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 المستقل قائمة الدخل الشامل
 2018مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرعن 
 
 

 
الثة أشهر الث

 المنتهية في
الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 2017مارس  31 2018مارس  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 73,812,146 5,728,156 الفترةأرباح 

   

   بنود تتعلق بالدخل الشامل:

 391,793 313.435 فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 74,203,939 6.041.591 ي الدخل الشامل عن الفترةإجمال
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 الملكية المستقلةحقوق  فيقائمة التغير 

 2018مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرعن 
 

 

 احتياطى قانونى رأس المال المدفوع
اسهم  فروق تقييم

 االثابة والتحفيز

فروق إعادة تقييم 
استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الدخل الشامل

 اإلجمالي الفترةأرباح  أرباح مرحلة

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

        

 4,162,023,832 73,346,889 321,973,500 (13,789,159) - 178,627,632 3,601,864,970 2018 يناير 1الرصيد في 

 - (73,346,889) 73,346,889 - - - - المحول إلى االرباح المرحلة 

 (6,350,169) - (6,350,169) - - - - تسويات على االرباح المرحلة 
ادلة من فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة الع

 313,435 - - 313,435 - - - خالل الدخل الشامل

 5,728,156 5,728,156 - - - - - الفترةأرباح 

 4,161,715,254 5,728,156 388,970,220 (13,475,724) - 178,627,632 3,601,864,970 2018مارس  31الرصيد في 

        

 4,278,759,392 156,266,202 264,999,315 (12,535,417) 97,350,000 170,814,322 3,601,864,970 2017يناير  1الرصيد في 

 - (156,266,202) 148,452,892 - - 7,813,310 - المحول إلى االحتياطي القانوني واالرباح المرحلة

 (66,810,000) - - - (66,810,000) - - اسهم االثابة والتحفيز فروق تقييم

 (45,000,000) - (45,000,000) - - - - فيزتوزيعات نظام أسهم اإلثابة والتح
فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من 

 391,793 - - 391,793 - - - خالل الدخل الشامل

 73,812.146 73,812,146 - - - - - الفترةأرباح 

 4,241,153,331 73,812,146 368,452,207 (12,143,624) 30,540,000 178,627,632 3,601,864,970 2017مارس  31الرصيد في 
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 المستقلة قائمة التدفقات النقدية
 2018مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرعن 

  
الثالثة أشهر 
 المنتهية في

الثالثة أشهر    
 ية فيالمنته

 
 2017مارس  31 2018مارس  31 إيضاح

  
 جنيه مصري جنيه مصري

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 األرباح قبل ضرائب الدخل    
 

4.470.452 90.806.852 
 167.752 214.959 (3) إهالك األصول الثابتة

 (132.453.300) (5.541.192) (9) ح أوالخسائرفروق إعادة تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األربا
 - (4.356.092) (9) ي شركات شقيقةفبيع استثمارات  ارباح

 (144.524) (168.537)  فروق تقييم عملة 
 مصروفات تمويلية

 
12.316.707 34.407.661 

 فوائد دائنة 
 

(11.671.556) (2.780.837) 
 - (6.350.169)  مرحلة  تسويات ارباح

 268.044 380.653  استهالك دفعات التأجير التمويلي

 خسائر بيع أصول ثابتة
 

- 4.047 

 التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل)خسائر( 
 

(10.704.775) (9.724.305) 
 التغير في العمالء وأوراق القبض

 
(611.671) 2.588.007 

 (213) (125) (9) قيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالتغير في االستثمارات بال
 التغير في المستحق من األطراف ذات العالقة

 
154.812.006 112.329.377 

 التغير في المصروفات المدفوعة مقدما  واالرصدة المدينة االخرى
 

(14.983.240) (188.567) 
 التغير في المستحق إلى األطراف ذات العالقة

 
9.201.343 (19.712.372) 

 التغير في التزامات ضريبية
 

284.918 217.336 

 التغير في المصروفات المستحقة واالرصدة الدائنة االخرى
 

(170.772) (309.686) 

 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

 

137.827.684 85.199.577 

  
  

 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 

  
 (108.581) (324.205) (3) مدفوعات لشراء أصول ثابتة

 متحصالت من بيع اصول ثابتة
 

- 2.000 
 التغير في استثمارات في شركات تابعة وشقيقة

 
35.238.565 - 

 (88.704) (105.643)  التغير في استثمارات اخرى طويلة االجل

 فوائد دائنة محصلة
 

11.671.556 2.780.837 

 أنشطة االستثمارالناتجة من قات النقدية صافي التدف
 

46.480.273 2.585.552 

  
  

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 

  
 التغير في بنوك تسهيالت إئتمانية

 
(227.643.463) 54.382 

 لتمويل مساند طويل االجل إلى الشركات التابعة ا التغير في
 

(5.400.000) (32.850.000) 
 أرصدة دائنة -همين التغير في مسا

 
8.139.470 16.000.000 

 التغير في قروض طويلة االجل
 

(55.937.550) (39.893.815) 
 توزيعات ارباح مدفوعة

 
- (6.453.744) 

 مصروفات تمويلية مدفوعة
 

(12.316.707) (19.909.708) 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل
 

(293.158.250) (83.052.885) 

 4.732.244 (108.850.293)  الفترةصافى التغير فى النقدية وما في حكمها خالل 
 144.524 168.537  فروق تقييم العملة 

 3.570.623 112.958.501  الفترةأول  -النقدية وما في حكمها 

 8.447.391 4.276.745  الفترةأخر  -النقدية وما في حكمها 
 

 فقات النقدية، تتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :بغرض إعداد قائمة التد
 

 108.447.391 4.276.745 (12) نقدية بالصندوق ولدى البنوك
    يخصم

 (100.000.000) -  أشهر( 3ودائع ألجل )أكثر من 

  4.276.745 8.447.391 
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 نبذة عن الشركة -  1
 

طبقاا  ألحكاام  " شركة مساهمة مصارية" تأسست شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية  
 .والئحته التنفيذية الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال 1992لسنة  95القانون رقم 

 
 .2007 مارس 1القاهرة في  – 384128تم قيد الشركة في السجل التجاري برقم 

 
زياادة رؤوس أموالهاا ويتمثل غرض الشركة في تأسايس الشاركات التاي تصادر أوراق مالياة أ 

 .والقيام بنشاط أمناء الحفظ
 

ماان قباال  2018مااارس  31تاام اعتماااد القااوائم الماليااة المسااتقلة عاان الثالثااة أشااهر المنتهيااة فااى 
 .2018 مايو 30مجلس االدارة بتاريخ 

 
 المطبقة السياسات المحاسبيةهم أ - 2
 
 أسس إعداد القوائم المالية 2-1

ياتم إعاداد القاوائم المالياة وفقاا  لفارض االسااتمرارية ومبادأ التكلفاة التاريخياة فيماا عادا األصااول  
بالقيمااة  االسااتثماراتوالخسااائر  وأواالسااتثمارات بالقيمااة العادلااة ماان خااالل األرباااح الماليااة 

 .تم قياسها بالقيمة العادلة يوالت الشامل لالدخالعادلة من خالل 
 

 : معايير تم تطبيقها بواسطة الشركة 
 

 التوافق مع معايير المحاسبة
فيماا  تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا  لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية 

 ."األدوات المالية" (9)رقم الدولي للمعيار عدا ما اعد طبقا 
 
 التغييرات في السياسات المحاسبية و اإلفصاحات 2-2

 .في العام السابق المطبقة تلك هي هذا العام المطبقةالسياسات المحاسبية  
 

 العمالت األجنبية ترجمة    2-3
 
 تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصرى وهى عملة التعامل للشركة. -
 
األجنبية أوليا  باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ يتم اثبات المعامالت بالعمالت  -

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

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

 
غير النقدية بالعمالت االجنبية والتى يتم قياسها بالتكلفة يتم ترجمة األصول والخصوم  -

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

 تحددت فيه القيمة العادلة. العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدة فى التاريخ التى
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 المطبقة )تابع( السياسات المحاسبيةأهم  - 2

 
  ثابتةالصول األ 2-4
الخساااائر المتراكماااة وتظهاار األصاااول الثابتااة بالتكلفاااة التاريخيااة بعاااد خصاام مجماااع اإلهااالك   

ضمحالل القيمة. وتتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جازء مان األصاول الثابتاة عنادما تتحقاق إل
ياتم  ،عند إجراء تحساينات جوهرياة شااملة ،لمثلوبا ،تلك التكلفة واستيفاء شروط االعتراف بها

االعتااراف بتكاليفهااا ضاامن القيمااة الدفتريااة لألصااول الثابتااة كااإحالل وذلااك فااي حالااة اسااتيفاء 
قائمااة ويااتم االعتااراف بجميااع تكاااليف اإلصااالح والصاايانة األخاارى فااي  ،شااروط االعتااراف
  .عند تحققها األرباح أو الخسائر

