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  المستقلة قائمة الدخل الشامل
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھية فى  التسعة أشھرعن 

  
  

 

 التسعة أشھر
  المنتھية في

  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

 التسعة أشھر
  المنتھية في

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠
  جنيه مصري  جنيه مصري  

      

  ١١٦٫٠٠٥٫٢٣٤  ٦٠٫٣٧٠٫٣٨٢ أرباح الفترة

      

      :بنود تتعلق بالدخل الشامل

 ١٩٫١٩٧٫٩٢١ )١٫٥٢٧٫٩٩٩(  فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خZل الدخل الشامل

  ١٣٥٫٢٠٣٫١٥٥  ٥٨٫٨٤٢٫٣٨٣ إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  المستقلة.الدورية ) جزء U يتجزأ من القوائم المالية ٢٤) إلى (١(إيضاح ا,يضاحات المرفقة من   -
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  الملكية المستقلةحقوق  فيقائمة التغير 

  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرعن 
  

  

  احتياطى قانونى  رأس المال المدفوع
اسھم  فروق تقييم

  اUثابة والتحفيز

فروق إعادة تقييم 
استثمارات بالقيمة 
العادلة من خZل 
  الدخل الشامل

  ا,جمالي  الفترةأرباح   أرباح مرحلة

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

                

  ٤٫٢٧٨٫٧٥٩٫٣٩٢  ١٥٦٫٢٦٦٫٢٠٢  ٢٦٤٫٩٩٩٫٣١٥  )١٢٫٥٣٥٫٤١٧(  ٩٧٫٣٥٠٫٠٠٠  ١٧٠٫٨١٤٫٣٢٢  ٣٫٦٠١٫٨٦٤٫٩٧٠  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 

 -  )١٥٦٫٢٦٦٫٢٠٢( ١٤٨٫٤٥٢٫٨٩٢ -  - ٧٫٨١٣٫٣١٠ -  المحول إلى اUحتياطي القانوني واUرباح المرحلة

  )٢٦٫٤٧٨٫٧٠٧(  -  )٢٦٫٤٧٨٫٧٠٧(  -  -  -  -  توزيعات أرباح

  )٧٤٫٩٧٠٫٠٠٠(  -  -  -  )٧٤٫٩٧٠٫٠٠٠(  -  -  فروق تقييم اسھم اUثابة والتحفيز

  )٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  )٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  توزيعات نظام أسھم ا,ثابة والتحفيز
ات بالقيمة العادلة من فروق إعادة تقييم استثمار

 )١٫٥٢٧٫٩٩٩( - - )١٫٥٢٧٫٩٩٩(  - - -  خZل الدخل الشامل

 ٦٠٫٣٧٠٫٣٨٢ ٦٠٫٣٧٠٫٣٨٢ - -  - - -  أرباح الفترة

  ٤٫١٩١٫١٥٣٫٠٦٨  ٦٠٫٣٧٠٫٣٨٢  ٣٤١٫٩٧٣٫٥٠٠  )١٤٫٠٦٣٫٤١٦(  ٢٢٫٣٨٠٫٠٠٠  ١٧٨٫٦٢٧٫٦٣٢  ٣٫٦٠١٫٨٦٤٫٩٧٠  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠الرصيد في 

              

  ٣٫٩٤٤٫٢٠٢٫٣٣١  ٨٢٫٢٦٦٫٠١١  ٢٠٥٫٨٩٨٫٣٨٨  )٥٢٫٦٩٤٫٣٣٤(  -  ٨٧٥٫١٠٧٫٢٧١  ٢٫٨٣٣٫٦٢٤٫٩٩٥  ٢٠١٦ناير ي ١الرصيد في 

 -  )٨٢٫٢٦٦٫٠١١( ٧٨٫١٥٢٫٧١٠  -  - ٤٫١١٣٫٣٠١ -  المحول إلى اUحتياطي القانوني واUرباح المرحلة 

  -  -  -  -  -  )٧٠٨٫٤٠٦٫٢٥٠(  ٧٠٨٫٤٠٦٫٢٥٠  الزيادة فى رأس المال المدفوع

  )١٤٫٨٤٩٫٠٣١(  -  )١٤٫٨٤٩٫٠٣١(  -  -  -  -  باحتوزيعات أر
فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من 

 ١٩٫١٩٧٫٩٢١ - -  ١٩٫١٩٧٫٩٢١  - - -  خZل الدخل الشامل

 ١١٦٫٠٠٥٫٢٣٤ ١١٦٫٠٠٥٫٢٣٤ -  -  - - -  أرباح الفترة

  ٤٫٠٦٤٫٥٥٦٫٤٥٥  ١١٦٫٠٠٥٫٢٣٤  ٢٦٩٫٢٠٢٫٠٦٧  )٣٣٫٤٩٦٫٤١٣(  -  ١٧٠٫٨١٤٫٣٢٢  ٣٫٥٤٢٫٠٣١٫٢٤٥  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠الرصيد في 

  
  
  

  

  
  
  .المستقلة القوائم المالية الدورية) جزء U يتجزأ من ٢٤) إلى (١(إيضاح ا,يضاحات المرفقة من   -
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  المستقلة قائمة التدفقات النقدية
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرعن 

  

  
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ إيضاح

  
 جنيه مصري صريجنيه م

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ١٤٨٫٨٧٢٫٠٠٩ ٨٦٫٦٥٤٫١٥٢ ا رباح قبل ضرائب الدخل   

  ٣٥٣٫٠٥٦  ٥٥١٫٨٨٥  )٣(  إھZك ا صول الثابتة
  )٢١٦٫٤٨٨٫٣٨٦( )١٦٩٫٢٦١٫٨٣٧(  )٩(  فروق إعادة تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خZل ا رباح أوالخسائر

  ٦٠٫٢٨٣٫٨١٠  ١٠٢٫٥٥٧٫٠٥١  مويليةمصروفات ت
  ٥٫٠٠٠  -  )٩( خسائر بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خZل ا رباح أو الخسائر

 )٦٫٣٤١٫١٩٦( )٤٩٫٥٧٢٫٨٩٢(  فوائد دائنة 
  -  ٨٠٤٫١٣٣    استھZك دفعات التأجير التمويلي

  -  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠    مصروفات إثابة وتحفيز

 - ٤٫٠٤٧  خسائر بيع أصول ثابتة

  (خسائر) التشغيل قبل التغير في رأس المال العاملأرباح 
 

١٣٫٣١٥٫٧٠٧( ١٦٫٧٣٦٫٥٣٩( 
 )٧٥٦٫٧١١( ٦٫٢٤٢٫٤٣٧  التغير في العمZء وأوراق القبض

  )٢١٫٧٥٨(  ٨٦٤  )٩(  التغير في اUستثمارات بالقيمة العادلة من خZل ا رباح أو الخسائر
  ١١٨٫٤٤٠٫٥٠٨  ٢٢٫٥١٥٫٠٠١  ةالتغير في المستحق من ا طراف ذات العZق

  ٨٫٤٠١٫٨١٥  ٢٩٫٢٤٠٫٨٥٨  التغير في المصروفات المدفوعة مقدماً واUرصدة المدينة اUخرى
  ١٠٤٫٤٩٧٫٨٤٨  ٢٢٤٫٣١١٫٧٧١  التغير في المستحق إلى ا طراف ذات العZقة

  )٣٫١٨٩٫٣٢٦(  ٧٣٣٫٨٤٠  التغير في التزامات ضريبية

  ٢٥٫٦٧٥٫٦٥٤  ١٨٤٫٧٠١  اUرصدة الدائنة اUخرىالتغير في المصروفات المستحقة و

 ٢٣٩٫٧٣٢٫٣٢٣ ٢٩٩٫٩٦٦٫٠١١  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

  
  

   التدفقات النقدية من أنشطة ا:ستثمار
 )٢٫٢٣٥٫٢٤٧( )١٫٣١٩٫٦٩٠(  )٣( مدفوعات لشراء أصول ثابتة

  -  ٢٫٠٠٠  متحصZت من بيع اصول ثابتة
  )٤٥٣٫٦٣٦٫١١١(  )١٢٫٠٠٠٫٠٠٠(  ير في استثمارات في شركات تابعة وشقيقةالتغ

  )٦٩٫٨٩٦(  -    (مدفوعات في) إستثمارات أخرى طويلة ا جل
 -  )٨٨٫٢٤٥(  التغير في استثمارات اخرى طويلة اUجل

 ٦٫٣٤١٫١٩٦ ٨٫٥٠٠٫٦١١  فوائد دائنة محصلة

  ستثمار(المستخدمة في) أنشطة ا: صافي التدفقات النقدية
  

)٤٤٩٫٦٠٠٫٠٥٨( )٤٫٩٠٥٫٣٢٤( 

  
 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

  
  

 ٤٨٣٫٩٧٤  ٩٦٨٫٠٨٩ التغير في بنوك تسھيZت إئتمانية
 ٩٫١٠٠٫٠٠٠  )٥٫٤٠٠٫٠٠٠(  لتمويل مساند طويل اUجل إلى الشركات التابعة ا التغير في

 ٦٫٤٤٢٫٦٥٥  )٧٤٫٩٤٣٫٣١٢(  أرصدة دائنة -التغير في مساھمين 
 ٢٤٥٫٥٨٣٫٠٠٨  )٤٨٫٩٢١٫٠٦٥(  التغير في قروض طويلة اUجل

 )٩٫٠٤٥٫٢٨٧(  )٥١٫٤٥٣٫٧٤٤(  توزيعات ارباح مدفوعة

 )٦٠٫٢٨٣٫٨١٠( )١١٧٫٢٥٧٫٠٥٤(  مصروفات تمويلية مدفوعة

  صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل
  

)١٩٢٫٢٨٠٫٥٤٠ )٢٩٧٫٠٠٧٫٠٨٧ 

  )١٧٫٥٨٧٫١٩٥(  )١٫٩٤٦٫٤٠٠(    ى التغير فى النقدية وما في حكمھا خ�ل الفترةصاف

  ١٩٫٩٣٥٫٢١٣  ٣٫٥٧٠٫٦٢٣    أول الفترة -النقدية وما في حكمھا 

 ٢٫٣٤٨٫٠١٨ ١٫٦٢٤٫٢٢٣    أخر الفترة - النقدية وما في حكمھا 

 

 : بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتمثل النقدية وما في حكمھا فيما يلي

  

 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠    
 جنيه مصري جنيه مصري    

 ١٠٢٫٣٤٨٫٠١٨  ١٠١٫٦٢٤٫٢٢٣  )١٣( نقدية بالصندوق ولدى البنوك
    يخصم

 )١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠( )١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(   أشھر) ٣ودائع  جل (أكثر من 

   ٢٫٣٤٨٫٠١٨ ١٫٦٢٤٫٢٢٣ 

  
  المستقلة. يتجزأ من القوائم المالية الدورية ) جزء ٢٤U) إلى (١(إيضاح ا,يضاحات المرفقة من   -
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  المستقلةللقوائم المالية الدورية يضاحات المتممة ا,
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠
  
  نبذة عن الشركة  -  ١
  

طبق^اً  حك^ام  " شركة مساھمة مص^رية" تأسست شركة بايونيرز القابضة لZستثمارات المالية   
  .يذية الخاص بإصدار قانون سوق رأس المالوUئحته التنف ١٩٩٢لسنة  ٩٥القانون رقم 

  
  .٢٠٠٧ مارس ١القاھرة في  – ٣٨٤١٢٨تم قيد الشركة في السجل التجاري برقم 

  
زي^ادة رؤوس أموالھ^ا ويتمثل غرض الشركة في تأس^يس الش^ركات الت^ي تص^در أوراق مالي^ة أ 

  .والقيام بنشاط أمناء الحفظ
  

ل م^ن قب^ ٢٠١٧ س^بتمبر ٣٠ھي^ة ف^ى تالمن تس^عة أش^ھرالع^ن المس^تقلة الق^وائم المالي^ة تم اعتم^اد 
  .٢٠١٧ نوفمبر ٢٢ مجلس اUدارة بتاريخ

  
  المطبقة السياسات المحاسبيةأھم   - ٢

  
  أسس إعداد القوائم المالية  ١-٢

ي^تم إع^داد الق^وائم المالي^ة وفق^اً لف^رض اUس̂^تمرارية ومب^دأ التكلف^ة التاريخي^ة فيم^ا ع^دا ا ص̂^ول   
̂^ة  ̂^تثماراالمالي ̂^اح واUس ̂^ن خ̂^Zل ا رب ̂^ة م ̂^ة العادل ̂^ائر  وأت بالقيم ̂^تثماراتوالخس ̂^ة  اUس بالقيم

  .تم قياسھا بالقيمة العادلة يوالت الشامل الدخلالعادلة من خZل 
  

  : معايير تم تطبيقھا بواسطة الشركة  
  

   "ا>دوات المالية" )٩(رقم  المعيار المحاسبي الدولي
    
تطبي^ق المعي^ار ال^دولى لع^رض الق^وائم المالي^ة رق^م قامت الش^ركة ب ٢٠١١ابريل  ١اعتبارا من   

̂^م (٩( ̂^ار المحاس̂^بى المص̂^رى  رق ̂^دU م̂^ن المعي ̂^وائم ٢٦) ب ̂^دولى لع̂^رض الق ̂^ا للمعيارال )، طبق
) ي^تم اس^تخدام أس^اليب القي^اس وفق^ا لنم^وذجين: وھم^ا التكلف^ة المس^تھلكة والقيم^ة ٩( المالي^ة رق^م

^̂ ̂^اء عل ̂^ة المحاس̂^بة بن ̂^ار طريق ̂^تم اختي ̂^ة و ي ̂^ى ادارة العادل ى نم̂^وذج العم̂^ل الخ̂^اص بالش̂^ركة ف
  .اUصول المالية و الخصائص

