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 قائمة المركز المالي المجمع
 2121مارس  30في 
 
 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 إيااح 

 جنيه مصري جنيه مصري  

    األصول

    أصول غير متداولة

 872,325,919 723,030,999 (4) أصول ثابتة 

 82,350,103 90,,2,,,77 (5) مشروعات تحت التنفيذ

 51,852,942 70,,,2,,01 (0-34) حق إستخدام أصول

 4,481,619,825 ,19,,3,70,,,, (6) استثمارات في شركات شقيقة

 24,064,474 930,,37,72 (7) استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 3,475,433 11,,97,,1  استثمارات في سندات حكومية

 0,113,127,535 773,,2,,3,223 (8) استثمارات عقارية 

 08,072,702 977,,7,,,3 (9) استثمارات أخرى طويلة األجل

 590,764 70,,770 (01) أصول غير ملموسة

 0,928,278,558 ,77,,09,,3,70 (00) الشهرة

 35,421,666 - (31) أصول اريبية مؤجلة

 8,499,271,830 077,000,,1,,,  إجمالي األصول غير المتداولة

    

    أصول متداولة

 831,106,963 7,3,9,7,0,1 (02) نقدية بالصندوق ولدى البنوك

 428,539,174 ,00,737,13, (03) خالل االرباح او الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من 

 811,111 22,222,  اصل آلت ملكيته الى الشركة

 2,717,917,618 ,,97,2,3,2,,0 (04)  عمالء و اوراق قبض

 86,379,991 - (05) استثمارات في اذون خزانة 

 5,639,598 13,730,217 أ(06) مستحق من أطراف ذات عالقة

 2,063,007,054 17,211,,0,372 (07) االسكان والتعميرمشروعات 

 573,874,194 311,1,9,,2, (08) مخزون

 919,822,048 7,0,002,,71 (09) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 7,716,196,629 100,,2,,209,,  إجمالي األصول المتداولة

 06,215,367,461 ,,3,721,7,,,,3  إجمالي األصول

    

    حقوق الملكية و اإللتزامات

    حقوق الملكية

 4,682,424,971 792,,0,,0,,,, (21) رأس المال المصدر والمدفوع

 087,046,938 ,71,,,3,9,3  احتياطى قانونى

 (60,168,736) (,7,,,7,90,)  فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 (7,248,881) (7,7,,,9,1)  لترجمة القوائم الماليةفروق مجمعة 

 646,523,763 ,,,,,3,,3,933  أرباح مرحلة

 0,178,920,737 2,7,,72,,,0  / العام الفترةأرباح 

 6,526,699,792 ,977,037,17,,  إجمالي حقوق الملكية للشركة القابضة

 2,047,998,443 20,,,17,,0,31 (20) حقوق الحصة غير المسيطرة

 8,674,698,235 ,37,,3,,7,,,,  إجمالي حقوق الملكية
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 الشامل المجمع قائمة الدخل
 2121مارس  30المنتهيه في  الثالثة أشهرعن 
 

  
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2109مارس  30 0202مارس  13  

 جنيه مصري جنيه مصري  

    

 456,795,948 ,30,,093,09  ارباح الفترة 

 (45,731,694) (79,9,0,,,)  العادلة من خالل الدخل الشامل فروق تقييم إستثمارات بالقيمة

 0,474,121 (102,9,7)  الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 402,539,274 079,797,,,0  للفترةإجمالي الدخل الشامل 

    توزع كالتالى:

 089,745,848 ,3,,,,0,0,3  الشركة القاباة

 222,793,426 7,3,,,3,,0  حقوق الحصة غير المسيطرة

 402,539,274 079,797,,,0  للفترةإجمالي الدخل الشامل 
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 الملكية المجمعةحقوق  فيقائمة التغير 
 2121مارس  30المنتهيه في  الثالثة أشهرعن 
 

 

فروق تقييم  إحتياطي قانوني رأس المال
استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الدخل الشامل

 مجمعةفروق 
 لترجمة القوائم
 المالية

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 

          

 8,674,698,235 2,047,998,443 6,526,699,792 0,178,920,737 646,523,763 (7,248,881) (60,168,736) 087,046,938 4,682,424,971 2121يناير  0رصيد 

 - - - (0,178,920,737) 0,178,920,737 - - - - محول الى إحتياطي قانوني و األرباح المرحلة

 (4,255,096) 033,467 (4,388,663) - (4,388,663) - - - - تسويات سنوات سابقة

 (494,654) (03,138,920) 02,544,267 - 02,544,267 - - - - تسويات ناتجة من تغير نسب الملكية في الشركات التابعة

 (41,498,687) (22,096,422) (08,312,265) - (08,312,265) - - - - تسويات ناتجة عن شراء أسهم خزينة في شركة تابعة

 (4,657,762) - (4,657,762) - - - (4,657,762) - - تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملفروق 

 (321,785) (223,196) (97,689) - - (97,689) - - - الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 (6,030,179) (2,648,726) (3,482,353) - (3,482,353) - - - - 2109عام  عن توزيعات أرباح

 270,276,026 24,372,157 246,914,169 246,914,169 - - - - - ارباح الفترة

 ,37,,3,,7,,,, 20,,,17,,0,31 ,977,037,17,, 2,7,,72,,,0 ,,,,,3,,3,933 (7,7,,,9,1) (,7,,,7,90,) ,71,,,3,9,3 792,,0,,0,,,, 0202مارس  13رصيد 

          

 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) 780,340,077 - - - - محول الى األرباح المرحلة

 (63,537,832) (33,782,752) (29,755,181) - (29,755,181) - - - - تسويات سنوات سابقة

 - (013,923) 013,923 - 013,923 - - - - تسويات ناتجة عن االستحواذ على شركات تابعة

 (7,735,401) (5,157,698) (2,677,702) - (2,677,702) - - - - تسويات ناتجة من تغير نسب الملكية في الشركات التابعة

 (45,731,694) - (45,731,694) - - - (45,731,694) - - من خالل الدخل الشاملفروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة 

 0,474,121 773,537 711,483 - - 711,483 - - - الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 (04,518,793) (6,058,883) (8,349,901) - (8,349,901) - - - - 2108عام  عن توزيعات أرباح

 456,795,948 222,109,889 234,776,159 234,776,159 - - - - - ارباح الفترة

 00,740,154,332 4,383,183,690 7,357,971,640 234,776,159 2,327,604,267 (6,978,396) (62,060,235) 082,294,976 4,682,424,971 2109مارس  30رصيد 
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 المجمعة قائمة التدفقات النقدية

 2121مارس  30المنتهيه في  الثالثة أشهرعن 
 

  
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2109مارس  30 0202مارس  13 ايااح 
 جنيه مصري جنيه مصري  النقدية من أنشطة التشغيلالتدفقات 

 617,291,275 23,,133,1,7  أرباح الفترة قبل ارائب الدخل وحقوق الحصة غير المسيطرة
 03,752,279 30,1,3,,37 (4) إهالك اصول ثابتة

 557,636 39,,0,992 (8) إهالك استثمار عقاري
 - 137,,3,07 (34) إستهالك حق إستخدام اصول
 0,054,687 -  اامحالل في قيمة الشهرة

 07,572,164 -  إامحالل فى قيمة العمالء و أوراق قبض
 (760,565) 1,2,7,3,7 (30) بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  )أرباح( خسائر

 (2,934,679) 30,277,727 (30) فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 525,411 (71,,1,3,073) (30) الحصة النسبية فى شركات شقيقة
 (9,120,774) (9,3,032)  عائد إستثمارات في أذون خزانة

 (2,113,594) (7,113,,) (4) أرباح بيع أصول ثابتة
 204,182,006 ,397,1,7,03  مصروفات تمويلية

 (218,482,800) (,,37,3,,,3)  فوائد دائنة
 95,858,460 -  مصروفات تأجير تمويلي

 (05,489,854) -  تسويات على األرباح المرحلة 

 702,198,640 ,,73,7,,3,1  أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
 (26,931,184) (7,739,070)  التغير في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 (270,566,013) (2,,,3,9,391)  التغير في العمالء و أوراق قبض
 052,271 (19,,90,,07)  التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة
 (205,978,897) (97,,09,939)  التغير فى مشروعات االسكان والتعمير

 (35,173,265) (077,091,,1)  التغير في المخزون
 (73,207,707) (9,2,290,,0)  مقدماً وأرصدة مدينة أخرى التغير في مصروفات مدفوعة

 44,034,127 (77,003,,3)  أرصدة دائنة  –التغير في العمالء 
 314,171,341 ,70,,1,7,93  التغير في موردون ومقاولو مشروعات و أوراق الدفع

 (78,414,156) 929,,37,01  مصلحة الارائب -التغير فى االرصدة الدائنة 
 279,136 (,3,,3,073)  التغير فى المستحق الى اطراف ذات العالقة

 (218,808,798) ,,0,,0,,2,  التغير في مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 - (10,1,9,233)  ارائب الدخل المدفوعة

 (06,306,244) (91,,3,031) (29) المستخدم من المخصصات

 034,429,051 11,7,7,,0,3  أنشطة التشغيلصافي التدفقات النقدية الناتجة من 

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (01,158,650) (077,779,,3) (4) مدفوعات لشراء أصول ثابتة 
 2,279,294 0,,,9,3 (4) متحصالت من بيع أصول ثابتة

 (00,988,663) (17,,,2,,39) (5) مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ
 99,059 (,3,30)  التغير في أصول غير ملموسة

 - (,7,,0,)  في استثمارات في شركات شقيقة مدفوعات
 (658,254) (91,,3,3,9) (8) في في استثمارات عقارية مدفوعات
 (550,802) (0,2,9,,)  في استثمارات اخرى طويلة األجل مدفوعات

 - 9,3,3,022, (05) متحصالت من بيع أذون خزانة
 09,099,671 37,707,,7  التغير في ودائع ألجل )أكثر من ثالثة أشهر(

 218,482,800 ,,37,3,,,3  فوائد دائنة محصلة

 (7,735,401) -  النقدية المدفوعة لزيادة استثمارات في شركات تابعة

 099,168,044 17,,737,,9  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار
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 المجمعة )تابع( قائمة التدفقات النقدية

 2121مارس  30المنتهيه في  الثالثة أشهرعن 
 

  
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2109مارس  30 0202مارس  13 إيااح 
 جنيه مصري جنيه مصري  

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 (59,826,280) 7,9,9,0,0,  في بنوك تسهيالت ائتمانية التغير

 72,034,238 (3,9,290,727)  التغير فى اوراق دفع طويلة االجل
 (208,619,440) -  دائنو شراء ارااىل مدفوعات

 - (977,,2,,32)  إلتزامات عقود تأجير وترتيب مدفوعة
 018,666,743 (,,07,7,0,7)  القروض طويلة االجل من مقبواات)مدفوعات في( 

 04,422,064 71,077,,17  مساهمين –أرصدة دائنة  التغير في
 (33,782,752) 791,,90,,3  حقوق الحصة غير المسيطرة التغير في

 - (9,,,,7,,2,)  تابعة اتاسهم خزينة في شركمدفوعات لشراء 
 (02,528,352) (313,297,,)  توزيعات ارباح مدفوعة

 (204,182,006) (,7,,,71,17)  مصروفات تمويلية مدفوعة

 (95,858,460) -  مصروفات تأجير تمويلي مدفوعة

 (439,464,258) (,,7,,037,27)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة التمويل

 (015,966,964) 02,,,7,,3,3  خالل الفترة –صافى التغير في النقدية وما في حكمها 
 0,541,435 (793,,,0)  الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 612,442,394 3,2,,,,,70, (02) أول الفترة -رصيد النقدية وما في حكمها 

 498,105,865 271,7,7,,97  الفترةآخر  -رصيد النقدية وما في حكمها 

 

 النقدية بالصندوق و لدى البنوك
 652,016,304 7,3,9,7,0,1 (02) آخر الفترة -رصيد النقدية بالصندوق و لدي البنوك 

    يخصم:

 (054,191,449) (,3,9,937,07) (02) ودائع )أكثر من ثالثة أشهر(

 498,105,865 271,7,7,,97  آخر الفترة –رصيد النقدية و مافي حكمها 
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 التعريف بالمجموعة -  3
 95تأسست شركة بايونيرز القاباة لالستثمارات المالية " شركة مساهمة مصررية " طبقراً ألحكرام القرانون رقرم  

والئحته التنفيذية الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال وقد ترم قيرد الشرركة فري السرجل التجراري  0992لسنة 
سرريس الشررركات الترري تصرردر . ويتمثررل غرررض الشررركة فرري تأ 2117مررارس  0القرراهرة فرري  – 384028برررقم 

 .أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموالها والقيام بنشاط أمناء الحفظ 

مررن قبررل مجلررس  2121مررارس  30فررى  الثالثررة أشررهر المنتهيررةعررن  القرروائم الماليررة الدوريررة المجمعررةتررم اعتمرراد  
 .2121 يونيو 27 االدارة بتاريخ

 :كما يلي في الشركات التابعة تتمثل نسبة المساهمة  

 نسبة المساهمة البلد النشاط اسم الشركة

 ٪99271 مصر السمسرة في األوراق المالية )ش.م.م( بريزما للوساطة فى األوراق الماليةشركة 

 ٪99299 مصر السمسرة في األوراق المالية )ش.م.م( بايونيرز لتداول األوراق الماليةشركة 

 ٪99297 مصر وتغطية االكتتابات في األوراق المالية وتكوين وإدارة المحافظترويج  أموال لالستثمارات الماليةشركة 

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

 ٪99267 مصر امان االكتتاب في األوراق المالية )ش.م.م( المستشار الدولي لامان االكتتابشركة 

