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 الشامل المجمع قائمة الدخل
 2109ديسمبر  30المنت يه في  السنةنا 

 
 
 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13  

 جنيه مصري جنيه مصري  

    

 0.228.199.327 3.131.191.909  ارباح العام 

 (5.522.463) (00.619.393)  فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة ما خالل الدخل الشامل

 (869.340) 3.110.093  الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 0.220.717.523 3.109.969.919  إجمالي الدخل الشامل للعام

    توزع كالتالى:

 778.438.876 3.010.031.303  الشركة القاباة

 443.268.647 103.133.199  حقوق الحصة غير المسيطرة

 0.220.717.523 3.109.969.919  إجمالي الدخل الشامل للعام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 .المجمعة القوائم المالية( جزء ال يتجزأ ما 39( إل  )0)ايااح اإليااحات المرفقة ما   -
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 الملكية المجمعةحقوق  فيقائمة التغير 
 2109ديسمبر  30المنت يه في  السنةنا 

 

 

فروق تقييم استثمارات  إحتياطي قانوني رأس المال
العادلة ما بالقيمة 

 خالل الدخل الشامل

 فروق مجمعة
 لترجمة القوائم

 المالية

إجمالي حقوق الملكية  عامالأرباح  أرباح مرحلة
 للشركة القاباة

حقوق الحصة غير 
 المسيطرة

 اجمال  حقوق الملكية

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

          

 00.404.297.193 4.215.393.520 7.218.913.572 780.340.077 0.586.950.869 (7.678.879) (06.431.540) 082.294.976 4.682.424.971 2109يناير  0رصيد 

 - - - (780.340.077) 776.489.205 - - 4.850.962 - األرباح المرحلةإحتياطي قانوني و محول ال  

 (680.738.707) 09.116.466 (711.745.083) - (711.745.083) - - - - * سنوات سابقةتسويات 

 (047.996.356) (98.687.795) (49.318.560) - (49.318.560) - - - - الشركات التابعةتسويات ناتجة ما تغير نسب الملكية في 

 (3.077.801.844) (2.254.213.140) (923.617.813) - (923.617.813) - - - - تابعة ما تجميع األنمال شركات تسويات ناتجة ما إستبعاد

 31.151.421 31.151.421 - - - - - - - تسويات ناتجة ما زيادة رأس مال شركة تابعة

 (44.638.095) - (44.638.095) - - - (44.638.095) - - فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة ما خالل الدخل الشامل

 0.324.185 894.186 429.999 - - 429.999 - - - الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 (72.172.211) (28.806.426) (43.255.774) - (43.255.774) - - - - 2108توزيعات أرباح نام 

 0.353.282.949 274.360.202 0.178.920.737 0.178.920.737 - - - - - عامارباح ال

 9.600.699.113 1.300.999.001 6.316.699.091 3.009.913.010 606.311.061 (0.109.990) (63.069.016) 390.306.919 0.691.010.900 1039ديسمبر  13رصيد 

          

 9.203.227.133 3.551.578.315 5.662.648.728 740.697.840 0.060.665.414 (7.680.369) (03.525.751) 078.627.632 3.610.864.971 2108يناير  0رصيد 

 - - - (740.697.840) 738.131.497 - - 3.667.344 - محول ال  إحتياطي قانوني و األرباح المرحلة

 0.181.561.111 - 0.181.561.111 - - - - - 0.181.561.111 زيادة رأس المال

 (4.281.345) 33.423.667 (37.714.102) - (37.714.102) - - - - تسويات سنوات سابقة

 38.302.179 207.978.841 (079.666.760) - (079.666.760) - - - - فروق ناتجة ما تغير نسبة الملكية في الشركات التابعة

 (5.522.463) (2.607.672) (2.914.790) - - - (2.914.790) - - فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة ما خالل الدخل الشامل

 (869.340) (870.830) 2.491 - - 2.491 - - - المجمعة لترجمة القوائم الماليةالفروق 

 (035.229.097) (39.855.938) (95.373.259) - (95.373.259) - - - - 2107توزيعات أرباح نام 

 0.228.199.327 446.758.051 780.340.077 780.340.077 - - - - - ارباح العام

 00.404.297.193 4.215.393.520 7.218.913.572 780.340.077 0.586.950.869 (7.678.879) (06.431.540) 082.294.976 4.682.424.971 2108ديسمبر  30رصيد 

 
 .أخرىمعيار نقود التاجير واثر تسويات سنوات سابقة  (49)رقم  الجديد االرباح المرحلة ف  صاف  اثر تطبيق معيار المحاسبة المصري نليتتمثل التسويات   *

 
 

 
 
 

 
 
 .المجمعة  القوائم المالية( جزء ال يتجزأ ما 39( إل  )0)ايااح اإليااحات المرفقة ما   -
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 المجمعة قائمة التدفقات النقدية

 2109ديسمبر  30المنت يه في  السنةنا 
 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 ايااح 

 جنيه مصري جنيه مصري  التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 0.454.984.698 3.099.199.330  غير المسيطرة وحقوق الحصةأرباح العام قبل ارائب الدخل 

 53.332.994 31.301.091 (4) إهالر اصول ثابتة
 0.459.502 33.603.999 (8) إهالر استثمار نقاري

 - 0.001.091 (35) إست الر حق إستخدام اصول
 - 3.330.690 (00) اامحالل في قيمة الش رة

 2.681.589 11.069.303 (04) إامحالل ف  قيمة العمالء و أوراق قبض
 (236.522) (3.303.000) (04) رد اإلامحالل ف  قيمة العمالء و أوراق قبض

 081.356 - (09) اإلامحالل في قيمة األرصدة المدينة
 - (3.091.999) (09) رد اإلامحالل في قيمة األرصدة المدينة

 44.291.686 11.131.311 (31) مخصصات مكونة
 (0.137.111) (3.001.603) (31) مخصصات انتف  الغرض من ا

 - (1.033.011.130) (32) أرباح ما إستثمارات محوله إل  شركات شقيقة بالقيمة العادلة
 6.581.007 19.019.163 (32) خسائر بيع استثمارات بالقيمة العادلة ما خالل األرباح أو الخسائر 

 (4.888.698) (6.100.310) (32) فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة ما خالل األرباح أو الخسائر 
 (015.968.737) - (32) ناتج اإلستحواذ نلي شركة تابعة

 2.283.756 - (32) شركات شقيقة خسائر إستثمارات ف 
 2.233.624 101.699.193 (32) الحصة النسبية ف  شركات شقيقة

 - 033.609.099 (33) االامحالل ف  قيمة إستثمارات في شركات شقيقة
 (5.263.112) (30.633.990)  نائد إستثمارات في أذوا خزانة

 (0.259.458) (69.600.901) (4) أرباح بيع أصول ثابتة
 650.431.891 3.031.390.090  مصروفات تمويلية

 (060.373.845) (339.399.139)  فوائد دائنة
 487.514.018 -  مصروفات تأجير تمويلي

 (055.424.636) -  است الر ارباح بيع مع انادة استئجار تمويلي 

 (96.539.836) -  تسويات نل  األرباح المرحلة 

 2.074.969.596 3.031.096.900  في رأس المال العاملأرباح التشغيل قبل التغير 
 (295.944.667) 13.066.001  التغير في استثمارات بالقيمة العادلة ما خالل األرباح أو الخسائر 

 (0.764.581.012) 011.910.903  التغير في العمالء و أوراق قبض
 6.655.542 309.631.161  التغير في المستحق ما أطراف ذات نالقة

 (0.322.014.687) (000.933.390)  التغير ف  مشرونات االسكاا والتعمير
 (82.030.474) 33.906.301  التغير في المخزوا

 (351.068.126) (319.991.193)  التغير في مصروفات مدفونة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
 232.385.926 130.611.390  أرصدة دائنة  –التغير في العمالء 

 255.889.690 319.093.190  التغير في موردوا ومقاولو مشرونات و أوراق الدفع
 70.948.211 (66.960.199)  مصلحة الارائب -التغير ف  االرصدة الدائنة 

 (4.883.522) (00.001.310)  التغير ف  المستحق ال  اطراف ذات العالقة
 543.269.135 (161.190.303)  دائنة أخرىالتغير في مصروفات مستحقة وأرصدة 

 (797.288) 396.099.113  التغير ف  اوراق دفع طويلة االجل
 (034.424.908) (391.139.601)  ارائب الدخل المدفونة

 (246.885) (10.010.060) (31) المستخدم ما المخصصات

 (671.063.579) 3.063.910.199  التشغيلصافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( أنشطة 

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (28.477.431) (10.109.001) (4) مدفونات لشراء أصول ثابتة 
 40.861.643 301.316.100 (4) متحصالت ما بيع أصول ثابتة

 (06.503.465) (90.109.390) (5) مدفونات في مشرونات تحت التنفيذ
 958.529 199.113  التغير في أصول غير ملموسة

 049.632.814 -  التغير في استثمارات في شركات شقيقة
 (83.927.432) 10.100.961  التغير ف  استثمارات بالقيمة العادلة ما خالل الدخل الشامل 

 3.704.919 (3.191.110) (8) التغير في في استثمارات نقارية
 (2.401.185) 000.309  اخرى طويلة األجلالتغير في استثمارات 

 (251.115.778) (96.109.990) (05) مدفونات في أذوا خزانة
 - 163.990.000 (05) متحصالت ما بيع أذوا خزانة

 354.209.425 (0.000.000)  التغير في ودائع ألجل )أكثر ما ثالثة أش ر(
 060.373.845 339.399.139  فوائد دائنة محصلة

 (66.411.992) (309.339.910)  النقدية المدفونة لزيادة استثمارات في شركات تابعة

 264.124.973 399.661.603  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار
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 المجمعة )تابع( قائمة التدفقات النقدية

 2109ديسمبر  30المنت يه في  السنةنا 

 
 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 إيااح 
 جنيه مصري جنيه مصري  

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 0.181.561.111 -  مقبواات ما زيادة رأس المال

 (005.631.532) (011.190.900)  مدفونات في بنور تس يالت ائتمانية
 397.067.032 (331.931.600)  دائنو شراء اراا  ما مقبواات)مدفونات( 

 - (110.139.009)  نقود تأجير وترتيب مدفونةإلتزامات 
 216.668.997 100.391.013  القروض طويلة االجل ما مقبواات

 (211.888.141) (10.091.011)  مساهميا –أرصدة دائنة  )مدفونات( ما
 (61.421.075) (139.691.311)  حقوق الحصة غير المسيطرة )مدفونات( ما

 (014.316.405) (00.991.116)  مدفونةتوزيعات ارباح 
 (650.431.891) (3.331.160.901)  مصروفات تمويلية مدفونة

 (441.451.563) -  مصروفات تأجير تمويلي مدفونة

 000.269.504 (3.913.130.339)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة فى( الناتجة من أنشطة التمويل

 (294.869.192) 313.119.993  خالل العام –في حكمها صافى التغير في النقدية وما 
 (0.173.978) 3.330.103  الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 04.876 -  رصيد اول المدة لشركة تابعة مستحوذ نلي ا
 - (96.096.016)  رصيد اول المدة لشركة تابعة مستبعدة

 898.371.588 601.001.190 (02) أول العام -رصيد النقدية وما في حكم ا 

 612.442.394 631.696.300 (02) آخر العام -رصيد النقدية وما في حكمها 

 

 النقدية بالصندوق و لدى البنوك
 775.732.503 910.036.961 (02) آخر العام -رصيد النقدية بالصندوق و لدي البنور 

    يخصم:

 (073.291.009) (300.110.911) (02) ودائع )أكثر ما ثالثة أش ر(

 612.442.394 631.696.300 (02) آخر العام –رصيد النقدية و مافي حكمها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المجمعة الماليةالقوائم ( جزء ال يتجزأ ما 39( إل  )0)إيااح اإليااحات المرفقة ما   -
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 المجمعة اإليااحات المتممة للقوائم المالية
 2109 ديسمبر 30

- 00 - 

 
 بالمجموعةالتعريف  -  3

 95تأسست شركة بايونيرز القاباة لالستثمارات المالية " شركة مساهمة مص رية " طبق اً ألحك ام الق انوا رق م  
والئحته التنفيذية الخا  بإصدار قانوا سوق رأس المال وقد ت م قي د الش ركة ف ي الس جل التج اري  0992لسنة 

لش  ركة ف  ي تأس  يس الش  ركات الت  ي تص  در . ويتمث  ل غ  رض ا 2117م  ارس  0الق  اهرة ف  ي  – 384028ب  رقم 
 .أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموال ا والقيام بنشاط أمناء الحفظ 

     م  ا قب  ل مجل  س االدارة بت  اريص 2109ديس  مبر  30المنت ي  ة ف     الس  نةالمجمع  ة ن  ا  الق  وائم المالي  ةت  م انتم  اد  
 .2121ابريل  20

 :كما يلي في الشركات التابعة تتمثل نسبة المساهمة  

نسبة  البلد النشاط اسم الشركة
 المساهمة

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

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

 ٪99.97 مصر االكتتابات في األوراق المالية وتكويا وإدارة المحافظترويج وتغطية  أموال لالستثمارات الماليةشركة 

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

 ٪99.51 مصر اماا االكتتاب في األوراق المالية )ش.م.م( المستشار الدولي لاماا االكتتابشركة 

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

 ٪ 99.93 مصر السمسرة في األوراق المالية )ش.ذ.م.م( لتداول األوراق الماليةأوا اليا رؤية شركة 

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

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

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

 ٪34.26 مصر )ش.م.م( واإلستثمار العقاري المقاوالتالعمل ف  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 ف  االستشارات المالية )ش.م.م( شركة نمو لالستشارات

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

 ٪99.98 مصر العمل ف  االستشارات المالية )ش.م.م( شركة وادى لالستشارات 

 ٪011 مصر العمل ف  االستشارات المالية )ش.م.م( شركة سمو لالستشارات

 ٪99.92 مصر العمل ف  االستشارات المالية )ش.م.م( شركة الحصا لالستشارات

 ٪68.05 مصر العمل ف  صنانة االسالر و الكابالت الك ربائية )ش.م.م( المصريةشركة الكابالت الك ربائية 

 ٪38.06 مصر العمل ف  مجال شراء و بيع و تملير العقارات و االراا  )ش.م.م( الشركة المتحدة لالسكاا و التعمير*

 ٪81.26 مصر التغليف والورق )ش.م.م( التعبئة و صنانة موادالعمل ف  مجال  )يونيبار( التغليف والورق التعبئة و شركة يونيفرسال لصنانة مواد

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

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

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

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

 ٪99.99 مصر )ش.م.م( العمل ف  مجال االستثمار العقارى لإلستثمار يو دي سيشركة 

 ٪99.99 مصر )ش.م.م( مجال االستثمار العقارىالعمل ف   شركة ميرالند لالستثمار العقارى

 ٪71.07 مصر العمل ف  مجال منتجات االلباا )ش.م.م( أراب ديري - لمنتجات االلباا العربية شركةال

 ٪011 مصر صنانةاالسالر و الكابالت الك ربائية )ش.م.م( العمل ف  مجال شركة الجيزة باور للصنانة

 ٪99.99 مصر العمل ف  مجال االستثمار العقارى )ش.م.م( المشروناتشركة القاهرة الجديدة إلدارة 

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

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

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

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

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

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

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

 ٪61 مصر العمل في مجال ااالدوية )ش.م.م( لبدويةشركة النور 

 ٪75 مصر العمل في مجال األغذية )ش.م.م( شركة بي أتش سي فود

 

تم تجميع القوائم المالية لتلر الشركات بالرغم ما أا نس بة مس اهمة الش ركة القابا ة ف ي رؤوس أم وال م تق ل ن ا  *
القدرة نل  التحكم ف  السياس ات المالي ة والتش غيلية تسيطر نل  الشركات بما ل ا ما إال أا الشركة القاباة  51٪

 .أنشطت التلر الشركات وذلر للحصول نل  منافع ما 
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 أسس التجميع -  1

 : تتبع الخطوات التالية نند إنداد القوائم المالية المجمعة 

يتم استبعاد القيمة الدفترية الستثمار الشركة القاباة في كل شركة تابع ة م ع نص يب الش ركة القابا ة  -أ 
 في حقوق الملكية في كل شركة تابعة.

