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 قائمة المركز المالي المجمع
 2018 ديسمبر 31في 
 
 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 إيااح 

 جنيه مصري جنيه مصري  

    األصول

    أصول غير متداولة

 783.916.658 699.906.092 (4) أصول ثابتة 

 9.639.425 18.321.581 (5) مشرو ات تحت التنفيذ

 1.022.748.896 649.896.190 (6) مارات في شركات شقيقةاستث

 71.730.433 96.166.632 (7) استثمارات بالقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل

 3.475.433 3.475.433  استثمارات في سندات حكومية
 196.448.580 266.776.558 (8) استثمارات  قارية 

 16.166.735 18.576.820 (9) استثمارات أخرى طويلة األجل

 1.838.628 880.099 (10) أصول غير ملموسة

 1.957.994.621 1.957.994.621 (11) الش رة

 4.063.959.409 3.711.994.026  إجمالي األصول غير المتداولة

    

    أصول متداولة

 1.425.880.132 775.732.513 (12) نقدية بالصندوق ولدى البنو 

 939.750.999 1.234.004.247 (13) العادلة مس خالل االرباح او الخسائر استثمارات بالقيمة

 800.000 800.000  اصل آلت ملكيته الى الشركة

 2.819.425.176 4.581.561.211 (14)   مالء و اوراق قبض

 - 255.268.780 (15) استثمارات في اذوس خزانة 

 30.107.644 19.801.981 أ(16) مستحق مس أطراف ذات  القة
 10.659.680.980 12.576.607.171 (17) مشرو ات االسكاس والتعمير

 522.997.984 605.129.458 (18) مخزوس

 1.126.251.163 1.429.201.317 (19) مصروفات مدفو ة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 17.524.894.078 21.478.106.678  إجمالي األصول المتداولة

 21.588.853.487 25.190.100.704  إجمالي األصول

    

    حقوق الملكية و اإللتزامات

    حقوق الملكية

 3.601.864.970 4.682.424.970 (20) رأس المال المصدر والمدفوع

 178.627.632 182.294.976  احتياطى قانونى

 (13.525.750) (16.430.541)  فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل

 (7.681.369) (7.678.879)  فروق مجمعة لترجمة القوائم المالية

 1.161.665.404 1.586.951.869  أرباح مرحلة

 741.697.841 781.341.177  العامأرباح 

 5.662.648.728 7.208.903.572  إجمالي حقوق الملكية للشركة القابضة

 3.550.578.305 4.205.393.521 (21) حقوق الحصة غير المسيطرة

 9.213.227.033 11.414.297.093  إجمالي حقوق الملكية
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 الشامل المجمع قائمة الدخل
 2018 ديسمبر 31المنت ية في  السنة س 
 
 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 1.142.397.221 1.228.099.327 ارباح العام 

 (1.301.237) (5.522.463) تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل فروق

 (280.431) (869.341) الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

   يخصم

 (24.714.639) - المحول الى األرباح المرحلة وحقوق الحصة غير المسيطرة خالل العام

 1.116.100.914 1.221.707.523 إجمالي الدخل الشامل خالل العام

   توزع كالتالى:

 793.456.327 778.438.876 الشركة القاباة

 322.644.587 443.268.647 حقوق الحصة غير المسيطرة

 1.116.100.914 1.221.707.523 إجمالي الدخل الشامل خالل العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .المجمعة القوائم المالية( جزء ال يتجزأ مس 35( إلى )1)ايااح اإليااحات المرفقة مس   -
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 الملكية المجمعةحقوق  فيقائمة التغير 
 2018 ديسمبر 31المنت يه في  السنة س 
 

 

 أس م فروق تقييم إحتياطي قانوني رأس المال
نظام اإلثابة 
 والتحفيز

فروق تقييم 
استثمارات بالقيمة 
العادلة مس خالل 
 الدخل الشامل

 فروق مجمعة
 لترجمة القوائم

 المالية

توزيعات أرباح 
 دورية

إجمالي حقوق الملكية  لعاماأرباح  أرباح مرحلة
 للشركة القاباة

حقوق الحصة غير 
 المسيطرة

 اجمالى حقوق الملكية

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

            

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

 - - - (741.697.841) 738.030.497 - - - - 3.667.344 - أرباح مرحلةإحتياطي قانوني محول الى 

 1.080.560.000 - 1.080.560.000 - - - - - - - 1.080.560.000 زيادة رأس المال

 (4.280.345) 33.423.667 (37.704.012) - (37.704.012) - - - - - - تسويات سنوات سابقة
فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة مس خالل 

 (5.522.463) (2617.672) (2.904.791) - - - - (2.904.791) - - - الدخل الشامل

 (869.341) (871.831) 2.490 - - - 2.490 - - - - الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 (135.229.197) (39.855.938) (95.373.259) - (95.373.259) - - - - - - 2017توزيعات أرباح  ام 
شركات  نسب الملكية فيتسويات ناتجة مس تغير 

 38.312.079 217.978.840 (179.666.761) - (179.666.761) - - - - - - تابعة 

 1.228.099.327 446.758.150 781.341.177 781.341.177 - - - - - - - العامارباح 

 11.414.297.093 4.205.393.521 7.208.903.572 781.341.177 1.586.951.869 - (7.678.879) (16.430.541) - 182.294.976 4.682.424.970 2018 ديسمبر 31رصيد 

 

 

 
 

 

 
 .المجمعة  ئم الماليةالقوا( جزء ال يتجزأ مس 35( إلى )1)ايااح اإليااحات المرفقة مس   -

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

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

 (97.350.000) - (97.350.000) - - - - - (97.350.000) - - فروق تقييم أس م إثابة وتحفيز

 (65.000.000) - (65.000.000) - (65.000.000) - - - - - - توزيع أس م إثابة وتحفيز

فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة مس خالل 
 الدخل الشامل

- - - (1.301.237) - - - - (1.301.237) - (1.301.237) 

 (91.356.656) (19.077.520) (72.279.136) - (72.279.136) - - - - - - تسويات سنوات سابقة

 (280.431) (137.255) (143.176) - - - (143.176) - - - - الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 (71.596.999) (24.562.683) (47.034.316) - (69.114.450) 22.080.134 - - - - - 2016توزيعات أرباح  ام 

مس استبعاد شركة تابعة مس تجميع تسويات ناتجة 
 األ مال

- - - - (53.202.899) - 53.202.899 - - (77.917.538) (77.917.538) 

فروق ناتجة مس تغير نسبة الملكية في الشركات 
 التابعة

- - - - - - (102.769.639) - (102.769.639) 421.504.341 318.734.702 

 1.142.397.221 400.699.380 741.697.841 741.697.841 - - - - - - - ارباح العام

 9.213.227.033 3550.578.305 5.662.648.728 741.697.841 1.161.665.404 - (7.681.369) (13.525.750) - 178.627.632 3.601.864.970 2017ديسمبر  31رصيد 
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 المجمعة قائمة التدفقات النقدية

 2018 ديسمبر 31المنت يه في  السنة س 
 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31 ايااح 

 جنيه مصري جنيه مصري  التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 1.478.299.689 1.454.984.698  قبل ارائب الدخل والحقوق غير المسيطرة العامأرباح 

    
 54.004.198 53.332.994 (4) إهال  اصول ثابتة

 - 1.459.512 (8) ة قاري اتإهال  استثمار
 1.068.832 2.680.589 (14) اإلامحالل فى قيمة العمالء و أوراق قبض

 - (236.522) (14) رد اإلامحالل فى قيمة العمالء و أوراق قبض
 - 180.356  اإلامحالل في قيمة األرصدة المدينة

 2.323.487 44.290.686  مخصصات مكونة
 - (1.037.000)  مخصصات إنتفي الغرض من ا

 (385.310.440) 2.283.756  خسائر )أرباح( إستثمارات فى شركات شقيقة
 5.950.745 2.233.624  الحصة النسبية فى شركات شقيقة
 - (105.968.737)  ناتج إستحواذ  لي شركة تابعة

 (226.726.695) (4.888.698)   إستثمارات بالقيمة العادلة مس خالل األرباح أو الخسائر فروق تقييم
 1.348.224 6.580.117   خسائر بيع استثمارات بالقيمة العادلة مس خالل األرباح أو الخسائر

 - (5.263.002)   ائد إستثمارات في أذوس خزانة
 2.325.717 (1.259.458) (4) )أرباح( خسائر بيع أصول ثابتة

 (3.244.238) (7.272.530)  ت  قارية اأرباح بيع استثمار
 (263.428.404) (161.373.845)  فوائد دائنة

 689.144.360 651.430.890  مصروفات تمويلية
 (160.306.422) (155.424.636)  است ال  ارباح بيع مع ا ادة استئجار تمويلي 

 514.342.938 487.504.108  مصروفات تأجير تمويلي

 (91.356.656) (96.539.836)  تسويات  لى األرباح المرحلة 

 1.618.435.335 2.167.697.066  أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
 (12.253.241) (295.944.667)   التغير في استثمارات بالقيمة العادلة مس خالل األرباح أو الخسائر

 (278.882.451) (1.764.580.102)  ء و أوراق قبضالتغير في العمال
 446.675 6.655.542  التغير في المستحق مس أطراف ذات  القة

 (1.064.038.020) (1.322.104.687)  التغير فى مشرو ات االسكاس والتعمير
 (7.489.888) (82.131.474)  التغير في المخزوس

 189.161.912 (350.168.026)  مدينة أخرىالتغير في مصروفات مدفو ة مقدماً وأرصدة 
 179.732.648 232.385.926  أرصدة دائنة  –التغير في العمالء 

 186.687.705 255.889.691  التغير في موردوس ومقاولو مشرو ات و أوراق الدفع
 45.744.239 71.948.200  مصلحة الارائب -التغير فى االرصدة الدائنة 

 44.471.176 (4.883.522)  لى اطراف ذات العالقةالتغير فى المستحق ا
 175.005.977 543.269.035  التغير في مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 (260.304.860) (797.288)  التغير فى اوراق دفع طويلة االجل

 816.717.207 (542.764.306)  التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من أنشطة التشغيل
 (144.832.012) (134.424.918)  ارائب الدخل المدفو ة

 (885.393) (246.885) (30) المستخدم مس المخصصات

 670.999.802 (677.436.109)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من أنشطة التشغيل

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (53.546.261) (28.477.430) (4) بتة مدفو ات لشراء أصول ثا
 11.059.923 41.860.643 (4) متحصالت مس بيع أصول ثابتة

 (28.930.270) (16.513.465) (5) مشرو ات تحت التنفيذ مدفو ات في
 (1.374.505) 958.529  التغير في أصول غير ملموسة

 (1.046.949) 149.632.804  التغير في استثمارات في شركات شقيقة
 (47.495) (83.927.432)  التغير فى استثمارات بالقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل

 (1.275.708) -  مدفو ات في استثمارات  قارية
 - 10.987.439  متحصالت مس بيع إستثمارات  قارية

 (846.063) (2.410.085)  التغير في استثمارات اخرى طويلة األجل
 - (250.005.778)  ت في أذوس خزانةمدفو ات في إستثمارا

 (527.509.544) 354.219.425  التغير في ودائع ألجل )اكثر مس ثالثة اش ر(
 263.428.404 161.373.845  فوائد دائنة محصلة

 (25.285.114) (66.400.992)  النقدية المدفو ة لزيادة استثمارات في شركات تابعة

 (365.373.582) 271.297.503  ن )المستخدمة فى( أنشطة االستثمارصافي التدفقات النقدية الناتجة م
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 المجمعة )تابع( قائمة التدفقات النقدية

 2018 ديسمبر 31المنت يه في  السنة س 

 
 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31 إيااح 
 جنيه مصري جنيه مصري  

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 - 1.080.560.000  المال مقبواات مس زيادة رأس

 237.609.891 (115.630.532)  التغير في بنو  تس يالت ائتمانية
 (607.129.908) 397.167.132  دائنو شراء ارااى التغير في

 842.229.878 206.668.997  التغير في القروض طويلة االجل
 38.122.510 (200.888.040)  مساهميس –التغير في أرصدة دائنة 

