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شركة كونتكت المالية القابضة
شركة مساهمة مصرية

2022 سبتمبر 30قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 
جميع المبالغ بالجنية المصري

مسلسل اجماليات2021 سبتمبر 202230 سبتمبر 202130 سبتمبر 202230 سبتمبر 30ايضاح
جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى

األنشطة التمويلية
123,552,397138,481,451        322,649,059        473,045,202(49) - (7)ناتج أحالة محافظ حقوق مالية

47,180,52137,424,504        109,452,051        152,990,261(8)اتعاب المحافظ المدارة
          (5,550,847)          (4,215,884)          (5,257,373)        (14,438,392)(9)ناتج عمليات شركة التوريق
          (6,556,626)        (46,771,098)        (11,426,824)        (97,751,266)تخصيم/ تكلفة سداد مبكر صكوك 

(1/1)      163,798,482      119,745,936      415,416,913      513,845,805صافي إيرادات المحافظ المدارة

240,304,431119,706,151        336,374,949        553,639,283(10) إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 
        (43,288,812)       (107,319,351)       (113,235,784)       (251,790,541)تكلفة تمويلية
15,157,37124,036,603         67,171,611         67,346,656(الفائض النقدي)عوائد دائنة 

          (1,596,403)          (2,816,019)          (3,717,953)          (6,738,649)تكاليف تمويلية اخري
(1/2)        98,857,539      145,326,432      286,592,823      362,456,749صافي الدخل من العائد

59,039,71840,762,184         95,785,370        163,925,398(11)إيرادات االتعاب والعموالت
        (21,415,723)        (24,351,904)        (40,895,880)        (61,605,141)(12)مصروفات االتعاب والعموالت

(1/3)        19,346,461        34,687,814        54,889,490      102,320,257صافي االيراد من االتعاب والعموالت

(1/4)          6,496,063           (643,641)        18,639,874          5,725,040نصيب الشركة فى أرباح الشركات بطريقة حقوق الملكية

                   -35,504,546        111,794,072        105,959,048إيرادات مبيعات سلع وخدمات
                   -        (35,504,546)       (111,794,072)       (105,959,048) تكلفة مبيعات سلع وخدمات

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

(1)      288,498,545      299,116,541      775,539,100      984,347,851صافي اإليرادات التمويلية و التشغيلية
التامين والوساطة التامينية

        121,914,170        219,267,058        376,196,742        723,601,235األقساط المباشرة
          (2,623,500)           1,178,020        (38,058,590)        (98,662,434)مخصص االخطار السارية

        (34,374,105)        (74,031,174)       (110,213,747)       (211,111,167)أقساط إعادة التامين الصادرة 
        84,916,565      146,413,904      227,924,405      413,827,634صافي األقساط

        (50,984,317)        (81,267,006)       (104,845,191)       (204,385,408)(13)صافي التعويضات
        (27,730,857)        (41,849,039)        (79,612,107)       (129,622,461)(14)عموالت مباشرة وتكاليف اإلنتاج

           1,984,752           2,467,252           5,016,672           7,242,157رسوم اصدار وثائق
            (405,187)          (1,774,555)            (952,200)          (4,335,872)مخصص التقلبات العكسية
(2/1)          7,780,956        23,990,556        47,531,579        82,726,050فائض االكتتاب التأميني

(2/2)        11,830,473        16,724,497        32,343,652        46,138,775صافي الدخل من االستثمار

11,089,04213,145,536         29,888,875         31,551,909(15)إيرادات مقابل خدمات من األنشطة التامينية
          (1,039,036)          (2,181,800)          (1,907,956)          (6,153,430)(16)مصروفات مقابل خدمات من األنشطة التامينية

25,398,479        27,980,919        8,907,242          12,106,500        (2/3)
(2)        31,717,929        49,622,295      107,856,150      154,263,304صافي االيراد من خدمات األنشطة التامينية

6,140,4133,253,006         11,597,882         16,898,010(17)إيرادات تشغيل اخري
          (3,381,685)          (4,331,062)          (8,727,539)        (17,785,133)(18)مصروفات تشغيل اخري

(3)           (128,679)          1,809,351          2,870,343           (887,123)التشغيل األخرى (مصروفات)صافي إيرادات 

        (15,748,204)        (24,885,865)        (45,146,256)        (70,097,509)(19)االهالكات واالستهالكات
        (90,260,193)       (122,406,064)       (266,114,311)       (363,011,537)أجور ومرتبات

        (23,500,159)        (31,003,394)        (63,846,794)        (86,002,978)(20)مصروفات اخري
        (12,210,932)          (7,376,610)        (21,522,092)        (26,916,085)مصروفات دعاية وإعالن

           3,894,980            (520,000)           8,819,844            (520,000)مخصصات 
        (10,335,057)        (12,180,632)        (17,565,710)        (30,937,166)(40)(التزام عقود تاجير)مصروفات تمويلية 

               20,209            (170,442)             124,775             127,150فروق ترجمة عمالت أجنبية 
            (164,000)            (507,000)            (689,000)          (1,075,000)بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

          (7,984,499)        (28,655,271)        (10,594,294)        (55,331,504)(21)خسائر ائتمانية متوقعة
(633,764,629)     (416,533,838)     (227,705,278)     (156,287,855)     (4)

(4)+(3)+(2)+(1)        163,799,940        122,842,909        469,731,755        503,959,403صافى أرباح الفترة قبل الضريبة
        (49,631,793)        (40,846,148)       (127,808,086)       (153,412,851)(22)ضريبة الدخل

81,996,761114,168,147      341,923,669      350,546,552صافى أرباح الفترة بعد الضريبة
:موزع كالتالى

78,253,338111,978,748        330,337,316        336,177,350صافي أرباح الفترة لمساهمي الشركة األم 
3,743,4232,189,399         11,586,353         14,369,202حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 

350,546,552      341,923,669      81,996,761114,168,147
0.070.10                0.28                0.28(23)نصيب السهم االساسى في أرباح الفترة

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها (62)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من صفحة 

الثالثة أشهر المنتهية فيالتسعة أشهر المنتهية في
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شركة كونتكت المالية القابضة
شركة مساهمة مصرية

2022 سبتمبر 30 قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة عن الفترة 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
    2,299,611,583    69,454,648    2,230,156,935      1,080,876,062       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  (47)أثر تطبيق معيار رقم 
    2,279,976,773    65,527,686    2,214,449,087      1,065,168,214       128,002,362       766,590,522      63,172,149    47191,515,840 بعد تطبيق معيار 2021 يناير 1الرصيد في 

      341,923,669    11,586,353      330,337,316        330,337,316                  -                  -               -               -صافى أرباح الفترة
          5,822,417         (70,302)          5,892,719                   -          5,892,719                  -               -               -الدخل الشامل االخر عن الفترة

      347,746,086    11,516,051      336,230,035        330,337,316          5,892,719                  -               -               -أجمالى الدخل الشامل عن الفترة
 معامالت مع مالكى الشركة :

        17,887,332              -        17,887,332                   -                  -         17,887,332               -               -إحتياطي اسهم أثابة وتحفيز
                  -              -                  -          (6,564,835)                  -                  -       6,564,835               - احتياطي قانونى

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

     (150,355,536)      1,456,305     (151,811,841)       (176,264,008)                  -         17,887,332       6,564,835               -اجمالى المعامالت مع مالكى الشركة
    2,477,367,323   78,500,042    2,398,867,281    1,219,241,522      133,895,081      784,477,854    69,736,984   2021191,515,840 سبتمبر 30الرصيد في 

    2,574,619,993    83,722,873    2,490,897,120      1,317,070,375       122,094,306       790,479,615      69,736,984    2022191,515,840 يناير 1الرصيد في 
      350,546,552    14,369,202      336,177,350        336,177,350                  -                  -               -               -صافى أرباح الفترة

      243,702,164       (240,789)      243,942,953                   -       243,942,953                  -               -               -الدخل الشامل االخر عن الفترة
      594,248,716    14,128,413      580,120,303        336,177,350       243,942,953                  -               -               -أجمالى الدخل الشامل عن الفترة

 معامالت مع مالكى الشركة :
        28,856,485              -        28,856,485                   -                  -         28,856,485               -               -إحتياطي اسهم أثابة وتحفيز

                  -              -                  -        (14,154,741)                  -                  -      14,154,741               - احتياطي قانونى
       (10,681,882)   (10,681,882)                  -                   -                  -                  -               -               -اقتناء شركات تابعة بنسبة حقوق أصحاب حصص غير مسيطرة

     (337,097,087)   (11,734,758)     (325,362,329)       (325,362,329)                  -                  -               -               -توزيعات أرباح 
     (318,922,484)   (22,416,640)     (296,505,844)       (339,517,070)                  -         28,856,485      14,154,741               -اجمالى المعامالت مع مالكى الشركة

    2,849,946,225   75,434,646    2,774,511,579    1,313,730,655      366,037,259      819,336,100    83,891,725   2022191,515,840 سبتمبر 30الرصيد في 

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها (62)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من صفحة 

احتياطيات
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شركة كونتكت المالية القابضة
شركة مساهمة مصرية

2022 سبتمبر 30قائمة الدخل الشامل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 
جميع المبالغ بالجنية المصري

2021 سبتمبر 202230 سبتمبر 30
جنيه مصرىجنيه مصرى

     341,923,669     350,546,552أرباح الفترة بعد الضرائب
بنود يتم إعادة تبويبها الحقا الى األرباح والخسائر

:(أدوات دين)أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر - احتياطي القيمة العادلة 
        8,158,840     317,236,563صافى التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر- أصول مالية بالقيمة العادلة 

       (2,336,423)     (61,486,783)ضريبة الدخل المتعلقة بالبنود التي يتم إعادة تبويبها الحقا الى األرباح والخسائر
بنود ال يتم إعادة تبويبها الحقا الي األرباح و الخسائر

                -     (14,111,697)فروق ترجمة عمالت اجنبية
                -        2,064,081ضريبة الدخل المتعلقة بالبنود التي ال يتم إعادة تبويبها الحقا الى األرباح والخسائر

       5,822,417     243,702,164(بعد الضريبة)اجمالى الدخل الشامل االخر عن الفترة 
    347,746,086    594,248,716اجمالى الدخل الشامل عن الفترة

:إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من 
     236,230,035     580,120,303أصحاب حقوق ملكية الشركة االم 

      11,516,051      14,128,413حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 
594,248,716    247,746,086    

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها (62)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من صفحة 
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شركة كونتكت المالية القابضة
شركة مساهمة مصرية

2022 سبتمبر 30قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 
جميع المبالغ بالجنية المصري

2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 ايضاح
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

            469,731,755            503,959,403أرباح الفترة قبل الضرائب
:يتم تسويته بـــما يلى

             22,995,464             35,424,917(32)اهالك أصول ثابتة
             22,150,792             34,663,512(33)اهالك أصول حق انتفاع

             10,594,294             55,331,504خسائر ائتمانية متوقعة
             17,565,410            261,371,004مصروفات تمويلية 

           (324,813,873)           (473,045,202)ناتج إحالة محافظ حقوق مالية 
-             12,728,351فروق ترجمة عمالت اجنبية

            (18,639,877)              (5,725,040)نصيب الشركة فى أرباح الشركات بطريقة حقوق الملكية
             17,887,332             28,856,486مصروفات اسهم االثابة والتحفيز

                 200,000             43,800,648ارباح استبعاد أصول ثابتة و أصول حق انتفاع
              (5,297,603)                       -مخصص مطالبات محتملة

497,365,583          212,373,694          
:التغير في 

           (225,040,271)        (2,628,973,462)(عمالء)محافظ حقوق مالية 
            (36,432,328)              (6,913,675)الشهرة

             11,098,593             28,206,829موردون وأرصدة دائنة أخرى
           (184,729,490)            (65,369,061)مدينون وأرصدة مدينة أخرى

                       -           (169,044,948)مدينو عمليات التأمين
               9,612,020              (4,042,472)مستحق من اطراف ذات عالقة

             57,134,064            107,882,645حقوق حملة وثائق التأمين 
              (8,160,323)               2,407,901فائض عمليات التوريق

              (4,669,765)             94,834,444مخصصات اخري
         (168,813,806)       (2,143,646,216)أنشطة التشغيل (المستخدمة في)التدفقات النقدية 

                       -           (230,433,838)مدفوعات فوائد تمويلية 
           (151,071,672)           (162,354,666)مدفوعات ضريبة الدخل
         (319,885,478)       (2,536,434,720)أنشطة التشغيل (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من أنشطة األستثمار
            (70,052,701)            (67,051,884)(32)مدفوعات لشراء أصول ثابتة 

                 319,647               3,303,062مقبوضات من إستبعادات أصول ثابتة 
              (3,683,145)              (4,029,535)مشروعات تحت التنفيذ

                       -            (38,573,613)مدفوعات القتناء استثمارات مالية في شركات شقيقة
            (50,640,581)         1,110,430,257(أدوات دين)مدفوعات القتناء اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

             25,653,774             14,564,554توزيعات أرباح من استثمارات بطريقة حقوق الملكية
               4,900,000            (10,681,882)حصة حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة في راس مال الشركات التابعة

           (93,503,006)        1,007,960,959أنشطة األستثمار (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية الناتجة من 
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

           (173,142,868)           (337,097,087) توزيعات أرباح مدفوعة
            (54,129,553)            (67,053,358)مدفوعات عقود تأجير تمويلى

         1,302,968,376         3,848,246,718المتحصالت من  قروض و تسهيالت إئتمانية 
           (689,665,336)        (1,519,630,714)المسدد من حساب  قروض و تسهيالت إئتمانية 

          386,030,619        1,924,465,559صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
            (27,357,865)            395,991,798صافي التغير في النقدية ومافي حكمها

            133,930,693            128,095,409النقدية وما فى حكمها فى أول يناير
          106,572,828          2022524,087,207 سبتمبر 30النقدية وما فى حكمها فى 

:وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى
             96,012,268            502,639,034حسابات جارية – بنوك 

             10,560,560             21,348,173نقدية بالصندوق
                       -                 100,000ودائع ألجل

524,087,207          106,572,828          

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها (62)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من صفحة 
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  ضةبالقا ةياللمنتكت او ك ةشرك
 ة ي ر مص ةم هامسة  كشر 

      2022 مبرتسب 30هية في نتملا لماليةا فترةالن ع ةع مجملا يةلمالا ئمقوالل ةمملمتا تااحيضإلا
 ك ذل فالخر  ذك ا إذالا ي ر لمصية انجالبضاحات ياالاردة بو ال غلابلمع ايمج
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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 . 

  ليصبح "   2017  سبتمبر  12لى قرار الجمعية العمومية الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ  ع  اً تم تغيير اسم الشركة بناء-    
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 ايغوكذلك ت 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 افي السجل التج 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 و تك
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 

 : 2022 سبتمبر 30 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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 % 18 % 80.998 ثروة للتوريق *
 % 99.7 -    ستثمار العقاري صمة لال* العا

 % 100 - سيارات لا يطلتقس * كونتكت المصرية العالمية
 ة صص لمتخالستشارات ال تكتنو 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*
 - 99,98% كونتكت كريدي تك للتمويل االستهالكي *
 % 100 - للحلول التكنولوجية سعر*

 ت ك كونت  ةمن قبل شركة  اشر بمغير    تخضع لسيطرة  يلتواابعة لها  ات التالشرك  في  للتمويلنسب مساهمة شركة كونتكت    فيمثل  تت*  
 . لمالية القابضةا

 وائم الماليةاد القسس إعدأ -2
 . ةذات العالق ية ر السا المصرية واللوائحلقوانين وا  ةمصريالة لمحاسبيير ااوفقا لمع وائم الماليةتم إعداد الق ●
 . 2022 نوفمبر 15 يف رةاإلدا من قبل مجلس  لإلصدارة عم المجة وائم الماليلقا اعتمادتم  ●
 

 العرضو تعامل لة المع -3
 .  ل للشركةمالتعة اوالذي يمثل عمل مصري يه اللجنبا  المجمعة رض القوائم الماليةع تم

 

 واالفتراضاترات التقدي استخدام -4

 اتتراضةفالاو  اتتقةدير شخصةي والكةم الحم التخداسةامةن اإلدارة  المصةرية ةمحاسةبيير الاعةمل افقةو  المجمعةة طلب إعداد القوائم الماليةةتي
 فتراضةةاتقةةديرات واالتلد اتعةة والمصةةروفات. ،واإليةةرادات ،وااللتزامةةات ،لألصةةولوالقةةيم المعروضةةة تطبيةةق السياسةةات  ىلةةؤثر عي تةةتةةلا

 .تالتقدير علية عن تلك افلف النتائج التخت دقو  اضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة. هذ قة بها فيالمتعل

 .مستقبليبشكل يتم اثباتها  التقديرات  جعةمرا بصفه دوريه. اهلقة بمتعلا تاضفتراالاو  تراادة مراجعة التقديإع ميت -

، أو طقةهةذه الفتةرة فعلةى ر ثؤ يةية في الفترة التي يتم تغييةر التقةدير فيهةا إذا كةان التغييةر بسرات المحاالتقديي ف  يريلتغيتم االعتراف با -
 ما.هيكل ىلع ريؤث ييرغلتا كان االمستقبلية 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 الرصيدعلى ة ئدافلوا األصليالمبلغ فقط مدفوعات  هي المالي

وتحديةد منهجيةة  األولةى،ف راتةالعمنذ ا ؤثرةزيادة م د زادتق يلاملا لصاأل ىعلت مخاطر االئتمان كان اذإد ما يدضع معايير لتحو   -
انيةةة تمئالالمسةةتخدمة لقيةةاس الخسةةائر ا يةةار واعتمةةاد النمةةاذجتواخ المتوقعةةةاالئتمانيةةة  رسةةائالخ اسيةةق يفةة المسةةتقبليةعلومةةات لةةدمج الم
 قعة.المتو 
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 توقعةملر االئتمانية اسائخلا

سةةةةية ساألمحاسةةةةبي مهةةةةم ألن االفتراضةةةةات اهةةةةي تقةةةةدير الماليةةةةة  لصةةةةو األمةةةةة قي باضةةةةمحالل ةقةةةةلمتعال ةاسةةةةبيواألحكةةةةام المحيرات قةةةدتال
 المجموعة.ائج أخرى وقد تؤثر بشكل كبير على نتغير من فترة إلى تت أن نكالمستخدمة يم

 يةصةةةادقتاال تاهريو يناسةةالو  توقةةع المعلومةةةاتما فةةي يال سةةة لةةوب،طم تقةةةدير االدارةن إفةة القيمةةة،فةةةي  لمحالضةةاللعنةةد تقيةةيم األصةةةول 
يةةة تةةدفقات النقدتغيةةرات فةةي الات و ر و طةةت ثدحةةيمكةةن أن ت حيةة  الي،لمةةواعةةدم اليقةةين االقتصةةادي حالةةة  نمةة منهاا تتضةةبمةةلية المسةةتقب

ن مة ةمسةتخدا عةن التقةديرات المتهةيقلية وتو بقت النقدية المستقافدالفعلي للت لغالمبف لتسرعة أكبر وإمكانية أقل للتنبؤ. قد يخالمتوقعة ب
 .تردفاالب المثبتةية تختلف عن المخصصات سائر فعلسبب في خيت قد اليالتدارة وبإلا لبق

 التغير في السياسات المحاسبية
الخاص بالتعديل المؤقت لمعيار   2022ابريل    27  الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ  2022لسنه    1568وفقا للقرار رقم  

تباطؤ معظم اقتصاديات األجنبية حي  انه بسبب  صرف العمالت    في أسعار  تار يغ الت  بأثارص  الخا   13ة المصري رقم  بالمحاس
سيا وأوكرانيا رو   نجميع السلع األساسية و تكاليف اإلنتاج باإلضافة الي الحرب الناشئة بيدول العالم والذي ادي الي ارتفاع أسعار  

مما ادي الي   2022خالل شهر مارس  بصفة عامة    راعسارتفاع األ  ي لمما ادي ا  ق األجنبيففاض التدخوتلك العوامل أدت الي ان
الشركات التي لديها التزامات بالعمالت األجنبية   تأثرعلية  مما ترتب    % 18انخفاض الجنية المصري مقابل الدوالر بنسبة تجاوزت  

اعمال  ر علي نتائج  يب ك  لالخسائر بشك  حالي وقد انعكست تلكلتيجة إعادة ترجمة هذه األرصدة وفقا لسعر الصرف ان  ةر بخسائر كبي
  .الشركات بقائمة األرباح والخسائر 

التعامل مع االثار مما دفع الحكومة المصرية الي اصدار هذا القرار لوضع مع الجة محاسبية خاصة اختيارية يمكن من خاللها 
ية المصري مع مل لها الجناعتلاتكون عملة    يلمنشاة التالمالية ل   القوائم  علىعلى تحريك سعر صرف العمالت األجنبية  ة  بتالمتر 

   .الوضع في االعتبار ان هذه المعالجة ال تعتبر تعديال لمعايير المحاسبة المصرية
 :علىالقرار ينص  لكذو 

  أصول اء  ناقتبلصرف  اتاريخ تحريك سعر    وحتى  2020اية يناير  بد  نالتي قامت خالل الفترة م  ةأمنشليمكن ل  ار مؤقتكخي -1
بعمالت اجنبية زامات  تلغير ملموسة )بخالف الشهرة( ممولة با أصولتنقيب وتقييم او    أصول  وا  ةير مارات عقاثتثابتة او اس

القائمة المتعلقة بها    اتماإعادة ترجمة رصيد االلتز   ن بفروق العملة الناتجة ع  األصولان تقوم باالعتراف ضمن تكلفة تلك  
خيار لكل اصل علي  للمنشاة تطبيق ذلك الكن  يمو   خيذلك التار   ي فف  باستخدام سعر الصر   ريخ تحريك سعر الصرف في تا
والتي يتم قياسها وفقا لمتطلبات   لألصل لتكلفة المعدلة عن القيمة االستردادية  زيد صافي ا الحالة يجب اال ت  هذهوفي    ةحد

 . األصول( اضمحالل  31ي المعدل )صر ملمعيار المحاسبة ا
الناتجة عن ترجمة ارصدة األصول وااللتزامات ت األجنبية  ال معلاصرف    راعتغيرات في أسلا  بأثرف  راتعاالخيار مؤقت  ك  -2

ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية القائمة في تاريخ تحرير سعر الصرف ضمن بنود الدخل الشامل وفي نهاية نفس 
 . ائر المرحلةح والخسبار ألاة في يبنالعمالت األج ق مبلغ فرو  جخاصة بهذا القرار يتم ادرامعالجة الية لتطبيق الالملالفترة ا

المنش الدخل الشامل خالل   ةأوعلي  العملة ضمن بنود  قائمة الدخل الشامل االخر عن مبلغ فروق  ان تفصح بشكل منفصل في 
ترحيل تم  وما  الدخل  ضريبة  تأثير  قبل  والال  هالفترة  األرباح  تفي  وان  الفترة  نهاية  المرحلة  قائمصخسائر  في  في    ةح  او  الدخل 

عن  متممة  لا  تحايضاإلا المالية  الخاصة    أثرللقوائم  المحاسبية  المعالجة  في    علىتطبيق  للسهم  والمخفض  األساسي  النصيب 
 . األرباح
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الناتجة من ترجمة ارصدة   بيةصرف العمالت األجن  ارعسالتغيرات في أ  بأثرر باالعتراف  القرا  ذلكتطبيق    أةوقد اختارت المنش -
 . ضمن بنود الدخل الشامل بالعمالت االجنبيةة يدقنعة اليبطت ذات التزاماواالل ولصألا
 

 لةداعال يمققياس ال -5

 لتقييمج اذانم -أ

 إجةراءفي مدخالت المستخدمة ال ةلذي يعكس أهميوا العادلة،القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي التالي للقيمة   المجموعةتقيس  
 .اتساقيال

 .وات مماثلةدأللنشطة سواق ا( في األلةالمعدة )غير جر دمال ق و سار الي هي أسعتلات دخالالم :1المستوى -

 ار( أواألسةةع والتةةي يمكةةن مالحظتهةةا إمةةا بشةةكل مباشةةر )مثةةل 1الف األسةةعار المدرجةةة فةةي المسةةتوى بخةة الت: المةةدخ2ى و سةةتمال-
ق األسةةوا يفةة رجةةةدملسةةوق اأسةةعار ال :داماسةةتخب ةمةةيمقأدوات  ةفئةةال ههةةذمن . تتضةةار(أي مشةةتقة مةةن األسةةع) رشةةبشةةكل غيةةر مبا

أو أسةاليب التقيةيم  نشةطة؛لتةي تعتبةر أقةل مةن سةواق اثلة فةي األاماثلة أو الممملا تلمدرجة لألدواار عااألس  ؛مماثلة  ألدوات  طةالنش
 .السوق  تاانبي من اشرغير مب هامة بشكل مباشر أوال تظة جميع المدخالا مالحكن فيهاألخرى التي يم

دوات ألاالفئةة جميةع  هذهة لر اإلمكةان(. تشةمدقة خدامهاركة اسةتتقلةل الشة تةيهةا )والحظتالم يمكةن تي اللمدخالت الا:  3توى  مسلا-
تةةأثير كبيةةر علةةى  صةةدر لت غيةةر القابلةةة للمةةدخاليكةةون للتقيةةيم الخاصةةة بهةةا علةةى مةةدخالت ال يمكةةن مالحظتهةةا و ي تشةةتمل تقنيةةة االتةة
ب تعةةديالت أو لةةطتالتةةي تماثلةةة و ألدوات م جةةةر المدر سةةعاألا سأسةةا ىهةةا علةةم تقييمتيةة يات التةةدو األ ه الفئةةةذهةةن ضةةمت. تداة يةةيم األتق
 .لتعكس الفروق بين األدوات بلة للرصداقهامة غير  تاضراتاف

ن مكةةةالتةةةي ي ةثلةةةمامال واتمةةةع األد والمقارنةةة صةةةومة،مخال ةالتةةةدفقات النقديةةةنمةةةاذج اليةةة و تتضةةمن أسةةةاليب التقيةةةيم صةةةافي القيمةةةة الح
 ر الفائةدةاعالتقيةيم أسة بيلسةاأالمسةتخدمة فةي  تخالوالمةد تراضاتفى. تشمل االخر قييم األتلا  اذجمنو   ق،سو الأسعار    يفحظتها  مال
ق الماليةة م وأسةعار األوراخصةلاة فةي تقةدير معةدالت مسةتخدمخرى الوفروق االئتمان واألقساط األ  والمعيارية،الية من المخاطر  حال
 .ةنبيجت األعماللاف صر  عاروأس

يخ صةل فةي تةار ألالمه لبيةع اتسةام تس السةعر الةذي سةيكةعيالةذي  العادلةة قيةاس القيمةةى ول إلةوصةلا وم هةييةقب التمةن أسةالي  فهدلا
 .القياس

او دارة وتقةديرها إلا مةن الحاجةة إلةى حكةم ج يقللالنموذإن توافر أسعار السوق التي يمكن مالحظتها ومدخالت   معةد مةن يقلةل أيضةً
 قجات واألسواتنمال ها اعتماًدا علىتظحكن مالالتي يمق والمدخالت سو ر السعاأ رفتوا فل. يختالعادلة  ميالقديد  بتحط  مرتبن اليقليا

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

ن كةةميو  ق،و سةةلافةةي  النمةةاذج تمةةدخالظةةة حالم يمكةةن ال دقةة. يةةةلداخيم ة نمةةاذج تقيةةتسةةتخدم الشةةرك ،ادً يةةتعقسةةبة لةةألدوات األكثةةر لنبا
األدوات التةي تتضةمن مةدخالت هامةةة  من أمثلةةضةتفتراضةات. تالا اسسةةو تقةديرها علةى أأ ق ت السةو و معةدالقها مةن أسةعار أقااشةت

 لةقابر امة غيه تخالمد خدمتستلتقييم التي تتطلب نماذج ا. طشالتي ال يوجد لها سوق ن  ليةت المااألدواغير قابلة للرصد بعض  
ار نمةةوذج بةةة الختيةةو لاإلدارة مط تار ديقةةا تكةةون أحكةةام وتمةة ةة. عةةادالعادلةة ي تحديةةد القيمةةةفةة ديرهاقةةتو  ارةدإلحكةةم ادرجةةة مةةن  دللرصةة

 ملخصت ااختيار معدالو  المعجل، دادسلاو رف المقابل عن السداد ثر الطلية تعوتحديد احتما استخدامه،التقييم المناسب الذي سيتم 
 .سبةانلما



