
    
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  ستثمارات الماليةشركة بايونيرز القابضة لال
  (شركة مساھمة مصرية)

  القوائم المالية الدورية المستقلة
  ٢٠١٩ يونيو ٣٠فى  المنتھية الستة أشھرعن 

  الفحص المحدود عليھاتقرير و
  
  

  



 

 (شركة مساھمة مصرية) شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية
  

  الية الدورية المستقلةالقوائم الم
  ٢٠١٩ يونيو ٣٠ في المنتھية الستة أشھرعن 

  
  المحتويات 

  
  الصفحة  

  
  ٢  للقوائم المالية الدورية المستقلة الفحص المحدودتقرير 

  
  ٣  المستقلقائمة المركز المالي 

  
  ٤  المستقلة األرباح أو الخسائرقائمة 

  
  ٥  المستقلقائمة الدخل الشامل 

  
  ٦  المستقلةوق الملكية قائمة التغير في حق

  
  ٧  المستقلةقائمة التدفقات النقدية 

  
  ٢٨-٨  للقوائم المالية الدورية المستقلةاإليضاحات المتممة 

  
  

  
 









 ثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة لالست

- ٥  - 

  المستقل قائمة الدخل الشامل
  ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  المنتھية الستة أشھرعن 

  

 
  الستة أشھر
  المنتھية في

  الستة أشھر
  المنتھية في

  الثالثة أشھر
  المنتھية في

  الثالثة أشھر
  لمنتھية فيا

 ٢٠١٨يونيو  ٣٠  ٢٠١٩يونيو  ٣٠  ٢٠١٨يونيو  ٣٠  ٢٠١٩يونيو  ٣٠ 
  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  
          

  ٤،١٤٣،١٧٠ )١٢٧،٦٢٨،٤٣٩(  ٩،٨٧١،٣٢٦ )١٢٤،٢٧٢،٨١٣( أرباح الفترة / (خسائر)
        

      بنود تتعلق بالدخل الشامل:
لقيمة فروق إعادة تقييم استثمارات با
  - )١،٦٧٤،٢٣٠(  ٣١٣،٤٣٥ )٤٧،٤٠٤،٩٢٣(  العادلة من خالل الدخل الشامل

  ٤،١٤٣،١٧٠  )١٢٩،٣٠٢،٦٦٩(  ١٠،١٨٤،٧٦١  )١٧١،٦٧٧،٧٣٦( إجمالي الدخل الشامل خالل الفترة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .لمالية الدورية المستقلةالقوائم ا) جزء ال يتجزأ من ٢٧) إلى (١(إيضاح اإليضاحات المرفقة من   -



 ثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة لالست

- ٦  - 

  الملكية المستقلةحقوق  فيقائمة التغير 
  ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  المنتھية الستة أشھرعن 

  

  

  احتياطى قانونى  رأس المال المدفوع

فروق إعادة تقييم 
استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 
  الدخل الشامل

  اإلجمالي أرباح الفترة) (خسائر  أرباح مرحلة

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

  ٥،٣٢٠،٧٩٧،٧٩٥  ٩٧،٠٣٩،٢٤٧  ٣٧٢،٠٦٣،٧٦٣  )١٣،٠٢٥،١٦١(  ١٨٢،٢٩٤،٩٧٦ ٤،٦٨٢،٤٢٤،٩٧٠  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
  -  )٩٧،٠٣٩،٢٤٧(  ٩٢،١٨٧،٢٨٥  -  ٤،٨٥١،٩٦٢ -  االرباح المرحلة نوني و ااالحتياطي القالمحول إلى 

 ١،٥٠٧،٢٢٤  - ١،٥٠٧،٢٢٤ - -  - *على االرباح المرحله  تسويات
 )١٧،٥١٥،٥٨٥(  - )١٧،٥١٥،٥٨٥( - -  -  ٢٠١٨عن عام  توزيعات أرباح

  )٤٧،٤٠٤،٩٢٣(  -  -  )٤٧،٤٠٤،٩٢٣(  -  - فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
  )١٢٤،٢٧٢،٨١٣( )١٢٤،٢٧٢،٨١٣(  -  -  -  -  الفترة )خسائر(

  ٥،١٣٣،١١١،٦٩٨  )١٢٤،٢٧٢،٨١٣(  ٤٤٨،٢٤٢،٦٨٧  )٦٠،٤٣٠،٠٨٤(  ١٨٧،١٤٦،٩٣٨  ٤،٦٨٢،٤٢٤،٩٧٠  ٢٠١٩يونيو  ٣٠الرصيد في 

              
  ٤،١٦٢،٠٢٣،٨٣٢  ٧٣،٣٤٦،٨٨٩  ٣٢١٫٩٧٣٫٥٠٠  )١٣،٧٨٩،١٥٩(  ١٧٨،٦٢٧،٦٣٢  ٣،٦٠١،٨٦٤،٩٧٠  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  -  )٧٣،٣٤٦،٨٨٩( ٦٩٫٦٧٩٫٥٤٥  -  ٣٫٦٦٧٫٣٤٤  -  باح المرحلة االر االحتياطي القانوني و المحول إلى

 )٦٫٣٥٠٫١٦٩(  - )٦٫٣٥٠٫١٦٩( - - -  تسويات على االرباح المرحلة 
  )١٣٫٢٣٩٫١١٣(  -  )١٣٫٢٣٩٫١١٣(  -  -  -  ٢٠١٧عن عام توزيعات ارباح 

 ٣١٣٫٤٣٥ - - ٣١٣،٤٣٥ - - فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 ٩٫٨٧١٫٣٢٦ ٩٫٨٧١٫٣٢٦ -  - - -  أرباح الفترة

  ٤٫١٥٢٫٦١٩٫٣١١  ٩٫٨٧١٫٣٢٦  ٣٧٢٫٠٦٣٫٧٦٣  )١٣،٤٧٥،٧٢٤(  ١٨٢٫٢٩٤٫٩٧٦  ٣،٦٠١،٨٦٤،٩٧٠  ٢٠١٨يونيو  ٣٠الرصيد في 

  
  عقود التأجير. ٤٩*تتمثل التسويات علي األرباح المرحلة في أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 

 
  
  
  

  
  
  
  .القوائم المالية الدورية المستقلة) جزء ال يتجزأ من ٢٧) إلى (١(إيضاح يضاحات المرفقة من اإل  -



 ثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)شركة بايونيرز القابضة لالست

- ٧  - 

  المستقلة قائمة التدفقات النقدية
  ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  المنتھية الستة أشھرعن 

 إيضاح
   الستة أشھر
  المنتھية في

   الستة أشھر
  المنتھية في

  ٢٠١٨ يونيو ٣٠  ٢٠١٩ يونيو ٣٠
  جنيه مصري   صريجنيه م   

  التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ٩٫٩١٧٫٤٩٢ )١٥٩،٤٩٣،٦٤٩(  أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل(خسائر) 

 ٤٤٨٫٢٩٥  ٥٦٦،٢٣٥  )٣(  إھالك األصول الثابتة
  -  ٢٢٠،٤٤١  )١-٢٤( إستھالك حق استخدام أصول

  -  ١٤٠،٧٢٩،٠٥٧  )٢١(  االضمحالل فى قيمة إستثمارات في شركات شقيقة
  )٣٫٧٤٦٫٢٦٤(  ١٧٩،٢٩٧  )٢٠( فروق إعادة تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر

  )٥٫١٠٠٫٦٩٢(  -  )٢٠(  بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أرباح
  -  )١٠،٦١٥،٩٩٤(  )٢٣(  عوائد إستثمارات في أذون خزانة

  )١٥١٫٤٩٧(  ١،٣٥١،٦١٢    فروق تقييم عملة
  ٦٠٫٣١٢٫٠٥٢  ٤٨،٤٢٣،٠٢٠  مصروفات تمويلية

 )٢٣٫٢٤٣٫١٨٦(  )٤١،٧٧٥،٥٦٥(  فوائد دائنة 
  )٦٫٣٥٠٫١٦٩(  -    تسويات ارباح مرحلة

  ٧٦١٫٢١٧  -  استھالك دفعات التأجير التمويلي
 ٣٢٫٨٤٧٫٢٤٨  )٢٠،٤١٥،٥٤٦(  التشغيل قبل التغير في رأس المال العاملارباح (خسائر) 

 ١٣٫٩٤٦٫٦٢٨  ٢٦٧،٥٨٦  التغير في العمالء وأوراق القبض
  ١١٫١٨٣٫٩٠٢  ٩٢٣    التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٣٤٫٦٦٣٫١٢٨ )٣٨٣،٠٦٥،٣٥٥(  التغير في المستحق من األطراف ذات العالقة
  )٨٨٫٩٨٤٫٣١٤( )٢،٥٠٧،٤٤٣(  االخرىالتغير في المصروفات المدفوعة مقدماً واالرصدة المدينة

  ٢٣١٫٨٧٦٫٢٠٥  )١٢٩،٤٥٠،١٥٣(  التغير في المستحق إلى األطراف ذات العالقة
  ٦٧٢٫٧٩٠  ١،٠٤٦،٤٦٤  التغير في التزامات ضريبية

 )٣٦،٤٥٦،٣٣٩(  ٣٩،٩٦٤،٤٤٧  التغير في المصروفات المستحقة واالرصدة الدائنة االخرى

  ١٩٩،٧٤٩،٢٤٨  )٤٩٤،١٥٩،٠٧٧(   تخدمة في) الناتجة من أنشطة التشغيل(المس صافي التدفقات النقدية
   

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 )١٫٨٥٨٫٢٣٣( )٢٠٣،٨٧٣(  )٣( مدفوعات لشراء أصول ثابتة

  ٣٥٫٩٨٣٫١٦٥  ٤٤،٢٢٨،٨٤٤  التغير في استثمارات في شركات تابعة وشقيقة
  - )٦٤،٧٣٢،٩٨٢(    كة تابعةمسدد تحت حساب زيادة رأس مال شر

  )١٠٥٫٦٤٣(  ١،١٤٨    التغير في استثمارات اخرى طويلة االجل
  )٣٫١٥٠٫٠٠٠(  ٢،٧٥٠،٠٠٠  التغير في التمويل مساند طويل االجل إلى الشركات التابعة 

  -  ٢٦٥،٨٨٤،٧٧٤  )١١(  ةمقبوضات من بيع اذون خزين
 ٢٣٫٢٤٣٫١٨٦  ٤١،٧٧٥،٥٦٥  فوائد دائنة محصلة

 ٥٤،١١٢،٤٧٥  ٢٨٩،٧٠٣،٤٧٦  تدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمارصافي ال
   

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
  )٢٢٧٫٨٧٢٫٧٥٤( ١٧١،٨١٤،٣١٧ التغير في بنوك تسھيالت إئتمانية

  -  )٤،٧١٣،٧١١(    يمدفوعات في إلتزامات تأجير تمويل
  )٤١٫٥٥٨٫٠٨٢(  ٦٩،١٠١،٩٦٧  التغير في قروض طويلة االجل

 )٦٠٫٣١٢٫٠٥٢(  )٦٨،٦٤٨،٢٧٧(    مصروفات تمويلية مدفوعة
 -  )٥٥٠،٩٧٤(   توزيعات ارباح مدفوعة

