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 المركز المالي المجمعقائمة 
 2018 يونيو 30في 
 
 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 إيااح 

 مصريجنيه  جنيه مصري  
    األصول

    أصول غير متداولة

 783.916.658 708.529.154 (4) أصول ثابتة 

 9.639.425 7.478.257 (5) مشروعات تحت التنفيذ

 1.022.748.896 999.052.275 (6) استثمارات في شركات شقيقة

 71.730.433 103.233.745 (7) استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 3.475.433 3.475.433  استثمارات في سندات حكومية

 196.448.580 230.326.898 (8) استثمارات عقارية 

 16.166.735 15.860.024 (9) استثمارات أخرى طويلة األجل

 1.838.628 1.078.416 (10) أصول غير ملموسة

 1.957.994.621 1.957.994.621 (11) الشهرة

 4.063.959.409 4.027.028.823  المتداولةإجمالي األصول غير 

    

    أصول متداولة
 1.425.880.132 1.131.049.666 (12) نقدية بالصندوق ولدى البنوك

 939.750.999 955.274.901 (13) استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر

 800.000 800.000  اصل آلت ملكيته الى الشركة

 2.819.425.176 3.394.022.806 (14)  و اوراق قبضعمالء 

 30.107.644 43.621.049 أ(15) مستحق من أطراف ذات عالقة

 10.659.680.980 10.911.568.853 (16) مشروعات االسكان والتعمير

 522.997.984 622.253.447 (17) مخزون

 1.126.251.163 1.423.020.326 (18) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 17.524.894.078 18.481.611.048  إجمالي األصول المتداولة

 21.588.853.487 22.508.639.871  إجمالي األصول

    

    حقوق الملكية و اإللتزامات

    حقوق الملكية

 3.601.864.970 3.601.864.970 (19) رأس المال المصدر والمدفوع

 178.627.632 182.294.976  احتياطى قانونى

 (13.525.750) (12.429.774)  فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 (7.681.369) -  فروق مجمعة لترجمة القوائم المالية

 1.161.665.404 1.870.075.670  أرباح مرحلة

 741.697.841 338.040.412  العامالفترة / أرباح 

 5.662.648.728 5.979.846.254  حقوق الملكية للشركة القابضة إجمالي

 3.550.578.305 3.876.714.602 (20) حقوق الحصة غير المسيطرة

 9.213.227.033 9.856.560.856  إجمالي حقوق الملكية
 

 

 

 

 

 

 

  







 شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(

- 6 - 

 الشامل المجمع قائمة الدخل
 2018 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرعن 
 
 

  

 الستة أشهر
        المنتهية في

 2018يونيو  30

 الستة أشهر
 المنتهية في

 2017يونيو  30

 أشهر الثالثة
        المنتهية في

 2018يونيو  30

 أشهر الثالثة
 المنتهية في

 2017يونيو  30

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  

      

 135.233.262 269.455.587 454.122.989 641.133.758  ارباح الفترة 
ارباح تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة 

 - (9.785.613) 344.299 1.654.339  من خالل الدخل الشامل
الفروق المجمعة لترجمة القوائم 

 (19.835) 6.978.516 (4.479.610) 7.681.369  المالية

 135.213.427 266.648.490 449.987.678 650.469.466  لفترةإجمالي الدخل الشامل ل

      توزع كالتالى:

 102.635.999 108.768.231 317.004.763 346.817.757  الشركة القاباة

 32.577.428 157.880.259 132.982.915 303.651.709  حقوق الحصة غير المسيطرة

 135.213.427 266.648.490 449.987.678 650.469.466  لفترةإجمالي الدخل الشامل ل
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 الملكية المجمعةحقوق  فيقائمة التغير 
 2018 يونيو 30المنتهيه في  الستة أشهرعن 
 

 

 أسهم فروق تقييم إحتياطي قانوني رأس المال
نظام اإلثابة 
 والتحفيز

فروق تقييم 
استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الدخل الشامل

 فروق مجمعة
 القوائملترجمة 

 المالية

توزيعات أرباح 
 دورية

إجمالي حقوق الملكية  الفترةأرباح  أرباح مرحلة
 للشركة القاباة

حقوق الحصة غير 
 المسيطرة

 اجمالى حقوق الملكية

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

            

 9.213.227.033 3.550.578.305 5.662.648.728 741.697.841 1.161.665.404 - (7.681.369) (13.525.750) - 178.627.632 3.601.864.970 2018يناير  1رصيد 

 - - - (741.697.841) 738.030.497 - - - - 3.667.344 - محول الى أرباح مرحلة
العادلة من خالل الدخل فروق تقييم استثمارات بالقيمة 

 1.654.399 558.363 1.095.976 - - - - 1.095.976 - - - الشامل

 (57.481.340) (23.154.147) (34.327.193) - (34.327.193) - - - - - - على األرباح المرحلةتسويات 

 7.681.369 - 7.681.369 - - - 7.681.369 - - - - الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 (57.805.364) (24.296.474) (33.508.890) - (33.508.890) - - - - - - 2017توزيعات أرباح عام 

 - (38.215.852) 38.215.852 - 38.215.852 - - - - - - التغير في حقوق أقلية الشركات التابعة

 108.151.061 108.151.061 - - - - - - - -  تسويات ناتجة من تغير راس مال شركات تابعة 

 641.133.758 303.093.346 338.040.412 338.040.412 - - - - - - - الفترةارباح 

 9.856.560.856 3.876.714.602 5.979.846.254 338.040.412 1.870.075.670 - - (12.429.774) - 182.294.976 3.601.864.970 2018 يونيو 30رصيد 

            

 8.156.897.971 2.850.069.580 5.306.828.391 704.271.800 721.167.240 (22.080.134) 45.664.706 (12.224.513) 97.350.000 170.814.322 3.601.864.970 2017 يناير 1رصيد 

 - - - (704.271.800) 696.458.490 - - - - 7.813.310 - محول الى إحتياطي قانوني وأرباح مرحلة

 (74.970.000) - (74.970.000) - - - - - (74.970.000) - - إثابة وتحفيز فروق تقييم أسم

 (45.000.000) - (45.000.000) - (45.000.000) - - - - - - توزيع أسهم إثابة وتحفيز
فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 344.299 - 344.299 - - - - 344.299 - - - الشامل

 (97.911.364) (23.804.359) (74.107.005) - (74.107.005) - - - - - - أرباح مرحلةعلى  تسويات

 (4.479.610) (2.251.865) (2.227.745) - - - (2.227.745) - - - - الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 (62.204.455) (22.996.375) (39.208.080) - (61.288.214) 22.080.134 - - - - - لشركة تابعة توزيعات أرباح دوريةحصة الشركة من 

 315.651.907 401.216.585 (85.564.678) - (85.564.678) - - - - - - فروق ناتجة من تغير نسبة الملكية في الشركات التابعة

 454.122.989 135.234.780 318.888.209 318.888.209 - - - - - - - ارباح الفترة

 8.642.451.737 3.337.468.346 5.304.983.391 318.888.209 1.151.665.833 - 43.436.961 (11.880.214) 22.380.000 178.627.632 3.601.864.970 2017يونيو  30رصيد 
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 المجمعة قائمة التدفقات النقدية

 2018 يونيو 30المنتهيه في  الستة أشهرعن 
 2017 يونيو 30 2018 يونيو 30 ايااح 

 جنيه مصري جنيه مصري  التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 539.001.693 792.427.440  قبل ارائب الدخل والحقوق غير المسيطرة الفترةأرباح 

    
 26.000.599 26.655.539 (4) إهالك اصول ثابتة

 1.969.367 -  إامحالل فى قيمة العمالء و أوراق قبض
 - (301.013) (14) رد اإلامحالل فى قيمة العمالء و أوراق قبض

 - 674.014  إستثمارات فى شركات شقيقة خسائر
 - 625.000 (29) مخصصات مكونة

 (12.360.656) (719.919)  الحصة النسبية فى شركات شقيقة
 (189.330.458) (3.888.672)   فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 286.138 (3.180.783)   خسائر بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )ارباح(
 2.507.264 (3.330.319) (4) بيع أصول ثابتةخسائر )أرباح( 
 (56.802.748) (563.485.525)  فوائد دائنة
 (97.911.364) (57.481.340)  على األرباح المرحلة تسويات 

 218.353.972 640.844.629  مصروفات تمويلية

 431.713.807 828.839.051  أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
 2.278.543 (8.454.447)   التغير في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 349.712.147 (574.296.617)  التغير في العمالء و أوراق قبض
 (14.364) (13.513.405)  التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة

 (385.517.182) (251.887.873)  التغير فى مشروعات االسكان والتعمير
 15.069.204 (99.255.463)  التغير في المخزون

 (127.928.533) (296.769.163)  التغير في مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
 315.233.392 (416.863.948)  أرصدة دائنة  –التغير في العمالء 

 214.918.533 52.062.915  التغير في موردون ومقاولو مشروعات و أوراق الدفع
 27.509.531 (122.860.337)  مصلحة الارائب - التغير فى االرصدة الدائنة

 8.622.315 (575.849)  التغير فى المستحق الى اطراف ذات العالقة
 367.829.919 (225.412.055)  التغير في مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 (259.207.092) 65.930.301  االجلالتغير فى اوراق دفع طويلة 

 960.220.220 (1.063.056.890)  أنشطة التشغيل الناتجة من )المستخدمة في( التدفقات النقدية
 (88.381.198) -  ارائب الدخل المدفوعة

 (231.000) (757.311) (29) المستخدم من المخصصات

 871.608.022 (1.063.814.201)  أنشطة التشغيل )المستخدمة في( الناتجة منصافي التدفقات النقدية 

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (21.398.236) (13.736.378) (4) مدفوعات لشراء أصول ثابتة 
 6.956.369 66.565.944 (4) متحصالت من بيع أصول ثابتة

 (2.112.076) 1.420.602  التغير في مشروعات تحت التنفيذ
 (667.978) 760.212  التغير في أصول غير ملموسة

 (3.420.750) 23.742.526  التغير في استثمارات في شركات شقيقة
 (47.494) (28.752.997)  التغير فى استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 (479.480) (33.878.318)  التغير في استثمارات عقارية
 66.195 306.711  استثمارات اخرى طويلة األجلالتغير في 

 (83.500.000) -  التغير في ودائع ألجل )اكثر من ثالثة اشهر(
 56.802.748 563.485.525  فوائد دائنة محصلة

 (17.942.530) -  في شركات تابعة لزيادة استثماراتالنقدية المدفوعة 

 (65.743.232) 579.913.827  فى( أنشطة االستثمار)المستخدمة الناتجة من صافي التدفقات النقدية 
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 المجمعة )تابع( قائمة التدفقات النقدية

 2018 يونيو 30المنتهيه في  الستة أشهرعن 

 
 2017 يونيو 30 2018 يونيو 30 إيااح 
 جنيه مصري جنيه مصري  

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 190.307.737 (194.578.806)  التغير في بنوك تسهيالت ائتمانية

 (1.216.627.227) 148.324.513  دائنو شراء ارااى التغير في
 873.433.884 552.368.741  التغير في القروض طويلة االجل
 (544.205.855) -  طويلة االجل -التغير في عمالء دفعات مقدمة 

 63.780.807 259.483.562  مساهمين –التغير في أرصدة دائنة 
 - 83.854.587  التغير في حقوق الحصة غير المسيطرة

 (38.212.462) (27.192.713)  توزيعات ارباح مدفوعة

 (218.353.972) (640.844.629)  مصروفات تمويلية مدفوعة

 (889.877.088) 181.415.255  أنشطة التمويل )المستخدمة فى( الناتجة من صافي التدفقات النقدية