 ضة لقابالية امل كت اتنة كو شرك
 ة مصري اهمة مسكة  شر 

    2022 بتمبرس 30 يية ف تهنملا يةالمال فترةالن  ع معةجالم ةيالالم مائقو للمة متلمات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالر  ذك اذإ اال ي ر صلماية نالجت با ح ادة بااليضر والبالغ الماع جمي
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ن فةي يقةأو عةدم الي ةلو سةيلمثةل مخةاطر ا رى،خةأ عوامةل اذج أليول عليها من النمحصال مت يالت  ةلالعادالقيمة    تار ل تقديعديت  يتم
معاملةة. تعكةس تسةعير أي د نةعسوق سيأخذها فةي االعتبةار في ال شارًكاإلى الحد الذي تعتقد فيه الشركة أن طرًفا ثالًثا م  النموذج،

 .اً سباكلما كان منبل قالملطرف اشركة وااالئتمان لكيان ال طراخم ةاعار مليالت ضمن تعدتتو اة دلألن اتماطر االئخمة دلاالعيم الق

رة و األخيةأ ةيةمقابةل المعةامالت الحال أمكةن،ثمةا وحي المنشةورة،يم النموذج مقابل البيانات التاريخيةة والتنبةؤات مدخالت وق  تتم معايرة
ات ر يدقةةلةةة وتالمحتم ج نطاقةةات مةةن المةةدخالتتنةةتو  تهةةاعيبيةةة بطذات هةةذه ةر المعةةاي يةةةلمعلسةةوق. ر اسةةعاأ لقابةةوم فةةي أدوات مختلفةةة

 .أنسب نقطة في النطاق ديدالحكم لتح ةتخدم اإلدار ست ة.لالقيمة العاد

 العادلةة ميتسلسل الهرمي للقال -عادلة يمة الة بالقاألدوات المالية المقاس - ب

ة للقيمةة يالهرمةة التسلسةةلمةةن خةةالل المسةةتوى فةةي  ،ريةةر قالت خيي تةةار ة فةةعادلةةلا بالقيمةةةة سةةاقالميةةة مالال اتو ألدي ايحلةةل الجةةدول التةةال
 .ة العادلةالقيم نف فيه قياسصي ذيلالعادلة ا

 ةقيمةوالة بةين سةعر المعاملةة ق مؤجلةرو فة مةالي. تتضةمن القةيم العادلةة أيكةز الالمر  ةقائمةتستند المبالغ إلى القيم المعترف بها في  
 ابلة للرصد.غير ق تمدخال يستخدم عادلة على أسلوب تقييملا ةقيملا تستندا ي عندمئدف المبار عتالند اة عدلعالا

 ماليةال لصوألا
 2022 سبتمبر 30

 مصري جنيه 
 1220ديسمبر  13

 مصري جنيه 
 مستوى القيمة

 لة العاد
والمدخالت  يم يأساليب التق

 ةيسالرئي

دين  أدواتارات ثماست
ل  خال ن م لةادالع ةالقيمب
 رخالشامل االل  دخال

 .ى ر خأقييم ت يبلاسأ/معلنة عارسأ الثاني/األول ,11,3044,8461 495,059,502

دين  أدواتارات ثماست
  لخال ن م لةادالع ةالقيمب

 والخسائر األرباح قائمة
 .ى ر خأ قييمت يبلاسأ/معلنة عارسأ الثاني/األول - 37,120,618

 مالءع ةاليحقوق مفظ محا
القيمة العادلة من خالل  ب
 دخل الشامل االخرال

 ةمو تدفقات نقدية مخص الثال  2,013,059,736 4,868,545,983

ا إلةةةى ج للرصةةةدبلةةةة اقلا ق و سةةةلات خالمةةةد تخدامسةةةاه تةةةم إنةةةف ة،ليةةةالما تدوااال عضلةةةب ةطنشةةة قاو أسةةةد وجةةةو  مدا لعةةةرً نظةةة  نةةةب مةةةعجنبةةةً
 ة.عادللاها س قيمتايقل المتاحةت  مالو المع
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 لقيمة العادلةس ايافي ق  المستخدمة القابلة للرصدير الت غالمدخ -ج

ات ألدو اس ايةفةي ق 2022 سةبتمبر 30 يفةة خدمتسةمال دصةر لل بلةقاالغير  هامةال لمدخالتلي معلومات حول الجدول التاح ايوض
 ة.لادمة العيقلل ميهر السل تسلفي ال 3المستوى ها أن ىلع ةفنصملية الالما

 ابلة للرصد ر ق غي هامةمدخالت  يم تقيال لوبسأ 2022 سبتمبر 30في لعادلة القيم ا ةيلة الماداألنوع ا

محافظ حقوق مالية 
 مةالقيب عمالء
  من خالل ة لالعاد
  لماالش  لدخلا

 االخر

4,868,545,983 

  ديةقنال تفقادالت
 مخصومة ال

ل حسب  م المعدصلخا لدعم •
 المخاطر

 ثرتعال ةاحتمالي •
 عقالمتو  لالمعج دادسال معدل •
 ملةتكلفة المعا •

 التالي.  ير القابلة للرصد على النحوغ تم تطوير المدخالت الهامة

 .ةيلاحروف الالظعكس ا لتلهديعبعد ت ،يلللعم ابقةالس جلمعلا داسدال تاهن اتجامستمدة م ةتوقعمال عجلالسداد الممعدالت   –

ا يلالتحصيل ويتم تعد ريخية وأداءبيانات التالان م دةتممسرية تجالل الألصو ر ائالخسوشدة  داعن السد  التعثرت  ماالتاح – ها وفقةً
 للظروف الحالية.

 عةدب ،يةلعمللة بقسةاللمعجةل اا السةداد اتجاهةتوا ةيةيخر التر اثةعلتادة مةن معةدالت ممسةت ربالمخةاطفروق أسعار الفائةدة المعدلةة  –
 روف الحالية.الظ  سكعتل  اهليتعد

 الية.الح الظروف سعكتعديلها لت دعة بيخير اتال اتجاهتاالتمدة من سلة ملمعاما ةفتكل –

قةةد ة ختلفةةلما ضةةاتار الفتا وات أالمنهجيةة مخدااسةةت ن أالإ مناسةةبة،تعتقةةد أن تقةةديراتها للقيمةةة العادلةةة  المجموعةةةمةةن أن  غمعلةةى الةةر 
 .ةلدلعاا مةيلقل فةتلمخت اى قياسلإي ؤدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شركة كونتكت المالية القابضة
 2022 سبتمبر 30اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 

جميع المبالغ الواردة بااليضاحات بالجنية المصري اال إذا ذكر خالف ذلك

االجمالىاخريالوساطة التامينيةقطاع التامينقطاع التمويل2022 سبتمبر 30
األنشطة التمويلية

                   473,045,202                             -                              -                             -                 473,045,202ناتج أحالة محافظ حقوق مالية
                   152,990,261                             -                              -                             -                 152,990,261اتعاب المحافظ المدارة

                    (14,438,392)                             -                              -                             -                  (14,438,392)ناتج عمليات شركة التوريق
                    (97,751,266)                             -                              -                             -                  (97,751,266)تخصيم/ تكلفة سداد مبكر صكوك 

                  513,845,805                             -                              -                             -                513,845,805صافي إيرادات المحافظ المدارة

                   553,639,283                             -                              -                             -                 553,639,283 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 
                     67,346,656                       495,358                              -                             -                   66,851,298(الفائض النقدي)عوائد دائنة 
                  (251,790,541)                        (27,938)                              -                             -                (251,762,603)تكلفة تمويلية

                      (6,738,649)                             -                              -                             -                   (6,738,649)تكاليف تمويلية اخري
                  362,456,749                      467,420                              -                             -                361,989,329صافي الدخل من العائد

                   163,925,398                   10,423,898                              -                             -                 153,501,500إيرادات االتعاب والعموالت
                    (61,605,141)                             -                              -                             -                  (61,605,141)مصروفات االتعاب والعموالت

                  102,320,257                  10,423,898                              -                             -                  91,896,359صافي االيراد من االتعاب والعموالت

                      5,725,040                   (4,451,389)                              -                             -                  10,176,429نصيب الشركة فى أرباح الشركات بطريقة حقوق الملكية

                   105,959,048                             -                              -                             -                 105,959,048إيرادات مبيعات سلع وخدمات
                  (105,959,048)                             -                              -                             -                (105,959,048) تكلفة مبيعات سلع وخدمات

                              -                             -                              -                             -                            -صافي مبيعات السلع و الخدمات
                  984,347,851                    6,439,929                              -                             -                977,907,922صافي اإليرادات التمويلية و التشغيلية

التامين والوساطة التامينية
                   723,601,235                             -                              -                  723,601,235                            -األقساط المباشرة

                    (98,662,434)                             -                              -                   (98,662,434)                            -مخصص االخطار السارية
                  (211,111,167)                             -                              -                 (211,111,167)                            -أقساط إعادة التامين الصادرة 

                  413,827,634                             -                              -                 413,827,634                            -صافي األقساط
                  (204,385,408)                             -                              -                 (204,385,408)                            -صافي التعويضات

                  (129,622,461)                             -                              -                 (129,622,461)                            -عموالت مباشرة وتكاليف اإلنتاج
                       7,242,157                             -                              -                     7,242,157                            -رسوم اصدار وثائق

                      (4,335,872)                             -                              -                    (4,335,872)                            -مخصص التقلبات العكسية
                    82,726,050                             -                              -                   82,726,050                            -فائض االكتتاب التاميني

                    46,138,775                             -                      1,149,610                   44,989,165                            -صافي الدخل من االستثمار

                     31,551,909                             -                     30,492,845                     1,059,064                            -إيرادات مقابل خدمات من األنشطة التامينية
                      (6,153,430)                             -                     (6,153,430)                             -                            -مصروفات مقابل خدمات من األنشطة التامينية

-                            1,059,064                    24,339,415                    -                             25,398,479                    
                  154,263,304                             -                    25,489,025                 128,774,279                            -صافي االيراد من األنشطة التامينية

                     16,898,010                     2,536,594                              -                     2,075,301                   12,286,115إيرادات تشغيل اخري
                    (17,785,133)                    (1,210,929)                              -                             -                  (16,574,204)مصروفات تشغيل اخري

                       (887,123)                    1,325,665                              -                    2,075,301                  (4,288,089)التشغيل األخرى (مصروفات)صافي إيرادات 

                    (70,097,509)                      (449,586)                     (1,433,060)                    (8,809,329)                  (59,405,534)االهالكات واالستهالكات
                  (363,011,537)                  (10,031,379)                     (9,320,785)                   (45,008,945)                (298,650,428)أجور ومرتبات

                    (86,002,978)                    (3,997,037)                     (2,185,402)                   (10,548,974)                  (69,271,565)مصروفات اخري
                    (26,916,085)                    (4,715,721)                         (68,400)                    (6,365,742)                  (15,766,222)مصروفات دعاية وإعالن

                        (520,000)                             -                              -                       (520,000)                            -مخصصات 
                    (30,937,166)                             -                         (37,606)                       (835,456)                  (30,064,104)(التزام عقود تاجير)مصروفات تمويلية 

                         127,150                             -                              -                       (500,326)                       627,476فروق ترجمة عمالت أجنبية 
                      (1,075,000)                             -                              -                             -                   (1,075,000)بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

                    (55,331,504)                        (41,646)                         332,027                       (493,797)                  (55,128,088)خسائر ائتمانية متوقعة
(528,733,465)               (73,082,569)                  (12,713,226)                   (19,235,369)                 (633,764,629)                 

                  503,959,403                 (11,469,775)                    12,775,799                   57,767,011                444,886,368الفترة قبل الضريبة (خسائر)صافى أرباح 
                  (153,412,851)                    (2,066,847)                     (2,349,966)                   (12,143,851)                (136,852,187)ضريبة الدخل
                  350,546,552                 (13,536,622)                    10,425,833                   45,623,160                308,034,181الفترة بعد الضريبة (خسائر)صافى أرباح 
:موزع كالتالى
                   336,177,350                  (13,539,592)                      8,559,673                    37,636,903                 303,520,366الفترة لمساهمي الشركة األم  (خسائر)صافي أرباح 

                     14,369,202                           2,970                      1,866,160                     7,986,257                    4,513,815حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 
308,034,181                45,623,160                   10,425,833                    (13,536,622)                 350,546,552                  

                9,172,896,810                  77,888,481                    51,923,017                 900,781,759             8,142,303,553األصول
                6,322,950,585                  63,406,212                    28,841,716                 560,497,918             5,670,204,739االلتزامات

تقارير قطاعية- 6
.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 كونتكت المالية القابضة
2022 سبتمبر 30اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 

جميع المبالغ الواردة بااليضاحات بالجنية المصري اال إذا ذكر خالف ذلك

االجمالىاخريالوساطة التامينيةقطاع التامينقطاع التمويل2021 سبتمبر 30
األنشطة التمويلية

                  322,649,059                             -                            -                               -                322,649,059ناتج أحالة محافظ حقوق مالية
                  109,452,051                             -                            -                               -                109,452,051اتعاب المحافظ المدارة

                    (5,257,373)                             -                            -                               -                   (5,257,373)ناتج عمليات شركة التوريق
                  (11,426,824)                             -                            -                               -                 (11,426,824)تخصيم/ تكلفة سداد مبكر صكوك 

                415,416,913                            -                            -                              -               415,416,913صافي إيرادات المحافظ المدارة
                  336,374,949                             -                            -                               -                336,374,949 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 

                 (113,235,784)                             -                            -                               -               (113,235,784)تكلفة تمويلية
                   67,171,611                             -                            -                               -                  67,171,611(الفائض النقدي)عوائد دائنة 

                    (3,717,953)                             -                            -                               -                   (3,717,953)تكاليف تمويلية اخري
                286,592,823                            -                            -                              -               286,592,823صافي الدخل من العائد

                   95,785,370                             -                            -                               -                  95,785,370إيرادات االتعاب والعموالت
                  (40,895,880)                             -                            -                               -                 (40,895,880)مصروفات االتعاب والعموالت

                  54,889,490                            -                            -                              -                 54,889,490صافي االيراد من االتعاب والعموالت

                  18,639,874                            -                              -                 18,639,874نصيب الشركة فى أرباح الشركات بطريقة حقوق الملكية

                  111,794,072                             -                            -                               -                111,794,072إيرادات مبيعات سلع وخدمات
                 (111,794,072)                             -                            -                               -               (111,794,072) تكلفة مبيعات سلع وخدمات

                            -                            -                            -                              -                           -صافي مبيعات السلع و الخدمات
                775,539,100                            -                            -                              -               775,539,100صافي اإليرادات التمويلية و التشغيلية

التامين والوساطة التامينية
                  376,196,742                             -                            -                    376,196,742                           -األقساط المباشرة

                  (38,058,590)                             -                            -                    (38,058,590)                           -مخصص االخطار السارية
                 (110,213,747)                             -                            -                   (110,213,747)                           -أقساط إعادة التامين الصادرة 

                227,924,405                            -                            -                  227,924,405                           -صافي األقساط
                 (104,845,191)                             -                            -                   (104,845,191)                           -صافي التعويضات

                  (79,612,107)                             -                            -                    (79,612,107)                           -عموالت مباشرة وتكاليف اإلنتاج
                     5,016,672                             -                            -                       5,016,672                           -رسوم اصدار وثائق

                      (952,200)                             -                            -                        (952,200)                           -مخصص التقلبات العكسية
                  47,531,579                            -                            -                    47,531,579                           -فائض االكتتاب التاميني

                  32,343,652                            -                   1,323,295                    31,020,357                           -صافي الدخل من االستثمار

                   29,888,875                             -                   29,713,638                         175,237                           -إيرادات مقابل خدمات من األنشطة التامينية
                    (1,907,956)                             -                   (1,907,956)                               -                           -مصروفات مقابل خدمات من األنشطة التامينية

-                           175,237                        27,805,682                  -                            27,980,919                  
                107,856,150                            -                  29,128,977                    78,727,173                           -صافي االيراد من األنشطة التامينية

                   11,597,882                             -                            -                       1,430,205                  10,167,677إيرادات تشغيل اخري
                    (8,727,539)                             -                            -                               -                   (8,727,539)مصروفات تشغيل اخري

                    2,870,343                            -                            -                      1,430,205                   1,440,138صافي إيرادات التشغيل األخرى

                  (45,146,256)  -                                             (637,279)                      (6,317,518)                 (38,191,459)االهالكات واالستهالكات
                 (266,114,311)                    (3,240,850)                   (6,714,463)                    (35,275,405)               (220,883,593)أجور ومرتبات

                  (63,846,794)                    (1,599,765)                   (1,595,211)                      (6,537,233)                 (54,114,585)مصروفات اخري
                  (21,522,092)                      (892,621)                      (162,120)                        (820,187)                 (19,647,164)مصروفات دعاية وإعالن

                     8,819,844  -                         -                                          -                                                          8,819,844مخصصات 
                  (17,565,710)  -                                             (108,894)                        (779,497)                 (16,677,319)(التزام عقود تاجير)مصروفات تمويلية 

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

                  (10,594,294)                             (67)                   (2,062,432)                        (361,090)                   (8,170,705)خسائر ائتمانية متوقعة
(349,553,981)              (49,966,155)                   (11,280,399)                 (5,733,303)                   (416,533,838)               

                469,731,755                   (5,733,303)                  17,848,578                    30,191,223               427,425,257صافى أرباح الفترة قبل الضريبة
                 (127,808,086)                      (104,007)                   (1,798,720)                      (5,794,613)               (120,110,746)ضريبة الدخل

                341,923,669                   (5,837,310)                  16,049,858                    24,396,610               307,314,511صافى أرباح الفترة بعد الضريبة
:موزع كالتالى

                  330,337,316                    (5,837,310)                   12,841,686                     20,389,274                302,943,666صافي أرباح الفترة لمساهمي الشركة األم 
                   11,586,353                             -                    3,208,172                       4,007,336                    4,370,845حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 

307,314,511               24,396,610                    16,049,858                  (5,837,310)                   341,923,669                

              6,323,274,085                  38,433,410                  45,810,954                  529,276,366             5,709,753,355األصول
              3,748,654,092                  37,507,780                  32,103,980                  302,698,097             3,376,344,235االلتزامات
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شركة كونتكت المالية القابضة
2022 سبتمبر 30اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة 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 بطريقة حقوق 

الملكية
ناتج عمليات شركة التوريقاالجمالى

نصيب الشركة فى أرباح 
الشركات بطريقة حقوق 

الملكية
االجمالى

األنشطة التمويلية
           30,530,196            30,530,196                      -           15,557,561           15,557,561                     -ناتج أحالة محافظ حقوق مالية

                 31,203                  31,203                      -                 74,536                 74,536                     -اتعاب المحافظ المدارة
           30,561,399           30,561,399                     -           15,632,097          15,632,097                    - إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 
         436,379,356            17,524,319          418,855,037         214,447,661           13,312,217         201,135,444 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 

        (374,538,807)             (2,668,653)         (371,870,154)        (189,580,467)              (705,306)        (188,875,161)تكلفة تمويلية
           34,307,036              3,635,359            30,671,677           23,300,036             8,219,435           15,080,601(الفائض النقدي)عوائد دائنة 

          (19,605,172)               (648,441)           (18,956,731)          (11,433,264)              (163,841)          (11,269,423)تكاليف تمويلية اخري
           76,542,413           17,842,584           58,699,829           36,733,966          20,662,505          16,071,461صافي الدخل من العائد

             6,219,136              6,219,136                      -             3,902,650             3,902,650                     -إيرادات االتعاب والعموالت
            (5,089,955)             (5,089,955)                      -            (2,562,596)            (2,562,596)                     -مصروفات االتعاب والعموالت

             1,129,181             1,129,181                     -             1,340,054            1,340,054                    -صافي االيراد من االتعاب والعموالت
         337,482,110          337,482,110                      -           17,824,801           17,824,801                     -إيرادات مبيعات سلع وخدمات
        (330,825,065)         (330,825,065)                      -            (9,145,545)            (9,145,545)                     - تكلفة مبيعات سلع وخدمات

             6,657,045             6,657,045                     -             8,679,256            8,679,256                    -صافي مبيعات السلع و الخدمات
               124,857                124,857                      -             1,182,166             1,182,166إيرادات تشغيل اخري

          (71,715,540)             (7,758,338)           (63,957,202)          (36,097,184)            (5,587,331)          (30,509,853)مصروفات تشغيل اخري
          (71,590,683)            (7,633,481)          (63,957,202)          (34,915,018)           (4,405,165)         (30,509,853)صافي مصروفات التشغيل األخرى

                     -                      -                      -              (233,014)              (233,014)                     -االهالكات واالستهالكات
            (3,985,331)             (3,985,331)                      -          (23,036,865)          (23,036,865)                     -أجور ومرتبات

            (5,301,483)             (5,301,483)                      -            (7,065,063)            (7,065,063)                     -مصروفات اخري
                  (6,600)                  (6,600)                      -            (1,790,542)            (1,790,542)                     -مصروفات البيع والتوزيع

                (68,299)                 (68,299)                      -                (44,684)                (44,684)                     -مخصصات 
                     -                      -                      -               312,070               312,070                     -فروق ترجمة عمالت أجنبية 
                     -                      -                      -            (3,212,627)            (3,212,627)                     -بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

               830,480                830,480                      -            (1,190,669)            (1,190,669)                     -خسائر ائتمانية متوقعة
-                    (36,261,394)         (36,261,394)          -                     (8,531,233)            (8,531,233)            

           34,768,122           40,025,495            (5,257,373)            (8,791,039)            5,647,353         (14,438,392)الفترة قبل الضريبة (خسائر)صافى أرباح 
            (9,271,753)             (9,271,753)                      -            (5,138,209)            (5,138,209)                     -ضريبة الدخل
           25,496,369           30,753,742            (5,257,373)          (13,929,248)              509,144         (14,438,392)الفترة بعد الضريبة (خسائر)صافى أرباح 
:موزع كالتالى

           25,496,369            30,753,742             (5,257,373)          (13,929,248)               509,144          (14,438,392)حقوق مساهمى الشركة االم 
          (12,113,868)           (12,113,868)                      -             5,215,896             5,215,896                     -حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 

(14,438,392)         5,725,040            (8,713,352)            (5,257,373)            18,639,874           13,382,501           

2021 سبتمبر 202230 سبتمبر 30

: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 بطريقة حقوق الملكية التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية النها ال تستوفي معايير كونها شركة تابعة- 2
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 ضة لقابالية امل كت اتنة كو شرك
 ة مصري اهمة مسكة  شر 
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 ف ذلك خالر  ذك اذإ اال ي ر صلماية نالجت با ح ادة بااليضر والبالغ الماع جمي
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 محافظ حقوق مالية إحالةناتج  -7

  
 منتهية في  أشهر ال ثةثال لا   أشهر المنتهية في   التسعة 

 1202 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  2120 سبتمبر 30  0222 سبتمبر 30  
  70,970,497   37,766,439   205,778,649   119,509,396  تصكيك محافظ ماليه  تجنا

  67,510,954   85,785,958   116,870,410   353,535,806  ناتج خصم محافظ حقوق مالية

  473,045,202   322,649,059   123,552,397   138,481,451  
 مدارة فظ الالمحاب اتعا -8

 في   الثالثة أشهر المنتهية   نتهية في  ملأشهر ا التسعة   

 0212 سبتمبر 30  2220 سبتمبر 30  0212 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  
  17,853,707   9,234,398   62,032,538   33,502,590  اتعاب إصدارات التوريق

  8,735,894   14,909,496   25,845,126   54,599,585  الضمان  خصص صم مإيراد خ

  9,552,518   22,168,154   17,293,091   61,394,645  صكوكإدارة  باتعا

  1,144,170   519,193   3,958,339   2,689,150  * اتعاب اإلدارة وحافز األداء

  78,215   289,280   142,957   624,291  إيرادات مرتجعات تأمين 

  60,000   60,000   180,000   180,000  أتعاب محصل

  152,990,261   109,452,051   47,180,521   37,424,504  
بة بنسةة إداريةةةب اتعةةالم اشةةركة اال قحقاتسةةا علةةىنص ي تةةالتةة اإلدارةود عقةةل اً طبقةة قةيالشةةقالشةةركات  إدارة تعةةابا فةةياألم  الشةةركةب نصةةيمثةةل ي*

 سةةةبتمبر 30 فةةةي 3,958,339 مقابةةةل 2022 سةةةبتمبر 30فةةةي  2,689,150بلةةةغ ت والتةةةيحفظةةةة العمةةةالء لمئم لقةةةايد االرصةةة مةةةنسةةةنويا  2.5%
2021. 

 قريلتو ة اشرك تلياعم تجان -9

 
 الثالثة أشهر المنتهية في     ي  منتهية ف لأشهر ا التسعة  

 2021 سبتمبر 30  2220 برسبتم 30  2021 سبتمبر 03  2022 سبتمبر 30  
 المالية وق ايرادات عوائد محافظ الحق

 
201,135,445   418,855,038   55,472,837   115,718,426  

ت الفائض لدي امين  مارااستثعوائد  
 الحفظ

 
15,080,601   30,671,677   4,091,312   9,996,407  

فة لفوائد قرض السندات واستهالك تك
 التوريق

 (188,875,162)  (371,870,154)  (52,382,990)  (107,853,348) 

 ن ئق تاميالفة وثكت
 

(9,723,274)  (18,776,731)  (2,668,176)  (5,306,770) 

 محصلب الاتعا
 

(180,000)  (180,000)  (60,000)  (60,000) 

 اتعاب أمين الحفظ
 

(1,546,148)  (3,298,822)  (413,480)  (914,429) 

 (17,131,133)  (8,255,387)  (60,658,381)  (30,329,854)  اتر أتعاب اإلصدا

 وريقتناتج عمليات شركة ال
 

(14,438,392)  (5,257,373)  (4,215,884)  (5,550,847) 
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 لتمويليةا ةطشألند اائو ع تإيرادا -10

 الثالثة أشهر المنتهية في     أشهر المنتهية في   التسعة  
 2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  2120 سبتمبر 30  2022 برمسبت 30 

  23,658,200   33,637,426   100,729,397   74,847,778 سيارات  تمويلفوائد 

  27,436,105   37,506,223   65,163,171   95,034,229 عقاري فوائد تمويل 

  6,168,509   24,350,196   14,043,803   54,514,345 فوائد تخصيم 

  40,733,740   45,536,585   106,689,280   128,485,130 ليتأجير التمويد العقو  تمويل فوائد

  18,717,546   84,342,741   41,500,868   168,101,587 ع معمرة  سل تمويلفوائد 

  60,530   856,962   60,530   2,356,808 معات فوائد تمويل مصاريف جا

  1,736,256   11,880,001   3,809,479   25,199,046 فوائد تمويل نوادي

  266,654  -   1,510,918   14,788 ماتخد تمويلفوائد 

 -   16,500  -   16,500 حفالت تمويلائد و ف

  928,611   2,177,797   2,867,503   5,069,072 امات تأخير غر  تاادر يإ
 553,639,283   336,374,949   240,304,431   119,706,151  

 

 عاب والعموالتتاال  تإيرادا -11

  
 الثالثة أشهر المنتهية في     أشهر المنتهية في   التسعة 

  
 0212 سبتمبر 03  2022 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2022 برتمسب 30

  25,878,387   31,368,577   70,575,176   91,689,032  اريةدإمقابل خدمات  إيرادات
  غطيهيج وترو ت إيرادات خدمات

  اكتتاب 
34,382,500   19,107,500   10,000,000   12,500,000  

عموالت من موردين التمويل 
  كي هالاالست

21,362,526   2,327,163   11,232,567   1,062,605  

  709,727   2,029,238   1,908,817   4,065,306  تعاقديه تاداإير 

  507,582   601,793   1,350,805   1,757,605  تمويليإيرادات تأمين عقود ةتأجير 

  95,220   3,607,509   271,780   10,396,123  إيرادات خدمات تحصيل للغير

  6,032   150,836   17,580   191,048  أصول  إدارة خدماتت ايرادا

 -   32,929  -   38,058  عموالت سداد للغير 

  2,631   16,269   226,549   43,200  عةمتنو 

  
163,925,398   95,785,370   59,039,718   40,762,184  
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 تالعموالو تعاب ال امصروفات  -12

  
 ي  لمنتهية ف أشهر ا الثالثة   ر المنتهية في  شهأ التسعة 

  
 0212 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30

  11,831,291   20,287,609   29,817,136   49,400,614  ات عموالت مبيع

  8,519,120   3,550,000   9,340,120   10,840,000  خدمات ترويجتكلفة 

  240,094   248,249   638,107   753,004  تمويلي تأجيرين عقود تكلفة تام

  675,977   2,150   675,977   5,141  ل صيتحاتعاب 

  149,241   263,896   424,540   606,382  أخرى  اتعاب وعموالت

  
61,605,141   40,895,880   24,351,904   21,415,723  

 
 صافي التعويضات -13

 في   هر المنتهيةالثالثة أش   ي  المنتهية ف   أشهر التسعة   

 0212 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 03  
ة عن العمليات المسدد تالتعويضا
  المباشرة 