يكااون فااي المكااان والحالااة التااي يصاابح عليهااا قااادرا علااى التشااغيل يباادأ إهااالك األصاال عناادما   
وياتم حساااب اإلهااالك بإتبااع طريقااة القسااط الثابات طبقااا للعماار  ،بالطريقاة التااي حااددتها اإلدارة
 التالي :واإلفتراضى لألصل على النح

  
 سنوات 

 8 أجهزة اتصاالت
 8 حاسب آلي

 16.7 أثاث
 8 – 6.7 أجهزة كهربائية

 5 تديكورا
 5 وسائل نقل

 6 تحسينات على مبانى مستأجرة 
 

عنااد عاادم توقااع الحصااول علااى أي منااافع ويااتم اسااتبعاد األصااول الثابتااة عنااد الااتخلص منهااا أ 
خساائر ووياتم االعتاراف باأي أربااح أ .بيعهاا فاي المساتقبلواقتصادية مستقبلية مان اساتخدامها أ

  .الفترة التي تم فيها استبعاد األصلفي  لخسائررباح أو اتنشأ عند استبعاد األصل في قائمة األ

كال سانة األعمار اإلنتاجية لهاا وطارق إهالكهاا فاي نهاياة  ،ويتم مراجعة القيم المتبقية لألصول  
 .مالية

ماا إذا كاان هنااك مؤشار علاى أن يكاون أصال بتحدياد  مركاز مااليتقوم الشركة في تااريخ كال  
فيعتبار أن هنااك  ،وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمتاه اإلساتردادية .ثابت قد أضمحل

وتثباات خسااارة االضاامحالل  ،اضاامحالل لألصاال وبالتااالي يااتم تخفيضااه إلااى قيمتااه اإلسااتردادية
 .قائمة األرباح أو الخسائرب

ن اضاامحالل القيمااة فقااط اذا كااان هناااك تغيياار فااي االفتراضااات ويااتم رد الخسااارة الناجمااة عاا  
 ،المستخدمة لتحديد قيمة االصل االستردادية منذ اثبات آخر خسارة ناتجة عن اضامحالل القيماة
 ،ويكون رد الخساارة الناجماة عان اإلضامحالل محادود بحياث التتعادى القيماة الدفترياة لألصال

ياة التاى كاان سايتم تحديادها ماا لام ياتم االعتاراف بالخساارة القيمة الدفتروالقيمة االستردادية له أ
ويتم إثبات الرد في الخساارة  ،الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة

  .قائمة األرباح أو الخسائرالناجمة عن اضمحالل القيمة ب

 



 شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة
 2018س مار 31

- 10 - 

 
 المطبقة )تابع( السياسات المحاسبيةأهم  - 2

 
 االستثمارات 2-5

 تابعة اتفي شرك اتاستثمار
 ،تابعااة هااي اسااتثمارات فااي شااركات يكااون للشااركة فيهااا  ساايطرة االسااتثمارات فااي شااركات 

غيار مباشار مان والشركة القابضة سواء بشكل مباشار أ تسيطرويفترض وجود السيطرة عندما 
بما لها من القدرة على التحكم فاي السياساات  الشركة المستثمر فيها علىخالل الشركات التابعة 

فيمااا عاادا تلااك الحاااالت  ،علااى منااافع ماان أنشااطتها الماليااة والتشااغيلية للشااركة وذلااك للحصااول
 .االستثنائية التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل سيطرة

في شركات تابعة بالقوائم المالية المستقلة بالتكلفة متضمنة تكلفاة  المحاسبة عن االستثمارات تمت  
الدفتريااة  القيمااة تعااديليااتم  ،فااي قيمااة تلااك االسااتثمارات لوفااى حالااة حاادوث اضاامحال ،االقتناااء

 .وذلك لكل استثمار على حدة رباح أو الخسائرقائمة األب ويدرج ضمحاللبقيمة هذا اال

 استثمارات في شركات شقيقة
االسااتثمارات فااي شااركات شااقيقة هااي اسااتثمارات فااي شااركات يكااون للشااركة فيهااا نفااوذ مااؤثر  

ويفتارض وجاود النفاوذ  ،مشاترك ولكنها ليست شركة تابعة كما أنهاا ليسات حصاة فاي مشاروع
غير مباشر  مان خاالل الشاركات التابعاة لهاا  والمؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل مباشر أ

فيماا عادا تلاك  ،من حقوق التصويت في الشاركة المساتثمر فيهاا ٪50وال تزيد عن  ٪20لنسبة 
 الحاالت التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا.

متضاامنة  تكلفااةفااي شااركات شااقيقة بااالقوائم الماليااة المسااتقلة بال المحاساابة عاان االسااتثمارات تمتاا 
 القيمااة تعااديليااتم  ،فااي قيمااة تلااك االسااتثمارات لوفااى حالااة حاادوث اضاامحال ،تكلفااة االقتناااء

 .وذلك لكل استثمار على حدة رباح أو الخسائرقائمة األب ويدرج ضمحاللالدفترية بقيمة هذا اال

 ثمارات أخرى طويلة األجلاست
تتمثل االستثمارات طويلة األجل في مساهمة الشركة في شركة مصر للمقاصة واإلياداع والقياد  

وتظهر االستثمارات طويلاة األجال بتكلفاة االقتنااء ناقصاا   ، وصندوق حماية المستثمرالمركزي
 أي انخفاض غير مؤقت في القيمة محددا  لكل استثمار على حده .

 الخسائر  واستثمارات  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أ
طبقاا  الخساائر هاي اصاول مالياة تام تبويبهاا واالستثمارات بالقيماة العادلاة مان خاالل األربااح أ 

متااجرة حياث تام اقتناؤهاا لغارض إماا  كأصاول محاتفظ بهاا ألغاراض ال لنموذج القيماة العادلاة
اصول مالياة تام تصانيفها عناد االعتاراف االولاي بالقيماة العادلاة  والبيع في مدى زمني قصير أ

  .الخسائر ومن خالل األرباح أ

الخساائر  وياتم قيااس االساتثمارات بالقيماة العادلاة مان خاالل األربااح أ ،عند االعتاراف األولاى 
 .بالقيمة العادلة

بالقيمااة  المركز المااليالخساائر باا والسااتثمارات بالقيماة العادلااة مان خاالل األرباااح أياتم إثباات ا 
 .رباح أو الخسائربقائمة األ بفروق التقييمالعادلة ويتم االعتراف 

الخساائر  وخسائر بيع االستثمارات بالقيمة العادلة مان خاالل األربااح أ ويتم االعتراف بأرباح أ 
 .رباح أو الخسائربقائمة األ
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 االستثمارات )تابع( 2-5
 

  الدخل الشاملاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 هي أصول مالية غير مشتقة. الدخل الشاملاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

بالقيماة الادخل الشاامل عند االعتراف األولى، يتم قياس االساتثمارات بالقيماة العادلاة مان خاالل   
 .العادلة متضمنة المصروفات المتعلقة بها مباشرة  

بالقيماة الادخل الشاامل بعد القياس األولى، يتم إعادة تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة من خاالل   
 الخسائر المحققة وغير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية. العادلة مع االعتراف باألرباح أو

البورصااة جميااع االسااتثمارات فااى ادوات حقااوق الملكيااة متضاامنة االسااتثمارات الغياار مدرجااة ب  
ال انه وفى ظروف محدودة قاد تكاون التكلفاة مؤشار مقباول للقيماة إيجب قياسها بالقيمة العادلة، 

العادلة وتكون هذه هي الحالة فاى ظال عادم تاوافر معلوماات كافياة لتحدياد القيماة العادلاة اوفاى 
ن ظاال وجااود ماادى واسااع للقاايم العادلااة لاانفس االداة وفااى هااذه الحالااة تكااون التكلفااة هااى احساا

 التقديرات للقيمة العادلة.

 العمالء واألرصدة المدينة األخري  2-6
 

ياااتم إثباااات العماااالء واألرصااادة المديناااة األخاااري بالقيماااة األصااالية للفااااتورة ناقصاااا  خساااائر  
 .اإلضمحالل

ويتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيماة الدفترياة للعماالء واألرصادة المديناة األخاري  
تراف بخساائر اإلضامحالل بقائماة ويتم االع ،ية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعةوالقيمة الحال

فاي  ربااح أو الخساائربرد خسائر اإلضمحالل فى قائمة األويتم االعتراف  .رباح أو الخسائراأل
 الفترة التى حدث فيها الرد.