 ٪99211 مصر العمل في االستشارات المالية واالقتصادية واالستثمارية )ش.ذ.م.م( المستشار الدولي لالستثمارشركة 

 ٪ 99293 مصر السمسرة في األوراق المالية )ش.ذ.م.م( لتداول األوراق الماليةأون الين رؤية شركة 

 ٪99299 مصر )ش.م.م(إنشاء وإدارة صناديق استثمار  بايونيرز لصناديق اإلستثمارشركة 

 ٪81258 مصر مزاولة كافة االنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية )ش.م.م( القاهرة لالسكان و التعميرشركة 

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

 ٪34226 مصر )ش.م.م( واإلستثمار العقاري مجال المقاوالتالعمل فى  شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري*

 ٪96211 مصر إدارة المباني والصيانة )ش.ذ.م.م( شركة القاهرة إلدارة المباني والصيانة 

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

 ٪99299 مصر العقارى )ش.م.م(العمل فى مجال التسويق  شركة القاهرة للتسويق العقارى 

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

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

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

 ٪68204 مصر العمل فى صناعة االسالك و الكابالت الكهربائية )ش.م.م( المصريةشركة الكابالت الكهربائية 

 ٪38206 مصر العمل فى مجال شراء و بيع و تمليك العقارات و االرااى )ش.م.م( الشركة المتحدة لالسكان و التعمير*

 ٪81226 مصر التغليف والورق )ش.م.م( التعبئة و صناعة موادالعمل فى مجال  )يونيباك( التغليف والورق التعبئة و شركة يونيفرسال لصناعة مواد

 ٪44259 مصر )ش.م.م(واإلستثمار العقاري العمل فى المقاوالت  شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري*

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

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

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

 ٪99299 مصر )ش.م.م( العمل فى مجال االستثمار العقارى لإلستثمار يو دي سيشركة 

 ٪99299 مصر )ش.م.م( االستثمار العقارىالعمل فى مجال  شركة ميرالند لالستثمار العقارى

 ٪71207 مصر العمل فى مجال منتجات االلبان )ش.م.م( أراب ديري - لمنتجات االلبان العربية شركةال

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

 ٪99299 مصر العمل فى مجال االستثمار العقارى )ش.م.م( المشروعاتشركة القاهرة الجديدة إلدارة 

 ٪81211 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

 ٪99299 مصر العمل في مجال العقارات )ش.ذ.م.م( لالستثمار العقاري شركة جراند جيزة

 ٪50211 مصر .م(مالعمل في مجال العقارات )ش. شركة لوتس للفنادق والمنتجعات

 ٪99299 مصر العمل في مجال العقارات )ش.م.م( الشمالي للمنتجعات السياحية و االستثمار العقاري شركة تالل الساحل

 ٪99299 مصر العمل في مجال العقارات )ش.م.م( لإلستثمار العقاري و المنتجعات السياحية شركة تالل البحر االحمر

 ٪61211 مصر العمل في مجال ااالدوية )ش.م.م( لألدويةشركة النور 

 ٪75211 مصر العمل في مجال األغذية )ش.م.م( شركة بي أتش سي فود

 ٪99299 مصر العمل في مجال العقارات )ش.م.م( بلو للتطوير العقاريشركة 

 

تقرل عرن  همس أمروالوؤتم تجميع القوائم المالية لتلك الشركات بالرغم من أن نسربة مسراهمة الشرركة القابارة فري ر *
القدرة على التحكم فى السياسرات الماليرة والتشرغيلية تسيطر على الشركات بما لها من إال أن الشركة القاباة  51٪

 .لتلك الشركات وذلك للحصول على منافع من أنشطتها
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 أسس التجميع -  0

 : تتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة 

القيمة الدفترية الستثمار الشركة القاباة في كل شركة تابعرة مرع نصريب الشرركة القابارة يتم استبعاد  -أ 
 في حقوق الملكية في كل شركة تابعة.

فري صرافى ربرح )خسرارة( الشرركات التابعرة المجمعرة خرالل  الحصرة غيرر المسريطرةيتم تحديد حقروق  -ب
 التى تعد عنها القوائم المالية المجمعة . العام

فري صرافى أصرول الشرركات التابعرة المجمعرة و تعررض فرى  الحصرة غيرر المسريطرةيرد حقروق يتم تحد -ج
فررى  الحصررة غيررر المسرريطرةالقرروائم الماليررة مسررتقلة عررن حقرروق مسرراهمي الشررركة األم و تتكررون حقرروق 

 صافى األصول من:

 فى تاريخ التجميع األصلى. الحصة غير المسيطرة( مبلغ حقوق 0)

 فى التغير فى حقوق الملكية من تاريخ التجميع . المسيطرةالحصة غير ( نصيب 2) 

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

  الماليرة تعد القوائم المالية للشركة القاباة وكذا القوائم المالية للشركات التابعة التى تستخدم فى إعداد القروائم
 المجمعة فى نفس التاريخ.

  يتم إعداد القوائم الماليرة المجمعرة باسرتخدام سياسرات محاسربية موحردة للمعرامالت المتشرابهة ولألحردا  الترى
 تتم فى نفس الظروف .

  فى الميزانية المجمعة امن حقوق الملكية فى بند منفصل عرن حقروق  الحصة غير المسيطرةتعرض حقوق
 (خسرارة)فرى ربرح أو  الحصرة غيرر المسريطرةملكية مساهمى الشركة القاباة . كما يعرض نصريب حقروق 

 المجموعة بشكل منفصل .

  األم و على المنشاة أن تنسب األرباح أو الخسائر وكل من عناصر الدخل الشامل اآلخرر إلرى مرالكي الشرركة
حقوق األقلية / الحقوق غير المسيطرة. وأن تنسب المنشأة كذلك إجمرالي الردخل الشرامل إلرى مرالكي الشرركة 

  .األم والحصص غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك إلى حصول رصيد عجز فيها

 متبقيرة فري عندما تفقد المجموعة السريطرة فإنهرا تقروم براإلعتراف برأي اسرتثمارات ، استبعاد الشركات التابعة
الشركة التي كانت تابعة بقيمتها العادلة في تاريخ فقد السيطرة واإلعتراف برأي فررق نراتج علري انره ربرح أو 

 خسارة في الشركة األم.

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -1

   أسس إعداد القوائم المالية 1-3
لفة التاريخية فيما عدا األصول المالية واالسرتثمارات يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لفرض االستمرارية ومبدأ التك 

بالقيمة العادلة من خالل األربراح أو الخسرائر واإلسرتثمارات بالقيمرة العادلرة مرن خرالل الردخل الشرامل والتري ترم 
 قياسها بالقيمة العادلة.

 التوافق مع معايير المحاسبة 1-0
  لمحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية.تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير ا 
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 )تابع( السياسات المحاسبية المطبقةأهم  -1

 التغييرات في السياسات المحاسبية  1-1
المحاسربة  اريرمعالعام السابق ، فيما عدا تطبيرق السياسات المحاسبية المطبقة هذه الفترة هى تلك فى المطبقة فى  

والصررادر بقرررار وزيررر  .هررذا العررام را مررناوالررذي تررم تطبيقرره اعتبرر الترراجيرعقررود  (49رقررم ) ألجديررد المصررري
 .بعد التعديل ، و فيما يلي السياسة المحاسبية 2109لسنة  69االستثمار رقم 

التأجيرعقود   

يتم تحديد ما إذا كان العقرد هرو )أو يحتروي علري( عقرد إيجرار إلرى مارمون العقرد عنرد التعاقرد.ويكون العقرد عقرد 
يتامن عقد تأجير إذا كان العقد ينقرل حرق السريطرة علرى إسرتخدام أصرل محردد لفتررة مرن الرزمن لقراء  تأجير أو
 مقابل.

ويصنف اإليجار في بداية التعاقد على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. ويصنف العقد على أنره عقرد 
والمنرافع العائردة لملكيرة األصرل محرل  أيجار تمويلي إذا كران يحرول بصرورة جوهريرة مرا يقرارب كافرة المخراطر

العقد. ويتم تصنيف عقد التأجير على انه عقد تأجير تشغيلي إذا كان ال يحرول بصرورة جوهريرة مرا يقرارب كافرة 
 .المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد

لتكلفة التكاليف المباشررة األوليرة في تاريخ بداية عقد اإليجار يتم قياس األصل )حق اإلنتفاع( بالتكلفة، وتتامن ا
 المتكبدة لتجهيز االصل نفسه الى الحالة المطلوبة وفقا للعقد.

ويتم قياس إلتزام عقد التأجير بالقيمة الحاليرة لردفعات االيجرار غيرر المدفوعرة فري ذلرك التراريخ، وتخصرم دفعرات 
ن تحديرده بسرهولة، أو بإسرتخدام سرعر الفائردة اإليجار بإستخدام معدل الفائدة الامني في عقد التأجير إذا كان يمك

علررى اإلقتررراض اإلاررافي للمسررتأجر إذا لررم يمكررن تحديررده ، باالاررافة الررى أيررة دفعررات أخرررى متغيرررة، و مبررالغ 
 متوقع دفعها ، وسعر ممارسة خيار الشراء،وذلك وفقا لعقد االيجار.

يرة غير مدرجة في قياس التزام عقرد الترأجير بقائمرة ويتم إثبات الفائدة على إلتزام عقد التأجير، و أية دفعات متغ
 األرباح أو الخسائر.

إذا كان عقد التأجير يحول ملكية األصل الى الشركة أو أن تكلفة االصرل تعكرس ممارسرة حرق خيرار الشرراء يرتم 
األصرل إستهالك األصل المؤجر علي مدي العمر اإلنتاجي لألصل )حق اإلنتفاع(، وفيما عدا ذلك يرتم إسرتهالك 

)حق اإلنتفاع( من تاريخ بداية عقد التاجير الى نهاية العمر اإلنتراجي لألصرل )حرق اإلنتفراع( أو نهايرة مردة عقرد 
 .  التأجير أيهما أقرب

قررد  االصررلتقرروم الشررركة بشرركل دوري فرري ترراريخ كررل ميزانيررة بتحديررد مررا إذا كرران هنرراك مؤشررر علررى أن يكررون 
أامحل. عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته اإلستردادية، فيعتبر أن هناك اامحالل لألصرل وبالترالي 

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

الفترااات المستخدمة لتحديد قيمة ويتم رد الخسارة الناجمة عن اامحالل القيمة فقط إذا كان هناك تغيير في ا
األصل االستردادية منذ إثبات آخر خسارة ناتجة عن اامحالل القيمة، ويكون رد الخسارة الناجمة عن 
اإلامحالل محدود بحي  ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل، القيمة االستردادية له أو القيمة الدفترية التى كان 

( ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اامحالل القيمة بالنسبة تهالكاالسسيتم تحديدها )بالصافى بعد 
لألصل في السنوات السابقة. ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اامحالل القيمة بقائمة األرباح او 

 الخسائر.

 المعامالت بالعمالت األجنبية ترجمة ,-1
 المصرى وهى عملة التعامل للشركة .تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه  -

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

يتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيعرة النقديرة بالعملرة األجنبيرة باسرتخدام سرعر الصررف السرائد فرى تراريخ  -
 قائمة  الدخل .الميزانية ، يتم إدراج جميع الفروق ب

يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية والتى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باسرتخدام أسرعار الصررف السرائدة  -
 فى تاريخ االعتراف األولى .

يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية والتى يتم قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصررف السرائدة فرى  -
  التى تحددت فيه القيمة العادلة .التاريخ 
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 1

 األصول الثابتة   1-7
تظهرر األصررول الثابتررة بالتكلفررة التاريخيررة بعررد خصررم مجمررع اإلهررالك و الخسررائر المتراكمررة الاررمحالل القيمررة.  

تتحقررق تلررك التكلفررة واسررتيفاء شررروط وتتاررمن هررذه التكلفررة تكلفررة اسررتبدال جررزء مررن األصررول الثابتررة عنرردما 
االعتراف بها . وبالمثل ، عند إجراء تحسينات جوهرية شاملة ، يرتم االعترراف بتكاليفهرا ارمن القيمرة الدفتريرة 
لألصول الثابتة كرإحالل وذلرك فري حالرة اسرتيفاء شرروط االعترراف . ويرتم االعترراف بجميرع تكراليف اإلصرالح 

 .باح أو الخسائر عند تحققهاة األروالصيانة األخرى في قائم

يبدأ إهالك األصل عندما يكون في المكان والحالة التي يصبح عليها قادرا على التشغيل بالطريقة التي حددتها 
 اإلدارة ، ويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلفترااى لألصل على النحو التالي :

 العمر اإلفتراضي المقدر 
 سنة 

 8 أجهزة اتصاالت
 8 – 3 حاسب آلي و برامج

 0627 – 4 أثا 
 8 – 5 أجهزة كهربائية ومعدات

 627 اعالنات مايئة
 01 – 5 تجهيزات و ديكورات 
 5 – 4 وسائل نقل وانتقال
 41 – 01 عقارات وجدك
 21 – 4 أالت و معدات

 01 – 225 اخشاب

يتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصول على أي منرافع اقتصرادية مسرتقبلية مرن  
استخدامها أو بيعهرا فري المسرتقبل . ويرتم االعترراف برأي أربراح أو خسرائر تنشرأ عنرد اسرتبعاد األصرل فري قائمرة 

 األرباح أو الخسائر في العام التي تم فيها استبعاد األصل . 

 ويتم مراجعة القيم المتبقية لألصول ، األعمار اإلنتاجية لها وطرق إهالكها في نهاية كل سنة مالية.  

