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الشركة المصرية للمنتجعات السياحية (شركة مساهمة مصرية)
قائمة األرباح أو الخسائر المستقلة الدورية عن الفترة المالية  المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

(جميع المبالغ الواردة بالقوائم المالية المستقلة بالجنيه المصري ما لم يذكر خالف ذلك)

 الفترة المالية الدورية الفترة المالية الدورية الفترة المالية الدورية الفترة المالية الدورية

إيضاح  رقم
م ٢٠١٩/١/١
الى ٢٠١٩/٦/٣٠

م ٢٠١٩/٤/١
الى ٢٠١٩/٦/٣٠

م ٢٠١٨/١/١
الى ٢٠١٨/٦/٣٠

م ٢٠١٨/٤/١
الى ٢٠١٨/٦/٣٠

٧٥٦ ١٤٣ ٦ ٠٩٣ ٢١٨ ١٠ ٠١٨ ٦٥٣ ٩ ٩٨٦ ٣٦٨ ١٤ (٢١-١)إيراد مبيعات أراضي وفيالت
٢٥٢ ٤٩٣ ٢٣ ٧٥٤ ٣٨٦ ٤١ ٢١١ ٥٧٥ ٣٠ ٩٠٧ ٩٦٣ ٥٢ (٢١-٢)إيراد خدمات مؤداة

٠٠٨ ٦٣٧ ٢٩ ٨٤٧ ٦٠٤ ٥١ ٢٢٩ ٢٢٨ ٤٠ ٨٩٣ ٣٣٢ ٦٧ إجمالى إيرادات النشاط

(٨٣٢ ٢٦١ ٣ )(٤٩٣ ٨٢٥ ٧ )(٩٧١ ٢٩٩ ٦ )(٨١٧ ١٣٥ ١٠ )(٢٢)تكلفة الحصول علي اإليراد
(٧٧٥ ٥٦٥ ٣٠ )(٤٩٨ ٥٣٣ ٥٦ )(٩٠٤ ١٣٧ ٣٧ )(٨٠٨ ٦٤٢ ٦٦ )(٢٣)تكلفة خدمات مؤداة

(٦٠٧ ٨٢٧ ٣٣ )(٩٩١ ٣٥٨ ٦٤ )(٨٧٥ ٤٣٧ ٤٣ )(٦٢٥ ٧٧٨ ٧٦ )إجمالى تكاليف النشاط

(٥٩٩ ١٩٠ ٤ )(١٤٤ ٧٥٤ ١٢ )(٦٤٦ ٢٠٩ ٣ )(٧٣٢ ٤٤٥ ٩ )مجمل الخسارة

٧١٠ ١١٤ ٢ ٣٩٩ ٨٨١ ٤ ٤٦١ ٠١٣ ٣ ٥٤٩ ٦٠٩ ٥ (٢٤)إيرادات تشغيل أخرى
(٨٥١ ٤١٨ ٣ )(١٠٥ ٦٢٢ ٥ )(٢٢٨ ٨٠٠ ٤ )(٤٣٤ ٧٤٦ ٧ )(٢٥)مصروفات بيعية وتسويقية

(١٦٦ ٦٣٥ ٩ )(٢٢٢ ٩٩٩ ١٧ )(٣٨١ ٦٣٤ ٩ )(٦٣٨ ٩٦٥ ١٧ )(٢٦)مصروفات عمومية وإدارية 
(٢١٩ ٧٨٣ ١٠ )(٨٢١ ٣٣٤ ١٢ )-(٨٩٦ ٩٩٣ ٢ )(٢٧)مصروفات أخرى

(١٢٥ ٩١٣ ٢٥ )(٨٩٣ ٨٢٨ ٤٣ )(٧٩٤ ٦٣٠ ١٤ )(١٥١ ٥٤٢ ٣٢ )نتائج أنشطة التشغيل

٥٩٠ ٤٨٨ ١١ ١٠٤ ٦٤٨ ٢٣ ٠٥٢ ٧٤٥ ١١ ٩٧٩ ٥٧٧ ٢٢ (٢٨)فوائد مؤجلة مستهلكه
١٤٤ ١٣٧ ١٢ ٠٨٠ ٩٥٣ ١٠ (٥٥٣ ١٢٤ ٢٨ )(٣٧٢ ٨١٩ ٥٢ )(٢٩)صافي (تكلفة) إيراد التمويل
(٣٩١ ٢٨٧ ٢ )(٧٠٩ ٢٢٧ ٩ )(٢٩٥ ٠١٠ ٣١ )(٥٤٤ ٧٨٣ ٦٢ )خسارة الفترة قبل الضرائب

(٨٣٠ ١٧٧  )(١٣٦ ٤٠٩  )--(٣٠)مصروف ضريبة الدخل
٥٠٢ ٦٢١  ٥٥٤ ٣١٧ ٢ ٩١٤ ٨٨١ ٦ ٨٣٥ ٤٤١ ١٨ (٣٠)الضريبة المؤجلة

(٧١٩ ٨٤٣ ١ )(٢٩١ ٣١٩ ٧ )(٣٨١ ١٢٨ ٢٤ )(٧٠٩ ٣٤١ ٤٤ )صافى خسارة الفترة بعد الضرائب

          (٠٫٠٠١٨)          (٠٫٠٠٧٠)          (٠٫٠٢٣٠)         (٠٫٠٤٢٢)(١٩)نصيب السهم في خسارة الفترة

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

٢



ة) ر ة م اه ة م ة (شر اح عات ال ة لل ر ة ال ر ال
ن ٢٠١٩ ة فى ٣٠ ی ه ة  ال ال رة ال ة ع الف قلة الدور امل ال ة الدخل ال قائ
( ر خالف ذل ر ما ل یذ ه ال ال قلة  ة ال ال ائ ال الق اردة  الغ ال ع ال (ج

 الفترة المالية الفترة المالية الفترة المالية الفترة المالية

الدوريةالدوريةالدوريةالدورية

م ٢٠١٩/١/١
الى ٢٠١٩/٦/٣٠

م ٢٠١٩/٤/١
الى ٢٠١٩/٦/٣٠

م ٢٠١٨/١/١
الى ٢٠١٨/٦/٣٠

م ٢٠١٨/٤/١
الى ٢٠١٨/٦/٣٠

رة ارة) الف (٧١٩ ٨٤٣ ١ )(٢٩١ ٣١٩ ٧ )(٣٨١ ١٢٨ ٢٤ )(٧٠٩ ٣٤١ ٤٤ )صافي (خ

امل اآلخر ----الدخل ال

امل اآلخر ع  الدخل ال ----م

رة امل ع الف الى الدخل ال (٧١٩ ٨٤٣ ١ )(٢٩١ ٣١٩ ٧ )(٣٨١ ١٢٨ ٢٤ )(٧٠٩ ٣٤١ ٤٤ )إج

قلة. ة  ال ال ائ ال زأ م هذه الق ر جزًء ال ی ة (٦) الى (٤١) تع رفقة م صف احات ال اإل

٣



ة) ر ة م اه ة م ة (شر اح عات ال ة لل ر ة ال ر ال
ن ٢٠١٩ ة فى ٣٠ ی ه ة  ال ال رة ال ة ع الف قلة الدور ة ال ل ق ال ر فى حق غ ة ال قائ

( ر خالف ذل ر ما ل یذ ه ال ال قلة  ة ال ال ائ ال الق اردة  الغ ال ع ال (ج

ع دف در وال ال ال نىرأس ال ى القان ا اح مرحلةاالح الى أر اإلج

ایر ٢٠١٨  ٠٩٣ ٥٠١ ٥١٤ ١٩١١ ٤٤٣ ٣١٨ ٩٠٢ ٠٥٧ ١٤٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٥٠ ١األرصدة فى ١ ی
ني ي قان ا ل لالح -(٩٦٣ ٧٥٦ ١ )٩٦٣ ٧٥٦ ١ -ال

امل الي الدخل ال ----إج
ن ٢٠١٨ ة في ٣٠ ی ه ة ال ال رة ال ارة) الف (٢٩١ ٣١٩ ٧ )(٢٩١ ٣١٩ ٧ )--صافى (خ

ن ٢٠١٨ ٨٠٢ ١٨١ ٥٠٧ ٩٣٧١ ٣٦٦ ٣٠٩ ٨٦٥ ٨١٤ ١٤٧ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٥٠ ١األرصدة فى ٣٠ ی

ایر ٢٠١٩ ٧٣٢ ٤٥٥ ٨٦٥٢٥٧ ٨١٤ ١٤٧ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٥٠ ١األرصدة فى ١ ی  ٥٩٧ ٢٧٠ ٤٥٥ ١
ني ي قان ا ل لالح ----ال

امل الي الدخل ال ----إج
ن ٢٠١٩ ة في ٣٠ ی ه ة ال ال رة ال ارة) الف (٧٠٩ ٣٤١ ٤٤ )(٧٠٩ ٣٤١ ٤٤ )--صافى (خ

ن ٢٠١٩ ٨٨٨ ٩٢٨ ٤١٠ ٠٢٣١ ١١٤ ٢١٣ ٨٦٥ ٨١٤ ١٤٧ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٥٠ ١األرصدة فى ٣٠ ی

قلة. ة  ال ال ائ ال زأ م هذه الق ر جزًء ال ی ة (٦) الى (٤١) تع رفقة م صف احات ال اإل
   

٤



الشركة المصرية للمنتجعات السياحية (شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية المستقلة الدورية عن الفترة المالية  المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

(جميع المبالغ الواردة بالقوائم المالية المستقلة بالجنيه المصري ما لم يذكر خالف ذلك)

 الفترة المالية الفترة المالية

الدوريةالدوريةإيضاح

رقم
م ٢٠١٩/١/١
الى ٢٠١٩/٦/٣٠

م ٢٠١٨/١/١
الى ٢٠١٨/٦/٣٠

التدفقات النقدية من نشاط التشغيل
(٧٠٩ ٢٢٧ ٩)(٥٤٤ ٧٨٣ ٦٢)صافى خسارة السنة قبل الضرائب

تسويات
٨٤٧ ٠٩٩ ٣٢١١٠ ٤٩٤ ١٠ إهالك األصول الثابتـة 

٧٢٢ ١٧٦ ٨٩٦١١ ٩٩٣ ٢ االنخفاض فى قيمة أرصدة العمالء 
٠٩٩ ١٥٨ ١-مخصص مطالبات

-(٧٩٩ ١  )  األرباح الراسمالية
(٧٩٢ ٩٣٤ ٤)(١١١ ٢٢٤ ١ )فوائد دائنة

(١٠٤ ٦٤٨ ٢٣)(٩٧٩ ٥٧٧ ٢٢ )صافى فوائد مؤجلة مستهلكه
(٦٦٣ ٨٤٦ ٥)٥٨٥ ٠٨٩ ٥١ فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

( ٦٣١ ٠٠٩ ٢٢)( ٦٠٠ ٢٢٢ ٢١)
التغير فى

(٦١١ ٩٢٠ ٢)٤٩١ ٦٣٩ ٤أعمال تحت التنفيـذ
(٥٧٦ ٢٠٨ )(٥٠٣ ٣٣ )المخزون

٦٠٦ ٧٢٩ ٠٨٨ ٩٤٩ ٥العمــالء وأوراق القبض
٩٣٠ ٩١٣ ١١(١٧٧ ٥٧٣ ٨)مدينون وأرصدة مدينة أخـرى

(٢٣٩ ٣٩٢ ٥)(١٤٧ ٥٥١ ٧ )التكاليف التقديرية الستكمال تنمية الوحدات الُمباعة
٦٥٦ ٦٥٩ ٣٥٨٥ ٢٧٨ ١٣عمالء - دفعات مقدمة

(٣٧١ ٤٣٣ ٤)(٩٠٥ ٢٤٢ ٤٢)الدائنون واالرصدة الدائنة االخرى
(٧٣٣ ٢١٤ )(٩٥٠ ٨١٥ ٢ )مستحقات هيئة التنمية السياحيـة

(٨٦٤ ٢٣٩ ٣)١٦٩ ٤٧٢ ٥جارى شركات تابعة
(٨٠٢ ٣٢٨ ١٩)(٢٠٧ ٨٨٧ ٥٣)التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التشغيل

(٩٦١ ٦٨١ ٢٣ )-ضريبة الدخل المدفوعة 
(٩٢٣ ١١٨  )-مخصصات مستخدمة - مدفوعة

(٦٨٦ ١٢٩ ٤٣ )(٢٠٧ ٨٨٧ ٥٣ )صافى التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

(٩٣٥ ٤١٣ ٢)(٨٤١ ١٦٧ ٢)مدفوعات إلقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
-٧٩٩ ١  مقبوضات من بيع أصول ثابتة

٨٠٠ ٩٤٩ ٢٢ -التغير في قيمة الودائع ألجل - أكثر من ثالثة أشهر 
(٥٠٠ ٣٦٧  )٠٠٠ ٨٢٨ ١٨ ودائع بالبنوك تستحق بعد عام

٥٨٢ ٩٤٦ ٤٤٩٦ ٠٥٥ ١فوائد دائنة - محصلة
٩٤٧ ١١٤ ٤٠٧٢٧ ٧١٧ ١٧صافي التدفقات النقدية الناتجة من  أنشطة اإلستثمار

(٧٣٩ ٠١٤ ١٦ )(٨٠٠ ١٦٩ ٣٦ )صافى التغير فى النقدية 
٠٣٢ ٠٠١ ٧٢٥٥٧ ٩٦٤ ٤٢النقدية  في ١ يناير

٢٩٣ ٩٨٦ ٩٢٥٤٠ ٧٩٤ ٦(١٢) النقدية في ٣٠ يونيو
يضاف 

--بنوك ودائع ألجل - إستحقاق أكثر من ثالثة أشهر و أقل من سنة
٢٩٣ ٩٨٦ ٩٢٥٤٠ ٧٩٤ ٦النقدية و ما في حكمها في ٣٠ يونيو 

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

٥



 ة مساهمة مصر�ة)(شر� الشر�ة المصر�ة للمنتجعات السیاحیة
 ٢٠١٩ یونیو ٣٠فى  المالیة المنتهیة الفترةعن الدور�ة المستقلة  اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیة

 �الجنیه المصري مالم یذ�ر خالف ذلك) الدور�ة (جمیع المبالغ الواردة �اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیة المستقلة
 

- ٦ - 

 وأنشطتھا  عن الشركةعامة نبذة  -١
 عـــام

ً  –مس�اھمة مص�ریة  ش�ركة –تأسست الش�ركة المص�ریة للمنتجع�ات الس�یاحیة  −  ۱٥۹ألحك�ام الق�انون رق�م  وفق�ا
والئحت��ھ التنفیذی��ة وت��م قی��دھا  ۱۹۹۲لس��نة  ۹٥والئحت��ھ التنفیذی��ة م��ع مراع��اة أحك��ام الق��انون رق��م  ۱۹۸۱لس��نة 

 .۱۹۹٦ إبریل ۲٤ریخ بتا ٦٥۱٤تحت رقم ى بالسجل التجار
 ى.المدة المحددة للشركة خمسون سنة تبدأ من تاریخ قید الشركة بالسجل التجار −
 أخر دیسمبر من كل عام.ى ف يل ینایر وتنتھأوى تبدأ السنة المالیة للشركة ف −
رة األحمر كما یقع فرع الشركة بمحافظة الق�اھ البحر –الغردقة  –یقع المقر الرئیسى للشركة فى سھل حشیش  −

 القاھرة. –الزمالك  –/أ) شارع عزیز أباظة ٤فى (
 الس���ید عض���و مجل���س اإلدارة المنت���دب والس���ید األس���تاذ / أحم���د أب���و ھندی���ة رئ���یس مجل���س إدارة الش���ركة  −

 .وائل الحتو / األستاذ
 

 غرض الشركة
ل حش�یش س�كنى متكام�ل بمنطق�ة س�ھى سیاحى تجمع عمران إقامةبصفة عامة وى غرض الشركة ھو التعمیر السیاح

ومدھا بالمرافق والخدمات األساس�یة الالزم�ة لھ�ا م�ن  رضبمحافظة البحر األحمر وذلك من خالل تھیئة وتجھیز األ
والط�رق تمھی�داً لتخصیص�ھا لتنفی�ذ مجموع�ة م�ن ى محطات وشبكات لتولید الكھرباء وتحلیھ المیاه والصرف الصح

، بمعرفة الغی�ر أوبالمشاركة مع الغیر  أولخدمیة سواء بنفسھا المشروعات الفندقیة والسیاحیة والسكنیة والترفیھیة وا
ولھا أنتاج وتوزیع وبیع الطاقة الكھربیة وبی�ع المی�اه المح�الة وإدارة المنتجع�ات العمرانی�ة والق�رى الس�یاحیة وإنش�اء 

ول أعم�اال ت�زاى التمحطات الخدمة وإداراتھا ویجوز للشركة أن تشترك بأى وجھ من الوجوه مع الشركات وغیرھا 
 .قد تعاونھا على تحقیق غرضھا فى مصر أو الخارجى التشبیھ بأعمالھا او 

 
 راق المالیة بالقاھرة واإلسكندریة.واأل ىببورصت ىمقیدة بالجدول الرسم الشركة )أ(

 
 أسس إعداد القوائم المالیة المستقلة -٢

 بالمعاییر المحاسبیة والقوانین لتزاماإل -أ

ً المستقلة  تم إعداد ھذه القوائم المالیة لمعاییر المحاس�بة المص�ریة وف�ى ض�وء الق�وانین والل�وائح المص�ریة  وفقا
 .الساریة

 ۲۰۱۹سبتمبر  ٥ صدار من قبل مجلس اإلدارة بتاریخلإلالمستقلة تم اعتماد القوائم المالیة 

 أسس القیاس -ب

لتزام�ات الت�ي ی�تم إثباتھ�ا عل�ى أس�اس التكلف�ة التاریخی�ة، فیم�ا ع�دا األص�ول واالالمستقلة  أعدت القوائم المالیة
 بالقیمة العادلة.

 عملة التعامل وعملة العرض -ج

 یمثل عملة التعامل للشركـة. والذيى مصرتم عرض القوائم المالیة بالجنیھ ال

 استخدام التقدیرات والحكم الشخصي -د

ً  المالیة القوائم إعداد تطلبی − التق�دیرات و ىشخص�ال الحك�م اس�تخدام اإلدارة م�ن المصریة المحاسبة لمعاییر وفقا
 واإلی���رادات اتلتزام���واإلص���ول لأل المعروض���ة والق���یم السیاس���ات تطبی���ق عل���ى ت���ؤثرى الت��� واالفتراض���ات
 متنوع�ة أخ�رى وعوام�ل الس�ابقة الخب�رة ض�وءى ف� بھ�ا المتعلق�ة واالفتراض�ات التق�دیرات تع�د، والمصروفات

 الخ�اصى الشخص� الحك�م تك�وینى ف� اساألس واالفتراضات التقدیرات نتائج تمثل، تطبیقھا ظروفى ف معقولة
ً  أكثر بطریقةات لتزامواإلصول لأل الدفتریة بالقیم  الفعلی�ة ھذا وق�د تختل�ف النت�ائج، أخرى مصادر من وضوحا
 التقدیرات. تلك عن
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 دوریة. بصفة بھا المتعلقة واالفتراضات دراسة التقدیرات إعادة یتم −
 ھ�ذه عل�ىی�ؤثر  التغیی�ر ك�ان إذا فیھ�ا التق�دیر تغیی�ر ی�تمى الت� سنةالى ف المحاسبیة التقدیراتى ف بالتغییر االعتراف یتم −

 .كلیھما على یؤثر التغییر كان إذا المستقبلیة الفترات أو التغییر سنةى ف أو ،فقط سنةال

 قیاس القیمة العادلة -ه

وات مالی�ة مثیل�ة ف�ى یتم تحدید القیم�ة العادل�ة ل�ألدوات المالی�ة عل�ى أس�اس القیم�ة الس�وقیة ل�ألداة المالی�ة أو ألد −
القوائم المالیة بدون خصم أى تكالیف بیع مستقبلیة مقدرة. یتم تحدید قیم األصول المالی�ة بأس�عار الش�راء  تاریخ

ات المالی�ة باألس�عار الحالی�ة الت�ى یمك�ن أن تس�وى بھ�ا تل�ك لتزام�بینما یتم تحدید قیمة اإل، الحالیة لتلك األصول
 ات. لتزاماإل
 

د سوق نشطة لتحدید القیم�ة العادل�ة ل�ألدوات المالی�ة فإن�ھ ی�تم تق�دیر القیم�ة العادل�ة باس�تخدام فى حالة عدم وجو −
واالسترش�اد بالقیم�ة العادل�ة ، أسالیب التقییم المختلفة مع األخذ فى االعتبار أسعار المعامالت التى تمت مؤخراً 

أو أى طریق�ة  –لنقدی�ة المخص�ومة أس�لوب الت�دفقات ا –الحالیة ل�ألدوات األخ�رى المش�ابھة بص�وره جوھری�ة 
 أخرى للتقییم ینتج عنھا قیم یمكن االعتماد علیھا.

