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

2021 ديسمبر 31قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 
جميع المبالغ بالجنية المصري

مسلسل اجماليات2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31ايضاح
جنيه مصرىجنيه مصرى

األنشطة التمويلية
               320,398,207                486,812,534(48) - (8)ناتج أحالة محافظ حقوق مالية

               103,794,948                156,799,431(9)اتعاب المحافظ المدارة
                 (9,278,718)                 (12,369,870)(10)ناتج عمليات شركة التوريق
                     (51,753)                 (32,621,421)تخصيم/ تكلفة سداد مبكر صكوك 

(1/1)             414,862,684               598,620,674صافي إيرادات المحافظ المدارة

               475,836,305                465,594,918(11) إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 
              (201,022,240)               (161,072,958)تكلفة تمويلية
                96,463,861                  93,288,836(الفائض النقدي)عوائد دائنة 

                 (5,676,932)                  (5,853,421)تكاليف تمويلية اخري
(1/2)             365,600,994               391,957,375صافي الدخل من العائد

               108,182,994                132,525,218(12)إيرادات االتعاب والعموالت
               (46,137,949)                 (56,649,271)(13)مصروفات االتعاب والعموالت

(1/3)               62,045,045                75,875,947صافي االيراد من االتعاب والعموالت

(1/4)               29,041,025                22,221,534نصيب الشركة فى أرباح الشركات الشقيقة

            2,102,289,980                117,435,580إيرادات مبيعات سلع وخدمات
           (2,102,289,980)               (117,435,580) تكلفة مبيعات سلع وخدمات

(1/5)                         -                           -صافي مبيعات السلع و الخدمات

(1)             871,549,748            1,088,675,530صافي اإليرادات التمويلية و التشغيلية
التامين والوساطة التامينية

               283,856,094                516,835,189األقساط المباشرة
               (49,818,883)                 (44,152,115)مخصص االخطار السارية

               (73,108,785)               (154,647,942)أقساط إعادة التامين الصادرة 
             160,928,426               318,035,132صافي األقساط

               (90,519,443)               (158,913,927)(14)صافي التعويضات
               (61,773,299)               (111,594,998)(15)عموالت مباشرة وتكاليف اإلنتاج

                  4,617,952                   7,015,717رسوم اصدار وثائق
                 (1,639,695)                  (2,279,942)مخصص التقلبات العكسية
(2/1)               11,613,941                52,261,982فائض االكتتاب التأميني

(2/2)               36,267,119                45,217,985صافي الدخل من االستثمار

                29,893,545                  42,070,196(16)إيرادات مقابل خدمات من األنشطة التامينية
                 (2,792,294)                  (3,983,525)(17)مصروفات مقابل خدمات من األنشطة التامينية

38,086,671                27,101,251               (2/3)
(2)               74,982,311               135,566,638صافي االيراد من خدمات األنشطة التامينية

                  1,403,575                  18,588,160(18)إيرادات تشغيل اخري
                 (8,195,480)                 (14,619,575)(19)مصروفات تشغيل اخري

(3)                (6,791,905)                  3,968,585التشغيل األخرى (مصروفات)صافي إيرادات 

               (22,524,489)                 (63,792,875)(20)االهالكات واالستهالكات
              (260,471,326)               (363,634,292)أجور ومرتبات

               (96,801,565)                 (80,318,037)(21)مصروفات اخري
               (20,650,571)                 (33,052,736)مصروفات دعاية وإعالن

                 (1,315,602)                  10,086,471مخصصات 
                     (40,047)                 (23,174,509)(40)(التزام عقود تاجير)مصروفات تمويلية 

                     (82,332)                       82,178فروق ترجمة عمالت أجنبية 
                   (578,000)                     (964,000)بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

               (10,238,222)                 (11,353,704)(22)عبء اإلضمحالل في األصول المالية 
(566,121,504)              (412,702,154)            (4)

(4)+(3)+(2)+(1)               527,038,000                662,089,249صافى أرباح العام قبل الضريبة
              (159,626,303)               (184,028,678)(23)ضريبة الدخل

             367,411,697               478,060,571صافى أرباح العام بعد الضريبة
:موزع كالتالى

               352,675,305                464,819,029صافي أرباح العام لمساهمي الشركة األم 
                14,736,392                  13,241,542حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 

478,060,571               367,411,697             
                        0.30                          0.40(24)نصيب السهم االساسى في أرباح العام

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية  المجمعة وتقرأ معها (65)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من  صفحة 
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سابقا  (ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية)شركة كونتت المالية القابضة 
شركة مساهمة مصرية

2021 ديسمبر 31 قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 
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
        2,029,655,058     66,401,653    1,963,253,405        968,294,254                            -       750,409,142   53,034,169        2020191,515,840 يناير 1الرصيد في 

           (15,000,000)                  -       (15,000,000)        (15,000,000)                            -                       -                 -                        -تسويات
           195,774,071       2,634,727       193,139,344        (49,203,683)           242,343,027                       -                 -                        -2020 يناير 1في  (47)أثر تطبيق معيار رقم 

        2,210,429,129     69,036,380    2,141,392,749        904,090,571           242,343,027       750,409,142   53,034,169        47191,515,840 بعد تطبيق معيار 2020 يناير 1الرصيد في 
           367,411,697     14,736,392       352,675,305        352,675,305                            -                       -                 -                        -صافى أرباح العام

          (115,900,452)      (1,559,787)      (114,340,665)                        -          (114,340,665)                       -                 -                        -الدخل الشامل االخر عن العام
           251,511,245     13,176,605       238,334,640        352,675,305          (114,340,665)                       -                 -                        -أجمالى الدخل الشامل عن العام
 معامالت مع مالكى الشركة :

            16,181,380                  -        16,181,380                        -                            -         16,181,380                 -                        -اسهم أثابة وتحفيز 
                            -                  -                       -        (10,137,980)                            -                       -   10,137,980                        - احتياطي قانونى

            10,010,000     10,010,000                       -                        -                            -                       -                 -                        -اقتناء شركات تابعة بنسبة حقوق أصحاب حصص غير مسيطرة
          (203,520,171)    (22,768,337)      (180,751,834)       (180,751,834)                            -                       -                 -                        -توزيعات أرباح 

          (177,328,791)    (12,758,337)      (164,570,454)       (190,889,814)                            -         16,181,380   10,137,980                        -اجمالى المعامالت مع مالكى الشركة

        2,284,611,583    69,454,648    2,215,156,935    1,065,876,062          128,002,362      766,590,522  63,172,149       2020191,515,840 ديسمبر 31الرصيد في 

        2,284,611,583     69,454,648    2,215,156,935      1,065,876,062           128,002,362       766,590,522   63,172,149        2021191,515,840 يناير 1الرصيد في 
           (19,634,810)      (3,926,962)       (15,707,848)        (15,707,848)                            -                       -                 -                        -2021 يناير 1في  (48)اثر تطبيق معيار رقم 

        2,264,976,773     65,527,686    2,199,449,087      1,050,168,214           128,002,362       766,590,522   63,172,149        48191,515,840 بعد تطبيق معيار 2021 يناير 1الرصيد في 
           478,060,571     13,241,542       464,819,029        464,819,029                            -                       -                 -                        -صافى أرباح العام

             (6,605,459)        (697,403)         (5,908,056)                        -             (5,908,056)                       -                 -                        -الدخل الشامل االخر عن العام
           471,455,112     12,544,139       458,910,973        464,819,029             (5,908,056)                       -                 -                        -أجمالى الدخل الشامل عن العام
 معامالت مع مالكى الشركة :

            23,889,093                  -        23,889,093                        -                            -         23,889,093                 -                        -إحتياطي اسهم أثابة وتحفيز
                            -                  -                       -          (6,564,835)                            -                       -     6,564,835                        - احتياطي قانونى

              9,900,000       9,900,000                       -                        -                            -                       -                 -                        -اقتناء شركات تابعة بنسبة حقوق أصحاب حصص غير مسيطرة
          (195,600,985)      (4,248,952)      (191,352,033)       (191,352,033)                            -                       -                 -                        -توزيعات أرباح 

          (161,811,892)       5,651,048      (167,462,940)       (197,916,868)                            -         23,889,093     6,564,835                        -اجمالى المعامالت مع مالكى الشركة
        2,574,619,993    83,722,873    2,490,897,120    1,317,070,375          122,094,306      790,479,615  69,736,984       2021191,515,840 ديسمبر 31الرصيد في 

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية  المجمعة وتقرأ معها (65)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من  صفحة 

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

2021 ديسمبر 31قائمة الدخل الشامل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 
جميع المبالغ بالجنية المصري

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
المعدلة * 

     367,411,697     478,060,571أرباح العام بعد الضرائب
بنود يتم إعادة تبويبها الحقا الى األرباح والخسائر

:(أدوات دين)أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر - احتياطي القيمة العادلة 
     145,977,610       (7,027,898)صافى التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر- أصول مالية بالقيمة العادلة 

      (16,229,091)           422,439ضريبة الدخل المتعلقة بالبنود التي يتم إعادة تبويبها الحقا الى األرباح والخسائر
    129,748,519       (6,605,459)(بعد الضريبة)اجمالى الدخل الشامل االخر عن العام 

    497,160,216    471,455,112اجمالى الدخل الشامل عن العام

:إجمالي الدخل الشامل االخر الخاص بكل من 
     482,423,824     458,910,972أصحاب حقوق ملكية الشركة االم 

       14,736,392       12,544,140حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 
471,455,112    497,160,216    

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية  المجمعة وتقرأ معها (65)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من  صفحة 
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سابقا  (ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية)شركة كونتت المالية القابضة 
شركة مساهمة مصرية

2021 ديسمبر 31قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 
جميع المبالغ بالجنية المصري

2020ديسمبر  202131ديسمبر  31ايضاح
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

      527,038,000         662,089,249أرباح العام قبل الضرائب
:يتم تسويته بـــما يلى
       22,524,489           33,470,281(32)اهالك أصول ثابتة

                      -           30,322,594(33)اهالك أصول حق انتفاع

       10,238,222           11,353,704اإلضمحالل في قيمة األصول المالية  
         1,171,546                          -اإلضمحالل في قيمة الشهرة

     (114,600,460)                          -عوائد دائنة 
      199,609,162         167,312,755مصروفات تمويلية 

     (330,348,863)        (486,812,534)ناتج إحالة محافظ حقوق مالية 
      (29,041,025)          (22,221,534)حصة الشركة فى أرباح الشركات الشقيقة 

       16,181,340           23,889,131مصروفات اسهم االثابة والتحفيز
                      -            (8,472,336)ارباح استبعاد أصول ثابتة و أصول حق انتفاع

         6,542,301                          -مخصص مطالبات محتملة
410,931,310        309,314,712     

:التغير في 
      428,569,256        (344,466,518)(عمالء)محافظ حقوق مالية 

       72,362,473         175,333,807موردون وأرصدة دائنة أخرى
      (60,066,286)        (281,969,794)مدينون وأرصدة مدينة أخرى

       10,809,358           20,389,485مستحق من اطراف ذات عالقة
        (3,828,285)                          -مستحق الطراف ذات عالقة

                      -          (15,000,000)التزامات ضريبية مؤجلة

       78,753,408           71,822,233حقوق حملة وثائق التأمين 
       20,730,711           13,820,718فائض عمليات التوريق

                      -          (23,500,000)مخصصات اخري

     856,645,347          27,361,241التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
     (188,454,076)        (144,138,246)مدفوعات فوائد تمويلية 
      (80,907,890)        (165,157,168)مدفوعات ضريبة الدخل
     587,283,381       (281,934,173)الناتجة من أنشطة التشغيل (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من أنشطة األستثمار
      (40,243,010)          (90,583,497)(32)مدفوعات لشراء أصول ثابتة 

           194,048               555,074مقبوضات من إستبعادات أصول ثابتة 
        (8,490,445)            (4,648,570)مشروعات تحت التنفيذ

     (134,664,019)        (474,162,974)(أدوات دين)مدفوعات القتناء اصول مالية بالقيمة من خالل الدخل الشامل االخر 
                      -             9,900,000مقبوضات من حصص حقوق األقلية

       94,759,224                          -مقبوضات عوائد دائنة 
       43,380,444           26,287,673توزيعات أرباح من شركات شقيقة 

       10,010,000                          -حصة حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة في راس مال الشركات التابعة
     (35,053,758)       (532,652,294)أنشطة األستثمار (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
     (203,520,171)        (195,600,985) توزيعات أرباح مدفوعة

                      -          (55,386,792)مدفوعات عقود تأجير تمويلى

                      -       2,071,126,218المتحصالت من  قروض و تسهيالت إئتمانية 

     (194,651,062)      (1,011,387,258)المسدد من حساب  قروض و تسهيالت إئتمانية 
    (398,171,233)        808,751,183أنشطة التمويل (المستخدمة فى)صافى التدفقات النقدية الناتجة من 

      154,058,390            (5,835,284)صافي التغير في النقدية ومافي حكمها
      126,623,828         133,930,693النقدية وما فى حكمها فى أول يناير

     280,682,218        2021128,095,409 ديسمبر 31النقدية وما فى حكمها فى 

:وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى
      124,608,977         118,191,194حسابات جارية – بنوك 

         4,903,749             9,904,215نقدية بالصندوق
      146,751,525                          -اذون خزانة
         4,417,967                          -ودائع ألجل

128,095,409        280,682,218     

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية  المجمعة وتقرأ معها (65)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من  صفحة 
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 ية ر مص  مةه اة مسشرك  – بقا(سا – ةليالما ستثماراتلال ةابضقال  تالبيكا ثروةشركة ) ضةابة القيالنتكت المة كو شرك
     2021 ديسمبر 31هية في منتلا لماليةالسنة ان ع ةمجمع لا يةماللا ئمقوالل ةمملمتات ااحيضإلا

 ك ذل فخالر  ذك اال إذاي لمصر ية انجالضاحات بياالاردة بو ال الغبلمع ايجم
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  المجموعةنبذة عن  -1

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

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

الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ  ع  اً تم تغيير اسم الشركة بناء-      ليصبح "   2017  يونيو  12لى قرار الجمعية العمومية 
التجار   “وقد  المالية  لالستثماراتالقابضة  كابيتال    ثروة بالسجل  بذلك  التأشير  رقم  للشركة    ي تم                بتاريخ   78317تحت 
القانون سوق رأس المال رقم   إلى 1981لسنة  159رقم   نون القالقانوني للشركة من  ير الشكل ايوكذلك تغ 2018 مارس 18
 . 1992لسنة  95

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

 غرض الشركة  1-2

الشركات  في    المجموعةويتمثل غرض    تأسيس  في  مالية  التي تصدر  االشتراك  األموال  أوراق  مع مراعاة أو زيادة رؤوس 
القوانين   ن  ا  شركة ويجوز للالترخيص الالزم لممارسة هذه األنشطة    لى الحصول عوبشرط  والقرارات السارية  واللوائح  احكام 

او التي قد تعاونها    بأعمالهامن الوجوه مع شركات األموال التي تزاول اعمال شبيهة    وجه  باي و تشترك  مصلحة ا  لها  ن تكو 
وذلك على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في هذه الشركات او تشتريها او تلحقها بها  

 .القانون والئحة التنفيذية ألحكام طبق
التلي يوضح  التا  دوللجا - الشركات  الابعة لشركة  بيان  المالية  الشركات والتي تم    علىونسبة سيطرتها    قابضةكونتكت  تلك 

 : 2021 ديسمبر 31 فيتجميعها بالقوائم المالية المجمعة  
 لسيطرةا ةبنس أسم الشركة 

 غير مباشرة  مباشرة 
 - % 99.999 للتمويلكونتكت 

 - % 99.96 االستثمارات ة 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 االكتتاب ترويج 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 * 
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 % 99 - ثروة للتوريق *
 % 99.7 -    ستثمار العقاري صمة لال* العا

 % 50 - سيارات لا يطلتقس * كونتكت المصرية العالمية
 ة صص لمتخالستشارات ال تكونت* ك

 اس إم جي لخدمات التقسيط *
1 % 
- 

99 % 
50 % 

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

 - % 99,96 *كونتكت للدفع االلكتروني
 - % 50 ينانس فاغالي   أبو*
 ت ك كونت  ةمن قبل شركة  اشر بمتخضع لسيطرة غير    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 ●
المعيار    التي  األولى  هيالسنوية للمجموعة  ة  الماليالقوائم    هذهتعد   ● العقود مع ن  م  االيراد"  (48)  قمر   مصري لاتم فيها تطبيق 

 "التأجيرعقود "( 49) معيار المحاسبة المصري رقمو  "الءالعم
 . 2022 فبراير  24 يرة فاإلدا من قبل مجلس  لإلصدارة عم المجة وائم الماليلقا اعتمادتم  ●

 العرضو تعامل لة المع -3
 .  ل للشركةماة التعيه المصري والذي يمثل عمل لجنبا  المجمعة رض القوائم الماليةع تم

 واالفتراضاترات التقدي استخدام -4

ات تراضةفالاو  اتتقةدير م الحكةم الشخصةي والتخداسةامةن اإلدارة  المصةرية ةمحاسةبيير الاعةما لفقةو  المجمعةة طلب إعداد القوائم الماليةةتي
 فتراضةةةاتقةةةديرات واالتلتعةةةد ا امةةةات واإليةةةرادات والمصةةةروفات.االلتز و  لألصةةةولوالقةةةيم المعروضةةةة تطبيةةةق السياسةةةات  ىلةةةؤثر علتةةةي تةةةا

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

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

، أو طقةؤثر علةى هةذه الفتةرة فيةية في الفترة التي يتم تغييةر التقةدير فيهةا إذا كةان التغييةر بسرات المحاالتقديي ف  يرلتغييتم االعتراف با -
 ما.هيلى كليؤثر ع ييرغا كان التالمستقبلية إذ تاالفتر و   رفي فترة التغيي

 لألصةلقديةة روط التعاكانةت الشة إذام ما ييقوت صولباألاالحتفاظ  خالله يتم من الذييم نموذج االعمال يتق  ة:اليالم  صولألاتبويب    -
 .مئاالق الرصيدئدة على لفاوا األصليالمبلغ فقط مدفوعات  هي المالي

وتحديةد منهجيةة  األولةى،ف راتةالعمنذ ا ؤثرةزيادة م د زادتق المالي لصاأل ىت مخاطر االئتمان علكان إذاد ما يدضع معايير لتحو   -
الئتمانيةةة المسةةتخدمة لقيةةاس الخسةةائر ا يةةار واعتمةةاد النمةةاذجتواخ المتوقعةةةاالئتمانيةةة  رسةةائالخ قيةةاس يفةة المسةةتقبليةلةةدمج المعلومةةات 

 قعة.المتو 
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 توقعةملر االئتمانية اسائخلا

ألساسةةةةية محاسةةةةبي مهةةةةم ألن االفتراضةةةةات اهةةةةي تقةةةةدير الماليةةةةة  لصةةةةو األمةةةةة قي باضةةةةمحاللة متعلقةةةةال ةواألحكةةةةام المحاسةةةةبييرات التقةةةد
 المجموعة.ائج أخرى وقد تؤثر بشكل كبير على نتغير من فترة إلى تت كن أنالمستخدمة يم

 يةصةةةادقتهات االريو يناسةةالال سةةةيما فةةي توقةةع المعلومةةةات و  لةةوب،طم تقةةةدير االدارةن إفةة القيمةةة،فةةةي  لالضةةمحاللعنةةد تقيةةيم األصةةةول 
يةةة تةةدفقات النقدتغيةةرات فةةي الات و ر و طةةتث حةةديمكةةن أن ت حيةة  والمةةالي،عةةدم اليقةةين االقتصةةادي حالةةة  نمةة منهاا تتضةةبمةةلية المسةةتقب

ن مة ةمقيتهةا عةن التقةديرات المسةتخدلية وتو بقت النقدية المستقافدالفعلي للت تلف المبلغسرعة أكبر وإمكانية أقل للتنبؤ. قد يخالمتوقعة ب
 .المثبتة بالدفاترية تختلف عن المخصصات سائر فعلسبب في خيت قد اليالتدارة وباإلقبل 

 حاسبيةاسات الميسفي اليرات التغ -5
جديدة   ريوالذي يتضمن معاي  ةيلى بعض المعايير الحالأجرى وزير االستثمار والتعاون الدولي تعديالت ع  ، 2019مارس    28  يف 

 . يةللحااالمعايير بعض ت على وتعديال 
وفقا "  التأجيرعقود  ( "49)و"    ءااليراد من العقود مع العمال  "  (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

. راد إليبا  يتم االعتراف  ىتمرها و إطاًرا شاماًل لتحديد ما إذا كان سيتم االعتراف باإليرادات ومقدا  48معيار المحاسبة المصري  يضع  
المصري رقم  وقد   المحاسبة  المحاسب  48حل معيار  المصري رقممحل معيار  ا  8  ة  المحا  نشاءالعقود   11  المصري ة  بسومعيار 
ذا  االيراد المصري رقم  الصلة. بموجب    توالتفسيرات  المحاسبة   بالسيطرة   العميل  عندما يقوميتم االعتراف باإليرادات    ،48معيار 
 الشخصي.  مكيتطلب الح  ي وقت معين أو بمرور الوقتف -ديد توقيت نقل السيطرة و الخدمات. تحلع أسلعلى ا 

مع االعتراف بتأثير التطبيق   (،ليةمي )بدون وسائل عمكريقة األثر التراط  باستخدام  48صري  ملمعيار المحاسبة ا  ةعطبقت المجمو 
األولي   التطبيق  تاريخ  في  المعيار  لهذا  المقارنة ويستمر لذلك    (. وفًقا 2021اير  ني  1  )أيالمبدئي  إعادة عرض معلومات  يتم  لم 

لم يتم   ذلك،باإلضافة إلى    . فسيرات ذات الصلةالتااليراد و   11  ي ر ر المحاسبة المصياعم، بموجب  سابقا  ما كانتعنها ك  اإلفصاح
 .ات المقارنةمو المعلعام على  (،ب 48معيار المحاسبة المصري تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في 

موعة  جمقامت الوقد   ليةمالاالقوائم  لبعض ارصدة    تعنه تعديالمما نتج    ،48معيار المحاسبة المصري    بتطبيق جموعةالم  قامت
متطلبات    بتطبيق من  العقود  إ اإلعفاءات  المصري  وطبقت    م2021  يناير  1قبل    المنتهيةعادة عرض  المحاسبة   فقط   48معيار 

 . م 2021 يناير 1أي في ولي األ التطبيق تاريخ يتمل فللعقود التي لم تك
 

 :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

 1,050,168,214 (15,707,848) 062 876 065 1 األرباح المرحلة

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

 معة.جمال
المجم المحاسبة  وعة  طبقت  ب،  2021اير  ين  1في    لىاالو   التطبيقبتاريخ    49رقم    المصري معيار  في  رجعي  التطبيق دبأثر    اية 

 السياسات المحاسبية أدناه تم الكشف عن تفاصيل التغييرات في .ىلو اال
 التأجير تعريف عقد  -أ 

العقد نشأة  عند  السابق  في  المجموعة  بتح  كانت  كان  إ  ماديد  تقوم  عقذا  تأجيرالعقد  يتضمن  د  لمعيار عقد    او  وفقا  وذلك  تأجير 
عقد تأجير او حول ما إذا كان العقد    49المحاسبة المصري    رامعيموجب  ب   ييماقالمجموعة تتجرى  و   .(20م )المصري رق  المحاسبة

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

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

المحاسبة  بموجب    التأجير  عقد إبرامها أو تغييرها في    49  المصري معيار  التي تم  العقود  م أو بعد ذلك 2021يناير    1فقط على 
 .التاريخ

 

   رأجكمست المجموعة -ب
ا هم على تقيي  ءنا ً بشغيلي أو تمويلي تأجير ت نها عقودى أعل التأجيرها مستأجر تقوم بتصنيف عقود في السابق بصفتكانت المجموعة 

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  نتفاع اال"حق    صولأبإثبات    49  المصري عيار المحاسبة  م  بوجة بمالمجموع

 . ن مدرجة في قائمة المركز المالي تكو  هذه التأجيرود قع
 جير التي ينطبق أتلاود  ألولي لعقا بالتزام عقد التأجير في تاريخ التطبيق  قياس    ، تم49  المصري معيار المحاسبة  عند التحول إلى  

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

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

المحاسبة المصري تطبيق    ية عندالعمل  االساليب  نما  عددً عة  المجمو   استخدمت ا سابقً   صنفةالم  التأجيرعلى عقود    49رقم    معيار 
 المجموعة:  الخصوص، وجه   . على20جب معيار المحاسبة المصري و تأجير وذلك بم دعلى انها عقو 

 .ص متشابهةئذات خصا تأجيرتم تطبيق معدل باستخدام معدل االقتراض على محفظة عقود  -
 طبيق األولي.لألصل في تاريخ الت االنتفاع ية المباشرة من قياس حقد التكاليف األولابعاست -
 .شًهرا 12 خالل التأجيرالتي تنتهي مدة عقد  التأجيرفي عقود  االنتفاعق حبالمتعلقة  اماتز وااللت باألصوللم تعترف  -
 محل العقد صغيرة.  األصل فيها قيمة ن كو تي يللعقود ال رعقود التأجي " والتزاماتاالنتفاع لم تعترف بأصول "حق  -
 إنهاء عقد اإليجار.د أو يدعلى خيارات لتم إذا كان العقد يحتوي  رأجيالتمدة عقد  استخدمت الخبرة السابقة عند تحديد -
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 على القوائم المالية  . األثرج

التزامات   قياس  عند  المجموعة  دفعات    التأجير  عقودقامت  يناير   1في    اإلضافي   االقتراض  دلعمخدام  باست  رأجيتال  عقودبخصم 
 :ولىطبيق االالت أثريلي ملخص  فيما .م2021

 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 

 - الثابت لقسطاس اسثبتة على الما لة االجعقود االيجار قصير 

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

 لةداعاليم ققياس ال -6

 لتقييمج اذانم -أ

 إجةراءلةذي يعكةس أهميةة المةدخالت المسةتخدمة فةي وا العادلةة،تقيس الشركة القيم العادلةة باسةتخدام التسلسةل الهرمةي التةالي للقيمةة 
 .اتساالقي

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

 ار( أواألسةةع والتةةي يمكةةن مالحظتهةةا إمةةا بشةةكل مباشةةر )مثةةل 1الف األسةةعار المدرجةةة فةةي المسةةتوى بخةة الت: المةةدخ2ى سةةتو مال-
ق رجةةة فةةي األسةةواسةةوق المدأسةةعار ال :داماسةةتخمةةة بمقية أدوات فئةةال همن هةةذ. تتضةةبشةةكل غيةةر مباشةةر )أي مشةةتقة مةةن األسةةعار(

أو أسةاليب التقيةيم  نشةطة؛لتةي تعتبةر أقةل مةن سةواق اثلة فةي األاماثلة أو المالمم تاألسعار المدرجة لألدوا  ؛مماثلة  ألدوات  طةالنش
 .ات السوق انبي اشر منغير مب ظة جميع المدخالت الهامة بشكل مباشر أوا مالحكن فيهاألخرى التي يم

دوات ألاالفئةة جميةع هةذه  لقةدر اإلمكةان(. تشةمخدامها ركة اسةتتقلةل الشة تةيهةا )والتي ال يمكةن مالحظتلمدخالت الا:  3توى  المس-
ت غيةةر القابلةةة للرصةةد تةةأثير كبيةةر علةةى لمةةدخاليكةةون للتقيةةيم الخاصةةة بهةةا علةةى مةةدخالت ال يمكةةن مالحظتهةةا و ي تشةةتمل تقنيةةة االتةة
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طلةةب تعةةديالت أو التةةي تتماثلةةة و ألدوات م جةةةر المدر س األسةةعاهةةا علةةى أسةةايةةتم تقييم يات التةةاألدو  هةةذه الفئةةةن ضةةمتداة. تيةةيم األتق
 .لتعكس الفروق بين األدوات بلة للرصداقهامة غير  راضاتتاف

مكةةةن ة التةةةي يثلةةةماموات المةةةع األد والمقارنةةة المخصةةةومة،التةةةدفقات النقديةةةة نمةةةاذج اليةةة و تتضةةمن أسةةةاليب التقيةةةيم صةةةافي القيمةةةة الح
 ر الفائةدةاعالتقيةيم أسة سةاليبأخالت المسةتخدمة فةي والمةد تراضاتفى. تشمل االخر قييم األونماذج الت  ق،سو الأسعار    يفحظتها  مال
ق الماليةة ة فةي تقةدير معةدالت الخصةم وأسةعار األورامسةتخدمخرى الوفروق االئتمان واألقساط األ  والمعيارية،الية من المخاطر  حال

 .ةت األجنبيالعمالف صر  وأسعار

يخ صةل فةي تةار ألالمه لبيةع ام اسةتتعكةس السةعر الةذي سةيالةذي ي العادلةة قيةاس القيمةةى الوصةول إلة ب التقيةيم هةومةن أسةالي  فهدلا
 .القياس