ف ي ص اف  رب ح )خس ارة( الش ركات التابع ة المجمع ة خ الل  الحص ة غي ر المس يطرةيتم تحديد حق وق  -ب
 الت  تعد نن ا القوائم المالية المجمعة . العام

ف ي ص اف  أص ول الش ركات التابع ة المجمع ة و تع رض ف    الحص ة غي ر المس يطرةيتم تحدي د حق وق  -ج
ف     المس  يطرةالحص  ة غي  ر الق  وائم المالي  ة مس  تقلة ن  ا حق  وق مس  اهمي الش  ركة األم و تتك  وا حق  وق 

 صاف  األصول ما:

 ف  تاريص التجميع األصل . الحصة غير المسيطرة( مبلغ حقوق 0)

 ف  التغير ف  حقوق الملكية ما تاريص التجميع . الحصة غير المسيطرة( نصيب 2) 

 اإليرادات و المصروفات المتبادلة بيا شركات المجمونة. المعامالت ويتم االستبعاد الكامل لبرصدة    -د

  تعد القوائم المالية للشركة القاباة وكذا القوائم المالية للشركات التابعة الت  تستخدم ف  إنداد الق وائم المالي ة
 المجمعة ف  نفس التاريص.

    يتم إنداد القوائم المالي ة المجمع ة باس تخدام سياس ات محاس بية موح دة للمع امالت المتش اب ة ولبح دا  الت
 تتم ف  نفس الظروف .

  ف  الميزانية المجمعة اما حقوق الملكية ف  بند منفصل ن ا حق وق  الحصة غير المسيطرةتعرض حقوق
 (خس ارة)ف   رب ح أو  الحص ة غي ر المس يطرةملكية مساهم  الشركة القاباة . كما يعرض نص يب حق وق 

 المجمونة بشكل منفصل .

 شامل اآلخ ر إل   م الكي الش ركة األم و نل  المنشاة أا تنسب األرباح أو الخسائر وكل ما نناصر الدخل ال
حقوق األقلية / الحقوق غير المسيطرة. وأا تنسب المنشأة كذلر إجم الي ال دخل الش امل إل   م الكي الش ركة 

  .األم والحص  غير المسيطرة حت  وإا أدى ذلر إل  حصول رصيد نجز في ا

 تق وم ب اإلنتراف ب أي اس تثمارات متبقي ة ف ي نندما تفقد المجمونة الس يطرة فإن  ا   استبعاد الشركات التابعة
الشركة التي كانت تابعة بقيمت ا العادلة في تاريص فقد السيطرة واإلنتراف ب أي ف رق ن اتج نل ي ان ه رب ح أو 

 خسارة في الشركة األم.

  ش   أراب دي ري للتتما –قامت الشركة بإدراج تسوية نل   الق وائم المالي ة للش ركة العربي ة لمنتج ات األلب اا
( نقود التأجير  لينتج نا ذلر تخفيض بند اإلي رادات األخ رى بمبل غ 49مع معيار المحاسبة المصري رقم )

 جنيه مصري. 76.100.750
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -1

   أسس إعداد القوائم المالية 1-3
التاريخية فيما ندا األصول المالية واالس تثمارات يتم إنداد القوائم المالية وفقاً لفرض االستمرارية ومبدأ التكلفة  

بالقيمة العادلة ما خالل األرب اح أو الخس ائر واإلس تثمارات بالقيم ة العادل ة م ا خ الل ال دخل الش امل والت ي ت م 
 قياس ا بالقيمة العادلة.

 التوافق مع معايير المحاسبة 1-1
 سبة المصرية والقوانيا واللوائح السارية.تم إنداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحا 

 التغييرات في السياسات المحاسبية  1-1
المحاس بة  اري معالعام السابق   فيما ندا تطبي ق السياسات المحاسبية المطبقة هذه الفترة ه  تلر ف  المطبقة ف   

والص  ادر بق  رار وزي  ر  .ه  ذا الع  ام را م  ااوال  ذي ت  م تطبيق  ه انتب   نق  ود الت  اجير (49رق  م ) ألجدي  د المص  ري
 .بعد التعديل   و فيما يلي السياسة المحاسبية 2109لسنة  69االستثمار رقم 

التأجيرعقود   

يتم تحديد ما إذا كاا العق د ه و )أو يحت وي نل ي( نق د إيج ار إل   ما موا العق د نن د التعاق د.ويكوا العق د نق د 
ة نل   إس تخدام أص ل مح دد لفت رة م ا ال زما لق اء تأجير أو يتاما نقد تأجير إذا كاا العقد ينق ل ح ق الس يطر

 مقابل.

ويصنف اإليجار في بداية التعاقد نل  أنه نقد إيجار تمويلي أو نقد إيجار تشغيلي. ويصنف العقد نل  أن ه نق د 
أيجار تمويلي إذا ك اا يح ول بص ورة جوهري ة م ا يق ارب كاف ة المخ اطر والمن افع العائ دة لملكي ة األص ل مح ل 

ويتم تصنيف نقد التأجير نل  انه نقد تأجير تشغيلي إذا كاا ال يح ول بص ورة جوهري ة م ا يق ارب كاف ة العقد. 
 .المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد

في تاريص بداية نقد اإليجار يتم قياس األصل )حق اإلنتفاع( بالتكلفة  وتتاما التكلفة التكاليف المباش رة األولي ة 
 لتج يز االصل نفسه ال  الحالة المطلوبة وفقا للعقد.المتكبدة 

ويتم قياس إلتزام نقد التأجير بالقيمة الحالي ة ل دفعات االيج ار غي ر المدفون ة ف ي ذل ر الت اريص  وتخص م دفع ات 
اإليجار بإستخدام معدل الفائدة الامني في نقد التأجير إذا كاا يمكا تحدي ده بس  ولة  أو بإس تخدام س عر الفائ دة 

ل    اإلقت  راض اإلا  افي للمس  تأجر إذا ل  م يمك  ا تحدي  ده   باالا  افة ال    أي  ة دفع  ات أخ  رى متغي  رة  و مب  الغ ن
 متوقع دفع ا   وسعر ممارسة خيار الشراء وذلر وفقا لعقد االيجار.

قائم ة ويتم إثبات الفائدة نل  إلتزام نقد التأجير  و أية دفعات متغيرة غير مدرجة في قياس التزام نق د الت أجير ب
 األرباح أو الخسائر.

إذا كاا نقد التأجير يحول ملكية األصل ال  الشركة أو أا تكلفة االص ل تعك س ممارس ة ح ق خي ار الش راء ي تم 
إست الر األصل المؤجر نلي مدي العمر اإلنتاجي لبصل )حق اإلنتفاع(  وفيما ندا ذلر ي تم إس ت الر األص ل 

اجير ال  ن اية العمر اإلنت اجي لبص ل )ح ق اإلنتف اع( أو ن اي ة م دة نق د )حق اإلنتفاع( ما تاريص بداية نقد الت
 .  التأجير أي ما أقرب

ق  د  االص  لتق  وم الش  ركة بش  كل دوري ف  ي ت  اريص ك  ل ميزاني  ة بتحدي  د م  ا إذا ك  اا هن  ار مؤش  ر نل    أا يك  وا 
اامحالل لبص ل وبالت الي  أامحل. نندما تزيد القيمة الدفترية لبصل نا قيمته اإلستردادية  فيعتبر أا هنار

 يتم تخفياه إل  قيمته اإلستردادية. وتثبت خسارة االامحالل بقائمة األرباح او الخسائر.

ويتم رد الخسارة الناجمة نا اامحالل القيمة فقط إذا كاا هنار تغيير في االفترااات المستخدمة لتحديد قيمة 
امحالل القيمة  ويكوا رد الخسارة الناجمة نا األصل االستردادية منذ إثبات آخر خسارة ناتجة نا ا

اإلامحالل محدود بحي  ال تتعدى القيمة الدفترية لبصل  القيمة االستردادية له أو القيمة الدفترية الت  كاا 
( ما لم يتم االنتراف بالخسارة الناجمة نا اامحالل القيمة بالنسبة االست الرسيتم تحديدها )بالصاف  بعد 

السنوات السابقة. ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة نا اامحالل القيمة بقائمة األرباح او لبصل في 
  الخسائر.
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 المعامالت بالعمالت األجنبية ترجمة 1-0
 تم إنداد ونرض القوائم المالية بالجنيه المصرى وه  نملة التعامل للشركة . -

 يتم تسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أولياً باستخدام سعر الصرف السائد ف  تاريص المعاملة .  -

يتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيع ة النقدي ة بالعمل ة األجنبي ة باس تخدام س عر الص رف الس ائد ف   ت اريص  -
 الميزانية   يتم إدراج جميع الفروق بقائمة  الدخل .

والخصوم غير النقدية والت  يتم قياس ا بالتكلفة التاريخية باس تخدام أس عار الص رف الس ائدة يتم ترجمة األصول  -
 ف  تاريص االنتراف األول  .

يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية والت  يتم قياس ا بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدة ف   -
 التاريص الت  تحددت فيه القيمة العادلة .

 األصول الثابتة   1-3
تظ  ر األص  ول الثابت  ة بالتكلف  ة التاريخي  ة بع  د خص  م مجم  ع اإله  الر و الخس  ائر المتراكم  ة الا  محالل القيم  ة.  

وتتا  ما ه  ذه التكلف  ة تكلف  ة اس  تبدال ج  زء م  ا األص  ول الثابت  ة نن  دما تتحق  ق تل  ر التكلف  ة واس  تيفاء ش  روط 
رية شاملة   ي تم االنت راف بتكاليف  ا ا ما القيم ة الدفتري ة االنتراف ب ا . وبالمثل   نند إجراء تحسينات جوه

لبصول الثابتة ك إحالل وذل ر ف ي حال ة اس تيفاء ش روط االنت راف . وي تم االنت راف بجمي ع تك اليف اإلص الح 
 .ة األرباح أو الخسائر نند تحقق اوالصيانة األخرى في قائم

يصبح نلي ا قادرا نل  التشغيل بالطريقة التي حددت ا يبدأ إهالر األصل نندما يكوا في المكاا والحالة التي 
 اإلدارة   ويتم حساب اإلهالر بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلفتراا  لبصل نل  النحو التالي :

 العمر اإلفتراضي المقدر 
 سنة 

 8 أج زة اتصاالت
 8 – 3 حاسب آلي و برامج

 06.7 – 4 أثا 
 8 – 5 ومعداتأج زة ك ربائية 
 6.7 انالنات مايئة

 01 – 5 تج يزات و ديكورات 
 5 – 4 وسائل نقل وانتقال

 41 – 01 نقارات وجدر
 21 – 4 أالت و معدات

 01 – 2.5 اخشاب
 01 محطة تحلية المياه

 

يتم استبعاد األصول الثابتة نند التخل  من ا أو نند ندم توقع الحصول نل  أي من افع اقتص ادية مس تقبلية م ا  
استخدام ا أو بيع  ا ف ي المس تقبل . وي تم االنت راف ب أي أرب اح أو خس ائر تنش أ نن د اس تبعاد األص ل ف ي قائم ة 

 األرباح أو الخسائر في العام التي تم في ا استبعاد األصل . 

 ويتم مراجعة القيم المتبقية لبصول   األنمار اإلنتاجية ل ا وطرق إهالك ا في ن اية كل سنة مالية.  

تقوم الشركة ف ي ت اريص ك ل ميزاني ة بتحدي د م ا إذا ك اا هن ار مؤش ر نل   أا يك وا أص ل ثاب ت ق د أا محل .  
هن ار اا محالل لبص ل وبالت الي ي تم ونندما تزيد القيمة الدفتري ة لبص ل ن ا قيمت ه اإلس تردادية   فيعتب ر أا 

 تخفياه إل  قيمته اإلستردادية . وتثبت خسارة االامحالل بقائمة األرباح أو الخسائر .
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 )تابع( األصول الثابتة   1-3
االفترااات المستخدمة لتحديد قيم ة ويتم رد الخسارة الناجمة نا اامحالل القيمة فقط اذا كاا هنار تغيير في  

القيم  ة   ويك  وا رد الخس  ارة الناجم  ة ن  ا ب  ات آخ  ر خس  ارة ناتج  ة ن  ا اا  محالل االص  ل االس  تردادية من  ذ اث
اإلامحالل محدود بحي   التتع دى القيم ة الدفتري ة لبص ل القيم ة االس تردادية ل ه أو القيم ة الدفتري ة الت   ك اا 

الر( م  ا ل  م ي  تم االنت  راف بالخس  ارة الناجم  ة ن  ا اا  محالل القيم  ة بالنس  بة س  يتم تحدي  دها )بالص  اف  بع  د اإله  
لبصل ف ي الس نوات الس ابقة . وي تم إثب ات ال رد ف ي الخس ارة الناجم ة ن ا اا محالل القيم ة بقائم ة األرب اح أو 

 الخسائر. 

