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شركة كونتت المالية القابضة
شركة مساهمة مصرية

2022 مارس 31قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 
جميع المبالغ بالجنية المصري

مسلسل اجماليات2021 مارس 202231 مارس 31ايضاح
جنيه مصرىجنيه مصرى

األنشطة التمويلية
                     76,147,898                    182,082,816(48) - (7)ناتج أحالة محافظ حقوق مالية

                     35,028,403                      50,133,106(8)اتعاب المحافظ المدارة
                         760,615                      (7,345,258)(9)ناتج عمليات شركة التوريق
                        (530,845)                     (20,285,282)تخصيم/ تكلفة سداد مبكر صكوك 

(1/1)                  111,406,071                   204,585,382صافي إيرادات المحافظ المدارة

                    112,421,279                    138,049,551(10) إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 
                    (31,421,483)                     (59,044,362)تكلفة تمويلية
                     21,677,644                      32,153,842(الفائض النقدي)عوائد دائنة 

                      (1,949,998)                      (1,598,082)تكاليف تمويلية اخري
(1/2)                  100,727,442                   109,560,949صافي الدخل من العائد

                     22,042,511                      64,970,660(11)إيرادات االتعاب والعموالت
                      (8,772,481)                     (21,269,196)(12)مصروفات االتعاب والعموالت

(1/3)                    13,270,030                    43,701,464صافي االيراد من االتعاب والعموالت

(1/4)                     6,849,963                      4,632,474نصيب الشركة فى أرباح الشركات بطريقة حقوق الملكية

                    107,658,110                      39,475,983إيرادات مبيعات سلع وخدمات
                   (107,658,110)                     (39,475,983) تكلفة مبيعات سلع وخدمات

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

(1)                  232,253,506                   362,480,269صافي اإليرادات التمويلية و التشغيلية
التامين والوساطة التامينية

                    124,707,945                    252,032,708األقساط المباشرة
                    (14,890,859)                     (43,926,192)مخصص االخطار السارية

                    (37,922,278)                     (70,031,924)أقساط إعادة التامين الصادرة 
                    71,894,808                   138,074,592صافي األقساط

                    (21,840,516)                     (58,856,811)(13)صافي التعويضات
                    (23,010,724)                     (46,988,415)(14)عموالت مباشرة وتكاليف اإلنتاج

                       1,409,376                       2,573,106رسوم اصدار وثائق
                        (126,982)                         (900,482)مخصص التقلبات العكسية

(2/1)                    28,325,962                    33,901,990فائض االكتتاب التأميني

(2/2)                    10,071,850                    14,472,062صافي الدخل من االستثمار

                       8,350,726                      10,416,191(15)إيرادات مقابل خدمات من األنشطة التامينية
                        (262,915)                      (1,929,294)(16)مصروفات مقابل خدمات من األنشطة التامينية

8,486,897                      8,087,811                     (2/3)
(2)                    46,485,623                    56,860,949صافي االيراد من خدمات األنشطة التامينية

                       5,545,670                       4,970,753(17)إيرادات تشغيل اخري
                      (1,800,124)                      (5,424,878)(18)مصروفات تشغيل اخري

(3)                     3,745,546                       (454,125)التشغيل األخرى (مصروفات)صافي إيرادات 

                    (13,903,801)                     (23,690,655)(19)االهالكات واالستهالكات
                    (89,221,280)                   (117,400,248)أجور ومرتبات

                    (19,794,975)                     (26,166,218)(20)مصروفات اخري
                      (3,255,945)                      (7,737,708)مصروفات دعاية وإعالن

                       3,000,000                          (16,556)مخصصات 
                      (1,084,432)                     (10,237,251)(38)(التزام عقود تاجير)مصروفات تمويلية 

                          56,717                          634,683فروق ترجمة عمالت أجنبية 
                        (319,000)                         (317,000)بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

                      (4,077,195)                     (13,407,116)(21)عبء اإلضمحالل في األصول المالية 
(198,338,069)                  (128,599,911)                 (4)

(4)+(3)+(2)+(1)                    153,884,764                    220,549,024صافى أرباح الفترة قبل الضريبة
                    (39,108,585)                     (60,138,553)(22)ضريبة الدخل

                  114,776,179                   160,410,471صافى أرباح الفترة بعد الضريبة
:موزع كالتالى

                    109,290,438                    153,545,164صافي أرباح الفترة لمساهمي الشركة األم 
                       5,485,741                       6,865,307حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 

160,410,471                   114,776,179                  
                             0.09                             0.13(23)نصيب السهم االساسى في أرباح الفترة

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها (61)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من صفحة 
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شركة كونتت المالية القابضة
شركة مساهمة مصرية

2022 مارس 31 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 

           114,776,179        5,485,741       109,290,438        109,290,438                            -                        -                 -                         -صافى أرباح الفترة
             11,796,511        1,245,123         10,551,388                        -             10,551,388                        -                 -                         -الدخل الشامل االخر عن الفترة

           126,572,690        6,730,864       119,841,826        109,290,438             10,551,388                        -                 -                         -أجمالى الدخل الشامل عن الفترة
 معامالت مع مالكى الشركة :

               6,031,260                    -          6,031,260                        -                            -           6,031,260                 -                         -اسهم أثابة وتحفيز 
                             -                    -                        -          (6,564,834)                            -                        -     6,564,834                         - احتياطي قانونى

               4,900,000        4,900,000                        -                        -                            -                        -                 -                         -اقتناء شركات تابعة بنسبة حقوق أصحاب حصص غير مسيطرة
          (176,010,062)       (5,154,668)      (170,855,394)       (170,855,394)                            -                        -                 -                         -توزيعات أرباح 

          (165,078,802)         (254,668)      (164,824,134)       (177,420,228)                            -           6,031,260     6,564,834                         -اجمالى المعامالت مع مالكى الشركة

        2,241,470,661     72,003,882    2,169,466,779       997,038,424          138,553,750      772,621,782   69,736,983       2021191,515,840 مارس 31الرصيد في 

        2,574,619,993      83,722,873    2,490,897,120      1,317,070,375           122,094,306       790,479,616    69,736,983        2022191,515,840 يناير 1الرصيد في 
           160,410,471        6,865,307       153,545,164        153,545,164                            -                        -                 -                         -صافى أرباح الفترة

              (2,508,995)         (975,024)         (1,533,971)                        -              (1,533,971)                        -                 -                         -الدخل الشامل االخر عن الفترة
           157,901,476        5,890,283       152,011,193        153,545,164              (1,533,971)                        -                 -                         -أجمالى الدخل الشامل عن الفترة

 معامالت مع مالكى الشركة :
               9,932,279                    -          9,932,279                        -                            -           9,932,279                 -                         -إحتياطي اسهم أثابة وتحفيز

                             -                    -                        -         (14,154,744)                            -                        -    14,154,744                         - احتياطي قانونى

            (10,681,882)     (10,681,882)                        -                            -                        -                 -                         -اقتناء شركات تابعة بنسبة حقوق أصحاب حصص غير مسيطرة
          (329,471,664)     (10,204,726)      (319,266,938)       (319,266,938)                            -                        -                 -                         -توزيعات أرباح 

          (330,221,267)     (20,886,608)      (309,334,659)       (333,421,682)                            -           9,932,279    14,154,744                         -اجمالى المعامالت مع مالكى الشركة
        2,402,300,202     68,726,548    2,333,573,654    1,137,193,857          120,560,335      800,411,895   83,891,727       2022191,515,840 مارس 31الرصيد في 

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها (61)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من صفحة 

احتياطيات
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شركة كونتت المالية القابضة
شركة مساهمة مصرية

2022 مارس 31قائمة الدخل الشامل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 
جميع المبالغ بالجنية المصري

2021 مارس 202231 مارس 31

     114,776,179     160,410,471أرباح 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 

      14,958,021        3,699,545صافى التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر- أصول مالية بالقيمة العادلة 

       (3,161,510)        1,420,208ضريبة الدخل المتعلقة بالبنود التي يتم إعادة تبويبها الحقا الى األرباح والخسائر

بنود ال يتم إعادة تبويبها الحقا الي األرباح و الخسائر
                     -       (9,866,101)فروق ترجمة عمالت اجنبية

                     -        2,237,353ضريبة الدخل المتعلقة بالبنود التي ال يتم إعادة تبويبها الحقا الى األرباح والخسائر

    126,572,690    157,901,476اجمالى الدخل الشامل عن الفترة

:إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من 
     119,841,826     152,011,193أصحاب حقوق ملكية الشركة االم 

        6,730,864        5,890,283حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 
157,901,476    126,572,690    

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها (61)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من صفحة 
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شركة كونتت المالية القابضة
شركة مساهمة مصرية

2022 مارس 31قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 
جميع المبالغ بالجنية المصري

2021 مارس 31 2022 مارس 31 ايضاح
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

      153,884,764         220,549,024أرباح الفترة قبل الضرائب
:يتم تسويته بـــما يلى

         6,736,165           11,127,360(31)اهالك أصول ثابتة
         7,167,638           12,563,295(32)اهالك أصول حق انتفاع

         1,265,260           13,407,116اإلضمحالل في قيمة األصول المالية  
       (25,749,866)                     -عوائد دائنة 

        32,251,731           68,517,624مصروفات تمويلية 
       (85,023,452)        (182,082,816)ناتج إحالة محافظ حقوق مالية 

                 -             8,811,364فروق ترجمة عمالت اجنبية
        (6,849,964)            (4,632,474)نصيب الشركة فى أرباح الشركات بطريقة حقوق الملكية

         6,031,241             9,932,279مصروفات اسهم االثابة والتحفيز
              (7,937)                     -ارباح استبعاد أصول ثابتة و أصول حق انتفاع

        (1,535,168)                     -مخصص مطالبات محتملة
158,192,772        88,170,412      

:التغير في 
     (214,972,183)        (612,218,398)(عمالء)محافظ حقوق مالية 

                 -            (3,000,000)الشهرة
       (39,294,239)         292,842,108موردون وأرصدة دائنة أخرى
     (111,158,282)        (249,562,209)مدينون وأرصدة مدينة أخرى

         7,994,493              (532,720)مستحق من اطراف ذات عالقة
        13,342,465           53,021,760حقوق حملة وثائق التأمين 

         8,697,182             6,659,922فائض عمليات التوريق
    (247,220,152)       (354,596,765)أنشطة التشغيل (المستخدمة في)التدفقات النقدية 

       (25,471,414)          (58,280,373)مدفوعات فوائد تمويلية 
            (89,696)          (12,378,050)مدفوعات ضريبة الدخل
    (272,781,262)       (425,255,188)أنشطة التشغيل (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من أنشطة األستثمار
       (14,897,632)          (19,193,615)(31)مدفوعات لشراء أصول ثابتة 

             90,349                   4,924مقبوضات من إستبعادات أصول ثابتة 
        (1,932,715)              (702,150)مشروعات تحت التنفيذ

                 -          (39,764,635)مدفوعات القتناء استثمارات مالية في شركات شقيقة
      106,199,654         210,996,671(أدوات دين)مدفوعات القتناء اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

        45,127,270                     -مقبوضات عوائد دائنة 
        23,344,422           12,628,538توزيعات أرباح من استثمارات بطريقة حقوق الملكية

         4,900,000          (10,681,882)حصة حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة في راس مال الشركات التابعة
     162,831,348        153,287,851صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة األستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
       (46,144,444)        (329,471,664) توزيعات أرباح مدفوعة

        (9,198,084)            (8,324,547)مدفوعات عقود تأجير تمويلى
      199,192,301         882,155,165المتحصالت من  قروض و تسهيالت إئتمانية 

                 -        (273,617,572)المسدد من حساب  قروض و تسهيالت إئتمانية 
     143,849,773        270,741,382صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

        33,899,859            (1,225,955)صافي التغير في النقدية ومافي حكمها
      133,775,238         128,095,409النقدية وما فى حكمها فى أول يناير

     167,675,097        2022126,869,454 مارس 31النقدية وما فى حكمها فى 

:وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى
      147,705,350         105,897,610حسابات جارية – بنوك 

        15,469,747           20,971,844نقدية بالصندوق
         4,500,000                     -ودائع ألجل

126,869,454        167,675,097     

.تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها (61)الى صفحة  (6)اإليضاحات المرفقة من صفحة 
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  ضةبالقة ايالنتكت المو ة كشرك
 ة ي ر مص ةم هامسة  شرك

     2022 مارس 31هية في نتملا لماليةا فترةالن ع ةع مجملا يةماللا ئمقوالل ةمملمتا تااحيضإلا
 ك ذل فخالر  ذك ا إذالا ي لمصر ية انجالبضاحات ياالاردة بو ال الغبلمع 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  يونيو  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 ايوكذلك تغ 2018 مارس 18
 . 1992لسنة  95

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

 غرض الشركة  1-2

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

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

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

 : 2022 مارس 31 فيتجميعها بالقوائم المالية المجمعة  
 لسيطرةا ةبنس أسم الشركة 

 غير مباشرة  مباشرة 
 - % 99.999 للتمويلكونتكت 

 - % 99.96 االستثمارات ة ار دال وةثر 
 - % 50.997 ظم السداد سوى لتطوير ن

 - % 99.9998 للتأجير التمويلي   كونتكت
 % 25 % 74.99  للتخصيم كونتكت

 - %  84.980   ثروة للتأمين
 - %  75.090 ثروة لتأمينات الحياة 

 - % 99.996 وتغطية االكتتاب ترويج ثروة لل
 -   99.98% ثروة للتصكيك 
 % 99.9998 - التمويل العقاري   تتككون *
 % 50 - ة فاينانشيالدجل  وادي* 
 % 50 - ينانسامودرن ف* 
 % 99.9996 - لخدمات البيع بالتقسيط جت جو* 
 % 80 - اطة التأمينية وسللكونتكت * 
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 % 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*
 ت ك كونت  ةمن قبل شركة  اشر بمغير    تخضع لسيطرة  يلتواالشركات التابعة لها    في  للتمويلنسب مساهمة شركة كونتكت    في* تتمثل  

 . لمالية القابضةا
 
 وائم الماليةاد القسس إعدأ -2

 . ذات العالقة ية ر السا المصرية واللوائحلقوانين وا  ةمصريالة لمحاسبيير ااوفقا لمع وائم الماليةتم إعداد الق ●
 . 2022 مايو 24 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

ات تراضةفالاو  اتتقةدير م الحكةم الشخصةي والتخداسةامةن اإلدارة  المصةرية ةمحاسةبيير الاعةما لفقةو  المجمعةة طلب إعداد القوائم الماليةةتي
 فتراضةةةاتقةةةديرات واالتلد اتعةةة والمصةةةروفات.يةةةرادات امةةةات واإلااللتز و  لألصةةةولوالقةةةيم المعروضةةةة تطبيةةةق السياسةةةات  ىلةةةؤثر عي تةةةتةةةلا

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

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

، أو طقةؤثر علةى هةذه الفتةرة فيةية في الفترة التي يتم تغييةر التقةدير فيهةا إذا كةان التغييةر بسرات المحاالتقديي ف  يريلتغيتم االعتراف با -
 ما.هيكل ىليؤثر ع 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 الرصيدئدة على لفاوا األصليالمبلغ فقط مدفوعات  هي المالي

وتحديةد منهجيةة  األولةى،ف راتةالعمنذ ا ؤثرةزيادة م د زادتق يلاالم لصاأل ىعلت مخاطر االئتمان كان إذاد ما يدضع معايير لتحو   -
الئتمانيةةة المسةةتخدمة 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 تقةةةدير الماليةةةةة  لصةةةةو األمةةةةة قي باضةةةمحالل ةمتعلقةةةةال ةاسةةةةبيواألحكةةةةام المحيرات التقةةةد
 المجموعة.ائج أخرى وقد تؤثر بشكل كبير على نتغير من فترة إلى تت أن نكالمستخدمة يم

 يةصةةادقتاال تهاريو يناسةةالو  ال سةةيما فةةي توقةةع المعلومةةات لةةوب،طم تقةةدير االدارةن إفةة القيمةةة،فةةي  لالضةةمحاللعنةةد تقيةةيم األصةةول 
يةةة تةةدفقات النقدتغيةةرات فةةي الات و ر و طةةت ثدحةةيمكةةن أن ت حيةة  الي،لمةةواعةةدم اليقةةين االقتصةةادي حالةةة  نمةة منهاا تتضةةبمةةلية المسةةتقب

ن مة ةمسةتخدقيتهةا عةن التقةديرات الملية وتو بقت النقدية المستقافدالفعلي للت تلف المبلغسرعة أكبر وإمكانية أقل للتنبؤ. قد يخالمتوقعة ب
 .تردفاالب المثبتةية تختلف عن المخصصات سائر فعلسبب في خيت قد اليالتدارة وبإلا قبل

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

تباطؤ معظم اقتصاديات األجنبية حي  انه بسبب  صرف العمالت    في أسعار  تار التغي  بأثارص  الخا   13المحاسبة المصري رقم  
جميع السلع األساسية و تكاليف اإلنتاج باإلضافة الي الحرب الناشئة بين روسيا وأوكرانيا دول العالم والذي ادي الي ارتفاع أسعار  

مما ادي الي   2022خالل شهر مارس  بصفة عامة    راعارتفاع األس  ي لفاض التدفق األجنبي مما ادي اخوتلك 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 كالخسائر بشكل    بخسائر كبيرة نتيجة إعادة ترجمة هذه األرصدة وفقا لسعر الصرف الحالي وقد انعكست تلك
  .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 الجناعتتكون عملة ال  يالقوائم المالية للمنشاة الت  علىالمترتبة على تحريك سعر صرف العمالت األجنبية  

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

  أصول اقتناء  بلصرف  اتاريخ تحريك سعر    وحتى  2020التي قامت خالل الفترة من بداية يناير    ةأمنشليمكن ل  ار مؤقتكخي -1
بعمالت اجنبية زامات  تلغير ملموسة )بخالف الشهرة( ممولة با أصولتنقيب وتقييم او    أصول  وا  ريةمارات عقاثتثابتة او اس

إعادة ترجمة رصيد االلتزامات القائمة المتعلقة بها    ن بفروق العملة الناتجة ع  األصولان تقوم باالعتراف ضمن تكلفة تلك  
خيار لكل اصل علي  للمنشاة تطبيق ذلك الكن  يمو   ذلك التاريخ  ي فف  في تاريخ تحريك سعر الصرف باستخدام سعر الصر 

والتي يتم قياسها وفقا لمتطلبات    لألصللتكلفة المعدلة عن القيمة االستردادية  زيد صافي االحالة يجب اال ت  هذهوفي    ةحد
 . األصول( اضمحالل  31معيار المحاسبة المصري المعدل )

الناتجة عن ترجمة ارصدة األصول وااللتزامات ت األجنبية  ال مصرف الع  راعتغيرات في أسلا  بأثرعتراف  االخيار مؤقت  ك  -2
ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية القائمة في تاريخ تحرير سعر الصرف ضمن بنود الدخل الشامل وفي نهاية نفس 

 . ائر المرحلةح والخسبار ة في األيبنالعمالت األج ق خاصة بهذا القرار يتم ادراج مبلغ فرو معالجة الالفترة المالية لتطبيق ال

المنش الدخل الشامل خالل   ةأوعلي  العملة ضمن بنود  قائمة الدخل الشامل االخر عن مبلغ فروق  ان تفصح بشكل منفصل في 
وال األرباح  الي  ترحيله  تم  وما  الدخل  ضريبة  تأثير  قبل  قائمالفترة  في  تفصح  وان  الفترة  نهاية  المرحلة  في    ةخسائر  او  الدخل 

ايضاإلا عن  متممة  لحات  المالية  الخاصة    أثرللقوائم  المحاسبية  المعالجة  في    علىتطبيق  للسهم  والمخفض  األساسي  النصيب 
 . األرباح
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الناتجة من ترجمة ارصدة   التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية  بأثرر باالعتراف  القرا  ذلكتطبيق    أةوقد اختارت المنش -
 . ضمن بنود الدخل الشامل بالعمالت االجنبيةة يدعة النقيبطت ذات التزاماواالل األصول

 لةداعال يمققياس ال -5

 لتقييمج اذانم -أ

 إجراءلذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في وا  العادلة،القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي التالي للقيمة   المجموعةتقيس  
 .اتساقيال

 .وات مماثلةدأللنشطة سواق ا( في األلةالمعدة )غير جالمدر  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 رجةةة فةةيدملسةةوق اأسةةعار ال :داماسةةتخمةةة بمقيأدوات  ةفئةةال ههةةذمن . تتضةةبشةةكل غيةةر مباشةةر )أي مشةةتقة مةةن األسةةعار(

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 ظة جميع المدخالت الهامة بشكل مباشر أوا مالحكن فيهاألخرى التي يم

دوات ألاالفئةة جميةع  هذهة لر اإلمكةان(. تشةمدقة خدامهاركة اسةتتقلةل الشة تةيهةا )والحظتمال يمكةن تي اللمدخالت الا:  3توى  المس-
ت غيةةر القابلةةة للرصةةد تةةأثير كبيةةر علةةى لمةةدخاليكةةون للتقيةةيم الخاصةةة بهةةا علةةى مةةدخالت ال يمكةةن مالحظتهةةا و ي تشةةتمل تقنيةةة االتةة
ب تعةةديالت أو لةةطتالتةةي تماثلةةة و ألدوات م جةةةر المدر سةةعاس األأسةةا ىهةةا علةةم تقييمتيةة يات التةةاألدو  ه الفئةةةذهةةن ضةةمت. تداة يةةيم األتق
 .لتعكس الفروق بين األدوات بلة للرصداقهامة غير  تاضراتاف

مكةةةن التةةي ي ةثلةةةمامال واتمةةع األد والمقارنةةة المخصةةةومة،التةةةدفقات النقديةةة نمةةاذج اليةةة و تتضةةمن أسةةاليب التقيةةةيم صةةافي القيمةةةة الح
 ر الفائةدةاعالتقيةيم أسة بيلسةاأالمسةتخدمة فةي  تخالوالمةد تراضاتفى. تشمل االخر قييم األتاذج المنو   ق،سو الأسعار    يفحظتها  مال
ق الماليةة ة فةي تقةدير معةدالت الخصةم وأسةعار األورامسةتخدمخرى الوفروق االئتمان واألقساط األ والمعيارية،الية من المخاطر  حال
 .ةت األجنبيعماللاف صر  عاروأس

يخ صةل فةي تةار ألالمه لبيةع اتسةام تس السةعر الةذي سةيكةعيالةذي  العادلةة قيةاس القيمةةى ول إلةوصةلا م هةوييةقب التمن أسةالي  فهدلا
 .القياس

او مةن الحاجةة إلةى حكةم اإلدارة وتقةديرها  ج يقللالنموذإن توافر أسعار السوق التي يمكن مالحظتها ومدخالت   معةد مةن يقلةل أيضةً
 قجات واألسواتنمال ها اعتماًدا علىتظحكن مالالتي يمق والمدخالت سو ر السعاأر تواف فل. يختالعادلة  ميالقديد  مرتبط بتحن اليقليا

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

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

 لةقابامة غير ه تخالمد خدمتستلتقييم التي التي ال يوجد لها سوق نشط. تتطلب نماذج ا  ليةت المااألدواغير قابلة للرصد بعض  
ار نمةةوذج بةةة الختيةةو لاإلدارة مط تار ديقةةا تكةةون أحكةةام وتمةة ةة. عةةادالعادلةة ي تحديةةد القيمةةةفةة ديرهاقةةارة وتدإلحكةةم ادرجةةة مةةن  دللرصةة

 ملخصت ااختيار معدالو  المعجل،السداد رف المقابل عن السداد و ثر الطلية تعوتحديد احتما استخدامه،التقييم المناسب الذي سيتم 
 .سبةانلما
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ن فةي يقةأو عةدم الي ةلو سةيلمثةل مخةاطر ا رى،خةأ عوامل اذج أليول عليها من النمحصال مي تالت  ةلالعادالقيمة    تار ل تقدييتم تعدي
معاملةة. تعكةس سوق سيأخذها فةي االعتبةار عنةد تسةعير أي في ال شارًكاإلى الحد الذي تعتقد فيه الشركة أن طرًفا ثالًثا م  النموذج،

 .اً سباكلما كان منبل قالملطرف اشركة وااالئتمان لكيان ال طراخم اعاةر مليالت ضمن تعدتتو اة دلألن اطر االئتماخمة دلاالعيم الق

رة مقابةل المعةامالت الحاليةة أو األخية أمكةن،ثمةا وحي المنشةورة،يم النموذج مقابل البيانات التاريخية والتنبةؤات مدخالت وق  تتم معايرة
ات ر يدقةةلةةة وتالمحتم ج نطاقةةات مةةن المةةدخالتتنةةوتتهةةا عيبيةةة بطذات هةةذه ةر المعةةاي مليةةةلسةةوق. عر اسةةعاأ لقابةةوم فةةي أدوات مختلفةةة

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

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

ة للقيمةة يالهرمةة التسلسةةلمةةن خةةالل المسةةتوى فةةي  ،رالتقريةة خيي تةةار ة فةةعادلةةلا بالقيمةةةاسةةة المقيةةة مالال اتو ألدي ايحلةةل الجةةدول التةةال
 .ة العادلةالقيم نف فيه قياسصي ذيلالعادلة ا

 ةقيمةوالة بةين سةعر المعاملةة مةالي. تتضةمن القةيم العادلةة أي فةروق مؤجلةكز الالمر  ةقائمتستند المبالغ إلى القيم المعترف بها في  
 ابلة للرصد.غير ق تمدخال يستخدم عادلة على أسلوب تقييملا قيمةلا تستندا ي عندمئدف المبار العتند اة عدلعالا

 ماليةال لصوألا
 2220 مارس 31

 مصري جنيه 
 1220ديسمبر  13

 مصري جنيه 
  مستوى القيمة

 لة العاد
والمدخالت  يم يأساليب التق

 سيةالرئي

دين  أدواتارات ثماست
ل  خالن م لةادالع ةالقيمب

 رخالشامل االالدخل  
 الثاني/األول ,11,30441,648 1,435,335,452

قييم ت يبلاسأ/معلنة عارسأ
 .ى ر خأ

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

 ةتدفقات نقدية مخصوم الثال  1,748,691,671 1,999,832,986

ا إلةةةى ج للرصةةةدبلةةةة االقق و سةةةلات خالمةةةد تخدامسةةةاه تةةةم إنةةةف الماليةةةة، تدوااال عضلةةةب ةطق نشةةةاو أسةةةد وجةةةو  دما لعةةةرً نظةةة  نةةةب مةةةعجنبةةةً
 ة.عادللاها  س قيمتايقالمتاحة لت  مالو المع

 لقيمة العادلةس ايافي ق المستخدمة القابلة للرصدير الت غالمدخ -ج

ات ألدو اس ايةةفةي ق 2022مةارس 31 يفةةة خدمتسةد المصةر لل بلةةةقاالغيةر  لمةةدخالت الهامةةلي معلومةات حةول الجةدول التةةاح ايوضة
 ة.لادقيمة العلل ميهر السل تسلفي ال 3المستوى ها أن ىفة علنصملية الالما

 ابلة للرصد ر ق غي هامةمدخالت  يم تقيال لوبسأ 2022 مارس 31في لعادلة القيم ا ةيلة الماداألنوع ا

