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شركة كونتكت المالية القابضة
شركة مساهمة مصرية

2022 ديسمبر 31قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 
جميع المبالغ بالجنية المصري

مسلسل اجماليات2021 ديسمبر 202231 ديسمبر 31ايضاح
جنيه مصرىجنيه مصرى

األنشطة التمويلية
       486,812,534       767,103,654(49) - (7)ناتج أحالة محافظ حقوق مالية

       156,799,431       199,247,952(8)اتعاب المحافظ المدارة
        (12,369,870)        (16,758,971)(9)ناتج عمليات شركة التوريق
        (32,621,421)      (152,474,009)تخصيم/ تكلفة سداد مبكر صكوك 

(1/1)      598,620,674      797,118,626صافي إيرادات المحافظ المدارة

       465,594,918       801,931,533(10) إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 
      (161,072,958)      (395,152,170)تكلفة تمويلية
         93,288,836         91,040,108(الفائض النقدي)عوائد دائنة 

          (5,853,421)        (10,148,610)تكاليف تمويلية اخري
(1/2)      391,957,375      487,670,861صافي الدخل من العائد

       132,525,218       248,447,037(11)إيرادات االتعاب والعموالت
        (56,649,271)        (83,437,473)(12)مصروفات االتعاب والعموالت

(1/3)        75,875,947      165,009,564صافي االيراد من االتعاب والعموالت

(1/4)        22,221,534         2,372,674نصيب الشركة فى أرباح الشركات بطريقة حقوق الملكية

       117,435,580       105,959,048إيرادات مبيعات سلع وخدمات
      (117,435,580)      (105,959,048) تكلفة مبيعات سلع وخدمات

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

(1)   1,088,675,530   1,452,171,725صافي اإليرادات التمويلية و التشغيلية
التامين والوساطة التامينية

       516,835,189       948,315,995األقساط المباشرة
        (44,152,115)      (105,733,553)مخصص االخطار السارية

      (154,647,942)      (284,414,634)أقساط إعادة التامين الصادرة 
      318,035,132      558,167,808صافي األقساط

      (158,913,927)      (287,323,739)(13)صافي التعويضات
      (111,594,998)      (174,934,410)(14)عموالت مباشرة وتكاليف اإلنتاج

           7,015,717           9,573,444رسوم اصدار وثائق
          (2,279,942)          (8,685,464)مخصص التقلبات العكسية

(2/1)        52,261,982        96,797,639فائض االكتتاب التأميني

(2/2)        45,217,985        64,956,380صافي الدخل من االستثمار

         42,070,196         42,112,637(15)إيرادات مقابل خدمات من األنشطة التامينية
          (3,983,525)          (8,594,145)(16)مصروفات مقابل خدمات من األنشطة التامينية

33,518,492        38,086,671        (2/3)
(2)      135,566,638      195,272,511صافي االيراد من خدمات األنشطة التامينية

         18,588,160         22,750,071(17)إيرادات تشغيل اخري
        (14,619,575)        (27,423,408)(18)مصروفات تشغيل اخري

(3)         3,968,585        (4,673,337)التشغيل األخرى (مصروفات)صافي إيرادات 

        (63,792,875)        (96,796,178)(19)االهالكات واالستهالكات
      (363,634,292)      (483,731,613)أجور ومرتبات

        (80,318,037)      (128,187,489)(20)مصروفات اخري
        (33,052,736)        (36,053,955)مصروفات دعاية وإعالن

         10,086,471            (620,000)مخصصات 
        (23,174,509)        (42,337,312)(40)(التزام عقود تاجير)مصروفات تمويلية 

              82,178             757,511فروق ترجمة عمالت أجنبية 
            (964,000)          (1,343,000)بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

        (11,353,704)      (107,341,295)(21)خسائر ائتمانية متوقعة
(895,653,331)     (566,121,504)     (4)

(4)+(3)+(2)+(1)       662,089,249       747,117,568صافى أرباح العام قبل الضريبة
      (184,028,678)      (218,334,639)(22)ضريبة الدخل

      478,060,571      528,782,929صافى أرباح العام بعد الضريبة
:موزع كالتالى

       464,819,029       510,713,106صافي أرباح العام لمساهمي الشركة األم 
         13,241,542         18,069,823حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 

528,782,929      478,060,571      
               0.40               0.43(23)نصيب السهم االساسى في أرباح العام

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

2022 ديسمبر 31قائمة الدخل الشامل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 
جميع المبالغ بالجنية المصري

2021 ديسمبر 202231 ديسمبر 31
جنيه مصرىجنيه مصرى

     478,060,571     528,782,929أرباح العام بعد الضرائب
بنود يتم إعادة تبويبها الحقا الى األرباح والخسائر

:(أدوات دين)أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر - احتياطي القيمة العادلة 
       (7,027,898)      76,521,607صافى التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر- أصول مالية بالقيمة العادلة 

          422,439     (18,357,743)ضريبة الدخل المتعلقة بالبنود التي يتم إعادة تبويبها الحقا الى األرباح والخسائر
      (6,605,459)      58,163,864(بعد الضريبة)اجمالى الدخل الشامل االخر عن العام 

    471,455,112    586,946,793اجمالى الدخل الشامل عن العام

:إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من 
     458,910,972     569,987,484أصحاب حقوق ملكية الشركة االم 

      12,544,140      16,959,309حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 
586,946,793    471,455,112    

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

2022 ديسمبر 31 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 
جميع المبالغ بالجنية المصري

اإلجمالىحقوق أصحاب الحصصإجمالي حقوقاألرباحاحتياطىاحتياطىاحتياطىرأس المال
غير المسيطرةالملكية للشركة االمالمرحلة(بالصافى)القيمة العادلة  أسهم اثابة وتحفيز  قانونىالمدفوع

جنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرى
    2,284,611,583          69,454,648    2,215,156,935     1,065,876,062         128,002,362       766,590,522     63,172,149    2021191,515,840 يناير 1الرصيد في  

       (19,634,810)          (3,926,962)        (15,707,848)        (15,707,848)                    -                  -              -               -2020 يناير 1في  (48)أثر تطبيق معيار رقم 
    2,264,976,773          65,527,686    2,199,449,087     1,050,168,214         128,002,362       766,590,522     63,172,149    47191,515,840 بعد تطبيق معيار 2021 يناير 1الرصيد في 

      478,060,571          13,241,542       464,819,029       464,819,029                    -                  -              -               -صافى أرباح العام
         (6,605,459)            (697,403)         (5,908,056)                  -           (5,908,056)                  -              -               -الدخل الشامل االخر عن العام

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

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

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

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

    2,574,619,993          83,722,873    2,490,897,120     1,317,070,375         122,094,306       790,479,615     69,736,984    2022191,515,840 يناير 1الرصيد في 
      528,782,929          18,069,823       510,713,106       510,713,106                    -                  -              -               -صافى أرباح العام

        58,163,864          (1,110,514)         59,274,378                  -          59,274,378                  -              -               -الدخل الشامل االخر عن العام
      586,946,793          16,959,309       569,987,484       510,713,106          59,274,378                  -              -               -أجمالى الدخل الشامل عن العام
 معامالت مع مالكى الشركة :

        29,756,037                   -         29,756,037                  -                    -        29,756,037              -               -إحتياطي اسهم أثابة وتحفيز
                  -                   -                   -        (14,154,741)                    -                  -     14,154,741               - احتياطي قانونى

       (10,681,882)         (10,681,882)                   -                  -                    -                  -              -               -اقتناء شركات تابعة بنسبة حقوق أصحاب حصص غير مسيطرة
         (1,887,601)            (365,099)         (1,522,502)          (1,522,502)                    -                  -              -               -فروق ترجمة عمالت اجنبية

     (375,706,857)         (14,339,304)      (361,367,553)      (361,367,553)                    -                  -              -               -توزيعات أرباح 
     (358,520,303)         (25,386,285)      (333,134,018)      (377,044,796)                    -        29,756,037     14,154,741               -اجمالى المعامالت مع مالكى الشركة

    2,803,046,483         75,295,897    2,727,750,586    1,450,738,685       181,368,684      820,235,652    83,891,725   2022191,515,840 ديسمبر 31الرصيد في 

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

احتياطيات
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شركة كونتكت المالية القابضة
شركة مساهمة مصرية

2022 ديسمبر 31قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 
جميع المبالغ بالجنية المصري

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

            662,089,249            747,117,568أرباح العام قبل الضرائب
:يتم تسويته بـــما يلى

             33,470,281             48,449,016(32)اهالك أصول ثابتة
             30,322,594             48,347,162(33)اهالك أصول حق انتفاع

             11,353,704            107,341,295خسائر ائتمانية متوقعة
            167,312,755            414,449,137مصروفات تمويلية 

           (486,812,534)           (767,103,654)ناتج إحالة محافظ حقوق مالية 
            (22,221,534)              (2,372,674)نصيب الشركة فى أرباح الشركات بطريقة حقوق الملكية

             23,889,131             29,756,037مصروفات اسهم االثابة والتحفيز
              (8,472,336)               9,215,015ارباح استبعاد أصول ثابتة و أصول حق انتفاع/ خسائر

635,198,902          410,931,310          
:التغير في 

           (344,466,518)        (1,913,229,420)محافظ حقوق مالية
            175,333,807             69,241,846موردون وأرصدة دائنة أخرى
           (281,969,794)           (119,732,250)مدينون وأرصدة مدينة أخرى

                       -           (126,376,070)مدينو عمليات التأمين
             20,389,485              (3,765,315)مستحق من اطراف ذات عالقة

            (15,000,000)                       -التزامات ضريبية مؤجلة
             71,822,233            129,938,305حقوق حملة وثائق التأمين 

             13,820,718               4,154,024فائض عمليات التوريق
            (23,500,000)                       -مخصصات اخري

                       -            122,263,579شركات التأمين وإعادة التأمين
            27,361,241       (1,202,306,399)أنشطة التشغيل (المستخدمة في)التدفقات النقدية 

           (144,138,246)           (372,111,825)مدفوعات فوائد تمويلية 
           (165,157,168)           (171,782,006)مدفوعات ضريبة الدخل
         (281,934,173)       (1,746,200,230)أنشطة التشغيل (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من أنشطة األستثمار
            (90,583,497)            (79,340,152)(32)مدفوعات لشراء أصول ثابتة 

                 555,074               3,330,640مقبوضات من إستبعادات أصول ثابتة 
              (4,648,570)              (9,507,669)مشروعات تحت التنفيذ

                       -           (158,776,418)مدفوعات القتناء استثمارات مالية في شركات تابعة وشقيقة
           (474,162,974)                       -(أدوات دين)مدفوعات القتناء اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

                       -            737,587,021(أدوات دين)مقبوضات من اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 
               9,900,000                       -مقبوضات من حصص حقوق األقلية

             26,287,673             18,029,140توزيعات أرباح من استثمارات بطريقة حقوق الملكية
         (532,652,294)          511,322,562أنشطة األستثمار (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية الناتجة من 
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

           (195,600,985)           (376,071,956) توزيعات أرباح مدفوعة
            (55,386,792)            (42,131,483)مدفوعات عقود تأجير تمويلى

         2,071,126,218         6,115,987,746المتحصالت من  قروض و تسهيالت إئتمانية 
        (1,011,387,258)        (3,736,112,520)المسدد من حساب  قروض و تسهيالت إئتمانية 

          808,751,183        1,961,671,787صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
              (5,835,284)            726,794,119صافي التغير في النقدية ومافي حكمها

            133,930,693            128,095,409النقدية وما فى حكمها فى أول يناير
          128,095,409          2022854,889,528 ديسمبر 31النقدية وما فى حكمها فى 

:وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى
            118,191,194            543,290,173حسابات جارية – بنوك 

               9,904,215             13,243,953نقدية بالصندوق
                       -            298,355,402ودائع ألجل

854,889,528          128,095,409          

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

    2022 ديسمبر 31ي ف  هينتم لا لماليا عامالن ع ةع مجملا يةلمالا ئمقوالل ةمملمتا تاحايضإلا
 ك ذل فالخر  ذك ا إذالا ي ر لمصة اينجالبضاحات ياالاردة بو ال غلابلمع ايمج
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  المجموعةنبذة عن  -1

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

مارس    30  بتاريخ  37933سجل التجاري تحت رقم  ، وقد تم قيدها في ال 1998لسنة    3التنفيذية والمعدل بالقانون رقم  
2009 . 

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

 . 1992لسنة   95رأس المال رقم  
الجمعية  ع  اً بناء-     قرار  بتاريخ  لى  المنعقدة  للشركة  عادية  ال  2021  برايرف  15الغير  اسم  تغيير  "   شركةتم    ليصبح 

 . 2021مارس  28 اريخبتي ر افي السجل التج التأشيروتم “القابضة  الماليةكونتكت 

 غرض الشركة  1-2

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

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

 . ة التنفيذيةتالقانون والئح ألحكام وذلك طبقبها 
تلك الشركات والتي    على ونسبة سيطرتها    قابضةكونتكت المالية الابعة لشركة  بيان الشركات الت  ح لي يوضالتا  دول لجا -

 : 2022 ديسمبر 31 فيتم تجميعها بالقوائم المالية المجمعة 
 لسيطرةا ةبنس أسم الشركة 

 غير مباشرة  مباشرة 
 - % 99.999 للتمويلكونتكت 

 - % 99.96 االستثمارات ة ار دال وةثر 
 - % 50.997 ظم السداد ر نيسوى لتطو 
 - % 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  يدوا * 
 * *% 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 لمتخرات اتشاالسل تكتنو ك *
 اس إم جي لخدمات التقسيط *

1 % 
- 

99 % 
50 %* * 

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

 - % 99,96 *كونتكت للدفع االلكتروني
 * *% 50 - ينانس فاغالي   أبو*
 - 99,98% كونتكت كريدي تك للتمويل االستهالكي *
 % 100 - للحلول التكنولوجية سعر*

التالشرك  في  للتمويلهمة شركة كونتكت  مسا  نسب  فيمثل  تت*   لها  ات  لسيطرة  يلتواابعة  قبل شركة  اشر بم غير    تخضع   ةمن 
 . لمالية القابضةا تككونت 

لعقد  ** وفقا  وذلك  الشركات  تلك  علي  المجموعة  و   اإلدارةتسيطر  الشركات  وتلك  للتمويل  كونتكت  شركة  بين  تتحكم  المبرم 
 . هليإ العقد المشار  ألحكامة لتلك الشركات وذلك وفقا ليات التشغيلية والماليالمجموعة في العم

 وائم الماليةلقاد اسس إعدأ -2
 . ةلعالقذات ا ية ر السا المصرية واللوائحلقوانين وا  ةمصريالة لمحاسبيير ااوفقا لمع وائم الماليةتم إعداد الق ●
 . 2023 فبراير  14 يف رةاإلدا جلس من قبل م لإلصدارة عم المجة وائم الماليلقا اداعتمتم  ●
 

 العرضو تعامل لة المع -3
 . مصري يه اللجناب  المجمعة رض القوائم الماليةع تم

 

 واالفتراضاترات التقدي استخدام -4

 اتتقببببدير شخصببببي والكببببم الحم التخداسببببامببببن اإلدارة  المصببببرية ةمحاسبببببيير الاعببببمل افقببببو  المجمعببببة طلببببب إعببببداد القببببوائم الماليببببةتي
د تعبببب .والمصببببروفات ،واإليببببرادات ،وااللتزامببببات ،لألصببببولوالقببببيم المعروضببببة تطبيببببق السياسببببات  ىلببببؤثر عتبببب يتببببلا اتتراضببببفالاو 
تلببك عببن  عليببةفلائج النتببف الببتخت دقببو  اضببوء الخبببرة السببابقة وعوامببل أخببرى متنوعببة. هببذ قببة بهببا فببيالمتعل فتراضبباتقببديرات واالتلا
 .تالتقدير ا

