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  رباح أو الخسائرقائمة األ

 2016 سبتمبر  30المنتهية في  فترةالعن 
 

 أشهر ثالثة أشهر تسعة يضاحإ 

  2016 2015 2016 2015 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  

 588.580.585 719.045.980 2.148.971.049 2.499.734.474 (4) اإليرادات

 (364.997.367) (373.389.165) (1.306.068.137) (1.481.225.687) (5) تكلفة اإليرادات

 223.583.218 345.656.815 842.902.912 1.018.508.787  الربح  مجمل

      

 (41.491.635) (68.932.615) (112.082.049) (150.691.993) (6) مصروفات بيعيه وتسويقية

 (52.076.679) (50.408.776) (148.665.325) (150.238.736) (7)  إداريةو عموميةمصروفات 

 86.371.549 147.374.936 136.888.340 380.242.443 (8) ايرادات تمويلية

 (596.522) (4.585.663) (5.760.678) (18.521.914) (9) مصروفات تمويلية

 33.219.046 53.501.886 59.088.245 74.148.582 (10) إيرادات أخرى

 (785.297) - (3.002.685) (932.818) (27) مخصصات

 451.392 - 2.317.888 626.500 (27) مخصصات انتفي الغرض منها

 248.675.072 422.606.583 771.686.648 1.153.140.851  قبل ضرائب الدخل الفترةأرباح 

      

 (26.327.058) (50.477.378) (27.149.527) (89.734.593) (11) دخلالضرائب 

 222.348.014 372.129.205 744.537.121 1.063.406.258  فترة أرباح ال

 -نصيب السهم في االرباح 
 األساسي والمخفض  

(30) 0.21 0.20 0.07 0.06 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 المالية.من القوائم  أال يتجز ( جزء36( الى )1من إيضاح ) اإليضاحات المرفقة  -
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  الدخل الشامل قائمة 
  2016 سبتمبر 30المنتهية في  فترةعن ال

 
 
 أشهر ثالثة أشهر تسعة  

  2016 2015 2016 2015 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  
      

 222.348.014 372.129.205 744،537،121 1.063.406.258  ارباح الفترة 

 - - - -  الدخل الشامل اآلخر

 222.348.014 372.129.205 744.537.121 1.063.406.258  إجمالي الدخل الشامل 
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  الملكيةالتغير في حقوق  قائمة
  2016 سبتمبر 30المنتهية في  فترةعن ال

 
 

 
 المال رأس

 

 حتياطيا أسهم خزينة عالوة اصدابر
 قانوني

ارباح مرحلة/ 
 )خسائر متراكمة(

 إجمالي فترةال أرباح

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

        

 6.739.958.576 854.673.084 (15.483.796) 21.145.120 (342.503.840) 1.602.790.008 4.619.338.000 2016يناير  1الرصيد في 

 - (854.673.084) 811.939.430 42.733.654 - - - قانونيالحتياطي االمتراكمة والخسائر المحول الى 
  1.063.406.258 1.063.406.258 - - - - - إجمالي الدخل الشامل 

 7.803.364.834 1.063.406.258 796.455.634 63.878.774 (342.503.840) 1.602.790.008 4.619.338.000 2016سبتمبر  30الرصيد في 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 من القوائم المالية. أال يتجز ( جزء36( الى )1إيضاح )من  اإليضاحات المرفقة  -
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  )تابع(الملكية التغير في حقوق  قائمة
 
 
 
 

 
 المال رأس

 

مدفوعات تحت حساب 

 زيادة برأس المال
 حتياطيا اسهم خزينة عالوة اصدابر

 قانوني

االرباح المرحلة/ 
 )خسائر متراكمة(

 إجمالي فترةال أرباح

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

         

 4.024.999.324 417.946.327 (412.532.806) 247.803 - - 3.141.000.000 878.338.000 2015يناير  1الرصيد في 

 متراكمةالخسائر المحول الى 
 - (417.946.327) 397.049.010 20.897.317 - - - - قانونيالحتياطي االو

 - - - - - - (3.141.000.000) 3.141.000.000 زيادة رأس المال
 (342.174.540) - - - (342.174.540) - - - أسهم خزينة
 2.194.567.988 - - - - 1.594.567.988 - 600.000.000 اصدار أسهم

 744.537.121 744.537.121 - - - - - - إجمالي الدخل الشامل

 6.621.929.893 744.537.121 (15.483.796) 21.145.120 (342.174.540) 1.594.567.988 - 4.619.338.000 2015 سبتمبر 30الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المالية.من القوائم  أال يتجز ( جزء36( الى )1من إيضاح ) اإليضاحات المرفقة  -
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  التدفقات النقديةقائمة 
  2016 سبتمبر 30المنتهية في  فترةعن ال

 أشهر تسعة  

 2015 2016 ايضاح 

 جنيه مصري جنيه مصري  التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 771.686.648 1.153.140.851  قبل ضرائب الدخلالفترة أرباح 

    

 43.682.238 41.659.963 (17) أصول ثابتةاهالك 

 2.821.133 2.781.210 (19) ةعقاري اتاهالك استثمار

 5.967.120 5.478.464 (26) التزامات نهاية الخدمة 

 3.002.685 1.242.992 (27) مكونة  مخصصات

 (2.317.888) (626.500) (27) مخصصات انتفي الغرض منها
 - (96.925) (17) ارباح بيع اصول ثابتة

 (11.010.967) (3.707.780) (16) في قيمة عقارات لغرض التطويراالنخفاض رد 
 5.760.678 18.521.914 (9) مصروفات تمويلية

 (136.888.340) (380.242.443) (8) ايرادات تمويلية

 682.703.307 838.151.746  أنشطة التشغيلمن  النقدية التدفقات

 (313.501.010) (419.866.500)  التغير في العمالء واوراق قبض

 (405.484.638) (401.384.767)  أخرىومدينون متنوعون وأرصدة مدينة التغير في مصروفات مدفوعة مقدماً 

  8.092.902 (471.122.449)  التغير في عقارات لغرض التطوير
 1.230.160.400 1.547.886.212  التغير في عمالء دفعات مقدمة

 313.954.401 631.151.276  أخرىالموردين ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة  التغير في
 2.552.149 10.807.112  التغير في المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 (3.746.961) 13.973.429  التغير في تأمينات ضمان أعمال
 (2.147.707) (330.978) (27) مخصصات مستخدمة
 (2.434.052) (1.152.639) (26) مدفوعة التزامات نهاية الخدمة

 - (37.895.232)  المسدد من ضريبة الدخل

 1.510.148.791 1.710.217.210  أنشطة التشغيلمن  النقدية التدفقات صافي

    

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 104.411.409 337.476.798  مقبوضة ايرادات تمويلية

 (23.440.208) (15.512.392) (17) أصول ثابتة شراءمدفوعات ل
 - 224.800 (17) متحصالت من بيع أصول ثابتة

 - (1.351.772) (19) ةعقاري اتمدفوعات لشراء استثمار
 (19.864.102) (32.705.440) (18) ألصول ثابتة تحت االنشاء مدفوعات

 (1.915.148.233) (2.041.453.032)  استثمابرات محتفظ بها حتى تابريخ االستحقاقمدفوعات لشراء 
 - 1.050.329.097  االستحقاقستثمابرات محتفظ بها حتى تابريخ متحصالت من ا

 (1.854.041.134) (702.991.941)  أنشطة االستثمار)المستخدمة في(  النقدية التدفقات صافي

    
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 267.349.761 18.578.690 (25) مقبوضات من تسهيالت ائتمانية

 (562.369.829) (223.365.715) (25) سداد تسهيالت ائتمانية

 (58.570.858) (15.341.677)  مصروفات تمويلية مدفوعة

 (12.238.493) -  مدفوعات لمصروفات اصدار أسهم

 2.280.000.000 -  مقبوضات من اصدار أسهم

 (342.174.540) -  مدفوعات لشراء اسهم خزينة
 200.602 -  التغير في المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 (157.536.712) (211.187.836)  دائنو شراء اراضيالمسدد من 

 1.414.659.931 (431.316.538)  أنشطة التمويل)المستخدمة في( الناتجة من  النقدية التدفقات صافي

 1.070.767.588 575.908.731  ا في النقدية وما في حكمه صافي الزيادة

 5.441.847 5.770.733  صافي فروق تقييم العملة 

 871.900.404 2.092.569.704 (12) فترةال في بداية االنقدية وما في حكمه

 1.948.109.839 2.674.249.168 (12)  ا في نهاية الفترةالنقدية وما في حكمه

 ية.من القوائم المال أال يتجز ( جزء36( الى )1من إيضاح ) اإليضاحات المرفقة  -



 )شركة مساهمة مصرية( إعمار مصر للتنميةشركة 

 المالية لقوائمل متممةال يضاحاتاإل
  2016 سبتمبر 30

 

 

- 10 - 

  وانشطتهانبذة عامة عن الشركة  - 1

وفقاً  مصرفي  ةجلمسومؤسسة الشركة" "مصرية( مساهمة شركة ) إعمار مصر للتنميةشركة  
ي وتم قيد الشركة في السجل التجار 1997لسنة  8ضمان وحوافز االستثمار رقم قانون ألحكام 

 .2005مارس  16في  12841تحت رقم 

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

 في:يتمثل نشاط الشركة  

 التخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات -

مصاادرها  اختالفتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على  -
 .وشبكات توزيعها

 إقامة وتشغيل محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها -

 حي صإقامة وتشغيل وصيانة محطات الصرف ال -

 تنمية المشروعات واالستثمار والتنمية العقارية  -

والوحادات الساكنية والقاري الساياحية  توالموتيالتملك وإنشاء وإدارة والتسويق للفنادق  -
  ثقافيةوتجارية  رياضية، ،ترفيهية خدمية،المكملة والمرتبطة بذلك من  واألنشطة

ومالعااب الجولااف ومراكااز الغطااس واألنشااطة المكملااة  اليخااوتإقامااة وتشااغيل مارينااا  -
 بذلك.والمرتبطة 

 .التأجير التمويلي -

 والخدماتالتخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق تعمل الشركة حاليا في 

 ومشاريع التنمية واالستثمار والتطوير العقاري.

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

 نوفمبر 6 يف 2016 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةتم اعتماد القوائم المالية للشركة عن 
 التاريخ.في ذلك  بقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقدط 2016

 
 القوائم الماليةأسس إعداد  2-1

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

 .عملة التعامل للشركة وهي، تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصري

  التاريخية. ومبدأ التكلفةاالستمرارية  فرضتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً ل
 

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة   2-2

على قيم اإليرادات،  وتقديرات تؤثرأحكام  بعمليتطلب إعداد هذه القوائم المالية قيام اإلدارة 

 فصاحاتإوما يصاحبها من  المدرجة بالقوائم الماليةوالمصروفات، واألصول، وااللتزامات 

 التأكد. وقد ينشأ عن عدم القوائم الماليةفي تاريخ  محتملةاإلفصاح عن االلتزامات الكذا و

لقيمة الدفترية على اتعديالت جوهرية إدخال المحيط بهذه االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب 

 . فترات المستقبليةالالمتأثرة في  تو االلتزاماأألصول ل

االعتراف  يتمو .ويجري مراجعة التقديرات وما يصاحبها من افتراضات بشكل مستمر

في الفترة التي يجري خاللها مراجعة  المحاسبية على التقديرات أتطربالتعديالت التي 

 التقديرات. 

 : ةعلى القوائم المالية للشرك جوهرياً  تأثيراً  التي تؤثر الرئيسيةوفيما يلي األحكام والتقديرات 
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 تابع  -األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة   2-2

 األحكام

 الوحدات العقارية  بيع الناشئ عن االعتراف باإليراد

عن  لالعتراف باإليراد الناشئ المتطلبات التفصيليةفي االعتبار  دارةاإل ضعت، احكمهعند اتخاذ 

، ال اإليراد (11) مصري رقمفي المعيار المحاسبي ال على النحو المبينبيع الوحدات العقارية 

الناشئة عن ما كانت الشركة قد نقلت للمشتري المخاطر والعوائد الهامة  باذافيما يتعلق سيما 

 ملكية الوحدات العقارية.  

