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 المستقل قائمة الدخل الشامل
 2139ديسمبر  33السنة المنتهية في عن 
 

   

 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 9751395247 1584968946 أرباح العام
   

   بنود تتعلق بالدخل الشامل:

  7635998 (5881178248) فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 9758135245 (3186628613) إجمالي الدخل الشامل عن العام
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 قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة

 2139ديسمبر  33السنة المنتهية في عن 
 

 
 احتياطى قانونى رأس المال المدفوع

فروق إعادة تقييم 
استثمارات بالقيمة العادلة 
 من خالل الدخل الشامل

 اإلجمالي العامأرباح  أرباح مرحلة

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

       

 5532157975795 9751395247 37251635763 (3351255363) 38252945976 4568254245971 2139 يناير 3الرصيد في 

 - (9751395247) 9253875285 - 458535962 -  واالرباح المرحلةالمحول إلى االحتياطي القانوني 

 (37753855383) - (37753855383) - - - تسويات على االرباح المرحله *

 (3755355585) - (3755355585) - - - 2138عام توزيعات أرباح عن 

 (4853165958) - - (4853165958) - - فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 3455275257 3455275257 - - - - أرباح العام

 4833983368197 1584968946 97281418981 (7381198332) 38683578218 5878985958261 9132ديسمبر  13الرصيد في 

       

 4536251235832 7353465889 32359735511 (3357895359) 37856275632 3561358645971 2138يناير  3الرصيد في 

 3518155615111 - - - - 3518155615111 زيادة رأس المال

 - (7353465889) 6956795545 - 356675344 - المحول إلى االحتياطي القانوني واالرباح المرحلة 

 (653515369) - (653515369) - - - تسويات على االرباح المرحلة 

 (3352395333) - (3352395333) - - - 2137توزيعات ارباح عن عام 

  7635998 - -  7635998 - - فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 9751395247 9751395247 - - - - أرباح العام

 5532157975795 9751395247 37251635763 (3351255363) 38252945976 4568254245971 2138ديسمبر  33الرصيد في 

 
 .واثر تسويات سنوات سابقة أخرى، (24)إيضاح  عقود التأجير 49رقم  الجديد تتمثل التسويات علي األرباح المرحلة في أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري *
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 قائمة التدفقات النقدية المستقلة
 2139ديسمبر  33السنة المنتهية في عن 
 

    
 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 إيضاح 
 جنيه مصري جنيه مصري  

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 31651285994 3189678699   قبل ضرائب الدخل العامارباح 

 351135194 383328534 (3) اهالك االصول الثابته
 - 381288663 (24) استهالك حق استخدام اصول
 - 5518881 (5) إهالك إستثمارات عقارية

 (8956635357) - (21) ايردات من استثمارات في شركات تابعة وشقيقه
 3745756 1168275 (21)  فروق اعاده تقييم استثمارات بالقيمه العادله من خالل االرباح او الخسائر

 (553115692) - (21)  ارباح بيع استثمارت بالقيمه العادله من خالل االرباح او الخسائر
 (31856955925) 983778719 (21) إستثمارات في شركات تابعة وشقيقهخسائر بيع 

 (552625712) (3187348225) (23)  عوائد استثمارات فى اذون الخزانه
 (856695219) (5998499)   فروق تقييم عمله

 32154135662 31184768659   تمويليةمصروفات 
 (5857335414) (31388918687)   فوائد دائنه

 355225633 -   استهالك دفعات التاجير التمويلى

 (4657925371) (9184838361)  )خسائر( التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
  3951315838 387798511  التغير فى العمالء واوراق القبض

  259965341 9948431  التغير فى االستثمارات بالقيمه العادله من خالل االرباح او الخسائر 
 (3852975685) (17981838518)  التغير فى المستحق من االطراف ذات العالقه 

 (7656315254) (3268451)  التغير فى المصروفات المدفوعه مقدما واالرصده المدينه االخرى 
 (33253455734) (33383558555)  التغير فى المستحق الى االطراف ذات العالقه 

  356735233 (3185948661)  التغير فى التزامات ضريبيه 

 (9751995851) 187238615  التغير فى المصروفات المستحقه واالرصده الدائنه االخرى 

 (54752875312) (41388418643)  )المستخدمه في( أنشطة التشغيل صافي التدفقات النقدية

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (253455332) (9498991) (3) مدفوعات لشراء اصول ثابته 
 36353955876 (585718159)  التغير فى استثمارات فى شركات تابعه وشقيقه 

  2855748 (9998415)  التغير فى استثمارات اخرى طويله االجل 
 (2753115111) (3187418111)  التغير في التمويل مساند طويل االجل إلى الشركات التابعة 

 (25151165178) 97488858665  مقبوضات من بيع اذون خزانه 
 (8335433) (7118111)  ضرائب توزيعات أرباح مدفوعة

  5857335414 31388918687  فوائد دائنه محصله 

 (5958695773) 18384918573  صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمه في( أنشطة االستثمار

    
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

  3518155615111 -  مقبوضات من زيادة رأس المال
 (22758725754) 11883188181  بنوك تسهيالت ائتمانيه  مقبوضات )مدفوعات( من

 - (289458318)  التزامات عقود ترتيب ( مدفوعات)
 (21459355926) (7486428658)  قروض طويله االجل  )مدفوعات(

 (31655265574) (33986258114)  مصروفات تمويليه مدفوعه 

 (3352395333) (3684348484)  توزيعات ارباح مدفوعه 

 52851155633 31988358216  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

 (7953535442) (3684348141)  صافى التغير فى النقدية وما في حكمها خالل العام
 856695219 5998499  فروق تقييم العملة 

  33259585513 5985678978 (34) أول العام -النقدية وما في حكمها 

  4254765268 9481818516 (34) أخر العام -النقدية وما في حكمها 
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 نبذة عن الشركة - 3
 

 95تأستستت شتركة بايونيرز القابضتة لالستثمارات المالية ك شركة مساهمة مصرية ك طبقاً ألحكام القانون رقم  
 .والئحته التنفيذية الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال 3992لسنة 

 .2117 مارس 3القاهرة في  – 384328تم قيد الشركة في السجل التجاري برقم 

اء والقيام بنشاط أمنزيادة رؤوس أموالها ويتمثل غرض الشتركة في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أ
 .الحفظ

    من قبل مجلس االدارة بتاريخ 2139 ديستتتتتمبر 33فى  المنتهية الستتتتتنةعن  القوائم المالية المستتتتتتقلةتم اعتماد 
 .2121 إبريل 23

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة - 9

 أسس إعداد القوائم المالية 9-3
االستثمارات ويتم إعداد القوائم المالية وفقاً لفرض االستتمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األصول المالية  

م ت يوالت الشتتتتامل الدخلبالقيمة العادلة من خالل  االستتتتتثماراتوالخستتتتائر  وأبالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 .قياسها بالقيمة العادلة

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

 واإلفصاحاتالتغييرات في السياسات المحاسبية  9-9
صتتدر قرار  2139مارس  28في العام الستابق ، وفى  المطبقة تلك هي العام هذا المطبقةالستياستات المحاستبية  

من وزيرة االستتتتتثمار بتعديل بعض معايير المحاستتتتبة المصتتتترية واصتتتتدار بعض المعايير الجديدة والتى يبداء 
قبتل ذلتك  و فيمتتا يلى اهم التعتتديالت ويستتتتتتتمح بتالتطبيق المبكر  2121ينتاير  3العمتل بهتا للفترات المتاليتة من 

 وتاثيرها على القوائم المالية ان وجد:

 
( الخاص بااليراد من العقود مع العمالء ليحل محل معيار المحاسبببببببة 58معيار المحاسبببببببة المصببببببري رقم ) 

ويتطلب من  ( عقود االنشبببباءات:8( المرتبط بااليراد ومعيار المحاسبببببة المصببببرى رقم )33المصببببرى رقم )
منشتتتتأة أن تعترف بااليراد بصتتتتورة تعكس انتقال الستتتتلع او اداء الخدمات المتعهد بها الى ومن ثم يتطلب هذا ال

المعيار استتتتخدام مدخل الستتتيطرة عند االعتراف بااليراد لكى يكون بديال عن مدخل انتقال المنافع والمخاطر ، 
مضتتتتتتتمون تجارى ومحدد التزامات االداء كمتا يتطلب المعيار تحديد العقد ) مكتوب او شتتتتتتتفهى( وان يكون له 

وستتعر المعاملة مع االخذ فى االعتبار شتتروط العقد وجميع الحقائق والظروف ذات الصتتلة ، ويبداء ستتريان هذا 
ويستتتتتتتمح بالتطبيق المبكر، وجارى دراستتتتتتتة االثر المحتمل على القوائم المالية عند  2121يناير  3المعيار فى 

 تطبيق المعيار .
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 السياسات المحاسبية المطبقة )تابع(أهم  - 9

 التغييرات في السياسات المحاسبية و اإلفصاحات )تابع( 9-9
 

 )تابع( عقود التأجير

لسبببنة  671والخاص بعقود التاجير تنفيذا لقانون التاجير التمويلى ر    (94المحاسببباة المصبببر) ر   ) معيار 

 ( التاجير التمويلى :81ليحل محل معيار المحاساة المصرى ر   ) 8162

يتم تحتديتد متا إذا كتان العقتد هو )أو يحتوي علي( عقتد إيجار إلى مضتتتتتتتمون العقد عند التعاقد.ويكون العقد عقد  
ذا كان العقد ينقل حق الستتتيطرة على إستتتتخدام أصتتتل محدد لفترة من الزمن لقاء تأجير أو يتضتتتمن عقد تأجير إ

 مقابل. 

ويصتنف اإليجار في بداية التعاقد على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. ويصنف العقد على أنه عقد  
ة لملكية األصتتتتتتتل محل أيجار تمويلي إذا كان يحول بصتتتتتتتورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائد

العقد. ويتم تصتتنيف عقد التأجير على انه عقد تأجير تشتتغيلي إذا كان ال يحول بصتتورة جوهرية ما يقارب كافة 
 .المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد

اشرة األولية ، وتتضمن التكلفة التكاليف المبس األصل )حق اإلنتفاع( بالتكلفةفي تاريخ بداية عقد اإليجار يتم قيا 
 المتكبدة لتجهيز االصل نفسه الى الحالة المطلوبة وفقا للعقد. 

ويتم قيتاس إلتزام عقتد التتأجير بالقيمة الحالية لدفعات االيجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ، وتخصتتتتتتتم دفعات  
إذا كان يمكن تحديده بستهولة، أو بإستتخدام سعر الفائدة  اإليجار بإستتخدام معدل الفائدة الضتمني في عقد التأجير

على اإلقتراض اإلضافي للمستأجر إذا لم يمكن تحديده ، باالضافة الى أية دفعات أخرى متغيرة، و مبالغ متوقع 
 دفعها ، وسعر ممارسة خيار الشراء،وذلك وفقا لعقد االيجار.

أية دفعات متغيرة غير مدرجة في قياس التزام عقد التأجير بقائمة ويتم إثبتات الفتائدة على إلتزام عقد التأجير، و  
 األرباح أو الخسائر. 