178,315,850   98,204,178   71,830,768   39,271,061  

مخصص التعويضات تحت  
  التسوية 

26,069,558   6,641,013   9,436,238   11,713,256  

  
204,385,408   104,845,191   81,267,006   50,984,317  

 
 مباشرة وتكاليف اإلنتاج  تالعمو  -14

         

  
   ية في شهر المنتهثة أثال ال   في   هيةمنتأشهر ال التسعة 

  
 0212 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2202 سبتمبر 30

  3,693,206   26,186,630   40,595,179   84,604,353  رة  عموالت مباش 

  28,068,579   22,000,191   54,237,320   67,517,415  تكاليف اإلنتاج  

  153,703   275,285   386,867   584,972  مصروفات بنكيه 
دة التأمين اععموالت عمليات إ 

  صادر  ال
(23,084,279)  (15,607,259)  (6,613,067)  (4,184,631) 

  129,622,461   79,612,107   41,849,039   27,730,857  
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 التأمينيةاألنشطة  نم تاخدمبل إيرادات مقا -15
         

 في   المنتهيةة أشهر الثالث   هية في  أشهر المنت التسعة   

 0212 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2202 سبتمبر 30  
  13,123,075   10,615,222   29,713,638   30,339,476  تأمينيه وساطةخدمات ايرادات 

  22,461   473,820   175,237   1,212,433  متنوعة تادار اي

  
31,551,909   29,888,875   11,089,042   13,145,536  

 
 مينيةتأال من األنشطة مصروفات مقابل خدمات -16

         

 نتهية في  الثالثة أشهر الم   هية في  أشهر المنت التسعة   

 0212 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  2120 سبتمبر 30  2022 برسبتم 30  
 وساطةات خدمات مبيع فهتكل

  تأمينيه 
6,136,422   1,895,511   2,176,413   1,035,533  

 وساطةبنكية  مصروفات
  تأمينيه 

17,008   12,445   5,387   3,503  

  
6,153,430   1,907,956   2,181,800   1,039,036  
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 تشغيل اخري  اتإيراد -17
         

 في   نتهيةلمهر االثالثة أش   ي  المنتهية ف   أشهر التسعة   

 0212 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  1202 سبتمبر 30  2202 برسبتم 30  
  1,030,437   3,936,496   1,777,926   9,668,698  المدارة  الصكوك محافظاتعاب 

  447,879   652,597   3,933,647   2,518,078  عالنيه ت إ خدماعات ي ايرادات مب 

  165,700   158,100   391,640   539,930  ي ار عقإيرادات تقييمات تمويل 

 -   32,250  -   83,100  لي تموي  تأجيرمات يي تق تداراإي 

  835,313   91,455   898,421   292,336  إيرادات تأجير للغير

  386,904   505,952   833,333   1,398,810  صكوك إصدار إيرادات 
حصيل من  ت  إيرادات خدمات

  العمالء
41,754   -  15,386   - 

 (1,048,826)   698,945  -   2,075,301  رب صندوق استثمااعات دات راإي 

  1,435,599   49,232   3,762,915   280,003  أخرى  

  16,898,010   11,597,882   6,140,413   3,253,006  

 
 

 ل اخري فات تشغيرو مص -18

 ة في  تهيالثالثة أشهر المن   في   يةأشهر المنته التسعة   

 0212 سبتمبر 30  2202 سبتمبر 03  2021 سبتمبر 03  0222 سبتمبر 30  
  1,804,081   1,578,114   5,097,510   9,604,089  اتعاب االستعالم االئتماني 

  40,609  -   108,107  -  تكلفه مرتجعات تامين 

  30,000   169,326   90,000   507,976  مصروفات ايجار 

  1,307,019   1,958,259   2,829,274   5,446,395  ك ات الصكو تكلفة إصدار 

 -   164,545  -   871,136  تكلفة خدمات إعالنية

  199,976   349,818   602,648   1,065,037  أخرى  مصروفات تشغيل

 -   111,000  -   290,500  عموالت خدمات 

  
17,785,133   8,727,539   4,331,062   3,381,685  
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 تاكال هستاالو  تهالكاإلا -19

 ة في  ثة أشهر المنتهيثال لا   أشهر المنتهية في   التسعة   

 0212 برسبتم 30  2202 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  
         

  8,685,589   12,577,075   22,995,464   35,424,917  ك األصول الثابتةالاه

  7,062,615   12,304,250   22,150,792   34,663,512  تفاعول حق انأصاهالك 
 -   4,540  -   9,080  ملموسة  راهالك أصول غي

  70,097,509   45,146,256   24,885,865   15,748,204  

 
 ري اخ تاف و ر صم -20

 المنتهية في  ة أشهر الثالث   شهر المنتهية في  أ التسعة   

 0212 برسبتم 30  2022 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  
  6,164,853   4,798,126   15,732,034   20,337,189  شارات ست او مهنية أتعاب 

  73,774   591,635   463,216   977,966  صولأو تأمين مقرات 

  1,540,948   1,867,378   4,452,398   5,809,662  مساهمة التكافلية لا

  1,299,026   1,461,032   1,784,911   2,497,931    والسياراتوع الفر  ارإيج
إدارية  ومصروفاتإعالنات 

  ة بورص جديدت و 
1,144,647   1,084,622   180,919   274,464  

  934,141   629,381   2,852,812   2,554,226    إقامة

  496,398   454,622   1,356,378   1,499,428  تشغيل سيارات  

  425,293   257,663   1,111,414   838,604  نقل أموالفه لكت 

  739,113   1,748,915   2,253,110   5,291,813  أدوات كتابيه ومطبوعات

  63,500   236,625   383,996   682,509  ملين يبيه للعار ت تددورا

  162,166   411,249   448,110   1,266,633  انتقاالت

  1,307,550   1,029,600   3,607,350   1,552,350  للعمالء  ةمجاني تكلفه خدمات 
مصروفات ايجار أنظمة تشغيل  

  نيةو مواقع الكتر و 
4,899,052   2,064,589   2,559,984   921,814  

  6,289,054   10,052,533   14,538,153   22,866,833  رات ت مقاروفصم

  558,318   1,589,258   1,900,704   5,533,423  مصروفات ضيافة 

 -  -  -   142,764  س ت تأسي مصروفا

  374,001   633,365   1,348,508   1,604,165  رسوم واشتراكات 

  1,875,746   2,501,109   8,464,489   6,503,783  فات أخرى رو مص

  
86,002,978   63,846,794   31,003,394   23,500,159  
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 ةعخسائر ائتمانية متوق  -21

 في  ة نتهيلمالثالثة أشهر ا   أشهر المنتهية في   التسعة   

 0212 سبتمبر 30  2220 سبتمبر 03  2021 سبتمبر 30  2022 برسبتم 30  

 )عمالء(  ة متوقعةخسائر ائتماني 
 

54,171,434   6,019,178   27,810,565   1,268,443  

 )نقدية(  ئر ائتمانية متوقعةخسا
 

515,200   (38,060)  501,051   (34,721) 

 ن( ينو )مد ية متوقعةخسائر ائتمان 
 

106,187   4,298,233   516,112   8,535,581  

  خسائر ائتمانية متوقعة
    (عمليات تأمين )مدينو

488,479   393,433   (149,718)  (1,784,804) 

 )استثمارات( ئر ائتمانية متوقعةخسا
 

50,204   (78,490)  (22,739)  - 

  
55,331,504   10,594,294   28,655,271   7,984,499  

 
 دخل ب الائضر  -22

 هية في  هر المنتثة أشالثال       هية في  تأشهر المن عةتسال 
 2021 رسبتمب 30  2022 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  0222 سبتمبر 30  

     المحمل على قائمة الدخل
 

   

  39,060,693   35,638,290   102,008,465   131,952,359  ضرائب الدخل الحالية 
  1,696,162   454,530   2,068,600   245,794  ة ؤجلملا لدخل ضرائب ا
  8,874,938   4,753,328   23,731,021   21,214,698  خزانة  وسندات ذون ضرائب ا

  153,412,851   127,808,086   40,846,148   49,631,793  

 
 

 1202 برسميد 31  2022 سبتمبر 30  ؤجلةأصول ضريبية م
  264,623   291,069  ك( هالإلا) بتةالثا لصو األ

 -   2,141,529  فروق عمالت اجنبية
  2,432,598   264,623  
     

 
 1022 سمبريد 31  0222 سبتمبر 30  مؤجلة  ةضريبي تزاماتلا

  25,926,818   87,763,289  خر الا لاملشدخل ا لالل ان خة ملداعالة ميقلية بالمافظ محا
  87,763,289   25,926,818  
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 سعر الضر يبة الفعلي
  

 2021 سبتمبر 30  0222 سبتمبر 30 
     

  469,731,755   503,959,403  يبة(ر قبل الضل )خالدسبي بقائمة الربح المحا
 %22.50  %22.50  ضريبةال رسةةع
  105,689,645   113,390,866  اسبيحماللى الربح بة ع محسو ال لدخل ة ايبضر 
  22,118,441   40,021,985   ةبيير ضلا تاويستر الثأ

  127,808,086   153,412,851  لالدخبة ضري
 %27.21  %30.44  سعر الضريبة الفعلي 

     
 ح ابر األ في  يساساألم هلسنصيب ا -23

 لالخة ةمةئاالق مهسةألجح لالمةر  طسةو تملاى علةم الا ةركشةلا يملمسةاه فتةرةالح ابةأر صةافي  ةمسبق مهللس  يساألسا  بيصالن  سبحي
 .الفترة

 2021 سبتمبر 30  0222 سبتمبر 30 
  330,337,316   336,177,350 األم  ة كر الش ميلمساه ةر الفت رباحي أصاف

  1,175,037,855   1,183,833,429 ألسهمجح لعدد اط المر وستالم
 0.28  0.28 الفترة في أرباح  يساساألم سهلاب ينص

    
 

 كو نالب  يدل صدةوار  ةيدقن -24
 0212 برسمدي 31  0222 سبتمبر 30  

  118,191,194   502,639,034    ةير ابات جاحس –وك نب
  9,904,215   21,348,173  لخزينة نقدية با

 -   100,000  ودائع ألجل
 (163,197)  (678,400)  وقعه ية متئتمان ائر اسخ
  523,408,807   127,932,212  
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 (الءمع)ة ليما ق وحق محافظ -25
 1220 ديسمبر 31  2022 سبتمبر 30  

  4,868,545,983  شامللا  ل الدخلاللة من خالعادة قيمبال ةاليحقوق مظ افمح 25-1
 

2,013,059,736 

  1,471,545,164   1,967,031,013  كةة المستهللفتكالب ةيمال حقوق  محافظ 25-2
 

 6,835,576,996   3,484,604,900 

 
 للشامل اخدلل اخال  نم ةلة العادمقيالب ليةما حقوق   افظحم 52-1

 0212 ديسمبر 31  0222 سبتمبر 30  
  671,591,658   2,513,340,440  ات تمويل سيار الء مع

 -   709,161,680  عمالء تمويل استهالكي 
  988,083,963   1,137,424,085  ليتموي ريجتأ ءعمال

  353,384,115   508,619,778  اري قعمالء تمويل ع
  4,868,545,983   2,013,059,736  

 
     ستهلكةملة الفتكلبا اليةم وق حقفظ  احم 52-2

 2021 رديسمب 13  0222 سبتمبر 30 
 ه  ثر من سنكأ سنه   لخال    أكثر من سنه   سنه   خالل  

  311,490,970  380,393,916   115,058,908  154,358,909 لع ستمويل ء عمال
 -  7,956,440  -  8,059,930    تامء خدعمال

  91,678,112  82,727,084   1,503,477,558  99,815,979 يتمويل ريجتأعمالء 
  43,255,580  262,026,924   76,560,004  34,715,588 ء تخصيمالعم

  929,384,602  56,870,975   63,269,541  62,078,010 ي ويل عقار عمالء تم
 -  8,975,035   114,268,602  620,477,266 ت نوادي عمالء تمويل عضويا

  1,375,809,264  798,950,374   1,872,634,613  979,505,682 ليجماالا
      :مصخي
ير  ؤجلة وغمن ميأت اتعومبي ةئناد  ائدو ف

 سبة محت
(194,974,700) (657,052,189) 

 
(206,132,879) (470,893,476) 

 (15,822,605) (10,365,514)  (21,055,293) (12,027,100) ة ائر ائتمانية متوقعخس
 889,093,183 582,451,981   1,194,527,131  772,503,882   فياصلا
 1,967,031,013  1,471,545,164 
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 مدينو عمليات التأمين -26
 2021ديسمبر  31  2022سبتمبر  30 

 54,645,088  202,831,360 أقساط تحت التحصيل 
 7,489,035  14,841,404 جلةشيكات آ

 261,783  17,314,424 حسابات جارية للمؤمن لهم
 62,395,906  234,987,188 اإلجمالي

 (419,433)  (4,454,246) االضمحاللمجمع خسائر 
 230,532,942  61,976,473 

 ملكيةبطريقة حقوق ال تاراتثمسا -27
 ة هم المساقيمة  ةبسن ة م هاسالم ةقيم نسبة اسم الشركة 

 1220 ربمسدي 31 مساهمة لا 0222 سبتمبر 30 مة اهالمس 
 2022  1202  

 19,977,970 % 49  11,340,892 % 49 رات ايلسا رةاجلتت فاريان كونتك اب كةشر 
 4,115,169 % 33.4  4,529,417 % 33.4 رات يالسيط اسقلتر ستا هشرك
 11,707,891 % 49  9,323,037 % 49 ايننشالب / كونتكت فر لعا  كه عزر ش
 5,037,309 % 49.9  4,656,259 % 49.9 طيقستلامات دخلة مصرية الكر شلا
 % 29 ( 47 إيضاح) تجيامافو للبر بر  كةشر 

 
38,573,613   - 

 25,216,000 % 40  27,365,220 % 40 دةدو محلا اتار لالستثم إسشركة أي 

 
 95,788,438   66,054,339  

     

  0222 سبتمبر 30
ان  اريباف

  ةلتجار  تكتنو ك
 تار ياسلا

تقسيط  ستار ل
 السيارات

  / ربعلاعز 
 ل تكت فايننشاونك

ة  ير المص
 ت جيامو للبر ف ابر  ط ي قستت الاخدمل

شركة أي إس  
 لالستثمارات
 المحدودة 

 207,100,765 119,381,740 23,594,289 21,781,635 15,408,326 28,560,287  صول االي مالجإ
 59,443,397 30,568,798 14,152,285 2,307,782 1,366,452 4,685,256  اتزامتللي االامإج

 266,544,162 149,950,538 9,442,004 19,473,853 14,041,874 23,875,031  ولصصافي األ

        

  2021 سمبريد 31
بافاريان  

  رةا جكت لتكونت
 اراتسيال

ط  سي لتقستار 
 تار ياالس

  /ب ر لعا زع
 يننشال فا تكتكون

 اتملخدة ريصملا
 لتقسيط ا

 12,194,118 66,659,751 18,554,578 92,074,199  ل االصو إجمالي 
 ) 2,106,489( (42,629,825) ) 5,266,162( ) 49,001,821(  اتمتزالإجمالي اال

 10,087,629 24,029,926 13,288,416 43,072,378  لصوألا يصاف 
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 :ةظحو مل
  ت بي جيإ ريك  ورتو وم –فيس سير كير ور تو م نم كل في رئاخسلا منم اال ةكعة للشر ب ات ةكر ش (لويتملل تتك نو ة )ككشر لا بيصن
 ل. راس الما في ةمهاسمال نسبةز و اد تجق
 

  ةيلما تار امثتاس -28

 2021 برسمدي 13  0222 تمبربس 30 

 10,145,259  15,895,982 ( يةلكم ق و قح ) رخاال  ملشاالالل الدخل عادلة من خالمة قيلااستثمارات مالية ب

 1,648,411,304  495,059,502 دين(  اتدو شامل االخر )أ ال ل لدخل االخ من دلةاالع يمةالقية برات مالثمااست

 -   37,120,618 سائرلخوا األرباحاستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 548,076,102   1,658,556,563 
    

 
 
   ية(كلوق مقح) االخر امل الدخل الش لخال  ة منلقيمة العادلابة ماليرات  اثماست أ(

  
 2021 ديسمبر 31  2202 تمبربس 30

 6,413,750   6,413,750 *ي قار العل لتمويا  دةعاصرية إلة المالشرك 

فينتشر أيايه    6,336,232   3,731,509 

 -   3,146,000 ساكنين  

  15, 598 ,982   10,145,259 

فثمتي* مغي  اهنأل  نظراً   ةفتكللاب  مارثست الا  مقييت  تمو   ميإلزا  رامثتساي  ل  يموال  ةطنشق  و س بيدة  قر    ة ل داعال  اهت ميق  يدحدت  كن 
 ي:التر اابت العا ياخذا ف ابهق ثو مو ة ر بصو 
 صة. بور ي الف دةقيغير مكات الشر  -
ة  عملي  اءألجر   قةودقييلية  ت تفصماو لعمي  لا  لو صو ال  وق عي  ذي لا  مرالا  ،تاالشركفي تلك    ةلموعة حصة ضئيتمتلك المج  -
 .ة العادل ةيمقلالي ال وصو للتقييم ال
 ر. ثماالستامة  في قي لحالاضم تار شمؤ  أيود  م وجعد سكيعلية املم ائواقلا قع وا  من كيةلملا حقوق  ي فاص -
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   ( نديت )أدوا رالخخل الشامل ادلخالل ا ادلة منيمة العمالية بالقمارات  تثاس (ب

  
 0212 مبرسيد 13  2202 سبتمبر 03

 1,366,423,478   136,511,663 ة نخزا أذون  

 -   44,950,050 صكوك 

 9,862,901   6,998,581 ق ير ت تو ادسن 

 272,124,925   306,599,208 خزانة تاسند 

 
 495,059,502   1,648,411,304 

 
 والخسائر األرباحاستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  (ج

 0212 مبرسيد 13  2202 سبتمبر 03 
 -   37,120,618 صندوق استثمار 

 37,120,618  - 

 
  قير و تالات يلمع  ئضفا -29

  ليةصول ماا تحويل أعنه نتج ةيلماالوق قحريق للتو  لياتعم ءار بإج مويلللت تنتكو ك اتركعة شو مجم تماقي لعادا طاالنشار  إطفي 
 .قريلتو وة ل ر ثلشركة 

   :يقر و لتة لثرو  ةكر شل ةمائالقالتوريق ت سندات إلصداراالمالية  وااللتزامات صولألبان بيا ييل وفيما 
 2021 سمبريد 31  0222 سبتمبر 30 دهااتبعسا مت تياللة احمال ةيلاالم تاامز تلاال  /ل األصو انبي

  2,168,299,580   1,209,056,705 ة يلالما ق و الحق ظافمح

  14,254,477   3,861,136 ظفن الحب امياسحل ةلمحصمبالغ 

  213,355,795   118,356,637 لحفظى أمين ا نقدية لد

  2,395,909,852   1,331,274,478 محالةلاة المالي لصواأل اليمجإ

 (2,361,466,657)  (1,300,840,127) ات  ندسلا  ضر : ق(يخصم)

( 1,600,943)  - ض السندات ر مؤجلة عن قائد و ف  

 32,842,252    30,434,351 يق التور ت اعملي فائض 

 
 .يقر و ت لوة لر ثلشركة الة محلا  ةالمالي ولص األ ىعل تبقانط دق  ةيلاملا صولألا استبعاد ن شروطعلما با- 
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 ة ق العلا تاذ ف اطر ألا -30
     اليز المالمرك أرصدة 30-1

 0212 برسمدي 31  0222 سبتمبر 30  عالقة ت ذا أطراف ق منحتسم
    قةالالعطبيعة  لعالقةاو ذ فر طال

 2,786,032    3,324,418 % 40.1 قةقيش شركة ت يجيبير اور كتمو  كةر ش
 113,898    170,702 الم ة اكشر ال هولدنج نانشيالتيد فاياولدسنو ك ةكر ش

 -    3,447,282 % 49.99 قيقةش شركة ط قسيالت  ماتلخدجاري شركة المصرية 
 30,283    30,283  رينين أخماهمس
  6,972,685   2,930,213 

      
     
 1022 سبتمبر 30  2022 برتمسب 30  خل الد ةمقائعلى  تامالعالم 03-2

 ( ادير )إ فمصرو   ( دإيرا)  مصروف  
 ( 3,179,035)  ( 1,896,992) % 49 شقيقة كةشر  ات ر ايلسا ةار جت لتن كونتك شركة بافاريا

     داء  اال زافحو اإلدارة  باعأت
 ( 115,745)  ( 29,065)   %4.33 ةقيقش ةشرك رات يالسلتقسيط اكة ستار ر ش
     رة  دااإل بأتعا
 ( 663,559)  ( 763,093) % 94 قيقةش شركة الننشفايكونتكت  / بعر لا  كة عزر ش

 أتعاب اإلدارة  
 
 
 
 
  

    
 

 ة يذيلتنفارة اداإلر جو ت وأأاف مك 30-3
 . مصري  يهجن 36,073,575 غمبل 2022 سبتمبر 30 يف  ةعو مجللم ةفيذيتنلاة ر اداإلجور أو  تأفاة مكيمق بلغت
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    رى ة أخنيمد أرصدةو  ن ويندم -31
 2021 سمبريد 31  0222 سبتمبر 30 

 ة  من سنأكثر  سنة  خالل   ة  سنمن ثر كأ   نةس لال خ 

 -  7,797,055  -  7,797,055  جيةمين خار أ من شركات ت ةتعويضات مستحق

  189,393  58,368,122   42,854,513  47,709,410 دمامق مدفوعةمصروفات 

 -  8,437,211  -  10,032,040 نيدر و لمة قدممدفعات 

 -  16,811,149  -  15,452,506 حقةمست داتار يإ

 -  13,320,212  -  17,099,448 ف وسلعهد 

 -  3,142,411  -  4,037,837 رائبضلحة ال ري مصاج

  8,494,266  9,336,143   1,347,396  26,840,731 أخري  ينةة مدصدأر 

  9,236,102  557,000   9,807,426  1,169,343 لغيرا لدي ميناتأت

 -  5,790,732  -  5,537,571 ري باجمين االمصرية للتاال ةعممجلا

 -  5,245,241  -  8,960,434 ت استثمارا تحت حسابت مدفوعا

 -  1,379,238  -  6,357,534 حصيلكات التدي شر ة لتحقمسغ المب

 - (17,485,104)  - (17,591,291) توقعة خسائر ائتمانية م: (صمخي)

ي ف اصال  133,402,618  54,009,335   112,699,410  17,919,761  
 187,411,953   130,619,171  

      

 
 

    :تاص صمخالركة حب انبيي يلا يموف 
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  7,797,055   17,485,104  ترةفلافي اول   صيدالر 

  11,502,094   178,606 فترةلا خالل ن و كملا

 (1,814,045)  (72,419) رض منةانتفي الغ

  17,485,104   17,591,291 يد اخر الفترة رصال

 
 
 
 
 



 شركة مساهمة مصرية

جميع المبالغ بالجنية المصري
(بالصافي)أصول ثابتة  -31

اإلجماليتجهيزات و تركيباتحاسب أليأجهزة و معداتأثاث و مفروشاتسياراتمبانىأراضى
التكلفة

     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 
       70,052,701         37,402,794         17,752,722          5,016,193          7,011,212         2,869,780                 -                 -االضافات خالل الفترة

          (691,517)           (423,322)             (12,364)           (216,965)             (17,000)            (21,866)                 -                 -االستبعادات خالل الفترة
     287,599,202     124,845,438       64,730,804       22,676,659       33,535,858        9,554,089        2,593,854      202129,662,500 سبتمبر 30اجمالي التكلفة في 

     307,885,667       135,166,857         71,417,233         23,737,729         34,678,356        10,629,138         2,593,854        202229,662,500 يناير 1التكلفة في 
       67,051,884         35,612,206         14,345,496          6,725,988          7,956,657         2,411,537                 -                 -االضافات خالل الفترة

        (5,028,042)         (3,330,486)           (364,800)           (966,646)           (366,110)                 -                 -                 -االستبعادات خالل الفترة
     369,909,509     167,448,577       85,397,929       29,497,071       42,268,903      13,040,675        2,593,854      202229,662,500 سبتمبر 30اجمالي التكلفة في 

مجمع اإلهالك
       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 

       22,995,464          9,357,945          7,382,094          2,841,341          1,824,807         1,492,007             97,270                 -اهالك الفترة
          (171,870)             (35,277)               (5,842)           (105,038)               (3,847)            (21,866)                 -                 -مجمع إهالك االستبعادات 

     105,335,262       39,825,186       40,789,207         9,939,247       10,944,689        3,156,045          680,888                 -2021 سبتمبر 30مجمع االهالك في 
     115,801,175         44,522,353         44,126,762         11,009,845         11,685,910         3,742,995           713,310                 -2022 يناير 1مجمع االهالك في 

       35,424,917         15,765,057         11,348,506          3,753,003          2,562,124         1,898,957             97,270                 -اهالك الفترة
        (1,724,980)         (1,054,005)           (111,467)           (369,727)           (189,781)                 -                 -                 -مجمع إهالك االستبعادات 

     149,501,112       59,233,405       55,363,801       14,393,121       14,058,253        5,641,952          810,580                 -2022 سبتمبر 30مجمع االهالك في 
:صافي القيمة الدفترية 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 31

     182,263,940       85,020,252       23,941,597       12,737,412       22,591,169        6,398,044        1,912,966      202129,662,500 سبتمبر 30

     220,408,397     108,215,172       30,034,128       15,103,950       28,210,650        7,398,723        1,783,274      202229,662,500 سبتمبر 30

 شركة كونتكت المالية القابضة

2022 سبتمبر 30 تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 

29
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 في(لصا)با  انتفاع قح لوصأ -33
 

 مباني ان ـــــــ ـالبيـــ
  لفة تكال

 234,761,482 1202 رنايي 1 يف
 331,782,578 فترةلال  الخات فاضإ

 (83,417,805) فترة لاخالل ت ادابعإست
 483,126,255 1202 سبتمبر 30 في
 512,375,102 2022 نايري 1 يف
 46,956,351 فترةالات خالل  افضإ

 (107,016,077) فترة الخالل ادات إستبع
 452,315,376 2022 سبتمبر 30 في
  الك هإلا  معمج
 22,150,792 رة فتلاك الهإ 

 (3,033,831) ت اداعبت ساإل كالإه مجمع
 19,116,961 1202 سبتمبر 30 يف 
 27,010,303  2202 نايري 1 يف
  34,663,512 رة تفلاك الهإ 
 (1,754,630) ت ادستبعااإل كالإه معجم

  59,919,185 2022 سبتمبر 30في 
  في ةيلقيمة الدفتر ا يف صا
  392,396,191 2022 سبتمبر 30
 464,009,294 2021 برتمسب 30
  485,364,799 2021 بريسمد 31
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 شهرةال -34
 بيان   ة شركلا

يقر تو للة ثرو  كةشر   

 
لتت كون  ة قامت شرك  2006  ربمسبتفي     ية صر المكة  شر لا  ىعل   واذحستاالب  تاار السي  قسيطكت 
للتجار لدو ال م  لتصل  ارثمتسالواة  ية  الساهمتنسبة  األالشركلك  تمتو   %96.8ى  ها   ة بسن  يرةخة 
سيط  تقل  تنتككو   ركةت شقام  2013  ريسمبد  26  وفىيق  تور لل  ةو ر ث  ةكر ل شامسرأن  م  81%
ببياالس الكر شلا  ة(ملكي  قلن )يع  رات  المصرية  و للتجا  ولية دة    % 99.9  لغتبي  تالو   راثماالسترة 
القابيابة كرو ث  كة ر شى  ال تم    2020يو  ام  20  ي فو   م(ة اال الشرك)  اليةمال  راتامتثسالل  ضة تال 
 ثمار. ستواالة ر جاتلية لة الدولير مصال  ةشركالو  قيللتور  روةكة ثشر  نبي جامندالا

لتمويلل تكت كون    .%99.9ة بسن اليجمبإم سه 999  990 بشراء عددكة ر ش لاامت ق 2013 روفمبن 10 يف 
يويلتمال يرأجتلل تكت نو ك   

 
  . % 99.995 سبةنب سهم 1 999  990 بشراء عدد ةكالشر مت قا  2015 مارس 31 يف

اراتيالسقسيط ية لتلعالما ةير مصال  %. 50 بةبنسسهم  000 50بشراء عدد  ةكلشر ت اقام  2022 مارس 23في   
ر للحلول التكنولوجيةع  س   % 100الشركة بنسبة  علىاذ تم االستحو   

 

 ة وسلممر غي ولصأ -35
ال  سةلمو المر  غي  األصول  لثم تت او مفي  بشركة  اللكتروني  قع  االلكتر و   زكار   تكت كون الخاص  بشركالتطبيق  الخاص  ة  وني 

 .ي مصر  ةينجيون لم 23,595,408 قيمة يلامجإب للتمويل االستهالكي كونتكت كريدي تك
ع موقال  علىويل  تملل  نتكتو ذ شركة كحواستا  علىنص  والذي ياالت  صتلال  ة سرمديكر شو   ةعو المجم بين  لمبرما  دقطبقا للع