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

، طقبرة فالفتبهذه على ر ثؤ يية في الفترة التي يتم تغيير التقدير فيها إذا كان التغيير بسرات المحاالتقديي  ف  يريلتغايتم االعتراف ب -
 ما.هيكل ىلع ريؤث ييرغلتا كان االمستقبلية إذ تاالفتر و  رفترة التغييفي  أو

قديببة روط التعاكانببت الشبب إذام مببا ييببقوت صبولباألاالحتفببا   خاللببه يببتم مببن الببذييم نمببوذج االعمبال يببتق ة:اليببالم صببولألاتبويبب  -
 .مئاالق يدرصالعلى ة ئدافلوا األصليالمبلغ فقط مدفوعات  هي المالي لألصل
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وتحديببد  األولببى،ف راتبالعمنببذ ا ؤثرةزيببادة مب د زادتقب يلامببلا لصباأل ىعلببت مخبباطر االئتمبان كانب اذإد مببا يبدضبع معببايير لتحو  -
المسبتخدمة لقيباس الخسبائر  يبار واعتمباد النمباذجتواخ المتوقعةاالئتمانية  رسائالخ اسيق يف المستقبليةعلومات منهجية لدمج الم

 قعة.تو المانية  تمئالا

 توقعةملاالئتمانية ا  رسائخلا

سببية ساألمحاسبببي مهببم ألن االفتراضببات اهببي تقببدير الماليببة  لصببو األمببة قي ضببمحاللاب ةقببلمتعال ةاسبببيواألحكببام المحيرات قببدتال
 المجموعة.ائج أخرى وقد تؤثر بشكل كبير على نتغير من فترة إلى تت أن نكالمستخدمة يم

 يةصبادقتالا تاهريو يناسبالو  توقبع المعلومباتما فبي يال سب لبوب،طم ر االدارةديتقبن إفب القيمة،في  لمحالضاللعند تقييم األصول  
يبة تبدفقات النقدتغيبرات فبي الات و ر و طبت ثدحبيمكبن أن ت حيب  الي،لمبواعدم اليقين االقتصادي حالة    نم  منهاا تتضبملية  المستقب

 ةمسبتخدا عن التقديرات المتهيقلية وتو بقنقدية المستالت قافدي للتفعلال لغالمبف لتسرعة أكبر وإمكانية أقل للتنبؤ. قد يخالمتوقعة ب
 .تردفاالب المثبتةية تختلف عن المخصصات سائر فعلسبب في خيت قد اليالتدارة وبإلا لبقن م

 المحاسبية  السياسات التغير في
بعض احكام    ديلتع  بشان  2022  ديسمبر  27  الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ  2022لسنه    4705وفقا للقرار رقم  

في   ت ار يغالت  بأثارص  الخا  13ة المصري رقم  بلمعيار المحاسرافق  ( الم)جالملحق    بإضافةوذلك  المحاسبة المصرية  معايير  
العمالت    أسعار انه بسبب  صرف  ااألجنبية حي   العالم والذي  اقتصاديات دول  أسعار  تباطؤ معظم  ارتفاع  الي  جميع  دي 

تكاليف  و   الفائدة عالميا  أسعاروقيام البنوك المركزية بزيادة    ف الشحنسل االمداد وارتفاع تكالياضطراب سالالسلع األساسية و 
ع ارتفا   يلمما ادي ا  ق األجنبيففاض التدخالعوامل أدت الي ان  انيا وتلكسيا وأوكر رو   ناإلنتاج باإلضافة الي الحرب الناشئة بي

علية  مما ترتب  مما ادي الي انخفاض الجنية المصري مقابل الدوالر    2022  واكتوبر  خالل شهر مارسبصفة عامة    راعساأل
التالشرك  تأثر كبي ات  بخسائر  األجنبية  بالعمالت  التزامات  لديها  إعادن   ةر ي  هتيجة  ترجمة  الصرف  ة  لسعر  وفقا  األرصدة  ذه 
  .اعمال الشركات بقائمة األرباح والخسائرر علي نتائج يبك لالخسائر بشك حالي وقد انعكست تلكلا

الي   كله ذلك   الي اصدار    ادي  المرافق  )جالملحق  الحاجة  المحاس(  المصري رقم  بلمعيار  في   تار يغالت  بأثارص  الخا  13ة 
وذلك لوضع معالجة محاسبية خاصة اختيارية يمكن من خاللها التعامل مع االثار المترتبة   ةاألجنبيصرف العمالت    أسعار

صرف  بتحريك سعر اللبا  س  ة م المالية للمنشاة التي تاثرت قوائمها الماليعلي القوائ  األجنبيةعلي تحريك سعر صرف العمالت  
تعد   وال  الم  هذههذا  المعدلة  المعالجة  المصرية  المحاسبة  لمعايير  تعديال  الملحق  بهذا  الصادرة  االختيارية  الخاصة  حاسبية 

 . ذا الملحقي لسريان هحاليا، فيما عدا المدي الزمنالسارية 
أي السنة أو الفترة   2022حي  يتيح الملحق الجديد معالجة محاسبية للمنشأة التي قامت خالل الفترة بداية من يناير   -1

تاريخ   ثابتة و  2022أكتوبر    27المالية وحتى  أصول  باقتناء  الصرف(،  تحريك سعر  عقارية /)تاريخ  استثمارات  أو 
و/أو اصول غير ملموسة )باستثناء الشهرة( و/أو اصول تنقيب وتقييم و/أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير، ممولة  

التاري خ بعمالت أجنبية، أن تقوم باالعتراف ضمن تكلفة تلك األصول بفروق العملة المدينة  بالتزامات قائمة في ذلك 
هذه االلتزامات خالل الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، باإلضافة    الناتجة عن الجزء المسدد من

أو في نهاية يوم    2022ديسمبر    31ية  الى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي من هذه االلتزامات في نها
 . بية الخاصةتاريخ اقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاس

كما تسمح التعديالت الجديدة بالمعالجة المحاسبية األخرى للمنشأة باالعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن   -2
النقدية بالعمالت األجنبية القائمة وإن كانت غير مرتبطة بأصل بعينة ات ذات الطبيعة  ألصول وااللتزامترجمة أرصدة ا
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يوم   نهاية  المعالجة    2022ديسمبر  31في  هذه  لتطبيق  المالية  للفترة  المالية  القوائم  اقفال  تاريخ  يوم  نهاية  في  أو 
 المحاسبية الخاصة، ضمن بنود الدخل الشامل األخر 

ل الشامل خالل  ائمة الدخل الشامل االخر عن مبلغ فروق العملة ضمن بنود الدخ ل منفصل في ق ان تفصح بشك  ةأوعلي المنش
الفترة وان تفوال  ي األرباحال  هالفترة قبل تأثير ضريبة الدخل وما تم ترحيل الدخل او في    ةائمح في قص خسائر المرحلة نهاية 

النصيب األساسي والمخفض للسهم في    علىمحاسبية الخاصة  تطبيق المعالجة ال  أثرللقوائم المالية عن  متممة  لا  تحايضاإلا
 .ل و تي تمت اضافتها الي تكلفة االصال األجنبيةمبلغ فروق ترجمة العمالت  ىلعوان تفصح   األرباح

المنش - اختارت  باالعالقرا  ذلك تطبيق    أةوقد  أ  بأثرتراف  ر  في  العم  ارعسالتغيرات  األجنصرف  ترجمة   بيةالت  من  الناتجة 
االعتراف ضمن  الي    باإلضافة   الشاملضمن بنود الدخل   بالعمالت االجنبيةة  يدقنعة اليبطت ذات التزاماواالل ولصألاارصدة  
باإلضافة    هذه االلتزامات خالل الفترة المالية   منوالغير مسدد  األصول بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد  تكلفة  

 .2022ديسمبر  31المتبقي من هذه االلتزامات في نهاية   الى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد
 

 لةداعال يمققياس ال -5

 لتقييمج اذانم -أ

فبي مسبتخدمة مبدخالت الال ةلبذي يعكبس أهميبوا عادلبة،لاالقيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي التالي للقيمة   المجموعةتقيس  
 .اتساقيال إجراء

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

ار( سبعألا والتبي يمكبن مالحظتهبا إمبا بشبكل مباشبر )مثبل 1الف األسعار المدرجبة فبي المسبتوى بخ الت: المدخ2ى  و ستمال-
 يفببب رجبببةدملسبببوق اأسبببعار ال :داماسبببتخب ةمبببيمقأدوات  ةفئبببال ههبببذمن . تتضبببار(مبببن األسبببعأي مشبببتقة ) رشببببشبببكل غيبببر مبا أو

أو  نشبطة؛لتبي تعتببر أقبل مبن سبواق اثلبة فبي األاماثلبة أو الممملا تلمدرجبة لبألدواار عااألسب ؛مماثلبة ألدوات طةق النشباألسوا
 .السوق  تاانبي من اشرغير مب مباشر أو هامة بشكلال تظة جميع المدخالا مالحيهكن فأساليب التقييم األخرى التي يم

الفئببة جميببع  هذهبب لر اإلمكببان(. تشببمدقبب خدامهاركة اسببتتقلببل الشبب تببيهببا )والحظتالم يمكببن تببي اللمببدخالت الا: 3توى مسببلا-
تبأثير  صبدر لت غيبر القابلبة للمبدخالل يكبون لتقييم الخاصة بها على مبدخالت ال يمكبن مالحظتهبا و ي تشتمل تقنية ادوات التألا
ب لبطتالتبي تماثلبة و ألدوات م جةر المدر سعاألا سأسا ىها علم تقييمتي يات التدو األ ه الفئةذهن ضمت. تداة ييم األير على تقكب

 .لتعكس الفروق بين األدوات بلة للرصداقهامة غير  تاضراتتعديالت أو اف

ن مكبالتبي ي ةثلبمامال واتمبع األد مقارنبةالو  صبومة،مخال ةالتبدفقات النقديبنمباذج و  اليبةتتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الح
ر اعالتقيببيم أسبب بيلسباأالمسببتخدمة فببي  تخالوالمبد تراضبباتفى. تشببمل االخبر قيببيم األتلا اذجمببنو  ق،سبو الأسببعار  يفببحظتهبا مال

م وأسببعار خصببلاة فببي تقببدير معببدالت تخدمسببمخببرى الوفببروق االئتمببان واألقسبباط األ والمعياريببة،اليببة مببن المخبباطر حال الفائببدة
 .ةنبيجت األعماللاف صر  عاروأسق المالية األورا

صببل فببي ألالمه لبيببع اتسببام تس السببعر الببذي سببيكببعيالببذي  العادلببة قيبباس القيمببةى ول إلببوصببلا وم هببييببقب التمببن أسببالي فهببدلا
 .يخ القياستار 
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او يرها دارة وتقبدإلا مبن الحاجبة إلبى حكبم يقلبل جالنموذإن توافر أسعار السوق التي يمكن مالحظتها ومدخالت   مبن يقلبل أيضبً
جات تنمال ها اعتماًدا علىتظحكن مالالتي يمق والمدخالت سو ر السعاأ رفتوا فل. يختالعادلة  ميالقديد  بتحط مرتبن اليقليا  معد

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

 ق،و سببلافببي  النمبباذج تمببدخالظببة حالم يمكببن ال دقبب. يببةلداخيم ة نمبباذج تقيببالشببركتسببتخدم  ،ادً يببتعقسبببة لببألدوات األكثببر نلبا
األدوات التببي تتضبببمن  من أمثلببةضبببتفتراضببات. تالا اسسببو تقبببديرها علببى أأ ق ت السببو و معببدالقها مببن أسبببعار أقان اشببتكببميو 

 خدمتسببتلتقيببيم التببي ذج اتتطلببب نمببا. طشببالتببي ال يوجببد لهببا سببوق ن ليببةت المااألدوامببدخالت هامببة غيببر قابلببة للرصببد بعببض 
 تار ديقببا تكببون أحكببام وتمبب ةة. عببادالعادلبب ي تحديببد القيمببةفبب ديرهاقببتو  ارةدإلحكببم ادرجببة مببن  دللرصبب لببةقابر امببة غيببه تخالمببد

رف المقابببل عببن السبببداد لطببثببر اليببة تعوتحديببد احتما اسبببتخدامه،ار نمببوذج التقيببيم المناسببب الببذي سببيتم بببة الختيببو لاإلدارة مط
 .سبةانلما ملخصت ااختيار معدالو  ل،المعج دادسلاو 

ن يقبأو عبدم الي ةلو سبيلمثل مخباطر ا رى،خأ عوامل اذج أليول عليها من النمحصال مت يالت ةلالعادالقيمة  تار ل تقديعديت  يتم
معاملة. تسعير أي د نعق سيأخذها في االعتبار و سفي ال شارًكاإلى الحد الذي تعتقد فيه الشركة أن طرًفا ثالًثا م النموذج،في  

كلمبا ببل قالملطبرف اشبركة وااالئتمبان لكيبان ال طراخبم ةاعبار مليالت ضبمن تعبدتتو اة  دلبألن  اتمباطر االئخبمة  دلباالعيم  تعكس الق
 .اً سباكان من

و أ ةيببمقابببل المعببامالت الحال ،أمكببنثمببا وحي المنشببورة،يم النمببوذج مقابببل البيانببات التاريخيببة والتنبببؤات مببدخالت وقبب تببتم معببايرة
لبة المحتم ج نطاقبات مبن المبدخالتتنبتو  تهباعيبيبة بطذات هبذه ةر المعباي يبةلمعلسبوق. ر اسبعاأ  لقاببوم  ي أدوات مختلفةف  رةاألخي
 .أنسب نقطة في النطاق ديدالحكم لتح ةتخدم اإلدار ست ة.لات القيمة العادر يدقوت

 العادلةة ميتسلسل الهرمي للقال -لة عاديمة الة بالقاألدوات المالية المقاس - ب

ة للقيمب يالهرمب التسلسلمن خالل المستوى في  ،رير قالت خيي تار ة فعادللا بالقيمةة ساقالمية  مالال  اتو ألدي الل الجدول التالحي
 .ة العادلةالقيم نف فيه قياسصي ذيلالعادلة ا

سببعر المعاملببة ين ة بببق مؤجلببرو فبب ن القببيم العادلببة أيتتضببم مببالي.كببز الالمر  ةقائمببتسببتند المبببالغ إلببى القببيم المعتببرف بهببا فببي  
 ابلة للرصد.غير ق تمدخال يستخدم عادلة على أسلوب تقييملا ةقيملا تستندا ي عندمئدف المبار عتالند اة عدلعالا ةقيموال

 ماليةال لصوألا
 2022 ديسمبر 31

 مصري جنيه 
 1220ديسمبر  13

 مصري جنيه 
 مستوى القيمة

 لة العاد
والمدخالت  يم يالتقأساليب 

 ةيسالرئي

 ةالقيمب دين  أدواتت اراثماست 
ل  دخ ل الخالن م لةادالع

 ر خالشامل اال
 .ى ر خأقييم ت يبلاسأ/معلنة عارسأ الثاني/األول ,11,3044,8461 96838,340,6