  )٣٢٩،٧٤٢،٨٨٨(  ١٦٧،٠٠٣،٣٢٢  أنشطة التمويلالناتجة من (المستخدمه في) صافي التدفقات النقدية 
  )٧٥،٨٨١،١٦٥(  )٣٧،٤٥٢،٢٧٩(    صافى التغير فى النقدية وما في حكمھا خالل الفترة

  ١٥١٫٤٩٧  )١،٣٥١،٦١٢(    فروق تقييم العملة
  ١١٢٫٩٥٨٫٥٠١  ٤٢،٤٧٦،٢٦٨  )١٣(  أول الفترة - النقدية وما في حكمھا 

 ٣٧،٢٢٨،٨٣٣  ٣،٦٧٢،٣٧٧  )١٣(  أخر الفترة -النقدية وما في حكمھا 
  

  
  
  
  
  .الدورية المستقلةالقوائم المالية ) جزء ال يتجزأ من ٢٧) إلى (١(إيضاح اإليضاحات المرفقة من   -



  شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)
  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ٨  - 

  
  نبذة عن الشركة  -  ١
  

ام  " شركة مساھمة مصرية" تأسست شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية    اً ألحك طبق
  .والئحته التنفيذية الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال ١٩٩٢لسنة  ٩٥القانون رقم 

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

  
ة أ  ي تصدر أوراق مالي ا ويتمثل غرض الشركة في تأسيس الشركات الت ادة رؤوس أموالھ زي

  .والقيام بنشاط أمناء الحفظ
  

تقلةتم اعتماد  ة الستة أشھرعن  القوائم المالية الدورية المس و ٣٠فى  المنتھي من  ٢٠١٩ يوني
  .٢٠١٩ سبتمبر ٢٨قبل مجلس االدارة بتاريخ 

  
  المطبقة السياسات المحاسبيةم أھ  - ٢
  
  أسس إعداد القوائم المالية  ١-٢

دا األصول    ا ع ة فيم ة التاريخي دأ التكلف اً لفرض االستمرارية ومب ة وفق وائم المالي يتم إعداد الق
ة  اح المالي الل األرب ن خ ة م ة العادل تثمارات بالقيم ائر  وأواالس تثماراتوالخس ة  االس بالقيم

  .تم قياسھا بالقيمة العادلة يوالت الشامل الدخلالعادلة من خالل 
  

  : معايير تم تطبيقھا بواسطة الشركة  
  

  التوافق مع معايير المحاسبة
  .تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية  

  
  التغييرات في السياسات المحاسبية و اإلفصاحات  ٢-٢

ة فى السياسات    ك المطبق رة ھى تل ق المحاسبية المطبقة ھذه الفت دا تطبي ا ع ام السابق ، فيم الع
م ( اريمع بة المصري رق اجير )٤٩المحاس ود الت را من عق ه اعتب م تطبيق ذي ت ام وال ذا الع ، ھ

ي السياسة ٢٤ايضاح رقم ( ٢٠١٩لسنة  ٦٩والصادر بقرار وزير االستثمار رقم  ا يل )، و فيم
  .عديلبعد الت المحاسبية

  
  عقود التأجير

اريخ  ويلي في ت أجير التم د الت التزام عق يجب علي المستأجر االعتراف باصل "حق االنتفاع و ب
  بداية عقد التأجير .

ة  - في بداية عقد التاجير يتم قياس التزام عقد التأجير التمويلي  بالقيمه الحاليه  لدفعات االيجاري
  غير المدفوعه في ذالك التاريخ.

د يتم خ - صم دفعات االيجار بأستخدام معدل الفائده الضمني في عقد التأجير اذا كان يمكن تحدي
ذلك المعدل بسھوله ، و اذا لم يكن في االمكان تحديد ذلك المعدل فيتم استخدام سعر الفائده علي 

  االقتراض االضافي للمستأجر.
  بق نموذج التكلفه .يعد تاريخ بدايه عقد التأجير يتم قياس اصل حق االنتفاع ينتط -
  بعد تاريخ بدايه عقد التأجيريجب على المستاجر قياس التزام عقد التأجير بما يلي : -
  زيادة المبلغ الدفتري ليعكس الفائده علي التزتم عقد التأجير -أ

  تخفيض المبلغ الدفتري ليعكس دفعات االيجار  -و ب
ي -وج ادة تقي يعكس اي اع دفتري ل غ ال اس المبل ادة قي ويلي او اع أجير التم د الت ديالت لعق م او تع

  ليعكس فى جوھره دفعات االيجار الثابتة المعدلة .
  



  شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)
  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ٩  - 

  

  (تابع) المطبقة السياسات المحاسبيةأھم   - ٢
  

  (تابع) التغييرات في السياسات المحاسبية و اإلفصاحات  ٢-٢
  

  البيع مع اعادة االستئجار
ن اع- اتج م اع الن اس حق االنتف تاجر بقي وم المس ه يق ه الدفتري ن القيم الجزء م تئجار ب ادة االس

السابقه لالصل المتعلق بحق االنتفاع الذي تم االبقاء عليه بوسطة البائع المستاجر ، وان يعترف 
  فقط بمبلغ اي ربح او خساره متعلقه بالحقوق المحوله للمؤجر المشتري.

ه العا ع االصل ال تساوي القيم ه لالصل او اذا كانت دفعات اذا كانت القيمه العادله لمقابل بي دل
االيجار ليست وفقا السعار السوق فيجب على المنشاة اجراء التعديالت االتية لقياس متحصالت 

  -البيع بالقيمه العادله :
  (أ) يتم المحاسبه عن اى نقص عن شروط السوق بمثابه دفعه مقدمه من دفعات االيجار. 

وق بمثابة تمويل اضافي مقدم بواسطة المشتري (ب) يتم المحاسبه عن اي زياده عن شروط الس
  المؤجر للبائع المستاجر .

   -تقوم  المنشاة  بقياس اي تعديل يحتمل طلبه علي اساس ما يمكن تحديده بسھوله لما يلي : 
  (أ) الفرق بين القيمه العادله لمقابل البيع و القيمه العادله لالصل  

التعاقديه لعقد التأجير و القيمه الحاليه لدفعات (ب) الفرق بين القيمه الحاليه للدفعات 
  االيجاربأسعار السوق

  
  العمالت األجنبية ترجمة    ٣-٢

  
  تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصرى وھى عملة التعامل للشركة.  -
  
ً باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ   - يتم اثبات المعامالت بالعمالت األجنبية أوليا

  معاملة. ال
  
يتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية باستخدام سعر   -

الصرف السائد فى تاريخ المركز المالي، يتم إدراج جميع الفروق بقائمة األرباح أو 
  الخسائر.

  
ة يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية بالعمالت االجنبية والتى يتم قياسھا بالتكلف  -

  التاريخية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ االعتراف األولى.
  
يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية بالعمالت االجنبية والتى يتم قياسھا بالقيمة   -

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



  شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)
  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ١٠ - 

  
  المطبقة (تابع) يةالسياسات المحاسبأھم   - ٢

  
   ثابتةالصول األ  ٤-٢
الك     ع اإلھ م مجم د خص ة بع ة التاريخي ة بالتكلف ول الثابت ر األص ة وتظھ ائر المتراكم الخس

دما تتحقق إل ة عن ضمحالل القيمة. وتتضمن ھذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول الثابت
املة عند ،وبالمثل ،تلك التكلفة واستيفاء شروط االعتراف بھا تم  ،إجراء تحسينات جوھرية ش ي

تيفاء  ة اس ي حال ك ف إحالل وذل ة ك ة لألصول الثابت ة الدفتري ا ضمن القيم راف بتكاليفھ االعت
راف روط االعت ي  ،ش رى ف يانة األخ الح والص اليف اإلص ع تك راف بجمي تم االعت ة وي قائم
   .عند تحققھا األرباح أو الخسائر

ي ا    ون ف دما يك الك األصل عن دأ إھ غيل يب ى التش ادرا عل ا ق ي يصبح عليھ ة الت ان والحال لمك
ي حددتھا اإلدارة ا للعمر  ،بالطريقة الت ة القسط الثابت طبق اع طريق تم حساب اإلھالك بإتب وي
  التالي :واإلفتراضى لألصل على النح

   
  سنوات  

  ٨  أجھزة اتصاالت
  ٨  حاسب آلي

  ١٦٫٧  أثاث
  ٨ – ٦٫٧  أجھزة كھربائية

  ٥  ديكورات
  ٥  ل نقلوسائ

  ٦  تحسينات على مبانى مستأجرة 
  

ا أ   تخلص منھ د ال ة عن تبعاد األصول الثابت تم اس افع وي ى أي من ع الحصول عل دم توق د ع عن
تقبلواقتصادية مستقبلية من استخدامھا أ ا في المس اح أ .بيعھ أي أرب راف ب تم االعت ائر ووي خس

   .الفترة التي تم فيھا استبعاد األصل في رباح أو الخسائرتنشأ عند استبعاد األصل في قائمة األ

ة  ،ويتم مراجعة القيم المتبقية لألصول    ا في نھاي ا وطرق إھالكھ كل سنة األعمار اإلنتاجية لھ
  .مالية

ى أن يكون أصل    اك مؤشر عل ان ھن ا إذا ك د م الي بتحدي تقوم الشركة في تاريخ كل مركز م
اك ثابت قد أضمحل. وعندما تزيد القيمة الدفترية لأل ر أن ھن صل عن قيمته اإلستردادية، فيعتب

ارة االضمحالل  تردادية، وتثبت خس ه اإلس ى قيمت تم تخفيضه إل الي ي اضمحالل لألصل وبالت
  بقائمة األرباح أو الخسائر.

ي االفتراضات     ر ف اك تغيي ان ھن ط اذا ك ة فق ن اضمحالل القيم ة ع ارة الناجم تم رد الخس وي
االستردادية منذ اثبات آخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة، المستخدمة لتحديد قيمة االصل 

ة لألصل،  ة الدفتري ة عن اإلضمحالل محدود بحيث التتعدى القيم ويكون رد الخسارة الناجم
راف بالخسارة  تم االعت م ي ا ل دھا م يتم تحدي ان س ى ك القيمة االستردادية له أوالقيمة الدفترية الت

نسبة لألصل في السنوات السابقة، ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بال
  الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائر. 
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  المطبقة (تابع) السياسات المحاسبيةأھم   - ٢

  
  االستثمارات  ٥-٢

  تابعة اتفي شرك اتاستثمار
ون لل   ركات يك ي ش تثمارات ف ي اس ة ھ ركات تابع ي ش تثمارات ف يطرةاالس ا  س ركة فيھ  ،ش

ر مباشر من والشركة القابضة سواء بشكل مباشر أ تسيطرويفترض وجود السيطرة عندما  غي
بما لھا من القدرة على التحكم في السياسات  الشركة المستثمر فيھا علىخالل الشركات التابعة 

طتھا ن أنش افع م ى من ك للحصول عل ركة وذل غيلية للش ة والتش ك  ،المالي دا تل ا ع االت فيم الح
  .االستثنائية التي تظھر فيھا بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل سيطرة

تثمارات تمت    ن االس بة ع ة ب المحاس ركات تابع ي ش تقلةف ة المس ة الدوري ة  القوائم المالي بالتكلف
اء ة االقتن ة حدوث اضمحال ،متضمنة تكلف ى حال تثمارات لوف ك االس ة تل ي قيم تم  ،ف ديلي  تع

ذا االالدفترية ب القيمة ة ھ درج ضمحاللقيم ة األب وي ائرقائم اح أو الخس تثمار  رب ك لكل اس وذل
  .على حدة

  استثمارات في شركات شقيقة
ؤثر    وذ م ا نف ون للشركة فيھ ي شركات يك تثمارات ف قيقة ھي اس ي شركات ش تثمارات ف االس

وذ  ،ولكنھا ليست شركة تابعة كما أنھا ليست حصة في مشروع مشترك ويفترض وجود النف
ا  ولمؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل مباشر أا ة لھ غير مباشر  من خالل الشركات التابع

فيما عدا تلك الحاالت التي  ،من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيھا أو أكثر ٪٢٠لنسبة 
  تظھر فيھا بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا.

