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  الشامل المجمع قائمة الدخل
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠التسعة أشھر المنتھيه في عن 

  
  

    

  التسعة أشھر
  المنتھية في 

  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 

  التسعة أشھر
  المنتھية في

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠

  أشھرالثالثة 
المنتھية في        

  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠

  الثالثة أشھر
  المنتھية في

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري    

            

  ١٨٠٫٥٤٦٫٥٠٣  ١٣٦٫٩٠٦٫٦٧١  ٨٢١٫٦٨٠٫٢٦١ ١٫٢٣١٫٨٤٣٫٣٧٤    ارباح الفترة 
تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة  فروق

    من خالل الدخل الشامل
)٣٩١٫٧٩٤  ٢٫٢٢٢٫١٠٣  ٢٫٠٤٦٫١٣٣  )٤٤٫٣٢٣٫٨٤٩  

  )٤٫٤٨٤٫٩١٨(  )٤١٫٤٢٥(  ٣٫١٩٦٫٤٥١  ١٫٤١٥٫٧٦٦    الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

  ١٧٦٫٤٥٣٫٣٧٩  ١٣٩٫٠٨٧٫٣٤٩  ٨٢٦٫٩٢٢٫٨٤٥  ١٫١٨٨٫٩٣٥٫٢٩١    إجمالي الدخل الشامل للفترة

         توزع كالتالى:

  ١١٦٫٠٠٤٫٤٦١  ١٠٢٫٧٨٣٫٧١٧  ٤٦٢٫٨٢٢٫٢١٨ ٩١٤٫٢١٣٫٣٩٥    الشركة القابضة

  ٦٠٫٤٤٨٫٩١٨  ٣٦٫٣٠٣٫٦٣٢  ٣٦٤٫١٠٠٫٦٢٧  ٢٧٤٫٧٢١٫٨٩٦    حقوق الحصة غير المسيطرة

  ١٧٦٫٤٥٣٫٣٧٩  ١٣٩٫٠٨٧٫٣٤٩  ٨٢٦٫٩٢٢٫٨٤٥  ١٫١٨٨٫٩٣٥٫٢٩١    إجمالي الدخل الشامل للفترة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .المجمعة الدورية القوائم المالية) جزء ال يتجزأ من ٣٨إلى () ١(ايضاح اإليضاحات المرفقة من   -
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  الملكية المجمعةحقوق  فيقائمة التغير 
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠التسعة أشھر المنتھيه في عن 

  

 

  إحتياطي قانوني  رأس المال

فروق تقييم 
استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 
  الدخل الشامل

  فروق مجمعة
  لترجمة القوائم

  المالية
  الفترةأرباح   أرباح مرحلة

إجمالي حقوق الملكية 
  للشركة القابضة

حقوق الحصة غير 
  المسيطرة

  اجمالى حقوق الملكية

  جنيه مصري جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  مصريجنيه   جنيه مصري  

                    

  ١١٫٤١٤٫٢٩٧٫٠٩٣  ٤٫٢٠٥٫٣٩٣٫٥٢١  ٧٫٢٠٨٫٩٠٣٫٥٧٢  ٧٨١٫٣٤١٫١٧٧  ١٫٥٨٦٫٩٥١٫٨٦٩  )٧٫٦٧٨٫٨٧٩(  )١٦٫٤٣٠٫٥٤١(  ١٨٢٫٢٩٤٫٩٧٦ ٤٫٦٨٢٫٤٢٤٫٩٧٠  ٢٠١٩يناير  ١رصيد 

  -  -  -  )٧٨١٫٣٤١٫١٧٧(  ٧٧٦٫٤٨٩٫٢١٥  -  -  ٤٫٨٥١٫٩٦٢  - األرباح المرحلةو إحتياطي قانوني محول الى 

  ٤٫٥٦٠٫٩٠٢  ٢٣٫٩٣٠٫١١٣  )١٩٫٣٦٩٫٢١١(  -  )١٩٫٣٦٩٫٢١١(  -  -  -  -  تسويات سنوات سابقة

  )١٣٤٫٤٥٦٫٤٦٦(  )١٠١٫٠٧٠٫٣٧٥(  )٣٣٫٣٨٦٫٠٩١(  -  )٣٣٫٣٨٦٫٠٩١(  -  -  -  -  تسويات ناتجة من تغير نسب الملكية في شركات تابعة
تسويات ناتجة من إستبعاد شركة تابعة من تجميع 

  األعمال
-  -  -  -  )٣٫١٧٦٫٠٠٤٫٥١٤(  )٢٫٢٥٤٫٢٠٣٫٠٤١(  )٩٢١٫٨٠١٫٤٧٣(  -  )٩٢١٫٨٠١٫٤٧٣(  

  ٣٠٫٠٥٠٫٤٢٠  ٣٠٫٠٥٠٫٤٢٠  -  -  -  -  -  -  -  تسويات ناتجة من زيادة رأس مال شركة تابعة
فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  الشامل
-  -  )٤٤٫٣٢٣٫٨٤٩(  -  )٤٤٫٣٢٣٫٨٤٩(  -  -  -  )٤٤٫٣٢٣٫٨٤٩(  

  ١٫٤١٥٫٧٦٦  ٨٩٤٫٠٨٦  ٥٢١٫٦٨٠  -  -  ٥٢١٫٦٨٠  -  -  -  الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

  )٧٢٫٠٧٢٫٢٠٠(  )٢٨٫٨١٦٫٤٢٦(  )٤٣٫٢٥٥٫٧٧٤(  -  )٤٣٫٢٥٥٫٧٧٤(  -  -  -  -  ٢٠١٨توزيعات أرباح عام 

  ١٫٢٣١٫٨٤٣٫٣٧٤  ٢٧٣٫٨٢٧٫٨١٠  ٩٥٨٫٠١٥٫٥٦٤  ٩٥٨٫٠١٥٫٥٦٤  -  -  -  -  -  ارباح الفترة

  ٩٫٢٥٥٫٣١٠٫٥٢٦  ٢٫١٥٠٫٠٠٦٫١٠٨  ٧٫١٠٥٫٣٠٤٫٤١٨  ٩٥٨٫٠١٥٫٥٦٤  ١٫٣٤٥٫٦٢٨٫٥٣٥  )٧٫١٥٧٫١٩٩(  )٦٠٫٧٥٤٫٣٩٠(  ١٨٧٫١٤٦٫٩٣٨  ٤٫٦٨٢٫٤٢٤٫٩٧٠  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠رصيد 

                    

 ٩٫٢١٣٫٢٢٧٫٠٣٣  ٣٫٥٥٠٫٥٧٨٫٣٠٥  ٥٫٦٦٢٫٦٤٨٫٧٢٨  ٧٤١٫٦٩٧٫٨٤١  ١٫١٦١٫٦٦٥٫٤٠٤  )٧٫٦٨١٫٣٦٩(  )١٣٫٥٢٥٫٧٥٠(  ١٧٨٫٦٢٧٫٦٣٢  ٣٫٦٠١٫٨٦٤٫٩٧٠  ٢٠١٨يناير  ١رصيد 

  -  -  -  )٧٤١٫٦٩٧٫٨٤١(  ٧٣٨٫٠٣٠٫٤٩٧  -  -  ٣٫٦٦٧٫٣٤٤ - األرباح المرحلةو محول الى إحتياطي قانوني 

  )٥٠٫٤١٨٫٣٣٢(  )١٤٫٧١٣٫٣٦٢(  )٣٥٫٧٠٤٫٩٧٠(  -  )٣٥٫٧٠٤٫٩٧٠(  -  -  -  -  تسويات سنوات سابقة

  )٥٧٫٧١٢٫٢٦٣(  )١٩٫٣٨٠٫٤٨٢(  )٣٨٫٣٣١٫٧٨١(  -  )٣٨٫٣٣١٫٧٨١(  -  -  -  -  فروق ناتجة من تغير نسبة الملكية في الشركات التابعة
فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  الشامل
-  -  ٢٫٠٤٦٫١٣٣  ٥٥٨٫٣٦٣  ١٫٤٨٧٫٧٧٠  -  -  -  ١٫٤٨٧٫٧٧٠  

  ٣٫١٩٦٫٤٥١  )٨٧١٫٣٩٤(  ٤٫٠٦٧٫٨٤٥  -  -  ٤٫٠٦٧٫٨٤٥  -  -  -  القوائم المالية الفروق المجمعة لترجمة

  )٥٧٫٨٠٥٫٣٦٤(  )٢٤٫٢٩١٫٨٣٤(  )٣٣٫٥١٣٫٥٣٠(  -  )٣٣٫٥١٣٫٥٣٠(  -  -  -  -  ٢٠١٧توزيعات أرباح عام 

  ٨٢١٫٦٨٠٫٢٦١  ٣٦٤٫٤١٣٫٦٥٨  ٤٥٧٫٢٦٦٫٦٠٣  ٤٥٧٫٢٦٦٫٦٠٣  -  -  -  -  -  ارباح الفترة

 ٩٫٨٧٤٫٢١٣٫٩١٩  ٣٫٨٥٦٫٢٩٣٫٢٥٤  ٦٫٠١٧٫٩٢٠٫٦٦٥  ٤٥٧٫٢٦٦٫٦٠٣  ١٫٧٩٢٫١٤٥٫٦٢٠  )٣٫٦١٣٫٥٢٤(  )١٢٫٠٣٧٫٩٨٠(  ١٨٢٫٢٩٤٫٩٧٦  ٣٫٦٠١٫٨٦٤٫٩٧٠  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠رصيد 

 
  معيار عقود التاجير واثر تسويات سنوات سابقة . )٤٩(رقم  الجديد *تتمثل التسويات فى االرباح المرحلة فى صافى اثر تطبيق معيار المحاسبة المصري

  
 
 
 
  .المجمعة  الدورية القوائم المالية) جزء ال يتجزأ من ٣٨) إلى (١(ايضاح اإليضاحات المرفقة من   -
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  المجمعة قائمة التدفقات النقدية
  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠التسعة أشھر المنتھيه في عن 

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  ايضاح  
  جنيه مصري  جنيه مصري   من أنشطة التشغيل التدفقات النقدية

  ١٫٠١٩٫٧٠٠٫٨٣٩ ١٫٤٤٠٫٢٤٦٫٢٠٠    أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل والحقوق غير المسيطرة
  ٤٠٫٠١٦٫٤٧٥  ٣٧٫٩٤٥٫٠٢٥  )٤(  إھالك اصول ثابتة

  -  ١٫٣٧٢٫٢٨٤  )٨(  إھالك استثمار عقاري
  -  ١٦٫٧٩٠٫٧٢٧  )٣٥(  إستھالك حق إستخدام اصول

  -  ١٫١٥٤٫٦٨٧  )١١(  قيمة الشھرةاضمحالل في 
  -  ٥٧٥٫٩٢٧٫٩٥٦  )٣٣(  االضمحالل فى قيمة إستثمارات في شركات شقيقة

  -  ٧٠٠٫١٦٤٫٣٧٧  )٣٣(  االضمحالل فى قيمة إستثمارات العادلة من خالل االرباح او الخسائر
  ٨٠٠٫٠٠٠  ٢٥٫٦٧٥٫٢٨٢  )١٤(  إضمحالل فى قيمة العمالء و أوراق قبض

  )٢٣٦٫٥٢٢(  -  )١٤(  قيمة العمالء و أوراق قبضرد اإلضمحالل فى 
  ٦٢٥٫٠٠٠  ٢٫٥٨٢٫٠٦٣  )٣٠(  مخصصات مكونة

  -  )٥٢٢٫٦٧٥(  )٣٠(  مخصصات انتفى الغرض منھا
  - )٢٫٠٥١٫٠٣٣٫٢٥٠(  )٣٢(  أرباح من إستثمارات محوله إلى شركات شقيقة بالقيمة العادلة

  ٦٧٤٫٠١٤  -  )٣٢(  إستثمارات فى شركات شقيقة خسائر
  ٣٫٥٤٨٫٢١٥  ٢٥٫٩١٦٫٨٥٩  )٣٤(  خسائر بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  )٧٫٦٠٣٫١٢٠(  )٤٫٧٨٠٫٧٠٢(  )٣٤(  فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  )١٫١٣٣٫٤٢٤(  )١٠٥٫١١١٫٦٠٨(  )٣٤(  الحصة النسبية فى شركات شقيقة
  -  )١٠٫٦١٥٫٩٩٤(    إستثمارات في أذون خزانةعائد 

  )٧٨٣٫٨٨٨(  )٥٫٨٢٨٫٦٧٨(  )٤(  أرباح بيع أصول ثابتة
  ٨٨٥٫٩٣٦٫١٩٣  ٨٣٥٫٦١٥٫٧٤٣    مصروفات تمويلية

  )٦٦٩٫٥٥٠٫١٧٧(  )٤٥٠٫٧٠٥٫٦٨٣(    فوائد دائنة
  ١٫٢٧١٫٩٩٣٫٦٠٥  ١٫٠٣٤٫٧٩٢٫٦١٣    أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل

  )١٣٩٫٢١٩٫٩٦٩(  ٣٥٫٠٢٥٫٦٢٦    التغير في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  )٩٧٢٫٠٢٨٫٥٧٠(  ٢١٠٫٢١٦٫٢٧١    التغير في العمالء و أوراق قبض

  )٨٥٫٦٥٦٫١٢٨(  ١٨٠٫٦٧٢٫٠١٦    التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة
  )٧١٥٫٩١٢٫٤١٠(  ٣٩٫٢٧٧٫٢١٦    التغير فى مشروعات االسكان والتعمير

  )١٤٩٫٦٤٦٫٣٧٠(  )٥٦٫٥٦١٫٧٢٢(    التغير في المخزون
  )٢٧٢٫٩٠٧٫٦١٣(  )٢٥٨٫٤٥٨٫٨٦٥(    التغير في مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

  ٢٠٨٫٤٢٠٫٧٧٤  ٣٤٨٫٧٤٥٫٦٤٦    أرصدة دائنة  –التغير في العمالء 
  ١٧٣٫٢٦٩٫٢٢٩  ٣٤١٫١٤٤٫٠٧٢    التغير في موردون ومقاولو مشروعات و أوراق الدفع

  ٧٫٨٦٩٫٩٩١  )٧٧٫٦٢٦٫٥٨٩(    مصلحة الضرائب -التغير فى االرصدة الدائنة 
  )٣٫٧٦٣٫٤١٦(  )٣٨٫٣٩١٫٥٥٠(    التغير فى المستحق الى اطراف ذات العالقة

  )١٦٩٫٨١٥٫٠٦٧(  )٣٣٢٫٤٥٧٫٦٠٤(    التغير في مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
  ٦١٫٥٨٨٫١٣٣  )٢٦٣٫٢٢٧(    االجلالتغير فى اوراق دفع طويلة 

  )٨٨٫٩٣٩٫٣٢١(  )١٩١٫١٧٠٫٨٣٦(    ضرائب الدخل المدفوعة
  )١٥٢٫٣١١(  )٢٧٫١٨٢٫٧٩٩(  )٣٠(  المستخدم من المخصصات

  )٨٧٤٫٨٩٩٫٤٤٣(  ١٫٢٠٧٫٧٦٠٫٢٦٨    (المستخدمة في) أنشطة التشغيلالناتجة من صافي التدفقات النقدية 
       

     االستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة 
  )١٩٫٨٩٣٫٥٣٩( )٢٥٫٨٦٠٫٣٩٣(  )٤(  مدفوعات لشراء أصول ثابتة 
  ٦٤٫٦٣١٫١٨٢  ٦٫٢٢٩٫٤٦٤  )٤(  متحصالت من بيع أصول ثابتة

  )٨٫٠٢٥٫٤٧٥(  )٧٠٫٠٠٠٫٩٣٠(  )٥(  مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ
  ٨٥٩٫٣٧١  ٢٩٧٫٤٧٦    التغير في أصول غير ملموسة

  -  ١١٫٩٨١٫٦٥٠    أصولمتحصالت من بيع حق إستخدام 
  ١١٧٫٠١٩٫٠٠٩  -    التغير في استثمارات في شركات شقيقة

