
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القا�ضة  المالیة �ونتكتشر�ة 
 سا�قاً  )ستثمارات المالیة�ابیتال القا�ضة لال ثروة(

  ) مصر�ةمساهمة   ة شر� (
 الفترةعن الدور�ة المجمعة  القوائم المالیة 
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  الفهرس

  

   للقوائم المالیة الدور�ة المجمعة  الفحص المحدود تقر�ر

 ١ المجمعةالدور�ة   قائمة المر�ز المالي

 ٢ الدور�ة المجمعة الدخل قائمة 

 ٣ الشامل الدور�ة المجمعة قائمة الدخل 

 ٤ الدور�ة المجمعة الملكیةحقوق في  اتالتغیر قائمة 

 ٥ الدور�ة المجمعة النقد�ةقائمة التدفقات 

 ٤٠ -٦ المالیة الدور�ة المجمعةاإل�ضاحات المتممة للقوائم 

 ٦٣- ٤١ أهم السیاسات المحاسبیة المطبقة









سابقا  (ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية )شركة كونتت القابضة للتمويل 
شركة مساهمة مصرية

2021 سبتمبر 30قائمة الدخل الدورية المجمعة عن التسعة اشهر المنتهية في 

جميع المبالغ بالجنية المصري
2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 202030 سبتمبر 202130 سبتمبر 30ايضاح

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى

159,617,4331,928,255,19625,079,618205,654,401(8)إيرادات مبيعات سلع وخدمات
331,342,628337,430,034118,423,549114,948,485(9) إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 

--114,698,256-(11)ناتج توريق محافظ حقوق مالية

67,171,60977,627,17724,036,60122,329,554(الفائض النقدي)عوائد دائنة 
12,565,12413,186,7714,077,8975,202,046(الفائض النقدي للتامين)عوائد دائنة 

(7,152,667)4,410,280(2,293,594)25,206,331(15)النشاط التأميني (عجز)فائض 
116,870,41077,638,90767,510,95432,940,367(12)ناتج خصم أوراق مالية 

-70,970,497-205,778,649(13)ناتج أحالة محافظ حقوق مالية

62,032,53968,777,88817,853,70821,154,720(1-14)(إصدارات التوريق)اتعاب إدارة محافظ 
25,845,1264,670,7208,735,8944,670,720(2-14)(إصدارات التخصيم)اتعاب إدارة محافظ 
-10,578,955-19,062,017(3-14)(إصدارات التصكيك)اتعاب إدارة محافظ 

72,318,88146,026,13326,657,25621,327,864(17)إيرادات مقابل خدمات إدارية
18,639,87718,453,9356,496,0695,048,628(20)نصيب الشركة فى أرباح الشركات الشقيقة
3,958,3393,814,1651,144,1701,046,142اتعاب اإلدارة وحافز األداء لشركات شقيقة

2,164,8148,066,207353,9912,778,679عوائد محافظ حقوق مالية
6,038,0022,930,0152,514,3271,162,366إيرادات تشغيل اخري

10,718,6781,332,0502,481,779131,413إيرادات أخري
-381,380-1,430,205(تامينات الحياة)ايرادات صندوق االستثمار 

45,000                  189,000150,00064,000(4-14)إيرادات خدمات وتحصيل
1,140,949,6622,700,763,860391,770,925431,287,718اجمالي اإليرادات

     (195,910,462)            (10,230,631)      (1,904,201,086)        (123,705,680)(10) تكلفة مبيعات سلع وخدمات
       (81,199,636)          (110,317,890)        (228,853,525)        (313,631,720)(19)مصروفات ادارية وعمومية

       (46,840,640)            (42,957,583)        (152,948,387)        (112,409,983)مصروفات تمويلية
-            (10,334,758)-          (17,565,410)(التزام عقود تاجير)مصروفات تمويلية 

       (15,041,394)            (23,626,342)          (28,697,748)          (50,357,963)مصروفات البيع والتوزيع
         (4,047,960)             (5,824,850)          (12,133,380)          (17,887,332)مصروفات اسهم االثابة والتحفيز

        18,322,827             (9,769,295)          (30,413,566)          (10,200,860)عبء اإلضمحالل في األصول المالية 
          7,810,000             (5,550,847)          (26,710,740)           (5,257,373)(16)ناتج عمليات شركة التوريق

         (3,187,332)             (3,730,412)            (7,189,844)           (9,682,079)(18)مصروفات تشغيل 
-             (6,556,627)-          (11,426,824)صكوك- تكلفة سداد مبكر 

         (1,233,265)              2,709,054            (5,013,210)            5,297,603مخصص مطالبات محتملة
         (1,656,978)             (1,637,013)            (3,741,038)           (3,826,061)تكلفة خدمات اخري تامين

           (148,000)                (164,000)              (403,000)             (689,000)بدالت أعضاء مجلس اإلدارة
           (116,566)                  20,209              (149,374)              124,775فروق ترجمة عمالت أجنبية 

    (323,249,406)         (227,970,985)     (2,400,454,898)       (671,217,907)اجمالي مصروفات الفترة
469,731,755300,308,962163,799,940108,038,312صافى أرباح الفترة قبل الضريبة

       (38,900,890)            (49,631,793)          (98,066,216)        (127,808,086)(21)ضريبة الدخل
341,923,669202,242,746114,168,14769,137,422صافى أرباح الفترة بعد الضريبة

:موزع كالتالى
330,337,316193,864,694111,978,74966,956,931حقوق مساهمى الشركة االم 

11,586,3538,378,0522,189,3982,180,491حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 
341,923,669202,242,746114,168,14769,137,422

0.280.170.100.06(22)نصيب السهم االساسى في أرباح الفترة

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية  المجمعة وتقرأ معها (63)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من  صفحة 

الثالثة أشهر المنتهية فيالتسعة اشهر المنتهية في
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سابقا  (ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية )شركة كونتت القابضة للتويل 
شركة مساهمة مصرية

2021 سبتمبر 30قائمة الدخل الشامل الدورية المجمعة عن التسعة اشهر المنتهية في 
جميع المبالغ بالجنية المصري

2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 30
341,923,669202,242,746أرباح الفترة بعد الضرائب

بنود يتم إعادة تبويبها الحقا الى األرباح والخسائر
:(أدوات دين)أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر - احتياطي القيمة العادلة 

-8,158,840صافى التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر- أصول مالية بالقيمة العادلة 

-              (2,336,423)ضريبة الدخل المتعلقة بالبنود التي يتم إعادة تبويبها الحقا الى األرباح والخسائر

-5,822,417(بعد الضريبة)اجمالى الدخل الشامل االخر عن الفترة 

347,746,086202,242,746اجمالى الدخل الشامل عن الفترة

:إجمالي الدخل الشامل االخر الخاص بكل من 
336,230,035193,864,694أصحاب حقوق ملكية الشركة االم 

11,516,0518,378,052حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 
347,746,086202,242,746

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية  المجمعة وتقرأ معها (63)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من  صفحة 
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جميع المبالغ بالجنية المصري

اإلجمالىالحقوقإجمالي حقوقاألرباحاحتياطىاحتياطىاحتياطىرأس المال
غير المسيطرةالملكية للشركة االمالمرحلة(بالصافى)القيمة العادلة  أسهم اثابة وتحفيز  قانونىالمدفوع

جنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرى
-2020191,515,84053,034,169750,409,142 يناير 1الرصيد في                        968,294,2541,963,253,40566,401,6532,029,655,058

-صافى أرباح الفترة                   -                 -                                -                       193,864,694193,864,6948,378,052202,242,746
-أجمالى الدخل الشامل عن الفترة                   -                 -                                -                       193,864,694193,864,6948,378,052202,242,746

 معامالت مع مالكى الشركة :
-اسهم أثابة وتحفيز                    -                 12,133,407-                       -                           12,133,407-                     12,133,407

- احتياطي قانونى                   10,137,980-                                -                       (10,137,980)               -                        -                     -                        

-اقتناء شركات تابعة بنسبة حقوق أصحاب حصص غير مسيطرة                   -                 -                                -                       -                           -                        10,010,00010,010,000
-توزيعات أرباح                    -                 -                                -                       (165,289,073)             (165,289,073)           (18,825,672)          (184,114,745)           

-اجمالى المعامالت مع مالكى الشركة                   10,137,98012,133,407-                       (175,427,053)             (153,155,666)           (8,815,672)            (161,971,338)           

-2020191,515,84063,172,149762,542,549 سبتمبر 30الرصيد في                        986,731,8952,003,962,43365,964,0332,069,926,466

191,515,84063,172,148766,590,522128,002,3631,080,876,0622,230,156,93569,454,6482,299,611,583 كما سيق إصدارها2020 ديسمبر 31الرصيد في 
2021 يناير 1في  (48)أثر تطبيق معيار رقم   -                   -                 -                                -                       (15,707,848)               (15,707,848)             (3,926,962)            (19,634,810)             

48191,515,84063,172,148766,590,522128,002,3631,065,168,2142,214,449,08765,527,6862,279,976,773 بعد تطبيق معيار 2021 يناير 1الرصيد في 
-صافى أرباح الفترة                   -                 -                                -                       330,337,316330,337,31611,586,353341,923,669

-الدخل الشامل االخر عن الفترة                   -                 -                                5,892,719-                           5,892,719(70,302)5,822,417
-أجمالى الدخل الشامل عن الفترة                   -                 -                                5,892,719330,337,316336,230,03511,516,051347,746,086

 معامالت مع مالكى الشركة :
-إحتياطي اسهم أثابة وتحفيز                   -                 17,887,332-                       -                           17,887,332-                     17,887,332

- احتياطي قانونى                   6,564,835-                                -                       (6,564,835)                 -                        -                     -                        

-اقتناء شركات تابعة بنسبة حقوق أصحاب حصص غير مسيطرة                   -                 -                                -                       -                           -                        4,900,0004,900,000
-توزيعات أرباح                    -                 -                                -                       (169,699,173)             (169,699,173)           (3,443,695)            (173,142,868)           

-اجمالى المعامالت مع مالكى الشركة                   6,564,83517,887,332-                       (176,264,008)             (151,811,841)           1,456,305             (150,355,536)           
2021191,515,84069,736,983784,477,854133,895,0821,219,241,5222,398,867,28178,500,0422,477,367,323 سبتمبر 30الرصيد في 

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية  المجمعة وتقرأ معها (63)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من  صفحة 

سابقا  (ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية )شركة كونتت القابضة للتمويل 

2021 سبتمبر 30قائمة التغير في حقوق الملكية الدورية المجمعة عن التسعة اشهر المنتهية في  

احتياطيات

شركة مساهمة مصرية
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2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 30ايضاح
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

469,731,755300,308,962أرباح الفترة قبل الضرائب
:يتم تسويته بـــما يلى

22,900,66216,290,719(23)اهالك أصول ثابتة
-94,802اهالك استثمار عقاري                               

-20,897,805اهالك أصول حق انتفاع                               

10,200,86030,413,566اإلضمحالل في قيمة األصول المالية  
1,171,546                                  -اإلضمحالل في قيمة الشهرة

                    (90,813,948)                                  -عوائد دائنة 
17,565,410152,948,387مصروفات تمويلية 

-                         (2,164,814)عوائد محافظ حقوق مالية                               

                  (114,698,256)                     (205,778,649)ناتج إحالة محافظ حقوق مالية 
                    (82,309,627)                     (116,870,410)ناتج خصم أوراق مالية 

                    (18,453,935)                       (18,639,877)حصة الشركة فى أرباح الشركات الشقيقة 
17,887,33212,133,407مصروفات اسهم االثابة والتحفيز

-                            200,000أرباح بيع أصول ثابتة                               

5,013,210                         (5,297,603)مخصص مطالبات محتملة
210,727,273212,004,031

:التغير في 
                (3,308,219,604)                   (3,812,260,297)العمالء

                 3,177,391,345                    3,587,220,026مقبوضات من بيع محفظة العمالء
                     70,540,658                        12,745,014موردون وأرصدة دائنة أخرى
                     (6,206,632)                     (221,161,818)مدينون وأرصدة مدينة أخرى
                     (8,221,990)                          9,612,020مدين - جارى أطراف ذات عالقة 
                        (244,191)                                  -دائن- جارى أطراف ذات عالقة 
                     55,889,558                        57,134,064حقوق حملة وثائق التأمين 

                    (21,311,588)                         (8,160,323)فائض عمليات التوريق
                              -                         (4,669,765)مخصصات اخري
                  171,621,587                    (168,813,806)الناتجة من أنشطة التشغيل (المستخدمة في)التدفقات النقدية 

-مدفوعات فوائد تمويلية                                    (140,182,845)                  
                  (104,183,436)                     (151,071,672)مدفوعات ضريبة الدخل
                  (72,744,694)                    (319,885,478)أنشطة التشغيل (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من أنشطة األستثمار
                    (32,667,684)                       (70,052,701)(23)مدفوعات لشراء أصول ثابتة 

319,647151,874مقبوضات من إستبعادات أصول ثابتة 
                     (4,626,002)                         (3,683,145)مشروعات تحت التنفيذ

74,618,721                                  -(أدوات دين)مقبوضات من بيع اصول مالية بالقيمة من خالل الدخل الشامل االخر 
                    (37,831,384)                       (50,640,581)(أدوات دين)مدفوعات القتناء اصول مالية بالقيمة من خالل الدخل الشامل االخر 

                              -4,900,000استبعاد استثمارات الى حساب حقوق األقلية
57,926,124                                  -مقبوضات عوائد دائنة 

25,653,77443,941,393توزيعات أرباح من شركات شقيقة 
10,010,000                                  -حصة حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة في راس مال الشركات التابعة

111,523,042(93,503,006)الناتجة من أنشطة األستثمار (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

                  (184,114,745)                     (173,142,868) توزيعات أرباح مدفوعة
                              -                       (54,129,553)مدفوعات عقود تأجير تمويلى

167,188,792                    1,302,968,376المتحصالت من  قروض و تسهيالت إئتمانية 
                              -                     (689,665,336)المسدد من حساب  قروض و تسهيالت إئتمانية 

                  (16,925,953)386,030,619أنشطة التمويل (المستخدمة فى)صافى التدفقات النقدية الناتجة من 
21,852,395                       (27,357,865)صافي التغير في النقدية ومافي حكمها

133,930,693126,623,828النقدية وما فى حكمها فى أول يناير
2021106,572,828148,476,223 سبتمبر 30النقدية وما فى حكمها فى 

:وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى
96,012,268125,516,552حسابات جارية – بنوك 

10,560,56012,208,930نقدية بالصندوق
10,750,741                                  -ودائع ألجل

106,572,828148,476,223

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية  المجمعة وتقرأ معها (63)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من  صفحة 

سابقا  (ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية )شركة كونتت القابضة للتمويل 
شركة مساهمة مصرية

2021 سبتمبر 30قائمة التدفقات النقدية الدورية المجمعة عن التسعة اشهر المالية المنتهية في 
جميع المبالغ بالجنية المصري
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 رية مص  مةشركة مساه  – سابقا( – ليةالما ستثماراتلال ةابضالق تالبيكا ثروةشركة ) ضةة القابالية كونتكت المشرك
    2021 سبتمبر 30هية في منتلا شهرأ التسعةترة ف ن ع ةمجمع لا يةلمالا ئمقوالل ةمملمتات ااحيضاإل
 كذل خالفر  ذك ال إذااي لمصر ية انجضاحات بالياالاردة بو ال لمبالغع ايجم
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  المجموعةنبذة عن  -1

 الكيان القانوني والنشاط  1-1
والئحته  1981لسنة  159وفقًا ألحكام القانون رقم  –مساهمة مصرية  شركة-تأسست شركة ثروة كابيتال لالستشارات 

مارس  30 بتاريخ 37933سجل التجاري تحت رقم ، وقد تم قيدها في ال1998لسنة  3التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 
2009 . 

  ثروة  ليصبح " 2017 يونيو 12لى قرار الجمعية العمومية الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ع اً تم تغيير اسم الشركة بناء-    
              بتاريخ  78317تحت رقم للشركة  ي تم التأشير بذلك بالسجل التجار  “وقد  المالية لالستثماراتالقابضة كابيتال 

القانون سوق رأس المال رقم   إلى 1981لسنة  159رقم  نون القالقانوني للشركة من ير الشكل ايوكذلك تغ 2018 مارس 18
 . 1992لسنة  95

كونتكت  ليصبح " شركةتم تغيير اسم ال 2021 برايرف 15الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ لى قرار الجمعية ع  اً بناء-    
 . 2021مارس  28 اريخبتي ر في السجل التجا التأشيروتم “القابضة  المالية

 غرض الشركة  1-2

مع مراعاة احكام أو زيادة رؤوس األموال أوراق مالية التي تصدر االشتراك في تأسيس الشركات في  المجموعةويتمثل غرض  
 لها  ن تكو ن ا شركةويجوز للالترخيص الالزم لممارسة هذه األنشطة  لىالحصول عوبشرط والقرارات السارية واللوائح القوانين 
او التي قد تعاونها على تحقيق  بأعمالهامن الوجوه مع شركات األموال التي تزاول اعمال شبيهة  وجه  بايو تشترك مصلحة ا

 ألحكام  وذلك طبقغرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في هذه الشركات او تشتريها او تلحقها بها 
 .القانون والئحة التنفيذية

تلك الشركات والتي تم  علىونسبة سيطرتها  قابضةكونتكت المالية الابعة لشركة بيان الشركات التلي يوضح التا دوللجا -
 : 2021 سبتمبر 30 فيتجميعها بالقوائم المالية المجمعة  

 لسيطرةا ةبنس أسم الشركة 
 غير مباشرة مباشرة 

 - % 99.999 للتمويلكونتكت 
 - % 99.96 االستثماراتة ار دال وةثر 

 - % 50.997 ظم السداد سوى لتطوير ن
 - % 99.9998 للتأجير التمويلي  كونتكت
 % 25 % 74.99  للتخصيم كونتكت

 - %  84.980   ثروة للتأمين
 - %  75.090 ثروة لتأمينات الحياة

 - % 99.996 وتغطية االكتتابترويج ثروة لل
 -   99.98% ثروة للتصكيك 
 %  99.9998 - التمويل العقاري  تتككون *
 % 50 - ة فاينانشيالدجل  وادي* 
 % 50 - ينانسامودرن ف* 
 % 99.9996 - لخدمات البيع بالتقسيط جت جو* 
 % 80 - اطة التأمينية وسللكونتكت * 
 % 99 - ثروة للتوريق *
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 % 99.7 -    ستثمار العقاري صمة لال* العا
 % 50 - سياراتلا يطلتقس * كونتكت المصرية العالمية

 ة صصلمتخالستشارات ال تكونت* ك
 اس إم جي لخدمات التقسيط*

1 % 
- 

99 % 
50 % 

 - % 100 القابضةت وتو ماركأ*
 % 100 - كونتكت كارز*

 - % 99,96 *كونتكت للدفع االلكتروني
 تككونت ةمن قبل شركاشرة بتخضع لسيطرة غير م والتيالشركات التابعة لها  في للتمويلنسب مساهمة شركة كونتكت  في* تتمثل 

 . لمالية القابضةا
 
 وائم الماليةاد القسس إعدأ -2

 . ذات العالقة ية ر السا المصرية واللوائحلقوانين وا  ةمصريالة لمحاسبيير ااوفقا لمع وائم الماليةتم إعداد الق ●
من العقود مع  االيراد" (48)رقم  المصري تم فيها تطبيق المعيار  التي األولى هيالسنوية للمجموعة ة الماليالقوائم  هذهتعد  ●

 "التأجيرعقود "( 49) معيار المحاسبة المصري رقمو  "الءالعم
 . 2021 نوفمبر 9 يرة فاإلدا من قبل مجلس  لإلصدارة عم المجة وائم الماليلقا اعتمادتم  ●

 العرضو تعامل لة المع -3
 .  يه المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركةلجنبا  المجمعة رض القوائم الماليةع تم

 واالفتراضاتاستخدام التقديرات  -4

ات تراضبب فالاو  اتتقببدير م الحكببم الشخصببي والتخداسبب امببن اإلدارة  المصببرية ةمحاسبببيير الاعبب ما لفقبب و  المجمعببة طلببب إعببداد القببوائم الماليببةتي
فتراضبات المتعلقبة امات واإليرادات والمصروفات. تعد التقديرات واالااللتز صول و لألوالقيم المعروضة تطبيق السياسات  ىلؤثر علتي تا

 .تالتقدير علية عن تلك افلف النتائج التخوقد تا ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة. هذ بها في

 .مستقبليبشكل يتم اثباتها التقديرات  جعةمرا بصفه دوريه. اهلقة بالمتع ضاتفتراالاو  ترايتم إعادة مراجعة التقدي -

، أو طقب ؤثر علبى هبذه الفتبرة فيب سببية فبي الفتبرة التبي يبتم تغييبر التقبدير فيهبا إذا كبان التغييبر رات المحاالتقديير في يتم االعتراف بالتغي -
 ما.هيلى كليؤثر ع ييرغا كان التالمستقبلية إذ تاالفتر و  رفي فترة التغيي

 لألصبلكانبت الشبروط التعاقديبة  إذاوتقيبيم مبا  باألصبولاالحتفبا   خاللبه يتم مبن الذييم نموذج االعمال يتق ة:اليالم صولألاتبويب  -
 .مئاالق الرصيدئدة على لفاوا األصليالمبلغ فقط مدفوعات  هي المالي

وتحديبد منهجيبة  األولبى،ف راتب العمنبذ ا ؤثرةزيبادة مب  د زادتقب  المبالي لصاأل ىت مخاطر االئتمان علكان إذاد ما يدضع معايير لتحو  -
الئتمانيببة المسببتخدمة لقيبباس الخسببائر ا يببار واعتمبباد النمبباذجتواخ االئتمانيببة المتوقعببة رقيبباس الخسببائ فببي المسببتقبليةلببدمج المعلومببات 

 قعة.المتو 
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 توقعةملر االئتمانية اسائخلا

ألساسببببية محاسبببببي مهببببم ألن االفتراضببببات اهببببي تقببببدير الماليببببة  لصببببو األمببببة قي باضببببمحاللة متعلقبببب ال ةواألحكببببام المحاسبببببييرات التقببببد
 المجموعة.ائج المستخدمة يمكن أن تتغير من فترة إلى أخرى وقد تؤثر بشكل كبير على نت

 يةصبببادقتهات االريو يناسببب الال سبببيما فبببي توقبببع المعلومبببات و  لبببوب،طم تقبببدير االدارةن إفببب  القيمبببة،فبببي  لالضبببمحاللعنبببد تقيبببيم األصبببول 
تغيبببرات فبببي التبببدفقات النقديبببة تطبببورات و ث يمكبببن أن تحبببد حيببب  والمبببالي،عبببدم اليقبببين االقتصبببادي حالبببة  نمببب  منهاا تتضببب بمببب لية المسبببتقب

ن مب  ةمقيتهبا عبن التقبديرات المسبتخدلية وتو بقت النقديبة المسبتقافدالفعلبي للتب  تلف المبلبغسرعة أكبر وإمكانية أقل للتنبؤ. قد يخالمتوقعة ب
 .المثبتة بالدفاترية تختلف عن المخصصات سائر فعلسبب في خيت قد اليالتدارة وباإلقبل 

 يرات في السياسات المحاسبيةالتغ -5
جديدة  ريوالذي يتضمن معاي ةيلى بعض المعايير الحالأجرى وزير االستثمار والتعاون الدولي تعديالت ع ،2019مارس  28في  

 . يةللحااالمعايير بعض ت على وتعديال
وفقا " التأجيرعقود ( "49و)"  االيراد من العقود مع العمالء " (48)  لمصري الجديد رقماسبة ار المحيامعق وعة بتطبيالمجم متقا

 رنة. المقا األرقامولم يتم تعديل لتطبيق ل االنتقالية لألحكام
 "  ءااليراد من العقود مع العمال " (48) ملجديد رق المصري ا ةبالمحاس معيار 5-1

.  باإليراد يتم االعتراف إطاًرا شاماًل لتحديد ما إذا كان سيتم االعتراف باإليرادات ومقدارها ومتى 48معيار المحاسبة المصري يضع 
  11 المصري ة بسومعيار المحا نشاءالعقود ا 8 ة المصري رقممحل معيار المحاسب 48حل معيار المحاسبة المصري رقم وقد 
على   بالسيطرة العميل عندما يقوميتم االعتراف باإليرادات  ،48معيار المحاسبة المصري رقم الصلة. بموجب  توالتفسيرات ذا االيراد

 الشخصي.  مكيتطلب الح في وقت معين أو بمرور الوقت -السلع أو الخدمات. تحديد توقيت نقل السيطرة 
مع االعتراف بتأثير التطبيق  (،ليةمي )بدون وسائل عمكريقة األثر التراط باستخدام 48صري ملمعيار المحاسبة ا ةعطبقت المجمو 

لم يتم إعادة عرض معلومات المقارنة ويستمر (. وفًقا لذلك 2021يناير  1 المبدئي لهذا المعيار في تاريخ التطبيق األولي )أي
لم يتم  ذلك،باإلضافة إلى  .فسيرات ذات الصلة التااليراد و  11 ي ر ر المحاسبة المصياعم، بموجب سابقا ما كانتعنها ك اإلفصاح

 .عام على المعلومات المقارنة (،ب 48معيار المحاسبة المصري تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في 
موعة  جمقامت الوقد  ليةمالاالقوائم لبعض ارصدة  تعنه تعديالمما نتج  ،48معيار المحاسبة المصري  بتطبيق قامت المجموعة

للعقود   فقط 48معيار المحاسبة المصري وطبقت  م 2021 يناير 1قبل  المنتهيةعادة عرض العقود إ اإلعفاءات من متطلبات  بتطبيق
 . م2021 يناير 1األولي أي في   التطبيق تاريخالتي لم تكتمل في 

   48 المحاسبة المصري  معيارإلى  التحوليلخص الجدول التالي تأثير 
 

 بعد التعديل 2021يناير  1كما في  التعديالت 2020ديسمبر  31 

 20,527,667 19,634,810 892,857 المؤجلة  تاإليرادا

 1,065,168,214 (15,707,848) 080,876,062 1 األرباح المرحلة

 65,527,686 (3,926,962) 69,454,648 الحقوق الغير مسيطرة
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 "التأجيرود قع" (94) قميد ر دالمحاسبة المصري الج يارعم 5-2
ائم المالية و قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية على جميع الفترات المعروضة في هذه الق أدناه،باستثناء التغييرات الواردة 

 المجمعة.
  . ىلو اال اية التطبيقدبأثر رجعي في ب، 2021اير ين 1في  لىاالو  التطبيقبتاريخ  49رقم  المصري معيار المحاسبة طبقت المجموعة 

 السياسات المحاسبية أدناه تم الكشف عن تفاصيل التغييرات في
 التأجيرتعريف عقد  -أ 

 تأجير وذلك وفقا لمعيار المحاسبةعقد  او يتضمن العقد عقد تأجيرتقوم بتحديد ما إذا كان  كانت المجموعة في السابق عند نشأة العقد
عقد تأجير او يتضمن عقد حول ما إذا كان العقد  49المحاسبة المصري  رامعيموجب ب ييماقالمجموعة تتجرى و  .(20م )المصري رق

 .السياسات المحاسبية() .11إيضاح  ، كما هو مبين فيالتأجيرإلى تعريف عقد  وذلك استناداً تأجير 
قد قامت د تأجير و و قالمعامالت عار بي على أساسه تم اعتيم الذالتقي 49 ي المصر معيار المحاسبة اختارت المجموعة عند التحول إلى 

العقود التي لم يتم  م. لم يتم إعادة تقييعلى انها عقود تأجيرعلى العقود التي تم تحديدها سابقًا  49 المصري معيار المحاسبة بتطبيق 
  طبيق تعريف عقد توبالتالي، فقد تم  إيجار.ك عقد هنا حول ما إذا كان 20بموجب معيار المحاسبة المصري رقم تحديدها سابقا 

 .م أو بعد ذلك التاريخ2021يناير  1فقط على العقود التي تم إبرامها أو تغييرها في  49 المصري معيار المحاسبة بموجب  التأجير
 

 كمستأجر   المجموعة -ب
ا همعلى تقيي ءنا ً بشغيلي أو تمويلي تأجير ت نها عقودى أعل التأجيركانت المجموعة في السابق بصفتها مستأجر تقوم بتصنيف عقود 

م و إلى المجموعة. تق األساسي األصلقد قام بالتحويل الجوهري لجميع المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية  التأجيرإذا كان عقد فيما 
أي أن   - التأجيرد م عقو لمعظ تأجيرلا" والتزامات عقد نتفاعاال"حق  صولأبإثبات  49 المصري عيار المحاسبة مالمجموعة بموجب 