 ةالقيمب دين  أدواتارات ثماست 
  قائمة لخالن م لةادالع

 والخسائر األرباح
 .ى ر خأ قييمت يبلاسأ/معلنة عارسأ الثاني/األول - 66,681,617

  مالءع ةي لاحقوق م  فظمحا
مة العادلة من خالل قي الب 
 دخل الشامل االخر ال

 ةمو مخص تدفقات نقدية الثال  2,013,059,736 65,484,5552,1



 ة ضبلقاالية امل كت اتنة كو كشر 
 ة ي مصر اهمة مسكة  شر 

    2022 ديسمبر 31في  يتهنملا يالمال ام عالن  ع معةجالم ةيالالم مائقو للمة متلمات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالر  ذك اذإ اال ي ر صلماة ينالجت با ح ابااليضدة ر والبالغ الماع جمي
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ا إلببى ج للرصببدبلببة اقلا ق و سببلات خالمببد تخدامسبباه تببم إنببف ة،ليببالما تدوااال عضلببب ةطنشبب قاو أسببد وجببو  مدا لعببرً نظبب  نببب مببعجنبببً
 ة.عادللا هاس قيمتايقل المتاحةت  مالو المع

 دلةالعا لقيمةس ايافي ق  المستخدمة للرصدبلة  القاير الت غدخالم -ج

ليبة المات األدو اس ايبفبي ق 2022فبي ة خدمتسبمال دصبر لل بلبةقاالغيبر  هامةال لمدخالتالي معلومات حول لجدول التاح ايوض
 ة.لادمة العيقلل ميهر ال لستسلفي ال 3المستوى ها أن ىلع ةفنصمال

 ابلة للرصد ر ق غي هامةمدخالت  يم تقيال لوبسأ 2022 ديسمبر 31ي ف لة لعاد القيم ا ةيلماالة داألنوع ا

محافظ حقوق مالية 
 مةقيلاب عمالء
  من خالل ة لالعاد
  لماالش  لدخلا

 االخر

2,165,484,555 

  ديةقنال تفقادالت
 مخصومة ال

ل حسب  م المعدصلخا لدعم •
 المخاطر

 ثرتعال ةتماليحا •
 عقو متال لالمعج دادسال معدل •
 ملةتكلفة المعا •

 التالي.  النحو ير القابلة للرصد علىغ هامةلمدخالت التم تطوير ا

روف الظببعكس ا لببتلهديعبببعببد ت ،يببلللعم ابقةالسبب جببلمعلا داسببدال تاهببن اتجامسببتمدة مبب ةقعببو تمال عجببلالسببداد الممعببدالت  –
 .ةيلاحال

ها يلويتم تعد حصيلالت ريخية وأداءبيانات التالان م دةتممسرية تجالل الألصو ر ائالخسوشدة   داعن السد  التعثرت  ماالتاح –
 ية.وفًقا للظروف الحال

 ،يبلعمللة بقسباللمعجبل اا السبداد اتجاهبتوا ةيبيخر التر اثبعلتادة مبن معبدالت ممسبت ربالمخباطفروق أسعار الفائدة المعدلة  –
 روف الحالية.الظ  سكعتل  اهليتعد عدب

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

قبد ة ختلفلما ضاتار الفتا وات أالمنهجي مخدااست نأ الإ مناسبة،ديراتها للقيمة العادلة أن تق تعتقد المجموعةمن أن   غمعلى الر 
 .ةلدلعاا مةيلقل فةتلمخت اى قياسلإي ؤدي

 

 

 

 

 

 

 

 



شركة كونتكت المالية القابضة
 2022 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 

جميع المبالغ الواردة بااليضاحات بالجنية المصري اال إذا ذكر خالف ذلك

االجمالىاخريالوساطة التامينيةقطاع التامينقطاع التمويل2022 ديسمبر 31
األنشطة التمويلية

                   767,103,654                             -                              -                             -                 767,103,654ناتج أحالة محافظ حقوق مالية
                   199,247,952                             -                              -                             -                 199,247,952اتعاب المحافظ المدارة

                    (16,758,971)                             -                              -                             -                  (16,758,971)ناتج عمليات شركة التوريق
                  (152,474,009)                             -                              -                             -                (152,474,009)تخصيم/ تكلفة سداد مبكر صكوك 

                  797,118,626                             -                              -                             -                797,118,626صافي إيرادات المحافظ المدارة

                   801,931,533                             -                              -                             -                 801,931,533 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 
                     91,040,108                       509,730                              -                             -                   90,530,378(الفائض النقدي)عوائد دائنة 
                  (395,152,170)                        (53,041)                              -                             -                (395,099,129)تكلفة تمويلية

                    (10,148,610)                             -                              -                             -                  (10,148,610)تكاليف تمويلية اخري
                  487,670,861                      456,689                              -                             -                487,214,172صافي الدخل من العائد

                   248,447,037                   14,263,845                              -                             -                 234,183,192إيرادات االتعاب والعموالت
                    (83,437,473)                             -                              -                             -                  (83,437,473)مصروفات االتعاب والعموالت

                  165,009,564                  14,263,845                              -                             -                150,745,719صافي االيراد من االتعاب والعموالت

                      2,372,674                   (8,013,025)                              -                             -                  10,385,699نصيب الشركة فى أرباح الشركات بطريقة حقوق الملكية

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

                              -                             -                              -                             -                            -صافي مبيعات السلع و الخدمات
                1,452,171,725                    6,707,509                              -                             -             1,445,464,216صافي اإليرادات التمويلية و التشغيلية

التامين والوساطة التامينية
                   948,315,995                             -                              -                  948,315,995                            -األقساط المباشرة

                  (105,733,553)                             -                              -                 (105,733,553)                            -مخصص االخطار السارية
                  (284,414,634)                             -                              -                 (284,414,634)                            -أقساط إعادة التامين الصادرة 

                  558,167,808                             -                              -                 558,167,808                            -صافي األقساط
                  (287,323,739)                             -                              -                 (287,323,739)                            -صافي التعويضات

                  (174,934,410)                             -                              -                 (174,934,410)                            -عموالت مباشرة وتكاليف اإلنتاج
                       9,573,444                             -                              -                     9,573,444                            -رسوم اصدار وثائق

                      (8,685,464)                             -                              -                    (8,685,464)                            -مخصص التقلبات العكسية
                    96,797,639                             -                              -                   96,797,639                            -فائض االكتتاب التاميني

                    64,956,380                             -                      1,249,165                   63,707,215                            -صافي الدخل من االستثمار

                     42,112,637                             -                     40,536,145                     1,576,492                            -إيرادات مقابل خدمات من األنشطة التامينية
                      (8,594,145)                             -                     (8,594,145)                             -                            -مصروفات مقابل خدمات من األنشطة التامينية

-                            1,576,492                    31,942,000                    -                             33,518,492                    
                  195,272,511                             -                    33,191,165                 162,081,346                            -صافي االيراد من األنشطة التامينية

                     22,750,071                     2,735,410                              -                     2,377,209                   17,637,452إيرادات تشغيل اخري
                    (27,423,408)                    (1,641,398)                              -                             -                  (25,782,010)مصروفات تشغيل اخري

                     (4,673,337)                    1,094,012                              -                    2,377,209                  (8,144,558)التشغيل األخرى (مصروفات)صافي إيرادات 

                    (96,796,178)                      (639,302)                     (1,951,439)                   (11,841,211)                  (82,364,226)االهالكات واالستهالكات
                  (483,731,613)                  (13,854,253)                    (12,781,066)                   (58,184,425)                (398,911,869)أجور ومرتبات

                  (128,187,489)                    (6,008,131)                     (2,647,543)                   (17,253,698)                (102,278,117)مصروفات اخري
                    (36,053,955)                    (7,109,626)                         (62,700)                    (7,838,645)                  (21,042,984)مصروفات دعاية وإعالن

                        (620,000)                             -                              -                       (620,000)                            -مخصصات 
                    (42,337,312)                             -                         (37,606)                    (1,230,033)                  (41,069,673)(التزام عقود تاجير)مصروفات تمويلية 

                         757,511                             -                              -                               76                       757,435فروق ترجمة عمالت أجنبية 
                      (1,343,000)                             -                              -                             -                   (1,343,000)بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

                  (107,341,295)                        (34,720)                         760,133                    (1,295,517)                (106,771,191)خسائر ائتمانية متوقعة
(753,023,625)               (98,263,453)                  (16,720,221)                   (27,646,032)                 (895,653,331)                 

                  747,117,568                 (19,844,511)                    16,470,944                   66,195,102                684,296,033العام قبل الضريبة (خسائر)صافى أرباح 
                  (218,334,639)                    (3,260,658)                     (2,689,557)                   (15,507,306)                (196,877,118)ضريبة الدخل
                  528,782,929                 (23,105,169)                    13,781,387                   50,687,796                487,418,915العام بعد الضريبة (خسائر)صافى أرباح 
:موزع كالتالى
                   510,713,106                  (23,109,106)                     11,329,901                    42,183,439                 480,308,872العام لمساهمي الشركة األم  (خسائر)صافي أرباح 

                     18,069,823                           3,937                      2,451,486                     8,504,357                    7,110,043حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 
487,418,915                50,687,796                   13,781,387                    (23,105,169)                 528,782,929                  

                9,309,999,669                  72,494,242                    56,602,775                 935,910,819             8,244,991,833األصول
                6,506,953,186                  72,578,790                    30,769,987                 603,131,536             5,800,472,873االلتزامات

تقارير قطاعية- 6
.القطاع هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة التي تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أخرى أو داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات تعمل في بيئة اقتصادية مختلفة

. تقارير قطاعية تمثل قطاعات يتم تقديم تقارير مالية عنها لإلدارة العليا وهذة التقارير تعرض منتجات وخدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل النها تتطلب استراتيجيات تكنولوجية وتسويقية مختلفة4يوجد بالمجموعة 
:ويعتمد الجدول التالي في تحليل اإليرادات والمصروفات واألصول واإللتزامات علي نوع أنشطة وخدمات القطاع والتى من الممكن تمييز مكوناتها
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شركة كونتكت المالية القابضة
2022 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 

جميع المبالغ الواردة بااليضاحات بالجنية المصري اال إذا ذكر خالف ذلك

االجمالىاخريالوساطة التامينيةقطاع التامينقطاع التمويل2021 ديسمبر 31
األنشطة التمويلية

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

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

                598,620,674                            -                            -                              -               598,620,674صافي إيرادات المحافظ المدارة
                  465,594,918                             -                            -                               -                465,594,918 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 

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

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

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

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

                  22,221,534                            -                              -                 22,221,534نصيب الشركة فى أرباح الشركات بطريقة حقوق الملكية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                  (11,353,704)                            (649)                   (2,796,164)                      (2,547,097)                   (6,009,794)خسائر ائتمانية متوقعة
(468,676,493)              (68,339,323)                   (15,321,994)                 (13,783,694)                 (566,121,504)               

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

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

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

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

              6,323,274,085                  38,433,410                  45,810,954                  529,276,366             5,709,753,355األصول
              3,748,654,092                  37,507,780                  32,103,980                  302,698,097             3,376,344,235االلتزامات
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شركة كونتكت المالية القابضة
2022 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 

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

ناتج عمليات شركة التوريق
نصيب الشركة فى أرباح 
الشركات بطريقة حقوق 

الملكية
ناتج عمليات شركة التوريقاالجمالى

نصيب الشركة فى أرباح 
الشركات بطريقة حقوق 

الملكية
االجمالى

األنشطة التمويلية
           42,648,651            42,648,651                      -           17,304,479           17,304,479                     -ناتج أحالة محافظ حقوق مالية

                 56,015                  56,015                      -                 88,900                 88,900                     -اتعاب المحافظ المدارة
           42,704,666           42,704,666                     -           17,393,379          17,393,379                    - إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 
         538,412,762            22,977,792          515,434,970         264,987,033           19,943,798         245,043,235 إيرادات عوائد األنشطة التمويلية 

           44,183,446              4,884,339            39,299,107        (232,127,891)            (1,291,189)        (230,836,702)تكلفة تمويلية
        (465,203,708)             (2,807,920)         (462,395,788)           29,595,489             9,636,808           19,958,681(الفائض النقدي)عوائد دائنة 

          (30,316,741)               (856,147)           (29,460,594)          (13,938,941)              (226,203)          (13,712,738)تكاليف تمويلية اخري
           87,075,759           24,198,064           62,877,695           48,515,690          28,063,214          20,452,476صافي الدخل من العائد

             8,078,799              8,078,799                      -             4,598,013             4,598,013                     -إيرادات االتعاب والعموالت
            (6,440,615)             (6,440,615)                      -            (4,067,868)            (4,067,868)                     -مصروفات االتعاب والعموالت

             1,638,184             1,638,184                     -               530,145              530,145                    -صافي االيراد من االتعاب والعموالت
         342,579,811          342,579,811                      -           22,303,987           22,303,987                     -إيرادات مبيعات سلع وخدمات
        (333,430,065)         (333,430,065)                      -          (12,469,795)          (12,469,795)                     - تكلفة مبيعات سلع وخدمات

             9,149,746             9,149,746                     -             9,834,192            9,834,192                    -صافي مبيعات السلع و الخدمات
             1,584,726              1,584,726                      -             2,936,894             2,936,894إيرادات تشغيل اخري

          (85,472,748)           (10,225,183)           (75,247,565)          (44,066,947)            (6,855,500)          (37,211,447)مصروفات تشغيل اخري
          (83,888,022)            (8,640,457)          (75,247,565)          (41,130,053)           (3,918,606)         (37,211,447)صافي مصروفات التشغيل األخرى

                     -                      -                      -              (706,078)              (706,078)                     -االهالكات واالستهالكات
            (4,788,679)             (4,788,679)                      -          (31,972,915)          (31,972,915)                     -أجور ومرتبات

            (7,653,550)             (7,653,550)                      -          (13,108,506)          (13,108,506)                     -مصروفات اخري
                (24,750)                 (24,750)                      -            (3,013,868)            (3,013,868)                     -مصروفات البيع والتوزيع

            (9,774,936)             (9,774,936)                      -                (50,377)                (50,377)                     -مخصصات 
                     -                      -                      -              (156,277)              (156,277)                     -(التزام عقود تاجير)مصروفات تمويلية 

                     -                      -                      -             3,107,944             3,107,944                     -فروق ترجمة عمالت أجنبية 
                     -                      -                      -            (4,371,011)            (4,371,011)                     -بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

             2,065,642              2,065,642                      -             1,399,477             1,399,477                     -خسائر ائتمانية متوقعة
-                    (48,871,611)         (48,871,611)          -                     (20,176,273)          (20,176,273)          

           36,504,060           48,873,930          (12,369,870)          (13,728,258)            3,030,713         (16,758,971)العام قبل الضريبة (خسائر)صافى أرباح 
          (13,014,739)           (13,014,739)                      -            (6,691,862)            (6,691,862)                     -ضريبة الدخل
           23,489,321           35,859,191          (12,369,870)          (20,420,120)           (3,661,149)         (16,758,971)العام بعد الضريبة (خسائر)صافى أرباح 
:موزع كالتالى

           23,489,321            35,859,191           (12,369,870)          (20,420,120)            (3,661,149)          (16,758,971)حقوق مساهمى الشركة االم 
          (13,637,657)           (13,637,657)                      -             6,033,823             6,033,823                     -حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 

(16,758,971)         2,372,674            (14,386,297)          (12,369,870)          22,221,534           9,851,664             

2021 ديسمبر 202231 ديسمبر 31

:يمثل الجدول ادناه مايلي
.أرباح وخسائر التوريق لمحافظ الحقوق المالية المدينة التي تم توريقها وإلغاء االعتراف بها في الدفاتر نظرا الن مخاطر ومنافع هذة المحافظ قد تم تحويلها بشكل جوهري الي حملة السندات- 1
.االستثمار في الشركات بطريقة حقوق الملكية التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية النها ال تستوفي معايير كونها شركة تابعة- 2
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 ة ضبلقاالية امل كت اتنة كو كشر 
 ة ي مصر اهمة مسكة  شر 

