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الشركة المصرية للمنتجعات السياحية

شركة مساهمة مصرية

قائمة األرباح أو الخسائر  المجمعة الدورية عن الفترة المالية المجمعة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

المبالغ بالجنيه المصرى

الفترة المالية الدورية
الفترة المالية 

الدورية
الفترة المالية 

الدورية
الفترة المالية 

الدورية

من ٢٠١٨/٤/١من ٢٠١٨/١/١من ٢٠١٩/٤/١من ٢٠١٩/١/١إيضاح

إلى ٢٠١٨/٦/٣٠إلى ٢٠١٨/٦/٣٠إلى ٢٠١٩/٦/٣٠إلى ٢٠١٩/٦/٣٠رقم

٥٦٢ ٧٠٩ ٧ ٢٢٣ ٨٦١ ٢٣ ٢٦٠ ٠٨٣ ٢٣ ١٢٢ ٢٣٤ ٣١ (١٩)إيرادات النشاط

٥٢٨ ٢٨٠ ٢٢  ٢٦٠ ١٢٨ ٣٩  ٢٣٠ ٨٧٠ ٢٨  ٣٨٨ ٧٨٢ ٤٩  (٢٠)إيراد خدمات مؤداة

٠٩٠ ٩٩٠ ٢٩ ٤٨٣ ٩٨٩ ٦٢ ٤٩٠ ٩٥٣ ٥١ ٥١٠ ٠١٦ ٨١ إجمالى إيرادات النشاط

(٤٦٩ ٨٢١ ٤ )(٤٢٥ ٨٧٤ ١٧ )(٣٥٤ ٦٩٠ ١٣ )(١٠٦ ٩٤٠ ١٩ )(٢١)تكلفة الحصول علي اإليراد

(٧٧٥ ٥٦٥ ٣٠ )(٤٩٨ ٥٣٣ ٥٦ )(٩٠٤ ١٣٧ ٣٧ )(٨٠٨ ٦٤٢ ٦٦ )(٢٢)تكلفة خدمات مؤداة

(٢٤٤ ٣٨٧ ٣٥ )(٩٢٣ ٤٠٧ ٧٤ )(٢٥٨ ٨٢٨ ٥٠ )(٩١٤ ٥٨٢ ٨٦ )إجمالى تكاليف النشاط

      

(١٥٤ ٣٩٧ ٥)(٤٤٠ ٤١٨ ١١)٢٣٢ ١٢٥ ١ (٤٠٤ ٥٦٦ ٥)مجمل (الخسارة) الربح 

٢٠٩ ٠٦٠ ٣٩٧٢ ٧٧٢ ٧٦٩٤ ٩٥٤ ٣٥٦٢ ٤٩٦ ٥(٢٣)إيرادات أخرى

(٩٨٦ ٦٨٨ ٣)(٩٣٣ ٠٧٢ ٨)(٨٧٤ ٧٧٧ ١٢)(٩٨٦ ٢٨١ ١٨)(٢٤)مصروفات بيع وتسويق

(١٥٤ ٤٩٩ ١٠)(٧٦٧ ٦٠٥ ١٩)(٣٤٢ ٣٩٧ ١٠)(٤٦٣ ١٥٩ ١٩)(٢٥)مصروفات عمومية وإدارية 

    ٥٨٧ ١١٦ ٥٨٧ ١١٦ (١٤)مخصصات انتفي الغرض منها

(٢١٩ ٧٨٣ ١٠)(٨٢١ ٣٣٤ ١٢)  (٨٩٦ ٩٩٣ ٢)(٢٦)مصروفات أخري

(٣٠٤ ٣٠٨ ٢٨)(٥٦٤ ٦٥٩ ٤٦)(٦٢٨ ٩٧٨ ١٨)(٨٠٦ ٣٨٨ ٤٠)نتائج أنشطة التشغيل

٧٥١ ٨٨٥ ١١ ٤٦٨ ١٠٩ ٢٦ ٩٥١ ٧٩٣ ١٣ ١٩٩ ١٩١ ٢٥ فوائد مؤجلة مستدعاه

٩٨٦ ٠٠٤ ٢٢٨٦ ٤٦٣ ٩(٣٧٤ ٧٦٦ ٨)(٤٢٢ ٨٣٨ ١٥)(٢٧)صافي إيراد (تكلفة) التمويل

(٥٦٧ ٤١٧ ١٠)(٨٦٨ ٠٨٦ ١١)(٠٥١ ٩٥١ ١٣)(٠٢٩ ٠٣٦ ٣١)(خسارة) ربح الفترة قبل الضرائب

(٨٣٠ ١٧٧  )(١٣٦ ٤٠٩  )--(٢٨)ضريبة الدخل

١١٦ ٥٥٢ ٠٣٢ ١٧٩ ٣٤٨٢ ٦٤٤ ٢٦٩٦ ٢٠٤ ١٨(٢٨)الضريبة المؤجلة

(٢٨١ ٠٤٣ ١٠)(٩٧٢ ٣١٦ ٩)(٧٠٣ ٣٠٦ ٧)(٧٦٠ ٨٣١ ١٢)صافى (خسارة) ربح الفترة بعد الضرائب

يوزع كما يلى:-

(٠٣٥ ٣٢١ ٨)(٤٧١ ٩٥٩ ٨)(٥٩٨ ٩٩٣ ١٠)(٠١٣ ٧٢١ ١٩)مالكى الشركة األم

(٢٤٦ ٧٢٢ ١)(٥٠١ ٣٥٧ )٨٩٥ ٦٨٦ ٢٥٣٣ ٨٨٩ ٦الحقوق الغير مسيطرة / األقلية في الشركة التابعة

(٧٦٠ ٨٣١ ١٢)(٧٠٣ ٣٠٦ ٧)(٩٧٢ ٣١٦ ٩)(٢٨١ ٠٤٣ ١٠)

اإليضاحات المرفقة من صفحة (٦) الى (٤١) تعتبر جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

٢



الشركة المصرية للمنتجعات السياحية

شركة مساهمة مصرية

قائمة الدخل الشامل المجمعة الدورية عن الفترة المالية المجمعة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

المبالغ بالجنيه المصرى

الفترة المالية 
الدورية

الفترة المالية 
الدورية

الفترة المالية 
الدورية

الفترة المالية 
الدورية

من ٢٠١٨/٤/١من ٢٠١٨/١/١من ٢٠١٩/٤/١من ٢٠١٩/١/١

إلى ٢٠١٨/٦/٣٠إلى ٢٠١٨/٦/٣٠إلى ٢٠١٩/٦/٣٠إلى ٢٠١٩/٦/٣٠

(٢٨١ ٠٤٣ ١٠)(٩٧٢ ٣١٦ ٩)(٧٠٣ ٣٠٦ ٧)(٧٦٠ ٨٣١ ١٢)صافى (خسارة) ربح الفترة 

----الدخل الشامل اآلخر
----مجموع  الدخل الشامل اآلخر

(٢٨١ ٠٤٣ ١٠ )(٩٧٢ ٣١٦ ٩ )(٧٠٣ ٣٠٦ ٧ )(٧٦٠ ٨٣١ ١٢ )إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

يوزع كما يلى:-
(٠٣٥ ٣٢١ ٨)(٤٧١ ٩٥٩ ٨)(٥٩٨ ٩٩٣ ١٠)(٠١٣ ٧٢١ ١٩)مالكى الشركة األم

(٢٤٦ ٧٢٢ ١)(٥٠١ ٣٥٧ )٨٩٥ ٦٨٦ ٢٥٣٣ ٨٨٩ ٦الحقوق الغير مسيطرة / األقلية في الشركة التابعة

(٧٦٠ ٨٣١ ١٢)(٧٠٣ ٣٠٦ ٧)(٩٧٢ ٣١٦ ٩)(٢٨١ ٠٤٣ ١٠)

اإليضاحات المرفقة من صفحة (٦) الى (٤١) تعتبر جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

٣



الشركة المصرية للمنتجعات السياحية

شركة مساهمة مصرية

المبالغ بالجنيه المصرى

رأس المال المصدر 
والمدفوع

خسائر مرحلةاالحتياطى القانونى
حقوق مساهمى الشركة 

القابضة
الحقوق غير المسيطرة / 

األقلية
اإلجمالى

٢١٧ ٩٨٥ ٩٣١ (٧٢٦ ٥٥٥ ١٦ )٩٤٣ ٥٤٠ ٩٤٨ (٩٥٩ ٥١٦ ٢٤٧ )٩٠٢ ٠٥٧ ١٤٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٥٠ ١األرصدة فى ١ يناير ٢٠١٨

---(٩٦٣ ٧٥٦ ١ )٩٦٣ ٧٥٦ ١ -احتياطي قانوني

(٩٧٢ ٣١٦ ٩ )(٥٠١ ٣٥٧  )(٤٧١ ٩٥٩ ٨ )(٤٧١ ٩٥٩ ٨ )--صافى خسارة الفترة المالية المجمعة الدورية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

٢٤٥ ٦٦٨ ٩٢٢ (٢٢٧ ٩١٣ ١٦ )٤٧٢ ٥٨١ ٩٣٩ (٣٩٣ ٢٣٣ ٢٥٨ )٨٦٥ ٨١٤ ١٤٧ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٥٠ ١األرصدة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

٤٢٣ ٧٥٢ ٨٥٦ (٣٣٥ ٨٠١ ١٩ )٧٥٨ ٥٥٣ ٨٧٦ (١٠٧ ٢٦١ ٣٢١ )  ٨٦٥ ٨١٤ ١٤٧   ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٥٠ ١  األرصدة فى ١ يناير ٢٠١٩

------احتياطي قانوني

(٧٦٠ ٨٣١ ١٢ )٢٥٣ ٨٨٩ ٦ (٠١٣ ٧٢١ ١٩ )(٠١٣ ٧٢١ ١٩ )--صافى خسارة الفترة المالية المجمعة الدورية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٦٦٣ ٩٢٠ ٨٤٣ (٠٨٢ ٩١٢ ١٢ )٧٤٥ ٨٣٢ ٨٥٦ (١٢٠ ٩٨٢ ٣٤٠ )٨٦٥ ٨١٤ ١٤٧ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٥٠ ١األرصدة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

اإليضاحات المرفقة من صفحة (٦) الى (٤١) تعتبر جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

قائمة التغير فى حقوق الملكية الدورية المجمعة عن الفترة المالية  المجمعة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 
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الشركة المصرية للمنتجعات السياحية

شركة مساهمة مصرية

قائمة التدفقات النقدية المجمعة الدورية عن الفترة المالية المجمعة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

المبالغ بالجنيه المصرى

الفترة المالية الدوريةالفترة المالية الدورية

من ٢٠١٨/١/١من ٢٠١٩/١/١إيضاح

إلى٢٠١٨/٦/٣٠إلى٢٠١٩/٦/٣٠رقم

(٨٦٨ ٠٨٦ ١١)(٠٢٩ ٠٣٦ ٣١)صافى (خسارة) ربح الفترة قبل الضرائب
  تسويات

١١١ ٩٢٦ ٢٥٨١٠ ٤٢٣ ١١إهالك األصول الثابتـة واالستثمارات العقارية
٧٢٣ ١٧٦ ٨٩٦١١ ٩٩٣ ٢االنخفاض فى قيمة أرصدة العمالء 

٠٩٩ ١٥٨ ١-مخصص مطالبات 
(٩٢٣ ١٢٨ )(٤١٣ ٣٤ )المستخدم من المخصصات

-(٥٨٧ ١١٦  )مخصص مطالبات أنتفى الغرض منه
-(٧٩٩ ١ )االرباح الرأسمالية

(٥٠٦ ٣٣٢ ٧)(٨١٤ ٨٥٢ ٤)فوائد دائنة محصلة 
(٤٦٨ ١٠٩ ٢٦)(١٩٩ ١٩١ ٢٥)صافى فوائد مؤجلة مستدعاه

(٥٣٠ ٦٣٦ ١)٦٧١ ٦٨٩ ١٧فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية 
(٠١٦ ١٢٦ ٢٩)(٣٦٢ ٠٣٣ ٢٣)

التغير فى :

(٥٨٤ ٧٧٢ ٥)٧٣٧ ٤١٩ ١أعمال تحت التنفيـذ
(٥٧٦ ٢٠٨ )(٥٠٣ ٣٣ )المخزون

(٤٦٢ ٢٥٥ ١٠)(٨٥٣ ٩٣٠ ٦٨)عمالء وأوراق القبض
٣٩٤ ٦٢٦ ١١(٨٨٧ ٧٥٢ ١٥)مدينون متنوعون وأرصدة مدينة أخرى

(٧٣٨ ٥٤٧ ٣)(١٠٩ ٠٢٧ ٧)التكاليف التقديرية الستكمال تنمية األراضى والوحدات المباعة
٥٥٨ ٤٩٨ ١١٢١٨ ٣١٤ ١١٧دفعات مقدمة من عمـالء

(٨٥٣ ١٧٠ ٦)(٩٢٥ ٧٠٣ ٣٧)دائنون متنوعون وأرصدة دائنة أخرى 
(٧٣٣ ٢١٤ )(٩٥٠ ٨١٥ ٢)مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية 

(٣٩٤ ٦٥٦ ٤٢)(٣٥٦ ٠٧٨ ١٩)

(٩٦١ ٦٨١ ٢٣)-ضريبة الدخل المدفوعة 
(٣١٧ ٧٦٠ ٤٢)(٣٩٤ ٦٥٦ ٤٢)التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

(٤٨٣ ٤٧٩ ٢)(٢١٣ ٠٠٥ ٣)إقتناء أصول ثابتة وومشروعات تحت التنفيذ
-٧٩٩ ١ مقبوضات من بيع أصول ثابتة واستثمارات عقارية
٦١٧ ٤٤٨ ٣٧٨٢١ ٧٧٥ ١٧التغير فى قيمة الودائع الجل (أكثر من ثالثة شهور)

(٥٠٠ ٣٦٧ )-ودائع بالبنوك تستحق بعد عام
٨٣٢ ٢٣١ ٢٨١٩ ٦٧٣ ٤فوائد دائنة محصلة 

٤٦٦ ٨٣٣ ٢٤٥٢٧ ٤٤٥ ١٩صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

--بنوك تسهيالت ائتمانية
--صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

  
(٨٥١ ٩٢٦ ١٤)(١٤٩ ٢١١ ٢٣)صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها

٤٣٩ ٩١٩ ٩٥٨٩٦ ٨٨٢ ٩٢النقدية وما في حكمها في ١ يناير
٥٨٨ ٩٩٢ ٨٠٩٨١ ٦٧١ ٦٩(١٢)النقدية وما في حكمها في ٣٠يونيو

اإليضاحات المرفقة من صفحة (٦) الى (٤١) تعتبر جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

 ٥



 )ةشركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة فى عن الفترة المالیة لمجمعة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الدوریة ا

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٦ - 

 نبذة عن الشركة -۱

 عـــام )أ(
ً وفق�� –مس��اھمة مص��ریة  ش��ركة –تأسس��ت الش��ركة المص��ریة للمنتجع��ات الس��یاحیة  − لس��نة  ۱٥۹الق��انون رق��م  ألحك��ام ا

ى والئحتھ التنفیذیة وتم قیدھا بالسجل التج�ار ۱۹۹۲لسنة  ۹٥حكام القانون رقم أوالئحتھ التنفیذیة مع مراعاة  ۱۹۸۱
المدة المحددة للشركة خمسون س�نة تب�دأ م�ن ت�اریخ قی�د الش�ركة بالس�جل ، ۱۹۹٦ إبریل ۲٤بتاریخ  ٦٥۱٤تحت رقم 

 يللشركة ف يیقع المقر الرئیسأخر دیسمبر من كل عام،  يفى أول ینایر وتنتھ يالمالیة للشركة ف السنةتبدأ ، يالتجار
 األحمر كما یقع فرع  البحر –الغردقة  –سھل حشیش 

 القاھرة. – الزمالك –رع عزیز أباظة شا )أ/٤( يالشركة بمحافظة القاھرة ف −
 الس������ید وعض������و مجل������س اإلدارة المنت������دب  ةھندی������ أحم������د أب������وی������رأس مجل������س إدارتھ������ا الس������ید األس������تاذ /  −

 وائل الحتو. األستاذ /

 غرض الشركة )ب(

 الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة  ۱-ب

نى متكامل بمنطقة سھل حشیش بمحافظة سكى سیاحى بصفة عامة وإقامة تجمع عمرانى غرض الشركة ھو التعمیر السیاح
البحر األحمر وذلك من خالل تھیئة وتجھیز األرض ومدھا بالمرافق والخدمات األساسیة الالزمة لھا من محطات وشبكات 

والطرق تمھیداً لتخصیصھا لتنفیذ مجموعة من المشروعات الفندقیة ى لتولید الكھرباء وتحلیھ المیاه والصرف الصح
ولھا أنتاج وتوزیع وبیع ،  بمعرفة الغیرأو  بالمشاركة مع الغیرأو  سكنیة والترفیھیة والخدمیة سواء بنفسھاوالسیاحیة وال

الطاقة الكھربیة وبیع المیاه المحالة وإدارة المنتجعات العمرانیة والقرى السیاحیة وإنشاء محطات الخدمة وإداراتھا ویجوز 
قد تعاونھا على ى التأو  تزاول أعماال شبیھ بأعمالھاى التركات وغیرھا وجھ من الوجوه مع الشى بأللشركة أن تشترك 

 .الخارجأو  مصرى فتحقیق غرضھا 

 السیاحي لالستثمارشركة سھل حشیش   ۲-ب

نجوم بكامل مرافقھا والخدمات الترفیھیة المكملة  ٥غرفة بمستوى  ۲۰۰شقة فندقیة مكونة من  ۳۰عدد غرض الشركة إقامة 
صالة ترفیھیة ودیسكو ، مالعب تنس وجولف وإسكواش، حمامات للسباحة، ىصحى وناد وكافیتریاتمطاعم ى فلھا متمثلة 

  ینا وریاضات بحریة بجمیع أنواعھا.مار، وحدة طبیة، ىترفیھمركز ، وصالة اجتماعات وأفراح ومالعب وحدائق لألطفال

الموافقة على تعدیل غرض الشركة وتم  تم ۲۰۱٥ایو م ۹ووفقا لقرار الجمعیة العامة الغیر عادیھ التى انعقدت بتاریخ 
 -بالنص التالى: ۲۰۱٥التأشیر بذلك بالسجل التجارى خالل عام 

إنشاء وإقامة وتشغیل واداره وبیع وایجار الشقق الفندقیة والمحالت التجاریة بمستوى ال یقل عن ثالث نجوم وحتى خمس 
مشروعات الفندقیة والسیاحیة بمستوى ال یقل عن ثالث نجوم وحتى خمس نجوم بكامل مرافقھا وكذلك إنشاء وإقامة كافھ ال

نجوم بكامل مرافقھا والخدمات الترفیھیة واألنشطة المكملة لھا وانشاء وتملك وإدارة مارینا بحریة ومحطات تموین الوقود 
لأللعاب واألنشطة المائیة للسیارات والوحدات البحریة وادارتھا وتملك وتشغیل وحدات بحریة ویخوت السفارى ومراكز 

والبحریة بجمیع أنواعھا كذلك أقامھ واداره المنشآت الفندقیة والقرى السیاحیة لحساب الشركة أو للغیر واقامھ وتملك القرى 
والفنادق والمنتجعات والمركز التجاریة المحلیة والعالمیة ذات المستوى السیاحى واعمال الترویج والتنشیط السیاحى بما فى 

ك سیاحة المؤتمرات وإقامة وبیع المشروعات العقاریة لحسابھا ولحساب الغیر وشراء وإستئجار وتعمیر األراضى سواء ذل
ویجوز للشركة أن تكون لھا مصلحة أو تشترك بأى وجھ من الوجوه مع الشركات وغیرھا  –بالبناء أو بأى طریقة أخرى 

اونھا على تحقیق غرضھا فى مصر أو فى الخارج كما یجوز لھا ان تندمج التى تزاول أعماالً شبیھة بأعمالھا أو التى قد تع
فى الھیئات السالفة أو تشتریھا أو تلحقھا بھا وذلك طبقا ألحكام القانون والئحتھ التنفیذیة. وتمتلك الشركة المصریة 

 من شركة سھل حشیش لالستثمار السیاحى. ٪۷۸٫٤۳للمنتجعات السیاحیة نسبة 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٧ - 

 األوراق المالیة بالقاھرة واإلسكندریة.ى ببورصتى الجدول الرسمالشركة مقیدة ب

 المجمعة أسس إعداد القوائم المالیة -۲

 أسس اإلعداد ۲-۱

 بالمعاییر المحاسبیة والقوانین لتزاماإل -أ

 .ھذه القوائم المالیة المجمعة طبقاً لمعاییر المحاسبة المصریة وفى ضوء القوانین واللوائح المصریة الساریة إعدادتم  −

 .۲۰۱۹ سبتمبر ٥القوائم المالیة المجمعة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ تم اعتماد  −

 

 أسس القیاس  -ب

ً المجمعة أعدت ھذه القوائم المالیة   ألساس التكلفة التاریخیة. طبقا

 عملة التعامل وعملة العرض  -ج

  .للشركة وشركاتھا التابعـة یمثل عملة التعامل يوالذ يالمصرجنیھ المجمعة بالتم عرض القوائم المالیة 

  التقدیرات واالفتراضات إستخدام -د

الحك���م الشخص���ى والتق���دیرات  إس���تخدامإع���داد الق���وائم المالی���ة وفق���ا لمع���اییر المحاس���بة المص���ریة م���ن اإلدارة  یتطل���ب
ت. تع�د والمص�روفا واإلی�راداتات لتزام�واالفتراضات التى تؤثر على تطبیق السیاسات والق�یم المعروض�ة لألص�ول واإل

بھا فى ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة. ھذا وقد تختلف النت�ائج الفعلی�ة ع�ن  التقدیرات واالفتراضات المتعلقة
 تلك التقدیرات.

 .ةمراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا بصفھ دوری إعادةیتم 

 الفت�رةیتم تغییر التقدیر فیھا إذا كان التغیی�ر ی�ؤثر عل�ى ھ�ذه التى  الفترةبالتغییر فى التقدیرات المحاسبیة فى  االعترافیتم 
 فى فترة التغییر والفترات المستقبلیة إذا كان التغییر یؤثر على كلیھما.أو  ، فقط

 قیاس القیم العادلة

ة ف�ى ت�اریخ الق�وائم ألدوات مالی�ة مثیل�أو  العادلة لألدوات المالیة على أساس القیمة الس�وقیة ل�ألداة المالی�ة القیمةیتم تحدید 
،  المالیة بدون خصم أى تكالیف بیع مستقبلیة مقدرة. یتم تحدید قیم األص�ول المالی�ة بأس�عار الش�راء الحالی�ة لتل�ك األص�ول

 ات.لتزامات المالیة باألسعار الحالیة التى یمكن أن تسوى بھا تلك اإللتزامبینما یتم تحدید قیمة اإل

أس�الیب التقی�یم  إس�تخدامید القیمة العادلة لألدوات المالیة فإنھ یتم تقدیر القیمة العادلة بفى حالة عدم وجود سوق نشطة لتحد
واالسترشاد بالقیمة العادلة الحالی�ة ل�ألدوات األخ�رى ،  المختلفة مع األخذ فى االعتبار أسعار المعامالت التى تمت مؤخراً 

أو أى طریقة أخرى للتقی�یم ین�تج عنھ�ا ق�یم یمك�ن االعتم�اد -أسلوب التدفقات النقدیة المخصومة -المشابھة بصوره جوھریھ
 علیھا.

عل�ى أس�اس  المس�تقبلیةأسلوب الت�دفقات النقدی�ة المخص�ومة كأس�لوب للتقی�یم فإن�ھ ی�تم تق�دیر الت�دفقات النقدی�ة  إستخدامعند 
 ت�اریخ الق�وائم المالی�ة أفضل تقدیرات لإلدارة. ویتم تحدید معدل الخصم المستخدم فى ض�وء الس�عر الس�ائد ف�ى الس�وق ف�ى

 لألدوات المالیة المشابھة من حیث طبیعتھا وشروطھا.المجمعة 

 
 أھم السیاسات المحاسبیة المطبقـة -۳

ھ�ذة الق�وائم المالی�ة ى ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة المطبقة بطریقة ثابتة خالل الفترات المالیة المعروضھ ف�ى فیما یل
 -:المجمعة

 الیة للمجموعةأسس تجمیع القوائم الم ۳-۱



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٨ - 

 الش��ركةات وك��ذا نت��ائج أعم��ال لتزام��تتض��من الق��وائم المالی��ة المجمع��ة للمجموع��ة (المرفق��ة) كاف��ة ارص��دة األص��ول واإل
 المصریة للمنتجعات السیاحیة (الشركة القابضة) وكافة الشركات التابعة لھا.

 وفیما یلى األسس التى تم أتباعھا ألغراض التجمیـع
 .للمجموعةطریقة االقتناء وذلك عند انتقال السیطرة  إستخدامع األعمال داخل المجموعة بتتم المحاسبة عن تجمی

بالقیم�ة  االقتن�اءق�یم األص�ول المقتن�اة القابل�ة للتحدی�د عن�د عملی�ة ى المحول وكذا ص�افى كما یتم قیاس كال من المقابل الماد
 العادلة.

أیة أرباح ناتجة من عملیة شراء تفاوضیة یتم االعتراف و من عملیة.اختبار االضمحالل سنویًا للشھرة الناتجة  إجراءویتم 
 الخسائر.أو  األرباحى بھا فوًرا ف

ی�تم فیھ�ا تحم�ل التك�الیف واس�تالم الخ�دمات باس�تثناء ى الفت�رات الت�ى ویتم معالجة التكالیف المتعلقة باالقتناء كمص�روف ف�
 حقوق الملكیة.أو  واحد وھو إصدار األوراق المالیة مقابل المدیونیة

 

م�ا ی�تم  وع�ادةالمحول المبالغ المدفوعة لتسویة عالقات قائمة سابقًا بین المنشأة المقتنی�ة والمقتن�اة ى ال یتضمن المقابل الماد
 الخسائر.أو  األرباحى االعتراف بھذه المبالغ ف

 

ى ب�دفع المقاب�ل المحتم�ل اس�توف لت�زامن اإلحال�ة اى ت�اریخ االقتن�اء وف�ى المحتمل بالقیم�ة العادل�ة ف�ى یتم قیاس المقابل الماد
الشروط المح�ددة لتعری�ف أداة حق�وق الملكی�ة ی�تم تبویب�ھ ض�من حق�وق الملكی�ة وال ی�تم إع�ادة قیاس�ھ وت�تم معالج�ة التس�ویة 

یخ تارى محتمل أخر یتم إعادة قیاسھ بالقیمة العادلة فى مقابل مادى بخالف ما سبق فان أ،  الالحقة لھ ضمن حقوق الملكیة
 القیمة العادلة ضمن األرباح والخسائر.ى تغیرات فى إعداد القوائم المالیة مع االعتراف با

 الشركات التابعة

 عن��دماتس��یطر علیھ��ا المجموع��ة وتس��یطر المجموع��ة عل��ى المنش��أة المس��تثمر فیھ��ا ى الش��ركات الت��ى الش��ركات التابع��ة ھ��
الت�أثیر عل�ى العوائ�د م�ن خ�الل س�لطتھا عل�ى المنش�أة ى تھا ف�یحق لھا عوائد متغیرة من خالل مش�اركتھا وق�درأو  تتعرض

 المستثمر فیھا.