تقوم الشركة فري تراريخ كرل ميزانيرة بتحديرد مرا إذا كران هنراك مؤشرر علرى أن يكرون أصرل ثابرت قرد أارمحل .  
هنراك اارمحالل لألصرل وبالترالي يرتم وعندما تزيد القيمة الدفتريرة لألصرل عرن قيمتره اإلسرتردادية ، فيعتبرر أن 

 تخفياه إلى قيمته اإلستردادية . وتثبت خسارة االامحالل بقائمة األرباح أو الخسائر .

ويتم رد الخسارة الناجمة عن اامحالل القيمة فقط اذا كان هناك تغيير في االفترااات المستخدمة لتحديد قيمرة  
القيمررة ، ويكررون رد الخسررارة الناجمررة عررن بررات آخررر خسررارة ناتجررة عررن ااررمحالل االصررل االسررتردادية منررذ اث

اإلامحالل محدود بحير  التتعردى القيمرة الدفتريرة لألصرل القيمرة االسرتردادية لره أو القيمرة الدفتريرة الترى كران 
سرريتم تحديرردها )بالصررافى بعررد اإلهررالك( مررا لررم يررتم االعتررراف بالخسررارة الناجمررة عررن ااررمحالل القيمررة بالنسرربة 

بقة . ويرتم إثبرات الررد فري الخسرارة الناجمرة عرن اارمحالل القيمرة بقائمرة األربراح أو لألصل فري السرنوات السرا
 الخسائر. 

 األصول غير الملموسة  ,-1
االعتراف باألصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد أولياً بالتكلفة . تكلفة األصول غير الملموسة المقتنراة تم ي 

 في تاريخ  االقتناء .عند تجميع األعمال هي قيمتها العادلة 

بعررد االعتررراف المبرردئي يررتم إثبررات األصررول غيررر الملموسررة بالتكلفررة مخصرروماً منهررا مجمررع االسررتهالك ومجمررع  
 خسائر االامحالل.

ال يتم رسملة األصول غير الملموسة المتولدة داخلياً كأصل ويتم االعترراف بالمصرروفات ارمن قائمرة األربراح  
 أنفقت فيه المصروفات. أو الخسائر في العام الذي

  يتم تحديد العمر االفترااى لألصول غير الملموسة كمحددة العمر أو غير محددة العمر. 
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 )تابع(األصول غير الملموسة  ,-1
االقتصادى لألصل، ويرتم إجرراء يتم استهالك األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على العمر 

اختبررار قيرراس لالاررمحالل عنرردما يكررون هنرراك مؤشررر علررى ااررمحالل األصررل.  يررتم مراجعررة فترررة االسررتهالك 
 وطريقة االستهالك لألصل غير الملموس بعمر محدد في نهاية كل سنة مالية على األقل.

الخاصة بهرا ويرتم اسرتهالكها بطريقرة القسرط تتمثل األصول غير الملموسة في برامج الحاسب اآللي والتراخيص 
 سنوات( . 4الثابت طبقاً للعمر االفترااى لها )

 الشهرة 1-9
تقوم الشركة في تراريخ االقتنراء براالعتراف بالشرهرة المقتنراة عرن تجميرع األعمرال كأصرل. و يرتم القيراس األولرى 

الشرركة فري صرافي القيمرة العادلرة لألصرول للشهرة بالتكلفة والتي تمت لزيادة تكلفة تجميع األعمرال عرن نصريب 
 وااللتزامات وااللتزامات المحتملة المحددة المعترف بها.

بقياس الشهرة المقتناة عن عملية تجميع األعمال بالتكلفة ناقًصرا منهرا إجمرالي  الشركة بعد االعتراف األولي تقوم
 وبردال مرن ذلرك تقروم ،تنراة عرن تجميرع األعمرالالخسائر الناشئة عن اامحالل القيمة. اليتم استهالك الشرهرة المق

بعمل اختبار لقياس اامحالل قيمة الشهرة سرنويًا أو دوريًرا إذا كانرت األحردا  أو التغيرر انتفيرا لظرروف  الشركة
 .تفيد وجود مؤشرعن اامحالل قيمة

 االستثمارات في شركات شقيقة ,-1
يكون للشركة فيهرا نفروذ مرؤثر ولكنهرا ليسرت شرركة االستثمارات في شركات شقيقة هي استثمارات في شركات  

تابعة كما أنها ليست حصة في مشروع مشترك، ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشركل 
أو أكثرر مرن حقروق التصرويت فري الشرركة  %21مباشر أو غير مباشر مرن خرالل الشرركات التابعرة لهرا  لنسربة 

 لك الحاالت التي تظهر فيها بواوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا.المستثمر فيها، فيما عدا ت

المحاسبة عن االستثمارات في شركات شقيقة بالقوائم الماليرة المجمعرة باسرتخدام طريقرة حقروق الملكيرة. وفقرا  تمت
ة أو تخفريض رصريد لطريقة حقوق الملكية يتم إثبات االستثمار فى أى شرركة شرقيقة مبردئياً بالتكلفرة، ثرم يرتم زيراد

االستثمار إلثبات نصيب الشركة من أرباح أو خسرائر الشرركة المسرتثمر فيهرا بعرد االقتنراء، و يرتم إثبرات نصريب 
الشررركة فررى أربرراح أو خسررائر الشررركة المسررتثمر فيهررا اررمن أربرراح أو خسررائر الشررركة، و يررتم خفررض رصرريد 

 من الشركة المستثمر فيها. االستثمار بقيمة توزيعات األرباح التى يتم الحصول عليها

 استثمارات طويلة األجل 1-7
 تتمثررل االسررتثمارات طويلررة األجررل فرري مسرراهمة الشررركة فرري شررركة مصررر للمقاصررة واإليررداع والقيررد المركررزي

وتظهر االستثمارات طويلة األجل بتكلفة االقتناء ناقصراً أي انخفراض غيرر مؤقرت فري  وصندوق حماية المستثمر
 القيمة محدداً لكل استثمار على حده .

 االستثمارات فى سندات حكومية  1-32
يتم تقييم االستثمارات فى سندات حكومية بالتكلفة طبقا لنموذج التكلفة المستهلكة ، وفى حالة وجود إنخفراض فرى 

يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمرة هرذا اإلارمحالل وتحميلره علرى قائمرة األربراح أو الخسرائر عرن العرام لكرل قيمتها 
 استثمار على حده .

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 1-33
كأصرول محرتفظ بهرا  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هي اصول ماليرة ترم تبويبهرا إمرا 

ألغررراض المترراجرة حيرر  تررم اقتناؤهررا لغرررض البيررع فرري مرردى زمنرري قصررير أو اصررول ماليررة تررم تصررنيفها عنررد 
 االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر . 

 بالقيمة العادلة .عند االعتراف األولى ، يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

يتم إثبات االسرتثمارات بالقيمرة العادلرة مرن خرالل األربراح أو الخسرائر بالميزانيرة بالقيمرة العادلرة ويرتم االعترراف 
 بفروق التقييم بقائمة األرباح أو الخسائر .

قائمرة األربراح يتم االعتراف بأرباح أو خسائر بيع االستثمارات بالقيمة العادلرة مرن خرالل األربراح أو الخسرائر  ب
  أو الخسائر .
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   الدخل الشاملاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  1-30
 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل هي أصول مالية غير مشتقة. 

العادلة من خرالل الردخل الشرامل بالقيمرة العادلرة متارمنة عند االعتراف األولى ، يتم قياس االستثمارات بالقيمة  
 المصروفات المتعلقة بها مباشرةً .

بعرد القيراس األولرى ، يرتم إعرادة تقيريم االسرتثمارات بالقيمرة العادلرة مرن خرالل الردخل الشرامل بالقيمرة العادلرة مررع  
 الملكية .االعتراف باألرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة مباشرة امن حقوق 

فى ادوات حقوق الملكية متامنة االستثمارات الغير مدرجة بالبورصة يجب قياسرها بالقيمرة  االستثماراتجميع  
العادلة ، أال انه وفى ظروف محدودة قد تكون التكلفرة مؤشرر مقبرول للقيمرة العادلرة وتكرون هرذه هري الحالرة فرى 

او فى ظل وجود مدى واسع للقيم العادلرة لرنفس االداة و فرى  ظل عدم توافر معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة
 .العادلةهذه الحالة تكون التكلفة هى احسن التقديرات للقيمة 

 تامة ( -مشروعات اإلسكان والتعمير ) تحت التنفيذ  1-31
  مشروعات تحت التنفيذ 
ماررافاً إليهررا كافررة التكرراليف  تشررتمل علررى تكلفررة إقتنرراء أراارري إلسررتخدامها فررى مشررروعات التعميررر واإلسرركان 

 المتعلقة بتنمية وتطوير تلك األرض وكذلك تكلفة التشييد للوحدات والتى لم تصل إلى مرحلة اإلتمام.

 المشروعات التامة 
تشتمل على تكلفة إقتناء األرض وتكلفة تجهيزها وتنميتهرا وتطويرهرا ومردها برالمرافق وكرذلك تكلفرة اإلنشراءات  

عليهررا والتكرراليف األخرررى التررى تتحملهررا المنشررأة للوصررول بهررا إلررى الحالررة التررى تجعلهررا صررالحة التررى قررد تشرريد 
 لإلستخدام.

وفررى ترراريخ الميزانيررة يررتم تقيرريم مشررروعات اإلسرركان والتعميررر وفقرراً للتكلفررة أو صررافى القيمررة البيعيررة أيهمررا أقررل  
 فى حالة وجوده . قائمة األرباح أو الخسائر بقيمة اإلامحالل عن التكلفة وتحميل

 المخزون ,1-3
 يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالى : 

 على أساس التكلفة باستخدام المتوسط المتحرك أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل .قطع الغيار والمهمات :  

 ا أقل.على أساس التكلفة باستخدام المتوسط المتحرك أو صافى القيمة البيعية أيهموقود وزيوت : 

على أساس التكلفرة باسرتخدام المتوسرط المتحررك أو صرافى القيمرة البيعيرة المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف : 
 أيهما أقل .

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

 اقتراض.
على أساس تكلفة اإلنتاج آلخرر مرحلرة ترم االنتهراء منهرا طبقراً لقروائم التكراليف أو صرافى اإلنتاج تحت التشغيل : 

 القيمة البيعية أيهما أقل.

رة ونصيب من التكاليف الصناعية غير المباشرة وال تشمل تكلفرة وتشمل التكلفة المواد المباشرة ، العمالة المباش 
 اقتراض.

صافى القيمة البيعية هى سعر البيع التقديرى فى سرياق النشراط العرادى ناقصراً التكلفرة التقديريرة لإلتمرام والتكلفرة  
 التقديرية الالزمة إلتمام البيع.

القيمة البيعية امن تكلفرة المبيعرات بقائمرة األربراح أو ويتم االعتراف باالنخفاض فى قيمة المخزون إلى صافى  
الخسائر فى العام التى حد  فيهرا االنخفراض أو الخسرارة. ويرتم االعترراف بررد االنخفراض فرى المخرزون النراتج 
من االرتفاع فى صرافى القيمرة البيعيرة بقائمرة األربراح أو الخسرائر كتخفريض مرن تكلفرة المبيعرات فرى العرام الترى 

  ا  الرد.حد  فيه
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 المشروعات تحت التنفيذ  1-37
تتمثل مشروعات تحت التنفيذ في المبالغ التي تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى تصربح جراهزة  

تحت التنفيذ بالتكلفرة بعرد خصرم لإلستخدام في التشغيل حينئذ تحول لبند األصول الثابتة ، ويتم تقييم المشروعات 
 اإلامحالل .

 اإلقتراض ,1-3
يتم اإلعترراف براالقتراض مبردئياً برالقيم الترى ترم اسرتالمها . ويرتم تبويرب المبرالغ الترى تسرتحق خرالل عرام ارمن  

اإللتزامات المتداولة ، إال إذا كان لدى الشركة الحق فرى تأجيرل سرداد رصريد القرروض لمردة تزيرد عرن عرام بعرد 
 ريخ الميزانية ، فيتم عرض رصيد القرض امن اإللتزامات طويلة األجل .تا

ويررتم قيرراس القررروض واإلقتررراض بفوائررد بعررد اإلعتررراف المبرردئي علررى أسرراس التكلفررة المسررتهلكة بطريقررة معرردل  
ك الفائرردة الفعررال . وترردرج األربرراح والخسررائر الناتجررة عررن اسررتبعاد االلتزامررات باإلاررافة إلررى عمليررة اإلسررتهال

 بطريقة معدل الفائدة الفعال بقائمة األرباح أو الخسائر .

ويتم إحتساب التكلفة المسرتهلكة مرع األخرذ فري اإلعتبرار أي خصرم أو عرالوة عنرد الشرراء واألتعراب أو التكراليف  
ي التى تكون جزءاً من معدل الفائردة الفعرال . ويردرج اإلسرتهالك بمعردل الفائردة الفعرال ارمن تكراليف التمويرل فر

 قائمة األرباح أو الخسائر .

 تكاليف االقتراض 1-39
يررتم رسررملة تكرراليف االقتررراض المتعلقررة مباشرررة باقتنرراء أو إنشرراء أو إنترراج األصررل المؤهررل والررذى يتطلررب فترررة  

من تكلفة األصل . يتم تحميرل تكراليف زمنية طويلة لتجهيزه لإلستخدام فى األغراض المحددة له أو لبيعه كجزء 
ض األخرررى كمصررروف فررى العررام التررى تحققررت فيهررا . تتمثررل تكرراليف االقتررراض فررى الفوائررد والتكرراليف االقترررا

 األخرى التى تنفقها الشركة القتراض األموال .