او مةن الحاجةة إلةى حكةم اإلدارة وتقةديرها  ج يقللالنموذإن توافر أسعار السوق التي يمكن مالحظتها ومدخالت   ممةن عةد يقلةل أيضةً
 قجات واألسواالمنت ظتها اعتماًدا علىكن مالحالتي يمق والمدخالت سو ر أسعار ال. يختلف توافالعادلة  ميالقديد  مرتبط بتحقين الليا

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

ويمكةةن  السةةوق،فةةي  النمةةاذج تمةةدخالظةةة مالح يمكةةن قةةد ال. يةةةليم داخة نمةةاذج تقيةةتسةةتخدم الشةةرك تعقيةةًدا،سةةبة لةةألدوات األكثةةر لنبا
األدوات التةي تتضةمن مةدخالت هامةةة  من أمثلةةضةتفتراضةات. تاس االسةةو تقةديرها علةى أأ ت السةوق و معةدالقها مةن أسةعار أقااشةت

 لةقابامة غير ت هخالمد تستخدملتقييم التي التي ال يوجد لها سوق نشط. تتطلب نماذج ا  ليةت المااألدواغير قابلة للرصد بعض  
ار نمةةوذج بةةة الختيةةو لاإلدارة مط ديراتقةةا تكةةون أحكةةام وتمةة ة. عةةادةالعادلةة ي تحديةةد القيمةةةفةة ارة وتقةةديرهاحكةةم اإلددرجةةة مةةن  دللرصةة

 مت الخصاختيار معدالو  المعجل،السداد رف المقابل عن السداد و ثر الطلية تعوتحديد احتما استخدامه،التقييم المناسب الذي سيتم 
 .سبةنالما

ن فةي يقةأو عةدم الي سةيولةلمثةل مخةاطر ا أخةرى،عوامةل  اذج أليول عليها من النمحصي تم الالعادلة التت القيمة  ار ل تقدييتم تعدي
معاملةة. تعكةس سوق سيأخذها فةي االعتبةار عنةد تسةعير أي في ال شارًكاإلى الحد الذي تعتقد فيه الشركة أن طرًفا ثالًثا م  النموذج،

 .سباً اكلما كان منلمقابل لطرف اشركة وااالئتمان لكيان ال طرمخايالت لمراعاة ضمن تعدتتو اة دلألن مخاطر االئتماة دلايم العالق

رة مقابةل المعةامالت الحاليةة أو األخية أمكةن،ثمةا وحي المنشةورة،يم النموذج مقابل البيانات التاريخيةة والتنبةؤات مدخالت وق  تتم معايرة
قةةديرات لةةة وتالمحتم ج نطاقةةات مةةن المةةدخالتنةةتيةةة بطبيعتهةةا وتذات هةةذه ةر المعةةاي مليةةةسةةعار السةةوق. عأ لومقابةة فةةي أدوات مختلفةةة

 .أنسب نقطة في النطاق ديدالحكم لتح ةتخدم اإلدار ة. تسلالقيمة العاد

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

ة للقيمةة الهرمةةي التسلسةةلمةةن خةةالل المسةةتوى فةةي  التقريةةر،ي تةةاريخ ة فةةالعادلةة بالقيمةةةاسةةة المقالماليةةة  اتو ي األديحلةةل الجةةدول التةةال
 .ة العادلةالقيم نف فيه قياسذي يصلالعادلة ا

 ةوالقيمةة بةين سةعر المعاملةة مةالي. تتضةمن القةيم العادلةة أي فةروق مؤجلةكةز الالمر  ةقائمةتستند المبالغ إلى القيم المعترف بها في  
 ابلة للرصد.غير ق مدخالت يستخدم عادلة على أسلوب تقييمالتستند القيمة ا ي عندمئدف المبار العتند اعادلة علا
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 ماليةال لصواأل
 1220 ديسمبر 31

 مصري جنيه 
 2020ديسمبر  13

 مصري جنيه 
 مستوى القيمة

 لة العاد
والمدخالت  يم يأساليب التق

 سيةالرئي

دين  أدواتارات ثماست
ل  من خال  لةادالع ةالقيمب

 رخالشامل االالدخل  
 الثاني/األول 1,174,162,819 1,648,411,304

قييم ت أساليب/معلنة عارسأ
 .ى ر خأ

 مالءع ةاليحقوق ممحافظ 
القيمة العادلة من خالل  ب
 دخل الشامل االخرال

 ةتدفقات نقدية مخصوم الثال  1,680,318,807 1,748,691,671

ا إلةةةى ج القابلةةةة للرصةةةدت السةةةوق خالمةةةد تخدامسةةةاه تةةةم فإنةةة الماليةةةة، االدوات عضلةةةب ةطق نشةةةاو أسةةةد وجةةةو  دما لعةةةرً نظةةة  نةةةب مةةةعجنبةةةً
 ة.العادلس قيمتها ايقمات المتاحة للو المع

 لقيمة العادلةس ايافي ق  المستخدمة القابلة للرصدالمدخالت غير  -ج

ألدوات اس ايةفةي ق 2021 يسةمبرد 31 فةية خدمتسد المصر لل بلةقاالغير  لمدخالت الهامةلي معلومات حول الجدول التاح ايوض
 ة.لادقيمة العالهرمي للسل تسلفي ال 3المستوى لية المصنفة على أنها االم

 ابلة للرصد ر ق غي هامةمدخالت  يم تقيال لوبسأ 2021 ديسمبر 31في القيم العادلة  ةيلة المادانوع األ

محافظ حقوق مالية 
 القيمةب عمالء
  لة من خاللالعاد
  لماالش  الدخل
 االخر

1,748,691,671 

نقدية  ال تفقادالت
 مخصومة ال

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 ،للعميلالسابقة  جلمعلا داالسد تاهن اتجامستمدة م المتوقعة عجلالسداد الممعدالت   –

ا يلبيانات التاريخية وأداء التحصيل ويتم تعدلان م دةتممسرية تجالل االخسائر لألصو وشدة  داعن السد  التعثراحتماالت   – ها وفقةً
 للظروف الحالية.

 عةدب للعميةل،ة بقسةاللمعجةل االسةداد ا واتجاهةات ةيةيخر ار التثةعلتادة مةن معةدالت بالمخةاطر مسةتمفروق أسعار الفائةدة المعدلةة  –
 تعديلها لتعكس الظروف الحالية.

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

ؤدي يةقةد ختلفةة لما ضةاتار الفتا وات أالمنهجية مخدااسةتإال أن  مناسةبة،شركة تعتقد أن تقديراتها للقيمة العادلةة من أن ال  غمعلى الر 
 لعادلة.ا مةفة للقيتلمخت اى قياسلإ

 



شركة مساهمة مصرية (سابقا-شركة ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية )شركة كونتكت المالية القابضة 
   2021 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 

جميع المبالغ الواردة بااليضاحات بالجنية المصري اال إذا ذكر خالف ذلك

االجمالىاخريالوساطة التامينيةقطاع التامينقطاع التمويل2021 ديسمبر 31
األنشطة التمويلية

                    486,812,534                               -                               -                               -                   486,812,534ناتج أحالة محافظ حقوق مالية
                    156,799,431                               -                               -                               -                   156,799,431اتعاب المحافظ المدارة

                    (12,369,870)                               -                               -                               -                   (12,369,870)ناتج عمليات شركة التوريق
                    (32,621,421)                               -                               -                               -                   (32,621,421)تخصيم/ تكلفة سداد مبكر صكوك 

                   598,620,674                               -                               -                               -                  598,620,674صافي إيرادات المحافظ المدارة

                    465,594,918                               -                               -                               -                   465,594,918 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 
                     93,288,836                         570,392                               -                               -                    92,718,444(الفائض النقدي)عوائد دائنة 
                   (161,072,958)                            (2,349)                               -                               -                  (161,070,609)تكلفة تمويلية

                      (5,853,421)                               -                               -                               -                     (5,853,421)تكاليف تمويلية اخري
                   391,957,375                         568,043                               -                               -                  391,389,332صافي الدخل من العائد

                    132,525,218                             7,193                               -                               -                   132,518,025إيرادات االتعاب والعموالت
                    (56,649,271)                               -                               -                               -                   (56,649,271)مصروفات االتعاب والعموالت

                    75,875,947                            7,193                               -                               -                   75,868,754صافي االيراد من االتعاب والعموالت

                    22,221,534                               -                               -                               -                   22,221,534نصيب الشركة فى أرباح الشركات الشقيقة

                    117,435,580                               -                               -                               -                   117,435,580إيرادات مبيعات سلع وخدمات
                   (117,435,580)                               -                               -                               -                  (117,435,580) تكلفة مبيعات سلع وخدمات

                               -                               -                               -                               -                              -صافي مبيعات السلع و الخدمات
                1,088,675,530                         575,236                               -                               -               1,088,100,294صافي اإليرادات التمويلية و التشغيلية

التامين والوساطة التامينية
                    516,835,189                               -                               -                    516,835,189                              -األقساط المباشرة

                    (44,152,115)                               -                               -                    (44,152,115)                              -مخصص االخطار السارية
                   (154,647,942)                               -                               -                   (154,647,942)                              -أقساط إعادة التامين الصادرة 

                   318,035,132                               -                               -                   318,035,132                              -صافي األقساط
                   (158,913,927)                               -                               -                   (158,913,927)                              -صافي التعويضات

                   (111,594,998)                               -                               -                   (111,594,998)                              -عموالت مباشرة وتكاليف اإلنتاج
                       7,015,717                               -                               -                       7,015,717                              -رسوم اصدار وثائق

                      (2,279,942)                               -                               -                      (2,279,942)                              -مخصص التقلبات العكسية
                    52,261,982                               -                               -                    52,261,982                              -فائض االكتتاب التاميني

                    45,217,985                               -                      2,219,618                    42,998,367                              -صافي الدخل من االستثمار

                     42,070,196                               -                     40,846,965                       1,223,231                              -إيرادات مقابل خدمات من األنشطة التامينية
                      (3,983,525)                               -                      (3,983,525)                               -                              -مصروفات مقابل خدمات من األنشطة التامينية

-                              1,223,231                      36,863,440                    -                               38,086,671                    
                   135,566,638                               -                    39,083,058                    96,483,580                              -صافي االيراد من األنشطة التامينية

                     18,588,160                       2,135,291                               -                       2,808,643                    13,644,226إيرادات تشغيل اخري
                    (14,619,575)                      (1,312,064)                               -                               -                   (13,307,511)مصروفات تشغيل اخري

                      3,968,585                         823,227                               -                      2,808,643                        336,715صافي إيرادات التشغيل األخرى

                    (63,792,875)                        (111,288)                        (867,967)                      (7,967,229)                   (54,846,391)االهالكات واالستهالكات
                   (363,634,292)                      (7,376,483)                      (9,397,217)                    (47,167,234)                  (299,693,358)أجور ومرتبات

                    (80,318,037)                      (3,105,242)                      (1,927,517)                      (8,514,585)                   (66,770,693)مصروفات اخري
                    (33,052,736)                      (3,190,032)                        (185,120)                      (1,098,227)                   (28,579,357)مصروفات دعاية وإعالن

                     10,086,471                               -                               -                               -                    10,086,471مخصصات 
                    (23,174,509)                               -                        (148,009)                      (1,127,129)                   (21,899,371)(التزام عقود تاجير)مصروفات تمويلية 

                           82,178                               -                               -                           82,178                              -فروق ترجمة عمالت أجنبية 
                        (964,000)                               -                               -                               -                       (964,000)بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

                    (11,353,704)                              (649)                      (2,796,164)                      (2,547,097)                     (6,009,794)عبء اإلضمحالل في األصول المالية 
(468,676,493)                 (68,339,323)                   (15,321,994)                   (13,783,694)                   (566,121,504)                  

                   662,089,249                   (12,385,231)                    23,761,064                    30,952,900                  619,760,516صافى أرباح العام قبل الضريبة
                   (184,028,678)                        (246,330)                      (2,977,713)                      (8,199,500)                  (172,605,135)ضريبة الدخل

                   478,060,571                   (12,631,561)                    20,783,351                    22,753,400                  447,155,381صافى أرباح العام بعد الضريبة
:موزع كالتالى

                    464,819,029                    (12,631,648)                     16,629,081                     18,928,310                   441,893,286صافي أرباح العام لمساهمي الشركة األم 
                        13,241,542                                    87                          4,154,270                          3,825,090                         5,262,095حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 

447,155,381                     22,753,400                        20,783,351                        (12,631,561)                       478,060,571                      

                6,323,173,511                    38,433,410                    45,810,954                   529,276,366               5,709,652,781األصول
               (3,748,553,518)                   (37,507,780)                   (32,103,980)                  (302,698,097)              (3,376,243,661)االلتزامات

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 مختلفة4يوجد بالمجموعة 
:ويعتمد الجدول التالي في تحليل اإليرادات والمصروفات واألصول واإللتزامات علي نوع أنشطة وخدمات القطاع والتى من الممكن تمييز مكوناتها
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شركة مساهمة مصرية (سابقا-شركة ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية )شركة كونتكت المالية القابضة 
   2021 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 

جميع المبالغ الواردة بااليضاحات بالجنية المصري اال إذا ذكر خالف ذلك

االجمالىاخريالوساطة التامينيةقطاع التامينقطاع التمويل2020 ديسمبر 31
األنشطة التمويلية

                   320,398,207                              -                              -                              -                  320,398,207ناتج أحالة محافظ حقوق مالية
                   103,794,948                              -                              -                              -                  103,794,948اتعاب المحافظ المدارة

                     (9,278,718)                              -                              -                              -                    (9,278,718)ناتج عمليات شركة التوريق
                         (51,753)                              -                              -                              -                        (51,753)تخصيم/ تكلفة سداد مبكر صكوك 

                  414,862,684                              -                              -                              -                 414,862,684صافي إيرادات المحافظ المدارة

                   475,836,305                              -                              -                              -                  475,836,305 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 
                     96,463,861                              -                              -                              -                    96,463,861(الفائض النقدي)عوائد دائنة 
                  (201,022,240)                              -                              -                              -                 (201,022,240)تكلفة تمويلية

                     (5,676,932)                              -                              -                              -                    (5,676,932)تكاليف تمويلية اخري
                  365,600,994                              -                              -                              -                 365,600,994صافي الدخل من العائد

                   108,182,994                              -                              -                              -                  108,182,994إيرادات االتعاب والعموالت
                    (46,137,949)                              -                              -                              -                   (46,137,949)مصروفات االتعاب والعموالت

                    62,045,045                              -                              -                              -                   62,045,045صافي االيراد من االتعاب والعموالت

                    29,041,025                              -                              -                              -                   29,041,025نصيب الشركة فى أرباح الشركات الشقيقة

                 2,102,289,980                              -                              -                              -                2,102,289,980إيرادات مبيعات سلع وخدمات
                (2,102,289,980)                              -                              -                              -               (2,102,289,980) تكلفة مبيعات سلع وخدمات

                              -                              -                              -                              -                             -صافي مبيعات السلع و الخدمات
                  871,549,748                              -                              -                              -                 871,549,748صافي اإليرادات التمويلية و التشغيلية

التامين والوساطة التامينية
                   283,856,094                              -                              -                   283,856,094                             -األقساط المباشرة

                    (49,818,883)                              -                              -                    (49,818,883)                             -مخصص االخطار السارية
                    (73,108,785)                              -                              -                    (73,108,785)                             -أقساط إعادة التامين الصادرة 

                  160,928,426                              -                              -                  160,928,426                             -صافي األقساط
                    (90,519,443)                              -                              -                    (90,519,443)                             -صافي التعويضات

                    (61,773,299)                              -                              -                    (61,773,299)                             -عموالت مباشرة وتكاليف اإلنتاج
                      4,617,952                              -                              -                      4,617,952                             -رسوم اصدار وثائق

                     (1,639,695)                              -                              -                     (1,639,695)                             -مخصص التقلبات العكسية
                    11,613,941                              -                              -                    11,613,941                             -فائض االكتتاب التاميني

                    36,267,119                              -                      2,094,778                    34,172,341                             -صافي الدخل من االستثمار

                     29,893,545                              -                     29,406,806                         486,739                             -إيرادات مقابل خدمات من األنشطة التامينية
                     (2,792,294)                              -                     (2,792,294)                              -                             -مصروفات مقابل خدمات من األنشطة التامينية

-                             486,739                        26,614,512                    -                              27,101,251                    
                    74,982,311                              -                    28,709,290                    46,273,021                             -صافي االيراد من األنشطة التامينية

                      1,403,575                              -                              -                              -                     1,403,575إيرادات تشغيل اخري
                     (8,195,480)                              -                              -                              -                    (8,195,480)مصروفات تشغيل اخري

                     (6,791,905)                              -                              -                              -                    (6,791,905)صافي مصروفات التشغيل األخرى

                    (22,524,489)                              -                        (534,276)                     (1,619,967)                   (20,370,246)االهالكات واالستهالكات
                  (260,471,326)                              -                     (6,820,041)                    (32,849,290)                 (220,801,995)أجور ومرتبات

                    (96,801,565)                              -                     (1,335,654)                     (9,645,399)                   (85,820,512)مصروفات اخري
                    (20,650,571)                              -                        (327,280)                        (407,745)                   (19,915,546)مصروفات دعاية وإعالن

                     (1,315,602)                              -                              -                              -                    (1,315,602)مخصصات 
                         (40,047)                              -                              -                              -                        (40,047)(التزام عقود تاجير)مصروفات تمويلية 

                         (82,332)                              -                              -                         (53,561)                        (28,771)فروق ترجمة عمالت أجنبية 
                        (578,000)                              -                              -                              -                       (578,000)بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

                    (10,238,222)                              -                      2,554,400                        (258,105)                   (12,534,517)عبء اإلضمحالل في األصول المالية 
(361,405,236)                (44,834,067)                   (6,462,851)                     -                              (412,702,154)                 

                  527,038,000                              -                    22,246,439                      1,438,954                 503,352,607صافى أرباح العام قبل الضريبة
                  (159,626,303)                              -                     (4,523,060)                     (4,048,159)                 (151,055,084)ضريبة الدخل

                  367,411,697                              -                    17,723,379                     (2,609,205)                 352,297,523صافى أرباح العام بعد الضريبة
:موزع كالتالى

                   352,675,305                              -                     14,181,102                     (1,703,028)                  340,197,231صافي أرباح العام لمساهمي الشركة األم 
                        14,736,392                              -                         3,542,277                          (906,177)                       12,100,292حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 

352,297,523                    (2,609,205)                        17,723,379                       -                              367,411,697                     

                4,254,507,317                              -                    22,730,278                  379,872,431               3,851,904,608األصول
               (1,969,895,734)                              -                     (5,159,843)                 (166,811,992)              (1,797,923,899)االلتزامات
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شركة مساهمة مصرية (سابقا-شركة ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية )شركة كونتكت المالية القابضة 
   2021 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 

جميع المبالغ الواردة بااليضاحات بالجنية المصري اال إذا ذكر خالف ذلك
تابع التقارير القطاعية

ناتج عمليات شركة التوريق
نصيب الشركة فى أرباح 

الشركات الشقيقة
ناتج عمليات شركة التوريقاالجمالى

نصيب الشركة فى أرباح 
الشركات الشقيقة

االجمالى

األنشطة التمويلية

                 45,790,360                            45,790,360                          -                 42,648,651                42,648,651                         -ناتج أحالة محافظ حقوق مالية
                          -                          -                          -                      56,015                     56,015                         -اتعاب المحافظ المدارة

                       (6,442)                                     (6,442)                          -                          -                         -تخصيم/ تكلفة سداد مبكر صكوك 
                45,783,919                45,783,919                          -                42,704,666               42,704,666                         - إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 
               719,655,638                            49,479,880               670,175,758               538,412,762                22,977,792              515,434,970 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 

                 55,108,075                              7,453,598                 47,654,477                 44,183,446                 4,884,339                39,299,107(الفائض النقدي)عوائد دائنة 
              (603,103,758)                           (22,419,626)              (580,684,132)              (465,203,708)                (2,807,920)             (462,395,788)تكلفة تمويلية

                (62,410,162)                             (1,299,179)                (61,110,983)                (30,316,741)                   (856,147)               (29,460,594)تكاليف تمويلية اخري
              109,249,794                33,214,674                76,035,120                87,075,759               24,198,064               62,877,695صافي الدخل من العائد

                 10,540,665                 10,540,665                          -                  8,078,799                 8,078,799                         -إيرادات االتعاب والعموالت
                (10,113,765)                (10,113,765)                          -                 (6,440,615)                (6,440,615)                         -مصروفات االتعاب والعموالت

                    426,900                    426,900                          -                  1,638,184                 1,638,184                         -صافي االيراد من االتعاب والعموالت
             1,032,258,911             1,032,258,911                          -               342,579,811              342,579,811                         -إيرادات مبيعات سلع وخدمات
            (1,026,883,590)            (1,026,883,590)                          -              (333,430,065)             (333,430,065)                         - تكلفة مبيعات سلع وخدمات

                  5,375,321                  5,375,321                          -                  9,149,746                 9,149,746                         -صافي مبيعات السلع و الخدمات
                  1,440,020                  1,440,020                          -                  1,584,726                 1,584,726إيرادات تشغيل اخري

                (97,196,927)                           (11,883,089)                (85,313,838)                (85,472,748)               (10,225,183)               (75,247,565)مصروفات تشغيل اخري
               (95,756,907)               (10,443,069)               (85,313,838)               (83,888,022)                (8,640,457)              (75,247,565)صافي مصروفات التشغيل األخرى

                 (4,873,498)                             (4,873,498)                          -                 (4,788,679)                (4,788,679)                         -أجور ومرتبات
                 (1,901,642)                             (1,901,642)                          -                 (7,653,550)                (7,653,550)                         -مصروفات اخري

                       (5,040)                                     (5,040)                          -                     (24,750)                    (24,750)                         -مصروفات البيع والتوزيع
                 (1,800,870)                             (1,800,870)                          -                 (9,774,936)                (9,774,936)                         -مخصصات 

                     (98,823)                                   (98,823)                          -                  2,065,642                 2,065,642                         -عبء اإلضمحالل في األصول المالية 
-                         (20,176,273)              (20,176,273)               -                          (8,679,873)                 (8,679,873)                 

                 56,399,154                65,677,872                 (9,278,718)                 36,504,060               48,873,930              (12,369,870)صافى أرباح العام قبل الضريبة
                (14,830,844)                (14,830,844)                          -                (13,014,739)               (13,014,739)                         -ضريبة الدخل

                41,568,310                50,847,028                 (9,278,718)                23,489,321               35,859,191              (12,369,870)صافى أرباح العام بعد الضريبة
                          -:موزع كالتالى

                 41,568,310                 50,847,028                 (9,278,718)                 23,489,321                35,859,191               (12,369,870)حقوق مساهمى الشركة االم 
                (21,806,003)                  (21,806,003)                          -                (13,637,657)                 (13,637,657)                         -حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 

(12,369,870)                 22,221,534                  9,851,664                    (9,278,718)                   29,041,025                   19,762,307                   

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

:يمثل الجدول ادناه مايلي
.أرباح وخسائر التوريق لمحافظ الحقوق المالية المدينة التي تم توريقها وإلغاء االعتراف بها في الدفاتر نظرا الن مخاطر ومنافع هذة المحافظ قد تم تحويلها بشكل جوهري الي حملة السندات- 1
.االستثمار في الشركات الشقيقة التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية النها ال تستوفي معايير كونها شركة تابعة- 2
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 شركة مساهمة مصرية  –بقا( سا – يةالمال اتمار ضة لالستثقابيتال ال ابة كو ر ضة )شركة ث مالية القابل تكت اشركة كون
    2021 ديسمبر 31 يتهية ف نملا سنة الماليةالن  ع معةجالم ةيالالم مائللقو لمتممة ات ااإليضاحع بتا

 ف ذلك ذكر خال اذإ اال صري لماية نات بالجح ادة بااليضر لوابالغ الماع جمي
  

- 16  - 
 

 محافظ حقوق مالية إحالةناتج  -8
   
  

 2020 ديسمبر 31  1022 ديسمبر 31
 -  06416,281,6   ناتج تصكيك محافظ ماليه 

  87,398,724    205,196,470  قوق ماليةمحافظ ح ناتج خصم
  232,999,483  -  ناتج توريق محافظ حقوق مالية

  486,812,534   320,398,207  
 

 المحافظ المدارة اتعاب  -9

 2020ديسمبر  31  2120مبر ديس 31  
  87,598,101   77,227,122  اتعاب إصدارات التوريق

  9,950,656   42,706,580  تخصيم  -محافظ محالة انتفي الغرض منة  لصيتح صصمخ
 -  31,160,015  اتعاب إدارة صكوك

  6,046,191   5,222,255  *ءة وحافز األدااإلدار اتعاب 
 -   243,459  إيرادات مرتجعات تأمين 

  200,000   240,000  أتعاب محصل
  156,799,431   103,794,948  

     
 إداريةةاسةتحقاق الشةركة االم اتعةاب  علىالتي تنص  اإلدارةود عقل طبقاً  الشقيقةالشركات  إدارة تعابا فياألم    الشركةنصيب  مثل  ي*

     مقابةةةةةةةل 2021ديسةةةةةةةمبر  31فةةةةةةةي  55,397,009والتةةةةةةةي تبلةةةةةةةغ حفظةةةةةةةة العمةةةةةةةالء الرصةةةةةةةيد القةةةةةةةائم لممةةةةةةةن سةةةةةةةنويا  %2.5بنسةةةةةةةبة 
 .2020ديسمبر  31في  144,810,231

 
 قريلتو ة اشرك تلياعم تجنا -10

 0202 ديسمبر 31  2021 ديسمبر 31  
 ق الماليةحقو ئد محافظ الايرادات عوا

 
515,434,970   670,175,758  

 فظ ن الحي امي دل ارات الفائضائد استثمو ع
 

39,299,107   47,654,477  
 (580,684,132)  (462,395,788)  كلفة التوريقدات واستهالك تفوائد قرض السن

 تامين  وثائقفة تكل
 

(25,408,805)  (25,555,784) 
 ب المحصلعاات

 
(240,000)  (200,000) 

 اتعاب أمين الحفظ
 

(4,051,789)  (5,590,828) 
 توريقلاظ فاترداد محة استكلف

 
-  (29,964,371) 

 راتاإلصدااب أتع
 

(75,007,565)  (85,113,838) 
 يقور ة التركيات شعمل ناتج

 
(12,369,870)  (9,278,718) 

     
 
 



 شركة مساهمة مصرية  –بقا( سا – يةالمال اتمار ضة لالستثقابيتال ال ابة كو ر ضة )شركة ث مالية القابل تكت اشركة كون
    2021 ديسمبر 31 يتهية ف نملا سنة الماليةالن  ع معةجالم ةيالالم مائللقو لمتممة ات ااإليضاحع بتا

 ف ذلك ذكر خال اذإ اال صري لماية نات بالجح ادة بااليضر لوابالغ الماع جمي
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 لتمويليةا ةطد األنشعوائ تإيرادا -11
 2020 ديسمبر 31  2021 رديسمب 31 

  209,978,079   131,955,334 سيارات تمويل عوائد
  65,410,654   87,883,033 عقاري تمويل  عوائد
  56,793,756   20,987,831 تخصيم  عوائد
  100,269,749   146,655,955 جير التمويليالتأ ودعق  عوائد
  27,666,899   64,116,017 سلع معمرة   تمويل عوائد
 -   750,755 تمويل مصاريف جامعات  عوائد
  8,912,283   7,335,383 تمويل نوادي  عوائد
  4,684,940   1,642,734 خدمات تمويل عوائد
  2,119,945   4,267,876 غرامات تأخير   عوائد

 465,594,918   475,836,305  
   

                                                                         

 

 االتعاب والعموالت إيرادات -12
  
 2020 ديسمبر 31  2021 ديسمبر 31 

  65,420,445   97,864,902 دمات إداريةبل خمقا إيرادات
  37,945,000   24,950,000 اكتتاب  طيهوتغج ويخدمات تر إيرادات 

  731,139   4,583,918 االستهالكي والت من موردين التمويل مع
  2,067,571   2,645,475 هإيرادات تعاقدي

  1,361,747   1,898,486 تمويليجير إيرادات تأمين عقود ةتأ
  359,066  318,594 إيرادات خدمات تحصيل للغير

  22,739   23,683 أصول  إدارة دماتخ ايرادات
  275,287  240,160 متنوعة إيرادات

 132,525,218   108,182,994  
    

 
 

 

 

 

 

 

 



 شركة مساهمة مصرية  –بقا( سا – يةالمال اتمار ضة لالستثقابيتال ال ابة كو ر ضة )شركة ث مالية القابل تكت اشركة كون
    2021 ديسمبر 31 يتهية ف نملا سنة الماليةالن  ع معةجالم ةيالالم مائللقو لمتممة ات ااإليضاحع بتا

 ف ذلك ذكر خال اذإ اال صري لماية نات بالجح ادة بااليضر لوابالغ الماع جمي
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 االتعاب والعموالتمصروفات  -13