 
عل�ى  المس�تقبلیةعند استخدام أسلوب التدفقات النقدیة المخصومة كأسلوب للتقییم فإنھ یتم تقدیر التدفقات النقدیة  −

الس�ائد ف�ى الس�وق ف�ى أساس أفضل تق�دیرات ل�إلدارة. وی�تم تحدی�د مع�دل الخص�م المس�تخدم ف�ى ض�وء الس�عر 
 تاریخ القوائم المالیة لألدوات المالیة المشابھة من حیث طبیعتھا وشروطھا.

 
 أھم السیاسات المحاسبیة المطبقـة -٣

 ھذه القوائم المالیة في المعروضة خالل الفترات المالیة بطریقة ثابتة تطبیقھا تم أدناه الموضحة المحاسبیة السیاسات
 المستقلة.

 
 الت بالعمالت األجنبیةترجمة المعام ۳-۱

األصول وااللتزامات ذات الطبیعة النقدیة بالعملة األجنبیة یتم ترجمتھا لعملة التعامل بسعر الصرف في تاریخ إعداد 
 .المستقلة القوائم المالیة

 
ند تحدید یتم ترجمة األصول وااللتزامات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بالعملة األجنبیة بسعر الصرف المستخدم ع

 القیمة العادلة.
 

یتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبیعة غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة بسعر 
 الصرف في تاریخ المعاملة.

 
البنود ترجمة وبصفة عامة یتم االعتراف بفروق العملة في األرباح أو الخسائر. وباستثناء، فروق العملة الناتجة من 

  -:األخرفي بنود الدخل الشامل  ایتم االعتراف بھ التالیة
 

االستثمارات المتاحة للبیع في أدوات حقوق الملكیة (باستثناء االضمحالل، حیث یتم إعادة تبویب فروق العملة  •
 بنود الدخل الشامل األخر الي األرباح أو الخسائر).

 
أداة تغطیة مخاطر لتغطیة خطر صافي االستثمار في نشاط أجنبي ما االلتزامات المالیة التي تم تخصیصھا ك •

 دامت التغطیة فعالة.
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 ھالكواإل الثابتةاألصول  ۳-۲

 لىواأل والقیاس االعتراف -أ

ً  بالتكلفة الثابتةصول األ إثبات یتم  ).۱۳-۳( االضمحالل وخسائر) ج-۲-۳( ھالكاإل مجمع منھا مخصوما
ً تتضمن تكلفة ى لألصول الت بالنسبةاألصل.  باقتناء المتعلقة المباشرة التكالیف التكلفة تتضمن یتم إنشائھا داخلیا
 األصل للحالة تجھیز عملیة تستلزمھاى الت خرىاأل المباشرة والتكالیف المباشرة والعمالة الخامات تكلفة األصل

 الموقع تسویة إعادةو إزالة تكالیف وكذلك، أجلھ من اقتناؤه تم يالذ الغرض موقعة وفىى ف بھا تشغیلھ یتمى الت
 صول.األ ھذه بھ توجدى الذ
 

 كبنودفإنھ یتم المحاسبة عنھا ، وإذا كانت المكونات الجوھریة لبند من بنود األصول الثابتة لھا أعمار إنتاجیة مختلفة
 مستقلة (مكونات رئیسیة) ضمن تلك األصول الثابتة.

 
األصول الثابتة التى تختلف أعمارھا اإلنتاجیة كبنود مستقلة ضمن عن المكونات الخاصة ببند من بنود  المحاسبةیتم 

 تلك األصول الثابتة.
 

 باألرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصول الثابتة باألرباح أو الخسائر. االعترافیتم 

 التكالیف الالحقة على االقتناء -ب

مكون من مكونات تلك األصول عندما یكون من  أوتتضمن التكلفة الدفتریة لألصول الثابتة تكلفة إحالل جزء 
المتوقع الحصول على منافع اقتصادیة مستقبلیة كنتیجة إلنفاق تلك التكلفة وكذلك یمكن قیاس التكلفة بدرجة عالیة 

 بقائمة الدخل كمصروفات عند تكبدھا. خرىھذا ویتم االعتراف بالتكالیف األ، من الدقة

  ھالكاإل -ج

ً  الدخل قائمة على ھالكاإل تحمیل یتم  نوع لكل المقدرى اإلنتاج العمر مدار على وذلك الثابت القسط لطریقة وفقا
ً  یليوفیما  ى.األراض إھالك یتم ال .الثابتةصول األ أنواع من  -: األصولالمقدرة لتلك  اإلنتاجیة باألعمار بیانا

 
األعمار اإلنتاجیة  األصل

 المقدرة
 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 والصـرف حلیةتالمحطات 
 سنة ۳۰ أعمال إنشائیـة

 سنوات ۱۰ أعمال میكانیكیة
 سنة ۳۰ المیاهخزان 

 سنة ۳۰ المخـــازن
 الشبكات والمرافق 

 البحري فالرصی
 سنوات ۱۰

 سنة ۲٥
 سنوات ۱۰ الشاطئمطعم 

 
ویتم  ،مالیة سنةیتم مراجعة طریقة اإلھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم التخریدیة لألصول الثابتة فى نھایة كل  −

 تعدیلھا إذا تطلب األمر ذلك.
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 تحت التنفیذ  مشروعات ۳-۳
لتكلف�ة كاف�ة النفق�ات المتعلق�ة مباش�رة والالزم�ة لتجھی�ز المش�روعات تح�ت التنفی�ذ بالتكلف�ة. تتض�من اب االعت�رافیتم 

الذي أقتنى م�ن أجل�ھ. ی�تم تحوی�ل المش�روعات تح�ت التنفی�ذ إل�ى  وفي الغرضاألصل إلى الحالة التي یتم تشغیلھ بھا 
 .لالستخداماألصول الثابتة عندما یتم االنتھاء منھا وتكون متاحة 

 
إن وج�دت  االض�محاللبالتكلفة مخص�وماً منھ�ا خس�ائر  المركز المالىریخ ویتم تقییم المشروعات تحت التنفیذ فى تا

 ). ٦(إیضاح
 

 فى شركات تابعـة المحاسبة عن االستثمارات ٤-۳

ھ ی��تم فإن��) ۱۳-۳ش��ركات تابع��ة بالتكلف�ة وف��ى حال�ة ح��دوث اض��محالل ف�ى قیمتھ��ا (إیضـ�ـاح ى تثب�ت االس��تثمارات ف�
ھ�ذا االض�محالل عل�ى قائم�ة ال�دخل وذل�ك بالنس�بة لك�ل اس�تثمار ئر خس�اتخفیض القیمة الدفتریة لالس�تثمارات بقیم�ة 

 على حده.
 

 أوراق مالیة بغرض المتاجرة ى االستثمارات ف ٥-۳
القیم�ة الس�وقیة المعلن�ة لتل�ك إل�ى  أوراق مالی�ة بغ�رض المت�اجرة ب�الرجوعى یتم تحدید القیمة العادلة لالس�تثمارات ف�

 .عادة التقییم بقائمة الدخلإثبت الفروق الناتجة عن وت، ةیتاریخ القوائم المالى ف االستثمارات
 

 المخــزون ٦-۳
یتم إثبات المخزون من الخامات وقطع الغیار بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة أیھما أقل وتتمثل ص�افي القیم�ة البیعی�ة 

تك�الیف أخ�رى یس�تلزمھا  في سعر البیع المتوقع من خالل النشاط العادي ناقصاً التكلفة التقدیری�ة لإلتم�ام وك�ذلك أی�ة
 إتمام عملیة البیع.

 
وتتض��من التكلف��ة كاف��ة التك��الیف المباش��رة الت��ي تتحملھ��ا  المتح��ركوی��تم تقی��یم المخ��زون باس��تخدام طریق��ة المتوس��ط 

الشركة لتصنیع واقتناء المخزون والوصول بھ إلى موقعھ وحالتھ الراھنة كما تتض�من تكلف�ة المخ�زون الت�ام نص�یبھ 
 غیر المباشرة الصناعیة والمحددة في ضوء الطاقة التشغیلیة العادیة. من التكالیف

 
 التنفیذ  تحتأعمال  ۳-۷

والنفقات المباشرة  رضاألكافة التكالیف الفعلیة الخاصة بقیمة التكلفة  وتتضمن، بالتكلفةتحت التنفیذ  األعمال إثباتیتم 
المرافق والخدمات األساسیة الالزمة لھا وتدرج تلك ومدھا ب رضوغیر المباشرة الالزمة الستكمال تھیئة وتجھیز األ

المباعة من تكلفة أعمال التنفیذ بخصم قیمة  رضحساب أعمال تحت التنفیذ وعند البیع یتم تسویة نصیب األى التكلفة ف
قائمة المركز یذ بوتثبت قیمة األعمال تحت التنف الفعلیة،تلك التكلفة وفقاً للتكلفة الفعلیة للمتر المباع من حساب التكالیف 

 أیھما أقل. البیعیةالقیمة  صافي أوبالتكلفة  المالى
 

 المباعةى التكلفة التقدیریة الستكمال تنمیة األراض ۳-۸
ً  تتمثل في التكلفة التقدیریة إلستكمال تنمیة األراضى المباعة و تحسب لنصیب المتر المباع من التكلفة التقدیریة  وفقا

كل مرحلة على وذلك ل لمخطط العام للمشروعل اً االراضى المخطط بیعھا وفقفیق وتر الستكمال تنمیة اإلجمالیة
ً ، حده المباعة من تكلفة أعمال التنفیذ الفعلیة لكل مرحلة وفقاً لنصیب  رضبنصیب مساحات األ ویتم تسویتھا الحقا

فة إنجاز كامل أعمال التنمیة تكلى لباقوذلك للوصول  )۸-۳( الراضىاتنمیة  عمالألالمتر المباع من التكلفة الفعلیة 
ضوء الدراسة ى دراسة التكلفة التقدیریة ف إعادةیتم و، هحدى لكل مرحلة عل المباعة رضوالمرافق الخاصة باأل

 المشروعى من استشار والمعدةمن مراحل المشروع  لكل مرحلةوذلك التكلفة التقدیریة المعدة سنویا ى الفنیة إلجمال
 .التقدیر على قائمة الدخل إعادةویتم تسویة فروق ، 
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 خرىالمدینون واألرصدة المدینة األالعمالء و ۳-۹
یتم إثبات العمالء والمدینون واألرصدة المدینة األخرى قصیرة األجل بالقیمة االسمیة مخصوما منھا قیمة المبالغ 

امل كما یتم تخفیض قیمة المتوقع عدم تحصیلھا والتى یتم تقدیرھا عندما یكون من غیر المحتمل تحصیل المبلغ بالك
ووفقاً للسیاسة التي یُقرھا مجلس إدارة الشركة (إیضاح  رصید العمالء والمدینون بقیمة الدیون الردیئة عند تحدیدھا

ویتم ، )۱۳-۳بالتكلفة مخصوماً منھا خسائر االضمحالل (إیضاح  خرىاألرصدة المدینة األ إثباتھذا ویتم ، )۱۰
 .خصم مناسبباستخدام معدل  یتم حسابھاى والتبالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة قیاس العمالء طویلة األجل 

 
 التدفقات النقدیـة قائمة ۳-۱۰

ً یتم إعداد قائمة التدفقات النقدیة   للطریقة غیر المباشرة. طبقا
 

 حكمھاى النقدیة وما ف ۳-۱۱
ضمن أرصدة النقدیة بالبنوك والصندوق حكمھا تتى النقدیة وما ف فإن، ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة

یمكن تحویلھا بسھولة لمبالغ نقدیة محددة ى والتوعالیة السیولة  األجلواالستثمارات قصیرة والودائع تحت الطلب 
یتم ى أرصدة البنوك سحب على المكشوف الت تتضمن وكذا، القیمة ضئیالً ى یكون مخاطر تعرضھا للتغیر فى والت

 تعد جزءا مكمال لنظام إدارة األموال بالشركة.ى لتسدادھا عند الطلب وا
 

 االدوات المالیة: ۳-۱۲
 خالل من بالقیمة العادلة مبوبة مالیة اصول التالیة: الفئات بین المالیة غیر المشتقة االصول بتبویب الشركة تقوم

 للبیع. متاحة مالیة الخسائر، استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق، قروض ومدیونیات، واصول االرباح أو
 

التالیة: التزامات مالیة مبوبة بالقیمة العادلة من  الفئات بین تقوم الشركة بتبویب االلتزامات المالیة غیر المشتقة
 خالل األرباح أو الخسائر وفئھ التزامات مالیة اخري.

 
 االعتراف واالستبعاد:-ات المالیة غیر المشتقة لتزاماالصول المالیة واإل ۳-۱۲-۱

جمی�ع االص�ول ،  ف�ى ت�اریخ نش�أتھاباالعتراف االولى بالقروض والمدیونیات وادوات الدین المص�درة الشركة تقوم 
ی��تم االعت��راف بھ��م اولی��ا ف��ى ت��اریخ المعامل��ة عن��دما تص��بح الش��ركة طرف��ا ف��ى ات المالی��ة االخ��رى لتزام��واإل المالی��ة

 حكام التعاقدیة لألداة المالیة.اال
 

اد االصل المالى عندما تنتھى فترة س�ریان الح�ق التعاق�دى ف�ى الحص�ول عل�ى ت�دفقات نقدی�ة م�ن باستبعالشركة تقوم 
أو قامت بتحویل الحق التعاقدى الستالم التدفقات النقدیة من االصل المالى فى معاملة تم فیھا تحویل ،  ىاالصل المال

بتحوی�ل أو االحتف�اظ بش�كل ج�وھرى لشركة اكل مخاطر ومنافع ملكیة االصل المالى بصورة جوھریة. أو إذا لم تقم 
عل�ى ان تعت�رف فق�ط ،  بالسیطرة عل�ى االص�ل المح�ولالشركة بكل مخاطر ومنافع ملكیة االصل المالى ولم تحتفظ 

 ات الناشئة أو المحتفظ بھا عند التحویل.لتزامبالناتج عن الحقوق أو اإل إلتزامكأصل أو 
 

 تھى اما بالتخلص منھ أو الغائھ أو انتھاء مدتھ الواردة بالعقد.المالى عندما ین لتزاماإل الشركةتستبعد 
 

وفق�ط ،  عن�دما قائم�ة المرك�ز الم�الىم�الى وع�رض ص�افى المقاص�ة ف�ى  إلت�زاممقاصة بین أصل م�الى وإجراء یتم 
النی�ة ام�ا  حالی�ا الح�ق الق�انونى القاب�ل للنف�اذ إلج�راء المقاص�ة ب�ین المب�الغ المعت�رف بھ�ا ول�دیھاالشركة عندما تمتلك 

 . فى ان واحد لتزامإلجراء التسویة على اساس صافى المبالغ أو االعتراف باألصل وتسویة اإل
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 بالجنیھ المصري مالم یذكر خالف ذلك)الدور�ة المستقلة  (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة
 

- ۱۱ - 

 القیاس: –األصول المالیة غیر المشتقة  ۳-۱۲-۲
 المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر: األصول

خالل االرباح أو الخسائر إذا تم تبویبھ كأصل محتفظ بھ ألغراض  یتم تبویب االصل المالى كمقیم بالقیمة العادلة من
تكلف�ة المعامل�ة ،  المتاجرة أو تم تبویبھ عند االعت�راف االول�ى لیق�اس بالقیم�ة العادل�ة م�ن خ�الل االرب�اح أو الخس�ائر

عن�د تكب�دھا.   س�ائرالخالمرتبطة مباشرة باقتناء أو اصدار االصل المالى یتم االعتراف بھا مباشرة ضمن االرب�اح أو 
تقاس االصول المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر بالقیمة العادلة وی�تم االعت�راف ب�التغیرات 

 .فى القیمة العادلة متضمنھ اى عوائد أو توزیعات أرباح أسھم فى االرباح أو الخسائر
 

 المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق: االستثمارات
تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتن�اء أو إلى  االعتراف االولى بالقیمة العادلة باإلضافة دھذه االصول عن قیاسم یت

 .یتم قیاسھا بالتكلفة المستھلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة،  ىاصدار االصل المالى. بعد االعتراف االول
 

 والمدیونیات: القروض
أو  باقتن�اءتكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة إلى  د االعتراف االولى بالقیمة العادلة باإلضافةیتم قیاس ھذه االصول عن

 .یتم قیاسھا بالتكلفة المستھلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة،  ىاصدار االصل المالى. بعد االعتراف االول
 

 المالیة المتاحة للبیع: االصول
أو  باقتن�اءتكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة إلى  االولى بالقیمة العادلة باإلضافة یتم قیاس ھذه االصول عند االعتراف

وی�تم االعت�راف ب�التغیرات ف�ى القیم�ة ،  ی�تم قیاس�ھا بالقیم�ة العادل�ة،  ىاص�دار االص�ل الم�الى. بع�د االعت�راف االول�
ی�ة ألدوات ال�دین ض�من بن�ود العادلة بخالف خسائر االضمحالل واثار التغیرات ف�ى اس�عار ص�رف العم�الت االجنب

وع�ن اس�تبعاد ھ�ذه االص�ول ی�تم اع�ادة تبوی�ب االرب�اح أو ،  الدخل الشامل االخر وتجمع فى احتیاطى القیم�ة العادل�ة
 االرباح أو الخسائر.إلى  الخسائر المتراكمة المعترف بھا ضمن بنود الدخل الشامل االخر سابقا

 
 القیاس:–ات المالیة غیر المشتقة لتزاماإل ۳-۱۲-۳

مح��تفظ ب��ھ  إلتزامالم��الى كمق��یم بالقیم��ة العادل��ة م��ن خ��الل االرب��اح أو الخس��ائر اذا ت��م تبویب��ھ ك�� لت��زاماإلی��تم تبوی��ب 
تكلف�ة ،  المتاجرة أو تم تبویبھ عند االعتراف االولى لیق�اس بالقیم�ة العادل�ة م�ن خ�الل االرب�اح أو الخس�ائر ألغراض

المالى یتم االعتراف بھا مباشرة ضمن االرباح أو الخسائر عن�د  لتزاماصدار اإلالمعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء أو 
وی��تم ،  ات المالی��ة المقیم��ة بالقیم��ة العادل��ة م��ن خ��الل االرب��اح أو الخس��ائر بالقیم��ة العادل��ةلتزام��تق��اس اإل،  تكب��دھا

 سائر.االعتراف بالتغیرات فى القیمة العادلة متضمنة اى مصروف فوائد فى االرباح أو الخ
 

ات المالیة غیر المشتقة االخر یتم قیاسھا اولیا بالقیمة العادلة مخصوما منھا اى تكلفة مرتبطة مباشرة باقتن�اء لتزاماإل
ات بالتكلف�ة المس�تھلكة باس�تخدام طریق�ة الفائ�دة لتزام�ی�تم قی�اس ھ�ذه اإل،  ى. بع�د االعت�راف االول�لت�زامأو اص�دار اإل

 الفعلیة.
 

 لیة المشتقة ومحاسبة التغطیة:األدوات الما ٤-۳-۱۲
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  الش�ركةتحتفظ 

 المشتقات الضمنیة عن العقد االصلى والمحاسبة عنھا منفصلة فقط فى حالة توافر شروط محدده.
 

 الخس�ائراالعت�راف بتك�الیف المعامل�ة ذات العالق�ة ض�من االرب�اح أو  بالقیم�ة العادل�ة وی�تم المشتقات یتم قیاسھا اولیا
عند تكبدھا. بعد االعتراف االولى یتم قیاس المشتقات بالقیمة العادلة ویتم االعتراف باى تغیر ف�ى القیم�ة العادل�ة ف�ى 

 االرباح أو الخسائر.
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 التدفقات النقدیة: مخاطرتغطیة 
ب�الجزء الفع�ال م�ن التغی�ر ف�ى القیم�ة  . ی�تم االعت�رافة مخ�اطر الت�دفقات النقدی�ةداه لتغطی�اعندما یتم تحدی�د مش�تق ك�

اى ج�زء غی�ر فع�ال م�ن . للمشتق فى بنود الدخل الشامل االخر. ویتم تجمیعھا ف�ى احتی�اطى تغطی�ة المخ�اطر العادلة
 التغیر فى القیمة العادلة یتم االعتراف بھ مباشرة ضمن االرباح أو الخسائر. 

 
أو  االرب�احلمجمعة فى حقوق الملكیة یتم االحتفاظ بھا فى بنود الدخل الشامل االخر ویتم اعادة تبویبھا ض�من القیمة ا

التى تؤثر فیھا التدفقات النقدیة المتنبئ بھ�ا المغط�اة عل�ى االرب�اح أو الخس�ائر أو  سنواتأو ال سنةالخسائر فى نفس ال
 یؤثر البند المغطى على االرباح أو الخسائر. 

 
أو انتھ�ى ، أو التغطیة غی�ر مس�توفیة لش�روط محاس�بة التغطی�ة،  ذا اصبحت المعاملة المتوقعة غیر متوقعة الحدوثإ

تم بیع أو فسخ اداة التغطیة أو ممارسة الحق المرتبط بھا یتم التوقف بأثر مس�تقبلى ع�ن محاس�بة التغطی�ة. إذا  أو اجل
العت�راف ض�من االرب�اح أو الخس�ائر بأی�ة ارب�اح أو خس�ائر اصبحت المعامل�ة المتوقع�ة غی�ر متوقع�ة الح�دوث ی�تم ا

 مجمعة ذات صلھ على اداة التغطیة.
 

