياحةألسبيتش لفة شركة مارسيليا عر دار بموالم شركة فندق إيسترن المنتزةال تمتلك -

من مراقب  ات المالية المعتمدةالبيان يلي وفيما 2016ارس لمبرم بتاريخ أول ما دارةاال( وفقا  لعقد ةالقع
 -: 2020ارس م 31 في لفندقحسابات ا

 
تثمار مرسيليا بيتش لإلسة من شركلمنتزة يسترن افندق إة وتشغيل دار ة عن عقد إيحق نهائ لةوام حبراإم ت -

في  اردةوالو  الثابتةالحقوق ة الفنادق عن كافة إلدار  ترنإيس مرسيليا ةكشر  لىإلمديرة( ياحى )الشركة االس
ق شغيل الفندتو  إدارة قدع من (12/2)ند للب ا  ا وفقهت فيثابحق الصاحب الهذا العقد ليصبح المحال إليه 

 .2016لمبرم في أول مارس ا
 

 التزامات التشغيل  و  ة اصولقائم -
 2019 ديسمبر 31  2020مارس  31 حإيضا  
 مصـرى ــــــــهجنيــــــ  مصـرى هـــــــــجنيـــــ رقم 
 11 567 581   11 058 890   ول المتداولة  صاال

 5  498 863   8  685 259   ولة متدا التزامات
 861 202   872 254  ( 24)    والتجديد ل  ستبدا اال   ىطتياإح
 201 564   226 215     دعاية واعالن   ياطىإحت

 3  730 790   --  باحفى األر  لكة الما ةشركحساب حصة ال
 1  275 162   1  275 162  ( 24)  تمويل رأس المال العامل –ة كالى الشركة المجار 
  890 058 11   581 567 11 
 

 مة الدخلقائ -
 2019 مارس 31  2020 مارس 31 
 مصـرى ـهـــــجنيــــــــ  صـرىم ـهـــــــــــيــجن 

 3  059 260   1  907 598  إجمالى اإليرادات
 ( 2 175 907)  ( 1 930 831) اتوالمصروفيل تشغلى تكاليف الإجما
  (233  23 )    353  883 

    
عالدعاي إحتياطى  ( 122 370)  ( 76 303) ن ة وا 

 ( 91 778)  ( 57 227)   لتجديد  االستبدال وا ى  اط إحتي 
 ( 193 038)  ( 76 303) ركة اإلدارة  أتعاب ش 

 476 167   (233 066) الفترة أرباح    / )خسائر(   ى ة ف حصة الشركة المالك 
 

    ول المحتملةواألصااللتزامات  -43
 

  جنيه  ليون م  310مبلغ  2020مارس  31 فى  مة قائ ل وا  الغير  ح لصال  ة ك شر ال  من  ادرة لص ا  الضمان  ت يكا ش  قيمة  بلغت  -
  طابات خ  ة يم ق  لغت ب  كما  نيه ج مليون  272 بمبلغ  2019 بر ديسم  31 في  للغير  صادرة  ضمان  شيكات  مقابل  ري مص 
 . مصري   يه جن   ألف   843  مبلغ   2020مارس      31    حتى   ير الغ   لصالح   نوك الب   من   الصادرة   ائمة ق ال   ان الضم 

 
  ري العقا   لالستثمار   خليجية ال   المصرية   يليا مرس   شركة   بها   تضمن   مصري   نيه ج   ليون م   2.9  بلغ بم   ضمان   ت ا شيك   يوجد   ما ك  -

 ( قة عال   ذات   )طرف   االصول   دارة ال   مرسيليا   شركة 
 

  2020س مار  31 فى ةقائموال الشركة لصالح  لينقاو وم موردين من صادرةال الضمان اتشيك تبلغ ماك -
  ركة الش لصالح  ءالعمال من ادرةصال نةألماا التصااي يمةق لغتب كما  ريمص يهجن ونملي 134  مبلغ

 .مصري جنيه ليونم 49 مبلغ 2020مارس  31  فى والقائمة
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 الموقف القانوني -44
 

لـى ضـرورة ة، عنميـة المنـاطق السـياحيتل المركزيـة ارةداإلس طـاب مـن رئـيخ 2014 مبرسدي 29يخ ورد بتار  -
 د األقصـىلـك لتجـاوز الحـ وذخنة لعـين السـ اي بلـو بـا عشـرو يكـي عـن مدوالر امر ن ليـو م 1.150مبلـغ   ادسد
   ةدعقـــ لمنا هت مجلـــس إدارة الهيئـــة بجلســـتمخالفـــة بـــذلك قـــراراالمشـــروع عـــن المســـموح بـــه ب االيوائيـــةات قـــ للطا
ى الـ  القانوني بالشركةد المستشار أفا في هذا الشأن وقد 2014ر ديسمب 30و  2014بر أكتو  12   يخبتار 

لمعاينــة روع وأن العبــرة هــي باال بالمشــ مــن كافــة األعمــ ء نتهــااالقبــل  2014عــام  يفــ رت غرامــة قــر ان هــذه ال
إذا  غرامـةم تخفـيض اليـتسـوف  الـةحالذا ي هـ حـدات الفندقيـة بالكامـل. وفـ روع لبيـان عـدد الو عند تشغيل المشـ 

م و قـــ ف تلشـــركة ســـو الـــى أن ا فةضـــاائيـــة للمشـــروع باإللطاقـــة االيو مـــن ا ٪25ت الفندقيـــة تمثـــل احـــدكانـــت الو 
 ي ال يـتم سـداد أيـةيئة والنسب المطلوبـة حتـ االعتبار متطلبات الهخذ بعين ة للقرية وستألثالثاالمرحلة  اءبإنش

ان  ،2017مـارس  28بتـاريخ  نـهرة الـواردة مكللمـذ وفقـا  شـركة للوني نلقـاار تشـالمسالتزامات ماليـة وقـد قـدر ا
ــة الم ــاوز الغرامـــ ــة ال تتجـــ ــتقـيــــ الئم الماو الـقــــ و  دوالر ألـــــف 100غ بـلــــ م  توقعـــ ــمنة لمالة ة المســـ ــة متضـــ         عروضـــ

 ئنـــةلدان بنـــد الــدائنون واألرصـــدة اضـــم ف دوالر أمريكــىالـــ  100لمبلـــغ   المعــادل مليـــون جنيـــه 1.76مبلــغ 
 (.29اح )يضإ – ىخر ألا
 

لـى لبنـك االها الـىنـة العلمـين موجـه مركـز مدي – طـروحمن محافظة م ورد خطاب 2019يونيو  25 خبتاري -
الشـركة متلكـات تخـص منقولـة أو أمـوال او مائلة أو ى ايـة أمـوال سـ علـ حجـز توقيـع ال لـبيطرال نجيه سوسيت
مليــون  13 بمبلــغفظــة مطــروح حامين مــ لعلاة دينــ س متحقة علــى الشــركة لصــالح مجلــ مســ المبــالغ اليفاء الســت
 إدارة تدأفــاقــد و  ديرهــ وب قريــة جنــ عــة ملــك الدولــة الواق ارضعلــى  دىالتعــ نظيــر قابــل حــق انتفــاع مه جنيــ 
ا لشــركة رض المــذكورة تــم تخصيصــهاءات الحجــز حيــث أن األصــحة إجــر  القــانوني عــدم هاتشــار شــركة ومسلا

د اتخـذت إدارة قـ و  ثمار العقـارىتلالسـ  ة الخليجيةريالمص ليايرسة مشركلللتنمية العمرانية وليس  إسكان مصر
لت لقانوني ومازاا شركةلموقف ال دةالمؤي تاتندديم المسوتق الحجزع لرفنونية واإلدارية جراءات القااإل الشركة
 .اءات القانونية جاريةاإلجر 

 
 ةالمشروعات المستقبلي -45

 
هلــى األشــركات البنــك  إحــدى تحــت رعايــة لــكل وذيــ تمو لل تيــةاراتفــاهم مــع شــركة أمــالك اإلم تــم توقيــع مــذكرة -

داريـة  يةاج سـكنر بـ م أتكامل يضـ عمرانى م وعمشر العمل على تطوير رة التفاهم مذك المصرى حيث تتضمن وا  احات المســ  باإلضــافة إلــىكامــل الخــدمات والمرافــق ير العالميــة وفنــدق متق المعــايتجــارى مصــمم وفــ ز ومركــ 
متـر مربـع  42 676ها تاحأرض مسـ  ع علىو المشر عية ويقام ماالجتاأت شمنوالدى لمنطقة النوا المخصصة

ة ومـــن هر القـــانـــة نصـــر بيمدمنطقـــة  ير فـــ ارع النصـــ علـــى شـــ  هـــاعوقبم تميـــزتك للتمويـــل لشـــركة أمـــال ةملوكـــ م
 لخمس سنوات القادمة.على مدار االمشروع ر أن يستم المتوقع

 
 ةركد شــراكة مــع شــ قــ رام ععلــى إبــ  2018 ونيــوي 23 يختــار ة بمــة العاديــة للشــركة المنعقــدافقــت الجمعيــة العاو  -

علــى  وعر المشــ  ماويقــ متكامــل  حى ترفيهــىياع ســ قــة( لتطــوير مشــرو )طــرف ذات عال انــيالرقــى للتطــوير العمر 
عبد التي تقع في سيدى البحيرة بكفر الدوار و  ى شمالكة لنقابة معلمالمملو  2م( 401 732)ا تهمساحأرض 
م ( شهر من تاريخ اسـتال42)موعد أقصاه  يروع فتنفيذ المشم ن يتأقع و متال ومن محافظة مطروحب الرحمن

