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 المستقل قائمة الدخل الشامل
 2018ديسمبر  31المنتهية في  السنةعن 
 
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 73.346.889 97.039.247 العامأرباح 

   

   بنود تتعلق بالدخل الشامل:

 (1.253.742)  763.998 فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 72.093.147 97.803.245 العام خاللإجمالي الدخل الشامل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .المستقلة( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية 23( إلى )1)إيضاح اإليضاحات المرفقة من   -



 شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(

- 7 - 

 الملكية المستقلةحقوق  فيقائمة التغير 

 2018ديسمبر  31المنتهية في  السنةعن 
 

 

 احتياطى قانونى رأس المال المدفوع
 اسهم فروق تقييم

 االثابة والتحفيز

فروق إعادة تقييم 
استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الدخل الشامل

 اإلجمالي العامأرباح  أرباح مرحلة

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

        

 4.162.023.832 73.346.889 321.973.500 (13.789.159) - 178.627.632 3.601.864.970 2018يناير  1الرصيد في 

 - (73.346.889) 69.679.545 - - 3.667.344 - االرباح المرحلة االحتياطي القانوني والمحول إلى 

 1.080.560.000 - - - - - 1.080.560.000 رأس المال زيادة

 (6.350.169) - (6.350.169) - - - - تسويات على االرباح المرحلة 

 (13.239.113) - (13.239.113) - - - - عات ارباح توزي
فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من 

  763.998 - -  763.998 - - - خالل الدخل الشامل

 97.039.247 97.039.247 - - - - - أرباح العام

 5.320.797.795 97.039.247 372.063.763 (13.025.161) - 182.294.976 4.682.424.970 2018ديسمبر  31الرصيد في 

        

 4.278.759.392 156.266.202 264.999.315 (12.535.417) 97.350.000 170.814.322 3.601.864.970 2017يناير  1الرصيد في 

 - (156.266.202) 148.452.892 - - 7.813.310 - المحول إلى االحتياطي القانوني واالرباح المرحلة

 (26.478.707) - (26.478.707) - - - - رباحتوزيعات أ

 )97.350.000( - - - )97.350.000( - - فروق تقييم اسهم االثابة والتحفيز

 (65.000.000) - (65.000.000) - - - - توزيعات نظام أسهم اإلثابة والتحفيز
فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من 

 (1.253.742) - - (1.253.742) - - - خالل الدخل الشامل

 73.346.889 73.346.889 - - - - - أرباح العام

 4.162.023.832 73.346.889 321.973.500 (13.789.159) - 178.627.632 3.601.864.970 2017ديسمبر  31الرصيد في 

 
 

 

 
 

 
 .المستقلة ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية23( إلى )1)إيضاح اإليضاحات المرفقة من   -
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 المستقلة قائمة التدفقات النقدية
 2018ديسمبر  31المنتهية في  السنةعن 

 
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 إيضاح

  
 جنيه مصري جنيه مصري

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 

 
 قبل ضرائب الدخل أرباح العام 

 
106.028.994 86.964.893 

 768.925 1.001.094 (3) إهالك األصول الثابتة
 (224.829.063) 374.756 (9) فروق إعادة تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر

(203.457.974)  ارباح استثمارت فى شركات تابعه وشقيقه  - 
(5.262.702)  أذون خزانة عوائد إستثمارات في  - 

 10.000.000 -  مصروفات االثابه والتحفيز
 مصروفات تمويلية

 
120.401.662 138.826.982 

 فوائد دائنة 
 

(58.731.404) (64.357.817) 
 982.829 1.522.613  استهالك دفعات التأجير التمويلي

 خسائر بيع أصول ثابتة
 

- 4.047 

 التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل)خسائر( 
 

(38.122.961) (51.639.204) 
 ء وأوراق القبضالتغير في العمال

 
19.010.818  5.648.479 

 717  2.996.340 (9) التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 التغير في المستحق من األطراف ذات العالقة

 
(18.297.685) (86.017.870) 

 التغير في المصروفات المدفوعة مقدماً واالرصدة المدينة االخرى
 

(76.630.254) 29.669.691 
 التغير في المستحق إلى األطراف ذات العالقة

 
(332.145.714) 363.343.062 

 التغير في التزامات ضريبية
 

1.671.213  989.476 

 التغير في المصروفات المستحقة واالرصدة الدائنة االخرى
 

(97.099.850) (88.272.245) 

 173.722.106 (538.618.093)  ي( الناتجة من أنشطة التشغيل)المستخدمة ف صافي التدفقات النقدية

  
  

 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 

  
 (1.360.170) (2.145.312) (3) مدفوعات لشراء أصول ثابتة

 متحصالت من بيع اصول ثابتة
 

- 2.000 
 - (250.006.078)  أذون خزانة استثمارات في لشراءمدفوعات 
 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة التغير في

 
161.395.876 (6.199.400) 

 (88.310)  285.748  التغير في استثمارات اخرى طويلة االجل
 أشهر( 3ودائع ألجل )أكثر من التغير في 

 
 - 100.000.000 

 - (831.411)  مدفوعة ضرائب علي توزيعات األرباح

 فوائد دائنة محصلة
 

58.731.404  64.357.817 

 أنشطة االستثمارالناتجة من صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 
 

(32.569.773) 156.711.937 

  
  

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 

  
 -  1.080.560.000  مقبوضات من زيادة رأس المال
 التغير في بنوك تسهيالت إئتمانية

 
(227.872.754) 55.668.408 

 تمويل مساند طويل االجل إلى الشركات التابعة لا التغير في
 

(27.300.000) 10.000.000 
 التغير في قروض طويلة االجل

 
(204.915.926) (117.902.463) 

 توزيعات ارباح مدفوعة
 

(13.239.113) (26.478.707) 

 مصروفات تمويلية مدفوعة
 

(106.526.574) (142.333.403) 

 جة من )المستخدمة في( أنشطة التمويلالنات صافي التدفقات النقدية
 

500.705.633 (221.046.165) 

 109.387.878 (70.482.233)  صافى التغير فى النقدية وما في حكمها خالل العام

 3.570.623  112.958.501  أول العام -النقدية وما في حكمها 

 112.958.501  42.476.268  أخر العام -النقدية وما في حكمها 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .المستقلة( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية 23( إلى )1)إيضاح اإليضاحات المرفقة من   -
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 نبذة عن الشركة -  1
 

طبقراً ألحكرام  " شركة مساهمة مصررية" تأسست شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية  
 .ر قانون سوق رأس المالوالئحته التنفيذية الخاص بإصدا 1992لسنة  95القانون رقم 

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

 
زيرادة رؤوس أموالهرا ويتمثل غرض الشركة في تأسريس الشرركات التري تصردر أوراق ماليرة أ 

 .والقيام بنشاط أمناء الحفظ
 

مرن قبرل مجلرس  2018ديسرمبر  31عرن السرنة المنتهيرة فرى تم اعتماد القروائم الماليرة المسرتقلة 
 .2019 مارس 23االدارة بتاريخ 

 
 المطبقة السياسات المحاسبيةأهم  - 2
 
 أسس إعداد القوائم المالية 2-1

يرتم إعرداد القروائم الماليرة وفقراً لفررض االسررتمرارية ومبردأ التكلفرة التاريخيرة فيمرا عردا األصررول  
بالقيمررة  االسررتثماراتوالخسررائر  وأل األربرراح واالسررتثمارات بالقيمررة العادلررة مررن خررالالماليررة 