محافظ حقوق مالية 
 القيمةب عمالء
  لة من خاللالعاد
  لماالش  الدخل
 االخر

1,999,832,986 

  ديةقنال تفقادالت
 مخصومة ال

ل حسب  م المعدصدل الخعم •
 المخاطر

 ثرتعال ةاحتمالي •
 عقالمتو  لالمعج دادسال معدل •
 ملةتكلفة المعا •



 ضة الية القابمل كت اتشركة كون
 ة مساهمة مصري شركة  

     2022 مارس  31 يتهية ف نملا يةالمال فترةالن  ع معةجالم ةيالالم مائللقو ممة لمتات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالذكر   اذإ اال ري صلماية نت بالجا ح ادة بااليضر والبالغ الماع جمي

- 11  - 

 

 التالي.  ير القابلة للرصد على النحوغ تم تطوير المدخالت الهامة

 .يةلاحروف الالظعكس ا لتلهديعبعد ت ،للعميل ابقةالس جلمعلا داالسد تاهن اتجامستمدة م المتوقعة عجلالسداد الممعدالت   –

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

 عةدب ،يةلعمللة بقسةاللمعجةل االسةداد ا اتواتجاهة ةيةيخر ار التثةعلتادة مةن معةدالت بالمخةاطر مسةتمفروق أسعار الفائةدة المعدلةة  –
 روف الحالية.الظ  ستعكا لهليتعد

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

قةةد ة ختلفةةلما ضةةاتار الفتا وات أالمنهجيةة مخدااسةةتإال أن  مناسةةبة،تعتقةةد أن تقةةديراتها للقيمةةة العادلةةة  المجموعةةةمةةن أن  غمعلةةى الةةر 
 .ةللعادا مةيلقل فةتلمخت اى قياسلإؤدي ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



شركة كونتت المالية القابضة
  2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 

جميع المبالغ الواردة بااليضاحات بالجنية المصري اال إذا ذكر خالف ذلك

االجمالىاخريالوساطة التامينيةقطاع التامينقطاع التمويل2022 مارس 31
األنشطة التمويلية

                    182,082,816                               -                               -                               -                   182,082,816ناتج أحالة محافظ حقوق مالية
                     50,133,106                               -                               -                               -                    50,133,106اتعاب المحافظ المدارة

                      (7,345,258)                               -                               -                               -                     (7,345,258)ناتج عمليات شركة التوريق
                    (20,285,282)                               -                               -                               -                   (20,285,282)تخصيم/ تكلفة سداد مبكر صكوك 

                  204,585,382                               -                               -                               -                 204,585,382صافي إيرادات المحافظ المدارة

                    138,049,551                               -                               -                               -                   138,049,551 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 
                     32,153,842                         420,320                               -                               -                    31,733,522(الفائض النقدي)عوائد دائنة 
                    (59,044,362)                            (4,291)                               -                               -                   (59,040,071)تكلفة تمويلية

                      (1,598,082)                               -                               -                               -                     (1,598,082)تكاليف تمويلية اخري
                  109,560,949                        416,029                               -                               -                 109,144,920صافي الدخل من العائد

                     64,970,660                       3,425,449                               -                               -                    61,545,211إيرادات االتعاب والعموالت
                    (21,269,196)                               -                               -                               -                   (21,269,196)مصروفات االتعاب والعموالت

                    43,701,464                      3,425,449                               -                               -                   40,276,015صافي االيراد من االتعاب والعموالت

                      4,632,474                     (2,048,796)                               -                               -                     6,681,270نصيب الشركة فى أرباح الشركات بطريقة حقوق الملكية

                     39,475,983                               -                               -                               -                    39,475,983إيرادات مبيعات سلع وخدمات
                    (39,475,983)                               -                               -                               -                   (39,475,983) تكلفة مبيعات سلع وخدمات

                               -                               -                               -                               -                              -صافي مبيعات السلع و الخدمات
                  362,480,269                      1,792,682                               -                               -                 360,687,587صافي اإليرادات التمويلية و التشغيلية

التامين والوساطة التامينية
                    252,032,708                               -                               -                    252,032,708                              -األقساط المباشرة

                    (43,926,192)                               -                               -                    (43,926,192)                              -مخصص االخطار السارية
                    (70,031,924)                               -                               -                    (70,031,924)                              -أقساط إعادة التامين الصادرة 

                  138,074,592                               -                               -                  138,074,592                              -صافي األقساط
                    (58,856,811)                               -                               -                    (58,856,811)                              -صافي التعويضات

                    (46,988,415)                               -                               -                    (46,988,415)                              -عموالت مباشرة وتكاليف اإلنتاج
                       2,573,106                               -                               -                       2,573,106                              -رسوم اصدار وثائق

                        (900,482)                               -                               -                        (900,482)                              -مخصص التقلبات العكسية
                    33,901,990                               -                               -                    33,901,990                              -فائض االكتتاب التاميني

                    14,472,062                               -                        997,621                    13,474,441                              -صافي الدخل من االستثمار

                     10,416,191                               -                     10,279,678                         136,513                              -إيرادات مقابل خدمات من األنشطة التامينية
                      (1,929,294)                               -                      (1,929,294)                               -                              -مصروفات مقابل خدمات من األنشطة التامينية

-                              136,513                        8,350,384                      -                               8,486,897                      
                    56,860,949                               -                      9,348,005                    47,512,944                              -صافي االيراد من األنشطة التامينية

                       4,970,753                       1,316,780                               -                         840,299                      2,813,674إيرادات تشغيل اخري
                      (5,424,878)                        (687,254)                               -                               -                     (4,737,624)مصروفات تشغيل اخري

                       (454,125)                        629,526                               -                        840,299                    (1,923,950)صافي إيرادات التشغيل األخرى

                    (23,690,655)                        (134,085)                        (239,097)                      (1,748,873)                   (21,568,600)االهالكات واالستهالكات
                   (117,400,248)                      (3,458,388)                      (2,898,942)                    (18,982,031)                   (92,060,887)أجور ومرتبات

                    (26,166,218)                      (1,304,766)                        (950,134)                      (3,391,810)                   (20,519,508)مصروفات اخري
                      (7,737,708)                      (2,085,446)                          (46,900)                        (363,636)                     (5,241,726)مصروفات دعاية وإعالن

                          (16,556)                               -                               -                               -                         (16,556)مخصصات 
                    (10,237,251)                               -                          (37,606)                        (383,521)                     (9,816,124)(التزام عقود تاجير)مصروفات تمويلية 

                         634,683                               -                               -                             7,207                        627,476فروق ترجمة عمالت أجنبية 
                        (317,000)                               -                               -                               -                       (317,000)بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

                    (13,407,116)                          (29,267)                         378,373                         371,075                   (14,127,297)عبء اإلضمحالل في األصول المالية 
(163,040,222)                (24,491,589)                   (3,794,306)                     (7,011,952)                     (198,338,069)                 

                  220,549,024                     (4,589,744)                      5,553,699                    23,861,654                 195,723,415صافى أرباح الفترة قبل الضريبة
                    (60,138,553)                        (734,132)                      (1,082,437)                      (5,246,716)                   (53,075,268)ضريبة الدخل

                  160,410,471                     (5,323,876)                      4,471,262                    18,614,938                 142,648,147صافى أرباح الفترة بعد الضريبة
:موزع كالتالى

                    153,545,164                      (5,324,933)                       3,577,609                     14,702,941                   140,589,547صافي أرباح الفترة لمساهمي الشركة األم 
                       6,865,307                             1,057                         893,653                       3,911,997                      2,058,600حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 

142,648,147                     18,614,938                        4,471,262                          (5,323,876)                         160,410,471                      

                7,168,691,086                    66,061,230                    48,118,911                  664,320,589               6,390,190,356األصول
                4,766,390,884                    50,612,649                    37,043,679                  421,167,189               4,257,567,367االلتزامات

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 كونتت المالية القابضة
2022 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 

جميع المبالغ الواردة بااليضاحات بالجنية المصري اال إذا ذكر خالف ذلك

االجمالىاخريالوساطة التامينيةقطاع التامينقطاع التمويل2021 مارس 31
األنشطة التمويلية

                     76,147,898                               -                               -                              -                    76,147,898ناتج أحالة محافظ حقوق مالية
                     35,028,403                               -                               -                              -                    35,028,403اتعاب المحافظ المدارة

                         760,615                               -                               -                              -                        760,615ناتج عمليات شركة التوريق
                        (530,845)                               -                               -                              -                       (530,845)تخصيم/ تكلفة سداد مبكر صكوك 

                   111,406,071                               -                               -                              -                  111,406,071صافي إيرادات المحافظ المدارة

                    112,421,279                               -                               -                              -                   112,421,279 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 
                     21,677,644                               -                               -                              -                    21,677,644(الفائض النقدي)عوائد دائنة 
                    (31,421,483)                               -                               -                              -                   (31,421,483)تكلفة تمويلية

                      (1,949,998)                               -                               -                              -                     (1,949,998)تكاليف تمويلية اخري
                   100,727,442                               -                               -                              -                  100,727,442صافي الدخل من العائد

                     22,042,511                               -                               -                              -                    22,042,511إيرادات االتعاب والعموالت
                      (8,772,481)                               -                               -                              -                     (8,772,481)مصروفات االتعاب والعموالت

                    13,270,030                               -                               -                              -                   13,270,030صافي االيراد من االتعاب والعموالت

                      6,849,963                               -                               -                              -                     6,849,963نصيب الشركة فى أرباح الشركات بطريقة حقوق الملكية

                    107,658,110                               -                               -                              -                   107,658,110إيرادات مبيعات سلع وخدمات
                   (107,658,110)                               -                               -                              -                  (107,658,110) تكلفة مبيعات سلع وخدمات

                               -                               -                               -                              -                              -صافي مبيعات السلع و الخدمات
                   232,253,506                               -                               -                              -                  232,253,506صافي اإليرادات التمويلية و التشغيلية

التامين والوساطة التامينية
                    124,707,945                               -                               -                    124,707,945                              -األقساط المباشرة

                    (14,890,859)                               -                               -                    (14,890,859)                              -مخصص االخطار السارية
                    (37,922,278)                               -                               -                    (37,922,278)                              -أقساط إعادة التامين الصادرة 

                    71,894,808                               -                               -                    71,894,808                              -صافي األقساط
                    (21,840,516)                               -                               -                    (21,840,516)                              -صافي التعويضات

                    (23,010,724)                               -                               -                    (23,010,724)                              -عموالت مباشرة وتكاليف اإلنتاج
                       1,409,376                               -                               -                      1,409,376                              -رسوم اصدار وثائق

                        (126,982)                               -                               -                       (126,982)                              -مخصص التقلبات العكسية
                    28,325,962                               -                               -                    28,325,962                              -فائض االكتتاب التاميني

                    10,071,850                               -                         304,357                     9,767,493                              -صافي الدخل من االستثمار

                       8,350,726                               -                       8,332,695                          18,031                              -إيرادات مقابل خدمات من األنشطة التامينية
                        (262,915)                               -                        (262,915)                              -                              -مصروفات مقابل خدمات من األنشطة التامينية

-                              18,031                         8,069,780                      -                               8,087,811                      
                    46,485,623                               -                      8,374,137                    38,111,486                              -صافي االيراد من األنشطة التامينية

                       5,545,670                               -                               -                        407,900                      5,137,770إيرادات تشغيل اخري
                      (1,800,124)                               -                               -                              -                     (1,800,124)مصروفات تشغيل اخري

                      3,745,546                               -                               -                        407,900                     3,337,646صافي مصروفات التشغيل األخرى

                    (13,903,801)                               -                        (203,722)                     (2,248,545)                   (11,451,534)االهالكات واالستهالكات
                    (89,221,280)                               -                      (2,029,092)                    (15,199,218)                   (71,992,970)أجور ومرتبات

                    (19,794,975)                               -                        (811,274)                     (2,358,142)                   (16,625,559)مصروفات اخري
                      (3,255,945)                               -                        (161,120)                       (162,952)                     (2,931,873)مصروفات دعاية وإعالن

                       3,000,000                               -                               -                              -                      3,000,000مخصصات 
                      (1,084,432)                               -                          (27,011)                       (471,247)                       (586,174)(التزام عقود تاجير)مصروفات تمويلية 

                           56,717                               -                               -                          56,717                              -فروق ترجمة عمالت أجنبية 
                        (319,000)                               -                               -                              -                       (319,000)بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

                      (4,077,195)                               -                      (2,278,208)                     (2,726,193)                        927,206عبء اإلضمحالل في األصول المالية 
(99,979,904)                  (23,109,580)                   (5,510,427)                     -                               (128,599,911)                  

                   153,884,764                               -                      2,863,710                    15,409,806                  135,611,248صافى أرباح الفترة قبل الضريبة
                    (39,108,585)                               -                          (64,409)                     (1,894,753)                   (37,149,423)ضريبة الدخل

                   114,776,179                               -                      2,799,301                    13,515,053                   98,461,825صافى أرباح الفترة بعد الضريبة
:موزع كالتالى

                    109,290,438                               -                       2,240,041                    10,898,577                    96,151,820صافي أرباح الفترة لمساهمي الشركة األم 
                          5,485,741                               -                            559,260                         2,616,476                         2,310,005حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 

98,461,825                       13,515,053                       2,799,301                         -                               114,776,179                      

                6,323,173,511                    38,433,410                    45,810,954                   522,401,514               5,716,527,633األصول
                3,748,553,518                    37,507,784                    32,103,980                   295,823,246               3,383,118,508االلتزامات
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شركة كونتت المالية القابضة
   2022 مارس 31اإليضاحات 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 الشقيقة
ناتج عمليات شركة التوريقاالجمالى

نصيب الشركة فى أرباح 
الشركات الشقيقة

االجمالى

األنشطة التمويلية

               10,349,563                          10,349,563                          -               12,186,835               12,186,835                         -ناتج أحالة محافظ حقوق مالية
                         -                          -                          -                     12,271                     12,271                         -اتعاب المحافظ المدارة

               10,349,563               10,349,563                         -               12,199,106              12,199,106                        - إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 
              170,550,659                  7,835,898              162,714,761               82,914,755                 3,793,852               79,120,903 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 

             (142,981,417)                 (2,177,096)             (140,804,321)              (74,541,460)                  (232,135)              (74,309,325)(الفائض النقدي)عوائد دائنة 
               12,044,057                  1,082,650                10,961,407                 7,232,429                 2,885,656                 4,346,773تكلفة تمويلية

                (8,918,639)                   (271,162)                 (8,647,477)                (4,519,759)                    (94,225)                (4,425,534)تكاليف تمويلية اخري
               30,694,660                 6,470,290               24,224,370               11,085,965                6,353,148                4,732,817صافي الدخل من العائد

                 1,973,408                  1,973,408                          -                 2,242,118                 2,242,118                         -إيرادات االتعاب والعموالت
                (9,956,723)                 (9,956,723)                          -                (1,126,895)                (1,126,895)                         -مصروفات االتعاب والعموالت

                (7,983,315)                (7,983,315)                         -                 1,115,223                1,115,223                        -صافي االيراد من االتعاب والعموالت
              173,370,166              173,370,166                          -                 7,056,667                 7,056,667                         -إيرادات مبيعات سلع وخدمات
             (161,163,282)             (161,163,282)                          -                (2,887,143)                (2,887,143)                         - تكلفة مبيعات سلع وخدمات

               12,206,884               12,206,884                         -                 4,169,524                4,169,524                        -صافي مبيعات السلع و الخدمات
                    124,879                    124,879                          -                    199,174                   199,174إيرادات تشغيل اخري

              (26,356,339)                 (2,892,584)               (23,463,755)              (14,948,656)                (2,870,581)              (12,078,075)مصروفات تشغيل اخري
              (26,231,460)                (2,767,705)              (23,463,755)              (14,749,482)               (2,671,407)             (12,078,075)صافي مصروفات التشغيل األخرى

                         -                          -                          -                    (52,639)                    (52,639)                         -االهالكات واالستهالكات
                (3,329,101)                 (3,329,101)                          -                (7,370,289)                (7,370,289)                         -أجور ومرتبات

                   (982,561)                   (982,561)                          -                (1,467,227)                (1,467,227)                         -مصروفات اخري
                         -                                         -                          -                   (436,602)                  (436,602)                         -مصروفات البيع والتوزيع

                    (29,960)                     (29,960)                          -                         -                         -                         -مخصصات 
                         -                          -                          -                (4,453,716)                (4,453,716)                         -فروق ترجمة عمالت أجنبية 
                         -                          -                          -                         -                         -                         -بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

                    408,424                    408,424                          -                   (277,956)                  (277,956)                         -عبء اإلضمحالل في األصول المالية 
-                        (14,058,429)             (14,058,429)              -                         (3,933,198)                (3,933,198)                

               15,103,134               14,342,519                    760,615                   (238,093)                7,107,165               (7,345,258)صافى أرباح الفترة قبل الضريبة
                (2,994,157)                 (2,994,157)                          -                (3,637,417)                (3,637,417)                         -ضريبة الدخل

               12,108,977               11,348,362                    760,615                (3,875,510)                3,469,748               (7,345,258)صافى أرباح الفترة بعد الضريبة
:موزع كالتالى

               12,108,977                11,348,362                    760,615                (3,875,510)                 3,469,748                (7,345,258)حقوق مساهمى الشركة االم 
                (4,498,399)                 (4,498,399)                          -                 1,162,726                 1,162,726                         -حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 

(7,345,258)               4,632,474                (2,712,784)                760,615                    6,849,963                 7,610,578                 

2021 مارس 202231 مارس 31

:يمثل الجدول ادناه مايلي
.أرباح وخسائر التوريق لمحافظ الحقوق المالية المدينة التي تم توريقها وإلغاء االعتراف بها في الدفاتر نظرا الن مخاطر ومنافع هذة المحافظ قد تم تحويلها بشكل جوهري الي حملة السندات- 1
.االستثمار في الشركات الشقيقة التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية النها ال تستوفي معايير كونها شركة تابعة- 2
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 محافظ حقوق مالية إحالةناتج  -7
   
  

 1022 مارس 31  2022 مارس 31
 60,215,708   50,740,247   ناتج تصكيك محافظ ماليه 

  15,932,190   131,342,569  ليةما قوق محافظ ح خصم تجنا
  182,082,816   76,147,898  

 

 مدارة فظ الالمحاب اتعا -8

  
 1022 مارس 31  2022 مارس 31

  23,659,196   13,143,833  اتعاب إصدارات التوريق
  8,875,554   17,126,884  تخصيم  -محافظ محالة انتفي الغرض منة  لصيتح صصمخ

  965,668   18,266,985  اتعاب إدارة صكوك
  1,462,224   1,445,655  *ءاة وحافز األداإلدار ب اتعا

  5,761   89,749  إيرادات مرتجعات تأمين 
  60,000   60,000  أتعاب محصل

  50,133,106   35,028,403  
     

 إداريةةتعةاب الم اشةركة اال قحقاتسا علىنص ي تالت اإلدارةود عقل اً طبق الشقيقةالشركات  إدارة تعابا  فياألم    الشركةب  نصيمثل  ي*
                       2022 مةةةةةةةةةةةارس 31فةةةةةةةةةةةي  1,445,655والتةةةةةةةةةةةي تبلةةةةةةةةةةةغ حفظةةةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةةةةالء لمئم لقةةةةةةةةةةةايد االرصةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةنسةةةةةةةةةةةنويا  %2.5بة بنسةةةةةةةةةةة
 .2021 مارس 31 في 1,462,224 مقابل

 

 قريلتو ة اشرك تلياعم تجنا -9
 1202 مارس 31  2022 مارس 31  

 ةيماللا ق حقو لافظ احم ئدايرادات عوا
 

79,120,903   162,714,760  
 فظ ن الحي امي دل ئضاالف اراتائد استثمو ع

 
4,346,774   10,961,407  

 (144,239,566)  (74,309,325)  كلفة التوريقدات واستهالك تفوائد قرض السن
 تامين  وثائقفة تكل

 
(3,804,395)  (3,920,006) 

 حصلب المعاات
 

(60,000)  (60,000) 
 ظلحفاين مأ اتعاب

 
(621,140)  (1,292,225) 

 راتاإلصدااب أتع
 

(12,018,075)  (23,403,755) 
 يقور ة التركيات شعمل ناتج

 
(7,345,258)  760,615  
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 لتمويليةا ةطد األنشعوائ تإيرادا -10
 1022 مارس 31  2022 مارس 31 

  47,138,192   18,133,615 سيارات تمويل عوائد
  18,205,240   26,240,039 ي ر عقا ليتمو  عوائد
  2,961,612   11,973,573 تخصيم  عوائد
  31,240,779   40,652,880 جير التمويليالتأ ودعق  عوائد
  10,042,011   33,149,670 سلع معمرة   تمويل عوائد
 -   782,218 تمويل مصاريف جامعات  عوائد
  1,095,740   5,633,173 نوادي تمويل  عوائد
  764,391   14,788 تخدما يلو مت ائدو ع

  973,314   1,469,595 خير غرامات تأ  عوائد
 138,049,551   112,421,279  
   

                                                                         

 

 االتعاب والعموالت إيرادات -11
  
 1022 مارس 31  2022 رسما 31 

  20,442,789   32,091,876 اريةإد دماتخ بلمقا داتراإي
          -   24,382,500 اكتتاب  هيطوتغج ويت تر خدماإيرادات 

  471,826   3,825,484 االستهالكي والت من موردين التمويل مع
  622,811   657,890 هإيرادات تعاقدي

  398,015   564,624 ويليمتجير إيرادات تأمين عقود ةتأ
  86,872   3,428,317 الدفع االلكتروني يل صتح تامإيرادات خد
  8,683   6,221 أصول  ارةدإ دماتخ ايرادات
  11,515   13,748 متنوعة إيرادات

 64,970,660   22,042,511  
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 تعاب والعموالتال امصروفات  -12

 
 1022 مارس 31  2022 مارس 31

  8,464,943   14,011,064 يعات عموالت مب 
 -   6,877,028 ترويج خدمات  بيعاتملفة كت

  186,853   254,161 يليو مت تأجيرن عقود تامي تكلفة
  -   1,434 اتعاب تحصيل 
  120,685   125,509  األخرى االتعاب والعموالت مصروفات 

 21,269,196   8,772,481  
    
 صافي التعويضات -13

   
 1022 مارس 31  2202 سمار  31  

  26,505,637   51,764,540  شرة المبا اتليالعم  عندة دالمس تويضاتعال
 (4,665,121)   7,092,271  حت التسوية عويضات تتلامخصص 

  58,856,811   21,840,516  
    

 

 عموالت مباشرة وتكاليف اإلنتاج  -14
   
 1022 مارس 31  2022 مارس 31  

  14,048,968   24,591,816  عموالت مباشرة  
  15,551,347   29,996,189  اج   تناإل  فيتكال

  106,908   151,561  ه كيات بنمصروف
 (6,696,499)  (7,751,151)    دة التأمين الصادرعموالت عمليات إعا

  46,988,415   23,010,724  
    

 

 التأمينيةاألنشطة  بل خدمات منإيرادات مقا -15
   
 1202 مارس 31  2022 مارس 31  

  8,332,695   10,279,678  تأمينيه ةاطسو ت امدايرادات خ
  18,031   136,513  متنوعةايرادات 

  10,416,191   8,350,726  
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 مينيةتأالمصروفات مقابل خدمات من األنشطة  -16
   
 1022 مارس 31  2022 مارس 31  

  258,325   1,923,732  تأمينيه  ةطوسا اتمعات خدتكلفه مبي 
  4,590   5,562  نيه تأمي  ةطوسا ةيمصروفات بنك

  1,929,294   262,915  
    

 

 
 تشغيل اخري  اتإيراد -17

  
 1022 مارس 31  2022 مارس 31

 اتعاب إدارة الصكوك
 

1,780,467   ,77583   
 ايرادات مبيعات خدمات إعالنيه 

 
1,330,092   2,895,545  

 عقاري ويل تمت ماإيرادات تقيي 
 

205,830   99,500  
 -   30,300  يلياجير تمو تت ييمات تقاراديإ

 إيرادات تأجير للغير
 

94,668   25,069  
 223,214   446,428  الصكوك إصداراتعالوة  إيرادات

 -   10,123  إيرادات خدمات تحصيل من العمالء
  407,900   840,299  إيرادات اتعاب صندوق استثمار 

  1,810,667   232,546  أخرى  

  
4,970,753  

 
 5,545,670  

     

 ل اخري فات تشغيرو مص -18

  
 1022 مارس 31  2022 مارس 31

  813,390   2,449,994  ئتماني تعالم االعاب االستا
 مصروفات ايجار

 
169,325   30,000  

 وكارات الصكتكلفة إصد
 

1,744,070   749,644  
 تكلفة مبيعات خدمات 

 
563,478   -  

  207,090   417,511   رى شغيل أخمصروفات ت
 -   80,500  دمات ت خعموال

  
5,424,878   1,800,124  
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 كاتستهال االو  هالكاتإلا -19
 1022 مارس 31  2022 مارس 31  

  6,736,163   11,127,360  األصول الثابتةك الاه
  7,167,638   12,563,295  اعانتفل حق اهالك أصو 

  23,690,655  
 

 13,903,801  
 ري اخ تاف و ر صم -20

  1022 مارس 31  2202 مارس 31  
 واستشارات ب مهنية عاأت

 
7,314,730   5,058,595   

   286,169   77,167  وأصول تأمين مقرات 
 المساهمة التكافلية 

 
2,011,811   1,464,832   

  راتسياوالر الفروع  جاإي
 

538,115   457,492   
  ةصر بو  يدوتجد ة ير إدا اتفومصرو  إعالنات

 
713,525   570,544   

  إقامةمصروفات 
 

470,121   288,827   
  ت ار تشغيل سيامصروفات 

 
556,886   283,951   

 تكلفه نقل أموال  مصروفات
 

870,620   340,411   
 اتمطبوعأدوات كتابيه و 

 
1,363,038   810,880   

  -   412,113  عاملين لليبيه ر ت تدار دو 
   111,113   478,202  ت التقاناو  سفر تمصروفا

   1,373,400   297,300  ء عماللل مجانيةتكلفه خدمات 
   720,417   1,046,271  نيةو أنظمة تشغيل ومواقع الكتر  ت ايجارافرو صم

 مقرات  مصروفات
 

4,751,933   3,500,496   
   667,746   1,539,301  وهدايا مصروفات ضيافة
  -   142,764  مصروفات تأسيس 

     3,860,102   3,582,321  رى خفات أرو مص

26,166,218  
 

 19,794,975   
 ول الماليةصألافي  االضمحاللعبء  -21

  
 1022 مارس 31  2022 مارس 31

  245,248   13,660,832  الية )عمالء(صول المفي األ حاللاالضمعبء 
  58,357  (2,617)  (ةلمالية )نقديفي األصول ا  االضمحاللعبء 

  986,037  (272,456)  ية )مدينون(في األصول المال لمحالاالضء بع
  2,811,935  -  )عمليات التأمين مدينو( ماليةلا في األصول  االضمحاللعبء 
 (24,382)   21,357  ية )استثمارات( ول المالفي األص لاالضمحالعبء 

