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 شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك"

 شركة مساهمة مصرية( )
 المجمعة   الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 2022 مارس 31المالية المنتهية فى  الفترة عن
 

 نبذة عامة عن الشركة وانشطتها -1
وفقًا ألحكام القانون رقم    –شركة مساهمة مصرية    -واالستثمار "سوديك"  تأسست شركة السادس من أكتوبر للتنمية   1-1

والئحته التنفيذية بموجب قرار وزير    1992لسنة    95والئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القانون رقم    1981لسنة    159
رقم   الدولي  والتعاون  ال1996مايو    12فى    1996لسنة    322االقتصاد  بالسجل  الشركة  قيد  تم  بالجيزة .   تجارى 

 . 1996مايو  25 بتاريخ 625برقم 
 -يتمثل غرض الشركة فى األتى: 1-2

 العمل فى مجال شراء األراضى بغرض مدها بالمرافق وتجهيزها للبناء وتقسيم تلك األراضى وبيعها أو تأجيرها.  -
 العمل فى مجال المقاوالت واإلنشاءات المتكاملة واألعمال المكملة لها. -
 تخطيط وتقسيم األراضي وإعدادها للبناء وفقًا ألساليب البناء الحديثة.  -
 بناء العقارات بأنواعها المختلفة وبيعها وتأجيرها.  -
 تعمير واستصالح األراضى فى المجتمعات الجديدة. -
احية موتيالت وقرى سيالعمل فى مجال التنمية السياحية وفى كافة مجاالت المنشآت السياحية من بناء فنادق و  -

 تأجيرها أو بيعها واستغاللها طبقًا للقوانين واللوائح السارية. وإدارتها أو
 إنشاء وإدارة وبيع وتأجير المشروعات السكنية والخدمية والتجارية والصناعية والسياحية.  -
 جار(. االستيراد والقيام بأعمال الوكالء التجاريين لكل ما هو مسموح به فى حدود غرض الشركة )ليس بغرض اإلت -
 . 1995لسنة  95تأجير التمويلي رقم التأجير التمويلي بمراعاة أحكام قانون ال -
العمل في كافة مجاالت نظم وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وبرامج الحواسب اآللية )البرمجيات وخدمات  -

 الكمبيوتر(.
والبث الفضائي دون العمل  ت الفضائية  العمل في كافة مجاالت خدمات نظم االتصاالت واالنترنت وكذلك المحطا -

 األقمار الصناعية.  في مجال 
 االستثمار في األنشطة المختلفة والمتعلقة بقطاع البترول والغاز والبتروكيماويات.  -
 العمل في مجال تنسيق وزراعة الحدائق والطرق والميادين وكذلك تقديم خدمات األمن والحراسة والصيانة والنظافة.   -
  .جال تملك وإدارة المنشآت الرياضية والترفيهية والطبية والتعليمية وكذلك تملك وإدارة المطاعم وتشغيلهاالعمل في م -
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمااًل شبيهة  -

في الهيئات  في الخارج، كما يجوز لها أن تندمجبأعمالها أو التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو  
 السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقًا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.

 عام تبدأ من تاريخ التسجيل في السجل التجاري. 50مدة الشركة  1-3
 العربية.األوراق المالية بجمهورية مصر بورصة بمقيدة بالجدول الرسمي الشركة  1-4
القوائم المالية لشركة السادس من    2021مارس    31المالية المنتهية فى  الفترة  تتضمن القوائم المالية المجمعة عن   1-5

"بالمجموعة"( كما تتضمن نصيب  اكتوبر للتنمية واإلستثمار "سوديك" )الشركة األم( وشركاتها التابعة )والتى يشار إليهم
 المجموعة فى أرباح وخسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة.

طالل   والسيد االستاذ/  38فى مدينة الشيـخ زايد طريق القاهرة / اإلسكنـدرية الصحـراوى الكيلو    الشركة األميقع مقـر  
 . شركةلل المنتدب االدارة مجلسعضو هو  ماجد شريفوالسيد األستاذ/ الشركة هو رئيس مجلس إدارة الذيبي 
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 أسس إعداد القوائم المالية المجمعة  -2
 المحاسبية والقوانين اإللتزام بالمعايير 

 تم إعداد القوائم المالية المجمعة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية.  -
 . 2022أبريل  20بتاريخ تم إعتمـاد القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة  -
 (. 53تم اإلفصاح عن أهم السياسات المحاسبية المطبقة بالمجموعة بإيضاح رقم )  -

 عملة التعامل وعملة العرض  -3
 تم عرض القوائم المالية المجمعة بالجنية المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة. 

  واالفتراضاتإستخدام التقديرات  -4
يتطلب إعداد القوائم المالية المجمعة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي والتقديرات  -

واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات والقيم المعروضة لألصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات. تعد  
بها في ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة. هذا وقد تختلف النتائج الفعلية   التقديرات واالفتراضات المتعلقة

 عن تلك التقديرات. 
 االفتراضات المتعلقة بها بصفه دوريه. يتم إعادة مراجعة التقديرات و  -
يتم االعتراف بالتغيير في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم تغيير التقدير فيها إذا كان التغيير يؤثر على هذه   -

 الفترة فقط، أو في فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كليهما. 
 الحكم الشخصي -أ

المعلومات الخاصة باألحكام المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها تأثير هام علي القيم المعروضة  
 :فيما يلىللقوائم المالية متضمنة 

 يتم االعتراف بااليراد طبقًا لما هو وارد تفصياًل بالسياسات المحاسبية المطبقة.  اإلعتراف باإليراد: -
ما إذا كان للمجموعة نفوذ مؤثر على الشركات  والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة:أستثمارات فى شركات شقيقة   -

 والمنشآت المستثمر فيها. 
 تصنيف عقود التأجير. -

 االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة  -ب
والتي قد ينتج عنه تعديل مؤثر في   2021  ديسمبر  31فى  المعلومات الخاصة باإلفتراضات والتقديرات غير المؤكدة  

 - :يتمثل فىالمالية القادمة  الفترةالقيمة الدفترية لألصول واإللتزامات في 
 اإلعتراف وقياس المخصصات وااللتزامات: اإلفتراضات األساسية حول إحتمالية وحجم تدفق الموارد. -
 .أخري   ماليةوأصول  قياس خسائر االئتمان المتوقعه للنقدية بالبنوك وعمالء وأوراق قبض -

 قياس القيمة العادلة -ج
المالية وغير   العادلة لألصول واأللتزامات  القيم  للشركة قياس  المحاسبية واإلفصاحات  السياسات  يتطلب عدد من 

 المالية. 
يتم األعتماد في قياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات علي بيانات السوق المتاحة بشكل أساسي، ويتم تبويب  

 - البيانات التي يتم االعتماد عليها في التقييم وفقًا للتسلسل الهرمي التالي:
 (: األسعار المعلنه )غير معدله( في أسواق نشطة ألصول أو التزامات متماثله.1المستوي ) -
م  ( والتي يتم تتبعها لألصل او االلتزا1(: مدخالت كاًل من األسعار المعلنه المدرجة في المستوي )2المستوي ) -

 إما بصور مباشره )مثل األسعار( أو غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(.
(: مدخالت لألصل أو االلتزام ال تعتمد علي بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )مدخالت ال يمكن 3المستوي ) -

 متابعتها(. 
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المالية التي يتم   الفترةتقوم الشركة باألعتراف بالتحويالت بين المستويات الخاصة بتسلسل القيمة العادلة في نهاية 
 حدوث التغيير خاللها. 

 :فيما يلىتم إدراج المزيد من المعلومات عن االفتراضات المطبقة عند قياس القيمة العادلة 
 المدفوعات المبنية علي األسهم. -
 الية. األدوات الم -
 األستثمارات العقارية.  -

 مبيعات العقارات -5
ذلك فإن التحليل القطاعي  تقع انشطة المجموعة في قطاع رئيسي واحد من النشاط يتمثل في مبيعات الوحدات العقارية ول

 - و األلتزامات يعتبر غير مالئم. هذا ويمكن تحليل ايرادات المجموعة كما يلي:لألصول أ

 المنتهية في الثالثة أشهر  
31/03/2202 

 الثالثة أشهر المنتهية في  
31/03/1202 

 جنيه مصري   جنيه مصري  
 606 343 245  637 174 295 مشروعات بغرب القاهرة مبيعات 
 330 083 429  842 687 721 مشروعات بشرق القاهرة مبيعات 
 302 569 34  335 907 32 مشروعات بالساحل الشمالي مبيعات 

 1 049 769 814  708 996 238 
 749 609 51  951 369 55  فوائد أقساط محققة
 (489 654 17)  (037 938 38) خصم تعجيل السداد 

 1 066 201 728  742 951 498 

فوائد على  المكون التمويلى لل جنية مصرى تمثل قيمة 91  902 301مبلغ  الفترةعن دات تتضمن إجمالى مبيعات الوح -
 . 48العمالء المحصلة للوحدات المسلمة تطبيقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم أقساط 

 ت اتكلفة مبيعات العقار  -6

 الثالثة أشهر المنتهية في  
31/03/2202 

 الثالثة أشهر المنتهية في  
31/03/2021 

 جنيه مصري   جنيه مصري  
 498 912 148  705 221 141 مشروعات بغرب القاهرة )*(تكلفة مبيعات 

 851 504 299  733 700 422 تكلفة مبيعات مشروعات بشرق القاهرة 
 445 764 23  848 583 22 تكلفة مبيعات مشروعات بالساحل الشمالي 

 586 506 286  472 181 794 

عن  تمثل قيمة الفوائد المرسملة  جنية مصرى    91  902  301مبلغ    فترةلاعن  تتضمن إجمالى تكلفة مبيعات الوحدات   -
 المحصلة للوحدات المسلمة.األقساط 

من تكلفة   الفترةما يخص مبيعات   قيمةمصري    جنية  8  347  328مبلغ   مشروعات بغرب القاهرةتتضمن تكلفة مبيعات  )*(  
 (. 18تسوية أرض الشركة بالشيخ زايد كما هو وارد تفصياًل باإليضاح رقم )
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 ى إيرادات تشغيل أخر  -7

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

31/03/2202 
 الثالثة أشهر المنتهية في  

31/03/2021 
 جنيه مصري   جنيه مصري  

 602 731 17  948 392 19 وإلغاءاتغرامات تأخير 
 835 693 2  736 573 1 ايرادات اخرى 

 647 455  647 455 رد اإلنخفاض فى قيمة األصول الثابتة
 701 15  - منها مخصصات أنتفى الغرض 

 -  235 199 أرباح رأسمالية
 160 503 2  929 188 2 إيرادات خدمات جوسمارت 

 23 810 495  23 399 945 

 مصروفات بيعية وتسويقية -8

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

31/03/2202 
 الثالثة أشهر المنتهية في  

31/03/2021 
 جنيه مصري     جنيه مصري  

 378 752 14   513 575 16  أجور ومرتبات 
 252 544 23   742 870 40  عموالت بيع  

 123 836 12   369 961 32  إعالنات 
 443 009 3   881 672 4  وحفالت دعائية مؤتمرات ومعارض

 338 361    161 867   إيجار
 383 628 1   788 868   صيانة ونظافة وزراعة 
 795 22    299 334   سفر وانتقال وسيارات 

 814 295    802 676 1  أتعاب مهنية وإستشارات 
 -  115 447   اكراميات وهدايا 

 770 834 3   736 754 4  واستهالك حق أنتفاع أصول اهالك اصول ثابتة
 -  240 235   اجازات عاملين  
 662 023 1   589 820 1  رسوم ودمغات 

 745 17    563 691   مطبوعات وتصوير 
 212 406  903 646   تليفون وبريد وكهرباء ومياه 

 796 100  673 652   أخرى 
  108 076 374   61 833 711 
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 مصروفات إدارية وعمومية  -9

 
 في  الثالثة أشهر المنتهية

31/03/2202 
 الثالثة أشهر المنتهية في  

31/03/2021 
 جنيه مصري     جنيه مصري  

 449 992 31   059 622 45  ومرتبات ومكافات أجور 
 500 804 1   162 260 3  رواتب ومكافأت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة 

 524 058 5   140 483 8  تدريب وعالج طبى ووجبات وزى عاملين 
 329 292 5   - ( 1- 9مصروف اثابة العاملين والمديرين )

 540 652 2   593 926 2  مزايا عاملين محددة
 064 717 31   217 224 30  صيانة ونظافة وزراعة وأمن وحراسة

 870 367 6   543 811 18  ( 2-9) اتعاب مهنية واستشارات
 -  033 891 1  إعالنات ومعارض ومؤتمرات 

 000 185    000 5   تبرعات  
 824 261 1   664 203 1  وإكراميات  هدايا

 473 937 13   167 318 17  الثابتة واستهالك حق أنتفاع أصول إهالكات إدارية لألصول  
 350 203    655 634   ضيافة واستقبال

 648 220    403 228   مستلزمات حاسب الىبرامج و 
 031 176 2   335 604 3  أدوات كتابية ومطبوعات

 204 435 1   197 954 2  اتصاالت وكهرباء وتليفون ومياه 
 991 620 2   637 428 1  حكومية واشتراكات رسوم 
 934 721 1   265 610 1  إيجار

 550 732    350 469 1  سفــر وأنتقال
 826 199 1   872 143 1  مصروفات بنكية 
 -  743 284 1  اجازات عاملين  
 520 521    658 445   اقساط تامين

 371 857 1   488 884 2  التأمين الصحى   -المساهمة التكافلية  
 387 989    077 461 3  أخرى 

  150 895 258   113 948 385 

يتمثل البند في قيمة فرق القيمة العادلة في تاريخ المنح لألسهم الممنوحة للسادة المستفيدين من نظام إثابة وتحفيز العاملين   ( 9-1)
 (. 50التنفيذين المشار إليه باإليضاح رقم )والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة  

مليون جنبة مصرى قيمة اتعاب مستشاريين ماليين عن دراسات بشأن العرض   5.44يتضمن بند اتعاب مهنية واستشارات مبلغ  (  9-2)
 .المبدئي المقدم من شركة الدار العقاريه لالستحواذ علي اسهم الشركة
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 مصروفات تشغيل أخري  -10

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

31/03/2202 
 الثالثة أشهر المنتهية في  

31/03/2021 
 جنيه مصري     جنيه مصري  

 -  393 29 مخصص مطالبات 
 207 2  - خسائر رأسمالية

 29 393  2 207 
 المتوقعة اإلئتمان  خسائر -11

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

31/03/2202 
 الثالثة أشهر المنتهية في  

31/03/2021 
 جنيه مصري     جنيه مصري  

 802 232  - خسائر اإلئتمان المتوقعة فى القروض لمشروعات مشتركة
 398 16  (518 48) فى النقدية بالبنوكاالئتمان المتوقعة  خسائر/  )رد خسائر(

 -  (237 28) العمالءفى قيمة )رد خسائر( االئتمان المتوقعة 
 643 349  352 503 1 االئتمان المتوقعة فى قيمة المدينون  خسائر

 1 426 597  598 843 
  إيرادات تمويلية -12

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

31/03/2202 
 الثالثة أشهر المنتهية في  

31/03/2021 
 مصري جنيه   جنيه مصري  

 813 913 16   027 403 13  فوائد دائنة
 289 568 23   877 467 15  عائد إستثمـارات مالية بالتكلفة المستهلكة 
 -  711 382 48  *() فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

  77 253 615   40 482 102 
موعة ارباح من ترجمة األرصدة بالعمالت نظرا لوجود فائض للعمالت االجنبية بالمجموعة فى تاريخ المركز المالى فقد حققت المج  )*(

من   الفترة  خالل  المصرى  الجنية  مقابل  الدوالر  سعر  لزيادة  نتيجة  إلى  15.64األجنبية  ليصل  للدوالر   /   جنية 
 . جنية/ للدوالر فى تاريخ المركز المالى   18.27

  تمويلية تكاليف -13

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

31/03/2202 
 الثالثة أشهر المنتهية في  

31/03/2021 
 جنيه مصري   جنيه مصري  

 433 917 31   786 156 42  فوائد تمويلية 
 921 77  - فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية 

 325 221 1   312 262 1 عقود التأجير  فوائد
 43 419 098   33 216 679 



 ( شركة مساهمة مصرية) "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار
   2021مارس   31فى المالية المنتهية الفترة  المجمعة عن الدورية  ةالمتممة للقوائم المالي  )تابع(  االيضاحات
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 ضريبة الدخل -14
 الخسائر   وأالبنود التي يعترف بها في األرباح  ( أ)

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

31/03/2202 
 الثالثة أشهر المنتهية في  

31/03/2021 
 جنيه مصري     جنيه مصري  

 914 835 49   127 786 64  ضريبة الدخـل الجارية 
 (814 658 15)  805 685 7  )منفعةضريبة الدخـل المؤجلة )

  72 471 932   34 177 100 

 حركة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة (ب)
  2022 مارس 31

 الرصيد فى  
1/1/2022 

 أصل / )التزام( 

  
المثبت فى األرباح  

 الخسائر  وأ

 31/03/2022الرصيد فى   
الضريبة المؤجلة    

التى ينشأ عنها  
 أصل  

الضريبة المؤجلة   
التى ينشأ عنها  

 )التزام( 

صافى الضريبة   
التى ينشأ عنها  

 / أصل  )التزام(
 جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى  

 (655 404)  (655 404)  -  788 682    (443 087 1) األصول الثابتة  
فروق ترجمة 

األرصدة بالعمالت  
 األجنبية 

(5 915 344)  (4 446 754)  -  (10 362 098)  (10 362 098) 

 179 646 121   -  179 646 121   711 319 2   468 326 119  مخصصات 
فروق تطبيق معايير  

 المحاسبة 
(1 050 162)  (107 555)  -  (1 157 717)  (1 157 717) 

 خسائر ضريبية
 مرحلة

 91 353 300  (6 133 995)   85 219 305  -   85 219 305 

 014 941 194   (470 924 11)  484 865 206   (805 685 7)  819 626 202  الصافي 
 

  2021ديسمبر    31
 الرصيد فى  

1/1/2021 
 أصل / )التزام( 

  
المثبت فى األرباح  

 الخسائر  أو

 31/12/2021الرصيد فى   
الضريبة المؤجلة    

التى ينشأ عنها  
 أصل  

الضريبة المؤجلة   
التى ينشأ عنها  

 )التزام( 

صافى الضريبة   
التى ينشأ عنها  
 )التزام( / أصل 

 جنيه مصرى   جنيه مصري   جنيه مصري   جنيه مصرى   جنيه مصري  
 (443 087 1)  (443 087 1)  -  067 421 4   (510 508 5) األصول الثابتة  
فروق ترجمة 

األرصدة بالعمالت  
 األجنبية 

(7 116 532)   1 201 188  -  (5 915 344)  (5 915 344) 

 468 326 119   -  468 326 119   009 843 46   459 483 72  مخصصات 
فروق تطبيق معايير  

 المحاسبة 
-  (1 050 162)  -  (1 050 162)  (1 050 162) 

 خسائر ضريبية
 مرحلة

 4 412 598   86 940 702   91 353 300  -   91 353 300 

 819 626 202   (949 052 8)  768 679 210   804 355 138   015 271 64  الصافي 



 ( شركة مساهمة مصرية) "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار
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حصـــص  و  لم يتم االعتراف بأي التزام فيما يتعلق بالفروق المؤقتة المرتبطة باالســـتثمارات في شـــركات تابعة وشـــركات شـــقيقة ( ج)
ــتركة حيث أالم الســـــيطرة علي توقيت القيام بعكس الفروق ن المجموعة تتمتع بوضـــــع يمكنها من لكية في المشـــــروعات المشـــ

 المؤقتة ومن المرجح ان مثل هذه الفروق لن يتم عكسها في المستقبل المنظور.

 تسويات الحتساب السعر الفعلي لضريبة الدخل (د)

 الثالثة أشهر المنتهية في  
31/03/2022  

 الثالثة أشهر المنتهية في  
31/03/2021  

 546 466 136   236 675 300 قبل الضريبة الدخلية صافى الربح المحاسبى المجمع 
 %22.50  %22.50 سعر الضريبة

 928 651 67  ضريبة الدخل المتوقعة على الربح المحاسبى 
 

 30 704 973 
 (207 589)  (697 386) وعاء ضريبى مستقل )إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة(

 459 190 4   (926 872) إيرادات معفاه مصروفات غير قابلة للخصم / 
 -  995 133 6  خسائر لم يثبت عنها أصول ضريبية 
 (125 129)  (788 682) فروق إستهالك وفوائد حق اإلنتفاع

 -  420 628   تسويات ضريبية اخري 
 100 177 34   932 471 72  الضريبة طبقا لقائمة الدخل المجمعة

 %25.04  %24.1 سعر الضريبة الفعلى 

 الغير مثبتة الضريبية المؤجلة األصول (ه)
31/12/2021  31/03/2022  

  جنيه مصرى   جنيه مصرى 
 الفروق المؤقتة القابلة للخصم  355 848 134  742 841 134
 خسائر ضريبية 905 990 16   768 284 19 

154 126 510  151 839 260  

المؤجلة والمتعلقة بالبنود السابق اإلشارة إليها وذلك نظرًا لعدم توافر درجة مناسبة للتأكد لم يتم إثبات األصول الضريبية  
 من وجود أرباح ضريبية مستقبلية كافية يمكن من خاللها االستفادة من هذه األصول. 
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 نصيب السهم فى االربـاح  -15
 األرباح المجمعة صافي نصيب السهم فى  ( أ)

  علي اساس نصيب مساهمي الشركة األم في   2022مارس    31االربـاح في  صافي  يتم إحتساب نصيب السهم فى  
 :كما يلي الفترةوكذلك المتوسط المـرجح لعدد االسهم القائمة خالل  المجمعة الفترةأربـاح  صافي

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

31/03/2022 
 الثالثة أشهر المنتهية في  

31/03/2021 
 جنيه مصرى   جنيه مصرى  

 689 467 100  617 232 226 )نصيب الشركة األم( الفترةصافي ربح  
 -  - نصيب العاملين في األرباح 

نصيب العاملين وأعضاء مجلس اإلدارة في الشركات التابعة  
 والشقيقة 

-  - 

 226 232 617  100 467 689 
 368 197 356  368 197 356 الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 0.28  0.64 نصيب السهم فى االرباح )جنية مصرى/ للسهم(

 ةالمستقل الخسائرصافي نصيب السهم فى  (ب)
علي اساس نصيب مساهمي الشركة األم    2022مارس    31في    لمستقلة الخسائرصافي  في  يتم إحتساب نصيب السهم  

وكذلك المتوسط المـرجح لعدد االسهم القائمة  وفقًا لقائمة األرباح أو الخسائر المستقلة للشركة    الفترةخسائر  صافي  في  
 كما يلي: الفترةخالل 

 الثالثة أشهر المنتهية في  
31/03/2022 

 الثالثة أشهر المنتهية في  
31/03/2021 

 جنيه مصري   جنيه مصري  
 (248 187 44)  (072 041 19)  الفترة )خسارة( صافي

 -  - نصيب العاملين في األرباح 
 (19 041 072)  (44 187 248) 

 368 197 356  368 197 356 الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
 (0.12)  (0.05) )جنيه مصرى / للسهم(  الخسائر نصيب السهم في

 
 مخزون  -16

31/12/2021   31/03/2022  
  جنيه مصرى   جنيه مصرى 

 مخزون مستلزمات صيانة وتشغيل واتصاالت  048 450 18  329 499 18
18 499 329  18 450 048  
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 وحدات تامة جاهزة للبيع  -17

 أعمال تحت التنفيذ  -18
 الخاصة باألعمال الجاري تنفيذها وبيان هذه األعمال كما يلى :  التكاليفيتمثل هذا البند فى إجمالى 

31/12/2021  31/03/2022  
  جنيه مصرى   جنيه مصرى 
 ( 1- 18تكاليف أعمال مشروعات المجموعة بغرب القاهرة ) 866 207 973 7  365 266 799 7
 تكاليف أعمال مشروعات المجموعة بشرق القاهرة   820 370 849 4  534 170 775 4
 ( 2-18تكاليف أعمال مشروعات المجموعة بالساحل الشمالى ) 302 422 682 1  291 010 610 1

14 184 447 190  14 505 000 988  

 .جنية مصري  381 309 918بمبلغ  فوائد مرسملة عن أقساط محصلة من العمالءتتضمن  -
  تكاليف أعمال مشروعات الشركة بغرب القاهرة (18-1) 