 (84.012.298) (302.485.119)  فترةخالل ال –في النقدية وما في حكمها  التغيرصافى 
 (1.893.270) 7.654.653  الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 1.685.862.619 1.425.880.132 (12) فترةأول ال -رصيد النقدية وما في حكمها 

 1.599.957.051 1.131.049.666 (12) فترةآخر ال -رصيد النقدية وما في حكمها 

 

 النقدية بالصندوق و لدى البنوك

  
 1.744.057.051 1.131.049.666 (12) فترةآخر ال -رصيد النقدية بالصندوق و لدي البنوك 

    يخصم:

 (144.100.000) - (12) ودائع )أكثر من ثالثة أشهر(

 1.599.957.051 1.131.049.666 (12) فترةآخر ال –رصيد النقدية و مافي حكمها 
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 التعريف بالمجموعة -  1
تأسست شركة بايونيرز القاباة لالستثمارات المالية " شركة مساهمة مصرية " طبقاً ألحكام القاانون  

والئحته التنفيذية الخاص بإصادار قاانون ساوق رأس الماال وقاد تام قياد الشاركة  1992لسنة  95رقم 
. ويتمثاال غاارض الشااركة فااي  2007مااارس  1القاااهرة فاي  – 384128فاي السااجل التجاااري باارقم 

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

ماان قباال مجلااس  2018 يونيااو 30المنتهيااة فااى  السااتة أشااهرالمجمعااة عاان  القااوائم الماليااةتاام اعتماااد  
 .2018 سبتمبر 2 االدارة بتاريخ

 :كما يلي في الشركات التابعة تتمثل نسبة المساهمة  

نسبة  البلد النشاط الشركةاسم 
 المساهمة

 ٪99.95 مصر السمسرة في األوراق المالية )ش.م.م( بريزما للوساطة فى األوراق الماليةشركة 

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

 ٪99.99 مصر االكتتابات في األوراق المالية وتكوين وإدارة المحافظترويج وتغطية  أموال لالستثمارات الماليةشركة 

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

 ٪99.50 مصر امان االكتتاب في األوراق المالية )ش.م.م( المستشار الدولي لامان االكتتابشركة 

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

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

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

 ٪80.58 مصر مزاولة كافة االنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية )ش.م.م( القاهرة لالسكان و التعميرشركة 

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

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

 ٪96 مصر إدارة المباني والصيانة )ش.ذ.م.م( شركة القاهرة إلدارة المباني والصيانة 

 ٪99.96 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( شركة نمو لالستشارات

 ٪99.99 مصر )ش.م.م( العمل فى مجال التسويق العقارى شركة القاهرة للتسويق العقارى 

 ٪98 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( شركة وادى لالستشارات 

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

 ٪99.92 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( شركة الحصن لالستشارات

 ٪33.28 مصر العمل فى صناعة االسالك و الكابالت الكهربائية )ش.م.م( المصرية*شركة الكابالت الكهربائية 

 ٪35.67 مصر العمل فى مجال شراء و بيع و تمليك العقارات و االرااى )ش.م.م( الشركة المتحدة لالسكان و التعمير*

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

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

 ٪99.96 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( شركة ثروه لالستشارات

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

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

 ٪99.99 مصر العمل فى مجال االستثمار العقارى)ش.م.م( شركة زهراء المتحدة لالستثمار و الخدمات العقارية

 ٪99.98 مصر العمل فى مجال االستثمار العقارى)ش.م.م( لالستثمار العقارىشركة ميرالند 

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

 ٪66.26 مصر العمل فى مجال االستثمار العقارى )ش.م.م( شركة تابعة( 12) - رؤية القاباة لالستثمارات اتشركمجموعة 

 ٪99.15 مصر تأسيس الشركات)ش.م.م( العمل فى مجال المجموعة المصرية لالستثمار القاباة

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

 ٪99.98 مصر العقارى )ش.م.م(العمل فى مجال االستثمار  شركة القاهرة الجديدة إلدارة المشروعات

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

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

 ٪99.98 مصر العمل في مجال العقارات )ش.ذ.م.م( شركة كايرو بروبرتي ليمتد
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 )تابع( التعريف بالمجموعة -  1
 

تم تجميع القوائم المالية لتلك الشركات بالرغم من أن نسبة مساهمة الشركة القابااة فاي رؤوس أماوالهم  *
القاادرة علااى الااتحكم فااى تساايطر علااى الشااركات بمااا لهااا ماان إال أن الشااركة القاباااة  ٪50تقاال عاان 

 .الشركات وذلك للحصول على منافع من أنشطتها السياسات المالية والتشغيلية لتلك
  

 أسس التجميع -  2

 : تتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة 

يااتم اسااتبعاد القيمااة الدفتريااة السااتثمار الشااركة القاباااة فااي كاال شااركة تابعااة مااع نصاايب  -أ 
 الشركة القاباة في حقوق الملكية في كل شركة تابعة.

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

فااي صااافى أصااول الشااركات التابعااة المجمعااة و  الحصااة غياار المساايطرةيااتم تحديااد حقااوق  -ج
الحصاة تعرض فى القوائم المالية مساتقلة عان حقاوق مسااهمي الشاركة األم و تتكاون حقاوق 

 فى صافى األصول من: غير المسيطرة

 فى تاريخ التجميع األصلى. الحصة غير المسيطرة( مبلغ حقوق 1)

 ملكية من تاريخ التجميع .فى التغير فى حقوق ال الحصة غير المسيطرة( نصيب 2) 

اإليارادات و المصاروفات المتبادلاة باين شاركات  المعامالت ويتم االستبعاد الكامل لألرصدة   -د
 المجموعة.

  تعد القوائم المالية للشركة القابااة وكاذا القاوائم المالياة للشاركات التابعاة التاى تساتخدم فاى إعاداد
 القوائم المالية المجمعة فى نفس التاريخ.

  يااتم إعااداد القاااوائم الماليااة المجمعاااة باسااتخدام سياساااات محاساابية موحااادة للمعااامالت المتشاااابهة
 ولألحداث التى تتم فى نفس الظروف .

  فى الميزانية المجمعة امن حقوق الملكية فاى بناد منفصال  الحصة غير المسيطرةتعرض حقوق
 لحصاة غيار المسايطرةاعن حقوق ملكية مساهمى الشركة القاباة . كماا يعارض نصايب حقاوق 

 المجموعة بشكل منفصل . (خسارة)فى ربح أو 

  علااى المنشاااة أن تنسااب األرباااح أو الخسااائر وكاال ماان عناصاار الاادخل الشااامل ا خاار إلااى مااالكي
الشركة األم و حقوق األقلياة / الحقاوق غيار المسايطرة. وأن تنساب المنشاأة كاذلك إجماالي الادخل 

حصص غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك إلى حصاول رصايد الشامل إلى مالكي الشركة األم وال
  .عجز فيها
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -3

   أسس إعداد القوائم المالية 3-1
يتم إعداد القوائم المالياة وفقااً لفارض االساتمرارية ومبادأ التكلفاة التاريخياة فيماا عادا األصاول المالياة  

 خااللواالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األربااح أو الخساائر واإلساتثمارات بالقيماة العادلاة مان 
 والتي تم قياسها بالقيمة العادلة. الدخل الشامل

 واسطة الشركة :تطبيقها ب تممعايير  
 ( 9المعيار المحاسبي الدولى رقم ) 
 (9)رقام  الادولى لعارض القاوائم المالياةقامات الشاركة بتطبياق المعياار  2011ابريال  1اعتبارا مان  

 (9) رقام الدولى لعرض القاوائم المالياةلمعيارلطبقا ، (26)بدال من المعيار المحاسبى المصرى  رقم 
يااتم اسااتخدام أساااليب القياااس وفقااا لنمااوذجين: وهمااا التكلفااة المسااتهلكة والقيمااة العادلااة و يااتم اختيااار 

 .ادارة االصول المالية و الخصائص طريقة المحاسبة بناء على نموذج العمل الخاص بالشركة فى
حاتفظ بهاا م و قد قامات الشاركة مسابقا بتصانيف اصاولها المالياة اماا كاصاول متاحاة للبياع او اصاول 

، و تقاوم الشاركة  او اصاول بالتكلفاة بغرض المتااجرة بالقيماة العادلاة مان خاالل األربااح أوالخساائر
بتصاانيف اصااولها الماليااة  (9)رقاام  الاادولى لعاارض القااوائم الماليااةاالن بناااء علااى تطبيقااات المعيااار 

بالقيماة   أوالخسائر او كاصولبالقيمة العادلة من خالل األرباح محتفظ بها بغرض المتاجرة كاصول 
طبقا لنموذج القيمة العادلة او بالتكلفة طبقاا لنماوذج التكلفاة المساتهلكة  الدخل الشاملالعادلة من خالل 

 .و ذلك حسب الخصائص التعاقدية لهذه االصول
 ياةالادولى لعارض القاوائم المالو قد نتج عن التغيار فاى السياساات المحاسابية طبقاا لتطبيقاات المعياار  

الادخل االحتفاظ الدائم بالتغير فى القيمة العادلة لالصول المحتفظ بها بالقيمة العادلة مان خاالل  9رقم 
قائماة فى قائمة حقوق الملكية بدال من تحويال ارصادة االربااح أو الخساائر غيار المحققاة الاى  الشامل

 عند بيع هذه االصول. األرباح أو الخسائر
علااى  9ية طبقااا لتطبيقااات المعيااار الاادولى لعاارض القااوائم الماليااة رقاام يااتم تعااديل السياسااات المحاسااب 

 الشركات التى داخل القوائم المالية المجمعة و ال تطبق هذا المعيار. 

 التوافق مع معايير المحاسبة 3-2
تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقاوانين واللاوائح الساارية فيماا عادا  

 (.9رقم ) الدولى لعرض القوائم الماليةما اعد طبقا للمعيار 

 التغييرات في السياسات المحاسبية  3-3
 هي تلك المطبقة في العام السابق  العام االسياسات المحاسبية المطبقة هذ 

 المعامالت بالعمالت األجنبية ترجمة 3-4

 تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصرى وهى عملة التعامل للشركة . -

 يتم تسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أولياً باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ المعاملة .  -

م ذات الطبيعاة النقدياة بالعملاة األجنبياة باساتخدام ساعر الصارف الساائد يتم ترجمة األصول والخصاو -
 فى تاريخ الميزانية ، يتم إدراج جميع الفروق بقائمة  الدخل .

يااتم ترجمااة األصااول والخصااوم غياار النقديااة والتااى يااتم قياسااها بالتكلفااة التاريخيااة باسااتخدام أسااعار  -
 الصرف السائدة فى تاريخ االعتراف األولى .