 .تم قياسها بالقيمة العادلة يوالت الشامل الدخلالعادلة من خالل 
 

 : معايير تم تطبيقها بواسطة الشركة 
 

 التوافق مع معايير المحاسبة
 .يةتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السار 

 
 التغييرات في السياسات المحاسبية و اإلفصاحات 2-2

 في العام السابق. المطبقة تلك هي هذا العام المطبقةالسياسات المحاسبية  
 

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

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

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

 
م غير النقدية بالعمالت االجنبية والتى يتم قياسها بالتكلفة يتم ترجمة األصول والخصو -

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

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

 
  ثابتةالصول األ 2-4
الخسرررائر المتراكمرررة وتظهررر األصرررول الثابتررة بالتكلفرررة التاريخيررة بعرررد خصررم مجمرررع اإلهررالك   

حقرق ضمحالل القيمة. وتتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جرزء مرن األصرول الثابترة عنردما تتإل
يرتم  ،عند إجراء تحسرينات جوهريرة شراملة ،وبالمثل ،تلك التكلفة واستيفاء شروط االعتراف بها

االعتررراف بتكاليفهررا ضررمن القيمررة الدفتريررة لألصررول الثابتررة كررإحالل وذلررك فرري حالررة اسررتيفاء 
قائمررة ويررتم االعتررراف بجميررع تكرراليف اإلصررالح والصرريانة األخرررى فرري  ،شررروط االعتررراف

  .عند تحققها الخسائر األرباح أو

يبرردأ إهررالك األصررل عنرردما يكررون فرري المكرران والحالررة الترري يصرربح عليهررا قررادرا علررى التشررغيل   
ويرتم حسرراب اإلهررالك بإتبراع طريقررة القسررط الثابرت طبقررا للعمررر  ،بالطريقرة الترري حررددتها اإلدارة
 التالي :واإلفتراضى لألصل على النح

  
 سنوات 

 8 أجهزة اتصاالت
 8 ليحاسب آ

 16.7 أثاث
 8 – 6.7 أجهزة كهربائية

 5 ديكورات
 5 وسائل نقل

 6 تحسينات على مبانى مستأجرة 
 

عنررد عرردم توقررع الحصررول علررى أي منررافع ويررتم اسررتبعاد األصررول الثابتررة عنررد الررتخلص منهررا أ 
ئر خسراوويرتم االعترراف برأي أربراح أ .بيعهرا فري المسرتقبلواقتصادية مستقبلية مرن اسرتخدامها أ

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

كرل سرنة األعمار اإلنتاجية لهرا وطررق إهالكهرا فري نهايرة  ،ويتم مراجعة القيم المتبقية لألصول  
 .مالية

ن يكرون أصرل تقوم الشركة في تراريخ كرل مركرز مرالي بتحديرد مرا إذا كران هنراك مؤشرر علرى أ 
ثابت قد أضمحل. وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمتره اإلسرتردادية، فيعتبرر أن هنراك 
اضررمحالل لألصررل وبالتررالي يررتم تخفيضرره إلررى قيمترره اإلسررتردادية، وتثبررت خسررارة االضررمحالل 

 بقائمة األرباح أو الخسائر.

ان هنرراك تغييررر فرري االفتراضررات ويررتم رد الخسررارة الناجمررة عررن اضررمحالل القيمررة فقررط اذا كرر  
المستخدمة لتحديد قيمة االصل االستردادية منذ اثبات آخر خسارة ناتجة عن اضرمحالل القيمرة، 
ويكون رد الخسرارة الناجمرة عرن اإلضرمحالل محردود بحيرث التتعردى القيمرة الدفتريرة لألصرل، 

ا لرم يرتم االعترراف بالخسرارة القيمة االستردادية له أوالقيمة الدفتريرة الترى كران سريتم تحديردها مر
الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة، ويتم إثبات الرد في الخسرارة 

 الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائر. 
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 المطبقة )تابع( السياسات المحاسبيةأهم  - 2

 
 االستثمارات 2-5

 تابعة اتفي شرك اتاستثمار
 ،االسررتثمارات فرري شررركات تابعررة هرري اسررتثمارات فرري شررركات يكررون للشررركة فيهررا  سرريطرة 

غيرر مباشرر مرن والشركة القابضة سواء بشكل مباشرر أ تسيطرويفترض وجود السيطرة عندما 
بما لها من القدرة على التحكم فري السياسرات  الشركة المستثمر فيها علىخالل الشركات التابعة 

فيمررا عرردا تلررك الحرراالت  ،ة للشررركة وذلررك للحصررول علررى منررافع مررن أنشررطتهاالماليررة والتشررغيلي
 .االستثنائية التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل سيطرة

في شركات تابعة بالقوائم المالية المستقلة بالتكلفة متضمنة تكلفرة  المحاسبة عن االستثمارات تمت  
الدفتريررة  القيمررة تعررديليررتم  ،يمررة تلررك االسررتثماراتفرري ق لوفررى حالررة حرردوث اضررمحال ،االقتنرراء

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

 استثمارات في شركات شقيقة
االسررتثمارات فرري شررركات شررقيقة هرري اسررتثمارات فرري شررركات يكررون للشررركة فيهررا نفرروذ مررؤثر  

ويفتررض وجرود النفروذ  ،هرا ليسرت حصرة فري مشرروع مشرتركولكنها ليست شركة تابعة كما أن
غير مباشر  مرن خرالل الشرركات التابعرة لهرا  والمؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل مباشر أ

فيما عدا تلك الحاالت التري  ،من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها أو أكثر ٪20لنسبة 
 فوذا مؤثرا.تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل ن

متضررمنة  تكلفررةفرري شررركات شررقيقة بررالقوائم الماليررة المسررتقلة بال المحاسرربة عررن االسررتثمارات تمترر 
 القيمررة تعررديليررتم  ،فرري قيمررة تلررك االسررتثمارات لوفررى حالررة حرردوث اضررمحال ،تكلفررة االقتنرراء

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

 استثمارات أخرى طويلة األجل
تتمثل االستثمارات طويلة األجل في مساهمة الشركة في شركة مصر للمقاصة واإليرداع والقيرد  

وتظهر االستثمارات طويلرة األجرل بتكلفرة االقتنراء ناقصراً  ، وصندوق حماية المستثمرالمركزي
 حده .أي انخفاض غير مؤقت في القيمة محدداً لكل استثمار على 

 استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
االستثمارات بالقيمرة العادلرة مرن خرالل األربراح أو الخسرائر هري اصرول ماليرة ترم تبويبهرا طبقرا  

لنموذج القيمرة العادلرة إمرا  كأصرول محرتفظ بهرا ألغرراض المتراجرة حيرث ترم اقتناؤهرا لغررض 
ل ماليرة ترم تصرنيفها عنرد االعترراف االولري بالقيمرة العادلرة البيع في مدى زمني قصير أو اصو

 من خالل األرباح أو الخسائر. 

عند االعترراف األولرى، يرتم قيراس االسرتثمارات بالقيمرة العادلرة مرن خرالل األربراح أو الخسرائر  
 بالقيمة العادلة.

مركز المرالي بالقيمررة يرتم إثبرات االسررتثمارات بالقيمرة العادلررة مرن خرالل األربرراح أو الخسرائر بررال 
 العادلة ويتم االعتراف بفروق التقييم بقائمة األرباح أو الخسائر.