 30.400 (60.420.175)  تغير في حقوق الحصة غير المسيطرةال
 (49.257.037) (104.306.415)  توزيعات ارباح مدفو ة

 (689.144.360) (651.430.890)  مصروفات تمويلية مدفو ة

 (514.342.938) (440.450.563)  مصروفات تأجير تمويلي مدفو ة

 (741.881.564) 111.269.514  أنشطة التمويل مة فى()المستخد الناتجة من صافي التدفقات النقدية

 (436.255.344) (294.869.092)  خالل العام –في النقدية وما في حكمها  التغيرصافى 
 280.431 (1.073.978)  الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 - 14.876  المستحوذ  لي ارصيد اول المدة للشركة 
 (351.517.118) -  مستبعدةالة التابعة رصيد اول المدة للشرك

 1.685.862.619 898.370.588 (12) أول العام -رصيد النقدية وما في حكم ا 

 898.370.588 602.442.394 (12) آخر العام -رصيد النقدية وما في حكمها 

 

 النقدية بالصندوق و لدى البنوك

  
 1.425.880.132 775.732.513 (12) العامآخر  -رصيد النقدية بالصندوق و لدي البنو  

    يخصم:

 (527.509.544) (173.290.119) (12) ودائع )أكثر مس ثالثة أش ر(

 898.370.588 602.442.394 (12) آخر العام –رصيد النقدية و مافي حكمها 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 .المجمعة الدورية الماليةوائم الق( جزء ال يتجزأ مس 35( إلى )1)إيااح اإليااحات المرفقة مس   -



 ضة لإلستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(شركة بايونيرز القاب

 المجمعة اإليااحات المتممة للقوائم المالية
 2018ديسمبر  31

 

- 11 - 

 التعريف بالمجموعة -  1
تأسست شركة بايونيرز القاباة لالستثمارات المالية " شركة مساهمة مصرية " طبقاً ألحكام القةانوس  

والئحته التنفيذية الخاص بإصةدار قةانوس سةوق رأس المةال وقةد تةم قيةد الشةركة  1992لسنة  95رقم 
. ويتمثةةل غةةرض الشةةركة فةةي  2007مةةارس  1القةةاهرة فةي  – 384128فةي السةةجل التجةةاري بةةرقم 

 .تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموال ا والقيام بنشاط أمناء الحفظ 

مةس قبةل مجلةس االدارة  2018 ديسةمبر 31المنت يةة فةى  السةنةالمجمعة  ةس  القوائم الماليةتم ا تماد  
 .2019 مارس 23 بتاريخ

 :كما يلي في الشركات التابعة ل نسبة المساهمة تتمث 

نسبة  البلد النشاط اسم الشركة
 المساهمة

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

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

 ٪99.99 مصر ترويج وتغطية االكتتابات في األوراق المالية وتكويس وإدارة المحافظ أموال لالستثمارات الماليةكة شر

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

 ٪99.50 مصر المالية )ش.م.م(اماس االكتتاب في األوراق  المستشار الدولي لاماس االكتتابشركة 

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

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

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

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

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

 ٪34.26 مصر )ش.م.م( واإلستثمار العقاري العمل فى مجال المقاوالت واالستثمار العقاري* شركة الصعيد العامة للمقاوالت

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

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

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

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

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

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

 ٪48.54 مصر العمل فى صنا ة االسال  و الكابالت الك ربائية )ش.م.م( شركة الكابالت الك ربائية المصرية*

 ٪36.02 مصر العمل فى مجال شراء و بيع و تملي  العقارات و االرااى )ش.م.م( الشركة المتحدة لالسكاس و التعمير*

 ٪80.26 مصر التغليف والورق )ش.م.م( التعبئة و العمل فى مجال صنا ة مواد )يونيبا ( ف والورقالتغلي التعبئة و شركة يونيفرسال لصنا ة مواد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٪99.99 مصر صنا ةاالسال  و الكابالت الك ربائية )ش.م.م( العمل فى مجال شركة الجيزة باور للصنا ة

 ٪99.98 مصر مل فى مجال االستثمار العقارى )ش.م.م(الع شركة القاهرة الجديدة إلدارة المشرو ات

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

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

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

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

 ٪51 مصر .م(مالعمل في مجال العقارات )ش. شركة لوتس للفنادق والمنتجعات
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 )تابع( التعريف بالمجموعة -  1
 

غم مس أس نسبة مساهمة الشركة القاباةة فةي رؤوس أمةوال م تم تجميع القوائم المالية لتل  الشركات بالر *
القةةدرة  لةةى الةةتحكم فةةى تسةةيطر  لةةى الشةةركات بمةةا ل ةةا مةةس إال أس الشةةركة القاباةةة  ٪50تقةةل  ةةس 

 .السياسات المالية والتشغيلية لتل  الشركات وذل  للحصول  لى منافع مس أنشطت ا
  

 أسس التجميع -  2

  داد القوائم المالية المجمعة :تتبع الخطوات التالية  ند إ 

يةةتم اسةةتبعاد القيمةةة الدفتريةةة السةةتثمار الشةةركة القاباةةة فةةي كةةل شةةركة تابعةةة مةةع نصةةيب  -أ 
 الشركة القاباة في حقوق الملكية في كل شركة تابعة.

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

فةةي صةةافى أصةةول الشةةركات التابعةةة المجمعةةة و  الحصةةة غيةةر المسةةيطرةيةةتم تحديةةد حقةةوق  -ج
الحصةة تعرض فى القوائم المالية مسةتقلة  ةس حقةوق مسةاهمي الشةركة األم و تتكةوس حقةوق 

 فى صافى األصول مس: غير المسيطرة

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

 فى التغير فى حقوق الملكية مس تاريخ التجميع . الحصة غير المسيطرة( نصيب 2) 

اإليةرادات و المصةروفات المتبادلةة بةيس شةركات  المعامالت ويتم االستبعاد الكامل لبرصدة   -د
 المجمو ة.

 ت التابعةة التةى تسةتخدم فةى إ ةداد تعد القوائم المالية للشركة القاباةة وكةذا القةوائم الماليةة للشةركا
 القوائم المالية المجمعة فى نفس التاريخ.

  يةةتم إ ةةداد القةةةوائم الماليةةة المجمعةةةة باسةةتخدام سياسةةةات محاسةةبية موحةةةدة للمعةةامالت المتشةةةاب ة
 ولبحداث التى تتم فى نفس الظروف .

  فةى بنةد منفصةل فى الميزانية المجمعة امس حقوق الملكية  الحصة غير المسيطرةتعرض حقوق
 الحصةة غيةر المسةيطرة س حقوق ملكية مساهمى الشركة القاباة . كمةا يعةرض نصةيب حقةوق 

 المجمو ة بشكل منفصل . (خسارة)فى ربح أو 

  لةةى المنشةةاة أس تنسةةب األربةةاح أو الخسةةائر وكةةل مةةس  ناصةةر الةةدخل الشةةامل ا خةةر إلةةى مةةالكي 
رة. وأس تنسةب المنشةأة كةذل  إجمةالي الةدخل الشركة األم و حقوق األقليةة   الحقةوق غيةر المسةيط

الشامل إلى مالكي الشركة األم والحصص غير المسيطرة حتى وإس أدى ذل  إلى حصةول رصةيد 
  . جز في ا
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -3

   أسس إعداد القوائم المالية 3-1
كلفةة التاريخيةة فيمةا  ةدا األصةول الماليةة يتم إ داد القوائم الماليةة وفقةاً لفةرض االسةتمرارية ومبةدأ الت 

 خةاللواالستثمارات بالقيمة العادلة مس خالل األربةاح أو الخسةائر واإلسةتثمارات بالقيمةة العادلةة مةس 
  والتي تم قياس ا بالقيمة العادلة. الدخل الشامل

 التوافق مع معايير المحاسبة 3-2
 المحاسبة المصرية والقوانيس واللوائح السارية. تم إ داد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير 

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

 المعامالت بالعمالت األجنبية ترجمة 3-4
 ركة .تم إ داد و رض القوائم المالية بالجنيه المصرى وهى  ملة التعامل للش -

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

يتم ترجمة األصول والخصةوم ذات الطبيعةة النقديةة بالعملةة األجنبيةة باسةتخدام سةعر الصةرف السةائد  -
 فى تاريخ الميزانية ، يتم إدراج جميع الفروق بقائمة  الدخل .

صةةول والخصةةوم غيةةر النقديةةة والتةةى يةةتم قياسةة ا بالتكلفةةة التاريخيةةة باسةةتخدام أسةةعار يةةتم ترجمةةة األ -
 الصرف السائدة فى تاريخ اال تراف األولى .

يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية والتى يتم قياس ا بالقيمة العادلةة باسةتخدام أسةعار الصةرف  -
 . السائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيمة العادلة

 األصول الثابتة 3-5
تظ ر األصول الثابتةة بالتكلفةة التاريخيةة بعةد خصةم مجمةع اإلهةال  و الخسةائر المتراكمةة الاةمحالل  

القيمة. وتتامس هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء مس األصول الثابتة  نةدما تتحقةق تلة  التكلفةة واسةتيفاء 
جوهرية شاملة ، يتم اال تةراف بتكاليف ةا اةمس شروط اال تراف ب ا . وبالمثل ،  ند إجراء تحسينات 

القيمةةة الدفتريةةة لبصةةول الثابتةةة كةةإحالل وذلةة  فةةي حالةةة اسةةتيفاء شةةروط اال تةةراف . ويةةتم اال تةةراف 
  ند تحقق ا . قائمة األرباح أو الخسائرخرى في بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األ

التةي يصةبح  لي ةا قةادرا  لةى التشةغيل بالطريقةة يبدأ إهال  األصل  ندما يكوس فةي المكةاس والحالةة  
التةةي حةةددت ا اإلدارة ، ويةةتم حسةةاب اإلهةةال  بإتبةةاع طريقةةة القسةةط الثابةةت طبقةةا للعمةةر اإلفترااةةى 

 لبصل  لى النحو التالي :
 العمر اإلفتراضي المقدر 
 سنة 

 8 أج زة اتصاالت
 8 – 3 و برامجحاسب آلي 

 16.7 – 4 أثاث
 8 – 5 ة ومعداتأج زة ك ربائي
 6.7 ا النات مايئة

 10 – 5 تج يزات و ديكورات 
 5 – 4 وانتقال وسائل نقل

 40 – 10  قارات وجد 
 20 – 4 أالت و معدات

 10 – 2.5 اخشاب
 10 محطة تحلية المياه
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 3

 )تابع( األصول الثابتة 3-5
الثابتة  ند الةتخلص من ةا أو  نةد  ةدم توقةع الحصةول  لةى أي منةافع اقتصةادية  يتم استبعاد األصول 

اسةةتخدام ا أو بيع ةةا فةةي المسةةتقبل . ويةةتم اال تةةراف بةةأي أربةةاح أو خسةةائر تنشةةأ  نةةد مسةةتقبلية مةةس 
 التي تم في ا استبعاد األصل .  العامفي  قائمة األرباح أو الخسائراستبعاد األصل في 

 . ق إهالك ا في ن اية كل سنة ماليةالمتبقية لبصول ، األ مار اإلنتاجية ل ا وطر ويتم مراجعة القيم 

الشةركة فةي تةةاريخ كةل ميزانيةة بتحديةد مةةا إذا كةاس هنةا  مؤشةر  لةةى أس يكةوس أصةل ثابةت قةةد  تقةوم 
أامحل . و ندما تزيد القيمة الدفتريةة لبصةل  ةس قيمتةه اإلسةتردادية ، فيعتبةر أس هنةا  ااةمحالل 

قائمةة األربةاح أو وبالتالي يتم تخفياه إلةى قيمتةه اإلسةتردادية . وتثبةت خسةارة االاةمحالل ب لبصل
 . الخسائر

رد الخسارة الناجمة  س اامحالل القيمة فقط اذا كاس هنةا  تغييةر فةي االفترااةات المسةتخدمة  ويتم 
 ر خسةةةةةةارة ناتجةةةةةةة  ةةةةةةس ااةةةةةةمحالل لتحديةةةةةةد قيمةةةةةةة االصةةةةةةل االسةةةةةةتردادية منةةةةةةذ اثبةةةةةةات آخةةةةةة

 ، ويكوس رد الخسارة الناجمة  س اإلامحالل محةدود بحيةث التتعةدى القيمةة الدفتريةة لبصةليمة الق
القيمة االستردادية لةه أو القيمةة الدفتريةة التةى كةاس سةيتم تحديةدها )بالصةافى بعةد اإلهةال ( مةا لةم يةتم 

. ويةتم إثبةات  اال تراف بالخسارة الناجمة  س اامحالل القيمة بالنسبة لبصةل فةي السةنوات السةابقة
 .قائمة األرباح أو الخسائر س اامحالل القيمة ب الرد في الخسارة الناجمة

 األصول غير الملموسة  3-6
اال تةةراف باألصةةول غيةةر الملموسةةة المقتنةةاة بشةةكل منفةةرد أوليةةاً بالتكلفةةة . تكلفةةة األصةةول غيةةر تم يةة 

 اريخ  االقتناء .الملموسة المقتناة  ند تجميع األ مال هي قيمت ا العادلة في ت

بعد اال تراف المبدئي يةتم إثبةات األصةول غيةر الملموسةة بالتكلفةة مخصةوماً من ةا مجمةع االسةت ال   
 ومجمع خسائر االامحالل.