ترجمة األصول والخصوم غير النقدية والتى يتم قياسها بالقيمة العادلاة باساتخدام أساعار الصارف  يتم -
 السائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيمة العادلة .
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 3

 
 األصول الثابتة 3-5

اإلهاالك و الخساائر المتراكماة الاامحالل تظهر األصول الثابتاة بالتكلفاة التاريخياة بعاد خصام مجماع  
القيمة. وتتامن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول الثابتة عنادما تتحقاق تلاك التكلفاة واساتيفاء 
شروط االعتراف بها . وبالمثل ، عند إجراء تحسينات جوهرية شاملة ، يتم االعتاراف بتكاليفهاا اامن 

حالل وذلااك فااي حالااة اسااتيفاء شااروط االعتااراف . ويااتم االعتااراف القيمااة الدفتريااة لألصااول الثابتااة كااإ
 عند تحققها . قائمة األرباح أو الخسائرخرى في بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األ

يبدأ إهالك األصل عندما يكون فاي المكاان والحالاة التاي يصابح عليهاا قاادرا علاى التشاغيل بالطريقاة  
اإلهااالك بإتباااع طريقااة القسااط الثاباات طبقااا للعماار اإلفترااااى التااي حااددتها اإلدارة ، ويااتم حساااب 

 لألصل على النحو التالي :

 العمر اإلفتراضي المقدر 
 سنة 

 8 أجهزة اتصاالت
 8 – 3 و برامجحاسب آلي 

 16.7 – 4 أثاث
 8 – 5 أجهزة كهربائية ومعدات

 6.7 اعالنات مايئة
 10 – 5 تجهيزات و ديكورات 

 5 – 4 وانتقال وسائل نقل
 40 – 10 عقارات وجدك
 20 – 4 أالت و معدات

 10 – 2.5 اخشاب
 10 محطة تحلية المياه

 

يتم استبعاد األصول الثابتة عند الاتخلص منهاا أو عناد عادم توقاع الحصاول علاى أي مناافع اقتصاادية  
اسااتخدامها أو بيعهااا فااي المسااتقبل . ويااتم االعتااراف بااأي أرباااح أو خسااائر تنشااأ عنااد مسااتقبلية ماان 

 التي تم فيها استبعاد األصل .  العامفي  قائمة األرباح أو الخسائراستبعاد األصل في 

 . ق إهالكها في نهاية كل سنة ماليةويتم مراجعة القيم المتبقية لألصول ، األعمار اإلنتاجية لها وطر 

الشاركة فاي تاااريخ كال ميزانياة بتحدياد مااا إذا كاان هنااك مؤشار علااى أن يكاون أصال ثابات قااد  متقاو 
أامحل . وعندما تزيد القيمة الدفترياة لألصال عان قيمتاه اإلساتردادية ، فيعتبار أن هنااك ااامحالل 

أو قائماة األربااح لألصل وبالتالي يتم تخفياه إلاى قيمتاه اإلساتردادية . وتثبات خساارة االاامحالل ب
 . الخسائر

رد الخسارة الناجمة عن اامحالل القيمة فقط اذا كان هنااك تغييار فاي االفتراااات المساتخدمة  ويتم 
 ر خسااااااارة ناتجااااااة عاااااان اااااااامحالل لتحديااااااد قيمااااااة االصاااااال االسااااااتردادية منااااااذ اثبااااااات آخاااااا

 لألصال، ويكون رد الخسارة الناجمة عن اإلامحالل محادود بحياث التتعادى القيماة الدفترياة القيمة 
القيمة االستردادية لاه أو القيماة الدفترياة التاى كاان سايتم تحديادها )بالصاافى بعاد اإلهاالك( ماا لام ياتم 
االعتراف بالخسارة الناجمة عن اامحالل القيمة بالنسبة لألصال فاي السانوات الساابقة . وياتم إثباات 

 .ئرقائمة األرباح أو الخساعن اامحالل القيمة ب الرد في الخسارة الناجمة
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 3
 
 األصول غير الملموسة  3-6

االعتااراف باألصااول غياار الملموسااة المقتناااة بشااكل منفاارد أولياااً بالتكلفااة . تكلفااة األصااول غياار تم ياا 
 الملموسة المقتناة عند تجميع األعمال هي قيمتها العادلة في تاريخ  االقتناء .

المبدئي ياتم إثباات األصاول غيار الملموساة بالتكلفاة مخصاوماً منهاا مجماع االساتهالك بعد االعتراف  
 ومجمع خسائر االامحالل.

ال يااتم رسااملة األصااول غياار الملموسااة المتولاادة داخلياااً كأصاال ويااتم االعتااراف بالمصااروفات ااامن  
 الذي أنفقت فيه المصروفات. العامفي  قائمة األرباح أو الخسائر

 عمر االفترااى لألصول غير الملموسة كمحددة العمر أو غير محددة العمر.يتم تحديد ال 

، محددة على العمار االقتصاادى لألصاليتم استهالك األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية ال 
ويتم إجراء اختبار قياس لالامحالل عندما يكون هناك مؤشر على اامحالل األصل.  يتم مراجعاة 

وطريقة االستهالك لألصل غير الملموس بعمر محدد فاي نهاياة كال سانة مالياة علاى  فترة االستهالك
 األقل.

األصاول غيار الملموسااة فاي بارامج الحاسااب ا لاي والتاراخيص الخاصااة بهاا وياتم اسااتهالكها  تتمثال 
 سنوات( . 4بطريقة القسط الثابت طبقاً للعمر االفترااى لها )

 
 الشهرة 3-7

 القيااس كأصال. و ياتم األعمال تجميع عن المقتناة بالشهرة االقتناء باالعتراف تاريخ في الشركةتقوم  
 القيماةفاي صاافي  نصيب الشاركة عن األعمال تجميع تكلفة لزيادةتمت  والتي بالتكلفة األولى للشهرة

 بها. المحددة المعترف المحتملة وااللتزامات وااللتزامات لألصول العادلة

بقياس الشهرة المقتنااة عان عملياة تجمياع األعماال بالتكلفاة ناقًصاا  الشركة األولي تقوم االعترافبعد  
منهااا إجمااالي الخسااائر الناشاائة عاان اااامحالل القيمااة. اليااتم اسااتهالك الشااهرة المقتناااة عاان تجميااع 

بعمل اختبار لقياس اامحالل قيماة الشاهرة سانويًا أو دوريًاا إذا  الشركة وبدال من ذلك تقوم ،األعمال
 .حداث أو التغير انتفيا لظروف تفيد وجود مؤشرعن اامحالل قيمةكانت األ

 
 االستثمارات في شركات شقيقة 3-8

االستثمارات في شاركات شاقيقة هاي اساتثمارات فاي شاركات يكاون للشاركة فيهاا نفاوذ ماؤثر ولكنهاا  
 ليست شركة تابعة كما أنها ليست حصة فاي مشاروع مشاترك، ويفتارض وجاود النفاوذ الماؤثر عنادما

أو  %20تمتلك الشركة ساواء بشاكل مباشار أو غيار مباشار  مان خاالل الشاركات التابعاة لهاا  لنسابة 
أكثر من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، فيما عدا تلك الحاالت التاي تظهار فيهاا بوااوح 

 أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا.

قوائم المالياة المجمعاة باسااتخدام طريقاة حقااوق المحاسابة عاان االساتثمارات فاي شااركات شاقيقة بااال تمتا
الملكية. وفقا لطريقة حقوق الملكياة ياتم إثباات االساتثمار فاى أى شاركة شاقيقة مبادئياً بالتكلفاة، ثام ياتم 
زيادة أو تخفيض رصيد االستثمار إلثبات نصيب الشركة من أرباح أو خسائر الشاركة المساتثمر فيهاا 

الشركة فى أرباح أو خساائر الشاركة المساتثمر فيهاا اامن أربااح أو  بعد االقتناء، و يتم إثبات نصيب
خسائر الشركة، و يتم خفض رصيد االستثمار بقيماة توزيعاات األربااح التاى ياتم الحصاول عليهاا مان 

 الشركة المستثمر فيها.

 استثمارات طويلة األجل 3-9
للمقاصااة واإليااداع والقيااد تتمثاال االسااتثمارات طويلااة األجاال فااي مساااهمة الشااركة فااي شااركة مصاار  

طويلااة األجاال بتكلفااة االقتناااء ناقصاااً أي  االسااتثماراتوتظهاار  وصااندوق حمايااة المسااتثمر المركاازي
  انخفاض غير مؤقت في القيمة محدداً لكل استثمار على حده .
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 تامة ( -والتعمير ) تحت التنفيذ مشروعات اإلسكان  3-10

  مشروعات تحت التنفيذ 
إلسااتخدامها فااى مشااروعات التعمياار واإلسااكان ماااافاً إليهااا كافااة ي تشااتمل علااى تكلفااة إقتناااء أراااا 

التكاااليف المتعلقااة بتنميااة وتطااوير تلااك األرض وكااذلك تكلفااة التشااييد للوحاادات والتااى لاام تصاال إلااى 
 مرحلة اإلتمام.

 المشروعات التامة 
ناء األرض وتكلفاة تجهيزهاا وتنميتهاا وتطويرهاا ومادها باالمرافق وكاذلك تكلفاة تشتمل على تكلفة إقت 

اإلنشاءات التى قد تشيد عليها والتكاليف األخرى التى تتحملها المنشاأة للوصاول بهاا إلاى الحالاة التاى 
 تجعلها صالحة لإلستخدام.

الميزانية يتم تقييم مشروعات اإلسكان والتعمير وفقاً للتكلفة أو صافى القيمة البيعياة أيهماا  وفى تاريخ 
 بقيمة اإلامحالل عن التكلفة فى حالة وجوده . قائمة األرباح أو الخسائر وتحميلأقل 

 المخزون 3-11
 يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالى : 

أو صافى القيمة البيعية أيهماا  المتحركعلى أساس التكلفة باستخدام المتوسط قطع الغيار والمهمات :  
 أقل .

 أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل. المتحركعلى أساس التكلفة باستخدام المتوسط وقود وزيوت : 

أو صااافى  المتحااركعلااى أساااس التكلفااة باسااتخدام المتوسااط المووواد الخووام ومووواد التعبئووة والتغليووف : 
 قيمة البيعية أيهما أقل .ال

 على أساس تكلفة اإلنتاج طبقاً لقوائم التكاليف أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل.اإلنتاج التام : 
كااليف الصاناعية غيار المباشارة وال وتشمل التكلفة المواد المباشرة ، العمالة المباشرة ونصيب من الت 

 تشمل تكلفة اقتراض.
 

على أساس تكلفة اإلنتاج  خر مرحلة تم االنتهاء منها طبقاً لقوائم التكااليف أو اإلنتاج تحت التشغيل : 
 صافى القيمة البيعية أيهما أقل.

وتشمل التكلفة المواد المباشرة ، العمالة المباشرة ونصيب من التكااليف الصاناعية غيار المباشارة وال  
 تشمل تكلفة اقتراض.

تقديرى فى سياق النشاط العادى ناقصاً التكلفاة التقديرياة لإلتماام صافى القيمة البيعية هى سعر البيع ال 
 والتكلفة التقديرية الالزمة إلتمام البيع.

قائماة ويتم االعتراف باالنخفاض فى قيمة المخزون إلى صافى القيمة البيعياة اامن تكلفاة المبيعاات ب 
وياتم االعتاراف بارد االنخفااض  التى حدث فيها االنخفاض أو الخساارة. العامفى  األرباح أو الخسائر

كتخفايض مان  قائماة األربااح أو الخساائرفى المخزون الناتج من االرتفاع فاى صاافى القيماة البيعياة ب
 التى حدث فيها  الرد. العامتكلفة المبيعات فى 
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 الخسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 3-12

خالل األرباح أو الخسائر هاي اصاول مالياة تام تبويبهاا إماا  كأصاول االستثمارات بالقيمة العادلة من  
بها ألغراض المتاجرة حيث تم اقتناؤها لغرض البيع فاي مادى زمناي قصاير أو اصاول مالياة  محتفظ

 خالل األرباح أو الخسائر . بالقيمة العادلة من تم تصنيفها عند االعتراف االولي 
عند االعتراف األولى ، يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلاة مان خاالل األربااح أو الخساائر بالقيماة  

 العادلة .

يتم إثبات االستثمارات بالقيماة العادلاة مان خاالل األربااح أو الخساائر بالميزانياة بالقيماة العادلاة وياتم  
 . قائمة األرباح أو الخسائراالعتراف بفروق التقييم ب

يااتم االعتااراف بأرباااح أو خسااائر بيااع االسااتثمارات بالقيمااة العادلااة ماان خااالل األرباااح أو الخسااائر   
 . قائمة األرباح أو الخسائرب

  الدخل الشامليمة العادلة من خالل االستثمارات بالق 3-13
 أصول مالية غير مشتقة.هي  الدخل الشامل خاللاالستثمارات بالقيمة العادلة من  

بالقيماة العادلاة  الدخل الشامل خاللعند االعتراف األولى ، يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من  
 متامنة المصروفات المتعلقة بها مباشرةً .