  13,407,116  
 

 4,077,195  
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 دخل ضرائب ال -22
  1202 مارس 31  2202 مارس 31  

     دخللا مةقائ ىلع المحمل
 

   31,487,546   50,952,391  ية لحالخل ا ب الدائضر 
   55,774  (276,158)  ة ؤجلضرائب الدخل الم

   7,565,265   9,462,320  خزانة ندات سو ون ب اذائضر 
  60,138,553   39,108,585   
    

  

 
 1202 برسميد 31  2022 مارس 31  ؤجلةأصول ضريبية م

  264,623   389,586  هالك( إلا) الثابتة لصو األ
 -   2,237,353  فروق عمالت اجنبية

  2,626,939  264,623  
     

 
 1022 ديسمبر 31  2022 مارس 31  مؤجلة  ضريبية تزاماتلا

  25,926,818   24,355,417  الخر ا لاملشدخل ا الل الن خة ملداالعة ميلية بالقمافظ محا
  24,355,417   25,926,818  
     

 
 

  1022 مارس 31  2022 مارس 31  سعر الضر يبة الفعلي
      

  153,884,764   220,181,818  يبة(ر قبل الضالدخل )سبي بقائمة الربح المحا
 

  %22.50  %22.50  ضريبةر السةةع
   34,624,072   49,540,908  اسبيمحالمحسوبة على الربح ال لدخل ضريبة ا

   4,484,513   10,597,645   ةريبيضلات اويستر الثأ
   39,108,585   60,138,553  لالدخبة ضري

  %25.41  %27.31  سعر الضريبة الفعلي 
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 ح ابر األ في  يساساألم هلسنصيب ا -23
ل الخة مةةئاالق مهسةألجح لالمةر  طسةو تملى اعلةاالم ة ركشةللمسةاهمي ا فتةرةالح ابةأر صةافي  ةمسبق مهللس  يساألسا  بيصالن  سبحي

 .الفترة
 1022 مارس 31  2022 مارس 31 

  153,545,164 األم  ة كر الش ميلمساه ةالفتر  رباحي أصاف
 

 109,290,438  
  1,184,161,229 جح لعدد األسهمط المر وسالمت

 
 1,175,086,067  

 0.09  0.13 الفترة في أرباح  يساساألم سهالنصيب 

    

 
 كو ندي البل صدةوار  ةيدقن -24

 0212 ديسمبر 31  2202 مارس 31  
 118,191,194   105,897,610    ةير ابات جاحس –وك نب

 9,904,215   20,971,844  لخزينة نقدية با
 (163,197)  (160,580)  وقعه ية متئتمان ائر اسخ
  126,708,874  127,932,212 
     

 
 (الءمع)وق مالية محافظ حق -25

 1220 ديسمبر 31  2022 رسام 31  

  الشامل ل الدخلاللة من خالعادبالقيمة  ةاليحقوق مظ افمح   25-1
1,999,832,986  

 
1,748,691,671  

  كةة المستهللفتكالمالية ب ظ حقوق افمح  25-2
1,994,877,675   1,471,545,164  

 
 

3,994,710,661   3,220,236,835  
       

 
 للشامل اخدلل اخال  نم ةلة العادمقي ال ب ليةما حقوق  محافظ 52-1

  
 0212 ديسمبر 31  2022 مارس 31  

  407,223,593   502,884,561  ات تمويل سيار الء مع
  988,083,963   1,075,895,032  ليتموي ريتأج ءعمال

  353,384,115   421,053,393  عمالء تمويل عقاري 
  1,748,691,671   1,999,832,986  لي ماإج
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     ستهلكةملة الفتكبال اليةم وق حقفظ  احم 52-2

 2021 رديسمب 13  2022 مارس 31 
 ه  ثر من سنكأ سنه   لخال    أكثر من سنه   سنه   خالل  

  311,490,970  380,393,916   570,356,806  543,301,397 لع ستمويل ء عمال
 -  7,956,440              -  10,291,363    ماتء خدعمال

  91,678,112  82,727,084   83,674,875  76,146,634 يتمويل ريجتأعمالء 
  43,255,580  262,026,924   58,910,260  425,487,650 ء تخصيمالعم

  929,384,602  56,870,975   1,084,556,417  64,646,382 ي ويل عقار عمالء تم
 -  8,975,035          -      7,658,468 اليةم حقوق  محافظ
      :ميخص

ير  ؤجلة وغن مميأت اتعومبي ةئناد  ائدو ف
 (470,893,476) (206,132,879)  (618,600,681) (281,536,932) سبة محت

 (15,822,605) (10,365,514)  (17,474,789) (12,540,175) ل عمالءاضمحال مخصص
 889,093,183 582,451,981   1,161,422,888  833,454,787   الصافي

 1,994,877,675  
 

 1,471,545,164 

      

 
 

    المخصصات:ركة ان بحييلي بما وفي

 
 1220 ديسمبر 31  2022 رسام 31

 14,919,277  26,188,119  الرصيد اول الفترة
 (42,074,631)  (9,833,987) هنمانتفي الغرض 

 53,343,473  13,660,832 الفترةل ن خالالمكو 
 26,188,119  30,014,964 ترة الفر اخيد الرص
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 ملكيةبطريقة حقوق ال تاراتثمسا -26
 همة المساقيمة   ةبسن ة مهاسالم  ةقيم نسبة اسم الشركة 

 1220ر بمسدي 31 مساهمة لا 2202 مارس 31 مة اهالمس 
 2202  1202  

 19,977,970 % 49  10,946,153 % 49 رات يارة السات لتجبافاريان كونتك شركة 
 4,115,169 % 33.4  4,221,187 % 33.4 رات يالسيط اسقلتر ستا هشرك
 11,707,891 % 49  7,760,464 % 49 ايننشالب / كونتكت فر لعا  كه عزر ش
 5,037,309 % 49.9  5,022,780 % 49.9 لتقسيطامات دلخمصرية ة الكر شلا

 % 29 شركة وصلة براوزر 
 

39,764,635   - 
 25,216,000 % 40  30,107,691 % 40 دةدو محلالالستثمارات  شركة أي إس

 
 97,822,910   66,054,339  

  
 

 
 

 

  تكتنو كان اريباف  2022 رسام 31
 تار ياسلا ةلتجار 

ستار لتقسيط  
 السيارات

  / ربالععز 
 ل كونتكت فايننشا

ت خدمالة ريالمص
 قسيط تال

 براوزر  وصلة

  26,616,891  13,347,194  32,276,233  15,657,223  71,156,419  صول االي مالجإ
 (4,650,836) (3,235,658) (16,487,761) (2,105,516) (47,366,959)  زاماتتللي االامإج

  21,966,055  10,111,536  15,788,472  13,551,707  23,789,460  ولصصافي األ
       

 

بافاريان كونتكت    2021 سمبريد 31
 اراتسيال جارةلت

ط  سي لتقستار 
 تار ياالس

تكت  كون /ب ر لعا زع
 فايننشال 

 اتملخدرية صملا
 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(  اتمإجمالي االلتزا
 10,087,629 24,029,926 13,288,416 43,072,378  لصافي األصو

  
 

 
  

 :ةظحو مل
  ت بي جيإ ريك  ورتو وم –فيس كير سير ور  موت نم كل في رائخسلا منم اال ةكعة للشر تاب ةكر ش ( لويتمللت تكن و ة )ككشر لا بيصن
 ل. راس الما في ةمهاسمالنسبة ز و اد تجق
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  ليةما تار امثتاس -27

 
 2021 ديسمبر 13  2022 مارس 31

 10,145,259   12,749,982 ( يةلكم ق و قح ) رخاال  ملشاالالل الدخل عادلة من خالمة القياستثمارات مالية ب
 1,648,411,304   1,435,335,452 دين(  اتدو شامل االخر )أ الل لدخالل ادلة من خاالع يمةالقية برات مالثمااست

 1,448,085,434   1,658,556,563 
    

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

  
 2021 ديسمبر 31  2022 رسما 31

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

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

  12,749,982   10,145,259 

 
فتي* مغي  انهأل  نظراً   ةفتكللاب  مارث ستاال  مقييت  تم و   ميإلزا  راتثمساي  مثل  يموال  ةطنشق  بسو يدة  قر    ة لداعال  اهت ميق  يدحدت  كن 

 ي:التر اابت العا ياخذا ف ق بهاثو مو ة ر بصو 
 صة. بور ي الدة فغير مقيكات الشر  -
عملية    ألجراء  قةودقيت تفصيلية  لومامعي  لا  لو صو ال  وق عيالذي    مرالا  ،تاالشركة في تلك  تمتلك المجموعة حصة ضئيل  -
 .ة العادل ة  يمقلالي ال وصو للتقييم ال
 ر. ثماالستامة في قي لحالاضم تار شمؤ  أيم وجود  عد سكيعلية امم الئواقلا قع وا  من ملكيةلا حقوق  افي ص -

 
   ( ت دين)أدوا رالخخل الشامل اديمة العادلة من خالل المالية بالقاستثمارات   ب(

  
 2021 مبرسيد 13  2022 سمار  31

 1,366,423,478   1,076,877,853 ة نخزا أذون  
 -   44,978,588 صكوك 

 9,862,901   8,474,239 ق ير ت تو ادسن 

 272,124,925   305,004,772 خزانة اتسند 

  
1,435,335,452   1,648,411,304 
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  قير تو الات يلمع  ئضفا -28

  صول ماليةا تحويل أعنه نتج ليةماالوق قحريق للليات تو عمء ار بإج مويلللت تنتكو ك اتركعة شو مامت مجقي لعادا طاالنشفي إطار  
 .قريلتو وة ل ر ثلشركة 

  :وريقثروة للت ةكر لش القائمةالتوريق ت سندات المالية إلصدارا وااللتزامات صولألبابيان  ييل وفيما 
 2021 ديسمبر 31  2022 مارس 13 دهااستبعا تم تيالحالة مال ةيلالما تاامز االلت /األصول  انبي

 2,168,299,580   1,811,861,807 لية الما ق و الحق ظمحاف
 14,254,477   9,566,890 ظفن الحب امياسحل ةلمحصمبالغ 
 213,355,795   152,080,193 لحفظى أمين ا نقدية لد
 2,395,909,852   1,973,508,890 محالة لة االمالي  لصو األ اليإجم
 (2,361,466,657)  (1,939,222,373) ات  ندسلا  ضر : ق(يخصم)
 (1,600,943)  (1,317,412) ض السندات ر مؤجلة عن قائد و ف
 (19,516,166)  (26,302,941) وريقلتلشركة ا ةروفات مستحقصم

   13,326,086    6,1646,66 يق التور ت اعملي فائض  
 .يقر و ثروة للت لشركة الة محلا  ةالمالي ولص األ علىت انطبق دقية  لمالااألصول  استبعادن شروط علما با-  

   
 ة ق العلا ذات ف اطر ألا -29

     ز الماليالمرك أرصدة 29-1

 0212 برسمدي 31  2022 مارس 13  عالقة ت ذا أطرافق من حتسم
    قةالالعطبيعة  لعالقةاو ذ فر طال

   3,432,650 % 40.1قيقة ش شركة ت يجيبير اور كموت كةشر 
 

 2,786,032 
 113,898  - الم الشركة ا هولدنج نانشيالتيد فاياولدنسو ك كةر ش
   30,283  رينين أخماهمس

 
 30,283 

  3,462,933   
 

 2,930,213 

     

 2021 مارس 31  2202 مارس 31  خل الدمة قائعلى  تامالعالم 29-2

  
 ( )إيراد مصروف  ( د)إيرا مصروف

 ( 1,178,588) % 49 شقيقة كةشر  ات ر ايلسا ارةت لتجن كونتك شركة بافاريا
 

(1,198,553 ) 
     داء  اال زافحو اإلدارة  ابأتع
 ( 42,485)  ( 12,702)   %4.33 ةقيقش ةشرك رات يالسلتقسيط اكة ستار ر ش

     رة  داأتعاب اإل
 ( 211,186)  ( 254,365) % 94 قيقةشركة ش الننشفايب / كونتكت شركة عز العر 
     أتعاب اإلدارة  
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 ة يذيلتنفارة اداإلر جو ت وأأاف مك 29-3
 . مصري  يهجن 11,926,097 غمبل 2022 مارس 31 يف  ةعو مجللم ةفيذيتنلاة ر اداإلجور أو  أتفاة مكيمق بلغت

 
    رى ينة أخأرصدة مدو  ن ومدين -30
 2021 سمبريد 31  2202 مارس 31 

 ة  من سنأكثر  سنة  خالل   ثر من سنة  كأ   نةس لال خ 
 -  7,797,055  -  7,797,055 ة مدين -ين ت التأمكار ش

  189,393  58,368,122   949,623  64,510,673 مدفوعة مقدمامصروفات 
 -  8,437,211  -  18,208,741 نيدر و لمدفعات مقدمة 

  19,415,598  16,811,143   26,302,941  28,243,574 مستحقة داترايإ
 -  13,320,212  -  13,441,281 وسلف عهد 

 -  3,142,411  -  4,228,767 رائبضلحة ال جاري مص
  8,494,266 9,336,143   8,815,468  9,424,944 أخري  ينةأرصدة مد
 -  62,697,533  -  152,102,192 ينم أتال تياعملمدينو 
  9,236,102  557,000   9,710,584  128,518 لغيرلدي ا تأمينات
 -  5,790,732  -  5,599,499 باري مين االجمصرية للتاال معةالمج
 - 5,245,241  -  15,868,886 استثمارات  لتأسيست مدفوعا

 -  269,002,694  -  378,321,553 يممليات تخصارصدة مدينة ع
 -  1,379,230  - 2,863,012 كات التحصيلتحقة لدي شر مسغ المب
 - (22,840,785)  - (22,511,311) القيمة  محالل فيالض: ا(يخصم)
في اصال  678,227,384  45,778,616   439,043,942 37,335,359  
 724,006,000  476,379,301  

      

    :تاصصمخالركة حب انبيي يلا يموف

 
 1220 ديسمبر 31  2202 رسام 31

    

 19,299,149  22,840,785  لفترةالرصيد في اول ا
 3,541,636  - فترةلامكون خالل لا

 -  (329,474) ترة المستخدم خالل الف
 22,840,785  22,511,311 الرصيد اخر الفترة 

 
 
 



 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 
           14,897,632              3,718,757              6,619,954              1,605,584              1,246,680             1,706,657                     -                     -االضافات خالل الفترة

              (150,781)                      -                      -               (150,781)                      -                     -                     -                     -االستبعادات خالل الفترة
         232,984,869           91,584,723           53,610,400           19,332,234           27,788,326            8,412,832            2,593,854          202129,662,500 مارس 31اجمالي 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 
           19,193,615            11,810,958              2,954,195              2,299,318              2,129,144                     -                     -                     -االضافات خالل الفترة

                (29,596)                      -                      -                 (29,596)                      -                     -                     -                     -االستبعادات خالل الفترة
         327,049,686         146,977,815           74,371,428           26,007,451           36,807,500          10,629,138            2,593,854          202229,662,500 مارس 31اجمالي 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 

             6,736,163              2,780,000              2,100,182                844,145                555,883               423,530                 32,423                     -اهالك الفترة
                (68,369)                      -                      -                 (68,369)                      -                     -                     -                     -مجمع إهالك االستبعادات 

           89,179,462           33,282,518           35,513,137             7,978,720             9,679,612            2,109,434              616,041                     -2021 مارس 31مجمع 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 

           11,127,360              5,038,744              3,550,234              1,141,292                767,029               597,638                 32,423                     -اهالك الفترة
                (24,672)                      -                      -                 (24,672)                      -                     -                     -                     -مجمع إهالك االستبعادات 

         126,903,863           49,561,097           47,676,996           12,126,465           12,452,939            4,340,633              745,733                     -2022 مارس 31مجمع 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

         143,805,407           58,302,205           18,097,263           11,353,514           18,108,714            6,303,398            1,977,813          202129,662,500 مارس 31

         200,145,823           97,416,718           26,694,432           13,880,986           24,354,561            6,288,505            1,848,121          202229,662,500 مارس 31

 شركة كونتت المالية القابضة

2022 مارس 31 تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 

27
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 في(لصا)با  انتفاع قح لوصأ -32
 

  مباني ان ـــــــ البيــــ

   لفة تكال

   512,375,102 2022 نايري 1 يف
   268,516,555 فترةالات خالل  افضإ

  (262,447,270) فترة الإستبعادات خالل 
   518,444,387 2022 مارس 31 في

   الك هإلمجمع ا 

  27,010,303  2202 نايري 1 يف

   12,563,295 رة فتلاك الهإ 
  (175,307) دات ستبعاك اإلالإه مجمع
   39,398,291 2022 مارس 31في 
   في ةيلقيمة الدفتر ا يف صا
   479,046,096 2022 مارس 31
  485,364,799 2021ديسمبر  31

 
 

  
 

 
 

 شهرةال -33
 

 بيان   ة شركلا

يقشركة ثروة للتور   

 
لت كونت   ةقامت شرك  2006  رب مسبت في   ية لدو ال  صريةالمالشركة    ىعلستحواذ  االب   تاار السي   قسيطكت 
مال  سرأن  م  %81سبة  خيرة ن الشركة األمتلك  وت   %96.8ساهمتها الى  نسبة م   ستثمار لتصلالواة  للتجار 
 ة( ملكي   قلسيط السيارات ببيع )ن تقل  تنتككو   ركةت شقام  2013ر  يسمب د  26  يق وفىللتور   ةو ثر   ةكر ش
الشلا المصرية  و للتجاولية  دركة  بلغت  ت الو   راثماالست رة  كثرو   كةر شالى    %99.9ي  القاب ياب ة   ضةتال 
 شركةوال  قي للتور   روةكة ث ن شر بي  ماجالندتم ا  2020مايو    20  يفو   م(الشركة اال)  اليةمال  ستثماراتالل
 ثمار.ست واالة ر لتجاية لرية الدولمصال

لتمويلل تكت كون   .  %99.9ة ب سن  اليجمبإم سه 999 990 بشراء عددشركة لاامت ق 2013 نوفمبر 10في  
يويلالتم يرأجت للت كت ن و ك   

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

 %.50 بنسبةسهم  000 50بشراء عدد  ةكقامت الشر  2022 مارس 23في   المصرية العالمية لتقسيط السيارات 
 بلغمقابل م 2022 مارس 31جنيه مصري في  28,302,524غ مبلت ذا اتحو سالا هلهذ تناءتاريخ االق في ( هرةالش) لاالصو  اليمجأ بلغتوقد  

 2021ديسمبر  31 فيمصري  جنية 524,302,25
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 لموسة مر غي أصول -34
طبقا   ي مصر ية  جنيون  لم  20,425,814  قيمة   يلجماإب  زكار   كونتكتفي الموقع االلكتروني    الملموسةر  غي  األصولثل  م تت
المبرمللع سرمديكر ش و   ةع و المجم بين   قد  ينص  االت  صتلال  ة  كو استحوا  على والذي  شركة  ع  موقال  على ويل  تملل  نتكتذ 
 .رزت كاونتكي كرونكتاالل
 
 

 البيع  رضلغها حتفظ بأصول م -35
   2202 مارس 31  2021 ديسمبر 31

 *يك كلهالرات ايس  6,883,335  6,069,999
 *للشركة تهاملكي  آلت مباني  8,823,985  8,823,985

14,893,984  15,707,320   
     

 
 فظ  ومحت  لشركةا  ليها ايت لكنقلت مو   ياكلوهلكت  مين  اتثروة لل  شركة  لديا  ن عليهمؤ ات المتتمثل في حطام السيار   يلك كهالات  ار سي*
 .علني زادبيعها في م حتىل االجل القصير الخا به 

 .ءعماللا ًا لديون اءفو  رةمؤجال ول صاألمن تمويلي جير الأتنتكت للو ك كةر لشتها *مباني الت ملكي
 

 

 
 ةانيئتمات اليهستو  ضو قر  -36

  
 1220 ربديسم 31  2220 مارس 31

  
   ة من سنأكثر  ة  سن لخال     ة من سنأكثر  ة  سن لخال 

 جل الا طهقروض متوس
 

880,780,705  1,447,563,767   695,831,952  1,169,628,862 
 دائنةية ر ات جاابسح

 
86,698,819  -                    

-           

 
28,324,108  - 

   501,463,108 9,456,278   587,569,188  10,629,422  قاري علويل االتم إلعادةالمصرية  ركةالش

978,108,946  2,035,132,955  
 

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

3,013,241,901  
 

 
2,404,704,308 
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 رى أخنة ائد ةدصأر ون و مورد -37
 2021 برديسم 13  2220 رسام 13  

 ة  من سنر أكث   سنة خالل  ة  من سنر أكث   سنة خالل  
 -  75,317,705  - 91,000,648   موردون 
 -  16,719,941  -  11,522,444  مقدمةدفعات  –عمالء 
 -  59,498,130  -  31,601,305  ئبالضرا  هحمصلجارى 

 -  10,145,306  -  4,151,557  أمين الحفظ * 
 -  14,424,613  -  15,188,602  حقةفوائد مست
 -  63,569,166  -  103,110,252  ادة التأمينإعو  ينأمشركات الت

  44,465,076  -  70,412,683  روفات مستحقة صم
 

- 
 -  3,234,696   87,346  2,982,680  الغير من ناتمي تأ

  3,724,474  -  3,658,985  دائنة  -التأمينات شرك
 

- 
 -  146,742,317  -  125,403,443  صم فظ الخلمحا -لتعثرة احساب خدم

 -  11,964,784  -  282,660,651  ات عوزيو تئندا
 تكافلية ال المساهمة

 
 13,918,834  -  11,906,955  

 
- 

  5,103,937  9,484,284   5,170,291  8,548,575  ة أخرى نأرصدة دائ
  9,360,120  25,229,400   8,913,689  25,403,013  ة ت مؤجلاداإير 

  789,563,672  14,171,326   496,426,847  
 

14,464,057  
  803,734,998  510,890,904  

        

 نيمأ  ىإل  هدتوري  ثم  انهع  ابةين  ءالعملاود  بعقة  اصخال  اطسقاأل  يلحصتب  كةشر الم  ايق  لىعق  افتالا  مت  الحفظ  مع أمينم  بر الم  عقدلل  طبقاً   *
ي ف  فظالح  نيمألى  إ  ايدهور م توالتي ت  لياملا  زكر لما  خيار ت  حتىي لم تورد  لتوا  ةلصحملغ ابالالم  مةقيو هعاله  كور أ ذلمابلغ  والم  فظلحا
 .قةحلالا رةالفت
 تأجير عقود ات ماتز لا -38

  
 2021ديسمبر  31  2022مارس  31

 232,186,595   472,227,887  ترة ة الفبداي في يد رصال
 361,961,243   268,516,555  فترةال لخال فة اإلضا

 -   8,811,364  لعمالتفروق ا إعادة تقييم
 23,174,509   10,237,251  فائدة لاف رو مص

 )55,386,792(  (8,324,547)  فترةالدفعات خالل 
 (89,707,668)  (262,271,964)  فترة الخالل ت دابعاإست

 472,227,887   489,196,546  نهاية الفترة  ي ف الرصيد
 

 (43) مقر حضاإيار يجقود االبع ةصاالخ قعةمتولية اللمستقبالمدفوعات االيجارية ان م األدنىد لحا*
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 طو ر مش ببنك حسا -39
 2021 برديسم 13  2220 مارس 31  

 3,543,314   26,893,751    نةخزاأذون 
 7,214,110   27,054,272    االحتياطيحساب 

 10,335,814   11,243,399  الخصم  عملية الت صحتم
 (21,093,238)  (65,191,422)  ة يلماال لاألصو يمةفي قضمحالل اال صصخم
  -  - 

 . العالقة ذات عاقدالت دبنو  وء فيضه في ضتخ مويله أوتم توي كبنو دى الات لشيكصم عن عقود خ يطااحتي بفي حسال مثيت
 

 ماللرأس ا -40
 . هملسل هينج 10 ةيمإس مةي قب ري صم يهنجن و ليم 600 مبلغ هصرح بملا ل الميبلغ رأس ا -

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

 .لمكادة بالمسد ةر صدمالهم سألا

 كبذل ريأشتالم تو ي صر مه جني 17 501 610 ةميبق همس 1  750 161د  بعد س المالأر  ادةزي  مت 2016  لإبري 14 خريبتا -

 .ري جاتلا لج سلا يف

ل سجالفي  لك  ذبر  يشأم التتو   ري مص  ةينج  780 683 9  مةيبق  378 968  ددبع  الالم  اسر   دةزيا م  ت  2017ل  يإبر   5  خيار بت  -

 .ي ر التجا

  يه جن  ن يو مل  400غ  له بمبب  المصرح المالادة رأس  زيلى  ة عكة للشر يدعاال غير  مةاالع  ةعيمجلا  ت قافو  2018  ويما  14يخ  بتار   -

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

اعديتب  ةشركلا  لماأس  هم ر سأ  ةئوتجز   ي ر صم  هيجن االسلقل  إلهللس  تهانيج  10  منة  يميمة  م هللس  ري صمجنيه    0.16  ىم 

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

الجمعيال  تقفاو   2018  سطسغأ   14يخ  ار بت  - مج  حر ط  ى لع  ة يداعلا  ير غ  ةيمعمو ة  رأهأس  نزء  ق السو   ي ف  كة ر شالل  سمام 

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

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

 . حالطر سعر س نفب لالما رأسادة يز  يف صري م هينج ن يو لم 700غ لبم
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  عن   2018  برو تأك  17خ  اريت بارة  داإلس  لجمن  م  ربقرا  والمدفوع  درصالم  كةر شل الاس مأر   ةزياد  تم  2018  رمبنوف  5  خير بتا  -

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

ليمسامة  يق  ي ر صمه  جني  0.16  تمثل  يتلاو    هذه لة  يت حصناكقد  و   احد،لو ا لسهم  ل  اردصا  ةو عال  ري مص  يهجن  7.2وم  لسهة 

الشامس  رأ  في  ادةلزيا  ةمقي  ي ر صم  هجني  15  217  391  ثلتم  تيوال  مصري   هيجن  700  000  003  ادةالزي الر ل  ر  د صمكة 

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

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

          يمة         قبي  ر صمجنيه    16,0  ةميسألا  القيمةب  مهسن  يو لم  28صدار  ا  قير ط  ن ع  ةكر شلا   لام  سا ة ر دايبز   2019رس  ام  3  خيار تب

تكون لى  ع،  ي مصر ه  جني  4  480  000  ةيلااجم          ة، لالمرح  حاربألاد  يصر   منمل  الكابة  ممولزيادة  الة  يمق  ملاك  أن 

كخصوت السهاألمل  اص  و مصدر م  سو يلم  28  اهدعدة  لنظاهن  الهلا  من  دمتعملا  زيفحتلاو ابة  ثإلام  م  ابقالر ل  ةعاميئة       ة  لمالي ة 

 .ري جنيه مص 119  697 391 لغمب وعدف ملوا  ردصملا  المال سليصبح رأ 2019ر يار فب 26 خرياتب

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

  على   ةيمجان   مهأس  عتوزيطريق    نع  2019  سبتمبر  8  يخار بت  كةة للشر ميو معالة  يمعجلمن ا  ةدمتعملاو   2019  ويام  13  اريختب