ال يةةتم رسةةملة األصةةول غيةةر الملموسةةة المتولةةدة داخليةةاً كأصةةل ويةةتم اال تةةراف بالمصةةروفات اةةمس  
 قت فيه المصروفات.قائمة األرباح أو الخسائر في العام الذي أنف

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

يتم است ال  األصول غير الملموسة ذات األ مار اإلنتاجية المحددة  لى العمةر االقتصةادى لبصةل،  
صل.  يتم مراجعةة ويتم إجراء اختبار قياس لالامحالل  ندما يكوس هنا  مؤشر  لى اامحالل األ

فترة االست ال  وطريقة االست ال  لبصل غير الملموس بعمر محدد فةي ن ايةة كةل سةنة ماليةة  لةى 
 األقل.

األصةول غيةر الملموسةةة فةي بةرامج الحاسةةب ا لةي والتةراخيص الخاصةةة ب ةا ويةتم اسةةت الك ا  تتمثةل 
 سنوات( . 4بطريقة القسط الثابت طبقاً للعمر االفترااى ل ا )

 الشهرة 3-7
في تاريخ االقتناء باال تراف بالش رة المقتناة  س تجميع األ مال كأصةل. و يةتم القيةاس  الشركةتقوم  

األولى للش رة بالتكلفة والتي تمت لزيادة تكلفة تجميع األ مال  س نصيب الشةركة فةي صةافي القيمةة 
 ب ا.العادلة لبصول وااللتزامات وااللتزامات المحتملة المحددة المعترف 

بقياس الش رة المقتنةاة  ةس  مليةة تجميةع األ مةال بالتكلفةة ناقًصةا  الشركة األولي تقوم اال ترافبعد  
من ةةا إجمةةالي الخسةةائر الناشةةئة  ةةس ااةةمحالل القيمةةة. اليةةتم اسةةت ال  الشةة رة المقتنةةاة  ةةس تجميةةع 

سةنويًا أو دوريًةا إذا  بعمل اختبار لقياس اامحالل قيمةة الشة رة الشركة وبدال مس ذل  تقوم ،األ مال
 .كانت األحداث أو التغير انتفيا لظروف تفيد وجود مؤشر س اامحالل قيمة
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 3
 
 االستثمارات في شركات شقيقة 3-8

االستثمارات في شةركات شةقيقة هةي اسةتثمارات فةي شةركات يكةوس للشةركة في ةا نفةوذ مةؤثر ولكن ةا  
كة تابعة كما أن ا ليست حصة فةي مشةروع مشةتر ، ويفتةرض وجةود النفةوذ المةؤثر  نةدما ليست شر

أو أكثر  %20تمتل  الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مس خالل الشركات التابعة ل ا  لنسبة 
مس حقوق التصويت في الشركة المستثمر في ةا، فيمةا  ةدا تلة  الحةاالت التةي تظ ةر في ةا بواةوح أس 

 ملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا.تل  ال

المحاسةبة  ةةس االسةتثمارات فةي شةةركات شةقيقة بةةالقوائم الماليةة المجمعةة باسةةتخدام طريقةة حقةةوق  تمتة
الملكية. وفقا لطريقة حقوق الملكيةة يةتم إثبةات االسةتثمار فةى أى شةركة شةقيقة مبةدئياً بالتكلفةة، ثةم يةتم 

ركة مس أرباح أو خسائر الشةركة المسةتثمر في ةا زيادة أو تخفيض رصيد االستثمار إلثبات نصيب الش
بعد االقتناء، و يتم إثبات نصيب الشركة فى أرباح أو خسةائر الشةركة المسةتثمر في ةا اةمس أربةاح أو 
خسائر الشركة، و يتم خفض رصيد االستثمار بقيمةة توزيعةات األربةاح التةى يةتم الحصةول  لي ةا مةس 

 الشركة المستثمر في ا.

 ويلة األجلاستثمارات ط 3-9
تتمثةةل االسةةتثمارات طويلةةة األجةةل فةةي مسةةاهمة الشةةركة فةةي شةةركة مصةةر للمقاصةةة واإليةةداع والقيةةد  

طويلةةة األجةةل بتكلفةةة االقتنةةاء ناقصةةاً أي  االسةةتثماراتوتظ ةةر  وصةةندوق حمايةةة المسةةتثمر المركةةزي
 انخفاض غير مؤقت في القيمة محدداً لكل استثمار  لى حده .

 تامة ( -والتعمير ) تحت التنفيذ  مشروعات اإلسكان 3-10
  مشروعات تحت التنفيذ 
تشةةتمل  لةةى تكلفةةة إقتنةةاء أرااةةي إلسةةتخدام ا فةةى مشةةرو ات التعميةةر واإلسةةكاس ماةةافاً إلي ةةا كافةةة  

التكةةاليف المتعلقةةة بتنميةةة وتطةةوير تلةة  األرض وكةةذل  تكلفةةة التشةةييد للوحةةدات والتةةى لةةم تصةةل إلةةى 
 مرحلة اإلتمام.

 لتامةالمشروعات ا 
تشتمل  لى تكلفة إقتناء األرض وتكلفةة تج يزهةا وتنميت ةا وتطويرهةا ومةدها بةالمرافق وكةذل  تكلفةة  

اإلنشاءات التى قد تشيد  لي ا والتكاليف األخرى التى تتحمل ا المنشةأة للوصةول ب ةا إلةى الحالةة التةى 
 تجعل ا صالحة لإلستخدام.

سكاس والتعمير وفقاً للتكلفة أو صافى القيمة البيعيةة أي مةا وفى تاريخ الميزانية يتم تقييم مشرو ات اإل 
 قائمة األرباح أو الخسائر بقيمة اإلامحالل  س التكلفة فى حالة وجوده . وتحميلأقل 

 المخزون 3-11
 يتم تقييم  ناصر المخزوس  لى النحو التالى : 

  أو صافى القيمة البيعية أي مةا  لى أساس التكلفة باستخدام المتوسط المتحرقطع الغيار والمهمات :  
 أقل .

  لى أساس التكلفة باستخدام المتوسط المتحر  أو صافى القيمة البيعية أي ما أقل.وقود وزيوت : 

 لةةى أسةةاس التكلفةةة باسةةتخدام المتوسةةط المتحةةر  أو صةةافى المررواد الخررام ومررواد التعبئررة والتغليررف : 
 القيمة البيعية أي ما أقل .

  لى أساس تكلفة اإلنتاج طبقاً لقوائم التكاليف أو صافى القيمة البيعية أي ما أقل.:اإلنتاج التام  
وتشمل التكلفة المواد المباشرة ، العمالة المباشرة ونصيب مس التكةاليف الصةنا ية غيةر المباشةرة وال  

 تشمل تكلفة اقتراض.
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 ()تابع المخزون 3-11

 لى أساس تكلفة اإلنتاج  خر مرحلة تم االنت اء من ا طبقاً لقوائم التكةاليف أو اإلنتاج تحت التشغيل : 
 صافى القيمة البيعية أي ما أقل.

وتشمل التكلفة المواد المباشرة ، العمالة المباشرة ونصيب مس التكةاليف الصةنا ية غيةر المباشةرة وال  
 تشمل تكلفة اقتراض.

البيعية هى سعر البيع التقديرى فى سياق النشاط العادى ناقصاً التكلفةة التقديريةة لإلتمةام  صافى القيمة 
 والتكلفة التقديرية الالزمة إلتمام البيع.

قائمةة ويتم اال تراف باالنخفاض فى قيمة المخزوس إلى صافى القيمة البيعيةة اةمس تكلفةة المبيعةات ب 
ي ا االنخفاض أو الخسةارة. ويةتم اال تةراف بةرد االنخفةاض التى حدث ف العامفى  األرباح أو الخسائر

كتخفةيض مةس  قائمةة األربةاح أو الخسةائرفى المخزوس الناتج مس االرتفاع فةى صةافى القيمةة البيعيةة ب
 التى حدث في ا  الرد. العامتكلفة المبيعات فى 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 3-12
خالل األرباح أو الخسائر هةي اصةول ماليةة تةم تبويب ةا إمةا  كأصةول بالقيمة العادلة مس  االستثمارات 

ب ا ألغراض المتاجرة حيث تم اقتناؤها لغرض البيع فةي مةدى زمنةي قصةير أو اصةول ماليةة  محتفظ
 خالل األرباح أو الخسائر . بالقيمة العادلة مس تم تصنيف ا  ند اال تراف االولي 

ألولى ، يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلةة مةس خةالل األربةاح أو الخسةائر بالقيمةة  ند اال تراف ا 
 العادلة .

يتم إثبات االستثمارات بالقيمةة العادلةة مةس خةالل األربةاح أو الخسةائر بالميزانيةة بالقيمةة العادلةة ويةتم  
 اال تراف بفروق التقييم بقائمة األرباح أو الخسائر .

بةةاح أو خسةةائر بيةةع االسةةتثمارات بالقيمةةة العادلةةة مةةس خةةالل األربةةاح أو الخسةةائر  يةةتم اال تةةراف بأر 
 بقائمة األرباح أو الخسائر .

  الدخل الشاملاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  3-13
 االستثمارات بالقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل هي أصول مالية غير مشتقة. 

م قياس االستثمارات بالقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل بالقيمةة العادلةة  ند اال تراف األولى ، يت 
 متامنة المصروفات المتعلقة ب ا مباشرةً .

بعةةد القيةةاس األولةةى ، يةةتم إ ةةادة تقيةةيم االسةةتثمارات بالقيمةةة العادلةةة مةةس خةةالل الةةدخل الشةةامل بالقيمةةة  
 ير المحققة مباشرة امس حقوق الملكية .العادلة مع اال تراف باألرباح أو الخسائر المحققة وغ

فةةى ادوات حقةوق الملكيةةة متاةةمنة االسةةتثمارات الغيةر مدرجةةة بالبورصةةة يجةةب  االسةةتثماراتجميةع  
قياسة ا بالقيمةةة العادلةة ، أال انةةه وفةى ظةةروف محةدودة قةةد تكةوس التكلفةةة مؤشةر مقبةةول للقيمةة العادلةةة 

كافية لتحديد القيمة العادلة او فى ظل وجود مةدى وتكوس هذه هي الحالة فى ظل  دم توافر معلومات 
 .العادلةواسع للقيم العادلة لنفس االداة و فى هذه الحالة تكوس التكلفة هى احسس التقديرات للقيمة 

 االستثمارات فى سندات حكومية  3-14
ى حالةة وجةود حكومية بالتكلفة طبقا لنمةوذج التكلفةة المسةت لكة ، وفة سنداتيتم تقييم االستثمارات فى  

إنخفاض فى قيمت ا يتم تعديل القيمة الدفتريةة بقيمةة هةذا اإلاةمحالل وتحميلةه  لةى قائمةة األربةاح أو 
 الخسائر  س العام لكل استثمار  لى حده .
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 المشروعات تحت التنفيذ  3-15

تةي تةم إنفاق ةا بغةرض إنشةاء أو شةراء أصةول ثابتةة حتةى تتمثل مشرو ات تحت التنفيذ فةي المبةالغ ال 
تصبح جاهزة لإلستخدام في التشغيل حينئذ تحول لبند األصول الثابتة ، ويتم تقيةيم المشةرو ات تحةت 

 التنفيذ بالتكلفة بعد خصم اإلامحالل .