 مســـــــاحتها حدى الشـــــــركات التابعة إللمشـــــــروعات والتنمية العقارية اليســـــــر قيمة قطعة األرض الخاصـــــــة بشـــــــركة تتضـــــــمن  ( أ)
ــابـــة  مركز    –فـــدان خـــارج زمـــام المنصــــــــــــــوريـــة    300 ــافظـــة الجيزة  –أمبـ  والتي تقع ضــــــــــــــمن حـــدود القرار الجمهورى   محـ
ــنة    77رقم ) ــيخ زايد فقد تلقت الشـــــركة خطابًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 2017لســـ ( بمنطقة امتداد الشـــ
الطلبـات للســـــــــــــــادة    يفيـد بـأن مجلس إدارة الهيئـة قرر أن يتم التعـامـل بمـدينـة الشــــــــــــــيخ زايـد مع مقـدمي 2018نوفمبر    13

ــتثمارية بالنظام  المتعاملين والمثبت عقودهم النهائية مع هيئة مشــــــــروعات التنمية الزراعية أو محافظة الجيزة المنطقة االســــــ
تنازل عن حصـة عينية من األراضـى المملوكة مناصـفة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك مقابل الالعيني أي يتم  

ــيل المرافق الرئ ــكنى( وزيادة توصـــــــ ــاط من زراعى الى عمرانى متكامل )ســـــــ ــية لقطعة األرض، وكذا عالوة تغيير النشـــــــ يســـــــ
الجمهوريين  القرارين  حــــــدود  داخــــــل  الواقعــــــة  والمنــــــاطق  األراضــــــــــــــى  لكــــــافــــــة  بهــــــا  المســــــــــــــموح  البنــــــائيــــــة   المســـــــــــــــــــاحــــــة 

المجتمعات العمرانية  تم ابرام عقد اتفاق بين شــــــــركة اليســــــــر وهيئة   2019يوليو    11(، وبتاريخ  2017لســــــــنة   77-230)
من قطعة االرض المشـار اليها عاليه مقابل تغيير النشـاط من زراعي الى عمراني   %50الجديدة بشـأن التنازل عن مسـاحة 

تقدمت شــركة اليســر بالمخطط العام للمشــروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة   وقدمتكامل ومقابل توصــيل المرافق. هذا  
رض المشــــــــــــــار اليهـا وتم اعتمـاده من قبـل هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجـديـدة وتم إطالق المرحـلة  المخطط اقـامتـه على اال
 . The Estatesتحت اسم 2019سبتمبر  29االولى للمشروع بتاريخ 

( بمبلغ القيمة الحالية لقطعة األرض الســــابق التنازل عنها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشــــار اليها بعاليه بالفقرة )أ (ب)
مليون جنيه مصـــــري قيمة المصـــــاريف اإلدارية ومجلس االمناء،   18.54مليار جنيه مصـــــرى باإلضـــــافة إلى مبلغ    1.24

ــبتمبر   1حيث وافقت الهيئة بتاريخ  ــاحة    2021ســـ   123.38على طلب الشـــــركة لشـــــراء قطعة األرض المتنازل عنها بمســـ
 .(1-34)متر مربع إيضاح  518.329,62فدان بما يعادل 

ــاحـة قطعـة األرض من   2022أبريـل    6قـامـت هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجـديـدة بتـاريخ   ــال خطـاب تعـديـل لمســــــــــــ بـإرســــــــــــ
 مع تعديل قيم األقساط و الفوائد طبقا للمساحة الجديدة. 2م 484.559،15بما يعادل  115.34فدان الى  123.387

  

31/12/2021  31/03/2022  
  جنيه مصرى   جنيه مصرى 
 تكلفة وحدات تامة جاهزة للبيع  959 732 73  184 212 52
52 212 184  73 732 959  
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مليون جنيه مصـــــري تقريبًا تتمثل في القيمة الحالية لنصـــــيب االعمال تحت التنفيذ من مبلغ  247 يتضـــــمن الرصـــــيد مبلغ ( ج)
إيراداتها في قائمة األرباح والخسـائر  تسـوية ارض الشـركة بالشـيخ زايد كعنصـر من عناصـر تكلفة الوحدات التي سـيتم ادراج 

ــل مبلغ ثمانمائة مليون جنيه مصـــري طبًقا   ــتقبلية، ويتمثل هذا المبلغ في قيمة المتبقي من القيمة الحالية ألصـ لألعوام المسـ
 التفاق التسوية المبرم مع إدارة الكسب غير المشروع.

فدان بأمتداد   464مه الحاليه الرض مشــــروع صــــافي القي  جنيه مصــــري   696 946 569 4مبلغ تتضــــمن قيمه االعمال  (د)
الشـيخ زايد باالضـافه الى الفوائد المرسـلمه وذلك وفقا لعقد تخصـيص بنظام الشـراكه بين الشـركة وهيئه المجتمعات العمرانيه 

  (.35مليار جنيه كم هو وارد تفصيأل بااليضاح ) 11.413بحد ادني تضمنه الهيئة بملغ 

خطاب من وزارة االســــكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشــــأن عقد المشــــاركة   اســــتلمت الشــــركة  2021يوليو    15بتاريخ  
ــاحتها   فدان والواقعة بمدينة    500الموقع بين الشــــــــــــركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول قطعة األرض البالغ مســــــــــ

ــيخ زايد الجديدة، وأفاد الخطاب بوجود بعض المتغيرات المكانية ال ــيخ زايد والتي  الشـــ تي طرأت بمنطقة توســـــعات مدينة الشـــ
نتج عنها وجود بعض المشـروعات بجوار قطعة األرض المشـار إليها بعاليه، والتي سـوف تؤثر على مشـروع الشـركة المقام 
على تلك األرض. وجارى تعديل موقع أرض مشـــــــــــروع الشـــــــــــركة لتفادي أي تداخالت، بما يضـــــــــــمن الحفا  على الطبيعة 

ــة للم ــيتم عرض موقع الخاصـــــ ــتفادة العظمي من تلك المتغيرات، وأنه ســـــ شـــــــروع، ومكوناته والنســـــــق العام، بما يحقق االســـــ
 األرض المقترح على مجلس إدارة الهيئة. 

خطاب من جهاز تنمية مدينه الشــــيخ زايد يفيد بأنه تم العرض على مجلس اســــتلمت الشــــركة    2021اغســــطس   26بتاريخ  
فدان تقريبًا   440نية الجديدة كما تضمن الخطاب كروكي للموقع المقترح بمساحة تقديرية تبلغ إدارة هيئة المجتمعات العمرا

 .مالصقا لقطعه األرض القديمة ومتضمنًا أجزاء منها باالضافه إلى إنها أعلى كفاءه من الموقع االصلي لألرض
ــيخ زايد يفيد بأنه مراعاة المتغيرات المكانية   2021نوفمبر    9بتاريخ   ــركة خطاب من جهاز تنمية مدينه الشـــــ ــتلمت الشـــــ أســـــ

التي طرات على منطقة توسـعات الشـيخ زايد وتاثيرها على قطعة األرض السـابق تخصـيصـها للمشـروع فقد تم العرض على  
ى قرر الموافقة على اســتبدال قطعة األرض الســابق تخصــيصــها للشــركة  مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذ

ز لقطعة األرض فدان بذات التمي  464.81بقطعة األرض بمســـــــــــــاحة   ۲۰۱۷( لســـــــــــــنة  ۷۷بمنطقة القرار الجمهوري رقم )
يف الســابقة  اســتفادة الشــركة من قيمة المصــار  -على ان يتم " اضــافة مدة مناســبة بديلة لتنفيذ المشــروع  األصــلية والمنطقة 

في اســــتصــــدار القرار الوزاري لالرض البديلة ودون ســــداد    2019ديســــمبر    12  ( بتاريخ۹۸۰الصــــدار القرار الوزاري رقم )
وجاري حاليا تحرير ملحق للتعاقد    -تم اســــــــــتالم الموقع الجديد    2021ديســــــــــمبر    20، وبتاريخ مصــــــــــروفات ادراية جديدة

ــمن التزامات كل طرف وعلى أن تظل باقي   ــركة اثبات يتضـــ ــوابط كما هى وبناء على ذلك قررت إدارة الشـــ ــروط والضـــ الشـــ
االثر المـالى لتـلك التعـديالت طبـقا ألفضــــــــــــــل تـقدير ممكن فى ضــــــــــــــوء المعلومـات المـتاحـة فى ـتاريخ إعتمـاد القوائم المـالـية  

 لألصدار. 
   تكاليف أعمال مشروعات الشركة بالساحل الشمالى  (18-2)

  308مشاركة في تطوير وتنمية مشروع سكني سياحي لقطعتي ارض بمساحة  وقعت الشركة عقدي    2018مارس    8بتاريخ  
 فدان تقريبا بالساحل الشمالي مع مالكي تلك القطعتين كما يلي: 

 فدان تقريبيا )القطعة األولى(.  111العقد الموقع مع اتحاد مالك شاهين لقطعة ارض بمساحة  -
 فدان )القطعة الثانية(. 197الموقع مع شركة العمار للتوسع العمراني لقطعة ارض بمساحة العقد  -

بموجب العقدين تقوم الشركة على نفقتها وتحت مسئوليتها بتطوير وتنفيذ المشروع وإدارة وتسويق والتصرف في المشروع ثم  
لناشئة عن العقد، مقابل إقتسام الطرفين )وفقا للنسب  إدارته وصيانته بنفسها أو بواسطة الغير، وتنفيذ إلتزماتها األخرى ا

المحددة في العقد( إجمالي إيرادات المشروع والناتجة من أي من مكونات المشروع، وكذلك إيرادات المشروع والناتجة عن  
 األنشطة األخرى وفقا لشروط وأحكام العقد.
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مليون جنيه مصري كدفعة مقدمة يتم تسويتها خالل   30لغ وطبقا للعقد الخاص بالقطعة األولى فقد قامت الشركة بسداد مب
 ثالث سنوات باقساط متساوية خصما من حصة اتحاد مالك الشاهين في إيرادات المشروع عن عقد المشاركة. 

وطبقًا لبنود عقد المشاركة فإن شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك" قامت باخطار اتحاد مالك شاهين  
والتي تساهم فيها سوديك في رأس مالها    –شركة مساهمة مصرية    –بأن شركة طابروك للتعمير    2018يوليو    4يخ  بتار 

به    المذكور بعالية لتنفيذ االلتزامات الواردة  2018مارس    8سوف تحل محلها في عقد المشاركة المؤرخ   % 9,99بنسبة  
 .  2018يوليو  4ن وتنتقل إليها كافة حقوق والتزامات شركة سوديك اعتبارا م

بالنيابة عن أتحاد    2018مليون جنية مصرى تمثل قيمة قسط األرض عن عام    25.9كما قامت المجموعة بسداد مبلغ  
مبلغ   بتحصيل  وقامت  شاهين  حتى    3, 3مالك  المسددة  المبالغ  صافى  يكون  وبذلك  منه  مصرى  جنية   مليون 

 مليون جنية مصرى.   52,6مبلغ  2020 ديسمبر 31
 تم نقل واليه ارض السـاحل الشـمالي الى هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده 2020لسـنه    361طبقا للقرار الجمهوري رقم  

بالســــاحل الشــــمالي وعليه فقد تم تعديل وصــــف ارض المشــــروع والتى كان جاري والتي قامت بدورها بتعديل المخطط العام  
 .اعدادها لمشروع مالذ

العقد    2021أغسطس    25وبتاريخ   للتعمير واتحاد مالك شاهين يعدل  ابرام عقد مشاركة جديد بين شركة طابروك  تم 
طبقا لما انتهى علية    2م1  182  004السابق ليشمل مساحة االرض التى تخص اتحاد مالك شاهين بعد زيادتها الى  

 12المخطط العام الجديد للساحل الشمالى والعقد المبرم بين اتحاد مالك شاهين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ  
 . 2021سبتمبر 

مكون كامل  وتنفيذ  وتنمية  بتطوير  مسؤليتها  وتحت  نفقتها  على  طابروك  تقوم شركة  الجديد  المشاركة  عقد  ات  وبموجب 
غرفة فندقية شاملة المرافق الداخلية    200المشروع االخرى بما فى ذلك المرافق الداخلية للمشروع، عدا ترخيص وبناء  

 والبنية التحتية مع التزام االطرف االول شركة طابروك بتوصيل المرافق الى حدود قطعة ارض الفندق.
 مستحقات اتحاد مالك شاهين عبارة عن:من المتفق علية بعقد المشاركة الجديد ان تكون 

جنية مصـــــــــرى )فقط اثنان مليار وســـــــــتمائة وتســـــــــعة   2  659  509  000دفعات ثابتة باجمالى مبلغ وقدرة  - أ
قســط نصــف ســنوى متســاوية بواقع    24وخمســون مليون وخمســمائة وتســعة الف جنيها الغير( موزعة على  

اليين وثمانمائة واثنى عشـــر الف وثمانمائة جنية مصـــرى )فقط مائه وعشـــرة م  110  812  875مبلغ وقدرة 
 ط.وخمسة وسبعون جنيها مصريا( لكل قس

نسـبة اتحاد مالك شـاهين من ايرادات المشـروع حيث يسـتحق التحاد مالك شـاهين نسـبة من االيرادات طبقا   -ب
 .لنوع االيراد ووفقا لشروط العقد

المقابل المتغير الرض   -ا ضمن اعمال تحت التنفيذ هذا وقد بلغ الرصيد المستحق على اتحاد مالك شاهين وكان مدرج
مليون جنية مصــــرى تم ادراجها ضــــمن مدينون وارصــــدة مدينة اخرى )طويلة/قصــــيرة االجل(   52.8مشــــروع مالذ بمبلغ  

فـى  ــذكـورة  الـمـــــ الـمشـــــــــــــــروع  ايـرادات  فـى  شـــــــــــــــــــــاهـيـن  مـالك  ــاد  اتـحـــــ ــة  نســـــــــــــــبـــــ مـن  ــا  اســـــــــــــــتـردادهـــــ ســـــــــــــــيـتـم   حـيـــــــث 
جنية مصــــــرى اعتبارا من الربع  6  596  223ع ســــــنوية متتالية تبلغ قيمة القســــــط  البند )ب( اعالة بواقع ثمان اقســــــاط رب

 وحتى تمام السداد. 2021الثالث من عام 
)فقط مليار ثالثمائة وواحد وأربعون   1  341  330  904قامت الشــركة باثبات القيمة الحالية للدفعات الثابتة بمبلغ وقدرة 

بعة جنيهًا الغير( المشـار اليها بالبند )أ( اعاله ضـمن بند اعمال تحت التنفيذ مليون وثالثمائة وثالثون الف وتسـعمائة وأر 
 هذا وسيتم اثبات حصة اتحاد مالك شاهين فى االيرادات البند)ب( ضمن اعمال تحت التنفيذ عند السداد كمقابل متغير.
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 عمالء وأوراق قبـض -19
 متداولة  - عمالء وأوراق قبض19-1

بيع العقارات المستلمين تستحق    عمالء  أوراق قبض مستلمه من  قيمة  يتمثل رصيد أوراق قبض أقساط وحدات فى  *
 . شهر من تاريخ المركز المالى 12خالل 

 متداولة غير – عمالء وأوراق قبض19-2
 -كما يلى : غير المتداولةيتمثل هذا البند فى القيمة الحالية ألرصدة العمالء والمدينون وأوراق القبض 

31/12/2021  31/03/2022  
  جنيه مصرى   جنيه مصري 
 عمالء  916 439 8  562 063 9

 وحدات*  –أوراق قبض  414 805 433 1  873 611 442 1
1 451 675 435  1 442 245 330  
 فوائد غير مستهلكة   (481 121 273)   (622 534 272)

1 179 140 813  1 169 123 849  
 خسائر األئتمان المتوقعة للعمالء واوراق القبض (072 511 1)   (447 514 1)

1 177 626 366  1 167 612 777  

 يتمثل رصيد أوراق قبض أقساط وحدات فى قيمة أوراق قبض مستلمه من عمالء بيع العقارات المستلمين تستحق بعد *  
 شهر من تاريخ المركز المالى. 12

بااليضــاح رقم  جنية مصــري  مليار 18.7 والبالغ اجماليها  تم االفصــاح عن أوراق القبض غير المدرجة بالقوائم المالية  -
(48). 

 .(43رقم )تم االفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان والعملة والمرتبطة بأوراق القبض بااليضاح  −
  

31/12/2021  31/03/2022   
  جنيه مصرى   جنيه مصرى 
 عمالء  782 162 223   643 582 185

 وحدات *  -أوراق قبض  068 144 181 1  706 075 208 1
 اخرى  أوراق قبض 728 611 2   730 577 4

1 398 236 079  1 406 918 578  
 أوراق قبض  -فوائد غير مستهلكة  (761 382 50)  (483 928 51)

1 346 307 596  1 356 535 817  
 خسائر األئتمان المتوقعة للعمالء واوراق القبض )147 488 11)  (011 513 11)

1 334 794 585  1 345 047 670  
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 مدينون وأرصدة مدينة أخرى  -20
 متداولة  -مدينون وأرصدة مدينة أخرى 20-1

31/12/2021  31/03/2022  
  مصري جنيه   جنيه مصرى 
    والموردين  دفعات مقدمة للمقاولين 072 814 700  238 368 737
 مشروع مشترك  –المستحق على أطراف ذات عالقة  620 191 35  620 191 35
 إيرادات مستحقة  756 732 80  406 435 81
 المستحق على أطراف ذات عالقة    684 654 3  669 651 3

 مصروفات وعموالت بيع مدفوعة مقدمًا  127 986 648  979 844 583
 تأمينات لدى الغير  442 879 18  960 436 18
 مصلحة الضرائب 392 671 53  860 480 59
 المستحق علــى صندوق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين  472 473 5  472 473 5

 ( 1-1-20والتعمير)شركة مصر الجديدة لإلسكان  600 532 228  600 532 228
 ( 2  -1- 20ترتيبات مشتركة ) -حسابات بنكية  466 438 72  390 296 52

 ( 3- 1-20بنوك حسابات جارية وودائع الصيانة  ) 040 589 642 1  951 346 635 1
 ( 2-18أتحاد مالك شاهين )أيضاح  092 414 23  593 046 24
 ( 4- 1- 20)  التوريقمحفظة  -خدمة التعثر  000 010 24  000 010 24
 أرصدة مدينة أخرى   794 998 27  317 093 25

3 514 209 055  3 566 386 557  
 خسائر اإلئتمان المتوقعة  (285 274 107)  (281 761 105)

3 408 447 774  3 459 112 272  

يتمثل المبلغ في قيمة المدفوع لشركة مصر الجديدة لالسكان والتعمير كدفعة يتم تسويتها من حصة شركة مصر  (  1- 1- 20)
الجديدة لالسكان والتعمير في إيرادات المشروع عن عقد المشاركة والخاص بمدينة هليوبوليس الجديدة والذي ينص 

لشرك المملوكة  األرض  لقطعة  عقاري  كمطور  الشركة  تقوم  أن  والبالغة  على  والتعمير  لإلسكان  الجديدة  مصر   ة 
فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة مقابل حصول شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير على نسبة من اإليرادات  655

مليار جنيه مصري. هذا وقد اتفق الطرفان على أن تقوم    5.01التي ستتحقق من المشروع وبحد أدنى مضمون يبلغ  
ها وتحت مسئوليتها بتنفيذ وتمويل وتسويق وبيع وحدات المشروع، وكافة مشتمالته ومكوناته ثم إدارته  الشركة على نفقت

للنسب  الطرفين )وفقا  إقتسام  العقد، مقابل  الناشئة عن  إلتزماتها األخرى  الغير، وتنفيذ  أو بواسطة  وصيانته بنفسها 
من مكونات المشروع، وكذلك إيرادات المشروع والناتجة  المحددة في العقد( إجمالي إيرادات المشروع والناتجة من أي  

 عن األنشطة األخرى وفقا لشروط وأحكام العقد.
على تعديل شروط واحكام عقد المشاركه في االيرادات    2020أغسطس    11وافق مجلس االدارة بجلستة المنعقدة بتاريخ  

الدنى المضمون بموجب عقد المشاركه وذلك  مع شركه مصر الجديده لالسكان والتعمير بما في ذلك تعديل الحد ا
بزياده اجمالي المبلغ المضمون وتعديل المبالغ السنوية بجدول السداد ومراعة تخفيض االقساط المطلوبه من الشركه  

  2020 ديسمبر 21وبتاريخ  خالل الخمس سنوات القادمه مع الحفا  على نفس القيمه الحاليه والمده الزمنيه للسدادات  
 .ملحق بتعديل بعض أحكام عقد المشاركة تم توقيع

 إيست    مشروع سوديكبيتمثل الرصيد فى قيمة المحصل من العمالء بالحسابات المشتركة لدى البنوك والخاصة  (  2- 20-1) 
يمكن التصرف فى تلك االرصدة إال بعد أتفاق الطرفين وذلك وفقا لعقود حسابات البنوك بين الشركة كمطور عقارى ال  و 

 والبنك والمالك.  
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وحسابات جارية ذات   يتمثل الرصيد فى ودائع الصيانة المحصلة من العمالء، والتي تم استثمارها في ودائع ألجل  (3- 1- 20)
شركة استخدامها في غير والتستطيع ال  للوحدات بدء من تاريخ تسليمهابغرض تمويل ادارة المصاريف الخدمية  فائدة  

 .هذا الغرض
أعلنت شـــــــــــــركة ســـــــــــــوديك للتوريق )ع.م.م(، احدى الشـــــــــــــركات التابعة والمملوكة بالكامل   2021يوليو   27بتاريخ  (  20-1-4)

ــندات توريق بقيمة  ــدار ســـ ــندات التوريق، من خالل إصـــ ــدار األول لســـ ــفقة اإلصـــ ــوديك، إتمام صـــ ــركة ســـ  لمجموعة شـــ
ي تمثل قيمة األقســـــــــاط  مليون جنيه مصـــــــــر   384بمحفظة أوراق قبض بقيمة   مليون جنيه مصـــــــــري مضـــــــــمونة  343

وحدة تم تسـليمها في مشـروع ايسـتاون ريزيدانسـيز بمنطقة شـرق القاهرة، ومشـروع سـيزر   753المسـتقبلية الخاصـة لعدد  
 بالساحل الشمالي.

