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 "كيسودشركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "
 ( شركة مساهمة مصرية)

 المستقلة  الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2202 مارس 31 المالية المنتهية في فترةالعن 

 وانشطتها الشركةعن عامة نبذة   -1
وفقًا ألحكام  "    الشركة"    –شركة مساهمة مصرية    -   "سوديك"  واالستثمارتأسست شركة السادس من أكتوبر للتنمية   1-1

والئحته التنفيذية بموجب    1992لسنة    95والئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القانون رقم    1981لسنة    159القانون رقم  
بالسجل التجارى   الشركة   قيدتم  و   1996مايو    12فى    1996لسنة    322م  قرار وزير االقتصاد والتعاون الدولي رق

 . 1996مايو  25بتاريخ  625رقم  تحت بالجيزة
 فيمـا يلـي: الشركة رض غيتمثل  1-2

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

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

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

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

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

 في السجل التجاري. القيدأ من تاريخ عام تبد 50 الشركةمدة  1-3
 .ببورصة األوراق المالية بجمهورية مصر العربيةمقيدة بالجدول الرسمي  الشركة 1-4
ذيبي  طالل الوالسيد األستاذ/    38ى الكيلو  اإلسكنـدرية الصحـراو زايد طريق القاهرة /    فى مدينة الشيـخ  الشركةيقع مقـر   1-5

 .المنتدب الشركة دارة إهـو عضو مجلس  مـاجد شريفاألستاذ/ والسيد  الشركةهو رئيس مجلس ادارة 
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 أسس إعداد القوائم المالية -2
 اإللتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين 

 المصرية السارية. للشركة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المستقلة تم إعداد القوائم المالية   -
 . 2022 أبريل 20في  الشركةلإلصدار من قبل مجلس إدارة  المستقلة تم اعتماد القوائم المالية -
 (. 47بإيضاح رقم ) الشركةتم اإلفصاح عن أهم السياسات المحاسبية المطبقة ب -

 عملة التعامل وعملة العرض   -3
 هي الجنيه المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة.  المستقلة  العملة المستخدمة في عرض القوائم المالية

 إستخدام التقديرات واالفتراضات -4
يتطلب إعداد القوائم المالية المستقلة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي والتقديرات  -

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

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

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

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

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

 والمنشآت المستثمر فيها. 
 تصنيف عقود التأجير. -

 االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة  -ب
والتي قد ينتج عنه تعديل مؤثر   2022  مارس  31المعلومات الخاصة باإلفتراضات والتقديرات غير المؤكدة في  

 - المالية القادمة يتمثل فى: فترةفي القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات في ال
 اإلعتراف وقياس المخصصات وااللتزامات: اإلفتراضات األساسية حول إحتمالية وحجم تدفق الموارد. -
 .قياس خسائر االئتمان المتوقعه للنقدية بالبنوك وعمالء وأوراق قبض وأصول مالية أخري  -

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

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

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

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

 متابعتها(. 
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المالية التي يتم   فترةباألعتراف بالتحويالت بين المستويات الخاصة بتسلسل القيمة العادلة في نهاية ال الشركةتقوم 
 حدوث التغيير خاللها. 

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

 المبيعات -5
 . فترةاله في تاريخ التسليم للعمالء خالل لمتتمثل تلك اإليرادات في القيمة الحالية للوحدات المس

 الثالثة أشهر المنتهية في   الثالثة أشهر المنتهية في  
 2022/03/31  2021/03/31 
 جنيه مصري   جنيه مصري  

 -  Allegria 24 258 924مبيعات مشروع 
 Forty West -  18 792 231مبيعات مشروع 
 Westown 155 206 579  156 223 077مبيعات مشروع 
 Westown Courtyard -  6 547 533مبيعات مشروع 
 Polygon 9,10 13 212 842  28 546 003مبيعات مشروع 
 -  Sodic East  34 528 932مبيعات مشروع 
 October Plaza 87 817 470  35 234 762مبيعات مشروع 

 315 024 747  245 343 606 
 271 295 21  086 006 23 فترة فوائد أقساط محققة خالل ال

 (386 601 11)  (750 904 16) خصم تعجيل سداد 
 321 126 083  255 037 491 

جنية مصرى تمثل قيمة الفوائد على أقساط  863 948 21   مبلغ  2022  مارس  31تتضمن إجمالى مبيعات الوحدات حتى   −
 العمالء المحصلة للوحدات المسلمة.
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 تكلفة المبيعات  -6
 الثالثة أشهر المنتهية في   الثالثة أشهر المنتهية في  
 2022/03/31  2021/03/31 

 جنيه مصري   جنيه مصري  
 -  Allegria 17 754 809تكلفة مبيعات مشروع 
 Forty West -  18 754 756تكلفة مبيعات مشروع 
 Westown 61 949 346  88 558 832تكلفة مبيعات مشروع 
 Westown Courtyard -  3 575 343تكلفة مبيعات مشروع 
 Polygon 9,10 4 468 144  13 122 522تكلفة مبيعات مشروع 
 -  Sodic East 31 765 884تكلفة مبيعات مشروع 
 October Plaza 54 100 645  24 901 045تكلفة مبيعات مشروع 

 170 038 828  148 912 498 

الفوائد    863 948 21  مبلغ  2022مارس    31تتضمن إجمالى تكلفة مبيعات الوحدات حتى   - جنية مصرى تمثل قيمة 
 المرسملة عن األقساط المحصلة للوحدات المسلمة. 

  الشركة تسوية أرض  اتفاق  تكلفة    من  فترةالمبيعات    جنية مصري قيمة ما يخص  328 347 8  تتضمن تكلفة المبيعات مبلغ -
 (. 1- 17االيضاح رقم ) في   االمشار إليهبالشيخ زايد 

 إيرادات تشغيل أخري  -7
 الثالثة أشهر المنتهية في   الثالثة أشهر المنتهية في  
 2022/03/31  2021/03/31 
 جنيه مصري   جنيه مصري  

 408 407 9  810 308 10 الغاءات وغرامات تأخير
 878 120 1  140 330 3 ايرادات مبانى مؤجرة 

 -  021 29 أرباح رأسمالية
 647 455  647 455 رد االنخفاض في قيمة األصول الثابتة

 160 503 2  929 188 2 ايرادات جو سمارت 
 847 479  478 217 ايرادات متنوعة

 16 530 025  13 966 940 
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 مصروفات بيعية وتسويقية -8
 المنتهية في الثالثة أشهر   الثالثة أشهر المنتهية في  
 2022/03/31  2021/03/31 

 جنيه مصري   جنيه مصري  
 378 752 14  412 571 16 أجور ومرتبات 

 138 130 9  901 520 18 عموالت بيع 
 883 670 10  876 889 2 إعالنات 

 843 507 2  - مؤتمرات ومعارض
 838 227  682 243 سيارات  إيجار

 795 22  299 334 وسيارات سفــر وأنتقال ونقل 
 383 628 1  788 868 صيانة وأمن ونظافة وزراعة 

 814 295  802 676 1 أتعاب مهنية وأستشارات 
 -  115 447 كراميات وهدايا إ

 745 17  563 691 مطبوعات وتصوير 
 662 023 1  589 820 1 رسوم ودمغات وتراخيص

 212 406  903 646 اتصاالت وكهرباء 
 779 246  873 331 تسويقية -إهالكات األصول الثابتة 

 -  240 235 اجازات
 078 205 1  944 390 1 استهالك اصول حق االنتفاع 

 058 28  464 62 أخرى 
 46 732 451  42 163 606 
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 مصروفات إدارية وعمومية -9
 الثالثة أشهر المنتهية في   الثالثة أشهر المنتهية في  
 2022/03/31  2021/03/31 
 جنيه مصري   جنيه مصري  

 027 343 26  303 030 38 ومكافآت  أجور ومرتبات
 500 804 1  162 260 3 رواتب ومكافات وبدالت أعضاء مجلس االدارة 

 329 292 5  - مصروف أثابة العاملين 
 649 893 4  522 358 8 عالج طبى وتدريب عاملين

 075 768 4  579 650 15 )*( واستشاراتاتعاب مهنية 
 -  000 156 إعالنات 
 000 185  000 5 تبرعات 

 146 317 27  955 449 18 صيانة ونظافة وزراعة وأمن وحراسة  
 093 460 13  916 857 16 إهالكات إدارية لألصول الثابتة

 146 479  244 088 1 رسوم حكومية واشتراكات 
 770 068 1  665 029 1 ايجارات 

 050 575  986 200 1 سفــر وأنتقال ونقل وسيارات 
 192 754  238 460 اتصاالت وكهربـاء  

 031 176 2  335 604 3 ومستلزمات حاسب الى برامج
 792 140  580 589 بوفيه وضيافة واستقبال 

 688 462  472 285 مصروفات بنكيـة 
 540 652 2  593 926 2 عاملين محددة مزايا

 -  743 284 1 اجازات
 559 691  296 475 اكراميات وهدايا 

 -  033 735 1 معارض ومؤتمرات 
 291 496  693 410 أقساط تأمين

 594 637  035 994 المساهمه التكافليه 
 664 8  806 564 أخرى 

 117 418 156  94 207 136 

جنبة مصـرى قيمة اتعاب مسـتشـاريين ماليين عن دراسـات بشـأن مليون   5.44يتضـمن بند اتعاب مهنية واسـتشـارات مبلغ )*(  
 .العرض المبدئي المقدم من شركة الدار العقاريه لالستحواذ علي اسهم الشركة

 مصروفات تشغيل أخري  -10
 الثالثة أشهر المنتهية في   الثالثة أشهر المنتهية في  
 2022/03/31  2021/03/31 
 جنيه مصري   جنيه مصري  

 323 383  317 036 3 وحدات مؤجرة اهالك 
 3 036 317  383 323 
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 االنخفاض فى االصول الماليهخسائر   -11
 

 
 

 الرصيد في 
 2021ديسمبر  31

 الرصيد في   فترة الالحركة خالل  
 2022مارس  31

 جنيه مصري   جنيه مصري   جنيه مصري  
 624 559  -  624 559 أوراق قبض طويلة االجل 

 725 735 7  -  725 735 7 واوراق القبض عمالء 
 203 283 495  -  203 283 495 المستحق علي اطراف ذات عالقه

 434 957 1  466 495 1  968 461 المدينون وأرصده مدينه أخري 
 269 35  -  269 35 استثمارات ماليه بالتكلفه المستهلكه 

 563 88  -  563 88 النقديه وما في حكمها
 504 164 352  1 495 466  505 659 818 

 إيرادات تمويلية -12
 الثالثة أشهر المنتهية في   الثالثة أشهر المنتهية في  
 2022/03/31  2021/03/31 
 جنيه مصري   جنيه مصري  

 199 823 3  847 554 1 فوائد دائنة
 253 952 6  732 778 6 عائد إستثمـارات مالية بالتكلفة المستهلكة 

 -  404 347 20 )*(  ترجمة العمالت األجنبيةفروق 
 28 680 983  10 775 452 

ارباح من ترجمة األرصدة    الشركةفى تاريخ المركز المالى فقد حققت    بالشركةنظرا لوجود فائض للعمالت االجنبية  )*(  
جنية / للدوالر ليصل إلى    15.64الفترة من  بالعمالت األجنبية نتيجة لزيادة سعر الدوالر مقابل الجنية المصرى خالل  

 . جنية/ للدوالر فى تاريخ المركز المالى 18.27
 تكاليف تمويلية  -13

 الثالثة أشهر المنتهية في   الثالثة أشهر المنتهية في  
 2022/03/31  2021/03/31 
 جنيه مصري   جنيه مصري  

 256 875 31  819 140 42 فوائد تمويلية 
 275 647  780 570 التزامات عقود التأجيرعلى فوائد 

 784 25  - فروق ترجمة العمالت األجنبية
 42 711 599  32 548 315 

 
 الدخل ضرائب -14

 الخسائر   وانود التي يعترف بها في األرباح الب -أ
 الثالثة أشهر المنتهية في   الثالثة أشهر المنتهية في  
 2022/03/31  2021/03/31 
 جنيه مصري   جنيه مصري  

 451 390 1  746 355 1 ضرائب الدخل الجارية 
 349 406 2  995 133 6 مصروف ضريبة الدخل المؤجلة 

 (734 465 11)  (724 623 9) )منفعة( المؤجلة   –ضرائب الدخل 
 (2 133 983)  (7 668 934) 
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 اللتزامات الضريبية المؤجلةحركة األصول وا -ب
 قائمة األرباح أو الخسائر   قائمة المركز المالي  
 31/03/2022 31/12/2021  31/03/2022 31/03/2021 
 جنيه مصري  جنيه مصري   جنيه مصري  جنيه مصري  

 751 495 999 614  (017 449) 982 165 الثابتة األصول
 598 910 1 725 008 9  153 750 32 878 758 41 مخصص استكمال اعمال

 (734 465 11) (995 133 6)  300 353 91 305 219 85 خسائر ضريبية مرحله
 - -  (507 689 5) (507 689 5) فروق ترجمة العمالت األجنبية
 (385 059 9) ()729 489 3  929 964 117 658 454 121 صافي ضريبة الدخل المؤجلة 

 سعر الضريبة الفعال -ج
 المنتهية في الثالثة أشهر   الثالثة أشهر المنتهية في  
   2022/03/31  2022/03/31 

 جنيه مصري   جنيه مصري  
 (182 856 51)  (055 175 21) خسائر( قبل ضرائب الدخل ال)

 22.5%  22.5% سعر الضريبة
 (641 667 11)  (387 764 4) يبة الدخل المحسوبة طبقا لقانون الضرائب ضر 

 806 173  575 135 وعاء ضريبي مستقل 
 231 104 15  831 815 5 مصروفات أخرى غير قابلة للخصم 

 538 058 4  964 946 تاثير المخصصات 
 934 668 7  983 133 2 الخسائر او الضريبة وفقا لقائمة األرباح

 % 14.79  % 10.08 الفعال سعر الضريبة 

 أصول ضريبية غير مثبتة بالدفاتر -د
   31/03/2022  31/12/2021 

 جنيه مصري   مصري جنيه  
 603 424 131  497 666 131 الفروق المؤقتة القابلة للخصم 

 131 666 497  131 424 603 
ب المؤجلة والمتعلقة  الضريبية  األصول  إثبات  يتم  الجولف و لم  ملعب  في  االنخفاض  قيمة  قيمة صافي  فى  االنخفـــــاض 

وذلك نظرًا لعدم توافر درجة  اإلنخفاض فى قيمة المدينون واألرصدة المدينة االخرى  و  المستحق على أطراف ذات عالقة
 مناسبة للتأكد من وجود أرباح ضريبية مستقبلية كافية يمكن من خاللها االستفادة من هذه األصول. 
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 )الخسائر(صافي   نصيب السهم فى -15
المتوسـط المرجح لعدد األسـهم القائمة وكذلك   فترةال خسـائرعلي اسـاس صـافى   (الخسـائر) فييتم إحتسـاب نصـيب السـهم  

 ي:كما يل فترةالخالل 
 الثالثة أشهر المنتهية في   الثالثة أشهر المنتهية في  
 31/03/2022  2021/03/31 
 جنيه مصري   جنيه مصري  

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

 (19 041 072)  (44 187 248) 
    مقسومـــًا على:

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

 المخزون  -16
31/12/2021   31/03/2022  

  جنيه مصري   مصري جنيه 
 تكلفة وحدات تامة 047 240 44  272 719 22

 ادوات تشغيل )نوادي(  053 306 8  053 306 8
 أجهزة اتصال 950 537  250 934

31 959 575  53 084 050  

 أعمال تحت التنفيذ -17
 وبيان هذه المشروعات كالتالي:يتمثل هذا البند فى إجمالى التكاليف الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها 

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

 SODIC West (17-1 )تكاليف أعمال مشروع  504 996 856  380 218 844
 October Plazaتكاليف أعمال مشروع  485 809 363  101 925 402