 األصول غير الملموسة  1-6
أولياً بالتكلفة . تكلفة األصول غير الملموسة المقتن اة االنتراف باألصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد تم ي 

 نند تجميع األنمال هي قيمت ا العادلة في تاريص  االقتناء .

بع  د االنت  راف المب  دئي ي  تم إثب  ات األص  ول غي  ر الملموس  ة بالتكلف  ة مخص  وماً من   ا مجم  ع االس  ت الر ومجم  ع  
 خسائر االامحالل.

المتولدة داخلياً كأصل ويتم االنت راف بالمص روفات ا ما قائم ة األرب اح ال يتم رسملة األصول غير الملموسة  
 أو الخسائر في العام الذي أنفقت فيه المصروفات.

 يتم تحديد العمر االفتراا  لبصول غير الملموسة كمحددة العمر أو غير محددة العمر. 

  العم  ر االقتص  ادى لبص  ل  وي  تم ي  تم اس  ت الر األص  ول غي  ر الملموس  ة ذات األنم  ار اإلنتاجي  ة المح  ددة نل   
إج  راء اختب  ار قي  اس لالا  محالل نن  دما يك  وا هن  ار مؤش  ر نل    اا  محالل األص  ل.  ي  تم مراجع  ة فت  رة 

 االست الر وطريقة االست الر لبصل غير الملموس بعمر محدد في ن اية كل سنة مالية نل  األقل.

راخي  الخاصة ب ا ويتم اس ت الك ا بطريق ة القس ط األصول غير الملموسة في برامج الحاسب اآللي والت تتمثل 
 سنوات( . 4الثابت طبقاً للعمر االفتراا  ل ا )

 الشهرة 1-0
في تاريص االقتن اء ب االنتراف بالش  رة المقتن اة ن ا تجمي ع األنم ال كأص ل. و ي تم القي اس األول    الشركةتقوم  

ا نص يب الش ركة ف ي ص افي القيم ة العادل ة لبص ول للش رة بالتكلفة والتي تمت لزيادة تكلفة تجميع األنمال ن
 وااللتزامات وااللتزامات المحتملة المحددة المعترف ب ا.

بقياس الش رة المقتناة نا نملية تجميع األنمال بالتكلفة ناقًصا من  ا إجم الي  الشركة األولي تقوم االنترافبعد  
 وب دال م ا ذل ر تق وم  الخسائر الناشئة نا اامحالل القيمة. اليتم است الر الش رة المقتناة ن ا تجمي ع األنم ال

التغي ر انتفي ا لظ روف  بعمل اختبار لقياس اامحالل قيمة الش رة سنويًا أو دوريًا إذا كان ت األح دا  أو الشركة
 .تفيد وجود مؤشرنا اامحالل قيمة

 
 االستثمارات في شركات شقيقة 1-9

االستثمارات في شركات شقيقة هي استثمارات في شركات يكوا للشركة في  ا نف وذ م ؤثر ولكن  ا ليس ت ش ركة  
الشركة سواء بش كل تابعة كما أن ا ليست حصة في مشروع مشترر  ويفترض وجود النفوذ المؤثر نندما تمتلر 

أو أكث ر م ا حق وق التص ويت ف ي الش ركة  %21مباشر أو غير مباشر م ا خ الل الش ركات التابع ة ل  ا  لنس بة 
 المستثمر في ا  فيما ندا تلر الحاالت التي تظ ر في ا بواوح أا تلر الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا.

المحاسبة نا االستثمارات في شركات شقيقة بالقوائم المالي ة المجمع ة باس تخدام طريق ة حق وق الملكي ة. وفق ا  تمت
لطريقة حقوق الملكية يتم إثبات االستثمار ف  أى ش ركة ش قيقة مب دئياً بالتكلف ة  ث م ي تم زي ادة أو تخف يض رص يد 

لمس تثمر في  ا بع د االقتن اء  و ي تم إثب ات نص يب االستثمار إلثبات نصيب الشركة ما أرباح أو خس ائر الش ركة ا
الش  ركة ف    أرب  اح أو خس  ائر الش  ركة المس  تثمر في   ا ا  ما أرب  اح أو خس  ائر الش  ركة  و ي  تم خف  ض رص  يد 

 االستثمار بقيمة توزيعات األرباح الت  يتم الحصول نلي ا ما الشركة المستثمر في ا.
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 استثمارات طويلة األجل 1-9

 تتمث  ل االس  تثمارات طويل  ة األج  ل ف  ي مس  اهمة الش  ركة ف  ي ش  ركة مص  ر للمقاص  ة واإلي  داع والقي  د المرك  زي 
طويلة األجل بتكلفة االقتناء ناقصاً أي انخفاض غي ر مؤق ت ف ي  االستثماراتوتظ ر  وصندوق حماية المستثمر

 القيمة محدداً لكل استثمار نل  حده .

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 1-30
ب  ا  مح تفظخالل األرباح أو الخسائر هي اصول مالية ت م تبويب  ا إم ا  كأص ول االستثمارات بالقيمة العادلة ما  

ألغ  راض المت  اجرة حي    ت  م اقتناؤه  ا لغ  رض البي  ع ف  ي م  دى زمن  ي قص  ير أو اص  ول مالي  ة ت  م تص  نيف ا نن  د 
 خالل األرباح أو الخسائر . بالقيمة العادلة ما ولي االنتراف اال

 نند االنتراف األول    يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة ما خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة . 

نت راف يتم إثبات االستثمارات بالقيمة العادل ة م ا خ الل األرب اح أو الخس ائر بالميزاني ة بالقيم ة العادل ة وي تم اال 
 بفروق التقييم بقائمة األرباح أو الخسائر .

يتم االنتراف بأرباح أو خسائر بيع االستثمارات بالقيمة العادلة م ا خ الل األرب اح أو الخس ائر  بقائم ة األرب اح  
 أو الخسائر .

   الدخل الشاملاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  1-33
 خالل الدخل الشامل هي أصول مالية غير مشتقة.االستثمارات بالقيمة العادلة ما  

نند االنتراف األول    يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة ما خ الل ال دخل الش امل بالقيم ة العادل ة متا منة  
 المصروفات المتعلقة ب ا مباشرةً .

خل الش امل بالقيم ة العادل ة م  ع بع د القي اس األول     ي تم إن ادة تقي يم االس تثمارات بالقيم ة العادل ة م ا خ الل ال د 
 االنتراف باألرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة مباشرة اما حقوق الملكية .

ف  ادوات حقوق الملكية متامنة االستثمارات الغير مدرجة بالبورصة يجب قياس  ا بالقيم ة  االستثماراتجميع  
ش ر مقب ول للقيم ة العادل ة وتك وا ه ذه ه ي الحال ة ف   العادلة   أال انه وف  ظروف محدودة قد تكوا التكلف ة مؤ

ظل ندم توافر معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة او ف  ظل وجود مدى واسع للقيم العادل ة ل نفس االداة و ف   
 .العادلةهذه الحالة تكوا التكلفة ه  احسا التقديرات للقيمة 

 االستثمارات فى سندات حكومية  1-31
حكومية بالتكلف ة طبق ا لنم وذج التكلف ة المس ت لكة   وف   حال ة وج ود إنخف اض  سنداتستثمارات ف  يتم تقييم اال 

ف  قيمت ا يتم تعديل القيمة الدفتري ة بقيم ة ه ذا اإلا محالل وتحميل ه نل   قائم ة األرب اح أو الخس ائر ن ا الع ام 
 لكل استثمار نل  حده .

 تامة ( -مشروعات اإلسكان والتعمير ) تحت التنفيذ  1-31
  مشروعات تحت التنفيذ 
تش  تمل نل    تكلف  ة إقتن  اء أراا  ي إلس  تخدام ا ف    مش  رونات التعمي  ر واإلس  كاا ما  افاً إلي   ا كاف  ة التك  اليف  

 المتعلقة بتنمية وتطوير تلر األرض وكذلر تكلفة التشييد للوحدات والت  لم تصل إل  مرحلة اإلتمام.

 المشروعات التامة 
تناء األرض وتكلفة تج يزها وتنميت  ا وتطويره ا وم دها ب المرافق وك ذلر تكلف ة اإلنش اءات تشتمل نل  تكلفة إق 

الت    ق  د تش  يد نلي   ا والتك  اليف األخ  رى الت    تتحمل   ا المنش  أة للوص  ول ب   ا إل    الحال  ة الت    تجعل   ا ص  الحة 
 لإلستخدام.

ف  ة أو ص  اف  القيم  ة البيعي  ة أي م  ا أق  ل وف    ت  اريص الميزاني  ة ي  تم تقي  يم مش  رونات اإلس  كاا والتعمي  ر وفق  اً للتكل 
 قائمة األرباح أو الخسائر بقيمة اإلامحالل نا التكلفة ف  حالة وجوده . وتحميل
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 المخزون 1-30

 يتم تقييم نناصر المخزوا نل  النحو التال  : 

 باستخدام المتوسط المتحرر أو صاف  القيمة البيعية أي ما أقل .نل  أساس التكلفة قطع الغيار والمهمات :  

 نل  أساس التكلفة باستخدام المتوسط المتحرر أو صاف  القيمة البيعية أي ما أقل.وقود وزيوت : 

نل  أساس التكلف ة باس تخدام المتوس ط المتح رر أو ص اف  القيم ة البيعي ة المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف : 
 أي ما أقل .

 نل  أساس تكلفة اإلنتاج طبقاً لقوائم التكاليف أو صاف  القيمة البيعية أي ما أقل.اإلنتاج التام : 
وتشمل التكلفة المواد المباشرة   العمالة المباشرة ونصيب ما التكاليف الصنانية غير المباشرة وال تشمل تكلف ة  

 اقتراض.
اإلنتاج آلخ ر مرحل ة ت م االنت  اء من  ا طبق اً لق وائم التك اليف أو ص اف   نل  أساس تكلفةاإلنتاج تحت التشغيل : 

 القيمة البيعية أي ما أقل.

وتشمل التكلفة المواد المباشرة   العمالة المباشرة ونصيب ما التكاليف الصنانية غير المباشرة وال تشمل تكلف ة  
 اقتراض.

النش اط الع ادى ناقص اً التكلف ة التقديري ة لإلتم ام والتكلف ة  صاف  القيمة البيعية ه  سعر البيع التقديرى ف  س ياق 
 التقديرية الالزمة إلتمام البيع.

ويتم االنتراف باالنخفاض ف  قيمة المخزوا إل  صاف  القيمة البيعية اما تكلف ة المبيع ات بقائم ة األرب اح أو  
ب رد االنخف اض ف   المخ زوا الن اتج  الخسائر ف  العام الت  حد  في  ا االنخف اض أو الخس ارة. وي تم االنت راف

ما االرتفاع ف  ص اف  القيم ة البيعي ة بقائم ة األرب اح أو الخس ائر كتخف يض م ا تكلف ة المبيع ات ف   الع ام الت   
 حد  في ا  الرد.

 المشروعات تحت التنفيذ  1-33
ثابتة حت  تص بح ج اهزة تتمثل مشرونات تحت التنفيذ في المبالغ التي تم إنفاق ا بغرض إنشاء أو شراء أصول  

لإلستخدام في التشغيل حينئذ تحول لبند األصول الثابتة   ويتم تقييم المشرونات تحت التنفيذ بالتكلف ة بع د خص م 
 اإلامحالل .

 اإلقتراض 1-36
يتم اإلنت راف ب االقتراض مب دئياً ب القيم الت   ت م اس تالم ا . وي تم تبوي ب المب الغ الت   تس تحق خ الل ن ام ا ما  

اإللتزامات المتداولة   إال إذا كاا لدى الشركة الحق ف   تأجي ل س داد رص يد الق روض لم دة تزي د ن ا ن ام بع د 
 تاريص الميزانية   فيتم نرض رصيد القرض اما اإللتزامات طويلة األجل .

ع  دل وي  تم قي  اس الق  روض واإلقت  راض بفوائ  د بع  د اإلنت  راف المب  دئي نل    أس  اس التكلف  ة المس  ت لكة بطريق  ة م 
الفائ  دة الفع  ال . وت  درج األرب  اح والخس  ائر الناتج  ة ن  ا اس  تبعاد االلتزام  ات باإلا  افة إل    نملي  ة اإلس  ت الر 

 بطريقة معدل الفائدة الفعال بقائمة األرباح أو الخسائر .

ف ويتم إحتساب التكلفة المس ت لكة م ع األخ ذ ف ي اإلنتب ار أي خص م أو ن الوة نن د الش راء واألتع اب أو التك الي 
الت  تكوا جزءاً ما معدل الفائ دة الفع ال . وي درج اإلس ت الر بمع دل الفائ دة الفع ال ا ما تك اليف التموي ل ف ي 

 قائمة األرباح أو الخسائر .

 تكاليف االقتراض 1-30
ي  تم رس  ملة تك  اليف االقت  راض المتعلق  ة مباش  رة باقتن  اء أو إنش  اء أو إنت  اج األص  ل المؤه  ل وال  ذى يتطل  ب فت  رة  

ما تكلفة األصل . يتم تحمي ل تك اليف ويلة لتج يزه لإلستخدام ف  األغراض المحددة له أو لبيعه كجزء زمنية ط
االقت  راض األخ  رى كمص  روف ف    الع  ام الت    تحقق  ت في   ا . تتمث  ل تك  اليف االقت  راض ف    الفوائ  د والتك  اليف 

 األخرى الت  تنفق ا الشركة القتراض األموال .