إذا كان عقد التأجير يحول ملكية األصتل الى الشتركة أو أن تكلفة االصتل تعكس ممارستة حق خيار الشراء يتم 
ك يتم إستهالك األصل إستتهالك األصتل المؤجر علي مدي العمر اإلنتاجي لألصتل )حق اإلنتفاع(، وفيما عدا ذل

)حق اإلنتفتاع( من تاريخ بداية عقد التاجير الى نهاية العمر اإلنتاجي لألصتتتتتتتل )حق اإلنتفاع( أو نهاية مدة عقد 
 التأجير أيهما أقرب، ويتم إثبات اإلستهالك بقائمة األرباح أو الخسائر.

مؤشتتتتتتر على أن يكون أصتتتتتتل قد تقوم الشتتتتتتركة بشتتتتتتكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك 
أضتمحل. عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته اإلستردادية، فيعتبر أن هناك اضمحالل لألصل وبالتالي 

 يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية. وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة األرباح او الخسائر.

ا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة ويتم رد الخستارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط إذ 
األصتتتتل االستتتتتردادية منذ إثبات ةخر خستتتتارة ناتجة عن اضتتتتمحالل القيمة، ويكون رد الخستتتتارة الناجمة عن 
اإلضتتتمحالل محدود بحي  ال تتعدى القيمة الدفترية لألصتتتل، القيمة االستتتتردادية له أو القيمة الدفترية التى كان 

هالك( ما لم يتم االعتراف بالخستتارة الناجمة عن اضتتمحالل القيمة بالنستتبة ستتتدها )بالصتتافى بعد اإلستتيتم تحدي
لألصتتتتل في الستتتتنوات الستتتتابقة. ويتم إثبات الرد في الخستتتتارة الناجمة عن اضتتتتمحالل القيمة بقائمة األرباح او 

 الخسائر.
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 9

 العمالت األجنبيةترجمة      9-1
 تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصرى وهى عملة التعامل للشركة. -

 يتم اثبات المعامالت بالعمالت األجنبية أولياً باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة.  -

ى سعر الصرف السائد فيتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية باستخدام  -
 تاريخ المركز المالي، يتم إدراج جميع الفروق بقائمة األرباح أو الخسائر.

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

والخصوم غير النقدية بالعمالت االجنبية والتى يتم قياسها بالقيمة العادلة باستخدام  يتم ترجمة األصول -
 أسعار الصرف السائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيمة العادلة.

 األصول الثابتة  9-5
مة. القيضتتتتمحالل الخستتتتائر المتراكمة إلوتظهر األصتتتتول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصتتتتم مجمع اإلهالك   

وتتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول الثابتة عندما تتحقق تلك التكلفة واستيفاء شروط االعتراف 
يتم االعتراف بتكاليفها ضتتتتمن القيمة الدفترية لألصتتتتول  ،عند إجراء تحستتتتينات جوهرية شتتتتاملة ،وبالمثل ،بها

ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصتتتتالح والصتتتتيانة  ،الثابتة كإحالل وذلك في حالة استتتتتيفاء شتتتتروط االعتراف
   .عند تحققها قائمة األرباح أو الخسائراألخرى في 

يبدأ إهالك األصتتل عندما يكون في المكان والحالة التي يصتتبح عليها قادرا على التشتتغيل بالطريقة التي حددتها   
 لتالي :اوعمر اإلفتراضى لألصل على النحويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا لل ،اإلدارة

 سنوات  
 8 أجهزة اتصاالت

 8 حاسب ةلي
 3657 أثا 

 8 – 657 أجهزة كهربائية
 5 ديكورات
 5 وسائل نقل

 6 تحسينات على مبانى مستأجرة 

تقبلية من مستتعند عدم توقع الحصتتول على أي منافع اقتصتتادية ويتم استتتبعاد األصتتول الثابتة عند التخلص منها أ 
رباح خسائر تنشأ عند استبعاد األصل في قائمة األوويتم االعتراف بأي أرباح أ .بيعها في المستقبلواستتخدامها أ
نتاجية لها األعمار اإل ،ويتم مراجعة القيم المتبقية لألصتتول .الفترة التي تم فيها استتتبعاد األصتتلفي  أو الخستتائر

 .كل سنة ماليةوطرق إهالكها في نهاية 

تقوم الشتتركة في تاريخ كل مركز مالي بتحديد ما إذا كان هناك مؤشتتتر على أن يكون أصتتتل ثابت قد أضتتتمحل.  
وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصتتتتل عن قيمته اإلستتتتتردادية، فيعتبر أن هناك اضتتتتمحالل لألصتتتتل وبالتالي يتم 

 األرباح أو الخسائر.تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية، وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة 

ويتم رد الخستارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط اذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة  
االصتتتتتل االستتتتتتردادية منذ اثبات ةخر خستتتتتارة ناتجة عن اضتتتتتمحالل القيمة، ويكون رد الخستتتتتارة الناجمة عن 

ة لألصتتتتتل، القيمة االستتتتتتردادية له أوالقيمة الدفترية التى كان اإلضتتتتتمحالل محدود بحي  التتعدى القيمة الدفتري
ستيتم تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخستارة الناجمة عن اضتمحالل القيمة بالنستبة لألصتل في الستنوات السابقة، 

  ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائر. 
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 االستثمارات 9-4
 تابعةاستثمارات في شركات 

يطرة ويفترض وجود الس ،سيطرة االستثمارات في شركات تابعة هي استثمارات في شركات يكون للشركة فيها 
 الشتتتركة علىغير مباشتتر من خالل الشتتتركات التابعة والشتتتركة القابضتتة ستتتواء بشتتكل مباشتتتر أ تستتيطرعندما 

بما لها من القدرة على التحكم في الستياسات المالية والتشغيلية للشركة وذلك للحصول على منافع  المستتثمر فيها
 .فيما عدا تلك الحاالت االستثنائية التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل سيطرة ،من أنشطتها

كلفة بالتكلفة متضتتتتتمنة ت القوائم المالية الدورية المستتتتتتقلةتتم المحاستتتتتبة عن االستتتتتتثمارات في شتتتتتركات تابعة ب  
 يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضمحالل ،وفى حالة حدو  اضمحالل في قيمة تلك االستثمارات ،االقتناء

 .وذلك لكل استثمار على حدة رباح أو الخسائرويدرج بقائمة األ

 استثمارات في شركات شقيقة
شتركات شتقيقة هي استتثمارات في شتركات يكون للشتركة فيها نفوذ مؤثر ولكنها ليست شركة  االستتثمارات في 

ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما تمتلك الشتتتركة ستتتواء  ،تابعة كما أنها ليستتتت حصتتتة في مشتتتروع مشتتتترك
من حقوق التصويت في الشركة  أو أكثر ٪21لنسبة  من خالل الشركات التابعة لها غير مباشروبشتكل مباشتر أ
 فيما عدا تلك الحاالت التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا. ،المستثمر فيها

ة تكلفة بالتكلفة متضتتتتمن القوائم المالية الدورية المستتتتتقلةتتم المحاستتتتبة عن االستتتتتثمارات في شتتتتركات شتتتتقيقة ب 
 يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضمحالل ،يمة تلك االستثماراتوفى حالة حدو  اضمحالل في ق ،االقتناء
 .وذلك لكل استثمار على حدة قائمة األرباح أو الخسائرويدرج ب

 استثمارات أخرى طويلة األجل
تتمثل االستتتتثمارات طويلة األجل في مستتتاهمة الشتتتركة في شتتتركة مصتتتر للمقاصتتتة واإليداع والقيد المركزي،  

حماية المستتثمر وتظهر االستتثمارات طويلة األجل بتكلفة االقتناء ناقصاً أي انخفاض غير مؤقت في وصتندوق 
 القيمة محدداً لكل استثمار على حده .

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هي اصول مالية تم تبويبها طبقا لنموذج القيمة العادلة  

إما كأصتول محتفظ بها ألغراض المتاجرة حي  تم اقتناؤها لغرض البيع في مدى زمني قصتير أو اصول مالية 
 األرباح أو الخسائر. تم تصنيفها عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل 

 عند االعتراف األولى، يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة. 
يتم إثبتات االستتتتتتتتثمتارات بتالقيمتة العتادلتة من خالل األربتاح أو الخستتتتتتتائر بتالمركز المتالي بالقيمة العادلة ويتم  

 األرباح أو الخسائر.االعتراف بفروق التقييم بقائمة 
يتم االعتراف بأرباح أو خستائر بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بقائمة األرباح أو  

 الخسائر.

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 ة.االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل هي أصول مالية غير مشتق 

عند االعتراف األولى، يتم قياس االستتتتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشتتتامل بالقيمة العادلة متضتتتمنة   
 المصروفات المتعلقة بها مباشرةً.

بعتد القيتاس األولى، يتم إعتادة تقييم االستتتتتتتتثمتارات بتالقيمة العادلة من خالل الدخل الشتتتتتتتامل بالقيمة العادلة مع   
 رباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية.االعتراف باأل

جميع االستتثمارات فى ادوات حقوق الملكية متضتمنة االستثمارات الغير مدرجة بالبورصة يجب قياسها بالقيمة   
ل ة فى ظالعادلة، إال انه وفى ظروف محدودة قد تكون التكلفة مؤشتتتر مقبول للقيمة العادلة وتكون هذه هي الحال

عتدم توافر معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة اوفى ظل وجود مدى واستتتتتتتع للقيم العادلة لنفس االداة وفى هذه 
  الحالة تكون التكلفة هى احسن التقديرات للقيمة العادلة.
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 االستثمارات العقارية  9-7
ً بالتكلفة ، يتم قياس االستثمارات  العقارية والتي يحتفظ بها لتحقيق إيجار أو ارتفاع في قيمتها أو كليهما أوليا

تتضمن التكلفة ثمن الشراء أو تكلفة االنشاء وأية نفقات مباشرة متعلقة بها. بعد االعتراف األولي يتم قياس 
 يمة. ويتم حساب اإلهالك بإتباعاالستثمارات العقارية بالتكلفة بعد خصم مجمع اإلهالك وأي اضمحالل في الق

 .طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلنتاجي لألصل

 العمالء واألرصدة المدينة األخري  9-6
 يتم إثبات العمالء واألرصدة المدينة األخري بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصاً خسائر اإلضمحالل 

الدفترية للعمالء واألرصتتتتدة المدينة األخري والقيمة الحالية ويتم قياس خستتتتائر اإلضتتتتمحالل بالفرق بين القيمة  
للتدفقات النقدية المستتتتتتقبلية المتوقعة، ويتم االعتراف بخستتتتتائر اإلضتتتتتمحالل بقائمة األرباح أو الخستتتتتائر ويتم 

 االعتراف برد خسائر اإلضمحالل فى قائمة األرباح أو الخسائر في الفترة التى حد  فيها الرد

 انونياحتياطي ق 9-8
من أرباح الفترة لتكوين إحتياطى قانونى حتى يبلغ هذا اإلحتياطى  ٪5طبقاً للنظام األستتتتاستتتتى للشتتتتركة، يجنب  

من رأس مال الشتتتتتركة المصتتتتتدر ويستتتتتتعمل االحتياطي بناء على قرار من الجمعية العامة وفقاً القتراح  51٪
 مجلس اإلدارة

 ضرائب الدخل 9-2
 لقانون الضرائب المصرييتم حساب ضريبة الدخل وفقاً   

 ضرائب الدخل الجارية
يتم تقييم أصتتتتول وإلتزامات ضتتتترائب الدخل للفترة الجارية والفترات الستتتتابقة وفقاً للمبلغ المتوقع إستتتتترداده أو   

