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 المستقل قائمة الدخل الشامل
 2223مارس  33في المنتهية  عن الثالثة أشهر

 

 
 أشهر الثالثة

 المنتهية في
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2222مارس  33 0203مارس  13 
 يني  مصرح جنيه مصري 
   

 338.46٩.62٩ 83138200, الفتريأرباح 
   

   بنود تتعلق بالدخل الشامل:

 (4.657.762  0208344 فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 333.833.847 ,8411833, الفترةخل الشامل عن إجمالي الد
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 قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة

 2223مارس  33في المنتهية  عن الثالثة أشهر
 

 

 احتيابى قانونى أسهم خزينة س المال المدفوعرأ

فروق تقييم 
استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الدخل الشامل

فروق تقييم 
اسهم االثاب  
 والتحفيز

 اإليمالي الفتريأرباح  أرباح مرحلة

 
 يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح

يني  
 مصرح

 يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح

         

 7333٩35623325 356374635٩3 23234773885 3233256 8٩232233823 6233٩253324 (353٩383334  5327432253822 2223يناير  3الرصيد في 

 - (356374635٩3  3483٩2٩3263 - - 738373332 - - المحول الى اإلحتيابي القانوني واالرباح المرحلة

 5536353338 - 3٩36٩63824 - - - 353٩383334 - مباعة أسهم خزينة

 (2832٩23762  - (2832٩23762  - - - - - 2222توزيعات ارباح عن عام 

 5223867 - - - 5223867 - - - فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 433333222 433333222 - - - - - - الفتريأرباح 

 48343801380,0 83138200, 14084,383,2 1038004 3,2802484,2 ,40,8440841 - 0804,82008322 0203مارس  13الرصيد في 

         

 5.332.337.326 34.527.257 26٩.352.282 - (63.332.33٩  387.346.٩38 - 4.682.424.٩72 2222يناير  3الرصيد في 

 - (34.527.257  34.527.257 - - - - - المحول الى االرباح المرحلة 

 (4.657.762  - - - (4.657.762  - - - ق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملفرو

 338.46٩.62٩ 338.46٩.62٩ - - - - - - أرباح الفتري

 5.225.٩2٩.373 338.46٩.62٩ 323.877.537 - (65.٩8٩.883  387.346.٩38 - 4368234243٩72 2222مارس  33الرصيد في 
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 قائمة التدفقات النقدية المستقلة
 2223مارس  33في المنتهية  عن الثالثة أشهر

 

  
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2222مارس  33 0203مارس  13 ايضاح 
 يني  مصرح جنيه مصري  

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 353.848.838 ,,1803483   ارباح الفتري قبل ضرائب الدخل

 274.642 01184,4 (3  اهالل األصول الثابتة
 332.223 328,01, (5  اهالل استثمارات عقارية

 376.474 238441, (25  استهالل حل استخدام أصول
 752.62٩.48٩ -  الل فى قيمة االرصدي المستحقة من ابراف ذات عالق االضمح

 3.232.88٩ 138241, (22  فروق اعادي تقييم استثمارات في أدوات مالية
 (٩43.٩45.٩48  - (22  أرباح بيا استثمارات فى أدوات مالية

 (332  - (3  ارباح بيا اصول ثابتة
 33.6٩٩ 008010  فروق تقييم عملة 

 23.364.223 3483438,34  روفات تمويليةمص

 (7٩8.٩56  (1,48223)  فوائد دائنة 

 (33.336.785  8441,,0381  أرباح )خسائر( التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
 (328.342  ,38400832  التغير فى العمالء واوراق القبض

 (43.٩4٩.٩62  (3448,448043)  التغير فى المستحل من االبراف ذات العالق  
 (228.3٩٩  32481,38132  التغير فى المصروفات المدفوعة مقدما واالرصدي المدينة االخرو 

 3.222.632 333800,8143  التغير فى المستحل الى االبراف ذات العالق  
 3.336.322 008133  التغير فى التزامات ضريبي  

 6.333.387 (0800480,0)  لدائنة االخرو التغير فى المصروفات المستحقة واالرصدي ا

 (47.353.367  31,83038304  الناتجة من )المستخدمه في( أنشطة التشغيل صافي التدفقات النقدية

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (76.528  (448240,) (3  مدفوعات لشراء اصول ثابت  
 3.222 - (3  مقبوضات من بيا اصول ثابت  

 - 083348300  مقبوضات من بيا استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 - (3228222)  التغير في استثمارات اخرو بويلة االيل

 (3.522.232  (,8342844,,0)  التغير فى استثمارات فى شركات تابع  وشقيق  
 44.552.222 1481228222  بعة التغير في التمويل مساند بويل االيل الى الشركات التا
 (8.322.222  -  مدفوعات تحت حساب زياد  راس مال شركات تابعة

 7٩8.٩56 1,48223  فوائد دائن  محصل  

 35.475.436 (1,,04384308)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من أنشطة االستثمار

    
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 32.775.723 3018,1,8,03  مقبوضات من بنول تسهيالت ائتماني  
 (3.2٩4.3٩8  (0832,8104)  مدفوعات في التزامات عقود التأيير والترتيب

 (4.372.852  (,318111811)  مدفوعات في قروض بويل  االيل 
 (34.768.377  (30804,82,4)  مصروفات تمويلي  مدفوع  

 - 0084108313  م خزينةمقبوضات من بيا أسه

 (٩.65٩.٩24  34483048320  صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمه في( أنشطة التمويل

 (23.535.835  0482,08,10  صافى التغير فى النقدية وما في حكمها خالل الفترة
 (33.6٩٩  (008010)  فروق تقييم العملة 

 25.383.437 82328032,  يأول الفتر -النقدية وما في حكمها 

 3.835.٩23 4282318,32 (34  أخر الفترة -النقدية وما في حكمها 
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 نبذة عن الشركة - 3
ا ألحكام القانون رقم تأستستت شتركة بايونيرز القابضتة لالستثمارات المالية " شر  ٩5كة مساهمة مصرية " ببقا

 اوالئحت  التنفيذية الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال 3٩٩2لسنة 

 ا2227 مارس 3القاهري في  – 384328تم قيد الشركة في السيل التيارح برقم 

اء لقيام بنشاب أمنوازيادي ر وس أموالها ويتمثل غرض الشتركة في تأستيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أ
 االحفظ

من قبل ميلس  2223مارس  33فى المنتهية  عن الثالثة أشتتتتتتتهر القوائم المتالية الدورية المستتتتتتتتقلةتم اعتمتاد 
 .2223 يونيو 33 االداري بتاريو

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة - 0

 أسس إعداد القوائم المالية 0-3
ا لفرض اال االستثمارات وستتمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األصول المالية يتم اعداد القوائم المالية وفقا

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

 التوافق مع معايير المحاسبة
ا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائ  الساريةتم اعداد القوائم المالية للشركة و  افقا

 واإلفصاحاتالتغييرات في السياسات المحاسبية 
 اهى تلل المببقة فى العام السابل هذا العامالسياسات المحاسبية المببقة 

 التأجيرعقود  0-0

ويكون العقد عقد  د عند التعاقدايتم تحتديتد متا اذا كان العقد هو  أو يحتوح علي( عقد اييار الى مضتتتتتتتمون العق
تأيير أو يتضتتتمن عقد تأيير اذا كان العقد ينقل حل الستتتيبري على استتتتخدام أصتتتل محدد لفتري من الزمن لقاء 

 مقابلا

ويصتنف اإلييار في بداية التعاقد على أن  عقد اييار تمويلي أو عقد اييار تشغيليا ويصنف العقد على أن  عقد 
يحول بصتتتتتتتوري يوهرية ما يقارب كافة المخابر والمنافا العائدي لملكية األصتتتتتتتل محل أييار تمويلي اذا كان 

العقدا ويتم تصتتنيف عقد التأيير على ان  عقد تأيير تشتتغيلي اذا كان ال يحول بصتتوري يوهرية ما يقارب كافة 
 .المخابر والمنافا العائدي لملكية األصل محل العقد

ية األصل  حل اإلنتفاع( بالتكلفةم وتتضمن التكلفة التكاليف المباشري األول في تاريو بداية عقد اإلييار يتم قياس
 المتكبدي لتيهيز االصل نفس  الى الحالة المبلوبة وفقا للعقدا

ويتم قيتاس التزام عقتد التتأيير بالقيمة الحالية لدفعات االييار غير المدفوعة في ذلل التاريوم وتخصتتتتتتتم دفعات 
فائدي الضتمني في عقد التأيير اذا كان يمكن تحديد  بستهولةم أو بإستتخدام سعر الفائدي اإلييار بإستتخدام معدل ال

على اإلقتراض اإلضافي للمستأير اذا لم يمكن تحديد  م باالضافة الى أية دفعات أخرو متغيريم و مبالغ متوقا 
 دفعها م وسعر ممارسة خيار الشراءموذلل وفقا لعقد االييارا

على التزام عقد التأييرم و أية دفعات متغيري غير مدرية في قياس التزام عقد التأيير بقائمة ويتم اثبتات الفتائدي 
 األرباح أو الخسائرا

اذا كان عقد التأيير يحول ملكية األصتتل الى الشتتركة أو أن تكلفة االصتتل تعكس ممارستتة حل خيار الشتتراء يتم 
ل اإلنتفاع(م وفيما عدا ذلل يتم استهالل األصل استتهالل األصتل الم ير علي مدح العمر اإلنتايي لبصتل  ح

 حل اإلنتفتاع( من تاريو بداية عقد التايير الى نهاية العمر اإلنتايي لبصتتتتتتتل  حل اإلنتفاع( أو نهاية مدي عقد 
  ا  التأيير أيهما أقرب
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 0

 التأجير )تابع(عقود  0-0

قد  االصتتتتتلرح في تاريو كل ميزانية بتحديد ما اذا كان هنال م شتتتتتر على أن يكون تقوم الشتتتتتركة بشتتتتتكل دو
أضتمحلا عندما تزيد القيمة الدفترية لبصل عن قيمت  اإلسترداديةم فيعتبر أن هنال اضمحالل لبصل وبالتالي 

 يتم تخفيض  الى قيمت  اإلسترداديةا وتثبت خساري االضمحالل بقائمة األرباح او الخسائرا

يتم رد الخستاري النايمة عن اضمحالل القيمة فقب اذا كان هنال تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة و
األصتتتتل االستتتتتردادية منذ اثبات ةخر خستتتتاري ناتية عن اضتتتتمحالل القيمةم ويكون رد الخستتتتتاري النايمة عن 

ان ردادية ل  أو القيمة الدفترية التى كاإلضتتتمحالل محدود بحي  ال تتعدو القيمة الدفترية لبصتتتلم القيمة االستتتت
( ما لم يتم االعتراف بالخستتاري النايمة عن اضتتمحالل القيمة بالنستتبة االستتتهاللستتيتم تحديدها  بالصتتافى بعد 

لبصتتتتل في الستتتتنوات الستتتتابقةا ويتم اثبات الرد في الخستتتتاري النايمة عن اضتتتتمحالل القيمة بقائمة األرباح او 
 الخسائرا

 مالت األجنبيةترجمة الع 0-1

 تم اعداد وعرض القوائم المالية باليني  المصرو وهى عملة التعامل للشركةا -

ا باستخدام سعر الصرف السائد في تاريو المعاملةا  -  يتم اثبات المعامالت بالعمالت األينبية أوليا

ى الصتتترف الستتتائد ف يتم تريمة األصتتتول والخصتتتوم ذات الببيعة النقدية بالعمالت األينبية باستتتتخدام ستتتعر -
 تاريو المركز الماليم يتم ادراج يميا الفروق بقائمة األرباح أو الخسائرا

يتم تريمة األصتتتول والخصتتتوم غير النقدية بالعمالت االينبية والتى يتم قياستتتها بالتكلفة التاريخية باستتتتخدام  -
 أسعار الصرف السائدي في تاريو االعتراف األولىا

لخصتتتتتوم غير النقدية بالعمالت االينبية والتى يتم قياستتتتتها بالقيمة العادلة باستتتتتتخدام يتم تريمة األصتتتتتول وا -
 أسعار الصرف السائدي فى التاريو التى تحددت في  القيمة العادلةا

 األصول الثابتة  ,-0
ا ضتتتتمحالل القيمةالخستتتتائر المتراكمة إلوتظهر األصتتتتول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصتتتتم ميما اإلهالل   

وتتضمن هذ  التكلفة تكلفة استبدال يزء من األصول الثابتة عندما تتحقل تلل التكلفة واستيفاء شروب االعتراف 
يتم االعتراف بتكاليفها ضتتتتمن القيمة الدفترية لبصتتتتول  معند ايراء تحستتتتينات يوهرية شتتتتاملة موبالمثل مبها

االعتراف بيميا تكاليف اإلصتتتتالح والصتتتتيانة ويتم  مالثابتة كإحالل وذلل في حالة استتتتتيفاء شتتتتروب االعتراف
   اعند تحققها قائمة األرباح أو الخسائراألخرو في 

يبدأ اهالل األصتتل عندما يكون في المكان والحالة التي يصتتب  عليها قادرا على التشتتغيل بالبريقة التي حددتها   
 لتالي :اوفتراضى لبصل على النحويتم حساب اإلهالل بإتباع بريقة القسب الثابت ببقا للعمر اإل ماإلداري