 تسیطر علیھا بدًءا من تاریخ السیطرة حتى تاریخ فقد السیطرة.ى القوائم المالیة المجمعة الشركات التابعة الت تتضمن

 الحقوق غیر المسیطرة 

 المقتناة. المنشأةى األصول القابلة للتحدید فى صافى ف القیم المعترف بھاى یتم قیاس الحقوق غیر المسیطرة بنسبتھا ف

فق�د الس�یطرة ی�تم المحاس�بة علیھ�ا كمع�امالت إل�ى  ىال تؤدى شركاتھا التابعة والتى حقوق ملكیة المجموعة فى ف التغیرات
 بین أصحاب حقوق الملكیة.

 فقد السیطرة 

وبن�ود  المس�یطرةات والحق�وق غی�ر لتزام�عد األص�ول واإلعندما تفقد المجموعة الس�یطرة عل�ى الش�ركة التابع�ة فإنھ�ا تس�تب
الخس�ائر أو  خسائر ناتجة عن فقد الس�یطرة ض�من األرب�احأو  أرباحى الدخل الشامل األخر الخاصة بھا.  مع االعتراف با

 الشركة التابعة سابقًا بالقیمة العادلة عند فقد السیطرة.ى استثمارات متبقیة فى ویتم االعتراف با

 ات یتم المحاسبة عنھا بطریقة حقوق الملكیة استثمار

مش�تركة.   ومش�روعاتشركات ش�قیقة ى یتم المحاسبة عنھا بطریقة حقوق الملكیة من الحصص فى تتكون االستثمارات الت
 ات المرتبطة بالترتیب.لتزاماألصول والتعھدات باإلى ولیس لھ حقوق ف

إل�ى  یھا نفوذ مؤثر على السیاسات المالی�ة والتش�غیلیة ولكن�ھ ال یمت�دیكون للمجموعة فى الشركات التى الشقیقة ھ الشركات
 مشروع مشترك.أو  كونھ سیطرة



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٩ - 

األص��ول المرتبط��ة ى ص��افى المش��ترك ھ��و ترتی��ب مش��ترك یك��ون للمجموع��ة فی��ھ س��یطرة مش��تركة وحق��وق ف�� المش��روع
 بالترتیب.

حق�وق الملكی��ة  طریق�ة إس�تخداملمش��تركة بالش�ركات الش�قیقة والمش�روعات اى ی�تم المحاس�بة ع�ن حص�ص االس��تثمارات ف�
الق�وائم المالی��ة ى وی�تم القی��اس الالح�ق ف� بالتكلف�ة متض�مناً التك�الیف المرتبط��ة بعملی�ة االقتن�اءى بحی�ث ی�تم االعت�راف األول��

الخس��ائر وبن��ود ال��دخل الش��امل أو  األرب�احى تخف��یض القیم��ة الدفتری�ة لالس��تثمار بنص��یب المجموع��ة ف��أو  المجمع�ة بزی��ادة
 الشركة المستثمر فیھا.ى األخر ف

  االستبعادات من القوائم المالیة المجمعة

ع�ن المع�امالت  الناتج�ةیتم استبعاد كال من األرصدة والعملیات المتبادلة بین المجموعة واألرباح والخس�ائر غی�ر المحقق�ة 
 المتبادلة بین المجموعة.

بم�ا یع�ادل  الملكی�ةم�ع اس�تثمارات ی�تم المحاس�بة عنھ�ا بطریق�ة حق�وق  یتم استبعاد األرباح غیر المحققة الناتجة من التعامل
األرباح غی�ر المحقق�ة إال إذا كان�ت ى حصة المجموعة فیھا.  كما یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس الطریقة المتبعة ف

 مؤشًرا الضمحالل قیمة األصل المحول.ى المعاملة تعط

 

 یة:المعامالت بالعمالت األجنب ترجمة ۳-۲

 تواریخ المعامالت.ى ترجمة المعامالت األجنبیة بعملة التعامل الخاصة بالشركة بسعر الصرف ف یتم

إع�داد  ت�اریخى ات ذات الطبیع�ة النقدی�ة بالعمل�ة األجنبی�ة لعمل�ة التعام�ل بس�عر الص�رف ف�لتزام�ویتم ترجم�ة األص�ول واإل
 القوائم المالیة.

عند تحدی�د القیم�ة  المستخدمقیاسھا بالقیمة العادلة بالعملة األجنبیة بسعر الصرف یتم ى ات التلتزامیتم ترجمة األصول واإل
 العادلة.

ی��تم قیاس��ھا بالتكلف��ة التاریخی��ة بالعمل��ة األجنبی��ة بس��عر ى ات ذات الطبیع��ة غی��ر النقدی��ة الت��لتزام��األص��ول واإل ترجم��ةی��تم 
 تاریخ المعاملة.ى الصرف ف

 ترجم�ةالناتج�ة م�ن  الترجم�ةف�روق  وباستثناء،الخسائر.  أو  األرباحى العملة ف ترجمة عامة یتم االعتراف بفروق وبصفة
 -:األخربنود الدخل الشامل ى ما یتم االعتراف بھ ف

بن�ود  الترجم�ة ف�روقحی�ث ی�تم إع�ادة تبوی�ب ، أدوات حق�وق الملكی�ة (باس�تثناء االض�محاللى المتاحة للبیع ف� االستثمارات
 الخسائر).أو  احاألربإلى  الدخل الشامل األخر

م��ا دام��ت ى أجنب��نش��اط ى االس��تثمار ف�� يت��م تخصیص��ھا ك��أداة تغطی��ة مخ��اطر لتغطی��ة خط��ر ص��افى المالی��ة الت�� اتلتزام��اإل
 التغطیة فعالة.

 خطر التدفقات النقدیة ما دامت التغطیة فعالة.ى التغطیة المستخدمة ف أدوات

 

 واإلھالك الثابتة صولاأل ۳-۳

  لىواأل والقیاس االعتراف -أ

 ).۱٤-۳( اللـج) وخسائر االضمح-۳-۳صول الثابتة بالتكلفة مخصوماً منھا مجمع اإلھالك (األ إثبات یتم

 ی�تم إنش�ائھا داخلی�اً تتض�من تكلف�ة األص�لى تتضمن التكلفة التكالیف المباشرة المتعلقة باقتناء األصل. بالنس�بة لألص�ول الت�
ی�تم تش�غیلھا ى الحال�ة الت�إل�ى  تس�تلزمھا عملی�ة تجھیزھ�اى األخرى التتكلفة الخامات والعمالة المباشرة والتكالیف المباشرة 

توج�د ب�ھ ھ�ذه ى وك�ذلك تك�الیف إزالتھ�ا وإع�ادة تس�ویة الموق�ع ال�ذ، تم اقتناؤھا من أجل�ھ يموقعھا وفى الغرض الذى بھا ف
 األصول. 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ١٠ - 

ھا اإلنتاجی�ة كبن�ود مس�تقلة ض�من تل�ك تختلف أعمارى یتم المحاسبة عن المكونات الخاصة ببند من بنود األصول الثابتة الت
 .الثابتةصول األ

 التكالیف الالحقة على االقتناء -ب

مك�ون م�ن مكون�ات تل�ك األص�ول عن�دما یك�ون م�ن المتوق�ع الحص�ول عل�ى من�افع أو  تتضمن التكلفة الدفتریة لألص�ول الثابت�ة تكلف�ة إح�الل ج�زء
ھ�ذا وی�تم االعت�راف بالتك�الیف األخ�رى بقائم�ة ، قی�اس التكلف�ة بدرج�ة عالی�ة م�ن الدق�ة اقتصادیة مستقبلیة كنتیج�ة إلنف�اق تل�ك التكلف�ة وك�ذلك یمك�ن

 الدخل كمصروفات عند تكبدھا.

 اإلھـالك  -ج

المقدر لكل ن�وع م�ن أن�واع األص�ول الثابت�ة. ال ی�تم ى یتم تحمیل اإلھالك على قائمة الدخل وفقاً لطریقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر اإلنتاج
 -وفیما یلى بیاناً باألعمار اإلنتاجیة المقدرة لتلك األصول: ى.األراض إھالك

 سنة ٥۰ – ۳۰من  مباني
 سنوات ۱۰إلي  ٥من  آالت ومعدات

 سنوات ۱٦إلي  ۳من  أثاث ومفروشات
 سنوات ٥ وسائل نقل وانتقال

 سنوات ٥إلي  ۳من  أجھزة كمبیوتر
  والمعالجة محطات التحلیة والصـرف

 سنة ۳۰ ائیـةأعمال إنش
 سنوات ۱۰ أعمال میكانیكیة

 سنة ۳۰ خزان المیاه
 سنة ۳۰ المخـــازن

 الشبكات والمرافق 
 الرصیف البحري

 سنوات ۱۰
 سنة ۲٥

 سنوات ۱۰ مطعم الشاطئ
 

نة األعمار اإلنتاجی�ة لألص�ول الثابت�ة بص�فة دوری�ة م�رة عل�ى األق�ل عن�د نھای�ة ك�ل س�ى ھذا وتقوم الشركة بإعادة النظر ف
 .مالیة

 العقاریة االستثمارات ٤-۳

المحتفظ بھا لبیعھ�ا عل�ى الم�دى أو  ھاإستخدامتتمثل االستثمارات العقاریة فى األراضى المحتفظ بھا وجارى أعداد مخطط 
وی�تم ، العقاری�ة أولی�ا بالتكلف�ة االس�تثماراتالطویل وكذلك األراضى والمبانى المؤجرة (إیجار تشغیلي) للغی�ر. وی�تم قی�اس 

وی��تم تس��جیل مص��روف اإلھ��الك ، ھا الحق��ا بالتكلف��ة مخص��وماً منھ��ا مجم��ع اإلھ��الك وخس��ائر االض��محالل المجمع��ةقیاس��
 الخسائر.أو  وخسائر االضمحالل باألرباح

یتم إھالك االستثمار العقارى وفقا لطریقھ القسط الثابت وذلك على مدار العمر اإلنتاجى المقدر لكل بند من بنود االس�تثمار 
 -وال یتم إھالك األراضى. وفیما یلى بیاناً باألعمار اإلنتاجیة المقدرة: ،ىالعقار

المقدر ى العمر اإلنتاج 
 بالسنوات

 سنة ٤۰ وإنشاءاتى مبان
  واإلنشاءاتى ملحقات المبان

 سنوات ٥ أعمال التكییف والمحوالت ولوح الكھرباء
 سنوات ۱۰ المصاعد

 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
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 تحت التنفیذ المشروعات ٥-۳

تتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباش�رة والالزم�ة لتجھی�ز ، المشروعات تحت التنفیذ بالتكلفة یتم إثبات: القیاس األولى
بن�د إل�ى  ی�تم تحوی�ل المش�روعات تح�ت التنفی�ذأقتن�ى م�ن أجل�ھ. ى الغ�رض ال�ذى ف�و یتم تش�غیلھ بھ�اى حالتھ التإلى  األصل

وی��تم تقی��یم لغ��رض ال��ذى ت��م اقتنائھ��ا م��ن أجل��ھ. اى ف�� س��تخداماح��ة لإلاألص��ول الثابت��ة عن��دما ی��تم االنتھ��اء منھ��ا وتك��ون مت
وج�دت (إیض�اح  إن – االض�محاللبالتكلفة مخصوماً منھا خسائر  قائمة المركز المالىالمشروعات تحت التنفیذ فى تاریخ 

۳-۱٤.( 

 

 فى أوراق مالیة بغرض المتاجرة االستثمارات ٦-۳

القیم��ة الس��وقیة المعلن��ة لتل��ك إل��ى  وراق مالی��ة بغ��رض المت��اجرة ب��الرجوعأى ی��تم تحدی��د القیم��ة العادل��ة لالس��تثمارات ف��
 .عادة التقییم بقائمة الدخلإوتثبت الفروق الناتجة عن ، االستثمارات فى تاریخ القوائم المالیة

 

 المخــزون ۳-۷

لبی�ع المق�در خ�الل النش�اط س�عر اى ف� البیعی�ةتتمث�ل القیم�ة  أیھم�ا أق�ل. البیعی�ةالقیم�ة ى ص�افأو  یتم إثبات المخزون بالتكلف�ة
طریق�ة متوس�ط  إس�تخدامناقصاً التكلفة التقدیریة لإلتمام ومص�روفات البی�ع وی�تم تس�عیر المنص�رف م�ن المخ�زون بى العاد

موقع��ة وحالت��ھ إل��ى  تتحملھ��ا الش��ركة للش��راء وللوص��ول ب��المخزونى الس��عر الم��رجح وتتض��من التكلف��ة كاف��ة التك��الیف الت��
 الراھنة.

 

 نفیذ تحت الت أعمال ۳-۸

والنفق�ات  األرضكاف�ة التك�الیف الفعلی�ة الخاص�ة بقیم�ة  وتتض�من،  بالتكلف�ةتحت التنفیذ  األعمالیتم أثبات  :األولىالقیاس 
المباشرة وغیر المباشرة الالزمة الستكمال تھیئة وتجھیز األرض ومدھا بالمرافق والخدمات األساسیة الالزمة لھا وت�درج 

حت التنفیذ وعند البیع یتم تسویة نصیب األرض المباعة من تكلفة أعمال التنفیذ بخصم قیمة حساب أعمال تى تلك التكلفة ف
قائم�ة المرك�ز وتثب�ت قیم�ة األعم�ال تح�ت التنفی�ذ ب، المباع من حساب التك�الیف الفعلی�ةتلك التكلفة وفقاً للتكلفة الفعلیة للمتر 

 أیھما أقل. البیعیةصافى القیمة أو  بالتكلفة المالى
 

 المباعةى التقدیریة لتنمیة األراض كلفةالت ۳-۹

تثب��ت مب��دئیاً بقیم��ة التكلف��ة التقدیری��ة لالراض��ى المباع��ة وفق��ا لنص��یب المت��ر المب��اع م��ن التكلف��ة التقدیری��ة  :القی��اس األول��ى
ھا وی�تم تس�ویت،  اإلجمالیة لتنمیة وترفیق االراضى المخطط بیعھا وفق المخطط العام للمشروع وذلك لكل مرحلة على حدة

الحقا بنصیب مساحات األرض المباعة من تكلفة أعمال التنفیذ الفعلی�ة لك�ل مرحل�ة وفق�اً لنص�یب المت�ر المب�اع م�ن التكلف�ة 
تكلف�ة إنج�از كام�ل أعم�ال التنمی�ة والمراف�ق الخاص�ة ى وذل�ك للوص�ول لب�اق )۸-۳(إیضاح عمال تنمیة االراضى الفعلیة أل

التكلف�ة ى ض�وء الدراس�ة الفنی�ة إلجم�الى تم إع�ادة دراس�ة التكلف�ة التقدیری�ة ف�وی�،  ح�دةى لك�ل مرحل�ة عل� باألرض المباعة
وی�تم تس�ویة ف�روق إع�ادة ،  المشروعى من مراحل المشروع والمعدة من استشار التقدیریة المعدة سنویا وذلك لكل مرحلة

 .التقدیر على قائمة الدخل

 

 المدینون واألرصدة المدینة األخرىو العمالء ۳-۱۰

لعمالء والمدینون واألرصدة المدینة األخرى قصیرة األجل بالقیمة االسمیة مخصوما منھا قیم�ة المب�الغ المتوق�ع یتم إثبات ا
العمالء  یتم تقدیرھا عندما یكون من غیر المحتمل تحصیل المبلغ بالكامل كما یتم تخفیض قیمة رصیدى عدم تحصیلھا والت

ذا وی�تم إثب�ات األرص�دة المدین�ة األخ�رى بالتكلف�ة مخص�وماً منھ�ا خس�ائر ھ�، والمدینون بقیمة الدیون الردیئ�ة عن�د تحدی�دھا
 ی�تم حس�ابھاى والت�ویتم قیاس العمالء طویلة األجل بالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقع�ة ، )۱٤-۳االضمحالل (إیضاح 

 ى.معدل العائد الفعل إستخدامب



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
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 التدفقات النقدیـة قائمة ۳-۱۱

 النقدیة طبقاً للطریقة غیر المباشرة. یتم إعداد قائمة التدفقات

 

 حكمھاى النقدیة وما ف ۳-۱۲

حكمھ�ا تتض�من أرص�دة النقدی�ة ب�البنوك والص�ندوق والودائ�ع ى النقدی�ة وم�ا ف� نإف�، اض إعداد قائمة التدفقات النقدی�ةألغر
لنظ�ام إدارة  الً مكم� تع�د ج�زءاً ى ی�تم س�دادھا عن�د الطل�ب والت�ى تحت الطلب وكذا أرصدة البنوك سحب على المكشوف الت�

 األموال بالشركة.

 

 المالیة االدوات ۳-۱۳

 خ�الل م�ن بالقیم�ة العادل�ة مبوب�ة مالی�ة اص�ول التالی�ة: الفئ�ات ب�ین المالی�ة غی�ر المش�تقة االص�ول بتبوی�بالمجموعة  تقوم
 للبیع. متاحة مالیة واصول،  قروض ومدیونیات،  استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق،  الخسائرأو  احاالرب

 

م�ن خ�الل  العادل�ةات مالی�ة مبوب�ة بالقیم�ة إلتزام�التالیة:  الفئات بین ات المالیة غیر المشتقةلتزامبتبویب اإلالمجموعة تقوم 
 ات مالیة اخرى.إلتزامالخسائر وفئھ أو  األرباح

 

 االعتراف واالستبعاد:-ات المالیة غیر المشتقة لتزاماالصول المالیة واإل

جمی��ع االص��ول ، االعتراف االول��ى ب��القروض والم��دیونیات وادوات ال��دین المص��درة ف��ى ت��اریخ نش��أتھاتق��وم المجموع��ة ب��
ات المالیة االخرى ی�تم االعت�راف بھ�م اولی�ا ف�ى ت�اریخ المعامل�ة عن�دما تص�بح الش�ركة طرف�ا ف�ى االحك�ام لتزامالمالیة واإل

 التعاقدیة لألداة المالیة.  

 

فت�رة س��ریان الح�ق التعاق�دى ف�ى الحص��ول عل�ى ت�دفقات نقدی�ة م��ن  تنتھ�يم��الى عن�دما تق�وم المجموع�ة باس�تبعاد االص�ل ال
قامت بتحویل الحق التعاقدى الستالم التدفقات النقدیة من االصل الم�الى ف�ى معامل�ة ت�م فیھ�ا تحوی�ل ك�ل أو  ،المالياالصل 

االحتف��اظ بش��كل ج��وھرى بك��ل أو  إذا ل��م تق��م الش��ركة بتحوی��لأو  بص��ورة جوھری��ة. الم��اليمخ��اطر ومن��افع ملكی��ة االص��ل 
أو  على ان تعت�رف فق�ط كأص�ل، ولم تحتفظ المجموعة بالسیطرة على االصل المحول الماليمخاطر ومنافع ملكیة االصل 

 المحتفظ بھا عند التحویل.أو  الناشئة االلتزاماتأو  بالناتج عن الحقوق إلتزام

 

 انتھاء مدتھ الواردة بالعقد.أو  الغائھأو  التخلص منھالمالى عندما ینتھى اما ب لتزامتستبعد المجموعة اإل

 

وفقط عن�دما تمتل�ك ، عندما قائمة المركز المالىمالى وعرض صافى المقاصة فى  إلتزامیتم عمل مقاصة بین أصل مالى و
إلجراء التس�ویة عل�ى  ماإحالیا الحق القانونى القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بین المبالغ المعترف بھا ولدیھا النیة  المجموعة

 . فى ان واحد لتزاماالعتراف باألصل وتسویة اإلأو  اساس صافى المبالغ



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
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 القیاس:–األصول المالیة غیر المشتقة 

 الخسائر:أو  المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل االرباح األصول

خس�ائر إذا ت�م تبویب�ھ كأص�ل مح�تفظ ب�ھ ألغ�راض الأو  یتم تبویب االص�ل الم�الى كمق�یم بالقیم�ة العادل�ة م�ن خ�الل االرب�اح
تكلف�ة المعامل�ة المرتبط�ة ،  الخسائرأو  تم تبویبھ عند االعتراف االولى لیقاس بالقیمة العادلة من خالل االرباحأو  المتاجرة

ق�اس االص�ول عن�د تكب�دھا.  ت الخسائرأو  اصدار االصل المالى یتم االعتراف بھا مباشرة ضمن االرباحأو  مباشرة باقتناء
وی�تم االعت�راف ب�التغیرات ف�ى القیم�ة العادل�ة  العادل�ةالخس�ائر بالقیم�ة أو  المالیة المقیمة بالقیمة العادلة م�ن خ�الل االرب�اح

 .الخسائرأو  توزیعات أرباح أسھم فى االرباحأو  متضمنھ اى عوائد

 المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق: االستثمارات

أو  باقتن�اءتكلف�ة المعامل�ة المرتبط�ة مباش�رة إل�ى  االعت�راف االول�ى بالقیم�ة العادل�ة باإلض�افة دھ�ذه االص�ول عن� قی�اسی�تم 
 .طریقة الفائدة الفعلیة إستخدامیتم قیاسھا بالتكلفة المستھلكة ب،  ىاصدار االصل المالى. بعد االعتراف االول

 والمدیونیات: القروض

أو  باقتن�اءتكلف�ة المعامل�ة المرتبط�ة مباش�رة إل�ى  قیم�ة العادل�ة باإلض�افةی�تم قی�اس ھ�ذه االص�ول عن�د االعت�راف االول�ى بال
 .طریقة الفائدة الفعلیة إستخدامیتم قیاسھا بالتكلفة المستھلكة ب،  ىاصدار االصل المالى. بعد االعتراف االول

 المالیة المتاحة للبیع: االصول

أو  باقتن�اءتكلف�ة المعامل�ة المرتبط�ة مباش�رة إل�ى  ة باإلض�افةی�تم قی�اس ھ�ذه االص�ول عن�د االعت�راف االول�ى بالقیم�ة العادل�
وی�تم االعت�راف ب�التغیرات ف�ى القیم�ة العادل�ة ،  ی�تم قیاس�ھا بالقیم�ة العادل�ة،  ىاصدار االصل المالى. بعد االعت�راف االول�

ود ال�دخل الش�امل ال�دین ض�من بن� ألدواتبخالف خسائر االضمحالل واثار التغیرات فى اسعار صرف العمالت االجنبی�ة 
الخس�ائر المتراكم�ة أو  وع�ن اس�تبعاد ھ�ذه االص�ول ی�تم اع�ادة تبوی�ب االرب�اح،  االخر وتجمع فى احتی�اطى القیم�ة العادل�ة

 الخسائر.أو  االرباحإلى  المعترف بھا ضمن بنود الدخل الشامل االخر سابقا

 

 القیاس:–ات المالیة غیر المشتقة لتزاماإل

 ألغ�راضمح�تفظ ب�ھ  إلتزامالخس�ائر اذا ت�م تبویب�ھ ك�أو  مالى كمق�یم بالقیم�ة العادل�ة م�ن خ�الل االرب�احال لتزاماإلیتم تبویب 
تكلف�ة المعامل�ة المرتبط�ة ،  الخسائرأو  تم تبویبھ عند االعتراف االولى لیقاس بالقیمة العادلة من خالل االرباحأو  المتاجرة

 عتراف بھا مباشرة ضمن األرباح.االالمالى یتم  لتزاماصدار اإلأو  مباشرة باقتناء

 

،  الخس�ائر بالقیم�ة العادل�ةأو  ات المالی�ة المقیم�ة بالقیم�ة العادل�ة م�ن خ�الل االرب�احلتزامتقاس اإل،  أو الخسائر عند تكبدھا
 .الخسائرأو  ویتم االعتراف بالتغیرات فى القیمة العادلة متضمنة اى مصروف فوائد فى االرباح

 

أو  باقتن�اء مباش�رةیر المشتقة االخر یتم قیاسھا اولی�ا بالقیم�ة العادل�ة مخص�وما منھ�ا اى تكلف�ة مرتبط�ة ات المالیة غلتزاماإل
 طریقة الفائدة الفعلیة. إستخدامات بالتكلفة المستھلكة بلتزامیتم قیاس ھذه اإل،  ى. بعد االعتراف االوللتزاماصدار اإل

 

 األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التغطیة:

ب��أدوات مالی��ة مش��تقة لتغطی��ة تعرض��ھا لمخ��اطر اس��عار الص��رف ومخ��اطر اس��عار الفائ��دة. ی��تم فص��ل المجموع��ة  تح��تفظ
 المشتقات الضمنیة عن العقد االصلى والمحاسبة عنھا منفصلة فقط فى حالة توافر شروط محدده.

الخس�ائر عن�د أو  عالق�ة ض�من االرب�احالمشتقات ی�تم قیاس�ھا اولی�ا بالقیم�ة العادل�ة وی�تم االعت�راف بتك�الیف المعامل�ة ذات ال
أو  تكبدھا. بعد االعتراف االولى یتم قیاس المشتقات بالقیمة العادلة ویتم االعتراف باى تغیر فى القیمة العادل�ة ف�ى االرب�اح

 الخسائر.