 .يجب التوقف عن رسملة تكلفة االقتراض خالل الفترات التى تتعطل فيها اعمال االنشاء الفعالة لالصل 

 المخصصات ,1-3
بالمخصصرات عنردما يكرون علرى الشرركة الترزام حرالى قرانونى أو حكمرى نتيجرة لحرد  ماارى ، يتم االعتراف  

ويكون معه من المتوقع أن يتطلرب ذلرك تردفقاً خارجراً للمروارد االقتصرادية لتسروية االلترزام ، مرع إمكانيرة إجرراء 
إلظهرار أفارل تقردير تقدير موثوق لمبلغ االلتزام ويتم مراجعرة المخصصرات فرى تراريخ كرل ميزانيرة وتحديردها 

حالى . وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد جوهرياً فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمرة 
 الحالية لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام .

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 1-37
ديرين واإلدارة العليرا للشرركة ، مقة وكبار المساهمين والتتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الشقي 

وتمثل أياا الشركات المسيطر عليها أو خاارعة لسريطرة مشرتركة أو نفروذ مرؤثر مرن قبرل تلرك األطرراف ذات 
العالقررة ، ويررتم اعتمرراد الشررروط والسياسررات التسررعيرية للمعررامالت مررع األطررراف ذات العالقررة مررن قبررل مجلررس 

 اإلدارة .

 رائب الدخلض 1-02
 يتم حساب اريبة الدخل وفقاً لقانون الارائب المصري . 

 ضرائب الدخل الجارية 1-03
يرتم تقيريم أصرول وإلتزامرات ارررائب الردخل للفتررة الجاريرة والفتررات السررابقة وفقراً للمبلرغ المتوقرع إسررترداده أو  

 سداده لمصلحة الارائب .

  



 ة )شركة مساهمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات المالي

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليااحات المتممة 
 2121 مارس 30

 

- 07 - 

 )تابع(أهم السياسات المحاسبية المطبقة  - 1

 ضرائب الدخل المؤجلة 1-00
ويتم اإلعتراف باريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة اإللتزامات على الفرروق المؤقترة برين القيمرة المعتررف بهرا  

غراض الاريبية )األسراس الارريبي( وقيمتهرا المدرجرة بالميزانيرة )األسراس المحاسربي( لألصل أو اإللتزام لأل
 المطبق .  وذلك بإستخدام سعر الاريبة

ويتم اإلعتراف باريبة الدخل المؤجلرة كأصرل عنردما يكرون هنراك إحتمرال قروي بإمكانيرة اإلنتفراع بهرذا األصرل  
 ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية . لتخفيض األرباح الاريبية المستقبلية ،

للفترررة ، فيمررا عرردا  قائمررة األربراح أو الخسررائرويرتم إدراج الاررريبة الجاريررة والمؤجلررة كرإيراد أو مصررروف فرري  
 .الملكية أو فترة أخرى مباشرة امن حقوق العامالاريبة التي تنتج من معاملة أو حد  في نفس 

 تحقق اإليراد  1-01
كافيررة مررن التأكررد بررأن المنررافع االقتصررادية المرتبطررة يررتم االعتررراف برراإليراد إلررى المرردى الررذى تترروفر فيرره درجررة  

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

يتم قيراس اإليرراد بالقيمرة العادلرة للمقابرل المسرتلم أو المسرتحق بالصرافى بعرد خصرم أى خصرم تجرارى أو خصرم  
 كمية أو ارائب مبيعات أو رسوم .

 عتبارات الخاصة التى يجب أن تتحقق قبل االعتراف باإليراد :فيما يلى اال 

 يتم إثبات العموالت الناتجة عن نشاط الشركة كأمين حفظ عند أداء الخدمة وإصدار الفاتورة للعميل . -

 بتوزيعات األرباح حين يكون لحاملى األسهم الحق فى تحصيل مبالغ هذه التوزيعات . االعترافيتم  -

 قاوالتإيرادات الم -
تتامن اإليرادات من عقود المقراوالت القيمرة المبدئيرة لكرل عقرد مقاولرة باإلارافة ألوامرر التغيرر أو الحروافز أو  

 .ة وإمكان تقديرها بشكل موثوق فيهالمطالبات الالحقة على التعاقد بشرط توافر توقع كاف عن تحقيق تلك القيم

فيه يتم االعتراف باإليرادات مرن عقرود المقراوالت طبقراً لطريقرة وحينما يمكن تقدير نتائج المقاولة بشكل موثوق  
 نسبة اإلتمام وفقاً لطبيعة العقد كما يلي :

  العقود طويلة األجل : يتم تحديد نسبة اإلتمام وفقاً لطريقة حصر األعمال المنفذة ويتم االعتراف بتكراليف العقرد
 المتكبدة لمقابلة هذا اإليراد .

  يررتم االعتررراف بررإيرادات العقررود قصرريرة األجررل وفقرراً لطريقررة حصررر األعمررال المنفررذة العقررود قصرريرة األجررل :
 وبالتكاليف الفعلية المتكبدة لمقابلة هذا اإليراد.

وفي حالة عدم إمكانية تقدير عقد المقاولة بشركل موثروق فيره يرتم االعترراف براإليراد فري حردود مرا ترم إنفاقره مرن  
 توقع استردادها .تكاليف على العقد ويكون من الم

يتم االعتراف بالخسارة المتوقعة للعقد كمصروف في حالة احتمال زيادة تكلفة العقد الكلية المتوقعرة عرن اإليرراد  
 الكلي للعقد بغض النظر عن مرحلة إنجاز العقد.

قيمتهررا وفقرراً يرردرج الفرررق المتمثررل فرري الزيررادة )الررنقص( فرري قيمررة اإليرررادات المحسرروبة وفقرراً لنسرربة اإلتمررام عررن   
 للمستخلصات الصادرة امن المستحق من / على العمالء.

 إيرادات بيع الوحدات -
عند تحويرل المخراطر والمنرافع  اإلسكان والتعميرتتحقق الواقعة المنشئة لإليراد الخاص ببيع وحدات مشروعات  

 األساسية للمشتري والتي تتحقق بإتمام التعاقد الفعلي للوحدة.

 سيطالبيع بالتق -
يتم االعتراف بسعر البيع بدون الفوائد كإيراد في تاريخ البيع . ويكون سعر البيع هو القيمة الحاليرة للمقابرل ويرتم  

تحديرردها بخصررم قيمررة األقسرراط المسررتحقة باسررتخدام سررعر الفائرردة المسررتهدف . ويررتم االعتررراف بالفوائررد المؤجلررة 
 في االعتبار سعر الفائدة المستهدف . كإيراد عندما تستحق وعلى أساس التناسب الزمني أخذاً 

 فوائد دائنة -
علرى أسراس نسربة زمنيرة آخرذاً فري االعتبرار معردل  قائمة األرباح أو الخسائريتم االعتراف بالفوائد الدائنة امن  

  العائد المستهدف على األصل .
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 1

 المصروفات ,1-0
بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل ، المصروفات اإلدارية والعموميرة  والمصرروفات يتم اإلعتراف  

 التى تحققت فيها تلك المصروفات . العامفى  قائمة األرباح أو الخسائراألخرى مع إدراجها ب

 اإلضمحالل 1-07
 قيمة األصول المالية اضمحالل 
كرران هنرراك دليررل موارروعي علررى أن يكررون أصررل مررالي أو  تقرروم الشررركة فرري ترراريخ كررل ميزانيررة بتحديررد مررا إذا 

أصرل مرالي أو مجموعرة مرن االصرول ويعتبرر . قرد أارمحل المحرتفظ بهرا بالتكلفرة مجموعة من االصول الماليرة
قد أامحل إذا ، وإذا فقط  ، كان هناك دليل مواروعي علرى اارمحالل القيمرة نرتج المحتفظ بها بالتكلفة المالية 

ر بعرد االعترراف االولري باألصرل واثرر علرى التردفقات النقديرة المقردرة ألصرل مرالي أو عن حردو  حرد  أو أكثر
 مجموعة من االصول المالية والتى يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه .

 قيمة األصول غير المالية اضمحالل 
. وعنردما تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانيرة بتحديرد مرا إذا كران هنراك مؤشرر علرى أن يكرون أصرل قرد أارمحل 

تزيد القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلستردادية ، فيعتبرر أن األصرل قرد إارمحل وبالترالي 
 . قائمة األرباح أو الخسائريتم تخفياه إلى قيمته اإلستردادية . وتثبت خسارة االامحالل ب

االعترراف بهرا سرابقاً ، فقرط إذا ، كران هنراك تغييرر فري ويتم رد الخسارة الناجمة عن اامحالل القيمة والتى ترم  
االفترااات المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منرذ إثبرات أخرر خسرارة ناتجرة عرن اارمحالل القيمرة ، 
ويكون رد الخسارة الناجمة عن اإلامحالل محدود بحي  ال تتعدى القيمرة الدفتريرة لألصرل القيمرة االسرتردادية 

مة الدفترية التي كان سيتم تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اارمحالل القيمرة بالنسربة له أو القي
قائمرة األربراح أو لألصل فري السرنوات السرابقة . ويرتم إثبرات الررد فري الخسرارة الناجمرة عرن اارمحالل القيمرة ب

 . الخسائر

 التقديرات المحاسبية ,1-0
ة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدارة بعمرل تقرديرات وافتراارات ترؤثر علرى يتطلب إعداد القوائم المالي 

قيم األصول، االلتزامات ، اإليرادات والمصروفات خالل السنوات المالية، هرذا وقرد تختلرف النترائج الفعليرة عرن 
 تلك التقديرات .

 
 احتياطي قانوني 1-09

لتكرروين إحتيرراطى قررانونى حتررى يبلررغ هررذا  العرراممررن صررافى أربرراح  ٪5طبقرراً للنظررام األساسررى للشررركة، يجنررب  
من رأس مال الشركة المصدر ويستعمل  االحتياطي بناء على قررار مرن الجمعيرة العامرة وفقراً  ٪51اإلحتياطى 

 القتراح مجلس اإلدارة .

 قائمة التدفقات النقدية  ,1-0
 المباشرة . يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير 

 النقدية وما في حكمها 1-07
بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية ، فإن النقدية وما فري حكمهرا تشرمل النقديرة بالصرندوق ، الحسرابات الجاريرة  

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

 
 ارااى

 أجهزة
 اتصاالت

 حاسب آلي
 وبرامج

 أثا 
 أجهزة

 كهربائية ومعدات
 اعالنات
 مايئة

تجهيزات 
 وديكورات

وسائل نقل 
 وإنتقال

 اإلجمالي 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 

             التكلفة فى

 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 2121يناير  0

 04,295,997 972,149 7,559,546 0,544,834 0,025,831 98,497 - 2,196,277 372,501 525,554 911 - ااافات 
محول من مشروعات تحت 

 3,908,981 - 2,094,517 - 68,305 340,526 - - - 0,304,632 - - (5التنفيذ )إيااح 
محول من حق إستخدام أصول 

 34,868,585 - 34,868,585 - - - - - - - - - (34)إيااح 

 (709,418) (24,009) (060,805) (672) (494,167) - - (5,511) - (33,235) - - استبعادات

 (94,757) - - - - - - (54,727) (41,131) - - - فروق ترجمة قوائم مالية

 0,533,336,106 04,650,411 649,762,725 096,084,997 63,448,390 62,610,895 440,580 63,952,794 50,500,851 38,991,664 200,197 390,578,622 2121مارس  30

             

             مجمع اإلهالك في

 (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) - 2121يناير  0

 (05,402,380) (368,746) (8,567,986) (0,200,861) (0,134,553) (0,129,700) (7,627) (0,502,785) (991,201) (685,026) (3,777) - اهالك الفترة
محول من حق إستخدام أصول 

 (8,704,604) - (8,704,604) - - - - - - - - - (34)إيااح 

 666,877 24,009 060,803 244 444,639 - - 2,832 - 33,231 - - إهالك االستبعادات

 77,589 - - - - - - 44,621 32,969 - - - فروق ترجمة قوائم مالية

 (632,023,239) (6,376,586) (359,224,617) (62,337,860) (44,996,888) (51,202,907) (409,791) (46,148,669) (30,840,438) (31,529,670) (034,802) - 2121مارس  30

             صافي القيمة الدفترية فى

 723,030,999 ,3,,,09,, ,33,,072,71 ,9,31,,,311 73,721,,,3 ,79,,,30,1 03,973 307,,39,72 30,,92,,37 2,771,,,, 0,7,,9 00,,,173,79 0202مارس  13

 
 كما يلي: الفترةبيع أصول ثابتة خالل  أرباحبلغت  -

 
 0202مارس  13  
 جنيه مصري جنيه مصري 

 740,862  متحصالت من بيع أصول ثابتة
  (709,418) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

  666,877 مجمع إهالك أصول ثابتة مستبعدة

 (52,530)  صافي القيمة الدفترية لألصول المستبعدة

 7,113,,  بيع أصول ثابتةأرباح 
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 )تابع( أصول ثابتة - ,

 
 ارااى

 أجهزة
 اتصاالت

 حاسب آلي
 وبرامج

 أثا 
 أجهزة

 كهربائية ومعدات
 اعالنات
 مايئة

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

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

              التكلفة فى

 0223820182712 2429762029 2928692958 43320022108 06621722178 7124412049 6121722497 225132609 7427582162 5428312073 4220542978 2162757 27920022284 2109يناير  0

 32427402511 - - 03525692093 4627152969 - - - - - - - 04224662338 تسويات

 3722482743 - 326742573 0928082021 6992939 522662904 025642016 562710 223902232 2052790 325572927 32441 - ااافات 