 سنوات  
 8 أيهزي اتصاالت

 8 حاسب ةلي
 36.7 أثا 

 8 – 6.7 أيهزي كهربائية
 5 ديكورات
 5 وسائل نقل

 6 تحسينات على مبانى مستأيري 
 

ن م يتم استتتبعاد األصتتول الثابتة عند التخلص منها أوعند عدم توقا الحصتتول على أح منافا اقتصتتادية مستتتقبلية 
استتخدامها أوبيعها في المستقبلا ويتم االعتراف بأح أرباح أوخسائر تنشأ عند استبعاد األصل في قائمة األرباح 
أو الخستتائر في الفتري التي تم فيها استتتبعاد األصتتلا ويتم مرايعة القيم المتبقية لبصتتولم األعمار اإلنتايية لها 

  وبرق اهالكها في نهاية كل سنة ماليةا
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 م السياسات المحاسبية المطبقة )تابع(أه - 0

 )تابع(األصول الثابتة  ,-0
تقوم الشتتركة في تاريو كل مركز مالي بتحديد ما اذا كان هنال م شتتتر على أن يكون أصتتتل ثابت قد أضتتتمحلا  

وعندما تزيد القيمة الدفترية لبصتتتتل عن قيمت  اإلستتتتترداديةم فيعتبر أن هنال اضتتتتمحالل لبصتتتتل وبالتالي يتم 
 فيض  الى قيمت  اإلسترداديةم وتثبت خساري االضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائراتخ

ويتم رد الخستاري النايمة عن اضمحالل القيمة فقب اذا كان هنال تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة  
ري النايمة عن االصتتتتتل االستتتتتتردادية منذ اثبات ةخر خستتتتتاري ناتية عن اضتتتتتمحالل القيمةم ويكون رد الخستتتتتا

اإلضتتتتتمحالل محدود بحي  التتعدو القيمة الدفترية لبصتتتتتلم القيمة االستتتتتتردادية ل  أوالقيمة الدفترية التى كان 
ستيتم تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخستاري النايمة عن اضتمحالل القيمة بالنستبة لبصتل في الستنوات السابقةم 

 محالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائرا ويتم اثبات الرد في الخساري النايمة عن اض

 االستثمارات 0-0

 تابعةاستثمارات في شركات 
يبري ويفترض ويود الس مسيبري االستثمارات في شركات تابعة هي استثمارات في شركات يكون للشركة فيها 

 الشتتتركة لىعغير مباشتتر من خالل الشتتتركات التابعة والشتتتركة القابضتتة ستتتواء بشتتكل مباشتتتر أ تستتيبرعندما 
بما لها من القدري على التحكم في الستياسات المالية والتشغيلية للشركة وذلل للحصول على منافا  المستتثمر فيها
 افيما عدا تلل الحاالت االستثنائية التي تظهر فيها بوضوح أن تلل الملكية ال تمثل سيبري ممن أنشبتها

وفى  متناءبالتكلفة متضتتمنة تكلفة االق المستتتقلة الماليةلقوائم اتتم المحاستتبة عن االستتتثمارات في شتتركات تابعة ب  
يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضتتتتتمحالل ويدرج  محالة حدو  اضتتتتتمحالل في قيمة تلل االستتتتتتثمارات

 اوذلل لكل استثمار على حدي رباح أو الخسائربقائمة األ

 استثمارات في شركات شقيقة
يقة هي استتثمارات في شتركات يكون للشتركة فيها نفوذ م ثر ولكنها ليست شركة االستتثمارات في شتركات شتق 

ويفترض ويود النفوذ الم ثر عندما تمتلل الشتتتركة ستتتواء  متابعة كما أنها ليستتتت حصتتتة في مشتتتروع مشتتتترل
من حقوق التصويت في الشركة  أو أكثر ٪22لنسبة  من خالل الشركات التابعة لها غير مباشروبشتكل مباشتر أ

 فيما عدا تلل الحاالت التي تظهر فيها بوضوح أن تلل الملكية ال تمثل نفوذا م ثراا ملمستثمر فيهاا

أو ببقا مقتناءبالتكلفة متضمنة تكلفة اال المستقلة الماليةالقوائم تتم المحاستبة عن االستثمارات في شركات شقيقة ب 
ف والقياس وقد قامت الشتتتتركة بالمحاستتتتبة عن ( األدوات المالية اإلعترا26لمعيار المحاستتتتبة المصتتتترح رقم  

( األدوات المالية اإلعتراف والقياس 26اإلستتتثمارات في شتتركات شتتقيقة ببقا لمعيار المحاستتبة المصتترح رقم  
 وذالل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملا

 استثمارات أخرى طويلة األجل
ي شتتتركة مصتتتر للمقاصتتتة واإليداع والقيد المركزحم تتمثل االستتتتثمارات بويلة األيل في مستتتاهمة الشتتتركة ف 

ا أح انخفاض غير م قت في  وصتندوق حماية المستتثمر وتظهر االستتثمارات بويلة األيل بتكلفة االقتناء ناقصا
 القيمة محدداا لكل استثمار على حد  ا

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

اما كأصتول محتفظ بها ألغراض المتايري حي  تم اقتنا ها لغرض البيا في مدو زمني قصتير أو اصول مالية 
 تم تصنيفها عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرا 

 د االعتراف األولىم يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلةاعن 

يتم اثبتات االستتتتتتتتثمتارات بتالقيمتة العتادلتة من خالل األربتاح أو الخستتتتتتتائر بتالمركز المتالي بالقيمة العادلة ويتم  
 االعتراف بفروق التقييم بقائمة األرباح أو الخسائرا

االعتراف بأرباح أو خستائر بيا االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بقائمة األرباح أو  يتم 
  الخسائرا



 شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة
 2223مارس  33
 

- 33 - 

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 0

 )تابع( االستثمارات 0-0

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 ن خالل الدخل الشامل هي أصول مالية غير مشتقةااالستثمارات بالقيمة العادلة م 

عند االعتراف األولىم يتم قياس االستتتتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشتتتامل بالقيمة العادلة متضتتتمنة   
 المصروفات المتعلقة بها مباشرياا

دخل الشتتتتتتتامل بالقيمة العادلة ما بعتد القيتاس األولىم يتم اعتادي تقييم االستتتتتتتتثمتارات بتالقيمة العادلة من خالل ال  
 االعتراف باألرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة مباشري ضمن حقوق الملكيةا

يميا االستتثمارات فى ادوات حقوق الملكية متضتمنة االستثمارات الغير مدرية بالبورصة ييب قياسها بالقيمة   
شتتتر مقبول للقيمة العادلة وتكون هذ  هي الحالة فى ظل العادلةم اال ان  وفى ظروف محدودي قد تكون التكلفة م 

عتدم توافر معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة اوفى ظل ويود مدو واستتتتتتتا للقيم العادلة لنفس االداي وفى هذ  
 الحالة تكون التكلفة هى احسن التقديرات للقيمة العادلةا

 االستثمارات العقارية  0-4
ا بالتكلفة م يتم قيتاس االستتتتتتتتثمتارات الع قتارية والتي يحتفظ بها لتحقيل اييار أو ارتفاع في قيمتها أو كليهما أوليا

تتضتتتتمن التكلفة ثمن الشتتتتراء أو تكلفة االنشتتتتاء وأية نفقات مباشتتتتري متعلقة بهاا بعد االعتراف األولي يتم قياس 
 ا ويتم حستتاب اإلهالل بإتباعاالستتتثمارات العقارية بالتكلفة بعد خصتتم ميما اإلهالل وأح اضتتمحالل في القيمة

 .بريقة القسب الثابت ببقا للعمر اإلنتايي لبصل

 العمالء واألرصدة المدينة األخري  0-4
ا خسائر اإلضمحالل   يتم اثبات العمالء واألرصدي المدينة األخرح بالقيمة األصلية للفاتوري ناقصا

لعمالء واألرصتتتتدي المدينة األخرح والقيمة الحالية ويتم قياس خستتتتائر اإلضتتتتمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية ل 
للتدفقات النقدية المستتتتتتقبلية المتوقعةم ويتم االعتراف بخستتتتتائر اإلضتتتتتمحالل بقائمة األرباح أو الخستتتتتائر ويتم 

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

 احتياطي قانوني 0-3
ا للنظام األستتتتاستتتتى للشتتتتركةم يينب ببق  من أرباح الفتري لتكوين احتيابى قانونى حتى يبلغ هذا اإلحتيابى  ٪5ا

ا القتراح  52٪ من رأس مال الشتتتتتركة المصتتتتتدر ويستتتتتتعمل االحتيابي بناء على قرار من اليمعية العامة وفقا
 ميلس اإلداري

 ضرائب الدخل ,-0
ا لقانون الض    رائب المصرحيتم حساب ضريبة الدخل وفقا

 ضرائب الدخل الجارية
ا للمبلغ المتوقا استتتتترداد  أو    يتم تقييم أصتتتتول والتزامات ضتتتترائب الدخل للفتري اليارية والفترات الستتتتابقة وفقا

 سداد  لمصلحة الضرائب

 ضرائب الدخل المؤجلة
رف بها بين القيمة المعت ويتم اإلعتراف بضتتتتتتتريبة الدخل الم يلة بإتباع بريقة اإللتزامات على الفروق الم قتة  

لبصتتتتتل أواإللتزام ل غراض الضتتتتتريبية  األستتتتتاس الضتتتتتريبي( وقيمتها المدرية بالمركز المالي  األستتتتتاس 
 المحاسبي( وذلل بإستخدام سعر الضريبة المببل

ويتم اإلعتراف بضتتتتريبة الدخل الم يلة كأصتتتتل عندما يكون هنال احتمال قوح بإمكانية اإلنتفاع بهذا األصتتتتل   
 ةويتم تخفيض األصل بقيمة اليزء الذح لن يتحقل من  منفعة مستقبلي تخفيض األرباح الضريبية المستقبليةمل

ويتم ادراج الضتتتتتتريبة اليارية والم يلة كإيراد أومصتتتتتتروف في قائمة األرباح أو الخستتتتتتائر للفتريم فيما عدا  
  امباشري ضمن حقوق الملكيةالضريبة التي تنتج من معاملة أو حد  في نفس العام أو فتري أخرو 
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 0

 االعتراف باإليراد  0-32
يتم االعتراف بتاإليراد الى المتدو التذو تتوافر فيت  دريتة كتافيتة من التتأكتد بتأن المنتافا االقتصتتتتتتتادية المرتببة  

ب  يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة بالمعاملة ستتتتتتوف تتدفل للشتتتتتتركة ويمكن قياس قيمة اإليراد بشتتتتتتكل موثوق 
ة فيما يلى االعتبارات الخاصتتو للمقابل المستتتلم أو المستتتحل بالصتتافى بعد خصتتم أو ضتترائب مبيعات أو رستتوم

 التي ييب أن تتحقل قبل االعتراف باإليراد :

 تقديم الخدمات -
 ة للعميليتم اثبات العموالت الناتية عن نشاب الشركة كأمين حفظ عند أداء الخدم 

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

 االمستهدف على االصل

 توزيعات األرباح -
 يتم االعتراف باإليراد عند نشأي حل الشركة فى تحصيل هذ  التوزيعات 

 المصروفات 0-33
ف بيميا المصتتروفات شتتاملة مصتتروفات التشتتغيلم المصتتروفات العمومية واإلدارية والمصتتروفات يتم اإلعترا  

 ااألخرو ما ادرايها بقائمة األرباح أو الخسائر في الفتري التي تحققت فيها تلل المصروفات

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 0-30
وكبار المستتاهمين والمديرين واإلداري العليا للشتتركةم تتمثل األبراف ذات العالقة في كل من الشتتركات الشتتقيقة  

وتمثل أيضتتتا الشتتتركات المستتتيبر عليها أوخاضتتتعة لستتتيبري مشتتتتركة أونفوذ م ثر من قبل تلل األبراف ذات 
 العالقةم ويتم اعتماد الشروب والسياسات التسعيرية للمعامالت ما األبراف ذات العالقة من قبل ميلس اإلداري

 المحاسبيةالتقديرات  0-31
ا لمعايير المحاستتبة المصتترية قيام اإلداري بعمل تقديرات وافتراضتتات ت ثر على    يتبلب اعداد القوائم المالية وفقا

قيم األصتتتولم االلتزاماتم اإليرادات والمصتتتروفات خالل الستتتنوات الماليةم هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن 
 تلل التقديرات

 اإلضمحالل  ,0-3

 مة األصول المالية اضمحالل قي
تقوم الشتركة في تاريو كل مركز مالي بتحديد ما اذا كان هنال دليل موضتوعي على أن يكون أصل مالي تحت   

نموذج التكلفة المستتتتتتهلكة أو ميموعة من االصتتتتتول المالية قد أضتتتتتمحل ويعتبر أصتتتتتل مالي أو ميموعة من 
ل موضتتتوعي على اضتتتمحالل القيمة نتج عن حدو  االصتتتول المالية قد أضتتتمحل اذام واذا فقبم كان هنال دلي

حد  أو أكثر بعد االعتراف االولي باألصتتتتتل واثر على التدفقات النقدية المقدري ألصتتتتتل مالي أو ميموعة من 
 االصول المالية والتى يمكن تقديرها بشكل يعتمد علي 