 . ن مدرجة في قائمة المركز المالي تكو  هذه التأجيرود قع
عليها  التأجير التي ينطبقألولي لعقود ابالتزام عقد التأجير في تاريخ التطبيق قياس  ، تم49 المصري معيار المحاسبة عند التحول إلى 

ت اإليجار المتبقية لدفعا القيمة الحالية بالتزام عقد التأجير  سقياجر ى المستأويجب عل المعيار.تعريف عقود التأجير وفًقا لهذا 
 .االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ التطبيق األولي مخصومة باستخدام معدل

ام مساوي اللتز  مبلغكعليها تعريف عقود التأجير  تاريخ التطبيق األولي لعقود التأجير التي ينطبق" في  عاالعتراف بأصل "حق االنتفا
أو مستحقة تتعلق بذلك اإليجار المثبت في قائمة المركز المالي   او مقدم إيجار مدفوعة تبمبلغ أي دفعا هجير بعد تعديلعقد التأ
 تاريخ التطبيق األولي. قبل مباشرة

ا على  سابقً  صنفةالم التأجيرعلى عقود  49رقم  معيار المحاسبة المصري العملية عند تطبيق  االساليبعة عدًدا من المجمو  استخدمت
 المجموعة:  الخصوص، وجه  . على20جب معيار المحاسبة المصري و تأجير وذلك بم دانها عقو 

 .ص متشابهةئذات خصا تأجيرتم تطبيق معدل باستخدام معدل االقتراض على محفظة عقود  -
 طبيق األولي.لألصل في تاريخ الت االنتفاعاستبعاد التكاليف األولية المباشرة من قياس حق  -
 .شًهرا 12 خالل التأجيرالتي تنتهي مدة عقد  التأجيرفي عقود  االنتفاعق حبالمتعلقة  اماتز وااللت باألصوللم تعترف  -
 للعقود التي يكون فيها قيمة األصل محل العقد صغيرة. رعقود التأجي " والتزاماتاالنتفاعلم تعترف بأصول "حق  -
 إنهاء عقد اإليجار.د أو يدعلى خيارات لتم إذا كان العقد يحتوي  رأجيالتمدة عقد  استخدمت الخبرة السابقة عند تحديد -
 على القوائم المالية  . األثرج

يناير  1في  اإلضافي االقتراضباستخدام معدل  رأجيتال عقودبخصم دفعات  التأجير عقودقامت المجموعة عند قياس التزامات 
 :ولىطبيق االالت أثريلي ملخص  فيما .م2021
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 ة المركز الماليلى قائماألثر ع

 2021يناير  1كما في  التعديل 0202ديسمبر  31ا في مك 
    االصول

 234,761,482 234,761,482 - أصول حق االنتفاع

 43,815,180 (2,574,887) 46,390,067 مصاريف مدفوعة مقدما

    االلتزامات

 232,186,595   التزامات عقود التأجير

 

  جارد االيالتزامات عقو 

 407,051,680 2020 ربمديس 31في كما  يرجالتأالتزامات عقود 
 (174,865,085) للمجموعة   معدل االقتراض اإلضافيباستخدام  الخصم

 - القيمة صغيرةعقود االيجار 

 - اس القسط الثابتسعقود االيجار قصيرة االجل المثبتة على ا

 232,186,595 2021يناير  1كما في  عقود التأجير للعقود لتزاماتا

 لةداعاليم ققياس ال -6

 لتقييمج اذانم -أ

إجببراء لببذي يعكببس أهميببة المببدخالت المسببتخدمة فببي وا العادلببة،تقببيس الشببركة القببيم العادلببة باسببتخدام التسلسببل الهرمببي التببالي للقيمببة 
 .القياسات

 .دوات مماثلةلنشطة ألسواق ا( في األلةالمعدة )غير المدرج ار السوق ي هي أسعتلاالمدخالت  :1المستوى -

 ار( أواألسببع والتببي يمكببن مالحظتهببا إمببا بشببكل مباشببر )مثببل 1الف األسببعار المدرجببة فببي المسببتوى بخبب  الت: المببدخ2ى سببتو مال-
 طةق النشرجة في األسواسوق المدأسعار ال :مة باستخدام. تتضمن هذه الفئة أدوات مقيبشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(

أو أسباليب التقيبيم األخبرى  نشبطة؛لتبي تعتببر أقبل مبن سبواق اثلبة فبي األاماثلبة أو المالمم تاألسعار المدرجبة لبألدوا ؛مماثلة ألدوات
 .غير مباشر من بيانات السوق  ظة جميع المدخالت الهامة بشكل مباشر أوا مالحكن فيهالتي يم

دوات ألاالفئببة جميببع هببذه  لقببدر اإلمكببان(. تشببمخدامها ركة اسببتتقلببل الشبب  تببيهببا )والتببي ال يمكببن مالحظتلمببدخالت الا: 3المسببتوى -
يبيم ت غير القابلة للرصد تأثير كبير علبى تقلمدخاليكون للتقييم الخاصة بها على مدخالت ال يمكن مالحظتها و ي تشتمل تقنية االت

 راضاتتطلب تعديالت أو افالتي تتماثلة و ألدوات م جةر المدر س األسعاها على أسايتم تقييم األدوات التي األداة. تتضمن هذه الفئة
 .لتعكس الفروق بين األدوات بلة للرصداقهامة غير 

مكبببن مبببع األدوات المماثلبببة التبببي ي والمقارنبببة المخصبببومة،التبببدفقات النقديبببة نمببباذج اليبببة و تتضبببمن أسببباليب التقيبببيم صبببافي القيمبببة الح
 ر الفائبدةاعالتقيبيم أسب  سباليبأخالت المسبتخدمة فبي والمبد تراضباتفى. تشبمل االخبر قيبيم األونمباذج الت ق،سبو الأسعار  يفمالحظتها 

ق الماليبة ة فبي تقبدير معبدالت الخصبم وأسبعار األورامسبتخدمخبرى الوفبروق االئتمبان واألقسباط األ والمعياريبة،الية من المخباطر حال
 .ت األجنبيةوأسعار صرف العمال



 شركة مساهمة مصرية  –بقا( سا – ات الماليةضة لالستثمار يتال القابة كابو ر ضة )شركة ث مالية القابل تكت اشركة كون
    2021 رمببت س 30 يتهية ف منلا رشهأ التسعة رة فتن ع المجمعة ةيالمال ائمللقو لمتممة ات ااإليضاحع بتا

 ف ذلكذكر خال إذا اال صري لماية نات بالجحدة بااليضار بالغ الواالمع جمي
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يخ صببل فببي تببار ألالمه لبيببع ام اسببتتعكببس السببعر الببذي سببيالببذي ي العادلببة قيبباس القيمببةى الوصببول إلبب  ب التقيببيم هببومببن أسببالي فهببدلا
 .القياس

ا مبن عبدم و مبن الحاجبة إلبى حكبم اإلدارة وتقبديرها  ج يقلبلالنمبوذإن توافر أسعار السوق التي يمكبن مالحظتهبا ومبدخالت  يقلبل أيضبً
 قجبات واألسبواالمنت ظتهبا اعتمباًدا علبىكن مالحالتي يمق والمدخالت سو ر أسعار ال. يختلف توافالعادلة ميالقمرتبط بتحديد اليقين ال

 .يةعلى أحداث معينة وظروف عامة في األسواق المال للتغييرات بناءً وهو عرضة 

ويمكببن  السببوق،فببي  النمبباذج تمببدخالمالحظببة  يمكببن قببد ال. ة نمبباذج تقيببيم داخليببةتسببتخدم الشببرك تعقيببًدا،سبببة لببألدوات األكثببر لنبا
األدوات التببي تتضببمن مببدخالت هامببة  من أمثلببةضبب تفتراضببات. تاس االسبب و تقببديرها علببى أأ ت السببوق و معببدالقها مببن أسببعار أقااشببت

 قابلبةامبة غيبر لتقييم التبي تسبتخدم مبدخالت هالتي ال يوجد لها سوق نشط. تتطلب نماذج ا ليةت المااألدواغير قابلة للرصد بعض 
ار نمببوذج بببة الختيبب و لاإلدارة مط ديراتقبب ا تكببون أحكببام وتمبب  ة. عببادةالعادلبب  ي تحديببد القيمببةفبب  ارة وتقببديرهاحكببم اإلددرجببة مببن  دللرصبب 

اختيبار معبدالت الخصبم و  المعجبل،السبداد رف المقابل عن السداد و ثر الطلية تعوتحديد احتما استخدامه،التقييم المناسب الذي سيتم 
 .سبةالمنا

ن فبي يقب أو عبدم الي سبيولةلمثبل مخباطر ا أخبرى،عوامبل  اذج أليول عليهبا مبن النمب حصب ي تبم الالعادلة التت القيمة ار ل تقدييتم تعدي
معاملبة. تعكبس سبوق سبيأخذها فبي االعتببار عنبد تسبعير أي فبي ال شبارًكاإلى الحد الذي تعتقد فيه الشركة أن طرًفا ثالثًبا م النموذج،

 .سباً اكلما كان منلمقابل لطرف اشركة وااالئتمان لكيان ال طرمخايالت لمراعاة ضمن تعدتتو اة ن لألدمخاطر االئتماالقيم العادلة 

رة مقاببل المعبامالت الحاليبة أو األخيب  أمكبن،ثمبا وحي المنشبورة،يم النمبوذج مقاببل البيانبات التاريخيبة والتنببؤات مبدخالت وقب  تتم معايرة
قبديرات القيمبة لبة وتالمحتم ج نطاقات من المدخالتنتية بطبيعتها وتذات هذه ةر المعايملية سعار السوق. عفي أدوات مختلفة ومقابل أ

 .أنسب نقطة في النطاق ديدالحكم لتح ةتخدم اإلدار ة. تسلالعاد

 تسلسل الهرمي للقيمة العادلةال -عادلة يمة الة بالقاألدوات المالية المقاس - ب

ة للقيمبب  الهرمببي التسلسببلمببن خببالل المسببتوى فببي  التقريببر،ي تبباريخ ة فبب العادلبب  بالقيمببةاسببة المقالماليببة  يحلببل الجببدول التببالي األدوات
 .ة العادلةالقيم نف فيه قياسذي يصلالعادلة ا

ة ببين سبعر المعاملبة والقيمبة مبالي. تتضبمن القبيم العادلبة أي فبروق مؤجلب كبز الالمر  ةقائمب تستند المببالغ إلبى القبيم المعتبرف بهبا فبي  
 ابلة للرصد.غير ق مدخالت يستخدم عادلة على أسلوب تقييمالتستند القيمة ا ي عندمئدراف المبالعتند االعادلة ع

 ماليةال لصواأل
 1220 سبتمبر 03

 مصري جنيه 
 2020ديسمبر  13

 مصري جنيه 
 مستوى القيمة

 لةالعاد
يم يأساليب التق

 سيةوالمدخالت الرئي

القيمة بدين  أدواتارات ثماست
العادلة من خالل الدخل الشامل  

 رخاال
 الثاني/األول 1,174,162,819 1,224,881,890

قييم ت أساليب/معلنة عارسأ
 .ى ر خأ

 مالءع ةاليحقوق ممحافظ 
دخل  الالقيمة العادلة من خالل ب

 الشامل االخر 
 ةتدفقات نقدية مخصوم الثال  1,680,318,807 1,846,834,578
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مات لو المع نب معجنًبا إلى ج القابلة للرصدت السوق خالمد  تخدامساه تم فإن  المالية، االدواتأسواق نشطة لبعض د  وجو  دما لعرً نظ
 ة.العادلس قيمتها ايقالمتاحة ل

 لقيمة العادلةس ايافي ق  المستخدمة القابلة للرصدالمدخالت غير  -ج

ألدوات اس ايب فبي ق 2021 سببتمبر 30رصبد المسبتخدمة فبي لل بلبةقاالغيبر  لمبدخالت الهامبةلي معلومات حبول الجدول التاح ايوض
 ة.لادقيمة العالهرمي للسل تسلفي ال 3المستوى لية المصنفة على أنها االم

 ابلة للرصدر ق غي هامةمدخالت  يمتقيال لوبسأ 2021 سبتمبر 30في القيم العادلة  ةيلة المادانوع األ

محافظ حقوق مالية 
 القيمةب عمالء
  لة من خاللالعاد

امل  الدخل الش
 االخر

1,846,834,578 

نقديبببببببببببببببببببببة ال تفقادالتببببببببببببببببببببب 
 مخصومةال

معدل الخصم المعدل حسب   •
 المخاطر

 التعثر احتمالية •

 عقالمتو  لالمعج دادسال معدل •

 تكلفة المعاملة •

 التالي. ير القابلة للرصد على النحوغ تم تطوير المدخالت الهامة

 .روف الحاليةا لتعكس الظلهديعبعد ت للعميل،السابقة  معجلالسداد الت اهن اتجامستمدة م المتوقعة عجلالسداد الممعدالت  –

ا يلبيانبات التاريخيبة وأداء التحصبيل ويبتم تعبدلان م دةتممسرية تجالل االخسائر لألصو وشدة  داعن السد التعثراحتماالت  – ها وفقبً
 للظروف الحالية.

 عببدب للعميببل،ة بقسببالالسببداد المعجببل ا واتجاهبباتيببة ر التاريخعثبب لتادة مببن معببدالت بالمخبباطر مسببتمفببروق أسببعار الفائببدة المعدلببة  –
 تعديلها لتعكس الظروف الحالية.

 الية.تعديلها لتعكم الظروف الح دعة بيخيتار ال اتجاهتااللمعاملة مستمدة من ا ةتكل –

ؤدي يب قبد المختلفبة  ضباتالفتراو اات أالمنهجيب  مخدااسبتإال أن  مناسببة،شبركة تعتقبد أن تقبديراتها للقيمبة العادلبة مبن أن ال غمعلى الر 
 لعادلة.ا مةفة للقيتلمخت اإلى قياس
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-111,794,075إيرادات مبيعات سلع وخدمات                    -                    -                    -                     -                     19,396,860131,190,93528,426,498159,617,433

-152,559,805 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية                     106,689,279              58,049,741                14,043,803-                     -                       331,342,628-                       331,342,628
-26,773,539303,0027,397,3949,715,9308,936,8563,540,93710,503,95167,171,609(الفائض النقدي)عوائد دائنة                        67,171,609
-(الفائض النقدي للتامين)عوائد دائنة                           -                    -                    -                    -                     -                     -                       -                        12,565,12412,565,124

-النشاط التأميني (عجز)فائض                           -                    -                    -                    -                     -                     -                       -                        25,206,33125,206,331
-116,870,410ناتج خصم أوراق مالية                     -                    -                    -                     -                     -                       116,870,410-                       116,870,410

-205,778,649ناتج أحالة محافظ حقوق مالية                    -                    -                    -                     -                     -                       205,778,649-                       205,778,649
-23,773,101(إصدارات التوريق)اتعاب إدارة محافظ                     -                    -                    -                     38,259,438-                       62,032,539-                       62,032,539
-25,845,126(إصدارات التخصيم)اتعاب إدارة محافظ                     -                    -                    -                     -                     -                       25,845,126-                       25,845,126
-17,284,091(إصدارات التصكيك)اتعاب إدارة محافظ                     -                    -                    -                     1,777,926-                       19,062,017-                       19,062,017

-59,898,490إيرادات مقابل خدمات إدارية                    5,418,2582,740,3912,921,49853,102-                       71,031,7391,287,14272,318,881
-نصيب الشركة فى أرباح الشركات الشقيقة                          -                    -                    -                    -                     -                     18,639,87718,639,877-                       18,639,877
-3,958,339اتعاب اإلدارة وحافز األداء لشركات شقيقة                    -                    -                    -                     -                     -                       3,958,339-                       3,958,339

-عوائد محافظ حقوق مالية                          -                    -                    -                    -                     -                     2,164,8142,164,814-                       2,164,814
-2,267,97572,3872,470,767391,6401,900833,333إيرادات تشغيل اخري                       6,038,002-                       6,038,002

-8,149,67319,113إيرادات أخري                    315,546236,803500,0001,497,54310,718,678-                       10,718,678
-(تامينات الحياة)ايرادات صندوق االستثمار                           -                    -                    -                    -                     -                     -                       -                        1,430,2051,430,205

-189,000إيرادات خدمات وتحصيل                    -                    -                    -                     -                     -                       189,000-                       189,000
121,975,69871,213,24826,140,86044,964,73652,203,0451,072,034,36268,915,3001,140,949,662                   755,142,273394,502اجمالى اإليرادات

-                   (111,794,072) تكلفة مبيعات سلع وخدمات                    -                    -                    -                     -                     (10,016,097)                  (121,810,169)                 (1,895,511)                    (123,705,680)             
             (313,631,720)                  (15,392,263)                 (298,239,457)                  (19,046,390)                (35,863,681)                    (752,846)               (16,303,415)               (11,797,823)                   (455,192)                   (214,020,110)مصروفات ادارية وعمومية

-                  (9,339,569)               (31,564,782)               (56,440,713)                   (391,173)                     (14,484,593)مصروفات تمويلية                     (189,153)                      (112,409,983)                 -                       (112,409,983)             
-                      (6,469,878)(التزام عقود تاجير)مصروفات تمويلية                     -                    (139,231)                   -                     -                     (10,067,910)                  (16,677,019)                  (888,391)                      (17,565,410)               

-                     (47,335,025)مصروفات البيع والتوزيع                    (1,236,784)                 (870,188)                   (22,342)                      -                     (892,624)                      (50,356,963)                  (1,000)                         (50,357,963)               
-                     (11,888,752)مصروفات اسهم االثابة والتحفيز                    -                    (5,998,580)                 -                     -                     -                       (17,887,332)                  -                       (17,887,332)               

               (10,200,860)                    (2,030,089)(8,170,771)                         3,020,52625,092                  (3,370,352)                   (421,042)4,562,2081,054,694                     (13,041,897)عبء اإلضمحالل في األصول المالية 
-ناتج عمليات شركة التوريق                          -                    -                    -                    -                     (5,257,373)-                       (5,257,373)-                       (5,257,373)                 

-                   (424,446)                 (1,205,434)                     (47,613)                      (4,973,284)مصروفات تشغيل                      (2,829,275)                  (202,027)                      (9,682,079)                    -                       (9,682,079)                 
-                     (11,426,824)صكوك- تكلفة سداد مبكر                     -                    -                    -                     -                     -                       (11,426,824)                  -                       (11,426,824)               

                  5,297,603                      (793,021)6,090,624                      (101,783)                  (1,243,779)                      (69,091)                   (178,213)                   (307,352)                         (354)                       7,991,196مخصص مطالبات محتملة
-                      (3,826,061)تكلفة خدمات اخري تأمين                    -                    -                          -                           -                     -                       (3,826,061)                    -                       (3,826,061)                 

-بدالت أعضاء مجلس اإلدارة                          -                    (114,000)                   -                    -                     (470,000)                    (105,000)                      (689,000)                      -                       (689,000)                   
-فروق ترجمة عمالت أجنبية                           -                    -                    -                    -                     -                     -                       -                        124,775124,775                    

            (671,217,907)                 (20,875,500)               (650,342,407)                (40,595,892)               (42,643,582)               (13,554,200)              (55,899,897)              (70,047,412)                3,667,876                  (431,269,300)إجمالي المصروفات
323,872,9734,062,37851,928,28615,313,35112,586,6602,321,15411,607,153421,691,95548,039,800469,731,755صافى أرباح الفترة قبل الضريبة

             (127,808,086)                    (7,593,334)                 (120,214,752)                    (4,571,256)                  (7,899,933)                  (3,271,361)                 (5,713,728)               (12,720,358)                     (46,155)                     (85,991,961)ضريبة الدخل
7,035,897301,477,20340,446,466341,923,669                  (5,578,779)237,881,0124,016,22339,207,9289,599,6239,315,299صافى أرباح الفترة بعد الضريبة

:موزع كالتالى
6,978,502297,106,35633,230,960330,337,316                  (5,619,258)233,608,3474,016,20839,207,8439,599,6049,315,111حقوق مساهمى الشركة االم 

4,272,66515851918840,47957,3954,370,8477,215,50611,586,353حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 
237,881,0124,016,22339,207,9289,599,6239,315,299(5,578,779)                7,035,897301,477,20340,446,466341,923,669

2,164,941,52561,670,7181,241,761,874844,237,630311,148,039305,255,72193,751,0925,022,766,599532,085,3665,554,851,965األصول
(3,077,484,642)(294,102,785)(2,783,381,857)(317,256,438)(34,419,003)(173,457,702)(683,575,819)(942,846,103)(536,449)(631,290,343)االلتزامات

(سابقا-شركة مساهمة مصرية– شركة ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية )شركة كونتكت المالية القابضة 
   2021 سبتمبر 30اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 

جميع المبالغ الواردة بااليضاحات بالجنية المصري اال إذا ذكر خالف ذلك

تقارير قطاعية- 7
.القطاع هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة التي تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أخرى أو داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات تعمل في بيئة اقتصادية مختلفة

. تقارير قطاعية تمثل قطاعات يتم تقديم تقارير مالية عنها لإلدارة العليا وهذة التقارير تعرض منتجات وخدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل النها تتطلب استراتيجيات تكنولوجية وتسويقية مختلفة8يوجد بالمجموعة 
:ويعتمد الجدول التالي في تحليل اإليرادات والمصروفات واألصول واإللتزامات علي نوع أنشطة وخدمات القطاع والتى من الممكن تمييز مكوناتها
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         1,928,255,196              21,913,128          1,906,342,068                  9,452,112                         -                        -                        -                        -               95,162,179           1,801,727,777إيرادات مبيعات سلع وخدمات

           337,430,034                       -            337,430,034                         -                         -               44,873,492               46,784,349               71,564,334               20,481,799             153,726,060 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 
           114,698,256                       -            114,698,256                         -                         -                        -                        -                        -                        -             114,698,256ناتج توريق محافظ حقوق مالية

             77,627,177                       -              77,627,177                22,833,776                  2,041,456                 5,285,629                 6,203,760                 4,740,412                 1,121,494               35,400,650(الفائض النقدي)عوائد دائنة 
             13,186,771              13,186,771                                       -                         -                         -                        -                        -                        -                        -                        -(الفائض النقدي للتامين)عوائد دائنة 

             (2,293,594)              (2,293,594)                                       -                         -                         -                        -                        -                        -                        -                        -فائض النشاط التأميني
             77,638,907                       -              77,638,907                         -                         -                        -                        -                        -                        -               77,638,907ناتج خصم أوراق مالية 

             68,777,888                       -              68,777,888                         -                68,777,888                        -                        -                        -                        -                        -(إصدارات التوريق)اتعاب إدارة محافظ 
              4,670,720                       -               4,670,720                         -                         -                        -                        -                        -                        -                 4,670,720(إصدارات التخصيم)اتعاب إدارة محافظ 

             46,026,133                 314,838              45,711,295                         -                    489,590                 1,366,033                 1,211,076                 2,829,652                        -               39,814,944إيرادات مقابل خدمات إدارية
             18,453,935                       -              18,453,935                18,453,935                         -                        -                        -                        -                        -                        -نصيب الشركة فى أرباح الشركات الشقيقة
              3,814,165                       -               3,814,165                         -                         -                        -                        -                        -                        -                 3,814,165اتعاب اإلدارة وحافز األداء لشركات شقيقة

              8,066,207                       -               8,066,207                  8,066,207                         -                        -                        -                        -                        -                        -عوائد محافظ حقوق مالية
              2,930,015                       -               2,930,015                         -                         -                        -                   146,530                 2,395,997                   387,488                        -إيرادات تشغيل اخري

              1,332,050                     7,950               1,324,100                    157,369                         -                      1,941                   173,248                        -                    28,408                   963,134إيرادات أخري
                 150,000                       -                  150,000                         -                         -                        -                        -                        -                        -                   150,000إيرادات خدمات وتحصيل

       2,700,763,860            33,129,093        2,667,634,767               58,963,399               71,308,934              51,527,095              54,518,963              81,530,395            117,181,368         2,232,604,613اجمالى اإليرادات
        (1,904,201,086)              (2,290,133)         (1,901,910,953)                 (5,021,000)                         -                        -                        -                        -              (95,162,179)          (1,801,727,774) تكلفة مبيعات سلع وخدمات
          (228,853,525)              (7,257,468)           (221,596,057)               (19,924,076)               (20,439,842)                  (613,520)              (12,610,280)                (9,878,723)                (1,558,603)            (156,571,013)مصروفات ادارية وعمومية

          (152,948,387)                       -           (152,948,387)                 (4,802,665)                         -              (21,592,049)              (24,875,212)              (48,023,373)                (4,416,543)              (49,238,545)مصروفات تمويلية
            (28,697,748)                       -             (28,697,748)                      (1,404)                         -                     (5,040)                  (358,493)                  (597,913)                  (358,734)              (27,376,164)مصروفات البيع والتوزيع

            (12,133,380)                       -             (12,133,380)                         -                         -                        -                (5,287,468)                        -                        -                (6,845,912)مصروفات اسهم االثابة والتحفيز
            (30,413,566)                       -             (30,413,566)                     57,831                 (2,769,328)              (10,456,038)                 4,045,887              (16,608,592)                  (184,691)                (4,498,635)عبء اإلضمحالل في األصول المالية 

            (26,710,740)                       -             (26,710,740)                         -               (26,710,740)                        -                        -                        -                        -                        -ناتج عمليات شركة التوريق
             (7,189,844)                       -              (7,189,844)                   (740,980)                         -                        -                  (183,994)                  (851,912)                (4,684,359)                  (728,599)مصروفات تشغيل 

             (5,013,210)                (431,245)              (4,581,965)                   (111,309)                 (1,688,043)                  (118,929)                  (136,298)                  (206,384)                   (58,882)                (2,262,120)مخصص مطالبات محتملة
             (3,741,038)                       -              (3,741,038)                         -                         -                (1,302,588)                   (55,758)                        -                        -                (2,382,692)تكلفة خدمات اخري تأمين

                (403,000)                       -                 (403,000)                   (114,000)                   (250,000)                        -                        -                   (39,000)                        -                        -بدالت أعضاء مجلس اإلدارة
                (149,374)                (120,076)                  (29,298)                    (29,298)                         -                        -                        -                        -                        -                        -فروق ترجمة عمالت أجنبية 

      (2,400,454,898)           (10,098,922)       (2,390,355,976)              (30,686,901)              (51,857,953)             (34,088,164)             (39,461,616)             (76,205,897)           (106,423,991)        (2,051,631,454)إجمالي المصروفات
          300,308,962            23,030,171           277,278,791               28,276,498               19,450,981              17,438,931              15,057,347               5,324,498              10,757,377            180,973,159صافى أرباح الفترة قبل الضريبة

            (98,066,216)              (5,806,941)             (92,259,275)                 (5,374,702)               (24,509,225)                (3,268,275)                (5,055,803)                (3,639,206)                (2,459,775)              (47,952,289)ضريبة الدخل
          202,242,746            17,223,230           185,019,516               22,901,796                 (5,058,244)              14,170,656              10,001,544               1,685,292               8,297,602            133,020,870صافى أرباح الفترة بعد الضريبة

:موزع كالتالى
           193,864,694              14,125,664            179,739,030                22,208,487                 (5,612,900)               14,170,303               10,001,524                 1,685,286                 8,297,569             128,988,761حقوق مساهمى الشركة االم 

              8,378,052               3,097,566               5,280,486                    693,309                    554,656                        353                          20                           6                          33                 4,032,109حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 
133,020,870            8,297,602               1,685,292               10,001,544              14,170,656              (5,058,244)               22,901,796               185,019,516           17,223,230            202,242,746          

       4,324,794,873           381,185,233        3,943,609,640             265,566,422             405,533,082             347,108,556            612,688,474            738,170,697            105,547,200         1,468,995,209 األصول
      (2,254,868,407)          (145,057,603)       (2,109,810,804)              (46,925,002)              (27,874,985)            (276,238,617)           (480,199,072)           (543,660,698)             (42,106,204)           (692,806,226)االلتزامات

(سابقا-شركة مساهمة مصرية– شركة ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية )شركة كونتكت المالية القابضة 
2020 سبتمبر 30اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 

جميع المبالغ الواردة بااليضاحات بالجنية المصري اال إذا ذكر خالف ذلك
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 شركة مساهمة مصرية  –بقا( سا – ات الماليةضة لالستثمار يتال القابة كابو ر ضة )شركة ث مالية القابل تكت اشركة كون
    2021 رمببت س 30 يتهية ف منلا رشهأ التسعة رة فتن ع المجمعة ةيالمال ائمللقو لمتممة ات ااإليضاحع بتا