  .  االقتراض خالل الفترات الت  تتعطل في ا انمال االنشاء الفعالة لالصل يجب التوقف نا رسملة تكلفة 
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 المخصصات 1-39

يتم االنتراف بالمخصص ات نن دما يك وا نل   الش ركة الت زام ح ال  ق انون  أو حكم   نتيج ة لح د  ماا      
ت دفقاً خارج اً للم وارد االقتص ادية لتس وية االلت زام   م ع إمكاني ة إج راء ويكوا معه ما المتوقع أا يتطل ب ذل ر 

تقدير موثوق لمبلغ االلتزام ويتم مراجع ة المخصص ات ف   ت اريص ك ل ميزاني ة وتحدي دها إلظ  ار أفا ل تق دير 
القيم ة  حال  . ونندما يكوا تأثير القيمة الزمنية للنقد جوهرياً فيجب أا يكوا المبلغ المعترف به كمخص  هو

 الحالية لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام .

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 1-39
ديريا واإلدارة العلي ا للش ركة   متتمثل األطراف ذات العالقة في كل ما الشركات الشقيقة وكبار المساهميا وال 

و نف وذ م ؤثر م ا قب ل تل ر األط راف ذات وتمثل أياا الشركات المسيطر نلي ا أو خاا عة لس يطرة مش تركة أ
العالق  ة   وي  تم انتم  اد الش  روط والسياس  ات التس  عيرية للمع  امالت م  ع األط  راف ذات العالق  ة م  ا قب  ل مجل  س 

 اإلدارة .

 ضرائب الدخل 1-10
 يتم حساب اريبة الدخل وفقاً لقانوا الارائب المصري . 

 ضرائب الدخل الجارية 1-13
ات ا  رائب ال دخل للفت رة الجاري ة والفت رات الس  ابقة وفق اً للمبل غ المتوق ع إس  ترداده أو ي تم تقي يم أص ول وإلتزام  

 سداده لمصلحة الارائب .

 ضرائب الدخل المؤجلة 1-11
ويتم اإلنتراف باريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة اإللتزامات نل  الف روق المؤقت ة ب يا القيم ة المعت رف ب  ا  

الاريبية )األس اس الا ريبي( وقيمت  ا المدرج ة بالميزاني ة )األس اس المحاس بي( غراض لبصل أو اإللتزام لب
 وذلر بإستخدام سعر الاريبة  المطبق .

ويتم اإلنتراف باريبة الدخل المؤجل ة كأص ل نن دما يك وا هن ار إحتم ال ق وي بإمكاني ة اإلنتف اع ب  ذا األص ل  
 صل بقيمة الجزء الذي لا يتحقق منه منفعة مستقبلية .ويتم تخفيض األ لتخفيض األرباح الاريبية المستقبلية  

للفت  رة   فيم  ا ن  دا  قائم  ة األرب اح أو الخس  ائروي تم إدراج الا  ريبة الجاري  ة والمؤجل  ة ك إيراد أو مص  روف ف  ي  
 .الملكية أو فترة أخرى مباشرة اما حقوق العامالاريبة التي تنتج ما معاملة أو حد  في نفس 

 تحقق اإليراد  1-11
ي  تم االنت  راف ب  اإليراد إل    الم  دى ال  ذى تت  وفر في  ه درج  ة كافي  ة م  ا التأك  د ب  أا المن  افع االقتص  ادية المرتبط  ة  

 بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكا قياس قيمة اإليراد بشكل موثوق به .

أو خص م  يتم قي اس اإلي راد بالقيم ة العادل ة للمقاب ل المس تلم أو المس تحق بالص اف  بع د خص م أى خص م تج ارى 
 كمية أو ارائب مبيعات أو رسوم .

 فيما يل  االنتبارات الخاصة الت  يجب أا تتحقق قبل االنتراف باإليراد : 

 يتم إثبات العموالت الناتجة نا نشاط الشركة كأميا حفظ نند أداء الخدمة وإصدار الفاتورة للعميل . -

 بتوزيعات األرباح حيا يكوا لحامل  األس م الحق ف  تحصيل مبالغ هذه التوزيعات . االنترافيتم  -
 

 إيرادات المقاوالت -
تتاما اإليرادات ما نقود المق اوالت القيم ة المبدئي ة لك ل نق د مقاول ة باإلا افة ألوام ر التغي ر أو الح وافز أو  

تحقيق تلر القيمة وإمكاا تق ديرها بش كل موث وق في ه المطالبات الالحقة نل  التعاقد بشرط توافر توقع كاف نا 
. 
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 )تابع(تحقق اإليراد  1-11
 )تابع( إيرادات المقاوالت -

وحينما يمكا تقدير نتائج المقاولة بشكل موثوق فيه يتم االنتراف باإليرادات م ا نق ود المق اوالت طبق اً لطريق ة  
 اإلتمام وفقاً لطبيعة العقد كما يلي :نسبة 

 

  العقود طويلة األجل : يتم تحديد نسبة اإلتمام وفقاً لطريقة حصر األنمال المنفذة ويتم االنتراف بتك اليف العق د
 المتكبدة لمقابلة هذا اإليراد .

 

  األنم  ال المنف  ذة العق  ود قص  يرة األج  ل : ي  تم االنت  راف ب  إيرادات العق  ود قص  يرة األج  ل وفق  اً لطريق  ة حص  ر
 وبالتكاليف الفعلية المتكبدة لمقابلة هذا اإليراد.

 

وفي حالة ندم إمكانية تقدير نقد المقاولة بش كل موث وق في ه ي تم االنت راف ب اإليراد ف ي ح دود م ا ت م إنفاق ه م ا  
 تكاليف نل  العقد ويكوا ما المتوقع استردادها .

 

كمصروف في حالة احتمال زيادة تكلفة العقد الكلية المتوقع ة ن ا اإلي راد يتم االنتراف بالخسارة المتوقعة للعقد  
 الكلي للعقد بغض النظر نا مرحلة إنجاز العقد.

ي  درج الف  رق المتمث  ل ف  ي الزي  ادة )ال  نق ( ف  ي قيم  ة اإلي  رادات المحس  وبة وفق  اً لنس  بة اإلتم  ام ن  ا قيمت   ا وفق  اً   
 عمالء.للمستخلصات الصادرة اما المستحق ما / نل  ال

 

 إيرادات بيع الوحدات -
نند تحوي ل المخ اطر والمن افع  اإلسكاا والتعميرتتحقق الواقعة المنشئة لإليراد الخا  ببيع وحدات مشرونات  

 األساسية للمشتري والتي تتحقق بإتمام التعاقد الفعلي للوحدة.
 
 البيع بالتقسيط -

يتم االنتراف بسعر البيع بدوا الفوائد كإيراد في تاريص البيع . ويكوا سعر البيع هو القيمة الحالي ة للمقاب ل وي تم  
تحدي  دها بخص  م قيم  ة األقس  اط المس  تحقة باس  تخدام س  عر الفائ  دة المس  ت دف . وي  تم االنت  راف بالفوائ  د المؤجل  ة 

 في االنتبار سعر الفائدة المست دف . كإيراد نندما تستحق ونل  أساس التناسب الزمني أخذاً 
 
 فوائد دائنة -

نل   أس اس نس بة زمني ة آخ ذاً ف ي االنتب ار مع دل  قائمة األرباح أو الخسائريتم االنتراف بالفوائد الدائنة اما  
 العائد المست دف نل  األصل .

 
 المصروفات 1-10

المصروفات اإلدارية والعمومي ة  والمص روفات يتم اإلنتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل    
 الت  تحققت في ا تلر المصروفات . العامف   قائمة األرباح أو الخسائراألخرى مع إدراج ا ب

 اإلضمحالل 1-13
 قيمة األصول المالية اضمحالل 
م  الي أو تق  وم الش  ركة ف  ي ت  اريص ك  ل ميزاني  ة بتحدي  د م  ا إذا ك  اا هن  ار دلي  ل موا  وني نل    أا يك  وا أص  ل  

أص ل م الي أو مجمون ة م ا االص ول ويعتب ر . ق د أا محل المح تفظ ب  ا بالتكلف ة مجمونة ما االصول المالي ة
قد أامحل إذا   وإذا فقط    كاا هنار دليل موا وني نل   اا محالل القيم ة ن تج المحتفظ ب ا بالتكلفة المالية 

الت دفقات النقدي ة المق درة ألص ل م الي أو نا ح دو  ح د  أو أكث ر بع د االنت راف االول ي باألص ل واث ر نل   
 مجمونة ما االصول المالية والت  يمكا تقديرها بشكل يعتمد نليه .
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 1
 
 )تابع( اإلضمحالل 1-13

 قيمة األصول غير المالية اضمحالل 
مؤش ر نل   أا يك وا أص ل ق د أا محل. ونن دما تقوم الشركة في تاريص كل ميزاني ة بتحدي د م ا إذا ك اا هن ار  

تزيد القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد نا قيمته اإلستردادية   فيعتب ر أا األص ل ق د إا محل وبالت الي 
 . قائمة األرباح أو الخسائريتم تخفياه إل  قيمته اإلستردادية . وتثبت خسارة االامحالل ب

اامحالل القيمة والت  ت م االنت راف ب  ا س ابقاً   فق ط إذا   ك اا هن ار تغيي ر ف ي ويتم رد الخسارة الناجمة نا  
االفترااات المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية من ذ إثب ات أخ ر خس ارة ناتج ة ن ا اا محالل القيم ة   

ة االس تردادية ويكوا رد الخسارة الناجمة نا اإلامحالل محدود بحي  ال تتعدى القيم ة الدفتري ة لبص ل القيم 
له أو القيمة الدفترية التي كاا سيتم تحديدها ما لم يتم االنتراف بالخسارة الناجمة نا اا محالل القيم ة بالنس بة 

قائم ة األرب اح أو لبصل ف ي الس نوات الس ابقة . وي تم إثب ات ال رد ف ي الخس ارة الناجم ة ن ا اا محالل القيم ة ب
 . الخسائر

 التقديرات المحاسبية 1-16
يتطلب إنداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدارة بعم ل تق ديرات وافتراا ات ت ؤثر نل    

قيم األصول  االلتزامات   اإليرادات والمصروفات خالل السنوات المالية  ه ذا وق د تختل ف النت ائج الفعلي ة ن ا 
 تلر التقديرات .

 
 احتياطي قانوني 1-10

لتك  ويا إحتي  اط  ق  انون  حت    يبل  غ ه  ذا  الع  امم  ا ص  اف  أرب  اح  ٪5األساس    للش  ركة  يجن  ب طبق  اً للنظ  ام  
ما رأس مال الشركة المصدر ويستعمل  االحتياطي بناء نل  ق رار م ا الجمعي ة العام ة وفق اً  ٪51اإلحتياط  

 القتراح مجلس اإلدارة .

 قائمة التدفقات النقدية  1-19
 النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرة .يتم إنداد قائمة التدفقات  

 النقدية وما في حكمها 1-19
بغرض إنداد قائمة التدفقات النقدية   فإا النقدية وما ف ي حكم  ا تش مل النقدي ة بالص ندوق   الحس ابات الجاري ة  

 .وتخصم بنور ارصدة دائنة بالبنور والودائع ألجل التي تستحق خالل ثالثة أش ر
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 أصول ثابتة - 0

 
 اراا 

 أج زة
 اتصاالت

 حاسب آلي
 وبرامج

 أثا 
 أج زة

 ك ربائية ومعدات
 انالنات
 مايئة

 اإلجمالي محطة تحلية مياه اخشاب االت ومعدات نقارات وجدر وإنتقالوسائل نقل  تج يزات 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

 0.238.018.712 24.976.029 29.869.958 433.002.108 066.172.178 71.441.049 61.172.497 2.513.609 74.758.162 54.831.073 42.054.978 216.757 279.002.284 2109يناير  0

 324.740.511 - - 035.569.093 46.715.969 - - - - - - - 042.466.338 تسويات

 37.248.743 - 3.674.573 09.808.021 699.939 5.266.904 0.564.016 56.710 2.390.232 205.790 3.557.927 3.441 - ااافات 

 04.188.733 - - 9.326.903 0.169.939 469.434 2.555.332 - 229.885 2.651 434.581 - - (5محول ما مشرونات تحت التنفيذ )إيااح 

 00.952.592 - - 00.952.592 - - - - - - - - - (35)إيااح  أصولمحول ما حق إستخدام 

 (012.521.921) (24.976.029) (09.840.160) (3.586.540) (02.104.842) (01.263.571) (2.131.163) (2.008.739) (05.181.794) (3.650.019) (8.958.172) - - تابعة مستبعدة شركاتأصول 

 (42.148.240) - - (891.393) (7.892.248) (3.064.604) - - (91.274) (5.102) (5.711) - (31.111.111) استبعادات

 (514.491) - - - - - - - (290.367) (203.023) - - - فروق ترجمة قوائم مالية

 0.480.166.609 - 03.713.471 615.310.912 094.641.835 62.748.303 62.060.872 440.580 60.906.744 50.079.371 37.083.703 201.097 390.578.622 2109ديسمبر  30

              مجمع اإلهالك في

 (538.212.601) (8.115.811) (06.259.179) (237.629.131) (62.480.206) (50.221.795) (46.576.183) (2.513.607) (50.307.392) (30.247.786) (31.846.172) (005.741) - 2109يناير  0

 (80.189.590) - - (77.392.135) (3.697.556) - - - - - - - - تسويات

 (53.542.793) (624.413) (0.442.241) (24.514.572) (5.155.242) (4.856.754) (3.934.933) (27.285) (6.607.514) (0.495.863) (4.968.712) (05.295) - اهالر العام

 (5.876.690) - - (5.876.690) - - - - - - - - - (35)إيااح  أصولمحول ما حق إستخدام 

 62.035.962 8.631.213 00.669.361 2.451.164 6.456.501 8.750.903 0.327.801 2.008.739 03.179.424 0.721.220 5.930.708 - - تابعة مستبعدة شركاتمجمع إهالر 

 7.506.739 - - 848.444 3.650.259 2.908.662 - - 91.274 2.809 5.280 - - إهالر االستبعادات

 308.274 - - - - - - - 080.862 036.402 - - - ترجمة قوائم ماليةفروق 

 (618.741.701) - (6.130.959) (342.013.821) (60.026.245) (44.416.974) (49.083.216) (402.063) (44.583.336) (31.884.097) (29.877.775) (030.135) - 2109ديسمبر  30

              صافي القيمة الدفترية فى

 901.113.909 - 0.603.333 161.399.091 311.330.390 39.103.119 31.909.666 19.039 30.111.009 10.193.301 0.103.919 09.361 193.309.611 1039ديسمبر  13

 699.916.192 06.971.329 03.601.879 095.482.988 013.591.862 09.209.354 03.496.404 2 23.441.671 23.582.387 00.318.916 90.107 279.002.284 2108ديسمبر  30

