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 المستقل قائمة الدخل الشامل
 2222مارس  33في الثالثة اشهر المنتهية عن 
 

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2234مارس  33 0202مارس  13 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 3,355,626 33.84968926 أرباح الفترة
   

   بنود تتعلق بالدخل الشامل:

 (45,732,643) (489578790) من خالل الدخل الشامل فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة

 (42,375,267) 3318.338.47 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .القوائم المالية الدورية المستقلة( جزء ال يتجزأ من 27( إلى )3اإليضاحات المرفقة من إيضاح ) -
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 قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة

 2222مارس  33في الثالثة اشهر المنتهية عن 
 

 
 احتياطى قانونى رأس المال المدفوع

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 

       

 5833283378326 3485278257 26483528282 (6383328334) 38783468438 4868284248472 2222يناير  3الرصيد في 

 - (3485278257) 3485278257 - - - المحول إلى االرباح المرحلة 

 (486578762) - - (486578762) - - فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 33884648624 33884648624 - - - - الفترةأرباح 

 5800586068371 33.84968926 1218.778517 (3..9586.68) .3.78349861 489.084048672 0202مارس  13الرصيد في 

       

 5832287478745 4782348247 37282638763 (3382258363) 38282448476 4868284248472 2234يناير  3الرصيد في 

 - (47,234,247) 47,234,247 - - - المحول إلى االرباح المرحلة 

 (45,732,643) - - (45,732,643) - - فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 3,355,626 3,355,626 - - - - الفترةأرباح 

 5,278,422,728 3,355,626 464,323,232 (58,755,854) 382,244,476 4,682,424,472 2234مارس  33الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .المالية الدورية المستقلةالقوائم ( جزء ال يتجزأ من 27( إلى )3اإليضاحات المرفقة من إيضاح ) -
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 قائمة التدفقات النقدية المستقلة
 2222مارس  33في الثالثة اشهر المنتهية عن 
 

  
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2234مارس  33 0202مارس  13 إيضاح 
 جنيه مصري جنيه مصري  

    النقدية من أنشطة التشغيلالتدفقات 
 4,432,483 .3518.4.8.1   ارباح الفترة قبل ضرائب الدخل

 283,572 0748942 (3) اهالك االصول الثابته
 - 3328003 (5) إهالك إستثمارات عقارية

 - 1798474 (23) استهالك حق استخدام اصول
 - 750892684.6 (33) من اطراف ذات عالقه ةالمستحق ةاالرصد قيمة االضمحالل فى

 (434,567) 6..382308 (34)  فروق اعاده تقييم استثمارات بالقيمه العادله من خالل االرباح او الخسائر
 - (.6438645864) (34) بيع إستثمارات في شركات تابعة وشقيقه ارباح

 (4,223,773) - (22)  عوائد استثمارات فى اذون الخزانه
 - (110) (3) ارباح بيع اصول ثابتة

 3,423 338966   فروق تقييم عمله
 8,482,773 0383948023   مصروفات تمويلية

 (22,433,262) (76.8659)   فوائد دائنه

 382,653 -   استهالك دفعات التاجير التمويلى

 (35,287,538) (31811987.5)  )خسائر( التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
 (463,864) (12.8140)  العمالء واوراق القبضالتغير فى 

 (63,728,243) (4186468690)  التغير فى المستحق من االطراف ذات العالقه 
 (3,237,432) (00.8366)  االخرى  ةالمدين ةمقدما واالرصد ةالتغير فى المصروفات المدفوع

 (23,466,452) 182008910  التغير فى المستحق الى االطراف ذات العالقه 
 573,855 381198320  التغير فى التزامات ضريبيه 

 54,672,273 9833183.7  االخرى  ةالدائن ةواالرصد ةالتغير فى المصروفات المستحق

 (47,435,634) (4781538197)  )المستخدمه في( أنشطة التشغيل صافي التدفقات النقدية

    
    االستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة 
 (383,624) (.79852) (3) مدفوعات لشراء اصول ثابته 
 - 18222 (3) مقبوضات من بيع اصول ثابته 

 - (385228230)  التغير فى استثمارات فى شركات تابعه وشقيقه 
 5,252,222 4485528222  التغير في التمويل مساند طويل االجل إلى الشركات التابعة 

 - (81228222.)  حساب زياده راس مال شركه تابعةمدفوعات تحت 

 22,433,262 76.8659  فوائد دائنه محصله 

 25,477,436 1584758419  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار

    
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 - 3287758703  مقبوضات من بنوك تسهيالت ائتمانيه 
 - (.38064816)  ترتيب تأجير والتزامات عقود في  مدفوعات
 (32,258,422) (481708.52)  قروض طويله االجل  في مدفوعات

 (8,482,773) (34879.8177)  مصروفات تمويليه مدفوعه 

 (34,243,343) (689568624)  أنشطة التمويل)المستخدمه في( صافي التدفقات النقدية 

 (43,344,373) (0385158.15)  النقدية وما في حكمها خالل الفترةصافى التغير فى 
 (3,423) (338966)  فروق تقييم العملة 

 42,476,268 0581.18417 (33) أول الفترة -النقدية وما في حكمها 

 3,272,446 18.158621 (33) أخر الفترة -النقدية وما في حكمها 

 
 
 
 
 
 
 .القوائم المالية الدورية المستقلة( جزء ال يتجزأ من 27( إلى )3)اإليضاحات المرفقة من إيضاح  -
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 نبذة عن الشركة - 3
 

 45تأسسسست شسركة بايونيرز القابضسة لالستثمارات المالية " شركة مساهمة مصرية " طبقاً ألحكام القانون رقم  
 .قانون سوق رأس المالوالئحته التنفيذية الخاص بإصدار  3442لسنة 

 .2227 مارس 3القاهرة في  – 384328تم قيد الشركة في السجل التجاري برقم 

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

من قبل مجلس  2222مارس  33فى الثالثة اشسسسسسسسهر المنتهية عن  القوائم المسالية الدورية المسسسسسسسستقلةتم اعتمساد 
 .2222 يونيو 27 االدارة بتاريخ

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة - 0

 أسس إعداد القوائم المالية 0-3
االستثمارات ويتم إعداد القوائم المالية وفقاً لفرض االسستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األصول المالية  

م ت يوالت الشسسسسامل الدخلبالقيمة العادلة من خالل  االسسسسستثماراتوالخسسسسسائر  وأاألرباح بالقيمة العادلة من خالل 
 .قياسها بالقيمة العادلة

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

 واإلفصاحاتالتغييرات في السياسات المحاسبية  0-0
المحاسسسبة  اريمعالسسسياسسسات المحاسسسبية المطبقة هذه الفترة هى تلك فى المطبقة فى العام السسسابق، فيما عدا تطبيق  

. والصسسسسسسسادر بقرار وزير هسذا العسسام والسذي تم تطبيقسه اعتبسارا من عقود التسساجير (44رقم ) ألجسديسسد المصسسسسسسسري
 .بعد التعديل ، وفيما يلي السياسة المحاسبية2234لسنة  64 رقماالستثمار 

التأجيرعقود   

يتم تحسديسد مسا إذا كسان العقسد هو )أو يحتوي علي( عقسد إيجسار إلى مضسسسسسسسمون العقد عند التعاقد.ويكون العقد عقد 
اء الزمن لقتأجير أو يتضسسسمن عقد تأجير إذا كان العقد ينقل حق السسسسيطرة على إسسسستخدام أصسسسل محدد لفترة من 

 مقابل.

ويصسنف اإليجار في بداية التعاقد على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشسغيلي. ويصنف العقد على أنه عقد 
أيجار تمويلي إذا كان يحول بصسسسسسسسورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصسسسسسسسل محل 

تأجير تشسسغيلي إذا كان ال يحول بصسسسورة جوهرية ما يقارب كافة العقد. ويتم تصسسنيف عقد التأجير على انه عقد 
 .المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد

في تاريخ بداية عقد اإليجار يتم قياس األصسل )حق اإلنتفاع( بالتكلفة، وتتضسمن التكلفة التكاليف المباشرة األولية 
 بة وفقا للعقد.المتكبدة لتجهيز االصل نفسه الى الحالة المطلو

ويتم قيساس إلتزام عقسد التسأجير بسالقيمة الحالية لدفعات االيجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ، وتخصسسسسسسسم دفعات 
اإليجار بإسستخدام معدل الفائدة الضسمني في عقد التأجير إذا كان يمكن تحديده بسسسهولة، أو بإسستخدام سسسعر الفائدة 

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

ويتم إثبسات الفسائسدة على إلتزام عقد التأجير، و أية دفعات متغيرة غير مدرجة في قياس التزام عقد التأجير بقائمة 
 األرباح أو الخسائر.
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 السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( أهم - 0

 التغييرات في السياسات المحاسبية و اإلفصاحات )تابع( 0-0
 

 التأجير )تابع(عقود 

 

إذا كان عقد التأجير يحول ملكية األصسسل الى الشسسركة أو أن تكلفة االصسسل تعكس ممارسسسة حق خيار الشسسراء يتم 
لألصسل )حق اإلنتفاع(، وفيما عدا ذلك يتم إستهالك األصل إسستهالك األصسل المؤجر علي مدي العمر اإلنتاجي 

)حق اإلنتفساع( من تاريخ بداية عقد التاجير الى نهاية العمر اإلنتاجي لألصسسسسسسسل )حق اإلنتفاع( أو نهاية مدة عقد 
 .  التأجير أيهما أقرب

قد  االصسسسسسلتقوم الشسسسسسركة بشسسسسسكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشسسسسسر على أن يكون 
أضسمحل. عندما تزيد القيمة الدفترية لألصسل عن قيمته اإلستردادية، فيعتبر أن هناك اضمحالل لألصل وبالتالي 

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

ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة 
األصل االستردادية منذ إثبات آخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة، ويكون رد الخسارة الناجمة عن اإلضمحالل 

لألصل، القيمة االستردادية له أو القيمة الدفترية التى كان سيتم تحديدها محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية 
( ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات االستهالك)بالصافى بعد 

 سائر.السابقة. ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح او الخ

 

 ترجمة العمالت األجنبية     0-1
 

 تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصرى وهى عملة التعامل للشركة. -

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

بالعمالت األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد فى يتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية  -
 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  -
 األولى. أسعار الصرف السائدة في تاريخ االعتراف

يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية بالعمالت االجنبية والتى يتم قياسها بالقيمة العادلة باستخدام  -
 أسعار الصرف السائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيمة العادلة.
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 0

 

 األصول الثابتة  0-4
. ضسسسسمحالل القيمةالخسسسسسائر المتراكمة إلوبالتكلفة التاريخية بعد خصسسسسم مجمع اإلهالك  تظهر األصسسسسول الثابتة  

وتتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول الثابتة عندما تتحقق تلك التكلفة واستيفاء شروط االعتراف 
يتم االعتراف بتكاليفها ضسسسسمن القيمة الدفترية لألصسسسسول  ،عند إجراء تحسسسسسينات جوهرية شسسسساملة ،وبالمثل ،بها

ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصسسسسالح والصسسسسيانة  ،الثابتة كإحالل وذلك في حالة اسسسسستيفاء شسسسسروط االعتراف
   .عند تحققها قائمة األرباح أو الخسائراألخرى في 