 ف ذلكذكر خال إذا اال صري لماية نات بالجحدة بااليضار بالغ الواالمع جمي
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 ت مادخو  علسيعات بمرادات يا -8
 الثالثة أشهر المنتهية في   التسعة أشهر المنتهية في  

 
  2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30 

   195,100,124  -   1,896,889,956   111,794,075 مبيعات سلع 
   10,554,277   25,079,618   31,365,240   47,823,358 مبيعات خدمات 

 159,617,433   1,928,255,196   25,079,618   205,654,401   
         

يببل مو التصببة رخ ىعلبب ل الحصببو ة بموعبب لمجة لبعب اتركات الى الشبب داحبب ( بقااط السببيارات سبب كونتكببت لتقسبيمويببل )كونتكببت للت شببركة قامبت *
 159رقبم شبركات ال ن و ن قبانببدال مب  2020 ةنلسب  18القبانون رقبم  امكب حألخاضبعة الشبركة  ن و كالرخصبة سبت هبذهوبموجبب ي سبتهالكاال
ة كر شبب لع الخاصببة لسببلات امبيعبب  يببتم إثببباتلببم  وبالتبباليحيبب  غرضببها الشببركة مببن  شبباطنل االمحاسبببة وفقبب وبنبباء عليببه تببم  .1981سببنة ل

دم ع رتبااالع  خذ فيمع اال  2021 سبتمبر  30حتى   2021 يناير 1الفترة من    عن  4,918,594,579لغ ي مبجمالإب للتمويل كونتكت
 .المقارنةفترات ال ات منلخدمع واسلال تبيعام اداستبع

 لتمويليةا ةطد األنشعوائ تإيرادا -9
 الثالثة أشهر المنتهية في   التسعة أشهر المنتهية في  
 2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30 

  53,482,832   33,517,227   150,075,432   110,850,820 يط سياراتفوائد تقس
  10,757,627   20,389,431   46,784,349   58,116,498 عقاري فوائد تمويل 
  20,313,277   6,168,509   44,873,492   14,043,803 فوائد تخصيم 

  22,727,985   40,733,740   71,564,334   106,689,279 فوائد عقود التأجير التمويلي
  6,527,348   17,287,458   20,481,799   40,070,780  ةر سيط سلع معمقد تفوائ

          -                   60,530  -   60,530 الرسوم الدراسية فوائد تمويل 
  1,139,416   266,654   3,650,628   1,510,918 أمينفوائد تقسيط ت

 331,342,628   337,430,034   118,423,549   114,948,485  
                                                                             

 
  

 ات  وخدم يعات سلعبتكلفة م -10
 الثالثة أشهر المنتهية في   أشهر المنتهية في  التسعة 
 0202 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 03  2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30 

  195,100,123           -            1,896,889,953   111,794,072 يعات سلعة مبتكلف
  810,339   9,554,654   7,311,133   11,235,631 دماتبيعات ختكلفة م

          -            675,977           -                675,977 اتعاب تحصيل
 123,705,680   1,904,201,086   10,230,631   195,910,462  
        
  صة رخموعة بالحصول على مج لل ركات التابعةى الشد( احاسابق تراالسيايط قسكونتكت لت) لويمتلل كتنتة كو شرك تماق *
قانون الشركات   بدال من 2020 ةنلس 18 مالقانون رق ألحكامخاضعة ن الشركة الرخصة ستكو  هذهجب وبمو  هالكيستاال ويلالتم
لسلع ات امبيعاللفة كت يتم إثبات مل يلاوبالت اغرضه  حي نم كةالشر ط شانل اوفق ةبالمحاسء عليه تم انوب .1981لسنة  159 رقم
مع  2021 سبتمبر 30حتى  2021 يناير 1عن الفترة من  4,918,594,579لغ مببأجمالي  ليو لتماصة لشركة كونتكت لالخ
 المقارنة. اتتر دمات من الفلخ وا علاستبعاد مبيعات السعتبار عدم اال يف خذالا



 شركة مساهمة مصرية –بقا(  سا  –  ات الماليةضة لالستثمار يتال القابة كابو ر ضة )شركة ثمالية القابلتكت اشركة كون
     2021  رمببتس  30  يتهية فمنلا  رشهأ  التسعةرة  فتن  ع  جمعةالم ةيالمال  ائمللقو لمتممة  ات ااإليضاحع  بتا

 ف ذلكذكر خال  إذا اال  صري لماية نات بالجحدة بااليضار بالغ الواالمع  جمي
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 ةيلاق محقو  حافظريق مو ت  تجان -11
ريق. ت تو سندار مقابل إصداقوق مالية مجموعة من خالل حوالة حتي قامت بها الوريق الالتيات د عملائع مةقي البند في ثل يتم

 ربح التوريق في ثل. ويتمة السنداتلملة بشكل جوهري الي حمالية المحاال ظحافملوالتزامات ال حقوق ة يتم نقه الحوالوبموجب هذ
قفل باب لية التي تحملها محيل المحفظة لحين ويفة التمتكلل المقاب نةضممتة موعوالمجاصة الخ قير التو ت الصتحبين م ق فر ال
 .يخ المعاملةلمحالة في تار ا ة للحقوق مة الدفتريقيت. والالسنداكتتاب في اال

 

 اليةم  اق اور  مصخ  جتنا -12
شكل ب صيمهاتم تخي تالظ مات المحافزاوالت وق قل حقن عم يةات مالسسمؤ ة لدي مالي حقوق  محافظ مخصمة عائد يقيتمثل البند في 

الدفترية   تخصيم والقيمةالملية تحصالت عرق بين ملمالية الفظ الحقوق ام محافاتج خصثل نويم المالية.ري الي تلك المؤسسات جوه
 ة.يخ المعاملر التي تم تخصيمها وذلك في تالية االم قوق حلل

 

 يةالم  محافظ حقوق   إحالةج  نات -13
التي قامت بها من خالل حوالة حقوق مالية مقابل إصدار لقيمة الحالية ابحقوق مالية  فظحاعائد اصدار ممة ي قي د فالبن يتمثل

 ت المحافظ الماليةاموبموجب هذه الحوالة يتم نقل حقوق والتزا .اإلسالمية ومبادئ الشريعة صكوك المضاربة المتوافقة مع أحكام
القيمة العادلة للصكوك الخاصة ت الرق بين متحصلفا صكوك فيالبح ل ر ثميتلصكوك. و ي حملة االي المحالة بشكل جوهر 
كوك. والقيمة الحالية للحقوق صلفي اكتتاب حين قفل باب االنه مقابل التكلفة التمويلية التي تحملها محيل المحفظة لوالمجموعة متضم

 تاريخ المعاملة. المحالة في
 مجموعةن خالل الم  رةمحافظ حقوق مالية مدا -14
 توريق( اراتصد)إرة محافظ  ادإ 41-1

 .اإلصداراتن م  أداريهالتدفقات النقدية المرتبطة بالمحافظ المحالة مقابل أتعاب  وتحصيل اإلصداراتبإدارة تقوم المجموعة 
 التخصيم( رات)إصدافظ  محا  إدارة 14-2
اتفق الطرفان على ان تقوم  ولقد قيرياألف العربي ى البنكمالية الالحقوق ال فظبإحالة محاتكت للتمويل ة في شركة كونلثوم المجموعة متمقت

 المذكورة  أداريه األتعابمقابل  وذلكالقيام بدور وكيل التحصيل بشركة كونتكت للتمويل 
 التصكيك( ارات)إصدإدارة محافظ   14-3
وتوريدها الى وكيل ة در مصفظ البالمحا لمرتبطةالتدفقات النقدية ا لوتحصي اإلصداراتبإدارة  لنتكت للتمويو كمثلة في شركة ة متجموعالم تقوم

 إدارية. مقابل أتعاب  وذلكالسداد 
 حصيلتت خدمات و اداإير   14-4
يق تور روة للمع شركة ث ةممبر ال لصيتحالو  مةدخلا عقودل قابطق للتوري ةو ر ثكة شر  الءعمة لاليلما وق لحقل ابتحصي يلو تملل تكتنكو  ةشرك مو تق

 ةثلاالثو  ن ية والثالثو نالثوا ن و ثالثالو  ن و ر لعشاو امن ثوالن رو عشلوا سابعلا اردصلإل) يةهر ش حصيل ت ابتعأ بلقام ظحفن الميألا ريدهتو ب ثم تقوم
 150,000 بلغم بلاقم ي ر صم يهجن 000,189 لغبم 2021 سبتمبر 30 في باتعألا كلي تلماإج لغب وقد (ثون والرابعة والثال ن الثالثو و 
 .2020 سبتمبر 30 في ري صم يهنج

 :لمجموعة بإدارتهاحافظ التي تقوم المن بأرصدة اياب  يليا  وفيم
 

 0202 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30
2,040,352 خصيم محافظ ت  782,   1,226,767,865 
2,470,589  فظ توريقحام  952,   3,100,013 752,  
2,161,242 محافظ صكوك   753,   - 

4,326,780  6,672,185,487 اإلجمالي 617,  
 
 
 



 شركة مساهمة مصرية  –بقا( سا – ات الماليةضة لالستثمار يتال القابة كابو ر ضة )شركة ث مالية القابل تكت اشركة كون
    2021 رمببت س 30 يتهية ف منلا رشهأ التسعة رة فتن ع المجمعة ةيالمال ائمللقو لمتممة ات ااإليضاحع بتا

 ف ذلكذكر خال إذا اال صري لماية نات بالجحدة بااليضار بالغ الواالمع جمي
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 ينيمأتلاط نشاال)عجز(  فائض -15
 ي هية ف الثالثة أشهر المنت  هر المنتهية في شأ التسعة  

  
 2020 سبتمبر 30  1202 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30  1022 سبتمبر 30

  71,594,988   121,914,170   202,917,000   376,196,742  اشرة األقساط المب

 (16,111,610)  (34,374,105)  (52,937,003)  (110,213,747)  أقساط إعادة التامين الصادرة 
أول الفترة االحتياطي الحسابي في 

  يةار الوحدات االستثم اطيتياح ون بد
98,955,778   49,136,896   -  - 

لفترة ي الحسابي في أخر اطاحتياال
  الوحدات االستثمارية  احتياطيبدون 

(137,014,370)  (85,279,953)  (2,623,501)  (11,505,298) 

ت تحت التسديد لمطالبامخصص ا 
  في أول الفترة 

(44,390,185)  (26,588,328)  (11,713,255)  (8,473,837) 

لمطالبات تحت التسديد  ص اصمخ
  فترة في آخر ال

37,749,174   10,482,436   -  - 

عموالت عمليات إعادة التأمين 
  الصادر  

15,607,259   7,038,333   4,184,631   2,892,034  

  784,672   1,001,985   2,703,634   2,668,765  من االستثمارخل الد

  1,226,437   2,007,213   3,204,864   5,191,909  خرى أ لشغيرادات تيإ
عن العمليات المسددة  ضاتعويالت

  المباشرة
(158,072,768)  (54,704,471)  (59,677,142)  (29,552,324) 

 عنالمستردة  يضاتتعو ال :يخصم
  در  الصاعمليات إعادة التأمين 

59,868,590   15,454,579   20,406,081   8,195,794  

العكسية في آخر قلبات مخصص الت
  دةالم

(952,200)  (1,201,335)  (405,187)  (353,112) 

 (11,093,676)  (15,525,218)  (28,460,715)  (45,871,757)  عموالت مباشرة 

 (8,087,106)  (15,421,161)  (19,506,201)  (47,230,355)  إلنتاج  اليف اكت

 (9,844,284)  (13,195,397)  (31,910,365)  (41,825,053)  ية مو عممصروفات إدارية و 
مدينو عمليات  محاللضاخسائر  

  التأمين 
(393,433)  (788,246)  1,784,798   74,332  

ت ماران االستثالدخل م صافي
  صة المخص

14,931,982   8,145,281   6,046,368   3,100,323  

 (7,152,667)   4,410,280  (2,293,594)   25,206,331  يمينأاط التشنال ئضفا
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 قريلتو ة اشرك تلياعم تجنا -16
 الثالثة أشهر المنتهية في   أشهر المنتهية في  التسعة  
 2020 سبتمبر 03  1220 برتمسب 30  0202 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  

 ق الماليةايرادات عوائد محافظ الحقو 
 

418,855,038   507,813,435   115,718,426   158,002,842  
ي امين  دلعوائد استثمارات الفائض 

 الحفظ

 
30,671,677   35,076,742   9,996,407   12,571,054  

فوائد قرض السندات واستهالك تكلفة 
 التوريق

 (371,870,154) 
 (457,231,569)  (107,853,348)  (137,707,664) 

 تامين وثائقتكلفة 
 

(18,776,731)  (11,144,725)  (5,306,770)  (3,145,362) 
 اتعاب المحصل

 
(180,000)  (150,000)  (60,000)  (45,000) 

 اتعاب أمين الحفظ
 

(3,298,822)  (4,434,696)  (914,429)  (1,326,560) 
 توريقلاافظ ترداد محة استكلف

 
                 -           (29,964,371)          -           (300,000) 

 راتاإلصدااب أتع
 

(60,658,381)  (66,675,556)  (17,131,133)  (20,239,310) 

 ناتج عمليات شركة التوريق
 

(5,257,373)  (26,710,740)  (5,550,847)  7,810,000  

         
 

 إدارية تمقابل خدما تادراإي -17
  ه جني 46,026,133غ مبلل ابمق مصري  هينج 72,318,881 غمبل 2021 سبتمبر 30 ة في ير دادمات إقابل خيرادات مإ تلغب
ت عموالال ةلقابمل ةير داإات فو ر صمالء كمعلل حمنو لما التمويلمة قيمن  ة بسل نصيم تححي  يت ، 2020 سبتمبر 30في ي صر م
 قد.عالتا  عند حملهايتم تي والتاألخرى  اريةداإل ريفالمصا بلة بعضالمق ةباإلضاف نعيلبائة للمسددا

 
 يل تشغفات مصرو  -18

 هية في لمنتشهر االثالثة أ  في أشهر المنتهية  عةالتس  
 0202 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  0202 ربسبتم 30  2021 سبتمبر 30  

  1,362,776   30,000   3,851,853   90,000  مصروفات ايجار
          -               -   33,218  -  راءب خباتعا

  1,522,571   1,804,081   2,215,557   5,097,510  ئتمانياتعاب االستعالم اال
          -                1,312,009  -   2,840,275  تكلفة إصدارات الصكوك

  301,985   584,322   1,089,216   1,654,294  ل أخرى ت تشغيمصروفا
  3,187,332   3,730,412   7,189,844   9,682,079  إجمالي
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 وميةمعية و إدار  توفامصر  -19

 منتهية في الثالثة أشهر ال  أشهر المنتهية في  التسعة  
 2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30  2021 مبرسبت 30  

 طبي عالجو  باتاجور ومرت
 

202,862,316   144,629,454   70,242,242   50,393,554  

  2,551,682   3,854,374   5,644,644   10,091,963  االتتقان

 تأمين
 

4,070,567   3,329,801   1,381,324   1,108,275  

 اهالك األصول الثابتة
 

22,995,464   16,290,719   8,685,589   5,734,348  

 واستشارات نيةب مهأتعا
 

14,102,377   12,564,412   5,422,287   4,546,162  

  راتاسيوالإيجار الفروع  
 

1,781,611   16,005,464   1,299,027   6,105,662  

 مصروفات بنكية
 

838,247   1,198,247   334,734   394,689  
إدارية   ومصروفاتإعالنات 

 بورصة   يدجدوت

 
1,084,622   2,202,883   274,464   (410,506) 

 تشغيل سيارات 
 

1,356,378   852,054   512,624   329,189  

 اعاهالك أصول حق انتف

 

22,150,792              -           7,062,613             -          
 رىمصروفات أخ

 32,297,383   26,135,847   11,248,612   10,446,581  
  

313,631,720   228,853,525   110,317,890   81,199,636  
    

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



(سابقا-شركة مساهمة مصرية– شركة ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية )شركة كونتكت المالية القابضة 
   2021 سبتمبر 30اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 

جميع المبالغ الواردة بااليضاحات بالجنية المصري اال إذا ذكر خالف ذلك
نصيب الشركة في أرباح الشركات الشقيقة -20

اإلجماليالمصرية لخدمات التقسيطموتور كير سيرفيسموتور كير ايجيبتعز العربستاربافاريان كونتكت2021 سبتمبر 30

      337,482,110                             -          3,951,636            9,987,545                     -                   -       323,542,930إيرادات مبيعات سلع وخدمات
        17,335,959               610,266                         -                             -       4,830,372     1,342,503        10,552,817 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 

        16,206,301                             -                         -                             -       4,286,103                   -        11,920,198ناتج تخصيم محافظ حقوق مالية
        14,323,895                             -                         -                             -       4,158,248                   -        10,165,647ناتج تصكيك محافظ حقوق مالية

         (2,680,891)                 (2,267)                         -                             -        (803,246)         (3,356)         (1,872,022)مصروفات تمويلية
     (330,864,952)                (39,888)         (3,153,472)           (4,128,664)                     -                   -      (323,542,929)تكلفة مبيعات سلع وخدمات 

       51,802,422              568,111           798,164           5,858,881    12,471,477    1,339,147       30,766,641اجمالى اإليرادات
          6,140,788                             -                         -                             -       2,786,817                   -          3,353,971إيرادات مقابل خدمات إدارية

          4,078,616             1,546,223                         -                20,489         376,302     1,201,475            934,127إيرادات تشغيل أخرى
       62,021,826            2,114,334           798,164           5,879,370    15,634,596    2,540,622       35,054,739اجمالي إيرادات التشغيل
           (416,613)                             -                         -                             -        (124,143)       (14,019)           (278,451)مصروفات تشغيل اخري

         (7,707,792)                             -                         -                             -      (1,301,000)      (173,792)         (6,233,000) اتعاب إدارة محافظ
         (5,056,667)                             -                         -                             -      (2,535,005)                   -         (2,521,662)مصروفات ادارية وعمومية

         (9,025,140)            (1,301,487)         (1,032,372)           (4,787,658)        (293,841)      (448,511)         (1,161,270) مصروفات تشغيل
           (620,746)                             -              (9,879)               (25,019)          (41,095)         (6,360)           (538,392)مخصص مطالبات محتملة

            830,480                             -                         -                             -           28,445          1,387            800,648 عبء اإلضمحالل في األصول المالية
       40,025,349              812,847          (244,087)           1,066,693    11,367,957    1,899,327       25,122,611صافى أرباح الفترة قبل الضريبة

         (9,271,897)              (554,896)                         -                             -      (2,566,444)      (446,672)         (5,703,885)ضريبة الدخل
       30,753,451              257,951          (244,087)           1,066,693      8,801,513    1,452,655       19,418,726صافى أرباح الفترة بعد الضريبة

%50%42%49%33%49 حقوق مساهمى الشركة االم
       14,889,877              128,976                 -              447,798      4,312,741      485,187         9,515,176نصيب الشركة قبل االستبعادات

3,750,000                             -                         -                             -3,054,00058,000638,000اتعاب إدارة المحافظ واستبعادات التوزيعات

       18,639,877              128,976                 -              447,798      4,950,741      543,187       12,569,176نصيب الشركة من أرباح الشركات الشقيقة
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موتور كير سيرفيسموتور كير ايجيبتعز العربستاربافاريان كونتكت2020 سبتمبر 30
 المصرية لخدمات

التقسيط
اإلجمالي

       728,293,535                        -          2,920,178     10,395,223     179,810,685                     -   535,167,449إيرادات مبيعات سلع وخدمات
         35,431,357                        -                         -                     -        7,725,486      2,144,490     25,561,381 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 

         17,043,647                        -                         -                     -        3,322,576                     -     13,721,071ناتج توريق
           6,255,953                        -                         -                     -        2,116,369                     -       4,139,584تاتج التخصيم

        (15,627,380)               (899)                         -                     -        (3,280,511)        (128,971)    (12,216,999)مصروفات تمويلية
      (722,918,215)                        -         (2,893,422)     (5,046,658)    (179,810,685)                     -  (535,167,450)تكلفة مبيعات سلع وخدمات 

        48,478,897               (899)             26,756     5,348,565        9,883,920     2,015,519    31,205,036اجمالى اإليرادات
           7,350,304                        -                         -                     -        1,960,765                     -       5,389,539إيرادات مقابل خدمات إدارية

           6,675,695            86,279                         -                     -          480,044      4,367,311       1,742,061إيرادات تشغيل أخرى
        62,504,896           85,380             26,756     5,348,565      12,324,729     6,382,830    38,336,636اجمالي إيرادات التشغيل
            (455,682)                        -                         -                     -         (111,707)         (53,172)        (290,803)مصروفات تشغيل اخري

          (7,403,000)                        -                         -                     -        (1,131,000)        (248,000)      (6,024,000) اتعاب إدارة محافظ
          (6,573,609)                        -                         -                     -        (1,374,498)                     -      (5,199,111)مصروفات ادارية وعمومية

          (4,322,303)          (118,319)           (222,469)     (1,817,991)         (719,485)        (420,578)      (1,023,461) مصروفات تشغيل
            (550,819)                        -                         -         (23,389)           (55,778)         (16,280)        (455,372)مخصص مطالبات محتملة

          (1,919,720)                        -                         -                     -         (269,710)        (240,272)      (1,409,738) عبء اإلضمحالل في األصول المالية
               (6,570)                        -              (6,570)                     -                       -                     -                      -فروق ترجمة عمالت اجنبية

        41,273,193          (32,939)          (202,283)     3,507,185        8,662,551     5,404,528    23,934,151صافى أرباح الفترة قبل الضريبة
          (9,188,938)                -              (2,677)              -        (2,115,829)     (1,274,325)      (5,796,107)ضريبة الدخل

        32,084,255          (32,939)          (204,960)     3,507,185        6,546,722     4,130,203    18,138,044صافى أرباح الفترة بعد الضريبة
%50%40.1%49%33.4%49 حقوق مساهمى الشركة االم

        14,864,935          (16,470)                 -     1,406,381        3,207,894     1,379,488     8,887,642نصيب الشركة قبل االستبعادات
           3,589,000                        -                         -                     -          554,000          83,000       2,952,000اتعاب إدارة المحافظ واستبعادات التوزيعات
        18,453,935          (16,470)                         -     1,406,381        3,761,894     1,462,488    11,839,642نصيب الشركة من أرباح الشركات الشقيقة

(سابقا-شركة مساهمة مصرية– شركة ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية )شركة كونتكت المالية القابضة 
2020 سبتمبر 30اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 

جميع المبالغ الواردة بااليضاحات بالجنية المصري اال إذا ذكر خالف ذلك
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 دخل ضرائب ال -21
 ية في لمنتهأشهر ا الثالثة  ية في أشهر المنته التسعة  
 2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  0202 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  

     الدخلقائمة  ىلعالمحمل 
 

   

  28,672,391   39,060,693   72,599,316   102,008,465  ية ضرائب الدخل الحال

  1,581,571   1,696,162   1,840,715   2,068,600  ؤجلة ضرائب الدخل الم

  8,646,928   8,874,938   23,626,185   23,731,021  خزانة وسندات ون ضرائب اذ

  38,900,890   49,631,793   98,066,216   127,808,086  إجمالي 
    

  
  

 

 
 0202ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30  ؤجلةأصول ضريبية م
  301,313   263,891  هالك( األصول الثابتة )اإل

  301,313   263,891  ياإلجمال
     

 
 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30  مؤجلة  ضريبية التزامات
  22,657,182   27,024,783  الخر ا للشامدخل ا ة من خالل اللداالعيمة لية بالقمحافظ ما
  22,657,182   27,024,783  اإلجمالي

     

 
 

  2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  سعر الضريبة الفعلي
      

  300,308,962   469,731,755  الربح المحاسبي بقائمة الدخل )قبل الضريبة(
 

  %22.50  %22.50  ضريبةسببعر ال
   67,569,516   105,689,644  اسبيمحالمحسوبة على الربح اللدخل ضريبة ا

   30,496,700   22,118,442  لضريبية ر التسويات اثأ
   98,066,216   127,808,086  لضريبة الدخ

  %32.66  %27.21  سعر الضريبة الفعلي 

     

 

 
 



 شركة مساهمة مصرية  –بقا( سا – ات الماليةضة لالستثمار يتال القابة كابو ر ضة )شركة ث مالية القابل تكت اشركة كون
    2021 رمببت س 30 يتهية ف منلا رشهأ التسعة رة فتن ع المجمعة ةيالمال ائمللقو لمتممة ات ااإليضاحع بتا

 ف ذلكذكر خال إذا اال صري لماية نات بالجحدة بااليضار بالغ الواالمع جمي
  

- 23 - 

 

 الفترةح ابر في أ يساساألم هلسنصيب ا -22
ل خببال مببةئاالق مهسبب جح لألالمببر  طسبب و متى الة علبب ركشبب لحببة لمسبباهمي اح المتااببب صببافي األر  ةمسبب بق مهللسبب  يسبب األسا بصببيالن سبببحي

 .الفترة
 2002 سبتمبر 30  0212 رسبتمب 30 

  193,864,694   330,337,316 الشركة األم   لمساهميرة ترباح الفي أصاف

  1,167,530,798   1,175,037,855 جح لعدد األسهمط المر وسالمت

 0.17  0.28 في أرباح الفترة يساساألم السهنصيب 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



جميع المبالغ بالجنية المصري
أصول ثابتة- 23

اإلجمالي تجهيزات و تركيبات حاسب ألي و برامج أجهزة و معدات أثاث و مفروشات سيارات مبانى أراضى 
التكلفة

202029,662,5002,593,8544,875,44322,584,14912,760,15538,326,69867,616,854178,419,653 يناير 1التكلفة في 
-االضافات خالل الفترة               -               1,547,3543,096,4884,452,1355,503,09718,068,61032,667,684

-االستبعادات خالل الفترة               -               (61,238)-                (126,576)               -                -                (187,814)               
202029,662,5002,593,8546,361,55925,680,63717,085,71443,829,79585,685,464210,899,523 سبتمبر 30اجمالي التكلفة في 

202129,662,5002,287,7956,706,17526,541,64617,877,43146,990,44687,865,966217,931,959 يناير 1التكلفة في 
-االضافات خالل الفترة               -               2,869,7807,011,2125,016,19317,752,72237,402,79470,052,701

-(2,287,795)(29,662,500)المحول الي االستثمار العقاري               -                -                -                (2,553,796)(34,504,091)
-االستبعادات خالل الفترة               -               (21,866)               (17,000)                (216,965)               (12,364)                (423,322)               (691,517)               

-2021 سبتمبر 30اجمالي التكلفة في                -               9,554,08933,535,85822,676,65964,730,804122,291,642252,789,052
مجمع اإلهالك

-2020 يناير 1مجمع االهالك في                453,925275,1357,106,4074,762,20026,299,39021,320,71960,217,776
-اهالك الفترة               136,6211,023,8421,499,5221,853,2555,213,6866,563,79316,290,719

-مجمع إهالك االستبعادات                -               -               -                (35,940)                -                -                (35,940)                
-2020 سبتمبر 30مجمع االهالك في                590,5461,298,9778,605,9296,579,51531,513,07627,884,51276,472,555
-2021 يناير 1مجمع االهالك في                522,4061,685,9049,123,7297,202,94433,412,95530,502,51882,450,456

-اهالك الفترة               57,1921,492,0071,824,8072,841,3417,382,0949,303,22122,900,662
-المحول الي االستثمار العقاري               (579,598)-               -                -                -                (966,794)(1,546,392)

-مجمع إهالك االستبعادات                -               (21,866)               (3,847)                  (105,038)               (5,842)                  (35,277)                (171,870)               
-2021 سبتمبر 30مجمع االهالك في                -               3,156,04510,944,6899,939,24740,789,20738,803,668103,632,856

202029,662,5001,765,3895,020,27117,417,91710,674,48713,577,49157,363,448135,481,503 ديسمبر 31صافي األصول في 

202029,662,5002,003,3085,062,58217,074,70810,506,19912,316,71957,800,952134,426,968 سبتمبر 30صافي األصول في 

-2021 سبتمبر 30صافي األصول في                -               6,398,04422,591,16912,737,41223,941,59783,487,974149,156,196

سابقا  (ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية )شركة كونتت القابضة للتمويل 

2021 سبتمبر 30تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الستة اشهر المنتهية في 

-24-



جميع المبالغ بالجنية المصري
االستثمارات العقارية- 24

اإلجمالي تجهيزات و تركيبات مبانى أراضى 
التكلفة

-2020 يناير 1التكلفة في                        306,059-                     306,059
-2020 سبتمبر 30اجمالي التكلفة في                        306,059-                     306,059