 0421882733 - - 923262903 021692939 4692434 225552332 - 2292885 22651 4342581 - - محول من مشروعات تحت التنفيذ

 0029522592 - - 0029522592 - - - - - - - - - محول من حق إستخدام أصول

 (01225212921) (2429762029) (0928402160) (325862540) (0221042842) (0122632571) (221312163) (220082739) (0521812794) (326502019) (829582172) - - أصول شركات تابعة مستبعدة

 (4221482240) - - (8912393) (728922248) (320642604) - - (912274) (52102) (52711) - (3121112111) استبعادات

 (5142491) - - - - - - - (2902367) (2032023) - - - فروق ترجمة قوائم مالية

 0248021662609 - 0327132471 61523102912 09426412835 6227482303 6220602872 4402580 6029062744 5020792371 3720832703 2012097 39025782622 2109ديسمبر  30

              مجمع اإلهالك في

 (53822122601) (821152811) (0622592179) (23726292131) (6224802206) (5022212795) (4625762183) (225132607) (5023072392) (3022472786) (3128462172) (0052741) - 2109يناير  0

 (8021892590) - - (7723922135) (326972556) - - - - - - - - تسويات

 (5325422793) (6242413) (024422241) (2425142572) (521552242) (428562754) (329342933) (272285) (626072514) (024952863) (429682712) (052295) - اهالك العام

 (528762690) - - (528762690) - - - - - - - - - محول من حق إستخدام أصول

 6220352962 826312213 0026692361 224512164 624562501 827502903 023272801 220082739 0321792424 027212220 529302708 - - مجمع إهالك شركات تابعة مستبعدة

 725062739 - - 8482444 326502259 229082662 - - 912274 22809 52280 - - إهالك االستبعادات

 3082274 - - - - - - - 0802862 0362402 - - - فروق ترجمة قوائم مالية

 (61827412701) - (621302959) (34220132821) (6020262245) (4424162974) (4920832216) (4022063) (4425832336) (3128842097) (2928772775) (0302135) - 2109ديسمبر  30

              صافي القيمة الدفترية فى

 87223252919 - 726702500 26320982182 03325042591 0823402339 0229782666 292408 0723332418 2122952073 723152938 792062 39025782622 2109ديسمبر  30
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 مشروعات تحت التنفيذ - 7

 ااافات خالل الفترة 2121يناير  0 
محول الى أصول 
 (4ثابتة )إيااح 

 0202مارس  13

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 90,,2,,,77 (3,908,981) 07,418,439 82,350,103 مشروعات تحت التنفيذ

 82,350,103 07,418,439 (3,908,981) 77,,,2,,90 

 

 2109يناير  0 
ااافات خالل 

 العام
محول الى أصول 

 ثابتة
 أرصدة شركة
 تابعة مستبعدة

 2109ديسمبر  30

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 8223502103 (222612425) (0421882733) 8123782591 0823202580 مشروعات تحت التنفيذ

 0823202580 8123782591 (0421882733) (222612425) 8223502103 

 
 استثمارات في شركات شقيقة - ,

 
 نسبة

 0202مارس  13 المساهمة
 نسبة
 2109ديسمبر  30 المساهمة

 جنيه مصري ٪ جنيه مصري ٪ 

 01,122,226 25211 ,32,200,00 07222 شركة بايونيرز العالمية القاباة )البحرين( )ش.م.ب( 

 2,145,393 49211 0,2,7,171 7222, شركة بايونيرز لألوراق المالية )دبي( )ش.ذ.م.م( 

 4,468,533,216 62283 07,9,7,277,,, 02,1, شركة رؤية القاباة لإلستثمارات )ش.م.م(

 9,111 1291 7,220 2272 شركة رؤية بالزا لإلستثمار العقاري )ش.م.م(

 - - ,7,,0, 07222  شركة بي أر إي لالستثمار العقاري )ش.م.م(

  ,,,,3,70,,19,  4,481,619,825 

 

 
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل - 9

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 2,126,245 0,7,,0,20 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 22,038,229 9,,,2,,,39 استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية 

 37,72,,930 24,064,474 
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 استثمارات عقارية - ,

 اإلجمالي مباني وإنشاءات أرااي  

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري التكلفة في

 0,139,303,797 554,073,457 485,041,341 2121يناير  0

 0,047,673 - 0,047,673 ااافات

 0,141,460,471 554,073,457 486,288,103 2121مارس  30

    مجمع اإلهالك في

 (36,286,262) (36,286,262) - 2121يناير  0

 (2,771,607) (2,771,607) - إهالك الفترة

 (39,156,879) (39,156,879) - 2121مارس  30

    صافي القيمة الدفترية في

 773,,2,,3,223 ,79,,737,33 231,,,0,,,, 0202مارس  13

 

 اإلجمالي مباني وإنشاءات أرااي  

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري التكلفة في

 26822362171 7525122399 09227332670 2109يناير  0

 79327452436 51227202187 29021242349 تسويات

 023822321 - 023822321 ااافات

 (2421512129) (2421512129) - عقارية لشركة تابعة مستبعدةاستثمارات 

 0213923032797 55420732457 48520412341 2109ديسمبر  30

    مجمع اإلهالك في

 (024592502) (024592502) - 2109يناير  0

 (2429542513) (2429542513) - تسويات

 (0026752999) (0026752999) - إهالك العام

 028132752 028132752 - إهالك شركة تابعة مستبعدةمجمع 

 (3622862262) (3622862262) - 2109ديسمبر  30

    صافي القيمة الدفترية في

 0211321272535 50728872095 48520412341 2109ديسمبر  30

 
 استثمارات أخرى طويلة األجل - 7

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 8,668,211 022,,,,,, شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي )ش.م.م(

 363,324 ,1,1,10 صندوق حماية المستثمر

 9,040,088 01,017,,7 صندوق امان التسويات

 3,,,7,,977 08,072,702 

 
 

 أصول غير ملموسة - 32

مرارس  30تتمثل األصول الغير ملموسة فري بررامج حاسرب آلري و الترراخيص الخاصرة بهرا و بلغرت قيمتهرا فري 
 جنيه مصري(.  5902764مبلغ  2109ديسمبر  30جنيه مصري ) 5922892مبلغ  2121
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 الشهرة - 33

 الشهرة الناتجة عن االستحواذ على : 

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 مصريجنيه  جنيه مصري 

 0212022832665 7,,3220320,12 ( شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية0)

 23821232165 01,220122,7 ( شركة أموال لألستثمارات المالية2)

 429902937 27732719, ( شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية3)

 326512111 12,722222 ( شركة المستشار الدولي لامان االكتتاب4)
 ( شركة المستشار الدولي لإلستثمار5)

 020542687 9,,3237,2 )شركة تابعة لشركة المستشار الدولي لامان االكتتاب(

 527872075 729,92397 ( شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية6)

 6920412746 ,,723,229, ( شركة القاهرة لالسكان و التعمير7)

 327572977 129792799 الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري( شركة 8)

 31528052221 1272,372002 ( الشركة المتحدة لالسكان والتعمير9)

 026172533 32,292711 ( شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف والورق )يونيباك(01)

 3423422854 ,1,21,02,7 واالستثمار العقاري( شركة الجيزة العامة للمقاوالت 00)

 926842321 2102,,,72 ( شركة الكابالت الكهربائية المصرية02)

 33026702512 1132,932720 أراب ديري -( الشركة العربية لمنتجات االلبان 03)

 0221227322,,3 2213129012680 

 (01226322023) (3202,102301) االامحالل فى قيمة الشهرة *

 3270,209,277, 0292822782558 

 
تتمثررل الشررهرة الناتجررة عررن االسررتحواذ علررى شررركة بررايونيرز لتررداول األوراق الماليررة فرري الفرررق بررين تكلفرره  (0)

سهم وحصة شركة بايونيرز القاباة لالستثمارات المالية فري حقروق الملكيرة لشرركة  499981اقتناء عدد 
 . 2118فبراير  4المالية فى تاريخ االستحواذ فى بايونيرز لتداول األوراق 

تتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ على شركة أموال لالستثمارات المالية في الفرق بين تكلفه اقتنراء عردد  (2)
سررهم وحصررة شررركة بررايونيرز القاباررة لالسررتثمارات الماليررة فرري حقرروق الملكيررة لشررركة أمرروال  699811

 . 2118فبراير  3ريخ االستحواذ فى لالستثمارات المالية فى تا

طبقرا للمعيرار المصررى  2103ديسرمبر 30( عاليه في 2قامت الشركة بدراسة اامحالل الشهرة للشركة ) * 
و المعدة بواسطة مستشار مالى مستقل معتمد، و عند اجرراء تلرك الدراسرة تبرين وجرود اارمحالل  30رقم 
 جنيه مصرى. 01024772436قدره 

الناتجة عن االستحواذ علي شركة بريزما للوساطة في األوراق الماليرة فري الفررق برين تكلفرة تتمثل الشهرة  (3)
سهم و حصة شركة بايونيرز القاباة لالستثمارات المالية في حقوق الملكيرة لشرركة  499111اقتناء عدد 

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

رة الناتجة عن االستحواذ علري شرركة المستشرار الردولي لارمان االكتتراب فري الفررق برين تكلفرة تتمثل الشه (4)
سهم و حصة شركة بايونيرز القاباة لالسرتثمارات الماليرة فري حقروق الملكيرة لشرركة  29851اقتناء عدد 

 . 2117أغسطس  03 االكتتاب في تاريخ االستحواذ في المستشار الدولي لامان

الناتجررة عررن االسررتحواذ علررى شررركه المستشررار الرردولي لالسررتثمار )شررركة تابعررة لشررركة تتمثررل الشررهرة  (5)
وحصرة شرركه المستشرار  سهم 04851المستشار الدولى لامان األكتتاب( فى الفرق بين تكلفه اقتناء عدد 

 الدولي لامان االكتتاب )شرركه تابعره( فري حقروق الملكيرة لشرركة المستشرار الردولي لالسرتثمار فرى تراريخ
 . 2117سبتمبر  06االستحواذ 

طبقرررا للمعيرررار  2109مرررارس  30عاليرررة، فررري  ( 5)قامرررت الشرررركة بدراسرررة اارررمحالل الشرررهره للشرررركة  *
  جنيه مصري. 020542687و قامت بادراج اامحالل بكامل القيمة و البالغة  30المصرى رقم 
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 الشهرة )تابع( - 33 

لترداول األوراق الماليرة )بنكررز جرروب أون اليرن تتمثل الشهرة الناتجة عرن االسرتحواذ علري شرركة رؤيرة  (6)
سهم و حصة شركة بايونيرز القاباة لالسرتثمارات الماليرة  22511سابقا( في الفرق بين تكلفة اقتناء عدد 

 4فري تراريخ االسرتحواذ فري في حقوق الملكية لشركة رؤية لتداول األوراق المالية )بنكررز جرروب سرابقا( 
 . 2119أغسطس 

تتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ بطريقة الشرراء التردريجى علرى شرركة القراهرة لالسركان والتعميرر فرى  (7)
سهم من أسهم شركة القاهرة لالسكان والتعميرر وحصرة شرركة  32555105الفرق بين تكلفة االقتناء عدد 

 . ة فى حقوق ملكية شركة القاهرة لالسكان والتعميربايونيرز القاباة لالستثمارات المالي

تتمثررل الشررهرة الناتجررة عررن االسررتحواذ بطريقررة الشررراء الترردريجى علررى شررركة الصررعيد العامررة للمقرراوالت  (8)
سرررهم وحصرررة شرررركه الصرررفوة  025434036واالسرررتثمار العقررراري فرررى الفررررق برررين تكلفررره اقتنررراء عررردد 

فرري حقرروق ملكيررة شررركة الصررعيد العامررة  تابعرره لشررركة القرراهرة لالسرركان والتعميررر( شررركهلالستشررارات )
 . للمقاوالت واالستثمار العقاري

شركة المتحردة لالسركان والتعميرر فرى التتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ بطريقة الشراء التدريجى على  (9)
اهمة )شررركات تابعررة للشررركة سررهم وحصررص الشررركات المسرر 27074949عرردد  اقتنرراءالفرررق بررين تكلفرره 

 . شركة المتحدة لالسكان والتعميرالالقاباة( في حقوق ملكية 

تتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ بطريقة الشراء التدريجى على شركة يونيفرسال لصناعة مرواد التعبئرة  (01)
ات سررهم وحصررص الشرررك 2658555)يونيبرراك( فررى الفرررق بررين تكلفرره اقتنرراء عرردد  والتغليررف والررورق

المسرراهمة )شررركات تابعررة للشررركة القاباررة( فرري حقرروق الملكيررة لشررركة يونيفرسررال لصررناعة مررواد التعبئررة 
 . )يونيباك( والتغليف والورق

تتمثررل الشررهرة الناتجررة عررن االسررتحواذ بطريقررة الشررراء الترردريجى علررى شررركة الجيررزة العامررة للمقرراوالت  (00)
سررهم وحصررص الشررركات المسرراهمة  5249063عرردد واالسررتثمار العقرراري فرري الفرررق بررين تكلفرره اقتنرراء 

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

تتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ بطريقرة الشرراء التردريجى علرى شرركة الكرابالت الكهربائيرة المصررية  (02)
سهم وحصص الشركات المساهمة )شرركات تابعرة للشرركة  028139348الفرق بين تكلفة اقتناء عدد في 