 االضمحالل: ۳-۱۳
 األصول المالیة غیر المشتقة: 

المالیة غیر المبوبة كمقیمة بالقیمة العادل�ة م�ن خ�الل االرب�اح أو الخس�ائر بم�ا ف�ى ذل�ك الحص�ص الت�ى ی�تم  االصول
مالی��ة بتق�دیر م�ا إذا ك��ان ھن�اك دلی��ل  س�نةلكی�ة تق��وم الش�ركة ف��ى ت�اریخ نھای�ة ك��ل المحاس�بة عنھ�ا بطریق��ة حق�وق الم

 موضوعى على اضمحالل فى قیمة االصل.
 االدلة الموضوعیة على اضمحالل قیمة االصل: تتضمن

 خفاق أو التأخر فى السداد بواسطة مدین.إ −
 فى ظروف اخرى. عادة جدولة مبالغ مستحقة للمجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتقبلھاإ −
 فالس المدین أو الُمصدر.إعلى  مؤشرات −
 المعاكسة فى حالة السداد بالنسبة للمقُترضین أو الُمصدرین. التغیرات −
 السوق النشطة لألصل المالى بسبب الصعوبات المالیة. ختفاءإ −
متوقعة من نخفاض یمكن قیاسھ فى التدفقات النقدیة المستقبلیة الإوجود إلى  بیانات واضحة تشیر وجود −

 مجموعة من االصول المالیة.

دلة الموضوعیة عل�ى االض�محالل االنخف�اض الھ�ام أو المس�تمر تتضمن األ،  داة حقوق ملكیةأبالنسبة لالستثمار فى 
 ھام وان مدة تسعة أشھر یعتبر مستمر.  ٪۲۰ان االنخفاض بنسبة الشركة فى القیمة العادلة عن التكلفة. وتعتبر 

 
  :المثبتة بالتكلفة المستھلكةاالصول المالیة 

تقوم الشركة بتقدیر ما إذا كان ھناك ادلة موضوعیة على حدوث اضمحالل ف�ى قیم�ة ھ�ذه االص�ول منف�ردة أو عل�ى 
 حال�ةوف�ى ،  المستوى المجمع. كل االصول التى تمثل اھمیة نسبیة بمفردھا یتم تقییمھ�ا بالنس�بة لالض�محالل منف�ردة

ھذه االصول منفردة یتم تقییمھا مجمعة بشأن اى اضمحالل فى القیمة حدث ول�م ی�تم  عدم وجود ادلة على اضمحالل
بعد تحدیده على االصول المنف�ردة. االص�ول الت�ى ل�م ی�تم اعتبارھ�ا منف�ردة كأص�ول ھام�ة نس�بیا ی�تم تقییمھ�ا مجمع�ة 

ات المخاطر المتشابھة بشأن اى اضمحالل فى القیمة. ألغراض التقییم المجمع لألصول یتم تجمیع االصول ذات سم
 ً  .معا

 
عند تقییم االضمحالل على المستوى المجمع لألصول تستخدم المجموعة المعلومات التاریخیة عن توقیتات اس�ترداد 

وتق�وم بعم�ل تع�دیالت إذا كان�ت الظ�روف االقتص�ادیة ،  الخسارة الناجمة ع�ن االض�محالل وقیم�ة الخس�ائر المتكب�دة
 الخسائر الفعالة من االرجح ان تكون أكثر أو اقل من المتوقعة بالمؤشرات التاریخیة. واالئتمانیة الحالیة توضح ان
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یتم حساب خسائر االضمحالل بالفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة 
عت��راف بقیم��ة الخس��ارة ف��ى االرب��اح أو مخص��ومة بس��عر الفائ��دة الفعلی��ة االص��لى الخ��اص باألص��ل الم��الى. وی��تم اال

 الخسائر ویتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل من خالل استخدام حساب مخصص اضمحالل.
 

إذا اعتبرت الشركة انھ ال یوجد احتماالت حقیقیھ لعكس الخسارة الناتجة عن اضمحالل قیمة االصل فان�ھ ی�تم اع�دام 
 القیمة ذات العالقة.

 
ة خس��ارة االض��محالل وأمك��ن رب��ط ھ��ذا االنخف��اض بش��كل موض��وعى م��ع ح��دث یق��ع بع��د إذا انخفض��ت الحق��ا قیم��

عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل القیمة المعترف بھا من قبل من خالل االرباح ،  االعتراف بخسارة اضمحالل القیمة
 أو الخسائر.

 
 االصول المالیة المتاحة للبیع:

الیة المتاحة للبی�ع بإع�ادة تبوی�ب الخس�ائر الت�ى ت�م االعت�راف بھ�ا یتم االعتراف بخسائر االضمحالل فى االصول الم
،  سابقا ضمن بنود الدخل الشامل االخر والمجمعة فى احتیاطى القیمة العادل�ة ویعت�رف بھ�ا ف�ى االرب�اح أو الخس�ائر

ب�ین تكلف�ة یمث�ل مبل�غ الخس�ارة المجمع�ة المس�تبعد م�ن حق�وق الملكی�ة والمعت�رف ب�ھ ف�ى االرب�اح أو الخس�ائر الف�رق 
االقتن��اء (بالص��افى بع��د اى اس��تھالك أو س��داد اى م��ن أص��ل المبل��غ) والقیم��ة العادل��ة مخص��وما منھ��ا ای��ة خس��ارة ف��ى 

 اضمحالل القیمة لھذا االصل المالى سبق االعتراف بھا فى االرباح أو الخسائر.
 

كان�ت ھ�ذه الزی�ادة ذات عالق�ة بدرج�ة الحق�ة و س�نةعند زی�ادة القیم�ة العادل�ة الداه دی�ن مبوب�ة كمتاح�ة للبی�ع ف�ى ای�ھ 
موض��وعیة بح��دث وق��ع بع��د االعت��راف بخس��ارة اض��محالل القیم��ة ف��ى االرب��اح أو الخس��ائر عندئ��ذ ی��تم رد خس��ارة 

 اضمحالل القیمة ھذه فى االرباح أو الخسائر. 
 

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

 
 سبة عنھا بطریقة حقوق الملكیة: التى یتم المحا االستثمارات

تقاس خسائر االضمحالل فى استثمار مالى یتم المحاسبة عنھ بطریقة حق�وق الملكی�ة بمقارن�ة قیمت�ھ الدفتری�ة بالقیم�ة 
خسائر االضمحالل فى االرباح أو الخسائر ویتم عكس خسارة االض�محالل عن�د ویتم االعتراف ب،  القابلة لالسترداد

 حدوث تغیرات تفضیلیة فى التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة االستردادیة.
 

 غیر المالیة: األصول
 المخ�زون تقوم الشركة بمراجعة القیم الدفتریة لألصول غیر المالیة للشركة (بخالف،  مالیة سنةفى تاریخ نھایة كل 

وإذا ك�ان االم�ر ك�ذلك تق�وم المجموع�ة  .واالصول الضریبیة المؤجلة) لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر لالض�محالل، 
ً  تم اجراء اختبار االضمحالل للشھربعمل تقدیر للقیمة اإلستردادیة لألصل. ی  .سنویا

 
ع�ة اص�ول تتض�من االص�ل والت�ى أص�غر مجموإلى  إلجراء اختبار اضمحالل القیمة ألصل یتم تجمیع االصول معا

ح�د كبی�ر ع�ن الت�دفقات النقدی�ة الداخل�ة م�ن االص�ول إل�ى  تولد تدفقات نقدیة داخلة م�ن االس�تعمال المس�تمر ومس�تقلة
وحدات تولید النقد. یتم توزیع الشھرة المكتسبة عند تجمیع االعم�ال عل�ى الوح�دات -االخرى أو مجموعات االصول 

 ھذه الوحدات لدى الشركة المقتنیة والمتوقع منھا االستفادة من عملیة التجمیع.  التى تولد النقد أو مجموعات
 

القیمة اإلستردادیة لألصل أو للوحدة المولدة للنقد ھى قیمتھ العادلة ناقص�ا تك�الیف البی�ع أو قیمت�ھ االس�تخدامیة ایھم�ا 
المس�تقبلیة المتوق�ع ح�دوثھا مخص�ومة بس�عر القیمة االس�تخدامیة لألص�ل ھ�ى القیم�ة الحالی�ة للت�دفقات النقدی�ة ،  أكبر

خصم قبل الضرائب الذى یعكس تقدیرات السوق الجاریة للقیمة الزمنیة للنقود والمخ�اطر الُمح�ددة لألص�ل أو وح�دة 
 تولید النقد. 

ی��تم االعت��راف بخس��ارة االض��محالل إذا كان��ت القیم��ة الدفتری��ة لألص��ل أو للوح��دة المول��دة للنق��د أكب��ر م��ن قیمت��ھ 
 ستردادیة.اإل
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ی��تم االعت��راف بخس��ارة االض��محالل ف��ى االرب��اح أو الخس��ائر. وی��تم توزیعھ��ا اوال لتخف��یض القیم��ة الدفتری��ة للش��ھرة 

ثم تخفیض االصول االخرى للوحدة بالتناسب على اساس القیمة الدفتریة لكل أصل ،  الموزعة على وحدة تولید النقد
 فى الوحدة.

 
ی�تم عك�س ،  الحق�ة.  بالنس�بة لألص�ول االخ�رى س�نةاض�محالل قیم�ة الش�ھرة ف�ى  ال یتم عكس الخسارة الناجمة عن

الم��دى ال��ذى ال یتع��دى القیم��ة الدفتری��ة الت��ى ك��ان س��یتم تحدی��دھا (بالص��افى بع��د االھ��الك إل��ى  خس��ائر االض��محالل
 ت السابقة.واالستھالك) ما لم یتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القیمة بالنسبة لألصل فى السنوا

 
 المخصـصات ۳-۱٤

قائم أو مستدل علی�ھ م�ن الظ�روف المحیط�ة نتیج�ة لح�دث  حكمى قانونى أو یتم إثبات المخصصات عند وجود التزام
في الماضي ویكون من المحتمل أن یترتب عنة تدفق لمنافع اقتصادیة یتم استخدامھا لسداد ذلك االلتزام ویمكن عمل 

إذا ك��ان الت��أثیر ھام��ا فإن��ھ ی��تم تق��دیر قیم��ة المخص��ص بخص��م الت��دفقات النقدی��ة تق��دیر موث��وق ب��ھ لمبل��غ االلت��زام، و
المستقبلیة بسعر خصم قبل الضریبة وال�ذى یعك�س التق�دیر الح�الي للس�وق للقیم�ة الزمنی�ة للنق�ود والمخ�اطر المتعلق�ة 

لي وتع��دیلھا (عن��د ب��االلتزام إذا ك��ان ذل��ك مالئم��ا ، ھ��ذا وی��تم مراجع��ة المخصص��ات ف��ي ت��اریخ قائم��ة المرك��ز الم��ا
 الضرورة) إلظھار أفضل تقدیر حالي لھا.

 

الزیادة فى القیمة الدفتریة للمخصص الناتجة عن استخدام الخصم إلیجاد القیم�ة الحالی�ة والت�ى تعك�س م�رور الوق�ت 
 .یتم االعتراف بھا كتكلفة اقتراض

 
 خرىالدائنون واألرصدة الدائنة األ ۳-۱٥

 رصدة الدائن�ة األخ�رى ف�ي التزام�ات س�داد قیم�ة الس�لع أو الخ�دمات المقدم�ة م�نیتمثل الموردون وأوراق الدفع واأل
الموردین في سیاق األنشطة المعتادة للشركة. یتم تبویب الدائنون كالتزامات متداول�ة إذا ك�ان م�ن الواج�ب س�داد ھ�ذا 

یم��ا ع��دا ذل��ك ی��تم تبویبھ��ا االلت��زام خ��الل ع��ام أو أق��ل (أو إذا كان��ت دورة التش��غیل العادی��ة لألعم��ال م��دتھا أط��ول) ف
 كالتزامات غیر متداولة.

 
 لكة باستخدام مع�دلیتم االثبات األولي للموردین وأوراق الدفع بالقیمة العادلة ویقاس الحقاً على أساس التكلفة المستھ

 .خصم مناسب
 

  یتم إثبات الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى بالتكلفة.
 

 نظام معاشات العـاملین ۳-۱٦
ً  بھا العاملین لصالحى الحكوم االجتماعیة التأمینات نظامى ف شركةال تساھم  االجتماعی�ة یس�اھم التأمین�ات لقانون طبقا

 قیم�ة عل�ى الش�ركة إلت�زام یقتص�ر .األج�ور م�ن ثابت�ة بنسبة النظامى ف القانون ھذا بموجب العمل وأصحاب العاملین
ً  الدخل لقائمة الشركة مساھمات وتحمل، مساھمتھا  االستحقاق. اسألس طبقا
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 اإلیراد تحقق ۳-۱۷
 إیرادات النشاط

وأال تح�تفظ ، المش�ترىإل�ى  یتم االعتراف باإلیراد عندما تق�وم الش�ركة بتحوی�ل المخ�اطر والعوائ�د األساس�یة للملكی�ة
ن وأ، المباع�ةالمستمر بالدرجة التى ترتبط عادة بالملكیة أو الرقابة الفعالة عل�ى الس�لع ى الشركة بحق التدخل اإلدار

إل�ى  وأن یت�وافر توق�ع ك�اف ع�ن ت�دفق المن�افع االقتص�ادیة المص�احبة للمعامل�ة، یمكن قیاس قیمة اإلیراد بشكل دقیق
 وإمكانیة تحدید قیمة التكالیف التى تحملتھا أو ستتحملھا الشركة فیما یتعلق بالمعاملة بشكل دقیق.، الشركة

 
محض�ر ى وبن�اء عل�ى المش�ترإل�ى  والعوائد األساسیة للملكیة عند انتقال المخاطرى وعلیھ یتم اثبات مبیعات األراض

ى ی�تم بموجبھ�ا س�داد المقاب�ل عل�ى أقس�اط وی�تم االعت�راف بس�عر البی�ع النق�دى ضوء شروط التعاقد والت�ى التسلیم وف
خص�م  بخصم األقس�اط المس�تحقة باس�تخدام مع�دلى (بدون العائد) كإیراد فى تاریخ البیع. ویتم تحدید سعر البیع النقد

مخصوماً من قیم�ة أرص�دة العم�الء وی�تم االعت�راف ب�ھ ى سعر البیع والسعر النقدى مناسب ویظھر الفرق بین إجمال
 استحقاقھ.  سنواتكإیراد على مدار 

 
وبن�اء ، المش�ترىإل�ى  وكذا فى حالة بیع وحدات (شقق/ فیالت) فیتم االعتراف باإلیراد عند انتقال المخاطر والعوائد

 ضوء شروط التعاقد.ى وفى المشترإلى  تسلیممحضر الى عل
 

 إیرادات التوزیعـات
استالم توزیعات أرباح من الش�ركات ى وذلك حینما ینشأ الحق للشركة ف الدخل،التوزیعات بقائمة  إیرادات إثباتیتم 

 المستثمر فیھا والمحققة بعد تاریخ االقتناء.
 

 المصروفات ۳-۱۸
 .تحقاقاالسالمصروفات وفقاً ألساس  إثباتیتم  

 
 اإلیرادات والتكالیف التمویلیة ۳-۱۹

 تتضمن اإلیرادات والتكالیف التمویلیة للشركة االتى:
 .الفوائد الدائنة •
 .الفوائد المدینة •
 .توزیعات أرباح •
 .صافى ربح أو خسارة استبعاد األصول المالیة المتاحة للبیع •
 .ل األرباح أو الخسائرالمقیمة بالقیمة العادلة من خال صافى ربح أو خسارة األصول المالیة •
  .ات المالیةلتزامأرباح أو خسائر فروق عملة األصول واإل •
 .ىمال إلتزامخسائر القیمة العادلة للمقابل المحتمل المبوب ك •
 .خسائر اضمحالل األصول المالیة بخالف العمالء •
 .صافى أرباح أو خسائر أدوات التغطیة المعترف بھا فى األرباح أو الخسائر •
 .یب صافى األرباح المعترف بھا سابقاً فى الدخل الشامل االخرإعادة تبو •
 .استخدام معدل سعر الفائدة الفعلىیتم االعتراف بالفوائد الدائنة والمدینة ب •

 
 الدخـل ضرائب ۳-۲۰

فیم�ا ع�دا ، الس�نةیتم االعتراف بالض�ریبة الجاری�ة وبالض�ریبة المؤجل�ة ك�إیراد أو كمص�روف ف�ى أرب�اح أو خس�ائر 
خارج األرب�اح  –مختلفة  سنةأو فى  سنةفى نفس ال –تنشأ فیھا الضریبة من عملیة أو حدث یعترف بھ  الحاالت التى

 .أو الخسائر سواء فى الدخل الشامل األخر أو ضمن حقوق الملكیة مباشرة أو تجمیع األعمال
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 ضریبة الدخل الجاریة )أ(

أم�ا إذا  ك�إلتزام،والت�ى ل�م ی�تم س�دادھا بع�د الس�ابقة  س�نواتالحالی�ة وال س�نةیتم االعتراف بالضرائب الجاری�ة لل
السابقة تزید ع�ن القیم�ة المس�تحقة ع�ن ھ�ذه  سنواتالحالیة وال سنةكانت الضرائب التى تم سدادھا بالفعل فى ال

الحالی�ة  س�نةات (األصول) الضریبیة الجاری�ة لللتزامتقاس قیم اإل فیتم االعتراف بھذه الزیادة كأصل. سنواتال
باس�تخدام أس�عار الض�رائب  الض�ریبیة،(اس�تردادھا م�ن) اإلدارة إلى  قة بالقیمة المتوقع سدادھاالساب سنواتوال

المالیة. تخضع توزیعات األرب�اح  سنة(وقوانین الضرائب) الساریة أو فى سبیلھا ألن تصدر فى تاریخ نھایة ال
ض�ریبیة اال عن�د اس�تیفاء ات اللتزام�للضریبة كجزء من الض�ریبة الجاری�ة. ال ی�تم عم�ل مقاص�ھ لألص�ول واإل

 شروط معینة.
 

 المؤجلة الضرائب )ب(

ات لتزام��ی��تم االعت��راف بالض��ریبة المؤجل��ة بالنس��بة للف��روق المؤقت��ة ب��ین األس��اس المحاس��بى لألص��ول واإل
ات. یتم االعتراف بالضریبة المؤجلة لجمی�ع الف�روق المؤقت�ة الت�ى لتزامواألساس الضریبى لتلك األصول واإل

 ضریبة فیما عدا ما یلى:ینتظر خضوعھا لل

  االعتراف األولى بالشھر. •
 للعملیة التى: لتزامأو االعتراف األولى باألصل أو اإل •

 لیست تجمیع األعمال. )۱(
 ال تؤثر على صافى الربح المحاسبى وال على الربح الضریبى (الخسارة الضریبیة). )۲و(

 ش�قیقة وحص�ص ف�ى مش�روعات مش�تركةالفروق المؤقتة المرتبطة باستثمارات ف�ى ش�ركات تابع�ة وش�ركات  •
المدى الذى یمكن فیھ السیطرة على توقیت عكس تلك الفروق المؤقت�ة وم�ن الم�رجح ان مث�ل ھ�ذه الف�روق إلى 

 لن یتم عكسھا فى المستقبل المنظور.

لض�ریبى غی�ر یتم االعتراف باألصل الضریبى المؤجل الناشئ عن ترحیل الخس�ائر الض�ریبیة والح�ق ف�ى الخص�م ا
قتة القابلة للخصم عندما یكون ھناك احتمال قوى بإمكانیة تحقیق أرباح تخضع للض�ریبة ف�ى تخدم والفروق المؤالمس

المس�تقبل یمك��ن م��ن خاللھ��ا االنتف�اع بھ��ذا األص��ل. وی��تم تحدی�د ال��ربح الض��ریبى المس��تقبلى ع�ن طری��ق خط��ة العم��ل 
مالی�ة  س�نةؤجل�ة غی�ر المعت�رف بھ�ا ف�ى نھای�ة ك�ل . یتم إعادة تقدیر موق�ف األص�ول الض�ریبیة المللشركةالمستقبلیة 

الم�دى ال�ذى أص�بح م�ن الم�رجح مع�ھ مس�تقبالً إلى  وتعترف باألصول الضریبیة المؤجلة التى لم تعترف بھا من قبل
 وجود ربح ضریبى یسمح باستیعاب قیمة األصل الضریبى المؤجل.

 
تطبیقھ�ا عن�د تحق�ق الف�روق الموقت�ة وذل�ك باس�تخدام  یتم قیاس الضریبیة المؤجلة باستخدام أسعار الضرائب المتوق�ع

 اسعار الضریبة الساریة أو التى فى سبیلھا ألن تصدر.
 