ن ل مكاملبالة  ممو ة  داالزي  قيمة  لمان كو كتن  ا  ى عل  همأسة  خمسلكل    أسهمالثة  ث  قعوابو   همتهمسا بة  س ن  بسبحل  ن كيمهسالما

ارا  صبحلي  ةليامجا  ةميق ب  ي ر ص م  هجني  0, 16  ةياألسم  ةلقيم اب  لةحر ملاح  بااألر   رصيد                وع دفوالمصدر  مالل  مالس 

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

جنية مصري  ر  يامل  1من    الري بدصية مجن  ليون م  950ح  صبيل  بهرخص  ماللمال  اراس  تعديل  تم    2021  فبراير  15  ريختاب  -

 . 2021 سر ام 28خ تاريب ري اجتفي السجل ال التأشيروتم 

 : يال المز يخ المركر اتفي  لماالل رأس كيه ب نابي يلي مايوف

 بةالنس  ةمقيلا  سهم  الد ادع ة كـر ـشالم اس
   مصري  يهجن   

 60.536%  115,936,318  724,601,986 ل هولدينج ياانشينفا ديليديتو سنو كشركة 
 29.248%  56,014,206  350,088,786 مارلالستث لقابضةا ومكسار و ا
 6.473%  12,397,316  77,483,225 نيخر ا ينمهاسم
 1.071%  2,050,043  12,812,771 صصة خم ري غ نياملالع زفيوتحة بام االثاظن
 % 2.672  5,117,957  31,987,232 صة مخص ينلاملعا زيحفثابة وتالام اظن

 1,196,974,000  191,515,840  100% 
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  تاحتياطيا -41
 2120 ديسمبر 31  2220 مارس 31  

  69,736,984   83,891,727   نينو قاي احتياط
  122,094,306   120,560,335    ةدلامة عياحتياطي ق

  790,479,615   800,411,895  هم سأ دارعالوة اص ي اطتيحا
  1,004,863,957   982,310,905  

 
 ي نو انق  يتياطحا -41-1

      ي ف  69,736,984ي  مصر   جنيه  83,891,727مقابل  ي  ر صم  يه جن  غلبم  2022  مارس  31  في  ونيالقان  يتياطاالح  دبلغ رصي
  ينو ناالق  يطايتحالا  ىإلة  شركح  بر   فياصمن    %5ب  ني تجيتم  ركة  لشل  اسيساأل  ماظنلاو ت  كار شلا  ن و نلقا  وفقاً و   ، 2021  برديسم  31
 مة لعاا  يةعمجال  رالى قر عاء  نبر  دصم لال  الما  سرأن  م  %50إلى    نيانو الق  ياطياالحتصيد  ر   لا يصمدننيب علتجا  ذاه  فوقوز  يجو 
 ة. يدلعاا
 

 ة عادللا مةيقالي ياطاحت -41-2

  
 1022 مبرديس 31  2022 مارس 31

  128,002,362  122,094,306  حي الفتتاد االرصي
 (5,908,056)  (1,533,971)  ةالفتر  شامل االخر عن لاخل  دلا
 

 120,560,335  122,094,306 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ضة الية القابمل كت اتشركة كون
 ة مساهمة مصري شركة  

     2022 مارس  31 يتهية ف نملا يةالمال فترةالن  ع معةجالم ةيالالم مائللقو ممة لمتات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالذكر   اذإ اال ري صلماية نت بالجا ح ادة بااليضر والبالغ الماع جمي

- 34  - 

 

  أسهمار اصد ةو عال ي اطيتاح -41-3

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

 

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

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

مصري  يهجن    م هسألر ااصدوة إعال مةي ق 28,780,324 

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

 968,378 سهم   ة  يادهم الز أس عدد

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

ي مصر يه ن ج     هم سألار داة إصالو ة عمي ق 35,486,386 

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

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

ي ر صم يةجن      لا مالرأس ي دة فاي لز ة اقيم  15,217,391 

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

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

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

ري صم ةجني     لا ملا رأسفي  ةدازي القيمة   71,818,449 

ري مص ةي ن ج   زفي التحثابة و األ أسهمر داة إصو عال مةقي   1,359,820 

ي ر صمة ينج750,,241409     2019  برسمدي  31دار في  ص اإل ةو عال  ياطاحتي  يدرص  

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

ي ر مصة جني  2020  برديسم  31ي  دار فص إلاوة عال  يطاي تاحرصيد   766,590,522 

ي ر صمة جني    زي فحة والت أسهم األثاب  روة إصداالقيمة ع  23,889,093 

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

ي ر صمة جني    حفيزة والت أسهم األثاب  وة إصدارعال قيمة  9,932,280 

ي ر صم ةيجن  2022 مارس 31في  ر ادص اإل ي عالوةطياحتا ديرص  800,411,895 
 

ي وننالقاي  اطيحتاالى  إل  فاصدار تضاإل  وةال مة عيق  إن فيذية له  فنتالة  ئحاللوا  1981  ة نسل  159رقم    اتكر شال  لقانون قا  وطب
 .حبفة ر بص يعهتوز  نمكي الو  خاصطي ايتاح ن و كي يد عن ذلكيز  وما درمصالل الما سأيمة ر ق فنصلغ يب ىحت ةكللشر 
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 ة مرحلح ابر أ -42

الاركشلل  ماالع  يطايالحتاو ية  ون انقلا  اتاطيياالحت  ةميق  ة المرحل  حابر ألا  نضمتت  -   ةحلر ملااالرباح    منض  ايبهو بت  مت  تي الة  تابعت 
ري مص  جنيه  109,923,759  غلبم  2022  مارس  31في    اتهقيم   تغلب  ا وقدتوزيعه  زيجو   الو   ةجمعلم ا  لية الماائم  و قلا  د اداع  ضاألغر 
 . 2021ر بمسيد 31 فيي مصر  هينج 139,067,82ومبلغ 

قملا  حابر األ  نمضتت  ك لذك  - بالو   يقللتور ثروة    ةلشركة  حلالمر   احرباأل  ةميرحلة  قتي  فيلغ   غ لبم  2022  مارس  31  يمتها 
نوتن  ا ذه  ، 2021بر  ديسم  31  فيي  مصر   هيجن  2,058,760  بلغمو  ي مصر   جنية  55,188,735 ت ا ر ادصإل  بتتاك اال  اتر شص 

 لتيق اريلتو ا   تداسن  حملة  تتحقاسم  مل اك  دا دس  عدب  الإ  حبار أ  يةا  زيعو بت  قير و للت  وةثر   ة كر ش  مايجواز ق  عدم  ة على فلتخملا  قير و الت
 رى.ق أخريتو  افظحمض وائف ن ع ئةشنا حاع أربيز و قها في تحبل الخاإلن دو ك  ظ وذلفلحان ميالل أخ منتتم 

 

 ةيدتعاق ت االتزام -43
 

  المتوقعةجارية المستقبلية ياال وعاتف مدلا ن م دنىاألد حلا

 
 2102 مبرديس 31  2202 مارس 13

 41,060,016   44,607,629 السنة األول 
 53,076,517   56,532,504 نية اثة النالس
 69,306,892   71,414,581 لثة الثا السنة
 70,572,978   73,355,034 رابعة الة السن
 784,355,719   785,778,249 وات نس 5ن م رأكث

 1,018,372,122   1,031,687,997 اميتالرصيد الخ
     
 

 ة يات عرضماز تلا -44
 2120 ديسمبر 31  2202 مارس 31 

  3,000,000   3,000,000 ردون و م – اناب ضمطخ
 3,000,000   3,000,000  
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 ات  انوضم تالاكف -45
لينمضات  ةلكفا  مقديتب  يلللتمو   تك تنو ك  كةر ت شقام  تم ي و   طيستقالببيع  ال  امظن  يف ة  ملعالا  عةابتلوا   ةيققشال  تاكر ش ال  نمكل  ة 
  الشركة  شاطنل  يو ملت  امتخدواالساني  تمالئحد الا  من   ضر غلا  ن يكو   نأ   على  ،لمويللت  تكتة كونكر ش  سماب  ينتمائالا  دحلح انم
 ليسهتلد احدو   في  ةدح ىعل  ليتسهال  مةدختسم  كة شر   لك  مسابض  تراقالان و كيقة، ويقشلت ااركشلا   ن م  أيط  اشن  لويمتأو    و/
 . تكتنكو  ةك ر لش وحنمالم ليماجإلا ينا مئتاال
مظت  ةكر ش  لك ا  في  ةمز لتل  اع  نمر  اطخمو   ر خسائ  يأل  محوت  اتامز تاللسداد  الت يهستلاة  صدر أ  تبلغوقد    ،دالسددم 
 ي ر صم  يهنج  679,797,720  غمبل  2022  مارس  31في  ية  نماضلتا  لكفالةا  لبمقاات  كر لشلة  وحمنملا  ضرو قلوا  ةانيتماالئ
 . 2120ر مبسيد 31 يمصري ف هينج 506,129,576 غلمب لبقام
 
 : المجموعةكات لشر  مانيةتئ الا والتسهيالت ضالقرو يد صر ب يانب ليا ييموف
 

 1220 برديسم 31  2202 مارس 31 
  2,404,704,308  2,926,543,082 التابعة الشركات
  49,248,559          - الشقيقةالشركات 

 2,926,543,082  2,453,952,867  
  

 
 

  rowserBla asWشركة  اقتناء -46
 ( نايماك  جزيرة)  Wasla Browserشركة    من   %29نسبة   على  ة القابضةكونتكت الماليشركة    اقتنت  2022  فبراير  3بتاريخ  
 - يلي:ما   االستحواذ  عقدن ضمتهذا وي .ةااللكتروني  والتطبيقاتالمواقع  إدارةفي  تعمل والتي التابعة وشركتها

 .االكتتاب   من األولى يحةشر ال تمثل التعاقد،في تاريخ ( أمريكي دوالر 2،927،000) مبلغيتم سداد  -1
  لدى  النقدية تقل الذي خاريالت في  او 2023 يوليو 31 ختاري في (أمريكي دوالر  3،000،000)ة بمبلغ الثاني الدفعةتستحق  -2

 . أقرب ايهما امريكي رالو د  فلأ  600 عن  وصله  شركة
 دبع النقدية تقل الذي التاريخ في  او 2025 يوليو 31 تاريخ في (أمريكي دوالر  3،000،000)لثالثة بمبلغ ا دفعةلاتستحق  -3

 . ربأق ايهما  يكامري دوالر ألف 600 عن وصله شركة  لدى الثانية  الدفع
وتخضع   الملكيهذا  مجلس  نسب  وتشكيل  وتوقيت    اإلدارةة  لبنودوطرق  المساهمي  تفصيلية  السداد  باتفاقية  الخاصة  واردة  ن 

 .اءتنباالق
 يبيضر الف قمو ال -47

 ة: اريبتخاص االعاألش رباحأى  لعبة ير ض: الأوال
  يد اعو الم  يف  2020  م اعى  وحت  طاشنلا  ة بداي  نم  اتنو سلل  بضةاقال  ةماليال  كتنتو ك  كةر شل  ةضريبيلا  تار ار قالام  يقدت  مت -

 . 2005 ةنلس 91 ون ناقال ماكح ألا قطب ةنيانو قال
 . يةور لمأمامع  2014  / 2010وات نلسا صفح ي ر اج -
  ةادعإ ة  لسج  راوفي انتظنية  قانو العيد  وا ملا  ية فعلي  ن الطع  ريا وتميلشركة تقدسبة اتم محا  2015/2016  من  تاسنو لا -

 .اً دفتري اتلسنو ا كلتفحص 
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 :لعملاسب ك ةيبضر  :ايثان
   .صحللف زمةلالت االبيانا دا عدى ا وجار  امظنتبا يبةالضر  دادبس ةكر شالم و قت -
 غة دماليبة ضر  :الث اث
 . حقةمستال وق الفر  دادسو  2016 ما ع ىحت الفحص مت -
 . 2017/2018ت  او نلسز فحص ايجه ت ري جا -

 ة دار مالمحافظ ال -48
 كصكو لا داراتصإ 48-1

  قابلة للتداول وغيرة  ياإلسالمالشريعة  ومبادئ  ام  كأحع  فقة موامتالبة  مضار ال  صكوكل  ناصداريك  يكصة للتشركة ثرو   اصدرت
وتصدر   تاباالكتباب  من تاريخ غلق    25من الشهر الة    أو الكلي بدءاً المبكر الجزئي    لالستهالكيل ألسهم وقابلة  و حتلبلة ل قا

  100سمية  إة  قيمصك بيون  مل  25عدد    على  زعةمو   إصدار  لكل  صري جنيه م  رمليا  2.5لية  إجما  ةميبق  ينبإصدار   الصكوك
 ( المضارب  /ستفيدة"تكت للتمويل ش.م.م( )"الشركة الم)شركة كون  ةديلمستفالشركة ا تمويلوذلك ل  داحلصك الو جنيه مصري ل
 .طاالنشذات ي تزاول الت  لشقيقةاو ها التابعة تاأو عمالء شركو/ لعمالئها يارات مملوكة لتمويل شراء س

 ل األو راصدإلا
لتمويل شراء سيارات   لو ألدار امحفظة لإلص  33ملكية عدد    ب( بنقلالمضار /المستفيدةكة  شر الللتمويل )نتكت  شركة كو   متقا

لعمالئها   التابعة    ءوعمالمملوكة  إجمالي  والشقيقة،شركاتها  اال  وبلغ  مبلغ  لحا قيمة  مصنيج  2  897  540  352لية   ري ة 
 . 2022 رسام 31 حتى ري صم جنية 2 538 459 408ت ويالتم قيمة ماليوبإج

  الثانيار دصاإل
لتمويل شراء سيارات    الثانيمحفظة لإلصدار    22عدد    لكيةقل منب  (ربمضاال/المستفيدةكة  ويل )الشر للتم  ونتكتك  شركةقامت  

 مصري   جنية  2  118  810  271بلغ  لية ملحاة اقيممالي الوبلغ إج   والشقيقة،  لتابعةا اء شركاتهئها و/ أو عمالمملوكة لعمال
   .2022 مارس 31  ىتح جنية مصري  1 816 421 117 يالتمو ت قيمة ماليإجوب

 ك الصكو  محفظة رصيد
مارس   31 يف يد الرص

2220 

 رصدااإلرقم 

 صدار األول اإل جم          1  798 596  109

 يالثانصدار اإل جم          1  901 282  987

 اليمجاإل جم         3 888 987 096

 ثرتعدمة الخحساب 
دمة التعثر لدي  اب خبحس  النسبةملكيتها وايداع تلك  يتم نقل    ةمحفظ  كلالية للحا  القيمة  ليماأجمن    %  3.6نسبة  احتجاز  م  يت

ر تعثال  خدمة  حساب  في  جودةمو الوتستخدم المبالغ    المستفيدةللشركة    المحفظةثمن    صافي داد  اريخ سذات ت  يف  د اسدالوكيل  
يقل حساب  جب اال  ل يالحواا   وفى جميعاالصدار  عمر    طوال  ةمحفظل  ء لكثر للعمالوالتعالسداد    نع  أخرالتت  االلمجابهة ح
التعث الق  3.6ر عن نسبة  خدمة  حتى نهاية اجل الصكوك وسداد كافة مستحقات   محفظةلل   ليةحاال  مة يقللائم  % من الرصيد 

 مشروع.ال ى مديرلع  التزامعد هذا مالكي الصكوك وي
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 ية ار األد عاباألت
د تم  افظ قالمح  هذهع  مخاطر ومناف  نال  نظرا  في الدفاتر  هاب  االعترافوإلغاء    كهاكيتص  تم  نة التيالمدي  لماليةوق االحقافظ  حم

اليتحوي بشكل جوهري  ا   لها  في  هذا    صكوكلحملة  الشركة  وت  إدارةوتستمر  عقد خدمة  بموجب  المحافظ  مقابل تلك  حصيل 
نهاية   يف  وتستحق  ربداية كل شهي  ف  عشرو الم  حلممحافظ  لية لل لحايمة ام للققائالد  لرصياي  من اجماليا  سنو   %0, 20  ةلعمو 

 .كل شهر
 الصكوك لرصيد المستخدم منا

 صداررقم اإل قيمة الصكوك اليإجم 2022مارس  31 حتىالمستخدم  المتبقييد رصال

 ول  ار األدصإلا جم  2  500 000  000 جم  1  987 596  109 جم  512 403  891

  الثانيصدار اإل م ج 2  500 000  000 جم  1  901 282  987 جم  859 717  013

         اإلجمالي جم  5 000 000 000 جم  3 888 879 096 جم  1 111 012 490
 

 لتوريق ا إصدارات 48-2
ال  التي تم توريقها وإلغاء االعتراف بها في  المالية المدينة  الحقوق    تم  قدظ  حافلما  هذه  ومنافع  مخاطر   نال  نظرا  ردفاتمحافظ 

 .سنداتال  ملة ي حالي جوهر كل بش ا تحويله
 

 ثالثون الق ريمحفظة التو

فيتتمث المالية  ل  كل  الحقوق  من  للتمو   المحالة  كونتكت  شركة  لمن  )كونتكت  ستق يل  السيارات  بافاريان سيط  وشركة  ابقًا( 
ل ستاركونتكت  وشركة  )ش.م.م(  السيارات  السيلتق  تجارة  )ش.ذراياسط  وشرك.مت  لتقيالعالمية  المصر ت  نتك كو   ة.م(  ط يسة 
ال  وشركة)ش.ذ.م.م(    اتالسيار  فاين كونت   /ب  عر عز  )ش.ذ.م.م(  كت  ثر   كةوشر نشيال  لشركة  )ش.ذ.م.م(  فاينانس  وة  مودرن 

( عقدش.للتوريق  بموجب  في  الحو   م.م(  المؤرخ   نيةح  1  705  020  201  التتموي  قيمة  وبإجمالي  2019مارس    19الة 
 . ي ر صم
 

 ثونالثالو يةثاناللتوريق ا محفظة

ا  تتمثل المالو قلحفي  شركةلاية  ق  من  كل  من  )كتن كو   محالة  للتمويل  السيا كت  لتقسيط  وشركة  ونتكت  سابقًا(  اريان بافرات 
لت السياراكونتكت  وشركة  ت  جارة  ل)ش.م.م(  العالمية  المصرية  كونتكت  وشركة  )ش.ذ.م.م(  السيارات  لتقسيط  ط تقسيستار 

)ش.ذ.  ةركشو ذ.م.م(  .)ششيال  فاينن  كونتكت  /ب  عر ال  عز  وشركة  م(ش.ذ.م.)  اتر لسياا فاينانس  ثروة    (م.ممودرن  لشركة 
المؤ توريق )ش.م.م( بموجلل الحوالة  نية  ج  1  640  566  167  تمويالت   مةقي  وبإجمالي  2019نوفمبر    14في    رخب عقد 

 . مصري 
 محفظة التوريق الثالثة والثالثون

في منة  المحال ة  لياالم  قوق الح  تتمثل  كل  للتمكو ة  شرك  من  )نتكت  التلكت  كونت ويل  سابقًا(  ار سيا قسيط   ن ا اريباف  وشركةت 
لتجار كونت  )ش.م.م(كت  السيارات  )ش.ذ.م.موشر   ة  السيارات  لتقسيط  ستار  كونكة  وشركة  العال  تكت (  لتقسيط المصرية  مية 

)ش.ذ.م.م(   كونتكت  وشركةالسيارات   / العرب  )شفايننشيا  عز  لش.م.مش.ذ)  فاينانسن  مودر   ةركوش  م.م(.ذ.ل  ث(  روة  ركة 
ب)توريق  لل الحوال  بموجش.م.م(  المؤرخ  عقد  ة  جني  1  690  589  272  تتمويال  قيمة  جماليإبو   2020مارس    8في  ة 

 . مصري 
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 والثالثونة بعوريق الرامحفظة الت

)كونتك  للتمويل  كونتكت  شركة  من  كل  من  المحالة  المالية  الحقوق  في  لتتتمثل  القسيت  سابقرا ياسط  وشركةاً ت   كت ونتك  ( 
ي لخدمات اس ام جل )ش.ذ.م.م( وشركة  ننشيانتكت فايو كرب  عز الع  وشركةذ.م.م(  .شت )السيارا   طلتقسية  عالميية اللمصر ا

لش )ش.ذ.م.م(  للالتقسيط  ثروة  )ش.م.ركة  المؤرخ  توريق  الحوالة  عقد  بموجب   قيمة   بإجماليو   2020ديسمبر    03في  م( 
 .ي مصر جنية  1 514  111 728 تمويالت

 
 يق ور لتا فظاحمرصيد 

               صداراإلم رق  2022 مارس 31 الرصيد في
        صدار الثالثون    اإل   جم 214 692  691
    والثالثون  الثانير اصداإل   جم 388 074  801
    والثالثون صدار الثال  اإل   جم 421 517  413
     ن ثو الثوال صدار الرابعاإل جم  787 576  901
                يالاإلجم جم  1 811 861 806

 

 
 داتالسنقرض 

              صدار ألام رق  2202 مارس 31 فيد رصيلا
           اإلصدار الثالثون            جم  234 317  908
   اإلصدار الثاني والثالثون  جم            441 279  098
   والثالثون  ال الث اإلصدار جم            452 471  808
    الثالثون الرابع و اإلصدار              جم 484 559  531
                الياإلجم      جم    1 972 627 967

 

 
 

 ية ر ااألدعاب األت
من  قتحتس للتوريق    كال  ثروة  للتمويل  وشركةشركة  كالأتعاب    ةالقائم  اإلصداراتعن    كونتكت  يخصه    إدارية  بواقع  فيما 

 ن ما  دءب  شهريا  وتسدد  عستقطى وت لمعنر ا أول الشه  في  ئمقاها الديصر ب  حس  د(العائ  )دون حفظة  المرصيد  من    نوياس  2.50%
    . ر ااألصدعمر هر األول من  الش

 

 مالية  قراأو خصم  48-3
ؤرخ الم  ريقيخصم أوراق تجارية مع البنك العربي االفم عقد  بإبرا  قةشقيوالة  التابع  وشركاتهالقد قامت شركة كونتكت للتمويل  

اراو االصم  خل  كلذ و   اتهوملحق  2016ديسمبر    في ا لق  البنك حد    خصص  دقي  لذوايل سيارات  مو ت  قودعن عشئة  لناتجارية 
 ت طبيعة دوارة.ذا ة مصري ار جنيليم 3,225م مبلغ خص

لعمالئها   وكةممل  سيارات  عقود تمويللتمويل  محفظة    14عدد  م بخص  لتابعةاو يقة  الشق  وشركاتهاوقامت شركة كونتكت للتمويل  
إج،  2022مارس    31يخ  ر ات  حتى  ةقلشقياو   عةالتاب ا  اتهشرك  ءالعمو  ا وبلغ  اللقمالي  ال  ةحالييمة  مبلغ للمحافظ             محالة 

 . 2022  مل عاخال جنية مصري  993 679 455تمويالت  قيمة ماليوبإج مصري جنية  194 1 317  653
 



 ضة الية القابمل كت اتشركة كون
 ة مساهمة مصري شركة  

     2022 مارس  31 يتهية ف نملا يةالمال فترةالن  ع معةجالم ةيالالم مائللقو ممة لمتات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالذكر   اذإ اال ري صلماية نت بالجا ح ادة بااليضر والبالغ الماع جمي

- 40  - 

 

 رصيد محفظة خصم األوراق التجارية
ية  جن  2  467  477  274  غلمب  2022  مارس  31  يفرية  االتجق  راو ألصم اخمحفظة  د  القيمة الحالية لرصي  اليإجمقد بلغ  
 ري. مص

 اطي حتياالاب سح
خير في  ز او تأأي عجفريقي باسم شركة كونتكت للتمويل بغرض مجابهة  العربي اال  كلدي البن  اطيتياحتكوين حساب  يتم  

ي  وف  النسبة  هذه  علىظ  الحفا  يتمم و خصالية  تج عملنامن    %5تقطاع نسبة  اس ب  طياالحتيا سداد العمالء ويتم تمويل الحساب  
  وقدل  وياالحتياطي الي شركة كونتكت للتم  بالتغطية بالحسابالغ الزائدة عن نسبة  المرد    يتم  %5ن  النسبة ع  هذهدة  لة زياحا

 .مصري  جنية 123 373 863بلغ م 2022مارس   31ي تياطي ف االح بلغ رصيد الحساب
 
 لخصملمستخدم من عقد اد ارصيلا

 متبقيلا الرصيد 2202 ديسمبر 31ى حت دقلعمن ا متخدمسال قد العة  قيم
 جم  726,522,757 جم  274,477,467,2 جم  000,000,225,3

 

 يةالمالر اطالمخ إدارةت ساياوس فداهأ -49
اف  وأهد  ،ية ماللا  اتدو ألا  مادتخاسن  عشئة  لناا لية  التا  رطاخمن الم  لكل  كةالشر   ضر عت  ىدمل  و ح  اتلومعم  حايضاإل  اذه  مديق
   .لاملا سأ لر رة الشركة ادإة يفكيك ذلوك هات ر ادوإر طالمخا ذهس هيابق  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 س إلمج  لتحمي -
  م.تظنم ساسأى عل اطتهشن أ اولتنت ماأل ركةشلا ىلإ رير اتقفع  ور  رطاخلما ةر داإاسات سي تبعتو  ضعو  يةلو ؤ سم ةركلشايا بلعلا
 ر اطمخال  ةر ادإل  ةعبمتلا  اتراءجالاو ت  اسايسلبا  متزالاال  فية  ركبالش  ليالعا  ةدار اإل  ءاداعة  تابمب  ةيلخادلاة  مراجعجنة الل  ومقت -

 قعة.و تملا ة يماللار طامخلا ةجه مواة لكر شلا  ةر ادا لمن قبعة متبلا اتاءجر الاو ت ااسسي لية اكفامدى  راجعةمو  ،المالية
 
 ان متئ ال ار طخ 94-1
أيمعلاثر  تع  ل اح  ي فة  ك ر شالتتكبدها    يةالم  رئساخهي   - ال  عهمظنيي  الت  هتمااز التب  اءفلو ا   في قابل  المف  طر لو    ة ا دألا  قدا 
ة  يندمة  دص ر وأ  ن و عتنو م  ن و يندمو   بضقاق الور ء وأالملعا  من  يسيرئ  لبشك  انتمالئاطر اة لمخكر شلتتعرض ا  مث  من . و ةيلالما
 . يةالمالات سسمؤ لوا نوكبال ىلد  ائعدو ال كذل يفا المالية، بم اتهطشأن نم ذاوك ة قعال اتذ  فراأط نم حقستملاو  رى خأ
  الءمعلا  ةدأرص :الً أو 
 ية ن امتاالئ  ةو لقا  ساقي  يتم   حي طر.  اخمال  ةار دإب  قةلعلمتاة  ركالشقابة  ظمة ر نوا  جراءاتاو   سةيالى سع  ءانب  نامتئالا  خطر  أشني
ا  ع بهيتمت  تيال  ةانيمت ئاالة  دار جلوا   ةيبطلاة  ن السمعقق متحلل  مز الال  نييداملا  مالعتساالل  مع  الل ن خم  يدح  ى لع  ميلل عكل
  رصدة ألبة اقار م  تمي  .مييتقلا  ذا هى  علءا  بنا   يانئتماال  حدد اليدتح  متيو   ة، يلماال  هتاماز تلا  دادس  ىعل ته  ر دقى  دملك  كذو   ليلعما
 . ةليمانة س لك يف  ل المحاض ةسدرامل عبة ركشلا ومقت و  .راتمر سابء المعلل ةقلعالم
  ة ر اسلخا  غمبل  عةوقتمال  ةينمات ئاال  ئرخساالص  صي مخيغط  لة،مضمح  يةتمانئا  مةيقذات  تبر  عت  يالت  ةيالمال  لألصول  بةسلنبا