 
 0202  ديسمبر  31  2021  ديسمبر  31

 28,127,703  42,190,987 عموالت مبيعات 
 16,815,000  12,294,547 تكلفة مبيعات خدمات ترويج 

 819,299  888,832 تمويلي تأجيرتكلفة تامين عقود 
 -  695,788 اتعاب تحصيل 
 375,947  579,117  األخرى االتعاب والعموالت مصروفات 

 56,649,271  46,137,949 
    

 
 صافي التعويضات -14

   
 0202 ديسمبر 31  2021 سمبريد 31  

 63,252,707  148,397,170  المباشرة ليات العم  عندة التعويضات المسد
 27,266,736  10,516,757  حت التسوية مخصص التعويضات ت

  158,913,927  90,519,443 
    

 
 
 عموالت مباشرة وتكاليف اإلنتاج -15

   
 0202 مبرديس 31  2021 ديسمبر 31  

 37,421,723  54,408,556  عموالت مباشرة  
 34,543,690  76,503,577  تكاليف اإلنتاج  
 295,195  591,644  ه مصروفات بنكي

 (10,487,309)   (19,908,779)    دة التأمين الصادرعموالت عمليات إعا
  111,594,998  61,773,299 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مساهمة مصرية  –بقا( سا – يةالمال اتمار ضة لالستثقابيتال ال ابة كو ر ضة )شركة ث مالية القابل تكت اشركة كون
    2021 ديسمبر 31 يتهية ف نملا سنة الماليةالن  ع معةجالم ةيالالم مائللقو لمتممة ات ااإليضاحع بتا

 ف ذلك ذكر خال اذإ اال صري لماية نات بالجح ادة بااليضر لوابالغ الماع جمي
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 التأمينيةاألنشطة  بل خدمات منإيرادات مقا -16
   
 0202 ديسمبر 31  2120 مبرسدي 13  

  29,406,806   40,846,965  تأمينيه وساطةايرادات خدمات 
  486,739   1,223,231  متنوعةايرادات 

  42,070,196   29,893,545  
    

 
 

 مينيةتأالمصروفات مقابل خدمات من األنشطة  -17
   
 0202 ديسمبر 31  2021 سمبريد 31  

 2,777,069  3,966,685  تأمينيه  طةوسا اتمعات خدتكلفه مبي 
 15,225  16,840  نيه تأمي  وساطةمصروفات بنكية 

  3,983,525  2,792,294 
    

 
 

 تشغيل اخري  اتإيراد -18

  
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31

 اتعاب إدارة الصكوك
 

3,112,364   - 
 ايرادات مبيعات خدمات إعالنيه 

 
6,068,938  921,095 

 عقاري ت تمويل إيرادات تقييما
 

619,290   227,530  
 إيرادات تأجير للغير

 
1,648,561   - 

  74,405   1,279,762  إيرادات تشغيل أخرى 
 180,545  5,859,245  أخرى  

  18,588,160   1,403,575  
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 مصروفات تشغيل اخري  -19

  
 0202سمبر دي 31  2021ديسمبر  31

 3,491,851  7,096,321  عاب االستعالم االئتماني تا
 تكلفه مرتجعات تامين

 
122,663  168,976 

 مصروفات ايجار
 

644,687  3,921,440 
 وكارات الصكتكلفة إصد

 
4,414,854  235,992 

 تكلفة مبيعات خدمات 
 

1,137,684  - 
,377  1,203,366  مصروفات تشغيل أخرى  212  

  
14,619,575  8,195,480 

     
 

 ستهالكاتاالو  هالكاتاإل -20
   
 0202 ديسمبر 31  2021 ديسمبر 31  

 22,524,489  33,470,281  األصول الثابتةك الاه
 -  30,322,594  اعل حق انتفاهالك أصو 

  63,792,875  22,524,489 
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 اخري  توفامصر  -21
  2020 ديسمبر 31  2021 برسمدي 31  

 واستشارات أتعاب مهنية 
 

21,975,949  20,201,057  
  523,731  546,037  وأصول تأمين مقرات 

 المساهمة التكافلية 
 

6,476,076  6,642,301  
  والسياراتر الفروع  جاإي

 
2,097,659  24,237,496  

  صةبور  وتجديدرية إدا اتفومصرو  إعالنات
 

1,307,331  2,470,005  
  إقامةمصروفات 

 
3,392,209  2,264,668  

  تشغيل سيارات مصروفات 
 

1,784,407  1,217,556  
 تكلفه نقل أموال  مصروفات

 
1,686,901  1,133,752  

 مطبوعاتأدوات كتابيه و 
 

3,748,561  2,210,025  
  234,210  515,014  عاملين لليبيه ر ت تدار دو 

  537,463  830,261  تقاالت ناو  سفر مصروفات
  4,070,028  3,980,700  للعمالء  مجانيةتكلفه خدمات 

  3,130,875  3,001,152  نيةو أنظمة تشغيل ومواقع الكتر  مصروفات ايجار
 مقرات  مصروفات

 
19,856,080  13,651,882  

  1,526,798  2,594,993  مصروفات ضيافة 
    12,749,718  6,524,707  مصروفات أخرى 

80,318,037  96,801,565  
    

  
 

 
 

 في األصول المالية االضمحاللعبء  -22

  
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31

 8,597,282  6,180,974  الية )عمالء(صول المفي األ االضمحاللعبء 
 32,918   (4,591)  في األصول المالية )نقدية( االضمحاللعبء 
 1,448,037  3,084,602  في األصول المالية )مدينون( االضمحاللعبء 
 83,653  2,178,230  )مدينو عمليات التأمين( في األصول المالية االضمحاللعبء 
 76,332   (85,511)  ية )استثمارات( ول المالفي األص االضمحاللعبء 

  11,353,704  10,238,222 
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 دخل ضرائب ال -23
    
  0202 ديسمبر 31  2021 سمبردي 31  

     الدخل مةقائ ىلع المحمل
 

   126,138,552   147,570,577  ية لحالضرائب الدخل ا 
   2,609,846   3,728,765  ة ؤجلضرائب الدخل الم

   30,877,905   32,729,336  خزانة ندات سو ون ضرائب اذ
  184,028,678   159,626,303   
    

  
 

 0220ر يسمبد 31  2021 ديسمبر 31  ؤجلةأصول ضريبية م
  301,313   264,623  هالك( اإل) الثابتة لصو األ
  264,623   301,313  

     

 
 2020ديسمبر  31  1202 ديسمبر 31  مؤجلة  ضريبية التزامات
  37,657,182   25,926,818  الخر ا لاملشدخل ا الل الن خة ملداالعيمة لية بالقمحافظ ما

  25,926,818   37,657,182  
     

 
 

  2020 ديسمبر 31  2021 سمبريد 31  سعر الضر يبة الفعلي
      

  527,038,000   662,089,249  يبة(الدخل )قبل الضر سبي بقائمة الربح المحا
 

  %22.50  %22.50  ضريبةسةةعر ال
   118,583,550  148,970,081  اسبيمحالمحسوبة على الربح ال لدخل ضريبة ا

   41,042,753   35,058,597   لضريبيةات ار التسويثأ
   159,626,303   184,028,678  لضريبة الدخ

  %30.29  %27.80  سعر الضريبة الفعلي 
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 ح ابر األ في  يساساألم هلسنصيب ا -24
ل خةال مةةئاالق مهسةألجح لالمةر  طسةو متى العلةاالم ة ركشةللمسةاهمي ا العةامح ابةأر صةافي  ةمسةبق مهللس يساألسا  بيصالن  سبحي
 .معاال

 2002 ديسمبر 31  1022 ديسمبر 13 
  352,675,305   464,819,029 األم  ركة الش لمساهمي العامرباح ي أصاف

  1,167,530,798   1,175,037,855 جح لعدد األسهمط المر وسالمت 
 0.30  0.40 العامفي أرباح  يساساألم سهالنصيب 

    
 

 كدي البنو ل صدةوار ة ينقد -25
 0220ر بمسدي 31  2021 ديسمبر 31  

  124,608,977  118,191,194    ةير ابات جاحس –وك نب
  4,903,749  9,904,215  لخزينة نقدية با
  4,417,967  -  جلودائع أل

 (155,455)  (163,197)  ائر ائتمانية متوقعه سخ
  127,932,212  133,775,238  
     

 
 (الءمع)وق مالية محافظ حق -26

 0202 مبرسدي 31  2021 ديسمبر 31  
  ل الدخللة من خالالعادبالقيمة  ةاليحقوق ممحافظ    26-1

 الشامل 

 1,748,691,671   1,680,318,807  
  ة المستهلكةلفتكالمالية ب محافظ حقوق   26-2

1,471,545,164   721,847,847  
 

 3,220,236,835   2,402,166,654  
       

 
 ل لشامل اخد لل ان خالة ملة العادمالية بالقيم حقوق محافظ 26-1

  
 2020ديسمبر  13  0212 ديسمبر 31  

  803,831,553   407,223,593  تمويل سيارات الء مع
  642,599,986   988,083,963  ليتموي ريتأجء عمال

  233,887,268   353,384,115  عمالء تمويل عقاري 
  1,680,318,807   1,748,691,671  لي ماإج
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     لمستهلكةة الفتكبالالية م وق حقحافظ  م 26-2

 2020ر ديسمب 31  2021 رديسمب 13 
 ه  ثر من سنكأ سنه   لخال    أكثر من سنه   خالل سنه    

  18,202,103  140,206,434   311,490,970  380,393,916 لع ستمويل ء عمال
 -  4,498,366  -  7,956,440    ماتء خدعمال

  59,055,775  65,857,030   91,678,112  82,727,084 يتمويل رتأجيعمالء 
  729,434  121,929,330   43,255,580  262,026,924 عمالء تخصيم

  586,873,731  45,368,553   929,384,602  56,870,975 ي ويل عقار عمالء تم
  532,957  36,247,824  -  8,975,035 اليةم حقوق  محافظ
      يخصم:

ير  ؤجلة وغن مميأتات عومبي ةئندا ائدو ف
 سبة محت

(206,132,879) (470,893,476)  (99,381,810) (243,352,603) 

 (8,546,191) (6,373,086)  (15,822,605) (10,365,514) ل عمالءئر اضمحالاخس مخصص
  413,495,206  308,352,641  889,093,183 582,451,981   الصافي

 1,471,545,164  721,847,847  

      
 
 

    المخصصات:ركة ان بحيلي بيما وفي

 
 0202ديسمبر  31  1220 ديسمبر 31

7,935,7039  14,919,277 ر  يناي 1   
( 025,016,43)  - 47تطبيق معيار  أثر  

 -  (42,074,631) هنمانتفي الغرض 
 -  53,343,473 م العال ن خالالمكو 
,14  26,188,119  ديسمبر 31 991 , 727   
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 قة يات شقكر ش يف  تاراتثمسا -27
 همة المساقيمة  ةبسن همة اسالم قيمة نسبة اسم الشركة 

 2020ر بمسدي 31 مساهمة لا 0212 ديسمبر 31 مة اهالمس 
 1202  0202  

  23,246,803 % 49  19,977,970 % 49 رات يارة السات لتجبافاريان كونتك شركة 
  5,935,879 % 33.4  4,115,169 % 33.4 رات لسياقسيط التر ستا شركه

  10,783,521 % 49  11,707,891 % 49 ايننشالب / كونتكت فالعر  شركه عز
  4,938,275 % 49.9  5,037,309 % 49.9 لتقسيطمات ادلخمصرية ة الكر شلا

  -   25,216,000 % 40 المحدودةلالستثمارات  شركة أي إس
 66,054,339   44,904,478  

  
 

 
 

 

تكت  كونان اريباف  2021 ديسمبر 31
 تار يالسا ةلتجار 

ستار لتقسيط  
 السيارات

عز العرب / كونتكت  
 فايننشال 

ت خدمالة ريالمص
 قسيط تال

 12,194,118 66,659,751 18,554,578 92,074,199  صول االي مالجإ
 ) 2,106,489( (42,629,825) ) 5,266,162( ) 49,001,821(  زاماتتللي االامإج

 10,087,629 24,029,926 13,288,416 43,072,378  صافي األصول
  

 
 

  

 

بافاريان كونتكت    2020ديسمبر  31
 اراتسيال جارةلت

ط  لتقسي ستار 
 تراياالس

تكت  كون /ب ر لعا زع
 فايننشال 

 اتملخدرية صملا
 لتقسيط ا

  10,342,076  50,577,016  26,208,520  126,516,519  ل االصو إجمالي 
 (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

  
 

 
  

 :ةظحو مل
 تب يجيا  ريك   ورتو وم–كير سيرفيس  ور  ن موتم  كل  في  رائخسل ا  منم  اال  ةكعة للشر تاب  ةكر ش  (ل ويتم للت  تكن و ة )كشركلاب  نصي
 ل. راس الما في ةمهاسمالنسبة ز و اد تجق
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  مالية تار امثتاس -28

 
 2020ديسمبر  31  2021 ديسمبر 13

  10,145,259  10,145,259 ( ملكية ق و قح )خر اال  ملشاالالل الدخل عادلة من خالمة القياستثمارات مالية ب
  1,174,162,819  1,648,411,304 دوات دين( ل الشامل االخر )أ الل الدخدلة من خالعا يمةالقية برات مالثمااست

 1,658,556,563  1,184,308,078  
    
 

   لكية(وق مقح) االخر امل الدخل الش لخال  ة منلقيمة العادلااستثمارات مالية ب أ(

  
 2020ر سمبدي 31  2021 ديسمبر 31

  6,413,750  6,413,750 *العقاري ل لتمويا  دةعاصرية إلة المالشرك 

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

  10,145,259  10,145,259  

     
 

ف* مغي  انهأل  نظراً   ةفتكللاب  مارثاالست   مقييت  تمو   ميإلزا  راتثمساي  يتمثل  يموال  ةطنشق  بسو يدة  قر    ة ل داعال  اهت مقي  حديدت  كن 
 ي:التر اابت العا ياخذا ف ق بهاثو مو ة ر بصو 
 صة. ي البور دة فالشركات غير مقي -
عملية    ألجراء  قةودقيت تفصيلية  ي معلومال ا  لو صو الق  يالذي يع  مرالا  ات،الشركة في تلك  تمتلك المجموعة حصة ضئيل   -
 .ة العادلة يمقلالي ال وصو للتقييم ال
 ر. الستثماامة  في قي لحالاضم تار شمؤ  أيم وجود  عد سكيعلية مام الوائالقواقع   من ملكيةلا حقوق  افي ص -
 
 

   ( ت دين)أدوار الخخل الشامل اداستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل ال ب(

  
 2020ديسمبر  31  2021 مبرسيد 13

  1,071,593,769  1,366,423,478 ة نخزا أذون  

  11,448,639  9,862,901 ق يت تور ادسن 

  91,120,411  272,124,925 خزانة اتسند 

  
1,648,411,304  1,174,162,819  
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  قير تو الات يلمع  ئضفا -29

نتج عنها تحويل أصول مالية   ليةماالحقوق ليات توريق للعمء ار بإج مويلللت تنتكو ك عة شركاتو مامت مجقلعادي اط االنشفي إطار  
 .وة للتوريقر ثلشركة 

  :وريقثروة للت ركةلش القائمةت سندات التوريق المالية إلصدارا وااللتزامات صولألبابيان يلي  وفيما 
 2020ديسمبر  31  2021 ديسمبر 31 
    دهااستبعا تم التيحالة مال ةيلالما تاامز االلت /األصول  انبي

  4,253,155,591  2,168,299,580 لية الما ق و الحق ظمحاف
  24,512,191  14,254,477 فظن الحب اميلحسالة محصمبالغ 
  344,129,814  213,355,795 لحفظى أمين ا نقدية لد
  4,621,797,596  2,395,909,852 محالة لة االمالي  لصو األ اليإجم
 (4,592,289,814)  (2,361,466,657) ات  ندالس  ضر : ق(يخصم)
 -  (1,600,943) ض السندات ر مؤجلة عن قائد و ف

 (19,516,166) مصروفات مستحقة لشركة التوريق
 

 (2,360,978) 
   13,326,086 يق التور ت اعملي فائض 

 
 27,146,804  

 
 

 
 

 .وريقثروة للت لشركة الة محلا  ةالمالي ولاألص  علىت قد انطبقية  لالمااألصول  استبعادن شروط علما با- 
 

 ة ق العلا ذات ف اطر األ -30
     أرصدة المركز المالي 30-1

 2020ديسمبر  31  2021 ديسمبر 31  لعالقةو اف ذر طال
    قةالالعطبيعة  ذات عالقة  أطرافمستحق من 

   2,904,184  - % 33.4 ةشقيقشركة  ت رايالسا طقسيلتر اشركة ست
   2,440,201  2,786,032 % 40.1قيقة ش شركة ت يجيبير اور كموت كةشر 
   15,801,018  - % 49قة شركة شقي رات  لتجارة السيا تكتكونان فاريكة بار ش

   2,144,012  - % 49قة قيش شركة شركة عز العرب / كونتكت فايننشال
 -  113,898 الشركة االم  هولدنج تيد فاينانشيالولدانسو ك كةر ش
   30,283  30,283  رينين أخماهمس
  2,930,213  23,319,698   
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 2020 ديسمبر 31  2021 ديسمبر 31  خل الدمة قائعلى  تامالعالم 30-2

 ( )إيرادمصروف   ( د)إيرا مصروف  
   % 49شقيقة  كةشر  ات يار لسارة ات لتجن كونتك شركة بافاريا

 

)  داء  اال زوحافاإلدارة  ابأتع 99,6054,1 )  (4,243,148) 
     %4.33 ةقيقش شركة رات يالسلتقسيط اكة ستار ر ش

 

)  رة  داأتعاب اإل 04137,9 )  (209,265) 
   % 94 قيقةشركة ش فايننشالشركة عز العرب / كونتكت 

 

 (769,344)  (884,746)  أتعاب اإلدارة  
 

 ة يذيلتنفارة اداإلر جو ت وأأاف مك 30-3
 .مصري  يهجن 69,203,087 مبلغ 2021 ديسمبر 31 يف  ةعو مللمج ةفيذيتنلاارة داإلوأجور  أتفاة مكيمق بلغت

 
  رى ينة أخأرصدة مدو  ن ومدين -31

 2020ديسمبر  31  2021 ديسمبر 31 
 ة  من سنأكثر  خالل سنة    ثر من سنة  كأ سنة   لال خ 

 -  7,797,055  -  7,797,055 مدينة  -شركات التأمين 
  15,988,901  30,401,166   189,393  58,368,122 مقدما مصروفات مدفوعة  
 -  34,800,810  -  8,437,211 ورديندفعات مقدمة لم

  1,844,055  28,803,495   19,415,598  16,811,143 مستحقة داترايإ
 -  7,897,197  -  13,320,212 وسلف عهد 

 -  3,837,979  -  3,142,411 رائبجاري مصلحة الض
  4,306,408  29,834,442   8,494,266 9,336,143 أخري أرصدة مدينة 
 -  18,394,411  -  62,697,533 ينم أتيات المدينو عمل
  200,780  6,545,986   9,236,102  557,000 لغيرلدي ا تأمينات

 -  3,211,538  -  5,790,732 مين االجباري مصرية للتاالمجمعة ال
 -  1,047,446  - 5,245,241 استثمارات  لتأسيست مدفوعا

 -  86,320,786  -  269,002,694 مليات تخصيمارصدة مدينة ع
 - -  -  1,379,230 كات التحصيلغ مستحقة لدي شر المب
 - (19,299,149)  - (22,840,785) القيمة  : االضمحالل في(يخصم)
في صاال  439,043,942 37,335,359   239,593,162  22,340,144  
 476,379,301   261,933,306  

      

 
 



 شركة مساهمة مصرية

جميع المبالغ بالجنية المصري
(بالصافي)أصول ثابتة  -32

اإلجماليتجهيزات و تركيباتحاسب ألي و برامجأجهزة و معداتأثاث و مفروشاتسياراتمبانىأراضى
التكلفة

         178,419,653            67,616,854            38,326,698            12,760,155            22,584,149            4,875,443            2,593,854           202029,662,500 يناير 1التكلفة في 
           40,243,010            20,249,112             8,663,748             5,450,135             3,988,000            1,892,015                    -                    -االضافات خالل العام

              (424,645)                     -                     -               (332,859)                (30,503)               (61,283)                    -                    -االستبعادات خالل العام
         218,238,018           87,865,966           46,990,446           17,877,431           26,541,646            6,706,175            2,593,854          202029,662,500 ديسمبر 31اجمالي التكلفة في 

         218,238,018            87,865,966            46,990,446            17,877,431            26,541,646            6,706,175            2,593,854           202129,662,500 يناير 1التكلفة في 
           90,583,497            47,939,673            24,439,151             6,106,013             8,153,810            3,944,850                    -                    -االضافات خالل العام

              (935,848)               (638,782)                (12,364)               (245,715)                (17,100)               (21,887)                    -                    -االستبعادات خالل العام
         307,885,667         135,166,857           71,417,233           23,737,729           34,678,356          10,629,138            2,593,854          202129,662,500 ديسمبر 31اجمالي التكلفة في 

مجمع اإلهالك
           60,217,776            21,320,719            26,299,390             4,762,200             7,106,407               275,135               453,925                    -2020 يناير 1مجمع االهالك في 

           22,524,489             9,181,799             7,113,565             2,614,660             2,034,607            1,450,165               129,693                    -اهالك العام
              (230,597)                     -                     -               (173,916)                (17,285)               (39,396)                    -                    -مجمع إهالك االستبعادات 

           82,511,668           30,502,518           33,412,955             7,202,944             9,123,729            1,685,904              583,618                    -2020 ديسمبر 31مجمع االهالك في 
           82,511,668            30,502,518            33,412,955             7,202,944             9,123,729            1,685,904               583,618                    -2021 يناير 1مجمع االهالك في 

           33,470,281            14,055,111            10,719,646             3,924,672             2,562,181            2,078,979               129,692                    -اهالك العام
              (180,774)                (35,276)                  (5,839)               (117,771)                     -               (21,888)                    -                    -مجمع إهالك االستبعادات 

         115,801,175           44,522,353           44,126,762           11,009,845           11,685,910            3,742,995              713,310                    -2021 ديسمبر 31مجمع االهالك في 

         135,726,350           57,363,448           13,577,491           10,674,487           17,417,917            5,020,271            2,010,236          202029,662,500 ديسمبر 31صافي األصول في 

         192,084,492           90,644,504           27,290,471           12,727,884           22,992,446            6,886,143            1,880,544          202129,662,500 ديسمبر 31صافي األصول في 

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

2021 ديسمبر 31 تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 

29
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 في()بالصا  انتفاعق ح لوأص -33
 

 إجمالي  مباني ان ـــــــ البيــــ
    التكلفة 

  234,761,482   234,761,482 2021 نايري 1 يف
  361,961,243  361,961,243 العام ات خالل  افضإ

 (84,069,161)  (84,069,161) العام إستبعادات خالل 
  512,653,564   512,653,564 2021 سمبريد 31 في

    هالك مجمع اإل
  30,322,594  30,322,594 العامالك هإ 

 (3,033,829)  (3,033,829) دات ستبعامجمع إهالك اإل
  27,288,765   27,288,765 2021 ديسمبر 31في 
    ةيلقيمة الدفتر ي اصاف 
  485,364,799   485,364,799 2021 ديسمبر 31في 

  
 

 
 

اإلضافات  * مصر  م  06/2021/ 01يخ  ر تاب   رايجاعقد  تتضمن  شركة  قصشا  15رقم    للعقار  اريةالعق  ولاالص  إلدارةع  الن رع  ب ر  ي إجمال يل 
االي   وتبلغ هرأشالعقد خمسة عشر عاما وعشرة    ه, ومد10,947مساحة   السنوي قيمة  االي   19,705,716  جار  بنسب جم ويتم زيادة  ة جار سنويا 

 د.عقدة الية منها وحتىثانية ة الالسن  نة مداي ب  10%
 

 شهرةال -34
 بيان   ة شركلا

يقشركة ثروة للتور   

 
لت كونت   قامت شركة  2006بر  مسبت في   باالار السي   قسيطكت  الدولية   ستحواذ علىات  المصرية  الشركة 
مال  سرأن  م  %81سبة  خيرة ن وتمتلك الشركة األ  %96.8ساهمتها الى  نسبة م ستثمار لتصل  الواة  للتجار 
 ة( ملكي   قلسيط السيارات ببيع )ن تقل  تنتككو   ركةت شقام  2013ر  يسمب د  26للتوريق وفى    ةو ثر   ةكر ش
الدا المصرية  و للتجاولية  لشركة  والت ثماالست رة  بلغت  ار  القاب الى    %99.9ي  كابيتال  ثروة   ضةشركة 
 شركةوال  قي للتور   روةكة ث ن شر بي  ماجالندتم ا  2020مايو    20  يفو   م(الشركة اال)  اليةالم  ستثماراتالل

 ثمار.ست واالة ر لتجاية لالمصرية الدول
لتمويلل تكت كون   .  %99.9ة سب ن  اليجمبإم سه 999 990بشراء عدد الشركة امت ق 2013 نوفمبر 10في  
التمويلي أجيرت للت كونتك   

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

  
 

مقابل   2021 برديسم 31جنيه مصري في  25 302 524 بلغت مذا اتحو سالا لهذه تناءتاريخ االق في ( هرةالش) لاالصو  اليأجم وقد بلغت
 2020ديسمبر  31 فيمصري  جنية  25  302 524مبلغ 

 

 غير ملموسة  أصول -35
طبقا   ي مصر ية يون جنمل  19,576,096 قيمة ليجماإب زكونتكت كار الغير ملموسة في الموقع االلكتروني  األصولثل تتم 
الموقع    علىويل تمنتكت للذ شركة كو استحوا على والذي ينص االت صتلال ة سرمديكر شو  وعةالمجم بين قد المبرمللع

 .رزت كاونتكي كرونااللكت
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 لغرض البيع أصول محتفظ بها  -36
   2021 ديسمبر 31  2020ر بمديس 31

 *يك كلهاليارات س  6,069,999  -
 *للشركة تهاملكي  آلت مباني  8,823,985  -
-  14,893,984   

     
 فظ  ومحت  لي الشركةها ايت لكنقلت مو   ياكلوهلكت  تامين  ثروة لل  شركةلدي  ا  ؤمن عليهتتمثل في حطام السيارات الم  يلك كهالات  ار سي*
 .بيعها في مزاد علني حتىخالل االجل القصير بها  

 .ءعمالالوفاءًا لديون  مؤجرةال ول صاألمن تمويلي جير الأتكونتكت لل كةلشر تها *مباني الت ملكي
 

 
    صصات:مخالركة حب انبيي يلا يموف 

 
 0202ديسمبر  13  1220 ديسمبر 31

    

  7,797,055  19,299,149 ر  يناي 1
  11,502,094  3,541,636 م عاالمكون خالل لا

  19,299,149  22,840,785  ديسمبر 31

    
 

 ةانيئتمات اليهستو  ضو قر  -37

  
 2020مبر ديس 31  1220 رديسمب 31

  
 سنة   أكثر من خالل سنة      ة من سنأكثر  ة  سن لخال 

 جل الطه اقروض متوس
 

695,831,952  1,169,628,862  285,735,140  577,483,186  
 دائنةابات جارية سح

 
28,324,108  - 

 
118,050,377  - 

  340,878,172  6,329,810  501,463,108 9,456,278  قاري علويل االتم إلعادةالمصرية  ركةالش
 شتركم قرض

 
- -  770,814  15,717,849    

733,612,338 1,671,091,970 
 

410,886,141 934,079,207   
2,404,704,308 

 
1,344,965,348 
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 رى أخنة ائد ةدصأر ون و مورد -38
 0202ديسمبر  31  2021 برديسم 31  

 ة  أكثر من سن   سنة لخال   ة  من سنر أكث   سنة خالل  
 - 44,985,270  -  75,317,705   موردون 
 - 17,252,349  -  16,719,941  مقدمةدفعات  –عمالء 

 - 35,243,829  -  59,498,130  جارى مصلحه الضرائب
 - 25,895,465  -  10,145,306  أمين الحفظ * 
 - 11,155,086  -  14,424,613  فوائد مستحقة
 - 25,678,307  -  63,569,166  ادة التأمينين وإعشركات التأم

  44,465,076  روفات مستحقة صم
 

-  43,292,472 - 
 - 5,134,498  -  3,234,696  الغير تأمينات من

 - 1,250,746  -  3,724,474    دائنة  -شركات التأمين
 - 66,700,776  -  146,742,317  صم فظ الخلمحا -لتعثرحساب خدمة ا

 - 1,618,498  -  11,964,784  ات و توزيعئندا
 تكافلية ال المساهمة

 
 11,906,955  

 
-  11,043,171 - 

 4,949,160 15,559,359   5,103,937  9,484,284  أرصدة دائنة أخرى 
 5,282,738 892,857   9,360,120  25,229,400  ت مؤجلة اداإير 

  496,426,847  
 

14,464,057   305,702,683 10,231,898  
  510,890,904  

 
 315,934,581  

       