 .رزت كاونتكي كرونكتاالل
 

 بيع لا ضر لغها ب ظفحتم أصول -36
   0222 برتمسب 03  1220 برديسم 31

 *يكل كهال تار ايس   10,520,779   6,069,999
 * *للشركة تهاملكي  تآل مباني   8,823,985  8,823,985

14,893,984  4,344,7619    
 فظ  تومح  ةلشركا  ليها ايت لكلت مقن و   ايكل  وهلكتمين  اتثروة لل  شركة  لدي  ان عليهمؤ ات المتتمثل في حطام السيار   يلك كهال  اتر اسي*
 .ينلع زادبيعها في م حتىلقصير ل اجل االالخ ابه 
 .ءعماللاًا لديون  اءفو  رةمؤجال ولصاألمن تمويلي الر يجأتنتكت للو ك كةر لش اتهملكي تني البام**

 

 ةانيئتمات اليهستو  ضو قر  -37

 1220 ربديسم 31  0222 سبتمبر 30  

   ة من سنأكثر  ة  سن لال خ    ة من سنأكثر  ة  سن لخال   
 ل جالا طهوسوض متر ق

 
1,347,898,726  1,995,715,845   695,831,952  1,169,628,862 

 دائنةية ر اج تاابسح
 

208,679,917  - 
 

28,324,108  - 
 501,463,108 9,456,278   848,544,388  15,994,482  قاري علويل االتم إلعادةالمصرية  ركةالش

   - -   180,091,622  136,395,332  قرض مشترك
1,708,968,457  3,024,351,855  

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

4,733,320,312 
 

2,404,704,308 
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 رى أخ ةنائد ةدصأر ون و در و م -38
 2021 برديسم 13  0222 تمبربس 30  

 ة  من سنر أكث   سنة خالل  ة  من سن رأكث   نةس خالل  
 -  75,317,705  -  53,489,348   موردون 
 -  17,092,721  -  13,927,650  مقدمة دفعات –ء عمال
 -  59,498,130  -  23,181,033  ئبرالضا  هحمصلجارى 
 -  10,145,306  -  8,821,679  *  ظفحأمين ال

 -  14,424,613  -  35,781,316  حقةفوائد مست
 -  44,565,650  -  82,248,101  تحقة ت مسروفاصم
 -  3,234,696   87,346  2,473,106  الغير من ناتمي تأ

 -  3,724,474  - -  نة ئاد -مينتأالات شرك
 -  146,742,317  -  200,276,418  صم الخ ظفلمحا -لتعثرة اخدم حساب

 -  11,964,784  -  402,597  ات عوزيو تئندا
 تكافلية ال المساهمة

 
 12,027,511  -  11,906,955  - 

  5,103,937  9,111,504   236,645  6,677,131  ة أخرى نأرصدة دائ
  9,360,120  25,229,400   12,247,023  23,752,235  ة جلت مؤ ادار يإ

  463,058,125  12,571,014   432,958,255  14,464,057  
  475,629,139   447,422,312  

       
  ى إل  هديتور   مث  انهع  ةباين  ءالعملاود  بعقة  اص خال  طاسقاأل  يلحصتب  كةشر الم  ايق  لىعق  افتالا  مت  الحفظ  نأميمع  م  بر الم  عقدلل  طبقاً   *
أ ذلما  غبلملاو   ظفلحا  نيمأ لم تورد  لتوا  ةلصحملاغ  بالالم  مةقيو  ه  هعالكور   نيمألى  إ  ايدهور م توالتي ت  لياملا  ز كر لما  خيار ت  حتىي 

 .قةحلالا رةالفتي ف فظالح
 

 

 شركات التأمين وإعادة التأمين -39

 
 2021ديسمبر  31  2022سبتمبر  30

  4,369,660   5,053,698 شركات محلية 
  33,811,773   90,632,407 شركات بالخارج 

  25,387,733   62,717,505 التأمين معيدي نالمخصصات المحتجزة م

 158,403,610   63,569,166  
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 تأجير  ودقعات ماتز لا -40

 1220ر ديسمب 31  0222 سبتمبر 30  
 232,186,595  472,227,887  ترة ة الفايبد ي فيد رصال
 361,961,243  46,956,351  رةفتلا لخال فة ضاإلا

 -  12,728,351  لعمالتق ارو ف إعادة تقييم
 23,174,509  30,937,166  فائدة لاف رو مص

 )55,386,792(  (67,053,358)  فترةالدفعات خالل 

 (89,707,668)  (61,460,799)  ة فتر الخالل ت دابعاإست

 472,227,887  434,335,598  ة ر الفت نهاية ي ف الرصيد
 

 (44) مقر  حضاإي اريجاال قودبع ةصاالخ قعةمتو لية اللمستقبااليجارية اوعات المدفن م األدنىد حلا*
 

 

 ماللاس رأ -41
 . هملسل هينج 10 ةيمإس مةي قب ي ر صم يهنجن و ليم 600 لغمب هصرح بملا ل الميبلغ رأس ا -

 يعمجو ية داع همعها أسيمجم سه 6 960 151 د عد  ىعل زعو صري مه مينج 69 601  510  لغمب درمصمال اللرأس ا غليبو  

 .لمكادة بالدسم ةر صدمالهم سألا

 كبذل ريشأتلام تو ي صر مه جني 17 501  610 ةميبق همس 1  750 161د  بعد مالس الأر  ادةزي  مت 2016  لإبري 14 خرياتب -

 .ري جاتلا لج سلا يف

ل  سجال  يفلك  ذبر  يشأم التتو   ري مص  ةينج  780 683 9  مةيبق  378 968  د دبع  الالم  اسر   دةزيا م  ت  2017ل  يإبر   5  خيار بت  -

 .ي ر التجا

  ه يجن  ن يو مل  400غ  لمبه بب  مصرحلا المالادة رأس زيلى  ة عكلشر ة ليدعاال غير  ةماعال  ةعيمجلا  ت قافو  2018  ويما  14يخ  ر ابت  -

 ن و يلم  100  غلبمبح  يصل  مصري يه  نج  3  213  100  لغمبع بفو مدمال اللرأس ا  ةديا، وز مصري ه  نيج  رايمل  1  حبليص  ي ر صم

اعديتب  ةشركلا  لما  س أهم ر سأ  ةئوتجز   ي ر صم  هيجن اال قلل  م هللس  ري صمجنيه    0.16  ىلإ  مهللس  تها نيج  10  منة  يمسيمة 

 .ي التجار  لسجال  يف لكبذ ريشتألا متو  ،مسهن و يلم 625 ىإل مهس يون لم 10  نم مسهألا ددع تعديل التاليبو 

مج  حر ط  ىلع   ةيداعلا  يرغ  ةيمعمو الة  جمعيال  تقفاو   2018  سطسغأ   14يخ  ار بت  - رأه أس  نزء  ق  السو   يف  كةر شالل  امسم 

الطفنت  مت  2018  ر أكتوب  11  خير اتبو   عام  ر خاو   ص اخ  حر طل  الخ  من  صري ملا عملية    سهم   295  170  731  ددلع  رحيذ 

 ر امتثسا  إعادة  يتم  نأ   ىعل  ري صم  يهجن  2  172  456  581  لية ماجإة  يلحصب  %47.2  ةبسنب  ةكر شلا  مياهسم  ضعبل  ةكلو مملا

 . حر الطسعر س نفب لالما سأر ادة يز  يف صري م هينج ن يو لم 700غ لبم
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  عن   2018  برو تأك  17خ  اريت ب  ارةداإلس  لجمن  م  ربقرا  والمدفوع  درصالم  كةر شل الاس مأر   ةدايز   تم  2018  رمبفو ن  5  خير اتب  -

  ري صم  هينج  7.36  ةميبق  همس   95  108  696  ددعب  2018س  سطأغ  14خ  تاريب  ةير عاديغالمية  عمو لا  ةيعمجلا  نم  ضيو فت

ليمسامة  يق  ي ر صم  هجني  0.16  تمثل  يتلاو    هذه لة  يحصت  ناكقد  و   احد،و ل ا  هملسل  اردصا  ةو عال  ري مص  يهنج  7.2و  ملسهة 

الشام  سرأ  في  ادةلزيا  ةمقي  ي ر صم  هجني  15  217  391  ثلتم  تيوال  ري مص  هيجن  700  000  003  ادةالزي الر ل  ر  د صمكة 

 .همسألا را داص ةو الع  يمالجأ لثمت والتي مصري  هيجن 684 782  612و

اشالل  ما  رأسزيادة  م  ت  2019  يوام  9  ريخابت  -                    قد منعال  ةكلشر ا  رةإدا  مجلس  من  رار قب  وعف دمالو   ردصلمركة 

          يمة         قب  ي ر صمجنيه    16,0  ةميسألا  القيمةب  مهسن  يو لم  28صدار  ا  قير ط  نع  ةكر شلا  لام  ساة ر دايبز   2019  رسام  3  خيار تب

         ة، لحمر ال  حاربألاد  يصر   نممل  الكابة  ممول  ةاديز الة  يمق  ملاك  ن تكو أن  لى  ع  ،ي مصر ه  جني  4  480  000  ةيلااجم

السهاألمل  اك  صخصتو  و مصدر م  الهلا  من  دمتعملا  زيفحتلاو ابة  ثإلام  لنظا  مهسن  و يلم  28  اهدعدة  ابقار لل  ةماعيئة       ة  لمالي ة 

 .ري صه مجني 119  697 391 لغبم وعدف ملوا  ردصملا  المال سليصبح رأ 2019 ريار فب 26 خرياتب

الامس  أر   ة دزياتم    2019  برو تاك  3يخ  ر اتب  - إدا  من   رار قب  عو مدف لاو   درص لماة  كر شل  الشر مجلس                      د عقنملا  كةرة 

  على   ةيمجان  مهأس  عتوزيطريق    ن ع  2019  سبتمبر  8  يخار بت  كة ة للشر ميو معلاة  يمعجلمن ا   ةدمتعملاو   2019  ويام  13  اريختب

ن ل مكاملبالة  و ممة  داالزي  ةيمق  لمان كو كتن  ا   ىلع  همأسة  سخم لكل    مأسهالثة  ث  قعوابو   همتهمسا بة  سن  بسبحل  ن كيمهسالما

ارا   صبحلي  ةليامجا  ةمي قب  ي ر صم  هيجن  16,0  ةياألسم  ةملقياب  لةحر ملاح  بااألر   رصيد                وع دف والمصدر  مالل  مالس 

 .مهس 000 974 196 1  علىموزعة   ي صر م هينج 191 515  840

جنية مصري  ر  يامل  1من    البد  ري صية مجن  ون يلم  950ح  صبيل  بهص  خر مالال  ملاراس    لديعتتم    2021  ررايفب  15  ريختاب  -

 . 2021 سر ام 28خ يتار ب ري اجتل الج السفي  تأشيرلاوتم 

 : يال المز يخ المركر اتفي  لماالل رأس كي هب نابي يلي مايوف

 بةسالن  ةمقيلا  سهم  الد ادع ة كـر ـشالم اس
   مصري  هيجن   
 % 60.54  115,936,318  724,601,986  جل هولدينياانشيناف ديليديتو سنو ك كةشر 
 % 29.25  56,014,206  350,088,786 مارستثلال لقابضةا ومكسار و ا
 % 6.47  12,397,316  77,483,225 نيخر ا ينمهاسم
 % 1.10  2,102,491  13,140,571 صصة خم ري غ نياملالع زفيوتحة بام االثاظن
 % 2.64  5,065,509  31,659,432 صة خصم ينلاملعا زيحفثابة وتالام اظن

 1,196,974,000  191,515,840  100% 
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  تاحتياطيا -42
 2102 رديسمب 31  0222 سبتمبر 03  

  69,736,984   83,891,725    نينو قاي احتياط 42-1
  122,094,306   366,037,259    ةدلامة عيق احتياطي 42-2
  790,479,615   819,336,100  همسأ  دارعالوة اصي اطتيحا 42-3
  1,269,265,084   982,310,905  

 
 ي نو انق  يتياطحا -42-1

  31    في   ي مصر   هجني 69,736,984 مقابلي  ر صم  يه جن  83,891,725  غلبم  2022  سبتمبر  30  يف   ونيقانال  ياطيتاالح  ديغ رصلب
 وزيجو   ينو ناالق  يطايتحالا  ى إلة  كر شح  بر   فياص  من  %5  بنيتجيتم  ركة  لشل   اسيساأل  ماظنلاو ت  كار شل ا  ن و نلقا  وفقاً و   ، 2021  برسمدي
 ة. ي دلعاا مةلعاا  يةعمجال رالى قر عاء نبر دصملا ل الما  سرأ نم %50ى إل نيو ناالق طيايحتالاصيد ر  لا يصمدننيب علتجا  ذاه فقو 
 

 ة عادللا مةيقالي ياطاحت -42-2

 1022 ربمسيد 31  0222 سبتمبر 30  
  128,002,362   122,094,306  حي الفتتاد االرصي

 (5,908,056)   243,942,953  ةفتر لا خر عن شامل االلاخل  دلا
 

 366,037,259   122,094,306  
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  أسهمار اصد ةو عال ي اطيتاح -42-3

  م نهنتج عا  مم  2019  وبرتكأ  3و  2018  ربمفو ن  5و  2017 لير بإ  5و  2016  ليإبر   14في  كة  شر لال  ماس  أدة ر ايز   مت
 :  اليتلكا رادإص  وةعال يياطاحت

 

 ن بيا  
 -    2015  برمسيد  31  في رداص اإل ةو عال  اطياحتي رصيد 

مهس     دةاي الز  مهسأ عدد  1,750,161 

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

ري صم يهجن    م هسألر ااصدوة إعال مةي ق 28,780,324 

ري صمه جني     2016  رمبديس  31في   رادص إلة اعالو  يطاي تحايد صر  28,780,324 

 968,378 مهس   ة  يادهم الز أس عدد

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

ي ر مصيه ن ج     هم سألار داصة إالو ع ةمي ق 35,486,386 

ي ر صم هينج     2017  رمبديس  31  يف دارص إلوة اعال  يطاي تحا درصي 64,266,710 

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

ي ر صم يةجن      لامالس أ ر ي دة فاي ز لا ةمي ق  15,217,391 

ري صم ةجني  282,61,7684  م هساأل صدارإ ةو الع مةي ق  

ي مصر  يةنج 32249,0497,     2018  رمبديس  31  يف ارصدإلا وةعال  تياطيحا درصي  

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

ري صم ةجني     لاملا رأسفي  ةدازي القيمة   71,818,449 

ري مص ةي ن ج   زفي التحثابة و األ أسهم رداة إصو الع ةمقي   1,359,820 

ي ر صمة ينج2419,40,750     2019  برمسدي  31  ير فادص اإل ةو عال  ياطاحتي  يدرص  

ي ر صم ةجني   زحفي الت و  ةب اث ألا مأسه رادصإة الو ع مةي ق  16,181, 803  

ي ر مصة جني  2020  برسميد  31ي  دار فص إلاوة عال  يطاي تاحرصيد   766, 059 , 225  

ي ر صمة ي جن    زي فحت لاة و أسهم األثاب  رإصدا ةو القيمة ع  23,889,093 

ي ر صم ةيجن  2021  برسمدي  31  يفر ادص إلاة و ي عال طياحتد ارصي  790,479,615 

ي ر صمة ي جن    زحفي ة والت ب أسهم األثا اروة إصدعال قيمة  28,856,485 

ي ر صم ةيجن  2022 سبتمبر 30في  ر ادص اإل ي عالوةطياحتا ديرص  819,336,100  
  

ي وننالقاي  اطيحتاالى  إل  فار تض داص اإل  ةو ال ع  ةميق  إن فيذية له  فنتالة  ئحاللا و   1981  ةنسل  159رقم    اتكر شال  لقانون قا  وطب
 .حبفة ر بص يعهتوز  نمكي الو  خاصطي ايتاح ن و كي ن ذلكع يديز  وما درمصلا ل الما سأ ر ة يمق فنصلغ يب ىحت ةكللشر 
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 ة مرحلح ابر أ -43

الاركشلل  ماعال  يطايالحتاو   يونانقلا  اطيياالحت  ةميق  ة مرحللا  حابر ألا  نضمتت  -   ةحلر ملاباح  االر   منض  اهبي و بت  مت  تيالة  تابعت 
ري مص جنيه 108,127,081 غلبم 2022 سبتمبر 30في  اتهقيم تغلب دا وقتوزيعه زو يج الو  ةجمعلم ا  ةيلالماائم و قلا د اداع ضار ألغ

 . 2021 ربمسيد 31 فيي مصر  هينج 139,067,82ومبلغ 
  غ لبم  2022  سبتمبر  30  ا فييمتهق  غلبتتي  لا و   يقللتور ثروة    ةلشركة  حلمر ال  حارباأل  ةميق  وعةللمجم  رحلةملا  حابر األ  نمضتت  كلذك  -

نوتن  ا ذهي  مصر   هيجن  2,058,760  بلغم  2021بر  مديس  31  وفي مصري   ةجني  41,148,708 ت ار ادصإل  بتتا كال ا  اتر شص 
م تت لتيق اريلتو ا تداسن حملة تاتحقسم ملاك دادس عدب الإ حبار أ يةا زيعو بت قير و للت ةو ر ث ةكر ش مايجواز ق عدم  ة على فلتخملا قير و الت
 رى.ق أخريو ت ظفاحمض وائفن  ع ئةشنا حاع أربيز و قها في تحبل الخاإل ن دو ك ظ وذلفلحا ن ميالل أخ نم

 

 ةيدتعاق ت اامتز ال -44
 

  المتوقعةجارية المستقبلية ياال وعاتف مدلا ن م دنىألا دحلا

 2102 مبرديس 31  0222 ربتمبس 30 
 41,060,016   63,386,219 ألول ا السنة
 53,076,517   67,448,449 نية اثة النالس
 69,306,892   67,982,593 لثة االث السنة
 70,572,978   70,941,605 رابعة لاة السن
 784,355,719   567,682,363 وات نس 5ن م رأكث
 837,441,229   1,018,372,122 

     
 

 ة يات عرضماز تلا -45
 2120 برسميد 31  2202 سبتمبر 30 

  3,000,000   3,500,000 ون در و م – اناب ضمطخ
 3,500,000   3,000,000  
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ضة لقابالية امل كت اتنة كو شرك
 ة مصري اهمة مسكة  شر 

    2022 بتمبرس 30 يية ف تهنملا يةالمال فترةالن  ع معةجالم ةيالالم مائقو للمة متلمات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالر  ذك اذإ اال ي ر صلماية نالجت با ح ادة بااليضر والبالغ الماع جمي

- 38  - 

 

 ات  انضمو  تالاكف -46
  كي تهالساالل  ويالتم  ماظن  يف ة  ملعالا  عةابتلوا  ةيققشال  تاكر ش ال  نمكل  ة لينمضات  ةلكفا  مقديتب   يلللتمو   تكت نو ك  كةر ت شقام
انم  تميو   شاط نل  يو ملت  ام تخدسواالاني  تمالئاحد  لا   من   ضر غلا  ن و كي  ن أ  على   ،لمويتلل  تتك ونة ككر ش  مساب  ينتمائالا  دحلح 

د  حدو   في   ة دح  ى عل  ليتسهال  مةدختسم  كة شر   ل ك  مسابض  ار تقالان  و كوي  ة، يققشلت ااركشلا   نم   أيط  اشن  لويمتأو    و/   كةالشر 
 . تكت نكو  ةكر لش حو ن مالم يلماجإلا ينا مئتاال ليسهتلا
مظت  ةكر ش  لك الت يهستلاة  صدر أ  تغلبد  وق   ،دالسدادم  ع  نمر  اطخمو   ر ئاخس  يأل  محوت  اتماز تلالا  سداد  في  ةمز تلل 
  ي ر صم  يهنج  901,764,054  غمبل  2022  سبتمبر  30في    ةينماضلتا   فالةكلا  لبمقاات  كر لشلة  وحمنملا  ض رو قلوا  ةانيتماالئ
 . 2120ر مبسيد 31 يي فصر م هينج 506,129,576 غلمب لبقام
 
 : موعةالمجت اكلشر  ةمانيتئ الا سهيالتلتوا ضو القر يد صر ب نايب ليي ايموف
 

 1220 برديسم 31  0222 سبتمبر 30 
  2,404,704,308  4,733,320,312 ةابعالت تركاالش

  49,248,559          57,140,103 ةالشقيقالشركات 
 4,790,460,415  2,453,952,867  
    

   سابقا( serrowB laasW) برمجياتلل افوبر  كةشر  اءناقت -47
 ( نايماك  ةير جز )  Wasla Browserشركة    ن م  %29ة  نسب ىعل   بضةة القايلمالا  كتكونتشركة    نتاقت  2022  فبراير  3بتاريخ  
 - يلي:ما   االستحواذ  عقدن ضمتهذا وي .ةااللكتروني  قاتطبيلتوا المواقع  إدارةفي  لعمت والتي ةالتابع هاتوشرك
 .ب اتتاالك  من لىو األ يحةشر لا تمثل ،التعاقد اريخفي ت( أمريكي دوالر 2،927،000) غمبل دم سداتي -1
  لدى   النقدية  تقل   الذي  خير االت  في   او  2023  وييول  31  ختاري  ي ف  (يكيأمر   دوالر   3،000،000)لغ  بمب  ةيثانال  فعةالدق  تحتس -2

 .أقرب ماايه امريكي رالو د ف لأ  600 عن سابقا( Wasla Browserبرافو للبرمجيات ) شركة
 دبع  ديةالنق  لتق  الذي  تاريخلا   في  او  2025  ليوو ي  31  تاريخ  يف  (يأمريك  رالدو   3،000،000)مبلغ  ثة بللثاا  دفعةلاتستحق   -3

 .ربأق ايهما يكامري رالدو  ف أل 600  عن سابقا( Wasla Browserجيات )برملل افور ب شركة  لدى نيةالثا  الدفع
وتخضع   وتشكالملكيب  نسهذا  مجلس  ية  وتوقيت    ةدار إلال  المساهمي  تفصيلية  لبنود  دادالسوطرق  باتفاقية  صة  خاال  نواردة 

 .اءتنقباال
 ة()الشركة القابض ييبضر الف قمو ال -48

 ة: اريبتعالص ااخاألش حرباأى  لعبة ير ض: الالأو 
  يد اعو الم  يف  2021  م اعى  وحت  طاشنلا  ة بداي  نم  اتنو سلل  بضةاقال  ةماليال  كتنتو ك  كةر شل  ةيضريبلا  تار ار قالام  يقدت  مت -

 . 2005 ةنلس 91 ون ناقال ماكح ألا قطب ةنيانو قال
 . يةور لمأمامع  2014  / 2010وات نسلا صفح ي ر اج -
  ةادعإ   ةلسج  راانتظوفي  نية  نو قالاعيد  وا ملا  يفة  علي  ن طعلا  متو ريا  يدتق  لشركةسبة اتم محا  2015/2016  من  تاسنو لا -

 .اً دفتري اتلسنو ا كلتفحص 
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 :لمعلاسب ك ةيبضر  :اينثا
   .صحفلل زمةلالت االبيانا دا عدى ا وجار  امظنتبا ةيبالضر  دادبس ةكر شالم و قت -
 غة دماليبة ضر  :الث اث
 . حقةمستال وق الفر  دادسو  2016 ما ع ىحت صالفح مت -
 . 2017/2018  تاو نلسا فحص زيجه ت ي ر جا -

 ة دار مظ الحاف الم -49
 كصكو لا تداراصإ 94-1

قابلة للتداول  ة  ياإلسالم الشريعة  دئ  باومام  كأح  عمفقة  او متال  بةمضار ال  صكوكل  ثالثة اصداراتك  يكصة للتثرو كة  ر ش  رتاصد
اللما  ستهالكالللة  يل ألسهم وقابو حتلل  بلةقا  وغير ال  بدءاً   ليالكأو  جزئي  بكر    تاب تكالا  باب  غلق  يخر اتمن    25ة  لشهر امن 
م جني  رليام  2.5لية  اجمإ  ةميبق  ينر بإصدا  صكوكال  رصدوت  ة مقيب  كصيون  لم  25عدد    على   زعةمو   إصدار  لكل  صري ه 
مليون    20عدد  لإلصةدار الرابع موزعة على    مصري مليار جنيه    2وبقيمة إجمالية    داحلصك الو مصري لجنيه    100سمية  إ

ة  "الشرك)  م(ويل ش.م.للتمتكت  )شركة كون   ةديفتلمسكة ا شر ال تمويلوذلك ل  حد الوا  للصك  مصري جنيه    100صك بقيمة اسةمية  
 . طانشلات اذول  ي تزاالت يقةلشقاو  تابعةها التاشركء أو عمالو/ ئها ال لعم وكةلمم تايار ء سشرايل مو تل (المضارب /"يدةستفالم

 ل واأل  راصدإلا
ات سيار لتمويل شراء    لو ألا  دار صة لإلمحفظ  41  ملكية عدد  لبنقب(  المضار /المستفيدةكة  شر لا)ل  مويللت  كتنتشركة كو   متقا

 مالي إجبو   ري ة مصنيج  3,115,398,632لية مبلغ  لحاا  قيمةال   يمال جإوبلغ    قة،لشقياو   تابعةها الشركات  ءوعمال  هالعمالئ مملوكة  
 . 2022 سبتمبر 30 حتى ري صم جنية  2,727,441,734 تال يو تم قيمة

  الثانيار دصإلا
ت  ا ار شراء سييل  مو لت  نيثاال  لإلصدار محفظة    41عدد    لكيةقل منب  (رباضمال/مستفيدةلاكة  الشر ويل )للتم  تكتن و ك  شركةقامت  

عمأ  و/  ائهعماللكة  ملو م اكاتهشر   ءالو  اقيمال  ماليإجلغ  وب  لشقيقة،او   ةلتابعا    مصري   جنية  2,790,442,169غ  لبمة  ليلحا ة 
   .2022 سبتمبر 30 ىتح جنية مصري  2,396,717,102 يالتو مت ةقيم ماليإجوب
 ر الرابع صدااأل

 . 2022سةبتمبر  30رابع حتى ال  رية محافظ لإلصداكلم تقم شركة كونتكت للتمويل )الشركة المستفيده/المضارب( بنقل مل
 رثعتدمة الخحساب 

يتم   ة محفظ  لكل  اليةلحا  القيمة  ليامأجمن    %5.5الرابع    اإلصدارني بينما  و الثا  األولر  لالصدا  %  3.6  نسبةاحتجاز  م  يت
واكيتهلمل  نق خبحس  النسبة  تلك  عا يدا  ت  يف  داسد الوكيل  دي  ل  ثرعتالة  دماب  للشركة    ةحفظالم  منث  فياصداد  س  يخار ذات 

 ة محفظل  ء لكثر للعمالعلتاو   دالسدا  نع  أخرالت  تاالهة حر لمجابتعثال  خدمة  حساب  في  جودةمو البالغ  دم المستخوت  ةالمستفيد
ني بينما و الثا  األولر  لالصدا%    3.6سبة  ر عن نثتعلا  ةدماب خل حسقي  جب االل يالحواا  يعوفى جماالصدار  عمر    طوال

ا  % 5.5الرابع    اإلصدار الصير لمن  نهاية  فظةحملل  لية احلا   مةيقللائم  قد  ا  حتى  مستحقاتلصكو اجل  كافة  وسداد  مالكي   ك 
 مشروع.ال ى مديرلع امتز العد هذا ويصكوك ال
 

 ية ار األد عابتاأل 
الشركةت الدفاتر  هاب  افاالعتر وإلغاء    كهايكتص  تم   التي  لمالية ا  ق و حقلاظ  فاحم  بإدارة  قوم    هذه ع  فانمو   رمخاط  نال  رانظ  في 

قفاالمح تظ  تم  بش يو حد  الير كل جوهلها  احمل  ي  عمو مقا  حصيلوت  خدمةعقد  بموجب    صكوكلة   من   ايسنو   %0, 20  ةلبل 
 .نهاية كل شهر يف تحقوتس ربداية كل شهي ف عشرو مال حلمظ افمحلية لللحاا يمةللق مقائالد لرصياي الجما
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 وكالصك منم دختسلرصيد الما
 صداررقم اإل كو كالصمة قي اليإجم 2022 مبرسبت 03 حتىالمستخدم  يقالمتب يدرصال

 ول  األ رادصإلا   2,500,000,000   1,684,743,859   815,256,141
  نيالثا صداراإل   00,0002,500,0   338,562,083,2   662,437,416

 الرابع صداراإل   2,000,000,000 - 2,000,000,000
         يمالاإلج   0007,,00000,0   791,306,768,3 جم  803,693,231,3

 