-2021 يناير 1التكلفة في                        306,059-                     306,059
29,662,5002,287,7952,553,79634,504,091المحول من األصول الثابتة

202129,662,5002,593,8542,553,79634,810,150 سبتمبر 30اجمالي التكلفة في 
مجمع اإلهالك

-2020 يناير 1مجمع االهالك في                        45,909-                     45,909
-اهالك الفترة                       11,477-                     11,477

-2020 سبتمبر 30مجمع االهالك في                        57,386-                     57,386
-2021 يناير 1مجمع االهالك في                        61,212-                     61,212

-المحول من األصول الثابتة                       579,598966,7941,546,392
-اهالك الفترة                       40,07854,72494,802

-2021 سبتمبر 30مجمع االهالك في                        680,8881,021,5181,702,406

-2020 ديسمبر 31صافي األصول في                        244,847-                     244,847

-2020 سبتمبر 30صافي األصول في                        248,673-                     248,673

202129,662,5001,912,9661,532,27833,107,744 سبتمبر 30صافي األصول في 

سابقا  (ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية )شركة كونتت القابضة للتمويل 

2021 سبتمبر 30تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الستة اشهر المنتهية في 

-25-
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 حق انتفاع لوأص -25
 

 إجمالى  مباني البيـــــــــــان
    التكلفة

  234,761,482   234,761,482 2021يناير  1 يف
  331,782,578   331,782,578 ات خالل الفترةافضإ

 (83,417,805)  (83,417,805) لفترةإستبعادات خالل ا
  483,126,255   483,126,255 2021 تمبربس 30 في

    مجمع اإلهالك 
  22,150,792   22,150,792 إهالك الفترة

 (3,033,831)  (3,033,831) ستبعاداتمجمع إهالك اإل
  19,116,961   19,116,961 2021 سبتمبر 30في 

    

    ةيلقيمة الدفتر ي اصاف 
  464,009,294   464,009,294 2021 سبتمبر 30في 

  
 

 
 

يل رع قصر النشا 15رقم  للعقار العقاريةاالصول  إلدارةع شركة مصر م 01/06/2021تتضمن اإلضافات عقد ايجار بتاريخ *
جم ويتم زيادة  19,705,716 جار السنوي قيمة االي وتبلغ هرأشه العقد خمسة عشر عاما وعشرة , ومد 10,947إجمالي مساحة ب

 نهاية مدة العقد.  وحتىثانية ة الالسنة من دايب %10ة جار سنويا بنسباالي
 

 شهرةال -26
 بيان  ة الشرك

 شركة ثروة للتوريق

 
الشركة المصرية   السيارات باالستحواذ على قسيطكونتكت لت قامت شركة 2006بر في سبتم

  % 81سبة خيرة نوتمتلك الشركة األ %96.8ساهمتها الى نسبة مستثمار لتصل الواة الدولية للتجار 
سيط السيارات تقل قامت شركة كونتكت 2013ديسمبر  26للتوريق وفى  ة و ثر  ركةمال شن رأسم

شركة ثروة  الى  % 99.9االستثمار والتي بلغت ولية للتجارة و لشركة المصرية الدببيع )نقل ملكية( ا
كة ن شر بي ماجالندتم ا 2020مايو  20 يفم( و الشركة اال) اليةالم ستثماراتالل ضة كابيتال القاب

 واالستثمار.المصرية الدولية للتجارة  شركة وال للتوريق روةث

لتمويلل تكتكون  .  %99.9نسبة  اليجمبإم سه 999  990بشراء عدد قامت الشركة  2013نوفمبر  10في  
التمويلي كونتكت للتأجير   

 
 . % 99.995سهم بنسبة  1 999  990بشراء عدد  ةكقامت الشر   2015 مارس 31 يف

  
 

 سبتمبر 30جنيه مصري في  25 302  524ت مبلغ االستحواذا لهذهتاريخ االقتناء  في (هرةالش)االصول   أجمالي وقد بلغت
 2020ديسمبر  31مصري في  جنية  25  302 524مقابل مبلغ  2021

 
 

 

 



 شركة مساهمة مصرية  –بقا( سا – ات الماليةضة لالستثمار يتال القابة كابو ر ضة )شركة ث مالية القابل تكت اشركة كون
    2021 رمببت س 30 يتهية ف منلا رشهأ التسعة رة فتن ع المجمعة ةيالمال ائمللقو لمتممة ات ااإليضاحع بتا

 ف ذلكذكر خال إذا اال صري لماية نات بالجحدة بااليضار بالغ الواالمع جمي
  

- 27 - 

 

 غير ملموسة  أصول -27
طبقا للعقد المبرم بين  ي ية مصر يون جنمل 18 قيمة ليجماإب زكونتكت كار الغير ملموسة في الموقع االلكتروني  األصولثل تتم

 .ت كارزالموقع االلكتروني كونتك علىذ شركة كونتكت للتمويل استحوا  علىوالذي ينص وشركة سرمدي لالتصاالت  المجموعة
 

 أصول محتفظ بها لغرض البيع -28
   2021 سبتمبر 03  2020ر بمديس 31

 *يك كلهاليارات س  7,735,000  -
 *للشركة ملكيتها آلت مباني  8,823,985  -
-  16,558,985   

     
 ومحتفظ  لكيتها الي الشركةنقلت مو  وهلكت كليالدي شركة ثروة للتامين ؤمن عليها هالك كلي تتمثل في حطام السيارات الم*سيارات 

 .بيعها في مزاد علني حتىخالل االجل القصير بها  
 .عمالءالوفاءًا لديون  مؤجرةال األصول من تمويلي جير الأتكونتكت لل كةلشر تها *مباني الت ملكي

 
 قة يات شقكفي شر  تاستثمارا -29

 همة المساقيمة  ةنسب ساهمة الم قيمة نسبة اسم الشركة 
 2020ر بمديس 31 مساهمة لا 2021 سبتمبر 03 المساهمة  
 2020  2021  

  23,246,803 % 49  17,205,751 % 49 راتيارة السات لتجبافاريان كونتكشركة 

  5,935,879 % 33.4  5,519,270 % 33.4 لسياراتر لتقسيط استا شركه
  10,783,521 % 49  10,098,263 % 49 ايننشالب / كونتكت فالعر  شركه عز
  4,938,275 % 49.9  5,067,297 % 49.9 لتقسيطمات امصرية لخدة الالشرك

 
 37,890,581   44,904,478  

     

في السجل   التأشيروتم مليون جنية  10 درمص س مالألخدمات التقسيط بر غالي  أبوشركة  تأسيستم  2021سبتمبر  21 خفي تاري *
 . القوائم المالية لم يتم سداد راس المالإعداد وحتي تاريخ  172841رقم   2021سبتمبر  22التجاري بتاريخ 

 

بافاريان كونتكت   2021 سبتمبر 30
 السيارات ةلتجار 

ستار لتقسيط 
 السيارات

عز العرب / كونتكت  
 فايننشال

ت خدمالة ريالمص
 قسيطتال

  12,333,277  41,194,608  21,162,980  59,180,618  صول ي االمالجإ
 (2,185,659) (19,372,373) (3,406,699) (20,531,215)  لتزاماتلي االماإج

  10,147,618  21,822,235  17,756,281  38,649,403  صافي األصول
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بافاريان كونتكت   2020ديسمبر  31
 اراتسيال جارةلت

ط لتقسيستار 
 ياراتالس

تكت  كون /ب العر  زع
 فايننشال

ات ملخدمصرية لا
 لتقسيطا

  10,342,076  50,577,016  26,208,520  126,516,519  ل إجمالي االصو 
 (463,550) (27,779,604) (6,481,310) (72,603,176)  إجمالي االلتزامات

  9,878,526  22,797,412  19,727,210  53,913,343  صافي األصول

  
 

 
  

 :ةملحوظ
د  ق تبيجا ريك ورتو وم–كير سيرفيس ور ن موتم كل  في رائخسمن الم اال ة كعة للشر تاب ةكر ش( ويلتمللت تكنو ة )كشركلاب نصي
 راس المال. في ةمهاسمالنسبة ز و اتج
 
 مالية  تار امتثاس -30

 
 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30

    

  10,145,259   10,145,259 (وق ملكيةقح )االخر   الشاملالل الدخل عادلة من خالمة القياستثمارات مالية ب
  1,174,162,819   1,224,881,890 دوات دين( دلة من خالل الدخل الشامل االخر )أ القيمة العارات مالية بثمااست

 1,235,027,149   1,184,308,078  
    
 

   لكية(حقوق م) االخر امل الدخل الش لخال ة منلقيمة العادلااستثمارات مالية ب أ(

  
 2020ر ديسمب 31  2021 مبرسبت 30

  6,413,750   6,413,750 العقاري ل دة التمويصرية إلعاة المالشرك 

فينتشر أيايه    3,731,509   3,731,509  

  
10,145,259   10,145,259  

     
 

ة ر بصو  ةلداعال اهتمقي حديدت كن يموالة طنشبسوق يدة قر مغي انهأل نظراً  ةفتكللاب مارثاالست مقييت تمو  ميإلزا راتثمساي يتمثل ف*
 ي:التبار اتالعاي  اخذا ف ق بهاموثو 
 صة. ي البور دة فالشركات غير مقي -
عملية  ألجراء قةودقيت تفصيلية الي معلوما لوصو ق اليالذي يع مرالاالشركات، ة في تلك تمتلك المجموعة حصة ضئيل  -
 .ة العادلة يمقلالي ال وصو للتقييم ال
 ر.الستثمامة اات اضمحالل في قير شمؤ  أيم وجود  عد سكيعلية م الماوائالقواقع   من ملكيةلا حقوق  افي ص -
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   )أدوات دين(خل الشامل االخر داستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل ال ب(

  
 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30

  1,071,593,769   966,062,151 ة نخزا أذون  

  11,448,639   11,059,226 يقت تور داسن 

  91,120,411   247,760,513 خزانةات سند 

  
1,224,881,890   1,174,162,819  

     

 
  ينة أخرى أرصدة مدون و مدين -31

 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30 
 ة  من سنأكثر  خالل سنة    أكثر من سنة   ل سنة  الخ 

          -            7,797,055  -  7,797,055 ة مدين -تأمين كات الر ش
  15,988,901  30,401,166   39,558,286  19,698,518 عة مقدماوفمدت مصروفا
          -            34,800,810  -  12,873,385 نمة لمورديدفعات مقد

  1,844,055  28,803,495   14,182,321  19,211,671 مستحقة داتإيرا

          -            7,897,197   6,712,827  3,155,116 وسلف د عه
          -            3,837,979  -  5,872,062 الضرائبجاري مصلحة 

  4,306,408  29,834,442   14,962,389  2,482,574 ينة أخري مد أرصدة
          -            18,394,411           -                 54,826,739 ينالتأممدينو عمليات 

  200,780  6,545,986   3,284,286  6,178,816 لدي الغير تأمينات
المجمعة المصرية للتامين 

 ي االجبار 
4,785,986  -  3,211,538  

          -          
          -            1,047,446  -  4,323,850 تاستثمارا لتأسيسمدفوعات 
          -            86,320,786   35,996,258  209,966,122 مخصية عمليات تنارصدة مدي

ت امبالغ مستحقة لدي شرك

 التحصيل 
1,127,786  -             -                    -          

محالل في  االض يخصم:
          -           (19,299,149)  - (23,633,708)  القيمة

  22,340,144  239,593,162   114,696,367  328,665,972 فيصاال

  261,933,306   443,362,339 اإلجمالي
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    المخصصات:ركة ان بحيلي بيوفيما 

 
 0202ديسمبر  31  1220 سبتمبر 30

    

  7,797,055   19,299,149 ر يناي 1

  11,502,094   4,334,559 فترةالمكون خالل ال

  19,299,149   23,633,708  سبتمبر 30
    

 
 (الءمع)وق مالية محافظ حق -32

 2020 مبرسدي 31  2021 سبتمبر 30  

  1,680,318,807   1,846,834,578  الشامل ل الدخللة من خالبالقيمة العاد  ةاليمحافظ حقوق م 32-1

  تكلفة المستهلكةمالية بال محافظ حقوق 32-2
1,107,325,882   721,847,847  

 
 

2,954,160,460   2,402,166,654  

  
     

 
    للشام محافظ حقوق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا 32-1

 2020ديسمبر  31  0212 سبتمبر 03  
  803,831,553   588,984,901  الء سلعمع

  642,599,986   956,091,826  ليتموي ريتأجء عمال
  233,887,268   301,757,851  عمالء تمويل عقاري 

  1,680,318,807   1,846,834,578  لي ماإج
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     لمستهلكة تكلفة ابالالية حافظ حقوق م 32-2

 2020ر ديسمب 31  2021 سبتمبر 30 
 ثر من سنه  كأ سنه   لخال   أكثر من سنه   خالل سنه    

  18,202,103  140,206,434   204,591,099  149,431,092 لعسعمالء 

 -  4,498,366  -  6,762,049    عمالء خدمات

  59,055,775  65,857,030   96,389,590  81,973,418 تمويلي تأجيرعمالء 

  729,434  121,929,330   34,740,770  175,953,406 عمالء تخصيم

  586,873,731  45,368,553   745,693,829  51,333,764 ي ويل عقار عمالء تم
  532,957  36,247,824   59,752,230  29,388,504 اليةم حقوق  محافظ

      يخصم:

 (243,352,603) (99,381,810)  (348,554,030) (156,281,743) سبةير محتؤجلة وغن مميات تأومبيعدائنة  فوائد

 (8,546,191) (6,373,086)  (16,710,358) (7,137,738) ل عمالءئر اضمحالاخس مخصص
  413,495,206  308,352,641   775,903,130  331,422,752 الصافي 
  721,847,847   1,107,325,882 إجمالي 

      

 
 

    المخصصات:ركة ان بحيلي بيوفيما 

 
 0202ديسمبر  31  1220 سبتمبر 30

    

  39,935,707  14,919,277 ر يناي 1
( 25,016,430)  - 47تطبيق معيار  أثر  

( ,100,5783) منةانتفي الغرض     

 -  12,029,397 فترةل الن خالالمكو 

  14,919,277   23,848,096  سبتمبر 30
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  قير تو الات يلمع ئضفا -33

نتج عنها تحويل أصول مالية   الماليةحقوق ليات توريق للعمء ار بإج مويلللت كونتكت عة شركاتو امت مجملعادي قالنشاط افي إطار  
 .ثروة للتوريقلشركة 

  :ثروة للتوريق ركةلش المالية إلصدارات سندات التوريق القائمة وااللتزامات صولألبابيان يلي  وفيما 
 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30 

    دهااستبعا تم التيحالة ية الملالما تاااللتزامبيان األصول / 

  4,253,155,591   2,612,389,640 لية وق الماالحق محافظ
  24,512,191   24,182,710 فظب امين الحلحسالة محصمبالغ 

  344,129,814   233,114,648 نقدية لدى أمين الحفظ

  4,621,797,596   2,869,686,998 محالة لة االمالي  لصو إجمالي األ

 (4,592,289,814)  (2,831,059,803) ات  يخصم: قرض السند

 -  (959,090) ض السندات ر مؤجلة عن قائد و ف

  29,507,782   37,668,105 التوريقت عمليافائض 
 

 
 

 

 .ثروة للتوريقلشركة الة المح  ةالمالي ولاألص  علىقد انطبقت المالية  األصول  استبعادعلما بان شروط - 

 
 روطمش ببنك حسا

 2020ر ديسمب 31  2021 سبتمبر 30  
  8,940,566   75,354,548    خزانةأذون 
  3,993,291   6,478,851   االحتياطيحساب 

  4,591,767   10,681,305  الخصم  عملية الت صحتم
 (17,525,624)  (92,514,704)  لية ماالفي قيمة األصول مخصص االضمحالل 

  -              -          

 . العالقةعاقد ذات دى البنوك ويتم تمويله أو تخفيضه في ضوء بنود التصم شيكات لعن عقود خ يطاحتياب في حسايتمثل 
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 كدي البنو ل صدةوار ة ينقد -34
 0220مبر ديس 31  2021 سبتمبر 30  

  124,608,977   96,012,268   ةريحسابات جا –بنوك 
  4,903,749   10,560,560  لخزينة نقدية با
  4,417,967  -  جلودائع أل

 (155,455)  (117,395)  خسائر ائتمانية متوقعه

  133,775,238   106,455,433  اإلجمالي
     

 
 

 ماللرأس ا -35
 . للسهم هينج 10 ةيمقيمة إسب ري صيه ممليون جن 600مبلغ  هصرح بملا ل الميبلغ رأس ا -

هم سية وجميع األداع همعها أسجميسهم  6 960 151 د عد ى عل زعو صري منيه مج 69 601 510لغ مصدر مبمال الرأس ال غليبو  

 .لمكادة بالرة مسدصدمال

 ي بذلك ف ريأشتم الصري وته مجني 17 501 610 ةميبق همس 1 750 161د بعد س المالأر  ادةزي مت 2016 لإبري 14 خريبتا -

 جاري.تلا  لجسلا

لك في السجل  ذبر يشأم التتو  ري مص ةينج 780 683 9 مةيبق 378 968دد بع المال دة راستم زيا 2017ل إبري 5 خيار بت -

 .ي ر التجا

 جنيهمليون  400غ ه بمبلبمرخص لا المالادة رأس زيلى ة عكة للشر يدعاال غير العامة ةعيلجما تقافو  2018 ويما 14يخ بتار  -

 ن و يلم 100 غلبمبح ليص مصري جنيه  3 213 100مبلغ مدفوع بمال الرأس ال ةديا، وز مصري ه نيج رايمل 1 ليصبح ي ر مص

م  هللس ري صمجنيه  0.16م إلى هت للسهانيج 10ة من يميمة االسعديل القتب ة شركلا هم رأس مالسأ ةئوتجز  ري مص يهجن

 .التجاري  لسجال  يفبذلك  ريشتألا متو ن سهم، و يلم 625إلى  سهم يون مل 10  نم مسهألا ددع تعديل التاليبو 

  صري المالسوق  يف  كةر م رأسمال الشهأس نزء مح جطر  لىع ةيداعلا يرغ ةيمعمو ة الجمعيقت الواف 2018  أغسطس 14يخ ار بت -

  ض لبع  المملوكة سهم 295 170 731 ددلع رحيذ عملية الطفنت م ت 2018 رأكتوب 11 ريخوبتا عام ر خاو  صاخرح ل طالمن خ

ن يو لم 700غ لبم رامتثساإعادة  ن يتمأى عل ري صمجنيه  2 172 456 581 ليةماجإة يلحصب %47.2 ةبسنب ةكر شال مياهسم

 . سعر الطرحس نفب لادة رأس المايز  يفصري ه مينج
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عن   2018 برتو أك 17خ اريبتارة داإلس لجمن م ربقرا والمدفوع درصالم كةر شل الاس مأة ر زياد تم 2018 رمبنوف 5 خير بتا -

 ري صم هينج 7.36 ةميبق سهم 95 108 696د بعد 2018سطس أغ 14خ تاريب يةر عاديغال مية العمو  ةيعمجلا نم ضتفوي

 ادة الزي هذه لة يت حصناكقد و  احد،لسهم الو لصدار ا ةو عال مصري  يهجن 7.2وة للسهم يمسامة يق مصري جنيه  0.16 تمثل تيلاو 

       ومصدر كة المال الشر س رأ في  لزيادةا ةمقي ري صم جنيه 15 217 391تمثل  تي وال مصري  هيجن 700 000 003

 .همسألا  ارد اصة  و الع يمالجأ لثمت والتي مصري  هجني 684 782  612

                   قد منعال ة رة الشركإدا مجلس من قرار ب وعف دمالو  رصدلمركة ا شالل مازيادة رأس م ت  2019 مايو 9 ريخابت -

          يمة        قبي جنيه مصر  16. ميةألسالقيمة اب هم سن يو لم 28صدار ا  قير ط عن  ة كر شلال ام ساادة ر بزي 2019رس ام 3خ يار تب

        ة،لالمرحح اربألاد يرص منالكامل بة ممولزيادة اليمة ق ملاأن تكون كلى ع، ي مصر ه جني 4 480 000 ةيلااجم

     لمالية  ة اقابلر ل ة عاميئة الهلا  من دمتعمال حفيزتلاو اإلثابة م لنظام هيون سلم 28 ا هدعدة و مصدر م السهاألمل اوتخصص ك

 .جنيه مصري  119  697 391 لغمب دفوعلموا  ردصملا  المال سليصبح رأ 2019ر فبراي 26 خريبتا

                  دعقنملا كةرة الشر مجلس إدا من  رقراب مدفوعلاو  در صلمركة اشل الامس رأ دةتم زيا 2019 براكتو  3اريخ تب -

  على  ةيمجان مهأس عتوزيطريق  ن ع 2019سبتمبر  8 بتاريخ ة للشركة ميمو عالة يمعجلمن ا ةدمتعملوا 2019 مايو 13 بتاريخ

ن ل مكاملممولة باة داالزي مل قيمةان كو كتن ا ىعل أسهمة خمسلكل  أسهمالثة ث قعواببة مساهمته و سن بسبحل ن كيمهسالما

  191 515 840والمدفوع صدر الم ل مالس ا را صبح لي ة ليامجا ةميقري بصم ه جني ,16 ةاألسمي ةلقيماب لة حر ملاح بااألر  رصيد

 .مهس 000 974 196 1 علىموزعة  ي صر ه مجني

يار جنية مصري مل 1من  ية مصري بدالجن ليون م 950صبح لي  بهرخص ماللمال راس اتعديل تم  2021فبراير  15 بتاريخ -

 . 2021 سمار  28خ ري بتارياجفي السجل الت التأشيروتم 

 : المالياريخ المركز تفي  لمااليكل رأس هب نابي يلي ماوفي

 بةالنس  ةمقيلا  سهم  الد ادع ة كـشـر الم اس
   مصري  يهجن   

 60.53%  115,936,318  724,601,986 ل هولدينج انشيافاين ديليديتو سنو كشركة 
 29.25%  56,014,206  350,088,786 مارلالستث وم القابضةكسار و ا
 6.47%  12,387,062  77,419,140 ينخر ا ينمهسام
 1.83%  3,509,783  21,936,145 صصة خم ريغ نامليالع وتحفيزام االثابة ظن

 % 1.92  3,668,471  22,927,943 صة مخص ينلالعام زيحفثابة وتالنظام ا
 1,196,974,000  191,515,840  100% 
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  تاحتياطيا -36
 2020ديسمبر  31  2021 برمسبت 30  

  63,172,149   69,736,983  احتياطي قانوني 
  128,002,362   133,895,082    احتياطي قيمة عادلة 

  766,590,522   784,477,854  أسهم دار عالوة اص ي اطتيحا
  957,765,033   988,109,919  اإلجمالي

     

 
 ي نقانو  يتياطحا -36-1

            مصري جنيه  149,172,63ل ابي مقر صم جنيه 983,736,69غ لبم 2021 سبتمبر 30 فيالقانوني  يتياطاالح دبلغ رصي
 ني انو الق ياطيتحالا ىإلشركة ح رب فياصمن  %5ب نيتجركة يتم لشل اسيساأل مالنظاو ت شركالا ن و نلقا وفقاً ، و 2020 مبرديس 31 يف
مة لعاا  يةعمجال رالى قر ع اء نر بدصم لال الما سرأن م % 50إلى  نيانو الق ياطياالحتصيد ل ر ا يصمدننيب علتجا ذاف هوقوز يجو 
 ة. يدالعا

 
 (افيبالص) ةعادلال قيمةالاحتياطي  -36-2

  
 2020 ربديسم 31  1022 سبتمبر 30

  الفتتاحي الرصيد ا
128,002,362  

 - 

  47ر اتطبيق معي أثر
 -          

 
242,343,027  

 (114,340,665)   5,892,720  الفترة الدخل الشامل االخر عن 

  128,002,362   133,895,082  ياإلجمال
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  أسهمار اصد ةو عالاطي تياح -36-3

 احتياطيم نهنتج عا مم 2019 وبرتكأ 3و 2018 ربفمنو  5و 2017 يلبر إ 5و 2016 يل إبر  14في كة شر الل ماس أدة ر زياتم 
 :  الي تلكا راإصد وةعال

 

 نبيا  
 -   2015بر مسيد 31 في رصدااإلة عالو  اطياحتيرصيد 

مهس   الزيادة    مهسأ عدد  1,750,161 

ي مصر جنيه    ال  مال  سأفي ر  دةياالز  مةقي 17,501,610 

مصري يه جن   مهسألر ااوة إصدعال مةيق 28,780,324 

مصري جنيه     2016 مبرديس 31في  رادصإلة اعالو  يطتياحايد صر  28,780,324 

 968,378 سهم   ة  يادهم الز أس عدد

مصري جنيه       مالال  سي رأة فدايز لا ةقيم 9,683,780 

ي مصر يه نج     ألسهمار ة إصداالو ة عميق 35,486,386 

ي ر صمجنيه     2017 مبرديس 31 يف دارصعالوة اإل يطايتحا درصي 64,266,710 

مسه   ادة  يز لا  مهأس عدد 95,108,696  

ي ر صم يةجن     لماالدة في رأس  ايلز ة اقيم  15,217,391 

ري صجنية م 782,612684,  مهساأل صدار إ  ةو الع مةيق  

ي مصر  يةنج 49,049,3227    2018 مبرديس 31 يفار صدإلا عالوة تياطيحا رصيد  

 448,865,304 سهم   دة  ايز لام  أسه عدد

ري صم ةجني     لاملا  رأسفي  ةداالزيقيمة   71,818,449 

ري مص يةجن    زفيالتحثابة و األ أسهمة إصدار و عال مةقي  1,359,820 

ي ر مصة جني142,409,750    2019 برسمدي 31دار في صاإل ةو عال ياطاحتي يدرص  

ي ر صمة جني   زالتحفيو   ةباثألا مأسه دار ة إصالو ع مةيق  16,181,380 

ي ر مصجنية   2020 برديسم 31ي دار فإلصوة اعال يطاياحترصيد   766,590,522 

ي ر صمة جني    ة والتحفيزقيمة عالوة إصدار أسهم األثاب  17,887,332 

ي ر مص ةيجن  2021 سبتمبر 30في ر ادصي عالوة اإلياطرصيد احت  784,477,854 
 

ي لقانوني ااطيحتاالى إل فوة اإلصدار تضاالمة عيق إنيذية له ففنتالة ئحاللوا 1981 نةسل 159رقم  اتكر شال لقانون وطبقا 
 .حبفة ر بص يعهتوز  نوال يمك طي خاصايتاح ون كي وما يزيد عن ذلك درمصالل الما سأ يمة ر نصف قلغ يب ىحت كةللشر 
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 ة مرحلح ابر أ -37

 ةحلر المضمن االرباح  ايبهتبو  م تالتي ة تابعت الاركشلل ماالع يالحتياطاو ية انونقلا اتاطيياالحتة ميق ةالمرحل رباحألا نضمتت -
  جنيه  054,64, 656 غلبم 2021 سبتمبر 30في  اتهقيم تغلب ا وقد توزيعه زيجو  وال ةجمعلما ليةالماائم القو  داداع ضاألغر 
 . 2020ر بسمدي 31 فيي مصر  هينج 48,470,248  غ لومبري مص
  غلمب 2021 تمبربس 30 تي بلغ قيمتها فييق والثروة للتور  ة لشركة حلالمر  احرباأل ةميرحلة قملا حارباأل نمضلك تتذك -

 تتابكاال شراتوتنص ن اذه ،2020بر ديسم 31 فيي مصر  هيجن 158132,19, بلغمجنية مصري و  11,088,058
  ت دا سن حملة تتحقاسم كامل ادسد عدب الإ حبار أ يةا زيعبتو  قير و للت وةثر  ة كشر  امجواز قي عدم  ة على فلتخملا قير و ت التار ادإلص
 رى.ق أخريتو  افظحمض وائف ن ع ئةشاح نازيع أربو قها في تبحل خالاإلن دو ك ظ وذلفلحمين االل أخ منتتم لتي ق اريلتو ا

 
 ةانيئتمات اليهوتس ضو قر  -38

  
 2020مبر ديس 31  1220 سبتمبر 30

  
 سنة   أكثر من خالل سنة    ة  من سنأكثر  ة  خالل سن

 الجل قروض متوسطه ا
 

471,467,739  961,117,677   285,735,140  577,483,186  
 دائنةابات جارية سح

 
101,770,595  - 

 
118,050,377  - 

  340,878,172  6,329,810   415,591,512  8,320,865  لعقاري ويل االتم إلعادةالمصرية  ركةالش
 شتركقرض م