 Sodic Eastتكاليف أعمال مشروع  209 616 969 1  293 838 742 1
 ( 2-17)فدان    464.81تكاليف أعمال مشروع  640 324 709 4  184 516 616 4

7 606 497 958  7 899 746 838  

 .مصرى 431 383 513 بمبلغ  فوائد مرسملة عن أقساط محصلة من العمالء األعمال تحت التنفيذ   تتضمن -

في القيمة الحالية لنصـــــيب االعمال تحت التنفيذ من يتمثل    جنيه مصـــــري   194 959 237الرصـــــيد مبلغ تتضـــــمن   (17-1)
مبلغ تسوية ارض الشركة بالشيخ زايد كعنصر من عناصر تكلفة الوحدات التي سيتم ادراج إيراداتها في قائمة األرباح 

ي من القيمة الحالية ألصــــــل مبلغ ثمانمائة مليون الخســــــائر لألعوام المســــــتقبلية، ويتمثل هذا المبلغ في قيمة المتبقو ا
 .جنيه مصري طبًقا التفاق التسوية المبرم مع إدارة الكسب غير المشروع

جنيه مصـري صـافي القيمه الحاليه الرض المشـروع باالضـافه الى   696 946 569 4تتضـمن قيمه االعمال مبلغ (  17-2)
وهيئه المجتمعات العمرانيه بحد ادني تضــمنه  الشــركةالفوائد المرســلمه وذلك وفقا لعقد تخصــيص بنظام الشــراكه بين 

 (.31مليار جنيه مصري كما هو وارد تفصيأل بااليضاح )  11.413الهيئة بمبلغ
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خطاب من وزارة االســــــــكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشــــــــأن عقد اســــــــتلمت الشــــــــركة   2021يوليو    15بتاريخ  
ــاحتها   ــركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول قطعة األرض البالغ مســـــ ــاركة الموقع بين الشـــــ فدان    500المشـــــ

لمتغيرات المكانية التي طرأت بمنطقة توســـــــــــعات والواقعة بمدينة الشـــــــــــيخ زايد الجديدة، وأفاد الخطاب بوجود بعض ا
مدينة الشــــيخ زايد والتي نتج عنها وجود بعض المشــــروعات بجوار قطعة األرض المشــــار إليها بعاليه، والتي ســــوف  
تؤثر على مشـروع الشـركة المقام على تلك األرض. وجارى تعديل موقع أرض مشـروع الشـركة لتفادي أي تداخالت، 

ــمن الحفال عل ــتفادة العظمي من تلك بما يضـ ــق العام، بما يحقق االسـ ــروع، ومكوناته والنسـ ــة للمشـ ى الطبيعة الخاصـ
 المتغيرات، وأنه سيتم عرض موقع األرض المقترح على مجلس إدارة الهيئة. 

اســـــتلمت الشـــــركة خطاب من جهاز تنمية مدينه الشـــــيخ زايد يفيد بأنه تم العرض على    2021اغســـــطس    26بتاريخ  
يئة المجتمعات العمرانية الجديدة كما تضـــــــــمن الخطاب كروكي للموقع المقترح بمســـــــــاحة تقديرية تبلغ  مجلس إدارة ه

فدان تقريبًا مالصــــــقا لقطعه األرض القديمة ومتضــــــمنًا أجزاء منها باالضــــــافه إلى إنها أعلى كفاءه من الموقع   440
 االصلي لألرض.

نمية مدينه الشــــــــيخ زايد يفيد بأنه مراعاة المتغيرات  أســــــــتلمت الشــــــــركة خطاب من جهاز ت  2021نوفمبر    24بتاريخ  
المكانية التي طرات على منطقة توســعات الشــيخ زايد وتاثيرها على قطعة األرض الســابق تخصــيصــها للمشــروع فقد 
تم العرض على مجلس ادارة هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجـديـدة الـذى قرر الموافقـة على اســــــــــــــتبـدال قطعـة األرض 

فدان    464.81بقطعة األرض بمسـاحة   ۲۰۱۷( لسـنة ۷۷صـها للشـركة بمنطقة القرار الجمهوري رقم )السـابق تخصـي
اســـــتفادة  -بذات التميز لقطعة األرض األصـــــلية والمنطقة على ان يتم " اضـــــافة مدة مناســـــبة بديلة لتنفيذ المشـــــروع  

في اســتصــدار    2019ديســمبر    12 ( بتاريخ۹۸۰الشــركة من قيمة المصــاريف الســابقة الصــدار القرار الوزاري رقم )
تم اســــتالم الموقع   2021ديســــمبر    20القرار الوزاري لالرض البديلة ودون ســــداد مصــــروفات ادراية جديدة، وبتاريخ  

وجاري حاليا تحرير ملحق للتعاقد يتضـمن التزامات كل طرف وعلى أن تظل باقي الشـروط والضـوابط كما    -الجديد  
لشــــــــركة اثبات االثر المالى لتلك التعديالت طبقا ألفضــــــــل تقدير ممكن فى ضــــــــوء  هى وبناء على ذلك قررت إدارة ا

 المعلومات المتاحة فى تاريخ إعتماد القوائم المالية لألصدار. 

 غير متداولة – أوراق قبض -18
 -أوراق القبض طويلة األجل كما يلى :ألرصدة القيمة الحالية  يتمثل هذا البند فى

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

 449 592 550  919 330 512 أقساط وحدات *  – أوراق القبض
 (457 701 104)  (107 241 98) أوراق قبض  -فوائد غير مستهلكة 

 (624 559)  (624 559) خسائر االئتمان المتوقعة 
 413 530 188  445 331 368 

 . شهر من تاريخ المركز المالى  12 بعدصيد فى قيمة أوراق قبض مستلمه من عمالء المستلمين تستحق الر * يتمثل 
 .(42تم االفصاح عن أوراق القبض غير المدرجة بالقوائم المالية بااليضاح رقم ) -
 (.39لمخاطر االئتمان والعملة والمرتبطة بأوراق القبض بااليضاح رقم ) شركةتم االفصاح عن تعرض ال -
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 متداولة -عمالء وأوراق قبـض  -19
31/12/2021  31/03/2022  

  جنيه مصري   جنيه مصري 
 عمالء  774 691 110  864 366 77

 أقساط وحدات *  – أوراق القبض 718 117 456  804 871 441
519 238 668  566 809 492  
 أوراق قبض  -فوائد غير مستهلكة  (812 540 20)  (726 280 19)
499 957 942  546 268 680  

 خسائر اإلتنمان المتوقعه فى العمالء واوراق القبض  (725 935 7)  (725 935 7)
492 022 217  538 332 995  

 شهر من تاريخ المركز المالى.  12 خاللرصيد فى قيمة أوراق قبض مستلمه من عمالء المستلمين تستحق ال* يتمثل 
 .(42تم االفصاح عن أوراق القبض غير المدرجة بالقوائم المالية بااليضاح رقم ) -
 (.39بااليضاح رقم )تم االفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان والعملة والمرتبطة بأوراق القبض  -

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى  -20
31/12/2021  31/03/2022  

  جنيه مصري   جنيه مصري 
 دفعات مقدمة للمقاولين والموردين  651 055 289  799 765 321
 (*) شركة مصر الجديدة لالسكان والتعمير 600 532 228  600 532 228

 عن مشروع سوديك ايست  محتجزةمبالغ  166 563 37  818 018 27
 فدان  500 عن مشروع  مبالغ محتجزة 001 353 1  414 286

 عموالت ومصروفات مدفوعة مقدمًا  869 040 298  818 848 291
 تأمينات لدى الغير  755 583 8  725 189 8
 المستحق علــى صندوق نظام أثابة وتحفيز العاملين والمديرين   472 473 5  472 473 5

 بنوك حسابات جارية وودائع صيانة )**(  024 917 565  399 924 595
 الخصم تحت حسـاب الضريبة 296 681 16  802 638 26
 أرصدة مدينة أخرى   826 507 11  766 187 11

1 516 866 613  1 462 708 660  
 خسائر اإلئتمان المتوقعة فى المدينون واألرصده المدينة االخرى  (434 957 1)  (968 461)

1 516 404 645  1 460 751 226  

المدفوع لشركة مصر الجديدة لالسكان والتعمير كدفعة يتم تسويتها من حصة شركة مصر الجديدة قيمة في  المبلغ مثلتي  (  *)
لالسكان والتعمير في إيرادات المشروع عن عقد المشاركة والخاص بمدينة هليوبوليس الجديدة والذي ينص على أن تقوم 

لإلسكان  الشركة الجديدة  مصر  لشركة  المملوكة  األرض  لقطعة  عقاري  والبالغة    كمطور  بمدينة   655والتعمير  فدان 
التي ستتحقق من  اإليرادات  على نسبة من  الجديدة لإلسكان والتعمير  حصول شركة مصر  الجديدة مقابل  هليوبوليس 

على نفقتها    الشركةهذا وقد اتفق الطرفان على أن تقوم    مليار جنيه مصري.  5.01المشروع وبحد أدنى مضمون يبلغ  
يذ وتمويل وتسويق وبيع وحدات المشروع، وكافة مشتمالته ومكوناته ثم إدارته وصيانته بنفسها أو وتحت مسئوليتها بتنف 

العقد(   في  المحددة  للنسب  )وفقا  الطرفين  إقتسام  مقابل  العقد،  عن  الناشئة  األخرى  إلتزماتها  وتنفيذ  الغير،   بواسطة 
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ذلك إيرادات المشروع والناتجة عن األنشطة األخرى  إجمالي إيرادات المشروع والناتجة من أي من مكونات المشروع، وك
 . وفقا لشروط وأحكام العقد

على تعديل شروط واحكام عقد المشاركه في االيرادات   2020أغسطس    11وافق مجلس االدارة بجلستة المنعقدة بتاريخ  
قد المشاركه وذلك بزياده مع شركه مصر الجديده لالسكان والتعمير بما في ذلك تعديل الحد االدنى المضمون بموجب ع

تخفيض االقساط المطلوبه من الشركه خالل الخمس  مراعاةالمضمون وتعديل المبالغ السنوية بجدول السداد الحد االدنى  
تم توقيع ملحق   2020 ديسمبر 21وبتاريخ  سنوات القادمه مع الحفال على نفس القيمه الحاليه والمده الزمنيه للسدادات  

 .بتعديل بعض أحكام عقد المشاركة
مارها في ودائع ألجل وحسابات جارية ذات فائدة   )**(     يتمثل الرصيد فى ودائع الصيانة المحصلة من العمالء، والتي تم استث

تاريخ تسليمها وال بدء من  للوحدات  الخدمية  المصاريف  ادارة  تمويل  هذا    الشركةتستطيع   بغرض  في غير  استخدامها 
 .الغرض

 (.39لمخاطر االئتمان والعملة المرتبطة بالمدينون االخرون بااليضاح رقم ) الشركةاالفصاح عن تعرض  تم −

 إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة -21
31/12/2021   31/03/2022  

  جنيه مصري   جنيه مصرى 
 أذون خزانة بالقيمة االسمية 000 375 279  773 699 145
 إستثمارات فى إذون خزانة لم تتحقق بعد عوائد   (789 753 2)  (595 485 1)

 خسائر االئتمان المتوقعه  (269 35)  (269 35)
144 178 909  276 585 942  

السوق و   الشركة تم االفصاح عن تعرض   − الفائدة  لمخاطر  المستهلكة  المرتبطة باالستثمارات  لخطر سعر  بالتكلفة  المالية 
 (. 39رقم ) بااليضاح
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 2022مارس    31 المالية المنتهية فى ة الفتر عن  المستقلة الدورية ةاإليضاحات المتممة للقوائم المالي)تابع(  
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 حكمهاالنقديه وما فى  -22
31/12/2021  31/03/2022  

  جنيه مصري   جنيه مصري 
 *ودائع ألجل  –بنوك  340 830 157  880 966 286
 حسابات جارية  –بنوك  471 033 310  544 244 307

 شيكات تحت التحصيل 401 653 4  143 136 10
 نقدية بالصندوق  686 903 3   980 578 1

605 926 547  476 420 898   
 خسائر اإلئتمان المتوقعة  (563 88)  (563 88)

605 837 984  476 332 335  

 . لكهرباءتوزيع الضمان خطاب ضمان لصالح شركة جنوب القاهرة ل مليون جنيه مصري محتجز 1تتضمن الودائع مبلغ * 
 (.39لمخاطر سعر الفائدة لألصول المالية بااليضاح رقم ) الشركةتم االفصاح عن تعرض 

 وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية المستقلة يتمثل بند النقدية وما في حكمها في األتى:

 النقدية وما في حكمها

 
  

31/12/2021  31/03/2022    
  جنيه مصري   جنيه مصري 
 حكمها قبل خسائر االئتمان المتوقعةالنقدية وما فى  898 420 476  547 926 605

 نقدية مجنبة  ) 000 000 1(  ) 000 000 1(
  النقدية وما في حكمها طبقًا لقائمة التدفقات النقدية المستقلة  898 420 475  547 926 604



(شركة مساهمة مصرية )  "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار 
2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في  (تابع) 

األصول الثابتة 23 -

اإلجمالى  ملعب الجولف محطات تحسينات فى أماكن  برامج  أجهزة  أجهزة  مولدات وآالت أثاث وتجهيزات وسائل نقل مباني اراضى
الطاقة الشمسية مستأجرة حاسب الى واتصاالت كمبيوتر وطابعات ومعدات مكتبية وانتقال مقر الشركة جنيه مصري

التكلفة
 797 611 463  99 377 533  11 218 810  54 885 906  18 103 749  2 815 710  30 883 432  27 700 246  45 063 361  17 076 252  410 359 371  80 127 093 2021 ينايـر 1التكلفة في 
 248 323 480 - -  20 159 916  1 009 554   22 063  4 106 128  17 168 976  5 063 783  4 834 000  195 035 968   923 092 االضافات خالل السنة
( 4 538 264) - - - - (  55 254) ( 4 023 669) (  230 091) - (  229 250) - - االستبعادات خالل السنة

1 041 396 679  99 377 533  11 218 810  75 045 822  19 113 303  2 782 519  30 965 891  44 639 131  50 127 144  21 681 002  605 395 339  81 050 185 2021 ديسمبر 31التكلفة في 
1 041 396 679  99 377 533  11 218 810  75 045 822  19 113 303  2 782 519  30 965 891  44 639 131  50 127 144  21 681 002  605 395 339  81 050 185 2022 ينايـر 1التكلفة في 

 1 334 070 - - -   66 788   40 014   514 754   126 465   271 049   315 000 - - االضافات خالل الفترة
(  93 309) - - - - - (  52 383) (  40 926) - - - - االستبعادات خالل الفترة

1 042 637 440  99 377 533  11 218 810  75 045 822  19 180 091  2 822 533  31 428 262  44 724 670  50 398 193  21 996 002  605 395 339  81 050 185 2022 مارس 31التكلفة في 

مجمع االهالك
 167 385 800  17 774 682   409 474  43 145 777  14 819 296  2 135 703  18 734 959  5 848 477  9 782 383  10 282 713  44 452 336 - 2021 يناير 1مجمع اإلهالك في 
 62 664 732  1 822 590   448 753  10 880 997  1 717 380   320 043  4 479 778  6 188 088  9 071 512  2 620 571  25 115 020 - إهالك السنة
( 3 782 316) - - - - (  50 263) ( 3 302 660) (  200 146) - (  229 247) - - مجمع إهالك االستبعادات

 226 268 216  19 597 272   858 227  54 026 774  16 536 676  2 405 483  19 912 077  11 836 419  18 853 895  12 674 037  69 567 356 - 2021 ديسمبر 31مجمع االهالك في 
 226 268 216  19 597 272   858 227  54 026 774  16 536 676  2 405 483  19 912 077  11 836 419  18 853 895  12 674 037  69 567 356 - 2022 يناير 1مجمع اإلهالك في 
 17 189 255   455 647   112 188  2 515 750   417 379   48 813  1 004 752  2 029 088  2 382 623   746 892  7 476 123 - إهالك الفترة