  -  ٢٧٫٢٣١٫٢٧٤    التغير فى استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
  )٨٨٫١٨٦٫١٦٨(  )٤٫٢١٩٫٧٠٣(  )٨(  مدفوعات في استثمارات عقارية

  ٢٧٧٫٢٣١  )٣٧٣٫٤١٦(    التغير في استثمارات اخرى طويلة األجل
  -  ٢٦٥٫٨٨٤٫٧٧٤  )١٥(  متحصالت من بيع أذون خزانة

  ٨٠٫٧٢٠٫٩٨٩  ١٨٫١٠٥٫٠٠٠    التغير في ودائع ألجل (أكثر من ثالثة أشھر)
  ٦٦٩٫٥٥٠٫١٧٧  ٤٥٠٫٧٠٥٫٦٨٣    فوائد دائنة محصلة

  )٥٧٫٧١٢٫٢٦٣(  )١٣٤٫٢١٣٫٣٦٠(    النقدية المدفوعة لزيادة استثمارات في شركات تابعة

  ٧٥٩٫٢٤٠٫٥١٤  ٥٤٥٫٧٦٧٫٥١٩    النقدية الناتجة من أنشطة االستثمارصافي التدفقات 



 شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)

- ٩ - 

  المجمعة (تابع) قائمة التدفقات النقدية
  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠عن التسعة أشھر المنتھيه في 

  
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  إيضاح  
  جنيه مصري  جنيه مصري    

       التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
  )١٣٨٫٧٣٧٫٩١١( )٤٧٤٫١٦٥٫٨٣٠(    في بنوك تسھيالت ائتمانية مدفوعات

  ١٧٢٫٤٥٠٫٢٦٤  )١١٣٫٩١٢٫٦٧٠(    دائنو شراء اراضىالتغير في 
  -  )١٥٤٫٨٩٩٫٥١٥(    إلتزامات تأجير تمويلي مدفوعه
  ٥٧٦٫٨٨٤٫٥٩٠  ٣٣٥٫٦٨٧٫٠٥٩    التغير في القروض طويلة االجل

  ٣١٩٫٤٤٣٫٨٧٦  ١٠٫٤٤٣٫٨١١    مساھمين –التغير في أرصدة دائنة 
  )٢٣٫٧٣٣٫٤٧١(  )١٩٦٫٦٨٣٫٠٠٦(    التغير في حقوق الحصة غير المسيطرة

  )٣٩٫٦٧١٫٦١٤(  )٧٥٫٤٥١٫٥٦٥(    توزيعات ارباح مدفوعة
  )٨٨٥٫٩٣٦٫١٩٣(  )٩٣٤٫٣٣١٫٦٢٢(    مصروفات تمويلية مدفوعة

  )١٩٫٣٠٠٫٤٥٩( )١٫٦٠٣٫٣١٣٫٣٣٨(    صافي التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة التمويل
  )١٣٤٫٩٥٩٫٣٨٨(  ١٥٠٫٢١٤٫٤٤٩    خالل الفترة –صافى التغير في النقدية وما في حكمھا 
  ٧٫٦٥٤٫٦٥٣  ١٫٥٨٧٫٢٢٩   الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية
  -  )٨٦٫٤٩٦٫٤٣٦(    رصيد اول المدة لشركة تابعة المستبعدة

  ٨٩٨٫٣٧٠٫٥٨٨  ٦٠٢٫٤٤٢٫٣٩٤  )١٢(  أول الفترة -رصيد النقدية وما في حكمھا 

  ٧٧١٫٠٦٥٫٨٥٣  ٦٦٧٫٧٤٧٫٦٣٦  )١٢(  آخر الفترة -رصيد النقدية وما في حكمھا 

  

  النقدية بالصندوق و لدى البنوك
  ١٫٢١٧٫٨٥٤٫٤٠٨ ٨٢٢٫٩٣٢٫٧٥٥  )١٢(  فترةآخر ال -رصيد النقدية بالصندوق و لدي البنوك 

       يخصم:
  )٤٤٦٫٧٨٨٫٥٥٥( )١٥٥٫١٨٥٫١١٩(  )١٢(  ودائع (أكثر من ثالثة أشھر)

  ٧٧١٫٠٦٥٫٨٥٣  ٦٦٧٫٧٤٧٫٦٣٦  )١٢(  فترةآخر ال –رصيد النقدية و مافي حكمھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  

  .المجمعة الدورية الماليةالقوائم ) جزء ال يتجزأ من ٣٨) إلى (١(إيضاح اإليضاحات المرفقة من   -



  المالية (شركة مساھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات 
  المجمعة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ١٠ - 

  التعريف بالمجموعة  -  ١
تأسست شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية " شركة مساھمة مصرية " طبقاً ألحكام القانون   

نة  ٩٥رقم  ركة  ١٩٩٢لس وق رأس المال وقد تم قيد الش دار قانون س والئحته التنفيذية الخاص بإص
جل التجاري برقم  ركة في  ٢٠٠٧مارس  ١القاھرة في  – ٣٨٤١٢٨في الس . ويتمثل غرض الش

  .سيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموالھا والقيام بنشاط أمناء الحفظ تأ

عةالالمجمعة عن  القوائم الماليةتم اعتماد    ھر تس بتمبر ٣٠المنتھية فى  أش من قبل مجلس  ٢٠١٩ س
 .٢٠١٩ نوفمبر ٢٤ االدارة بتاريخ

  :كما يلي في الشركات التابعة تتمثل نسبة المساھمة   
نسبة  البلدالنشاطاسم الشركة

 المساھمة
 ٪٩٩٫٨٠ مصر السمسرة في األوراق المالية (ش.م.م) بريزما للوساطة فى األوراق الماليةشركة 

 ٪٩٩٫٩٩ مصر السمسرة في األوراق المالية (ش.م.م) بايونيرز لتداول األوراق الماليةشركة 

 ٪٩٩٫٩٧ مصر االكتتابات في األوراق المالية وتكوين وإدارة المحافظترويج وتغطية  أموال لالستثمارات الماليةشركة 

 ٪٩٩٫٩٩ مصر العمل فى االستشارات المالية (ش.م.م) بايونيرز كابيتال لالستشارات الماليةشركة 

 ٪٩٩٫٥٠ مصر ضمان االكتتاب في األوراق المالية (ش.م.م) المستشار الدولي لضمان االكتتابشركة 

  ٪٩٩٫٥٠ مصر العمل في االستشارات المالية واالقتصادية واالستثمارية (ش.ذ.م.م) الدولي لالستثمارالمستشار شركة 

 ٪ ٩٩٫٩٣ مصر السمسرة في األوراق المالية (ش.ذ.م.م)  لتداول األوراق الماليةأون الين رؤية شركة 

 ٪٩٩٫٩٩ مصر إنشاء وإدارة صناديق استثمار (ش.م.م)  بايونيرز لصناديق اإلستثمارشركة 

  ٪٨٠٫٥٨ مصر مزاولة كافة االنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية (ش.م.م)  القاھرة لالسكان و التعميرشركة 

 ٪٩٩٫٩٩ مصر العمل فى االستشارات المالية (ش.م.م) و التنمية شركة الصفوة لالستشارات

 ٪٣٤٫٢٦ مصر (ش.م.م) واإلستثمار العقاري المقاوالتالعمل فى مجال  شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري*

 ٪٩٦ مصر إدارة المباني والصيانة (ش.ذ.م.م) شركة القاھرة إلدارة المباني والصيانة 

 ٪٩٩٫٩٦ مصر العمل فى االستشارات المالية (ش.م.م) شركة نمو لالستشارات

 ٪٩٩٫٩٩ مصر (ش.م.م) العمل فى مجال التسويق العقارى شركة القاھرة للتسويق العقارى 

 ٪٩٩٫٩٨ مصر العمل فى االستشارات المالية (ش.م.م) شركة وادى لالستشارات 

 ٪١٠٠ مصر العمل فى االستشارات المالية (ش.م.م) شركة سمو لالستشارات

 ٪٩٩٫٩٢ مصر العمل فى االستشارات المالية (ش.م.م) شركة الحصن لالستشارات

 ٪٦٨٫١٥ مصر العمل فى صناعة االسالك و الكابالت الكھربائية (ش.م.م)  المصرية*شركة الكابالت الكھربائية 

 ٪٣٨٫١٦ مصر العمل فى مجال شراء و بيع و تمليك العقارات و االراضى (ش.م.م) الشركة المتحدة لالسكان و التعمير*

 ٪٨٠٫٢٦ مصر التغليف والورق (ش.م.م) التعبئة و صناعة موادالعمل فى مجال  (يونيباك) التغليف والورق التعبئة و شركة يونيفرسال لصناعة مواد

 ٪٤٣٫٦٩ مصر (ش.م.م) واإلستثمار العقاريالعمل فى المقاوالت  شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري*

 ٪٩٩٫٩٦ مصر العمل فى االستشارات المالية (ش.م.م) شركة ثروه لالستشارات

 ٪٩٩٫٩٩ مصر العمل فى مجال االستثمار العقارى (ش.م.م) العقارىشركة اساسات لالستثمار 

 ٪٩٩٫٩٩ مصر العمل فى االستشارات المالية (ش.م.م) شركة الرؤية لالستشارات المالية

 ٪٩٩٫٩٩ مصر (ش.م.م) العمل فى مجال االستثمار العقارى لإلستثمار يو دي سيشركة 

  ٪٩٩٫٩٩  مصر  (ش.م.م) مجال االستثمار العقارىالعمل فى   شركة ميرالند لالستثمار العقارى

  ٪٧٠٫١٧  مصر  العمل فى مجال منتجات االلبان (ش.م.م)  أراب ديري - لمنتجات االلبان العربية شركةال

  ٪١٠٠ مصر  صناعةاالسالك و الكابالت الكھربائية (ش.م.م) العمل فى مجال  شركة الجيزة باور للصناعة

 ٪٩٩٫٩٩ مصر  العمل فى مجال االستثمار العقارى (ش.م.م)  المشروعاتشركة القاھرة الجديدة إلدارة 

  ٪٨٠  مصر  العمل في مجال اإلستيراد (ش.م.م)  الشركة العربية المطورة للتجارة واإلستيراد (أكتي)

  ٪١٠٠  مصر  العمل في مجال المقاوالت (ش.م.م)  شركة الجيزة المصرية للنقل والتوزيع

  ٪١٠٠  مصر  العمل في مجال العقارات (ش.ذ.م.م)  شركة كايرو بروبرتي ليمتد

  ٪٩٩٫٩٩  مصر  العمل في مجال العقارات (ش.ذ.م.م)  لالستثمار العقاري شركة جراند جيزة

  ٪٥١  مصر  .م)مالعمل في مجال العقارات (ش.  شركة لوتس للفنادق والمنتجعات

  ٪٩٩٫٩٩  مصر  العمل في مجال العقارات (ش.م.م)  الشمالي للمنتجعات السياحية و االستثمار العقاري شركة تالل الساحل

  ٪٩٩٫٩٩  مصر  العمل في مجال العقارات (ش.م.م)  لإلستثمار العقاري و المنتجعات السياحية شركة تالل البحر االحمر

  ٪٩٠  مصر  العمل في مجال ااالدوية (ش.م.م)  شركة النور لالدوية



  المالية (شركة مساھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات 
  المجمعة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ١١ - 

 
  (تابع) التعريف بالمجموعة  -  ١
  

تم تجميع القوائم المالية لتلك الشركات بالرغم من أن نسبة مساھمة الشركة القابضة في رؤوس أموالھم   *
القدرة على التحكم فى السياسات تسيطر على الشركات بما لھا من إال أن الشركة القابضة  ٪٥٠تقل عن 

  .المالية والتشغيلية لتلك الشركات وذلك للحصول على منافع من أنشطتھا
    

  أسس التجميع  -  ٢

 : تتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة 

يتم استبعاد القيمة الدفترية الستثمار الشركة القابضة في كل شركة تابعة مع نصيب الشركة   -أ 
  القابضة في حقوق الملكية في كل شركة تابعة.

في صافى ربح (خسارة) الشركات التابعة المجمعة  الحصة غير المسيطرةيتم تحديد حقوق   -ب
  التى تعد عنھا القوائم المالية المجمعة . العامخالل 

يطرةيتم تحديد حقوق   -ج ة غير المس ركات التابعة المجمعة و  الحص ول الش افى أص في ص
ركة األم و تتكون حقوق  اھمي الش تقلة عن حقوق مس ةتعرض فى القوائم المالية مس  الحص

  فى صافى األصول من: المسيطرةغير 

  فى تاريخ التجميع األصلى. الحصة غير المسيطرة) مبلغ حقوق ١(

  فى التغير فى حقوق الملكية من تاريخ التجميع . الحصة غير المسيطرة) نصيب ٢(  

تبعاد الكامل لألرصدة    -د اإليرادات و المصروفات المتبادلة بين شركات  المعامالت ويتم االس
  المجموعة.

  تخدم فى إعداد ركات التابعة التى تس ة وكذا القوائم المالية للش ركة القابض تعد القوائم المالية للش
 القوائم المالية المجمعة فى نفس التاريخ.

  ابھة بية موحدة للمعامالت المتش ات محاس ياس تخدام س يتم إعداد القوائم المالية المجمعة باس
 ولألحداث التى تتم فى نفس الظروف .

 ضمن حقوق الملكية فى بند منفصل  الحصة غير المسيطرةحقوق  تعرض فى الميزانية المجمعة 
ركة القابضة . كما يعرض نصيب حقوق  اھمى الش يطرةعن حقوق ملكية مس  الحصة غير المس

 المجموعة بشكل منفصل . )خسارة(فى ربح أو 

 امل ر الدخل الش ائر وكل من عناص ب األرباح أو الخس اة أن تنس اآلخر إلى مالكي  على المنش
أة كذلك إجمالي الدخل  ب المنش يطرة. وأن تنس ركة األم و حقوق األقلية / الحقوق غير المس الش
الشامل إلى مالكي الشركة األم والحصص غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك إلى حصول رصيد 

   .عجز فيھا

 ركات التابعة تبعاد الش يطرة فإنھا تقوم ، اس تثمارعندما تفقد المجموعة الس ات باإلعتراف بأي اس
يطرة واإلعتراف بأي فرق  ركة التي كانت تابعة بقيمتھا العادلة في تاريخ فقد الس متبقية في الش

  ناتج علي انه ربح أو خسارة في الشركة األم.
  



  المالية (شركة مساھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات 
  المجمعة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ١٢ - 

  أھم السياسات المحاسبية المطبقة  -٣

      أسس إعداد القوائم المالية  ١-٣
ول المالية    تمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األص يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لفرض االس

تثمارات بالقيمة العادلة من  ائر واإلس تثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس  اللخواالس
    والتي تم قياسھا بالقيمة العادلة. الدخل الشامل

  معايير المحاسبةالتوافق مع   ٢-٣
  تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية.  