ا قادرا على التشسسغيل بالطريقة التي حددتها يبدأ إهالك األصسسل عندما يكون في المكان والحالة التي يصسسبح عليه  
 لتالي :اوويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلفتراضى لألصل على النح ،اإلدارة

 سنوات  
 8 أجهزة اتصاالت

 8 حاسب آلي
 3687 أثاث

 8 – 687 أجهزة كهربائية
 5 ديكورات
 5 وسائل نقل

 6 تحسينات على مبانى مستأجرة 

عند عدم توقع الحصسسول على أي منافع اقتصسسادية مسسستقبلية من ويتم اسسستبعاد األصسسول الثابتة عند التخلص منها أ 
رباح خسائر تنشأ عند استبعاد األصل في قائمة األوويتم االعتراف بأي أرباح أ .بيعها في المستقبلواسستخدامها أ
نتاجية لها األعمار اإل ،ويتم مراجعة القيم المتبقية لألصسسول .التي تم فيها اسسستبعاد األصسسلالفترة في  أو الخسسسائر

 .كل سنة ماليةوطرق إهالكها في نهاية 

تقوم الشسسركة في تاريخ كل مركز مالي بتحديد ما إذا كان هناك مؤشسسسر على أن يكون أصسسسل ثابت قد أضسسسمحل.  
قيمته اإلسسسسستردادية، فيعتبر أن هناك اضسسسسمحالل لألصسسسسل وبالتالي يتم وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصسسسسل عن 

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

ويتم رد الخسسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط اذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة  
دية منذ اثبات آخر خسسسسسسارة ناتجة عن اضسسسسسمحالل القيمة، ويكون رد الخسسسسسسارة الناجمة عن االصسسسسسل االسسسسسستردا

اإلضسسسسسمحالل محدود بحيث التتعدى القيمة الدفترية لألصسسسسسل، القيمة االسسسسسستردادية له أوالقيمة الدفترية التى كان 
ابقة، صسل في السسنوات السسسيتم تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخسسارة الناجمة عن اضسمحالل القيمة بالنسسبة لأل
  ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائر. 
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 االستثمارات 0-5
 تابعةاستثمارات في شركات 

يطرة ويفترض وجود الس ،سيطرة االستثمارات في شركات تابعة هي استثمارات في شركات يكون للشركة فيها 
 الشسسسركة علىغير مباشسسر من خالل الشسسسركات التابعة والشسسسركة القابضسسة سسسسواء بشسسكل مباشسسسر أ تسسسيطرعندما 

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

كلفة بالتكلفة متضسسسسسمنة ت القوائم المالية الدورية المسسسسسستقلةتتم المحاسسسسسسبة عن االسسسسسستثمارات في شسسسسسركات تابعة ب  
محالل يمة الدفترية بقيمة هذا االضيتم تعديل الق ،وفى حالة حدوث اضمحالل في قيمة تلك االستثمارات ،االقتناء

 .وذلك لكل استثمار على حدة رباح أو الخسائرويدرج بقائمة األ

 استثمارات في شركات شقيقة
االسستثمارات في شسركات شسقيقة هي اسستثمارات في شسركات يكون للشسركة فيها نفوذ مؤثر ولكنها ليست شركة  

وجود النفوذ المؤثر عندما تمتلك الشسسسركة سسسسواء  ويفترض ،تابعة كما أنها ليسسسست حصسسسة في مشسسسروع مشسسسترك
من حقوق التصويت في الشركة  أو أكثر ٪22لنسبة  من خالل الشركات التابعة لها غير مباشروبشسكل مباشسر أ
 فيما عدا تلك الحاالت التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا. ،المستثمر فيها

ة تكلفة بالتكلفة متضسسسسمن القوائم المالية الدورية المسسسسستقلةاالسسسسستثمارات في شسسسسركات شسسسسقيقة بتتم المحاسسسسسبة عن  
 يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضمحالل ،وفى حالة حدوث اضمحالل في قيمة تلك االستثمارات ،االقتناء
 .وذلك لكل استثمار على حدة قائمة األرباح أو الخسائرويدرج ب

 رى طويلة األجلاستثمارات أخ
تتمثل االسسسستثمارات طويلة األجل في مسسسساهمة الشسسسركة في شسسسركة مصسسسر للمقاصسسسة واإليداع والقيد المركزي،  

وصسندوق حماية المسستثمر وتظهر االسستثمارات طويلة األجل بتكلفة االقتناء ناقصاً أي انخفاض غير مؤقت في 
 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 كأصسول محتفظ بها ألغراض المتاجرة حيث تم اقتناؤها لغرض البيع في مدى زمني قصسير 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 إثبسات االسسسسسسسستثمسارات بسالقيمسة العسادلسة من خالل األربساح أو الخسسسسسسسسائر بسالمركز المسالي بالقيمة العادلة ويتم  

 األرباح أو الخسائر.االعتراف بفروق التقييم بقائمة 
يتم االعتراف بأرباح أو خسسائر 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 االسسسستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشسسسامل بالقيمة العادلة متضسسسمنة   
 المصروفات المتعلقة بها مباشرةً.

بعسد القيساس األولى، يتم إعسادة تقييم االسسسسسسسستثمسارات بسالقيمة العادلة من خالل الدخل الشسسسسسسسامل بالقيمة العادلة مع   
 رباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية.االعتراف باأل

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

عسدم توافر معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة اوفى ظل وجود مدى واسسسسسسسسع للقيم العادلة لنفس االداة وفى هذه 
  الحالة تكون التكلفة هى احسن التقديرات للقيمة العادلة.
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 االستثمارات العقارية  0-9
ً 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  0-7
 يتم إثبات العمالء واألرصدة المدينة األخري بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصاً خسائر اإلضمحالل 

الدفترية للعمالء واألرصسسسسدة المدينة األخري والقيمة الحالية ويتم قياس خسسسسسائر اإلضسسسسمحالل بالفرق بين القيمة  
للتدفقات النقدية المسسسسسستقبلية المتوقعة، ويتم االعتراف بخسسسسسسائر اإلضسسسسسمحالل بقائمة األرباح أو الخسسسسسسائر ويتم 

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

 انونياحتياطي ق .-0
من أرباح الفترة لتكوين إحتياطى قانونى حتى يبلغ هذا اإلحتياطى  ٪5طبقاً للنظام األسسسسساسسسسسى للشسسسسركة، يجنب  

من رأس مال الشسسسسسركة المصسسسسسدر ويسسسسسستعمل االحتياطي بناء على قرار من الجمعية العامة وفقاً القتراح  52٪
 مجلس اإلدارة

 ضرائب الدخل 0-6
 لقانون الضرائب المصرييتم حساب ضريبة الدخل وفقاً   

 ضرائب الدخل الجارية
يتم تقييم أصسسسسول وإلتزامات ضسسسسرائب الدخل للفترة الجارية والفترات السسسسسابقة وفقاً للمبلغ المتوقع إسسسسسترداده أو   

 سداده لمصلحة الضرائب

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

لألصسسسسسل أواإللتزام ل غراض الضسسسسسريبية )األسسسسسساس الضسسسسسريبي( وقيمتها المدرجة بالمركز المالي )األسسسسسساس 
 المحاسبي( وذلك بإستخدام سعر الضريبة المطبق

ل ذا األصسسسسويتم اإلعتراف بضسسسسريبة الدخل المؤجلة كأصسسسسل 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 الضسسسسسسريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أومصسسسسسسروف في قائمة األرباح أو الخسسسسسسسائر للفترة، فيما عدا  
 فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق الملكيةالضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس العام أو 

 االعتراف باإليراد  0-32
يتم االعتراف بساإليراد إلى المسدى السذى تتوافر فيسه درجسة كسافيسة من التسأكسد بسأن المنسافع االقتصسسسسسسسادية المرتبطة  

 ةبالمعاملة سسسسسسسوف تتدفق للشسسسسسسركة ويمكن قياس قيمة اإليراد بشسسسسسسكل موثوق به يتم قياس اإليراد بالقيمة العادل
ة فيما يلى االعتبارات الخاصسسو للمقابل المسسستلم أو المسسستحق بالصسسافى بعد خصسسم أى ضسسرائب مبيعات أو رسسسوم

 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 اسسسسسسسستحقاق الفائدة على اسسسسسسسساس نسسسسسسسسبة زمنية اخذا في االعتبار معدل العائد يتم  

  .المستهدف على االصل
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 )تابع(االعتراف باإليراد  0-32
 توزيعات األرباح -
 هذه التوزيعاتيتم االعتراف باإليراد عند نشأة حق الشركة فى تحصيل  

 المصروفات 0-33
يتم اإلعتراف بجميع المصسسروفات شسساملة مصسسروفات التشسسغيل، المصسسروفات العمومية واإلدارية والمصسسروفات   

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

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 0-30
طراف ذات العالقة في كل من الشسسركات الشسسقيقة وكبار المسسساهمين والمديرين واإلدارة العليا للشسسركة، تتمثل األ 

وتمثل أيضسسسا الشسسسركات المسسسسيطر عليها أوخاضسسسعة لسسسسيطرة مشسسستركة أونفوذ مؤثر من قبل تلك األطراف ذات 
 لعالقة من قبل مجلس اإلدارةالعالقة، ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامالت مع األطراف ذات ا

 التقديرات المحاسبية 0-31
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسسسبة المصسسرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضسسات تؤثر على   

 نقيم األصسسسول، االلتزامات، اإليرادات والمصسسسروفات خالل السسسسنوات المالية، هذا وقد تختلف النتائج الفعلية ع
 تلك التقديرات

 اإلضمحالل  0-34
 اضمحالل قيمة األصول المالية 

تقوم الشسركة في تاريخ كل مركز مالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضسوعي على أن يكون أصل مالي تحت   
نموذج التكلفة المسسسسسستهلكة أو مجموعة من االصسسسسسول المالية قد أضسسسسسمحل ويعتبر أصسسسسسل مالي أو مجموعة من 

مالية قد أضسسسمحل إذا، وإذا فقط، كان هناك دليل موضسسسوعي على اضسسسمحالل القيمة نتج عن حدوث االصسسسول ال
حدث أو أكثر بعد االعتراف االولي باألصسسسسسل واثر على التدفقات النقدية المقدرة ألصسسسسسل مالي أو مجموعة من 

 االصول المالية والتى يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه

 لية اضمحالل قيمة األصول غير الما
تقوم الشسسركة في تاريخ كل مركز مالي بتحديد ما إذا كان هناك مؤشسسر على أن يكون أصسسل قد أضسسمحل عندما   

تزيد القيمة الدفترية ألصسسل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلسسستردادية، فيعتبر أن األصسسل قد إضسسمحل وبالتالي 
 االضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائريتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية، وتثبت خسارة 

ويتم رد الخسسسسسسارة الناجمة عن اضسسسسسمحالل القيمة والتى تم االعتراف بها سسسسسسابقاً، فقط إذا، كان هناك تغيير في   
االفتراضسسات المسسستخدمة لتحديد قيمة األصسسل االسسستردادية منذ إثبات أخر خسسسارة ناتجة عن اضسسمحالل القيمة، 

ة عن اإلضسمحالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألصسل، القيمة االستردادية ويكون رد الخسسارة الناجم
له أو القيمة الدفترية التي كان سسيتم تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخسسارة الناجمة عن اضسمحالل القيمة بالنسبة 