 

 احتياطي قانوني 2-7
العاام لتكاوين إحتيااطى قاانونى حتاى يبلا   مان أربااح ٪5طبقا  للنظام األساسى للشاركة، يجناب  

من رأس مال الشركة المصدر ويساتعمل االحتيااطي بنااء علاى قارار مان  ٪50هذا اإلحتياطى 
 الجمعية العامة وفقا  القتراح مجلس اإلدارة.
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 ضرائب الدخل 2-8
 الضرائب المصري.يتم حساب ضريبة الدخل وفقا  لقانون   

 ضرائب الدخل الجارية
يتم تقييم أصول وإلتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية والفترات الساابقة وفقاا  للمبلا  المتوقاع   

 سداده لمصلحة الضرائب. إسترداده أو

 ضرائب الدخل المؤجلة
مؤقتااة بااين ويااتم اإلعتااراف بضااريبة الاادخل المؤجلااة بإتباااع طريقااة اإللتزامااات علااى الفااروق ال  

القيمااة المعتاارف بهااا لألصاال أواإللتاازام ليغااراض الضااريبية )األساااس الضااريبي( وقيمتهااا 
 )األساس المحاسبي( وذلك بإستخدام سعر الضريبة  المطبق. المركز الماليالمدرجة ب

ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون هناك إحتمال قوي بإمكانية اإلنتفااع   
ويتم تخفيض األصل بقيمة الجازء الاذي لان  األصل لتخفيض األرباح الضريبية المستقبلية،بهذا 

 يتحقق منه منفعة مستقبلية.

رباااح أو الخسااائر ويااتم إدراج الضااريبة الجاريااة والمؤجلااة كااإيراد أومصااروف فااي قائمااة األ  
تارة أخارى مباشارة ف حدث فاي نفاس العاام أو للفترة، فيما عدا الضريبة التي تنتج من معاملة أو

 ضمن حقوق الملكية.

 االعتراف باإليراد  2-9
فر فيه درجة كافية من التأكد بأن المنافع االقتصاادية ايتم االعتراف باإليراد إلى المدى الذى تتو 

المرتبطة بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكن قياس قيمة اإليراد بشاكل موثاوق باه. ياتم قيااس 
 والمستحق بالصاافى بعاد خصام أى ضارائب مبيعاات أ وة للمقابل المستلم أاإليراد بالقيمة العادل

 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 -
تباار نسابة زمنياة اخاذا فاي االعالفائادة علاى اسااس  راف بإيراد الفوائد عند استحقاقاالعتيتم  

 معدل العائد المستهدف على االصل.

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

 المصروفات 2-10
التشغيل، المصروفات العمومية واإلدارياة  يتم اإلعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات  

والمصروفات األخرى مع إدراجها بقائمة األرباح أو الخسائر في الفتارة التاي تحققات فيهاا تلاك 
 المصروفات.
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 2-11
ديرين مااشااركات الشااقيقة وكبااار المساااهمين والتتمثاال األطااراف ذات العالقااة فااي كاال ماان ال 

واإلدارة العليااا للشااركة، وتمثاال أيضااا الشااركات المساايطر عليهااا أوخاضااعة لساايطرة مشااتركة 
أونفوذ مؤثر من قبل تلاك األطاراف ذات العالقاة، وياتم اعتمااد الشاروط والسياساات التساعيرية 

 للمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة.

 

 المحاسبية التقديرات 2-12
لمعااايير المحاساابة المصاارية قيااام اإلدارة بعماال تقااديرات  وفقااا  إعااداد القااوائم الماليااة  يتطلااب  

 الساانواتاإلياارادات والمصااروفات خااالل  االلتزامااات، ،األصااولوافتراضااات تااؤثر علااى قاايم 
 .النتائج الفعلية عن تلك التقديرات تختلفهذا وقد  ،المالية

 

  ضمحاللاإل 2-13
 

  المالية األصولقيمة  اضمحالل
بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضاوعي علاى أن يكاون  مركز ماليتقوم الشركة في تاريخ كل   

ويعتبار  .مجموعة من االصول المالية قد أضامحل وأ تحت نموذج التكلفة المستهلكة أصل مالي
كااان هناااك دلياال  ،ذا فقااطوإ ،مجموعااة ماان االصااول الماليااة قااد أضاامحل إذا وأصاال مااالي أ

أكثر بعد االعتراف االولاي باألصال  وموضوعي على اضمحالل القيمة نتج عن حدوث حدث أ
مجموعاة مان االصاول المالياة والتاى يمكان  وواثر على التدفقات النقدية المقادرة ألصال ماالي أ

 .تقديرها بشكل يعتمد عليه

  غير المالية األصولقيمة  اضمحالل
بتحديد ما إذا كان هناك مؤشار علاى أن يكاون أصال قاد  مركز ماليتاريخ كل  تقوم الشركة في  

فيعتبار  ،وحدة مولدة للنقد عن قيمتاه اإلساتردادية وعندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أ .أضمحل
وتثبات خساارة االضامحالل  ،أن األصل قد إضمحل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية

 .الخسائربقائمة األرباح أو 

كاان  ،فقاط إذا ،ويتم رد الخسارة الناجماة عان اضامحالل القيماة والتاى تام االعتاراف بهاا ساابقا    
هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخار خساارة 

 ويكااون رد الخسااارة الناجمااة عاان اإلضاامحالل محاادود بحيااث ال ،ناتجااة عاان اضاامحالل القيمااة
القيمة الدفترياة التاي كاان سايتم تحديادها  والقيمة االستردادية له أ ،تتعدى القيمة الدفترية لألصل

مااا لاام يااتم االعتااراف بالخسااارة الناجمااة عاان اضاامحالل القيمااة بالنساابة لألصاال فااي الساانوات 
 .ائرمة عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسيتم إثبات الرد في الخسارة الناج .السابقة

 

 قائمة التدفقات النقدية  2-14
 .يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرة 

 
 االنقدية وما في حكمه 2-15

 ،فااإن النقديااة ومااا فااي حكمهااا تشاامل النقديااة بالصااندوق ،بغاارض إعااداد قائمااة التاادفقات النقديااة 
 .أشهر حق خالل ثالثةالحسابات الجارية بالبنوك والودائع ألجل التي تست
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 وسائل نقل ديكورات أجهزة كهربائية أثاث حاسب آلي أجهزة اتصاالت

تحسينات على 
 مبانى مستاجره

 اإلجمالي

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

 8,849,101 1,117,978 251,690 2,324,876 1,059,170 2,687,770 1,240,240 167,377 2018يناير  1

 324,205 - - 156,254 - 164,531 - 3,420 إضافات

 9,173,306 1,117,978 251,690 2,481,130 1,059,170 2,852,301 1,240,240 170,797 2018مارس  31

         

         مجمع االهالك 

 (3,937,693) (97,214) (160,583) (1,291,885) (649,772) (626,524) (1,008,273) (103,442) 2018يناير  1

 (214,959) (48,608) (7,750) (76,779) (16,931) (40,975) (20,920) (2,996) الفترةاهالك 

 (4,152,652) (145,822) (168,333) (1,368,664) (666,703) (667,499) (1,029,193) (106,438) 2018مارس  31

         صافي القيمة الدفترية 

 5,020,654 972,156 83,357 1,112,466 392,467 2,184,802 211,047 64,359 2018مارس  31في 

 4,911,408 1,020,764 91,107 1,032,991 409,398 2,061,246 231,967 63,935 2017ديسمبر  31في 

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

 

  قائمة األرباحضمن المصروفات العمومية واإلدارية ب (جنيه مصري 167.752مبل   2017 مارس 31)جنيه مصري  214.959تم إدراج مصروف اإلهالك البال   -
 . (19)إيضاح  أو الخسائر

 



 شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة
 2018س مار 31

- 15 - 

 
 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة -  4
 

 
طبيعة 
 العالقة

 2017ديسمبر  31 المساهمة 2018مارس  31 المساهمة

 جنيه مصري ٪ جنيه مصري ٪  

 1.154.423.815 99,90 1,154,423,815 99,90 تابعة م(,م,شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية )ش (1)

 252,578,810 99,90 252,578,810 99,90 تابعة م(,م,شركة أموال ليستثمارات المالية )ش (2)

 16,626,660 99,97 16,626,660 99,97 تابعة م(,م,راق المالية )ششركة بريزما للوساطة في األو (3)

 6,635,000 99,50 6,635,000 99,50 تابعة شركة المستشارالدولي لضمان اإلكتتاب في األوراق المالية )ش م م( (4)

 215,369,155 49 215,369,155 49 شقيقة م(,م,ذ,شركة بايونيرز لألوراق المالية )دبي( )ش (5)

 14,375,000 25 14,375,000 25 شقيقة ب(,م,رز العالمية القابضة )البحرين( )ششركة بايوني (6)

 29.678.334 99,91 29,678,334 99,91 تابعة م(,م,شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية )ش (7)