المالی�ة ی�تم االخ�ذ ف�ى االعتب�ار االث�ار الض�ریبة لإلج�راءات الت�ى تتبعھ�ا  سنةعند قیاس الضریبة المؤجلة فى نھایة ال
 اتھا. لتزامإلالسترداد أو سداد القیمة الدفتریة ألصولھا و الشركة

 ات الضریبیة إال عند استیفاء شروط معینھ.لتزامال یتم عمل مقاصة لألصول واإل
 

 رأس المال ۳-۲۱

 األسھم العادیة: )أ(

 تكالیف المعاملة المتعلقة مباشرة بإصدار االسھم العادیة یتم المحاسبة عنھا بخصمھا من حقوق الملكیة.  -
بحق�وق الملكی�ة ی�تم المحاس�بة عنھ�ا وفق�ا لمعی�ار المحاس�بة ضریبة ال�دخل المرتبط�ة بتك�الیف المعامل�ة المتعلق�ة  -

 ) "ضرائب الدخل".۲٤المصرى رقم (
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 شراء أسھم رأس المال )ب(
 المس�اھمین حق�وقى ف� كتغی�ر المس�اھمین حق�وق ضمن الشركة المال رأس أسھم لشراء المدفوع قیمة إثبات یتم -

 م�ن مخص�ومة عرض�ھا وی�تم خزین�ة كأس�ھم ةلمش�ترااألسھم ا تبویب یتم .بالشراء المتعلقة التكالیف ذلكى ف بما
 حقوق المساھمین.ى إجمال

 
 التوزیعـات ۳-۲۲

 .التوزیع إعالن فیھا یتمى الت سنةالى ف اتإلتزامك التوزیعات إثبات یتم
 

 للسھم فى األربـاح ىاألساسالنصیب  ۳-۲۳
 نصیب األساسي للسھم ألسھمھا العادیة.البیانات الخاصة بتعرض الشركة 

 
و الخسارة المتعلقة بالمساھمین عن مساھمتھم في األس�ھم أھم بقسمة الربح لربحیة السلنصیب األساسي ا احتسابیتم 

 .سنةالعادیة بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل ال
 

 إدارة المخاطر المالیة -٤
 لیة:تتعرض الشركة للمخاطر المالیة التالیة نتیجة الستخدامھا لألدوات الما

 خطر االئتمان •
 خطر السیولة •
 خطر السوق. •

 
ویعرض ھذا اإلیضاح المعلومات المتعلقة بتعرض الشركة لكالً من المخاطر المذكورة أع�اله وك�ذا أھ�داف الش�ركة 
والسیاسات والطرق الخاصة لقیاس وإدارة الخطر وكذلك إدارة الشركة لرأس المال كما یعرض بعض اإلفص�احات 

 .المستقلة متضمنة في ھذه القوائم المالیةالكمیة اإلضافیة ال
 

یتولى مجلس إدارة الشركة المسئولیة الكاملة الخاصة بوضع ومراقبة اإلطار العام إلدارة مخاطر الش�ركة كم�ا یق�وم 
بتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھ الشركة لتحدید مستویات المخاطر وأوجھ الرقابة المناسبة ومتابعة تلك المخاطر 

 التزامھا بتلك المستویات.ومدى 
 

وتھدف إدارة الشركة إلى وضع بیئة رقابیة بناءة ومنضبطة والتي من خاللھا تضمن أن كافة الم�وظفین عل�ى درای�ة 
 وفھم بدورھم والتزاماتھم.

 
وتق��وم ك��الً م��ن لجن��ة المراجع��ة وإدارة المراجع��ة الداخلی��ة بمعاون��ة مجل��س اإلدارة ف��ي دوره الرق��ابي وتت��ولى إدارة 
المراجعة الداخلیة كالً من أعم�ال الفح�ص المن�تظم والمف�اجئ ألوج�ھ الرقاب�ة والسیاس�ات المرتبط�ة ب�إدارة المخ�اطر 

 وتقوم بالتقریر عن نتائج الفحص إلى مجلس اإلدارة.
 

 خطر االئتمان ۱-٤
خس�ائر یتمثل خطر االئتمان في خطر ع�دم وف�اء أح�د أط�راف األدوات المالی�ة إللتزامات�ھ ویع�رض الط�رف اآلخ�ر ل

 مالیة وینشأ ھذا الخطر بصفة رئیسیة من مدینو الشركة.
 

  أرصدة مدینة أخرى ومدینون و وأوراق قبض العمالء ۲-٤
إن تعرض الشركة لخطر االئتمان یتأثر بصفة جوھریة بالخصائص األساسیة الخاصة بكل عمیل. كما یتأثـر 

خفاق الخاص بالصناعة والذي لھ تأثیر أقل على بالخصائص الدیموجرافیة لقاعدة عمالء الشركة بما فیھا خطر اإل
 خطر االئتمان.

كافة مبیعات الشركة ترجع إلى المبیعات لمجموعة كبیرة من العمالء ولذلك لیس ھناك تركیز لخطر االئتمان من 
 الناحیة الدیموجرافیة.



 (شركة مساھمة مصریة) الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰فى  المالیة المنتھیة الفترةعن الدور�ة المستقلة احات المتممة للقوائم المالیة اإلیض

 بالجنیھ المصري مالم یذكر خالف ذلك)الدور�ة المستقلة  (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة
 

- ۱۸ - 

الالزم لكل عمیل مقابل شروط وقد وضعت إدارة الشركة سیاسة ائتمانیة والتي بموجبھا یتم عمل التحلیل االئتماني 
السداد والتسلیم المقدمة لھ وتعمل الشركة على الحصول على دفعات حجز مقدمة وكذلك شیكات بكامل قیمة 

 مبیعاتھا مقدما قبل التسلیم للعمیل ولم ینتج أي خسارة سابقة من التعامل مع العمالء. 

 خطر السیولة ۳-٤
 اللتزاماتھا في تاریخ استحقاقھا. یتمثل خطر السیولة في خطر عدم وفاء الشركة 

من أن ل�دیھا دائم�ا س�یولة كافی�ة لمقابل�ة التزاماتھ�ا ف�ي -كلما أمكن ذلك -إن منھج الشركة في إدارة السیولة ھو التأكد 
تاریخ استحقاقھا في الظروف العادیة والحرجة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو إلحاق الضرر بسمعة الش�ركة. كم�ا 

ة من توافر النقدیة الكافی�ة عن�د الطل�ب لمقابل�ة مص�روفات التش�غیل المتوقع�ة بم�ا فیھ�ا أعب�اء االلتزام�ات تتأكد الشرك
المالی��ة ویس��تبعد م��ن ذل��ك الت��أثیر المحتم��ل للظ��روف الح��ادة الت��ي ال یمك��ن التنب��ؤ بھ��ا بدرج��ة معقول��ة مث��ل الك��وارث 

 الطبیعیة. 
 

 خطر السوق ٤-٤
سعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وسعر الفائ�دة وأس�عار یتمثل خطر السوق في خطر التغیرات في أ

 المالیة. أدوات حقوق الملكیة التي یمكن أن تؤثر على إیرادات الشركة أو قیمة ممتلكاتھا من األدوات
 

إن الھدف من إدارة خطر السوق ھو اإلدارة والتحكم في التعرض لخطر السوق في حدود المؤشرات المقبولة مع 
  ظیم العائد.تع

 خطر العملة ٥-٤
تتعرض الشركة لمخاطر العملة على المعامالت التى تتم بعملة بخالف عملة التعامل والعرض للشركة وبصفة 
 أساسیة الدوالر االمریكى. العمالت التى تتم بھا بصفة أساسیة ھذه المعامالت ھى الیورو والدوالر األمریكى.

 الطبیعة النقدیة بالعمالت األجنبیة فى تاریخ المركز المالى ما یعادل وقد بلغت قیمة األصول واإللتزامات ذات
یلى بیان صافى أرصدة  مصرى على التوالى، وفیما جنیھ ۸٦٤ ۷۰۲ ٤۹۰ ،جنیھ مصرى ۱ ٦٦۹ ۰٦۰ ۹۰٦ مبلغ

 العمالت األجنبیة فى تاریخ المركز المالى
 ۳۰/٦/۲۰۱۹ 

  فائض العمالت األجنبیة
 ٤۷ ۹۷٥ ۷۰۳ الدوالر األمریكى 

 ۱۹ ۱۰۲ یورو أوروبى
 ۱۸ ۸۷۳ جنیھ إسترلینى

 
 خطر سعر الفائدة ٦-٤

لخط�ر س�عر الفائ�دة لع�دم وج�ود ق�روض أو تس�ھیالت ائتمانی�ة عل�ي أس�اس س�عر بشكل جوھرى ال تتعرض الشركة 
 فائدة وال تدخل الشركة في معامالت تبادل سعر الفائدة.

 
 إدارة رأس المال ۷-٤

و اإلحتف��اظ ب��رأس م��ال ق��وي بغ��رض المحافظ��ة عل��ى ثق��ة المس��تثمرین وال��دائنین إن سیاس��ة مجل��س إدارة الش��ركة ھ��
 والسوق وكذا لمقابلة التطورات المستقبلیة للنشاط.

 
ویتولي مجلس إدارة الشركة متابعة العائد على رأس المال والذي تحدده الشركة بأنھ صافي ربح العام مقس�وماً عل�ى 

 إدارة الشركة مستوي توزیعات األرباح للمساھمین. إجمالي حقوق المساھمین كما یراقب مجلس
 

ویسعي مجلس إدارة الشركة إلجراء توازن بین العوائد األعلى التي یمكن أن تتحقق مع المستویات العلیا لالقت�راض 
 والمزایا والضمانات المقدمة عن طریق الحفاظ على مركز رأس مال سلیم.

 



 (شركة مساھمة مصریة) الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰فى  المالیة المنتھیة الفترةعن الدور�ة المستقلة احات المتممة للقوائم المالیة اإلیض

 بالجنیھ المصري مالم یذكر خالف ذلك)الدور�ة المستقلة  (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة
 

- ۱۹ - 

كة في إدارة رأس المال خالل العام. كما ال تخضع الش�ركة ألی�ة متطلب�ات وال توجد أیة تغیرات في استراتیجیة الشر
 مفروضة علي رأس المال الخاص بھا.خارجیة 



الشركة المصرية للمنتجعات السياحية (شركة مساهمة مصرية)

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

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

٥- األصول الثابتة

آثاث ومفروشاتمبانى وإنشاءاتاآلراضي
وسائل نقل 

وانتقال
أجهزة كمبيوتر 

وتكييف
شبكات ومرافقآالت ومعدات

محطات الصرف 
والمعالجة

اإلجمالىمطعم الشاطئالرصيف البحريمحطة التحليةخزانات مياه

التكلفة

٧٨٣ ٥٤٥ ٥٣٢٢٦١ ٢٤٢ ٥٧١ ٥٦٦ ٨٧٩٧ ٤٠٥ ٠٢٩٣٩ ٩٨٧ ٢٥٢٨ ٧٧٥ ٠٤٣٢١ ٧٧٨ ٩٧٣١٢٤ ٤٣٥ ٦٣٠٣ ٦٢٥ ١٨٢١٠ ٨٦٥ ٩٢٢١ ٠٤٢ ١٦٠٧ ٢٩٩ ٦١٠٣٥ ٥٢١ التكلفة فى ١ يناير ٢٠١٨

٨٢٦ ٤٢٤ ٢٣-٤٤٠ ٠٨١ ٧٣٢١ ١٤٨ ٨٣٧١٥ ٥١ -٨٢٠ ٣٨٤ ٩٣٨ ٨٧٢ ٥٨٦٢ ٦٢٥ ٠٠٠ ٣٦٥ ١٧١ ٧٢١ ٣٠٢ ١٧٣ ٢-اإلضافات خالل العام

(١٧٥ ٧ )-------(١٧٥ ٧ )----االستبعادات خالل العام

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

٤٣٤ ٩٦٣ ٥٣٢٢٨٤ ٢٤٢ ٠١١ ٦٤٨ ٦١١٨ ٥٥٤ ٧١٩٥٤ ٥٥٦ ٢٥٢١١ ٧٧٥ ٤٦٣٢١ ٠١٣ ٣١١١٢٥ ٤٥٨ ٠٤١٦ ٢٤٤ ١٨٢١١ ٢٣٠ ٠٩٣٢ ٧٦٤ ٦٠٩٧ ٩٥٤ ٦١٠٣٤ ٥٢١ التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٤٣٤ ٩٦٣ ٥٣٢٢٨٤ ٢٤٢ ٠١١ ٦٤٨ ٦١١٨ ٥٥٤ ٧١٩٥٤ ٥٥٦ ٢٥٢١١ ٧٧٥ ٤٦٣٢١ ٠١٣ ٣١١١٢٥ ٤٥٨ ٠٤١٦ ٢٤٤ ١٨٢١١ ٢٣٠ ٠٩٣٢ ٧٦٤ ٦٠٩٧ ٩٥٤ ٦١٠٣٤ ٥٢١ التكلفة فى ١ يناير ٢٠١٩

٩٠٦ ٩١٠ --٠٠٠ ١٧٦ ٠٧٦ ٢٢٦ ٧١٠ ٤٢٤ ٥٩٠ ٥٤ ٥٣٠ ٢٩ -اإلضافات خالل الفترة

(٧٥٠ ٧ )-------(٧٥٠ ٧ )االستبعادات خالل الفترة

٥٩٠ ٨٦٦ ٥٣٢٢٨٥ ٢٤٢ ٠١١ ٦٤٨ ٦١١٨ ٧٣٠ ٧١٩٥٤ ٥٥٦ ٢٥٢١١ ٧٧٥ ٤٦٣٢١ ٠١٣ ٣٨٧١٢٥ ٦٨٤ ٠٠٢٦ ٦٦١ ١٨٢١١ ٢٣٠ ٦٨٣٢ ٨١٨ ١٣٩٧ ٩٨٤ ٦١٠٣٤ ٥٢١ التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

-
مجمع اإلهالك

٠٤١ ٠٢٥ ٤٧٢١٦٢ ١٢١ ٣١٥ ٥١٣ ٩٣٨١ ٠٠٤ ٨٨٧٢٨ ٦٢١ ٩١٠٢ ١٨٠ ٠٦٢٩ ٠٢٧ ٠٩٥٩٥ ٣٤٨ ٥٤١٢ ٠٧٤ ٩٠٥٩ ٣٦٩ ٠٨٦١ ٦١٩ ٨٣٠٣ ١٤٣ ٩-الرصيد فى أول يناير ٢٠١٨

٠٨٧ ٣٦٥ ٢٥٣٢٠ ٢٤ ٩٢٠ ٣٤٥ ١١١ ٠٢١ ٤٧١٣ ٣٥٠ ٩١٠ ٦٠٦ ١٧١ ٤٩٥ ٨٣٨١٢ ٤٨٢ ٥٩٥ ٧٧٩ ٧١١ ٢٩٤ ٥٨٥ ٨٨٠ ٥٢١ ٠٨٣ ١-إهالك العام

(١٧٥ ٧ )-------(١٧٥ ٧ )----اهالك االستبعادات

-----٢١٧ ٩٠٢ (٤٨٠ ١١ )٤٨٠ ١١ ---(٢١٧ ٩٠٢ )إعادة التبويب مجمع اهالك 

٩٥٣ ٣٨٢ ٧٢٥١٨٢ ١٤٥ ٢٣٥ ٨٥٩ ٠٤٩١ ٠٢٦ ٣٥٨٣١ ٩٧٢ ٠٣٧٢ ٦٩٠ ٧٥٣١٠ ٥١٠ ٤١٣١٠٧ ٨٤٢ ٩٦١٢ ٨٤٦ ٦١٦٩ ٦٦٤ ٦٧١١ ٤٩٩ ١٣٤٤ ٣٢٥ ٩-مجمع اإلهالك فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٩٥٣ ٣٨٢ ٧٢٥١٨٢ ١٤٥ ٢٣٥ ٨٥٩ ٠٤٩١ ٠٢٦ ٣٥٨٣١ ٩٧٢ ٠٣٧٢ ٦٩٠ ٧٥٣١٠ ٥١٠ ٤١٣١٠٧ ٨٤٢ ٩٦١٢ ٨٤٦ ٦١٦٩ ٦٦٤ ٦٧١١ ٤٩٩ ١٣٤٤ ٣٢٥ ٩-مجمع اإلهالك في ١ يناير ٢٠١٩

٣٢٢ ٤٩٤ ١٢٨١٠ ١٢ ٩٦٠ ١٧٢ ٥٦٥ ٧٦٤ ٨١١١ ١٧٥ ٤٥٥ ٣٠٣ ٩١٢ ٢٥٠ ٩٩٢٦ ٣٠٣ ٧١٢ ٣٩٦ ١١٠ ١٤٤ ٢٠٨ ٤٢٥ ٤٦٩ ٥٤٤ -إهالك الفترة

(٧٥٠ ٧ )-------(٧٥٠ ٧ )----اهالك االستبعادات

٥٢٥ ٨٦٩ ٨٥٣١٩٢ ١٥٧ ١٩٥ ٠٣٢ ٦١٤٢ ٧٩٠ ١٦٩٣٢ ١٤٨ ٤٩٢٣ ٩٩٣ ٦٦٥١٠ ٧٦١ ٤٠٥١١٣ ١٤٦ ٩٢٣٣ ٢٣٥ ٧٢٦١٠ ٨٠٨ ٨٧٩١ ٩٢٤ ٦٠٣٤ ٨٦٩ ٩-مجمع اإلهالك فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٠٦٥ ٩٩٧ ٦٧٩٩٢ ٨٤ ٨١٦ ٦١٥ ٩٩٧٦ ٩٣٩ ٥٥٠٢١ ٤٠٨ ٧٦٠٨ ٧٨١ ٧٩٨١٠ ٢٥١ ٩٨٢١١ ٥٣٧ ٠٧٩٣ ٤٢٥ ٤٥٦١ ٤٢١ ٨٠٤ ٨٩٣ ٥٣٦٢ ١١٤ ٦١٠٢٥ ٥٢١ الصافى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٤٨١ ٥٨٠ ٨٠٧١٠٢ ٩٦ ٧٧٦ ٧٨٨ ٥٦٢٦ ٥٢٨ ٣٦١٢٣ ٥٨٤ ٢١٥٨ ٠٨٥ ٧١٠١١ ٥٠٢ ٨٩٨١٧ ٦١٥ ٠٨٠٣ ٣٩٧ ٥٦٦١ ٥٦٥ ٤٢٢ ٢٦٤ ٤٧٥٣ ٦٢٩ ٦١٠٢٥ ٥٢١ الصافى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٧٤٢ ٥٢٠ ٠٦٠٩٩ ١٢١ ٢٥٦ ٠٥٣ ٩٤١٦ ٤٠٠ ١٤٢١١ ٣٦٥ ٣٤٢٦ ٥٩٤ ٩٨١١٢ ٧٥٠ ٨٧٨٢٩ ٠٨٧ ٠٨٩١ ٥٥١ ٢٧٧١ ٤٩٥ ٨٣٦ ٤٢٣ ٣٣٠٣ ١٥٥ ٦١٠٢٦ ٥٢١ الصافى فى ١ يناير ٢٠١٨

٤٥١ ٥١٣ ٢٣--٩٢١ ٤٨٣ ٧-١٤٤ ٥٦٦ ٣-١٣٩ ٥٦٣ ٦٩٣١ ٦٩٥ ١٨٢٨ ٩٠٤ ٩٥٤ ١٥٤ ٤١٩١ ١٤٥ -األصول المهلكة دفترياً فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٥٦٤ ٧٥٤ ٢١--٩٢٠ ٤٨٣ ٧-١٤٣ ٥٦٦ ٣-٣٨٥ ٤٠٤ ٤٢٢١ ٥٦٦ ٣٧٨٧ ٧٩٧ ٩٠٢ ٧٩٠ ٤١٥ ١٤٥ -األصول المهلكة دفترياً فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

* تكلفة إهالكات األصول الثابتة المحملة على قائمة األرباح أوالخسائر عن الفترة/العام موزعة كالتالى :-

٢٠١٩/٠٦/٣٠٢٠١٨/١٢/٣١

جنيه مصرىجنيه مصرى

٥٤٢ ٢٦٩ ١٨٤١٩ ٨٠٣ ٩إهالك تشغيل

٥٤٥ ٠٩٥ ١٣٨١ ٦٩١ إهالك عمومي وإداري

٠٨٧ ٣٦٥ ٣٢٢٢٠ ٤٩٤ ١٠

-٢٠-



 (شركة مساھمة مصریة) الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰فى  المالیة المنتھیة الفترةعن الدور�ة المستقلة احات المتممة للقوائم المالیة اإلیض

 بالجنیھ المصري مالم یذكر خالف ذلك)الدور�ة المستقلة  (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة
 

- ۲۱ - 

 
 مشروعات تحت التنفـیذ -٦

 
 رصید

۱/۱/۲۰۱۹ 
اإلضافات خالل 

 الفترة
من المحول 

 المشروعات
 رصید تسویات

۳۰/٦/۲۰۱۹ 
 -  )۱۲۸ ۰۰۰( ۱۲۸ ۰۰۰ - محطة التحلیة

تغذیة شبكات الكھرباء 
 بمنتجع سھل حشیش

٤٥٤ ۸٦۳ ٦ ۷۳٥ ٤۸۳ - - ۰۳۷ ٥۹۸ ۷ 

 ٤ ۷۳٦ ٤۰٥ (۰۰۷ ۲۲) )۸۹ ۱۸۳( ۹۱ ٦٥٤ ٤ ۷٥٥ ۹٤۱ مشروعات متنوعة
الدراسة الفنیة إلنشاء 