يتم االعتراف بأرباح أو خسائر بيع االستثمارات بالقيمة العادلة مرن خرالل األربراح أو الخسرائر  
 بقائمة األرباح أو الخسائر.

 



 شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 2018ديسمبر  31

- 12 - 

 
 المطبقة )تابع( السياسات المحاسبيةأهم  - 2
 
 ارات )تابع(االستثم 2-5
 

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

بالقيمرة الردخل الشرامل عند االعتراف األولى، يتم قياس االسرتثمارات بالقيمرة العادلرة مرن خرالل   
 قة بها مباشرةً.العادلة متضمنة المصروفات المتعل

بالقيمرة الردخل الشرامل بعد القياس األولى، يتم إعادة تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة من خرالل   
 الخسائر المحققة وغير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية. العادلة مع االعتراف باألرباح أو

الغيررر مدرجررة بالبورصررة جميررع االسررتثمارات فررى ادوات حقرروق الملكيررة متضررمنة االسررتثمارات   
ال انه وفى ظروف محدودة قرد تكرون التكلفرة مؤشرر مقبرول للقيمرة إيجب قياسها بالقيمة العادلة، 

العادلة وتكون هذه هي الحالة فرى ظرل عردم تروافر معلومرات كافيرة لتحديرد القيمرة العادلرة اوفرى 
لتكلفررة هررى احسررن ظررل وجررود مرردى واسررع للقرريم العادلررة لررنفس االداة وفررى هررذه الحالررة تكررون ا

 التقديرات للقيمة العادلة.

 العمالء واألرصدة المدينة األخري  2-6
 

يرررتم إثبرررات العمرررالء واألرصررردة المدينرررة األخرررري بالقيمرررة األصرررلية للفررراتورة ناقصررراً خسرررائر  
 .اإلضمحالل

 ويتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمرة الدفتريرة للعمرالء واألرصردة المدينرة األخرري 
تراف بخسرائر اإلضرمحالل بقائمرة ويتم االع ،والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة

فري  ربراح أو الخسرائربرد خسائر اإلضمحالل فى قائمة األويتم االعتراف  .رباح أو الخسائراأل
 الفترة التى حدث فيها الرد.

 احتياطي قانوني 2-7
مرن أربراح العرام لتكروين إحتيراطى قرانونى حترى يبلر   ٪5نرب طبقاً للنظام األساسى للشرركة، يج 

من رأس مال الشركة المصدر ويسرتعمل االحتيراطي بنراء علرى قررار مرن  ٪50هذا اإلحتياطى 
 الجمعية العامة وفقاً القتراح مجلس اإلدارة.

 
 ضرائب الدخل 2-8
 يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري.  

 جاريةضرائب الدخل ال
يتم تقييم أصول وإلتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية والفترات السرابقة وفقراً للمبلر  المتوقرع   

 إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب.
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 )تابع(ضرائب الدخل 2-8
 

 ضرائب الدخل المؤجلة
ة بإتبرراع طريقررة اإللتزامررات علررى الفررروق المؤقتررة بررين ويررتم اإلعتررراف بضررريبة الرردخل المؤجلرر  

القيمررة المعترررف بهررا لألصررل أواإللتررزام ليغررراض الضررريبية )األسرراس الضررريبي( وقيمتهررا 
 )األساس المحاسبي( وذلك بإستخدام سعر الضريبة  المطبق. المركز الماليالمدرجة ب

هناك إحتمال قوي بإمكانية اإلنتفراع ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون   
ويتم تخفيض األصل بقيمة الجرزء الرذي لرن  بهذا األصل لتخفيض األرباح الضريبية المستقبلية،

 يتحقق منه منفعة مستقبلية.

ربرراح أو الخسررائر ويررتم إدراج الضررريبة الجاريررة والمؤجلررة كررإيراد أومصررروف فرري قائمررة األ  
فتررة أخررى مباشررة  حدث فري نفرس العرام أو تنتج من معاملة أوللفترة، فيما عدا الضريبة التي 

 ضمن حقوق الملكية.

 

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

وثروق بره. يرتم قيراس المرتبطة بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكن قياس قيمة اإليراد بشركل م
 والمستحق بالصرافى بعرد خصرم أى ضررائب مبيعرات أ واإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أ

 رسوم.

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

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

 إيرادات الفوائد -
تبرار نسربة زمنيرة اخرذا فري االعالفائردة علرى اسراس  راف بإيراد الفوائد عند استحقاقيتم االعت 

 معدل العائد المستهدف على االصل.

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

 

 المصروفات 2-10
تم اإلعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل، المصروفات العمومية واإلداريرة ي  

والمصروفات األخرى مع إدراجها بقائمة األرباح أو الخسائر في الفتررة التري تحققرت فيهرا تلرك 
 المصروفات.
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 قةالمعامالت مع األطراف ذات العال 2-11
ديرين مررتتمثررل األطررراف ذات العالقررة فرري كررل مررن الشررركات الشررقيقة وكبررار المسرراهمين وال 

واإلدارة العليررا للشررركة، وتمثررل أيضررا الشررركات المسرريطر عليهررا أوخاضررعة لسرريطرة مشررتركة 
أونفوذ مؤثر من قبل تلرك األطرراف ذات العالقرة، ويرتم اعتمراد الشرروط والسياسرات التسرعيرية 

 األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة.للمعامالت مع 

 

 المحاسبية التقديرات 2-12
ً إعررداد القرروائم الماليررة  يتطلررب   لمعررايير المحاسرربة المصرررية قيررام اإلدارة بعمررل تقررديرات  وفقررا

 السررنواتاإليرررادات والمصررروفات خررالل  االلتزامررات، ،األصررولوافتراضررات تررؤثر علررى قرريم 
 .نتائج الفعلية عن تلك التقديراتال تختلفهذا وقد  ،المالية

 

  ضمحاللاإل 2-13
 

  المالية األصولقيمة  اضمحالل
بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضروعي علرى أن يكرون  مركز ماليتقوم الشركة في تاريخ كل   

ويعتبرر  .مجموعة من االصول المالية قد أضرمحل وأ تحت نموذج التكلفة المستهلكة أصل مالي
كرران هنرراك دليررل  ،وإذا فقررط ،مجموعررة مررن االصررول الماليررة قررد أضررمحل إذا وأصررل مررالي أ

أكثر بعد االعتراف االولري باألصرل  وموضوعي على اضمحالل القيمة نتج عن حدوث حدث أ
مجموعرة مرن االصرول الماليرة والترى يمكرن  وواثر على التدفقات النقدية المقردرة ألصرل مرالي أ

 .تقديرها بشكل يعتمد عليه

  غير المالية األصولقيمة  اضمحالل
بتحديد ما إذا كان هناك مؤشرر علرى أن يكرون أصرل قرد  مركز ماليتقوم الشركة في تاريخ كل   

فيعتبرر  ،وحدة مولدة للنقد عن قيمتره اإلسرتردادية وعندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أ .أضمحل
وتثبرت خسرارة االضرمحالل  ،أن األصل قد إضمحل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية

 .بقائمة األرباح أو الخسائر

   ً كران  ،فقرط إذا ،ويتم رد الخسارة الناجمرة عرن اضرمحالل القيمرة والترى ترم االعترراف بهرا سرابقا
هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخرر خسرارة 

الخسررارة الناجمررة عررن اإلضررمحالل محرردود بحيررث ال ويكررون رد  ،ناتجررة عررن اضررمحالل القيمررة
القيمة الدفتريرة التري كران سريتم تحديردها  والقيمة االستردادية له أ ،تتعدى القيمة الدفترية لألصل