 سداده لمصلحة الضرائب

 ضرائب الدخل المؤجلة
ها وق المؤقتة بين القيمة المعترف بويتم اإلعتراف بضتتتتتتتريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة اإللتزامات على الفر  

لألصتتتتتل أواإللتزام ل غراض الضتتتتتريبية )األستتتتتاس الضتتتتتريبي( وقيمتها المدرجة بالمركز المالي )األستتتتتاس 
 المحاسبي( وذلك بإستخدام سعر الضريبة المطبق

ل ذا األصتتتتويتم اإلعتراف بضتتتتريبة الدخل المؤجلة كأصتتتتل عندما يكون هناك إحتمال قوي بإمكانية اإلنتفاع به  
 ةويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلي لتخفيض األرباح الضريبية المستقبلية،

ويتم إدراج الضتتتتتتريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أومصتتتتتتروف في قائمة األرباح أو الخستتتتتتائر للفترة، فيما عدا  
 فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق الملكيةالضريبة التي تنتج من معاملة أو حد  في نفس العام أو 

 االعتراف باإليراد  9-31
يتم االعتراف بتاإليراد إلى المتدى التذى تتوافر فيته درجتة كتافيتة من التتأكتد بتأن المنتافع االقتصتتتتتتتادية المرتبطة  

 ةبالمعاملة ستتتتتتوف تتدفق للشتتتتتتركة ويمكن قياس قيمة اإليراد بشتتتتتتكل موثوق به يتم قياس اإليراد بالقيمة العادل
ة فيما يلى االعتبارات الخاصتتو للمقابل المستتتلم أو المستتتحق بالصتتافى بعد خصتتم أى ضتترائب مبيعات أو رستتوم

 التي يجب أن تتحقق قبل االعتراف باإليراد :

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

 إيرادات الفوائد -
االعتراف بإيراد الفوائد عند استتتتتتتتحقاق الفائدة على استتتتتتتاس نستتتتتتتبة زمنية اخذا في االعتبار معدل العائد يتم  

  .المستهدف على االصل
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 )تابع(االعتراف باإليراد  9-31
 توزيعات األرباح -
 هذه التوزيعاتيتم االعتراف باإليراد عند نشأة حق الشركة فى تحصيل  

 المصروفات 9-33
يتم اإلعتراف بجميع المصتتروفات شتتاملة مصتتروفات التشتتغيل، المصتتروفات العمومية واإلدارية والمصتتروفات   

 .األخرى مع إدراجها بقائمة األرباح أو الخسائر في الفترة التي تحققت فيها تلك المصروفات

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 9-39
طراف ذات العالقة في كل من الشتتركات الشتتقيقة وكبار المستتاهمين والمديرين واإلدارة العليا للشتتركة، تتمثل األ 

وتمثل أيضتتتا الشتتتركات المستتتيطر عليها أوخاضتتتعة لستتتيطرة مشتتتتركة أونفوذ مؤثر من قبل تلك األطراف ذات 
 لعالقة من قبل مجلس اإلدارةالعالقة، ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامالت مع األطراف ذات ا

 التقديرات المحاسبية 9-31
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاستتبة المصتترية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضتتات تؤثر على   

 نقيم األصتتتول، االلتزامات، اإليرادات والمصتتتروفات خالل الستتتنوات المالية، هذا وقد تختلف النتائج الفعلية ع
 تلك التقديرات

 اإلضمحالل  9-35
 اضمحالل قيمة األصول المالية 

تقوم الشتركة في تاريخ كل مركز مالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضتوعي على أن يكون أصل مالي تحت   
نموذج التكلفة المستتتتتتهلكة أو مجموعة من االصتتتتتول المالية قد أضتتتتتمحل ويعتبر أصتتتتتل مالي أو مجموعة من 

مالية قد أضتتتمحل إذا، وإذا فقط، كان هناك دليل موضتتتوعي على اضتتتمحالل القيمة نتج عن حدو  االصتتتول ال
حد  أو أكثر بعد االعتراف االولي باألصتتتتتل واثر على التدفقات النقدية المقدرة ألصتتتتتل مالي أو مجموعة من 

 االصول المالية والتى يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه

 لية اضمحالل قيمة األصول غير الما
تقوم الشتتركة في تاريخ كل مركز مالي بتحديد ما إذا كان هناك مؤشتتر على أن يكون أصتتل قد أضتتمحل عندما   

تزيد القيمة الدفترية ألصتتل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلستتتردادية، فيعتبر أن األصتتل قد إضتتمحل وبالتالي 
 االضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائريتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية، وتثبت خسارة 

ويتم رد الخستتتتتارة الناجمة عن اضتتتتتمحالل القيمة والتى تم االعتراف بها ستتتتتابقاً، فقط إذا، كان هناك تغيير في   
االفتراضتتات المستتتخدمة لتحديد قيمة األصتتل االستتتردادية منذ إثبات أخر خستتارة ناتجة عن اضتتمحالل القيمة، 

ة عن اإلضتمحالل محدود بحي  ال تتعدى القيمة الدفترية لألصتل، القيمة االستردادية ويكون رد الخستارة الناجم
له أو القيمة الدفترية التي كان ستيتم تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخستارة الناجمة عن اضتمحالل القيمة بالنسبة 

 ائريمة بقائمة األرباح أو الخسلألصل في السنوات السابقة يتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحالل الق

 قائمة التدفقات النقدية  9-34
 يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرة 

 النقدية وما في حكمها 9-37
بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقدية وما في حكمها تشتتتتتمل النقدية بالصتتتتتندوق، الحستتتتتابات الجارية  

 والودائع ألجل التي تستحق خالل ثالثة أشهربالبنوك 
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 أصول ثابتة  - 1

 

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

 
قائمة جنيه مصري( ضمن المصروفات العمومية واإلدارية ب 1000100.1 : مبلغ 2138ديسمبر  33جنيه مصري ) 353395435تم إدراج مصروف اإلهالك البالغ  -

(. 22)إيضاح  أو الخسائر األرباح

 
 وسائل نقل ديكورات أجهزة كهربائية أثا  حاسب ةلي أجهزة اتصاالت

تحسينات على 
 مبانى مستاجره

 اإلجمالي

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

         التكلفة

 3159945433 256185248 2535691 254995564 352595111 258585517 353315647 2165757 2139يناير  3

 2525223 - - 75361 795263 385392 3435771 35441 إضافات

 3352465636 256185248 2535691 255165924 353385263 258765899 354545437 2315397 2139ديسمبر  33

         

         مجمع االهالك 
 (459385787) (4245322) (3935583) (356365548) (7265231) (7955896) (351685668) (3355741) 2139يناير  3

 (353395435) (4235269) (335111) (3345839) (965786) (3725367) (685179) (355295) العاماهالك 

 (651585212) (8455393) (2225583) (359335367) (8235136) (9685163) (353365747) (3335135) 2139ديسمبر  33

         صافي القيمة الدفترية

 483888515 386798846 928316 4648446 4348954 382188817 1368761 628379 9132ديسمبر  13في 

 651555626 253845326 615317 8835136 5325771 251625633 2435979 935137 2138ديسمبر  33في 
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 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة - 5

 

من أسهم شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية )شركة مساهمة مصرية(  ٪9959تم االستحواذ على نسبة  2118فبراير  4بتاريخ  (3)
سهم من أسهم  227884883من أسهم شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية مقابل عدد سهم  499981وذلك عن طريق مبادلة عدد 

 جنيه مصري. 3533954245435قابضة لالستثمارات المالية بقيمة إجمالية زيادة رأس مال شركة بايونيرز ال
 

، قامت الشركة بسداد حصتها في زيادة رأس مال شركة بايونيرز لتداول االوراق المالية بمبلغ 2137سبتمبر  34وبتاريخ  
 جنيه مصري. 3535454235835 إجمالي قيمة المساهمةجنيه مصري، لتصبح  3459995411

 

 من أسهم شركة أموال ل ستثمارات المالية ٪9959تم االستحواذ على نسبة  2118فبراير  3اريخ بت (2)
سهم من أسهم شركة أموال لالستثمارات المالية مقابل عدد  699811)شركة مساهمة مصرية( وذلك عن طريق مبادلة عدد 

 جنيه مصري. 25255785831مة إجمالية سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية بقي 51535762
 

( والمعده 33طبقا للمعيار المصرى رقم ) 2133ديسمبر  33( في 2،3قامت الشركة بدراسة اضمحالل االستثمار للشركات عاليه ) *
جنيه مصري  4853585323بواسطة مستشار مالى مستقل معتمد، وعند اجراء تلك الدراسة تبين وجود اضمحالل قدره 

 جنيه مصرى على التوالى. 31656195972و

 2138ديسمبر  33 المساهمة 9132ديسمبر  13 المساهمة طبيعة 

 جنيه مصري ٪ جنيه مصري ٪ العالقة 

 3535454235835 99599 3834585918834 22822 تابعة ( شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية )ش.م.م(3)

 25255785831 99597 94984688831 22826 تابعة ( شركة أموال ل ستثمارات المالية )ش.م.م(2)

 3656265661 99597 3787978771 22826 تابعة المالية )ش.م.م(( شركة بريزما للوساطة في األوراق 3)
( شركة المستشار الدولي لضمان اإلكتتاب في األوراق المالية 4)

 656355111 99567 787148111 22876 تابعة )ش م م(

 23553695355 49511 689298718 52811 شقيقة ( شركة بايونيرز لألوراق المالية )دبي( )ش.ذ.م.م(5)

 3453755111 25511 3581648111 94811 شقيقة ( شركة بايونيرز العالمية القابضة )البحرين( )ش.م.م(6)

 3456785334 99593 1487688115 22821 تابعة ( شركة رؤية اون الين لتداول األوراق المالية )ش.م.م(7)

 459995811 99599 582228811 22822 تابعة ( شركة بايونيرز لصناديق االستثمار )ش.م.ب(8)

 2959995811 99599 9282228811 22822 تابعة ( شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية )ش.م.م(9)

 51753595684 53571 41681428785 41861 تابعة ( شركة القاهرة ل سكان والتعمير )ش.م.م(31)

 351115551 99598 381118759 22822 تابعة ( شركة وادى لالستشارات )ش.م.م(33)

 34959375511 99596 35282168411 22827 تابعة ( شركة سمو لالستشارات )ش.م.م(32)

 357165681 3511 386178781 3811 تابعة ( شركة الصفوة لالستشارات والتنمية )ش.م.م(33)

 3625862 64592 3798879 75829 تابعة ( شركة الحصن لالستشارات )ش.م.م(34)

 625411 24596 798549 95828 تابعة ثروة لالستشارات )ش.م.م(( شركة 35)

 31152935597 64573 17481978462 75861 تابعة ( الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى( )ش.م.م(36)

 98654565691 36512 28785478721 17819 شقيقة ( شركة رؤية القابضة لالستثمارات )ش.م.م(37)

 311 1513 311 1813 تابعة الجيزة باور للصناعة )ش.م.م(( شركة 38)

 39855755643 38565 36786748128 37871 تابعة ( الشركة المتحدة ل سكان والتعمير )ش.م.م(39)

 3652535339 6525 1789438132 7894 تابعة ( شركة الكابالت الكهربائية المصرية )ش.م.م(21)
 واالستثمار العقاري( شركة الجيزة العامة للمقاوالت 23)

 6959155633 26593 7282148711 97821 تابعة )ش.م.م(
 والتغليف والورق( شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة 22)