(  54 935) - - - - - (  52 377) (  2 558) - - - - مجمع إهالك االستبعادات
 243 402 536  20 052 919   970 415  56 542 524  16 954 055  2 454 296  20 864 452  13 862 949  21 236 518  13 420 929  77 043 479 - 2022 مارس 31مجمع االهالك في 

االنخفاض في قمه ملعب الجولف
 81 602 851  81 602 851 - - - - - - - - - - 2021 يناير 1مجمع  االنخفاض في 
( 1 822 590) ( 1 822 590) - - - - - - - - - - رد االنخفاض خالل السنة
 79 780 261  79 780 261 - - - - - - - - - - 2021 ديسمبر 31مجمع  االنخفاض في 
(  455 647) (  455 647) - - - - - - - - - - رد االنخفاض خالل الفترة

 79 324 614  79 324 614 - - - - - - - - - - 2022 مارس 31مجمع  االنخفاض في 
صافى القيمة الدفترية

 548 622 812 -  10 809 336  11 740 129  3 284 453   680 007  12 148 473  21 851 769  35 280 978  6 793 539  365 907 035  80 127 093 2021 يناير 1صافي القيمة الدفترية في 
 735 348 202 -  10 360 583  21 019 048  2 576 627   377 036  11 053 814  32 802 712  31 273 249  9 006 965  535 827 983  81 050 185 2021 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 
 719 910 290 -  10 248 395  18 503 298  2 226 036   368 237  10 563 810  30 861 721  29 161 675  8 575 073  528 351 860  81 050 185 2022 مارس 31صافي القيمة الدفترية في 

.2022 مارس 31 جنيه مصري في 115 095 555تتضمن األصول الثابتة أصول مهلكة دفتريا بالكامل بلغت تكلفتها -
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 (شركة مساهمة مصرية) "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار 
 2022مارس    31 المالية المنتهية فى ة الفتر عن  المستقلة الدورية ةاإليضاحات المتممة للقوائم المالي)تابع(  
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 إستثمارات عقارية -24
 -:فترةالوفيما يلى حركة االستثمارات العقارية خالل 

 . 2022 مارس 31جنيه مصرى فى   مليون  257 المؤجرة للغيـر مبلغ -العادلة  لألستثمارت العقارية تبلغ القيمة    - 

 ستثمارات عقارية تحت التطويرإ   -25
يتمثل هذا البند قيمة استثمارات عقارية تحت التطوير تم إعادة عرضها من حساب االعمال تحت التنفيذ لنية إدارة 

 -وتتمثل فى األتي : بإيجار تلك الوحدات عند استكمال االعمال بها بدال من بيعها الشركة

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

  SODIC Westمشروع  030 899 141 1  244 572 082 1
 October Plazaمشروع  867 502 254  596 875 251

1 334 447 840  1 396 401 897  
 

  

 وحدات مؤجرة للغيـر     بيـــــــان 
 جنيه مصرى     التكلفة 

 903 139 34      2021فى أول ينايــر 
 514 438 225      خالل السنة ضافاتإ
 (226 187 10)      السنةخالل   ضافاتإ

 191 391 249    2021ديسمبر  31فى 
 191 391 249      2202فى أول ينايــر 

 -    فترةخالل ال ضافاتإ
 191 391 249    2202 مارس 31فى 

     يخصم 
     مجمع االهالك 
 475 229 4    2021فى أول ينايــر 

 652 635 1    إهالك السنة
 (552 958 2)    مجمع استبعادات خالل السنة 

 575 906 2    2021ديسمبر  31فى 
 575 906 2    2022فى أول ينايــر 

 317 036 3    فترة الإهالك 
 892 942 5    2022 مارس 31فى 

 428 910 29    2021يناير  1صافى القيمة في 
 616 484 246    2021ديسمبر  31صافى القيمة فى 
 299 448 243    2022 مارس 31صافى القيمة فى 



 (شركة مساهمة مصرية) "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار 
 2022مارس    31 المالية المنتهية فى ة الفتر عن  المستقلة الدورية ةاإليضاحات المتممة للقوائم المالي)تابع(  
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 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر استثمارات -26
الشكل  

 القانونى 
نسبة  

 المساهمة 
نسبة المسدد من  
 قيمة المساهمة 

 القيمة الدفترية
31/03/2022  

 القيمة الدفترية
31/12/2021 

 جنيه مصري   جنيه مصري  % %   
 875 2  875 2 25 0.0025 ش.م.م  شركة سوديك للجولف والتنمية السياحية 

 152 26  152 26 100 0.06 ش.م.م  شركة بفرلى هيلز إلدارة المدن والمنتجعات  
    29 027  29 027 

 (875 2)  (875 2)    االنخفاض فى قيمة إستثمــارات بالقيمه العادله  
    152 26  152 26 

للبيع محدود نظرًا ألن هذه اإلستثمارات تمثل أدوات حقوق  يعتبر التعرض لخطر السوق المرتبط باألستثمارات المتاحة 
 ملكية غير متداولة فى سوق نشط وبالجنيه المصرى.

 
 عقود التأجيرلتزامات إأصول و  -27

( "عقود التأجير" وقد ترتب علي ذلك االعتراف  49تم التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المصري رقم )  2020خالل عام 
 والتزامات حق أنتفاع. بأصول

 أصول حق أنتفاع  27-1
      -مكاتب للبيع وحق استخدام برامج وبيانها كما يلي : يمثل حق االنتفاع بإيجار

 جنيه مصري   التكلفة 
38 004  628    2202يناير  1الرصيد في   

فترة الاإلضافات خالل    - 
 628 004 38   2202 مارس 13الرصيد في 

   
   االستهالك

2202يناير  1الرصيد في    13 790 955 
فترة الاالستهالك خالل    1 390 944 

2202 مارس 31الرصيد في    15 181 899 
2202  مارس 31القيمة الدفترية في    22 822 729 

 ألتزامات عقود اإليجار 27-2
 بلغت القيمة الحالية إلجمالى االلتزامات الناتجة عن حقوق االنتفاع ما يلى:

 31/12/2202  31/12/1202 
 جنيه مصرى   جنيه مصري  

 810 002 34  356 002 33 إجمالي التزامات عقود التأجير غير المخصومة  
 (101 651 6)  (321 080 6) الفوائد على التزامات عقود التأجير

 709 351 27  035 922 26 صافي القيمة الحالية إلجمالى االلتزامات الناتجة عن حقوق االنتفاع 
    

 977 154 5  869 143 4 التأجيرلتزامات عقود إ الجزء المتداول من 
 732 196 22  166 778 22 الجزء غير المتداول من ألتزامات عقود التأجير 

 26 922 035  27 351 709 



 (شركة مساهمة مصرية) "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار 
 2022مارس    31 المالية المنتهية فى ة الفتر عن  المستقلة الدورية ةاإليضاحات المتممة للقوائم المالي)تابع(  
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 اطياتيواالحت رأس المــال -28
 رأس المال  28-1

 مليار جنيه مصرى. 2.8حدد رأس المال المرخص بمبلغ  -
ــال   - مــــ رأس  ــةبلغ  ــل    الشــــــــــــــركــــ ــامــــ ــالكــــ بــــ ــدفوع  والمــــ ــ  1.355المصــــــــــــــــــــدر  ــه  مليــــ جنيــــ ــدد صــــــــــــــمار  عــــ على  ــًا  موزعــــ  ري 

 جنيه للسهم. 4سهم بقيمة أسمية  338 909 573
 1  355  638  292المصـدر من   الشـركةزيادة راس مال   2016نوفمبر    30عقدة في  نبجلسـته الم  الشـركةقرر مجلس إدارة  -

ــري إلى   ــري بزيادة قدرها    1  369  194  672جنيه مصـ ــــــــــــــــــــجني  13  556  380جنيه مصـ  عدد    ري موزعة علىــــــــــــــــــه مصـ
ــمية  3  389  095 ــهم بقيمة إســــ ــهم من خالل احتياطي خاص    4ســــ ــهم ويتم تمويل هذه األســــ ــري للســــ عالوة  –جنيه مصــــ

إصـدار أسـهم، على أن تخصـص هذه الزيادة بالكامل للمسـتفيدين من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضـاء مجلس 
والتي   2016يناير   20التنفيذيين وذلك تطبيقا للنظام المعتمد من الجمعية العامة غير العادية للشـــــــركة المنعقدة في اإلدارة 

وافقت على تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضـــــــاء مجلس اإلدارة التنفيذين من خالل تخصـــــــيص أســـــــهمها 
 .2017فبراير  5ارى بذلك بتاريخ وتم التأشير في السجل التج ط مميزة لصالحهمبشرو 

 1  369  194  672 المصـدر من الشـركةزيادة راس مال   2018أكتوبر    23بجلسـته المنعقدة في    الشـركةقرر مجلس إدارة  -
 جنـيه مصــــــــــــــري موزعـة على عـدد  27  520  816جنـيه مصــــــــــــــري بزـيادة ـقدرهـا   1  396  715  488جنـيه مصــــــــــــــري إلى  

عالوة  –جنيه مصـــــــري للســـــــهم ويتم تمويل هذه األســـــــهم من خالل احتياطي خاص   4ســـــــهم بقيمة إســـــــمية  6  880  204
والثالثة من شــــــرائح نظام إثابة وتحفيز العاملين  إصــــــدار أســــــهم، على أن تخصــــــص هذه الزيادة بالكامل للشــــــريحتين الثانية

ــركة المنعقدة  ــاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وذلك تطبيقا للنظام المعتمد من الجمعية العامة غير العادية للشـــــ والمديرين وأعضـــــ
ــاء مجلس اإلدارة   2016يناير    20في   التنفيذين من والتي وافقت على تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضـــــ

فى تنفيذ إجراءات الزيادة المطلوبة ألصـدار    الشـركةخالل تخصـيص أسـهمها بشـروط مميزة لصـالحهم وتفويض مجلس إدارة 
 .2019يناير  8تخصيصها لنظام األثابة والتحفيز وتم التأشير في السجل التجاري بتلك الزيادة بتاريخ أسهم جديدة ل

   1  396  715  488المصــدر من  الشــركةزيادة راس مال   2020ســبتمبر    7عقدة في  بجلســته المن  الشــركةقرر مجلس إدارة  -
 جنـيه مصــــــــــــــري موزعـة على عـدد 28  073  984جنـيه مصــــــــــــــري بزـيادة ـقدرهـا   1  424  789  472جنـيه مصــــــــــــــري إلى  

عالوة  –جنيه مصـــــــري للســـــــهم ويتم تمويل هذه األســـــــهم من خالل احتياطي خاص   4ســـــــهم بقيمة إســـــــمية  7  018  496
ســـهم، على أن تخصـــص هذه الزيادة بالكامل للشـــريحتين الرابعة والخامســـة من شـــرائح نظام إثابة وتحفيز العاملين إصـــدار أ

ــركة المنعقدة  ــاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وذلك تطبيقا للنظام المعتمد من الجمعية العامة غير العادية للشـــــ والمديرين وأعضـــــ
ــاء مجلس اإلدارة التنفيذين من والتي وافقت على تطبيق نظا  2016يناير    20في   م إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضـــــ

صـدار  فى تنفيذ إجراءات الزيادة المطلوبة إل  الشـركةخالل تخصـيص أسـهمها بشـروط مميزة لصـالحهم وتفويض مجلس إدارة 
ــة   ــاديــ العــ ــة  ــامــ العــ ــة  الجمعيــ ــاد  ــدعوى ألنعقــ الــ ــة والتحفيز وتم  ــابــ األثــ ــام  لنظــ ــا  لتخصــــــــــــــيصــــــــــــــهــ ــدة  ــديــ  بتــــاريخ أســــــــــــــهم جــ

ــاســــي للشــــركة   7و  6للنظر في تعديل المادتين   2020االول من نوفمبر   ــير فى الســــجل التجاري من النظام االســ وتم التأشــ
 .2020ديسمبر  23بتاريخ  

 :الشركةكل الحالي لرأس مال الهيوفيما يلي  -
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  اخـــرون مساهمون 
 356 197 368  1 424 789 472  100 
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 اإلحتياطيات  28-2
 االحتياطي القانونى -أ

 االتي:في  2022 مارس 31يتمثل الرصيد في 
 جنيه مصري   

 213 734 33 2016حتى عام   الشركةمن صافى أرباح  %5المجنب كأحتياطى قانونى بنسبة 
اإلحتياطي القانوني بالفرق بين القيمة االســـــــــــــمية ألســـــــــــــهم الخزينة وتكلفتها الفعلية )طبقا  لقرار زيادة 

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

ــهم زيادة رأس المال في حدود نصـــــــــف رأس  ــدار أســـــــ زيادة اإلحتياطي القانوني بجزء من عالوة إصـــــــ
 .2006المصدر للشركة خالل عام  المال

123 409 151 

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

5 000 000 

ــهم زيادة رأس المال في حدود نصـــــــــف  ــدار أســـــــ رأس زيادة اإلحتياطي القانوني بجزء من عالوة إصـــــــ
 .2010المصدر للشركة خالل عام  المال

39 446 365 

 954 712 7 2017من صافى ارباح عام  %5زيادة االحتياطى القانونى بنسبة 
 581 756 9 2019من صافى ارباح عام   %5زيادة االحتياطى القانونى بنسبة 
 135 154 1 2020من صافى ارباح عام   %5زيادة االحتياطى القانونى بنسبة 

 ( )2 2011المبلغ المستخدم لزيادة راس المال المصدر خالل عام 
 224 840 771 
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 عالوة إصدار األسهم  –إحتياطى خاص  -ب
 :التالييتمثل الرصيد في 

 جنيه مصري  بيـــــــان 
 340 017 455 1  2010و 2006إجمالى قيمة عالوات إصدار أسهم زيادة رأس المال المحصلة لعامى 

 000 000 90 2007عالوة إصدار أسهم نظام اثابة وتحفيز العاملين المصدرة خالل عام 
سهم تم بيعها بواسطة المستفيدين من نظام االثابة والتحفيــــــــــز خالل    712  500قيمة المحصــــــــــل من بيع عدد  

 جنيه مصـرى للسهم )بعد التجزئة(   30بواقـع  2014عام 
21 375 000 

بالقيمة األســمية للســهم والســابق تجنيبها  2015خالل عام   ســهم المحولة ألســهم الخزينة  537  500قيمة عدد  
 نتيجة أللغاء نظام االثابة والتحفيز  2008نظام االثابة والتحفيز عند زيادة رأس المال فى عام لصالح 

2 150 000 

والمحولين من حســـــاب أســـــهم   2014ســـــهم خالل عام    737  500قيمة المحصـــــل من بيع حقوق أكتتاب عدد  
 لصالح نظام االثابة والتحفيز نتيجة أللغاء النظاممحتفظ بها 

16 306 910 

ــتحقة لعدد  ســــــهم والمحولة من المجنب لحســــــاب نظام االثابة والتحفيز    737  500قيمة توزيعات األرباح المســــ
 نتيجة أللغاء نظام االثابة والتحفيز 2015خالل عام 

1 180 000 

سهم تم بيعها بواسطة المستفيدين من نظام االثابة والتحفيــــز خالل    938 083 3قيمة المحصــــل من بيع عدد  
 . جنيه مصـرى للسهم 9.27بواقـع  2017سنة 

28 588 105 

  2017ســهم المحولة من المجنب لحســاب نظام االثابة والتحفيز خالل عام    938 083 3عالوة اصــدار عدد  
 نتيجة للتنفيذ.

16 630 524 

سهم تم بيعها بواسطة المستفيدين من نظام االثابة والتحفيــــز خالل    263 273 3قيمة المحصــــل من بيع عدد  
 . جنيه مصـرى للسهم 9.27بواقـع  2019سنة 

30 343 148 

  2019ســهم المحولة من المجنب لحســاب نظام االثابة والتحفيز خالل عام    263 273 3عالوة اصــدار عدد  
 نتيجة للتنفيذ.