 محطة محوالت كھرباء
۳۱۷ ۰٦۲ ۱ ۷۰۰ ۷ - - ۰۱۷ ۰۷۰ ۱ 

تحسینات المقر االدارى 
 بالقاھرة

- ۱۸۸ ٥۳٤ - - ۱۸۸ ٥۳٤ 

 ۷۱۲ ٦۸۱ ۱۲ ۱۲٤ ٥۹٦ ۱ )۱۸۳ ۲۱۷( )۰۰۷ ۲۲( ٦٤۷ ۹۳۸ ۱۳ 

 
 فى شركات تابعة استثمارات -۷

عدد األسھم  
 المقتناة

۳۰/٦/۲۰۱۹ نسبة المساھمة  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸  

 جنیھ مصري جنیھ مصري % سھم 
قیمة المساھمة فى رأس مال 
شركة سھل حشیش لالستثمار 

     (شركة تابعة)السیاحى 
جنیھ  ملیون ۳٥٥ره البالغ قد

مصري وجمیعھا أسھم نقدیة 
 جنیھ مصري. ۱۰قیمة السھم 

۷۹۱ ۸٤٤ ۲۷ ۷۸٫٤٤ ٪ ۹۱۰ ٤٤۷ ۲۷۸ ۹۱۰ ٤٤۷ ۲۷۸ 

   ۹۱۰ ٤٤۷ ۲۷۸ ۹۱۰ ٤٤۷ ۲۷۸ 

 
ً و م��ن الالئح��ة التنفیذی��ة لق��انون  ۱۸۸الق��وائم المالی��ة المجمع��ة " والم��ادة  " ٤۲رق��م ى المص��رلمعی��ار المحاس��بة  طبق��ا

الش�ركة تع�د ق�وائم مالی�ة مجمع�ة للمجموع�ة یمك�ن الرج�وع إلیھ�ا عن�د  ف�إن ۱۹۸۱لس�نة  ۱٥۹رق�م  ىصرالمالشركات 
 ونتائج األعمال والتدفقات النقدیة للمجموعة ككل.ى المالضح عن المركز أوالحصول على صورة إلى  الحاجة

 
 أعمال تحت التنفیـذ -۸

 ۳۰/٦/۲۰۱۹ ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 
   

 ٤۲ ۰۰٦ ۰۹۱ ٤۲ ۷۸۳ ۰۳۸ ولى التى لم تباع تكلفة أراضى المرحلة األ ۸-۱
 ۱۳۱ ٦۸۳ ۸٦۷ ۱۳٥ ۱۸٥ ۱۳۱ تكلفة أراضى المرحلة الثانیة التى لم تباع  ۸-۲
 ۳۰۸ ۷۰٦ ۷۱٤ ۳۰۹ ٤٥٥ ۰٥۷ تكلفة أراضى المرحلة الثالثة  ۸-۳
  ۱۰ ۸۲۸ ۰۳٦  ۱۰ ۸۹۲ ۰۳٦ تكلفة أعمال مشروع صوارى  ٤-۸
 ۲۳ ۳٦۷ ۰۱۷ ۱۳ ٦۳٦ ۹۷۳ تكلفة أعمال مشروع جمران  ٥-۸

 ۲۳٥ ۹٥۲ ٥۱۱ ۷۲٥ ٥۹۱ ٥۱٦ 
 



 (شركة مساھمة مصریة) الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰فى  المالیة المنتھیة الفترةعن الدور�ة المستقلة احات المتممة للقوائم المالیة اإلیض
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- ۲۲ - 

 
 لىواألالمرحلة أراضى  ۸-۱

بموج�ب عق�د  المرحلة من الھیئة العامة للتنمیة السیاحیة بمساحة س�تة مالی�ین مت�ر مرب�عأراضى تلك تم تخصیص  -
ً  األحم�رب�البحر ى الس�یاحبمركز سھل حشیش  صحراویة أراضىبیع وإیجار  ى ف�رم والمب� بغ�رض تنمیتھ�ا س�یاحیا

  . المرحلةقیمة أرض وقد تم سداد كامل  ۱۹۹٥أكتوبر  ۲٤
-  ً ً  وفقا  للمخط�ط الع�ام للمرحل�ة االول�ى وتحدیثات�ھ والمعتم�د م�ن الھیئ�ة لعقد الشركة مع الھیئة العامة للتنمی�ة الس�یاحیة ووفق�ا

 م���ن تل���ك المرحل���ةمت���ر مرب���ع وتبل���غ المس���احات المق���رر بیعھ���ا ملی���ون  ٦المس���احة لتل���ك المرحل���ة یبل���غ ى جم���الف���إن إ
  متر مربع. ٤ ۹٦٥ ۰۲٤

عل�ى الدراس�ة  لى م�ن المش�روع بن�اءً ولتنفیذ تنمیة المرحلة األ ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ى بلغت التكلفة التقدیریة فھذا وقد  -
جنی�ھ  ٦۱٫۲۹ ح�واليبتكلف�ة تقدیری�ة للمت�ر الواح�د ى مص�رجنی�ھ  ۳۰٤ ۳۰۲ ۷۲۳ركة مبل�غ عدة م�ن قب�ل الش�المُ 

  ى.مصر
ً وق���د بل���غ قیم���ة ا -  مص���ري جنی���ھ  ۲٤٤ ٦۸۹ ۱۷۰ عل���ى أعم���ال الترفی���ق لتل���ك المرحل���ة مبل���غ لمنص���رف فعلی���ا

 ٤۹٫۲۸ تكلفة فعلیة للمت�ر المرب�ع الواح�د بمتوسط )۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱جنیھ مصرى حتى   ۲٤۰ ۲٤۷ ۰۰۸مقابل (
ة رض المتبقی��ھ��ذا وتبل��غ مس��احة األ )،۲۰۱۸دیس��مبر  ۳۱ف��ى  للمت��ر مص��ري جنی��ھ٤۸٫۳۸۸ مقاب��ل(جنی��ھ مص��رى 

ً  ۸٦۸ ۳۹٥القابلة للبیع من ھذه المرحلة   .متر مربع تقریبا

 
 أراضى المرحلة الثانیة ۸-۲

ملیون متر مربع كمنطقة امتداد للتنمیة الس�یاحیة  ٦قامت الشركة بإستئجار أراضى المرحلة الثانیة بمساحة قدرھا  -
 للمرحلة األولى.

 
 راءش� ھیئ�ة العام�ة للتنمی�ة الس�یاحیةحصلت الش�ركة عل�ى موافق�ة مبدئی�ة م�ن ال ۲۰۰۳مارس  ۳۰تاریخ ب -

وق��د ت��م ص��دور ق��رار  ملی��ون مت��ر مرب��ع. ٦للمرحل��ة الثانی��ة البالغ��ة ى الس��یاحالمس��احة المخصص��ة م��ن المرك��ز 
بع�د س�داد كاف�ة مص�روفات التخص�یص  ٥/٦/۲۰۰٦ت�اریخ ى ف�) ۸۲ألرض تلك المرحلة ب�رقم (ى تخصیص نھائ

 والتعاقد.
 

 ام���ة للتنمی���ة الس���یاحیة ووفق���اً للمخط���ط الع���ام للمرحل���ة الثانی���ة وتحدیثات���ھ والمعتم���دوفق���اً لعق���د الش���ركة م���ع الھیئ���ة الع -
متر مربع وتبلغ المس�احات المق�رر بیعھ�ا م�ن تل�ك  ٦ ۰۲۱ ۸۰٥المساحة لتلك المرحلة یبلغ ى فإن إجمالمن الھیئة 
 .متر مربع ٤ ۷۰۷ ۷۹۸المرحلة 

 
عل�ى الدراس�ة المع�دة م�ن قب�ل الش�ركة  ثانیة من المشروع بن�اءً للمرحلة ال ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ى ف بلغت التكلفة التقدیریة -

 .ىمصرجنیھ  ۹۸٫۹٦ يحوالبتكلفة تقدیریة للمتر الواحد  ىمصر جنیھ ٤٦٥ ۸٦۷ ۹۰٦مبلغ 
 

-  ً مبل�غ جنی�ھ مص�رى (مقاب�ل   ۲۸٥ ۲۲۲ ۷٦٥مبل�غ على أعمال الترفی�ق لتل�ك المرحل�ة  وقد بلغ قیمة المنصرف فعلیا
  ٦۰٫٥۹د بلغ�ت بمتوس�ط تكلف�ة فعلی�ة للمت�ر المرب�ع الواح� )۲۰۱۸ دیس�مبر ۳۱حتى جنیھ مصرى  ۲۷۷ ۸۳٥ ٥٦٤

ھ�ذا وتبل�غ مس�احة االرض المتبقی�ة القابل�ة للبی�ع ، )۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱فى  جنیھ للمتر ٥۹٫۰۱٦جنیھ مصرى (مقابل 
ً  ۲ ۲۳۱ ۳۲۳من ھذه المرحلة   .متر مربع تقریبا
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- ۲۳ - 

 
 أراضى المرحلة الثالثة: ۸-۳

ملی�ون مت�ر مرب�ع باعتبارھ�ا امت�داد للتنمی�ة  ۲۰ستئجار أراض�ى المرحل�ة الثالث�ة والب�الغ مس�احتھا إبقامت الشركة  -
 .۲٤/۱۰/۱۹۹٥مع ھیئة التنمیة السیاحیة فى ى الرئیسلى والثانیة بموجب التعاقد والسیاحیة للمرحلتین األ

 
یة إلفادتھ��ا بخط��اب یفی��د أحقی��ة قام��ت الش��ركة بمخاطب��ة الھیئ��ة العام��ة للتنمی��ة الس��یاح ۲۰۰٥م��ارس  ۱۷بت��اریخ  -

أفادت الھیئة العامة للتنمی�ة الس�یاحیة بأنھ�ا ل�یس ل�دیھا  ۲۰۰٥مارس  ۲۰تنمیة المرحلة الثالثة وبتاریخ ى الشركة ف
الھیئ�ة الش�ركة ى الش�ركة الش�روط والض�وابط التعاقدی�ة وس�وف ت�وافى مانع من دراسة طلب الشركة طالما تس�توف

 .۲٦/۲/۲۰۰۷ى الھیئة المؤرخ ف وطبقاً لخطاب ھحینى بنتائج تلك الدراسة ف
 

ً م����ن الھیئ����ة العام����ة للتنمی����ة الس����یاحیة  رضاألتكلف����ة ش����راء تبل����غ  -  ع����د بمعرف����ة المُ ى المس����احللقی����اس  طبق����ا
 المع����ادل لمبل����غى أمریك����دوالر  ٤۲ ٤۱۱ ۸۱۹ مبل����غ )(ش����املة مص����روفات التعاق����د والتخص����یصالش����ركة 

 وق�����د  مرحل�����ة ثالث�����ة –ید أعم�����ال تح�����ت التنفی�����ذ والمدرج�����ة ض�����من رص�����ى مص�����رجنی�����ھ  ۲۳۱ ٤٥۰ ۷٤۰
 قیم�����ة المس�����تحق ى ب�����اقویبل�����غ  ۲۰۱۹ یونی�����و ۳۰ حت�����ىى أمریك�����دوالر  ۷ ٤۸٦ ۹۱۰بل�����غ المس�����دد منھ�����ا 

 المع����ادل لمبل����غ ى مص����ر جنی����ھ ٥۸٤ ۹۹۲ ۲۳۳ وق����درهللھیئ����ة ف����ى ض����وء الحص����ر المب����ین عالی����ھ مبل����غ 
 .)۱۷ح رقم (إیضاضمن دائنو أراضى  والمدرجةى أمریكدوالر  ۹۰۹ ۹۲٤ ۳٤

 
 بإلغ�اء الموافق�ة المبدئی�ة الص�ادرة بتخص�یص أرض المرحل�ة الثالث�ةھذا وقد قامت الھیئ�ة العام�ة للتنمی�ة الس�یاحیة  -

، ھذا وق�د قام�ت الش�ركة برف�ع دع�وى ملیون متر مربع ۲۰بالغ مساحتھا من منطقة سھل حشیش (المنطقة جـ) وال
وفقا لما ھ�و وارد تفص�یال ب�الموقف الق�انونى للش�ركة أمام المحاكم ومازالت القضیة منظورة إلغاء القرار اإلداري 

 ).۱-۳۲إیضاح رقم (
 

مبل�غ مقاب�ل ( جنی�ھ مص�ري ۷۸ ۰۰٤ ۳۱٦مبل�غ  ۲۰۱۹ یونی�و ۳۰ى ف�المنفذة بھذه المرحل�ة  األعمالكما بلغت تكلفة  -
 .)۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ى ف جنیھ مصرى ۷۷ ۲٥٥ ۹۷٤

 
 ىصوار أعمال مشروع تكلفة

 ى ح��والتجم��ع س��كنى ف��اخر عل��ى مس��احة تبل��غ  إقام��ةمش��روع أعم��ال المتكب��دة ف��ى تنفی��ذ تكلف��ة القیم��ة ل ف��ي یتمث��  ۱-٤-۸
م�ع ش�ركة  أتف�اق إبرامب�فق�د قام�ت الش�ركة  وفى إطار تنفی�ذ المش�روع، حشیشبمنطقة سھل ملیون متر مربع  ۲٫٥۸۳

بشأن الحصول عل�ى خ�دماتھا المرتبط�ة  ۲۰۱۰ بریلأ ۲۸ى ف(بصفتھا المطور)  FZC - واإلدارةراسكوم للتنمیة أو
ً بتطویر وإدارة وتسویق وبیع وحدات المشروع    .المتفق علیھللمخطط العام  طبقا

 لش��ركة أوراس��كوم للتنمی��ةى حق��وق اس��تغالل عالم��ات تجاری��ة والمتمثل��ة ف��ى قیم��ة مقاب��ل اس��تغالل االس��م التج��ار ۲-٤-۸
 عل�ى تنفی�ذ اإلش�رافإلم�ارات العربی�ة المتح�دة وذل�ك ع�ن أعم�ال ) ومقرھا رأس الخیمة بدول�ة اFZC( - واإلدارة

 لمشروع صوارى المبین عالیھ.الترویج والدعایة و
  
وقد قامت الشركة بمتابعة اإلجراءات التى تكفل لھا استكمال أعمال المشروع ف�ى ظ�ل ت�داخل ج�زء م�ن المس�احات  

لت��ى م��ا زال��ت مح��ل ن��زاع م��ع الھیئ��ة العام��ة للتنمی��ة المق��رر إقام��ة المش��روع علیھ��ا م��ع أراض��ى المرحل��ة الثالث��ة وا
) ، وفى ھذا االطار تقدمت الشركة بطلب الع�ادة ترس�یم ح�دود المرحل�ة الثانی�ة المخصص�ة ۳-۸السیاحیة (إیضاح 

 ً الف متر مربع فى اتجاه االمتداد الجنوبى لتشمل جزء من مشروع المارینا الواقع داخل  ۳۹۱بأضافة مساحة  نھائیا
رحلة الثالثة واستقطاع ذات المس�احة م�ن الح�دود الغربی�ة للمرحل�ة الثانی�ة تمھی�دا للب�دء ف�ى تنفی�ذ مش�روع نطاق الم

بالموافق��ة عل��ى طل��ب  ۲۰۱٥م��ایو  ۱٥ص��وارى وق��د أص��درت الھیئ��ة العام��ة للتنمی��ة الس��یاحیة كتابھ��ا الم��ؤرخ ف��ى 
 الشركة مع إلتزام الشركة باالشتراطات المرتبطة بذلك.
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- ۲٤ - 

 
 نارمشروع جم ٤-۸

ى قی�ام الش�ركة بت�ولإل�ى  منطق�ة الف�یالت باإلض�افةجم�ران بأعم�ال مش�روع المتكب�دة لتنفی�ذ  تكلف�ةالقیمة ى فیتمثل  
المتكام�ل لتل�ك ى ناسب م�ع المخط�ط العمران�بما یتى عمالء تلك األراضبعض الفیالت لصالح أعمال بناء وحدات 

 .المنطقة
 

 المخزون -۹
۳۱/۱۲/۲۰۱۸  ۳۰/٦/۲۰۱۹  
 مخزون مھمات الصیانة وقطع الغیار بالموقع ۳ ۳۸۱ ۳۹٥  ۳ ۳٤۷ ۸۹۲
۸۹۲ ۳٤۷ ۳  ۳۹٥ ۳۸۱ ۳  

 
 راق القبضأوعمالء و -۱۰

 
۳۰/٦/۲۰۱۹ ۳۰/٦/۲۰۱۹ ۳۰/٦/۲۰۱۹ 

 إجمالي أقساط قصیرة األجل أقساط طویلة األجل 

۳٥۲ ۳٤۷ ٦٦۰ عمالء وأوراق قبض  ۳٥ ٦٦۹۹ ٥۳۷ ۱  ۰۲٦ ۷۹٤ ۸۸۹ ۱  

)۷۱ ۸۹۳ ۸٦۹( اط العمالءالتغیر في القیمة الحالیة ألقس  )۳۳٥ ۸۹۸ ٤(  )۲۰٤ ۷۹۲ ۷٦(  

)۸٤ ۳٤۳ ۸٤۰( - االنخفاض في قیمة أرصدة العمالء  )۸٤۰ ۳٤۳ ۸٤(  

)۲٤ ۰۸۸ ٥۹۰( - فوائد التأخیر –االنخفاض في قیمة ارصدة العمالء  )٥۹۰ ۰۸۸ ۲٤(  
 صافي رصید العمالء وأوراق القبض في

۳۰/٦/۲۰۱۹ ۷۹۱ ٤٥۳ ۲۸۰  ٦۰۱ ۲٦۸ ٤۲٤ ۱ ۳۹۲ ۷۲۲ ۷۰٤ ۱ 

 صافي رصید العمالء وأوراق القبض في
۳۱/۱۲/۲۰۱۸ ۳٦ ٥٦۷۸ ۲۸۱  ۷٥۳ ۹٥۹ ٥۱۷ ۱ ۱۰۹ ٦۳۸ ۷۹۹ ۱ 

 
 

 :یليفیما  المستقلةى المالبقائمة المركز راق القبض والظاھر أویتمثل بند عمالء و

۳۱/۱۲/۲۰۱۸  ۳۰/٦/۲۰۱۹  
 *أراضى –وأوراق قبض عمالء  ۱ ۷۳۱ ۷۳٤ ۷۷۷  ۱ ۸٥۱ ٤۳۲ ۹۷۰

 جمران مشروع – عمالء وأوراق قبض ۲٦ ۷۳٥ ٤٥۰  ٦٤۹ ۰٦۲ ۳۳
 وإدارة المنتجعخدمات  –وأورق قبضعمالء  ۱۳۱ ٤۷٦ ۷۹۹  ٦٤٥ ۷۲۹ ۱۱۸

۲ ۰۰۳ ۲۲٥ ۲٦  ٦٤۰۲ ۹٤۷ ۸۸۹ ۱   
(۹۸ ۱٤۸ ٦۲۱)  )۲۰٤ ۷۹۲ ۷٦(  التغیر في القیمة الحالیة ألقساط العمالءیخصم:  

 اإلنخفاض فى رصید العمالء **یخصم:  )۱۰۸ ٤۳۲ ٤۳۰(  (٥۳٤ ٤۳۸ ۱۰٥)
۱ ۷۹۹ ٦۳۸ ۱۰۹  ۳۹۲ ۷۲۲ ۷۰٤ ۱  

 
بلغت قیمة الشیكات المستلمة من عمالء الشركة والمؤجلة السداد مقابل أرصدتھم المستحقة علیھم لصالح الشركة مبلغ  -

 مصرى.جنیھ  ملیون ۱٦۳ ٥۰۳ ۷۳۹ حواليملیون دوالر أمریكى ومبلغ  ۱۹ ٦۷۳ ٥٦٦ حوالي
فى و ۷۸٬٤٤٪شركة تابعة لالستثمار السیاحة)  شركة سھل حشیش( عالقةصدة عمالء وأطراف ذات أرتضمن الرصید ی    *

وذلك بموجب االتفاق الموقع بین إدارتا  ۱۹و ۱۳عن القطعتین  ةالتابعشركة الضوء تسویة المدیونیة المستحقة على 
قامت الشركة المصریة والذي بموجبھ ، ۲۰۱٤ لجدولة سداد المدیونیة حتى عام ۲۰۰۹دیسمبر  ۳۰الشركتین في

 وحتى ۲۰۱۳ول إبریل المالیة من أ سنةللمنتجعات السیاحیة بوقف احتساب لفوائد التأخیر عن ال
ائد التأخیر منذ ذلك بعدة طلبات لالعفاء من فو، ھذا وتقدمت شركة سھل حشیش لالستثمار السیاحى ۲۰۱٤مارس  ۳۱



 (شركة مساھمة مصریة) الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰فى  المالیة المنتھیة الفترةعن الدور�ة المستقلة احات المتممة للقوائم المالیة اإلیض

 بالجنیھ المصري مالم یذكر خالف ذلك)الدور�ة المستقلة  (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة
 

- ۲٥ - 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱حتى  عاملمدة  وقد تم تجدید فترة االعفاء، ھذا وافقة علیھا  وتم الم ۲۰۱۸التاریخ وحتى عام 
 .۲۰۱۹ابریل  ۳بموجب قرار من مجلس  اإلدارة المنعقد فى 

 ٥٦۲ ٥۳۰مبلغ  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰في  أراضى –عة ضمن أرصدة العمالء ویبلغ الرصید المستحق على الشركة التاب        
 نیھ مصرى المعادلج  ٥٦۸ ۲٥٦ ۱۳۲ دوالر أمریكى(مقابل  ۳۱ ٦۷٥ ۳٦۸ـلغ جنیھ مصرى المعادل لمب  ٤٤۳
 ).۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱دوالر أمریكى فى  ۳۱ ٦۷٥ ۳٦۸لمبـلغ 

 
 
عدة للدراسة المُ  رصید اإلنخفاض فى قیمة العمالء المبین عالیھ فى قیمة اإلنخفاض فى قیمة أرصدة العمالء طبقاً  یتمثل **

نتیجة للظروف ت في ضوء إعادة التقدیر المعتمد من مجلس اإلدارة لتكوین ذلك االنخفاض والتي أعدبمعرفة اإلدارة 
وجود بعض الصعوبات المالیة لدى إلى  الحالیة فى جمھوریة مصر العربیة وانعكاسھا على نشاط الشركة والتى أدت

وذلك ، تواجھ قطاع السیاحة عامة تأثیر إنخفاض نشاط السوق بسبب الصعوبات المالیة التىإلى  بعض العمالء باإلضافة
 فى ضوء افتراض استمرار االرتباط بالعمیل ومتابعة عملیة التحصیل منھم.