شــهر، حيث صــنف االصــدار بدرجة اســتثمار بدرجة   36و  13تم طرح ســندات اإلصــدار على شــريحتين بمدتين هما 
AA+   شــهر و 13لشــريحةA  شــهر علي التوالي طبًقا لتقييم لشــركة الشــرق االوســط للتصــنيف االئتماني  36يحة لشــر

 كانت تفاصيل ومعدالت فائدة الكوبون في الشريحتين كما يلى:  (.MERISوخدمة المستثمرين )

 ، بمعدل فائدة ثابت+AAشهر وتصنيفها االئتماني    13مليون مصري جنيه ومدة السندات    235بقيمة    Aلشريحة   -
 % 9.55بون للكو 

، بمعدل فائدة ثابت للكوبون  Aشهر وتصنيفها االئتماني    36مليون مصري جنيه ومدة السندات    108بقيمة    Bلشريحة   -
9.9 % 

 مليون جنيــة مصــــــــــــــرى "والــذى يمثــل المتبقى على عــدد    384وبنــاء علي ذلــك قــامــت المجموعــة بتوريق مــا قيمتــة  
ــة بــــالعم  753 المســــــــــــــتلمين وفقــــا لعقــــد حوالــــة محفظــــة توريق عقــــد بيع" من محفظــــة اوراق القبض الخــــاصـــــــــــــــ  الء 

هـذا وـقد تم اســــــــــــــتكمـال اجراءات الحواـلة وتنفـيذ التوريق طبـقا لموافـقة الهيـئة العـامـة للرـقاـبة  ،2021يونيو    20المؤرخ  
ــتقبلية بمبلغ   2021يوليو   27المالية بتاريخ   ــول مالية تتمثل فى ارباح مســــــــ ــا عن عملية التوريق اصــــــــ  فقد نتج ايضــــــــ
لمحتجز من قيمة الســـــــــــندات جنية مصـــــــــــرى )القيمة الحالية( وكذالك اصـــــــــــول مالية يتمثل فى قيمة ا  027 945 2

ــبة  كحســـاب لخدمة التعثر ــدار بمبلغ    %7يمثل نسـ ــندات عن االصـ ــيلة فور   24من السـ مليون جنية مصـــرى يتم تحصـ
 .اصدار خطاب ضمان لصالح حمله السندات ولدى امين الحفظ
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 متداولةغير  –مدينون وأرصدة مدينة أخرى 20-2
31/12/2021  31/03/2022  

  مصرى جنيه   جنيه مصرى 
 (   4- 1-20)أصول محفظة التوريق 736 947 2   822 946 2
 ( 2-18)أيضاح  أتحاد مالك شاهين 765 474 5   996 096 11

 14 043 818   8 422 501  
 خسائر اإلئتمان المتوقعة  (389 14)  (040 24)

14 019 778  8 408 112  

 .(43رقم )تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان المرتبطة بالمدينون واألرصدة المدينة األخرى بااليضاح  −

 قروض لمشروعات مشتركـة  -21
31/12/2021  31/03/2022  

  مصري جنيه   جنيه مصرى 
المشترك   961 485 135   961 485 135  للمشروع  الممنوح  القرض  قيمة  فى   بواسطةيتمثل 

إجماليه   البالغ  بتاريخ   19, 5المجموعـة  أمريكى  دوالر   مليون 
سنويـًا على إن    % 58,فائدة قدرها   بمعدل  2010أغسطس    16

وهذا    2011سبتمبر  30يتم سداد أصل القرض وفائدته معًا قبل  
 سنويًا. %5,12وقد تم التجديد بمعدل فائدة قدرهـا 

   Bridge Loanالمستخدم من القرض المعبـرى   يتمثل فى قيمة 692 146 72  692 146 72
 دوالر أمريكى بتاريخ 656 476 8الممنوح للمشروع المشترك 

 سنويًا.  %5,8بفائدة قدرها   2010أكتوبر  28
207 632 653  207 632 653  

 خسائر اإلئتمان المتوقعة  (653 632 207)  (653 632 207)
-  -  

 المستهلكةمالية بالتكلفة إستثمارات   -22
31/12/2021  31/03/2022  

  مصري جنيه   جنيه مصرى 
 أذون خزانة بالقيمة االسمية 115 701 724  773 224 335
 عوائد إستثمارات فى إذون خزانة لم تتحقق بعد  (750 844 13)  (989 744 3)

331 479 784  710 856 365  
 المتوقعة خسائر اإلئتمان  (519 61)  (519 61)

331 418 265  710 794 846  

 تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر السوق ولخطر سعر الفائدة المرتبطة باالستثمارات فى إذون خزانة بااليضاح −
 .(43رقم )
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 وما فى حكمها نقدية  -23
31/12/2021  31/03/2022  

  مصري جنيه   جنيه مصرى 
 ودائع ألجل * –بنوك  824 631 525   514 040 697
  حسابات جارية –بنوك  195 355 741   521 881 836
 شيكات تحت التحصيل 886 558 17   134 716 45
 نقدية بالصندوق  131 013 7   301 662 3

1 583 300 470  1 291 559 036  
 خسائر اإلئتمان المتوقعة  (476 197)  (994 245)

1 583 054 476  1 291 361 560  

 :د النقدية وما فى حكمها فى األتيالغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية المجمعة يتمثل بن

للشركة األم واحدى الشركات  الممنوحة ضمانا للتسهيالت محتجزة مليون جنيه مصرى   8,6  مبلغ الودائع تتضمن  )*(
 التابعة من بعض البنوك التجارية.

 . (43)رقم  بااليضاح  خطر العملة المرتبطة بالنقدية بالبنوك والصندوق سعر الفائدة و تــم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر   −
  

31/12/2021  31/03/2022  
  مصري جنيه   جنيه مصرى 

  نقدية وما فى حكمها قبل خسائر األئتمان 036 559 291 1  470 300 583 1
 )*(مجمدة  –ودائــع  (652 641 8)  (652 641 8)

 النقدية وما في حكمها طبقًا لقائمة التدفقات النقدية المجمعة  384 917 282 1  818 658 574 1



(شركة مساهمة مصرية)  "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار 
2021 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في  (تابع) 

األصول الثابتة -24 
:-يتمثل هذا البند في األتي

اإلجمالى  تحسينات وتجهيزات محطات طاقة مولدات وآالت برامج أجهزة مكتبية أثاث وتجهيزات أثاث وتجهيزات وسائل نقل مباني وانشاءات أراضى  ملعب الجولف
شمسية ومعدات  حاسب ألى واتصاالت  شاطئ مكتبية وانتقال

جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري
التكلفة

 919 416 247  76 084 275  11 218 810  59 473 211  20 288 202  47 328 819  3 486 922  71 076 012  48 463 954  439 107 087  49 259 994  93 628 961  2021 ينايـر 1التكلفة في 
 280 473 110  21 590 147 -  20 911 996  1 231 252  7 437 566  2 050 613  7 234 635  13 052 858  206 040 951   923 092 - اإلضافات خالل السنة
( 5 882 211) (  71 629) - (  764 008) - ( 4 078 923) (  191 947) (  237 539) (  423 795) (  114 370) - - االستبعادات خالل السنة

1 194 007 146  97 602 793  11 218 810  79 621 199  21 519 454  50 687 462  5 345 588  78 073 108  61 093 017  645 033 668  50 183 086  93 628 961 2021 ديسمبر 31التكلفة في 

1 194 007 146  97 602 793  11 218 810  79 621 199  21 519 454  50 687 462  5 345 588  78 073 108  61 093 017  645 033 668  50 183 086  93 628 961  2022 ينايـر 1التكلفة في 
 8 621 196   385 931 -   763 922   301 788   972 713 -   866 444  4 991 666   338 732 - - اإلضافات خالل الفترة
(  93 309) - - (  40 926) - (  52 383) - - - - - - االستبعادات خالل الفترة

1 202 535 033  97 988 724  11 218 810  80 344 195  21 821 242  51 607 792  5 345 588  78 939 552  66 084 683  645 372 400  50 183 086  93 628 961 2022 مارس 31التكلفة في 

مجمع اإلهالك وخسائر االضمحالل
 338 006 059  54 715 440   409 474  30 564 375  16 339 964  31 336 672  1 628 982  26 509 600  26 651 112  56 221 479 -  93 628 961 2021 ينايــر 1مجمع اإلهالك وخسائر اإلضمحالل فى 

 83 833 105  14 738 729   448 753  9 937 896  2 108 339  6 510 901  2 012 778  11 271 902  7 646 388  27 790 477 -  1 366 942 إهالك السنة
( 5 031 481) (  71 321) - (  656 460) - ( 3 352 923) (  191 947) (  220 668) (  423 792) (  114 370) - - مجمع إهالك األستبعادات خالل السنة
( 1 366 942) - - - - - - - - - - ( 1 366 942) رد خسائر االضمحالل خالل السنة

 415 440 741  69 382 848   858 227  39 845 811  18 448 303  34 494 650  3 449 813  37 560 834  33 873 708  83 897 586 -  93 628 961 2021 ديسمبر 31مجمع اإلهالك وخسائر اإلضمحالل في 

 415 440 741  69 382 848   858 227  39 845 811  18 448 303  34 494 650  3 449 813  37 560 834  33 873 708  83 897 586 -  93 628 961 2022 ينايــر 1مجمع اإلهالك وخسائر اإلضمحالل فى 
 23 083 595  3 484 956   112 188  2 850 357   528 437  1 485 057   749 584  2 931 336  2 212 095  8 273 938 -   455 647 إهالك الفترة

(  54 935) - - (  2 558) - (  52 377) - - - - - - مجمع إهالك األستبعادات خالل الفترة
(  455 647) - - - - - - - - - - (  455 647) رد خسائر االضمحالل خالل الفترة

 438 013 754  72 867 804   970 415  42 693 610  18 976 740  35 927 330  4 199 397  40 492 170  36 085 803  92 171 524 -  93 628 961 2022 مارس 31مجمع اإلهالك وخسائر اإلضمحالل في 

صافي القيمة الدفترية
 581 410 188  21 368 835  10 809 336  28 908 836  3 948 238  15 992 147  1 857 940  44 566 412  21 812 842  382 885 608  49 259 994 -  2021 ينايـر 1صافي القيمة الدفترية في 
 778 566 405  28 219 945  10 360 583  39 775 388  3 071 151  16 192 812  1 895 775  40 512 274  27 219 309  561 136 082  50 183 086 - 2021 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 
 764 521 279  25 120 920  10 248 395  37 650 585  2 844 502  15 680 462  1 146 191  38 447 382  29 998 880  553 200 876  50 183 086 - 2022 مارس 31صافي القيمة الدفترية  في 

.2022 مارس 31 جنيه مصرى فى 152 444 003تتضمن األصول الثابتة أصول مهلكة دفتريًا بالكامل بلغت تكلفتها  -

 23
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 مشروعات تحت التنفيذ  -25
 - يتمثل هذا البند فى األتي :

31/12/2021  31/03/2022  
  جنيه مصرى   مصري جنيه 
 تجهيزات وشراء أصول ثابتة –دفعات مقدمة  890 013 1  541 350

 مبانى إدارية وكرفانات تحت االنشاء  596 946 25  803 435 24
 مبانى فندقية تحت االنشاء  714 398 104  714 398 104

129 185 058  131 359 200  

 أستثمارات عقارية تحت التطوير -26
31/12/2021  31/03/2022  

  جنيه مصرى   جنيه مصري 
 -مبانى وإنشاءات بغرض االيجار للغير فى:   

 مشروعات بغرب القاهرة  210 907 487 1  277 250 419 1
 مشروعات بشرق القاهرة 198 470 818 1  862 155 737 1

3 156 406 139  3 306 377 408  
 

 والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة إستثمارات فى شركات شقيقة -27
 والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة: فى الشركات الشقيقة األتيةاإلستثمارات تمتلك المجموعة 

 القيمة الدفترية ة نسبة الملكي الشكل 
31/12/2021 31/03/2022 القانوني     31/03/2022 31/12/2021 
 مصري جنيه   جنيه مصرى   %  %  

جاردنز لإلسـتثمار شـركة رويال 
  العقارى 

شركة مساهمة 
 مصرية

20  20  -  - 

شـــــركة بالميرا ســـــوديك للتطوير 
 )أ(العقارى 

 شركة 
ذات مسئولية  
 محدودة سورية

50  50  -  - 

      -  - 
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 : والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة  لية للشركات الشقيقةوفيما يلى ملخص بالبيانات الما
 المصروفات  اإليرادات  فروق ترجمة حقوق الملكية  اإللتزامات  األصول  
 باأللف  

 جنيه مصري  
 باأللف 

  جنيه مصري  
 باأللف 

  جنيه مصري  
 باأللف 

  جنيه مصري  
 باأللف 

  جنيه مصري  
 باأللف 

  جنيه مصري  
       2020ديسمبر    31

ــركـــة رويـــال جـــاردنز   شـــــــ
 لإلستثمار العقارى 

156 194 (159 464) 3 270 - (1 048) 6 220 

   2019 ديسمبر 31
شــــــــــــــركــــة رويــــال جــــاردنز 

 لإلستثمار العقارى 
  153 061 (151 172) (1 889) - (7 584)   12 217 

       2021  ديسمبر  31
ســــــوديك    -شــــــركة بالميرا

 للتطوير العقارى )أ(
22 502 (1 101 089) 1 078 587 552 778 - 6 797 

    2019ديسمبر  31
ــركة بالميرا ــوديك   -شــــــــ ســــــــ

 للتطوير العقارى )أ(
130 216 (1 113 822) 983 606 55 683 - 4 257 

بهدف إقتناء حصـة قدرهـا   –شركة ذات مسئولية محدودة    –تم تأسيس شركة سوديك سوريـا    2010يونيو    15بتاريـخ   ( أ)
مسجلة    - شركة ذات مسئولية محدودة –سوديك للتطوير العقارى المحدودة    –مـال شركة بالميـرا  فى رأس    50%

   .مليون جنيه مصرى  243، وقد بلغت تكلفة االستثمار  وتعمـل فى الجمهورية العربية السورية
را ملموسا على القطاعات  ونظرًا لما تتعرض له الجمهورية العربية السورية من أحداث فى الوقت الحالى والتي اثرت تاثي 

ية من مصادرة لبعض أصول عام وبعض الممارسات التى قامت بها حكومة الجمهورية العربية السور  االقتصادية بوجه
إدارة شركة   -بالميرا    شركةومستندات   قامت  فقد  ذات مسئولية محدودة سورية(  )شركة  العقارى  للتطوير  سوديك 

بمخاطبة سفارة الجمهورية العربية السورية فى جمهورية األم  السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار"سوديك" الشركة  
 رداد حقوقها. مصر العربية لحفظ كافة حقوقها من تلك الممارسات وتكليف مكتب محاماه لمحاولة است

سوديك" أن أصول الشركة المستثمر من أكتوبر للتنمية واالستثمار "  وبناء عليه فقد رأى مجلس إدارة شركة السادس
م  فيها أصبحت جميعها محل نزاع مع حكومة الدولة المذكورة مما يستوجب القيام باالعتراف بالخسارة الناشئة عن عد

  في   ةالمتراكم  ةفى قيمة االستثمار وفروق الترجم  االنخفاضبلغت قيمة خسائر  ، وقد  القدرة على استرداد استثمارتها
 جنيهًا مصريًا. 416 051 481 مبلغ 2013ديسمبر  31
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 إستثمارات عقارية   -28
للغيرواإلدارية  في الوحدات التجارية   تتمثل العقارية واهالكاتها خالل   والسكنية المؤجرة  وفيما يلى حركة االستثمارات 
 : الفترة

 . 2022مارس  31فى  جنيه مصرى  مليون 946 المؤجرة للغيـر مبلغ  -تبلغ القيمة العادلة لألستثمارت العقارية   -
  

 وحدات مؤجرة   بيـــــــان 
 مصري جنيه   

   التكلفة 
 001 414 166    2021فى أول ينايــر 

 369 201 247  إضافات خالل العام 
 (226 187 10)  المحول إلى مخزون وحدات تامة

 144 428 403  2021  ديسمبر 31فى 
 144 428 403     2022فى أول ينايــر 
 989 061 39  الفترةإضافات خالل  

 (154 251 3)  المحول إلى مخزون وحدات تامة
 979 238 439  2022مارس  31فى 

   يخصم 
   مجمع االهالك 
 635 485 28  2021فى أول ينايــر 

 599 856 9  العامإهالك 
 (551 958 2)  المحول إلى مخزون وحدات تامة

 683 383 35  2021 ديسمبر 31فى 
 383 383 35  2022فى أول ينايــر 

 525 560 5  الفترة  إهالك
 (391 302)  المحول إلى مخزون وحدات تامة

 817 641 40  2022مارس  31فى 
 402 557 156  2021يناير  1صافى القيمة في 
 461 044 368  2021ديسمبر  31صافى القيمة فى 
 162 597 398  2022مارس  31صافى القيمة فى 
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 حق أنتفاع وألتزامات أصول  -29
 أصول حق أنتفاع 29-1

      -مكاتب وشقق سكن للعاملين وحق استخدام برامج وماكينات تصوير وبيانها كما يلي : يمثل حق االنتفاع بإيجار

 جنيه مصري   التكلفة 
 683 883 100    2022يناير  1الرصيد في 

الفترة اإلضافات خالل    2 041 950 
 633 925 102   2022 مارس 31الرصيد فى 

   
   مجمع االستهالك

2022يناير  1الرصيد في    45 814 362 
الفترة االستهالك خالل    4 365 044 

2022مارس  31الرصيد فى    50 179 406 
 321 069 55  2022يناير  1صافى القيمة فى 
 227 746 52  2022مارس  31صافى القيمة فى 

 
 التأجير ألتزامات عقود 29-2

 ما يلى: عقود التأجيربلغت القيمة الحالية إلجمالى االلتزامات الناتجة عن 
 31/03/2022  31/12/2021 
 جنيه مصرى   جنيه مصري  

 654 553 74  924 028 72 إجمالي التزامات عقود التأجير غير المخصومة  
 (212 649 14)  (181 356 13) الفوائد على التزامات عقود التأجير

 442 904 59  743 672 58 الحالية إلجمالى االلتزامات الناتجة عن حقوق االنتفاع صافي 
    

 628 472 11  220 729 14 الجزء المتداول من ألتزامات عقود التأجير
 814 431 48  523 943 43 الجزء غير المتداول من ألتزامات عقود التأجير 

 58 672 743  59 904 442 
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 واالحتياطيات  المـــالرأس  -30
 رأس المال 30-1
 مليار جنيه مصرى. 2.8حدد رأس المال المرخص بمبلغ  -
  338  909  573  مليــــــــار جنيه مصري موزعًا على عدد  1.355بلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل   -

 .2014ديسمبر  7 وقد تم التآشير فى السجل التجارى بذلك بتاريخجنيه للسهم  4سهم بقيمة أسمية 
ــته الم - ــدر من  2016نوفمبر   30عقدة في نقرر مجلس إدارة الشـــــــــــــركة بجلســـــــــــ   زيادة راس مال الشـــــــــــــركة المصـــــــــــ

جنيه  13  556  380جنيه مصـــــــــــري بزيادة قدرها    1  369  194  672جنيه مصـــــــــــري إلى    1  355  638  292
هذه األســــهم من جنيه مصــــري للســــهم ويتم تمويل  4ســــهم بقيمة إســــمية  3  389  095موزعة على عدد   مصــــري 

عالوة إصـــدار أســـهم، على أن تخصـــص هذه الزيادة بالكامل للمســـتفيدين من نظام إثابة  –خالل احتياطي خاص  
ــاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وذلك تطبيقا للنظام المعتمد من الجمعية العامة غير  وتحفيز العاملين والمديرين وأعضـ

التي وافقـت على تطبيق نظـام إـثاـبة وتحفيز العـاملين والمـديرين  و   2016ينـاير   20العـادـية للشــــــــــــــركـة المنعقـدة في  
  2017فبراير   5صــيص أســهمها بشــروط مميزة لصــالحهم، وبتاريخ  وأعضــاء مجلس اإلدارة التنفيذين من خالل تخ
 .تم التأشير بتلك الزيادة بالسجل التجارى للشركة

  زيادة راس مال الشــــــــــــــركة المصــــــــــــــدر من  2018أكتوبر   23قرر مجلس إدارة الشــــــــــــــركة بجلســــــــــــــته المنعقدة في  -
جنيه  27  520  816جنيه مصـــــــــــري بزيادة قدرها    1  396  715  488جنيه مصـــــــــــري إلى    1  369  194  672

جنيه مصــــري للســــهم ويتم تمويل هذه األســــهم من  4ســــهم بقيمة إســــمية  6 880 204مصــــري موزعة على عدد  
   للشــــريحتين الثانية والثالثةذه الزيادة بالكامل عالوة إصــــدار أســــهم، على أن تخصــــص ه –خالل احتياطي خاص  

نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وذلك تطبيقا للنظام المعتمد من من شرائح 
ــركة المنعقدة في  والتي وافقت على تطبيق نظام إثابة وتحفيز   2016يناير    20الجمعية العامة غير العادية للشـــــــــــ

وتفويض    عاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين من خالل تخصيص أسهمها بشروط مميزة لصالحهمال
 مجلس إدارة الشــركة فى تنفيذ إجراءات الزيادة المطلوبة ألصــدار أســهم جديدة لتخصــيصــها لنظام األثابة والتحفيز

 .2019يناير  8وتم التأشير في السجل التجاري بتلك الزيادة بتاريخ 
 زيادة راس مال الشــــــــــــركة المصــــــــــــدر من   2020ســــــــــــبتمبر   7قرر مجلس إدارة الشــــــــــــركة بجلســــــــــــته المنعقدة في   -

جنيه  28  073  984جنيه مصـــــــــــري بزيادة قدرها    1  424  789  472جنيه مصـــــــــــري إلى    1  396  715  488
جنيه مصــــري للســــهم ويتم تمويل هذه األســــهم من  4ســــهم بقيمة إســــمية  7 018 496  مصــــري موزعة على عدد
عالوة إصـدار أسـهم، على أن تخصـص هذه الزيادة بالكامل للشـريحتين الرابعة والخامسة   –خالل احتياطي خاص  

لنظام المعتمد من من شرائح نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وذلك تطبيقا ل
ــركة المنعقدة في  والتي وافقت على تطبيق نظام إثابة وتحفيز   2016يناير    20الجمعية العامة غير العادية للشـــــــــــ

العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين من خالل تخصيص أسهمها بشروط مميزة لصالحهم وتفويض  
المطلوبة ألصــدار أســهم جديدة لتخصــيصــها لنظام األثابة والتحفيز  مجلس إدارة الشــركة فى تنفيذ إجراءات الزيادة

العــــاديــــة بتــــاريخ االول من نوفمبر   العــــامــــة  الجمعيــــة  الــــدعوى ألنعقــــاد  المــــادتين   2020وتم   للنظر في تعــــديــــل 
 .2020ديسمبر  23من النظام االساسي للشركة وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ  7و 6
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 الحالي لرأس مال الشركة: وفيما يلي الهيكل 
نسبة    قيمة األسهم   عدد االسهم أسم المساهم 

 المساهمة 
 %  جنيه مصري    

ALDAR VENTURES INTERNATIONAL 213 240 140  852 960 560  59.87 
GAMMA FORGE LIMITED 91 388 632  365 554 528  25.66 

 4.84  108 008 69  027 252 17 اكويتي القابضة لالستثمار
 2.61  320 158 37  580 289 9 شركة العليان السعودية االستثمارية المحدودة 

 7.02  956 107 100  989 026 25 مساهمون اخـــرون 
 356 197 368  1 424 789 472  100 

 
 احتياطي قانوني 30-2

  -فى االتى: 2022مارس  31فى يتمثل الرصيد 
 جنيه مصري    

 167 447 41 2017من صافى أرباح الشركة حتى عام   %5المجنب كأحتياطى قانونى بنسبة 
زيادة اإلحتياطي القانوني بالفرق بين القيمة االســــــــمية ألســــــــهم الخزينة وتكلفتها الفعلية )طبقا  لقرار 

 (.2003يوليو  10الجمعية العامة الغير عادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 
4 627 374 

زيادة اإلحتياطي القانوني بجزء من عالوة إصــــــدار أســــــهم زيادة رأس المال في حدود نصــــــف رأس 
 .2006المصدر للشركة خالل عام  المال

123 409 151 

في   2007زيادة اإلحتياطي القانوني بجزء من عالوة إصــــــــدار أســــــــهم زيادة رأس المال خالل عام  
 للشركة.المصدر  حدود نصف رأس المال

5 000 000 

زيادة اإلحتياطي القانوني بجزء من عالوة إصــــــدار أســــــهم زيادة رأس المال في حدود نصــــــف رأس 
 .2010المصدر للشركة خالل عام  المال

39 446 365 

 580 756 9 2019.من صافى ارباح عام  %5زيادة االحتياطى القانونى بنسبة 
 136 154 1 2020.من صافى ارباح عام  %5زيادة االحتياطى القانونى بنسبة 

 (2) . 2011المبلغ المستخدم لزيادة راس المال المصدر خالل عام 
 224 840 771 

 
  



 ( شركة مساهمة مصرية) "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار
   2021مارس   31فى المالية المنتهية الفترة  المجمعة عن الدورية  ةالمتممة للقوائم المالي  )تابع(  االيضاحات

 

30 

 

 سهم أعالوة إصدار  –إحتياطى خاص 30-3
  -فى االتى: 2022مارس  31يتمثل الرصيد فى 

 جنيه مصري     بيـــــــان 
 340 017 455 1 . 2010،  2006إجمالى قيمة عالوة إصدار أسهم زيادة رأس المال المحصلة خالل عام  
 000 000 90 . 2007عالوة إصدار أسهم نظام أثابة وتحفيز العاملين والمديرين خالل عام 

سهم تم بيعها بواسطة المستفيدين من نظام االثابة والتحفيز   712  500بيع عدد  قيمة المحصل من  
 جنيه مصرى للسهم )بعد التجزئة(.  30بواقع   2014خالل عام  

21 375 000 

عدد   الخزينة  537  500قيمة  المحولة ألسهم  عام   سهم  للسهم    2015خالل  األسمية  بالقيمة 
نتيجة أللغاء    2008نظام االثابة والتحفيز عند زيادة رأس المال فى عام  والسابق تجنيها لصالح  

 (.49نظام االثابة والتحفيز )إيضاح 

2 150 000 

أكتتاب عدد   المحصل من بيع حقوق  والمحولين من    2014سهم خالل عام    737  500قيمة 
محت اسهم  االثابةحساب  نظام  لصالح  بها  والتحفيز   والتحفيـز  فظ  االثابة  نظام  أللغاء   نتيجة 

 (.49)إيضاح 

16 306 910 

سهم والمحولة من المجنب لحساب نظام االثابة  737 500قيمة توزيعات األرباح المستحقة لعدد 
 (.49نتيجة أللغاء نظام االثابة والتحفيز )إيضاح  2015والتحفيز خالل عام 