 اإلقتراض 3-16
ب المبةالغ التةى تسةتحق خةالل  ةام يتم اإل تراف باالقتراض مبدئياً بالقيم التى تم استالم ا . ويتم تبوي 

امس اإللتزامةات المتداولةة ، إال إذا كةاس لةدى الشةركة الحةق فةى تأجيةل سةداد رصةيد القةروض لمةدة 
 تزيد  س  ام بعد تاريخ الميزانية ، فيتم  رض رصيد القرض امس اإللتزامات طويلة األجل .

لةى أسةاس التكلفةة المسةت لكة بطريقةة ويتم قياس القروض واإلقتراض بفوائد بعد اإل تراف المبدئي   
معدل الفائدة الفعال . وتدرج األرباح والخسائر الناتجة  ةس اسةتبعاد االلتزامةات باإلاةافة إلةى  مليةة 

 اإلست ال  بطريقة معدل الفائدة الفعال بقائمة األرباح أو الخسائر .

وة  نةد الشةراء واألتعةاب أو ويتم إحتساب التكلفة المست لكة مع األخذ فةي اإل تبةار أي خصةم أو  ةال 
التكاليف التى تكوس جزءاً مةس معةدل الفائةدة الفعةال . ويةدرج اإلسةت ال  بمعةدل الفائةدة الفعةال اةمس 

 تكاليف التمويل في قائمة األرباح أو الخسائر .

 تكاليف االقتراض 3-17
صل المؤهةل والةذى يتطلةب يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج األ 

مةس تكلفةة األصةل . فترة زمنية طويلة لتج يزه لإلستخدام فى األغةراض المحةددة لةه أو لبيعةه كجةزء 
يةةتم تحميةةل تكةةاليف االقتةةراض األخةةرى كمصةةروف فةةى العةةام التةةى تحققةةت في ةةا . تتمثةةل تكةةاليف 

 موال .االقتراض فى الفوائد والتكاليف األخرى التى تنفق ا الشركة القتراض األ

يجةةب التوقةةف  ةةس رسةةملة تكلفةةة االقتةةراض خةةالل الفتةةرات التةةى تتعطةةل في ةةا ا مةةال االنشةةاء الفعالةةة  
 .  لالصل

 المخصصات 3-18
يتم اال تراف بالمخصصات  نةدما يكةوس  لةى الشةركة التةزام حةالى قةانونى أو حكمةى نتيجةة لحةدث  

 ً للمةوارد االقتصةادية لتسةوية االلتةزام ،  مااى ، ويكوس معه مس المتوقع أس يتطلب ذل  تةدفقاً خارجةا
مةةع إمكانيةةة إجةةراء تقةةدير موثةةوق لمبلةةغ االلتةةزام ويةةتم مراجعةةة المخصصةةات فةةى تةةاريخ كةةل ميزانيةةة 
وتحديةدها إلظ ةةار أفاةل تقةةدير حةالى . و نةةدما يكةوس تةةأثير القيمةة الزمنيةةة للنقةد جوهريةةاً فيجةةب أس 

 ية لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام .يكوس المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة الحال

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 3-19
ديريس واإلدارة مةةتتمثةةل األطةةراف ذات العالقةةة فةةي كةةل مةةس الشةةركات الشةةقيقة وكبةةار المسةةاهميس وال 

س العليا للشركة ، وتمثل أياا الشركات المسيطر  لي ا أو خااعة لسيطرة مشتركة أو نفوذ مةؤثر مة
قبل تل  األطراف ذات العالقة ، ويتم ا تماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامالت مةع األطةراف 

 ذات العالقة مس قبل مجلس اإلدارة .

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

 ضرائب الدخل الجارية 3-21
يةةتم تقيةةيم أصةةول وإلتزامةةات اةةرائب الةةدخل للفتةةرة الجاريةةة والفتةةرات السةةابقة وفقةةاً للمبلةةغ المتوقةةع  

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

لةى الفةروق المؤقتةة بةيس القيمةة ويتم اإل تةراف باةريبة الةدخل المؤجلةة بإتبةاع طريقةة اإللتزامةات   
غةةةراض الاةةةريبية )األسةةةاس الاةةةريبي( وقيمت ةةةا المدرجةةةة المعتةةةرف ب ةةةا لبصةةةل أو اإللتةةةزام لب

 بالميزانية )األساس المحاسبي( وذل  بإستخدام سعر الاريبة  المطبق .
فةاع ب ةذا ويتم اإل تراف باريبة الدخل المؤجلة كأصل  ندما يكوس هنا  إحتمال قةوي بإمكانيةة اإلنت 

ويةتم تخفةيض األصةل بقيمةة الجةزء الةذي لةس يتحقةق  األصل لتخفيض األرباح الاةريبية المسةتقبلية ،
 منه منفعة مستقبلية .

للفتةرة ،  قائمةة األربةاح أو الخسةائرويتم إدراج الاريبة الجاريةة والمؤجلةة كةإيراد أو مصةروف فةي  
 أو فتةرة أخةرى مباشةرة اةمس حقةوق العةامس فيما  دا الاريبة التي تنتج مس معاملة أو حدث في نف

 .الملكية

 تحقق اإليراد  3-23
يةةتم اال تةةراف بةةاإليراد إلةةى المةةدى الةةذى تتةةوفر فيةةه درجةةة كافيةةة مةةس التأكةةد بةةأس المنةةافع االقتصةةادية  

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

مة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق بالصافى بعد خصةم أى خصةم تجةارى أو يتم قياس اإليراد بالقي 
 خصم كمية أو ارائب مبيعات أو رسوم .

 فيما يلى اال تبارات الخاصة التى يجب أس تتحقق قبل اال تراف باإليراد : 

تورة يتم إثبات العموالت الناتجة  ةس نشةاط الشةركة كةأميس حفةظ  نةد أداء الخدمةة وإصةدار الفةا -
 للعميل .

بتوزيعةةات األربةةاح حةةيس يكةةوس لحةةاملى األسةة م الحةةق فةةى تحصةةيل مبةةالغ هةةذه  اال تةةرافيةةتم  -
 التوزيعات .

 

 إيرادات المقاوالت -
تتامس اإليةرادات مةس  قةود المقةاوالت القيمةة المبدئيةة لكةل  قةد مقاولةة باإلاةافة ألوامةر التغيةر أو  

قةد بشةرط تةوافر توقةع كةاف  ةس تحقيةق تلة  القيمةة وإمكةاس الحوافز أو المطالبةات الالحقةة  لةى التعا
 تقديرها بشكل موثوق فيه .

 
وحينما يمكس تقدير نتائج المقاولةة بشةكل موثةوق فيةه يةتم اال تةراف بةاإليرادات مةس  قةود المقةاوالت  

 طبقاً لطريقة نسبة اإلتمام وفقاً لطبيعة العقد كما يلي :
 

 بة اإلتمةام وفقةاً لطريقةة حصةر األ مةال المنفةذة ويةتم اال تةراف العقود طويلة األجل : يتم تحديةد نسة
 بتكاليف العقد المتكبدة لمقابلة هذا اإليراد .

 

  العقود قصيرة األجل : يتم اال تراف بةإيرادات العقةود قصةيرة األجةل وفقةاً لطريقةة حصةر األ مةال
 المنفذة وبالتكاليف الفعلية المتكبدة لمقابلة هذا اإليراد.

 

لة  دم إمكانية تقدير  قد المقاولة بشةكل موثةوق فيةه يةتم اال تةراف بةاإليراد فةي حةدود مةا تةم وفي حا 
 إنفاقه مس تكاليف  لى العقد ويكوس مس المتوقع استردادها .

 

يتم اال تراف بالخسارة المتوقعة للعقد كمصروف في حالة احتمةال زيةادة تكلفةة العقةد الكليةة المتوقعةة  
 قد بغض النظر  س مرحلة إنجاز العقد. س اإليراد الكلي للع

يدرج الفرق المتمثل في الزيادة )النقص( في قيمة اإليرادات المحسوبة وفقاً لنسةبة اإلتمةام  ةس قيمت ةا   
 وفقاً للمستخلصات الصادرة امس المستحق مس    لى العمالء.
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 إيرادات بيع الوحدات -

 نةةد تحويةةل  اإلسةةكاس والتعميةةرتتحقةةق الواقعةةة المنشةةئة لإليةةراد الخةةاص ببيةةع وحةةدات مشةةرو ات  
 المخاطر والمنافع األساسية للمشتري والتي تتحقق بإتمام التعاقد الفعلي للوحدة.

 
 البيع بالتقسيط -

بيةع . ويكةوس سةعر البيةع هةو القيمةة الحاليةة يتم اال تراف بسعر البيع بدوس الفوائد كإيراد في تاريخ ال 
للمقابةةةل ويةةةتم تحديةةةدها بخصةةةم قيمةةةة األقسةةةاط المسةةةتحقة باسةةةتخدام سةةةعر الفائةةةدة المسةةةت دف . ويةةةتم 
اال تراف بالفوائد المؤجلة كإيراد  ندما تستحق و لى أساس التناسب الزمني أخذاً في اال تبار سةعر 

 الفائدة المست دف . 
 
 فوائد دائنة -

 لةةى أسةةاس نسةةبة زمنيةةة آخةةذاً فةةي  قائمةةة األربةةاح أو الخسةةائراال تةةراف بالفوائةةد الدائنةةة اةةمس  يةةتم 
 اال تبار معدل العائد المست دف  لى األصل .

 
 المصروفات 3-24

يةةتم اإل تةةراف بجميةةع المصةةروفات شةةاملة مصةةروفات التشةةغيل ، المصةةروفات اإلداريةةة والعموميةةة   
التةةى تحققةةت في ةةا تلةة   العةةامفةةى  قائمةةة األربةةاح أو الخسةةائربوالمصةةروفات األخةةرى مةةع إدراج ةةا 

 المصروفات .

 اإلضمحالل 3-25
 قيمة األصول المالية اضمحالل 
تقوم الشركة فةي تةاريخ كةل ميزانيةة بتحديةد مةا إذا كةاس هنةا  دليةل مواةو ي  لةى أس يكةوس أصةل  

أصةةل مةةالي أو ويعتبةةر . لقةةد أاةةمح المحةةتفظ ب ةةا بالتكلفةةة مةةالي أو مجمو ةةة مةةس االصةةول الماليةةة
قةةد أاةةمحل إذا ، وإذا فقةةط  ، كةةاس هنةةا  دليةةل المحةةتفظ ب ةةا بالتكلفةةة مجمو ةةة مةةس االصةةول الماليةةة 

مواو ي  لى اامحالل القيمة نتج  س حدوث حدث أو أكثر بعد اال تةراف االولةي باألصةل واثةر 
ة والتى يمكس تقديرها بشةكل  لى التدفقات النقدية المقدرة ألصل مالي أو مجمو ة مس االصول المالي

 يعتمد  ليه .

 قيمة األصول غير المالية اضمحالل 
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كاس هنا  مؤشر  لةى أس يكةوس أصةل قةد أاةمحل.  

و ندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد  س قيمته اإلستردادية ، فيعتبر أس األصةل قةد 
قائمةة األربةاح أو محل وبالتالي يتم تخفياه إلى قيمته اإلستردادية . وتثبةت خسةارة االاةمحالل بإا

 . الخسائر

ويتم رد الخسارة الناجمة  س اامحالل القيمة والتى تةم اال تةراف ب ةا سةابقاً ، فقةط إذا ، كةاس هنةا   
ثبةات أخةر خسةارة ناتجةة  ةس تغيير في االفترااات المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إ

ااةةمحالل القيمةةة ، ويكةةوس رد الخسةةارة الناجمةةة  ةةس اإلاةةمحالل محةةدود بحيةةث ال تتعةةدى القيمةةة 
الدفترية لبصل القيمة االستردادية له أو القيمة الدفترية التي كاس سةيتم تحديةدها مةا لةم يةتم اال تةراف 

لسةنوات السةابقة . ويةتم إثبةات الةرد فةي بالخسارة الناجمة  س ااةمحالل القيمةة بالنسةبة لبصةل فةي ا
 . قائمة األرباح أو الخسائرالخسارة الناجمة  س اامحالل القيمة ب
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 3
 
 التقديرات المحاسبية 3-26

فترااةات يتطلب إ داد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصةرية قيةام اإلدارة بعمةل تقةديرات وا 
تةةؤثر  لةةى قةةيم األصةةول، االلتزامةةات ، اإليةةرادات والمصةةروفات خةةالل السةةنوات الماليةةة، هةةذا وقةةد 

 تختلف النتائج الفعلية  س تل  التقديرات .
 