 
 كما يلي: العامبيع أصول ثابتة خالل  أرباحبلغت  -

 
 2109ديسمبر  30  
 جنيه مصري جنيه مصري 

 013.036.344  متحصالت ما بيع أصول ثابتة
  (42.148.240) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

  7.506.739 مجمع إهالر أصول ثابتة مستبعدة

 (34.530.512)  صافي القيمة الدفترية لبصول المستبعدة

 69.600.901  أرباح بيع أصول ثابتة
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 مشروعات تحت التنفيذ - 3

 2109يناير  0 
ااافات خالل 

 العام
محول ال  أصول 

 (4ثابتة )إيااح 
 أرصدة شركة
 تابعة مستبعدة

 1039ديسمبر  13

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 91.133.031 (2.261.425) (04.188.733) 81.378.591 08.320.580 مشرونات تحت التنفيذ

 08.320.580 81.378.591 (04.188.733) (2.261.425) 91.133.031 

 
 
 استثمارات في شركات شقيقة - 6

 
 نسبة

 1039ديسمبر  13 المساهمة
 نسبة

 2108ديسمبر  30 المساهمة

 جنيه مصري ٪ جنيه مصري ٪ 

 5.402.331 25 30.011.116 13 شركة بايونيرز العالمية القاباة )البحريا( )ش.م.ب( 

 4.755.927 45 - - * )ش.م.م( شركة بداية للطرق و المقاوالت

 639.727.933 49 1.003.191 09 ** شركة بايونيرز لبوراق المالية )دبي( )ش.ذ.م.م(

 - - 0.069.311.106 61.91 *** )ش.م.م(لإلستثمارات شركة رؤية القاباة 

 - - 9.000 0.9 )ش.م.م( لإلستثمار العقاري شركة رؤية بالزا

  0.090.609.913  649.896.091 

تابعة إلي  اتشركاستثمارات في ما  رؤية القاباة لإلستثماراتخالل العام قامت الشركة بإنادة تبويب إستثمارات ا في شركة  *
شقيقة  ولذلر ال يعتبر إستثمار شركة بدايه للطرق والمقاوالت )شركة شقيقه لشركة رؤيه القاباة  إستثمارات في شركات

 لإلستثمارات( إستثمار في شركة شقيقه.

ذلر تخفيض لقيمة رأس المال المصدر والمدفوع لينتج نا بتخفيض   )ش.ذ.م.م(دبي  –شركة بايونيرز لبوراق المالية قامت  **
 2.145.393  ويصبح رصيد اإلستثمار مبلغ أدرجت ببند األرباح المرحلة جنيه مصري 637.682.541اإلستثمار بمبلغ 

 جنيه مصري وفقا لطريقة حقوق الملكية.

تابعة إلي  اتشركاستثمارات في ما  رؤية القاباة لإلستثماراتخالل العام قامت الشركة بإنادة تبويب إستثمارات ا في شركة  ***
االستثمار في شركة رؤية القاباة لإلستثمارات ما استثمار مسيطر نلي  ةوذلر لتغير واعي. شقيقة إستثمارات في شركات

وبلغت قيمة  القرارات التشغيلية والمالية واإلدارية إل  استثمار محتفظ به مع االبقائ ا نلي نفوذ مؤثر نلي سياسات الشركة.
جنيه مصري نلي التوالي   8.699.282.932جنيه مصري و  03.197.478.859ت المستبعدة مبلغ األصول واأللتزاما

 (.32جنيه مصري )أيااح  2.150.133.251ونتج ارباح أدرجت في قائمة األرباح أو الخسائر مبلغ 

 
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل - 0

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري مصري جنيه 

 25.698.445 1.016.103 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 71.468.087 11.319.119 استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية 

 10.360.000 96.066.632 
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 استثمارات عقارية - 9

 اإلجمالي مباني وإنشاءات أرااي  

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري التكلفة في

 268.236.171 75.512.399 092.733.670 2109يناير  0

 793.745.436 512.720.187 290.124.349 تسويات

 0.382.321 - 0.382.321 ااافات

 (24.151.129) (24.151.129) - استثمارات نقارية لشركة تابعة مستبعدة

 0.139.303.797 554.073.457 485.041.341 2109ديسمبر  30

    مجمع اإلهالك في

 (0.459.502) (0.459.502) - 2109يناير  0

 (24.954.513) (24.954.513) - تسويات

 (00.675.999) (00.675.999) - إهالر العام

 0.813.752 0.813.752 - مجمع إهالر شركة تابعة مستبعدة

 (36.286.262) (36.286.262) - 2109ديسمبر  30

    فيصافي القيمة الدفترية 

 3.001.010.313 330.990.393 093.300.100 1039ديسمبر  13

 266.776.558 74.142.887 092.733.670 2108ديسمر  30

 
 

 استثمارات أخرى طويلة األجل - 9

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 8.443.911 9.669.100 شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي )ش.م.م(

 365.189 161.110 صندوق حماية المستثمر

 9.767.830 9.303.399 صندوق اماا التسويات

 39.301.031 08.576.821 

 
 

 أصول غير ملموسة - 30

ديس مبر  30تتمثل األصول الغير ملموسة في برامج حاسب آل ي و الت راخي  الخاص ة ب  ا و بلغ ت قيمت  ا ف ي 
 جنيه مصري(.  881.199مبلغ  2108ديسمبر  30جنيه مصري ) 590.764مبلغ  2109
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 الشهرة - 33

 الش رة الناتجة نا االستحواذ نل  : 

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 0.120.283.665 3.013.191.663 ( شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية0)

 238.123.165 119.011.063 المالية( شركة أموال لبستثمارات 2)

 4.990.937 0.993.910 ( شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية3)

 3.651.111 1.630.000 ( شركة المستشار الدولي لاماا االكتتاب4)
)شركة تابعة لشركة المستشار ( شركة المستشار الدولي لإلستثمار 5)

 0.054.687 3.330.690 الدولي لاماا االكتتاب(

 5.787.075 3.090.303 ( شركة رؤية أوا اليا لتداول األوراق المالية6)

 69.041.746 69.300.006 ( شركة القاهرة لالسكاا و التعمير7)

 3.757.977 1.030.900 ( شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري8)

 315.805.221 103.933.110 ( الشركة المتحدة لالسكاا والتعمير9)
( شركة يونيفرسال لصنانة مواد التعبئة و التغليف والورق 01)

 0.617.533 3.600.311 )يونيبار(

 34.342.854 10.101.930 ( شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري00)

 9.684.321 9.690.110 ( شركة الكابالت الك ربائية المصرية02)

 330.670.512 113.603.301 أراب ديري -لمنتجات االلباا  ( الشركة العربية03)

 28.560.376 - ( المجمونة المصرية لالستثمار القاباة04)

 1.010.930.693 2.159.472.157 

 (010.477.436) (301.611.311) *االامحالل ف  قيمة الش رة

 3.919.109.339 0.957.994.620 

 
االس  تحواذ نل    ش  ركة ب  ايونيرز لت  داول األوراق المالي  ة ف  ي الف  رق ب  يا تكلف  ه تتمث  ل الش   رة الناتج  ة ن  ا  (0)

س م وحصة شركة بايونيرز القاباة لالستثمارات المالية ف ي حق وق الملكي ة لش ركة  499981اقتناء ندد 
 . 2118فبراير  4بايونيرز لتداول األوراق المالية ف  تاريص االستحواذ ف  

االستحواذ نل  شركة أموال لالستثمارات المالية في الفرق بيا تكلفه اقتن اء ن دد تتمثل الش رة الناتجة نا  (2)
س   م وحص  ة ش  ركة ب  ايونيرز القابا  ة لالس  تثمارات المالي  ة ف  ي حق  وق الملكي  ة لش  ركة أم  وال  699811

 . 2118فبراير  3لالستثمارات المالية ف  تاريص االستحواذ ف  

طبق ا للمعي ار المص رى  2103ديس مبر 30( ناليه في 2للشركة )قامت الشركة بدراسة اامحالل الش رة  * 
و المعدة بواسطة مستشار مال  مستقل معتمد  و نند اج راء تل ر الدراس ة تب يا وج ود اا محالل  30رقم 

 جنيه مصرى. 010.477.436قدره 

ق ب يا تكلف ة تتمثل الش رة الناتجة نا االستحواذ نلي شركة بريزما للوساطة في األوراق المالي ة ف ي الف ر (3)
س م و حصة شركة بايونيرز القاباة لالستثمارات المالية في حقوق الملكي ة لش ركة  499111اقتناء ندد 

 . 2117مايو  05بريزما للوساطة في األوراق المالية في تاريص االستحواذ في 

ق ب يا تكلف ة تتمثل الش رة الناتجة نا االستحواذ نل ي ش ركة المستش ار ال دولي لا ماا االكتت اب ف ي الف ر (4)
س م و حصة شركة بايونيرز القاباة لالس تثمارات المالي ة ف ي حق وق الملكي ة لش ركة  29851اقتناء ندد 

  . 2117أغسطس  03 االكتتاب في تاريص االستحواذ في المستشار الدولي لاماا
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 الشهرة )تابع( - 33

تتمث  ل الش   رة الناتج  ة ن  ا االس  تحواذ نل    ش  ركه المستش  ار ال  دولي لالس  تثمار )ش  ركة تابع  ة لش  ركة  (5)
وحص ة ش ركه المستش ار  س م 04851المستشار الدول  لاماا األكتتاب( ف  الفرق بيا تكلفه اقتناء ندد 

الدولي لاماا االكتتاب )ش ركه تابع ه( ف ي حق وق الملكي ة لش ركة المستش ار ال دولي لالس تثمار ف   ت اريص 
 . 2117سبتمبر  06االستحواذ 

طبق   ا للمعي   ار  2109م   ارس  30نالي   ة  ف   ي  ( 5)قام   ت الش   ركة بدراس   ة اا   محالل الش    ره للش   ركة  *
 جنيه مصري.  0.054.687ل بكامل القيمة و البالغة و قامت بادراج اامحال 30المصرى رقم 

لت داول األوراق المالي ة )بنك رز ج روب أوا الي ا تتمثل الش رة الناتجة ن ا االس تحواذ نل ي ش ركة رؤي ة  (6)
س م و حصة شركة بايونيرز القاباة لالس تثمارات المالي ة  22511سابقا( في الفرق بيا تكلفة اقتناء ندد 

 4رؤية لتداول األوراق المالية )بنك رز ج روب س ابقا( ف ي ت اريص االس تحواذ ف ي  في حقوق الملكية لشركة
 . 2119أغسطس 

تتمثل الش رة الناتجة نا االستحواذ بطريقة الش راء الت دريج  نل   ش ركة الق اهرة لالس كاا والتعمي ر ف    (7)
ي ر وحص ة ش ركة س م ما أس م شركة القاهرة لالسكاا والتعم 32555105الفرق بيا تكلفة االقتناء ندد 

 . بايونيرز القاباة لالستثمارات المالية ف  حقوق ملكية شركة القاهرة لالسكاا والتعمير

تتمث  ل الش   رة الناتج  ة ن  ا االس  تحواذ بطريق  ة الش  راء الت  دريج  نل    ش  ركة الص  عيد العام  ة للمق  اوالت  (8)
كه الص   فوة س    م وحص   ة ش   ر 025434036واالس   تثمار العق   اري ف     الف   رق ب   يا تكلف   ه اقتن   اء ن   دد 

ف  ي حق  وق ملكي  ة ش  ركة الص  عيد العام  ة  تابع  ه لش  ركة الق  اهرة لالس  كاا والتعمي  ر( ش  ركهلالستش  ارات )
 . للمقاوالت واالستثمار العقاري

شركة المتح دة لالس كاا والتعمي ر ف   التتمثل الش رة الناتجة نا االستحواذ بطريقة الشراء التدريج  نل   (9)
س   م وحص    الش  ركات المس  اهمة )ش  ركات تابع  ة للش  ركة  27074949ن  دد  اقتن  اءالف  رق ب  يا تكلف  ه 

 . شركة المتحدة لالسكاا والتعميرالالقاباة( في حقوق ملكية 

تتمثل الش رة الناتجة نا االستحواذ بطريقة الشراء التدريج  نل  شركة يونيفرسال لصنانة م واد التعبئ ة  (01)
س   م وحص    الش  ركات  2658555ن  دد )يونيب  ار( ف    الف  رق ب  يا تكلف  ه اقتن  اء  والتغلي  ف وال  ورق

المس  اهمة )ش  ركات تابع  ة للش  ركة القابا  ة( ف  ي حق  وق الملكي  ة لش  ركة يونيفرس  ال لص  نانة م  واد التعبئ  ة 
 . )يونيبار( والتغليف والورق

تتمث  ل الش   رة الناتج  ة ن  ا االس  تحواذ بطريق  ة الش  راء الت  دريج  نل    ش  ركة الجي  زة العام  ة للمق  اوالت  (00)
س   م وحص    الش  ركات المس  اهمة  5249063ف  ي الف  رق ب  يا تكلف  ه اقتن  اء ن  دد واالس  تثمار العق  اري 

 . )شركات تابعة للشركة القاباة( في حقوق ملكية شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري

تتمثل الش رة الناتجة نا االستحواذ بطريق ة الش راء الت دريج  نل   ش ركة الك ابالت الك ربائي ة المص رية  (02)
س م وحص  الشركات المساهمة )ش ركات تابع ة للش ركة  028139348فرق بيا تكلفة اقتناء ندد الفي 

 . القاباة( في حقوق الملكية لشركة الكابالت الك ربائية المصرية

الف رق ب يا ف ي أراب دي ري -تتمثل الش رة الناتج ة ن ا االس تحواذ نل ي الش ركة العربي ة لمنتج ات االلب اا  (03)
س م وحصة شركة بايونيرز القاباة لالستثمارات المالي ة ف ي حق وق الملكي ة  5156770تكلفة اقتناء ندد 

 أراب ديري. -لشركة الشركة العربية لمنتجات االلباا

الف رق ب يا تكلف  ة ف ي تتمث ل الش  رة الناتج ة ن ا االس تحواذ نل ي المجمون ة المص رية لالس تثمار القابا ة  (04)
لقابا  ة لالس  تثمارات المالي  ة ف  ي حق  وق الملكي  ة س   م وحص  ة ش  ركة ب  ايونيرز ا 06795111اقتن  اء ن  دد 

 للمجمونة المصرية لالستثمار القاباة.