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ١٤ - 

 التدفقات النقدیة: مخاطرتغطیة 

القیم�ة العادل�ة ب�الجزء الفع�ال م�ن التغی�ر ف�ى  راف. ی�تم االعت�داه لتغطیة مخ�اطر الت�دفقات النقدی�ةاعندما یتم تحدید مشتق ك
للمشتق فى بنود الدخل الش�امل االخ�ر. وی�تم تجمیعھ�ا ف�ى احتی�اطى تغطی�ة المخ�اطر.  اى ج�زء غی�ر فع�ال م�ن التغی�ر ف�ى 

 الخسائر. أو  القیمة العادلة یتم االعتراف بھ مباشرة ضمن االرباح

أو  بھ�ا ف�ى بن�ود ال�دخل الش�امل االخ�ر وی�تم اع�ادة تبویبھ�ا ض�من االرب�اح القیمة المجمعة ف�ى حق�وق الملكی�ة ی�تم االحتف�اظ
ی�ؤثر أو  الخس�ائرأو  الفترات التى تؤثر فیھا التدفقات النقدیة المتنب�ئ بھ�ا المغط�اة عل�ى االرب�احأو  الفترةالخسائر فى نفس 

 الخسائر. أو  البند المغطى على االرباح

أو  اج�ل انتھ�ىأو  ،التغطیة غیر مستوفیة لشروط محاس�بة التغطی�ةأو  ،عة الحدوثإذا اصبحت المعاملة المتوقعة غیر متوق
التغطی�ة. إذا اص�بحت  محاس�بةممارس�ة الح�ق الم�رتبط بھ�ا ی�تم التوق�ف ب�أثر مس�تقبلى ع�ن أو  فس�خ اداة التغطی�ةأو  تم بی�ع

خس�ائر مجمع�ة ذات ص�لھ أو  ارب�احالخس�ائر بأی�ة أو  المعاملة المتوقعة غیر متوقعة الحدوث یتم االعتراف ضمن االرب�اح
 على اداة التغطیة.

 

 :االضمحالل ۳-۱٤

 األصول المالیة غیر المشتقة: 

الخسائر بما فى ذلك الحصص الت�ى ی�تم المحاس�بة أو  االصول المالیة غیر المبوبة كمقیمة بالقیمة العادلة من خالل االرباح
دلی�ل موض�وعى عل�ى  ھن�اكت�رة مالی�ة بتق�دیر م�ا إذا ك�ان عنھا بطریقة حقوق الملكیة تق�وم الش�ركة ف�ى ت�اریخ نھای�ة ك�ل ف

 اضمحالل فى قیمة االصل.

 االدلة الموضوعیة على اضمحالل قیمة االصل: تتضمن

 التأخر فى السداد بواسطة مدین.أو  اخفاق -

 اعادة جدولة مبالغ مستحقة للمجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتقبلھا فى ظروف اخرى. -

 الُمصدر.أو  دینمؤشرات على افالس الم -

 الُمصدرین.أو  المعاكسة فى حالة السداد بالنسبة للمقُترضین التغیرات -

 السوق النشطة لألصل المالى بسبب الصعوبات المالیة. اختفاء -

وجود انخفاض یمكن قیاس�ھ ف�ى الت�دفقات النقدی�ة المس�تقبلیة المتوقع�ة م�ن مجموع�ة م�ن إلى  وجود بیانات واضحة تشیر -
 االصول المالیة.

ف�ى  المس�تمرأو  تتض�من االدل�ة الموض�وعیة عل�ى االض�محالل االنخف�اض الھ�ام،  بالنسبة لالستثمار فى اداة حق�وق ملكی�ة
 ھام وان مدة تسعة أشھر یعتبر مستمر.  ٪۲۰ان االنخفاض بنسبة الشركة القیمة العادلة عن التكلفة. وتعتبر 

 

  :االصول المالیة المثبتة بالتكلفة المستھلكة

عل�ى أو  بتقدیر م�ا إذا ك�ان ھن�اك ادل�ة موض�وعیة عل�ى ح�دوث اض�محالل ف�ى قیم�ة ھ�ذه االص�ول منف�ردةلمجموعة اتقوم 
ع�دم  حال�ةوف�ى ،  المستوى المجمع. كل االصول التى تمثل اھمیة نسبیة بمفردھ�ا ی�تم تقییمھ�ا بالنس�بة لالض�محالل منف�ردة

معة بشأن اى اضمحالل فى القیمة حدث ولم یتم بعد تحدی�ده وجود ادلة على اضمحالل ھذه االصول منفردة یتم تقییمھا مج
على االصول المنفردة. االصول التى لم یتم اعتبارھا منفردة كأصول ھامة نس�بیا ی�تم تقییمھ�ا مجمع�ة بش�أن اى اض�محالل 

 فى القیمة. ألغراض التقییم المجمع لألصول یتم تجمیع االصول ذات سمات المخاطر المتشابھة معا.



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ١٥ - 

ی��یم االض��محالل عل��ى المس��توى المجم��ع لألص��ول تس��تخدم المجموع��ة المعلوم��ات التاریخی��ة ع��ن توقیت��ات اس��ترداد عن��د تق
وتق��وم بعم���ل تع��دیالت إذا كان��ت الظ��روف االقتص���ادیة ،  الخس��ارة الناجم��ة ع��ن االض��محالل وقیم���ة الخس��ائر المتكب��دة

 اقل من المتوقعة بالمؤشرات التاریخیة.أو  أكثر واالئتمانیة الحالیة توضح ان الخسائر الفعالة من االرجح ان تكون

ی�تم حس�اب خس�ائر االض��محالل ب�الفرق ب�ین القیم�ة الدفتری��ة لألص�ل والقیم�ة الحالی�ة للت��دفقات النقدی�ة المس�تقبلیة المتوقع��ة 
لخس�ائر اأو  مخصومة بسعر الفائدة الفعلیة االص�لى الخ�اص باألص�ل الم�الى. وی�تم االعت�راف بقیم�ة الخس�ارة ف�ى االرب�اح

 حساب مخصص اضمحالل. إستخدامویتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل من خالل 

انھ ال یوجد احتماالت حقیقی�ھ لعك�س الخس�ارة الناتج�ة ع�ن اض�محالل قیم�ة االص�ل فان�ھ ی�تم اع�دام المجموعة إذا اعتبرت 
 القیمة ذات العالقة.

نخف�اض بش�كل موض�وعى م�ع ح�دث یق�ع بع�د االعت�راف إذا انخفضت الحقا قیمة خسارة االضمحالل وأمكن رب�ط ھ�ذا اال
 الخسائر.أو  عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل القیمة المعترف بھا من قبل من خالل االرباح،  بخسارة اضمحالل القیمة

 

 االصول المالیة المتاحة للبیع:

س�ائر الت�ى ت�م االعت�راف بھ�ا س�ابقا یتم االعتراف بخسائر االضمحالل فى االصول المالیة المتاحة للبی�ع بإع�ادة تبوی�ب الخ
یمث�ل مبل�غ ، الخس�ائرأو  ضمن بنود الدخل الشامل االخر والمجمعة ف�ى احتی�اطى القیم�ة العادل�ة ویعت�رف بھ�ا ف�ى االرب�اح

الخسائر الفرق بین تكلفة االقتناء (بالص�افى بع�د أو  الخسارة المجمعة المستبعد من حقوق الملكیة والمعترف بھ فى االرباح
سداد اى من أص�ل المبل�غ) والقیم�ة العادل�ة مخص�وما منھ�ا ای�ة خس�ارة ف�ى اض�محالل القیم�ة لھ�ذا االص�ل أو  ستھالكاى ا

 الخسائر.أو  المالى سبق االعتراف بھا فى االرباح

وعیة عند زیادة القیمة العادلة الداه دین مبوبة كمتاحة للبیع فى ایھ فترة الحقة وكانت ھذه الزیادة ذات عالقة بدرج�ة موض�
الخسائر عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل القیمة ھ�ذه ف�ى أو  بحدث وقع بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القیمة فى االرباح

 الخسائر. أو  االرباح

الخس�ائر بالنس�بة ألى اس�تثمار ف�ى اداة حق�وق ملكی�ة مب�وب أو  ال یتم رد خسائر اضمحالل القیمة المعترف بھا فى االرباح
 الخسائر.أو  االرباح كمتاح للبیع فى

 

  االستثمارات التى یتم المحاسبة عنھا بطریقة حقوق الملكیة: 

تقاس خسائر االضمحالل فى استثمار مالى یتم المحاسبة عنھ بطریقة حقوق الملكیة بمقارنة قیمت�ھ الدفتری�ة بالقیم�ة القابل�ة  
ئر وی��تم عك��س خس��ارة االض��محالل عن��د ح��دوث الخس�اأو  وی��تم االعت��راف بخس��ائر االض��محالل ف��ى االرب��اح،  لالس�ترداد

 تغیرات تفضیلیة فى التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة االستردادیة.

 

 غیر المالیة: األصول

(بخ�الف االص�ول  للمجموع�ةبمراجعة القیم الدفتریة لألصول غیر المالیة المجموعة تقوم ،  فى تاریخ نھایة كل فترة مالیة
 .واالصول الضریبیة المؤجلة) لتحدید م�ا إذا ك�ان ھن�اك مؤش�ر لالض�محالل،  المخزون،  لعقاریةاالستثمارات ا،  الحیویة

 وإذا كان االمر كذلك تقوم المجموعة بعمل تقدیر للقیمة اإلستردادیة لألصل. یتم اجراء اختبار االضمحالل للشھرة سنویا.

 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ١٦ - 

أص�غر مجموع�ة اص�ول تتض�من االص�ل والت�ى تول�د ى إل� إلجراء اختبار اضمحالل القیمة ألصل یتم تجمیع االصول مع�ا
أو  ح�د كبی�ر ع�ن الت�دفقات النقدی�ة الداخل�ة م�ن االص�ول االخ�رىإل�ى  تدفقات نقدیة داخلة من االستعمال المس�تمر ومس�تقلة

أو  وحدات تولید النقد. یتم توزیع الشھرة المكتسبة عند تجمیع االعمال على الوح�دات الت�ى تول�د النق�د-مجموعات االصول 
 المقتنیة والمتوقع منھا االستفادة من عملیة التجمیع. المجموعة مجموعات ھذه الوحدات لدى 

 

،  یة ایھم�ا أكب�رس�تخدامقیمت�ھ اإلأو  للوحدة المولدة للنقد ھى قیمتھ العادلة ناقصا تكالیف البیعأو  القیمة اإلستردادیة لألصل
فقات النقدی��ة المس��تقبلیة المتوق��ع ح��دوثھا مخص��ومة بس��عر خص��م قب��ل یة لألص��ل ھ��ى القیم��ة الحالی��ة للت��دس��تخدامالقیم��ة اإل

 وحدة تولید النقد. أو  الضرائب الذى یعكس تقدیرات السوق الجاریة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر الُمحددة لألصل

 من قیمتھ اإلستردادیة. للوحدة المولدة للنقد أكبرأو  یتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل

 

الخسائر. وی�تم توزیعھ�ا اوال لتخف�یض القیم�ة الدفتری�ة للش�ھرة الموزع�ة أو  یتم االعتراف بخسارة االضمحالل فى االرباح
 ثم تخفیض االصول االخرى للوحدة بالتناسب على اساس القیمة الدفتریة لكل أصل فى الوحدة.،  على وحدة تولید النقد

 

ی�تم عك�س خس�ائر ،  رة الناجمة عن اضمحالل قیمة الشھرة فى فترة الحق�ة.  بالنس�بة لألص�ول االخ�رىال یتم عكس الخسا
المدى الذى ال یتعدى القیمة الدفتریة التى كان سیتم تحدیدھا (بالصافى بعد االھالك واالستھالك) ما لم یتم إلى  االضمحالل

 ألصل فى السنوات السابقة.االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القیمة بالنسبة ل

 

 المخصـصات ۳-۱٥

 يالماض� يمس�تدل علی�ھ م�ن الظ�روف المحیط�ة نتیج�ة لح�دث ف�أو  ق�ائم يق�انون لت�زامایتم إثبات المخصصات عن�د وج�ود 
ویمك�ن عم�ل تق�دیر موث�وق ب�ھ  لت�زامھا لسداد ذلك االستخدامایترتب عنة تدفق لمنافع اقتصادیة یتم  أنویكون من المحتمل 

ی�تم تق�دیر قیم�ة المخص�ص بخص�م الت�دفقات النقدی�ة المس�تقبلیة بس�عر خص�م قب�ل  ھن�إوإذا كان التأثیر ھاما ف، زامااللتلمبلغ 
ھ�ذا ،  إذا ك�ان ذل�ك مالئم�ا ب�االلتزامللسوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخ�اطر المتعلق�ة  يیعكس التقدیر الحالى الضریبة والذ

 لھا. حاليوتعدیلھا (عند الضرورة) إلظھار أفضل تقدیر  يز المالة المركقائمتاریخ  يویتم مراجعة المخصصات ف

 

 واألرصدة الدائنة األخرى الدائنون ۳-۱٦

 یتم إثبات الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى بالتكلفة. 

 

 املینمعاشات الع نظام ۳-۱۷

یس��اھم  أمین��ات االجتماعی��ةلص��الح الع��املین بھ��ا طبق��اً لق��انون الت الحكومی��ةنظ��ام التأمین��ات االجتماعی��ة ى تس��اھم الش��ركة ف��
الش��ركة عل��ى قیم��ة  الت��زامیقتص��ر  النظ��ام بنس��بة ثابت��ة م��ن األج��ور. ف��يالع��املین وأص��حاب العم��ل بموج��ب ھ��ذا الق��انون 

 وتحمل مساھمات الشركة لقائمة الدخل طبقاً ألساس االستحقاق.، مساھمتھا
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 اإلیراد تحقق ۳-۱۸

 إیرادات النشاط

 ، المش�����ترىإل����ى  الش����ركة بتحوی�����ل المخ����اطر والعوائ����د األساس����یة للملكی����ة ب����اإلیراد عن����دما تق����وماالعت����راف ی����تم 
، الرقابة الفعالة على السلع المباع�ةأو  ترتبط عادة بالملكیة يالمستمر بالدرجة الت يداروأال تحتفظ الشركة بحق التدخل اإل

إل�ى  قتص�ادیة المص�احبة للمعامل�ةوأن یت�وافر توق�ع ك�اف ع�ن ت�دفق المن�افع اال، وأن یمكن قیاس قیمة اإلی�راد بش�كل دقی�ق
 ستتحملھا الشركة فیما یتعلق بالمعاملة بشكل دقیق.أو  تحملتھا يإمكانیة تحدید قیمة التكالیف التو، الشركة

محض�ر التس�لیم ى وبناء على المشترإلى  عند انتقال المخاطر والعوائد األساسیة للملكیة يوعلیھ یتم اثبات مبیعات األراض
(ب�دون العائ�د)  يیتم بموجبھا سداد المقاب�ل عل�ى أقس�اط وی�تم االعت�راف بس�عر البی�ع النق�د يلتعاقد والتضوء شروط اى وف

معدل خصم مناسب ویظھر الفرق  ستخدامابخصم األقساط المستحقة ب يتاریخ البیع. ویتم تحدید سعر البیع النقد يكإیراد ف
ص��دة العم��الء وی��تم االعت��راف ب��ھ ك��إیراد عل��ى م��دار فت��رة مخص��وماً م��ن قیم��ة أر يس��عر البی��ع والس��عر النق��د يب��ین إجم��ال
 استحقاقھ. 

 إل����ى  حال����ة بی����ع وح����دات (ش����قق/ ف����یالت) فی����تم االعت����راف ب����اإلیراد عن����د انتق����ال المخ����اطر والعوائ����د يوك����ذا ف����
 ضوء شروط التعاقد. ى وفى المشترإلى  محضر التسلیمى وبناء عل، المشترى

 بمج�رد تق�دیم الخدم�ة الممل�وك للش�ركة التابع�ةالمطع�م  إی�راداتیتحقق شركة التابعة یرادات الوحدات المملوكة للبالنسبة إل
 .كما یتحقق اإلیراد الخاص بإیجارات الشقق الفندقیة والمحالت وفقا ألساس االستحقاق، رواد المطعمإلى 

 إیرادات التوزیعـات

اس�تالم توزیع�ات أرب�اح م�ن الش�ركات ى ش�ركة ف�وذل�ك حینم�ا ینش�أ الح�ق لل، التوزیع�ات بقائم�ة ال�دخل یتم إثب�ات إی�رادات
 المستثمر فیھا والمحققة بعد تاریخ االقتناء.

 

 المصروفات ۳-۱۹

 .االستحقاقیتم إثبات المصروفات وفقاً ألساس  

 

 والتكالیف التمویلیة اإلیرادات ۳-۲۰

 تتضمن اإلیرادات والتكالیف التمویلیة للشركة االتى:

 الفوائد الدائنة •

 الفوائد المدینة •

 ات أرباحتوزیع •

 خسارة استبعاد األصول المالیة المتاحة للبیعأو  صافى ربح •

 الخسائرأو  المقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح خسارة األصول المالیةأو  صافى ربح •

 ات المالیة لتزامخسائر فروق عملة األصول واإلأو  أرباح •

 يمال إلتزامخسائر القیمة العادلة للمقابل المحتمل المبوب ك •

 خسائر اضمحالل األصول المالیة بخالف العمالء •

 الخسائرأو  خسائر أدوات التغطیة المعترف بھا فى األرباحأو  صافى أرباح •

 إعادة تبویب صافى األرباح المعترف بھا سابقاً فى الدخل الشامل االخر •

 

 معدل سعر الفائدة الفعلى. إستخدامیتم االعتراف بالفوائد الدائنة والمدینة ب
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 الدخـل ئبضرا ۳-۲۱

فیم�ا ع�دا الح�االت ،  الفترةخسائر أو  كمصروف فى أرباحأو  یتم االعتراف بالضریبة الجاریة وبالضریبة المؤجلة كإیراد
الخس�ائر أو  خ�ارج األرب�اح –ف�ى فت�رة مختلف�ة أو  الفترةفى نفس  –حدث یعترف بھ أو  التى تنشأ فیھا الضریبة من عملیة

 .تجمیع األعمالأو  ضمن حقوق الملكیة مباشرة أو فى الدخل الشامل األخر سواء

 

 ضریبة الدخل الجاریة )أ(

أم�ا إذا كان�ت الض�رائب ، إلتزامبالضرائب الجاریة للفترة الحالیة والفترات السابقة والتى لم یتم سدادھا بعد ك االعتراف یتم
تحقة ع�ن ھ�ذه الفت�رات فی�تم االعت�راف بھ�ذه الحالیة والفترات السابقة تزید عن القیمة المس الفترةالتى تم سدادھا بالفعل فى 

 ات (األصول) الضریبیة الجاریة للفترة الحالیة والفترات الس�ابقة بالقیم�ة المتوق�ع س�دادھالتزامتقاس قیم اإل الزیادة كأصل.
تص�در  ف�ى س�بیلھا ألنأو  أسعار الضرائب (وقوانین الضرائب) الساریة إستخدامب، (استردادھا من) اإلدارة الضریبیةإلى 

المالی��ة. تخض��ع توزیع��ات األرب��اح للض��ریبة كج��زء م��ن الض��ریبة الجاری��ة. ال ی��تم عم��ل مقاص��ھ  الفت��رةف��ى ت��اریخ نھای��ة 
 ات الضریبیة اال عند استیفاء شروط معینة.لتزاملألصول واإل

 الضرائب المؤجلة )ب(

ات واألس�اس الض�ریبى لتزامصول واإلیتم االعتراف بالضریبة المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة بین األساس المحاسبى لأل
ات. یتم االعتراف بالضریبة المؤجلة لجمیع الف�روق المؤقت�ة الت�ى ینتظ�ر خض�وعھا للض�ریبة فیم�ا لتزاملتلك األصول واإل

 عدا ما یلى:

 

 ، االعتراف األولى بالشھرة

 للعملیة التى: لتزاماإلأو  أو االعتراف األولى باألصل

 لیست تجمیع األعمال. )۱(

  تؤثر على صافى الربح المحاسبى وال على الربح الضریبى (الخسارة الضریبیة).ال) ۲و(
 

الم�دى إل�ى  الفروق المؤقتة المرتبطة باس�تثمارات ف�ى ش�ركات تابع�ة وش�ركات ش�قیقة وحص�ص ف�ى مش�روعات مش�تركة
ی�تم عكس�ھا ف�ى  الذى یمك�ن فی�ھ الس�یطرة عل�ى توقی�ت عك�س تل�ك الف�روق المؤقت�ة وم�ن الم�رجح ان مث�ل ھ�ذه الف�روق ل�ن

 المستقبل المنظور.

 

ی��تم االعت��راف باألص��ل الض��ریبى المؤج��ل الناش��ئ ع��ن ترحی��ل الخس��ائر الض��ریبیة والح��ق ف��ى الخص��م الض��ریبى غی��ر 
والف��روق الموقت��ة القابل��ة للخص��م عن�دما یك��ون ھن��اك احتم��ال ق��وى بإمكانی�ة تحقی��ق أرب��اح تخض��ع للض��ریبة ف��ى  المس�تخدم

النتفاع بھذا األصل. ویتم تحدید الربح الض�ریبى المس�تقبلى ع�ن طری�ق خط�ة العم�ل المس�تقبلیة المستقبل یمكن من خاللھا ا
للشركة. یتم إعادة تقدیر موقف األصول الضریبیة المؤجلة غیر المعترف بھا فى نھایة كل فت�رة مالی�ة وتعت�رف باألص�ول 

المرجح معھ مستقبالً وج�ود رب�ح ض�ریبى یس�مح المدى الذى أصبح من إلى  الضریبیة المؤجلة التى لم تعترف بھا من قبل
 باستیعاب قیمة األصل الضریبى المؤجل.

 

اس�عار  إس�تخدامأسعار الضرائب المتوقع تطبیقھا عند تحق�ق الف�روق الموقت�ة وذل�ك ب إستخدامیتم قیاس الضریبیة المؤجلة ب
 التى فى سبیلھا ألن تصدر.أو  الضریبة الساریة
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المالیة یتم االخذ فى االعتبار االثار الض�ریبة لإلج�راءات الت�ى تتبعھ�ا الش�ركة  الفترةفى نھایة الضریبة المؤجلة  قیاسعند 
 اتھا. إلتزامسداد القیمة الدفتریة ألصولھا وأو  لالسترداد

 ات الضریبیة إال عند استیفاء شروط معینھ.لتزاممقاصة لألصول واإل عملال یتم 

 

 أسھم رأس المال شراء ۳-۲۲

 التك�الیف ذل�كى ف� بم�ا الملكیة حقوقى ف كتغیر الملكیة حقوق ضمن الشركة مال رأس أسھم لشراء لمدفوعا قیمة إثبات یتم
 .الملكیة حقوقى إجمال من مخصومة عرضھا ویتم خزینة كأسھم األسھم المشتراه تبویب یتم .بالشراء المتعلقة

 

 التوزیعـات ۳-۲۳

 إعالن التوزیع.یتم فیھا ى الت الفترةى ات فإلتزامإثبات التوزیعات ك یتم

 

 فى األربـاح للسھمى األساس النصیب ۳-۲٤

 مس�اھمتھاشركة القابضة ع�ن الخسارة المتعلقة بالأو  فى األرباح بقسمة الربحى العادللسھم ى األساسالنصیب  إحتسابیتم 
) م�ن المعی�ار ٤(وقد تم تطبیق الفق�رة  .العامفى رأس مال الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل 

 ) الخاص " نصیب السھم فى األرباح " وتم اإلفصاح عن نصیب السھم فى القوائم المالیة المستقلة.۲۲المحاسبى رقم (

 

 
 

 



الشركة المصرية للمنتجعات السياحية (شركة مساهمة مصرية)

تابع: اإليضاحات المتممة للقوائم المالية  المجمعة الدورية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة بالجنيه المصري مالم يذكر خالف ذلك)

٤- األصول الثابتة

مبانى وكرفاناتأراضى
اثاث ومفروشات 
إدارية وتشغيل

وسائل نقل وانتقال
أجهزة وادوات 

كهربائية وكمبيوتر
المطابخ ومهمات 

التشغيل
شبكة االتصاالت 

واالنترنت
شبكات ومرافقاالالت ومعدات

محطات الصرف 
والمعالجة

اإلجماليمطعم الشاطىءالرصيف البحرىمحطة التحليةخزانات مياه

التكلفة

٤٥٠ ٠٢٦ ٥٣٢٢٧١ ٢٤٢ ٥٧١ ٥٦٦ ٨٧٩٧ ٤٠٥ ٠٢٩٣٩ ٩٨٧ ٢٥٢٨ ٧٧٥ ٠٤٣٢١ ٧٧٨ ٤٢١١٢٤ ٨٩٤ ٧٧٤٤ ٢٧٨ ٧٧٧١ ٠٥٨ ١٤٨١ ٩٨٥ ٦٨٢١٢ ٠٧٢ ٤٤٧٢ ٩٣٤ ٢٨٥٩ ٥٢٥ ٦١٠٣٥ ٥٢١ التكلفة فى ٢٠١٨/١/١

٩٤٨ ٨٨٩ ٢٣-٤٤٠ ٠٨١ ٧٣٢١ ١٤٨ ٨٣٧١٥ ٥١ -٨٢٠ ٣٨٤ ٩٣٨ ٨٧٢ ٢--٥٨٦ ٦٢٥ ٠٠٠ ٣٦٥ ٢٩٣ ١٨٦ ٣٠٢١ ١٧٣ ٢-إضافات العام

(١٧٥ ٧ )---------(١٧٥ ٧ )----استبعادات العام

                   ----٨٥٣ ٥١٧ ٢-(٤٠٠ ١٤٩ )٤٠٠ ١٤٩                     -----(٨٥٣ ٥١٧ ٢)-إعادة تبويب خالل العام

٢٢٣ ٩٠٩ ٥٣٢٢٩٤ ٢٤٢ ٠١١ ٦٤٨ ٦١١٨ ٥٥٤ ٧١٩٥٤ ٥٥٦ ٢٥٢١١ ٧٧٥ ٤٦٣٢١ ٠١٣ ٧٥٩١٢٥ ٩١٦ ٧٧٤٧ ٢٧٨ ٧٧٧١ ٠٥٨ ٥٥٩١ ٦٠٣ ٦٨٢١٣ ٤٣٧ ٧٤٠٢ ١٢٠ ٧٣٤١١ ١٨٠ ٦١٠٣٥ ٥٢١ التكلفة فى ٢٠١٨/١٢/٣١

  

٢٢٣ ٩٠٩ ٥٣٢٢٩٤ ٢٤٢ ٠١١ ٦٤٨ ٦١١٨ ٥٥٤ ٧١٩٥٤ ٥٥٦ ٢٥٢١١ ٧٧٥ ٤٦٣٢١ ٠١٣ ٧٥٩١٢٥ ٩١٦ ٧٧٤٧ ٢٧٨ ٧٧٧١ ٠٥٨ ٥٥٩١ ٦٠٣ ٦٨٢١٣ ٤٣٧ ٧٤٠٢ ١٢٠ ٧٣٤١١ ١٨٠ ٦١٠٣٥ ٥٢١ التكلفة فى ٢٠١٩/١/١