 احتياطي قانوني 3-27

لتكةويس إحتيةاطى قةانونى حتةى يبلةغ  العةاممس صافى أربةاح  ٪5طبقاً للنظام األساسى للشركة، يجنب  
مةةس رأس مةةال الشةةركة المصةةدر ويسةةتعمل  االحتيةةاطي بنةةاء  لةةى قةةرار مةةس  ٪50ى هةةذا اإلحتيةةاط

 الجمعية العامة وفقاً القتراح مجلس اإلدارة .

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

 النقدية وما في حكمها 3-29
النقدية ، فإس النقدية وما في حكم ا تشمل النقدية بالصةندوق ، الحسةابات  بغرض إ داد قائمة التدفقات 

 .وتخصم بنو  ارصدة دائنة الجارية بالبنو  والودائع ألجل التي تستحق خالل ثالثة أش ر
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 أصول ثابتة - 4

 
 ارااى

 أج زة
 اتصاالت

 حاسب آلي
 وبرامج

 أثاث
 أج زة

 ك ربائية ومعدات
 ا النات
 مايئة

تج يزات 
 وراتوديك

وسائل نقل 
 وإنتقال

 اخشاب االت ومعدات  قارات وجد 
محطة تحلية 

 مياه
 اإلجمالي

 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

 1.336.434.414 22.876.129 27.918.549 530.284.456 165.700.376 67.250.311 80.286.940 2.503.619 69.388.671 51.519.033 39.426.669 167.377 279.112.284 2018يناير  1

 96.938 - - - - - - - - 75.346 21.592 - - تكلفة أصول شركة تابعة مستحوذ  لي ا

 28.477.430 2.100.000 1.951.409 5.555.554 431.626 3.670.616 2.719.431 - 5.586.470 3.685.552 2.737.392 39.380 - ااافات 

  5.242.990 - -  3.479.069  29.187  386.222  1.134.124 -  214.388 - - - - (5)إيااح محول مس مشرو ات تحت التنفيذ 

 (24.050.029) - - - - - (24.050.029) - - - - - - (8)إيااح  محول الى إستثمارات  قارية

 (108.147.391) - - (106.207.061) (89.111) (867.000) (17.969) - (462.035) (473.540) (30.675)  - - استبعادات

 54.350 - - - - - - - 30.568  23.782 - - - فروق ترجمة قوائم مالية

  1.238.108.702 24.976.129  29.869.958  433.112.018  166.072.078  70.440.149 60.072.497  2.503.619  74.758.062 54.830.173  42.154.978  206.757 279.112.284 2018ديسمبر  31

              مجمع اإلهالك في

 (552.517.756) (5.508.187) (14.398.451) (281.712.319) (57.664.377) (47.286.035) (42.851.004) (2.484.128) (44.562.869) (27.823.710) (28.123.234) (103.442) - 2018يناير  1

 (48.353) - - - - - - - - (26.765) (21.588) - - مجمع إهال  أصول شركة تابعة مستحوذ  لي ا

 (53.332.994) (2.497.613) (1.860.628) (22.151.668) (4.904.379) (4.580.958) (3.726.149) (19.489) (7.135.421) (3.725.226) (2.719.165) (12.298) - اهال  العام

 67.546.206 - - 66.234.957 87.540 646.198 1.070 - 282.448 276.078 17.915 - - إهال  االستبعادات

 150.287 - - - - - - - 98.450 51.837 - - - فروق ترجمة قوائم مالية

 (538.202.610) (8.005.800) (16.259.079) (237.629.030) (62.481.216) (51.220.795) (46.576.083) (2.503.617) (51.317.392) (31.247.786) (30.846.072) (115.740) - 2018ديسمبر  31

              صافي القيمة الدفترية فى

 699.906.092 16.970.329 13.610.879 195.482.988 103.590.862 19.219.354 13.496.414 2 23.440.670 23.582.387 11.308.906 91.017 279.112.284 2018ديسمبر  31

 783.916.658 17.367.942 13.520.098 248.572.137 108.035.999 19.964.276 37.435.936 19.491 24.825.802 23.695.323 11.303.435 63.935 279.112.284 2017ديسمبر  31

 
 كما يلي: العامبيع أصول ثابتة خالل  أرباحبلغت  -

 
 2018 مبرديس 31  
 جنيه مصري جنيه مصري 

 41.860.643  متحصالت مس بيع أصول ثابتة
  (108.147.391) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

  67.546.206 مجمع إهال  أصول ثابتة مستبعدة

 (40.601.185)  صافي القيمة الدفترية لبصول المستبعدة

 1.259.458  أرباح بيع أصول ثابتة
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 ت التنفيذمشروعات تح - 5

 ااافات 2018يناير  1 
محول إلى 
مشرو ات 
 إسكاس وتعمير

محول الى 
     أصول ثابتة
 (4)إيااح 

 2018ديسمبر  31

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 18.321.581 (5.242.990) (2.588.319) 16.513.465 9.639.425 مشرو ات تحت التنفيذ

 9.639.425 16.513.465 (2.588.319) (5.242.990) 18.321.581 

 

 استثمارات في شركات شقيقة - 6

 
 نسبة

 2018 ديسمبر 31 المساهمة
 نسبة

 2017ديسمبر  31 المساهمة

 جنيه مصري ٪ جنيه مصري ٪ 

 8.438.751 25 5.412.330 25 شركة بايونيرز العالمية القاباة )البحريس( )ش.م.ب( 

 2.400.000 4.8 - - الستثمار العقاريشركة صندوق المصرييس ل

 6.116.964 45 4.755.927 45 شركة بداية للطرق و المقاوالت

 218.702.522 51 - - * شركة لوتس للفنادق و المنتجعات السياحية

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

 100.078.920 16.66 - - ** تنمية والتعميرشركة المصرييس لالسكاس و ال

 47.283.806 18.99 - - ** شركة المصرييس بالخارج لالستثمار والتنمية

  649.896.190  1.022.748.896 
 

التشغيليه واالدارية لشركة لوتس و المالية بالتحكم في الشئووس* خالل العام، قامت شركة القاهرة لإلسكاس والتعمير 
 .لمنتجعات السياحية، مما أدى إلى إ تبارها شركة تابعةللفنادق وا

 

 %10.09و نسبة  شركة المصرييس لالسكاس و التنمية والتعميرمس  %9.08* قامت شركات المجمو ة ببيع نسبة 
تحويل االستثمار الى بند إستثمارات بالقيمة العادلة مس خالل  تمو المصرييس بالخارج لالستثمار والتنميةشركة مس 
 لدخل الشامل.ا

 

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل - 7
 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 2.026.245 25.698.445 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 69.704.188 70.468.187 استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية 

 96.166.632 71.730.433 
 

 استثمارات عقارية - 8
 اإلجمالي مباني وإنشائات أرااي  

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري التكلفة في

 196.448.580 - 196.448.580 2018يناير  1

 51.452.370 51.452.370 - محول مس مشرو ات إسكاس وتعمير

 24.050.029 24.050.029 - (4)إيااح  محول مس أصول ثابتة

 (3.714.909) - (3.714.909) إستبعادات خالل العام

 268.236.070 75.502.399 192.733.671 2018ديسمبر  31

    مجمع اإلهالك في

 - - - 2018يناير  1

 (1.459.512) (1.459.512) - إهال  العام

 (1.459.512) (1.459.512) - 2018ديسمبر  31

    صافي القيمة الدفترية في

 266.776.558 74.042.887 192.733.671 2018يسمبر د 31

 196.448.580 - 196.448.580 2017ديسمر  31
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 استثمارات أخرى طويلة األجل - 9

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 6.025.400 8.443.900 شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي )ش.م.م(

 259.338 365.089 المستثمر صندوق حماية

 9.881.997 9.767.831 صندوق اماس التسويات

 18.576.820 16.166.735 
 
 

 أصول غير ملموسة - 10

تتمثل األصول الغير ملموسة في برامج حاسةب آلةي و التةراخيص الخاصةة ب ةا و بلغةت قيمت ةا فةي 
جنيةه  1.838.628 مبلةغ 2017ديسةمبر  31جنيه مصةري ) 880.099مبلغ  2018 ديسمبر 31

 مصري(.

 

 الشهرة - 11

 الش رة الناتجة  س االستحواذ  لى : 

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.021.283.665 1.021.283.665 ( شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية1)

 238.023.065 238.023.065 ( شركة أموال لبستثمارات المالية2)

 4.991.937 4.991.937 ( شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية3)

 3.650.000 3.650.000 ( شركة المستشار الدولي لاماس االكتتاب4)
)شركة تابعة لشركة لإلستثمار ( شركة المستشار الدولي 5)

 1.154.687 1.154.687 المستشار الدولي لاماس االكتتاب(

 5.787.175 5.787.175 اول األوراق الماليةلتدأوس اليس ( شركة رؤية 6)

 69.140.746 69.140.746 ( شركة القاهرة لالسكاس و التعمير7)

 3.757.977 3.757.977 ( شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري8)

 305.815.220 305.815.220 ( الشركة المتحدة لالسكاس والتعمير9)
ا ة مواد التعبئة و التغليف يونيفرسال لصن شركة (10)

 1.607.533 1.607.533 )يونيبا ( والورق

 34.342.854 34.342.854 ( شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري11)

 9.684.320 9.684.320 ( شركة الكابالت الك ربائية المصرية12)

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

 28.561.376 28.561.376 ( المجمو ة المصرية لالستثمار القاباة14)

 2.059.472.057 2.059.472.057 

 (101.477.436) (101.477.436) *االامحالل فى قيمة الش رة

 1.957.994.621 1.957.994.621 
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 )تابع( الشهرة - 11
 

شةركة بةايونيرز لتةداول األوراق الماليةة فةي الفةرق تتمثل الش رة الناتجة  ةس االسةتحواذ  لةى  (1)
س م وحصة شركة بايونيرز القاباة لالسةتثمارات الماليةة فةي  499980بيس تكلفه اقتناء  دد 

فبرايةةر  4حقةةوق الملكيةةة لشةةركة بةةايونيرز لتةةداول األوراق الماليةةة فةةى تةةاريخ االسةةتحواذ فةةى 
2008 . 