المتو ينما ئتالا  رئاسالخ  يرقدت  ة. يتمعالمجمو   ان تتكبدهأ  عقالمتو  ر يغ  ظافحملة للنسبابدة  ح  ى عل   ةل احل  ك  ساأس  ة علىقعة 
معبيتط  لالخمن    أو  ة،سنجامتال المحف  مةقائ ير  ياق  األلع ظة  على  اله  في ة  دير الف  اليةالمل  صو ى  ج وذمن  برع  محافظذه 
 جانسة. تمالظ لمحافل  ةموعج مللقعة و تملاية ن مائتالر اسائالخ
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اؤ ت في  ااعقو تالعتبار  خذ  المسا صتقاالف  ظرو لت    ئر اخسلار  ديتق  متي  ة.عقو تالمنية  امئتاال  ائرسخلاب  اسح  عندبلية  تقدية 
  جموعةملل  ةتحقسلما  ةياقدلتعة ا دينقلا  اتفقالتد  ق بينفر للة  لياتم حاحة بمرجالة  الحالي  يمةًء على القنار بالعم  مدى  لىع  ةعقو تمال
 .اهلي ع  ولصحل اعة و جملمقع اتتو  ية التيدقات النفقتدلوا عقد؛لاب وجبم

 

 قعةمتو لا نيةمااالئت  ئراسخلا عنجم  لناا المبلغ
 .انمئتال ار  اطمخ فية ر يحدوث زيادة كبر يقدت فية دمختسملا بيلاساألو  اتضاتر ف واال تالخمدلا
 

  عة و جممالن  ألولي فإعتراف االا  منذري  جوهكل  شب  داز قد    ةيلام  اة دأي  لع  دادسال  نخلف عر التاطخم  ت نذا كاإ  ما  تحديدد  نع
ت ماعلو الم  من  الك  لك ذ  نمضتويا.  هل  رر مب  ال  هدج  وال  ةفلتك  دون   ةحمتا  ةل لصا   تذا  ةمع دا وال   ةطقيمناللومات  معلا  برعت ت

ؤ بنالت  سبيلى  لعدمة  قملات  ما لو عالمء و براخلل  يانتمئاال  مييتقل واة  كللشر اريخية  برة التلخا   على  ا ءاة بنوعيلنوامية  كلايالت  والتحل
 .قبليالمست
  طر خالم  ضر عالت  ببسبثت  دحقد    ناتمئاالطر  مخا  يف  يةهر و ج  دةياز   كانه  انا كإذ  ماهو تحديد    مييتقال  هذا  من  دفلهوا
 .الم أ انئتمالا
 ةتمانيئاال ر  طاخمال اتمجموع
التيانالبمن    ةعنو متة  مجموع  ىل عاءً بن  ةلفتخمان  تمائ  طرخامجة  ر دض إلى  كل تعر   موعةجملا  صصخت ها تحديد  متي  ات 
  ت، االالح  عضب  يف  .يةلقو ا  د ادر ستاالملية  عو   ةبر خالت  اذ  ةيمانالئتا  امحكأليق اوتطب  لسدادلف عن اتخال  رطمخاية لؤ تنب ون  لتك

بيعة طسب  ح  لمواالع  ذههلف  تخت.  فقدالت  ية معدلتخدام منهجسابن  مائتالا  طرخام  رجاتدل   تضاالتعر   عةجمو ملا  تخصص
 رض.تعال
المججا در   حديدم تتي  ان، تمئ الا  رطامخ  دهورت  معر  يبكل كد بشاالسد  خلف عنتلا  راطمخ  دتزدا  حي عايرتها بعات ومو مت 
من    أصغر   2و  1ن  يتعمو جملل  نتمائاالاطر  خم  ند بيعن السدا  ف لتخطر المخاي  ف  ق ر لفا  ون كي  ،الثملال  يى سبلع  ك، لذل
 . 3و  2 عاتمو مجلل نمائتاال اطرن مخيب لفرق ا

 
 :يكما يل ةكر لشا لدي هايفر عتو  لمخاطردرجات ا تالي مستويتاال دولجلا ضحيو و 

 ةحلمر ال عاتجمو ملا رمخاطلا تجادر 
 يولاالة لحمر ال ليحاال 1
 ليو االمرحلة لا 1-30 2
 ةالثانيمرحلة لا 31-89 3
 ةلثثالاة حلالمر  90< 4

 (PD) ادسدلاعن ف التخل ةحتماليا جوذنم ةهيكل
 

خم في  ساسيأ  تالخدم  بةثامب  د االسدي  ف  التأخر  ديع  التدفق،ل  دعم  ةيمنهج ق  يتطب  لالن  ل لك  PDهيكل    اءبن  تحديدة 
 ن يكو   دق  تامو لمعال  هوهذ  دداالس  فهم عنلخت  او  منتظامهومدي ا  ءالمعال  ءاأد  نع  ت املو مع  عجمب  عةو مجالم  مو تق.  عةمجمو 
 ط شانلع اونو ول صواع األنأل نوع من لك ياريختليل الالتح لالمن خ كذلان و ئتماالطر امخ جاتر د علىر مباش تأثيرلها 
ااذنم  موعة مجال  مدختتس تنوت  ة كشر ال  هاعتجم  يتلا  بياناتالل  لتحلي  ةئيحصا ج  ن  ع  لف للتخية  المتبقدة  ملا  ديدحلت  تار يدقتج 
 .نمز ور الر ة مع مجتينال لكت يرتتغ أنتوقع الم أنه من وكيف اطرمخلل  ضر عالتند اة عيحالاد مدى السد



 ضة الية القابمل كت اتشركة كون
 ة مساهمة مصري شركة  

     2022 مارس  31 يتهية ف نملا يةالمال فترةالن  ع معةجالم ةيالالم مائللقو ممة لمتات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالذكر   اذإ اال ري صلماية نت بالجا ح ادة بااليضر والبالغ الماع جمي

- 42  - 

 

هضوتت تحديد  حالت  هذمن  التخدمع  في  تراغيلتابين  قة  عالال  عايرةمو ليالت  عنالت   مل عوالاب  قةعلالمت  تراغيوالت  د ا سدال  لف 
بة  لل المطاتأجيل التعرض لثرى )م خأل  امعو ج  رادإير  ثأبتمق المتعلق  تعمال  لالتحليوكذلك    ،يل كلاد  صاتقالاب  ة ص اخال  يسيةئلر ا

 . ي لكلصاد اة باالقتص الخا ةيسيرئال لوامبالعض التعر  تالاظم حتتعلق معو  ،دادالس عن  فتخلال بمخاطر تتعلق ن(يالداد بسد
  ديلية  لمالول اصاالمخاطر    على  ثرؤ ن تحتمل أمن المتي  ل اي  كلال  ادتصقاالت  راي غتم  ديدتح  اوينس  ةر اداإلفريق    ىلع  تعيني
 . ةجموعملا

تلع  ةموعمجلاإدارة  يق  ر ف  سيقوم اختي  ةيساساأل  يلكالد  اصتالقا  تا مؤشر   ييمقى  تم  تحسنيلتمااحمدي  و   هار االتي   ي لاها  ة 
 .يلكلاصاد تقالبا ةقلعتمال ظاتحاللموا شرات مؤ ال يفات اهتجالا لىا عءبنا ك لوذ ءااألسو   وأل ضفألا
اتحدي  دنع االئتمخسلد  ا يناائر   ر خسائلاير  قدلتارة  لخسانسبة    ذجنمو   ةالمجموعق  طبت  األخرى،  ةاليالم  لصو لأل  وقعةلمتة 
 .متوقعةالة ينئتما الا

 

 :ال مأ ي جوهر  كلبشدت اد ز ق  ناتمالئطر ااخم نتكا د ما إذايدتح
تتضمن  ا  ة كميالمال  االصولة  ظمحفنوع  حسب    ي ر وهجل  شكبت  دزاقد    نامئتالا  اطرمخ  تان ا كإذا  م  يددحتير  معايف  لختت
 . دادالس  عن وقفالت فترةك لفي ذبما  وعية،نو  كميةامل و ع

 

 لي: تاالو لنحى اعل  ىولاألراف تعال ا منذ جوهري كل شبة بالتعرض اصالخ انيةئتماالر طخاالمد زدات
ا  عة مو جالمتبر  تع ا  وقفالت  ة لحا  في   دثتح  نماتئالار  مخاطفي  ة  يهر و الج دة  الزيأن    ختاري  بعد  فأكثر مً يو   30  داد لس عن 

االستو تجا  أيام   تحديد  يتمل.  األص  قاستحقا تا قأ ذ  من  اماألي  عدد   باستحا خالل    من   قاقحز  اير رب  يتمستخ  لم  استالم    حقاق 
 . بشأنهملة اكالة  دفعال

 
 

ال فبيالك  داتياز ال  ديدتحلدمة  لمستخا  يريعاالم  ةيفاعلشركة  تراقب  اخمي  رة  خ  نامتئالاطر  ماجرا  اللمن   تظمة من  عاتراجء 
 ن:مأكد للت

 

 . ةمظغير منتأداة  اهان اليةملا اة داألتصنيف ل بق انتماالئمخاطر ة لكبير ت الاادي الز د ى تحدية علدر قا رييالمعا  أن •
 و . دلسدا ريخ ااتن ما يوم 30رور م بعداألصول  خير اتلر لمعاييا  قةوافمعدم  •
 رشةه 12 دةمةل دسةداال عن لفتخال من ليةمالا ة األدا ويل حتب بسب اتصصخملا في ةر ر مبت غير قلباتجود و م  دع •

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

ات  متيقد   الشروط  ل تلعديل  مل  وعوا  ءال مالعظ باحتفواال  رةغيتمالوق  سالوف  ر لك ظبما في ذ  ،بااألسبمن    ددلع  لقرضعاقدية 
وطه  ل شر عديتم ت  ذيال ي  حالقرض ال بالاف  ر عتالااء  م إلغتي  دق مل للعميل.  تحملي أو االي الحمان الئتا  ورهتدق باللعتت  الخرى  أ
 . سبيةحالما سياسةا للفقً و  ادلةالع قيمة لاجديد به كقرض يعل ضاد التفاو لمعا القرضف بعتراالا تموي
  ان مئتالت مخاطر اناك  ايد ما إذحدت  نفإ  اتر،دفال  منبعاد  تسالاى  ل إلتعديي الدؤ ي  وال  يالمالاألصل  ط  و ر ش  يلتعد  تما يمعند

 : رنةمقايعكس   ي هر جو ل كادت بشد ز ل ق صألبا الخاصة
 

 مع  ;عدلةالم دو بنال على تندس ترير التقريخ  ات فيالحياة دى مد اد لف عن السلتخا ن فترةم بقيةتملا ةالمد •
ط وشةرو  لةيو ألا فعتةرااال عنةد ةدمةات المقانةيلبعلةى ا ااءاة بنةحيةى المةدد ادلسةان عةلف ختلمن اة قيبتالم ترةفالدر  قت •

 ة.يألصلد ااقلتعا
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اللعمالروض  القبشأن  ض  او التف  موعةمجال  يدعت )يشات  وبجهون صعان يو ذيلء  باسم  لإ  رامالية  م ي ظلتع  لتحمل(ا  ةط"أنشيها 
ا ف ا سايموجب سب  . دلسدان اعف  تخللاطر اتقليل مخو   للتحصيرص  القمحت  ح م منتي  ، عةمجمو لل ل  متحلة  ى أساس  عل  رضل 
ى أن  عل   يلدلفهناك    اد،سدل ان  عتخلف  لل  ةيلااطر عمخك  ذا كان هناإأو  نه  ديو د  ا دا عن سيً حالًفا  متخل  دينمال  نإذا كا  قائيتان
  شروطة اليبتل  على   ارً ادقمدين  ال  ن يكو   أن  عوقلمتاومن    الشروط  ي لصقد األالع  موجببع  دفعقولة للملا  ل كل الجهودذب  نيالمد
 . ةدللمعا

ال المعدرو شتتضمن  وتغحقاالستال  جأ  يدتمد  عادةلة  ط  تعتو   ئدةلفاا  دفعوقيت  ت  ييرق  شروط  القداعهديل  ضع  تخو   رض.ت 
 .سة التحملسيال اتوالشرك  درافألض ارو ق

 
ل عديلتا   نكا  إذا  ام  (PD)  اقفخإلا  ةاليتمحادير  تق  سعكي  ،ةمجموعللحمل  لتا  سياسة  ء منكجز  ةلعدممالية اللا لنسبة لألصول  اب
إلق أدى  أو ت  ى د  اة قدر تعاداس  حسين  السوالخبر سي  سااأل  لغ لمبة واد ائالفتحصيل    ة علىكشر لة  إكة  للشر   قةاب ة    لحم  ء تجرافي 
بتقيي  مقو ت  العملية،   ذههن  ء م. كجز ثلمام ل فأداء الد  مالشركة  التعار شابل الض مقمقتر ل ع  ر تباعالا  يفأخذ  وت  ة دللمعاقدية  وط 
 لفة. تمخالة لوكيسلا تشرالمؤ ا
 

 دادعن الس  لفخلتعريف ات
 :اد إذاسدال عن لفقد تخي ل المالألصأن اة كلشر ا تقر

 ه الشركة.جام تاز أي التعلى ا ومي 90 زيد عنو تأساوي ت لمدةد ن السداعرض تقالم تأخر •
 .ارجيةخ ردامن مص اليهع حصوللاا وتم يً لخدا  رهاطويتت تم ناياب ىستناد إلالا •

 لظةةروفل قةةافو يةةرات تغال لةةتعكس لوقةةتر اهةةا بمةةرو يتأهم لةةفتد تخقةةثةةر و تع فةةي حالةةةة يةةالالم اة دالاانةةت ك إذا امةة مييةةتقلت اخالمةةد
 .يةلالحا
 .لنظاميا المال رأس غراضأل كةشر لطبق من املع التعريف ام كبير إلى حدداد لسا ف عنلللتخ ةعمو جالمف  ير تع  اشىيتم
 

 عةق و المت يةانماالئت  رسائخلاس ايق
 :لتاليةا  اتغير ات المتلحمصط كليهي ه  توقعةة الممانيئتاالخسائر لس اقيا فيسية يرئال تالمدخلا
 .(PD) دلسداخلف عن االتية مالحتا •
 .(LGD)داد لسا ف عنلن التخة عجناتال ةالخسار  •
 .(EAD) ادسدال التخلف عن الناتج عند رضالتع •
 كس عل لتد، وتعألخرى قة اابس اليانات  بوالجية  ار ات خنياوب  ايً اخلدة  ور طمائية  حصإ  جن نماذمام  ع  بشكل  ره المعاييذه  بحتست
 ه. ضح أعالو مهو كما  ليةقبمستعلومات الالم

 تعثرلا  ةاليحتمير اقدت  سبيحت، و ةاقديعتال  اتهلتزامبااء  فو في ال  دين المر  تقصي  حتمالالس  امقيي  هد  ا السدعن    عثرتالة  احتمالي
 ية. نوعو مية ك لعوام  ل علىتشتم لًيااخدة ت مجمعايانلى بإ اورهبد ندتتسي لتا ،يةئااإلحص جاذماس النسلى أعداد سلعن ا 
لتقطريام  ل عشكب  ةالمجموع  دمتخست اع  رعثالت ت  حتمالياادير  قتين  احتاسدلن  ال  التعثرت  مالياد:  إنشاؤ لااد  دسعن  تم    ا هتي 

اتو ت  ي )ح  داخلًيا ا سل ا  نع  تعثرلاات  يتمالحا و   لية(داخلا  تانالبيفر  انايالبافر  تو ت  ال   حي)  يةجار خلداد    غراض أل  .(داخليةلت 
 .ابهةشمت ائصخص هاوعة للكل مجم أساساعتمادها ك تم لتيا  ليةصول الماألد لسداعن ال ثرتعال ماليةر احتتقدي
 . ادد سال عن  خلف الت يةالتمحا سنف نشاطلانفس  ة ذاتع مو مج لكيكون لس ذلك،ل نتيجة
ف  طرالأل  لسداداعن    رثالتع  يةمالاحتق  شتقاال  وق ات السنبياخدم  ستت    ،جيةار خ ال  ادد السن  ع  ر لتعثا  يةلاحتما  ية البالنسب  اما 

 وفرة( تم يرغ ناتالبيا ا كانتإذ . )المقابلة
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ت  اذ اد  د سعن ال  عثرتال  ليةتمار احديتقي  فر  ييلى تغإ  ك، فسيؤدي ذليفتصنلافئات    نرض بيتعأو الل  مقابال  فلطر ا  لانتقا  ذإ
 لة. صال
الرصبنس  قياسم  هي  دسدال ا  عن  عثرالت  ةلاح  في  رةاسخال ت  كنيم  الذي  ئمقاال  يدة  ن  ع  التعثر  لةا ح  في  مجموعةلاه  سر خأن 
د  ض  تباالد المطادمعدالت استر   بنس  ساعلى أس  سداد لا   عن  ثرتعالة  حال   في   رةاالخس  بةنس  قديرتب  عة المجمو تقوم  .  سدادال
 . المتعثرة ةبلالمقف اطرااأل
د التعرض عنا  نمبي  سداد، ال  عنتخلف  ت الوق  فيمستحق  لي امتبقالقرض  ال  لغبلم  ديرقت  هو  د سداالن  ع  رالتعث  دض عنر تعال
فة لتمخ ات زمنية  تر ى فلإتشير    السدادن  ع  عثرالتند  ض عر لتعا  ممن قية  مجموعن  عارة  ترات عبالف  متعدد  ادلسدعن ا  عثرلتا
 لي. الما صلألل اةلحيى امد
لفتر ال  ةدمتعد  اد سدلا عن    رعثلتاض عند  ر التع  مةقي  ة المجموعر  دتق نقدية  الت  قافالتد  على   بناءً   الية لمام  القوائ  في   خاطرلمات 
 .وقعمتالو ي اقدلتعا داد للس
  الغلمبلى اإ  فةضااإل، بمسحوبلاد المبلغ  دالسعن ا  التعثرض عند  عر ت التاالن حتضمت،  ةليام المائالقو رج  ارض خلنسبة للتعاب
ن  مائتالاخاطر  لم  رضالتع  عادل ي  ام  مجموعة لا ر  تقد  لة الحاذه  ه   يوفقد،  عالب  ج و بم  هاحبس  مقد يت  يالت  ةلمحتملستقبلية امال
(CEE)  مااالئتيل  تحو مل  ام عداخباست  لك ويتم ذ  ،اليةالقوائم الم  خارج  رضلتعيات اعملع  جميل( نCCF)الذي    لدالمع  ، وهو

 . يةاللما مالقوائ ا فيرًض تع حوتصب اليةمال ائمقو لارج خات ماتزااللفيه ا رتتبلو 
كة ر المشتر  خاطمص الصائخ  ساسلية على ألماا ت  األدوانيف  صيتم ت  عي، ماجس  لى أساع  يرمعايالذجة  نم  يذفتنيتم    ماندع

 :تشملالتي 
 .ة االدا ع و ن •
 .تعامو لمجقا لوف فظاحلما  فتصني •
 .ةنالضما نوع •
 .في السداد أخرلتا •
 لي.األو ف راتعاالريخ تا •
 .ةبقيتملستحقاق االا ةمد •
 .شاطنال •
سوق    ن،ديو ال  -  ريةماستثمالية االق الرال األو مث  ،اخصوصهب دة  دو حم  اريخيةتات  بيان  ةجموعمالك  لمتتي تال  فظاحللم  ةسبلناب
 .داخلًيا لمتاحة ت انابيالا تكملةلرجية خاصنيف االت تكو  مخداتسايتم  ى،أخر ك نو بلدى  دةارص لمال ا

 
 ةيلبستقملامات لو عالمج دم

  جوهري   شكلب  تقد زادما  ة  دا أل  تمانئ الامخاطر    تانكإذا  ا  ا لممهييقتن  مل  كفي    ةيلقبمستالت  الوممعالمج  دب  عةو جمالمتقوم  
وعة  مجموعة متنفي    رظلناو   إلدارةريق اف  مشورة  ًء علىانب  .اله  ةالمتوقعة  نيتمائر االئياس الخسابها وق ي  ولف األعترااال  منذ
  فةضااإللة بلصا  دية ذاتاتصقاال  ات تغير لمي للقبست مله ااجتباالا  ؤً بنتركة  شالوغ  صت  ة،عوقوالمتلية  عفلية ارجالخا  اتملو علممن ا
السية  وع ى مجمإل البلتنناريوهات  تالعملي  تتضمن هذه خرى.  األة  لمحتمؤ  ادية  القتصا  ريوهاتالسينان  م  ثرأك  وواحد أ  ويرطة 
  من  احةمتال  تؤانبتلوا  ةيداقتصالا  تانلبيااة  رجياالخ  تماو من المعلضتتجة.  تيلكل نة  ينسبالماالت  حتنظر في االوال  ةيافضاإل
   .ةيدر خارجامص قبل
  يط التخط  رى مثلخأض  راغأل  لمجموعةاا  هخدم لتي تستمعلومات امع ال  فقتواة وتماليتاح  جة األكثريلنتا  يةألساسة االالحل  تمث
  رة كبي  اتاطبتار   دو جو دم  ع  لة اح  . فياذر ح  رثوأك  الً ؤ أكثر تفا  جئتان  رى األخ  اتهريو ناتمثل السي، و نةمواز الد  ادوإع  يتراتيجاالس
ااال  رتغيم  بين التحليلهب  عةمو المج  قومت  لف،تخوال  ليكلقتصاد  لقً وف  ذا  ايتقدا  الحاالبراء.  لخر  التي  في  فيها  دم  ختستت 
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ج  مي لدئصاحى أساس إل إ  وصولللخرى  األ  ائلبدالستكشاف  ستمر في ا ة، تض و فر مللقيود اسبب اب  لخبراءيرات اقدت  عة مو جمال
 توقعة.مال انيةتماالئر سائخالب  اسي حف ةيقبلستلما تلوماعلما
اس قيل  لكوذ  اتحفظ  رثأك  لبشك تصادية  ق يرات االمتغال  لىط عغالضرات  اختبشكل دوري اب  ةوعجمالمي  تجر ،  ذلكى  ة علو الع
 .توقعةمانية المالئت ا  ئراسالخ علىرتبة تمثار الالا
 
  تحليل  امدخ، وباستةليماال  ولاالصن  ة مظحفم  لكن لامتئاالر  ائسخو   مانتئ اال  رمخاطلة  يالرئيسل  ماو الع  قتركة ووثشال  دتحد
يوهات  سينار الا يلي  ، وفيمانتمئاال   رن وخسائتمائ االومخاطر  اد الكلي  االقتصت  يرامتغ   ت بينقاقدرت العال  ة،ييخ ار الت  تانالبيا
 . 2021مبر يسد 31و 2022 مارس 31 في  المستخدمةدية اصقتالا

 2021 ديسمبر   31 2022 مارس  31 

اتج الن  ة في نموهمالمسا الخاص،الك تهساال

 ي )٪( الحقيقي اإلجمالي حلمال

انحراف   1 )التأكيد بنسبة 5.9 أساس

 ي(معيار

انحراف   1 )التأكيد بنسبة 5.9أساس 

 معياري(

 قراض )٪( ئدة على اإلمعدل الفا
انحراف   1أكيد بنسبة )الت  9.4أساس 

 معياري(

راف  حان  1ة )التأكيد بنسب  9.4ساس أ

 ي(معيار

ي ج المحلنات ل)٪ من ا يلحكوماالك هست اال

 اإلجمالي( 

انحراف   1بنسبة  )التأكيد 7.9ساس أ

 (ريمعيا

انحراف   1التأكيد بنسبة ) 7.9أساس 

 (ريمعيا

لداخلي )٪  ي المباشر استثمار األجنب تدفق اال

 الثابت(من االستثمار 

انحراف   1سبة )التأكيد بن  14.5أساس 

 معياري(

راف  انح 1يد بنسبة )التأك 14.5أساس 

 اري(معي 

 ة لبطالدل اعم
اف  نحرا 1بنسبة  لتأكيد)ا 9.305اس أس

 معياري(

اف  انحر 1بنسبة )التأكيد  9.305أساس 

 معياري(

الدوالر   سنوياً؛ار االستيراد )٪ تغير سعأ

 االمريكي(

اف  انحر 1نسبة أكيد ب )الت  9.5أساس 

 معياري(

اف  رحان  1ة نسب )التأكيد ب  9.5ساس أ

 ي(رمعيا

كي ر أمري دوال ةلي المح للعملةسعر الصرف 

 سط( ومت )

انحراف   1بنسبة يد ك)التأ 15.7س ساأ

 معياري(

انحراف   1يد بنسبة ك)التأ 15.7ساس أ

 معياري(

دوالر أمريكي  المحلية للعملةسعر الصرف 

 الفترة( )نهاية 

اف  انحر 1يد بنسبة )التأك 15.7اس أس

 عياري(م

انحراف   1د بنسبة ي )التأك 15.7أساس 

 (معياري

الر  وبالدسمي )الات اب الث  ثمارالست ا اليإجم

 كي(ألمري ا

انحراف   1)التأكيد بنسبة  48.4ساس أ

 معياري(

انحراف   1)التأكيد بنسبة  48.4أساس 

 معياري(

غيير  ي اإلجمالي الحقيقي )٪ الت حلالناتج الم

 سنويا(

حراف  ان  1نسبة يد ب )التأك 3.326أساس 

 (اريمعي 

راف  حان  1 يد بنسبة)التأك 3.326اس سأ

 (يمعيار

 الة )٪( لبطمعدل ا
  حرافان  1نسبة د ب كي )التأ 8.3س أسا

 ياري(عم

  حرافان  1د بنسبة كي لتأ)ا 8.3أساس 

 ياري(عم

المساهمة في نمو   الثابت،تثمار سإجمالي اال

 الحقيقي )%(جمالي الناتج المحلي اإل

راف  انح 0.5أكيد بنسبه ت ال) 0.3ساس أ

 (اريي مع

ف  انحرا 0.5 بنسبهتأكيد )ال 0.3 اسسأ

 (ياريمع

 يقي قحللي اعر الصرف الفسع
  انحراف 0.5كيد بنسبة )التأ 106.0 ساسأ

 معياري(

انحراف   0.5كيد بنسبة )التأ 106.0ساس أ

 معياري(

ي  االستهالك الخاص )٪ من الناتج المحل

 مالي( اإلج

انحراف   1بة نسب )التأكيد  89أساس 

 (معياري

راف  انح 1نسبة يد ب أك)الت  89 أساس

 عياري(م

 ةلثابت ا عارسألبا إلجمالي،الي محال ناتجال
حراف  ان  1كيد بنسبة )التأ 4104.35ساس أ

 معياري(

انحراف   1كيد بنسبة )التأ 4104.35أساس 

 معياري(
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صول  األ  ظاتحفممختلف    رة علىخساالو   سدادال  لف عنخت ال  تعدالمئيسية و الر ات  المؤشر   ينقعة ب و تقات المعالوير التم تط
 . كانت متوفرة إذا ضيةلماس الخم ا اتو نسلا مدى  ىلعبقة االس تبيانالا  لتحليى عل ءً بنا اليةالم
 السيولةخطر  94-2
 . هااماتز الت  من ءأو جز   لك دادس ىعل  عةو ممجدرة العلى ق تؤثر التي قد عوامللاي فيولة الس رخط ثلمتي -
  ن از تو   قيقحي تفكة  لشر ا  هدف  صيتلخو   .ةركشبال  ةة الخاصالسيولو ل  ويمالتات  لبطة، ومتينقدال  تدفقالتة اكلشر ا  ارةدإ  دصتر  -
 يق عن طر   سيولةلطر ااشركة مخلدير اتو .  كالبنو من    ضرو ق ى  لع ول  ريق الحصعن ط  نةو ر ملوبين ايل  و تمة الارير تم اس  بين
كافاطيت باح  ظافتحاال طر وع  يي  الحصين  عيسهت  لىعول  ق  وذوضلقر الى  الت  مل،  خك  متاالن  نقدية  لا  اتتدفقال  عةبل 

 الية.الم اتتزاماللا و  ولصاأل ققاتحسا نية بقطابالمو  تمرسمشكل ب ةيعلفوال ةالمتوقع
 .ةلماليا تازامتلاال اتفو صر تضمن معة وتقلمتو اشغيلية تات الفو صر ماد اللسد  ةفياالك  ديةيها النقكة لدلشر ا -
 سوق لر اطخ 94-3
  ومن   سوق.لا  ارعسأ  في   تيرالتغل  ةتيجنلية  املاة  ا ألدل  ةستقبليية المدنقال  قاتدفتلل  لعادلةامة  لقيا ذبذب  ت  عن  ق سو ال  طرخام  أنشت
خثلأم ا  سعر  طرتها  ومخاأل  تمالعلصرف  وهفائلا  راأسع  اطرجنبية  منخم  يدة  تؤ أ شأنها    اطر  ا  على  رثن  .  ةكلشر دخل 
  في  سوق لا   مخاطر  إدارة  نم دفهال  ثلميتو دائع.  و والدة  ئالفا  ات ذ ضو قر وق اللسا  راطخر بمثتتأ   يتية اللات الموادن األمضتتو 
اادإ نفو   ولةمقب  حدود   منض  اهيلع  ةر سيطوال  رطمخالرة  تحقيلوقا س  في  والشم  دائعو   قت  ة  يالمدوات  بأ  ظتفحتال    ركةجزية. 