١٣٦ ٤٨٢ ١--٠٠٠ ١٧٦ ---٠٧٦ ٢٢٦ ٢٢٢ ٢ -٧١٨ ٩٩٣ -٥٩٠ ٥٤ ٥٣٠ ٢٩ -إضافات الفترة

(٧٥٠ ٧ )---------(٧٥٠ ٧ )----استبعادات الفترة

٦٠٩ ٣٨٣ ٥٣٢٢٩٦ ٢٤٢ ٠١١ ٦٤٨ ٦١١٨ ٧٣٠ ٧١٩٥٤ ٥٥٦ ٢٥٢١١ ٧٧٥ ٤٦٣٢١ ٠١٣ ٨٣٥١٢٥ ١٤٢ ٩٩٦٨ ٢٨٠ ٧٧٧١ ٠٥٨ ٥٢٧١ ٥٨٩ ٦٨٢١٤ ٤٣٧ ٣٣٠٢ ١٧٥ ٢٦٤١١ ٢١٠ ٦١٠٣٥ ٥٢١ التكلفة فى ٢٠١٩/٦/٣٠

  مجمع اإلهالك

٠٥٣ ٨٥٢ ٤٧٢١٦٧ ١٢١ ٣١٥ ٥١٣ ٩٣٨١ ٠٠٤ ٨٨٧٢٨ ٦٢١ ٩١٠٢ ١٨٠ ٠٦١٩ ٠٢٧ ٤٠١٩٥ ٥٣٠ ٩٩١٢ ٢٣٧ ٥٧٥١ ٤٤٩ ٩٥٧ ٦٣٧ ٤٠٥١٠ ٥٧٧ ٤٨٦١ ٦٣٥ ٦٥٥٥ ٣١٣ ٩-مجمع اإلهالك فى ٢٠١٨/١/١

٢٩٧ ٩٩٦ ٢٥٣٢٠ ٢٤ ٩٢٠ ٣٤٥ ١١١ ٠٢١ ٤٧١٣ ٣٥٠ ٩١٠ ٦٠٦ ١٧١ ٤٩٥ ٦٨٣١٢ ٦٢٨ ٨٩٥ ٣٥ ٨٤٧ ١٠٣ ١٤٢ ٩٨٤ ٧١١ ٢٩٤ ٣٥٩ ٠٠٢ ٨٢٤١ ١٠٢ ١-إهالك العام

(١٧٥ ٧ )---------(١٧٥ ٧ )----مجمع اهالك استبعادات العام

                   -----٢١٧ ٩٠٢ (٤٨٠ ١١ )٤٨٠ ١١ -----(٢١٧ ٩٠٢ )-إعادة تبويب خالل العام

١٧٥ ٨٤١ ٧٢٥١٨٨ ١٤٥ ٢٣٥ ٨٥٩ ٠٤٩١ ٠٢٦ ٣٥٨٣١ ٩٧٢ ٠٣٧٢ ٦٩٠ ٧٥٢١٠ ٥١٠ ٥٦٤١٠٧ ١٧٠ ٨٨٦٣ ٢٧٣ ٤٢٢١ ٥٥٣ ٩٢٤ ٦١٤ ١١٦١١ ٨٧٢ ٨٤٥١ ٦٣٧ ٢٦٢٦ ٥١٤ ٩- مجمع اإلهالك فى ٢٠١٨/١٢/٣١

  

١٧٥ ٨٤١ ٧٢٥١٨٨ ١٤٥ ٢٣٥ ٨٥٩ ٠٤٩١ ٠٢٦ ٣٥٨٣١ ٩٧٢ ٠٣٧٢ ٦٩٠ ٧٥٢١٠ ٥١٠ ٥٦٤١٠٧ ١٧٠ ٨٨٦٣ ٢٧٣ ٤٢٢١ ٥٥٣ ٩٢٤ ٦١٤ ١١٦١١ ٨٧٢ ٨٤٥١ ٦٣٧ ٢٦٢٦ ٥١٤ ٩-مجمع اإلهالك فى ٢٠١٩/١/١

٥٧٥ ٨٨٠ ١٢٧١٠ ١٢ ٩٦٠ ١٧٢ ٥٦٥ ٧٦٤ ٨١١١ ١٧٥ ٤٥٥ ٣٠٣ ٩١٢ ٢٥٠ ٩١٤٦ ٣٧٦ ٢٥٢ ٢ ٨١٠ ٥١ ٣٤٠ ٥١٤ ١١٠ ١٤٤ ١٩٨ ٥٥٧ ١٢١ ٥٥٤ -إهالك الفترة

(٧٥٠ ٧ )---------(٧٥٠ ٧ )----مجمع اهالك استبعادات الفترة

٠٠٠ ٧١٤ ٨٥٢١٩٩ ١٥٧ ١٩٥ ٠٣٢ ٦١٤٢ ٧٩٠ ١٦٩٣٢ ١٤٨ ٤٩٢٣ ٩٩٣ ٦٦٤١٠ ٧٦١ ٤٧٨١١٣ ٥٤٧ ١٣٨٣ ٢٧٦ ٢٣٢١ ٦٠٥ ٥١٤ ١٢١ ٢٢٦١٢ ٠١٦ ٠٤٣٢ ١٩٥ ٣٨٣٧ ٠٦٨ ١٠- مجمع اإلهالك فى ٢٠١٩/٦/٣٠

  

  صافي القيمة الدفترية

٦٠٩ ٦٦٩ ٦٨٠٩٦ ٨٤ ٨١٦ ٦١٥ ٩٩٧٦ ٩٣٩ ٥٥٠٢١ ٤٠٨ ٧٦٠٨ ٧٨١ ٧٩٩١٠ ٢٥١ ٣٥٧١١ ٥٩٥ ٨٥٨٤ ٤ ٥٤٥ ٤٥٣ ٠١٣ ٤٦٨ ٤٥٦٢ ٤٢١ ٢٨٧ ٩٨٠ ٨٨١٣ ١٤١ ٦١٠٢٥ ٥٢١ صافى القيمة الدفترية فى ٢٠١٩/٦/٣٠

٠٤٨ ٠٦٨ ٨٠٧١٠٦ ٩٦ ٧٧٦ ٧٨٨ ٥٦٢٦ ٥٢٨ ٣٦١٢٣ ٥٨٤ ٢١٥٨ ٠٨٥ ٧١١١١ ٥٠٢ ١٩٥١٧ ٧٤٦ ٨٨٨٤ ٤ ٣٥٥ ٥٠٥ ٦٣٥ ٩٨٨ ٥٦٦١ ٥٦٥ ٨٩٥ ٤٨٢ ٤٧٢٤ ٦٦٦ ٦١٠٢٥ ٥٢١ صافى القيمة الدفترية فى ٢٠١٨/١٢/٣١

٣٩٧ ١٧٤ ٠٦٠١٠٣ ١٢١ ٢٥٦ ٠٥٣ ٩٤١٦ ٤٠٠ ١٤٢١١ ٣٦٥ ٣٤٢٦ ٥٩٤ ٩٨٢١٢ ٧٥٠ ٠٢٠٢٩ ٣٦٤ ٧٨٣٢ ٤٠ ٢٠٢ ٦٠٩ ١٩١ ٣٤٧ ٢٧٧٢ ٤٩٥ ٩٦١ ٢٩٨ ٦٣٠٤ ٢١١ ٦١٠٢٦ ٥٢١ صافى القيمة الدفترية فى ٢٠١٨/١/١

٢٠



الشركة المصرية للمنتجعات السياحية (شركة مساهمة مصرية)

تابع: اإليضاحات المتممة للقوائم المالية  المجمعة الدورية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة بالجنيه المصري مالم يذكر خالف ذلك)
٥-استثمارات عقارية

اإلجمالىإنترنتالمحوالت واللوح الكهربيةمصاعدتكييف مبانى أراضى

التكلفة

٨٦٤ ٣٢٨ ١٦٥-٥٣٤ ٠٧٢ ٣٥٥٢ ٨٥٩ ٧٢٢ ٠٩٨ ٩٤٧٩ ٠٣٧ ٣٠٦٣٨ ٢٦٠ ١١٥التكلفة فى ٢٠١٨/١/١

-------إضافات خالل العام

(٣٢٥ ١٤٠ )---(٣٢٥ ١٤٠ )--استبعادات خالل العام

(٣٣٢ ١١٦ ١٢)-----(٣٣٢ ١١٦ ١٢)المحول الي األعمال تحت التنفيذ خالل العام

٢٠٧ ٠٧٢ ١٥٣-٥٣٤ ٠٧٢ ٣٥٥٢ ٨٥٩ ٣٩٧ ٩٥٨ ٩٤٧٨ ٠٣٧ ٩٧٤٣٨ ١٤٣ ١٠٣التكلفة فى ٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠٧ ٠٧٢ ١٥٣-٥٣٤ ٠٧٢ ٣٥٥٢ ٨٥٩ ٣٩٧ ٩٥٨ ٩٤٧٨ ٠٣٧ ٩٧٤٣٨ ١٤٣ ١٠٣التكلفة فى ٢٠١٩/١/١

٦٩٠ ٣٥٢ ١٠٧ ٢٨٠ ---٥٨٣ ٧٢ -إضافات خالل الفترة

(٤٤٢ ١٢ )---(٤٤٢ ١٢ )--استبعادات خالل الفترة

٤٥٥ ٤١٢ ١٠٧١٥٣ ٢٨٠ ٥٣٤ ٠٧٢ ٣٥٥٢ ٨٥٩ ٩٥٥ ٩٤٥ ٥٣٠٨ ١١٠ ٩٧٤٣٨ ١٤٣ ١٠٣التكلفة فى ٢٠١٩/٦/٣٠

مجمع اإلهالك

٢٠٩ ٢٨٨ ١٧-٥٣٤ ٠٧٢ ٦١٢٢ ٥١٥ ٧٢٢ ٠٩٨ ٣٤١٩ ٦٠١ ٥-مجمع اإلهالك فى ٢٠١٨/١/١

٨٨٧ ٠٣٦ ١--٩٣٧ ٨٥ -٩٥٠ ٩٥٠ -إهالك العام

(٣٢٥ ١٤٠ )---(٣٢٥ ١٤٠ )--مجمع إهالك اإلستبعادات

٧٧١ ١٨٤ ١٨-٥٣٤ ٠٧٢ ٥٤٩٢ ٦٠١ ٣٩٧ ٩٥٨ ٢٩١٨ ٥٥٢ ٦-مجمع اإلهالك فى ٢٠١٨/١٢/٣١

٧٧١ ١٨٤ ١٨-٥٣٤ ٠٧٢ ٥٤٩٢ ٦٠١ ٣٩٧ ٩٥٨ ٢٩١٨ ٥٥٢ ٦-مجمع اإلهالك فى ٢٠١٩/١/١

٦٨٤ ٥٤٢ ٣٤٣ ٢٣ -٩٦٨ ٤٢ -٣٧٣ ٤٧٦ -إهالك خالل الفترة

(٤٤٢ ١٢ )---(٤٤٢ ١٢ )--مجمع إهالك اإلستبعادات خالل الفترة

٠١٣ ٧١٥ ٣٤٣١٨ ٢٣ ٥٣٤ ٠٧٢ ٥١٧٢ ٦٤٤ ٩٥٥ ٩٤٥ ٦٦٤٨ ٠٢٨ ٧-مجمع اإلهالك فى ٢٠١٩/٦/٣٠

صافي القيمة الدفترية

٤٤٢ ٦٩٧ ٧٦٤١٣٤ ٢٥٦ -٨٣٨ ٢١٤ -٨٦٦ ٠٨١ ٩٧٤٣١ ١٤٣ ١٠٣صافى القيمة الدفترية فى ٢٠١٩/٦/٣٠

٤٣٦ ٨٨٧ ١٣٤--٨٠٦ ٢٥٧ -٦٥٦ ٤٨٥ ٩٧٤٣١ ١٤٣ ١٠٣صافى القيمة الدفترية فى ٢٠١٨/١٢/٣١

٦٥٥ ٠٤٠ ١٤٨--٧٤٣ ٣٤٣ -٦٠٦ ٤٣٦ ٣٠٦٣٢ ٢٦٠ ١١٥صافى القيمة الدفترية فى ٢٠١٨/١/١

‐١‐



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٢٢ - 

 مشروعات تحت التنفیذ -٦

 - یلي: فیما غیر المتداولةاألصول ضمن بند  ةالمجمعى بقائمة المركز المالیتمثل بند مشروعات تحت التنفیذ الظاھر 

 
  رصید

۱/۱/۹۲۰۱  
 اإلضافات خالل

 الفترة
المحول لألصول 

 الثابتة
 رصید تسویات

۳۰/٦/۲۰۱۹ 
 جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

 -- - )۱۲۸ ۰۰۰( ۱۲۸ ۰۰۰ - محطة التحلیة
تغذ�ة شبكة الكهر�اء �منتجع سهل 

 ۷ ٥۹۸ ۰۳۷ - - ٥۸۳ ۷۳٤ ٦ ۸٦۳ ٤٥٤ حشیش

 ٤ ۸٥۱ ۸۷۲ (۰۰۷ ۲۲) )۳۱۹ ۸۲۱( ۷٤٤ ۲۳٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٤ مشروعات متنوعة
الدراسة الفنیة إلنشاء محطة 

 محوالت كھرباء
۱ ٠٦٢ ۳۱۷ ۷۰۰ ۷ - - ۰۱۷ ۰۷۰ ۱ 

 ۱۸۸ ٥۳٤ - - ۱۸۸ ٥۳٤ - تحسینات المقر االدارى بالقاھرة
 ١١٤ ٠٥٤ ١٤ (٠٠٧ ٢٢) (٨٢١ ٤٤٧) ٢١٥ ٦٤٠ ١ ٧٢٧ ٨٨٣ ١٢ 

 
 عمال تحت التنفیذأ -۷

فیم�ا المتداول�ة  األص�ولض�من بن�د  المجمع�ةى بقائم�ة المرك�ز الم�التتمثل التكالیف الفعلیة لبند أعمال تحت التنفیذ الظاھرة 
 -یلي: 

  ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 
 ۸٦۷ ۹۳٦ ٤۰  ۸۱۸ ۷۱۳ ٤۱ تكلفة أراضى المرحلة األولى التى لم تباع بعد  ۷-۱
 ٥۲۸ ۲٦٦ ۱۳۰  ۷۹۳ ۷٦۷ ۱۳۳ ى المرحلة الثانیة التى لم تباع بعد تكلفة أراض ۷-۲
 ۷۱۹ ۷۰٦ ۳۰۸  ۰٥۷ ٤٥٥ ۳۰۹ تكلفة أراضى المرحلة الثالثة  ۷-۳
 ۰۳٦ ۸۲۸ ۱۰  ۰۳٦ ۸۹۲ ۱۰ تكلفة أعمال مشروع صوارى  ٤-۷
 ۰۱۷ ۳٦۷ ۲۳  ۹۷۳ ٦۳٦ ۱۳ تكلفة أعمال مشروع جمران  ٥-۷
 ۱۷۷ ٤۲۸ ٦۳  ٤۰۷ ۰۸۹ ٦٦ طوایاتكلفة أعمال مشروع  ٦-۷
 ٦٥۱ ۱۰ ۸۲۷  ۹۲٥ Bay Village ( ۱۱ ۱۹٥(  باي فیلیجتكلفة أعمال مشروع  ۷-۷
 ٥۹۸ ۷٥٦ ۲  Bay Condos ( ۲ ۷۸۹ ۰۰٦(  باي كندستكلفة أعمال مشروع  ۷-۷
  ٥۸۹ ٥٤۰ ۰۱٥  ٥۹۰ ۹٥۹ ۷٥۱ 
 

 أراضى المرحلة األولى ١-٧

للتنمی�ة الس�یاحیة بمس�احة س�تة مالی�ین مت�ر مرب�ع بموج�ب عق�د بی�ع  تم تخصیص أراضى تلك المرحلة من الھیئة العامة -
أكت�وبر  ۲٤وإیجار أراضى صحراویة بمركز سھل حشیش السیاحى بالبحر األحمر بغرض تنمیتھا سیاحیاً والمب�رم ف�ى 

  . المرحلةقیمة أرض وقد تم سداد كامل  ۱۹۹٥
ق�اً للمخط�ط الع�ام للمرحل�ة االول�ى وتحدیثات�ھ والمعتم�د م�ن الھیئ�ة ف�إن وفقاً لعقد الشركة م�ع الھیئ�ة العام�ة للتنمی�ة الس�یاحیة ووف -

 ملی����ون مت����ر مرب����ع وتبل����غ المس����احات المق����رر بیعھ����ا م����ن تل����ك المرحل����ة ٦إجم����الى المس����احة لتل����ك المرحل����ة یبل����غ 
  متر مربع. ٤ ۹٦٥ ۰۲٤

ن المشروع بناًء على الدراس�ة الُمع�دة لتنفیذ تنمیة المرحلة األولى م ۲۰۱۹ یونیو ۳۰بلغت التكلفة التقدیریة فى ھذا وقد  -
  جنیھ مصرى. ٦۱٫۲۹جنیھ مصرى بتكلفة تقدیریة للمتر الواحد حوالي  ۳۰٤ ۳۰۲ ۷۲۳من قبل الشركة مبلغ 

 جنی����ھ مص�����ري  ۲٤٤ ٦۸۹ ۱۷۰وق����د بل����غ قیم����ة المنص����رف فعلی�����اً عل����ى أعم����ال الترفی����ق لتل�����ك المرحل����ة مبل����غ  -
جنی�ھ  ٤۹٫۲۸تكلفة فعلیة للمت�ر المرب�ع الواح�د  بمتوسط) ۲۰۱۸مبر دیس ۳۱جنیھ مصرى حتى   ۲٤۰ ۲٤۷ ۰۰۸(مقابل 

)، ھذا وتبلغ مساحة األرض المتبقیة القابل�ة للبی�ع م�ن ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للمتر فى  مصري جنیھ ٤۸٫۳۸۸مصرى (مقابل 
 متر مربع تقریباً. ۸٦۸ ۳۹٥ھذه المرحلة 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٢٣ - 

 

 أراضى المرحلة الثانیة ٢-٧

ملی��ون مت�ر مرب��ع كمنطق�ة امت��داد للتنمی�ة الس��یاحیة  ٦ل��ة الثانی�ة بمس��احة ق�درھا قام�ت الش�ركة بإس��تئجار أراض�ى المرح -
 للمرحلة األولى.

 
المس�احة  ش�راءحصلت الشركة على موافقة مبدئیة من الھیئة العامة للتنمیة الس�یاحیة  ۲۰۰۳مارس  ۳۰بتاریخ  -

د ت��م ص�دور ق��رار تخص��یص نھ��ائى ملی��ون مت�ر مرب��ع. وق�� ٦المخصص�ة م��ن المرك��ز الس��یاحى للمرحل�ة الثانی��ة البالغ��ة 
 بعد سداد كافة مصروفات التخصیص والتعاقد. ٥/٦/۲۰۰٦) فى تاریخ ۸۲ألرض تلك المرحلة برقم (

 
 وفق����اً لعق����د الش����ركة م����ع الھیئ����ة العام����ة للتنمی����ة الس����یاحیة ووفق����اً للمخط����ط الع����ام للمرحل����ة الثانی����ة وتحدیثات����ھ والمعتم����د -

مت��ر مرب��ع وتبل��غ المس��احات المق��رر بیعھ��ا م��ن تل��ك  ٦ ۰۲۱ ۸۰٥مرحل��ة یبل��غ ف��إن إجم��الى المس��احة لتل��ك الم��ن الھیئ��ة 
 متر مربع. ٤ ۷۰۷ ۷۹۸المرحلة 

 
للمرحلة الثانیة م�ن المش�روع بن�اًء عل�ى الدراس�ة المع�دة م�ن قب�ل الش�ركة مبل�غ  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰بلغت التكلفة التقدیریة فى  -

 جنیھ مصرى. ۹۸٫۹٦والي جنیھ مصرى بتكلفة تقدیریة للمتر الواحد ح ٤٦٥ ۸٦۷ ۹۰٦
 

 ٥٦٤جنی�ھ مص�رى (مقاب�ل مبل�غ   ۲۸٥ ۲۲۲ ۷٦٥وقد بلغ قیمة المنصرف فعلیاً على أعمال الترفی�ق لتل�ك المرحل�ة مبل�غ  -
جنیھ مص�رى   ٦۰٫٥۹) بمتوسط تكلفة فعلیة للمتر المربع الواحد بلغت ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱جنیھ مصرى حتى  ۲۷۷ ۸۳٥

)، ھ�ذا وتبل�غ مس�احة االرض المتبقی�ة القابل�ة للبی�ع م�ن ھ�ذه المرحل�ة ۲۰۱۸دیس�مبر  ۳۱جنی�ھ للمت�ر ف�ى  ٥۹٫۰۱٦(مقابل 
۳۲۳ ۲۳۱ ۲  ً  .متر مربع تقریبا

 

 أراضى المرحلة الثالثة: ٣-٧
ملیون متر مربع باعتبارھا امت�داد للتنمی�ة الس�یاحیة  ۲۰قامت الشركة بإستئجار أراضى المرحلة الثالثة والبالغ مساحتھا  -

 .۲٤/۱۰/۱۹۹٥لثانیة بموجب التعاقد الرئیسى مع ھیئة التنمیة السیاحیة فى للمرحلتین األولى وا
 

قامت الشركة بمخاطبة الھیئة العامة للتنمیة السیاحیة إلفادتھا بخطاب یفی�د أحقی�ة الش�ركة ف�ى  ۲۰۰٥مارس  ۱۷بتاریخ  -
بأنھ�ا ل�یس ل�دیھا م�انع م�ن دراس�ة  أفادت الھیئة العامة للتنمی�ة الس�یاحیة ۲۰۰٥مارس  ۲۰تنمیة المرحلة الثالثة وبتاریخ 

طلب الشركة طالما تستوفى الشركة الشروط والضوابط التعاقدیة وسوف توافى الھیئ�ة الش�ركة بنت�ائج تل�ك الدراس�ة ف�ى 
 .۲٦/۲/۲۰۰۷حینھ وطبقاً لخطاب الھیئة المؤرخ فى 

 
 حى الُمع�����د بمعرف�����ة تبل�����غ تكلف�����ة ش�����راء األرض م�����ن الھیئ�����ة العام�����ة للتنمی�����ة الس�����یاحیة طبق�����اً للقی�����اس المس�����ا -

 دوالر أمریك������ى المع������ادل لمبل������غ ٤۲ ٤۱۱ ۸۱۹الش������ركة (ش������املة مص������روفات التعاق������د والتخص������یص) مبل������غ 
 مرحل������ة ثالث������ة وق������د  –جنی������ھ مص������رى والمدرج������ة ض������من رص������ید أعم������ال تح������ت التنفی������ذ  ۲۳۱ ٤٥۰ ۷٤۰

 حق ویبل������غ ب������اقى قیم������ة المس������ت ۲۰۱۹ یونی������و ۳۰دوالر أمریك������ى حت������ى  ۷ ٤۸٦ ۹۱۰بل������غ المس������دد منھ������ا 
 جنی�����ھ مص�����رى المع�����ادل لمبل�����غ  ٥۸٤ ۹۹۲ ۲۳۳للھیئ�����ة ف�����ى ض�����وء الحص�����ر المب�����ین عالی�����ھ مبل�����غ وق�����دره 

 ).۱۷ضمن دائنو أراضى إیضاح رقم ( دوالر أمریكى والمدرجة ۹۰۹ ۹۲٤ ۳٤
 

 ھ��ذا وق��د قام��ت الھیئ��ة العام��ة للتنمی��ة الس��یاحیة بإلغ��اء الموافق��ة المبدئی��ة الص��ادرة بتخص��یص أرض المرحل��ة الثالث��ة -
ملیون متر مربع، ھذا وق�د قام�ت الش�ركة برف�ع دع�وى إلغ�اء  ۲۰ن منطقة سھل حشیش (المنطقة جـ) والبالغ مساحتھا م

لما ھو وارد تفص�یال ب�الموقف الق�انونى للش�ركة  المحاكم وفقاومازالت القضیة منظوره أمام القرار اإلداري المشار إلیھ 
 ).۱-۳۲إیضاح رقم (

 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٢٤ - 

 ۹۷٤مقاب�ل (مبل�غ  جنی�ھ مص�ري ۷۸ ۰۰٤ ۳۱٦مبل�غ  ۲۰۱۹ یونی�و ۳۰نفذة بھذه المرحلة ف�ى كما بلغت تكلفة األعمال الم -
 .)۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱جنیھ مصرى فى  ۷۷ ۲٥٥

 أعمال تحت التنفیذ (مشروع صوارى) تكلفة ٤-٧

 یم�����ة التكلف�����ة المتكب�����دة ف�����ى تنفی�����ذ أعم�����ال مش�����روع إقام�����ة تجم�����ع س�����كنى ف�����اخر عل�����ى مس�����احة تبل�����غ ح�����والى ق  ١-٤-٧
مت��ر مرب��ع بمنطق��ة س��ھل حش��یش، وف��ى إط��ار تنفی��ذ المش��روع فق��د قام��ت الش��ركة ب��إبرام أتف��اق م��ع ش��ركة  ملی��ون ۲٫٥۸۳

بش��أن الحص��ول عل��ى خ��دماتھا المرتبط��ة  ۲۰۱۰ أبری��ل ۲۸(بص��فتھا المط��ور) ف��ى  FZC -أوراس��كوم للتنمی��ة واإلدارة 
  بتطویر وإدارة وتسویق وبیع وحدات المشروع طبقاً للمخطط العام المتفق علیھ.

 واإلدارة مقابل حقوق استغالل عالمات تجار�ة والمتمثلة فى قیمة مقابل استغالل االسـم التجـارى لشـر�ة أوراسـكوم للتنمیـة ٢-٤-٧
- )FZC ومقرها رأس الخیمة بدولة اإلمارات العر�یـة المتحـدة وذلـك عـن أعمـال اإلشـراف علـى تنفیـذ والتـرو�ج والدعا�ـة (

 لمشروع صوارى المبین عالیه.
  