تثمارات تمت   بة عن االس ركا المحاس ي ش قيقة بف تقلةت ش ة المس ة الدوري ةبال القوائم المالي  تكلف
اء ة االقتن ة حدوث اضمحال ،متضمنة تكلف ى حال تثمارات لوف ك االس ة تل ي قيم تم  ،ف ديلي  تع

ذا اال القيمة ة ھ درج ضمحاللالدفترية بقيم ة األب وي ائرقائم اح أو الخس تثمار  رب ك لكل اس وذل
  .على حدة

  استثمارات أخرى طويلة األجل
د تتم   ثل االستثمارات طويلة األجل في مساھمة الشركة في شركة مصر للمقاصة واإليداع والقي

اء ناقصاً  ، وصندوق حماية المستثمرالمركزي ة االقتن وتظھر االستثمارات طويلة األجل بتكلف
  أي انخفاض غير مؤقت في القيمة محدداً لكل استثمار على حده .

  األرباح أو الخسائر  استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل
ا    ا طبق م تبويبھ ة ت ائر ھي اصول مالي اح أو الخس ة من خالل األرب االستثمارات بالقيمة العادل

ا لغرض  م اقتناؤھ اجرة حيث ت ا ألغراض المت ا  كأصول محتفظ بھ ة إم ة العادل لنموذج القيم
ي ب راف االول د االعت م تصنيفھا عن ة البيع في مدى زمني قصير أو اصول مالية ت ة العادل القيم

  من خالل األرباح أو الخسائر. 

ائر    اح أو الخس ة من خالل األرب ة العادل تثمارات بالقيم اس االس تم قي ى، ي عند االعتراف األول
  بالقيمة العادلة.

ة    الي بالقيم المركز الم ائر ب اح أو الخس ة من خالل األرب ة العادل تثمارات بالقيم ات االس يتم إثب
  ف بفروق التقييم بقائمة األرباح أو الخسائر.العادلة ويتم االعترا

ائر    اح أو الخس يتم االعتراف بأرباح أو خسائر بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرب
  بقائمة األرباح أو الخسائر.
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  المطبقة (تابع) السياسات المحاسبيةأھم   - ٢
  
  االستثمارات (تابع)  ٥-٢
  

   الدخل الشاملن خالل استثمارات بالقيمة العادلة م
  ھي أصول مالية غير مشتقة. الدخل الشاملاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل   

ة من خالل     دخل الشامل عند االعتراف األولى، يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادل ة ال بالقيم
  العادلة متضمنة المصروفات المتعلقة بھا مباشرًة.

دخل الشامل إعادة تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  بعد القياس األولى، يتم    ة ال بالقيم
  الخسائر المحققة وغير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية. العادلة مع االعتراف باألرباح أو

ر مدرجة بالبورصة     تثمارات الغي ة متضمنة االس وق الملكي تثمارات فى ادوات حق ع االس جمي
ة إالعادلة، يجب قياسھا بالقيمة  ول للقيم ة مؤشر مقب ال انه وفى ظروف محدودة قد تكون التكلف

ة اوفى  ة العادل د القيم ة لتحدي وافر معلومات كافي العادلة وتكون ھذه ھي الحالة فى ظل عدم ت
ن  ى احس ة ھ ون التكلف ة تك ذه الحال ى ھ نفس االداة وف ة ل يم العادل ع للق دى واس ود م ل وج ظ

 التقديرات للقيمة العادلة.

  العمالء واألرصدة المدينة األخري   ٦-٢
  

ائر    اً خس اتورة ناقص لية للف ة األص ري بالقيم ة األخ دة المدين الء واألرص ات العم تم إثب ي
  .اإلضمحالل

ة األخري    ة للعمالء واألرصدة المدين ويتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفتري
ة ويتم االع ،بلية المتوقعةوالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستق تراف بخسائر اإلضمحالل بقائم

ائربرد خسائر اإلضمحالل فى قائمة األويتم االعتراف  .رباح أو الخسائراأل في  رباح أو الخس
  الفترة التى حدث فيھا الرد.

  احتياطي قانوني  ٧-٢
اح  ٪٥طبقاً للنظام األساسى للشركة، يجنب    رةمن أرب ان الفت اطى ق وين إحتي غ لتك ى يبل ونى حت

رار من  ٪٥٠ھذا اإلحتياطى  ى ق اء عل اطي بن من رأس مال الشركة المصدر ويستعمل االحتي
 الجمعية العامة وفقاً القتراح مجلس اإلدارة.

 
  ضرائب الدخل  ٨-٢
  يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري.   

  ضرائب الدخل الجارية
ع يتم تقييم أصول وإلتزامات ضرائب     غ المتوق الدخل للفترة الجارية والفترات السابقة وفقاً للمبل

  إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب.
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  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ١٣ - 

  
  المطبقة (تابع) السياسات المحاسبيةأھم   - ٢

 
  (تابع)ضرائب الدخل  ٨-٢
  

  ضرائب الدخل المؤجلة
روق ال    ى الف ات عل ة اإللتزام اع طريق ة بإتب دخل المؤجل راف بضريبة ال تم اإلعت ين وي ة ب مؤقت

ا  ريبي) وقيمتھ اس الض ريبية (األس راض الض زام لإلغ ل أواإللت ا لألص رف بھ ة المعت القيم
  (األساس المحاسبي) وذلك بإستخدام سعر الضريبة  المطبق. المركز الماليالمدرجة ب

ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون ھناك إحتمال قوي بإمكانية اإلنتفاع    
ن  األصل لتخفيض األرباح الضريبية المستقبلية،بھذا  ذي ل ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء ال

  يتحقق منه منفعة مستقبلية.

ة األ    ي قائم إيراد أومصروف ف ة ك ة والمؤجل ريبة الجاري تم إدراج الض ائر وي اح أو الخس رب
ام أو للفترة، فيما عدا الضريبة التي تنتج من معاملة أو رة أخرى مباشرة ف حدث في نفس الع ت

  ضمن حقوق الملكية.

  

  االعتراف باإليراد   ٩-٢
فر فيه درجة كافية من التأكد بأن المنافع االقتصادية ايتم االعتراف باإليراد إلى المدى الذى تتو  

اس  تم قي ه. ي وق ب المرتبطة بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكن قياس قيمة اإليراد بشكل موث
د خصم أى ضرائب مبيعات أ ولة للمقابل المستلم أاإليراد بالقيمة العاد  والمستحق بالصافى بع

  رسوم.

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

  تقديم الخدمات -
  يتم إثبات العموالت الناتجة عن نشاط الشركة كأمين حفظ عند أداء الخدمة للعميل.  

  إيرادات الفوائد -
ى اساس  راف بإيراد الفوائد عند استحقاقاالعت يتم   ذا في االعالفائدة عل ة اخ ار نسبة زمني تب

  معدل العائد المستھدف على االصل.

  توزيعات األرباح -
  يتم االعتراف باإليراد عند نشأة حق الشركة فى تحصيل ھذه التوزيعات.  

  

  المصروفات  ١٠-٢
ات التشغيل، المصروفات العمومية واإلدارية يتم اإلعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروف   

ك  ا تل ي تحققت فيھ والمصروفات األخرى مع إدراجھا بقائمة األرباح أو الخسائر في الفترة الت
  المصروفات.



  شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)
  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ١٤ - 

  
  المطبقة (تابع) السياسات المحاسبيةأھم   - ٢

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١١-٢

ن    ل م ي ك ة ف راف ذات العالق ل األط اھمين والتتمث ار المس قيقة وكب ركات الش ديرين مالش
تركة  يطرة مش ا أوخاضعة لس يطر عليھ ركات المس ا الش ل أيض ركة، وتمث ا للش واإلدارة العلي
اد الشروط والسياسات التسعيرية  تم اعتم ة، وي أونفوذ مؤثر من قبل تلك األطراف ذات العالق

  .للمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة

  

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

يم  ى ق ؤثر عل ات، ،األصولوافتراضات ت رادات والمصروفات خالل  االلتزام نواتاإلي  الس
  .النتائج الفعلية عن تلك التقديرات تختلفھذا وقد  ،المالية

  

   ضمحاللإلا  ١٣-٢
  

   المالية األصولقيمة  اضمحالل
ى أن يكون  مركز ماليتقوم الشركة في تاريخ كل     بتحديد ما إذا كان ھناك دليل موضوعي عل

ر  .مجموعة من االصول المالية قد أضمحل وأ تحت نموذج التكلفة المستھلكة أصل مالي ويعتب
الي أ ل م محل إذا وأص د أض ة ق ول المالي ن االص ة م ط ،مجموع ل  ،وإذا فق اك دلي ان ھن ك

أكثر بعد االعتراف االولي باألصل  وموضوعي على اضمحالل القيمة نتج عن حدوث حدث أ
الي أ ى يمكن  وواثر على التدفقات النقدية المقدرة ألصل م ة والت مجموعة من االصول المالي

  .تقديرھا بشكل يعتمد عليه

   غير المالية األصولقيمة  اضمحالل
د  مركز ماليفي تاريخ كل تقوم الشركة     ى أن يكون أصل ق بتحديد ما إذا كان ھناك مؤشر عل

ر  ،وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلستردادية وعندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أ .أضمحل فيعتب
وتثبت خسارة االضمحالل  ،أن األصل قد إضمحل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية

  .و الخسائربقائمة األرباح أ

    ً ابقا ا س راف بھ م االعت ى ت ة والت ان  ،فقط إذا ،ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيم ك
ھناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخر خسارة 

ة ة عن اإلضمحالل محدود بحيث ،ناتجة عن اضمحالل القيم ارة الناجم ون رد الخس ال  ويك
دھا  والقيمة االستردادية له أ ،تتعدى القيمة الدفترية لألصل يتم تحدي ان س القيمة الدفترية التي ك

نوات  ي الس بة لألصل ف ة بالنس ن اضمحالل القيم ة ع ارة الناجم راف بالخس تم االعت م ي ا ل م
  .خسائرمة عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو اليتم 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