بالقيمااة  الاادخل الشااامل خاااللبعااد القياااس األولااى ، يااتم إعااادة تقياايم االسااتثمارات بالقيمااة العادلااة ماان  
 العادلة مع االعتراف باألرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة مباشرة امن حقوق الملكية .

فااى ادوات حقاوق الملكيااة متااامنة االسااتثمارات الغيار مدرجااة بالبورصااة يجااب  االسااتثماراتجمياع  
عادلااة قياساها بالقيمااة العادلاة ، أال انااه وفاى ظااروف محادودة قااد تكاون التكلفااة مؤشار مقبااول للقيماة ال

وتكون هذه هي الحالة فى ظل عدم توافر معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة او فى ظل وجود مادى 
 .العادلةواسع للقيم العادلة لنفس االداة و فى هذه الحالة تكون التكلفة هى احسن التقديرات للقيمة 

 االستثمارات فى سندات حكومية  3-14
حكومية بالتكلفة طبقا لنماوذج التكلفاة المساتهلكة ، وفاى حالاة وجاود  سنداتيتم تقييم االستثمارات فى  

قائماة األربااح أو إنخفاض فى قيمتها يتم تعديل القيمة الدفترياة بقيماة هاذا اإلاامحالل وتحميلاه علاى 
 لكل استثمار على حده . العامعن  الخسائر

 المشروعات تحت التنفيذ  3-15
المباالغ التاي تام إنفاقهاا بغارض إنشااء أو شاراء أصاول ثابتاة حتاى تتمثل مشروعات تحت التنفيذ فاي  

تصبح جاهزة لإلستخدام في التشغيل حينئذ تحول لبند األصول الثابتة ، ويتم تقيايم المشاروعات تحات 
 التنفيذ بالتكلفة بعد خصم اإلامحالل .
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 اإلقتراض 3-16

اإلعتراف باالقتراض مبدئياً بالقيم التى تم استالمها . ويتم تبويب المباالغ التاى تساتحق خاالل عاام يتم  
امن اإللتزاماات المتداولاة ، إال إذا كاان لادى الشاركة الحاق فاى تأجيال ساداد رصايد القاروض لمادة 

 جل .تزيد عن عام بعد تاريخ الميزانية ، فيتم عرض رصيد القرض امن اإللتزامات طويلة األ
ويتم قياس القروض واإلقتراض بفوائد بعد اإلعتراف المبدئي علاى أسااس التكلفاة المساتهلكة بطريقاة  

معدل الفائدة الفعال . وتدرج األرباح والخسائر الناتجة عان اساتبعاد االلتزاماات باإلااافة إلاى عملياة 
 . قائمة األرباح أو الخسائراإلستهالك بطريقة معدل الفائدة الفعال ب

يتم إحتساب التكلفة المستهلكة مع األخذ فاي اإلعتباار أي خصام أو عاالوة عناد الشاراء واألتعااب أو و 
التكاليف التى تكون جزءاً مان معادل الفائادة الفعاال . ويادرج اإلساتهالك بمعادل الفائادة الفعاال اامن 

 . قائمة األرباح أو الخسائرتكاليف التمويل في 

 تكاليف االقتراض 3-17
يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهال والاذى يتطلاب  

مان تكلفاة األصال . فترة زمنية طويلة لتجهيزه لإلستخدام فى األغاراض المحاددة لاه أو لبيعاه كجازء 
اليف التااى تحققاات فيهااا . تتمثاال تكاا العاااميااتم تحمياال تكاااليف االقتااراض األخاارى كمصااروف فااى 

 االقتراض فى الفوائد والتكاليف األخرى التى تنفقها الشركة القتراض األموال .

يجااب التوقااف عاان رسااملة تكلفااة االقتااراض خااالل الفتاارات التااى تتعطاال فيهااا اعمااال االنشاااء الفعالااة  
 .  لالصل

 المخصصات 3-18
حكماى نتيجاة لحادث  يتم االعتراف بالمخصصات عنادما يكاون علاى الشاركة التازام حاالى قاانونى أو 

مااى ، ويكون معه من المتوقع أن يتطلب ذلك تادفقاً خارجااً للماوارد االقتصاادية لتساوية االلتازام ، 
مااع إمكانيااة إجااراء تقاادير موثااوق لمبلااغ االلتاازام ويااتم مراجعااة المخصصااات فااى تاااريخ كاال ميزانيااة 

منيااة للنقاد جوهرياااً فيجااب أن وتحديادها إلظهااار أفاال تقاادير حاالى . وعناادما يكاون تااأثير القيماة الز
 يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة الحالية لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام .

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 3-19
ديرين واإلدارة مااتتمثاال األطااراف ذات العالقااة فااي كاال ماان الشااركات الشااقيقة وكبااار المساااهمين وال 

وتمثل أياا الشركات المسيطر عليها أو خااعة لسيطرة مشتركة أو نفوذ ماؤثر مان  العليا للشركة ،
قبل تلك األطراف ذات العالقة ، ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامالت ماع األطاراف 

 ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة .

 ضرائب الدخل 3-20
 المصري . يتم حساب اريبة الدخل وفقاً لقانون الارائب 

 ضرائب الدخل الجارية 3-21
يااتم تقياايم أصااول وإلتزامااات ااارائب الاادخل للفتاارة الجاريااة والفتاارات السااابقة وفقاااً للمبلااغ المتوقااع  

 إسترداده أو سداده لمصلحة الارائب .
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 ضرائب الدخل المؤجلة 3-22

الادخل المؤجلاة بإتبااع طريقاة اإللتزاماات علاى الفاروق المؤقتاة باين القيماة ويتم اإلعتاراف بااريبة  
غاااراض الااااريبية )األسااااس الااااريبي( وقيمتهاااا المدرجاااة المعتااارف بهاااا لألصااال أو اإللتااازام لأل

 بالميزانية )األساس المحاسبي( وذلك بإستخدام سعر الاريبة  المطبق .
عندما يكون هناك إحتمال قاوي بإمكانياة اإلنتفااع بهاذا ويتم اإلعتراف باريبة الدخل المؤجلة كأصل  

وياتم تخفايض األصال بقيماة الجازء الاذي لان يتحقاق  األصل لتخفيض األرباح الااريبية المساتقبلية ،
 منه منفعة مستقبلية .

للفتارة ،  قائماة األربااح أو الخساائرويتم إدراج الاريبة الجارياة والمؤجلاة كاإيراد أو مصاروف فاي  
 أو فتارة أخارى مباشارة اامن حقاوق العاامفيما عدا الاريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس 

 .الملكية

 تحقق اإليراد  3-23
يااتم االعتااراف باااإليراد إلااى الماادى الااذى تتااوفر فيااه درجااة كافيااة ماان التأكااد بااأن المنااافع االقتصااادية  

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

يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق بالصافى بعد خصام أى خصام تجاارى أو  
 خصم كمية أو ارائب مبيعات أو رسوم .

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

الناتجة عان نشااط الشاركة كاأمين حفاظ عناد أداء الخدماة وإصادار الفااتورة يتم إثبات العموالت  -
 للعميل .

بتوزيعااات األرباااح حااين يكااون لحاااملى األسااهم الحااق فااى تحصاايل مبااالغ هااذه  االعتاارافيااتم  -
 التوزيعات .

 

 إيرادات المقاوالت -
باإلااافة ألوامار التغيار أو تتامن اإليارادات مان عقاود المقااوالت القيماة المبدئياة لكال عقاد مقاولاة  

الحوافز أو المطالباات الالحقاة علاى التعاقاد بشارط تاوافر توقاع كااف عان تحقياق تلاك القيماة وإمكاان 
 تقديرها بشكل موثوق فيه .

 
وحينما يمكن تقدير نتائج المقاولاة بشاكل موثاوق فياه ياتم االعتاراف بااإليرادات مان عقاود المقااوالت  

 وفقاً لطبيعة العقد كما يلي : طبقاً لطريقة نسبة اإلتمام
 

  العقود طويلة األجل : يتم تحدياد نسابة اإلتماام وفقااً لطريقاة حصار األعماال المنفاذة وياتم االعتاراف
 بتكاليف العقد المتكبدة لمقابلة هذا اإليراد .

 

  العقود قصيرة األجل : يتم االعتراف باإيرادات العقاود قصايرة األجال وفقااً لطريقاة حصار األعماال
 لمنفذة وبالتكاليف الفعلية المتكبدة لمقابلة هذا اإليراد.ا

 

وفي حالة عدم إمكانية تقدير عقد المقاولة بشاكل موثاوق فياه ياتم االعتاراف بااإليراد فاي حادود ماا تام  
 إنفاقه من تكاليف على العقد ويكون من المتوقع استردادها .

 

حالة احتماال زياادة تكلفاة العقاد الكلياة المتوقعاة يتم االعتراف بالخسارة المتوقعة للعقد كمصروف في  
 عن اإليراد الكلي للعقد بغض النظر عن مرحلة إنجاز العقد.

يدرج الفرق المتمثل في الزيادة )النقص( في قيمة اإليرادات المحسوبة وفقاً لنسابة اإلتماام عان قيمتهاا   
 وفقاً للمستخلصات الصادرة امن المستحق من / على العمالء.
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 3
 
 )تابع(تحقق اإليراد  3-23
 
 إيرادات بيع الوحدات -

عنااد تحوياال  اإلسااكان والتعمياارتتحقااق الواقعااة المنشاائة لإليااراد الخاااص ببيااع وحاادات مشااروعات  
 المخاطر والمنافع األساسية للمشتري والتي تتحقق بإتمام التعاقد الفعلي للوحدة.

 
 بالتقسيط البيع -

يتم االعتراف بسعر البيع بدون الفوائد كإيراد في تاريخ البياع . ويكاون ساعر البياع هاو القيماة الحالياة  
للمقابااال وياااتم تحديااادها بخصااام قيماااة األقسااااط المساااتحقة باساااتخدام ساااعر الفائااادة المساااتهدف . وياااتم 

زمني أخذاً في االعتبار ساعر االعتراف بالفوائد المؤجلة كإيراد عندما تستحق وعلى أساس التناسب ال
 الفائدة المستهدف . 

 
 فوائد دائنة -

علااى أساااس نساابة زمنيااة آخااذاً فااي  قائمااة األرباااح أو الخسااائريااتم االعتااراف بالفوائااد الدائنااة ااامن  
 االعتبار معدل العائد المستهدف على األصل .

 
 المصروفات 3-24

التشااغيل ، المصااروفات اإلداريااة والعموميااة  يااتم اإلعتااراف بجميااع المصااروفات شاااملة مصااروفات  
التااى تحققاات فيهااا تلااك  العااامفااى  قائمااة األرباااح أو الخسااائروالمصااروفات األخاارى مااع إدراجهااا ب

 المصروفات .

 اإلضمحالل 3-25
 قيمة األصول المالية اضمحالل 
يكاون أصال تقوم الشركة فاي تااريخ كال ميزانياة بتحدياد ماا إذا كاان هنااك دليال موااوعي علاى أن  

أصاال مااالي أو ويعتباار . قااد أااامحل المحااتفظ بهااا بالتكلفااة مااالي أو مجموعااة ماان االصااول الماليااة
قااد أااامحل إذا ، وإذا فقااط  ، كااان هناااك دلياال المحااتفظ بهااا بالتكلفااة مجموعااة ماان االصااول الماليااة 

واثار مواوعي على اامحالل القيمة نتج عن حدوث حدث أو أكثر بعد االعتاراف االولاي باألصال 
على التدفقات النقدية المقدرة ألصل مالي أو مجموعة من االصول المالية والتى يمكن تقديرها بشاكل 

 يعتمد عليه .