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

 قائمة التدفقات النقدية  0-35
 يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرة 

 النقدية وما في حكمها 0-39
بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقدية وما في حكمها تشسسسسسمل النقدية بالصسسسسسندوق، الحسسسسسسابات الجارية  

 والودائع ألجل التي تستحق خالل ثالثة أشهربالبنوك 
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 وسائل نقل ديكورات كهربائيةأجهزة  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

 3382468636 286288248 2538642 285268424 383388263 288768844 384548437 2328347 2222يناير  3

 768528 - - - 248867 248243 368522 422 إضافات

 (58522) - - - (58522) - - - إستبعادات

 3383378644 286288248 2538642 285268424 383628628 284268342 384728437 2338247 2222مارس  33

         

         مجمع االهالك 

 (682588222) (8458343) (2228583) (384338367) (8238236) (4688263) (383368747) (3338235) 2222يناير  3

 (2748642) (3258337) (78752) (738535) (258237) (438266) (378458) (38777) الفترةاهالك 

 28832 - - - 28832 - - - إهالك اإلستبعادات

 (683328232) (4528728) (2328333) (282228422) (8458223) (382338324) (383548725) (3348832) 2222مارس  33

         صافي القيمة الدفترية

 486.78914 389578542 038157 5248200 5378427 38.648.33 1398030 7980.5 0202مارس  13في 

 
 ال توجد أية رهونات أو قيود مفروضة على ملكية األصول الثابتة. -
 أو الخسائر قائمة األرباحمصري( ضمن المصروفات العمومية واإلدارية بجنيه  2838572 : مبلغ 2234 مارس 33) جنيه مصري 2748642تم إدراج مصروف اإلهالك البالغ  -

 (. 23)إيضاح 
 :يلي خالل الفترة كمابيع األصول الثابتة  بلغت أرباح -

  

 الثالثة أشهر 
 المنتهيةفي 

 0202مارس  13
 جنيه مصري  

 38222  متحصالت من بيع أصول ثابتة
  (58522) تكلفة استبعاد أصول ثابتة

  28832 مجمع إهالك أصول ثابتة مستبعدة

 (28668)  صافي القيمة الدفترية لألصول المستبعدة

 110  أرباح بيع أصول ثابتة
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 )تابع(أصول ثابتة  - 1
 

 وسائل نقل ديكورات أجهزة كهربائية أثاث حاسب آلي أجهزة اتصاالت
تحسينات على 

 مستاجرهمبانى 
 اإلجمالي

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

         التكلفة

 3284448433 286288248 2538642 284448564 382548222 288588527 383328647 2268757 2234يناير  3

 2528223 - - 78362 748263 388342 3438772 38442 إضافات

 3382468636 286288248 2538642 285268424 383388263 288768844 384548437 2328347 2234ديسمبر  33

         

         مجمع االهالك 

 (484388787) (4248322) (3438583) (386368548) (7268232) (7458846) (382688668) (3358742) 2234يناير  3

 (383348435) (4238264) (338222) (3348834) (468786) (3728367) (688274) (358245) اهالك العام

 (682588222) (8458343) (2228583) (384338367) (8238236) (4688263) (383368747) (3338235) 2234ديسمبر  33

         صافي القيمة الدفترية

 583888434 387628857 248327 5758557 5358245 384288836 3378672 748362 2234ديسمبر  33في 
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 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة - 4

 

من أسسسسسهم شسسسسركة بايونيرز لتداول األوراق المالية )شسسسسركة  ٪44844تم االسسسسستحواذ على نسسسسسبة  2228فبراير  4بتاريخ  (3)
من أسهم شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية مقابل عدد سهم  444482مساهمة مصرية( وذلك عن طريق مبادلة عدد 

سسسسسسسسهم من أسسسسسسسسهم زيسادة رأس مسال شسسسسسسسركسة بسايونيرز القسابضسسسسسسسة لالسسسسسسسستثمسارات المسالية بقيمة إجمالية  227884883
 جنيه مصري. 3833484248435

 

، قامت الشسسسركة بسسسسداد حصسسستها في زيادة رأس مال شسسسركة بايونيرز لتداول االوراق المالية 2237سسسسبتمبر  34وبتاريخ  
 جنيه مصري. 3835484238835 إجمالي قيمة المساهمةجنيه مصري، لتصبح  3484448422بمبلغ 

 

)شسسركة مسسساهمة  شسسركة أموال ل سسستثمارات المالية من أسسسهم ٪44847تم االسسستحواذ على نسسسبة  2228فبراير  3بتاريخ  (2)
 52535762سهم من أسهم شركة أموال لالستثمارات المالية مقابل عدد  644822مصرية( وذلك عن طريق مبادلة عدد 

 جنيه مصري. 25285788832سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية بقيمة إجمالية 
 

طبقا للمعيار المصسسرى رقم  2233ديسسسمبر  33( في 2،3ركة بدراسسسة اضسسمحالل االسسستثمار للشسسركات عاليه )قامت الشسس *
 4883588323( والمعده بواسطة مستشار مالى مستقل معتمد، وعند اجراء تلك الدراسة تبين وجود اضمحالل قدره 33)

 جنيه مصرى على التوالى. 32686248472جنيه مصري و

 2234ديسمبر  33 المساهمة 0202مارس  13 المساهمة طبيعة 

 جنيه مصري ٪ جنيه مصري ٪ العالقة 

 3835484238835 44844 3835484018.35 66866 تابعة ( شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية )ش.م.م(3)

 25285788832 44847 050857.8.32 66867 تابعة ( شركة أموال ل ستثمارات المالية )ش.م.م(2)

 3686268662 44872 3989098992 66872 تابعة ( شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية )ش.م.م(3)

 686358222 44867 989158222 66897 تابعة األوراق المالية )ش م م( ( شركة المستشار الدولي لضمان اإلكتتاب في4)

 782428628 44822 .78060892 46822 شقيقة ( شركة بايونيرز لألوراق المالية )دبي( )ش.ذ.م.م(5)

 3483758222 25822 3481758222 05822 شقيقة ( شركة بايونيرز العالمية القابضة )البحرين( )ش.م.م(6)

 3586788334 44843 17837.8114 66861 تابعة رؤية اون الين لتداول األوراق المالية )ش.م.م(( شركة 7)

 484448822 44844 486668.22 66866 تابعة ( شركة بايونيرز لصناديق االستثمار )ش.م.ب(8)

 2484448822 44844 0686668.22 66866 تابعة ( شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية )ش.م.م(4)

 52783548684 53872 527815689.4 51872 تابعة ( شركة القاهرة ل سكان والتعمير )ش.م.م(32)

 382228642 44844 382228940 66866 تابعة ( شركة وادى لالستشارات )ش.م.م(33)

 34484378522 44846 34686178522 66869 تابعة ( شركة سمو لالستشارات )ش.م.م(32)

 387268682 3822 3872989.2 3822 تابعة الصفوة لالستشارات والتنمية )ش.م.م( ( شركة33)

 3628862 64842 3908.90 94860 تابعة ( شركة الحصن لالستشارات )ش.م.م(34)

 628452 24848 908450 .0486 تابعة ( شركة ثروة لالستشارات )ش.م.م(35)

 36582268574 64873 19582098576 94871 تابعة ديرى( )ش.م.م(( الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب 36)

 48684568642 36822 54383.98.94 36879 شقيقة ( شركة رؤية القابضة لالستثمارات )ش.م.م(37)

 322 2823 322 2823 تابعة ( شركة الجيزة باور للصناعة )ش.م.م(38)

 37687658248 36862 .3798795826 39892 تابعة ( الشركة المتحدة ل سكان والتعمير )ش.م.م(34)

 3682538334 6825 1980538136 9805 تابعة ( شركة الكابالت الكهربائية المصرية )ش.م.م(22)

 6484258633 26843 9686258911 09861 تابعة ( شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري )ش.م.م(23)

 2685238482 45873 09852186.2 45871 تابعة التعبئة والتغليف والورق )ش.م.م( ( شركة يونيفرسال لصناعة مواد22)

 4448482 44844 66686.2 66866 تابعة ( شركة تالل الساحل الشمالى للمنتجعات السياحيه واالستثمار العقارى )ش.م.م(23)

 4448482 44844 66686.2 66866 تابعة )ش.م.م(( شركة تالل البحر االحمر لالستثمار العقارى والمنتجعات السياحيه 24)

 6228222 62822 9228222 92822 تابعة ( شركة النور لالدويه )ش.م.م(25)

 32 28224 30 28224 تابعة (  شركة الرؤيه لالستشارات الماليه )ش.م.م(26)

 - - 30 28224 تابعة )ش.م.م( اساسات ل ستثمار العقاري(  شركة 27)

   1842085768024  3884683448238 

 (35484688245)  (354869.8065)   اإلضمحالل فى قيمة االستثمارات في شركات تابعة *

   1804789328626  3864383828723 
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 شركات تابعة وشقيقة )تابع(استثمارات في  -4
 

)شسسركة مسسساهمة  وراق الماليةلوسسساطة في األسسسهم من أسسسهم شسسركة بريزما ل 444222تم شسسراء عدد  2227خالل عام  (3) 
جنيه مصسسري(، وقامت الشسسركة  32)القيمة االسسسمية للسسسهم  جنيه مصسسرى 3386228222باجمالى تكلفة بلغتمصسسرية( 

يادة رأس مال شسسسسسسركة بريزما للوسسسسسسساطة فى األوراق المالية وقامت بسسسسسسسداد مبلغ من قيمة أسسسسسسسهم ز ٪62باالكتتاب فى 
 جنيه مصرى. 3582228222

 

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بريزما للوساطة في االوراق المالية على تخفيض رأس مال  2233 خالل عامو 
الشسسركة المرخص به والمصسسدر وتعديل المادتين السسسادسسسة والسسسابعة من النظام األسسساسسسي للشسسركة بحيث يصسسبح رأس مال 

ليون جنيه مصسسري موزعاً على مليون سسسهم م 32مليون جنيه مصسسري ورأس المال المصسسدر 322الشسسركة المرخص به 
جنيه مصسسرى. وقد تحملت الشسسركة  484438342ض تكلفة االسسستثمار بمبلغ فيجنيه مصسسري وقد تم تخ 32قيمة كل سسسهم 

 جنيه مصرى كنصيبها من اطفاء الخسائر المتراكمة لشركة بريزما للوساطة فى االوراق المالية.  285258238مبلغ 
 

سسهم من أسسهم شركة المستشار الدولى لضمان االكتتاب فى األوراق  24422تم شسراء عدد  2227أغسسطس  33بتاريخ  (4)
جنيه  32)القيمة االسسسسسمية للسسسسسهم جنيه مصسسسسرى  686358222 باجمالى تكلفه بلغتالمالية )شسسسسركة مسسسسساهمة مصسسسسرية( 

 مصري(.
 