1 180 000 

سهم تم بيعها بواسطة المستفيدين من نظام االثابة   938 083 3قيمة المحصـل من بيع عدد  
  .مصـرى للسهم جنيه 9, 27والتحفيـز خالل السنة بواقـع 

28 588 105 

سهم المحولة من المجنب لحساب نظام االثابة والتحفيز خالل    3 083 938عالوة إصدار عدد  
 نتيجة تنفيذ.  2017عام 

16 630 524 

سهم تم بيعها بواسطة المستفيدين من نظام االثابة   263 273 3قيمة المحصـل من بيع عدد  
 . جنيه مصـرى للسهم 27,9والتحفيـز خالل عام بواقـع 

30 343 148 

سهم المحولة من المجنب لحساب نظام االثابة والتحفيز خالل    263 273 3عالوة اصدار عدد  
 نتيجة للتنفيذ. 2019عام 

18 508 880 

سهم تم بيعها بواسطة المستفيدين من نظام االثابة    7  052  169قيمة المحصـل من بيع عدد  
 . جنيه مصـرى للسهم 27,9بواقـع  2021والتحفيـز خالل سنة 

65 373 607 

سهم المحولة من المجنب لحساب نظام االثابة والتحفيز خالل    7  052  169عالوة اصدار عدد  
 نتيجة للتنفيذ. 2021عام 

34 927 494 

 (516 855 167) المعلى على اإلحتياطى القانونى 
 (255 240 55) مصروفات مرتبطة بزيادات رأس المال. 
 (000 000 5) 2008المستخدم لزيادة رأس المال فى عام 
 (380 556 13) 2017المستخدم لزيادة رأس المال فى عام 
 (816 520 27) 2019المستخدم لزيادة رأس المال فى عام 
 (984 073 28)   2020المستخدم لزيادة رأس المال فى عام 

 1 483 154 057 

 أرباح بيع أسهم خزينة   -31
بسعر    2011أغسطس    14بتاريـخ   - سهم  مليون  لعدد  خزينة  أسهم  شراء  على  األم  الشركة  إدارة  مجلس   وافق 

جنيه مصرى وذلك من    18  018  000جنيه للسهم( بإجمالى مبلغ    4جنيه مصرى للسهم )القيمة االسمية للسهم    18
الشركة األم على بيـع تلك االسهم وقد    وافق مجلس إدارة  2012أغسطس    13  أسهم الشركة المطروحة بالبورصة وبتـاريخ

 جنيه مصرى.  3  692 867 جنيه مصرى ونتج عنه أرباح بيع أسهم خزينة بمبلغ 21  710 867 تم البيع بمبلغ
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للعاملين    2015فبرايــر    1بتاريخ   - والتحفيز  االثابة  نظام  إنهاء  على  األم  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت 
سهم    737  500وتحويل األسهم المتبقية وعددهـا    2015مـارس    31والمديرين التنفيذيين بالشركة بنهاية مدته بتاريخ  

والتي لم يتم ممارسة الحقوق عليها الى أسهم خزينة وفقًا للضوابط المنظمة لذلك وتم تنفيذ تحويل األسهم إلى أسهم خزينة 
جنية مصرى خالل السنة المالية المنتهية   10  150  000ألسهم البالغ قيمتها  ، وقد تم بيع تلك ا2015يوليو    14 بتاريخ
، جنيه مصري   411 967 1جنيه مصري لتحقق خسارة فعلية بقيمة  589 182 8 بقيمة بيعية    2016ديسمبر    31 في
 ري.جنيه مص 456 725 1 سهم الخزينة بمبلغأأرباح بيع صبح لت

 سيطرة مال غيرحقوق ال -32
في نصيبهم فى حقوق الملكية في الشركات التابعة وذلك كما   2022مارس    31فى  تتمثل حقوق غير ذوى السيطرة  

 - يلى:
 سيطرة مال الحقوق غير 
  

 النسبة
أرباح / 

 الفترة )خسائر( 
بدون أرباح / 

 الفترة )خسائر( 
 في

31/03/2022 
 في

31/12/2021 
 مصرى جنيه  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  % 

شركة السادس من أكتوبر للتنمية 
 والمشروعات العقارية "سوريل"  

0.01 14 257 356 060 370 317 356 060 

شركة بيفرلى هيلز الدارة المدن  
 والمنتجعات  

 

55.54 917 141 29 966 401 30 883 542 29 966 401 

شركة سوديك جاردن سيتى للتنمية  
 واإلستثمار 

 

50 1 040 364 33 508 013 34 548 377 33 508 013 

شركة اليسر للمشروعات والتنمية 
 العقارية   

0.001 (1 557) 25 158 23 601 25 158 

شركة سوديك للتنمية واالستثمار  
 العقارى 

0.001 -     20     20     20 

شركة إدارة لخدمات المدن  
 والمنتجعات 

0.003 482 4 508 4 990 4 508 

 2     2     2     - 0.004 فورتين لالستثمار العقاري شركة 
 2     2     2     - 0.004 شركة الميزون لالستثمار العقاري 

  1 970 687 63 860 164 65 830 851 63 860 164 
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 قروض -33
31/12/2021  31/03/2022  

  جنيه مصرى   جنيه مصرى 
مليون جنيه مصري    570 1تم توقيع عقد تسهيل مشترك بحد اقص    2021أكتوبر    13بتاريخ   749 721 114 1  749 021 099 1

مع البنك العربي األفريقي الدولي )وكيل التسهيل ووكيل الضمان( وبنك مصر )بصفته بنك 
   -الحساب( والذي يحل محل عقد التسهيل المشترك السابق علي شريحتين :

 ة القائمه   الشريحة  )أ(: اتمام سداد المديوني 
 والشريحة )ب( الستكمال تنفيذ مشروع سوديك ويست 

 فترة السماح:
 واحد وعشرون شهر تبدا من تاريخ اول سحب من تسهيل.  ىبحد اقص -

 :  الضمانات
 تعهد الشركة بإيداع كافة أيرادات بيع المشروع . -
 المشروع لصالح البنك.تلتزم الشركة بإبرام رهن وحوالة حق من الدرجة األولى على حساب  -
تلتزم الشركة بابرام توكيل بالرهن يتيح االستعالم عن امكانيه تسحيل االرض والمباني المقامه  -

الممول باسم المقترض واتمام الرهن العقاري من الدرجه االولي علي االصول   علي المشروع
 والمباني المؤجر فقط 

شاءات الخاصة بالمشروع لصالح البنك بنسبة تلتزم الشركة بإبرام وثيقة تأمين على اعمال اإلن -
 . %120تغطيه 

"سوديك"    2017  أغسطس  30بتاريخ   000 250 326  000 000 348 واالستثمار  للتنمية  اكتوبر  السادس من  قامت شركة 
مليون جنيه مصرى    270بتوقيع عقد تمويل متوسط االجل مع البنك التجارى الدولى بمبلغ  

لتمويل التكاليف اإلستثمارية لتطوير وتنفيذ مشروع "أكتوبر بالزا" والمقرر تطويرة على مساحة  
 أكتوبر. 6دينة فدان بالتوسعات الشمالية بم 31

اجمالي حده األقصى    2019يوليو    16وبتاريخ   الى مبلغ  الممنوح  التمويل    500تم زيادة 
 مليون جنيه مصري. 

  الضمانات:
 تعهد الشركة بإيداع كافة أيرادات بيع المشروع . -
تلتزم الشركة بإبرام رهن وحوالة حق من الدرجة األولى على حساب المشروع لصالح البنك.  -

تلتزم الشركة بإبرام وثيقة تأمين على اعمال اإلنشاءات الخاصة بالمشروع لصالح البنك بنسبة 
 . %110تغطيه 

  فترة السماح:
 أشهر من اول تاريخ سحب وتسرى تلك المدة على اصل مبلغ القرض فقط.  6ثالث سنوات و -

 :السداد
 سنوى غير متساوية.( قسط ربع 13وتسدد على )  2021تبدأ من تاريخ األول من مارس 

التابعه  قامت قامت    2019  ديسمبر  26بتاريخ   000 000 350  000 000 350 بتوقيع عقد تمويل متوسط  احدى الشركات 
االجل مع البنك التجارى الدولى بمبلغ واحد مليار جنيه مصرى لتمويل التكاليف اإلستثمارية  

 المشروعبأستثناء أية مدفوعات ألرض " EDNCالفنية لمشروع "
  الضمانات:

 تعهد الشركة بإيداع كافة أيرادات المشروع .  -
تلتزم الشركة بإبرام رهن عقارى من الدرجة األولى على مبانى الوحدات المؤجرة وحصتها من  -

شهر من تاريخ أكتمال المشروع لصالح البنك. تلتزم الشركة بإبرام    12أرض المشروع خالل  
 .  %110الخاصة بالمشروع لصالح البنك بنسبة تغطيه  وثيقة تأمين على اعمال اإلنشاءات

  فترة السماح واألتاحة:
 أشهر من اول تاريخ سحب وتسرى تلك المدة على اصل مبلغ التمويل فقط. 6سنتان و -

 :السداد
 ( قسط ربع سنوى غير متساوية.17تبدأ بعد ثالث أشهر من نهاية فترة األتاحة وتسدد على )  -

 ما بعــــــده  749 971 790 1  749 021 797 1



 ( شركة مساهمة مصرية) "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار
   2021مارس   31فى المالية المنتهية الفترة  المجمعة عن الدورية  ةالمتممة للقوائم المالي  )تابع(  االيضاحات

 

33 

 

31/12/2021  31/03/2022  
  جنيه مصرى   جنيه مصرى 

 ما قبلـــــــه  1 790 971 749  1 797 021 749
قامت الشركة التابعة للمجموعة بتوقيع إتفاق تسهيل مشترك متوسط    2020سبتمبر    20بتاريخ   669 401 752  533 841 751

األفريقي الدولى بصفته المقرض والمرتب الرئيسى األولى وبنك الحساب  األجل مع البنك العربي  
مليار جنية   2.57ووكيل التسهيل ووكيل الضمان بغرض الحصول على قرض بحد أقصى  

مليون جنية مصرى إلعادة تمويل المديونية   620مصرى على شريحتين الشريحه )أ( بمبلغ  
مليار حنية مصرى وذلك    1.95ريحه )ب( بمبلغ  القائمه للبنك العربى األفريقى الدولى، والش

 لتمويل تكلفة إستكمال وتطوير المشروع من خالل نموذج تمويل للتنمية العقارية 
 الضمانات: 

 رهن حسابات المشروع لصالح وكيل الضمان   -
وحدات   - برهن  بموجبه  الضمان  وكيل  يخول  الضمان  وكيل  لصالح  توكياًل  اصدار 

 المشروع الغير   مباعة والمسترجعه فورا عقب البدء فى تنفيذ المشروع.  
وحدات  - بيع  بموجبه  الضمان  وكيل  يخول  الضمان  وكيل  لصالح  توكياًل  اصدار 

تنفيذ   فى  البدء  عقب  فورًا  والمسترجعه  المباعه  غير  باب المشروع  وفتح  المشروع 
    الحجز.

   فترة االتاحة:   
( او اتمام  2020نوفمبر  30الشريحه )أ( من تاريخ التوقيع على االتفاق وإنتهت فى ) -

 .عملية اعادة تمويل المديونيه القائمه للبنك العربى االفريقي الدولى ايهما اقرب
ديسمبر   31للشريحة )أ( وتنتهى فى  الشريحة )ب( تبدأ من تاريخ إنتهاء فترة االتاحة   -

2022 . 
 فترة السماح:

وتسرى تلك المدة على اصل    2023مارس    31تبدا من تاريخ اول سحب وتنتهى فى   -
 مبلغ القرض فقط 

 السداد:
 2027تنتهى خالل عام  قسطا  ربع سنوى  18 ويسدد على يبدأ فور إنتهاء فترة االتاحة 

2 548 863 282  2 543 373 418  
 تكلفه االقتراض الغير مستهلكه  (436 297 15)  -

2 548 863 282  2 528 075 982  
 الجزء المتداول   

 متوسط االجل مع البنك التجارى الدولى مشروع "أكتوبر بالزا" القرض  000 350 91  000 000 87
 "EDNCمتوسط االجل مع البنك التجارى الدولى مشروع "القرض  000 500 52  000 375 39

 مشترك متوسط االجل مع مجموعة من البنوك يمثلها البنك العربى االفريقى الدولى الالقرض  -  749 021 099 1
 متوسط االجل مع البنك العربى االفريقى الدولى القرض  324 971 22  -

 إجمالى الجزء المتداول 324 821 166  749 396 225 1
  إجمالى الجزء الغير المتداول 658 254 361 2  533 466 323 1

2 548 863 282  2 528 075 982  
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 أوراق دفع طويلة االجلو  دائنون  -34
         31/03/2022  31/12/2021 

 جنيه مصرى   جنيه مصرى  
إجمالى القيمة األسمية للشيكات الصادرة لهيئة المجتمعات العمرانية  

 ( *) 2027سبتمبر  8الجديدة والمستحقة السداد حتى 
1 069 133 806  885 002 214 1 

 (885 851 165)  (800 168 228) المستهلكة  غير الفوائد
  840 965 006  1 048 151 000 
شركة تابعة للمجموعة    – تم الموافقة على طلب شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية    2021سبتمبر    1بتاريخ  (  *)

المتنازل عنها( إيضاح )المقدم لهيئة   (  ب  -1-18المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء قطعة األرض )حصة الهيئة 
جنيه مصري )غير   144 216 236 1متر مربع بقيمة إجمالية    518.329,62فدان بما يعادل    123.38بمساحة  

 شاملة فوائد التقسيط(.
جنيه    614 621 123% بمبلغ  10إستكمال سداد الدفعة المقدمة بنسبة  ب  2021سبتمبر    8بتاريخ    المجموعةقامت  

جنيه مصري، ويسدد باقي ثمن االرض   242 543 18مصري وسداد قيمة المصروفات االدارية ومجلس االمناء بمبلغ  
عدد   بواقع  ونصف  سنوات  خمس  تبدآ  12على  متساوية  سنوي  نصف  في  و   2022مارس    8من   قسط   تنتهي 

 ويضاف اليها قيمة فوائد التقسيط.  2027سبتمبر  8
 . (43رقم )تم االفصاح عن المخاطر المرتبطة بخطر االئتمان المرتبط بأوراق الدفع طويلة االجل بااليضاح  -

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  -35
31/12/2021  31/03/2022  

  جنيه مصرى   جنيه مصري 
 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 516 619 985 10  643 619 985 10
 فوائـد غير مستهلكة (576 027 843 6)  (202 946 921 6)
4 063 673 441  4 142 591 940  

    
 الجزء المتداول  150 440 91  693 417 92

 الجزء الغير المتداول  790 151 051 4  748 255 971 3
4 063 673 441  4 142 591 940  

تم توقيع عقد تخصيص بنظام الشراكه بين الشركة وهيئه المجتمعات العمرانيه على اقامه    2019  مارس  21بتاريخ  
فدان    500مشروع عمراني متكامل )كامل المبانى السكنية والخدمية وتنسيق الموقع لخدمة المشروع( بمساحها قدرها  

سداد نقدى ونسبة من العائد المتوقع من المشروع مقابل أرض  تحت العجز والزيادة وتتمثل حصه الهيئه في دفعة مقدمة و 
  وقد  جاري حاليا تعديل عقد الشراكة مصري،  ليار جنيه  م  11,413المشروع وبإجمالى حد أدنى تضمنه الهيئة بمبلغ  

طبقا ألفضل تقدير ممكن    فى تاريخ إعتماد القوائم المالية لألصدار   قررت إدارة الشركة اثبات االثر المالى لتلك التعديالت
 د(.   -1- 18االيضاح رقم )ب تفصيال فى ضوء المعلومات المتاحة كما هو وارد
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 دائنوا شراء أراضى  -36
31/12/2021  31/03/2022  

  جنيه مصرى   جنيه مصري 
 دائنون اتحاد مالك شاهين 125 696 548 2  125 696 548 2

 فوائـد غير مستهلكة (633 068 201 1)  (603 033 253 1)
1 295 662 522  1 347 627 492  

    
 الجزء المتداول  983 045 21  290 527 16

 الجزء الغير المتداول  509 581 326 1  232 135 279 1
1 295 662 522  1 347 627 492  

االجلة المسـتحق التحاد مالك شـاهين عن الدفعات الثابتة لعقد المشـاركة كما هو * يتمثل البند فى القيمة الحالية لالقسـاط  
 (.2-18مذكور تفصيال في االيضاح رقم )

 دفعات حجز   -عمالء  -37
31/12/2021  31/03/2022  

  جنيه مصرى   مصري جنيه 
    مشروعات بغرب القاهرةدفعات حجز  218 193 575 2  256 178 425 2
  (*) مشروعات بشرق القاهرةدفعات حجز  584 434 687 3  464 928 701 3
 مشروعات بالساحل الشمالى دفعات حجز  142 139 615  846 079 421
 النوادى  أشتراكات دفعات  960 802 411  163 847 419
 عن أنشطة أخرى دفعات مقدمة  049 680 73  998 563 39

7 007 597 727  7 363 249 953  

 جنيةبمبلغ  محصلة من العمالء الغير مستلمين  القساط  األمستحقة على  ال  المكون التمويلى  فوائديتضمن الرصيد   -
  مصري    381 309 918

في  يتمثل    جنيه مصري  1  627  908  697  مبلغسوديك إيست    مشروعيتضمن رصيد عمالء دفعات حجز  (  *)
والتي تم    جنيه مصري   2  170  418  035قيمتها    اجمالى  والبالغ  بالمشروع وحدات سكنيه  دفعات حجزصافي  

مصر الجديده لإلسكان في الوحدات السكنيه شركة  حصه    تمثل  جنيه مصري   545  509  338بمبلغ  تخفيضها  
 (.تقريًبا للمالك % 30% للمطور ونسبه 70بنسبه (في عقد المشاركة 

  مليار جنية مصري   17.6ا  البالغ قيمته  المستلمينتم االفصاح عن أوراق القبض الغير محصلة للعمالء غير   -
 .(48لغير مدرجة بالقوائم المالية باأليضاح رقم ) او 
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 مقاولون وموردون وأوراق دفع -38
31/12/2021  31/03/2022      

  جنيه مصرى   جنيه مصرى 
 مقاولون  742 683 361   529 421 405
 موردون  682 845 38   885 192 36
 (*) أوراق دفع 552 532 496   793 519 424

866 134 207  897 061 976  
 أوراق دفع –فوائد غير مستهلكة  (113 869 108)  (294 523 201)
664 610 913  788 192 863  

  
 مليون جنيه مصرى قيمة المستحق لهيئة المجتمعات العمرانية. 295 تتضمن اوراق الدفع مبلغ (*)
 االيضاحضمن    وأوراق الدفع  بالموردين والمقاولينالعملة والسيولة المرتبطة   تم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر −

 . (43رقم )

 ائنون وأرصدة دائنة أخرى د -39
31/12/2021  31/03/2022     

  مصري جنيه   مصري جنيه 
 دائنو إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات *  865 561 679 1  490 613 612 1

 المستحق ألطراف ذوى عالقة  010 215 2  909 146  
 مصروفات مستحــقة 427 653 131  898 551 267 
 مساهمات رأس المال –عمالء شركة بفرلى هيلز  804 256 14  429 230 14 
 وإلغاءات أرصدة دائنة –عمالء  417 114 76  532 908 80 
 بخالف ضرائب الدخل  مصلحة الضرائب 662 725 93  276 516 70 

 بدل إجازات مستحقة 771 067 3  507 354  
 مقابل تعديالت   -تأمينات محصلة من العمالء  325 951 4  950 106 5 

 مقاولين –تأمينات اجتماعية  887 474 23  448 707 21 
 إيرادات محصلة مقدما 377 292 3  952 837 3 

 تامين ضمان إعمال 986 918 120  820 700 121 
 تأمينات من الغــير  036 795 79  711 818 72 
 المستحق لمحفظة التوريق 257 720 2  982 332 2 

 دائنون متنوعون  020 952 24   238 537 35  
2 309 364 142  2 260 699 844  

بااليضاح رقم مليار جنية مصري    1.1تم اإلفصاح عن الشيكات األجلة الغير محصلة أقساط صيانة وحدات والبالغ قيمتها    *  
(48 .) 

 . (43رقم )بااليضاح  نينوالسيولة المتعلقة بالدائالعملة  ح عن تعرض المجموعة لمخاطرتم االفصا −
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 مخصصات  -40
 مخصص إستكمال أعمال  -أ

الرصيد فى  
1/1/2022 

 المكون 
 الفترة خالل 

 المستخدم
 الفترة خالل 

 أنتفى الغرض منه 
 الفترة خالل 

 الرصيد في
31/03/2022 

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  
مخصص استكمال 

 ( *)اعمال
528 679 675 106 472 057 (94 905 429) - 540 246 303 

 528 679 675 106 472 057 (94 905 429) - 540 246 303 

مكون لمواجهة التكاليف المقدرة إلستكمال تنفيذ أعمـال المشروع في صورته النهائية المتعلقة بالوحدات التي تم تسليمها   (*)      
للعمالء والمتوقع تكبدها وإتمام اإلنفاق عليها خالل االعوام القادمة وكذلك لمواجهة تكلفة شبكات تصريف المياه وبعض  

 اإلصالحات.

 مخصص مطالبات  -ب
الرصيد فى  

1/1/2022 
 المكون 

 الفترة خالل 
 المستخدم

 الفترة خالل 
 أنتفى الغرض منه 

 الفترة خالل 
 الرصيد في

31/03/2022 
 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري   

 675 216 25 - - 393 29 282 187 25 مخصص مطالبات 
 25 187 282 29 393 - - 25 216 675 

يتعلق المخصص بمطالبات من بعض األطراف الخارجية فيما يتعلق بأنشطة المجموعة، وتقوم اإلدارة بمراجعة تلك  -
 المخصصات سنويًا وتعديل مبلغ المخصص وفقًا آلخر التطورات والمناقشات واالتفاقيات مع تلك األطراف.

حول المخصصات وفقًا لمعايير المحاسبة نظرًا ألن إدارة المجموعة  لم يتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها   -
 تعتقد بأن قيامها بذلك قد يؤثر بشدة على نتائج المفاوضات مع تلك األطراف.

 المعامالت غير النقدية  -41
تم استبعاد أثر كاًل من    2022مارس    31فى  المالية المنتهية    الفترةلغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن  

 غير نقدية ت المعامالت التالية من أنشطة األستثمار حيث أنها تمثل معامال 
 جنية مصرى  

 912 499 20 أعمال تحت التنفيذ. ألستثمارات عقارية من بند  المحولقيمة 
 763 948 2 المحول من بند استثمار عقارى لمخزون وحدات تامة. 

 275 408 37 تحت التنفيذ لمخزون وحدات تامة. أعمال من بند المحول 
 700 962 تكلفة القروض المستهلكة
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 القيم العادلة -42
 القيم العادلة مقابل القيم الدفترية

بالبنوك   النقدية  للمجموعة في أرصدة  الرئيسية  المالية  المستهلكةتتكون األدوات  بالتكلفة  والعمالء    وإستثمارات مالية 
أدوات حقوق ملكية والموردين والمقاولين وأراق دفـع والدئنون واالرصدة الدائنة االخـرى    وأوراق القبض واالستثمارات في

أرصدة المدينون والدائنون. يتمثل الغرض األساسي من هذه األدوات المالية في  والبنود ذات الطبيعة النقدية ضمن  
 توفير التمويل ألنشطة المجموعة.

وطبقا ألسس التقييم المتبعة في تقييم أصول والتزامات المجموعة فان القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية تمثل تقديرًا 
 . معقواًل لقيمتها العادلة

 لإدارة رأس الما
إن سياسة الشركة هو االحتفا  برأس مال قوي بغرض المحافظة علي ثقة المستثمرين والدائنين والسوق وكذا لمقابلة 

 التطورات المستقبلية للنشاط.
الفترة / العام   العائد علي رأس المال والذي تحدده الشركة بأنه صافي ربح  ويتولي مجلس إدارة الشركة األم متابعة 

 لي حقوق الملكية كما يراقب مجلس إدارة الشركة األم مستوي توزيعات األرباح للمساهمين.مقسومًا علي إجما
ال توجد أية تغيرات في إستراتيجية الشركة في إدارة رأس المال خالل الفترة / العام. كما ال تخضع الشركة ألية متطلبات  

 خارجية مفروضة علي رأس المال الخاص بها.