  
 -یلي: فیما  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ى المالیة المنتھیة ففترة القیمة العمالء خالل ى ف نخفاضاإلوتتمثل حركة رصید  

رصید في ال 
۱/۱/۲۰۱۹ 

 الرد االستخدام التدعیم
الرصید في 

۳۰/٦/۲۰۱۹ 
االنخفاض في قیمة أرصدة 

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

   
 مدینون وأرصدة مدینة أخري -۱۱

۳۱/۱۲/۲۰۱۸  ۳۰/٦/۲۰۱۹  
 وموردیندفعات مقدمة لمقاولین  ۱۷ ۸٥۱ ٤۳٥  ٤۹۲ ۷۱۸ ۱۰

 فوائد وعوائد مستحقة ۱ ۲۲٥ ۰۸۱  ٤۱۸ ۰٥٦ ۱
  دفوعة مقدماً مصروفات م ۲ ۳۰۰ ۱۸٥  ۰۱٥ ۷۷۹ ۱
 للشركة لدى المصلحة مستحق-* ضرائب دخل مسددة  ۸۳۹ ٤٥۲ ۱  ۸۳۹ ٤٥۲ ۱

 خصم المنبع ضریبة-مصلحة الضرائب  ۱ ۲٥۱ ٦۰۲  ۸٦٤ ۹٤۰
۱ ٥۳٤  ۱ ٥۳٤  ً   ضریبة إقرار مسددة مقدما

 تأمینات لدى الغیر ۱۳٦ ۸۰۱  ۱۳٦ ۸۰۱
  عھد نقدیة وسلف ۱ ۰۸۷ ۳۷۸  ۱٥۳ ٤۷۹
 مدینون متنوعون  ٥۹۰ ۲۰٤  ۱۰۳ ٥۹۰

۱۷ ۸۱۹ ٥٥٤  ۳۹٥٦ ٤۱ ۲٦  
اإلنخفاض فى قیمة مدینون متنوعون وأرصدة مدینة  یخصم: (۰٦۹ ۳۱٦ ۲)  )۰٦۹ ۳۱٦ ۲(

 أخرى 
۱٥ ٥۰۳ ٤۸٥  ۳۲٥ ۲٤٥ ۲٤  

 
 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  ۲۰۰۸االعتباری��ة ع��ن الس��نة المالی��ة دخ��ل األش��خاص 
 وق��د بل��غ قیم��ة م��ا ت��م تس��ویتھ م��ع المأموری��ة م��ن ھ��ذا الرص��ید  .۲۰۱۲م��ارس  ۳۱س��داد بت��اریخ  ۳٦رق��م 

جنی���ھ مص���رى. طبق���اً للمطالب���ة الض���ریبیة ال���واردة م���ن مص���لحة الض���رائب بت���اریخ  ٤ ۹٥٦ ۱۲۷مبل���غ 
 مصري. جنیھ ۱ ٤٥۲ ۸۳۹مبلغ  ۳۰/٦/۲۰۱۹نموذج حجز أ) لیصبح الرصید فى ( ۸/۱۲/۲۰۱٥

 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.

 
 



 (شركة مساھمة مصریة) الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰فى  المالیة المنتھیة الفترةعن الدور�ة المستقلة احات المتممة للقوائم المالیة اإلیض

 بالجنیھ المصري مالم یذكر خالف ذلك)الدور�ة المستقلة  (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة
 

- ۲٦ - 

 
 النقدیة وما في حكمھا -۱۲

۳۱/۱۲/۲۰۱۸  ۳۰/٦/۲۰۱۹  
 نقدیة بالصندوق ۱٦٤ ۸۹۷  ۱۸۷ ۱٦٦

 عملة محلیة –بنوك حسابات جاریة  ۳ ٦۱٥ ۷۳٦  ۱۱۸ ۰٤۸ ۲٦
 دوالر أمریكي –بنوك حسابات جاریة  ۱ ۰٤۱ ۷۲۱  ٥٤۸ ٦٥٥ ٦

 یورو  –بنوك حسابات جاریة  ٤۲۹ ۰۸۱  ۷۷۹ ۹٥۹
 إسترلیني –بنوك حسابات جاریة  ۱۰٤ ۱۷٥  ۷۰۳ ۹۱

  عملة محلیة  –بنوك ودائع  ۱ ٤۳۹ ۳۱٥  ۳۱٥ ٤۳۹ ٤
 عملة أجنبیة  –بنوك ودائع  -  ۰۷٥ ٦۰٤ ٤

٤۲ ۹٦٤ ۷۲٥  ۹۲٥ ۷۹٦ ٤  
 

 وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة یتمثل بند النقدیة وما فى حكمھا فى اآلتى:
 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۰/٦/۲۰۱۸ 

 ٤۰ ۹۸٦ ۲۹۳  ٦ ۷۹٤ ۹۲٥ النقدیة وما في حكمھا
    یخصم:

 -  - ودائع ألجـل (أكثر من ثالث شھور)
 ٤۰ ۹۸٦ ۲۹۳  ٦ ۷۹٤ ۹۲٥ وما فى حكمھا طبقاً لقائمة التدفقات النقدیة  النقدیة

 
 طویلة األجل –بالبنوك  ودائع -۱۳

 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 
 ۰۰۰ ۹٥۳ ٤۳  ۲٥ ۱۲٥ ۰۰۰ مریكىاألدوالر بال ودائع –بنوك 

 ۰۰۰ ۱۲٥ ۲٤  ٥۳ ۹٥۳ ۰۰۰ 
 

 مخصص مطالبات  -۱٤
 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 

 ۱٦۱ ٥٦۲ ۲۸  ۳۱٤ ۳۲۸ ۳۱ رصید أول العام
 ۷۱۲ ۹۰۸ ۲  - العام الفترة/ تدعیم خالل یضاف:
 (٥٥۹ ۱٤۲)  - العام خالل الفترة/ المستخدم  یخصم:

 ۳۱٤ ۳۲۸ ۳۱  ۳۱٤ ۳۲۸ ۳۱ العامالفترة / * رصید أخر 
 

إدارة الش�ركة تعتق�د لم یتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد نشرھا حول المخصصات وفقاً لمعاییر المحاسبة نظ�راً ألن  -
 بأن قیامھا بذلك قد یؤثر بشدة على نتائج المفاوضات مع تلك األطراف.

 
  مقدمة  دفعات - عمالء -۱٥

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

 دفعات تعاقد وحدات مشروع صواري ۱ ۷۲٦ ۷۹۷   ۷٥۲ ۷۸۹ ۱ 
 دمات حجز وحدات مشروع جمرانمق ۷ ٦۸۱ ۲۷۸   ۲۸۰ ۹٤٦ ۲ 

٤٦ ۲۷۹ ۹۷۷   ۲۳۹ ۰۳۱ ٦۱  
 
 
 



 (شركة مساھمة مصریة) الشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰فى  المالیة المنتھیة الفترةعن الدور�ة المستقلة احات المتممة للقوائم المالیة اإلیض

 بالجنیھ المصري مالم یذكر خالف ذلك)الدور�ة المستقلة  (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة
 

- ۲۷ - 

 
 أخرىوأرصدة دائنة  دائنون -۱٦

۳۱/۱۲/۲۰۱۸  ۳۰/٦/۲۰۱۹  
۹٤ ٥۱۰ ۷۰٤  ۸۹۳ ۲۳۳ ٦۱  وأوراق دفع* موردین ومقاولین  

۱ ۳٦۳ ۹٤۲  ۹۸۰ ۸٦۷  مقاولین ضمان أعمال 
 تأمینات إجتماعیة –مقاولین   ٦٤٦ ٥٤٦ ۱   ٦٤٦ ٥٤٦ ۱

۲٤ ۸۹۲ ۰۳۲  ٦۰۱ ٦٥۳ ۲٥  المستحق لجھات حكومیة 
۲ ۷٥۲ ٤۸۸  ٥۱۸ ۰٤۳ ۸  مصروفات مستحقة 

٥٥ ۰۰۰   ۰۰۰ ۱۱٥  تأمینات تعاقدات توزیع الكھرباء  
۳ ٦٤٤ ۱۳۸   ٥۳٥ ۱۱٤ ٦  تأمینات صیانة  

 دائنو توزیعات ۸۰۷ ٥۰۲  ۸۰۷ ٥۰۲
۱٥ ۰٥۳ ۳۲۹  ٥۸۸ ۷۸۲  إیرادات مؤجلة 

۱۰۲ ۲٥۸ ۰۰۰  ۰۰۰ ٤۷٥ ۹٥  * أرصدة دائنة أخرى تحت التسویة* 
 دائنون متنوعون ٤٥۰ ٤۱۱ ۱۰  ٤٥۰ ٤۱۱ ۱۰

٥۳٦ ۸۹۰ ۲٥۷  ۸۳۸ ۷٤۸ ۲۰۸  
 

شیكات ص�ادره لص�الح ش�ركة القن�اة مصرى  جنیھ ۳۹ ۷۲۱ ۱۹٦مبلغ  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰فى یتضمن الرصید  (*) 
 .الشركةلتوزیع الكھرباء سداداً لمدیونیة 

 
 ال���ـمعادل لم���ـبلغ أمریك���ى  ملی���ون دوالر ٥٫۷بمبل���غ م���ن أح���د عم���الء الش���ركة المس���دد  قیم���ة ف���ى الرص���ید یتمث���ل*) *(

أقامت إدارة الش�ركة دع�وى لفس�خ كدفعة تعاقد شراء أرض بالمرحلة الثانیة ھذا وقد ى جنیھ مصر ۹٥ ٤۷٥ ۰۰۰
وقام�ت ، تاریخ�ھعاقدیة حت�ى اتھ التإلتزاملتأخره فى الوفاء ب نظراً التعاقد مع العمیل مع رد دفعة التعاقد المسددة منھ 
كاف�ة األس�انید القانونی�ة الت�ى ت�دعم موقفھ�ا ف�ى ال�دعوى وفق�ا لم�ا ج�اء الشركة عن طریق مستشارھا الق�انونى بتق�دیم 

 ى.) الموقف القانون٤-۳۲تفصیال باإلیضاح (
 

 الھیئة العامة للتنمیة السیاحیةمستحقات  -۱۷
 ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ ۳۰/٦/۲۰۱۹ انبیـ

 جلقصیر األ جلطویل األ جلقصیر اال جلطویل األ
۱۲٥ ۹۱٥ ٦٤۰ - * المستحق للھیئة عن تصرفات االراضى  - ۱۳٤ ۹۱۲ ۳۸۱ 

** المس��تحق للھیئ��ة ع��ن أراض��ى المرحل��ة 
 الثالثة

۲۳۳ ۹۹۲ ٥۸٦ - ٤۲٥٥ ٦۲ ۸۷٤ - 

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

لمرحل�ة األول�ى و الھیئة العامة للتنمی�ة الس�یاحیة ع�ن تص�رفات الش�ركة ف�ى أراض�ى ا* یتمثل ھذا البند في قیمة مستحقات 
، وجارى حالیا استكمال التسویة النھائیة لقیمة مستحقات الھیئة العامة للتنمیة السیاحیة لدى الشركة عن التص�رف الثانیة

  -بالبیع لألراضى طبقا ألسس التحاسب المتفق علیھا مع الھیئة كما یلي :
جنی�ھ للمت�ر الواح�د  ۱۱٫۲٥من ثمن البیع وقت التصرف وبحد أدن�ى  ٪۷٫٥للھیئة لنسبة للمرحلة األولي یستحق با -

سنویاً وذلك وفقاً لعقود البیع المقدمة من الشركة ھذا وقد صدر قرار رئیس مجل�س ال�وزراء رق�م  ٪۱۰تزاد بنسبة 
، وال��ذي تض��من أن األراض��ي ۲۰۰٥ولی��و ی ۱٤ف��ي  ۲۸والمنش��ور بالجری��دة الرس��میة الع��دد  ۲۰۰٥لس�نة  ۱۰۲٦

دوالر أمریك�ي ع�ن ك�ل مت�ر م�ن األراض�ي المباع�ة. ھ�ذا وق�د  ۱٫۷٥المباعة إلقامة مشروع فندقي یستحق للھیئ�ة 
قامت الشركة باتخاذ إج�راءات تس�ویة نھائی�ة لحص�ة الھیئ�ة عل�ى التص�رفات الت�ي أبرمتھ�ا الش�ركة عل�ى أراض�ي 

س��ھل حش��یش وال��ذى بموجب��ھ ت��م االتف��اق عل��ى أن ی��تم حس��اب حص��ة الھیئ��ة المرحل��ة األول��ى والثانی��ة م��ن مرك��ز 
جنیھ مصري للمتر المربع الواحد  ۱۱٫۲٥من قیمة التصرف أو  ٪۷٫٥المستحقة عن المرحلة األولى على أساس 

  سنویاً من تاریخ أول تعاقد أیھما أكبر. ٪۱۰تزید بنسبة 
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 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰فى  المالیة المنتھیة الفترةعن الدور�ة المستقلة احات المتممة للقوائم المالیة اإلیض
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- ۲۸ - 

ة لحصة الھیئة على التصرفات التي أبرمتھا الشركة عل�ى أراض�ي بالنسبة للمرحلة الثانیة في إطار التسویة النھائی -
المرحلة األولى والثانیة من مركز سھل حشیش المشار إلیھا عالیھ فقد ت�م االتف�اق عل�ى حس�اب حص�ة الھیئ�ة عل�ى 

ف�ي نفس األسس المتبعة للمرحلة األولى عن التصرفات المبرمة قبل ت�اریخ ص�دور ق�رار رئ�یس مجل�س ال�وزراء 
دوالر للمتر الواحد  ۱٫۷٥، على أن یتم حساب حصة الھیئة بعد تاریخ القرار المبین عالیھ بواقع ۲۰۰٥یو یول ۲۸

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

 )۳-۸لھیئة عن أراضى المرحلة الثالثة كما ھو موضح تفصیالً باإلیضاح رقم (** یتمثل البند في باقى قیمة المستحق ل
 

 

 رأس المال -۱۸
 

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

 
 رأس المال الُمصدر والمدفوع

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

 
 خسارة) الفترة( ىف لسھمل األساسي نصیبال -۱۹

ستخدام طریقة المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خ�الل إب الفترةخسارة) ( ىفى األساسحتساب نصیب السھم إیتم 
 -یلي:  كما الفترة

 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۰/٦/۲۰۱۸ 
    

 )٧ ٣١٩ ٢٩١(  )٤٤ ۳٤۱ ۷۰۹( الفترة صافي (خسارة)
 ١ ٠٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ۰۰۰ ۰۰۰ ۰٥۰ ۱ الفترةمتوسط عدد األسھم القائمة خالل 

 )٠٧٠,٠٠(  )۰٫۰٤۲۲( (جنیھ/سھم) الفترة(خسارة)  فى األساسينصیب السھم 
 

 العالقة  ذوي معامالت األطراف -۲۰
ف�ى قیم�ة التع�امالت م�ع ش�ركة س�ھل حش�یش لالس�تثمار الس�یاحى  العالق�ة ويذط�راف ألتتمثل أھ�م المع�امالت م�ع ا

وبیانھ��ا  ۲۰۱۹ یونی��و ۳۰ى ف�� المالی��ة المنتھی��ة الفت��رة ثارھ��ا حت��ىأ(ش��ركة تابع��ة) خ��الل الس��نوات الس��ابقة والممت��د 
 - كالتالى:

 
 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 
 (٥۱۰ ٦٦٥ ٦۱)  )٥۳ ۹۱۸ ۳۲۳( (دائن) –رصید أول العام  -
    خصم (یضاف):ی

 ۸۲٥ ۲۷٤ ۲  ۱ ۲۲۹ ۷۸٤ العامالفترة /المصروفات المسددة نیابة عن الشركة التابعة خالل 
 -  )۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰( عام الفترة/ الالمسدد من الشركة التابعة خالل 

 ۲۳۸ ٥۲٦  ۱۰۹ ۰۰۱ العامالفترة/ مصروفات الدعم الفني واألمن والحراسة خالل 
 ۱ ۸۹۹ ٤٥۷  ۸۸۳ ٥۸۸ العامالفترة / / الكھرباء خالل فواتیر توریدات المیاه 

 ۳ ۸۷٥ ٥٥۲  ۲ ۳۰٥ ٤٥۸ العامالفترة/ المستحق عن مطالبة قیمة خدمات المنتجع خالل 
تسویات فروق ترجمة العملة عن صافي االرصدة الدوالریة 

 العام الفترة/ المستحقة للشركة التابعة عن 
۸۰٥ ۲۹۳ ٤  )۱۷۳ ٥٤۱( 

 )٥۳ ۹۱۸ ۳۲۳(  )٥٥ ۰۹٦ ٦۸۷( (دائن)  ترة/ العامالف رصید أخر
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- ۲۹ - 

 
 بالشركة. ینأعضاء مجلس اإلدارة والمساھمالخاصة بأرصدة المعامالت 

العمیل األرصدة التالیة والتي تخص ) ۱۰(إیضاح رقم تتضمن أرصدة العمالء الظاھرة ضمن األصول المتداولة 
خالل السنوات السابقة قبل  قد تم شراء األرض من العمیلو )المساھم بالشركة شركة الجنوب لالستثمار السیاحي(

 .مساھمة العمیل برأس مال الشركة
 ۳۰/٦/۲۰۱۹  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ 

 ۱۰ ۱۹٤ ۹٤۳  ٦۹۰ ٥۱۸ ۹ أراضي شركة الجنوب لالستثمار السیاحي-عمالء 
 ۲۸ ۷۰۸ ٦٥٤  ۹۳۸ ۰۷٦ ۳٤ أراضي خدمات المنتجع والمرافق -عمالء 

 صدة عمالء أراضياالنخفاض في قیمة أر
)۹۷۲ ۱۸۰ ۲( 
 

 )۹۷۲ ۱۸۰ ۲( 

 )۱۳ ۲۸۸ ۷۷٦(  (۹۸۳ ۷٤۷ ۱٦) االنخفاض في قیمة أرصدة عمالء خدمات المنتجع والمرافق
 ۲٦ ٦٦٦ ٤۷۳  ۸٤۹ ٤۳۳ ۲۳  

 
 النشاط إیرإدات -۲۱
 وفیالتمبیعات أراضى  ۲۱-۱

 ۱/۱/۲۰۱۹من  

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

     
 ۱ ۰۸٥ ۹۳۹ ۱ ۰۸٥ ۹۳۹ - - مشروع جمران (مرحلة أولى) –مبیعات أراضى 

 ٥ ۰٥۷ ۸۱۷ ۹ ۱۳۲ ۱٥٤ ۹ ٦٥۳ ۰۱۸ ۱٤ ۳٦۸ ۹۸٦ مشروع جمرانمبیعات فیالت 
 ۹۸٦ ۳٦۸ ۱٤  ۰۱۸ ٦٥۳ ۹  ۱۰ ۲۱۸ ۰۹۳ ٦ ۱٤۳ ۷٥٦ 