من رأس مال شركة بايونيرز لألوراق المالية )دبي(  ٪45 حصة بنسبة 33522تم شراء عدد  2227سبتمبر  36بتاريخ  (5)
 جنيه مصري. 34787888222)شركة ذات مسؤولية محدودة( بإجمالي تكلفة بلغت 

 

من رأس مال شسسسركة بايونيرز لألوراق المالية )دبي(  ٪4حصسسسة بنسسسسبة  3222تم شسسسراء عدد  2228يناير  33وبتاريخ  
 34722جنيه مصسسسري لعدد  23583648355مالي قيمة المسسسساهمة مبلغ جنيه مصسسسري ليصسسسبح إج 3785838355بمبلغ 
 حصةه مصري للحصة )القيمة األسمية للجني 348653 حصةبمتوسط تكلفة لل ٪44المال بنسبة رأس  حصصمن  حصسة
 درهم إماراتي(. 38222

 

ة إلي تابع اسسستثمارات في شسسركات دبي من -تم تحويل اإلسسستثمار في شسسركة بايونيرز لألوراق المالية  2237خالل عام و 
 .مؤثرنفوذ إستثمارات في شركات شقيقة، وذلك لوجود 

 

بتخفيض رأس المال المصسسسسدر والمدفوع لتبلغ حصسسسسسة دبي  –قامت شسسسسركة بايونيرز لألوراق المالية  2238وخالل عام  
 جنيه مصري. 782428628 ويصبح قيمة االستثمار مبلغ مصري نيهج 22882768547 الشركة في التخفيض مبلغ

 

من أسهم شركة بايونيرز العالمية القابضة )البحرين(  ٪25سهم بنسبة  2522222تم شراء عدد  2227أكتوبر  7بتاريخ  (6)
 دوالر أمريكي(. 3دوالر للسهم )القيمة االسمية للسهم  3)شركة مساهمة بحرينية( بتكلفة 

 

جنيه مصسسرى من  882628522بمبلغ  ٪75سسسهم بنسسسبة  22522دد قامت الشسسركة بشسسراء ع 2224أغسسسطس  4بتاريخ  (7)
جنيه مصرى للسهم  358833أسهم شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية )شركة مساهمة مصرية( بمتوسط تكلفة 

 جنيه مصرى(. 322)القيمة األسمية للسهم 
 

جنيه مصسسسري لتصسسسبح نسسسسبة ملكية  286358834سسسسهم بقيمة  7322قامت الشسسسركة بشسسسراء عدد  2232مايو  2بتاريخ و 
جنيه مصسسري  782228222مال الشسسركة والتي بلغت ركة بسسسداد كامل الزيادة في رأس ، كما قامت الشسس٪4488الشسسركة 

 . ٪4488سهم بنسبة  44822سهم( وبذلك يصبح اجمالي عدد االسهم  72222)
 

 3282228222سهم بقيمة  322222يادة رأس المال بعدد قامت الشركة باإلكتتاب في كامل ز 2237فبراير  23بتاريخ و 
 .٪44843جنيه مصري لتصبح نسبة ملكية الشركة 

  

بعدد مال شسسسركة رؤية اون الين لتداول األوراق المالية ة باالكتتاب في كامل زيادة رأس قامت الشسسسرك 2238وخالل عام  
جنيه مصرى بنسبة  3486788334جنيه مصرى ليصبح إجمالي قيمة اإلستثمار مبلغ  582228222 سسهم بقيمة 52222
44843٪. 

 

 بقيمةمال شسسركة رؤية اون الين لتداول األوراق المالية ة باالكتتاب في كامل زيادة رأس قامت الشسسرك 2234عام وخالل  
 .٪44843جنيه مصرى بنسبة  3586788334جنيه مصرى ليصبح إجمالي قيمة اإلستثمار مبلغ  382228222

 

 بقيمةقسامست الشسسسسسسسركسة بساالكتتاب في كامل زيادة رأس مال شسسسسسسسركة رؤية اون الين لتداول األوراق المالية وخالل الفترة  
 .٪44843جنيه مصرى بنسبة  3783788334جنيه مصرى ليصبح إجمالي قيمة اإلستثمار مبلغ  385228222

 

امت الشسركة بتأسسيس شسركة بايونيرز لصسناديق االسستثمار )شسركة مسساهمة مصسرية( حيث ق 2224أغسسطس  34بتاريخ  ( 8)
 582228222جنيه مصسسرى ورأس المال المصسسدر والمدفوع  3282228222حدد رأس مال الشسسركة المرخص به بمبلغ 

سسسهم  44448جنيه مصسسرى حيث تمتلك الشسسركة عدد  322سسسهم قيمة السسسهم األسسسمية  52222جنيه مصسسرى ويتمثل فى 
 جنيه مصرى . 484448822بتكلفه بلغت  ٪44844بنسبة 
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 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة )تابع( -4
 

قامت الشركة بتأسيس شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية )شركة مساهمة مصرية( حيث  2224مارس  8بتاريخ  (4)
 مليون جنيه مصسسسرى والمبالغ المؤداه 32مليون جنيه مصسسسرى ورأس المال المصسسسدر  322حدد رأس المال المرخص به 

من إجمالى  444482وعدد أسهم  ٪44844مساهمة بنسسبة  284448452مليون جنيه مصسرى، وتم سسداد مبلغ  285منه 
 مليون سهم. 3

 

صبح اجمالى قيمة تجنيه مصرى ل 784448852قامت الشسركة بسسداد باقى راس المال المصدر البالغ  2234وخالل عام  
 جنيه مصرى. 484448822المساهمة 

 

لغ المالية بمبت قامت الشسسركة بسسسداد حصسستها في زيادة رأس مال شسسركة بايونيرز كابيتال ل سسستشسسارا ،2236وفي مارس  
 جنيه مصرى . 3384448822صبح اجمالى قيمه المساهمه تجنيه مصرى ل 282228222

  

 البالغةولمالية رأس مال شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات اباالكتتاب في كامل زيادة قامت الشركة  2238 خالل عامو  
 جنيه مصرى. 2484448822جنيه مصرى لتصبح اجمالى قيمه المساهمه  3282228222

 

تم تحويل شسسسركة القاهرة لالسسسسكان والتعمير )شسسسركة مسسسساهمة مصسسسرية( من اسسسستثمارات بالقيمة  2224 يونيو 32بتاريخ  (32)
جنيه مصسسرى  2284758352وقد تم إلغاء مبلغ  العادلة من خالل االرباح أو الخسسسائر الى اسسستثمارات في شسسركات شسسقيقة

وهو عبسسارة عن جميع فروق التقييم التى تم االعتراف بهسسا قبسسل تسساريخ التحويسسل، وقسسد تم التحويسسل بتكلفسسة االقتنسساء البسسالغسسة 
سسسهم من  3684228724جنيه مصسسري حيث تمتلك شسسركة بايونيرز القابضسسة لالسسستثمارات المالية عدد  34382388375

من اسسهم الشسركة، وقد تم اعتبار هذا االستثمار استثمارات  ٪38825القاهرة لالسسكان والتعمير وتمثل نسسبة اسسهم شسركة 
اتخاذ القرارات وسسياسسات التشغيل  في شسركات شسقيقة نظرا لوجود نفوذ مؤثر متمثل في قدرة الشسركة علي المشساركة في

 مجلس إدارة الشركة. لشركة القاهرة لالسكان والتعمير وذلك نظرا لوجود تمثيل في
 

سسهم من اسسهم شسسركة القاهرة ل سسكان والتعمير بنسسسبة  4522222قامت الشسركة بشسسراء عدد  2232سسبتمبر  2بتاريخ و 
جنيه مصسسسسسري بنسسسسسسبة  37384238534جنيه مصسسسسسري وذلك ليصسسسسسبح اجمالي االسسسسسستثمار  2888858354بمبلغ  488٪

22885٪. 
 

ى اغلبية مجلس ادارة شسسسركة القاهرة ل سسسسكان والتعمير مما يمثل سسسسيطرة حصسسسلت الشسسسركة عل 2232اكتوبر  3بتاريخ و 
على اتخاذ القرارات وسسياسات التشغيل للشركة، وقد تم تحويلها من استثمارات فى شركة شقيقة الى استثمارات فى شركة 

 تابعة.
 

ل سكان والتعمير بنسبة  سسهم من اسسهم شسركة القاهرة 6234448قامت الشسركة بشسراء عدد  2233مارس  27وبتاريخ  
جنيه مصسسسسري بنسسسسسبة  23286248578جنيه مصسسسسري وذلك ليصسسسسبح اجمالي االسسسسستثمار  3886868244بمبلغ  6863٪
24848٪. 

 

سسهم من اسسهم شسركة القاهرة ل سكان والتعمير بنسبة  2733332قامت الشسركة بشسراء عدد  2233سسبتمبر 32بتاريخ و 
 .٪32838جنيه مصري بنسبة  22483358223ليصبح إجمالي اإلستثمار جنيه مصري،  3887258445بمبلغ  284٪

 

قررت الجمعية العامة غير العادية لشسسسسسركة القاهرة ل سسسسسسكان والتعمير إعدام أسسسسسسهم الخزينة  2234فبراير  27بتاريخ و 
 .٪ 33872لتصبح  ٪ 3834سهم، مما أدى الى زيادة نسبة الشركة بنسبة  3723448البالغة 

 

سهم من اسهم شركة القاهرة ل سكان والتعمير بنسبة  34782786قامت الشسركة بشسراء عدد  2235ديسسمبر  6بتاريخ و 
جنيه مصسسسسسري بنسسسسسسبة  46383738834جنيه مصسسسسسري، ليصسسسسسبح إجمالي اإلسسسسسستثمار  23388388743بمبلغ  23847٪
55864٪. 

 

كة القاهرة ل سكان والتعمير بنسبة سسهم من اسسهم شسر 8632728قامت الشسركة بشسراء عدد  2236فبراير  32بتاريخ و 
جنيه مصسسسسسري بنسسسسسسبة  56484438622جنيه مصسسسسسري، ليصسسسسسبح إجمالي اإلسسسسسستثمار  32387648786بمبلغ  4857٪
65826٪. 