    2022 ديسمبر 31في  يتهنملا يالمال ام عالن  ع معةجالم ةيالالم مائقو للمة متلمات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالر  ذك اذإ اال ي ر صلماة ينالجت با ح ابااليضدة ر والبالغ الماع جمي

- 15  - 

 

 مالية محافظ حقوق  إحالةناتج  -7

  
 2120ديسمبر 31  0222 ديسمبر 13

  281,616,064   196,842,328  تصكيك محافظ ماليه  تجنا

  205,196,470   442,535,548  ناتج خصم محافظ حقوق مالية

 -   127,725,778  محافظ حقوق مالية توريقناتج 

  767,103,654   486,812,534  

 مدارة فظ الالمحاب اتعا -8

  
 2120ديسمبر 31  0222 ديسمبر 13

  77,227,122   44,984,781  ريقارات التو اتعاب إصد

  42,706,580   63,232,022  الضمان  خصص صم مراد خيإ

  31,160,015   86,563,747  صكوكإدارة  باتعا

  5,222,255   3,307,456  * اءاتعاب اإلدارة وحافز األد

  243,459   909,946  إيرادات مرتجعات تأمين 

  240,000   250,000  أتعاب محصل

  199,247,952   156,799,431  
 
 إداريبةب اتعبالم اشبركة اال قحقاتسبا ىعلبنص ي تبالتب اإلدارةود عقبل اً طبقب قةيالشبقالشبركات  إدارة ابتعبا فبياألم  الشبركةب  نصبيمثل  ي*
 فببي 3,958,339 مقابببل 2022 ديسببمبر 31فببي  2,689,150بلببغ ت والتببيحفظببة العمببالء لمئم لقببايد االرصبب مببنسببنويا  %2.5بة سببنب

 .2021ديسمبر 31
 

 قريلتو ة اشرك تلياعم تجان -9
 

 2021 ديسمبر 13  0222 ديسمبر 13 
 المالية وق فظ الحقايرادات عوائد محا

 
245,043,236   515,434,970  

 ت الفائض لدي امين الحفظ رااماستثعوائد  
 

19,958,680   39,299,107  

 (462,395,788)  (230,836,701)  فة التوريقلكدات واستهالك تفوائد قرض السن

 ن ئق تاميالفة وثكت
 

(11,838,342)  (25,408,805) 

 محصلب الاتعا
 

(240,000)  (240,000) 

 الحفظعاب أمين تا
 

(1,874,394)  (4,051,789) 

 (75,007,565)  (36,971,450)  اتر اإلصدااب أتع
 

 
(16,758,971)  (12,369,870) 

 



 ة ضبلقاالية امل كت اتنة كو كشر 
 ة ي مصر اهمة مسكة  شر 
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 لتمويليةا ةطشألند اائو ع تإيرادا -10

 2120 ديسمبر 31  0222 ديسمبر 13 
  131,955,334   118,374,106 سيارات  تمويلفوائد 

  87,883,033   136,755,984 عقاري فوائد تمويل 

  20,987,831   81,736,321 تخصيم د ائفو 

  146,655,955   177,492,125 يلتأجير التمويد العقو  تمويل فوائد

  64,116,017   240,297,688 سلع معمرة   تمويلفوائد 

  750,755   3,614,956 معات فوائد تمويل مصاريف جا

  7,335,383   35,578,474 فوائد تمويل نوادي

  1,642,734   14,788 ماتخد تمويل فوائد

 -   193,415 حفالت تمويلائد و ف

  4,267,876   7,873,676 أخير امات تغر  تاادر يإ
 801,931,533   465,594,918  

 

 عاب والعموالتتاال  تداإيرا -11

 2021 برديسم 13  2022برديسم 13 
  97,864,902   126,037,325 اريةدإمقابل خدمات  إيرادات

  24,950,000   66,662,500 اكتتاب  غطيهيج وتو ر ت خدماتدات إيرا

  4,583,918   32,782,352 كي هالاالستعموالت من موردين التمويل 

  2,645,475   5,988,078 تعاقديه تاداإير 

  1,898,486   2,364,911 تمويليإيرادات تأمين عقود بتأجير 

  318,594   14,216,473 تحصيل للغيرإيرادات خدمات 

  23,683   271,966 أصول  إدارة خدماتت اايراد

 -   61,345 عموالت سداد للغير 

  240,160   62,087 عةمتنو 

 248,447,037   132,525,218  

 
 
 
 
 



 ة ضبلقاالية امل كت اتنة كو كشر 
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 تالعموالو تعاب ال ات وفامصر  -12

 2021 ديسمبر 13  2022بريسمد 13 
  42,190,987   68,938,123 ات عموالت مبيع

  12,294,547   12,512,000 يجخدمات ترو  مصروفات

  888,832   1,099,596 تمويلي تأجيرود ين عقتام مصروفات

  695,788   6,986 ل صيتحاتعاب 

  579,117   880,768 أخرى  اتعاب وعموالت

 83,437,473   56,649,271  

 
 صافي التعويضات -13

 2021ديسمبر 13  2022ديسمبر  13 

  148,397,170   250,236,639 المباشرة ت ة عن العملياالمسدد تالتعويضا

  10,516,757   37,087,100 مخصص التعويضات تحت التسوية 

 287,323,739   158,913,927  

 
 اإلنتاج مباشرة وتكاليف  تالعمو  -14

 2021ديسمبر 13  2022ديسمبر  13 

  54,408,556   112,820,334 رة  عموالت مباش 

  76,503,577   90,664,817 تكاليف اإلنتاج  

  591,644   879,161 ه ت بنكيمصروفا

 (19,908,779)  (29,429,902) صادر  دة التأمين ال اععموالت عمليات إ 

 174,934,410   111,594,998  

 
 ةمينيالتأاألنشطة  نم تاخدمبل دات مقاراإي -15

 2120ديسمبر  13  2022ديسمبر  13 
  40,846,965   40,382,776 تأمينيه وساطةخدمات ايرادات 

  1,223,231   1,729,861 متنوعة تادار اي

 42,112,637   42,070,196  
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 مينيةتأال نشطةاأل  من مصروفات مقابل خدمات -16

 2120 بريسمد 13  2022ديسمبر  13 

  3,966,685   8,570,790 تأمينيه وساطةخدمات  مصروفات

  16,840   23,355 تأمينيه  وساطةكية نب مصروفات

 8,594,145   3,983,525  

 
 

 ل اخري غيتش اتإيراد -17

 1202ديسمبر 13  2202 رديسمب 31 
  3,112,364   13,759,586 المدارة  الصكوك محافظاتعاب 

  6,068,938   2,702,788 عالنيه ت إ مادخعات ي ايرادات مب 

  619,290   751,960 ي ار عقإيرادات تقييمات تمويل 

 -   106,900 ي لتموي  تأجيرمات يي تق تداراإي 

  1,648,561   380,695 إيرادات تأجير للغير

  1,279,762   2,023,809 صكوك إصدار إيرادات 

 -   82,172 حصيل من العمالء ت  خدماتدات إيرا

 -   2,377,209 رب صندوق استثمااعات دات راي إ

  5,859,245   564,952 أخرى  

 22,750,071   18,588,160  
 

 ري اخل فات تشغيرو مص -18

 2021 ديسمبر 13  0222 ديسمبر 13 
  7,096,321   15,570,380 اتعاب االستعالم االئتماني 

  122,663  - مين ات رتجعات تكلفه م

  644,687   688,650 مصروفات ايجار 

  4,414,854   8,138,560 ك ات الصكو إصدار  مصروفات

 -   1,177,938 خدمات إعالنية مصروفات

  1,203,366   1,434,380 رى أخ مصروفات تشغيل

  1,137,684   413,500 عموالت خدمات 

 27,423,408   14,619,575  
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 تاكال هستاالو  تهالكاإلا -19

 1202 ديسمبر 13  2022 ديسمبر 13 
    

  33,470,281  48,449,016 ول الثابتةألصك االاه

  30,322,594  48,347,162 تفاعول حق انأصاهالك 

 96,796,178   63,792,875  
 

 ري اخ تاف و ر صم -20

 2021 رديسمب 13  2022 ديسمبر 13 
  21,975,949   33,941,323 شارات ست او مهنية أتعاب 

  546,037   1,276,285 صولأو تأمين مقرات 

  6,476,076   8,986,766 مساهمة التكافلية لا

  2,097,659   5,319,140   والسياراتوع الفر  ارجي إ

  1,307,331   1,313,291 ة بورص جديدت و إدارية  ومصروفاتإعالنات 

  3,392,209   3,373,406   إقامة

  1,784,407   2,087,586 تشغيل سيارات  

  1,686,901   1,243,958 نقل أموالفه لكت 

  3,748,561   6,788,757 أدوات كتابيه ومطبوعات

  515,014   1,403,779 ملين يبيه للعار ت تددورا

  830,261   1,770,368 انتقاالت

  3,980,700   2,559,000 للعمالء  ةمجاني تكلفه خدمات 

  3,001,152   8,885,823 نيةو كتر ع المواقو مصروفات ايجار أنظمة تشغيل 

  19,856,080   32,619,130 رات ت مقاروفصم

  2,594,993   7,892,133 مصروفات ضيافة 

 -   142,764 س ت تأسي فارو مص

  1,662,730   2,038,106 رسوم واشتراكات 

  4,861,977   6,545,874 فات أخرى رو مص

 128,187,489   80,318,037  
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 ةعق ة متو تمانيئر اخسائ -21

 2021 ديسمبر 13  2022 رديسمب 31 
  6,180,974   105,219,903 ( الء)عم ة متوقعةخسائر ائتماني 

 (4,591)   619,732 )نقدية(  متوقعة ئر ائتمانيةخسا
  3,084,602   180,430 ن( ينو )مد ية متوقعةخسائر ائتمان 

  2,178,230   1,269,983   (عمليات تأمين )مدينو خسائر ائتمانية متوقعة
 (85,511)   51,247 )استثمارات( وقعةئر ائتمانية مت خسا

 107,341,295   11,353,704  

 
 دخل ب الائضر  -22

         
 2021 ربديسم 13  0222 رديسمب 13 

    المحمل على قائمة الدخل

  147,570,577   189,087,275 ضرائب الدخل الحالية 
  3,728,765   1,899,205 ة ؤجلملا لدخل ائب ار ض

  32,729,336   27,348,159 خزانة  وسندات ذون ضرائب ا
 218,334,639   184,028,678  

 
 

 1202 برسميد 31  2022 برديسم 13 ؤجلةول ضريبية مصأ
  264,623   286,855 ك( هالإلا) بتةالثا لصو األ

 -   205,577 فروق عمالت اجنبية
 492,432   264,623  
    

 
 1022 سمبريد 31  0222 برديسم 13 مؤجلة  ةيبيضر  ماتتزالا

  25,926,818   46,014,256 خر الا لاملشدخل ا لالل ان خة ملداعالة ميقلية بالمافظ محا
 46,014,256   25,926,818  
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 سعر الضر يبة الفعلي
  

 2021 برديسم 13  0222 برديسم 31
    

  469,731,755   747,117,568 يبة(ر ضقبل ال ل )خالدسبي بقائمة الربح المحا
 %22.50  %22.50 ضريبةال رسببع
  105,689,645   168,101,453 اسبيحماللى الربح بة ع محسو ال خل دلة ايبضر 
  22,118,441   50,233,186  ةبيير ضلا تاويستالر ثأ

  127,808,086   218,334,639 لالدخبة ضري
 %27.21  %29.22 سعر الضريبة الفعلي 

 

 ح ابر األ في المرجح  يساساألم هلسا نصيب -23
 مهسببألجح لالمبر  طسبو تملاى علبم الا ةركشبلا يملمسبباه عبامالح اببأر ي افصب ةمسببق مهللسبب المبرجح يسباألسا بيصبالن سببحي
 .عامال لالخ ةمئاالق

 2021 مبرديس 13  0222 برديسم 13 
  464,819,029   510,713,106 األم  ة كر الش ميلمساه عامال رباحي أصاف

  1,175,037,855  1,177,862,456 ألسهمجح لعدد اط المر وستملا
 0.40  0.43 عام الرباح في أ  المرجح يساساألم سهلاب ينص

    
 

 كو نالب  يدل صدةوار  ةيدقن -24
 0212 برسمدي 31  0222 مبرديس 13  

  118,191,194   543,290,173    ةير ابات جاحس –وك نب
  9,904,215   13,243,953  لخزينة نقدية با
 -   298,355,402  شهور 3اقل من  جلودائع أل

 (163,197)  (782,929)  وقعه ية متئتمان ائر اسخ
  854,106,599   127,932,212  
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 (الءمع)ة ليما ق وحق محافظ -25
 1220 ديسمبر 31  2022 مبرسدي 13  

  2,165,484,555  ملاشلا  خلل الداللة من خالعادة قيمبال ةاليحقوق مظ افمح 25-1
 

2,013,059,736 

  1,471,545,164   3,970,755,123  كةة المستهللفتكالب ةيمال حقوق  محافظ 25-2
 

 6,136,239,678   3,484,604,900 

 
 للشامل اخدلل اخال  نم ةلعادالة مقيالب ليةما حقوق   افظحم 52-1

 0212 ديسمبر 31  0222 مبرديس 13  
  671,591,658   688,649,554  ات سيار تمويل الء مع

 -   1,476,835,001  سلع وخدمات عمالء تمويل 
  988,083,963  -  ليتموي ريجتأ ءعمال
  353,384,115  -  اري قء تمويل عالعم
  2,165,484,555   2,013,059,736  

 
     ستهلكةملة الفتكلبا اليةم وق حقفظ  احم 52-2

 2120 رمبديس 13  0222 مبرديس 13 
 ه  ثر من سنكأ سنه   لخال    أكثر من سنه   سنه   خالل  

  311,490,970  380,393,916   135,150,891  502,714,857 لع ستمويل ء عمال
 -  7,956,440  -  7,601,051    تامء خدعمال

  91,678,112  82,727,084   929,485,891  718,988,233 يتمويل ريجتأعمالء 
  43,255,580  262,026,924   123,432,422  680,820,655 ء تخصيمالعم

  416,256,623 ي ويل عقار عمالء تم
 

2,184,699,042   56,870,975  929,384,602  
 -  8,975,035  - - ت نوادي عمالء تمويل عضويا

  1,375,809,264  798,950,374   3,372,768,246  2,326,381,419 ليجماالا
      :مصخي
ير  ؤجلة وغمن ميأت اتعومبي ةنئاد  دئاو ف

 سبة محت
(551,109,943) (1,039,910,476) 

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

 (15,822,605) (10,365,514)  (79,920,759) (57,453,364) ة وقعانية متائتمائر خس
 889,093,183 582,451,981   2,252,937,011  1,717,818,112   فياصلا
 3,970,755,123  

 
 1,471,545,164 
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سبتمبر    29أجير التمويلي و كونتكت للتمويل العقاري التابعتين بتاريخ  تشركة كونتكت لل  إدارةار مجلس  ب قر بموج*
ي  ه فان  2022 الشركات  لن  لتلك  القائمة  المحافظ  في  التصرف  قتم  في  والبالغ  مبلغ    2022ديسمبر    31يمتها 

في تلك المحافظ اخذا في  من التصرف    االقتصادية  الجدوى جنية مصري بالبيع وذلك نظرا لعدم    4,249,429,789
من تاريخ القرار ليصبح    ه، وبناء علية فان نموذج االعمال القائم تم تغيير السوق   أوضاعاالعتبار التطور المستمر في  

ا من  هالغرض  المحافظ  تلك  االقتناء  التدفقحو  لتحصيل  التعاقدية  تفا   النقدية  لتات  التعاقدية  المدة  انتهاء  لك  حتي 
 المحافظ.