  

مح^تفظ  متاح^ة للبي^ع او اص^ول كأص^ولو قد قامت الشركة مسبقا بتصنيف اص^ولھا المالي^ة ام^ا   
الخس^ائر او اص^ول بالتكلف^ة، و تق^وم  بھا بغرض المتاجرة بالقيمة العادل^ة م^ن خ^Zل ا رب^اح أو

̂^ى تطب ̂^اء عل ̂^ار الش̂^ركة اUن بن ̂^ات المعي ̂^دولييق ̂^م ( ال ̂^ة رق ̂^وائم المالي ) بتص̂^نيف ٩لع̂^رض الق
̂^اح أومح̂^تفظ بھ̂^ا بغ̂^رض المت̂^اجرة  كأص̂^ولاص̂^ولھا المالي̂^ة   بالقيم̂^ة العادل̂^ة م̂^ن خ̂^Zل ا رب

         طبق^^ا لنم^^وذج القيم^^ة العادل^^ة ال^^دخل الش^^املبالقيم^^ة العادل^^ة م^^ن خ^^Zل كأص^^ول الخس^^ائر او 
  المستھلكة و ذلك حسب الخصائص التعاقدية لھذه اUصول. و بالتكلفة طبقا لنموذج التكلفةأ

  

لع̂^رض الق̂^وائم  ال̂^دوليو ق̂^د ن̂^تج ع̂^ن التغي̂^ر ف̂^ى السياس̂^ات المحاس̂^بية طبق̂^ا لتطبيق̂^ات المعي̂^ار   
المح^تفظ بھ^ا بالقيم^ة العادل^ة  ل2ص^ولاUحتفاظ الدائم بالتغير فى القيم^ة العادل^ة  )٩(المالية رقم 
س^ائر ئم^ة حق^وق الملكي^ة ب^دU م^ن تحوي^ل ارص^دة اUرب^اح أو الخفى قا الدخل الشاملمن خZل 

  عند بيع ھذه اUصول.رباح أو الخسائر غير المحققة الى قائمة ا 
  

  التوافق مع معايير المحاسبة
فيم^ا  تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية  

  ."ا دوات المالية" )٩(رقم الدولي للمعيار  عدا ما اعد طبقا
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- ٩ - 

  المستقلةللقوائم المالية الدورية ا,يضاحات المتممة 
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠
  
  المطبقة (تابع) السياسات المحاسبيةأھم   - ٢

  
  التغييرات في السياسات المحاسبية و اFفصاحات  ٢-٢

  .في العام السابق المطبقة تلك ھي الفترة هھذ المطبقةالسياسات المحاسبية   
  

  العم�ت ا>جنبية ترجمة    ٣-٢
  
  تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصرى وھى عملة التعامل للشركة.  -
  
يتم اثبات المعامZت بالعمZت ا جنبية أولياً باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ   -

  المعاملة. 
  
لنقدية بالعمZت ا جنبية باستخدام سعر يتم ترجمة ا صول والخصوم ذات الطبيعة ا  -

ا رباح أو ، يتم إدراج جميع الفروق بقائمة  المركز الماليالصرف السائد فى تاريخ 
  .الخسائر

  
يتم ترجمة ا صول والخصوم غير النقدية بالعمZت اUجنبية والتى يتم قياسھا بالتكلفة   -

  اUعتراف ا ولى. التاريخية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ
  
يتم ترجمة ا صول والخصوم غير النقدية بالعمZت اUجنبية والتى يتم قياسھا بالقيمة   -

  العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيمة العادلة.
  

   ثابتةالصول ا>  ٤-٢

الخس̂^^ائر المتراكم̂^^ة و,ھ^^Zك تظھ^^ر ا ص̂^^ول الثابت^^ة بالتكلف̂^^ة التاريخي^^ة بع̂^^د خص^^م مجم̂^^ع ا   
ضمحZل القيمة. وتتضمن ھذه التكلفة تكلفة استبدال ج^زء م^ن ا ص^ول الثابت^ة عن^دما تتحق^ق ,

ي^تم  ،عند إجراء تحس^ينات جوھري^ة ش^املة ،وبالمثل ،تلك التكلفة واستيفاء شروط اUعتراف بھا
̂^ة ك̂^إحZل  ̂^ة ل2ص̂^ول الثابت ̂^ة اس̂^تيفاء اUعت̂^راف بتكاليفھ̂^ا ض̂^من القيم̂^ة الدفتري ̂^ك ف̂^ي حال وذل

̂^راف ̂^ي  ،ش̂^روط اUعت ̂^ع تك^^اليف ا,ص̂^Zح والص̂^يانة ا خ̂^رى ف ̂^راف بجمي ̂^تم اUعت قائم^^ة وي
   .عند تحققھا ا رباح أو الخسائر

يب̂^دأ إھ̂^Zك ا ص̂^ل عن̂^دما يك̂^ون ف̂^ي المك̂^ان والحال̂^ة الت̂^ي يص̂^بح عليھ̂^ا ق̂^ادرا عل̂^ى التش̂^غيل    
ك بإتب^اع طريق̂^ة القس̂^ط الثاب^ت طبق̂^ا للعم̂^ر وي^تم حس̂^اب ا,ھ̂^Z ،بالطريق^ة الت̂^ي ح̂^ددتھا ا,دارة
  التالي :وا,فتراضى ل2صل على النح

   
  سنوات  

  ٨  أجھزة اتصاUت
  ٨  حاسب آلي

  ١٦٫٧  أثاث
  ٨ – ٦٫٧  أجھزة كھربائية

  ٥  ديكورات
  ٥  وسائل نقل

  ٦  تحسينات على مبانى مستأجرة 
  

̂^ا أ   ̂^تخلص منھ ̂^د ال ̂^ة عن ̂^تم اس̂^تبعاد ا ص̂^ول الثابت ̂^د ع̂^دم وي ̂^افع عن ̂^ى أي من ̂^ع الحص̂^ول عل توق
خس^ائر ووي^تم اUعت^راف ب^أي أرب^اح أ .بيعھ^ا ف^ي المس^تقبلواقتصادية مستقبلية م^ن اس^تخدامھا أ

   .الفترة التي تم فيھا استبعاد ا صلفي  رباح أو الخسائرتنشأ عند استبعاد ا صل في قائمة ا 

ك^ل س^نة ا وط^رق إھZكھ^ا ف^ي نھاي^ة ا عمار ا,نتاجية لھ^ ،ويتم مراجعة القيم المتبقية ل2صول   
  .مالية
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 المستقلةللقوائم المالية الدورية ا,يضاحات المتممة 

  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠
  
  المطبقة (تابع) السياسات المحاسبيةأھم   - ٢

  
   (تابع) ثابتةالصول ا>  ٤-٢

  
بتحدي^د م^ا إذا ك^ان ھن^اك مؤش^ر عل^ى أن يك^ون أص^ل  مرك^ز م^اليتقوم الشركة في ت^اريخ ك^ل   

فيعتب^ر أن ھن^اك  ،وعندما تزيد القيمة الدفترية ل2صل عن قيمت^ه ا,س^تردادية .ثابت قد أضمحل
وتثب̂^ت خس̂^ارة اUض̂^محZل  ،اض̂^محZل ل2ص̂^ل وبالت̂^الي ي̂^تم تخفيض̂^ه إل̂^ى قيمت̂^ه ا,س̂^تردادية

  .قائمة ا رباح أو الخسائرب

̂^اك تغي    ي̂^ر ف̂^ي اUفتراض̂^ات وي̂^تم رد الخس̂^ارة الناجم̂^ة ع̂^ن اض̂^محZل القيم̂^ة فق̂^ط اذا ك̂^ان ھن
 ،المستخدمة لتحديد قيمة اUصل اUستردادية منذ اثبات آخر خسارة ناتجة عن اض^محZل القيم^ة
 ،ويكون رد الخس^ارة الناجم^ة ع^ن ا,ض^محZل مح^دود بحي^ث Uتتع^دى القيم^ة الدفتري^ة ل2ص^ل

عت^راف بالخس^ارة القيمة الدفتري^ة الت^ى ك^ان س^يتم تحدي^دھا م^ا ل^م ي^تم اUوالقيمة اUستردادية له أ
ويتم إثبات الرد في الخس^ارة  ،الناجمة عن اضمحZل القيمة بالنسبة ل2صل في السنوات السابقة

   .قائمة ا رباح أو الخسائرالناجمة عن اضمحZل القيمة ب

  ا:ستثمارات  ٥-٢
  تابعة اتفي شرك اتستثمارا:

 ،لش̂^ركة فيھ̂^ا  س̂^يطرةاUس̂^تثمارات ف̂^ي ش̂^ركات تابع̂^ة ھ̂^ي اس̂^تثمارات ف̂^ي ش̂^ركات يك̂^ون ل  
غي^ر مباش^ر م^ن وويفترض وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة القابض^ة س^واء بش^كل مباش^ر أ

فيم^ا  ،نصف حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيھ^اعن خZل الشركات التابعة لھا ما يزيد 
  .ةعدا تلك الحاUت اUستثنائية التي تظھر فيھا بوضوح أن تلك الملكية U تمثل سيطر

في شركات تابعة بالقوائم المالية المستقلة بالتكلفة متضمنة تكلف^ة  المحاسبة عن اUستثمارات تمت   
الدفتري̂^ة  القيم̂^ة تع̂^ديلي̂^تم  ،ف̂^ي قيم̂^ة تل̂^ك اUس̂^تثمارات لوف̂^ى حال̂^ة ح̂^دوث اض̂^محZ ،اUقتن̂^اء

Uلبقيمة ھذا اZوذلك لكل استثمار على حدة رباح أو الخسائرقائمة ا ب ويدرج ضمح.  

  ا:ستثمارات في شركات شقيقة

اUس̂^تثمارات ف̂^ي ش̂^ركات ش̂^قيقة ھ̂^ي اس̂^تثمارات ف̂^ي ش̂^ركات يك̂^ون للش̂^ركة فيھ̂^ا نف̂^وذ م̂^ؤثر   
ويفت^رض وج^ود النف^وذ  ،ولكنھا ليست شركة تابعة كما أنھ^ا ليس^ت حص^ة ف^ي مش^روع مش^ترك

بع^ة لھ^ا  غير مباشر  م^ن خ^Zل الش^ركات التاوالمؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل مباشر أ
فيم^ا ع^دا تل^ك  ،من حقوق التصويت في الش^ركة المس^تثمر فيھ^ا ٪٥٠وU تزيد عن  ٪٢٠لنسبة 

  الحاUت التي تظھر فيھا بوضوح أن تلك الملكية U تمثل نفوذا مؤثرا.

متض̂^منة  تكلف̂^ةف̂^ي ش̂^ركات ش̂^قيقة ب̂^القوائم المالي̂^ة المس̂^تقلة بال المحاس̂^بة ع̂^ن اUس̂^تثمارات تمت̂^  
̂^اء ̂^ة اUقتن ̂^ة ح̂^دوث اض̂^محZ ،تكلف ̂^ى حال ̂^ك اUس̂^تثمارات لوف ̂^ة تل ̂^ي قيم ̂^تم  ،ف  القيم̂^ة تع̂^ديلي

Uلالدفترية بقيمة ھذا اZوذلك لكل استثمار على حدة رباح أو الخسائرقائمة ا ب ويدرج ضمح.  

  استثمارات أخرى طويلة ا>جل

القي^د تتمثل اUستثمارات طويلة ا جل في مساھمة الشركة في شركة مصر للمقاصة وا,ي^داع و  
وتظھر اUستثمارات طويل^ة ا ج^ل بتكلف^ة اUقتن^اء ناقص^اً  ، وصندوق حماية المستثمرالمركزي

  أي انخفاض غير مؤقت في القيمة محدداً لكل استثمار على حده .
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  المستقلةللقوائم المالية الدورية ا,يضاحات المتممة 
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠
  
  )المطبقة (تابع السياسات المحاسبيةأھم   - ٢

  
  ا:ستثمارات (تابع)  ٥-٢

  
  الخسائر  واستثمارات  بالقيمة العادلة من خ�ل ا>رباح أ

طبق^ا  الخس^ائر ھ^ي اص^ول مالي^ة ت^م تبويبھ^ا واUستثمارات بالقيم^ة العادل^ة م^ن خ^Zل ا رب^اح أ  
إم^ا  كأص^ول مح^تفظ بھ^ا  غ^راض المت^اجرة حي^ث ت^م اقتناؤھ^ا لغ^رض  لنموذج القيم^ة العادل^ة

اصول مالي^ة ت^م تص^نيفھا عن^د اUعت^راف اUول^ي بالقيم^ة العادل^ة  ومدى زمني قصير أ البيع في
   .الخسائر ومن خZل ا رباح أ

الخس^ائر  وي^تم قي^اس اUس^تثمارات بالقيم^ة العادل^ة م^ن خ^Zل ا رب^اح أ ،عند اUعت^راف ا ول^ى  
  .بالقيمة العادلة

بالقيم̂^ة  المركز الم^اليالخس^ائر ب̂^ و رب̂^اح أي^تم إثب^ات اUس̂^تثمارات بالقيم^ة العادل̂^ة م^ن خ^Zل ا  
  .رباح أو الخسائربقائمة ا  بفروق التقييمالعادلة ويتم اUعتراف 

الخس^ائر  وخسائر بيع اUستثمارات بالقيمة العادلة م^ن خ^Zل ا رب^اح أ ويتم اUعتراف بأرباح أ  
  .رباح أو الخسائربقائمة ا 

   دخل الشاملالاستثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل 
  ھي أصول مالية غير مشتقة. الدخل الشاملاUستثمارات بالقيمة العادلة من خZل   

بالقيم^ة ال^دخل الش^امل عند اUعتراف ا ولى، يتم قياس اUس^تثمارات بالقيم^ة العادل^ة م^ن خ^Zل    
  العادلة متضمنة المصروفات المتعلقة بھا مباشرًة.