  .درهاصوال ت ةمشتق
 ة فائد لا تمعدالر طخ 94-3-1
العسأطر  خام  أشنت - الذبذت  عنة  فائدار  ل لعا  مةيقب  األلة  ليبلمستقا  ةالنقدي  فقاتلتدادلة    ر اعأس  يف  اتير غتلل  ةيجنتة  اليلمداة 
ة مطبقلائدة  ار الفاعة أسعيبط   لتماثعاة  مرا ل  الخ  من  دالت الفائدةعم  رطخ  ص أثريلتقب  مجموعةلاة  ر داإ  مقو وت.  ق و سلابة  دفائلا

صة  خا ال  ماتاتز لالاعلى    ةدئ لفار ااأسع  يعةمع طب  (ةير تغم  ائدةت فالعدم  تة /ة ثابدئات فالدعم)  هائالى عملع  ة كالشر ل  بمن ق
 . لها ةض ر قمال ليةالما تساسؤ لما اهجت ةعو جملمبا
 جنبيةاأل تمالالع طرخ 94-3-2
الخطر    برعتي  - امقي    انا حيدو محدهذا  بايالمال  اتو دألة    خالف ب  ةلعمبم  تت  يلتا  ةفمختللات  الملتعاانبية و األج  تعماللة 
 .ةاإلدار ر ظ ن هةجن و ما يب سرة نث عد مؤ ت موعة المجللل املتعض وا ر لعة ا عمل

 سياقلا سسأ -50
  ةتكلفلأو ا  لعادلةا  ةمقيبال  سهاقيا  يتم  يتال  وات الماليةداألب  قل ا يتعمدا  عة فيما  خييار تال  ةفلالتك ساسأ ىلعة  لياملا   ئماو لقادت  عأ 

 . الحو السب اح فةلكتو الاتهلكة المس
 

 ةسبيلمحاا اتاسيسالهم أ -51
 في   بثبات  اقهطبيت  تم  ماك  اليةمال  موائالق   هذه  في  عروضةالم   يةالمال  لسنواتا  لخال  اتببث  سبيةالمحا  السياسات  بيقتط  مت
 . ةالتابع كاتر لشا
 . ةليالحا بالفترة األرقام تبويب مع لتتفق األخر الشامل الدخل  ئمةوقا الدخل بقائمة المقارنة أرقام بعض تبويب إعادة يتم

 مالاالعميع تج 51-1
 اس يق يتم كما .مجموعةلل ةيطر لسا لنتقاا دعن ذلكو  ناءقتاال ةريقط استخدامب موعة المج  داخل عمالاأل ميعجت عن بةالمحاس يتم
  ويتم  .ةالعادل  هابقيمت  االقتناء  عملية  عند  للتحديد  والقابلة  مقتناهال  لألصو ا  قيم  صافي  وكذا  المحول  المادي  ابلالمق  من  كال
  .االقتناء مليةع من جةتالنا رةللشه سنوًيا ضمحاللاال باراخت إجراء
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 واحد   باستثناء  الخدمات  واستالم  التكاليف  تحمل  هافي  يتم  يلت ا  تراتالف  في  وفمصر ك  اءقتنالبا   ةقمتعلال  ليفالتكا  معالجة  ويتم
 .الملكية حقوق  أو المديونية مقابل المالية األوراق دارإص ووه
 يتم   ام  دةاوع  هتنالمقاو   ةالمقتني  ةالمنشأ  بين  سابًقا  مةئقا  قاتعال  سويةلت  المدفوعة  لمبالغا  وللمحا  المادي  المقابل  يتضمن  ال
 . الخسائر أو احاألرب يف لمبالغا ذهبه افعتر اال
 استوفي  المحتمل  لمقابلا  بدفع  االلتزام  ان  حالة  وفي  االقتناء  تاريخ  في  ادلةالع  قيمةبال  المحتمل  المادي  المقابل  قياس  ميت
  هل  حقةالال ويةتسال الجةمع تموت هسقيا ادةإع ميت وال ملكيةال قوق ح ضمن تبويبه متي لكيةمال حقوق  أداة  لتعريف  محددةال طشرو ال

  القوائم  إعداد  تاريخ  في  العادلة  بالقيمة  قياسه  ادةإع  ميت  رأخ  محتمل  مادي  مقابل  أي  فان  سبق  ما  بخالف  لملكية،ا  وق حق  ضمن
 . سائرخوال احباألر   منض العادلة  القيمة يف اتغير ت باي االعتراف مع لماليةا

 

 عةبتاال لشركاتا 51-2
أو   تتعرض  عندما  ستثمر فيهاة المأشالمن  ىلع ة  ع و مجمر اليطست  عة مجمو لا  اهيلع  ريطي تسلتا ت  اركشلا  هيعة  ابتلات  كار الش
مئاا عو له  قحي عألتافي    ارتهدل مشاركتها وقالخ  نمة  تغير د    ها في  مرثتسملا  نشأةمال  ى عل  تهاطل سلن خالم  د وائعال  لى ثير 
 .ةر طسيلقد ايخ فر اتتى ح ةيطر سلا خيار ت من ًءابديها لع طريتستي لاة علتاباات شركل ا معةلية المجلماا  مئاقو لان ضمت

 المسيطرة  غيرق  وقلحا 51-3
ت ار ي غتل  اةنتلمقة انشأمي الديد فحتة للل بقاصول الألا  ي صاف  يا فهقيم المعترف بال  يف  هانسبتبة  ر سيطلما  رغيقوق  حال  ياسيتم ق
  ب أصحاين  ب   تامالعما كهيلع  ةبسامحلام  يتة  طر يسال  فقدلى  إدي  تؤ   ي التلواعة  ب تاال  شركاتها  يفة  عو مجمال  يةكلم  ق و حقفي  
 ة.يكالمل ق و قح
 

  قد السيطرةف  51-4
تفقعندم العة  ر طالسية  ع مو المج  دا  تال  ة كر لشى  فإنها  غيو حقوال  تاوااللتزام  ول صاأل  دتبع ستابعة  الق    خل الد  دنو وبرة  سيطمر 
بالاع  م     .ابه  صةاخلا  رخاأل  ملاشلا   متوي  رئخسالا  وأ  حابر ألا  نضمة  طر يسال  فقدعن    تجةنا  سائرخ  أواح  بأر اي  عتراف 
 السيطرة.  دقف دعنلة  دالعا قيمةالبا ابقً س تابعةلركة اقية في الشبت متار ستثما ا يبا ترافالعا
 

  كيةلالم حقوق  قةبطري هاحاسبة عنمال يتم تاراماستث 51-5
 .ةقيشق كاتر ش يف لحصص ان م يةكلملا قة حقوق يطر ب اهنع ةبسحاملام تي لتيا تار ا متثساال كون تت
ه نو إلى ك  دتمي  ال   كنهلة و يليغوالتش  ة ياسات الماليسر على الؤثمذ  و فا نهة فيع و للمجمكون  ي  يلتات  ركاشال  هي   قةقيلشات  اكر الش
 ك. ر تع مش شرو م أو رةطيس
 تيب. ر لتاة ببطتلمر ا لصو ي األفصا في ق وحقو كة ر تمش ةر طسي يهف وعةلمجمن لو يك تركش ب مرتيو ته مشتركالع شرو الم
 م تي  بحي   ةيكحقوق المل  ةقخدام طريستاب  ةكشتر مت الاعلمشرو ة واقيقشلات  شركاال  في  اتار ثمتسالا  حصص  عن ة  باسلمحاتم  ي
 .ناءقتة االلية بعملمرتبطا اليفلتكا اً نضممت فةلكبالت يلو األ فاعتر اال
و أح  اربألا  يف  ة عو مجملا  يبصبنار  مستثية لالر فتدال   مةيالق  ضيتخفأو    ةاديبز   ةمجمعال  ةيالمل ا  ئم اقو لافي  حق  الال  ياسالق  يتمو 

ي الت  رباحاألار بتوزيعات  ستثملال  ريةتدفة القيملا  تخفيض  متوي   ثمر فيهاتسشركة المال  في  رألخاامل  شلدخل ا د النو بو   رائالخس
 . هافي رلمستثماأة المنش منليها ع تم الحصول 
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  ةمعجملا ةلياملم ائوالقن ات مدااتبعساال 51-6
األ  الكد  ابعتاس  ميت واوع ممجلا  نيب  دلةابتمال  اتليلعموا  ةرصدمن  المحققةيغ  رائخسلاو   حبار ألة  مالت معالا  عن  ةتجلناا  ر 

وق  حق  يقةر بط  نهاعة  سبمحالا  مارات يتمث ستمع ا  لعامجة من التالنات  ةققحر الميغح  اربد األابعتاس  متي  عةجمو ملاة بين  لدالمتبا
 ة المحققغير  ح  اربألافي    ةعب متلة ايقر لطاس  فنب  قةحقلماير  غ  ئرخسالاد  بعاتم است ي  ماك  اهيف  ةوع مجمال  ةحص  لادعي   بما  ةلكيالم
 ول.المح  صلاأل ةقيمل المحضالؤشًرا م تعطيمعاملة ال تناا كذإال إ

 ةيلامال األدوات 51-7
 والقياس صنيف الت
 : اليالت لنحواعلى ة سها مقانألمالية على  اصول ف االصنيت متي االولي،  رافعتد االنع-
 ."(AC")ة كة المستهلتكلفال• 
 أو  ."(FVOCIخر )"اآلل لشاما  خل لدا  لالخ ن لة معاداليمة قال• 
 ."(FVTPL")رة االخس من خالل الربح أو العادلة يمةلقا• 
 .اقديةعتالنقدية ال تدفقاتص الصائوخ (الشركة مالاع ذج)نمو  مهارتادكيفية لا طبقة المالي لألصو ا تبويبتم 

 ق حالال قياسال
الل الدخل  خادلة من  العة  قيمال  وأ  لكةهالمستة  لفتكلي: الاالتحو  لنا  ى ا علحقً الاسه  يتم قه يأن  ى عل  صل المالي األ  يفتصنتم  ي

ة ر داإل  موعةمجلا  لانموذج أعم  من  كلاس  أس  ىعل  ئروالخسا  احرباالمن خالل  دلة  عاأو بالقيمة ال (FVOCI) راآلخ  الشامل
 .يل مالة لألصل ااقديتعال ديةقلناقات فالتدص  ئي وخصال ااألصل الم

 : يينالالتين شرطال تا استوفإذة مستهلكة الكلفلتاب لدينا ة دا اس أيتم قي -
 ية. واقدتعال يةدقالنت لتدفقاا ل حصيلتل مالية بأصو ظ هدف إلى االحتفال ياعمأ  نموذجالحتفاظ بها ضمن ايتم  • 
لى  ع  ةئدالفاو   ي صلاأل  غلمبلت اعاو ف مد  تكون فقط  ددة حم  ريختوافي    قديةنقات  دفتلمالي  ا   اقدية لألصللتعط الشرو ن اع  جتين • 
 . السداد  حقستلغ الممبال
 ن: يليلتاا الشرطين توفتاسشامل اآلخر إذا  ال للدخ اخالل قيمة العادلة من لالدين بااة دأاس قي يتم -
 و ة؛ يالمالاألصول بيع و  ديةعاقالت قديةنت القافع التدمج  فه من خاللق هدقيم تحيت المعن نموذج أ ما ضبهفاظ تحاال تمي • 
المستحق لغ  بالم  لىة عوالفائد  األصليغ  لعات المبدفو م  قطفون  تك  ديةقدفقات نت  لي ل الماصلأل ية  قداعتط الشرو العن    جينت • 

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

  ،ليةاالم  صولالا  إلدارة  لهاعماأ   جذو ة نمموعمجر اليم تغلا  ا مهب  يلاألو راف  العتا  بعدية  ماللا  ولصاال  يفنادة تصعإ ال يتم  
 .ألعمالج اوذفي نم رغييلتل  اليةتالية الفترة المالن م في اليوم األول ليةاالم الصولاادة تصنيف جميع علة يتم إ لحا ا هذهفي و 
بجالمار  ختت  قد غموعة  قابشكل  احقفي    اتمار ث الستاياس  ق  ريللتغي  لير  بمال  تماراث كاست  بةمبو   يرغاللملكية  وق  ة يمقالية 
وف وس  االولى  طبيقلتاامل اآلخر عند  الش  دخلل الل ايمة العادلة من خقبال  بوبةم  ن كو تل  ائرخسلوا  حاالربا  لخاللة من  لعادا
 . هحد على ة يلكل اداة مااس أسعلى  راختيالهذا ا ميت
 : رخسائلوا حربااأل لالخ  ادلة من الع مةلقيبا كذل خالفب يةكمللحقوق ا توادم قياس أيت -
 قيمة الب  أو  المستهلكة  لفةكالتب  ياسهق  يتم  مالي  أصل  ديتحد  يريغللت  لقاب  يرغ  لبشك  ةلمجموعا  ارتخت  قد  لك،ذ   ىإل  فةإلضابا

  في  ذلكو   ،ولىاال  افر العتا  دنع  رئالخساو   حارباال  خالل  من  لةلعادا  ةيمق لبا  قياسه  مليت  راآلخ  لملشاا   الدخل  لالخ  نم  العادلة
 .بيحاسمال وافقلتا تحقيق الى ؤدىسي يفلتصنا ةادعإ  ناا كذ ا إم ةل احلا هذه
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 لاذج االعمنمو   مقييت
 يعكسذا  ه   نفظة ألالمح  توى مسعلى    يلما  صلفاظ بأتحاال  يهذي يتم فل المالهدف نموذج األعيم  يتق  ءبإجراالمجموعة    تقوم

 ها ما فير  م النظتي تال  اتملو المعمن  تضتة.  ر إلدات لومالعمليم اتقد  ابه  ميتل و ماعاأل  دارةإبها  م  تيالتي    قةأفضل الطريبشكل  
 ي:لي
 على ز  ة تركر اإلدا  اتيجيةر ستت اانما إذا كذلك  ل  سات عملًيا. يشمسيالك الت  بيقطظة وتللمحف  حددةمالهداف  األو   تااسسيلا -

إيرا الوائلفا  دكسب   من ية  دلنقا  ت فقادالت  قيقتح  وأ  ةت صلذا  اتتزامال  أيدة  مع م  ليةاالم  ولصدة األمة  مطابقاو  ة  تعاقديد 
 ؛ األصولبيع ل خال
 .وعةمجملة ار ى إداإل التقارير عنها ة وتقديمحفظملء اأدايم يتق  تمكيف ي -
تلاطر  المخا - علتي  األو نماء  أدى  ؤثر  المحتالمل  األصو )ال  عمذج  إد فكيو   ل(اعماالنموذج    ضمن   هاب  ظفالية    تلكة  ر اية 
 .طرلمخاا
 ل.بي المستقت فا عمبيال شاطن نأبشاتها قعتو يعات و لمبا ذه ه بباوأس بقةسالت االفتر ي اف  تاعيب مال قيتتو جم و وحار تكر 

اللمعاى  لطاق المجموعة عر نصيقت  لم  ه،نفسوفي الوقت    ي ذ فخألالكن مع  ل و نفصم   بشكل  ت ابيعلمنشاط اب ة  علقمتلومات 
 ي.النقد تدفقال يققتحفية وكي ةليمالول األصة ار داإل  وعةمجملته ا لنأع لذيدف ا اله ققي تحة يفم لكيالعيم االتقي عتباراال
قيمة لابا  سهتم قياية  ادللعالقيمة اساس  أ  ها علىأداؤ قييم  م تت ي يتة والتاجرة أو الم دار ملا  لغرض  بهاظ  حتفالمية  ماللا  لصو الا
خالل عادال من  ال    لخسارةا أو  بح  لر ا  لة  بهتحيألنها  وال عاقدالت  يةنقدال  فقاتالتد  لحصيلت  افظ  اتي  ية  ل حصي لتا  به  تفاظالحم 
 . ية مالال صولاأل بيعية و قدعاية التلنقدات قافتدال
 

 :  دةوالفائ ليألصا ت للمبلغعادف د لتعاقدية هي مجر ة اينقد لقات انت التدف كا ا إذامتقييم  -
يتاا  هذ  غراضأل االعتر اال د  عنلي  لماا   صل لأل  ةل عادال  ة القيم  نه ا  على   صلياألبلغ  لما  ريف تع  ملتقييم،   ف تعريتم  ي  .يولاف 
المرتبطة بتاطر االئخلمواود  قلنلة  منيز ال  قيمةللي  دالما  قابلالما  هان  علىدة  ائلفا  رة فتل  السداد خال  محل  صلياأل   غالمبلمانية 

   .بحالر امش لك هذوك ة رياداإل فيالوالتكيولة  السطر خام مثل ى ر خاأل ساسيةاأل اضاإلقر  فالي تكخاطر و مولنة عيزمنية م
ين بع  تأخذ   المجموعة  فان ائدة  الفو   ي صلاأللغ  لمبلات  عدفو م  رد مج  هي   قديةتعاال  يةلنقدت اقادفتلاانت  ك  ا إذ  ام  متقيي  إطار وفي  
مبلغ و ت  وققد تغير  اقدية  تع  دبنو   ىلعالي يحتوي  الم  لاألص  ناك  اإذا  يم ميتقمل  يش  . وهذاة ألدا ل  ط التعاقديةلشرو ار  اعتباال
 . طشر ا الهذ فيستو ي ك لنذل ان ف ة لاالح هذ هى وفة ديقعاالتدية النق اتفقتدلا

 

 سائر والخ حبار واأل حق لالاس ايقلا - ةيلماال صولألا
عوائد   اي . ةلداعيمة القلباا حقالالية ملا ولاألصتقاس  :رئاس رباح والخاأل  لخال عادلة من مة اليقبال قيمةالم صول الماليةألا -

   .سائرالخ أوح ربان األضما هبات اثم تي اح بر أ عاتتوزي وأ
  فةلكتلا  ة،لاعالف فائدةال يقةر ط خدامباست ةهلكتلمسا ةكلفتبال  اقحال لو صألا ههذ ستقا :لكةمستهلا فةكللتاب ةيماللا لصوألا -

 مهب فعتراالا يتم محاللواالض  ةعمللا ق و ر ف رئاسوخ احأرب ،ئدافو لا اتداإير  .حاللضمالا  ئرابخس  هاخفيضت تمي تهلكةسمال
   .ئرساخوال ألرباحا منض لتسج دتبعاالسا  عن اتجة نال رخسائلوا حربالأل بةسنبالك  كذلو  .رائخسالو  رباحاأل نمض

 . ةلادلعا بالقيمة قاحال ولصاأل هذه سا تق :اآلخر الشامل لخالد لال خ  من لةعادال يمةق لابدين لت ااو أد -
  من ض  مهب  راف تالعا  تمي  لمحالاالضو   ة ملالع  ق و فر   ئروخسا  رباحأ  ة، لافعلا  دة ئالفا  طريقة  م تخداباس  هابساتحا  يتم  ائدفو لا  اتدإيرا
 عممج  ،عاداالستب  دعن  .خرال ا  ملالشا  خلالد  ضمن  ابه  فاالعتر ا  يتم  ى ألخر ا  رئاسالخو   احبر ألا  فياص .ئرالخساو   حباألر ا

 .ائرخس الو  باحر األ نضم يصبحل بهويبت ةداعإ  متياالخر   ملالشا  الدخل  نمض  جةالمدر  ائرلخساو  باحاألر 
  . ةلعادلا ةميقبال قاحال يةلا لما ولصاأل كلت اسقت :رآلخا املشال لدخال اللخ من دلةاعلا مةالقيب كيةلملا ق قوح تثمارااست -

  لجزء اداد ر ستا حض وا شكلب  لثم ت حااألرب تايعوز ت كنت المم  رئاوالخس األرباح ضمن كإيراد بها افر تعاال تمي  األرباح اتعزيو ت
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  علىها بتبوي  ةإعاد يتم الو   رآلخا لمالشا  لدخلا في بها فار عتم االتي رى ألخا رائخسلوا احبألر ا فيصا .رتثماساال تكلفة من
 .رسائخال أو باحر ألا منض قطالاإل

 

   ائرس خلوا حبااألر و  الالحق ياسالق و التبويب  – ةيمالال تااللتزاما
   .ائرسلخاو  باحر ألا  خالل من دلة عاال ةميقلبا وأ لكةهتمسال لتكلفةبا قيمةم اأنه ى لع ةالمالي تتزامالاال بيبو ت ميت
  ا به  محتفظ  أنها  ىلع  هايببو ت  مت  إذا   خسائرالو اح  ربألا  لالخ  من   لةادعلا  ةميلق با  قيمةم  اهأن  لىع  ةيلمالا  زاماتت اللا  ويببت  ميت
  اف تر عاال  دعن  رئاسخال  وأ  باحر اال  خالل   من   العادلة   مةلقيبا  ا هبتبوي  تم  أو  يةلالما  تاقتمشضمن ال  تناك  وأ  ةلمتاجر غراض األ
 .يلو األ
 باح ر ألا  ي افبص  ف ااالعتر   ويتم  ة لعاد ال  ةمقيلاب  ئر خساالو   احبر األ  ل خال  ن م  ة لادالع  ةميقالبة  مقيملا   يةالالم  اتمتزااالل  سقيا  ميت

 . رلخسائاو  حبااألر   منض دائو فال  مصروف ذلك يف ماب والخسائر
  ئداو فال  وف بمصر   فتراعاال  ميتو ،  ةلالفعا  ةدائالف  ةقريط  دامتخسبا  كةستهلملا  فةكلتبال  احقً القياسها  يتم    رى خألا  ةليامال  لتزاماتاال
  نع   جةتالنا  والخسائر  حربالأل  وبالنسبة  ،رئاسالخو   احرباأل  ضمن  نبيةجألا  تالمعال  فر صار  أسعي  ف  اتر يتغلا  رخسائو   حاربأو 

 .ائرسخلاو  باحر ألا ضمن اضأي جلست دعااالستب
 

 ادستبعاال
 اليةملا األصول

 ل يحو تب  قومت  وأ  ،يل امال  لصأل ا  نم  ةينقدلا  قاتفدلتا   يف  يةدقتعاال  ق و قلحا   اءانقض  دعن  ليماال  لصاأل  ادتبعباس  ةوعجمملا  ومتق
  ل ألصا  ةيملك  عنافوم  خاطرم  يعمج  ويلتح  اهفي  تم  قد  ن و يك  معاملة  في   ةاقديالتع  النقدية  تا قالتدف  مالستال  دية عاقالت  ق و لحقا
 ال و   ي وهر جكل  شب  كيةالمل  عناف وم  رطامخ  ةافبك  اظفحتاال  أو  يلحو بت  عةو جمالم  افيه  مو تق  ال  يالت  وأ  ،جوهري   شكلب  اليالم
 .ةيلمال ا لصو األ على رةطلسياب ظتحتف
 ة افبك  ظتحتف  اهلكنو   ي، لالما  اه كز ر م  قائمة  في  بها  فالمعتر   األصول  يلحو تب  جبهاو بم  قومت  التامعم  يف  ةلمجموع ا  تدخل   قد
 . ةلمحولا ولصاأل عادتباس تمي ال ةالالح هذه فيو   ةمحوللا لو األص افعمنو  خاطرم

 
 

 لية ام تامتزالا
 د بعاتسبا  جموعة أيًضامال  متقو   .ااء مدتهضنقا  أو  اهئغاال  أو  تعاقديةلات  زاما لتاالد  دام ستي  مادن ع  يةمالت الماا ز لتالا  بعادتساتم  ي

ة  لاالح ه  ذفي ه و   ا،ريجوها  فاختال  فتلدلة تخالمع  تااملتز ال ل  ةدينقالفقات  دلتا تكون  و   اهوطر ش  عديلتم  يت  دمانع  ةلياملات  امااللتزا
 .لعادلةا مةيالقب لةلمعد اط رو الش اسأس ى لدة عديالج يةلالمات ازامت لالبا عترافاال متي

 و أ  اهيلحو م تدية تنق  غير  لو ص أي أ كلذي  ف)بما    عو فمدلال  ابقالمو   الدفترية  يمةقلالفرق بين اان  فلية  امتزامات اللالا  تبعادسا  عند
 . ئرساالخو  باحر األمن ضا هب رافعتاليتم ا (اتحمله تمت اماتز ال

 

 ل محال االض
ف  ار يتم االعتالتي    ةاليالم  لاالصو لى  عة  متوقعلا  ئتمانخسارة اال  سطة لقيالمبساو   مةلعااب  الي ساأل  ن م  كالً عة  و جمالم  تطبق
بالتكلب الدوأدو   كةستهلمال  ةفها  اات  بالق اف  االعتر   يتم  يتلين   تنتقل   أن  كنخر. يممل اآلالش لدخل ال اال خ  منلة  دلعااة  يمبها 
 ولي.تراف األاالع نذم مان تئاال ةدجو ي ف يراتلتغلا وفقً احل ر م الثبين ث لية ماال لو ألصا