 لتوريق ا تراداإص 94-2
الحق الم  وق محافظ  التي تم توريقهاالمالية    مت  قدظ  حافلما  هذه  افعومن  ر اطمخ  نال  نظرا  ردفاتال   عتراف بها فياالء  لغاوإ  دينة 

 الية: حافظ الحقوق الموفيما يلي بيان بم سنداتال  ملة ي حلاي ر جوهكل بش ا هويلتح
 

 ثالثون الق ريتو محفظة ال
)ش.م.م( وشركة   لسياراتتجارة ابافاريان كونتكت ل ةكوشر يل مو ونتكت للتة كمن شرك كل من ة لاالمح  ةماليلاالحقوق  ل فيتتمث
اسيلتق  تارس و ..م ذ)ش.  تار ياسلط  اليسقلتة  يعالمل ا ية  صر المت  نتككو   ةشركم(  ال  وشركة (  .م.مذ)ش.  اتسيار ط    /ب  عر عز 
مؤرخ  الة الحو ال  وجب عقدبم  م.م(ش.)وريق  تلل  وةر ة ثشركل  (س )ش.ذ.م.م انينفا  مودرن   كةوشر م(  نشيال )ش.ذ.م.فاين   تككونت 
 .ي ر صم نيةج 1,705,020,201 التتموي قيمة  اليوبإجم 2019مارس  19ي ف
 

 ون ثال الثو  يةثاناليق لتور ا ظةمحف
او قلحا  في  تتمثل شركةال حملا  يةللماق  من  كل  من  للتتن كو   ة  )كت  لتقسيطكمويل  سابقالسيا   ونتكت   ن اريا بافكة  شر و   (اً رات 
وشركم.م)ش.ت  راالسيا  ةر ا جلت  كتنت كو  وشركةط  سيلتق  ارستة  (  )ش.ذ.م.م(  العالمي  السيارات  المصرية  لكونتكت  ط تقسية 
)ش.ذ.  درن و م  ةكر شو م(  ذ.م..)شل  شيافاينن  تكتنو ك  /ب  عر ال  عز  كةوشر   م(م.ش.ذ.)  اتر يالسا ثروة  لشركة    (م.مفاينانس 
)ش.م.ملل بموجتوريق  ال(  عقد  نية  ج  1,640,556,167  ت يالتمو   مةقي  يوبإجمال  2019ر  بمنوف  14في    رخلمؤ ا  لةوا حب 

 . مصري 
 

 ثون الثالثة والثال محفظة التوريق 
كة  ال المح  ةيلاالم  قوق الح  في  تتمثل منمن  )مللت  كت نتكو ة  شرك  ل  اقسيتلكت  نت كو ويل   ن ا اريباف  وشركةسابقًا(    تار ا يسلط 
لتجار كونت  )كت  السيارات  السيالتق  تارسكة  وشر   ش.م.م(ة  )شار سيط  كو (  .م.ذ.مت  اصلما  تكت نوشركة   ط يلتقسة  ميلعالرية 

)ش.ذ.م.م(   كونتكت  وشركةالسيارات   / العرب  )ششيافاينن  عز  روة  ثة  كر لش(  .م.مش.ذ)  انسفاينن  در مو   ةكر شو   م(.م.ذ.ل 
 .مصري ة جني 1,690,589,272 تيالمو ت قيمة جماليإبو  2020مارس  8في ة المؤرخ د الحوال قع بجو مم( بش.م.)ريق و تلل
 

 ثون ثال والة بعاالر  يقور التظة محف
الحقو ف  تتمثل مي  كل  من  المحالة  المالية  )ق  للتمويل  كونتكت  شركة  لتكونتك ن   كت ونتك  وشركة(  اً بقسات  ا ر ايسال  طقسيت 
ات مدلخ  ياس ام ج( وشركة  ل )ش.ذ.م.مننشيافاينتكت  و كرب  عز الع  وشركةم.م(  .ذ.ش)  تسيارا لا  طلتقسية  عالميلية ار صلما
  يالت تمو   قيمة  بإجماليو   2020  ديسمبر  3في  والة المؤرخ  حعقد ال   جبم( بمو .م.)ش  توريقلل  ثروة ة  ركم( لش.مذ..ش)قسيط  الت

 .ي مصر  يةجن 1,514,111,728
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 ق يور لتا فظاحمرصيد 
               اردصاإلم رق  2022 سبتمبر 30 ييد ف الرص

         صدار الثالثون   اإل   857,622,128
    ون ثالوالث ينثالا ر اصدإلا   344,198,452
    والثالثون صدار الثال  اإل   848,952,275
     ن ثو الثوال لرابعصدار ا اإل   465,282,550

                يالمجإلا        703,056,209,1
 

 داتنسالقرض 
               صدار إلام ق ر  2022 سبتمبر 30 فيد رصيلا

           ثالثون ار الصداإل             633,260,146
   اإلصدار الثاني والثالثون    618,594,288
   ن والثالثو  ال الث اإلصدار   020,861,298
    ثون ثالالع و الراباإلصدار    145,964,589 

                 الياإلجم 1,323,545,119
 

 ة ير ااألدعاب تأل ا
من  قتحتس للتمو   وشركةللتوريق    ثروة  شركة  كال  يخصه    كال  يةار دإ  أتعاب  ةالقائم  اإلصداراتعن    ليكونتكت  بواقع  فيما 

 ن م  ادءب  شهريا  وتسدد  عستقطى وت لمعنا   رشهأول ال  في  ئمقاها الديصر ب  حس  د(ئعاال  ن )دو   حفظةالمرصيد  من    نوياس  2.50%
    . ر ادصاأل عمر  نم هر األولالش

 

 لية ام قار و أ خصم 94-3
ؤرخ لما  ريقيي االفالبنك العربتجارية مع  ق  راو أ   خصمم عقد  بإبرا  قةشقيوالة  بعاتال  وشركاتهالتمويل  نتكت لشركة كو   لقد قامت

اراو االصم  خل  كلذ و   هاتقلحوم  2016  برسمدي  في   دالبنك ح  خصص  دق  يلذاو يل سيارات  مو ت  قودعن عشئة  انلا   تجاريةلق 
 طبيعة دوارة. تذا ري مصة  ار جنيليم 3,225 بلغم مخص

لعمالئها   ةوكممل  سيارات  عقود تمويللتمويل  ظة  حفم  63  عدد مبخص  لتابعةاو يقة  الشق  اهتوشركانتكت للتمويل  وقامت شركة كو 
اإجوبلغ  ،  2022  سبتمبر  30يخ  ر ات  حتى   ةقلشقياو   عةابتالا  هاتكر ش  ءالعمو  ال  ةليحااليمة  لقمالي  مبلامحللمحافظ            لغ ة 

الفترة من    صري م  يةجن  2,668,151,866ت  تمويال  قيمة  لياموبإج  مصري ة  جني  3,147,882,956   2022يناير    1خالل 
 . 2022سبتمبر  30 حتى

 ريةاألوراق التجا خصم ةظمحف رصيد
لالقيمة الحال  يال إجم  بلغقد   ية  جن  3,147,882,956  غل مب  2022  برسبتم  30  يفرية  االتج ق  راو ألصم اخمحفظة    درصيية 
 ري. صم
 ي طايحتاالاب سح
ي  خير فز او تأأي عججابهة  تمويل بغرض منتكت للفريقي باسم شركة كو الالعربي ا  كالبني  لد  ياطتياحساب  ن حويكتم  يت
ي  وف  بةالنس  هذه  علىظ  الحفا  يتمو م  خصالية  لتج عمنامن    %5ة  تقطاع نسباس ب  طياالحتيا   ويل الحسابء ويتم تملعمالاد  سدا
  قدو ل  ويتمكونتكت للالي شركة    ياالحتياط  بلحساباطية  التغنسبة    دة عنئلزالغ ا ابمالرد    يتم  %5ن  عسبة  الن  هذهدة  ياز   ةلحا

 .مصري  جنية 157,394,147غ لبم 2022 رسبتمب 30ي تياطي ف االح الحساببلغ رصيد 
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 لخصما قدمن علمستخدم د ارصيلا
 قيمتبلا الرصيد 2220 سبتمبر 03ى حت دقلعمن ا متخدمسلا قدالعة ميق 
 مج77,117,044 جم 3,147,882,955 جم 000,000,225,3

 

 يةالمالر اطالمخ إدارةت ساياوس فداهأ -50
اف  وأهد  ،ية ماللا  اتدو ألا  مادتخاس  ن عشئة  لناا لية  التا  رطاخمن الم  لكل  كةالشر   ضر عت  ىدمل  و ح  اتلومعم  حايضاإل  اذه  مديق
   .لاملا سأ لر  شركةرة الادإ ةيفكي كلذوك هات ر ادوإر طالمخا ذهس هايبق قعلتي  اميفا تهايلمعو  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 إ  سلمج  لتحمي -
  .متظنم ساسأى عل اطتهشن أ اولنتت ماأل ركةشلا ىلإ رير اتقفع  ور  رطاخلما ةر داإاسات يس تبعتو  ضعو  يةلو ؤ سم ةركشلايا بلعلا
 ر اطمخال  ةر ادإل  ةعبمتلا  اتراءجالاو ت  اسايسلبا  متزالاال  فية  ركبالش  ليالعا  ةدار إلا  ءاداعة  تابمب  ةيلخادلاة  عمراججنة الل  مو قت -
 قعة.و تملا ة يماللا ر طامخلا ةجه مواة لكر شلا  ةر ادا لمن قب عةمتبلا اتاءجر الاو ت ااسي سلية اكفامدى  راجعةمو  ،ماليةلا

 ان متئ ال ار طخ 50-1
اأ  ليمعلاثر  تع  ل اح  ي فة  ك ر شال  بدهاتتك  يةلام  رئساخ  يه - عهمظنيي  الت  هتمااز التب  اءفلو ا   في قابل  المف  ر ط لو    ة ا دألا  قدا 
ة يندمة  دصر وأ  ن و عتنو م  ن و ين دمو   بضقاق الر و أء و الملعا  من  يسيرئ  لكبش   انتمالئاطر اة لمخكر شلعرض اتت  مث  من. و ةيلالما
 . يةالمالات سسؤ ملوا كو نبال ىلد  ائعدو لا  كذل يفا مة، بالمالي اهتطشأن نم ذاوك ة قالع اتذ  فراأط نم قحستملاو  رى خأ
  الءمعلا  ةدأرص :الً أو 
 يةن امتاالئ  ةو لقا  ساقي  يتم   حي  طر. اخمال  ةار دإب  قةلعلمتاة  ركالش قابة  ظمة ر نوا  جراءاتاو   سةيالى سع  ءانب  نامتئالا  خطر  أشني
ا  ع بهيتمت  يتال  ةيان مت ئالاة  دار جلوا   ةيبطلاة  عسمن القق محتلل  مز الال  نييداملا  مالعتساالل  مع  ل الن خم  يدح  ى لع  ميلل عكل
  رصدةألابة  قار م  تمي  .مييتقلا  ذا هى  علءا  بنا  يانئتماال  حدد اليدتح  متيو   ة، يلماال  هتاماز تلا  دادس  ىعلته  ر دق ى  دملك  كذو   ليلعما
 . ةليمانة س لك يف  ل المحاض ةسرادمل عبة ركشلا ومقت و  .راتمر سابء المعلل ةقلعالم
  ة ر اسلخا  غمبل  عةوقتمال  ةينمات ئ اال  ئرخساالص  صي مخيغط  لة،مضمح  ةيتمانئا  مةيق  ذاتتبر  عت  يالت  ةيمالال  صوللأل  ةبسنلبا

ر يغ  ظافحملة للنسبابدة  ح  ى عل   ةل احل  ك  ساأس  ة علىقعو مت الة  ينما ئتالا  رئاسالخ  يرقدت  مة. يتعالمجمو   اكبدهتتن  أ  عقالمتو 
األلع ظة  المحف  على  ةمائ قير  يامعق  بيتط  لالخ  نم  أو  ة،سنجاتمال اله  في ة  دير الف  اليةالمل  صو ى  ج وذمن  برع  محافظذه 
 نسة. اجتمالظ لمحافل  ةموعج مللقعة و تملاية ن مائتالر ائساالخ
اؤ ت في  ااعقو تالعتبار  خذ    ئر اخسلار  يدتق  متي  ة.عقو تالمنية  امئتاال  ائرسخلاب  اسح  عندبلية  تقسمال  ةيدا صتقاالف  ظرو لت 
  جموعةملل  ةتحقسلما   ةياقدعلتة ا دينقلا   اتفقالتد  ق بينر فللة  لياتمحاحة بمرجالة  لحاليا   يمةلى القًء ع انب  رلعما   دى م  لىع  ةعقو تملا
 .اهلي ع  ولصحل اعة و جملمقع اتتو  ية التيدقات النفقتدلوا عقد؛لاب وجبم

 

 قعةمتو لا نيةمااالئت  ئراسخلا عنجم  لناا مبلغلا
 .انمئتال ار  اطمخ فية ر يكب  زيادة حدوث ريدقت يف ة مدختسملا بيلاساألو  اتضاتر ف واال تالخمدلا
 

  عة و مجمالن  ولي فإألعتراف االا  منذري  جوهكل  شب  داز قد    ةيلام  اة دأ  على  دادسال  نف عخلر التاطخم  ت نذا كاإ  ما  ديدتحد  نع
ت ما و عللما  من  الك  لكذ  نم ضتيو ا.  هل  رر مب  ال  هدج  وال  ةف لتك  دون   ةحتام  ةللص ا  تاذ  ةمع دا وال  ةقيطنم ال  ماتلو معلا  برعت ت
ؤ  ب نالت  لسبيى  لعدمة  قملات  ا ملو عالمء و براخلل  يانتمئاال   مييتقلوا  ةكللشر اريخية  ة التبر لخا  لىع  اءابن  ةوعينلاو مية  كلات  يالتحلوال

 .بليقالمست
  طر خالم  ضر عالت  ببسبت  ثدحقد    ناتمئالاطر  مخا  يف  ةيهر و ج  دةياز   كانه  انا كإذ  اميد  تحدو  ه  مييتقال  هذا  نم  دفلهوا
 .الم أ ناتمئالا
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 ةتمانيئال ار  طاخمال اتعمجمو 
التيانالبمن    ةعنو مت  ةمجموع  ىل عاءً بن  ةلفتخم  انتمائ  طرخامجة  ر دض إلى  تعر   كل  موعةجملا  صصخت ها تحديد  متي  ات 
  ت، االالح  عضب  يف  .يةلقو ا  د ادر ستاالية  لمعو   ةبر خالت  اذ  ةيمانالئتا  امحكأليق اوتطب  ادد لسن اع لف  تخال  رطمخالية  ؤ تنب ون  لتك

بيعة طسب  ح  لمواالع  ذههلف  تخت.  فقدالت  ية معدلمنهجتخدام  سابن  مائتالا  طرخام  ترجادل   تضالتعر ا  عةجمو ملا  تخصص
 رض.عتال
المججا در   حديدم تتي بعايعات ومو مت   ان، تمئ الا  رطامخ  دهورت  معر  يبكل كد بشاسدلا   عن  فخلتلا  راطمخ  داتزد  حي رتها 
من    أصغر   2و  1ن  يتعو مجملل  نتمائالا  اطرخم  ند بيداعن الس  ف لتخر الطمخاي  ف  ق ر لفا  ن و كي  ،الثملا  ليى سبلع  ك، لذل
 . 3و  2 عاتمو مجلل نمائتاال اطرمخن يب لفرق ا

 
 :ييل كما المجموعة لدي هايفر عتو  خاطرلمدرجات ا تاي مستويلتاال دولجلا ضحيو و 

 ةحلمر ال عاتو جمملا رمخاطلا تجادر 
 يلو االة لحمر لا ليحاال 1
 ليو االة مرحللا 1-30 2
 ةيالثان مرحلةلا 31-89 3
 ةلثثالا ةحلالمر  90< 4

 (PD) ادسدلاعن ف خلالت ةحتماليا جوذنم ةهيكل
 

خم فساسيأ  تالخدم  ةبثامب  د السدا ي  ف  التأخر  ديع  فق،التدل  دعم  ةيجهمن ق  يتطب  لالن  ل لك  PDهيكل    اءبن  ديتحدي  ة 
 ن يكو   دق  تامو لمعال  هوهذ  دداالس  فهم عنلخت  وا  مهمنتظا امدي  و   ءالمعال  ءاأد  نع  ت املو مع  عجمب  ةعو مجالم  مو تق.  ةعمجمو 
 ط شانلع اونو ول صواع األنأوع من ل نلك ياريختلايل لحالت لالمن خ كذلان و ئتمالاطر امخ جاتر د علىر مباش ثيرتألها 
تنوت  ةكر شال  هاعت جم  يتلا  اناتبيالل  لتحلي  ةئيصا حا  جاذنم  عةمو مجال  مدختتس ن  ع   لفتخللية  قلمتبادة  ملا  د يدحلت  تار يدقتج 
 .نمز ور الر ة مع مجتينلا لكت يرتتغ أنتوقع الم ه منأن وكيف اطرمخلل  ضر عالتند عاة  يحالمدى اد السد
 مل عوالاب  قةلعالمت  تراغيوالت  د ا سدال  نع لف  تخال  التدمع  في  ترايغلتابين  قة  عالال  عايرةمو تحديد  ليالت  حالت  هذهمن  ضتوت
بة  لل المطاتأجيرض لل التعثى )م ر خأل  امعو ج  رادإير  ثأبتعلق  مق المتتعملا  ليلالتح  كذلكو   ،يل كلا  دصاتقالاب  ة ص اخال  سيةيئر لا

 . ي كللا صادقتاالة بص الخا ةيسيئر ال لوامالعبض التعر  تالاظم حمعتتعلق و  ،دادس لاعن  فتخلال مخاطرب تتعلق ن(يدالاد بسد
  ديلية  لمالول اصاالطر  مخا  على  ثرؤ ن تأ  حتملمن المتي  ل اي  لكال  ادتصقاالت  راي غتم  ديدتح  اوينس  ةر اداإليق  فر   ىلع  تعيني
 . ةموعجملا

تلع  ةموعمجلاإدارة  يق  ر ف  سيقوم تم    ةيساساأل  يلكالد  اصتالقا  تا مؤشر   ييمقى  تحسنيلتمااحمدي  و   هار ااختيالتي   ي لاها  ة 
 .يلكلاصاد تقالبا ةقلعتمال ظاتحالملوا شرات مؤ ال يفات اهتجالا لىا عءبنا ك لذو  ءاسو األ  وأل ضفألا
ايتحد  دنع االئت سخلد   ر خسائلار  يقدلتارة  لخسانسبة    جذنمو   ةالمجموعق  طبت  األخرى،  ةليالما  لصو لأل  قعةو لمتا ة  ينامائر 
 .متوقعةالة ينئتما الا

 

 :ال مأ ي جوهر  كلبشدت اد ز ق  نامتالئطر ااخم نتكا د ما إذايدتح
ضمن  تتا  مة كيالالم  االصول  ةظحفمنوع    حسب  ي ر وهجل  شكبت  دزاد  ق  نامئتالا  راطخم  تان ا كإذا  م  ديدحت  يرمعايف  لختت
 . اددالس  عن وقفالت فترةك لفي ذ بما وعية، نو  يةكمامل و ع

 

 لي: تالا و لنحى اعل  ىلو األراف تعال ا منذ جوهري كل شبض ة بالتعر اصالخ انيةمئتاالر طخالماد زدات
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ا  عة مو جالمر  تبعت ا  وقفتال  ة لحا  في   ثدتح  نماتئالار  طمخافي  ة  يهر و الج دة  ايلز أن    خيتار   عدب  فأكثر مً و ي  30  داد لس عن 
االستو تجا  م أيا  تحديد  ميت  ل. األص  قتحقااس تا ر قأ ذ  من  امياأل  عدد   باستحا خالل    ن م  قاقحز  اير ب  لم  ستخ  استالم    يتمحقاق 
 . هبشأنملة اكلاة  دفعال

 
 

ال فبيكال  داتياز ال  ديدتحلة  دملمستخا  يريعاالم  ةيفاعل  ركةشتراقب  ماجرا  اللخمن    نامتئالا  اطرخمي  رة   تظمة نم  عاتجراء 
 ن:مكد أللت

 

 . ةمظمنت غيرأداة   اهان اليةملا اة داأليف تصنل بق انتماالئاطر مخة لكبير ت الاادي لز اد ى تحديعلة ر دقا رييالمعا  أن •
 و . ددا لسريخ ااتن ما يوم 30رور م عدباألصول  خير اتلر لمعاييا  قةوافمعدم  •
 رهشة 12 دةمةل داسةدال عن لفختال من ليةاملا ة األدا ويل حتب ببس تاصصخملا يف ةر ر مبغير ت اقلبتجود و م  دع •

 .(2 لةحمر ال )حسب حياةال مدى دادلسعن ا لفوالتخ (1 ةالمرحل حسب)
 

الشرو ت  متيقد   اعديل  ل تلط  مل  وعوا  ءال مالعظ بافحتواال  رةغيتمالق  و سلاوف  ر ك ظلبما في ذ  ،باباألسمن    ددعل  لقرضعاقدية 
ه  وطل شر عديتم ت  ذيال   يحالقرض ال لبا  افر عتالااء  غم إلتي  دق .  مل للعميلتحملا  وي أالالح  يمان تالئ ا  ورهتدالبق  لعتت  الى  خر أ
 . سبيةحالما ةسياسا للفقً و  ادلةالع قيمة لاد بجديه كقرض يعل ضتفاو اد اللمعا رضالقف بعتراالا تموي
  ن ا مئتالت مخاطر اناك  اذإد ما  يحدت  نفإ  اتر،دفال  من  دبعاتسالاى  لل إتعديي الدؤ ي  وال  يالمالاألصل  ط  و ر ش  يلدتع  تما يمندع
 : رنةمقايعكس   ي هر جو ل كادت بشد ز ل ق صألبا اصةالخ

 
 مع  ;عدلةالم دو بنال على ندتس ترير التقريخ  ات يفالحياة دى م داد السلف عن لتخا ةن فتر م بقيةتملا ةلمدا •
 طوشةرو  لةيو ألا فار عتةاال عنةد ةدمةقالم اتانةيلبا علةى ااءة بنةاحيةى المةدد  ادلسةان  عةلف  ختلمن اة  قيبتالم  ةتر فالدر  قت •

 ة.يصلألد اقالتعا
 

امالللعروض  القبشأن  ض  او التف  موعةمجال  يدعت باسم  لإ  را)يشمالية  ات  وبعجهون صان يو يذلء   م ي ظلتع  لتحمل(ا  ةطنش"أيها 
ا ف ا سايموجب سب  . دلسداان  عف  تخللا  اطر تقليل مخو   للتحصيرص  ا محت  ح من  متي  ، عةمجمو لل ل  متحلة    أساسى  عل  رضقلل 
ى أن  عل   يللدفهناك    اد،دسل ان  عف  تخللل  ةيلااطر عمخك  ذا كان هناإأو  نه  ديو د  ا دس  ا عنيً حالا  فً متخل  دينمال  ناإذا ك  ائيقتان
  شروطة اليبتل  لى ع  ارً ادقمدين  ال  ن يكو   نأ  عوقلمتان  وم  الشروط  ي لصقد األالع  جبمو بع  دفعقولة للملا  ل كل الجهودذب  نيلمدا
 . ةدلمعلا

و حقاالستال  جأ  يدتمد  ادةعلة  دالمعط  رو شال  نتتضم تعتو   ئدةلفاا  دفع  وقيتت  ييرتغق  شروط  القداعهديل  ضع  تخو   رض.ت 
 .حملسة التسيال تاوالشرك  درافألض ارو ق

 
ل عديتلا   نكا  إذا  ام  (PD)  اقفخإلا  ةاليتمحادير  قت  سعكي  ،ةوعمجمللحمل  لتا  ةسياس  ء منجز ك ةلعدممالية اللا ل  لنسبة لألصو اب
أدق أحست  ى إل  ى د  السوالخبر سي  سااأل  لغ لمباة و د ئاالفل  تحصي  ة علىكشر لا  ةقدر   ةعادتاس  و ين  إكة  للشر   قةاب ة    لحم  ء تجرافي 
ل فأداء الد  مييالشركة بتق  مو قت  ية، العمل  ذههن  مء  . كجز ثلمام التعار شلابل اض مقتر مقل ع  ر تباعالا  يفأخذ  تو   ة دللمعاة  قديوط 
 لفة. تمخالة لوكيسلا تراشلمؤ ا
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 دادسعن ال  لفخلتايف عر ت
 :اد إذاسدال عن لفخت قدي ل المالألصا نأة كر لشا رتق
 ه الشركة.جات ماز لتأي اعلى ا ومي 90 زيد عنتو أوي سات لمدةد ن السداعرض تقالم تأخر •
 .ارجيةخ ردامن مص اهليع حصوللاا وتم يً لخدا  رهاطويتم ت تناياب ىستناد إلالا •

 لظةةروفل قةةافو يةةرات تغال عكسلةةت قةةتلو ا رهةةا بمةةرو يتهمأ  لةةفتخد تقةةو ر ثةةتع ةفةةي حالةةة يةةالمال اة دالانةةت اك ذاإ امةة مييةةتقلت اخالدمةة
 .يةللحاا
 .لنظاميا المال رأس اضغر أل كةشر لطبق من املع التعريف ام ريكب حدإلى داد لسا ف عنلللتخ ةعمو جالمف  ير تع  اشىيتم
 

 عةق و المت يةانماالئت  رئاسخلااس  يق 
 :اليةلتا  تاغير ات المتلحمصط كليه هي عةوقتالم ةمانيتئاالر سائخلس اقيا فيية سيرئال تالمدخلا
 .(PD) دلسداخلف عن االت يةمالحتا •
 .(LGD)داد لسا ف عنلن التخع ةجناتلا ةالخسار  •
 .(EAD) ادسدال التخلف عن الناتج عند رضتعلا •
 كس عتلل  دتعو   ،خرى ألقة اباس الت  انايبوالجية  ار ت خانياوب  ايً اخلد  ةور طمائية  حصإ  جن نماذم  م اع  لبشك  ره المعاييذه  بسحتت
 ه. الضح أعو مهو كما  يةلبق مستعلومات الالم

  تعثر لا  ةيالحتمير اقدت  سبيحت، و ةاقديعتال  اتهلتزامباء  افو ال  في  دينالم  رتقصي  حتمالال  سامقي  يهد  ا السدعن    عثرتالة  احتمالي
 ية. نوعو ية مك لماعو   لىع لتشتم لًياخادة معمج  تايانلى بإ ارهو بد ندتتسي لتا ،يةئااإلحص جاذماس النسأ لىع داد سلعن ا 
لتقطري  امل عشكب  ةجموعالم  مدتخست اع  رعثالت ت  حتمالياادير  قتين  احتادس لن  إنشاؤ لاد  ا دسال  عن  التعثر  تمالياد:  تم    ا هتي 

اتو ت  ي )ح  داخلًيا ا سل ا  نع  تعثرلا  اتيلتماحا و   لية(داخلا  تاانلبيفر  انايالبار  فتو ت  ال   حي)  يةجار خلداد    غراض أل  .(يةاخلدلت 
 .ابهةشتم ائصصخ هاوعة للكل مجم أساساعتمادها ك مت لتيا  ليةالماول  صألد لسداعن ال ثرعتال ةيمالحتا رتقدي
 . ادد سال ن ع خلف الت يةالتمحا سنف نشاطلانفس  ة ذاتع مو مج لكن ليكو س ذلك،ل نتيجة
  فطرالأل  لسدادان  ع  رثعتال  يةالماحت  قشتقاال  وق لست اانبياخدم  ستت    ،جيةار خ ال  ادد لسان  ع  ر لتعثا  يةلاحتما  يلاة  بسالنب  اما 
 وفرة( تم يرغ ناتالبيا تا كانإذ . )ابلةلمقا
ت  اذاد  دسعن ال  عثرتال  ةليتمار احديتقي  فر  ييلى تغإ  ك، فسيؤدي ذليفصنتلاات  فئ  نرض بيعتأو الل  مقابال  فلطر ا  لانتقا  ذإ
 لة. صلا
ن  ع  عثرالت  ةل اح  في   مجموعة لا  هسر خت  أن   كنيم  الذي  ئمقالا  يدرصال  ةبنس  قياسم  هي  دسدال ا  عن   عثرلتا   ة لاح  في   رةاسخال
د  ض  تباالد المطادمعدالت استر   بنس  ساأس  على  سداد لا   عن  ثرتعالة  ال ح  في   ةر االخس  بةنس  قديرتب  عة المجمو تقوم    . سدادال
 . المتعثرة ةبلاقلمف اطرااأل
د التعرض عنا  منبي  ، دسداال  نع خلف  تت القو   فيق  ستحملي امتبقالرض  قال  لغبلم  ديرقت  هو  د سداالن  ع  رالتعث  دنعض  ر عتال
فة لتمخات زمنية  تر ف  ى لإير  تش  السداد   ن ع  عثرالتند  ع  ضر لتع ا  م من قية  مجموعن  عارة  ترات عبالف  دمتعد  ادلسدعن ا  ثرعتلا
 . لي الما صلألل اةلحيى امد
لافتر ال  ةدمتعد  داسد لاعن    رعثلتاض عند  ر عتال  ةمقي  ة المجموعر  دتق نقدية  ال  تقافدتال  لىع  بناءً   الية ملام  ائلقو ا  في   خاطرلمت 
 .وقعمتالو ي قداتعلا داد للس
  غاللمبلى اإ  فةضااإل، بمسحوبلاد المبلغ  دالسا  نع  عثرالتض عند  ر عت التاالن حضمتت،  ةيلام المائالقو رج  ارض خلنسبة للتعاب
ن  ماتئالا  رخاطلم  ضر التع  عادل ي  ام  عة جمو ملا ر  تقد  لة لحااذه  ه   يوفقد،  علاب  ج و بم  هاحبس  مقد يت  يتلا  ةلمحتملستقبلية امال
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(CEE)  اماالئتيل  تحو ل  مام عادخباست  لك ويتم ذ  ،اليةالقوائم الم  خارج  رضلتعات ايملع  عجميل( نCCF)  ،الذي    لدمعلا   وهو
 . يةاللما مالقوائ ي فا ًض ر تع حوتصب اليةمال مائقو لارج خات ماتزااللفيه ا رتتبلو 
كة  ر المشتر  خاطمال  صائصخ  ساسلية على ألماا ت  واداألف  نيصتم تي  عي،امجس  ساى ألع  يرمعايالجة  ذنم  يذف تنيتم    امندع