ن يأم  إلى  هدتوري  ثم  انهع  ابةين  ءالعملاود  بعقة  اصالخ  قساطاأل  حصيلتب  كةشر اليام  ق  لىعق  ا فتالا  مت  الحفظ  مع أمينم  بر الم  عقدلل  طبقاً   *
ي ف  فظالح  نيأملى  إ  ايدهور م توالتي ت  لياملا  زكر لما  خيتار   حتىوالتي لم تورد    ةلصحملالمبالغ ا  مةقيو  هعاله  كور أ ذلموالمبلغ ا  فظلحا
 .قةحلالا رةالفت
 اخري  صاتصخم -39

 
   

 
 2020ديسمبر  31  2102 ديسمبر 31

 23,500,000  23,500,000 تاحي فتاليد ارصال
) همن ي الغرضتفان 01 ,086,471(  - 

 -  ) 13,413,529( المستخدم خالل العام

 23,500,000  - ميتالخا الرصيد
القضائصصخالممة  يق  في  صصاتمخلا  لثتتم  ا اصصمخلا الي    افةضإلباية  ات           األخرى   ماتلتزااال  ةهبالمجلمكونة  ت 
 ( 51-27رقم ية محاسبسات الاي)الس
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 تأجير عقود ات ماتز لا -40

  
 ياإلجمال  أجير عقود ت التزام

  232,186,595   232,186,595  2021ريناي 1 في يد رصال
  361,961,243   361,961,243  العام ل فة خال اإلضا
  23,174,509   23,174,509  فائدة لاف رو مص

 (61,025,299)  (55,386,792)  م العادفعات خالل 
 (84,069,161)  (89,707,668)  العام دات خالل بعاإست

  472,227,887   472,227,887  2021ديسمبر 31 ي فالرصيد 
 

 (44) مقر حضاإيار يجقود االالخاصة بع قعةمتولمستقبلية الالمدفوعات االيجارية ان م األدنىلحد ا*

 
 طو ر مش ببنك حسا

 2020ر ديسمب 31  2021 برديسم 31  
  8,940,566  3,543,314    نةخزاأذون 
  3,993,291  7,214,110    االحتياطيحساب 

  4,591,767  10,335,814  الخصم  عملية الت صحتم
 (17,525,624)  (21,093,238)  ة يلماال األصول يمةفي قمخصص االضمحالل 

  -              -          

 . العالقة ذات عاقدبنود الت فيضه في ضوء مويله أو تختم تك ويبنو دى الصم شيكات لعن عقود خ يطاحتيا بفي حسال مثيت
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 ماللرأس ا -41
 . للسهم هينج 10 ةيمإس قيمةب ري صم يهجنمليون  600 مبلغ هصرح بملا ل الميبلغ رأس ا -

ال  غليبو   الرأس  مينج  69  601  510  لغمب  در مصمال  مه  أسيمجم  سه  6  960  151  دعد   ى عل  زعو صري  يع ية وجمداع  همعها 

 .لمكادة بالمسد ةر صدمالهم ساأل

  ك بذل  ريأشتالم  وتصري  ه مجني  17  501  610  ةميبق  هم س  1  750  161د  بعد  س المال أر   ادةزي  م ت  2016  لإبري  14  خريبتا  -

 جاري.تلا لج سلا يف

السجل  لك في  ذبر  يشأم التتو   ري مص  ةينج  780 683 9  مةيبق  378 968  د دبع  المال  اسر   دةزيا م  ت  2017ل  إبري  5  خيار بت  -

 .ي ر التجا

  يه جنن  مليو   400غ  له بمبب  المصرح المالادة رأس زيلى  ة عكة للشر يدعاال غير  مةاالع  ةعيلجما  ت قافو  2018  ويما  14يخ  بتار   -

 ن و يلم  100  غلبمبح  ليص  مصري يه  نج  3  213  100  لغمبع بفو مدمال الرأس ال  ةديا، وز مصري ه  نيج  رايمل  1  حبليص  ي ر مص

اعديتب  ةشركلا  مالهم رأس  سأ  ةئوتجز   ري صم  هيجن االسلقل  للسها نيج  10  منة  يميمة  إلهت  م هللس  ري صمجنيه    0.16  ىم 

 .التجاري  لسجال  يفبذلك  ريشتألا متو  ،ن سهمو يلم 625ى إل سهم يون لم 10  نم مسهألا ددع تعديل التاليبو 

الجمعيال  تقواف  2018  سطسغأ   14يخ  ار بت  - جر ط  ىلع   ةيداعلا  يرغ  ةيمعمو ة  مح  رأسماه أس  نزء  الشم  ق  السو   يف  كةر ل 

خ  صري الم الطفنت  مت  2018  ر أكتوب  11  خير وبتا  عامر  خاو   ص اخرح  طل  المن  عملية    سهم   295  170  731  ددلع  رحيذ 

 ر امتثساإعادة    يتم  نأ ى  عل  ري صم  يهجن  2  172  456  581  لية ماجإة  يلحصب  %47.2  ةبسنب  ةكر شلا  مياهسم  ضبعل  كةالمملو 

 . حالطر سعر س نفب لالما ادة رأسيز  يف صري ه مينج ن يو لم 700غ لبم

عن    2018  برتو أك  17خ  اريت بارة  داإلس  لجمن  م  ربقرا  والمدفوع  درصالم  كةر شل الاس مأر   ةزياد  تم  2018  رمبنوف  5  خير بتا  -

  ري صم  هينج  7.36  ةميبق  سهم  95  108  696د  بعد  2018س  سطأغ  14خ  تاريب  يةر عاديغالمية  العمو   ةيعمجلا  نم  ضيو تف

ليمسامة  يق  ري صمجنيه    0.16  تمثل  تيلاو    هذه لة  يت حصناكقد  و   احد،لو السهم  لصدار  ا  ةو عال  ري مص  يهجن  7.2وم  لسهة 

  ور  مصدكة الل الشر امس  رأ  في  لزيادةا  ةمقي   ي ر صم  هجني  15 217  391  تمثل  تيوال  مصري   هيجن  700 000 003  ادةالزي

 . همسألا ارداص  ةو ال ع يمالجأ لثمت والتي مصري  هجني  684 782 612    

رأس  م  ت  2019  مايو  9  ريخابت  - اشالل  مازيادة  الشركإدا  مجلس  منار  ر قب  وعف دمالو   رصدلمركة                    قد منعال  ةرة 

          يمة        قبي  جنيه مصر   16.  ةميألسا  القيمةب  همسن  يو لم  28صدار  ا   قير ط  عن   ة كر شلا  لام  ساادة ر يبز   2019رس  ام  3  خيار تب

كلى  ع،  ي مصر ه  جني  4  480  000  ةيلااجم تكون           ة، لالمرح  حاربألاد  يرص  منالكامل  بة  ممولزيادة  الة  يمق  ملاأن 
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ك السهاألمل  اوتخصص  و مصدر م  سو يلم  28  اهدعدة  لنظاهن  الهلا  من  دمتعملا  يزفحتلاو ابة  ثاإلم  م  اقابلر ل  ةعاميئة       ة  لمالي ة 

 .جنيه مصري  119  697 391 لغمب وعدف ملوا  ردصملا  المال سليصبح رأ 2019ر فبراي 26 خرياتب

زيا  2019  براكتو   3يخ  ر اتب  - الامس  رأ  دة تم  اكر شل  إدا  من   رقراب  مدفوعلاو   درص لمة  الشر مجلس                     د عقنملا  كةرة 

  على   ةيمجان  مهأس  عتوزيطريق    ن ع  2019سبتمبر    8  يخار بت  كة ة للشر ميمو عالة  يمعجلمن ا   ةدمتعملوا  2019  يوام  13  بتاريخ

ن ل مكاملممولة باة  داالزي  قيمة  لمان كو كتن  ا   ىعل  أسهمة  خمسلكل    أسهمالثة  ث  قعوابهمته و مسا بة  سن  بسبحل  ن كيمهسالما

  191  515  840  دفوعوالمصدر  المل  مالس ارا  صبحلي  ةليامجا  ةمي قب  ي ر صم  هجني  ,16  ةياألسم  ةلقيماب  لةحر ملاح  بااألر   رصيد

 .مهس 000 974 196 1 علىموزعة  ي صر م هجني

يار جنية مصري  مل  1من    الري بدصية مجن  ليون م  950صبح  يل  بهرخص  ماللمال  اراس  تعديل  تم    2021فبراير    15  بتاريخ  -

 . 2021 سر ام 28خ ري بتارياجفي السجل الت التأشيروتم 

 : يال المز اريخ المركتفي  لمااليكل رأس هب نابي يلي مايوف

 بةالنس  ةمقيلا  سهم  الد ادع ة كـشـر الم اس
   مصري  يهجن   

 60.53%  115,936,318  724,601,986 ل هولدينج ياانشفاين 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 ينمهاسم
 1.83%  3,509,783  21,936,145 صصة خم ري غ نامليالع زفيوتحة ام االثابظن

 % 1.92  3,668,471  22,927,943 صة مخص ينلالعام زيحفثابة وتالنظام ا
 1,196,974,000  191,515,840  100% 

 
  تاحتياطيا -42

 2020ديسمبر  31  2120 ديسمبر 31  
  63,172,149  69,736,984   نينو ي قااحتياط

  128,002,362  122,094,306    ة دلمة عااحتياطي قي
  766,590,522  790,479,615  أسهم  دارعالوة اص ي اطتيحا
  982,310,905  957,765,033  
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 ي نقانو  يتياطحا -42-1

رصي مقر صم  جنيه  984,736,69  غلبم  2021  برديسم  31  فيوني  القان  يتياطاالح  دبلغ              ي مصر جنيه    149,172,63ل  ابي 
 ني انو الق ياطيتحالا ىإلشركة ح رب فياصمن  %5ب نيتجيتم ركة لشل اسيساأل ماظنلاو ت شركالا ن و نلقا وفقاً ، و 2020 مبرسدي 31 يف
 مة لعاا   يةعمجال  رالى قر ع اء  نبر  دصم لال  الما  سرأن  م  % 50إلى    نيانو الق  ياطياالحتصيد  ل ر ا يصمدننيب علتجا  ذاه  فوقوز  يجو 
 ة. يدلعاا
 

 ة عادلال مةيقالي ياطاحت -42-2

  
 2020 ربمديس 31  1022 ديسمبر 31

 -   128,002,362  الفتتاحي الرصيد ا
  242,343,027           -   47ر ايتطبيق مع أثر
 (114,340,665)  (5,908,056)  العام  الشامل االخر عن خل  الد
 

 122,094,306  128,002,362  
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  أسهمار اصد ةو عال ي اطتياح -42-3

  م نهنتج عا  مم  2019  وبرتكأ  3و  2018  ربفمو ن  5و  2017 يلبر إ  5و  2016  يلإبر   14في  كة  شر لال  ماس  أدة ر زيا  مت
 :  اليتلكا راإصد وةعال يياطاحت

 

 ن بيا  
 -    2015بر  مسيد  31  في رصدااإل ةعالو  اطياحتي رصيد 
مهس   الزيادة   مهسأ عدد  1,750,161 

ي ر صمجنيه    ال  ملا سأ ر ي ف دةياالز  مةقي  17,501,610 

مصري يه جن    م هسألر ااصدوة إعال مةي ق 28,780,324 

مصري جنيه      2016  رمبديس  31في   رادص إلة اعالو  يطتياحايد صر  28,780,324 

 968,378 سهم   ة  يادهم الز أس عدد

مصري جنيه       مالال سرأ ي ة فداي ز لا ةقيم 9,683,780 

ي مصر يه ن ج     هم ألسار ة إصداالو ة عمي ق 35,486,386 

ي ر صمه جني     2017  مبرديس  31  يف دارص إلعالوة ا يطاي تحا درصي 64,266,710 

مسه   ادة  ي ز لا مهأس عدد 95,108,696  

ي ر صم يةجن      لماالرأس دة في اي لز ة اقيم  15,217,391 

ري صجنية م 82,612,7684  م هساأل صدارإ ةو الع مةي ق  

ي مصر  يةنج 49,049,3227     2018  مبرديس  31  يف ارصدإلا عالوة تياطيحا درصي  

 448,865,304 سهم   دة  اي ز لام أسه ددع

ري صم ةجني     لاملا رأسفي  ةداالزي قيمة   71,818,449 

ري مص يةجن    زفي التحثابة و األ أسهمر ة إصداو عال مةقي   1,359,820 

ي ر صمة ينج142,409,750     2019  برسمدي  31دار في  ص اإل ةو عال  ياطاحتي  يدرص  

ي ر صمة جني   زالتحفي و  ةب اث ألا مأسه دارإصة الو ع مةي ق  16,181,380 

ي ر مصة جني  2020  برديسم  31ي  دار فص إلوة اعال  يطاي تاحرصيد   766,590,522 

ي ر صمة جني    حفيزة والت أسهم األثاب  وة إصدارقيمة عال  23,889,093 

ي ر صم ةيجن  2021  ديسمبر  31في  ر ادص ي عالوة اإلطياحتد ارصي  790,479,615 
 

ي لقانوناي  اطيحتاالى  إل  فاصدار تض اإل  وةال مة عيق  إن فيذية له  فنتالة  ئحاللوا   1981  ةنسل  159رقم    اتكر شال  لقانون قا  وطب
 .حبفة ر بص يعهتوز  نمك يوال خاصطي ايتاح ن و كي يد عن ذلكيز  وما درمصالل الما سأ يمة ر ق نصفلغ يب ىحت كةللشر 
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 ة مرحلح ابر أ -43

الاركشلل   ماالع  يطيا الحتاو ية  ونانقلا  اتاطيياالحتة  ميق  ةالمرحل  حابر ألا  نضمتت  -   ة حلر ملااالرباح    منض  ايبهتبو   مت  تي الة  تابعت 
ري مص  جنيه  82, 067, 139  غلبم  2021  برمديس  31في    اتهقيم  تغلب  ا وقدتوزيعه  زيجو   وال  ةجمعلم ا  لية الماائم  القو   دا داع  ضاألغر 
 . 2020ر بمسيد 31 فيي مصر  هينج48,470,248  غ لومب
تتذك  - قملا  حارباأل  نمضلك  والللتور ثروة    ة لشركة  حلالمر   احرباأل  ةميرحلة  بيق  قتي  فيلغ   غل بم  2021  ديسمبر  31  يمتها 

نوتن  اذه  ، 2020بر  ديسم  31  فيي  مصر   هيجن  158132,19,  بلغمجنية مصري و   2,058,760 ت ار ادإلص  بتتا كاال   شراتص 
تتم لتي ق اريلتو ا تداسن حملة تتحقاسم كامل دادس عدب الإ حبار أ يةا زيعبتو  قير و للت وةثر  ةكر ش مايجواز ق عدم  ة على فلتخملا قير و الت
 رى.ق أخريتو  افظحمض وائفن  ع ئةشنا حازيع أربو قها في تبحل خالاإلن دو ك ظ وذلفلحا ن ميالل أخ من

 

 ةيدتعاق ت التزاما -44
 

  المتوقعةجارية المستقبلية ياال وعاتف المدمن  دنىاألد الح

 
 0022ديسمبر  31  2102 ديسمبر 31

  35,100,851  41,060,016 السنة األول 
  35,896,904  53,076,517 نية اثة النالس
  36,344,698  69,306,892 لثة الثا السنة

  37,472,518  70,572,978 السنة الرابعة 
  262,236,709  784,355,719 وات نس 5ن م رأكث

  407,051,680  1,018,372,122 اميتالرصيد الخ

    
 

 ة يات عرضماز تلا -45
 2002ديسمبر  31  2120 ديسمبر 31 

  3,000,000   3,000,000 ردون و م – اناب ضمطخ
 3,000,000   3,000,000  
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 ات  انوضم تالاكف -46
ح  نم تموي  طيس تقالبيع بال امظن يفة ملعالا عةابتلوا ةيققشال تا كر شال نمكل ة لمنيضات ةلكفا مقديتب يلللتمو  تك تنو ك كةر ت شقام
أو   و/  الشركة  شاطل نيو لتم  امتخدواالساني  تمالئحد الا  من  ضر غلا  ن يكو   نأ  على  ،لمويللت  تكتركة كونش  سماب  ينتمائالا  دحلا
نشاويمت ااركشلا  نم  أيط  ل  ويقشلت  احدو   في   ةدح  ىعل   ليتسهال  خدمةتسم  كةشر   لك  مباسض  تراقالان  و كيقة،   ل يسهتلد 
 . تكتنكو  ةك ر لش وحمنالم ليماجإلا ينا مئتاال
مظت  ةكر ش  لك ا  فيمة  ز لتل  اع  نمر  اطخمو   ر خسائ  يأل  محوت  اتامز تاللسداد  اصدر أ  تبلغوقد    ،دالسددم  الت هيستلة 
 ي ر صم  يهنج  506,129,576  مبلغ  2021  ديسمبر  31في  ية  نماضلتا   لكفالةا  بلمقا ات  كر لشلة  وحمنض المرو قلوا  ةانيتماالئ
 . 2020مبر سيد 31 يمصري ف هينج 056,327, 503غلمب لبقام

 : المجموعةلشركات  مانيةاالئت والتسهيالترصيد القروض ب لي بيانوفيما ي
 2002ديسمبر  31  2120 ديسمبر 31 

  1,344,965,348      2,404,704,308 التابعةالشركات 
  54,745,650   49,248,559         الشقيقةالشركات 

 2,453,952,867   1,399,710,998  
    

 يبيضر الف قمو ال -47
 ة: اريبخاص االعتاألشى إرباح لعبة ير ض: الأوال
اعيد  المو   يف  2020م  اعى  وحت  طاشنال  ة بداي  نم  اتنو سلل  بضةاقال  ةمالينتكت الو ك  شركةل  ةضريبيلا  تار ار قالام  يقدت  مت -

 . 2005 ةنلس 91 ون ناقال ماكح ألا قطب ةنيانو قال
 . يةور لمأمامع  2014  / 2010وات نلسا صفح ي ر اج -
  إعادةة  لسقانونية وفي انتظار جالعيد  لموا ي اة فعلي  الطعن   ريا وتملشركة تقديسبة اتم محا  2015/2016من    اتسنو لا -

 .دفترياً  اتلسنو لك اتفحص 
 

 :لعملاسب ك يبةضر  يا:ثان
   .حصللف زمةلالت االبيانا دا عدوجارى ا  امظنتبا يبةالضر  دادبسشركة الم تقو  -
 غة دماليبة ضر  :الث اث
 . حقةمستال وق الفر  دادسو  2016 ما ع ىحت الفحص مت -
 . 2017/2018ت  نوالسز فحص ايجه ت ري جا -

 ة دار مالمحافظ ال -48
 الصكوك إصدارات 48-1

  قابلة للتداول وغيرالشريعة اإلسالمية  ومبادئ  متوافقة مع أحكام  المضاربة  الصكوك  ل  اصدارينشركة ثروة للتصكيك    اصدرت
وتصدر   االكتتابمن تاريخ غلق باب    25من الشهر الة    المبكر الجزئي أو الكلي بدءاً   لالستهالكيل ألسهم وقابلة  و حتلبلة ل قا

  100مليون صك بقيمة إسمية    25موزعة على عدد    لكل إصدار   مليار جنيه مصري   2.5بقيمة إجمالية    ين الصكوك بإصدار 
 ( المضارب  /تكت للتمويل ش.م.م( )"الشركة المستفيدة")شركة كون  ةديلمستفالشركة ا تمويلوذلك ل  دجنيه مصري للصك الواح

 .طلتمويل شراء سيارات مملوكة لعمالئها و/ أو عمالء شركاتها التابعة والشقيقة التي تزاول ذات النشا
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 األول  راصداإل
لتمويل شراء سيارات   لو ألدار امحفظة لإلص  22ملكية عدد    المضارب( بنقل/المستفيدةقامت شركة كونتكت للتمويل )الشركة  

لعمالئها   والشقيقة  وعمالءمملوكة  التابعة  إجمالي  ،   شركاتها  مبلغ  ال  وبلغ  الحالية    جنية مصري    2  601  998  847قيمة 
 . 2021عام عن  مصري جنية  2 279 580 613تمويالت  قيمة وبإجمالي

  الثانيصدار اإل
لتمويل شراء سيارات    الثانيمحفظة لإلصدار    16عدد    لكيةقل منب  (ربمضاال/المستفيدةويل )الشركة  شركة كونتكت للتمقامت  

 جنية مصري   1  255  697  544، وبلغ إجمالي القيمة الحالية مبلغ    مملوكة لعمالئها و/ أو عمالء شركاتها التابعة والشقيقة
   2021عام جنية مصري  1 077 047 355تمويالت  قيمة وبإجمالي

 الصكوك  محفظة رصيد
 رصدااإلرقم  13/12/2120 ىيد ف الرص

 صدار األول اإل جم  552,754,949,1

 الثانيصدار اإل جم  418,444,200,1

 اإلجمالي جم  970,198,150,3

 حساب خدمة التعثر
دمة التعثر لدي  اب خبحس  النسبةملكيتها وايداع تلك  يتم نقل    محفظة الحالية لكل    القيمة  أجمالي% من    3.6يتم احتجاز نسبة  

حساب خدمة التعثر   في  الموجودةوتستخدم المبالغ    المستفيدةللشركة    المحفظةثمن    صافي ذات تاريخ سداد    يف  د اسدالوكيل  
يقل حساب  طوال عمر االصدار وفى جميع االحوال يجب اال    محفظةلمجابهة حاالت التأخر عن السداد والتعثر للعمالء لكل  

التعثر عن نسبة   الق  3.6خدمة  حتى نهاية اجل الصكوك وسداد كافة مستحقات   للمحفظة  ليةحا ال  مةيقللائم  % من الرصيد 
 على مدير المشروع.  التزاممالكي الصكوك ويعد هذا 

 األتعاب األدارية 
د تم  افظ قالمح  هذهمخاطر ومنافع    نال  نظرا  وإلغاء االعتراف بها في الدفاتر  تصكيكهامحافظ الحقوق المالية المدينة التي تم  

اليتحوي بشكل جوهري  ال  لها  في  هذا    صكوكحملة  الشركة  مقابل   إدارةوتستمر  عقد خدمة وتحصيل  بموجب  المحافظ  تلك 
في نهاية وتستحق    سنويا من اجمالي الرصيد القائم للقيمة الحالية للمحافظ محل المشروع في بداية كل شهر  % ,20  عمولة

 .كل شهر
 لرصيد المستخدم من الصكوكا

 صداررقم اإل قيمة الصكوك إجمالي 31/12/2021 حتىالمستخدم  المتبقييد رصال

 ار األول  دصإلا   000,000,500,2   552,754,949,1   448,245,550
  الثانيصدار اإل   000,000,500,2   418,444,200,1   582,555,299,1

         اإلجمالي   000,000,000,5   970,198,150,3   030,801,849,1
 

 لتوريق إصدارات ا 48-2
الدفاتر التي تم توريقها وإلغاء االعتراف بها في  المالية المدينة  الحقوق  المحافظ قد تم    هذهومنافع    مخاطر   نال  نظرا  محافظ 

 .تحويلها بشكل جوهري الي حملة السندات
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 محفظة التوريق الثالثون 
للتمو  كونتكت  شركة  من  كل  من  المحالة  المالية  الحقوق  في  لتق تتمثل  )كونتكت  سيل  السيارات  بافاريان سيط  وشركة  ابقًا( 

ل لتقسيكونتكت  ستار  وشركة  )ش.م.م(  السيارات  الستجارة  لتقسيط راياط  العالمية  المصرية  كونتكت  وشركة  )ش.ذ.م.م(  ت 
)ش.ذ.م.م(   )ش.ذ.م.م(    وشركةالسيارات  فايننشيال  كونتكت   / العرب  ثر   وشركةعز  لشركة  )ش.ذ.م.م(  فاينانس  وة  مودرن 

)ش. عقدللتوريق  بموجب  في  الحو   م.م(  المؤرخ  نية  ح  1  705  020  201  تمويالت  قيمة  وبإجمالي  2019مارس    19الة 
 . ي ر صم

 محفظة التوريق الثانية والثالثون
بافاريان  وشركة  سابقًا(  السيارات  لتقسيط  )كونتكت  للتمويل  كونتكت  شركة  من  كل  من  المحالة  المالية  الحقوق  في  تتمثل 

لت السيارات  كونتكت  وشركة  جارة  لتقسيط )ش.م.م(  العالمية  المصرية  كونتكت  وشركة  )ش.ذ.م.م(  السيارات  لتقسيط  ستار 
كونتكت  وشركةش.ذ.م.م(  )  اتلسيار ا  / العرب  )ش.ذ.م.م(    عز  ثروة    وشركةفايننشيال  لشركة  )ش.ذ.م.م(  فاينانس  مودرن 

في   المؤرخ  الحوالة  جنية   1  640  566  167  تمويالت   مةقي  وبإجمالي  2019نوفمبر    14للتوريق )ش.م.م( بموجب عقد 
 . مصري 

 محفظة التوريق الثالثة والثالثون
الحقوق  في  منة  ليالما  تتمثل  كل  من  بافاريان   المحالة  وشركة  سابقًا(  السيارات  لتقسيط  )كونتكت  للتمويل  كونتكت  شركة 

)ش.ذ.م.م السيارات  لتقسيط  ستار  وشركة  )ش.م.م(  السيارات  لتجارة  كونتكت كونتكت  وشركة  العال  (  لتقسيط المصرية  مية 
)ش.ذ.م.م(   كونتكت  وشركةالسيارات   / العرب  )ش.ذ.  عز  ثروة    ةركوشم.م(  فايننشيال  لشركة  )ش.ذ.م.م(  فاينانس  مودرن 

في   المؤرخ  الحوالة  عقد  بموجب  )ش.م.م(  جنية    1  690  589  272  تمويالت  قيمة  بإجماليو   2020مارس    08للتوريق 
 . مصري 

 والثالثونة بعوريق الرامحفظة الت
لتقسي )كونتكت  للتمويل  كونتكت  شركة  من  كل  من  المحالة  المالية  الحقوق  في  الستتمثل  كونتكت را ياط  وشركة  سابقًا(  ت 

عز العرب كونتكت فايننشيال )ش.ذ.م.م( وشركة اس ام جي لخدمات   وشركةالمصرية العالمية لتقسيط السيارات )ش.ذ.م.م(  
لش )ش.ذ.م.م(  للالتقسيط  ثروة  )ش.م. ركة  في  توريق  المؤرخ  الحوالة  عقد  بموجب    قيمة  بإجماليو   2020ديسمبر    03م( 

 .مصري جنية  1 514  111 728 تمويالت
 

 فظ التوريق حارصيد م
 رقم األصدار               31/12/2021 فيالرصيد )دون العائد( 

 األصدار الثالثون            جم  258 672  433
    والثالثون  ر الثانىصدااأل جم  477 719  744
    والثالثون األصدار الثال   جم  513 340  193
     ن ثو الوالث األصدار الرابع جم  918 567  208
                اإلجمالي جم  2 168 299 578
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 قرض السندات
 رقم األصدار               2021ديسمبر  31 فيالرصيد 

          األصدار الثالثون    جم  284 687  244
    والثالثون األصدار الثانى  جم  530 668  388
    والثالثون األصدار الثال   جم  556 060  079
     والثالثون األصدار الرابع  جم  1  030 769  209
                اإلجمالي جم  2 402 184 920

 

 رية ااألداألتعاب 
من  تستحق للتوريق    كال  ثروة  للتمويل  وشركةشركة  ا  كونتكت  القائمألصداعن  إدارية    ةرات  يخصه    أتعاب  فيما  بواقع  كال 
بدءا   شهريا  وتسددأول الشهر المعنى وتستقطع    في  ئمقاها السنويا من رصيد المحفظة ) دون العائد ( حسب رصيد  2.50%

    .رااألصد من الشهر األول من عمر 
 

 مالية  أوراقخصم  48-3
خصم أوراق تجارية مع البنك العربي االفريقي المؤرخ م عقد  بإبرا  قةشقيوالة  التابع  وشركاتهالقد قامت شركة كونتكت للتمويل  

الراو االصم  لخ  وذلك  وملحقاته  2016ديسمبر    في البنك حد  ق  قد خصص  والذي  تمويل سيارات  عقود  الناشئة عن  تجارية 
 مليار جنية مصري ذات طبيعة دوارة. 3خصم مبلغ 

سيارات مملوكة لعمالئها   عقود تمويللتمويل  محفظة    18عدد   مبخص  لتابعةاو يقة  الشق  وشركاتهاوقامت شركة كونتكت للتمويل  
         ، وبلغ إجمالي القيمة الحالية للمحافظ المحالة مبلغ  2021/ 31/12يخ  ار ت  حتى  ةا التابعة والشقيقاتهعمالء شركو 

 . 2021  مل عاخال جنية مصري  2  070 826 652تمويالت  قيمة ماليوبإج جنية مصري  2  425 492  594
 رصيد محفظة خصم األوراق التجارية