 . نامالئتسائر افات خرو ن مصمض ةعمالمجلدخل ا  ةمئقاالمالية في  لو صالاقيمة  ضمحاللار بخسائ فايتم االعتر 
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 بسطم ذج نهجمو ن
 :ينوتخطلى ع لحالضماال ديدلتح طبسالمالنهج ذج  مو ذ نينفت تمي ت،العمو وال  تعابباألقة تعلمال مالءالع ةدبأرصق  لعتيفيما   -
 . ولمحالالضي لكل فردشب ييمهاقت مفة عن السداد يتلمتخالء عم دةصار  أي • 
التفي ذلك تا  )بم ى  ر خاأللعمالء  ا  صدةر ا  ميعجم لعااحتياطي  اف بر تيتم االع •  لملك  ى  عل  اءً بن  اقها(تحقسا  ر موعدخأتي  ي 
 . نيةتماالئائر اخسال عاتتوقة و دد لمحاة خيريالتا ةسار الخت دالعم
 
 ماعلا هجنلوذج امن
متنطت - ابق  للنموذجالطلبات  للعا  ضمحالل  المامعيام  احاسر  )  ي لمصر بة  ر  لخط  ةعرضملا  ألرصدةايع  مجعلى    (47رقم 
  ا طيهتي يغلا  ةصدالر ا  ناءتثباس  ،رآلخا  املالشخل  الد  للة من خالعادلا  يمةالق  وأة  تهلكة المسا بالتكلفهقياس  متيي  الت  ماناالئت
 .هالأعر و ذكمهو ا كمسط بلمذج النمو ا
 . صول المالية"(أل)"ا األدوات باسم  هذهإلى ر اشي أدناه،ضمحالل ياسة االس راضغأل -
المتكامئتاال  خسارة  من نموذج  تخصصاملا ل و الضمحالائر ا خسديد  حت  بو لاس  تغير  تم - ائر ساف بخر تعيتم اال   حي  ةدبن 
ر  ايقعة بموجب معمتو لئتمان اة االار سخذج  و نمى  إل  لسابق،اي  بحاسماليار  المع  بجبمو محدد    ةار خسدث  ح  قوعو   ن عندائتمالا

رقم    ةاسبالمح اي   ح  ، (47) المصري  أخذ  عند  خصصامليتم  ايابدت  توقعاتعاًء  نب  لي،الماصل  باأل  افعتر الة   خسائر   لى 
 ي.لو األ تابثالوقت ا في ةلمالمحت نامئتاال
التي لم تنخفض    الماليةصول  األة  مقي  في ل  الحلالضم  راحلم   ثثالمن    هًجانم  (47رقم )  صري لماة  بسمحاالعيار  مدم  يق -
 لي: اتلو الى النحنهج عالهذا  خيصلتاء. يتم الشر   وأ عتراف االولىاالخ انية في تاريمئت اال اتهميق

 
 :ًراهش 21لمدة  قعةو تملتمان ائال اارة خس :(1)المرحلة 

ات زيب  ليسي  ت لوا  ولياال  فار تعاالند  عية  الالم  لو صاال  (1)  ةرحللمتضمن  امخي  فة  ر بيك   دةاها  االعتراف   انالئتماطر  منذ 
لهذبال  .ةخفضائتمانية من  خاطري على متنطو   يالتأو    ليو األ المتو تاالئ   ةر خساعتراف بم االيت  ول،صاال  هنسبة  ى  قعة علمان 
ة عوقمتال  ةنيمائتالائر اخسالتج  نت  صول، اال  ه ذهة لالنسبب.  ةقعو متلاية  ناالئتما  ئرساالخلى   عناءً بل  رية لألصدفتلا   لقيمةا   يلماإج
 لتقرير.ا اريختبعد شهًرا  12ل الخة حتمللما خلف عن السداد لتا أحداث  من

 :ياناتمة ائمضمحل ليست -اة يالح ىدمعة المتوق  مانيةئتاال  ةسار خل: ا(2)ة مرحللا
يها  لدس  لي  نلكو   ليو اف األتر عاال  ذمنمان  الئتا  رخاطفي م  ة بير ك  ةاديز ها  ديكان ل  لتيا  ليةلماا  ولصالا  (2)رحلة  الم  نمتتض
  ال  ولكن  ر،العم  دىلى مععة  قو مان المتالئتا  عتراف بخسارةالا يتم    األصول، هذه  لبة  النسب  .لضمحال االعي على  و وضليل مد
عة قتو الم  تمانئالر اخسائ  ية هياالح  ىمد  عةوقلمتاية  اناالئتمئر  خسالا  صل.ة لأل تريفدللقيمة اا  ليإجماب على  ة تحسفائدلال از ت

 الية. مة الدا لمتوقع لألامر الع دىم ى اد المحتملة علد عن الس فلتخل ا  اثأحد يعجمن ع تنتج التي

 :نيااحلة ائتمممض - ةالحيمدى ا ةمتوقعالنية ائتمال لخسارة ا: ا(3)المرحلة 
 تمي ،االصولهذه ة لبنسبال رير.قتلخ اتاري يف لالضمحالاى علي ضوعو ل مليد ديهال  التي يةمالول الألصا  (3)رحلة ملا تضمنت
 .ةماليال لألداة قع و لمتا مرلعا  لمتوقعة على مدىائتمان رة اال ساخ باتثإ
 



 ضة الية القابمل كت اتشركة كون
 ة مساهمة مصري شركة  

     2022 مارس  31 يتهية ف نملا يةالمال فترةالن  ع معةجالم ةيالالم مائللقو ممة لمتات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالذكر   اذإ اال ري صلماية نت بالجا ح ادة بااليضر والبالغ الماع جمي

- 52  - 

 

 ةطاعيقلالتقارير ا 51-8
  ذلك   في  امب  ت،نفقا   دتكبوت  داتيراإ  ققن قد تحم  ل اعماال  طةأنش  في ك  ار تش  تي ال  ة عمو جنات المو كم  د أحهو    لغيشلتقطاع ا
المكو م  أي  عمت  ماللمعااب  ةلقالمتع  تافرو لمصاو   تااداإلير  مراج  والتي  ، جموعةللم  خرى األت  ان ن  نتائعتتم  ة يليلتشغ اها  جة 
منبانتظا القرار    قبل  م  )و مجملل  الرئيسي  غيليشتال صانع  قاالتخ (CODMعة  ها  صيصتخ  يتمس  لتيالموارد  ا  نشأبت  ار راذ 
 نفصلة. مة ليما تومالمعلها  رتوف لتيوا اهئادأ ميتقي و  لتقسيم  ةعو مللمج

  جنبيةاألت الملعاب تمالامعلا 51-9
 ت.معامالخ الير في توا ف ر الص رعسة بجموعمال  ركاتشب خاصةلل امبية بعملة التعانألج ات معامالالة جمر تم تي-
ئم  القو اد  إعدا  خاريت  فيرف  صال  رسعب  املعتلالة  معل  هامت م ترجتي  بيةنجألا  لةمبالعية  نقدالعة  يبلطات  ات ذازاملتواال  لو صألا-
 ية. لامال
قيمة ال  دتحدي  دنم عستخدمال  لصرفا  ربسع  ةنبيجدلة بالعملة األاالع  يمةبالق  هااس قي  ميت  يتلازامات  لتالاو   صولألاة  مجتر   متي-
 ة. عادللا
ف  ر لصسعر ابية  نبجاأل  ةملعلبا  ةيخير اتلة افلكتالب  ياسهاق  ميت  يتلا ة  ديقالن  غيرعة  بيالط  تذا  اتلتزاماالو   صولألا  مةجتر م  تي-
 ة. للمعاما خريتا يف

 جاريد اإلو عق 51-10
ااق المالمحايار  مع   ق بيبتط  لمجموعةمت  )صسبة  رقم  بأث49ري  وباعرج  ر(  إ ي  يتم  لم  ال  عادةلتالي  معلومات   ارنة قمعرض 

رقمالمة  اسبحماللمعيار    وفقا  عنها  حافصاإلويستمر   تفاصي(20)   صري  وفملا  لسياساتا  ل.  القا  حاسبية  سبة لمحامعيار 
 ل. تقل مسكبش هاصاح عنفإلا يتم (20)م ري رقصالم

ضمن تيو  أ  تأجير  د عقدالعق  ن و وبك.  تأجيرقد  ع  منضتيأو    تأجيرعقد    لعقدم ما إذا كان ابتقيي  وعةمالعقد تقوم المج  ي بدايةف
 ر يجأالتن عقد  اا كإذييم ما  تقل  ل.ابمق  ءقالزمن لن ارة ملفت  دد أصل محام  الستخد  رةطيلسا  ينقل حق  ن العقدذا كاإ  تأجيرد  قع
حين محدخدام  تاس  على  رةسيط لاق  قل  المجمو دأصل  تستخدم  تع ،  ععة  في  ريف  االيجار  المص  رمعيا قد   رقم  ي ر المحاسبة 
(49 .) 

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

 ر جتأالمس

يجاري نصر ال علك  د قعال  في  يلمادابل  اقلما  بتوزيع  وعة جمتقوم الم  ي،ار يجان  و مكي على  حتو عقد يل  يعدعند ت  أو  عند البدء 
غير   تاكونفصل المعدم    جموعةملت اار اخت  لعقارات،ا  رابة لعقود إيجنسبال  ذلك،تقل، ومع  المس  ياسبتنالأساس السعر    ىعل
 . ردري منفيجاكون اكم يةاليجار ر اجارية وغييالات المكونا ناسبة ع والمحيجارية الا

ليا ق االنتفاع أو أصل ح  ياسق  د التأجير. يتمقخ نشأة عتاري  في   جيرأتلم ازالتع واا نتفالا  حقبأصل    فتراعموعة باالجلما  ومتق
ة  اإلضاف، بشأة العقدنخ  يار و قبل تأ  ددة فيلغ مسباي مباه  تتسوي   متوي  التأجيرعقد    لتزاماللي  و غ االمن المبلتضت  والتيلتكلفة  با
الملتكاالتكبدها و   تم ة  ليأو   ةشر يف مباكالأي ت  لىا   وقع لمألصل نفسه أو اااستعادة  د أو  لعقل احم  صلاألة  إزالو فك  ل  رةقد يف 

 . مةمستلز تأجير افو حومًا منه أي خصم ل،االص يوجد فيه الذي 
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الثاقلريقة ادام طا باستخحقفاع التناالأصل حق  هالك  م استتي م  ل  ما  ،ارااليج  مدةهاية  ن  ىحت لعقد و ة اتاريخ نشأ  من  بتسط 
س عكع" تل "حق االنتفالفة أصتك  نتإذا كا  و ، أجيرأالتعقد    ة مدةهايبن  ةعو مجمالى  د إلقالع  لمحل  األص  ةيملكر  ل اإليجاو يح

  لتيوا  لألصل  ياجتناإللعمر  ا  لى مديفاع عق االنتح  لك أصالهاستلة يتم  الحا   ي هذهف  اء،شر ر المارس خياست  ةأن المجموع 
ت علىدهيحديتم  االسنف  ا  بالوات  ار لعقلس  س  دتيه  انالى،    ةضافإلمعدات  خ  نتفاعاالحق    لص أض  فيتخريا  و م  ائر  سبقيمة 

 ر.جيأتال التزاماس قيادة م تعديلها بإعدت ويتوج  إناالضمحالل 

م خداتاس صمها بخ  ويتم  ،قدعالخ بدأ  اريفعها في تدم  تي  التي لم  راإليجاوعات  ية لمدفالحمة اليقبال بدئًيا  م  جيرالتأ  مالتز ا  قياسيتم  
تحدمكااإل  يف كن  ي  لمإذا    أو  ،رجاياإلفي    يضمنالالفائدة    دلمع ان  ذلك  في ليد  بسهولة  ا  أن  جبمعدل  معدل  يتم  ستخدام 
 خصم.  دل للكمع افي ضإلاضها ار اقتة معدل مجموع دم الختتس م،عا لعة. وبشكمو جملل اإلضافيض راالقتا

اء  جر وإلفة  تمخ  ةيرجخاتمويل    ادرمصائدة من  فالت  المعد  لىحصول ع الخالل    من   فياإلضا  راضعدل االقتمة  ع مو دد المجحت
 جر. ل المؤ ألصا ط اإليجار ونوعو لتعكس شر عينة ت ميالدعت

 تي: اآلمن  أجيرتلا د عقس التزام قياي ف يجار المدرجةالات اتتكون دفع

 هرها. و جتة في ت ثاب مل دفعاتش ابتة،ث عاتدف

قد  ع ابةبد ريخات في دلمعو الأشر ؤ مالم استخدابيا ولأ قياسها  تموي، عدلمو مؤشر أى تمد علتع رةمتغي رأجيتعات عقد فد     -
 .ريالتأج

   .المتبقية ةيمقلاوجب ضمانات بمأجر بواسطة المست دفعها وقعيتمبالغ     -

 ترةفي يجار فإلوعات ادفم،  معقولةرة  لخيار بصو اا ذھ  ممارسة  نمتأكدة  وعة مت المجمانكإذا   ءالشر خيار ا  مارسةسعر م     -
ار  يجاإل  ء المبكر لعقداإلنها  اتوبوعق  التمديد،ر  امارسة خيمن م  ولةمعق  ةجبدر   ةكدمتأ  ةموعجمالت  ذا كانإية  ار د االختييجدلتا

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

ي ف  اتر تغي  كناھ  ذا كانإها  اسإعادة قي  تمي  تيوال  ة.الفعلية  الفائدة  قريخدام طاستمستهلكة بلا  ةلفبالتك  ريجالتأم  التزام قياس  يت
ر يدتق  فيهناك تغيير    انك  الدفعات، إذا ك  تل  دلتحديمستخدم    و معدلأر  ؤشج من تغير في متنا  قبليةالمست  اريجإلا  عاتدف
ار يخ  رسماست  تانإذا ك  ماييمها  تق  يرة بتغيموع قامت المج  ذا إ  ،لمتبقيةا  القيمةضمان  بموجب    عه فوقع دتمال  للمبلغ  جموعة الم
 ن حي  الجوهر. مار ثابت ع إيجدف ناكه نكا ذاإ ء أوانهإلاو أ لتمديداأو ء الشرا

  ن مجيله ضتم تسع، أو يفاتاالن  قح  صل ألترية  الدف  لقيمةا  علىل  م إجراء تعدييت  ،الطريقةبهذه  ر  يجاياس التزام اإلعادة قإ   دعن
 فر. لصاع الى افنت الا  حق  لصألترية دفيمة ال لقاض م تخفي ا تلخسائر إذاو أح األربا

ا أعو جملمتعرض  حصة  تستي  ال  عا فنتاالق  ول  تعر ال  االستثمارات  ي توفي  ضمعقاالف  العقارات  رية  والمعدات    تآلالوان 
 المالي. ز كالمر  ةمقائيات في السلفروض و ق لن اضماإليجار  تمازاتل‘وا
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 - :يمةالق ل صغيرةصويجارات األإو  لجصيرة األق  يجاراتاإل

ة قصير   تراايجرة القيمة واإليألصول صغات ار يجاإل  يرجلتأا  تتزامالوا  عاتفنحق اال  لصو أب  االعتراف   دمع عة  جمو مالتارت  خا
روف على صمارات كاإليجة بهذه طتبالمر  رايجفعات اإلعة بدلمجمو ا ترفتع المعلومات.   ياجو معدات تكنول  لكفي ذبما  األجل،

 . اراإليج ترةمدى فلى  عالثابت سط طريقة الق اسسأ

 إليرادا  ققتح - 51-11
 :هأدنا  طواتخمس اللخا ذجمو خدام نستبا (48مصري رقم )لا ر المحاسبةايعم موجب ت باديرااإل ثباتلمجموعة بإا قومت

  ط الضواب  حددوي  قابلة للتنفيذت  زاماوالتكثر ينشئ حقوقًا  أ  أو ين طرفين  فاق بتد بأنه االعق  ر في ع لي العم عقد معلد ايتحد: 1الخطوة 
 . عقدها لكل اء بفب الو جيتي ال

 يل.العم  ة إلىدمخ أوة  قل سلعلنل عميفي عقد مع   دوعاألداء هو  ماالتز  ءداألاات زامتد ال: تحدي2وة خطال

 لعسقابل تحويل الم  فيه  ا حقجموعة أن يكون لهلما  لذي تتوقعابل اقبلغ الم  مهو    ملةمعاال  سعر ة لمعاملاعر سيد حدت: 3لخطوة ا
 . ى ر خطراف أن أع ابةني ة محصلالمبالغ الء ثنا تسبا العميل،إلى  د بهاهعم تال تالخدما أو

على    ة المعامل  رع سعوزيبت  عةو المجمتقوم    ،داءأ ام  تز لأكثر من ا  ي على يحتو   الذي  قدلعل  بةبالنس لةاملمعتوزيع سعر ا : 4الخطوة 
التزام  بمبلغ يصف مبلغداأ  كل  الل  قابالم    ء  تتوقع  يكو   وعة جممالذي  ابل  قفيه م  قا حله  ن أن 
 أداء.  املتز ا بكلالوفاء 

لع أو  سال  لنق  يقر داء عن طأل زام ابالت  أوفت  ا(لمك  أوندما )ع  اترادبإثبات اإلي  عةقوم المجمو ت تيرادااإل تاإثب: 5 خطوةال
 ب العقد.بموج لها العميبعد ي و  التت االخدم

 

 ئدواراد العاي
 . ةيلفعلالفائدة ا قةطري مادخاق باستقحستاس االسأ لىع  لخ الد ةمئ قا في راد العوائدإيب ترافعاال ميت

 :  عليةفلا ئدةافال ةقطري
أام  صلأل  ةتهلكمسلاة  كلفالتحساب    قةيطر هي   موعممجو  )ألي  امزام  الت  و لي    ( يةالمال  زاماتلتالا  وأ  ةماليال   ل صو ألا  نة 
 .يةلفعلاة دل الفائدعم ماستخدابلي املا تزاملالا أو  ر عمر األصلادم ىعل ئداو لفا يراد إ  ائد أوفو اليع مصروف وتوز 

  :عليالف ةدائلفمعدل ا
ادم لخختسي  الذي  لدقيقا  لدعالم  وه  داة ألل  عقتو المعمر  لا  لالخ  هايلصحت  أوا  دهاسدقع  لمتو ا  بليةتقسمالة  لنقديات  عالدفصم 
 .  يلما امز تالأو  ي الم لصة الحالية ألمقيالد حديتل (ناسباً م ن ذلككاا ية أقل إذ ة زمنر وفتلية )االم
 احبر األ عات وزيتاد ر يإ
 قح  هيفينشأ    ذيلا  اريختلا  يدخل فالة  مئاقب  عةمو مجالت  ار ن استثما م  ةتجلنا باح ار ألا  وزيعاتت  نم  تدايراباإل   فار العتا  ميت
 اح. بر األ  هذهمة قي ل يصحتي كة فر شلل

  قية التوريح عملاأرب
ن  ج عتانال  ادر اإلياس  يق  ويتم  .يقهر و م تالذي ت  مالي لاصل  أللد  ابعتساالوط  ر ر شفاو ت  دنع  التوريقت  ملياح عارباف بأر عتالتم اي

 .  ةحواللا  عقد خاريتفي  قير و فظ التاحمل ةيدفتر ل ا يمةلقا  عن  ةال و الح لابمق في الزيادة  ةيمبق التوريق تاعملي
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  ينيةمالتأ ساطاألق  راداي
 

 ي التاط ساألقحدود قيمة ي د فار الي اثبات ايتم و  مين،أتال صةيلو صدار با خريااعتبارا من ت يةأمينالت األقساط بإيرادف  راعتيتم اال
 . لعاما تخص

 اتف و صر مال 51-12
 مومية لعا   اتالمصروف  لكذ  في  بما  الشركة  طنشا  لمباشرة  الالزمة   ى األخر   والمصروفات  لالتشغي  مصروفاتب  افاالعتر   يتم
 . تحقاقاالس ألساس وفقآ والبيعية  اريةدواإل
 

 دئلفواف ارو مص
   .ليفعال ةائدفمعدل الة قريط خدامستبا الدخل  ةئمقا يفالقروض   ى لع نةديلمد ائفوالاب افتر عالا يتم

  ينلا العامياز م 51-13
 نيلعاملز احفيتو  ةباثإم نظا - 
عية لجمل ا يسمحمب ةركلشل يساساأل امظنديل التع مت 2018و  ماي 14يخ ر بتا ةركلشل ةديعالغير اامة علاجمعية الرار قجب و مب
اليغ اامنظ  اداعتمة  ركلشل   يةداعر  اأ  وا  من  امظنألكثر  العإل  تاليةلة  ام  اءضع أ و ين  والمدير   ينلامثابة  التإلجلس  ين ذفيندارة 
 ابعة:التها تكار وش ةركالشب
 ية.انم مجهأس حنم* 
 ة.يسر م سداد بطرق  أوة ز يمم م بأسعارأسه حنم* 
 بالبيع.  ة كلشر ا عدبو  يرد مال قاوفة نيعروط مشفاء ستيوامحددة   ددم وأ نقضاء مدةاد عب أسهم بيع دعو  *
من    أو  ةديدج  أسهم  إصدار  لالخمن    اءسو   مةنظاأل  هذه  ى منا  تطبيقل  مةز اللم األسهوفير اة تامة كيفيالععية  مجد الدحتو 
 اهت يمبق  ديزا  سهمأ  لة إلىحمر ل ا  احذلك األربكو   همنجزء    أو  يط ايتحاالال  لميل او ل تحخالن  م  وأ  ألسهمها  شركةلا  ل شراءالخ
ط  و شر ال  ذلك   ي ف  النظام بمل  وفقا   رةقر ملا  سهمستحقاق األط اادية شرو العغير    ةلعاما  ةيار الجمعر ق  حدد وي.  صدرالم  ال لما  أسر 
 ط. و شر لك من الير ذغو  لكفاءةوا رجة دوال ةفظيو دة اللقة بمعمتلا
 ة: يالتلات من الجها يأ  ىإلظام نال ةر ادإب هدتع ان ركة شز للو يجو 
 م. له صخالمر  ظالحفاء من* أ
 ية. المال وراقألا في مجال ة لملعاا اتشركى الحدإ *

 .نياهماملين المسالع*اتحاد 
 

 جلة االير صق  لعاملينا مزايا - 
اتي الاذ  مةخدلا  ند تقديموف عر صمالجل كا  صيرةقين  لما لعازايا  راف بمتعالم  وقع دفعه ت لماغ  المبلباف  ر تعالام  ويت.  القةعت 
المبل  عف لد  نيضماو  وني  انق  امتز ال  ةعلمجمو ا   يلدون  يكعندما    امز تلكا   نكميو   ،خدمة سابقةيم  امل بتقدالعقيام    ةجتينك  غهذ 
 . ابه عتمدي ةجر تزام بدلير االقدت
 

 ددحملراك اتاالش ازايم -
بالتاالع  يتم مزاي  اماتز تراف  الاتر شاالا  نظم  ذلخدما  ديمقت  ندع  فصرو كمحدد  مك  ت كا ار الشتاتراف بعاالم  تيو العالقة.  ت  اة 
 نقدي. دسترداا  وأ ةيلقبتفعات المسدال ى تخفيضإل لمقدمةا ة فعدلا  تؤدى به يلذد الحالى  أصل إك مادمق عةو فالمد
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  ة لسن 79 قمة ر ياع تمجالت انا تأمي لون انقال اً بقلين بها طلعاما ي لصالح مالحكو ية اع متجات االنلتأمياام ي نظف موعةالمج ماهست
في    ةموعالمجام  لتز قتصر اي  .ورجاألبتة من  اثة  نسبب  منظافي الن  نو االقا  ذهبموجب  ل  معب الا ن وأصح يامللعا  م. يساه1975
 . قستحقااالس اسألبقًا طسائر خال ح أوبااألر ب عةو ممجلااهمات سمتحمل و  ،هاتم هسامقيمة 
 
 لينالعام حصة-

ة يالسنو ر  جو ع األو مجعلى م  يدز يال    ابم  باحر األي  فين  ة للعاملصحية كالنقد  حبار األ  تاعتوزين  م  %10بة  سن  ةركشلتسدد ا
ترة لفالل اخ  امز لتاوككية  المل  ق حقو خالل    نم  أرباحات  يعز تو ك  احاألربي  ف   لينمة العابحص  عترافالا  ميتو   الشركة،بين  امللعل
 ع توزيا الذه دماتعباالشركة  ساهميمم فيها تي قالة اليامال

 للدخا ةضريب 51-14
  ت التي االدا الحع  اميف  ة،ر الفتر ئخسااو  ح  اربأف في  رو مصكأو    دار لة كإيؤجملبة ايوبالضر   ريةجالة ابالضريب  فاعتر يتم اال   -
 ئر سواء في الخسا  رباح أوج األر خا  –  ةفتلة مختر في ف  ة أور فتلا  نفس  في  –  هف بث يعتر دح  ية أوعملن  مة  يبضر فيها الأ  تنش
 . لعماأل ايع ة أو تجمر شمبا لملكيةق او قن ح مض ر أوخل األلشامال  خلدا
 

 ةالجاريخل دبة الضري
ي  الت  بائر ضلنت اا كاذإ  مازام، أ لتاكبعد    هااددس  تمي  التي لم و   ابقة ات السفتر ية واللحالاة  تر رية للفاالجائب  ر ضال بتراف  عاال  يتم  -
الحاالفت  فيل  لفعاب  ادهاسد  تم السية وا لرة  اليمالق  ند عزيت  قةبالفترات  الفن هع  حقةتسمة  االعف  ترات ذه  ة الزياد  هذهب  فاتر يتم 

تلكأص قي.  و الحالي  رةتفلل ة  الجاري  ةيبيالضر   (ولص)األ  اتامز اللتا  مقاس  الالفتراة  بالسات  سدا وقمتلا  مةقيبقة  إلى  ا  هدع 
تاريخ  في    رتصد  نها أليلي سبفأو  ة  ريسالا  الضرائب(  وانينقرائب )و ر الضعاأسام  دتخباس  ية،ضريبة الر داإلا  من(دها  ادر ست)ا
ت زاماوااللتول  ه لألصصقام  مل ع  ال يتم  . ريةالجا  ة يبر ن الضم  زءجبة كير ضباح للألر ايعات  ضع توز خ. تيةلالمالفترة ا  ةنهاي

 .نهوط معي شر  ءستيفاا ندع االة الضريبي
 ةؤجللماضريبة ال
 ك تللي بيضر ألساس الاو زامات لتالوال و لألص يحاسبلماس اسن األبية تقللفروق المؤ  سبةنجلة بالالمؤ  بةريالضبف عتراااليتم  -