 2655135981 45573 9784118281 54861 تابعة )ش.م.م(
( شركة تالل الساحل الشمالى للمنتجعات السياحيه واالستثمار 23)

 - - 2228281 22822 تابعة )ش.م.م(العقارى 
والمنتجعات ( شركة تالل البحر االحمر لالستثمار العقارى 24)

 - - 2228281 22822 تابعة )ش.م.م( السياحيه

 - - 7118111 71811 تابعة )ش.م.م(( شركة النور لالدويه 25)

 - - 39 18115 تابعة )ش.م.م(شركة الرؤيه لالستشارات الماليه   (26)

   1885781528138  4511759135132 

 (35459685295)  (34582788924)   اإلضمحالل فى قيمة االستثمارات في شركات تابعة *

   1872381818691  3585259345737 
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 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة )تابع( -5
 لوساطة في األوراق الماليةسهم من أسهم شركة بريزما ل 499111تم شراء عدد  2117خالل عام  (3) 

جنيه مصري(،  31)القيمة االسمية للسهم  جنيه مصرى 3356215111باجمالى تكلفة بلغت)شركة مساهمة مصرية( 
من قيمة أسهم زيادة رأس مال شركة بريزما للوساطة فى األوراق المالية وقامت بسداد  ٪61وقامت الشركة باالكتتاب فى 

 جنيه مصرى. 3551115111مبلغ 
 

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بريزما للوساطة في االوراق المالية على تخفيض رأس مال  2133 خالل عامو 
الشركة المرخص به والمصدر وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام األساسي للشركة بحي  يصبح رأس مال 

ليون جنيه مصري موزعاً على مليون سهم قيمة م 31مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر 311الشركة المرخص به 
جنيه مصرى. وقد تحملت الشركة مبلغ  959935341ض تكلفة االستثمار بمبلغ فيجنيه مصري وقد تم تخ 31كل سهم 

 جنيه مصرى كنصيبها من اطفاء الخسائر المتراكمة لشركة بريزما للوساطة فى االوراق المالية.  255155238
 

سهم من أسهم شركة المستشار الدولى لضمان االكتتاب فى األوراق  29851تم شراء عدد  2117أغسطس  33بتاريخ  (4)
 جنيه مصري(. 31)القيمة االسمية للسهم جنيه مصرى  656355111 باجمالى تكلفه بلغتالمالية )شركة مساهمة مصرية( 

 

من رأس مال شركة بايونيرز لألوراق المالية )دبي(  ٪45 حصة بنسبة 33511تم شراء عدد  2117سبتمبر  36بتاريخ  (5)
 جنيه مصري. 39757885111)شركة ذات مسؤولية محدودة( بإجمالي تكلفة بلغت 

 

من رأس مال شركة بايونيرز لألوراق المالية )دبي( بمبلغ  ٪4حصة بنسبة  3211تم شراء عدد  2118يناير  33وبتاريخ  
من  حصة 34711جنيه مصري لعدد  23553695355إجمالي قيمة المساهمة مبلغ جنيه مصري ليصبح  3755835355

 35111 حصةه مصري للحصة )القيمة األسمية للجني 345653 حصةبمتوسط تكلفة لل ٪49المال بنسبة رأس  حصص
 درهم إماراتي(.

 

عة إلي تاب مارات في شركاتاستث دبي من -تم تحويل اإلستثمار في شركة بايونيرز لألوراق المالية  2137خالل عام و
 .مؤثرنفوذ إستثمارات في شركات شقيقة، وذلك لوجود 

 

بتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لتبلغ حصة الشركة في التخفيض دبي  –قامت شركة بايونيرز لألوراق المالية 
 جنيه مصري ادرجت ببند األرباح المرحلة، 36358475714لينتج عن ذلك خسارة  مصري نيهج 21851765547 مبلغ

 جنيه مصري. 752925618 ويصبح قيمة االستثمار مبلغ
 

 

من أسهم شركة بايونيرز العالمية القابضة )البحرين(  ٪25سهم بنسبة  2511111تم شراء عدد  2117أكتوبر  7بتاريخ  (6)
 دوالر أمريكي(. 3للسهم دوالر للسهم )القيمة االسمية  3)شركة مساهمة بحرينية( بتكلفة 

 

جنيه مصرى من أسهم  851625511بمبلغ  ٪75سهم بنسبة  22511قامت الشركة بشراء عدد  2119أغسطس  4بتاريخ  (7)
جنيه مصرى للسهم )القيمة  358533شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية )شركة مساهمة مصرية( بمتوسط تكلفة 

 ى(.جنيه مصر 311األسمية للسهم 
 

جنيه مصري لتصبح نسبة ملكية الشركة  256355834سهم بقيمة  7311قامت الشركة بشراء عدد  2131مايو  2بتاريخ و 
 71111جنيه مصري ) 751115111مال الشركة والتي بلغت ركة بسداد كامل الزيادة في رأس ، كما قامت الش9958٪

 . ٪9958سهم بنسبة  99811سهم( وبذلك يصبح اجمالي عدد االسهم 
 

 3251115111سهم بقيمة  321111قامت الشركة باإلكتتاب في كامل زيادة رأس المال بعدد  2137فبراير  23بتاريخ و 
 .٪99593جنيه مصري لتصبح نسبة ملكية الشركة 

  

بعدد مال شركة رؤية اون الين لتداول األوراق المالية ة باالكتتاب في كامل زيادة رأس قامت الشرك 2138وخالل عام  
جنيه مصرى بنسبة  3456785334جنيه مصرى ليصبح إجمالي قيمة اإلستثمار مبلغ  551115111 سهم بقيمة 51111
99593٪. 

 

 بقيمةمال شركة رؤية اون الين لتداول األوراق المالية ة باالكتتاب في كامل زيادة رأس قامت الشرك العاموخالل  
 .٪99593جنيه مصرى بنسبة  3556785334جنيه مصرى ليصبح إجمالي قيمة اإلستثمار مبلغ  351115111

 

قامت الشركة بتأسيس شركة بايونيرز لصناديق االستثمار )شركة مساهمة مصرية( حي  حدد  2119أغسطس  39بتاريخ  ( 8)
جنيه  551115111المال المصدر والمدفوع  جنيه مصرى ورأس 3151115111رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 

سهم بنسبة  49998جنيه مصرى حي  تمتلك الشركة عدد  311سهم قيمة السهم األسمية  51111مصرى ويتمثل فى 
 جنيه مصرى . 459995811بتكلفه بلغت  99599٪
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 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة )تابع( -5
 

قامت الشركة بتأسيس شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية )شركة مساهمة مصرية( حي   2119مارس  8بتاريخ  (9)
منه  مليون جنيه مصرى والمبالغ المؤداه 31مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر  311حدد رأس المال المرخص به 

 3من إجمالى  999981وعدد أسهم  ٪99599مساهمة بنسبة  254995951مليون جنيه مصرى، وتم سداد مبلغ  255
 مليون سهم.

 

صبح اجمالى قيمة تجنيه مصرى ل 754995851قامت الشركة بسداد باقى راس المال المصدر البالغ  2134وخالل عام  
 جنيه مصرى. 959995811المساهمة 

 

لغ المالية بمبت قامت الشركة بسداد حصتها في زيادة رأس مال شركة بايونيرز كابيتال ل ستشارا ،2136وفي مارس  
 جنيه مصرى . 3359995811صبح اجمالى قيمه المساهمه تجنيه مصرى ل 251115111

  

 البالغةولمالية رأس مال شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات اباالكتتاب في كامل زيادة قامت الشركة  2138 خالل عامو  
 جنيه مصرى. 2959995811جنيه مصرى لتصبح اجمالى قيمه المساهمه  3151115111

 

تم تحويل شركة القاهرة لالسكان والتعمير )شركة مساهمة مصرية( من استثمارات بالقيمة العادلة  2119 يونيو 31بتاريخ  (31)
جنيه مصرى وهو عبارة  2159755352وقد تم إلغاء مبلغ  من خالل االرباح أو الخسائر الى استثمارات في شركات شقيقة

 34351385375عن جميع فروق التقييم التى تم االعتراف بها قبل تاريخ التحويل، وقد تم التحويل بتكلفة االقتناء البالغة 
القاهرة سهم من اسهم شركة  3659225724جنيه مصري حي  تمتلك شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية عدد 

من اسهم الشركة، وقد تم اعتبار هذا االستثمار استثمارات في شركات شقيقة نظرا  ٪38515لالسكان والتعمير وتمثل نسبة 
اتخاذ القرارات وسياسات التشغيل لشركة القاهرة لالسكان  لوجود نفوذ مؤثر متمثل في قدرة الشركة علي المشاركة في

 مجلس إدارة الشركة. والتعمير وذلك نظرا لوجود تمثيل في
 

سهم من اسهم شركة القاهرة ل سكان والتعمير بنسبة  4511111قامت الشركة بشراء عدد  2131سبتمبر  2بتاريخ و 
 .٪22585جنيه مصري بنسبة  37359235534جنيه مصري وذلك ليصبح اجمالي االستثمار  2858855359بمبلغ  458٪

 

ى اغلبية مجلس ادارة شركة القاهرة ل سكان والتعمير مما يمثل سيطرة على حصلت الشركة عل 2131اكتوبر  3بتاريخ و 
 اتخاذ القرارات وسياسات التشغيل للشركة، وقد تم تحويلها من استثمارات فى شركة شقيقة الى استثمارات فى شركة تابعة.

 

ل سكان والتعمير بنسبة  سهم من اسهم شركة القاهرة 6239448قامت الشركة بشراء عدد  2133مارس  27وبتاريخ  
جنيه مصري بنسبة  23156195578جنيه مصري وذلك ليصبح اجمالي االستثمار  3856865144بمبلغ  6563٪
29548٪. 

 

سهم من اسهم شركة القاهرة ل سكان والتعمير بنسبة  2733331قامت الشركة بشراء عدد  2133سبتمبر 31بتاريخ و 
 .٪32538جنيه مصري بنسبة  22953355123ليصبح إجمالي اإلستثمار جنيه مصري،  3857255445بمبلغ  259٪

 

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة ل سكان والتعمير إعدام أسهم الخزينة البالغة  2134فبراير  27بتاريخ و 
 .٪ 33572لتصبح  ٪ 3534سهم، مما أدى الى زيادة نسبة الشركة بنسبة  3723998

 

سهم من اسهم شركة القاهرة ل سكان والتعمير بنسبة  39782786قامت الشركة بشراء عدد  2135ديسمبر  6بتاريخ و 
 .٪55569جنيه مصري بنسبة  46353735834جنيه مصري، ليصبح إجمالي اإلستثمار  23358385793بمبلغ  23597٪

 

كة القاهرة ل سكان والتعمير بنسبة سهم من اسهم شر 8632718قامت الشركة بشراء عدد  2136فبراير  31بتاريخ و 
 .٪65526جنيه مصري بنسبة  56459435611جنيه مصري، ليصبح إجمالي اإلستثمار  31357695786بمبلغ  9557٪

 

سهم من اسهم شركة القاهرة ل سكان والتعمير بنسبة  3593338قامت الشركة بشراء عدد  2136ديسمبر  21وبتاريخ  
 .٪67513جنيه مصري بنسبة  58357685532يه مصري، ليصبح إجمالي اإلستثمار جن 3858245932بمبلغ  3577٪

 