 المالية إدارة المخاطر  -43
 تتعرض الشركة للمخاطر المالية التالية نتيجة إلستخدامها لألدوات المالية: 

 خطر اإلئتمان  - أ
 خطر السيولة  -ب
 خطر السوق  -ج
 خطر العملة  - د
 خطر سعر الفائدة -ه
 خطر أسعار السوق األخرى  -و

اف المجموعة  ويعرض هذا اإليضاح المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة لكاًل من المخاطر المذكورة أعاله وكذا أهد
والسياسات والطرق الخاصة لقياس وإدارة الخطر وكذلك إدارة المجموعة لرأس المال كما يعرض بعض اإلفصاحات 

 الكمية اإلضافية المتضمنة في هذه القوائم المالية المجمعة.
اطر الشركة كما يقوم يتولي مجلس إدارة الشركة األم المسئولية الكاملة الخاصة بوضع ومراقبة اإلطار العام إلدارة مخ

بتحديد وتحليل المخاطر التي تواجه الشركة لتحديد مستويات المخاطر وأوجه الرقابة المناسبة ومتابعة تلك المخاطر 
 ومدى إلتزامها بتلك المستويات. 

دراية وتهدف إدارة المجموعة إلي وضع بيئة رقابية بناءه ومنضبطة والتي من خاللها تضمن أن كافة الموظفين علي  
 وفهم بدورهم وإلتزامتهم.
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 خطر اإلئتمان  -أ
يتمثل خطر االئتمان في خطر عدم وفاء أحد أطراف األدوات المالية إللتزاماته ويعرض الطرف اآلخر لخسائر مالية  

 وينشأ هذا الخطر بصفة رئيسية من عمالء الشركة والمدينون اآلخرون. 
 العمالء والمدينون األخرون  

يتأثـر  كما  بكل عميل.  الخاصة  األساسية  بالخصائص  يتأثر بصفة جوهرية  االئتمان  المجموعة لخطر  تعرض  إن 
بالخصائص الديموجرافية لقاعدة عمالء المجموعة بما فيها خطر اإلخفاق الخاص بالصناعة والذي له تأثير أقل على  

 خطر االئتمان. 
وعة ترجع إلى المبيعات لمجموعة كبيرة من العمالء ولذلك ليس هناك تركيز لخطر االئتمان من  كافة مبيعات المجم
 الناحية الديموجرافية.

وقد وضعت إدارة المجموعة سياسة ائتمانية والتي بموجبها يتم عمل التحليل االئتماني الالزم لكل عميل مقابل شروط 
الحصول على دفعات حجز مقدمة وكذلك شيكات بكامل قيمة مبيعاتها   السداد والتسليم المقدمة له وتعمل الشركة على

 مقدما قبل التسليم للعميل ولم ينتج أي خسارة سابقة من التعامل مع العمالء. 
يتم بيع الوحدات للعمالء مع عدم نقل ملكية تلك الوحدات إال بعد سداد كامل قيمة البيع وفى حالة عدم السداد يتم رد  

ة ورد المبالغ السابق سدادها بواسطة العمالء في تاريخ التوقف عن السداد بعد خصم نسبة قدرها من  الوحدة للمجموع
 .من تلك القيمة % 10إلى  5%

 اإلستثمارات 
تحد الشركة من تعرضها لخطر االئتمان من خالل إعداد دراسات تفصيلية لالستثمـار وتراجع بمعرفة مجلس اإلدارة  

 خفاق أي طرف من أطراف التعامل في الوفاء بالتزاماته. وال توقع إدارة الشركة إ
 الضمانات 

وبعد موافقة    –فى حالة الحاجة إلى ذلك    –تقوم سياسة المجموعة علي توفير الضمانات المالية للشركات التابعة فقط  
 .مجلس اإلدارة والجمعية العامة الغير عادية

 خطر السيولة  -ب
 بإلتزاماتها في تاريخ إستحقاقها. تمكن المجموعة من الوفاءيتمثل خطر السيولة في خطر عدم 

من أن لديها دائما سيولة كافية لمقابلة التزاماتها   -كلما أمكن ذلك   -إن منهج المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد 
معة المجموعة.  أو إلحاق الضرر بس  في تاريخ استحقاقها في الظروف العادية والحرجة بدون تكبد خسائر غير مقبولة

كما تتأكد المجموعة من توافر النقدية الكافية عند الطلب لمقابلة مصروفات التشغيل المتوقعة لفترة مالئمة بما فيها  
أعباء االلتزامات المالية ويستبعد من ذلك التأثير المحتمل للظروف الحادة التي ال يمكن التنبؤ بها بدرجة معقولة مثل  

 الكوارث الطبيعية.
 ضافة الى ذلك تحتفظ المجموعة بحدود اإلئتمان التالية:باإل

 لدى البنك.  ودائعمليون جنيه مصرى الحدى الشركات التابعه بضمان  5تسهيل بمبلغ  -
 مليون جنيه مصــرى.  1 570قرض متوسط األجل بمبلغ  -
 مليون جنيه مصــرى. 500قرض متوسط األجل بمبلغ  -
 مليون جنيه مصـرى.570 2 قرض متوسط االجل الحدى الشركات التابعه بمبلغ  -
 مليون جنيه مصـرى. 000 1قرض متوسط االجل الحدى الشركات التابعه بمبلغ  -

 خطر السوق  -ج
 يتمثل خطر السوق في خطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وسعر الفائدة وأسعار

 األدوات المالية.  حقوق الملكية التي يمكن أن تؤثر علي إيرادات ومصروفات المجموعة أو قيمة ممتلكاتها من أدوات 
تعظيم  إن الهدف من إدارة خطر السوق هو إدارة والتحكم في التعرض لخطر السوق في حدود المؤشرات المقبولة مع

 العائد.
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 خطر العملة -د
المبيعات واألصول المالية بالعمالت األجنبية والذي يتمثل بصفة أساسية في  تتعرض المجموعة لخطر العملة علي  

 . لدوالر االمريكى والليرة السوريةا
وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات النقدية السائدة بالعمالت األجنبية األخرى فأن المجموعة تتأكد من أن صافى تعرضها  

شراء أو بيع العمالت األجنبية باألسعار الفورية عندما يكون   لخطر العمالت مضمون عند مستوى مقبول من خالل
 ذلك ضروريا لمواجهة عدم التوازن قصير األجل.   

الخاصة بتلك الشركات تعتبر ذات   العمالت  التابعة حيث أن مراكز  الشركات  الشركة في  لم يتم تغطية إستثمارات 
 .عقود تغطية مخـاطـر العمالت األجنبيةطبيعة طويلة األجل هذا وال تدخـل الشركة األم في  

 خطر سعر الفائدة  -ه
المتاحة  التمويل  بدائل  بدراسة  الشركة  إدارة  تقوم  لذا  الفائدة  التعرض لخطر سعر  الشركة سياسة هدفها عدم  تتبنى 
والتفاوض مع البنوك للحصول على أفضل الشروط المتاحة وكذا أفضل سعر فائدة ممكن ويتم عرض عقود االقتراض  

لى مجلس اإلدارة هذا ويتم دراسة موقف التمويل وأعبائه بصفة دورية من قبل اإلدارة العليــا للشركة هذا وال تدخل  ع
 .الشركة األم في عقود تغطية مخاطر أسعــار الفائدة

 خطر أسعار السوق األخري  -و
رة المجموعة أدوات حقوق الملكية  ينشأ خطر سعر أداة حقوق الملكية من أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع وتراقب إدا

 بمحفظة االستثمارات الخاصة بها بناًء علي مؤشرات السوق والتقييم الموضوعي للقوائم المالية الخاصة بهذه األسهم.
وتتم إدارة االستثمارات المالية الهامة بالمحفظة بالنسبة لكل استثمار علي حده وكافة قرارات الشراء والبيع يتم اعتمادها  

 سطة مجلس إدارة الشركة. بوا
إن الهدف األساسي إلستراتيجية االستثمار الخاصة بالشركة هو تعظيم العائد من هذه االستثمارات. وتستعين اإلدارة 

 باالستشاريين الخارجيين في هذا الشأن. 
جة نشطة ويتم إداراتها  ووفقًا لهذه اإلستراتيجية فإن بعض االستثمارات تتم بغرض المتاجرة ألن أداؤها يمكن مراجعته بدر 

 علي أساس القيمة العادلة. 

 خطر اإلئتمان   43-1
ويبلغ الحد األقصى للتعرض لخطر اإلئتمان طر األئتمان  تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض لخ

 في تاريخ المركز المالي كما يلي:
31/03/2202 إيضاح    31/12/2021  
 جنيه مصري   جنيه مصري  رقم 

 813 140 179 1  849 123 169 1 (19) طويلة االجل -عمالء واوراق قبض 
 596 307 346 1  817 535 356 1 (19) قصيرة االجل -عمالء وأوراق قبض 

 818 043 14  501 422 8 (20) طويلة االجل  -مدينون اخرون 
 076 364 930 2  430 400 917 2 (20) قصيرة االجل -مدينون اخرون 

 784 479 331  365 856 710 (22) أستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
 169 638 579 1  905 545 284 1 (23) نقدية بالبنوك  

  7 446 884 867  7 380 974 256 
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   خطر السيولة 43-2
 يوفر هذا اإليضاح الشروط التعاقدية لإللتزامات المالية: 

 2022مارس  31
 

 القيمة الدفترية
 جنيه مصري 

 أقل من سنة 
 جنيه مصري 

سنة 1-2  
 جنيه مصري 

سنة   2-5  
 جنيه مصرى 

 - - 324 821 166  324 821 166  قروض قصيرة األجل
 054 469 770 1 604 785 590  - 658 254 361 2 قروض طويلة األجل 
 - - 424 529 400  424 529 400  مقاولون وموردون 

 475 013 649  298 092 274  439 663 387  212 769 310 1 أوراق دفع قصيرة األجل
 391 871 653 3 399 280 397  150 440 91  940 591 142 4 هيئة المجتمعات العمرانية 

 689 686 287 1 820 894 38  983 045 21  492 627 347 1 دائنو شراء اراضى
 955 158 34  156 459 419  936 230 372 2 047 849 825 2 دائنون آخرون  

 
 
 

12 555 443 097 3 439 731 256 1 720 512 277 7 395 199 564 
 

 2021ديسمبر  31
 

 القيمة الدفترية
 جنيه مصري 

 أقل من سنة 
 جنيه مصري 

سنة 1-2  
 جنيه مصري 

سنة   2-5  
 جنيه مصرى 

 - - 049 458 2  049 458 2  بنوك تسهيالت إئتمانية 
 - - 749 396 225 1 749 396 225 1 األجلقروض قصيرة 

 117 860 029 1 416 606 293  - 533 466 323 1 قروض طويلة األجل 
 - - 414 614 441  414 614 441  مقاولون وموردون 

 125 628 763  875 522 284  499 996 222  499 147 271 1 أوراق دفع قصيرة األجل
 072 747 620 3 676 508 350  693 417 92  441 673 063 4 هيئة المجتمعات العمرانية 

 344 039 118 1 888 095 161  290 527 16  522 662 295 1 دائنو شراء اراضى
 849 070 35  639 108 448  813 509 328 2 301 689 811 2 دائنون آخرون  

 
 
 

12 435 108 508 4 329 920 507 1 537 842 494 6 567 345 507 

 العملةخطر  43-3
 التعرض لخطر العملة 

 البيان التالي يوضح تعرض المجموعة لخطر أسعار صرف العمالت األجنبية بالعمالت األساسية:     
 2022مارس  31

 أسترلينى  يورو  دوالر أمريكى    بيــــــان 
 804 16    553 418    253 045 18   نقدية بالبنوك 
 -  -  610 596    أوراق قبض
 -  -  (000 486)  أخرى  ةرصدة دائنأدائنون و 

 804 16    553 418    863 155 18   العمالت األجنبية فائض
 2021ديسمبر  31

 أسترلينى  يورو  دوالر أمريكى    بيــــــان 
 913 16    676 158    363 563 21   نقدية بالبنوك 
 -  -  610 596    أوراق قبض
 -  -  (000 486)  أخرى  ةدائنرصدة أدائنون و 

 913 16    676 158    973 673 21   العمالت األجنبية فائض
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 : الفترةو فيما يلى متوسط أسعار الصرف المستخدمة خالل  
 سعر األقفال فى تاريخ القوائم المالية  متوسط سعر الصرف   بيــــــان 

 31/03/2022 31/12/2021  31/03/2022 31/12/2021 
 جنية مصرى  جنية مصرى   جنية مصرى  جنية مصرى  

 15.64 18.27  15.64 15.64 دوالر أمريكى
 18.34 17.67  17.67 18.34 يورو

 21.19 21.04  21.04 21.19 أسترلينى 
 

 تحليل الحساسية
كان سيؤثر   2022مارس    31فى  في أسعار صرف العمالت األخري مقابل الجنية المصرى    %5إن ارتفاع )انخفاض( قدره  

على قياس األدوات المالية بالعملة األجنبية وسيؤثر على حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض 
 خاصة أسعار الفائدة، وتتجاهل أي تأثير للمبيعات والمشتريات المتوقعة. هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى 

 األرباح أو الخسائر    
 ارتفاع   بيان 

 جنية مصرى 
 انخفاض  

 جنية مصرى 
 (381 585 16)  381 585 16    دوالر أمريكى

 (791 369)  791 369   يورو

 (678 17)  678 17   أسترلينى 

   16 972 850  (16 972 850) 

 
كان سيؤثر    2021ديسمبر    31في أسعار صرف العمالت األخري مقابل الجنية المصرى فى    % 5إن ارتفاع )انخفاض( قدره  

على قياس األدوات المالية بالعملة األجنبية وسيؤثر على حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض 
 هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى خاصة أسعار الفائدة، وتتجاهل أي تأثير للمبيعات والمشتريات المتوقعة. 

 األرباح أو الخسائر    
 ارتفاع   بيان 

 جنية مصرى 
 انخفاض  

 جنية مصرى 
 (047 949 16)  047 949 16    دوالر أمريكى

 (190 140)  190 140     يورو

 (793 17)  793 17    أسترلينى 

    17 107 030  (17 107 030) 
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 خطر سعر الفائدة  43-4
 - باألدوات المالية للمجموعة في تاريخ القوائم المالية المجمعة كما يلي:يظهر الشكل العام لسعر الفائدة الخاص 

 القيمة الدفترية  
  31/03/2022  31/12/2021 

 جنيه مصرى   جنيه مصرى   أدوات مالية بسعر فائدة ثابت 
 730 879 540 3  118 087 749 3   أصول مالية 

 (480 763 965)  (000 675 933)  إلتزامات مالية 
  2 815 412 118  2 575 116 250 

     أدوات مالية بسعر فائدة متغيرة  
 (331 321 551 2)  (982 075 528 2)  إلتزامات مالية 

  (2 528 075 982)  (2 551 321 331) 
قيمة العادلة من خالل قائمة األرباح مالية بسعر فائدة ثابت بال  والتزاماتال تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي أصول  

النموذج المحاسبي   باستخدام. وال تخصص الشركة مشتقات مالية )عقود مبادلة أسعار الفائدة( كأدوات تغطية  أو الخسائر
ه تأثير  الية المجمعة ليس لالخاص بتغطية مخاطر القيمة العادلة لذلك فإن التغير في أسعار الفائدة في تاريخ القوائم الم

 . المجمعة قائمة األرباح او الخسائرعلي 

 عالقةأطراف ذوى  -44
العالقة فى مساهمى   التى    الشركة األمتتمثل االطراف ذات  التنفيذيين والشركات  وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين 

يمتلك فيها المساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اسهم تخول لهم ممارسة نفوذ جوهرى على هذه الشركات وقد  
رتها ادارة  مع األطراف ذوى العالقة وقد تمت تلك المعامالت وفقا للشروط والقواعد التى اق  الفترة تعاملت الشركة خالل  

القوائم  وأرصدة االطراف ذوى العالقة فى تاريخ  الفترة  المجموعة، وفيما يلى بيان بأهم المعامالت التى تمت خالل  
 -المجمعة: المالية

  :العالقة ذوى عامالت مع االطراف الم  –أ 
   31/03/2022 

 حجم التعامل   طبيعة التعامل الطرف / نوعه 
 جنيه مصري    

المديـــــريين التنفذيين اإلدارة و أعضاء مجلس 
 )الشركة األم(  

المديـــــريين اإلدارة و أعضاء مجلس 
 التنفذيين 

 9 664 363 

 015 3   هامدفوعات بالنيابة عن مصر  -الدار العقاريةشركة 
 101 068 2  متحصالت  بالنيابة عنها شركة الدار العقارية 
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 :العالقة ذوى األرصدة الناتجة من المعامالت مع االطراف  –ب 
   31/03/2022  31/12/2021 

أسم البند بقائمة المركز المالي   الطرف
  المجمعة 

 جنيه مصري   جنيه مصري  

سوديك  -شركة بالميرا 
 للتطوير العقـــارى المحدودة * 

 قروض لمشروعات مشتركة 
 فوائد قرض مستحقة ضمن بند مدينون  

 –المستحق على المشروع المشترك 
 أطراف ذات عالقة ضمن بند مدينون 

 
 
 

207 632 653 
130  482 65 
620  191 35 

 207 632 653 
130  482 65 
620  191 35 

 -  015 3  مدينون و أرصدة مدينة أخرى  مصر  -شركة الدار العقارية
 -  101 068 2  دائنون و أرصدة دائنة أخرى  العقارية شركة الدار 

 على شركة بالميــرا سوديك للتطويـر العقارى كما هو مبين تفصيالً  ةرصدة المستحقفي األنخفاض االتم اثبات * 
 ( من االيضاحات المتممة للقوائم المالية.21و 20رقم ) بااليضاح

 الموقف الضريبى -45
 المستقلة المالية:  الضريبي للشركة في تاريخ القوائمفيما يلي ملخص بالموقف 

 ضريبة أرباح شركات األموال  
 وتم سداد الفـروق الضريبية بالكامل.   2018حتى  1996تم فحص السنوات من  -
لم يتم الفحص ولم ترد الشركة أية مطالبات ضريبية حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية    2021حتى    2019السنوات من   -

 ر. لإلصدا
والئحته التنفيذية   2005لسنة    91تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي السنوي في المواعيد القانونية وفقا للقانون رقم   -

 .وسداد الضريبة المستحقة وتعديالته
 ضريبة المرتبات 

 تم الفحص الضريبي عن تلك السنوات وتم سداد الفروق الضريبية بالكامل. 2019حتى  1996السنوات من  -
 لم يتم الفحص ولم ترد الشركة أية مطالبات ضريبية حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار.  2021و  2020  السنوات -
 تقوم الشركة بسداد ضريبة كسب العمل طبقا للمواعيد القانونية. -

 ضريبة الخصم
 ة بسداد الضرائب المستقطعة من المنبع طبقا للمواعيد القانونية.تقوم الشرك -

 ضريبة الدمغة 
  وتم سداد الفروق الضريبية بالكامل. 2020حتى  1996تم الفحص الضريبي عن السنوات من  -
 لم يتم الفحص ولم ترد الشركة أية مطالبات ضريبية حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار.  2021 سنة -
 تقوم الشركة بتقديم إقرارات ضريبة الدمغة بانتظام وتوريد مبالغ الضريبة المستحقة في المواعيد القانونية.  -

 القيمة المضافة /الضريبة العامة على المبيعـات
 تم الفحص وتم سداد الفروق الضريبية بالكامل. 2019حتى  1996من   السنة -
 لم يتم الفحص ولم ترد الشركة أية مطالبات ضريبية حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار.  2021و  2020السنوات   -
 المواعيد القانونية. تقوم الشركة بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة بانتظام وسداد الضرائب المستحقة في -

 الضريبة العقاريـــة
 . 2008لسنة  196في المواعيد القانونية وفقًا للقانون رقم   2009قامت الشركة بتقديم إقرارات الضريبة العقـارية لعام 
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 الرتباطات الرأسمالية ا -46
مبلغ وقدره  و الخاصــــــــة باالعمال تحت التنفيذ و االســــــــتثمارات العقارية تحت التطوير تبلغ قيمة العقود المبرمة مع الغير

( و يبلغ الجزء المنفذ منها حتی 2021ديســـــمبر    31فى   مليار جنية مصـــــرى   10.7مبلغ جنيه مصـــــري ) مليار  10.24
 (2021ديسمبر  31فى جنيه مصري  مليار 8.91مبلغ )جنيه مصري  مليار 8.72مبلغ  2022مارس  31

 االلتزامات المحتملة  -47
ــمان بحد ائتمانى  ــدار خطابات ضـ ــهيل ائتمانى مع البنك التجارى الدولى الصـ خالل الفترة قامت المجموعة بابرام عقد تسـ

جنية مصــــــرى لغرض إصــــــدار خطابات ضــــــمان للشــــــيكات الصــــــادرة التحاد مالك شــــــاهين وتخضــــــع   221  625  750
اســتمرار إصــدار الشــيكات حتى التســوية النهائية لألقســاط الثابتة المســتحقة للمالك خطابات الضــمان للتجديد والتعديل مع 

 وفًقا لعقد التطوير المشترك المبرم بين إحدى الشركات التابعة للمجموعة واتحاد مالك شاهين.