18 508 880 

سهم تم بيعها بواسطة المستفيدين من نظام االثابة والتحفيــــز خالل  169 052 7 قيمة المحصــــل من بيع عدد  
 . جنيه مصـرى للسهم 9.27بواقـع  2021 عام

65 373 607 

  2021ســهم المحولة من المجنب لحســاب نظام االثابة والتحفيز خالل عام    169 052 7عالوة اصــدار عدد  
 نتيجة للتنفيذ.

34 927 494 

 ( )516 855 167 المعلى على اإلحتياطى القانونى 
 ( )255 240 55 مصروفات مرتبطة بزيادة 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 
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 أرباح بيع أسهم خزينة  -29
جنيه مصرى    18على شراء أسهم خزينة لعدد مليون سهم بسعر    الشركة وافق مجلس إدارة    2011أغسطس    14بتاريـخ   −

للسهم   )القيمة االسمية  للسهم( بإجمالى مبلغ    4للسهم    الشركةجنيه مصرى وذلك من أسهم    18  018  000جنيه 
  بمبلغ لى بيـع تلك االسهم وقد تم البيعع الشركةوافق مجلس إدارة    2012أغسطس    13المطروحة بالبورصة وبتـاريخ  

 جنيه مصرى.  3  692 867جنيه مصرى ونتج عنه أرباح بيع أسهم خزينة بمبلغ  21 710  867
 الشركة تم بيع أسهم الخزينة المحولة من نظام االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين التنفيذيين ب  2016خالل شهر مارس   −

للشركة العادية  غير  العامة  الجمعية  قرار  فبراير    بموجب  من  األول  بقيمة  2015بتاريخ  فعلية  خسارة   محققة 
 جنيه مصري.   456 725 1بمبلغجنيه مصري، لتصبح أرباح بيع اسهم الخزينة  411 967 1

 قروض -30
31/12/2021  31/03/2022  

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

جنيه مصري مع البنك العربي األفريقي الدولي )وكيل التسهيل ووكيل الضمان( وبنك 
مصر )بصفته بنك الحساب( والذي يحل محل عقد التسهيل المشترك السابق المشار  

    -إليه اعاله علي شريحتين :
 أ( : اتمام سداد المديونية القائمه   الشريحة )

 والشريحة )ب( الستكمال تنفيذ مشروع سوديك ويست المدرجة في العقد. 
 فترة السماح:

 بحد اقصي واحد وعشرون شهر تبدا من تاريخ اول سحب من تسهيل. -
 الضمانات:  

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

 البنك.
تلتزم الشركة بابرام توكيل بالرهن يتيح االستعالم عن امكانيه تسجيل االرض والمباني  -

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

الش - لصالح  تلتزم  بالمشروع  الخاصة  اعمال اإلنشاءات  تأمين على  بإبرام وثيقة  ركة 
 . %120البنك بنسبة تغطيه 

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

جنيه مصرى لتمويل التكاليف اإلستثمارية لتطوير وتنفيذ مشروع "أكتوبر بالزا" والمقرر 
يوليو   16وبتاريخ   أكتوبر 6لية بمدينة  فدان بالتوسعات الشما  31تطويرة على مساحة 

الى مبلغ اجمالي حده األقصى    2019 الممنوح  التمويل  مليون جنية    500تم زيادة 
 مصري. 

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

 البنك. 
الخاصة بالمشروع لصالح   - على اعمال اإلنشاءات  الشركة بإبرام وثيقة تأمين  تلتزم 

 . %110البنك بنسبة تغطيه 
 فترة السماح: 

المدة على اصل مب  6ثالث سنوات و - لغ  أشهر من اول تاريخ سحب وتسرى تلك 
 القرض فقط. 

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

 متساوية 
1 447 021 749  1 440 971 749  

 تكلفه االقتراض الغير مستهلكه  (436 297 15)  -
1 447 021 749  1 425 674 313  
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31/12/2021  31/03/2022  
  جنيه مصري   جنيه مصري 

 الجزء المتداول   
 قرض البنك العربى االفريقى الدولى -  176 051 364

 قرض البنك التجارى الدولى  000 350 91  000 600 69
 تكلفه االقتراض الغير مستهلكه  (256 610 1)  -

 المتداول إجمالى الجزء 744 739 89  176 651 433
    
 المتداولالغير الجزء    

 الجزء غير المتداول  749 621 349 1  573 370 013 1
 تكلفه االقتراض الغير مستهلكه  (180 687 13)  -

 المتداول الغير إجمالى الجزء 569 934 335 1  749 021 447 1

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

  جنيه مصري   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 غير المتداول  790 151 051 4  748 255 971 3
4 063 673 441  4 142 591 940  

على اقامه مشــروع   الجديدة  وهيئه المجتمعات العمرانيه  الشــركةتم توقيع عقد تخصــيص بنظام الشــراكه بين    2019رس  ما  21بتاريخ  
ــاحه قدرها  ــيق الموقع لخدمة المشـــــروع( بمســـ ــكنية والخدمية وتنســـ فدان تحت العجز والزيادة    500عمراني متكامل )كامل المبانى الســـ

وتتمثل حصــــه الهيئه في دفعة مقدمة وســــداد نقدى ونســــبة من العائد المتوقع من المشــــروع مقابل أرض المشــــروع وبإجمالى حد أدنى 
هذا وقد قررت إدارة الشـــركة اثبات االثر المالى   جاري حاليا تعديل عقد الشـــراكةو  مليار جنيه مصـــرى   11.413ة بمبلغ  تضـــمنه الهيئ

تفصيال المشار إليها طبقا ألفضل تقدير ممكن فى ضوء المعلومات المتاحة   فى تاريخ إعتماد القوائم المالية لألصدار لتلك التعديالت
 (.2-17في االيضاح رقم )

 ون وموردون وأوراق دفعمقاول -32
31/12/2021  31/03/2022  

  مصري جنيه   مصري جنيه 
 مقاولون  806 516 204  696 768 211

 موردون  762 048 27  563 332 26
 أوراق دفع  976 595 112  953 944 98

337 046 212  344 161 544  

 (.39) لمخاطر العملة والسيولة المرتبطة بالموردين والمقاولين وأوراق الدفع ضمن االيضاح رقم الشركةتم االفصاح عن تعرض  -
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 دفعات حجز -عمالء  -33
 كما يلي: وبيانها والنوادي للوحدات واألراضي دفعات الحجز والتعاقدمن  المحصل يتمثل هذا البند في قيمة

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

 SODIC West مشروع  –دفعات حجز  821 210 789  104 465 803
 October Plaza مشروع  –دفعات حجز  562 145 155  821 519 128

  (*) Sodic Eastمشروع  –دفعات حجز  697 908 627 1  580 100 465 1
 Acres Sheikh Zayed 500مشروع  –دفعات حجز  252 689 745  539 150 788
 اشتراكات نادي  –دفعات حجز  422 061 225  558 958 226

3 412 194 602  3 543 015 754  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــاط محصــــــــــــــلـة من العمالء الغير مســــــــــــــتلمين بمبلغ المكون التمويلي اليتضــــــــــــــمن الرصــــــــــــــيـد فوائـد  -  مســــــــــــــتحقـة على أقســــــــــــ
 .مصرى  جنية387 083 502 

 .(42المستلمين والغير مدرجة بالقوائم المالية باأليضاح رقم )تم االفصاح عن أوراق القبض الغير محصلة للعمالء غير  -

 جنيه035 418 173 2 والبالغ اجمالي قيمتها  SODIC East يتمثل الرصـــيد في صـــافي دفعات وحدات ســـكنيه بمشـــروع  (  *)
الســـكنيه في جنيه مصـــري والتي تتمثل في حصـــه مصـــر الجديده في الوحدات    338 509 545مصـــري والتي تم تخفيضـــها

 تقريًبا. للمالك %30 ة% للمطور ونسب70 ةعقد المشاركة نسب
 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  -34
31/12/2021  31/03/2020  

  جنيه مصري   جنيه مصرى 
 مصروفات مستحقة 116 484 50  165 188 215
 دائنو إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات 663 595 633  399 924 595

 دائنو أقساط غاز وكهرباء 782 959 9  037 483 7
 مقابل تعديالت   –تأمينات محصلة من العمالء  325 527 3  950 672 3

 ( *) Polygonأرصدة دائنة مشروع  –عمالء  916 24  810 28
 Strip 1أرصدة دائنة مشروع  –عمالء  004 537  004 537

 إلغاءات   -عمالء  637 966 13  425 009 18
 مصلحة الضرائب 910 259 46  399 681 23

 بدل اجازات مستحقة 771 067 3  507 354
 دائنون متنوعون  673 330 3  935 807 1
 عمـالء إيجـارات  809 320 10  954 976 8

875 664 585  775 074 606  

بتحصيلهـــا    الشركة)شركة تابعة( قيمة أوراق قبض قامت  ىلالستثمــار العقاريتمثل الرصيد في قيمة المستحق لشركة سوديك بوليجون    )*(
 نيابة عنها ولصالحهـا.

 (.39لمخاطر العملة والسيولة المتعلقة بالدائنون بااليضاح رقم ) الشركةتم االفصاح عن تعرض  -
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 اتمخصص -35
 - مخصص استكمال اعمال: 35-1

 الرصــيد   
 2022/1/1فى 

 المكون  
 فترة الخالل 

 المستخدم 
 فترة الخالل 

 الرصــيد في  
31//032022 

 جنيه مصري   جنيه مصري   جنيه مصري   جنيه مصري   
 015 595 185  553 795 14  331 834 54  237 556 145  مخصص أستكمال أعمال

  237 556 145   54 834 331  14 795 553  185 595 015 

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

 اإلصالحات.
 - :مخصص مطالبات 35-2

 في  الرصــيد  
2022/1/1 

 المكون  
 فترة الخالل 

 المستخدم 
 فترة الخالل 

 في  الرصــيد 
31/03/2022 

 جنيه مصري   جنيه مصري   جنيه مصري   جنيه مصري   
 001 000 10  -  -  001 000 10  مخصص مطالبات 

  10 000 001  -  -  10 000 001 

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

تعتقد بأن    الشـركةايير المحاسـبة نظرًا ألن إدارة لم يتم اإلفصـاح عن المعلومات المعتاد نشـرها حول المخصـصـات وفقًا لمع -
 قيامها بذلك قد يؤثر بشدة على نتائج المفاوضات مع تلك األطراف.

 
 شركات تابعة في استثمارات -36
 الشكل 

 القانونى 
 نسبة

 المساهمة 
نسبة المسدد  

من قيمة  
 المساهمة 

 القيمة الدفترية
31/03/2022 

 القيمة الدفترية 
31/12/2021 

 جنيه مصري   جنيه مصري  % %  
شركة السادس من اكتوبر للتنمية 

 )سوريل(  والمشروعات العقارية
 807 334  516 100 99.99 ش.م.م 

 
 516  334 807 

 
 499 999  970  499 999  970 100 99.99 ش.م.م  شركة سوريل لالستثمار العقارى 
 شركة سوديك للتنمية واالستثمار

 العقارى 
 299 999  980  299 999  980 100 99.99 ش.م.م 

 99 998  000  99 998  000 100 99.99 ش.م.م  شركة طابرووك للتعميــــر  
 000 000 8  000 000 8 100 40 ش.م.م  شركة سوديك ألدارة الفنادق والنوادي

    1 715 332 466  1 715 332 466 
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 القيم العادلة -37
المالية الرئيسية للشركة في   التابعة تتكون األدوات  النقدية بالبنوك واإلستثمارات والعمالء وأوراق القبض والشركات  أرصدة 

وأ  والمقاولين  والموردين  أرصدة  و والشقيقة  ضمن  النقدية  الطبيعة  ذات  والبنود  االخـرى  الدائنة  واالرصدة  والدائنون  دفـع  راق 
 وفير التمويل ألنشطة الشركة.المدينون والدائنون. يتمثل الغرض األساسي من هذه األدوات المالية في ت

وطبقا ألســــــس التقييم المتبعة في تقييم أصــــــول والتزامات الشــــــركة فان القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية تمثل تقديرًا معقواًل 
 لقيمتها العادلة.

 إدارة رأس المال -38
لمستثمرين والدائنين والسوق وكذا  هو االحتفال برأس مال قوي بغرض المحافظة على ثقة ا  الشركة إن سياسة مجلس إدارة  

 لمقابلة التطورات المستقبلية للنشاط.
مقسومًا على إجمالي   فترةالبأنه صافي ربح    الشركةمتابعة العائد على رأس المال والذي تحدده    الشركةويتولى مجلس إدارة  

 مستوي توزيعات األرباح للمساهمين. الشركةحقوق المساهمين كما يراقب مجلس إدارة 
ألية متطلبات خارجية    الشركة. كما ال تخضع  فترةالفي إدارة رأس المال خالل    الشركة ال توجد أية تغيرات في استراتيجية  

 رأس المال الخاص بها. علىمفروضة 
 

 ماليةإدارة المخاطر ال -39
 للمخاطر المالية التالية نتيجة إلستخدامها لألدوات المالية:  الشركةتتعرض 

 خطر اإلئتمان  - أ
 خطر السيولة  -ب
 خطر السوق  -ج
 العمله خطر  - د

 سعر الفائدهخطر  -ه
 خطر اسعار السوق االخرى  -و

والسياسات  الشركةوكذا أهداف لكاًل من المخاطر المذكورة أعاله  الشركةويعرض هذا اإليضاح المعلومات المتعلقة بتعرض 
إدارة   وكذلك  الخطر  وإدارة  لقياس  الخاصة  اإلضافية    الشركة والطرق  الكمية  اإلفصاحات  بعض  يعرض  كما  المال  لرأس 

 المتضمنة في هذه القوائم المالية. 
كما يقوم بتحديد    الشركةة اإلطار العام إلدارة مخاطر  المسئولية الكاملة الخاصة بوضع ومراقب  الشركةيتولى مجلس إدارة  

لتحديد مستويات المخاطر وأوجه الرقابة المناسبة ومتابعة تلك المخاطر ومدى التزامها   الشركةوتحليل المخاطر التي تواجه 
 بتلك المستويات.

كافة الموظفين على دراية وفهم   إلى وضع بيئة رقابية بناءه ومنضبطة والتي من خاللها تضمن أن  الشركةوتهدف إدارة  
 بدورهم والتزاماتهم. 

 خطر اإلئتمان  39-1
يتمثل خطر االئتمان في خطر عدم وفاء أحد أطراف األدوات المالية اللتزاماته ويعرض الطرف اآلخر لخسائر مالية 

 والمدينون اآلخرون.  الشركةوينشأ هذا الخطر بصفة رئيسية من عمالء 
 العمالء والمدينون االخرون  

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

 خطر االئتمان. 
المبيعات لمجموعة كبيرة من العمالء    الشركةكافة مبيعات   ولذلك ليس هناك تركيز لخطر االئتمان من ترجع إلى 

 الناحية الديموجرافية.
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سياسة ائتمانية والتي بموجبها يتم عمل التحليل االئتماني الالزم لكل عميل مقابل شروط   الشركةوقد وضعت إدارة  
ة مبيعاتها  على الحصول على دفعات حجز مقدمة وكذلك شيكات بكامل قيم  الشركةالسداد والتسليم المقدمة له وتعمل  

 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  

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

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

 إخفاق أي طرف من أطراف التعامل في الوفاء بالتزاماته.  الشركةوال تتوقع إدارة 
 لضمانات ا

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

 خطر السيولة  39-2
 من الوفاء بالتزاماتها في تاريخ استحقاقها.  الشركةيتمثل خطر السيولة في خطر عدم تمكن 

أن لديها دائما سيولة كافية لمقابلة التزاماتها في تاريخ    من - أمكن ذلك    كلما-في إدارة السيولة هو التأكد    الشركة إن منهج  
 الشركة . كما تتأكد  الشركةاستحقاقها في الظروف العادية والحرجة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إلحاق الضرر بسمعة  

عباء االلتزامات المالية من توافر النقدية الكافية عند الطلب لمقابلة مصروفات التشغيل المتوقعة لفترة مالئمة بما فيها أ 
 ويستبعد من ذلك التأثير المحتمل للظروف الحادة التي ال يمكن التنبؤ بها بدرجة معقولة مثل الكوارث الطبيعية. 