 اضمحالل قيمة األصول غير المالية 
تحديد ما اذا كان هنال م شتتر على أن يكون أصتتل قد أضتتمحل عندما تقوم الشتتركة في تاريو كل مركز مالي ب  

تزيد القيمة الدفترية ألصتتل أو وحدي مولدي للنقد عن قيمت  اإلستتترداديةم فيعتبر أن األصتتل قد اضتتمحل وبالتالي 
 يتم تخفيض  الى قيمت  اإلسترداديةم وتثبت خساري االضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائر

ام فقب اذام كان هنال تغيير في ويتم رد الخستتتتت   اري النايمة عن اضتتتتتمحالل القيمة والتى تم االعتراف بها ستتتتتابقا
االفتراضتتات المستتتخدمة لتحديد قيمة األصتتل االستتتردادية منذ اثبات أخر خستتاري ناتية عن اضتتمحالل القيمةم 

 لبصتلم القيمة االستردادية ويكون رد الخستاري النايمة عن اإلضتمحالل محدود بحي  ال تتعدو القيمة الدفترية
ل  أو القيمة الدفترية التي كان ستيتم تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخستاري النايمة عن اضتمحالل القيمة بالنسبة 

يتم اثبات الرد في الخستتتاري النايمة عن اضتتتمحالل القيمة بقائمة األرباح أو و م لبصتتتل في الستتتنوات الستتتابقة
  االخسائر
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 ت المحاسبية المطبقة )تابع(أهم السياسا - 0

 قائمة التدفقات النقدية  0-30
 يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع البريقة غير المباشري 

 النقدية وما في حكمها 0-34
بغرض اعداد قائمة التدفقات النقديةم فإن النقدية وما في حكمها تشتتتتتمل النقدية بالصتتتتتندوقم الحستتتتتابات اليارية  

 ودائا أليل التي تستحل خالل ثالثة أشهربالبنول وال
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 أصول ثابتة  - 1

 وسائل نقل ديكورات أيهزي كهربائية أثا  حاسب ةلي أيهزي اتصاالت 
 تحسينات على
 مبانى مستاير 

 اإليمالي

 يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح 

         التكلفة

 ٩3٩283443 333273278 25336٩2 235283262 333٩23273 23٩2٩3577 335273237 2323748 2223ناير ي 3

 4763262 3243٩4٩ - 383332 233382 333573 - ٩83252 اضافات

 3233843523 334323227 25336٩2 235463372 334353253 23٩233348 335273237 3333222 2223مارس  33

         

          مجمع االهالك

 (6356٩366٩  (6853442  (2533688  (23235333٩  (٩223257  (333423262  (332263863  (3463242  2223يناير  3

 (2333746  (743483  - (6738٩7  (263333  (433778  (363٩23  (43554  الفترياهالل 

 (638233435  (75٩3٩25  (2533688  (232833236  (٩4833٩2  (333863238  (332233764  (35237٩4  2223مارس  33

         صافي القيمة الدفترية

 180338233 4408320 0 ,041830 448243, 384108332 0318,01 3428024 0203مارس  13في 

 
 ال تويد أية رهونات أو قيود مفروضة على ملكية األصول الثابتةا -

 
 أو الخسائر قائمة األرباحمصرح( ضمن المصروفات العمومية واإلدارية بيني   274.642 مبلغ: 2222مارس  33  يني  مصرح 2333746تم ادراج مصروف اإلهالل البالغ  -

 (ا 24 ايضاح 
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 )تابع(أصول ثابتة  - 1
 

 وسائل نقل ديكورات أيهزي كهربائية أثا  حاسب ةلي أيهزي اتصاالت 
 تحسينات على
 مبانى مستاير 

 اإليمالي

 يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح 

         التكلفة

 33.246.636 2.628.248 253.6٩2 2.526.٩24 3.338.263 2.876.8٩٩ 3.454.437 232.3٩7 2222يناير  3
 3483475 - - 33336 5٩3332 323678 523822 23553 اضافات

 (334833372  (334833372  - - - - - - محول الي استثمارات عقارية

 (53522  - - - (53522  - - - استبعادات

 ٩3٩283443 333273278 25336٩2 235283262 333٩23273 23٩2٩3577 335273237 2323748 2222ديسمبر  33

         

         مجمع االهالك 

 (6.258.222  (845.3٩3  (222.583  (3.٩33.367  (823.236  (٩68.263  (3.336.747  (333.235  2222يناير  3

 (٩263777  (252352٩  (2٩3325  (2833752  (3233873  (37433٩7  (723336  (353225  اهالل العام

 4323478 4323478 - - - - - - محول الي استثمارات عقارية

 23832 - - - 23832 - - - اهالل اإلستبعادات

 (6356٩366٩  (6853442  (2533688  (23235333٩  (٩223257  (333423262  (332263863  (3463242  2222ديسمبر  33

         صافي القيمة الدفترية

 333383772 4433636 2 2٩23٩43 4723234 337673337 3223354 663528 2222ديسمبر  33في 
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 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة - ,
 

 

ل أسهم شركة بايونيرز لتداو على باالستحواذ شتركة بايونيرز القابضتة لالستثمارات الماليةقامت  2228فبراير  4اريو بت (3 
نستتتتتبة تمثل يني  مصتتتتترحا 3.33٩.424.435ستتتتتهم بقيمة ايمالية  4٩٩٩82 عدد عن بريل شتتتتتراء األوراق المالية

زيادي رأس مال شركة م عن بريل مستاهمة مصترية( من أستهم شتركة بايونيرز لتداول األوراق المالية  شتركة ٪٩٩.٩٩
 ابايونيرز القابضة لالستثمارات المالية

 

م قامت الشتتتركة بستتتداد حصتتتتها في زيادي رأس مال شتتتركة بايونيرز لتداول االوراق المالية 2237ستتتبتمبر  34وبتاريو 
   مصرحايني 3.354.423.835يني  مصرحم لتصب  ايمالي قيمة المساهمة  34.٩٩٩.422بمبلغ 

 

م قامت الشتتركة بستتداد حصتتتها في زيادي رأس مال شتتركة بايونيرز لتداول االوراق المالية بمبلغ 2223 يناير 5وبتاريو 
 يني  مصرحا 3.37٩.422.835يني  مصرحم لتصب  ايمالي قيمة المساهمة  222.٩٩٩.24

 

          في  شتتتركة مستتتاهمة مصتتترية( المالية بايونيرز لتداول األوراقلشتتتركة  اإلستتتتثمار قامت الشتتتركة بدراستتتة اضتتتمحالل
( والمعد  بواستتتبة مستتتتشتتتار مالى مستتتتقل معتمدم وعند ايراء تلل 33ببقا للمعيار المصتتترو رقم   2233 ديستتتمبر 33

 يني  مصرحا 48.358.323الدراسة تبين ويود اضمحالل قدر  
  

 المعدلة     

 2222ديسمبر  33 المساهمة 0203مارس  13 المساهمة طبيعة 

 يني  مصرح ٪ جنيه مصري ٪ العالقة 

 3335434233835 ٩٩.٩٩ 3834,8,008330 ,,0,, تابعة ( شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية  شامام(3 

 633362374٩ 25 ,,41834084 00 تابعة ( شركة أموال ل ستثمارات المالية  شامام(2 

 3636263662 ٩٩.72 3484048442 042,, تابعة زما للوسابة في األوراق المالية  شامام(( شركة بري3 

 636353222 ٩٩.67 484108222 044,, تابعة ( شركة المستشار الدولي لضمان اإلكتتاب في األوراق المالية  ش م م(4 

 3433753222 25.22 3,81408222 00022 شقيقة ( شركة بايونيرز العالمية القابضة  البحرين(  شامام(5 

 3733783334 ٩٩.٩3 ,148343811 0,1,, تابعة ( شركة ر ية اون الين لتداول األوراق المالية  شامام(6 

 2٩3٩٩٩3822 ٩٩.٩٩ 8322,,,0,8 ,,0,, تابعة ( شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية  شامام(7 

 ٩2337243285 76.45 01840,8030, 440,0 ابعةت ( شركة القاهري ل سكان والتعمير  شامام(8 

 332223642 ٩٩.٩٩ 3822284,0 ,,0,, تابعة ( شركة وادو لالستشارات  شامام(٩ 

 34٩3٩373522 ٩٩.٩6 8,148022,,0 0,3,, تابعة ( شركة سمو لالستشارات  شامام(32 

 72367633٩2 43.57 08222,,382408 34033 تابعة ( شركة الصفوي لالستشارات والتنمية  شامام(33 

 3623862 64.٩2 0083408340 040,, تابعة ( شركة الحصن لالستشارات  شامام(32 

 - - 400,00 ,202 تابعة  شامام( بي أف أي  ل ستشارات( شركة 33 

 2243٩323326 3٩.8٩ 00,8,108124 ,1,03 تابعة ( الشركة العربية لمنتيات االلبان  اراب ديرو(  شامام(34 

 334٩732643٩32 3٩.76 3843,83,18443 1404 شقيقة ( شركة ر ية القابضة لالستثمارات  شامام(35 

 322 2.23 322 2023 تابعة ( شركة الييزي باور للصناعة  شامام(36 

 45238383248 32.38 00833380,3, 10013 تابعة ( الشركة المتحدي ل سكان والتعمير  شامام(37 

 45432623324 26.35 ,0,8242812, 04030 تابعة الت الكهربائية المصرية  شامام(( شركة الكاب38 

 27235٩٩3383 5٩.6٩ 8131,,04080 ,0,04 تابعة ( شركة الييزي العامة للمقاوالت واالستثمار العقارح  شامام(3٩ 

 2635233٩82 45.73 0480218,32 0041, تابعة ( شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق  شامام(22 

 ٩٩٩3٩82 ٩٩.٩٩ 8,32,,, ,,0,, تابعة ( شركة تالل الساحل الشمالى للمنتيعات السياحي  واالستثمار العقارو  شامام(23 

 ٩٩٩3٩82 ٩٩.٩٩ 8,32,,, ,,0,, تابعة ( شركة تالل البحر االحمر لالستثمار العقارو والمنتيعات السياحي   شامام(22 

 6223222 62.22 4228222 42022 تابعة النور لالدوي   شامام( ( شركة23 

 - - 30 ,2022 تابعة ( شركة الر ي  لالستشارات المالي   شامام(24 

 - - 30 ,2022 تابعة  شامام( ( شركة اساسات ل ستثمار العقارح25 

 34638263833 36.57 3,483048313 34004 تابعة م(اما( شركة الصعيد العام  للمقاوالت واالستثمار العقارو  ش26 

 32 2.224 8,438032,,4 0,4,, تابعة م(اما ش بلو للتبوير العقارح( شركة 27 

   4840,80148331  5354533283873 

 (25٩37283572   (00,84238040)   اإلضمحالل فى قيمة االستثمارات في شركات تابعة 

   481,,800480,3  53285362232٩٩ 
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 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة )تابع( -,
 
أموال  أستتتتتهم شتتتتتركة على باالستتتتتتحواذ شتتتتتركة بايونيرز القابضتتتتتة لالستتتتتتثمارات الماليةقامت  2228ر فبراي 4و بتاري (2 

يني   252.578.832 سهم بقيمة ايمالية 6٩٩822 عدد شراء عن بريل  شركة مساهمة مصرية( ل ستثمارات المالية
ادي رأس مال شتتركة بايونيرز زيم عن بريل من أستتهم شتتركة أموال ل ستتتثمارات المالية ٪٩٩.٩7نستتبة تمثل  مصتترح

 االقابضة لالستثمارات المالية
 

ببقا  2233ديسمبر  33في   شركة مساهمة مصرية( أموال ل ستثمارات الماليةلشركة قامت الشركة بدراسة اضمحالل 
ضمحالل ( والمعد  بواسبة مستشار مالى مستقل معتمدم وعند ايراء تلل الدراسة تبين ويود ا33للمعيار المصرو رقم  

 مصرحايني   326.62٩.٩72قدر  
 

 شتتركة  أموال ل ستتتثمارات المالية ستتهم من حصتتتها في شتتركة 524822م قامت الشتتركة ببيا عدد 2222وخالل عام 
 م يني  مصتتترح 384.3٩7.452محققة خستتتائر بمبلغ  يني  مصتتترح 5.252.222بإيمالي قيمة م مستتتاهمة مصتتترية(

يني   63.432.74٩اإلضتتتمحالل رصتتتيد م و٪25يني  مصتتترح بنستتتبة  63.362.74٩قيمة اإلستتتتثمار مبلغ  ليصتتتب 
 مصرحا

 

وقد تم تبويب تلل االستتثمارات ضتمن بند استتثمارات في شتركات تابعة وشتقيقة حي  أن نستبة مساهمة الشركة وشركاتها 
 اأموال ل ستثمارات المالية من راس المال المصدر والمدفوع لشركة ٪٩8.7٩التابعة تبلغ 

 

 شتتركة مستتاهمة  وراق الماليةلوستتابة في األستتهم من أستتهم شتتركة بريزما ل 4٩٩222تم شتتراء عدد  2227خالل عام  (3  
يني  مصتترح(م وقامت الشتتركة  32 القيمة االستتمية للستتهم  يني  مصتترو 33.622.222بايمالى تكلفة بلغتمصتترية( 