ركة أمةوال لالسةتثمارات الماليةة فةي الفةرق بةيس تتمثل الشة رة الناتجةة  ةس االسةتحواذ  لةى شة (2)
سةة م وحصةةة شةةركة بةةايونيرز القاباةةة لالسةةتثمارات الماليةةة فةةي  699800تكلفةةه اقتنةةاء  ةةدد 

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

طبقةةا  2013ديسةةمبر 31ه فةةي (  اليةة2قامةةت الشةةركة بدراسةةة ااةةمحالل الشةة رة للشةةركة ) * 
و المعدة بواسةطة مستشةار مةالى مسةتقل معتمةد، و  نةد اجةراء تلة   31للمعيار المصرى رقم 

 جنيه مصرى. 101.477.436الدراسة تبيس وجود اامحالل قدره 

تتمثةةل الشةة رة الناتجةةة  ةةس االسةةتحواذ  لةةي شةةركة بريزمةةا للوسةةاطة فةةي األوراق الماليةةة فةةي  (3)
سة م و حصةة شةركة بةايونيرز القاباةة لالسةتثمارات  499000نةاء  ةدد الفرق بةيس تكلفةة اقت

المالية في حقوق الملكية لشركة بريزما للوساطة في األوراق المالية في تةاريخ االسةتحواذ فةي 
 . 2007مايو  15

تتمثل الش رة الناتجة  س االستحواذ  لي شركة المستشار الدولي لاةماس االكتتةاب فةي الفةرق  (4)
س م و حصة شركة بةايونيرز القاباةة لالسةتثمارات الماليةة فةي  29850ناء  دد بيس تكلفة اقت

 حقةةةوق الملكيةةةةة لشةةةركة المستشةةةةار الةةةدولي لاةةةةماس االكتتةةةاب فةةةةي تةةةاريخ االسةةةةتحواذ فةةةةي
 . 2007أغسطس  13

تتمثةل الشةة رة الناتجةةة  ةس االسةةتحواذ  لةةى شةركه المستشةةار الةةدولي لالسةتثمار )شةةركة تابعةةة  (5)
 سةة م 14850ولى لاةةماس األكتتةةاب( فةةى الفةةرق بةةيس تكلفةةه اقتنةةاء  ةةدد لشةةركة المستشةةار الةةد

وحصةةة شةةركه المستشةةار الةةدولي لاةةماس االكتتةةاب )شةةركه تابعةةه( فةةي حقةةوق الملكيةةة لشةةركة 
 . 2007سبتمبر  16المستشار الدولي لالستثمار فى تاريخ االستحواذ 

تةةداول األوراق الماليةةة لأوس اليةةس تتمثةةل الشةة رة الناتجةةة  ةةس االسةةتحواذ  لةةي شةةركة رؤيةةة  (6)
سة م و حصةة شةركة بةايونيرز  22500)بنكرز جروب سابقا( في الفرق بيس تكلفة اقتناء  دد 

القاباة لالستثمارات الماليةة فةي حقةوق الملكيةة لشةركة رؤيةة لتةداول األوراق الماليةة )بنكةرز 
 . 2009أغسطس  4جروب سابقا( في تاريخ االستحواذ في 

 ةس االسةتحواذ بطريقةة الشةراء التةدريجى  لةى شةركة القةاهرة لالسةكاس تتمثل الش رة الناتجة  (7)
سةة م مةةس أسةة م شةةركة القةةاهرة  32555015والتعميةةر فةةى الفةةرق بةةيس تكلفةةة االقتنةةاء  ةةدد 

لالسةةكاس والتعميةةر وحصةةة شةةركة بةةايونيرز القاباةةة لالسةةتثمارات الماليةةة فةةى حقةةوق ملكيةةة 
 . شركة القاهرة لالسكاس والتعمير

رة الناتجةةة  ةةس االسةةتحواذ بطريقةةة الشةةراء التةةدريجى  لةةى شةةركة الصةةعيد العامةةة تتمثةةل الشةة  (8)
سة م وحصةة  125434136للمقاوالت واالستثمار العقاري فةى الفةرق بةيس تكلفةه اقتنةاء  ةدد 

فةي حقةوق ملكيةة  شركه الصفوة لالستشارات )شركه تابعه لشركة القاهرة لالسةكاس والتعميةر(
 . ت واالستثمار العقاريشركة الصعيد العامة للمقاوال

شةركة المتحةدة لالسةكاس التتمثل الش رة الناتجة  س االستحواذ بطريقة الشةراء التةدريجى  لةى  (9)
سةة م وحصةص الشةةركات المسةةاهمة  27174949والتعميةر فةةى الفةرق بةةيس تكلفةه اقتنةةاء  ةدد 

 . شركة المتحدة لالسكاس والتعميرال)شركات تابعة للشركة القاباة( في حقوق ملكية 
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 )تابع( الشهرة - 11

تتمثل الش رة الناتجة  س االستحواذ بطريقة الشراء التدريجى  لى شركة يونيفرسةال لصةنا ة  (10)
سةة م  2658555)يونيبةا ( فةةى الفةرق بةيس تكلفةه اقتنةاء  ةدد  مةواد التعبئةة والتغليةف والةورق

ة وحصةةص الشةةركات المسةةاهمة )شةةركات تابعةةة للشةةركة القاباةةة( فةةي حقةةوق الملكيةةة لشةةرك
 . )يونيبا ( يونيفرسال لصنا ة مواد التعبئة والتغليف والورق

تتمثةةل الشةة رة الناتجةةة  ةةس االسةةتحواذ بطريقةةة الشةةراء التةةدريجى  لةةى شةةركة الجيةةزة العامةةة  (11)
سة م وحصةةص  5249163للمقةاوالت واالسةتثمار العقةاري فةةي الفةرق بةيس تكلفةه اقتنةةاء  ةدد 

اباةة( فةي حقةوق ملكيةة شةركة الجيةزة العامةة الشركات المسةاهمة )شةركات تابعةة للشةركة الق
 . للمقاوالت واالستثمار العقاري

تتمثل الش رة الناتجة  س االستحواذ بطريقة الشراء التدريجى  لى شركة الكةابالت الك ربائيةة  (12)
سة م وحصةص الشةركات المسةاهمة  128039348الفرق بيس تكلفة اقتنةاء  ةدد في المصرية 

 . ة( في حقوق الملكية لشركة الكابالت الك ربائية المصرية)شركات تابعة للشركة القابا

فةي أراب ديةري -تتمثل الش رة الناتجة  س االسةتحواذ  لةي الشةركة العربيةة لمنتجةات االلبةاس  (13)
سة م وحصةة شةركة بةايونيرز القاباةة لالسةتثمارات  5056771الفرق بيس تكلفة اقتنةاء  ةدد 

 أراب ديري. -ربية لمنتجات االلباسالمالية في حقوق الملكية لشركة الشركة الع

الفةرق فةي تتمثل الش رة الناتجة  س االسةتحواذ  لةي المجمو ةة المصةرية لالسةتثمار القاباةة  (14)
س م وحصة شركة بايونيرز القاباةة لالسةتثمارات الماليةة  16795000بيس تكلفة اقتناء  دد 

 في حقوق الملكية للمجمو ة المصرية لالستثمار القاباة.
 

 بالصندوق ولدى البنوكدية نق - 12

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 22.879.320 19.008.786 نقدية بالصندوق

 656.097.427 477.657.783 رصدة لدى البنو  أ

 219.393.841 105.775.825 ودائع )اقل مس ثالثة اش ر(

 527.509.544 173.290.119 مس ثالثة اش ر( أكثرودائع )

 775.732.513 1.425.880.132 
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر - 13

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 28.391.692 168.511.951 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 14.946.224 51.719.880 وثائق صناديق إستثمار

 896.413.083 1.013.772.416 ستثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية ا

 1.234.004.247 939.750.999 
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 عمالء واوراق قبض  - 14

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 2.834.126.770 4.597.209.595  مالء

 80.131.812 93.911.231 اوراق قبض

 4.691.120.826 2.914.258.582 

 (42.231.665) (44.514.899) االامحالل فى قيمة العمالء و اوراق القبض

 (52.601.741) (65.044.716) فوائد اقساط مؤجلة

 4.581.561.211 2.819.425.176 

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

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 41.162.833 42.231.665 رصيد أول العام

 1.068.832 2.680.589 مكوس خالل العام 

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

 - (160.833) المستخدم خالل العام

 42.231.665 44.514.899 رصيد آخر العام
 

 انه استثمارات في اذون خز – 15

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 - 297.800.000 القيمة االسمية

 - (41.215.545) مؤجله  وائد

 - (1.315.675) ارائب  لى  وائد اذوس الخزانة

 - 255.268.780 القيمة الحالية
 

 إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من  - 16

 ةمستحق من أطراف ذات عالق -أ  

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 3.497.121 - شركة لوتس للفنادق و المنتجعات

 - 898.250 شركة سكوير لالستثمار العقاري 

 - 294.651 لالستشاراتشركة الميداس 

 26.610.523 18.609.080 أفراد -أطراف ذات  القة 

 19.801.981 30.107.644 
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 )تابع( إلى أطراف ذات عالقة /تحق من مس - 16

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة -ب 

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 25.753.628 20.132.167 البحريس  –شركة بايونيرز العالمية القاباة 

 35.101.949 35.839.888 شركة بايونيرز لالوراق المالية )دبى(

 15.888 15.888 ية للتشييد والتعميرالقومالشركة 

 55.987.943 60.871.465 
 

 مشروعات االسكان والتعمير - 17

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 34.095.548 25.407.987 تامة – مشرو ات االسكاس والتعمير

 10.625.585.432 12.551.199.184 تحت التنفيذ –مشرو ات االسكاس والتعمير 

 12.576.607.171 10.659.680.980 
 

 مخزون - 18

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 314.873.243 322.716.941 مواد خام

 1.586.759 1.106.058 وقود و زيوت

 41.422.131 47.297.621 قطع غيار وم مات

 28.970.015 65.448.666 إنتاج تحت التشغيل

 105.962.797 120.714.090 انتاج تام

 35.401.375 53.047.597 ا تمادات مستندية

 42.048 42.048 باائع بغرض البيع

 88.644 104.113 باائع لدى الغير

 21.001 22.353 مخلفات

 610.499.487 528.368.013 

 (5.370.029) (5.370.029) االنخفاض فى قيمة المخزوس

 605.129.458 522.997.984 
 

 تتمثل حركة االنخفاض في قيمة المخزوس فيما يلي :

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 6.108.486 5.370.029 رصيد أول العام

 (738.457) - مستخدم خالل العام

 5.370.029 5.370.029 رصيد آخر العام
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 ة أخرىمصروفات مدفوعة مقدماً و أرصدة مدين - 19
 

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 ً  66.062.999 66.157.135 مصروفات مدفو ة مقدما

 41.855.745 149.540.814 إيرادات مستحقة

 50.347.244 94.969.745 د م تصدير مسترد

 134.080.749 159.040.887 تأمينات لدى الغير

 14.157.859 24.899.319 غطاء خطابات اماس

 14.611.840 16.343.240 سلف و  د  امليس

 47.049.934 61.897.921 مبالغ مدفو ة للعامليس تحت حساب توزيع االرباح

 79.030.061 98.570.527 مصلحة الارائب 

 - 28.898.098 مقاصة بيع وشراء

 158.702.136 186.064.423  مصروفات صيانة مستحقة  لى العمالء

 135.255.635 181.872.206 فعات مقدمة د -موردوس 

 23.669.136 17.547.867 أصول  إستئجارا ادة  بيع مع خسائر مؤجلة مس

 303.044.517 255.990.972 دفعات مقدمة  – قود تأجير تمويلى 

 89.985.682 119.190.893 أرصدة مدينة أخرى *

 1.460.984.047 1.157.853.537 

 (31.602.374) (31.782.730) المدينة األخرى اامحالل في قيمة األرصدة

 1.429.201.317 1.126.251.163 

 
جنيه مصرى و الذى يمثل مدفو ات الى أحةد  12.118.000يتامس بند أرصدة مدينة أخرى مبلغ  *

 أ ااء مجلس اإلدارة السابقيس وقد تم تكويس مخصص بكامل القيمة.
 

 فيما يلي : لمدينة األخرىامحالل في قيمة األرصدة اتتمثل حركة اال

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 31.602.374 31.602.374 رصيد أول العام

 - 180.356 مكوس خالل العام

 31.602.374 31.782.730 رصيد آخر العام

 
 

 رأس المال - 20

 رأس المال المصـدر والمةدفوع غ كما بل ،جنيه مصري مليار 10رأس مال الشركة المرخص به  بلغ 
 جنيةه 5 االسةميةقيمةة السة م سة م،  500000000موز ا  لةى  جنيه مصري 2.500.000.000

 مصري.
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 رأس المال )تابع( - 20

، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة  لى زيةادة رأس المةال المصةدر 2015إبريل  6بتاريخ  -
جنيةةةه مصةةةري بزيةةةاده قةةةدرها  3.350.822.460جنيةةةه مصةةةري الةةةى  2.500.000.000مةةةس 

جنيةةه  5سةة م بقيمةةة إسةةمية  170164492جنيةةه مصةةري، وذلةة  بإصةةدار  ةةدد  850.822.460
جنيه مصري للس م، ود وة قدامى المسةاهميس لإلكتتةاب فةي  12.63مصري و الوة إصدار قدرها 

ئنةة المسةتحقة للمسةاهميس زيادة رأس المال  لةى أس يةتم تغطيةة اإلكتتةاب نقةدا و أو مةس األرصةدة الدا
 القدامى حاملي األس م في تاريخ اإلكتتاب.