 بحدود االئتمان التالية الشركةظ باإلضافة الى ذلك تحتف
 جنيه مصــرى.مليون  570 1األجل بمبلغ  متوسطرض ق -
 مليون جنيه مصــرى. 500قرض متوسط األجل بمبلغ  -

 خطر السوق  39-3
يتمثل خطر السوق في خطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وسعر الفائدة وأسعار أدوات  

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

 خطر العملة 39-4
لخطر العملة على المبيعات واألصول المالية بالعمالت األجنبية والذي يتمثل بصفة أساسية في الدوالر    الشركةتتعرض  

 األمريكي. 
السائدة بالعمالت األجنبية األخرى ف النقدية  تتأكد من أن صافي تعرضها   الشركةإن  وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات 

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

في الشركات التابعة حيث أن مراكز العمالت الخاصة بتلك الشركات تعتبر ذات طبيعة   الشركةلم يتم تغطية استثمارات  
 في عقود تغطية مخاطر العمالت األجنبية.  الشركةطويلة األجل. هذا وال تدخل  

 خطر سعر الفائدة  39-5
إدارة    الشركةتتبنى   تقوم  لذا  الفائدة  سعر  تقلبات  مخاطر  تخفيض  هدفها  ا  الشركة سياسة  بدائل  المتاحة  بدراسة  لتمويل 

والتفاوض مع البنوك للحصول على أفضل الشروط المتاحة وكذا أفضل سعر فائدة ممكن ويتم عرض عقود االقتراض على  
في    الشركةمجلس اإلدارة هذا ويتم دراسة موقف التمويل وأعبائه بصفة دورية من قبل اإلدارة العليــا للشركة هذا وال تدخل  

 فائدة.عقود تغطية مخاطر أسعار ال
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 خطر أسعار السوق األخري  39-6
أدوات حقوق الملكية بمحفظة   الشركة ينشأ خطر سعر أداة حقوق الملكية من أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع وتراقب إدارة  

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

 . الشركةإدارة بواسطة مجلس 
ب الخاصة  االستثمار  الستراتيجية  األساسي  الهدف  االستثمارات  الشركةإن  هذه  من  العائد  تعظيم  اإلدارة   ،هو  وتستعين 

 باالستشاريين الخارجيين في هذا الشأن. 
يتم إداراتها  ووفقًا لهذه االستراتيجية فإن بعض االستثمارات تتم بغرض المتاجرة ألن أداؤها يمكن مراجعته بدرجة نشطة و 

 على أساس القيمة العادلة. 

 خطر االئتمان  39-7
 التعرض لخطر اإلئتمان 

تتمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لخطر اإلئتمان الذي تتعرض له الشركة، ويبلغ الحد األقصى للتعرض  
 لخطر اإلئتمان في تاريخ المركز المالى المستقل كما يلي:

 إيضاح  
 رقم

31/03/2022 
 جنية مصرى 

  31/12/1202  
 جنية مصرى 

 992 890 445  812 089 414 (18) غير متداولة  – قبضاوراق 
 942 957 499  680 268 546 (19) متداولة  –عمالء واوراق قبض 

 728 865 495  200 848 496 (40) المستحق من أطراف ذات عالقه 
 795 017 225 1  791 667 164 1 (20) مدينون وأرصده مدينه أخري 

 178 214 144  211 621 276 (21) إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
 567 347 604  212 517 472 (22) النقدية وما في حكمها

    3 371 012 906  3 415 294 202 

  خطر السيولة  39-8
 يوفر هذا اإليضاح الشروط التعاقدية لاللتزامات المالية: 

  2202 مارس 31
 سنة  5- 2  سنة  2- 1  أقل من سنة   القيمة الدفترية  

 جنيه مصرى   جنيه مصري   جنيه مصري   جنيه مصري  
 -  -  744 739 89  744 739 89 قروض قصيرة األجل 
 276 275 973  293 659 362  -  569 934 335 1 قروض طويلة األجل 

 391 871 653 3  399 280 397  150 440 91  940 591 142 4 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
 -  -  568 565 231  568 565 231 مقاولون وموردون 

 140 453 8  452 971 223  014 650 542  606 074 775 دائنون اخرون 
 -  -  976 595 112  976 595 112 قصيرة األجل  -أوراق دفع
 807 599 635 4  144 911 983  452 991 067 1  403 502 687 6 اإلجمالى 
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   1202 ديسمبر 31
 سنة  5- 2  سنة  2- 1  أقل من سنة   القيمة الدفترية  

 جنيه مصرى   جنيه مصري   جنيه مصري   جنيه مصري  
 -  -  749 021 186 1  749 021 186 1 قروض قصيرة األجل 
 000 600 156  000 400 104  -  000 000 261 قروض طويلة األجل 

 072 747 620 3  676 508 350  693 417 92  441 673 063 4 المجتمعات العمرانية الجديدةهيئة 
 -  -  259 101 238  259 101 238 مقاولون وموردون 

 838 270 10  528 132 272  219 261 593  585 664 875 دائنون اخرون 
 -  -  953 944 98  953 944 98 قصيرة األجل  -أوراق دفع
 910 617 787 3  204 041 727  873 746 208 2  987 405 723 6 اإلجمالى

 خطر العملة 39-9
 التعرض لخطر العملة 

 :طر أسعار صرف العمالت األجنبيةلخ الشركةالبيان التالى يوضح تعرض 
 31/03/2022  31/12/2021 

 دوالر أمريكى   دوالر أمريكى  
 610 596  610 596 أوراق قبض قصيرة 

 (000 486)  (000 486) دائنو صيانة
 347 507 11  047 771 7 نقدية بالبنوك 

 957 617 11  657 881 7 فائض العمالت األجنبية
 و فيما يلى متوسط أسعار الصرف المستخدمة خالل العام : 

 سعر األقفال فى تاريخ القوائم المالية  متوسط سعر الصرف خالل العام 
   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
 تحليل الحساسية

كان سيؤثر   2022  مارس  31في أسعار صرف العمالت األخري مقابل الجنية المصرى في    %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. 
 

 
 
 

كان سيؤثر    2021ديسمبر    31% في أسعار صرف العمالت األخري مقابل الجنية المصرى في  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    
 انخفاض   ارتفاع   

 (894 199 7)  894 199 7   دوالر أمريكى

 األرباح أو الخسائر    
 انخفاض   ارتفاع   

 (242 085 9)  242 085 9   دوالر أمريكى
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 خطر سعر الفائدة  39-10
 المستقلة كما يلي: يظهر الشكل العام لسعر الفائدة الخاص باألدوات المالية للشركة في تاريخ القوائم المالية

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

 جنيه مصري   جنيه مصري   
     أدوات مالية بسعر فائدة ثابت 

 585 353 937  071 047 952  أصول مالية 
 (953 944 98)  (976 595 112)  إلتزامات مالية

(   839 451 095  838 408 632 
     أدوات مالية بسعر فائدة متغيرة  

 ( 1 447 021 749)  (313 674 425 1)  إلتزامات مالية
  (1 425 674 313)  (749 021 447 1 ) 

قائمة األرباح  بالمحاسبة عن أي أصول والتزامات مالية بسعر فائدة ثابت بالقيمة العادلة من خالل  الشركةال تقوم 
الخسائر النموذج    الشركة. وال تخصص  أو  الفائدة( كأدوات تغطية باستخدام  مشتقات مالية )عقود مبادلة أسعار 

المحاسبي الخاص بتغطية مخاطر القيمة العادلة لذلك فإن التغير في أسعار الفائدة في تاريخ القوائم المالية ليس له  
 .قائمة األرباح أو الخسائرتأثير على 
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 أطراف ذوي عالقة -40
وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والشركات التى يمتلك فيها   الشركةتتمثل االطراف ذات العالقة فى مساهمى  

  الشركة المساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اسهم تخول لهم ممارسة نفوذ جوهرى على هذه الشركات وقد تعاملت  
وتم إعتمادها   الشركةمع أطراف ذوى عالقة وقد تمت تلك المعامالت وفقا للشروط والقواعد التى اقرتها ادارة    فترةالخالل  

 المستقلة:   قائمة المركز الماليفى تاريخ    فترةال، وفيما يلى بيان بأهم المعامالت التى تمت خالل  من الجمعية العامة للشركة

   31/03/2022 
 حجم التعامل  طبيعة التعامل العالقةطبيعة  الطرف

 جنيه مصري    
أعمال زراعه وصيانة وخدمات األمن لمدينة بفرلى  شركة تابعة شركة بفرلى هيلز إلدارة المدن والمنتجعات 

 هيلز
1 560 358 

ــة  ــادس مــــــــــــن أكتــــــــــــوبر للتنميــــــــــ شــــــــــــركة الســــــــــ
 سوريل –والمشروعات العقارية 

 587 462 6 مدفوعات بالنيابة عن الشركة   شركة تابعة
 351 205 89 سدادات نقدية  

 174 120 مدفوعات بالنيابة عن الشركة   شركة تابعة شركة سوديك جاردن سيتي للتنمية واالستثمار
 776 825 45 سوديك ويست أعمال زراعه وصيانة وخدمات األمن ل شركة تابعة شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجعات 

 409 774 3 مدفوعات بالنيابة عن الشركة   شركة تابعة شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية
 127 045 28 سدادات نقدية   

 594 016 9 مدفوعات بالنيابة عن الشركة   شركة تابعة شركة ســــوريل لالستثمار العقاري 
 496 488 52 نقدية سدادات   

 088 871 32 مدفوعات بالنيابة عن الشركة   شركة تابعة للتعميـر شركة طابروك 
 983 964 87 نقدية سدادات   

 789 12 مدفوعات بالنيابة عن الشركة  شركة تابعة شركة سوديك للتنمية واالستثمار العقاري 
 295 561 2 نقدية سدادات   

 582 265 مدفوعات بالنيابة عن الشركة   شركة تابعة شركة سوديك لالنديه

 
 392 182 18 مدفوعات نقدية  
 311 909 15 ايرادات/مصاريف النوادى  

 571 585 مدفوعات بالنيابة عن الشركة   شركة تابعة شركة الميزون لالستثمار العقارى 
 000 45 سدادات نقدية   

مصر  - شركة الدار العقارية   015 3 الشركة مدفوعات بالنيابة عن    
 713 18 مدفوعات بالنيابة عن الشركة  شركة تابعة شركة سوديك للتوريق

 000 300 سدادات نقدية   
 663 557 8   اعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذين 
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 وفيما يلي بيان بأرصدة األطراف ذات العالقة في تاريخ القوائم المالية

 المستحق من أطراف ذات عالقـة  -أ
31/12/2021  31/03/2022  

  مصري جنيه   جنيه مصري 
 شركة تابعة )تحت التصفية( -شركة جرين سكيب للزراعة واالستصالح  668 651 3  668 651 3

 شركة تابعة -شركة مـوف إن للمقاوالت المتطورة  128 411 22  128 411 22
 شركة تابعة –شركة سوديك سوريـا  785 027 434  785 027 434

 مشروع مشترك –سوديك للتطوير العقارى المحدودة  -شركة بالمـــيرا  620 191 35  620 191 35
 شركة سوديك للتوريق 519 322  807 3

 شركة سوديك جاردن سيتى للتنميه واالستثمار 894 699  720 579
 مصر  - العقارية شركة الدار  015 3            -

 الميزون لالستثمار العقارى  571 540  - 
495 865 728  496 848 200  

 (*خسائر اإلئتمان المتوقعة ) (203 283 495)  (203 283 495)
582 525  1 564 997  

 
لما تتعرض له الجمهورية العربية السورية من أحداث فى الوقت الحالى والتي اثرت تاثيرا ملموسا على القطاعات االقتصادية    نظراً  (   *)

 وبعض الممارسات التى قامت بها حكومة الجمهورية العربية السورية من مصادرة لبعض أصول ومستندات شركة بالميرا  عام بوجه
سوديك للتطوير العقارى )شركة ذات مسئولية محدودة سورية( فقد قامت إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار"سوديك"   -

لسورية فى جمهورية مصر العربية لحفظ كافة حقوقها من تلك الممارسات وتكليف مكتب محاماه  بمخاطبة سفارة الجمهورية العربية ا
 لمحاولة استرداد حقوقها.  

المستثمر فيها أصبحت    الشركةوبناء عليه فقد رأى مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك" أن أصول  
مذكورة مما يستوجب القيام باالعتراف بالخسارة الناشئة عن عدم القدرة على استرداد استثمارتها جميعها محل نزاع مع حكومة الدولة ال

تخفيض المستحق على أطراف ذات عالقة والخاصة باستثمارات   2014إبريـل    16بتاريخ    الشركةوبناًء على ذلك قرر مجلس إدارة  
لى تخفيض المستحق على بعض الشركات التابعة والخاصة بمديونيات باالضـافة ا  تم ضخها لمشروعات بالجمهورية العربية السورية

 مصـرى. جنيه  203 283 495 مبلغ 2021 مبرديس  31والتي بلغت حتى  متوقع عدم تحصيلهـا
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 المستحـق ألطراف ذات عالقـة  -ب
31/12/2021  31/03/2022  

  مصري جنيه   جنيه مصرى 
 السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية )سوريل( شركة تابعةشركة  838 436 220 1  074 694 137 1

 شركة تابعة –شركة سوريـــل لالستثمـــار العقـــارى  357 557 157   456 085 114
 شركة تابعة – عقاريةشركة اليسر للمشروعات والتنمية ال 137 012 53  419 741 28
 شركة تابعة – سوديك للنواديشركة  346 414 35  544 945 37

 شركة تابعة – شركة طابرووك للتعمير 813 858 274   917 764 219
 شركة تابعة –شركة سوديك للتنمية واالستثمار العقارى  384 941 117  878 392 115

  بفرلى هيلز الدارة المدن و المنتجعات 196 25  -
 القابضةالمستحق الى شركة الدار  101 068 2  -
 شركة تابعة  –شركة إدارة لخدمـات المدن والمنتجعات  394 521  868 849

1 654 474 156  1 861 835 566  

 الموقف الضريبى -41
 المالية:  المستقلة فيما يلي ملخص بالموقف الضريبي للشركة في تاريخ القوائم

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

 . لإلصدار
والئحته التنفيذية   2005لسنة    91بتقديم اإلقرار الضريبي السنوي في المواعيد القانونية وفقا للقانون رقم    الشركةتقوم   -

 .وسداد الضريبة المستحقة وتعديالته
 ضريبة المرتبات 

 تم الفحص الضريبي عن تلك السنوات وتم سداد الفروق الضريبية بالكامل. 2019حتى  1996السنوات من  -
أية مطالبات ضريبية حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية    الشركة لم يتم الفحص ولم ترد    2021حتى    2020السنوات من   -

 لإلصدار. 
 بسداد ضريبة كسب العمل طبقا للمواعيد القانونية. الشركةتقوم  -

 ضريبة الخصم
 طبقا للمواعيد القانونية.الضرائب المستقطعة من المنبع بسداد  الشركةتقوم  -

 ة ضريبة الدمغ
  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 ةالسن -
 بتقديم إقرارات ضريبة الدمغة بانتظام وتوريد مبالغ الضريبة المستحقة في المواعيد القانونية.  الشركةتقوم  -

 القيمة المضافة /الضريبة العامة على المبيعـات
 .وتم سداد الفروق الضريبية بالكاملالفحص  تم  2019حتى  1996من   السنة -
لم يتم الفحص ولم ترد الشركة أية مطالبات ضريبية حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية    2021حتى    2020السنوات من  ا -