ة   دفقات النقدي ة الت داد قائم ة بالصندوق ،بغرض إع مل النقدي ا تش ي حكمھ ا ف ة وم إن النقدي  ،ف
  .أشھر ستحق خالل ثالثةالحسابات الجارية بالبنوك والودائع ألجل التي ت

  



  شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)
  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ١٥ - 

  

  أصول ثابتة   - ٣

  

  
 قيود مفروضة على ملكية األصول الثابتة.ال توجد أية رھونات أو  -

 
أو  قائمة األرباحضمن المصروفات العمومية واإلدارية ب )جنيه مصري ٤٤٨٫٢٩٥ : مبلغ ٢٠١٨ يونيو ٣٠(جنيه مصري  ٥٦٦٫٢٣٥تم إدراج مصروف اإلھالك البالغ  -

  . )٢٢(إيضاح  الخسائر
  

أجھزة   
  اتصاالت

  وسائل نقل  ديكورات  أجھزة كھربائية  أثاث  حاسب آلي
تحسينات على 
  مبانى مستاجره

  اإلجمالي

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري 
                  التكلفة

  ١٠٫٩٩٤٫٤١٣  ٢٫٦٠٨٫٢٤٨  ٢٥١٫٦٩٠  ٢٫٤٩٩٫٥٦٤ ١٫٢٥٩٫٠٠٠  ٢٫٨٥٨٫٥٠٧  ١٫٣١٠٫٦٤٧ ٢٠٦٫٧٥٧  ٢٠١٩يناير  ١
  ٢٠٣،٨٧٣  -  -  ٢،٣٠١  ٥٦،١٩٧  ١١،٦١٥  ١٣١،٥٢٠ ٢،٢٤٠  إضافات

  ١١،١٩٨،٢٨٦  ٢،٦٠٨،٢٤٨  ٢٥١،٦٩٠  ٢،٥٠١،٨٦٥ ١،٣١٥،١٩٧  ٢،٨٧٠،١٢٢  ١،٤٤٢،١٦٧  ٢٠٨،٩٩٧  ٢٠١٩يونيو  ٣٠
                  

                  مجمع االھالك 
 )٤٫٩٣٨٫٧٨٧(  )٤٢٤٫١٢٢(  )١٩١٫٥٨٣( )١٫٦١٦٫٥٤٨(  )٧٢٦٫٢٣٠(  )٧٩٥٫٨٩٦( )١٫٠٦٨٫٦٦٨(  )١١٥٫٧٤٠(  ٢٠١٩اير ين ١

  )٥٦٦،٢٣٥(  )٢١٠،٦٣٥(  )١٥،٥٠٠(  )١٦٥،٨٠٣(  )٤٧،٨٤٤(  )٨٦،٠٠٩(  )٣٢،٨٠٣( )٧،٦٤١(  اھالك الفترة
 )٥،٥٠٥،٠٢٢(  )٦٣٤،٧٥٧(  )٢٠٧،٠٨٣( )١،٧٨٢،٣٥١(  )٧٧٤،٠٧٤(  )٨٨١،٩٠٥( )١،١٠١،٤٧١(  )١٢٣،٣٨١(  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

           صافي القيمة الدفترية
  ٥،٦٩٣،٢٦٤  ١،٩٧٣،٤٩١  ٤٤،٦٠٧  ٧١٩،٥١٤  ٥٤١،١٢٣ ١،٩٨٨،٢١٧  ٣٤٠،٦٩٦ ٨٥،٦١٦  ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 
  ٦،٠٥٥،٦٢٦  ٢،١٨٤،١٢٦  ٦٠،١٠٧  ٨٨٣،٠١٦  ٥٣٢،٧٧٠  ٢،٠٦٢،٦١١  ٢٤١،٩٧٩  ٩١،٠١٧  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 



  شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)
  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ١٦ - 

 
  استثمارات في شركات تابعة وشقيقة  -  ٤
  

 
طبيعة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  المساھمة  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  المساھمة  العالقة

  جنيه مصري  ٪  جنيه مصري  ٪    

 ١٫١٥٤٫٤٢٣٫٨١٥ ٩٩٫٩ ١،١٥٤،٤٢٣،٨١٥ ٩٩٫٩  تابعة شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية (ش.م.م)       )١(

  ٢٥٢٫٥٧٨٫٨١٠  ٩٩٫٩  ٢٥٢،٥٧٨،٨١٠  ٩٩٫٩ تابعة  شركة أموال لإلستثمارات المالية (ش.م.م)       )٢(

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

  ٦٫٦٣٥٫٠٠٠  ٩٩٫٥  ٦،٦٣٥،٠٠٠  ٩٩٫٥ تابعة  شركة المستشار الدولي لضمان اإلكتتاب في األوراق المالية (ش م م)       )٤(

  ٢١٥٫٣٦٩٫١٥٥  ٤٩  ١٧١،١٤٠،٣١١  ٤٩ شقيقة  ) (ش.ذ.م.م)شركة بايونيرز لألوراق المالية (دبي       )٥(

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

  ٣٤٫٦٧٨٫٣٣٤  ٩٩٫٩٣  ٣٤،٦٧٨،٣٣٤  ٩٩٫٩٣ تابعة  )م(ش.م. شركة رؤية اون الين لتداول األوراق المالية       )٧(

  ٤٫٩٩٩٫٨٠٠  ٩٩٫٩٩  ٤،٩٩٩،٨٠٠  ٩٩٫٩٩ تابعة  (ش.م.ب) بايونيرز لصناديق االستثمارشركة        )٨(

  ٢٩٫٩٩٩٫٨٠٠  ٩٩٫٩٩  ٢٩،٩٩٩،٨٠٠  ٩٩٫٩٩ تابعة  شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية (ش.م.م)       )٩(

  ٥٠٧٫٣٥٩٫٦٨٤  ٥٣٫٧  ٥٠٧،٣٥٩،٦٨٤  ٥٣٫٧ تابعة  شركة القاھرة لإلسكان والتعمير (ش.م.م)     )١٠(

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

  ١٤٩٫٩٣٧٫٥٠٠  ٩٩٫٥٩  ١٤٩،٩٣٧،٥٠٠  ٩٩٫٥٩ تابعة  شركة سمو لالستشارات (ش.م.م)     )١٢(

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

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

  ٦٢٫٤٠٠  ٢٤٫٩٦  ٦٢،٤٠٠  ٢٤٫٩٦ تابعة  شركة ثروة لالستشارات (ش.م.م)     )١٥(

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

  ٩٨٦٫٤٥٦٫٦٩٠  ٣٦٫٠٢  ٩٨٦،٤٥٦،٦٩٠  ٣٦٫٠٢ شقيقة  ستثمارات (ش.م.م)شركة رؤية القابضة لال     )١٧(

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

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

  ٣٦٫٢٥١٫٣١٩  ٦٫٢٥  ٣٦،٢٥١،٣١٩  ٦٫٢٥ تابعة  شركة الكابالت الكھربائية المصرية (ش.م.م)     )٢٠(

 ٦٩٫٩٠٥٫٦٣٣  ٢٦٫٩٣  ٦٩،٩٠٥،٦٣٣ ٢٦٫٩٣ تابعة  (ش.م.م) شركة الجيزة العامة للمقاوالت و االستثمار العقاري     )٢١(

  ٢٦٫٥٠٣٫٩٨٠  ٤٥٫٧٣  ٢٦،٥٠٣،٩٨٠  ٤٥٫٧٣ تابعة  ش.م.م)( شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق     )٢٢(

      ٤٫٠٠٧٫٩٠٣٫٠١٢    ٣،٩٦٣،٦٧٤،١٦٨ 

  )١٥٤٫٩٦٨٫٢٩٥(   )٢٩٥،٦٩٧،٣٥٢(      اإلضمحالل فى قيمة االستثمارات في شركات تابعة *

      ٣٫٨٥٢٫٩٣٤٫٧١٧    ٣،٦٦٧،٩٧٦،٨١٦  

  
ركة بايونيرز لتداول األوراق المالية من أسھم ش ٪٩٩٫٩تم االستحواذ على نسبة  ٢٠٠٨فبراير  ٤بتاريخ   )١(

من أسھم شركة بايونيرز لتداول األوراق سھم  ٤٩٩٩٨٠(شركة مساھمة مصرية) وذلك عن طريق مبادلة عدد 
سھم من أسھم زيادة رأس مال شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية  ٢٢٧٨٨٤٨٨٣المالية مقابل عدد 

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

، قامت الشركة بسداد حصتھا في زيادة رأس مال شركة بايونيرز لتداول االوراق ٢٠١٧سبتمبر  ١٤وبتاريخ   
  جنيه مصري. ١٫١٥٤٫٤٢٣٫٨١٥ إجمالي قيمة المساھمةجنيه مصري، لتصبح  ١٤٫٩٩٩٫٤٠٠المالية بمبلغ 

  
  ة أموال لإلستثمارات الماليةمن أسھم شرك ٪٩٩٫٩تم االستحواذ على نسبة  ٢٠٠٨فبراير  ٣بتاريخ   )٢(

سھم من أسھم شركة أموال لالستثمارات  ٦٩٩٨٠٠(شركة مساھمة مصرية) وذلك عن طريق مبادلة عدد 
سھم من أسھم شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية بقيمة إجمالية  ٥٠٥١٥٧٦٢المالية مقابل عدد 
  جنيه مصري. ٢٥٢٫٥٧٨٫٨١٠

  

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



  شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)
  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ١٧ - 

  

  وشقيقة (تابع)استثمارات في شركات تابعة   -٤
  

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

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

  

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بريزما للوساطة في االوراق المالية على تخفيض  ٢٠١٣ خالل عامو  
ساسي للشركة بحيث رأس مال الشركة المرخص به والمصدر وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام األ

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

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

  

سھم من أسھم شركة المستشار الدولى لضمان االكتتاب فى  ٢٩٨٥٠تم شراء عدد  ٢٠٠٧أغسطس  ١٣بتاريخ   ) ٤(
 (القيمة االسميةجنيه مصرى  ٦٫٦٣٥٫٠٠٠ باجمالى تكلفه بلغت األوراق المالية (شركة مساھمة مصرية) 

  جنيه مصري). ١٠للسھم 
  

من رأس مال شركة بايونيرز لألوراق  ٪٤٥حصة بنسبة  ١٣٥٠٠تم شراء عدد  ٢٠٠٧سبتمبر  ١٦بتاريخ   )٥(
  جنيه مصري. ١٩٧٫٧٨٨٫٠٠٠المالية (دبي) (شركة ذات مسؤولية محدودة) بإجمالي تكلفة بلغت 

  

مال شركة بايونيرز لألوراق المالية  من رأس ٪٤حصة بنسبة  ١٢٠٠تم شراء عدد  ٢٠٠٨يناير  ١١وبتاريخ   
جنيه مصري  ٢١٥٫٣٦٩٫١٥٥جنيه مصري ليصبح إجمالي قيمة المساھمة مبلغ  ١٧٫٥٨١٫١٥٥(دبي) بمبلغ 