قامت الشركة بإعادة هيكلة استثماراتها في شركة القاهرة ل سكان والتعمير لتصبح اجمالى قيمه االستثمار  2138وخالل عام  
 .٪5357جنيه مصري بنسبة  51753595684
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 )تابع(استثمارات في شركات تابعة وشقيقة  -5
 
)شركة مساهمة  من اسهم شركة وادى لالستشاراتسهم  75111ت الشركة باألكتتاب فى قام 2133يناير  2بتاريخ  (33)

 .٪75بنسبة جنيه مصرى  3875511بمبلغ  مصرية (
 

 جنيه مصرى. 5625511قامت الشركة بسداد باقى راس المال المصدر البالغ  2134وخالل عام  
 

جنيه  2515551سهم من اسهم شركة وادى ل ستشارات بمبلغ  24981قامت الشركة بشراء عدد  2136وفى ابريل  
 جنيه مصرى. 351115551بتكلفه بلغت  ٪99598مصرى لتصبح حصتها 

 

جنيه مصرى لتصبح  92سهم من اسهم شركة وادى ل ستشارات بمبلغ  9قامت الشركة بشراء عدد  2139 ديسمبروفى  
 جنيه مصرى. 351115642بلغت  بتكلفه ٪99599حصتها 

 

 من أسهم شركة سمو لالستشارات )شركة مساهمة مصرية(سهم  38751قامت الشركة باألكتتاب فى  2133يوليو 4بتاريخ  (32)
 .٪75بنسبة جنيه مصرى  3875511بمبلغ 

 

 3459755111 ، قامت الشركة بسداد حصتها في زيادة رأس مال شركة سمو لالستشارات بمبلغ2136مارس  21وفي  
 . ٪99559جنيه مصرى بنسبه 3553625511جنيه مصري لتصبح اجمالى قيمه المساهمه 

 

جنيه  33457755111رأس مال شركة سمو لالستشارات بمبلغ زيادة  حصتها في سدادقامت الشركة ب 2138وفي ديسمبر  
 .٪99559بنسبه جنيه مصرى  34959375511مصرى لتصبح اجمالى قيمه المساهمه 

  
سهم من أسهم شركة الصفوة لالستشارات والتنمية )شركة مساهمة  251قامت الشركة باألكتتاب فى  2133يوليو 4بتاريخ  (33)

 . ٪3جنيه مصرى بنسبة  25511مصرية( بمبلغ 
 

تم زيادة راس مال شركة الصفوة لالستشارات والتنمية المصدر والمدفوع بمبلغ  2132اغسطس  3وبتاريخ  
جنيه مصرى و قامت الشركة بسداد حصتها في زيادة رأس مال شركة الصفوة لالستشارات و التنمية  36957515111

 جنيه مصري. 357165681جنيه مصري ليصبح اجمالى مساهمة الشركة  357145381بمبلغ 
 

شركاتها و وقد تم تبويب تلك االستثمارات ضمن بند إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة حي  أن نسبة مساهمة الشركة 
 من راس المال المصدر والمدفوع لشركة الصفوة لالستشارات والتنمية. ٪99599التابعة تبلغ 

 

سهم من أسهم شركة الحصن لالستشارات )شركة مساهمة  31111قامت الشركة باألكتتاب فى  2133مارس  39بتاريخ  (34)
 .٪41جنيه مصرى بنسبة  3115111مصرية( بمبلغ 

 

جنيه  625862سهم من اسهم شركة الحصن لالستشارات بمبلغ  6231قامت الشركة بشراء عدد  2136 ابريلوفى  
 جنيه مصرى . 3625862بتكلفه بلغت  ٪64592مصرى لتصبح حصتها 

 

سهم من أسهم شركة ثروة لالستشارات )شركة مساهمة  6241قامت الشركة باألكتتاب فى  2132ابريل  38بتاريخ  (35) 
 .٪24596جنيه مصرى بنسبة  625411مصرية( بمبلغ 

 

جنيه مصرى لتصبح  52سهم من اسهم شركة ثروة لالستشارات بمبلغ أ 5قامت الشركة بشراء عدد  2139 ديسمبروفى  
 جنيه مصرى. 625452بتكلفه بلغت  ٪24598حصتها 

 

العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى( ، قامت الشركة بإعادة تبويب استثماراتها في اسهم الشركة 2134يناير  3بتاريخ  (36)
)شركة مساهمة مصرية( من بند استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الى بند استثمارات في شركات 

 .٪36573سهم بنسبة  3113931جنيه مصري والتي تمثل عدد  9554235546شقيقة بقيمة 
 

سهم من أسهم الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب  3595945، قامت الشركة بشراء عدد 2135مارس  32وبتاريخ  
جنيه مصري، ليصبح إجمالي اإلستثمار مبلغ  25558135994من أسهم الشركة بقيمة  ٪5959ديرى( بنسبة 
 إستثمارات في شركات تابعة. ، وتم إعادة تبويب اإلستثمار إلى٪76563جنيه مصري بنسبة  35352275541

 

شركة العربية لمنتجات االلبان )اراب السهم من أسهم  736111، قامت الشركة ببيع عدد 2135سبتمبر  39وبتاريخ  
جنيه مصري بنسبة  31152935597جنيه مصري، ليصبح إجمالي االستثمار مبلغ  5159335943ديرى( بتكلفة قدرها 

64573 ٪. 
 

 64732982بعدد شركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى( اللشركة باالكتتاب في زيادة رأس مال قامت االعام وخالل  
جنيه مصرى بنسبة  36551265579جنيه مصرى ليصبح إجمالي قيمة اإلستثمار مبلغ  6457325982سهم بتكلفة قدرها 

64573٪. 
  



 شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 2139ديسمبر  33
 

- 21 - 

 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة )تابع( -5
 
سهم من أسهم شركة رؤية القابضة ل ستثمارات )شركة  31111، قامت الشركة بشراء عدد 2135مارس  3بتاريخ  (37)

 جنيه مصري. 98654565691من أسهم الشركة بمبلغ  ٪61مساهمة مصرية( بنسبة 
 

 33295، قامت شركة رؤية القابضة ل ستثمارات بزيادة رأس المال عن طريق طرح 2137عام من خالل الربع االول و 
 ٪36512سهم ل كتتاب علي قدامي المساهمين وتنازلت الشركة عن حقها في اإلكتتاب في الزيادة لتصبح حصة الشركة 

 من أسهم الشركة.
 

قامت الشركة بإعادة تبويب إستثماراتها في شركة رؤية القابضة ل ستثمارات من استثمارات في شركات تابعة  العاموخالل  
سيطر م من استثمار القابضة ل ستثمارات رؤيةشركة االستثمار في  تغير وضعيةوذلك ل .إلي إستثمارات في شركات شقيقة

 بقائها علي نفوذ مؤثر علي سياسات الشركة.إ مار محتفظ به معإلى استثعلي القرارات التشغيلية والمالية واإلدارية 
 

قامت الشركة بتأسيس شركة الجيزة باور للصناعة )شركة مساهمة مصرية( حي  حدد رأس  2135مارس  35بتاريخ  (38)
 311111 موزعاً عليمليون جنيه مصري،  3مليون جنيه مصري، ورأس المال المصدر والمدفوع  31المال المرخص به 
جمالي عدد االسهم المصدرة سهم من ا 54991ون حصة الشركة عدد جنيه مصري للسهم، لتك 31سهم بقيمة أسمية 
 .٪54599والمدفوعة بنسبة 

 

سهم من حصتها في الجيزة باور للصناعة لشركة  54981قامت الشركة ببيع عدد ، 2136 عام وخالل الربع االول من 
 . ٪ 1513لتصبح حصة الشركة  )شركة تابعة( المصريةالكابالت الكهربائية 

 

وقد تم تبويب تلك االستثمارات ضمن بند إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة حي  أن نسبة مساهمة الشركة وشركاتها  
 من راس المال المصدر والمدفوع لشركة الجيزة باور للصناعة. ٪31572التابعة تبلغ 

 

سهم من أسهم الشركة المتحدة ل سكان والتعمير )شركة مساهمة  3971346الشركة بشراء عدد ، قامت 2135خالل عام  (39)
 .٪ 4556جنيه مصري بنسبة  5954465859مصرية( بمبلغ 

 

سهم من أسهم الشركة المتحدة ل سكان  35315111، قامت الشركة بشراء عدد 2136 عام وخالل الربع االول من 
 .جنيه مصرى 39855755643كلفه بلغت بت ٪38545جنيه مصري لتصبح نسبة الشركة  33953285784والتعمير بمبلغ 

 

حدة ل سكان والتعمير سهم من أسهم الشركة المت 5811111عدد  ببيع، قامت الشركة 2139 عام من الرابعوخالل الربع  
 جنيه مصرى. 37657655198بتكلفه بلغت  ٪3656لتصبح نسبة الشركة 

 

سهم من أسهم شركة الكابالت الكهربائية المصرية )شركة مساهمة  9846599، قامت الشركة بشراء عدد 2135خالل عام  (21)
 .٪ 3595جنيه مصري بنسبة  853145714مصرية( بمبلغ 

 

سهم من أسهم شركة الكابالت الكهربائية  48787429، قامت الشركة بشراء عدد 2136من عام وخالل الربع االول  
 جنيه مصري. 4456725911بتكلفة تبلغ  ٪33533جنيه مصري لتصبح نسبة الشركة  3655685396المصرية بمبلغ 

 

جنيه  36453815366ية بمبلغ ، تم زيادة راس مال شركة الكابالت الكهربائية المصر2138وخالل الربع الثال  من عام  
 جنيه مصري.  6352345818مصري ، و قامت الشركة بسداد حصتها في الزيادة ليصبح اجمالي استثمار الشركة مبلغ 

 

قامت الشركة بإعادة هيكلة استثماراتها في شركة الكابالت الكهربائية المصرية، ليصبح اجمالى قيمة  2138و خالل عام  
 .٪6525جنيه مصري بنسبة  3652535339أالستثمار 

 

سهم من أسهم شركة الجيزة العامة للمقاوالت  29198725، قامت الشركة بشراء عدد 2136خالل الربع االول من عام  (23)
 .٪2655جنيه مصري بنسبة  6959155633واالستثمار العقاري )شركة مساهمة مصرية( بمبلغ 

 

غير العادية لشركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري إعدام قررت الجمعية العامة  2137ابريل  34وبتاريخ  
 . ٪26593سهم ، مما أدى الى زيادة نسبة الشركة لتصبح  3311111أسهم الخزينة البالغة 

 

سهم من أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد  3523499قامت الشركة بشراء عدد  2136خالل الربع الثاني من عام  (22)
  ٪44513جنيه مصرى بنسبة  2655135981بئة والتغليف و الورق ) شركة مساهمة مصرية ( بمبلغ التع

 

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف و الورق  2137نوفمبر  32وبتاريخ  
 . ٪45573الشركة لتصبح  سهم ، مما أدى الى زيادة نسبة 311111إعدام أسهم الخزينة البالغة 
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ساهمة )شركة م تالل الساحل الشمالي للمنتجعات السياحية واإلستثمار العقاريقامت الشركة بتأسيس شركة  العامخالل  (23)

مليون جنيه  3مليون جنيه مصري، ورأس المال المصدر والمدفوع  31مصرية( حي  حدد رأس المال المرخص به 
سهم من  99998جنيه مصري للسهم، لتكون حصة الشركة عدد  31سهم بقيمة أسمية  311111 موزعاً عليمصري، 