 :لتشمالتي 
 .ة االدا ع و ن •
 .تاعمو لمجقا لوف ظفاحلما فتصني •
 .ةنضماال نوع •
 .ادفي السد أخرلتا •
 لي.األو ف راتعاالريخ تا •
 .ةيبقتملستحقاق االا ةدم •
 .شاطنلا •
سوق    ن،ديو ال  -  يةر امستثمالية االال  قراو ألل امث  ،اصوصهخب دة  و دحم  يةريخاتات  بيان  ةموعجمالك  لمتتي تال  فظاحللم  ةسبلناب
 .اخلًيا دلمتاحة ت انايابلا لةتكملرجية اخصنيف االت تكو  مخداتسايتم  ى،أخر ك نو بلدى  دةارص لمال ا

 
 ةيلبقستملامات لو عالمج دم

  جوهري   شكلب  تادز قد  ا  م  ة دا أل  تمانئ الاطر  مخا  تانكإذا  ا  لم  امهييقتن  مل  كي  ف  ةيلقبمستالت  الوممعال  جمدب  عةو جمالمتقوم  
وعة  متنمجموعة  في    رظلناو   ارةإلدريق اف  مشورة  ًء على انب  .ا له  ةالمتوقعة  نيتمااالئ  ئر ياس الخساقبها و ي  ولف األتراعاال  ذمن

  ةف ضاإلالة بصل ا  ذاتية  داتصقاال  ات غير تلمي للقبست ملا  هاجتباالا  ؤً بنتركة  شال  غو صت  ة،عوقوالمتلية  عفلا  يةرجالخا  اتملو علممن ا
ة  اديالقتصا  ريوهاتالسينان  م  ثرأك  وواحد أ  ويرطة تلعمليا  تتضمن هذه   خرى. األة  لمحتمال  ؤ بلتناناريوهات  لسي  ةوع مجى مإل
 من   حةامتال  تؤانبتلوا   ةيداقتصالا  تا نلبيااة  يجر الخا  تماو من المعلضتت.  جةتيلكل نة  ينسبالماالت  حتاالنظر في  وال  ةيافضاإل
   .ةيارجر خدامص قبل
  يط التخط  رى مثلخأض  راغأل  لمجموعةاا  هخدم ي تستلتمعلومات المع ا  فقتواة وتاليمتاح  رجة األكثيلنتا  يةساألسا  ةلاالح  لتمث
  رة كبي  اتاطبتار   دو جو دم  ع  لة اح  . فياذر ح  رثأكو   الً ؤ أكثر تفا  جئتان  رى األخ  اتهريو ناتمثل السيو   ،نةمواز الد  ادإعو   يتيجترااالس
اتصاقاال  رتغيم  بين التحليهب  ةعمو جمال  ومقت  لف،ختوال  يلكلد  لقً وف  لذا  ايتقدا  الحاال  براء.لخر  فيها  دم  ختستالتي  ت  في 
  جملدي  ئصاحى أساس إل إ  ولوصللخرى  األ  ائلبدالستكشاف  ا   ستمر فية، تض و فر ملود القيسبب اب  لخبراءيرات اقدت  عة مو جمال
 ة.وقعتمال انيةتمالئار سائخالب  اسح يف ةيقبلستلما تلوماعلما
اس قيل  لكوذ  اتحفظ  رثأك  لبشكادية  تصقيرات االغمتال  لى ط عغالضات  ر اختباشكل دوري  ب  ةع و جمملاي  جر ت  ،ذلك  ىة علو الع
 .توقعةلممانية االئت ا  ئراسالخ علىرتبة تمثار الالا
 
 
 
 
 
 



 ضة لقابالية امل كت اتنة كو شرك
 ة مصري اهمة مسكة  شر 

    2022 بتمبرس 30 يية ف تهنملا يةالمال فترةالن  ع معةجالم ةيالالم مائقو للمة متلمات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالر  ذك اذإ اال ي ر صلماية نالجت با ح ادة بااليضر والبالغ الماع جمي

- 47  - 

 

  يلتحل  امدخاستب، و ةليماال  لو االصن  ة مظحفم  لكن لامتئاالر  ائسخو   مانتئ اال  راطخملة  يلرئيسا ل  ماو الع  قتوثكة و ر شال  دتحد
ات هيو نار سيال  ا يلي ، وفيمانتمئاال  رن وخسائتمائاالومخاطر  كلي  اد التصاالقت  يرامتغ  ينب  تاقعاللقدرت ا   ة،ييخار لتا  تناابيلا
 . 2021مبر يسد  31و 2022 سبتمبر 30 في  دمةالمستخدية اصقتالا

 2021  ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 
ج  ت االن  نمو ة فيهمالمسا ص،الخاالك تهساال
 ي )%(قحقي لا جماليي اإلحلمال

راف  انح 1 سبةبن د تأكي )ال 5.9 أساس
 ي( يار مع

راف  انح 1 )التأكيد بنسبة 5.9أساس 
 معياري( 

حراف  ان  1أكيد بنسبة )الت  9.4أساس  قراض )%( لى اإلعئدة االفمعدل 
 معياري( 

راف  حان  1ة بنسب كيد أت )ال 9.4ساس أ
 ي( عيار م

ي المحل جنات لمن ا)%  يلحكوماك الهست اال
 الي(اإلجم

ف  راانح 1ة بنسب  )التأكيد 7.9س اسأ
 ( ري معيا

انحراف   1تأكيد بنسبة ال) 7.9ساس أ
 ( ري معيا

لداخلي )% اشر اب ي المجنب ستثمار األتدفق اال
 الثابت(مار من االستث 

  فانحرا 1سبة )التأكيد بن  14.5أساس 
 ري( معيا

راف  انح 1يد بنسبة لتأك)ا 14.5أساس 
 اري( معي 

  افنحر ا 1بنسبة   دأكي ت لا) 9.305اس أس ة طالب لدل اعم
 ( ياري مع

اف  انحر  1سبة بن يد  )التأك 9.305اس أس
 معياري( 

والر دال ؛وياً سن ستيراد )% تغير اال ارسعأ
 االمريكي( 

اف  حر ان  1نسبة أكيد ب)الت  9.5أساس 
 معياري( 

اف  ر حان  1ة نسب بكيد أت )ال 9.5ساس أ
 ي( ر عيام

كي  أمري  ردوال ةلي المح للعملةرف سعر الص
 ط(سو مت )

  افانحر  1 بنسبةيد  ك)التأ 15.7 ساسأ
 عياري( م

انحراف   1يد بنسبة كتأ)ال 15.7اس سأ
 ( معياري 

الر أمريكي  و د ليةلمحا للعملةسعر الصرف 
 ( الفترة)نهاية 

اف  انحر  1د بنسبة ي ك)التأ 15.7اس أس
 عياري( م

انحراف   1بة د بنسي )التأك 15.7اس سأ
 ( اري معي 

ر الو دبال) سميالات اب لث ا ثمارالست ا اليإجم
 كي( ألمري ا

ف  انحرا 1د بنسبة كي تأ)ال 48.4ساس أ
 اري( معي 

انحراف   1بة )التأكيد بنس 48.4أساس 
 معياري( 

غيير  الت  ي اإلجمالي الحقيقي )% حلملاتج االن 
 سنويا( 

  حرافن ا 1نسبة يد ب )التأك 3.326س ساأ
 ( اري معي 

راف  ح ان  1 سبةيد بن )التأك 3.326اس سأ
 ( ي عيار م

  فحران ا 1نسبة د بكي )التأ 8.3 ساأس %(الة )لبطدل اعم
 ياري( عم

  حرافان  1د بنسبة كي لتأ)ا 8.3س أسا
 ياري( عم

اهمة في نمو سالم ،ابتالث تثمار سمالي االإج
 )%(ي الحقيقجمالي ي اإلالناتج المحل

راف  انح 0.5 هب أكيد بنست ال) 0.3ساس أ
 ( اري ي مع

ف  نحراا 0.5 بنسبهيد تأك)ال 0.3 اسسأ
 ( ري اي مع

  فانحرا  0.5بنسبة د  كي التأ) 106.0 ساسأ يقي قحلي العفرف الر الصسع
 اري( معي 

انحراف    0.5 سبةكيد بن )التأ 106.0ساس أ
 ( معياري 

ي لمحلالك الخاص )% من الناتج اهاالست 
 مالي(اإلج

ف ار انح 1بة نس ب )التأكيد  89س ساأ
 ( ياري مع

راف انح 1نسبة يد ب أكلت )ا 89 أساس
 عياري( م

حراف  ان  1ة كيد بنسب ألت )ا 4104.35ساس أ ة لثابت ا رعاسألاب  لي،إلجماالي محلا ناتجال
 معياري( 

 1بنسبة يد ك )التأ 4104.35أساس 
 (اري انحراف معي 

 

صول  األ  ظاتحفم  مختلف  رة علىخسالاو   داد سال  لف عنخت ال  تعدالمسية و ئيالر ات  المؤشر   ينب   قعةو تقات المعالوير التط  مت
 . فرةكانت متو  ذاإ  ضيةالماس لخم ا اتو نسلا ى مد ىلعبقة االس تبيانالا  لتحليى عل ءً بنا اليةالم
 
 



 ضة لقابالية امل كت اتنة كو شرك
 ة مصري اهمة مسكة  شر 

    2022 بتمبرس 30 يية ف تهنملا يةالمال فترةالن  ع معةجالم ةيالالم مائقو للمة متلمات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالر  ذك اذإ اال ي ر صلماية نالجت با ح ادة بااليضر والبالغ الماع جمي

- 48  - 

 

 السيولةخطر  50-2
 . هااماتز الت  من ءأو جز   لك دادس ىعل  عةو ممجدرة العلى ق تؤثر دالتي ق  عوامللاي ف يولةسال رخط ثلمتي -
  ن از تو   قيقحت  يف  ةكلشر ا  فهد  صيتلخو   .ةكر شبال  ةاصة الخالسيولو ل  ويمالتات  لبطومتة،  ينقدال  تفقادلتا  ةكر لشا  ارةدإ  دصتر  -
 يق عن طر   سيولةلطر ااخشركة ملدير اتو .  كو البن  من  ضرو ق ى  لع ول  ريق الحصعن ط  نةو ر ملبين او يل  و تمالة  ريار تم اس  بين
كافاطيت باح  ظافتحاال طر وع  يي  الحصين  عيسهت  لىعول  ق  ملوذ  ، وضقر لا  لىالت  خك  نقدية  لا  اتتدفقال  عةبمتال  الن 
 لية.االم اتامتز لالا و  ولصاأل ققاتحسا نيب ةقباطالمو  رتمسمشكل ب ةيلعفوال ةقعالمتو 
 .ةلماليا تازامتلاال اتفو صر تضمن معة وتقلمتو ا شغيليةتات الفو صر ملاد ادلس  ةفياالك  ديةيها النقكة لدلشر ا -

 سوق لر اطخ 50-3
  ومن  سوق.لا  ارعسأ  يف  تار يلتغل  ةتيجنلية  املا  ة ا ألدل  ةيستقبلية الم دنقال  قاتدفتلل  دلة لعاامة  لقيا ذب  ذبت  نع  ق سو ال  طرخام  أنشت
ا  سعر  طرخ  تهالثمأ ومخاأل  تالمعلصرف  و ئفالا  راأسع  اطرجنبية  منخم  يهدة  تؤ أ شأنها    اطر  ا  على  رثن  .  ةكلشر دخل 
  يف  سوق لا   رمخاط  إدارة  نم دفهال  ثلميتو ع.  دائو والدة  ئلفاا  ات ذ ضو قر وق اللسا  راطخر بمثتتأ   يتية اللات الموادن األمضتتو 
اادإ والشم  دائو ع  قتحقي  تلوقا س  نففي  و   ةولمقب  حدود   منض  اهيلع  ةر طيسوال  رطمخالرة  ة  يالم  دواتأب  ظتفحتال    ركةجزية. 

  .درهاصوال ت ةمشتق
 ة فائد لا تمعدالر طخ 50-3-1
العسأطر  خام  أشنت - الذبذت  عنة  فائدار  لادللعا  ةميقب  األل  ةليبلمستقا  ةقديالن  فقاتلتدة    ر ا عأس  يف  اتير غتلل  ةيجنتة  اليلمداة 
ة طبقملادة  ئار الفاعة أسعيبط   لتماث  عاةمرا ل  الخ  من  دالت الفائدةعم  رطخ  أثر  صيلتقب  عةمجمو لاة  ر داإ  مقو وت.  ق و سلاب  ةدئافلا

صة  خا ال  ماتاتز لالاعلى    ةدئ لفار ااأسع  يعةطب  مع  (ةر يغتم  ائدةت فالعدم  تة /ة ثابدئات فالدعم)  هائالى عملع  ة كالشر ل  بمن ق
 . لها ةض ر قملا ةيلالما تساسؤ لما اهجت ةعو جملمبا

 بيةجناأل تالمالع رطخ 50-3-2
الخطر    برتعي  - امقي    انا حي دو محدهذا  بايالمال  اتو دألة   خالف ب  ةلعمبم  تت  يلتا  ةفمختللات  الملتعاانبية و جألا  تالمع لة 
 .ةاإلدار ر ظ ن هةجن و ما يب سنرة ث عد مؤ ت ال موعة جمللل املتعض وا ر لعة ا عمل

 سياقلا سسأ -51
  ةلفكتلأو ا   لعادلة ا  ةميقبال  سهاقيا  يتم  يتال  وات المالية دألاب  قليتعا  مدا  ع ا  فيم  ةيخيار تال  ةفلالتك  س اسأ  ىلع   ة لياملا  ئماو لقات  دعأ 
 . الحو السب اح فةلكتو الاتهلكة مسلا

 

 ةسبيلمحاا اتاسيسالهم أ -52
  في   بثبات  اقهيبط ت  مت  ماك  ة اليمال  مائو لقا  هذه  يف  عروضةالم  يةمالال  الفترات  لخال  اتببث  سبيةمحاال  اتسياالس  بيقتط  مت
 . ةبعالتا تكار لشا

 مالاالعميع تج 52-1
 س ا يق ميت كما .مجموعةلل ةيطر لسا لنتقاا دعن ذلكو  ناءقتاال ة ريقط اماستخدب موعةمجال داخل عمالاأل ميعجت عن بةلمحاسا يتم
  يتم و  .ةدلالعا  اهيمتق ب  االقتناء  مليةع  ندع  تحديدلل  ابلة والق  همقتناال  ل صو ألا  قيم   صافي  اوكذ  المحول   اديالم  ابلقالم  من  كال
  .ءاالقتنا مليةع من جةتالنا رةللشه نوًياس ضمحاللاال باراخت إجراء
  واحد  ثناءباست  الخدمات  مواستال  فالتكالي  تحمل  اهفي  يتم  يلت ا  تراتالف  في  وفمصر ك   اءنقتالاب  ةقمتعلال  ليفالتكا  جةمعال  متوي
 .يةكالمل حقوق  أو يةنديو مال ابلمق اليةالم اقاألور  دارإص ووه
 م يت  ام  دةاوع  هتنالمقاو   ةقتنيالم  ةأشالمن  نبي  سابًقا  مةئقا  قاتعال  يةسو لت  عةلمدفو ا  لمبالغا  وللمحا  المادي  قابلالم  منيتض  ال
 . الخسائر وأ احباألر  يف لمبالغا ذهبه افعتر اال



 ضة لقابالية امل كت اتنة كو شرك
 ة مصري اهمة مسكة  شر 

    2022 بتمبرس 30 يية ف تهنملا يةالمال فترةالن  ع معةجالم ةيالالم مائقو للمة متلمات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالر  ذك اذإ اال ي ر صلماية نالجت با ح ادة بااليضر والبالغ الماع جمي

- 49  - 

 

  استوفي  تملالمح  لمقابلا  دفعب  االلتزام  ان   لةاح  يفو   تناءاالق  يختار   في   ادلةالع  مةيقبال  المحتمل  المادي  المقابل  قياس  متي
  هل  حقةالال ويةتسال الجةعم تمتو  هسقيا ادةإع ميت وال ملكيةلا قوق ح ضمن تبويبه متي لكيةمال وق حق أداة  عريفلت محددةال طشرو ال

  ائمو الق  إعداد   تاريخ  في   ةالعادل  القيمةب  سهياق  ادةإع  ميت  رأخ   محتمل  اديم  مقابل  أي  فان   سبق  ما  بخالف   ملكية،لا  وق حق  ضمن
 . سائرخوال  احباألر  منض  دلةالعا القيمة يف اتغير ت باي رافالعتا مع ةماليلا

 عةبتاال تلشركاا 52-2
 . ةع و ممجلر ايطست عةمجمو لا اهيلع ريطي تست لات اركشلا هيعة ابتلات كار شال

ير  ثألتافي    اهرتدل مشاركتها وقالخ  نم  ةتغير م  دئاا عو له  قحي أو    تتعرض  اعندم  تثمر فيهاسة المأشالمن  ىلع  جموعةتسيطر الم
 . هافي مرثتسملا نشأةمال ىعل تهاطل سلخال  نم دوائعال لىع
 .ةر طسيلد اقيخ فر اتتى ح ةر يطسلا خيار ت من اءً بد هايلع طريتستي لاة عتابلاات شركل ا  معةلية المجاملا مئاقو لان ضمتت

 المسيطرة  غير  ق وقلحا 52-3
بال  يف  اهنسبت ب  ةر سيطلما  ر غي  قوق حال  ياسقيتم   المعترف  الصو ألا  يصاف   ي فا  هقيم  لل لبقال  الف  ديدحتة  انشأمي   .اةنتلمقة 
ين ب  تامالعمك  اهيلع  ةبسامحلام  يت  ةطر يسال  فقدلى  إدي  تؤ   ي التلواعة  بتاال  شركاتها  يفة  عو مجمال  يةكلم  ق و قحفي    تار يغتلا

 ة. يكالمل ق و قح باأصح

  السيطرة  قدف  52-4
تفقعندم العة  ر طلسيا ة  ع مو المج  دا  تال  ة كر شلى  فإنها  غيو حقوال  تامتزاواالل  ل و صألا  دع تبستابعة  الق    خل الد  دنو وبرة  سيطمر 
بالاع  م     .ابه  صةاخلا  رخاأل  لماشلا   متوي  رئاخسلا  وأ  حابر ألا  نضم  ةطر يسال  فقدعن    تجةنا  رسائخ  أواح  بأر اي  عتراف 
 السيطرة.  دقف  دنعلة دالعا يمةقالبا ابقً س تابعةلركة اة في الشقيبتت م ار ستثما ا يبا فتراالعا

  كيةلالم ق حقو قةبطري هاة عنحاسبملا تمي ترااماستث 52-5
 .ةقيشق كاتر ش يف صص لحان م يةكلملا قة حقوق ير طب اهنع ةبسحاملام تي لتيا تار ا متثساال كون تت
ه نو ى كلإ دتمي ال كنهلو  ،شغيليةتوال ةيلمالاسات ايسعلى الر ؤث مذ و فا نهية فعو مجمللكون ي يلتا تاركشال هي ةققيلشات اكر لشا
 ك. ر تمش ع شرو م أو رةطيس
 ب. تير لتاة ببطتلمر ا لصو األ  يفصا في ق وحقو كة ر تمش ةر طسي يهف ةوعلمجمن لو يك تركش ب متير و ته مشتركال عرو شالم
  م تي  ي حب  ةيكالمل  حقوق   ةقدام طريخستاب  ةكشتر مالت  اعشرو لمة واقي قشلات  كاشر ال  في  اتار ثمتسالا  حصص  عنة  باسلمحاتم  ي
 .ناءتقة االليمبع ةلمرتبطا يفاللتكا اً نضممت فةلكالتب يلو األ فاعتر اال
و  أح  اربألا  يف  ةعو مجملا  يبصبنار  مستثلال  يةر فتدال   مةيالق  ضيتخفأو    ةاديبز   ةمجمعال  ةيالمل ا  ئماقو لا   فيحق  الال  ياسالق  يتمو 
 .يهاثمر فتسركة المشال في رألخال  امشلل ادخد النو بو  رائخسال

  ةمعجملا ةلياملم ائاو لقن ات مدااعبتساال 52-6
واوع ممجلا  نيب  ةدلابتمال  تاليلعموا  ةرصداأل  من  الكد  ابعتاس  ميت المحقيغ  رائخسلاو   حبار ألة  مالت معالا  عن  ةتجالنا  قةر 

وق  قح  ةيقر بط  نهاعة  سبمحالا  ميت  تارامث ستمع ا  لعامتجة من الالنات  ةققحمر اليغح  ابر األد  ابعتاس  متي  عةجمو ملاة بين  لدالمتبا
 ة المحققغير  ح  اربألافي    ةعب متلة ايقر لطاس  فنب  قةقحلما  يرغ  ئرخسالاد  بعات استم  ي  ماك  اهيف  ةوع مجمال  ةحص  لادعي   بما  ةلكيلما

 ول.المح  صلألا ةقيمل المحضالؤشًرا م تعطيمعاملة ال تناا كذإال إ
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 ةيلاملا األدوات 52-7
 اس والقي صنيف الت
 : اليالت لنحواعلى  ةساقها منأعلى الية لما صولف االصنيت متي االولي،  رافعتد االنع-
 ."(AC") ةكستهلالم ةكلفتال• 
 أو  ."(FVOCI)"خر اآلل لشاما  خل لدا  لالخ ن لة مدعاال يمةقال• 
 ."(FVTPL")رة االخس من خالل الربح أو العادلة يمةقلا• 
 .ةاقديعتة اللنقديا تاتدفقص الصائوخ (الشركة الماع ذج)نمو  مهرتاداكيفية لا طبقة اليلما لألصو ا يببو تتم 

 ق ح الال قياسلا
الل الدخل  خادلة من  الع  ةمقيال  وأ  لكةهمستالة  لفتكلي: الاتالحو  لنا  ىا علحقً ال  اسه يم قته يأن  ى ل ع  مالي ل الصاأل  يفتصنتم  ي

ة ر ادإل  موعةمجلا  لانموذج أعم  من  كلاس  أس  ىعل  رئوالخسا  احرباالل  خالمن  دلة  عاالة  أو بالقيم (FVOCI) راآلخ  الشامل
 .يل املصل الأل  ةقدياتعال ديةقلناقات فالتد  صئاصي وخل االم األصل

 : يينلاتالين طشر ال تتوفا اسإذة مستهلكالة كلفلتاب لدينا ة دا أاس يم قتي -
 ة. وياقدتعال يةدقلنا تلتدفقاا ل حصيلتية الل مبأصو ظ فاحتهدف إلى االل ياعمأ  نموذجالحتفاظ بها ضمن ايتم  • 
لى  ع  ةئدالفاو   ي صلاأل  غمبلل ت اعاو ف دم  فقط  تكون   ددة حم  ريختوافي    قديةنقات  فد ت  يلمالا   ألصلدية لاقعتلط الشرو ن اع  جتين • 
 . داد الس حقستلغ الممبال
 ن: يليلتاا طينشر ال توفتاسا  إذشامل اآلخر ال للدخ اخالل قيمة العادلة من لالدين بااة دأ اسقي ميت -
 و ة؛ يلامالل ألصو ايع ب و  ديةعاقالت قديةنت الاقفدتع المج  اللمن خ فهدهق قيم تحيت المعن نموذج أ ما ضبهفاظ تحاال متي • 
المستحق لغ  بالم  لىة عوالفائد  األصليغ  لعات المبدفو م  طقفون  كت  ديةقت ندفقات  لي ل الماصلأل ية  قداعتط الو شر ال  عن  جينت • 
 د. داالس
 : ئراسوالخ باحألر ا لدلة من خالاالعة لقيماب كل ذ فبخالن يلدا توااد اسقي يتم -
 ، ليةاالم  صولالا  إلدارة  الهعماأ   جذو ة نمعمو مجلر ايتغ  ملا  ا مهب  يلألو ااف  ر عتالا  بعدية  مالل ا  ولصاال  فين صتادة  عإ يتم  ال  
 .عمالألج اوذفي نم رييغتل ل  اليةتالية الالمة فتر الن م ولألفي اليوم ا  ليةاالم الصولاادة تصنيف جميع علة يتم إ لحا ا ههذفي و 
لة ادلعة ايمقالية بلما تامار ثاستك بةمبو   ريغالة ملكيلق او حقفي  اتمار ثالست اياس ق  رييللتغ لقاب يرل غشكب موعةجالمار ختت قد
هذا   ميتوف  وس  لىو اال  طبيقلت ا  ندامل اآلخر عالش  دخللالل ايمة العادلة من خقبال  بوبةم  ن و كتل  ائرسخلوا  حربااال  لخالمن  
 . هحد علىة يلل اداة ماكاس أسعلى  راتيخالا
 : رئخسالوا حربااأل لالخ  مندلة االع مةلقيبا كذل خالفب  يةكلملا حقوق  توادأقياس م تي -
 قيمة الب  أو  المستهلكة  لفةكالتب  ياسه ق  يتم  مالي   أصل  ديتحد  يريغللت  لبقا  ير غ  لبشك  ةوعلمجما   ارتخت  قد  ،لكذ   ىإل   فةإلضااب
  في   ذلك و   ،ولىاال  افر العتا  دنع  رئاسالخو   حارباال  لخال  نم  لةلعادا  ةيمقلبا  قياسه  مليت  راآلخ  لمشالا   الدخل  ل الخ  نم  دلة عاال
 .بيحاسمال وافقلتا تحقيق لىا ؤدىسي يفلتصنا ةادعإ  ناا كذ ا إم ةل احلا هذه

 
 
 
 
 
 
 



 ضة لقابالية امل كت اتنة كو شرك
 ة مصري اهمة مسكة  شر 

    2022 بتمبرس 30 يية ف تهنملا يةالمال فترةالن  ع معةجالم ةيالالم مائقو للمة متلمات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالر  ذك اذإ اال ي ر صلماية نالجت با ح ادة بااليضر والبالغ الماع جمي

- 51  - 

 

 لاذج االعمنمو   مقييت
 كس يعذا  ه  نأل  فظةالمح  توى مس  على  يلما  صلبأ  فاظتحاال  يهذي يتم فلا  لمااألع  وذجلهدف نميم  ي تق  ءبإجراالمجموعة    تقوم
 ما ها  فير  م النظتي تال  تاملو المعن  متضت  ة.ر إلدات لماو لعمليم ادتق  ابه  متيو ل  ماعاأل  دارةإبها  م  تيي  تال  ةقلطريافضل  أل  بشك
 ي:لي
 على ز  كة تر ر اإلدا  جيةاتير ستت اانما إذا ك  لكذل  . يشمًياسات عملسيالا  كلت  بيقطظة وتللمحف  حددةمالهداف  األو   تااسسيلا -

إير   من ية  دنقلا  ت افقدالت  قيقتح  وأ  ةت صلاذ  اتتزاملا  أيدة  ع مم  ليةاالم  ولصاأل  دةم  ةطابقماو    ةديتعاقالد  وائلفا  داكسب 
 ؛ األصولبيع ل الخ
 .وعةمجملا ةر ى إداإل التقارير عنها ة وتقديمحفظملء اأدا يمي تق تمي كيف -
علتي  تلاطر  خاالم - المحاالمل  األصو )ال  عماألذج  و نماء  أد ى  ؤثر   تلك ة  ر ادإية  فكيو   (لاعماال  نموذج  ضمن  هاب  ظفتلية 
 .طرلمخاا
 ل.بي المستقت فا عمبيال شاطن نأبش اتهاقعتو يعات و لمبا ذه ه بباوأس ةبقسالت االفتر ي اف  تاعيب مال قيتتو جم و وحر اتكر 