 4,999,800 99,99 4,999,800 99,99 تابعة م(,م,شركة بايونيرز لصناديق االستثمار )ش (8)

 11,999,800 99,99 11,999,800 99,99 تابعة م(,م,كابيتال لالستشارات المالية )ش شركة بايونيرز (9)

 583,768,532 67,03 583,768,532 67,03 تابعة م(,م,شركة القاهرة ليسكان والتعمير )ش (10)

 1,000,550 99,98 1,000,550 99,98 تابعة م(,م,شركة وادى لالستشارات )ش (11)

 15,162,500 99,59 15,162,500 99,59 بعةتا م(,م,لالستشارات )ش وشركة سم (12)

 1,706,680 1 1,706,680 1 تابعة م(,م,شركة الصفوة لالستشارات والتنمية )ش (13)

 162,862 64,92 162,862 64,92 تابعة م(,م,شركة الحصن لالستشارات )ش (14)

 62,400 24,96 62,400 24,96 تابعة م(,م,شركة ثروة لالستشارات )ش (15)

 300,293,597 64,73 300,293,597 64,73 تابعة م(,م,جات االلبان )اراب ديرى( )شالشركة العربية لمنت (16)

 986,456,690 36,02 986,456,690 36,02 تابعة م(,م,شركة رؤية القابضة لالستثمارات )ش (17)

 100 0,01 100 0,01 تابعة م(,م,شركة الجيزة باور للصناعة )ش (18)

 198,575,643 18,65 198,575,643 18.65 بعةتا م(,م,الشركة المتحدة ليسكان والتعمير )ش (19)

 44,672,900 11,31 44,672,900 11,31 تابعة م(,م,شركة الكابالت الكهربائية المصرية )ش (20)

 1,200,000 2,40 - - شقيقة شركة صندوق المصريين لالستثمار العقاري (21)

 28,920,523 8,75 - - شقيقة شركه المصريين ليسكان و التنمية و التعمير (22)

 12,100,597 8,84 - - شقيقة م(,م,شركة المصريين في الخارج لالستثمار و التنمية )ش (23)

 69,905,633 26,50 69,905,633 26,93 تابعة م(,م,شركة الجيزة العامة للمقاوالت و االستثمار العقاري )ش (24)

 26,503,980 44,02 26,503,980 45.73 تابعة م(,م,يونيباك )ش –شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق  (25)

   3,934,958,441  3,977,179,561 

 (154,968,295)  (154,968,295)   اإلضمحالل فى قيمة االستثمارات في شركات تابعة *

   3,779,990,146  3,822,211,266 

 
 
اول األوراق المالية من أسهم شركة بايونيرز لتد ٪99.9تم االستحواذ على نسبة  2008فبراير  4بتاريخ  (1)

من أسهم شركة بايونيرز لتداول األوراق سهم  499980)شركة مساهمة مصرية( وذلك عن طريق مبادلة عدد 
سهم من أسهم زيادة رأس مال شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية  227884883المالية مقابل عدد 

 جنيه مصري. 1.139.424.415بقيمة إجمالية 
 

، قامت الشركة بسداد حصتها في زيادة رأس مال شركة بايونيرز لتداول االوراق 2017سبتمبر  14وبتاريخ 
 جنيه مصري. 1.154.423.815 إجمالي قيمة المساهمةجنيه مصري، لتصبح  14.999.400المالية بمبل  
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 من أسهم شركة أموال ليستثمارات المالية ٪99.9االستحواذ على نسبة تم  2008فبراير  3بتاريخ  (2)
سهم من أسهم شركة أموال لالستثمارات  699800)شركة مساهمة مصرية( وذلك عن طريق مبادلة عدد 

سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية بقيمة إجمالية  50515762المالية مقابل عدد 
 جنيه مصري. 252.578.810

 

طبقا للمعيار  2013ديسمبر  31( في 2،1قامت الشركة بدراسة اضمحالل االستثمار للشركات عاليه ) *
( والمعده بواسطة مستشار مالى مستقل معتمد، وعند اجراء تلك الدراسة تبين وجود 31المصرى رقم )
 والى.جنيه مصرى على الت 106.609.972جنيه مصري و 48.358.323اضمحالل قدره 

 

 لوساطة في األوراق الماليةسهم من أسهم شركة بريزما ل 499000تم شراء عدد  2007خالل عام  (3)
جنيه  10)القيمة االسمية للسهم  جنيه مصرى 11.620.000باجمالى تكلفة بلغت)شركة مساهمة مصرية( 

زما للوساطة فى األوراق من قيمة أسهم زيادة رأس مال شركة بري ٪60مصري(، وقامت الشركة باالكتتاب فى 
 جنيه مصرى. 15.000.000المالية وقامت بسداد مبل  

 

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بريزما للوساطة في االوراق المالية على تخفيض  2013 و خالل عام 
لشركة بحيث رأس مال الشركة المرخص به والمصدر وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام األساسي ل

مليون جنيه مصري  10مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر 100يصبح رأس مال الشركة المرخص به 
 9.993.340ض تكلفة االستثمار بمبل  فيجنيه مصري وقد تم تخ 10موزعا  على مليون سهم قيمة كل سهم 

ء الخسائر المتراكمة جنيه مصرى كنصيبها من اطفا 2.505.218جنيه مصرى. وقد تحملت الشركة مبل  
 لشركة بريزما للوساطة فى االوراق المالية. 

 
سهم من أسهم شركة المستشار الدولى لضمان االكتتاب فى  29850تم شراء عدد  2007أغسطس  13بتاريخ  ( 4)

)القيمة االسمية جنيه مصرى  6.635.000 باجمالى تكلفه بلغت األوراق المالية )شركة مساهمة مصرية( 
 جنيه مصري(. 10للسهم 

 
من رأس مال شركة بايونيرز لألوراق  ٪45حصة بنسبة  13500تم شراء عدد  2007سبتمبر  16بتاريخ  (5)

جنيه مصري سدد منها مبل   197.788.000محدودة( بإجمالي تكلفة بلغت  ةالمالية )دبي( )شركة ذات مسؤولي
بشركة بايونيرز القابضة  ين الرئيسيينجنيه مصري من الحسابات الشخصية لبعض المساهم 173.308.000

 ليستثمارات المالية وادراج الرصيد ببند أرصدة دائنة طويلة األجل.
 

من رأس مال شركة بايونيرز لألوراق المالية  ٪4حصة بنسبة  1200تم شراء عدد  2008يناير  11وبتاريخ  
جنيه  10.650.000د منها مبل  جنيه مصري سد 17.581.155محدودة( بمبل   ة)دبي( )شركة ذات مسؤولي

مصري من الحسابات الشخصية لبعض المساهمين الرئيسيين بشركة بايونيرز القابضة ليستثمارات المالية 
رأس  حصصمن  حصة 14700جنيه مصري لعدد  215.369.155ليصبح إجمالي قيمة المساهمة مبل  

درهم  1.000 حصةصة )القيمة األسمية لله مصري للحجني 14.651 حصةبمتوسط تكلفة لل ٪49المال بنسبة 
 إماراتي(.

دبي من شركة تابعة إلي بند  -تم تحويل اإلستثمار في شركة بايونيرز لألوراق المالية  2017خالل عام 
 .مؤثرنفوذ إستثمارات في شركات شقيقة، وذلك لوجود 

 
شركة بايونيرز العالمية القابضة من أسهم  ٪25سهم بنسبة  2500000تم شراء عدد  2007أكتوبر  7بتاريخ  (6)

 دوالر أمريكي(. 1دوالر للسهم )القيمة االسمية للسهم  1)البحرين( )شركة مساهمة بحرينية( بتكلفة 
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جنيه  8.062.500بمبل   ٪75سهم بنسبة  22500قامت الشركة بشراء عدد  2009أغسطس  4بتاريخ  (7)

صرى من أسهم شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية )شركة مساهمة مصرية( بمتوسط تكلفة م
 جنيه مصرى(. 100جنيه مصرى للسهم )القيمة األسمية للسهم  358.33

 

جنيه مصري لتصبح نسبة  2.615.834سهم بقيمة  7300قامت الشركة بشراء عدد  2010مايو  2بتاريخ  
 7.000.000كما قامت الشركة بسداد كامل الزيادة في رأس المال الشركة والتي بلغت  ،٪99.8ملكية الشركة 
 . ٪99.8سهم بنسبة  99800سهم( وبذلك يصبح اجمالي عدد االسهم  70000جنيه مصري )

 
سهم بقيمة  120000قامت الشركة باإلكتتاب في كامل زيادة رأس المال بعدد  2017فبراير  23بتاريخ  

 .٪99.91نيه مصري لتصبح نسبة ملكية الشركة ج 12.000.000

 
قامت الشركة بتأسيس شركة بايونيرز لصناديق االستثمار )شركة مساهمة  2009أغسطس  19بتاريخ  ( 8)