 تراخيص.ال
 

  نمـاء علـى قيـام شـركة  د تـم اإلتفـاق  فقـ   2020مـارس    4  يخ ت بتـار ا وريـد مصر للت   توقيع عقد مشاركة مع شركة نماء   تم  -
كافــة األعمــال    ذ فيــ ن مــن خــالل ت خليجيــة لالســتثمار العقــارى  ال   المصــرية   رســيليا شــركة م   ركة مشــا مصــر للتوريــدات علــى  

  وض تــل ( حــ 4قــم ) ر   ض علــى قطعــة األر   ردا  والكائنــة قليوبيــة متفــ ال ب شــرطة  ال لضــباط    الوفــاء   راج مــن مشــروع أبــ   متبقيــة ال 
رض  ل مســطح األ مــ ى علــى كا الث أدوار تجــار ن مــن عــدد اثنــين بــدروم وعــدد ثــ يوبيــة وتتكــو قل ال بنهــا    –لبحــرى  ا   تريــب ا 

صــالحية الجدديــة عبــارة عــن  ال   وفقــا  لشــهادة ســكنية  ارى وســبعة أبــراج  د ج إ واحــد بــر   د وه عــد ثمــانى ابــراج منهــا عــد ويعلــ 
بالسـطح    دمات خـ نى وجـزء  العاشـر عـلوى سـك   لـى ث إ ثالـ مـن ال تجـارى و   ألول والثـانى وا   ي ضـ اج( واألر )جـر   دورين بدروم 
 . متر مربع   20  212.5على سطح  

 
  ديةالنقالمعامالت غير  -46

اإللتزامات ل و صو في عناصر األ اتتغير مايلي من قيم ال دعاباستية تم قدلتدفقات الن عداد قائمة األغراض ا
 31/3/2020 إيضاح    :ر اليهما بعاليةشاالمة ينقدالير الت غوفيمايلي بيان بالمعام النقدية،ثل تغير في التي ال تم

ــم     رقـ
 102  527   ( 29)  موردون ومقاولون

 102  527   ( 13)  ثابتة ألصول الا
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 تبعة  مال بيةاسحالمت اساأهم السي -47
 

ة المعروضــة فــي هــذه اليــ الم تالســنوا خــاللا بطريقــة ثابتــة هــ تــم تطبيقاه بية الموضــحة أدنــ لمحاســ االسياسـات 
 ة.اليلمائم القو ا
 

 بية مالت األجنة العجمتر  47-1
الــدفاتر علــى أســاس ب لعمالت األجنبيــةالمعــامالت بــا المصــري ويــتم إثبــاتكة حســاباتها بالجنيــه تمســك الشــر 

ل ترجمـة األصـو يـتم الدوريـة  لةقالمسـتيـة مالالقـوائم الاريخ وفـى تـ  ي تـاريخ المعاملـةفـ دة سائال الصرفار أسع
ألسـعار الصـرف السـائدة فـي فقـا  المصـري و ه الجنيـ ى إلبية جنت األمالالعلنقدية بت الطبيعة اذا وااللتزامات

ات اللتزامـ واألصـول ا ةجمـ يـتم تر . و الدوريـة المسـتقلة خلمـة الـدعملة الناتجة بقائوتدرج فروق الالتاريخ، ذلك 
ة فـي لسـائدالصرف ا عارأس ملة األجنبية باستخدامريخية بالعاية والمقومة بالتكلفة التنقدر الالطبيعة غي ذات

 معاملة.يخ الار ت
 

 إلهالك وا الثابتةصول ألا 47-2
 

  لىو األ والقياس اإلعتراف  -أ
ــة بالتكلتم إثبـــات األصـــ يـــ  ــوما  منهـــ ول الثابتـ ــة مخصـ ــالكفـ ــع اإلهـ ــة ا لخســـائراو  (ج2-47) ا مجمـ ــن لناتجـ عـ

 (.ب13-47) حالل القيمةإضم
 

 اخليـا  د هاة إنشـائي حالـ فـ  لألصـولنسـبة صل. وبالاألاء مباشرة المتعلقة باقتنلتكاليف الاتتضمن التكلفة كافة 
مها عمليــة خــرى التــي تســتلز اليف المباشــرة األلمباشــرة والتكــ الفــة األصــل تكلفــة الخامــات والعمالــة تك تتضــمن

ذلك ن أجلـه، وكـ مـ والغـرض الـذي تـم اقتناؤهـا قـع المو شـغيلية وفـى لـة التلـى الحاإ ل لتصـلو صـ األء تلـك إنشا
  .ولذه األصبه ه جدلذي تو وقع اسوية المة تعادتكاليف إزالتها وا  

ود اإلنتاجيــة كبنــ  لتــي تختلـف أعمارهــاصــول الثابتــة ان المكونـات الخاصــة ببنــد مــن بنـود األة عــ المحاســبيـتم 
 ة.الثابت لو صتلك األمستقلة ضمن 

 
 ناءالقتالحقة على اليف الالتكا -ب

عنـد  لمكـونا فـة ذلـكد تكلد اسـتبعابعـ  صـلات األصل ضـمن تكلفـة األل أحد مكونيتم االعتراف بتكلفة إحال
ذا ما كان من المحتمل تـدفق ملتكلتلك ا لشركةا بدتك نتيجـة إلحـالل مسـتقبلية للشـركة كافع اقتصـادية نـ لفة وا 
خــرى تم االعتــراف بالتكــاليف األويــ  هــذا ة مــن الدقــة.ة عاليــ تــه بدرجــ لفيــاس تكق ةنيــ ة إمكاذا المكــون شــريطهــ 

 .دهاالدخل كمصروف عند تكب بقائمة
 

 اإلهالك  -ج
  لة المســتق الــدخل    ة راضــى حيــث ال يــتم إهالكهــا( علــى قائمــ اال مــا عــدا  ة )في تــ ب ثا صــول ال ك األ هــال حميــل إ يــتم ت 

بتـة، هـذا  ا الث ن أنواع األصـول  نوع م   ل قدر لك الم نتاجي  اإل   العمر   ى أساس لطريقة القسط الثابت عل وفقا   الدورية 
  ع ئم مـ ال تـت كانـت  ا  د مـا إذ لتحديـ   يـا تـة دور الثاب ول  الصـ ل   النظـر فـى االعمـار االنتاجيـة   دة ا شركة باعـ وتقوم ادارة ال 
ذا وجــد اخــتال االعمــار ا  ر  ن العمــ وفقــا للمــدة المتبقيــة مــ   حســاب اهــالك االصــول ى يــتم  ف جــوهر لمقــدرة ســابقا وا 

  در. ى المق ج نتا االن 
  ك.اب اإلهالتاجية المقدرة ألغراض حسناإليانا  باألعمار يلي ب اوفيم

 جىالنتار العما البيــــــــــــــــــان  
 ـةنـس 
نمب  50 ءات شااني وا 

 10-8 ومفروشات   أثاث
 9-5 ة  أجهزة ومعدات كهربائي

نتقال وسائل  10-5 نقل وا 
 15-10 تحليةمحطات  –آالت ومعدات 

 4 الزة اتصهأج
 5-4 مج حاسب آلىوبرا ةز أجه
  10 هيزاتجت

 .  له منفصل   إهالك   اب م احتس نه يت فا   صول أل مره االنتاجى مختلف عن تلك اع   ل من األص   عند وجود جزء  -
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الت من عملية  تة بمقارنة المتحصل الثاباألصو  لخسائر الناتجة عن التخلص مناألرباح واحديد ت تمي -د
ت  خل ببند )إيرادات ومصروفاالديلها على قائمة تم تحمويصول، األ لتلك ةترية الدفع القيمالتخلص م

 ى(. أخر  تشغيل
 

 التشغيلى التاجير 47-3
عليـــه مـــن المـــؤجر( يـــتم  تـــم الحصـــول صـــوماتخ أيصـــا  ناقشـــغيلى )ر التجيب التـــأت حســـات تحـــ وعافالمـــد

 قاق.ستحقا  ألساس االبت طالثاب بطريقة القسط الدورية لمستقلةافي قائمة الدخل  كمصروف اف بهااالعتر 
 

 ذ نفيروعات تحت التمش 47-4
ز لتجهية باشرة والالزمم متعلقةلف اية التكاللفة. تتضمن التكلفة كافكبالتحت التنفيذ ثبات المشروعات تيتم إ

ويـل المشـروعات تحـت مـن أجلـه. يـتم تح ىغـرض الـذي أقتنـ م تشـغيله بهـا وفـى اللة التى يتالحا لىإ األصل
 من أجله. لغرض التى إقتنيتمتاحة ل كوننتهاء منها وتإليتم ا دماول الثابتة عنصاألبند  ىالتنفيذ إل

 العقارية مارات ثالستا 47-5
 

 ولىألس اااف والقياالعتر  -أ
  مــتحفظ بهــا لبيعهــا ل ســتخدامها أو ا والغيــر محــدد أوجــه ا   لمحــتفظ بهــا اضــى ا ر ال ا ريــة فــي  العقا ت  ثــل االســتثمارا تم ت 

ة  سـتثمارات العقاريـ قيـاس اال تم  ليا( للغيـر ويـ غي را  تشـ يجـا نى المؤجرة )إ ا لمب ضى وا ا على المدى الطويل وكذلك االر 
تلـك  دلـة ل عا ل ا القيمـة  ح عـن  صـا يمـة ويـتم اإلف لق ض فـي ا ا نخفـ خسـائر اال ا  منها مجمع االهـالك و م مخصو بالتكلفة 
مـن    ى أل   عادلـة ل الت يصـعب معهـا تحديـد القيمـة ا اذا كانـت هنـاك حـا  اال  كـز المـالى المر مارات في تاريخ االستث 

 ذلك. يتم اإلفصاح عن    ه الحالة هذ   قة معقولة وفى ري رات بط ثما هذه االست 
 

 ك  االهال -ب
ار العمـر لـى مـدع لـكثابـت وذلقسـط الريقـة اوفقـا  لط لدوريـةا مسـتقلةلال خائمة الدتم تحميل االهالك على قي
 نتاجية المقدرة:إلر ااالعمابيانا  ب يليالعقارى، وفيما  الستثمارن أنواع اقدر لكل نوع مالنتاجى الما