 لإلصدار. 
 المواعيد القانونية.بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة بانتظام وسداد الضرائب المستحقة في  الشركةتقوم  -

 الضريبة العقاريـــة
 . 2008لسنة  196في المواعيد القانونية وفقًا للقانون رقم   2009بتقديم إقرارات الضريبة العقـارية لعام  الشركةقامت 



 (شركة مساهمة مصرية) "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار 
 2022مارس    31 المالية المنتهية فى ة الفتر عن  المستقلة الدورية ةاإليضاحات المتممة للقوائم المالي)تابع(  

 

 -37-  

 )المركز المالى بنود ضمن مدرجة غير (آجلة شيكات -42
 بنود ضمن  مدرجة وغير مسلمة الغير بالوحدات الخاصة العمالء من بها المستلمةالمحتفظ  اآلجلة الشيكات قيمة تبلغ

 هذه مصري( جنيه 760 808 151 7 مبلغ  2021 )عام:  مصري جنيه   108 123 737 6 مبلغ    الماليالمركز  
   - التالي:  النحو    علىوذلك    وفقا للتعاقدات عميل لكل السداد شروط على بناء المستقبلية األقساط اآلجلة تمثل الشيكات

 31/03/2202  31/12/1202  
 جنيه مصري   جنيه مصرى  

 400 209 208 6  605 914 033 6 شيكات أجلة اقساط وحدات  
 272 939 318  836 305 10 عمالء الغاءاتشيكات أجلة 

 055 484 214  664 283 211 شيكات أجلة اقساط نادى 
 033 176 410  003 619 481 شيكات أجلة اقساط صيانة 

 6 737 123 108  7 151 808 760 
    تستحق على النحو التالي  

 833 949 853 1  095 199 598 1 شهر   12شيكات أجلة تستحق خالل 
 927 858 297 5  013 924 138 5 شيكات طويلة االجل 

 6 737 123 108  7 151 808 760 

 الموقف القانونى -43
والخاص بتسليم هذه الجهة    1999فبراير    23هناك نزاع بين الشركة وإحدى الجهات بشأن العقد المبرم بينهم بتاريخ  

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

  2009لسنة    3قامت هذه الجهة باقامة الدعوى رقم    2009رة الشركة وإدارة هذه الجهة، هذا وخالل عام  األرض بين إدا
 أكتوبر ضد الشركة بطلب تسليمها االرض المخصصة لها وصدر حكم تمهيـدى فيها من المحكمة بجلسة    6مدنــى  

ة العدل لمباشـرة هذه الدعوى وحددت جلسة  بإحالة الموضـوع الى الخبراء وندب مكتب الخبـراء بوزار   2010فبراير    22
،  2014نوفمبــر    24ليقدم الخبيـر تقـريره وقررت المحكمة التأجيل عدة مرات أخرهـا لجلسة    2010إبريـل    26بتاريخ  

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

الخبير   تقرير  االستئناف  2021نوفمبر    3وبتاريخ  ورد  األستئناف   قضت محكمة  قبول  الحكم  بعدم  أصبح  وبالتالي 
 .نهائيا لصالح الشركة حكًما   2014 نوفمبر 24المذكور في جلسة  

  20964قامت الجهة المذكورة اعاله بالطعن بالنقض على الحكم المذكور بعالية والمقيد برقم   2022يناير    2  وبتاريخ
 ق بجلسة123لسنة    218والصادر في االستئناف رقم    - ق بغية القضاء له بنقض الُحكم المطعون عليه  91لسنة  

وني للشركة حيث أن العقد لم يدخل حيز التنفيذ وترى الشركة ومستشارها القانونى بقوة المركز القان  2021نوفمبر    3
من األساس إلخالل الطاعن بتنفيذ التزاماته التعاقدية والمتمثلة في عدم الحصول علي موافقة الجمعية العمومية لتلك 

 الجهة والجهات اإلدارية المختصة وفًقا ألحكام هذا العقد. 

 أسس القياس -44
 ما يلى: ساس التكلفة التاريخية، فيما عدا طبقًا أل المستقلة أعدت القوائم المالية

 ادلة من خالل االربـاح والخسـائر. يتم أثباتها بالقيمة الع  التيالصول وااللتزامات المالية  ا -
 االصول وااللتزامات المالية التي يتم أثباتها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر.  -
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 الشركةوالمديرين بنظام إثابة وتحفيز العاملين  -45
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تطبيق نظام جديد إلثابة وتحفيز العاملين والمديرين   2016يناير    20بتاريخ   -

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

(. ويتم توفير هذه األسهم من خالل احتياطي خـاص عالوة إصدار أسهم و/أو  1سنوات وثالث أشهـر وفقا  للملحق رقم )
حويل االرباح المحتجزة أو جزء منها الى أسهم يزاد بقيمتها رأس المال تحويل المال االحتياطي أو جزء منه و/أو عن طريق ت

طبقًا للتفويض الصادر من الجمعية العامة غير    الشركةالمصدر. ويتم إصدار أسهم هذه الزيادة بناء على قرار مجلس إدارة  
تصرف في أسهم النظام بموجب قرار باسم حساب االثابة والتحفيز/عاملين على ان يتم ال  2016يناير    20العادية للشركة في  

 من لجنة اإلشراف من خالل امين حفظ".
  1  355  638  292  المصدر من  الشركةزيادة راس مال    2016نوفمبر    30عقدة في  نبجلسته الم  الشركةقرر مجلس إدارة   -

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

أسهم، على أن تخصص هذه الزيادة بالكامل للمستفيدين من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة 
والتي وافقت    2016يناير    20  العامة غير العادية للشركة المنعقدة في التنفيذيين وذلك تطبيقا للنظام المعتمد من الجمعية  

على تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين من خالل تخصيص أسهمها بشروط مميزة  
 . 2017فبراير  5وتم التأشير في السجل التجاري للشركة بتلك الزيادة بتاريخ  لصالحهم

  1  369  194  672  المصدر من  الشركة زيادة راس مال    2018أكتوبر    23بجلسته المنعقدة في    الشركة مجلس إدارة    قرر -
إلى   مصري  قدرها    1  396  715  488جنيه  بزيادة  مصري  على   27  520  816جنيه  موزعة  مصري   جنيه 

عالوة   –جنيه مصري للسهم ويتم تمويل هذه األسهم من خالل احتياطي خاص    4سهم بقيمة إسمية    6  880  204عدد  
إصدار أسهم، على أن تخصص هذه الزيادة بالكامل للشريحتين الثانية والثالثة من شرائح نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين  

تطبيق وذلك  التنفيذيين  اإلدارة  مجلس  في  وأعضاء  المنعقدة  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  من  المعتمد  للنظام   ا 
والتي وافقت على تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين من خالل    2016يناير    20

ار أسهم  صديادة المطلوبة إلنفيذ إجراءات الز ت  في  الشركةتخصيص أسهمها بشروط مميزة لصالحهم وتفويض مجلس إدارة  
 . 2019يناير  8وتم التأشير في السجل التجاري بتلك الزيادة بتاريخ ثابة والتحفيز جديدة لتخصيصها لنظام اال

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

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

في   المنعقدة  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  من  المعتمد  للنظام  تطبيقا  وذلك  التنفيذيين  اإلدارة  مجلس   وأعضاء 
 (.28وذلك وفقا لما جاء تفصيال باإليضاح رقم ) 2016يناير  20
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 المالية وال تتطلب تعديال في القوائم المالية فترةاحداث هامة خالل ال -46

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

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

إّن صحة وسالمة جميع العاملين وأسرهم وعمالؤنا وأسرهم القاطنين في مجتمعاتنا العمرانية كانت والزالت تمثل األولوية القصوى  
فريق   بتشكيل  قمنا  لقد  التزاماتنا وخاصة تجاة مساهمينا  الوفاء بشتى  أجل  العمل من  استمرارية  ضمان  لشركة سوديك، مع 

كليفه بأداء مهام متعددة، حيث يعمل هذا الفريق على مدار الساعة للتعامل مع كافة التحديات المرتبطة استجابة لألزمات تم ت
بهذا الوباء العالمي. في نفس الوقت، ساهمت تلك األزمة في تسريع خططنا الهادفة للتحول الرقمي والتفاعل مع عمالئنا بصورة 

دمة أولوياتنا، مع المحافظة على سير عملياتنا التشغيلية بكامل طاقتها. رقمية وبذلك نضع سالمة وصحة جميع العاملين في مق
  لقد استأنفنا األعمال بالمواقع االنشائية بالكامل بعد التأكد من قيام المقاولين باتخاذ وتنفيذ كافة معايير السالمة المالئمة للوضع 

المعتادة مع تنفيذ مجموعة من المعايير الوقائية ومتابعة الحالي. ولذلك تمكنا من استئناف عملياتنا طبقًا لمعدالت التشغيل  
 .الموقف عن كثب، لالستجابة ألية تطورات جديدة بصورة استباقية 

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

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

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

 .المستقبل المنظور

 هم السياسات المحاسبية ا -47
 . المالية المعروضة في هذه القوائم المالية / الفترات يتم إتباع نفس السياسات المحاسبية المطبقة خالل السنوات

 القوائم المالية المجمعـة  47-1
والمادة "    لقوائم المالية المجمعة( "ا42شركات تابعة وطبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم )  الشركةيوجد لدى   −

قوائم مالية مجمعة للمجموعة    الشركةتعد   ُ 1981لسنة    159من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات رقم    188
حيث يستوجب األمر الرجوع إليها للحصول على تفهم للمركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية للمجموعة  

 ككل.
القابلة للتحديد عند عملية االقتناء   هكما يتم قياس كال من المقابل المادي المحول وكذا صافي قيم األصول المقتنا −

 ة. بالقيمة العادل
م − الناتجة  للشهرة  سنوًيا  االضمحالل  اختبار  إجراء  االقتناءويتم  عملية  شراء   ،ن  عملية  من  ناتجة  أرباح  أية 

 تفاوضية يتم االعتراف بها فوًرا في األرباح أو الخسائر. 
التي يتم فيها تحمل التكاليف واستالم الخدمات    فتراتالويتم معالجة التكاليف المتعلقة باالقتناء كمصروف في   −

 .الملكيةباستثناء واحد وهو إصدار األوراق المالية مقابل المديونية أو حقوق 
  ه ال يتضمن المقابل المادي المحول المبالغ المدفوعة لتسوية عالقات قائمة سابًقا بين المنشأة المقتنية والمقتنا −

 لغ في األرباح أو الخسائر. وعادة ما يتم االعتراف بهذه المبا
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يتم قياس المقابل المادي المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء وفي حالة ان االلتزام بدفع المقابل المحتمل   −
الملكية وال يتم إعادة قياسه وتتم قوق الملكية يتم تبويبه ضمن حقوق  استوفي الشروط المحددة لتعريف أداة ح

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

 االجنبية المعامالت بالعمالتترجمة   47-2
 األجنبية بسعر الصرف في تواريخ المعامالت.يتم ترجمة المعامالت  -
األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية يتم ترجمتها لعملة التعامل بسعر الصرف في تاريخ   -

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

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

 بسعر الصرف في تاريخ المعاملة.
ة الناتجة من ترجمة ما  وباستثناء فروق العمل ،وبصفة عامة يتم االعتراف بفروق العملة في األرباح أو الخسائر  -

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

 الخسائر(.أو  تبويب فروق العملة بنود الدخل الشامل األخر الي األرباح
خصيصها كأداة تغطية مخاطر لتغطية خطر صافي االستثمار في نشاط أجنبي االلتزامات المالية التي تم ت •

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

 االيراد من العقود من العمالء 47-3
. تم تقديم 2020يناير    1اعتباًرا من    48بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم    الشركةقامت   -

معلومات حول السياسات المحاسبية للشركة المتعلقة بالعقود مع العمالء وتوضيح أثر تطبيق 
  .ب( -5المعيار )باأليضاح رقم 

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

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

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

الحصول عليه في نظير   الشركة: تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو مبلغ العوض الذى تتوقع  3الخطوة  
 .نقل السلع او الخدمات التي وعد بها العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن اطراف أخرى 

ر المعاملة على التزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذى يتضمن اكثر من التزام  : توزيع سع4الخطوة  
بتوزيع سعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يحدد مبلغ مقابل العقد الذى    الشركةأداء، ستقوم  

 .الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات األداء الشركةتتوقع 
 .اإليرادات عندما )او كلما( أوفت المنشاة بالتزام األداء: تحقق 5الخطوة 
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المعايير   الشركة تفى   - احد  استيفاء  تم  اذا  زمنى،  مدى  على  اإليرادات  وتثبت  األداء  بالتزام 
 -:التالية

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

 .بإنشاء أو تحسين أصل يتحكم فيه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه الشركةقيام  (ب)
أداء   ( ج) التي يقدمها  المنافع  قا  الشركة العميل يتلقى  الوقت نفسه حالما    الشركة مت  ويستهلكها في 

 .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

أصاًل إلتزامًا باألداء من خالل تقديم الخدمات التي وعد بها فإنها تنشأ  الشركةعندما تستوفى  -
العقد   على  االداءمبنى  لالالتزام  المقابل  العقد  مبلغ  العقد على  مقابل  مبلغ  يتجاوز  عندما   ،

)إلتزام   العميل  المحققة ينتج عن ذلك دفعات مقدمة من  العميل مبلغ اإليرادات  المستلم من 
 .العقد(

وإمكانية قياس تثبت اإليرادات بالقدر الذى يوجد فيه إحتمال بتدفق منافع إقتصادية للمجموعة   -
 .اإليرادات والتكاليف بشكل موثوق حيثما كان ذلك مناسباً 

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

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

  ال تنشأ أصال له إستخدام   الشركةأنه وبناًء على اإلتفاقية المبرمة مع العمالء فإن    الشركةقدرت  
 .وعادة ما يكون لديها حق واجب النفاذ في دفعه مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه للشركةبديل 

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

 .من الزمن
 تحديد أسعار المعاملة 

تحديد سعر المعاملة المتعلق في إتفاقيتها مع العمالء، وعند إستخدام هذا الحكم،    الشركةيجب على   -
بتقدير تأثير أي مقابل متغير في العقد بسبب الخصم أو الغرامات أو وجود أي مكون    الشركةتقوم  

 .في العقد تمويل هام في العقد أو أي مقابل غير نقدى
 تحويل السيطرة في العقود مع العمالء

بتحديد إستيفاء إلتزامات األداء عند نقطة من الزمن، تثبت اإليرادات   الشركة في حالة ما إذا قامت   -
 .عندما تكون السيطرة على األصول موضوع العقد تم تحويلها إلى العميل
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 :أدى إلى ما يلي 48باإلضافة لذلك، فإن تطبيق معيار المحاسبة المصرى  -

 توزيع سعر المعاملة إللتزام األداء في العقود مع العمالء 
تطبيق طريقة المدخالت في توزيع سعر المعاملة على إلتزامات األداء بحيث يتم    الشركةإختارت   -

إن إستخدام طريقة المدخالت، والتي تتطلب   الشركةاإلعتراف باإليرادات على مدى زمنى، تعتبر  
رادات  في الوفاء بإلتزامات األداء، توفر أفضل مرجع لإلي  الشركةإثبات اإليرادات بناء على جهود  

الجهود أو المدخالت إلستيفاء إلتزام    الشركةالمحققة فعليًا، وعند تطبيق طريقة المدخالت، تقدر  
األداء باإلضافة لتكلفة إستيفاء اإللتزام التعاقدى مع العمالء، فإن هذه التقديرات تشتمل على الوقت  

 .المنصرف لعقود الخدمات
 أمور أخرى ينبغي أخذها في اإلعتبار 

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

لمتوقعة  سعر المعاملة على العقود ذات المقابل المتغير بإستخدام القيمة ا  الشركةإلى العميل، تقدر  
 .أو طريقة المبلغ األكثر إحتمااًل، تطبق الطريقة بإتساق خالل العقد وألنواع مماثلة من العقود

  مكون التمويل الهام
تعديل مبلغ مقابل العقد المتعهد به مقابل القيمة الزمنية للنقود إذا كان العقد    الشركةيجب على   -

 .يتضمن مكون تمويل هام
  األعتراف باإليــراد

 ات العقارات واالراضـىمبيع -أ
واالراضى المتعاقد عليها    واالداريةيتم إثبات اإليراد من بيع الوحدات السكنية والمهنية والتجارية   -

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

 األراضى عند نقطة من الزمن.  الوحدات ويتم أثبات إليراد تلك الوحدات /
المردودات وخصم تعجيل   - بالصافى بعد خصم  الوحدات واألراضى  اإليراد من  أثبات  يتم  و 

المبكر لألقساط المستقبلية للوحدات التى انتقلت  النقدى الممنوح للعمالء عن السداد  السداد 
 السيطرة عليها للعمالء. 