 . القاباة( في حقوق الملكية لشركة الكابالت الكهربائية المصرية

الفررق برين فري أراب ديرري -تتمثل الشهرة الناتجرة عرن االسرتحواذ علري الشرركة العربيرة لمنتجرات االلبران  (03)
القاباة لالستثمارات الماليرة فري حقروق الملكيرة  سهم وحصة شركة بايونيرز 5156770تكلفة اقتناء عدد 

 أراب ديري. -لشركة الشركة العربية لمنتجات االلبان

 بالصندوق ولدى البنوكنقدية  - 30

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 08,782,846 ,7,20,,,02 نقدية بالصندوق

 438,596,670 770,121,2,0 رصدة لدى البنوك أ

 095,316,623 77,,3,3,0,7 ودائع )اقل من ثالثة اشهر(

 077,331,823 ,3,9,937,07 ودائع )أكثر من ثالثة اشهر(

 7,3,9,7,0,1 831,106,963 
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 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر - 31

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 001,854,386 7,777,,,,32 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 50,242,931 21,,01,,9, وثائق صناديق إستثمار

 0,108,150,247 273,0,9,,3,23 استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية 

 3,39,,70,,,27 0,081,048,563 

 (750,619,489) (7,,,27,,973) العادلة من خالل االرباح او الخسائر بالقيمة االامحالل فى قيمة إستثمارات

 ,00,737,13, 428,539,174 

  
 عمالء واوراق قبض  - ,3

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 2,689,022,493 123,,00,07,,0 عمالء

 001,878,470 ,31,,,313,7 اوراق قبض

 0,77,,0,,,,17 2,811,111,964 

 (65,482,141) (,73,07,,71) االامحالل فى قيمة العمالء و اوراق القبض

 (26,600,306) (291,,07,13) فوائد اقساط مؤجلة

 0,,97,2,3,2,, 2,717,917,618 

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

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري مصري جنيه 

 44,504,899 0,2,2,,,7, رصيد أول الفترة / العام

 22,468,045 - مكون خالل الفترة / العام

 (0,510,114) - رد االامحالل خالل الفترة / العام

 - (,,12,9,,33) المستخدم خالل الفترة / العام

 65,482,141 ,73,07,,71 العام الفترة / رصيد آخر

 
 استثمارات في اذون خزانه  - 37

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 385,411,111 22,222,,9, القيمة االسمية

 (28,920,561) (,97,,03) عوائد مؤجله

 (4,203,676) (220,,,0) ارائب على عوائد اذون الخزانة

 (265,884,774) (9,3,3,022,) بيع خالل الفترة / العام 

 86,379,991 - القيمة الحالية
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 إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من  - ,3

 مستحق من أطراف ذات عالقة -أ  

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 4,655,584 ,,77,7,,, شركة رؤية بالزا لإلستثمار العقاري

 976,754 3,777,7,0 شركة بايونيرز لالوراق المالية )دبى(

 7,261 9,0,2 شركة رؤية القاباة لالستثمارات

 - 71,0,7,,,0 شركة بي أر إي لالستثمار العقاري

 13,730,217 5,639,598 

 
 مستحق إلى أطراف ذات عالقة -ب 

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 00,898,920 9,321,,,32 البحرين  –شركة بايونيرز العالمية القاباة 

 05,888 ,,,,37 القومية للتشييد والتعميرالشركة 

 32,,,0,773 00,904,819 

 
 مشروعات االسكان والتعمير - 39

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 070,976,051 93,,392,373 تامة –مشروعات االسكان والتعمير 

 0,990,040,114 1,7,0,,,0,202 التنفيذتحت  –مشروعات االسكان والتعمير 

 0,372,,17,211 2,063,007,054 
 

 مخزون - ,3

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 279,386,183 11,,077,7,0 مواد خام

 046,143,582 33,,977,,,3 انتاج تام

 53,069,994 10,729,,1, إنتاج تحت التشغيل

 60,465,793 ,,3,027,1, قطع غيار ومهمات

 38,837,083 79,3,7,7,0 اعتمادات مستندية

 0,082,204 70,,,3,01 وقود و زيوت

 040,940 ,2,,,07,, باائع لدى الغير

 42,148 ,,0,2, باائع بغرض البيع

 64,041 772,,, مخلفات

 ,3,,770,073 581,332,978 

 (6,458,884) (,,,,,7,,,) االنخفاض فى قيمة المخزون

 ,2,,311,1,9 573,874,194 
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 )تابع( مخزون - ,3

 فيما يلى :  تتمثل حركة االنخفاض فى قيمة المخزون

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 5,371,129 ,,,,,7,,, رصيد أول الفترة / العام

 0,188,855 - تسويات إعادة تبويب

 6,458,884 ,,,,,7,,, العامرصيد آخر الفترة / 

 

 مصروفات مدفوعة مقدماً و أرصدة مدينة أخرى - 37

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 ً  58,204,896 9,939,,,77 مصروفات مدفوعة مقدما

 201,019,379 017,,29,,03 تأمينات لدى الغير

 034,611,208 2,7,,,1,,30 دعم تصدير مسترد

 018,973,178 303,317,720 دفعات مقدمة  -موردون 

 99,879,589 3,0,,10,,7 مصلحة الارائب 

 39,034,994 99,,0,3,,, إيرادات مستحقة

 32,387,007 17,729,091 مبالغ مدفوعة للعاملين تحت حساب توزيع االرباح

 04,177,605 77,,37,207 غطاء خطابات امان

 00,857,414 ,31,709,29 سلف وعهد عاملين

 01,602,301 - مقاصة بيع وشراء

 86,861,557 ,7,,3,7,,7 مدينون متنوعون

 031,782,754 307,770,117 أرصدة مدينة أخرى 

 7,,,007,7,1 937,489,900 

 (27,667,763) (9,9,1,,,09) اامحالل في قيمة األرصدة المدينة األخرى

 71,,7,0,002 919,822,048 

 
 تتمثل حركة االامحالل في قيمة األرصدة المدينة األخرى فيما يلي :

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 30,782,731 9,9,1,,,09 رصيد أول الفترة / العام

 (0,483,899) - رد االامحالل خالل الفترة / العام

 (2,630,168) - مستخدم خالل الفترة / العام

 27,667,763 9,9,1,,,09 رصيد آخر الفترة / العام

 
 رأس المال - 02

 رأس المرررال المصرررلدر والمررردفوع كمرررا بلرررغ  ،جنيررره مصرررري مليرررار 01رأس مرررال الشرررركة المررررخص بررره  بلرررغ 
 مصري. جنيه 5 االسميةقيمة السهم سهم،  936484994موزعا على  جنيه مصري 4268224242971
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 المسيطرةحقوق الحصة غير  - 03

 0202مارس  13 

 جنيه مصرى 

 1,,,,0,3,9,77 رصيد أول الفترة

 9,,,311 تسويات سنوات سابقة

 (703,,31,21) تسويات ناتجة من تغير نسب ملكية في شركات تابعة 

 (00,,,00,37) تسويات ناتجة عن شراء أسهم خزينة في شركات تابعة

 (,001,27) الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية 

 (,90,,,,,0) 2109توزيعات أرباح عن عام 

 190,279,,0 حقوق الحصة غير المسيطرة بقائمة األرباح أو الخسائر المجمعة

 20,,,17,,0,31 رصيد آخر الفترة

  

 قروض طويلة االجل -00

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 53,111,111 71,222,222 تمويل مساند طويل االجل

 943,626,967 1,7,3,,,739 رصيد القروض

   يخصم:

 (355,669,454) (7,9,,193,17) الجزء المتداول

 641,957,503 ,777,0,7,21 الجزء طويل األجل

 

هرذا ويرتم سرداد  ٪6 - ٪4قرض ممنوح من بنك االستثمار القومى بدون ارمان وبفائردة سرنوية تترراوح مرا برين  -أ
. وبلغ إجمالي رصريد 2126وتنتهى فى عام  0999سنة تبدأ من عام  28أقساط خالل مدة تتراوح من سنة إلى 

 جنيه مصري. 323452931مبلغ  2121 مارس 30القرض في 
فوق سرعر الكوريردور ، هرذا ويرتم سرداد  ٪ 0225  بفائدة سنويةالبنك العربي اإلفريقي الدولي قرض ممنوح من  -ب

وبارمان شريكات  2123ديسرمبر  30وتنتهرى فرى  2108مرارس  30سرنوات تبردأ مرن  6أقساط القرض خرالل 
 جنيه مصري. 45928142514مبلغ  2121 مارس 30وبلغ إجمالي رصيد القرض في  .مودعة لدي البنك

، بسرعر إقرراض 2106يونيرو  31سنوات ابترداًء مرن  7قرض ممنوح من بنك عوده على أن يسدد القرض على  -ت
محفوظة لردى أوراق مالية وذلك بامان سنويا  ٪02275فوق السعر المعلن من البنك المركزي وبحد أدني  3٪

 جنيه مصري. 02829612472مبلغ  2121 مارس 30. وبلغ إجمالي رصيد القرض في البنك
 03224292360من البنك العربي االفريقي الدولي بلغ الجرزء المسرتخدم مرن قيمرة القررض مبلرغ  قرض ممنوح - 

أقسراط سرنوية بعرد عرام مرن تراريخ اسرتخدام  7، على أن يسدد القرض علرى 2121 مارس 30جنيه مصري في 
نويا ، وذلررك سرر ٪0225فرروق السررعر المعلررن مررن البنررك المركررزي وبحررد أدنرري  ٪2225القرررض، بسررعر إقررراض 

 بامان أوراق مالية المحفوظة لدى البنك.

 قرررررررض ممنرررررروح مررررررن البنررررررك المصررررررري لتنميررررررة الصررررررادرات وبلررررررغ إجمررررررالي رصرررررريد القرررررررض فرررررري -ج
 جنيه مصري. 821112111مبلغ  2121 مارس 30

مبلرررغ   2121مرررارس  30قررررض ممنررروح مرررن بنرررك أترررش أس بررري سررري، و بلرررغ إجمرررالي رصررريد القررررض فررري  -ح
 فوق سعر الليبور، و ذلك بامان اصول مرهونة. ٪3جنيه مصرى، بسعر إقراض  2627132704

جنيره  3621112111مبلرغ  2121 مرارس 30قرض ممنروح مرن بنرك عروده وبلرغ إجمرالي رصريد القررض فري  -خ
أقسرراط سررنوية بعررد عررام مررن ترراريخ اسررتخدام القرررض، بسررعر إقررراض  6مصررري، علررى أن يسرردد القرررض علررى 

 ن من البنك المركزي.فوق السعر المعل 2225٪
مبلررغ  2121 مررارس 30مررن البنررك العربرري االفريقرري الرردولي وبلررغ إجمررالي رصرريد القرررض فرري  قرررض ممنرروح -د

فروق السرعر  ٪2225سرنوات ، بسرعر إقرراض  6جنيه مصرري، علرى أن يسردد القررض علرى  02224112111
  المعلن من البنك المركزي.
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 مساهمين –ارصدة دائنة  - 01

 الجزء المتداول 

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13  

 جنيه مصري جنيه مصري 

 22,653,401 32,,91,,,3 أرصدة دائنة مساهمين )الشركات التابعة(

 3,,,91,,32 22,653,401 

 الجزء غير المتداول 

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 599,104,161 7,2,9,177,, أرصدة دائنة مساهمين )الشركات التابعة(

 ,,7,2,9,177 599,104,161 

 
 عمالء دفعات مقدمة  - ,0

مرة مرع العمرالء لشرراء وحردات يتمثل بند عمالء دفعات مقدمة في إجمالي المبالغ المسددة عن قيمرة العقرود المبر 
   سكنية.

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 0,010,910,250 3,322,0,0,212 قصيرة االجل –عمالء دفعات مقدمة 

 3,322,0,0,212 0,010,910,250 

 
 بنوك تسهيالت ائتمانية - 07

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 0,376,123,344 ,3,,929,,1,,3 عملة محلية –بنوك تسهيالت ائتمانية 

 282,259,687 77,,131,1,0 عملة أجنبية –بنوك تسهيالت ائتمانية 

 3,9,,,272,131 0,658,283,130 

 
فررروق متوسرررط سرررعر  ٪225 – ٪ 125برررين التسرررهيالت االئتمانيرررة الممنوحرررة مرررن البنررروك  ترررراوح الفائررردة علرررىت -

 الكوريدور بامان ودائع متحفظ عليها لدى البنوك و بعض األوراق التجارية المودعة لدى البنوك.
 