 

  عقاراتتصنيف ال

 : بغرض التطوير عقارأو  عقاري استثمارك مصنف عقارتحدد الشركة إذا ما كانت ال

التي ال بواسطة الشركة و والمباني غير المشغولة  يضامن األر العقاري ستثماراال يتكون

بشكل  المعتاد ولكن يحتفظ به النشاط سياقضمن  افي عملياتها أو بيعه اامهتعتزم الشركة استخد

تأجيرها  تموالمباني ي يضامعظم هذه األر. قيمةال و ارتفاع فيأإيجار  رئيسي لتوليد إيراد

 . المعتاد النشاط سياقبيعها ضمن  عتزمللمستأجرين وال ي  

هذه تعد . والمعتاد النشاط سياقضمن  حتفظ به لبيعهي   عقاربغرض التطوير هو العقار أما 

بيعها قبل أو عند  بتطويرها وتعتزم شركةت السكنية التي تقوم العقاراات بشكل رئيسي العقارال

  .هاءبنااالنتهاء من 

 

 الشركة بصفتها مؤجر  –التزامات التأجير التشغيلي 

شروط تقييم  على بناءً . وحددت الشركة ستثماراتها العقاريةالإيجار عقود في ة شركال دخلت

العقود  تلك عنو تقوم الشركة بالمحاسبة  االيجار التمويلي لم تتوافر معاييران  التعاقد وأحكام

 تشغيلي.  كعقود تأجير

 

 التقديرات 

  التطوير بغرض عقاراتل البيعيةتقدير صافي القيمة 

 ، أيهما أقل. صافى القيمة البيعية بالتكلفة أو التطوير ات بغرضالعقار يتم قياس

المكتمل بالرجوع إلى ظروف السوق وأسعاره في تاريخ للعقار  صافى القيمة البيعية يتم تحديد

 . مشابهةإلى معامالت  وتحدده الشركة استناداً  القوائم المالية

 

القوائم تاريخ للعقار تحت اإلنشاء بالرجوع إلي أسعار السوق في  صافى القيمة البيعية يتم تحديد

 التكلفة التقديرية الستكمال اإلنشاء. ناقصعقار مكتمل مماثل ل المالية
 

  العقارية االستثماراتيم يتق

من أجل الحصول على تقديرات  مهنياً مؤهلين مستقلين  قيمخبراء تتستعين الشركة بخدمات 

يم متعارف عليها ألغراض يوذلك باستخدام أساليب تق الستثمارات العقاريةلالقيمة السوقية 

  في القوائم المالية. فصاحاتاإلوالقيمة  اضمحاللمراجعة 
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 تابع  -األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة   2-2

 العمالء و االرصدة المدينة االخرى قيمة اضمحالل

يكون تحصيل  ماعند العمالء و االرصدة المدينة االخرىمن  القابل للتحصيلتقدير المبلغ  يتم

على أساس  ديربشكل فردي، يجري التق الجوهرية. بالنسبة للمبالغ متوقعاً لم يعد كامل المبلغ بال

، فيجري استحقاقها ها تعدت تاريخبشكل فردي، ولكن جوهريةتعد ال فردي. أما المبالغ التي 

 هااستحقاق ختاريا للمدة الزمنية التي انقضت منذ ويوضع لها مخصص وفق اجمالياتقييمها 

  استنادا إلى معدالت االسترداد التاريخية.
 

  ةالعقاري اتاالستثمارو ةالثابت لألصولالعمر اإلنتاجي 

 بغرض ةالعقاري اتواالستثمارلألصول الثابتة تحدد إدارة الشركة العمر اإلنتاجي المقدر 

اإلهالك  هذا التقدير عقب النظر في العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أو يحددحساب اإلهالك. و

المادي لألصول. وتراجع اإلدارة بشكل دوري العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلهالك من أجل 

ضمان أن طريقة ومدة اإلهالك تتسق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية الناشئة عن هذه 

 األصول. 

 

  المشروعات تكلفة استكمال

تقدر المنشأة تكلفة استكمال المشروعات من أجل تحديد التكلفة المتعلقة باإليرادات المعترف 

بها. وتتضمن هذه التقديرات تكلفة البنية التحتية، والمطالبات المتوقعة من قبل المقاولين والتي 

 تعاقدية المتعهد بها.  يقيمها مستشار المشروع، وكذلك تكلفة الوفاء بغير ذلك من االلتزامات ال
 

  الضرائب

تخضع الشركة لضريبة الدخل المفروضة في مصر. ويتحتم اتخاذ أحكام هامة من أجل تحديد 

إجمالي مخصصات الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة. ولقد وضعت الشركة المخصصات، 

العواقب المحتملة لعمليات الفحص التي  واضعة في االعتبارإلى تقديرات معقولة،  استناداً 

الخبرة  هاتجريها السلطات الضريبية في مصر. ويستند مبلغ هذا المخصص إلى عوامل عدة من

للوائح الضريبية من قبل الشركة ومصلحة  ختلفةبالفحوصات الضريبية السابقة والتفسيرات الم

ضيع عدة وفقا للظروف السائدة في موا الضرائب. وقد تنشأ مثل هذه االختالفات في التفسير في

 مصر في ذلك الحين. 
 

يكون من المحتمل أن يقابلها أرباح  دماويجري االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة عن

لتغطيتها. ويتحتم أن تحدد أحكام  صول الضريبيةخاضعة للضريبة يمكن استخدام هذه األ

تي يمكن االعتراف بها، وذلك استنادا إلى مبلغ األصول الضريبية المؤجلة ال جوهريةاإلدارة ال

التوقيت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة إلى جانب استراتيجيات 

 التخطيط الضريبي المستقبلية. 

 

 انخفاض قيمة األصول غير المالية 
هناك مؤشرات على انخفاض قيمة األصول غير المالية في كل  كان إذابتقييم ما م الشركة وتق

. ويجري اختبار األصول غير المالية لتقييم انخفاض القيمة قوائم الماليةالإعداد  اتفترة من فتر

قابلة لالسترداد. وعند احتساب  أن القيمة الدفترية قد ال تكون  لىعندما تكون هناك مؤشرات ع

اإلدارة التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو من الوحدة ، تقدر خداميةالقيمة االست

المولدة للنقد وتختار معدل الخصم المناسب من أجل احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات 

 النقدية.
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 االعتراف باإليرادات 

تتوفر فيه درجة كافية من التأكد بأن المنافع االقتصادية  الذييتم االعتراف باإليراد إلى المدى 

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

شروط المع االخذ في االعتبار  بالصافيالمستحق  اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو

 خصم تجارى أو خصم كمية أو ضرائب مبيعات أو رسوم. أيبعد خصم محددة التعاقدية ال

 باإليراد:االعتبارات الخاصة التى يجب أن تتحقق قبل االعتراف  يليفيما 
 

 المكتمل العقار بيع إيرادات  -
عندما تنتقل مخاطر ومنافع الملكية من الشركة للعماالء. يتم االعتراف بإيرادات بيع العقار 

 .مالء تسليماً فعلياً أو حكمياً تسليم الوحدات للع وذلك عند
 

 االستثمار العقاري  ايجار إيرادات -

فااي بنااد  وتاادر  يااتم االعتااراف بااإيرادات االيجااار باسااتخدام القسااط الثاباات علااي ماادة العقااد
  .بقائمة األرباح أو الخسائر األخرىاإليرادات 

 

  الفنادق ايرادات -

ذات العالقااة  األخاارىاالغذيااة والمشااروبات والخاادمات  االقامااة،االعتااراف بااإيرادات  يااتم
 بالصافي بعد خصم الخصومات والضرائب عند تقديم الخدمات.

 

 تمويلية إيرادات -
 .الفعااالالفائاادة معادل ق باسااتخدام طريقااة ياتم إثبااات إياارادات الفوائاد علااى أساااس االساتحقا  

المعاادل الااذي يسااتخدم لخصاام الاادفعات النقديااة المسااتقبلية المتوقااع  الفعااال هااو ةمعاادل الفائااد
ساادادها أو تحصاايلها خااالل العماار المتوقااع لااألداة الماليااة أو فتاارة زمنيااة أقاال إذا كااان ذلااك 

 مناسباً للتساوي تماماً القيمة الدفترية ألصل مالي أو التزام مالي.
 

 المقدمة للعمالء  الخدمات إيرادات -

باإليرادات الناتجة من تقديم خدمات المرافاق )كهربااء أو ميااه( عناد تقاديمها يتم االعتراف 
األخاارى بقائمااة  تللعمااالء ويااتم ادرا  اياارادات الخاادمات المقدمااة للعمااالء ضاامن اإلياارادا

 األرباح أو الخسائر.
 

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

تأجيل سداد رصيد القروض  فيإال إذا كان لدى الشركة الحق  المتداولة،عام ضمن االلتزامات 

فيتم عرض رصيد القرض ضمن االلتزامات طويلة  الميزانية،لمدة تزيد عن عام بعد تاريخ 

 األجل.

ويتم قياس القروض واالقتراض بفوائد بعد االعتراف المبدئي على أساس التكلفة المستهلكة   

وتدر  األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد االلتزامات باإلضافة  الفعال.بطريقة معدل الفائدة 

ب ويتم احتسا و الخسائر.أاألرباح إلى عملية االستهالك بطريقة معدل الفائدة الفعال بقائمة 

 االقتراض علىحصول التكلفة المستهلكة مع األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند ال

واألتعاب أو التكاليف التي تكون جزءاً من معدل الفائدة الفعال. ويدر  االستهالك بمعدل الفائدة 

 .رو الخسائأ األرباحقائمة ن تكاليف التمويل في الفعال ضم
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 تكلفة االقتراض

 والذييتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتا  األصل المؤهل 

في األغراض المحددة له أو لبيعه، كجزء من  يتطلب فترة زمنية طويلة لتجهيزه لالستخدام

 فيها.. ويتم تحميل تكاليف االقتراض األخرى كمصروف في الفترة التي تحققت تكلفة األصل

 .ض األموالوتتمثل تكاليف االقتراض في الفوائد والتكاليف األخرى التي تنفقها الشركة القترا

 
 ضرائب الدخل

 المصري.يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب   
 

 الجارية الدخل ضرائب
أصول والتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية والفترات السابقة وفقاً للمبلغ ب االعترافيتم   

 الضرائب.المتوقع استرداده أو سداده لمصلحة 
 

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

القيمة المعترف بها لألصل أو االلتزام لألغراض الضريبية )األساس الضريبي( وقيمتها 

 الضريبة المطبق.المدرجة بالميزانية )األساس المحاسبي( وذلك باستخدام سعر 
 
بإمكانية االنتفاع بهذا  توقعالدخل المؤجلة كأصل عندما يكون هناك ويتم االعتراف بضريبة   

ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء الذي لن  المستقبلية، األصل لتخفيض األرباح الضريبية 

 مستقبلية.يتحقق منه منفعة 

، ترةللف األرباح أو الخسائريتم إدرا  الضريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مصروف في قائمة   

فيما عدا الضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس الفترة أو فترة أخرى مباشرة ضمن 

 الملكية.حقوق 

 

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

بالتكلفة أو صافي القيمة  مة للعمالءو الغير مسل لغرض التطوير. تظهر العقارات غير المباعة

 أيهما أقل.  البيعية
 
تشتمل تكلفة العقارات لغرض التطوير على تكلفة األراضي والمصروفات األخرى ذات   

العالقة التي يتم رسملتها عندما تكون األنشطة الضرورية لجعل األصول الجاهزة للبيع قيد 

سعر البيع التقديري ناقصاً )صافي القيمة البيعية( التنفيذ. يمثل صافي القيمة الممكن تحقيقها 

 بيع العقار.الالزمة الستكمال العقار و المصروفات الالزمة لالتكاليف 

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

وأية نفقات مباشرة  أو تكلفة االنشاء قيمتها أو كليهما أولياً بالتكلفة ، تتضمن التكلفة ثمن الشراء

مارات العقارية بالتكلفة بعد خصم مجمع ثاالست يتم قياسمتعلقة بها. بعد االعتراف األولي 

م حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر ويت اإلهالك وأي اضمحالل في القيمة.

 سنة(. 20) لألصل نتاجياإل
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 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق     
للتحديد يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ استحقاق ثابتة أو قابلة 

 .على أنها استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

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

بتقييم النية والقدرة على االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق ، وإذا أخفقت 

ارات حتى تاريخ االستحقاق فيما عدا في بعض الظروف الشركة في االحتفاظ بتلك االستثم

عندها يتم إعادة تبويب كل  ،الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد االستحقاق

االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى االستثمارات المتاحة للبيع ، وبالتالي سوف 

س بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة ولي

 استثمارات بذلك البند .
 

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

 المصروفات التي تتعلق بها بطريقة مباشرة.
 

ي تاريخ االستحقاق بالتكلفة بعد االعتراف األولي، يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها حت

. يتم االعتراف ان وجد المستهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ويتم خصم االضمحالل

باألرباح والخسائر في قائمة األرباح أو الخسائر عندما يتم استبعاد االستثمارات أو في حالة 

 االضمحالل أو في حالة رد االضمحالل او في حالة االستهالك.