وقد قامت الشر�ة �متا�عة اإلجراءات التى تكفل لها استكمال أعمال المشروع فى ظل تداخل جـزء مـن المسـاحات المقـرر  

-٧إقامة المشروع علیها مع أراضى المرحلة الثالثة والتى ما زالت محل نزاع مع الهیئة العامة للتنمیة السیاحیة (إ�ضـاح 
 ٣٩١عادة ترسیم حدود المرحلة الثانیة المخصصة نهائیًا �أضافة مسـاحة ) ، وفى هذا االطار تقدمت الشر�ة �طلب ال٣

الف متر مر�ع فى اتجاه االمتداد الجنو�ى لتشمل جزء مـن مشـروع المار�نـا الواقـع داخـل نطـاق المرحلـة الثالثـة واسـتقطاع 
د أصدرت الهیئة العامة للتنمیـة ذات المساحة من الحدود الغر�یة للمرحلة الثانیة تمهیدا للبدء فى تنفیذ مشروع صوارى وق

 �الموافقة على طلب الشر�ة مع إلتزام الشر�ة �االشتراطات المرتبطة بذلك. ٢٠١٥مایو  ١٥السیاحیة �تابها المؤرخ فى 
 مشروع جمران ٥-٧

ال یتمثــل فــى قیمــة التكلفــة المتكبــدة لتنفیــذ أعمــال مشــروع جمــران �منطقــة الفــیالت �اإلضــافة إلــى قیــام الشــر�ة بتــولى أعمــ 
 .بناء وحدات الفیالت لصالح �عض عمالء تلك األراضى �ما یتناسب مع المخطط العمرانى المتكامل لتلك المنطقة

 طوایا -مشروع الشقق الفندقیة  )الشركة التابعة( تكلفة أعمال تحت التنفیذ ٦-۷
ن عقد الش�راكة والتط�ویر المب�رم ع ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ يالمالیة المنتھیة ف الفترةى حتقیمة المبالغ المنصرفة  يثل البند فیتم

قی�ام ى ی�نص عل�ى وشركة بالم ھیل�ز طبق�ا لبن�ود التعاق�د ال�ذ، الشركة التابعة""ى بین شركة سھل حشیش لالستثمار السیاح
ان تتحم��ل ش��ركة ب��الم ھیل��ز ى ش��ركة ب��الم ھیل��ز بأعم��ال التس��ویق والمبیع��ات لمش��روع الش��قق الف��اخرة بالمدین��ة القدیم��ة عل��

قابل�ة للتجدی�د) مقاب�ل (ھ�ا ببی�ع الوح�دات خ�الل ع�امین إلتزاملین القائمین عن اعم�ال التس�ویق والمبیع�ات م�ع بتكالیف العام
األرب�اح وتحس�ب م�ن ای�راد المش�روع بع�د خص�م تك�الیف المش�روع وتلت�زم ى إجمالمن  ٪۲٥عمولة قدرھا ى عل حصولھا

ى ملی�ون دوالر امریك� ۱٫٥عملی�ة البی�ع بمبل�غ ى دء فبتمویل عملیة التطویر قبل البى شركة سھل حشیش لالستثمار السیاح
 أخرىیة مصروفات أن ترد للشركة من حساب المشروع قبل أى عل

 )   Bay Villageباي فیلیج ( –مشروع الشقق الفندقیة  )الشركة التابعة( تكلفة أعمال تحت التنفیذ ۷-۷
 ٢٠٠وحــدة و�تكلفــة تقدیر�ــة إجمالیــة  ١٨٥فندقیــة �عــدد ألــف متــر مر�ــع إلنشــاء وحــدات  ١١حــوالي یتمثــل البنــد فــي مشــروع �مســاحة 

 ملیون جنیه تقر�با من هذا المشروع. ٣٩٠�ما تستهدف الشر�ة تحقیق اجمالي ایرادات �قیمة  جنیه مصري  ملیون

 )   Bay Condosباي كندس ( –مشروع الشقق الفندقیة  )الشركة التابعة( تكلفة أعمال تحت التنفیذ ۷-۸
 ٢٠٠وحــدة و�تكلفــة تقدیر�ــة إجمالیــة  ١٨٥أالف متــر مر�ــع إلنشــاء وحــدات فندقیــة �عــدد  ٣ع �مســاحة حــوالي یتمثــل البنــد فــي مشــرو 

 ملیون جنیه تقر�با من هذا المشروع. ٣٩٠�ما تستهدف الشر�ة تحقیق اجمالي ایرادات �قیمة  جنیه مصري  ملیون

 

 -یلى: فیما عالیة المبینةلمشروعات الشركة التابعة  تتمثل تكلفة أعمال تحت التنفیذو 
 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 

    مشروع طوایا -۱
 ۸۱٥ ۲۹۳ ٤۸  ٥۷ ٦۹۰ ۸۷٤ أعمال تمت بعد قرار تطویر المدینة القدیمة (مشروع طوایا)



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٢٥ - 

ص��افي أص��ول محول��ة م��ن االس��تثمار العق��ارى لألعم��ال تح��ت التنفی��ذ 
 ۲٦۷ ۲۱٤ ۳٤  ۲٦۷ ۲۱٤ ۳٤ للمشروع

    (یخصم) یضاف:
 )۱۹ ۲۷۰ ۹۰٦(  )۲٦ ۰۰٦ ۷۳٥( أعمال المشروعق المسلمة من تكلفة نصیب الشق

 ۱۹۱ ۰۰۱  ۱۹۱ ۰۰۱  أعمال المشروعنصیب الشقق المرتدة من تكلفة 
 ۱۷۷ ٤۲۸ ٦۳  ٤۰۷ ۰۸۹ ٦٦ اجمالي مشروع طوایا 

    ) Bay Village(  �اى فیلیج مشروع  -۲
 ٥٧٦ ٥١٧ ٩   ٥٧٦ ٥١٧ ٩  للمشروعنكلفة األراضي المحولة من االستثمار العقاري 

 ۱ ۳۱۰ ۰۷٥  ۳٤۹ ٦۷۸ ۱ للمشروعوالدفعات المقدمة عن تصمیمات  أعمال متنوعةتكلفة 
 ٦٥١ ٨٢٧ ١٠   ۹۲٥ ۱۹٥ ۱۱ اجمالي مشروع باي فیلیج 

    )Bay Condos(�اى �ندس مشروع  -۲
 ٧٥٦ ٥٩٨ ٢   ٧٥٦ ٥٩٨ ٢  للمشروعنكلفة األراضي المحولة من االستثمار العقاري 

 -  ۱۹۰ ۲٥۰ للمشروعوالدفعات المقدمة عن تصمیمات  أعمال متنوعةتكلفة 
 ٧٥٦ ٥٩٨ ٢   ٠٠٦ ٧٨٩ ٢  �اى �ندس مشروع اجمالي 

 ٥٨٤ ٨٥٤ ٧٦  ٣٣٨ ٠٧٤ ٨٠ 
 

 أصول غیر متداولة محتفظ بھا بغرض البیع -۸

 
المطابخ 
ومھمات 
 التشغیل

 أدوات كھرباء
أثاث 

 ومفروشات
الرصید في 

۳۰/٦/۲۰۱۹ 
رصید في ال
۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 

 ۰۹۰ ۰٦۸ ۱ ۰۹۰ ۰٦۸ ۱ ۳۳۰   ٦۱٥ ۳  ۱٤٥ ۰٦٤ ۱ التكلفة
 (۹٥٦ ٥۳۹ )  (۹٥٦ ٥۳۹ )  (۱۹۸  )  (٦۱٥ ۳ )  (۱٤۳ ٥۳٦ ) مجمع االھالك

 صافي القیمة الدفتریة في نھایة
 العامالفترة / 

٥۲۸ ۰۰۲ - ۱۳۲ ٥۲۸ ۱۳٥ ٤۲۸ ۱۳٤ 

    
ل حش��یش لالس��تثمار الس��یاحي عق��د م��ع ش��ركھ محم��د ھش��ام س��ید وش��ریكیھ (س��یلرز أبرم��ت إدارة ش��ركة س��ھ ۲۱/٦/۲۰۱۷بت��اریخ  −

تبیع بمقتضاه الشركة مجموعة من األص�ول تتك�ون م�ن المط�ابخ ومھم�ات التش�غیل وأدوات كھرب�اء  ) SAILORSالمطاعم  ةاردإل
م�ن األص�ول م�ذكورة بالعق�د جنی�ھ مص�ري وك�ذا ی�تم تس�لیم المش�تري مجموع�ة  ٦۱۰ ۷۰٤ واثاث ومفروشات بإجمالي قیم�ة ق�درھا

وج�اري علي سبیل األمانة للمشتري تكون تحت سیطرتھ ویتم جردھا دوریاً وإبالغ اإلدارة بنت�ائج الج�رد لمتابع�ة حال�ة تل�ك األص�ول 
 تحصیل ثمن بیع تلك األصول والذي یُعد شرط اكتمال واقعة البیع وفقاً لشروط التعاقد مع المستأجر.



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٢٦ - 

 
 المخزون -۹

 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 
    

 ۳ ۳٤۷ ۸۹۲  ۳ ۳۸۱ ۳۹٥ مخزون مھمات الصیانة وقطع الغیار بالموقع
 ۳۹٥ ۳۸۱ ۳  ۸۹۲ ۳٤۷ ۳ 
 

 )بالصافيض (عمالء وأوراق القب -۱۰

              

 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 
    الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة -أ

 ۸۲٤ ۱۷٦ ۲۸۳ ۱  ۳۳٤ ۱۷۲ ۲۰۱ ۱ أراضى  –عمالء 
 ٦٥۰ ۰٦۲ ۳۳  ٤٥۰ ۷۳٥ ۲٦ ء وأوراق قبض مشروع جمرانعمال

 ٦٤٥ ۷۲۹ ۱۱۸  ۷۹۹ ٤۷٦ ۱۳۱ خدمات وإدارة المنتجع –عمالء 
 ۱ ۳٥۹ ۳۸٥ ٤۸۳  ۱ ٤۳٤ ۹٦۹ ۱۱۹ 

 (٦۲۱ ۱٤۸ ۹۸)  (۲۰٤ ۷۹۲ ۷٦) الفوائد المؤجلة یخصم: 
 (٥۳٤ ٤۳۸ ۱۰٥)  (٤۳۰ ٤۳۲ ۱۰۸) (*) االنخفاض فى رصید العمالءیخصم: 

 ۱ ۱۷٤ ۱٥۹ ۹٤۹  ۱ ۲۳۱ ۳۸۱ ۹٦٤ 
    

   شركة سھل حشیش لالستثمار السیاحى (الشركة التابعة) -ب
 ۲۷۷ ۷۹٤ ۱۸۲  ٥۳۲ ۳٦۳ ۲٦۲ أوراق قبض 

 ۱۹٤ ۳۳۳  ۳۸۰ ٦۹۲ عمالء ایجار محالت وصیانة وأخري
 (٩٣٦ ٧٨٤ ٢)  (١٩٩ ٢٢٠ ٥) الفوائد المؤجلة یخصم: 

 ۲٥۷ ۸۳٥ ۷۱۳  ۱۸۰ ۳٤۲ ٥۳٥ 
 ۱ ٤۳۱ ۹۹٦٦ ٥۲  ۱ ٤۱۱ ۷۲٤ ٤۹۹ 

 

 -:ىكالتال ۹۲۰۱یونیو  ۳۰ ىفتم تبویب أرصدة العمالء وأوراق القبـض  الدوریة المجمعةتصویر القوائم المالیة  ألغراض

 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 
    

 ۷۷۳ ۸۱٦ ٤۰۳  ٤۷٤ ۹۲۹ ٤٦۱ أصول غیر متداولة –عمالء وأوراق قبض 
    

 ۷۲٦ ۹۰۷ ۰۰۷ ۱  ۱۸۸ ۰٦٦ ۹۷۰ ة أصول متداول –عمالء وأوراق قبض 
 
 حواليلغت قیمة الشیكات المستلمة من عمالء الشركة والمؤجلة السداد مقابل أرصدتھم المستحقة علیھم لصالح الشركة مبلغ ب -

 مصرى.جنیھ  ملیون ۱٦۳ ٥۰۳ ۷۳۹ حواليملیون دوالر أمریكى ومبلغ  ۱۹ ٦۷۳ ٥٦٦

 ة والمساھمین بالشركة.أرصدة المعامالت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدار -

قد تم و شركة الجنوب لالستثمار السیاحي المساھم بالشركة)تتضمن أرصدة العمالء األرصدة التالیة والتي تخص العمیل (
 .خالل السنوات السابقة قبل مساھمة العمیل برأس مال الشركة شراء األرض من العمیل

 ۳۰/٦/۲۰۱۹ ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 
 ۱۰ ۱۹٤ ۹٤۳ ٦۹۰ ٥۱۸ ۹ الستثمار السیاحيأراضي شركة الجنوب ل-عمالء 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٢٧ - 

 ۲۸ ۷۰۸ ٦٥٤ ۹۳۸ ۰۷٦ ۳٤ أراضي خدمات المنتجع والمرافق -عمالء 

 (۲٫۱۸۰٫۹۷۲) االنخفاض في قیمة أرصدة عمالء أراضي
 

)۹۷۲ ۱۸۰ ۲( 

 )۱۳ ۲۸۸ ۷۷٦( (۹۸۳ ۷٤۷ ۱٦) االنخفاض في قیمة أرصدة عمالء خدمات المنتجع والمرافق
 ٦۷۳ ٦٦٦ ۲٤  ۸٤۹ ۳۳٤ ۲۳  

 
 

 
یتمثل رصید اإلنخفاض فى قیمة العمالء المبین عالیه فى قیمة اإلنخفاض فى قیمة أرصدة العمالء طبقاً للدراسة الُمعدة �معرفة اإلدارة  *)( 

نتیجة للظروف الحالیة فى جمهور�ة مصر العر�یة وانعكاسها على نشاط الشر�ة والتى أدت إلى وجود �عض الصعو�ات المالیة لدى 
ض العمالء �اإلضافة إلى تأثیر إنخفاض نشاط السوق �سبب الصعو�ات المالیة التى تواجه قطاع السیاحة عامة، وذلك فى ضوء �ع

 افتراض استمرار االرتباط �العمیل ومتا�عة عملیة التحصیل منهم.
  
 -فیما یلى: ٢٠١٩ یونیو ٣٠ المالیة المنتهیة فى الفترةفى قیمة العمالء خالل  اإلنخفاضوتتمثل حر�ة رصید  

الرصید في  
الرصید في  الرد االستخدام التدعیم ١/١/٢٠١٩

٣٠/٦/٢٠١٩ 
االنخفاض في قیمة أرصدة 

 العمالء
٥۳٤ ٤۳۸ ۱۰٥ ۸۹٦ ۹۹۳ ۲ - - ٤۳۰ ٤۳۲ ۱۰۸ 

 

 متنوعون وأرصدة مدینة أخرى مدینون -۱۱

    
 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 

 ۸۷۲ ٥۰۰   ۸۹۲ ۳۰٤ ۱ عھد نقدیة وسلف
ً مصروفا  ٦۲۷ ۳۷۷ ۲  ۲٦۲ ۱۰٥ ۳ ت مدفوعة مقدما

 ٥۳٦ ۸۱۲   ٥۳٦ ۸۱۲  تأمینات لدى الغیر
 ۹۳۸ ۱۹۲   ۲۲۱ ۳٤  إیرادات مستحقة 
 ٦۸٦ ۳٤۳   ٦۸٦ ۳٤۳  أمانات لدي الغیر

 ٤۱۸ ۰٥٦ ۱  ٤۰۱ ۳۸٦ ۱ فوائد وعوائد مستحقة
 ۹۲۰ ۱۷۷ ۱۱  ٦۳۹ ۹٦۳ ۱۷ حصة مشاركة وعموالت بیع الوحدات السكنیة

 ٤۹۲ ۷۱۸ ۱۰  ٤۳۳ ۸٥۱ ۱۷ ات مقدمة لمقاولین وموردین دفع
 ٤۱۹ ۳۲٤ ۱  ٥۲۰ ۳۲٤ ۱ مدینون متنوعون

 ۸٦٤ ۹٤۰   ٦۰۲ ۲٥۱ ۱ مدینة-ضرائب خصم من المنبع
 ً  ٥۳٤ ۱   ٥۳٤ ۱  ضرائب إقرار دخل مسددة مقدما

 ۸۳۹ ٤٥۲ ۱  ۸۳۹ ٤٥۲ ۱ ضریبة دخل مسددة (مستحقھ للشركة لدى المصلحة) (*)
 ٤٦ ۸۳۲ ٥٦٥  ۳۰ ۹۰۰ ۱٤٥ 

 (۷٤۷ ۳۸۳ ۲)  (۷٤۷ ۳۸۳ ۲)  : االنخفاض فى قیمة مدینون متنوعون وأرصدة مدینة أخرىیخصم
 ٤٤ ٤٤۸ ۸۱۸  ۲۸ ٥۱٦ ۳۹۸ 

  
 جنی����ھ مص����رى ع����ن  ٦ ٤۰۸ ۹٦٦یتمث����ل ف����ى قیم����ة الب����اقى المس����دد بالزی����ادة لمأموری����ة الض����رائب بمبل����غ  (*) 

 ف���ى ض���وء ق���رار اللجن���ة الداخلی���ة ال���وارد بنم���وذج  ۲۰۰۸ة المالی��� الس���نةدخ���ل األش���خاص االعتباری���ة ع���ن 
 وق���د بل���غ قیم���ة م���ا ت���م تس���ویتھ م���ع المأموری���ة م���ن ھ���ذا الرص���ید  .۲۰۱۲یونی���و  ۳۰س���داد بت���اریخ  ۳٦رق���م 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٢٨ - 

 ۸/۱۲/۲۰۱٥جنیھ مصرى. طبقاً للمطالبة الض�ریبیة ال�واردة م�ن مص�لحة الض�رائب بت�اریخ  ٤ ۹٥٦ ۱۲۷مبلغ 
 جنیھ مصري. ۱ ٤٥۲ ۸۳۹مبلغ  ۳۰/٦/۲۰۱۹فى  (نموذج حجز أ) لیصبح الرصید

 ھ���ذا وس���یتم تس���ویة ب���اقى تل���ك المدیونی���ة م���ع المأموری���ة مقاب���ل المطالب���ات الض���ریبیة الناش���ئة ع���ن الس���نوات 
 المالیة التالیة.

 
 
 

 النقدیة بالصندوق والبنوك -۱۲
 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 
    

 ۰۷۱ ۳۱٦   ٦٤۸ ۳۹٤  نقدیة بالصندوق 
 ۲۸۷ ۰٦۱ ٦۱  ٦۱۰ ۳٤۸ ٥۰ مصريجنیھ  –جاریة  حسابات –بنوك 
 ٤۸۹ ۳۳۰ ۷  ٦۰۰ ٥٦۳ ۱ أمریكيدوالر  –حسابات جاریة  –بنوك 
 ۲٥٤ ۹۹۱   ۳۷٦ ٦۷۲  یورو –حسابات جاریة  –بنوك 
 ۷۰۳ ۹۱   ۱۷٥ ۱۰٤  جنیھ إسترلیني –حسابات جاریة  –بنوك 
 ۷۰٤ ٤۰۷ ۲۱  ٤۱٦ ٥۱۱ ۱۹ مصريجنیھ  –ودائع  –بنوك 
 ۰۷٥ ٦۰٤ ٤  - أمریكيدوالر  –ودائع  –بنوك 

 ۸۲٤ ۲٦۸ ۱  ۰٥٥ ۳۱۸ ۲ شیكات تحت التحصیل 
 ۷٤ ۹۱۲ ۸۸۰  ۹۷ ۰۷۱ ٤۰۷ 
 
 ى:اآلتى فحكمھا ى فوألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة یتمثل بند النقدیة وما  −

 ۳۰/٦/۲۰۱۹ ۳۰/٦/۲۰۱۸ 
   

 ٦۳٥ ۷٤۰ ۸٥ ۸۸۰ ۹۱۲ ۷٤ النقدیة بالبنوك والصندوق
   یخصم:

 )۳ ۷٤۸ ۰٤۷( )٥ ۲٤۱ ۰۷۱( ودائع ألجـل (أكثر من ثالثة شھور)
 ۸۱ ۹۹۲ ٥۸۸ ٦۹ ٦۷۱ ۸۰۹ حكمھا طبقاً لقائمة التدفقات النقدیة  يالنقدیة وما ف

 طویلة األجل –ودائع بالبنوك  -۱۳

 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 
    

 ۰۰۰ ۹٥۳ ٤۳  ۲٥ ۱۲٥ ۰۰۰  أمریكيدوالر  –ودائع  –بنوك 
 ۰۰۰ ۱۲٥ ۲٤  ٥۳ ۹٥۳ ۰۰۰ 

 
 مطالبات المخصص  -۱٤

 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 
    

 ۲۹ ۲۰۸ ۲۱٤  ۳۱ ۹٦٤ ۳٦۷ العامالفترة / رصید أول 
 ۷۱۲ ۹۰۸ ۲  - العام الفترة / تدعیم خالل یضاف:
 (٥٥۹ ۱٥۲)  (٠٠٠ ١٥١)  العام الفترة /  المستخدم خالل یخصم:

 ۳٦۷ ۹٦٤ ۳۱  ۳۱ ۸۱۳ ۳٦۷ العام الفترة / رصید أخر
 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٢٩ - 

كم�ا ھ�و وارد  يوالناش�ئة ع�ن عملی�ة الفح�ص الض�ریب یتضمن مخصص المطالب�ات قیم�ة الف�روق الض�ریبیة المتوقع�ة (*) 
 .ي) الموقف الضریب۳۰تفصیال بإیضاح رقم (



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٣٠ - 

 
  دفعات مقدمة -عمـالء  -۱٥

 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 
 ۹٤٥ ٥٤۳ ٤۱  ٥۱ ٦۲۳ ۱٦٤ أراضيمقدمات تعاقد 

  ۷٥۲ ۷۸۹ ۱   ۱ ۷۲٦ ۷۹۷ دات مشروع صوارىمقدمات حجز وح
  ۲۸۰ ۹٤٦ ۲   ۷ ٦۸۱ ۲۷۹ مقدمات حجز وحدات مشروع جمران
  ٥٤٤ ٢٦٠     ٥٤٦ ٢٦٠   الشركة التابعة-مقدمات حجز محالت بنظام االستئجار

  ٨٢٣ ٦٠٩ ١٧٩   ٨٣٠ ٠٦٣ ١٩٠  الشركة التابعة –دفعات تعاقد وحجز وحدات بمشروع طوایا * 
  ٠٢٥ ٥٢٧ ٥٥    ١٩٠ ٠٠١ ١٤٨  الشركة التابعة – باي فیلیجت تعاقد وحجز وحدات بمشروع دفعا** 

 -   ٥٨٠ ١٠٧ ١  الشركة التابعة – باي كندسدفعات تعاقد وحجز وحدات بمشروع *** 
 ٤۰۰ ٤٦٤ ۳۸٥  ۳٦۹۲۸۱ ٦۷۷  

 
ما تم إستالمه من نقد�ة وشیكات تحت التحصیل فى قیمه  ٢٠١٩یونیة  ٣٠یتمثل بند عمالء دفعات مقدمة لمشروع طوا�ا فى  (*)

وشیكات مؤجله (أوراق قبض) عن دفعات حجز وتعاقد وودائع صیانة وأقساط تحت الحساب لقیمه عقود مبرمة لوحدات 
جنیه مصرى �اإلضافة   ١٧٠ ٨٧١ ٤٩٥عقد مبرم  مبلغ  ٧٨المشروع هذا وقد بلغت قیمة تلك الدفعات المقدمة عن عدد 

وحدات مستلم عنهم شیكات  ٤جنیه مصرى �اإلضافة الى عدد  ٥٧٧ ٨٠٠وحدات  �مبلغ  ٣عات حجز لعدد إلى قیمة دف
جنیه مصرى وجارى إبرام عقود لهم �اإلضافة إلى دفعات عن ودائع  ٧ ٨٤٧ ٠٢٢�كامل سعر بیع تلك الوحدات �مبلغ 

 جنیه مصرى  . ١٠ ٧٦٧ ٥١٣الصیانة الوحدات �مبلغ  
 

فى قیمه ما تم إستالمه من نقد�ة وشیكات تحت  ٢٠١٩یونیة  ٣٠ء دفعات مقدمة لمشروع �اي فیلیج فى یتمثل بند عمال (**)
التحصیل وشیكات مؤجله (أوراق قبض) عن دفعات حجز وتعاقد وودائع صیانة وأقساط تحت الحساب لقیمه عقود مبرمة 

 د مبرم عن وحدات �المشروع مبلغعق ٨٤لوحدات المشروع هذا وقد بلغت قیمة تلك الدفعات المقدمة عن عدد 
جنیه  ٢ ٠٤٤ ١٣٨وحدة  �المشروع �مبلغ  ٢٣جنیه مصرى �اإلضافة إلى قیمة دفعات حجز لعدد   ١٣١ ٣٢٦ ٦٣٢ 

جنیه مصرى  ٤ ٠٧٨ ٥٢٤وحدات مستلم عنهم شیكات �كامل سعر بیع تلك الوحدات �مبلغ  ٣مصرى �اإلضافة الى عدد 
 جنیه مصرى  . ١٠ ٥٥١ ٨٩٦لى دفعات عن ودائع الصیانة الوحدات �مبلغ وجارى إبرام عقود لهم �اإلضافة إ

 
فى قیمه ما تم إستالمه من نقد�ة وشیكات  ٢٠١٩یونیة  ٣٠*) یتمثل بند عمالء دفعات مقدمة لمشروع �اي �ندس فى *(*

 .   مصري یه جن ١ ١٠٧ ٥٨٠�مبلغ  وحدة �المشروع ١٧دفعات حجز المشروع هذا وقد بلغت قیمة دفعات حجز لعدد 
 

 دائنون متنوعون وأرصدة دائنة أخرى  -۱٦

 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 
 ۳۹۹ ۷۸۷ ۹۷  ۳۸۸ ۲٤٥ ٦۲ (*) مقاولین وموردین وأوراق دفع 

 ۲۳۲ ۲۷۳ ۲  ٤۱٤ ۹٦۸ ۱ مقاولین ضمان أعمال
 ۳٦۸ ۹٤۱ ۱  ۳٦۸ ۹٤۱ ۱ تأمینات اجتماعیة –مقاولین 

 ۳٦۳ ۹۰۱ ۲۷  ٤۰۲ ۳۳٦ ۲۸ المستحق لجھات حكومیة
 ۷۲۱ ٥۳۱ ۱۲  ۸۱۸ ۹۲٦ ۲۱ مصروفات مستحقة

 ۰۰۰ ٥٥   ۰۰۰ ۱۱٥  تأمینات تعاقدات توزیع الكھرباء 
 ۳۹۷ ۸۰٤ ۸  ۲٥٥ ٦۳٥ ۱۰ تأمینات صیانة 

 ۷٤۹ ٤۲۸   ۱۳۰ ۷۱۳  الشركة التابعة) –تأمینات من الغیر (محالت 
 ۸۰۷ ٥۰۲   ۸۰۷ ٥۰۲  دائنو توزیعات

 ۸۹۳ ۰٥۹ ۱٥  ۱٤۸ ۷۹٥  إیرادات مؤجلة (**)



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٣١ - 

 ۰۰۰ ۲٥۸ ۱۰۲  ۰۰۰ ٤۷٥ ۹٥ أرصدة دائنة أخرى (***)
 ۳٥۹ ۰۰٤ ۱۲  ۸٤۰ ۲۹۰ ۱۲ دائنون متنوعون

 ۲۳٦ ۹٥ ٤٥۷۰  ۲۸۱ ٥٤۸ ۲۸۸ 
 

مصرى شیكات صادره لصالح شركة القناة لتوزیع  جنیھ ۳۹ ۷۲۱ ۱۹٦مبلغ  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰فى یتضمن الرصید   (*)
 .ركةالكھرباء سداداً لمدیونیة الش

 
جنیھ مصرى تتمثل فى ثمن تعاقدات البناء الُمسدد مقدماً من عمالء مشروع  ۹ ٦۷۳ ۷۰۰تتضمن اإلیرادات المؤجلة مبلغ   (**) 

 جمران والتى سیتم االعتراف بھا بموجب استالم العمالء لھا عند تنفیذ ھیاكل البناء للفیالت.
 