 مقاولو مشروعات وأوراق دفعموردون و     - ,0

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 836,583,095 ,,3,272,213,7 موردون و مقاولو مشروعات 

 37,263,105 031,707,370 أوراق دفع

 3,0,1,7,3,31, 873,846,201 
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 مصلحة الضرائب –ارصدة دائنة  - 09

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 033,809,872 1,793,,,337 ارائب دخل –مصلحة الارائب 

 98,350,343 272,,,331,7 أخرى –مصلحة الارائب 

 011,092,203 232,070,205 

 

 مصروفات مستحقة و أرصدة دائنة أخرى - ,0

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 54,708,401 ,1,,7,,,,7 مصروفات مستحقة

 218,588,969 0,0,220,9,0 تأمينات للغير

 20,796,671 ,91,,3,,01 أمناء حفظ مركزي

 09,749,530 ,,2,,0, ايرادات ايجارات مؤجلة

 03,954,775 7,1,317,,3 تكلفة اعمال تحت التنفيذ

 2,445,852 ,0,,,7,32 الهيئة القومية للتأمين االجتماعي

 2,420,466 33,,,1,22 صيانة محصلةمصروفات 

 249,150,709 733,3,3,,07 دائنون متنوعون

 39,037,281 17,319,0,2 ايرادت مبيعات مؤجلة

 2,171,098 0,,,1,,,0 مقاصة بيع وشراء

 057,626,776 13,,72,,3,7 ارصدة دائنة اخرى

 ,10,1,7,710 770,560,646 

 

 مخصصات - 07

 0202مارس  13 خالل الفترةمستخدم  2121يناير  0 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 03,,03,,70 (0,203,473) 54,135,194 مخصص التزامات

 23,027,,0 - 2,410,219 مخصص مطالبات ومنازعات

 56,436,313 (0,203,473) 77,000,,12 

 
 ضرائب الدخل - 12

 2109 مارس 30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 049,159,971 073,332,,3 اريبة الدخل الجارية

 0,434,357 0,1,7,,,03 اريبة الدخل المؤجلة

 ,2,331,,97 051,494,327 
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 )تابع( ضرائب الدخل - 12

 التزامات ضريبية مؤجلة 

 2109ديسمبر  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 48,849,368 (,,,,02,,17) التزام  )أصل( –رصيد أول الفترة / العام 

 (3,469,047) - أرصدة شركات تابعة مستبعدة 

 - ,,37,2 فروق ترجمة قوائم مالية

 22,345,930 01,,,9,,37 تسويات خالل الفترة / العام

 (013,046,808) 0,1,7,,,03 )أصل(إلتزام  –اريبة الدخل المؤجلة التى تنشأ عن 

 (35,421,666) ,,7,717,7 )أصل( التزام –رصيد أخر الفترة / العام 
 

 
 إيرادات األنشطة - 13

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2109مارس  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 09,399,789 30,1,1,007 إيرادات النشاط المالي

 0,042,867,671 ,,30,313,0, إيرادات النشاط الصناعي

 0,324,897,969 01,,0,,,7,3 إيرادات النشاط العقاري
بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  أرباح )خسائر(
 760,565 (1,2,7,3,7) الخسائر

 2,934,679 (30,277,727) فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (525,411) 71,,1,3,073 شقيقةالحصة النسبية فى شركات 

 3,910,72,,317 2,491,336,272 

 
 تكلفة األنشطة - 10

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2109مارس  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 86,826 3,7,7,,,3 تكاليف النشاط المالي

 882,724,071 ,0,,9,0,923 تكاليف النشاط الصناعي

 742,456,938 77,,2,,,11, تكاليف النشاط العقاري

 3,39,,2,1,732 0,625,267,934 
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 نصيب السهم في األرباح - 11

المتوسررط  علررى للشرركة األم الفترررةأربرراح  نصرريب المسرراهمين فري ترم حسرراب نصريب السررهم فررى األربراح بقسررمة 
 عدد األسهم القائمة وفقاً لما يلى : ل المرجح

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2109مارس  30 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 234,776,159 2,7,,72,,,0 أرباح الفترة للشركة األم

 936,484,994 ,77,,,,,,71 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

 1225 ,220 نصيب السهم في األرباح 

 
 والترتيبتأجير العقود  - ,1

 حق استخدام اصل  -3

 إجمالي آالت ومعدات مباني وإنشاءات 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

    التكلفة

 74,550,499 51,976,724 23,574,775 2121يناير  0

 (34,868,585) (34,868,585) - (4محول الى االصول الثابتة )ايااح 

 39,682,904 06,018,039 23,574,775 2121مارس  30

    مجمع اإلستهالك

 (23,698,557) (00,183,399) (02,605,058) 2121يناير  0

 (0,294,309) (210,352) (0,192,967) إستهالك الفترة

 8,704,604 8,704,604 - ( 4محول الى االصول الثابتة )ايااح 

 (06,278,262) (2,571,037) (03,718,025) 2121مارس  30

    صافى القيمة فى

 70,,,2,,01 220,,31,71 72,,,,,,7 0202مارس  13

 

 إجمالي آالت ومعدات مباني وإنشاءات 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

    التكلفة

 - - - 2109يناير  0

 8429102353 6229292306 2029722137 خالل العام  تسويات

 026122738 - 026122738 إاافات العام

 (0029522592) (0029522592) - محول الى االصول الثابتة

 7425502499 5129762724 2325742775 2109ديسمبر  30

    مجمع اإلستهالك

 - - - 2109يناير  0

 (2225732056) (0424002254) (820602912) خالل العام تسويات

 (721122192) (225482836) (424532256) إستهالك العام

 528762690 528762690 - محول الى االصول الثابتة 

 (2326982557) (0021832399) (0226052058) 2109ديسمبر  30

    صافى القيمة فى

 5128522942 3928932325 0129592607 2109ديسمبر  30
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 )تابع( عقود التأجير والترتيب - ,1

 ترتيبالو عقود التأجيرلتزام ا -0

 0202مارس  13 عقود ترتيب  تأجيرعقود   

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 3,297,779,7,9 797,,,0,,,3,2 ,,33,932,7 رصيد األلتزام 

    يخصم:

 (0,932,,,0,) (97,773,102) (73,172,,,) أقساط مستحقة السداد خالل عام 

 7,237,37, 7,,,117,,77 771,17,,,79 

 

 2109ديسمبر  30 عقود ترتيب  عقود تأجير  

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 0211424332618 99522042340 922092267 رصيد األلتزام 

    يخصم:

 (31822792752) (31328182341) (424702402) أقساط مستحقة السداد خالل عام 

 427472855 69024162110 69620532856 

 
 الموقف الضريبي - 17

شررركة بررايونيرز القاباررة لالسررتثمارات الماليررة )شررركة مسرراهمة مصرررية( وكررذلك الشررركات التابعررة لهررا تخاررع  
لاريبة الدخل وقد تم احتسراب ارريبة الردخل لكرل شرركة علرى حرده ويمثرل رصريد ارريبة الردخل الظراهر فرى 

 . 2121مارس  30في  ةالثالثة أشهر المنتهيقائمة األرباح أو الخسائر المجمعة مجموع ارائب الدخل عن 

 بها األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة - ,1

ماليرة ، أرصردة  تتمثل األدوات المالية للشركة فى األصرول الماليرة )نقديرة بالصرندوق ولردى البنروك، اسرتثمارات
، مسررتحق مررن اطررراف ذات عالقررة ، أرصرردة مدينررة أخرررى( وكررذا االلتزامررات الماليررة عمررالء و أوراق قرربض 

ارصدة دائنة ، تسرهيالت ائتمانيرة ، مروردون ومقراولو مشرروعات وأوراق الردفع ، القرروض ، دائنرو  –)عمالء 
 –مصررلحة الارررائب ، أرصرردة دائنررة  –شررراء أراارري ، مسررتحق الرري اطررراف ذات عالقررة ، أرصرردة دائنررة 

 مساهمين ، المصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخرى( .

وكمرررا هرررو وارد بالسياسرررات المحاسررربية الهامرررة لالعترررراف والقيررراس لألصرررول وااللتزامرررات الماليرررة واإليرررراد 
 ( من اإليااحات المتممة للقوائم المالية المجمعة .3والمصروف المتعلق بها كما ورد فى إيااح )

 الماليةالقيمة العادلة لألدوات 
( فإن القيمة العادلرة لألصرول 3طبقا ألسس التقييم المتبعة فى تقييم أصول وإلتزامات الشركة الواردة باإليااح )

 . واإللتزامات المالية ال تختلف إختالفا جوهريا عن قيمتها الدفترية فى تاريخ الميزانية

 خطر سعر العائد
 صول وااللتزامات المالية مع أسعار الفوائد المرتبطة بها. تقوم الشركة بمراقبة توافق تواريخ استحقاقات األ

 خطر تقلبات العمالت األجنبية
يتمثررل خطررر العمررالت األجنبيررة فررى التغيرررات فررى سررعر الصرررف والررذى يررؤثر علررى المرردفوعات والمقبواررات 

 بالعمالت األجنبية. وااللتزاماتبالعمالت األجنبية وكذلك تقييم األصول 

 خطر االئتمان
مثل خطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته، األمرر الرذي ينرتج عنره تحمرل يت

الطرف اآلخر لخسائر مالية. تتعررض الشرركة لمخراطر االئتمران علرى أرصردتها لردى البنروك والعمرالء وبعرض 
 األصول األخرى كما هو مواح في الميزانية.

حسرنة السرمعة ك مخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عن طريرق التعامرل مرن بنروتسعى الشركة لتقليل ال
  .وواع حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالء
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 )تابع( بها األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة - ,1

 خطر السيولة
إن غرض الشركة هو الحفاظ على التوازن برين اسرتمرارية التمويرل والمرونرة خرالل اسرتخدام األربراح المرحلرة 

 .استحقاقهاوأرصدة الشركة لدي البنوك لامان سداد إلتزامات الشركة في مواعيد 

 خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة
 بسررببائرردة فررى خطررر التغيرررات فررى الترردفقات النقديررة المسررتقبلية يتمثررل خطررر الترردفقات النقديررة المتعلقررة بسررعر الف

على التدفقات النقدية من أنشرطة  االعتمادالتغيرات فى سعر الفائدة، وتسعى الشركة لتقليل ذلك الخطر من خالل 
 التشغيل.

 إدارة رأس المال 
رأس المال هرو التأكرد مرن أن الشرركة تحرافظ علرى نسرب رأس مرال صرحية مرن أجرل  إلدارةإن الهدف الرئيسي 

 دعم أعمالها وتحقيق أقصى زيادة للمساهمين.

لرم يكرن  تقوم الشركة بإدارة هيكرل رأسرمالها وإجرراء تعرديالت عليره فري اروء التغيررات فري ظرروف األعمرال.
والسرنة  2121مرارس  30 يللرلف الثالثة أشهر المنتهيةات والعمليات خالل للي األهداف والسياسلهناك تغيرات ف
 .2109ديسمبر  30المنتهية في 

 
 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  - 19

بعمل تقديرات وافترااات خاصة بالمستقبل. نتائج التقديرات المحاسبية ، طبقاً لتعريفهرا، نرادرا مرا  الشركةتقوم 
تساوي النتائج الفعلية. التقديرات واالفترااات ذات المخاطر الهامة و التي قد تتسربب فري تعرديل جروهري للقريم 

 ارة لها أسفل :الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية التالية تم اإلش

 واألرصدة المدينة األخري العمالءأرصدة  اضمحالل
القابلة للتحصيل عندما يكرون تحصريل تلرك األرصردة  واألرصدة المدينة األخري يتم عمل تقدير ألرصدة العمالء

بالكامل غير محتمل. يتم عمل هذا التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة. أما المبرالغ غيرر الهامرة بشركل فرردي 
والتري انقارت مواعيرد اسرتحقاقها، فيرتم تقييمهرا بشركل جمراعي ويرتم عمرل مخصرص وفقراً لمردة انقاراء مواعيرد 

 .االستحقاق

 ر صافي القيمة القابلة للتحقيق )صافي القيمة البيعية( للعقارات بغرض التطوير للبيعتقدي
 ، أيهما أقل. )صافى القيمة البيعية( صافي القيمة القابلة للتحقيق بالتكلفة أو التطوير بغرضات العقار يتم قياس

المكتمررل بررالرجوع إلررى ظررروف السرروق )صررافى القيمررة البيعيررة( للعقررار  صررافي القيمررة القابلررة للتحقيررق يررتم تحديررد
 . مشابهةوتحدده الشركة استنادا إلى معامالت  المالية القوائموأسعاره في تاريخ 

)صافى القيمة البيعيرة( للعقرار تحرت اإلنشراء برالرجوع إلري أسرعار السروق  صافي القيمة القابلة للتحقيق يتم تحديد
 ص التكلفة التقديرية الستكمال اإلنشاء.لعقار مكتمل مماثل ناق القوائم الماليةتاريخ في 

 والمعدات لآلالتاألعمار اإلنتاجية 
المتوقعة للعقارات والمعدات لحساب اإلهالك ويتم حساب هرذا التقردير بعرد  اإلنتاجيةتحدد إدارة الشركة األعمار 

. تقروم اإلدارة علرى أسراس األخذ في االعتبار المدة المتوقع فيها استخدام األصل وطبيعة التآكل والتقادم التجراري
سنوي بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل مخصرص اإلهرالك المسرتقبلي عنردما تعتقرد اإلدارة 

 بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 الدخلضريبة 
خدام رأي خبيرر وعنرد األمروال. تقردر الشرركة مخصرص ارريبة الردخل باسرت شرركاتالشركة خااعة لارريبة 

وجود أي اختالفات بين النتائج الفعلية واألولية تؤثر هرذه االختالفرات علري مخصرص ارريبة الردخل والارريبة 
 المؤجلة في هذه الفترات.
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 احداث هامة - ,1
أنره  )وبراء عرالمي( وأثرر ذلرك  ةالعالمير ةالصرح ةمع إنتشار )فيروس كورونا (علي مستوي العالم وإعالن منظم

انرره قررد يحررد   ةالمحتملرر ةعلرري التبرراطؤ االقتصررادي العررالمي المتوقررع لررذا تررري الشررركه أنرره اررمن األثررار السررلبي
إنخفاض في قيمرة بعرض اإلسرتثمارات وكرذلك العوائرد الخاصرة بتلرك اإلسرتثمارات، باإلارافة إلرى تبراطؤ عمليرة 

 .التحصيل من العمالء

خرالل الربرع األول مرن  ةاإلحترازير ةقامت إدارة الشركه بإتخاذ التدابير واإلجراءات اإلستباقيوبناء علي ماسبق 
الي اتخراذ الشرركه الجرراءات  ةباالااف ةالتي تمر بها األسواق العالمي ةالعام الحالي يتماشي مع الظروف الراهن