 لة خالل السنةعلى األقساط المحص المحققةكذلك يتضمن إيراد مبيعات الوحدات قيمة الفوائد   -
 المالية عن مبيعات سنوات سابقة.

 .المكون التمويلى الهام -
دفعات مقدمة وأقساط من العمالء مقابل الوحدات وذلك قبل انتقال السيطرة عليها للعمالء كما   الشركة تحصل  

ة الزمنية بين  هو متفق عليه بالعقد، وبناء عليه يوجد مكون تمويلى هام لهذة العقود أخذًا باألعتبار طول الفتر 
 هذا باألضافة إلى سعر الفائدة السائد فى السوق.  دفعات العميل وأنتقال السيطرة له،

المعدل الذى    الشركةويتم خصم سعر المعاملة لتلك العقود بإستخدام سعر الفائدة الضمنى بالعقد وتستخدم  
والعميل عند بداية العقد والذى عادة ما يساوى   الشركةكان سيستخدم فى حالة وجود عقد تمويل منفصل بين  

 سعر الفائدة السائد بالدولة عند التعاقد.
أستثناء التطبيق العملى للدفعات قصيرة األجل المستلمة من العمالء، هذا بالمبالغ المحصلة    الشركةتستخدم  

ء ال تعدل بتأثير المكون التمويلى الهام إذا كانت المدة بين نقل السيطرة للوحدات أو الخدمة او  من العمال
 الدفعة سنة أو اقل.  
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 إيراد الخدمات -ب
يتم إثبات إيراد الخدمات عند تقديمها للعمالء وال يتم االعتراف بأي إيراد في حالة عدم التأكد من 

 يف المرتبطة به.استرداد مقابل هذا اإليراد أو التكال
 ايراد التأجير  -ج

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

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

 وفقًا ألساس االستحقاق.   المستقلةيتم االعتراف بايراد العموالت بقائمة األرباح او الخسائر 
 التوزيعات  -و

في التاريخ الذي ينشأ فيه حق    المستقلةيتم االعتراف بايراد التوزيعات بقائمة األرباح او الخسائر  
 .للشركة في تحصيل تلك التوزيعات

  أرباح بيع االستثمارات  -ز
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.
 

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

إليراد أو التكاليف  بشكل دقيق وال يتم اإلعتراف بأي إيراد في حالة عدم التأكد من استرداد مقابل هذا ا
 .المرتبطة به

 مزايا العاملين 47-4
 مزايا العاملين قصيرة االجل -أ

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

 بتقديم خدمة سابقة، ويمكن تقدير االلتزام بدرجة يعتمد بها. 
 المدفوعات المبنية على األسهم المسددة فى شكل أسهم   -ب

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

مصروف ليعكس عدد المنح التي تكون الخدمات ذات العالقة وشروط األداء متوقع استيفائها،  المعترف به ك
بحيث يكون المبلغ المعترف به في النهاية قائما علي أساس عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة التي استوفت 

 شروط الخدمة ذات العالقة وشروط األداء غير السوقية في تاريخ االستحقاق.  
المنح(  وبالنس تاريخ  )في  العادلة  القيمة  قياس  يتم  االستحقاق،  عدم  بشروط  ملكية  حقوق  أدوات  لمنح  بة 

لمعامالت المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكية لتعكس تلك الشروط وال يوجد 
 تعديل الحق لالختالفات بين النتائج المتوقعة والمحققة.  

(، والتي  SARيتم االعتراف بالقيمة العادلة للمبلغ المدفوع للعاملين فيما يتعلق بحقوق ارتفاع قيمة األسهم ) 
يتم تسويتها نقدا كمصروف وكزيادة مقابلة في االلتزامات اثناء فترة االستحقاق التي يصبح مستحق الدفع  

خ اعداد القوائم المالية وفي تاريخ التسوية على  للعاملين بشكل غير مشروط. ويتم إعادة قياس االلتزام في تاري
او   تغيرات في االلتزام في األرباح  ارتفاع قيمة األسهم. ويتم االعتراف باي  العادلة لحقوق  القيمة  أساس 

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

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

في نظام التأمينات االجتماعية الحكومي لصالح العاملين بها طبقًا لقانون التأمينات االجتماعية   الشركةتساهم  
من  .  1975لسنة    79رقم   ثابتة  بنسبة  النظام  في  القانون  هذا  بموجب  العمل  وأصحاب  العاملين  يساهم 

التزام   يقتصر  مساهمات    الشركة األجور.  وتحمل  مساهمتها،  قيمة  طبقًا   الشركةفي  الخسائر  أو  باألرباح 
 ألساس االستحقاق. 

ت التأمين ووفقًا لهذا  في نظام التأمين الجماعـى لصالح العاملين بهـا لدى احدى شركا  الشركةكما تساهم  
النظام يتم منـح العاملين المؤمن عليهم مكأفاة نهاية خدمة عند ترك الخدمة ويتم سداد تلك المكأفاة بواسطة  

في هذا   الشركة في قيمة االقسـاط الشهرية هذا ويتم تحميل مساهمة    الشركةشركة التأمين وتقتصر مساهمة  
على   أو  النظام  األرباح  االستحقاق  الخسائر قائمة  الساس  تعليق  طبقًا  تم  ب،   من  بدأ النظام  العمل 

 . 2021وتم العمل به من يناير الشركة طبًقا لقرار إدارة  2020ديسمبر  31حتي  2020أبريل  1
 

 اإليرادات والتكاليف التمويلية 47-5
 االتي: لتكاليف التمويلية للشركة تتضمن اإليرادات وا

 الفوائد الدائنة 
 المدينةالفوائد 
 و خسائر فروق عملة األصول وااللتزامات المالية أرباح أ

 و الخسائر التغطية المعترف بها في األرباح أو خسائر أدوات  صافي أرباح أ
 يتم االعتراف بالفوائد الدائنة والمدينة باستخدام معدل سعر الفائدة الفعلي

 
 ضريبة الدخل 47-6

، فيما عدا الحاالت السنةمؤجلة كإيراد أو كمصروف في أرباح او خسائر  يتم االعتراف بالضريبة الجارية وبالضريبة ال
خارج األرباح أو الخسائر   –مختلفة  فترةأو في   فترةالفي نفس   –التي تنشأ فيها الضريبة من عملية أو حدث يعترف به 

 .أو تجميع األعمال سواء في الدخل الشامل األخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة
 ضريبة الدخل الجارية -أ

الجارية   بالضرائب  االعتراف  إذا كانت   فتراتالالحالية و   فترةلليتم  أما  كالتزام،  بعد  يتم سدادها  لم  السابقة والتي 
فيتم   فتراتالالسابقة تزيد عن القيمة المستحقة عن هذه    فتراتالالحالية    فترةالبالفعل في    الضرائب التي تم سدادها

السابقة   فتراتوالالحالية    فترةلتقاس قيم االلتزامات )األصول( الضريبية الجارية ل االعتراف بهذه الزيادة كأصل.
الضرائب(   )وقوانين  الضرائب  أسعار  باستخدام  الضريبية،  اإلدارة  من(  )استردادها  إلى  سدادها  المتوقع  بالقيمة 

المالية. تخضع توزيعات األرباح للضريبة كجزء من الضريبة    فترةالالسارية أو في سبيلها ألن تصدر في تاريخ نهاية  
 .ند استيفاء شروط معينهامات الضريبية اال عالجارية. ال يتم عمل مقاصه لألصول وااللتز 

 الضريبة المؤجلة -ب
واألساس  لألصول وااللتزامات  المحاسبي  األساس  بين  المؤقتة  للفروق  بالنسبة  المؤجلة  بالضريبة  االعتراف  يتم 

ينتظر خضوعها  الضريبي لتلك األصول وااللتزامات. يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة التي  
 للضريبة فيما عدا ما يلي: 

 االعتراف األولى بالشهرة،  •
 أو االعتراف األولى باألصل أو االلتزام للعملية التي:  •

 ليست تجميع األعمال. ( 1)
 ( ال تؤثر على صافي الربح المحاسبي وال على الربح الضريبي )الخسارة الضريبية(.2و)
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باستثمارات في شركات تابعة وشركات شقيقة وحصص في مشروعات مشتركة الي الفروق المؤقتة المرتبطة   •
المدي الذي يمكن فيه السيطرة على توقيت عكس تلك الفروق المؤقتة ومن المرجح ان مثل هذه الفروق لن يتم  

 عكسها في المستقبل المنظور.
ة والحق في الخصم الضريبي غير يتم االعتراف باألصل الضريبي المؤجل الناشئ عن ترحيل الخسائر الضريبي

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

مالية   فترةدة تقدير موقف األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها في نهاية كل  . يتم إعاللشركة  المستقبلية
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.
قتة وذلك باستخدام  وقع تطبيقها عند تحقق الفروق المؤ ة باستخدام أسعار الضرائب المتة المؤجليتم قياس الضريب

 اسعار الضريبة السارية أو التي في سبيلها ألن تصدر.
تتبعها ة لإلجراءات التي  يالمالية يتم االخذ في االعتبار االثار الضريب  فترةالعند قياس الضريبة المؤجلة في نهاية  

 و سداد القيمة الدفترية ألصولها والتزاماتها. لالسترداد أ الشركة
 ال يتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضريبية اال عند استيفاء شروط معينه.

 المخزون  47-7
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل. وتحدد التكلفة المخزون بإتباع طريقة المتوسط المتحرك، 

 التكلفة المصروفات األخرى التي تتحملها الشركة للوصول بالمخزون إلى موقعة وحالته الراهنة. كما تتضمن 
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 47-8
حدات التامة الجاهزة للبيع بالتكلفة أوصافى القيمة البيعية أيهما أقل وتحدد التكلفة علي أساس حاصل ضرب تثبت الو 
متوسط تكلفة المتر لتلك الوحدات في    لبيع المتبقية في تاريخ المركز المالىمساحة الوحدات التامة الجاهزة لإجمالي  

والمرافق واالنشاءات والمصروفات االخرى غير المباشرة( وتحدد صافى القيمة  )تتمثل تكلفة المتر فى تكلفة االرض  
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   47-9
ة التكاليف المرتبطة بأعمال تحت التنفيذ فى حساب أعمال تحت التنفيذ لحين إتمام هذه األعمال حيث  يتم تجميع كاف

بالتكلفة أو صافي القيمة    ة األعمال تحت التنفيذ بالمركز المالىتنقل حينئذ لبند وحدات تامة جاهزة للبيع. وتثبت قيم
قة مباشـرة والالزمة لتجهيـز الوحدات الى الحالة التى يتم بيعه  البيعية أيهما أقل. وتتضمن التكلفة كافة التكاليف المتعل

 بهـا وفى الغـرض المحدد لذلك. 
 

 األصول الثابتة واإلهالك  47-10
 القياس و  االعتراف  -أ

اذا كانت و ضمحالل.  االيتم االعتراف باألصول الثابتة بالتكلفة مخصومًا منها مجمع اإلهالك ومجمع خسائر  
المكونات الجوهرية لبند من بنود األصول الثابتة لها أعمار إنتاجية مختلفة، فإنه يتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة 

االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصول  يتم  و )مكونات رئيسية( ضمن تلك األصول الثابتة.
 الثابتة باألرباح أو الخسائر.
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 التكاليف الالحقة على االقتناء  -ب
منفعة  تدفق  عنها  ينشأ  أن  المتوقع  من  إذا كان  فقط  األصل  على  االقتناء  على  الالحقة  النفقات  رسملة  يتم 

 . للشركةاقتصادية مستقبلية 
 اإلهالك   -ج

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

ويتم تحميل اإلهالك على األرباح او   بإعادة النظر في األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة بصفة دورية  الشركة
 المقارنة: فترةالو الحالية  فترةلل وفيما يلي بيانًا باألعمار اإلنتاجية المقدرة الخسائر. ال يتم إهالك األراضي.

 األصل السنوات
 مباني   20 – 5

 وانتقالوسائل نقل  5
  أثاث وتجهيزات مكتبية 10
 أجهزة مكتبية واتصاالت 5
 مولدات وآالت ومعــــدات 5

  محطة طاقة شمسية 25
 إنشاءات ملعب الجولف 20
 شبكات رى  15
 عدد وأدوات ملعب الجولف 15

 أو مدة االيجار أيهما أقل  5
 
 
 

 تحسينات وتجهيزات
 

 المشروعات تحت التنفيذ 47-11
يتم إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة طبقًا للقياس األولى. تتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة والالزمة  

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

 استثمارات عقارية تحت التطوير 47-12
يتم إثبات استثمارات عقارية تحت التطوير بالتكلفة طبقًا للقياس األولى. تتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة  

تش يتم  التى  الحالة  إلى  العقارى  االستثمار  لتجهيز  يتم تحويلوالالزمة  أجلة.  أقتنى من  الذى  الغرض  بها وفى   غيلة 
االستثمارات العقارية تحت التطويرإلى بند االستثمارات العقارية عندما يتم اإلنتهاء منها وتكون متاحة للغرض الذى تم 

 إقتناؤهـا من أجله. 
 اإلستثمارات العقارية  47-13

 قياس  كليهما. ويتم  أو  قيمتها  في  ارتفاع  أو  إيجار  لتحقيق  بهاالمحتفظ    راتالعقا  في  العقارية  االستثمارات  تتمثل -
وخسائر االضمحالل    اإلهالك  مجمع  منها  مخصوماً   العقارية أوليا بالتكلفة، ويتم قياسها الحقا بالتكلفة  االستثمارات

 . ، ويتم تسجيل مصروف اإلهالك وخسائر االضمحالل باألرباح أو الخسائرالمجمعة
االستثمار العقاري وفقا لطريقه القسط الثابت وذلك على مدار العمر اإلنتاجي المقدر لكل بند من بنود   يتم إهالك -

 : المقدرة وال يتم إهالك األراضي.وفيما يلي بيانًا باألعمار اإلنتاجية االستثمار العقاري،
 األصل السنوات

 وحدات مؤجرة   20
الناتجة من استبعاد االستثمار العقاري )يتم حسابها بالفرق بين صافي متحصالت يتم تسجيل األرباح أو الخسائر   -

 .التصرف في العقار وصافي القيمة الدفترية له( باألرباح او الخسائر
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 االدوات المالية 47-14
 األعتراف والقياس األولي  (1

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

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

 أو إصدارها. يتم قياس العمالء المدينة بدون عنصر تمويل هام مبدئًيا بسعر المعاملة.
 الالحقه التصنيفات والقياس  (2

 2020يناير  1السياسه المطبقه من  –األصول الماليه 
عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المستهلكه، او بالقيمه العادله من خالل الدخل  

، أو القيمه  كيةأدوات حقوق المل  -بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل األخر   سندات الدين، أو - الشامل األخر
 .من خالل األرباح أو الخسائر ة العادل

إذا غيرت   المبدئي إال  المالية بعد االعتراف  نموذج أعمالها إلدارة األصول   الشركةال يتم إعادة تصنيف األصول 
التقرير االولي   اليوم األول من فترة  المتأثرة في  المالية  المالية، وفي هذه الحالة يتم إعادة تصنيف جميع األصول 

 .التاليه للتغيير في نموذج األعمال
  ة العادل ة  خصيصهم بالقيميتم قياس األصل المالي بالتكلفة المستهلكه إذا استوفى كال من الشرطين التاليين ولم يتم ت

 - من خالل األرباح او الخسائر:
 . ةمستقبلي  ةبهدف تحصيل تدفقات نقدي ةاذا كان االحتفال بهذه األصول ضمن نموذج أعمال االدار  -
علي  ة  )أصل المبلغ والفائد  ةتحدد تاريخ معين للتدفقات النقدي  ةلهذه االصول المالي  ةاذا كانت الشروط التعاقدي -

 األصلي المتبقي وغير المسدد(. المبلغ 
واذا لم يتم تصنيفها    ةمن خالل الدخل الشامل االخر اذا استوفت الشروط التالي  ة العادل  ةكما تقاس أدوات الدين بالقيم

 - األرباح أو الخسائر: ةمن خالل قائم ةالعادل  ةبالقيم ة مسبقا لتكون أصول مالي
وبيع   ةمستقبلي ةيشمل كل من تحصيل تدفعات نقدي ةل االدار اذا كان االحتفال بهذه األصول ضمن نموذج اعما -

 ة. األصول المالي
اذا كانت الشروط التعاقديه لهذه األصول الماليه تحدد تاريخ معين للتدفقات النقديه )أصل المبلغ والفائده علي   -

 المبلغ األصلي المتبقي والغير مسدد(. 
بشكل غير قابل للتعديل   الشركةظ بها بغرض التداول، قد تختار  عند االعتراف االولي الدوات الملكيه وغير المحتف

عرض التغيرات الالحقه في القيمه العادله لهذه االستثمارات في قائمه الدخل الشامل االخر بحيث يتم هذا االختيار  
 لكل استثمار علي حده. 