فى األوراق المالية وقامت بستتتتتتداد مبلغ  من قيمة أستتتتتتهم زيادي رأس مال شتتتتتتركة بريزما للوستتتتتتابة ٪62باالكتتاب فى 
 يني  مصروا 35.222.222

 

وافقت اليمعية العامة غير العادية لشركة بريزما للوسابة في االوراق المالية على تخفيض رأس مال  2233 خالل عامو 
 صتتب  رأس مالالشتتركة المرخص ب  والمصتتدر وتعديل المادتين الستتادستتة والستتابعة من النظام األستتاستتي للشتتركة بحي  ي

مليون يني  مصتترح موزعاا على مليون ستتهم  32مليون يني  مصتترح ورأس المال المصتتدر 322الشتتركة المرخص ب  
يني  مصتتروا وقد تحملت الشتتركة  ٩.٩٩3.342ض تكلفة االستتتثمار بمبلغ فييني  مصتترح وقد تم تخ 32قيمة كل ستتهم 

 متراكمة لشركة بريزما للوسابة فى االوراق الماليةا يني  مصرو كنصيبها من ابفاء الخسائر ال 2.525.238مبلغ 
 

ستهم من أستهم شركة المستشار الدولى لضمان االكتتاب فى األوراق  2٩٩22تم شتراء عدد  2227أغستبس  33بتاريو  (4 
يني   32 القيمة االستتتتمية للستتتتهم يني  مصتتتترو  6.635.222 بايمالى تكلف  بلغتالمالية  شتتتتركة مستتتتاهمة مصتتتترية( 

 مصرح(ا
 

من أسهم شركة بايونيرز العالمية القابضة  البحرين(  ٪25سهم بنسبة  2522222تم شراء عدد  2227أكتوبر  7بتاريو  (5 
 دوالر أمريكي(ا 3دوالر للسهم  القيمة االسمية للسهم  3 شركة مساهمة بحرينية( بتكلفة 

 

يني  مصتترو من  8.262.522بمبلغ  ٪75ستتهم بنستتبة  22522قامت الشتتركة بشتتراء عدد  222٩أغستتبس  4بتاريو  (6 
يني  مصرو للسهم  358.33أسهم شركة ر ية أون الين لتداول األوراق المالية  شركة مساهمة مصرية( بمتوسب تكلفة 

 يني  مصرو(ا 322 القيمة األسمية للسهم 
 

  نستتتبة ملكية يني  مصتتترح لتصتتتب 2.635.834ستتتهم بقيمة  7322قامت الشتتتركة بشتتتراء عدد  2232مايو  2وبتاريو  
يني  مصتترح  7.222.222م كما قامت الشتتركة بستتداد كامل الزيادي في رأس مال الشتتركة والتي بلغت ٪٩٩.8الشتتركة 

 ا ٪٩٩.8سهم بنسبة  ٩٩822سهم( وبذلل يصب  ايمالي عدد االسهم  72222 
 

 32.222.222سهم بقيمة  322222قامت الشركة باإلكتتاب في كامل زيادي رأس المال بعدد  2237فبراير  23وبتاريو  
 ا٪٩٩.٩3يني  مصرح لتصب  نسبة ملكية الشركة 

  

بعدد قامت الشتتتركة باالكتتاب في كامل زيادي رأس مال شتتتركة ر ية اون الين لتداول األوراق المالية  2238وخالل عام  
ني  مصرو بنسبة ي 34.678.334يني  مصرو ليصب  ايمالي قيمة اإلستثمار مبلغ  5.222.222 ستهم بقيمة 52222
 ا٩٩.٩3٪

 

 بقيمةقامت الشتتركة باالكتتاب في كامل زيادي رأس مال شتتركة ر ية اون الين لتداول األوراق المالية  223٩عام وخالل  
 ا٪٩٩.٩3يني  مصرو بنسبة  35.678.334يني  مصرو ليصب  ايمالي قيمة اإلستثمار مبلغ  3.222.222

 

 بقيمةاب في كامل زيادي رأس مال شتتركة ر ية اون الين لتداول األوراق المالية قامت الشتتركة باالكتت 2222وخالل عام  
 ا٪٩٩.٩3يني  مصرو بنسبة  37.378.334يني  مصرو ليصب  ايمالي قيمة اإلستثمار مبلغ  3.522.222
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 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة )تابع( -,
 
يونيرز كابيتال لالستشارات المالية  شركة مساهمة مصرية( حي  قامت الشركة بتأسيس شركة با 222٩مارس  8بتاريو  (7 

 مليون يني  مصتتترو والمبالغ الم دا  32مليون يني  مصتتترو ورأس المال المصتتتدر  322حدد رأس المال المرخص ب  
من ايمالى  ٩٩٩٩82وعدد أسهم  ٪٩٩.٩٩بنستبة مساهمة  2.4٩٩.٩52مليون يني  مصتروم وتم ستداد مبلغ  2.5من  
 يون سهمامل 3

 

صب  ايمالى قيمة تيني  مصرو ل 7.4٩٩.852قامت الشتركة بستداد باقى راس المال المصدر البالغ  2234وخالل عام  
 يني  مصروا ٩.٩٩٩.822المساهمة 

 

لغ المالية بمبت قامت الشتتركة بستتداد حصتتتها في زيادي رأس مال شتتركة بايونيرز كابيتال ل ستتتشتتارا م2236وفي مارس  
 يني  مصرو ا 33.٩٩٩.822صب  ايمالى قيم  المساهم  تيني  مصرو ل 2.222.222

  

 البالغةورأس مال شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية باالكتتاب في كامل زيادي قامت الشركة  2238 خالل عامو  
 يني  مصروا 2٩.٩٩٩.822يني  مصرو لتصب  ايمالى قيم  المساهم   32.222.222

 

تم تحويل شتتتركة القاهري لالستتتكان والتعمير  شتتتركة مستتتاهمة مصتتترية( من استتتتثمارات بالقيمة  222٩ يونيو 32بتاريو  (8 
يني  مصتترو  22.٩75.352العادلة من خالل االرباح أو الخستتائر الى استتتثمارات في شتتركات شتتقيقة وقد تم الغاء مبلغ 

تم االعتراف بهتتا قبتتل تتتاريو التحويتتلم وقتتد تم التحويتتل بتكلفتتة االقتنتتاء البتتالغتتة وهو عبتتاري عن يميا فروق التقييم التى 
ستتهم من  36.٩22.724يني  مصتترح حي  تمتلل شتتركة بايونيرز القابضتتة لالستتتثمارات المالية عدد  343.238.375

االستثمار استثمارات  من استهم الشتركةم وقد تم اعتبار هذا ٪38.25استهم شتركة القاهري لالستكان والتعمير وتمثل نستبة 
اتخاذ القرارات وستياستات التشغيل  في شتركات شتقيقة نظرا لويود نفوذ م ثر متمثل في قدري الشتركة علي المشتاركة في
 لشركة القاهري لالسكان والتعمير وذلل نظرا لويود تمثيل في ميلس اداري الشركةا

 

م من استهم شتتركة القاهري ل ستكان والتعمير بنستتبة سته 4522222قامت الشتركة بشتتراء عدد  2232ستبتمبر  2بتاريو و 
يني  مصتتتتترح بنستتتتتبة  373.٩23.534يني  مصتتتتترح وذلل ليصتتتتتب  ايمالي االستتتتتتثمار  28.885.35٩بمبلغ  4.8٪

 ا22.85٪
 

حصتتتلت الشتتتركة على اغلبية ميلس اداري شتتتركة القاهري ل ستتتكان والتعمير مما يمثل ستتتيبري  2232اكتوبر  3بتاريو و 
لقرارات وستياسات التشغيل للشركةم وقد تم تحويلها من استثمارات فى شركة شقيقة الى استثمارات فى شركة على اتخاذ ا

 تابعةا
 

ستهم من استهم شتركة القاهري ل سكان والتعمير بنسبة  623٩448قامت الشتركة بشتراء عدد  2233مارس  27وبتاريو  
يني  مصتتتترح بنستتتتبة  232.62٩.578الستتتتتثمار يني  مصتتتترح وذلل ليصتتتتب  ايمالي ا 38.686.244بمبلغ  6.63٪
 ا48٪.2٩

 

ستهم من استهم شتركة القاهري ل سكان والتعمير بنسبة  2733332قامت الشتركة بشتراء عدد  2233ستبتمبر 32بتاريو و 
 ا٪32.38يني  مصرح بنسبة  22٩.335.223يني  مصرحم ليصب  ايمالي اإلستثمار  38.725.445بمبلغ  ٪٩.2

 

قررت اليمعية العامة غير العادية لشتتتتتركة القاهري ل ستتتتتكان والتعمير اعدام أستتتتتهم الخزينة  2234ير فبرا 27بتاريو و 
 ا٪ 33.72لتصب   ٪ 3.34سهمم مما أدو الى زيادي نسبة الشركة بنسبة  3723٩٩8البالغة 

 

والتعمير بنسبة  سهم من اسهم شركة القاهري ل سكان 3٩782786قامت الشتركة بشتراء عدد  2235ديستمبر  6بتاريو و 
يني  مصتتتتترح بنستتتتتبة  463.373.834يني  مصتتتتترحم ليصتتتتتب  ايمالي اإلستتتتتتثمار  233.838.7٩3بمبلغ  ٩7٪.23
 ا٪55.6٩

 

ستهم من استهم شتركة القاهري ل سكان والتعمير بنسبة  8632728قامت الشتركة بشتراء عدد  2236فبراير  32بتاريو و 
يني  مصتتتتترح بنستتتتتبة  564.٩43.622يمالي اإلستتتتتتثمار يني  مصتتتتترحم ليصتتتتتب  ا 323.76٩.786بمبلغ  57٪.٩
 ا65.26٪

 

سهم من اسهم شركة القاهري ل سكان والتعمير بنسبة  35٩3338قامت الشتركة بشتراء عدد  2236ديستمبر  22وبتاريو  
 ا٪67.23يني  مصرح بنسبة  583.768.532يني  مصرحم ليصب  ايمالي اإلستثمار  38.824.٩32بمبلغ  3.77٪

 

قامت الشتتتتركة بإعادي هيكلة استتتتتثماراتها في شتتتتركة القاهري ل ستتتتكان والتعمير لتصتتتتب  ايمالى قيم   2238عام وخالل  
 ا٪53.7يني  مصرح بنسبة  527.35٩.684االستثمار 
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خالل عملية مبادلة األسهم  من وذلل سكان والتعميرشركة القاهري ل حصتها في  زياديقامت الشركة ب م2222عام وخالل  (8  تابا
ان شتركة القاهري ل سكفي  الشتركة ةحصت زياديلينتج عن ذلل  موالشتركة القابضتةالتي تمت على استهم الشتركات التابعة 

اإلستتتتتتتتثمار  قيمتة ايمتالي صتتتتتتتب يينيت  مصتتتتتتترحم ل 243.35٩.433 يمتة بلغتتقبستتتتتتتهم  8482237عتدد بوالتعمير 
 ا٪63.32نسبة ب مصرح يني  2٩7.752.73٩

 

سهم من اسهم شركة القاهري ل سكان والتعمير بمبلغ  32222222قامت الشركة بشراء عدد  2222ديسمبر  37وبتاريو  
 ا٪76.45يني  مصرح بنسبة  ٩23.724.285يني  مصرحم ليصب  ايمالي اإلستثمار  373.225.388

 

 شتتركة مستتاهمة  من استتهم شتتركة وادو لالستتتشتتاراتستتهم  75222ت الشتتركة باألكتتاب فى قام 2233يناير  2بتاريو  (٩ 
 ا٪75بنسبة يني  مصرو  387.522بمبلغ  مصرية (

 

 يني  مصروا 562.522قامت الشركة بسداد باقى راس المال المصدر البالغ  2234وخالل عام  
 

يني   252.552بمبلغ ستتهم من استتهم شتتركة وادو ل ستتتشتتارات  24٩82قامت الشتتركة بشتتراء عدد  2236وفى ابريل  
 يني  مصروا 3.222.552بتكلف  بلغت  ٪٩٩.٩8مصرو لتصب  حصتها 

 

يني  مصرو لتصب   ٩2سهم من اسهم شركة وادو ل ستشارات بمبلغ  ٩قامت الشتركة بشراء عدد  223٩ ديستمبروفى  
 يني  مصروا 3.222.642بتكلف  بلغت  ٪٩٩.٩٩حصتها 

 

من أستتهم شتتركة ستتمو لالستتتشتتارات  شتتركة مستتاهمة ستتهم  38752كة باألكتتاب فى قامت الشتتر 2233يوليو 4بتاريو  (32 
 ا٪75بنسبة يني  مصرو  387.522بمبلغ  مصرية(

 

يني   34.٩75.222زيادي رأس مال شتركة ستمو لالستشارات بمبلغ  كاملم قامت الشتركة بستداد 2236مارس  22وفي  
 ا ٪٩٩.٩6مصرو بنسب  يني   35.362.522مصرح لتصب  ايمالى قيم  المساهم  

 

يني   334.775.222زيادي رأس مال شتتركة ستتمو لالستتتشتتارات بمبلغ  كاملقامت الشتتركة بستتداد  2238وفي ديستتمبر  
 ا٪٩٩.٩6يني  مصرو بنسب   34٩.٩37.522مصرو لتصب  ايمالى قيم  المساهم  

 