 قيمة األصول غير المالية اضمحالل 
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر علاى أن يكاون أصال قاد أاامحل.  

ألصل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلستردادية ، فيعتبر أن األصال قاد  وعندما تزيد القيمة الدفترية
قائماة األربااح أو إامحل وبالتالي يتم تخفياه إلى قيمته اإلستردادية . وتثبات خساارة االاامحالل ب

 . الخسائر

هنااك ويتم رد الخسارة الناجمة عن اامحالل القيمة والتى تام االعتاراف بهاا ساابقاً ، فقاط إذا ، كاان  
تغيير في االفترااات المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثباات أخار خساارة ناتجاة عان 
اااامحالل القيمااة ، ويكااون رد الخسااارة الناجمااة عاان اإلااامحالل محاادود بحيااث ال تتعاادى القيمااة 

لام ياتم االعتاراف  الدفترية لألصل القيمة االستردادية له أو القيمة الدفترية التي كان سايتم تحديادها ماا
بالخسارة الناجمة عن ااامحالل القيماة بالنسابة لألصال فاي السانوات الساابقة . وياتم إثباات الارد فاي 

 . قائمة األرباح أو الخسائرالخسارة الناجمة عن اامحالل القيمة ب
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 3
 
 التقديرات المحاسبية 3-26

القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصارية قياام اإلدارة بعمال تقاديرات وافتراااات يتطلب إعداد  
تااؤثر علااى قاايم األصااول، االلتزامااات ، اإلياارادات والمصااروفات خااالل الساانوات الماليااة، هااذا وقااد 

 تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .
 
 احتياطي قانوني 3-27

لتكاوين إحتيااطى قاانونى حتاى يبلاغ  العااممن صافى أربااح  ٪5للشركة، يجنب طبقاً للنظام األساسى  
ماان رأس مااال الشااركة المصاادر ويسااتعمل  االحتياااطي بناااء علااى قاارار ماان  ٪50هااذا اإلحتياااطى 

 الجمعية العامة وفقاً القتراح مجلس اإلدارة .

 قائمة التدفقات النقدية  3-28
 بإتباع الطريقة غير المباشرة .يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية  

 النقدية وما في حكمها 3-29
بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية ، فإن النقدية وما في حكمها تشمل النقدية بالصاندوق ، الحساابات  

 .وتخصم بنوك ارصدة دائنة الجارية بالبنوك والودائع ألجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر
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 أصول ثابتة - 4

 
 ارااى

 أجهزة
 اتصاالت

 حاسب آلي
 وبرامج

 أثاث
 أجهزة

 كهربائية ومعدات
 اعالنات
 مايئة

تجهيزات 
 وديكورات

وسائل نقل 
 وإنتقال

 اإلجمالي محطة تحلية مياه اخشاب االت ومعدات عقارات وجدك

 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

750,763,39 167,377 279,112,284 2018يناير  1  51,508,132 69,355,141 2,503,619 79.931.418 67,250,312 165,700,377 530,346,856 27,918,549 22,876,129 1.336.433.944 

 13.736.378 2.100.000 1.521.362 672.198 555.219 2.205.700 2.033.814 - 1.496.441 1.294.917 1.851.557 5.170 - ااافات 

 740.566 - - 36.121 7.210 212.377 315.340 - 169.518 - - - - محول من مشروعات تحت التنفيذ 

 (130.103.569) - - (106.207.061) (2.568) (119.001) (23.712.476) - (25.469) (15.625) (21.369) - - استبعادات

 48.555 - - - - - - - 27.325 21.230 - - - فروق ترجمة قوائم مالية

 1.220.855.874 24.976.129 29.439.911 424.848.114 166.260.238 69.549.388 58.568.096 2.503.619 71.022.956 52.808.654 41.593.938 172.547 279.112.284 2018 يونيو 30

              يمجمع اإلهالك ف

 (552,517,286) (5,508,187) (14,398,451) (281,718,349) (57,664,377) (47,286,035) (42,849,935) (2,484,128) (44,557,439) (27,823,711) (28.123.232) (103,442) - 2018يناير  1

 (26.655.539) (1.248.805) (568.632) (11.504.378) (2.495.372) (2.221.899) (1.792.682) (11.002) (3.504.343) (1.751.526) (1.550.848) (6.052) - الفترةاهالك 

 66.867.944 - - 66.234.957 933 118.999 494.020 - 4.084 3.046 11.905 - - إهالك االستبعادات

 (21.839) - - - - - - - (11.970) (9.869) - - - فروق ترجمة قوائم مالية

 (512.326.720) (6.756.992) (14.967.083) (226.987.770) (60.158.816) (49.388.935) (44.148.597) (2.495.130) (48.069.668) (29.582.060) (29.662.175) (109.494) - 2018 يونيو 30

              صافي القيمة الدفترية فى

 708.529.154 18.219.137 14.472.828 197.860.344 106.101.422 20.160.453 14.419.499 8.489 22.953.288 23.226.594 11.931.763 63.053 279.112.284 2018 يونيو 30

 783,916,658 17,367,942 13,520,098 248.628.507 108.036.000 19.964.277 37.081.483 19,491 24.797.702 23.684.421 11.640.518 63,935 279,112,284 2017ديسمبر  31

 
 كما يلي: الفترةبيع أصول ثابتة خالل  أرباحبلغت  -

 
 2018 يونيو 30  
 جنيه مصري جنيه مصري 

 66.565.944  متحصالت من بيع أصول ثابتة
  (130.103.569) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

  66.867.944 مجمع إهالك أصول ثابتة مستبعدة

 (63.235.625)  صافي القيمة الدفترية لألصول المستبعدة

 3.330.319  بيع أصول ثابتة أرباح
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 مشروعات تحت التنفيذ - 5

 ااافات 2018يناير  1 
محول إلى 

مشروعات إسكان 
 وتعمير

محول الى أصول 
 ثابتة

 2018يونيو  30

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  جنيه مصري 
مشروعات تحت 

 7.478.257 740.566 2.878.467 1.457.865 9.639.425 التنفيذ

 9.639.425 1.457.865 2.878.467 740.566 7.478.257 

 
 استثمارات في شركات شقيقة - 6

 
 نسبة

 2018 يونيو 30 المساهمة
 نسبة

 2017ديسمبر  31 المساهمة

 جنيه مصري ٪ جنيه مصري ٪ 

 8.438.751 25 8.438.751 25 شركة بايونيرز العالمية القاباة )البحرين( )ش.م.ب( 

 2.400.000 4.8 - - شركة صندوق المصريين لالستثمار العقاري

 6.116.964 45 4.683.069 45 شركة بداية للطرق و المقاوالت

 218.702.522 51 218.702.522 41.5 السياحية شركة لوتس للفنادق و المنتجعات

 639.727.933 49 639.727.933 49 شركة بايونيرز لألوراق المالية )دبي( )ش.ذ.م.م(

 100.078.920 16.66 - - شركة المصريين لالسكان و التنمية والتعمير

 - - 127.500.000 35.38 شركة مشارق لإلستثمار العقاري

 47.283.806 18.99 - - شركة المصريين بالخارج لالستثمار والتنمية

  999.052.275  1.022.748.896 
 

 

 خالل الدخل الشامل إستثمارات بالقيمة العادلة من - 7

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 2.026.245 33.216.122 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 69.704.188 70.017.623 استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية 

 103.233.745 71.730.433 
 

 استثمارات عقارية - 8

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30  

 جنيه مصري جنيه مصري 

 191.928.634 196.448.580 العام الفترة / رصيد أول

 4.519.946 33.878.318 العام الفترة / إاافات خالل

 196.448.580 230.326.898 العام الفترة / رصيد أخر
 

 استثمارات أخرى طويلة األجل - 9

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 6.025.400 6.025.400 شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي )ش.م.م(

 259.338 364.981 صندوق حماية المستثمر

 9.881.997 9.469.643 صندوق امان التسويات

 15.860.024 16.166.735 
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 أصول غير ملموسة - 10

فاي تتمثل األصول الغير ملموسة في برامج حاساب آلاي و التاراخيص الخاصاة بهاا و بلغات قيمتهاا 
جنياه  1.838.628 مبلاغ 2017ديسامبر  31) جنيه مصري 1.078.416مبلغ  2018 يونيو 30

 .مصري(

 الشهرة - 11

 الشهرة الناتجة عن االستحواذ على : 

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.021.283.665 1.021.283.665 ( شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية1)

 238.023.065 238.023.065 ( شركة أموال لألستثمارات المالية2)

 4.991.937 4.991.937 ( شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية3)

 3.650.000 3.650.000 ( شركة المستشار الدولي لامان االكتتاب4)
)شركة تابعة لشركة المستشار الدولي ( شركة المستشار الدولي 5)

 1.154.687 1.154.687 لامان االكتتاب(

 5.787.175 5.787.175 لتداول األوراق الماليةأون الين ( شركة رؤية 6)

 69.140.746 69.140.746 ( شركة القاهرة لالسكان و التعمير7)

 3.757.977 3.757.977 للمقاوالت واالستثمار العقاري( شركة الصعيد العامة 8)

 305.815.220 305.815.220 ( الشركة المتحدة لالسكان والتعمير9)
 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف والورق شركة (10)

 1.607.533 1.607.533 )يونيباك(

 34.342.854 34.342.854 ( شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري11)

 9.684.320 9.684.320 ( شركة الكابالت الكهربائية المصرية12)

 331.671.502 331.671.502 أراب ديري -( الشركة العربية لمنتجات االلبان 13)

 28.561.376 28.561.376 ( المجموعة المصرية لالستثمار القاباة14)

 2.059.472.057 2.059.472.057 

 (101.477.436) (101.477.436) *االامحالل فى قيمة الشهرة

 1.957.994.621 1.957.994.621 
 
 

تتمثل الشهرة الناتجة عان االساتحواذ علاى شاركة باايونيرز لتاداول األوراق المالياة فاي الفارق  (1)
سهم وحصة شركة بايونيرز القاباة لالساتثمارات المالياة فاي  499980بين تكلفه اقتناء عدد 

فبراياار  4حقااوق الملكيااة لشااركة بااايونيرز لتااداول األوراق الماليااة فااى تاااريخ االسااتحواذ فااى 
2008 . 