 
 اتالسنو   لصاال

 50  مؤجرة ات وحد
 10  زات تجهي

 
 المشتركة  تالترتيبا 47-6

والمــوارد    دام األصــول اســتخ   ها يل طلــب تشــغ التــي يت شــتركة  يــات الســيطرة الم ل م ع   ة هــى مشــترك ســيطرة ال تحــت ال   ترتيبــات ل ا 
ـلوك  كـذا المخـزون المم و صـة  ة الخا خدم كـل صـاحب حصـة أصـوله الثابتـ ركة ويست حصص المشا ألخرى ألصحاب  ا 
ص  ا يــن ادة مــ خاصـة. وعــ ل التزاماتــه ال ثــ اص، والـذي يم تمويلــه الخــ   تــه ويـدبر صــروفاته والتزاما ا م و أيضـ هــ   ويتحمــل ،  ه لـ 
ــاركة ان ا قـــ ع  ــراد د المشـ ــن  ات النا إليـ ــد ع  بيـــ تجـــة مـ ــترك الوحـ ــرو ات المشـ ــتم تحملهـــ ة وايـــة مصـ ــي فات يـ ــم بـ ــاملي  ا تقسـ ن حـ

  مرســيليا ومشــروع  نس  فلــور   يا مرســيل   وع ر ومشــ   4ة فــي مشــروع بيــتش  ك شــتر كة الم الشــر   عمليــات الحصــص وتتمثــل أهــم  
 . ( ( 29، )   ( 19)   م ا ق أر ات ح )إيضا كس بارك الحياة الي  ليا ي مرس ة ومشروع العين السخن   –لوباى ب 
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 اليةلما واتاألد 47-7
 ةادلـ مـة العاليـة: أصـول ماليـة مبوبـة بالقيات التقة بـين الفئـ ليـة غيـر المشـتصـول المابتبويـب األ لشـركةا ومتقـ 

، قــروض  -جــدتإن و  – حقاقاالســت حــتفظ بهــا حتــى تــاريخت ماراثمر، اســتســائخأو ال مــن خــالل األربــاح
 .للبيع متاحةل مالية يونيات، واصو دوم

 
مبوبـة ماليـة : التزامـات لفئـات التاليـةابـين -جـدتأن و -شـتقة ر المغيـ ة المالي اتلتزامبويب االبت الشركة تقوم 

 ي.خر الية ات ماالتزامو الخسائر وفئه أ باحل األر بالقيمة العادلة من خال
 
  دعااالستبو  رافاالعت  – غير المشتقة ةلتزامات الماليلمالية واالصول ااأل 47-7-1

جميـــع  ريخ نشـــأتها،المصـــدرة فـــي تـــاات الـــدين ونيات وأدو المـــديو  وضي بـــالقر ولـــ ف االبـــاالعتراتقـــوم الشـــركة 
ــات ال األصـــول ــة االلتزامـ ــة الماليـ ــراف ر خـــ األماليـ ــتم االعتـ ــم او ى يـ ــا لبهـ ــار يـ ــي تـ ــبح معاال يخفـ ــدما تصـ ــة عنـ ملـ

 .يةلألداة المال حكام التعاقديةطرفا في االجموعة الم
تــدفقات  لحصــول علــىعاقــدي فــي اق التلحــ ا ســريانامع تنتهــيي عنــدما اد األصــل المــالعتبكة باســ الشــر  تقــوم
ي فـ  المـاليصـل مـن األ لتدفقات النقديةا المي الستاو قامت بتحويل الحق التعاقد لمالي،من األصل ا نقدية

 .ةبصورة جوهري يية األصل المالومنافع ملك مخاطر ة تم فيها تحويل كلاملع
 
مــالي ولــم األصــل ال نــافع ملكيــةطر ومخــام هري بكــلجــو بشــكل الحتفــاظ كة بتحويــل او ار لشــ تقــم ا ذا لــماو إ
و حقوق اال نناتج عل او التزام بالصأط كترف فقعلى األصل المحول، على أن تع لسيطرةظ الشركة باتحتف
 .حويلبها عند التمحتفظ امات الناشئة او اللتز اال

 
 .ردة بالعقدالوا تهمدانتهاء و ائه اه او الغاما بالتخلص من هيما ينتي عندام الماللشركة االلتز ا تستبعد

 
ا، وفقـط عنـدما مدعنـ  يزانيـةالي وعـرض صـافي المقاصـة فـي المتـزام مـ صـل مـالي والل مقاصـة بـين أيتم عم

مـا نيـة الـديها اللمعتـرف بهـا و اة بـين المبـالغ جـراء المقاصـ فـاذ إللقانوني القابـل للنق االحا ة حاليشركلمتلك ات
  م في أن واحد.ة االلتزاألصل وتسوياف باتر عغ او االالالمب ساس صافيالتسوية على أ ءراإلج
 

  القياس  – المشتقة غير لماليةا األصول 2-7-47
 

 رباح او الخسائراأل اللخ دلة منلعاا لقيمةبا الية المقيمة ملل ااألصو 1-2-7-47
 فظل محـتويبـه كأصـ سـائر إذا تـم تبخالاح او األربـ من خـالل يمة العادلة قمالي كمقيم باليب األصل التم تبو ي

ــاح اوبالقيمـــ ولـــي ليقـــاس د االعتـــراف االتبويبـــه عنـــ او تـــم  جرةالمتـــاض رابـــه ألغـــ   ة العادلـــة مـــن خـــالل األربـ
ها مباشـرة ضـمن االعتراف ب لي يتمو اصدار األصل الماء اتنااقاشرة بمب ةلمرتبطكلفة المعاملة ات ئر،الخسا

ــائر عنـــ ألربـــاح او الا ــات. دهاد تكبـــ خسـ ــة العاقية بالة المقيمـــ األصـــول الماليـــ  سقـ ــاحمـــن خـــالة دلـــ مـ او  ل األربـ
 احبـ عـات أر توزي او عوائـد يا منهلـة متضـ اف بالتغيرات فـي القيمـة العاداالعتر ويتم  عادلةئر بالقيمة الالخسا
 الخسائر. او حربااال يف أسهم

 
  لمديونياتوا روضالق 2-2-7-47

 ملـةعالمتكلفـة ا ىالـ  فةباإلضـا ةالعادلـ  بالقيمـة لـيف االو عتـرااال عنـد -أن وجـدت-صـولألا يـتم قيـاس هـذه
 لمسـتهلكةا لفـةبالتك االولـي، يـتم قياسـها االعتـراف ي. بعـدالمـال االصـل اصـدار او نـاءباقت اشـرةمب لمرتبطةا

 .ليةلفعا لفائدةا ةقطري امباستخد
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 عللبي لمتاحةا اليةاالستثمارات الم 3-2-7-47
 مباشرة رتبطةلما لمعاملةا تكلفة الى افةباإلض العادلة ةيمبالق ياالول العترافا عند االصول يتم قياس هذه

 االعتـراف ويـتم ،دلـةالعا ةبالقيمـ  قياسـها االولـي، يـتم افاالعتـر  بعـد لمـالي.ا االصـل اصـدار او قتنـاءبا
 العمـالت رفصـ  اسـعار يـرات فـيالتغ واثـار ضـمحاللاال بخـالف خسـائر لـةعادال مـةالقي يت فـ االتغير بـ 
 اسـتبعاد دوعن دلة،العا لقيمةا اطيتياح في جمعوت الخرا الشامل الدخل بنود منض نت الديألدوا ألجنبيةا

 خرالا شاملال لالدخ دبنو  بها ضمن ترفعمال تراكمةالم الخسائر او االرباح تبويب اعادة يتم االصول هذه
 ر.الخسائ او االرباح الى قاساب
 

 ات تابعةكات مالية في شر استثمار  4-2-7-47
ا. هـذا فـى قيمتهـ  ئر اضـمحالله خسـاايـ ا ما  منهـ صـو فة مخة بالتكلالشركات التابع فيمارات الستثإثبات ا يتم

مـة لقيا ضـمحاللة الوفى حامالية المستقلة لائم القوا ستثمارات الخاصة بها في تاريخيم االالشركة بتقيوتقوم 
 ار بقيمــة خســائرمتثا االســ ة لهــذالدفتريــ  تخفــيض القيمــة ه الدفتريــة يــتممار عــن قيمتــ لالســتثالقابلــة لالســترداد 

م اضــافة هــذا حقــة يــتفــي فتــرات الاع فــي القيمــة لــة االرتفــ دخل وفــي حامــة الــ ائق يلــه علــىحمل وتاالضــمحال
رات فتـ خـالل  الدوريـة المسـتقلةل لـدخم اائعلـى قـو لة يبق تحملك في حدود ما سذو خل مة الداالرتفاع الي قائ

 سابقة. مالية
 

 لبيعزة لهجا تامةوحدات  47-8
أسـاس التكلفـة علـى  دا أقـل وتحـدأيهمـ  يـةيعيمـة البافى القو صـ يـع بالتكلفـة أزة للبجـاهامـة اللتحدات ات الو تثب

ط توسـ ي مفـ ى ركـز المـالالميخ فـي تـار  المتبقيـة علبيـ اهزة لي مساحة الوحدات التامـة الجـ الحاصل ضرب إجم
 األخـرىات لمصـروفواشاءات واالنالمرافق رض و كلفة المتر في تكلفة األ)تتمثل ت اتتكلفة المتر لتلك الوحد

للنشـــاط  ادســـياق االطـــار المعتـــ ســـعر البيـــع فـــي  ة علـــى أســـاسلبيعيـــ ا مـــةفى القيتحـــدد صـــا( و غيـــر المباشـــرة
 مام عملية البيع.إتها لزميستليف أخرى أي تكاوكذلك  ية التمامر قدييف التمطروحا  منه التكال