 

  الثابتة األصول         

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

الضمحالل القيمة. وتتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول الثابتة عندما تتحقق 

تلك التكلفة واستيفاء شروط االعتراف بها . وبالمثل ، عند إجراء تحسينات جوهرية شاملة ، 

تراف بتكاليفها ضمن القيمة الدفترية لألصول الثابتة كإحالل وذلك في حالة استيفاء يتم االع

األرباح شروط االعتراف . ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة 

 عند تحققها .  أو الخسائر
 

على التشغيل يبدأ إهالك األصل عندما يكون في المكان والحالة التي يصبح عليها قادرا 

بالطريقة التي حددتها اإلدارة ، ويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر 

 نتاجي لألصل على النحو التالياإل

 

 السنوات 
 20 مباني

 6 نماذ  بيوت
 4 آالت ومعدات
 4 وسائل نقل 
 2 حاسب آلي

 4 أثاث ومعدات مكاتب
 4 وأصول أخري الفتات دعاية
 20-4 معدات ثقيلة

 2 أدوات 
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 تابع - الثابتة األصول

يتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع  

اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو بيعها في المستقبل. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر 

 في الفترة التي تم فيها استبعاد األصل .  األرباح أو الخسائرتنشأ عند استبعاد األصل في قائمة 

يتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية لها وطرق إهالكها في نهاية كل سنة 

  .مالية

 

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

بر أن أصل ثابت قد أضمحل . عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته اإلستردادية ، فيعت

هناك اضمحالل لألصل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية . وتثبت خسائر 

 . األرباح أو الخسائراالضمحالل بقائمة 

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

المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات آخر خسائر ناتجة عن اضمحالل القيمة ، 

ويكون رد الخسائر الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل ، 

ستردادية له أو تتعدى القيمة الدفترية التى كان سيتم تحديدها )بالصافى بعد اإلهالك( القيمة اال

ما لم يتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة. 

 .  األرباح أو الخسائرويتم إثبات الرد في الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة 
 

 ل ثابتة تحت االنشاءاصو

ثابتة تحت االنشاء في المبالغ التي تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول الصول ألتتمثل ا  

حينئذ تحول لبند األصول الثابتة ، ويتم تقييم  ، ثابتة حتى تصبح جاهزة لإلستخدام في التشغيل

 ة )إن وجد(.بعد خصم األضمحالل في القيمثابتة تحت االنشاء بالتكلفة الصول ألا

 
 األصول قيمة  اضمحالل
 األصول المالية  قيمة اضمحالل

تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن يكون أصل 

من االصول  مجموعةمن االصول المالية قد أضمحل . ويعتبر أصل مالي أو  مجموعةمالي أو 

المالية قد أضمحل إذا ، وإذا فقط  ، كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل القيمة نتج عن 

حدوث حدث أو أكثر بعد االعتراف االولي باألصل واثر على التدفقات النقدية في المستقبل 

 .من االصول المالية والتى يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه  مجموعةالمقدرة ألصل مالي أو 
 

 األصول غير المالية  قيمة اضمحالل
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل قد   

أضمحل. وعندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلستردادية، فيعتبر 

ستردادية. وتثبت خسائر االضمحالل أن األصل قد إضمحل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإل

 . األرباح أو الخسائربقائمة 

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

هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخر خسائر 

، ويكون رد الخسائر الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيث ال ناتجة عن اضمحالل القيمة 

تتعدى القيمة الدفترية لألصل ، القيمة االستردادية له أو تتعدى القيمة الدفترية التي كان سيتم 

تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات 

 .األرباح أو الخسائرفي الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة  السابقة. ويتم إثبات الرد
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 النقدية وما فى حكمها

، فى حكمها تشمل النقدية بالصندوق بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية فإن النقدية وما  

 .الحسابات الجارية بالبنوك والودائع ألجل التى تستحق خالل ثالثة أشهر 

 
 الموردون والمصروفات المستحقة

بالقيم التى سيتم دفعها فى المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات  بااللتزامات االعترافيتم   

 سواء استلمت الشركة فواتير من الموردين أو لم تستلم. استالمهاالتى تم 

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

لحدث سابق، ويكون معه من المتوقع أن يتطلب ذلك تدفقاً خارجاً للموارد االقتصادية لتسوية 

تاريخ  فيإجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام . ويتم مراجعة المخصصات  االلتزام، مع إمكانية

وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حالى. وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد  ركز الماليالم

جوهرياً فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة الحالية لإلنفاق المتوقع 

  .المطلوب لتسوية االلتزام

 

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

 ضمن التكاليف التمويلية . األرباح أو الخسائرالزمن بقائمة 

 
 و مزايا نهاية الخدمة التأمينات اإلجتماعية

: تقدم الشركة مساهمات للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية  االجتماعية التأمينات

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

 تحّمل للمصاريف عند استحقاقها.

حق فى ب الاستحتم ا: تعطى الشركة مزايا نهاية الخدمة لموظفى الشركة وي الخدمة نهاية مزايا

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

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

 .فترة التوظيف

 
 ترجمة العمالت األجنبية          

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

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

 .األرباح أو الخسائرإدرا  جميع الفروق بقائمة  السائد فى تاريخ الميزانية ، يتم 
 

والتى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية  بالعملة األجنبية م ترجمة األصول والخصوم غير النقديةيت

 باستخدام أسعار الصرف السائدة فى تاريخ االعتراف األولى .
 

والتى يتم قياسها بالقيمة العادلة  بالعملة األجنبية يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية

 .خ التى تحددت فيه القيمة العادلةائدة فى التاريباستخدام أسعار الصرف الس
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 و األصول المحتملةااللتزامات 

ال يتم إثبات االلتزامات المحتملة في الميزانية. يتم اإلفصاح عنها إال إذا كانت إمكانية التدفق 

مستبعدة. ال يتم االعتراف باألصل المحتمل في خار  للمصادر المجسدة للمنفعة االقتصادية ال

 عنه عندما يكون التدفق الداخل للمنفعة االقتصادية متوقعا. تم االفصاحالقوائم المالية و لكن ي

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

وكبار المساهمين  تابعة لهاالشركات الالشركة األم و  تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من

ديرين واإلدارة العليا للشركة ، وتمثل أيضا الشركات المسيطر عليها أو خاضعة لسيطرة والم

مشتركة أو نفوذ مؤثر من قبل تلك األطراف ذات العالقة ، ويتم اعتماد الشروط والسياسات 

 التسعيرية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة .

            
 نقدية قائمة التدفقات ال

 يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة الغير مباشرة . 

 
 المصروفات

يتم االعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل ، المصروفات اإلدارية والعمومية 

فى السنة المالية التى تحققت فيها  و الخسائرأرباح األوالمصروفات األخرى مع إدراجها بقائمة 

 . روفاتالمصتلك 

 
 العمالء والمدينون المتنوعون

 ناقصاً خسائر اإلضمحالل . مستهلكةال تكلفةيتم إثبات العمالء والمدينون المتنوعون بال
 

يتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية للعمالء والقيمة الحالياة للتادفقات النقدياة 
تم ياا. واألرباااح أو الخسااائرف بخسااائر اإلضاامحالل بقائمااة المسااتقبلية المتوقعااة . ويااتم االعتاارا

 االعتراف برد خسائر اإلضمحالل فى الفترة التى حدث فيها .
 

 قياس القيمة العادلة

دفعه  يمكنبيع أصل أو الذى من الحصول عليه  يمكنالسعر الذى تمثل القيمة العادلة 

. ويستند القياس التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس /تحويللنقل

بالقيمة العادلة إلى االفتراض أن المعاملة الخاصة ببيع األصل أو نقل االلتزام ستحدث في 

 )السوق االكثر نفعا( فائدةالسوق الرئيسي لألصل أو االلتزام أو السوق الذي سيعود بأكبر 

 اللتزام.لألصل أو ل
 

وت قاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من شأن المشاركين بالسوق 

استخدامها عند تسعير األصل أو االلتزام، وذلك بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون 

 على تحقيق مصالحهم االقتصادية. 
 

قدرة المشارك بالسوق على توليد في االعتبار ويضع القياس بالقيمة العادلة لألصل غير المالي 
أو عن طريق بيعه إلى  بأفضل و اعلى استخداماستخدام األصل عن طريق منافع اقتصادية 

.بأفضل و اعلى استخداممشارك آخر بالسوق من شأنه استخدام األصل 



 )شركة مساهمة مصرية( إعمار مصر للتنميةشركة 

 المالية لقوائمل متممةال يضاحاتاإل
  2016 سبتمبر 30

 

 

- 19 - 

 تابع -ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2-3

 تابع -القيمة العادلة قياس 
سعار السوقية األبالنسبة لألصول المتداولة في سوق نشط، يجري تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى  

 المعلنة. 

الفائدة على  أسعاروت قدر القيمة العادلة للبنود ذات الفوائد استنادا إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام 

  بنود مشابهة لها نفس الشروط ونفس خصائص المخاطر.
 

حدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألصل ، فت  في سوق نشط  أما بالنسبة لألصول غير المدرجة

 . مشابه أو باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة

التي تتوفر بشأنها بيانات كافية من والمالئمة في ظل الظروف المحيطة  ييموتستخدم الشركة أساليب التق

وتقلل استخدام  مالحظتهاذات الصلة التي يمكن  دخالتالمأجل قياس القيمة العادلة، ومن ثم تعظم استخدام 

 إلى الحد األدنى.  مالحظتها التي ال يمكن دخالتالم

ويجري تصنيف جميع األصول وااللتزامات التي تقاس قيمتها العادلة أو يجري اإلفصاح عنها في القوائم 

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

  :كما يلي

  :مطابقاً باستخدام أسعابر التداول )غير المعدلة( ألصول أو التزامات قياس القيمة العادلة المستوى األول 

 تماماً في أسواق نشطة.

  :غير أسعابر التداول الوابردة في المستوى األول  مدخالتباستخدام قياس القيمة العادلة المستوى الثاني

مباشر )أي األسعابر( أو غير مباشر )أي المستمدة من  بشكللألصل أو االلتزام ولكن يمكن مالحظتها 

 األسعابر(.

  :ال  لألصل أو االلتزام مدخالتالتي تتضمن  التقييمباستخدام أساليب قياس القيمة العادلة المستوى الثالث

 )بيانات ال يمكن مالحظتها( تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها

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

 . قوائم الماليةإعداد ال تاريخالتصنيف في 
العادلة، وضعت الشركة فئات لألصول وااللتزامات استنادا إلى طبيعتها، وألغراض إفصاحات القيمة 

لقيمة العادلة كما هو اوخصائصها والمخاطر المرتبطة بكل منها والمستوى التي تصنف به في تسلسل 
 موضح أعاله. 

 

 اإلفصاحات رات في السياسات المحاسبية ويالتغي 2-4

نتجت فيما عدا التغييرات التي  ، العام السابقفي  المطبقة تلك هي فترةال ههذ المطبقةالسياسات المحاسبية 
و التي تم العمل بها للفترات المالية التي  2015المعايير المصرية الجديدة الصادرة خالل عام عن تطبيق 

تاثيرها على و التي تنطبق على الشركة  وو فيما يلى اهم التعديالت ،  2016يناير  1بعد في او تبدأ 
 :تالقوائم المالية ان وجد

 ( عرض القوائم المالية:1) المعدل مصريال المحاسبة معيار

تم االعتراف بها خالل الفترة في  التيالمنشأة أن تفصح عن كافة بنود الدخل والمصروفات  منيتطلب 
اح أو رباالب)قائمة دخل( والثانية تبدأ  اح أو الخسائرربقائمتين منفصلتين أحداهما تعرض مكونات اال

كما يتطلب إضافة قائمة الي قائمة  ،خر )قائمة الدخل الشامل( اآلوتعرض عناصر الدخل الشامل  الخسائر
رها نتيجة تطبيق المنشأة فترة مقارنة معروضة في حالة تأث المركز المالي تتضمن األرصدة في بداية أول

ال يتطلب المعيار المعدل عرض رأس  .لسياسة محاسبية بأثر رجعي أو تعديل بأثر رجعي أو إعادة تبويب
 .المال العامل
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 تابع - ( عرض القوائم المالية1) المعدل معيار المحاسبة المصري

 أيال يوجد ، وللمعيار المعدلعرض القوائم طبقا و قد قامت الشركة بأعداد قائمة الدخل الشامل و 
تتضمن األرصدة في بداية أول فترة مقارنة  التي تعديالت باثر رجعى تتطلب عرض قائمة المركز المالي

 .معروضة

 :( األصول الثابتة وإهالكاتها 10)المعدل معيار المحاسبة المصري 

 المعيارالمعيار المعدل خيار نموذ  إعادة التقييم عند القياس الالحق لألصول الثابتة، كما يتطلب لغى أ
ينطبق عليها تعريف  التيمعالجة قطع الغيار االستراتيجية )الرئيسية( وكذا المعدات االحتياطية  المعدل