 

سهم من اسهم شركة القاهرة ل سكان والتعمير بنسبة  3543338قامت الشسركة بشسراء عدد  2236ديسسمبر  22وبتاريخ  
 .٪67823جنيه مصري بنسبة  58387688532يه مصري، ليصبح إجمالي اإلستثمار جن 3888248432بمبلغ  3877٪

 

قامت الشسسسسركة بإعادة هيكلة اسسسسستثماراتها في شسسسسركة القاهرة ل سسسسسكان والتعمير لتصسسسسبح اجمالى قيمه  2238وخالل عام  
 .٪5387جنيه مصري بنسبة  52783548684االستثمار 
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)شسسركة مسسساهمة  من اسسسهم شسسركة وادى لالسسستشسساراتسسسهم  75222ت الشسسركة باألكتتاب فى قام 2233يناير  2بتاريخ  (33)
 .٪75بنسبة جنيه مصرى  3878522بمبلغ  مصرية (

 

 جنيه مصرى. 5628522قامت الشركة بسداد باقى راس المال المصدر البالغ  2234وخالل عام  
 

جنيه  2528552سسسهم من اسسسهم شسسركة وادى ل سسستشسسارات بمبلغ  24482قامت الشسسركة بشسسراء عدد  2236وفى ابريل  
 جنيه مصرى. 382228552بتكلفه بلغت  ٪44848مصرى لتصبح حصتها 

 

جنيه مصرى لتصبح  42سهم من اسهم شركة وادى ل ستشارات بمبلغ  4قامت الشسركة بشراء عدد  2234 ديسسمبروفى  
 جنيه مصرى. 382228642بلغت  بتكلفه ٪44844حصتها 

 

من أسسسهم شسسركة سسسمو لالسسستشسسارات )شسسركة مسسساهمة سسسهم  38752قامت الشسسركة باألكتتاب فى  2233يوليو 4بتاريخ  (32)
 .٪75بنسبة جنيه مصرى  3878522بمبلغ  مصرية(

 

جنيه  3484758222زيادة رأس مال شسركة سسمو لالستشارات بمبلغ  كامل، قامت الشسركة بسسداد 2236مارس  22وفي  
 . ٪44846جنيه مصرى بنسبه  3583628522مصري لتصبح اجمالى قيمه المساهمه 

 

جنيه  33487758222رأس مال شسسركة سسسمو لالسسستشسسارات بمبلغ زيادة  كامل سسسدادقامت الشسسركة ب 2238وفي ديسسسمبر  
 .٪44846بنسبه جنيه مصرى  34484378522مصرى لتصبح اجمالى قيمه المساهمه 

  

سسسهم من أسسسهم شسسركة الصسسفوة لالسسستشسسارات والتنمية )شسسركة  252قامت الشسسركة باألكتتاب فى  2233 يوليو 4بتاريخ  (33)
 . ٪3جنيه مصرى بنسبة  28522مساهمة مصرية( بمبلغ 

 

تم زيادة راس مال شسسسسسسركة الصسسسسسسفوة لالسسسسسسستشسسسسسسارات والتنمية المصسسسسسسدر والمدفوع بمبلغ  2232اغسسسسسسسطس  3وبتاريخ  
مصسرى و قامت الشسركة بسسداد حصستها في زيادة رأس مال شركة الصفوة لالستشارات و التنمية  جنيه 36487528222

 جنيه مصري. 387268682جنيه مصري ليصبح اجمالى مساهمة الشركة  387248382بمبلغ 
 

اتها كوقد تم تبويب تلك االسستثمارات ضسمن بند إسستثمارات في شسركات تابعة وشسقيقة حيث أن نسسبة مساهمة الشركة وشر 
 من راس المال المصدر والمدفوع لشركة الصفوة لالستشارات والتنمية. ٪44844التابعة تبلغ 

 

سهم من أسهم شركة الحصن لالستشارات )شركة مساهمة  32222قامت الشركة باألكتتاب فى  2233مارس  34بتاريخ  (34)
 .٪42جنيه مصرى بنسبة  3228222مصرية( بمبلغ 

 

جنيه  628862سسسهم من اسسسهم شسسركة الحصسسن لالسسستشسسارات بمبلغ  6232قامت الشسسركة بشسسراء عدد  2236 ابريلوفى  
 جنيه مصرى . 3628862بتكلفه بلغت  ٪64842مصرى لتصبح حصتها 

 

سسسهم من أسسسهم شسسركة ثروة لالسسستشسسارات )شسسركة مسسساهمة  6242قامت الشسسركة باألكتتاب فى  2232ابريل  38بتاريخ  (35) 
 .٪24846جنيه مصرى بنسبة  628422غ مصرية( بمبل

 

جنيه مصرى لتصبح  52سهم من اسهم شركة ثروة لالستشارات بمبلغ أ 5قامت الشسركة بشراء عدد  2234 ديسسمبروفى  
 جنيه مصرى. 628452بتكلفه بلغت  ٪24848حصتها 

 

العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى( ، قامت الشسسركة بإعادة تبويب اسسستثماراتها في اسسسهم الشسسركة 2234يناير  3بتاريخ  (36)
)شسركة مسساهمة مصسرية( من بند اسستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الى بند استثمارات في شركات 

 .٪36873سهم بنسبة  3223432جنيه مصري والتي تمثل عدد  4584238546شقيقة بقيمة 
 

سهم من أسهم الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب  3545445اء عدد ، قامت الشسركة بشر2235مارس  32وبتاريخ  
جنيه مصسسسسسري، ليصسسسسسبح إجمالي اإلسسسسسستثمار مبلغ  25588238444من أسسسسسسهم الشسسسسسركة بقيمة  ٪5484ديرى( بنسسسسسسبة 
 ، وتم إعادة تبويب اإلستثمار إلى إستثمارات في شركات تابعة.٪76863جنيه مصري بنسبة  35382278542

 

شسسركة العربية لمنتجات االلبان )اراب السسسهم من أسسسهم  736222، قامت الشسسركة ببيع عدد 2235سسسبتمبر  34وبتاريخ  
جنيه مصري بنسبة  32282438547جنيه مصسري، ليصسبح إجمالي االستثمار مبلغ  5284338443ديرى( بتكلفة قدرها 

64873 ٪. 
 

بعدد شسسسسسسسركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى( القامت الشسسسسسسسركة باالكتتاب في زيادة رأس مال  2234عسام وخالل  
جنيه  36582268574جنيه مصرى ليصبح إجمالي قيمة اإلستثمار مبلغ  6487328482سهم بتكلفة قدرها  64732482
 .٪64873مصرى بنسبة 
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سسسهم من أسسسهم شسسركة رؤية القابضسسة ل سسستثمارات )شسسركة  32222، قامت الشسسركة بشسسراء عدد 2235مارس  3بتاريخ  (37)

 جنيه مصري. 48684568642من أسهم الشركة بمبلغ  ٪62مساهمة مصرية( بنسبة 
 

 33245، قامت شركة رؤية القابضة ل ستثمارات بزيادة رأس المال عن طريق طرح 2237عام من خالل الربع االول و 
 ٪36822ن وتنازلت الشسركة عن حقها في اإلكتتاب في الزيادة لتصبح حصة الشركة سسهم ل كتتاب علي قدامي المسساهمي

 من أسهم الشركة.
 

قامت الشسسسركة بإعادة تبويب إسسسستثماراتها في شسسسركة رؤية القابضسسسة ل سسسستثمارات من اسسسستثمارات في  2234عام وخالل  
ن م القابضة ل ستثمارات رؤيةشركة االستثمار في  تغير وضعيةوذلك ل .شسركات تابعة إلي إستثمارات في شركات شقيقة

بقائها علي نفوذ مؤثر علي إ إلى اسسسسسستثمار محتفظ به معسسسسسسيطر علي القرارات التشسسسسسغيلية والمالية واإلدارية م اسسسسسستثمار
 سياسات الشركة.

 

كية عن طريق نقل مللك وذ ،ي شسسركة رؤية القابضسسة ل سسستثماراتقامت الشسسركة بإعادة هيكلة اسسستثماراتها ف الفترةوخالل  
بلو للتطوير شسسسركة إلي  ٪36826جنيه مصسسسري بنسسسسبة  3838782358774إسسسستثماراتها بقيمة إجمالية بلغت  نحصسسسة م
 ليصسسبح اجمالى قيمة جنيه مصسسري، 44384458448محققة أرباح بلغت  ،٪448444بنسسسبة  للشسسركة مملوكةالو العقاري

 .(34)إيضاح  ٪34876جنيه مصري بنسبة  54383868864الستثمار ا
 

قامت الشسركة بتأسسيس شسركة الجيزة باور للصسناعة )شسركة مسساهمة مصرية( حيث حدد رأس  2235مارس  35بتاريخ  (38)
 موزعاً عليمليون جنيه مصسسسسسسسري،  3مليون جنيه مصسسسسسسسري، ورأس المال المصسسسسسسسدر والمدفوع  32المال المرخص به 

جمالي عدد االسسسهم سسسهم من ا 54442ون حصسسة الشسسركة عدد لتك جنيه مصسسري للسسسهم، 32سسسهم بقيمة أسسسمية  322222
 .٪54844المصدرة والمدفوعة بنسبة 

 

سسهم من حصستها في الجيزة باور للصسناعة لشسركة  54482قامت الشسركة ببيع عدد ، 2236 عام وخالل الربع االول من 
 . ٪ 2823لتصبح حصة الشركة  )شركة تابعة( الكابالت الكهربائية المصرية

 

وقد تم تبويب تلك االسستثمارات ضسمن بند إسستثمارات في شسركات تابعة وشسقيقة حيث أن نسسبة مساهمة الشركة وشركاتها  
 من راس المال المصدر والمدفوع لشركة الجيزة باور للصناعة. ٪58864التابعة تبلغ 

 

المتحدة ل سسسسكان والتعمير )شسسسركة سسسسهم من أسسسسهم الشسسسركة  3472346، قامت الشسسسركة بشسسسراء عدد 2235خالل عام  (34)
 .٪ 4856جنيه مصري بنسبة  5484468854مساهمة مصرية( بمبلغ 

 

سسسسهم من أسسسسهم الشسسسركة المتحدة ل سسسسكان  35325222، قامت الشسسسركة بشسسسراء عدد 2236 عام وخالل الربع االول من 
جنيه  34885758643غت كلفه بلبت ٪38845جنيه مصسسسسسري لتصسسسسسبح نسسسسسسبة الشسسسسسركة  33483288784والتعمير بمبلغ 

 .مصرى
 

الشركة المتحدة ل سكان والتعمير لتصبح بإعادة هيكلة استثماراتها في ، قامت الشركة 2234 عام من الرابعوخالل الربع  
 جنيه مصرى. 37687658248بتكلفه بلغت  ٪3686نسبة الشركة 

 

شسسركة الكابالت الكهربائية المصسسرية )شسسركة سسسهم من أسسسهم  4846544، قامت الشسسركة بشسسراء عدد 2235خالل عام  (22)
 .٪ 3845جنيه مصري بنسبة  883248724مساهمة مصرية( بمبلغ 

 

سسسهم من أسسسهم شسسركة الكابالت الكهربائية  48787424، قامت الشسسركة بشسسراء عدد 2236وخالل الربع االول من عام  
 جنيه مصري. 4486728422كلفة تبلغ بت ٪33833جنيه مصري لتصبح نسبة الشركة  3685688346المصرية بمبلغ 

 

جنيه  36483828366، تم زيادة راس مال شركة الكابالت الكهربائية المصرية بمبلغ 2238وخالل الربع الثالث من عام  
 جنيه مصري.  6382348828مصري ، و قامت الشركة بسداد حصتها في الزيادة ليصبح اجمالي استثمار الشركة مبلغ 

 

قامت الشسركة بإعادة هيكلة اسستثماراتها في شركة الكابالت الكهربائية المصرية، ليصبح اجمالى قيمة  2238و خالل عام  
 .٪6825جنيه مصري بنسبة  3682538334أالستثمار 

 

سهم من أسهم شركة الجيزة العامة للمقاوالت  24248725، قامت الشسركة بشراء عدد 2236خالل الربع االول من عام  (23)
 .٪2685جنيه مصري بنسبة  6484258633العقاري )شركة مساهمة مصرية( بمبلغ واالستثمار 

 

قررت الجمعية العامة غير العادية لشسسسركة الجيزة العامة للمقاوالت واالسسسستثمار العقاري إعدام  2237ابريل  34وبتاريخ  
 . ٪26843سهم ، مما أدى الى زيادة نسبة الشركة لتصبح  3322222أسهم الخزينة البالغة 
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سسهم من أسسهم شسركة يونيفرسال لصناعة مواد  3523444قامت الشسركة بشسراء عدد  2236خالل الربع الثاني من عام  (22)
  ٪44823جنيه مصرى بنسبة  2685238482التعبئة والتغليف و الورق ) شركة مساهمة مصرية ( بمبلغ 