بالقيم^ة ال^دخل الش^امل ييم اUستثمارات بالقيمة العادلة من خ^Zل بعد القياس ا ولى، يتم إعادة تق   
  الخسائر المحققة وغير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية. العادلة مع اUعتراف با رباح أو

جمي̂^ع اUس̂^تثمارات ف̂^ى ادوات حق̂^وق الملكي̂^ة متض̂^منة اUس̂^تثمارات الغي̂^ر مدرج̂^ة بالبورص̂^ة    
U انه وفى ظروف محدودة ق^د تك^ون التكلف^ة مؤش^ر مقب^ول للقيم^ة إيجب قياسھا بالقيمة العادلة، 

العادلة وتكون ھذه ھي الحالة ف^ى ظ^ل ع^دم ت^وافر معلوم^ات كافي^ة لتحدي^د القيم^ة العادل^ة اوف^ى 
̂^ة تك̂^ون التكلف̂^ة ھ̂^ى احس̂^ن  ̂^ى ھ̂^ذه الحال ̂^نفس اUداة وف ̂^ة ل ̂^يم العادل ظ̂^ل وج̂^ود م̂^دى واس̂^ع للق

  التقديرات للقيمة العادلة.

  م�ء وا>رصدة المدينة ا>خريالع   ٦-٢
̂^^اتورة ناقص̂^^اً خس̂^^ائر    ̂^^ة ا خ̂^^ري بالقيم̂^^ة ا ص̂^^لية للف ̂^^Zء وا رص̂^^دة المدين ̂^^ات العم ̂^^تم إثب ي

  .ا,ضمحZل

ويتم قياس خسائر ا,ضمحZل بالفرق بين القيم^ة الدفتري^ة للعم^Zء وا رص^دة المدين^ة ا خ^ري   
تراف بخس^ائر ا,ض^محZل بقائم^ة ويتم اUع ،قعةوالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتو

ف^ي  رب^اح أو الخس^ائربرد خسائر ا,ضمحZل فى قائمة ا ويتم اUعتراف  .رباح أو الخسائرا 
  الفترة التى حدث فيھا الرد.

  احتياطي قانوني  ٧-٢
غ م^ن أرب^اح الع^ام لتك^وين إحتي^اطى ق^انونى حت^ى يبل^ ٪٥طبقاً للنظام ا ساسى للش^ركة، يجن^ب   

من رأس مال الشركة المصدر ويس^تعمل اUحتي^اطي بن^اء عل^ى ق^رار م^ن  ٪٥٠ھذا ا,حتياطى 
  الجمعية العامة وفقاً Uقتراح مجلس ا,دارة.
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  المستقلةللقوائم المالية الدورية ا,يضاحات المتممة 
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  
  المطبقة (تابع) السياسات المحاسبيةأھم   - ٢

 
  ضرائب الدخل  ٨-٢

  حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري.يتم    

  ضرائب الدخل الجارية

يتم تقييم أصول وإلتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية والفترات الس^ابقة وفق^اً للمبل^غ المتوق^ع    
  سداده لمصلحة الضرائب. إسترداده أو

  ضرائب الدخل المؤجلة

طريق̂^ة ا,لتزام̂^ات عل̂^ى الف̂^روق المؤقت̂^ة ب̂^ين وي̂^تم ا,عت̂^راف بض̂^ريبة ال̂^دخل المؤجل̂^ة بإتب̂^اع    
القيم^^ة المعت^^رف بھ^^ا ل2ص^^ل أوا,لت^^زام لcغ^^راض الض^^ريبية (ا س^^اس الض^^ريبي) وقيمتھ^^ا 

  (ا ساس المحاسبي) وذلك بإستخدام سعر الضريبة  المطبق. المركز الماليالمدرجة ب

ال قوي بإمكانية ا,نتف^اع ويتم ا,عتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون ھناك إحتم   
ويتم تخفيض ا صل بقيمة الج^زء ال^ذي ل^ن  بھذا ا صل لتخفيض ا رباح الضريبية المستقبلية،

  يتحقق منه منفعة مستقبلية.

̂^ة ا     ̂^ي قائم ̂^إيراد أومص̂^روف ف ̂^ة ك ̂^ة والمؤجل ̂^تم إدراج الض̂^ريبة الجاري ̂^ائر وي ̂^اح أو الخس رب
فت^رة أخ^رى مباش^رة  حدث ف^ي نف^س الع^ام أو عاملة أوللفترة، فيما عدا الضريبة التي تنتج من م

  ضمن حقوق الملكية.

  ا:عتراف باFيراد   ٩-٢
فر فيه درجة كافية من التأكد بأن المنافع اUقتص^ادية ايتم اUعتراف با,يراد إلى المدى الذى تتو  

تم قي^اس المرتبطة بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكن قياس قيمة ا,يراد بش^كل موث^وق ب^ه. ي^
 والمستحق بالص^افى بع^د خص^م أى ض^رائب مبيع^ات أ وا,يراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أ

  رسوم.

  فيما يلى اUعتبارات الخاصة التي يجب أن تتحقق قبل اUعتراف با,يراد :  

  تقديم الخدمات -

  لعميل.يتم إثبات العموUت الناتجة عن نشاط الشركة كأمين حفظ عند أداء الخدمة ل  

  إيرادات الفوائد -

تب^ار نس^بة زمني^ة اخ^ذا ف^ي اUعالفائ^دة عل^ى اس^اس  راف بإيراد الفوائد عند استحقاقيتم اUعت  
  معدل العائد المستھدف على اUصل.

  توزيعات ا>رباح -

  يتم اUعتراف با,يراد عند نشأة حق الشركة فى تحصيل ھذه التوزيعات.  

  المصروفات  ١٠-٢

بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل، المصروفات العمومية وا,داري^ة  يتم ا,عتراف   
والمصروفات ا خرى مع إدراجھا بقائمة ا رباح أو الخسائر في الفت^رة الت^ي تحقق^ت فيھ^ا تل^ك 

  المصروفات.



 شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)

- ١٣ - 

  المستقلةللقوائم المالية الدورية ا,يضاحات المتممة 
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  

  المطبقة (تابع) بيةالسياسات المحاسأھم   - ٢
  

  المعام�ت مع ا>طراف ذات الع�قة  ١١-٢

ديرين م^^تتمث^^ل ا ط^^راف ذات العZق^^ة ف^^ي ك^^ل م^^ن الش^^ركات الش^^قيقة وكب^^ار المس^^اھمين وال  
وا,دارة العلي̂^ا للش̂^ركة، وتمث̂^ل أيض̂^ا الش̂^ركات المس̂^يطر عليھ̂^ا أوخاض̂^عة لس̂^يطرة مش̂^تركة 

ة، وي^تم اعتم^اد الش^روط والسياس^ات التس^عيرية أونفوذ مؤثر من قبل تل^ك ا ط^راف ذات العZق^
  للمعامZت مع ا طراف ذات العZقة من قبل مجلس ا,دارة.

  

  المحاسبية التقديرات  ١٢-٢
لمع^^ايير المحاس^^بة المص^^رية قي^^ام ا,دارة بعم^^ل تق^^ديرات  وفق^^اً إع^^داد الق^^وائم المالي^^ة  يتطل^^ب   

̂^ اUلتزام̂^ات، ،ا ص̂^ولوافتراض̂^ات ت̂^ؤثر عل̂^ى ق̂^يم   الس̂^نواترادات والمص̂^روفات خ̂^Zل ا,ي
  .النتائج الفعلية عن تلك التقديرات تختلفھذا وقد  ،المالية

  

١٣-٢  Fلا�   ضمح
  

   المالية ا>صولقيمة  اضمح�ل

بتحديد ما إذا كان ھناك دليل موض^وعي عل^ى أن يك^ون  مركز ماليتقوم الشركة في تاريخ كل    
ويعتب^ر  .مجموعة من اUصول المالية قد أض^محل وأ تحت نموذج التكلفة المستھلكة أصل مالي

ك^^ان ھن^^اك دلي^^ل  ،وإذا فق^^ط ،مجموع^^ة م^^ن اUص^^ول المالي^^ة ق^^د أض^^محل إذا وأص^^ل م^^الي أ
أكثر بعد اUعتراف اUول^ي با ص^ل  وموضوعي على اضمحZل القيمة نتج عن حدوث حدث أ

ول المالي^ة والت^ى يمك^ن مجموع^ة م^ن اUص^ وواثر على التدفقات النقدية المق^درة  ص^ل م^الي أ
  .تقديرھا بشكل يعتمد عليه

   غير المالية ا>صولقيمة  اضمح�ل

بتحديد ما إذا كان ھناك مؤش^ر عل^ى أن يك^ون أص^ل ق^د  مركز ماليتقوم الشركة في تاريخ كل    
فيعتب^ر  ،وحدة مولدة للنقد عن قيمت^ه ا,س^تردادية وعندما تزيد القيمة الدفترية  صل أ .أضمحل
وتثب^ت خس^ارة اUض^محZل  ،صل قد إضمحل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته ا,سترداديةأن ا 

  .بقائمة ا رباح أو الخسائر

ك^ان  ،فق^ط إذا ،ويتم رد الخسارة الناجم^ة ع^ن اض^محZل القيم^ة والت^ى ت^م اUعت^راف بھ^ا س^ابقاً    
منذ إثبات أخ^ر خس^ارة  ھناك تغيير في اUفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة ا صل اUستردادية

ويك̂^ون رد الخس̂^ارة الناجم̂^ة ع̂^ن ا,ض̂^محZل مح̂^دود بحي̂^ث U  ،ناتج̂^ة ع̂^ن اض̂^محZل القيم̂^ة
القيمة الدفتري^ة الت^ي ك^ان س^يتم تحدي^دھا  والقيمة اUستردادية له أ ،تتعدى القيمة الدفترية ل2صل

̂^راف بالخس̂^ارة الناجم̂^ة ع̂^ن اض̂^محZل القيم̂^ة بالنس̂^بة ل2ص̂^ ̂^تم اUعت ̂^م ي ل ف̂^ي الس̂^نوات م̂^ا ل
  .مة عن اضمحZل القيمة بقائمة ا رباح أو الخسائريتم إثبات الرد في الخسارة الناج .السابقة

  

  قائمة التدفقات النقدية   ١٤-٢

  .يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرة  

  
  االنقدية وما في حكمھ  ١٥-٢

 ،ف̂^إن النقدي̂^ة وم̂^ا ف̂^ي حكمھ̂^ا تش̂^مل النقدي̂^ة بالص̂^ندوق ،بغ̂^رض إع̂^داد قائم̂^ة الت̂^دفقات النقدي̂^ة  
  .أشھر الحسابات الجارية بالبنوك والودائع  جل التي تستحق خZل ثZثة

  



  شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)

- ١٤ - 

  المستقلةللقوائم المالية الدورية ا,يضاحات المتممة 
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

    
  

  أصول ثابتة   - ٣

  
  سائل نقلو  ديكورات  أجھزة كھربائية  أثاث  حاسب آلي  أجھزة اتصاUت

تحسينات على 
  مبانى مستاجره

  ا,جمالي

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

                  التكلفة

 ٧٫٤٩٧٫٩٣١  - ٢٥١٫٦٩٠ ٢٫٢٧٥٫٣٩٦ ٩٥١٫٣٥٠ ٢٫٦٤٧٫٦٤٥ ١٫٢١٣٫٦٨٢ ١٥٨٫١٦٨  ٢٠١٧يناير  ١
 ١٫٣١٩٫٦٩٠ ١٫١١٧٫٩٧٨ - ٤٦٫٥٣٦ ١١٠٫١٠٠ ٤٠٫١٢٥ ٤٫٩٥١ -  إضافات

 )٩٫٠٠٠( - - - )٩٫٠٠٠( - -  -  إستبعادات

 ٨٫٨٠٨٫٦٢١ ١٫١١٧٫٩٧٨ ٢٥١٫٦٩٠ ٢٫٣٢١٫٩٣٢ ١٫٠٥٢٫٤٥٠ ٢٫٦٨٧٫٧٧٠ ١٫٢١٨٫٦٣٣ ١٥٨٫١٦٨  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

                  

                  مجمع ا:ھ�ك 

 )٣٫١٧١٫٧٢١(  - )١٢٩٫٥٨٣( )٩٨٨٫٧٩١( )٥٨٨٫٨١١( )٤٦٥٫٢٧١( )٩٠٧٫١٤٨( )٩٢٫١١٧(  ٢٠١٧يناير  ١

  )٥٥١٫٨٨٥(  )٤٨٫٦٠٨(  )٢٣٫٢٥٠(  )٢٢٧٫٥٠١(  )٤٦٫٧٠٦(  )١٢٠٫٩٣٦(  )٧٦٫٤٠١(  )٨٫٤٨٣(  اھZك الفترة

  ٢٫٩٥٣ - - - ٢٫٩٥٣ - -  -  إھZك إستبعادات

 )٣٫٧٢٠٫٦٥٣( )٤٨٫٦٠٨( )١٥٢٫٨٣٣( )١٫٢١٦٫٢٩٢( )٦٣٢٫٥٦٤( )٥٨٦٫٢٠٧( )٩٨٣٫٥٤٩( )١٠٠٫٦٠٠(  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