ه مصري للحصة جني ١٤٫٦٥١ حصةبمتوسط تكلفة لل ٪٤٩المال بنسبة رأس  حصصمن  حصة ١٤٧٠٠لعدد 
  درھم إماراتي). ١٫٠٠٠ حصة(القيمة األسمية لل

  

 اتشرك استثمارات في دبي من -تم تحويل اإلستثمار في شركة بايونيرز لألوراق المالية  ٢٠١٧عام خالل و
  .مؤثرنفوذ تابعة إلي إستثمارات في شركات شقيقة، وذلك لوجود 

  

 ٤٤٫٢٢٨٫٨٤٤بقيمة  دبي –شركة بايونيرز لألوراق المالية وخالل الفترة قامت الشركة بتخفيض حصتھا في 
  جنيه مصري. ١٧١،١٤٠،٣١١غ حصتھا لتبل مصري نيهج
  

طبقا للمعيار المصرى رقم  ٢٠١٩ يونيو ٣٠) في ٥عاليه ( ةقامت الشركة بدراسة اضمحالل االستثمار للشرك  *
) والمعده بواسطة مستشار مالى مستقل معتمد، وعند اجراء تلك الدراسة تبين وجود اضمحالل قدره ٣١(

  ).٢١ائمة األرباح أو الخسائر ضمن بند تكلفة النشاط (إيضاح في ق هي تم إدراججنيه مصر ١٤٠٫٧٢٩٫٠٥٧
  

من أسھم شركة بايونيرز العالمية القابضة  ٪٢٥سھم بنسبة  ٢٥٠٠٠٠٠تم شراء عدد  ٢٠٠٧أكتوبر  ٧بتاريخ   )٦(
  دوالر أمريكي). ١دوالر للسھم (القيمة االسمية للسھم  ١(البحرين) (شركة مساھمة بحرينية) بتكلفة 

  

جنيه  ٨٫٠٦٢٫٥٠٠بمبلغ  ٪٧٥سھم بنسبة  ٢٢٥٠٠قامت الشركة بشراء عدد  ٢٠٠٩أغسطس  ٤ريخ بتا  )٧(
مصرى من أسھم شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية (شركة مساھمة مصرية) بمتوسط تكلفة 

  جنيه مصرى). ١٠٠جنيه مصرى للسھم (القيمة األسمية للسھم  ٣٥٨٫٣٣
  

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

 

سھم بقيمة  ١٢٠٠٠٠قامت الشركة باإلكتتاب في كامل زيادة رأس المال بعدد  ٢٠١٧فبراير  ٢٣بتاريخ و  
  .٪٩٩٫٩١جنيه مصري لتصبح نسبة ملكية الشركة  ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠

            

قامت الشركة باالكتتاب في كامل زيادة رأس المال شركة رؤية اون الين لتداول األوراق   ٢٠١٨وخالل عام          
جنيه مصرى  ٣٤٫٦٧٨٫٣٣٤جنيه مصرى ليصبح إجمالي قيمة اإلستثمار مبلغ  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠المالية والبالغة 

  .٪٩٩٫٩٣بنسبة 
  

قامت الشركة بتأسيس شركة بايونيرز لصناديق االستثمار (شركة مساھمة  ٢٠٠٩أغسطس  ١٩بتاريخ   ) ٨(
المصدر جنيه مصرى ورأس المال  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠مصرية) حيث حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 

جنيه مصرى حيث  ١٠٠سھم قيمة السھم األسمية  ٥٠٠٠٠جنيه مصرى ويتمثل فى  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠والمدفوع 
  جنيه مصرى . ٤٫٩٩٩٫٨٠٠بتكلفه بلغت  ٪٩٩٫٩٩سھم بنسبة  ٤٩٩٩٨تمتلك الشركة عدد 



  شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)
  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ١٨ - 

  

  استثمارات في شركات تابعة وشقيقة (تابع)  -٤
  
ركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية (شركة مساھمة قامت الشركة بتأسيس ش ٢٠٠٩مارس  ٨بتاريخ   )٩( 

مليون جنيه  ١٠مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر  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. ١ى من إجمال ٩٩٩٩٨٠وعدد أسھم 
  

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

  

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

           

رأس مال شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات باالكتتاب في كامل زيادة قامت الشركة  ٢٠١٨ خالل عامو   
  جنيه مصرى. ٢٩٫٩٩٩٫٨٠٠جنيه مصرى لتصبح اجمالى قيمه المساھمه  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ والبالغةالمالية 

  
تم تحويل شركة القاھرة لالسكان والتعمير (شركة مساھمة مصرية) من استثمارات  ٢٠٠٩ يونيو ٣٠بتاريخ   )١٠(

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

جنيه مصري حيث تمتلك شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية  ١٤٣٫٠٣٨٫١٧٥بتكلفة االقتناء البالغة 
من اسھم الشركة،  ٪١٨٫٠٥سھم من اسھم شركة القاھرة لالسكان والتعمير وتمثل نسبة  ١٦٫٩٢٢٫٧٢٤عدد 

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

  مجلس إدارة الشركة.
  

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

  .٪٢٢٫٨٥مصري بنسبة 
  

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

  استثمارات فى شركة تابعة.
  

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

  .٪٢٩٫٤٨جنيه مصري بنسبة 
  

سھم من اسھم شركة القاھرة لإلسكان  ٢٧١٣٣٣٠قامت الشركة بشراء عدد  ٢٠١١سبتمبر ٣٠بتاريخ و  
جنيه  ٢٢٩٫٣٣٥٫٠٢٣جنيه مصري، ليصبح إجمالي اإلستثمار  ١٨٫٧٢٥٫٤٤٥بمبلغ  ٪٢٫٩والتعمير بنسبة 
  .٪٣٢٫٣٨مصري بنسبة 

  

ررت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاھرة لإلسكان والتعمير إعدام أسھم ق ٢٠١٤فبراير  ٢٧بتاريخ و  
  .٪ ٣٣٫٧٢لتصبح  ٪ ١٫٣٤سھم، مما أدى الى زيادة نسبة الشركة بنسبة  ٣٧٢١٩٩٨الخزينة البالغة 

  

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

  .٪٥٥٫٦٩جنيه مصري بنسبة 
  

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

  

سھم من اسھم شركة القاھرة لإلسكان  ١٥٩١٣٣٨قامت الشركة بشراء عدد  ٢٠١٦ديسمبر  ٢٠بتاريخ و  
جنيه  ٥٨٣٫٧٦٨٫٥٣٢جنيه مصري، ليصبح إجمالي اإلستثمار  ١٨٫٨٢٤٫٩٣٢بمبلغ  ٪١٫٧٧والتعمير بنسبة 
  .٪٦٧٫٠٣مصري بنسبة 

  

قامت الشركة بإعادة ھيكلة استثماراتھا في شركة القاھرة لإلسكان والتعمير لتصبح اجمالى  ٢٠١٨وخالل عام   
  .٪٥٣٫٧جنيه مصري بنسبة  ٥٠٧٫٣٥٩٫٦٨٤قيمه االستثمار 



  شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)
  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ١٩ - 

  استثمارات في شركات تابعة وشقيقة (تابع)  -٤
  
(شركة  الستشاراتمن اسھم شركة وادى لسھم  ٧٥٠٠٠ت الشركة باألكتتاب فى قام ٢٠١١يناير  ٢بتاريخ   )١١(

  .٪٧٥بنسبة جنيه مصرى  ١٨٧٫٥٠٠بمبلغ   مساھمة مصرية )
  

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

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

 
من أسھم شركة سمو لالستشارات (شركة سھم  ١٨٧٥٠قامت الشركة باألكتتاب فى  ٢٠١١يوليو ٤بتاريخ   )١٢(

  .٪٧٥بنسبة جنيه مصرى  ١٨٧٫٥٠٠بمبلغ  مساھمة مصرية) 
  

ي زيادة رأس مال شركة سمو لالستشارات بمبلغ ، قامت الشركة بسداد حصتھا ف٢٠١٦مارس  ٢٠وفي   
  . ٪٩٩٫٥٩جنيه مصرى بنسبه ١٥٫١٦٢٫٥٠٠جنيه مصري لتصبح اجمالى قيمه المساھمه  ١٤٫٩٧٥٫٠٠٠

  

رأس مال شركة سمو لالستشارات بمبلغ زيادة  حصتھا في سدادقامت الشركة ب ٢٠١٨وفي ديسمبر   
  .٪٩٩٫٥٩بنسبه جنيه مصرى  ١٤٩٫٩٣٧٫٥٠٠مه جنيه مصرى لتصبح اجمالى قيمه المساھ ١٣٤٫٧٧٥٫٠٠٠

     
سھم من أسھم شركة الصفوة لالستشارات والتنمية  ٢٥٠قامت الشركة باألكتتاب فى  ٢٠١١يوليو ٤بتاريخ   )١٣(

  . ٪١جنيه مصرى بنسبة  ٢٫٥٠٠(شركة مساھمة مصرية) بمبلغ 
  

والتنمية المصدر والمدفوع بمبلغ تم زيادة راس مال شركة الصفوة لالستشارات  ٢٠١٢اغسطس  ١وبتاريخ   
جنيه مصرى و قامت الشركة بسداد حصتھا في زيادة رأس مال شركة الصفوة لالستشارات  ١٦٩٫٧٥٠٫٠٠٠

  جنيه مصري. ١٫٧٠٦٫٦٨٠جنيه مصري ليصبح اجمالى مساھمة الشركة  ١٫٧٠٤٫١٨٠و التنمية بمبلغ 
  

ركات تابعة وشقيقة حيث أن نسبة مساھمة الشركة وقد تم تبويب تلك االستثمارات ضمن بند إستثمارات في ش  
  من راس المال المصدر والمدفوع لشركة الصفوة لالستشارات والتنمية. ٪٩٩٫٩٩وشركاتھا التابعة تبلغ 

  
سھم من أسھم شركة الحصن لالستشارات  ١٠٠٠٠قامت الشركة باألكتتاب فى  ٢٠١١مارس  ١٩بتاريخ   )١٤(

  .٪٤٠جنيه مصرى بنسبة  ١٠٠٫٠٠٠(شركة مساھمة مصرية) بمبلغ 
  

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

  
ة لالستشارات (شركة سھم من أسھم شركة ثرو ٦٢٤٠قامت الشركة باألكتتاب فى  ٢٠١٢ابريل  ١٨بتاريخ   )١٥( 

  .٪٢٤٫٩٦جنيه مصرى بنسبة  ٦٢٫٤٠٠مساھمة مصرية) بمبلغ 
 

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

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

  

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

، وتم إعادة تبويب اإلستثمار إلى إستثمارات في ٪٧٦٫٦٣جنيه مصري بنسبة  ٣٥١٫٢٢٧٫٥٤٠اإلستثمار مبلغ 
  شركات تابعة.