 
 

 مدينو عمليات التأمين -26
 2021ديسمبر  31  2022مبر ديس 13 

 54,645,088   144,155,922 أقساط تحت التحصيل 
 7,489,035   11,725,349 جلةشيكات آ

 261,783   36,437,041 لهمة للمؤمن حسابات جاري
 62,395,906   192,318,312 اإلجمالي

 (419,433)  (5,235,752) لمحالاالضمجمع خسائر 
 187,082,560   61,976,473 

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

 1220 ربمسدي 31 مساهمة لا 0222 مبرديس 13 مة اهالمس 
 2022  1202  

 19,977,970 % 49 11,632,119 % 49 رات ايلسا رةاجلتت فاريان كونتك اب ةكشر 
 4,115,169 % 33.4 4,776,960 % 33.4 رات يالسيط اسقلتر ستا هشرك
 11,707,891 % 49 10,220,129 % 49 ايننشالب / كونتكت فر لعا  كه عزر ش
 5,037,309 % 49.9 5,773,386 % 49.9 طيقستلامات دخلة مصرية الكر شلا
 % 43.1 ( 47 إيضاح) تجيامافو للبر بر  ةكشر 

 
99,879,750  - 

 25,216,000 % 40 59,296,390 % 40 دةدو محلا اتار لالستثم إسأي  شركة

 
 191,578,734  66,054,339  

     

  0222 مبرديس 13
ان  اريباف

  ةلتجار  تكتنو ك
 تار ياسلا

تقسيط  ستار ل
 السيارات

  / ربعلا عز
 ل تكت فايننشانو ك

ة  ير المص
 ط ي قستت الاخدمل

 ت جيامو للبر ف ابر 
شركة أي إس  

 لالستثمارات
 دة و دالمح

 408,236,014 180,119,339 30,156,335 23,992,736 15,812,426 39,148,745  صول االي مالجإ
 (123,382,625) (35,229,360) (18,607,254) (3,181,118) (1,352,387) (15,278,362)  اتماز تللي االامإج

  284,853,389  144,889,979  11,549,081  20,811,618  14,460,039  23,870,383  ولصصافي األ
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كت  بافاريان كونت  2021 سمبريد 31
 اراتسيال رةاجلت

ط  سي قلتستار 
 تار ياالس

  /ب ر لعا زع
 ال نش ينفا تكتكون

 اتملخدة ريصملا
 لتقسيط ا

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

 10,087,629 24,029,926 13,288,416 43,072,378  لصوألا يصاف 

  
 

 
  

  ةيلما تار امثتاس -28

 2021 برسمدي 13  0222 مبرديس 13 
 10,145,259   15,895,982 ( يةكلم ق و قح ) رخاال  ملشالاالل الدخل عادلة من خالمة قيلااستثمارات مالية ب

 1,648,411,304   838,340,696 دين(  اتدو شامل االخر )أ ال ل خلدل االخ من دلةالعا يمةالقية برات مالثمااست

 -  617 681 66  سائرلخوا األرباحالعادلة من خالل   استثمارات مالية بالقيمة

 920,918,295   1,658,556,563 
    

 
 
   ية(كلوق مقح) االخر امل الدخل الش لخال  ة منللقيمة العادابة يمالرات  اثماست أ(

  
 2021 ديسمبر 31  2202 مبرديس 13

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

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

 -   3,146,000 ساكنين  

  15,895,982   10,145,259 

  ة لداعال  اهتميق  يد حدت  كن يموال  ةطشنق  و سبيدة  قر مغي  اهنأل  نظراً   ةفتكللاب  مارث ستالا  مقييت   تمو   مي إلزا  رامثتسا  يل فثمتي*
 ي:التر اابت العا ياخذا ف ابهق ثو مو ة ر بصو 
 صة. بور ي الف دةقيغير مكات الشر  -
المج  - تلك    ةل موعة حصة ضئيتمتلك   اء ألجر   قةودقييلية  تفص  ت ماو لعمي  لا  لو صو ال  وق عي  ذيلا  مرالا  ،تاالشركفي 

 . ةالعادل  ةيمقلالي ال  وصو للتقييم الة عملي
 ر. ثماالستامة  في قي لحالاضم تار شمؤ  أيود  م وجعد سكيعلية املم ائواقلا قع وا  من كيةلملا وق حق ي فاص -
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   ( نديت )أدوا رالخخل الشامل ادلخالل ا ادلة منيمة العمالية بالقمارات  تثاس (ب

  
 0212 مبرسيد 13  2202 مبرديس 13

 1,366,423,478   439,622,849 ة نخزا أذون  

 -   44,957,617 صكوك 

 9,862,901   55,724,918 ق ير ت تو ادسن 

 272,124,925   298,035,312 خزانة تاسند 

 
 838,340,696   1,648,411,304 

 
 والخسائر األرباحاستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  (ج

 0212 مبرسيد 13  2202 مبرديس1 
 -   66,681,617 صندوق استثمار 

  66 681 617  - 

 
  قير و تالات يلمع  ئضفا -29

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

   :يقر و لتة لثرو  ةكر شل ةمئاالقالتوريق ت سندات إلصداراية مالال وااللتزامات لصو ألبان بيا ييل وفيما 
 2021 سمبريد 31  2202 ديسمبر 13 دهااتبعسا مت تياللة احمال ةيلاالم تاامز تلاال  /ل األصو انبي

  2,168,299,580   977,099,250 ة يلالما ق و الحق ظافمح

  14,254,477   849,985 ظفن الحب امياسحل ةلمحص مبالغ

  213,355,795   108,610,292 لحفظى أمين ا ة لددينق

  2,395,909,852   1,086,559,527 محالةلاة المالي لصواأل اليمجإ

 (2,361,466,657)  (1,057,871,299) ات  ندسلا  ضر : ق(يخصم)

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

 32,842,252    28,688,228 يق التور ت اعملي فائض 

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

 0212 برسمدي 31  0222 مبرديس 13  عالقة ت ذا أطراف ق منحتسم
    قةالالعطبيعة  لعالقةاو ذ فر طال

 2,786,032    2,852,426 % 40.1 قةقيش كةر ش ت يجيبير اكور تمو  كةر ش
 113,898    224,321 الم ة اكشر ال هولدنج نانشيالتيد فاياولدسنو ك ةكر ش

 للبرمجيات شركة برافو 
 

 -    13,350 % 29 قةقيش كةر ش
 -    3,575,148 % 49.99 قيقةش شركة ط قسيالت  ماتلخدجاري شركة المصرية 

 30,283    30,283  رينأخين ماهمس
  6,695,528   2,930,213 

      
     
 1202 ديسمبر 30  2022 برمديس 13  خل الد ةمقائعلى  تالامعالم 03-2

 ( ادير )إ فمصرو   ( دإيرا)  مصروف  
 ( 4,199,605)  ( 2,254,433) % 49 شقيقة كةشر  ات ر ايلسا ةار جت لتن كونتك شركة بافاريا

     داء  اال زافحو اإلدارة  باعأت
 ( 137,904)  ( 35,565)   %4.33 ةقيقش ةشرك رات يالسلتقسيط استار  ةكر ش
     رة  دااإل بأتعا
 ( 884,746)  ( 1,017,458) % 94 قيقةش شركة الننشفايكونتكت  / بعر لا  كة عزر ش

 أتعاب اإلدارة  
 
 
 
 
  

    
 

 ة يذيلتنفارة اداإلر جو ت وأأاف مك 30-3
مكيمق  بلغت مقابل   مصري   يهجن 70,251,942 غمبل  2022  مبرديس  31  ي ف  ة عو مجللم  ةفيذيتنلاة  ر ا دإلاجور  أو   تأفاة 

 . 2021ر بديسم  31في   69,203,087
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    رى ة أخنيمد أرصدةو  ن ويندم -31
 2021 سمبريد 31  0222 ربمديس 13 

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

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

  189,393  58,368,122   38,790,932  55,236,255 دمامق عةمدفو مصروفات 

 -  8,437,211  -  21,510,587 نيدر و لمة قدممعات فد

 -  16,811,149  -  41,421,923 ةقحمست داتار يإ

 -  13,320,212  -  20,873,463 ف وسلعهد 

 -  3,142,411  -  3,987,768 ئبراضلحة ال ري مصاج

 - -  -  10,053,374 )اسهم اثابة( تسوية ضريبة كسب عمل

  8,494,266  9,336,143   8,776,644  17,593,186 ري أخ ينةة مدصدأر 

  9,236,102  557,000   8,046,996  3,689,529 لغيرا لدي ميناتأت

 -  5,790,732  -  6,069,427 ري باجمين االمصرية للتاال ةعممجلا

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

 -  1,379,238  -  10,160,820 يلحصكات التر دي شة لتحقمسغ المب

 - (17,485,104)  - (17,735,741) قعة و تائر ائتمانية مسخ: (صمخي)

ي ف اصال  189,618,080  55,614,572   112,699,410  17,919,761  
 245,232,652   130,619,171  

      

 
 

    :متوقعةالئتمانية اال خسائر الة كر حب انبيي يلا يموف 

 
 1220 برسمدي 31  0222 ديسمبر 13

    
  7,797,055   17,485,104 ام علافي اول   صيدالر 

  11,502,094   370,487 عام لا لخال ن و كملا

 (1,814,045)  (119,850) ةرض منانتفي الغ

  17,735,741  عام يد اخر الرصال
 

 17,485,104  

 
 
 
 



 شركة مساهمة مصرية

جميع المبالغ بالجنية المصري
أصول ثابتة -32

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 
       90,583,497         47,939,673         24,439,151          6,106,013          8,153,810         3,944,850                 -                 -االضافات خالل العام

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

     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 
       79,340,152         40,743,500         18,937,648          8,496,862          8,750,601         2,411,541                 -                 -االضافات خالل العام

        (5,089,153)         (3,341,216)           (373,800)         (1,008,027)           (366,110)                 -                 -                 -االستبعادات خالل العام
     382,136,666     172,569,141       89,981,081       31,226,564       43,062,847      13,040,679        2,593,854      202229,662,500 ديسمبر 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 

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

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

       48,449,016         21,578,809         15,502,093          5,176,884          3,526,168         2,535,370           129,692                 -اهالك العام
        (1,758,513)         (1,054,899)           (111,467)           (402,370)           (189,777)                 -  -                                   -مجمع إهالك االستبعادات 

     162,491,678       65,046,263       59,517,388       15,784,359       15,022,301        6,278,365          843,002                 -2022 ديسمبر 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

     219,644,988     107,522,878       30,463,693       15,442,205       28,040,546        6,762,314        1,750,852      202229,662,500 ديسمبر 31

 شركة كونتكت المالية القابضة

2022 ديسمبر 31 تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 

28



 ة ضبلقاالية امل كت اتنة كو كشر 
 ة ي مصر اهمة مسكة  شر 

    2022 ديسمبر 31في  يتهنملا يالمال ام عالن  ع معةجالم ةيالالم مائقو للمة متلمات ااإليضاحع بتا
 ف ذلك خالر  ذك اذإ اال ي ر صلماة ينالجت با ح ابااليضدة ر والبالغ الماع جمي

- 29  - 

 

 انتفاع قح لوصأ -33
 
 مباني ان ـــــــ ـبيـــلا

  لفة كتال

 234,761,482 1202 رنايي 1 يف
 361,961,243 عام لال  الخات فاضإ

 ( 84,347,623) عام لاخالل ت اادبعإست
  512,375,102 1202 ديسمبر 13 في
 512,375,102 2022 نايري 1 يف
 56,036,248 م عاالل  ات خالافضإ

 30,110,190 فروق ترجمة عمالت اجنبية
 ( 107,002,457) عام الخالل ادات إستبع

  491,519,083 2022 مبرديس 31 يف 
  الك هإلا  معمج
   30,322,594 عاملاك الهإ 

 ( 3,312,291) ت اداعبت ساإل كالإه مجمع
  27,010,303 1202 مبرديس 13 يف 
 327,010,30  2202 نايري 1 يف
  48,347,162 عاملاك الهإ 
 (1,754,626) ت ادستبعااإل كالإه معجم

  73,602,839 2022 مبرديس 31في 
  في ةية الدفتر يملقا يف صا
 417,916,244 2022 ربمديس 31
  485,364,799 2021 بريسمد 31
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 شهرةال -34
 بيان   ة شركلا

يقر تو للة ثرو  كةشر   

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

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

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

اراتيالسقسيط ية لتلملعاا ةير مصال  %. 50 بةبنسسهم  000 50بشراء عدد  ةكلشر ت امقا  2022 مارس 23في   
لتكنولوجيةر للحلول اع  س   % 100 الشركة بنسبة علىاذ تم االستحو   

 

 ة وسلممر غي ولصأ -35
ة  اص بشركوني الخالتطبيق االلكتر و   زار ك  تكتنو كركة  الخاص بشتروني  لكالقع او مفي ال  سة لمو المر  غي  األصول  لثم تت

تك كريدي  االستهال  كونتكت   ابل مق  2022ديسمبر    31في  يمصر   ةينج  25,013,655  قيمة  يلامج إب  كيللتمويل 
 . 2021ديسمبر   31صري في جنية م 19,576,096

للع سرمديكر شو   ةعو المجم بين  لمبرما  دقطبقا  ياالت  صتلال   ة  كحواستا  علىنص  والذي  شركة   علىويل  تملل  نتكتو ذ 
 .رزت كاونتكي كرونكتلع االموقال
 

 بيع لا ضر لغ اهب ظفحتم ولصأ -36
   0222 برمديس 13  1220 برديسم 31

 *يكل كهال تار ايس   5,570,779   6,069,999
 * *للشركة تهاملكي  تآل مباني   8,823,985   8,823,985

14,893,984  14,394,764   
  ةلشركا ليها ايت لكلت مقنو  ايلك تلكوهمين اتثروة لل شركة  لدي ان عليهمؤ ات المالسيار  تتمثل في حطام يلك كهال اتر اسي*

 . ينلع داز بيعها في م حتىلقصير ل اجل االالخ اهب   ظفتومح
 .ءعماللاًا لديون  اءفو  رةمؤجال ولصاألمن تمويلي الر يجأتنتكت للو ك كةر لش اتهملكي تني البام**
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 ةانيئتمات اليهستو  ضو قر  -37

 1202 ربديسم 31  0222 مبريسد 13  

   ة من سنأكثر  ة  سن لال خ    ة نس منأكثر  ة  سن لخال   
 ل جالا طهسو وض متر ق

 
1,268,174,982  1,429,973,013   695,831,952  1,169,628,862 

 دائنةية ر اج تاابسح
 

145,386,665  - 
 

28,324,108  - 
 501,463,108 9,456,278   850,021,708  17,204,706  قاري علويل االتم عادةإلالمصرية  ركةالش

   - -   609,169,598  464,648,862  كقرض مشتر 
1,895,415,215  2,889,164,319  

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

4,784,579,534  
 

 
2,404,704,308 

 رى أخ ةنائد ةدصأر ون و در و م -38
 2021 برسميد 13  0222 مبرديس 13  

 ة  سنمن ر أكث   سنة خالل  ة  من سن رأكث   نةس خالل  
 -  75,317,705  -  40,187,635   موردون 
 -  17,092,721  -  12,394,203  ةمقدم دفعات –ء عمال
 -  59,498,130  - 71,022,423  ئبرالضا  هحلمصجارى 
 -  10,145,306  -  3,814,387  *  ظفحأمين ال

 -  14,424,613  -  37,464,958  حقةفوائد مست
 -  44,565,650  -  78,924,397  تحقة ت مسروفاصم
 -  3,234,696   87,346  2,513,562  الغير من تانمي أت