األصول الثابتة و التى تتوقع المنشأة أن تستخدمها خالل أكثر من فترة واحدة كأصول ثابتة )أي عندما 
 لذلك التعديل على القوائم المالية للشركة . تأثيرينطبق عليها تعريف األصول الثابتة( ، و ال يوجد 

 :( تكاليف االقتراض14) المعدل معيار المحاسبة المصري

المعيار المعدل المعالجة القياسية السابقة والتى كانت تعترف بتكلفة االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء لغى أ
المعدل رسملة تلك التكلفة على االصول أو إنشاء أو إنتا  أصل مؤهل علي قائمة الدخل و يتطلب المعيار 

 لذلك التعديل على القوائم المالية للشركة . تأثيرالمؤهلة  و ال يوجد 

 (  األصول غير الملموسة:23)المعدل  معيار المحاسبة المصري

تأثير المعيار المعدل خيار نموذ  إعادة التقييم عند القياس الالحق لألصول غير الملموسة و ال يوجد لغى أ
 .لذلك التعديل على القوائم المالية للشركة

 ( االستثمار العقاري:34) المعدل المصريمعيار المحاسبة 

استخدام القيمة العادلة أوجب المعيار المعدل خيار نموذ  القيمة العادلة لالستثمارات العقارية و لغى أ
 .المالية للشركة ألغراض االفصاح فقط و ال يوجد تأثير لذلك التعديل على القوائم

 :( مزايا العاملين38) المعدل المحاسبة المصريمعيار 

باألرباح والخسائر االكتوارية المتراكمة  الفوري، يتطلب المعيار المعدل االعتراف  المحددة المزايا نظم
وتحميلها علي بنود الدخل الشامل األخر . كما يتطلب االعتراف بتكلفة الخدمة السابقة كمصروف في 

 :اقرب التواريخ التالية 
 

 او)أ( عندما يحدث تعديل أو تقليص للنظام ، 
نشأة بتكاليف إعادة متها وتعترف العندما تقوم المنشأة بتنفيذ خطة إلعادة هيكلة جوهرية ألنشط )ب(

 تتضمن دفع مزايا إنهاء الخدمة .  والتيالهيكلة ذات العالقة 

 :"االفصاحات" ( األدوات المالية40) الجديد معيار المحاسبة المصري

اإلفصاحات " ليتضمن جميع : ( "األدوات المالية40تم إصدار معيار محاسبة مصري جديد رقم )
 .بالقوائم المالية لألدوات المالية و قد قامت الشركة بعرض االفصاحات المطلوبةاالفصاحات المطلوبة 

 ( القطاعات التشغيلية:41) الجديد معيار المحاسبة المصري

( القطاعات 41( التقارير القطاعية واستبداله بالمعيار رقم )33تم الغاء معيار المحاسبة المصري رقم )
التقارير القطاعية الواجب االفصاح عنها وحجم االفصاحات المطلوبة  التشغيلية. وبناًء عليه أصبح نظام

و كما يعتمد بشكل أساسي علي المعلومات عن القطاعات بالطريقة التى يستخدمها متخذ القرار التشغيلي. 
 .الزلت الشركة تعمل من خالل قطاع تشغيلي واحد( 3)هو موضح بإيضاح رقم 
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 ( قياس القيمة العادلة:45) الجديد معيار المحاسبة المصري

يطبق هذا المعيار عندما ، و ( "قياس القيمة العادلة" 45تم إصدار معيار محاسبة مصري جديد رقم )
القيمة العادلة . ويهدف هذا المعيار الي أخر أو يسمح بالقياس بالقيمة العدلة أو اإلفصاح عن يتطلب معيار 

و تحديد اإلفصاح المطلوب  واحدتعريف القيمة العادلة و وضع إطار لقياس القيمة العادلة في معيار 
طبقا   عن القيمة العادلة  لقياسات القيمة العادلة و قامت الشركة باإلفصاح عن االفصاحات المطلوبة

 للمعايير.

 

 المعلومات القطاعية -3

يتمثل قطاع األعمال الرئيسي للشركة في تطوير مشابريع عقابرية وبيع الوحدات المطوبرة. وال تعد األبربا  

واالستثمابرات المرتبطة بقطاعات أعمال أخرى جوهرية في الوقت الحالي. وبالتالي، ال تستوفي قطاعات 

معيابر يتم التقرير عنها وفقا لمعايير القطاعات التي و الفنادق البيع والخدمات التجابرية وخدمات الضيافة 

ومن ثم ال يجري اإلفصا  عنها بشكل منفصل في القوائم المالية. وقد جرى ( 41) المحاسبة المصري

على أساس وجود قطاع  2016 سبتمبر 30في  ةالمنتهي لفترةالتقرير عن جميع إيرادات الشركة عن ا

  في القوائم المالية. واحدتشغيلي 

 
 االيرادات  -4

 أشهر ثالثة  أشهر تسعة 

 2016 2015 2016 2015 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

إيرادات من بيع عقارات 
 لغرض التطوير

    

 278.245.785 383.253.077 1.019.651.714 1.141.253.427 مشروع مراسي

 125.821.482 94.385.337 273.328.056 551.255.108 مشروع أب تاون كايرو

 184.513.318 241.407.566 855.991.279 807.225.939 مشروع ميفيدا

 2.499.734.474 2.148.971.049 719.045.980 588.580.585 

 
 تكلفة االيرادات  -5

 أشهر ثالثة أشهر تسعة 

 2016 2015 2016 2015 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

من بيع إليرادات ا ةفتكل
 عقارات لغرض التطوير

    

 157.143.637 158.606.007 486.481.855 606.953.916 مشروع مراسي

 82.051.606 63.996.128 216.289.723 362.857.540 مشروع أب تاون كايرو*

 125.802.124 150.787.030 603.296.559 511.414.231 مشروع ميفيدا

 1.481.225.687 1.306.068.137 373.389.165 364.997.367 

 
يتضمن تكاليف مشروع أب تاون كايرو قيمة رد انخفاض في قيمة عقارات لغرض التطوير بمبلغ *

 جنيه مصري(. 11.010.967 :2015 سبتمبر 30 في)مصري. جنيه  3.707.780
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 مصروفات بيعيه وتسويقية  -6

 أشهر ثالثة  أشهر تسعة 

 2016 2015 2016 2015 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 18.683.968 27.006.298 38.383.656 51.737.679 دعاية

مصروفات اهالك اصول ثابتة 
 (17)إيضاح 

3.897.654 5.363.526 1.008.686 1.804.552 

 1.531.397 3.363.582 5.096.425 7.430.746 منتجات تسويقية وخامات

 905.095 748.427 9.238.174 9.764.454 حفالت ومعارض

 17.064.422 34.191.762 48.236.720 69.168.347 عمولة مبيعات

 1.502.201 2.613.860 5.763.548 8.693.113 مصروفات تسويقه اخرى

 150.691.993 112.082.049 68.932.615 41.491.635 

 

 مصروفات عمومية وإدارية  -7

 أشهر ثالثة أشهر تسعة 

 2016 2015 2016 2015 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 اصول ثابته مصروفات إهالك
 (17)إيضاح 

34.857.287 056.203.35 11.440.745 12.049.767 

استثمار  مصروفات إهالك
 (19)ايضاح  عقاري

2.781.210 313.821.2 936.360 942.392 

 17.262.698 15.581.866 008.820.54 45.516.178 مزايا ومرتبات

 1.426.972 1.387.925 204.193.3 4.473.189 واستشارات أتعاب مهنية
 2.247.935 2.361.209 771.423.6 7.298.268 مصروفات حاسبات وتكنولوجيا

 3.213.849 2.461.548 168.884.5 5.212.565 مصروفات سفر وترفيه

 2.604.579 2.968.650 772.886.5 6.436.189 مصروفات نظافة وصيانة

 1.008.988 554.018 052.159.2 1.566.246 اتصاالت

 8.168.510 8.249.665 561.367.21 18.872.722 مصروفات إدارة الخدمات

 651.549 726.824 892.342.1 1.665.562 مصروفات بنكية أخرى

 2.499.440 3.739.966 870.563.9 21.559.320 مصروفات أخرى

 150.238.736 532.665.148 50.408.776 52.076.679 

 

 ايرادات تمويلية  -8

 أشهر ثالثة أشهر تسعة 

 2016 2015 2016 2015 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 32.648.673 72.295.696 81.285.442 176.249.184 فوائد من ودائع وحسابات جارية 

فوائد من استثمارات محتفظ بها 
 حتى تاريخ االستحقاق 

203.993.259 55.144.350 75.079.240 55.144.350 

 (1.421.474) - 458.548 - صافي أرباح فروق عملة أجنبية

 380.242.443 136.888.340 147.374.936 86.371.549 
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 مصروفات تمويلية  - 9

 أشهر ثالثة أشهر تسعة 

 2016 2015 2016 2015 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 1.185.299 2.304.280 5.719.557 5.797.242 على التسهيالت فوائد بنكية 
خطابات -بنكية  مصروفات

 خاصة بالقروض  ضمان
- 9.467 - (588.777) 

 - 4.134 31.654 37.897 أخرى بنكيةمصروفات 
 - 2.277.249 - 12.686.775 أجنبيةصافي خسائر فروق عملة 

 18.521.914 5.760.678 4.585.663 596.522 

 
 
  إيرادات أخري  -10

 أشهر ثالثة أشهر تسعة 

 2016 2015 2016 2015 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
     

 11.125.078 31.431.870 44.755.888 61.057.531 عمالء للخدمات  إيرادات

 تشغيل فندق العلمين أبربا 

ونادي الجولف ونادي الشاطئ 
بمراسي ونادي الجولف بأب تاون 

  كايرو

5.933.157 9.307.667 19.454.973 19.475.106 

 1.575.795 1.286.589 3.981.623 3.722.881 تشغيلي إيرادات إيجار

   - 96.925 (17)إيضاح أرباح بيع أصول ثابتة 

 1.043.067 1.328.454 1.043.067 3.338.088 تشغيل أخرىإيرادات 

 74.148.582 59.088.245 53.501.886 33.219.046 

 

 ضرائب الدخل  -11

 أشهر ثالثة أشهر تسعة 

 2016 2015 2016 2015 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

     قائمة األرباح أو الخسائر 

 (12.156.359) (53.022.539) (12,156,359) (109.125.323) الضريبة الجابرية

 (14.170.699) 2.545.161 (6814,993,1) 19.390.730 الضريبة المؤجلة 

 (89.734.593) (2727,149,5) (50.477.378) (26.327.058) 
 
 

 ضرائب الدخل المؤجلة

 األرباح أو الخسائرقائمة  قائمة المركز المالي 
 2015 سبتمبر 30 2016 سبتمبر 30 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر 30 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
 (234.473) (321.273) (7.222.497) (7.543.770) إهالك األصول الثابتة

 (14.758.695) 19.712.003 96.547.349 116.259.352 مصروفات مستحقة و اتمخصص

 (14.993.168) 19.390.730 89.324.852 108.715.582 صافى ضريبة الدخل المؤجلة أصل 
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 تابع -ضرائب الدخل  -11  

 الموقف الضريبي   
 

 ضرائب شركات األموال -أ  
 القانونية.تقوم الشركة بتقديم اإلقرابرات الضريبية في المواعيد  -

 

وقامت مصلحة الضرائب  2008 ديسمبر 31تم فحص دفاتر الشركة منذ بدء النشاط حتى -

 والتيللجنة الداخلية  هبإبرسال مطالبة للشركة. قامت الشركة باالعتراض على النتائج وتم برفع

 بعض النقاط إلى لجنة الطعن. وقامت بتحويلبحل بعض نقاط االعتراض  قامت

وقامت الشركة  2010ديسمبر  31 حتى 2009 يناير 1 تم فحص دفاتر الشركة منذ -

 .للجنة الداخلية هوتم برفع على المطالبة المقدمة من مصلحة الضرائب ضباالعترا

قامت  .2016 سبتمبر 30وحتى  2011يناير 1منلم يتم فحص دفاتر الشركة عن األعوام  -

 الشركة بتقديم اإلقرابرات الضريبة في فترة السما  القانونية. 

ديسمبر  31عن المشروعات المقامة في المناطق العمرانية حتى  يتتمتع الشركة بإعفاء ضريب -

2018. 
 