 
 يذتحت التنفل أعما 47-9
  لك لحين نفيذ وذالتاب أعمال تحت فى حس ركةالش اتوعاء مشر بإنش المرتبطةليف اتجميع كافة التك يتم -

يتم تبط بها و ر الميراد ة بقائمة الدخل عند تحقق اإليعاليف الوحدات المبيث يتم قيد تكحه األعمال ام هذتمإ
 التنفيذ تحت لللبيع، ويتم قيد األعماات قابلة حدلم تباع فى بند مخزون و و  ذهانفيم تال التى تاألعم قيد
 . أيهما أقل داديةتر سقيمة اإلصافي الأو فقا  للتكلفة و تقلة لمسالية الموائم االقب

 
ع لبيألسعار ا وفقا   ة البيعلربح نتيجلرة ت المدة على مراكز الربحية للوحداشر لتكاليف غير المبايتم توزيع ا -

ى تلك   ف دوريا   ظردة النم إعاتقبل ويتالمسبقدية المتوقعة للتشغيل دفقات النلتعة أو القيمة الحالية لوقلمتا
ها من التكاليف ادتحميلها أو إستبع وجود فروق يتم ة وفى حالةلفعليا يفالتكال فى ضوء زعةالتكاليف المو 
 .بقىلمتر اعلى العم  لمحملةتكلفة استهالك الإتم لها ويالسابق تحمي

 
 قبض راقأو و  المدينون 47-10
تي يتم  والعدم تحصيلها  لمتوقعغ ا المبالة قيم ا  ناقص االسمية قيمةلوأوراق القبض بامدينون الإثبات  تمي -

ون يتم تخفيض قيمة رصيد المدينا المبلغ بالكامل كملمحتمل تحصيل اون من غير يك ماندع تقديرها
 بالتكلفة ىاألخر  ينةمدال األرصدة إثبات ويتم ذا. هلهاحصيشكوك في تون الممة الديالقبض بقي راقوأو 

من   التى لغباويب المويتم تبأ( 13-47) لمدينةرصدة ااألد تلك دام استر عن عد لمتوقعة ا ئراخسال ناقصا  
عام  زيد عن فى مدة ت ايلهقع تحصتداولة بينما المبالغ المتو لمعام ضمن األصول ا تحصيلها خالل عالمتوق

    طويلة األجل. ل صو األ ضمنتم عرضها في
 

تكلفة بالم يتم قياسها دلة، ثلعاقيمة االئيا  بل مبديلة االجن طو و ء واوراق القبض والمدينات العمالثبويتم ا -
 ال. الفائدة الفع رم طريقة سعستخداباة لمستهلكا
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 حكمها فيالنقدية وما  47-11
الطلــب والشــيكات تحــت ت تحــ  ائــعلودلصــندوق وانوك وايــة بــالبصــدة النقدر ا أي حكمهــ تتضــمن النقديــة ومــا فــ 

سـدادها عنــد  تـي يــتمال لمكشــوفا حب علـىنـوك ســ رصــدة البذا أكـ ال تتجــاوز ثالثـة شــهور و يل والتـى حصـ الت
 ة. عداد قائمة التدفقات النقديإ لشركة وذلك الغراضرة األموال باا لنظام إدمكمال   ءا  تعد جز  ب والتيلطلا

 
 ليير التمويجلتأا 47-12

، (18)قـــام ر ات اشـــار إليهـــا باإليضـــاحمـــويلي الملتا  إلتفاقيـــات التـــأجير افقـــ ة و أجر مســـتاألصـــول الإثبـــات يـــتم 
ر دفعــات اإليجــا ند األدنــى مــ ة للحــ ليــ حاقيمــة البال  رىعقــااالســتثمار ال بتــة أولثاصــول ااألن بنــد ضــم (13)

ل صــو األ مطبقــة علــىالت الوالمعــد للسياســات فقــا  لهــا و  مــدار العمــر اإلنتــاجي المقــدرى ويــتم إهالكهــا علــ 
ا عــدا فيمــ ويلي )تمــ جير الالتــأ اتفاقيــات –ل جــ د االلتزامــات طويلــة األيــة ضــمن بنــ ئنماثلــة، ويــتم إثبــات الدالما

ــير  ــزء القصـ ــااألالجـ ــل الظـ ــمن جـ ــالاالهر ضـ ــة ةت المتداولـــ تزامـ ــك بقيمـ ــن اتفاق( وذلـ ــتخدم مـ ــةالمسـ ــأجير  يـ التـ
قسـاط األوذلـك بعـد خصـم قيمـة قلة سـتالميـة ماللقـوائم الااريخ ة حتـى تـ ائـد مسـتحقو ة فليه أيالتمويلي مضافا  إ

تـي تخـص لتمويليـة الالمصـروفات اة مبقي العامعن  ةريالدو  ةمستقلالالدخل ئمة اسددة. هذا ويتم تحميل قالم
ــة للرســملة وعندئــذلــى اصــول مؤ لهــا يرجــع مباشــرة الشــركة تحمــل ا كــانا مــا اذ إالعامــ ال تلــك  ةســلميــتم ر  هل

  (.13ضاح إي)ك صول المؤهلة لذلى االلالمصروفات ع
ئــذ ندعأجير التمــويلى لتــ شــروط ايفــى بأجر تمســ  أصــلبيــع واعــادة االســتئجار عــن لمعــامالت ا مــا اســفرت إذا

ســارة ى ربــح او خة علــى ان يعتــرف بــأالســابقدفتريــة ال قيمتــهس ســاه علــى أاســتئجار صــل المعــاد يعتــرف األ
 .(49قم )ضاح ر ياعقد االيجار.عام مدىع على ناتجة عن البي

 
  ل حالاالضم 47-13
 الماليةل صواأل -أ

كثر له أو أ وأن هناك حدث أ لىيشير إضوعي ل مو يدل المالي مضمحال  إذا كان هناك  تبار األصليتم اع
  صل.درة من استخدام األة المقمستقبليال نقديةالت التدفقابي على ها تأثير سلل

ين القيمـــة بـــ  بـــالفرق - كةالتكلفـــة المســـتهلاســـه بية بأصـــل مـــالي تـــم ققـــ تعلل المقيـــاس خســـارة االضـــمحاليـــتم 
اس صـل. يـتم قيـ ة الفعلـي لألئـداستخدام سعر الفبامقدرة ية التقبلسالمة الحالية للتدفقات النقدية مترية والقيالدف

   لعادلة السائدة.م القيمة اتاح للبيع باستخدامالي مة بأصل علقالمت لحالر االضمخسائ
ــتم إجـــ  ــمحالل راءيـ ــار االضـ ــة الهامـــ لألصـــو  اختبـ ــل أصـــل بى تها علـــ ذابـــ ة ل الماليـ ــتقلةمســـتوى كـ ــفة مسـ  .صـ

 طـر االئتمــانضــوء خصـائص خي فـ هــا فـي مجموعـات يبكـن تبو تـي يموال ىخــر وبالنسـبة لألصـول الماليـة األ
ــار اخء تم إجـــرافإنـــه يـــ  وى ة المتبقيـــة علـــى مســـتصـــول الماليـــ توى كـــل مجموعـــة لألعلـــى مســـ ضـــمحالل االتبـ

  خطر االئتمان. خصائص ات التي تشترك فيعجمو الم
علقة بأصل متمعة الالمج سائرخال قائمة الدخل.هذا ويتم تحويل  يالضمحالل فبكافة خسائر ا افاالعتر م تي

ل ي قيمتـه يـدما كان االنخفـاض فـ ل إذا مة الدخقائإلى  يةلكقوق الم ضمن حمثبتة مسبقا  اح للبيع المت مالي
  ل.على حدوث االضمحال

عـد االعتـراف بلحـدث وقـع  بطريقـة موضـوعيةء اإللغـاا ذه ذا كان يمكن ربطالل إحلغاء خسائر االضمإتم ي
 أداة بـرعتالتـي ت الماليـةكة واألصـول لفة المسـتهلتكلة تم قياسها باليصول ماقة بأمتعللل ابخسائر االضمحال

لكيــة قــوق محالتــي تعتبــر أداة و يــع حــة للبصــول الماليــة المتااف بعكــس األالــدخل. يــتم االعتــر قائمــة يونيــة بمد
  ملكية.ال وقمباشرة بحق

  اليةالم غيرصول ألا -ب
 ة المؤجلـة فـيول الضـريبيألصـ خـالف المخـزون واب للشـركةاليـة الم غيـر راجعة القـيم الدفتريـة لألصـولتتم م
  حالل. ن هناك مؤشر لالضمإذا كاديد ما تحالية لمم كل قوائ تاريخ
متـه قـد تزيـد عـن قيلنولـدة لالمتـه يـة لألصـل أو وحددفتر الإذا كانت القيمة  اللاالضمحاالعتراف بخسارة  يتم

تولـد تـدفقات صـول التـي األ يمكـن تحديـدها مـنة مجموع أصغر في دللنقادية. تتمثل الوحدة المولدة اإلسترد
 عـاتو مجمو غيرهـا مـن األصـول أالداخلـة مـن التدفقات النقدية ير عن بشكل كبة مستقل نكو اخلة وتدنقدية 

  ل.دخئمة القا في خسائر االضمحاللاف بتر األصول. يتم االع
صــا  لعادلــة ناقه اتخدامية أو قيمتــ ســ متــه اإلفــي قيقــد نة للادية لألصــل أو للوحــدة المولــديمــة اإلســتردتتمثــل الق
مـــة ا للوصـــول إلـــى القيمتوقــع حصـــولهديـــة المســـتقبلية الت النقالتـــدفقام يــتم خصـــ  ر.همـــا أكبـــ يلبيـــع أتكــاليف ا

ــعر خصـــ  ةاليـــ الح ــتخدام سـ ــل م باسـ ــذي يقبـ ــريبة والـ ــيم ال عكـــسالضـ ــالي للســـوق للالتقيـ ــة الزمنيـــ حـ ــود قيمـ ة للنقـ
 ل.صباألوالمخاطر المرتبطة 
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 لمال أس ار  47-14
 
 سهم العاديةاأل -أ

ن م كتخفــيض مــ االكتتــاب فــي األســهيــارات اديــة وخالعســهم األر ة بإصــداة مباشــر ليف المتعلقــ إثبــات التكــام تيــ 
 حقوق الملكية.