امل يض لكادراج التخفم وتم تشتتاراتستتمو لالستتبتخفيض قيمة استتتثماراتها في شتتركة قامت الشتتركة  2222وفي ديستتمبر  
 يني  مصرح بقائمة األرباح أو الخسائرا 34٩.٩37.522 قيمة اإلستثمار والبالغ

 

يني  مصتترو  352.222.222زيادي رأس مال شتتركة ستتمو لالستتتشتتارات بمبلغ  كاملقامت بستتداد  2223 مارسوفي  
 ا٪٩٩.٩8يني  مصرو بنسب   2٩٩.٩37.522لتصب  ايمالى قيم  المساهم  

 

ستتهم من أستتهم شتتركة الصتتفوي لالستتتشتتارات والتنمية  شتتركة  252قامت الشتتركة باألكتتاب فى  2233 يوليو 4بتاريو  (33 
 ا ٪3يني  مصرو بنسبة  2.522مساهمة مصرية( بمبلغ 

 

تم زيادي راس مال شتتتتتتركة الصتتتتتتفوي لالستتتتتتتشتتتتتتارات والتنمية المصتتتتتتدر والمدفوع بمبلغ  2232اغستتتتتتبس  3وبتاريو  
يني  مصترو و قامت الشتركة بستداد حصتتها في زيادي رأس مال شركة الصفوي لالستشارات و التنمية  752.222.36٩

 يني  مصرحا 3.726.682يني  مصرح ليصب  ايمالى مساهمة الشركة  3.724.382بمبلغ 
 

والتنمية  ستتهم من استهم شتتركة الصتتفوي لالستتتشتتارات 68٩6٩53قامت الشتتركة بشتتراء عدد  2222ديستمبر  27وبتاريو  
 ا٪43.57يني  مصرح بنسبة  72.676.3٩2يني  مصرحم ليصب  ايمالي اإلستثمار  68.٩6٩.532بمبلغ 

 

يني  مصرحم  3.263.856.762بزيادي رأسمالها بقيمة والتنمية  شتركة الصتفوي لالستتشتاراتقامت  2223في مارس و 
ني  مصرح في تلل الزياديم ليصب  رصيد االستثمار ي ٩٩3.838.832 باالكتتاب في تلل الزيادي بمبلغوقد قامت الشركة 

 ا٪ 86.33يني  مصرحم بنسبة  3.262.4٩5.222مبلغ 
 

سهم من أسهم شركة الحصن لالستشارات  شركة مساهمة  32222قامت الشركة باألكتتاب فى  2233مارس  3٩بتاريو  (32 
 ا٪42يني  مصرو بنسبة  322.222مصرية( بمبلغ 

 

يني   62.862ستتهم من استتهم شتتركة الحصتتن لالستتتشتتارات بمبلغ  6232مت الشتتركة بشتتراء عدد قا 2236 ابريلوفى  
 يني  مصرو ا 362.862بتكلف  بلغت  ٪64.٩2مصرو لتصب  حصتها 

 

شتتتتتتتركة الحصتتتتتتتن لالستتتتتتتتشتتتتتتتارات بمبلغ  باإلكتتاب في كامل قيمة زيادي رأستتتتتتتمالقامت الشتتتتتتتركة  2223مارس وفى  
 يني  مصرو ا 25.362.862بتكلف  بلغت  ٪٩٩.65ا يني  مصرو لتصب  حصته 25.222.222
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 م  شركة مساهمة مصرية( بي اف اي  لالستشاراتبإعادي تبويب استتثماراتها في شتركة قامت الشتركة  2223 في مارس (33 
ن خالل األرباح أو الخستائرم الى بند استثمارات في يني  مصترحم من بند استتثمارات بالقيمة العادلة م 62.452والبالغة 

من راس المال المصدر والمدفوع  ٪٩8.42بلغ تالشركة وشركاتها التابعة  نستبة مساهمةشتركات تابعة وشتقيقةم حي  أن 
 ابي اف اي  لالستشارات لشركة

 

ركة العربية لمنتيات االلبان  اراب ديرو( م قامت الشتتركة بإعادي تبويب استتتثماراتها في استتهم الشتت2234يناير  3بتاريو  (34  
 شتركة مستاهمة مصترية( من بند استتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الى بند استثمارات في شركات 

 ا٪36.73سهم بنسبة  3223٩32يني  مصرح والتي تمثل عدد  ٩5.423.546شقيقة بقيمة 
 

سهم من أسهم الشركة العربية لمنتيات االلبان  اراب  35٩5٩45بشراء عدد  م قامت الشتركة2235مارس  32وبتاريو  
يني  مصتتتتترحم ليصتتتتتب  ايمالي اإلستتتتتتثمار مبلغ  255.823.٩٩4من أستتتتتهم الشتتتتتركة بقيمة  ٪5٩.٩ديرو( بنستتتتتبة 
 م وتم اعادي تبويب اإلستثمار الى استثمارات في شركات تابعةا٪76.63يني  مصرح بنسبة  353.227.542

 

شتتركة العربية لمنتيات االلبان  اراب الستتهم من أستتهم  736222م قامت الشتتركة ببيا عدد 2235ستتبتمبر  3٩ريو وبتا 
يني  مصرح بنسبة  322.2٩3.5٩7يني  مصترحم ليصتب  ايمالي االستثمار مبلغ  52.٩33.٩43ديرو( بتكلفة قدرها 

 ا٪ 64.73
 

بعدد شتتتتتتتركة العربية لمنتيات االلبان  اراب ديرو( الال قامت الشتتتتتتتركة باالكتتاب في زيادي رأس م 223٩عتام وخالل  
يني   365.226.57٩يني  مصرو ليصب  ايمالي قيمة اإلستثمار مبلغ  64.732.٩82سهم بتكلفة قدرها  64732٩82
 ا٪64.73مصرو بنسبة 

 

ن وذلل ع اراب ديرو( شتتركة العربية لمنتيات االلبان القامت الشتتركة بإعادي هيكلة استتتثماراتها في  م2222وخالل عام  
يني  مصتترح الى شتتركاتها التابعة لتبلغ  342.2٩4.273بقيمة  ٪ 24.84بريل نقل ملكية حصتتة من استتتثماراتها بلغت 

يني   284.٩32.522محققة ارباح بمبلغ  يني  مصتترح 224.٩32.326 بقيمة ٪ 3٩.8٩حصتتة الشتتركة المباشتتري بها 
 الخسائرامة األرباح أو بقائ ايرادات النشابببند  مصرح تم ادرايها

  

ستتهم من أستتهم شتتركة ر ية القابضتتة ل ستتتثمارات  شتتركة  32222م قامت الشتتركة بشتتراء عدد 2235مارس  3بتاريو  (35 
 يني  مصرحا ٩86.456.6٩2من أسهم الشركة بمبلغ  ٪62مساهمة مصرية( بنسبة 

 

 332٩5مارات بزيادي رأس المال عن بريل برح م قامت شركة ر ية القابضة ل ستث2237وخالل الربا االول من عام  
 ٪36.22ستهم ل كتتاب علي قدامي المستاهمين وتنازلت الشتركة عن حقها في اإلكتتاب في الزيادي لتصب  حصة الشركة 

 من أسهم الشركةا
 

ي رات فقامت الشتتتركة بإعادي تبويب استتتتثماراتها في شتتتركة ر ية القابضتتتة ل ستتتتثمارات من استتتتثما 223٩عام وخالل  
ة بالقيمة العادلة ببقا لدراستتة القيمة العادلة المعدي بواستتبة مستتتشتتار مالي شتركات تابعة الي استتتثمارات في شتتركات شتتقيق

وذلل لتغير وضتعية االستتثمار في شتركة ر ية القابضتة ل ستثمارات من استثمار مسيبر علي القرارات  .مستتقل ومعتمد
 بقائها علي نفوذ م ثر علي سياسات الشركةااتثمار محتفظ ب  ما التشغيلية والمالية واإلدارية الى اس

 

رقم  ببقا لمعيار المحاسبة المصرح شركة ر ية القابضة ل ستثماراتوعلي  قامت الشركة بإعادي تسييل استثماراتها في 
بالقيمة العادلة بدال من  لل ليتم المحاستتبة عن اإلستتتثمارات في شتتركات شتتقيقةوذ 32م المالية المستتتقلة الفقري ( القوائ37 

يني  مصتتتتتترح للستتتتتتهمم محققة بذلل أرباح تقييم بلغت  5.55التكلفة وتم اعادي تقييم اإلستتتتتتتثمار وفقا للقيمة العادلة بقيمة 
يني   2.728.7٩8.325يني  مصتتترح تم ادرايها بقائمة الدخل الشتتتاملم لتصتتتب  قيمة اإلستتتتثمار  3.742.343.435

 مصرحا
 

وذلل عن بريل نقل  مت الشتركة بإعادي هيكلة استتثماراتها في شتركة ر ية القابضة ل ستثماراتمقا م2222عام وخالل 
الي شتتتتركة بلو  ٪36.26يني  مصتتتترح بنستتتتبة  3.387.235.774ملكية حصتتتتة من استتتتتثماراتها بقيمة ايمالية بلغت 

يني   3.4٩7.264.٩32مبلغ  الستتتتثمارا يصتتتب  ايمالى قيمةم ل٪٩٩.٩٩٩للتبوير العقارح والمملوكة للشتتتركة بنستتتبة 
يني  مصرح تم ادرايها ببند ايرادات النشاب بقائمة األرباح  ٩43.٩45.٩66محققة أرباح مبلغ  ٪3٩.76مصرح بنسبة 

 والخسائرا
 

يني   375.222.222بزيادي رأس مالها بزيادي قدرها  ل ستتتتتتثماراتم قامت شتتتتتركة ر ية القابضتتتتتة 2223وفي مارس  
يني  مصتترح من تلل الزيادي ليصتتب  رصتتيد  322.278.756 االكتتاب في تلل الزيادي بمبلغبمصتترحم وقامت الشتتركة 

  ا٪ 36.7يني  مصرحم بنسبة  3.63٩.343.668االستثمار مبلغ 
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ة مصرية( حي  حدد رأس قامت الشتركة بتأستيس شتركة الييزي باور للصتناعة  شتركة مستاهم 2235مارس  35بتاريو  (36 
 موزعاا عليمليون يني  مصتتتتتتترحم  3مليون يني  مصتتتتتتترحم ورأس المال المصتتتتتتتدر والمدفوع  32المال المرخص ب  

يمالي عدد االستتهم ستتهم من ا 54٩٩2ون حصتتة الشتتركة عدد يني  مصتترح للستتهمم لتك 32ستتهم بقيمة أستتمية  322222
 ا٪54.٩٩المصدري والمدفوعة بنسبة 

ستهم من حصتتها في الييزي باور للصتناعة لشتركة  54٩82قامت الشتركة ببيا عدد م 2236 عام ول منوخالل الربا اال 
 ا ٪ 2.23لتصب  حصة الشركة   شركة تابعة( الكابالت الكهربائية المصرية

 اوقد تم تبويب تلل االستتثمارات ضتمن بند استتثمارات في شتركات تابعة وشتقيقة حي  أن نستبة مساهمة الشركة وشركاته 
 من راس المال المصدر والمدفوع لشركة الييزي باور للصناعةا ٪73.43التابعة تبلغ 

 
ستتتهم من أستتتهم الشتتتركة المتحدي ل ستتتكان والتعمير  شتتتركة  3٩72346م قامت الشتتتركة بشتتتراء عدد 2235خالل عام  (37 

 ا٪ 4.56يني  مصرح بنسبة  5٩.446.85٩مساهمة مصرية( بمبلغ 
 

ستتتهم من أستتتهم الشتتتركة المتحدي ل ستتتكان  35325222م قامت الشتتتركة بشتتتراء عدد 2236 عام وخالل الربا االول من 
يني   3٩8.575.643كلف  بلغت بت ٪38.45يني  مصتتتتترح لتصتتتتتب  نستتتتتبة الشتتتتتركة  33٩.328.784والتعمير بمبلغ 

 امصرو
 

لمتحدي ل سكان والتعمير لتصب  الشركة ابإعادي هيكلة استثماراتها في م قامت الشركة 223٩ عام من الراباوخالل الربا  
 يني  مصروا 376.765.2٩8بتكلف  بلغت  ٪36.6نسبة الشركة 

 

وذلل خالل عملية مبادلة األسهم  شتركة المتحدي ل ستكان والتعميرحصتتها في ال قامت الشتركة بزيادي م2222عام وخالل  
سكان شركة المتحدي ل في الالشركة حصة  ياديزلينتج عن ذلل  مالتي تمت على استهم الشتركات التابعة والشتركة القابضة

يني  مصتتترح  42٩.677.656ايمالي قيمة اإلستتتتثمار  صتتتب ييني  مصتتترحم ل 232.٩32.558 بقيمة بلغتوالتعمير 
 ا٪28.37بنسبة 

 

يني   43334235٩2بقيمة  شركة المتحدي ل سكان والتعميرسهم من أسهم ال 323852٩5بشتراء عدد قامت الشتركة  كما 
 ا٪32.38يني  مصرح بنسبة  452.838.248ايمالي قيمة اإلستثمار  صب يم لمصرح

 
 

ستتهم من أستتهم شتتركة الكابالت الكهربائية المصتترية  شتتركة  ٩8465٩٩م قامت الشتتركة بشتتراء عدد 2235خالل عام  (38 
 ا٪ 3.٩5يني  مصرح بنسبة  8.324.724مساهمة مصرية( بمبلغ 