 ضرائب كسب العمل -ب  
 .وتم السداد 2008ديسمبر  31تم فحص دفاتر الشركة حتى  -

 . 2011 ديسمبر 31حتى 2009يناير  1من جابري فحص دفاتر الشركة  -

 .2016 سبتمبر 30 و حتى 2012يناير 1لم يتم فحص دفاتر الشركة من  -
 

 

 ضرائب المبيعات - جـ

 وتم السداد.  2013ديسمبر  31عام  حتىتم فحص دفاتر الشركة منذ بداية النشاط     -

 .2016 سبتمبر 30 و حتى 2014 يناير 1من  لم يتم فحص دفاتر الشركة -
  

 ضريبة الدمغة - د
 وتم السداد. 2010 ديسمبر 31ى تم فحص دفاتر الشركة عن الفترة منذ بداية النشاط وحت -

 .2016 سبتمبر 30 حتى 2011يناير 1لم يتم فحص دفاتر الشركة من  -

 
 

 النقدية بالصندوق ولدي البنوك  -12
 

 2015 ديسمبر 31 2016 سبتمبر 30   
 جنيه مصري جنيه مصري 

   جنيه مصري -أ  
 2.354.927 87.501 نقدية بالصندوق 
 356.756.845 260.332.541 حسابات جارية 
 1.687.900.000 2.391.900.000 تستحق خالل ثالثة أشهر() ودائع         

 2.652.320.042 2.047.011.772 

   عملة أجنبية -ب 
 45.557.932 21.929.126 حسابات جارية  

 21.929.126 45.557.932 

 2.674.249.168 2.092.569.704 
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 تابع - البنوكالنقدية بالصندوق ولدي   -12
 

 تم تقييم أرصدة البنوك والنقدية بالعمالت األتية:
 2015 ديسمبر 31 2016 سبتمبر 30  

 جنيه مصري جنيه مصري 

 707.454 912.903 درهم اماراتي 
 42.389.730 16.663.927 دوالر أمريكي 

 2.425.953 4.312.798 يورو 
 2.047.011.772 2.652.320.042 جنية مصري 
 34.795 39.498 لاير سعودي

 2.674.249.168 2.092.569.704 

 
اإليداع. تم ربط الودائع قصيرة  علىأسعار الفائدة السائدة  علىالنقدية بالبنوك بناء  علىيتم احتساب الفائدة  -

 احتياجات الشركة للنقدية.  علىأشهر بناء  وحتى ثالثةاألجل لفترات متفاوتة تتراوح بين يوم 
 
    الودائع فائدة معدل وبلغ متوسط( %7: 2015) %7.66متوسط معدل فائدة الحسابات الجارية  بلغ -

 ودائع بالجنية مصري.لل( %9.2: 2015) مصري بالجنية للودائع 10.92%
 
 .ولدى البنوك بالصندوق النقدية قيمة تساوي حكمها وما في النقدية قيمة -
 
 

 

 تاريخ االستحقاق حتىاستثمارات محتفظ بها   -13
 

 2015 ديسمبر 31 2016 سبتمبر 30 
 مصريجنيه  جنيه مصري 

   

 400.000.000 1.568.775.000 أذون خزانة 

 (19.338.363) (98.350.256) ستحقت لمفوائد 

 1.470.424.744 380.661.637 

   

 1.555.559.744 1.489.664.801 سندات 

 1.489.664.801 1.555.559.744 

 1.936.221.381 2.960.089.545 تاريخ االستحقاق حتىإجمالي االستثمارات المحتفظ بها 
 

 
 

 2015 ديسمبر 31 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري 

 

 مصريجنيه 

 1.068.385.745 2.960.089.545 شهر 12استثمابرات تستحق خالل 

 867.835.636 - شهر 12استثمابرات تستحق خالل اكثر من 

 2.960.089.545 1.936.221.381 
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 أوراق قبضو عمالء  -  14
 

 2015 ديسمبر 31 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 552.838.923 757.058.755 شهر 12خالل  أبرصدة عمالء تستحق

 1.203.127.810 1.447.130.175 شهر 12خالل اكثر من أبرصدة عمالء 

 2.204.188.930 1.755.966.733 
 (380.482.992) (409.049.263) لقيمة الحاليةاخصم 

 1.375.483.741 1.795.139.667 صافي أرصدة العمالء و أوراق القبض 
 5.407.894 5.618.468 فنادق –عمالء أخرى أرصدة 

 1.800.758.135 1.380.891.635 

 

 كما يلي: 2015ديسمبر  31و  2016 سبتمبر 30أرصدة العمالء و أوراق القبض في  صافي تتمثل أعمار

 تاريخ يحل لم أرصدة  
لم  و استحقاقها

 قيمتها تضمحل

 قيمتهاتضمحل  ولم استحقاقها تاريخ حل أرصدة

 من أقل اإلجمالي 
 يوم 30

 بين
 يوم 60و 30

 بين
 يوم 90و 60

 من أكثر
 يوم 90

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

2016 1.800.758.135 1.728.543.409 9.050.126 9.591.262 374.689 53.198.649 

2015 1.380.891.635 1.315.748.125 8.132.027 8.472.259 679.331 47.859.893 

 .2015 ديسمبر 31و 2016 سبتمبر 30العمالء وأوراق القبض في  في أرصدة ضمحاللاال يوجد  -

 الموقفأ( مخاطر االئتمان للعمالء والتي توضح كيفية إدارة وقياس الشركة لجودة 34إيضاح رقم ) إلىباإلشارة  -
 .قيمتها لم تضمحلو تي حل تاريخ استحقاقهاألرصدة العمالء ال االئتماني

 

 مصروفات مدفوعة مقدماً ومدينون متنوعون وأرصدة مدينة أخرى -  15

 2015 ديسمبر 31 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري مصري جنيه 
   

 9.293.030 8.418.248 مصروفات مدفوعة مقدماً 
 772.725.895 878.791.060 دفعات مقدمة ومقاولين موردين

 1.516.099 4.789.472 سلف عاملين 
 52.925.141 66.661.638 فوائد مستحقة

 34.288.629 49.739.897 صيانة * –حسابات جارية 
 517.160.435 773.160.850 صيانة * –ودائع 

 93.822.792 115.292.120 أرصدة مدينة أخرى

 1.896.853.285 1.481.732.021 
 

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

 تستطيع الشركة استخدامها في غير هذا الغرض.
 
جنية  49.739.897وبلغ رصيدها  (%6.75: 2015) %7.66معدل فائدة بمتوسط  صيانة - الجاريةالحسابات  -

  جنية مصري( 34.288.629: 2015مصري )
جنية  773.160.850وبلغ رصيدها  ( %9.2:  2015) %11.7بمتوسط معدل فائدة  صيانة - الودائع حسابات -

 (مصري جنية 517.160.435: 2015) مصري
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 تابع - مصروفات مدفوعة مقدماً ومدينون متنوعون وأرصدة مدينة أخرى -  15

 2015 ديسمبر 31 2016 سبتمبر 30 
 مصريجنيه  جنيه مصري 

   

 846.042.809 1.333.222.868 شهر 12خالل  أبرصدة تستحق

 635.689.212 563.630.417 شهر 12خالل اكثر من  أبرصدة تستحق

 1.896.853.285 1.481.732.021 

 

 عقارات لغرض التطوير  -  16
 
 

 2015 سبتمبر 30 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 9.809.475.474 9.876.750.208 فترةرصيد أول ال

 1.183.810.413 1.780.640.896 فترةخالل الإضافات 

 47.959.742 11.900.919 الفترةتكلفة اقتراض مرسملة خالل 

 60.810.762 44.331.883  أراضيدائنو شراء  التزاماتاستهالك خصم  رسملة

 581.625 581.625 (17)الجزء المرسمل( )إيضاح  الفترةإهالك 

 - (6.825.738) مصروفات محملة علي قائمة الدخل

 (1.196.070.696) (1.310.100.072)  خالل الفترةتكاليف محققه لوحدات تم تسليمها 

 11.010.967 3.707.780 (5)إيضاح  في قيمة عقارات لغرض التطوير االنخفاضرد 

 9.917.578.287 10.400.987.501 رصيد اخر الفترة
 
 

 
للمنشأة، ويتم  معتادبنائها أو في مرحلة اإلنشاء بغرض بيعها ضمن النشاط ال تتمثل في عقارات تم شرائها، -

 تصنيفها كعقارات لغرض التطوير وتتضمن التكاليف التالية:
  أراضي -
 .التحتية البنية إنشاء تكلفة وتتضمن البناء لغرض للمقاولينو مستحقة  دفعها تم مبالغ -
تكاليف تجهيز الموقع، أتعاب مهنية للخدمات  االقتراض، تكاليف التخطيط و التصميم، تكاليف -

 القانونية، تكاليف غير مباشرة و تكاليف أخري. 
 

يتم توزيع تكاليف البنية التحتية علي المشروعات وتمثل جزء من التكلفة التقديرية إلكمال المشروع وذلك  -
 10وتطوير العقارات بأكثر من  لتحديد التكلفة التي تنسب لإليراد الذي يتم االعتراف به. تقدر مدة إنشاء

 سنوات.

 
 عقارات لغرض التطوير يتم تحليلها كما يلى :

 
 

 2015 ديسمبر 31 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري 

 
 جنيه مصري

 3.101.414.280 3.458.625.166 مشروع ميفيدا
 3.508.791.163 3.473.674.153 مشروع مراسي

 3.044.617.948 3.249.879.323 مشروع اب تاون كايرو
 225.162.089 221.162.089 مشروع كايرو جيت

 2.825.738 - مشروع القرية الذكية

  10.403.340.731 9.882.811.218 
 (6.061.010) (2.353.230)  في قيمة عقارات بغرض التطوير نخفاضاال يخصم:

 10.400.987.501 9.876.750.208 
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 تابع - عقارات لغرض التطوير  -  16
 

 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري 

 
 جنيه مصري

 3.053.949.047 2.961.685.260 أراضي )شاملة فوائد التقسيط التي استحقت(*
 1.590.764.460 1.733.834.568 استشارات وتصميمات

 4.118.396.072 4.620.574.552 أعمال إنشائية وبنية تحتية
 1.119.701.639 1.087.246.351 مرسملة تكاليف تمويلية

 10.403.340.731 9.882.811.218 
 (  6.061.010) (2.353.230)  االنخفاض في قيمة عقارات بغرض التطوير يخصم:

 
 

10.400.987.501 9.876.750.208 

اإلجراءات القانونية  الخاصة بالتسجيل الرسمي لألراضي التي تمتلكها  استكمال*مازالت الشركة في مرحلة 
  . 2016 سبتمبر 30 في

 

 عقارات بغرض التطوير كما يلي:تتمثل حركة االنخفاض في قيمة 

 2015 سبتمبر 30 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري 

 
 جنيه مصري

 56.577.454 6.061.010 فترةال رصيد أول
 (11.010.967) (3.707.780) رد خالل الفترة

 45.566.487 2.353.230 رصيد اخر الفترة
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 أصول ثابتة  - 17

ومعدات  أثاث نقل  وسائل معدات ثقيلة  آلي حاسب مباني أراضي 
 مكاتب

 دعاية الفتات  معداتو أدوات نماذ  بيوت 
 أخري وأصول

 اإلجمالي

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

           التكلفة

 829.914.322 9.851.868 30.312.575 72.597.955 47.750.543 34.969.722 115.537.971 30.956.664 459.155.038 28.781.986 2016 يناير 1 في

 15.512.392 - 1.917.386 288.200 2.493.054 1.423.030 2.631.541 3.960.344 2.798.837 - إضافات

محول من أصول ثايتة 
 تحت االنشاء

 
- 

 

- 

 

494.241 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

494.241 

 (255.750) - - - - (255.750) - - - - استبعادات

 845.665.205 9.851.868 32.229.961 72.886.155 50.243.597 36.137.002 118.169.512 35.411.249 461.953.875 28.781.986 2016سبتمبر  30  في

           االهالك مجمع

 (319.042.577) (9.851.868) (21.252.019) (58.898.225) (35.906.023) (25.458.641) (26.856.966) (25.050.807) (115.768.028) - 2016 يناير 1 في

 (41.659.963) - (3.124.606) (3.906.714) (3.572.583) (3.041.678) (6.063.185) (4.190.951) (17.760.246) - الفترة اهالك

 127.875 - - - - 127.875 - - - -   استبعادات

 (360.574.665) (9.851.868) (24.376.625) (62.804.939) (39.478.606) (28.372.444) (32.920.151) (29.241.758) (133.528.274) - 2016سبتمبر  30 في

 الدفترية القيمة صافي
 485.090.540 - 7.853.336 10.081.216 10.764.991 7.764.558 85.249.361 6.169.491 328.425.601 28.781.986 2016 سبتمبر 30 في

 2015 ديسمبر 31 في
28.781.986 343.387.010 5.905.857 88.681.005 9.511.081 11.844.520 13.699.730 9.060.556 - 510.871.745 

 

  الثابتة.ال يوجد رهن أو قيود على األصول 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2016سبتمبر  30 