                  القيمة الدفترية صافي 

 ٥٫٠٨٧٫٩٦٨ ١٫٠٦٩٫٣٧٠ ٩٨٫٨٥٧ ١٫١٠٥٫٦٤٠ ٤١٩٫٨٨٦ ٢٫١٠١٫٥٦٣ ٢٣٥٫٠٨٤ ٥٧٫٥٦٨  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠في 

 ٤٫٣٢٦٫٢١٠  - ١٢٢٫١٠٧ ١٫٢٨٦٫٦٠٥ ٣٦٢٫٥٣٩ ٢٫١٨٢٫٣٧٤ ٣٠٦٫٥٣٤ ٦٦٫٠٥١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  
 .U توجد أية رھونات أو قيود مفروضة على ملكية ا صول الثابتة -

 

   قائمة ا رباحضمن المصروفات العمومية وا,دارية ب )جنيه مصري ٣٥٣٫٠٥٦مبلغ  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠(جنيه مصري  ٥٥١٫٨٨٥تم إدراج مصروف ا,ھZك البالغ  -
  . )٢٠(إيضاح  أو الخسائر

  



  ھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مسا

- ١٥ - 

  المستقلةللقوائم المالية الدورية ا,يضاحات المتممة 
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  
  تابعة وشقيقة استثمارات في شركات  -  ٤
  

  
طبيعة 
  الع�قة

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  المساھمة  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  المساھمة

  جنيه مصري  ٪  جنيه مصري  ٪    

  ١٫١٣٩٫٤٢٤٫٤١٥  ٩٩٫٩٠  ١٫١٣٩٫٤٢٤٫٤١٥  ٩٩٫٩٠  تابعة  شركة بايونيرز لتداول ا وراق المالية (ش.م.م) )١(

  ٢٥٢٫٥٧٨٫٨١٠  ٩٩٫٩٠  ٢٥٢٫٥٧٨٫٨١٠  ٩٩٫٩٠ تابعة  شركة أموال لcستثمارات المالية (ش.م.م) )٢(

  ١٦٫٦٢٦٫٦٦٠  ٩٩٫٩٧  ١٦٫٦٢٦٫٦٦٠  ٩٩٫٩٧ تابعة  شركة بريزما للوساطة في ا وراق المالية (ش.م.م) )٣(

  ٦٫٦٣٥٫٠٠٠  ٩٩٫٥٠  ٦٫٦٣٥٫٠٠٠  ٩٩٫٥٠ تابعة  شركة المستشارالدولي لضمان ا,كتتاب في ا وراق المالية (ش م م) )٤(

  ٢١٥٫٣٦٩٫١٥٥  ٤٩  ٢١٥٫٣٦٩٫١٥٥  ٤٩ تابعة  م)شركة بايونيرز ل2وراق المالية (دبي) (ش.ذ.م. )٥(

  ١٤٫٣٧٥٫٠٠٠  ٢٥  ١٤٫٣٧٥٫٠٠٠  ٢٥ شقيقة  شركة بايونيرز العالمية القابضة (البحرين) (ش.م.ب) )٦(

  ١٧٫٦٧٨٫٣٣٤  ٩٩٫٨٠  ٢٩٫٦٧٨٫٣٣٤  ٩٩٫٨٠ تابعة  شركة رؤية أون Uين لتداول ا وراق المالية (ش.م.م) )٧(

  ٤٫٩٩٩٫٨٠٠  ٩٩٫٩٩  ٤٫٩٩٩٫٨٠٠  ٩٩٫٩٩ ابعةت  شركة بايونيرز لصناديق اUستثمار (ش.م.م) )٨(

  ١١٫٩٩٩٫٨٠٠  ٩٩٫٩٩  ١١٫٩٩٩٫٨٠٠  ٩٩٫٩٩ تابعة  شركة بايونيرز كابيتال لZستشارات المالية (ش.م.م) )٩(

  ٥٨٣٫٧٦٨٫٥٣٢  ٦٧٫٠٣  ٥٨٣٫٧٦٨٫٥٣٢  ٦٧٫٠٣ تابعة  شركة القاھرة لcسكان والتعمير (ش.م.م) )١٠(

  ١٫٠٠٠٫٥٥٠  ٩٩٫٩٨  ١٫٠٠٠٫٥٥٠  ٩٩٫٩٨ تابعة  شركة وادى لZستشارات (ش.م.م) )١١(

  ١٥٫١٦٢٫٥٠٠  ٩٩٫٥٩  ١٥٫١٦٢٫٥٠٠  ٩٩٫٥٩ تابعة  لZستشارات (ش.م.م) وشركة سم )١٢(

  ١٫٧٠٦٫٦٨٠  ١  ١٫٧٠٦٫٦٨٠  ١ تابعة  شركة الصفوة لZستشارات والتنمية (ش.م.م) )١٣(

  ١٦٢٫٨٦٢  ٦٤٫٩٢  ١٦٢٫٨٦٢  ٦٤٫٩٢ تابعة  شركة الحصن لZستشارات (ش.م.م) )١٤(

  ٦٢٫٤٠٠  ٢٤٫٩٦  ٦٢٫٤٠٠  ٢٤٫٩٦ ابعةت  شركة ثروة لZستشارات (ش.م.م) )١٥(

  ٣٠٠٫٢٩٣٫٥٩٧  ٦٤٫٧٣  ٣٠٠٫٢٩٣٫٥٩٧  ٦٤٫٧٣ تابعة  الشركة العربية لمنتجات اUلبان (اراب ديرى) (ش.م.م) )١٦(

  ٩٨٦٫٤٥٦٫٦٩٠  ٦٠  ٩٨٦٫٤٥٦٫٦٩٠  ٣٦٫٠٢ تابعة  شركة رؤية القابضة لZستثمارات (ش.م.م) )١٧(

  ١٠٠  ٠٫٠١  ١٠٠  ٠٫٠١ تابعة  شركة الجيزة باور للصناعة (ش.م.م) )١٨(

  ١٩٨٫٥٧٥٫٦٤٣  ١٨٫٤٥  ١٩٨٫٥٧٥٫٦٤٣  ١٨٫٦٥ تابعة  الشركة المتحدة لcسكان والتعمير (ش.م.م) )١٩(

  ٤٤٫٦٧٢٫٩٠٠  ١١٫٣١  ٤٤٫٦٧٢٫٩٠٠  ١١٫٣١ تابعة  شركة الكابZت الكھربائية المصرية (ش.م.م) )٢٠(

  ٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٤  ٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٤ تابعة  شركة صندوق المصريين لZستثمار العقاري )٢١(

  ٢٨٫٩٢٠٫٥٢٣  ٨٫٧٥  ٢٨٫٩٢٠٫٥٢٣  ٨٫٧٥ شقيقة  ن لcسكان و التنمية و التعميرشركه المصريي )٢٢(

  ١٢٫١٠٠٫٥٩٧  ٨٫٨٤  ١٢٫١٠٠٫٥٩٧  ٨٫٨٤ شقيقة  شركة المصريين في الخارج لZستثمار و التنمية (ش.م.م) )٢٣(

  ٦٩٫٩٠٥٫٦٣٣  ٢٦٫٤٠  ٦٩٫٩٠٥٫٦٣٣  ٢٦٫٥٠ تابعة  شركة الجيزة العامة للمقاوUت و اUستثمار العقاري (ش.م.م) )٢٤(

  ٢٦٫٥٠٣٫٩٨٠  ٤٤٫٠٢  ٢٦٫٥٠٣٫٩٨٠  ٤٤٫٠٢ تابعة  يونيباك (ش.م.م) –شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق  )٢٥(

      ٣٫٩٧٠٫٩٨٠١٦١    ٣٫٩٨٢٫٩٨٠١٦١  

  )١٥٤٫٩٦٨٫٢٩٥(    )١٥٤٫٩٦٨٫٢٩٥(      ا,ضمحZل فى قيمة اUستثمارات في شركات تابعة *

      ٣٫٨١٦٫٠١١٫٨٦٦    ٣٫٨٢٨٫٠١١٫٨٦٦  

  
  
من أسھم شركة بايونيرز لتداول ا وراق المالية  ٪٩٩٫٩تم اUستحواذ على نسبة  ٢٠٠٨فبراير  ٤بتاريخ   )١(

من أسھم شركة بايونيرز لتداول ا وراق سھم  ٤٩٩٩٨٠(شركة مساھمة مصرية) وذلك عن طريق مبادلة عدد 
رز القابضة لZستثمارات المالية سھم من أسھم زيادة رأس مال شركة بايوني ٢٢٧٨٨٤٨٨٣المالية مقابل عدد 

  جنيه مصري. ١٫١٣٩٫٤٢٤٫٤١٥بقيمة إجمالية 
  

  موال لcستثمارات الماليةمن أسھم شركة أ ٪٩٩٫٩تم اUستحواذ على نسبة  ٢٠٠٨فبراير  ٣بتاريخ   )٢(
سھم من أسھم شركة أموال لZستثمارات  ٦٩٩٨٠٠(شركة مساھمة مصرية) وذلك عن طريق مبادلة عدد 

سھم من أسھم شركة بايونيرز القابضة لZستثمارات المالية بقيمة إجمالية  ٥٠٥١٥٧٦٢المالية مقابل عدد 
  جنيه مصري. ٢٥٢٫٥٧٨٫٨١٠

  

طبقا للمعيار  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١) في ٢،١ه (قامت الشركة بدراسة اضمحZل اUستثمار للشركات عالي  *
) والمعده بواسطة مستشار مالى مستقل معتمد، وعند اجراء تلك الدراسة تبين وجود ٣١المصرى رقم (
  جنيه مصرى على التوالى. ١٠٦٫٦٠٩٫٩٧٢وجنيه مصري  ٤٨٫٣٥٨٫٣٢٣اضمحZل قدره 



  ھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مسا

- ١٦ - 

  المستقلةللقوائم المالية الدورية ا,يضاحات المتممة 
  ٢٠١٧ مبرسبت ٣٠
  

  استثمارات في شركات تابعة وشقيقة (تابع)  -٤
  

  

  لوساطة في ا وراق الماليةسھم من أسھم شركة بريزما ل ٤٩٩٠٠٠تم شراء عدد  ٢٠٠٧خZل عام   )٣(
جنيه  ١٠(القيمة اUسمية للسھم  جنيه مصرى ١١٫٦٢٠٫٠٠٠باجمالى تكلفة بلغت(شركة مساھمة مصرية) 

من قيمة أسھم زيادة رأس مال شركة بريزما للوساطة فى ا وراق  ٪٦٠تتاب فى مصري)، وقامت الشركة باUك
  جنيه مصرى. ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠المالية وقامت بسداد مبلغ 

  

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بريزما للوساطة في اUوراق المالية على تخفيض  ٢٠١٣ و خZل عام  
ل المادتين السادسة والسابعة من النظام ا ساسي للشركة بحيث رأس مال الشركة المرخص به والمصدر وتعدي

مليون جنيه مصري  ١٠مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر ١٠٠يصبح رأس مال الشركة المرخص به 
 ٩٫٩٩٣٫٣٤٠ض تكلفة اUستثمار بمبلغ فيجنيه مصري وقد تم تخ ١٠موزعاً على مليون سھم قيمة كل سھم 

جنيه مصرى كنصيبھا من اطفاء الخسائر المتراكمة  ٢٫٥٠٥٫٢١٨الشركة مبلغ جنيه مصرى. وقد تحملت 
  لشركة بريزما للوساطة فى اUوراق المالية. 

  
سھم من أسھم شركة المستشار الدولى لضمان اUكتتاب فى  ٢٩٨٥٠تم شراء عدد  ٢٠٠٧أغسطس  ١٣بتاريخ   ) ٤(

(القيمة اUسمية جنيه مصرى  ٦٫٦٣٥٫٠٠٠ لغت باجمالى تكلفه با وراق المالية (شركة مساھمة مصرية) 
  جنيه مصري). ١٠للسھم 

  
من رأس مال شركة بايونيرز ل2وراق  ٪٤٥حصة بنسبة  ١٣٥٠٠تم شراء عدد  ٢٠٠٧سبتمبر  ١٦بتاريخ   )٥(

جنيه مصري سدد منھا مبلغ  ١٩٧٫٧٨٨٫٠٠٠محدودة) بإجمالي تكلفة بلغت  ةالمالية (دبي) (شركة ذات مسؤولي
بشركة بايونيرز القابضة  جنيه مصري من الحسابات الشخصية لبعض المساھمين الرئيسيين ١٧٣٫٣٠٨٫٠٠٠

  لcستثمارات المالية وادراج الرصيد ببند أرصدة دائنة طويلة ا جل.
  

من رأس مال شركة بايونيرز ل2وراق المالية  ٪٤حصة بنسبة  ١٢٠٠تم شراء عدد  ٢٠٠٨يناير  ١١وبتاريخ   
جنيه  ١٠٫٦٥٠٫٠٠٠جنيه مصري سدد منھا مبلغ  ١٧٫٥٨١٫١٥٥محدودة) بمبلغ  ةت مسؤولي(دبي) (شركة ذا

مصري من الحسابات الشخصية لبعض المساھمين الرئيسيين بشركة بايونيرز القابضة لcستثمارات المالية 
رأس  حصصمن  حصة ١٤٧٠٠جنيه مصري لعدد  ٢١٥٫٣٦٩٫١٥٥ليصبح إجمالي قيمة المساھمة مبلغ 

درھم  ١٫٠٠٠ حصةه مصري للحصة (القيمة ا سمية للجني ١٤٫٦٥١ حصةبمتوسط تكلفة لل ٪٤٩سبة المال بن
  إماراتي).