جنيه مصرى ورأس المال المصدر  10.000.000مصرية( حيث حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبل  
جنيه مصرى حيث  100سهم قيمة السهم األسمية  50000جنيه مصرى ويتمثل فى  5.000.000والمدفوع 

 جنيه مصرى . 4.999.800بتكلفه بلغت  ٪99.99سهم بنسبة  49998تمتلك الشركة عدد 

 
 

قامت الشركة بتأسيس شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية )شركة مساهمة  2009مارس  8بتاريخ  (9)
مليون جنيه  10مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر  100مصرية( حيث حدد رأس المال المرخص به 

 ٪99.99بنسبة مساهمة  2.499.950مليون جنيه مصرى، وتم سداد مبل   2.5منه  مصرى والمبال  المؤداه
 مليون سهم. 1من إجمالى  999980وعدد أسهم 

 

صبح تنيه مصرى لج 7.499.850قامت الشركة بسداد باقى راس المال المصدر البال   2014وخالل عام  
 جنيه مصرى. 9.999.800اجمالى قيمة المساهمة 

 

ت قامت الشركة بسداد حصتها في زيادة رأس مال شركة بايونيرز كابيتال ليستشارا ،2016وفي مارس  
 جنيه مصرى . 11.999.800صبح اجمالى قيمه المساهمه تجنيه مصرى ل 2.000.000المالية بمبل  

 
 من استثمارات)شركة مساهمة مصرية( شركة القاهرة لالسكان والتعمير تحويل تم  2009 يونيو 30بتاريخ  (10)

 20.975.352وقد تم إلغاء مبل   استثمارات في شركات شقيقة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر الى
وقد تم التحويل  جنيه مصرى وهو عبارة عن جميع فروق التقييم التى تم االعتراف بها قبل تاريخ التحويل،

ي حيث تمتلك شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية جنيه مصر 143.038.175 بتكلفة االقتناء البالغة
من اسهم الشركة،  ٪18.05سهم من اسهم شركة القاهرة لالسكان والتعمير وتمثل نسبة  16.922.724عدد 

ة نظرا لوجود نفوذ مؤثر متمثل في قدرة الشركة علي وقد تم اعتبار هذا االستثمار استثمارات في شركات شقيق
اتخاذ القرارات وسياسات التشغيل لشركة القاهرة لالسكان والتعمير وذلك نظرا لوجود تمثيل في  المشاركة في

 مجلس إدارة الشركة.
 

 عميروالت سهم من اسهم شركة القاهرة ليسكان 4500000قامت الشركة بشراء عدد  2010سبتمبر  2بتاريخ  
جنيه  171.923.534جنيه مصري وذلك ليصبح اجمالي االستثمار  28.885.359بمبل   ٪4.8بنسبة 

 .٪22.85مصري بنسبة 
 

حصلت الشركة على اغلبية مجلس ادارة شركة القاهرة ليسكان والتعمير مما يمثل  2010اكتوبر  1بتاريخ  
تم تحويلها من استثمارات فى شركة شقيقة الى سيطرة على اتخاذ القرارات وسياسات التشغيل للشركة، وقد 

 استثمارات فى شركة تابعة.
 

 سهم من اسهم شركة القاهرة ليسكان 6219448قامت الشركة بشراء عدد  2011مارس  27وبتاريخ  
 210.609.578جنيه مصري وذلك ليصبح اجمالي االستثمار  38.686.044بمبل   ٪6.63بنسبة  والتعمير

 .٪29.48 جنيه مصري بنسبة
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سهم من اسهم شركة القاهرة ليسكان والتعمير  2713330قامت الشركة بشراء عدد  2011يونيو 30بتاريخ  
جنيه مصري  229.335.023جنيه مصري، ليصبح إجمالي اإلستثمار  18.725.445بمبل   ٪2.9بنسبة 
 .٪32.38بنسبة 

 

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة ليسكان والتعمير إعدام أسهم  2014فبراير  27بتاريخ  
 .٪ 33.72لتصبح  ٪ 1.34سهم، مما أدى الى زيادة نسبة الشركة بنسبة  3721998الخزينة البالغة 

 
 

يسكان سهم من اسهم شركة القاهرة ل 19782786قامت الشركة بشراء عدد  2015ديسمبر  6بتاريخ  
 463.173.814جنيه مصري، ليصبح إجمالي اإلستثمار  233.838.791بمبل   ٪21.97والتعمير بنسبة 

 .٪55.69جنيه مصري بنسبة 
 

سهم من اسهم شركة القاهرة ليسكان والتعمير  8612708قامت الشركة بشراء عدد  2016فبراير  10بتاريخ  
جنيه مصري  564.943.600صبح إجمالي اإلستثمار جنيه مصري، لي 101.769.786بمبل   ٪9.57بنسبة 
 .٪65.26بنسبة 

 

سهم من اسهم شركة القاهرة ليسكان  1591338قامت الشركة بشراء عدد  2016ديسمبر  20بتاريخ  
جنيه  583.768.532جنيه مصري، ليصبح إجمالي اإلستثمار  18.824.932بمبل   ٪1.77والتعمير بنسبة 
 .٪67.03مصري بنسبة 

 

)شركة  من اسهم شركة وادى لالستشاراتسهم  75000ت الشركة باألكتتاب فى قام 2011يناير  2بتاريخ  (11)
 .٪75بنسبة جنيه مصرى  187.500بمبل    مساهمة مصرية (

 

 جنيه مصرى. 562.500قامت الشركة بسداد باقى راس المال المصدر البال   2014وخالل عام          
 

سهم من اسهم شركة وادى ليستشارات بمبل   24980قامت  الشركة بشراء عدد  2016وفى ابريل          
 جنيه مصرى . 1.000.550بتكلفه بلغت   ٪99.98جنيه مصرى لتصبح حصتها  250.550

 

من أسهم شركة سمو لالستشارات )شركة سهم  18750قامت الشركة باألكتتاب فى  2011يوليو 4بتاريخ  (12)
 .٪75بنسبة جنيه مصرى  187.500  بمبل مساهمة مصرية( 

 

لالستشارات بمبل   سمو ، قامت الشركة بسداد حصتها في زيادة رأس مال شركة2016مارس  20وفي  
 . ٪99.59جنيه مصرى بنسبه 15.162.500جنيه مصري لتصبح اجمالى قيمه المساهمه  14.975.000

 

من أسهم شركة الصفوة لالستشارات والتنمية هم س 250قامت الشركة باألكتتاب فى  2011يوليو 4بتاريخ  (13)
 . ٪1جنيه مصرى بنسبة  2.500)شركة مساهمة مصرية( بمبل  

 

تم زيادة راس مال شركة الصفوة لالستشارات والتنمية المصدر والمدفوع بمبل   2012اغسطس  1وبتاريخ  
لالستشارات  الصفوة ركةو قامت الشركة بسداد حصتها في زيادة رأس مال شجنيه مصرى  169.750.000
 جنيه مصري. 1.706.680ليصبح اجمالى مساهمة الشركة جنيه مصري  1.704.180و التنمية بمبل  

 

وقد تم تبويب تلك االستثمارات كاستثمارات ضمن بند إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة حيث أن نسبة  
المصدر والمدفوع لشركة الصفوة لالستشارات من راس المال  ٪99.99مساهمة الشركة وشركاتها التابعة تبل  

 والتنمية.
 

من أسهم شركة الحصن لالستشارات سهم  10000قامت الشركة باألكتتاب فى  2011مارس  19بتاريخ  (14)
 .٪40بنسبة جنيه مصرى  100.000بمبل  )شركة مساهمة مصرية( 

 

 62.862الحصن لالستشارات بمبل   سهم من اسهم شركة 6230قامت الشركة بشراء عدد  2016 ابريلوفى  
 جنيه مصرى . 162.862بتكلفه بلغت  ٪64.92جنيه مصرى لتصبح حصتها 
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سهم من أسهم شركة ثروة لالستشارات )شركة  6240قامت الشركة باألكتتاب فى  2012ابريل  18بتاريخ  (15) 
 .٪24.96جنيه مصرى بنسبة  62.400مساهمة مصرية( بمبل  

 

، قامت الشركة بإعادة تبويب استثماراتها في اسهم الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب 2014يناير  1بتاريخ  (16)
الى بند  ديرى( )شركة مساهمة مصرية( من بند استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

سهم بنسبة  1003930جنيه مصري والتي تمثل عدد  95.423.546بقيمة استثمارات في شركات شقيقة 
16.73٪. 