 

- -  770,814  15,717,849    

581,559,199  1,376,709,189  
 

410,886,141  934,079,207  
  

1,958,268,388 
 

1,344,965,348  
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 رى أخنة ائدة دصأر ون و مورد -39
 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30  

     

 ة  أكثر من سن سنة  خالل   ة  من سنأكثر    سنة خالل  
 -  44,985,270  -  47,763,286  ون مورد
 -  17,252,349   773,085  15,574,105  نة دة دائأرص -الء مع
 -  35,243,829  -  19,826,712  ئبحه الضرارى مصلاج

 -  25,895,465  -  41,617,326  أمين الحفظ * 
 -  11,155,086  -  11,154,853  فوائد مستحقة
 -  25,678,307  -  45,684,332  ينلتأماعادة ين وإ شركات التأم
 -  45,653,450  -  56,012,017   مستحقة مصروفات

 -  5,134,498   347,600  4,541,224  لغيرمن ات تأمينا
 -  1,250,746   175,370  2,594,108   ارصدة مستحقة لشركات التامين

 -  66,700,776  -  39,794,627  لمحافظ الخصم  -ثرمة التعحساب خد
 -  1,618,498  -  5,907,731  عاتتوزي دائنو

  4,949,160  15,559,359   6,783,643  5,441,929  أخرى دائنة أرصدة 
  5,282,738  892,857   9,806,548  25,833,715  مؤجلة  إيرادات

  321,745,965  17,886,246   297,020,490  10,231,898  
  339,632,211  307,252,388  

       

 
ق لتورية لثرو  كة ر شلى إ  ة لامحلا ءالعملا ود بعقة اصالخ قساط األ حصيلتب كة شر اليام ق لىعق افتالا مت الحفظ مع أمين م بر الم عقدلل طبقاً  *

لى  إ ا يدهور م توالتي ت لي مالا  زكلمر ا خيتار  صلة حتى حلمالمبالغ ا  و قيمةهعاله كور أ ذوالمبلغ الملحفظ ان يأم إلى  هدتوري ثم عنها ابةين
 . لالحقةا رةالفتي  ففظ الح نيأم
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 تأجيرعقود ات ماتز ال -40

  
 ياإلجمال  أجيرعقود ت التزام

  232,186,595   232,186,595  2021يناير 1 في يد رصال
  331,782,578   331,782,578  ل الفترةفة خال اإلضا

  13,495,410   13,495,410  الفائدة مصروف 
 (50,059,553)  (50,059,553)  الفترةدفعات خالل 

 (79,062,074)  (79,062,074)  ترةدات خالل الفبعاإست
  448,342,956   448,342,956  2021سبتمبر 30 ي فالرصيد 

 

 (45م )قر إيضاحالخاصة بعقود االيجار  من المدفوعات االيجارية المستقبلية المتوقعة األدنىلحد ا*

 قة اللعا ذات ف اطر األ -41

     أرصدة المركز المالي 41-1

 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30  لعالقةو اف ذطر ال
    قةالالعطبيعة  ذات عالقة  أطرافمستحق من 

   2,904,184  - % 33.4 شقيقةشركة  ياراتلسا طقسيلتر اشركة ست
   2,440,201    2,588,137 % 40.1شركة شقيقة  تور كير ايجيبموت كةشر 

   15,801,018    11,063,678 % 49شركة شقيقة  رات كونتكت لتجارة السيافاريان شركة با
   2,144,012  - % 49قة قيش شركة شركة عز العرب / كونتكت فايننشال

 -    25,580 % 60.53 المساهم تيد فاينانشيال هولدنجولداكونس كةر ش
   30,283    30,283  رينين أخمساهم

  13,707,678   23,319,698  
     

 
 2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  مة الدخلعلى قائ امالتعالم 41-2

  
 ( )إيرادمصروف   ( )إيراد مصروف

   % 49شقيقة  كةشر  اتيار ت لتجارة السن كونتكشركة بافاريا
 

 (4,243,148)  ( 3,179,035)  اداء   وحافزاإلدارة  ابأتع
    %4.33 يقةقش شركة راتيالسشركة ستار لتقسيط ا

 
 

 (209,265)  ( 115,745)  رة أتعاب اإلدا
  % 94قيقة شركة ش شركة عز العرب / كونتكت فايننشال

 
 

 (769,344)  ( 663,559)  أتعاب اإلدارة 
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 ةيذيلتنفارة اداإلر جوت وأأاف مك 41-3
 .مصري  يهجن 32,314,735 مبلغ 2021 رسبتمب 30 يف  ةعو مللمج ةفيذيتنلاارة اإلدوأجور  أتفاة مكيمق بلغت

 

 اخري  صاتصخم -42
 

   

 
 2020ديسمبر  31  2102 سبتمبر 30

  32,516,412   34,543,171 تاحي فتالالرصيد ا
  6,542,301   4,508,493 ةل الفتر المكون خال

 (4,515,542)  (4,669,765) المستخدم خالل الفترة
 -  (9,806,096) منة انتفي الغرض

  34,543,171   24,575,803 ميتالخا الرصيد
 

 األخرى  ماتلتزااال لمجابهةلمكونة ت ااصص المخالي  افةباإلضات القضائية صصخالممة يق في صصاتمخلا لثتتم
 ( 49-26رقم محاسبية سات الاي)الس

 يبيضر الف قمو ال -43
 ة: اريبخاص االعتى إرباح األشلعبة ضري: الأوال
اعيد  المو  يف 2020م عا ى اط وحتشنال ةبداي نم اتنو سلل بضةاقال ةمالينتكت الو ك شركةل ةضريبيلا تار ار القام يقدت مت -

 . 2005 ةنلس 91 ون ناقال ماحكألا قطب ةنيانو قال
 . يةور لمأممع ا 2014  / 2010وات نلسا صفح ي ر اج -
  إعادةة لسالطعن علية في المواعيد القانونية وفي انتظار ج لشركة تقديريا وتمتم محاسبة ا 2016/ 2015من ات سنو لا -

 .الدفترية لك السنواتتفحص 
 

 :لعملاسب ضريبة ك يا:ثان
  .حصللف زمةلالت االبيانا د اوجارى اعد امبانتظ يبةالضر  داد بس بضةكونتكت المالية القاشركة م تقو  -
 غة دماليبة ضر  :الثاث
 . حقةمستال وق الفر  دادسو  2016 امع ىحت الفحص مت -
 . 2017/2018ت  ز فحص السنواجاري تجهي -

 
 ة يات عرضماز تلا -44

 2020ديسمبر  31  2120 سبتمبر 03 
  3,000,000   3,000,000 ردون مو  –ان خطاب ضم

 3,000,000   3,000,000  
  

 
 

 
 
 
 
 
 



 شركة مساهمة مصرية  –بقا( سا – ات الماليةضة لالستثمار يتال القابة كابو ر ضة )شركة ث مالية القابل تكت اشركة كون
    2021 رمببت س 30 يتهية ف منلا رشهأ التسعة رة فتن ع المجمعة ةيالمال ائمللقو لمتممة ات ااإليضاحع بتا

 ف ذلكذكر خال إذا اال صري لماية نات بالجحدة بااليضار بالغ الواالمع جمي
  

- 41 - 

 

 ةيدتعاق ت التزاما -45
 

  جارية المستقبلية المتوقعةياال وعاتف المدمن  األدنىد الح
    

 
 0022ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30

  35,100,851   36,718,691 السنة األول 
  35,896,904   42,633,059 نية اثة النالس
  36,344,698   64,082,900 لثة الثا السنة

  37,472,518   65,621,327 السنة الرابعة 

  262,236,709   772,196,866 وات سن 5ن م رأكث
  407,051,680   981,252,843 اميالرصيد الخت

    
 

 ات انوضم تالاكف -46
ح نم تموي طيالتقسبيع بالام ظن يفة ملعالا عةابتلوا ةيققشال كاتر شمن الكل ة لتضامني ةلكفا مقديتب يلللتمو  تكتنو ك كةر ت شقام
أو   و/ الشركة  شاطل نيو لتم امواالستخداني تمالئحد الا من  ضر غلا  ن يكو  ن أ على ،لمويللت تكتركة كونش سماب ينتمااالئد حلا
 ليسهتلد ا حدو  في حدة ىيل علتسهال ستخدمةم كةشر  لك مباسض تراقالان و كيقة، ويقشلت ااركشلا من أيط ل نشاويمت
 .تكتنكو  ةركلش وحمنالم جماليإلا ينامئتاال
ة انيتماالئالت هيستلة اصدر أ بلغتوقد  ، دالسددم اع نمر اطخم و  رخسائ يأل محوت اتامز تاللسداد ا  في مة ز لتل مظكة تر ش لك
 لبقام ي ر صم جنيه 355,549,493 مبلغ 2021 سبتمبر 30في ية نماضلتا  لكفالةا بلمقاات كر لشة لوحمنض المرو قلوا
 . 2020مبر سدي 31 يمصري ف جنيه 327, 056, 503غلمب
 

 يةالمالر اطالمخ إدارةت ساياوس فداهأ -47
وأهداف    ،ماليةلا  اتدو ألا ما استخدن عشئة لناا لية التا رطاخمن الم  لكل كةالشر  ضتعر  ىدمل و ح اتلومعم حايضاإل اذه مديق
   .لامال سأ لر رة الشركة ادإة يفكيك ذلوكها ت ر اوإدر اطذه المخبقياس هق علفيما يتا تهلياموع تهااسايسو  كةر شلا
ارة اإلد لمحتيه. وتلع افشر واإل ةركشلا اله ضر تعتي تلا  راطلمخا ةار در إلطاإ عة وضؤوليمس ركةلشا ةدار س إلمج لتحمي -
  م.تظمن ساسى أعلا نشطتهأ تتناول ماألالشركة  ىلير إر تقافع  ور  رطاخلما ةر دااسات إتبع سيتو  ضعو ية لو ؤ سم لشركةايا بلعلا
 راطمخال ةر اإلد ةعبمتلا اتراءجالاو ت اسايسلبا متزالاال في ة ركبالش ليالعا ةدار اإل ءاداعة تابمب ةيلاخدل اة مراجعجنة الل ومقت -

 توقعة.ملا ة ر الماليطاالمخ جهةمواة لكر شلا  ةر ادا من قبلمتبعة لا اتجراءالاو ت سياسالية اكفامدى  راجعةمو  ،المالية
 
 انمتئاالر خط 74-1
. ةيللماا ة ا دألا قدا عهمظنيي الت هتمااز التب اءفلو ا فيقابل المف طر لو ال أيمعلاثر تع لاح يفة كر شالتتكبدها  يةالم رئساهي خ -
 ينة أخرى دمصدة ر وأ عون تنو م ن و يندمو  بضاق القء وأور الملعمن ا يسيرئبشكل  تمانالئاطر اة لمخكر شلتتعرض ا مث منو 
 . يةالمالات سسمؤ لوا نوكبال ىلد  ائعدو ال كذل يف ا المالية، بم اتهطشأنن م ذاوك ة قعال  اتذ فن أطراستحق مملاو 
  الءمعلا  ةدأرص :الً أو 
لكل  يةنتمااالئ ةو لقا سايتم قي  حيطر. اخمال ارةدإب قةلمتعلاركة الشقابة ظمة ر نوا جراءاتاو  سةيالى سع اءنب ناتمئالا خطر أشني
 ل يلعما اع بهيتمت تيال ةانيمتئاالة دار جلوا ةيبطلاة ن السمعقق متح لل مز الال نييداملا مالعستاالعمل ن خالل م حديلى ميل عع
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  ة ق لعالم رصدةبة األقار م يتم .مييالتق ذاهعلى ءا بنا يانئتماال حد د اليدتح متيو  ة،يلماال هاماتز تل ا اد دس ىعل ته ر دقى دملك كذو 
 ة. ليمانة س لي كف  لاضمحال ةسمل درابعة ركوم الشقتر. و اتمر باسء المعلل
 ةار سلخا مبلغ عةوقمتال ةينماتئاال خسائرالص صي مخيغط لة،مضمح يةتمانمة ائيقذات تعتبر  يية التالمال لألصول بةسلنبا

ر  يظ غمحافة لللنسبابدة ى حلة عل حال ك ساة على أسة المتوقعيئتمانالا الخسائر تقدير ة. يتمعالمجمو  ان تتكبدهقع أالمتو 
الخسائر  ج وذمن بر ع محافظ ذه اله في ة ديالفر  اليةصول المعلى األظة على المحف مةقائايير ق معبيتط لال خمن  أو نسة،المتجا

 جانسة.تمظ اللمحافلة  موعجمللقعة و تالمية نمائتالا
 ةعقو تمال ئرخساالر تم تقدية. يوقعالمتنية امئتاال خسائرالب ساح بلية عنددية المستقاصاالقتف ظرو ت الاوقعالعتبار تخذ في اؤ ت
ب وجبم جموعةملة لتحقسلما ةية التعاقددينقلا اتفقالتد ق بينفر للة ليتماحاحة بة المرجالحالي يمة ًء على القنار بالعم  مدى لىع
 .اعليه  ولعة الحصو قع المجمتتو  ية التيدقات النفقتدوال عقد؛لا
 

 قعةالمتو  نيةاالئتما ئرسالخا لناجم عنالمبلغ ا
 .ئتمانالامخاطر  فييرة حدوث زيادة كبر يقدت فية تخدممسلا بيلاألساات و اضتر ف واال تخالمدال
 

 عبةجمو مالألولبي فبإن عتبراف االا منبذري جبوهكل شب ب داقبد ز  ةيب لام اة دأي لب عب دادسب ال ر التخلف عناطخم تنذا كاإ ما تحديدد نع
ت مبباعلو الممببن  كببال لببكذ نمضبب تا. ويلهبب  ررمببب  ال هببدج وال ةفبب تكل دون  ةحبب متالة لصبب ت اذاة مبب عدا وال طقيببةالمنلومببات معلبببر اعتت

ؤ بب نالت سببيلعلبى دمبة قملت امبالو المعء و ببراخلل يانتمب ئاال تقيبيملواة كللشبر اريخيبة ببرة التلخا علبى اءاة بنب وعيوالنمية الكيالت والتحل
 .قبليالمست

طر خببالم ضر عبب الت بسببببحببدثت قببد  االئتمببانطر مخببا يفبب  يببةهر و جيببادة ز ك انبب ه إذا كببان هببو تحديببد مببا يميبب تقالمببن هببذا  والهببدف
 .الم أ االئتمان

 
 ةتمانيئاالاطر مخال اتمجموع
ها تحديببد متبب ي ات التبب البيانبب مببن  ةعبب نو متة مجموعبب  ىلبب  عبنبباءً  ةلفبب تخمائتمببان  طرخببامجببة ر دض إلببى كببل تعببر  موعببةجملا صصبب خت
 الحباالت، عبضب يفب  .لقويبةا سبترداداالمليبة ة وعببر ت الخاة ذمانيب الئتا امحكب ألوتطبيق الف عن السداد تخال رطية لمخاون تنبؤ لتك

بيعببة طسببب ل حمبب واالع ذهتختلببف هبب . فقدالتبب  يببة معببدلتخدام منهجسبب ابن مببائتاال مخبباطر لببدرجاتت ضبباالتعر  عببةجمو ملا تخصببص
 رض.تعال
 ان،ئتمبب الاطر مخببا دهورتبب  مببعر بيبب د بشببكل كلتخلببف عببن السببداا راطمخبب  تببزدادعايرتهببا بحيبب  عببات ومو مت المججببادر حديببد م تتيبب 
مببن  أصببغر 2و 1ن عتيمببو جملن لاالئتمببان مخبباطر د بببيعببن السببدا فلبب تخطر الفببي مخببا ق ر الفبب  ون يكبب  مثببال،لال ى سبببيلبب ع ذلك،لبب 
 .3و 2 عاتمو مجلل نمائتاال اطرن مخيب لفرق ا
 

 :كما يليركة لشا لدي هايفوتعر  لمخاطردرجات ا تاالتالي مستوي دولجلا ضحيو و 
 ةحلمر ال عاتجمو مال مخاطرلا تجادر 
 يولاالحلة مر ال ليحاال 1
 االوليمرحلة لا 1-30 2
 ةالثانيمرحلة لا 31-89 3
 لثةثالاحلة المر  90< 4
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 (PD) ادسدلاعن التخلف  ةحتماليا جوذنم ةهيكل
 

. عةلكل مجمو  PDهيكل  اءبن ة في تحديدساسيت أالخبة مدثابم دالسداي ف التأخر ديع التدفق،ل دعم ةيمنهجق تطبي لالن خم
 تببأثيرلهببا  يكببون  دقبب  اتمبب و المعل هوهببذ دالسببدا فهببم عببنلخت او ومببدي انتظببامهم الءمبب عال اءأد عببنات معلومبب  عجمبب ب عببةجمو الم ومتقبب 

 طشالنونوع اول صواع األنأل نوع من ي لكاريختليل الالتح لالمن خ كذلان و ئتماالطر مخا جاتر د علىر مباش
اد السبدن ع لفللتخدة المتبقية ملا ديحدلت اتدير تج تقنوت الشركة عتهاجمتي لا البياناتل لتحلي ةئيحصانماذج ا المجموعة مدختست

 .نمز ور الر ة مع مجتينال لكت يرتتغ أنتوقع الم أنه من وكيفاطر مخللض ر عند التحياة عمدى ال
مبببل لعوااب قبببةعلالمت تراغيببب والتد اسبببدال الت التخلبببف عبببنمعبببد فبببي راتغيببب لتاقبببة ببببين عالال عبببايرةمو لبببيالت تحديبببد حالت هذمن هببب ضبب وتت
ببة لل المطاتأجيب ل التعبرض لثب رى )مخب أل امب عو راج دإأثير مبق المتعلبق بتب تعمال وكذلك التحليل ،يكللاد صاتقالاة بصاخال يسيةالرئ
 .يلكلاصة باالقتصاد الخا سيةرئيالل ض بالعوامالتعر  تالاظم حوتتعلق مع ،دادالسعن  فالتخل بمخاطر تتعلق ن(يالداد بسد

 
 ديلبب يبة لمالول اصب االمخباطر  علبى ثرؤ ن تبب مبن المحتمبل أالتبي ي كلب ال اداالقتصب ت يببراغتيبد متحد اويسبن ةار اإلدفريبق  لبىع يتعبين

 .ةمجموعلا
 

فضبل ألا البيها لية تحسبناحتمامدي و  هار االتي تم اختي ةيساساأل يلكد الاصتالقا تامؤشر  ييمقى تلع ةموعمجلاإدارة يق ر ف سيقوم
 .صاد الكليقتالبا ةقلمتعال ظاتالحلمواشرات المؤ  فيات اهالتجلى ابناءا ع كوذل ءااألسو  وأ
 خسبببائرلاير قبببدلتارة لخسببب انسببببة ذج نمبببو  ةالمجموعببب ق طبببب ت األخبببرى، ةالماليببب  لصبببو لأل وقعبببةة المتانيببب ائر االئتمخسببب لد اتحديببب د نببب ع
 .المتوقعةة ينئتماالا

 

 :ال أم ي جوهر بشكل دت قد زان تماالئمخاطر ا نتكا د ما إذايدتح
تتضببمن ة كمببا الماليبب  االصببولة ظبب محفنببوع حسببب  ري جببوهل شببكت بدزاقببد  نامبب الئتا ت مخبباطرإذا كانبب ا مبب  حديببدتمعببايير لببف تخت
 .دادالس عن وقفالت فترةك لفي ذبما  وعية،نو كمية وامل ع

 

 لي:ى النحو التاعل ولىاألالعتراف منذ ا جوهري كل شباصة بالتعرض الخ انيةئتماالر طخاالمد تزدا
 استحقاق تاريخبعد  فأكثر مً يو  30 التوقف عن السداد ةحال فيتحدث  نئتماالامخاطر هرية في و دة الجاأن الزي  عةالمجمو تعتبر 
الكاملبة دفعبة اسبتالم ال حقاق لبم يبتمسبتخ اير رب تاقأمنذ  اماألي عدد باستحامن خالل  قاقحز االستو تجا أيام تحديد ل. يتماألص
 .بشأنه

 
 
 
 
 

للتأكبد  تظمبةمن عباتان من خالل اجبراء مراجمالئتاطر اخمرة في الكبيالزيادات  ديدتحللمستخدمة اعايير الم يةفاعلتراقب الشركة 
 ن:م

 

 .ةمظغير منتأداة   اانه اليةملا اة داألتصنيف ل بق انتماالئة لمخاطر كبير ت الاادي الز د ى تحديدرة علير قالمعايا  أن •
 و . داريخ السدا من تا يوم 30رور م األصول بعدخ يتار لر المعايي وافقةعدم م •
 شبهر 12دة لمب  دسبداال عبن التخلبف مبن ليبةمالا ة األدا تحويبل بسبب  صصاتالمخ فيرة ر ت غير مبقلباجود تدم و ع •

 .(2لة حمر ال )حسب حياةال مدى عن السداد لفوالتخ( 1 المرحلة حسب)
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مببل مالء وعواالع  ببب ارة واالحتفبب متغيبب الوق السبب وف ر بمببا فببي ذلببك ظبب  ،باألسبببامببن  ددلعبب لقببرض عاقديببة لتلعببديل الشببروط ات متيبب قببد 
ل شبروطه عبديتبم ت ذيالب ي حبالقرض الاف ببالالعتبر اء اتم إلغب يب  دقب مبل للعميبل. تحملور االئتماني الحالي أو اعلق بالتدهال تتأخرى 
 .لمحاسبيةا سياسةا للفقً و ادلة الع قيمةلاجديد به كقرض علي ضلمعاد التفاو ا القرضف بعتراالا تموي

 
 انمب ئتالت مخباطر اانب ك افبإن تحديبد مبا إذ البدفاتر،سبتبعاد مبن ى االتعبديل إلب  يبؤدي الوال يالمب ط األصبل الشبرو  يلتعبدتم ا يمعند

 :رنةمقايعكس  ي هر جو ل كادت بشل قد ز باألصالخاصة 
 

 مع  ;المعدلة دبنو ال علىتند سترير التقريخ  ات فيالحياة دى د ماد لتخلف عن السا ن فترةم بقيةتملا ةالمد •
ط وشببرو  لببيألو ا فانببات المقدمبة عنببد االعتبراا علبى البياءاة بنبب ى الحيب مببدالسبداد ن عبب لبف ختمببن القيبة المتب تببرةالفدر قب ت •

 ة.ألصلياقد التعا
 

م يظبب لتع لتحمببل(ا ةط"أنشبب يهببا باسببم إل راات ماليببة )يشبب وبجهببون صببعان يو ذيلبب ء اروض للعمببالالقبب بشببأن ض او التفبب  موعببةمجاليببد عت
علببى أسبباس حمببل القببرض ح تتم مببنيبب  ،عببةللمجمو مببل تحلة اسبب ابموجببب سي لسببداد.ن اف عبب تخلبب لوتقليببل مخبباطر ا لتحصببيلفببرص ا
علبى أن  يبلدلفهنباك  اد،سبدلان عب للتخلبف  ةيب لااطر عمخب ك ذا كان هنباإنه أو ديو د داا عن سيً حالًفا متخل مدينال نإذا كا انتقائي
 شببروطة التلبيب  علبى ارً قبادالمبدين يكبون  أن وقببعلمتاالشبروط ومبن  ليصب قبد األموجبب العبع دفعقولبة للبب ملا ل كبل الجهبودببذ نيالمبد
 .دلةالمع

ض رو تخضع قو  رض.ت القداعهديل شروط تعتئدة و الفا دفعوقيت ت ييرق وتغحقااالستل جأ روط المعدلة عادة تمديدتتضمن الش
 .سياسة التحملل اتوالشرك درافألا

 
عبديل ن التكبا ا إذامب  (PD) اقفب خاإل ةتماليب احدير تقب  عكسي ،ةمجموعللحمل الت سياسة كجزء من لةعدممالية اللالنسبة لألصول با

 لحمبب  ء تفببي إجببراكة للشببر  قةابة السبب والخبببر ساسببي لببغ األة والمبائببدالفتحصببيل  كة علببىشببر لة اتحسببين أو اسببتعادة قببدر  قببد أدى إلببى
تبببار عاال أخببذ فببيوت ةدلبب لمعاروط التعاقديببة شبب ابببل المقتببرض مقع للفأداء الببد مالشببركة بتقيببي تقببوم العمليببة،ذه هبب ن ء مبب . كجببز ثببلمام
 .لفة.المختة لسلوكيا تشرالمؤ ا
 لف عن السدادلتختعريف ا
 :اد إذاسدال عن لفقد تخي ل المالأن األصة كلشر ا تقر

 جاه الشركة.م تاز على أي التا ومي 90 زيد عنو تأساوي ت لمدةد ن السداعرض تقالم تأخر •
 .ارجيةادر خمن مص ليهاع حصوللا وتم اداخليً  طويرهانات تم تبيا ىستناد إلالا •

 لظببروفل قببافو يببرات التغ لببتعكس لوقببتر اهببا بمببرو أهميت لببفتد تخة فببي حالببة تعثببر وقبب اليبب الم االداة كانببت  ا إذامبب  لتقيببيمت امببدخال
 .يةلالحا
 .النظاميال مرأس الألغراض  شركةلطبق من املمع التعريف ا كبير داد إلى حدلسا ف عنلللتخ ةعمو جالمف ريتع اشىيتم

 عةق و المت مانيةاالئت سائرخلاس ايق 
 :لتاليةات اغير ات المتمصطلح كليهي هئتمانية المتوقعة االس الخسائر في قيايسية رئال التمدخلا

 (.PD) دلسداخلف عن االتية مالاحت •
 (.LGDداد )لسا ف عنلن التخة عجناتالة الخسار  •
 .(EADاد )السد التخلف عن رض الناتج عندالتع •
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ا اخلدورة طب مائية ج إحصب ن نمباذام مب عب  بشكل هذه المعايير بتحتس  كسعل لبتابقة األخبرى، وتعبدالسب والبيانبات ارجيبة نبات خياوبيبً
 ه.ضح أعالو هو مكما  قبليةمستالمعلومات ال

 التعثبر ةحتماليب تقبدير ا يحتسبب، و ةاقديب عتال اتبهبالتزاماء فب و دين فبي الالمب ر تقصبي حتمبالالس امقيب ي د هب االسدعن  عثرتالة احتمالي
 ية.نوعمية و ك لعوام اخلًيا تشتمل علىة ديانات مجمعلى با إبدوره ي تستندلتا ية،ئااإلحص ماذجاس النلى أسعداد سعن ال

 داخلًيا اهلتي تم إنشاؤ ااد دسعن ال التعثرت مالياد: احتاسدلن اع عثرالتت حتمالياادير قتين لتقطريام ل عبشك ةالمجموعدم تخست
ألغببراض تقببدير (. ت الداخليببةنبباالبياتببوفر تحيبب  ال ) يببةارجخلسببداد ان العبب  تعثببرالات يبب تمالحليببة( واالداخ تلبيانبباتتببوفر ا )حيبب 
 .ابهةشمت ائصخصها وعة للكل مجم أساساعتمادها ك تم التيلية ألصول الماد لسداعن ال ثرتعال ماليةاحت
 .ادالسد خلف عنالية التحتما سنف نشاطلانفس  ة ذاتموعمج لكسيكون ل ذلك،ل نتيجة
ف طببرالأل السببدادعببن  رثبب التعيببة احتمالق الشببتقاوق بيانببات السبب ُتسببتخدم  جيببة،الخار  اددالسبب ن عبب  رالتعثبب  ليببةاحتما ة الببيبالنسبب بامببا  

 وفرة(تم يرغ ناتالبيا ا كانت. )إذالمقابلة
ت اذاد دعبن السب  التعثبر تماليبةتقبدير احفبي ر ييب لبى تغإ كيف، فسبيؤدي ذلب تصبنلان فئبات رض بيتعأو الل مقابال فلطر ا انتقلا ذإ

 لة.الص
ن عبب  التعثببرلببة اح فببي لمجموعببةاه سببر خكببن أن تئم الببذي يمالقببايد نسبببة الرصبب  هببي مقيبباس سببدادلعببن ا عثببرالت ةلبب اح ارة فببيخسبب ال
د ت ضبب ببباالد المطادمعببدالت اسببتر  بنسبب  ساعلببى أسبب  سببدادلا عببن ثببرتعالة حالبب  فببي رةالخسببا بةنسبب  قببديرتب عببةالمجمو تقببوم . سببدادال