مررا لررم يررتم االعتررراف بالخسررارة الناجمررة عررن اضررمحالل القيمررة بالنسرربة لألصررل فرري السررنوات 
 .عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائر مةيتم إثبات الرد في الخسارة الناج .السابقة

 

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

 
 االنقدية وما في حكمه 2-15

 ،فررإن النقديررة ومررا فرري حكمهررا تشررمل النقديررة بالصررندوق ،بغرررض إعررداد قائمررة الترردفقات النقديررة 
 .أشهر ات الجارية بالبنوك والودائع ألجل التي تستحق خالل ثالثةالحساب
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 أصول ثابتة  - 3

 

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

 

     قائمة ضمن المصروفات العمومية واإلدارية ب (جنيه مصري 768.925مبل   2017ديسمبر  31)جنيه مصري  1.001.094تم إدراج مصروف اإلهالك البال   -
 . (18ضاح )إي أو الخسائر األرباح

 

 
 وسائل نقل ديكورات أجهزة كهربائية أثاث حاسب آلي أجهزة اتصاالت

تحسينات على 
 مبانى مستاجره

 اإلجمالي

 ريجنيه مص جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

         التكلفة

 8.849.101 1.117.978 251.690 2.324.876 1.059.170 2.687.770 1.240.240 167.377 2018يناير  1

 2.145.312 1.490.270 - 174.688 199.830 170.737 70.407 39.380 إضافات

 10.994.413 2.608.248 251.690 2.499.564 1.259.000 2.858.507 1.310.647 206.757 2018ديسمبر  31

         

         مجمع االهالك 

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

 (1,001,094) (326,908) (31,000) (324,663) (76,458) (169,372) (60,395) (12,298) اهالك العام

 (4.938.787) (424.122) (191.583) (1.616.548) (726.230) (795.896) (1.068.668) (115.740) 2018ديسمبر  31

         صافي القيمة الدفترية 
 6.055.626 2.184.126 60.107 883.016 532.770 2.062.611 241.979 91.017 2018ديسمبر  31في 

 4.911.408 1.020.764 91.107 1.032.991 409.398 2.061.246 231.967 63.935 2017ديسمبر  31في 



 شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 2018ديسمبر  31

- 16 - 

 

 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة -  4
 

 
طبيعة 
 العالقة

 2017ديسمبر  31 المساهمة 2018ديسمبر  31 المساهمة

 جنيه مصري ٪ جنيه مصري ٪  

 1.154.423.815 99.9 1.154.423.815 99.9 تابعة شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية )ش.م.م(      (1)

 252.578.810 99.9 252.578.810 99.9 تابعة موال ليستثمارات المالية )ش.م.م(شركة أ      (2)

 16.626.660 99.97 16.626.660 99.97 تابعة شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية )ش.م.م(      (3)

 6.635.000 99.5 6.635.000 99.5 تابعة شركة المستشار الدولي لضمان اإلكتتاب في األوراق المالية )ش م م(      (4)

 215.369.155 49 215.369.155 49 شقيقة شركة بايونيرز لألوراق المالية )دبي( )ش.ذ.م.م(      (5)

 14.375.000 25 14.375.000 25 شقيقة شركة بايونيرز العالمية القابضة )البحرين( )ش.م.ب(      (6)

 29.678.334 99.91 34.678.334 99.93 تابعة ليةشركة رؤية اون الين لتداول األوراق الما      (7)

 4.999.800 99.99 4.999.800 99.99 تابعة شركة بايونيرز لصناديق االستثمار      (8)

 11.999.800 99.99 29.999.800 99.99 تابعة شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية )ش.م.م(      (9)

 583.768.532 67.03 507.359.684 53.7 تابعة تعمير )ش.م.م(شركة القاهرة ليسكان وال    (10)

 1.000.550 99.98 1.000.550 99.98 تابعة شركة وادى لالستشارات )ش.م.م(    (11)

 15.162.500 99.59 149.937.500 99.59 تابعة شركة سمو لالستشارات )ش.م.م(    (12)

 1.706.680 1 1.706.680 1 تابعة (شركة الصفوة لالستشارات والتنمية )ش.م.م    (13)

 162.862 64.92 162.862 64.92 تابعة شركة الحصن لالستشارات )ش.م.م(    (14)

 62.400 24.96 62.400 24.96 تابعة شركة ثروة لالستشارات )ش.م.م(    (15)

 300.293.597 64.73 300.293.597 64.73 تابعة الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى( )ش.م.م(    (16)

 986.456.690 36.02 986.456.690 36.02 تابعة شركة رؤية القابضة لالستثمارات )ش.م.م(    (17)

 100 0.01 100 0.01 تابعة شركة الجيزة باور للصناعة )ش.م.م(    (18)

 198.575.643 18.65 198.575.643 18.65 تابعة الشركة المتحدة ليسكان والتعمير )ش.م.م(    (19)

 44.672.900 11.31 36.251.319 6.25 تابعة شركة الكابالت الكهربائية المصرية )ش.م.م(    (20)

 1.200.000 2.4 - - شقيقة شركة صندوق المصريين لالستثمار العقاري    (21)

 28.920.523 8.75 - - شقيقة شركه المصريين ليسكان و التنمية و التعمير    (22)

 12.100.597 8.84 - - شقيقة شركة المصريين في الخارج لالستثمار و التنمية    (23)

 69.905.633 26.5 69.905.633 26.93 تابعة شركة الجيزة العامة للمقاوالت و االستثمار العقاري    (24)

 26.503.980 44.01 26.503.980 45.73 تابعة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق    (25)

   4.007.903.012   3.977.179.561 

 (154.968.295)  (154.968.295)   اإلضمحالل فى قيمة االستثمارات في شركات تابعة *

   3.852.934.717   3.822.211.266 

 
الية من أسهم شركة بايونيرز لتداول األوراق الم ٪99.9تم االستحواذ على نسبة  2008فبراير  4بتاريخ  (1)

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

 جنيه مصري. 1.139.424.415بقيمة إجمالية 
 

، قامت الشركة بسداد حصتها في زيادة رأس مال شركة بايونيرز لتداول االوراق 2017سبتمبر  14وبتاريخ  
 جنيه مصري. 1.154.423.815 إجمالي قيمة المساهمةجنيه مصري، لتصبح  14.999.400المالية بمبل  

 
 من أسهم شركة أموال ليستثمارات المالية ٪99.9تم االستحواذ على نسبة  2008فبراير  3بتاريخ  (2)

سهم من أسهم شركة أموال لالستثمارات  699800كة مساهمة مصرية( وذلك عن طريق مبادلة عدد )شر
سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية بقيمة إجمالية  50515762المالية مقابل عدد 
 جنيه مصري. 252.578.810

 

طبقا للمعيار  2013ديسمبر  31( في 2،1قامت الشركة بدراسة اضمحالل االستثمار للشركات عاليه ) *
( والمعده بواسطة مستشار مالى مستقل معتمد، وعند اجراء تلك الدراسة تبين وجود 31المصرى رقم )
 جنيه مصرى على التوالى. 106.609.972جنيه مصري و 48.358.323اضمحالل قدره 
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 تثمارات في شركات تابعة وشقيقة )تابع(اس -4
 
 لوساطة في األوراق الماليةسهم من أسهم شركة بريزما ل 499000تم شراء عدد  2007خالل عام  (3)