له من خالل قائمه الدخل الشامل االخر  إن جميع األصول الماليه التي ال تقاس بالتكلفه المستهلكه أو بالقيمه العاد
كافه   يشمل  وهذا  المجمع  الخساره  او  الربح  بيان  خالل  من  العادله  بالقيمه  قياسها  يتوجب  أعاله  المذكوره  المجمع 
مشتقات األصول الماليه.عند االعتراف االولي، للشركه امكانيه االختيار بشكل ال رجعه فيه تصنيف وقياس األصول 

العادله من خالل قائمه الربح أو الخساره والدخل الشامل االخر المجمعه اذا كان ذلك يقلل بشكل  الماليه بالقيم ه 
 جوهري من عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.

، باستثناء السياسه الشركةان السياسات المحاسبيه المتعلقه بالتطبيق متشابهه مع السياسات المحاسبيه المتبعه من قبل  
 .  2020يناير  1لتاليه والتي أصبحت ساريه المفعول ابتداء من المحاسبيه ا
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  2020يناير  1تقييم نموذج األعمال: السياسة المطبقة من   -األصول المالية 
بإجراء تقييم لهدف نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفال باألصل المالي على مستوى المحفظة    الشركةتقوم  

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

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

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

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

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

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

 بنشاط المبيعات في المستقبل. 
لة لإللغاء، ال تعتبر مبيعات لهذا الغرض،  إن تحويالت األصول المالية إلى أطراف ثالثة في معامالت غير مؤه

 المستمر باألصول. الشركةبما يتمشى مع اعتراف 
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. 
ال المبلغ والفائدة:    - مالية  األصول  التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل  النقدية  التدفقات  إذا كانت  تقييم ما 

 2020يناير  1السياسة المطبقة من 
ألغراض هذا التقييم ، يتم تعريف "أصل المبلغ" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. 

لقيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ الرئيسي المستحق خالل ُتعّرف "الفائدة" على أنها مقابل ا
اإلدارية(،   والتكاليف  السيولة  مخاطر  )مثل  األخرى  األساسية  اإلقراض  وتكاليف  ولمخاطر  محددة  زمنية  فترة 

 .وكذلك هامش ربح
تأخذ في    الشركةعند تقدير ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات الصل المبلغ والفائدة فقط، فإن  

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

 :ما يلي الشركة
 

 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 - الصفات   الشركةتحد من مطالبة    الشروط  المثال،  النقدية من اصول محددة )على سبيل  بالتدفقات 

 .الخاصه بحق عدم الرجوع(
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تتوافق صفه الدفع النقدي مع مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط إذا كان مبلغ الدفعة المقدمة يمثل إلى حد كبير 
مبلغ األصلي القائم، والذي قد يشمل تعويًضا إضافًيا معقواًل  المبالغ غير المدفوعة من أصل الدين والفائدة على ال

لإلنهاء المبكر للعقد. باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لألصل المالي الذي تم الحصول عليه بخصم أو عالوة لمبلغه  
افة التعاقدي، وهي صفه تسمح أو تتطلب الدفع المقدم بمبلغ يمثل إلى حد كبير المبلغ االسمي التعاقدي باإلض

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 
او الخسائر ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم تسجيل 

لى  وال يتم إعادة تصنيفها مطلًقا إ الدخل الشامل األخر  صافي األرباح والخسائر األخرى في 
 األرباح او الخسائر.

يتم   التي  الدين  أدوات 
العادلة   بالقيمة  قياسها 
الشامل  الدخل  من خالل 

 االخر 

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

عند   .قائمه الدخل الشامل االخر 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: 47-15
 األسهم العادية:  -1

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

 ( "ضرائب الدخل".24المصري رقم )
 إعادة شراء واعادة اصدار االسهم العادية )أسهم خزينة(:  -2

ة شراء أسهم راس المال المصدر فانه يتم االعتراف بالمبلغ المسدد مقابل اعادة الشراء والذي يتضمن  عند اعاد
كافة التكاليف المباشرة والمتعلقة بإعادة الشراء كتخفيض لحقوق الملكية. االسهم المعاد شرائها يتم تصنيفها 

صدار أسهم الخزينة، يتم االعتراف كأسهم خزينة وعرضها مخصومة من حقوق الملكية. عند بيع او اعادة ا
بالمبلغ المحصل كزيادة في حقوق المساهمين والفائض او العجز الناتج عن المعاملة يتم عرضه ضمن عالوة  

 االصدار. 
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 االضمحالل: 47-16
 األصول الماليه غير المشتقه   (1

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

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

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

 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   -

 .على مدى العمر المتوقع لألداة المالية( زيادة كبيرة منذ االعتراف األولي
ائر دائما ما يتم قياس مخصصات خسائر العمالء التجاريون واألصول الناشئه عن العقود بمبلغ مساٍو لخس -

 االئتمان المتوقعه علي مدي عمرها.
 

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

برر. ويشمل ذلك كل من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناًء على الخبرة دون تكلفة أو جهد غير م
 .التاريخية للمجموعة وتقييم االئتمان المعلوم بما في ذلك المعلومات المستقبليه

أن مخاطر االئتمان لألصل المالي قد زادت بشكل ملحول إذا كان قد استحق علي تحصيله لفتره   الشركةتفترض  
 .يوًما 30 أكثر من

 
 :أن األصل المالي اخفق عن السداد عندما الشركةتعتبر 

  الشركةمن غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، دون اللجوء من قبل    -
 إلى إجراءات مثل تسييل الضمان )إن وجد(؛ أو 

 يوًما. 90األصل المالي قد مضى عليه فتره أكثر من  -
أن أدوات الدين تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان لها   الشركةتعتبر 

 ."مساويًا للتعريف المفهوم عالميًا لـ "درجة االستثمار
التي تنتج من جميع احداث   الخسائر االئتمانيه المتوقعه علي مدي عمر األصل هي الخسائر االئتمانيه المتوقعه

 .ق الممكنه على مدى العمر المتوقع لألداة الماليةاإلخفا
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    12اخفاق التي تكون ممكنة خالل فتره  
 .شهًرا( 12من 

هو الحد األقصى للفترة  خسائر االئتمان المتوقعه الحد األقصى للفترة التي يتم أخذها في االعتبار عند تقدير
 .لمخاطر االئتمان الشركةالتعاقدية التي تتعرض فيها 
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 قياس الخسائر االئتمانيه المتوقعه
هي تقدير مرجح باالحتماالت لخسائر االئتمان. يتم قياس القيمة الحالية لجميع حاالت النقص في النقد )أي  

 استالمها(.  الشركةالفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفًقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع 
 صل المالي.بسعر الفائدة الفعلي لأل خسائر االئتمان المتوقعه يتم خصم

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

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

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

 صعوبه ماليه كبيره للمقرض أو المصدر و -
 يوم و 90االخفاق أو يكون متأخر السداد لفتره أكبر من انتهاك العقد مثل  -
 بطريقه او بأخري؛ و الشركةبشروط لن تراعيها  الشركةإعادة الهيكلة الخاصه بقرض او سلفه بواسطه  -
 من المحتمل أن يدخل المقترض في إفالس أو عمليه إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو   -
 .اختفاء سوق نشط للورقه المالية بسبب الصعوبات المالية -

 عرض مخصص الخسائر االئتمانيه المتوقعه في قائمه المركز المالي
المستهلكه من اجمالي مبلغ القيمه الدفتريه  يتم خصم مخصص الخسائر لألصول الماليه التي يتم قياسها بالتكلفه  

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

 تحميل مخصص الخساره علي األرباح او الخسائر ويتم االعتراف به في الدخل الشامل االخر. 
 اعدام الدين 
توقعات معقولة السترداد    الشركةمالي القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي عندما ال يكون لدى  يتم شطب اج

سياسة إعدام اجمالي القيمة الدفترية   الشركة األصل المالي بأكمله أو جزء منه. بالنسبة للعمالء المنفردين، لدى  
عامي من  أكثر  السداد  مستحق  المالي  األصل  يكون  عندما  استرداد  اإلجمالية  في  السابقة  الخبرة  على  بناًء  ن 

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

إن األصول المالية التي تم شطبها قد تظل خاضعة ألنشطة االلتزام من أجل االمتثال إلجراءات ومع ذلك، ف
 .السترداد المبالغ المستحقة الشركة

 المخصصات  47-17
تحدد قيمة المخصصات بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل خصم قبل الضرائب 

السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الُمحددة لاللتزام. الزيادة في القيمة الدفترية  الذي يعكس تقديرات  
للمخصص الناتجة عن استخدام الخصم إليجاد القيمة الحالية والتي تعكس مرور الوقت يتم االعتراف بها كتكلفة 

 اقتراض.
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 استكمال أعمال مخصص 
بالقيمة أعمال  إستكمال  مخصص  إثبات  )المتعلقة   يتم  النهائية  صورته  في  المشروع  أعمال  الستكمال  التقديرية 

التامة الغير متعاقد  التعاقد والوحدات  للتسليم وفقًا لشروط  بالوحدات التي تم تسليمها للعمالء والوحدات الجاهزة 
 الشركة دارات الفنية بعليها بعد( وذلك بناء على الدراسات والمقايسات الفنية لتقديـر التكاليف التى تعد من قبل اال

 مالية وذلك لحين اإلنتهاء من كافة أعمال المشروع. فترةويتم إعادة دراسة المخصص الالزم في نهاية كل 

 التأجير عقود  47-18
 تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد تأجير أم ال (1

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

يتطلبها الترتيب في تلك الخاصة بعقد اإليجار وتلك الخاصة بالعناصر األخرى على أساس قيمها العادلة النسبية. 
إلى عقد إيجار تمويلي أنه من غير الممكن فصل المدفوعات بطريقة موثوق بها، عندها يتم    الشركةخلصت  إذا  

االعتراف باألصل وااللتزام بمبلغ يساوي القيمة العادلة لألصل محل العقد؛ بعد ذلك يتم تخفيض االلتزام عند 
 استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. إجراء الدفعات ويتم االعتراف بتكلفة تمويل محتسبة على االلتزام ب

 األصول المؤجره  (2
كافه المخاطر    الشركةيتم تصنيف عقود اإليجار للممتلكات والمنشآت والمعدات التي تحول الي درجه كبيره إلى  

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

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

 .قائمه المركز المالي للمجموعة 

 مدفوعات التأجير  ( 3
يتم إثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود إيجار تشغيلية في األرباح او الخسائر على أساس القسط الثابت 
على مدى فترة عقد اإليجار. يتم االعتراف بحوافز التأجير المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصاريف التأجير، 

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

 .االلتزامدوري ثابت على الرصيد المتبقي من 

 تابعة ستثمارات في شركات اإل 47-19
المستثمر   " للشركة   " يكون  التي  المنشآت  هي  التابعة  المالية   ة الشركات  سياساتها  في  التحكم  علي  القدرة  فيها 

 المستثمر فيها. الشركةوالتشغيلية ويفترض وجود تلك القدرة بإمتالك أكثر من نصف حقوق التصويت الخاصة ب
نخفاض إخسائر  بتكلفة إقتنائها، وفي حالة حدوث    -وقت إقتنائها    – التابعةتم إثبات االستثمارات في الشركات  

، يتم تعديل القيمة الدفترية    ”Impairment“في القيمة القابلة لالسترداد ألي استثمار منها عن قيمته الدفترية  
وذلك لكل استثمار   قائمة األرباح أو الخسائرتحميله على  و   نخفاض فى القيمةخسائر اإللهذا االستثمار بقيمة  

 . هعلي حد
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 النقدية وما فى حكمها 47-20
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقدية وما في حكمها تتضمن أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق والودائع 

وكذا أرصدة البنوك التي لها تواريخ استحقاق لمدة ال تزيد عن ثالث شهور  والشيكات تحت التحصيل  تحت الطلب  
 .الشركةعد جزءًا مكماًل لنظام إدارة األموال بسحب على المكشوف التي يتم سدادها عند الطلب والتي ت

 تكلفة االقتراض 47-21
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 تكاليف االقتراض  

كاليف االقتراض في الفوائد والتكاليف األخرى التي تنفقها  التي تحققت فيها. وتتمثل ت  فترةالاألخرى كمصروف في  
 القتراض األموال.  الشركة

 االقتراض بفائدة 47-22
يتم االعتراف بالقروض ذات الفائدة مبدئيًا بالقيمة العادلة مخصوما منها تكلفة المعاملة. وبعد االعتراف المبدئي 

لقيمة اإلستردادية في قائمة  المستهلكة مع إدراج أي فروق بين التكلفة واإدراج القروض ذات الفائدة بالتكلفة   يتم
 .الاالقتراض على أساس سعر الفائدة الفع فترةخالل  األرباح أو الخسائر

 تكلفة األراضى المباعة 47-23
الصافيةي المساحة  أساس  على  المباعة  األراضى  تكلفة  إحتساب  من   مضافاً   المباعة  تم  نصيبها  من  كال  إليها 

المناطق مساحات أراضى    كل   نصيبها منإلى  ضافة  باإل  الشركةالمحددة بمعرفة اإلدارة الفنية برق  طمساحات ال
 . ا من تكاليف المرافق والتجهيزوالمناطق الخدمية وكذا نصيبهـ المفتوحة

 العاملين في األرباح حصة 47-24
تقل  نسبة  الشركةتوزع   القانوني كحصة   % 10  عن  ال  االحتياطي  تدعيم  الصافية بعد خصم نسبة  األرباح  من 

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

 الشركةالمالية التي قام فيها مساهمي    فترةالكتوزيعات أرباح في قائمة التغير في حقوق الملكية وكالتزام خالل  
 باعتماد هذا التوزيع.

 )الخسائر( /فى األرباح السهم نصيب 47-25
الخسارة المتعلقة بالمساهمين عن مساهمتهم    وأبقسمة الربح    )الخسائر( /رباح  ألفى ا   سهماليتم إحتساب نصيب  
التى تعد عنها القوائم    فترةال  عدد األسهم العادية القائمة خالل على المتوسط المرجح ل  الشركة فى األسهم العادية ب

 المالية. 
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