 .٪99599اجمالي عدد االسهم المصدرة والمدفوعة بنسبة 
 

ة )شركة مساهم تالل البحر األحمر ل ستثمار العقاري والمنتجعات السياحيةقامت الشركة بتأسيس شركة  العامخالل  (24)
مليون جنيه  3مليون جنيه مصري، ورأس المال المصدر والمدفوع  31مصرية( حي  حدد رأس المال المرخص به 

سهم من  99998لسهم، لتكون حصة الشركة عدد جنيه مصري ل 31سهم بقيمة أسمية  311111 موزعاً عليمصري، 
 .٪99599اجمالي عدد االسهم المصدرة والمدفوعة بنسبة 

 

 31)شركة مساهمة مصرية( حي  حدد رأس المال المرخص به  النور لألدويةقامت الشركة بتأسيس شركة  العامخالل  (25)
 31سهم بقيمة أسمية  311111 موزعاً عليي، مليون جنيه مصر 3مليون جنيه مصري، ورأس المال المصدر والمدفوع 

 .٪61سهم من اجمالي عدد االسهم المصدرة والمدفوعة بنسبة  61111جنيه مصري للسهم، لتكون حصة الشركة عدد 
 

بقيمة )شركة مساهمة مصرية(  سهم من أسهم شركة الرؤية ل ستشارات المالية 3بشراء عدد قامت الشركة  خالل العام (26)
 .%15114مصري، لتصبح حصة الشركة جنيه  32

 

  عقاريةإستثمارات  - 4
 

 إجمالي مباني وإنشاءات أراضي 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

    التكلفة

 - - - 2139يناير  3

 7653375342 2251445331 5452735132 تسويات خالل العام 

 7653375342 2251445331 5452735132 9132ديسمبر  13

    

    اإلهالكمجمع 

 - - - 2139يناير  3

 (4415882) (4415882) - تسويات خالل العام

 (4415883) (4415883) - العام إهالك

 (8835765) (8835765) - 2139ديسمبر  33

    

 6485148166 9383798174 4589618139 9132ديسمبر  13صافى القيمة فى 

 
 ئجارها تمويليا والتي نتجت من معالجة معيار المحاسبةتاالصول المباعة والمعاد إس يتمثل بند إستثمارات عقارية في قيمة

 (.24عقود التأجير )إيضاح  –( 49المصري الجديد رقم )
 

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - 7
 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 358515539 388418412 ببورصة األوراق الماليةاستثمارات مقيدة 

 7152295326 9382998378 استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية

 9186698616 7251795665 
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 استثمارات أخرى طويلة األجل - 6

 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 8975311 383938711 شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي 

 3655191 1718195 صندوق حماية المستثمر

 385858295 352625391 

 
 

 تمويل مساند طويل األجل إلى الشركات التابعة -8

 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 3452515111 5381118111 الماليةشركة بايونيرز لتداول األوراق 

 257115111 986118111 شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية

 4451115111 5581118111 شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية

 952115111 3988118111 شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية

 31188118111 9153515111 

 
 

 وأوراق قبضعمالء  - 2

 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 265654 28663 عمالء 

 257465482 383118279 أطراف ذات عالقة * –عمالء 

 383318611 257735336 
 

 أطراف ذات عالقة فيما يلى: –يتمثل رصيد عمالء  *
 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 355535524 5598112 شركة بايونيرز لتداول االوراق المالية 

 33 31 شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية

 353925945 7488231 شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية

 383118279 257465482 

 
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر - 31

 2138ديسمبر  33 9132 ديسمبر 13 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 3285835 3158835 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية
 453245273 186858834 وثائق صناديق إستثمار

 91455115689 34388238911 استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية

 34488318892 91859535795 
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 إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من  - 33
 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 
 مستحق إلى مستحق من مستحق إلى مستحق من 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 - 35158345749 - 76784818199 شركة بايونيرز كابيتال ل ستشارات المالية
 - 552585238 - 8518325 شركة رؤية اون الين لتداول االوراق المالية

 - 515111 - 418111 شركة بايونيرز لصناديق االستثمار
 - - - 384118111 شركة المستشار الدولى لضمان االكتتاب فى أوراق مالية

 - 315332 - 8878523 شركة بايونيرز لألوراق المالية )دبى(
 33455345132 - - 7684298421 شركة وادى لالستشارات

 - 4335545 - 381288947 لتداول األوراق الماليةشركة بايونيرز 
 3157335876 - - 9386738925 شركة سمو لالستشارات
 455995226 - 481,252 - شركة نمو لالستشارات

 - 335415 - 338514 شركة القاهرة للتسويق العقارى
 - 8453435354 - 2881698585 شركة الحصن لالستشارات
 - 5225625 - 484158238 االوراق الماليةشركة بريزما للوساطة فى 

 - 3853435785 - 11486438416 شركة الصفوة لالستشارات والتنمية
 - 37256225963 - 49188748548 شركة ثروة لالستشارات

 2153325367 - 33,828,293 - )البحرين( –شركة بايونيرز العالمية القابضة 
 - 3653655162 95,492,356 - شركة الرؤية لالستشارات

 - 3155615764 - 381418492 شركة اساسات لالستثمار العقارى
 - 7658985251 - 3484118111 الشركة العربية لمنتجات األلبان )ةراب ديري(
 - - 231,847 - والمنتجعات السياحيةشركه تالل البحر االحمر لالستثمار العقارى 

 - - 212,285 - شركه تالل الساحل الشمالى للمنتجعات السياحيه واالستثمار العقارى 
 - - - 182718511 شركه النور لالدويه 

 - 5159355339 - - شركه القاهرة لالسكان والتعمير 

 3869387158868 1888198846 61659435953 34959775313 

 
 استثمارات في اذون الخزانه - 39

 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 29758115111 92688118111 القيمة االسمية
 (4352355545) (9682548449) عوائد مؤجله

 (353355675) (182728765) ضرائب على عوائد اذون الخزانة

 - (97488858665)  العامبيع خالل 

 25552685781 - القيمة الحالية

 
 مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى -31

 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 ً  458925228 585938345 مصروفات مدفوعة مقدما

 32853395775 39883328664 ايرادات مستحقة

 969 218 خصم من المنبع –مصلحة الضرائب 

 9855511 2848411 تأمينات لدى الغير

 5385466 9958181 وعهد عاملينسلف 

 953355671 - (24)إيضاح  تمويلي تأجير-دفعات مقدمة 

 253345377 985478267 مبالغ مدفوعة تحت حساب توزيعات ارباح

 3254375736 3988538134 أرصدة مدينة أخرى

 35281418118 35852245523 

 (3253385111) (3983388111) اإلضمحالل فى قيمة االرصدة المدينة االخرى

 31782198118 34653165523 

  



 شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 2139ديسمبر  33
 

- 24 - 

 نقدية بالصندوق ولدى البنوك -35
 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   عملة محلية

 225393 678785 نقدية بالصندوق

 4253385353 9483128732 حسابات جارية

 9489378111 4253415546 

   عمالت أجنبية
 245352 3918978 بالصندوقنقدية 

 3335571 578877 حسابات جارية 

 3768315 3355722 

 9481818516 4254765268 
 

 رأس المال -34
 

 3561358645971 مليار جنيه مصري، كما بلغ رأس المال المصـتتدر والمدفوع 31بلغ رأس مال الشركة المرخص به  
 ً  جنيه مصري. 5االسمية قيمة السهم سهم،  721372994على  جنيه مصري موزعا

 

العتامتة العتاديتة للشتتتتتتتركتة على زيادة رأس المال المصتتتتتتتدر والمدفوع بمبلغ ، وافقتت الجمعيتة 2138يونيو  23وبتتاريخ 
جنيه مصري للسهم، ليصبح  5ستهم بقيمة إسمية  236332111جنيه مصتري، وذلك بإصتدار عدد  3518155615111

ً  4568254245971 رأس المال المصتتدر والمدفوع مبلغ ستتهم، قيمة كل  936484994على عدد  جنيه مصتتري موزعا
 .2138أكتوبر  28جنيه مصري، وقد تم التأشير في السجل التجاري بتلك الزيادة بتاريخ  5سهم 
 

 تسهيالت ائتمانية -بنوك  - 37
 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 
 - 36888978973 محليهعمله  –تسهيالت ائتمانية 

 - 39281398399 عملة اجنبية –تسهيالت ائتمانية 

 11883188181 - 

 

فوق سعر االقتراض من البنك  %2551 - %2525و ذلك بمتوسط معدل فائدة ، حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية
 المركزى بضمان أوراق مالية مودعة لدى البنك.

 

 قروض طويلة األجل - 36
 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 
 الجزء غيرالمتداول الجزء المتداول الجزء غيرالمتداول الجزء المتداول 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 33333333326 5333333333 6282228282 4181118111 (3قرض بنك عوده )
 33234293363 6534263433 7681198241 7485978533 (2قرض البنك العربي االفريقي الدولي )

 - - - 4181118111 تمويل مساند طويل االجل 

 36386428655 35681198212 33837593744 26537623687 
 

، تم منح الشتتتتركة قرض 2136يتمثل هذا الرصتتتتيد في قيمة القرض الممنوح للشتتتتركة من بنك عوده في الربع االول من  (3)
، بسعر 2136يونيو  31سنوات إبتداء من  7مصتري، على أن يستدد القرض على  جنيه 32151115111إضتافي بمبلغ 

ستتتتنوياً وذلك بضتتتتمان أوراق مالية  ٪32575فوق الستتتتعر المعلن من البنك المركزي المصتتتترى وبحد أدني  ٪3إقراض 
 محفوظة لدى البنك.

 

جنيه  43151115111دولي بمبلغ يتمثتل هذا الرصتتتتتتتيد في قيمة القرض الممنوح للشتتتتتتتركة من البنك العربي االفريقي ال (2)
أقستتاط ستتنوية بعد عام من تاريخ استتتخدام القرض، بستتعر  6، على أن يستتدد القرض على 2135يوليو  35مصتتري في 

ستتنويا، وذلك بضتتمان أوراق مالية  ٪3255فوق الستتعر المعلن من البنك المركزي المصتترى وبحد أدني  ٪2525إقراض 
  محفوظة لدى البنك.
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 ضرائب الدخل  - 38
 

 ضرائب الدخل المؤجلة
 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 5459625166 7183918519 التزام –العام  رصيد اول

 853585336 (9588418414) إلتزام  )أصل( / –الحركة خالل العام 

 6353215412 1889728876 التزام –ضريبة الدخل المؤجلة 
 

 ضرائب الدخلمصروف 
   

 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 
 8335433 7118111 توزيعات األرباح علىضرائب 

 853585336 (9588418414) ضرائب الدخل المؤجلة

 (9589418414) 859895747 

 
 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى - 32
 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 7665696 885768875 مصروفات مستحقة

 2152255257 3182288225 فوائد مستحقة

 2352865896 - (24)أإيضاح  ايرادات مؤجله

 3457455257 3186148621 أخرىارصدة دائنة 

 1189198743 5951245316 

 

 إيرادات النشاط - 91
   

 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 
 856885261 789868174 إيرادات أمناء الحفظ

 8956635357 - وشقيقهايردات من استثمارات في شركات تابعة 

 - 3981118111 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر استثمارات من ايردات
 فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو

 (3745756) (1168275) الخسائر

 553115692 - أرباح بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 31856955925 (983778719) وشقيقهخسائر بيع استثمارات فى شركات تابعه 

 3488398672 23357735478 

 

 تكلفة النشاط - 93
   

 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 353325943 381188212 تكلفة أمناء الحفظ
   