 جنيه مصري جنيه مصري   مصري جنيه 
      
 (6وتسويقية )إيضاح  بيعية مصروفات   
 (7)إيضاح  وإدارية عمومية مصروفات   

3.897.654 
34.857.287 

 224.800  أصول ثابتة بيع من متحصالت 

  255.750  ثابتة أصول استبعاد تكلفة  2.323.397  المرافق إدارة مصروفات   

  (127.875) مستبعدة ثابتة أصول إهالك مجمع  41.078.338 االهالك المحمل علي قائمة األرباح أو الخسائر  مصروف   
 127.875  المستبعدة لألصول الدفترية القيمة صافي  581.625 (16)إيضاح  التطوير لغرض عقارات   

 96.925  (10)إيضاح  أصول ثابتة بيعمن  أرباح  41.659.963 االهالك مصروف إجمالي   
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  تابع - أصول ثابتة  - 17

نماذج بيوت وأصول  أثاث ومعدات مكاتب نقل  وسائل معدات ثقيلة حاسب آلي مبانى أبراضى 

 أخرى

 األجمالي الفتات دعاية آالت ومعدات

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

           التكلفة

  790.417.558  9.851.868  25.743.493   72.451.041   39.419.318  30.726.902  112.731.314  25.709.717  445.642.749  28.141.156 2015يناير  1في 

  23.440.208  - 3.352.813  1.066.507  7.423.964 4.090.000 3.557.295  3.583.018   366.611  - إضافات الفترة

المحول من أصول ثابتة 

 تحت االنشاء

-  3.153.691  -  -    
- 

 -     -     -    -  3.153.691  

 817.011.457 9.851.868 29.096.306 73.517.548 46.843.282 34.816.902 116.288.609 29.292.735 449.163.051 28.141.156 2015سبتمبر  30في 

           مجمع االهالك

 (258.866.543)  (9.851.868) (16.784.666)  (52.132.192) (31.624.898) (18.467.436) (17.386.159)  (19.998.668)  (92.620.656) - 2015يناير  1فى 

 (43.682.238)  - (3.396.457) (5.372.244)  (3.067.723)  (3.710.308) (6.989.891)  (3.821.268) (17.324.347) - اهالك الفترة

 (302.548.781) (9.851.868) (20.181.123) (57.504.436) (34.692.621) (22.177.744) (24.376.050) (23.819.936) (109.945.003) - 2015 سبتمبر 30في 

 صافي القيمة الدفترية

 91.912.559 5.472.799 339.218.048 28.141.156 2015سبتمبر  30في 

 

12.639.158 12.150.661 16.013.112 8.915.183 - 514.462.676 

 

 ال يوجد رهن أو قيود على األصول الثابتة . -
 

 التالي : تم تخصيص اإلهالك على النحو   
 2015 سبتمبر 30 
 مصري جنيه 
  
 5.363.526 (6وتسويقية )إيضاح  بيعية مصروفات  

 35.203.056 (7)إيضاح  وإدارية عمومية مصروفات  

 2.534.031 المرافق إدارة مصروفات  

 43.100.613 الخسائر أو األرباح قائمة علي المحمل االهالك مصروف  

 581.625 (16)إيضاح  التطوير لغرض عقارات  

 43.682.238 مصروف االهالك  إجمالي  
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 تحت االنشاء ثابتة أصول  -  18

 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 34.391.433 62.807.693 مشروع شاطئ مراسى )مبانى و تجهيزات( 
 2.230.820 3.784.840 )مبانى و تجهيزات( مشروع اب تاون كايرو

 29.360.769 31.601.688 )مبانى و تجهيزات( مشروع ميفيدا

 98.194.221 65.983.022 

 
 يلي: كما 2015و 2016سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةتتمثل حركة األصول الثابتة تحت اإلنشاء خالل 

 
 2015 سبتمبر 30 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري مصريجنيه  

 45.732.626 65.983.022 رصيد أول الفترة 
 19.864.102 32.705.440 الفترةاإلضافات خالل 

 (3.153.691) (494.241) محول الي اصول ثابته
 62.443.037 98.194.221 رصيد اخر الفترة

 
 ةعقاري اتاستثمار  -  19

  2016 سبتمبر 30 2015 سبتمبر 30

  مصري جنيه جنيه مصري

 :التكلفة في  
 رصيد أول الفترة 85.055.189 87.030.973
 الفترة أضافات 1.351.772 9.725.000

 رصيد اخر الفترة 86.406.961 96.755.973

   
 مجمع االهالك  
 رصيد أول الفترة (5.773.833) (2.164.531)
  الفترةاهالك  (2.781.210) (2.821.133)

 رصيد اخر الفترة (8.555.043) (4.985.664)

 صافي القيمة الدفترية 77.851.918 91.770.309

 
 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر 30 
 مصري جنيه 

 
 جنيه مصري

 11.881.336 11.881.336 أراضي

 67.400.020 65.970.582 مباني

 79.281.356 77.851.918 صافي القيمة الدفترية

 

 العادلاة القيماة بلغات .اصاول لالستشاارات )مقايم محاياد( ةعان طرياق شارك ةالعقاريا لالساتثماراتالعاادل  ميالتقي تم  -       
 جنيه مصري 185.383.373 2015ديسمبر  31في  العقاري رلالستثما

  

 عملياتثالثة  للسوق عن طريق اختيار . تم عمل دراسةسعر السوق بواسطة مقيم محايدبتم تقييم المباني واألراضي   -       
التغياارات لكاي تعكاس يلازم األمار . ياتم تعاديل القيماة عنادما لعقاارات مشاابهةتمات ماؤخراً كحاد أدناي بياع لعقاارات 

فاإذا كاان البناد المهام فاي العقاار المقاارن متفاوق علاى ، أو أكثار مالئماة مان، العقاار  في أساعار الساوق.  الجوهرية
سعر بيع العقاار المقاارن. أماا فاي حاال كاان البناد المهام فاي لتخفيض دخال تعديل بالسالب موضوع القوائم، يجري إ

زيادة سعر البيع لخال تعديل بالموجب العقار المقارن  أدنى، أو أقل مالئمة، من العقار موضوع القوائم، فقد جرى إد
 المعدل لعقارات المقارنة المماثلة.
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 تابع  – استثمار عقاري  -  19

 القيمة العادلة  تسلسل

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

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

 185.383.373   185.383.373  *2016 سبتمبر 30

 185.383.373 - - 185.383.373 2015ديسمبر  31

 2015ديسمبر  31القيمة العادلة لالستثمار العقاري طبقا ألخر تقييم تم في  *

 موردون ، مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  -20

 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري مصري جنيه 

   

 1.246.039.965 1.520.444.751 مستحقةال لمشروعاتاتكاليف 
 208.178.308 265.852.056 موردون، مقاولون و استشاريون 

 8.901.673 13.859.101 (21)إيضاح  (بخالف ضريبة الدخل) –مستحق الى مصلحة الضرائب 
 131.657.689 135.069.568 مصروفات مستحقة

 4.095.464 32.075.839 *إيرادات مؤجلة
 2.469.202 2.767.456 التأمينات االجتماعيةهيئة 

 4.326.050 9.415.384 أرصدة دائنة أخرى
 546.937.591 818.994.225 دائنو ودائع صيانة**

 2.798.478.380 2.152.605.942 

 

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

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

يتم  دم في ادارة المرافق.يتمثل دائنو ودائع صيانة في رصيد األقساط المحصلة عن الوحدات المسلمة التي تستخ**
 (.15إيضاح )ربط هذه المبالغ في ودائع أو إيداعها في حسابات جارية بفوائد لهذا الغرض 

 كيفيةالتوضيح عن  وللمزيد من، مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى موردون،أرصدة  علىال توجد فوائد 
 . (34إيضاح )إدارة مخاطر السيولة 

 الضرائبمستحق الى مصلحة  - 21

 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 1.053.835 3.105.147 ضرائب دمغة –مصلحة الضرائب 

 5.632.514 3.429.512 ضرائب الخصم واإلضافة –مصلحة الضرائب 

 1.783.233 5.099.196 ضرائب مرتبات –مصلحة الضرائب 

 60.859 82.009 ضرائب مبيعات –مصلحة الضرائب 

 - 21.962 ضرائب القيمة المضافه – مصلحة الضرائب

 341.408 2.027.014 أخرى  –مصلحة الضرائب 

 29.824 94.261 إتاوات –مصلحة الضرائب 

 13.859.101 8.901.673 
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 دائنو شراء أراضي  - 22

 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   دائنو شراء أراضي إجمالي 
 13.000.000 13.000.000 مشروع  كايرو جيت

 787.175.378 575.987.542 مشروع ميفيدا –هيئة المجتمعات العمرانية 

 588.987.542 800.175.378 
 )81.395.196( (37.063.313) )فوائد لم تستحق( دائنو شراء أراضيخصم التزامات 

 718.780.182 551.924.229 القيمة الحالية لدائنو شراء أراضي 
 
 
 

 ائنو شراء أراضي فيما يلي:دتتمثل القيمة الحالية ل
 
 
 

 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 247.664.609 551.924.229 الجزء المتداول
 471.115.573 - طويل األجلالجزء 

 551.924.229 718.780.182 

 
قامت الشركة باحتساب القيمة الحالية لاللتزام المالي بحساب القيمة الحالية لكل المدفوعات النقدية المستقبلية باستخدام 

 81.395.196: 2015مصري ) جنيه 37.063.313بمبلغ ( ونتج عنه خصم %10: 2015) %10سعر خصم 
  استهالك الخصم في قيمة عقارات لغرض التطوير. و يتم إدرا  جنيه مصري(.

 
 دفعات مقدمة عمالء   -  23

 يلي: كما 2015و 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةتتمثل حركة عمالء دفعات مقدمة خالل ال

 2015 سبتمبر 30 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 5.733.822.529 7.330.175.161 رصيد أول الفترة
 3.444.170.094 4.076.186.956 يضاف: المبالغ المحصلة خالل الفترة 
 (2.214.009.694) (2.528.300.744) يخصم: وحدات مسلمة خالل الفترة

 6.963.982.929 8.878.061.373 رصيد اخر الفترة

 

 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 1.634.132.428 1.938.299.593 تاون كايرومشروع أب 
 2.211.666.098 2.669.033.881 مشروع مراسي
 3.484.376.635 4.270.727.899 مشروع ميفيدا

 8.878.061.373 7.330.175.161 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
\ 
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 تأمينات ضمان أعمال - 24

 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 106.987.647 87.705.789 شهر 12تأمينات ضمان أعمال تستحق خالل 
 82.270.713 115.526.000 شهر 12تأمينات ضمان أعمال تستحق خالل أكثر من 

 203.231.789 189.258.360 

 

 تسهيالت ائتمانية  -25

 كما يلي: 2015و 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالالتسهيالت االئتمانية خالل تتمثل الحركة في 

 2015 سبتمبر 30 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 816.141.383 291.216.365 فترةبرصيد أول ال
 267.349.761 18.578.690 لفترةخالل ا المستخدم

 (562.369.829) (223.365.715) المسدد خالل الفترة

 521.121.315 86.429.340 برصيد اخر الفترة

   

 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 132.550.519 51.352.695 شهر 12تستحق خالل  تسهيالت ائتمانية

 158.665.846 35.076.645 شهر 12أعمال تستحق خالل أكثر من  تسهيالت ائتمانية

 86.429.340 291.216.365 

 

 الفائدة سعر معدل 
 تاريخ اخر

 استحقاق
 )تجديد(

 2015 ديسمبر 31 2016 سبتمبر 30

 جنيه مصري جنيه مصري   
    المتداول من التسهيالت االئتمانية  الجزء

     

 * (1) االئتماني التسهيل   
المعلن من البنك  العائد+ معدل  1.5%

 34.427.947 10.420.833 2017 سبتمبر المركزي

 ( ***3) االئتماني التسهيل  
معدل االقراض المعلن من +  0.5%

 98.122.572 40.931.862 2017 يونيو البنك المركزي

 132.550.519 51.352.695  الجزء المتداول من التسهيالت االئتمانية إجمالي

     
    االئتمانية التسهيالت من األجل طويل جزءال 

 ( *1) االئتماني التسهيل
+ معدل العائد المعلن من البنك  1.5%

 9.735.734 4.821.055 2020أكتوبر  المركزي

 ( **2) االئتماني التسهيل
+ متوسط سعر الخصم المعلن من  1%

 130.351.421 30.255.590 2021 نوفمبر البنك المركزي

 ( ***3) االئتماني التسهيل
معدل االقراض المعلن من  + % 0.5

 البنك المركزي

 
- 18.578.691 

 158.665.846 35.076.645  من التسهيالت االئتمانية  األجل طويل الجزء إجمالي

   86.429.340 291.216.365 

 



 )شركة مساهمة مصرية( إعمار مصر للتنميةشركة 

 المالية لقوائمل متممةال يضاحاتاإل
  2016 سبتمبر 30

 

 

- 35 - 

 تابع - تسهيالت ائتمانية  -25

من  %50( مقابل خصم شيكات الخاصة بعمالء الوحدات الذين قاموا بسداد 1حصلت الشركة على تسهيل ائتماني )    *
 قيمة وحداتهم.