 )المركز المالى بنود ضمن  مدرجة غير (آجلة شيكات -48
 بنود ضمن مدرجة وغير مسلمة الغير بالوحدات الخاصة العمالء من بها المستلمة  المحتفظ اآلجلة الشيكات قيمة تبلغ

وذلك على  للتعاقدات  وفقا عميل لكل السداد شروط على بناء المستقبلية األقساط تمثل اآلجلة الشيكات هذهالمركز المالى 
 - النحو التالى:

 31/12/2021  31/03/2022 إيضاح 
 مصري جنيه   جنيه مصري  رقم 

 042 028 749 15  514 225 623 17 (37) عمالء دفعات   –شيكات أجلة 
 183 014 322  836 305 10  (39)   عمالء ألغاءات –شيكات أجلة 

 149 726 889  093 907 085 1 (39) شيكات أجلة اقساط صيانة 
  18 719 438 443  16 960 768 374 

     تستحق على النحو التالى  
 258 599 713 3  323 044 719 3 (19) شهر   12شيكات أجلة تستحق خالل 

 116 169 247 13  120 394 000 15 (19) شيكات طويلة االجل 
  18 719 438 443  16 960 768 374 
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 الموقف القانونى  -49
والخاص بتسليم هذه الجهة قطعة    1999فبراير    23هناك نزاع بين الشركة وإحدى الجهات بشأن العقد المبرم بينهم بتاريخ  

فدان تقريبًا والتى لم يتم تسليمها حتى تاريخه   96أرض كحق إنتفاع لمدى الحياة بقيمة إيجارية سنوية رمزية لمساحة قدرها  
رة حيث لم تقم إدارة هذه الجهة باإللتزام بالشروط التفصيلية بالعقد، وهناك إنذارات متبادلة بخصوص هذه األرض بين إدا

أكتوبر   6مدنــى    2009لسنة    3قامت هذه الجهة باقامة الدعوى رقم    2009الشركة وإدارة هذه الجهة، هذا وخالل عام  
بإحالة    2010فبراير    22ضد الشركة بطلب تسليمها االرض المخصصة لها وصدر حكم تمهيـدى فيها من المحكمة بجلسة  

ليقدم    2010إبريـل    26العدل لمباشـرة هذه الدعوى وحددت جلسة بتاريخ    الموضـوع الى الخبراء وندب مكتب الخبـراء بوزارة
التأجيل عدة مرات أخرهـا لجلسة   المحكمة  تقـريره وقررت  الجلسة قضت محكمة 2014نوفمبــر    24الخبيـر   ، وفي تلك 

فى موضوع    2010براير  ف  22أكتوبر الجزئية بالعدول عن ما امرت به من إجراءات اإلثبات السابق القضاء بها بجلسة    6
وبجلسة   الدعوه،  باستنئناف  الجهة  تلك  قامت  وقد  برفضها  وبتاريخ   2021ابريل    8الدعوى  الخبير  تقرير   ورد 

االستئناف  2021نوفمبر    3 محكمة  جلسة   قضت  في  المذكور  الحكم  أصبح  وبالتالي  األستئناف  قبول   بعدم 
 . لصالح الشركة حكًما نهائيا  2014نوفمبر  24
لسنة    20964قامت الجهة المذكورة اعاله بالطعن بالنقض على الحكم المذكور بعالية والمقيد برقم    2022يناير    2خ  وبتاري
عليه  91 المطعون  الُحكم  بنقض  له  القضاء  بغية  رقم    -ق  االستئناف  في  بجلسة123لسنة    218والصادر    ق 
المركز القانوني للشركة حيث أن العقد لم يدخل حيز التنفيذ من بقوة    وترى الشركة ومستشارها القانونى  2021نوفمبر    3

األساس إلخالل الطاعن بتنفيذ التزاماته التعاقدية والمتمثلة في عدم الحصول علي موافقة الجمعية العمومية لتلك الجهة 
 والجهات اإلدارية المختصة وفًقا ألحكام هذا العقد. 
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  الشركة األموالمديرين بنظام إثابة وتحفيز العاملين   -50
العاملين    2016يناير    20بتاريخ   - للشركة على تطبيق نظام جديد إلثابة وتحفيز  العادية  العامة غير  الجمعية  وافقت 

والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين من خالل تخصيص أسهمها بشروط مميزة لصالحهم حيث نص النظام على  
من األسهم المصدرة للشركة سنويًا على خمسة    %1لتطبيق هذا النظام وبما يعادل  أن تخصص الشركة جزء من اسهمها  

(. ويتم توفير هذه األسهم من خالل احتياطي خـاص عالوة  1شرائح ولمدة ستة سنوات وثالث أشهـر وفقا  للملحق رقم )
محتجزة أو جزء منها الى أسهم  إصدار أسهم و/أو تحويل المال االحتياطي أو جزء منه و/أو عن طريق تحويل االرباح ال

يزاد بقيمتها رأس المال المصدر. ويتم إصدار أسهم هذه الزيادة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة طبقًا للتفويض الصادر 
باسم حساب االثابة والتحفيز/عاملين على ان يتم التصرف    2016يناير    20من الجمعية العامة غير العادية للشركة في  

 نظام بموجب قرار من لجنة اإلشراف من خالل امين حفظ". في أسهم ال
الم - بجلسته  الشركة  إدارة  مجلس  في  نقرر  من   2016نوفمبر    30عقدة  المصدر  الشركة  مال  راس     زيادة 

جنيه مصري    13  556  380جنيه مصري بزيادة قدرها    1  369  194  672جنيه مصري إلى    1  355  638  292
جنيه مصري للسهم ويتم تمويل هذه األسهم من خالل احتياطي    4سهم بقيمة إسمية    3  389  095 موزعة على عدد

عالوة إصدار أسهم، على أن تخصص هذه الزيادة بالكامل للمستفيدين من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين   –خاص  
الجمعي من  المعتمد  للنظام  تطبيقا  وذلك  التنفيذيين  اإلدارة  مجلس  في  وأعضاء  المنعقدة  للشركة  العادية  غير  العامة   ة 

والتي وافقت على تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين من   2016يناير    20
تخ بتاريخ  خالل  الزيادة  بتلك  للشركة  التجارى  السجل  فى  التأشير  وتم  لصالحهم  مميزة  بشروط  أسهمها   صيص 

 . 2017فبراير  5
في   - المنعقدة  بجلسته  الشركة  إدارة  مجلس  من   2018أكتوبر    23قرر  المصدر  الشركة  مال  راس     زيادة 

جنيه مصري    27  520  816جنيه مصري بزيادة قدرها    1  396  715  488جنيه مصري إلى    1  369  194  672
األسهم من خالل احتياطي  جنيه مصري للسهم ويتم تمويل هذه    4سهم بقيمة إسمية    6  880  204  موزعة على عدد

عالوة إصدار أسهم، على أن تخصص هذه الزيادة بالكامل للشريحتين الثانية والثالثة من شرائح نظام إثابة   –خاص  
وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وذلك تطبيقا للنظام المعتمد من الجمعية العامة غير العادية  

والتي وافقت على تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس    2016يناير    20في  للشركة المنعقدة  
اإلدارة التنفيذين من خالل تخصيص أسهمها بشروط مميزة لصالحهم وتفويض مجلس إدارة الشركة فى تنفيذ إجراءات  

وتم التأشير في السجل التجاري بتلك الزيادة التحفيز  الزيادة المطلوبة ألصدار أسهم جديدة لتخصيصها لنظام األثابة و 
 . 2019يناير  8بتاريخ 

في   - المنعقدة  بجلسته  الشركة  إدارة  مجلس  من   2020سبتمبر    7قرر  المصدر  الشركة  مال  راس     زيادة 
جنيه مصري    28  073  984جنيه مصري بزيادة قدرها    1  424  789  472جنيه مصري إلى    1  396  715  488

جنيه مصري للسهم ويتم تمويل هذه األسهم من خالل احتياطي    4بقيمة إسمية    سهم  7  018  496موزعة على عدد  
خاص عالوة إصدار أسهم، على أن تخصص هذه الزيادة بالكامل للشريحتين الرابعة والخامسة من شرائح نظام إثابة 

عتمد من الجمعية العامة غير العادية  وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وذلك تطبيقا للنظام الم
 . (30وذلك وفقا لما جاء تفصيال بااليضاح رقم ) 2016يناير  20للشركة المنعقدة في 
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  احداث هامة وال تتطلب تعديال في القوائم المالية -51

 جائحة كورونا 
وباًء عالميًا حيث قامت حكومات  ( المستجد  19-أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس )كوفيد  2020خالل عام  

العالم ومن بينها الحكومة المصرية والشركات واألفراد في اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الساعية لمنع انتشار الفيروس  
 .وحماية صحة مجتمعاتها قدر المستطاع

مجتمعاتنا العمرانية كانت والزالت تمثل األولوية إّن صحة وسالمة جميع العاملين وأسرهم وعمالؤنا وأسرهم القاطنين في  
القصوى لشركة سوديك، مع ضمان استمرارية العمل من أجل الوفاء بشتى التزاماتنا وخاصة تجاة مساهمينا لقد قمنا 
فة  بتشكيل فريق استجابة لألزمات تم تكليفه بأداء مهام متعددة، حيث يعمل هذا الفريق على مدار الساعة للتعامل مع كا

التحديات المرتبطة بهذا الوباء العالمي. في نفس الوقت، ساهمت تلك األزمة في تسريع خططنا الهادفة للتحول الرقمي  
والتفاعل مع عمالئنا بصورة رقمية وبذلك نضع سالمة وصحة جميع العاملين في مقدمة أولوياتنا، مع المحافظة على  

التشغيلية بكامل طاقتها. لقد اس التأكد من قيام المقاولين سير عملياتنا  تأنفنا األعمال بالمواقع االنشائية بالكامل بعد 
باتخاذ وتنفيذ كافة معايير السالمة المالئمة للوضع الحالي. ولذلك تمكنا من استئناف عملياتنا طبقًا لمعدالت التشغيل 

الموقف عن كثب، لالست الوقائية ومتابعة  المعايير  تنفيذ مجموعة من  جابة ألية تطورات جديدة بصورة المعتادة مع 
 .استباقية

وعلى الرغم من ايماننا بأّن انتشار الفيروس يمثل تحديًا كبيرًا في الوقت الحالي، إال أّن ذلك منحنا فرصة للتميز. إّن  
هو قوة مركزنا المالي وما يتمتع به من سيولة عالية يدعمنا بصورة استثنائية خالل تلك األزمة، ولكن األهم من ذلك  

ايماننا بأن مصداقيتنا وسجلنا الحافل باألداء القوي في أصعب األوقات وتركيزنا على احتياجات العميل أثناء األزمة، 
 .هو أكثر ما يميزنا في تلك األوقات بصورة خاصة

وفي    نحن نعمل في قطاع يتميز بطلب محلي قوي للغاية والذى أثبت مرونته في مواجهة التحديات التاريخية والحالية
( المستجد على قدرة الشركة على  19-ضوء معرفتنا الحالية والمعلومات المتاحة، ال يوجد أى تأثير لفيروس )كوفيد

 االستمرار في المستقبل المنظور. 
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 أسس القياس -52
 ما يلى: أعدت القوائم المالية المجمعة طبقًا ألساس التكلفة التاريخية، فيما عدا 

 وااللتزامات المالية التى يتم أثباتها بالقيمة العادلة من خالل االربـاح والخسـائر. االصول  -
 االصول المالية التى يتم أثباتها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. -

 اهم السياسات المحاسبية -53
المعروضة في هذه القوائم المالية، وهذه السياسات يتم إتباع نفس السياسات المحاسبية المطبقة خالل السنوات المالية   -

 :كما يلي
 تجميع األعمال  53-1

عن تجميع األعمال داخل المجموعة باستخدام طريقة االقتناء وذلك عند انتقال السيطرة  تتم المحاسبة   -
 . للمجموعة

القابلة للتحديد عند عملية  كما يتم قياس كال من المقابل المادي المحول وكذا صافي قيم األصول المقتناة   -
 االقتناء بالقيمة العادلة. 

ويتم إجراء اختبار االضمحالل سنوًيا للشهرة الناتجة من عملية االقتناء أي أرباح ناتجة من عملية شراء  -
 تفاوضية يتم االعتراف بها فوًرا في األرباح أو الخسائر. 

الف - المتعلقة باالقتناء كمصروف في  التكاليف  التكاليف واستالم ويتم معالجة  فيها تحمل  التي يتم  ترات 
 الملكية. حقوق الخدمات باستثناء واحد وهو إصدار األوراق المالية مقابل المديونية أو 

المقتنية  - المنشأة  بين  قائمة سابًقا  لتسوية عالقات  المدفوعة  المبالغ  المحول  المادي  المقابل  ال يتضمن 
 لمبالغ في األرباح أو الخسائر.والمقتناة وعادة ما يتم االعتراف بهذه ا

يتم قياس المقابل المادي المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء وفي حالة ان االلتزام بدفع المقابل  -
المحتمل استوفي الشروط المحددة لتعريف أداة حقوق الملكية يتم تبويبه ضمن حقوق الملكية وال يتم إعادة  

حقة له ضمن حقوق الملكية، بخالف ما سبق فان أي مقابل مادي محتمل  قياسه وتتم معالجة التسوية الال
أخر يتم إعادة قياسه بالقيمة العادلة في تاريخ إعداد القوائم المالية مع االعتراف باي تغيرات في القيمة 

 العادلة ضمن األرباح والخسائر.
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 الشركات التابعة -أ
 لمجموعة. الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها ا

تسيطر المجموعة على المنشأة المستثمر فيها عندما تتعرض أو يحق لها عوائد متغيرة من خالل مشاركتها وقدرتها  
 في التأثير على العوائد من خالل سلطتها على المنشأة المستثمر فيها. 

 تاريخ السيطرة حتى تاريخ فقد السيطرة. تتضمن القوائم المالية المجمعة الشركات التابعة التي تسيطر عليها بدًءا من  
 - وتتمثل الشركات التابعة فى األتى:

 نسبة المساهمة فى  بلد  
 2021  ديسمبر  31 التأسيس  أسم الشركة التابعة

 % 
 2020  دسيمبر  31

 % 
 99.99 99.99 مصـر شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية )سوريل( ع.م.م  -1
   46.75 44.46 مصـر  هيلز الدارة المدن والمنتجعات ع.م.مشركة بفرلى  -2
   50   50 مصـر شركة سوديك جاردن سيتى للتنمية واالستثمار ع.م.م   -3
 99.99 99.99 مصـر شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية ع.م.م   -4
 99.99 99.99 مصـر شركة سوديك للتنمية واالستثمار العقارى ع.م.م   -5
 100 100 مصـر     لالسثمار العقاري ع.م.م بوليجون شركة سوديك  -6
 100 100 مصـر شركة سوديك للجولف والتنمية السياحية ع.م.م -7
 99.99 99.99 مصـر شركة فورتين لالستثمـار العقـارى ع.م.م  -8
 99.99 99.99 مصـر لالستثمـار العقـارى ع.م.م شركة الميـزون  -9
 99.99 99.99 مصـر شركة تجـارة للمراكـز التجارية ع.م.م  -10
 99.97 99.97 مصـر شركة إدارة لخدمـات المدن والمنتجعات ع.م.م -11
 99.99 99.99 مصـر شركة سوريل لالستثمــار العقارى   -12
 99.99 99.99 مصـر شركة سوديك للتوريق -13
 100 100 سوريـا  )*(شركة سوديـك سوريـــا شركة ذات مسئولية محدودة  -14
 100 100 مصر شركة طابروك للتعمير ع.م.م  -15
 100 100 مصر شركة الديوان للتنمية العقارية -16
 100 100 مصر لنوادى لشركة سوديك  -17

بهدف إقتناء حصـة قدرهـا    – مسئولية محدودة  شركة ذات    –تم تأسيس شركة سوديك سوريـا    2010يونيو    15بتاريـخ   *   
مسجلة وتعمـل   - شركة ذات مسئولية محدودة –سوديك للتطوير العقارى المحدودة  –فى رأس مـال شركة بالميـرا  50%

 فى الجمهورية العربية السورية. 
 الحقوق غير المسيطرة  -ب

القيم المعترف بها في المنشأة   يتم قياس الحقوق غير المسيطرة بنسبتها في  القابلة للتحديد في  صافي األصول 
 المقتناة. 

المحاسبة عليها  السيطرة يتم  فقد  إلى  التابعة والتي ال تؤدي  المجموعة في شركاتها  التغيرات في حقوق ملكية 
 كمعامالت بين أصحاب حقوق الملكية.

 فقد السيطرة  -ج
تستبعد األصول وااللتزامات والحقوق غير المسيطرة وبنود  عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة فإنها  

الدخل الشامل األخر الخاصة بها. مع االعتراف باي أرباح أو خسائر ناتجة عن فقد السيطرة ضمن األرباح أو  
 الخسائر ويتم االعتراف باي استثمارات متبقية في الشركة التابعة سابًقا بالقيمة العادلة عند فقد السيطرة. 

 مارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية استث -د
تتكون االستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية من الحصص في شركات شقيقة ومشروعات  

 مشتركة. وليس له حقوق في األصول والتعهدات بااللتزامات المرتبطة بالترتيب. 
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فيها نفوذ مؤثر على السياسات المالية والتشغيلية ولكنه ال    الشركات الشقيقة هي الشركات التي يكون للمجموعة 
 يمتد إلى كونه سيطرة أو مشروع مشترك. 

المشروع المشترك هو ترتيب مشترك يكون للمجموعة فيه سيطرة مشتركة وحقوق في صافي األصول المرتبطة  
 بالترتيب. 

المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية    يتم المحاسبة عن حصص االستثمارات في الشركات الشقيقة والمشروعات 
 بحيث يتم االعتراف األولي بالتكلفة متضمنًا التكاليف المرتبطة بعملية االقتناء. 

ويتم القياس الالحق في القوائم المالية المجمعة بزيادة أو تخفيض القيمة الدفترية لالستثمار بنصيب المجموعة  
 مل األخر في الشركة المستثمر فيها.في األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشا

 االستبعادات من القوائم المالية المجمعة   -ه
الناتجة عن   المحققة  المجموعة واألرباح والخسائر غير  المتبادلة بين  يتم استبعاد كال من األرصدة والعمليات 

 المعامالت المتبادلة بين المجموعة. 
التعامل مع استثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية بما  يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة من  

األرباح غير   في  المتبعة  الطريقة  بنفس  المحققة  الخسائر غير  استبعاد  يتم  فيها. كما  المجموعة  يعادل حصة 
 المحققة إال إذا كانت المعاملة تعطي مؤشًرا الضمحالل قيمة األصل المحول. 

 العمالت األجنبية  53-2
 المعامالت بالعمالت األجنبية   -أ

 يتم ترجمة المعامالت األجنبية بعملة التعامل الخاصة بشركات المجموعة بسعر الصرف في تواريخ المعامالت. 
األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية يتم ترجمتها لعملة التعامل بسعر الصرف في تاريخ  

 إعداد القوائم المالية. 
ترجمة األصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية بسعر الصرف المستخدم عند يتم  

 تحديد القيمة العادلة. 
يتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية بسعر 

 الصرف في تاريخ المعاملة. 
وباستثناء، فروق العملة الناتجة من ترجمة ما   بصفة عامة يتم االعتراف بفروق العملة في األرباح أو الخسائر.و 

 يتم االعتراف به في بنود الدخل الشامل األخر: 
)باستثناء االضمحالل، حيث يتم إعادة    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   مالية  االستثمارات -

 ملة بنود الدخل الشامل األخر الي األرباح أو الخسائر(.تبويب فروق الع
االلتزامات المالية التي تم تخصيصها كأداة تغطية مخاطر لتغطية خطر صافي االستثمار في نشاط أجنبي  -

 ما دامت التغطية فعالة. 
 أدوات التغطية المستخدمة في خطر التدفقات النقدية ما دامت التغطية فعالة.  -

 النشاط االجنبي -ب
تم ترجمة األصول وااللتزامات باإلضافة إلى الشهرة والتسويات عند االقتناء بسعر الصرف عند إعداد القوائم  ي

 المالية ويتم ترجمة اإليرادات والمصروفات للنشاط االجنبي بسعر الصرف في تاريخ المعامالت.
الرصيد المجمع ضمن احتياطي يتم االعتراف بفروق ترجمة العمالت األجنبية في بنود الدخل الشامل اآلخر و 

 فروق ترجمة فيما عدا فروق ترجمة العمالت األجنبية التي يتم توزيعها على الحقوق غير المسيطرة.
عند استبعاد الكيان األجنبي بصورة كلية أو جزئية مثل فقد السيطرة أو النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة فان  

احتياطي فروق الترجمة والمتعلق بذلك الكيان يجب أن يعاد تبويبه لألرباح أو مبلغ فروق العملة المتراكم ضمن  
 الخسائر كجزء من أرباح وخسائر االستبعاد. 
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وفي حالة استبعاد المجموعة جزء من حصتها في شركة تابعة مع بقاء السيطرة فيجب إعادة الحصة الجزئية من  
 المسيطرة.مبلغ فروق العملة المتراكم ألصحاب الحقوق غير 

وفي حالة استبعاد المجموعة لجزء فقط من الشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة مع بقاء النفوذ المؤثر أو  
 السيطرة المشتركة فيجب إعادة تبويب الحصة الجزئية إلى األرباح أو الخسائر. 

 العمليات غير المستمرة 53-3
يمكن تمييز عملياتها وتدفقاتها النقدية عن باقي    العمليات غير المستمرة جزء من عمليات المجموعة، والتي

 المجموعة. 
يتحقق تبويب العملية غير المستمرة عند االستبعاد او عند استيفاء العملية لمتطلبات تصنيفها كمحتفظ بها  

 بغرض البيع ايهما أقرب. 
المقارنة باألرباح   العملية كعمليات غير مستمرة، يتم تعديل ارقام  او الخسائر والدخل  عندما يتم تبويب 

 الشامل االخر كما لو كانت العملية قد تم استبعادها من بداية فترة المقارنة.
 االيراد من العقود من العمالء  53-4
. تم تقديم معلومات حول 2020يناير    1اعتباًرا من    48قامت الشركة بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم   -

بالعقو  المتعلقة  للشركة  المحاسبية  المعيارالسياسات  تطبيق  أثر  وتوضيح  العمالء  مع    د 
  .ب( -5)باأليضاح رقم 

تثبت الشركة اإليرادات من العقود مع العمالء على أساس نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في معيار  -
 :48المحاسبة المصرى  

اكثر ينشئ حقوقا والتزامات : تحديد العقد )العقود ( مع العميل: يعرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين او  1الخطوة  
 .قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد

: تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة او خدمة الى    2الخطوة  
 .العميل

توقع الشركة الحصول عليه في نظير : تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو مبلغ العوض الذى ت3الخطوة  
 .الخدمات التي وعد بها العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن اطراف أخرى  نقل السلع او

: توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد : بالنسبة للعقد الذى يتضمن اكثر من التزام    4الخطوة 
ملة على كل التزام أداء بمبلغ يحدد مبلغ مقابل العقد الذى  أداء، ستقوم الشركة بتوزيع سعر المعا

 .تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات األداء
 .: تحقق اإليرادات عندما )او كلما( أوفت المنشاة بالتزام األداء5الخطوة 

 
 -:اذا تم استيفاء احد المعايير التاليةتفى الشركة بالتزام األداء وتثبت اإليرادات على مدى زمنى،  -

أداء الشركة ال ينشئ أي أصل له إستخدام بديل للشركة وللشركة حق واجب النفاذ في دفعه مقابل   ( أ)
 .األداء المكتمل حتى تاريخه

 .قيام الشركة بإنشاء أو تحسين أصل يتحكم فيه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه (ب)
التي يق ( ج) المنافع  الشركة  العميل يتلقى  الوقت نفسه حالما قامت  الشركة ويستهلكها في  أداء  دمها 

 .باألداء
بالنسبة إللتزامات األداء، في حالة الوفاء بأحد الشروط المذكورة أعاله، يتم تحقق اإليرادات على مدى زمنى  -

 .الذى يمثل الزمن الذى يتم فيه الوفاء بإلتزام األداء
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ء من خالل تقديم الخدمات التي وعد بها فإنها تنشأ أصاًل مبنى على العقد عندما تستوفى الشركة إلتزامًا باألدا -
على مبلغ مقابل العقد الذى تم الحصول عليها من األداء، عندما يتجاوز مبلغ مقابل العقد المستلم من العميل 

 .مبلغ اإليرادات المحققة ينتج عن ذلك دفعات مقدمة من العميل )إلتزام العقد(
اإليرادا - اإليرادات تثبت  قياس  وإمكانية  للمجموعة  إقتصادية  منافع  بتدفق  إحتمال  فيه  يوجد  الذى  بالقدر  ت 

 .والتكاليف بشكل موثوق حيثما كان ذلك مناسباً 

 - تتطلب من اإلدارة إستخدام األحكام التالية:  48إن تطبيق معيار المحاسبة المصرى  -
  إستيفاء إلتزامات األداء 

تقييم لكل كل عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا كان يتم الوفاء بإلتزامات األداء على  يجب على الشركة إجراء   -
مدى زمنى أو عند نقطة من الزمن من أجل تحديد الطريقة المناسبة إلثبات اإليرادات، قدرت الشركة أنه وبناًء 

لمجموعة وعادة ما يكون لديها  على اإلتفاقية المبرمة مع العمالء فإن الشركة ال تنشأ أصال له إستخدام بديل ل
 .حق واجب النفاذ في دفعه مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه

وفى هذه الظروف تقوم الشركة بإثبات اإليرادات على مدى زمنى، وإذا لم يكن ذلك هو الحال، فيتم إثبات   -
 .ة من الزمناإليرادات عند نقطة من الزمن بالنسبة لبيع البضاعة، تثبت اإليرادات عادة عند نقط

 تحديد أسعار المعاملة 
إتفاقيتها مع العمالء، وعند إستخدام هذا الحكم، تقوم  - المتعلق في  يجب على الشركة تحديد سعر المعاملة 

الشركة بتقدير تأثير أي مقابل متغير في العقد بسبب الخصم أو الغرامات أو وجود أي مكون تمويل هام في  
 .العقدالعقد أو أي مقابل غير نقدى في 

  تحويل السيطرة في العقود مع العمالء
في حالة ما إذا قامت الشركة بتحديد إستيفاء إلتزامات األداء عند نقطة من الزمن ، تثبت اإليرادات عندما  -

 .تكون السيطرة على األصول موضوع العقد تم تحويلها إلى العميل

 :لى ما يليأدى إ 48باإلضافة لذلك، فإن تطبيق معيار المحاسبة المصرى  -
 توزيع سعر المعاملة إللتزام األداء في العقود مع العمالء 

إختارت الشركة تطبيق طريقة المدخالت في توزيع سعر المعاملة على إلتزامات األداء بحيث يتم اإلعتراف  -
اء باإليرادات على مدى زمنى، تعتبر الشركة إن إستخدام طريقة المدخالت، والتي تتطلب إثبات اإليرادات بن

على جهود الشركة في الوفاء بإلتزامات األداء، توفر أفضل مرجع لإليرادات المحققة فعليًا، وعند تطبيق طريقة  
المدخالت، تقدر الشركة الجهود أو المدخالت إلستيفاء إلتزام األداء باإلضافة لتكلفة إستيفاء اإللتزام التعاقدى  

 .المنصرف لعقود الخدمات مع العمالء، فإن هذه التقديرات تشتمل على الوقت
 أمور أخرى ينبغي أخذها في اإلعتبار 

المقابل المتغير إذا كان المقابل المتعهد به في عقد ما يتضمن مبلغًا متغيرًا، حينئذ يجب على الشركة تقدير  -
شركة  مبلغ المقابل الذى يكون لها حق فيه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل، تقدر ال

سعر المعاملة على العقود ذات المقابل المتغير بإستخدام القيمة المتوقعة أو طريقة المبلغ األكثر إحتمااًل، 
 .تطبق الطريقة بإتساق خالل العقد وألنواع مماثلة من العقود
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 مكون التمويل الهام
لنقود إذا كان العقد يتضمن مكون يجب على الشركة تعديل مبلغ مقابل العقد المتعهد به مقابل القيمة الزمنية ل -

 .تمويل هام
  األعتراف باإليــراد

 مبيعات العقارات واالراضـى -أ
يتم إثبات اإليراد من بيع الوحدات السكنية والمهنية والتجارية والخدمية والفيالت واالراضى المتعاقد عليها عند  -

تنفيذها كليًا أو جزئيًا )تشطيب أو نصف انتقال السيطرة للعمالء سواء كانت هذه الوحدات والفيالت قد تم  
تشطيب( بالقيمة التى تعكس القيمة المتوقعة من الشركة مقابل تلك الوحدات ويتم أثبات إليراد تلك الوحدات  

 األراضى عند نقطة من الزمن. /
النقدى الممنوح  ويتم أثبات اإليراد من الوحدات واألراضى بالصافى بعد خصم المردودات وخصم تعجيل السداد   -

 للعمالء عن السداد المبكر لألقساط المستقبلية للوحدات التى انتقلت السيطرة عليها للعمالء. 
حصلة خالل السنة/الفترة المالية عن مبيعات  كذلك يتضمن إيراد مبيعات الوحدات قيمة الفوائد على األقساط الم -

 سنوات سابقة.
 المكون التمويلى الهام  -

مقدمة وأقساط من العمالء مقابل الوحدات وذلك قبل انتقال السيطرة عليها للعمالء كما الشركة دفعات    تحصل
بين   الفترة الزمنيةيوجد مكون تمويلى هام لهذة العقود أخذًا باألعتبار طول وبناء عليه هو متفق عليه بالعقد، 

 السائد فى السوق. هذا باألضافة إلى سعر الفائدة   دفعات العميل وأنتقال السيطرة له،
المعدل الذى    وتستخدم الشركةويتم خصم سعر المعاملة لتلك العقود بإستخدام سعر الفائدة الضمنى بالعقد  

الشركة والعميل عند بداية العقد والذى عادة ما يساوى  عقد تمويل منفصل بين  حالة وجود كان سيستخدم فى  
 سعر الفائدة السائد بالدولة عند التعاقد.