 -  3,724,474  - -  نة ئاد -مينتأالات شرك
 -  146,742,317  -  216,031,368  صم الخ ظفلمحا -لتعثرة اخدم حساب

 -  11,964,784  -  4,697,721  ات عوزيو تئندا
 تكافلية ال المساهمة

 
 14,625,620  -  11,906,955  - 

  5,103,937  9,111,504  -  191,906  ة أخرى نائد ةدأرص
  9,360,120  25,229,400   11,621,942  25,006,511  ة جلت مؤ ادار يإ

  506,874,691  11,709,288   432,958,255  14,464,057  
  518,583,979    447,422,312  

       
  ى إل  هديتور   مث  انهع  ةباين  ءالعملا   ودبعقة  اص خال  طاسقألا  يلحصتب   كةشر الم ايق  لى عق  افتالا  مت  الحفظ  نيأممع م  بر الم  عقد لل  طبقاً   *
  ن يمألى  إ   ايدهور ت  موالتي ت  ليام لا  زكر لما  خيار ت  حتىي لم تورد  لتوا   ة لصحملا غ  بالالم  مةقيو  ه  هعال كور أ ذلما  غبلملا و   ظفلحا  نيمأ

 . قةحلالا عامالي ف فظالح
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 أمينن وإعادة الت شركات التأمي -39

 
 2021ديسمبر  31  2220 مبرديس 13

  4,369,660   6,366,236 شركات محلية 
  33,811,773   102,555,882 خارج شركات بال

  25,387,733   76,910,627 أمينالت معيدي نالمخصصات المحتجزة م

 185,832,745   63,569,166  
 
 تأجير  ودقعات ماتز لا -40

 1220ر ديسمب 31  0222 مبرديس 13  
 232,186,595  472,227,887  عام ة الايبد ي فيد رصال
 361,961,243  56,036,248  عام لا لخال فة ضاإلا

 -  30,110,190  لعمالتق ارو ف إعادة تقييم
 23,174,509  42,337,312  فائدة لاف رو مص

 )55,386,792(  (42,131,483)  عام الخالل دفعات 

 (89,707,668)  (96,032,816)  م اعالخالل ت دابعاإست

 472,227,887   462,547,338  عام ال نهاية ي ف الرصيد
 

 (44) مقر  حضاإي اريجاال قودبع ةصاالخ قعةمتو لية اللمستقبااليجارية اوعات فالمد نم األدنىد حلا*
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 لاملاس رأ -41
 . هملسل هينج 10 ةيمإس مةي قب ي ر صم يهنجن و ليم 600 لغمب هصرح بملا ل الميبلغ رأس ا -

 يعمجو  ةيداع همعها أسيمجم هس 6 960 151 د عد  ىعل عز و صري مه مينج 69 601  510  لغمب درمصالل املرأس ا غليبو  

 .لمكادة بالدسم ةر صدمالهم سألا

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

 .ري جاتلا لج سلا يف

ل  سجال  يف  كلذبر  يشأم التتو   ري صم  ةينج  780 683 9  مةيقب  378 968  د دبع  لاالم  اسر   دةزيا م  ت  2017  ل يإبر   5  خيار بت  -

 .ي ر التجا

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

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

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

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

مج  حر ط  ىلع   ةيداعلا  يرغ  ةيمعمو لاة  جمعيال  تقفاو   2018  سطسغأ   14يخ  ار بت  - ق  السو   يف  كةر شالل  امسرأم  ه أس  نزء 

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

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

 . حر الطسعر س نفب لالما سأر ة اديز  يف صري م هينج ن يو لم 700غ لبم

  عن   2018  برو تأك  17خ  اريت ب  ارةداإلس  لجمن  م  ربقرا  والمدفوع  ردصالم  كةر شل الام  سأر   ةدايز   تم  2018  رمبفو ن  5  خير اتب  -

  ي ر صم  هينج  7.36  ةميبق  مهس   95  108  696  ددعب  2018س  سطأغ  14خ  ريتاب  ةير عاديغالمية  عمو لا  ةيعمجلا  نم  ضيو فت

ليمسامة  يق  ي ر صم  هنيج  0.16  تمثل  يتلاو    هذه   لةيحصت  ناكقد  و   د،احو ل ا  هملسل  اردصا  ةو عال  ري مص  يهنج  7.2و  ملسهة 

الشام  سرأ  في  ادةيز لا  ةمقي  ي ر صم  هجني  15  217  391  ثلتم  تيوال  ري مص  هيجن  700  000  003  ادةالزي ر  د صملا   ةكر ل 

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

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

 يمةقب  ي ر صمجنيه    16,0  ةميسألا  ةالقيمب  مهسن  يو لم  28  ارصدا  قير ط  نع  ةكر شلا  لام  ساة ر دايبز   2019  رسام  3  خيار تب

         ة، لحمر ال  حاربألاد  يصر   نممل  الكابة  ممول  ةاديز الة  ميق  ملاك  ن تكو أن  لى  ع  ،ي مصر ه  جني  4  480  000  ةيلااجم
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السهاألمل  اك  صخصتو  الئيهلا  من  دمتعملا  زيفحتلاو ابة  ثإلام  لنظا  مهسن  و يلم  28  اهدعدو   ةمصدر م  ابقار لل  ةماعة       ة  لمالي ة 

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

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

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

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

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

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

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

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

 : يال المز كيخ المر ر اتفي  لماالرأس  لكي هب نابي يلي مايوف

 بةسالن  ةمقيلا  سهم  الد ادع ة كـر ـشالم اس
   مصري  هيجن   
 % 60,54  115,936,318  724,601,986  جل هولدينياانشيناف ديليديتو سنو ك كةشر 
 % 29,25  56,014,206  350,088,786 مارستثلال لقابضةا ومكسار و ا
 % 7,72   14,806,740          92,542,124        نيخر ا ينمهاسم
 % 1,36   2,597,205            16,232,533        ة صصخ م نياملالع زيفوتحة بام االثاظن
 % 1,13   2,161,371            13,508,571        صة خصم ري غ ينلاملعا زيحفثابة وتالام اظن

 1,196,974,000  191,515,840  100% 

 
  تاحتياطيا -42

 2102 رديسمب 31  0222 رمبديس 13  
  69,736,984   83,891,725    نينو قاي احتياط 42-1
  122,094,306   181,368,684    ةدلامة عيق ياطتياح 42-2
  790,479,615   820,235,652  همسأ  دارعالوة اصي اطتيحا 42-3
  1,085,496,061   982,310,905  
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 ي نو انق  يتياطحا -42-1

في   ي مصر   هجني 69,736,984 مقابلي  ر صم  يهجن  83,891,725  غلبم  2022  مبرديس  31  يف   ونيقانال  ياطيتاالح  ديغ رصلب
 يطايتحالا  ى إلة  كر شح  بر   فياص  من  %5  بنيتجم  تيركة  لشل  اسيساأل  ماظنلاو ت  كار شلا  ن و ن لقا  وفقاً و   ،2021  برسمدي  31
  ر ار ق  لىعاء  نبر  دصملال  ماال  سرأ  نم  %50ى  إل  نيو ناقال  طيايحت الاصيد  ر   لا يصمدننيب علتجا  ذاه  فقو   وزيجو   ينو ناالق
 ة. يدلعاا مةلعاا يةعمجال
 

 ة عادللا ةميقالي طيااحت -42-2

 1022 ربمسيد 31  0222 مبريسد 13  
  128,002,362   122,094,306  حي الفتتاد االرصي

 (5,908,056)   59,274,378  عام لا خر عن شامل االلاخل  دلا
 

 181,368,684   122,094,306  
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  أسهمار اصد ةو عال ي اطيتاح -42-3

نتج  ا  مم  2019  وبرتك أ  3و  2018  ربمفو ن  5و  2017 لير بأ  5و  2016  لير بأ  14في  كة  شر لال  ماس  أدة ر ايز   مت
 : يالتل كا رادإص  وةالع يياطاحت منهع

 

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

مهس     دةاي الز  مهسأ عدد  1,750,161 

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

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

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

 968,378 مهس   ة  يادهم الز أس عدد

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

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

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

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

ي ر صم يةجن      لامالس أ ر ي ف ةداي ز لا ةمي ق  15,217,391 

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

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

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

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

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

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

ي ر صم ةي ن ج  زحفي الت و  ةب اث ألا مأسه رادصإة و الع مةي ق  16,181, 803  

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

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

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

ي ر صمة ي جن    زحفي ة والت ب م األثاسهأ اروة إصدعال مةي ق  29,756,037 

ي ر صم ةينج  2022  مبريسد  31في  ر ادص اإل وةعال ي طياحتا ديرص  820, 352 ,652  
  

له  فنتالة  ئحاللاو   1981  ةنسل  159رقم    اتكر شال  لقانون قا  وطب تضداصاإل  ةو ال ع  ةميق  إنفيذية  ي طايحتاالى  إل  فار 
فة  بص  يعهز و ت  نمكي  الو   خاصطي  ايتاح  ن و كي  ن ذلك ع  يديز   امو   درمص لال  الما  س أر ة  يمق  ف نصلغ  يب  ى حت  ةكللشر   يوننالقا
 .حبر 
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 ة مرحلح ابر أ -43

 ة حلر ملاباح  االر   منض  اهبي و بت  مت  تيالة  تابعت الاركشلل  ماعال  ي طايالحتاو   يونانقلا  اطيياالحت  ةميق  ةلمرحلا  حابر ألا  نضمتت  -
  ه جني  109,743,524  غلبم  2022  مبرديس  31في    اهت قيم  تغ لب  دا وقهتوزيع  زو يج  الو   ةعجملما   ةيلماالائم  و قلا  داداع  ضار ألغ
 . 2021 ربمسيد 31 يفي مصر  هين ج 139,067,82ومبلغ ري مص
  2022  رمبديس  31  ا فييمتهق  غلبت  تيلاو   يقللتور ثروة    ةلشركة  حلمر ال  حارباأل  ةميق  وعةمللمج  رحلةملا  ح ابر األ  نمضتت  كلذك  -
نوتن  اذهي  مصر   هيجن  2,058,760  غبلم  2021بر  مديس  31  وفي مصري   ةجني  43,334,127  غلبم   ب تتاكالا  اتر شص 
  ت داسن  حملة  تاتحقسم  ملاك  دادس  عدب   الإ  حبار أ  يةا  زيع و بت  قير و للت  ةو ر ث  ةكر ش  مايجواز ق  عدم  ة على فلتخملا  قير و ت التار ادصإل
 رى.ق أخريو ت ظفاحمض وائف ن ع ةئشنا حاع أربيز و ت قها فيحبل الخاإل ن دو ك ظ وذلفلحان  ميالل أخ نمم تت لتيق اريلتو ا

 

 ةيداق عتت اامتز ال -44
 

  المتوقعةة جارية المستقبليياال وعاتف مدلا ن م ىندألا دحلا

 2102 مبرديس 31  0222 ربمديس 13 
 41,060,016   71,070,407 ألول ا السنة
 53,076,517   73,854,059 نية اثة النالس
 69,306,892   74,447,125 لثة االث نةالس
 70,572,978   78,347,966 ة رابعلاة نالس
 784,355,719   559,287,612 وات نس 5ن م رأكث
 857,007,169   1,018,372,122 

     
 

 ة يعرضات ماز تلا -45
 2120 برسميد 31  2202 مبرديس 13 

  3,000,000   59,000,000 ون در و م – اناب ضمطخ
 59,000,000   3,000,000  
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 ات  انضمو  تالاكف -46
شقام لينمضات  ةلكفا  مقديتب   يلللتمو   تكت نو ك  كةر ت  ل يو التم  ماظن  يفة  ملعا لا  عةابتلوا   ةيققشال  تاكر شال  نمكل  ة 
 امتخدسواالاني  تمالئاحد  لا  من  ضر غلا  ن و كي  نأ   على  ،ل مويت لل  تتكون ة ككر ش  مساب  ينتمائالا  دحلح انم   تميو   كيتهالساال
  ليتسهال  مةدختسم  كةشر   لك  م سابض  ار تقالان  و كوي  ة،يققشلت ااركشلا   ن م  أيط  اشن  لويمتأو    و/   كةالشر   شاطنل  يو ملت
 . تك تنكو  ةكر لش حو نمالم يلماجإلا ينامئتالا ليسهتلد احدو  في  ةدح ىعل
الت يهستلاة  صدر أ  تغل بد  وق  ، دالسد ادم  ع  نمر  اطخمو   ر ئاخس  يأل  محوت  اتماز تلالا  سداد   في  ةمز تلل مظت  ةكر ش  لك
  يهنج  1,108,543,116  غمبل  2022  مبرديس  31في    ةينماضلتا  فالةكلا  لبمقاات  كر لشلة  وحمنملا  ضرو قلوا  ةانيتماالئ
 . 2120ر مبسيد 31  يي فصر م هينج 506,129,576 غلمب لبقا م ي ر صم
 
 : والشقيقةالتابعة ت اكشر لل ةمانيتئ الا سهيالتلتوا ضو القر يد صر ب نايب ليي ايموف
 

 1220 برديسم 31  2202 مبرديس 13 
  2,404,704,308  4,784,579,534 ةابعالت تركاالش
  49,248,559          107,810,161 ةيقالشقت ركاشلا
 4,892,389,695  2,453,952,867  
    

   سابقا( serrowB alasW) برمجياتلل افوبر  كةشر  اءناقت -47
القاياللما  كتكونتشركة    نتاقت  2022  فبراير  3بتاريخ     ة ير جز )  Wasla Browserشركة    نم  %29ة  نسب ىعل  بضةة 

 - يلي:ما  االستحواذ عقد نضمتهذا وي .ةااللكتروني قاتطبيلتوا اقع مو ال إدارةفي  لعمت والتي ةالتابع هات وشرك (نايماك
 .ب اتتاالك  من ىلو األ يحةشر لا تمثل ،التعاقد اريخفي ت( أمريكي دوالر 2،927،000) غلمب دم سدات -1
حصة    أصبحتوبذلك    2022  اكتوبر  27  ختاري  يف  (يكيأمر   دوالر  3،000،000)لغ  بمب  ةيثانال  فعةالد  دسدا  مت -2

 . %43الشركة 
  دية النق  لتق  الذي  تاريخلا  في   وا  2025  ليوو ي  31  ختاري  ي ف  (يأمريك  رالدو   3،000،000)غ  مبلثة بللثاا  دفعةلاتستحق   -3

 . ربأق اايهم يكامري رالدو  ف أل 600 عن ا(سابق Wasla Browserجيات )برملل افو ر ب شركة لدى نيةالثا الدفع دبع
المساهمي  تفصيلية  لبنود  دادسالوطرق وتوقيت    ةار دإلال مجلس  ية وتشكالملكيب  نسا وتخضع  ذه باتفاقية  صة  خاال  نواردة 
 .اءتنقاالب

 ة()الشركة القابض ييبضر الف قمو ال -48
 ة: اريبتعالص ااخاألش حرباأى  لعبة ير ض: الالأو 
  يف  2021  ماع ى  وحت  طاشنلا  ة بداي  نم  تانو س لل   ةضباقال  ةماليال  كتنتو ك  كةر شل  ةييبضر لا  تار ار قالام  يقدت  مت -

 . 2005 ة نلس 91 ون ناقال ماكح ألا قبط ةنيانو قال يداعو ملا
 . يةور ملمأامع  2014  / 2010وات نسلا صفح ي ر اج -
  ةلس ج  راانتظي  وف نية  نو قالا  عيد وا ملا  يفة  علي  نطعلا   متو ريا  يدتق  لشركةسبة اتم محا  2016/ 2015  من   تاسنو لا -