جنيه  10)القيمة االسمية للسهم  جنيه مصرى 11.620.000باجمالى تكلفة بلغت)شركة مساهمة مصرية( 
يمة أسهم زيادة رأس مال شركة بريزما للوساطة فى األوراق من ق ٪60مصري(، وقامت الشركة باالكتتاب فى 

 جنيه مصرى. 15.000.000المالية وقامت بسداد مبل  
 

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

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

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

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

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

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

 جنيه مصري. 197.788.000المالية )دبي( )شركة ذات مسؤولية محدودة( بإجمالي تكلفة بلغت 
 

من رأس مال شركة بايونيرز لألوراق المالية  ٪4حصة بنسبة  1200تم شراء عدد  2008يناير  11وبتاريخ  
جنيه مصري  215.369.155جنيه مصري ليصبح إجمالي قيمة المساهمة مبل   17.581.155)دبي( بمبل  

ه مصري للحصة جني 14.651 حصةبمتوسط تكلفة لل ٪49المال بنسبة رأس  حصصمن  حصة 14700لعدد 
 درهم إماراتي(. 1.000 حصة)القيمة األسمية لل

 

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

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

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

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

 

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

 

سهم بقيمة  120000قامت الشركة باإلكتتاب في كامل زيادة رأس المال بعدد  2017فبراير  23بتاريخ  
 .٪99.91جنيه مصري لتصبح نسبة ملكية الشركة  12.000.000

           

قامت الشركة باالكتتاب في كامل زيادة رأس المال شركة رؤية اون الين لتداول األوراق   2018وخالل عام          
جنيه مصرى  34.678.334جنيه مصرى ليصبح إجمالي قيمة اإلستثمار مبل   5.000.000المالية والبالغة 

 .٪99.93بنسبة 
 
ق االستثمار )شركة مساهمة قامت الشركة بتأسيس شركة بايونيرز لصنادي 2009أغسطس  19بتاريخ  ( 8)

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

 جنيه مصرى . 4.999.800بتكلفه بلغت  ٪99.99سهم بنسبة  49998تمتلك الشركة عدد 
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 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة )تابع( -4
 

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

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

 

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

 

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

          

بيتال لالستشارات رأس مال شركة بايونيرز كاباالكتتاب في كامل زيادة قامت الشركة  2018 خالل عامو  
 جنيه مصرى. 29.999.800جنيه مصرى لتصبح اجمالى قيمه المساهمه  10.000.000 والبالغةالمالية 

 

تم تحويل شركة القاهرة لالسكان والتعمير )شركة مساهمة مصرية( من استثمارات  2009 يونيو 30بتاريخ  (10)
 20.975.352رات في شركات شقيقة وقد تم إلغاء مبل  بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر الى استثما

جنيه مصرى وهو عبارة عن جميع فروق التقييم التى تم االعتراف بها قبل تاريخ التحويل، وقد تم التحويل 
جنيه مصري حيث تمتلك شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية  143.038.175بتكلفة االقتناء البالغة 

من اسهم الشركة،  ٪18.05سهم من اسهم شركة القاهرة لالسكان والتعمير وتمثل نسبة  16.922.724عدد 
وقد تم اعتبار هذا االستثمار استثمارات في شركات شقيقة نظرا لوجود نفوذ مؤثر متمثل في قدرة الشركة علي 

ظرا لوجود تمثيل في اتخاذ القرارات وسياسات التشغيل لشركة القاهرة لالسكان والتعمير وذلك ن المشاركة في
 مجلس إدارة الشركة.

 

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

 .٪22.85مصري بنسبة 
 

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

 استثمارات فى شركة تابعة.
 

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

 .٪29.48جنيه مصري بنسبة 
 

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

 

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

 

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

 .٪55.69جنيه مصري بنسبة 
 

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

 

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

 

قامت الشركة بإعادة هيكلة استثماراتها في شركة القاهرة ليسكان والتعمير لتصبح اجمالى  2018وخالل عام  
 .٪53.7جنيه مصري بنسبة  507.359.684قيمه االستثمار 
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 عة وشقيقة )تابع(استثمارات في شركات تاب -4
 
)شركة  من اسهم شركة وادى لالستشاراتسهم  75000ت الشركة باألكتتاب فى قام 2011يناير  2بتاريخ  (11)

 .٪75بنسبة جنيه مصرى  187.500بمبل    مساهمة مصرية (
 

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

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

 
ة من أسهم شركة سمو لالستشارات )شركسهم  18750قامت الشركة باألكتتاب فى  2011يوليو 4بتاريخ  (12)

 .٪75بنسبة جنيه مصرى  187.500بمبل   مساهمة مصرية( 
 

، قامت الشركة بسداد حصتها في زيادة رأس مال شركة سمو لالستشارات بمبل  2016مارس  20وفي  
 . ٪99.59جنيه مصرى بنسبه 15.162.500جنيه مصري لتصبح اجمالى قيمه المساهمه  14.975.000

 

رأس مال شركة سمو لالستشارات بمبل  زيادة  حصتها في دسداقامت الشركة ب 2018وفي ديسمبر  
 .٪99.59بنسبه جنيه مصرى  149.937.500جنيه مصرى لتصبح اجمالى قيمه المساهمه  134.775.000

    
سهم من أسهم شركة الصفوة لالستشارات والتنمية  250قامت الشركة باألكتتاب فى  2011يوليو 4بتاريخ  (13)

 . ٪1جنيه مصرى بنسبة  2.500بمبل   )شركة مساهمة مصرية(
 

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

 

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

 والتنمية.
 
سهم من أسهم شركة الحصن لالستشارات  10000قامت الشركة باألكتتاب فى  2011مارس  19 بتاريخ (14)

 .٪40جنيه مصرى بنسبة  100.000)شركة مساهمة مصرية( بمبل  
 

 62.862سهم من اسهم شركة الحصن لالستشارات بمبل   6230قامت الشركة بشراء عدد  2016 ابريلوفى  
 جنيه مصرى . 162.862كلفه بلغت بت ٪64.92جنيه مصرى لتصبح حصتها 

 
سهم من أسهم شركة ثروة لالستشارات )شركة  6240قامت الشركة باألكتتاب فى  2012ابريل  18بتاريخ  (15) 

 .٪24.96جنيه مصرى بنسبة  62.400مساهمة مصرية( بمبل  
 

العربية لمنتجات االلبان )اراب  ، قامت الشركة بإعادة تبويب استثماراتها في اسهم الشركة2014يناير  1بتاريخ  (16)
ديرى( )شركة مساهمة مصرية( من بند استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الى بند 

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

 

سهم من أسهم الشركة العربية لمنتجات االلبان  3595945اء عدد ، قامت الشركة بشر2015مارس  12بتاريخ  
جنيه مصري، ليصبح إجمالي اإلستثمار  255.803.994من أسهم الشركة بقيمة  ٪59.9)اراب ديرى( بنسبة 

، وتم إعادة تبويب اإلستثمار إلى إستثمارات في شركات ٪76.63جنيه مصري بنسبة  351.227.540مبل  
 تابعة.