جنية     2  468  506  402مبلغ    2021ديسمبر    31  ي فرية  راق التجاو القيمة الحالية لرصيد محفظة خصم األ  إجمالي قد بلغ  
 مصري. 
 االحتياطي حساب 

خير في  ز او تأأي عجلدي البنك العربي االفريقي باسم شركة كونتكت للتمويل بغرض مجابهة    احتياطييتم تكوين حساب  
النسبة وفي    هذه  علىظ  الحفاالخصم ويتم  من ناتج عملية    %5باستقطاع نسبة    االحتياطيسداد العمالء ويتم تمويل الحساب  

  وقدل  وييتم رد المبالغ الزائدة عن نسبة التغطية بالحساب االحتياطي الي شركة كونتكت للتم  %5النسبة عن    هذهحالة زيادة  
 .مصري جنية  123 425  320بلغ م 2021/ 12/ 31ي تياطي ف االح بلغ رصيد الحساب

 
 الرصيد المستخدم من عقد الخصم

 المتبقيالرصيد  2021ديسمبر  31حتى  قدلعمن ا المستخدم قدالعقيمة 
 جم  598,493,531 جم  402,506,468,2 جم  000,000,000,3
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 يةالمالر اطالمخ إدارةت ساياوس فداهأ -49
وأهداف    ،مالية لا  اتدو ألا  مااستخدن  عشئة  لناا لية  التا  رطاخمن الم  لكل  كةالشر   ضر عت  ىدمل  و ح  اتلومعم  حايضاإل  اذه  مديق
   .لامال سأ لر رة الشركة ادإة يفكيك ذلوكها ت ر اوإدر طالمخا ذهس هيابقق علما يتيفا تهليامعو  تهااسايسو  كةر شلا
ارة  اإلد  لمحتيه. وتلع   افشر واإل  ة ركشلا  اله  ضر تعتي تلا  ر اطلمخا  ةار د ر إلطاإ  ع ة وضؤوليمس  ركة لشا  ةدار س إلمج  لتحمي -
  م.تظمن ساسى أعل انشطتهأ اولتنت ماألركة شلا ىلير إر اتقفع  ور  رطاخلما ةر دااسات إتبع سيتو  ضعو  يةلو ؤ سم ةركلشايا بلعلا
 ر اطمخال  ةر ادإل  ةعبمتلا  اتراءجالاو ت  اسايسلبا  متزالاال  فية  ركبالش  ليالعا  ةدار اإل  ءاداعة  تابمب  ةيلاخدلاة  مراجعجنة الل  ومقت -

 قعة.و تملا ة ماليلار طاالمخ ةجه مواة لكر شلا  ةر ادا من قبلمتبعة لا اتاءجر الاو ت ااسسي لية اكفامدى  راجعةمو  ،المالية
 انمتئاالر طخ 94-1
خ - أيمعلاثر  تع  ل اح  ي فة  ك ر شالتتكبدها    يةالم  رئساهي  ال  عهمظنيي  الت  هتمااز التب  اءفلو ا   في قابل  المف  طر لو    ة ا دألا  قدا 
ة يندمة  دصر وأ  ن و عتنو م  ن و ين دمو   بضاق القء وأور الملعا  من  يسيرئل  بشك  تمانالئاطر اة لمخكر شلتتعرض ا  مث  من. و ةيلالما

 . يةالمالات سسمؤ لوا نوكبال ىلد  ائعدو ال كذل يفا المالية، بم اتهطشأنن م ذاوك ة قعال اتذ  فراأط نم حقستملاو  أخرى 
  الءمعلا  ةدأرص :الً أو 
 يةن امتاالئ  ةو لقا  سايتم قي   حيطر.  اخمال  ةار دإب  قةعللمتاركة  الش قابة  ظمة ر نوا  جراءاتاو   سةيالى سع  ءانب  نامتئالا  خطر  أشني
ا  ع بهيتمت  تيال  ةانيمت ئاالة  دار جلوا   ةيبطلاة  ن السمعقق متحلل  مز الال  نييداملا  مالعتساالل  مع  الل ن خم  حديلى  ع  ميلل عكل
  رصدةبة األقار م  تمي  .مييالتق  ذا هعلى  ءا  بنا  يانئتماال  حدد اليدتح  متيو   ة، يلماال  هتاماز تلا  دادس  ىعلته  ر دق ى  دملك  كذو   ليلعما
 ة. ليمانة س لي كف  ل اضمحال ةسدرامل بعة ركلشا ومقت و  .راتمر سابء المعلل ةقلعالم
  ة ر اسلخا  غمبل  عةوقتمال  ةينمات ئ اال  ئرخساالص  صي مخيغط  لة،مضمح  يةتمانمة ائيقذات  تبر  عت  يية التالمال  لألصول  بةسلنبا

المتوقعينما ئتالا  رسائالخ  يرقدت  ة. يتمعالمجمو   ان تتكبدهأ  عقالمتو  ر يظ غافحملة للنسبابدة  ح  ى لة عل حال  ك  ساة على أسة 
معبيتط  لالخمن    أو  ة،سنجامتال المحف  مةقائ ايير  ق  األظة  على  اله  في ة  ديالفر   اليةالمل  صو على  ج وذمن  برع  محافظذه 
 جانسة. تمالظ لمحافل  ةموعج مللقعة و تملاية ن مائتالر اسائالخ
اؤ ت في  ااوقعتالعتبار  خذ  المستقا صتقاالف  ظرو لت  عنددية  يعقو تالمنية  امئتاال  خسائرالب  اسح  بلية  تقة.    ئر خسالار  ديتم 
  جموعةملل  ةتحقسلما   ةياقدلتعة ا دينقلا   اتفقالتد  ق بينفر للة  ليتماحاحة بمرجالة  الحالي  يمةًء على القنار بالعم  مدى   لىع  ةعقو تمال
 .اهلي ع  ولصالحعة و لمجمقع اتتو  ية التيدقات النفقتدلوا عقد؛لاب وجبم

 

 قعةمتو لا نيةمااالئت  ئرساخلا لناجم عنالمبلغ ا
 .انئتمال ار  اطمخ فييرة حدوث زيادة كبر يقدت فية تخدممسلا بيلاساألات و ضاتر ف واال تخالمدلا
 

  عةجمو مالن  ألولي فإعتراف االا  منذري  جوهكل  شب  د از قد    ةيل ام  اة دأي  لعب  د ادسال  نخلف ع ر التاطخم  تنذا كاإ  ما  تحديدد  نع
اذاة  مع دا وال  طقيةالمنلومات  معلا  برعت ت ت ما علو الممن    كال  لكذ  نم ضتويا.  له  رر مب  ال  هدج  وال  ةف لتك  دون   ةحمتا  ةللص ت 

ؤ  ب نالت  سبيلى  لعدمة  قملات  ما لو عالمء و براخلل  يانتمئاال   مييتقلواة  كللشر اريخية  برة التلخا  على  اءاة بنوعيلنوامية  الكيالت  والتحل
 .قبليالمست
طر  خالم  ضر عالت  ببسبثت  دحقد    تمانئاالطر  مخا  يف  يةهر و جيادة  ز ك  انه  إذا كان  هو تحديد ما  مييتقال  هذامن    دفلهوا

 .الم أ االئتمان
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 ةتمانيئاال اطر  خمال اتمجموع
التيانالبمن    ةعنو متة  مجموع  ىل عاءً بن  ةلفتخمان  تمائ  طرخامجة  ر دض إلى  كل تعر   موعةجملا  صصخت ها تحديد  متي  ات 
  الحاالت،   عضب  يف  .لقويةا  د رداستاالملية  عو   ةبر خالت  اة ذيمانالئتا  امحكألوتطبيق الف عن السداد  تخال  رطمخاية لؤ تنب ون  لتك

بيعة طسب  ح  لمواالع  ذههلف  تخت.  فقدالت  ية معدلتخدام منهجسابن  مائتاال  طرخام  لدرجات  تضاالتعر   عةجمو ملا  تخصص
 رض.تعال
المججا در   حديدم تتي السداتلا  راطمخ  دتزداحي   عايرتها بعات ومو مت   ان، تمئ الاطر  امخ  دهورت  معر  بيد بشكل كخلف عن 
الفي مخا  ق ر الف  ون كي  ال،ثملال  يى سبلع  ذلك، ل لتمائاالمخاطر    ند بيعن السدا  ف لتخطر  من    أصغر   2و  1ن  عتيمو جملن 
 . 3و  2 عاتمو مجلل نمائتاال اطرن مخيب لفرق ا

 
 :كما يلي ةكر لشا لدي هايفر تعو  لمخاطردرجات ا تالي مستويتاال دولجلا ضحيو و 

 ةحلمر ال عاتجمو ملا مخاطرلا تجادر 
 يولاالحلة مر ال ليحاال 1
 االوليمرحلة لا 1-30 2
 ةالثانيمرحلة لا 31-89 3
 لثةثالاحلة المر  90< 4

 
 (PD) ادسدلاعن ف التخل ةحتماليا جوذنم ةهيكل

 

خم تحديدساسيأ  تالخدم  بةثابم  د االسدي  ف  التأخر  ديع  التدفق،ل  دعم  ةيمنهجق  يتطب  لالن  في  لكل   PDهيكل    اءبن  ة 
 يكون   دق  اتمو لمعال  هوهذ  دداالس  فهم عنلخت  او  ومدي انتظامهم  الءمعال  اءأد  نعات  ممعلو   عجمب  عةو مجالم  مو تق.  عةمجمو 
 ط شالنع اونو ول صواع األنأل نوع من لك ياريختليل الالتح لالمن خ كذلان و ئتماالطر امخ جاتر د علىر مباش تأثيرلها 
ا  موعةمجال  مدختست تنوت  كةالشر   هاعت جمتي  لا  البياناتل  لتحلي  ةئيحصا نماذج  المتبقية  ملا  د يحدلت  تادير قتج  ن  ع   لفللتخدة 
 .نمز ور الر ة مع مجتينال لكت يرتتغ أنتوقع الم أنه من وكيفاطر مخللض  ر عالتند حياة عالاد مدى السد
هضوتت تحديد  حالت  هذمن  عندمع  في  راتغيلتابين  قة  عالال  عايرةمو ليالت  التخلف   مل عوالاب  قةعلالمت  تراغيوالتد  ا سدال  الت 
بة  لل المطاتأجيل التعرض لثرى )م خأل  امعو ج  رادإأثير  بتمق المتعلق  تعمال  وكذلك التحليل  ،يكل لاد  صاتقالاة بص اخال  يسيةئلر ا

 . ي لكلة باالقتصاد اص الخا سيةيرئالل وامبالعض التعر  تالاظم حتتعلق معو  ،دادالس عن  فتخلال بمخاطر تتعلق ن(يالداد بسد
  ديلية  لمالول اصاالمخاطر    على  ثرؤ ن تمن المحتمل أالتي  ي  كلال  ادتصاالقت  يراغتم  ديتحد  اوينس  ةار داإلفريق    لىع  يتعين

 . ةمجموعلا
تلع  ةموعمجلاإدارة  يق  ر ف  سيقوم اختي  ةيساساأل  يلكالد  اصتالقا  تا مؤشر   ييمقى  تم  تحسنيلتمااحمدي  و   هار االتي   ي لاها  ة 

 .صاد الكليتقالبا ةقلعتمال ظاتالحلموا شرات مؤ ال يفات اهالتجا لىبناءا ع ك وذل ءااألسو   وأل ضفألا
اتحديد  نع االئتمخسلد  المتيناائر   ر خسائلاير  قدلتارة  لخسانسبة    ذجنمو   ةالمجموعق  طبت  األخرى،  ةالمالي  لصو لأل  وقعةة 
 .متوقعةالة ينئتما الا
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 :ال أم ي جوهر بشكل دت اد ز ق ن اتمالئطر اخام نتكا د ما إذايدتح
تتضمن  ة كما  يالمال  االصولة  ظمحفنوع  حسب    ري جوهل  شكبت  دزاقد    نامالئتا  اطرت مخا كان إذا  م  حديدتمعايير  لف  تخت
 . دادالس  عن وقفالت فترةك لفي ذبما  وعية، نو كمية وامل ع

 

 
 لي: و التالنحى اعل  ىولاألراف عتال ا منذ جوهري كل شبة بالتعرض اصالخ انيةئتماالر طخاالمد زدات

الزي  عة المجمو تعتبر   في  هر و الج دة  اأن  السداد   ة لحا  في   دثتح  نئتماالار  مخاطية  عن    تاريخ  بعد  فأكثر مً يو   30  التوقف 
يتماألص  قاستحقا االستو تجا  أيام   تحديد  ل.  تا قأ ذ  من  اماألي  عدد   باستحا خالل    من   قاقحز  اير رب  يتمستخ  لم  استالم    حقاق 

 . بشأنهملة كاالة  دفعال
 
 

الشركة   في  بيالك  زياداتال  ديدتحللمستخدمة  اعايير  الم  يةفاعلتراقب  اخمرة  مراج  نامئتالاطر  اجراء  خالل   تظمة من  عاتمن 
 ن:مأكد للت

 

 . ةمظغير منتأداة   اهان اليةملا اة داألتصنيف ل بق انتماالئمخاطر ة لكبير ت الاادي الز د ى تحديدرة علقا ريايلمعا  أن •
 و . دريخ السدا امن تا يوم 30رور م األصول بعد خير اتلر المعايي قةوافمعدم  •
 شةهر 12 دةمةل دسةداال عن لفتخال من ليةمالا ة األدا تحويل بسبب  اتصصمخلا في ةر ر ت غير مبقلباجود تو م  دع •

 .(2 لةحمر ال )حسب حياةال مدى لسدادعن ا لفوالتخ (1 المرحلة حسب)
 

ات  متيقد   الشروط  ل تلعديل  مل  ء وعواال مالعظ باواالحتف  رةمتغيالوق  السوف  ر بما في ذلك ظ  ،بااألسبمن    ددلع  لقرضعاقدية 
وطه  ل شر عديتم ت  ذيال ي  حالقرض ال اف بالر عتالااء  تم إلغي  دق مل للعميل.  تحملالئتماني الحالي أو اا  ورتدهق باللعال تتخرى  أ
 . سبيةحالما سياسةا للفقً و  ادلةالع قيمة لاجديد به كقرض يعل ضاد التفاو لمعا القرضف بعتراالا تموي

 
  ان مئتالت مخاطر اناك  افإن تحديد ما إذ  اتر،الدفمن  بعاد  تسى االل إلتعديؤدي الي  وال  يالماألصل الط  شرو   يلتعدتم  ا يمعند

 : رنةمقايعكس   ي هر جو ل كادت بشل قد ز صألبا الخاصة
 

 مع  ;عدلةالم دو بنال علىتند س ترير التقريخ  ات فيالحياة دى مد اد لف عن السلتخا ن فترةم بقيةتملا ةالمد •
ط وشةرو  لةيو ألا فانةات المقدمةة عنةد االعتةرالبيعلةى ا ااءاة بنةحيةى المةدداد  لسةان  عةلف  ختمن الة  قيالمتب  ترةالفدر  قت •

 ة.يألصلاقد التعا
 

اللعمالروض  القبشأن  ض  او التف  موعةمجاليد  عت )يشات  وبجهون صعان يو ذيلء  باسم  لإ  رامالية  م ي ظلتع  لتحمل(ا  ةط"أنشيها 
ا  ا ساموجب سيب  لسداد. ن اف عتخللوتقليل مخاطر ا  للتحصيفرص  القمحح تتم مني  ، عةللمجمو ل  متحلة  على أساس  رض  ل 
ى أن  عل   يلدلفهناك    اد،سدل ان  عتخلف  لل  ةيلااطر عمخك  ذا كان هناإنه أو  ديو د  ا دا عن سيً حالًفا  متخل  دينمال  نإذا كا  انتقائي
  شروطة البيتل  على   ارً قادمدين  اليكون    أن  وقعلمتاالشروط ومن    لي صقد األموجب العبع  دفعقولة للملا  ل كل الجهودذب  نيالمد
 . دلةالمع

الش تمديدتتضمن  عادة  المعدلة  وتغحقاالستال  جأ  روط  و لفاا  دفعوقيت  ت  ييرق  تعتئدة  شروط  القداعهديل  ضع  تخو   رض.ت 
 .سة التحملسيال اتوالشرك  درافألض ارو ق
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عديل الت  نكا  ا إذام  (PD)  اقفخاإل  ةاليتماحدير  تق  عكسي  ،ةمجموعللحمل  الت  سياسة  كجزء من ةلعدممالية اللا لنسبة لألصول  اب
إلى ق أدى  استعادة قدر   د  أو  اتحسين  السوالخبر ساسي  األ  لغ لمبة واائد الفتحصيل    ة علىكشر لة  إكة  للشر   قةاب ة    لحم  ء تجرافي 
بتقيي  مقو ت  العملية،   ذههن  ء م. كجز ثلمام ل فأداء الد  مالشركة  المقترض مقل ع  التعاقدية  شابل  تبار عالا  أخذ فيوت  ة دللمعاروط 
 لفة. مختالة لسلوكيا تشرالمؤ ا
 

 لف عن السدادلتخعريف ات
 :اد إذاسدال عن لفقد تخي ل المالألصأن اة كلشر ا تقر

 ه الشركة.جام تاز أي التعلى ا ومي 90 زيد عنو تأساوي ت لمدةد ن السداعرض تقالم تأخر •
 .ارجيةادر خمن مص ليهاع حصوللا وتم اليً خدا  رهاطويت تم تناياب ىستناد إلالا •

 لظةةروفل قةةافو يةةرات التغ لةةتعكس لوقةةتر اهةةا بمةةرو يتأهم لةةفتد تخة فةةي حالةةة تعثةةر وقةةاليةةالم اة داالكانةةت  إذا امةة يةةيمتقلت امةةدخال
 .يةلالحا
 .النظامي المال رأسغراض أل كةشر لطبق من املع التعريف ام كبير إلى حدداد لسا ف عنلللتخ ةعمو جالمف  ير تع  اشىيتم

 عةق و المت مانيةاالئت  سائرخلاس ايق 
 :لتاليةات اغير ات المتلحمصط كليهي هئتمانية المتوقعة االخسائر لس افي قياسية يرئال تالمدخلا

 .(PD) دلسداخلف عن االتية مالاحت •
 .(LGD)داد لسا ف عنلن التخة عجناتال ةالخسار  •
 .(EAD) ادسدال التخلف عن الناتج عند رضالتع •
 كس عل لتابقة األخرى، وتعدالس يانات  بوالارجية  ات خنياوب  ايً اخلدورة  طمائية  ج إحصن نماذام مع  بشكل  ه المعاييرذه  بحتست
 ه. ضح أعالو هو مكما  قبليةمستعلومات الالم

  تعثر لا  ةاليحتمقدير ات  سبيحت، و ةاقديعتال  اتهلتزامبااء  فو في ال  دينالمر  تقصي  حتمالالس  امقيي  هد  ا السدعن    عثرتالة  احتمالي
 ية. نوعو مية ك لعوام  اخلًيا تشتمل علىة دت مجمعايانلى بإ اورهبد تندتسي لتا ية،ئااإلحص ماذجاس النلى أسعداد سعن ال

عبشك  ةالمجموعدم  تخست لتقطريام  ل  اع  رعثالت ت  حتمالياادير  قتين  احتاسدلن  ال  التعثرت  مالياد:  إنشاؤ لااد  دسعن  تم    ا هتي 
ات  ي )ح  داخلًيا ال ع  تعثرالات  يتمالحوا   لية(داخلا  تانالبيتوفر  انالبياافر  تو تال     حي)  يةارجخلداد ا سن  ألغراض  .  (داخليةلت 

 .ابهةشمت ائصخص هاوعة للكل مجم أساساعتمادها ك تم لتيالية  ألصول الماد لسداعن ال ثرتعال ماليةتقدير احت
 . ادد سال عن  خلف ية التالتمحا سنف نشاطلانفس  ة ذاتع مو مج لكيكون لس ذلك،ل نتيجة
ف  طرالأل  لسداداعن    رثالتعية  احتمالق  الشتقاوق  ات السنبياستخدم  ت    ،جيةخار ال  ادد السن  ع  ر لتعثا  ليةاحتما  ة اليبالنسباما   

 وفرة( تم يرغ ناتالبيا ا كانت. )إذ المقابلة
ت  اذاد  دعن الس  عثرتال  ليةتمادير احتقي  فر  ييلى تغإ  ك، فسيؤدي ذليفتصنلافئات    نرض بيتعأو الل  مقابال  فلطر ا  لانتقا  ذإ

 لة. الص
الرصبنس  مقياس  هي  دسدال ا  عن   عثرالت  ة لاح  في   ارةخسال يمالقايد  ة  الذي  تئم  أن  ن  ع  التعثرلة  اح  في   مجموعة لاه  سر خكن 
د  ض  تباالد المطادمعدالت استر   بنس  ساعلى أس  سداد لا   عن  ثرتعالة  حال   في   رةاالخس  بةنس  قديرتب  عة المجمو تقوم  .  سدادال

 . المتعثرة ةبلالمقف ااألطرا
االمتبققرض  ال  لغبلم  ديرقهو ت  د سداالعن    رالتعث  ض عندر تعال د التعرض عنا  نمبي  السداد،   وقت التخلف عنفي  مستحق  لي 
فة لتمخات زمنية  تر ى فلإتشير    السداد ن  ع  عثرالتند  ض عر لتع ا  م من قية  مجموعن  عارة  ترات عبالف  متعدد  لسدادعن ا  لتعثرا
 لي. الما ألصلل اةلحيى امد
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لفتر ال  ةدمتعد  سدادلاعن    رلتعثاض عند  التعر   مةقي  المجموعة ر  دتق االقوائ  في   لمخاطرات  التدبناًء    لمالية م  نقدية  الت  قافعلى 
 .وقعالمتو ي اقدالتع داد للس
  الغلمبإلى ا  فةضااإل، بمسحوبلاد المبلغ  دالسعن ا  التعثرض عند  عر ت التاالن حتضمت،  ةليام المائالقو رج  ارض خلنسبة للتعبا
المال التعرض  ما  مجموعة لا ر  لة تقدالحاذه  ه   يوفقد،  عب الج و بم  هاسحب  مقد يت  التي  ةلمحتمستقبلية  ن  مائتالالمخاطر    يعادل 
(CEE)  مااالئتيل  تحو مل  ام عداخباست  لك ويتم ذ  ،اليةالقوائم الم  خارج  لتعرضيات اع عملجميل( نCCF)الذي    لدالمع  ، وهو

 . يةالالم مالقوائا في رًض تع وتصبح اليةمال ائمقو لاخارج ت ماتزااللفيه ا رتتبلو 
ركة  المشتخاطر  مص الخصائ  ساسلية على ألماا ت  نيف األدوايتم تص  ماعي،جس  لى أساع  يرالمعايذجة  نم  يذف تنيتم    ندماع

 :تشملالتي 
 .ة االدا ع و ن •
 .تعامو لمجقا لوف فظاحلما فتصني •
 .ةنالضما نوع •
 .في السداد أخرلتا •
 لي.ف األو راتعاالريخ تا •
 .ةبقيتمستحقاق الالا ةمد •
 .شاطالن •
سوق    ديون،ال  -  ماريةستثمالية االق الرامثل األو   ،بخصوصهادودة  مح  اريخيةتات  بيان  ةجموعماللك  متتي تالفظ  احللم  ةالنسبب

 .داخلًيا لمتاحة ت انابيالا تكملةلرجية خاصنيف االت تكو  مخداتسايتم  ى،أخر ك نو بلدى  دةارص المال 
 
 ةيلبستقملالومات عالمج دم

  جوهري   شكلب  تما قد زادداة  ئتمان ألاالمخاطر    تانا إذا كا لممهييتقن  مل  كفي    ةيقبلمستالت  لومامعمج الدب  عةو جمالمتقوم  
وعة  مجموعة متنفي    رظلناو   إلدارةريق اف  مشورة  ًء على انب  .ا له  ةالمتوقعة  نيتمائر االئياس الخسابها وقولي  ف األعترااال  منذ
  ضافةلصلة باإلا  دية ذاتاتصات االقتغير لمي للقبست ملاه اجتباالا  بؤً نركة تشوغ الصت  ة،عوالمتوقلية  عفلية ارجات الخاملو علممن ا

السية  وع إلى مجم اللتنناريوهات  تالعملي  تتضمن هذه خرى.  ة األلمحتمبؤ  ادية  القتصا  ريوهاتالسينان  م  ثرأك  وواحد أ  ويرطة 
من   احةمتال  تؤانبتلة وا يدقتصاالت اا لبيانارجية  االخ  تومامن المعلضتتجة.  تية لكل نينسبالماالت  حتنظر في االوال  ةيافضاإل
   .يةدر خارجامصقبل 
  يط التخط  رى مثلخأض  راغأل  لمجموعةاا  هخدم لتي تستمعلومات امع ال  توافقة وتتمالياح  جة األكثريلنتا  يةة األساسالحالتمثل  
  رة كبي  اتاطبتد ار و جدم و ع  الة ح. في  احذر   رثوأك  ؤالً أكثر تفا  جئتان  رى األخات  هريو ناتمثل السي، و نةمواز الد  ادوإع  يتراتيجاالس
ااالر  متغي  بين والتخلكقتصاد  التحليلهب  عةمو المج  قومتلف،  لي  لوف  ذا  الخيتقدًقا  الحاالبراء.  ر  التي  في  فيها  دم  ختستت 
ج  مي لدئحصاى أساس إل إ  وصولللاألخرى    ائلبدالستكشاف  ستمر في ا ة، تض و فر مللقيود اسبب اب  لخبراءيرات اقدت  عة مو جمال
 توقعة.مالتمانية االئر سائخالب  اسفي ح ةقبليستالم لوماتعالم
اس قيل  لكوذ  اتحفظ  رثأك  لبشكتصادية  قيرات االمتغال  ط على غالضارات  ختبشكل دوري اب  ةوع جمالمتجري  ذلك،  وة على  عال
 .توقعةمانية المالئت ا  ئراسالخ علىرتبة تمثار الالا
  ام تحليلخد، وباستةليالما  ولاالصن  ة مظحفم  لكان لمتاالئر  سائخمان و تاالئ   رمخاطلية  الرئيسل  ماو الع  قتركة ووثشال  دتحد
يوهات سينار الا يلي  ، وفيمانتمئاال  رن وخسائتمائاالومخاطر  اد الكلي  االقتصيرات  متغ  ت بينقاقدرت العال  ية،يخار الت  اناتالبي
 . 2020مبر يسد 31و 2021مبر يسد  31 في  المستخدمةدية اصقتالا
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 2020ديسمبر   31 2021ديسمبر   31 

الناتج   همة في نموخاص ، المساالالك االسته
 المحلي اإلجمالي الحقيقي )٪( 

انحراف   1 )التأكيد بنسبة 5.9أساس 
 معياري(

انحراف   1)التأكيد بنسبة  1.7أساس 
 ي(معيار

انحراف   1)التأكيد بنسبة  9.4أساس  قراض )٪( ئدة على اإلمعدل الفا
 معياري(

راف  انح 1)التأكيد بنسبة  11أساس 
 معياري(

ناتج المحلي ي )٪ من الهالك الحكومست اال
 اإلجمالي( 

انحراف   1)التأكيد بنسبة  7.9أساس 
 ري(معيا

انحراف   1)التأكيد بنسبة  7.971أساس 
 معياري(

لداخلي )٪  ي المباشر استثمار األجنب تدفق اال
 من االستثمار الثابت(

انحراف   1)التأكيد بنسبة  14.5أساس 
 معياري(

انحراف   1ة سب د بن )التأكي  11.8أساس 
 معياري(

اف  انحر 1)التأكيد بنسبة  9.305أساس  عدل البطالة م
 - معياري(

سعار االستيراد )٪ تغير سنوياً ؛ الدوالر  أ
 االمريكي(

اف  انحر 1نسبة )التأكيد ب  9.5أساس 
 معياري(

انحراف   1)التأكيد بنسبة  21.8-أساس 
 معياري(

كي دوالر أمري  ةالمحلي  للعملةسعر الصرف 
 وسط( مت )

انحراف   1يد بنسبة ك)التأ 15.7أساس 
 معياري(

ف  انحرا 1)التأكيد بنسبة  15.81أساس 
 معياري(

دوالر أمريكي  المحلية للعملةسعر الصرف 
 الفترة( )نهاية 

انحراف   1يد بنسبة )التأك 15.7أساس 
 معياري(

انحراف   1)التأكيد بنسبة  15.69أساس 
 معياري(

الر  سمي )بالدواالابت الستثمار الث اإجمالي 
 كي(األمري 

انحراف   1)التأكيد بنسبة  48.4أساس 
 - معياري(

حلي اإلجمالي الحقيقي )٪ التغيير  الناتج الم
 سنويا(

حراف  ان  1يد بنسبة )التأك 3.326أساس 
 (معياري

انحراف   1)التأكيد بنسبة  3.57أساس 
 معياري(

  حرافان  1د بنسبة )التأكي  8.3أساس  معدل البطالة )٪( 
 عياري(م

انحراف   1تأكيد بنسبة ال) 8.296 أساس
 8.296:  8متوسط بين  معياري(

همة في نمو  إجمالي اال ستثمار الثابت ، المسا
 الحقيقي )%(الناتج المحلي اإلجمالي 

انحراف   0.5تأكيد بنسبه )ال 0.3ساس أ
 (معياري

انحراف   0.5)التأكيد بنسبه  3.6-أساس 
 معياري(

انحراف   0.5كيد بنسبة )التأ 106.0أساس  قيقي لحلي ار الصرف الفعسع
 معياري(

انحراف   0.5)التأكيد بنسبة  105.7أساس 
 معياري(

االستهالك الخاص )٪ من الناتج المحلي  
 مالي( اإلج

انحراف   1نسبة )التأكيد ب  89أساس 
 معياري(

انحراف   1)التأكيد بنسبة  85.799أساس 
 معياري(

انحراف   1)التأكيد بنسبة  4104.35أساس  ة سعار الثابت أل، بالي اإلجمالي الناتج المح
 معياري(

 1بنسبة  )التأكيد 3994.315أساس 
 انحراف معياري( 

 

صول  األ  حفظاتمخسارة على مختلف  الو   سدادال  خلف عنالت   تعدالمئيسية و الر ات  المؤشر   ينقعة ب و تقات المعالوير التم تط
 . كانت متوفرة إذا ضيةلماس الخم ا اتو نسلا ى مدى علبقة االس بياناتلى تحليل اعل ءً المالية بنا

 السيولة خطر  94-2
 . هااماتز الت  من ءأو جز   لك دادس ىعل  عةو ممجدرة العلى ق تؤثر التي قد عوامللاي يولة فالس رخط ثلمتي -
  ن از تو   ققيحفي تلشركة  ا  هدف  يتلخصو   .ةشركبال  ةالسيولة الخاصو ل  ويمالتات  لبنقدية، ومتطال  دفقاتلتة اكلشر ا  دارةإ  دصتر  -
 يق عن طر   سيولةلطر ااشركة مخلدير اتو .  البنوكمن    ضرو ق ى  لع ول  ريق الحصعن ط  نةو ر ملوبين ايل  و ة التمارير تم اس  بين
كافاطيت باح  ظافتحاال طر وع  يي  الحصين  عسهت  لىعول  ق  وذلوضلقر الى  يالت  م،  متاك  خالل  نقدية  لا  اتتدفقال  عةبن 

 الية.الم تزاماتاللا و  ولصاأل ققاتحسان يقة بالمطابو  تمرسشكل مب ةيفعلوال ةالمتوقع
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 .ةلماليا تازامتلاال اتفو صر تضمن معة وتقلمتو اشغيلية تات الفو صر اد الملسد ةفياالك  ديةيها النقكة لدلشر ا -
 سوق لر ا طخ 94-3
  ومن  سوق.لا  ارعسأ  فيت  لتغيرال  ةتيجالية نملااة  ألدل  ةية المستقبليدنقال  قاتدفتللمة العادلة  لقيذبذب ا ت  عن  ق سو ال  خاطرم  أنشت
ا  سعر  تها خطرثلأم ومخاأل  تمالعلصرف  وهفائلا  راأسع  اطرجنبية  منخم  يدة  تؤ أ شأنها    اطر  ا  على  رثن  .  ةكلشر دخل 
  في  سوق لا   إدارة مخاطر  نم دفهال  ثلميتو والودائع.  دة  الفائ  ات ذ ضو قر لسوق الا  راطخر بمثتتأ   يتية اللات الموادن األمضتتو 
الدإ نفس  و   ولةمقب  حدود   منض  اهيلع  رةوالسيط  رطمخاارة  تحقيلوقا في  والشم  دائعو   قت  ة  يالمدوات  بأ  ظتفحتال    ركةجزية. 