 

سهم من أسهم الشركة العربية لمنتجات االلبان  3595945، قامت الشركة بشراء عدد 2015مارس  12بتاريخ  
جنيه مصري، ليصبح إجمالي اإلستثمار  255.803.994من أسهم الشركة بقيمة  ٪59.9)اراب ديرى( بنسبة 

، وتم إعادة تبويب اإلستثمار إلى إستثمارات في شركات ٪76.6جنيه مصري بنسبة  351.227.540بل  م
 تابعة.

 

سهم من أسهم شركة العربية لمنتجات االلبان  716000، قامت الشركة ببيع عدد 2015سبتمبر  19بتاريخ  
 300.293.597ار مبل  جنيه مصري، ليصبح إجمالي االستثم 50.933.943)اراب ديرى( بتكلفة قدرها 

 .٪ 64.73جنيه مصري بنسبة 
 

سهم من أسهم شركة رؤية القابضة ليستثمارات  30000، قامت الشركة بشراء عدد 2015مارس  1بتاريخ  (17)
 جنيه مصري. 986.456.690من أسهم الشركة بمبل   ٪60)شركة مساهمة مصرية( بنسبة 

 

ة القابضة ليستثمارات بزيادة رأس المال عن طريق طرح ، قامت شركة رؤي2017خالل الربع االول من  
سهم ليكتتاب علي قدامي المساهمين وتنازل الشركة عن حقها في اإلكتتاب في الزيادة لتصبح حصة  33295
 من أسهم الشركة. ٪36.02الشركة 

 

ة مصرية( حيث قامت الشركة بتأسيس شركة الجيزة باور للصناعة )شركة مساهم 2015مارس  15بتاريخ  (18)
مليون جنيه مصري،  1مليون جنيه مصري، ورأس المال المصدر والمدفوع  10حدد رأس المال المرخص به 

سهم من  54990ون حصة الشركة عدد جنيه مصري للسهم، لتك 10سهم بقيمة أسمية  100000والمتمثل في 
 .٪54.99جمالي عدد االسهم المصدرة والمدفوعة بنسبة ا

 

للصناعة  باور سهم من حصتها في الجيزة 54980قامت الشركة ببيع عدد ، 2016 االول منوخالل الربع  
 . ٪ 0.01لتصبح حصة الشركة لشركة الكابالت الكهربائية المصرية 

 
وقد تم تبويب تلك االستثمارات ضمن بند إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة حيث أن نسبة مساهمة الشركة  

 للصناعة. باور من راس المال المصدر والمدفوع لشركة الجيزة ٪30.72 وشركاتها التابعة تبل 
 

سهم من أسهم الشركة المتحدة ليسكان والتعمير  3970346، قامت الشركة بشراء عدد 2015خالل عام  (19)
 .٪ 4.56جنيه مصري بنسبة  59.446.859)شركة مساهمة مصرية( بمبل  

 

سهم من أسهم الشركة المتحدة  15105000لشركة بشراء عدد ، قامت ا2016و خالل الربع االول من  
ه مصري لتصبح نسبة الشركة جني 139.128.784ليسكان والتعمير )شركة مساهمة مصرية( بمبل  

 جنيه مصرى . 198.575.643بتكلفه بلغت  18.45٪
 

لكهربائية المصرية سهم من أسهم شركة الكابالت ا 9846599، قامت الشركة بشراء عدد 2015خالل عام  (20)
 .٪ 1.95جنيه مصري بنسبة  8.104.704)شركة مساهمة مصرية( بمبل  

 

سهم من أسهم شركة الكابالت  48787429، قامت الشركة بشراء عدد 2016وخالل الربع االول من  
جنيه مصري لتصبح نسبة الشركة  36.568.196الكهربائية المصرية )شركة مساهمة مصرية( بمبل  

 .جنيه مصري 44.672.900تكلفة تبل  ب 11.31٪
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 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة )تابع( -4
 
، قامت الشركة باالكتتاب بشركة صندوق المصريين ليستثمار العقاري )شركة 2016خالل الربع األول من  (21)

عدد مليون جنيه مصري، وحصة الشركة  50مساهمة مصرية( حيث حدد رأس المال المصدر والمدفوع 
جنيه مصري، بنسبة  22.000.000سهم من أجمالي عدد االسهم المصدرة والمدفوعة بقيمة تبل   22000000

44٪. 
 

سهم من حصتها في أسهم الشركة لتصبح حصة  20800، قامت الشركة ببيع عدد 2017ديسمبر  19وبتاريخ 
 من رأس المال. ٪ 2.4سهم والتي تمثل  12000الشركة عدد 

 

 .قامت الشركة ببيع باقي حصتها 2018الول من عام وخالل الربع ا
 

سهم من أسهم شركة المصريين ليسكان  8023420، قامت الشركة بشراء عدد 2016خالل الربع االول من  (22)
 .٪8.75جنيه مصري بنسبة  28.920.523والتنمية والتعمير )شركة مساهمة مصرية( بمبل  

 

سهم من اسهمها و اعادة تبويب تلك  5208420قامت الشركة ببيع  2018خالل الربع االول من عام و         
 .و الخسائرأاالستثمارات الى بند استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح 

 

سهم من أسهم شركة المصريين في  3553200، قامت الشركة بشراء عدد 2016خالل الربع االول من  (23)
 .٪8.84جنيه مصري بنسبة  12.100.597مساهمة مصرية( بمبل   الخارج لالستثمار والتنمية )شركة

          

سهم من اسهمها و اعادة تبويب تلك  3203200قامت الشركة ببيع  2018خالل الربع االول من عام و 
 و الخسائر.أعادلة من خالل االرباح االستثمارات الى بند استثمارات بالقيمة ال

 

سهم من أسهم شركة الجيزة العامة  29098725، قامت الشركة بشراء عدد 2016خالل الربع االول من  (24)
 .٪26.93جنيه مصري بنسبة  69.905.633للمقاوالت واالستثمار العقاري )شركة مساهمة مصرية( بمبل  

 

سهم من أسهم شركة يونيفرسال  3521499قامت الشركة بشراء عدد  2016 لربع الثاني من عاماخالل  (25)
جنيه مصرى بنسبة  26.503.980تغليف و الورق ) شركة مساهمة مصرية ( بمبل  لصناعة مواد التعبئة وال

45.73٪ . 
 

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - 5

 2017ديسمبر  31 2018مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.850.539 1.850.539 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 69.465.128 69.778.563 مقيدة ببورصة األوراق المالية استثمارات غير

 71.629.102 71.315.667 

 

 استثمارات أخرى طويلة األجل - 6

 2017ديسمبر  31 2018مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.288.800 1.288.800 شركة مصر المقاصة واإليداع والقيد المركزي 

 259.338 364.981 صندوق حماية المستثمر

 1.653.781 1.548.138 
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 تمويل مساند طويل األجل إلى الشركات التابعة -7

 2017ديسمبر  31 2018مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 10.300.000 15.450.000 شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية
 1.900.000 2.150.000 شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية

 44.000.000 44.000.000 يونيرز كابيتال لالستشارات الماليةشركة با

 6.650.000 6.650.000 شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية

 68.250.000 62.850.000 

 

 عمالء وأوراق قبض -  8

 2017ديسمبر  31 2018مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 30.284 15.553 عمالء 
 1.753.670 2.380.072 ات عالقة *أطراف ذ – عمالء

 20.000.000 20.000.000 أورق قبض

 22.395.625 21.783.954 

 
 أطراف ذات عالقة فيما يلى: –*   يتمثل رصيد عمالء 

 
 2017ديسمبر  31 2018مارس  31

 
 جنيه مصري جنيه مصري

 1.393.677 1.786.237 بايونيرز لتداول االوراق المالية شركة 
 13 13 يزما للوساطة في األوراق الماليةشركة بر

 359.980 593.822 شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية

 2.380.072 1.753.670 

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر -  9

 2017ديسمبر  31 2018مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 37,243 12,939,925 وراق الماليةاستثمارات مقيدة ببورصة األ
 4,635,694 5,254,051 وثائق صناديق إستثمار

 896,313,307 899,672,232 استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية

 917,866,208 900,986,244 
   

 2017مارس  31 2018مارس  31 لغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية
 جنيه مصري جنيه مصري 
 676,157,898 900,986,244 صيد أول المدةر

فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 132,453,300 5,541,192 األرباح أوالخسائر

 - 11,338,647 إعادة تبويب إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة 

 (808,611,411) (917,866,208) رصيد آخر المدة

التغير فى استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 (213) (125) أوالخسائر
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 إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من  - 10
 2017ديسمبر  31 2018مارس  31 