 

جنيةةه مصةةري  333.624.995، تةةم زيةةادة رأس المةةال المصةةدر بمبلةةغ 2015سةةبتمبر  30بتةةاريخ  -
جنيةةه مصةةري للسةة م ليصةةبح رأس المةةال  5سةة م بقيمةةة إسةةمية  66724999وذلةة  بإصةةدار  ةةدد 

سة م قيمةة  566724999مصةري موز ةا  لةى جنيةه  2.833.624.995المصدر والمدفوع مبلغ 
جنيه مصري،  842.736.755جنيه مصري، باإلاافة الى  الوة اصدار قدرها  5الس م االسمية 

وقد تم تغطية تل  الزيادة و الوة االصدار بالكامةل مةس االرصةدة الدائنةة المسةتحقة لةبعض مسةاهمي 
 للشركة.الشركة، وقد تم التأشير بتل  الزيادة في السجل التجاري 

 

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

 لةةى زيةةادة رأس مةةال الشةةركة  2016مةةايو  7وافقةةت الجمعيةةة العامةةة غيةةر العاديةةة للشةةركة بتةةاريخ  -
جنيةةه مصةةرى  3.542.031.245جنيةةه مصةةرى الةةى  2.833.624.995المصةةدر والمةةدفوع مةةس 

سة م قيمةة السة م االسةمية  141681250جنيه مصرى تةوزع  لةي  708.406.250ها بزيادة قدر
جنيه مصري وذل  بإصدار اسة م مجانيةة بواقةع سة م مجةاني لكةل أربعةة أسة م أصةلية تمةول مةس  5

 . 2016يوليو  20اإلحتياطي القانوني، وقد تم التأشير بتل  الزيادة في السجل التجاري بتاريخ 
 

لعامة غير العادية في ذات الجلسة  لى نظام اإلثابة والتحفيةز الخةاص بالعةامليس كما وافقت الجمعية ا -
مليةةوس سةة م وذلةة   ةةس طريةةق  15والمةةديريس وا اةةاء مجلةةس اإلدارة التنفيةةذييس بتخصةةيص  ةةدد 

س م بإصدار أس م جديدة لزيادة رأس المال و   أو شراء أسة م الخزينةة لتمويةل  11966745توفير 
سة م والخاصةة برصةيد األسة م  3033255فيةز الخةاص بالشةركة، باإلاةافة الةى نظام اإلثابة والتح

المتبقيةةة مةةس نظةةام اإلثابةةة والتحفيةةز السةةابق والتةةي لةةم يةةتم التصةةرف في ةةا، وذلةة  بعةةد الحصةةول  لةةى 
 الموافقات الالزمة.

 

، وافقةت الجمعيةة العامةة غيةر العاديةة  لةى تخفةيض رأس مةال الشةركة 2016سةبتمبر  24وبتاريخ  -
جنيةةه مصةةري  15.166.275جنيةةه مصةةري بقيمةةة  3.542.031.245مصةةدر والمةةدفوع البةةالغ ال

جنيةه مصةري، بقيمةة أسة م الشةركة المتبقيةة مةس نظةام اإلثابةة والتحفيةز  3.526.864.970ليصبح 
والتةي لةم يةتم التصةرف في ةا، وذلة  طبقةا لتعليمةات ال يئةة  2012ديسةمبر  22السابق والمنت ةي فةي 

 المالية.العامة للرقابة 
 

وقةةد وافقةةت الجمعيةةة العامةةة غيةةر العاديةةة للشةةركة فةةي ذات الجلسةةة  لةةى زيةةادة رأس مةةال الشةةركة  -
جنيةه مصةري،  3.601.864.970جنيه مصري، ليصبح  75.000.000المصدر والمدفوع بقيمة 

جنيه مصري، تمول مس اإلحتياطي القةانوني الظةاهر  5مليوس س م بقيمة إسمية  15توزع  لى  دد 
، وذلةة  بإصةةدار أسةة م مجانيةةة تخصةةص 2015ديسةةمبر  31قوائم الماليةةة  ةةس السةةنة المنت يةةة فةةي بةةال

 .2016مايو  7لنظام اإلثابة والتحفيز والذي أقرتة الجمعية العامة غير العادية للشركة في 
 

العامةة العاديةة للشةركة  لةى زيةادة رأس المةال المصةدر ، وافقت الجمعيةة 2018يونيو  21وبتاريخ  -
سة م بقيمةة  216112000جنيه مصةري، وذلة  بإصةدار  ةدد  1.080.560.000دفوع بمبلغ والم

جنيةه  4.682.424.970جنيه مصري للس م، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ  5إسمية 
جنيه مصةري، وقةد تةم التأشةير فةي  5س م، قيمة كل س م  936484994مصري موز ا  لى  دد 
 .2018أكتوبر  28بتاريخ  السجل التجاري بتل  الزيادة
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 حقوق الحصة غير المسيطرة - 21

 2018 ديسمبر 31  

 جنيه مصرى 

 3.550.578.305 العامرصيد أول 

 33.423.667 تسويات سنوات سابقة

 (2.617.672) فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل

 (871.831) الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية 

 (39.855.938) 2017توزيعات أرباح  ام 

 217.978.840 شركات تابعة  نسب ملكية فيتسويات ناتجة مس تغير 

 446.758.150 حقوق الحصة غير المسيطرة بقائمة األرباح أو الخسائر المجمعة

 4.205.393.521 العامرصيد آخر 

 قروض طويلة االجل - 22

 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 2.991.446.089 3.198.115.086 رصيد القروض

 (11.949.080) (215.308.430) الجزء المتداول مس قروض طويلة األجل

 2.979.497.009 2.982.806.656 الجزء طويل األجل

 

هةذا  ٪6 - ٪4قرض ممنوح مس بن  االستثمار القومى بدوس اماس وبفائدة سةنوية تتةراوح مةا بةيس  -أ
وتنت ةى فةى  ةام  1999سةنة تبةدأ مةس  ةام  28ويةتم سةداد أقسةاط خةالل مةدة تتةراوح مةس سةنة إلةى 

 جنيه مصري. 4.156.238مبلغ  2018 ديسمبر 31. وبلغ إجمالي رصيد القرض في 2026
فةوق سةعر الكوريةدور ،  % 1.25  البن  العربي اإلفريقةي الةدولي بفائةدة سةنويةقرض ممنوح مس  -ب

ديسةمبر  31وتنت ةى فةى  2018مةارس  31سنوات تبةدأ مةس  6اد أقساط القرض خالل هذا ويتم سد
 2018ديسةمبر  31وبلةغ إجمةالي رصةيد القةرض فةي  وباماس شيكات مود ة لةدى البنة . 2023
 جنيه مصري. 223.652.000مبلغ 

، 2016ديسةمبر  31سةنوات ابتةداًء مةس  7قرض ممنوح مس بن   وده  لى أس يسدد القرض  لةى  -ت
وذلةة  سةةنويا  ٪12.75فةةوق السةةعر المعلةةس مةةس البنةة  المركةةزي وبحةةد أدنةةي  ٪3إقةةراض  بسةةعر

مبلةغ  2018 ديسةمبر 31. وبلغ إجمالي رصيد القرض في محفوظة لدى البن أوراق مالية باماس 
 جنيه مصري. 186.666.659

البنةةة  العربةةةي األفريقةةةي بلةةةغ الجةةةزء المسةةةتخدم مةةةس قيمةةةة القةةةرض مبلةةةغ مةةةس  قةةةرض ممنةةةوح -ث
متغيرة  لةى أسةاس سةعر بفائدة سنوية  ، 2018 ديسمبر 31جنيه مصري في  2.472.081.840

الكوريدور لإلقراض المعلس مس البن  المركةزي المصةري "السةعر المرجعةي" باإلاةافة إلةى سةعر 
 ال امش  لى العائد.

 قةةةةرض ممنةةةةوح مةةةةس البنةةةة  المصةةةةري لتنميةةةةة الصةةةةادرات وبلةةةةغ إجمةةةةالي رصةةةةيد القةةةةرض فةةةةي -ج
 جنيه مصري. 8.000.000بلغ م 2018 ديسمبر 31

  2018 ديسةةمبر 31قةرض ممنةةوح مةةس بنةة  أتةش أس بةةي سةةي، و بلةةغ إجمةالي رصةةيد القةةرض فةةي  -ح
فةوق سةعر الليبةور، و ذلة  باةماس اصةول  ٪3مصرى، بسعر إقةراض  جنيه 49.702.577مبلغ 

 مرهونة.
مبلةةةغ  2018 ديسةةةمبر 31قةةةرض ممنةةةوح مةةةس بنةةة   ةةةوده وبلةةةغ إجمةةةالي رصةةةيد القةةةرض فةةةي  -خ

أقسةةاط سةةنوية بعةةد  ةةام مةةس تةةاريخ  6جنيةةه مصةةري،  لةةى أس يسةةدد القةةرض  لةةى  56.000.000
 فوق السعر المعلس مس البن  المركزي. ٪2.25استخدام القرض، بسعر إقراض 
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 قروض طويلة االجل )تابع( - 22

قةةةرض ممنةةةوح مةةةس البنةةة  العربةةةي االفريقةةةي بلةةةغ الجةةةزء المسةةةتخدم مةةةس قيمةةةة القةةةرض مبلةةةغ  -د
أقسةةاط  7،  لةةى أس يسةةدد القةةرض  لةةى 2018 ديسةةمبر 31مصةةري فةةي  جنيةةه 197.855.772

فةوق السةعر المعلةس مةس البنة   ٪2.25سنوية بعد  ام مس تةاريخ اسةتخدام القةرض، بسةعر إقةراض 
 سنويا ، وذل  باماس أس م وأوراق مالية المحفوظة لدى البن . ٪13.25المركزي وبحد أدني 

 
 دائنو شراء اراضى - 23

 2017ديسةةمبر  31جنيةةه مصةةري ) 1.384.088.368نةةو شةةراء أرااةةى البةةالغ يتمثةةل رصةةيد دائ 
جنيةه مصةرى( فةى الجةزء المتبقةى مةس قيمةة شةراء أرااةى فاةاء بةالتجمع  986.921.236مبلغ 

امةة مبةانى سةكنية وسةياحية كمةا بغةرض اق واإلسةكندرية الخامس والعةيس السةخنة والسةاحل الشةمالي
 :يلى

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 986.921.236 1.384.088.368 دائنو شراء أرااي

 (608.941.596) (1.025.583.578) الجزء المتداول مس دائنو شراء أرااى

 377.979.640 358.504.790 الجزء طويل األجل

 
 مساهمين –ارصدة دائنة  - 24

 الجزء المتداول 

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31  

 جنيه مصري نيه مصريج 

 69.385.838 - أرصدة دائنة مساهميس )الشركة القاباة(

 94.848.777 50.439.900 أرصدة دائنة مساهميس )الشركات التابعة(

 50.439.900 164.234.615 

 الجزء غير المتداول 

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 682.133.910 598.721.399 كات التابعة(أرصدة دائنة مساهميس )الشر

 598.721.399 682.133.910 

 
 عمالء دفعات مقدمة  - 25

مةة مةع العمةالء يتمثل بند  مةالء دفعةات مقدمةة فةي إجمةالي المبةالغ المسةددة  ةس قيمةة العقةود المبر 
  لشراء وحدات سكنية.

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.533.009.373 1.796.897.418 طويلة االجل  –ء دفعات مقدمة  مال

 782.770.790 751.268.671 قصيرة االجل – مالء دفعات مقدمة 

 2.548.166.089 2.315.780.163 
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 بنوك تسهيالت ائتمانية - 26

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 2.044.437.668 2.015.505.673 محلية  ملة –بنو  تس يالت ائتمانية 

 161.760.702 75.062.165  ملة أجنبية –بنو  تس يالت ائتمانية 

 2.090.567.838 2.206.198.370 
 

فةةوق متوسةةط  ٪2.25 – ٪ 1بةةيس التسة يالت االئتمانيةةة الممنوحةةة مةةس البنةو   تةراوح الفائةةدة  لةةىت -
  و بعةض األوراق التجاريةة المود ةة لةدى وبنةسعر الكوريدور باماس ودائع متحفظ  لي ةا لةدى ال

 البنو .
 