 

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

 .٪ 64.73جنيه مصري بنسبة 
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 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة )تابع( -4
 
سهم من أسهم شركة رؤية القابضة ليستثمارات  30000، قامت الشركة بشراء عدد 2015ارس م 1بتاريخ  (17)

 جنيه مصري. 986.456.690من أسهم الشركة بمبل   ٪60)شركة مساهمة مصرية( بنسبة 
 

، قامت شركة رؤية القابضة ليستثمارات بزيادة رأس المال عن طريق طرح 2017خالل الربع االول عام من  
سهم ليكتتاب علي قدامي المساهمين وتنازلت الشركة عن حقها في اإلكتتاب في الزيادة لتصبح حصة  33295
 من أسهم الشركة. ٪36.02الشركة 

 
قامت الشركة بتأسيس شركة الجيزة باور للصناعة )شركة مساهمة مصرية( حيث  2015مارس  15بتاريخ  (18)

مليون جنيه مصري،  1ورأس المال المصدر والمدفوع  مليون جنيه مصري، 10حدد رأس المال المرخص به 
سهم من  54990ون حصة الشركة عدد جنيه مصري للسهم، لتك 10سهم بقيمة أسمية  100000والمتمثل في 

 .٪54.99جمالي عدد االسهم المصدرة والمدفوعة بنسبة ا
 

ها في الجيزة باور للصناعة سهم من حصت 54980قامت الشركة ببيع عدد ، 2016 عام وخالل الربع االول من 
 . ٪ 0.01لتصبح حصة الشركة  )شركة تابعة( لشركة الكابالت الكهربائية المصرية

 

وقد تم تبويب تلك االستثمارات ضمن بند إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة حيث أن نسبة مساهمة الشركة  
 ركة الجيزة باور للصناعة.من راس المال المصدر والمدفوع لش ٪30.72وشركاتها التابعة تبل  

 
سهم من أسهم الشركة المتحدة ليسكان والتعمير  3970346، قامت الشركة بشراء عدد 2015خالل عام  (19)

 .٪ 4.56جنيه مصري بنسبة  59.446.859)شركة مساهمة مصرية( بمبل  
 

شركة المتحدة سهم من أسهم ال 15105000، قامت الشركة بشراء عدد 2016و خالل الربع االول من  
بتكلفه بلغت  ٪18.45ه مصري لتصبح نسبة الشركة جني 139.128.784ليسكان والتعمير بمبل  

 جنيه مصرى . 198.575.643
 
سهم من أسهم شركة الكابالت الكهربائية المصرية  9846599، قامت الشركة بشراء عدد 2015خالل عام  (20)

 .٪ 1.95مصري بنسبة جنيه  8.104.704)شركة مساهمة مصرية( بمبل  
 

ركة الكابالت سهم من أسهم ش 48787429، قامت الشركة بشراء عدد 2016 عام وخالل الربع االول من 
بتكلفة تبل   ٪11.31جنيه مصري لتصبح نسبة الشركة  36.568.196بمبل  الكهربائية المصرية 

 .جنيه مصري 44.672.900
 

بمبل  كة الكابالت الكهربائية المصرية تم زيادة راس مال شر ،2018 عام و خالل الربع الثالث من         
جنيه مصري ، و قامت الشركة بسداد حصتها في الزيادة ليصبح اجمالي استثمار الشركة مبل   164.180.166
  .جنيه مصري 63.234.808

 

ليصبح اجمالى  ،ائية المصريةشركة الكابالت الكهرب فيبإعادة هيكلة استثماراتها  و خالل العام قامت الشركة        
 .٪6.25بنسبة  جنيه مصري 36.251.319أالستثمار  ةقيم

 
شركة صندوق المصريين ليستثمار العقاري ، قامت الشركة باالكتتاب في 2016من عام خالل الربع األول  (21)

شركة مليون جنيه مصري، وحصة ال 50)شركة مساهمة مصرية( حيث حدد رأس المال المصدر والمدفوع 
جنيه مصري،  22.000.000سهم من أجمالي عدد االسهم المصدرة والمدفوعة بقيمة تبل   22000000عدد 
 .٪44بنسبة 

 

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

 

 .قامت الشركة ببيع باقي حصتها 2018ربع االول من عام وخالل ال
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 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة )تابع( -4
 

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

 

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

 
سهم من أسهم شركة المصريين في  3553200، قامت الشركة بشراء عدد 2016 عام خالل الربع االول من (23)

 .٪8.84جنيه مصري بنسبة  12.100.597الخارج لالستثمار والتنمية )شركة مساهمة مصرية( بمبل  
          

تلك  باقي سهم من اسهمها و اعادة تبويب 3203200قامت الشركة ببيع  2018خالل الربع االول من عام و 
 و الخسائر.أعادلة من خالل االرباح مة الاالستثمارات الى بند استثمارات بالقي

 
سهم من أسهم شركة الجيزة العامة  29098725، قامت الشركة بشراء عدد 2016 عام خالل الربع االول من (24)

 .٪26.5جنيه مصري بنسبة  69.905.633للمقاوالت واالستثمار العقاري )شركة مساهمة مصرية( بمبل  
 

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار  2017ابريل  14وبتاريخ          
 . ٪26.93سهم ، مما أدى الى زيادة نسبة الشركة لتصبح  3300000العقاري إعدام أسهم الخزينة البالغة 

 
يفرسال سهم من أسهم شركة يون 3521499قامت الشركة بشراء عدد  2016 الربع الثاني من عامخالل  (25) 

جنيه مصرى بنسبة  26.503.980لصناعة مواد التعبئة والتغليف و الورق ) شركة مساهمة مصرية ( بمبل  
44.01٪ . 

 

يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة  2017 نوفمبر 12تاريخ وب         
 . ٪45.73أدى الى زيادة نسبة الشركة لتصبح سهم ، مما  300000البالغة  إعدام أسهم الخزينة و الورق

 
 

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - 5
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.850.539 1.850.539 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 69.465.128 70.229.126 ق الماليةاستثمارات غير مقيدة ببورصة األورا

 72.079.665 71.315.667 

 

 استثمارات أخرى طويلة األجل - 6
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.288.800 897.300 لمقاصة واإليداع والقيد المركزي لشركة مصر 

 259.338 365.090 صندوق حماية المستثمر

 1.262.390 1.548.138 

 

 تمويل مساند طويل األجل إلى الشركات التابعة -7
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 10.300.000 34.250.000 شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية

 1.900.000 2.700.000 شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية

 44.000.000 44.000.000 شارات الماليةشركة بايونيرز كابيتال لالست

 6.650.000 9.200.000 شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية

 90.150.000 62.850.000 
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 عمالء وأوراق قبض -  8
 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 30.284 26.654 عمالء 

 1.753.670 2.746.482 أطراف ذات عالقة * –عمالء 

 20.000.000 - أورق قبض

 2.773.136 21.783.954 
 
 

 أطراف ذات عالقة فيما يلى: –*   يتمثل رصيد عمالء 
 

 
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31

 
 جنيه مصري جنيه مصري

 1.393.677 1.553.524 بايونيرز لتداول االوراق المالية شركة 

 13 13 اق الماليةشركة بريزما للوساطة في األور

 359.980 1.192.945 شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية

 2.746.482 1.753.670 

 
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر -  9

 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 37.243 128.835 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية
 4.635.694 4.324.271 وثائق صناديق إستثمار

 896.313.307 904.500.689 استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية

 908.953.795 900.986.244 

 
   

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 لغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية
 جنيه مصري جنيه مصري 

 676.157.898 900.986.244 رصيد أول المدة
فروق إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 224.829.063 (374.756) األرباح أوالخسائر
 - 11.338.647 إعادة تبويب إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة 