 .اً ير دفت اتنو لسا  كلتفحص  ةادعإ 
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 :لمعلاسب ك ةيبضر  :اينثا
   .صحفلل زمةلالت االبيانا دا عدى ا وجار  امظنتبا ةبيالضر  دادبس ةكر شال مو قت -
 غة دماليبة ضر  :اث لاث
 . حقةمستال وق الفر  دادسو  2016 ما ع ىحت صالفح مت -
 . 2017/2018  تاو نلسا فحص زيجه ت ي ر جا -

 ة دار مال ظحاف ملا -49
 كصكو لا تداراصإ 94-1

لثرو   ةكر ش  رتاصد اصداراتك  يكصتلة  قابلة ة  يالماإلسالشريعة  دئ  بامو ام  كأح  عمفقة  او متلا  بةمضار ال  صكوكل  ثالثة 
  باب   غلق  يخر اتمن    25ب  لشهر امن ال  بدءاً   ليالكأو  جزئي  بكر اللما  ستهالكالل  لةيل ألسهم وقابو حتلل  بلةقا  للتداول وغير

ن  و يلم  25عدد    على   زعة مو   إصدار   لكل  صري م  هجني  رليام  2.5لية  اجمإ  ةميبق  ينر بإصدا  وكصكال   ردصوت  با تتكالا
لى  رابع موزعة ع لإلصبدار ال  مصري ه  مليار جني  2وبقيمة إجمالية    داحالو لصك  مصري لجنيه    100سمية  إ  ةمقيب  كص

اس  20عدد   بقيمة  ل  حدالوا  للصك  مصري جنيه    100بمية  مليون صك  ار شال يلتمو وذلك  كونرك)ش  ةديفتسلم كة  تكت  ة 
المكر ش"ال)  م( .ويل ش.مللتم التاكر شء  أو عمالو/  ئها  اللعم  وكةلمم  تايار س  ءشرايل  مو تل  (المضارب  /"يدةستفة   تابعة ها 
 . طانشلات اذ  لو ي تزاالت يقةلشقاو 
 ل واأل  رادصإلا
مويل شراء تل  لو ألا  رداص لإل  ةمحفظ  44  ملكية عدد  ل بنقب(  المضار /المستفيدةكة  ر شلا)ل  مويللت  كتنتشركة كو   متقا

مملو سيار  الشركات  ءوعمال   هائلعمالكة  ات  مبلغ  لحاا   قيمةال  يمالجإوبلغ    قة،لشقياو   تابعةها  ة نيج  599,752,333,3لية 
 . 2022 مبرديس 31 حتى  ري صم جنية 931,259,920,2  تاليو تم قيمة ماليإجبو  ري مص

  الثانيار دصإلا
)للتم  تكتنو ك  شركةقامت   شراء  يل  مو لت  نيثاال  رالإلصد ظة  محف  49عدد    لكيةقل منب   (رباضملا/مستفيدةلاكة  ر الشويل 
ماار سي عمأ  و/  ائهعماللكة  ملو ت  اكاتهشر   ءالو  ا قيمال  مالي إجلغ  وب  لشقيقة،او   ةلتابعا      3,228,463,821 غلبمة  يللحاة 
  . 2022 مبرديس 31 ىتح جنية مصري  844,901,776,2 يالتو مت ةقيم ماليإج وب مصري  جنية

 ع ابر الر صدااأل
منب  (رباضملا/مستفيدةلاكة  الشر )ويل  للتم  تكتن و ك  شركةت  قام شراء يل  مو لت  نيثاال  رالإلصد محفظة    6عدد    لكيةقل 
 جنية   422,324,471 غلبمة  ليلحاة اقيمال  ماليإجلغ  وب  ، يقةلشقاو   ةلتابعا اتهاكشر   ءالو عمأ  و/  ائهعماللكة  ملو ت ماار سي

   .2022 مبرديس  31 ىت ح ي جنية مصر  299,591,501  يالتو مت ةقيم ماليإجوب مصري 
 رثعتدمة الخب حسا
  ةمحفظ  ل كل  اليةلحا  القيمة  ليامأجمن    %5.5الرابع    اإلصدارني بينما  و الثا  األولر  لالصدا  %  3.6  نسبةاحتجاز  م  يت

نق واكيتهلمل  يتم  ت  ي ف  داسدلاوكيل  دي  ل  ثرعتالة  دماب خبحس  النسبة  كتل  عا يدا    ةظفحالم  منث  يفاصداد  س  يخار ذات 
ء ثر للعمالعلتاو   دالسدا   ن ع  أخرالت  تاالهة حر لمجابتعثال  خدمة  حساب  في  جودةمو اللغ  ابدم المستخوت  ةدالمستفيللشركة  

ر  ا لالصد%    3.6سبة  ر عن نثعتلا  ةدماب خل حسقي  جب االل يالحواا  يعوفى جماالصدار  عمر    طوال  ةمحفظل  لك
ك وسداد  لصكو اجل ا   نهايةحتى    فظةحملل  ليةاحلا  مةيقل لائم  قد اليصر لا  من  %5.5الرابع    اإلصدارني بينما  او الث  األول

 مشروع.ال ى مديرلع  امتز العد هذا ويصكوك مالكي ال كافة مستحقات
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 ية ار األد عابتاأل 
 ه هذع  فانم و   رمخاط  نال  رانظ  اترفدفي ال  ها ب  افعتر االوإلغاء    كهايكتص  تم  تيال  لماليةا  ق و حقلاظ  فاحم  بإدارة  ركةقوم الشت

  من   ايسنو   %0, 20  ة لبل عمو مقا  حصيلوت  خدمة عقد  بموجب    صكوكل اة  حمل   ي الير كل جوهشلها بيو حتد تم  ظ ق فاالمح
 .ل شهرك  نهاية يف تحقوتس ربداية كل شهي ف عو شر مال حلمظ افمحلية لللحاا يمةللق مقائالد لرصياي الجما
 
 وكالصك منم دختسلرصيد الما

 ارصدرقم اإل كو كالصمة قي اليإجم 2220 مبرسدي 13 حتىالمستخدم  يقالمتب يدصر ال
 ول  األ رادصإلا   2,500,000,000   1,644,682,270   855,317,730

  نيثالا  صداراإل   00,0002,500,0   188,484,219,2   812,515,280
 الرابع صداراإل   2,000,000,000   483,754,820 1,516,245,180

         يلمااإلج   0007,,00000,0   278,921,347,4   722,078,652,2
 

 لتوريق ا تراادإص 94-2
  م ت  قد ظ  حافملا  هذه  افعومن  راطمخ  نال  نظرا  ردفاتال  عتراف بها فياالء  لغاوإ  دينة التي تم توريقهاالمالية الم  وق الحقمحافظ  

 : اليةحافظ الحقوق المبيان بم وفيما يلي اتسندال  ملة ي حلاي ر جوهكل بش ا هويلتح
 

 ثالثون الق ير تو محفظة ال
)ش.م.م(   لسياراتتجارة ابافاريان كونتكت ل  ةكوشر يل  مو تكت للتنو ة كمن شرك  كل  نم  ة لاالمح  ةماليلاوق  حقال  ل فيتتمث

اسيلتق  تاروشركة س اليسقلتة  يعالملا  يةصر الم ت  نتككو   ةكر شم( و ..مذ)ش.  تار يا سلط  عز    ةكوشر (  .م.مذش.)  ات سيار ط 
  ب عقدجو بم  م.م(ش.)يق  ر و تلل  وةر ة ثشركل  (ذ.م.مش.س )انينفا  مودرن   كةوشر م(  ل )ش.ذ.م.اينش فاين  تك كونت  /ب  عر ال
 .ي ر صم نيةج 1,705,020,201 التتموي قيمة  اليوبإجم 2019مارس  19ي  مؤرخ فالة الحو ال
 

 ن و ثال الثو  يةثانال قيلتور ا ظةمحف
 ن اريافباكة  شر و   (اً سابقت  راسياال  تكت لتقسيطنو كمويل )كت للتتنكو   من شركة  ة من كلال حملا  ية للماق او قلحا  في  تتمثل
ط تقسية لكونتكت المصرية العالمي  السيارات )ش.ذ.م.م( وشركةط  سيلتق  ارستة  وشرك  (م.م)ش.ت  رايالسا  ةر اجلت  كتنت كو 
ثروة  لشركة    (م.مس )ش.ذ.نفاينا  درن و م  ةكر شو م(  ذ.م..)ش ل  شيافاينن  تتك نو ك  /ب  عر ال  عز  ةكوشر   م(م.ش.ذ.)  اتر يالسا
نية  ج  1,640,556,167  تاليتمو   مةقي  يلجماوبإ  2019ر  بمنوف  14في    رخلمؤ ا   لةواحد ال عقب  موج( بريق )ش.م.مو تلل

 . مصري 
 

 ثون الثالثة والثال محفظة التوريق 
 ن ااريباف  ركةشو سابقًا(    تار ايسلط اقسيتلكت  نت كو ويل )م تلل  كتنتكو ة  شرك  ل منمن كة  ال المح  ة يلاالم  قوق الح  في  تتمثل
 طيلتقسة  ميلعالة اير صلما   تكتنكو كة  وشر   ( .م.ذ.مت )شار االسيط  سيلتق  تارسكة  وشر   م(م. ش.السيارات )  ةكت لتجار كونت 

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

 . مصري 
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 ن وثثال والة بعاالر  قير و التظة محف
 كت ونتك  وشركة(  اً بقسات  ار ايسال  طقسيت لتكونتك ن شركة كونتكت للتمويل )ق المالية المحالة من كل مي الحقو ف  تتمثل
ار صلما الع  ةكوشر م.م(  .ذ.ش)  تسيارا لا  طلتقسية  عالميلية  وش)ش.ذ.م.م  لننشيافاينتكت  و كرب  عز  ج  ركة(  ام    ياس 
  بإجماليو   2020  ديسمبر  3في  والة المؤرخ  ح عقد ال  جبم( بمو م..)ش  توريقلل  ثروة   ةكر م( لش. مذ..ش)قسيط  لتا  اتمدلخ
 .ي مصر  يةجن 1,514,111,728 يالتتمو  قيمة
 والثالثون  التاسعة التوريق فظمح

للتمويل و   ة تتمثل في الحقوق المالية المحال  ثروة  لشركة    )ش.م.م(كريدى تك  كت  شركة كونتمن كل من شركة كونتكت 
جنية     960  555  968  تمويالت  قيمة  بإجمالي   و  2022  اكتوبر  31والة المؤرخ في  .م( بموجب عقد الحللتوريق )ش.م

 . مصري 
 

 ق يور لتا فظاحمرصيد 
               اردصإلام رق  2022 ربمديس 13 ييد ف الرص

         لثالثون   ر ا اصداإل   968,104,96
    ون ثاللثوا ينثالا ر اصدإلا   887,258,209
    والثالثون صدار الثال  اإل   337,384,214

     ن ثو الثوال لرابعصدار ا اإل   093,351,457
     ن ثو الثوال تاسعلصدار ا اإل 1,022,673,036

                يالمجإلا        285,772,999,1
 

 تدانسالقرض 
               صدار إلام ق ر  2022 مبريسد 13 فيد رصيلا

           ن ثالثو لار ا صداإل             067,462,110
   ثالثون لثاني والاإلصدار ا    027,195,244
   ن والثالثو  ال الث اإلصدار   978,716,233
    ثون ثالالع و الراباإلصدار    328,597,487 

1,061,610,661  
                 الياإلجم 2,137,960,061

 

 ة ير ااألدب اعتأل ا
بواقع صه  فيما يخ  كال  يةار دإ  أتعاب  ةالقائم  اتاإلصدار عن    ليللتمو تكت  كون  وشركةق  وريتلل  ثروة  ةشرك  كال من  قتحتس

  ا دءب  شهريا  وتسدد  عستقطى وتلمعنا   رشهال  أول  في  ئمقاها ال ديصر ب  حس  د(ئعاال ن )دو   حفظةالمرصيد  من    نوياس  2.50%
   .راد صاأل عمر  نم هر األولالش نم
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 لية ام قار و أ خصم 94-3
قام لتنكو شركة    تلقد  عقد  بإبرا  ةقشقيوالة  بعاتال  وشركاتهال  لتموي كت  مع  ق  راو أ   خصمم  العرببنالتجارية  االفك   ريقي ي 

  خصص  دق  يلذاو يل سيارات  مو ت  قودعن عشئة  انلا  ريةتجالق اراو االصم  خل  كلذو   هاتقلح وم  2016  برسمدي  فيؤرخ  لما
 .طبيعة دوارة تذا ري صمة ار جنيلي م 3,725 بلغم مخص دالبنك ح
  ة وك ممل  سيارات  تمويل  ود عقلتمويل  ظة  حفم  69  عدد   م بخص  لتابعةاو يقة  الشق  اهتوشركايل  للتمو نتكت  كو   كةر ش  وقامت

ة  لامحللمحافظ ال  ةليحااليمة  لقمالي اإجوبلغ  ،  2022  مبريسد  31يخ  ر ات  حتى  ةقلشقياو   عةاب تالا  هاتكر ش  ءالعمو لعمالئها  
  1       من عام  خالل ال  صري م  يةجن  3,208,075,428ت  تمويال  مةقي  لياموبإج  ري مص  ةجني  3,645,759,142  لغمب

 . 2022ر مبديس 31 حتى 2022يناير 
 ريةاألوراق التجا خصم ةظمحف رصيد
لالحال  القيمة  يالإجم  بلغقد     3,645,759,142  غلمب   2022  برمديس  31  يفرية  االتج ق  راو ألصم اخظة  محف  درصيية 
 ري. صية مجن
 ي طايحتاالاب سح
خير ز او تأأي عججابهة  تمويل بغرض منتكت للو فريقي باسم شركة كالربي العا  كالبني  لد  يطاتياح  سابن حويكتم  يت
تملعمالاد  سداي  ف ويتم  الحسابء  نسبطاتقاسب  طياالحتيا  ويل    هذه  على    الحفا  يتمو م  خص الية  لعم  جتنامن    %5ة  ع 

اابمالرد    يتم  %5ن  عسبة  الن  هذهدة  ياز   ةل حاي  فو   بةالنس عنئلزا لغ  شركة    يحتياطالا  بلحساباة  طيغالتبة  نس  دة  الي 
 .مصري  جنية 182,287,957غ لبم 2022 رمبديس 31ي تياطي فاالح الحساببلغ رصيد  قدو ل ويتملكونتكت ل

 صملخا قدمن علمستخدم د ارصيلا
 قيمتبلا الرصيد 2220 مبرسدي  13ى حت دقلعمن ا متخدمسلا قدالعة ميق 
 مج79,240,858 جم 3,645,759,142 مج 000,000,725,3

 

 يةالمالر اطالمخ إدارةت ساياوس فداهأ -50
الم  لكل  كةالشر   ضر عت  ى دمل  و ح  اتلومعم  حايضاإل  ا ذه  مديق   ، يةماللا  اتدو ألا  مادتخاس   ن ع شئة  لناا لية  التا  ر طاخمن 
   .لاملا سألر  شركةرة الادإ ةيفكي كلذكو  هاتر اد وإر طالمخا ذهس هايبق  قلعتي  اميفا تهايلمعو  تهااسايسو  كةر شلا اف وأهد
تلا  راطلمخا  ةار در إلطاإ  عة وضؤوليمس  ركةلشا  ةدار إ  سلمج  لمتحي -  لمحتيه. وتلع  افشر واإل  ةركشلا  اله  ضر تعتي 
ااإلد بلعلارة  ى  عل  اطتهشنأ  اولنتت  مأل ا  ركة شلا  ى لإ  رير اتقفع  ور   رطاخلما   ةر داإات  سايس  تبعتو   ضعو   يةلو ؤ سم  ة ركشلايا 
  .مظتنم ساسأ
الل  مو قت -   ة ر ادإل  ةعبمتلا  اتراءجالاو ت  اسايسلبا  متزالاال  فية  رك بالش  ليالعا  ةدار إلا  ءادا  عةتابم ب  ةيلخادلاة  عمراججنة 
اكفامدى    راجعةمو   ،مالية لا  راطمخال لكر شلا  ةر ادا   ل قب  من  عةمتب ل ا  اتاءجر الاو ت  ااسيسلية  ة  يماللا   رطامخلا   ةجهمواة 
 قعة.و تملا
 