 مستحق إلى مستحق من مستحق إلى مستحق من 

 جنيه مصري جنيه مصري مصري جنيه جنيه مصري 

 49,871,282 - 53.974.872 - شركة بايونيرز كابيتال ليستشارات المالية

 - 4.007.906 - 5.558.034 لتداول االوراق الماليةأون الين شركة رؤية 

 - 50.000 - 50.000 شركة بايونيرز لصناديق االستثمار

 - 8.328.443 - 8.923.853 راق ماليةشركة المستشار الدولى لضمان االكتتاب فى األو

 - 218.052 - 248.501 دبى –وراق المالية لألشركة بايونيرز 

 386.333.493 - 411.514.470 - شركة وادى لالستشارات

 - 242.317 - - شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية

 14,808,921 - - 41.398.467 شركة سمو لالستشارات

 - 2.952.311 - 3.114.591 اراتشركة نمو ليستش

 - 11.405 - 11.405 شركة القاهرة للتسويق العقارى

 - 60.975.180 - 55.752.117 شركة الحصن لالستشارات

 - 522.625 - 522.625 شركة بريزما للوساطة فى االوراق المالية

 - 102.755.543 - 46.717.492 شركة الصفوة لالستشارات والتنمية

 - 139.045.831 - 145.168.640 لالستشارات شركة ثروة

 25,753,628 - 25.835.016 - شركة بايونيرز العالمية القابضة )البحرين(

 5,355,691 - - 819.899 شركة الرؤية لالستشارات المالية

 - 211.100.000 - 37.350.000 شركة القاهرة لالسكان و التعمير

 - 18.978.725 - 18.740.708 شركة اساسات لالستثمار العقارى

 - 20.000.000 - 20.000.000 الكابالت الكهربائية المصرية شركة

 - 19.457.928 - 49.457.928 (آراب ديرى)الشركة العربية لمنتجات األلبان 

 433.834.260 491.324.358 588.646.266 482.123.015 

 

 مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى -11
 2017ديسمبر  31 2018 مارس 31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 5.984.489 9.706.454 مصروفات مدفوعة مقدما  
 51.135.175 61.699.672 ايرادات مستحقة

 969 969 خصم من المنبع –مصلحة الضرائب 
 909.500 909.500 تأمينات لدى الغير
 246.122 320.597 سلف وعهد عاملين

 10.658.283 10.277.630 (21)إيضاح  ليتأجير تموي -دفعات مقدمة 
 2.064.342 2.521.890 مبال  مدفوعة تحت حساب توزيعات ارباح

 12.118.000 12.282.755 أرصدة مدينة أخرى *

 97.719.467 83.116.880 

 (12.118.000) (12.118.000) اإلضمحالل فى قيمة االرصدة المدينة االخرى

 85.601.467 70.998.880 
 

جنيه مصري قيمة مدفوعات الى احد أعضاء  12.118.000يتمثل بند أرصدة مدينة أخرى في مبل   *
 .وقد تم تكوين مخصص بكامل القيمةمجلس اإلدارة السابقين، 
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 بالصندوق ولدى البنوكنقدية  -12

 
 2017ديسمبر  31 2018مارس  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   جنيه مصري
 17.352 42.748 نقدية بالصندوق
 12.750.627 3.473.233 حسابات جارية

 100.062.415 219.903 أشهر( 3ودائع ألجل )أقل من 

 3.735.884 112.830.394 

   عمالت أجنبية
 9.184 9.224 نقدية بالصندوق

 118.923 531.637 حسابات جارية 

 540.861 128.107 

 4.276.745 112.958.501 

 
 رأس المال - 13

 

 رأس المال المصـدر والمدفوع كما بل   ،جنيه مصري مليار 10رأس مال الشركة المرخص به  بل  
 جنيه 5 االسميةقيمة السهم سهم،  500000000موزعا على  جنيه مصري 2.500.000.000

 مصري.
 

العادية للشركة على زيادة رأس المال المصدر من ، وافقت الجمعية العامة غير 2015إبريل  6بتاريخ  -
جنيه مصري بزياده قدرها  3.350.822.460جنيه مصري الى  2.500.000.000
جنيه مصري  5سهم بقيمة إسمية  170164492جنيه مصري، وذلك بإصدار عدد  850.822.460

تاب في زيادة رأس جنيه مصري للسهم، ودعوة قدامى المساهمين ليكت 12.63وعالوة إصدار قدرها 
المال على أن يتم تغطية اإلكتتاب نقدا و/أو من األرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين القدامى حاملي 

 األسهم في تاريخ اإلكتتاب.
 

جنيه مصري وذلك  333.624.995، تم زيادة رأس المال المصدر بمبل  2015سبتمبر  30بتاريخ  -
جنيه مصري للسهم ليصبح رأس المال المصدر  5ة سهم بقيمة إسمي 66724999بإصدار عدد 
سهم قيمة السهم االسمية  566724999جنيه مصري موزعا على  2.833.624.995والمدفوع مبل  

جنيه مصري، وقد تم تغطية  842.736.755جنيه مصري، باإلضافة الى عالوة اصدار قدرها  5
ة المستحقة لبعض مساهمي الشركة، وقد تم تلك الزيادة وعالوة االصدار بالكامل من االرصدة الدائن

 التأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري للشركة.
 

 جنيه مصري الى االحتياطي القانوني. 842.736.755وقد تم إضافة عالوة االصدار البالغة  -
 

لمصدر على زيادة رأس مال الشركة ا 2016مايو  7وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ  -
جنيه مصرى بزيادة قدرها  3.542.031.245جنيه مصرى الى  2.833.624.995والمدفوع من 

جنيه مصري  5سهم قيمة السهم االسمية  141681250جنيه مصرى توزع علي  708.406.250
وذلك بإصدار اسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل أربعة أسهم أصلية تمول من اإلحتياطي القانوني، 

 . 2016يوليو  20لتأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري بتاريخ وقد تم ا
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 ) تابع (  رأس المال - 13
 

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية في ذات الجلسة على نظام اإلثابة والتحفيز الخاص بالعاملين  -
طريق توفير  مليون سهم وذلك عن 15والمديرين واعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين بتخصيص عدد 

سهم بإصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال و / أو شراء أسهم الخزينة لتمويل نظام  11966745
سهم والخاصة برصيد األسهم المتبقية من  3033255اإلثابة والتحفيز الخاص بالشركة، باإلضافة الى 

 ل على الموافقات الالزمة.نظام اإلثابة والتحفيز السابق والتي لم يتم التصرف فيها، وذلك بعد الحصو
 

، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة 2016سبتمبر  24وبتاريخ  -
جنيه مصري ليصبح  15.166.275جنيه مصري بقيمة  3.542.031.245المصدر والمدفوع البال  

ة والتحفيز السابق جنيه مصري، بقيمة أسهم الشركة المتبقية من نظام اإلثاب 3.526.864.970
لعامة للرقابة والتي لم يتم التصرف فيها، وذلك طبقا لتعليمات الهيئة ا 2012ديسمبر  22والمنتهي في 

 .المالية
 

 وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في ذات الجلسة على زيادة رأس مال الشركة المصدر -
جنيه مصري، توزع على  3.601.864.970ح جنيه مصري، ليصب 75.000.000والمدفوع بقيمة  

جنيه مصري، تمول من اإلحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم المالية  5مليون سهم بقيمة إسمية  15عدد 
، وذلك بإصدار أسهم مجانية تخصص لنظام اإلثابة والتحفيز 2015ديسمبر  31عن السنة المنتهية في 

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

 قروض طويلة األجل  - 14
 

 2017ديسمبر  31 2018مارس  31 
 الجزء غيرالمتداول الجزء المتداول الجزء غيرالمتداول الجزء المتداول 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 190,716,431 70.013.333 169.123.328 70.013.333 (1قرض بنك عوده )
البنك العربي االفريقي  قرض

 263,282,182 65.426.411 228.937.735 65.426.411 (2الدولي )

 135.439.744 398.061.063 135.439.744 453,998,613 

 
بمبل   2015فبراير  17يتمثل هذا الرصيد في قيمة القرض الممنوح للشركة من بنك عوده في  (1)

قسط ربع سنوي بعد عام من تاريخ  12لى جنيه مصرى ، على أن يسدد القرض ع 50.000.000
فوق السعر المعلن من البنك المركزي المصرى وبحد أدني  ٪2.75استخدام القرض، بسعر إقراض 

 سنويا ، وذلك بضمان أوراق مالية محفوظة لدى البنك. 13٪
 

جنيه  320.000.000، تم منح الشركة قرض إضافي بمبل  2016وخالل الربع االول من 
فوق  ٪3بسعر إقراض ، 2016يونيو  30سنوات إبتداء من  7أن يسدد القرض على  علىمصري، 

أوراق مالية وذلك بضمان سنويا   ٪12.75السعر المعلن من البنك المركزي المصرى وبحد أدني 
 .محفوظة لدى البنك

 
 يتمثل هذا الرصيد في قيمة القرض الممنوح للشركة من البنك العربي االفريقي الدولي بمبل  (2)