  
من أسھم شركة بايونيرز العالمية القابضة  ٪٢٥سھم بنسبة  ٢٥٠٠٠٠٠تم شراء عدد  ٢٠٠٧أكتوبر  ٧بتاريخ   )٦(

  دوUر أمريكي). ١سمية للسھم دوUر للسھم (القيمة اU ١(البحرين) (شركة مساھمة بحرينية) بتكلفة 

  
جنيه  ٨٫٠٦٢٫٥٠٠بمبلغ  ٪٧٥سھم بنسبة  ٢٢٥٠٠قامت الشركة بشراء عدد  ٢٠٠٩أغسطس  ٤بتاريخ   )٧(

لتداول ا وراق المالية (شركة مساھمة مصرية) بمتوسط تكلفة أون Uين مصرى من أسھم شركة رؤية 
  ه مصرى).جني ١٠٠جنيه مصرى للسھم (القيمة ا سمية للسھم  ٣٥٨٫٣٣

  

جنيه مصري لتصبح نسبة  ٢٫٦١٥٫٨٣٤سھم بقيمة  ٧٣٠٠قامت الشركة بشراء عدد  ٢٠١٠ مايو ٢بتاريخ   
 ٧٫٠٠٠٫٠٠٠، كما قامت الشركة بسداد كامل الزيادة في رأس المال الشركة والتي بلغت ٪٩٩٫٨ملكية الشركة 
  . ٪٩٩٫٨نسبة سھم ب ٩٩٨٠٠سھم) وبذلك يصبح اجمالي عدد اUسھم  ٧٠٠٠٠جنيه مصري (

 

سھم بقيمة  ١٢٠٠٠٠عدد بزيادة رأس المال كامل قامت الشركة با,كتتاب في  ٢٠١٧فبراير  ٢٣بتاريخ   
  .٪٩٩٫٩١جنيه مصري لتصبح نسبة ملكية الشركة  ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠

  
قامت الشركة بتأسيس شركة بايونيرز لصناديق اUستثمار (شركة مساھمة  ٢٠٠٩أغسطس  ١٩بتاريخ   ) ٨(

جنيه مصرى ورأس المال المصدر  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠حيث حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مصرية) 
جنيه مصرى حيث  ١٠٠سھم قيمة السھم ا سمية  ٥٠٠٠٠جنيه مصرى ويتمثل فى  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠والمدفوع 
  جنيه مصرى . ٤٫٩٩٩٫٨٠٠بتكلفه بلغت  ٪٩٩٫٩٩سھم بنسبة  ٤٩٩٩٨شركة عدد تمتلك ال



  ھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مسا

- ١٧ - 

  المستقلةللقوائم المالية الدورية  ا,يضاحات المتممة
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠
  

  استثمارات في شركات تابعة وشقيقة (تابع)  -٤

  
  

قامت الشركة بتأسيس شركة بايونيرز كابيتال لZستشارات المالية (شركة مساھمة  ٢٠٠٩مارس  ٨بتاريخ   )٩(
مليون جنيه  ١٠المصدر مليون جنيه مصرى ورأس المال  ١٠٠مصرية) حيث حدد رأس المال المرخص به 

 ٪٩٩٫٩٩بنسبة مساھمة  ٢٫٤٩٩٫٩٥٠مليون جنيه مصرى، وتم سداد مبلغ  ٢٫٥منه  مصرى والمبالغ المؤداه
  مليون سھم. ١من إجمالى  ٩٩٩٩٨٠وعدد أسھم 

  

صبح تجنيه مصرى ل ٧٫٤٩٩٫٨٥٠قامت الشركة بسداد باقى راس المال المصدر البالغ  ٢٠١٤وخZل عام   
  جنيه مصرى. ٩٫٩٩٩٫٨٠٠مساھمة اجمالى قيمة ال

  

ت قامت الشركة بسداد حصتھا في زيادة رأس مال شركة بايونيرز كابيتال لcستشارا ،٢٠١٦وفي مارس   
  جنيه مصرى . ١١٫٩٩٩٫٨٠٠صبح اجمالى قيمه المساھمه تجنيه مصرى ل ٢٫٠٠٠٫٠٠٠المالية بمبلغ 

  
 من استثمارات(شركة مساھمة مصرية) كان والتعمير شركة القاھرة لZستحويل تم  ٢٠٠٩ يونيو ٣٠بتاريخ   )١٠(

 ٢٠٫٩٧٥٫٣٥٢وقد تم إلغاء مبلغ  استثمارات في شركات شقيقة بالقيمة العادلة من خZل اUرباح أو الخسائر الى
جنيه مصرى وھو عبارة عن جميع فروق التقييم التى تم اUعتراف بھا قبل تاريخ التحويل، وقد تم التحويل 

ي حيث تمتلك شركة بايونيرز القابضة لZستثمارات المالية جنيه مصر ١٤٣٫٠٣٨٫١٧٥ اء البالغةبتكلفة اUقتن
من اسھم الشركة،  ٪١٨٫٠٥سھم من اسھم شركة القاھرة لZسكان والتعمير وتمثل نسبة  ١٦٫٩٢٢٫٧٢٤عدد 

في قدرة الشركة علي وقد تم اعتبار ھذا اUستثمار استثمارات في شركات شقيقة نظرا لوجود نفوذ مؤثر متمثل 
اتخاذ القرارات وسياسات التشغيل لشركة القاھرة لZسكان والتعمير وذلك نظرا لوجود تمثيل في  المشاركة في

  مجلس إدارة الشركة.
  

 والتعمير سھم من اسھم شركة القاھرة لcسكان ٤٥٠٠٠٠٠قامت الشركة بشراء عدد  ٢٠١٠سبتمبر  ٢بتاريخ   
جنيه  ١٧١٫٩٢٣٫٥٣٤جنيه مصري وذلك ليصبح اجمالي اUستثمار  ٢٨٫٨٨٥٫٣٥٩بمبلغ  ٪٤٫٨بنسبة 

  .٪٢٢٫٨٥مصري بنسبة 
  

حصلت الشركة على اغلبية مجلس ادارة شركة القاھرة لcسكان والتعمير مما يمثل  ٢٠١٠اكتوبر  ١بتاريخ   
كة شقيقة الى سيطرة على اتخاذ القرارات وسياسات التشغيل للشركة، وقد تم تحويلھا من استثمارات فى شر

  استثمارات فى شركة تابعة.
  

 سھم من اسھم شركة القاھرة لcسكان ٦٢١٩٤٤٨قامت الشركة بشراء عدد  ٢٠١١مارس  ٢٧وبتاريخ   
 ٢١٠٫٦٠٩٫٥٧٨جنيه مصري وذلك ليصبح اجمالي اUستثمار  ٣٨٫٦٨٦٫٠٤٤بمبلغ  ٪٦٫٦٣بنسبة  والتعمير

  .٪٢٩٫٤٨جنيه مصري بنسبة 
  

سھم من اسھم شركة القاھرة لcسكان والتعمير  ٢٧١٣٣٣٠قامت الشركة بشراء عدد  ٢٠١١يونيو ٣٠بتاريخ   
جنيه مصري  ٢٢٩٫٣٣٥٫٠٢٣جنيه مصري، ليصبح إجمالي ا,ستثمار  ١٨٫٧٢٥٫٤٤٥بمبلغ  ٪٢٫٩بنسبة 
  .٪٣٢٫٣٨بنسبة 

  

ير إعدام أسھم قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاھرة لcسكان والتعم ٢٠١٤فبراير  ٢٧بتاريخ   
  .٪ ٣٣٫٧٢لتصبح  ٪ ١٫٣٤سھم، مما أدى الى زيادة نسبة الشركة بنسبة  ٣٧٢١٩٩٨الخزينة البالغة 

  
  

سھم من اسھم شركة القاھرة لcسكان  ١٩٧٨٢٧٨٦قامت الشركة بشراء عدد  ٢٠١٥ديسمبر  ٦بتاريخ   
 ٤٦٣٫١٧٣٫٨١٤ستثمار جنيه مصري، ليصبح إجمالي ا, ٢٣٣٫٨٣٨٫٧٩١بمبلغ  ٪٢١٫٩٧والتعمير بنسبة 

  .٪٥٥٫٦٩جنيه مصري بنسبة 
  

سھم من اسھم شركة القاھرة لcسكان والتعمير  ٨٦١٢٧٠٨قامت الشركة بشراء عدد  ٢٠١٦فبراير  ١٠بتاريخ   
جنيه مصري  ٥٦٤٫٩٤٣٫٦٠٠جنيه مصري، ليصبح إجمالي ا,ستثمار  ١٠١٫٧٦٩٫٧٨٦بمبلغ  ٪٩٫٥٧بنسبة 
 .٪٦٥٫٢٦بنسبة 

  

سھم من اسھم شركة القاھرة لcسكان  ١٥٩١٣٣٨قامت الشركة بشراء عدد  ٢٠١٦ر ديسمب ٢٠بتاريخ   
جنيه  ٥٨٣٫٧٦٨٫٥٣٢جنيه مصري، ليصبح إجمالي ا,ستثمار  ١٨٫٨٢٤٫٩٣٢بمبلغ  ٪١٫٧٧والتعمير بنسبة 
  .٪٦٧٫٠٣مصري بنسبة 



  ھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مسا

- ١٨ - 

  المستقلةللقوائم المالية الدورية ا,يضاحات المتممة 
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠
  

  ات في شركات تابعة وشقيقة (تابع)استثمار  -٤
  

(شركة  من اسھم شركة وادى لZستشاراتسھم  ٧٥٠٠٠ت الشركة با كتتاب فى قام ٢٠١١يناير  ٢بتاريخ   )١١(
  .٪٧٥بنسبة جنيه مصرى  ١٨٧٫٥٠٠بمبلغ   مساھمة مصرية )

  

  جنيه مصرى. ٥٦٢٫٥٠٠قامت الشركة بسداد باقى راس المال المصدر البالغ  ٢٠١٤وخZل عام          
  

سھم من اسھم شركة وادى لcستشارات بمبلغ  ٢٤٩٨٠قامت  الشركة بشراء عدد  ٢٠١٦وفى ابريل          
  جنيه مصرى . ١٫٠٠٠٫٥٥٠بتكلفه بلغت   ٪٩٩٫٩٨جنيه مصرى لتصبح حصتھا  ٢٥٠٫٥٥٠

 

لZستشارات (شركة من أسھم شركة سمو سھم  ١٨٧٥٠قامت الشركة با كتتاب فى  ٢٠١١يوليو ٤بتاريخ   )١٢(
  .٪٧٥بنسبة جنيه مصرى  ١٨٧٫٥٠٠بمبلغ  مساھمة مصرية) 

  

لZستشارات بمبلغ  سمو ، قامت الشركة بسداد حصتھا في زيادة رأس مال شركة٢٠١٦مارس  ٢٠وفي   
  . ٪٩٩٫٥٩جنيه مصرى بنسبه ١٥٫١٦٢٫٥٠٠جنيه مصري لتصبح اجمالى قيمه المساھمه  ١٤٫٩٧٥٫٠٠٠

 

من أسھم شركة الصفوة لZستشارات والتنمية سھم  ٢٥٠قامت الشركة با كتتاب فى  ٢٠١١ويولي ٤بتاريخ   )١٣(
  . ٪١جنيه مصرى بنسبة  ٢٫٥٠٠(شركة مساھمة مصرية) بمبلغ 

  

تم زيادة راس مال شركة الصفوة لZستشارات والتنمية المصدر والمدفوع بمبلغ  ٢٠١٢اغسطس  ١وبتاريخ   
لZستشارات  الصفوة لشركة بسداد حصتھا في زيادة رأس مال شركةو قامت اجنيه مصرى  ١٦٩٫٧٥٠٫٠٠٠
  جنيه مصري. ١٫٧٠٦٫٦٨٠ليصبح اجمالى مساھمة الشركة جنيه مصري  ١٫٧٠٤٫١٨٠و التنمية بمبلغ 

  

وقد تم تبويب تلك اUستثمارات كاستثمارات ضمن بند إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة حيث أن نسبة   
من راس المال المصدر والمدفوع لشركة الصفوة لZستشارات  ٪٩٩٫٩٩ھا التابعة تبلغ مساھمة الشركة وشركات

  والتنمية.
  

من أسھم شركة الحصن لZستشارات سھم  ١٠٠٠٠قامت الشركة با كتتاب فى  ٢٠١١مارس  ١٩بتاريخ   )١٤(
  .٪٤٠بنسبة جنيه مصرى  ١٠٠٫٠٠٠بمبلغ (شركة مساھمة مصرية) 

  

 ٦٢٫٨٦٢سھم من اسھم شركة الحصن لZستشارات بمبلغ  ٦٢٣٠شركة بشراء عدد قامت ال ٢٠١٦ ابريلوفى   
  جنيه مصرى . ١٦٢٫٨٦٢بتكلفه بلغت  ٪٦٤٫٩٢جنيه مصرى لتصبح حصتھا 

  

من أسھم شركة ثروة لZستشارات (شركة سھم  ٦٢٤٠قامت الشركة با كتتاب فى  ٢٠١٢ابريل  ١٨بتاريخ   )١٥(
  .٪٢٤٫٩٦بنسبة  مصرىجنيه  ٦٢٫٤٠٠مساھمة مصرية) بمبلغ 

 

، قامت الشركة بإعادة تبويب استثماراتھا في اسھم الشركة العربية لمنتجات اUلبان (اراب ٢٠١٤يناير  ١بتاريخ   )١٦(
الى بند  ديرى) (شركة مساھمة مصرية) من بند استثمارات بالقيمة العادلة من خZل ا رباح أو الخسائر

سھم بنسبة  ١٠٠٣٩٣٠جنيه مصري والتي تمثل عدد  ٩٥٫٤٢٣٫٥٤٦استثمارات في شركات شقيقة بقيمة 
١٦٫٧٣٪.  