 

ستتهم من أستتهم شتتركة الكابالت الكهربائية  4878742٩قامت الشتتركة بشتتراء عدد م 2236وخالل الربا االول من عام  
 يني  مصرحا 44.672.٩22بتكلفة تبلغ  ٪33.33يني  مصرح لتصب  نسبة الشركة  36.568.3٩6المصرية بمبلغ 

 

يني   364.382.366م تم زيادي راس مال شركة الكابالت الكهربائية المصرية بمبلغ 2238وخالل الربا الثال  من عام  
 يني  مصرحا  63.234.828مصرح م و قامت الشركة بسداد حصتها في الزيادي ليصب  ايمالي استثمار الشركة مبلغ 

 

قامت الشتركة بإعادي هيكلة استتثماراتها في شتركة الكابالت الكهربائية المصتريةم ليصب  ايمالى قيمة  2238خالل عام و 
 ا٪6.25بة يني  مصرح بنس 36.253.33٩أالستثمار 

  

 وذلل عن بريل نقل قامت الشتركة بإعادي هيكلة استثماراتها في شركة الكابالت الكهربائية المصرية م2222عام وخالل  
المملوكة  ستتمو لالستتتشتتارات شتتركةالى  يني  مصتترح 2٩.346.٩82بإيمالي تكلفة بلغت  استتتثماراتهاملكية حصتتة من 

يني   38.323.276ستتتثمار إلاليصتتب  ايمالى قيمة م يني  مصتترح 33.3٩8.758للشتتركة بالكامل محققة ارباح بلغت 
 ا٪3.35مصرح بنسبة 

 

وذلل خالل عملية مبادلة األسهم التي تمت على شركة الكابالت الكهربائية المصرية حصتها في  قامت الشتركة بزيادي كما
قيمة بشركة الكابالت الكهربائية المصرية  فيالشركة حصة  زياديلينتج عن ذلل  ماسهم الشركات التابعة والشركة القابضة

 ا ٪33.47 بنسبة المساهمة 247.582.326ايمالي قيمة اإلستثمار  صب ييني  مصرحم ل 22٩.27٩.252 بلغت
 22634773٩38بقيمة  الكابالت الكهربائية المصتتريةستتهم من أستهم شتتركة  ٩2222327بشتتراء عدد قامت الشتركة  كما 

 ا٪26.35يني  مصرح بنسبة  454.262.324مة اإلستثمار يني  مصرح ليصب  ايمالي قي
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 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة )تابع( -,
 

سهم من أسهم شركة الييزي العامة للمقاوالت  2٩2٩8725م قامت الشتركة بشراء عدد 2236خالل الربا االول من عام  (3٩ 
 ا٪26.5يني  مصرح بنسبة  6٩.٩25.633واالستثمار العقارح  شركة مساهمة مصرية( بمبلغ 

 

قررت اليمعية العامة غير العادية لشتتتركة الييزي العامة للمقاوالت واالستتتتثمار العقارح اعدام  2237ابريل  34وبتاريو  
 ا ٪26.٩3سهم م مما أدو الى زيادي نسبة الشركة لتصب   3322222أسهم الخزينة البالغة 

 

وذلل خالل شتتتتركة الييزي العامة للمقاوالت واالستتتتتثمار العقارح ها في حصتتتتت قامت الشتتتتركة بزيادي م2222عام وخالل  
ي فالشتتتركة حصتتة  زياديلينتج عن ذلل  موالشتتتركة القابضتتةعملية مبادلة األستتهم التي تمت على استتهم الشتتركات التابعة 

ايمالي قيمة  صتتتب ييني  مصتتترحم ل 375.٩38.474 يمة بلغتقبشتتتركة الييزي العامة للمقاوالت واالستتتتثمار العقارح 
 ا٪55.5٩نسبة ب يني  مصرح 245.824.327اإلستثمار 

 

بقيمة شتتتركة الييزي العامة للمقاوالت واالستتتتثمار العقارح  مستتتهم من أستتته 32233483بشتتتراء عدد قامت الشتتتركة  كما 
 ا٪5٩.6٩يني  مصرح بنسبة  272.5٩٩.383يني  مصرح ليصب  ايمالي قيمة اإلستثمار  2637753276

 

ستهم من أستهم شتركة يونيفرسال لصناعة مواد  35234٩٩قامت الشتركة بشتراء عدد  2236الربا الثاني من عام  خالل (22 
  ٪44.23يني  مصرو بنسبة  26.523.٩82التعبئة والتغليف و الورق   شركة مساهمة مصرية ( بمبلغ 

 

لصناعة مواد التعبئة والتغليف و الورق قررت اليمعية العامة غير العادية لشتركة يونيفرسال  2237نوفمبر  32وبتاريو  
 ا ٪45.73سهم م مما أدو الى زيادي نسبة الشركة لتصب   322222اعدام أسهم الخزينة البالغة 

 

ركة  شتت تالل الستتاحل الشتتمالي للمنتيعات الستتياحية واإلستتتثمار العقارحقامت الشتتركة بتأستتيس شتتركة  223٩عام خالل  (23 
مليون  3مليون يني  مصترحم ورأس المال المصدر والمدفوع  32المال المرخص ب  مستاهمة مصترية( حي  حدد رأس 

سهم  ٩٩٩٩8يني  مصرح للسهمم لتكون حصة الشركة عدد  32سهم بقيمة أسمية  322222 موزعاا علييني  مصرحم 
 ا٪٩٩.٩٩من ايمالي عدد االسهم المصدري والمدفوعة بنسبة 

 

  شتتتركة تالل البحر األحمر ل ستتتتثمار العقارح والمنتيعات الستتتياحيةيس شتتتركة قامت الشتتتركة بتأستتت 223٩عام خالل  (22 
مليون  3مليون يني  مصترحم ورأس المال المصدر والمدفوع  32مستاهمة مصترية( حي  حدد رأس المال المرخص ب  

سهم  ٩٩٩٩8يني  مصرح للسهمم لتكون حصة الشركة عدد  32سهم بقيمة أسمية  322222 موزعاا علييني  مصرحم 
 ا٪٩٩.٩٩من ايمالي عدد االسهم المصدري والمدفوعة بنسبة 

 

 شتركة مستاهمة مصرية( حي  حدد رأس المال المرخص  النور لبدويةقامت الشتركة بتأستيس شتركة  223٩عام خالل  (23 
يمة ستتهم بق 322222 موزعاا عليمليون يني  مصتترحم  3مليون يني  مصتترحم ورأس المال المصتتدر والمدفوع  32ب  

ستتهم من ايمالي عدد االستتهم المصتتدري والمدفوعة  62222يني  مصتترح للستتهمم لتكون حصتتة الشتتركة عدد  32أستتمية 
 ا٪62بنسبة 

 
 الر ي  لالستشارات المالي   شركة مساهمة مصرية(بإعادي تبويب استثماراتها في شركة قامت الشركة  2223 في مارس  (24 

مارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخستتتتتائرم الى بند استتتتتتثمارات في يني  مصتتتتترحم من بند استتتتتتث 32والبالغة 
من راس المال المصدر والمدفوع  ٪٩8.42الشتركة وشركاتها التابعة بلغ  نستبة مستاهمةشتركات تابعة وشتقيقةم حي  أن 

 االر ي  لالستشارات المالي  لشركة
 
شتتتركة استتتاستتتات ل ستتتتثمار العقارح  شتتتركة مستتتاهمة ماراتها في بإعادي تبويب استتتتثقامت الشتتتركة  2223 في مارس  (25 

يني  مصرحم من بند استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرم الى بند استثمارات  32م والبالغة  مصرية(
لمصتتتدر من راس المال ا ٪٩8.42الشتتتركة وشتتتركاتها التابعة بلغ  نستتتبة مستتتاهمةفي شتتتركات تابعة وشتتتقيقةم حي  أن 

 ااساسات ل ستثمار العقارح والمدفوع لشركة
 

 وذللالعامة للمقاوالت واالستتتثمار العقارح  الصتتعيدشتتركة في  باإلستتتحواذ علي حصتتةقامت الشتتركة  م2222عام خالل  (26 
ي فشتتركة لللينتج عن ذلل حصتتة  موالشتتركة القابضتتةخالل عملية مبادلة األستتهم التي تمت على استتهم الشتتركات التابعة 

 ا٪36.57 نسبة مساهمةب يني  مصرح 346.826.833 يمة بلغتقبالعامة للمقاوالت واالستثمار العقارح  الصعيدشركة 
 

بنسبة  شركة مساهمة مصرية( سهم من أسهم شركة بلو للتبوير العقارح  3بشراء عدد قامت الشركة م 2222خالل عام  (27 
 ا٪2.224مساهمة 

يني  مصتتتترحم  7٩5.222.222للتبوير العقارح بزيادي رأس مالها بزيادي قدرها  م قامت شتتتركة بلو2223وفي مارس  
 7٩4.٩68.232يني  مصرح من تلل الزيادي ليصب  رصيد االستثمار مبلغ  7٩4.٩68.222وقامت الشركة بسداد مبلغ 

  ا٪ ٩٩.٩7يني  مصرحم بنسبة 
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  عقاريةإستثمارات  - 0

 ايمالي مباني وانشاءات أراضي 

 يني  مصرح يني  مصرح رحيني  مص 

    التكلفة

 7233223325 2535253845 4436363482 2223يناير  3

 7233223325 2535253845 4436363482 2223مارس  33

    

    اإلهالكمجمع 

 (332223258  (332223258  - 2223يناير  3

 (٩323٩23  (٩323٩23  - الفتري اهالل

 (33٩333383  (33٩333383  - 2223مارس  33

    
 صافى القيمة 

 ,,43833,83 ,018040844 84348,32,, 0203مارس  13فى 

 6٩33223267 2434833587 4436363482 2222ديسمبر  33فى 
 

تمويليا والتي نتيت من معالية معيار المحاسبة المصرح اليديد  الم يرياالصول  يتمثل بند استثمارات عقارية في قيمة
 (ا25التأيير  ايضاح  عقود –( 4٩رقم  

 
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - 4

 2222ديسمبر  33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

 3535283453 1,,3183018 استثمارات غير مقيدي ببورصة األوراق المالية

 3183018,,1 3535283453 

 
 استثمارات أخرى طويلة األجل - 4

 2222ديسمبر  33 0203 مارس 13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

 3328٩3822 3803,8322 شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزح 

 53222 3208222 صندوق حماية المستثمر

 381,,8322 332٩43822 
 
 

 تمويل مساند طويل األجل إلى الشركات التابعة - 3
 2222ديسمبر  33 0203مارس  13 

 ني  مصرحي جنيه مصري 

 3732223222 082228222  شامام( شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية

 237223222 084228222  شامام( شركة بريزما للوسابة في األوراق المالية

 738223222 480228222  شامام( شركة ر ية أون الين لتداول األوراق المالية

 3380228222 4735223222 
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 تابعة شركاتفوعة تحت حساب زيادة رأس مال مبالغ مد - ,
 

 2222ديسمبر  33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

 383٩223222 338,228222 شركة النور لبدوية  شامام( (3 
 2532223222 -  شامام( شرك  الحصن لالستشارات (2 

 7٩23375338٩ -  شامام( شرك  بلو للتبوير العقارو (3 

 ٩٩338383833 -  شامام( ت والتنمي شرك  الصفو  لالستشارا (4 

 338,228222 3382738٩43222 

م وافقت اليمعية العامة غير العادية لشتركة النور لبدوية  شتتركة مستاهمة مصتترية( على 2222مارس  3٩بتاريو  (3 
يني  مصتترحم وقد بلغت حصتتة شتتركة بايونيرز القابضتتة  32.522.222زيادي رأس مال الشتتركة المصتتدر بمبلغ 

يني  مصترحم تم سدادها بالكاملم ويارح استكمال زيادي  38.٩22.222 مبلغ في تلل الزيادي مارات الماليةلالستتث
 رأس المال واتخاذ اإليراءات الالزمة لتسييل تلل الزياديا

م وافقت اليمعية العامة غير العادية لشركة الحصن لالستشارات  شركة مساهمة مصرية( 2222ديسمبر  3بتاريو  (2 
يني  مصتتترحم وقد قامت شتتتركة بايونيرز القابضتتتة  25.222.222ي رأس مال الشتتتركة المصتتتدر بمبلغ على زياد

فبراير  25التأشتتتتير بالستتتتيل التيارح بتاريو  وتملالستتتتتثمارات المالية بستتتتداد كامل قيمة الزيادي في رأس المالم 
 ا(4 ايضاح  2223

لشتتتتتركة بلو للتبوير العقارح  شتتتتتركة مستتتتتاهمة  م وافقت اليمعية العامة غير العادية2222ديستتتتتمبر  22بتاريو  (3 
شتتركة بايونيرز  قامتيني  مصتترحم وقد  7٩5.222.222مصتترية( على زيادي رأس مال الشتتركة المصتتدر بمبلغ 

التأشتتير بالستتيل  وتميني  مصتترحم  7٩4.٩68.222مبلغ بفي تلل الزيادي  باإلكتتاب القابضتتة لالستتتثمارات المالية
 ا(4 ايضاح  2223مارس  25التيارح بتاريو 