 
 أسهم رأس المال راءعادة شإ -ب

لــذي اء و لغ المســدد مقابــل إعــادة الشــرابعتــراف بــالمر فإنــه يــتم االصــدال الملمــ اس دة شــراء أســهم رأد إعــانــ ع
شــتراه هم الموب األســ وتبــ لكيــة لما فــي حقــوقكتغيــر  عــادة الشــراءالمتعلقــة بإو  ةتكــاليف المباشــر الكافــة  يتضــمن

 ية.الملك ومة من إجمالي حقوقوتظهر مخص كأسهم خزانة
 
 توزيعات األرباح -ج

 ها إعالن التوزيع.يالتي يتم ف العامتزام في الرباح كألات العتراف بتوزيعايتم ا
 
 القروض 47-15

. لعالقــةف ذات االيالتكــ  ا  قصــ ادلــة نايمــة العبفوائــد بالقاالئتمانيــة ت لقروض والتســهيالبــاوليــا  راف أالعتــ اتم يــ 
ة فـــرق بـــين التكلفـــ  ف بـــأياســـتهلكة مـــع االعتـــر مال القيمـــةإثبـــات هـــذه القـــروض بألولـــى يـــتم وبعـــد االعتـــراف ا

 الفعلية.ة الفائدسعر  أساس علىكل قرض على حده  عاملى مدار عئمة الدخل ستردادية في قاإلقيمة االو 
 
  أخرى ةدائن وأرصدة نودائن 47-16

ملــة المعاشــرة لمنهــا التكلفــة المب دلــة مخصــوماائنــة بالقيمــة العادة الدواألرصــ  دينالمور بــ  لــىاف االو االعتــر  يــتم
  دة الفعلى.خدام سعر الفائستلكة باتهسلملها بالتكلفة ا لالحقاويتم القياس 

 
 المخصصات 47-17

 
من  اضي ويكون نتيجة لحدث في المعليه  و مستدلم أي قائونانلتزام قوجود ا  لمخصصات عنديتم إثبات ا 47-17-1

ذا كان األث م.اللتزاا كذلستخدامها لسداد يتم ا لمنافع اقتصادية  ق تدفب عنه المحتمل أن يترت ر جوهريا   وا 
يبة  صم قبل الضر وقعة بسعر خمتلة المستقبلية اديت النقتدفقام الصبخ إنه يتم تحديد قيمة المخصصاتف

 ئما .الك مكان ذللقة بااللتزام إذا خاطر المتعزمنية للنقود والميمة السوق للقلل لحاليا يرس التقديعك
 

 عمال  مال أكمخصص است 47-17-2
مشـروع فـق المرا لعمـاالستكمال أعمال التشـطيبات وأ التقديرية أعمال بالقيمة الاستكم صصخم إثبات يتم
تســليم وفقــا لشــروط هزة للات الجــاوحــدء والالعمــ يمها للتــم تســل لوحــدات التــىالمتعلقــة با) ةصــورته النهائيــ  فــى

ماليـة عام كـلنهايـة ى فـ م سة المخصـص الـالز ة درادللشركة ويتم إعا ةدسية الهنالتى تحددها اإلدار التعاقد( و 
 ن كافة أعمال المشروع. ماالنتهاء  لحين

 
 ادر ــــــياإل 47-18

 
 لمبيعاتا رادــيإ -أ

عند  هاتعاقد عليدمات والفيالت المة والخالتجاريية و لمهنا يةت السكنع الوحدايعات من بيت إيراد المبابيتم إث
 .نفيذلتئية وقابلة لنهاع البي وطر ش تأكيد من كون ن هناكتعاقد وعندما يكو لط ا لشرو طبقا   التسليم
 

 راد التأجير ــــأي -ب
 ل علـــــى ئمـــــة الـــــدخصـــــومات( بقاافى بعـــــد أي خـصــــ لار العقـــــاري )باثماالســـــت تـــــأجيرراد إيـبــــ  يـــــتم االعتـــــراف

 ة عقد االيجار.الل مدلثابت خسط االق اسأس
 

 دائنةلفوائد الا -ج
 حقاق.ا  ألساس االستوفقلفعال اة دخدام معدل الفائل باستنة في قائمة الدخئلدااوائد يتم إثبات الف
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  صروفاتمال 47-19
لــى عحميلهــا عموميــة مــع تإلداريــة والا ى ذلــك المصــروفاتفــ  يل بمــاالتشــغات وفمصــر يــتم االعتــراف بجميــع 

 . صروفاتتحققت فيها تلك المالية التى الم العامحقاق فى االست ا لمبدأوفقلدخل اة قائم
 

 االقتراض  تكاليف -أ
يقة ام طر تخداسل بتمانية بفوائد فى قائمة الدخئوتسهيالت امرتبطة بقروض والمدينة ال ئداالعتراف بالفوايتم   -

 ستحقاق. ألساس االلسارى( وفقا  )االفائدة الفعال ر سع
   

ف على قيمة اوتض مؤهلةأصول ييد أو إنتاج تناء أو تشى تتصل مباشرة باقاض التاالقتر  لفةلة تكمرسيتم  -
فة االقتراض كجزء من تكلفة لأ رسملة تكلمقدر له وتبدى االنتاجا رعمتهلك على مدى ال صل و ألهذا ا

ة  ا الشركفيهتحمل تى الت عاملاوخالل على األصل  نفاق الفعلىإلبه عندما يبدأ اة لمتعلقابت االثل ألصا
األصل أو   تجهيز يتوقف فيها مؤقتا لتىترات افة االقتراض فى الفرسملة تكل ة االقتراض وتتوقفتكلف

   دا لالستخدام.مع األصل ونكي عندما
 

 للعاملين معاشاتوال أميناتتال نظام -ب
ينات تأمون ال نقاطبقا  ل لين بهالصالح العامية الحكومي اعلتأمينات االجتما ي نظامركة فالشم ساهت

يقتصر التزام   جور.ألبنسبة ثابتة من ا ظامفى النبموجب هذا القانون ن والشركة ية. يساهم العامليجتماعاال
 ق.ستحقااالس ساالشركة بقائمة الدخل وفقا  أل مل مساهماتمساهمتها، وتحمة فى قي كةر لشا

 
 الدخل ةيبضر  -ج

إثباتها  ويتم  -إن وجدت  -مؤجلة ريبة ال الض و  سنة ل ا  ن ضريبة م كال  نة الس ى أرباح بة الدخل عل ري تتضمن ض 
ها مباشرة  إثبات تم التي ي ة و الملكي  قوق علقة ببنود ح لمت لدخل ا باستثناء ضريبة ا  رية الدو  ة المستقل  ائمة الدخل بق 
للضريبة للفترة   اضع لخ الربح ا  بة المتوقعة على ري فى الض ة الي ريبة الح الملكية، وتتمثل الض  من حقوق ض 
روق الضريبية  ف ال  فة إلى ضا باإل  الدورية  الية المستقلة القوائم الم ريخ تا ة فى اري ة الس ب ري عار الض س تخدام أ باس 
 بقة. لفترات السا اصة با الخ 

  
 صول وااللتزاماتألترية لالدف ن القيمةنية مؤقتة بياشئة عن فروق زمجلة والنلمؤ ريبة االضويتم االعتراف ب
المؤجلة بناءا  على   الضريبةد قيمة حدييتم تو ا يبي، هذر ساس الضاسبي وقيمتها طبقا  لألمحال طبقا  لألساس

خ فى تاري ريةة الساريبتخدام أسعار الضباسمات ول وااللتزام األصتحقق أو تسوية قيلعة المتوقة الطريق
 المالية.  إعداد القوائم

 
 احقيق أربحكانية تون هناك احتمال قوى بإميكما ة للمنشأة عندالضريبية المؤجلل باألصو تراف يتم االعو 

الضريبية  األصول ويتم تخفيض قيمة  صلهذا األب بل يمكن من خاللها االنتفاعالمستق ريبة فى للضتخضع 
 ة. لتاليلفترات اتوقعة خالل اعة الضريبية المنه المنفق من يتحقي ل بقيمة الجزء الذ لة لمؤجا
 

 ائد المدينةو فال -د
خل باستخدام طريقة  ئمة الدد في قاائو ية بفنماالت ائتيض وتسهالمدينة والمرتبطة بقرو ئد فوااالعتراف بال يتم

 الستحقاق.ساس االساري( ووفقا  أل)ال ة الفعدسعر الفائ
 

 سهم فى األرباحال صيبن 47-20
بقسمة األساسي للسهم  بيب النصاحتساة. ويتم همها العاديألساسي للسهم ألسالنصيب اة كالشر  عرضت

لشركة على المتوسط ادية باسهم العألام في همتعن مساه ساهمينالمتعلقة بالم الفترةة سار الخالربح و 
 .فترةالالل لعادية القائمة خا هم د األسدالمرجح لع

 
 ياتياطاالحت 47-21

قف عن  و تيتم النى، و اطى قانو لتكوين أحتي٪ من صافي الربح 5ة يجنب ركشسى للساطبقا  للنظام اال
 حتياطينقص اال تىمصدر و مالالشركة  أس مال٪ من ر 50هذا االحتياطي لغ ا بالنسبة إذا م تجنيب هذه