 (900.986.244) (908.953.795) رصيد آخر المدة

من خالل األرباح  التغير فى استثمارات بالقيمة العادلة
 717 2.996.340 أوالخسائر
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 إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من  - 10
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
 مستحق إلى مستحق من مستحق إلى مستحق من 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

بايونيرز كابيتال ليستشارات الماليةشركة   150.814.749 - - 49.871.282 
رؤية اون الين لتداول االوراق الماليةشركة   5.258.218 - 4.007.906 - 

 - 50.000 - 50.000 شركة بايونيرز لصناديق االستثمار
 - 8.328.443 - - ماليةالوراق األشركة المستشار الدولى لضمان االكتتاب فى 

 - 218.052 - 10.112 (دبى)وراق المالية لألشركة بايونيرز 
 386.333.493 - 114.534.032 - كة وادى لالستشاراتشر

 - 242.317 - 411.545 شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية
 14.808.921 - 10.711.876 - شركة سمو لالستشارات
 - 2.952.311 4.599.226 - شركة نمو ليستشارات

 - 11.405 - 11.405 شركة القاهرة للتسويق العقارى
 - 60.975.180 - 84.341.154 لالستشارات شركة الحصن

 - 522.625 - 522.625 شركة بريزما للوساطة فى االوراق المالية
 - 102.755.543 - 18.141.785 شركة الصفوة لالستشارات والتنمية

 - 139.045.831 - 172.622.963 شركة ثروة لالستشارات
 25.753.628 - 20.132.167 - (البحرين) – العالمية القابضة شركة بايونيرز

 5.355.691 - - 36.365.062 شركة الرؤية لالستشارات
 - 18.978.725 - 10.560.764 شركة اساسات لالستثمار العقارى
 - 19.457.928 - 76.898.250 )آراب ديري(الشركة العربية لمنتجات األلبان 

 - 20.000.000 - - شركة الكابالت الكهربائية المصرية
 - 211.100.000 - 50.935.319 لقاهرة لالسكان و التعمير شركه ا

 606.943.951 149.977.301 588.646.266 482.123.015 

 

 اذون الخزانهاستثمارات في  -11
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 - 297.800.000 القيمة االسمية
 - (41.215.545) مؤجله عوائد

 - (1.315.675) عوائد اذون الخزانة ضرائب على

 - 255.268.780 القيمة الحالية

 
 مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى -12

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 ً  5.984.489 4.892.228 مصروفات مدفوعة مقدما

 51.135.175 128.119.775 ايرادات مستحقة

 969 969 خصم من المنبع –ائب مصلحة الضر

 909.500 985.500 تأمينات لدى الغير

 246.122 518.466 سلف وعهد عاملين

 10.658.283 9.135.670 (20تأجير تمويلي )إيضاح  -دفعات مقدمة 

 2.064.342 2.134.177 مبال  مدفوعة تحت حساب توزيعات ارباح

 12.118.000 12.437.736 أرصدة مدينة أخرى *

 158.224.521 83.116.880 

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

 146.106.521 70.998.880 
 

جنيه مصري قيمة مدفوعات الى احد أعضاء  12.118.000بند أرصدة مدينة أخرى مبل   يتضمن *
 .وقد تم تكوين مخصص بكامل القيمةمجلس اإلدارة السابقين، 
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 بالصندوق ولدى البنوكنقدية  -13

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   عملة محلية

 17.352 22.193 نقدية بالصندوق

 12.750.627 42.318.353 حسابات جارية

 100.062.415 - أشهر( 3ودائع ألجل )أقل من 

 42.340.546 112.830.394 

   عمالت أجنبية

 9.184 24.152 بالصندوقنقدية 

 118.923 111.570 حسابات جارية 

 135.722 128.107 

 42.476.268 112.958.501 

 

 رأس المال - 14
 

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

 مصري.
 

، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال المصدر 2015إبريل  6بتاريخ  -
جنيه مصري بزياده قدرها  3.350.822.460جنيه مصري الى  2.500.000.000من 

جنيه مصري  5سهم بقيمة إسمية  170164492جنيه مصري، وذلك بإصدار عدد  850.822.460
جنيه مصري للسهم، ودعوة قدامى المساهمين ليكتتاب في زيادة رأس  12.63عالوة إصدار قدرها و

المال على أن يتم تغطية اإلكتتاب نقدا و/أو من األرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين القدامى حاملي 
 األسهم في تاريخ اإلكتتاب.

 

جنيه مصري وذلك  333.624.995مبل  ، تم زيادة رأس المال المصدر ب2015سبتمبر  30بتاريخ  -
جنيه مصري للسهم ليصبح رأس المال المصدر  5سهم بقيمة إسمية  66724999بإصدار عدد 

سهم قيمة السهم  566724999جنيه مصري موزعا على  2.833.624.995والمدفوع مبل  
وقد تم  جنيه مصري، 842.736.755جنيه مصري، باإلضافة الى عالوة اصدار قدرها  5االسمية 

تغطية تلك الزيادة وعالوة االصدار بالكامل من االرصدة الدائنة المستحقة لبعض مساهمي الشركة، 
 وقد تم التأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري للشركة.

 

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

على زيادة رأس مال الشركة  2016مايو  7ر العادية للشركة بتاريخ وافقت الجمعية العامة غي -
جنيه مصرى  3.542.031.245جنيه مصرى الى  2.833.624.995المصدر والمدفوع من 

 5سهم قيمة السهم االسمية  141681250جنيه مصرى توزع علي  708.406.250بزيادة قدرها 
جاني لكل أربعة أسهم أصلية تمول من جنيه مصري وذلك بإصدار اسهم مجانية بواقع سهم م

 . 2016يوليو  20اإلحتياطي القانوني، وقد تم التأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري بتاريخ 
 

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

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

يتم التصرف فيها، وذلك بعد الحصول على الموافقات  من نظام اإلثابة والتحفيز السابق والتي لم
 الالزمة.
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 رأس المال )تابع( - 14

 
 

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

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

 .للرقابة المالية
 

 ركة المصدروقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في ذات الجلسة على زيادة رأس مال الش -
جنيه مصري، توزع  3.601.864.970جنيه مصري، ليصبح  75.000.000والمدفوع بقيمة  

جنيه مصري، تمول من اإلحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم  5مليون سهم بقيمة إسمية  15على عدد 
ثابة ، وذلك بإصدار أسهم مجانية تخصص لنظام اإل2015ديسمبر  31المالية عن السنة المنتهية في 

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

المال المصدر  سالعامة العادية للشركة على زيادة رأ، وافقت الجمعية 2018يونيو  21وبتاريخ  -
سهم بقيمة  216112000جنيه مصري، وذلك بإصدار عدد  1.080.560.000والمدفوع بمبل  

جنيه  4.682.424.970صري للسهم، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبل  جنيه م 5إسمية 
، وقد تم التأشير في جنيه مصري 5سهم، قيمة كل سهم  936484994مصري موزعا على عدد 

 .2018أكتوبر  28السجل التجاري بتلك الزيادة بتاريخ 
 
 

 قروض طويلة األجل  - 15
 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
 الجزء غيرالمتداول الجزء المتداول الجزء غيرالمتداول زء المتداولالج 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 190.716.431 70.013.333 133.333.326 53.333.333 (1قرض بنك عوده )

 263.282.182 65.426.411 132.429.361 65.426.411 (2قرض البنك العربي االفريقي الدولي )

 118.759.744 265.762.687 135.439.744 453.998.613 
 
 