و  لالس  تثمار القابا  ةخ  الل الع  ام قام  ت الش  ركة ببي  ع حص  ت ا بالكام  ل ف  ي ش  ركة المجمون  ة المص  رية 
  استبعاد رصيد الش رة ما دفاتر الشركة.
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 بالصندوق ولدى البنوكنقدية  - 31

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 09.118.786 39.091.906 نقدية بالصندوق

 477.657.783 019.396.603 رصدة لدى البنور أ

 015.775.825 393.106.611 ودائع )اقل ما ثالثة اش ر(

 073.291.009 300.110.911 ودائع )أكثر ما ثالثة اش ر(

 910.036.961 775.732.503 

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر - 31

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 068.500.950 330.930.196 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 50.709.881 33.101.910 وثائق صناديق إستثمار

 0.103.772.406 3.039.033.100 استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية 

 3.390.309.361 0.234.114.247 
العادلة ما خالل  بالقيمة االامحالل ف  قيمة إستثمارات

 - (033.609.099) (33)أيااح االرباح او الخسائر 

 019.319.000 0.234.114.247 

  
 عمالء واوراق قبض  - 30

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 4.260.922.195 1.699.311.091 نمالء

 93.900.230 330.909.003 اوراق قبض

 1.900.000.960 4.355.833.326 

 (44.504.899) (63.091.000) االامحالل ف  قيمة العمالء و اوراق القبض

 (43.257.076) (16.633.136) فوائد اقساط مؤجلة

 1.000.900.609 4.268.160.250 

 االامحالل ف  قيمة العمالء و أوراق القبض فيما يل  : تتمثل حركة 

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 42.230.665 00.330.999 رصيد أول العام

 2.681.589 11.069.303 مكوا خالل العام

 (236.522) (3.303.000) العامخالل رد االامحالل 

 (061.833) - المستخدم خالل العام

 44.504.899 63.091.000 رصيد آخر العام
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 استثمارات في اذون خزانه  - 33

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 297.811.111 193.000.000 القيمة االسمية

 (40.205.545) (19.913.360) نوائد مؤجله

 (0.305.675) (0.131.606) ارائب نل  نوائد اذوا الخزانة

 - (163.990.000) بيع خالل العام 

 255.268.781 96.109.990 القيمة الحالية

 
 إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من  - 36

 مستحق من أطراف ذات عالقة -أ  

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 مصريجنيه  جنيه مصري 

 - 0.633.390 شركة رؤية بالزا لإلستثمار العقاري

 - 906.030 شركة بايونيرز لالوراق المالية )دب (

 - 0.160 شركة رؤية القاباة لالستثمارات

 08.619.181 - أفراد -أطراف ذات نالقة 

 3.619.399 08.619.181 

 
 مستحق إلى أطراف ذات عالقة -ب 

 2108 ديسمبر 30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 21.032.067 33.999.913 البحريا  –شركة بايونيرز العالمية القاباة 

 05.888 33.999 القومية للتشييد والتعميرالشركة 

 35.839.888 - شركة بايونيرز لالوراق المالية )دب (

 33.930.909 55.987.943 

 

 مشروعات االسكان والتعمير - 30

 2108ديسمبر  30 1039 ديسمبر 13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 25.417.987 303.906.330 تامة –مشرونات االسكاا والتعمير 

 02.550.099.084 3.993.303.000 تحت التنفيذ –مشرونات االسكاا والتعمير 

 1.361.330.330 02.576.617.070 
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 مخزون - 39
 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 322.706.940 109.196.091 مواد خام
 021.704.191 306.001.391 انتاج تام

 65.448.666 31.369.990 إنتاج تحت التشغيل
 47.297.620 63.063.091 قطع غيار وم مات

 53.147.597 19.910.391 انتمادات مستندية
 0.016.158 3.391.130 وقود و زيوت

 014.003 303.903 باائع لدى الغير
 42.148 01.009 باائع بغرض البيع

 22.353 60.300 مخلفات

 390.111.909 601.499.487 

 (5.371.129) (6.039.990) االنخفاض ف  قيمة المخزوا

 301.900.090 615.029.458 

 
 فيما يل  :  تتمثل حركة االنخفاض ف  قيمة المخزوا

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 5.371.129 3.100.019 رصيد أول العام

 - 3.099.933 تسويات إنادة تبويب

 5.371.129 6.039.990 رصيد آخر العام

 

 مصروفات مدفوعة مقدماً و أرصدة مدينة أخرى - 39
 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 ً  66.057.035 39.130.996 مصروفات مدفونة مقدما
 059.141.887 130.309.109 تأمينات لدى الغير

 94.969.745 310.600.139 دنم تصدير مسترد
 080.872.216 309.901.009 دفعات مقدمة  -موردوا 

 98.571.527 99.909.399 مصلحة الارائب 
 049.541.804 19.310.990 إيرادات مستحقة

 60.897.920 11.190.330 حساب توزيع االرباحمبالغ مدفونة للعامليا تحت 
 24.899.309 30.000.633 غطاء خطابات اماا

 06.343.241 33.930.000 سلف ون د نامليا
 28.898.198 30.631.130 مقاصة بيع وشراء

 - 96.960.330 مدينوا متنونوا
 086.164.423 - مصروفات صيانة مستحقة نل  العمالء 

 07.547.867 - خسائر مؤجلة ما بيع مع انادة إستئجار أصول 
 255.991.972 - دفعات مقدمة  –نقود تأجير تمويل  

 021.383.794 310.091.030 أرصدة مدينة أخرى 

 910.099.933 0.462.076.948 

 (30.782.731) (10.660.061) اامحالل في قيمة األرصدة المدينة األخرى

 909.911.309 0.431.394.208 
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 مصروفات مدفوعة مقدماً و أرصدة مدينة أخرى )تابع( - 39

 تتمثل حركة االامحالل في قيمة األرصدة المدينة األخرى فيما يلي :

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 30.612.374 13.091.010 رصيد أول العام

 081.356 - مكوا خالل العام

 - (3.091.999) االامحالل خالل العامرد 

 - (1.613.069) مستخدم خالل العام

 30.782.731 10.660.061 رصيد آخر العام

 
 رأس المال - 10

 رأس الم   ال المص   لدر والم   دفوع كم   ا بل   غ   جني   ه مص   ري ملي   ار 01رأس م   ال الش   ركة الم   رخ  ب   ه  بل   غ 
 مصري. جنيه 5 االسميةقيمة الس م س م   721372994موزنا نل   جنيه مصري 3.610.864.971

 
العام  ة العادي  ة للش  ركة نل    زي  ادة رأس الم  ال المص  در والم  دفوع   وافق  ت الجمعي  ة 2108يوني  و  20وبت  اريص 

جني ه مص ري  5س م بقيمة إس مية  206002111جنيه مصري  وذلر بإصدار ندد  0.181.561.111بمبلغ 
جني   ه مص   ري موزن   ا نل     ن   دد  4.682.424.971لم   ال المص   در والم   دفوع مبل   غ للس    م  ليص   بح رأس ا

جني ه مص ري  وق د ت م التأش ير ف ي الس جل التج اري بتل ر الزي ادة بت اريص  5س م  قيمة كل س م  936484994
 .2108أكتوبر  28

 

 حقوق الحصة غير المسيطرة - 13

 1039ديسمبر  13 
 جنيه مصرى 

 4.215.393.520 رصيد أول العام
 09.116.466 تسويات سنوات سابقة

 (98.687.795) ناتجة ما تغير نسب ملكية في شركات تابعة تسويات 
 (2.254.213.140) تسويات ناتجة ما إستبعاد شركة تابعة ما تجميع األنمال

 31.151.421 تسويات ناتجة ما زيادة رأس مال شركة تابعة
 894.186 الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية 

 (28.806.426) 2108توزيعات أرباح نام 

 274.360.202 حقوق الحصة غير المسيطرة بقائمة األرباح أو الخسائر المجمعة

 1.300.999.001 رصيد آخر العام

  

 قروض طويلة االجل -11

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 مصري جنيه جنيه مصري 

 - 31.000.000 تمويل مساند طويل االجل

 3.098.005.186 901.616.960 رصيد القروض

   يخصم:

 (205.318.431) (133.669.030) الجزء المتداول

 2.982.816.656 600.930.331 الجزء طويل األجل

 

ه ذا وي تم س داد  ٪6 - ٪4قرض ممنوح ما بنر االستثمار القوم  بدوا ا ماا وبفائ دة س نوية تت راوح م ا ب يا  -أ
. وبلغ إجمالي رص يد 2126وتنت   ف  نام  0999سنة تبدأ ما نام  28أقساط خالل مدة تتراوح ما سنة إل  

  جنيه مصري. 3.345.931مبلغ  2109ديسمبر  30القرض في 
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 االجل )تابع(قروض طويلة  - 11

فوق س عر الكوري دور   ه ذا وي تم س داد  ٪ 0.25  بفائدة سنويةالبنر العربي اإلفريقي الدولي قرض ممنوح ما  -ب
وبا ماا ش يكات  2123ديس مبر  30وتنت    ف    2108م ارس  30س نوات تب دأ م ا  6أقساط القرض خ الل 

 جنيه مصري. 474.442.271 مبلغ 2109ديسمبر  30وبلغ إجمالي رصيد القرض في  .مودنة لدي البنر
  بس عر إق راض 2106يوني و  31سنوات ابت داًء م ا  7قرض ممنوح ما بنر نوده نل  أا يسدد القرض نل   -ت

محفوظة ل دى أوراق مالية وذلر باماا سنويا  ٪02.75فوق السعر المعلا ما البنر المركزي وبحد أدني  3٪
 جنيه مصري. 033.333.322مبلغ  2109ديسمبر  30. وبلغ إجمالي رصيد القرض في البنر

 032.429.360ما البنر العربي االفريقي الدولي بلغ الج زء المس تخدم م ا قيم ة الق رض مبل غ  قرض ممنوح - 
أقساط سنوية بع د ن ام م ا ت اريص اس تخدام  7  نل  أا يسدد القرض نل  2109ديسمبر  30جنيه مصري في 

س  نويا   وذل  ر  ٪02.5بن  ر المرك  زي وبح  د أدن  ي ف  وق الس  عر المعل  ا م  ا ال ٪2.25الق  رض  بس  عر إق  راض 
 باماا أوراق مالية المحفوظة لدى البنر.

 ق      رض ممن      وح م      ا البن      ر المص      ري لتنمي      ة الص      ادرات وبل      غ إجم      الي رص      يد الق      رض ف      ي -ج
 جنيه مصري. 8.111.111مبلغ  2109 ديسمبر 30

مبل  غ    2109ديس  مبر  30ق  رض ممن  وح م  ا بن  ر أت  ش أس ب  ي س  ي  و بل  غ إجم  الي رص  يد الق  رض ف  ي  -ح
 فوق سعر الليبور  و ذلر باماا اصول مرهونة. ٪3جنيه مصرى  بسعر إقراض  29.676.184

جني ه  41.111.111مبل غ  2109ديس مبر  30قرض ممنوح ما بن ر ن وده وبل غ إجم الي رص يد الق رض ف ي  -خ
أقس  اط س  نوية بع  د ن  ام م  ا ت  اريص اس  تخدام الق  رض  بس  عر إق  راض  6س  دد الق  رض نل    مص  ري  نل    أا ي

 فوق السعر المعلا ما البنر المركزي. 2.25٪
مبل  غ  2109ديس  مبر  30م  ا البن  ر العرب  ي االفريق  ي ال  دولي وبل  غ إجم  الي رص  يد الق  رض ف  ي  ق  رض ممن  وح -د

ف وق الس عر  ٪2.25س عر إق راض س نوات   ب 6جنيه مص ري  نل   أا يس دد الق رض نل    022.411.111
 المعلا ما البنر المركزي.

 دائنو شراء اراضى - 11

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13  

 جنيه مصري جنيه مصري 

 0.384.188.368 - دائنو شراء أرااي

 (0.125.583.578) - الجزء المتداول

 358.514.791 - الجزء طويل األجل

 
 مساهمين –ارصدة دائنة  - 10

 الجزء المتداول 

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13  

 جنيه مصري جنيه مصري 

 51.439.911 11.631.030 أرصدة دائنة مساهميا )الشركات التابعة(

 11.631.030 51.439.911 

 الجزء غير المتداول 

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 598.720.399 399.030.060 )الشركات التابعة(أرصدة دائنة مساهميا 

 399.030.060 598.720.399 
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 عمالء دفعات مقدمة  - 13

م ة م ع العم الء لش راء وح دات يتمثل بند نمالء دفعات مقدمة في إجمالي المبالغ المسددة نا قيم ة العق ود المبر 
   سكنية.

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 مصريجنيه  جنيه مصري 

 0.796.897.408 - طويلة االجل  –نمالء دفعات مقدمة 

 750.268.670 3.303.903.133 قصيرة االجل –نمالء دفعات مقدمة 

 3.303.903.133 2.548.066.189 

 
 بنوك تسهيالت ائتمانية - 16

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 2.105.515.673 3.106.011.100 نملة محلية –بنور تس يالت ائتمانية 

 75.162.065 191.139.690 نملة أجنبية –بنور تس يالت ائتمانية 

 3.639.191.013 2.191.567.838 
 

 
ف وق متوس ط س عر الكوري دور  ٪2.5 – ٪ 0بيا التس يالت االئتمانية الممنوحة ما البنور  تراوح الفائدة نل ت -

 باماا ودائع متحفظ نلي ا لدى البنور و بعض األوراق التجارية المودنة لدى البنور.
 