المعلاى  لة عموعطاق المجر نصتيق  لم  ه،نفسوفي الوقت    ي ذ فخألا  لكن معو   لنفصم   بشكل  ت ابيعملا  نشاطب ة  علقمتلومات 
 ي.النقد تدفقال يققتحفية يوك ةيلمالول األصاة ر داإل  ةعو مجملته ا لنأع لذيا  دفاله ققي تحة يفيكم لالعم ايلتقيا رعتباالا
الم دار ملا  لغرض  بها  ظحتفلما ية  ماللا   لصو الا أو  قية  ادل لعالقيمة اس  ساأ  على   ها ؤ أداقييم  م تت يي  تة والتاجرة  قيمة لابا  هسياتم 
خاللعادال من  ل ي حصلت  ابه  تفاظالحام  تي  وال   ةيعاقدالت  يةقدنال  اتفقالتد  لحصيلت  اهبفظ  تحيال    نهاأل  ةلخسار ا أو  بح  لر ا  ل ة 
 . ة يمالال صولاأل بيعية و قدعاية التلنقدات قافتدال
 

 :  ةدائوالف ليألصا ت للمبلغعادف د مجر  هي لتعاقديةة ايد نق لقات انت التدف كا ا إذامتقييم  -
يلا ا  هذ  غراضأل  ف تعري تم  ي  .يولاال  فاعتر االد  عني  للماا   صللأل  ةل عادال  ةمي الق  نها  ىلع   ليصألابلغ  ملا  ريفتع  متتقييم، 
المرتبطة بتاطر االئخلماو ود  قنللة  منيز ال  قيمةللي  دالما  قابلالما  هان  على  دةائفلا  رة فتل  خال  دادالس  محل  صليأل ا  غالمبلمانية 

   .حبالر ش املك هذوك ة ريادإلا فياللتكاو لة  يو سالطر اخم مثل ى ر خاأل ساسيةاأل اضاإلقر  فاليكتو  خاطرمولنة عيزمنية م
ين بع  تأخذ   المجموعة  فان ائدة  الفو   ي صلألالغ  لمبلات  عدفو م  رد مج  هي   قديةتعاال  يةلنقدات  قافد تلاانت  ك  ا ذإ  ام  مقييت  إطار وفي  
 غ مبلو ت  وق  رتغي  قد  اقديةعت  دبنو   ىلع  لي يحتوي االم  لاألص  ناك  اذإا  يم ميتقمل  يش  . وهذاة دا ألل  قديةتعاط اللشرو ار  ابعتاال
 . طشر ا الذه فيو ستي ك لنذل ن اف ة لاالح هذ هى وفة ديقاعالتة ديالنق اتفقتدلا

 

 سائر والخ حابر واأل  حقلالاس ايقلا - ةيلماال صولألا
  عوائد  اي  .ةلداعاليمة قلباا  حقالالية ملا ولألصاتقاس  :رئا سباح والخر األ  لخال  من عادلةمة اليقلبا قيمة الم صول الماليةألا -

   .سائرالخ أوح ربااألن ضما هبات اثم تي  احبر أ عاتيتوز  وأ
  فةلكتلا  ة،لاعالف فائدةال يقةر ط خدامباست ةكهلتلمسا ةكلفتبال  اقحال لو صألا ههذ ستقا :لكةمستهلا فةلكلتاب ةيماللا لصوألا -

 مهب فار عتالا يتم حاللم ضواال  ةلعملا ق و ر ف رئاسوخ احأرب ،دئافو لا اتداإير  .حاللضمالا  ئرابخس اهضخفيت تمي كةتهلسمال
   .ئراسخوال رباحألا منض لتسج دتبعاالسا  عن اتجة نال رئخسالوا حربالأل بةسنالبك  كذلو  .رائخسالو  احرباأل نمض

 . ةلادلعا ةبالقيم قاحال ولصاأل ذهه سا تق :خراآل الشامل لخدال لال خ  من لةعادال يمةقل ابدين لت ااو دأ -
  من ض  مهب  راف تالعا  تمي  لمحالالضاو   ة ملالع  ق و فر   ئرخساو   رباحأ  ة، لافعلا  دة ئالفا  ةقطري  م داتخباس  هابساتحا  تمي  ائدفو لا  اتداإير 
 عممج  ،عادبستاال  دعن  .خرال ا  لمالشا  خلالد  ضمن  ابه  فاالعتر ا  يتم  ى ر ألخا  رئاسالخو   احبر ألا  فياص .ئرالخساو   حباألر ا

 .ائرخس الو  حبار األ نمض صبحيل بهويبت ةداعإ  متي االخر  ملالشا  لالدخ  نمض  جةمدر ال ائرلخساو  باحاألر 
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  . ةلعادلا ةميقالب قاحال يةلا ملا لو صاأل كلت اسقت :رآلخا املشال لخدال لال خ من دلةاعلا مةالقيب كيةلملا ق وقح تماراثاست -
  زءلج ااد در ستا حض وا شكلب  لثم ت حارباأل تايعوز ت كنت المم  رئاوالخس رباحألا ضمن ادإير ك بها افر تعالا تمي  األرباح اتعزيو ت
  ىعلا هبتبوي  ةإعاد يتم الو   رآلخا لماشلا  خللدا في بها فار عتم االتي رى ألخا رئاسخلوا حابألر ا فيصا .رماثتسالا لفةكت نم
 .رسائخال أو باحر ألا منض قالطاإل

 
   ائرس خلوا حبااألر و  حقالال ياسلق او  التبويب – ةيلامال تااللتزاما

   .ائرسلخاو  باح ر ألا  لخال ن م دلةاعال ةميقلبا وأ ةكلهتسمال ةفتكللبا قيمةم اأنه ى لع ةيالمال تاتزاملاال بيبو ت ميت
  ا به   فظمحت  أنها  ىلع  اهيببو ت  م ت  إذا  خسائرالو اح  ربألا  لالخ  من   لة داعلا  ةميلقاب  قيمةم  اهأن  لىع  ةيلاملا  زاماتتاللا  ويببت  ميت
  فار تعاال  دعن  رئاسخال  وأ  حابر الا  الل خ  من  دلة العا  ةملقيبا  ا هبيتبو   تم  وأ  يةلاالم  تاقتمشن الضم  تناك  وأ  ةلمتاجر ا  اضغر أل
 .يلو األ
 باحر ألا  ي افبص  فااالعتر   ويتم  ة لعاد ال  ةمقيلاب  ئرخسالاو   احبر األ  ل خال  ن م  ةل ادالع  ةميقلابة  مقيملا  يةالالم  اتمتزالاال  سقيا  ميت

 . رئلخسااو  حبااألر   منض دائو فال  مصروف كذل يف ماب ائروالخس
  ئد او فلا   وفبمصر   فتراعاال  ميتو ،  ةلالفعا   ةدائالف  ةقريط  امدختسبا   ةكستهلملا  فةكلتالب  اقً حالا  هياسقتم  ي  رى خألا  ةليامال  لتزاماتاال
  نع   جةتالنا  لخسائروا  حربالأل  بةوبالنس  ،رئاسخلاو   احرباأل  ضمن  نبيةجألا  تالمعال  فر ص  ارأسع  يف  اتر يتغلا  رخسائو   حاربأو 
 .ائرسخلاو  حبار ألا نضم اضيأ جلست دعاستباال

 

 داتبعساال
 يةلاملا صولألا
 ل يحو تب  مقو ت  وأ  ،يل املا  لصأل ا  نم  ةينقدلا  قاتفدتلا   يف  يةدقتعاال  ق و قلحا   اءقضان  دعن  ليماال  لصاأل  داعتبباس  ةوعجمملا  ومتق
  ل ألصا  ةيملك  عنافوم  خاطرم  يعمج  ويلتح  اهيف  تم  قد  ن و يك  معاملة  في   ةاقديتعال  النقدية  تا قدفتال  مالستال  دية عاقالت  ق و لحقا
 ال و   ي وهر جكل  شب  كيةالمل  عناف وم  رطامخ  ةافبك  اظفحتاال  أو  يلحو بت  ةعو جمالم  افيه  مو تق  ال  يلتا  وأ  ،وهري ج  كلشب  يالالم
 .ةيلمال ا لو صاأل ىلع رةطيلس اب ظتحتف
 ة افبك  ظحتفت  اهلكنو   ي، لاملا  اه كز ر م  ائمةق  في  بها  فالمعتر   صولألا  يلحو تب  هاجب و بم  قومت  تالامعم  يف  ةلمجموع ا  تدخل   قد
 . ةوللمحا ولصاأل عادتباس متي ال ةلا الح هذه فيو   ةولحملا لو ألصا فعامنو  خاطرم

 
 

 لية ام تامتزالا
 د بعاتسبا  عة أيًضامو جمال  مقو ت  .ااء مدتهضنقا  وأ  اهئغاال  أو  تعاقديةلات  زاما لتاالد  ادم ستي  مادن ع  يةالمت الماا ز لتالا  بعادتساتم  ي
ة  لاالح ه  ذه في  و   ا،ريجوها  فختالا  فلتلة تخدالمع  تااملتز ال ل  ةديقنالت  افقدلتا   تكون و   اهوطر ش  عديلتم  يت  مادنع  ةيلاملات  امالتز اال
 .لعادلةا مةيالقب لةلمعد اط و ر الش ساأس ى لعدة يدالج يةلالمات ازامت لالبا عترافاال متي

  و أ  اهيلو حم تت  ديةنق  رغي  لو صأي أ  كلذي  ف)بما    عو فمدلا  لابقالمو   ةفتريالد  يمةقلالفرق بين ان  افلية  امال  تزاماتلالا  ادعتبسا  عند
 . ئرساالخو  باحر األمن ضا هب رافعتالم ايت (اتحمله تمت اماتز ال

 

 ل محال االض
ف  ار يتم االعتي  لتا  ةاليلما  لاالصو لى  عة  قعو متلا  ئتمانخسارة اال  سطة لقيالمبسا و   ةملعاا  باليسألا  نم  كالً عة  و جمالم  تطبق
الددو وأ   كةلستهمال  ةفلالتكها بب ا ات  الل اال خ  منلة  د عالاة  مي بالق  بهااف  ر االعت  يتم  يتلين  يماآل  ملاش لدخل   قل تنت  أن   كنخر. 
 ولي.تراف األاالع نذم مان تئاال ةدو جي ف يراتلتغلا وفقً احل ر م الثبين ث لية ماال لو ألصا

 . نامالئتسائر اخ  فاترو صن ممض ةعمجالم لدخلا ةمئقامالية في  ال لو صالا يمةق ضمحاللار ائسبخ فايتم االعتر 
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 بسطم هجذج نمو ن
 :ينوتخطلى ع لحالضماال ديدلتح طبسالمالنهج   ذجمو نذ  ينفت تمي ،تالعمو وال  بتعاباأل قةعلتمال ءمالالع ةدبأرصق  لعتي افيم -
 و .لمحالضالل يكل فردشب مهاييقت مفة عن السداد يتلمتخالء عم دةصار  أي • 
للتالك  ت  لكفي ذا  )بم ى  ر خاأل  لعمالءا  صدةر ا  ميعجم لعاطي  يااحتاف بر تيتم االع •  ى  لع  ءً ابن  ا(اقهتحقسا  ر موعدخأتي  مي 
 . نيةتماالئائر اخسال عاتتوقو ة دد حلماة خيريلتاا ةسار الخت دالعم
 
 ماعلا هجنلاوذج من
مت نطت - ابق  للنموذجالطلبات  لالعا  ضمحالل  المامعيم  اباسحر  )ر   ي لمصر ة  ر  خطل  ةعرضملا  دةرصألايع  مجعلى    (47قم 
 اطيهتي يغلا  ةصدر الا  ناءتثباس  ، رآلخا  لامالشخل  لدا  لمن خال  لةعادلا  يمةالق  وأة  كلتهلمساة  كلفلتا باهسقيا  متيي  لتا  مانئتاال
 .هالعأ ر و ذكمهو ا كمسط بلمذج النمو ا
 . ول المالية"(صأل)"ا اسمت باألدوا  هذهلى إر اشي أدناه،ضمحالل ياسة االس راضغأل -
المتكامئتالا  ارةسخ  وذجنممن    تاخصصملا ل و الالضمحر ا ائخسد  ديحت  بو لاس  رغيت  تم - ر ائساف بخر تعيتم اال   حي  ةدبن 
ر ايقعة بموجب مع متو لئتمان اة اال ار سخذج  و نم  ىإل  ق،لساباي  بحاسماليار  المع   بجبمو محدد    ةار خس  دثح  قوعو   عندن  ائتمالا
ر المصر   ةاسبلمحا اي   ح  ، (47) قم  ي  أخذ  ايابدد  عنت  خصصامليتم  تع  اءً نب  لي،ماالصل  األب  افتر عالة   ائر سخ  عاتوقلى 
 ي.لو األ تابثالقت او  في ةلمالمحت نامئتالا
التي لم تنخفض   الماليةصول  األة  مقي  في  لالحضملال   راحلم  ثثالمن    هًجانم  ( 47رقم )   ي صر لما ة  بسمحاالار  عيمدم  يق -
 لي: اتلو انحلى الج عنهالا هذ خيصلتيتم . اءالشر   وأ راف االولىعتاالخ اريي تانية فمئتاال  اتهميق

 
 :ار  هش 21مدة ل قعةو تملتمان ائال ا ةار خس :(1)ة حلالمر 
امخي  فة  ر بيك   دةازيها  ب  ليسي  ت لوا  ولياال  فار تعاالند  ع  يةالمال  لو صاال  (1)  ةرحللمان  تضمت االعتراف   انالئتماطر  منذ 
ى  عل  ةقعمتو المان  تئ اال  ةر خساب  عترافاالم  يت  ،ولصاال  هلهذ  بةنسبال  .ةخفضتمانية منائ  خاطرى معل  ي تنطو   يالتأو    ليو األ
ة عوقمتال  ةنيامئتالاائر  خسالتج  نت  صول، اال  هذهة لالنسبب  .ةقعو متلاية  نائتمالا  ئرساخاللى   عاءً نبل  ة لألصريدفتلا   لقيمةا  يلماجإ
 لتقرير.ا يخار تبعد ا شهرً  12ل الخة تملحلما خلف عن السداد لتا أحداث  من

 :ياناتمئاة محلضم يستل -اة يحال ىدمعة وق المت نيةمائتال ا ةسار خل: ا(2)ة مرحللا
يها  لدس  لي  نلكو   ليو ألاف اتر عاال  ذمنمان  الئتا  رخاطفي م  ة ر بي ك  ةاديز ها  دين لكا  لتيا  ةليلماا  ولصالا  (2)لة  رحالم  نمتتض
  ال  كنول  ر،لعما  دىم  لىععة  قو المتن  ماالئتا  عتراف بخسارةالا يتم    ل، صو األهذه  لبة  لنساب  .لضمحال االعي على  و وضليل مد
عة قتو الم  تمانئ الر اخسائ  يه ة  ياحال  ىمد  عةوقتلماية  انمئتاالئر  ساخلا   صل.لألة  تريفدللقيمة اا  ليامإجلى  عب  تحسة  فائدلاال  ز ت

 ية. المة الدا لأل لمتوقعامر الع دىم ى اد المحتملة علد عن الس فلتخل ا  اثأحد يعمجن ع جتنت التي

 :انياتمائحلة مضم - ةالحيا مدى ةوقعمتالة نيائتمال رة اسالخ: ا(3)المرحلة 
 متي ،ولاالصهذه ة لبنسبال رير.قتلخ اتاري يف لالحضمالاى علي عضو و ل مليد اديهل  لتيا يةمالال ولألصا  (3)رحلة ملا نمتضت
 .ةماليال داة لألقع و لمتا رملعا  لمتوقعة على مدىائتمان رة اال ساخ باتثإ
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 ةطاعيقلالتقارير ا 52-8
  ذلك   في  امب  ت،نفقا   دكبتوت  اتديراإ  ققن قد تحم  ل امعاال  ةطأنش  ي ف  كار تش  تي ال  ة عمو جمنات الو كم  د أح  هو  لغيشلتع اطاق
مراج  والتي  ، جموعةللم  خرى ألات  ان كو الم  نم  أي  عمت  ماللمعااب  ةلقالمتع  تافرو مصلاو   تاادإلير ا نتائعتتم  ة يليتشغ لا  هاجة 

القرار  انص  قبل  منم  ابانتظ ها  صيصتخ  يتمس  يلتاد  ار لمو ا  نشأبت  ار راق  ذاالتخ (CODM)  عةو مجملل  يسيرئال  غيليشتال ع 
 نفصلة. م ةليما تومالمعلها  رتوف لتيوا اهئادأ ميقي تو  سيملتق  ةعو مللمج

  ةجنبياألت الملعاب تمالامعلا 52-9
 ت.مالمعاخ الير في توا ف ر لصا رعسة بوعجممال  ركاتشب اصةخلال مبية بعملة التعانألج ات معامالال ةجمر ت متي-
ئم  القو اد  إعدا  خاريت  في  رفصال  رسعب  لامعتلاة  لمعل  اهمت م ترجتي  بيةنجألا  ةلمالعب  يةنقدلاعة  يبلطات  ات ذازاملتواال  لو صألا-
 ية. لامال
قيمة ال  دحديت  دنم عتخدسملا   لصرفا  ربسع  ةبينجدلة بالعملة األاالع  يمةبالق  هااسقي  ميت  يتلات  زامالتالاو   صولألاة  مجتر   متي-
 ة. عادللا
ف  ر لصسعر ابية  نبجألا  ةملعلبا  ةييخر اتلا  ةفلكتلاب  ياسهاق  ميت  يتلاة  يدقالن  رغيعة  يبالط  تذا  ات لتزاماالو   صولألا  مةجتر م  تي-
 . ةللمعاما خريتا يف

 جاريد اإلو عق 52-10
ضمن تيو  أ  تأجير  د عقدالعق  ن و بكو .  أجيرتقد  ع  منضتيأو    يرأجتعقد    لعقدم ما إذا كان ابتقيي  وعةموم المجقلعقد تا  ةي بدايف
 ر يجأالتن عقد  اا كإذما    مييتقل  ل.باقم  ءقان للزما  نرة ملفت  دد حل مصأام  خدالست  رةطيلسا  ينقل حق  عقدن الكا  ذا إ  جيرتأد  قع
 . ددأصل محخدام تاس على رةطسيلاق ل حقين

 ر جأتالمس

يجاري نصر اعل  لك  د قعال  في  يمادلابل  اقلما  توزيعب  وعة جمم المو تق  ي،ار يجان  و مكي على  تو حعقد يل  يعدعند ت  أو  البدء   عند
غير   تاكونفصل المعدم    جموعةملت اار ختا  لعقارات،ا  راود إيجقبة لعنسبال  ذلك،  ومع  تقل،مسال  ياسبنتالر  أساس السع  ىلع
 . ردري منفجايكون اكم يةاليجار ر اية وغيجار يالا تمكوناال ناسبة ع لمحوايجارية الا

ليا  ع أو انتفق االح  أصل  ياسق  يتم  د التأجير.قعخ نشأة  تاري  يف  جيرأتلم ازاتلوا  عا نتفالا  حقبأصل    فتراعة باالعمو جلما  ومتق
ة  اإلضاف، بالعقد  شأةنخ  ير اقبل تو  أ  ددة فيمس  لغباي مباه  تتسوي   متوي  التأجيرعقد    لتزاماللي  و االغ  من المبلتضت  والتي  ةلتكلفبا
الميلتكاالدها و بتك  تم ة  ليأو   ةشر يف مباالكأي ت  لىا  وقعملأو ا ألصل نفسه  ا  استعادةد أو  قلعل ا حم  صلاأل  ةزالإ و فك  ل  رةقدف 
 . مةتلمسز تأجير افو حنه أي مومًا خصم ل،االص  فيه يوجدي الذ

م  ل  ما  ،ارااليج  دةمهاية  ن  ىحت لعقد و ة ايخ نشأتار   من  تبالثا  سطقلريقة ام طداا باستخحقفاع التناالأصل حق  هالك  م استتي
س عكع" تنتفااال  قل "حأصلفة  تك  تنا كاإذ  و ، أجيرأتالعقد    ة مدةيهابن  ةعو مجمال  ىإل  دقالع  لمحل  األص  ةيملكر  إليجاال  و يح
  لتيوا  صللأل  ياجتناإلمر  لعا  لى مديع عفاق االنتح  لك أصالهاستلة يتم  الحا   ي هذهف  اء،شر الر  مارس خياست  ةلمجموع اأن  
ت على دهيحديتم  االسنف  ا  بادمعلوات  ار لعقلس  س  دتيه  انالى،    ةضاف إلات  ائر سخبقيمة    نتفاعاالحق    ل صأ ض  فيختيا  ر و م 

 ر. جيأتال زامتالاس قيادة بإع ايلهدم تعيتدت و وج  نإالل االضمح
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م  خداتاسصمها بخ  ويتم  ،قدع الخ بدأ  ريافي ت  فعهاد م  تي  ي لمالت  راإليجات  وعاية لمدفالحمة اليقبالبدئًيا  م  جيرالتأ  مالتز ا  سياقيتم  
تحدمكااإل  يفكن  ي  لما  إذ  أو  ،رجاياإلي  ف  يضمنالئدة  االف  دلمع ان  ذلك  بسهولةليد  ل  دمع  مستخداايتم    أن  جبفي  معدل 
 خصم.  للدل كمع افي ضإلاضها ار اقتة معدل مجموع م الدختتس م،اع لة. وبشكعو مجملل فيااإلضض راالقتا

اء  جر وإة  لفتمخ  ةيرجخاويل  تم  ادرمصمن    ةائدفالت  المعد  لىحصول ع لاخالل    من   فياإلضا  اضر االقتعدل  مة  ع مو المجدد  حت
 جر. ؤ ل المصألا نوعط اإليجار و و لتعكس شر عينة ت ميالدعت

 تي: اآلمن  جيرأتلاد عق امس التز ياق يف مدرجةليجار االات ادفع كون تت

 ا. هرهو جتة في اب ت ثمل دفعاتش ابتة،ث عاتدف

قد  ع ابةبد ريخات في دلمعالو أر شؤ مالم تخدااس بيا ولأ هاسقيا  تموي، عدلم و مؤشر أ ىتمد علتع  رةمتغي  رجيأتعقد عات فد     -
 .ريالتأج

   .ةالمتبقي ة ميقلانات اوجب ضمبمأجر مستلة ا طبواس ادفعه قعو يتلغ مبا    -

 ترةفي يجار فإلوعات ادفم،  معقولةة  ر ر بصو لخيااا ذھ  ارسةمم  نمتأكدة  م  وعةت المجمانكإذا   ءالشر خيار ا  مارسةعر مس     -
ار  يجاإل  عقدلكر  بء المااإلنه  تاوبوعق  التمديد،ر  امارسة خيمن م  ولةمعق  ةجبدر   ةكدتأم  ةوعمجمالت  كان  ذا إية  ار ختيالد ايجدلتا

 مبكر.لااء م اإلنهمن عدقول عم شكلب ةكدمتأموعة جملا م تكنلما 

ي  ف  اتر غي ت  كناھ  كان  ذاإها  اسة قيدإعا  تمي  تيوال  ة.الفعلي  ةالفائدة  قري خدام طستالكة بمستهلا  ةلفالتكب  ريجالتأم  زاالت م قياس  يت
 ر يدتق  في  يرهناك تغي  ناك  ، إذا تالدفعاك  تل  دحديتلم  دمستخ  لو معدأ  رؤشي مج من تغير فتنا  قبليةالمست  اريجإلا  عاتدف
ار يخ   رسماست  تانإذا ك  امييمها  تق  يرة بتغيوعمالمج  قامت  ذاإ  ،بقيةلمتا  القيمةن  ضمابموجب    عهفوقع دتمال  للمبلغ  جموعةالم
 ر. ن حي  الجوهمار ثابت ع إيجدف ناكه نكا ذاإ أوء انهإلاو أ مديدلتاأو ء لشراا

 نمجيله ضتستم  ع، أو يفاتاالن  قح  صلألترية  الدف  قيمةلا  علىل  يعدإجراء ت   متي  ،طريقةلابهذه  ر  يجااإل  متزالياس اقعادة  إ   دعن
 فر. لصلى اااع فنت الا   حق لصألترية فديمة ال لقاض م تخفيت ائر إذلخسااو أح ربااأل
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 - :يمةالق ةل صغير صوات األر يجاإو  لجة األصير ق  يجاراتاإل

ة قصير   ترااجياإلرة القيمة و يغألصول صات ار جايإل  يرجتألا  تزاماتلوا  عاتفنالحق ا  ل صو أب  عتراف اال  م دععة  و جممالتارت  خا
على  روفصمارات كيجاإلهذه ب  ةطتبالمر  رايجفعات اإلبد عةلمجمو ا ترفتع ات.  المعلوم ياجو ت تكنول معدا كلفي ذا بم األجل،

 . اراإليج رةتمدى فلى  ع الثابتسط ة الققطري اسسأ

 ادر إليا  ققتح - 52-11
 :هاأدن  اتطو خمس اللخا ذجمو دام نخستاب (48ري رقم )مصلا المحاسبة رايعم وجب مت بادراياإل تثبابإ لمجموعةا قومت
  ط الضواب  دحدوي  نفيذة للتلقابت  زاماوالتر ينشئ حقوقًا  كثأ  أو ن  ين طرفي ق بافتد بأنه العقا  ر في ع لي العم مععقد لد ايتحد: 1طوة الخ

 . قدعكل لها ء بافو ب الجيتي لا

 يل.عمال  ة إلىدمخ أوة  ل سلعقلن لعميي عقد مع ف  دوعألداء هو ا ماالتز  ءداألات امزاتلد احدي: ت2وة خطال

  لع سل التحوي  لقابم  فيه  ا حقوعة أن يكون لهجملما  قعلذي تتو ل ابا قبلغ الم  مو  ه  ملةمعاال  سعر ة مللمعااعر سيد حدت: 3 لخطوةا
 . ى ر خراف أطن أع بةاين ة لمحصال المبالغء ثنا تسبا يل،مالعلى إ اد بههعم تلا تالخدما وأ

لى  ع  ة المعامل  رسعع  وزيبت  عةو المجمم  تقو   ،داءأ ام  تز لمن اأكثر    ى ي علتو يح  الذي  قدلعل  بةبالنس لةمالمعزيع سعر اتو  : 4الخطوة 
التز  التتوق  يالذل  قابالم    بمبلغ يصف مبلغء  داأ  امكل  يكو   ة وع جممع  بل اقمفيه    ق ا حهل  ن أن 

 أداء.  املتز ا كلباء فالو 

و  لع أسال  لنق  يقر عن طداء  أل ازام  لتبا  أوفت  ا(لمك  أودما )نع  تارادثبات اإليبإ  عةوم المجمو قت تيرادااإل تاثبإ : 5 ةخطو ال
 .ب العقدموجب لها العميبد عي و  التت االخدم

 
 ئدواد العرااي
 . ةيللفعة االفائد قةطري مادخاستباق قحتسالاس اسأ لىع  لخ الد ةمئ اق في وائدد العار إيب ترافعاال ميت
 :  ليةعفلا ئدةافال ةقريط

أام  صلأل  ةتهلكسملا  ةكلفالتحساب    قةيطر هي   موعممجو  )ألي  امزام  لتا  و لي    ( يةالمال  ماتزالتالا  وأ  ةماليال   ل صو ألا  نة 
 .يةلفعلاة دفائل ل ادعم ماستخدابلي املا تزاملالا أو  ألصلعمر ا  رادم ىعل ئداو لفا يراد إ  د أوائفو الف يع مصرو توز و 

  :ليعفال  ةدائلفامعدل 
ادم لخختسي  الذي  دقيقلا  لدعالم  وه  داة ألل  عقتو المر  عملا  لالخ  هايلصحت  وأا  دهادسقع  تو لما  بليةتقسمالة  لنقديات  اعلدفصم 
 .  يلما ماز تالأو   يلام لصة أللحالياة مقيالد حديتل (ناسباً م ذلكن  كاا إذ ية أقل زمن ةر وفتلية )الما
 احبر أل اات عوزيتد ار يإ
 ق ح  هيفنشأ  ي  ذيلا  اريختلا  يدخل فالة  مئاقب  عةو ممجلات  ار ن استثمام  ةتجلناباح ار ألا  زيعاتو ت  نم  تاداير إلبا   فار العتا  ميت
 اح. بر أل ا هذهمة قي ل يصحتي كة فر شلل

  قريية التو عمل حاأرب
  ن ج عتانلا  ادر ياإلاس  يق  ويتم  .يقهر و ت  مي تذال  اليملاصل  أللد  اعبتساالوط  ر ش ر  فاو ت  دنع  ريقو التت  ملياح عارباف بأر عتالا  تمي