 .المتعثرةبلة اف المقاألطرا
د ا التعببرض عنبب نمبب بي السببداد، وقببت التخلببف عببنفببي ي المسببتحق قببرض المتبقبب ال لببغلمب ديرقبب هببو ت دسببداعببن ال رالتعثبب  ض عنببدر تعبب ال
فببة لتمختببرات زمنيببة ى فلبب إالسببداد تشبير ن عبب  عثببرالتنببد ض عر لتعب ا مببن قببيمة مجموعبب ن عبب ارة تببرات عبب الف متعببدد عببن السببداد لتعثبرا
 الي.لما ألصلل اةلحيى امد

النقديببة ت قافعلببى التببدبنبباًء  لماليببةم االقببوائفببي  ات للمخبباطرفتببر الة متعببدد سببدادلاعببن  لتعثببراض عنببد التعببر  مببةقي المجموعببةتقببدر 
 .المتوقعي و اقدالتع دادللس
 لمببالغفة إلبى اضبااإل، بمسبحوبلاد المبلبغ لسبداعبن ا التعثبرض عنبد عر ت التاالن حتضمت، ةليم الماائالقو رج ارض خلنسبة للتعبا
مببان ئتالالمخبباطر  يعببادل التعببرض مببا المجموعببةر الحالببة تقببدذه هبب  قببد، وفببيعب الجبب و بم سببحبها مقببد يببت التببي ةلبب محتمسببتقبلية الالم
(CEEل )مبااالئتيبل تحو مبل ام عداباسبتخ لبكويبتم ذ ،اليبةالقبوائم الم يات التعبرض خبارجع عملجمي( نCCFوهبو ،)  البذي ل دالمعب

 .يةالمال مالقوائا في رًض تع وتصبح المالية قوائملات خارج ماتزااللفيه ا رتتبلو 
ركة مخبباطر المشببتص الخصببائ سبباسلماليببة علببى أات نيف األدوايببتم تصبب  مبباعي،جس علببى أسببا يرالمعببايذجببة نم يببذيببتم تنف نبدماع

 :تشملالتي 
 .ة االدا ع و ن •
 .تعامو لمجقا لوف فظاحلما تصنيف •
 .ةننوع الضما •
 .في السداد لتأخرا •
 لي.راف األو تاالعريخ تا •
 .ةبقيتماالستحقاق ال ةمد •
 .شاطالن •

سببوق  الببديون، - ماريةسببتثق الماليببة االرامثبل األو  ،بخصوصببهادودة محبب  ات تاريخيببةبيانبب  مجموعبةاللببك تببي تمتالفظ احبب للم النسببةب
 .داخلًيالمتاحة نات ابيالا لتكملةرجية خاصنيف االت تكو  مخداتسيتم ا ى،أخر ك نو بلدى  دةارصالمال 
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 يةلبمستقلاعلومات المج دم
 جبوهري  شبكلب تمبا قبد زادداة ئتمبان ألاالانبت مخباطر مهبا لمبا إذا كييمبن تقل فبي كب  ةيقبلالمسبتت لومامعمج الدب عةو جمالمتقوم 
وعبة مبن مجموعة متنر في لنظاو  ريق اإلدارةف مشورة ًء علىانب .اله المتوقعةة نيتمائر االئياس الخساف األولي بها وقعترااال منذ
إلبى  ضبافةلصبلة باإلا تصبادية ذاتلمتغيبرات االقي لسبتقبلماه الجب تباالبًؤا نركة تشوغ الصت ة،عوالمتوقفعلية لرجية امات الخالو لمعا

القتصببببادية ا ريوهاتالسبببينان مببب  ثبببرأك واحبببد أو ويرطببب ة تالعمليببب  تتضبببمن هبببذهة األخبببرى. محتملببب ببببؤ اللتنلسبببيناريوهات اة وعببب مجم
مببن  متاحبةال نببؤاتتة واليدقتصبات االالبيانب ارجيبة االخ تومباتضببمن المعلتتيجبة. ة لكبل نيالنسببمباالت حتنظبر فبي االة والافيضب اإل
  .يةمصادر خارجقبل 
 يطالتخطب  رى مثبلخب أض راغب أل لمجموعبةاا هخدملتبي تسبتمعلومبات امبع ال ة وتتوافبقتماليب اح جة األكثرلنتيا يةة األساسالحالتمثل 

رة ببين كبياطات بد ارتو جدم و الة عح. في احذر  رثوأك ؤالً ج أكثر تفائتارى ناألخهات ناريو تمثل السي، و نةمواز الاد وإعد ياالستراتيج
ا لوف هببذا التحليببلب عببةمو المج قببومتلببف، لببي والتخلكاالقتصبباد ار متغيبب   عببةمو جالمفيهببا دم ختسببتت التببي فببي الحبباالير الخبببراء. تقببدقببً
 لومباتعج الممي لبدئحصباإلبى أسباس إ للوصبولاألخبرى  ائلببدالستكشباف سبتمر فبي اضة، تفرو ملسبب القيود اب لخبراءيرات اقدت

 متوقعة.الر االئتمانية سائب الخافي حس ةقبليالمست
اس قيب ل لبكوذ تحفظبا رثب أك لبشبكتصبادية قيبرات االمتغغط علبى الالضب ارات ختبب بشبكل دوري ا ةوعب جمالمتجبري ذلبك، وة علبى عال
 .توقعةمانية الماالئت ئراسالخ علىرتبة تمثار الالا
 ام تحليبلخدليبة، وباسبتالما االصبولن ة مب محفظب  لان لكب مب تاالئسائر خمان و تاالئ رمخاطلية الرئيسامل و قت العشركة ووثال دتحد
سبيناريوهات الا يلبي ، وفيمب انتمب ئاال ن وخسبائرتمبائاالومخباطر اد الكلبي االقتصب متغيبرات  ت ببينقباقدرت العالية، يخار الت اناتالبي
 .2020مبر يسد 31و 2020ير ينا 1 في المستخدمةادية قتصالا

 2021 سبتمبر 30 2020ر بسمدي 31 
 - - سنويا(ير )% تغييقية قحال األجورتوسط م
 - - ان المحلي )%( االئتمو من
نهاية $ ) ية:لحلعملة المل  ر الصرفسع
 رة(الفت

حراف ان 1 بةبنس يدالتأك) 15.69اس سأ 
 ( ري عيام

انحراف  1)التأكيد بنسبة  15.69اس أس 
 ( ري معيا

ر الو د: ةيملة المحلعال  فالصر عر س
 سط()متو ريكي مأ

ف حراان 1يد بنسبة أك)الت 15.81س اسأ 
 ( ي معيار 

ف انحرا 1أكيد بنسبة )الت 15.81ساس أ 
 ( اري معي

محلي  ج الالنات كومي )% منالحتهالك سالا
 ي(جمالاإل

حراف ان 1بنسبة  دأكي)الت 7.971 اسأس 
 (معياري 

 فحراان 1بنسبة  )التأكيد 7.971أساس  
 (معياري 

 بتةالثا راباألسع ،لياإلجمامحلي  لتج ااالن
  1ة كيد بنسبتأ)ال 3994.315 أساس 
 ( ري معياحراف ان

  1بنسبة  كيد)التأ 3994.315 أساس 
 ( ري معياانحراف 

في  ة ساهملما بت،الثاار ثمستي االلإجما
 لحقيقي )%(المحلي اإلجمالي اتج و النانم

  حرافنا 0.5 يد بنسبةكتأ)ال 3.6-أساس  
 ( ي معيار 

  رافانح 0.5 كيد بنسبةتأ)ال 3.6- سأسا 
 ( ي معيار 

،  حليةالم لة عملاجور )متوسط األ فيالنمو 
 سنويا( %

- - 

  الدوالر ا؛ستيراد )% تغير سنويأسعار اال
 $( يكياألمر 

حراف ان 1نسبة كيد بتأال) 21.8-س أسا 
 ( معياري 

حراف ان 1كيد بنسبة التأ) 21.8-اس أس 
 ( معياري 

ر والدي )باللداخلااشر باالستثمار الم
 كي(ير األم

- - 
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اخلي  شر الدجنبي المبااالستثمار األتدفق 
 (لثابتامار ن االستثم %)

انحراف  1)التأكيد بنسبة  11.8 أساس 
 ( اري معي

نحراف ا  1ة سبد بنكي)التأ 11.8 سأسا 
 ( اري معي

 اض )%( إلقر ا  ىدة علالفائ دلمع
 انحراف 1 سبةلتأكيد بن)ا 11أساس  

 ( ي ر معيا
 رافانح  1 ةسبتأكيد بنل)ا 11أساس  

 ( ي ر معيا
لي  المح ناتجن الم )%ك الخاص االستهال
 اإلجمالي(

  1سبة نبلتأكيد )ا  85.799أساس  
 ( معياري ف راانح

  1 سبةنب تأكيد)ال 85.799 أساس 
 ( اري معياف ر انح

في نمو المساهمة  اص،الخهالك االست
 ة( طنق )%  قييالحق اإلجماليلمحلي  االناتج 

 فراانح 1 ةبنسبتأكيد ال) 1.7ساس أ 
 ( ي ار معي

 فانحرا 1بنسبة التأكيد ) 1.7أساس  
 ( اري معي

ي ج المحلالناتمن الدين العام )% 
 لي(اإلجما

- - 

 ي لحقيقلفعلي ارف االصعر س
ف اانحر  1بنسبة  كيدالتأ) 105.7س أسا 
 ( عياري م

 فاانحر  1بنسبة  التأكيد) 105.7أساس  
 ( معياري 

)%    يالي الحقيقاإلجم  لمحليااتج نال
 يا(تغيير سنو ال

 ( معياري  )التأكيد انحراف 3.57أساس    (معياري ف انحرا )التأكيد 3.57أساس  

 الة معدل البط
ف نحراا 1سبة أكيد بن)الت 8.296أساس  

  8.296: 8بين سط و مت (ي معيار 
ف حراان 1)التأكيد بنسبة  8.296اس أس 

  8.296: 8وسط بين تم (معياري 
صببول األ محفظبباتخسببارة علببى مختلببف الو  سببدادال خلببف عببنعببدالت التمئيسببية و الر ات ين المؤشببر قعببة ببب و تقببات المعالوير التببم تطبب 

 .كانت متوفرة إذا ضيةس المالخما اتو نسلا ى مدىبقة علاالس بياناتلى تحليل ا علءً المالية بنا
 السيولة خطر  74-2
 .هااماتز الت  من ءأو جز   لك دادس ىعل  عةو ممجدرة العلى ق تؤثر عوامل التي قدلاي السيولة ف رخط ثلمتي -
  ن از تو  ققيحفي تلشركة اهدف يتلخص و  .ةشركبال السيولة الخاصة و ل ويمالتات نقدية، ومتطلبال دفقاتلتة اكلشر ا دارةإ ترصد -
  يق عن طر  سيولة لطر اادير الشركة مختو . من البنوك ضرو ق ى لع ول ريق الحصعن ط نةو ر ملوبين ايل و ة التمارير استم بين
  نقدية المتوقعة لا اتتدفقال بعةن خالل متاك م، وذلوض لقر الى يالت عسهعلى تول ق الحصين طر وع  ياطي كافيتباح  افتحاال
 الية. الم تزاماتاللاول و صاأل ققاتحسان يقة بالمطابو تمر شكل مسب ةيفعلوال
 .ةالمالي تازامتلاال اتفو صر تضمن معة وتقلمتو اات التشغيلية فو صر لسداد المة فياالك  ديةيها النقلشركة لدا -
 سوق لر ا طخ 74-3

 ومن سوق.لا عارسأ فيت للتغيرا ةتيجالية نملااة ألدلة ية المستقبليدنقال قاتدفتمة العادلة لللقيذبذب ات عن ق سو ال خاطرمتنشأ 
.  ةكلشر دخل ا على رثن تؤ أاطر من شأنها خم يفائدة وهال راأسع اطرجنبية ومخاأل تمالعلصرف ا سعر تها خطرثلأم
  في  سوق لا إدارة مخاطر نم دفهال ثلمويتوالودائع. دة الفائ اتذ ضو قر لسوق الاخاطر ر بمثتتأ تيية اللاوات المدن األمضتتو 
ة مشتقة يالمبأدوات  تفظحتال  ركةجزية. والشم دائعو  قت تحقيلوقافي نفس و  ولةمقب حدود منضا هيلع رةوالسيط رطمخاارة الدإ

  .درهاصوال ت
 ةفائدلا تمعدالر طخ 74-3-1
ر  اعي أسف يراتغتلة ليجنتة اليألداة الملة ليبالمستقة فقات النقديلتدادلة للعا مةيقذبذب التة عن فائدار العسأطر خام أشتن -
ة مطبقلائدة ايعة أسعار الفبل طتماثعاة مرا ل الخ من عدالت الفائدةم طرخ ص أثريلتقبمجموعة لارة إدا مقو وت. سوق لباة دلفائا

صة  الخا اماتتز لالاة على ئدلفاأسعار ا يعةمع طب (ةير تغم ت فائدةمعدال تة /ة ثابدئات فالدعم) ئها الى عملع ةكالشر ل بمن ق
 . لهاضة ر مقال اليةالم تساؤسلماه اجت وعةجملمبا
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 جنبيةاأل تمالالع طرخ 74-3-2
ة  عمل  بخالف ة لبعمم تت يالت ةفمختللات الملتعاانبية و األج تعماللات المالية باو ألدمة اقي   ان ا حيدو محدبر هذا الخطر يعت -
 .ر اإلدارةظن هةجن و ا مبيسعد مؤثرة ن تموعة المجللل امض والتعر الع

 ياسلقا سسأ -48
  ةتكلفلالعادلة أو ا  ةقيمبال سهاقيا يتم يتال دوات المالية األب قلا يتعمدا ع ة فيما خياريالت ةفلالتكاس سأ لىع لية ماال وائملقدت اعأ 

 . حوالالسب اح فةلكتو الاتهلكة المس
 

 سبيةلمحاا اساتيسهم الأ -49
 لية. املئم اقوالا  ذههفي  ضة رو عالم يةلمالا تترالفا  / واتالسنخالل  اتثبببيقها تطة أدناه تم وضحية المسبحالما لسياساتا
 

 عةبتاال لشركاتا 49-1
 . عةمجمو لا هايعلر يطركات التي تسشال هيابعة التكات ر الش
ثير على ألتافي  ادرتهل مشاركتها وقالخ نمة تغير د مئا عوالهحق أو ي تتعرض عندما ستثمر فيهاة المأشالمن ىلعة عمجمو ر اليطست
 .هافي مرثتسملا نشأةمى ال عل تهاطل سلن خال وائد معال
 .ةر طسيلقد ايخ فار تتى ح يطرةسالخ يار ت منعليها بدًءا  يطرالتي تسعة لتاباشركات ل ا  معةلية المجالما مئاقو لان ضمتت

 المسيطرة  ق غيروقالح 49-2
 اة.نلمقتة انشأمي الديد ف ة للتحلصول القابألا  يصاف يها فقيم المعترف بال يف هانسبتة بر لمسيطا غيرقوق حياس اليتم ق
بين  ت امالمعها كيعلة باسمحالالسيطرة يتم  فقد دي إلى تؤ  ي التعة والبتاال شركاتها ة في عو مج مال يةكلم ق و حقفي ت ار يغتال

 ة. يكالمل ق و قح بأصحا
 

  قد السيطرةف  49-3
 ملاشلا خلالد دوبنو رة سيطمر الوق غيوالحق توااللتزاما ولصاأل دستبعتابعة فإنها تال ةكر لشلى اة عر السيطة موعالمج ا تفقدعندم
 يبا ترافالعام توي ئرلخسااو أ حبار األ السيطرة ضمن فقدتجة عن نا سائرخاح أو بأر اي عتراف بع االم  .ابه صةاخلا رخاأل
 السيطرة.  دقف د عندلة لعااقيمة الا بابقً ستابعة لركة ا قية في الشت متبار ستثماا

  كيةلالم حقوق  بطريقة حاسبة عنهامال يتم تمارااستث 49-4
 .ةقشقيشركات  في لحصص امن  يةكمللا قة حقوق يبطر  اهنع ةبسحاملام تي لتيا تار امتثاالس تكون ت

ه نو إلى ك دتم يالكنه ة ولليغيوالتش يةاسات الماليسر على الؤثمذ و فا نهة فيوعللمجميكون  يلتات ركاالشهي  قةقيالشات الشرك
 ك.ر تع مششرو م أو رةطيس
 تيب.ر ة بالتتبطلمر ا لصو صافي األ وحقوق فيركة تمش ةر طسي يهف لمجموعةون ليك تركشب مرتيو تهالمشترك ع شرو الم

 تمي بحي  ةكيحقوق المل ةقخدام طريستاب ةكشتر مت العالمشرو قة وايقشلات الشركافي  اتار تثمالس عن حصص ابة يتم المحاس
 .ناءلية االقتة بعملمرتبطا اليفلتكا اً نضممت فةلكبالت يلو األ فعترااال
و ح أاربألي اة فالمجموع صيبية لالستثمار بنر الدفت يمةالق ضيتخفادة أو يمجمعة بز ة اليالملا ئماقو لاحق في الال ياسالق يتمو 

ي تم الت األرباحار بتوزيعات ستثملال تريةقيمة الدفالتخفيض  مويت ثمر فيهاتسشركة المال في رألخاامل لشدخل ا نود البو  رائالخس
 .هار فيلمستثماأة المنش الحصول عليها من
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  ةمعجالم ةلياملم ائلقوان ات مدااتبعساال 49-5
ة  لمالت المتبادمعالا عن  ةلناتجا ير المحققةغ ر ائخسلوا حبار ألمجموعة والا نيادلة بمتبات الوالعمليرصدة من األ د كالابعتاس ميت

 عة. جمو لمبين ا
 حصة  لاديع بما لكيةالموق حق يقةر بط عنهاسبة محالا مارات يتمثستمع ا عاملجة من التالنات ةقحقر الميغح اربد األابعتم اسيت
معاملة ال تناا كذإال إ ةغير المحققح اربألافي  ةعبمتلطريقة الاس فنحققة بالمغير  الخسائربعاد تم استي كما  ا.هيف ةوعمجمال

 ول. المح صلة األل قيمالمحضؤشًرا المتعطي 

 ةيلاالم األدوات 49-6
 والقياسصنيف الت
لتحقيق هدف  ةاليالم لو صاالبها دار تي تليقة ار لطا في نظرال اللن خمل ألعماذج اة نمو عيطب ةعو مجمال ددتح -

 .رةإلداا  هددتح ذيلالنحو ا  على ل األعما
 :اليالت لنحوعلى اة ها مقاسنلمالية على أاصول ف االتصني متي االولي، عترافند االع-

 "(.AC)"ة تكلفة المستهلكال• 
 أو "(.FVOCIخر )"ل اآللشاما خلالد خالل عادلة منالقيمة ال• 
 "(.FVTPL")الخسارة  من خالل الربح أو العادلة لقيمةا• 
 .اقديةعالنقدية الت ص التدفقاتوخصائ (الشركة مالاعذج م )نمو هارتادا لكيفية طبقة المالي األصول تبويبتم 
 حقالقياس الال
ا علبىتم قياسبه الأنبه يب  ىعلاألصل المالي  تصنيفتم ي الل خب ادلبة مبن ة العقيمب ال وأ لكةهالمسبتة لفب تكلي: الاالنحبو التب  حقبً

 لانمببوذج أعمبب  مببنكببل اس أسبب  ىعلبب  ئروالخسببا احرببب االعادلببة مببن خببالل أو بالقيمببة ال (FVOCI) اآلخببر البدخل الشببامل
 .ليلمااقدية لألصل االتع ديةقالنالتدفقات ص ي وخصائلة األصل المار داإلموعة مجال
 :اليينالتين شرطال تا استوفة إذمستهلكالتكلفة الالدين ب تم قياس أداة ي -

 ديببببةقالنت ل التببببدفقاحصببببيلت  بأصببببول ماليببببة ل يهببببدف إلببببى االحتفببببااعمبببب نمببببوذج أ الحتفببببا  بهببببا ضببببمن ايببببتم  • 
 ية. وتعاقدال

لمبلبببغ عات افو مببد ددة تكببون فقببطحبب ريخ متببوافببي  قات نقديببةدفلمببالي تبب ااقديببة لألصببل لتعلشببروط اعببن ا جتينبب  • 
 .السداد ستحقلغ الممبة على الوالفائد األصلي

 ليين:لتاا استوفت الشرطينالشامل اآلخر إذا  لالدخخالل قيمة العادلة من لالدين باداة أاس قي يتم -
بيببع ديببة و عاقالت ت النقديببةقاع التببدفمبب ج فببه مببن خبباللق هدم تحقيبب ال يببتمبب عن نمببوذج أ مبهببا ضبب فببا  حتاال تميبب  • 

 و ية؛المالاألصول 
لى  ة عوالفائد األصليغ لعات المبمدفو  قطفون تك ديةقدفقات نلي تل الماصاقدية لألعشروط التينتج عن ال • 

 لغ المستحق السداد. بالم
 :ئروالخسا باحاألر  لادلة من خالة العلقيمبا كذلف بخاللدين ا توااديتم قياس  -

 صببولاال إلدارة ج أعمالهبباذموعببة نمببو م تغيببر المجلبب ا مببا هبب بلببي األو العتببراف بعببد ايببة لمالا االصببول يفادة تصببنعبب ال يببتم إ 
فببي  رغييب لتل التاليببةيبة الالفتبرة الممببن  فببي اليبوم األولليبة االم الصبولاادة تصبنيف جميببع عبب لبة يبتم إ الحا هببذهفبي و  ،ليبةاالم
 .ألعمالوذج انم
قيمبة ماليبة بال كاسبتثمارات مبوببة الغيبروق الملكية في حق اتثمار ياس االستق ريللتغي ير قابلشكل غجموعة بالمختار ت قد

 االولببى لتطبيببقاالشببامل اآلخببر عنببد  الل الببدخليمببة العادلببة مببن خبب قبال بوبببةم كببون تل ائرخسبب لوا حاالربببا خببالللببة مببن العاد
 .هحد ة علىيلكل اداة ماأساس ر على اختياليتم هذا اوف وس
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 :والخسائر حاألربا خالل العادلة من لقيمةبا كذل بخالف يةكملحقوق ال واتدم قياس أيت -
 أو المسببتهلكة لفببةكبالت ياسببهق يببتم مببالي أصببل ديبب تحد يببريغللت لقاببب  يببرغ لبشببك ةلمجموعبب ا ارتختبب  قببد ذلببك، إلببى باإلضببافة

 رافاالعتبب  دنبب ع رالخسببائو  حارببب اال خببالل مببن لعادلببةا يمببةقلبا قياسببه مليببت راآلخبب  لملشبباا الببدخل اللخبب  نمبب  العادلببة القيمببةب
 .بيحاسمال وافقالت تحقيق سيؤدى الى التصنيف ادةعإ  ا كانذما إ الةالح هذه فيذلك و  ولى،اال
 
 لاذج االعمنمو  مقييت

هبذا  نفظبة ألالمح مسبتوى ي علبى لمبا صبلحتفبا  بأاال يبهمبال البذي يبتم فيم لهبدف نمبوذج األعيبإجراء تقالمجموعة  تقوم
م مبات التبي تب المعلو تضبمن ترة. إلداومبات لب عللميم اتقبد بهبا مل ويبتمباعاأل بهبا إدارةم التبي يبت أفضبل الطريقبةيعكس بشكل 

 ي:لي ها مافير النظ
ا. يشببملتلببك ا بيببقطظببة وتللمحف حببددةمالهببداف األو  تااسبب سيلا - رة اإلدا سببتراتيجيةت اانبب ل ذلببك مببا إذا كسياسببات عمليببً
 أو تحقيبببق ت صبببلةذا تزامببباتال أيدة مبببع مببب  الماليبببة ولدة األصببب مببب مطابقبببة او ة د التعاقديببب لفوائببب ا دكسبببب إيبببرا ز علبببىتركببب 
 ؛األصولخالل بيع  ية منت النقدالتدفقا
 .مجموعةلى إدارة اإل التقارير عنها ة وتقديممحفظلء اأدايم يتق تمكيف ي -
ة يبة إدار فل( وكياعمب االنمبوذج  ضبمن بهبا ظفاليبة المحبتل المواألصبو )ال عمب نمبوذج األاء أدى لتبي تبؤثر علب اطر المخا -
 .طرالمخا تلك
 ل.بي المستقات فعمبيال شاطن نأبشاتها توقعيعات و لمبب هذه ابقة وأسبالسات الفترافي ا عاتمبيال قيتجم وتو وحار تكر 

خبذ ألالكبن مبع ل و منفصب  ت بشبكلابيعب لمة بنشباط اعلقب متلمعلومات الى الر نطاق المجموعة عصلم يقت ه،نفسوفي الوقت 
 تبببدفققيبببق الوكيفيبببة تح ليبببةلماول اة األصببب دار إل وعبببةمجمتبببه الأعلن لبببذيدف اقيبببق الهببب تحة م لكيفيببب ايم العببب التقيببب  االعتببببار يفببب 

 ي.النقد
دار ملا لغببرض ظ بهبباحببتفالميببة ماللا لصببو الا ا سببهيببتم قياة ادلبب لعأسبباس القيمببة ا هببا علببىأداؤ م تقيببيم تة والتببي يبب تبباجرة أو المببُ
ا بهب تفبا  الحيبتم ا يبة والالتعاقد نقديبةال فقاتل التبدحصبيلتفظ بهبا تحب يألنهبا ال  الخسبارةأو لبربح ا لة من خباللالعادلقيمة اب

 .يةمالال صولاأل بيعية و عاقدية التالنقدفقات لتحصيل التد
 
 :  دةلي والفائألصا عات للمبلغد دف ة التعاقدية هي مجر يقات النقدنت التدف كا ا إذامتقييم  -
يتم  .ولياف االاالعتر د لي عنلماا صللأل لة عادالالقيمة  انه على صلياأللمبلغ ا تعريف ملتقييم، يتاهذا  غراضأل

السداد   محل صلياألالمبلغ مانية المرتبطة بتاطر االئخ والمود قلنلة منيز ال قيمةي للدالما ها المقابلان علىائدة لفا تعريف
وكذلك  ةرياإلدا فيوالتكاليولة السخاطر م مثل ى ر خاأل ساسيةاأل اضاإلقر  فاليتكخاطر و ولمنة عيرة زمنية مل فتخال
   .بحالر امش ه

  تأخذ  المجموعة  فان ائدة والف ي صلاأللغ لمبل ات عدفو رد ممج هي  التعاقدية دفقات النقديةتلانت اك إذا ما  متقيي إطار وفي 
قد تغير تعاقدية  دبنو  ىلعالي يحتوي الم لاألصن اك اإذا تقييم ممل يش . وهذالألداة  ط التعاقديةالشرو ر اين االعتببع

 . طهذا الشر ستوفي ك لن يان ذلف ةال الح  هذهوفى ة قديعاالتدية ات النقفقتدمبلغ الو وقت 
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 سائروالخ حبار واألحق لالس اايقلا -ة ليماال صولألا
 اي  .لةداعيمة القل باا حقالالية مال ولاألصتقاس  :ر ائسرباح والخاأل لعادلة من خال مة ال يبالق قيمةالم صول المالية ألا -

   .الخسائر أوح رباضمن األها باتاثيتم اح بأر  عاتتوزي وأعوائد  
  فةلكتلا  ة،لاعالف فائدةال يقةر ط خدامباست هلكةتلمسا ةكلفبالت  اقحال لو صألا هذه تقاس :المستهلكة كلفةلتبا ة لماليا صولألا -

 عترافاال يتم محاللواالض  عملةال وق ر ف رئاسوخ احأرب ،ئدافو لا اتداإير  .حاللضمالا ئرابخس هاخفيضت يتم تهلكةسمال
   .ئرساخوال ألرباحا ضمن لتسج االستبعاد  الناتجة عن  والخسائر لألرباح بةسنبالك وكذل .رائخسالو  رباحاأل نمض مهب
 . ةادل لعا بالقيمة قاحال ولصاأل هذه  ساتق :اآلخر الشامل لالدخ  لالخ  من  لةعاد ال يمةقلابدين لت ا اأدو  -

  م ه ب العترافا يتم محاللواالض ة العمل ق فرو  ئروخسا أرباح ة، لالفعا دةئلفاا طريقة  متخداباس هاسابحتا يتم ائدفو لا اتدإيرا
  د عن .خراال ملالشا خل الد ضمن ابه فاالعتر ا يتم ألخرى ا رئاسالخو  احبر ألا فيصا . ئرلخساوا باحاألر  ضمن

 باح ر األ نضم يصبحل بهويتب ةادإع متياالخر  ملالشا الدخل نضم جةالمدر  ائرلخسوا باحاألر  عممج ،االستبعاد
 . ائرخسوال