 ع.القتطااعن النسبة تعين العودة إلى  
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 ماليةإدارة المخاطر ال 47-22

 ات المالية: ها لألدو امدالستخية طر المالية التالمخالل الشركة تتعرض
 

 خطر السوق    *  يولة ر الس*  خط انخطر االئتم *  
 

وكذا أهداف  أعاله  لمذكورةا  رلمخاطا ن لكال  م الشركةعلومات المتعلقة بتعرض الماح هذا اإليض وضحوي
دارةخال والطرق الشركة والسياسات رض يع ة لرأس المال كماشركال وكذلك إدارة الخطر  اصة لقياس وا 

 لقوائم المالية. ا  في هذهضمنة  حات المتضمن اإليضا الكمية اإلضافية إلفصاحاتا ضبع
رة مخاطر الشركة  ام إلداطار العإلااقبة ر ومة بوضع ص ة الخالشركة المسئولية الكاملة ادار يتولي مجلس إ

ناسبة لماقابة الر ت المخاطر وأوجه ويامستشركة لتحديد اجه الالمخاطر التي تو  لحليديد وتحكما يقوم بت
 .ستوياتك المامها بتلر ومدي التز تابعة تلك المخاطوم
 

ى  ظفين علمو لافة اكن تضمن أ  اخالله بناءه ومنضبطة والتي من ية قابلى وضع بيئة ر وتهدف الشركة إ
 وفهم بدورهم والتزاماتهم. دراية

 
 ئتماناال خطر 47-22-1

  حد أطراف األدواتم وفاء أعد حالة في ركة لخسائر ماليةالشرض ان في خطر تعاالئتميتمثل خطر 
 شركة.  ال ينومن عمالء ومد خطر بصفة رئيسيةلاأ هذا وينش لتزاماتهالمالية ال

 
 ونوالمدين القبض  العمالء وأوراق

وتعمل عميل. اسية الخاصة بكل ساألخصائص لئتمان يتأثر بصفة أساسية بالخطر االالشركة ض ر إن تع
بقيم عة جيدة مالء ذوى سموعة كبيرة من العبيع لمجمال خالل من لحد من هذا الخطرى اعل الشركة
 ءاللي عمعن االئتما ز لخطرعة ولذلك ليس هناك تركيمباال تصنيف الوحداتلكل عميل وفقا ل ةمتقارب

 البيع. بعقود للشروط التعاقدية قا  لفة وفتفة إلى الحصول على ضمانات مخباإلضا محددين
 
 ما فى حكمها ة و قديالن
سيولة لدى  في عدم توافر ال ة الماليدائع مها والو ة وما في حكاص بأرصدة النقديتمان الخئالخطر الق يتع
لمتفق عليها نتيجة نقص اماتة اء بإلتز فا و ة والدرصتلك األ على ردخر وبالتالي عدم قدرته األرف الط

لة  ية الحاصرفصوالم لية مع المؤسسات المامل تعام الشركة بالطر تقو لتحكم في ذلك الخل، و ة لديةلالسيو 
 ة.مستقر عالية و  مة ائتمانيةعلى درجة مالئ

 
  السيولة رخط 47-22-2

 غير. ة مع الديقالتعا وطسب الشر حماتها عدم وفاء الشركة اللتزاطر  ي خخطر السيولة ف يتمثل 
فية لمقابلة كا ولةأن لديها سي من –ك كلما أمكن ذل –د كلتأة هو المنهج الشركة في إدارة السيو  إن
الحاق  غير مقبولة أو  رئبد خساون تكلحرجة بد العادية وا حقاقها في الظروفاريخ استت يتها فاماالتز 

قابله تكاليف االعمال  لطلب لمة عند افيا ة الكيقدافر النو ة من تلشركة، كما تتأكد الشركة اسمعالضرر ب
ثير ذلك التأن متبعد ويسلتزامات المالية االاء بما فيها أعبالئمة المتوقعة لفترة م غيلت التشاومصروف

 ة.يعيلطبمثل الكوارث اا بدرجة معقولة هبلتنبؤ مكن التي ال يوف الحادة ا المحتمل للظر 
 

 خطر السوق 47-22-3
لفوائد  ا ف و ر الصر اتنشأ من التغير فى اسع والتى-ن وجدتإ -سعاراأل ات فىر غيفي الت قر السو يتمثل خط
 لمالية. ألدوات اا نتها ملكاشركة أو قيمة ممتال دات ؤثر على إيران أن توالتي يمك
يطرة عليه وتعظيم السة و فى حدود مقبولحصر ذلك الخطر  فدسوق بهطر البادارة خارة الشركة وتقوم إد
 .  ةالشرك  عوائد

 
 فصر لعار اسأ خطر

بية بخالف  ت أجنت التي تتم بعمالالعاملى المع -إن وجدت-لخطر أسعار الصرف الشركة تتعرض
زامات تلل واالاألصو يتعلق ب ريكى. وفيمافي الدوالر االم ة أساسيةصفبتمثل ي تيد بالدفاتر والتالقلة عم

عند  مضمون  العمالتر طها لخضعر صافي ت ن د من أجنبية فإن الشركة تتأكاأل التلتي تتم بالعمالنقدية ا
 أو كة ومن خالل شراءلشر ى لتشغيل االساسالل الية المتولدة من خدلنقفقات ادمستوى مقبول من خالل الت

.  زن قصير األجلواجهه عدم التواملوريا  لك ضر ا يكون ذلفورية عندمجنبية باألسعار امالت األلعابيع 
 مشتقات. عمليات دخول فيال ة دونكشر صادى للتحوط أقر الذي من خالله يوفر تألما
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 خطر سعر الفائدة

الت والتسهيض راالقتت اك المتعلقة بعملياتل صةار الفائدة خافي أسعة لخطر التقلبات كلشر تعرض ات
ر الفائدة على  سعاطر أعرض الشركة لخائدة المتغير تفالت سعر اض ذات االقتر ث أن عمليااالئتمانية حي

أسعار   اطرإلى مخالفائدة الثابت تعرض الشركة  ذات سعرقتراض الا ملياتع ة وكذلك ديالنق التدفقات
 دة.ر الفائسعل تبادت ل الشركة في معامالتدخ  مة العادلة والى القيالفائدة عل

 
ر من التوازن في  قد يجادالفائدة إلى إتقلبات أسعار  راطضد مخ حمايةمطبقة للراتيجية الوتتمثل اإلست

متغير بناء على  لوا  الثابتد التمويلية ذات سعر الفائدة ن العقو مزيج م لال من خ كةلي للشر ويالتم الهيكل
 أسعار الفائدة.في ر اإلدارة للتغيوقعات ت

 
 خرىسوق األالر أسعاطر خ

  –فظ بها الشركة تحتلتي متاحة للبيع اقوق الملكية الحت ر أدواأسعا لتغير في ر من خطر اينشأ هذا الخط
  -ن وجدت إ – صة بهالكية بمحفظة االستثمارات الخاقوق المأدوات ح كةالشر  رةاقب إداتر و  -ت إن وجد
إدارة هذه األسهم. وتتم لخاصة با يةلمالم ام الموضوعي للقوائقييلتات السوق أو اى مؤشر بناء عل

ع يتم بيء والحدة وكافة قرارات الشرالى ار عسبة لكل استثمبالمحفظة بالن ةامية الهالمالتثمارات االس
ركة هو ة بالشاالستثمار الخاص ةيجيستراتة الشركة. إن الهدف األساسي إللس إدار اسطة مجو ب مادهاعتا

 . أنهذا الش خارجيين فية باالستشاريين الاإلدار  ينتعوتس راتد من هذه االستثماعائالتعظيم 
 

 المال  سرأإدارة  47-22-4
مرين المستث ثقةعلى  ة المحافظرض ي بغو االحتفاظ برأس مال قو ة هالشركة مجلس إدارة إن سياس

س  ابعة العائد على رأمت ةلى مجلس اإلدار . ويتو لمستقبلية للنشاطاات لتطور اوكذا لمقابلة  لدائنين والسوقوا
 يراقبية كما لي حقوق الملكامإجا على مقسومالنشاط  ي إيراداتته الشركة بأنه صافذي حددالل و لماا

جد أية تغيرات في  ك ال تو ، كذل-توجدان  – مساهمينلل رباحدارة مستوى توزيعات األاإلمجلس 
روضة  مفية ارجت خالشركة ألية متطلباضع خلعام. كما ال تخالل اإدارة رأس المال  في لشركةاإستراتيجية 

 بها. لى رأس المال الخاصع
 
 يةلقطاعتقارير اال 47-23

  مات و خدأ ة للبيعاهز ات جكة ويشارك فى تقديم وحدلشر فى ا قابل للتمييز فى عنصر  لقطاعا ثليتم
  بيئة إقتصادية مات فىاهزة للبيع أو خدجات م وحديالبعض )قطاع النشاط(، أو تقد ببعضها مرتبطة
 طةاألنش طاعاتضع لها قك التى تخوعوائد تختلف عن تلمخاطر ل خضعي تالتدة )قطاع جغرافي( و محد

 اط.النشر القطاعية على قطاعات اريللتق الشكل األساسي. يعتمد ىألخر ا
 

 امة  اله ث  حدا األ      -48
ا المستجد  رون جائحة فيروس كو   انتشار الى    2020من عام    ألول لربع ا م دول العالم ومنها مصر خالل ا رضت معظ تع 

لمحتمل ان  ل عام. لذا من ا شك اديه ب االقتص تجارية و اضطرابات في معظم األنشطة ال  مما تسبب في (، 19 –)كوفيد 
    لية م الما ها وكذا نتائج االعمال بالقوائ داديه ل ه االستر قيم ت وال ل وااللتزاما عناصر األصو ن  لذلك تأثير جوهرى على يكو 