  التغييرات في السياسات المحاسبية   ٣-٣

مارس  ٢٨في العام السابق ، وفى  المطبقة تلك ھي العام ھذا المطبقةالسياسات المحاسبية    
االستثمار بتعديل بعض معايير المحاسبة المصرية واصدار بعض صدر قرار من وزيرة  ٢٠١٩

ويسمح بالتطبيق المبكر قبل  ٢٠٢٠يناير  ١المعايير الجديدة والتى يبداء العمل بھا للفترات المالية من 
  ذلك  و فيما يلى اھم التعديالت وتاثيرھا على القوائم المالية ان وجد:

  

ص بااليراد من العقود مع العمالء ليحل محل معيار المحاسبة ) الخا٤٨معيار المحاسبة المصري رقم (
ويتطلب  ) عقود االنشاءات:٨) المرتبط بااليراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم (١١المصرى رقم (

من المنشأة أن تعترف بااليراد بصورة تعكس انتقال السلع او اداء الخدمات المتعھد بھا الى ومن ثم 
خدام مدخل السيطرة عند االعتراف بااليراد لكى يكون بديال عن مدخل انتقال يتطلب ھذا المعيار است

المنافع والمخاطر ، كما يتطلب المعيار تحديد العقد ( مكتوب او شفھى) وان يكون له مضمون تجارى 
ومحدد التزامات االداء وسعر المعاملة مع االخذ فى االعتبار شروط العقد وجميع الحقائق والظروف 

ويسمح بالتطبيق المبكر، وجارى دراسة  ٢٠٢٠يناير  ١صلة ، ويبداء سريان ھذا المعيار فى ذات ال
  االثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق المعيار .
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ١٣ - 

  أھم السياسات المحاسبية المطبقة (تابع)  - ٢

  التغييرات في السياسات المحاسبية و اإلفصاحات (تابع)  ٢-٢
  عقود التأجير(تابع)

  
ري رقم ( بة المص والخاص بعقود التاجير تنفيذا لقانون التاجير التمويلى رقم  )٤٩معيار المحاس

  ) التاجير التمويلى :٢٠ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم ( ٢٠١٨لسنة  ١٧٦
  

مون العقد عند التعاقد.ويكون  يتم تحديد ما إذا كان العقد ھو (أو يحتوي علي) عقد إيجار إلى مض
ل محدد العقد  تخدام أص يطرة على إس من عقد تأجير إذا كان العقد ينقل حق الس عقد تأجير أو يتض

  لفترة من الزمن لقاء مقابل.

نف العقد  غيلي. ويص نف اإليجار في بداية التعاقد على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تش ويص
ورة جوھرية ما يقارب  كافة المخاطر والمنافع العائدة على أنه عقد أيجار تمويلي إذا كان يحول بص

غيلي إذا كان ال يحول  نيف عقد التأجير على انه عقد تأجير تش ل محل العقد. ويتم تص لملكية األص
 .بصورة جوھرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد

ل (حق اإلنتفاع) بالتكل من التكلفة التكفي تاريخ بداية عقد اإليجار يتم قياس األص اليف فة، وتتض
  المباشرة األولية المتكبدة لتجھيز االصل نفسه الى الحالة المطلوبة وفقا للعقد.

م  ويتم قياس إلتزام عقد التأجير بالقيمة الحالية لدفعات االيجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ، وتخص
مني في عقد التأجير تخدام معدل الفائدة الض ھولة، أو  دفعات اإليجار بإس إذا كان يمكن تحديده بس

افة الى أية  تأجر إذا لم يمكن تحديده ، باالض افي للمس عر الفائدة على اإلقتراض اإلض تخدام س بإس
  دفعات أخرى متغيرة، و مبالغ متوقع دفعھا ، وسعر ممارسة خيار الشراء،وذلك وفقا لعقد االيجار.

تأجير، و  ئدة على إلتزام عقد ال فا بات ال مدرجة في قياس التزام عقد ويتم إث ية دفعات متغيرة غير  أ
  التأجير بقائمة األرباح أو الخسائر.

ة حق خيار  ل تعكس ممارس ركة أو أن تكلفة االص ل الى الش إذا كان عقد التأجير يحول ملكية األص
 الشراء يتم إستھالك األصل المؤجر علي مدي العمر اإلنتاجي لألصل (حق اإلنتفاع)، وفيما عدا ذلك
ل  ل (حق اإلنتفاع) من تاريخ بداية عقد التاجير الى نھاية العمر اإلنتاجي لألص تھالك األص يتم إس

  . وذلك على النحو التالي: (حق اإلنتفاع) أو نھاية مدة عقد التأجير أيھما أقرب

 سنوات البند
 ٥٠ - ٢ مبانى وإنشاءات
  ٢٠ - ١٠  االت و معدات

 صلاالتقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان ھناك مؤشر على أن يكون 
محالل  تردادية، فيعتبر أن ھناك اض ل عن قيمته اإلس محل. عندما تزيد القيمة الدفترية لألص قد أض

محالل بقائمة األ ارة االض تردادية. وتثبت خس ه إلى قيمته اإلس ل وبالتالي يتم تخفيض رباح او لألص
    الخسائر.
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- ١٤ - 

  (تابع)التغييرات في السياسات المحاسبية   ٣-٣  
  

)(تابعالتأجير عقود   
ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط إذا كان ھناك تغيير في االفتراضات المستخدمة 
لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات آخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة، ويكون رد الخسارة 

قيمة تردادية له أو الالناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل، القيمة االس
 ) ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عناالستھالكالدفترية التى كان سيتم تحديدھا (بالصافى بعد 

اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة. ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحالل 
  القيمة بقائمة األرباح او الخسائر.

  معامالت بالعمالت األجنبيةال ترجمة  ٤-٣
  تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصرى وھى عملة التعامل للشركة . -
  يتم تسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أولياً باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ المعاملة .  -
ائديتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية  - عر الصرف الس تخدام س  باس

  فى تاريخ الميزانية ، يتم إدراج جميع الفروق بقائمة  الدخل .
عار  - تخدام أس ھا بالتكلفة التاريخية باس وم غير النقدية والتى يتم قياس ول والخص يتم ترجمة األص

  الصرف السائدة فى تاريخ االعتراف األولى .
يتم قياسھا بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف  يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية والتى -

 السائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيمة العادلة .

 األصول الثابتة   ٥-٣
  

تظھر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلھالك و الخسائر المتراكمة الضمحالل  -
يفاء من األصول الثابتة عندما تتحقق تلك التكلفة واستالقيمة. وتتضمن ھذه التكلفة تكلفة استبدال جزء 

شروط االعتراف بھا . وبالمثل ، عند إجراء تحسينات جوھرية شاملة ، يتم االعتراف بتكاليفھا ضمن 
القيمة الدفترية لألصول الثابتة كإحالل وذلك في حالة استيفاء شروط االعتراف . ويتم االعتراف بجميع 

 انة األخرى في قائمة األرباح أو الخسائر عند تحققھا .تكاليف اإلصالح والصي

يبدأ إھالك األصل عندما يكون في المكان والحالة التي يصبح عليھا قادرا على التشغيل بالطريقة  -
التي حددتھا اإلدارة ، ويتم حساب اإلھالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلفتراضى 

  لألصل على النحو التالي :

  العمر اإلفتراضي المقدر  
  سنة  

  ٨  أجھزة اتصاالت
  ٨ – ٣  حاسب آلي و برامج

  ١٦٫٧ – ٤  أثاث
  ٨ – ٥  أجھزة كھربائية ومعدات

  ٦٫٧  اعالنات مضيئة
  ١٠ – ٥  تجھيزات و ديكورات 

  ٥ – ٤  وسائل نقل وانتقال
  ٤٠ – ١٠  عقارات وجدك
  ٢٠ – ٤  أالت و معدات

  ١٠ – ٢٫٥  اخشاب
  ١٠  المياهمحطة تحلية 
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- ١٥ - 

  أھم السياسات المحاسبية المطبقة (تابع)  ٥- ٣
  
  (تابع) األصول الثابتة   ٥-٣

ادية    ول على أي منافع اقتص ول الثابتة عند التخلص منھا أو عند عدم توقع الحص تبعاد األص يتم اس
تقبلية من  أ عند مس ائر تنش تقبل . ويتم االعتراف بأي أرباح أو خس تخدامھا أو بيعھا في المس اس

  التي تم فيھا استبعاد األصل .  العامفي  قائمة األرباح أو الخسائراستبعاد األصل في 
   .ق إھالكھا في نھاية كل سنة ماليةويتم مراجعة القيم المتبقية لألصول ، األعمار اإلنتاجية لھا وطر  
ل ثابت قد  تقوم  ر على أن يكون أص ركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان ھناك مؤش الش

محالل  تردادية ، فيعتبر أن ھناك اض ل عن قيمته اإلس محل . وعندما تزيد القيمة الدفترية لألص أض
ارة االضمحالل ب تردادية . وتثبت خس ه إلى قيمته اإلس اح أو ألربقائمة الألصل وبالتالي يتم تخفيض

  . الخسائر
تخدمة    ارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط اذا كان ھناك تغيير في االفتراضات المس ويتم رد الخس

ات آخ ذ اثب ة من تردادي ل االس ة االص د قيم دي محالل لتح ة عن اض اتج ارة ن   ر خس
محالل محدود بحيث التتعدى القيمة الدفترية القيمة  ارة الناجمة عن اإلض  للألص، ويكون رد الخس

افى بعد اإلھالك) ما لم يتم  يتم تحديدھا (بالص تردادية له أو القيمة الدفترية التى كان س القيمة االس
سابقة . ويتم إثبات  سنوات ال سبة لألصل في ال االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالن

   .ئرقائمة األرباح أو الخساعن اضمحالل القيمة ب الرد في الخسارة الناجمة
  
  األصول غير الملموسة   ٦-٣

ول غير تم ي   كل منفرد أولياً بالتكلفة . تكلفة األص ة المقتناة بش ول غير الملموس االعتراف باألص
  الملموسة المقتناة عند تجميع األعمال ھي قيمتھا العادلة في تاريخ  االقتناء .

ة بالتكلفة   ول غير الملموس تھالك  بعد االعتراف المبدئي يتم إثبات األص وماً منھا مجمع االس مخص
  ومجمع خسائر االضمحالل.

من    روفات ض ل ويتم االعتراف بالمص ة المتولدة داخلياً كأص ول غير الملموس ملة األص ال يتم رس
  قائمة األرباح أو الخسائر في العام الذي أنفقت فيه المصروفات.

  أو غير محددة العمر. يتم تحديد العمر االفتراضى لألصول غير الملموسة كمحددة العمر  
يتم استھالك األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على العمر االقتصادى لألصل،   

ويتم إجراء اختبار قياس لالضمحالل عندما يكون ھناك مؤشر على اضمحالل األصل.  يتم مراجعة 
تھالك لألصل غير الملموس بعمر محدد  تھالك وطريقة االس نة مالية على فترة االس في نھاية كل س

  األقل.
تھالكھا  تتمثل   ة بھا ويتم اس ب اآللي والتراخيص الخاص ة في برامج الحاس ول غير الملموس األص

 سنوات) . ٤بطريقة القسط الثابت طبقاً للعمر االفتراضى لھا (

  الشھرة  ٧-٣
شركةتقوم    شھرة المقتناة عن تجميع األعمال كأصل. و يتم القياس  ال في تاريخ االقتناء باالعتراف بال

صافي القيمة  شركة في  شھرة بالتكلفة والتي تمت لزيادة تكلفة تجميع األعمال عن نصيب ال األولى لل
  العادلة لألصول وااللتزامات وااللتزامات المحتملة المحددة المعترف بھا.

ركة ألولي تقوما االعترافبعد    ا  الش ھرة المقتناة عن عملية تجميع األعمال بالتكلفة ناقًص بقياس الش
ھرة المقتناة عن تجميع  تھالك الش محالل القيمة. اليتم اس ئة عن اض ائر الناش منھا إجمالي الخس

شركة وبدال من ذلك تقوم ،األعمال سنوًيا أو دورًيا إذ ال شھرة   ابعمل اختبار لقياس اضمحالل قيمة ال
  .كانت األحداث أو التغير انتفيا لظروف تفيد وجود مؤشرعن اضمحالل قيمة
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ١٦ - 

  أھم السياسات المحاسبية المطبقة (تابع)  - ٣
  
  االستثمارات في شركات شقيقة  ٨-٣

ركة فيھا نفوذ مؤثر ولكنھا    ركات يكون للش تثمارات في ش قيقة ھي اس ركات ش تثمارات في ش االس
ركة تابعة كما أنھا  ترك، ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما ليست ش روع مش ليست حصة في مش

أو أكثر  %٢٠تمتلك الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل الشركات التابعة لھا  لنسبة 
وح أن  تثمر فيھا، فيما عدا تلك الحاالت التي تظھر فيھا بوض ركة المس ويت في الش من حقوق التص

  ا مؤثرا.تلك الملكية ال تمثل نفوذ

تخدام طريقة حقوق  تمت قيقة بالقوائم المالية المجمعة باس ركات ش تثمارات في ش بة عن االس المحاس
قيقة مبدئياً بالتكلفة، ثم يتم  ركة ش تثمار فى أى ش الملكية. وفقا لطريقة حقوق الملكية يتم إثبات االس

مر فيھا لمستثزيادة أو تخفيض رصيد االستثمار إلثبات نصيب الشركة من أرباح أو خسائر الشركة ا
ضمن أرباح أو  شركة المستثمر فيھا  شركة فى أرباح أو خسائر ال بعد االقتناء، و يتم إثبات نصيب ال
تثمار بقيمة توزيعات األرباح التى يتم الحصول عليھا من  يد االس ركة، و يتم خفض رص ائر الش خس

  الشركة المستثمر فيھا.

  استثمارات طويلة األجل  ٩-٣
تثمارات    ة واإليداع والقيد تتمثل االس ر للمقاص ركة مص ركة في ش اھمة الش طويلة األجل في مس

تثمر المركزي ندوق حماية المس تثماراتوتظھر  وص اً أي  االس طويلة األجل بتكلفة االقتناء ناقص
  انخفاض غير مؤقت في القيمة محدداً لكل استثمار على حده .

  ) تامة -مشروعات اإلسكان والتعمير ( تحت التنفيذ   ١٠-٣
    مشروعات تحت التنفيذ  
افاً إليھا كافة    كان مض روعات التعمير واإلس تخدامھا فى مش ي إلس تمل على تكلفة إقتناء أراض تش

ل إلى  ييد للوحدات والتى لم تص التكاليف المتعلقة بتنمية وتطوير تلك األرض وكذلك تكلفة التش
  مرحلة اإلتمام.

  المشروعات التامة  
تمل على تكلفة إقتناء    األرض وتكلفة تجھيزھا وتنميتھا وتطويرھا ومدھا بالمرافق وكذلك تكلفة تش

أة للوصول بھا إلى الحالة التى  يد عليھا والتكاليف األخرى التى تتحملھا المنش اءات التى قد تش اإلنش
  تجعلھا صالحة لإلستخدام.

ة البيعية أيھما صافى القيم وفى تاريخ الميزانية يتم تقييم مشروعات اإلسكان والتعمير وفقاً للتكلفة أو  
 قائمة األرباح أو الخسائر بقيمة اإلضمحالل عن التكلفة فى حالة وجوده . وتحميلأقل 

  المخزون  ١١-٣
  يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالى :  

 على أساس التكلفة باستخدام المتوسط المتحرك أو صافى القيمة البيعية أيھماقطع الغيار والمھمات :   
  أقل .

  على أساس التكلفة باستخدام المتوسط المتحرك أو صافى القيمة البيعية أيھما أقل.وقود وزيوت :  

افى المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف :   ط المتحرك أو ص تخدام المتوس اس التكلفة باس على أس
  القيمة البيعية أيھما أقل .

  لقوائم التكاليف أو صافى القيمة البيعية أيھما أقل.على أساس تكلفة اإلنتاج طبقاً اإلنتاج التام :  
وتشمل التكلفة المواد المباشرة ، العمالة المباشرة ونصيب من التكاليف الصناعية غير المباشرة وال   

  تشمل تكلفة اقتراض.
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  (تابع) المخزون  ١١-٣

أساس تكلفة اإلنتاج آلخر مرحلة تم االنتھاء منھا طبقاً لقوائم التكاليف أو على اإلنتاج تحت التشغيل :  
  صافى القيمة البيعية أيھما أقل.

وتشمل التكلفة المواد المباشرة ، العمالة المباشرة ونصيب من التكاليف الصناعية غير المباشرة وال   
  تشمل تكلفة اقتراض.

مام التقديرى فى سياق النشاط العادى ناقصاً التكلفة التقديرية لإلتصافى القيمة البيعية ھى سعر البيع   
  والتكلفة التقديرية الالزمة إلتمام البيع.