  .درهاصوال ت ةمشتق
 ة فائدلا تمعدالر طخ 94-3-1
العسأطر  خام  أشنت - الت  عنة  فائدار  للعا  مةيقذبذب  النقديلتدادلة  الملة  ليبالمستق  ةفقات    ر ا عأس  يف  يراتغتلل  ةيجنتة  اليألداة 
ة مطبقلائدة  ار الفاعة أسعيبل ط تماثعاة  مرا ل  الخ  من  دالت الفائدةعم  طرخ  ص أثريلتقبمجموعة  لاة  ر داإ  مقو وت.  ق و سلباة  دلفائا

صة  الخا   اماتتز لالاة على  دئ لفاأسعار ا  يعةمع طب  (ةير تغم  ت فائدةالعدم  تة /ة ثابدئات فالدعم)  ئهاالى عملع  ة كالشر ل  بمن ق
 . لها ةض ر مقال اليةلما تساسؤ لماه اجت عةو جملمبا
 جنبية األ تمالالع طرخ 94-3-2
الخطر    بريعت  - امقي    انا حي دو محدهذا  بايالمال  اتو ألدة   خالف ب  ةلعمبم  تت  يالت  ةفمختللات  الملتعاانبية و األج  تعماللة 
 .ر اإلدارةظ ن هةجن و ا مبيسعد مؤثرة ن تموعة المجللل امض والتعر لعة ا عمل

 سيالقا سسأ -50
  ةتكلفلأو ا   لعادلة ا  ةقيمبال  سهاقيا  يتم  يتال  وات المالية داألب  قلا يتعمدا  ع ة فيما  خييار تال  ةفلالتك  اس سأ  لىع لية  املا  ئموالقدت اعأ 

 . حوالالسب اح فةلكتو الاتهلكة المس
 

 ةسبيلمحاا اتاسيسالهم أ -51
 في   بثبات  تطبيقها  تم  ماك  اليةالم  القوائم  هذه  في  المعروضة  المالية  السنوات  خالل  بثبات  المحاسبية  السياسات  تطبيق  مت
 . التابعة كاتر لشا
 . ليالحا  امبالع األرقام تبويب مع لتتفق األخر الشامل الدخل  ئمةوقا الدخل بقائمة المقارنة أرقام بعض تبويب إعادة يتم

 مالميع االعتج 51-1
 ياس ق يتم كما .للمجموعة ةالسيطر  انتقال دعن ذلكو  االقتناء ة طريق باستخدام المجموعة داخل األعمال تجميع عن المحاسبة يتم
  ويتم  .ةالعادل  بقيمتها  االقتناء  عملية  عند  للتحديد  والقابلة   مقتناهال  ألصول ا  قيم   صافي  وكذا  المحول   المادي  المقابل  من  كال
 . االقتناء عملية من الناتجة للشهرة سنوًيا االضمحالل باراخت إجراء
  واحد  باستثناء  الخدمات  واستالم  التكاليف  تحمل  هافي  يتم  يلت ا  الفترات  في  كمصروف  قتناءالبا  ةالمتعلق  اليفالتك  معالجة  ويتم
 .الملكية حقوق  أو المديونية مقابل المالية األوراق إصدار ووه
 يتم   ام  دةوعا  المقتناهو   المقتنية  المنشأة  بين  سابًقا  قائمة  عالقات  لتسوية  المدفوعة  المبالغ  وللمحا  المادي  المقابل  يتضمن  ال

 . الخسائر أو احاألرب يف المبالغ ذهبه االعتراف
  استوفي  المحتمل  لمقابلا  بدفع  االلتزام  ان   حالة  وفي  االقتناء  تاريخ  في   ادلةالع  قيمةبال  المحتمل  المادي  المقابل  قياس  يتم
  هل  الالحقة التسوية معالجة تموت هقياس إعادة ميت وال الملكية حقوق  ضمن تبويبه يتم الملكية حقوق  أداة  لتعريف المحددة طشرو ال

  القوائم  إعداد   تاريخ  في   العادلة  بالقيمة  قياسه  ادةإع  يتم  رأخ   محتمل  مادي  مقابل  أي  فان   سبق  ما  بخالف   الملكية،  وق حق  ضمن
 . والخسائر  األرباح ضمن  العادلة القيمة في اتغير ت باي االعتراف مع لماليةا

 



 شركة مساهمة مصرية  –بقا( سا – يةالمال اتمار ضة لالستثقابيتال ال ابة كو ر ضة )شركة ث مالية القابل تكت اشركة كون
    2021 ديسمبر 31 يتهية ف نملا سنة الماليةالن  ع معةجالم ةيالالم مائللقو لمتممة ات ااإليضاحع بتا

 ف ذلك ذكر خال اذإ اال صري لماية نات بالجح ادة بااليضر لوابالغ الماع جمي
  

- 50  - 
 

 عةبتاال لشركاتا 51-2
أو   تتعرض  عندما  ستثمر فيهاة المأشالمن  ىلع ة  ع مجمو ر اليطست  عة مجمو لا  اهيعلر  يطلتي تسا ت  اركشال  هيابعة  لتاكات  ر الش
مئاا عو له  قحي على ألتافي    ارتهدل مشاركتها وقالخ  نمة  تغير د    ها في  مرثتسملا  نشأةمال  ى عل  تهاطل سلن خالم  د وائعال  ثير 
 .ةر طسيلقد ايخ فر اتتى ح يطرةسلاخ يار ت منًءا بديها عل يطرلتي تساعة لتاباات شركل ا معةلية المجالما  مئاقو لان ضمت

 المسيطرة  ق غيروقلحا 51-3
ت  ا ر ي غتل   اةنتلمقة انشأمي الديد ف حتة لللبصول القاألا  يصاف  يا فهقيم المعترف ب ال  يف  هانسبتبة  ر لمسيط ا  رغيقوق  حال  ياسيتم ق
  ب أصحاين  ب   تامالمعا كهيلعة  باسمحالم  يتة  طر سيال  فقدإلى  دي  تؤ   ي التوالعة  ب تاال  شركاتها  ة فيعو مجمال  يةكلم  ق و حقفي  
 ة.يكالمل ق و قح
 

  قد السيطرةف  51-4
تفقعندم العة  ر السيطة  ع مو المج  دا  تال  ة كر لشى  فإنها  غيو حقوال  توااللتزاما  ول صاأل  دتبع ستابعة  الق    خل الد  دنو وبرة  سيطمر 
االم     .ابه  صةاخلا  رخاأل  ملاشلا بع    متوي  ئرخسالا  وأ  حبار األ  نضمة  طر سيال  فقدعن    تجةنا  سائرخأو  اح  بأر اي  عتراف 
 السيطرة.  دقف  دعنلة دالعاقيمة البا ابقً س تابعةلركة اقية في الشت متبار ستثما ا يبا ترافالعا
 

  كيةلالم حقوق  قةبطري حاسبة عنهامال يتم تاراماستث 51-5
 .ةقشقيركات ش في لحصص امن  يةكمللا قة حقوق يبطر  اهنع ةبسحاملام تي لتيا تار ا متثاالس كون تت
ه  نو إلى ك  دتمي  ال  كنهة وليليغ والتش  ةياسات الماليسر على الؤثمذ  و فا نهة فيوعللمجمكون  ي  يلتات  ركاشال  هي  قةقيالشت  اكر الش
 ك. ر تع مش شرو م أو رةطيس
 تيب. ر التة بتبطلمر ا لصو صافي األ وحقوق فيركة تمش ةر طسي يهف لمجموعةن لو يك تركش ب مرتيو ته مشتركالع شرو الم
  م تي  بحي   ةيكحقوق المل  ةقخدام طريستاب  ةكشتر مت العالمشرو ة واقي قشلات  شركاال  في  اتار تثمسالا  حصص  عنبة  المحاسيتم  
 .ناءقتة االلية بعملمرتبطا اليفلتكا اً نضممت فةلكبالت يلو األ فاعتر اال
و  أح  اربألي اف  ةعو مجملا  صيبمار بنية لالستثر دفتال   يمةالق  ضيتخفادة أو  يمجمعة بز ة اليالمل ا  ئماقو لا حق في  الال  ياسالق  يتمو 

ي  الت  رباحاألار بتوزيعات  ستثملال  ريةتدفقيمة اللا  تخفيض  متوي   ثمر فيهاتسشركة المال  في   رألخاامل  لشدخل اد ال نو بو   رائالخس
 . هافي رلمستثماأة المنش منليها تم الحصول ع

  ةمعجالم ةلياملم ائلقوان ات مدااتبعساال 51-6
األ  كالد  ابعتاس  ميت بابتمال  اتوالعملية  رصدمن  واوع ممجلا  نيدلة  المحققةغ  رائخسلاو   حبار ألة  مالت معالا  عن  ةلناتجا  ير 

وق  حق  يقةر بط  نهاعة  سبمحالا  مارات يتمث ستمع ا  عاملجة من التالنات  ةققحر الميغح  اربد األابعتاس  متي  عةجمو ملاة بين  لدالمتبا
 ة غير المحققح  اربألافي    ةعب متليقة ار لطاس  فنب  قةحقلماير  غ  لخسائرابعاد  تم است ي  ماك  اهيف  ةوع مجمال  حصة  لاديع  بما  لكيةالم
 ول.المح  صلاأل ةل قيمالمحضالؤشًرا م تعطيمعاملة ال تناا كذإال إ

 ةيلامال األدوات 51-7
 والقياس صنيف الت
 : اليالت لنحوعلى اة سها مقانألمالية على اصول ف االصنيت متي االولي،  رافعتد االنع-
 ."(AC)"ة تكلفة المستهلكال• 
 أو  ."(FVOCIخر )"اآلل لشاما  خل لدا  خالل ن عادلة ماليمة الق• 
 ."(FVTPL")رة االخس من خالل الربح أو العادلة لقيمةا• 
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 .اقديةعتالنقدية ال ص التدفقاتصائوخ (الشركة مالاع ذج)نمو  مهارتادكيفية لا طبقة المالي لألصو ا تبويبتم 
 قحالقياس الال
الل الدخل  خادلة من  ة العقيمال  وأ  لكةهالمستة  لفتكلي: الاالتالنحو    ىحًقا علالاسه  تم قيأنه ي  ى عل األصل المالي    تصنيفتم  ي

ة ر داإلموعة  مجلا  لانموذج أعم  من  كلاس  أس  ىعل  ئروالخسا  احرباالمن خالل  دلة  عاأو بالقيمة ال (FVOCI) راآلخ  الشامل
 .ليمالاقدية لألصل االتع ديةقلناالتدفقات ص  ئي وخصال ااألصل الم

 : اليينالتين شرطال تا استوفإذة مستهلكة الالتكلفب الدين ة دا اس أتم قيي -
 ية. واقدتعال يةدقالنت لتدفقاا ل حصيلتل مالية بأصو ظ هدف إلى االحتفال ياعمأ  نموذجالحتفاظ بها ضمن ايتم  • 
ة على  ئدوالفا  ي صلاأل  لمبلغعات افو مد  ددة تكون فقطحريخ متوافي    قات نقديةدفتلمالي  ا   اقدية لألصللتعلشروط ان اع  جتين • 
 . السداد  حقستلغ الممبال
 ن: يليلتاا الشرطين توفتاسشامل اآلخر إذا  ال للدخ اخالل قيمة العادلة من لالدين باداة أاس قي يتم -
 و ية؛ الالمبيع األصول دية و عاقالت ت النقديةقافع التدمج  فه من خاللق هدم تحقييت المعن نموذج أ ما ضبهفاظ تحاال تمي • 
المستحق لغ  بالم  لىة عوالفائد  األصليغ  لعات المبمدفو   قطفون  تك  ديةقدفقات نت  لي ل الماصلأل اقدية  عتشروط الالعن    ينتج • 

 السداد. 
 : ئروالخسا باحألر ا لادلة من خالالعة لقيماب كذل ف بخالن يلدا تواادقياس  يتم -

 ، ليةاالم  صولالا  إلدارة  لهاج أعماذو موعة نممجر الم تغيلا ما  هب  لياألو العتراف  بعد اية  مالل ا  االصول  يفن ادة تصعإ ال يتم  
 .ألعمالج اوذفي نم رغييلتل  اليةتالية الفترة المالن م في اليوم األول  ليةاالم الصولاادة تصنيف جميع علة يتم إ الحا  هذهفي و 
لة لعادقيمة االمالية ب تماراكاستث مبوبة  يرالغوق الملكية في حق اتمار ثياس االست ق  ريللتغي لير قابشكل غجموعة بالمار ختت قد
هذا   ميتوف  وس  االولى  طبيقلت اامل اآلخر عند  الش  دخللالل ايمة العادلة من خقبال  بوبةم  كون تل  ائرخسلوا  حاالربا  لخالمن  
 . هحد علىة يلكل اداة مااس أسعلى  راختيالا
 : رخسائوال حاألربا لخال العادلة من لقيمةبا كذل بخالف يةكمللحقوق ا توادم قياس أيت -

 قيمة الب  أو  المستهلكة  لفةكالتب  ياسه ق  يتم  مالي   أصل  ديتحد  يريغللت  لقاب  ير غ  لبشك  ةلمجموعا   ارتخت  قد  لك،ذ   إلى  فةباإلضا
  في ذلك  و   ولى،اال  افر االعت  دنع  رئالخساو   حارباال  خالل  من  لعادلةا  ةيمقلبا  قياسه  مليت  راآلخ  لملشاا   الدخل  ل الخ  نم  العادلة 

 .بيحاسمال وافقلتا تحقيق الى سيؤدى يفالتصن ةادعإ  نا كاذ ما إ لةاحال هذه
 

 لاذج االعمنمو   مقييت
يعكس ذا  ه  نفظة ألالمح  توى مسعلى    يلما  صلفاظ بأتحاال  يهذي يتم فل المالهدف نموذج األعيم  ي تق  ءبإجراالمجموعة    تقوم

 ها ما فير  م النظتي تمات اللو المعمن  تضتة.  ر إلداومات للعمليم اتقد  بها  مل ويتماعاأل  بها إدارةم  تالتي ي  قةأفضل الطريبشكل  
 ي:لي
 على ز  ة تركر اإلدا  اتيجيةر ستت اانما إذا كذلك  ل  سات عملًيا. يشمسيالك الت  بيقطظة وتللمحف  حددةمالهداف  األو   تااسسيلا -

إيرا التعاقديوائلفا  دكسب   من ية  لنقدا  ت فقاالتد  و تحقيقأ  ت صلةذا  تزاماتال  أيدة  مع م  المالية  ولصدة األمة  مطابقاو  ة  د 
 ؛ األصولبيع خالل 
 .وعةمجملة ار ى إداإل التقارير عنها ة وتقديممحفظلء اأدايم ي تق تمكيف ي -
تلاطر  المخا - علتي  األو نماء  أد ى  ؤثر  المحتالمل  األصو و )ال  عمذج  إدافكيو   ل(اعماالنموذج    ضمن  هاب  ظفالية    تلك ة  ر ية 

 .طرالمخا
 ل.بي المستقات فعمبيال شاطن نأبشاتها قعتو يعات و لمبا ب هذه بابقة وأسسالت الفترافي ا اتعيمب ال قيتجم وتو وحار تكر 
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اللمعاى  لطاق المجموعة عر نصيقت  لم  ه،نفسوفي الوقت    ي ذ فخألالكن مع  ل و نفصم   بشكل  ت ابيعلمنشاط اب ة  علقمتلومات 
 ي.النقد تدفققيق التحوكيفية  ةليمالول اة األصر داإل  وعةمجمته الأعلن لذيدف ا قيق الهتحة يم لكيفالعيم االتقي االعتبار

الم دار ملا  لغرض  ظ بهاحتفالمية  ماللا   لصو الا أو  قياية  ادل لعالقيمة اساس  أ  ها على أداؤ قييم  م تت ي يتة والتاجرة  قيمة لابا  سهتم 
خالل عادال من  ال    الخسارةأو  بح  لر ا  لة  بهاتحيألنها  التدحصيلت  فظ  وال التعاقد  نقديةال  فقاتل  اي  ية  حصيل لتا  بهتفاظ  الحتم 
 . ية مالال صولاأل بيعية و قدعاية التلنقدافقات تدال
 

 :  دةوالفائ ليألصا ت للمبلغعادف د لتعاقدية هي مجر ة اينقد لقات انت التدف كا ا إذامتقييم  -
يتا ا  هذ  غراضأل عنلماا   صللأللة  عادال  القيمة  نها  على  صلياأللمبلغ  ا  ريفتع  ملتقييم،  االاالعتر د  لي   تعريف يتم    .يولاف 
المان  علىدة  ائلفا المرتبطة بتاطر االئخوالمود  قلنلة  منيز ال  قيمةللي  دالما  قابلها   رة فتل  السداد خال  محل  صلياأل   غالمبلمانية 

   .بحالر امش وكذلك ه ة ريااإلد فيالوالتكيولة  السخاطر م مثل ى ر خاأل ساسيةاأل اضاإلقر  فاليتكخاطر و مولنة عيزمنية م
ين بع  تأخذ   المجموعة  فان ائدة  والف  ي صلاأللغ  لمبلات  عدفو م  رد مج  هي   قديةالتعا  يةت النقدقادفتلانت اك  إذا ا  م  متقيي  إطار وفي  
مبلغ و ت  وققد تغير  تعاقدية    دبنو   ىلعالي يحتوي  الم  لاألص  ناك  اإذا  يم ميتقمل  يش  . وهذاة ألدا ل  ط التعاقديةلشرو ار  اعتباال
 . طشر هذا ال فيستو يك لن ان ذلف ة لاالح هذ هوفى ة قديعاالتدية ات النقفقتدلا

 

 سائر والخ حبار واأل حق لالس اايقلا - ةيلماال صولألا
  وأعوائد  اي  .ةلداعيمة القل باا حقالالية مال ولاألصتقاس  :ر ئاسرباح والخاأل لخال عادلة من مة ال يبالق قيمةالم صول المالية ألا -

  .الخسائر أوح ربان األضمها باتاثيتم اح بأر  عاتتوزي
  فةلكتلا  ة،لاعالف فائدةال يقةر ط خدامباست هلكةتلمسا ةكلفبالت  اقحال لو صألا هذه ستقا :لمستهلكةا فةكللتبا ة لماليا لصو ألا -

 مهب عترافاال يتم محاللواالض  عملةال ق و ر ف رئاسوخ احأرب ،ئدافو لا اتداإير  .حاللضمالا  ئرابخس هاخفيضت تمي تهلكةسمال
   .ئرساخوال ألرباحا منض لتسج تبعاداالس  ناتجة عنال رخسائوال لألرباح بةسنبالك  وكذل .رائخسالو  رباحاأل نمض

 . ةادل لعا بالقيمة قاحال ولصاأل هذه  ساتق :اآلخر الشامل لالدخ  لالخ  من  لةعاد ال يمةقلابدين لت ا اأدو  -
  ضمن   مهب  راف العتا  يتم  لمحالاالضو   ة العمل  ق فرو   ئروخسا  أرباح  ة، لالفعا  دة ئلفاا  طريقة  م تخداباس  هاسابتحا  يتم  ائدفو لا  اتدإيرا
 عممج  ،عاداالستب  دعن  .خراال   ملالشا  خلالد  ضمن  ابه  فاالعتر ا  يتم  ألخرى ا  رئاسالخو   احبر ألا  فياص .ئرلخسااو   باحاألر 
 .ائرخس وال باحر األ نضم يصبحل بهويتب ةادعإ  متياالخر   ملالشا  الدخل  نضم  جةالمدر  ائرلخساو  باحاألر 

  .ةلعادلا ةميبالق قاحال ية لالما ولصاأل كلت استق :راآلخ  شاملال ل دخال اللخ من  ادلةعال مةالقيب لملكيةا قوق ح تثمارااست -
  لجزء داداستر ا حض وا شكلب  لثم ت حااألرب تيعاوز ت كنت المم  رئاوالخس األرباح ضمن كإيراد بها افر تعاال تمي  األرباح اتعزيو ت
  علىها بتبوي  ةإعاد يتم الو   راآلخ لاملشا  لدخلا في بها فراعتم االتي ألخرى ا رائخسلوا احباألر  فيصا .تثمارساال تكلفة من
 .رسائخال أو باحر األ منض قطالاإل

 

   ائرس خلوا حبااألر و  الالحق ياسالق و التبويب  – يةمالال تااللتزاما
   .سائرلخوا باح ر ألا  خالل من  دلةعاال ةمقيلبا أو لكةهمستال لتكلفةبا مقيمة اأنه ى لع ةالمالي تتزامالاال بيبو ت ميت
  ا به   محتفظ  أنها  ىعل  هايببو ت  م ت  إذا  خسائرالو اح  ربألا  لالخ  من   لة ادعلا  ةميلقبا  قيمةم  اهأن  على  ةيماللا  زاماتاللتا  بويبت  ميت
  افتر عاال  دعن  رئساخال  أو  باحر اال  خالل   من  العادلة   مةلقيبا  ا هبتبوي  تم  أو  يةلالما  تاقتمشضمن ال  تناك  وأ  ةلمتاجر غراض األ
 .ليو األ
 باحر ألا  ي افبص  فااالعتر   ويتم  ة لعاد ال  ةمقيلاب  ئرخساالو   احبر األ  ل خال  ن م  ةل ادالع  ةميالقبمقيمة  لا  يةالالم  اتااللتزام  سقيا  ميت

 . رلخسائاو  حبااألر   منض دائو فال  مصروف ذلك يف ماب والخسائر
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  ئد او الف  بمصروف  ترافعاال  ميتو ،  ةلاالفع  ةائدالف  قةريط  دامتخسبا   كةستهلمال  فةبالتكل  احقً القياسها  يتم    خرى ألا  ةليامال  لتزاماتاال
  نع   جةتالنا  والخسائر  حربالأل  وبالنسبة  ،رئساالخو   احرباأل  ضمن  نبيةجألا  تالمعال  فر صار  أسعي  ف  اتر يتغلا  رخسائو   حاربأو 

 .ائرسخلاو  باحر ألا ضمن اضأي جلست دعااالستب
 

 ادستبعاال
 اليةمال األصول

 ل يحو تب  قومت  وأ  ،يل امال  لصأل ا  نم  ةينقدلا  قاتفلتدا   في  يةدتعاقال  ق قو لحا   انقضاء  دعن  ليماال  لصاأل  ادتبعباس  ةوعمجمال  ومتق
  ل ألصا  ةيملك  عنافوم  خاطرم  يعمج  ويلتح  اهفي  تم  قد  ن و يك  معاملة  في   ةاقديالتع  النقدية  تا التدفق  مالستال  دية عاقالت  ق و لحقا
 ال و   ي جوهر كل  بش  الملكية  نافعوم  راطمخ  بكافة  فاظحتاال  أو  يلحو بت  عةو جمالم  افيه  متقو   ال  التي  وأ  ،جوهري   شكلب  اليالم
 .ةيلمال ا صولاأل على رةطلسياب ظتحتف
 ة افبك  ظتحتف  اهلكنو   ي، لالما  اه كز ر م  قائمة  في  بها  فالمعتر   األصول  يلحو تب  جبهاو بم  قومت  التامعم  يف  ةلمجموع ا  تدخل   قد
 . المحولة صولاأل تبعاداس تمي ال ةالالح ههذ فيو   محولةلا لو األص افعمنو  خاطرم

 
 

 لية ما تامتزالا
 د بعاتسبا  جموعة أيًضامال  متقو   .ااء مدتهضانق  أو  اهئغاال  أو  تعاقديةلات  زاما لتاالداد  م ستي  مادن ع  يةمالت الماا ز لتالا  بعادستايتم  
لة  اذه الح في ه و   ريا،جوها  فاختال  تلفدلة تخالمع  اتاماللتز ل  ةنقديالفقات  دلتا تكون  و   اهروطش  عديلتم  يت  دمانع  ةلياملات  امااللتزا
 .لعادلةا مةيالقب لةلمعد اروط الش اسأس ى لدة عديالج يةلالمزامات ات لالعتراف بااال متي

  أو   اهحويلم تدية تنق  غير  لصو أي أ  كلذي  ف)بما    عو فمدلال  ابقالمو   الدفترية  يمةقلالفرق بين اان  فلية  امتزامات اللالا  تبعادسا  عند
 . ئرساوالخ باحاألر ضمن ا به رافعتاليتم ا (اتحمله تمات امتز ال

 

 ل االضمحال 
ف  ار يتم االعتالتي    ةاليالم  لاالصو لى  عمتوقعة  لا  ئتمانخسارة اال  سطة لقيالمبسا مة و لعااب  اليساأل  نم  كالً عة  و جمتطبق الم

بالتكلب الدوأدو   كةستهلمال  فةها  ا ات  يتمتلين  بالقاف  االعتر   ي  اآللشالدخل االل اخ  منلعادلة  ايمة  بها  تنتقل   كن أن خر. يممل 
 ولي.تراف األاالع منذ مان تئاال ةدجو ي ف يراتلتغلا احل وفقً مر بين ثالث  لية مال الو األص