الالزمة لإلنتاج   المستلزماتو  الخاماتر التأثير المحتمل علي توفي لي قادمه باألضافة ا رات ال للشركة خالل الفت 
ذا  م ه يد حج بتقييم وتحد ركة حاليا لمتوفرة لديها، وتقوم الش كة والسيولة ا الشر  منتجات على ب والطل  تشغيل مليات ال وع 
ن  نتيجة األحداث الحالية فأ   أكد ر وحالة عدم الت الستقرا في ظل حالة عدم ا   أنه ا، إال  القوائم الماليه الحاليه له    ثير على التا 

ها انتهاء ذلك الحدث وما  لتي ينتظر عند لفتره الزمنيه ا وا متوقع  دى ال على الم   ذلك الحدث يعتمد بشكل أساسي   حجم تأثير 
 وقت الحالي. ه في ال ب تحديد يصع و ما  من أثار وه   يترتب عليه 
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 ة المصرية لمحاسب تمت على معايير ا   ت ال تعدي ة و جديد   تإصدارا -49
 

ل بعض  دي ع بت  2019ة ن لس  69قم بإصدار القرار ر  2019/ 3/ 18يخ الدولي بتار زيرة االستثمار والتعاون ت و م قا 
يير  بعض معا  ي تتضمن والت  2015 لسنة  110مار رقم رار وزير االستث ق المصرية الصادرة ب يير المحاسبة ا احكام مع 

وفيما    2019ابريل    7لوقائع المصرية بتاريخ  با  ر النش   تم وقد ة القائم على بعض المعايير    ت عديال وت   ديدة لج حاسبة ا الم 
 يلي اهم هذه التعديالت: 

 
 جديدة ال ر  ي لمعاي ا 

 ت ألهم التعديال   ملخص  و المعدلة ا   
 التأثير المحتمل 

 بيق التط   تاريخ  مالية القوائم ال   على   
    

ري  حاسبة مص معيار م 
ت  دوا األ "  ( 47)  جديد 

 " ية لمال ا 
(  47)  م صري الجديد رق بة الم يحل معيار المحاس  -1

لة في  المقاب الموضوعات  "األدوات المالية" محل 
ات  دو ( "األ 26)  م ري رق لمص معيار المحاسبة ا 

يل  د "، وبالتالي تم تع عتراف والقياس المالية: اال 
عادة اصدار  (  26)  صري رقم الم اسبة معيار المح  وا 

  تي ت ال وعا لموض با الخاصة لفقرات سحب ا عد ب 
يار  مع  ق يد وتحديد نطا ( الجد 47تناولها معيار ) 

دة من  ت محدو فقط مع حاال ( المعدل للتعامل 26) 
 . ة أ المنش ر  يا ت  الخ فقا  محاسبة التغطية و 

 
ة  ي تبوب األصول المال المعيار يتم  ت طبقا لمتطلبا  -2

،  مستهلكة كلفة ال الت إما ب -الحقا  –ها على أساس قياس 
امل اآلخر أو  ش ال دخل  ال   خالل ن  عادلة م قيمة ال أو بال 
رباح أو الخسائر، وذلك  األ   عادلة من خالل يمة ال بالق 
 لية لما لمنشأة إلدارة األصول ا عمال ا قا لنموذج أ طب 
 . لألصل المالي   ي النقدي التعاقد ق  ف التد   ئص صا خ و 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في الوقت  تقوم اإلدارة 
ثر  ييم األ بتق حالي ال 

  القوائم تمل على المح 
يق  تطب عند ة المالي 

 .بالمعيار  ديل ع لت ا 

لى  ع ( 47يار رقم ) ي المع يسر 
أ في أو  الفترات المالية التي تبد 

ويسمح   ، 2020ير ينا  1 بعد 
ط  شر ب  ، لمبكر ق ا بالتطبي 
  ة معايير المحاسب ق ي تطب 

(  25( و) 1) المصرية رقم 
( المعدلين  40) ( و 26و) 

 . ريخ لتا نفس ا معا  في    2019
 
 
 
 

  اس ي قي ة ف محقق ال لخسائر نموذج ا استبدال تم  -3
ئر  ا ة بنماذج الخس المالي االضمحالل لألصول 

محالل  س االض ي يتطلب قيا االئتمانية المتوقعة والذ 
لمستهلكة  ا  ة لتكلف با ة س المقا ية لكل األصول المال 

يمة العادلة من  ق تي يتم قياسها بال ات المالية ال و واألد 
  االعتراف ذ لحظة الخر من ل ا الشام خالل الدخل 

د مؤشر لحدث  و وج عند ظر الن  غض لتلك ب  االولي 
 رة. الخسا 

 
كال من  ات هذا المعيار تم تعديل طلب ت بناء علي م  -4

 لتالية: ايير ا المع 
  القوائم   ض ر ع ( " 1)   قم ر   مصري ال   المحاسبة   معيار  -

 2019  المعدل "  ة المالي 
  ات التدفق   ائمة ق ( " 4)   رقم   مصري ل ا   المحاسبة   معيار  -

 " ية نقد ال 
  ت دوا األ ( " 25)   رقم   صري الم   اسبة المح   ار معي  -
 " العرض   : ية لمال ا 
  األدوات ( " 26)   رقم   المصري   حاسبة الم   معيار  -

 " والقياس   ف االعترا :  المالية 
  ات و األد " (  40)   رقم   المصري   المحاسبة   معيار  -
 " اإلفصاحات :  ة لمالي ا 
 

الت من تاريخ  ري هذه التعدي س ت 
 ( 47معيار )   ق تطبي 
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 دة الجدي المعايير  
 ت التعديال خص ألهم  مل  عدلة او الم   

 مل محت ر ال ثي التأ 
 التطبيق تاريخ   القوائم المالية   ى عل   

    
ار محاسبة مصري  معي 

ن  "اإليراد م  ( 48جديد ) 
 ود مع العمالء" العق 

(  48جديد رقم ) ال  لمصري ا  بة س المحا ار يحل معي  -1
الية  حل المعايير الت م عقود مع العمالء" اإليراد من ال " 

 ا: ويلغيه 
 
ود  ( "عق 8) صري رقم سبة الم ر المحا عيا م  -أ 

 . 2015دل  لمع ء" ا شا اإلن 
د"  يرا ( "اإل 11رقم )  المصري معيار المحاسبة  -ب 

 . 2015المعدل  
لالعتراف  سيطرة ام نموذج ال تم استخد  -1

 مخاطر. ال و نافع  لم ا   ج نموذ   من   بااليراد بدال 
ف اإلضافية  تراف بالتكالي ع يتم اال  -2

كأصل إذا   على عقد مع عميل  للحصول 
ف  التكالي داد تلك قع استر شأة تتو لمن انت ا ك 

  الوفاء بعقد كأصل  ف لي بتكا اف عتر اال وكذا 
 ة.  د وافر شروط محد عند ت 

ن  للعقد مضمو  يتطلب المعيار ان يتوافر  -3
 اد. ير ي لكي يتم االعتراف باإل تجار 

 عرض. ل بات اإلفصاح وا طل ت في م   سع تو ل ا  -4
   

إلدارة في الوقت  تقوم ا 
ثر  حالي بتقييم األ ل ا 

ائم  لقو على ا المحتمل 
د تطبيق  الية عن الم 

 .ار بالمعي  التعديل 

( على  48رقم )  ر يا المع ري يس 
في أو بعد  دأ  ب لمالية التي ت ترات ا الف 
بيق  ويسمح بالتط ،  2020يناير   1
 مبكر. ال 

 ري  معيار محاسبة مص 
 لتأجير " ا   "عقود   ( 49)   جديد 

(  49) لمصري الجديد رقم ار المحاسبة ا ي يحل مع  . 1
  صري رقم سبة الم محا ار ال ار" محل معي "عقود اإليج 

تعلقة بعمليات  م ال بية  حاس الم   ير والمعاي لقواعد  ( "ا 20) 
 يه. يلغ و   2015لتمويلي  أجير ا الت 
 

بة للمؤجر  بالنس  محاسبي واحد يقدم المعيار نموذج  . 2
عتراف بحق  ال أجر با ت مس ال قوم ث ي ي والمستأجر ح 

كما   ة جر ضمن أصول الشرك اع األصل المؤ ف االنت 
عات  لية لدف مة الحا لقي مثل ا زام والذي ي يعترف بالت 

مع   الشركة،  ات تزام ال  ضمن  عة المدفو  جار غير االي 
تصنيف عقود  تم ي عتبار انه ال في اال االخذ 

أجير تشغيلي أو  عقد ت  بة للمستأجر االيجار بالنس 
 ي.  ل وي تم جير  تأ   د أنه عق 

 
نيف كل  على المؤجر تص  نسبة للمؤجر يجب ال ب  . 3

  تأجير لى أنه عقد إيجاراته إما ع  د عقد من عقو 
   تمويلي. د تأجير  أنه عق   غيلي أو تش 
 

ؤجر  ويلي فيجب على الم م لت ار ا يج ة لإل سب بالن  . 4
محتفظ بها بموجب عقد  ال  ل عتراف باألصو اال 
  المركز المالي وعرضها  قائمة  ر تمويلي في تأجي 
مساوي   ة التحصيل بمبلغ حق لغ مست ا مب ا أنه  على 

 تأجير. ل الستثمار في عقد ا لصافي ا 
 

المؤجر  جب على ي ي تشغيل لإليجار ال  بالنسبة  . 5
لتأجير  ا د عقو  من  أجير لت عقود ا  بدفعات  االعتراف 
القسط الثابت   يقة ر ها دخل إما بط على أن التشغيلية 

 منتظم آخر.   أو أي أساس 
 

اإلدارة في الوقت   تقوم 
ثر  أل ا  يم بتقي لي ا الح 
  تمل على القوائم مح ال 

طبيق  المالية عند ت 
 .يار ع بالم  التعديل 

 
الشركة  وقد قامت 

بة  المحاس  يار يق مع بتطب 
(  49ري رقم ) المص 
قود  لع  2019ة لسن 
تي كانت  ل ا  أجير الت 