 381188212 353325943 
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 مصروفات عمومية وإدارية - 99
   

 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 2155975135 9584738441 مرتبات وما فى حكمها 

 258695831 383818662 إشتراكات ورسوم

 353265234 878734 إيجارات

 2854635674 - مصروفات التاجير التمويلى
 2157145483 3688388488 مصروفات أخرى

 351135194 383328534 (3إهالك اصول ثابتة )إيضاح 

 - 5518881 (5)إيضاح  إهالك إستثمارات عقارية

 - 381288663 (24إستهالك حق إستخدام أصول )ايضاح 

 5787128715 7459625288 

 

 تثمارات في اذون خزانةعوائد اس - 91
   

 2138ديسمبر  33 9132ديسمبر  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 655785377 3189728221 عوائد إستثمارات في اذون خزانه

 (353355675) (987418222) ضرائب علي عوائد أذون الخزانة

 3187348225 552625712 

 

 التأجيرعقود  - 95
، قامت الشتتتتتتركة ببيع قطعة أرض وكذلك كامل المبنى المقام عليها إلى شتتتتتتركة بي أم للتأجير التمويلي 2137خالل عام 

جنيه مصتتري، كما قامت الشتتركة بإعادة إستتتئجار قطعة أرض وكذلك كامل المبنى المقامة عليها  31655825828بمبلغ 
جنيه مصري كدفعة مقدمة تستهلك على  3156585283اقع تدفع بو مصري،جنيه  39359975812تأجيرا تمويليا بقيمة 

 قسط ربع سنوي. 28جنيه مصري تسدد على  38353395539سنوات(، وباقي القيمة والبالغة  7مدار مدة العقد )
 

 جنيه مصري. 3العقد بقيمة  ويحق للشركة شراء قطعة األرض وكذلك كامل المبنى المقام عليها في نهاية مدة
 

وقد نتج عن  تأجير( لعقود ال49الجديد رقم )قامت الشتتتتركة بتطبيق المعيار المحاستتتتبى المصتتتترى  2139يناير  3بتاريخ 
 تطبيق هذا المعيار التعديالت التالية:

 

  المبلغ البند
 بند جديد 857575933 حق إستخدام أصول

 بند جديد 7653375342 إستثمارات عقارية

 بند جديد 251215429 أصولحق إستخدام  مجمع استهالك

 بند جديد 4415882 إستثمارات عقارية إهالكمجمع 

 بند جديد 9457455196 ألتزام عقود تأجير

 تسويات 2352865896 إيرادات مؤجلة

 تسويات 953725126 دفعات مقدمة

 تسويات 357835538 أرباح مرحلة
 

  



 شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 2139ديسمبر  33
 

- 27 - 

 )تابع( عقود التأجير - 95
 

 ( عقود التأجير فقد نشأ ما يلى:52المحاسبى المصرى الجديد رقم )بعد تطبيق المعيار 
 

 مباني وإنشاءات 

 جنيه مصري 
  التكلفة

 - 2139يناير  3

 857575933 تسويات خالل العام 

 857575933 9132ديسمبر  13

  

  مجمع اإلستهالك

 - 2139يناير  3

 (251215429) تسويات خالل العام

 (353985773) إستهالك العام

 (354395211) 2139ديسمبر  33

  

 481188611 9132ديسمبر  13صافى القيمة فى 

 
العميل على السيطرة على االصل )المؤجر( فقد تم تبويب  لشركة فى اعادة الشراء وعدم حصولونظرا لحق ا

عيار المحاسبة من ملحق م ب(66ب( حتى )66للفقرات من ) وفقاالمعاملة التاجير التمويلي على انها تمويل وذلك 
 .(16) المصري الجديد رقم

 
 

 وقد تم توبيب االلتزام الى ما يلي
 

 9132ديسمبر  13 عقود تأجير عقود ترتيب  

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 8682348376 455825461 8353325717   رصيد اإللتزام

 (1988568119) (358375131) (2951315292) أقساط مستحقة خالل العام

 5453125435 7655451 4481768874 

 

 الموقف الضريبي - 94
 

 ضرائب شركات األموال 
 .2131تم فحص دفاتر وسجالت الشركة منذ بدء النشاط وحتى عام  -
 2137ولم يتم الفحص عن عامي  2136حتى  2133فحص دفاتر وستتتتتتجالت الشتتتتتتركة عن األعوام من  جاري -

 .2138و
 .2138الى عام  2118قدمت الشركة االقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية بداية من عام  -

 

 ضرائب كسب العمل  
 د الضرائب المستحقة.وتم سدا 2133تم فحص دفاتر وسجالت الشركة منذ بدء النشاط وحتى عام  -
 .2138حتى  2132لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن األعوام من  -
وتعديالته  2115لستتتتتتتنة  93تقوم الشتتتتتتتركتة بحجز ضتتتتتتتريبتة المرتبات من العاملين لديها وذلك طبقا لقانون رقم  -

 المحددة.تصة وذلك فى المواعيد القانونية وتوريدها الى المأمورية المخ
 

 ضريبة الدمغة 
 وتم سداد الضرائب المستحقة. 2136تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام  -
 .2138و 2137لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عامي  -
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها - 97

تتمثل األدوات المالية للشتتركة فى األصتتول المالية )نقدية بالصتتندوق ولدى البنوك، استتتثمارات مالية، أرصتتدة عمالء و 
تستتتتتهيالت ائتمانية ، أخرى( وكذا االلتزامات المالية )أوراق قبض ، مستتتتتتحق من اطراف ذات عالقة ، أرصتتتتتدة مدينة 

 يبية ، المصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخرى( .القروض ، مستحق الي اطراف ذات عالقة ، التزامات ضر
وكما هو وارد بالستتتتياستتتتات المحاستتتتبية الهامة لالعتراف والقياس لألصتتتتول وااللتزامات المالية واإليراد والمصتتتتروف 

 ( من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية.2المتعلق بها كما ورد فى إيضاح )

 مخاطر سعر الفائدة
 )القروض ألجل(.  ر أسعار الفائدة بالنسبة ألصولها والتزاماتها التي تستحق عليها فوائدتتعرض الشركة لمخاط

 الفائدة السوقي. سعر الفائدة علي القروض ألجل ثابت و بالتالي ال يوجد أثر علي أرباح الشركة من تغير سعر

 خطر االئتمان
الوفاء بالتزاماته، األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف  يتمثل خطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف األداة المالية من

اآلخر لخسائر مالية. تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على أرصدتها لدى البنوك والعمالء وبعض األصول األخرى كما 
 هو موضح في الميزانية.

ووضتتع  مل من بنوك حستتنة الستتمعةتستتعى الشتتركة لتقليل المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عن طريق التعا
 حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالء. 

 خطر تقلبات العمالت األجنبية
يتمثل خطر العمالت األجنبية فى التغيرات فى ستتتتتتعر الصتتتتتترف والذى يؤثر على المدفوعات والمقبوضتتتتتتات بالعمالت 

 وااللتزامات بالعمالت األجنبية. األجنبية وكذلك تقييم األصول

 خطر السيولة
إن غرض الشتتركة هو الحفاظ على التوازن بين استتتمرارية التمويل والمرونة خالل استتتخدام األرباح المرحلة وأرصتتدة 

 الشركة لدي البنوك لضمان سداد إلتزامات الشركة في مواعيد استحقاقها.

 إدارة رأس المال 
ة من أجل دعم أعمالها يحرأس المال هو التأكد من أن الشركة تحافظ على نسب رأس مال صإن الهدف الرئيستي إلدارة 

 وتحقق أقصى زيادة للمساهمين.

 تقوم الشتتتتتتتركتتتة بتتتإدارة هيكتتتل رأستتتتتتتمتتتالهتتتا وإجراء تعتتتديالت عليتتته في ضتتتتتتتوء التغيرات في ظروف األعمتتتال.
في  المنتهية والسنة 2139ديسمبر  33منتهية في السنة اللم يكن هناك تغيرات في األهداف والستياستات والعمليات خالل 

ديسمبر  33واألربـتاح المرحلـتة ويبلـغ في واالحتياطيات . يتكـتون رأس المال من أسهم رأس المـتال 2138 ديسمبر 33
 جنيه مصري(. 5522357585548مبلـغ  2138ديسمبر  33) جنيـه مصري 5517755915169مبلـغ  2139

 

 للتقديرات غير المؤكدةالمصادر الرئيسية  - 96
تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات خاصة بالمستقبل. نتائج التقديرات المحاسبية ، طبقاً لتعريفها، نادرا ما تساوي 
النتائج الفعلية. التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر الهامة و التي قد تتسبب في تعديل جوهري للقيم الدفترية لألصول 

 الل السنة المالية التالية تم اإلشارة لها كما يلي :وااللتزامات خ
 

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

هذه  ياختالفات بين النتائج الفعلية واألولية تؤثر هذه االختالفات علي مخصص ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة ف
 الفترات.
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 احداث هامة - 98
أنه  )وباء عالمي( وأثر ذلك علي التباطؤ  ةالعالمي ةالصح ةمع إنتشار )فيروس كورونا (علي مستوي العالم وإعالن منظم

انه قد يحد  إنخفاض في قيمة بعض  ةالمحتمل ةاالقتصادي العالمي المتوقع لذا تري الشركه أنه ضمن األثار السلبي
 .اإلستثمارات وكذلك العوائد الخاصة بتلك اإلستثمارات

 

الي خالل الربع األول من العام الح ةاإلحترازي ةوبناء علي ماسبق قامت إدارة الشركه بإتخاذ التدابير واإلجراءات اإلستباقي
الي اتخاذ الشركه الجراءات التعقيم والتطهير  ةباالضاف ةالتي تمر بها األسواق العالمي ةيتماشي مع الظروف الراهن

ثار تحديد األ  ةومع صعوب العمل واستمرار ةالمستمرة والتباعد المطلوب  بما يساهم في الحفاظ علي العاملين بالشرك
كثب مجمل  ستراقب عن ةفإن الشرك ةإلنتهاء األحدا  الراهن ةالمتوقع ةفي الوقت الحالي وإرتباط ذلك بالفترة الزمني ةالكلي

 .ةالقادم ةخالل الفترات المالي ةاألثار الناتج
 

بتعديل بعض   .901مارس  16بتاريخ  .901لسنة  .6أصدرت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي القرار رقم 
والتي تتضمن بعض   9012لسنه  110أحكام معايير المحاسبه المصريه الصادره بقرار وزير االستثمار رقم 

  92معايير المحاسبه الجديده وتعديالت علي بعض المعايير القائمه والتي تم نشرها بالجريده الرسميه بتاريخ 
 وفيما يلي أهم التعديالت : .901ابريل  

 

 تم إضافة المعايير األتية:
 األدوات المالية   (14معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 اإليراد من العقود مع العمالء   (16) معيار المحاسبة المصري رقم -
 األعقود التأجير   (.1معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( ترتيبات أمتيازات الخدمات العامة1كما أضيف تفسير محاسبي رقم ) -

 

 لتلغي المعايير األتية:
 اإليراد  (11معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 عقود اإلنشاء   (6معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي  (90معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 

 تم إستبدال المعايير األتية:
 عرض القوائم المالية   (1معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 قائمة التدفقات النقدية   (1معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 العرض -األدوات المالية   (92) معيار المحاسبة المصري رقم -
 اإلعتراف والقياس –األدوات المالية    (96معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ااإلستثمار العقاري   (41معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 مزايا العاملين   (46معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 حاتاإلفصا –األدوات المالية    (10معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 القوائم المالية المجمعة   (19معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 

 تم تعديل المعايير األتية:
 اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة  (12معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 القوائم المالية المستقلة  (14معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ات شقيقةاإلستثمار في شرك  (16معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 نصيب السهم في األرباح  (99معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ضرائب الدخل  (91معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 تجميع األعمال  (.9معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 القوائم المالية الدورية  (40معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 األصولإضمحالل قيمة   (41معيار المحاسبة المصري رقم ) -
األصول غير المتداولة المحتفظ بيها لغرض البيع والعمليات غير   (49معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 المستمرة
 اإلفصاح عن الحصص في المنشأت األخري  (11معيار المحاسبة المصري رقم ) -
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 ( "االدوات الماليه "74معيار محاسبه مصري جديد رقم )

التأثير المحتمل علي القوائم 
 الماليه

 ملخص الهم التعديالت تاريخ التطبيق

تقوم االداره بتقييم االثر المحتمل 
علي القوائم الماااليااه عنااد تطبيق 

 المعيار.