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف و الورق  2237نوفمبر  32وبتاريخ  
 . ٪45873سهم ، مما أدى الى زيادة نسبة الشركة لتصبح  322222إعدام أسهم الخزينة البالغة 

 

ركة )شسس السسسياحية واإلسسستثمار العقاريتالل السسساحل الشسسمالي للمنتجعات قامت الشسسركة بتأسسسيس شسسركة  2234عام خالل  (23)
مليون  3مليون جنيه مصسري، ورأس المال المصدر والمدفوع  32مسساهمة مصسرية( حيث حدد رأس المال المرخص به 

سهم  44448جنيه مصري للسهم، لتكون حصة الشركة عدد  32سهم بقيمة أسمية  322222 موزعاً عليجنيه مصري، 
 .٪44844والمدفوعة بنسبة من اجمالي عدد االسهم المصدرة 

 

 )شسسسركة تالل البحر األحمر ل سسسستثمار العقاري والمنتجعات السسسسياحيةقامت الشسسسركة بتأسسسسيس شسسسركة  2234عام خالل  (24)
مليون  3مليون جنيه مصسري، ورأس المال المصدر والمدفوع  32مسساهمة مصسرية( حيث حدد رأس المال المرخص به 

سهم  44448جنيه مصري للسهم، لتكون حصة الشركة عدد  32سهم بقيمة أسمية  322222 موزعاً عليجنيه مصري، 
 .٪44844من اجمالي عدد االسهم المصدرة والمدفوعة بنسبة 

 

)شسركة مسساهمة مصرية( حيث حدد رأس المال المرخص  النور لألدويةقامت الشسركة بتأسسيس شسركة  2234عام خالل  (25)
سسسهم بقيمة  322222 موزعاً عليمليون جنيه مصسسري،  3المصسسدر والمدفوع  مليون جنيه مصسسري، ورأس المال 32به 

سسسهم من اجمالي عدد االسسسهم المصسسدرة والمدفوعة  62222جنيه مصسسري للسسسهم، لتكون حصسسة الشسسركة عدد  32أسسسمية 
 .٪62بنسبة 

 

)شركة مساهمة مصرية(  الماليةسسهم من أسهم شركة الرؤية ل ستشارات  3بشسراء عدد قامت الشسركة  2234عام خالل  (26)
 .٪28224جنيه مصري، لتصبح حصة الشركة  32بقيمة 

 

بقيمة )شركة مساهمة مصرية(  ل ستثمار العقاري أساساتسهم من أسهم شركة  3بشراء عدد قامت الشسركة خالل الفترة  (27)
 .٪28224جنيه مصري، لتصبح حصة الشركة  32

 

  عقاريةإستثمارات  - 5
 

 إجمالي مباني وإنشاءات أراضي 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

    التكلفة

 7683378342 2282448332 5482738232 2222يناير  3

 7683378342 2282448332 5482738232 0202مارس  13

    
    اإلهالكمجمع 

 (8838765) (8838765) - 2222يناير  3

 (3328223) (3328223) - الفترة إهالك

 (4438486) (4438486) - 2222مارس  33

    
 صافى القيمة 

 7581058359 0382508344 5480718230 0202مارس  13فى 

 7584358377 2383628365 5482738232 2234 ديسمبر 33فى 

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

 (.23عقود التأجير )إيضاح  –( 44المصري الجديد رقم )
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 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - 9

 2234ديسمبر  33 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 388528534 38.528516 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 2384228368 3780948429 استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية

 3683348645 2387728727 

 

 استثمارات أخرى طويلة األجل - 7

 2234ديسمبر  33 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 383238622 383038922 شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي 

 3638324 1918104 حماية المستثمرصندوق 

 384.48604 384848424 

 

 تمويل مساند طويل األجل إلى الشركات التابعة -.

 2234ديسمبر  33 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 4383228222 - شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية
 287228222 087228222 شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية

 4482228222 4482228222 شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية

 3288228222 685528222 شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية

 5980528222 32288228222 

 

 عمالء وأوراق قبض - 6

 2234ديسمبر  33 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 48773 98563 عمالء 

 383228462 3843084.4 أطراف ذات عالقة * –عمالء 

 384368275 383328733 
 

 أطراف ذات عالقة فيما يلى: –يتمثل رصيد عمالء  *
 2234ديسمبر  33 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 4428234 9798523 شركة بايونيرز لتداول االوراق المالية 

 33 31 المالية شركة بريزما للوساطة في األوراق

 6588432 7158672 شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية

 3843084.4 383228462 

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر - 32

 2234ديسمبر  33 0202مارس  13 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 3348834 3348572 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية
 387848835 087608372 وثائق صناديق إستثمار

 35388438222 3538.638022 استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية

 35487678642 35588328824 
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 إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من  - 33

 2234ديسمبر  33 0202مارس  13 
 مستحق إلى مستحق من مستحق إلى مستحق من 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 - 67685828322 - 97482448545 شركة بايونيرز كابيتال ل ستشارات المالية
 - 8438344 - 382418364 شركة رؤية اون الين لتداول االوراق المالية

 - 528222 - 528222 شركة بايونيرز لصناديق االستثمار
 - 385228222 - 386698222 االكتتاب فى أوراق ماليةشركة المستشار الدولى لضمان 

 - 8868443 - 386558640 شركة بايونيرز لألوراق المالية )دبى(
 - 6785428542 - 02087098.95 شركة وادى لالستشارات

 - 383488256 - 38.248237 شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية
 - 2387638244 - 4286448364 شركة سمو لالستشارات
 582,444 - 782328206 - شركة نمو لالستشارات

 - 338425 - 338425 شركة القاهرة للتسويق العقارى
 - 4883728484 - 33389178914 شركة الحصن لالستشارات

 - 585248438 - 585258532 شركة بريزما للوساطة فى االوراق المالية
 - 32587538537 - 6218.998367 شركة الصفوة لالستشارات والتنمية

 - 52288658458 - .5028.69839 شركة ثروة لالستشارات
 3388488423 - 3289478321 - )البحرين( –شركة بايونيرز العالمية القابضة 

 2485248347 - 0081748537 - شركة الرؤية لالستشارات
 - 382538524 - 382948306 شركة اساسات لالستثمار العقارى

 - 3585228222 - 3585228222 الشركة العربية لمنتجات األلبان )آراب ديري(
 4338856 - 6318.59 - والمنتجعات السياحيةشركه تالل البحر االحمر لالستثمار العقارى 

 4248484 - 62686.4 - شركه تالل الساحل الشمالى للمنتجعات السياحيه واالستثمار العقارى 
 - 384638422 - 9668422 شركه النور لالدويه 

 - - - 582228222 شركه القاهرة لالسكان والتعمير 

 - - - 760837583.6 شركه بلو للتطوير العقارى

 180.2860281.6 438.5584.6 3872386348878 3888328857 

 - - - (750892684.6) اإلضمحالل في قيمة األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة

 0850.81328622 438.5584.6 3872386348878 3888328857 

 
 مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى -30

 2234ديسمبر  33 0202مارس  13 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 ً  484238354 482428624 مصروفات مدفوعة مقدما

 32883348775 - ايرادات مستحقة

 438 696 خصم من المنبع –مصلحة الضرائب 

 4858522 6.58522 تأمينات لدى الغير

 2248382 0138767 سلف وعهد عاملين

 284568476 182.08679 مبالغ مدفوعة تحت حساب توزيعات ارباح

 3288438335 308.398139 أرصدة مدينة أخرى

 03835.8490 34482528238 

 (3283388222) (30833.8222) اإلضمحالل فى قيمة االرصدة المدينة االخرى

 682428490 33684328238 
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 نقدية بالصندوق ولدى البنوك -31

 2234ديسمبر  33 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   عملة محلية

 768684 1.8234 نقدية بالصندوق

 2583348634 1811986.2 حسابات جارية

 181748664 2582368323 

   عمالت أجنبية

 3228268 198722 نقدية بالصندوق

 468866 4048026 حسابات جارية 

 4928626 3678334 

 18.158621 2583838437 

 
 رأس المال -34

 4868284248472 مليار جنيه مصري، كما بلغ رأس المال المصـسسدر والمدفوع 32بلغ رأس مال الشركة المرخص به  
 ً  جنيه مصري. 5االسمية قيمة السهم سهم،  436484444على  جنيه مصري موزعا

 

 تسهيالت ائتمانية -بنوك  - 35

 2234ديسمبر  33 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 
 37888268263 .8.49874..3 عمله محليه –تسهيالت ائتمانية 

 32483328322 31282978159 عملة اجنبية –تسهيالت ائتمانية 

 13.86348324 32883388383 

 

فوق سسسعر االقتراض من البنك  ٪2852 - ٪2825و ذلك بمتوسسسط معدل فائدة ، تسسسهيالت ائتمانيةحصسسلت الشسسركة على  
 المركزى بضمان أوراق مالية مودعة لدى البنك.

 

 قروض طويلة األجل - 39

 2234ديسمبر  33 0202مارس  13 
 الجزء غيرالمتداول الجزء المتداول الجزء غيرالمتداول الجزء المتداول 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 7484448484 5383338333 7589078316 5181118111 (3قرض بنك عوده )
 6782228452 6584268433 9782208652 9584098433 (2قرض البنك العربي االفريقي الدولي )

 - 5382228222 - 5182228222 تمويل مساند طويل االجل 

 37387568744 340891282.6 37387548744 34782228434 
 

، تم منح الشسسسسركة قرض 2236يتمثل هذا الرصسسسسيد في قيمة القرض الممنوح للشسسسسركة من بنك عوده في الربع االول من  (3)
، بسعر 2236يونيو  32سنوات إبتداء من  7جنيه مصسري، على أن يسسدد القرض على  32282228222إضسافي بمبلغ 

سسسسسنوياً وذلك بضسسسسمان أوراق مالية  ٪32875المركزي المصسسسسرى وبحد أدني فوق السسسسسعر المعلن من البنك  ٪3إقراض 
 محفوظة لدى البنك.