لسنة    95ون  تخضع لقان 
ذي  ته ال يال د وتع  1995

ستب و تم إالغاءه     بقانون دل  ا 
 . 2018ة  لسن   176

  لى ع  ( 49) قم ر يسري المعيار 
أ في أو بعد  د المالية التي تب ت  الفترا 
بالتطبيق    ح ، ويسم 2020يناير   1

ر  عيا بيق م ر إذا تم تط المبك 
(  48) صري رقم سبة الم المحا 

مالء"  ع ال مع  قود الع  من اليراد "ا 
 يت. التوق   في نفس   2019

 
ن تاريخ السريان  ء م ا باالستثن 

رقم   سري المعيار أعاله، ي 
على عقود   2019( 49) 
  ت تخضع ن كا ي الت  جير أ الت 
  95تمويلي رقم  ل قانون التأجير ا ل 

الته وكان  ي وتعد  – 1995لسنة 
ر  عيا ا  لم عالجتها وفق يتم م 
(  20) صري رقم سبة الم المحا 

بية  س حا الم  يير لمعا وا لقواعد "ا 
تأجير  يات ال المتعلقة بعمل 

وكذلك عقود التأجير  "، ي التمويل 
ظل  شأ في يلي التي تن التمو 

طي  نشا  وتخضع لقانون تنظيم 
  لي والتخصيم رقم وي ر التم ي أج لت ا 

، وذلك من  2018لسنة  176
وي التي  رة التقرير السن ت بداية ف 

نة  لس  95ن اء قانو الغ فيها تم 
نة  لس  176ون دور قان وص  95

2018  . 
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 يدة المعايير الجد 

 هم التعديالت أل   ص ملخ  و المعدلة ا   
 حتمل التأثير الم 

 ق تاريخ التطبي  المالية   لقوائم ا   على   
    

ة المصري  سب المحا  ر يا مع 
يا  "مزا  ( 38رقم )  المعدل 

 العاملين" 
قواعد   ديل ك لتع الفقرات وذل افة وتعديل بعض ض تم إ 

  زايا م م نظا  ية يص وتسو يل وتقل ة عن تعد المحاسب 
 عاملين. ل ا 

الوقت   ارة في تقوم اإلد 
ييم األثر  بتق  الحالي 

قوائم  المحتمل على ال 
تطبيق   ية عند المال 

 .ر ا بالمعي  التعديل 

( المعدل  38) م يار رق ع لم ا  يسري 
ية التي تبدأ في  الفترات المال  على 

، ويسمح  2020يناير  1بعد  و أ 
 المبكر. يق  التطب ب 
 

    
  المصري  لمحاسبة معيار ا 

"القوائم   ( 42قم ) ل ر لمعد ا 
 عة" المجم   المالية 

المنشآت  الفقرات الخاصة باستثناء عض ب تم إضافة 
عديل  ت ال ا ى هذ عل  ب ية من التجميع وقد ترت ستثمار اال 
ضوع المنشآت  المرتبطة بمو  ر يل لبعض المعايي عد ت 

 عديلها: م ت لتي ت المعايير ا   مارية وفيما يلي ث االست 
  ن ع  اح فص اإل "  ( 15)  رقم  المصري  المحاسبة  معيار  -

 " ة العالق   ذوي   ألطراف ا 
  لية الما  القوائم ( " 17)  رقم  ي مصر ل ا  المحاسبة  ار معي  -

 " ة المستقل 
  ي ف   ثمارات ت س اال ( " 18)   م رق   المصري   المحاسبة   ار معي  -

 " شقيقة   شركات 
 " الدخل   ضرائب " (  24)   رقم   المصري   المحاسبة   عيار م  -
  يع تجم ( " 29)  رقم  صري الم  ة المحاسب  يار مع  -

 " ال األعم 
  الية الم  القوائم ( " 30)  قم ر  ري لمص ا  بة اس المح  ار معي  -

 "   لدورية ا 
  عن  اإلفصاح ( " 44)  رقم  المصري  بة محاس ال  معيار  -

 " األخرى   آت المنش   في   الحصص 

  ت الوق  ي ة ف ر وم اإلدا تق 
ثر  لحالي بتقييم األ ا 

ى القوائم  تمل عل المح 
ق  ي المالية عند تطب 

 .يار بالمع  التعديل 

المعدل   ( 42قم ) ر ر لمعيا ي ا يسر 
في   أ بد ي ت لت ا  مالية ترات ال على الف 
، ويسمح  2020ر يناي  1أو بعد 
 كر. المب يق  بالتطب 

 
يدة أو  لفقرات الجد كما يتم تطبيق ا 

  تم  ي ايير الت بالنسبة للمع  المعدلة 
بموضوع المنشآت   ا ه تعديل 

تاريخ سريان   رية في الستثما ا 
ة المصري رقم  ب معيار المحاس 

ة"  ع المجم  لية الما  ائم ( "القو 42) 
 . 2019المعدل  

    
بي  س ا مح ير فس ت  إصدار 

بات  " ترتي  ( 1مصري رقم ) 
 العامة" مات  لخد امتيازات ا 

ة من قبل  ت بشأن المحاسب فسير إرشادا يقدم هذا الت 
  –ام  كيان ع   الخدمة العامة من   ز ا امتي   ت يبا ت غلين لتر المش 

البنية  وتشغيل وصيانة    د كيان خاص، وذلك لتشيي   –لى  ا 
،  فاق ن األ اري و ، والكب مثل الطرق  –امة ع افع ال لمن تية ل لتح ا 
مدادات  اه،  لمي ومرافق توزيع ا ارات،  لمستشفيات، والمط ا و  وا   ت ...، إلخ. ات االتصاال الطاقة وشبك 
تطبيق المعالجة   ي ف مرار ت الس ا ير خيار منح هذا التفس وي 
  1القائمة قبل  ات امتيازات الخدمة العامة لترتيب لسابقة ا 
قياس  ت تعترف وتقوم ب ن لتي كا ت ا لمنشآ ل  2019ناير ي 

فقا  لمعيار  ابتة و على أنها أصول ث  ت ا يب ترت ال ه ول هذ أص 
  صول الثابتة ( "اال 10المصري رقم ) سبة محا ال 

هالكاتها" إ   مدتها.   لى حين انتهاء وا 

في الوقت   ة ر اإلدا  قوم ت 
األثر  بتقييم الحالي 

المحتمل على القوائم  
ة عند تطبيق  ي المال 
 .ار معي بال  عديل الت 

( على  1ر رقم ) ي التفس  سري ي 
أ في أو بعد  د ب ت   لتي ا   ية المال لفترات  ا 
 . 2019اير  ين   1

    
سبة المصري  لمحا ر ا معيا 
م  " نصيب السه (  22رقم ) 

 في األرباح" 
  ملزم على القوائم  ح ب ر ليص ا معي ل تطبيق ا  تم تعديل نطاق 

  ة المصدرة لجميع د تقلة أو المجمعة أو المنفر ة المس المالي 
 . المنشأت 

الوقت   ارة في إلد قوم ا ت 
ثر  قييم األ الحالي بت 

القوائم   ى عل مل حت لم ا 
بيق  عند تط المالية 
 .يار لمع با  التعديل 

يل على  يتم تطبيق هذا التعد 
بعد    تي تبدأ في أو رات المالية ال الفت 
 . 2019  اير ن ي   1
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 لجديدة المعايير ا 
 ملخص ألهم التعديالت  معدلة او ال   

 التأثير المحتمل 
 خ التطبيق ي تار  ية مال ئم ال قوا ال   على   

    
  ي صر الم ة سب المحا معيار 
ثمار  ( " االست 34رقم ) 

 لعقاري" ا 

جميع  ة العادلة ل دام خيار نموذج القيم استخ اء تم الغ  -
ارية  ق ع ل تها ا ا مار ث حق الست ند القياس الال المنشأت ع 
كلفة، مع إلزام صناديق  ذج الت قط بنمو وااللتزام ف 

لعادلة  ا لقيمة  ج ا نموذ   دام قط باستخ تثمار العقاري ف س اال 
العقارية. وبناء   ا له أصو ع مي حق لج اس الال عند القي 
 ل كال من:  تعدي تم  ا التعديل فقد  على هذ 

ألصول غير  ( "ا 32ية رقم ) حاسبة المصر معيار الم  -
ات غير  رض البيع والعملي غ ل  ظ بها ف محت ل تداولة ا الم 

 رة. المستم 
ل  ( "اضمحال 31رقم )  معيار المحاسبة المصري  -

 صول" األ قيمة  

رة في الوقت  ا م اإلد تقو 
  ثر أل ييم ا الي بتق الح 
ل على القوائم  م ت مح ال 
عند تطبيق  مالية ال 

 .معيار بال  ديل التع 

ى  التعديل عل يتم تطبيق هذا
في   لية التي تبدأالفترات الما

 . 2019 يناير 1د عأو ب
 

    
صري  بة الم المحاس  معيار 

  "قائمة  ( 4المعدل رقم ) 
 ة"  التدفقات النقدي 

تمكن   اإلفصاحات التي  م ة تقدي نشأ ن الم ب م يتطل 
ات  ات في االلتزام التغير لمالية من تقييم  ا   ئم قوا ال ي  ستخدم م 

  في ذلك كال من  مويلية، بما تنشأ من األنشطة الت  التي 
 دية. أو تغيرات غير نق   ة ي ت نقد ا دفق ت اشئة من  التغيرات الن 

دارة في الوقت  وم اإل تق 
م األثر  ي الحالي بتقي 

م  وائ على الق  المحتمل 
طبيق  ت ة عند الي الم 

 .لمعيار با  التعديل 

لتعديل على  ا ذاق هبيتطيتم 
  في  الية التي تبدأات المالفتر 
 . 2019يناير  1بعد أو 
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