من تكلفة المبيعات ب   افى القيمة البيعية ض ائمة قويتم االعتراف باالنخفاض فى قيمة المخزون إلى ص
ائر ارة. ويتم االعتراف برد االنخفاض  العامفى  األرباح أو الخس التى حدث فيھا االنخفاض أو الخس

افى القيمة البيعية ب ائرفى المخزون الناتج من االرتفاع فى ص يض من كتخف قائمة األرباح أو الخس
  التى حدث فيھا  الرد. العامتكلفة المبيعات فى 

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ١٢-٣
تثمارات بالقيمة العادلة من    ول االس ول مالية تم تبويبھا إما  كأص ائر ھي اص خالل األرباح أو الخس

ول مالية  محتفظ ير أو اص بھا ألغراض المتاجرة حيث تم اقتناؤھا لغرض البيع في مدى زمني قص
  خالل األرباح أو الخسائر . بالقيمة العادلة من تم تصنيفھا عند االعتراف االولي 

ائر بالقيمة  عند   تثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس االعتراف األولى ، يتم قياس االس
  العادلة .

ائر بالميزانية بالقيمة العادلة ويتم    تثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس يتم إثبات االس
  االعتراف بفروق التقييم بقائمة األرباح أو الخسائر .

االعتراف بأرباح أو خسائر بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  بقائمة يتم   
  األرباح أو الخسائر .

   الدخل الشاملاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل   ١٣-٣
  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ھي أصول مالية غير مشتقة.  

شامل بالقيمة العادلة  عند االعتراف   األولى ، يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال
  متضمنة المصروفات المتعلقة بھا مباشرًة .

امل بالقيمة    تثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش بعد القياس األولى ، يتم إعادة تقييم االس
  ر المحققة وغير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية .العادلة مع االعتراف باألرباح أو الخسائ

تثماراتجميع    ة يجب  االس تثمارات الغير مدرجة بالبورص منة االس فى ادوات حقوق الملكية متض
ر مقبول للقيمة العادلة  ھا بالقيمة العادلة ، أال انه وفى ظروف محدودة قد تكون التكلفة مؤش قياس

افر معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة او فى ظل وجود مدى وتكون ھذه ھي الحالة فى ظل عدم تو
  .لعادلةاواسع للقيم العادلة لنفس االداة و فى ھذه الحالة تكون التكلفة ھى احسن التقديرات للقيمة 

  االستثمارات فى سندات حكومية   ١٤-٣
تثمارات فى    نداتيتم تقييم االس تھلكة ، وفحكومية بالتكلفة طبقا لنموذج التكلفة ال س ى حالة وجود مس

محالل وتحميله على قائمة األرباح أو  إنخفاض فى قيمتھا يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة ھذا اإلض
  الخسائر عن العام لكل استثمار على حده .
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  المشروعات تحت التنفيذ   ١٥-٣

روعات تحت التنفيذ    ول ثابتة حتى تتمثل مش راء أص اء أو ش في المبالغ التي تم إنفاقھا بغرض إنش
تصبح جاھزة لإلستخدام في التشغيل حينئذ تحول لبند األصول الثابتة ، ويتم تقييم المشروعات تحت 

  التنفيذ بالتكلفة بعد خصم اإلضمحالل .

  اإلقتراض  ١٦-٣
تحق خالليتم اإلعتراف باالقتراض مبدئياً بالقيم التى تم    تالمھا . ويتم تبويب المبالغ التى تس عام  اس

يد القروض لمدة  داد رص ركة الحق فى تأجيل س من اإللتزامات المتداولة ، إال إذا كان لدى الش ض
  تزيد عن عام بعد تاريخ الميزانية ، فيتم عرض رصيد القرض ضمن اإللتزامات طويلة األجل .

تھلكة بطريقة ويتم قياس القروض واإلقتراض بفوائد بع   اس التكلفة المس د اإلعتراف المبدئي على أس
افة إلى عملية  تبعاد االلتزامات باإلض ائر الناتجة عن اس معدل الفائدة الفعال . وتدرج األرباح والخس

  اإلستھالك بطريقة معدل الفائدة الفعال بقائمة األرباح أو الخسائر .

تھلكة مع األخذ في ا   اب التكلفة المس راء واألتعاب أو ويتم إحتس م أو عالوة عند الش إلعتبار أي خص
من  تھالك بمعدل الفائدة الفعال ض التكاليف التى تكون جزءاً من معدل الفائدة الفعال . ويدرج اإلس

  تكاليف التمويل في قائمة األرباح أو الخسائر .

  تكاليف االقتراض  ١٧-٣
 و إنشاء أو إنتاج األصل المؤھل والذى يتطلبيتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أ  

تخدام فى األغراض المحددة له أو لبيعه كجزء  ل .فترة زمنية طويلة لتجھيزه لإلس  من تكلفة األص
اليف  ل تك ا . تتمث ت فيھ ام التى تحقق روف فى الع اليف االقتراض األخرى كمص ل تك يتم تحمي

  ھا الشركة القتراض األموال .االقتراض فى الفوائد والتكاليف األخرى التى تنفق

اء الفعالة    ملة تكلفة االقتراض خالل الفترات التى تتعطل فيھا اعمال االنش يجب التوقف عن رس
  .  لالصل

  المخصصات  ١٨-٣
ركة التزام حالى قانونى أو حكمى نتيجة لحدث    ات عندما يكون على الش ص يتم االعتراف بالمخص

ى ، ويكون معه من المتوقع أن يتط وية االلتزام ، ماض ادية لتس لب ذلك تدفقاً خارجاً للموارد االقتص
ات فى تاريخ كل ميزانية  ص مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام ويتم مراجعة المخص
ل تقدير حالى . وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد جوھرياً فيجب أن  وتحديدھا إلظھار أفض

  مخصص ھو القيمة الحالية لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام .يكون المبلغ المعترف به ك

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٩-٣
ليا ديرين واإلدارة العمتتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الشقيقة وكبار المساھمين وال  

سيطرة م شتركة أو نفوذ مؤثر من قبل للشركة ، وتمثل أيضا الشركات المسيطر عليھا أو خاضعة ل
عيرية للمعامالت مع األطراف  ات التس ياس روط والس تلك األطراف ذات العالقة ، ويتم اعتماد الش

  ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة .

  ضرائب الدخل  ٢٠-٣
  يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري .  

  ضرائب الدخل الجارية  ٢١-٣
ول    ابقة وفقاً للمبلغ المتوقع يتم تقييم أص رائب الدخل للفترة الجارية والفترات الس وإلتزامات ض

   إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب .
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  ضرائب الدخل المؤجلة  ٢٢-٣

ريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة اإللتزامات على الفروق    يمة المؤقتة بين القويتم اإلعتراف بض
ل أو اإللتزام لأل ريبي) وقيمتھا المدرجة المعترف بھا لألص اس الض ريبية (األس غراض الض

  بالميزانية (األساس المحاسبي) وذلك بإستخدام سعر الضريبة  المطبق .
ل عندما يكون ھناك إحتمال قوي بإمكانية اإلنتفاع بھذا    ريبة الدخل المؤجلة كأص ويتم اإلعتراف بض

تقبلية ، ريبية المس ل لتخفيض األرباح الض ل بقيمة الجزء الذي لن يتحق األص ق ويتم تخفيض األص
  منه منفعة مستقبلية .

روف في    ريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مص ائرويتم إدراج الض  للفترة ، قائمة األرباح أو الخس
ريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس  من حقوقأ العامفيما عدا الض رة ض  و فترة أخرى مباش

  .الملكية

  تحقق اإليراد   ٢٣-٣
ادية    تأكد بأن المنافع االقتص يتم االعتراف باإليراد إلى المدى الذى تتوفر فيه درجة كافية من ال

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

العادلة للمقابل المستلم أو المستحق بالصافى بعد خصم أى خصم تجارى أو يتم قياس اإليراد بالقيمة   
  خصم كمية أو ضرائب مبيعات أو رسوم .

  فيما يلى االعتبارات الخاصة التى يجب أن تتحقق قبل االعتراف باإليراد :  

دار الفاتور  - ركة كأمين حفظ عند أداء الخدمة وإص اط الش  ةيتم إثبات العموالت الناتجة عن نش
  للعميل .

ھذه  االعترافيتم   - يل مبالغ  ھم الحق فى تحص بتوزيعات األرباح حين يكون لحاملى األس
 التوزيعات .

  

  إيرادات المقاوالت  -
افة ألوامر التغير أو    من اإليرادات من عقود المقاوالت القيمة المبدئية لكل عقد مقاولة باإلض تتض

رط توافر توقع كاف عن تحقيق تلك القيمة وإمكان الحوافز أو المطالبات الالحقة على التعاقد  بش
  تقديرھا بشكل موثوق فيه .

  
كل موثوق فيه يتم االعتراف باإليرادات من عقود المقاوالت    وحينما يمكن تقدير نتائج المقاولة بش

  طبقاً لطريقة نسبة اإلتمام وفقاً لطبيعة العقد كما يلي :
 

  بة ر األعمال المنفذة ويتم االعتراف العقود طويلة األجل : يتم تحديد نس اإلتمام وفقاً لطريقة حص
 بتكاليف العقد المتكبدة لمقابلة ھذا اإليراد .

 

  ر األعمال يرة األجل وفقاً لطريقة حص يرة األجل : يتم االعتراف بإيرادات العقود قص العقود قص
  المنفذة وبالتكاليف الفعلية المتكبدة لمقابلة ھذا اإليراد.

  

كل موثوق فيه يتم االعتراف باإليراد في حدود ما تم وفي حالة    عدم إمكانية تقدير عقد المقاولة بش
  إنفاقه من تكاليف على العقد ويكون من المتوقع استردادھا .

  

روف في حالة احتمال زيادة تكلفة العقد الكلية المتوقعة    ارة المتوقعة للعقد كمص يتم االعتراف بالخس
  بغض النظر عن مرحلة إنجاز العقد.عن اإليراد الكلي للعقد 

بة اإلتمام عن قيمتھا     وبة وفقاً لنس يدرج الفرق المتمثل في الزيادة (النقص) في قيمة اإليرادات المحس
  وفقاً للمستخلصات الصادرة ضمن المستحق من / على العمالء.
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  (تابع)تحقق اإليراد   ٢٣-٣
  
  إيرادات بيع الوحدات  -

روعات    ئة لإليراد الخاص ببيع وحدات مش كان والتعميرتتحقق الواقعة المنش عند تحويل  اإلس
  المخاطر والمنافع األساسية للمشتري والتي تتحقق بإتمام التعاقد الفعلي للوحدة.

  
  البيع بالتقسيط  -

عر البيع ھو القيمة الحالية    عر البيع بدون الفوائد كإيراد في تاريخ البيع . ويكون س يتم االعتراف بس
للمقابل ويتم تحديدھا بخصم قيمة األقساط المستحقة باستخدام سعر الفائدة المستھدف . ويتم االعتراف 

ب الزمني أخذاً  اس التناس تحق وعلى أس عر الفائدبالفوائد المؤجلة كإيراد عندما تس ة في االعتبار س
  المستھدف . 

  
  فوائد دائنة  -

من    ائريتم االعتراف بالفوائد الدائنة ض بة زمنية آخذاً في  قائمة األرباح أو الخس اس نس على أس
  االعتبار معدل العائد المستھدف على األصل .

 
  المصروفات  ٢٤-٣

غيل ،    روفات التش املة مص روفات ش روفات اإلدارية والعمومية  يتم اإلعتراف بجميع المص المص
روفات األخرى مع إدراجھا ب ائروالمص التى تحققت فيھا تلك  العامفى  قائمة األرباح أو الخس

  المصروفات .

  اإلضمحالل  ٢٥-٣
  قيمة األصول المالية اضمحالل  
الي متقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على أن يكون أصل   

أصل مالي أو مجموعة من ويعتبر . قد أضمحل المحتفظ بھا بالتكلفة أو مجموعة من االصول المالية
ول المالية  وعي على المحتفظ بھا بالتكلفة االص محل إذا ، وإذا فقط  ، كان ھناك دليل موض قد أض

ل واثر على  محالل القيمة نتج عن حدوث حدث أو أكثر بعد االعتراف االولي باألص التدفقات اض
  النقدية المقدرة ألصل مالي أو مجموعة من االصول المالية والتى يمكن تقديرھا بشكل يعتمد عليه .

  قيمة األصول غير المالية اضمحالل  
ر على أن يكون أصل قد أضمحل.    ركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان ھناك مؤش تقوم الش

وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلستردادية ، فيعتبر أن األصل قد وعندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أو 
رباح أو قائمة األإضمحل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية . وتثبت خسارة االضمحالل ب

  . الخسائر

ابقاً ، فقط إذا ، كان ھناك    محالل القيمة والتى تم االعتراف بھا س ارة الناجمة عن اض ويتم رد الخس
ر في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخر خسارة ناتجة عن تغيي

محالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة  ارة الناجمة عن اإلض محالل القيمة ، ويكون رد الخس اض
يتم تحديدھا ما لم يتم ا تردادية له أو القيمة الدفترية التي كان س ل القيمة االس عتراف الالدفترية لألص

ابقة . ويتم إثبات الرد في  نوات الس ل في الس بة لألص محالل القيمة بالنس ارة الناجمة عن اض بالخس
  . قائمة األرباح أو الخسائرالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة ب
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٢١ - 

  أھم السياسات المحاسبية المطبقة (تابع)  - ٣
  
  التقديرات المحاسبية  ٢٦-٣

رية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضات يتطلب إعداد القوائم    بة المص المالية وفقاً لمعايير المحاس
نوات المالية، ھذا وقد  روفات خالل الس ول، االلتزامات ، اإليرادات والمص تؤثر على قيم األص

  تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .
  
  احتياطي قانوني  ٢٧-٣

ركة، يجنب   ى للش اس افى أرباح  ٪٥ طبقاً للنظام األس لتكوين إحتياطى قانونى حتى يبلغ  العاممن ص
تعمل  االحتياطي بناء على قرار من  ٪٥٠ھذا اإلحتياطى  در ويس ركة المص من رأس مال الش

  الجمعية العامة وفقاً القتراح مجلس اإلدارة .