تتمثل الشاهرة الناتجاة عان االساتحواذ علاى شاركة أماوال لالساتثمارات المالياة فاي الفارق باين  (2)
سااهم وحصااة شااركة بااايونيرز القاباااة لالسااتثمارات الماليااة فااي  699800تكلفااه اقتناااء عاادد 

 . 2008فبراير  3الملكية لشركة أموال لالستثمارات المالية فى تاريخ االستحواذ فى حقوق 

طبقااا  2013ديساامبر 31( عاليااه فااي 2قاماات الشااركة بدراسااة اااامحالل الشااهرة للشااركة ) * 
و المعدة بواساطة مستشاار ماالى مساتقل معتماد، و عناد اجاراء تلاك  31للمعيار المصرى رقم 

 جنيه مصرى. 101.477.436ل قدره الدراسة تبين وجود اامحال

  



 لإلستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة 

 المجمعةالدورية  اإليااحات المتممة للقوائم المالية
 2018يونيو  30

 

- 24 - 

 الشهرة )تابع(   - 11

تتمثاال الشااهرة الناتجااة عاان االسااتحواذ علااي شااركة بريزمااا للوساااطة فااي األوراق الماليااة فااي  (3)
ساهم و حصاة شاركة باايونيرز القابااة لالساتثمارات  499000الفرق باين تكلفاة اقتنااء عادد 

في األوراق المالية في تااريخ االساتحواذ فاي  المالية في حقوق الملكية لشركة بريزما للوساطة
 . 2007مايو  15

تتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ علي شركة المستشار الدولي لاامان االكتتااب فاي الفارق  (4)
سهم و حصة شركة باايونيرز القابااة لالساتثمارات المالياة فاي  29850بين تكلفة اقتناء عدد 

 لااااامان االكتتااااب فااااي تااااريخ االسااااتحواذ فااااي حقاااوق الملكيااااة لشاااركة المستشااااار الااادولي
 . 2007أغسطس  13

تتمثال الشااهرة الناتجااة عان االسااتحواذ علااى شاركه المستشااار الاادولي لالساتثمار )شااركة تابعااة  (5)
 سااهم 14850لشااركة المستشااار الاادولى لااامان األكتتاااب( فااى الفاارق بااين تكلفااه اقتناااء عاادد 

وحصااة شااركه المستشااار الاادولي لااامان االكتتاااب )شااركه تابعااه( فااي حقااوق الملكيااة لشااركة 
 . 2007سبتمبر  16المستشار الدولي لالستثمار فى تاريخ االستحواذ 

لتااداول األوراق الماليااة أون الياان تتمثاال الشااهرة الناتجااة عاان االسااتحواذ علااي شااركة رؤيااة  (6)
ساهم و حصاة شاركة باايونيرز  22500اقتناء عدد  )بنكرز جروب سابقا( في الفرق بين تكلفة

القاباة لالستثمارات المالياة فاي حقاوق الملكياة لشاركة رؤياة لتاداول األوراق المالياة )بنكارز 
 . 2009أغسطس  4جروب سابقا( في تاريخ االستحواذ في 

ن تتمثل الشهرة الناتجة عان االساتحواذ بطريقاة الشاراء التادريجى علاى شاركة القااهرة لالساكا (7)
سااهم ماان أسااهم شااركة القاااهرة  32555015والتعمياار فااى الفاارق بااين تكلفااة االقتناااء عاادد 

لالسااكان والتعمياار وحصااة شااركة بااايونيرز القاباااة لالسااتثمارات الماليااة فااى حقااوق ملكيااة 
 . شركة القاهرة لالسكان والتعمير

عيد العامااة تتمثاال الشااهرة الناتجااة عاان االسااتحواذ بطريقااة الشااراء التاادريجى علااى شااركة الصاا (8)
ساهم وحصاة  125434136للمقاوالت واالستثمار العقاري فاى الفارق باين تكلفاه اقتنااء عادد 

شركه الصفوة لالستشارات )شركه تابعه لشركة القاهرة لالساكان والتعميار( فاي حقاوق ملكياة 
 . شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري

ريقاة الشاراء التادريجى علاى شاركة المتحادة لالساكان تتمثل الشهرة الناتجة عان االساتحواذ بط (9)
سااهم وحصاص الشااركات المساااهمة  27174949والتعميار فااى الفارق بااين تكلفاه اقتناااء عادد 

 . )شركات تابعة للشركة القاباة( في حقوق ملكية شركة المتحدة لالسكان والتعمير

شركة يونيفرساال لصاناعة تتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ بطريقة الشراء التدريجى على  (10)
سااهم  2658555)يونيبااك( فااى الفارق باين تكلفاه اقتنااء عادد  ماواد التعبئاة والتغلياف والاورق

وحصااص الشااركات المساااهمة )شااركات تابعااة للشااركة القاباااة( فااي حقااوق الملكيااة لشااركة 
 . )يونيباك( يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق
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 الشهرة )تابع(   - 11

تتمثاال الشااهرة الناتجااة عاان االسااتحواذ بطريقااة الشااراء التاادريجى علااى شااركة الجياازة العامااة  (11)
ساهم وحصااص  5249163للمقااوالت واالساتثمار العقااري فااي الفارق باين تكلفاه اقتناااء عادد 

الشركات المسااهمة )شاركات تابعاة للشاركة القابااة( فاي حقاوق ملكياة شاركة الجيازة العاماة 
 . العقاري للمقاوالت واالستثمار

تتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ بطريقة الشراء التدريجى على شركة الكاابالت الكهربائياة  (12)
ساهم وحصاص الشاركات المسااهمة  128039348الفرق بين تكلفة اقتنااء عادد في المصرية 

 . )شركات تابعة للشركة القاباة( في حقوق الملكية لشركة الكابالت الكهربائية المصرية

فاي أراب دياري -ل الشهرة الناتجة عن االساتحواذ علاي الشاركة العربياة لمنتجاات االلباان تتمث (13)
جنياه مصاري و حصاة  393.170.397سهم البالغة  5056771الفرق بين تكلفة اقتناء عدد 

شااركة بااايونيرز القاباااة لالسااتثمارات الماليااة فااي حقااوق الملكيااة لشااركة الشااركة العربيااة 
 يري.أراب د -لمنتجات االلبان

الفارق فاي تتمثل الشهرة الناتجة عن االساتحواذ علاي المجموعاة المصارية لالساتثمار القابااة  (14)
جنيه مصاري و حصاة شاركة  45.123.128سهم البالغة  16795000بين تكلفة اقتناء عدد 

بااايونيرز القاباااة لالسااتثمارات الماليااة فااي حقااوق الملكيااة للمجموعااة المصاارية لالسااتثمار 
 القاباة.

 

 البنوك ىبالصندوق ولدنقدية  - 12

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 22.879.320 26.618.282 نقدية بالصندوق

 656.097.427 545.989.480 رصدة لدى البنوك أ

 746.903.385 558.441.904 ودائع )اقل من ثالثة اشهر(

 1.131.049.666 1.425.880.132 

 

 

 و الخسائرابالقيمة العادلة من خالل االرباح استثمارات  - 13

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 28.391.692 39.533.791 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 14.946.224 15.968.245 وثائق صناديق إستثمار

 896.413.083 899.772.865 استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية 

 955.274.901 939.750.999 
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 اوراق قبضو عمالء  - 14

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 2.834.126.770 3.398.720.681 عمالء

 80.131.812 81.687.688 اوراق قبض

 3.480.408.369 2.914.258.582 

 (42.231.665) (41.769.819) و اوراق القبضاالامحالل فى قيمة العمالء 

 (52.601.741) (44.615.744) فوائد اقساط مؤجلة

 3.394.022.806 2.819.425.176 
 

 :  االامحالل فى قيمة العمالء و أوراق القبض فيما يلىتتمثل حركة 

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 41.162.833 42.231.665 العام الفترة / رصيد أول

 1.068.832 - العام  الفترة / مكون خالل

 - (301.013) رد االامحالل فى قيمة العمالء و أوراق القبض

 - (160.833) العام الفترة / خالل مستخدمال

 42.231.665 41.769.819 العام الفترة / رصيد آخر
 

 عالقةأطراف ذات إلى  /مستحق من  - 15

 أطراف ذات عالقةمستحق من  -أ  

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 3.497.121 3.599.121 شركة لوتس للفنادق و المنتجعات

 - 13.400.000 شركة فرسال لإلستثمار العقاري

 - 11.405 شركة القاهرة للتسويق العقاري 

 26.610.523 26.610.523 أفراد -أطراف ذات عالقة 

 43.621.049 30.107.644 
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 )تابع( إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من  - 15

 

 عالقةأطراف ذات مستحق إلى  -ب 

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 25.753.628 24.941.094 البحرين  –شركة بايونيرز العالمية القاباة 

 35.101.949 35.338.634 المالية )دبى(شركة بايونيرز لالوراق 

 15.888 15.888 القومية للتشييد والتعميرالشركة 

 60.295.616 60.871.465 

 

 تعميرالسكان واالمشروعات  - 16

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 34.095.548 24.733.231 تامة – مشروعات االسكان والتعمير

 10.625.585.432 10.886.835.622 تحت التنفيذ –مشروعات االسكان والتعمير 

 10.911.568.853 10.659.680.980 

 

 مخزون - 17

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 314.873.243 336.389.172 مواد خام

 1.586.759 1.130.747 وقود و زيوت

 41.422.131 44.418.768 قطع غيار ومهمات

 28.970.015 62.232.785 إنتاج تحت التشغيل

 105.962.797 85.698.809 انتاج تام

 35.401.375 84.200.034 اعتمادات مستندية

 42.048 42.048 باائع بغرض البيع

 88.644 13.491.591 باائع لدى الغير

 21.001 19.522 مخلفات

 627.623.476 528.368.013 

 (5.370.029) (5.370.029) االنخفاض فى قيمة المخزون

 622.253.447 522.997.984 
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 )تابع( مخزون - 17

 تتمثل حركة االنخفاض في قيمة المخزون فيما يلي :

 

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 6.108.486 5.370.029 رصيد أول الفترة / العام

 (738.457) - الفترة / العاممستخدم خالل 

 5.370.029 5.370.029 رصيد آخر الفترة / العام
 

 

 أرصدة مدينة أخرىو مصروفات مدفوعة مقدماً  - 18
 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 ً  66.062.999 109.199.340 مصروفات مدفوعة مقدما
 41.855.745 49.520.330 إيرادات مستحقة

 50.347.244 77.179.602 دعم تصدير مسترد
 134.080.749 151.423.136 تأمينات لدى الغير

 14.157.859 23.638.513 خطابات امان غطاء
 14.611.840 28.149.556 سلف وعهد عاملين

 47.049.934 49.657.616 مبالغ مدفوعة للعاملين تحت حساب توزيع االرباح
 79.030.061 80.157.494 مصلحة الارائب 
 - 7.398.471 مقاصة بيع وشراء

 884.750 919.311 دفعات تحت حساب شراء أصول ثابتة
 135.255.635 152.456.912 دفعات مقدمة  -موردون 

 123.317.714 153.554.619  مصروفات صيانة مستحقة على العمالء
 23.669.136 20.608.502 خسائر مؤجلة من اعادة تأجير أصول 

 303.044.517 258.759.355 دفعات مقدمة  –ايجار عقود تأجير تمويلى 

 124.485.354 290.170.571 أرصدة مدينة أخرى *

 1.452.793.328 1.157.853.537 

 (31.602.374) (29.773.002) اامحالل في قيمة األرصدة المدينة األخرى

 1.423.020.326 1.126.251.163 

 
حاد ه مصرى و الذى يمثل مدفوعات الى أجني 12.118.000مدينة أخرى مبلغ يتامن بند أرصدة  *

 أعااء مجلس اإلدارة السابقين وقد تم تكوين مخصص بكامل القيمة.
 

 رأس المال - 19

 رأس المال المصـدر والمادفوع كما بلغ  ،جنيه مصري مليار 10رأس مال الشركة المرخص به  بلغ 
 جنياه 5 االساميةقيماة الساهم ساهم،  500000000موزعا علاى  جنيه مصري 2.500.000.000

 مصري.
 