 ( مقابل خصم الشيكات آجلة الدفع لعمالء الوحدات المسلمة .2ائتماني )حصلت الشركة على تسهيل   ** 
من  %90( بضمان شيكات آجلة الدفع لعمالء الوحدات المسلمة بحد اقصى 3حصلت الشركة على تسهيل ائتماني )* **

 قيمة الشيكات المودعة بالبنك .

 
 التزامات نهاية الخدمة - 26

 كما يلي: 2015و 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةخالل التتمثل حركة التزامات نهاية الخدمة للعاملين 

 2015 سبتمبر 30 2016 سبتمبر 30   
 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 8.852.688 12.291.596 فترةرصيد أول ال

 5.967.120 5.478.464 فترةالمكون خالل ال

 (2.434.052) (1.152.639) فترةالمستخدم خالل ال

 12.385.756 16.617.421 فترةرصيد أخر ال

 

 مخصصات   - 27

 فيالرصيد  

 2016يناير  1

المكون خالل 

 فترةال

مخصص انتفي 

 الغرض منه

 خالل الفترة

المستخدم خالل 

 فترةال
 الرصيد في

 سبتمبر 30

2016 

 مصريجنيه  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 3.253.683 - (626.500) 932.818 2.947.365 قضايا  –مخصص مطالبات 

 47.553.521 (330.978) - 310.174 47.574.325 مخصص مطالبات أخرى

 50.521.690 1.242.992 (626.500) (330.978) 50.807.204 
 

 

 

 
( 11ال توجد التزامات محتملة جوهرية غير المذكورة في إيضااح المخصصاات و ماا تام اإلفصااح عناة فاي إيضااح )

 والخاص بالموقف الضريبي.
 
 

 

 

 
 
 
 

 فيالرصيد  

 2015يناير  1

المكون خالل 

 الفترة

مخصص انتفي 

  الغرض منه

 خالل الفترة

المستخدم خالل 

 فترةال

 الرصيد في

 2015 سبتمبر 30

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 3.973.905 - (2.317.888) 3.002.685 3.289.108 قضايا  –مخصص مطالبات 

 47.568.155 (2.147.707) - - 49.715.862 مطالبات أخرى مخصص

 53.004.970 3.002.685 (2.317.888) (2.147.707) 51.542.060 
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 رأس المال  -28
  

 2015 ديسمبر 31 2016 سبتمبر 30   
 جنيه مصري جنيه مصري 

   

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

   

 4.619.338.000 4.619.338.000 رأس المال المصدر والمدفوع 

   
 4.619.338.000 4.619.338.000 عدد األسهم 

 
المصدر للشركة بمبلغ  قامت الجمعية العامة غير العادية باعتماد زيادة رأس المال 2014 ديسمبر 16بتاريخ 

جنيه مصرى على  4.019.338.000جنيه مصرى ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة    3.141.000.000
 أن تصدر األسهم بالقيمة األسمية للسهم وأن يتم سداد كامل القيمة االسمية عند االكتتاب على النحو التالي :

يد الدائن للمساهم شركة إعمار العقارية )ش.م.ع( الرص مناً جنيه مصرى خصم 3.086.234.900مبلغ  -
 . 2014يونيو  30الظاهر بالمركز المالى للشركة في 

 جنيه مصري تسدد عن طريق اإليداع نقداً بالبنك. 54.765.100مبلغ  -

 .2015مابرس  15للشركة بتابريخ  التجابريوتم التأشير بالزيادة فى السجل 
 

تم تعديل القيمة األسمية  2015مابرس  31بتابريخ  المنعقدةالجمعية العامة الغير عادية للشركة  اجتماع قرابربموجب 

جنيه مصري )عشرة جنيهات مصرية( لتصبح )واحد جنيها مصرياً( تمهيداً للطر  بالبوبرصة  10للسهم من 

 التجابريالسجل وتم التأشير في سهم  401933800بدال من  سهم 4019338000ليصبح عدد األسهم  المصرية

 .2015مايو  5بتابريخ 

 

زيادة براس  فقد تمت الموافقة علي  2015مايو  11المنعقدة بتابريخ  طبقاً لقرابر الجمعية العامة غير العادية للشركة

 جنيه 3.80جنيه مصري ) ستمائة مليون جنيه مصري ال غير( بسعر اصدابر  600.000.000المال المصدبر بقيمة 

جنيه مصري  4.619.338.000مصري للسهم ليصبح براس المال المصدبر والمدفوع بالكامل بعد الزيادة يبلغ 

)ابربعة مليابرات وستمائة وتسعة عشر مليون و ثالثمائة وثمانية وثالثين الف جنيه مصري ال غير( موزعاً علي عدد 

نية مصري بعد خصم مصابريف ج 1.602.790.008سهم ، كما بلغت عالوة اإلصدابر مبلغ  4619338000

 .2015يونيو  29بالسجل التجابري بتابريخ   و تم التأشير 77.209.992صدابر بمبلغ اإل

 

مصري للسهم  جنيه 3.80بسعر  )أسهم الخزينة( مليون سهم 90قامت الشركة بشراء  2015أغسطس  4بتابريخ 

مصري للحفاظ على سعر السهم في السوق، باإلضافة إلى تكلفة المعاملة  جنيه 342.000.000بقيمة إجمالية 

 استقرابر سعر السهم في السوق عقب الطر . آلليةوذلك طبقاً  مصري جنيه 503.840

 

 90البالغة  أسهم الخزينة قيمةبرأس مال الشركة ب تخفيضعقد اجتماع مجلس اإلدابرة لتم  2016 أغسطس 18بتابريخ 

 حاليا القيام باإلجراءات القانونية الالزمة. و جابرى سهم، 4529338000 صبحلي مليون سهم

 

 قانوني احتياطي  - 29
 

الى االحتياطي السابق  العامح اربأمن صافي  %5تم تحويل يوفقاً ألحكام قانون الشركات والنظام األساسي للشركة  
من رأس المال  %50ويجوز للشركة أن تقرر إيقاف هذا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني  القانوني.
  المصدر.
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 نصيب السهم في األرباح     - 30
 

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

 

 أشهر ثالثة أشهر تسعة 

 2016 2015 2016 2015 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

     

 222.348.014 372.129.205 744.537.121 1.063.406.258 فترةال ارباحصافي 

 (21.123.061)   (35.352.274) (70.731.026) (101.023.594) )افتراضي(نصيب العاملين 

مالك  على للتوزيع القابلة األرباحصافي 
 األسهم العادية 

962.382.664 673.806.095 336.776.931 201.224.953 

 فترةمتوسط عدد األسهم القائمة خالل ال
  والمخفضة لألرباح األساسية 

4.529.338.000 

 

3.406.544.207 

 

4.529.338.000 

 

3.406.544.207 

 

األساسي  – فترةال أرباحنصيب السهم في 
 والمخفض 

0.21 20.0 0.07 0.06 

 
 

 االرتباطات   - 31
 

 غيرالقائمة في تاريخ الميزانية  عقارات لغرض التطويروتحت التنفيذ  صولالخاصة باألركة تعاقدات الشبلغت   
جنيه مصري  7.504.071.011في القوائم المالية مبلغ  وغير مدرجةفي تاريخ الميزانية مدرجة في القوائم 

 جنيه مصري(. 6.619.437.412: 2015)
 

 كمؤجر  –ارتباطات ناتجة من التأجير التشغيلي 
المستحقة طبقاً قامت الشركة بتأجير االستثمارات العقارية الخاصة بها، ويتمثل الحد األدنى لقيمة اإليجارات المستقبلية 

 لعقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء ولم يتم االعتراف بها في تاريخ القوائم المالية كما يلي:
 

 2015 ديسمبر 31 2016 سبتمبر 30   
 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 9.773.845 10.044.924 عامخالل 

 30.776.312 28.001.478 أكثر من عام وال تتعدي خمسة أعوام  
 13.663.338 10.350.601  أكثر من خمس أعوام 

 48.397.003 54.213.495 

 
 شيكات آجلة )غير مدرجة ضمن بنود الميزانية(  - 32

 
جنيه  8.753.875.477 :2015) مصري جنيه 9.044.022.601تبلغ قيمة الشيكات اآلجلة المحتفظ بها  

هذه الشيكات  الميزانية.ضمن بنود  وغير مدرجةبالوحدات الغير مسلمة  الخاصة العمالء( المستلمة من مصري
 .سات الشركةاآلجلة تمثل األقساط المستقبلية بناء على جدولة السداد لكل عميل وفقاً لسيا
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 أطراف ذات عالقة   - 33
 األطراف ذات العالقةمعامالت مع ال  

 
السيطرة أو لها نفوذ مؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ القرارات  علىإذا كان للشركة القدرة  عالقة للشركةطرف ذو ال إعداد القوائم المالية، يعدرض لغ          

 والتشغيلية أو العكس أو إذا كانت الشركة وهذا الطرف تحت سيطرة مشتركة من أفراد أو شركات أخري.المالية 
  
 هي: القوائم المالية التي تضمنتهاالعالقة  اتمع األطراف ذ المعامالت  
 

 2016 سبتمبر 30                                                   

 الشركة
 العالقة

مدفوعات 
 باإلنابة

مصروفات 
حاسبات 

 وتكنولوجيات

اتعاب ادارة 
  المشروعات

مصروفات 
 *تمويلية

 وحدات مباعة** اتإيراد

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

 شركة تيرنر كونستركشن انترناشيونال ايجيبت
سيطرة مشتركة 
 بواسطة الشركة األم

- - 62.960.641 - - - 

 - - - - 6.220.096 704.412 الشركة األم شركة إعمار العقارية )ش.م.ع(

اإلدارة الرئيسيون أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد 
 بالشركة

 
- - - - 27.572.911 - 

 
 2015 سبتمبر 30  

 الشركة
 العالقة

مدفوعات 
 باإلنابة

مصروفات 
حاسبات 
 وتكنولوجيات

اتعاب ادارة 
  المشروعات

مصروفات 
 تمويلية*

 وحدات مباعة** إيرادات

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

 شركة تيرنر كونستركشن انترناشيونال ايجيبت
سيطرة مشتركة 
 بواسطة الشركة األم

- - 56.972.125 - - - 

 - - 200.602 - 3.998.125 946.222 الشركة األم شركة إعمار العقارية )ش.م.ع(

أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة الرئيسيون 
 بالشركة

 
- - - - - - 

 
 لشركة إعمار مصر للتنمية )ش.م.م( وفروق تقييم العملة األجنبية الخاصة به.  شركة إعمار العقارية )ش.م.ع(* تتمثل في التمويل الممنوح من 

 المبرمة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة.عقود بيع الوحدات ** تتمثل في 
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 ابع(أطراف ذات عالقة )ت  -33

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

 :و تتمثل األرصدة الجوهرية لألطراف ذات عالقة كما يلى
 2016 سبتمبر 30 
المستحق من  العالقة

األطراف ذات 
 عالقة

المستحق إلى 
األطراف ذات 

 عالقة

موردين و 
 مستحقةمصروفات 

عمالء دفعات 
 مقدمة

عمالء و 
 أوراق قبض

 مصريجنيه  مصريجنيه  مصريجنيه  مصريجنيه  مصريجنيه  
      

 - - - 16.245.681 - ** الشركة األم
 - - - 5.291.428 2.818 تابعة للشركة األم شركات

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

 5.460.229 8.720.284 - - - الرئيسيون بالشركة
 2.818 21.537.109 74.423.916 8.720.284 5.460.229 

 
 2015ديسمبر  31 

المستحق من  العالقة
األطراف ذات 

 عالقة

المستحق إلى 
األطراف ذات 

 عالقة

موردين و 
 مصروفات مستحقة

عمالء دفعات 
 مقدمة

عمالء و 
 أوراق قبض

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

      
 - - - 9.250.255 - الشركة األم **

 - - - - 2.818 شركات تابعة للشركة األم

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

 1.806.352 37.893.181 - - - الرئيسيون بالشركة
 2.818 9.250.255 52.727.710 37.893.181 1.806.352 

 بدون فوائد.** يتمثل الرصيد في التمويل الممنوح من الشركة األم 
 
 قرض مستحق إلى أطراف ذات عالقة - ب

 1.150.000قامت الشركة بالحصول علي قرض من شركة إعمار العقارية )ش.م.ع(  بحد  2010خالل عام 
 وتتمثل األرصدة فيما يلي: باإلضافة لسعر الليبور. %1 ةأمريكي بمعدل فائدة سنويدوالر 

 2015 ديسمبر 31 2016 سبتمبر 30   
 جنيه مصري جنيه مصري 

   قرض مستحق من أطراف ذات عالقة 

 4.842.083 5.493.067 شركة إعمار العقارية )ش.م.ع(
 5.493.067 4.842.083 

 
 لمديرين الرئيسين:وا عضاء مجلس اإلدارةأ مستحقات مزايا 

 خالل الفترة في: عضاء مجلس اإلدارة والمديرين الرئيسينأما حصل عليه  يتمثل

 2015 سبتمبر 30 2016 سبتمبر 30   
 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 16.852.542 13.400.922  مزايا قصيرة األجل 

 2.851.487 4.660.294 مزايا نهاية الخدمة 

 18.061.216 19.704.029 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  -34

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

 االئتمانمخاطر  (أ

  السوق مخاطر  (ب

 السيولة  مخاطر ( 
 

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

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

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

سياسات إدارة المخاطر ورفع تقارير إلى الشركة األم  متابعةعليه. وتتحمل اإلدارة العليا بالشركة مسؤولية وضع و

 منتظم. دوري أنشطتها على أساس  عن
 

 بعض موثقة رسميا فيإدارة مخاطر  عبارة عن مزيج من سياساتاإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية في الشركة 

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

 االئتمان مخاطر  (أ

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

مدينون العمالء وأوراق القبض ، ال ارصدة االئتمان بشكل رئيسي من. تتعرض الشركة لمخاطر التعاقديةبالتزاماته 

وكذا من أنشطتها المالية، بما في ذلك  والمستحق من أطراف ذات عالقة، خرىاألمدينة الرصدة األمتنوعون وال

 الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية.
            