 موردون و مقاولو مشروعات وأوراق دفع    - 10

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 754.194.085 916.391.393 موردوا و مقاولو مشرونات 

 244.557.320 10.161.033 أوراق دفع

 901.906.130 998.650.516 

 
 مصلحة الضرائب –ارصدة دائنة  - 19

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 570.344.837 311.939.901 ارائب دخل –مصلحة الارائب 

 068.972.108 99.133.101 أخرى –مصلحة الارائب 

 111.303.133 741.306.855 
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 مصروفات مستحقة و أرصدة دائنة أخرى - 19

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 004.351.055 30.039.030 مصروفات مستحقة

 202.418.615 109.399.969 تأمينات للغير

 3.707.664 13.096.600 أمناء حفظ مركزي

 02.764.175 39.009.313 ايرادات ايجارات مؤجلة

 050.693.525 31.930.003 تكلفة انمال تحت التنفيذ

 4.871.235 1.003.931 ال يئة القومية للتأميا االجتماني

 088.038.199 1.013.066 مصروفات صيانة محصلة

 033.634.185 109.033.039 دائنوا متنونوا

 - 19.310.190 مؤجلةمبيعات ايرادت 

 - 1.000.399 وشراءمقاصة بيع 

 388.093.440 - بيع مع إنادة اإلستئجار مؤجلةايرادات 

 65.990.056 - شركة تاجير تمويلي

 326.176.507 330.616.006 ارصدة دائنة اخرى

 003.363.606 0.610.837.557 
 

 مخصصات - 10

 2109يناير  0 
مكوا خالل 

 عامال
إنتفي الغرض 

 عاممن ا خالل ال
 عامالمستخدم خالل 

ارصدة شركة 
 تابعة مستبعدة

 1039ديسمبر  13

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

 30.013.090 (211.111) (37.434.467) (0.522.675) 32.791.848 61.410.388 مخص  التزامات

 1.003.109 - - (080.111) 522.675 2.159.534 مخص  مطالبات ومنازنات

 62.461.922 33.303.523 (0.713.675) (37.434.467) (211.111) 36.016.101 

 
 ضرائب الدخل - 13

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 257.193.137 110.331.613 اريبة الدخل الجارية

 - 600.131 أرباحارائب توزيعات 

 (31.217.666) (301.306.939) )أصل( –اريبة الدخل المؤجلة 

 313.006.363 226.885.370 
 

 التزامات ضريبية مؤجلة 

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 78.704.496 0989098169 التزام  – العامرصيد أول 

 2.485 - مستحوذ نليه  المدةاول 

 - (1.069.300) أرصدة شركات تابعة مستبعدة 

 341.153 11.103.913 العامتسويات خالل 

 (31.217.666) (301.306.939) )أصل( –اريبة الدخل المؤجلة الت  تنشأ نا 

 48.849.368 (13.010.666) التزام)أصل(  – العام رصيد أخر
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 إيرادات األنشطة - 11

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 369.882.679 01.310.190 الماليإيرادات النشاط 

 3.891.178.422 1.019.100.330 إيرادات النشاط الصناني

 4.218.205.832 1.913.066.903 إيرادات النشاط العقاري
أرباح تقييم إستثمارات محوله إل  شركات شقيقة بالقيمة 

 - 1.033.011.130 (6العادلة )أيااح 
العادلة ما خالل األرباح أو )خسائر( بيع استثمارات بالقيمة 

 (6.581.007) (19.019.163) الخسائر
فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة ما خالل األرباح أو 

 4.888.698 6.100.310 الخسائر

 015.968.737 - ناتج االستحواذ نل  شركة تابعة

 (2.283.756) - )خسائر( استثمارات في شركات شقيقه

 (2.233.624) (101.699.193) شركات شقيقةالحصة النسبية ف  

 9.163.911.130 8.567.936.870 

 
 تكلفة األنشطة - 11

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 46.020.576 1.131.010 تكاليف النشاط المالي

 3.015.239.271 1.003.909.101 تكاليف النشاط الصناني

 2.522.735.626 1.033.900.396 العقاريتكاليف النشاط 
العادلة ما خالل  بالقيمه االامحالل ف  قيمة إستثمارات

 - 033.609.099 (03االرباح او الخسائر )أيااح 

 6.931.603.690 5.674.196.472 

 
 نصيب السهم في األرباح - 10

ع دد ل المتوس ط الم رجح نل   للش ركة األم ع امالأرب اح  نصيب المساهميا ف ي تم حساب نصيب الس م ف  األرباح بقسمة 

 :  األس م القائمة وفقاً لما يل 

 2108ديسمبر  30 1039ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 780.340.077 3.009.913.010 أرباح العام للشركة األم

 756390660 916090990 المتوسط المرجح لعدد األس م القائمة خالل العام

 0.13 33.3 نصيب الس م في األرباح 
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 تأجير العقود  - 13
و  عقود التأجيرل( 49رقم ) الجديد قامت المجمونة بتطبيق المعيار المحاسب  المصرى 2109يناير  0بتاريص 

 قد نتج نا تطبيق هذا المعيار التعديالت التالية:

 حق استخدام اصل  -3

 إجمالي آالت ومعدات مباني وإنشاءات 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

    التكلفة

 - - - 2109يناير  0

 84.910.353 62.929.306 20.972.137 خالل العام  تسويات

 0.612.738 - 0.612.738 إاافات العام

 (00.952.592) (00.952.592) - (4محول ال  االصول الثابتة )ايااح 

 74.550.499 51.976.724 23.574.775 2109ديسمبر  30

    مجمع اإلستهالك

 - - - 2109يناير  0

 (22.573.056) (04.400.254) (8.060.912) خالل العام تسويات

 (7.112.192) (2.548.836) (4.453.256) إست الر العام

 5.876.690 5.876.690 - ( 4محول ال  االصول الثابتة )ايااح 

 (23.698.557) (00.183.399) (02.605.058) 2109ديسمبر  30

    صافى القيمة فى

 30.931.901 19.991.113 30.939.630 1039ديسمبر  13

 
 وترتيب عقود التأجيرلتزام أ -1

 

 1039ديسمبر  13 نقود ترتيب  نقود تأجير  

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 3.000.011.609 995.204.340 9.209.267 لتزام األرصيد 

    يخصم:

 (109.109.031) (313.818.341) (4.470.402) أقساط مستحقة السداد خالل نام 

 4.747.855 690.416.110 696.331.936 

 

 الموقف الضريبي - 16

ش  ركة ب  ايونيرز القابا  ة لالس  تثمارات المالي  ة )ش  ركة مس  اهمة مص  رية( وك  ذلر الش  ركات التابع  ة ل   ا تخا  ع  
لاريبة الدخل وقد تم احتس اب ا ريبة ال دخل لك ل ش ركة نل   ح ده ويمث ل رص يد ا ريبة ال دخل الظ اهر ف   

  . 2109ديسمبر  30المنت ية في  السنةقائمة األرباح أو الخسائر المجمعة مجموع ارائب الدخل نا 
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 بها األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة - 10
 

مالي ة   أرص دة  تتمثل األدوات المالية للشركة ف  األص ول المالي ة )نقدي ة بالص ندوق ول دى البن ور  اس تثمارات
  مس  تحق م  ا اط  راف ذات نالق  ة   أرص  دة مدين  ة أخ  رى( وك  ذا االلتزام  ات المالي  ة نم  الء و أوراق ق  بض 

ارصدة دائنة   تس  يالت ائتماني ة   م وردوا ومق اولو مش رونات وأوراق ال دفع   الق روض   دائن و  –)نمالء 
 –مص  لحة الا  رائب   أرص  دة دائن  ة  –ش  راء أراا  ي   مس  تحق ال  ي اط  راف ذات نالق  ة   أرص  دة دائن  ة 

 يا   المصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخرى( .مساهم

وكم   ا ه   و وارد بالسياس   ات المحاس   بية ال ام   ة لالنت   راف والقي   اس لبص   ول وااللتزام   ات المالي   ة واإلي   راد 
 ( ما اإليااحات المتممة للقوائم المالية المجمعة .3والمصروف المتعلق ب ا كما ورد ف  إيااح )

 

 يةالقيمة العادلة لألدوات المال
( فإا القيمة العادل ة لبص ول 3طبقا ألسس التقييم المتبعة ف  تقييم أصول وإلتزامات الشركة الواردة باإليااح )

 . واإللتزامات المالية ال تختلف إختالفا جوهريا نا قيمت ا الدفترية ف  تاريص الميزانية

 خطر سعر العائد
 وااللتزامات المالية مع أسعار الفوائد المرتبطة ب ا. تقوم الشركة بمراقبة توافق تواريص استحقاقات األصول 

 خطر تقلبات العمالت األجنبية
يتمث  ل خط  ر العم  الت األجنبي  ة ف    التغي  رات ف    س  عر الص  رف وال  ذى ي  ؤثر نل    الم  دفونات والمقبوا  ات 

 بالعمالت األجنبية. وااللتزاماتبالعمالت األجنبية وكذلر تقييم األصول 

 خطر االئتمان
خطر االئتماا في ندم التزام أحد أطراف األداة المالية ما الوفاء بالتزاماته  األم ر ال ذي ين تج نن ه تحم ل يتمثل 

الطرف اآلخر لخسائر مالية. تتع رض الش ركة لمخ اطر االئتم اا نل   أرص دت ا ل دى البن ور والعم الء وبع ض 
 األصول األخرى كما هو مواح في الميزانية.

حس نة الس معة ر ر االئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية نا طري ق التعام ل م ا بن وتسع  الشركة لتقليل المخاط
 .وواع حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالء

 خطر السيولة
إا غرض الشركة هو الحفاظ نل  التوازا ب يا اس تمرارية التموي ل والمرون ة خ الل اس تخدام األرب اح المرحل ة 

 .استحقاق اوأرصدة الشركة لدي البنور لاماا سداد إلتزامات الشركة في موانيد 

 خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة
 بس  ببائ  دة ف    خط  ر التغي  رات ف    الت  دفقات النقدي  ة المس  تقبلية يتمث  ل خط  ر الت  دفقات النقدي  ة المتعلق  ة بس  عر الف

نل  التدفقات النقدية ما أنش طة  االنتمادالتغيرات ف  سعر الفائدة  وتسع  الشركة لتقليل ذلر الخطر ما خالل 
 التشغيل.

 إدارة رأس المال 
رأس م ال ص حية م ا أج ل رأس المال ه و التأك د م ا أا الش ركة تح افظ نل   نس ب  إلدارةإا ال دف الرئيسي 

 دنم أنمال ا وتحقيق أقص  زيادة للمساهميا.
ل م يك ا  تقوم الشركة بإدارة هيك ل رأس مال ا وإج راء تع ديالت نلي ه ف ي ا وء التغي رات ف ي ظ روف األنم ال.

والس نة  2109ديس مبر  30 يلل لة فلللل لالمنت ي الس نةات والعملي ات خ الل ل لي األه داف والسياسلهنار تغيرات ف 
  .2108ديسمبر  30المنت ية في 
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 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  - 19
 

بعمل تقديرات وافترااات خاصة بالمستقبل. نتائج التقديرات المحاسبية   طبقاً لتعريف  ا  ن ادرا م ا  الشركةتقوم 
تساوي النتائج الفعلية. التقديرات واالفترااات ذات المخاطر ال امة و التي قد تتس بب ف ي تع ديل ج وهري للق يم 

 ارة ل ا أسفل :الدفترية لبصول وااللتزامات خالل السنة المالية التالية تم اإلش

 واألرصدة المدينة األخري العمالءأرصدة  اضمحالل
 

القابلة للتحصيل نندما يك وا تحص يل تل ر األرص دة  واألرصدة المدينة األخري يتم نمل تقدير ألرصدة العمالء
بالكامل غير محتمل. يتم نمل هذا التقدير بشكل فردي نل  المبالغ ال امة. أما المب الغ غي ر ال ام ة بش كل ف ردي 
والت ي انقا ت مواني د اس تحقاق ا  في تم تقييم  ا بش كل جم اني وي تم نم ل مخص   وفق اً لم دة انقا اء مواني د 

 .االستحقاق

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

   أي ما أقل. )صاف  القيمة البيعية( صافي القيمة القابلة للتحقيق بالتكلفة أو التطوير بغرضات العقار يتم قياس

المكتم  ل ب  الرجوع إل    ظ  روف الس  وق )ص  اف  القيم  ة البيعي  ة( للعق  ار  ص  افي القيم  ة القابل  ة للتحقي  ق ي  تم تحدي  د
 . مشاب ةوتحدده الشركة استنادا إل  معامالت  المالية القوائموأسعاره في تاريص 

)صاف  القيمة البيعي ة( للعق ار تح ت اإلنش اء ب الرجوع إل ي أس عار الس وق  صافي القيمة القابلة للتحقيق يتم تحديد
   التكلفة التقديرية الستكمال اإلنشاء.لعقار مكتمل مماثل ناق القوائم الماليةتاريص في 

 والمعدات لآلالتاألعمار اإلنتاجية 
المتوقعة للعقارات والمعدات لحساب اإلهالر ويتم حساب ه ذا التق دير بع د  اإلنتاجيةتحدد إدارة الشركة األنمار 

. تق وم اإلدارة نل   أس اس األخذ في االنتبار المدة المتوقع في ا استخدام األصل وطبيعة التآكل والتقادم التج اري
سنوي بمراجعة القيمة المتبقية واألنمار اإلنتاجية ويتم تعديل مخص   اإله الر المس تقبلي نن دما تعتق د اإلدارة 

 بأا األنمار اإلنتاجية تختلف نا التقديرات السابقة.

 الدخلضريبة 
األم وال. تق در الش ركة مخص   ا ريبة ال دخل باس تخدام رأي خبي ر ونن د  ش ركاتالشركة خااعة لا ريبة 

وجود أي اختالفات بيا النتائج الفعلية واألولية تؤثر ه ذه االختالف ات نل ي مخص   ا ريبة ال دخل والا ريبة 
 المؤجلة في هذه الفترات.