 ن. امالئتسائر افات خرو ن مصمض ةمعالمجلدخل ا ةمئقاالمالية في   لو صالاقيمة  ضمحاللابخسائر  فايتم االعتر 
 بسطم موذج نهجن
 :ينوتخطلى ع لحالضماال لتحديد بسطالنهج المذج  مو يذ ننفتم تي الت،والعمو   تعابباألقة تعلمال مالءالع ةدبأرصلق  عتفيما ي -
 . ولمحالالضي لكل فردشييمها بقت مفة عن السداد يتلمتخالء عم دةارص أي • 
التا في ذلك ت)بم ى  ر خاأللعمالء  ا  صدةر ا  ميعجم لعااحتياطي  اف بر تيتم االع •  لملك  ى  عل  اءً بن  اقها(تحقاس  خر موعدأتي  ي 
 . نيةتمااالئئر خساعات التوقة و دد المحة ة التاريخيسار الخت عدالم
 
 ماعلا هجلنوذج امن
مت تنط - ابق  للنموذجالطلبات  لمعيلعا  ضمحالل  الماام  احاسر  )  ي لمصر بة  ر  لخط  ةعرضلما  ألرصدةايع  مجعلى    (47رقم 
 تي يغطيهاال  ةصداالر   ناءباستث  ر، اآلخ  املالشخل  الدل  لة من خالعادلا  يمةالق  وأتهلكة  ة المسها بالتكلفقياس  متيي  الت  ماناالئت
 .هالأعر ذكو مهو ا كمسط بلملنموذج اا
 . صول المالية"(أل)"ا األدوات باسم  إلى هذهر اشي أدناه،ضمحالل ياسة االس راضغأل -
المتكاماالئت  خسارة  ت من نموذجمخصصالا ل و الضمحالائر ا خسديد  حت  بلو اس  تغير  تم - ائر ساف بخر عتيتم اال   حي  دةبن 
ر ايقعة بموجب مع متو لئتمان اة اال سار خذج  و نمى  إل  لسابق،اي  بحاسمالالمعيار  ب  محدد بموجة  ار خسحدث    ان عند وقوعالئتما
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رقم    ةالمحاسب اي   ح  ، (47) المصري  أخذ  عند  خصصامليتم  اايبدت  توقعاتناًء  ب  لي،الماصل  باأل  افعتر الة   خسائر   على 
 ي.لو األ تباثالوقت ا في لةمالمحت ناماالئت
اليقدم   - التي لم تنخفض   الماليةصول  ة األمقي  فيل  اللالضمح  راحلم  ثثالهًجا من  من  ( 47رقم )   صري لما بة  سمحامعيار 
 الي: تلو الى النحنهج عالهذا  خيصتلاء. يتم الشر   وأ عتراف االولىاالخ انية في تاريماالئت اتهميق

 
 :ًراشه 21لمدة  قعةتو ملتمان ائال ارة اخس :(1)المرحلة 

ات عالالم  لو صاال  (1)ة  لمرحلتضمن  زياب  ليسي  ت لوا  االولي  افتر عاالند  ية  مخفة  ر بيك   دةها  اي  االعتراف   انالئتماطر  منذ 
الت  ليو األ لهذبال  .ةخفضائتمانية من  خاطري على متنطو   يأو  المتو االئ   ةر خساعتراف بم االيت  ول،صااله  نسبة  ى  قعة علتمان 
ة عمتوقال  ةنيمائتالائر اخسالتج  نت  االصول،   ذهالنسبة له. بةقعو لمتانية  االئتما  سائرالخلى   عناءً ل برية لألصدفتال  لقيمةا  يلإجما
 لتقرير.ا اريختبعد شهًرا  12ل الخحتملة لما خلف عن السداد لتا أحداث  من

 :ياناة ائتممضمحل ليست -ياة ى الحدمعة المتوق  مانيةئتاال  ةسار لخ: ا(2)ة مرحللا
يها  س لدلي  نلكو   ليو اف األتر عاال  ذمنالئتمان  ا  في مخاطر  بيرة ك  ةيادز ديها  كان ل  لتيا  ليةلماا  ولصاال  (2)رحلة  المن  متتض
  ال  ولكن  ر،العم  دىلى مععة  وقمان المتالئتا  عتراف بخسارةالا يتم    األصول، هذه  لالنسبة  ب  .لضمحال االعي على  و وضليل مد
عة قتو تمان المئ خسائر اال  ة هيياالح  ىوقعة مدالمتانية  االئتمئر  خساال  صل.ة لألتريدفللقيمة اا  إجماليب على  ة تحسلفائدزال ات

 الية. مة الدا لمتوقع لألاالعمر  دىم ى اد المحتملة علد عن الس فلتخل اث اأحد يعجمن ع تنتج التي

 :نياامحلة ائتممض - ةالحيمدى ا ةمتوقعالنية ائتمال لخسارة ا: ا(3)المرحلة 
 تمي االصول،هذه ة لبنسرير. بالتقلتاريخ ا في لالضمحالاي على وضوعليل مد ديهال  التيية مالول الألصا  (3)رحلة ملتضمن ات
 .ةماليال لألداة قع و لمتا مرلعا  لمتوقعة على مدىائتمان رة اال خسا باتثإ

 ةطاعيقلالتقارير ا 51-8
  ذلك   في  امب  ت،نفقا د  تكبوت  داتيراإ  ققمن قد تح  ل اعماال  طةأنش  في ك  تشار   التي   ة عمو جنات المو كم  د أحهو    لشغيلتقطاع ا
المتعلقافرو المصو   تاإليرادا بات  المكو م  أي  عمت  لمعامالة  مراج  والتي  ، جموعةللم  خرى األت  نان  نتائعتتم  ة ييللتشغ اها  جة 
منبانتظا القرار    قبل  م  )و مجلمل  الرئيسي  غيليشتال صانع  قاالتخ (CODMعة  صها  يصتخ  يتمس  لتيالموارد  ا  نبشأت  ار راذ 
 منفصلة. ة ليت ماومار لها معلتوف لتيوا هائادأ ميتقي و  لتقسيم  عةمو للمج

  جنبيةاألت الملعابت مالامعلا 51-9
 ت.معامالخ الير في توا ف ر الص رعسة بجموعمال  ركاتشب خاصةلل امبية بعملة التعانألج ات معامالالة جمر تم تي-
اليبلطات  ات ذازاملتواال  لو صألا ائم  لقو خ إعداد اتاري  فيرف  الص  رسعب  املعتلالة  مع ل  هامتتم ترجي  بيةنجألا  لةمبالعية  نقدعة 
 لية. امال
قيمة ال  دتحدي  دنم عستخدمال  لصرفار  بسع  ةنبيجدلة بالعملة األاالع  يمةبالق  هااسقي  ميت  يلتازامات  لتالاو   صولاألة  مترج  متي-
 ة. عادللا
ف  بسعر الصر نبية  جاأل  ملةعلبا  ةيخير اتلة افلتكالب  قياسها  ميت  يتلاة  ديقالن  غيرعة  الطبي  تذا  ات لتزاماالو   صولألا  جمةتر م  تي-
 ة. لالمعام خريي تاف
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 جارد اإليعقو  51-10
ااق المالمحايار  مع  قبيبتط  لمجموعة مت  )صسبة  رقم  بأث49ري  إ عرج  ر(  يتم  لم  وبالتالي  ال  عادة ي  معلومات    ارنةقمعرض 

رقم اسبة  حماللمعيار    وفقا  عنها  حافصاإلويستمر   تفاصي(20)   المصري  وفلما  السياسات  ل.  المحاقا  حاسبية  سبة  لمعيار 
 ل. ل مستقبشك فصاح عنهاإلا يتم (20صري رقم )الم

 2021ير ينا 1 من ةالمطبق ياسةسلا

ضمن تيو  أ  تأجير  د عقدالعق  ن و وبك.  تأجيرقد  ع  منضتيأو    تأجيرعقد    لعقدبتقييم ما إذا كان ا  وعةمالعقد تقوم المج  ي بدايةف
 ر يجأالتن عقد  ا كاييم ما إذتقل  ابل.مق  لزمن لقاءرة من اأصل محدد لفتام  الستخد  رةيطلساينقل حق    ن العقدذا كاإ  تأجيرقد  ع
 (. 49)  رقم ي ر المحاسبة المص رمعياريف عقد االيجار في عة تع، تستخدم المجمو دأصل محدخدام است على رةلسيطاقل حق ين

 ه.د أو بع 2021ر ايين 1في  مبرمةل اد لى العقو اسة عالسي هذق هطبت

 ر جالمستأ

يجاري نصر ال علك  قد عفي ال  لماديابل  اقلما  بتوزيعوعة  تقوم المجم  ي،يجار ان  ي على مكو عقد يحتو عند تعديل    أو  عند البدء 
غير   تاكونفصل المعدم    جموعةملت اار اخت  لعقارات،ا  رابة لعقود إيجنسبال  ذلك،المستقل، ومع    ياسبتنالأساس السعر    ىعل

 ري منفرد. كون ايجااليجارية كمر اجارية وغيالياالمكونات  ناسبة ع والمحااليجارية 

ليا  أصل حق االنتفاع أو   ياسق  د التأجير. يتمقخ نشأة عتاري  في  جيرتألزام اع والتا نتفالا  حقبأصل    ترافموعة باالعجلموم اتق
اإلضافة  ، بشأة العقدخ نيو قبل تار أ  ددة فيلغ مسته باي مباتسوي   متوي  التأجيرعقد    لتزاماللي  و غ االمن المبلتضت  والتيلتكلفة  با
المتكالتكبدها وال  تم لية  أو   يف مباشرةأي تكال  الى ا مح  األصلإزالة  و فك  ل  رةقديف  ا ااستعادة  د أو  لعقل   وقعلمألصل نفسه أو 

 . مةمستلز تأجير افو حومًا منه أي خصم ل،االصالذي يوجد فيه  

الثابتقلريقة ادام طحقا باستخفاع التناالأصل حق  هالك  م استتي لم    ما  االيجار،  هاية مدةلعقد وحتى نة اتاريخ نشأمن    سط 
س عكع" تلفة أصل "حق االنتفاتك  نتإذا كا  و ، أجيرأالتعقد    ة مدةهايبن  عةو المجمد إلى  قالع  لمحل  األص  ةملكيل اإليجار  و يح

  لتيوا  لألصل  اجيتاإلنلعمر  ا  لى مديفاع عل حق االنتك أصالهاستلة يتم  الحا   ي هذهف  اء،شر ر المارس خياست  ةأن المجموع 
تحديده نفيتم  على  لا  االسس  باإللواارت  لعقس  دتيه  انالى،    ضافةمعدات  تخو م  خ  نتفاعاالحق    ل صأ فيض  ريا  ائر سبقيمة 
 ر. جيأتال التزاماس قيادة دت ويتم تعديلها بإعوج  إناالضمحالل 

م خداصمها باستويتم خ ،العقدخ بدأ اريفعها في تم دتالتي لم ي راإليجاوعات حالية لمدف مة اليقبالبدئًيا م جيرالتأ مالتز ا قياسيتم  
ال  دلمع لم  أو  ،رجاياإلفي    ضمنيالفائدة  تحدمكااإلي  فيكن    إذا  ان  ذلك  فيليد  بسهولة  معدل    أن  جبمعدل  استخدام  يتم 
 خصم.  دل للكمع إلضافي اضها ار اقتة معدل مجموع دم الختتس م،عا لعة. وبشكمو جملل اإلضافيض راالقتا

جراء  لفة وإتمخ  ةيرجخاتمويل  ادر  ائدة من مصفالالت  معدحصول على  خالل ال  من   اإلضافي  راضعدل االقتة مع دد المجمو حت
 ل المؤجر. ألصا ط اإليجار ونوعو لتعكس شر عينة ت ميالعدت

 تي: اآلمن  أجيرتلاد عقس التزام قياي ف يجار المدرجةالات اتتكون دفع

 هرها. و جتة في ت ثاب تشمل دفعا ابتة،ث عاتدف
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قد  ع ابةبد ريختا دل فيو المعأشر ؤ مالم استخدايا بأول قياسها  تم، ويعدلمؤشر أو م تمد على تع  متغيرة رأجيتعات عقد دف    -
 .ريالتأج

   .المتبقية ة يمقلاوجب ضمانات بمأجر دفعها بواسطة المست وقعيتمبالغ     -

 ترةيجار في فوعات اإلمعقولة، مدفرة  لخيار بصو ا اذممارسة ھ  نمتأكدة  وعة مكانت المجمإذا   ءالشر خيار ا  مارسةسعر م     -
ار  يجاإل  اإلنهاء المبكر لعقد  اتوبوعق  التمديد،ر  امارسة خيمن م  ولةمعقة  جبدر   ةمتأكد  ةموعجمالت  ذا كانية إد االختيار يجدالت

 مبكر.لااء م اإلنهمن عدعقول م شكلب متأكدةجموعة لما ما لم تكن

في    اتر تغي   كناھ  ذا كانها إإعادة قياس  تمتي يوالالفعلية.  الفائدة  خدام طريقة  استمستهلكة بال  ةبالتكلف  ريجالتأم  التزايتم قياس  
ر يدتق  فيهناك تغيير    انك  الدفعات، إذا ك  تل  دلتحديو معدل مستخدم  أر  ؤشج من تغير في متنا  قبليةالمست  اريجاإل  دفعات
ار يخ   مارسست  إذا كانت  ييمها ماة بتغيير تقموعقامت المجذا  إ  لمتبقية،ا  القيمةضمان  فعه بموجب  وقع دتمال  للمبلغ  جموعةالم

 ن حي  الجوهر. مار ثابت ع إيجدف ناكه نذا كاء أو إانهإلاو أ لتمديدأو االشراء 

 نمجيله ضتم تستفاع، أو ياالن  قح  صلألترية  الدف  لقيمةا  علىل  م إجراء تعدييت  ،الطريقةبهذه  ر  يجاعادة قياس التزام اإلإ   دعن
 فر. اع الى الصفنت اال  حق ألصلترية يمة الدفم تخفيض القا تلخسائر إذو اأاألرباح 

ا أعو جملمتعرض  حق  صة  تستي  ال  اعفاالنتول  تعر ال  االستثمارات  ي توفي  العقارات  عقاالف  ضمن  والمعدات    تآلالوارية 
 كز المالي. المر  ةمقائيات في السلفروض و ق لن اضماإليجار  تمازاتل‘وا

 

 - :يمةالقل صغيرة صويجارات األوإ لصيرة األجق  يجاراتاإل

ت قصيرة راايجرة القيمة واإليألصول صغرات ايجاإل  يرجالتأ  تزاماتلوا  عاتفنحق اال  أصول االعتراف ب  دم عة عجمو ختارت الما
روف على صمارات كاإليجتبطة بهذه المر  رايجفعات اإلعة بدلمجمو ا ترفتع المعلومات.   ياجو معدات تكنول  لكفي ذبما  األجل،

 اإليجار.  مدى فترةالثابت على  سط طريقة القاس سأ

 1022ناير ي 1 لمطبقة قبلاة سياسال

 يجار.  الاعقد دة  مر ى مدالثابت علاط س قلا خل على أساسدة ال مائقر في يجااإلف و صر بم عترافالام تي
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 إليرادا  ققتح - 51-11
 1022 يناير 1من  طبقةملات ساياسال
 :هطوات أدنامس الخلخا ذجباستخدام نمو  (48مصري رقم )ال ر المحاسبةياعم ت بموجب اداإليرا ثباتلمجموعة بإقوم ات

ط  حدد الضوابوي  قابلة للتنفيذت  زاماكثر ينشئ حقوقًا والتأ  أو فاق بين طرفين  تد بأنه االعق  ر في ع لي العم عقد معلد ايتحد: 1الخطوة 
 . عقدها لكل فاء بب الو جيتي ال

 العميل.ة إلى  دمخ أول لنقل سلعة  عميفي عقد مع   وعداألداء هو م االتز  داءألاتزامات د ال: تحدي2وة الخط

  لع سقابل تحويل الم  فيه  جموعة أن يكون لها حقلما  ابل الذي تتوقعقبلغ الم  مهو    ملةمعاال  سعر ة لمعاملاعر سيد حدت: 3لخطوة ا
 . رى خن أطراف أع ة نيابةمحصلالمبالغ الثناء تسبا العميل،إلى  د بهاهعم تالت أو الخدما

على    ة المعامل  رع سعوزيبت  عةو المجمتقوم    ،داءأ ام  تز لأكثر من ا  يحتوي على الذي    قدلعل  بالنسبة املةلمعتوزيع سعر ا: 4الخطوة 
التزام الم  داأ  كل  بمبلغ يصف مبلغ  الل  قابء  تتوقع  أن يكو جممالذي  قابل فيه م  ق ا حلهن  وعة 
 أداء.  لتزاما بكلالوفاء 

لع أو  سال  لنق  يقر داء عن طأل بالتزام اأوفت    ا(لمك  ات عندما )أورادبإثبات اإليعة  قوم المجمو ت تاإليرادا تا: إثب5 خطوةال
 بموجب العقد. لها العميبعد ي و  التت االخدم

 
 ئدواراد العاي
 . ةيلفعلالفائدة ا طريقة مادخاق باستقحستاس االسأ لىع  خلالد ةئمقا في راد العوائدإيب ترافعاال ميت

 :  عليةفلا ئدةافال ةقطري
اكلفالتحساب    قةطريهي   أام  صلأل  تهلكةلمسة  موعممجو  )ألي  امالتزام    و لي    ( يةالمال  زاماتلتالا  وأ  ةماليال   ل صو ألا  نة 

 .ليةفعلاة دل الفائدعمم استخدابلي امال تزاملالا أو  ر عمر األصلادم ىعل ئدالفو ا يراد إ  ائد أوفو الوتوزيع مصروف 
  :الفعلي ةدائلفمعدل ا

ادم لخختيس  الذي  لدقيقا  لدعالم  وه اعالدفصم   داة ألل  عقتو المعمر  لا  لالخ  هايلصحت  أوا  دهاسدلمتوقع  ا  بليةتقسمالة  لنقديت 
 .  يلما امتز الأو   يالم لصة الحالية ألمقيالد حديتل (ناسباً م ن ذلككاا ة زمنية أقل إذ ر وفتلية )االم
 احبر األ عات وزيتراد يإ
 ق ح  هيفينشأ    ذيلا  تاريخلا  دخل فيالة  مئاقب  عةالمجمو ت  ار ن استثمام  تجةلناباح ار األ  توزيعات  نم  تدايراباإل  فار العتا  ميت
 اح. بر األ  هذهمة قي ل يصحتي كة فر شلل

  قح عملية التورياأرب
ج عن  تانال  ادر اإلياس  يق  ويتم  .يقهر و م تالذي ت  لمالياصل  أللد  ابعستاالر شروط  فاو ت  دنع  التوريقت  ملياح عارباف بأر عتالتم اي

 .  ةحوال ل ا عقد  خاريتفي  قير و فظ التاحمل ةدفتريلا يمةلقا  عن  ةال و الح ابلمق في الزيادة  ةيمبق التوريق تاعملي
  ينيةمالتأ ساطاألق  راداي
 

  يساط التاألقحدود قيمة د في  ار الياثبات اويتم    مين،أتال  صة ليخ اصدار بو ريااعتبارا من ت  يةأميناألقساط الت  بإيرادف  راعتيتم اال
 لعام. اتخص 
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 1202ير  نا ي 1قبل  المطبقة ساتسياال
   ةمدقمال اتدملخاعة واالمبع والسل اتر ايالس -أ

م تي رى.شتالم  ىإل يةة للملكجوهريلا كاسبلماخاطر و ملا القتن ا دخل عندلا ةائمقب لعوالسلسيارات ا عاد من بير يإلا ف بتراعاليتم ا
تأكد   د جو و   حالة   ي ف  دار ي إيبأ   االعتراف  وال يتم  لخدمة. ء ا داد أنة الدخل عمئابق  لخدماتا   داءأن  م  تجةانالت  دارايإلبا  فعترااال
  لع سالو يارات  بالس  ي ر اط اإلدااالرتب ر  ار تماس أوبطة به  تر ملف اي التكاد أو الاإلير   امادي لهذ لال  بمقاال  اد در است  على   ةر دلقا م  عدن  م
 ة. اعالمب
فرق  الب  رافت عالا  يتم  مانالنقدي بي ر بيعها  عمالء بسعللمة  لوالمس  عهايب  علىتعاقد  ملاع  للساو ات  ر اسيالة  يمق  يف  تا لمبيعاثل  م تت

سع و دقنلا   عبيالر  بين  كفوائعيلبامة  لقيا  ي لإجماي  ت  دائنة  دية  اجمال م  ة مخصو مر  ظهمؤجلة  علىحالمست  ةينو ديملاي  ن    قة 
باع  تم إتوي  تحقاق،السا  ريخاعلي حتى تفلادة  الفائ  لدمع  سساا   على   ل دخالة  ئمقاب  تادكإيراائد  و لفك اتلاف ب ر عتاال. ويتم  عمالءلا

عن   (تكونتكة  دم)نادي خ  لعمالءلوصيانة    نيأمتات  خدمم  يدي تقة فلثمتلماى  خر ألدمات اخلا  اتإيراد  اتبثاس إلسألنفس ا
 .ماليةت الاار ستشالات امخد اتوإيراد  لمجالا  افي هذ ةمتخصص ي ر خأت اكر ش طريق
 شركة.للتحق لمسا  أو مبل المستلاقملل لعادلة ا يمةقالب رادياإلة يمق ساقوت
 ئدواعايراد ال -ب
 . ةيفعللا دةام طريقة الفائداق باستخقحستاال  ساسأ ىعل خلالد ةمئ قا فيد ائد العو راإيب عترافاال متي

 

 : فعليةال ةئدافالطريقة  -ج
أما  لألص  ةتهلكمسلا  ةلفالتكحساب    قةريطهي   مو مجمو  )أمالي  م  تزالاو  لي    ية( المال  اتاللتزاما  وأ  ةالمالي  ل و صألا  نعة 
 لية.ة الفعائدفدل ال عم ماتخدباسلي املا زامتلالا و ل أص األر ر عمادمى لئد ع الفو ا  درايإ  ود أوف الفوائوزيع مصر وت

 

   :الفعلي ةد ائلفعدل ام -د
اعافلد ام  صدم لخخي يستلذا  الدقيقل  دعلما  وه ة ألدا ل  عتوقملاعمر  لل االخ  صيلهاحت  أوا  سدادهقع  تو الم  ةبليستقالم  ةنقديلت 
 الي.  م ماتز ال أو  يلام صلألية اللحا ةمقيالديد حتل (اسباً نم ذلك  كانأقل إذا  رة زمنيةوفتالية )لما
 

 

 احربعات األ توزياد ر يإ -ـه
ق ح  هيينشأ ف  يذال  تاريخلا  يل فدخلاة  مئاقب  عةلمجمو ات  راامستث ا  نم  تجةلناح ابا ر توزيعات األ  نم  تدااباإلير   فار عتالا  يتم
 . احربهذه األ مة ل قييصحي تف ةشركلل

 

   قتوريالباح عملية أر -و
اي بار عتالتم  لاعالستب ا ط  شرو ر  ف اتو   دنع  المحافظ  إحالةات  يملح عا ربأف  اإلييق  ويتم  .تةاحالم  ت  الذي  المالي  لصألد   ادر اس 
 ة.  حواللا  عقد خيتار في  المحالةفظ احملل  ةلدفتريا ةالقيم نع  ةال و الح  مقابل فيدة الزيا  ةقيمب االحالة تاتج عن عمليانال

 

   ةمينيالتأ األقساطايراد  -ز
 

ط التي  سااألقيراد في حدود قيمة اال  اتاثبويتم    أمين،تال  وليصة دار باص   ريختا  را مناعتبا  ةينيملتأا   قساطاأل  ادبإير عتراف  يتم اال
 ام.لعة / اتر فلتخص ا
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 اتف و صر مال 51-12
 مومية لعا   اتالمصروف  ذلك  في  بما  الشركة  نشاط  لمباشرة  الالزمة   األخرى   والمصروفات  التشغيل  مصروفاتب  افاالعتر   يتم

 . االستحقاق ألساس وفقآ والبيعية  واإلدارية
 دئلفواف ارو مص
   .ليفعالة ائدفمعدل الة قريط خدامستبا الدخل  ئمةقا يفالقروض   ى لنة علمديد ائفواالب افتر عالا يتم

 

  ينلا العامياز م 51-13
 نيلعاملز احفيتة و باثإم نظا - 
عية  لجمل  ا يسمحمة بركلشل  ي ساساأل  ام ظنديل التع  تم   2018و ماي  14يخ  ر بتا  ة ركللش  ة ديعالغير اعامة  لاجمعية  الرار  قجب  و بم
اليغ ل داعر  اونظام  اداعتمة  ركلشية  اأ  ا  من  اظمنألكثر  العإل  تاليةلة  ام  اءعضوأ ين  والمدير   ينلامثابة  التإلجلس  ين ذفيندارة 
 ابعة:التها تكار وش ةركالشب
 ية.انم مجهأس حمن* 
 ة.يسر م سداد بطرق  زة أويمم م بأسعارح أسهنم* 
 بالبيع.  ة لشركعد ابو  يرد لما قانة وفيعروط مشفاء ستيوامحددة   مدد وأ نقضاء مدةاد عب أسهم بيععد و  *
من    أو  ة يددج  أسهم  إصدار   ل خال من    اء سو   مةنظاأل  هذه   ى منا  تطبيقل  مةز لالم ا ألسهوفير اة تامة كيفيالععية  مجدد الحتو 
ا  هتيمبق  ديزا  سهمأ  لة إلىحلمر ا  احذلك األربكو   همنجزء    أو   اطييتحاالال  لميل ا و ل تحمن خال  وأ  ألسهمها  لشركة ا  ل شراءالخ

ط  و شر ال  ذلك   ي ف  النظام بمل  وفقا  رةقر لما  سهمستحقاق األط اادية شرو العغير    ة العام  ةيار الجمعر قحدد  . ويصدرالم  لمالا  رأس
 ط. و شر لك من الغير ذو  لكفاءةوا رجة دوال فةظيو دة اللقة بمعلمتا

 ة: يتاللات من الجها يأ  ىإلظام نال ارةدإب هدتع ان ركة شز للو ويج
 لهم.  صخالمر  ظالحفاء من* أ
 ية. المال وراقألا في مجال ة للعامات اشركى الإحد *

 .يناهماملين المسالع*اتحاد 
 

 جليرة االصق لعاملينا مزايا - 
اتي الاذ  خدمةلا  ند تقديمروف عصمالجل كا  صيرةقين  لاملعازايا  راف بمتالعم  وقع دفعه ت لماغ  المبلبراف  تعالام  ويت.  القةعت 
المبل  علدف   ضمنياو  انوني  ق  امالتز   ةعلمجمو ا  يلدون  يكعندما    زامتلكا  كنيمو   ،خدمة سابقةيم  امل بتقدالعقيام  ة  جنتيك  غهذ 
 . ابه يعتمد ةجر تزام بدلير االقدت
 
 ددحملراك اتاالش ازايم -
بالتاالع  يتم مزاي  زاماتتراف  الاتر االشا  نظم  ذلخدما  قديمت  ندع  فصرو كمحدد  مك  ت كا ار الشتاتراف بعاالم  تيالعالقة. و ت  اة 
 نقدي. دسترداا  وة أليقبتفعات المسالد ى تخفيضإل لمقدمةا ة فعدلا  تؤدى به يد الذالحلى  كأصل إ مادعة مقو فالمد
  ةلسن  79 قمية ر اعتمجالت اناتأميلون انقاًا لبقلين بها طالعام ي لصالح مالحكو ية  اعمتجات االن لتأميا ام  ي نظف  موعة المج  ماهست

في    موعةالمجام  لتز قتصر اي  .ورجاألبتة من  اثنسبة  م بنظان في النو اا القذهبموجب  ل  معب الا ن وأصح يامللعا  . يساهم1975
 . قستحقااالس اسألبقًا طسائر خال ح أوبااألر ب وعةممجلااهمات سمتحمل و  ،تهاهمسامقيمة 
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 لينالعام حصة-
ة ير السنو جو وع األمجعلى م  يدز يال    ابم  باحر األي  فة للعاملين  صحية كالنقد  حربااأل  تعاتوزين  م  %10بة  سن  شركةلتسدد ا

ترة لفالل اخ  املتز اوككية  الملق  حقو خالل    نم  أرباحات  زيعتو ك  احاألربي  لين ف ة العامبحص  عترافالا  ميتو   الشركة،باملين  لعل
 ع توزيا الذه تمادعباالشركة  ساهميمم فيها تي قالة اليامال

 للدخاة ضريب 51-14
ت التي  االدا الح ع  اميف  ة،ر الفتر ئاو خساح  رباأروف في  مصك د أو  ار لة كإيؤجملبة ايوبالضر   ريةجالبالضريبة ا   فاعتر يتم اال   -

 ئر سواء في الخسا  رباح أوج األر خا  –  ةفتلة مختر في ف  ة أوفتر لا  نفس  في  –ه  ف بث يعتر دح  ية أوعملمن  ة  يبضر فيها التنشأ  
 . لعماأل اة أو تجميع ر شمبا لملكيةوق اقن ح مض ر أوخل األلشامال  الدخ