بمبل   2015فبراير  17يتمثل هذا الرصيد في قيمة القرض الممنوح للشركة من بنك عوده في  (1)
قسط ربع سنوي بعد عام من تاريخ  12جنيه مصرى ، على أن يسدد القرض على  50.000.000

لن من البنك المركزي المصرى وبحد أدني فوق السعر المع ٪2.75استخدام القرض، بسعر إقراض 
 سنوياً، وذلك بضمان أوراق مالية محفوظة لدى البنك. 13٪

 

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

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

 
 

يتمثل هذا الرصيد في قيمة القرض الممنوح للشركة من البنك العربي االفريقي الدولي بمبل   (2)
أقساط سنوية  6، على أن يسدد القرض على 2015يوليو  15جنيه مصري في  410.000.000

فوق السعر المعلن من البنك المركزي  ٪2.25عام من تاريخ استخدام القرض ، بسعر إقراض بعد 
 سنويا ، وذلك بضمان أوراق مالية محفوظة لدى البنك. ٪12.5المصرى وبحد أدني 
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 المؤجلةضرائب الدخل  - 16

 
 مصروف ضرائب الدخل

 
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 - 831.411 ئب علي توزيعات األرباحضرا

 13.618.004 8.158.336 ضرائب الدخل المؤجلة

 8.989.747 13.618.004 

 

 ضرائب الدخل المؤجلة
 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 41.344.062 54.962.066 التزام -رصيد اول العام 
 13.618.004 8.158.336 إلتزام  -الحركة خالل العام 

 54.962.066 63.120.402 التزام -ضريبة الدخل المؤجلة 

 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى - 17
 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 660.586 766.696 مصروفات مستحقة

 588.922 - اوراق دفع 

 28.961.040 20.225.257 فوائد مستحقة

 30.265.686 23.286.896 دات ايجاريه مؤجله ايرا

 75.422.465 14.745.257 ارصدة دائنة اخرى

 59.024.106 135.898.699 

 

 مصروفات عمومية وإدارية - 18
   
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 19.534.661 20.597.015 مرتبات وما فى حكمها 
 2.644.433 2.869.810 إشتراكات ورسوم

 1.212.417 1.326.214 إيجارات
 26.253.812 20.704.481 مصروفات أخرى

 768.925 1.001.094 (3إهالك اصول ثابتة )إيضاح 

 46.498.614 50.414.248 
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 تثمارات في اذون خزانةعوائد اس - 19

 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 - 6.578.377 مارات في اذون خزانهعوائد إستث
 - (1.315.375) ضرائب علي عوائد أذون الخزانة

 5.262.702 - 
 

 الموقف الضريبي - 20
 

 

 ضرائب شركات األموال 
 .2010تم فحص دفاتر وسجالت الشركة منذ بدء النشاط وحتى عام  -
فحررص  مولررم يررت 2016حتررى  2011ت الشررركة عررن األعرروام مررن فحررص دفرراتر وسررجال جرراري -

2017. 

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

 ضرائب كسب العمل  
وتررم سررداد الضرررائب  2011تررم فحررص دفرراتر وسررجالت الشررركة منررذ برردء النشرراط وحتررى عررام  -

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

 2005لسرنة  91تقوم الشركة بحجز ضريبة المرتبات من العاملين لديها وذلرك طبقرا لقرانون رقرم  -
 وتعديالته وتوريدها الى المأمورية المختصة وذلك فى المواعيد القانونية والمحددة.

 

 ضريبة الدمغة 
 وتم سداد الضرائب المستحقة. 2016تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام  -
 .2017لم يتم فحص دفاتر و سجالت الشركة عن عام      -

 

 اإلرتباطات  -21
 

 إرتباطات اإليجار التشغيلي
، قامت الشركة ببيع قطعة أرض وكذلك كامل المبنى المقام عليها إلى شركة بي أم 2017خالل عام 

ة أرض جنيه مصري، كما قامت الشركة بإعادة إستئجار قطع 106.582.828للتأجير التمويلي بمبل  
جنيه مصري ، تدفع بواقع  193.997.802وكذلك كامل المبنى المقامة عليها تأجيرا تمويليا بقيمة 

سنوات(، وباقي القيمة  7جنيه مصري كدفعة مقدمة تستهلك على مدار مدة العقد ) 10.658.283
 قسط ربع سنوي. 28جنيه مصري تسدد على  183.339.519والبالغة 

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

 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها - 22

تتمثل األدوات المالية للشركة فرى األصرول الماليرة )نقديرة بالصرندوق ولردى البنروك، اسرتثمارات ماليرة، 
اف ذات عالقرررة ، أرصررردة مدينرررة أخررررى( وكرررذا أرصررردة عمرررالء و أوراق قررربض ، مسرررتحق مرررن اطرررر

االلتزامررات الماليررة ) تسررهيالت ائتمانيررة ، القرررروض ، مسررتحق الرري اطررراف ذات عالقررة ، التزامرررات 
 ضريبية ، المصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخرى( .

واإليرراد  وكما هو وارد بالسياسات المحاسبية الهامة لالعترراف والقيراس لألصرول وااللتزامرات الماليرة
 ( من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية.2والمصروف المتعلق بها كما ورد فى إيضاح )

 مخاطر سعر الفائدة
 تتعررررض الشرررركة لمخررراطر أسرررعار الفائررردة بالنسررربة ألصرررولها والتزاماتهرررا التررري تسرررتحق عليهرررا فوائرررد 

 ض ألجل(. و)القر
  يوجررد أثررر علرري أربرراح الشررركة مررن تغيررر سررعر سررعر الفائرردة علرري القررروض ألجررل ثابررت و بالتررالي ال 

 الفائدة السوقي.
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 )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها - 22

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

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

تسعى الشركة لتقليل المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عن طريق التعامرل مرن بنروك حسرنة 
 ونية القائمة فيما يتعلق بالعمالء. السمعة ووضع حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المدي

 خطر تقلبات العمالت األجنبية
يتمثرررل خطرررر العمرررالت األجنبيرررة فرررى التغيررررات فرررى سرررعر الصررررف والرررذى يرررؤثر علرررى المررردفوعات 

 بالعمالت األجنبية. وااللتزاماتبالعمالت األجنبية وكذلك تقييم األصول  والمقبوضات

 خطر السيولة
لى التوازن برين اسرتمرارية التمويرل والمرونرة خرالل اسرتخدام األربراح إن غرض الشركة هو الحفاظ ع

 .استحقاقهاوأرصدة الشركة لدي البنوك لضمان سداد إلتزامات الشركة في مواعيد  المرحلة

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

 أعمالها وتحقق أقصى زيادة للمساهمين.أجل دعم 

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

واالحتياطيات المال من أسهم رأس المـال . يتكـون رأس 2017ديسمبر  31والسنة المنتهية في 
           جنيـه مصري 5.236.783.709مبلـ   2018ديسمبر  31واألربـاح المرحلـة ويبلـ  في 

 جنيه مصري(. 4.102.466.102مبلـ   2017ديسمبر  31)
 

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة - 23

 

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

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

 خلضريبة الد
الشركة خاضعة لضريبة شركات األموال. تقدر الشركة مخصص ضريبة الدخل باستخدام رأي خبير 
وعند وجود أي اختالفات بين النتائج الفعلية واألولية تؤثر هذه االختالفات علي مخصص ضريبة 

 الدخل والضريبة المؤجلة في هذه الفترات.