الشركة أستثناء التطبيق العملى للدفعات قصيرة األجل المستلمة من العمالء، هذا بالمبالغ المحصلة  تستخدم  
من العمالء ال تعدل بتأثير المكون التمويلى الهام إذا كانت المدة بين نقل السيطرة للوحدات أو الخدمة او  

 الدفعة سنة أو اقل.  
 إيراد الخدمات -ب

ديمها للعمالء وال يتم االعتراف بأي إيراد في حالة عدم التأكد من يتم إثبات إيراد الخدمات عند تق
 استرداد مقابل هذا اإليراد أو التكاليف المرتبطة به.

 ايراد التأجير  -ج
 .تسجل إيرادات التأجير على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار

 ايراد الفوائد -د
 االعتبار المدة الزمنية ومعدل الفائدة الفعال.يتم إثبات الفوائد على أساس االستحقاق أخذًا في  

 ايراد العموالت  -ه
 يتم االعتراف بايراد العموالت بقائمة األرباح او الخسائر المجمعة وفقًا ألساس االستحقاق.  

 التوزيعات  -و
يتم االعتراف بايراد التوزيعات بقائمة األرباح او الخسائر المجمعة في التاريخ الذي ينشأ فيه حق  

 .للشركة في تحصيل تلك التوزيعات
 عقود المقاوالت إيرادات  -ز

تتضمن اإليرادات من عقود المقاوالت القيمة المبدئية لكل عقد مقاولة باإلضافة ألوامر التغيير أو 
المطالبات الالحقة على التعاقد بشرط توافر توقع كاف عن تحقق تلك القيم وامكان تقديرها الحوافز أو  

 .بشكل موثوق فيه
وحينما يمكن تقدير نتائج عقد مقاولة بشكل موثوق فيه يتم االعتراف باإليرادات من عقود المقاوالت 

ر تكلفة ما تم تنفيذه فعليًا من  طبقًا لطريقة نسبة اإلتمام، ويتم تحديد نسبة االتمام بالرجوع الي حص
 .اعمال العقد حتى تاريخ المركز المالى إلى إجمالي التكاليف المقدرة حتى تمام التنفيذ لكل عقد مقاولة 
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وفى حالة عدم إمكانية تقدير نتائج عقد مقاولة بشكل موثوق فيه يتم االعتراف باإليراد في حدود ما 
من المتوقع استردادها. ويتم تكوين مخصص للخسائر المقدرة تم إنفاقه من تكاليف على العقد ويكون  

 .إن وجدت بالنسبة للعقود تحت التنفيذ. وذلك خالل الفترة المالية التى يتم فيها تقدير تلك الخسائر   –
وكذا   الباطن  ومقاولي  وأجور  ومواد  خامات  من  المباشرة  التكاليف  جميع  العقد  تكاليف  وتتضمن 

المتعلقة بتنفيذ أعمال العقد مثل األجور غير المباشرة ومصروفات الصيانة. التكاليف غير المباشرة  
 .وتتضمن تكاليف العقد أيضًا المصروفات العمومية واإلدارية التي تتعلق مباشرة بأعمال المقاولة

ويدرج الفرق المتمثل في الزيادة )النقص( في قيمة اإليرادات المحسوبة وفقًا لنسبة اإلتمام عن قيمتها 
وفقًا للفواتير الصادرة ضمن االصول المتداولة بقائمة المركز المالى كمبالغ مستحقة على العمالء أو 

 كمبالغ مستحقة للعمالء. –كالتزامات متداولة 
  إيرادات بيع السلع -ح

يتم اإلعتراف باإليرادات عند إنتقال السيطرة المتعلقة بملكية البضاعة المباعة إلى المشترى وذلك عند 
كد من إسترداد قيمة هذه البضاعة وتقدير التكاليف المرتبطة بها وكذلك المرتد منها بشكل يمكن التأ

الوثوق به، مع عدم قدرة اإلدارة على إحداث أي تأثير الحق على البضاعة المباعة، ومع إمكانية  
رة للبضائع قياس اإليراد بشكل يمكن الوثوق به، وفي حالة مبيعات التصدير يتم تحديد إنتقال السيط 

 .المباعة وفقًا لشروط الشحن
  أرباح بيع االستثمارات  -ط

يتم االعتراف بأرباح بيع االستثمارات المالية فور ورود ما يفيد نقل ملكيتها إلى المشترى وذلك على 
 أساس الفرق بين سعر البيع وقيمتها الدفترية في تاريخ البيع.

للمقابل المستلم أو المستحق للمنشأة، ويتحقق اإليراد عندما يكون هناك تقاس قيمة اإليراد بالقيمة العادلة  
توقع كاف بأن هناك منافع اقتصادية مستقبلية سوف تتدفق إلي المنشأة، وأنه يمكن قياس قيمة هذا اإليراد 

اليف  بشكل دقيق وال يتم اإلعتراف بأي إيراد في حالة عدم التأكد من استرداد مقابل هذا اإليراد أو التك
 .المرتبطة به

 مزايا العاملين 53-5
 مزايا العاملين قصيرة االجل -أ

يتم االعتراف بمزايا العاملين قصيرة االجل كمصروف عند تقديم الخدمة ذات العالقة. ويتم االعتراف 
المبلغ  لدفع هذ  او ضمني  قانوني  التزام  المجموعة  لدي  كالتزام عندما يكون  دفعه  المتوقع  بالمبلغ 

 قيام العامل بتقديم خدمة سابقة، ويمكن تقديرااللتزام بدرجة يعتمد بها. كنتيجة 
 المدفوعات المبنية علي اسهم -ب

يتم االعتراف بالقيمة العادلة )في تاريخ المنح( لمعامالت المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة في 
ترة االستحقاق. ويتم شكل أدوات حقوق ملكية كمصروف، وكزيادة مقابلة في حقوق الملكية اثناء ف

تعديل المبلغ المعترف به كمصروف ليعكس عدد المنح التي تكون الخدمات ذات العالقة وشروط 
األداء متوقع استيفائها، بحيث يكون المبلغ المعترف به في النهاية قائما علي أساس عدد أدوات حقوق 

ألداء غير السوقية في تاريخ  الملكية الممنوحة التي استوفت شروط الخدمة ذات العالقة وشروط ا
 االستحقاق.  

وبالنسبة لمنح أدوات حقوق ملكية بشروط عدم االستحقاق، يتم قياس القيمة العادلة )في تاريخ المنح(  
لمعامالت المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكية لتعكس تلك الشروط 

 تائج المتوقعة والمحققة.  وال يوجد تعديل الحق لالختالفات بين الن
(، SARيتم االعتراف بالقيمة العادلة للمبلغ المدفوع للعاملين فيما يتعلق بحقوق ارتفاع قيمة األسهم ) 

التي يصبح   اثناء فترة االستحقاق  والتي يتم تسويتها نقدا كمصروف وكزيادة مقابلة في االلتزامات 
ادة قياس االلتزام في تاريخ اعداد القوائم المالية  مستحق الدفع للعاملين بشكل غير مشروط. ويتم إع 

وفي تاريخ التسوية على أساس القيمة العادلة لحقوق ارتفاع قيمة األسهم. ويتم االعتراف باي تغيرات 
 في االلتزام في األرباح او الخسائر.

 



 ( شركة مساهمة مصرية) "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار
   2021مارس   31فى المالية المنتهية الفترة  المجمعة عن الدورية  ةالمتممة للقوائم المالي  )تابع(  االيضاحات

 

56 

 

 مزايا االشتراك المحدد -ج
كمصروف عند تقديم الخدمة ذات العالقة. ويتم يتم االعتراف بالتزامات نظم مزايا االشتراك المحدد  

االعتراف باالشتراكات المدفوعة مقدما كأصل إلى الحد الذي تؤدى به الدفعة المقدمة إلى تخفيض 
 الدفعات المستقبلية أو استرداد نقدي.

لقانون  - طبقًا  بها  العاملين  لصالح  الحكومي  االجتماعية  التأمينات  نظام  في  المجموعة  تساهم 
. يساهم العاملين وأصحاب العمل بموجب هذا القانون  1975لسنة    79نات االجتماعية رقم  التأمي

في النظام بنسبة ثابتة من األجور. يقتصر التزام المجموعة في قيمة مساهمتها، وتحمل مساهمات  
 المجموعة باألرباح أو الخسائر طبقًا ألساس االستحقاق. 

عـى لصالح العاملين بهـا لدى احدى شركات التأمين  كما تساهم الشركة في نظام التأمين الجما -
ووفقًا لهذا النظام يتم منـح العاملين المؤمن عليهم مكأفاة نهاية خدمة عند ترك الخدمة ويتم سداد  
تلك المكأفاة بواسطة شركة التأمين وتقتصر مساهمة الشركة في قيمة االقسـاط الشهرية هذا ويتم  

، لنظام على قائمة األرباح أو الخسائر طبقًا الساس االستحقاقتحميل مساهمة الشركة في هذا ا 
طبًقا لقرار إدارة الشركة    2020ديسمبر    31حتي    2020أبريل    1تم تعليق العمل بالنظام بدأ من

 . 2021وتم العمل به من يناير

 اإليرادات والتكاليف التمويلية 53-6
 االتي:تتضمن اإليرادات والتكاليف التمويلية للمجموعة 

 الفوائد الدائنة 
 الفوائد المدينة

 أرباح او خسائر فروق عملة األصول وااللتزامات المالية 
 األصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر صافي أرباح او خسائر  

الفعلي. ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح  يتم االعتراف بالفوائد الدائنة والمدينة باستخدام معدل سعر الفائدة  
 في األرباح او الخسائر في تاريخ نشأت الحق في استالم تلك التوزيعات. 

 ضريبة الدخل 53-7
يتم االعتراف بالضريبة الجارية وبالضريبة المؤجلة كإيراد أو كمصروف في أرباح او خسائر الفترة، فيما عدا  

خارج   –في نفس الفترة أو في فترة مختلفة    –أو حدث يعترف به    الحاالت التي تنشأ فيها الضريبة من عملية
 .أو تجميع األعمال األرباح أو الخسائر سواء في الدخل الشامل األخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة

 ضريبة الدخل الجارية -أ
بعد كالتزام، أما إذا  يتم االعتراف بالضرائب الجارية للفترة الحالية والفترات السابقة والتي لم يتم سدادها  

كانت الضرائب التي تم سدادها بالفعل في الفترة الحالية والفترات السابقة تزيد عن القيمة المستحقة عن  
تقاس قيم االلتزامات )األصول( الضريبية الجارية للفترة   هذه الفترات فيتم االعتراف بهذه الزيادة كأصل.

سدادها إلى )استردادها من( اإلدارة الضريبية، باستخدام أسعار  الحالية والفترات السابقة بالقيمة المتوقع
الضرائب )وقوانين الضرائب( السارية أو في سبيلها ألن تصدر في تاريخ نهاية الفترة المالية. تخضع  
توزيعات األرباح للضريبة كجزء من الضريبة الجارية. ال يتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضريبية 

 تيفاء شروط معينه.اال عند اس
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 الضريبة المؤجلة -ب
يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة بين األساس المحاسبي لألصول وااللتزامات واألساس 
الضريبي لتلك األصول وااللتزامات. يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة التي ينتظر خضوعها  

 ا يلي: للضريبة فيما عدا م
 االعتراف األولى بالشهرة،  -
 أو االعتراف األولى باألصل أو االلتزام للعملية التي:  -

 ليست تجميع األعمال. و (1)
 ال تؤثر على صافي الربح المحاسبي وال على الربح الضريبي )الخسارة الضريبية(. (2)

مشروعات مشتركة  الفروق المؤقتة المرتبطة باستثمارات في شركات تابعة وشركات شقيقة وحصص في   -
المرجح ان مثل هذه  المؤقتة ومن  الفروق  السيطرة على توقيت عكس تلك  الذي يمكن فيه  المدي  الي 

 الفروق لن يتم عكسها في المستقبل المنظور. 
يتم االعتراف باألصل الضريبي المؤجل الناشئ عن ترحيل الخسائر الضريبية والحق في الخصم الضريبي  -

لموقتة القابلة للخصم عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية تحقيق أرباح تخضع  غير المستخدم والفروق ا
للضريبة في المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل. ويتم تحديد الربح الضريبي المستقبلي عن  

رف  طريق خطة العمل المستقبلية للشركة. يتم إعادة تقدير موقف األصول الضريبية المؤجلة غير المعت
بها في نهاية كل فترة مالية وتعترف باألصول الضريبية المؤجلة التي لم تعترف بها من قبل إلى المدى  
 الذي أصبح من المرجح معه مستقباًل وجود ربح ضريبي يسمح باستيعاب قيمة األصل الضريبي المؤجل. 

حقق الفروق الموقتة وذلك باستخدام يتم قياس الضريبية المؤجلة باستخدام أسعار الضرائب المتوقع تطبيقها عند ت
 اسعار الضريبة السارية أو التي في سبيلها ألن تصدر.

عند قياس الضريبة المؤجلة في نهاية الفترة المالية يتم االخذ في االعتبار االثار الضريبة لإلجراءات التي تتبعها  
 الشركة لالسترداد أو سداد القيمة الدفترية ألصولها والتزاماتها. 

 يتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضريبية اال عند استيفاء شروط معينه. ال
 المخزون  53-8

يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل. وتحدد التكلفة المخزون بإتباع طريقة المتوسط المتحرك،  
 للوصول بالمخزون إلى موقعة وحالته الراهنة. كما تتضمن التكلفة المصروفات األخرى التي تتحملها الشركة 

ويتم تحديد صافي القيمة البيعية على أساس سعر البيع المتوقع في ظل الظروف العادية مخصوًما منه التكاليف 
 التقديرية الالزمة إلتمام عملية البيع.

 وحدات تامة جاهزة للبيع  53-9
للبيع بالتكلفة أو التامة الجاهزة  التكلفة علي أساس حاصل  صافى   تثبت الوحدات  البيعية أيهما أقل وتحدد  القيمة 

ضرب إجمالي مساحة الوحدات التامة الجاهزة للبيع المتبقية في تاريخ الميزانية في متوسط تكلفة المتر لتلك الوحدات  
ى القيمة )تتمثل تكلفة المتر فى تكلفة االرض والمرافق واالنشاءات والمصروفات االخرى غير المباشرة( وتحدد صاف

البيعية على أساس سعر البيع فى سياق االطـار المعتاد للنشاط مطروحـًا منه التكاليف التقديــرية لالتمـام وكذلك أى 
 تكاليف أخـرى يستلزمهـا إتمام عملية البيـع.

 أعمال تحت التنفيذ   53-10
يذ لحين إتمام هذه األعمال حيث يتم تجميع كافة التكاليف المرتبطة بأعمال تحت التنفيذ فى حساب أعمال تحت التنف  -أ

تنقل حينئذ لبند وحدات تامة جاهزة للبيع. وتثبت قيمة األعمال تحت التنفيذ بالميزانية بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية 
أيهما أقل. وتتضمن التكلفة كافة التكاليف المتعلقة مباشـرة والالزمة لتجهيـز الوحدات الى الحالة التى يتم بيعه بهـا 

 وفى الغـرض المحدد لذلك. 
فى حال وجود جزء متغير بقيمة شراء االرض تقوم الشركة باثبات فقط مقابل ما تم دفعة فعليا كجزء من   -ب

 .تكلفة اعمال تحت التنفيذ ويتم تسويتة الحقا بالزيادة والنقصان طبقا لمدفوعات ومردودات المدفوعات الفعلية
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 األصول الثابتة واإلهالك   53-11
 القياس و  االعتراف  -أ

يتم االعتراف باألصول الثابتة بالتكلفة مخصومًا منها مجمع اإلهالك ومجمع خسائر اضمحالل. واذا  
كانت المكونات الجوهرية لبند من بنود األصول الثابتة لها أعمار إنتاجية مختلفة، فإنه يتم المحاسبة 

)مكونات رئيسية( ضمن تلك األصول الثابتة.ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر عنها كبنود مستقلة  
 الناتجة من استبعاد األصول الثابتة باألرباح أو الخسائر.

 التكاليف الالحقة على االقتناء  -ب
يتم رسملة النفقات الالحقة على االقتناء على األصل فقط إذا كان من المتوقع أن ينشأ عنها تدفق منفعة 

 تصادية مستقبلية للشركة. اق
 اإلهالك   -ج

والتي تتمثل في تكلفة األصل مخصوما منها قيمته   – يتم إهالك قيمة األصل الثابت القابلة لإلهالك  
أنواع   -التخريدية   نوع من  لكل  المقدر  اإلنتاجي  العمر  مدار  على  وذلك  الثابت  القسط  لطريقه  وفقا 

الثابتة وتقوم الشركة بإعادة النظر ف ي األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة بصفه دورية ويتم  األصول 
وفيما يلي بيانًا باألعمار اإلنتاجية  تحميل اإلهالك على األرباح او الخسائر. ال يتم إهالك األراضي.

 للفترة الحالية والفترة المقارنة: المقدرة
 األصل السنوات

 مباني وإنشاءات 20 – 5
 كرفانات   5-10
 وانتقالوسائل نقل  5
  أثاث وتجهيزات مكتبية 4-10
 أثاث وتجهيزات شاطئ 3-5
 أجهزة مكتبية واتصاالت 5
 برامج حاسب ألى 3
 محطة طاقة شمسية 25
 مولدات وآالت ومعــــدات 2-5
 أدوات مطبـــخ 10
 أبار وطلمبات وشبكات 4
 سنوات أو مدة العقد أيهما اقل  5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تجهيزاتتحسينات و 
 
 
 
 
 
 
 

 أصول ملعب الجولف 
 انشاءات 20
 شبكات رى  15
 عدد وأدوات  15

 المشروعات تحت التنفيذ  53-12
يتم إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة طبقًا للقياس األولى. تتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة 

يتم   التى  الحالة  إلى  لتجهيز األصل  يتم تحويل والالزمة  أجلة.  أقتنى من  الذى  الغرض  وفى  بها  تشغيلة 
الثابتة عندما يتم اإلنتهاء منها وتكون متاحة للغرض الذى تم   التنفيذ إلى بند األصول  المشروعات تحت 

 إقتناؤهـا من أجله. 

 أستثمارات عقارية تحت التطوير 53-13
ولى. تتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة يتم إثبات استثمارات عقارية تحت التطويربالتكلفة طبقًا للقياس األ

مباشرة والالزمة لتجهيز االستثمار العقارى إلى الحالة التى يتم تشغيلة بها وفى الغرض الذى أقتنى من أجلة.  
االستثمارات العقارية تحت التطويرإلى بند االستثمارات العقارية عندما يتم اإلنتهاء منها وتكون   يتم تحويل

 الذى تم إقتناؤهـا من أجله.  متاحة للغرض
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 األصول غير الملموسة والشهرة 53-14
 االعتراف والقياس  -أ

 الشهرة 
 تنشأ الشهرة من اقتناء الشركات التابعة، ويتم االعتراف بها بالتكلفة مخصومًا منها مجمع خسائر االضمحالل. 

 األبحاث والتطوير 
 يتم االعتراف بنفقات األبحاث كمصروف فور إنفاقها. -
المنسوبة يتم   - النفقات  قياس  إذا كان يمكن  فقط  التطوير  الناتج عن  الملموس  االعتراف باألصل غير 

لألصل غير الملموس خالل فترة التطوير بدرجة يعتمد عليها، توافر دراسة جدوى فنية الستكمال األصل  
وف يكون قادرًا  غير الملموس بما يجعله متاحًا للبيع أو لالستخدام، ما إذا كان األصل غير الملموس س

الكافية  األخرى  والموارد  والمالية  الفنية  الموارد  توافر  محتملة،  مستقبلية  اقتصادية  منافع  تحقيق  على 
الستكمال تطوير واستخدام أو بيع األصل غير الملموس، توافر النية الستكمال األصل غير الملموس 

القدرة على استخدام أو بيع األصل غير   الملموس. وبخالف ذلك يتم االعتراف الستخدامه أو لبيعه، 
بنفقات التطوير كمصروف فور إنفاقها. بعد االعتراف األولي يتم االعتراف باألصل غير الملموس الناتج 

 عن التطوير بالتكلفة مخصومًا منها مجمع االستهالك ومجمع خسائر االضمحالل.
 األصول غير الملموسة األخرى  

وسة األخرى، التي تتضمن براءة االختراع والعالمة التجارية المقتناه من يتم االعتراف باألصول غير الملم
خسائر  ومجمع  االستهالك  مجمع  منها  مخصومًا  بالتكلفة  محدد  إنتاجي  عمر  ولها  األعمال  تجميع 

 االضمحالل.
 النفقات الالحقة  -ب

عنه زيادة في المنافع   يتم االعتراف بالنفقات الالحقة كأصل فقط إذا ما كان األصل غير الملموس سوف ينتج
التنفيذ والمعترف بها كأصل غير   االقتصادية المستقبلية والتي ترتبط بمشروعات األبحاث والتطوير تحت 
ملموس. جميع النفقات األخرى، والتي تتضمن الشهرة والعالمات التجارية المتولدة داخليًا يتم االعتراف بها 

 كمصروف فور إنفاقها. 
 االستهالك -ج

االستهالك لتحميل تكلفة األصول غير الملموسة مخصومًا منها قيمتها التخريدية المقدرة باستخدام    يتم احتساب
طريقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة لتلك األصول، ويعترف بعبء االستهالك كمصروف  

 باألرباح أو الخسائر.
 الشهرة ال تستهلك.
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 اإلستثمارات العقارية   53-15
تتمثل االستثمارات العقارية في العقارات المحتفظ بها لتحقيق إيجار أو ارتفاع في قيمتها أوكليهما. ويتم قياس   -

وخسائر  اإلهالك  مجمع  منها  مخصومًا  بالتكلفة  الحقا  قياسها  ويتم  بالتكلفة،  أوليا  العقارية  االستثمارات 
 وف اإلهالك وخسائر االضمحالل باألرباح أو الخسائر. االضمحالل المجمعة، ويتم تسجيل مصر 

يتم إهالك االستثمار العقاري وفقا لطريقه القسط الثابت وذلك على مدار العمر اإلنتاجي المقدر لكل بند من   -
 وفيما يلي بيانًا باألعمار اإلنتاجية المقدرة:  وال يتم إهالك األراضي. بنود االستثمار العقاري،

 
 األصل السنوات
 وحدات مؤجرة   20
 طرق  20
 مصاعد  10
 أعمال زراعه والند سكيب  10
 أجهزة تكييف  5
 أنظمة صوت وكاميرات  2

صافي   بين  بالفرق  حسابها  )يتم  العقاري  االستثمار  استبعاد  من  الناتجة  الخسائر  أو  األرباح  تسجيل  يتم 
 باألرباح او الخسائر. متحصالت التصرف في العقار وصافي القيمة الدفترية له( 

 االدوات المالية:  53-16
 األعتراف والقياس األولي  (1

يتم األعتراف بالعمالء وسندات الدين المصدرة مبدئيًا عند نشأتها. يتم األعتراف بجميع األصول واأللتزامات المالية 
 األخرى مبدئًيا عندما تصبح الشركة طرًفا في األحكام التعاقدية لألداة.