 

 احداث هامة - 19
أن ه  )وب اء ن المي( وأث ر ذل ر  ةالعالمي  ةص حال ةمع إنتشار )فيروس كورونا (نلي مستوي العالم وإنالا منظم

ان  ه ق  د يح  د   ةالمحتمل   ةنل  ي التب  اطؤ االقتص  ادي الع  المي المتوق  ع ل  ذا ت  ري الش  ركه أن  ه ا  ما األث  ار الس  لبي
إنخفاض في قيم ة بع ض اإلس تثمارات وك ذلر العوائ د الخاص ة بتل ر اإلس تثمارات  باإلا افة إل   تب اطؤ نملي ة 

 .التحصيل ما العمالء

خ الل الرب ع األول م ا  ةاإلحترازي  ةوبناء نلي ماسبق قامت إدارة الشركه بإتخاذ التدابير واإلجراءات اإلستباقي
الي اتخ اذ الش ركه الج راءات  ةباالااف ةالتي تمر ب ا األسواق العالمي ةالعام الحالي يتماشي مع الظروف الراهن

العم ل  واس تمرار  ةاهم ف ي الحف اظ نل ي الع امليا بالش ركالتعقيم والتط ير المستمرة والتباند المطلوب  بم ا يس 
إلنت   اء األح  دا   ةالمتوقع   ةف  ي الوق  ت الح  الي وإرتب  اط ذل  ر ب  الفترة الزمني   ةتحدي  د األث  ار الكلي    ةوم  ع ص  عوب

 .ةالقادم ةخالل الفترات المالي ةستراقب نا كثب مجمل األثار الناتج ةفإا الشرك ةالراهن

بتع  ديل   2109م ارس  08بت  اريص  2109لس  نة  69والتع اوا ال  دولي الق  رار رق م أص درت وزي  رة االس  تثمار 
والت ي تتا ما   2105لس نه  001بعض أحكام معايير المحاسبه المصريه الصادره بقرار وزير االستثمار رق م 

بت اريص بعض معايير المحاسبه الجديده وتعديالت نلي بعض المعايير القائمه والتي تم نشرها بالجري ده الرس ميه 
  وفيما يلي أهم التعديالت : 2109ابريل    25
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 تم إضافة المعايير األتية:

 األدوات المالية   (74معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 اإليراد من العقود مع العمالء   (74معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 األعقود التأجير   (74معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( ترتيبات أمتيازات الخدمات العامة1كما أضيف تفسير محاسبي رقم ) -

 

 لتلغي المعايير األتية:

 اإليراد  (11معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 عقود اإلنشاء   (4معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 بعمليات التأجير التمويلي القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة  (02معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 
 تم إستبدال المعايير األتية:

 عرض القوائم المالية   (1معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 قائمة التدفقات النقدية   (7معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 العرض -األدوات المالية   (02معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 اإلعتراف والقياس –ات المالية األدو   (02معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ااإلستثمار العقاري   (47معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 مزايا العاملين   (44معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 اإلفصاحات –األدوات المالية    (72معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 القوائم المالية المجمعة   (70معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 

 تعديل المعايير األتية:تم 

 اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة  (12معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 القوائم المالية المستقلة  (14معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 اإلستثمار في شركات شقيقة  (14معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 نصيب السهم في األرباح  (00معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ضرائب الدخل  (07معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 تجميع األعمال  (04معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 القوائم المالية الدورية  (42معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 إضمحالل قيمة األصول  (41معيار المحاسبة المصري رقم ) -
فظ بيها لغرض البيع والعمليات غير األصول غير المتداولة المحت  (40معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 المستمرة

 اإلفصاح عن الحصص في المنشأت األخري  (77معيار المحاسبة المصري رقم ) -
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 ( "االدوات الماليه "74معيار محاسبه مصري جديد رقم )

التأثير المحتمل علي القوائم 
 الماليه

 ملخص الهم التعديالت تاريخ التطبيق

تقووووووووم اتدارم بتقيووووووويم اتثوووووووور 
المحتمل علي القوائم الماليه عنود 

 تطبيق المعيار.

( علوووووي 74يسوووووري المعيوووووار رقوووووم )
 1الفترات الماليه التي تبدأ في أو بعود 

ويسووووووومب بوووووووالتطبيق  0202ينووووووواير 
 المبكر.

 

يحوول معيووار المحاسووبه المصووري الجديوود 
( "اتدوات الماليووووووه" محوووووول 74رقووووووم )

فووووووي معيووووووار  الموضوووووووعات المقابلووووووه
( "اتدوات 02المحاسبه المصوري رقوم )

الماليووه ا اإلعتووراف والقيوواس "ت وبالتووالي 
تم تعديل واعادم اصدار معيوار المحاسوبه 

( بعود سوحب الفقورات 02المصري رقم )
الخاصووووه بالموضوووووعات التووووي تناولهووووا 

( الجديوود وتحديوود نطووا  74معيووار رقووم )
( المعدل للتعامل فقط مع 02معيار رقم )

تت محدودة من محاسبة التغطيه وفقوا حا
 تختيار المنشأم.

 
طبقووووا لمتطلبووووات المعيووووار يووووتم تبويووووب 
اتصول الماليه علي اساس قياسها تحقوا 
اما بالتكلفه المستهلكه تأو بالقيموه العادلوه 
من خالل اتربواح او الخسوائر أو بالقيموة 
العادلة مون خوالل الودخل الشوامل األخورت 

عموال المنشوام تدراة وذلك طبقا لنموذج أ
اتصوووووول الماليوووووه وخصوووووائص التووووودفق 

 النقدي التعاقدي لالصل المالي.
تووم اسووتبدال نموووذج الخسووائر المحققووه فووي 
قيوووواس اتضوووومحالل لالصووووول الماليوووووه 
بنموووواذج الخسووووائر اتئتمانيووووه المتوقعووووه 
والوووذي يتطلوووب قيووواس اتضووومحالل لكووول 
اتصووووووول الماليووووووه المقاسووووووه بالتكلفووووووه 

دوات الماليووووه التووووي يووووتم المسووووتهلكه وات
قياسووها بالقيمووه العادلووه موون خووالل الوودخل 
الشوووامل ال خووور منوووذ لحظوووه اتعتوووراف 
اتولي لتلك األصول المالية بغض النظر 

 عند وجود مؤشر لحدث الخسارم.
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 ( " االيراد من العقود مع العمالء74معيار محاسبه مصري جديد رقم )

التأثير المحتمل علي القوائم 
 الماليه

 ملخص الهم التعديالت تاريخ التطبيق

تقوووووووم اتدارم بتقيوووووويم اتثوووووور 
المحتمووول علوووي القووووائم الماليوووه 

 عند تطبيق المعيار.

( علوووي 74يسوووري المعيوووار رقوووم )
الفترات الماليه التي تبدأ في أو بعد 

ويسوومب بووالتطبيق  0202ينوواير  1
 المبكر.

 

المحاسوووبه المصوووري الجديووود رقوووم يحووول معيوووار 
( " اتيووراد موون العقووود مووع العمووالء" محوول 74)

 المعايير التاليها
( "اتيوراد " 11معيار المحاسبه المصري رقوم )

 0212المعدل 
( "عقوووود 4معيوووار المحاسوووبه المصوووري رقوووم )

 0212اتنشاء" المعدل 
توووم تحديووود خموووس خطووووات أساسوووية ل عتوووراف 

 باإليراد
 تحديد العقد

 يد إلتزامات األداءتحد
 تحديد سعر المعاملة

 توزيع سعر المعاملة علي إلتزامات األداء
 اإلعتراف باإليراد عند الوفاء بإلتزامات األداء

تم استخدام نمووذج السويطرة لالعتوراف بواتيراد 
 بدت من نموذج المنافع والمخاطر.

يوووتم اتعتوووراف بالتكووواليف اتضوووافيه للحصوووول 
ل إذا كانووت المنشووأم علووي عقوود مووع عميوول كأصوو

تتوقووع اسووترداد تلووك التكوواليف وكووذا اتعتووراف 
بتكوواليف الوفوواء بعقوود كأصوول عنوود توووافر شووروط 

 محددم.
يتطلب المعيار أن يتوافر للعقد مضمون تجواري 

 لكي يتم اتعتراف باإليراد.
 التوسع في متطلبات اإلفصاح والعرض.
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 ( "عقود التأجير" التاجير التمويلي والتخصيم73جديد ) معيار محاسبه مصري

التأثير المحتمل علي القوائم 
 الماليه

 ملخص الهم التعديالت تاريخ التطبيق

تقوووم اتدارم بتقيوويم اتثوور المحتموول 
علوووي القووووائم الماليوووه عنووود تطبيوووق 

 المعيار.

( علوووي 74يسوووري المعيوووار رقوووم )
بعد الفترات الماليه التي تبدأ في أو 

ويسوومب بوووالتطبيق  0202ينوواير  1
المبكوووووور إذا تووووووم تطبيووووووق معيووووووار 

( 74المحاسووووبه المصووووري رقووووم )
"اتيووراد موون العقووود مووع العمووالء" 

 في نفس التوقيت . 0214
 

باتسووووتثناء موووون توووواري  السووووريان 
( 74اعووالمت يسووري المعيووار رقووم )

علوووي عقوووود التوووأجير التوووي  0214
كانوووووت تخضوووووع لقوووووانون التوووووأجير 

_ 1442لسووونه 42قوووم التموووويلي ر
ن يوتم معالجتهوا وفقوا  اوتعديالته وك

لمعيوووار المحاسوووبه المصوووري رقوووم 
("القواعد والمعوايير المحاسوبه 02)

المتعلقوووووووووه بعمليوووووووووات التوووووووووأجير 
التمويليتوكوووووذلك عقوووووود التوووووأجير 
التمووووويلي التووووي تنشوووووأ فووووي ظووووول 
وتخضووووع لقووووانون تنظوووويم نشوووواطي 
التوواجير التموووويلي والتخصووويم رقوووم 

وذلووك موون بدايووه  0214لسوونه142
فترم التقريور السونوي التوي توم فيهوا 

 42لسوووونه 42الغوووواء قووووانون رقووووم 
لسووونه  142وصووودور قوووانون رقوووم 

0214 . 

يحوول معيووار المحاسوووبه المصووري الجديوود رقوووم 
("عقوووود التوووأجير" محووول معيوووار المحاسوووبه 74)

( "القواعووووود والمعوووووايير 02المصوووووري رقوووووم )
ي المحاسووبه المتعلقووه بعمليووات التووأجير التمووويل

 ويلغيه. 0212
يقووودم المعيوووار نمووووذج محاسوووبي واحووود بالنسوووبه 
للموووووؤجر والمسوووووتأجرحيث يقووووووم المسوووووتأجر 
باتعتراف بحق إنتفوا  األصول الموؤجر ضومن 
أصول الشركه كما يعترف بالتزام والوذي يمثول 
القيمووه الحاليووه لوودفعات اتيجووار غيوور المدفوعووه 
ضوووومن التزامووووات الشووووركه تمووووع اتخووووذ فووووي 

تيوووتم تصووونيف عقوووود اتيجوووار اتعتبوووار انوووه 
بالنسووبه للمسووتأجر عقوود تووأجير تشووغيلي أو انووه 

 عقد تأجير تمويلي .
بالنسبه للمؤجر يجب علي المؤجر تصنيف كل 
عقد من عقود إيجاراته أما علي أنه عقود توأجير 

 تشغيلي أو انه عقد تأجير تمويلي .
بالنسوبه ل يجووار التمووويلي فيجووب علووي المووؤجر 

ل المحوتفظ بهوا بموجوب عقود اتعتراف باتصو
تووووأجير تمووووويلي فووووي قائمووووه المركووووز المووووالي 
وعرضووها علووي انهووا مبووال  مسووتحقه التحصوويل 
بمبلووو  مسووواوي لصوووافي اتسوووتثمار فوووي عقووود 

 التأجير .
بالنسووبه ل يجووار التشووغيلي يجووب علووي المووؤجر 
اتعتوووراف بووودفعات عقوووود التوووأجير مووون عقوووود 

ريقووه التووأجير التشووغيليه علووي انهووا دخوول إمووا بط
 القسط الثابت أو أي اساس منتظم آخر .
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تأجي ل تطبي ق مع ايير المحاس بة  2121أبري ل  02قررت ال يئة العامة للرقابة المالية في بيان ا الص ادر بت اريص 
نل ي الق وائم المالي ة  2109لسنة  69الصادرة بالقرار الوزاري رقم المصرية الجديدة والتعديالت المصاحبة ل ا 

نل  ي أا تق  وم الش  ركات بتطبي  ق ه  ذه المع  ايير وه  ذه  2121الدوري  ة )الرب  ع س  نوية( الت  ي ستص  در خ  الل ن  ام 
 2121ديس  مبر  30الع  ديالت نل  ي الق  وائم المالي  ة الس  نوية ل   ذه الش  ركات ف  ي ن اي  ة الس  نة المالي  ة المنت ي  ة ف  ي 

راج األثر المجمع بالكامل بن اية العام  مع التزام الشركات باإلفصاح الكافي في قوائم  ا الدوري ة خ الل ن ام وإد
 نا هذه الحقيقة واثارها المحاسبية إا وجدت. 2121

 وجاري دراسة األثر المحتمل نلي القوائم المالية للشركة فيما يخ  المعايير األخري والتي تم تعديل ا.

 

 
 

 

 

 

 ("القوائم الماليه المجمعه "74معيار المحاسبه المصري المعدل رقم )

التأثير المحتمل علي القوائم 
 الماليه

 ملخص الهم التعديالت تاريخ التطبيق

تيوجوود أثوور محتموول علوو  دفوواتر 
 الشركة.

(المعوووودل 70يسووووري المعيووووار رقووووم )
علي الفترات الماليه التوي تبودأ فوي أو 

تويسمب بوالتطبيق  0202يناير 1بعد 
 المبكر.

كمووا يووتم تطبيووق الفقوورات الجديوودم أو 
المعدلوووه بالنسوووبه للمعوووايير التوووي توووم 
تعوووووووووديلها بموضوووووووووو  المنشووووووووو ت 
اتستثماريه في تواري  سوريان معيوار 

( " 70المحاسوووووبه المصوووووري رقوووووم )
وائم الماليووووه المجمعووووه " المعوووودل  القوووو
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تووم اضووافه بعووض الفقوورات الخاصووه 
باسوووتثناء المنشووو ت اتسوووتثماريه مووون 
التجميع وقد ترتب علوي ذوذا التعوديل 
تعووووديل لووووبعض المعووووايير المرتبطووووه 
بموضوووووو  المنشووووو ت اتسوووووتثماريه 

 وفيما يلي المعايير التم تم تعديلهاا
( 12معيار المحاسبه المصري رقم )

 فصاح عن اتطراف ذو عالقه ""ات
( 14معيار المحاسبه المصري رقم )

 "القوائم الماليه المستقله"
( 14معيار المحاسبه المصري رقم )
 "اتستثمار في شركات شقيقه "
( 07معيار المحاسبه المصري رقم )

 "ضرائب الدخل "
( 04معيار المحاسبه المصري رقم )

 "تجميع اتعمال"
( 42المصري رقم )معيار المحاسبه 

 "القوائم الماليه الدوريه "
( 77معيار المحاسبه المصري رقم )

"اتفصوووووواح عوووووون الحصووووووص فووووووي 
 المنش ت األخري .