  قائمة التدفقات النقدية   ٢٨-٣
  غير المباشرة .يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة   

  النقدية وما في حكمھا  ٢٩-٣
بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية ، فإن النقدية وما في حكمھا تشمل النقدية بالصندوق ، الحسابات   

  .وتخصم بنوك ارصدة دائنة الجارية بالبنوك والودائع ألجل التي تستحق خالل ثالثة أشھر
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٢٢ - 

  أصول ثابتة  - ٤

 
 اراضى

  أجھزة
 اتصاالت

  حاسب آلي
 وبرامج

 أثاث
  أجھزة

 كھربائية ومعدات
  اعالنات
 مضيئة

 اإلجمالي محطة تحلية مياه  اخشاب االت ومعدات عقارات وجدك وسائل نقل وإنتقال تجھيزات وديكورات

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

              التكلفة فى

  ١٫٢٣٨٫١٠٨٫٧٠٢  ٢٤٫٩٧٦٫١٢٩  ٢٩٫٨٦٩٫٩٥٨  ٤٣٣٫١١٢٫٠١٨  ١٦٦٫٠٧٢٫٠٧٨  ٧٠٫٤٤٠٫١٤٩  ٦٠٫٠٧٢٫٤٩٧  ٢٫٥٠٣٫٦١٩  ٧٤٫٧٥٨٫٠٦٢  ٥٤٫٨٣٠٫١٧٣  ٤٢٫١٥٤٫٩٧٨  ٢٠٦٫٧٥٧ ٢٧٩٫١١٢٫٢٨٤ ٢٠١٩يناير  ١

  ٢٥٫٨٦٠٫٣٩٣  -  ٢٫٩٥٤٫١٧١  ١٣٫٣٠٠٫٢٣٢  ٤٦٫٩٢٩  ٤٫٣٦٤٫٨٦١  ٦٥٤٫٢٨٠  ٥٦٫٧٠١  ٢٫٠٠٦٫٢٦٦  ١٫٧٩٣٫٤٨٤  ٦٨١٫٢٢٨  ٢٫٢٤١ -  اضافات 
محول من مشروعات 

  ١١٫١٤٦٫٢٩٦  -  -  ٨٫١٦٥٫٣٣٤  ١٫٠٦٩٫٩٣٩  ٣٠٢٫٢٨١  ١٫٦٠٦٫٠٩٢  -  -  ٢٫٦٥٠  -  -  - )٥ (إيضاحتحت التنفيذ 
محول من حق إستخدام 

  ١١٫٩٥٢٫٥٩٢  -  -  ١١٫٩٥٢٫٥٩٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )٣٥(إيضاح ول أصل
أصول شركة تابعة 

  )١٠٢٫٥٢٠٫٩٢٠(  )٢٤٫٩٧٦٫١٢٩(  )١٩٫٨٤١٫٠٦١(  )٣٫٥٨٦٫٥٤١(  )١٢٫٠١٤٫٨٤٢(  )١٠٫٢٦٣٫٥٧٠(  )٢٫٠٣٠٫٠٦٣(  )٢٫١١٨٫٧٣٩(  )١٥٫٠٨٠٫٧٩٤(  )٣٫٦٥١٫١٠٩(  )٨٫٩٥٨٫٠٧٢(  -  - مستبعدة

  )٣٫٣٣٧٫٤٢٨(  -  -  )٨٩٠٫٣٩٣(  )٢٦١٫٩٢١(  )٢٫٠٨٧٫١٦٩(  -  -  )٩٠٫٢٧٤(  )٥٫٠١٢(  )٢٫٦٥٩(  -  -  استبعادات
فروق ترجمة قوائم 

  )٤٤٣٫٣٨٥(  -  -  -  -  -  -  -  )٢٥٦٫٠٧٧(  )١٨٧٫٣٠٨(  -  -  - مالية

  ١٫١٨٠٫٧٦٦٫٢٥٠  -  ١٢٫٩٨٣٫٠٦٨  ٤٦٢٫٠٥٣٫٢٤٢  ١٥٤٫٩١٢٫١٨٣  ٦٢٫٧٥٦٫٥٥٢  ٦٠٫٣٠٢٫٨٠٦  ٤٤١٫٥٨١  ٦١٫٣٣٧٫١٨٣  ٥٢٫٧٨٢٫٨٧٨  ٣٣٫٨٧٥٫٤٧٥  ٢٠٨٫٩٩٨  ٢٧٩٫١١٢٫٢٨٤ ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠

               مجمع اإلھالك في

  )٥٣٨٫٢٠٢٫٦١٠(  )٨٫٠٠٥٫٨٠٠(  )١٦٫٢٥٩٫٠٧٩(  )٢٣٧٫٦٢٩٫٠٣٠(  )٦٢٫٤٨١٫٢١٦(  )٥١٫٢٢٠٫٧٩٥(  )٤٦٫٥٧٦٫٠٨٣(  )٢٫٥٠٣٫٦١٧(  )٥١٫٣١٧٫٣٩٢(  )٣١٫٢٤٧٫٧٨٦(  )٣٠٫٨٤٦٫٠٧٢(  )١١٥٫٧٤٠( - ٢٠١٩يناير  ١

  )٣٧٫٩٤٥٫٠٢٥(  )٦٢٤٫٤٠٣(  )١٫٠٦٨٫٢٦٩(  )١٧٫٠٥٩٫٢٩٧(  )٣٫٠٩٧٫٠١٢(  )٣٫٤٦٦٫٨٩٢(  )٢٫٨٩٥٫٢٩٣(  )١٩٫٦٥٨(  )٥٫٠٠٢٫٤٠٧(  )٢٫٧٥٧٫٦٤٧(  )١٫٩٤٢٫٦٧٦(  )١١٫٤٧١( - اھالك الفترة
محول من حق إستخدام 

  )٥٫٨٧٦٫٦٩١(  -  -  )٥٫٨٧٦٫٦٩١(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )٣٥(إيضاح ول أصل
مجمع إھالك شركة 

  ٦٢٫١٣٥٫٩٦٢  ٨٫٦٣٠٫٢٠٣  ١١٫٦٦٩٫٣٦٠  ٢٫٤٥٠٫٠٦٤  ٦٫٤٥٦٫٥١٠  ٨٫٧٥١٫٩١٣  ١٫٣٢٧٫٨١٠  ٢٫١١٨٫٧٣٩  ١٣٫٠٧٩٫٤٢٤  ١٫٧٢٠٫٢٢١  ٥٫٩٣١٫٧١٨  -  - تابعة مستبعدة

  ٢٫٩٣٦٫٦٤٢  -  -  ٨٤٨٫٤٤٤  ١٣٧٫٩٣٣  ١٫٨٥٤٫٦٧٩  -  -  ٩٠٫٢٧٤  ٢٫٨١٩  ٢٫٤٩٣  -  -  إھالك االستبعادات
فروق ترجمة قوائم 

  ٢٧١٫٩٢٢  -  -  -  -  -  -  -  ١٥٥٫٢٥٠  ١١٦٫٦٧٢  -  -  - مالية

  )٥١٦٫٦٧٩٫٨٠٠(  -  )٥٫٦٥٧٫٩٨٨(  )٢٥٧٫٢٦٦٫٥١٠(  )٥٨٫٩٨٣٫٧٨٥(  )٤٤٫٠٨١٫٠٩٥(  )٤٨٫١٤٣٫٥٦٦(  )٤٠٤٫٥٣٦(  )٤٢٫٩٩٤٫٨٥١(  )٣٢٫١٦٥٫٧٢١(  )٢٦٫٨٥٤٫٥٣٧(  )١٢٧٫٢١١(  - ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠
صافي القيمة الدفترية 

               فى

 ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠

      
٢٧٩٫١١٢٫٢٨٤  

       
٨١٫٧٨٧   

        
٧٫٠٢٠٫٩٣٨   

        
٢٠٫٦١٧٫١٥٧   

      
١٨٫٣٤٢٫٣٣٢   

            
٣٧٫٠٤٥   

         
١٢٫١٥٩٫٢٤٠   

       
١٨٫٦٧٥٫٤٥٧   

            
٩٥٫٩٢٨٫٣٩٨   

           
٢٠٤٫٧٨٦٫٧٣٢   

         
٧٫٣٢٥٫٠٨٠   

                         
-     

             
٦٦٤٫٠٨٦٫٤٥٠   

  ٦٩٩٫٩٠٦٫٠٩٢  ١٦٫٩٧٠٫٣٢٩  ١٣٫٦١٠٫٨٧٩  ١٩٥٫٤٨٢٫٩٨٨  ١٠٣٫٥٩٠٫٨٦٢  ١٩٫٢١٩٫٣٥٤  ١٣٫٤٩٦٫٤١٤  ٢  ٢٣٫٤٤٠٫٦٧٠  ٢٣٫٥٨٢٫٣٨٧  ١١٫٣٠٨٫٩٠٦  ٩١٫٠١٧  ٢٧٩٫١١٢٫٢٨٤ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  
 كما يلي: الفترةبيع أصول ثابتة خالل  أرباحبلغت  -

  
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠    
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٦٫٢٢٩٫٤٦٤    متحصالت من بيع أصول ثابتة
    )٣٫٣٣٧٫٤٢٨(  تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

    ٢٫٩٣٦٫٦٤٢  مجمع إھالك أصول ثابتة مستبعدة
  )٤٠٠٫٧٨٦(    المستبعدة صافي القيمة الدفترية لألصول

  ٥٫٨٢٨٫٦٧٨    أرباح بيع أصول ثابتة
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٢٣ - 

  مشروعات تحت التنفيذ  - ٥

  ٢٠١٩يناير  ١  
اضافات خالل 

  الفترة
محول الى أصول 

  )٤ثابتة (إيضاح 
  أرصدة شركة
 تابعة مستبعدة

  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٧٤٫٩١٥٫٧٩٠  )٢٫٢٦٠٫٤٢٥(  )١١٫١٤٦٫٢٩٦( ٧٠٫٠٠٠٫٩٣٠ ١٨٫٣٢١٫٥٨١  مشروعات تحت التنفيذ

  ٧٤٫٩١٥٫٧٩٠  )٢٫٢٦٠٫٤٢٥(  )١١٫١٤٦٫٢٩٦(  ٧٠٫٠٠٠٫٩٣٠  ١٨٫٣٢١٫٥٨١  

  
  استثمارات في شركات شقيقة  - ٦

  
  نسبة

  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  المساھمة
  نسبة

  المساھمة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  

  جنيه مصري  ٪  جنيه مصري  ٪  

 ٥٫٤١٢٫٣٣٠  ٢٥ ٥٫٤١٢٫٣٣٠  ٢٥  شركة بايونيرز العالمية القابضة (البحرين) (ش.م.ب) 

  ٤٫٧٥٥٫٩٢٧  ٤٥  -  -  شركة بداية للطرق و المقاوالت

  ٦٣٩٫٧٢٧٫٩٣٣  ٤٩ ٦٠٦٫٣٣٩٫٢١٠  ٤٩  * شركة بايونيرز لألوراق المالية (دبي) (ش.ذ.م.م)

  -  -  ٤٫٨٨١٫٩١٨٫١٠٣  ٦٢٫٨٣ ** شركة رؤية القابضة (ش.م.م)

  -  -  ٤٤٩٫٠٠٠  ٤٥  شركة رؤية بالزا (ش.م.م)

   ٦٤٩٫٨٩٦٫١٩٠   ٥٫٤٩٤٫١١٨٫٦٤٣ 

  -   )٥٧٥٫٩٢٧٫٩٥٦(   االضمحالل فى قيمة إستثمارات في شركات شقيقة

   ٦٤٩٫٨٩٦٫١٩٠   ٤٫٩١٨٫١٩٠٫٦٨٧  
  
  
  

 يونيو ٣٠في  (دبي) (ش.ذ.م.م)شركة بايونيرز لألوراق المالية في قامت الشركة بدراسة اضمحالل االستثمار   *
) والمعده بواسطة مستشار مالى مستقل معتمد، وعند اجراء تلك الدراسة ٣١طبقا للمعيار المصرى رقم ( ٢٠١٩

في قائمة األرباح أو الخسائر ضمن بند تكلفة  ي تم إدراجهجنيه مصر ٥٧٥٫٩٢٧٫٩٥٦تبين وجود اضمحالل قدره 
  ).٣٣النشاط (إيضاح 

ت في استثمارامن  رؤية القابضة لإلستثماراتخالل الفترة قامت الشركة بإعادة تبويب إستثماراتھا في شركة **
االستثمار في شركة رؤية القابضة لإلستثمارات  ةوذلك لتغير وضعي. شقيقة تابعة إلي إستثمارات في شركات اتشرك

وذ مؤثر علي علي نف إبقائھامن استثمار مسيطر علي القرارات التشغيلية والمالية واإلدارية إلى استثمار محتفظ به مع 
جنيه مصري و  ١٣٫٠٩٧٫٤٧٨٫٨٥٩وبلغت قيمة األصول واأللتزامات المستبعدة مبلغ  سياسات الشركة.

قائمة األرباح أو الخسائر مبلغ  أدرجت فيعلي التوالي، ونتج ارباح يه مصري جن ٨٫٦٩٩٫٢٨٢٫٩٣٢
  .)٣٢جنيه مصري (أيضاح  ٢٫٠٥١٫٠٣٣٫٢٥٠

  
  

  
  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - ٧

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ٢٥٫٦٩٨٫٤٤٥ ٢٫١٣٥٫٩٣٥  استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية
 ٧٠٫٤٦٨٫١٨٧  ٢٢٫٤٥٢٫٥٧٤  استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية 

  ٩٦٫١٦٦٫٦٣٢  ٢٤٫٥٨٨٫٥٠٩  
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٢٤ - 

  استثمارات عقارية  - ٨

  اإلجمالي  تمباني وإنشاءا  أراضي   
  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  التكلفة في

  ٢٦٨٫٢٣٦٫٠٧٠  ٧٥٫٥٠٢٫٣٩٩ ١٩٢٫٧٣٣٫٦٧١  ٢٠١٩يناير  ١
 ٤٫٢١٩٫٧٠٣  -  ٤٫٢١٩٫٧٠٣ اضافات

  )٢٤٫٠٥٠٫٠٢٩( )٢٤٫٠٥٠٫٠٢٩(  -  استثمارات عقارية لشركة تابعة مستبعدة

  ٢٤٨٫٤٠٥٫٧٤٤  ٥١٫٤٥٢٫٣٧٠  ١٩٦٫٩٥٣٫٣٧٤  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠

        مجمع اإلھالك في
  )١٫٤٥٩٫٥١٢(  )١٫٤٥٩٫٥١٢( -  ٢٠١٩يناير  ١

  )١٫٣٧٢٫٢٨٤(  )١٫٣٧٢٫٢٨٤(  -  إھالك الفترة
  ١٫٨٠٣٫٧٥٢  ١٫٨٠٣٫٧٥٢  -  مجمع إھالك شركة تابعة مستبعدة

  )١٫٠٢٨٫٠٤٤(  )١٫٠٢٨٫٠٤٤(  -  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠

       صافي القيمة الدفترية في
  ٢٤٧٫٣٧٧٫٧٠٠  ٥٠٫٤٢٤٫٣٢٦ ١٩٦٫٩٥٣٫٣٧٤  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠

  ٢٦٦٫٧٧٦٫٥٥٨  ٧٤٫٠٤٢٫٨٨٧ ١٩٢٫٧٣٣٫٦٧١  ٢٠١٨ديسمر  ٣١

 
  طويلة األجل استثمارات أخرى  - ٩

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ٨٫٤٤٣٫٩٠٠ ٨٫٤٤٣٫٩٠٠  شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي (ش.م.م)

 ٣٦٥٫٠٨٩  ٣٦٣٫٥٣٩  صندوق حماية المستثمر

 ٩٫٧٦٧٫٨٣١  ١٠٫١٤٢٫٧٩٧  صندوق ضمان التسويات

  ١٨٫٥٧٦٫٨٢٠  ١٨٫٩٥٠٫٢٣٦  

  
  ملموسةأصول غير   - ١٠

ة بھا و بلغت قيمتھا في  ب آلي و التراخيص الخاص ة في برامج حاس ول الغير ملموس تتمثل األص
بتمبر ٣٠ ري ( ٥٨٢٫٦٢٣مبلغ  ٢٠١٩ س مبر  ٣١جنيه مص جنيه   ٨٨٠٫٠٩٩مبلغ  ٢٠١٨ديس

 مصري).
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٢٥ - 

  الشھرة  - ١١

  الشھرة الناتجة عن االستحواذ على :  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  

  جنيه مصري  مصري جنيه  

  ١٫٠٢١٫٢٨٣٫٦٦٥ ١٫٠٢١٫٢٨٣٫٦٦٥  ) شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية١(

  ٢٣٨٫٠٢٣٫٠٦٥  ٢٣٨٫٠٢٣٫٠٦٥  ) شركة أموال لألستثمارات المالية٢(

  ٤٫٩٩١٫٩٣٧  ٤٫٩٩١٫٩٣٧  ) شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية٣(

  ٣٫٦٥٠٫٠٠٠  ٣٫٦٥٠٫٠٠٠  ) شركة المستشار الدولي لضمان االكتتاب٤(
 (شركة تابعة لشركةلإلستثمار ) شركة المستشار الدولي ٥(

  المستشار الدولي لضمان االكتتاب)
١٫١٥٤٫٦٨٧  

١٫١٥٤٫٦٨٧  

  ٥٫٧٨٧٫١٧٥  ٥٫٧٨٧٫١٧٥  لتداول األوراق الماليةأون الين ) شركة رؤية ٦(

  ٦٩٫١٤٠٫٧٤٦  ٦٩٫١٤٠٫٧٤٦  ) شركة القاھرة لالسكان و التعمير٧(

  ٣٫٧٥٧٫٩٧٧  ٣٫٧٥٧٫٩٧٧  شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري) ٨(

  ٣٠٥٫٨١٥٫٢٢٠  ٣٠٥٫٨١٥٫٢٢٠  ) الشركة المتحدة لالسكان والتعمير٩(
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف  شركة )١٠(

  (يونيباك) والورق
١٫٦٠٧٫٥٣٣  

١٫٦٠٧٫٥٣٣  

  ٣٤٫٣٤٢٫٨٥٤  ٣٤٫٣٤٢٫٨٥٤  واالستثمار العقاري) شركة الجيزة العامة للمقاوالت ١١(

  ٩٫٦٨٤٫٣٢٠  ٩٫٦٨٤٫٣٢٠  ) شركة الكابالت الكھربائية المصرية١٢(

  ٣٣١٫٦٧١٫٥٠٢  ٣٣١٫٦٧١٫٥٠٢  أراب ديري -) الشركة العربية لمنتجات االلبان ١٣(

  ٢٨٫٥٦١٫٣٧٦  -  ) المجموعة المصرية لالستثمار القابضة١٤(

  ٢٫٠٥٩٫٤٧٢٫٠٥٧  ٢٫٠٣٠٫٩١٠٫٦٨١  

  )١٠١٫٤٧٧٫٤٣٦(  )١٠٢٫٦٣٢٫١٢٣(  *االضمحالل فى قيمة الشھرة

  ١٫٩٥٧٫٩٩٤٫٦٢١  ١٫٩٢٨٫٢٧٨٫٥٥٨  

  
ركة بايونيرز لتداول األوراق المالية في الفرق  )١( تحواذ على ش ھرة الناتجة عن االس تتمثل الش

سھم وحصة شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية في  ٤٩٩٩٨٠بين تكلفه اقتناء عدد 
تحواذ فى  ركة بايونيرز لتداول األوراق المالية فى تاريخ االس فبراير  ٤حقوق الملكية لش

٢٠٠٨ .  