 ةميبالق قاحال ية لالما ولصاأل لكت استق :اآلخر  شاملال ل دخال خالل من  ادلةعال مةبالقي لملكيةا قوق ح تاستثمارا -
  حض وا شكلب لثمت احاألرب تيعاوز ت كنت المم رائوالخس األرباح ضمن كإيراد بها افر تعاال تمي األرباح اتعزيو ت . ةلعادلا

 يتم الو  راآلخ للشاما   لدخلا في بها فعتراتم االي ألخرى ا رائخسلوا باحاألر  في صا .تثمارساال تكلفة من لجزء دادااستر 
 . رسائخال أو باحر األ منض قطالاإل علىها بتبوي ةإعاد

 

  ائرسخلوا حبااألر و  الالحق القياسو التبويب  – يةمالال تااللتزاما
   .لخسائروا باحر ألا  خالل من  دلةالعا ةمقيلبا أو لكةهالمست لتكلفةبا مقيمة اأنه ى لع ةالمالي تتزامااالل بيبو ت ميت
 محتفظ أنها ىعل هابويبت مت إذا خسائرالو اح ربألا لالخ  من لةادعلا ةميلقبا قيمةم هاأن على  ةيماللا االلتزامات تبويب ميت
  عند  رئساخال أو باحر اال خالل من  العادلة مةبالقي اهبتبوي تم أو  يةالمال تاقتمشضمن ال تناك وأ ةلمتاجر غراض األ بها
 .ليو األ افتر عاال
 يبصاف فااالعتر  ويتم ةلعادال ةمقيلاب ئرخساالو  احبر األ لخال نم لةادالع ةميالقبمقيمة ال يةالالم اتااللتزام قياس ميت
 .لخسائراو  حبااألر  منض  دائو فال مصروف ذلك يف بما والخسائر باحر ألا
  بمصروف  ترافعاال يتم و ، ةلاالفع ةائدالف قةريط دامتخسبا ستهلكةمال فةبالتكل احقً القياسها يتم  خرى ألا ليةامال لتزاماتاال
  والخسائر  حلألربا وبالنسبة ،رئساالخاح و رباأل  ضمن نبيةجألا تالمعال  فر صار أسعي ف اتر يتغلا رخسائو  احربأو   ئداو الف
 .سائرخلاو  باحر ألا ضمن اأيض جلست دعااالستب ن ع جةتالنا
 

 ادستبعاال
 اليةمال األصول

  قوم ت وأ ، يلامال لصألا نم ةنقديلا  قاتلتدفا في يةالتعاقد ق لحقو ا انقضاء  عند ليماال لصاأل ادتبعباس وعة مجمال ومتق
 عنافوم خاطرم يعمج ويلتح اهفي تم قد ون يك معاملة في ةالتعاقدي النقدية تاالتدفق مالستال ديةعاقالت ق و لحقا ليحو تب

  الملكية  نافعوم رمخاط بكافة حتفا اال أو يلحو بت عة و جمالم فيها متقو  ال  التي وأ ،جوهري  شكلب الي الم ل األص ةيملك
 . ةيلمالا  صولاأل على رةطلسياب ظتحتف وال ي جوهر بشكل 
 ظتحتف اهلكنو  ي، لالما اهكز ر م قائمة في بها فالمعتر  األصول يلتحو ب جبهاو بم قومت التامعم ي ف ة لمجموع ا تدخل  قد
 . المحولة صولاأل تبعاداس تمي ال ةالحال ههذ فيو  محولةلا لو األص افعمنو  خاطرم ةافبك
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 مالية  اتتزامال
  جموعة أيًضا مال تقوم .ااء مدتهضانق أو هاغائال أو تعاقديةلات زامالتاالداد م ستي مادنع يةمالت الامالتز الا ستبعادايتم 
  جوهريا،ا فاختال تلفالمعدلة تخ  اتاماللتز ل ةالنقديفقات دلتاتكون و  اهروطش عديلتم يت دما نع ةلياملات امااللتزا دبعاستبا
 .لعادلةا مةيالقب لةلمعدا روط الش اسأس  لى دة عديالج ليةالمزامات التالم االعتراف با تالة يذه الحفي هو 

م  دية تنق غير لصو أي أ كلذ ي )بما ف عو فمدلل اابقالمو  الدفترية يمةلقالفرق بين ا ان الية ف متزامات اللالا استبعادعند 
 .سائروالخ باحاألر ا ضمن به رافعتاليتم ا( اتم تحملهات امتز ال أو اهتحويل

 
 ل االضمحال
يتم التي ة اليالم لاالصو لى عالمتوقعة ئتمان خسارة اال سطة لقيالمبسامة و لعااب اليساأل نم كالً عة جمو تطبق الم
خر.  مل اآللشاالل الدخل اخ من لعادلة ابها بالقيمة اف االعتر  ي يتمتلات الدين اوأدو  ستهلكةمال فةها بالتكلف برااالعت
 ولي.تراف األاالع منذ مانتئاال دةجو ي ف يراتلتغا لمراحل وفقً بين ثالث  ماليةول التنتقل األصكن أن يم

 ن.امسائر االئتفات خن مصرو مض ةمعالمجلدخل ا ةئمقاالمالية في   لو صاالقيمة  ضمحاللاف بخسائر يتم االعترا
 
 بسطم موذج نهجن
لبى ع لحالضبماال بسبط لتحديبدذج البنهج الميبذ نمبو نفتم تيب  والعمبوالت، تعبابباألقبة تعلمال العمبالء ةدبأرصب لبق عتفيما ي -

 :ينخطوت
 . والضمحاللي لكل فردشتقييمها ب فة عن السداد يتملمتخالء عم دةارص أي • 
  خر موعد أتي لك التي لم ا في ذلك ت)بمى ر خاأللعمالء ا صدةار  ميعجم ل عااحتياطي اف بتر يتم االع • 

 .نيةتمااالئخسائر عات الالمحددة وتوقة ة التاريخيسار ت الخعدالى معل اءً تحقاقها( بناس
 ماعلا لنهجوذج امن
  ة عرضلما ألرصدةا يع جم( على 47رقم )  بة المصري حاسر الماالعام لمعيضمحالل للنموذج الطلبات ابق متتنط -

 ناءباستث اآلخر،امل الشخل الد ل عادلة من خاللا يمةالق وأة المستهلكة ها بالتكلفقياس متيالتي  ماناالئتلخطر 
 .هالأعذكور مهو ا كمسط لمبالنموذج ا التي يغطيها االرصدة

 . صول المالية"(أل)"ااألدوات باسم   ار إلى هذهيش أدناه،ضمحالل ياسة االس راضغأل -
اف ر عتيتم االحي   دةبن المتكاماالئت خسارة ت من نموذجمخصصالاالضمحالل و ائر ا ديد خسحت بلو اس تغير تم -

ئتمان ة االسار خذج و نمى إل لسابق،اي بحاسالمب المعيار ة محدد بموجحدث خسار  االئتمان عند وقوعائر سبخ
صل باأل عترافالة ا ايبدت عند خصصالميتم أخذ اي  ح (،47المصري رقم ) ةار المحاسبقعة بموجب معيمتو لا

 ي.لو األ تباثالفي وقت ا لةمالمحت نامخسائر االئت على توقعاتناًء ب المالي،
التي لم   الماليةصول ة األمقي فيل لالضمحال راحلم ثثالمنهًجا من ( 47رقم )  المصري سبة محايقدم معيار ال -

 الي: تللى النحو انهج عهذا ال خيصتلاء. يتم الشر و أ  عتراف االولىاالانية في تاريخ ماالئت متهاتنخفض قي
 

 :ًراشه 21لمدة  قعةتو ملتمان ائالخسارة ا :(1)المرحلة 
منذ  انالئتماطر اي مخفة ر بيك ها زيادةب ليسي توال االولي افتر عاالالمالية عند  لو صاال (1)تضمن المرحلة ت

تمان االئ ةر عتراف بخسام االيت ول، صااله نسبة لهذبال ة.خفضائتمانية مني على مخاطر تنطو  يولي أو التاالعتراف األ
تج نت االصول، ذه . بالنسبة لهوقعةالمتنية االئتما الخسائرلى  عناءً ل بدفترية لألصال  لقيمةا يلقعة على إجماالمتو 
 لتقرير.ا اريخشهًرا بعد ت 12ل الخالمحتملة خلف عن السداد لتاأحداث  ة منعمتوقال ةنيماالئتائر اخسال
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 :يانامضمحلة ائتم ليست -ياة ى الحدمالمتوقعة  مانيةاالئت ةسار لخ: ا(2)ة مرحلال
س  لي نلكو  ولياف األتر عاال ذمناالئتمان  ة كبيرة في مخاطرزيادديها لتي كان للية الماا  ولصاال (2) المرحلة ن متتض
  لى مدى ععة وقمان المتالئتا عتراف بخسارةاليتم ا األصول،هذه ل. بالنسبة ضمحاللاال عي على و وضليل ميها دلد
  ى الحياة هي وقعة مداالئتمانية المتئر خساال صل.ترية لألدفل لقيمة اا ب على إجمالي ة تحسلفائدزال ات ولكن ال ر،العم

داة  لمتوقع لألامدى العمر ى اد المحتملة علد عن الس فلتخلاث ا أحد  يعجمعن  تنتج التيعة توقئتمان المخسائر اال
 الية. الم

 :نياامحلة ائتممض - ةامدى الحي ةمتوقعنية الائتماللخسارة ا: ا(3)المرحلة 
هذه  ة لنسبتقرير. باللفي تاريخ ا ضمحالل الاي على دليل موضوع  ديهال التي ية مالألصول الا ( 3) رحلة ملتتضمن ا
 . المالية لألداة قع و لمتا العمر  لمتوقعة على مدىائتمان رة االخسا باتثإ تمي االصول،

 
 

 ةطاعيلقالتقارير ا 49-7
ذلك  فيا مب ت،نفقاد تكبوت داتإيرا ققمن قد تح لاعماال طةأنش فيك تشار  التي ةعجمو نات المو كم دأحهو  لشغيلتقطاع ا
م ة بانتظاييلها التشغة نتائجعتتم مراج والتي ،جموعةللم خرى األت ن المكونام أيمع ت ة بالمعامالات المتعلقوالمصروف تاإليرادا
 لتقسيمعة مو صها للمجيصتخ يتمس  لتيالموارد ا نبشأت ار ذ قرااالتخ (CODMوعة )مجلمل الرئيسي غيليتشالصانع القرار من قبل 

 ة منفصلة.ومات ماليتوفر لها معل والتي هائادأ ميتقيو 

  جنبيةاألت ماللعابت امالمعلا 49-8
 ت.معامالخ الريفي توا ف ر الص رسعجموعة بمال  ركاتشب ل الخاصةمبية بعملة التعانألجات معامالالة جمر تم تي-
 الية. ملقوائم التاريخ إعداد ا  رف فيالص رسعب املعتلالة ملع هامتتم ترجي بيةنجألا لةمبالعية نقدعة اليبالطت ات ذازاملتل واالو صألا
قيمة  ال د تحدي ندستخدم عمال لصرفار نبية بسعجدلة بالعملة األاالع يمةبالق هااسقي ميت يالتزامات لتالوا صولاألة ترجم متي-
 ة. عادلال
ف في  نبية بسعر الصر األج ملةع لبا ةيخير اتلة افتكلالب قياسها ميت ي تلاة ديقالن غير عة الطبي ت ذا اتلتزاماالو  صول األ جمةتر م تي-
 ة.لالمعام ختاري

 جارعقود اإلي 49-9
ويستمر  ارنةمقعرض معلومات الرجعي وبالتالي لم يتم إعادة  ( بأثر49ري رقم )صسبة المالمحايار مع قبيلمجموعة بتطمت اقا
( 20لمعيار المحاسبة المصري رقم )قا لمحاسبية وفا السياسات ل(. تفاصي20) المصري رقماسبة حملمعيار ال وفقا ح عنهاافصاإل

 ل.بشكل مستق يتم اإلفصاح عنها

 2021ير ينا 1 من المطبقة ياسةالس

قد ضمن عتيأو  تأجير د عقدالعق ن و وبك. تأجيرقد ع منتضيأو  تأجيرعقد وعة بتقييم ما إذا كان العقد العقد تقوم المجم ي بدايةف
قل حق ين رأجيالتا كان عقد مقابل. لتقييم ما إذ أصل محدد لفترة من الزمن لقاءام الستخد يطرةلساينقل حق  ذا كان العقدإ تأجير
 (. 49) رقم ري المحاسبة المص ة تعريف عقد االيجار في معيار، تستخدم المجموع دأصل محد خدام  است على رةالسيط

 ه.د أو بع 2021ر ايين 1في  مبرمةل الى العقود اسة عه السيذق هطبت
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 ر جالمستأ

  ى يجاري علنصر ال علك قدعفي ال لماديا بل لمقاا وعة بتوزيعتقوم المجم ايجاري،ن عند تعديل عقد يحتوي على مكو  أو عند البدء
االيجارية غير  تافصل المكونعدم  مجموعةلت اار اخت لعقارات،ا اربة لعقود إيجبالنس ذلك،المستقل، ومع  اسبيالتنأساس السعر 
 اليجارية كمكون ايجاري منفرد.ر االيجارية وغياالمكونات  والمحاسبة عن

ياس أصل حق االنتفاع أوليا د التأجير. يتم ققخ نشأة عتاري في جيرتألع والتزام اانتفاال حقتراف بأصل تقوم المجموعة باالع
اإلضافة الى  ، بخ نشأة العقديو قبل تار ألغ مسددة في ته باي مباتسوي متوي التأجيرعقد  لتزاماللي و غ االمن المبلتضت والتيلتكلفة با

وقع الذي يوجد ألصل نفسه أو المااستعادة د أو لعقل امح إزالة األصلو فك رة لقدتكاليف المأولية تم تكبدها وال أي تكاليف مباشرة
 .  مةمستلز تأجير افحو ومًا منه أي مخص االصل، فيه 

ما لم يحول  لعقد وحتى نهاية مدة االيجار،ة امن تاريخ نشأ سط الثابتقدام طريقة الحقا باستخفاع التنأصل حق االهالك تم استي
س أن  تكلفة أصل "حق االنتفاع" تعك إذا كانت و ، أجيرأالتعقد  ة مدةهايبن عة و د إلى المجمقالعمحل ل األص ملكيةاإليجار 
يتم  لتيوا لألصل اجيتاإلنلعمر افاع على مدي ل حق االنتك أصالهلة يتم استالحا في هذه اء،شر ر المارس خياستة المجموع

ائر االضمحالل سبقيمة خ نتفاعاالحق  لصأريا تخفيض و م ده يتانضافة الى، لعقارت والمعدات باإلتحديدها على نفس االسس ل
 ر. جيتأال التزاماس وجدت ويتم تعديلها بإعادة قي إن

خدام ويتم خصمها باست العقد،خ بدأ اريم دفعها في تتالتي لم ي وعات اإليجارحالية لمدفمة اليقبدئًيا بالم جيرالتأم التز ا قياسيتم  
ض أن يتم استخدام معدل االقترا معدل بسهولة فيجبليد ذلك ان تحدمكااإلي فإذا لم يكن  أو جار،ياإلضمني في معدل الفائدة ال

 دل للخصم.  كمع إلضافياضها ا ر ة معدل اقتمجموعخدم التتس م،عا لعة. وبشكمو مجلل اإلضافي

لفة وإجراء تمخ رجيةخاادر تمويل معدالت الفائدة من مصمن خالل الحصول على  اإلضافي راض ة معدل االقتعدد المجمو حت
 ألصل المؤجر. ط اإليجار ونوع او لتعكس شر عينة ت ميالعدت

 تي:اآلمن  تأجيرلاد عقس التزام قياي ف يجار المدرجةتتكون دفعات اال

 هرها. و ت ثابتة في جتشمل دفعا ابتة،ث دفعات

قد ع ابةبد  ريختا و المعدل فيأشر المؤ م يا باستخداأول قياسهاعدل، ويتم تعتمد على مؤشر أو م متغيرة رأجيتدفعات عقد     -
 .ريالتأج

   .المتبقيةة يملقوجب ضمانات ادفعها بواسطة المستأجر بم وقعمبالغ يت    -

ترة معقولة، مدفوعات اإليجار في فرة ا الخيار بصو ذممارسة ھ نوعة متأكدة مكانت المجمإذا  ءاخيار الشر  مارسةسعر م    -
ار ما لم اإلنهاء المبكر لعقد اإليج اتوعقوب التمديد،ر امارسة خيمن م  ولةمعقة جبدر  متأكدة ةموعالمجت ية إذا كانالتجديد االختيار 

 مبكر.لام اإلنهاء من عد معقول  شكلب متأكدةجموعة لما تكن

 في دفعات  اتر تغيناك ھ ها إذا كانوالتي يتم إعادة قياسخدام طريقة الفائدة الفعلية. استالمستهلكة ب ةبالتكلف ريالتأجالتزام يتم قياس 
للمبلغ  جموعةير المدتق فيهناك تغيير  انك الدفعات، إذاتلك  لتحديدأو معدل مستخدم ر ج من تغير في مؤشتنا قبليةالمست اريجاإل
و أ أو التمديدستمارس خيار الشراء  ة بتغيير تقييمها ما إذا كانتموعذا قامت المجإ لمتبقية،اضمان القيمة فعه بموجب وقع دتمال
 ن حي  الجوهر. مار ثابت ع إيجدف ناكه نء أو إذا كاانهاإل



 شركة مساهمة مصرية  –بقا( سا – ات الماليةضة لالستثمار يتال القابة كابو ر ضة )شركة ث مالية القابل تكت اشركة كون
    2021 رمببت س 30 يتهية ف منلا رشهأ التسعة رة فتن ع المجمعة ةيالمال ائمللقو لمتممة ات ااإليضاحع بتا

 ف ذلكذكر خال إذا اال صري لماية نات بالجحدة بااليضار بالغ الواالمع جمي
  

- 55 - 

 

 ن تم تسجيله ضم تفاع، أو ياالن ق ح ألصلترية الدف القيمة علىل م إجراء تعدييت ،الطريقةبهذه إعادة قياس التزام اإليجار  دعن
 فر. حق االنتفاع الى الص ألصلم تخفيض القيمة الدفترية ا تو الخسائر إذأاألرباح 

 تمازالتوالمعدات ‘وا واآلالتعقارية ضمن العقارات ف االستثمارات اليتوفي تعر ال تستي ال اعفول حق االنتصة أ جموعلمتعرض ا
 كز المالي. المر  ةميات في قائالسلفقروض و لن اضماإليجار 

 

 - :القيمةل صغيرة صووإيجارات األ لصيرة األجق اإليجارات 

رات قصيرة ارة القيمة واإليجيألصول صغرات ايجاإل يرجتزامات التألوا تفاعنأصول حق االجموعة عدم االعتراف باختارت الم
روف على صاإليجارات كمتبطة بهذه المر  رافعات اإليجعة بدالمجمو  ترفتعالمعلومات.  ياوجمعدات تكنول بما في ذلك األجل،

 الثابت على مدى فترة اإليجار.سط اس طريقة القسأ

 1022يناير  1 المطبقة قبلالسياسة 

 يجار.  الدة عقد امر ى مدالثابت علاط س لقا خل على أساسدة ال مائقر في يجااإلف و صر بم عترافالام يت

 إليرادا ققتح - 49-10
 1202 يناير 1من  مطبقةلات ساياسال
 :الخمس الخطوات أدناه باستخدام نموذج (48مصري رقم )ال يار المحاسبةعمت بموجب اثبات اإليرادلمجموعة بإقوم ات

حدد الضوابط  ويقابلة للتنفيذ أكثر ينشئ حقوقًا والتزامات  فاق بين طرفين أو تد بأنه االعق ر فُيع ليعقد مع العملد اتحدي: 1الخطوة 
 . ها لكل عقدفاء بجب الو يتي ال

 خدمة إلى العميل. في عقد مع عميل لنقل سلعة أو  وعدم األداء هو االتز  داءألد التزامات ا: تحدي2وة الخط

  لع قابل تحويل السلمجموعة أن يكون لها حق فيه مابل الذي تتوقع اقبلغ المُ مهو  ملةمعاال سعر لمعاملة اعر يد سحد: ت3لخطوة ا
 رى. خن أطراف أعمحصلة نيابة المبالغ الثناء تسالعميل، باإلى  هد بهاعُمتالأو الخدمات 

على   ة المعامل رع سعوزيبت عةو تقوم المجم ،داءام أ تز أكثر من اللعقد الذي يحتوي على بالنسبة ل توزيع سعر المعاملة: 4الخطوة 
قابل فيه م ق ا حلهوعة أن يكون جمالذي تتوقع المداء بمبلغ يصف مبلغ الُمقابل كل التزام أ
 أداء.  لتزاما الوفاء بكل

لع أو  سال نقل يقداء عن طر لما( أوفت بالتزام األ بإثبات اإليرادات عندما )أو كعة تقوم المجمو  تاإليرادا ت: إثبا5خطوة ال
 بموجب العقد. لها العميبعد ي وُ التت االخدم

 

 ئدواايراد الع
 . ةيلفعلالفائدة ا طريقة ماداق باستخقحستساس االأ لىع  خلالد ةئمقا فيراد العوائد إيب عترافاال ميت

 : فعليةلا ئدةافال ةطريق
وتوزيع  (يةالمال زاماتلتالا وأ ةالمالي لصو ألا ن ة موعممجو )ألي ماو التزام لي أما صلأل تهلكةلمسالتكلفة احساب  قةطريهي 

 .ليةفعلا ة ل الفائددعمم ااستخدبلي امال تزاملالا  أور عمر األصل ادمى ئد علالفو ايراد  إ فوائد أومصروف ال
  :الفعلي ةدائلفمعدل ا

لية  االم داة ألل عقتو عمر الملا لالخ  هايلصحت أوا دهسداالمتوقع  بليةستقمة اللنقديت اصم الدفعادم لخختيس الذي الدقيق لدعالم وه
 ي.  لما امالتز أو  يالم ل ة الحالية ألصمقيالحديد ت( لناسباً م كان ذلكة زمنية أقل إذا ر وفت)
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 احبر عات األوزيتراد يإ
كة ر شللق ح هيينشأ ف ذيلا تاريخل ا  دخل فية المئاقب عةالمجمو ت ران استثمام تجةلناباح ار األ توزيعات نم تداباإليرا فار العتا ميت
 اح.بر األ  هذهمة قي ليصحي تف

  ح عملية التوريقاأرب
ج عن تانال اداإلير اس يق ويتم .يقهر و الذي تم ت لماليا صل أللد ابعاالستر شروط فاتو  دنع التوريقح عمليات ارباف بأر عتالتم اي

 .  ةحوال ل ا عقد  خاريتفي  قريو فظ التامحل ةلدفتريا القيمة  عن  ةال و الح مقابل في الزيادة  ةيمبق التوريق تاعملي
  ينيةمالتأ ساطاألق  راداي

 

  األقساط التيحدود قيمة د في ار اثبات االيويتم  أمين،تال صةخ اصدار بوليرياعتبارا من تا األقساط التأمينية بإيرادراف يتم االعت
 لعام./ ا ةلفتر تخص ا

 1202ير ناي 1المطبقة قبل  ساتسياال
   مةدقمال دماتلخالمباعة واع والسل راتاالسي -أ
م تي رى.شتالم ىإل  يةة للملكجوهريلاكاسب لماخاطر و مال قالتنا لدخل عندا ةائمقب والسلعلسيارات ا عاد من بير يإلاف بتراعاليتم ا
ن  تأكد م  دجو و  حالة  يد فاي إير بأ لخدمة. وال يتم االعترافء اداد أنة الدخل عمئابق لخدماتا داءأن متجة انالت داراإليبا فعترااال

 ة. اعالمب سلعالو يارات بالس ي ر ط اإلداااالرتبر ار استم أوتبطة به ر مل يف ا الاد أو التكاإلير  امادي لهذلا ل بمقاال  اددر است  على ةر دلقا عدم 
فرق بين  الب رافتعالايتم  مانعمالء بسعر بيعها النقدي بيللمة لوالمس عهايب علىتعاقد ملا ع للساو ات ر اسيالة يمي قف تالمبيعاثل متت
. ويتم عمالءلاقة على حالمست ةينو مديلا ي من اجمال ةممخصو ر مؤجلة تظه دائنة دية كفوائعيلبا مة لقيا ي لإجمادي و قنلا عالبير سع
اس سألتم إتباع نفس اتحقاق، ويالسا ريخاعلي حتى تفلادة الفائ ل دمع سسااعلى  لدخالة ئمبقا تادكإيراائد و لفك اتلاف بر عتاال
 ي ر خأات كر ش عن طريق (تككونتة )نادي خدم لعمالءلوصيانة  نيأمتات خدمم يدي تقلة فثمتلماخرى ألخدمات الا اتإيراد باتثإل

 .ماليةت الاار ستشالات امخد اتوإيراد لمجالا  في هذا ةمتخصص
 للشركة.تحق لمسا  أو مبل المستلاقملل لعادلة ا يمةقالبراد ياإلة يمق سقاوت

 ئدواعايراد ال -ب
 . ةيلفعلا ام طريقة الفائدةداق باستخقحستاال  ساسأ ىعل خلالد ةمئ قا د فيائراد العو إيب عترافاال ميت
 

 : فعليةال ئدةافالطريقة  -ج
وتوزيع  ية(المال اتاللتزاما وأ ةالمالي لو صألا ن وعة ممجمو )أمالي تزام لاو لي أما لألص ةتهلكمسلة الفالتكحساب  قةريهي ط

 لية.ة الفعائدفدل العم م اتخدباسلي املا تزاملالا  ول أاألص ر ر عمامدى لئد عالفو ايراد  إ د أومصروف الفوائ
 

 : الفعلي ةدلفائمعدل ا -د
الية  لمة ا ألدا ل عتوقلماعمر لل االخ  صيلهاحت أوا سدادهقع المتو  ةبليستقالم ةنقديلت اعافالدم صدم لخخي يستلذا الدقيقل دعلما وه
 الي.  م ماتز ال أو يالم صل ألية لحالا ةمقيالديد حت( لناسباً م كان ذلكرة زمنية أقل إذا وفت)

 

 احعات األربتوزياد ر يإ -ـه
 ةشركق للح هيينشأ ف ذيال تاريخل ا  يدخل فلاة مئاقب عةلمجمو ات راامستثا نم تجةلناح ابار توزيعات األ نم تداباإليرا فار العتا يتم
 اح.ربهذه األمة ل قييصحي تف
 

   التوريقأرباح عملية -و
تج عن انال اداس اإلير يق ويتم .توريقهالذي تم  المالي لصألد لاعالستباط شرو ر فاتو  دنع ريقو التيات ملح عاربف بأار عتالتم اي

 ة.  حوال ل ا عقد خ يتار في  قير و فظ التامحل ةلدفتريا ةالقيم  نع  ةال و الح مقابل في دة الزيا ةبقيم لتوريقا اتعملي
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   التأمينية األقساطايراد  -ز
 

ط التي  االيراد في حدود قيمة األقسا ويتم اثبات أمين،تال وليصةدار ب اص ريختا اعتبارا من ةينيلتأما األقساط ادبإير يتم االعتراف 
 لعام.ة / اتر لفتخص ا

 

 اتف و مصر ال 49-11
 دئلفواف ارو مص

   .فعليالة فائدمعدل القة ريط خدامستبا الدخل  ئمةقا يفالقروض   ى نة علد المديئفواالب افتر عالا يتم
 

 ين ا العاملياز م 49-12
 نيلعاملز احفيتة و باثإم نظا  -
ر يغعية لجمل ا يسمحمة بركللش يساساأل امنظديل التع تم 2018مايو  14ريخ بتا ةركللشة عاديلغير اعامة لاجمعية الرار قجب و بم
 ةركالشين بفيذدارة التنإلجلس ااء معضوأ والمديرين  لينامثابة العإل تاليةلة انظمألكثر من اأا او نظام اداعتمة ركلشية لداعال
 ابعة:التها تكار وش
 ية.انم مجهأس حمن* 
 ميسرة.سداد  بطرق  زة أوميم بأسعار مح أسهنم* 
 بالبيع. لشركة بوعد ا يرد لما قانة وفيعروط مشفاء ستيوامحددة   مدد وأنقضاء مدة اد بع أسهمبيع عد و  *
ل  ال من خ أو ةيددج أسهم إصدار لخالمن  اءسو  مةنظاألهذه  ى منا تطبيقمة لز لالألسهم اة توفير اامة كيفيالععية مجحدد التو 