 الـمعادل لمـبلغ أمریكيملیون دوالر  ٥٫۷الشركة بمبلغ قیمة المسدد من أحد عمالء  فيیتمثل الرصید   (***)
كدفعة تعاقد شراء أرض بالمرحلة الثانیة ھذا وقد أقامت إدارة الشركة دعوى لفسخ التعاقد  يجنیھ مصر ۰۰۰ ٤۷٥ ۹٥

مت الشركة عن التعاقدیة حتى تاریخھ، وقا بالتزاماتھالوفاء  فيمع العمیل مع رد دفعة التعاقد المسددة منھ نظراً لتأخره 
الدعوى وفقا لما جاء تفصیال باإلیضاح  فيتدعم موقفھا  التيبتقدیم كافة األسانید القانونیة  القانونيطریق مستشارھا 

 .القانوني) الموقف ٤-۳۳(
 

 مستحقات الھیئة العامة للتنمیة السیاحیة -۱۷

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ ۳۰/٦/۲۰۱۹ بیــــــــان
 قصیر االجل طویل األجل قصیر االجل طویل األجل 

المس�������تحق للھیئ�������ة ع�������ن تص�������رفات 
 االراضى*

- ٦٤۰ ۹۱٥ ۱۲٥ - ۱۳٤ ۹۱۲ ۳۸۱ 

المرحل��ة  أراض��يالمس��تحق للھیئ��ة ع��ن 
 - ۸۷٤ ٥٥۲ ٦۲٦ - ٥۸٤ ۹۹۲ ۲۳۳ الثالثة**

 ۳۸۱ ۹۱۲ ۱۳٤ ۸۷٤ ٥٥۲ ٦۲٦ ٦٤۰ ۹۱٥ ۱۲٥ ٥۸٤ ۹۹۲ ۲۳۳ اإلجمالي
 

المراح�ل ال�ثالث، وج�ارى حالی�ا  أراض�ي ف�ينمیة السیاحیة عن تص�رفات الش�ركة * یتمثل ھذا البند في قیمة مستحقات الھیئة العامة للت
طبق�ا ألس��س  لألراض�ياس�تكمال التس�ویة النھائی�ة لقیم�ة مس�تحقات الھیئ�ة العام�ة للتنمی�ة الس��یاحیة ل�دى الش�ركة ع�ن التص�رف ب�البیع 

 -التحاسب المتفق علیھا مع الھیئة كما یلي :
 

جنیھ للمتر الواح�د ت�زاد بنس�بة  ۱۱٫۲٥من ثمن البیع وقت التصرف وبحد أدنى  ٪۷٫٥للھیئة بالنسبة للمرحلة األولي یستحق  -
 ۲۰۰٥لس�نة  ۱۰۲٦سنویاً وذلك وفقاً لعقود البیع المقدمة من الشركة ھذا وقد صدر قرار رئ�یس مجل�س ال�وزراء رق�م  ۱۰٪

راض��ي المباع��ة إلقام��ة مش��روع فن��دقي ، وال��ذي تض��من أن األ۲۰۰٥یولی��و  ۱٤ف��ي  ۲۸والمنش��ور بالجری��دة الرس��میة الع��دد 
دوالر أمریكي عن كل متر من األراضي المباعة. ھذا وقد قامت الشركة باتخاذ إجراءات تس�ویة نھائی�ة  ۱٫۷٥یستحق للھیئة 

لحصة الھیئة على التصرفات التي أبرمتھا الشركة عل�ى أراض�ي المرحل�ة األول�ى والثانی�ة والثالث�ة م�ن مرك�ز س�ھل حش�یش 
م��ن قیم��ة  ٪۷٫٥جب��ھ ت��م االتف��اق عل��ى أن ی��تم حس��اب حص��ة الھیئ��ة المس��تحقة ع��ن المرحل��ة األول��ى عل��ى أس��اس وال��ذى بمو

 سنویاً من تاریخ أول تعاقد أیھما أكبر. ٪۱۰جنیھ مصري للمتر المربع الواحد تزید بنسبة  ۱۱٫۲٥التصرف أو 
  

التص�رفات الت�ي أبرمتھ�ا الش�ركة عل�ى أراض�ي المرحل�ة  بالنسبة للمرحلة الثانیة في إطار التسویة النھائیة لحصة الھیئة على -
األولى والثانیة والثالثة من مركز سھل حشیش المشار إلیھا عالیھ فقد تم االتفاق على حساب حصة الھیئ�ة عل�ى نف�س األس�س 

، عل�ى  ۲۰۰٥یولی�و  ۲۸المتبعة للمرحلة األولى عن التصرفات المبرمة قبل تاریخ صدور قرار رئیس مجلس ال�وزراء ف�ي 
دوالر للمت�ر الواح�د بالنس�بة للتص�رفات عل�ى قط�ع  ۱٫۷٥أن یتم حساب حصة الھیئ�ة بع�د ت�اریخ الق�رار المب�ین عالی�ھ بواق�ع 

 دوالر أمریكي بالنسبة لقطع األراضي المخصصة لإلسكان السیاحي. ٥األراضي المخصصة لالستخدام الفندقي أو 
 

 ).۳-۷المرحلة الثالثة كما ھو موضح تفصیالً باإلیضاح رقم ( أراضيعن قیمة المستحق للھیئة  باقي** یتمثل البند في  -
 رأس المال -۱۸

 رأس المال المرخص بھ 
 جنیھ مصري. ۲ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰تم تحدید رأس مال الشركة المرخص بھ بمبلغ 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٣٢ - 

 
 رأس المال الُمصدر والمدفوع

 وع�������دد األس�������ھمجنی�������ھ مص�������ري  ۱ ۰٥۰ ۰۰۰ ۰۰۰یبل�������غ رأس الم�������ال الُمص�������در والم�������دفوع مبل�������غ وق�������دره 
 سھم مدفوعة بالكامل قیمة السھم واحد جنیھ مصري. ۱ ۰٥۰ ۰۰۰ ۰۰۰

 
 إیرادات النشاط  -۱۹

 

 
 ۱/۱/۲۰۱۹من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

     إیرادات نشاط الشركة القابضة

ص��افي مبیع��ات أراض��ي ف��یالت مش��روع 
 مران المرحلة األولى ج

- - ۱ ۰۸٥ ۹۳۹ ۱ ۰۸٥ ۹۳۹ 

 ۸۱۷ ۰٥۷ ٥ ۱٥٤ ۱۳۲ ۹ ۰۱۸ ٦٥۳ ۹ ۹۸٦ ۳٦۸ ۱٤ مبیعات مباني فیالت

     إیرادات نشاط الشركة التابعة

 ٤۹۳ ۹۲٤ ۱۸۰ ۳۲۱ ۱۲ ۱۳٤ ٦٦۷ ۱۲ ٦۹۱ ٦۷۷ ۱٥ إیرادات بیع وحدات بمشروع طوایا

 ۹۸۹ ۷۲ ۰۰۲ ۱۲٤ ٥٥۳ ۱۹٥ ۱۱۸ ۳٥۳ إیجارات* 

 ۹۱٦ ۱۲۱ ۲۱٦ ٥٤۱ ٥۳۷ ۱۷۸ ۱۷۰ ۲۹٥ یرادات صیانةإ

 - ۰۸۰ ٦۷ - - إیرادات المطعم والشاطئ

 ٤۰۸ ٤٤٤ ٦٥۲ ٥۸۹ ۰۱۸ ۳۸۹ ۱٥۷ ٥۳۹ إیرادات نشاط أخرى

 ۳۱ ۲۳٤ ۱۲۲ ۲۳ ۰۸۳ ۲٦۰ ۲۳ ۸٦۱ ۲۲۳ ۷ ۷۰۹ ٥٦۲ 

 
 

 مؤداه خدمات إیرادات -۲۰
 

 ۱/۱/۲۰۱۹من  
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ٥۳۷ ۰٥۲ ۱۱ ۱۹۱ ٥۹۸ ۱۷ ۹۰۱ ۱۷۳ ۱٤ ۷۲۳ ۱٤٦ ۲۲ إیرادات خدمة تورید الكھرباء
 ٥۹۰ ۲۳۸ ٥ ۷٤۱ ۳۹۲ ۹ ۷۸۷ ٥٥٤ ٦ ٥۳۱ ۲۷۳ ۱۱ إیرادات خدمات تورید میاه

 ٤٦۰ ٦۱٥  ٥٤۷ ۱٦۹ ۱ ۷۲٤ ٦۹٥ ۷۱۳ ۲۹۰ ۱ إیرادات تورید میاه ري
 (۹۳٤ ٥۳ ) ۰۳۲ ۱۱۲  ۱۰۱ ۱٤ ۳۲۲ ۲٥٥  خدمات اتصاالتإیرادات 

 ۸۷٥ ٤۲۷ ٥ ۷٤۹ ۸٥٥ ۱۰ ۷۱۷ ٤۳۱ ۷ ۰۹۹ ۸۱٦ ۱٤ إیرادات خدمات المنتجع (*)
 ٤۹ ۷۸۲ ۳۸۸ ۲۸ ۸۷۰ ۲۳۰ ۳۹ ۱۲۸ ۲٦۰ ۲۲ ۲۸۰ ٥۲۸ 

 
ع�ة لھ��م وذل�ك مقاب��ل تق��دیم جنی��ھ مص�رى للمت��ر المرب�ع الواح��د م�ن األراض��ى المبا ۳٫۹٥تتمث�ل إی��رادات خ�دمات المنتج��ع بواق�ع   (*)

 لكاف�ةالشركة لخدمات إدارة وصیانة وحراسة ونظافة وتشغیل كافة المرافق العامة والشبكات، متضمنة أعمال اإلصالح واإلحالل 
المرافق والبنیة التحتیة لمركز سھل حشیش وذلك فى ضوء ما تم التوص�ل إلی�ھ م�ن إتف�اق م�ع جمعی�ة مس�تثمرى س�ھل حش�یش ف�ى 

جنیھ مصرى للمتر المربع بزیادة س�نویة  ۲٫٥سنوات بواقع  ۳والذى بموجبھ تم اإلتفاق على تقدیم الخدمة لمدة  ۲۰۱۲أكتوبر  ۲۲
تق�رر محاس�بة العم�الء ع�ن ع�ام  ۲۰۱٥م�ایو  ۲۰. وبموج�ب ق�رار مجل�س اإلدارة بت�اریخ ۱/۱/۲۰۱۳س�نویاً ب�دءاً م�ن  ٪٥بواقع 

بموج�ب ق�رار مجل�س اإلدارة .و۲۰۱٦وقد تم تطبیق الزیادة بدءاً من ع�ام  دون زیادة سنویة، ھذا ۲۰۱٤بنفس أسعار عام  ۲۰۱٥



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٣٣ - 

ب�ع جنی�ھ مص�رى للمت�ر المر ۳٫۹٥بواقع  ۲۰۱۷تقرر الموافقة على محاسبة العمالء إبتدءاً من ینایر  ۲۰۱۷إبریل  ۱۲بتاریخ 
تق�رر زی�ادة  ۲۰۱۸أغس�طس  ۸الواحد من األراضى المباعة لھم. وبموجب الق�رار الص�ادر م�ن مجل�س إدارة الش�ركة بت�اریخ 

لآلراض�ي المس�تخدمة كمالع�ب  ٤٫۸جنی�ھ مص�ري / مت�ر للمط�ورین و ٥٫۸سعر التحاسب ع�ن المت�ر المرب�ع الواح�د لیص�بح 
 .۲۰۱۸جولف وذلك بدًء من األول من یولیو 

 
 
 
 االیراد علىتكلفة الحصول  -۲۱
 ۱/۱/۲۰۱۹من  

 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى
 ۱/٤/۲۰۱۹من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

     
 –تكلفة مبیعات أراضى فیالت مشروع جمران 

 المرحلة األولى  
    -     -  ٦۸ ۹۲۰  ٦۸ ۹۲۰ 

 ۹۱۲ ۱۹۲ ۳ ٥۷۳ ۷٥٦ ۷ ۹۷۱ ۲۹۹ ٦ ۸۱۷ ۱۳٥ ۱۰ تكلفة مبانى فیالت مباعة
 ۱۰ ۱۳٥ ۸۱۷ ٦ ۲۹۹ ۹۷۱ ۷ ۸۲٤ ٥۹۳ ۳ ۲٦۱ ۸۳۲ 
 ٦۳۷ ٥٥۹ ۱ ۹۳۲ ۰٤۸ ۱۰ ۳۸۳ ۳۹۰ ۷ ۲۸۹ ۸۰٤ ۹ شركة التابعةال –تكالیف النشاط * 

 ۱۹ ۹٤۰ ۱۰٦ ۱۳ ٦۹۰ ۳٥٤ ۱۷ ۸۷٤ ٤۲٤٦ ٥۹ ۸۲۱ ٤ 

 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٣٤ - 

 
تشغیل نشاط تأجیر تكلفة وتتمثل تكالیف النشاط للشركة التابعة المبین عالیھ فى تكلفة الوحدات المباعة بمشروع طوایا  )*(

وفیما یلى بیان تلك التكالیف عن  بالغردقة،المدینة القدیمة بمنتجع سھل حشیش المملوكة للشركة التابعة بمنطقة  المحالت
 -:۲۰۱۹یونیو  ۳۰ المنتھیة فى المالیة الفترة

 ۱/۱/۲۰۱۹من  
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ٦۹۷ ۳٤۹ ٤۳٦ ٦۳۹ ۷ ۱۰٥ ۰٤۰ ٦ ۸٦۷ ۲٥۹ ۷ تكلفة بیع وحدات بمشروع طوایا
 (٦۲۱ ۲) ٦۲٦ ۲۱  -      -     تكلفة المطعم والشاطئ

 ٥٤۳ ٥٦٥ ۰۳۰ ۰۸۷ ۱ ۸٥٦ ٦۳٥ ۷۹۸ ۱۲۰ ۱ تكلفة صیانة ونظافة وامن وحراسة
 ۲٤٦ ٤۰۱ ٤۰۲ ۸۰۲ ۷۳٥ ٤٦۱ ۷۹۰ ۹۰۳ أھالكات التشغیل واالستثمار العقاري

 ۳۹٤ ۱۸۷ ٦۱٤ ۳۷٦ ۲۲۰ ۱۸۹ ٤٤۰ ۳۷۸ ضریبة عقاریة
 ۳۷۸ ٥۸ ۸۲٤ ۱۲۱ ٤٦۷ ٦۳ ۳۹٤ ۱٤۱ أخرى

 ۹ ۸۰٤ ۲۸۹ ۷ ۳۹۰ ۳۸۳ ۱۰ ۰٤۸ ۹۳۲ ۱ ٥٥۹ ٦۳۷ 
 

 تكلفة خدمات مؤداه -۲۲
 ۱/۱/۲۰۱۹من  

 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى
 ۱/٤/۲۰۱۹من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ۷٦۷ ۱۹۹ ۱۳ ۹۷٦ ۸۳۹ ۲۲ ۱۸ ۰۲۷ ۸۲٤ ۳۰ ۳۳۲ ٦۳۰ تكالیف كھرباء
 ۱۰۲ ٤۱۲ ۱ ۸۸٤ ٥۳۱ ۲ ۱ ۲۲٥ ٦٤۸ ۲ ۱۳٤ ۹۲۹ تكالیف میاه

 ۲۰۰ ۲٤۷ ۸٦٦ ٤٥۲ ۲٤۷ ۲۰۰ ٤۹٤ ٤۰۰ تكالیف میاه رى
 ۳٤٦ ۸۰۷ ٤ ٤٦۰ ٥٦٤ ۹ ٤ ۸٥٤ ۷۱۰ ۹ ۸۰۳ ۱۸٤ إھالك أصول التشغیل 

 ۰۲٦ ۳۷٦ ۳ ۸٦٦ ٦۸۹ ٦ ۳ ۳۰٦ ۸۸۲ ٦ ٥۳۱ ۲۱٤ أجور ومرتبات وما فى حكمھا
 ۲۰۸ ٦٤٤ ٤ ٤۹۲ ۸۷۱ ۸ ٤ ۸۹٦ ۹٤۳ ۹ ۱٦۸ ۰۰۱ تةتعاقدات عمالة مؤق
 ۲٤٦ ۷۷٤ ۲۹۹ ٥٦٥ ۱ ۷٦۱ ٤۳٤ ۱ ٥۱٦ ۰۰۷ مصروفات نظافة 
 ۸۸۰ ۱۰٤ ۲ ٦٥٥ ۰۱۷ ٤ ۳ ۸۱۷ ۲٦۳ ٦ ٦٦۲ ٤٤۳ مصروفات أخرى

 ۸۰۸ ٦٤۲ ٦٦ ۹۰٤ ۱۳۷ ۳۷ ٥ ٥٦۳۳ ٤۹۸ ۳۰ ٥٦٥ ۷۷٥ 

 
 
 

 ویتم توزیع تلك التكالیف كما یلي: −
 

 ۱/۱/۲۰۱۹من  
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

تكلفة خ�دمات توری�د كھرب�اء ومی�اه 
 ورى واتصاالت 

٤۷٥ ٥۱۹ ٤۳  ۷۸۰ ۷۰۷ ۲٤  ۳٦ ۹٤ ٥٤۸٥ ۲۰ ٤٤۰ ٦٦۱ 

۲۳ ۱۲۳ ۳۳۳ تكلفة خدمة إدارة المنتجع   ۱۲٤ ٤۳۰ ۱۲  ۱۹ ٥۷۹ ۰۱۳ ۱۰ ۱۲٥ ۱۱٤ 
 ۸۰۸ ٦٤۲ ٦٦ ۹۰٤ ۱۳۷ ۳۷ ٥ ٥٦۳۳ ٤۹۸ ۳۰ ٥٦٥ ۷۷٥ 

  



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٣٥ - 

 
 أخرى إیرادات -۲۳
 ۱/۱/۲۰۱۹من  

 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى
 ۱/٤/۲۰۱۹من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ٦۸۷ ٥۲۲ ۹٤٦ ۰٤۱ ۱ ٤۱۸ ٤٥٤ ۱ ۰٥۱ ٥۹۲ تأجیر أراضى ألبراج االتصاالت
 ۳۰۹ ۲۳٦ ۱ ۸۸۹ ۹۱٤ ۱ ۱ ۸۰٤ ۷٥۰ ۲ ٥٤۹ ۷۰۰ تأجیر شاطئ

 ۰۰۰ ۹۹ ۰۰۰ ۱۹۸  ۱۸۰ ۰۰۰ ۳٦۰ ۰۰۰ تأجیر الرصیف البحرى
 -     ۸۹٥ ۷  - - مراجعة الرسومات الھندسیة للعمالء

 ۹۱٤ ۹۰ ۷٦۷ ٦۰٥  ۲٤۹ ۰۸۱ ۷۳۳ ۲٦۳ العمالء ألراضيمد مرافق 
 -     ۰٦۰ ٦۲  - - مقابل عقود تنازل 

 -     ۱۸۳ ۲٤  ٤۱ ۲۷۷ ٤۱ ۲۷۷ إیرادات مشاركة
 -     -     - ۱ ۷۹۹ اح رأسمالیةأرب

 ۲۹۹ ۱۱۱ ٦٥۷ ۹۱۷ ۲۰۷ ۲٦۱ ۷۲٥ ۷٥۸ متنوعة
 ٤ ٥۹٦ ۳٥٦ ۲ ۹٥٤ ۷٦۹ ٤ ۷۷۲ ۳۹۷ ۲ ۰٦۰ ۲۰۹ 

 
 

 بیع وتسویق مصروفات -۲٤
 ۱/۱/۲۰۱۹من  

 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى
 ۱/٤/۲۰۱۹من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ۸۷۱ ۷۰۲ ۲٥٤ ۷۱۲ ۱ ۹۲۸ ۳۰٥ ۱ ٦٦۸ ۳٦۷ ۲ ي حكمھاأجور ومرتبات وما ف
 ۰۱۳ ۱۲۲ ٦۸٤ ۱٦۲ - - استشارات

 ۷٤۱ ۲۲۹ ۷۹۸ ۳۷۰ ۲ ۱۷۳ ٦۳۳ ۳ ٦۱٤ ٤۷۹ ٤ ووحدات سكنیة عموالت مبیعات أراضي
 ۳۲۱ ٤٥۳ ۲ ۲۳٦ ٤۸٥ ۳ ۰٦۳ ۰۸٦ ۷ ۰۷۹ ٤۸۰ ۱۰ مصروفات دعایة وترویج وإعالن

 ۰٤۰ ۱۸۱ ۹٦۱ ۳٤۱ ۷۱۰ ۷٥۲ ٦۲٥ ۹٥٤ أخري
 ۱۸ ۲۸۱ ۹۸٦ ۱۲ ۷۷۷ ۸۷٤ ۸ ۰۷۲ ۹۳۳ ۳ ٦۸۸ ۹۸٦ 

 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٣٦ - 

 

 مصروفات عمومیة وإداریة  -۲٥
 یلى:فیما المجمعة المدرجة بقائمة الدخل  مصروفات عمومیة وإداریةتتمثل  -

 
 

 ۱/۱/۲۰۱۹من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 يت وب��دالت وم��ا ف��أج��ور ومرتب��ا *
 حكمھا

۱۰ ۲۹٦ ٥۲۲ ٥٥٥ ٥ ۷۹۱ 
۱۰ ۰۹۷ ٦٤۷ ٤ ۹۹۲ ۸۱٥ 

ب�������دالت مجل�������س اإلدارة واللج�������ان 
 التنفیذیة

 ۹۸۹ ۲٥۰ ٥۷٥ ۷٥۰ 
۸٦۳ ۷٥۰ ٤۳۱ ٥۰۰ 

 -     ۰۰۰ ٥۰ -     ۰۰۰ ۹  تبرعات
 ٤۸۰ ٦۳۸ ۹٦۲ ۱۷٥ ۱ ٤۲۲ ۸٥٤ ٦۷٦ ٦۸۹ ۱  وأتعاب مھنیةمصروفات استشارات 
 ٦۳۷ ۲۳٥ ۱ ۱٦۷ ۸٤۳ ۱ ۹۱٥ ۷۰٦ ۲۲٤ ۰٦۳ ۱ نیة  مصروفات أتعاب قانو

 ٥۹٦ ۲۷٦ ۲٤۷ ٥٥۹ ۲۳٦ ۳۹۷ ۲۸۰ ۷۱٦  أھالك أصول إداریة

 ۲۰۸ ۲٥ ۹۷٦ ٥۰ ۲۸٤ ۲۳۱ ۳٤۰ ۳٥۳  مصروفات بنكیة 

 ۷۰۰ ٥۷۲ ٥٤٥ ۱٤٥ ۱ ٤۰۰ ۷۸٥ ۸۰۰ ٥۷۰ ۱ إیجارات
أدوات كتابی���������������ة ومطبوع���������������ات 

 ومصروفات كمبیوتر
 ٤٥۸ ٦۹۲ ۲۱۷ ۸۸۹ ۳۹٥ ٤۱۳ ۲۱۷ ۸۷۸ 

 ٦٤۲ ۱٤۹ ٦٥۲ ۲۸۷ ۷۰٦ ۳٦۱ ۱٤۹ ٥۱٥  اشتراكات
 ٦۹۸ ۹٥۸ ۱ ۳۰۸ ۱۳۷ ۳ ۹٤۹ ۷۱۰ ٤۳۰ ٤۹۸ ۱ أخرى

 ۱۹ ۱٥۹ ٤٦۳ ۱۰ ۳۹۷ ۳٤۲ ۱۹ ٦۰٥ ۷٦۷ ۱۰ ٤۹۹ ۱٥٤ 

مــن راتــب الســید العضــو المنتــدب حیــث یــتم  ٪ ٥٠تتضــمن األجــور والمرتبــات والبــدالت ومــا فــى حكمهــا نســبة  (*) 
 .على بند أعمال تحت التنفیذ �اعتبارها تكلفة مباشرة على المشروعات األخرى  ٪٥٠تحمیل نسبة 

 
 

 مصروفات اخرى -۲٦
 

 
 ۱/۱/۲۰۱۹من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

     
 االنخفاض في قیم�ھ أرص�دة العم�الء

 والمدینون
۲ ۹۹۳ ۸۹٦ - ۱۱ ۱۷٦ ۷۲۳ ۱۰ ۱۲۱ ۸۷٦ 

 ۳٤۳ ٦٦۱ ۰۹۸ ۱٥۸ ۱ - -  مخصص مطالبات

 ۲ ۹۹۳ ۸۹٦ - ۱۲ ۳۳٤ ۸۲۱ ۱۰ ۷۸۳ ۲۱۹ 

 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٣٧ - 

 
 تمویلیة (بالصافي)ال(التكالیف) / اإلیرادات -۲۷

 -فیما یلى: المجمعة ألرباح أو الخسائرالمدرجة بقائمة ا (التكالیف) التمویلیة (بالصافى)/اإلیرادات تتمثل 

 ۱/۱/۲۰۱۹من  
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹ من
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

ف��روق ترجم��ة األرص��دة ب��العمالت 
 األجنبیة

(۲۰ ٦۹۱ ۲۳٦) (۱۰ ۷٤۷ ۳٤٥) ۲ ۱۳۰ ۷۲۲ ۲ ۷۱۷ ۳٦۲ 

 ٦۲٤ ۲۸۷ ۳ ٥۰٦ ۳۳۲  ۷ ۹۷۱ ۹۸۰ ۱ ۸۱٤ ۸٥۲ ٤ إیرادات فوائد ودائع بالبنوك 
 (۱٥ ۸۳۸ ٤۲۲) (۸ ۷٦٦ ۳۷٤) ۹ ٤٦۳ ۲۲۸ ٦ ۰۰٤ ۹۸٦ 

 
 ضریبة الدخل  -۲۸

 ۱/۱/۲۰۱۹من  
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

)٤۰۹ ۱۳٦( - - الضریبة الحالیة  )۸۳۰ ۱۷۷( 
 ۱۱٦ ٥٥۲ ٠٣٢ ١٧٩ ٢ ۳٤۸ ٦٤٤ ٦ ۲٦۹ ۲۰٤ ۱۸ الضریبة المؤجلة