تثمارات المالية في الفرق بين  )٢( ركة أموال لالس تحواذ على ش ھرة الناتجة عن االس تتمثل الش
تثمارات المالية في  ٦٩٩٨٠٠تكلفه اقتناء عدد  ة لالس ركة بايونيرز القابض ة ش ھم وحص س

 . ٢٠٠٨فبراير  ٣الملكية لشركة أموال لالستثمارات المالية فى تاريخ االستحواذ فى حقوق 

ركة (  *  ھرة للش محالل الش ة اض ركة بدراس مبر ٣١) عاليه في ٢قامت الش طبقا  ٢٠١٣ديس
تقل معتمد، و عند اجراء تلك  ٣١للمعيار المصرى رقم  ار مالى مس تش طة مس و المعدة بواس

  جنيه مصرى. ١٠١٫٤٧٧٫٤٣٦ل قدره الدراسة تبين وجود اضمحال

اطة في األوراق المالية في  )٣( ركة بريزما للوس تحواذ علي ش ھرة الناتجة عن االس تتمثل الش
تثمارات  ٤٩٩٠٠٠الفرق بين تكلفة اقتناء عدد  ة لالس ركة بايونيرز القابض ة ش ھم و حص س

اطة في األوراق المالية في  تحواذالمالية في حقوق الملكية لشركة بريزما للوس في  تاريخ االس
  . ٢٠٠٧مايو  ١٥

تتمثل الشھرة الناتجة عن االستحواذ علي شركة المستشار الدولي لضمان االكتتاب في الفرق  )٤(
شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية في  ٢٩٨٥٠بين تكلفة اقتناء عدد  سھم و حصة 

مان االكتتاب في تاري ار الدولي لض تش ركة المس تحواذ فيحقوق الملكية لش   خ االس
    . ٢٠٠٧أغسطس  ١٣
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٢٦ - 

 الشھرة (تابع)  - ١١

ركة تابعة  )٥( تثمار (ش ار الدولي لالس تش ركه المس تحواذ على ش ھرة الناتجة عن االس تتمثل الش
مان األكتتاب) فى الفرق بين تكلفه اقتناء عدد  ار الدولى لض تش ركة المس ھم ١٤٨٥٠لش  س

ركة  ركه تابعه) في حقوق الملكية لش مان االكتتاب (ش ار الدولي لض تش ركه المس ة ش وحص
 . ٢٠٠٧سبتمبر  ١٦المستشار الدولي لالستثمار فى تاريخ االستحواذ 

ركة * ھره للش محالل الش ة اض ركة بدراس طبقا  ٢٠١٩مارس  ٣١، في ةعالي ) ٥( قامت الش
رى رقم  محالمو قا ٣١للمعيار المص  ١٫١٥٤٫٦٨٧ل بكامل القيمة و البالغة ت بادراج اض

   .جنيه مصري

ركة رؤية  )٦( تحواذ علي ش ھرة الناتجة عن االس لتداول األوراق المالية أون الين تتمثل الش
سابقا) في الفرق بين تكلفة اقتناء عدد  شركة بايونيرز  ٢٢٥٠٠(بنكرز جروب  سھم و حصة 

ركة تثمارات المالية في حقوق الملكية لش ة لالس رؤية لتداول األوراق المالية (بنكرز  القابض
  . ٢٠٠٩أغسطس  ٤جروب سابقا) في تاريخ االستحواذ في 

كان  )٧( ركة القاھرة لالس راء التدريجى على ش تحواذ بطريقة الش ھرة الناتجة عن االس تتمثل الش
سھم من أسھم شركة القاھرة لالسكان  ٣٢٥٥٥٠١٥والتعمير فى الفرق بين تكلفة االقتناء عدد 

ير وحصة شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية فى حقوق ملكية شركة القاھرة والتعم
 . لالسكان والتعمير

عيد العامة  )٨( ركة الص راء التدريجى على ش تحواذ بطريقة الش ھرة الناتجة عن االس تتمثل الش
تثمار العقاري فى الفرق بين تكلفه اقتناء عدد  ة  ١٢٥٤٣٤١٣٦للمقاوالت واالس ھم وحص س

كية في حقوق مل تابعه لشركة القاھرة لالسكان والتعمير) شركهشركه الصفوة لالستشارات (
  . شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري

تحواذ بطريقة الشراء التدريجى على  )٩( كالتتمثل الشھرة الناتجة عن االس ان شركة المتحدة لالس
اھمة  ٢٧١٧٤٩٤٩عدد  اقتناءوالتعمير فى الفرق بين تكلفه  ركات المس ص الش ھم وحص س

 . شركة المتحدة لالسكان والتعميرال(شركات تابعة للشركة القابضة) في حقوق ملكية 

تتمثل الشھرة الناتجة عن االستحواذ بطريقة الشراء التدريجى على شركة يونيفرسال لصناعة  )١٠(
ھم  ٢٦٥٨٥٥٥اقتناء عدد (يونيباك) فى الفرق بين تكلفه  مواد التعبئة والتغليف والورق س

ركة  ة) في حقوق الملكية لش ركة القابض ركات تابعة للش اھمة (ش ركات المس وحصص الش
 . (يونيباك) يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق

ركة الجيزة العامة  )١١( راء التدريجى على ش تحواذ بطريقة الش ھرة الناتجة عن االس تتمثل الش
تثمار  ص  ٥٢٤٩١٦٣العقاري في الفرق بين تكلفه اقتناء عدد للمقاوالت واالس ھم وحص س

ركة الجيزة العامة  ة) في حقوق ملكية ش ركة القابض ركات تابعة للش اھمة (ش ركات المس الش
 . للمقاوالت واالستثمار العقاري

تتمثل الشھرة الناتجة عن االستحواذ بطريقة الشراء التدريجى على شركة الكابالت الكھربائية  )١٢(
اھمة  ١٢٨٠٣٩٣٤٨الفرق بين تكلفة اقتناء عدد في ية المصر ھم وحصص الشركات المس س

  . (شركات تابعة للشركة القابضة) في حقوق الملكية لشركة الكابالت الكھربائية المصرية

ركة العربية لمنتجات االلبان  )١٣( تحواذ علي الش ھرة الناتجة عن االس ي فأراب ديري -تتمثل الش
تثمارات  ٥٠٥٦٧٧١عدد الفرق بين تكلفة اقتناء  ة لالس ركة بايونيرز القابض ة ش ھم وحص س

 أراب ديري. -المالية في حقوق الملكية لشركة الشركة العربية لمنتجات االلبان

ة  )١٤( تثمار القابض تحواذ علي المجموعة المصرية لالس ھرة الناتجة عن االس لفرق افي تتمثل الش
يونيرز القابضة لالستثمارات المالية سھم وحصة شركة با ١٦٧٩٥٠٠٠بين تكلفة اقتناء عدد 

 في حقوق الملكية للمجموعة المصرية لالستثمار القابضة.

رية  ركة المجموعة المص تھا بالكامل في ش ركة ببيع حص تثمارخالل الفترة قامت الش  لالس
    و استبعاد رصيد الشھرة من دفاتر الشركة. القابضة
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٢٧ - 

  بالصندوق ولدى البنوكنقدية   - ١٢

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٩٫٠٠٨٫٧٨٦ ٢٠٫٠٣٦٫٠٥٥  نقدية بالصندوق
  ٤٧٧٫٦٥٧٫٧٨٣  ٣٩٢٫٦٦٦٫٥١٣  رصدة لدى البنوك أ

  ١٠٥٫٧٧٥٫٨٢٥  ٢٥٥٫٠٤٥٫٠٦٨  ودائع (اقل من ثالثة اشھر)
  ١٧٣٫٢٩٠٫١١٩  ١٥٥٫١٨٥٫١١٩  من ثالثة اشھر) أكثرودائع (

  ٧٧٥٫٧٣٢٫٥١٣  ٨٢٢٫٩٣٢٫٧٥٥  
  

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر  - ١٣

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ١٦٨٫٥١١٫٩٥١ ١٠٩٫٥٤٤٫٤٧٨  استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية
 ٥١٫٧١٩٫٨٨٠  ٥٠٫٢٥٨٫٢٨٨  وثائق صناديق إستثمار

  ١٫٠١٣٫٧٧٢٫٤١٦  ٩٦٦٫٦٠٦٫١٣٥  استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية 

  ١٫٢٣٤٫٠٠٤٫٢٤٧  ١٫١٢٦٫٤٠٨٫٩٠١  
 العادلة بالقيمة االضمحالل فى قيمة إستثمارات
  -  )٧٠٠٫١٦٤٫٣٧٧(  )٣٣(أيضاح  من خالل االرباح او الخسائر

  ١٫٢٣٤٫٠٠٤٫٢٤٧  ٤٢٦٫٢٤٤٫٥٢٤  
  

  عمالء واوراق قبض   - ١٤

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٤٫٢٦١٫٩٢٢٫٠٩٥ ٣٫٢١٧٫٨٨١٫٢٥٢  عمالء

  ٩٣٫٩١١٫٢٣١  ٩٧٫٢٩٣٫٤٠١  اوراق قبض

  ٤٫٣٥٥٫٨٣٣٫٣٢٦  ٣٫٣١٥٫١٧٤٫٦٥٣  

  )٤٤٫٥١٤٫٨٩٩(  )٧٠٫١٩٠٫١٨١(  االضمحالل فى قيمة العمالء و اوراق القبض

  )٤٣٫٢٥٧٫١٧٦(  )٢٨٫٠٧٠٫٤٧٥(  فوائد اقساط مؤجلة

 ٤٫٢٦٨٫٠٦١٫٢٥١  ٣٫٢١٦٫٩١٣٫٩٩٧  

  االضمحالل فى قيمة العمالء و أوراق القبض فيما يلى : تتمثل حركة 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ٤٢٫٢٣١٫٦٦٥ ٤٤٫٥١٤٫٨٩٩  رصيد أول المدة
 ٢٫٦٨٠٫٥٨٩  ٢٥٫٦٧٥٫٢٨٢  مكون خالل المدة

 )٢٣٦٫٥٢٢(  -  قيمة العمالء و أوراق القبضرد االضمحالل فى 
 )١٦٠٫٨٣٣(  -  المستخدم خالل المدة

 ٤٤٫٥١٤٫٨٩٩  ٧٠٫١٩٠٫١٨١  رصيد آخر المدة
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٢٨ - 

  استثمارات في اذون خزانه  – ١٥

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ٢٩٧٫٨٠٠٫٠٠٠ ٢٩٧٫٨٠٠٫٠٠٠ القيمة االسمية
  )٤١٫٢١٥٫٥٤٥( )٢٧٫٩٤٥٫٥٥٢(  مؤجله عوائد

  )١٫٣١٥٫٦٧٥(  )٣٫٩٦٩٫٦٧٤(  ضرائب على عوائد اذون الخزانة
  -  )٢٦٥٫٨٨٤٫٧٧٤(  بيع خالل الفترة 

  ٢٥٥٫٢٦٨٫٧٨٠  - القيمة الحالية
  
  إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من   - ١٦

  مستحق من أطراف ذات عالقة  -أ  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٨٩٨٫٢٥٠ -  شركة سكوير لالستثمار العقاري 
  ٢٩٤٫٦٥١  -  شركة الميدان لالستشارات

  - ١١٠٫٩٠١شركة بايونيرز لالوراق المالية (دبى)
  -  ٧٫٢٦٠  شركة رؤية القابضة لالستثمارات

  -  ٤٫٦٥٥٫٥٨٤  شركة رؤية بالزا
  ١٨٫٦٠٩٫٠٨٠  -  أفراد -أطراف ذات عالقة 

 ١٩٫٨٠١٫٩٨١  ٤٫٧٧٣٫٧٤٥  
 

  مستحق إلى أطراف ذات عالقة  -ب 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٢٠٫١٣٢٫١٦٧ ١٧٫٥٨٠٫٥٠٥  البحرين  –شركة بايونيرز العالمية القابضة 
  ٣٥٫٨٣٩٫٨٨٨  -  شركة بايونيرز لالوراق المالية (دبى)

  ١٥٫٨٨٨  ١٥٫٨٨٨  القومية للتشييد والتعميرالشركة 

  ٥٥٫٩٨٧٫٩٤٣  ١٧٫٥٩٦٫٣٩٣  
  

  مشروعات االسكان والتعمير  - ١٧

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ٢٥٫٤٠٧٫٩٨٧ ١٥١٫٧٨٢٫٥٠٧  تامة – مشروعات االسكان والتعمير
 ١٢٫٥٥١٫١٩٩٫١٨٤  ١٫٤٩٧٫١٤١٫٨٤٧  تحت التنفيذ –مشروعات االسكان والتعمير 

  ١٢٫٥٧٦٫٦٠٧٫١٧١  ١٫٦٤٨٫٩٢٤٫٣٥٤ 
  

   



  المالية (شركة مساھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات 
  المجمعة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٢٩ - 

  مخزون  - ١٨

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ٣٢٢٫٧١٦٫٩٤١ ٣٤٢٫٨٣٦٫٣٢٧  مواد خام
 ١٫١٠٦٫٠٥٨  ١٫١٩٥٫٧٨٢  وقود و زيوت

 ٤٧٫٢٩٧٫٦٢١  ٥٦٫٨٨١٫٨٠٦  قطع غيار ومھمات
 ٦٥٫٤٤٨٫٦٦٦  ٤٦٫١٧٤٫٧٨٤  إنتاج تحت التشغيل

 ١٢٠٫٧١٤٫٠٩٠  ١٦٦٫٣٠٣٫١٧٩  انتاج تام
 ٥٣٫٠٤٧٫٥٩٧  ٣٨٫٠٨٦٫٢٢١  اعتمادات مستندية

 ٤٢٫٠٤٨  ٤٢٫٠٤٨  بضائع بغرض البيع
 ١٠٤٫١١٣  ١٤١٫٩٤١  بضائع لدى الغير

 ٢٢٫٣٥٣  ٥٠٫٣٢٩  مخلفات

  ٦١٠٫٤٩٩٫٤٨٧  ٦٥١٫٧١٢٫٤١٧ 
 )٥٫٣٧٠٫٠٢٩( )٥٫٣٧٠٫٠٢٩(  االنخفاض فى قيمة المخزون

  ٦٠٥٫١٢٩٫٤٥٨  ٦٤٦٫٣٤٢٫٣٨٨ 
  
  مدفوعة مقدماً و أرصدة مدينة أخرىمصروفات   - ١٩

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ً  ٦٦٫١٥٧٫١٣٥ ٥٤٫٠١٢٫٨٧٧  مصروفات مدفوعة مقدما
 ١٤٩٫٥٤٠٫٨١٤  ٢٫٣٢٥٫٢٢٧  إيرادات مستحقة