  

سھم من أسھم الشركة العربية لمنتجات اUلبان  ٣٥٩٥٩٤٥، قامت الشركة بشراء عدد ٢٠١٥مارس  ١٢بتاريخ   
جنيه مصري، ليصبح إجمالي ا,ستثمار  ٢٥٥٫٨٠٣٫٩٩٤من أسھم الشركة بقيمة  ٪٥٩٫٩(اراب ديرى) بنسبة 

، وتم إعادة تبويب ا,ستثمار إلى إستثمارات في شركات ٪٧٦٫٦جنيه مصري بنسبة  ٣٥١٫٢٢٧٫٥٤٠مبلغ 
  تابعة.

  

سھم من أسھم شركة العربية لمنتجات اUلبان  ٧١٦٠٠٠، قامت الشركة ببيع عدد ٢٠١٥سبتمبر  ١٩بتاريخ   
 ٣٠٠٫٢٩٣٫٥٩٧جنيه مصري، ليصبح إجمالي اUستثمار مبلغ  ٥٠٫٩٣٣٫٩٤٣(اراب ديرى) بتكلفة قدرھا 

  .٪ ٦٤٫٧٣جنيه مصري بنسبة 
  

سھم من أسھم شركة رؤية القابضة لcستثمارات  ٣٠٠٠٠، قامت الشركة بشراء عدد ٢٠١٥مارس  ١بتاريخ   )١٧(
  جنيه مصري. ٩٨٦٫٤٥٦٫٦٩٠من أسھم الشركة بمبلغ  ٪٦٠(شركة مساھمة مصرية) بنسبة 

  

لcستثمارات بزيادة رأس المال عن طريق طرح  ، قامت شركة رؤية القابضة٢٠١٧خZل الربع اUول من   
سھم لcكتتاب علي قدامي المساھمين وتنازل الشركة عن حقھا في ا,كتتاب في الزيادة لتصبح حصة  ٣٣٢٩٥
  من أسھم الشركة. ٪٣٦٫٠٢الشركة 



  ھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مسا

- ١٩ - 

  المستقلةللقوائم المالية الدورية ا,يضاحات المتممة 
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠
  

  تابعة وشقيقة (تابع)استثمارات في شركات   -٤
  

قامت الشركة بتأسيس شركة الجيزة باور للصناعة (شركة مساھمة مصرية) حيث  ٢٠١٥مارس  ١٥بتاريخ   )١٨(
مليون جنيه مصري،  ١مليون جنيه مصري، ورأس المال المصدر والمدفوع  ١٠حدد رأس المال المرخص به 

سھم من  ٥٤٩٩٠ون حصة الشركة عدد م، لتكجنيه مصري للسھ ١٠سھم بقيمة أسمية  ١٠٠٠٠٠والمتمثل في 
  .٪٥٤٫٩٩جمالي عدد اUسھم المصدرة والمدفوعة بنسبة ا
      

للصناعة  باور سھم من حصتھا في الجيزة ٥٤٩٨٠قامت الشركة ببيع عدد ، ٢٠١٦ وخZل الربع اUول من  
  . ٪ ٠٫٠١لتصبح حصة الشركة لشركة الكابZت الكھربائية المصرية 

  
تلك اUستثمارات كاستثمارات ضمن بند إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة حيث أن نسبة وقد تم تبويب   

 باور من راس المال المصدر والمدفوع لشركة الجيزة ٪٣٠٫٧٢مساھمة الشركة وشركاتھا التابعة تبلغ 
  للصناعة.

  

لcسكان والتعمير سھم من أسھم الشركة المتحدة  ٣٩٧٠٣٤٦، قامت الشركة بشراء عدد ٢٠١٥خZل عام   )١٩(
  .٪ ٤٫٥٦جنيه مصري بنسبة  ٥٩٫٤٤٦٫٨٥٩(شركة مساھمة مصرية) بمبلغ 

  

سھم من أسھم الشركة المتحدة  ١٥١٠٥٠٠٠، قامت الشركة بشراء عدد ٢٠١٦و خZل الربع اUول من   
ه مصري لتصبح نسبة الشركة جني ١٣٩٫١٢٨٫٧٨٤لcسكان والتعمير (شركة مساھمة مصرية) بمبلغ 

  جنيه مصرى . ١٩٨٫٥٧٥٫٦٤٣بتكلفه بلغت  ٪١٨٫٤٥
  

سھم من أسھم شركة الكابZت الكھربائية المصرية  ٩٨٤٦٥٩٩، قامت الشركة بشراء عدد ٢٠١٥خZل عام   )٢٠(
  .٪ ١٫٩٥جنيه مصري بنسبة  ٨٫١٠٤٫٧٠٤(شركة مساھمة مصرية) بمبلغ 

  

من أسھم شركة الكابZت سھم  ٤٨٧٨٧٤٢٩، قامت الشركة بشراء عدد ٢٠١٦وخZل الربع اUول من   
جنيه مصري لتصبح نسبة الشركة  ٣٦٫٥٦٨٫١٩٦الكھربائية المصرية (شركة مساھمة مصرية) بمبلغ 

  .جنيه مصري ٤٤٫٦٧٢٫٩٠٠بتكلفة تبلغ  ٪١١٫٣١

  
، قامت الشركة باUكتتاب بشركة صندوق المصريين لcستثمار العقاري (شركة ٢٠١٦ خZل الربع ا ول من  )٢١(

مليون جنيه مصري، وحصة الشركة عدد  ٥٠ية) حيث حدد رأس المال المصدر والمدفوع مساھمة مصر
بنسبة جنيه مصري،  ٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠بقيمة تبلغ سھم من أجمالي عدد اUسھم المصدرة والمدفوعة  ٢٢٠٠٠٠٠٠

٤٤٪.  
  

ن لcسكان ييسھم من أسھم شركة المصر ٨٠٢٣٤٢٠، قامت الشركة بشراء عدد ٢٠١٦خZل الربع اUول من   )٢٢(
  .٪٨٫٧٥جنيه مصري بنسبة  ٢٨٫٩٢٠٫٥٢٣والتنمية والتعمير (شركة مساھمة مصرية) بمبلغ 

  

سھم من أسھم شركة المصريين في  ٣٥٥٣٢٠٠، قامت الشركة بشراء عدد ٢٠١٦خZل الربع اUول من   )٢٣(
  .٪٨٫٨٤ة جنيه مصري بنسب ١٢٫١٠٠٫٥٩٧الخارج لZستثمار والتنمية (شركة مساھمة مصرية) بمبلغ 

  

سھم من أسھم شركة الجيزة العامة  ٢٩٠٩٨٧٢٥، قامت الشركة بشراء عدد ٢٠١٦خZل الربع اUول من   )٢٤(
  .٪٢٦٫٤جنيه مصري بنسبة  ٦٩٫٩٠٥٫٦٣٣للمقاوUت واUستثمار العقاري (شركة مساھمة مصرية) بمبلغ 

  

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة سھم من أسھم  ٣٥٢١٤٩٩قامت الشركة بشراء عدد  ٢٠١٦خZل إبريل   )٢٥(
  . ٪٤٤٫٠٢جنيه مصرى بنسبة  ٢٦٫٥٠٣٫٩٨٠و التغليف و الورق ( شركة مساھمة مصرية ) بمبلغ 



  ھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مسا

- ٢٠ - 

  المستقلةللقوائم المالية الدورية ا,يضاحات المتممة 
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠
  

  إستثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل الدخل الشامل   - ٥
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٫٨٥٠٫٥٣٩  ١٫٨٥٠٫٥٣٩  مقيدة ببورصة ا وراق الماليةاستثمارات 

  ٧٠٫٧١٨٫٨٧٠  ٦٩٫١٩٠٫٨٧١  استثمارات غير مقيدة ببورصة ا وراق المالية

  ٧٢٫٥٦٩٫٤٠٩  ٧١٫٠٤١٫٤١٠  

  

  استثمارات أخرى طويلة ا>جل  - ٦
  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  
  جنيه مصري  مصريجنيه   

  ١٫٢٨٨٫٨٠٠  ١٫٢٨٨٫٨٠٠  شركة مصر المقاصة وا,يداع والقيد المركزي 

  ١٧١٫٠٢٨  ٢٥٩٫٢٧٣  صندوق حماية المستثمر

  ١٫٤٥٩٫٨٢٨  ١٫٥٤٨٫٠٧٣  

  

  تمويل مساند طويل ا>جل إلى الشركات التابعة  -٧
  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٦٫٧٥٠٫٠٠٠  ٢٥٫٧٠٠٫٠٠٠  تداول ا وراق الماليةشركة بايونيرز ل
  ١٫٩٠٠٫٠٠٠  ١٫٩٠٠٫٠٠٠  شركة بريزما للوساطة في ا وراق المالية
  ٤٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٤٫٠٠٠٫٠٠٠  شركة بايونيرز كابيتال لZستشارات المالية

  ١٠٫٢٠٠٫٠٠٠  ٦٫٦٥٠٫٠٠٠  شركة رؤية أون Uين لتداول ا وراق المالية

  ٧٢٫٨٥٠٫٠٠٠  ٧٨٫٢٥٠٫٠٠٠  

  

  عم�ء وأوراق قبض  -  ٨
  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٣٤٫٧٩١  ٢١٫٣٥١ عمZء 
  ٨٩٧٫٦٤٢  ١٫١٦٨٫٦٤٥ * أطراف ذات عZقة – عمZء

  ٢٦٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  أورق قبض

 ٢٧٫٤٣٢٫٤٣٣  ٢١٫١٨٩٫٩٩٦  

  
  

 أطراف ذات عZقة فيما يلى: –*   يتمثل رصيد عمZء 

  

  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  
  جنيه مصري  جنيه مصري

  ٨٤٠٫٤١١  ٩٦٣٫٠٨٩ بايونيرز لتداول اUوراق المالية شركة 
  ١٣  ١٣ شركة بريزما للوساطة في ا وراق المالية

  ٥٧٫٢١٨  ٢٠٥٫٥٤٣ شركة رؤية أون Uين لتداول ا وراق المالية

  ٨٩٧٫٦٤٢  ١٫١٦٨٫٦٤٥  

  
  
  



  ھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مسا

- ٢١ - 

  المستقلةائم المالية الدورية للقوا,يضاحات المتممة 
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  

  استثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل ا>رباح أوالخسائر  -  ٩
  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٤٧٫٧٤٨  ٣٨٫٨٥٩  استثمارات مقيدة ببورصة ا وراق المالية
  ٣٫٨٧٣٫٢٨١  ٤٫٣٢٨٫٣٢٦  وثائق صناديق إستثمار

  ٦٧٢٫٢٣٦٫٨٦٩  ٨٤١٫٠٥١٫٦٨٦  ثمارات غير مقيدة ببورصة ا وراق الماليةاست

  ٦٧٦٫١٥٧٫٨٩٨  ٨٤٥٫٤١٨٫٨٧١  

      
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  لغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية

  جنيه مصري  جنيه مصري  
  ٣٣٠٫٥٩٢٫٨١٤  ٦٧٦٫١٥٧٫٨٩٨  رصيد أول المدة

العادلة من خZل  فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة
  ٢١٦٫٤٨٨٫٣٨٦  ١٦٩٫٢٦١٫٨٣٧  ا رباح أوالخسائر

بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خZل خسائر 
  )٥٫٠٠٠(  -  اUرباح او الخسائر

  ٣١٫٥٠٠٫٠٠٠  -  إعادة تبويب إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة 

  )٥٧٨٫٥٩٧٫٩٥٨(  )٨٤٥٫٤١٨٫٨٧١(  رصيد آخر المدة

بالقيمة العادلة من خZل ا رباح  التغير فى استثمارات
  )٢١٫٧٥٨(  ٨٦٤  أوالخسائر

  
  إلى أطراف ذات ع�قة /مستحق من   - ١٠

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  

 مستحق إلى مستحق من مستحق إلى مستحق من  

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

  - ٥٩٫٣٤٨٫٢٢٠  - ١٢٫٨١٦٫٨٦١  شركة بايونيرز كابيتال لcستشارات المالية

  - ٤٣٫٥٧٥  - ٥٠١٫٠٧٢ لتداول اUوراق الماليةأون Uين شركة رؤية 

  - ٥٠٫٠٠٠  - ٥٠٫٠٠٠  شركة بايونيرز لصناديق اUستثمار

  - ٥٫٧٤٢٫٠٨٣  - ٧٫٦٨١٫٢٠٩  شركة المستشار الدولى لضمان اUكتتاب فى ا وراق مالية

  - ١١٥٫٦٣٨  - ١٩٠٫٧٦١  دبى –وراق المالية ل2شركة بايونيرز 

 -  ٩٠٫٣٣٠٫٣٦٠ ٢٨٧٫٢٣٦٫٧٠٦  -  شركة وادى لZستشارات

  -  ١٫٣١٩٫٢٠٠  -  ١٥٫١٠٤٫٦٠٠  شركة بايونيرز لتداول ا وراق المالية

 ٨٦٫٢١٢٫٨٠٦  - ٣١٫٥٧٦٫٢٠٧  -  شركة سمو لZستشارات

 -  ٢٫٣٨٦٫٤٢٥ -  ٢٫٨٥٦٫٣١٠  شركة نمو لcستشارات

  -  ١١٫٤٠٥  -  ١١٫٤٠٥  شركة القاھرة للتسويق العقارى

  - ٤٨٫٠٧٤٫٨٢٨  - ٥٧٫٥٩٧٫٤٤٠  شركة الحصن لZستشارات

  - ١٢٢٫٦٢٥  - ٣٧٢٫٦٢٥  شركة بريزما للوساطة فى اUوراق المالية

  - ١٨٠٫٢٣٠٫٨٩٣  - ٩٥٫٨٠٨٫٤٤٧  شركة الصفوة لZستشارات والتنمية

  - ٩٧٫٠٩١٫٦٨٤  -  ١٢٨٫٣٩٨٫٢٠٩  شركة ثروة لZستشارات

 ٣٢٫٣٥٣٫٤٤٦  - ٢٣٫٩١٧٫٦٣٣  -  (البحرين) شركة بايونيرز العالمية القابضة

  -  ١٠٫٣٦١٫٤٦٠  -  ١٠٫٣٣٨٫٨٠٩  شركة الرؤية لZستشارات المالية

  -  -  -  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  شركة القاھرة لZسكان و التعمير