 ارصدة العمالء و اوراق القبض

 وتتعرض. البيع عقود. تم تحديد تلك األقساط في أبرمت الشركة عقود بيع وحدات سكنية وأخرى تجارية بالتقسيط 

فيما يتعلق بتلك األقساط المستحقة. ولكن الملكية القانونية للوحدات السكنية والتجارية ال تنتقل لخطر االئتمان الشركة 

و بالتالي األقساط المستحقة بشكل مستمر  تتابع الشركةفة إلى ذلك، عقب تسديد جميع األقساط. إضااال إلى المشتري

  فان تعرض الشركة لخطر الديون المعدومة ليس جوهرياً.
 

الخصائص السكانية  اما تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي بالصفات الفردية لكل عميل على حدة.  يتأثر

بالصناعة والدولة التي يعمل بها العمالء، لها تأثير السائد عن السداد  التعثرلقاعدة عمالء الشركة، وتشمل مخاطر 

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

 األصول المالية األخرى 

التكلفة فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن األصول المالية األخرى الخاصة بالشركة، واألصول المالية ب

للتعرض لخطر حد أقصى ال، والطرف المقابل عن السداد لتعثرطر االئتمان نتيجة خ، تتعرض المنشأة لالمستهلكة

 يعادل القيمة الدفترية لهذه األصول. االئتمان 
 

 أرصدة بنوك

 .السمعةتقوم الشركة بتخفيض مخاطر االئتمان المتعلقة بأرصدة البنوك عن طريق التعامل مع البنوك جيدة 

ويتولى القطاع المالي بالشركة بدعم من الشركة األم إدارة مخاطر االئتمان الناشئة عن األرصدة لدى البنوك  

لدى بنوك دولية  الشركة طر االئتمان عن طريق إيداع أرصدةالية. وتحد الشركة من تعرضها لخوالمؤسسات الم

ارف وفقا للمعلومات التي تتوفر لدى الشركة عن المص فقط أو بنوك محلية ذات سمعة جيدة. وال تتوقع اإلدارة

 تتعامل معهم، أن يتعثر أي طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته. البنوك التي و
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 تابع -مخاطر االئتمان  (أ

 المستحق من أطراف ذات العالقة 

، و  للنشاط بالمعامالت التي تنشأ ضمن سياق األعمال االعتيادية عالقةارصدة المستحق من أطراف ذات  ترتبط

القيمة الدفترية لهذه  يكون تعرض تلك االرصدة لخطر االئتمان منخفض و يكون الحد االقصى المعرض للخطر هو

 األرصدة. 
 

 السوق مخاطر  (ب

تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار  هو خطرطر السوق خ

ارباح وهي مخاطر من شأنها أن تؤثر على ، الفائدة سعرطر خطر سعر صرف العمالت األجنبية وخ ، مثلالسوق

ودائع. ويتمثل الهدف ذات الفائدة وال التسهيالتو طر السوق القروضاألدوات المالية التي تتأثر بخ الشركة. وتتضمن

ضمن حدود مقبولة وفي نفس الوقت تحقيق عوائد مجزية. ال  طر والسيطرة عليهخمن إدارة خطر السوق في إدارة ال

 الشركة أدوات مالية مشتقة. ال تصدر وتحتفظ 
 

 الفائدة  التعرض لخطر معدل

 معدالتات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في طر تذبذب القيمة العادلة للتدفقخطر معدل الفائدة هو خ

الفائدة بالسوق بشكل رئيسي بالتزامات الشركة  معدالتالفائدة بالسوق. ويتصل تعرض الشركة لمخاطر التغير في 

 وودائع ذات فائدة. متغير فائدة  معدلب
 

 من فترة إلى أخرى ال تتعدى عام واحد. المتغير ت المالية ذات سعر الفائدةويعاد تسعير الفائدة على األدوا
 

الفائدة في ظل بقاء جميع المتغيرات األخرى  معدالتفي  عقولويعرض الجدول التالي مدى تأثير تغير محتمل م

تأثير  و ال يوجد(. لى القروض ذات سعر الفائدة المتغيرضريبة )عن طريق التأثير عالثابتة على أرباح الشركة قبل 

 أثر األرباح على النحو الموضح أدناه:ا التغير على حقوق الملكية سوى لهذ

 2015 سبتمبر 30 2016 سبتمبر 30 

األثر على األرباح قبل  التغير في معدل الفائدة 

 الضريبة

 جنيه مصري

التغير في معدل 

 الفائدة

األثر على األرباح قبل 

 الضريبة

 جنيه مصري

 +1% األصل المالي

%1- 

23.919.000 

(23.919.000) 

%1+ 

%1- 

14.900.000 

(14.900.000) 

     

 +1% االلتزام المالي

%1- 

(82.658) 

82.658 

%1+ 

%1- 

(629.320) 

629.320 
 

المتمم للقوائم  ب(33)في اإليضاح  مستحق إلى أطراف ذات عالقةالقرض الالفائدة على  تم االفصاح عن معدل

 . (25)الفائدة على القروض من المؤسسات المالية في اإليضاح  معدالتتم االفصاح عن المالية. 

 طر سعر صرف العمالت األجنبيةالتعرض لخ

في أسعار صرف الدوالر األمريكي، واليورو، والدرهم  عقوليعرض الجدول التالي مدى تأثير تغير محتمل م

الذي وقع على أرباح الشركة ، واللاير السعودي في ظل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. ويرجع األثر ياإلمارات

التغيرات في أسعار  ويعد تعرض الشركة لخطرضريبة إلى التغيرات في قيمة األصول وااللتزامات النقدية. قبل ال

 . مالت األجنبية األخرى ليست جوهريصرف جميع الع
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 تابع –مخاطر السوق  (ت

 2015 سبتمبر 30 2016 سبتمبر 30 

 سعر في التغير 

 الفائدة

 قبل األرباح على األثر

 الضريبة

 مصري جنيه

التغير في سعر 

 الفائدة

األثر على األرباح قبل 

 الضريبة

 جنيه مصري

 +10% دوالر األمريكي

%10- 

(8.692.590) 
8.692.590 

%10+ 

%10- 

(3.212.397) 
3.212.397 

 +10% يدرهم اإلمارات

%10- 

(1.806.019) 
1.806.019 

%10+ 

%10- 

(1.202.629) 
1.202.629 

 +10% يورو

%10- 

147.098 
(147.098) 

%10+ 

%10- 

1.494 
(1.494) 

 +10% لاير السعودي

%10- 

3.950 
(3.950) 

%10+ 

%10- 

3.484 
(3.484) 

 

خسائر و بناًء عليه سيكون أثر  2016نوفمبر  3(، تم تحرير سعر الصرف بتاريخ 36رقم )يضاح ألكما موضح با

 جنيه مصري. 27.299.584فروق العملة باستخدام السعر المعلن في ذلك اليوم مبلغ 
 

 ج( مخاطر السيولة 

التمويل والسيولة الخاصة بالشركة. لتدفقات النقدية، ومتطلبات لترصد إدارة الشركة المحلية بدعم من الشركة األم 

ويتلخص هدف الشركة في تحقيق توازن بين استمرارية التمويل وبين المرونة عن طريق الحصول على قروض 

وعن طريق الحصول على تسهيالت  من البنوك. وتدير الشركة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطي كافي

دفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر والمطابقة بين استحقاق األصول القروض، وذلك من خالل متابعة الت أو

 وااللتزامات المالية.
 

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

لشركة استنادا إلى الدفعات التعاقدية غير ويلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق االلتزامات المالية الخاصة با

 المخصومة. 

 

      المالية  االلتزامات
 12 إلى 3 من أشهر 3 من أقل 

 شهر
 5 إلى 1 من

 سنوات
 5 من أكثر

 سنوات
 اإلجمالي

 مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه 
      2016 سبتمبر 30 في

 124.334.107 19.108.383 43.146.011 34.026.794 28.052.919 تسهيالت ائتمانية
 203.231.789 - 115.526.000 87.705.789 - أعمال ضمان تأمين

مصروفات مستحقة ، موردون
 وأرصدة دائنة أخرى

1.947.408.316 - - - 1.947.408.316 

 86.847.967 - - - 86.847.967 المستحقة الدخل ضريبة
 5.547.998 - - - 5.547.998 عالقة ذات أطراف من القروض
 21.537.109 - - - 21.537.109 عالقة ذات أطراف إلى المستحق

 588.987.542 - - 542.348.594 46.638.948 أراضي شراء دائنو

 غير المالية االلتزامات إجمالي
 المخصومة

2.136.033.257 664.081.177 158.672.011 19.108.383 2.977.894.828 
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 تابع - ( مخاطر السيولةج

 

 العادلة لألدوات المالية  القيم -35

النقدية ارصدة األدوات المالية من األصول المالية وااللتزامات المالية. وتتضمن األصول المالية للشركة  تتكون

 واالستثمارات المحتفظ بها أخرى،مدينة ال األرصدةوبعض ، واوراق القبضارصدة العمالء  ،البنوكبالصندوق ولدى 

التسهيالت ذات عالقة. أما االلتزامات المالية الخاصة بالشركة فتشمل  أطرافمن  حتى تاريخ االستحقاق، والمستحق

و  ذات العالقة أطرافإلى  شراء أراضي، والمستحق ودائنو االخرى، واالرصدة الدائنة الموردينوارصدة  االئتمانية

 . وتأمين ضمان األعمال القروض من أطراف ذات عالقة

 

على خالف  ينص لموال تختلف القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية جوهريا عن القيمة الدفترية الخاصة بها ما 

 ذلك. 

 

 أحداث الحقة -36
، قرر البنك المركزي المصري أن سعر العملة يتم تحديده وفقاً لسياسة العرض والطلب 2016 نوفمبر 3بتاريخ 

 في معدالت الفوائد. %3مصحوباً بارتفاع وأضاف أن التغير سيكون 
 

سيتم مراجعة سعر الصرف للمعامالت بين البنوك، ويتم السماح للبنوك بتحديد سعر الشراء / البيع للدوالر األمريكي 
مقابل الجنية المصري بناًء على قوة العرض والطلب. ويتدخل البنك المركزي عندما ال تسمح ديناميكية سوق البنوك 

 سعر واضح للدوالر األمريكي لتسهيل عملية "تحديد السعر". بتحديد 
 
 

 
 
 
 

      
 12 إلى 3 من أشهر 3 من أقل 

 شهر
 5 إلى 1 من

 سنوات
 5 من أكثر

 سنوات
 اإلجمالي

 مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه 
      2015 ديسمبر 31 في

 351.418.327 17.470.082 178.368.844 119.558.820 36.020.581   تسهيالت ائتمانية
 189.258.360 - 82.270.713 106.987.647 - أعمال ضمان تأمين

مصروفات مستحقة  موردون،
 وأرصدة دائنة أخرى

1.602.882.780 - - - 1.602.882.780 

 14.728.532 - - - 14.728.532 المستحقة الدخل ضريبة
 4.890.504 - - - 4.890.504 عالقة ذات أطراف من القروض
 9.250.255 - - - 9.250.255 عالقة ذات أطراف إلى المستحق

 800.175.378 - 542.348.593 113.916.845 143.909.940 أراضي شراء دائنو

 غير المالية االلتزامات إجمالي
 المخصومة

1.811.682.592 340.463.312 802.988.150 17.470.082 2.972.604.136 