  

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

  .٪ ٦٤٫٧٣جنيه مصري بنسبة 



  شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)
  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ٢٠ - 

  
  استثمارات في شركات تابعة وشقيقة (تابع)  -٤

  
سھم من أسھم شركة رؤية القابضة لإلستثمارات  ٣٠٠٠٠، قامت الشركة بشراء عدد ٢٠١٥مارس  ١بتاريخ   )١٧(

  جنيه مصري. ٩٨٦٫٤٥٦٫٦٩٠من أسھم الشركة بمبلغ  ٪٦٠(شركة مساھمة مصرية) بنسبة 
  

، قامت شركة رؤية القابضة لإلستثمارات بزيادة رأس المال عن طريق ٢٠١٧خالل الربع االول عام من و  
سھم لإلكتتاب علي قدامي المساھمين وتنازلت الشركة عن حقھا في اإلكتتاب في الزيادة لتصبح  ٣٣٢٩٥طرح 

  أسھم الشركة. من ٪٣٦٫٠٢حصة الشركة 
  

استثمارات في من  رؤية القابضة لإلستثماراتوخالل الفترة قامت الشركة بإعادة تبويب إستثماراتھا في شركة   
القابضة  رؤيةشركة االستثمار في  تغير وضعيةك للوذ .تابعة إلي إستثمارات في شركات شقيقة اتشرك

بقائھا اال إلى استثمار محتفظ به معوالمالية واإلدارية  سيطر علي القرارات التشغيليةم من استثمار لإلستثمارات
  .علي نفوذ مؤثر علي سياسات الشركة

  

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

سھم من  ٥٤٩٩٠ون حصة الشركة عدد جنيه مصري للسھم، لتك ١٠سھم بقيمة أسمية  ١٠٠٠٠٠والمتمثل في 
  .٪٥٤٫٩٩جمالي عدد االسھم المصدرة والمدفوعة بنسبة ا

  

سھم من حصتھا في الجيزة باور للصناعة  ٥٤٩٨٠قامت الشركة ببيع عدد ، ٢٠١٦ عام وخالل الربع االول من  
  . ٪ ٠٫٠١لتصبح حصة الشركة  (شركة تابعة) الكابالت الكھربائية المصريةلشركة 

  

وقد تم تبويب تلك االستثمارات ضمن بند إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة حيث أن نسبة مساھمة الشركة   
  من راس المال المصدر والمدفوع لشركة الجيزة باور للصناعة. ٪٣٠٫٧٢وشركاتھا التابعة تبلغ 

  
سھم من أسھم الشركة المتحدة لإلسكان والتعمير  ٣٩٧٠٣٤٦، قامت الشركة بشراء عدد ٢٠١٥الل عام خ  )١٩(

  .٪ ٤٫٥٦جنيه مصري بنسبة  ٥٩٫٤٤٦٫٨٥٩(شركة مساھمة مصرية) بمبلغ 
  

سھم من أسھم الشركة المتحدة لإلسكان  ١٥١٠٥٠٠٠، قامت الشركة بشراء عدد ٢٠١٦خالل الربع االول من و  
 ١٩٨٫٥٧٥٫٦٤٣بتكلفه بلغت  ٪١٨٫٤٥ه مصري لتصبح نسبة الشركة جني ١٣٩٫١٢٨٫٧٨٤لغ والتعمير بمب

  جنيه مصرى .
  
سھم من أسھم شركة الكابالت الكھربائية المصرية  ٩٨٤٦٥٩٩، قامت الشركة بشراء عدد ٢٠١٥خالل عام   )٢٠(

  .٪ ١٫٩٥جنيه مصري بنسبة  ٨٫١٠٤٫٧٠٤(شركة مساھمة مصرية) بمبلغ 
  

ركة الكابالت سھم من أسھم ش ٤٨٧٨٧٤٢٩، قامت الشركة بشراء عدد ٢٠١٦ عام االول منوخالل الربع   
بتكلفة تبلغ  ٪١١٫٣١جنيه مصري لتصبح نسبة الشركة  ٣٦٫٥٦٨٫١٩٦بمبلغ الكھربائية المصرية 

  .جنيه مصري ٤٤٫٦٧٢٫٩٠٠
  

بمبلغ كھربائية المصرية كة الكابالت ال، تم زيادة راس مال شر٢٠١٨ عام خالل الربع الثالث منو         
جنيه مصري ، و قامت الشركة بسداد حصتھا في الزيادة ليصبح اجمالي استثمار الشركة مبلغ  ١٦٤٫١٨٠٫١٦٦
   .جنيه مصري ٦٣٫٢٣٤٫٨٠٨

  

ليصبح  ،شركة الكابالت الكھربائية المصرية فيبإعادة ھيكلة استثماراتھا  قامت الشركة ٢٠١٨عام و خالل         
  .٪٦٫٢٥بنسبة  جنيه مصري ٣٦٫٢٥١٫٣١٩أالستثمار  ةاجمالى قيم

  
سھم من أسھم شركة الجيزة العامة  ٢٩٠٩٨٧٢٥، قامت الشركة بشراء عدد ٢٠١٦ عام خالل الربع االول من  )٢١(

  .٪٢٦٫٥جنيه مصري بنسبة  ٦٩٫٩٠٥٫٦٣٣للمقاوالت واالستثمار العقاري (شركة مساھمة مصرية) بمبلغ 
  

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار  ٢٠١٧يل ابر ١٤وبتاريخ          
  . ٪٢٦٫٩٣سھم ، مما أدى الى زيادة نسبة الشركة لتصبح  ٣٣٠٠٠٠٠العقاري إعدام أسھم الخزينة البالغة 



  شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)
  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ٢١ - 

  
  استثمارات في شركات تابعة وشقيقة (تابع)  -٤

  
سھم من أسھم شركة يونيفرسال  ٣٥٢١٤٩٩امت الشركة بشراء عدد ق ٢٠١٦خالل الربع الثاني من عام   )٢٢(

جنيه مصرى بنسبة  ٢٦٫٥٠٣٫٩٨٠لصناعة مواد التعبئة والتغليف و الورق ( شركة مساھمة مصرية ) بمبلغ 
٤٤٫٠١٪ .  

  

ة والتغليف قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئ ٢٠١٧نوفمبر  ١٢وبتاريخ          
  . ٪٤٥٫٧٣سھم ، مما أدى الى زيادة نسبة الشركة لتصبح  ٣٠٠٠٠٠و الورق إعدام أسھم الخزينة البالغة 

  

  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   - ٥
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ١٫٨٥٠٫٥٣٩ ١،٨٥٠،٥٣٩  استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية
  ٧٠٫٢٢٩٫١٢٦  ٢٢،٨٢٤،٢٠٣  استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية

  ٧٢٫٠٧٩٫٦٦٥  ٢٤،٦٧٤،٧٤٢  
  

  استثمارات أخرى طويلة األجل  - ٦
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ٨٩٧٫٣٠٠ ٨٩٧،٣٠٠  شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي 
  ٣٦٥٫٠٩٠  ٣٦٣،٩٤٢  اية المستثمرصندوق حم

  ١٫٢٦٢٫٣٩٠  ١،٢٦١،٢٤٢  
  

  تمويل مساند طويل األجل إلى الشركات التابعة  -٧
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ٣٤٫٢٥٠٫٠٠٠ ٢٩،٠٠٠،٠٠٠  شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية
  ٢٫٧٠٠٫٠٠٠  ٢،٧٠٠،٠٠٠  شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية
  ٤٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٤،٠٠٠،٠٠٠  شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية
  ٩٫٢٠٠٫٠٠٠  ١١،٧٠٠،٠٠٠  شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية

  ٩٠٫١٥٠٫٠٠٠  ٨٧،٤٠٠،٠٠٠  
  
  عمالء وأوراق قبض  -  ٨

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ٢٦٫٦٥٤ ٨،٢٨٩ عمالء 
  ٢٫٧٤٦٫٤٨٢  ٢،٤٩٧،٢٦١ أطراف ذات عالقة * –عمالء 

 ٢٫٧٧٣٫١٣٦  ٢،٥٠٥،٥٥٠  
  
  

  أطراف ذات عالقة فيما يلى: –*   يتمثل رصيد عمالء 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ يونيو ٣٠

  جنيه مصري  جنيه مصري
 ١٫٥٥٣٫٥٢٤ ١،٥٧٤،٠٦٧ بايونيرز لتداول االوراق المالية شركة 

  ١٣  ١٣ ساطة في األوراق الماليةشركة بريزما للو
  ١٫١٩٢٫٩٤٥  ٩٢٣،١٨١ شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية

  ٢٫٧٤٦٫٤٨٢  ٢،٤٩٧،٢٦١  
  



  شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)
  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ٢٢ - 

  
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر  -  ٩

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ١٢٨٫٨٣٥ ١٢٧،٠٥٧  ق الماليةاستثمارات مقيدة ببورصة األورا
  ٤٫٣٢٤٫٢٧١  ٤،١٤٥،٨٢٩  وثائق صناديق إستثمار

  ٩٠٤٫٥٠٠٫٦٨٩  ١٥١،٨٩١،٢٠٠  استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية

  ٩٠٨٫٩٥٣٫٧٩٥  ١٥٦،١٦٤،٠٨٦  
  
  

  إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من   - ١٠
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
 مستحق إلى ق منمستح مستحق إلى مستحق من  
  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

 -  ١٥٠٫٨١٤٫٧٤٩  -  ٦٢٢،٤٢٨،٤٥٨  شركة بايونيرز كابيتال لإلستشارات المالية
 -   ٥٫٢٥٨٫٢١٨  -   ٢،٧٥٦،٢٥٨ شركة رؤية اون الين لتداول االوراق المالية

 -   ٥٠٫٠٠٠  -   ٥٠،٠٠٠ شركة بايونيرز لصناديق االستثمار
  -   -   -   ٢٦٠،٠٠٠  شار الدولى لضمان االكتتاب فى أوراق ماليةشركة المست

 -  ١٠٫١١٢  -   ١٠،١١٢  شركة بايونيرز لألوراق المالية (دبى)
 ١١٤٫٥٣٤٫٠٣٢  -   -   ٢٨،٤١٩،٥٩٠  شركة وادى لالستشارات

  -  ٤١١٫٥٤٥  -   ١،٥٦٩،٧٧٨  شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية
 ١٠٫٧١١٫٨٧٦  -   -   ٤٣،٢٧٢،٩٦٥  شركة سمو لالستشارات
  ٤٫٥٩٩٫٢٢٦ -   ٢،٢٨٨،١٣٩  -   شركة نمو لالستشارات

  -  ١١٫٤٠٥  -   ١١،٤٠٥  شركة القاھرة للتسويق العقارى
 -   ٨٤٫٣٤١٫١٥٤  -   ٩٢،١٠١،٢٤٧  شركة الحصن لالستشارات

 -   ٥٢٢٫٦٢٥  -   ٣،٨٩٢،٦٢٥  شركة بريزما للوساطة فى االوراق المالية
 -   ١٨٫١٤١٫٧٨٥  -   ١٩،٩٣٢،٦١٨  شركة الصفوة لالستشارات والتنمية

 -   ١٧٢٫٦٢٢٫٩٦٣  -   ٤٩٥،٨٥٠،٩٨٨  شركة ثروة لالستشارات
 ٢٠٫١٣٢٫١٦٧  -   ١٨،٢٣٩،٠٠٩  -   (البحرين) –شركة بايونيرز العالمية القابضة 