العمرل، واسرتمرار  ةي العراملين بالشرركالتعقيم والتطهير المستمرة والتباعد المطلوب  بمرا يسراهم فري الحفراظ علر
إلنتهرراء األحرردا   ةالمتوقعرر ةفرري الوقررت الحررالي وإرتبرراط ذلررك بررالفترة الزمنيرر ةتحديررد األثررار الكليرر  ةومررع صررعوب

 .ةالقادم ةخالل الفترات المالي ةستراقب عن كثب مجمل األثار الناتج ةفإن الشرك ةالراهن

بتعررديل   2109مرارس  08بترراريخ  2109لسررنة  69القرررار رقرم أصردرت وزيرررة االسررتثمار والتعراون الرردولي 
والتري تتارمن   2105لسرنه  001بعض أحكام معايير المحاسبه المصريه الصادره بقرار وزير االستثمار رقرم 

بعض معايير المحاسبه الجديده وتعديالت علي بعض المعايير القائمه والتي تم نشرها بالجريرده الرسرميه بتراريخ 
 وفيما يلي أهم التعديالت : 2109  ابريل  25

 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 ) -
 أمتيازات الخدمات العامة ( ترتيبات1كما أضيف تفسير محاسبي رقم ) -

 

 لتلغي المعايير األتية:
 اإليراد  (11معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 عقود اإلنشاء   (4معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي  (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 –األدوات المالية    (02معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ااإلستثمار العقاري   (47رقم )معيار المحاسبة المصري  -
 مزايا العاملين   (44معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 اإلفصاحات –األدوات المالية    (72معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 القوائم المالية المجمعة   (70معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 

 تم تعديل المعايير األتية:
 إلفصاح عن األطراف ذات العالقةا  (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  (04المصري رقم ) معيار المحاسبة -
 القوائم المالية الدورية  (42معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 إضمحالل قيمة األصول  (41معيار المحاسبة المصري رقم ) -
األصول غير المتداولة المحتفظ بيها لغرض البيع والعمليات غير   (40معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 المستمرة

 اإلفصاح عن الحصص في المنشأت األخري  (77المصري رقم )معيار المحاسبة  -
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 )تابع(احداث هامة   - 83

 ( "االدوات الماليه "74معيار محاسبه مصري جديد رقم )

 ملخص الهم التعديالت تاريخ التطبيق التأثير المحتمل علي القوائم الماليه

تقووووم اردارت بتقيووويم ارثووور المحتمووول 
عنووود تطبيووو  علوووي القووووائم الماليووو  

 المعيار.

( علووووي 74يسووووري المعيووووار رقووووم )
الفترات الماليو  التوي تبودأ فوي أو بعود 

ويسوووومل بووووالتطبي   0202ينوووواير  1
 المبكر.

 

يحل معيار المحاسب  المصري الجديد رقوم 
( "اردوات الماليوووووووووووووووو " محوووووووووووووووول 74)

الموضوعات المقابلو  فوي معيوار المحاسوب  
دوات الماليوووو    ( "ار02المصووووري رقووووم )

"، وبالتووالي تووم تعووديل اإلعتووراف والقيوواس
واعوادت اصودار معيووار المحاسوب  المصووري 

( بعووود سوووحب الفقووورات الخاصووو  02رقوووم )
بالموضووووعات التوووي تناولهوووا معيوووار رقوووم 

( الجديووود وتحديووود نطووواق معيوووار رقوووم 74)
( المعووودل للتعامووول فقوووط موووع حوووارت 02)

محدودة من محاسبة التغطيو  وفقوا رختيوار 
 المنشأت.

 
ا لمتطلبات المعيار يتم تبويب ارصوول طبق

الماليوووو  علووووي اسوووواس قياسووووها رحقووووا امووووا 
بالتكلفوو  المسووتهلك  ،أو بالقيموو  العادلوو  موون 
خوووووالل ارربووووواح او الخسوووووائر أو بالقيموووووة 
العادلووة موون خووالل الوودخل الشووامل األخوور، 
وذلووط طبقووا لنموووذل أعمووال المنشووات ردراة 
 ارصول المالي  وخصوائص التودف  النقودي

 التعاقدي لالصل المالي.
تووم اسووتبدال نموووذل الخسووائر المحققوو  فووي 
قياس ارضمحالل لالصول الماليو  بنمواذل 
الخسائر ارئتمانيو  المتوقعو  والوذي يتطلوب 
قيوواس ارضوومحالل لكوول ارصووول الماليوو  
المقاسوووووو  بالتكلفوووووو  المسووووووتهلك  واردوات 
المالي  التوي يوتم قياسوها بالقيمو  العادلو  مون 

لوودخل الشووامل المخوور منووذ لحظوو  خووالل ا
ارعتوووراف ارولوووي لتلوووط األصوووول الماليوووة 
بغوووض النظووور عنووود وجوووود م شووور لحووود  

 الخسارت.
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 )تابع(احداث هامة   - 83

 ( " االيراد من العقود مع العمالء73معيار محاسبه مصري جديد رقم )

 الهم التعديالتملخص  تاريخ التطبيق التأثير المحتمل علي القوائم الماليه

قامووت شوووركات المجموعووة بتطبيووو  
 .0214المعيار خالل عام 

( علوووووي 74يسوووووري المعيوووووار رقوووووم )
الفتوورات الماليوو  التووي تبوودأ فووي أو بعوود 

ويسوووومل بووووالتطبي   0202ينوووواير  1
 المبكر.

 

يحل معيار المحاسب  المصري الجديد رقوم 
( " اريووراد موون العقووود مووع العمووالء" 74)

 التالي  محل المعايير 
( 11معيووووار المحاسووووب  المصووووري رقووووم )

 0212"اريراد " المعدل 
( "عقوود 4معيار المحاسب  المصري رقم )

 0212ارنشاء" المعدل 
تووووووم تحديوووووود خمووووووس خطوووووووات أساسووووووية 

 لإلعتراف باإليراد
 تحديد العقد

 تحديد إلتزامات األداء
 تحديد سعر المعاملة

 توزيع سعر المعاملة علي إلتزامات األداء
اإلعتووراف بوواإليراد عنوود الوفوواء ب لتزامووات 

 األداء
توووم اسوووتخدام نمووووذل السووويطرة لالعتوووراف 
بوووووواريراد بوووووودر موووووون نموووووووذل المنووووووافع 

 والمخاطر.
يووووووتم ارعتووووووراف بالتكوووووواليف ارضووووووافي  
للحصووول علووي عقوود مووع عميوول كأصوول إذا 
كانت المنشأت تتوقع اسوترداد تلوط التكواليف 

قوووود وكووووذا ارعتووووراف بتكوووواليف الوفوووواء بع
 كأصل عند توافر شروط محددت.

يتطلووب المعيووار أن يتوووافر للعقوود مضوومون 
 تجاري لكي يتم ارعتراف باإليراد.

 التوسع في متطلبات اإلفصاح والعرض.
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 )تابع(احداث هامة   - 83

 ( "عقود التأجير" التاجير التمويلي والتخصيم74معيار محاسبه مصري جديد )

 ملخص الهم التعديالت تاريخ التطبيق القوائم الماليهالتأثير المحتمل علي 

قاموووت شوووركات المجموعوووة بتطبيووو  
 .0214المعيار خالل عام 

( علووووي 74يسووووري المعيووووار رقووووم )
الفتورات الماليوو  التووي تبودأ فووي أو بعوود 

ويسوووومل بووووالتطبي   0202ينوووواير  1
المبكر إذا تم تطبي  معيوار المحاسوب  

( "اريوووراد مووون 74المصوووري رقوووم )
فوي نفوس  0214العقود مع العموالء" 

 التوقيت .
 

بارستثناء من تاريخ السوريان اعوالت، 
 0214( 74يسووووري المعيووووار رقووووم )

علي عقود التأجير التي كانت تخضع 
 42لقوووانون التووووأجير التموووويلي رقووووم 

ن يوووتم ا_ وتعديالتووو  وكووو1442لسووون 
معالجتهووووا وفقووووا  لمعيووووار المحاسووووب  

("القواعووووووود 02المصوووووووري رقوووووووم )
ايير المحاسب  المتعلقو  بعمليوات والمع

التووووووأجير التمويلي،وكووووووذلط عقووووووود 
التووأجير التمووويلي التووي تنشووأ فووي ظوول 
وتخضوووووع لقوووووانون تنظووووويم نشووووواطي 
التوووواجير التمووووويلي والتخصوووويم رقووووم 

وذلط من بداي  فترت  0214لسن 142
التقريوور السوونوي التووي تووم فيهووا الغوواء 

وصووودور  42لسووون  42قوووانون رقوووم 
 . 0214 لسن  142قانون رقم 

يحل معيار المحاسب  المصري الجديد رقوم 
("عقووووووود التووووووأجير" محوووووول معيووووووار 74)

( "القواعووود 02المحاسوووب  المصوووري رقوووم )
والمعووووايير المحاسووووب  المتعلقوووو  بعمليووووات 

 ويلغي . 0212التأجير التمويلي 
يقدم المعيار نموذل محاسبي واحد بالنسوب  
للمووو جر والمسوووتأجرحي  يقووووم المسوووتأجر 

بحوو  إنتفوواص األصوول الموو جر  بووارعتراف
ضمن أصول الشورك  كموا يعتورف بوالتزام 
والذي يمثل القيم  الحالي  لودفعات اريجوار 
غيوور المدفوعوو  ضوومن التزامووات الشوورك  
،مع ارخذ فوي ارعتبوار انو  ريوتم تصونيف 
عقود اريجار بالنسب  للمستأجر عقد تأجير 

 تشغيلي أو ان  عقد تأجير تمويلي .
جر يجووووب علووووي الموووو جر بالنسووووب  للموووو 

تصوونيف كوول عقوود موون عقووود إيجاراتوو  أمووا 
علووي أنوو  عقوود تووأجير تشووغيلي أو انوو  عقوود 

 تأجير تمويلي .
بالنسوووب  لإليجوووار التموووويلي فيجوووب علوووي 
الم جر ارعتوراف بارصوول المحوتفظ بهوا 
بموجوووب عقووود توووأجير تموووويلي فوووي قائمووو  
المركز الموالي وعرضوها علوي انهوا مبوال  

بمبلوو  مسوواوي لصووافي مسووتحق  التحصوويل 
 ارستثمار في عقد التأجير .

بالنسووووب  لإليجووووار التشووووغيلي يجووووب علووووي 
الموو جر ارعتووراف بوودفعات عقووود التووأجير 
من عقود التأجير التشغيلي  علي انهوا دخول 
إموووا بطريقووو  القسوووط الثابوووت أو أي اسووواس 

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

 ملخص الهم التعديالت تاريخ التطبيق التأثير المحتمل علي القوائم الماليه

ريوجووود أثوووور محتمووول علوووو  دفوووواتر 
 الشركة.

(المعدل علي 70يسري المعيار رقم )
الفتوورات الماليوو  التووي تبوودأ فووي أو بعوود 

،ويسوووومل بووووالتطبي   0202ينوووواير 1
 كر.المب

كمووا يووتم تطبيوو  الفقوورات الجديوودت أو 
المعدلووو  بالنسوووب  للمعوووايير التوووي توووم 
تعوووووووووديلها بموضووووووووووص المنشووووووووو ت 
ارستثماري  في تواريخ سوريان معيوار 

( " 70المحاسوووووب  المصوووووري رقوووووم )
القوووووائم الماليوووو  المجمعوووو  " المعوووودل  

0214 

تم اضاف  بعض الفقرات الخاصو  باسوتثناء 
ميوووع وقووود المنشووو ت ارسوووتثماري  مووون التج

ترتوووب علوووي توووذا التعوووديل تعوووديل لوووبعض 
المعووووايير المرتبطوووو  بموضوووووص المنشوووو ت 
ارسووتثماري  وفيمووا يلووي المعووايير الووتم تووم 

 تعديلها 
( 12معيووووار المحاسووووب  المصووووري رقووووم )
 "ارفصاح عن ارطراف ذو عالق  "
( 14معيووووار المحاسووووب  المصووووري رقووووم )

 "القوائم المالي  المستقل "
( 14المصووووري رقووووم )معيووووار المحاسووووب  

 "ارستثمار في شركات شقيق  "
( 07معيووووار المحاسووووب  المصووووري رقووووم )

 "ضرائب الدخل "
( 04معيووووار المحاسووووب  المصووووري رقووووم )

 "تجميع ارعمال"
( 42معيووووار المحاسووووب  المصووووري رقووووم )

 "القوائم المالي  الدوري  "
( 77معيووووار المحاسووووب  المصووووري رقووووم )

"ارفصووواح عووون الحصوووص فوووي المنشووو ت 
 األخري .

 
 

تأجيرل تطبيرق معرايير المحاسربة  2121أبريرل  02قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها الصرادر بتراريخ 
علري القروائم الماليرة  2109لسنة  69المصرية الجديدة والتعديالت المصاحبة لها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

علرري أن تقرروم الشررركات بتطبيررق هررذه المعررايير وهررذه  2121الدوريررة )الربررع سررنوية( الترري ستصرردر خررالل عررام 
 2121ديسررمبر  30العررديالت علرري القرروائم الماليررة السررنوية لهررذه الشررركات فرري نهايررة السررنة الماليررة المنتهيررة فرري 

وإدراج األثر المجمع بالكامل بنهاية العام، مع التزام الشركات باإلفصاح الكافي في قوائمهرا الدوريرة خرالل عرام 
 عن هذه الحقيقة واثارها المحاسبية إن وجدت. 2121

 وجاري دراسة األثر المحتمل علي القوائم المالية للشركة فيما يخص المعايير األخري والتي تم تعديلها.

 

 
 

 

 

 