 
 
 

، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زياادة رأس الماال المصادر 2015إبريل  6بتاريخ  -
جنياااه مصاااري بزيااااده قااادرها  3.350.822.460جنياااه مصاااري الاااى  2.500.000.000مااان 

 جنيه  5سهم بقيمة إسمية  170164492د جنيه مصري، وذلك بإصدار عد 850.822.460
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رأس المال )تابع( - 19  
جنيه مصري للسهم، ودعوة قدامى المسااهمين لإلكتتااب فاي  12.63مصري وعالوة إصدار قدرها 

زيادة رأس المال على أن ياتم تغطياة اإلكتتااب نقادا و/أو مان األرصادة الدائناة المساتحقة للمسااهمين 
 تاريخ اإلكتتاب.القدامى حاملي األسهم في 

جنيااه مصااري  333.624.995، تاام زيااادة رأس المااال المصاادر بمبلااغ 2015ساابتمبر  30بتاااريخ  -
جنيااه مصااري للسااهم ليصاابح رأس المااال  5سااهم بقيمااة إساامية  66724999وذلااك بإصاادار عاادد 

ساهم قيماة  566724999جنياه مصاري موزعاا علاى  2.833.624.995المصدر والمدفوع مبلغ 
جنياااه  842.736.755جنياااه مصاااري، باإلااااافة الاااى عاااالوة اصااادار قااادرها  5ة الساااهم االسااامي

مصري، وقد تم تغطية تلك الزيادة وعالوة االصدار بالكامال مان االرصادة الدائناة المساتحقة لابعض 
 مساهمي الشركة، وقد تم التأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري للشركة.

 جنيه مصري الى االحتياطي القانوني. 842.736.755وقد تم إاافة عالوة االصدار البالغة  -
 

علااى زيااادة رأس مااال الشااركة  2016مااايو  7وافقاات الجمعيااة العامااة غياار العاديااة للشااركة بتاااريخ  -
جنيااه مصاارى  3.542.031.245جنيااه مصاارى الااى  2.833.624.995المصاادر والماادفوع ماان 

ساهم قيماة الساهم االسامية  141681250جنيه مصرى توزع علاي  708.406.250بزيادة قدرها 
جنيه مصري وذلك بإصدار اساهم مجانياة بواقاع ساهم مجااني لكال أربعاة أساهم أصالية تماول مان  5

 . 2016يوليو  20اإلحتياطي القانوني، وقد تم التأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري بتاريخ 
ثابة والتحفياز الخااص بالعااملين على نظام اإل في ذات الجلسةوافقت الجمعية العامة غير العادية كما  -

مليااون سااهم وذلااك عاان طريااق  15والمااديرين واعااااء مجلااس اإلدارة التنفيااذيين بتخصاايص عاادد 
سهم بإصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال و / أو شراء أساهم الخزيناة لتمويال  11966745توفير 

والخاصاة برصايد األساهم ساهم  3033255نظام اإلثابة والتحفياز الخااص بالشاركة، باإلااافة الاى 
المتبقيااة ماان نظااام اإلثابااة والتحفيااز السااابق والتااي لاام يااتم التصاارف فيهااا، وذلااك بعااد الحصااول علااى 

 الموافقات الالزمة.
 

، وافقات الجمعياة العاماة غيار العادياة علاى تخفايض رأس ماال الشاركة 2016سابتمبر  24وبتاريخ  -
جنيااه مصااري  15.166.275بقيمااة  جنيااه مصااري 3.542.031.245المصاادر والماادفوع البااالغ 

جنياه مصاري، بقيماة أساهم الشاركة المتبقياة مان نظاام اإلثاباة والتحفياز  3.526.864.970ليصبح 
والتاي لام ياتم التصارف فيهاا، وذلاك طبقاا لتعليماات الهيئاة  2012ديسامبر  22السابق والمنتهاي فاي 
 العامة للرقابة المالية.

الجلسااة علااى زيااادة رأس مااال الشااركة ة للشااركة فااي ذات وقااد وافقاات الجمعيااة العامااة غياار العادياا -
جنياه مصاري،  3.601.864.970جنيه مصري، ليصبح  75.000.000بقيمة المصدر والمدفوع 
جنيه مصري، تمول من اإلحتياطي القاانوني الظااهر  5مليون سهم بقيمة إسمية  15توزع على عدد 

، وذلااك بإصاادار أسااهم مجانيااة تخصااص 2015ديساامبر  31بااالقوائم الماليااة عاان الساانة المنتهيااة فااي 
 .2016مايو  7لنظام اإلثابة والتحفيز والذي أقرتة الجمعية العامة غير العادية للشركة في 

 

 حقوق الحصة غير المسيطرة - 20

 2018 يونيو 30  

 جنيه مصرى 

 3.550.578.305 الفترةرصيد أول 

 558.363 الدخل الشاملفروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 (23.154.147) تسويات علي ارباح مرحلة

 (24.296.474) 2017توزيعات أرباح عام 

 (38.215.852) التابعةاقلية الشركات التغير في حقوق 

 108.151.061 تسويات ناتجة من تغير راس مال شركات تابعة 

 303.093.346 ةالمجمعحقوق الحصة غير المسيطرة بقائمة األرباح أو الخسائر 

 3.876.714.602 الفترةرصيد آخر 
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 قروض طويلة االجل - 21

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 2.991.446.089 3.543.814.830 قروضرصيد ال

 (11.949.080) (208.810.890) الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 2.979.497.009 3.335.003.940 الجزء طويل األجل

 

 - ٪4قرض ممنوح للشركة من بنك االستثمار القومى بدون امان وبفائادة سانوية تتاراوح ماا باين  -أ
وتنتهاى فاى  1999سانة تبادأ مان عاام  28هذا ويتم سداد أقساط خالل مدة تتراوح من سنة إلى  6٪

جنياااه  39.693.230مبلاااغ  2018 يونياااو 30ض فاااي . وبلاااغ إجماااالي رصااايد القااار2026عاااام 
 مصري.

قااارض ممناااوح مااان البناااك العرباااي االفريقاااي بلاااغ الجااازء المساااتخدم مااان قيماااة القااارض مبلاااغ  -ب
أقسااط سانوية  7، على أن يسدد القرض علاى 2018 يونيو 30جنيه مصري في  203.710.944

فوق السعر المعلن مان البناك المركازي  ٪2.25بعد عام من تاريخ استخدام القرض، بسعر إقراض 
 سنويا ، وذلك بامان أسهم وأوراق مالية المحفوظة لدى البنك. ٪13.25حد أدني وب

، 2016ديسامبر  31سانوات ابتاداًء مان  7قرض ممنوح من بنك عوده على أن يسدد القرض علاى  -ت
وذلااك ساانويا  ٪12.75فااوق السااعر المعلاان ماان البنااك المركاازي وبحااد أدنااي  ٪3بسااعر إقااراض 

مبلاغ  2018 يونياو 30. وبلاغ إجماالي رصايد القارض فاي البنكمحفوظة لدى أوراق مالية بامان 
 جنيه مصري. 221.633.327

مااان البناااك العرباااي االفريقاااي بلاااغ الجااازء المساااتخدم مااان قيماااة القااارض مبلاااغ  ممناااوحقااارض  -ث
أقسااط سانوية  6، على أن يسدد القرض علاى 2018 يونيو 30جنيه مصري في  326.246.948

فوق السعر المعلن مان البناك المركازي  ٪2.25بسعر إقراض بعد عام من تاريخ استخدام القرض، 
 سنويا ، وذلك بامان أسهم وأوراق مالية المحفوظة لدى البنك. ٪12.5وبحد أدني 

البناااك العرباااي األفريقاااي بلاااغ الجااازء المساااتخدم مااان قيماااة القااارض مبلاااغ مااان  ممناااوحقااارض  -ج
يارة علاى أسااس ساعر متغبفائادة سانوية  ، 2018 يونياو 30جنيه مصري فاي  2.472.081.840

الكوريدور لإلقراض المعلن من البنك المركازي المصاري "الساعر المرجعاي" باإلااافة إلاى ساعر 
 الهامش على العائد.

 قاااارض ممنااااوح ماااان البنااااك المصااااري لتنميااااة الصااااادرات وبلااااغ إجمااااالي رصاااايد القاااارض فااااي -ح
 جنيه مصري. 6.000.000مبلغ  2018 يونيو 30

مبلاغ   2018 يونياو 30قرض ممنوح من بنك أتش أس بي سي، و بلغ إجمالي رصيد القارض فاي  -خ
فااوق سااعر الليبااور، و ذلااك بااامان اصااول  ٪3جنيااة مصاارى، بسااعر إقااراض  59.300.219

 مرهونة.
مبلااااغ  2018 يونيااااو 30قاااارض ممنااااوح ماااان بنااااك عااااوده وبلااااغ إجمااااالي رصاااايد القاااارض فااااي  -د

أقساااط ساانوية بعااد عااام ماان تاااريخ  6جنيااه مصااري، علااى أن يساادد القاارض علااى  65.748.322
 فوق السعر المعلن من البنك المركزي. ٪2.25استخدام القرض، بسعر إقراض 

قااارض ممناااوح مااان البناااك العرباااي االفريقاااي بلاااغ الجااازء المساااتخدم مااان قيماااة القااارض مبلاااغ  -ذ
أقسااط سانوية  7، على أن يسدد القرض علاى 2018 يونيو 30جنيه مصري في  149.400.000

فوق السعر المعلن مان البناك المركازي  ٪2.25بعد عام من تاريخ استخدام القرض، بسعر إقراض 
  سنويا ، وذلك بامان أسهم وأوراق مالية المحفوظة لدى البنك. ٪13.25وبحد أدني 
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 دائنو شراء اراضى - 22

 2017ديساامبر  31جنيااه مصااري ) 1.135.245.749يتمثاال رصاايد دائنااو شااراء أرااااى البااالغ  
التجمع باجنياه مصارى( فاى الجازء المتبقاى مان قيماة شاراء أراااى فاااء  986.921.236مبلغ 

 الخامس والعين السخنة والساحل الشمالي بغرض اقامة مبانى سكنية وسياحية كما يلى :

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 986.921.236 1.135.245.749 دائنو شراء أرااي

 (608.941.596) (754.673.400) الجزء المتداول من دائنو شراء أرااى

 377.979.640 380.572.349 الجزء طويل األجل

 
 

 مساهمين –ارصدة دائنة  - 23

 الجزء المتداول 

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30  

 جنيه مصري جنيه مصري 

 69.385.838 64.525.308 أرصدة دائنة مساهمين )الشركة القاباة(

 94.848.777 446.286.194 أرصدة دائنة مساهمين )الشركات التابعة(

 510.811.502 164.234.615 

 الجزء غير المتداول 

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30  

 جنيه مصري جنيه مصري 

 682.133.910 595.040.585 مساهمين )الشركات التابعة(أرصدة دائنة 

 595.040.585 682.133.910 

 

 عمالء دفعات مقدمة  - 24

المبالغ المسددة عن قيماة العقاود المبرماة في إجمالي  طويلة االجل –عمالء دفعات مقدمة يتمثل بند  
  مع العمالء لشراء وحدات سكنية، ولم يتم تسليمها بعد.

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30  

 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.533.009.373 284.151.644 طويلة االجل  –عمالء دفعات مقدمة 

 782.770.790 1.614.764.571 قصيرة االجل –عمالء دفعات مقدمة 

 1.898.916.215 2.315.780.163 
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 بنوك تسهيالت ائتمانية - 25

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 2.044.437.668 1.924.286.763 عملة محلية –بنوك تسهيالت ائتمانية 

 161.760.702 87.332.801 عملة أجنبية –بنوك تسهيالت ائتمانية 

 2.011.619.564 2.206.198.370 
 

فاوق متوسااط  ٪2.25 – ٪ 1باين التساهيالت االئتمانياة الممنوحاة مان البناوك  تاراوح الفائادة علاىت -
سعر الكوريدور باامان ودائاع ماتحفظ عليهاا لادى البناك و بعاض األوراق التجارياة المودعاة لادى 

 البنوك.