 
 مؤداه إیرادات خدمات ۲۱-۲

 ۱/۱/۲۰۱۹من  

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

 ٥۷۳ ٤۲۰ ۱۱ ۰۸۹ ۱۸٤ ۱۸ ۱٤ ٦٥۸ ٥۰٦ ۲۲ ۸۹۰ ۹۱۷ إیرادات خدمات تورید كھرباء

 ۳۹۰ ۲۹۱ ٥ ٥٦۱ ٤۸۱ ۹ ٦ ٦۲۲ ٤۳۸ ۱۱ ٤۰٥ ۳۹۹ إیرادات خدمة تورید میاه

 ٤٦۰ ٦۱٥ ٥٤۷ ۱٦۹ ۱ ٦۹٥ ۷۲٥ ۱ ۲۹۰ ۷۱۳ إیرادات تورید میاه ري

 (۰۹٤ ٤۷) ۷۱۲ ۱۲٥ ۱٤ ۱۰۰ ۲٥٥ ۳۲۲ إیرادات خدمات اتصاالت

 ۹۲۳ ۲۱۲ ٦ ۸٤٥ ٤۲٥ ۱۲ ۸ ٥۸٤ ٤٤۲ ۱۷ ۱۲۱ ٥٥٦ * إیرادات خدمات المنتجع

 ۹۰۷ ۹٦۳ ٥۲ ۲۱۱ ٥۷٥ ۳۰ ٤۱ ۳۸٦ ۷٥٤ ۲۳ ٤۹۳ ۲٥۲ 

 
مربع الواحد من األراضى المباع�ة لھ�م وذل�ك مقاب�ل تق�دیم جنیھ مصرى للمتر ال ۳٫۹٥تتمثل إیرادات خدمات المنتجع بواقع  *

، متض��منة أعم��ال اإلص��الح یل كاف��ة المراف��ق العام��ة والش��بكاتالش��ركة لخ��دمات إدارة وص��یانة وحراس��ة ونظاف��ة وتش��غ
المراف��ق والبنی��ة التحتی��ة لمرك��ز س��ھل حش��یش وذل��ك ف��ى ض��وء م��ا ت��م التوص��ل إلی��ھ م��ن إتف��اق م��ع جمعی��ة  لكاف��ةواإلح��الل 

جنی�ھ  ۲٫٥س�نوات بواق�ع  ۳والذى بموجبھ تم اإلتفاق على تقدیم الخدم�ة لم�دة  ۲۰۱۲أكتوبر  ۲۲ثمرى سھل حشیش فى مست
م�ایو  ۲۰. وبموج�ب ق�رار مجل�س اإلدارة بت�اریخ ۱/۱/۲۰۱۳سنویاً ب�دءاً م�ن  ٪٥مصرى للمتر المربع بزیادة سنویة بواقع 

، ھذا وقد تم تطبیق الزیادة بدءاً م�ن ویةدون زیادة سن ۲۰۱٤ام بنفس أسعار ع ۲۰۱٥تقرر محاسبة العمالء عن عام  ۲۰۱٥
إبت�دءاً م�ن ین�ایر تقرر الموافقة على محاسبة العم�الء  ۲۰۱۷إبریل  ۱۲بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاریخ و.۲۰۱٦عام 

ن مجل�س وبموج�ب الق�رار الص�ادر م� .بع الواحد من األراضى المباعة لھ�مللمتر المر ىجنیھ مصر ۳٫۹٥بواقع  ۲۰۱۷
جنیھ مصري /  ٥٫۸تقرر زیادة سعر التحاسب عن المتر المربع الواحد لیصبح  ۲۰۱۸أغسطس  ۸إدارة الشركة بتاریخ 

 .۲۰۱۸تخدمة كمالعب جولف وذلك بدًء من األول من یولیو سلآلراضي الم ٤٫۸متر للمطورین و
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 الحصول علي اإلیرادتكلفة  -۲۲

 ۱/۱/۲۰۱۹من  

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹تىح

 ۱/۱/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

المرحل����ة  –تكلف����ة مبیع����ات االراض����ى 

 األولي والثانیة 
- - ٦۸ ۹۲۰ ٦۸ ۹۲۰ 

 ۹۱۲ ۱۹۲ ۳ ٥۷۳ ۷٥٦ ۷ ٦ ۲۹۹ ۹۷۱  ۱۰ ۱۳٥ ۸۱۷ تكلفة مبانى فیالت مباعة

 ۸۱۷ ۱۳٥ ۱۰ ۹۷۱ ۲۹۹ ٦ ۷ ۸۲٤ ٥۹۳ ۳ ۲٦۱ ۸۳۲ 

 
 همؤداخدمات كلفة ت -٢٣

 
 ۱/۱/۲۰۱۹من  

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

۳۰ ۳۳۲ ٦۳۰ تكالیف كھرباء  ۸۲٤ ۰۲۷ ۱۸  ۲۲ ۸۳۹ ۹۷٦ ۱۳ ۱۹۹ ۷٦۷ 

۲ ۱۳٤ ۹۲۹ تكالیف میاه  ٦٤۸ ۲۲٥ ۱  ۲ ٥۳۱ ۸۸٤ ۱ ٤۱۲ ۱۰۲ 

٤۹٤ ٤۰۰ تكالیف میاه رى  ۲۰۰ ۲٤۷  ٤٥۲ ۸٦٦ ۲٤۷ ۲۰۰ 

۹ ۸۰۳ ۱۸٤ إھالك أصول التشغیل   ۷۱۰ ۸٤ ٥٤  ۹ ٤٦ ٥٦٤۰ ٤ ۸۰۷ ۳٤٦ 

٦ ٥۳۱ ۲۱٤ أجور ومرتبات وما فى حكمھا  ۸۸۲ ۳۰٦ ۳  ٦ ٦۸۹ ۸٦٦ ۳ ۳۷٦ ۰۲٦ 

۹ ۱٦۸ ۰۰۱ تعاقدات عمالة مؤقتة  ۹٤۳ ۸۹٤ ٦  ۸ ۸۷۱ ٤۹۲ ٦٤٤ ٤ ۲۰۸ 

۱ ٥۱٦ ۰۰۷ مصروفات نظافة   ٤۳٤ ۷٦۱  ۱ ٥٦٥ ۲۹۹ ۷۷٤ ۲٤٦ 

٦ ٦٦۲ ٤٤۳ مصروفات أخرى  ۲٦۳ ۸۱۷ ۳ ٤ ۰۱۷ ٦٥٥ ۲ ۱۰٤ ۸۸۰ 

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

 
 ویتم توزیع تلك التكالیف كما یلي:

 
 ۱/۱/۲۰۱۹من  

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

وری���د كھرب���اء تكلف���ة خ���دمات ت

 ومیاه 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 
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- ۳۱ - 

 
 خرى أتشغیل  یراداتإ -٢٤

 ۱/۱/۲۰۱۹من  

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

ت���������أجیر أراض���������ى ألب���������راج 

 االتصاالت
٥۹۲ ۰٥۱ ۱ ٤ ٤٥٤۱۸ ۱ ۰٤۱ ۹٥ ٤٦۲۲ ٦۸۷ 

 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

س����ومات الھندس����یة مراجع����ة الر

 للعمالء
- - ۷ ۸۹٥ - 

 ۹۱٤ ۹۰ ۷٦۷ ٦۰٥ ۲٤۹ ۰۸۱ ۷۳۳ ۲٦۳ مد مرافق الراضى العمالء

 - ۰٦۰ ٦۲ - - مقابل عقود تنازل 

 - ۱٤۳ ۲٤ ٤۱ ۲۷۷ ٤۱ ۲۷۷ إیرادات مشاركة

 - - - ۱ ۷۹۹ أرباح رأسمالیة

 ۸۰۰ ۱٦٥ ٦٥۹ ۰۲٦ ۱ ۳۱۹ ۸۹۹ ۸۷۱ ۹۱۸ متنوعة

 ٥٤۹ ٦۰۹ ٥  ٤٦۱ ۳۰۱ ۳  ٤ ۸۸۱ ۳۹۹ ۲ ۱۱٤ ۷۱۰ 

 
 بیعیة وتسویقیة مصروفات -۲٥

 ۱/۱/۲۰۱۹من  

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

 ۸۷۱ ۷۰۲ ۲٥٤ ۷۱۲ ۱ ۱ ۳۰٥ ۹۲۸ ۲ ۳٦۷ ٦٦۸ أجور ومرتبات وما في حكمھا

 ۱۸۳ ۳٦٦ ۲ ۷٤۰ ۳٥۸ ۳ ۳ ۱٥٤ ٥٤۱ ٤ ۸۷۳ ۰۹٦ مصروفات دعایة وترویج وإعالن

 ۰۱۳ ۱۲۲ ٦۸٤ ۱٦۲ - - إستشارات 

 ۲۲۷ ۷۸٤ ۳۸۸ ٤۲۷ ۳۳۹ ۷٥۹ ٥۰٥ ٦۷۰ مصروفات أخرى

 ٤۳٤ ۷٤٦ ۷ ۲۲۸ ۸۰۰ ٦ ٥ ٤۲۲ ۱۰٥ ۳ ٤۱۸ ۸٥۱ 

 
 عمومیة وإداریة مصروفات -۲٦

 ۱/۱/۲۰۱۹من  

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

۱۰ ۰٦۱ ۰٦٥ (*) أجور ومرتبات وبدالت وما فى حكمھا  ۷۱۰ ۳۹۸ ٥  ۹ ۸۳۱ ۸۹۳ ٤ ۸٦۸ ۲۰۹ 

۸۳۷ ٥۰۰ بدالت مجلس اإلدارة واللجان التنفیذیة  ۰۰۰ ٤۲٤  ۸٦۳ ۷٥۰ ٤۳۱ ٥۰۰ 

٤۷۹ ۸٦۸ مھنیةأتعاب   ٦٥٦ ۱۷۳  ۲۰۱ ۳۲۰  ۰۷۱ ۲۰٤  

۸۳۷ ۳۲٦ استشاراتمصروفات   ٤۸٤ ٤۰۹ ۳۰٥٤ ٤۷  ۰۲٤ ۲٦٤ 

۹ ۰۰۰ تبرعات  - ٥۰ ۰۰۰ - 

۱ ۰٦۳ ۲۲٤ مصروفات أتعاب قانونیة  ۹۱٥ ۷۰٦  ۱ ۸٤۳ ۱٦۷ ۱ ۲۳٦ ٥۳۷ 

٦۹۱ ۸۱۳ إھالك أصول إداریة  ٦۲۳ ۳۸٤  ٥۳٥ ۳۸۷ ۲٦٥ ۲٦۷ 

۱۸۳ ٥٥۸ مصروفات بنكیة   ۲۸۷ ۱٦٦  ۲٦ ٦۱۹ ۱۲ ٥۳٤ 

۱ ٥٦۰ ۰۰۰ إیجارات  ۰۰۰ ۷۸۰  ۱ ۱۳٥ ۳٥٦ ٤٥۷ ٦۰۰ 

ت ومصروفات أدوات كتابیة ومطبوعا

 كمبیوتر
۱٥۸ ٤٥۳  ۷۸۰ ۲۱۲  ۳۸۹ ۳۰۲ ۲۱۷ ٥۷۸ 

۳٥٥ ۹۳۳  ٥۰۱ ۹۳۳ اشتراكات  ۲۸۱ ۳۹۲ ۱٦٤ ٤٤۲ 

۱ ۲۸۷ ٥٤٤ أخرى  ۳۹۹ ٦۲۱  ۲۸٦ ۱۷٤ ۲  ٤۱۰ ٤۲٤ ۱  

 ٦۳۸ ۹٦٥ ۱۷  ۳۸۱ ٦۳٤ ۹  ۱۷ ۹۹۹ ۲۲۲ ۹ ٦۳٥ ۱٦٦ 
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- ۳۲ - 

حی�ث ی�تم تحمی�ل  / العضو المنتدب عن العام ب السیدمن رات ٪٥۰تتضمن األجور والمرتبات والبدالت وما فى حكمھا نسبة  *) ( 
 األخرى على بند أعمال تحت التنفیذ بإعتبارھا تكلفة مباشرة على المشروعـات. ٪٥۰نسبة 

 
 أخرىمصروفات  -۲۷

 
 ۱/۱/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

۲ ۹۹۳ ۸۹٦ ھ أرصدة العمالءاض في قیماالنخف  - ۱۱ ۱۷٦ ۷۲۳ ۱۰ ۱۲۱ ۸۷٦ 

 ۳٤۳ ٦٦۱ ۰۹۸ ۱٥۸ ۱ - -  مخصص مطالبات

 ۸۹٦ ۹۹۳ ۲  - ۱۲ ۳۳٤ ۸۲۱ ۱۰ ۷۸۳ ۲۱۹ 

 
 ھلكھجلة مستمؤفوائد  -۲۸

 
 ۱/۱/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

     

۲۲ ٥۷۷ ۹۷۹ ھلكھفوائد مؤجلة مست  ۰٥۲ ۷٤٥ ۱۱  ۲۳ ٦٤۸ ۱۰٤ ۱۱ ٤۸۸ ٥۹۰ 

 ۹۷۹ ٥۷۷ ۲۲  ۰٥۲ ۷٤٥ ۱۱  ۲۳ ٦٤۸ ۱۰٤ ۱۱ ٤۸۸ ٥۹۰ 

 
عن أقساط أرصدة عمالء الشركة  سنة* یتمثل ھذا البند في قیمة الفوائد المؤجلة المحققة والتي استحقت خالل ال

 ).۱۰وإیضاح رقم ۱۷-۳ (إیضاح رقم
 

 إیراد التمویلفة) (تكل صافي -۲۹

 
 ۱/۱/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

۱ ۲۲٤ ۱۱۱ فوائد دائنة  ۱٥۷ ٤  ۷۹۲ ۹۳٤ ٤  ۱۲۸ ۱۳۸ ۲  

ف��روق ترجم��ة األرص��دة 
 بالعمالت األجنبیة

)۳٤۸ ۰٤۳ ٥٤(  )۷۱۰ ۱۲۸ ۲۸(  ٦ ۰۱۸ ۲۸۸ ۰۱٦ ۹۹۹ ۹  

 )۳۷۲ ۸۱۹ ٥۲(  )٥٥۳ ۱۲٤ ۲۸(  ۱۰ ۹٥۳ ۰۸۰ ۱۲ ۱۳۷ ۱٤٤ 

 
 ضریبة الدخل -۳۰

 
 ۱/۱/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/٤/۲۰۱۹من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

 ۱/٤/۲۰۱۸من 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۸حتى

إیض��اح  –الض��ریبة الحالی��ة 

 (۳۰-۱)رقم 
- - ۱۳٤ ٦۰۹  ۸۳۰ ۱۷۷ 

الض���ریبة المؤجل���ة إیض���اح 

 (۳۰-۲)رقم 
)۸۳٤٤ ٥۱ ۱۸( )۹۱٤ ۸۸۱ ٥٥٤( )٦ ۳۱۷ ۲( )٥۰۲ ٦۲۱( 

 )۸۳٤٤ ٥۱ ۱۸( )۹۱٤ ۸۸۱ ٦(  )٤۱۸ ۹۰۸ ۱( )٦۷۲ ٤٤۳(  
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- ۳۳ - 

 الدخل:یلى بیان التسویات الحتساب السعر الفعلى لضریبة  وفیما  ۳۰-۱

 
 ۱/۱/۲۰۱۹من 
 ۳۰/٦/۲۰۱۹حتى

 ۱/۱/۲۰۱۸من  
 ۳۰/٦/۲۰۱۸حتى

 )۹ ۲۲۷ ۷۱۰(  )٦۲ ۷۸۳ ٥٤٤( (قبل الضریبة)صافي الربح المحاسبى بقائمة الدخل 
 )۲ ۰۷٦ ۲۳٥(  )۱٤ ۱۲٦ ۲۹۷( )% ۲۲٫٥ضریبة الدخل باستخدام السعر الساري علي الشركة (

 (۱۱٥ ۳٥٤ ۱)  ۱۲ ۱٥۹ ۷۸۳ أثر فروق ترجمة األرصدة بالعمالت االجنبیة غیر المحققة
 ٥٦٥ ۸۹٦  ۸۰۷ ٦۹٦ تأثیر االھالكات

 ٥۷۷ ۷٤۸ ۲  ٦۷۳ ٦۲۷ الضمحالل فى العمالء والمدینونتأثیر حركة المخصصات وا
 ۳٤٤ ۱۹٤  ۱۹۰ ٤٦۳ قابلة للخصم الضریبىالتأثیر المصروفات غیر 

 -  )٤۰٥( االر�اح الرأسمالیة الناشئة عن بیع اصول ثابتة
 ٤۰۹ ۱۳٦  - الجاریة (ال یوجد وعاء) -ضریبة الدخل  

 )۲ ۳۱۷ ٥٥٤(  )۱۸ ٤٤۱ ۸۳٥( الضریبة المؤجلة (منفعة)تأثیر

 )۸۳٤٤ ٥۱ ۱۸(  )٤۱۸ ۸۰۸ ۱( 

 -  - السعر الفعلى للضریبة

 
 -ى:یلفیما  )اتإلتزام(الضرائب المؤجلة سواء أصول أو  یتمثل رصید كما ۳۰-۲

 رصید األصول 
(االلتزامات) 
 الفترةحركة  الضریبیة في

 رصید األصول
(االلتزامات) 
 الضریبیة في

 ۱/۱/۲۰۱۹ ۳۰/٦/۲۰۱۹ 

 )٤ ۸٥۹ ۱۰٦( ۸۰۷ ۲۹۰ (۳۹٦ ٦٦٦ ٥) أصول ثابتة فروق

 )٦۲ ۰۱۳ ۷٤۱( ۱۲ ۱٥۹ ۷۸۳ (٥۲٤ ۱۷۳ ۷٤) الغیر محققة ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبیةفروق 

 ٤ ۸۰۱ ۱۳٥ ٤ ۸۰۱ ۱۳٥ - خسائر ضریبیة مرحلة

 ۲۲ ۷۲۱ ۳۷۷ ٦۷۳ ٦۲٦  ۷٥۱ ۰٤۷ ۲۲ فروق مخصصات واضمحالل عمالء

 )٥۷ ۷۹۲ ۱٦۹( ۸۳٤٤ ٤۱ ۱۸ ۳۳٥ ۳٥۰ ۳۹ 

 
 ضریبي مؤجل ینشأ عنھا أصلى الضریبة المؤجلة الغیر مثبتة والت

 ۳۰/٦/۲۰۱۹ 
 ۹ ۲٤٥ ۹۰٦ مخصصات واضمحالل فى العمالء والمدینون

 
لع�دم وج�ود  نظ�راً ینشأ عنھا أصل والمتعلقة بالبنود السابق اإلش�ارة إلیھ�ا وذل�ك ى لم یتم إثبات الضریبة المؤجلة الت

الس��نوات ى باحتمالی��ة اس��تخدام األص��ل لتخف��یض األرب��اح الض��ریبیة المس��تحقة عل��ى الش��ركة ف��ا حالی��توق��ع ك��اف 
 المستقبلیة.
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- ۳٤ - 

 
 الموقف الضریبي -۳۱

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

ل س�نة مالی�ة تالی�ة لبدای�ة أوم�ن  اعتب�اراً الشركة بإعفاء عن ضرائب الدخل لمدة عش�ر س�نوات  تمتعت، ۲۰۰٥لسنة 
لس��نة  ۱٤۳تطبیق��اً ألحك��ام الم��ادة الرابع��ة م��ن الق��انون رق��م  ۲۰۰۷دیس��مبر  ۳۱حت��ى  ۱۹۹۸ین��ایر  أولالنش��اط ف��ى 

ب��نفس التفس��یرات  ۱۹۹٦لس��نة  ۷۲ یة المملوك��ة للدول��ة المع��دل بالق�انون رق��مواالص��حرى األراض��ف�ى ش��أن  ۱۹۸۱
 .بشأن المجتمعات العمرانیة الجدیدة ۱۹۷۹لسنة  ٥۹المنصوص علیھا فى القانون رقم 

 ۲۰۰۷منذ بدایة النشاط حتى عام  

 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 
 ف����روق  إثب����اتب وق����د ت����م االنتھ����اء م����ن بع����ض نق����اط الخ����الف وق����د ص����در ق����رار اللجن����ة ۲۰۱۱ یولی����و ۱٤

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

عن القیمة غی�ر المس�ددة م�ن وع�اء ى مصرجنیھ  ٤۷۳ ٦۷۰مطالبة الشركة بمبلغ إلى  باإلضافة ۲۰۱۲مارس  ۳۱
 .العموالت )٥۷تقدیرات المأموریة بخصوص وعاء المادة ( إلغاء) بخالف غرامات التأخیر مع ٥٦المادة (

 .الدائن الرصیدلحة من ومن ثم یوجد رصید دائن للشركة لدى مصلحة الضرائب وجارى تسویة مستحقات المص
 

 ۲۰۰۹ ةسن
) المتض�من تق�دیرات المأموری�ة وت�م االعت�راض ۱۹وتم إستالم نم�وذج ( ۲۰۰۹تم االنتھاء من الفحص الفعلى لسنة 

اللجن�ة  وص�در ق�رار ۲۰۱۸مایو  ۳۰إنھاء النزاع في اللجنة الداخلیة بجلسة  المحدد وقد تمعلیھ فى المیعاد القانونى 
 الشركة.من إدارة  الداخلیة بالموافقة

 
 ۲۰۱۳- ۲۰۱۰السنوات من 

ومخاطبة الشركة بتقدیراتھا وتم االعتراض علیھا فى المیعاد القانونى  سنةقامت المأموریة بالفحص التقدیرى لتلك ال
بأع�ادة الفح�ص باللجن�ة الداخلی�ة  ۲۰۱٦م�ایو  ٥المحدد وبناء علیھ تم أخطار الشركة وت�م عم�ل محض�ر ف�ى ت�اریخ 

ملیون جنیھ ترحل حتى  ۱۷۱وتم أنھاء اعمال الفحص والتي اسفرت عن خسائر ضریبیة مرحلة حوالى  بالمأموریة
 .باإلضافة إلى االوعیة المستقلة الجارى تسویتھا مع ما سبق سداده للمأموریة  ۲۰۱٥عام 

 
 ۲۰۱۷- ۲۰۱٤أعوام 

ً  اإلقرارتم تقدیم  وت�م طل�ب الفح�ص م�ن قب�ل المأموری�ة  .۲۰۰٥لس�نة  ۹۱الق�انون  إلحكام فى المواعید القانونیة وفقا
 وجارى التجھیز للفحص .