 
 ةالجاريخل دبة الضري
ي  الت  ائبر ضلنت اا كاإذ  مازام، أ لتاكبعد    هادادس  تمي  التي لم ابقة و ات السفتر ية واللحالاة  تر رية للفاائب الجر الضبعتراف  اال  يتم  -
الحاالفت  فيل  لفعاب  ادهاسد  تم السية والرة  اليمالق  ند عزيت  بقةالفترات  الفعن ه  حقةتمسة  االعتر ف  ترات ذه  ة  الزياد   هذهب   فايتم 

دها  دار ستإلى )اا هدع سداوقلمتا مةقيبقة بالت الساالفتراة و الحالي رةتفللة الجاري ةالضريبي ول(صات )األ امز االلت مقاس قي. تلكأص
الفترة    ةنهايتاريخ  في    رتصد  نها أليلي سبفأو  ة  ريلساا  الضرائب(  وانينقرائب )و ر الضعاأسام  دتخباس  ية،ضريبة الدار إلا  من(
  اال ة  الضريبيزامات  وااللتول  ه لألصصقام  مل ع  ال يتم  .الجارية  يبةر من الض  زءجيبة كر ضباح لل ألر ايعات  ضع توز خ. تيةلاالم
 .نهوط معي شر  ءستيفاا عند

 
 ةؤجللماضريبة ال
 ك لتلي بيألساس الضر او زامات لتالل واو لألص يحاسبلماس اسن األبيتة قللفروق المؤ  سبةنجلة بالالمؤ  بةريالضبف عتراااليتم  -

 : يلما ي داما ع يف بةا للضريخضوعه ينتظر لتيؤقتة امال ق رو الف لجميع المؤجلة يبةر اف بالضتر عم االتيامات. لتز ل واالاألصو 
  رة،شهلولى باألا فرااالعت*
 : للعملية التيام ز و االلتصل أاألب ولىاألراف عتو االأ*
 .لاألعما جميعتليست  (1)
 .(ةالضريبية ر االخس) لضريبيح ا بى الر وال عل سبيحاملفي الربح اا صر على تؤث ال (2و)
اللمؤقتا الفروق  * ا  كةتر شم  شروعاتم  يفوحصص  ة  شقيق  اتركابعة وشركات تت في شاراباستثم  طةبتمر ة  امدلالي  لذي ي 

الفي  يمكن تل  توقيتى  علرة  طسيه  المؤقتةال  كعكس  م  لمرجحا  ومن  فروق  المستقبل   يفعكسها  يتم  لن    ق فرو لا  هذه  ثلان 
 .ظورمنلا
  دم مستخلير اضريبي غخصم الفي ال  لحقبية وايضر لار  خسائيل ال حئ عن تر شلنااالمؤجل  ي  بيالضر   ل باألص  رافتاالع  يتم  -
 نممكن  ي  تقبلسي المف  يبةر باح تخضع للضأر   قية تحقيإمكانب  وي ل قاتمك احهناكون  ما يعندم  صلة للخابلقا ة  الموقتق  و ر والف
ر قديعادة تإ م  تي.  شركةية لللالمستقب  عمللق خطة ا ريط  ي عن لبالمستقبي  يالضر   الربح   دحديت  متاألصل. وي  اذفاع بهالنتها الخال
الضرياألصو   موقف بهمعلاغير    لةلمؤجا بية  ل  وتماليرة  فت  اية كلنهي  فا  ترف  باعتر ة  لم  الت  المؤجلة يبية  ضر الول  صألف  ي 

ب مهتعترف  إن  ا  الل قبل  المدى  معه المر من    ح أصب  ي ذى  وجم  جح  ي ضبح  ر   دو ستقباًل  بريبي  قيستياسمح    لصاأل  ةمعاب 
 ل. جلمؤ الضريبي ا
الالضرائ  أسعار  ستخدامبا  لمؤجلة ا ة  يبريالض  قياس  ميت  - ر  اسعاام  ستخدك باوذلة  تالموق  وق فر لا  د تحققعن  اطبيقهت  توقعمب 
 . درتص نفي سبيلها ألتي لية أو ا السار ة يبلضر ا



 شركة مساهمة مصرية  –بقا( سا – يةالمال اتمار ضة لالستثقابيتال ال ابة كو ر ضة )شركة ث مالية القابل تكت اشركة كون
    2021 ديسمبر 31 يتهية ف نملا سنة الماليةالن  ع معةجالم ةيالالم مائللقو لمتممة ات ااإليضاحع بتا

 ف ذلك ذكر خال اذإ اال صري لماية نات بالجح ادة بااليضر لوابالغ الماع جمي
  

- 61  - 
 

  ةوعلمجماعها  بالتي تت  ءاتاة لإلجر يبر ضر الاثار االعتبفي االاالخذ    يتمة  يللفترة الماا  نهاية  ة فيمؤجللة ا بير الض  اسد قينع  -
 ها. اتماوالتز ا صولهية ألالدفتر  القيمةسداد  أو ستردادلال
 .ء شروط معينهيفاتعند اس ة االبيريالض اتتزاماللل واألصو ه لاصقعمل م تمي ال -
 

  تاكال هواإلة ثابتلصول األا 51-15
 س  ايلقف واعترااال (1)

 ل. حالمئر اضساجمع خوم هالكع اإلمجممنها  اً مو ة مخصفلالتكة بابتالثل باألصو  رافتعيتم اال
مستقلة   بنودك  عنها  اسبةلمحتم ايه  نفإ  لفة،مختية  نتاجر إاعمها أ لبتة  اثول الألصا  بنود  مند  بنلرية  الجوه  لمكوناتا  ا كانتوإذ
 ة. ثابتالل و صك األ تلضمن  يسية(رئات نو )مك
 ر.ائالخس أو رباحباأل بتةالثا ولصألعاد ابتن اسة ماتجالنر الخسائ أو حا راف باألربتعالتم اي
 
 ء االقتناحقة على لاليف االكتال (2)

 ة قبليتسة مديمنفعة اقتصا  دفقت  عنها  ينشأأن  وقع  تلما   نمكان    ذا ط إل فقألصا  ىاء علنقتالا  على  حقةلالات انفقلا  لةرسم  يتم
 وعة. جمللم

 

 ك  ال هإلا (3)
ه  ا )لطريقوفق-ية  يدر خه التيمتا قهنم  خصومامصل  األتكلفة  ي  ف  مثلتت  يوالت  –  الكلإله  لقابلةابت  اثة األصل المي ق  تم إهالكي

  احبر اإلهالك على األ  ليتحم  مويت  تة،لثابال  صو ألاواع  أنمن  نوع  كل  ل  رقدالم  جياتنر اإلالعمر  مدا   على  لكوذ  ت(بالثا  القسط
 . سائرخو الا
 راضي.األ كهالإ  تمي ال
 :ةة المقدر جي نتاإلر اعماباأل اً انيلي بي اميفو  

 ة سن 20 ي نامب -
 وات نس 10 اثأث -
 اتسنو  5-3 آلي ب حاس -
 ت  سنوا 5 دات جهزة ومعأ -
 ت نواس 10   ت يباكت وتر يزاجهت -
 ت سنوا 5 تياراس -
 قل.أ امي لها أيهتاجناإللعمر ا  وأ لعقدمدة ا مدارى لماكن مستأجرة عأ ت فيحسينا الت الكهإ  يتم
ب  لتط  إذايلها  م تعدلية، ويتفترة ماكل  ي نهاية  ف  بتةاول الثصأل دية للتخريا  ة والقيميجتانإلا  واألعمارك  هالإلة اريقطعة  اجر م  يتم
 .كمر ذلاأل

 ارات العقاريةالستثما 51-16
 .لئر االضمحالخساجمع ك وكذا مالاإلهقصًا مجمع ناعند القياس بالتكلفة  الستثمارات العقاريةيتم تقييم ا-
غيير في حجم أو عمر العقار أو ت  عليها زيادة  بي  يترتار بحإجراء إضافات أو تجديدات أو تعديالت شاملة بالعقفي حالة  -

قيمته   مثلفي  العمل  اإليجارية  التكيات  تلك  إضافة  فيتم  الفنيون   إلىلفة  تنكيس،  يقوم  أن  على  العقار،  العمب  قيمة  ر  تقدير 
ة في  يمة التخريديقبعاد الد استجمالي التكلفة الجديدة خالل هذا العمر المحدد بعات وتهلك إددير بعد التجعقاا التاجي لهذناإل

 العقار.نهاية عمر 
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 رض البيعفظ بها لغمحت ولأص 51-17
قيمة  الأو  مة الدفتريةية كأصول محتفظ بها لغرض البيع على أساس القوالمبوب األصل غير المتداولنشأة س المتقي -

 .ع أيهما أقلكاليف البيت صومًا منهاة مخعادلال
ا  داد قيمتهم استر إذا كان من المتوقع أن يت ،البيعا لغرض همحتفظ بصول كأتبوب المنشأة األصل غير المتداول  -

 استخدامها. فيتمرار من صفقة بيع وليس من االس ، أساسيبشكل  الدفترية،
ال شروط البيع التقليدية والمعتادة أية شروط إ ن عليها بدو  يكون  لتياحالته ب فوري الًا للبيع حمتا يجب أن يكون األصل -

 عال   مال بيعهااحت أن يكون  يجبو لتلك األصول 
 ا: لبيع عاليتمال ا•        حتى يكون اح

 بخطة البيع. المناسب اإلداري زم المستوى  ن يلتيجب أ•        
 مشترى.الديد امج نشط لتحن•        يجب أن يكون هناك بر 

 إتمام الخطة.  فيدء قد تم الب  ن و يجب أن يك      •   
 لة. عقول يتناسب مع قيمته العادلبيعه بسعر م لد لألص الجا•        يجب أن يتم التسويق 

 عام من تاريخ التبويب. ن تستوفى عملية البيع خالل وقع أالمت ب أن يكون منيج       • 
 . هذه الخطة نعل التراجع حتمادم اة الى ع خذالمتاإلجراءات  ر•        يجب أن تشي

  
  األصول الغير ملموسة 51-18

لك التكلفة زيد تاال تألصل ويشترط  القتناء ارورية  لتي تشمل كافة التكاليف الضا بالتكلفة ايأولوسة  ملم  لغيرقييم األصول اتم تي
 .قتناءوقت اال صول المثيلة(او األلة لتلك األصول )عن القيمة العاد

التي  الملغير  األصول  م  تقيييتم   القيا عمر انتاهلموسة  الالجي يمكن تحديده عند  بالتكلفة ناس  الك  هع االستمجم  اقصاحق 
 ع خسائر االضمحالل.وكذا مجم

 ةلالقاب القيمة مقارنةب وذلك قيمته اضمحالل نم للتحقق محدد إنتاجي عمر  هل ليس الذي األصل ختباربا تقوم نأ نشأةالم على
 ترية الدف مةقيبال لالسترداد

 يذلتنفا تحت شروعاتالم 51-19
  فة كاة  لتكلفا  جد، وتتضمنإن و متها  قي  في   ضمحاللاال  عمجما  هنًا متكلفة مخصوملاذ بتنفيلحت ات تعاو مشر الب  االعتراف  متي
  .لهجأن  م  تنىقي أض الذالغر ها وفى  ه بتم تشغيلي  لتيا لحالة  ا  ىز األصل الهيزمة لتجلالوال  صألاشرة بابم  لقةتعالميف  لاتكال
ت من ينتاق  ض التيللغر   احةمت  ن وتكو نتهاء منها  الم اا يتمعند  بتةثالل األصو بند ا  ىالذ  تنفيلاحت  تروعات  المش  لويتح  يتمو 

 . اثلة لهامملبنود الا كهالإ  يفتبعة ملا سسأل  س انف ماخدستاب هاكأ إهالبدوعندئذ  ي  أجله
 

 رة الشه 51-20
ة القيم  فيعة  و ملمجصة ا حعن    ناءتقاال  كلفةت  يفة  دلزياا  في  ةتركشملية معو  أ  ةعبتا   شاةمن  اءناقتة عن  جناتالشهرة التتمثل  

لدلاعال اأصافي  صة  أستحو االتاريخ    في  تناةالمق  ةاشمنلول  باكأ  رةشهلل  ىلاألو   افر عتاال  مويت.  ءاقتنالا و  اذ  ويتم لتصل  كلفة 
 .محاللضر اا أي خسائمًا منهخصو لتكلفة مباقا حسها الايق
القادرة  و ملمجات ادن وح ة مدحو كل  على  رة  لشهازيع  تو م  تي  لالاالضمح  اتر ابتخء اجراإ  فهدلو  ية  قدات نقتدفق  لخعلى  عة 
ية  ر كثر دو أ  ةويا أو بصفسن  حاللضماالر  باتخدات الوحلا  تلك  عخضام إتوي  ع.يجمالت  ن ذلكم  أن تستفيد  توقعالم  نم  يلتاو 
 ة.الل للوحدات اضمحؤشر د وجود معن
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ايمقال  انتإذا كو  ا  يةدادر تالسة  لتاوالً   لالضمحاالسائر هذا  خ  داماستخ  فيتمها  ل  ةتريالدفمة  لقيامن    قل ا  تاوحدللتلك  يض خف 
ة  يمللق  طبقاً   ىبسعلى أساس نة  للوحدرى  خاالل  و صقي األبا  يضتخف  يفم   ثاً سلفة  دوحى العة علوز ألي شهرة مرية  لدفتا  ةمقيلا

 . ةحقالال تفتراال يف سهام عكيت ال ةلشهر ا  في لحالماالضر ئساخ نأبار عتبالا  يفخذ ع األم ة، الوحد  يف لكل أصلية الدفتر 
أو  ح  ربال  ديتحدي  ف  ةهر الش  ن م  بها  صلخاا   لغالمب  تضمين  ميت  المشتركة،ة  سيطر لخاضعة ل  كةشر ة أو  ابعة تكد شر عند استبعا

  ةتريدفال  ةضمن القيم  ةهر شل ا   نتضمي  يتمي   ح  الشقيقة،ات  ت في الشركتثماراالسا على اًض أي ا  ذينطبق ه  .ة عند البيعر الخسا
 ستثمار. لال

 حارباأل  يلسهم ف ا يبصن 51-21
ن  مياهلمسابقة  لعتملا  ارةسخأو ال  حلربا  سمةم بقلسهل  سياب النصيب األستساحاويتم    سهم،للسي  األسايب  صالن  تعرض الشركة

 . لعاما  لخال قائمةال ديةام العسهد األرجح لعدالم توسطمال شركة على الب ة يم العادهسألاهمتهم في ن مساع
 

 احبر أل اات عيتوز  51-22
 ع.ن التوزيإعالها يم فتي يتة الالفتر  في امز ت لكا باحر األات عوزيتت ام إثبتي

 

 ضمحاللالا 51-23
 

 ة يللماا غير صولاألل ال اضمح
ك  هنا  ان ا كإذ   ما   دلتحديللشركة  المالية  صول غير  أللية  تر لدفاقيم  لا  مراجعةب  وعة مالمج  ومتق،  اليم  ام ع  لكاية  نه  ريخ ات  في  -
 صل.  ادية لأل ردتساإل ر للقيمةقديت لعمب ةعو المجمم تقو لك كذ راالم  انا كذوإ  .للالضمحال شرمؤ 
اتء اخجراإل  - المحضبار  ولد  تلتي  اصل و االن  ضمل تتصو ا  ةوعمجم  أصغر  الي  عام  لصو الا  ميع تجيتم  صل  مة أليقالل 
نقافقتد المستاالستعم   من   خلةداية  دت  ومستال  امر  ح لقلة  مل لداخا  النقدية   اتتدفقال  نع  بيرك   دى  اخر اال  ل الصو ان  ة  و  ى 

توليوح-  لو صاال  تامجموع الدات  اليتم توز   د.قند  االتج  ة عندبمكتسال  رةهشيع  اداالوحلى  عمال  عميع  او  قد  نالد  لتو ي  تلت 
 . التجميعن عملية ستفادة مال اها منقع و المتو ة لمقتنيا  وعةمالمج  دىل  اتلوحدا هذهت اعمو مج
بر، أك  ماهيمية ااالستخداه  ت مو قيالبيع ا  ليفاكتا  قص ان  عادلةالته  قيمهي    لنقدل ة  ولدمة الدحل او للو صة لأل اديدتر إلسا  ةقيملا-
ئب  راضال  بلم قصعر خسب  مخصومة  وثهادقع حو متالة  قبليستملاة  يدنقات الدفقتللة  ياللحا  يمةلقهي اصل  ة لأليمستخدااال  لقيمةا

  .دنقال دية تولحدو و ل األصلددة حم  ال ر مخاطلاللنقود و ة زمنيال ةيمللقة يجار لسوق ايرات اليعكس تقدالذي 
 . اديةردتساإل همتمن قيبر كأ  قدنللة دللمو ا  وحدةلل  وصل األ ترية لدفليمة اقت الكانا ذإحالل رة االضمساخبراف تم االعتي-
لى  ع ة  وزعمة الر هترية للشدفة القيملا  فيضتخلال  و عها اتم توزيسائر. وي ح او الخبار االي  ل فضمحالاالخسارة  براف  تاالع  تمي-
 حدة. الو   ل فيص أ ة لكل ريتالدف ةلقيمس ا ساا ب علىبالتناس دةح و ى للول االخر الصا ضفيتخ مثنقد، اليد تولدة حو 
ف  شهرةلا  مةقيالل  محضا   عن  ةجمالنا  ارةسلخا  سعكم  تيال  - خسائر   يتم عكس  االخرى،  ول صلألة  نسبلبا   .قةرة الحتفي 

م تيا لم  م  تهالك(سالاك و عد االهالي بفاصال)ب  اهتحديدم  سيتان  ي كتة اليتر لدفايمة  قليتعدى ا  ال لذي  ى ادلمى ا ال   اللحاالضم
 . ابقةلسا  توانسالل في ألص لة سبنالب ةملقيا حاللاضم  ة عنمجة الناار سبالخ فعترااال

 

 ديةقالن  فقاتدالت 51-24
 ي ف  ماو قدية  النيف  تعر تم  ية يدلنقا  اتدفقتالقائمة    اددإع  غرضلو   رة،اشبالم  رقة غيللطري  ية وفقاً قات النقددفتالة  ائمق  عدادم إ يت
  ال ي  تالو   ل ع ألجودائالك و و بنال  ىلد  ية لجار ا  تحسابالاصيل و تح لاتحت    تيكاوالشق  و الصندلنقدية با   دةأرص  اعلى أنهمها  كح
ة  قدينللالشركة  ة  ر إدامن    اً جزءر  بيعت  و لبه أعند ط  لذي يسددلمكشوف واا  ىعلب  سح  وكد بنرصييعتبر  و ر،  هة أشثثال  اوزتتج
 ها.حكما في ومة نقديلرصيد ا تسابحا ضغر ل ةمخصومهر تظ لتيد البنو احد كأ

 



 شركة مساهمة مصرية  –بقا( سا – يةالمال اتمار ضة لالستثقابيتال ال ابة كو ر ضة )شركة ث مالية القابل تكت اشركة كون
    2021 ديسمبر 31 يتهية ف نملا سنة الماليةالن  ع معةجالم ةيالالم مائللقو لمتممة ات ااإليضاحع بتا

 ف ذلك ذكر خال اذإ اال صري لماية نات بالجح ادة بااليضر لوابالغ الماع جمي
  

- 64  - 
 

 يوننقا  ياطيحتا 51-25
ية نو سالح  رباألمن اقل  لى األع  % 5  عادليلغ  بع مقتطاا  لىع ة  كر شسي للألساا  ظامنالص  نيات  ركالش  ون نات قابللمتط  اً قبط

القاالحتيا  لتكوين يقدراً   اطيتيحاال  عمو بلغ مج   تىماع  قتطاالذا  ه  فويق   ،انونيطي  ا  %50ى  واز   ار ن  مل  قألعلى  لمال  أس 
 .عقتطاالاإلى  دةو عين العك تن ذلع يحتياطى قل االمتو  صدر،مال
 

 

 للماا رأس 51-26
بالمحاسبة  م  تي  يةعادالسهم  الادار  إصب  رة شمبا  ةعلقمتالملة  عاملاف  يلتكا منعنها  الد بضري.   يةالملك  حقوق   خصمها  ل  خة 

لمعياوفنها  عمحاسبة  الم  تي  ةكيمللابحقوق    لقةمتع ال  املةعالم  فيلتكاب  ةالمرتبط المحاسقا  )  مصري ال  بةر   ب"ضرائ  (24رقم 
 ". لالدخ

 

 تصامخص 51-27
عندمخالات  بإثم  تي- علتد س مو  أقائم    نينو قازام  لتا  دجو و   صصات  ويكو ال  فيث  لحدة  نتيجه  يل  اماضي  أن من  ن لمحتمل 
تدفليتط اسداقتصا  افعلمنق  ب  يتم  عام  لتز االذلك    دادسل  اامهدختية  لمب  وق وثمر  يقدت  لمويمكن  االلبه  إذا لغ  تأث  تزام   ير كان 
القافدتال  مصصات بخصمخالمة  يق  يددحم تيتإنه   فاً وهريج   لنقودل  ةيالزمن  قيمةال ل  قبصم  خ  بسعرة  عمتوقال  ةليبلمستقاة  دينقت 
  .ئمالم كان ذلكذا م إتزابااللقة لتعمال رطاقود والمخنية للنلزمة ايمق للقو ي للسير الحالالتقد ريبة يعكسلضا
 .احالي له يرقدل تضأف ر اهإلظة ضرور ال دا عنهلوتعدي يلاالمز كالمر يخ ار صات في تيد المخص صر جعة اويتم مر ا هذ-

 

 19وفيد ك –هامة  اثدحا -52
ء  باو   راتشناة  يجتن  قتصاديالا  ماشالنكواؤ  لتباطا  لة مناح   الي 2020ام  ع  لالصر خم  ا لم ومنهل العاو دعظم  م ت  ضر عت

 ة ازيتر االحءات  جرااإل  ل حزم منة بعميصر لممة او ها الحكنم ومن بيالعال  ماتامت حكو وق  ،دجلمستا  (19-فيدو ك)  ناكورو 
ر ظهالذي  و ي  لمحلاو ي  العالم  مستوي ال  على  ادياالقتص  ؤتباطلا  نم  ءات لحالةاجر إلذه اه  تدأد  قو باء،  الو   رانتشالمنع  
 .فةلمختر  و نشطة بصألاكافة  علىه ير تأث
   :يفيتمثل  يرثلتأن اأف مجموعةلا  طشانيما يخص وف

  .اوعهر فو  مجموعةالر قان مم ملهمعسون ر امي ينالذ نلموظفيايض عدد خفت . 1
اليةة الحة مةألز ا مةناشرة مبي تتأثر الت تاعاقطبال ينملالعا ءالمعثر لبعض العتنسب ال ةدياز و  لصيت التحالر معدتأث . 2

 .بالدلبها اتمر لتي وا
  .بقةاالت السعدالم  فسئها بنالعمليل لتمو ا ديمقلت رارتمساال على ركةشال رهدق رتأث . 3
 .ءعماللليلي و تمال لهيكالأثر ت . 4
 .ريةصماكم المحلوا ررو ملوا ي قار الع هرالش ال:ثمال لبيية على سمو الحك الجهات بعضب ف العملقتو  . 5

 

 : يةلمالابة لرقال  عامةيئة الالهل من قبذة خالمت رازيةالحتا جراءاتإلا
ك  لعبءالرفع    ئيثنااستء  اإجر   خاذبات  ةيلالما   ةللرقاب  مةالعائة  الهي  امتوق االج   ءعمال  اهل عن  ابتها لرق  ةضعالخهات 
 يةمكان بإتاحة ا  ملقيايئة بالها  ةضعة لرقابالخا  تاالشركيه  ج تو وبادرت ب  لااألعم  يئةب  ينسح تيسهم في    ابمها  ملة معامتعلاو 
لرادفأ  /  تاسمؤس)  هاالئعمل  يةتمان ئاال  قاتقاستحاالافة  يل كجتأ الرامان غم م ئهاعفإ مع    هر،شأ  ةست  دةم(    التي  تأخيرت 
 ك. لى ذلعتب ر تت
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ابلاام  ق  -2 عدم    ءالللعم  مانيةالئتا  تاقاتحقسالابتأجيل    2020رس  ما  22  خاريتب ي  كز لمر نك  عتمع  او  و طبيق  امات  ر غائد 
  ري صلمكزي المر ا  كنالبا  هب  مقا   يالت  ةياالحتراز ير  دابتلاار  طإلك في  ذو   رأشهة  ة ستولمد  اد لسد في اتأجيل  الى  ة علإضافي
 ا.ونر كو  سيرو ار فثأجهة لمواذها تخابا
عمةةال ج األئونتةةا امةةاتااللتز و ألصةةول ا راصةةعن علةةىهةةام  رهةةا أثةةن لو كةةد يقةة يهةةا أعةةالهلشةةار ادة المدلمحةةا تيراتةةأثال ىلةةع اءً وبنةة
 .يةلتالات راالفتو  2020 عام خالل كةلشر ل يةالمال موائبالق
 لخةال ةة الشةركأنشةطو  ةليةاالم مئالقةو اود نةب علةىر طةا الخة لهةذتملةلمحو اأ ةددالمحة ليةامالات ير ثتألم اهة أ عيبوطجم  ص حتلخيو 

 :ية فيلترات التافالة و الفتر 
 

 داد.الس عن اإلخفاق  اتمؤشر  اعوارتف ءعمالللح  و منالم  ئتماناالخاطر م -
 .ن و الدي فاقياتتبا يةلمالات دالتعهاب امااللتز  على ةر لقددم اخطر ع -

 

مةةت افقةةد قديون، لةةد اادتأجيةل سةةدة و ئةةافال ض سةةعريفةةتخ نمة ةطنشةةاأله ذدعم هةةالدولةةة لةة هااتخةذت التةةي اتراءجةةاإلنةةب جابه نة أالإ
ة، يمرار سةةتاال علةةى اتهقةةدر  مدعةةو مةةالي ا الركزهةةم علةةىثيره أحةةد مةةن تةةاللخطةةر و اه هةةذا جهةةامو ل ءاتإجةةرا ةدخةةاذ عةةبات ةشةةركلاإدارة 
 :اتراءجإلاه ذم ههأ  نمو 

 

 ا وفروعه ركةشلمقرات اارج  خن م معمله  ءاأد نموا مكنى يتتفين حمة للموظالز ال يةجكنولو لتا ةينلبر افيو تب وعةملمجا تقام -1
ليلالما  داتهعلتا  ةكاف  ختباراتم   -2 ا ابك   تزامهابال  الوفاءعلى    المجموعة  ن قدرةملتأكد  ا  موت  مجموعةة  مع مالية  الت  ادهلتعفة 

 مقرضينلا

تتو   ةملتمحلاخير  تأال  ت ال بقياس معد  ةعمو جالمت  ماق -3 ت  معدال  في  ةدزيا  ة أيجابهملك لوذالزمة  ال  صصاتخلماين  كو م 
اعلتا قد  ثر  تقوم و التحصيل    تعدال م  يةدور   ةفصب  جعترا  موعةمجلارة  إدا  نأ   ىلإ باإلضافة    تقبل،المسي  ف  شأتنلتي   سوف 
 األمر.  لزمإن  اتم المخصصيعدبت

  في  املةعت الالشركااقي ب ع كذلك مو  عهاسيق م نللتك ذلة و يلماال بةالرقمة لعالة ايئهصل مع الاتو لبا قير و للت ثروة هكشر قامت  -4
ت  مستحقا   لتأجيل  عهاباإتم  تيف  سو   تيلا  ليةعلى األ  قالتفاام  ت  دوق  لية التأجيلذ عميلتنف  هيأل  ضعو   بغرض  يقور تال  مجال
دات  سنال  لةمحة  عامجوة  دع بذلك  عد  ة بشركال  تقام  ليهعو   تاراصدإللماني  ئتالاف  التصنيير على  ثتأن الدو   السنداتة  لمح
 .ةئماقال  تات لإلصدار االسند حملة  ةماعج بيةأغل من ليأجلتعلى ا  ةوافقم ت الوقد تم جيل،أتقرار ال بح ل
 من   تهمرغب  ك لمعرفةلم وذخصيالتلعقاري و ا  مويلتمويلي والأجير التة بالتص حافظ الخاالم  ءالممع ع  صل اتو الب  الشركة  تقام -5

للرقالعهيئة  الات  رار قذ  يفتننا  ل  ىيتسنتى  حه  عدممن  التأجيل   الباامة  و ة  ية  لملعة  زمالال  داتنتمسال  ستيفاءاعد  بذلك  مالية 
 لأجيالت

الشر ق -6 متنلل  لكذو   قرضينم لاع  م  لاصو تبال  ةكامت  البخصو م  هعسيق  قرار  المبص  ت  اقمستح  بتأجيلاص  الخركزي  نك 
 .مرألزم ان لإ تالشركا
 

 ةنار قالمام ق ر ا -53

 . يلالحا  م لعادم في المستخاي العرض ت فتغيرافق مع التواتلة ارنمقلارقام ايب تبو تم إعادة  -
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