العادية لشتتتركة الصتتتفوي لالستتتتشتتتارات والتنمية  شتتتركة  لم وافقت اليمعية العامة غير2222ديستتتمبر  33بتاريو  (4 
قامت شركة يني  مصرحم وقد  3.263.856.762مستاهمة مصرية( على زيادي رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 

وقد قامت  يني  مصتتترحم ٩٩3.383.833الزيادي بمبلغ بايونيرز القابضتتتة لالستتتتثمارات المالية باالكتتاب في تلل 
 ا(4ايضاح   2223فبراير  3التأشير بالسيل التيارح بتاريو  وتم الشركة بسداد كامل حصتهام

 
 عمالء وأوراق قبض - 32

 
 2222ديسمبر  33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

 323327 38330 عمالء 

 23٩٩33٩35 3803,8204 أبراف ذات عالقة * –عمالء 

 380,48313 332223242 

 
 أبراف ذات عالقة فيما يلى: –* يتمثل رصيد عمالء 

 2222ديسمبر  33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

 232873585 1438440 شركة بايونيرز لتداول االوراق المالية 

 33 31 شركة بريزما للوسابة في األوراق المالية

 7243337 028013, الين لتداول األوراق المالية شركة ر ية أون

 3803,8204 23٩٩33٩35 
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 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر - 33

   

 2222ديسمبر  33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

 4243672 13481,3 استثمارات مقيدي ببورصة األوراق المالية

 732٩636٩2 483,083,1 ماروثائل صناديل استث

 3533٩533676 30383,38022 استثمارات غير مقيدي ببورصة األوراق المالية

 30,834,8,,3 35٩36753242 
 

 

 إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من  - 30

 
  

   

 2222ديسمبر  33 0203مارس  13 

 مستحل الى مستحل من مستحق إلى مستحق من 

 يني  مصرح مصرح يني  جنيه مصري جنيه مصري 

 - 22834233٩22 - 4482028020 شركة بايونيرز كابيتال ل ستشارات المالية

 - 332253535 - 382048214 شركة ر ية اون الين لتداول االوراق المالية

 - 523222 - 028222 شركة بايونيرز لصناديل االستثمار

 - 332753652 - 181008402 شركة المستشار الدولى لضمان االكتتاب فى األوراق مالية

 - 6223222 - 1,8,228042 شركة وادو لالستشارات

 - 332653383 - 382048201 شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية

 - 6233465 - 13480138100 شركة سمو لالستشارات

 - ٩3472342٩ - ,128,2, شركة نمو لالستشارات

 - 333425 - 338,20 شركة القاهري للتسويل العقارو

 - 6638٩63383 - ,4824,,18 شركة الحصن لالستشارات

 - 632553532 - 482008032 شركة بريزما للوسابة فى االوراق المالية

 - 4334٩3347٩ - 048,248310 شركة الصفوي لالستشارات والتنمية

 - - - 008042 شركة اساسات لالستثمار العقارو

 - - - ,38,40812 ي شركة الر ي  لالستشارات المال

 - - - 338433 شركة بي اف اي  لالستشارات

 535583382 - 801,80,0, -  البحرين( –شركة بايونيرز العالمية القابضة 

 - 8833666 - 482138444 شركة ر ية القابضة لالستثمارات المالية

 - 2235223223 - 0280228223 الشركة العربية لمنتيات األلبان  ةراب ديرح(

 ٩333366 - 2481,3, - شرك  تالل البحر االحمر لالستثمار العقارو والمنتيعات السياحية

 ٩2734٩4 - ,208,4, - شرك  تالل الساحل الشمالى للمنتيعات السياحي  واالستثمار العقارو 

 - 232٩٩3422 - 8,22,,84, شرك  النور لالدوي  

 - 335223222 - 380228222 شرك  القاهري لالسكان والتعمير 

 - - 3338233 - شركة بلو للتبوير العقارح

 - - 33082228222 - شركة مشارق لالستثمار العقارح

 - 6326٩3٩22 - 4824,8,22 شركة ر ية لالستثمار العقارح

 014844,8341 3338,148,31 36٩37٩73٩22 733773242 
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 مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى - 31

 2222ديسمبر  33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

ا   437583322 80348030, مصروفات مدفوعة مقدما

 - 0480008000 ايرادات مستحقة

 ٩6٩ ,4, خصم من المنبا –مصلحة الضرائب 

 ٩853522 308022, تأمينات لدو الغير

 3243283 3338431 سلف وعهد عاملين

 335373786 308,038030 ارباح مبالغ مدفوعة تحت حساب توزيعات

 35533323478 3080348320 أرصدي مدينة أخرو

 04813,8224 36437373336 

 (32.338.222  (3083338222) األخرواإلضمحالل فى قيمة االرصدي المدينة 

 ,080238224 35235٩٩3336 

 
 نظام االثابه والتحفيز - ,3

للشتتتتتتركة على انهاء نظام االثابة والتحفيز الستتتتتتابل واعتماد نظام  العادية وافقت اليمعية العامة غير 2222يونيو  3في 
الشتتركة لصتتال  نظام االثابة والتحفيز اليديدم ليتم  أستتهمستتهم من  282٩4552االثابة والتحفيز اليديد وتخصتتيص عدد 
 أسهمبريل شتراء  و / أو عن رأس مال الشتركة يديدي عن بريل زيادي أستهمتوفير تلل االستهم اما عن بريل اصتدار 

 خزينةا

ستتهم من أستتهم الخزينة المشتتترا  خالل العام لصتتال   282٩4552م قامت الشتتركة بتخصتتيص عدد 2222وفي ديستتمبر 
يني  مصتترح للستتهمم  4م بقيمة (37 ايضتتاح  يني  مصتترح 332.378.222نظام االثابة والتحفيز اليديد بتكلفة بلغت 
 أسهم اإلثابة والتحفيز وقامت الشركة بإعادي تقييمم يني  مصرح 3 بسعر مميز فيزللعاملين المستحقين لنظام االثابة والتح

 الييني  مصتتترحم ورصتتتيد المستتتتحل  332.٩42.2٩3 صتتتب  ايمالي القيمة مبلغلت يني  مصتتترح للستتتهم 4.22بقيمة 
 (ا23 ايضاح  يني  مصرح 86.852.5٩3مبلغ  2223مارس  33في العاملين 

 
ركة بمن  أستتتهم االثابة والتحفيز للعاملين المستتتتحقين لتلل األستتتهمم ووفقا للنظام م قامت الشتتت2223وفي ابريل 
 االيمعية العامة غير العاديةالمعتمد من 

 
 نقدية بالصندوق ولدى البنوك - 30

 2222ديسمبر  33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

   عملة محلية

 233423377 383348221 نقدية بالصندوق

 338573238 8414,,0383 يارية حسابات

 0,8,4084,2 33٩٩٩33٩5 

   عمالت أجنبية

 333335 3338042 حسابات يارية 

 3338042 333335 

 4282318,32 432323532 
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 رأس المال - 34

 4.682.424.٩72 مليار يني  مصرحم كما بلغ رأس المال المصـتتدر والمدفوع 32بلغ رأس مال الشركة المرخص ب   
 يني  مصرحا 5االسمية قيمة السهم سهمم  ٩36484٩٩4على  ني  مصرح موزعاا ي

 287588422بحد اقصى عدد مال الرأس  زياديعلى  للشركة وافقت اليمعية العامة غير العادية 2222ابريل  38وفي  
 صصشركاتها التابعة لتخ ما العامستهم المستتهدفة من عملية مبادلة االستهم التي قامت بها الشركة خالل ستهم المقابلة لب

 تلل الزيادي بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقوموا بتوفير تلل االسهم محل المبادلةا

ا  مصرح يني  5٩3.622.832بمبلغ زيادي رأس المال وافل ميلس اداري الشركة على  2222يونيو  22بتاريو و  موزعا
يني  للستتهمم  3.66مم باإلضتتافة الى عالوي اصتتدار قدرها للستته يني  مصتترح 5بقيمة استتمية  ستتهم 338322366على 

وذلل تمويال من  القانونيم الى حستتتتتاب االحتيابي بالكامل ترحل مصتتتتترح يني  433.252.223وبقيمة ايمالية قدرها 
 الرصيد الدائن للمساهمين الذين قاموا بتوفير اسهم عملية المبادلة التي قامت بها الشركة ما شركاتها التابعة ا 

 سهمم 3254825362موزعاا على  يني  مصرح 5.274.225.822 رأس المال المصـتتتتتتتدر والمدفوعليصب  ايمالي  
 ا2222يونيو  2٩وقد تم التأشير بتلل الزيادي في السيل التيارح بتاريو  يني  مصرح 5قيمة السهم االسمية 

 

 الخزينة أسهم - 34

فى حدود النستتتب المقرري  ثالثة أشتتتهروذلل لمدي  خزينة أستتتهمء شتتترا الشتتتركة ر ميلس اداريقر 2222يونيو  6بتاريو  
 ايني  مصرو 342.365.374بقيمة سهم  37583533 عدد خالل العامالخزينة المشترا  فى  أسهمم وقد بلغ عدد قانونا

ستتهم من أستتهم الخزينة المشتتترا  خالل العام لصتتال   282٩4552م قامت الشتتركة بتخصتتيص عدد 2222وفي ديستتمبر  
ليصب  ايمالي عدد أسهم الخزينة ( 34 ايضاح  يني  مصرح 332.378.222ام االثابة والتحفيز اليديد بتكلفة بلغت نظ

 ايني  مصرح 35.٩38.334سهم بقيمة  ٩486٩83المتبقية 
ينية مصتتترح محققة  5536353338بمبلغ  م قامت الشتتتركة ببيا كامل رصتتتيد أستتتهم الخزينة المتبقية2223وفي مارس  

 ينية مصرحا 3٩36٩63824بيا بمبلغ ارباح 
 

 تسهيالت ائتمانية -بنوك  - 33

 2222ديسمبر  33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 
 24835363436 2184218343, عمل  محلي  –تسهيالت ائتمانية 

 33332753٩37 30,8,018034 عملة اينبية –تسهيالت ائتمانية 

 0118004840, 37٩35٩23333 

 

فوق ستتعر االقتراض من البنل  ٪2.52 - ٪2.25و ذلل بمتوستتب معدل فائدي م ت الشتتركة على تستتهيالت ائتمانيةحصتتل 
 بضمان أوراق مالية مودعة لدو البنلاوفوق سعر الليبور  ٪3و المركزو 

 
 قروض طويلة األجل - ,3

 2222ديسمبر  33 0203مارس  13 
 اليزء غيرالمتداول تداولاليزء الم الجزء غيرالمتداول الجزء المتداول 
 يني  مصرح يني  مصرح جنيه مصري جنيه مصري 

 4232223222 8232223224 0484448443 ,328222822 (3قرض بنل عود   
 - 332342٩3363 4482208,02 408,048,33 (2قرض البنل العربي االفريقي الدولي  

 - 5332223222 - 0182228222 تمويل مساند بويل االيل 

 3,38,048,30 ,1844,8433 265342٩3365 4232223222 
 

م تم من  الشتتتتركة قرض 2236يتمثل هذا الرصتتتتيد في قيمة القرض الممنوح للشتتتتركة من بنل عود  في الربا االول من  (3 
م بسعر 2236يونيو  32سنوات ابتداء من  7يني  مصترحم على أن يستدد القرض على  322.222.222اضتافي بمبلغ 

ا وذلل بضتتتتمان أوراق مالية  ٪32.75لستتتتعر المعلن من البنل المركزح المصتتتترو وبحد أدني فوق ا ٪3اقراض  ستتتتنويا
 محفوظة لدو البنلا

يني   432.222.222يتمثتل هذا الرصتتتتتتتيد في قيمة القرض الممنوح للشتتتتتتتركة من البنل العربي االفريقي الدولي بمبلغ  (2 
ستتنوية بعد عام من تاريو استتتخدام القرضم بستتعر أقستتاب  6م على أن يستتدد القرض على 2235يوليو  35مصتترح في 

ستتنويام وذلل بضتتمان أوراق مالية  ٪32.5فوق الستتعر المعلن من البنل المركزح المصتترو وبحد أدني  ٪2.25اقراض 
  محفوظة لدو البنلا
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 ضرائب الدخل  - 02

 ضرائب الدخل المؤجلة

 2222ديسمبر  33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

 38326٩3867 3384,38112 التزام –العام الفتري / اول رصيد 

 (2635733537  (43,8343)  أصل( –العام الفتري / الحركة خالل 

 3336٩83332 33823,8300 التزام –ضريبة الدخل الم يلة 

 
 مصروف ضرائب الدخل

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2222 مارس 33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

 35.37٩.22٩ (43,8343)  ايراد( / مصروف ضرائب الدخل الم يلة

 (43,8343) 35.37٩.22٩ 

 
 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى - 03

 2222ديسمبر  33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

 3333٩2373٩ 81348043, مصروفات مستحقة

 836523٩35 80028320, فوائد مستحقة

 8438453543 34830280,3 (34عاملين أرصدي دائنة  ايضاح 

 733٩833٩8 3484148303 اييار مقدمةدفعات 

 2333383732 3084,38141 أخروارصدي دائنة 

 31284,48,03 33534263323 

 
 إيرادات النشاط - 00

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2222مارس  33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