  -  ٣٦٫٣٦٥٫٠٦٢  -   ٥،٩٩٤،٤١٧  شركة الرؤية لالستشارات
 -   ١٠٫٥٦٠٫٧٦٤  -   ١٥،٦٢٩،٧٨٣  شركة اساسات لالستثمار العقارى

 -  ٧٦٫٨٩٨٫٢٥٠  -   ١٥،٥٠٠،٠٠١  ية لمنتجات األلبان (آراب ديري)الشركة العرب
 -  ٥٠٫٩٣٥٫٣١٩  -   ٣٩٤،٩٣٨،٥٥٠  شركه القاھرة لالسكان و التعمير 

  ١٤٩٫٩٧٧٫٣٠١ ٦٠٦٫٩٤٣٫٩٥١  ٢٠،٥٢٧،١٤٨  ١،٧٤٢،٦١٨،٧٩٥  
  

  
  اذون الخزانهاستثمارات في   -١١

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩يونيو  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  
 ٢٩٧٫٨٠٠٫٠٠٠ ٢٩٧،٨٠٠،٠٠٠ قيمة االسميةال

  )٤١٫٢١٥٫٥٤٥(  )٢٧،٩٤٥،٥٥٢(  مؤجله عوائد
  )١٫٣١٥٫٦٧٥(  )٣،٩٦٩،٦٧٤(  ضرائب على عوائد اذون الخزانة

  -  )٢٦٥،٨٨٤،٧٧٤(  بيع خالل الفترة 

  ٢٥٥٫٢٦٨٫٧٨٠  - القيمة الحالية
  



  شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساھمة مصرية)
  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ٢٣ - 

  

  مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى  -١٢
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ً  ٤٫٨٩٢٫٢٢٨ ٤،٧١٦،٢٢٨  مصروفات مدفوعة مقدما
  ١٢٨٫١١٩٫٧٧٥  ١٢٨،١١٩،٧٧٥  ايرادات مستحقة

 ٩٦٩  ٩٦٩  خصم من المنبع –مصلحة الضرائب 
  ٩٨٥٫٥٠٠  ٩٨٥،٥٠٠  تأمينات لدى الغير
  ٥١٨٫٤٦٦  ٤١١،٠٦٦  سلف وعھد عاملين

  ٩٫١٣٥٫٦٧٠  -  )٢١(إيضاح تأجير تمويلي  -دفعات مقدمة 
  ٢٫١٣٤٫١٧٧  ٣،٥٧٣،٤٢٣  مبالغ مدفوعة تحت حساب توزيعات ارباح

  ١٢٫٤٣٧٫٧٣٦  ١٣،٧٨٩،٣٣٣  أرصدة مدينة أخرى
  ١٥٨٫٢٢٤٫٥٢١ ١٥١،٥٩٦،٢٩٤  

  )١٢٫١١٨٫٠٠٠(  )١٢،١١٨،٠٠٠(  اإلضمحالل فى قيمة االرصدة المدينة االخرى

  ١٤٦٫١٠٦٫٥٢١  ١٣٩،٤٧٨،٢٩٤  
  
  

  صندوق ولدى البنوكبالنقدية   -١٣
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

      عملة محلية
 ٢٢٫١٩٣ ١٥٩،٨٦٧  نقدية بالصندوق
  ٤٢٫٣١٨٫٣٥٣  ١،٣٧٧،١٣٨  حسابات جارية

  ٤٢٫٣٤٠٫٥٤٦  ١،٥٣٧،٠٠٥  
      عمالت أجنبية
 ٢٤٫١٥٢ ٦٣،٤٢٧  نقدية بالصندوق
  ١١١٫٥٧٠  ٢،٠٧١،٩٤٥  حسابات جارية 

  ١٣٥٫٧٢٢  ٢،١٣٥،٣٧٢  

  ٤٢٫٤٧٦٫٢٦٨  ٣،٦٧٢،٣٧٧  

  
  
  تسھيالت ائتمانية -بنوك    - ١٤

  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩يونيو  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  - ١٠٤،١٥٩،٣٠٩  عمله محليه –تسھيالت ائتمانية 
  -  ٦٧،٦٥٥،٠٠٨  عملة اجنبية -بنوك تسھيالت 

  ١٧١،٨١٤،٣١٧  -  
 

 %٢٫٢٥جنيه مصري و ذلك بمتوسط معدل فائدة  ١٧١٫٨١٤٫٣١٧مانية بمبلغ حصلت الشركة على تسھيالت ائت
  .البنك كزى بضمان أوراق مالية مودعة لدىفوق سعر االقتراض من البنك المر %٢٫٥٠ -
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  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ٢٤ - 

  
 رأس المال  -١٥

  

ار ١٠رأس مال الشركة المرخص به  بلغ   ه مصري ملي غ  ،جني ا بل دفوع كم ال المصـدر والم  رأس الم
ه مصري ٣٫٦٠١٫٨٦٤٫٩٧٠ ى  جني ا عل ھم،  ٧٢٠٣٧٢٩٩٤موزع ھم س ة الس ميةقيم ه ٥ االس  جني

  مصري.
  

اريخ  و  ٢١وبت ة ٢٠١٨يوني ت الجمعي در ، وافق ال المص ادة رأس الم ى زي ركة عل ة للش ة العادي العام
غ  دفوع بمبل دد  ١٫٠٨٠٫٥٦٠٫٠٠٠والم دار ع ك بإص ه مصري، وذل ة  ٢١٦١١٢٠٠٠جني ھم بقيم س

ه مصري للسھم ٥إسمية  غ جني دفوع مبل ال المصدر والم ه  ٤٫٦٨٢٫٤٢٤٫٩٧٠، ليصبح رأس الم جني
ى عدد  ا عل ة كل سھم  ٩٣٦٤٨٤٩٩٤مصري موزع ي  ٥سھم، قيم م التأشير ف د ت ه مصري، وق جني

  .٢٠١٨أكتوبر  ٢٨السجل التجاري بتلك الزيادة بتاريخ 
  
  قروض طويلة األجل  - ١٦

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ يونيو ٣٠ 

  الجزء المتداول 
الجزء 

  الجزء المتداول  غيرالمتداول
الجزء 

  غيرالمتداول
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

  ١٣٣،٣٣٣،٣٢٦  ٥٣،٣٣٣،٣٣٣  ١٠٦،٦٦٦،٦٥٨ ٥٦،٠٩١،١٣٥ )١قرض بنك عوده (
  ١٣٢،٤٢٩،٣٦١  ٦٥،٤٢٦،٤١١  ١٣٢،٤٢٩،٣٦١  ١٠٥،٤٣٧،٢٤٤ )٢قرض البنك العربي االفريقي الدولي (

  -  -  ٥٣،٠٠٠،٠٠٠  -  ويل االجل تمويل مساند ط

 ٢٦٥،٧٦٢،٦٨٧  ١١٨،٧٥٩،٧٤٤  ٢٩٢،٠٩٦،٠١٩  ١٦١،٥٢٨،٣٧٩  
  
  

بمبلغ  ٢٠١٥فبراير  ١٧يتمثل ھذا الرصيد في قيمة القرض الممنوح للشركة من بنك عوده في  )١(
قسط ربع سنوي بعد عام من تاريخ  ١٢جنيه مصرى ، على أن يسدد القرض على  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

فوق السعر المعلن من البنك المركزي المصرى وبحد أدني  ٪٢٫٧٥بسعر إقراض استخدام القرض، 
 سنوياً، وذلك بضمان أوراق مالية محفوظة لدى البنك. ٪١٣

  

جنيه  ٣٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠، تم منح الشركة قرض إضافي بمبلغ ٢٠١٦وخالل الربع االول من 
فوق  ٪٣بسعر إقراض  ،٢٠١٦يونيو  ٣٠سنوات إبتداء من  ٧على أن يسدد القرض على مصري، 

ً  ٪١٢٫٧٥السعر المعلن من البنك المركزي المصرى وبحد أدني  أوراق مالية وذلك بضمان سنويا
  .محفوظة لدى البنك

  

يتمثل ھذا الرصيد في قيمة القرض الممنوح للشركة من البنك العربي االفريقي الدولي بمبلغ  )٢(
أقساط سنوية  ٦د القرض على ، على أن يسد٢٠١٥يوليو  ١٥جنيه مصري في  ٤١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

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

  
  المؤجلةضرائب الدخل   - ١٧

  

  ضرائب الدخل المؤجلة
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٥٤٫٩٦٢٫٠٦٦ ٦٣،١٢٠،٤٠٢  التزام –/ العام  الفترةرصيد اول 
 ٨٫١٥٨٫٣٣٦ )٣٥،٢٢٠،٨٣٦(  إلتزام  (أصل) / –العام  الفترة /الحركة خالل 

  ٦٣٫١٢٠٫٤٠٢  ٢٧،٨٩٩،٥٦٦  التزام –ضريبة الدخل المؤجلة 
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  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ٢٥ - 

  
  (تابع) ضرائب الدخل المؤجلة  - ١٧

  

  مصروف ضرائب الدخل

  
 الستة اشھر
  المنتھية في

 الستة اشھر
  المنتھية في

  ٢٠١٨ يونيو ٣٠  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٤٦٫١٦٦ )٣٥،٢٢٠،٨٣٦(  ألتزام  – ضرائب الدخل المؤجلة

  )٤٦٫١٦٦  )٣٥،٢٢٠،٨٣٦  
  

  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  - ١٨
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
  نيه مصريج  جنيه مصري  

 ٧٦٦٫٦٩٦ ٤١٤،٥٢٦ مصروفات مستحقة
  ٢٠٫٢٢٥٫٢٥٧  -  فوائد مستحقة

  ٢٣٫٢٨٦٫٨٩٦  -  ايرادات ايجاريه مؤجله 
  ١٤٫٧٤٥٫٢٥٧  ٥٥،٠٦١،٨٧٤  ارصدة دائنة اخرى

  ٥٩٫٠٢٤٫١٠٦  ٥٥،٤٧٦،٤٠٠  

  
  مسدد تحت حساب زيادة رأس مال شركة تابعة  - ١٩

  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩يونيو  ٣٠  
  جنيه مصري  يجنيه مصر  

  - ٦٤،٧٣٢،٩٨٢  الشركة العربية لمنتجات االلبان (اراب ديرى) (ش.م.م)

  ٦٤،٧٣٢،٩٨٢ -  
  

  إيرادات النشاط  - ٢٠

 
  الستة أشھر
  المنتھية في

  الستة أشھر
  المنتھية في

  ٢٠١٨يونيو  ٣٠  ٢٠١٩يونيو  ٣٠ 
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٥،١٨٥،٩٣٢ ٣،٢٠٩،٢٥٩ إيرادات أمناء الحفظ
  ٦٩،٦٦٥،٣٥٧  -  يردات من استثمارات في شركات تابعة و شقيقها

فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  ٣،٧٤٦،٢٦٤  )١٧٩،٢٩٧(  األرباح أو الخسائر

أرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
  ٥،١٠٠،٦٩٢  -  الخسائر

  ٨٣،٦٩٨،٢٤٥  ٣،٠٢٩،٩٦٢  

  
  ة النشاطتكلف  - ٢١

 
  الستة أشھر
  المنتھية في

  الستة أشھر
  المنتھية في

  ٢٠١٨يونيو  ٣٠  ٢٠١٩يونيو  ٣٠ 
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٦٦١،٢٥١ ٧٨٤،٠١٨ تكلفة أمناء الحفظ
  -  ١٤٠،٧٢٩،٠٥٧ )٥-٤(ايضاح  االضمحالل فى قيمة إستثمارات في شركات شقيقة

  ٦٦١،٢٥١  ١٤١،٥١٣،٠٧٥  
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  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ٢٦ - 

  
  ة وإداريةمصروفات عمومي  - ٢٢

 
  الستة أشھر
  المنتھية في

  الستة أشھر
  المنتھية في

  ٢٠١٨ يونيو ٣٠  ٢٠١٩ يونيو ٣٠ 
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ١٠،٦٧٠،٣٧١ ١١،٦١٤،٤٤٣  مرتبات وما فى حكمھا 
  ١،٣٨٥،٩٤٩  ١،٢١٥،٤٢٤  إشتراكات ورسوم

  ٦٤٥،٢٩٠  ٧٦١،٥١٩  إيجارات
  ١٤،٤٩١،٤٧٨  - مصروفات التاجير التمويلى

  ١١،٥٩٢،٢٨٩  ١٢،٠٦٧،٤٥٧  روفات أخرىمص
  ٤٤٨،٢٩٥  ٥٦٦،٢٣٥  )٣إھالك اصول ثابتة (إيضاح 

  -  ٢٢٠،٤٤١  )٢٤إستھالك حق إستخدام أصول (ايضاح 

    ٣٩،٢٣٣،٦٧٢  ٢٦،٤٤٥،٥١٩  
  

  تثمارات في اذون خزانةعوائد اس - ٢٣
  الستة أشھر  

  المنتھية في
  الستة أشھر
  المنتھية في

  ٢٠١٨ يويون ٣٠  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  - ١٣،٢٦٩،٩٩٣  عوائد إستثمارات في اذون خزانه
 -  )٢،٦٥٣،٩٩٩(  ضرائب علي عوائد أذون الخزانة

  ١٠،٦١٥،٩٩٤  -  
  

  عقود تأجير تمويلي   - ٢٤
 

، قامت الشركة ببيع قطعة أرض وكذلك كامل المبنى المقام عليھا إلى شركة بي أم ٢٠١٧خالل عام 
جنيه مصري، كما قامت الشركة بإعادة إستئجار قطعة أرض  ١٠٦٫٥٨٢٫٨٢٨لتمويلي بمبلغ للتأجير ا

جنيه مصري ، تدفع بواقع  ١٩٣٫٩٩٧٫٨٠٢وكذلك كامل المبنى المقامة عليھا تأجيرا تمويليا بقيمة 
سنوات)، وباقي القيمة  ٧جنيه مصري كدفعة مقدمة تستھلك على مدار مدة العقد ( ١٠٫٦٥٨٫٢٨٣

  قسط ربع سنوي. ٢٨جنيه مصري تسدد على  ١٨٣٫٣٣٩٫٥١٩ والبالغة
جنيه  ١العقد بقيمة  ويحق للشركة شراء قطعة األرض وكذلك كامل المبنى المقام عليھا في نھاية مدة

  مصري.
) للتأجير التمويلى ٤٩بتطبيق المعيار المحاسبى المصرى رقم ( الشركةقامت  ٢٠١٩يناير  ١بتاريخ 

  المعيار التعديالت التالية: و قد نتج عن تطبيق ھذا
  

  فقد نشأ ما يلى: ) للتأجير التمويلى٤٩بعد تطبيق المعيار المحاسبى المصرى رقم (
المبلغالبند

   األصول
 ٧٥،٨٧٦،٢٥٩ حق استخدام أصل 
)٩٫١٣٥٫٦٧٠(  دفعة ايجار مقدمة 
 ٦٦،٧٤٠،٥٨٩  إجمالي األصول

    حقوق الملكية
١٫٥٠٧٫٢٢٤األرباح المرحلة 

 ١٫٥٠٧٫٢٢٤  إجمالي حقوق الملكية

   اإللتزامات
 ٨٨٫٥٢٠٫٢٦١ لتزام تأجير تمويلي أ

 )٢٣٫٢٨٦٫٨٩٦(  إيرادات مؤجلة 
 ٦٥،٢٣٣،٣٦٥  إجمالي اإللتزامات
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  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ٢٧ - 

  
  (تابع)عقود تأجير تمويلي   - ٢٤

  
 حق استخدام اصل  -١
  
  إجمالي  مباني وإنشاءات  أراضي  
  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

        فةالتكل
  -  - -  ٢٠١٩يناير  ١

 ٧٦،٣١٧،١٤٢ ٥٤٫٢٧٣٫٠١٢٢٢٫٠٤٤٫١٣٠  اضافات خالل الفترة 
  ٧٦،٣١٧،١٤٢  ٢٢،٠٤٤،١٣٠  ٥٤،٢٧٣،٠١٢  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

      الكستھمجمع اإل
  )٤٤٠،٨٨٣(  )٤٤٠،٨٨٣( -  ٢٠١٩يناير  ١

  )٢٢٠،٤٤١(  )٢٢٠،٤٤١(  -  إستھالك الفترة
  )٦٦١،٣٢٤(  )٦٦١،٣٢٤(  -  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

      فى صافى القيمة
  ٧٥،٦٥٥،٨١٨  ٢١،٣٨٢،٨٠٦ ٥٤،٢٧٣،٠١٢  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

  .سنه) ٥٠وفقا لسياسة الشركة ( االنتاجى لالصل العمر يتم استھالك المبانى و االنشاءات على -

 لتزام تأجير تمويليأ -٢
-  

  
  

  
  
  

  
  

  الموقف الضريبي - ٢٥
  

  

  ضرائب شركات األموال  
  .٢٠١٦تم فحص دفاتر وسجالت الشركة منذ بدء النشاط وحتى عام  -
 .٢٠١٨و  ٢٠١٧عن عامي فحص اللم يتم  -
  .٢٠١٨الى عام  ٢٠٠٨الشركة االقرارات الضريبية فى مواعيدھا القانونية بداية من عام قدمت  -

  

  ضرائب كسب العمل   
ام   - ى ع اط وحت دء النش ذ ب ركة من جالت الش اتر وس م فحص دف رائب  ٢٠١١ت داد الض م س وت

  المستحقة.
 .٢٠١٨حتى  ٢٠١٢لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن األعوام من  -
م تقوم الشركة  - انون رق ا لق  ٢٠٠٥لسنة  ٩١بحجز ضريبة المرتبات من العاملين لديھا وذلك طبق

  المحددة.تصة وذلك فى المواعيد القانونية وتعديالته وتوريدھا الى المأمورية المخ
  

  ضريبة الدمغة  
  وتم سداد الضرائب المستحقة. ٢٠١٦تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام   -
  .٢٠١٨و  ٢٠١٧ عاميو سجالت الشركة عن لم يتم فحص دفاتر      -
  

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠ 
 جنيه مصري 

لتزام تأجير تمويليأرصيد   ٨٣،٨٠٦،٥٥٠ 
   يخصم:
 )١٠،٨٧٣،٨٦٧(  عاممستحقة السداد خالل أقساط 

 ٧٢،٩٣٢،٦٨٣  
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  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

- ٢٨ - 

  

  األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بھا  - ٢٦

ة،  تثمارات مالي وك، اس دى البن ة بالصندوق ول ة (نقدي تتمثل األدوات المالية للشركة فى األصول المالي
ذا رى) وك ة أخ دة مدين ة ، أرص راف ذات عالق ن اط تحق م بض ، مس الء و أوراق ق دة عم  أرص
ات  ة ، التزام راف ذات عالق ي اط تحق ال روض ، مس ة ، الق ھيالت ائتماني ة ( تس ات المالي االلتزام

  ضريبية ، المصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخرى) .
راد  ة واإلي اس لألصول وااللتزامات المالي وكما ھو وارد بالسياسات المحاسبية الھامة لالعتراف والقي

  ) من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية.٢د فى إيضاح (والمصروف المتعلق بھا كما ور

  مخاطر سعر الفائدة
د  ا فوائ تحق عليھ ي تس ا الت ولھا والتزاماتھ بة ألص دة بالنس عار الفائ اطر أس ركة لمخ رض الش  تتع

  ض ألجل). و(القر
عر ر س ن تغي ركة م اح الش ي أرب ر عل د أث الي ال يوج ت و بالت ل ثاب روض ألج ي الق دة عل عر الفائ    س

  الفائدة السوقي.

  خطر االئتمان
يتمثل خطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته، األمر الذي ينتج 
عنه تحمل الطرف اآلخر لخسائر مالية. تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على أرصدتھا لدى البنوك 

  ي الميزانية.والعمالء وبعض األصول األخرى كما ھو موضح ف

وك حسنة  تسعى الشركة لتقليل المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عن طريق التعامل من بن
  السمعة ووضع حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالء. 

  خطر تقلبات العمالت األجنبية
ى ال ة ف الت األجنبي ر العم ل خط دفوعات يتمث ى الم ؤثر عل ذى ي رف وال عر الص ى س رات ف تغي

  بالعمالت األجنبية. وااللتزاماتبالعمالت األجنبية وكذلك تقييم األصول  والمقبوضات

  خطر السيولة
اح  ة خالل استخدام األرب ل والمرون إن غرض الشركة ھو الحفاظ على التوازن بين استمرارية التموي

  .استحقاقھالضمان سداد إلتزامات الشركة في مواعيد  وأرصدة الشركة لدي البنوك المرحلة

  إدارة رأس المال 
إن الھدف الرئيسي إلدارة رأس المال ھو التأكد من أن الشركة تحافظ على نسب رأس مال صحية من 

  أجل دعم أعمالھا وتحقق أقصى زيادة للمساھمين.

  التغيرات في ظروف األعمال. تقوم الشركة بإدارة ھيكل رأسمالھا وإجراء تعديالت عليه في ضوء
 يونيو ٣٠في  المنتھية الستة أشھراألھداف والسياسات والعمليات خالل لم يكن ھناك تغيرات في 

. يتكـون رأس المال من أسھم رأس المـال ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في  المنتھية والسنة ٢٠١٩
جنيـه  ٥٫٣١٧٫٨١٤٫٥٩٥مبلـغ  ٢٠١٩ يونيو ٣٠واألربـاح المرحلـة ويبلـغ في واالحتياطيات 

  جنيه مصري). ٥٫٢٣٦٫٧٨٣٫٧٠٩مبلـغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(  مصري
  
  المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة - ٢٧

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

  : كما يليتعديل جوھري للقيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية التالية تم اإلشارة لھا 
  

  ضريبة الدخل
الشركة خاضعة لضريبة شركات األموال. تقدر الشركة مخصص ضريبة الدخل باستخدام رأي خبير 

فات بين النتائج الفعلية واألولية تؤثر ھذه االختالفات علي مخصص ضريبة وعند وجود أي اختال
  الدخل والضريبة المؤجلة في ھذه الفترات.