 ٢١٣٫٧٠١  - ٣٦١٫١٧٨  -  شركة اساسات لZستثمار العقارى

  -  - -  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  الكابZت الكھربائية المصرية شركة

  - ٧٫٤٠٠٫٠٠٠  - ١٩٫٤٥٧٫٩٢٨  )آراب ديرى(لعربية لمنتجات ا لبان الشركة ا

  ١١٨٫٧٧٩٫٩٥٣  ٥٠٢٫٦٢٨٫٣٩٦  ٣٤٣٫٠٩١٫٧٢٤  ٥٢١٫١٨٥٫٦٧٦  
  



  ھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مسا

- ٢٢ - 

  ا,يضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  
  نظام ا:ثابة والتحفيز   -١١

  
سھم بتكلفة بلغت  ٣٠٣٣٢٥٥لتصرف فيھا عدد بلغ عدد أسھم نظام اUثابة والتحفيز التي لم يتم ا

  جنيه مصري. ١٩٫٣٦٩٫٠٤٥
  

على نظام ا,ثابة والتحفيز الخاص بالعاملين  ٢٠١٦مايو  ٧وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 
 توفيرعن طريق ذلك مليون سھم و ١٥عدد تخصيص والمديرين واعضاء مجلس ا,دارة التنفيذيين ب

زيادة رأس المال و / أو شراء أسھم الخزينة لتمويل نظام لدار أسھم جديدة إصبسھم  ١١٩٦٦٧٤٥
سھم والخاصة برصيد ا سھم المتبقية من  ٣٠٣٣٢٥٥با,ضافة الى ا,ثابة والتحفيز الخاص بالشركة، 

  وذلك بعد الحصول على الموافقات الZزمة.نظام ا,ثابة والتحفيز السابق والتي لم يتم التصرف فيھا، 
  

، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة ٢٠١٦سبتمبر  ٢٤تاريخ وب
 ليصبح جنيه مصري ١٥٫١٦٦٫٢٧٥بقيمة  جنيه مصري ٣٫٥٤٢٫٠٣١٫٢٤٥البالغ المصدر والمدفوع 
بقيمة أسھم الشركة المتبقية من نظام ا,ثابة والتحفيز السابق جنيه مصري،  ٣٫٥٢٦٫٨٦٤٫٩٧٠

، وذلك طبقا لتعليمات الھيئة العامة للرقابة والتي لم يتم التصرف فيھا ٢٠١٢ ديسمبر ٢٢والمنتھي في 
  )١٤(إيضاح المالية. 

  
وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في ذات الجلسة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 

مليون  ١٥د جنيه مصري، توزع على عد ٣٫٦٠١٫٨٦٤٫٩٧٠ ليصبحجنيه مصري،  ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠
 السنةجنيه مصري، تمول من ا,حتياطي القانوني الظاھر بالقوائم المالية عن  ٥سھم بقيمة إسمية 

، وذلك بإصدار أسھم مجانية تخصص لنظام ا,ثابة والتحفيز والذي ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتھية في 
  )١٤.(إيضاح ٢٠١٦مايو  ٧أقرتة الجمعية العامة غير العادية للشركة في 

  

جنيه مصري  ٥سھم بقيمة إسمية  ٩٠٠٠٠٠٠، قامت الشركة بتوزيع عدد ٢٠١٧مارس  ٦اريخ وبت
ليصبح إجمالي ا سھم المتبقية من نظام ا,ثابة والتحفيز  ٢٠١٥حتى  ٢٠١٣للسھم عن السنوات من 

  سھم. ٦٠٠٠٠٠٠عدد  ٢٠١٧ يونيو ٣٠في 
  

جنيه  ٥٢٫٣٨٠٫٠٠٠مبلغ  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠وقد بلغت القيمة العادلة  سھم نظام ا,ثابة والتحفيز في 
  جنيه مصرى). ١٧٢٫٣٥٠٫٠٠٠مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( مصري

  

  مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى  -١٢
  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ١٠٫٢٣٥٫١٩٣ ٩٫٥٦٠٫٨١٣  مصروفات مدفوعة مقدماً 

  ٨١٫٤١٤٫٨٤٠  ٥١٫١٣٥٫١٧٥  ايرادات مستحقة
  ٩٦٩  ٩٦٩  خصم من المنبع –مصلحة الضرائب 
  ٩٠٩٫٥٠٠  ٩٠٩٫٥٠٠  تأمينات لدى الغير
  ٣١٤٫٧٣٧  ٣٤٠٫٢٢٥  سلف وعھد عاملين

  ٧٫٤١٥٫٨٨٩  ٦٫٦١١٫٧٥٦  دفعات مقدمة لشركة اUھلى للتاجير التمويلي *
  ١٫٣٦٠٫٢٧٢  ٣٫٠٤٧٫٩٧١  مبالغ مدفوعة تحت حساب توزيعات ارباح

  ١٢٫١١٨٫٠٠٠  ١٢٫١١٨٫٠٠٠  ** أرصدة مدينة أخرى

  ١١٣٫٧٦٩٫٤٠٠  ٨٣٫٧٢٤٫٤٠٩  

  )١٢٫١١٨٫٠٠٠(  )١٢٫١١٨٫٠٠٠(  ا,ضمحZل فى قيمة اUرصدة المدينة اUخرى

  ١٠١٫٦٥١٫٤٠٠  ٧١٫٦٠٦٫٤٠٩  



  ھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مسا

- ٢٣ - 

  ا,يضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  
  (تابع) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى  -١٢

  
جنيه مصري مع  ١٢٧٫٥٦٤٫٥٢٣بقيمة  ، قامت الشركة بتوقيع عقد إيجار تمويلي٢٠١٦* في نوفمبر 

تأجيرا  قطعة أرض وكذلك كامل المبنى المقام عليھا بغرض تأجيرشركة ا ھلى للتأجير التمويلي 
   مدة العقد  جنيه مصري كدفعة إيجارية مقدمة تستھلك على مدار ٧٫٥٠٥٫٢٣٧تدفع بواقع  تمويليا،

 ٣٫٢٠٨٫٤٨٩قسط، قيمة كل منھما  ٢٨سنوات)، وباقي القيمة تدفع على أقساط ربع سنوية بواقع  ٧(
  قسط). ٢٦(جنيه مصري للدفعات المتبقية  ٤٫٣٧٠٫٨٥٨جنيه مصري ( ول دفعتين)، و

جني^ه  ١ة ف^ي نھاي^ة م^دة العق^د بقيم^وكذلك كام^ل المبن^ى المق^ام عليھ^ا قطعة ا رض  شراء للشركةويحق 
  )٢٢مصري. (إيضاح 

  

مدفوعات الى احد أعضاء  قيمةجنيه مصري  ١٢٫١١٨٫٠٠٠مبلغ  في بند أرصدة مدينة أخرى يتمثل  **
  .القيمة وقد تم تكوين مخصص بكاملمجلس ا,دارة السابقين، 

  
  

  بالصندوق ولدى البنوكنقدية   -١٣
  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

      جنيه مصري
  ٢٥٫٤١٧  ٤٣٨٫٠٥٩  نقدية بالصندوق
  ٢٫٣٨٦٫٢٠١  ٩٩٥٫٨٧٧  حسابات جارية

  ٤٢٤٫١٥١  -  أشھر) ٣ودائع  جل (أقل من 

  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  أشھر) ٣ودائع  جل (أكثر من 

  ١٠٢٫٨٣٥٫٧٦٩  ١٠١٫٤٣٣٫٩٣٦  

      عم�ت أجنبية
  ٢٦٣٫٨٥٥  ٩٫١٤٨  نقدية بالصندوق

  ٤٧٠٫٩٩٩  ١٨١٫١٣٩  حسابات جارية 

  ٧٣٤٫٨٥٤  ١٩٠٫٢٨٧  

  ١٠٣٫٥٧٠٫٦٢٣  ١٠١٫٦٢٤٫٢٢٣  

 

  
  رأس المال  - ١٤

  

 رأس المال المصـدر والمدفوع كما بلغ  ،جنيه مصري مليار ١٠رأس مال الشركة المرخص به  بلغ  
 جنيه ٥ اUسميةقيمة السھم سھم،  ٥٠٠٠٠٠٠٠٠موزعا على  جنيه مصري ٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  مصري.
  

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال المصدر من  ،٢٠١٥بريل إ ٦بتاريخ   -
جنيه مصري بزياده قدرھا  ٣٫٣٥٠٫٨٢٢٫٤٦٠جنيه مصري الى  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
جنيه مصري  ٥سھم بقيمة إسمية  ١٧٠١٦٤٤٩٢جنيه مصري، وذلك بإصدار عدد  ٨٥٠٫٨٢٢٫٤٦٠

ي للسھم، ودعوة قدامى المساھمين لcكتتاب في زيادة رأس جنيه مصر ١٢٫٦٣وعZوة إصدار قدرھا 
المال على أن يتم تغطية ا,كتتاب نقدا و/أو من ا رصدة الدائنة المستحقة للمساھمين القدامى حاملي 

  ا سھم في تاريخ ا,كتتاب.



  ھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مسا

- ٢٤ - 

  ا,يضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  
  (تابع)رأس المال   - ١٤

  
جنيه مصري وذلك  ٣٣٣٫٦٢٤٫٩٩٥، تم زيادة رأس المال المصدر بمبلغ ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠بتاريخ   -

جنيه مصري للسھم ليصبح رأس المال المصدر  ٥سھم بقيمة إسمية  ٦٦٧٢٤٩٩٩بإصدار عدد 
سھم قيمة السھم اUسمية  ٥٦٦٧٢٤٩٩٩وزعا على مجنيه مصري  ٢٫٨٣٣٫٦٢٤٫٩٩٥والمدفوع مبلغ 

جنيه مصري، وقد تم تغطية  ٨٤٢٫٧٣٦٫٧٥٥مصري، با,ضافة الى عZوة اصدار قدرھا  جنيه ٥
تلك الزيادة وعZوة اUصدار بالكامل من اUرصدة الدائنة المستحقة لبعض مساھمي الشركة، وقد تم 

  التأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري للشركة.
  

  جنيه مصري الى اUحتياطي القانوني. ٨٤٢٫٧٣٦٫٧٥٥وقد تم إضافة عZوة اUصدار البالغة   -
  

على زيادة رأس مال الشركة المصدر  ٢٠١٦مايو  ٧وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ   -
جنيه مصرى بزيادة قدرھا  ٣٫٥٤٢٫٠٣١٫٢٤٥جنيه مصرى الى  ٢٫٨٣٣٫٦٢٤٫٩٩٥والمدفوع من 

جنيه مصري  ٥مة السھم اUسمية سھم قي ١٤١٦٨١٢٥٠علي  توزعجنيه مصرى  ٧٠٨٫٤٠٦٫٢٥٠
، تمول من ا,حتياطي القانونيبواقع سھم مجاني لكل أربعة أسھم أصلية  ذلك بإصدار اسھم مجانيةو

  . ٢٠١٦يوليو  ٢٠وقد تم التأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري بتاريخ 
  

والتحفيز الخاص بالعاملين  على نظام ا,ثابةفي ذات الجلسة وافقت الجمعية العامة غير العادية كما   -
مليون سھم وذلك عن طريق توفير  ١٥والمديرين واعضاء مجلس ا,دارة التنفيذيين بتخصيص عدد 

سھم بإصدار أسھم جديدة لزيادة رأس المال و / أو شراء أسھم الخزينة لتمويل نظام  ١١٩٦٦٧٤٥
اصة برصيد ا سھم المتبقية من سھم والخ ٣٠٣٣٢٥٥ا,ثابة والتحفيز الخاص بالشركة، با,ضافة الى 

  نظام ا,ثابة والتحفيز السابق والتي لم يتم التصرف فيھا، وذلك بعد الحصول على الموافقات الZزمة.
  

، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة ٢٠١٦سبتمبر  ٢٤وبتاريخ   -
جنيه مصري ليصبح  ١٥٫١٦٦٫٢٧٥قيمة جنيه مصري ب ٣٫٥٤٢٫٠٣١٫٢٤٥المصدر والمدفوع البالغ 

جنيه مصري، بقيمة أسھم الشركة المتبقية من نظام ا,ثابة والتحفيز السابق  ٣٫٥٢٦٫٨٦٤٫٩٧٠
والتي لم يتم التصرف فيھا، وذلك طبقا لتعليمات الھيئة العامة للرقابة  ٢٠١٢ديسمبر  ٢٢والمنتھي في 

  .)١١(إيضاح  المالية
  

  المصدرة غير العادية للشركة في ذات الجلسة على زيادة رأس مال الشركة وقد وافقت الجمعية العام  -
جنيه مصري، توزع على  ٣٫٦٠١٫٨٦٤٫٩٧٠جنيه مصري، ليصبح  ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠بقيمة والمدفوع  

جنيه مصري، تمول من ا,حتياطي القانوني الظاھر بالقوائم المالية  ٥مليون سھم بقيمة إسمية  ١٥عدد 
، وذلك بإصدار أسھم مجانية تخصص لنظام ا,ثابة والتحفيز ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھية  السنةعن 

  ).١١(إيضاح  ٢٠١٦مايو  ٧غير العادية للشركة في  والذي أقرتة الجمعية العامة
  

  قروض طويلة ا>جل  - ١٥
  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ 
  غيرالمتداولالجزء   الجزء المتداول  الجزء غيرالمتداول  الجزء المتداول 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 ٢٥٦٫٦٣٩٫٩٩٩ ٧٠٫٠١٣٫٣٣٣ ٢٠٤٫١٢٩٫٩٩٧ ٧٠٫٠١٣٫٣٣٣ )١قرض بنك عوده (

قرض البنك العربي اUفريقي 
 ٣١٥٫٢٦١٫٠٧٧ ٦٥٫٤٢٦٫٤١١ ٣١٨٫٨٥٠٫٠١٤ ٦٥٫٤٢٦٫٤١١ )٢الدولي (

 
٥٧١٫٩٠١٫٠٧٦ ١٣٥٫٤٣٩٫٧٤٤ ٥٢٢٫٩٨٠٫٠١١ ١٣٥٫٤٣٩٫٧٤٤ 

  
بمبلغ  ٢٠١٥فبراير  ١٧يتمثل ھذا الرصيد في قيمة القرض الممنوح للشركة من بنك عوده في )  ١(

قسط ربع سنوي بعد عام من تاريخ  ١٢، على أن يسدد القرض على جنيه مصرى  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
وبحد أدني  المصرى فوق السعر المعلن من البنك المركزي ٪٢٫٧٥استخدام القرض، بسعر إقراض 

  ، وذلك بضمان أوراق مالية محفوظة لدى البنك.سنوياً  ٪١٣



  ھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مسا

- ٢٥ - 

  ا,يضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  
  قروض طويلة ا>جل (تابع)  - ١٥

  
جنيه  ٣٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠، تم منح الشركة قرض إضافي بمبلغ ٢٠١٦ وخZل الربع اUول من

فوق  ٪٣بسعر إقراض ، ٢٠١٦يونيو  ٣٠اء من سنوات إبتد ٧على أن يسدد القرض على مصري، 
أوراق مالية وذلك بضمان  سنوياً  ٪١٢٫٧٥وبحد أدني المصرى السعر المعلن من البنك المركزي 

  .محفوظة لدى البنك
  

فريقي الدولي بمبلغ ممنوح للشركة من البنك العربي اUالالقرض )  يتمثل ھذا الرصيد في قيمة ٢(
أقساط سنوية  ٦، على أن يسدد القرض على ٢٠١٥يوليو  ١٥جنيه مصري في  ٤١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

فوق السعر المعلن من البنك المركزي  ٪٢٫٢٥، بسعر إقراض  بعد عام من تاريخ استخدام القرض
  سنويا ، وذلك بضمان أوراق مالية محفوظة لدى البنك. ٪١٢٫٥وبحد أدني المصرى 

  
  ضرائب الدخل   - ١٦

  

  مصروف ضرائب الدخل
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  )٣٢٫٨١٤٫٧٤٩(  -  )المقدرة(ضريبة الدخل الجارية 
  )٥٢٫٠٢٦(  )٢٦٫٢٨٣٫٧٧٠(  )المقدرة( ضريبة الدخل المؤجلة

  )٣٢٫٨٦٦٫٧٧٥(  )٢٦٫٢٨٣٫٧٧٠(  
 

  ضريبة الدخل المؤجلة
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٤٫٣٣٤٫٣٦٠  ٤١٫٣٤٤٫٠٦٢  التزام -فترة / العام رصيد اول ال
 ٣٧٫٠٠٩٫٧٠٢ ٢٦٫٢٨٣٫٧٧٠  إلتزام  -الحركة خZل الفترة / العام 

  ٤١٫٣٤٤٫٠٦٢  ٦٧٫٦٢٧٫٨٣٢  التزام -ضريبة الدخل المؤجلة 

  
  

  بنوك تسھي�ت إئتمانية   -١٧
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٧٢٫٢٠٤٫٣٤٦  ١٧٣٫١٧٢٫٤٣٥  عملة محلية –انية بنوك تسھيZت إئتم

  ١٧٢٫٢٠٤٫٣٤٦  ١٧٣٫١٧٢٫٤٣٥  

 
فوق متوسط سعر  ٪٢٫٢٥ – ٪ ١بين التسھيZت اUئتمانية الممنوحة من البنوك  تراوح الفائدة علىت

  الكوريدور بضمان ودائع متحفظ عليھا لدى البنك.
  
  

  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  - ١٨
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٦٩٦٫٥٢٨  ٤١٨٫٧٢٦  مصروفات مستحقة
  ٣٢٫٤٦٧٫٤٦١  ١٧٫٧٦٧٫٤٥٨  فوائد مستحقة

  ٢١٠٫٨٨٢  ٦٧٣٫٣٨٥  ارصدة دائنة اخرى

  ٣٣٫٣٧٤٫٨٧١  ١٨٫٨٥٩٫٥٦٩  
  



  ھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مسا

- ٢٦ - 

  ا,يضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  
  ة دائنة أرصد -مساھمين   - ١٩

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٨٧٫٨٤٨٫٧٥٠  ١١٢٫٩٠٥٫٤٣٨  شركة المھيدب القابضة

  ١٨٧٫٨٤٨٫٧٥٠  ١١٢٫٩٠٥٫٤٣٨  

  
  مصروفات عمومية وإدارية  - ٢٠

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٢٫٣٧١٫٦٣٣  ١٤٫٥٢٠٫٣٣٧  مرتبات وما فى حكمھا 
  ١٫٩٠٩٫٢٢٦  ١٫٦٢٥٫١٥٨  إشتراكات ورسوم

  ٨٢٢٫٢١٦  ٩٠٢٫١٣٨  إيجارات
  ٧٫٧٢٦٫٢٨١  ٩٫٤٧٩٫٧٢٢  مصروفات أخرى

  ٣٥٣٫٠٥٦  ٥٥١٫٨٨٥  )٣إھZك اصول ثابتة (إيضاح 

  ٢٣٫١٨٢٫٤١٢  ٢٧٫٠٧٩٫٢٤٠  

  
  الموقف الضريبي - ٢١

  
  

  ضرائب شركات ا>موال  
  .٢٠١٠حتى عام و فحص دفاتر وسجZت الشركة منذ بدء النشاط جاري -
 .٢٠١٦حتى  ٢٠١١لم يتم فحص دفاتر وسجZت الشركة عن ا عوام من  -

  .٢٠١٦ عام الى ٢٠٠٨قدمت الشركة اUقرارات الضريبية فى مواعيدھا القانونية بداية من عام  -
  

  ضرائب كسب العمل   

  وتم سداد الضرائب المستحقة. ٢٠١١تم فحص دفاتر وسجZت الشركة حتى عام   -
 .٢٠١٦حتى  ٢٠١٢فحص دفاتر وسجZت الشركة عن ا عوام من لم يتم  -

 ٢٠٠٥لس^نة  ٩١تقوم الشركة بحجز ضريبة المرتبات من العاملين لديھا وذل^ك طبق^ا لق^انون رق^م  -
  وتعديZته وتوريدھا الى المأمورية المختصة وذلك فى المواعيد القانونية والمحددة.

  

  ضريبة الدمغة  

  وتم سداد الضرائب المستحقة. ٢٠١٦كة حتى عام تم فحص دفاتر وسجZت الشر  -

  
  اFرتباطات   -٢٢

 

  إرتباطات اFيجار التشغيلي
  

جنيه مصري مع  ١٢٧٫٥٦٤٫٥٢٣بقيمة  ، قامت الشركة بتوقيع عقد إيجار تمويلي٢٠١٦في نوفمبر 
ا شركة ا ھلى للتأجير التمويلي بغرض تأجير قطعة أرض وكذلك كامل المبنى المقام عليھا تأجير

    جنيه مصري كدفعة إيجارية مقدمة تستھلك على مدار مدة العقد ٧٫٥٠٥٫٢٣٧تمويليا، تدفع بواقع 
قسط، قيمة كل منھما  ٢٨سنوات)، والباقي القيمة تدفع على أقساط ربع سنوية بواقع  ٧(

        جنيه مصري للدفعات المتبقي ٤٫٣٧٠٫٨٥٨جنيه مصري ( ول دفعتين)، و ٣٫٢٠٨٫٤٨٩
  .)٢٠ببند مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح  ا رباح أو الخسائر، تدرج بقائمة )قسط ٢٦(

جنيه  ١ويحق للشركة شراء قطعة ا رض وكذلك كامل المبنى المقام عليھا في نھاية مدة العقد بقيمة 
  )١٢مصري. (إيضاح 



  ھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مسا

- ٢٧ - 

  المستقلةللقوائم المالية الدورية ا,يضاحات المتممة 
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  
  >دوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بھاا  - ٢٣

تتمثل ا دوات المالية للشركة ف^ى ا ص^ول المالي^ة (نقدي^ة بالص^ندوق ول^دى البن^وك، اس^تثمارات مالي^ة، 
أرص̂^^دة عم̂^^Zء و أوراق ق̂^^بض ، مس̂^^تحق م̂^^ن اط̂^^راف ذات عZق̂^^ة ، أرص̂^^دة مدين̂^^ة أخ̂^^رى) وك̂^^ذا 

وض ، مس^^تحق ال^^ي اط^^راف ذات عZق^^ة ، التزام̂^^ات اUلتزام^^ات المالي^^ة ( تس^^ھيZت ائتماني^^ة ، الق̂^^ر
  ضريبية ، المصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخرى) .

وكما ھو وارد بالسياسات المحاسبية الھامة لZعت^راف والقي^اس ل2ص^ول واUلتزام^ات المالي^ة وا,ي^راد 
 لمالية.) من ا,يضاحات المتممة للقوائم ا٢والمصروف المتعلق بھا كما ورد فى إيضاح (

  

  مخاطر سعر الفائدة

 تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة بالنسبة  صولھا والتزاماتھا التي تستحق عليھا فوائد 
  ض  جل). و(القر

  سعر الفائدة علي القروض  جل ثابت و بالتالي U يوجد أثر علي أرباح الشركة من تغير سعر 
  الفائدة السوقي.

  

  خطر ا:ئتمان

Uئتمان في عدم التزام أحد أطراف ا داة المالية من الوفاء بالتزاماته، ا مر الذي ينتج يتمثل خطر ا
عنه تحمل الطرف اgخر لخسائر مالية. تتعرض الشركة لمخاطر اUئتمان على أرصدتھا لدى البنوك 

  والعمZء وبعض ا صول ا خرى كما ھو موضح في الميزانية.
  

Uئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عن طريق التعامل من بنوك حسنة تسعى الشركة لتقليل المخاطر ا
  السمعة ووضع حدود ائتمانية للعمZء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمZء. 

  

  خطر تقلبات العم�ت ا>جنبية

̂^^ى الم̂^^دفو ̂^^ذى ي̂^^ؤثر عل ̂^^ة ف̂^^ى التغي̂^^رات ف̂^^ى س̂^^عر الص̂^^رف وال عات يتمث̂^^ل خط̂^^ر العم̂^^Zت ا جنبي
  بالعمZت ا جنبية. واUلتزاماتوالمقبوضات بالعمZت ا جنبية وكذلك تقييم ا صول 

 

  خطر السيولة
إن غرض الشركة ھو الحفاظ على التوازن ب^ين اس^تمرارية التموي^ل والمرون^ة خ^Zل اس^تخدام ا رب^اح 

  .تحقاقھااسالمرحلة وأرصدة الشركة لدي البنوك لضمان سداد إلتزامات الشركة في مواعيد 

  
  إدارة رأس المال 

إن الھدف الرئيسي ,دارة رأس المال ھو التأكد من أن الشركة تحافظ على نسب رأس مال صحية من 
  أجل دعم أعمالھا وتحقق أقصى زيادة للمساھمين.

  

  تقوم الشركة بإدارة ھيكل رأسمالھا وإجراء تعديZت عليه في ضوء التغيرات في ظروف ا عمال.
 سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرتغيرات في ا ھداف والسياسات والعمليات خZل  لم يكن ھناك

. يتكـون رأس المال من أسھم رأس المـال ٢٠١٦ديسمبر  ٣١والسنة المنتھية في  ٢٠١٧
جنيـه  ٤٫١٨٢٫٨٣٦٫٤٨٤مبلـغ  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠وا ربـاح المرحلـة ويبلـغ في واUحتياطيات 

  جنيه مصري). ٤٫١٩٣٫٩٤٤٫٨٠٩مبلغ   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مصري (



  ھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية (شركة مسا

- ٢٨ - 

  المستقلةللقوائم المالية الدورية ا,يضاحات المتممة 
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  
  الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة المصادر - ٢٤

  

تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات خاصة بالمستقبل. نتائج التقديرات المحاسبية ، طبقاً لتعريفھا، 
النتائج الفعلية. التقديرات واUفتراضات ذات المخاطر الھامة و التي قد تتسبب في  نادرا ما تساوي

  : كما يليتعديل جوھري للقيم الدفترية ل2صول واUلتزامات خZل السنة المالية التالية تم ا,شارة لھا 
  

  ضريبة الدخل

تخدام رأي خبير الشركة خاضعة لضريبة شركات ا موال. تقدر الشركة مخصص ضريبة الدخل باس
وعند وجود أي اختZفات بين النتائج الفعلية وا ولية تؤثر ھذه اUختZفات علي مخصص ضريبة 

 الدخل والضريبة المؤجلة في ھذه الفترات.

 