أقساط سنوية  6، على أن يسدد القرض على 2015يوليو  15جنيه مصري في  410.000.000
فوق السعر المعلن من البنك المركزي  ٪2.25بعد عام من تاريخ استخدام القرض ، بسعر إقراض 

 سنويا ، وذلك بضمان أوراق مالية محفوظة لدى البنك. ٪12.5المصرى وبحد أدني 



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

  ٢٠١٨مارس  ٣١

- ٢٥ - 

   
  المؤجلةضرائب الدخل   - ١٥

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٤١٫٣٤٤٫٠٦٢  ٥٤٫٩٦٢٫٠٦٦  التزام -العام الفترة / رصيد اول 
 ١٣٫٦١٨٫٠٠٤ )١٫٢٥٧٫٧٠٤(  إلتزام العام /  (أصل)الفترة الحركة خالل 

  ٥٤٫٩٦٢٫٠٦٦  ٥٣٫٧٠٤٫٣٦٢  التزام -ضريبة الدخل المؤجلة 
  
  بنوك تسھيالت إئتمانية   -١٦

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٢٢٧٫٨٧٢٫٧٥٤  -  عملة محلية –بنوك تسھيالت إئتمانية 
  -  ٢٢٧٫٨٧٢٫٧٥٤  

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

  لدى البنك. مجمدةالكوريدور بضمان ودائع 
  

  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  - ١٧
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ٦٦٠٫٥٨٦ ١٫٨٢٢٫٨٩٦  ةمصروفات مستحق
  ٢٨٫٩٦١٫٠٤٠  ٢٩٫١٩٠٫٣٣١  فوائد مستحقة
  ٥٨٨٫٩٢٢  ٥٨٨٫٩٢٢  اوراق دفع

  ٣٠٫٢٦٥٫٦٨٦  ٢٩٫١٨٤٫٧٦٨  مؤجلة إيجارية إيرادات 
  ٦٫٠٣٦٫٦٢٧  ٥٫٧٨٤٫٤٦٣  ارصدة دائنة اخرى

  ٦٦٫٥١٢٫٨٦١  ٦٦٫٥٧١٫٣٨٠  
  

  أرصدة دائنة  -مساھمين   - ١٨
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١  
  جنيه مصري  مصري جنيه  

  ١٫١٦٠٫٠٠٠  -  وليد محمد زكي
  ٦٨٫٢٢٥٫٨٣٨  ٧٧٫٥٢٥٫٣٠٨  شركة المھيدب القابضة

  ٦٩٫٣٨٥٫٨٣٨  ٧٧٫٥٢٥٫٣٠٨  
  

  مصروفات عمومية وإدارية  - ١٩
الثالثة أشھر   

  المنتھية في
الثالثة أشھر    

  المنتھية في
  ٢٠١٧مارس  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١ 
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٤٫٤٩٢٫٩٠٥ ٤٫٦٥١٫٠٢٨  ا فى حكمھا مرتبات وم
  ١٫٠٤٦٫١٤٧  ١٫٢٦٧٫٤٠٩  إشتراكات ورسوم

  ٢٨٤٫١١٩  ٣٠٨٫٣٧٩  إيجارات
  ٣٫١٤٧٫٢٤٧  ٥٫١٣٦٫٧٤٨  مصروفات أخرى

  ١٦٧٫٧٥٢  ٢١٤٫٩٥٩  )٣إھالك اصول ثابتة (إيضاح 
  ٩٫١٣٨٫١٧٠  ١١٫٥٧٨٫٥٢٣  
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 الموقف الضريبي - 20

 
 

 ضرائب شركات األموال 
 .2010فحص دفاتر وسجالت الشركة منذ بدء النشاط وحتى عام  تم -
 .2017حتى  2011لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن األعوام من  -

 .2017الى عام  2008قانونية بداية من عام قدمت الشركة االقرارات الضريبية فى مواعيدها ال -
 

 ضرائب كسب العمل  
وتاام سااداد الضاارائب  2011تاام فحااص دفاااتر وسااجالت الشااركة منااذ باادء النشاااط وحتااى عااام  -

 المستحقة.
 .2017حتى  2012لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن األعوام من  -

 2005لسانة  91لاك طبقاا لقاانون رقام تقوم الشركة بحجز ضريبة المرتبات من العاملين لديها وذ -
 وتعديالته وتوريدها الى المأمورية المختصة وذلك فى المواعيد القانونية والمحددة.

 

 ضريبة الدمغة 
 وتم سداد الضرائب المستحقة. 2016تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام  -

 
 اإلرتباطات  -21

 

 إرتباطات اإليجار التشغيلي
عليها إلى شركة بي أم  عة أرض وكذلك كامل المبنى المقامقط ببيعت الشركة ، قام2017خالل عام 

جنيه مصري، كما قامت الشركة بإعادة إستئجار قطعة أرض  106.582.828للتأجير التمويلي بمبل  
جنيه مصري ، تدفع بواقع  202.692.007وكذلك كامل المبنى المقامة عليها تأجيرا تمويليا بقيمة 

سنوات(، وباقي القيمة  7يه مصري كدفعة مقدمة تستهلك على مدار مدة العقد )جن 10.658.283
 قسط ربع سنوي. 28جنيه مصري تسدد على  192.033.724والبالغة 

جنيه  1العقد بقيمة  ويحق للشركة شراء قطعة األرض وكذلك كامل المبنى المقام عليها في نهاية مدة
 .مصري

 
 وإدارة المخاطر المتعلقة بهااألدوات المالية  - 22

تتمثل األدوات المالية للشركة فاى األصاول المالياة )نقدياة بالصاندوق ولادى البناوك، اساتثمارات مالياة، 
أرصااادة عماااالء و أوراق قااابض ، مساااتحق مااان اطاااراف ذات عالقاااة ، أرصااادة مديناااة أخااارى( وكاااذا 

اطااراف ذات عالقااة ، التزاماااات االلتزامااات الماليااة ) تسااهيالت ائتمانيااة ، القاااروض ، مسااتحق الااي 
 ضريبية ، المصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخرى( .

وكما هو وارد بالسياسات المحاسبية الهامة لالعتاراف والقيااس لألصاول وااللتزاماات المالياة واإلياراد 
 ( من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية.2والمصروف المتعلق بها كما ورد فى إيضاح )

 عر الفائدةمخاطر س
 تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة بالنسبة ألصولها والتزاماتها التي تستحق عليها فوائد 

 ض ألجل(. و)القر
  سعر الفائدة علي القروض ألجل ثابت و بالتالي ال يوجد أثر علي أرباح الشركة من تغير سعر 

 الفائدة السوقي.

 خطر االئتمان
تزام أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته، األمر الذي ينتج يتمثل خطر االئتمان في عدم ال

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

ق بالودائع البنكية عن طريق التعامل من بنوك حسنة تسعى الشركة لتقليل المخاطر االئتمانية فيما يتعل
 السمعة ووضع حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالء. 
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 )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها - 22

 خطر تقلبات العمالت األجنبية
يااارات فاااى ساااعر الصااارف والاااذى ياااؤثر علاااى المااادفوعات يتمثااال خطااار العماااالت األجنبياااة فاااى التغ

 بالعمالت األجنبية. وااللتزاماتوالمقبوضات بالعمالت األجنبية وكذلك تقييم األصول 

 خطر السيولة
إن غرض الشركة هو الحفاظ على التوازن باين اساتمرارية التمويال والمروناة خاالل اساتخدام األربااح 

 .استحقاقهاضمان سداد إلتزامات الشركة في مواعيد المرحلة وأرصدة الشركة لدي البنوك ل

 إدارة رأس المال 
إن الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال هو التأكد من أن الشركة تحافظ على نسب رأس مال صحية من 

 أجل دعم أعمالها وتحقق أقصى زيادة للمساهمين.
 

 التغيرات في ظروف األعمال.تقوم الشركة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء تعديالت عليه في ضوء 
 2018مارس  31المنتهية في  السنةلم يكن هناك تغيرات في األهداف والسياسات والعمليات خالل 

واالحتياطيات . يتكـون رأس المال من أسهم رأس المـال 2017ديسمبر  31والسنة المنتهية في 
         جنيـه مصري  4.169.462.822مبلـ   2018مارس  31واألربـاح المرحلـة ويبلـ  في 

 جنيه مصري(. 4.102.466.102مبلـ   2017ديسمبر  31)
 

 الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة المصادر - 23
 

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

 : كما يليتعديل جوهري للقيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية التالية تم اإلشارة لها 
 

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

الفات بين النتائج الفعلية واألولية تؤثر هذه االختالفات علي مخصص ضريبة وعند وجود أي اخت
 الدخل والضريبة المؤجلة في هذه الفترات.

 