 
 ضریبة كسب العمل

 :۲۰۰٤السنوات من بدء النشاط حتى عام 
 .الرصید الدائن للشركة طرف المأموریة والسداد منوتم الربط  ۲۰۰٤تم فحص ضریبة كسب العمل حتى عام 

 
 :۲۰۰۸حتى  ۲۰۰٥لسنوات ا

 .ىمصرجنیھ  ۳۱ ٦٦٥فروق ضریبیة قدرھا  حقاقاستوأسفر عن  ۲۰۰٥ تم فحص عام -
 

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

ة وافق��ت فیھ��ا الش��ركة عل��ى بع��ض البن��ود بن��اءاُ عل��ى نتیج��ة اللجن��ة بل��غ قیم��وت��م عم��ل لجن��ة داخلی��ة عل��ى النم��وذج 
والت�ى بل�غ قیم�ة  األخرىعلى بعض البنود  اعترضتما ملیون جنیھ مصرى بین ۱٫٤۸٦ الضریبة المستحقة علیھا
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- ۳٥ - 

ل�ى إ حالة أوجھ االعت�راضملیون جنیھ مصرى وتم إ ۱٫۸٦۲عنھا الضریبة المطالب بھا عنھا والغرامات الناتجة 
تم قب�ول أعت�راض الش�ركة  ۲۰۱۹أبریل  ۱٦وبموجب قرار اللجنة الداخلیة بتاریخ  .للبت فیھا اللجنة المتخصصة

ص�لحا واخط�ار لجن�ة الطع�ن  ۲۰۰۸وت�م أنھ�اء الن�زاع ع�ن ع�ام  جنی�ھ مص�ري الغی�ر ۷۱ ٦٥۹وتم الربط بمبلغ 
 بذلك.

  ۲۰۱۳حتى  ۲۰۰۹السنوات من 
وقام�ت المأموری�ة ب�ربط تق�دیرى ع�ن تل�ك س�اب ض�ریبة كس�ب العم�ل ش�ھریا تقوم الشركة بسداد دفعات من تحت ح

وت�م أع�ادة الفح�ص وال�ربط الض�ریبى لتل�ك ى المیع�اد الق�انونى ) تقدیرى وت�م االعت�راض علی�ھ ف�۳۸بنموذج ( سنةال
 .۲۰۱۹خالل عام وتسویتھا ملیون جنیھ تقریبا والذى تم سدادھا  ۱٫۲۳۰السنوات بمبلغ 

 
  ۲۰۱۷تى ح ۲۰۱٤السنوات من 

وجارى حص من قبل المأموریة للف سنواتتم طلب تلك الوتقوم الشركة بخصم وتورید الضریبة فى المیعاد القانونى 
 .أعمال التجھیز للفحص

 
 ضریبة المبیعات

 الضریبة على القیمة المضافة
 ھ إعتب��اراً م��نوال��ذي ی��تم التعام��ل ب�� 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
 

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

وت�م عم�ل مقاص�ة ى مص�رجنی�ھ  ۳٥۹ ۷۹۳وبلغت الضریبة المس�تحقة  ۲۰۱۰حتى  ۲۰۰۸تم فحص السنوات من 
 .الرصید الدائن للشركة لدى المصلحة مع

 
وت��م  ) الخاص��ة بنتیج��ة فح��ص المأموری��ة۱٥( اس��تالم نم��وذجوت��م  ۲۰۱۳حت��ى  ۲۰۱۱ت��م فح��ص الس��نوات م��ن 

 ق����درھا بف����روق ض����ریبیة التوفی����قلجن����ة  أم����امحس����م الخ����الف  ت����مالمواعی����د القانونی����ة وى االعت����راض علی����ھ ف����
۰۸٦ ۲۷۹  ً ً  جنیھا  .بخالف الضریبة اإلضافیة مصریا

 
) الخاص��ة بنتیج��ة فح��ص المأموری��ة وت��م ۱٥وت��م اس��تالم نم��وذج ( ۲۰۱٥حت��ى  ۲۰۱٤ت��م فح��ص الس��نوات م��ن 

 االعت����راض 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. ۱۹۰ ٦۳۱

 
 ، القانونىالمیعاد ى ف ۲۰۱۷ى حت ۲۰۱٤ السنوات منقامت الشركة بتقدیم اإلقرارات خالل 

 
 ضریبة الدمغة 

 .وتم الربط والسداد ۳۱/۷/۲۰۰٦تم الفحص من بدایة النشاط وحتى 
 .۲۰۱۷حتى  ۲۰۰۷من  سنواتلم تقم المأموریة حتى تاریخھ بفحص ال
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 القانونيالموقف  -۳۲
بق�رار مجل�س إدارة الھیئ�ة بإلغ�اء  ۲۰۱۱م�ارس  ۳۱قامت الھیئة العامة للتنمیة السیاحیة بإخطار الشركة بتاریخ  -۱

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 
 ۳۱ ملی��ون 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 ۲۰مس�احتھا 

جنیھ مصري، ھذا وق�د قام�ت الش�ركة برف�ع دع�وى إلغ�اء الق�رار اإلداري  ۷۸ ۰۰٤ ۳۱٦مبلغ  ۲۰۱۸ دیسمبر
س��بتمبر  ۲۱المش��ار 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 

ایو م� ۱۸وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى ھیئة المفوضین إلعداد تقریر ب�الرأي الق�انوني وبجلس�ة  ۲۰۱۱
تم حجز ال�دعوى للتقری�ر م�ع التص�ریح بتق�دیم الم�ذكرات خ�الل أس�بوعین، وق�د أف�اد المستش�ار الق�انونى  ۲۰۱٥

بورود التقریر في دعوي اإللغاء بقبولھا ش�كالً ورفض�ھا موض�وعاً وھ�و تقری�ر استرش�ادي غی�ر ُمل�زم للمحكم�ھ 
لك الجلسة تم إحال�ة ال�دعوى إل�ى دائ�رة و في ت ۲۰۱۸أكتوبر  ۲۷جلسة  وقد تم تداول عدة جلسات بالقضیة حتى

وبتلك الجلسة ت�م تأجی�ل ال�دعوى  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 إع�ادة التأجی�ل إل�ى جلس�ة  ٤/۷/۲۰۱۹إداریا إلى جلسة 

، وترى إدارة الش�ركة ف�ى ض�وء تقری�ر مستش�ارھا الق�انونى  ٦/۳/۲۰۱۸ھا بجلسة بتقدیم المستندات السابق طلب
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 

ة الكس�ب، اإللغاء المقامة من الشركة المص�ریة للمنتجع�ات الس�یاحیة ض�د الھیئ�ة العام�ة للتنمی�ة الس�یاحیة مرجح�
 ومن ثم لم تتضمن القوائم المالیة أیة تسویات قد تنتج فى ذلك الشأن.

 
كما قامت شركة بیرامیزا للمنتجعات السیاحیة برفع دعوى أم�ام مجل�س الدول�ة طالب�ت فیھ�ا بفس�خ العق�د المب�رم ب�ین  -۲

 حش�یش والم�ؤرخ ف�ي الھیئة العامة للتنمیة السیاحیة والشركة المصریة للمنتجعات السیاحیة بخصوص أرض س�ھل
ورد األرض للھیئة عدا تل�ك المق�ام علیھ�ا مش�اریع كامل�ة، ھ�ذا وتناوب�ت الجلس�ات أم�ام المح�اكم  ۱۹۹٥أكتوبر  ۲٤

ق��ررت المحكم��ة ع��دم قب��ول ال��دعوى لرفعھ��ا م��ن غی��ر ص��فة. وت��رى إدارة الش��ركة  ۲۰۱۷م��ایو  ۲۳وبجلس��ة 
مة موق�ف الش�ركة الق�انونى. ھ�ذا وق�د ت�م إب�رام إتفاقی�ة ومستشارھا القانونى فى ض�وء ال�دفوع القانونی�ة المقدم�ة س�ال

بمقتاض�اھا ت�م اإلتف�اق عل�ى تن�ازل ش�ركة بیرامی�زا ع�ن كاف�ة  ۲۰۱٦إبری�ل  ۲۱شاملة م�ع ش�ركة بیرامی�زا بت�اریخ 
 الدعاوى المرفوعة منھا ضد الشركة ومن بینھا ھذه الدعوى.

 
ش�ركة ف�ى ض�وء رؤی�ة الش�ركة ب�إخالل العمی�ل قامت الشركة برفع دعوى فسخ عقد بیع أراضى ألحد عم�الء ال -۳

ھذا وقد قررت المحكمة إعادة الدعوى لمكتب وزارة العدل الذى انتدب لجنة ثالثیة م�ن الخب�راء ، بشروط التعاقد
تقریرھ��ا للمحكم��ة  والت��ى أص��درتالمختص��ین الع��ادة فح��ص ال��دعوى والمس��تندات وق��د انتھ��ت اللجن��ة م��ن ذل��ك 

ص�در حك�م  ۲۰۱۸فبرای�ر  ۲۷وبجلس�ة  ۲۰۱۸ین�ایر  ۲۳أولى جلساتھا بتاریخ والذى بموجبھ باشرت المحكمة 
أل�ف  ۱۰۰ھیئة المحكمة لصالح شركة المصریة للمنتجعات الس�یاحیة بفس�خ التعاق�د م�ع العمی�ل وتع�ویض ق�دره 

جنیھ لصالح الشركة وإلزام المدعي علیھ بمصروفات ال�دعوي وأتع�اب المحام�اه، وق�د ق�ام العمی�ل ب�الطعن عل�ي 
وقد تم تداول عدة جلسات بالقضیة حتى تم حجز الدعوى للحكم ف�ى جلس�ة حكم الصادر أمام محكمة االستئناف ال

اإلستئناف  ش�كال   و في تلك الجلسة  أًصدرت محكمة إستئناف القاھرة حكمھا النھائي بقبول  ۲۰۱۹مارس  ۱۲
تق�دم  ۲۰۱۹م�ایو ۹بت�اریخ البی�ع.  و رفضھ موضوعا و  تأیید ما انتھى إلی�ھ حك�م محكم�ة أول درج�ة بفس�خ عف�د

یونیو تقدمت الشركة بمذكرات لل�رد عل�ى  ۱۰الطاعن بطعن على الحكم الصادر من محكمة االستئناف وبتاریخ 
أسباب الطعن ول�م یق�م الط�اعن بالتعقی�ب علیھ�ا بالمواعیدالقانونی�ة ل�ذا ت�م أغ�الق ب�اب تق�دیم الم�ذكرات ، ول�م یق�م 

یولی�و  ۲۰وقف تنفیذ حكم االستئناف الصادر ضده وتم أستخراج شھادة  بت�اریخ  الطاعن بأتخاذ أي اجراء لطلب
  .بذلك وجارى تحدید جلسة للشق المستعجل بالدعوى  ۲۰۱۹

 
بشأن عقده المب�رم م�ع الش�ركة المص�ریة للمنتجع�ات الس�یاحیة  أراضى-توجد دعوى تحكیم من أحد عمالء الشركة  -٤

الغرض الوحی�د م��ن ش��راء األرض مح�ل التعاق��د وھ�و إقام��ة مش��روع بخص�وص رغب��ة العمی�ل ف��ى ع��دم اإللت�زام ب��
إسكان متكامل للعاملین، ھذا وما زالت الدعوى منظورة ام�ام المح�اكم وحت�ى ت�اریخ إص�دار الق�وائم المالی�ة. وحی�ث 

ن حك�م، وت�رى أن النزاع من الناحیة القانونیة یعد فى بدایتھ فبالتالى ال یمكن التنب�ؤ بم�ا س�تنتھي إلی�ھ ھیئ�ة التحك�یم م�
 الشركة أن الدفوع المقدمة منھا تدعم موقفھا القانونى فى ضوء السلطة التقدیریة للمحكمة.
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حتى  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  عن السنة المالیة لم تنعقد الجمعیة العامة العادیة للشركة العتماد القوائم المالیة -۳۳

للنظر في جدول االعمال  ۲۰۱۹یولیو  ۲٥ة العادیة للشركة بتاریخ توجیھ دعوة النعقاد الجمعیة العام وقد تم تاریخھ،
 المتضمن لبند اعتماد القوائم المالیة المشار الیھا أعاله.

 
بتعدیل �عض احكام معاییر المحاسبة المصر�ة الصادرة  ١٨/٣/٢٠١٩قامت وز�رة االستثمار والتعاون الدولي بتار�خ  -٣٤

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

 
المعاییر الجدیدة او 

 المعدلة
التأثیر   ملخص ألهم التعدیالت

المحتمل علي 
 القوائم المالیة

 تار�خ التطبیق

معیار محاسبة مصري 
 ) ٤٧جدید رقم (

 ""األدوات المالیة
 
 

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

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

) الجدید ٤٧تي تناولها معیار (الفقرات الخاصة �الموضوعات ال
) المعدل للتعامل فقط مع حاالت ٢٦وتحدید نطاق معیار (

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

إما �التكلفة المستهلكة، أو �القیمة العادلة -الحقاً –أساس قیاسها 
لشامل اآلخر أو �القیمة العادلة من خالل من خالل الدخل ا

األر�اح أو الخسائر، وذلك طبقا لنموذج أعمال المنشأة إلدارة 
وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل  األصول المالیة

 المالي.
تم استبدال نموذج الخسائر المحققة في قیاس االضمحالل  -٣

والذي یتطلب  لألصول المالیة بنماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة
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 الوقت 

الحالي بتقییم 
ثر المحتمل األ

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 

 .في نفس التار�خ
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المعاییر الجدیدة او 
 المعدلة

التأثیر   ملخص ألهم التعدیالت
المحتمل علي 
 القوائم المالیة

 تار�خ التطبیق

بناء علي متطلبات هذا المعیار تم تعدیل �ال من المعاییر  -٤
 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: ٢٦بة المصري رقم (معیار المحاس -

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

 
 
 
 

تسري هذه التعدیالت 
من تار�خ تطبیق 

 )٤٧معیار (
 

 
معیار محاسبة مصري 

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

) "اإلیراد ٤٨الجدید رقم ( �حل معیار المحاسبة المصري  -١
 من 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. 
 

تم استخدام نموذج السیطرة لالعتراف �االیراد بدال من  -٢
 ع والمخاطر.نموذج المناف

 
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.

 
 في متطلبات اإلفصاح والعرض.التوسع  -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.
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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
ر �االعتراف �حق االنتفاع األصل المؤجر حیث �قوم المستأج

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 تأجیر تشغیلي أو أنه عقد تأجیر تمو�لي
�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  .٤

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

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

عقود التأجیر من عقود التأجیر التشغیلیة على أنها دخل إما 

تقوم اإلدارة 
في الوقت 

الحالي بتقییم 
المحتمل  األثر

على القوائم 
المالیة عند 

 تطبیق التعدیل
 .�المعیار

�سري المعیار رقم 
) على الفترات ٤٩(

المالیة التي تبدأ في أو 
، ٢٠٢٠ینایر  ١�عد 

و�سمح �التطبیق 
المبكر إذا تم تطبیق 
معیار المحاسبة 

) ٤٨المصري رقم (
"االیراد من العقود مع 

في  ٢٠١٩العمالء" 
 .نفس التوقیت

تثناء من تار�خ �االس
�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 
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المعاییر الجدیدة او 
 المعدلة

التأثیر   ملخص ألهم التعدیالت
المحتمل علي 
 القوائم المالیة

 تار�خ التطبیق

 �طر�قة القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر.
 

وفقًا لمعیار المحاسبة 
) ٢٠المصري رقم (

"القواعد والمعاییر 
المحاسبیة المتعلقة 
�عملیات التأجیر 

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

 ١٧٦والتخصیم رقم 
وذلك  ،٢٠١٨لسنة 

بدا�ة فترة التقر�ر من 
التي تم فیها  السنوي 

لسنة  ٩٥الغاء قانون 
وصدور قانون  ٩٥

  .٢٠١٨لسنة  ١٧٦
 

معیار المحاسبة 
المصري المعدل رقم 

 ) "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 عند 

 تطبیق التعدیل
 .�المعیار

�سري المعیار رقم 
) المعدل على ٣٨(

ت المالیة التي الفترا
 ١تبدأ في أو �عد 

، و�سمح ٢٠٢٠ینایر 
 �التطبیق المبكر.

 

معیار المحاسبة 
المصري المعدل رقم 

) "القوائم المالیة ٤٢(
 المجمعة"

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

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

 األطراف ذوي العالقة"
) "القوائم المالیة ١٧معیار المحاسبة المصري رقم ( -

تقوم اإلدارة 
في الوقت 

الحالي بتقییم 
 األثر المحتمل
على القوائم 
المالیة عند 

�سري المعیار رقم 
) المعدل على ٤٢(

الفترات المالیة التي 
 ١تبدأ في أو �عد 

، و�سمح ٢٠٢٠ینایر 
 �التطبیق المبكر.
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المعاییر الجدیدة او 
 المعدلة

التأثیر   ملخص ألهم التعدیالت
المحتمل علي 
 القوائم المالیة

 تار�خ التطبیق

 المستقلة"
) "االستثمارات في ١٨معیار المحاسبة المصري رقم ( -

 شر�ات شقیقة"
 ) "ضرائب الدخل"٢٤بة المصري رقم (معیار المحاس -
 ) "تجمیع األعمال"٢٩معیار المحاسبة المصري رقم ( -
 ) "القوائم المالیة الدور�ة"٣٠معیار المحاسبة المصري رقم ( -
) "اإلفصاح عن ٤٤معیار المحاسبة المصري رقم ( -

 الحصص في المنشآت األخرى"
  

 تطبیق التعدیل
 .�المعیار

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

�یان خاص،  –لى ا –لترتیبات امتیاز الخدمة العامة من �یان عام 

مثل  –وذلك لتشیید وتشغیل وصیانة البنیة التحتیة للمنافع العامة 

الطرق، والكباري واألنفاق، والمستشفیات، والمطارات، ومرافق توز�ع 

 المیاه، و�مدادات الطاقة وشبكات االتصاالت ...، إلخ.

و�منح هذا التفسیر خیار االستمرار في تطبیق المعالجة السا�قة 

 ٢٠١٩ینایر  ١ات امتیازات الخدمة العامة القائمة قبل لترتیب

للمنشآت التي �انت تعترف وتقوم �قیاس أصول هذه الترتیبات على 

) "االصول ١٠أنها أصول ثابتة وفقًا لمعیار المحاسبة المصري رقم (

 الثابتة و�هالكاتها" إلى حین انتهاء مدتها.

 
تقوم اإلدارة 
في الوقت 

الحالي بتقییم 
المحتمل  األثر

على القوائم 
المالیة عند 

 تطبیق التعدیل
 .�المعیار

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

 . ٢٠١٩ینایر 

 
معیار المحاسبة 

 ) ٢٢المصري رقم (
" نصیب السهم في 

 األر�اح"

 
تم تعدیل نطاق تطبیق المعیار لیصبح ملزم على القوائم المالیة 

 ستقلة أو المجمعة أو المنفردة المصدرة لجمیع المنشأت.الم

 
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 
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 القوائم المالیة
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معیار المحاسبة 

 ) ٣٤( المصري رقم
 " االستثمار العقاري"

 

تــم الغــاء اســتخدام خیــار نمــوذج القیمــة العادلــة لجمیــع المنشــأت عنــد 

القیــاس الالحــق الســتثماراتها العقار�ــة وااللتــزام فقــط بنمــوذج التكلفــة، 

مــع إلــزام صــنادیق االســتثمار العقــاري فقــط �اســتخدام نمــوذج القیمــة 

لعقار�ة. و�ناء على هـذا العادلة عند القیاس الالحق لجمیع أصولها ا

 التعدیل فقد تم 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 

حتمل األثر الم

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 

المالیة من تقییم التغیرات في االلتزامات التي تنشأ من األنشطة 

التمو�لیة، �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

 

ا التعدیل یتم تطبیق هذ

على الفترات المالیة 

 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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