 

جنيه  43282228222يتمثسل هذا الرصسسسسسسسيد في قيمة القرض الممنوح للشسسسسسسسركة من البنك العربي االفريقي الدولي بمبلغ  (2)
تاريخ اسسستخدام القرض، بسسسعر أقسسساط سسسنوية بعد عام من  6، على أن يسسسدد القرض على 2235يوليو  35مصسسري في 

سسسنويا، وذلك بضسسمان أوراق مالية  ٪3285فوق السسسعر المعلن من البنك المركزي المصسسرى وبحد أدني  ٪2825إقراض 
  محفوظة لدى البنك.
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 ضرائب الدخل  - 37
 

 ضرائب الدخل المؤجلة

 2234ديسمبر  33 0202مارس  13 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 6383228422 1.80968.97 التزام – العامالفترة / رصيد اول 

 (2488528535) 1581768006 )أصل( /إلتزام  –العام الفترة / الحركة خالل 

 3882648867 7189468269 التزام –ضريبة الدخل المؤجلة 
 

 مصروف ضرائب الدخل

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2234مارس  33 0202مارس  13 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 3,555,357 1581768006 ضرائب الدخل المؤجلة

 1581768006 3,555,357 

 
 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى - .3

 2234ديسمبر  33 0202مارس  13 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 884678864 184978.94 مصروفات مستحقة

 3284488444 3983218690 فوائد مستحقة

 3287358743 038.4.86.2 أخرىارصدة دائنة 

 4384028.29 3282228653 

 

 إيرادات النشاط - 36

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2234مارس  33 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 3,475,545 380.68405 إيرادات أمناء الحفظ
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو فروق إعادة تقييم استثمارات 

 434,567 (6..382308) الخسائر

 - .6438645864 (37فقرة  4)إيضاح  وشقيقهبيع استثمارات فى شركات تابعه  أرباح

 640800084.4 283428332 

 

 تكلفة النشاط - 02

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2234مارس  33 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 4468673 4198976 تكلفة أمناء الحفظ

 4198976 4468673 
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 مصروفات عمومية وإدارية - 03

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2234مارس  33 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 585828878 9851287.6 مرتبات وما فى حكمها 

 382438733 18.968933 إشتراكات ورسوم

 3548434 - إيجارات

 7,445,844 - مصروفات التاجير التمويلى

 483378242 583178029 مصروفات أخرى

 283,572 0748942 (3إهالك اصول ثابتة )إيضاح 

 - 3328003 (5إهالك إستثمارات عقارية )إيضاح 

 - 1798474 (23إستهالك حق إستخدام أصول )ايضاح 

 39806.8643 3483458543 

 

 تثمارات في اذون خزانةعوائد اس - 00

   
 2234 مارس 33 0202مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 3382778237 - عوائد إستثمارات في اذون خزانه

 (282558444) - ضرائب علي عوائد أذون الخزانة

 - 482238773 

 

 والترتيب التأجيرعقود  - 01

، قامت الشسسسسسسركة ببيع قطعة أرض وكذلك كامل المبنى المقام عليها إلى شسسسسسسركة بي أم للتأجير التمويلي 2237خالل عام 
جنيه مصسسري، كما قامت الشسسركة بإعادة إسسستئجار قطعة أرض وكذلك كامل المبنى المقامة عليها  32685828828بمبلغ 

جنيه مصري كدفعة مقدمة تستهلك على  3286588283اقع تدفع بو مصري،جنيه  34384478822تأجيرا تمويليا بقيمة 
 قسط ربع سنوي. 28جنيه مصري تسدد على  38383348534سنوات(، وباقي القيمة والبالغة  7مدار مدة العقد )

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

الشسسركة فى اعادة الشسسراء وعدم حصسسول العميل على السسسيطرة على االصسسل )المؤجر( فقد تم تبويب المعاملة ونظرا لحق 
ب( من ملحق معيار المحاسبة المصري الجديد 68ب( حتى )66التاجير التمويلي على انها تمويل وذلك وفقا للفقرات من )

 (.5( وتم تبويب األصل ضمن بند إستثمارات عقارية )إيضاح 48رقم )
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 )تابع(والترتيب  عقود التأجير - 01

 حق إستخدام أصول -3

 مباني وإنشاءات 

 جنيه مصري 

  التكلفة

 887578433 2222يناير  3

 887578433 0202مارس  13

  

  مجمع اإلستهالك

 (384348222) 2222يناير  3

 (3768474) الفترةإستهالك 

 (387458674) 2222مارس  33

  صافى القيمة فى

 486908056 0202مارس  13

 583388733 2234 ديسمبر 33

 
 إلتزام عقود تأجير وترتيب -0

 0202مارس  13 عقود تأجير عقود ترتيب  

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 786338905. 18066525 489308302.   رصيد اإللتزام

 (3.87998.69) (384.28997) (3780.98006) عامأقساط مستحقة خالل 

 9683448706 .38.3.8.1 9781058.63 أقساط إستحقاق أكثر من عام

 

 2234ديسمبر  33 عقود تأجير عقود ترتيب  

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 8784358367 485828462 8383328727   رصيد اإللتزام

 (3288478322) (388378232) (2482328242) أقساط مستحقة خالل عام

 5582678865 7658452 5483228435 أكثر من عام أقساط إستحقاق

 

 الموقف الضريبي - 04
 

 ضرائب شركات األموال 
 .2232تم فحص دفاتر وسجالت الشركة منذ بدء النشاط وحتى عام  -
 2237 األعوام منولم يتم الفحص عن  2236حتى  2233فحص دفاتر وسجالت الشركة عن األعوام من  جاري -

 .2234حتي 
 .2234الى عام  2228االقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية بداية من عام قدمت الشركة  -

 

 ضرائب كسب العمل  
 وتم سداد الضرائب المستحقة. 2233تم فحص دفاتر وسجالت الشركة منذ بدء النشاط وحتى عام  -
 .2234حتى  2232لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن األعوام من  -
وتعديالته  2225لسسسسسسسسنة  43يبسة المرتبات من العاملين لديها وذلك طبقا لقانون رقم تقوم الشسسسسسسسركسة بحجز ضسسسسسسسر -

 المحددة.تصة وذلك فى المواعيد القانونية وتوريدها الى المأمورية المخ
 

 ضريبة الدمغة 
 وتم سداد الضرائب المستحقة. 2236تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام  -
  .2234حتي  2237 األعوام منلم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن  -
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها - 05

تتمثل األدوات المالية للشسسركة فى األصسسول المالية )نقدية بالصسسندوق ولدى البنوك، اسسستثمارات مالية، أرصسسدة عمالء و 
تسسسسسسهيالت ائتمانية ، أخرى( وكذا االلتزامات المالية )أرصسسسسسدة مدينة أوراق قبض ، مسسسسسستحق من اطراف ذات عالقة ، 

 القروض ، مستحق الي اطراف ذات عالقة ، التزامات ضريبية ، المصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخرى( .

وف وكما هو وارد بالسسسسسياسسسسسات المحاسسسسسبية الهامة لالعتراف والقياس لألصسسسسول وااللتزامات المالية واإليراد والمصسسسسر
 ( من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية.2المتعلق بها كما ورد فى إيضاح )

 مخاطر سعر الفائدة
 )القروض ألجل(.  تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة بالنسبة ألصولها والتزاماتها التي تستحق عليها فوائد

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

 خطر االئتمان
يتمثسل خطر االئتمسان في عسدم التزام أحسد أطراف األداة المسالية من الوفاء بالتزاماته، األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف 

ل األخرى اآلخر لخسسسسائر مالية. تتعرض الشسسسركة لمخاطر االئتمان على أرصسسسدتها لدى البنوك والعمالء وبعض األصسسسو
 كما هو موضح في الميزانية.

تسسسعى الشسسركة لتقليل المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عن طريق التعامل من بنوك حسسسنة السسسمعة ووضسسع 
 حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالء. 

 خطر تقلبات العمالت األجنبية
العمالت األجنبية فى التغيرات فى سسسسسسسعر الصسسسسسسرف والذى يؤثر على المدفوعات والمقبوضسسسسسسات بالعمالت يتمثل خطر 

 األجنبية وكذلك تقييم األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية.

 خطر السيولة
وأرصسسدة إن غرض الشسسركة هو الحفاظ على التوازن بين اسسستمرارية التمويل والمرونة خالل اسسستخدام األرباح المرحلة 

 الشركة لدي البنوك لضمان سداد إلتزامات الشركة في مواعيد استحقاقها.

 إدارة رأس المال 
ة من أجل دعم أعمالها يحإن الهدف الرئيسسي إلدارة رأس المال هو التأكد من أن الشركة تحافظ على نسب رأس مال ص

 وتحقق أقصى زيادة للمساهمين.

 جراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف األعمال.تقوم الشركة بإدارة هيكل رأسمالها وإ

 والسسسسسنة 2222مارس  33في الثالثة اشسسسسهر المنتهية لم يكن هناك تغيرات في األهداف والسسسسسياسسسسسات والعمليات خالل 
واألربـسساح المرحلـسسة ويبلـسسغ في واالحتياطيات . يتكـسسون رأس المال من أسهم رأس المـسسال 2234ديسمبر  33في  المنتهية

جنيه  5827785428264مبلـسسسسسسغ  2234ديسمبر  33) جنيـسسسسسسه مصري 5832784548564مبلـسسسسسسغ  2222 مارس 33
 مصري(.

 

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة - 09
درا ما تسسساوي لتعريفها، ناتقوم الشسركة بعمل تقديرات وافتراضسات خاصسسة بالمسستقبل. نتائج التقديرات المحاسسبية ، طبقاً 

النتائج الفعلية. التقديرات واالفتراضسات ذات المخاطر الهامة و التي قد تتسبب في تعديل جوهري للقيم الدفترية لألصول 
 وااللتزامات خالل السنة المالية التالية تم اإلشارة لها كما يلي :

 

 ضريبة الدخل
ركة مخصسص ضسريبة الدخل باسسستخدام رأي خبير وعند وجود أي الشسركة خاضسعة لضسريبة شسسركات األموال. تقدر الشس

اختالفات بين النتائج الفعلية واألولية تؤثر هذه االختالفات علي مخصسسسسسص ضسسسسسريبة الدخل والضسسسسسريبة المؤجلة في هذه 
 الفترات.
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 احداث هامة - 07
أنه  )وباء عالمي( وأثر ذلك علي التباطؤ  ةالعالمي ةالصح ةمع إنتشار )فيروس كورونا (علي مستوي العالم وإعالن منظم

انه قد يحدث 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 ةاإلستباقي وبناء علي ماسبق قامت إدارة الشركه بإتخاذ التدابير واإلجراءات
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 األحداث الراهن ةالمتوقع ةفي الوقت الحالي وإرتباط ذلك بالفترة الزمني ةالكلي

 .ةالقادم ةخالل الفترات المالي ةاألثار الناتج
 

بتعديل بعض أحكام   2234مارس  38بتاريخ  2234لسنة  64أصدرت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي القرار رقم 
والتي تتضمن بعض معايير المحاسبه   2235لسنه  332معايير المحاسبه المصريه الصادره بقرار وزير االستثمار رقم 

وفيما يلي أهم  2234ابريل   25الجديده وتعديالت علي بعض المعايير القائمه والتي تم نشرها بالجريده الرسميه بتاريخ 
 التعديالت :

 

 المعايير األتية:تم إضافة 
 األدوات المالية   (74معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 اإليراد من العقود مع العمالء   (74معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 األعقود التأجير   (74معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( ترتيبات أمتيازات الخدمات العامة1كما أضيف تفسير محاسبي رقم ) -

 

 األتية:لتلغي المعايير 
 اإليراد  (11معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 عقود اإلنشاء   (4معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي  (02معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 

 تم إستبدال المعايير األتية:
 ائم الماليةعرض القو   (1معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 قائمة التدفقات النقدية   (7معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 العرض -األدوات المالية   (02معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 اإلعتراف والقياس –األدوات المالية    (02معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ااإلستثمار العقاري   (47معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 مزايا العاملين   (44ة المصري رقم )معيار المحاسب -
 اإلفصاحات –األدوات المالية    (72معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 القوائم المالية المجمعة   (70معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 

 تم تعديل المعايير األتية:
 اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة  (12معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 القوائم المالية المستقلة  (14المحاسبة المصري رقم )معيار  -
 اإلستثمار في شركات شقيقة  (14معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 نصيب السهم في األرباح  (00معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ضرائب الدخل  (07معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 تجميع األعمال  (04معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 القوائم المالية الدورية  (42ر المحاسبة المصري رقم )معيا -
 إضمحالل قيمة األصول  (41معيار المحاسبة المصري رقم ) -
األصول غير المتداولة المحتفظ بيها لغرض البيع والعمليات غير   (40معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 المستمرة
 المنشأت األخرياإلفصاح عن الحصص في   (77معيار المحاسبة المصري رقم ) -
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 ( "االدوات الماليه "74معيار محاسبه مصري جديد رقم )

 ملخص الهم التعديالت تاريخ التطبيق التأثير المحتمل علي القوائم الماليه

تققوم اددار  بتقييم ادثر المحتمققققل 
علي القوائم المققققاليققققب عنققققد تطبي  

 المعيار.