 موردون و مقاولو مشروعات وأوراق دفع    - 27

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 687.052.034 754.094.185 موردوس و مقاولو مشرو ات 

 55.709.781 244.557.321 أوراق دفع

 998.651.506 742.761.815 
 

 
 

 مصلحة الضرائب –ارصدة دائنة  - 28

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 448.676.718 571.344.837 ارائب دخل –مصلحة الارائب 

 97.023.818 168.972.018 أخرى –مصلحة الارائب 

 740.316.855 545.700.536 
 

 مصروفات مستحقة و أرصدة دائنة أخرى - 29

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 95.260.826 114.350.155 مصروفات مستحقة

 47.436.864 4.870.235 ال يئة القومية للتأميس االجتما ي

 188.658.720 212.408.605 تأمينات للغير

 2.956.745 3.717.664 أمناء حفظ مركزي

 6.093.139 - مقاصة بيع و شراء

 35.641.014 151.693.525 ا مال تحت التنفيذتكلفة 

 174.078.737 188.138.099 مصروفات صيانة محصلة

 33.633.452 12.764.075 ايرادات ايجارات مؤجلة

 550.363.881 701.693.401 ايرادات مبيعات مؤجلة 

 46.486.428 133.634.085 دائنوس متنو وس

 49.733.500 65.991.156 شركة تاجير تمويلي

 297.091.006 326.076.517 ارصدة دائنة اخرى

 1.915.337.517 1.527.434.312 

 
  



 ضة لإلستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(شركة بايونيرز القاب

 المجمعة اإليااحات المتممة للقوائم المالية
 2018ديسمبر  31

 

- 33 - 

 مخصصات - 30

 2018يناير  1 
خالل  مكوس

 العام
مستخدم 
 خالل العام

انتفى الغرض 
 من ا

 2018ديسمبر  31

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 60.401.388 (859.000) (246.885) 43.431.686 18.075.587 مخصص التزامات 

 2.059.534 (178.000) - 859.000 1.378.534 مخصص مطالبات ومناز ات

 19.454.121 44.290.686 (246.885) (1.037.000) 62.460.922 

 

 ضرائب الدخل - 31

 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 341.238.302 257.093.037 اريبة الدخل الجارية

 (5.335.834) (30.207.666) (أصل) –اريبة الدخل المؤجلة 

 226.885.371 335.902.468 

 
 ضريبية مؤجلة التزامات 

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 84.134.251 78.714.496 التزام  –رصيد أول العام 

 - 2.485 اول العام مستحوذ  ليه 

 (83.921) 340.053 سويات خالل العامت

 (5.335.834) (30.207.666) )أصل( –اريبة الدخل المؤجلة التى تنشأ  س 

 78.714.496 48.849.368 التزام –رصيد أخر العام 

 

 نصيب السهم في األرباح - 32

  لةى للشةركة األم العةامأربةاح  نصةيب المسةاهميس فةي تم حساب نصةيب السة م فةى األربةاح بقسةمة 
 عدد األس م القائمة وفقاً لما يلى : ل المتوسط المرجح

 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 741.697.841 781.341.177 أرباح العام للشركة األم

 (65.216.098) (69.145.883) حصة العامليس )مقدرة(

 (52.451.970) (50.815.287) حصة مجلس اإلدارة )مقدرة(

 624.029.773 661.380.007 النصيب االساسي للمساهميس في االرباح

 720372994 756391661 المتوسط المرجح لعدد األس م القائمة خالل العام

 0.87 870. نصيب الس م في األرباح 
 

أسةةاس مشةةروع توزيةةع افترااةةي  لةةي  التوزيةةعفةةي  و مجلةةس اإلدارة تةةم احتسةةاب حصةةة العةةامليس 
 للشركة األم وذل  بغرض احتساب نصيب الس م في األرباح. مالعاألرباح 
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 الموقف الضريبي - 33

شركة بايونيرز القاباة لالستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية( وكذل  الشركات التابعةة ل ةا  
تخاع لاريبة الدخل وقد تم احتساب اةريبة الةدخل لكةل شةركة  لةى حةده ويمثةل رصةيد اةريبة 

المنت ية فةي  السنةفى قائمة األرباح أو الخسائر المجمعة مجموع ارائب الدخل  س الدخل الظاهر 
 . 2018 ديسمبر 31

 بها األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة - 34
 

ماليةة  تتمثل األدوات المالية للشركة فى األصول المالية )نقدية بالصندوق ولدى البنةو ، اسةتثمارات
، مسةتحق مةس اطةراف ذات  القةة ، أرصةدة مدينةة أخةرى( وكةذا قةبض ، أرصدة  مةالء و أوراق 
ارصةةدة دائنةةة ، تسةة يالت ائتمانيةةة ، مةةوردوس ومقةةاولو مشةةرو ات  –االلتزامةةات الماليةةة ) مةةالء 

وأوراق الدفع ، القروض ، دائنو شراء أرااي ، مسةتحق الةي اطةراف ذات  القةة ، أرصةدة دائنةة 
 ساهميس ، المصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخرى( .م –مصلحة الارائب ، أرصدة دائنة  –

وكمةةا هةةو وارد بالسياسةةات المحاسةةبية ال امةةة لال تةةراف والقيةةاس لبصةةول وااللتزامةةات الماليةةة 
( مةس اإلياةاحات المتممةة للقةوائم الماليةة 3واإليراد والمصروف المتعلق ب ا كما ورد فى إياةاح )

 المجمعة .
 

 لماليةالقيمة العادلة لألدوات ا
( فةإس القيمةة 3طبقا ألسةس التقيةيم المتبعةة فةى تقيةيم أصةول وإلتزامةات الشةركة الةواردة باإلياةاح )

العادلةةة لبصةةول واإللتزامةةات الماليةةة ال تختلةةف إختالفةةا جوهريةةا  ةةس قيمت ةةا الدفتريةةة فةةى تةةاريخ 
 . الميزانية

 خطر سعر العائد
صةةول وااللتزامةةات الماليةةة مةةع أسةةعار الفوائةةد تقةةوم الشةةركة بمراقبةةة توافةةق تةةواريخ اسةةتحقاقات األ

 المرتبطة ب ا. 

 خطر تقلبات العمالت األجنبية
يتمثةةل خطةةر العمةةالت األجنبيةةة فةةى التغيةةرات فةةى سةةعر الصةةرف والةةذى يةةؤثر  لةةى المةةدفو ات 

 بالعمالت األجنبية. وااللتزاماتوالمقبواات بالعمالت األجنبية وكذل  تقييم األصول 

 خطر االئتمان
ثل خطر االئتماس في  دم التزام أحد أطراف األداة المالية مس الوفاء بالتزاماته، األمر الذي ينةتج يتم

 نةه تحمةل الطةةرف ا خةر لخسةةائر ماليةة. تتعةةرض الشةركة لمخةةاطر االئتمةاس  لةةى أرصةدت ا لةةدى 
 البنو  والعمالء وبعض األصول األخرى كما هو مواح في الميزانية.

  خاطر االئتمانيةة فيمةا يتعلةق بةالودائع البنكيةة  ةس طريةق التعامةل مةس بنةوتسعى الشركة لتقليل الم
 .حسنة السمعة وواع حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالء

 خطر السيولة
إس غةةرض الشةةركة هةةو الحفةةاظ  لةةى التةةوازس بةةيس اسةةتمرارية التمويةةل والمرونةةة خةةالل اسةةتخدام 

بةةةاح المرحلةةةة وأرصةةةدة الشةةةركة لةةةدي البنةةةو  لاةةةماس سةةةداد إلتزامةةةات الشةةةركة فةةةي موا يةةةد األر
 .استحقاق ا

 خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة
يتمثل خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة فى خطر التغيرات فةى التةدفقات النقديةة المسةتقبلية 

 لةةى  اال تمةةادسةةعى الشةةركة لتقليةةل ذلةة  الخطةةر مةةس خةةالل التغيةةرات فةةى سةةعر الفائةةدة، وت بسةةبب
 التدفقات النقدية مس أنشطة التشغيل.
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 )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها - 34

 إدارة رأس المال 
رأس المال هو التأكد مس أس الشركة تحافظ  لى نسةب رأس مةال صةحية  إلدارةإس ال دف الرئيسي 
 ال ا وتحقيق أقصى زيادة للمساهميس.مس أجل د م أ م

 تقوم الشركة بإدارة هيكل رأسمال ا وإجراء تعديالت  ليه في اوء التغيرات في ظروف األ مةال.
 يــةةةـة فــــةةةـالمنت ي السةةةنةات والعمليةةةات خةةةالل ـةةةـي األهةةةداف والسياسـلةةةم يكةةةس هنةةةا  تغيةةةرات فةةة

 .2017ديسمبر  31والسنة المنت ية في  2018 ديسمبر 31
 

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  - 35
 

بعمةةل تقةةديرات وافترااةةات خاصةةة بالمسةةتقبل. نتةةائج التقةةديرات المحاسةةبية ، طبقةةاً  الشةةركةتقةةوم 
لتعريف ا، نادرا ما تساوي النتائج الفعليةة. التقةديرات واالفترااةات ذات المخةاطر ال امةة و التةي قةد 

ية لبصول وااللتزامات خالل السنة المالية التاليةة تةم اإلشةارة تتسبب في تعديل جوهري للقيم الدفتر
 ل ا أسفل :

 واألرصدة المدينة األخري العمالءأرصدة  اضمحالل
 

القابلةة للتحصةيل  نةدما يكةوس تحصةيل  واألرصةدة المدينةة األخةري يتم  مل تقدير ألرصدة العمالء
شكل فردي  لى المبالغ ال امة. أما المبةالغ تل  األرصدة بالكامل غير محتمل. يتم  مل هذا التقدير ب

غير ال امة بشكل فةردي والتةي انقاةت موا يةد اسةتحقاق ا، فيةتم تقييم ةا بشةكل جمةا ي ويةتم  مةل 
 .مخصص وفقاً لمدة انقااء موا يد االستحقاق

 للتحقيق )صافي القيمة البيعية( للعقارات بغرض التطوير للبيع القابلةتقدير صافي القيمة 
 

، )صةافى القيمةة البيعيةة( صافي القيمة القابلة للتحقيق بالتكلفة أو التطوير بغرضات العقار ياسيتم ق
 أي ما أقل. 

المكتمةل بةالرجوع إلةى ظةروف )صافى القيمة البيعية( للعقار  صافي القيمة القابلة للتحقيق يتم تحديد
 . مشاب ةى معامالت وتحدده الشركة استنادا إل المالية القوائمالسوق وأسعاره في تاريخ 

)صةافى القيمةة البيعيةة( للعقةار تحةت اإلنشةاء بةالرجوع إلةي  صةافي القيمةة القابلةة للتحقيةق يتم تحديد
لعقةةار مكتمةةل مماثةةل نةةاقص التكلفةةة التقديريةةة السةةتكمال  القةةوائم الماليةةةتةةاريخ أسةةعار السةةوق فةةي 

 اإلنشاء.

 والمعدات لآلالتاألعمار اإلنتاجية 
المتوقعة للعقارات والمعدات لحساب اإلهال  ويتم حساب هةذا  اإلنتاجيةة األ مار تحدد إدارة الشرك

التقدير بعد األخذ في اال تبار المدة المتوقع في ا استخدام األصةل وطبيعةة التلكةل والتقةادم التجةاري. 
تقوم اإلدارة  لى أساس سةنوي بمراجعةة القيمةة المتبقيةة واأل مةار اإلنتاجيةة ويةتم تعةديل مخصةص 

 اإلهال  المستقبلي  ندما تعتقد اإلدارة بأس األ مار اإلنتاجية تختلف  س التقديرات السابقة.

 الدخلضريبة 
األمةوال. تقةدر الشةركة مخصةص اةريبة الةدخل باسةتخدام رأي  شةركاتالشركة خااةعة لاةريبة 

مخصةص  خبير و ند وجود أي اختالفةات بةيس النتةائج الفعليةة واألوليةة تةؤثر هةذه االختالفةات  لةي
 اريبة الدخل والاريبة المؤجلة في هذه الفترات.

 