 دفعمقاولو مشروعات وأوراق موردون و  - 26

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 687.052.034 779.869.144 موردون و مقاولو مشروعات 

 55.709.781 14.955.586 أوراق دفع

 794.824.730 742.761.815 
 

 مصلحة الضرائب –ارصدة دائنة  - 27

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 448.676.718 508.911.123 ارائب دخل –مصلحة الارائب 

 97.023.818 94.742.235 أخرى –مصلحة الارائب 

 603.653.358 545.700.536 
 

 و أرصدة دائنة أخرىمصروفات مستحقة  - 28

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 95.260.826 49.092.757 مصروفات مستحقة

 47.436.864 3.838.873 الهيئة القومية للتأمين االجتماعي

 188.658.720 187.123.918 تأمينات للغير

 2.956.745 2.858.036 أمناء حفظ مركزي

 6.093.139 - مقاصة بيع و شراء

 35.641.014 96.978.597 تكلفة اعمال تحت التنفيذ

 174.078.737 174.973.547 مصروفات صيانة محصلة

 33.633.452 48.894.185 ؤجلةايرادات ايجارات م

 550.363.881 367.775.391 مؤجلة مبيعات ت اايراد

 46.486.428 29.447.389 دائنون متنوعون

 49.733.500 74.860.383 إنكوليس –الشركة الدولية للتأجير التمويلي 

 297.091.006 266.179.181 ارصدة دائنة اخرى

 1.302.022.257 1.527.434.312 
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 مخصصات - 29

 
 2018يناير  1

المكون خالل 
 الفترة 

خالل  المستخدم
 الفترة

 2018يونيو  30

 جنيه مصري مصري جنيه جنيه مصري جنيه مصري 

 17.943.276 (757.311) 625.000 18.075.587 مخصص التزامات 

 1.378.534 - - 1.378.534 نازعاتممخصص مطالبات و 

 19.454.121 625.000 (757.311) 19.321.810 

 

 ضرائب الدخل - 30

 2017 يونيو 30 2018 يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 121.123.590 181.144.627 اريبة الدخل الجارية

 (36.244.886) (29.850.945) )أصل(  –اريبة الدخل المؤجلة 

 151.293.682 84.878.704 

 
 ضريبية مؤجلة التزامات 

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 84.134.251 78.714.496 التزام  –العام  الفترة / رصيد أول
 (83.921) 331.468 الفترة / العامتسويات خالل 

 (5.335.834) (29.850.945) )أصل( –اريبة الدخل المؤجلة التى تنشأ عن 

 78.714.496 49.195.019 التزام – الفترة / العام رصيد أخر

 

 نصيب السهم في األرباح - 31

 علاى للشاركة األم الفتارةأربااح  نصايب المسااهمين فاي تم حساب نصيب السهم فاى األربااح بقسامة 
 عدد األسهم القائمة وفقاً لما يلى : ل المتوسط المرجح

 2017 يونيو 30 2018 يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 318.888.209 338.040.412 للشركة األم الفترةأرباح 
 (30.294.380) (30.703.388) حصة العاملين )مقدرة(

 (4.627.809) (14.104.514) حصة مجلس اإلدارة )مقدرة(

 283.966.020 293.232.510 النصيب االساسي للمساهمين في االرباح
القائمة خالل  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 720372994 720372994 الفترة

 0.39 0.41 نصيب السهم في األرباح 
 

أساااس مشااروع توزيااع افترااااي علااي  التوزيااعفااي  و مجلااس اإلدارة تاام احتساااب حصااة العاااملين 
  للشركة األم وذلك بغرض احتساب نصيب السهم في األرباح. الفترةألرباح 
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 محتملةالتزامات  - 32

ى خطابات ف واالستثمار العقاري الجيزة العامه للمقاوالت شركةعلى  تتمثل االلتزامات المحتملة -
مبلغ  2017ديسمبر  31جنيه مصري ) 287.187.633 بقيمةامان قائمة لصالح الغير 

جنيه  243.332.142 بلغ الجزء الغير المغطى منها مبلغو (جنيه مصري214.986.142
مبلغ  منهاواجمالى المغطى  (جنيه مصري 172.147.706مبلغ  2017 ديسمبر 31مصري )

 . (جنيه مصري42.838.436مبلغ  2017ديسمبر  31جنيه مصري ) 43.855.491

ت واالستثمار العقاري فى خطابات الصعيد العامه للمقاوال شركةعلى  االلتزامات المحتملةتتمثل  -
وبلغ اجمالى الجزء المغطى منها مصري جنيه 127.459.388 بقيمةامان قائمة لصالح الغير 

و مقابل جنيه مصري(  6.448.156مبلغ  2017ديسمبر  31جنيه مصري ) 4.932.677 مبلغ
جنيه  45.962.482مبلغ  2017ديسمبر  31مصري )في  جنيه 32.703.402ودائع مبلغ 

 .مصري(

 

 الموقف الضريبي - 33

شركة بايونيرز القاباة لالستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية( وكذلك الشركات التابعاة لهاا  
تخاع لاريبة الدخل وقد تم احتساب ااريبة الادخل لكال شاركة علاى حاده ويمثال رصايد ااريبة 

 السااتة أشااهرالاادخل الظاااهر فااى قائمااة األرباااح أو الخسااائر المجمعااة مجمااوع ااارائب الاادخل عاان 
 . 2018 يونيو 30في المنتهية 

 

 بها األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة - 34
تتمثاال األدوات الماليااة للشااركة فااى األصااول الماليااة )نقديااة بالصااندوق ولاادى البنااوك، اسااتثمارات 
ماليااة، أرصاادة عمااالء و أوراق قاابض ، مسااتحق ماان اطااراف ذات عالقااة ، أرصاادة مدينااة أخاارى( 

ارصدة دائنة ، تسهيالت ائتمانية ، موردون ومقااولو مشاروعات  –وكذا االلتزامات المالية )عمالء 
راق الدفع ، القروض ، دائنو شراء أرااي ، مساتحق الاي اطاراف ذات عالقاة ، أرصادة دائناة وأو
 مساهمين ، المصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخرى( . –مصلحة الارائب ، أرصدة دائنة  –

وكمااا هااو وارد بالسياسااات المحاساابية الهامااة لالعتااراف والقياااس لألصااول وااللتزامااات الماليااة 
( مان اإلياااحات المتمماة للقاوائم المالياة 3المصروف المتعلق بها كما ورد فى إياااح )واإليراد و
 المجمعة .

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية

( فاإن القيماة 3طبقا ألساس التقيايم المتبعاة فاى تقيايم أصاول وإلتزاماات الشاركة الاواردة باإلياااح )
إختالفااا جوهريااا عاان قيمتهااا الدفتريااة فااى تاااريخ العادلااة لألصااول واإللتزامااات الماليااة ال تختلااف 

  . الميزانية
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 )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها - 34
 

 خطر سعر العائد
تقااوم الشااركة بمراقبااة توافااق تااواريخ اسااتحقاقات األصااول وااللتزامااات الماليااة مااع أسااعار الفوائااد 

 المرتبطة بها. 

 األجنبيةخطر تقلبات العمالت 
يتمثاال خطاار العمااالت األجنبيااة فااى التغياارات فااى سااعر الصاارف والااذى يااؤثر علااى الماادفوعات 

 بالعمالت األجنبية. وااللتزاماتوالمقبواات بالعمالت األجنبية وكذلك تقييم األصول 

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

عناه تحمال الطاارف ا خار لخسااائر مالياة. تتعاارض الشاركة لمخاااطر االئتماان علااى أرصادتها لاادى 
 البنوك والعمالء وبعض األصول األخرى كما هو مواح في الميزانية.

ك تسعى الشركة لتقليل المخاطر االئتمانياة فيماا يتعلاق باالودائع البنكياة عان طرياق التعامال مان بناو
 .سمعة وواع حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالءحسنة ال

 خطر السيولة
إن غاارض الشااركة هااو الحفاااظ علااى التااوازن بااين اسااتمرارية التموياال والمرونااة خااالل اسااتخدام 
األربااااح المرحلاااة وأرصااادة الشاااركة لااادي البناااوك لاااامان ساااداد إلتزاماااات الشاااركة فاااي مواعياااد 

 .ستحقاقهاا

 خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة
يتمثل خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة فى خطر التغيرات فاى التادفقات النقدياة المساتقبلية 

علااى  االعتمااادالتغياارات فااى سااعر الفائاادة، وتسااعى الشااركة لتقلياال ذلااك الخطاار ماان خااالل  بساابب
 التشغيل.التدفقات النقدية من أنشطة 

 إدارة رأس المال 
رأس المال هو التأكد من أن الشركة تحافظ على نساب رأس ماال صاحية  إلدارةإن الهدف الرئيسي 

 من أجل دعم أعمالها وتحقيق أقصى زيادة للمساهمين.
 تقوم الشركة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء تعديالت عليه في اوء التغيرات في ظروف األعماال.

 يــااـة فــــااـالمنتهي السااتة أشااهرات والعمليااات خااالل ـااـي األهااداف والسياسـتغياارات فاالاام يكاان هناااك 
 .2017ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2018 يونيو 30
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 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  - 35

بعماال تقااديرات وافترااااات خاصااة بالمسااتقبل. نتااائج التقااديرات المحاساابية ، طبقاااً  الشااركةتقااوم 
لتعريفها، نادرا ما تساوي النتائج الفعلياة. التقاديرات واالفتراااات ذات المخااطر الهاماة و التاي قاد 

ارة تتسبب في تعديل جوهري للقيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية التالياة تام اإلشا
 لها أسفل :

 واألرصدة المدينة األخري العمالءأرصدة  اضمحالل
القابلاة للتحصايل عنادما يكاون تحصايل  واألرصادة المديناة األخاري يتم عمل تقدير ألرصدة العمالء

تلك األرصدة بالكامل غير محتمل. يتم عمل هذا التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة. أما المباالغ 
غير الهامة بشكل فاردي والتاي انقاات مواعياد اساتحقاقها، فياتم تقييمهاا بشاكل جمااعي وياتم عمال 

 مخصص وفقاً لمدة انقااء مواعيد االستحقاق

 للتحقيق )صافي القيمة البيعية( للعقارات بغرض التطوير للبيع القابلةصافي القيمة  تقدير
، )صاافى القيماة البيعياة( صافي القيمة القابلة للتحقيق بالتكلفة أو التطوير بغرضات العقار يتم قياس

 أيهما أقل. 

تمال باالرجوع إلاى ظاروف المك)صافى القيمة البيعية( للعقار  صافي القيمة القابلة للتحقيق يتم تحديد
 . مشابهةوتحدده الشركة استنادا إلى معامالت  المالية القوائمالسوق وأسعاره في تاريخ 

)صاافى القيماة البيعياة( للعقاار تحات اإلنشااء باالرجوع إلاي  صاافي القيماة القابلاة للتحقياق يتم تحديد
تكلفااة التقديريااة السااتكمال لعقااار مكتماال مماثاال ناااقص ال القااوائم الماليااةتاااريخ أسااعار السااوق فااي 

 اإلنشاء.

 والمعدات لآلالتاألعمار اإلنتاجية 
المتوقعة للعقارات والمعدات لحساب اإلهالك ويتم حساب هاذا  اإلنتاجيةتحدد إدارة الشركة األعمار 

التقدير بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فيها استخدام األصال وطبيعاة التلكال والتقاادم التجااري. 
تقوم اإلدارة على أساس سانوي بمراجعاة القيماة المتبقياة واألعماار اإلنتاجياة وياتم تعاديل مخصاص 

 ندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.اإلهالك المستقبلي ع

 الدخلضريبة 
األماوال. تقادر الشاركة مخصاص ااريبة الادخل باساتخدام رأي  شاركاتالشركة خاااعة لااريبة 

خبير وعند وجود أي اختالفاات باين النتاائج الفعلياة واألولياة تاؤثر هاذه االختالفاات علاي مخصاص 
 اريبة الدخل والاريبة المؤجلة في هذه الفترات.