 ۱۸ ۲۰٤ ۲٦۹ ٦٤٤ ٦ ۳٤۸ ۱ ۷٦۹ ۸۹٦ ۳۷٤ ۲۸٦ 

 
 

 -كما یتمثل رصید الضرائب المؤجلة سواء أصول أو (إلتزامات) فیما یلى:  ۲۸-۱

 رصید األصول 
(االلتزامات) 
 الفترةحركة  الضریبیة في

 رصید األصول
(االلتزامات) 
 الضریبیة في

 ۱/۱/۲۰۱۹ ۳۰/٦/۲۰۱۹ 

 )۷ ۱٦۱ ۸٤۷( ۷۲٦ ٥٦۹ )۷ ۱٦۱ ۸٤۷( ضریبة مؤجلة عن فروق أصول ثابتة

 )٦۲ ۰۱۳ ۷٤۲( ۷۸۲ ۱٥۹ ۱۲ )۷٤ ۱۷۳ ٥۲٤( الغیر محققة ترجمة عمالت األجنبیةضریبة مؤجلة عن فروق 

-     خسائر ضریبیة مرحلةضریبة مؤجلة عن   ٤ ۸۰۱ ۱۳٤ ٥ ۸۰۱ ۱۳٥ 

 ۳۷۷ ۷۲۱ ۲۲ ٦۲٦ ٦۷۳ ۷٥۱ ۰٤۷ ۲۲ ضریبة مؤجلة عن فروق مخصصات واضمحالل عمالء

 )٦۲۰ ۲۸۷ ٥۹( ۱۸ ۲۰٤ ۲٦۹ )۳٥۱ ۰۸۳ ٤۱( 

 

 ضریبي مؤجل ما یليینشأ عنھا أصل ى المؤجلة الغیر مثبتة والت الضریبة تتمثل ۲۸-۲
 ۳۰/٦/۲۰۱۹ 

 ۲۷۰ ۳۷۰ ۹ مخصصات واضمحالل فى العمالء والمدینون -
 ۳۱۱ ۱۰۲ ٥۳ الشركة التابعة –صافى خسائر فروق ترجمة عمالت أجنبیة  -
 ٦۸۸ ۷۲۰ ۹ الشركة التابعة –خسائر ضریبیة مرحلة  -

 ۲٦۹ ۱۹۳ ۷۲ 
 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٣٨ - 

ً لع�دم وج�ود ى لم یتم إثبات الضریبة المؤجلة الت - ینشأ عنھا أصل والمتعلق�ة ب�البنود الس�ابق اإلش�ارة إلیھ�ا وذل�ك نظ�را
ً  توق��ع ك��اف الس��نوات  ف��ياألص��ل لتخف��یض األرب��اح الض��ریبیة المس��تحقة عل��ى الش��ركة  اس��تخدامباحتمالی��ة  حالی��ا

 .المستقبلیة
 

 یطرة / األقلیةالحقوق غیر المس -۲۹
 ينص�یبھم م�ن حق�وق الملكی�ة ف� يف� ۲۰۱۹یونی�و  ۳۰ يف� ةالمجمع�الدوری�ة  يالم�الالمرك�ز  بقائمة یتمثل الرصید الظاھر

 -ى:التالالشركة التابعة على النحو 

 ۳۰/٦/۲۰۱۹ 
 (۳۳٥ ۸۰۱ ۱۹) ۱/۱/۲۰۱۹رصیـد 
  :یضاف

 ۲٥۳ ۸۸۹ ٦  ۲۰۱۹یو یون ۳۰ المالیة المنتھیة فى الفترة أرباحنصیب األقلیة فى 
 ۰۸۲ ۹۱۲ ۱۲ ۳۰/٦/۲۰۱۹رصیـد 

 
 يالموقف الضریب -۳۰

ى ف�� المس��تقلةالدوری��ة  وفق��اً لم��ا ت��م عرض��ھ ب��القوائم المالی��ة المص��ریة للمنتجع��ات الس��یاحیةللش��ركة  يالض��ریبالموق��ف 
 . فى جمھوریة مصر العربیة المعمول بھى الضریبوبما یتوافق مع النظام  ۲۰۱۹/٦/۳۰

 ى أرباح األشخاص االعتباریةالضریبة عل
لس�نة  ۹۱حتى تاریخ صدور قانون الضرائب الجدی�د رق�م  ۱۹۸۱لسنة  ۱٥۷تخضع الشركة ألحكام قانون الضرائب رقم 

الشركة بإعفاء عن ضرائب الدخل لمدة عشر سنوات اعتب�اراً م�ن أول س�نة مالی�ة تالی�ة لبدای�ة النش�اط ف�ى  ت، تمتع۲۰۰٥
ف��ى ش��أن  ۱۹۸۱لس��نة  ۱٤۳تطبیق��اً ألحك��ام الم��ادة الرابع��ة م��ن الق��انون رق��م  ۲۰۰۷مبر دیس�� ۳۱حت��ى  ۱۹۹۸أول ین��ایر 

ب��نفس التفس��یرات المنص��وص علیھ��ا ف��ى  ۱۹۹٦لس��نة  ۷۲ ویة المملوك��ة للدول��ة المع��دل بالق��انون رق��مااألراض�ى الص��حر
 بشأن المجتمعات العمرانیة الجدیدة. ۱۹۷۹لسنة  ٥۹القانون رقم 

 ۲۰۰۷ام منذ بدایة النشاط حتى ع 

 تم الفحص والربط والسداد عن تلك الفترات.
  ۲۰۰۸سنة 

 ) ف�����ى ۱۹وورد للش�����ركة أخط�����ار بعناص�����ر رب�����ط الض�����ریبة (نم�����وذج  ۲۰۰۸ت�����م االنتھ�����اء م�����ن فح�����ص س�����نة 
 وق�����د ت�����م االنتھ�����اء م�����ن بع�����ض نق�����اط الخ�����الف وق�����د ص�����در ق�����رار اللجن�����ة بإثب�����ات ف�����روق  ۲۰۱۱ یولی�����و ۱٤

 تبل������غ قیمتھ������ا  ۲۰۰۸نتجع������ات الس������یاحیة ع������ن إق������ـرار ع������ام مس������ددة بالزی������ادة م������ن الش������ركة المص������ریة للم
 س�������داد) بت�������اریخ  -۳٦جنی������ھ مص�������رى بموج������ب المطالب�������ة وتنبی�������ھ بس������داد الض�������ریبة بنم������وذج ( ٦ ٤۰۸ ۹٦٥

جنیھ مصرى عن القیمة غیر المسددة م�ن وع�اء الم�ادة  ٤۷۳ ٦۷۰باإلضافة إلى مطالبة الشركة بمبلغ  ۲۰۱۲مارس  ۳۱
 ) العموالت.٥۷مع إلغاء تقدیرات المأموریة بخصوص وعاء المادة ( ) بخالف غرامات التأخیر٥٦(

 الدائن. الرصیدومن ثم یوجد رصید دائن للشركة لدى مصلحة الضرائب وجارى تسویة مستحقات المصلحة من 
 

 ۲۰۰۹سنة 
عت�راض علی�ھ ) المتض�من تق�دیرات المأموری�ة وت�م اال۱۹وتم إستالم نم�وذج ( ۲۰۰۹تم االنتھاء من الفحص الفعلى لسنة 

وص�در ق�رار اللجن�ة الداخلی�ة  ۲۰۱۸م�ایو  ۳۰فى المیعاد القانونى المحدد وقد تم إنھاء النزاع ف�ي اللجن�ة الداخلی�ة بجلس�ة 
 بالموافقة من إدارة الشركة.

 
 ۲۰۱۳- ۲۰۱۰السنوات من 

یھ�ا ف�ى المیع�اد الق�انونى ومخاطب�ة الش�ركة بتق�دیراتھا وت�م االعت�راض عل س�نةقامت المأموری�ة ب�الفحص التق�دیرى لتل�ك ال
بأع��ادة الفح��ص باللجن��ة الداخلی��ة  ۲۰۱٦م��ایو  ٥المح��دد وبن��اء علی��ھ ت��م أخط��ار الش��ركة وت��م عم��ل محض��ر ف��ى ت��اریخ 

ملیون جنیھ ترح�ل حت�ى ع�ام  ۱۷۱وتم أنھاء اعمال الفحص والتي اسفرت عن خسائر ضریبیة مرحلة حوالى بالمأموریة 
 .ة الجارى تسویتھا مع ما سبق سداده للمأموریة باإلضافة إلى االوعیة المستقل ۲۰۱٥



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٣٩ - 

 
 ۲۰۱۷- ۲۰۱٤أعوام 

وتم طلب الفحص من قبل المأموری�ة وج�ارى  .۲۰۰٥لسنة  ۹۱تم تقدیم اإلقرار فى المواعید القانونیة وفقاً إلحكام القانون 
 التجھیز للفحص .

 
 
 

 ضریبة كسب العمل
 :۲۰۰٤السنوات من بدء النشاط حتى عام 

 وتم الربط والسداد من الرصید الدائن للشركة طرف المأموریة. ۲۰۰٤ة كسب العمل حتى عام تم فحص ضریب
 

 :۲۰۰۸حتى  ۲۰۰٥السنوات 
 جنیھ مصرى. ۳۱ ٦٦٥وأسفر عن استحقاق فروق ضریبیة قدرھا  ۲۰۰٥تم فحص عام  -

 
 .وتم السداد رىجنیھ مص ٥۲۱ ۲۲۱وأسفر الفحص عن فروق قدرھا  ۲۰۰۷حتى  ۲۰۰٦بفحص السنوات  الشركةقامت  -
ملیون جنی�ھ مص�رى وت�م االعت�راض عل�ى  ۳٫۸۰٦مرتبات) بفروق قدرھا -۳۸، وصدر نموذج (۲۰۰۸تم فحص سنة  -

النموذج وتم عمل لجنة داخلیة وافقت فیھا الشركة على بعض البنود بناءاُ على نتیجة اللجنة بلغ قیمة الضریبة المس�تحقة 
ت عل�ى بع�ض البن�ود األخ�رى والت�ى بل�غ قیم�ة الض�ریبة المطال�ب بھ�ا ملیون جنیھ مصرى بینما اعترض ۱٫٤۸٦علیھا 

ملیون جنیھ مص�رى وت�م إحال�ة أوج�ھ االعت�راض إل�ى اللجن�ة المتخصص�ة للب�ت  ۱٫۸٦۲عنھا والغرامات الناتجة عنھا 
جنیھ  ۷۱ ٦٥۹تم قبول أعتراض الشركة وتم الربط بمبلغ  ۲۰۱۹أبریل  ۱٦وبموجب قرار اللجنة الداخلیة بتاریخ  فیھا.

 صلحا واخطار لجنة الطعن بذلك. ۲۰۰۸مصري الغیر وتم أنھاء النزاع عن عام 

  ۲۰۱۳حتى  ۲۰۰۹السنوات من 
 س�نةتقوم الشركة بسداد دفعات من تحت حساب ضریبة كس�ب العم�ل ش�ھریا وقام�ت المأموری�ة ب�ربط تق�دیرى ع�ن تل�ك ال

وتم أعادة الفحص وال�ربط الض�ریبى لتل�ك الس�نوات بمبل�غ ى ) تقدیرى وتم االعتراض علیھ فى المیعاد القانون۳۸بنموذج (
 .۲۰۱۹ملیون جنیھ تقریبا والذى تم سدادھا وتسویتھا خالل عام  ۱٫۲۳۰
 

  ۲۰۱۷حتى  ۲۰۱٤السنوات من 
وج�ارى للفح�ص م�ن قب�ل المأموری�ة  س�نواتت�م طل�ب تل�ك الوتقوم الشركة بخصم وتوری�د الض�ریبة ف�ى المیع�اد الق�انونى 

 .ز للفحصأعمال التجھی
 

 ضریبة المبیعات
 الضریبة على القیمة المضافة

 وال���ذي ی���تم التعام���ل ب���ھ إعتب���اراً م���ن ۲۰۱٦لس���نة  ٦۷تخض���ع الش���ركة لق���انون الض���ریبة عل���ى القیم���ة المض���افة رق���م 
 .۱۹۹۱لسنة  ۱۱بدیالً عن قانون الضریبة على المبیعات رقم  ۲۰۱٦سبتمبر  ۸
 

 قبل مصلحة ضرائب المبیعات وتم الربط والسداد.من  ۲۰۰۷تم الفحص من بدایة النشاط وحتى 
 

جنی�ھ مص�رى وت�م عم�ل مقاص�ة م�ع  ۳٥۹ ۷۹۳وبلغ�ت الض�ریبة المس�تحقة  ۲۰۱۰حت�ى  ۲۰۰۸تم فحص السنوات م�ن 
 الرصید الدائن للشركة لدى المصلحة.

 
االعت�راض ) الخاص�ة بنتیج�ة فح�ص المأموری�ة وت�م ۱٥وت�م اس�تالم نم�وذج ( ۲۰۱۳حت�ى  ۲۰۱۱تم فحص السنوات من 

 علی�������ھ ف�������ى المواعی�������د القانونی�������ة وت�������م حس�������م الخ�������الف أم�������ام لجن�������ة التوفی�������ق بف�������روق ض�������ریبیة ق�������درھا
 جنیھاً مصریاً بخالف الضریبة اإلضافیة. ۲۷۹ ۰۸٦

 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٤٠ - 

) الخاص�ة بنتیج�ة فح�ص المأموری�ة وت�م االعت�راض ۱٥وت�م اس�تالم نم�وذج ( ۲۰۱٥حت�ى  ۲۰۱٤تم فحص السنوات من 
 وت�������م حس�������م الخ�������الف أم�������ام لجن�������ة التوفی�������ق بف�������روق ض�������ریبیة ق�������درھا علی�������ھ ف�������ى المواعی�������د القانونی�������ة

 جنیھاً مصریاً بخالف الضریبة اإلضافیة. ۱۹۰ ٦۳۱
 

 فى المیعاد القانونى،  ۲۰۱۷حتى  ۲۰۱٤قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات خالل السنوات من 
 

 ضریبة الدمغة 
 وتم الربط والسداد. ۳۱/۷/۲۰۰٦تم الفحص من بدایة النشاط وحتى 

 ۲۰۱۷حتى  ۲۰۰۷من  سنواتم تقم المأموریة حتى تاریخھ بفحص الل

 
 الموق���ف الض���ریبى للش���ركة التابع���ة (ش���ركة س���ھل حش���یش لالس���تثمار الس���یاحي) وفق���اً لم���ا ت���م عرض���ھ ب���القوائم المالی���ة ف���ى

 جمھوریة مصر العربیة. ب الساريوبما یتوافق مع النظام الضریبى ا ۳/۲۰۱۹/ ۳۱
 ص االعتبار�ةالضر�بة على أر�اح األشخا

�إصــدار قــانون ضــمانات وحــوافز االســتثمار والئحتــه التنفیذ�ــة وطبقــًا  ١٩٩٧لســنة  ٨تخضــع الشــر�ة ألحكــام القــانون رقــم 
فــان الشــر�ة معفــاة مــن ضــر�بة شــر�ات األمــوال إعتبــارًا مــن  ٢٠٠٨نــوفمبر  ٩لقــرار الهیئــة العامــة لالســتثمار الصــادر فــي 

 وذلك على الغرض المحدد والوارد �البطاقة الضر�بیة. ٢٠١٨ د�سمبر ٣١حتى  ٢٠٠٨أول فبرایر 
 

 ٢٠٠٨السنوات من بدا�ة النشاط وحتى عام  
 .٢٠٠٨حتى النشاط والر�ط واالنتهاء تم الفحص من بدا�ة 

 
 ٢٠٠٩سنة 

 جنیه مصري وتم تحو�لهـا ٦٦٦ ٦٢٥ومباشرة اللجنة الداخلیة و�انت نتیجة الفروق الضر�بیة مبلغ  ٢٠٠٩تم فحص عام 
الـي لجـان الطعــن وصـدر قــرار بتأییـد القـرار وجــاري السـیر فــي اجـراءات تســو�ة تلـك الفـروق وتــم رفـع دعــوي قضـائیة ضــد 

و تـم تقـد�م طلـب �التجـاوز  ٢٠١٨یولیـو  ١٩رئـیس مصـلحة الضـرائب أمـام محكمـة مجلـس الدولـة بتـار�خ  –وز�ر المالیـة 
 كرر وتم االعتراض علیها لحین الر�ط النهائي.م ٨٧عن غرامات التأخیر وتم الموافقة علیه �خالف ماده 

 
 ٢٠١٢حتى  ٢٠١٠السنوات من 

ضــر�بة وتــم الطعــن فــى المواعیــد  ١٩طبقــًا لنمــوذج  مصــري جنیــه  ١٤٤ ٥٩٠وأســفر عــن خســائر  ٢٠١٠تــم فحــص عــام 
 القانونیة.

 
 ليالتــواجنیــه مصــرى علــى  ٨ ٥٥٩ ٢٣٧جنیــه مصــرى، ٢ ٦٦٣ ٦٣١واســفرت عــن خســائر  ٢٠١٢-٢٠١١تــم فحــص 

فـى  ١٩ضر�بة وتـم الطعـن علـى نمـوذج  ١٩طبقًا لنموذج  التواليجنیه مصرى على  ٤٠٠،  ٦٣٠وضر�بة وعاء مستقل 
 المواعید القانونیة.

 
 ٢٠١٦، ٢٠١٣السنوات 

 .وتم عمل محضر االعمال وتقد�م المستندات وفى انتظار نتیجة الفحص) �طلب فحص تلك ٣٢ورد نموذج (
 

 ٢٠١٨، ٢٠١٧السنوات 
 .٢٠٠٥لسنة  ٩١د�م اإلقرار الضر�بي المعتمد في المواعید القانونیة وفى ضوء أحكام القانون رقم تم تق

 
 الضر�بة على �سب العمل

 ٢٠٠٩السنوات من بدا�ة النشاط وحتى 
 وتم سداد الفروق الناتجة عن أعمال الفحص. ٢٠٠٩تم الفحص حتى عام 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٤١ - 

 
 ٢٠١١د�سمبر  ٣١حتى  ٢٠١٠السنوات من 

 ١٣٢ ٢٧٤و�وجــد رصــید دائــن مرحــل للشــر�ة طــرف المأمور�ــة �مبلــغ  ٢٠١١حتــى  ٢٠١٠وات مــن تــم فحــص الســن
 مصري. جنیه

 
  ٢٠١٦حتى  ٢٠١٢السنوات من 

 ولم تصل أي مطالبات من المأمور�ة. ٢٠١٢جاري فحص عام 
 

 ٢٠١٨، ٢٠١٧السنوات 
 تقوم الشر�ة �سداد الضر�بة شهر�ًا من وجهة نظرها في المواعید القانونیة.

 
 ضر�بة الدمغة

 ٢٠٠٩السنوات من بدا�ة النشاط وحتى 
 تم محاسبة الشر�ة وسداد جمیع الفروق المستحقة للمأمور�ة.

 
 ٢٠١٢د�سمبر  ٣١وحتى  ٢٠١٠السنوات من 

  مصــــــــري جنیــــــــه  ١٧٣ ٢٠٥ض دمغــــــــة �فــــــــروق قــــــــدرها  ١٩وتــــــــم إخطــــــــار الشــــــــر�ة بنمــــــــوذج تــــــــم فحــــــــص تلــــــــك األعــــــــوام، 
 مــــــــن تحـــــــت الحســــــــاب خــــــــالل  مصـــــــري جنیــــــــه  ٢٥ ٠٠٠نونیـــــــة وتــــــــم ســـــــداد مبلــــــــغ المواعیــــــــد القا فــــــــيعلیـــــــه  الطعــــــــنوتـــــــم 
 .٢٠١٥إبر�ل 

 
 ٢٠١٦، ٢٠١٣السنوات 

 .تم عمل محضر االعمال وتقد�م المستندات وفى انتظار نتیجة الفحص
 

 الضر�بة على القیمة المضافة
ســبتمبر  ٨مـل �ـه اعتبـارًا مـن والـذى یـتم التعا ٢٠١٦لسـنة  ٦٧تخضـع الشـر�ة لقـانون الضـر�بة علـى القیمـة المضـافة رقــم 

 .١٩٩١لسنة  ١١بدیًال عن قانون الضر�بة على المبیعات رقم  ٢٠١٦
 

  ٢٠١٥حتى  ٢٠١٢السنوات من 
 ٧٦ ٧٧٢جنیـه مصـري وتـم سـداد مبلـغ  ١٧٤ ٣٢٤عن تلك السنوات وأسفر عـن فـروق ضـر�بیة �مبلـغ  الشر�ةتم فحص 

 .٢٠١٧جنیه مصري خالل عام  ٩٧ ٥٥٢، ومبلغ ٢٠١٦جنیه مصري من تحت حساب الفروق خالل شهر یولیو 
 

  ٢٠١٧حتى  ٢٠١٦السنوات من 
جنیه مصري �خالف غرامـة التـأخیر وتـم  ٤٠٥ ١٧٦عن تلك السنوات وأسفر عن فروق ضر�بیة �مبلغ  الشر�ةتم فحص 

 تسو�ة مبلغ غرامة التأخیر. وتم ٢٠١٨یولیو  ٨سداد مبلغ الفروق بتار�خ 
 

 الضر�بة العقار�ة
  ٢٠١٧حتى د�سمبر  ٢٠١٣ات من یولیو السنو 

 تم الر�ط والسداد والحصول على شهادة من المأمور�ة �سداد مستحقات تلك الفترة.
 

 ٢٠١٨سنة 
الســداد بــدون غرامــات وتــم  ٢٠١٨جنیــه مصــري �ضــر�بة عقار�ــة مســتحقة للمصــلحة عــن عــام  ٧٥٦ ٨٨٠تــم ر�ــط مبلــغ  

 .تأخیر
 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
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 الخصم والتحصیل تحت حساب الضر�بة 
وم الشر�ة بتور�د جمیع الضرائب المستحقة من واقع تعامالت الشر�ة مع الغیر إلى المأمور�ات المختصة في المواعید تق

جنیه مصري وتم الطعن  ٤٩٧ ٣٣٨وأسفر عن ضر�بة مقدارها  ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٢القانونیة وتم فحص الشر�ة عن الفترة من 
جنیه مصري وتم السداد خالل الر�ع  ٣٦٦ ٤٧٧للجنة عن ضر�بة مقدارها علیها وتمت المناقشة في اللجنة الداخلیة أسفرت ا

 ٢٠١٨األول من عام 
 

 األدوات المالیة وإدارة المخاطر المتعلقة بھا -۳۱
ب��البنوك والص��ندوق واالس�تثمارات المالی��ة والعم��الء األص��ول المالی�ة (أرص��دة النقدی�ة ى تتمث�ل األدوات المالی��ة للش�ركة ف��

ات المالی�ة (أرص�دة ال�دائنون والعم�الء أرص�دة دائن�ة لتزامواألرصدة المدینة) وكذا اإل المدینونوأوراق القبض األخرى و
 واألرصدة الدائنة األخرى). والمقاولونودائنو شراء أراضى والموردین 

 

 القیمة العادلة

ف ل�دیھم الرغب�ة والق�درة عل�ى ب�ین أط�را إلت�زامقیمة تس�ویة أو  القیمة العادلة لألدوات المالیة تعكس القیمة التبادلیة ألصل
 قیمتھا العادلـة.ى المالالمركز تاریخ ى فالمالیة  لألدواتتقارب القیمة الدفتریة  حرة،ة رادالتبادل بإ إتمام

 

 خطر العمالت األجنبیة

تمث��ل خط��ر العم��الت األجنبی��ة ف��ى التغی��رات ف��ى أس��عار العم��الت األجنبی��ة وال��ذى ی��ؤثر عل��ى الم��دفوعات والمقبوض��ات 
ات لتزام�ات بالعمالت األجنبیة. وق�د بلغ�ت قیم�ة األص�ول واإللتزاماألصول واإل ترجمة أرصدةعمالت األجنبیة وكذلك بال

 جنی��ھ مص��رى، ۱ ۲٥٤ ۷۹۸ ۳٤٦مبل��غ م��ا یع��ادل ى المرك��ز الم��الذات الطبیع��ة النقدی��ة ب��العمالت األجنبی��ة ف��ى ت��اریخ 
 ى.صافى أرصدة العمالت األجنبیة فى تاریخ المركز المالیلى بیان  وفیما، جنیھ مصرى على التوالى   ۹۱۹ ۸۳۷ ۲٦۹

 
 فائض العمالت األجنبیة

 ۷۳۱ ۹۳۹ ۱۹ الدوالر األمریكى 
 ۸۷۰ ۲۹ یورو أوروبى
 ۸۷۳ ۱۸ جنیھ إسترلینى

 
ات لتزام�أرص�دة األص�ول واإل ترجم�ة) "ترجمة المعامالت ب�العمالت األجنبی�ة" فق�د ت�م ۲-۳كما ھو وارد باإلیضاح رقم (

 .قائمة المركز المالىتاریخ ى ف عر السارىالس إستخداملعمالت األجنبیة الموضحة أعاله ببا

 خطر االئتمان 

یتمثل خطر االئتمان فى االئتم�ان الممن�وح للعم�الء وع�دم ق�درة ھ�ؤالء العم�الء عل�ى س�داد المس�تحق عل�یھم إال أن الش�ركة 
اتھم وعق��ود بی��ع إلتزام��طیب��ة ال��ذین ل��دیھم الق��درة عل��ى س��داد الس��معة الى ذوتح��اول مواجھ��ة ھ��ذا الخط��ر بانتق��اء العم��الء 

تبرمھا الشركة م�ع عمالئھ�ا ھ�ى عق�ود ابتدائی�ة م�ع االحتف�اظ بح�ق الملكی�ة لح�ین وف�اء العم�الء بكام�ل قیم�ة ى التى األراض
 .األراضي

 
 القانوني االحتیاطي -۳۲

وی�تم التوق�ف ع�ن تجن�ب ھ�ذه ، ق�انونى احتی�اطيال�ربح لتك�وین  ص�افيم�ن  ٪٥للشركة یجن�ب  األساسيطبقاً للنظام 
لتغطی�ة ى الق�انوناإلحتی�اطى  إس�تخدامویمك�ن  .المصدرمن رأس مال الشركة  ٪٥۰النسبة إذا ما بلغ ھذا اإلحتیاطى 

 .لزیادة رأس مال الشركـةأو  خسائرال
 

 القانونيالموقف  -۳۳
بقرار مجلس إدارة الھیئ�ة بإلغ�اء  ۲۰۱۱مارس  ۳۱قامت الھیئة العامة للتنمیة السیاحیة بإخطار الشركة بتاریخ  -١