قياس   العادلة  يتم  بالقيمة  مبدئًيا  المالي  االلتزام  أو  هام(  تمويل  بدون عنصر  يكن عمالء  لم  )ما  المالي  األصل 
، تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرًة   األرباح او الخسائ  باإلضافة إلي، بالنسبة للبند ليس بالقيمة العادلة من خالل 

 ون عنصر تمويل هام مبدئًيا بسعر المعاملة. المدينة بد إلى اقتناءها أو إصدارها. يتم قياس العمالء

 التصنيفات والقياس الالحقه  (2
 2020يناير  1السياسه المطبقه من  –األصول الماليه 

عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المستهلكه، او بالقيمه العادله من خالل الدخل  
أدوات حقوق المليكه، أو القيمه   -بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل األخر   سندات الدين، أو - الشامل األخر

 .العادله من خالل األرباح أو الخسائر
ال يتم إعادة تصنيف األصول المالية بعد االعتراف المبدئي إال إذا غيرت الشركة نموذج أعمالها إلدارة األصول  

  يع األصول المالية المتأثرة في اليوم األول من فترة التقرير االولي المالية، وفي هذه الحالة يتم إعادة تصنيف جم 
 .التاليه للتغيير في نموذج األعمال

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المستهلكه إذا استوفى كال من الشرطين التاليين ولم يتم تخصيصهم بالقيمه العادله  
 - من خالل األرباح او الخسائر:

 ه األصول ضمن نموذج أعمال االداره بهدف تحصيل تدفقات نقديه مستقبليه. اذا كان االحتفا  بهذ -
اذا كانت الشروط التعاقديه لهذه االصول الماليه تحدد تاريخ معين للتدفقات النقديه )أصل المبلغ والفائده علي   -

 المبلغ األصلي المتبقي وغير المسدد(. 



 ( شركة مساهمة مصرية) "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار
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ل الشامل االخر اذا استوفت الشروط التاليه واذا لم يتم كما تقاس أدوات الدين بالقيمه العادله من خالل الدخ
 - تصنيفها مسبقا لتكون أصول ماليه بالقيمه العادله من خالل قائمه األرباح أو الخسائر:

اذا كان االحتفا  بهذه األصول ضمن نموذج اعمال االداره يشمل كل من تحصيل تدفعات نقديه مستقبليه  -
 وبيع األصول الماليه 

كانت الشروط التعاقديه لهذه األصول الماليه تحدد تاريخ معين للتدفقات النقديه )أصل المبلغ والفائده اذا   -
 علي المبلغ األصلي المتبقي والغير مسدد(. 

عند االعتراف االولي الدوات الملكيه وغير المحتفظ بها بغرض التداول، قد تختار المجموعه بشكل غير قابل  
لالحقه في القيمه العادله لهذه االستثمارات في قائمه الدخل الشامل االخر بحيث يتم  للتعديل عرض التغيرات ا

 هذا االختيار لكل استثمار علي حده.

إن جميع األصول الماليه التي ال تقاس بالتكلفه المستهلكه أو بالقيمه العادله من خالل قائمه الدخل الشامل  
القيمه العادله من خالل بيان الربح او الخساره المجمع وهذا يشمل االخر المجمع المذكوره أعاله يتوجب قياسها ب

الماليه. امكانيه االختيار بشكل ال رجعه فيه تصنيف  كافه مشتقات األصول  للشركه  عند االعتراف االولي، 
ا كان  وقياس األصول الماليه بالقيمه العادله من خالل قائمه الربح أو الخساره والدخل الشامل االخر المجمعه اذ

 ذلك يقلل بشكل جوهري من عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.

ان السياسات المحاسبيه المتعلقه بالتطبيق متشابهه مع السياسات المحاسبيه المتبعه من قبل المجموعه، باستثناء  
 .  2020يناير  1السياسه المحاسبيه التاليه والتي أصبحت ساريه المفعول ابتداء من 

  2020يناير  1تقييم نموذج األعمال: السياسة المطبقة من   -لية األصول الما
تقوم الشركة بإجراء تقييم لهدف نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفا  باألصل المالي على مستوى المحفظة  

اخذها في  ألن هذا يعكس أفضل طريقة إلدارة األعمال وتوفير المعلومات لإلدارة. وتشمل المعلومات التي يتم  
 االعتبار:

إذا   - العملية. ويشمل ذلك ما  الممارسة  السياسات في  السياسات واألهداف المحدده للمحفظه وتشغيل تلك 
كانت إستراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق دخل الفوائد التعاقدية، والحفا  على صوره معينه لسعر الفائدة،  

ذات صلة أو تدفقات نقدية خارجة أو تحقيق تدفقات ومطابقة مدة األصول المالية مع مدة أي التزامات  
 نقدية من خالل بيع األصول و 

 كيفية تقييم أداء المحفظه والتقرير إلدارة الشركة عنها و -
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )واألصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج االعمال( وكيفية  -

 إدارة هذه المخاطر؛ 
على سبيل المثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة لألصول    -مديري النشاط    كيف يتم تعويض -

 المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة ؛ و 
تكرار وحجم وتوقيت مبيعات األصول المالية في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات المتعلقة  -

 بل. بنشاط المبيعات في المستق
إن تحويالت األصول المالية إلى أطراف ثالثة في معامالت غير مؤهلة لإللغاء، ال تعتبر مبيعات لهذا الغرض،  

 بما يتمشى مع اعتراف الشركة المستمر باألصول.
األصول المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة أو التي تتم إدارتها والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة  

 يتم قياسها بالقيمه العادله من خالل األرباح أو الخسائر. 



 ( شركة مساهمة مصرية) "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار
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المالية   المبلغ والفائدة:    - األصول  التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل  النقدية  التدفقات  إذا كانت  تقييم ما 
 2020يناير  1السياسة المطبقة من 

ل المالي عند االعتراف األولي.  ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "أصل المبلغ" على أنه القيمة العادلة لألص 
ُتعّرف "الفائدة" على أنها مقابل القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ الرئيسي المستحق خالل 
اإلدارية(،   والتكاليف  السيولة  )مثل مخاطر  األخرى  األساسية  اإلقراض  وتكاليف  ولمخاطر  زمنية محددة  فترة 

 .وكذلك هامش ربح
قدير ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات الصل المبلغ والفائدة فقط، فإن الشركة تأخذ في  عند ت

االعتبار الشروط التعاقدية لألداة. يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن 
ث ال يفي بهذا الشرط. عند إجراء هذا التقييم، تراعي  أن تغير توقيت التدفقات النقدية التعاقدية أو مقدارها بحي 

 :الشركة ما يلي
 األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير مقدار أو توقيت التدفقات النقدية؛ -
 الشروط التي قد تعدل معدل الكوبون التعاقدي، بما في ذلك صفات المعدل المتغير؛ -
 الدفع مقدما وميزات التمديد؛ و -
التي تحد م - الصفات الشروط  المثال،  النقدية من اصول محددة )على سبيل  بالتدفقات  الشركة  ن مطالبة 

 .الخاصه بحق عدم الرجوع(
تتوافق صفه الدفع النقدي مع مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط إذا كان مبلغ الدفعة المقدمة يمثل إلى حد كبير 

المبلغ األصلي القائم، والذي قد يشمل تعويًضا إضافًيا معقواًل المبالغ غير المدفوعة من أصل الدين والفائدة على  
لإلنهاء المبكر للعقد. باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لألصل المالي الذي تم الحصول عليه بخصم أو عالوة لمبلغه  

ضافة التعاقدي، وهي صفه تسمح أو تتطلب الدفع المقدم بمبلغ يمثل إلى حد كبير المبلغ االسمي التعاقدي باإل
إلى الفائدة التعاقدية المستحقة )ولكن غير المدفوعة( )والتي قد تشمل أيًضا مبالغ إضافية معقولة يتم التعامل 
مع التعويض عن اإلنهاء المبكر( بما يتوافق مع هذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لصفه الدفع مقدما غير  

 ذات أهمية عند االعتراف األولي. 

 2020يناير  1القياس الالحق واالرباح والخسائر: السياسة المطبقة من  - األصول المالية
المبوبة   الماليه  األصول 
بالقيمة العادلة من خالل  

 األرباح أو الخسائر 

تقاس االصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر بالقيمة العادلة  
العادلة متضمنه اي عوائد او توزيعات أرباح أسهم في ويتم االعتراف بالتغيرات في   القيمة 

 االرباح او الخسائر.
المثبته   المالية  األصول 

 بالتكلفة المستهلكة
يتم قياس هذه األصول الحًقا بالتكلفة المستهكله باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض 

بإيرادات الفوائد ومكاسب وخسائر صرف التكلفة المستهكله بخسائر االضمحالل. يتم االعتراف  
العمالت األجنبية واالضمحالل في الربح أو الخسارة. يتم احتساب أي ربح أو خسارة عند 

 االستبعاد في الربح أو الخسارة.
أدوات   في  استثمارات 
حقوق ملكية يتم قياسها  
بالقيمه العادله من خالل  

 الدخل الشامل األخر 

 يتم قياس هذه األصول الحًقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإيراد في األرباح 
جيل او الخسائر ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم تس

وال يتم إعادة تصنيفها مطلًقا إلى   الدخل الشامل األخر  صافي األرباح والخسائر األخرى في 
 األرباح او الخسائر.
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 2020يناير  1القياس الالحق واالرباح والخسائر: السياسة المطبقة من  - األصول المالية
يتم   التي  الدين  أدوات 
العادلة   بالقيمة  قياسها 
الشامل  الدخل  من خالل 

 االخر 
  

محسوبة باستخدام  يتم قياس هذه األصول الحًقا بالقيمة العادلة. يتم احتساب إيرادات الفوائد ال
الربح   في  واالضمحالل  األجنبية  العمالت  صرف  وخسائر  وأرباح  الفعلية  الفائدة   طريقة 

عند   ر.قائمه الدخل الشامل االخ أو الخسارة. يتم تسجيل صافي األرباح والخسائر األخرى في
في المتراكمة  والخسائر  األرباح  تصنيف  إعادة  يتم  الدخل االستبعاد،  األرباح  قائمه   إلى 

 .او الخسائر

 رأس المال:  53-17
 األسهم العادية:  -1

عنها بخصمها من حقوق  المحاسبة  يتم  العادية  االسهم  بإصدار  مباشرة  المتعلقة  المعاملة  تكاليف 
الملكية. ضريبة الدخل المرتبطة بتكاليف المعاملة المتعلقة بحقوق الملكية يتم المحاسبة عنها وفقا 

 ( "ضرائب الدخل". 24المصري رقم ) لمعيار المحاسبة 

 إعادة شراء واعادة اصدار االسهم العادية )أسهم خزينة(:  -2
عند اعادة شراء أسهم راس المال المصدر فانه يتم االعتراف بالمبلغ المسدد مقابل اعادة الشراء والذي 

لحقوق   كتخفيض  الشراء  بإعادة  والمتعلقة  المباشرة  التكاليف  كافة  المعاد يتضمن  االسهم  الملكية. 
شرائها يتم تصنيفها كأسهم خزينة وعرضها مخصومة من حقوق الملكية. عند بيع او اعادة اصدار 
أسهم الخزينة، يتم االعتراف بالمبلغ المحصل كزيادة في حقوق المساهمين والفائض او العجز الناتج  

 عن المعاملة يتم عرضه ضمن عالوة االصدار. 

 االضمحالل:  53-18
 األصول الماليه غير المشتقه   (1

  2020يناير  1السياسه المطبقه من 
 األدوات الماليه واألصول الناشئه عن العقد 

 : ـل تعترف الشركة بمخصصات الخسارة لخسائر االئتمان المتوقعه
 ألصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكه؛ا -
 ؛ و  التي يتم قياسها بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل األخاالستثمارات في أدوات الدين   -
 .األصول الناشئه عن العقد -

المالي،   المتوقعة علي مدي عمر األصل  للخسائر االئتمانية  الخسارة بمبلغ مساٍو  الشركة مخصصات  تقيس 
 :شهر 12ده باستثناء ما يلي، والتي يتم قياسها بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانيه المتوقعه لم

 ادوات الدين التي تم تحديدها على أن تكون لها لمخاطر أئتمان منخفضة في تاريخ التقرير؛ و -
ادوات الدين األخرى واألرصدة البنكية التي لم تزداد فيها مخاطر االئتمان )أي خطر التخلف عن السداد   -

 .وليعلى مدى العمر المتوقع لألداة المالية( زيادة كبيرة منذ االعتراف األ
دائما ما يتم قياس مخصصات خسائر العمالء التجاريون واألصول الناشئه عن العقود بمبلغ مساٍو لخسائر  -

 االئتمان المتوقعه علي مدي عمرها.
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المالي قد ازدادت بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي وعند  عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل 
االئتمان المتوقع، تضع الشركة في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة  خسائر   تقدير

دون تكلفة أو جهد غير مبرر. ويشمل ذلك كل من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناًء على الخبرة 
 .بليهالتاريخية للمجموعة وتقييم االئتمان المعلوم بما في ذلك المعلومات المستق

تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان لألصل المالي قد زادت بشكل ملحو  إذا كان قد استحق علي تحصيله لفتره 
 .يوًما 30أكثر من 

 :تعتبر الشركة أن األصل المالي اخفق عن السداد عندما
قبل الشركة    من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، دون اللجوء من  -

 إلى إجراءات مثل تسييل الضمان )إن وجد(؛ أو 
 يوًما. 90األصل المالي قد مضى عليه فتره أكثر من  -

تعتبر الشركة أن أدوات الدين تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان لها 
 ."مساويًا للتعريف المفهوم عالميًا لـ "درجة االستثمار

التي تنتج من جميع احداث  ئر االئتمانيه المتوقعه علي مدي عمر األصل هي الخسائر االئتمانيه المتوقعهالخسا
 .اإلخفاق الممكنه على مدى العمر المتوقع لألداة المالية

التي تنتج عن أحداث   الخسائر االئتمانيه المتوقعه شهًرا هي جزء من   12الخسائر االئتمانيه المتوقعه علي مدي  
شهًرا بعد تاريخ التقرير )أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل    12ق التي تكون ممكنة خالل فتره  اخفا
 .شهًرا( 12من 

هو الحد األقصى للفترة  خسائر االئتمان المتوقعه الحد األقصى للفترة التي يتم أخذها في االعتبار عند تقدير
 .ر االئتمانالتعاقدية التي تتعرض فيها الشركة لمخاط

 قياس الخسائر االئتمانيه المتوقعه
هي تقدير مرجح باالحتماالت لخسائر االئتمان. يتم قياس القيمة الحالية لجميع حاالت النقص في النقد )أي  

 الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفًقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها(.
 بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي. خسائر االئتمان المتوقعه يتم خصم

 األصول الماليه المضمحله ائتمانيا 
في تاريخ كل تقرير، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت األصول المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكه وادوات الدين  

الشامل االخر المقاسه الدخل  العادله من خالل  انخفضت بالقيمه  المالي    قد  قيمتها االئتمانية. يعتبر األصل 
"اضمحالل ائتمانيا"، عندما يحدث واحد أو أكثر من االحداث التي لها أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية 

 .المقدرة لألصل المالي
 :تشمل األدلة التي تشير إلى اضمحالل األصول المالية ائتمانيا البيانات القابلة للرصد

 صعوبه ماليه كبيره للمقرض أو المصدر و -
 يوم و 90انتهاك العقد مثل االخفاق أو يكون متأخر السداد لفتره أكبر من  -
 إعادة الهيكلة الخاصه بقرض او سلفه بواسطه المجموعه بشروط لن تراعيها المجموعه بطريقه او بأخري؛ و -
 م مالي أخرى ؛ أو  من المحتمل أن يدخل المقترض في إفالس أو عمليه إعادة تنظي -
 .اختفاء سوق نشط للورقه المالية بسبب الصعوبات المالية -
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 عرض مخصص الخسائر االئتمانيه المتوقعه في قائمه المركز المالي
يتم خصم مخصص الخسائر لألصول الماليه التي يتم قياسها بالتكلفه المستهلكه من اجمالي مبلغ القيمه الدفتريه  

 لألصول. 
العادله من خالل الدخل الشامل االخر يتم   بالنسبه لألوراق الماليه في سندات الدين التي يتم قياسها بالقيمه 

 تحميل مخصص الخساره علي األرباح او الخسائر ويتم االعتراف به في الدخل الشامل االخر. 
 اعدام الدين  

لدى الشركة توقعات معقولة السترداد  يتم شطب اجمالي القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي عندما ال يكون  
األصل المالي بأكمله أو جزء منه. بالنسبة للعمالء المنفردين، لدى الشركة سياسة إعدام اجمالي القيمة الدفترية 
استرداد   في  السابقة  الخبرة  على  بناًء  عامين  أكثر من  السداد  المالي مستحق  األصل  يكون  عندما  اإلجمالية 

نسبة لعمالء الشركات، تقوم الشركة بإجراء تقييم بصوره منفرده فيما يتعلق بتوقيت ومقدار األصول المماثلة. بال
الشطب بناًء على ما إذا كان هناك توقع معقول لالسترداد. ال تتوقع الشركة أي استرداد كبير من المبلغ المشطب. 

زام من أجل االمتثال إلجراءات ومع ذلك ، فإن األصول المالية التي تم شطبها قد تظل خاضعة ألنشطة االلت
 .الشركة السترداد المبالغ المستحقة

 المخصصات  53-19
تحدد قيمة المخصصات بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل خصم قبل  

لزيادة في  الضرائب الذي يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الُمحددة لاللتزام. ا
القيمة الدفترية للمخصص الناتجة عن استخدام الخصم إليجاد القيمة الحالية والتي تعكس مرور الوقت  

 يتم االعتراف بها كتكلفة اقتراض.
 استكمال أعمال مخصص 

النهائية  صورته  في  المشروع  أعمال  الستكمال  التقديرية  بالقيمة  أعمال  إستكمال  مخصص  إثبات  يتم 
)المتعلقة بالوحدات التي تم تسليمها للعمالء والوحدات الجاهزة للتسليم وفقًا لشروط التعاقد والوحدات التامة  
الغير متعاقد عليها بعد( وذلك بناء على الدراسات والمقايسات الفنية لتقديـر التكاليف التى تعد من قبل  

في نهاية كل فترة مالية وذلك لحين اإلنتهاء    االدارات الفنية بالشركة ويتم إعادة دراسة المخصص الالزم
 من كافة أعمال المشروع. 

 عقود التأجير  53-20
 تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد تأجير أم ال (1

 .في بدايه الترتيب، تحدد الشركة ما إذا كان الترتيب هو أو يحتوي على عقد إيجار
على عقد إيجار، تفصل الشركة المدفوعات والمقابل األخر التي  في البدايه أو عند إعادة تقييم أي ترتيب يحتوي  

يتطلبها الترتيب في تلك الخاصة بعقد اإليجار وتلك الخاصة بالعناصر األخرى على أساس قيمها العادلة النسبية. 
  إذا خلصت الشركة إلى عقد إيجار تمويلي أنه من غير الممكن فصل المدفوعات بطريقة موثوق بها، عندها يتم 
االعتراف باألصل وااللتزام بمبلغ يساوي القيمة العادلة لألصل محل العقد؛ بعد ذلك يتم تخفيض االلتزام عند 
 إجراء الدفعات ويتم االعتراف بتكلفة تمويل محتسبة على االلتزام باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. 
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 األصول المؤجره  (2
إلى الشركة كافه المخاطر    المنشآت والمعدات التي تحول الي درجه كبيرهيتم تصنيف عقود اإليجار للممتلكات و 

والمنافع المرتبطه بالملكية كعقود تأجير تمويلي. يتم قياس األصول المؤجرة مبدئًيا بمبلغ يساوي القيمة العادلة  
المبدئي، يتم احتساب  للقيمة العادلة والقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار أيهما أقل. بعد االعتراف  

 األصول وفًقا للسياسة المحاسبية المطبقة على ذلك األصل. 
يتم تصنيف األصول المحتفظ بها بموجب عقود إيجار أخرى كعقود تأجير تشغيلي وال يتم االعتراف بها في 

 .قائمه المركز المالي للمجموعة 

 مدفوعات التأجير  (3
عقود إيجار تشغيلية في األرباح او الخسائر على أساس القسط الثابت يتم إثبات المدفوعات التي تتم بموجب  

على مدى فترة عقد اإليجار. يتم االعتراف بحوافز التأجير المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصاريف التأجير، 
 على مدار مدة عقد اإليجار. 

ار التمويلي بين مصاريف التمويل وتخفيض يتم تقسيم الحد األدنى لمدفوعات اإليجار التي تتم بموجب عقود اإليج
االلتزامات غير المسددة. يتم تحميل مصروفات التمويل لكل فترة خالل فترة اإليجار للوصول الي معدل فائدة 

 .دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام

 النقدية وما فى حكمها  53-21
حكمها تتضمن أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقدية وما في  

والشيكات تحت التحصيل والودائع تحت الطلب التي لها تواريخ استحقاق لمدة ال تزيد عن ثالث شهور 
من تاريخ الشراء وكذا أرصدة البنوك سحب على المكشوف التي يتم سدادها عند الطلب والتي تعد جزءًا 

 .جموعةمكماًل لنظام إدارة األموال بالم

 تكلفة االقتراض 53-22
يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل والذي يتطلب فترة 
زمنية طويلة لتجهيزه لالستخدام في األغراض المحددة له أو لبيعه كجزء من تكلفة األصل. ويتم تحميل 

ي تحققت فيها. وتتمثل تكاليف االقتراض في الفوائد  تكاليف االقتراض األخرى كمصروف في الفترة الت
 والتكاليف األخرى التي تنفقها الشركة القتراض األموال. 

 االقتراض بفائدة  53-23
يتم االعتراف بالقروض ذات الفائدة مبدئيًا بالقيمة العادلة مخصوما منها تكلفة المعاملة. وبعد االعتراف 

يتم ذات    المبدئي  القروض  والقيمة  إدراج  التكلفة  بين  فروق  أي  إدراج  مع  المستهلكة  بالتكلفة  الفائدة 
 اإلستردادية في قائمة األرباح أو الخسائر خالل فترة االقتراض على أساس سعر الفائدة الفعال.

 تكلفة األراضى المباعة  53-24
من نصيبها    يتم إحتساب تكلفة األراضى المباعة على أساس المساحة الصافية المباعة مضافًا إليها كال

من مساحات الطرق المحددة بمعرفة اإلدارة الفنية بالشركة باإلضافة إلى نصيبها من كل مساحات أراضى  
 المناطق المفتوحة والمناطق الخدمية وكذا نصيبهـا من تكاليف المرافق والتجهيز.
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 حصة العاملين في األرباح  53-25
تقل عن   الشركة نسبة ال  األرباح    % 10توزع  القانوني  من  االحتياطي  تدعيم  الصافية بعد خصم نسبة 

كحصة العاملين في األرباح بما ال يزيد على مجموع األجور السنوية للعاملين بالشركة طبقًا للقواعد التي  
يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وفقًا ألحكام قانون الشركات. يتم االعتراف بحصة  

باح كتوزيعات أرباح في قائمة التغير في حقوق الملكية وكالتزام خالل الفترة المالية التي  العاملين في األر 
 قام فيها مساهمي الشركة باعتماد هذا التوزيع.

 نصيب السهم فى األرباح/ )الخسائر(  53-26
بالمساهمين عن   المتعلقة  الخسارة  أو  الربح  بقسمة  /)الخسائر(  األرباح  فى  السهم  نصيب  إحتساب  يتم 

متهم فى األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة التى مساه
 تعد عنها القوائم المالية. 

 
 