( علي 14يساااااااري الاماعيااااار رقم )
 1الفترات المااليه التي تبدأ في أو بعد 

 ويسمح بالتطبيق المبكر. 9090يناير 
 

المحاساااابه المصااااري الجديد يحل معيار 
( "االدوات الامااااالايااااه" محاااال 14رقام )

الموضوعات المقابله في معيار المحاسبه 
( "االدوات الماليه : 96المصااااااري رقم )

اإلعتراف والقيااس "  وباالتاالي تم تعديل 
واعاده اصدار معيار المحاسبه المصري 

( بعد سااااحب الفقرات الخاصااااه 96رقم )
عيار رقم باالموضاااااااوعاات التي تناولها م

( الجااديااد وتحااديااد نطااام معيااار رقم 14)
( المعاادل للتعاااماال فقط مع حاااالت 96)

محااادودة من محااااساااااااباااة التغطياااه وفقاااا 
 الختيار المنشأه.

 
طابقااااا لمتطلبااااات المعيااااار يتم تبويااااب 
االصاول الماليه علي اساس قياسها الحقا 
اما بالتكلفه المساااتهلكه  أو بالقيمه العادله 

لخسااااائر أو بالقيمة من خالل االرباح او ا
العادلة من خالل الدخل الشااااااامل األخر  
وذلك طبقا لنموذج أعمال المنشااااه الدراة 
االصاااااااول الماااليااه وخصاااااااائص التاادفق 

 النقدي التعاقدي لالصل المالي.
تم اسااااتبدال نموذج الخسااااائر المحققه في 
قيااس االضااااااامحالل لالصاااااااول الماااليااه 
بنماااذج الخسااااااااائر االئتمااانيااه المتوقعااه 

ي يتطلاب قيااس االضااااااامحالل لكال والاذ
االصاااااااول الماااليااه المقاااسااااااااه بااالتكلفااه 
المساااااااتهلكااه واالدوات الماااليااه التي يتم 
قيااساااااااها بالقيمه العادله من خالل الدخل 
الشاااااااااماال الظخر منااذ لحظااه االعتراف 
االولي لتلك األصول المالية بغض النظر 

 عند وجود مؤشر لحدث الخساره.
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 ( " االيراد من العقود مع العمالء72معيار محاسبه مصري جديد رقم )

التأثير المحتمل علي القوائم 
 الماليه

 ملخص الهم التعديالت تاريخ التطبيق

تااقااوم االداره بااتااقاايااياام االثاار 
المحتمااال علي القوائم الماااالياااه 

 عند تطبيق المعيار.

( علي 16يساااااااري المعيااار رقم )
د الماليه التي تبدأ في أو بعالفترات 

ويساااااامح بالتطبيق  9090يناير  1
 المبكر.

 

يحال معيار المحاسااااااابه المصاااااااري الجديد رقم 
( " االيراد من العقود مع العمالء" محااال 16)

 المعايير التاليه:
( "االيراد " 11معيار المحاساابه المصااري رقم )

 9012المعدل 
( "عقود 6معياار المحاسااااااابه المصاااااااري رقم )

 9012اء" المعدل االنش
تم تحديد خمس خطوات أسااااااااساااااااية ل عتراف 

 باإليراد
 تحديد العقد

 تحديد إلتزامات األداء
 تحديد سعر المعاملة

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

تم اساااتخدام نموذج السااايطرة لالعتراف بااليراد 
 المنافع والمخاطر.بدال من نموذج 

يتم االعتراف بالتكاليف االضاااااااافيه للحصاااااااول 
علي عقد مع عميل كأصاااااال إذا كانت المنشااااااأه 
تتوقع اساااااااترداد تلااك التكاااليف وكااذا االعتراف 
بتكاليف الوفاء بعقد كأصاااال عند توافر شااااروط 

 محدده.
يتطلب المعيار أن يتوافر للعقد مضاامون تجاري 

 لكي يتم االعتراف باإليراد.
 سع في متطلبات اإلفصاح والعرض.التو
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 ( "عقود التأجير" التاجير التمويلي والتخصيم74معيار محاسبه مصري جديد )

التأثير المحتمل علي القوائم 
 الماليه

 ملخص الهم التعديالت تاريخ التطبيق

تقوم االداره بتقييم االثر المحتمااال 
عناااد تطبيق علي القوائم الماااالياااه 

 المعيار.

( علي .1يساااااااري المعيااار رقم )
الفترات الماليه التي تبدأ في أو بعد 

ويسااااااامح بالتطبيق  9090يناير  1
الااماابااكاار إذا تاام تااطااباايااق مااعاايااااار 

( 16المحاساااااابه المصااااااري رقم )
"االياراد مان الاعقود مع العمالء" 

 في نفس التوقيت . .901
 

بااالساااااااتثناء من تاريخ الساااااااريان 
( .1المعيار رقم )اعاله  يسااااااري 

عالي عقود التااااأجير التي  .901
كاااانااات تخضاااااااع لقاااانون التاااأجير 

_ 2..1لسااااااانااه 2.التمويلي رقم 
ن يتم معالجتها وفقا  اوتعاديالتاه وكا

لمعيار المحاسااااابه المصاااااري رقم 
("القواعد والمعايير المحاسااابه 90)

الاامااتااعاالااقااااه بااعااماالاايااااات الااتااااأجااياار 
التمويلي وكااااذلااااك عقود التااااأجير 

تنشااااااااااأ في ظاااال الاتاماويلي التي 
وتخضاااااااع لقانون تنظيم نشااااااااطي 
التاااجير التمويلي والتخصااااااايم رقم 

وذلك من بدايه  9016لسااااااانه146
فتره التقرير الساااااانوي التي تم فيها 

 2.لسااااااانااه 2.الغاااء قااانون رقم 
لسااااانه  146وصااااادور قانون رقم 

9016 . 

يحل معيار المحاسااااااابه المصاااااااري الجديد رقم 
ه ("عقود التاأجير" محال معياار المحاساااااااب.1)

( "القواعااااد والمعااااايير 90الامصاااااااري رقم )
المحااساااااااباه المتعلقاه بعمليات التأجير التمويلي 

 ويلغيه. 9012
يقدم المعيار نموذج محاسااااااابي واحد بالنسااااااابه 
للمؤجر والمساااااااتااأجرحيااث يقوم المساااااااتااأجر 
باالعتراف بحق إنتفاع األصااال المؤجر ضااامن 
أصااول الشااركه كما يعترف بالتزام والذي يمثل 

لياه لادفعاات االيجاار غير المادفوعه القيماه الحاا
ضمن التزامات الشركه  مع االخذ في االعتبار 
انااه اليتم تصااااااانيف عقود االيجااار بااالنسااااااابااه 
للمسااتأجر عقد تأجير تشااغيلي أو انه عقد تأجير 

 تمويلي .
بالنسبه للمؤجر يجب علي المؤجر تصنيف كل 
عقاد من عقود إيجااراته أما علي أنه عقد تأجير 

 نه عقد تأجير تمويلي .تشغيلي أو ا
بالنسااااااابه ل يجار التمويلي فيجب علي المؤجر 
االعتراف باالصاااااول المحتفظ بها بموجب عقد 
تااااأجايار تامويلي في قااااائمااااه المركز المااااالي 
وعرضاااها علي انها مبالس مساااتحقه التحصااايل 
بمبلس مساااااااوي لصااااااافي االسااااااتثمار في عقد 

 التأجير .
جر ؤبالنساااابه ل يجار التشااااغيلي يجب علي الم

االعتراف بااادفعاااات عقود التاااأجير من عقود 
التاأجير التشاااااااغيلياه علي انهاا دخل إما بطريقه 

 القسط الثابت أو أي اساس منتظم آخر .
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تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية  2121 أبريل 32قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها الصادر بتاريخ 
علي القوائم المالية الدورية )الربع  2139لسنة  69الجديدة والتعديالت المصاحبة لها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

علي أن تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه العديالت علي القوائم المالية  2121سنوية( التي ستصدر خالل عام 
وإدراج األثر المجمع بالكامل بنهاية العام،  2121ديسمبر  33السنوية لهذه الشركات في نهاية السنة المالية المنتهية في 

 عن هذه الحقيقة واثارها المحاسبية إن وجدت. 2121مع التزام الشركات باإلفصاح الكافي في قوائمها الدورية خالل عام 
 

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

 

 

 ("القوائم الماليه المجمعه "78معيار المحاسبه المصري المعدل رقم )

التأثير المحتمل علي القوائم 
 الماليه

 ملخص الهم التعديالت تاريخ التطبيق

اليوجاااد أثر محتمااال على دفااااتر 
 الشركة.

(المعدل علي 19يسري المعيار رقم )
الفترات الماااليااه التي تباادأ في أو بعااد 

 ويسااااااامح بااالتطبيق  9090يناااير 1
 المبكر.

كماااا يتم تطبيق الفقرات الجااادياااده أو 
المعاادلااه بااالنسااااااابااه للمعااايير التي تم 

بموضاااااااوع المنشاااااااااا ت تاعااااديلهااااا 
االسااتثماريه في تاريخ سااريان معيار 

( " 19المحاسااااااابه المصاااااااري رقم )
القوائم الماااالياااه المجمعاااه " المعااادل  

901. 

تم اضاااااافه بعض الفقرات الخاصاااااه 
باساااتثناء المنشااا ت االساااتثماريه من 
التجميع وقاد ترتاب علي هاذا التعديل 
تعاااديااال لبعض المعاااايير المرتبطاااه 

ثماريه بموضاااااوع المنشااااا ت االسااااات
 وفيما يلي المعايير التم تم تعديلها:
( 12معيار المحاسبه المصري رقم )

 "االفصاح عن االطراف ذو عالقه "
( 14معيار المحاسبه المصري رقم )

 "القوائم الماليه المستقله"
( 16معيار المحاسبه المصري رقم )
 "االستثمار في شركات شقيقه "
( 91معيار المحاسبه المصري رقم )

 ائب الدخل ""ضر
( .9معيار المحاسبه المصري رقم )

 "تجميع االعمال"
( 40معيار المحاسبه المصري رقم )

 "القوائم الماليه الدوريه "
( 11معيار المحاسبه المصري رقم )

"االفصاااااااااااح عان الحصاااااااص في 
 المنش ت األخري .