 : يلما ي دا عما يف بةا للضريهخضوع ينتظر لتيؤقتة امال ق رو الف لجميع لةالمؤج ةيبر بالضف اتر عاال متيامات. لتز ل واالاألصو 
  رة،شهلولى باألا فرااالعت*
 : للعملية التيام ز و االلتصل أاألب ولىاألراف عتو االأ*
 .لاألعما جميعتليست  (1)
 .(ةريبيلضاة ر اخسلا) لضريبيح ا بى الر وال عل بيسحاملا  في الربحا صر على تؤث ال (2و)
اللمؤقتاق  الفرو * ا  كةر تشم  شروعاتم  ي فوحصص  ة  قشقي  اتركابعة وشتكات  ر ت في شاراباستثم  طةبتمر ة  امدلالي  لذي  ي 

الفي  يمكن تل  توقيتى  علرة  طسيه  المؤقتةال  كعكس  م  لمرجحا  منو   فروق  ل  المستقب  يفعكسها  يتم  ن  ل   ق فرو لا  هذه  ثلان 
 .ورظمنلا
  دم خمستلير اضريبي غلصم ا خ في ال  لحقبية وايضر لار  خسائيل ال حتر ئ عن  شالناؤجل  لماي  بيضر ل ا  ل باألص  رافتاالع  يتم  -
 نممكن  ي  تقبلسي المف  بةير باح تخضع للضأر   قية تحقيإمكانب  وي ل قاتمك احهناكون  ما يعندم  صلة للخابقلا ة  الموقتق  و ر والف
ر قديعادة تإ م  تي.  شركةية لللقبالمست  لعملطة ا خ  قريط  عن   يلبالمستقبي  يالضر   الربح   دديحت  متوياألصل.    اذفاع بهالنتا  هالخال
الضريو األص  موقف بهمعلاغير    لةجلمؤ ا بية  ل  وتماليرة  فت  اية كلنه  يفا  ترف  باعتر ة  لم  الت  المؤجلة يبية  ضر الول  صألف  ي 

ب إن  م  اهتعترف  اللقبل  المدى  معهالمر ن  م  حأصب  يذى  ي ضح  بر   دو وجستقباًل  م  جح  بريبي  قي ستياسمح    لصألا  ةمعاب 
 ل. جؤ لمايبي ضر لا
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الالضرائ  ر أسعا  ستخدامبا  لمؤجلة اة  يبريالض  قياس  ميت  - ر  اسعاام  ستخدك باوذلة  تالموق  وق ر فلا  د تحققعن  اطبيقهت  عتوقمب 
 . درتص نفي سبيلها ألتي لية أو ا السار ة يبلضر ا
  ة وعلمجماعها  بتتالتي    تءااإلجر ل  ةيبر ضال  راثار االعتبفي االاالخذ    تمية  يلمالفترة الا  نهاية  ة فيجلمؤ لة ا بير الض  اسد قينع  -
 ها. اتماوالتز ا هصولية ألالدفتر  ةلقيما سداد  أو ستردادلال
 .ء شروط معينهيفاتعند اس ة االبيريالض اتتزاماللل واألصو ه لاصقعمل م تمي ال -

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

 ل. حالمضئر اساجمع خوم كهالاإلع مجمها من  اً مو صخة مفلالتكة بابتالثل باألصو  فراتعاليتم ا
مستقلة   نودبك  عنها  اسبةلمحتم اي  هنفإ  لفة،مختية  اجنتر إاعمها أ لة  بتاثول الألصا  بنود  مند  بنلرية  الجوه  ناتمكو لا  ا كانتوإذ
 ة. ابتثلال و صك األ تلضمن  يسية(رئت ا نو )مك
 ر.ائالخس أو حربااألب بتةلثاا ولصألا عادبتن اسة ماتجالنر الخسائ وأ حا ربراف باألتعالتم اي
 ء قتنااالحقة على لاليف االكتال (2)

 ة قبليتسمة  ديمنفعة اقتصا  دفقت  عنها  ينشأأن  وقع  تلما   نمكان    ذا ط إفق  لألصا  ىاء علنقتالا  على  حقةلالات انفقلا  ةلرسم  يتم
 وعة. جمللم

 

 ك  ال هإلا (3)
ه  ا )لطريقوفق-ية  يدر خلته ايمتا قهنم  ماخصو مل  صاألفة  لتكي  ف  لثمتت  يوالت  –  الكلإله  لقابلةات  باثال  ة األصلميق  تم إهالكي
  حابر اإلهالك على األ  ليتحم  مويت  تة،لثابال  صو ألاواع  أنمن  وع  نكل  ل  رقدالم  جياتنر اإلالعمر  مدا   على  كلذو   ت(بالثا  لقسطا
 . سائرخو الا
 راضي.األ كهالإ  متي ال
 :ةة المقدر جينتاإلر اعمااألب  اً انيلي بي اميفو  

 ة سن 20 ي نابم -
 وات نس 10 اثأث -
 اتسنو  5-3 ي آلب حاس -
 ت  نواس 5 دات ومع جهزةأ -
 ت نواس 10   ت يباكت وتر يزاجهت -
 ت سنوا 5 تارايس -
 قل.أ امي لها أيهتاجناإلمر لعا  وأ لعقدمدة ا ارمدى لماكن مستأجرة عأ ت فيحسينا الت الكهإ  يتم
ب لتط  ا إذها  يلم تعدويت  لية،مافترة  كل  نهاية  ي  ف  بتةاول الثصأل ل  دية خريلتا  قيم لة وايجاتنإلا  واألعمارك هالإلة اريقطة  عاجر م  يتم
 .كمر ذلاأل

 ارات العقاريةثمالستا 51-16
 .لئر االضمحالخساع جما مك وكذالاإلهًا مجمع قصنالقياس بالتكلفة عند ا ثمارات العقاريةالستيتم تقييم ا-
غيير أو تلعقار  ي حجم أو عمر اف  دةعليها زيا  بيترتي   بح  اربالعق  ت شاملةديالاء إضافات أو تجديدات أو تعإجر لة  في حا-
مثله  قيمت  في إاليات  عمل  اإليجارية  فيتم  التكتنكيس،  تلك  على    إلى لفة  ضافة  العقار،  الفنيون قيمة  يقوم  العمتقب  أن  ر دير 
في ة  دييمة التخريقد البعااستد  دد بعحعمر الملا الي التكلفة الجديدة خالل هذجماك إات وتهلددير بعد التجعقاالا  لهذتاجي  ناإل

 لعقار.انهاية عمر 
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 رض البيعلغبها   فظمحت ولأص 51-17
قيمة  الأو  الدفتريةة مييع على أساس القول محتفظ بها لغرض البة كأصوالمبوب داولاألصل غير المت نشأةس المتقي -

 .هما أقلع أيبيكاليف الت صومًا منهامخ ة لعادال
ا  تهد قيمدام استر يت وقع أنذا كان من المتإ ،عالبيا لغرض هظ بمحتفل صو كأول ار المتديل غتبوب المنشأة األص -

 استخدامها. في تمراروليس من االسمن صفقة بيع  ، يأساسبشكل  الدفترية،

 ادةروط البيع التقليدية والمعتال شإ أية شروط ن عليها بدو  كون ي لتيا حالتهب فوري الللبيع  اً حمتا يكون األصل يجب أن -
 ل  عا امال بيعهاحت كون أن ي بيجو صول لتلك األ
 ا: لييع عالبتمال ااح ى يكون •        حت
 البيع. بخطة المناسب داري اإلزم المستوى  تن يليجب أ•        

 .مشترى الديد نشط لتح مجانأن يكون هناك بر •        يجب 
 إتمام الخطة.  يفدء لب قد تم ا ن و يجب أن يك       •  

 لة. عادمته الل يتناسب مع قيعقو ملبيعه بسعر  لص د لألجاال سويق تيتم ال نب أ•        يج
 ن تاريخ التبويب. عام مالبيع خالل  ن تستوفى عملية أوقع المت ب أن يكون منيج       • 
 . طةهذه الخ نعل التراجع تماحادم ع  ة الىخذالمتجراءات اإل ريجب أن تشي     •   

  صول الغير ملموسةاأل 51-18
لك التكلفة تزيد  اال تألصل ويشترط  ناء االقترورية  ضليف الشمل كافة التكاتي تلا بالتكلفة ايلأو وسة  لمم  غيرلألصول اايم  قيتم تي

 .اءتنقوقت اال المثيلة(صول  او األلك األصول )لة لتالقيمة العادعن 
التي  لالم  غيرل  األصو م  تقيييتم   انهلموسة  القيجي يمكتاا عمر  الالن تحديده عند  نلبا  حق اس  الك هتع االسجمم  قصا اتكلفة 

 ئر االضمحالل.خسا عوكذا مجم
 القيمة   نةمقار ب  وذلك  قيمته  حاللاضم  نم  للتحقق  حددم  إنتاجي  عمر  هل  ليس  الذي  األصل  ختباربا  ومتق نأ  نشأةمال  على
 ةتريدفال مةقيبال الستردادل ةلالقاب

 يذلتنفا تحت شروعاتمال 51-19
  فة كاة  لتكلفا   تضمنجد، وتإن و تها  مقي  في  ضمحاللاال  عممجا  هنم  اً صومختكلفة ملاب  ذتنفيلحت ات تعاو مشر الب  رافاالعت  متي
  .له جأن  م  تنىقي أذالض  الغر ها وفى  ه بلتم تشغيي  لتيا لحالة  ا  ىز األصل الهيلتج  زمة لالوال  صألابشرة  ابم  لقةتعالميف  لاتكال
من   تينتاق  ض التيللغر   ةاح مت  ن كو وتها  ن نتهاء مالا  ما يتمعند  بتةثالل األصو د ابن  ىالذ  تنفيلاحت  تروعات  المش  لويحت  يتمو 

 . اثلة لهاممد اللبنو ا كهالإ  يف تبعةملا سسأل  س انف ماخدستاب هاكأ إهالبدذ  يوعندئ  أجله
 

 رة الشه 51-20
ة  القيم  في عة  و ملمجصة احن  ع  ناءتقاال  كلفةت  يفة  دلزياا  يف   ةكتر شم  ملية عو  أ  ةعب تا  شاةنم  اءناقتة عن  جناتالالشهرة  تتمثل  

للداعلا أستحو االريخ  تا  في  تناةالمق  ةاشمنلا  ولأص  يافصة  بكأ  رةشهلل  ىلاألو   افر عتاال  مويت.  ءاقتنالا و  اذ  ويتم لتاصل  كلفة 
 .محاللضر اائا أي خسمًا منهخصو فة ملتكلباقا  حسها الايق
القادرة  و ملمجات ادوح ن  ة مدحو كل  على  رة  لشهازيع  تو   متي  لالمحاالض  اتر ابتخء اجراإ  فهدلو    يةقدن  اتقتدف  ق لخ  على عة 
ية  ر كثر دو أ  ةويا أو بصفسن  حاللضماالر  باتخدات الوحلا  تلك  عخضام إتوي  ع.يجمالت  ن ذلكم  تفيدأن تس  توقعالم  نم  يلتاو 
 ة.حدالل للو ات اضمحؤشر ود مد وجعن
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 يضخفتل  اوالً   لالحضماالسائر هذا  خ  دام استخ  تمفيها  ل  ةتريالدفمة  لقيا من    قل ا  تادوحلا  لتلك  يةدادر تالسة اميقال  انتإذا كو 
ة يمللق  طبقاً   ىبسعلى أساس نة دللوحرى  خاالل و صقي األبا  يضتخف  يفم  ثاً سلفة  دوحى العة علوز رة مألي شهرية  لدفتا  ةمقيلا
 . ةحقالال ترافتال يف سهام عكيت ال ةلشهر ا  يف لحالمضاالر ئساخ نأبار عتبالا  يفخذ ع األم ة، حدالو   يف لكل أصلية دفتر ال

أو  ح  ربال  ديتحدي  ف  ةهر الش  ن م  بها  صلخاا   لغالمب  تضمين  ميت  ،المشتركةة  سيطر لخاضعة ل  كةشر   وة أابعت  ة كر د شعند استبعا
  ة تريدفلا  ةمالقي  ضمن  ةهر شلا  نتضمي  تمي  ي ح  الشقيقة،ات  ركت في الشتثماراالسلى اا عًض أيا  ذينطبق ه  .ة عند البيعر االخس
 ستثمار. لال

 حارباأل  يف  لسهما يبصن 51-21
ن  مياهلمسابقة  لعتملا  ارةسخأو ال  حلربا  سمةم بقلسهل  سياألسب النصيب ا تساحاويتم    م،سهلل  ي ساألسا  بيصنال  تعرض الشركة

 . لعاما  لخال قائمةال ةديام العسهد األعدرجح ل الم توسطمال على  شركةالب ة يم العادهسألاهمتهم في ان مسع
 

 احبر أل ا اتعيتوز  51-22
 .عالتوزي نإعال هايم فتيي تة الالفتر  في امز ت لكا باحر األات عزيو تت ام إثبتي

 

 ضمحاللالا 51-23
 

 ة يللماا غير صولاألل ال ضمحا
ك هنا  انك  اذإ  ما  دلتحديلشركة  لالمالية  صول غير  ألل  يةتر لدفاقيم  لا  عةمراجب  وعةمالمج  ومتق،  اليم  امع  لكاية  نه  يخر ات  في  -
 .  لصية لأل داردتساإل ر للقيمةقديت لعمب ةعو المجمم تقو لك كذ راالم  انا كذوإ  .لمحاللالض شرمؤ 
اتخء اجراإل  - ولد  تلتي  اصل و االن  ضمل تتصو ا  ةوع مجم  أصغر  الي  عام  لصو الا  يعمتجيتم  صل  ة ألميقلالل ا محضبار 
نقافقتد المستاالستعم   من   ةخل داية  دت  ومستمال  ار  ح لقلة  مل لداخا  دية النق  اتتدفقال  نع  يربك   دى  اخر اال  ل الصو ان  ة  و  ى 

توليوح-  لو صاال  تامجموع الدات  اتج  ة عندبسمكت ال  رةهشال  عيتم توز ي  د.قند  او  قد  نالد  لتو ي  تلا  تداالوحلى  عال  معالميع 
 . لتجميعان عملية ستفادة مال ا هامنقع و المتو ة نيلمقتا  وعةمالمج  دىل  اتلوحدا هذهت اعمو مج
  بر، أك  ماهية ايمستخداالاه  ت م و قيالبيع ا  ليفاكتا  قصان  عادلةالته  قيمهي    لنقدلة  ولدمة الدحللو ل او  ص ة لألاديدتر سإلا  ةقيملا-
ئب راضلا   بلم قصعر خسب  مةمخصو   وثهادقع حو متالة  قبليستم لاة يدنقات الدفقتللة  ياللحا  مةيلقهي ا صل  لأل  ةيماستخداال  لقيمةا

  .دنقال دية تولحدو و ل األصلددة حم  ال ر مخاطلاد و للنقو ة زمنيال ةيملقل ةيجار لسوق ارات الي يعكس تقدالذي 
 .اديةردتساإل همتمن قيبر كأ  قدنللة دلمو لا  وحدةلل  ول اصأل لترية دفليمة اقلت اكانا ذإل الح االضم ةر ساخبراف تم االعتي-
لى  عة  وزعمة الر هللشترية  دفة القيملا  يضفختلال  و عها ام توزيت سائر. ويح او الخبار االي  ل فضمحالاالة  خسار براف  تاالع  تمي-
 حدة.الو  في  لصأ  ة لكلريتالدف ةملقيس ا ساا على بالتناسب دةح و ى للول االخر الصا ضفيتخ مثنقد، اليد تولدة حو 
ف  شهرةلا  مةقيالل  محضا  عن  ةجمالنا  ارةسلخا  سعكم  تي  ال- خسائر    يتم عكس  االخرى،  ولصلأل ة  نسبلبا   .قةحرة التفي 

م تي لم    ام  الك(هتسالاك و عد االهالي بفاصال)ب  اهتحديدم  سيتان  ي كتة اليتر لدفايمة  قلى ايتعد  اللذي  ى ادلما  ىلا  اللحاالضم
 . ابقةلسا  توانسالل في ألص لة سبنالب ةمقيلا حاللاضم  عن ةمجاة النار سبالخ فاعتر اال

 

 ديةقالن  فقاتدالت 51-24
 ي ف  ماو قدية  لنايف  تعر تم  ية يدلنقا  تادفقتالة  قائم  اددإع  غرضلو   ة،ر شابالم  رقة غيللطري  ية وفقاً قات النقددفتالة  ائمق  عدادم إ تي
  ال ي  تالو   ل ع ألجودائالك و و نبال  ىدل   ية لجار ا  تاباحسلاصيل و تح لاتحت    تيكاوالش  ق و صندلاقدية بنلا   دةأرص  اعلى أنهمها  كح
  ة قدينللة  الشركة  ر إدامن    اً زءج   ربيعت  و لبه أعند ط  لذي يسددلمكشوف واا  ىعلب  سح  وكد بنرصي  يعتبرو ر،  هة أشثثال  اوزتتج
 .اهحكمفي  اومة نقديلرصيد ا تسابحا ضغر ل ةمخصومر هتظ لتيد البنو احد كأ
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 يوننقا  ياطيتحا 51-25
ية نو سالح  رباألمن اقل  لى األع  % 5  عادليلغ  بع مقتطاا  لىع ة  كر شسي للألساا  ظامنلاص  ني  اتركالش  ون نقا  اتبللمتط  اً قبط

القطاالحتيا  لتكوين يقدراً   اطيتيحاال  عمو مج بلغ    تىماع  قتطاالا  ذه  فويق   ،انونيي  ا  %50ى  واز   ار ن  مل  قألعلى  لمال  أس 
 .عتطاقالاإلى  دةو عين العك تن ذلع يياطتحقل اال ىمتو  صدر،مال
 

 

 لمالا رأس 51-26
منب  عنهاالمحاسبة  م  تي  يةعادالسهم  الادار  إصب  رة شمبا  ةعلقمتاللة  معاملاف  يلاتك الدبضري.   يةالملك  حقوق   خصمها  ل  خ ة 
لمعياوفنها  عبة  محاسالم  تي  ةكيمللابحقوق    لقةعمتال  املةعالم  في لتكاب  ةمرتبطال المحاسقا  )قر   مصري لا  بةر    ب"ضرائ  (24م 

 ". لالدخ
 

 تصامخص 51-27
علتد س مو  أقائم    نينو قاام  ز لتا  دجو و   دصات عنصمخالات  بإثم  تي- ويكو ال  يفث  لحدة  نتيجه  يل  أا  ن منماضي  ن لمحتمل 
تدفليتط اسي  يةداقتصا  افعلمنق  ب  عام  ز لتالاذلك    دادسل  اامهدختتم  االللمببه    وق وثمر  يقدت  لمويمكن  إذا لغ  تأث  تزام   ير كان 
 لقبصم  خ  بسعرة  عمتوقال  ة ليبلمستقا ة  دينقال  تقافدتال  مصصات بخصمخالمة  ي ق  يددحم تيتإنه   فاً وهريج  لنقودل  ةيزمنلا  قيمةلا
  .ئمالم كان ذلكذا إم زاتااللبقة لتعمال رطاوالمخد قو نية للنلزمة ايمق للقو ي للسير الحالقدالت ريبة يعكسلضا
 .اهحالي ل يرقدل تضأف ر اهإلظة ضرور ال دا عنهلوتعدي يلاالم زكالمر  خيار صات في تيد المخص صر جعة امر  ويتما هذ-

 
 

 19وفيد ك – هامة اثدحا -52
ء  ابو   راتشناة  يجتن  اديتصقالا  ماشالنكواؤ  طلتباا  لة مناح   الي 2020ام  ع  لالصر خم  ا هلم ومنل العاو د  عظمم ت  ضر عت
 ة ازير تاالحءات  جرااإل  حزم منل  بعم  ةيصر لما  ةمو ها الحكنمن بيم و العال  ماتكو امت حوق  ،دجلمستا  (19-فيدو ك)  انرو كو 

ر ظهالذي  و ي  لمحلاو   يالعالم  مستوي ال  ىعل  ادياالقتص  ؤطتبالا  نم  ءات لحالةاجر إلذه اه  تدأد  قو ،  ءباالو   رانتشالمنع  
 .فةلمختر  و طة بصنشألاكافة  علىه ير ثتأ
   :يفل يتمث يرثلتأن اأف مجموعةلا طشانص ما يخيوف

  .اوعهر فو  مجموعةالر قان مم همملعون سر امي ينذال نلموظفياعدد يض  خفت . 1
اليةة الحة مةألز ا مةنة اشر مبي تتأثر الت تاعاقطبال ينملاالع ءالمعثر لبعض العتلنسب ا ةدياز و  لصيحت التالر معدتأث . 2

 .دباللبها اتمر لتي او 
  .بقةاالس  التعدالم  فسبن ئهاالعمليل لتمو ا ديمقلت رارتمسالا على ركةشال رهدق رتأث . 3
 .ءعمالللي يلو تملا لهيكال أثرت . 4
 .ريةصماكم المحلوا ررو ملوا ي قار الع هرشال ال:ثمال لبيس ىية علمو الحك لجهاتا بعضب ف العملقتو  . 5

 : يةلمالابة قالر ل عامةيئة الالهل من قبذة خالمت رازية الحتا  جراءاتإلا
ك  لعبءارفع  ل  ئيثنااستء  ار إج  خاذاتب  ةيلالما   ةللرقاب  مةالعا  ئةلهيا  امتوق اهاالج   ءعمال  ل هاعن  ابتها لرق  ةضعالخت 
 يةمكانبإتاحة ا  ملقيايئة بالها   ةابضعة لرقالخا   تاكالشر يه  جتو وبادرت ب  لااألعم  يئةب  ينسحت  يسهم في  ابمها  مع  لةماتعملاو 
لرادفأ  /  تاسمؤس)  هاالئعمل  يةتمان ئاال  تقاقاستحاالافة  ل كيجتأ الرامان غم م ئهافعإ مع    ر،هشأ  ةست  دةم(    التي  تأخيرت 
 ك. ذل ىلعتب ر تت

 



 ضة الية القابمل كت اتشركة كون
 ة مساهمة مصري شركة  

     2022 مارس  31 يتهية ف نملا يةالمال فترةالن  ع معةجالم ةيالالم مائللقو ممة لمتات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالذكر   اذإ اال ري صلماية نت بالجا ح ادة بااليضر والبالغ الماع جمي
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ابلا  امق  -2 عتعدم  مع    ءالللعم  مانيةالئتا  تاقاتحقسالايل  جبتأ  2020رس  ما  22  خيار تب ي  كز لمر نك  امات  ر غاو    ائدو طبيق 
 ري صلما  كزي لمر ا  كنالبا  هب  م قا  ي الت  ةيتراز االح  يردابتلاار  طإلك في  ذو   رأشهة  ة ستولمد  د السدفي اتأجيل  الى  عل  ةإضافي
 ا.ونر و ك سيرو ف ارثأجهة لمواها ذتخابا
عمةةال ج األئنتةةاو  امةةاتااللتز و ل ألصةةو ا راصةةعن علةةىهةةام  رهةةا أثةةن لو كةةد يقةة هيهةةا أعةةاللشةةار االم دةدلمحةةا تيراتةةأثال ىلةةع اءً وبنةة
 .يةلتالات رافتالو  2020 عام خالل كةلشر ل يةالمال موائقبال
 لخةال ةة الشةركأنشةطو  ةليةاالم مئاقةو لاود نةب ىعلةر طةا الخة لهةذتملةلمحو اأ ةددالمحة ليةامالات ير ثتألم اهة أ عيبوطجم  ح  صتلخيو 
 :ية فيلاتترات الفالة و لفتر ا
 

 داد.سال عن اإلخفاق  اتر مؤش اعوارتف ءالعمللح  و منالم  ئتماناالخاطر م -
 .ن و ديال اتفاقيتبا يةلمالات داعهلتاب امااللتز  على ةر لقددم اخطر ع -
مةةت افقةد قون، ديلةةد اادتأجيةةل سةدة و ئةافال سةةعر ضيفةخت نمة ةطنشةةاأله ذدعم هةولةة لةةالد هااتخةةذت تةيال اتراءجةةاإلنةب جابه نة أالإ

 ة،يمرار سةةتاال علةةى اتهقةةدر  مدعةةو مةةالي ا الهةةركز م علةةىثيره أن تةةحةةد مةةاللخطةةر و اا ه هةةذجهةةامو ل ءاتإجةةرا ةدخةةاذ عةةبات ةشةةركلا ةإدار 
 :تاراءجإلاه ذم ههأ  نمو 

 

 ا روعهوف ركةشلمقرات اارج  خ نم معمله  ءادأ نموا كنمى يتتفين حللموظمة الز ال يةجلو كنو لتا ةينلبر افيو تب وعةملمجا تامق -1
ليلالما  داتهعلتا  ةفاك  ختباراتم   -2 ا ابك   تزامهالبا  الوفاءعلى    وعةالمجم  ن قدرةمد  لتأكا  موت  مجموعةة  مع مالية  الت  ادهلتعفة 

 ينرضمقلا

تتو   ةملتمحلا خير  تأال  ت العدياس مبق  ة عمو جالمت  ماق -3 ت عدالم  في   ةدزيا  أي  ةجابهملك لوذمة  الز ال  صصاتخلماين  كو م 
اعتلا قد  ثر  تقوم و يل  التحص  تعدال م  يةدور   ةفصب  جعترا  موعةمجلارة  إدا  نأ   ىلإ   ةباإلضاف  تقبل،المسي  ف  شأتنلتي   سوف 
 مر.األ لزمإن   اتم المخصصيعدبت

  ي ف لةامعت الكار الشاقي ب ع ذلك مكو  عهاسيق م نلتلك ذلة و يلماال بةالرقمة لعالاة يئهع الصل ماتو لبا قير و للت وةثر  هكشر قامت  -4
ت  مستحقا   لأجيتل  عهاباإتم  تي  فسو   تيلا  ليةعلى األ  قالتفاام  ت  دوق  ليجية التألذ عميلتنف  هيأل  ضعو   بغرض  يقور تلا  مجال
دات  سنلا   لةمحة  عامجوة  دع بذلك  عد  ة بكشر ال  تقام  ليهعو   تاراصدإللني  مائت الاف  التصنيعلى  ير  ثتأن الدو   السندات  ةلمح
 .ةئماقال  تار ات لإلصد االسند ملة ح ةماعج بيةأغل من ليجألتعلى ا  ةفقوام ت التم وقد جيل،أتار القر  بح ل
 من   تهمرغب  عرفةلمك  لم وذخصيالتري و لعقاا  مويلتمويلي والتأجير الة بالتص لخاحافظ االم  ءالمعمع    صل اتو الب  الشركة  تقام -5

الباللرق  امةالعهيئة  ال  اترار قذ  يفتننا  ل  ىيتسنتى  حه  معدن  مجيل  التأ   ية لملعة  زمالال  داتنتسمال  يفاءستا  عدبذلك  و   ة مالية 
 لأجيالت

الشق -6 قرار بخصو م  هعمسيق  تنلل  لكذو   قرضينم لاع  م  لاصو تبال  ةكر امت  المبال  ص  ت  اقمستح  بتأجيلاص  خالركزي  نك 
 .رمألزم ان لإ تشركاال
 

 ةنار قالمام ق ر ا -53

 . يلحا ال م لعاا يدم فلمستخالعرض ي ات فتغيراال فق معتواتلة ارنمقلارقام ايب و تبة إعاد تم -
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