 لمالا ا رأسهتيمبق ديزا سهمأ لة إلىحلمر ا ذلك األرباحكو  منهأو جزء  اطييتحاالويل المال ل تحو من خالألسهمها أ لشركةا شراء
دة لقة بمعلمتط او شر ال ذلك في لنظام بمال وفقا قررةلما ط استحقاق األسهمادية شرو العغير  ةالعام ةيار الجمعر حدد قصدر. ويالم
 وط. لك من الشر غير ذ و  لكفاءةوارجة  دوال  فةظيو ال
 ة: يتاللامن الجهات  يأ  إلىظام الن ارةدإب شركة ان تعهدز للو ويج
 لهم.  صخالمر  ظالحفاء من* أ
 ية. المال ألوراقا في مجال ة لعاملشركات اى الإحد *

 .ينالعاملين المساهم*اتحاد 
 
 جليرة االصق لعاملينا مزايا - 

  زام تلوقع دفعه كاتلمغ ابالمبلراف تالعام عالقة. ويتت الاذ لخدمةند تقديم اروف عصمالجل كا صيرةقين لاملعازايا راف بمتالعم اتي
تزام لير االتقد كنيمو  يم خدمة سابقة،امل بتقدالعقيام ة جكنتي غهذ المبل لدفع  او ضمنيانوني ق امالتز  ة علمجمو ا  يلدون يكعندما 

 .ابه يعتمد ةرجبد
 ددحملتراك ااالش ازايم -
عة و فت المدكاار الشتاتراف بعاالم تالعالقة. ويت ة ذاالخدم قديمند تعف محدد كمصرو ك الاتر االشنظم مزايا  زاماتتراف بالتاالع يتم
 نقدي. د سترداو اة أليقبالدفعات المست ى تخفيضإل لمقدمةا  ةدفعل ا تؤدى به د الذيلى الحكأصل إ مادمق
 لسنة  79قم ية ر تماعجاللتأمينات اون انقاًا للين بها طبقالعام ي لصالحمالحكو ية اعمتجنات االلتأميا ام ي نظف موعةالمجم اهست

في قيمة  موعةالمجام لتز قتصر اي .جوراألبتة من انسبة ثنظام بن في النو اا القذهبموجب ل معب الا ن وأصحيامللعا. يساهم 1975
 .قستحقااالس اسألطبقًا سائر خال ح أوبااألر ب موعةمجلااهمات سمتحمل ، و تهاهمسام
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 لينالعام حصة-
املين ية للعر السنو جو وع األمجعلى م يدز يال  ابم باحر األي فة للعاملين حصية كالنقد حربااأل تعامن توزي  % 10بة سن شركة تسدد ال

م  تي قالة الياماللفترة الل ا خ املتز اوككية ق الملحقو ن خالل م أرباحات زيعتو ك األرباحلين في ة العامبحص عترافالام يتو  الشركة،ب
 توزيعا الذه تمادباعالشركة  ساهميمفيها 

 لدخلاة ضريب 49-13
تنشأ ت التي االدا الحع ايمف ة،ر الفتر ئاو خساأرباح روف في مصكد أو ار لة كإيؤجملبة ايوبالضر  ريةجالبالضريبة ا افعتر يتم اال  -

ل الدخئر سواء في الخسا رباح أوج األر خا – ةفتلترة مخفي ف ة أوفتر لا نفس في  –ه ف بدث يعتر ح  ية أوعملمن ة يبفيها الضر 
 .لعماألاة أو تجميع شر مبا لملكيةوق ان حقمض  ل األخر أولشاما
 

 ةالجاريخل دبة الضري
 ي تم الت ائبر ضلنت اإذا كا مالتزام، أاكبعد  هادادس تمابقة والتي لم يات السفتر ية واللحالاة تر رية للفاائب الجبالضر عتراف اال يتم -

. لة كأصالزياد هذهب افيتم االعتر ف تراتذه الفعن هحقة تمسن القيمة الد عزيت بقةلفترات الساية والرة الحاالفت فيل لفعاب سدادها
ة  دار إلامن( دادها ر ستا إلى )اهدع سداوقلمتا مةت السابقة بالقيالفتراة و الحالي رةتفللة الجاري ةالضريبيصول( ات )األامز االلت مقاس قيت
ضع خ. تيةالالفترة الم ةنهايتاريخ في  تصدر نفي سبيلها ألأو ة ريلساالضرائب( ا وانينقرائب )و ر الضعاأسام دتخية، باسضريبال
شروط  ءستيفاا عند االزامات الضريبية وااللتول ه لألصصقام ملع ال يتم .الجاريةريبة من الض زءجيبة كر ضباح للألر ايعات توز 
 .نهمعي
 
 ةؤجللماضريبة ال
 كلتلي يبألساس الضر او زامات لتل وااللألصو  يساس المحاسبن األبيتة للفروق المؤق سبةنجلة بالالمؤ  بةريالضبف االعترايتم  -

 : يلما ي داما ع يف خضوعها للضريبة ينتظر لتيؤقتة امال ق رو الف لجميع المؤجلةريبة اف بالضتر عم االتيامات. لتز ل واالاألصو 
  رة،شهلولى باألا فرااالعت*
 للعملية التي: ام ز و االلتصل أاألب ولىاألعتراف و االأ*

 .لاتجميع األعمليست ( 1)
 ة(.الضريبية ر االخس) لضريبيح ا بى الر وال عل سبيحالمفي الربح اا صر على  تؤث( ال2و)
 يمكنلذي ي امدلالي ا تركةشم مشروعات  يفوحصص ة شقيق اتركات تابعة وشركت في شاراباستثم طةبتمر ة اللمؤقتا الفروق *

 .ظورمنالالمستقبل  يفعكسها يتم لن   فروق لا ان مثل هذه لمرجحا ومن فروق المؤقتة ال كعكس تل توقيتى علرة طسيفيه ال
  دم مستخلخصم الضريبي غير افي ال  لحقبية وا يضر لار خسائيل الحئ عن تر الناشالمؤجل ي بيالضر  لباألص رافتاالع يتم -
 ن مستقبل يمكن ي المف يبةباح تخضع للضر أر  قية تحقيإمكانب وي ل قاتمهناك احكون ما يعندم صلة للخلقاباة ق الموقتو ر والف
ر قديعادة تإ م تي. شركةية لللالمستقبلعمل ق خطة اريط ي عنلبالمستقبي يالضر  الربح دحديت تماألصل. وي اذفاع بهالنتها اخالل
ي لم تعترف الت المؤجلة يبية ضر الول صألعترف باة وتماليرة فت اية كلي نهفا معترف بهلاغير  لةلمؤجا األصول الضريبية  موقف
 ل. المؤجلضريبي ا  لصاأل ةمعاب قيستياسمح بريبي يضبح ر  ودستقباًل وجم جح معهمن المر  أصبح يذلى المدى القبل إن ا مبه
ة يبلضر ار ام اسعاستخدك باوذلة تالموق فروق لا عند تحقق اطبيقهت توقعمأسعار الضرائب ال ستخدامبا لمؤجلة اة يبريالض قياس ميت -

 . درتص في سبيلها ألنتي لية أو ا السار 
 ة وعلمجماعها بالتي تتاءات ة لإلجر يبر ضر ال اثار االعتبفي االاالخذ  يتمة ليلفترة الماا نهاية مؤجلة فية البير ند قياس الضع -
 اتها. ماوالتز ا صولهالقيمة الدفترية ألسداد  أو ستردادلال
 ء شروط معينه.يفاتعند اس ة االبيريالض اتاللتزامل واألصو ه لاصقعمل م يتم ال -
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  تاكالهلثابتة واإلصول األا 49-14
 اس يلقف وااالعترا (1)

 ل. حالمئر اضساومجمع خ هالكمجمع اإلمنها  اً مو ة مخصفلالتكة بابتالثل باألصو  رافعتيتم اال
مستقلة  بنودك عنها اسبةلمحتم اي ه نفإلفة، مختية نتاجر إاعمها أ بتة لاثألصول الا بنود د منبنل لمكونات الجوهرية ا ا كانتوإذ
 الثابتة. ل و صضمن تلك األ  يسية(رئونات )مك
 ر.ائأو الخس رباحبتة باألالثا ولصألعاد ابتن اسة ماتجالنر الخسائ أو احتراف باألربعالتم اي

 االقتناءحقة على لاليف االكتال (2)
ة قبليتسدية ممنفعة اقتصا دفقت عنها ينشأأن وقع تلما نكان م ذاط إل فقألصا ىاء علقتنالا حقة على لالات النفقا لةيتم رسم

 للمجموعة. 
 

 الك  إلها (3)
ه ا )لطريقوفق-ية يدر خه التيمتا قمنه مخصومااألصل تكلفة ي ف  مثلتت يوالت – الك لإله لقابلةا بت اثمة األصل اليق تم إهالكي

و  ا  احرباإلهالك على األ ليتحم مويت تة،لثابال صو األواع أنمن نوع كل ل رقدجي الماتنالعمر اإلر مدا  على لك وذت( القسط الثاب
 خسائر.ال
 راضي.ك األهالإ  تمي ال
 :ةة المقدر جينتاإلر اعماباأل اً انما يلي بيفيو  

 ة سن 20 ي نامب -
 وات سن 10 أثاث -
 اتسنو  5-3 آلي ب حاس -
 ت  سنوا 5 جهزة ومعداتأ -
 ت نواس 10   يبات كت وتر يزاجهت -
 ت سنوا 5 تياراس -

 أقل. ماي لها أيهنتاجلعمر اإلا  ومدة العقد أ مدارى لماكن مستأجرة عأ ت فيحسيناالت الكهإ  يتم
ب لتط إذايلها لية، ويتم تعدفترة ماكل ي نهاية ف بتةاول الثصأللتخريدية لا ة والقيميجتانإلا واألعمارك هالإلة اريقطعة اجر م يتم
 .كمر ذلاأل

 االستثمارات العقارية 49-15
 عند القياس بالتكلفة ناقصًا مجمع اإلهالك وكذا مجمع خسائر االضمحالل. يتم تقييم االستثمارات العقارية-
في حالة إجراء إضافات أو تجديدات أو تعديالت شاملة بالعقار بحي  يترتبب عليهبا زيبادة فبي حجبم أو عمبر العقبار أو تغييبر فبي -

قيمة العقار، على أن يقوم الفنيون بتقدير العمر اإلنتاجي لهذا  إلىعمليات التنكيس، فيتم إضافة تلك التكلفة قيمته اإليجارية مثل 
 العقار.العقار بعد التجديدات وتهلك إجمالي التكلفة الجديدة خالل هذا العمر المحدد بعد استبعاد القيمة التخريدية في نهاية عمر 

 

 محتفظ بها لغرض البيع أصول 49-16
والمبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع على أساس القيمة الدفترية أو القيمة   تقيس المنشأة األصل غير المتداول -

 .العادلة مخصومًا منها تكاليف البيع أيهما أقل
إذا كان من المتوقع أن يتم استرداد قيمتها  البيع،كأصول محتفظ بها لغرض تبوب المنشأة األصل غير المتداول  -

 استخدامها. فيمن صفقة بيع وليس من االستمرار  أساسي، بشكل  الدفترية،
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يكون عليها بدون أية شروط إال شروط البيع التقليدية والمعتادة  التيبحالته  الفوري متاحًا للبيع  يجب أن يكون األصل -
 مال بيعها عال  أن يكون احت ويجبلتلك األصول 

 •        حتى يكون احتمال البيع عاليا: 
 المناسب بخطة البيع. اإلداري يجب أن يلتزم المستوى  •        

 •        يجب أن يكون هناك برنامج نشط لتحديد المشترى.
 إتمام الخطة.  في•        يجب أن يكون قد تم البدء 

 ل لبيعه بسعر معقول يتناسب مع قيمته العادلة. •        يجب أن يتم التسويق الجاد لألص 
 يجب أن يكون من المتوقع أن تستوفى عملية البيع خالل عام من تاريخ التبويب.•        

 . •        يجب أن تشير اإلجراءات المتخذة الى عدم احتمال التراجع عن هذه الخطة
  

  األصول الغير ملموسة 49-17
أوليا بالتكلفة التي تشمل كافة التكاليف الضرورية القتناء األصل ويشترط اال تزيد تلك التكلفة  لغير ملموسة قييم األصول اتم تي

 .صول المثيلة( وقت االقتناءاو األعن القيمة العادلة لتلك األصول )
اقصا مجمع االستهالك وكذا حق بالتكلفة ناس الاليتم تقييم األصول غير الملموسة التي لها عمر انتاجي يمكن تحديده عند القي

 مجمع خسائر االضمحالل.
  القابلة القيمة مقارنةب وذلك قيمته اضمحالل من للتحقق محدد إنتاجي عمر له ليس الذي األصل باختبار تقوم أن المنشأة على

 الدفترية  بالقيمة لالسترداد
 يذلتنفا تحت شروعاتالم 49-18

يف لتكاال فةلتكلفة كاا جد، وتتضمنإن و قيمتها  في االضمحالل عا مجمهنًا متكلفة مخصوملاذ بتنفيلحت ات تعاو مشر ت الم إثباتي
 لتحوي يتمو  .جلهن أتنى مقالغرض الذي أها وفى ه بتم تشغيلي لتيا لحالة ا ىز األصل الهيزمة لتجلالوال صألباشرة بام لقةتعالم
أ  بدوعندئذ  ي أجله يت من نتاق للغرض التي متاحة ن وتكو نتهاء منها الم اا يتمعند بتةثالل األصو بند ا ىذ التنفيالحت تروعات المش

 ة.بتلثاا ألصول ا ناثلة لها ممملبنود الا كهالإ  يفلمتبعة ا سسألُ س انف مخداستاب إهالكها
 

 رة الشه 49-19
ة القيم فيعة و ملمجصة ا حعن  ناءقتاال كلفةت فية دلزياا  فية تركشملية مأو ع ةتابع شاةمن ناءاقتة عن جالشهرة الناتتتمثل 

سها ايقكلفة ويتم لتكأصل با رةشهلل ىلاألو  رافعتاالم ويت. ءاقتنالاو ستحواذ أاالتاريخ  في تناةة المقاشمنلافي أصول اصدلة ل اعال
 . محاللضا أي خسائر امًا منهخصو لتكلفة مباقا حال
  ي لتاو ات نقدية قق تدفلخعلى عة القادرة و ملمجات ادن وحة محدو كل على لشهرة ازيع م تو يت لالاالضمحارات بء اختجراإ فلهدو 

د وجود  عنية ر كثر دو أ ةويا أو بصفسن ضمحاللاالر باتخلوحدات الا تلكع خضام إتوي ع.يجمن ذلك التم أن تستفيد توقعمن الم
 الل للوحدة. ات اضمحؤشر م
 ةمقيل لتخفيض ااوالً  لالضمحاالسائر هذا خ داماستخ فيتمها ل ةتريالدفلقيمة ا من  اقل اتوحدللتلك اادية دالستر ة ايمقال انتإذا كو 

ية  ة الدفتر يمللق طبقاً  ىبسعلى أساس نة رى للوحدخاالل و صباقي األ يضتخف يفم  ثاً سلفة دوحعة على ال وز ألي شهرة مرية الدفت
 . ةحقالال تفتراال يف سهام عكال يت ةلشهر ا  في لحالماالضر خسائ نار بأعتبالا يفخذ  ع األمالوحدة،   يف لكل أصل
أو ح ربال ديتحدة في هر الشن م بها صلخاا لغتضمين المب ميت المشتركة،ة خاضعة للسيطر  شركةة أو ة تابعكد شر عند استبعا

  ةترية الدفضمن القيم لشهرةتضمين ا يتمي  ح الشقيقة،ت في الشركات تثماراالسا على اًض أيا ذينطبق ه .ة عند البيعر الخسا
 لالستثمار.
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 حارباأل يلسهم ف ايب صن 49-20
ن عن  مياهلمسابقة لتعلما ارةخسأو ال  حلربا سمةلسهم بقل سياب النصيب األستساويتم اح للسهم،سي األسيب اصالن تعرض الشركة

 .فترةل القائمة خالال ديةام العسهرجح لعدد األالم توسطمال  شركة علىال ب ةيم العادهسألاهمتهم في مسا
 

 احبر أليعات اتوز  49-21
 ها إعالن التوزيع.يم في يتتة الالفتر  في امز تلكا باحر األات عوزيتت اتم إثبي

 

 ضمحاللالا 49-22
 

 ة يللماا غير صولاألل الاضمح
هناك  ان ا كإذما  دلتحديالمالية للشركة صول غير أللية تر لدفاقيم لا مراجعةب وعةمالمج وم، تقاليةم ةر تف لكريخ نهاية ات في -
 ردادية لألصل.  تساإل ر للقيمةقديت لعمب ةعو المجمم تقو لك كذ االمر  انا كذوإ  .لشر لالضمحالمؤ 
ت ا فقولد تدتلتي اصل و االضمن ل تتصو ا ةوعمجالي أصغر م عام لصو الا ميعتجيتم صل مة ألي قالل المحضبار اتجراء اخإل -
 ل و صاال تاو مجموعى اخر اال الصولان ة مللداخ ا ات النقديةالتدفق عن بيرك ى حدلقلة اال المستمر ومستاالستعم من خلةداية دنق
  دى ات للوحدا  هذه ت اعقد او مجمو نالد لتو ي تلت اداالوح على مال عميع االتج ة عند بالمكتس رةهد. يتم توزيع الشقند الدات توليوح-

 . ن عملية التجميعستفادة مالاها منقع و المتو ة لمقتنيا  وعةمالمج
 لقيمةاأكبر،  ماهه االستخدامية ايتمو قيالبيع ا ليفاكتا قص ان العادلةته قيمهي لنقد لة ولدمة الحدصل او للو ادية لأل تردإلسا قيمةلا-
ئب الذي راضال بل م قصعر خسب مخصومة  وثهادقع حو متة القبليستملا ة يددفقات النقتللة ياللحا يمة لقهي اصل ة لأليمستخدااال

   .دنقال  ديحدة تولو و ل األص ددة لحمُ ال رمخاطالة للنقود و الزمني يمةللق ة جاريلسوق ايعكس تقديرات ال
 . اديةردتساإل هبر من قيمتكأ  قدنللة دللمو ا  وحدةو للصل األ ترية لدفليمة اقكانت الا ذسارة االضمحالل إخبراف تم االعتي-
دة لى وحعة وزعمة الهر دفترية للشقيمة الال فيضتخال لو عها اسائر. ويتم توزيح او الخبار االي ل فضمحالاالخسارة براف تاالع تمي-
 حدة. الو   ل فيصأ ة لكل ريتالدف ةس القيمسا ادة بالتناسب على حو ى للول االخر الصا ضفيتخ مثالنقد، يد تول
يتم عكس خسائر  االخرى، ولصلألة نسبلبا  .قةرة الحتفي ف شهرةلا  قيمةالل محضا عن ةارة الناجمسلخا سعكم تيال -

م تستهالك( ما لم يالاك و عد االهالي بفاصال)ب اهم تحديدسيتان ي كة التيتر لدفايمة لقال يتعدى اى الذي لمدى االالل حاالضم
 . ابقةلسا  توانسألصل في اللة سبنالب ةملقيا حاللاضم  ة عنمجة الناار سبالخ فاالعترا

 

 ديةقالن فقاتدالت 49-23
مها كح يف ماو النقدية يف تعر تم ية يدلنقا اتتدفقالداد قائمة غرض إعول رة،اشالمب رقة غيية وفقًا للطريقات النقددفتالة ائمق عدادم إ يت

ة ثثالاوز تتج الي تالو  ودائع ألجلالك و و بنال ىلد يةلجار ت احسابال اصيل و تحلاتحت  توالشيكاق النقدية بالصندو  دةأرص اعلى أنه
 لتي د البنو ا حد كأة نقديللرة الشركة من إدا ًا جزءر يعتب ولبه ألذي يسدد عند طلمكشوف وا ا ىعلب سح وكد بنرصييعتبر و ر، هأش
 حكمها.وما في ة نقديلرصيد ا تسابحا ضغر ل ةهر مخصومتظ

 

 يوننقا ياطيحتا 49-24
 ية لتكويننو سالح رباألمن اقل لى األع % 5 عادليلغ ع مبقتطاا لىع ة كر ألساسي للشا ظامنالص نيات ركالش نون ات قابللمتط اً قبط

متى  و  صدر،ملمال الأس ار ن مل قألعلى ا % 50ى واز  يقدراً  اطيتيحع االمو متى بلغ مجقتطاع االذا ه ويقف ،انونياالحتياطي الق
 ع.قتطاالاإلى  دةو ع ين العن ذلك تع قل االحتياطي
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 للماا رأس 49-25
 لعادية ا سهماأل-أ
ة  خل المرتبطبة الدضري.  يةالملك حقوق  عنها بخصمها منالمحاسبة م تي ية عادالسهم االإصدار برة شمبا ةعلقالمتملة عالماف يلتكا
 ". الدخل ب"ضرائ( 24رقم ) المصري  بةقا لمعيار المحاسوفنها عمحاسبة م التي ةكيمللبحقوق ا لقةمتعال املةعالمف ليبتكا

 

 تصامخص 49-26
ب لن يتطن من المحتمل أماضي ويكو ال في ث لحدة نتيجيه تدل علسو مأقائم  نيقانو زام لتا دجو و  مخصصات عندالات بإثم تي-
 ة يالزمن القيمة يرلتزام إذا كان تأثغ االلبه لمب وثوق مر يقدت لمويمكن عام لتز االذلك  داد لس ادامهتخدية يتم اساقتصا  افعلمنق تدف
 ريبة يعكس لضال قبصم خ بسعرعة المتوق ليةبلمستقاة نقديت القا دفتال ممخصصات بخصالمة يق يددحم تيتإنه  فوهرياً ج لنقودل

   .ئمالم كان ذلكذا م إتزابااللقة تعلمر الاطنقود والمخنية لللزمة ايمق للقو ي للسالتقدير الحال
 .اير حالي لهقدل تضأف ر اهإلظة ضرور ال ا عندهلوتعدي يلاالمز كالمر يخ ار صيد المخصصات في تر جعة اويتم مر هذا -

 

 19وفيد ك –هامة  اثحدا -50
ء  باو  رنتشااتيجة ن القتصاديا واالنكماشؤ لتباطا لة مناح  الي  2020ام ع ل الصر خم الم ومنهل العاو عظم دت مضر عت

 ةازيتر االحجراءات اإل ل حزم منة بعميصر لممة ا و ها الحكالم ومن بينعال ماتوقامت حكو  ،دجلمستا( 19-فيدو ك) ناكورو 
ر  ظهالذي و ي لمحل او ي العالم مستوي ال على  ادياالقتص تباطؤال نم ءات لحالة اجر إلذه اه  دتأ د قو باء، الو  رانتشالمنع 
 لفة.مختور  نشطة بصاألكافة  علىه ير تأث

   :يفير يتمثل ثلتأن اأف مجموعةلا طشانيما يخص وف

  .اوعهرفو المجموعةر قان مم عملهمسون رامين يالذ نالموظفيخفيض عدد ت .1

اليررة الحة مرر ألزا اشرررة مررنمبي تتأثر الت تاعاقطبال ينء العاملالعمثر لبعض العنسب الت ةيادزو لصيت التحالر معدتأث .2

 .لبالدلتي تمر بها اوا

  .ابقةعدالت السالم فسئها بنعمالليل لتموا ديمقلت رارتمساال على ركةالش رهر قدتأث .3

 .ءعمالللويلي تمال لالهيكأثر ت .4

 .ريةصماكم اللمحوا رورموال يقارالع هرالش ال:ثالم لبيية على سموالحك الجهات بعضب ف العملتوق .5

 

 

 

 :يةلمالابة للرقا الهيئة العامةل من قبذة خالمت الحترازيةا جراءاتإلا

ة لرقابتهررا ضررعالخهررات االج ءاهررل عمررالعررن ك لعرربءلرفررا ا ثنائياسررتء اإجررر باتخررا  ةيرر لالما ةللرقابرر  امةلعائة الهي امتوق -1

 يررةمكانبإتاحررة ا لقيررا يئررة بالها ةضعة لرقابالخا تالشركايه جتووبادرت ب لااألعم يئةب ينسحتا يسهم في بمها ملة معامتعلاو

 الترري تررأخيرت الن غرامررام مرر ئهاعفرر إهر، مررا شرر أ ةسررت دةمرر ( لرادفأ / تاسمؤس) هاالئلعم تمانيةاالئ قاقاتاالستحيل كافة جتأ

 ك.لى  لعتب تتر

 

امررات رغائررد او وطبيررق عمررا عررد  ت ءالللعمرر  مانيررةاالئت تاقاستحقالابتأجيل  2020رس ما 22 خاريتبي كزبنك المرلاا  ق -2

 ريصرر لملمركررزي اا كنالبا ه  بقا يالت يةاالحترازير تدابالطار لك في إ و رة أشهولمدة ست ادلسدفي اتأجيل الة على إضافي

 ونا.ركو يروسار فثأجهة لمواتخا ها با
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 مبالقوائعمال ج األئونتا اماتااللتزواألصول  راصعن علىها   ها أثرن لوكد يق ليها أعالهشار ادة المدلمحا تيراالتأث لىع اء  وبن

 .يةتاللت اراالفتو 2020 عا  خالل كةلشرل يةالمال

 لخررال ةوأنشررطة الشرررك ةليرر االم مائلقررواود بنرر  علىر طة لهذا الخلمحتملو اأ ةددالمحلية امالات يرثتألم اهة أعيبوطجم ص حتلخوي

 :ية فيلفترات التاالة والفتر
 

 السداد. عن اإلخفاق اتمؤشر اعوارتف عمالءح للومنالم ئتماناالخاطر م -

 .نوالدي فاقياتبات يةماللت اداالتعهب االلتزا  على ةرلقدد  اخطر ع -

 

امررت إدارة فقررد قديون، لرر د اادئدة وتأجيل سافال ض سعرفيتخ نم ةنشطاأله ذالدولة لدعم ه هااتخذت التي اتراءجاإلنب جابه ن أالإ

 نمرر ية، وسررتمراراال علررى اتهقرردر مدعومالي ركزها الم علىثيره أحد من تاللخطر وجهه هذا اامول ءاتإجرا ةخا  عدبات ةشركلا

 :اتراءاإلجه م هذأه
 

 ا وفروعه ركةشلارج مقرات اخن م معمله  اءأد نممكنوا ى يتتمة للموظفين حالز ال يةجكنولو الت ةينلبر افيو تب وعةملمجا تقام -1
مع المالية ت ادهلتعفة اابك بالتزامها الوفاءعلى  المجموعة ن قدرةلتأكد ما موت مجموعةة ليالمال داتهعلتا ةكاف اختبارتم  -2

 لمقرضينا

ت معدالفي  ةدة أي زياجابهموذلك لالالزمة  صصاتخلماين م تكو تو  ةملتمحالخير تأال تالبقياس معد ة جموعالمت ماق -3
 سوف تقومو التحصيل  تعدالمية ة دور فصبجع ترا موعةلمجارة إدا نأ ىلإباإلضافة  تقبل،المسي ف شأتنلتي قد عثر التا
 األمر.  لزمإن  اتيم المخصصعدبت

  في املة عالشركات الاقي بكذلك مع عها و سيق منللتك ذلة و يلماال بةلرقامة لعالة ايئهصل مع اللتواباق ير للتو  ثروة هكقامت شر  -4
ت مستحقا لتأجيل عهاباإتم تيف سو تي للية اعلى األ التفاقام ت دوق للية التأجيذ عميلتنف هيأل ضعو  بغرضيق تور ال مجال
دات  سنال لة حمة ع امجوة دعذلك بعد ة بشركال تقام ليه ت وعصدارالإلماني ئتالاالتصنيف ير على ثتأن الدو  ة السنداتلمح
 .ةئماقال  تاات لإلصدار السند حملة  ةماعج بيةأغلمن  يلأجلتعلى ا  وافقةم وقد تمت ال جيل،أبح  قرار التل
 من  رغبتهملك لمعرفة خصيم وذلعقاري والتا مويلتأجير التمويلي والة بالتص حافظ الخاالم ءالمصل مع عاالتو ب الشركة قامت -5

ية  لملعة زمالال داتنتمسال استيفاءعد بمالية وذلك ة الباالعامة للرقهيئة الات قرار ذ يفتننا ل يتسنىتى حه عدممن التأجيل 
 لأجيالت

ت اقمستح بتأجيلالخاص ركزي نك المبص قرار البخصو م هعتنسيق مللك لذو  قرضينمالع م لاصو تبال ةكقامت الشر  -6
 .ألمرن لزم اإ الشركات

 
 ةقارنام المرق ا -51

 . يالحال م دم في العالمستخت في العرض اتغيراتوافق مع التلة ارنمقارقام اليب تبو تم إعادة  -
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