 3.28٩.425 ,181,3844 ايرادات أمناء الحفظ

 - ,8,3,,,038 ادوات ماليةايردات من استثمارات في 

 (3.232.88٩  (138241,) فروق اعادي تقييم استثمارات في ادوات مالية

 ٩43.٩45.٩48 - بيا استثمارات فى ادوات مالية أرباح

 0,8,0184,0 ٩42.222.484 

 
 تكلفة النشاط - 01

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2222مارس  33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

 436.67٩ 0,8,03, تكلفة أمناء الحفظ

 752362٩348٩ - خسائر بيا استثمارات في أدوات مالية

 ,0,8,03 75332463368 
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 عمومية وإدارية مصروفات - ,0

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2222مارس  33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

 6.532.78٩ 4832,8303 مرتبات وما فى حكمها 

 3.86٩.633 38,218033 اشتراكات ورسوم

 5.337.226 ,,,08,048 مصروفات أخرو

 274.642 01184,4 (3اهالل اصول ثابتة  ايضاح 

 332.223 328,01, (5اهالل استثمارات عقارية  ايضاح 

 376.474 238441, (27استهالل حل استخدام أصول  ايضاح 

 3180348440 36.2٩8.٩43 

 
 والترتيب التأجيرعقود  - 00

 وما عليها من مباني تمويلي ما شركة كايرو ليسينجم لكامل األرض تأييرم قامت الشركة بإبرام عقد 2222في أغسبس 
يني  مصتتتتتتترحم وقيمة حالية بلغت  324.25٩.733بمنبقتة النزهتةم محتافظتة القاهريم وذلل بقيمة اييارية بلغت لمبنى 

يني  مصتتتترحم ويستتتتدد المتبقي على دفعات ربا  5.322.325يني  مصتتتترحم بواقا دفعة مقدمة بمبلغ  72.322.325
 صرحايني  م 3.542.623سنوات بقيمة  7سنوية لمدي 

 يني  مصرحا 3ويحل للشركة شراء قبعة األرض وكذلل كامل المبنى المقام عليها في نهاية مدي العقد بقيمة 

 حق إستخدام أصول -3
 مباني وانشاءات 

 يني  مصرح 

  التكلفة

 ٩32633٩32 2223يناير  3

 ٩32633٩32 0203مارس  13

  

  مجمع اإلستهالك

 (434383762  2223يناير  3

 (4233673  الفتريل استهال

 (438223435  2223مارس  33

  صافى القيمة فى

 38,44,,8, 0203مارس  13

 438433352 2222ديسمبر  33

 

 إلتزام عقود تأجير وترتيب -0

 0203مارس  13 تشغيلي عقود تأجير تأجير تمويليعقود   

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 42833482,2 ,,,084338 0382,382,3 رصيد اإللتزام 

 (,308,44823) (382438423) (338,2,8,33) أقساب مستحقة خالل عام

 483,38243, 384,481,3 483,18441, أقساب استحقاق أكثر من عام

 

 2222ديسمبر  33 تشغيلي عقود تأيير تأيير تمويليعقود   

 يني  مصرح يني  مصرح يني  مصرح 

 6336233436 432343356 5٩35873262 رصيد اإللتزام 

 (33383٩323٩  (335453375) (3232٩33664) أقساب مستحقة خالل عام

 4٩37823377 234883783 4732٩335٩6 أقساب استحقاق أكثر من عام
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 الموقف الضريبي - 04
 

 ضرائب شركات األموال 
 ام وتمت التسوية والسداد2236تم فحص دفاتر وسيالت الشركة منذ بدء النشاب وحتى عام  -
 223٩ يعامولم يتم الفحص عن  2238حتى  2237فحص دفاتر وستتتتتتيالت الشتتتتتتركة عن األعوام من  يارح -

 ا2222و
 ا2222الى عام  2228قدمت الشركة االقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية بداية من عام  -

 

 ضرائب كسب العمل  
 تم سداد الضرائب المستحقةاو 2233تم فحص دفاتر وسيالت الشركة منذ بدء النشاب وحتى عام  -
 ا2222حتى  2232لم يتم فحص دفاتر وسيالت الشركة عن األعوام من  -
وتعديالت   2225لستتتتتتتنة  ٩3تقوم الشتتتتتتتركتة بحيز ضتتتتتتتريبتة المرتبات من العاملين لديها وذلل ببقا لقانون رقم  -

 المحددياتصة وذلل فى المواعيد القانونية وتوريدها الى المأمورية المخ
 

 لدمغةضريبة ا 
 وتم سداد الضرائب المستحقةا 2236تم فحص دفاتر وسيالت الشركة حتى عام  -
 ا2222 حتى 2237 األعوام منلم يتم فحص دفاتر وسيالت الشركة عن  -

 
 األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها - 04

لبنولم استتتثمارات ماليةم أرصتتدي عمالء و تتمثل األدوات المالية للشتتركة فى األصتتول المالية  نقدية بالصتتندوق ولدو ا
تستتتتتهيالت ائتمانية م أخرو( وكذا االلتزامات المالية  أوراق قبض م مستتتتتتحل من ابراف ذات عالقة م أرصتتتتتدي مدينة 

 القروض م مستحل الي ابراف ذات عالقة م التزامات ضريبية م المصروفات المستحقة وأرصدي دائنة أخرو( ا

المحاستتتتبية الهامة لالعتراف والقياس لبصتتتتول وااللتزامات المالية واإليراد والمصتتتتروف  وكما هو وارد بالستتتتياستتتتات
 ( من اإليضاحات المتممة للقوائم الماليةا2المتعلل بها كما ورد فى ايضاح  

 مخاطر سعر الفائدة
 لقروض أليل(ا  ا تتعرض الشركة لمخابر أسعار الفائدي بالنسبة ألصولها والتزاماتها التي تستحل عليها فوائد

 الفائدي السوقيا سعر الفائدي علي القروض أليل ثابت و بالتالي ال يويد أثر علي أرباح الشركة من تغير سعر

 خطر االئتمان
يتمثتل خبر االئتمتان في عتدم التزام أحتد أبراف األداي المتالية من الوفاء بالتزامات م األمر الذح ينتج عن  تحمل البرف 

ا تتعرض الشتتتركة لمخابر االئتمان على أرصتتتدتها لدو البنول والعمالء وبعض األصتتتول األخرو اآلخر لخستتتائر مالية
 كما هو موض  في الميزانيةا

تستتعى الشتتركة لتقليل المخابر االئتمانية فيما يتعلل بالودائا البنكية عن بريل التعامل من بنول حستتنة الستتمعة ووضتتا 
 ونية القائمة فيما يتعلل بالعمالءا حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدي المدي

 خطر تقلبات العمالت األجنبية
يتمثل خبر العمالت األينبية فى التغيرات فى ستتتتتتعر الصتتتتتترف والذو ي ثر على المدفوعات والمقبوضتتتتتتات بالعمالت 

 األينبية وكذلل تقييم األصول وااللتزامات بالعمالت األينبيةا

 خطر السيولة
لى التوازن بين استتتمرارية التمويل والمرونة خالل استتتخدام األرباح المرحلة وأرصتتدي ان غرض الشتتركة هو الحفاظ ع

 الشركة لدح البنول لضمان سداد التزامات الشركة في مواعيد استحقاقهاا

 إدارة رأس المال 
أعمالها ة من أيل دعم يحان الهدف الرئيستي إلداري رأس المال هو التأكد من أن الشركة تحافظ على نسب رأس مال ص

 وتحقل أقصى زيادي للمساهمينا

 تقوم الشركة بإداري هيكل رأسمالها وايراء تعديالت علي  في ضوء التغيرات في ظروف األعمالا

 والستتتتنة 2223مارس  33في المنتهية  الثالثة أشتتتتهرلم يكن هنال تغيرات في األهداف والستتتتياستتتتات والعمليات خالل 
واألربـتتتتتتاح واالحتيابيات نة يوأسهم الخزرأس المال من أسهم رأس المـتتتتتتال  ا يتكـتتتتتتون2222ديسمبر  33في  المنتهية

مبلـتتتتتتتغ  2222ديسمبر  33  ينيـتتتتتتت  مصرح 7.367.427.572مبلـتتتتتتتغ  2223مارس  33المرحلـتتتتتتتة ويبلـتتتتتتتغ في 
  يني  مصرح(ا ٩82.835.734.6
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 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة - 03
ا لتعريفهام نادرا ما تستتاوح تقوم الشتركة بعمل تقديرات وافتراضتا ت خاصتتة بالمستتقبلا نتائج التقديرات المحاستبية م ببقا

النتائج الفعليةا التقديرات واالفتراضتات ذات المخابر الهامة و التي قد تتسبب في تعديل يوهرح للقيم الدفترية لبصول 
 وااللتزامات خالل السنة المالية التالية تم اإلشاري لها كما يلي :

 

 بة الدخلضري
الشتركة خاضتعة لضتريبة شتتركات األموالا تقدر الشتركة مخصتص ضتريبة الدخل باستتتخدام رأح خبير وعند ويود أح 
اختالفات بين النتائج الفعلية واألولية ت ثر هذ  االختالفات علي مخصتتتتتص ضتتتتتريبة الدخل والضتتتتتريبة الم يلة في هذ  

 الفتراتا
 

 لة من خالل الدخل الشاملفروق تقييم أستثمارات بالقيمة العاد - ,0
 2222 ديسمبر 33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

 ٩5538783248 00834382,3, شركة ر ية القابضة لالستثمارات  شامام(

 (6538743225  (4081438103) أستثمارات أخرح

 3,2802484,2 8٩232233823 

 

 نصيب السهم في األرباح - 12
م على المتوسب المري  لعدد األسه الفترياألرباح على أساس مشروع افتراضي بقسمة أرباح  تم حساب نصيب السهم فى

 كما يلى : الفتريالقائمة خالل 

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2222مارس  33 0203مارس  13 

 يني  مصرح جنيه مصري 

 ,3338,4,842 83138200, أرباح الفتري

    يخصم :

 (3332543633  (3٩23447  حصة العاملين  مقدري( *

 184138040 32732343٩٩6 

 ٩36484٩٩4 3200,11,30 الفتريالمتوسب المري  لعدد األسهم القائمة خالل 

 2.334 ,2022 نصيب السهم فى األرباح

 وذلل بغرض احتستتاب نصتتيب* تم حستتاب حصتتة العاملين فى التوزيا على استتاس مشتتروع توزيا افتراض ألرباح الفتري 
من رأس المال المصدر  %5الستهم فى األرباح و لم يتم حساب نصيب ميلس اإلداري حي  ان األرباح المحققة تقل عن 

 و المدفوع مما يعنى عدم ويود حصة لميلس اإلداريا

 احداث هامة - 13
على الستتير في ايراءات تقستتيم الشتتركة الى ثال   2222نوفمبر  24وافقت اليمعية العامة غير العادية بتاريو 

شتتركات تختص كال منها بقباع مختلف م لتنقستتم الى قباع خدمات مصتترفية  الشتتركة القاستتمة(م قباع عقارح 
منقسمة (م وقباع صناعي  شركة منقسمة( وفوضت اليمعية ميلس ادار  الشركة فى تحديد ومقاوالت  شتركة 

 2222ديسمبر  33تاريو واعداد واعتماد المركز المالي المتخدذ اساسا لعملية التقسيم وهو 

 

بتعديل بعض أحكام  223٩مارس  28بتاريو  223٩لستتنة  6٩أصتتدرت وزيري االستتتثمار والتعاون الدولي القرار رقم 
والتي تتضمن بعض معايير المحاسب   2235لسن   332معايير المحاستب  المصري  الصادر  بقرار وزير االستثمار رقم 

 اابريل 25اليريد  الرسمي  بتاريو بعض المعايير القائم  والتي تم نشرها ب علىاليديد  وتعديالت 
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 (تابع) احداث هامة - 13
 

تأييل تببيل معايير المحاستتبة المصتترية  2222أبريل  32ية في بيانها الصتتادر بتاريو قررت الهيئة العامة للرقابة المال
علي القوائم المالية الدورية  الربا  223٩لستتتتنة  6٩اليديدي والتعديالت المصتتتتاحبة لها الصتتتتادري بالقرار الوزارح رقم 

عديالت علي القوائم المالية توهذ  ال علي أن تقوم الشركات بتببيل هذ  المعايير 2222ستنوية( التي ستتصتدر خالل عام 
وادراج األثر الميما بالكامل بنهاية العامم  2222ديسمبر  33الستنوية لهذ  الشتركات في نهاية السنة المالية المنتهية في 

عن هذ  الحقيقة واثارها المحاستتتتتتبية ان  2222ما التزام الشتتتتتتركات باإلفصتتتتتتاح الكافي في قوائمها الدورية خالل عام 
 اويدت

للعام المالى المقرر أن يبدأ فى األول  مستحدثة أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تأييل تببيل ثالثة معايير محاسبة مصرية
بتأييل تببيل معايير المحاسبة  الصادر م خرا 3873م وذلل بمقتضى قرار رئيس ميلس الوزراء رقم 2223من يناير 

وأعاقت  2222 ئم المالية والتي كان من المقرر صتتتتتتدورها خالل عام( على القوا4٩(م  48(م  47المصتتتتتترية أرقام  
 اتببيقها اآلثار التي صاحبت يائحة فيروس كورونا المستيد

 ا( الخاص بعقود التأيير4٩( االيراد من العقود ما العمالء ومعيار  48الشركة بالتببيل المبكر لمعيار   وقد قامت