 ٩٤٫٩٦٩٫٧٤٥  ١٣٠٫٠٦٢٫٤٦٣  دعم تصدير مسترد
 ١٥٩٫٠٤٠٫٨٨٧  ١٩٠٫٦٨٤٫٥٦٣  تأمينات لدى الغير

 ٢٤٫٨٩٩٫٣١٩  ١٥٫٣١٥٫٢٤٥  غطاء خطابات ضمان
 ١٦٫٣٤٣٫٢٤٠  ١٣٫٦٨٩٫٧٧٠  سلف وعھد عاملين

 ٦١٫٨٩٧٫٩٢١  ٣٦٫٠٢٥٫٣٦٩  مبالغ مدفوعة للعاملين تحت حساب توزيع االرباح
 ٩٨٫٥٧٠٫٥٢٧  ١٠٤٫٩٣٩٫٤٠٥  مصلحة الضرائب 
 ٢٨٫٨٩٨٫٠٩٨ -  مقاصة بيع وشراء

  ١٨٦٫٠٦٤٫٤٢٣  -  مصروفات صيانة مستحقة على العمالء 
  ١٨١٫٨٧٢٫٢٠٦  ٢٥١٫٩٦٨٫٤٤٦  دفعات مقدمة  -موردون 

 ١٧٫٥٤٧٫٨٦٧  -  أصول  إستئجاراعادة  بيع مع خسائر مؤجلة من
  -  ٨٣٫٥٥٠٫٣٦١  مدينون متنوعون

 ٢٥٥٫٩٩٠٫٩٧٢  -  دفعات مقدمة  –عقود تأجير تمويلى 
 ١١٩٫١٩٠٫٨٩٣  ١٨٣٫٧٤٤٫٧٥٢  أرصدة مدينة أخرى 

  ١٫٤٦٠٫٩٨٤٫٠٤٧ ١٫٠٦٦٫٣١٨٫٤٧٨ 
 )٣١٫٧٨٢٫٧٣٠(  )٢٩٫٦٩٦٫٦٥٠(  اضمحالل في قيمة األرصدة المدينة األخرى

  ١٫٤٢٩٫٢٠١٫٣١٧ ١٫٠٣٦٫٦٢١٫٨٢٨ 
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٣٠ - 

  مصروفات مدفوعة مقدماً و أرصدة مدينة أخرى (تابع)  - ١٩

  فيما يلي : ضمحالل في قيمة األرصدة المدينة األخرىتتمثل حركة اال

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ٣١٫٦٠٢٫٣٧٤ ٣١٫٧٨٢٫٧٣٠  المدةرصيد أول 
  ١٨٠٫٣٥٦ -  المدةمكون خالل 

  -  )٢٫٠٨٦٫٠٨٠(  المدةخالل  مستخدم

  ٣١٫٧٨٢٫٧٣٠  ٢٩٫٦٩٦٫٦٥٠  المدةرصيد آخر 
  

  رأس المال  - ٢٠

 رأس المال المصـدر والمدفوع كما بلغ  ،جنيه مصري مليار ١٠رأس مال الشركة المرخص به  بلغ  
ھم،  ٧٢٠٣٧٢٩٩٤موزعا على  جنيه مصري ٣٫٦٠١٫٨٦٤٫٩٧٠ ھم س ميةقيمة الس  جنيه ٥ االس

  مصري.
در ، وافقت الجمعية ٢٠١٨يونيو  ٢١وبتاريخ  ركة على زيادة رأس المال المص العامة العادية للش

دار عدد  ١٫٠٨٠٫٥٦٠٫٠٠٠والمدفوع بمبلغ  ري، وذلك بإص ھم بقيمة  ٢١٦١١٢٠٠٠جنيه مص س
جنيه  ٤٫٦٨٢٫٤٢٤٫٩٧٠جنيه مصري للسھم، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ  ٥إسمية 

ھم  ٩٣٦٤٨٤٩٩٤مصري موزعا على عدد  ھم، قيمة كل س ير في  ٥س جنيه مصري، وقد تم التأش
  .٢٠١٨أكتوبر  ٢٨السجل التجاري بتلك الزيادة بتاريخ 

  

  حقوق الحصة غير المسيطرة  - ٢١

  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصرى  

 ٤٫٢٠٥٫٣٩٣٫٥٢١  رصيد أول الفترة
  ٢٣٫٩٣٠٫١١٣  تسويات سنوات سابقة

  )١٠١٫٠٧٠٫٣٧٥(  تسويات ناتجة من تغير نسب ملكية في شركات تابعة 
  )٢٫٢٥٤٫٢٠٣٫٠٤١(  تسويات ناتجة من إستبعاد شركة تابعة من تجميع األعمال

  ٣٠٫٠٥٠٫٤٢٠  تابعةتسويات ناتجة من زيادة رأس مال شركة 
  ٨٩٤٫٠٨٦  الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية 

  )٢٨٫٨١٦٫٤٢٦(  ٢٠١٨توزيعات أرباح عام 
  ٢٧٣٫٨٢٧٫٨١٠  حقوق الحصة غير المسيطرة بقائمة األرباح أو الخسائر المجمعة

  ٢٫١٥٠٫٠٠٦٫١٠٨  رصيد آخر الفترة

   

  قروض طويلة االجل  -٢٢

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 
  جنيه مصري  جنيه مصري 

  -  ٥٣٫٠٠٠٫٠٠٠ تمويل مساند طويل االجل
  ٣٫١٩٨٫١١٥٫٠٨٦ ١٫٠٠٨٫٧٢٠٫٣٠٥  رصيد القروض

      يخصم:
 )٢١٥٫٣٠٨٫٤٣٠(  )٣٠٢٫٧٣٠٫٢٧٤( الجزء المتداول

  ٢٫٩٨٢٫٨٠٦٫٦٥٦  ٧٥٨٫٩٩٠٫٠٣١  الجزء طويل األجل
  

نوية تتراوح ما بين   -أ تثمار القومى بدون ضمان وبفائدة س ھذا  ٪٦ - ٪٤قرض ممنوح من بنك االس
نة إلى  اط خالل مدة تتراوح من س داد أقس نة تبدأ من عام  ٢٨ويتم س وتنتھى فى عام  ١٩٩٩س

 جنيه مصري. ٣٫٣٤٥٫٩٤٠مبلغ  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠. وبلغ إجمالي رصيد القرض في ٢٠٢٦



  المالية (شركة مساھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات 
  المجمعة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٣١ - 

  االجل (تابع)قروض طويلة   - ٢٢

نويةالبنك العربي اإلفريقي الدولي قرض ممنوح من   -ب عر الكوريدور ،  % ١٫٢٥  بفائدة س فوق س
اط القرض خالل  داد أقس نوات تبدأ من  ٦ھذا ويتم س مبر  ٣١وتنتھى فى  ٢٠١٨مارس  ٣١س ديس

يكات مودعة لدي البنك ٢٠٢٣ مان ش يد القرض في  .وبض بتمبر ٣٠وبلغ إجمالي رص  ٢٠١٩ س
 جنيه مصري. ٥٠٩٫٩٣٦٫١٣٤مبلغ 

دد القرض على   -ت نوات ابتداًء من  ٧قرض ممنوح من بنك عوده على أن يس مبر  ٣١س ، ٢٠١٦ديس
وذلك بضمان سنويا  ٪١٢٫٧٥فوق السعر المعلن من البنك المركزي وبحد أدني  ٪٣بسعر إقراض 
ية  مال نكأوراق  لدى الب يد القرض في محفوظة  بتمبر ٣٠. وبلغ إجمالي رص مبلغ  ٢٠١٩ س

 جنيه مصري. ١٥٤٫٧٤٤٫٨٣٠
ك العربي االفريقي قرض ممنوح  -ث دولي من البن ة القرض مبلغ  ال دم من قيم تخ بلغ الجزء المس

ري في  ١٣٢٫٤٢٩٫٣٦٠ بتمبر ٣٠جنيه مص دد القرض على ٢٠١٩ س اط  ٧، على أن يس أقس
عر إقراض  تخدام القرض، بس نوية بعد عام من تاريخ اس عر المعلن ٪٢٫٢٥س من البنك  فوق الس

 سنويا ، وذلك بضمان أسھم وأوراق مالية المحفوظة لدى البنك. ٪١٢٫٧٥المركزي وبحد أدني 
د القرض في  -ج ي الي رص ادرات وبلغ إجم ة الص ري لتنمي ك المص   قرض ممنوح من البن

 جنيه مصري. ٨٫٠٠٠٫٠٠٠مبلغ  ٢٠١٩ يونيو ٣٠
يد القرض في   -ح ي، و بلغ إجمالي رص بتمبر ٣٠قرض ممنوح من بنك أتش أس بي س    ٢٠١٩ س

عر إقراض  جنيه ٣٣٫٨٦٤٫٠٤١مبلغ  عر الليبور، و ذلك بضمان اصول  ٪٣مصرى، بس فوق س
 مرھونة.

د القرض في   -خ ي الي رص ك عوده وبلغ إجم بتمبر ٣٠قرض ممنوح من بن مبلغ  ٢٠١٩ س
دد القرض على  ٤٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ري، على أن يس نوية بعد عام من تاريخ  ٦جنيه مص اط س أقس

 فوق السعر المعلن من البنك المركزي. ٪٢٫٢٥استخدام القرض، بسعر إقراض 
يد القرض في  قرض ممنوح  -د بتمبر ٣٠من البنك العربي االفريقي الدولي وبلغ إجمالي رص  س

دد ا ١٢٢٫٤٠٠٫٠٠٠مبلغ  ٢٠١٩ ري، على أن يس عر  ٦لقرض على جنيه مص نوات ، بس س
 فوق السعر المعلن من البنك المركزي. ٪٢٫٢٥إقراض 

  دائنو شراء اراضى  - ٢٣

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري 

  ١٫٣٨٤٫٠٨٨٫٣٦٨  -  دائنو شراء أراضي
  )١٫٠٢٥٫٥٨٣٫٥٧٨(  - الجزء المتداول

  ٣٥٨٫٥٠٤٫٧٩٠  -  الجزء طويل األجل
  
  مساھمين –ارصدة دائنة   - ٢٤

  الجزء المتداول  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠   

  جنيه مصري  جنيه مصري  
  ٥٠٫٤٣٩٫٩٠٠  ٦٠٫٦٥٣٫٤١٠  أرصدة دائنة مساھمين (الشركات التابعة)

  ٥٠٫٤٣٩٫٩٠٠  ٦٠٫٦٥٣٫٤١٠  

  الجزء غير المتداول  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٥٩٨٫٧٢١٫٣٩٩  ٥٩٨٫٩٤٠٫٨٩٣  أرصدة دائنة مساھمين (الشركات التابعة)

  ٥٩٨٫٧٢١٫٣٩٩  ٥٩٨٫٩٤٠٫٨٩٣  



  المالية (شركة مساھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات 
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٣٢ - 

  عمالء دفعات مقدمة  - ٢٥

ددة عن قيمة العقود المبر   مة مع العمالء يتمثل بند عمالء دفعات مقدمة في إجمالي المبالغ المس
   لشراء وحدات سكنية.

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٫٧٩٦٫٨٩٧٫٤١٨  -  طويلة االجل  –عمالء دفعات مقدمة 
  ٧٥١٫٢٦٨٫٦٧١  ١٫١٠٠٫٠١٤٫٣١٧  قصيرة االجل –عمالء دفعات مقدمة 

  ٢٫٥٤٨٫١٦٦٫٠٨٩  ١٫١٠٠٫٠١٤٫٣١٧  
  
  بنوك تسھيالت ائتمانية  - ٢٦

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 
  جنيه مصري  جنيه مصري 

 ٢٫٠١٥٫٥٠٥٫٦٧٣ ١٫٣٨٢٫١٩٩٫٥٢٦ عملة محلية –بنوك تسھيالت ائتمانية 
 ٧٥٫٠٦٢٫١٦٥  ٢٣٤٫٢٠٢٫٤٨٢ عملة أجنبية –بنوك تسھيالت ائتمانية 

 ٢٫٠٩٠٫٥٦٧٫٨٣٨  ١٫٦١٦٫٤٠٢٫٠٠٨ 
 

 
فوق متوسط سعر  ٪٢٫٥ – ٪ ١بين التسھيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك  تراوح الفائدة علىت -

 الكوريدور بضمان ودائع متحفظ عليھا لدى البنوك و بعض األوراق التجارية المودعة لدى البنوك.
 

  موردون و مقاولو مشروعات وأوراق دفع    - ٢٧

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ٧٥٤٫٠٩٤٫١٨٥ ٨٣٥٫٦١٧٫١٠١  موردون و مقاولو مشروعات 
 ٢٤٤٫٥٥٧٫٣٢١  ٢٥٠٫٥٩١٫٨٩١  أوراق دفع

  ٩٩٨٫٦٥١٫٥٠٦  ١٫٠٨٦٫٢٠٨٫٩٩٢ 
  
  مصلحة الضرائب –ارصدة دائنة   - ٢٨

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٥٧١٫٣٤٤٫٨٣٧ ١٢١٫٨٥٨٫٧٠٩ضرائب دخل –مصلحة الضرائب 
 ١٦٨٫٩٧٢٫٠١٨  ٨٧٫٦٩٢٫١٥٢  أخرى –مصلحة الضرائب 

  ٧٤٠٫٣١٦٫٨٥٥  ٢٠٩٫٥٥٠٫٨٦١ 
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٣٣ - 

  مصروفات مستحقة و أرصدة دائنة أخرى  - ٢٩
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ١١٤٫٣٥٠٫١٥٥ ٤٦٫٧٩١٫٩٣٧  مصروفات مستحقة

 ٤٫٨٧٠٫٢٣٥  ٤٫٩٦٢٫٢٦٧  الھيئة القومية للتأمين االجتماعي

 ٢١٢٫٤٠٨٫٦٠٥  ٢٢١٫٩٧٤٫٤٩٥  تأمينات للغير

 ٣٫٧١٧٫٦٦٤  ٢٥٫٠٠٩٫٦٨٤  أمناء حفظ مركزي

 ١٥١٫٦٩٣٫٥٢٥  ١٨٫٢٦٣٫٠٥٩ تكلفة اعمال تحت التنفيذ

  -  ٧٫٠٨٤٫٥٨١  مقاصة بيع وشراء

 ١٨٨٫١٣٨٫٠٩٩  ٥٫٨٦٩٫٠٢٦  مصروفات صيانة محصلة

 ١٢٫٧٦٤٫٠٧٥  -  ايرادات ايجارات مؤجلة

  ٣٨٨٫١٩٣٫٤٤١  -  ايرادات مبيعات مؤجلة 

  ١٣٣٫٦٣٤٫٠٨٥  ١٥٨٫٤١٧٫٤٢٨  دائنون متنوعون

 ٦٥٫٩٩١٫١٥٦  -  شركة تاجير تمويلي

 ٣٢٦٫٠٧٦٫٥١٧  ٢١٣٫١٢٥٫٧٣٦  ارصدة دائنة اخرى

  ١٫٦٠١٫٨٣٧٫٥٥٧  ٧٠١٫٤٩٨٫٢١٣ 

  
  مخصصات  - ٣٠

  
  ٢٠١٩يناير  ١

مكون خالل 
  الفترة

إنتفي الغرض 
  منھا خالل الفترة

مستخدم خالل 
  الفترة

ارصدة شركة 
  تابعة مستبعدة

  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠

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

  ٣٤٫٥٥٥٫٣٠٢  )٢٠٠٫٠٠٠(  )٢٧٫١٨٢٫٧٩٩(  )٥٢٢٫٦٧٥(  ٢٫٠٥٩٫٣٨٨ ٦٠٫٤٠١٫٣٨٨  مخصص التزامات