 .  ةحوال ل ا عقد  خاريتفي  قير و لتفظ ااحمل ةيتر دفلا يمةلقا  عن  ةال و لحا لبامق في لزيادة ا ةيمبق لتوريقا تاعملي
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  ينيةمالتأ ساطاألق  راداي
 

  يالتط  اسألقاقيمة حدود  ي  د ف ار اليا  باتثايتم  و   ين،مأتال  صة يلو صدار با  خريارا من تعتباا   يةأمينالت  اطاألقس  بإيرادف  ار عتاالم  يت
 . لعاما صتخ

 اتف و صر مال 52-12
 مومية لعا   اتوفالمصر   لكذ  في  بما  كةالشر   طنشا  لمباشرة  ة لالزما  ى ألخر ا  والمصروفات  لالتشغي  توفامصر ب  افاالعتر   يتم
 . تحقاقساال ألساس وفقآ ةالبيعيو   اريةدواإل
 

 دئفوالف ارو مص
   .ليفعال ةائدفال معدلة قريط دامخستبا الدخل  ةئمقا يفض  و لقر ا ى لع ةنديملد ائفوالاب افتر عالا يتم

  ينلا العامياز م 52-13
 نيلعاملز احفيتو  ةباثإم انظ - 
ة  عيجملل  ا يسمحمب  ة كر لشل  ي ساساأل  ام ظنل الديتع  م ت  2018و ماي  14يخ  ر ابت  ة ركلشل  ة ديعالر اغيامة  علاجمعية  الر  راقب  جو مب
اليغ امظنألا  من  ركثأ  واا  امنظ  اداعتم  ةركلشل   يةداعر  ام  اءضع أ و ين  دير والم  ينلماالع  ثابةإل  تاليةلة  التدإلجلس  ين ذفينارة 
 ابعة:التها تكار وش ةركشالب
 ية.انمجم هأس حنم* 
 ة.يسر م سداد ق بطر  أوة ز يمم بأسعارم أسه حنم* 
 . بيعل با ة كر لشا عدبو  يرد امل قاوفة نيعروط مشء فاتيساو محددة   ددم وأ نقضاء مدةاد عب سهمأ بيع دعو  *
  من   أو  ة ديدج  أسهم  إصدار   ل ال خمن    اء و س  ةمنظاأل  هذه   من  ى ا  تطبيقل  مةز اللم ا سهألوفير ات  ةكيفيامة  لعا عية  مجد الدحتو 
  اهتيمبق  دزاي  همسأ  لة إلىحمر ل ا  احذلك األربكو   همنزء  ج  أو   يط ايتحاالال  لميل ا و حل تخالن  م  وأ  سهمهاأل  شركة لا  ل شراءالخ
ط  و شر لا  ك ذل  ي ف  انظام بملل  وفقا  رةقر ملا  سهماألستحقاق  ا  طشرو   اديةلعا غير    ة لعاما  ةيعمالج  ار ر ق  دحدوي.  صدرالم  لالما  أسر 
 ط. و شر من ال لكير ذغو  لكفاءةوا ة رجدالو  ةفظيو دة اللقة بمعمتلا
 ة: يالتلات من الجها يأ  ىإلام ظنال ةر ادإب هدتع ان ركة شلز لو يجو 
 م. له صخالمر  ظحفالء انم* أ
 ة. يالمال وراقألا لامج  يف ة لمالعا اتشركى الدحإ *
 .نياهملمساملين العاحاد *ات

 

 لجالة اير صق  عاملينلا مزايا - 
اتي ااذ  مةخدلا  تقديم  ندوف عر صمالجل كا  رةصيقن  يلما لعازايا  راف بمتعالم  وقع دفعه ت لماغ  مبلالباف  ر تعالام  ويت.  القةعلت 
 نكميو   ،بقةخدمة سام  يبتقدامل  لعاقيام    ةجتينك  غلبالم  هذ  عف دل  نيضماو  وني  ناق  امتز ال  ةعلمجمو ا  يلدن  و كيعندما    امز تلكا
 . اهب دعتمي ةجر زام بدتلير االقدت
 

 ددحملاراك تاالش ازايم -
بالتالعا  يتم مزاين  اماتز تراف  ااتر شاالا  ظم  ت كا ار شتالاتراف بعاالم  تيو العالقة.  ت  اة ذخدملا  ديمقت  ندع  فصرو كمحدد  ملك 
 قدي.ن دسترداا  وأ ةيلقبتلمسفعات ادال خفيضى تإل لمقدمةا ة فعدلا  هبدى ؤ ت يلذاد  لحالى  أصل إك مادمق عةو فالمد
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  ةلسن  79 مقة ر ياعتمجالت اناتأميلاون  نقال  اً بقن بها طليلعاما ي لصالح محكو الية  عامتجالات ان لتأميا ام  ي نظف  عة مو جالم  ماهست
في    ةوعمالمجام  لتز قتصر اي  .ورجاأل  نة متب اثة  بنسب  منظافي ال  ن نو االقا  ذهبموجب  ل  معال  با ن وأصح يامللعا  م. يساه1975

 . قحقاستاال ساسأل بقاً طسائر خال ح أوبار األب عةو ممجلاهمات اسمتحمل و  ،هات مهساممة قي
 
 نليالعام حصة-

ة يالسنو   رجو ع األو مجعلى م  يدز يال    ابم  باحر األي  فين  ة للعاملصحكية  نقدال  حبار األ  تاعتوزين  م  %10بة  سن  ةركشلتسدد ا
 ترةلفالل اخ  امز لتاوكة  كيلالم  ق حقو خالل    نم  أرباحات  يعز تو ك  احرباألي  ف   ينلملعاة ابحص  عترافالا  ميتو   ،ةشركلابين  لاملعل
 ع توزيلا اذه دماتعبالشركة ا ساهميمم فيها ي قاتلة ايلامال

 للدخا ةضريب 52-14
  لتيت ااالدا الح ع  اميف  ة،ر تالف   ر ئخسا  اوح  اربأف في  و ر مصك أو    دار لة كإيؤجملة ابيوبالضر   ريةجالة ا بالضريب  فار عتاال تمي   -
 سواء في   ئرالخسا  رباح أواأل  جر خا  –  ةفتلخة متر في ف  ة أور فتلا  فسن   يف  –  هف بث يعتر دح  ية أوعملن  مة  يبضر الفيها  أ  نشت
 . لعماأل ايع ة أو تجمر شامب كيةمللق او قن ح مض ر أوخل األملشاال  خلدا
 

 ةالجاريخل دال بةضري
ي  الت  بائر ضلا  نتاا كذإ  مازام، أ لتاكبعد    هااددس  تمي  لم التي  و   قة باالسات  فتر ية واللحالاة  تر فلة ل ير االج  ائبر ضال بتراف  عاال  يتم  -
الحاالفت  فيل  علفاب  اادهسد  تم السلفية والرة  اليمالق  ند عزيت  قةباترات  االعف  ت تراالفه  ذن هع  حقةتسمة  ة  الزياد   هذهب   فاتر يتم 

  دها ادر ستإلى )اا هدع سداوقمتلا مةقيالبقة بساال تتراالفة و الحالي رةتفللة ير لجاا ةيبير الض (ولص)األ  تاامز اللتا مقاس قي. تلكأص
الفترة    ةينهايخ  ار تفي    رتصد  نها أليلي سبفأو  ة  ريسالا  لضرائب(ا  وانينقرائب )و الض  رعاأس  امدتخسبا  ية،ضريبة الر داإلا  (من
  اال ة  بيالضريت  مااز لتواالول  ه لألصصقام  مل ع  مت يال  .ريةاالج   ةيبر ن الضم  زءجبة كير ضباح لل ألر اات  يعضع توز خ. تيةلالما
 .نهوط معي شر  ءستيفاا ندع

 ةؤجللما يبةضر ال
 ك تلل يبيضر ألساس الاو زامات لتالوال و ألصل يحاسبلماس اسن األبية تقوق المؤ للفر  سبةنجلة باللمؤ ا بةير الضبف عتراااليتم  -

 : يلما ي داع ما يف بةيا للضر هوعضخ ظرينت تيلؤقتة امال ق رو لفا يعملج لةجالمؤ  ةيبر بالض فاتر عاال متيامات. تز لاالو  لاألصو 
  رة،شهلاى بولألا فرااالعت*
 : ية التيللعملام ز و االلتل أصاألب ولىاألراف عتو االأ*
 .لاألعما جميعتليست  (1)
 .(ةريبيضل اة ر اخسلا) لضريبيا  حبلر ا  ىوال عل بيساحملا  في الربحا صر على ؤثت ال (2و)
امدلالي  ا  كةر تشم  روعاتشم  يفوحصص  ة  قشقي  اتركشابعة و تت  اكر ش  ت فيرااباستثم  طةبتمر ال  ةقتؤ لما ق  و الفر * لذي ي 

الفي  يمكن تل  قيتتو ى  لعرة  طسيه  م  لمرجحا  منو   المؤقتةفروق  ال  كعكس  ل المستقب  يفعكسها  م  يتن  ل   ق فرو لا  هذه  ثلان 
 .ورظنملا
  دم خمستلير اغضريبي  لا   مصخ الفي    حقلبية وايضر لار  ائسخال   يلحتر   ئ عنشالناؤجل  ملاي  بيضر ل ا  ل باألص  افر تعاال  يتم  -
 نممكن  ي  تقبلسي المف  بةير خضع للضباح تأر   قية تحقيكانإم ب  ي و ل قاتمك احهناكون  ما يعندم  صخلل  لةابقلا ة  لموقتاق  و ر والف
ر ديقعادة تإ م  تي.  كةر شلل  يةلقبتالمس  لعملطة ا خ  قريط  عن   يلبالمستقي  بيضر ال   الربح   دديحت  متوياألصل.    اذفاع بهنتالا  هالخال
الضر و صألا  قفمو  بهتمعلاغير    لةجلمؤ ا بية  يل  وتماليرة  فت  لة كاينه  يفا  رف  باعتر ة  لم  الت  المؤجلة ية  يبضر لاول  صألف  ي 

ب إن  م  اهتعترف  الل قبل  المدى  معه مر الن  م  ح أصب  ي ذى  ي ضح  بر   دو وجستقباًل  م  جح  قيتيساب  محسريبي    لصألا  ةمعاب 
 ل. جؤ لمايبي ر ضلا
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الئالضرا  رعاسأ  امستخدبا  لمؤجلة ا ة  يبريلضا  اسيق  ميت  - ر  اسعاام  ستخدك باوذلة  تقلمو ا  وق ر فلا  تحقق  دعن  اطبيقهت  عتوقمب 
 . درتص نيلها ألفي سبتي لية أو ا سار الة بيلضر ا
  ةوعجمملا  اعهبتت  التي  تءااإلجر ل  ةيبر ضال  راثار االتبعاالي  فاالخذ    تمي   ةيلمالفترة الا  نهاية  فية  جلمؤ لة ا بير الض  اسد قينع  -
 ا. هاتماوالتز ا هصولية ألر الدفت ةيمقلا د سدا أو ستردادلال
 .ط معينهء شرو يفاتعند اس االة بيير الض اتتزاماللل واألصو ه لاصقممل ع تمي ال -

  تاكال هواإلة ابتثلصول األا 52-15
 س  ايلقوا ف اعتر اال (1)

 ل. حالمضر ائساخ جمعوم كهالاإلع مجم اهمن  اً مو صخة مفلالتكبة بتاثالل باألصو  فراتعاليتم ا
ة مستقل  نودبك  عنها  بةاسلمحاتم  ي  هنفإ  لفة،مختية  اجنتر إاعمأ ها  لة  بتاثل الو ألصا  بنود  مند  بنلرية  الجوه  ناتو مكلا  كانت  اوإذ
 ة. ابتثلا لو صك األ تلمن ض يسية(رئت ا نو )مك
 .رائسخال أو حربااألب بتةاثل ا ولصألا عادبتن اسمة تجانالر الخسائ وأ حا ربراف باألتعالم اتي
 ء تناق اال قة علىح لاليف االكتال (2)

 ة قبليتسمة  دياقتصامنفعة    دفقت  عنها  شأينأن    وقعتلما   نمكان    ذا ط إفق  لألصا  ىلاء عنقتالا  على  حقةلالات افقنلا  ةلرسم  يتم
 وعة. جململ

 

 ك  ال هإلا (3)
ه  ق)لطري  اوفق-ية  يدر خلتا  هيمتقا  هنم  ماصو خمل  صاأل  ةفلتكي  ف  لثمتت  يوالت  –  كالهلإل  لقابلةا  تباثال  ة األصلمي ق  الكإهتم  ي
  حابر لى األاإلهالك ع  ليتحم  ميتو   تة،بلثاال  صو ألاواع  أنمن  وع  نكل  ل  ردقالم  جياتناإل  رالعمر  مدا   لىع   كلذو   ت(بالثا  قسطلا
 . ئرساخو الا
 ي.راضاأل كالهإ  متي ال
 :ةلمقدر ة اي جانتإلر اعماألا ب اً انيلي بي اميفو  

 ة نس 20 ي نابم -
 وات نس 10 ثاأث -
 تاسنو  5-3 ي آلب اسح -
 ت  نواس 5 دات ومع جهزةأ -
 ت انو س 10   ت يباكت وتر يزاجهت -
 ت سنوا 5 تارايس -
 قل.أ امأيها ي لهتاجنإلامر لعا  وأ قدلعمدة ا ارمدى لرة عماكن مستأجأ ت فيينا حسالت الكهإ  يتم
ب  لطت  اإذها  ليم تعدويت  لية،ماترة  فكل  نهاية  ي  ف  تةبالثا ول  صأل ل يةدخريلتا  ميقلة وايجاتنإلا  عمارواأل  كهالإلة اريقط  ةعاجر م  يتم
 .كمر ذلاأل
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 رض البيعلغبها   فظحتم ولأص 52-16
ة  قيمالأو  الدفتريةة ميلقس اعلى أسايع لغرض الب اول محتفظ بهة كأصوالمبوب داولالمت األصل غير ةنشأالمس تقي -

 .ما أقلهع أيبيف الكاليت مًا منهاصو مخ ة لدعاال
ا  تهد قيمداتر م اسيت ع أنوقذا كان من المتإ ،علبيا ا لغرضهب ظمحتفل صو كأل و ار المتديل غصاأل ةأ المنش بوبت -

 ا.هاستخدام في تمراروليس من االسبيع  من صفقة ، يسأساكل بش الدفترية،
 ادةتعالمو  ليديةقالتوط البيع ر ال شإ شروطأية  ن ليها بدو ع كون ي يلتا تهحالب فوري الللبيع  اً حتام لون األصيك يجب أن -

 ل  عا ايعهب مالاحت ون كأن ي بيجو  ولصلتلك األ
 ا: لييع عالبا تمالاح يكون ى •        حت
 البيع. بخطة المناسب داري اإلى  زم المستو تلن يب أيج•        

 .رى مشتالديد نشط لتح مجانبر اك يكون هنأن يجب       •  
 . خطةإتمام ال  يفدء لب تم اقد  ن و جب أن يكي        • 
 لة. ادعه المتل يتناسب مع قي عقو معر بسلبيعه  لص د لألجاال ق ويستيتم ال نب أجي     •   
 ويب. بن تاريخ التعام مالبيع خالل  عملية ن تستوفى أ وقعلمتا  ب أن يكون منيج       • 
 . طةالخ هذه نعالتراجع ل  تماحا دمع  لىة اخذالمتجراءات اإل رشين تيجب أ     •   

  وسةممل صول الغيراأل 52-17
ك التكلفة لتزيد  تاال  ألصل ويشترط  ناء االقترورية  ضف الليشمل كافة التكاتي تلا  فةا بالتكليلأو ة  وسلمم  يرغلألصول اايم  يق م تتي

 .اءتنقاال وقت لة(المثيصول  األ اولك األصول )لة لتالقيمة العادعن 
نلبا  قحلالا  اسلقياند  تحديده ع  نجي يمكتاانعمر  ا  هلالتي    موسة لالم  غيرل  األصو م  تقيييتم   الك  هتاالسع  جمم  صاقاتكلفة 
 ئر االضمحالل.خسا عجمم وكذا
 ةلقابال قيمةال نةمقار ب كلوذ قيمته حاللاضم نم للتحقق حددم يإنتاج عمر  هل ليس الذي األصل ختباربا ومتق نأ نشأةمال ىعل
 ة تريدفال مةقيبال الستردادل

 يذنفلتا تحت اتشروعمال 52-18
  فة كاة  تكلفلا  منتضجد، وتإن و تها  مقي  في   لضمحالاال  عممجا  هنم  اً ومصختكلفة ملاب  ذيتنفلاحت  ت  تعاو مشر الب  افر االعت  متي
  .لهجأن  م  تنىقي أذالض  لغر اا وفى  هه بلتم تشغيي  لتيا لحالة  ا  ىز األصل الهيلتج  زمةلالوال  صألابشرة  ابم  لقةتعالميف  لاتكال
من   تينتاق  تيض الللغر   ةاح مت  ن كو وتا  هن نتهاء مالا  متا يمدعن  تةبثالل األصو ا  دبن  ىالذ  فيتنلاحت  تروعات  المش  لويحت  يتمو 

 . اثلة لهاممد البنو لا كهالإ  يف تبعةملا سسأل  س انف ماخدستاب هاكإهال أبدي ذ  وعندئ  أجله
 

 رة الشه 52-19
 ة يمقلا   في  ةعو ملمجصة ا ح  نع  ناءتقاال  لفةكت  يفة  ديالز ا  يف  ةكتر شم  مليةعو  أ  ةعبتا   شاةنم  اءنقتا ة عن  جناتالالشهرة    تتمثل
للداعلا أستحو االريخ  تا  في  تناةالمق  ةاشنملا  ولأص  يافصة  بأك  رةشهلل  ىلاألو   افر عتاال  مويت.  ءاقتنالا و  اذ  ويتم تلاصل   كلفة 
 .محاللضر اائا أي خسهمًا منخصو فة ملتكلباقا حسها الايق
  يةقدن  اتقتدف  ق لخ  ى لعة  ر دالقا   ة عو ملمجات ادح و ن  ة مدحو ل  كلى  ع رة  لشهاع  زيتو   متي  لالمحاالض  اتر ابتخء اجراإ  فهدلو 
ية  ر كثر دو أ  ةفويا أو بصنس  حاللمضاالر  باتخدات الوحلا  تلك  عخضاإ  متوي  ع.يجمالت  ن ذلكم  تفيدتس  أن  توقعالم  نم  يتلاو 
 ة.حدالل للو حات اضمؤشر ود مد وجعن
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اميقال  نتاإذا كو   يض خفتل  اوالً   لالحمضاال  ائر هذ اسخ  داماستخ  متفيها  ل  ةريت لدفا مة  لقيان  م  قل ا  تادوحلا  لتلك  يةدادر تالسة 
ة  يمللق  طبقاً   ىبسنعلى أساس    ة دللوح  رى خاالل  و صقي األبا  يضتخف  يفم  ث  اً سلفة  دوحى العة علوز رة مشه  يألرية  لدفتا  ةميقلا
 . ةحقالال تار فتال يف هاسعك ميت ال ةهر لشا  يف لحالمضاالر ئساخ نأبار عتبالا  يفذ خع األم ة، حدالو   يف للكل أص ية دفتر ال
  أو ح  ربال  ديتحدي  ف  ةهر الش  ن م  بها  صلخاا   لغالمب  تضمين  ميت  ،ركةشتالمة  سيطر لعة لخاض  كةشر   وة أابعت  ة كر ش  دعابتند اسع

  ةيتر دفلا   ةمالقي  ضمن  ةهر شل ا   نتضمي  تمي  ي ح  ،الشقيقةات  ركفي الش  تتثماراالسلى اا ع ًض أي ا  ذينطبق ه  .عة عند البير االخس
 ار. ستثملال

 حارباأل  يف  لسهما يبصن 52-20
ن  مياهلمسابقة  لعتملا  ارةسخأو ال  حلربا  سمةم بقلسهل  سياألسب ا صيب النتساحايتم  و   م،سهلل  ي ساألسا  بيصنلا  كةر شرض العت
 . لعاما  لخال قائمةال ةديالعم اسهألد اعدرجح ل لما توسطمال على  شركةالب ة يم العادهسألامتهم في هان مسع

 

 احبر أل ا اتعيتوز  52-21
 .عوزيالت نعالإ  هايم فتيي تلاة ر تفال في امز ت لكا باحر األات عزيو تت ابم إثتي

 

 لضمحال الا 52-22
 

  ةيلمالا غير صولاألل ال ضمحا
ك  هنا  ان ك  اذ إ  ما   دلتحدي  لشركةلمالية  لا صول غير  ألل  يةتر لدفاقيم  لا  عةراجمب  وعة ملمجا  ومتق  ، اليم  ام ع  لكاية  نه  يخ ر ات  في  -
   .لصية لأل داردتساإل ةللقيم رديقت لعمب ةعو المجمم قو تلك كذ راالم  ناا كذوإ  .لمحاللالض شرمؤ 
ااجر إل  - اتخء  لد  و تلتي  ال و صاالن  مضل تتصو ا  ةوعمجم  أصغر  الي  عام  لو صالا  يع متجيتم  صل  ة ألميقلل االمحضبار 
نقافقتد ومسمالمست  لااالستعم   من   ةخل داية  دت  اتر  ح لقلة  مل داخل ا  دية النق  اتتدفقال  نع  يربك   دى  و  ا  ى خر اال  ل الصو ا  ن ة 

تولاد وح-  لو صاال  تامجموع اميتج  ة عندبسمكت لا  رةهشال  عيتم توز ي  د.قنال  ديت  او  قد  نالد  لو تي  تلا  تداالوحلى  عال  معالع 
 . علتجمياعملية  نستفادة مال ا هامنقع و المتو ة نيمقتلا  وعةملمجا  دىل  تالوحدا هذهت اعمو مج
 بر،كأ  ماهيا  ةيمستخداالاه  ت مقي  والبيع  ا  يفلاكتا  قص ان  عادلةاله  تقيمهي    لنقدل   ةولدمال  ةدحللو ل او  صة لأل اديدتر سإلا  ةقيملا-
ئب  راضلا  بلم قصعر خسب  مةخصو م  وثهادع حقو متال  ةقبليستملاة  يدنقات الدفقتللة  يلالحا  مةيلقهي اصل  لأل  ةيماتخدساال  لقيمةا

  .دنقال دية تولحدو  ول األصلددة حم  ال ر خاطملاد و للنقو ة زمنيال ةيملقل ةيجار لسوق الرات اي كس تقدعيالذي 
 . اديةردتساإل همتمن قيبر كأ  قدنللة دلمو لا  وحدةلل  ول اصأل لية تر دفليمة اقلت انكاا ذإل الح االضم ةر ساخباف ر تاالع متي-
لى  ع   ةوزعمال  ةر هللشترية  دفة القيملا  يضفختلال  و عها ايم توز تئر. وي اسح او الخبار االي  ل فضمحالاالة  سار خبراف  تالعا  تمي-
 حدة. الو   في لص أ  لكلة  ريتالدف ةملقيا س ساا لىع بالتناسب دةح و لل ى ر االخ لو صالا ضفيتخ مثنقد، الد يتولدة حو 
ف  هرةشلا  مةيقالل  محضا   عن  ةجمالنا  ارةسلخا  سكعم  تي  ال-  خسائر   تم عكسي  االخرى،  ول صلألة  نسبلبا   .قةحة الر تفي 

م تيم  ل  ام  الك(هتسالاك و الااله  دعب  ي فاصال)ب  اهتحديدم  يتسان  ي كتة الير تلدفامة  يقلى ايتعد  ال لذي  ى ادلما   ىل ا  اللحاالضم
 . ابقةلسا  توانسالل في ألص لة سبنلاب ةمقيلا حاللاضم  عن ةمجاالنة ار سبالخ فاعتر اال

 

 ةديقالن  قاتف دالت 52-23
 ي ف  امو قدية  لنا  يفعر تتم  ية يدقلنا  تافقدتالة  قائم  اددإع  غرضلو   ة،ر شابالم  رقة غيللطري  وفقاً   ةيقات النقددفتالة  ائمق  عدادم إ تي
  ال ي  تالو   ل ع ألجودائالك و و نبال  ىدل   ية لجار ا  تاباحسلال و صيتح لاتحت    تيكاشوال  ق و ندصلاقدية بنلا   ةدأرص  اى أنهلعا  مهكح
  ة ديقنللة  الشركة  ر إدامن    اً زءج   ربيعت  و لبه أعند ط  ي يسددذللمكشوف واا  ىعلب  سح  وكد بنرصي  تبريعو ر،  هأش  ةثثال  زاو تتج
 .اهحكمفي  اوم ةقدينلصيد ار  ابتسحا ضغر ل ةمخصومر هظت تيلد البنو ا حدكأ

 



 ضة لقابالية امل كت اتنة كو شرك
 ة مصري اهمة مسكة  شر 

    2022 بتمبرس 30 يية ف تهنملا يةالمال فترةالن  ع معةجالم ةيالالم مائقو للمة متلمات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالر  ذك اذإ اال ي ر صلماية نالجت با ح ادة بااليضر والبالغ الماع جمي

- 62  - 

 

 يوننقا  يياطتحا 52-24
ية نو سالح  رباألمن اقل  األ  لى ع  % 5  ادلعيلغ  بمع  قتطاا  لىع ة  كر شسي للألساا  ظامنلاص  ني  اتركالش  ون نقا  اتبلمتطل  اً قبط

القطالحتياا  لتكوين يقدراً   ياطتيحاال  عمو مج بلغ    تىماع  قتطاالا  ذه  فويق   ،انونيي  ا  %50ى  از و   ال  ملا  أسر ن  مل  قألعلى 
 .عتطاقالالى إ  دةو عين العك تلن ذع ياطيتحقل اال ىمتو  در،صمال
 

 

 لمالا رأس 52-25
منب  عنهاالمحاسبة  م  تي  يةعادالسهم  الادار  صإب  رة شمبا  ةعلقمتاللة  معاملاف  يلاتك ابضري.   يةالملك  ق و حق  خصمها  ل  خلد ة 
 برائ"ض  (24)  مقر   مصري لا  بةسالمحا  رمعيالقا  وفنها  عة  بمحاسالم  تي  ةكيمللابحقوق    لقةع متلا  املةعالم  فيلتكاب  ةمرتبطال

 ". لالدخ
 

 تصاصمخ 52-26
علد تس مو  أقائم    نينو قاام  ز لتا  دجو و   دت عنصاصمخالات  بإثم  تي- ويكو ال  يفث  لحدة  نتيج  هيل  أا  ن منماضي  ن لمحتمل 
تدفلطتي اسي  يةدصااقت  افعلمنق  ب  االلمبلبه    وق وثم  ريقدت  لميمكن عو ام  ز لتالاذلك    دادسل  اامهدختتم  تاك  إذا   متزالغ   ير ثأن 
  ل قبصم  خ  بسعر  ةعمتوقلا  ةليبلمستقاة  دينقال  تقافدتال  مصت بخصاصمخالمة  يق  يددحم تيت  نه إ فاً وهريج   قودلنل  ةيمنز لا  قيمةلا
  .ئمالم ان ذلككذا إم از تااللبقة لتعمال رطاوالمخد قو نللية نلزمة ايمق للقو سل ي لير الحالقدالت ريبة يعكسلضا
 .اهلي لحا يرقدل تضأف ر اهإلظة ر رو ضال دا عنهلعديوت يلالما  زكالمر  خيار ت في تاصلمخص ا يد صر جعة امر  ويتما هذ-

 
 

 
 احداث الحقة -53

، االعالن عن تطبيق نظام سعر الصرف المرن  2022أكتوبر    27قرر البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ  
 وبناءً ،  على ظروف العرض والطلب  أً تحدد أسعار بيع وشراء العمالت بالجنيه المصري بناءي على أن  لتسعير النقد األجنب

األ الدوالر  أخذ سعر صرف  ذلك  زيادته من  على  الى  أدى  مما  المصري،  الجنيه  مقابل  في  باالرتفاع  جنيه    19,69مريكي 
حوالي  مصري   يوم    23إلى  نهاية  في  مصري  و 2022أكتوبر    27جنيه  هذا  ا ،  يؤدي  الدوالر  سوف  صرف  سعر  رتفاع 

بعمالت أجنبية خالل أرباح / خسائر فروق ترجمة األرصدة   األمريكي في مقابل الجنيه المصري الي زيادة / انخفاض مبلغ
 جنيه مصري. 14,686,064 إلى حوالي مبلغ  2022سبتمبر  30فترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 ةنار قمالام ق ر ا -54

 . ة يلاحال الفترة يم فدستخم لاعرض لي ات فتغيرالا فق معتواتلة نار مقلام اارقيب و تبة إعاد تم -
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