الموافق��ة المبدئی��ة الص��ادرة بتخص��یص أرض المرحل��ة الثالث��ة م��ن منطق��ة س��ھل حش��یش (المنطق��ة ج��ـ) والب��الغ 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٤٣ - 

 ۳۱ ملیون مت�ر مرب�ع، علم�اً ب�أن تكلف�ة األعم�ال المنف�ذة بھ�ذه المرحل�ة م�ن المش�روع بلغ�ت حت�ى ۲۰مساحتھا 
ھذا وقد قامت الشركة برف�ع دع�وى إلغ�اء الق�رار اإلداري  جنیھ مصري، ۷۷ ۲٥٥ ۹۷٤مبلغ  ۲۰۱۸ دیسمبر

س�بتمبر  ۲۱المشار إلی�ھ أع�اله والص�ادر م�ن الھیئ�ة العام�ة للتنمی�ة الس�یاحیة أم�ام محكم�ة القض�اء اإلداري ف�ى 
م�ایو  ۱۸وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى ھیئة المفوضین إلعداد تقریر بالرأي القانوني وبجلسة  ۲۰۱۱
حجز الدعوى للتقریر مع التص�ریح بتق�دیم الم�ذكرات خ�الل أس�بوعین، وق�د أف�اد المستش�ار الق�انونى تم  ۲۰۱٥

بورود التقریر في دعوي اإللغاء بقبولھا شكالً ورفضھا موضوعاً وھ�و تقری�ر استرش�ادي غی�ر ُمل�زم للمحكم�ھ 
إحالة الدعوى إلى دائ�رة  و في تلك الجلسة تم ۲۰۱۸أكتوبر  ۲۷جلسة  وقد تم تداول عدة جلسات بالقضیة حتى

وبتلك الجلسة تم تأجیل الدعوى  ۱۱/٥/۲۰۱۹، عقدت أول جلسة بعد اإلحالة من الدائرة أولى أفراد في أخرى 
الل�زام الم�دعى علیھ�ا  ۱۰/۲۰۱۹/ ۲٦وبتلك الجلسة تم إعادة التأجیل إلى جلس�ة  ٤/۷/۲۰۱۹إداریا إلى جلسة 

، وترى إدارة الشركة فى ض�وء تقری�ر مستش�ارھا الق�انونى  ٦/۳/۲۰۱۸بتقدیم المستندات السابق طلبھا بجلسة 
أن ال��دفوع المقدم��ة م��نھم تس��اند موق��ف الش��ركة الق��انونى، كم��ا أورد المستش��ار الق��انونى ف��ى ش��ھادتھ أن دع��وى 
اإللغاء المقامة من الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة ض�د الھیئ�ة العام�ة للتنمی�ة الس�یاحیة مرجح�ة الكس�ب، 

 ثم لم تتضمن القوائم المالیة أیة تسویات قد تنتج فى ذلك الشأن. ومن
 
كما قامت شركة بیرامیزا للمنتجعات السیاحیة برفع دعوى أمام مجلس الدولة طالب�ت فیھ�ا بفس�خ العق�د المب�رم ب�ین  -٢

خ الھیئة العامة للتنمیة السیاحیة والشركة المصریة للمنتجع�ات الس�یاحیة بخص�وص أرض س�ھل حش�یش والم�ؤر
ورد األرض للھیئ�ة ع��دا تل�ك المق��ام علیھ�ا مش�اریع كامل��ة، ھ�ذا وتناوب��ت الجلس�ات أم��ام  ۱۹۹٥أكت�وبر   ۲٤ف�ي

ق��ررت المحكم��ة ع��دم قب��ول ال��دعوى لرفعھ��ا م��ن غی��ر ص��فة. وت��رى إدارة  ۲۰۱۷م��ایو  ۲۳المح��اكم وبجلس��ة 
ركة القانونى. ھ�ذا وق�د ت�م إب�رام الشركة ومستشارھا القانونى فى ضوء الدفوع القانونیة المقدمة سالمة موقف الش

بمقتاضاھا تم اإلتفاق على تن�ازل ش�ركة بیرامی�زا ع�ن  ۲۰۱٦إبریل  ۲۱إتفاقیة شاملة مع شركة بیرامیزا بتاریخ 
 كافة الدعاوى المرفوعة منھا ضد الشركة ومن بینھا ھذه الدعوى.

 
رؤی�ة الش�ركة ب�إخالل العمی�ل قامت الشركة برفع دعوى فسخ عقد بیع أراضى ألحد عمالء الشركة فى ض�وء  -٣

ھ��ذا وق�د ق�ررت المحكم��ة إع�ادة ال�دعوى لمكت��ب وزارة الع�دل ال�ذى انت��دب لجن�ة ثالثی�ة م��ن ، بش�روط التعاق�د
تقریرھ�ا  والت�ى أص�درتالخبراء المختصین العادة فح�ص ال�دعوى والمس�تندات وق�د انتھ�ت اللجن�ة م�ن ذل�ك 

 ۲۰۱۸فبرای�ر  ۲۷وبجلس�ة  ۲۰۱۸ین�ایر  ۲۳بت�اریخ  للمحكمة والذى بموجبھ باشرت المحكمة أولى جلس�اتھا
صدر حكم ھیئة المحكمة لصالح شركة المصریة للمنتجعات السیاحیة بفسخ التعاقد مع العمیل وتع�ویض ق�دره 

ألف جنیھ لصالح الشركة وإلزام المدعي علیھ بمص�روفات ال�دعوي وأتع�اب المحام�اه، وق�د ق�ام العمی�ل  ۱۰۰
وقد تم تداول عدة جلسات بالقضیة حت�ى ت�م حج�ز ال�دعوى مام محكمة االستئناف بالطعن علي الحكم الصادر أ

و ف��ي تل��ك الجلس��ة  أًص��درت محكم��ة إس��تئناف الق��اھرة حكمھ��ا النھ��ائي   ۲۰۱۹م��ارس  ۱۲للحك��م ف��ى جلس��ة 
اإلستئناف  شكال و رفضھ موضوعا و  تأیید م�ا انتھ�ى إلی�ھ حك�م محكم�ة أول درج�ة بفس�خ عف�د البی�ع.   بقبول
یونی��و  ۱۰تق��دم الط��اعن بطع��ن عل��ى الحك��م الص��ادر م��ن محكم��ة االس��تئناف وبت��اریخ  ۲۰۱۹م��ایو ۹یخ بت��ار

تقدمت الشركة بمذكرات لل�رد عل�ى أس�باب الطع�ن ول�م یق�م الط�اعن بالتعقی�ب علیھ�ا بالمواعیدالقانونی�ة ل�ذا ت�م 
ك�م االس�تئناف الص�ادر أغالق باب تق�دیم الم�ذكرات ، ول�م یق�م الط�اعن بأتخ�اذ أي اج�راء لطل�ب وق�ف تنفی�ذ ح

  .بذلك وجارى تحدید جلسة للشق المستعجل بالدعوى  ۲۰۱۹یولیو  ۲۰ضده وتم أستخراج شھادة  بتاریخ 
 

بشأن عقده المبرم مع الشركة المص�ریة للمنتجع�ات الس�یاحیة  أراضى-توجد دعوى تحكیم من أحد عمالء الشركة  -٤
م�ن ش�راء األرض مح�ل التعاق�د وھ�و إقام�ة مش�روع  بخصوص رغبة العمیل فى عدم اإللتزام ب�الغرض الوحی�د

إسكان متكامل للعاملین، ھذا وما زالت الدعوى منظورة امام المحاكم وحتى تاریخ إصدار الق�وائم المالی�ة. وحی�ث 
أن النزاع من الناحیة القانونیة یعد فى بدایتھ فبالتالى ال یمكن التنبؤ بما ستنتھي إلیھ ھیئة التحكیم م�ن حك�م، وت�رى 

 .الشركة أن الدفوع المقدمة منھا تدعم موقفھا القانونى فى ضوء السلطة التقدیریة للمحكمة
 

 
 

 المقارنة أرقام -۳٤
المنتھی�ة  الدوری�ة المالی�ة الفت�رةالمجمعة ع�ن الحالیة بإجراء تعدیالت على القوائم المالیة  الفترةقامت إدارة الشركة خالل 

 -النحو التالى: على المقارنة) الفترة( ۲۰۱۸یونیو  ۳۰في 

 بعد التعدیل التعدیل قبل التعدیل 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٤٤ - 

 ۳۰/٦/۲۰۱۸ ۳۰/٦/۲۰۱۸ ۳۰/٦/۲۰۱۸ 

 (٤٢٥ ٨٧٤ ١٧) ٠٥٤ ٣٢٤ ٢ (٤٧٩ ١٩٨ ٢٠) تكلفة الحصول علي اإلیراد
 (٩٣٣ ٠٧٢ ٨ ) (٠٥٤ ٣٢٤ ٢) (٨٧٩ ٧٤٨ ٥ ) مصروفات بیع وتسویق

 ٧٥١ ٩٥٩ ٥٩٠ (٩٢٠ ١٧٧ ١١) ٦٧١ ١٣٧ ٦٠٢ أعمال تحت التنفیذ
مدینون متنوعون وأرصدة مدینة 

 ٣٩٨ ٥١٦ ٢٨ ٩٢٠ ١٧٧ ١١ ٤٧٨ ٣٣٨ ١٧ أخرى

 
تهیة لم تنعقد الجمعیة العامة العاد�ة للشر�ة المصر�ة للمنتجعات السیاحیة "الشر�ة األم" إلعتماد القوائم المالیة عن السنة المالیة المن -٣٥

للنظر في  ٢٠١٩یولیو  ٢٥لجمعیة العامة العاد�ة للشر�ة بتار�خ حتى تار�خه،وقد تم توجیه دعوه النعقاد ا ٢٠١٨د�سمبر  ٣١في 
 جدول االعمال المتضمن لبند اعتماد القوائم المالیة المشار الیها أعاله.

 
بتعدیل �عض احكام معاییر المحاسبة المصر�ة الصادرة �قرار وز�ر  ١٨/٣/٢٠١٩قامت وز�رة االستثمار والتعاون الدولي بتار�خ  -٣٦

والتي تتضمن �عض معاییر المحاسبة الجدیدة وتعدیالت على �عض المعاییر القائمة وفیما یلي اهم  ٢٠١٥لسنة  ١١٠ االستثمار رقم
 هذه التعدیالت:

 
المعاییر الجدیدة او 

 المعدلة
التأثیر   ملخص ألهم التعدیالت

المحتمل علي 
 القوائم المالیة

 تار�خ التطبیق

معیار محاسبة مصري 
 ) ٤٧جدید رقم (

 دوات المالیة""األ
 
 

) "األدوات ٤٧�حل معیار المحاسبة المصري الجدید رقم ( -١
المالیة" محل الموضوعات المقابلة في معیار المحاسبة المصري رقم 

) "األدوات المالیة: االعتراف والقیاس"، و�التالي تم تعدیل و�عادة ٢٦(
سحب الفقرات ) �عد ٢٦اصدار معیار المحاسبة المصري رقم (

) الجدید وتحدید ٤٧الموضوعات التي تناولها معیار (الخاصة �
) المعدل للتعامل فقط مع حاالت محدودة من ٢٦نطاق معیار (

 .محاسبة التغطیة وفقًا الختیار المنشأة
طبقا لمتطلبات المعیار یتم تبوب األصول المالیة على أساس  -٢

خالل إما �التكلفة المستهلكة، أو �القیمة العادلة من -الحقاً –قیاسها 
الدخل الشامل اآلخر أو �القیمة العادلة من خالل األر�اح أو 

 الخسائر، وذلك طبقا لنموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالیة
 وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي.

تم استبدال نموذج الخسائر المحققة في قیاس االضمحالل  -٣
نیة المتوقعة والذي یتطلب لألصول المالیة بنماذج الخسائر االئتما

قیاس االضمحالل لكل األصول المالیة المقاسة �التكلفة المستهلكة 
واألدوات المالیة التي یتم قیاسها �القیمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل االخر منذ لحظة االعتراف االولي لتلك �غض النظر عند 
 وجود مؤشر لحدث الخسارة.

تقوم اإلدارة في 
لي الوقت الحا

بتقییم األثر 
المحتمل على 
القوائم المالیة 
عند تطبیق 

 التعدیل
  .�المعیار

�سري المعیار رقم 
) على الفترات ٤٧(

المالیة التي تبدأ في أو 
 ،٢٠٢٠ینایر  ١�عد 

و�سمح �التطبیق 
المبكر، �شرط تطبیق 

معاییر المحاسبة 
) ١المصر�ة رقم (

) ٤٠) و(٢٦) و(٢٥و(
معًا  ٢٠١٩المعدلین 

 .فس التار�خفي ن
 
 
 
 

تسري هذه التعدیالت بناء علي متطلبات هذا المعیار تم تعدیل �ال من المعاییر  -٤



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٤٥ - 

المعاییر الجدیدة او 
 المعدلة

التأثیر   ملخص ألهم التعدیالت
المحتمل علي 
 القوائم المالیة

 تار�خ التطبیق

 التالیة:
) "عرض القوائم المالیة" ١معیار المحاسبة المصري رقم ( -

 ٢٠١٩المعدل 
 ) "قائمة التدفقات النقد�ة"٤معیار المحاسبة المصري رقم ( -
) "األدوات المالیة: ٢٥معیار المحاسبة المصري رقم ( -

 العرض"
) "األدوات المالیة: ٢٦معیار المحاسبة المصري رقم ( -

 االعتراف والقیاس"
 ) "األدوات المالیة: اإلفصاحات"٤٠معیار المحاسبة المصري رقم (

 
 

من تار�خ تطبیق معیار 
)٤٧( 
 

 
معیار محاسبة مصري 

) "اإلیراد ٤٨رقم ( جدید
 من العقود مع العمالء"

) "اإلیراد من ٤٨سبة المصري الجدید رقم (�حل معیار المحا -١
 العقود مع العمالء" محل المعاییر التالیة و�لغیها:

 
) "عقود اإلنشاء" المعدل ٨معیار المحاسبة المصري رقم (  -أ

٢٠١٥. 
) "اإلیراد" المعدل ١١معیار المحاسبة المصري رقم ( -ب
٢٠١٥. 

ذج تم استخدام نموذج السیطرة لالعتراف �االیراد بدال من نمو  -٢
 المنافع والمخاطر.

یتم االعتراف �التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد مع  -٣
عمیل �أصل إذا �انت المنشأة تتوقع استرداد تلك التكالیف و�ذا 

 االعتراف بتكالیف الوفاء �عقد �أصل عند توافر شروط محددة. 
یتطلب المعیار ان یتوافر للعقد مضمون تجاري لكي یتم  -٤

 االعتراف �اإلیراد.
 التوسع في متطلبات اإلفصاح والعرض. -٥

  

تقوم اإلدارة في 
الوقت الحالي 

بتقییم األثر 
المحتمل على 
القوائم المالیة 
عند تطبیق 

 التعدیل
 .�المعیار

�سري المعیار رقم 
) على الفترات ٤٨(

المالیة التي تبدأ في أو 
، ٢٠٢٠ینایر  ١�عد 

و�سمح �التطبیق 
 المبكر.



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٤٦ - 

المعاییر الجدیدة او 
 المعدلة

التأثیر   ملخص ألهم التعدیالت
المحتمل علي 
 القوائم المالیة

 تار�خ التطبیق

معیار محاسبة مصري 
) "عقود ٤٩( جدید

 التأجیر "

) "عقود اإل�جار" ٤٩�حل معیار المحاسبة المصري الجدید رقم ( .١
) "القواعد والمعاییر ٢٠محل معیار المحاسبة المصري رقم (

 و�لغیه. ٢٠١٥المحاسبیة المتعلقة �عملیات التأجیر التمو�لي 
�قدم المعیار نموذج محاسبي واحد �النسبة للمؤجر والمستأجر  .٢

لمستأجر �االعتراف �حق االنتفاع األصل المؤجر حیث �قوم ا
ضمن أصول الشر�ة �ما �عترف �التزام والذي �مثل القیمة الحالیة 
لدفعات اال�جار غیر المدفوعة ضمن التزامات الشر�ة ، مع االخذ 
في االعتبار انه ال یتم تصنیف عقود اال�جار �النسبة للمستأجر عقد 

 تمو�لي. تأجیر تشغیلي أو أنه عقد تأجیر 
�النسبة للمؤجر �جب على المؤجر تصنیف �ل عقد من عقود  .٣

 إ�جاراته إما على أنه عقد تأجیر تشغیلي أو أنه عقد تأجیر تمو�لي. 
�النسبة لإل�جار التمو�لي فیجب على المؤجر االعتراف �األصول  .٤

المحتفظ بها �موجب عقد تأجیر تمو�لي في قائمة المر�ز المالي 
مبالغ مستحقة التحصیل �مبلغ مساوي لصافي وعرضها على أنها 

 االستثمار في عقد التأجیر.
�النسبة لإل�جار التشغیلي �جب على المؤجر االعتراف بدفعات  .٥

عقود التأجیر من عقود التأجیر التشغیلیة على أنها دخل إما �طر�قة 
 القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر.

 

تقوم اإلدارة في 
الوقت الحالي 

األثر بتقییم 
المحتمل على 
القوائم المالیة 
عند تطبیق 

 التعدیل
 .�المعیار

�سري المعیار رقم 
) على الفترات ٤٩(

المالیة التي تبدأ في أو 
، ٢٠٢٠ینایر  ١�عد 

المبكر و�سمح �التطبیق 
إذا تم تطبیق معیار 
المحاسبة المصري رقم 

) "االیراد من العقود ٤٨(
في  ٢٠١٩مع العمالء" 
 .نفس التوقیت

�االستثناء من تار�خ 
�سري السر�ان أعاله، 
) ٤٩المعیار رقم (

عقود على  ٢٠١٩
التأجیر التي �انت 
تخضع لقانون التأجیر 

لسنة  ٩٥التمو�لي رقم 
وتعدیالته  – ١٩٩٥

و�ان یتم معالجتها وفقًا 
لمعیار المحاسبة 

) ٢٠المصري رقم (
"القواعد والمعاییر 
المحاسبیة المتعلقة 
 �عملیات التأجیر

عقود التمو�لي"، و�ذلك 
التأجیر التمو�لي التي 
تنشأ في ظل وتخضع 
لقانون تنظیم نشاطي 
التأجیر التمو�لي 

 ١٧٦والتخصیم رقم 
وذلك من  ،٢٠١٨لسنة 

بدا�ة فترة التقر�ر 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٤٧ - 

المعاییر الجدیدة او 
 المعدلة

التأثیر   ملخص ألهم التعدیالت
المحتمل علي 
 القوائم المالیة

 تار�خ التطبیق

التي تم فیها  السنوي 
لسنة  ٩٥الغاء قانون 

وصدور قانون  ٩٥
  .٢٠١٨لسنة  ١٧٦

 

معیار المحاسبة 
قم المصري المعدل ر 

 ) "مزا�ا العاملین"٣٨(

تم إضافة وتعدیل �عض الفقرات وذلك لتعدیل قواعد المحاسبة عن تعدیل 
 وتقلیص وتسو�ة نظام مزا�ا العاملین.

تقوم اإلدارة في 
الوقت الحالي 

بتقییم األثر 
المحتمل على 
القوائم المالیة 

�سري المعیار رقم 
) المعدل على ٣٨(
لفترات المالیة التي تبدأ ا

ینایر  ١في أو �عد 
، و�سمح ٢٠٢٠



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٤٨ - 

المعاییر الجدیدة او 
 المعدلة

التأثیر   ملخص ألهم التعدیالت
المحتمل علي 
 القوائم المالیة

 تار�خ التطبیق

عند تطبیق 
 التعدیل
 .�المعیار

 �التطبیق المبكر.
 

معیار المحاسبة 
المصري المعدل رقم 

) "القوائم المالیة ٤٢(
 المجمعة"

تم إضافة �عض الفقرات الخاصة �استثناء المنشآت االستثمار�ة من 
بطة التجمیع وقد ترتب على هذا التعدیل تعدیل لبعض المعاییر المرت

 �موضوع المنشآت االستثمار�ة وفیما یلي المعاییر التي تم تعدیلها:
) "اإلفصاح عن األطراف ١٥معیار المحاسبة المصري رقم ( -

 ذوي العالقة"
 ) "القوائم المالیة المستقلة"١٧معیار المحاسبة المصري رقم ( -
) "االستثمارات في شر�ات ١٨معیار المحاسبة المصري رقم ( -

 شقیقة"
 ) "ضرائب الدخل"٢٤لمحاسبة المصري رقم (معیار ا -
 ) "تجمیع األعمال"٢٩معیار المحاسبة المصري رقم ( -
 ) "القوائم المالیة الدور�ة"٣٠معیار المحاسبة المصري رقم ( -
) "اإلفصاح عن الحصص ٤٤معیار المحاسبة المصري رقم ( -

 في المنشآت األخرى"
  

تقوم اإلدارة في 
الوقت الحالي 

بتقییم األثر 
محتمل على ال

القوائم المالیة 
عند تطبیق 

 التعدیل
 .�المعیار

�سري المعیار رقم 
) المعدل على ٤٢(

الفترات المالیة التي تبدأ 
ینایر  ١في أو �عد 

، و�سمح ٢٠٢٠
 �التطبیق المبكر.

كما یتم تطبیق الفقرات 
الجدیدة أو المعدلة 
�النسبة للمعاییر التي 
تم تعدیلها �موضوع 

ار�ة المنشآت االستثم
في تار�خ سر�ان معیار 
المحاسبة المصري رقم 

) "القوائم المالیة ٤٢(
المجمعة" المعدل 

٢٠١٩ . 
إصدار تفسیر محاسبي 

) " ١مصري رقم (
ترتیبات امتیازات 
 الخدمات العامة"

�قدم هذا التفسیر إرشادات �شأن المحاسبة من قبل المشغلین لترتیبات 
�یان خاص، وذلك لتشیید  –الى  –امتیاز الخدمة العامة من �یان عام 

مثل الطرق، والكباري  –وتشغیل وصیانة البنیة التحتیة للمنافع العامة 
واألنفاق، والمستشفیات، والمطارات، ومرافق توز�ع المیاه، و�مدادات 

 الطاقة وشبكات االتصاالت ...، إلخ.
تیبات و�منح هذا التفسیر خیار االستمرار في تطبیق المعالجة السا�قة لتر 

للمنشآت التي �انت  ٢٠١٩ینایر  ١امتیازات الخدمة العامة القائمة قبل 
تعترف وتقوم �قیاس أصول هذه الترتیبات على أنها أصول ثابتة وفقًا 

) "االصول الثابتة و�هالكاتها" إلى ١٠لمعیار المحاسبة المصري رقم (
 حین انتهاء مدتها.

تقوم اإلدارة في 
الوقت الحالي 

ثر بتقییم األ
المحتمل على 
القوائم المالیة 
عند تطبیق 

 التعدیل
 .�المعیار

) ١�سري التفسیر رقم (
على الفترات المالیة 
 ١التي تبدأ في أو �عد 

 . ٢٠١٩ینایر 



 ة)شركة مساھمة مصری( الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ فيالمنتھیة عن الفترة المالیة لمجمعة للقوائم المالیة الدوریة ااإلیضاحات المتممة 

 )جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة بالقوائم المالیة الدوریة المجمعة بالجنیھ المصري ما لم یذكر خالف ذلك(
 

- ٤٩ - 

المعاییر الجدیدة او 
 المعدلة

التأثیر   ملخص ألهم التعدیالت
المحتمل علي 
 القوائم المالیة

 تار�خ التطبیق

معیار المحاسبة 
 ) ٢٢المصري رقم (

" نصیب السهم في 
 األر�اح"

تقلة تم تعدیل نطاق تطبیق المعیار لیصبح ملزم على القوائم المالیة المس
 أو المجمعة أو المنفردة المصدرة لجمیع المنشأت.

تقوم اإلدارة في 
الوقت الحالي 

بتقییم األثر 
المحتمل على 
القوائم المالیة 
عند تطبیق 

 التعدیل
 .�المعیار

یتم تطبیق هذا التعدیل 
على الفترات المالیة 
 ١التي تبدأ في أو �عد 

 .٢٠١٩ینایر 
 

معیار المحاسبة 
 ) ٣٤المصري رقم (

 " االستثمار العقاري"

ـــــع  - ـــــة لجمی ـــــار نمـــــوذج القیمـــــة العادل ـــــم الغـــــاء اســـــتخدام خی ت
المنشـأت عنـد القیــاس الالحـق الســتثماراتها العقار�ـة وااللتــزام 
فقــط بنمــوذج التكلفــة، مــع إلــزام صــنادیق االســتثمار العقــاري 
فقـــط �اســـتخدام نمـــوذج القیمـــة العادلـــة عنـــد القیـــاس الالحـــق 

�ـــة. و�نـــاء علـــى هـــذا التعـــدیل فقـــد تـــم لجمیـــع أصـــولها العقار 
 تعدیل �ال من: 

) "األصـــــــول غیـــــــر ٣٢معیـــــــار المحاســـــــبة المصـــــــر�ة رقـــــــم ( -
ــــــة المحــــــتفظ بهــــــا لغــــــرض البیــــــع والعملیــــــات غیــــــر  المتداول

 المستمرة.
ـــــار المحاســـــبة المصـــــري رقـــــم ( - ) "اضـــــمحالل قیمـــــة ٣١معی

 األصول"
 

تقوم اإلدارة في 
الوقت الحالي 

بتقییم األثر 
 المحتمل على
القوائم المالیة 
عند تطبیق 

 التعدیل
 .�المعیار

یتم تطبیق هذا التعدیل 
على الفترات المالیة 
 ١التي تبدأ في أو �عد 

 .٢٠١٩ینایر 
 

معیار المحاسبة 
المصري المعدل رقم 

) "قائمة التدفقات ٤(
 النقد�ة" 

یتطلب من المنشأة تقد�م اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي القوائم 
تقییم التغیرات في االلتزامات التي تنشأ من األنشطة التمو�لیة، المالیة من 

�ما في ذلك �ال من التغیرات الناشئة من تدفقات نقد�ة أو تغیرات غیر 
 نقد�ة.

تقوم اإلدارة في 
الوقت الحالي 

بتقییم األثر 
المحتمل على 
القوائم المالیة 
عند تطبیق 

 التعدیل
 .�المعیار

یتم تطبیق هذا التعدیل 
الفترات المالیة  على

 ١التي تبدأ في أو �عد 
 .٢٠١٩ینایر 

 
 "تقوم اإلدارة في الوقت الحالي بتقییم األثر المحتمل على القوائم المالیة عند تطبیق التعدیل �المعیار".
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