  ٢٫٥٨٢٫٢٠٩  -  -  -  ٥٢٢٫٦٧٥  ٢٫٠٥٩٫٥٣٤  مخصص مطالبات ومنازعات

  ٣٧٫١٣٧٫٥١١  )٢٠٠٫٠٠٠(  )٢٧٫١٨٢٫٧٩٩(  )٥٢٢٫٦٧٥(  ٢٫٥٨٢٫٠٦٣  ٦٢٫٤٦٠٫٩٢٢  

 
  ضرائب الدخل  - ٣١

  
  أشھر التسعة

  المنتھية في
  ة أشھرتسعال

  المنتھية في

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٢٠٤٫٥٤٥٫١٩٢ ٢٢٣٫٥٤٣٫٦٣٢ ضريبة الدخل الجارية

  )٦٫٥٢٤٫٦١٤(  )١٥٫١٤٠٫٨٠٦(  (أصل) –ضريبة الدخل المؤجلة 

  ١٩٨٫٠٢٠٫٥٧٨  ٢٠٨٫٤٠٢٫٨٢٦  

  
  التزامات ضريبية مؤجلة  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ٧٨٫٧١٤٫٤٩٦ ٤٨٫٨٤٩٫٣٦٨  التزام  – المدةرصيد أول 
 ٢٫٤٨٥  -  مستحوذ عليه  المدةاول 

  -  )٣٫٤٦٩٫١٤٧(  يعمأرصدة شركات تابعة مستبعدة من التج
 ٣٤٠٫٠٥٣  ٢٥٫٩٩٣٫٠٩٥  المدةتسويات خالل 

 )٣٠٫٢٠٧٫٦٦٦(  )١٥٫١٤٠٫٨٠٦(  (أصل) –ضريبة الدخل المؤجلة التى تنشأ عن 

 ٤٨٫٨٤٩٫٣٦٨  ٥٦٫٢٣٢٫٥١٠  التزام – المدة رصيد أخر
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٣٤ - 

  إيرادات األنشطة  - ٣٢

  
  التسعة أشھر
  المنتھية في

  ة أشھرتسعال
  المنتھية في

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٧٦٫٩٢٦٫٤٥٤ ٤٧٫٩٥١٫٧٩٧ إيرادات النشاط المالي
  ٢٫٥٥٧٫٤٩١٫٩٢٢  ٢٫٨٦٩٫٥٠٤٫٦١٦  إيرادات النشاط الصناعي
  ٣٫٠٢٢٫٥٤٧٫٢٢٩  ٣٫٦٤٦٫٩٠٩٫٥٦٦  إيرادات النشاط العقاري

أرباح تقييم إستثمارات محوله إلى شركات شقيقة 
  -  ٢٫٠٥١٫٠٣٣٫٢٥٠  )٦بالقيمة العادلة (أيضاح 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل (خسائر) بيع 
  )٣٫٥٤٨٫٢١٥(  )٢٥٫٩١٦٫٨٥٩(  األرباح أو الخسائر

فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  ٧٫٦٠٣٫١٢٠  ٤٫٧٨٠٫٧٠٢  األرباح أو الخسائر

 )٦٧٤٫٠١٤(  -  (خسائر) استثمارات في شركات شقيقه
  ١٫١٣٣٫٤٢٤  ١٠٥٫١١١٫٦٠٨  الحصة النسبية فى شركات شقيقة

  ٥٫٦٦١٫٤٧٩٫٩٢٠  ٨٫٦٩٩٫٣٧٤٫٦٨٠  
  

  تكلفة األنشطة  - ٣٣

  
  التسعة أشھر
  المنتھية في

  ة أشھرتسعال
  المنتھية في

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٩٫٧٢١٫٠٢٦ ٩٫٨٠٤٫٢٥٨ تكاليف النشاط المالي

  ٢٫٠٦٢٫٦١٨٫٩٠٣  ٢٫٣٨٨٫٣١٣٫٩٤٩  تكاليف النشاط الصناعي

  ١٫٧٠٨٫٩٥٣٫٣٤٧  ٢٫٧٧٥٫٠٤٧٫٦٩٩  تكاليف النشاط العقاري
االضمحالل فى قيمة إستثمارات في شركات شقيقة 

  )٦(ايضاح 
٥٧٥٫٩٢٧٫٩٥٦  -  

 العادلة من بالقيمة االضمحالل فى قيمة إستثمارات
  )١٣خالل االرباح او الخسائر (أيضاح 

٧٠٠٫١٦٤٫٣٧٧  -  

  ٣٫٧٨١٫٢٩٣٫٢٧٦  ٦٫٤٤٩٫٢٥٨٫٢٣٩  
  

  نصيب السھم في األرباح  - ٣٤
سمة   سھم فى األرباح بق شركة األم الفترةأرباح  نصيب المساھمين في تم حساب نصيب ال المتوسط  على لل

  :  عدد األسھم القائمة وفقاً لما يلىل المرجح

 
  أشھر التسعة

  المنتھية في
  ة أشھرتسعال

  المنتھية في

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 

  مصريجنيه   جنيه مصري  

  ٤٥٧٫٢٦٦٫٦٠٣ ٩٥٨٫٠١٥٫٥٦٤  أرباح الفترة للشركة األم
  )٤٠٫٨٩٧٫٢٢٧(  )٨٤٫٢٥١٫٥٤٣(  حصة العاملين (مقدرة)

  )٢٥٫٤٣١٫٠٠٢(  )٦٧٫٥٩٩٫٣٥٤( حصة مجلس اإلدارة (مقدرة)

  ٣٩٠٫٩٣٨٫٣٧٤  ٨٠٦٫١٦٤٫٦٦٧ النصيب االساسي للمساھمين في االرباح
  ٧٢٠٣٧٢٩٩٤  ٩٣٦٫٤٨٤٫٩٩٤ الفترة المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل

  ٠٫٥٤  ٦٠٫٨  نصيب السھم في األرباح 
   



  المالية (شركة مساھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات 
  المجمعة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٣٥ - 

  نصيب السھم في األرباح (تابع)  - ٣٤
ة    اب حص ي علي  التوزيعفي  و مجلس االدارة العاملينتم احتس روع توزيع افتراض اس مش أس

  .للشركة األم وذلك بغرض احتساب نصيب السھم في األرباح الفترةألرباح 
  

  تأجير العقود   - ٣٥

عقود ل) ٤٩رقم ( الجديد قامت المجموعة بتطبيق المعيار المحاسبى المصرى ٢٠١٩يناير  ١بتاريخ 
  و قد نتج عن تطبيق ھذا المعيار التعديالت التالية: التأجير

 حق استخدام اصل 
  إجمالي آالت ومعدات     مباني وإنشاءات  أراضي  

  مصريجنيه   جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

          التكلفة

 -  -  - -  ٢٠١٩يناير  ١

  ١٫١١٣٫١٩١٫٧٠٣  ٩٢٫٢٩١٫٤٤٨  ٥٩٥٫٠٨٧٫٧٧٨ ٤٢٥٫٨١٢٫٤٧٧  خالل الفترة  تسويات

  ٩١٩٫٦١٦  -  ٩١٩٫٦١٦  -  إضافات الفترة
 محول الى االصول الثابتة

  )٤(ايضاح 
-  -  )١١٫٩٥٢٫٥٩٢(  )١١٫٩٥٢٫٥٩٢(  

 )١٤٫٦١٦٫٠٠٠( - (١٤٫٦١٦٫٠٠٠)-  استبعادات

  ١٫٠٨٧٫٥٤٢٫٧٢٧  ٨٠٫٣٣٨٫٨٥٦  ٥٨١٫٣٩١٫٣٩٤  ٤٢٥٫٨١٢٫٤٧٧  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠

       مجمع اإلستھالك

  -  -  - -  ٢٠١٩يناير  ١

  )٦٠٫٧٧٧٫٨٦٠(  )٢١٫٨٠٤٫٩١٢(  )٣٨٫٩٧٢٫٩٤٨(  -  خالل الفترة تسويات

  )١٦٫٧٩٠٫٧٢٧(  )٣٫٠٩٧٫١٧٣(  )١٣٫٦٩٣٫٥٥٤(  -  إستھالك الفترة
 محول الى االصول الثابتة 

   )٤(ايضاح 
-  -  ٥٫٨٧٦٫٦٩١  ٥٫٨٧٦٫٦٩١  

  ٢٫٣١٤٫٢٠٠  -  ٢٫٣١٤٫٢٠٠  -  استبعادات

  )٦٩٫٣٧٧٫٦٩٦(  )١٩٫٠٢٥٫٣٩٤(  )٥٠٫٣٥٢٫٣٠٢(  -  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠

       صافى القيمة فى

 ١٫٠١٨٫١٦٥٫٠٣١  ٦١٫٣١٣٫٤٦٢  ٥٣١٫٠٣٩٫٠٩٢ ٤٢٥٫٨١٢٫٤٧٧  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠

  
  عقود التأجيرلتزام أ

 
    ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  

    جنيه مصري 
   ٨٩٠٫٦٨٢٫٧٤١ عقود تأجيرلتزام أرصيد 
      يخصم:

  )٢٣٥٫٥٦٧٫٥٦٤( عام أقساط مستحقة السداد خالل 
 ٦٥٥٫١١٥٫١٧٧    

  

  الموقف الضريبي  - ٣٦

شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية) وكذلك الشركات التابعة لھا   
تخضع لضريبة الدخل وقد تم احتساب ضريبة الدخل لكل شركة على حده ويمثل رصيد ضريبة 

رائب الدخل عن  ائر المجمعة مجموع ض عةالدخل الظاھر فى قائمة األرباح أو الخس ھر  التس أش
    . ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في  المنتھية



  المالية (شركة مساھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات 
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٣٦ - 

  بھا األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة  - ٣٧
  

الية م تتمثل األدوات المالية للشركة فى األصول المالية (نقدية بالصندوق ولدى البنوك، استثمارات
دة عمالء و أوراق قبض  دة مدينة أخرى) وكذا ، أرص تحق من اطراف ذات عالقة ، أرص ، مس

روعات  –االلتزامات المالية (عمالء  ھيالت ائتمانية ، موردون ومقاولو مش دة دائنة ، تس ارص
دة دائنة  تحق الي اطراف ذات عالقة ، أرص راء أراضي ، مس وأوراق الدفع ، القروض ، دائنو ش

  ين ، المصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخرى) .مساھم –مصلحة الضرائب ، أرصدة دائنة  –

ول وااللتزامات المالية  بية الھامة لالعتراف والقياس لألص ات المحاس ياس وكما ھو وارد بالس
اح ( روف المتعلق بھا كما ورد فى إيض احات المتممة للقوائم المالية ٣واإليراد والمص ) من اإليض

 المجمعة .
  

  يةالقيمة العادلة لألدوات المال
اح ( ركة الواردة باإليض ول وإلتزامات الش س التقييم المتبعة فى تقييم أص ) فإن القيمة ٣طبقا ألس

تاريخ  لدفترية فى  ھا ا ية ال تختلف إختالفا جوھريا عن قيمت مال مات ال ول واإللتزا لة لألص عاد ال
  . الميزانية

  خطر سعر العائد
ول  تحقاقات األص ركة بمراقبة توافق تواريخ اس عار الفوائد تقوم الش وااللتزامات المالية مع أس

  المرتبطة بھا. 

  خطر تقلبات العمالت األجنبية
دفوعات  ذى يؤثر على الم رف وال عر الص ة فى التغيرات فى س ل خطر العمالت األجنبي يتمث

  بالعمالت األجنبية. وااللتزاماتوالمقبوضات بالعمالت األجنبية وكذلك تقييم األصول 

  خطر االئتمان
خطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته، األمر الذي ينتج يتمثل 

دتھا لدى  ركة لمخاطر االئتمان على أرص ائر مالية. تتعرض الش عنه تحمل الطرف اآلخر لخس
  البنوك والعمالء وبعض األصول األخرى كما ھو موضح في الميزانية.

ركة لتقليل المخاط عى الش  كر االئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عن طريق التعامل من بنوتس
  .حسنة السمعة ووضع حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالء

  خطر السيولة
تخدام  تمرارية التمويل والمرونة خالل اس ركة ھو الحفاظ على التوازن بين اس إن غرض الش

  .ھااستحقاقاألرباح المرحلة وأرصدة الشركة لدي البنوك لضمان سداد إلتزامات الشركة في مواعيد 

  خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة
عر الف تقبلية ائدة فى خطر التغيرات فى التدفقات النقدية الميتمثل خطر التدفقات النقدية المتعلقة بس س

بب ركة لتقليل ذلك الخطر من خالل  بس عى الش عر الفائدة، وتس لى ع االعتمادالتغيرات فى س
  التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل.

  إدارة رأس المال 
رأس مال صحية رأس المال ھو التأكد من أن الشركة تحافظ على نسب  إلدارةإن الھدف الرئيسي 

  من أجل دعم أعمالھا وتحقيق أقصى زيادة للمساھمين.
 تقوم الشركة بإدارة ھيكل رأسمالھا وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف األعمال.

ـي األھداف والسياسـلم يكن ھناك تغيرات ف ـالمنتھي ة أشھرتسعالات والعمليات خالل ـ ـ ـ ـ ـة فـ   يــ
    .٢٠١٨ديسمبر  ٣١والسنة المنتھية في  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠



  المالية (شركة مساھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات 
  المجمعة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

- ٣٧ - 

  المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة   - ٣٨
  

ركةتقوم  بية ، طبقاً  الش تقبل. نتائج التقديرات المحاس ة بالمس ات خاص بعمل تقديرات وافتراض
ات ذات المخاطر الھامة و التي قد  اوي النتائج الفعلية. التقديرات واالفتراض لتعريفھا، نادرا ما تس

رة اتتسبب في تعديل جوھري للقيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية التالية تم اإلش
  لھا أسفل :

  واألرصدة المدينة األخري العمالءأرصدة  اضمحالل
  

دة العمالء دة المدينة األخري يتم عمل تقدير ألرص يل  واألرص يل عندما يكون تحص القابلة للتحص
تلك األرصدة بالكامل غير محتمل. يتم عمل ھذا التقدير بشكل فردي على المبالغ الھامة. أما المبالغ 
كل جماعي ويتم عمل  تحقاقھا، فيتم تقييمھا بش ت مواعيد اس كل فردي والتي انقض غير الھامة بش

  .مخصص وفقاً لمدة انقضاء مواعيد االستحقاق

  للتحقيق (صافي القيمة البيعية) للعقارات بغرض التطوير للبيع القابلةر صافي القيمة تقدي
  

صافى صافي القيمة القابلة للتحقيق بالتكلفة أو التطوير بغرضات العقار يتم قياس ، القيمة البيعية) (
  أيھما أقل. 

افي القيمة القابلة للتحقيق يتم تحديد افى القيمة البيعية) للعقار  ص ع إلى ظروف المكتمل بالرجو(ص
  . مشابھةوتحدده الشركة استنادا إلى معامالت  المالية القوائمالسوق وأسعاره في تاريخ 

افي القيمة القابلة للتحقيق يتم تحديد اء بالرجوع إلي ص افى القيمة البيعية) للعقار تحت اإلنش  (ص
وق في  عار الس تكمال لعقار مكتمل مماثل ناق القوائم الماليةتاريخ أس ص التكلفة التقديرية الس

  اإلنشاء.

  والمعدات لآلالتاألعمار اإلنتاجية 
المتوقعة للعقارات والمعدات لحساب اإلھالك ويتم حساب ھذا  اإلنتاجيةتحدد إدارة الشركة األعمار 

ل وطبيعة التآكل والتقادم التجاري تخدام األص  .التقدير بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فيھا اس
ص  نوي بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل مخص اس س تقوم اإلدارة على أس

  اإلھالك المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

  الدخلضريبة 
ركة خاضعة لضريبة  ركاتالش تخدام رأي  ش ركة مخصص ضريبة الدخل باس األموال. تقدر الش

ص  خبير وعند وجود أي اختالفات بين النتائج الفعلية واألولية تؤثر ھذه االختالفات علي مخص
  ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة في ھذه الفترات.

  

  

  

  

  