( علي 74)يسقققققققري المعيقققار رقم 
الفترات المقاليب التي تبدأ في أو بعد 

ويسقققققققمب بالتطبي   0202يناير  1
 المبكر.

 

يحل معيار المحاسققققققبب المصققققققري الجديد 
( "اددوات الققمققققالققيققققب" مققحققققل 74رقققم )

الموضقوعات المقابلب في معيار المحاسبب 
( "اددوات الماليب : 02المصقققققققري رقم )

اإلعتراف والقيقاس "  وبقالتققالي تم تعقديققل 
واعاد  اصقدار معيار المحاسققبب المصري 

( بعد سقققققحب الفقرات الخاصقققققب 02رقم )
بقالموضقققققققوعقات التي تنقاولهقا معيار رقم 

( الجققديققد وتحققديققد نطققام معيققار رقم 74)
( المعقققدل للتعقققامقققل فقط مع حقققادت 02)

محدودة من محاسققبة التغطيب وفقا دختيار 
 المنشأ .

 
طقبققققققا لقمتطلبققققات المعيققققار يتم تبويققققب 

لماليب علي اسققاس قياسققها دحقا ادصققول ا
اما بالتكلفب المسقققققتهلكب  أو بالقيمب العادلب 
من خالل ادرباح او الخسقققققائر أو بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشقققققققامل األخر  
وذلك طبقا لنموذج أعمال المنشقققققا  ددراة 
ادصقول الماليب وخصائص التدف  النقدي 

 التعاقدي لالصل المالي.
وذج الخسقققققائر المحققب في تم اسقققققتبدال نم

قياس ادضمحالل لالصول الماليب بنماذج 
الخسققائر ادئتمانيب المتوقعب والذي يتطلب 
قياس ادضققققمحالل لكل ادصققققول الماليب 
المقاسقققققققب بالتكلفب المسقققققققتهلكب واددوات 
الماليب التي يتم قياسققققها بالقيمب العادلب من 
خالل القدخقل الشقققققققامقل الظخر منذ لحظب 

ادولي لتلقك األصقققققققول المالية ادعتراف 
بغض النظر عنققد وجود مرشقققققققر لحققد  

 الخسار .
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 ( " االيراد من العقود مع العمالء74معيار محاسبه مصري جديد رقم )

 ملخص الهم التعديالت تاريخ التطبيق التأثير المحتمل علي القوائم الماليه

 ادثر المحتمققققلتققوم اددار  بتقييم 
علي القوائم المققققاليققققب عنققققد تطبي  

 المعيار.

( علي 74يسقققققققري المعيقققار رقم )
الفترات المقاليب التي تبدأ في أو بعد 

ويسقققققققمب بالتطبي   0202يناير  1
 المبكر.

 

جديد يحل معيار المحاسققققققبب المصققققققري ال
اديراد من العقود مع العمالء" ( "74رقم )

 محل المعايير التاليب:
( 11المحاسقققققققبب المصقققققققري رقم )معيار 

 0212"اديراد" المعدل 
( "عقود 4معيار المحاسبب المصري رقم )

 0212ادنشاء" المعدل 
تم تحقققديقققد خمس خطوات أسقققققققققاسقققققققيقققة 

 لإلعتراف باإليراد
 تحديد العقد

 تحديد إلتزامات األداء
 تحديد سعر المعاملة

 توزيع سعر المعاملة علي إلتزامات األداء
بقاإليراد عنقد الوفقاء بقالتزامات اإلعتراف 

 األداء
تم اسقققققتخدام نموذج السقققققيطرة لالعتراف 
بققققاديققراد بققققدد مققن نققمققوذج الققمققنققققافققع 

 والمخاطر.
يتم ادعتراف بقققالتكقققاليف ادضققققققققققافيقققب 
للحصقققول علي عقد مع عميل كأصقققل إذا 
كانت المنشقأ  تتوقع استرداد تلك التكاليف 
وكقققذا ادعتراف بتكقققاليف الوفقققاء بعققققد 

 ند توافر شروط محدد .كأصل ع
يتطلب المعيار أن يتوافر للعقد مضققققققمون 

 تجاري لكي يتم ادعتراف باإليراد.
 التوسع في متطلبات اإلفصاح والعرض.
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 ( "عقود التأجير" التاجير التمويلي والتخصيم74معيار محاسبه مصري جديد )

 ملخص الهم التعديالت تاريخ التطبيق يهالمالالتأثير المحتمل علي القوائم 

تققوم اددار  بتقييم ادثر المحتمققققل 
عقلي القوائم المققققاليققققب عنققققد تطبي  

 المعيار.

( علي 74يسقققققققري المعيققار رقم )
الفترات الماليب التي تبدأ في أو بعد 

ويسققققققمب بالتطبي   0202يناير  1
الققمققبققكققر إذا تققم تققطققبققيقق  مققعققيققققار 

 (74المحاسققققققبب المصققققققري رقم )
"اديقراد مقن القعقود مع العمالء" 

 في نفس التوقيت . 0214
 

بقادسقققققققتثناء من تارين السقققققققريان 
( 74اعال   يسققققققري المعيار رقم )

عقلي عقود التققققأجير التي  0214
كقققانقققت تخضقققققققع لققققانون التقققأجير 

_ 1442لسقققققققنققب 42التمويلي رقم 
ن يتم معالجتها وفقا  اوتعقديالتقب وكق

لمعيار المحاسقققققبب المصقققققري رقم 
"القواعد والمعايير المحاسبب  (02)

الققمققتققعققلقققققققب بققعققمققلققيققققات الققتققققأجققيققر 
التمويلي وكققققذلققققك عقود التققققأجير 
القتقمويلي التي تنشققققققققققأ في ظققققل 
وتخضقققققققع لقانون تنظيم نشقققققققاطي 
التققاجير التمويلي والتخصقققققققيم رقم 

وذلك من بدايب  0214لسقققققققنب142
فتر  التقرير السقققققنوي التي تم فيها 

 42لسقققققققنققب 42الغققاء قققانون رقم 
لسقققققنب  142ن رقم وصقققققدور قانو

0214 . 

يحل معيار المحاسققققققبب المصققققققري الجديد 
("عقود التقققأجير" محقققل معيقققار 74رقم )

( "القواعد 02المحاسققققبب المصققققري رقم )
والمعققايير المحققاسقققققققبققب المتعلقققب بعمليققات 

 ويلغيب. 0212التأجير التمويلي 
يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد بالنسبب 

 تأجرللمرجر والمسققققتأجرحي  يقوم المسقققق
بقادعتراف بح  إنتفا  األصقققققققل المرجر 
ضقمن أصقول الشركب كما يعترف بالتزام 
والقذي يمثل القيمب الحاليب لدفعات اديجار 
غير المدفوعب ضققققمن التزامات الشققققركب 
 مع ادخذ في ادعتبار انب ديتم تصققققنيف 
عقود اديجقار بالنسقققققققبب للمسقققققققتأجر عقد 
 .تأجير تشغيلي أو انب عقد تأجير تمويلي 

بقققالنسقققققققبقققب للمرجر يجقققب علي المرجر 
تصقققققققنيف كل عقد من عقود إيجاراتب أما 
علي أنقب عقد تأجير تشقققققققغيلي أو انب عقد 

 تأجير تمويلي .
بققالنسقققققققبققب لإليجققار التمويلي فيجققب علي 
المرجر ادعتراف بادصقققول المحتفظ بها 
بموجقققب عققققد تقققأجير تمويلي في ققققائمقققب 
المركز المالي وعرضقققققها علي انها مبال  

سققتحقب التحصققيل بمبل  مسققاوي لصققافي م
 ادستثمار في عقد التأجير .

بقالنسقققققققبقب لإليجار التشقققققققغيلي يجب علي 
المرجر ادعتراف بققدفعققات عقود التققأجير 
من عقود التأجير التشغيليب علي انها دخل 
إما بطريقب القسقققققط الثابت أو أي اسقققققاس 

 منتظم آخر .
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 ("القوائم الماليه المجمعه "74المحاسبه المصري المعدل رقم )معيار 

 ملخص الهم التعديالت تاريخ التطبيق التأثير المحتمل علي القوائم الماليه

ديقوجققققد أثقر محتمققققل عل  دفققققاتر 
 الشركة.

(المعدل 70يسقققققققري المعيار رقم )
علي الفترات المققاليققب التي تبققدأ في 

 ويسقققققققمب  0202ينققاير 1أو بعققد 
 بالتطبي  المبكر.

كمقا يتم تطبي  الفقرات الجققديققد  أو 
المعقدلقب بالنسقققققققبب للمعايير التي تم 
تعقققديلهقققا بموضقققققققو  المنشققققققققق ت 
ادسقققققققتثماريب في تارين سقققققققريان 
معيار المحاسققققققبب المصققققققري رقم 

( " القوائم المققاليققب المجمعققب " 70)
 0214المعدل  

تم اضافب بعض الفقرات الخاصب باستثناء 
ماريب من التجميع وقد المنشقققققق ت ادسققققققتث

ترتققب علي اققذا التعققديققل تعققديققل لبعض 
المعايير المرتبطب بموضققققققو  المنشقققققق ت 
ادسقققققققتثمقاريقب وفيمقا يلي المعقايير التم تم 

 تعديلها:
( 12معيار المحاسقققققققبب المصقققققققري رقم )
 "ادفصاح عن ادطراف ذو عالقب "
( 14معيار المحاسقققققققبب المصقققققققري رقم )

 "القوائم الماليب المستقلب"
( 14يار المحاسقققققققبب المصقققققققري رقم )مع

 "ادستثمار في شركات شقيقب "
( 07معيار المحاسقققققققبب المصقققققققري رقم )

 "ضرائب الدخل "
( 04معيار المحاسقققققققبب المصقققققققري رقم )

 "تجميع ادعمال"
( 42معيار المحاسقققققققبب المصقققققققري رقم )

 "القوائم الماليب الدوريب "
( 77معيار المحاسقققققققبب المصقققققققري رقم )

في المنشقققق ت  "ادفصققققاح عن الحصققققص
 األخري .

 
 

تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية  2222أبريل  32قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها الصادر بتاريخ 
علي القوائم المالية الدورية )الربع  2234لسنة  64الجديدة والتعديالت المصاحبة لها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

علي أن تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه العديالت علي القوائم المالية  2222در خالل عام سنوية( التي ستص
وإدراج األثر المجمع بالكامل بنهاية العام،  2222ديسمبر  33السنوية لهذه الشركات في نهاية السنة المالية المنتهية في 
 عن هذه الحقيقة واثارها المحاسبية إن وجدت. 2222خالل عام  مع التزام الشركات باإلفصاح الكافي في قوائمها الدورية

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

 

 