 ان متئ ال ار طخ 50-1
  ة ا دألا  قدا عهمظ نيي  الت  هتمااز التب  ءافلو ا  فيقابل  المف  ر طلو اأ  ليمعلا  ثرتع  لاح  يفة  كر شال  بدهاتتك  يةلام  رئساخ  يه -
الار و أء و الملعا  من  ي سيرئ  لكبش   انتمالئاطر اة لمخكر شلعرض اتت  مث  من. و ةيلالما ة  دصر وأ  ن و عتنو م  ن و يندمو   بضقق 
ات سسؤ ملوا   كو نبال  ىد ل  عائدو لا  كذل  يفا  مة، بالمالي  اه تطشأن  نم  ذاوك  ة قالع  اتذ  فراأط  نم  قحستملا و   رى خأة  يندم

 . يةالمال
  الءمعلا  ةدأرص :الً أو 
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سع  ءانب  نامتئالا  خطر  أشني ر نوا  جراءاتاو   سةيالى    ةو لق ا  ساقي  يتم   حي  طر. اخمال  ةار دإب  قةلعلمتا ة  ركالشقابة  ظمة 
 ةيان متئالاة  دار جلوا  ةيبطلا ة  عسمن القق محتلل  مز الال  نييداملا  مالعتساالل  مع  لالن خم  يدح  ىلع  ميلل عكل  يةنا متاالئ
 .مييتقلا   ذاهى  علءا  بنا  يانئتماال  حدد اليدتح  متيو   ة،يلماال  هتاامز تلا  دادس  ىعل ته  ر دقى  د ملك  كذو   ليلعم ا اع بهيتمت  يتال
 .ةليمانة س لك يف ل المحاض ةسرادمل عب ةركشلا ومقتو  .راتمر سابء المعلل ةقلعالم صدةر ألابة قار م تمي
مخيغط  لة،مضمح  ةيتمان ئا  مةيق  تذابر  تعت  يالت  ةيمالال  صوللأل  ةبسنلبا  غ لمب  عةوق تمال  ةينمات ئاال  ئرخساالص  صي 
يتعالمجمو   اكبدهتتن  أ  عقالمتو   ةر اسلخا ة لنسبابدة  ح  ىعل   ةلاحل  ك  ساأس  على  ةقعو متالة  ينمائت الا  رئاسالخ  يرقدت  مة. 
  محافظذه اله  فية  دير الف  ية الالمل  صو األ  ىلعظة  المحف  على  ةمئاقير  ي امعق  بيتط  لالخ  نم  أو  ة،سنجاتمالر  يغ  ظافحملل
 نسة.اجتمالظ لمحافل  ةموعجمللقعة و تملاية نما ئتالر ائساالخج وذمن برع
  ئر اخسلار  يدتق  متي  ة.عقو تالمنية  امئتاال  ائرسخلاب  اسح  عندلية  بتقسمال  ةيداصتقالاف  ظرو لت ااعقو تالعتبار  خذ في اؤ ت
عانب  رلعما   دىم  لىع  ةعقو تملا القًء  بينر فللة  لياتمحاب  حةمرجالة  يحاللا  يمةلى  ادينقلا  اتفقالتد  ق    ةتحقسلما  ةياقدعلتة 
 .اهليع  ولصحلا عة و جملمقع اتتو  ية التيدقات النفقتدلوا عقد؛لاب وجبم ةجموعملل

 

 قعةمتو لا نيةمااالئت  ئراسخلا عنجم  نالا مبلغلا
 .انمئتال ار  اطمخ في ةر يكب  زيادة حدوث ريدقت يف ة مدختسملا بيلاساألو  اتضاتر ف واال تالخمدلا
 

كاإ   ما  ديدتحد  نع التاطخم  تنذا  عخلر  االا  منذ ري  جوهكل  شب  دا ز قد    ةيلام  اة دأ   على  د ادس ال  ن ف  فإألعتراف  ن  ولي 
  من   الك  لكذ  نمضتيو ا.  هل  رر مب  ال  هدج  وال  ةفلتك  دون   ة حتام  ةللص ا  تاذ  ةم عدا وال  ةيقطن مال  ماتلو معلا  برعتت  عةو مجمال
التبر لخا  لى ع  اءانب  ةعيو نل او ية  مكلات  يالتحلوال  تماو عللما دمة  قملات  املو عالمء و براخلل  يانتمئاال  مييتقلوا  ةكللشر اريخية  ة 
 .بليقؤ المستبنالت لسبيى لع
  طر خالم  ضر عالت  ببسب ت  ثدحقد    ناتمئالاطر  مخا  يف  ةيهر و ج  دةياز   كانه  انا كذإ  اميد  تحدو  ه  مييتقال  هذا  نم  دفلهوا
 .الم أ ناتمئالا

 ةيانتمئال ار  طاخمال اتعمجمو 
ها تحديد  متي ات التيانالبمن  ةعنو مت ةمجموع ىل عاءً بن  ةلفتخم انتمائ طرخامجة ر دض إلى تعر  كل موعةجملا صصخت
اعلف  ختال  رطمخالية  ؤ تنبون  لتك ابوتط  اددلسن    عض ب  يف   .يةلقو ا  دادر ستالاية  لمعو   ةبر خالت  اذ  ةيمان الئتا  امحكأليق 
  لمواالع  ذههلف  تخت.  فقد الت  ية معدلمنهجتخدام  سابن  ما تئالا  طرخام  تارجدل  تضالتعر ا  عة جمو ملا   تخصص  ت،االالح
 رض.عتبيعة الطسب ح
تتي المججادر   حديدم  ومو مت  بعايعات  باسدلا  عن  فخلتلا  راطمخ  داتزد  حي رتها  كشد   رطامخ  دهورت  معر  ي بكل 
  2و  1ن  يتعو مجملل  ناتمئالا  راطخم  ند بيداالس  عن   فل تخر الطخامي  ف  ق ر لفا  ن و كي  ،الثملا  ليى سبل ع  ك،لذل  ان،تمئالا

 . 3و 2 عاتمو مجلل نمائتاال  اطرمخن يب لفرق من ا أصغر
 
 

 :ييل كما وعةالمجم لدي هايفر عتو  خاطرلمدرجات ا تاي مستويلتاال دولجلا ضحيو و 
 ةحلمر ال عاتو جمملا رمخاطلا تجادر 
 يلو االة لحمر لا ليحاال 1
 يلو االة مرحللا 1-30 2
 ةيالثان مرحلةلا 31-89 3
 ةلثثالا ةحلمر ال 90< 4
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 (PD) ادسدلاعن ف خللتا ةحتماليا جوذنم ةهيكل

 

ل  لك  PDهيكل    اءبن  دي تحدي  ة فساسيأ  تالخدم  ةبثا مب  د السداي  ف  التأخر   ديع  فق، التدل  دعم  ةيجهمنق  يبتط  لالن خم
  د ق  تامو لعمال  هوهذ  دادالس   فهم عنلخت  وا  مهم ظانتامدي  و   ءالمعال  ءاأد  نع  تاملو مع  عجمب  ةع و مجالم  مو تق.  ةعمجمو 
ع  ونو ول  صواع األنأوع من  ل نلك  ياريختلايل  لحتال  لالمن خ  كذلان و ئتمالاطر  امخ  تجار د  علىر  مباش  ثيرتألها    ن يكو 
 طشانلا
ن  ع  لفتخلل  يةقلمتبادة  م لا  ديدحلت  تار يدقتج تنوت  ةكر شال  هاعتجم  يتلا  اناتبيالل  لتحلي  ةئيصاحا  جاذنم  عةمو مجال  مدختتس
 .نمز ور الر ة مع مجتينلا لكت يرغتت أنتوقع الم ه منأن وكيف اطرمخلل  ضر علتاد نعاة  يحلامدى اد لسدا
 مل عوالاب  قةلعالمت  تراغيوالت  داسد ال  ن علف  تخال  التدمع  في  ترايغلتا بين  قة  عالال  عايرةمو تحديد  ليالت  حالت  هذهمن  ضتتو 
المتمتعملا  ليلتحال  كذلكو   ،يل كلا  دصاتقالاب  ةص اخال  سيةيئر لا )مر خأل  امو ع  جرادإير  ثأتبعلق  ق  التعثى  لل  ل  تأجيرض 

حمعتتعلق  و   ،دا دسلاعن    ف تخلال  مخاطرب  تتعلق ن(يدالاد  بسد  بةلالمطا ة  ص الخا   ةيسيئر ال  لوامالعبض  التعر   تالاظم 
 . يكللا صادقتاالب
ة  ياللمول اصاالطر  مخا  لىع  رثؤ ن تأ  ملحتمن المتي  ل اي  لكال  ادتصق االت  رايغ تم  ديدتح  اوينس  ةر اداإليق  فر   ىلع  تعيني
 . ة موعجملا ديل

 يلاها  ة تحسنيلتمااحمدي  و   هار ااختيالتي تم    ةيساساأل  يلكالد  اصتالقا  تامؤشر   ييمقى تلع  ةعمو مجلاإدارة  يق  ر ف  سيقوم
 .يلكلاصاد تقالبا ةقلعتمال ظاتحالملوا شرات مؤ ال يفات اهتجالا لىا عءبنا ك لذو  ءاسو األ  وأل ضفألا
  ر خسائلار  يقدلتارة  لخسانسبة    جذنمو   ة المجموعق  طبت  األخرى،  ةليالما  لصو ألل  ةقعو لمتا  ةيناماالئت  ائرسخلد ا يحدت  دنع
 .متوقعةالة ينئتما الا

 

 :ال مأ ي جوهر  كلبشدت اد ز ق  نامتالئطر ااخم نتكا د ما إذايدتح
كإذا  م  ديد حت  يرمعايف  لختت ا  مكة  يالالم  ولالصا  ةظ حفمع  نو   حسب  ي ر وهجل  شكب ت  دزاد  ق  نامئتالا  راطخم  تان ا 
 . اددالس  عن  فوقالت فترةك لفي ذ بما  وعية،نو  يةكممل او عن ضمتت

 

 لي: تالا و لنحى اعل  ىلو األراف تعال ا منذ جوهري كل شبض ة بالتعر اصالخ انيةمتئاالر طخالماد زدات
  خ ي ر تا  عدب  أكثرف مً و ي  30  اددس لعن ا  وقفتال  ةلحا  في  ث دتح  نماتئالار  طمخافي  ة  يهر و الج دة  ايلز أن ا  عةمو جالمر  تبعت
استالم   يتمحقاق لم  ستخ اير ب تار قأذ  من  امياأل  عدد  باستحاخالل    نم  قاقحز االستو تجا  مأيا  تحديد  ميت  ل.ألصا  ققاتحاس
 . هبشأنملة اكلاة  دفعال

 
 

 ة تظمنم   عاتجرام  ءاجرا  اللخمن    نامتئالا  اطرخمي  رة فبيكال  داتياز ال  ديدتحلة  دملمستخا  يريعامال  ةيفاعل  ركةشتراقب ال
 :نمكد أللت

 

تحديعلة  ر داق  رييامعلا  أن • الااديلز اد  ى  ل كبير ت   غيرأداة    ا هان  اليةملا  اة داأليف  تصنل  بق  انتماالئاطر  خمة 
 .ةمظ منت

 و . ددا لسريخ ااتن ما ميو  30رور م عدباألصول  خير اتلر لمعاييا  قةوافمعدم  •
 12 دةمبل داسبدال نعب لبفختال مبن يبةلاملا ة دا ألاويل حتب ببس تاصصخملا يف ةر ر مبغير ت  اقلبتجود  و م  دع •

 .(2 لةحمر ال )حسب حياةال مدى دادسلعن ا لفوالتخ (1 ةالمرحل حسب) رهش
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مل  وعوا ءالمالع   بافحتواال رةغيتمالق و سلاوف ر ك ظلبما في ذ ،باباألسمن  ددعل لقرضعاقدية لتلط اعديل الشرو ت متيقد 
إلتي  دق.  للعميلمل  تحملا  و أ  ي لاالح  يمان تالئا  ور هتدالبق  لعتت  الى  خر أ اللبا  اف ر عتالاء  اغم  ت  ذيال   ي حالقرض  ل عديتم 

 .سبيةحالم ا ة سياسا للفقً و  ادلة الع قيمةلاد بجدي ه كقرض يعل ضتفاو لاد المعا  رضالقف بعتراالا تمه ويطو شر 
يمندع الدؤ ي  وال  يالمالاألصل  ط  و ر ش  ليدتع  تما  إتعديي  مناك  اذإا  م  د يحدت  نفإ  اتر،دفال  من  دبعاتسالا ى  لل  خاطر  ت 
 :رنةمقايعكس  ي هر جو ل كادت بشد ز ق  لصألاب ةاصالخ نامئتالا

 
 مع  ;عدلةمال دو بنال على ندتس ترير التقريخ  ات يفالحياة دى م داد الس لف عنلتخا ةن فتر م بقيةتملا ةلمدا •
 لببيو ألا فار عتببالا عنببد ةدمببقالم اتانببيلبا علببى ااءة بنبباحيببى المببدد ادلسببان عببلببف ختلمببن اة قيبببتالم ةتببر فالدر قببت •

 .ةيلصألد اقالتعا طوشرو 
 

 م ي ظلتع لتحمل(ا ةطنش"أيها باسم لإ را)يش ماليةات وبعجهون صان يو يذلء امالعللروض الق بشأن ض او التف موعةمجال يدعت
اف مختقو   للتحصيرص  سب  .دسدالان  ع ف  تخللا  اطرليل  اسايموجب  امحت  حمن  متي  ،عة مجمو للل  متحلة  ى  عل  رضقلل 

فهناك   اد،دسلا ن  عف  لتخلل  ةيلااطر عمخك  ذا كان هناإأو  ه  نيو د  داد س  ا عنيً حالا  فً متخل  يندمال  ناك  ذاإ  ائيقتان  أساس
  ا رً ادقمدين  ال  ن يكو   نأ  عوقلمتان  وم  الشروط  يلصقد األالع  جبمو بع  دفعقولة للملا  ل كل الجهودذب  نيلمداى أن  عل  يللد
 . ةدل معلا شروطة اليبتل لىع

  ضعتخو   رض. ت القداعهديل شروط تعتو   دةئفالا  فعد  وقيتت  ييرتغق و حقاستالال  جأ  يدمدت  ادةعلة  دالمعط  رو شال  نتتضم
 .حملتسة السيال تاوالشرك  درافألض ارو ق

 
  نكا  إذا   ام  (PD)  اقفخإلا  ةاليتمحاير  دقت  سعكي  ،ةوعمجمللحمل  لتا  ةسياس  ء منجز ك  ةل عدممالية اللال  لنسبة لألصو اب
أدقل  عديتلا أحست  ى إل  ىد  السوالخبر سي  سااأل  غلمبلا ة و دئاالفل  تحصي  ىعل  ةكشر لا  ةر قد  ةعادتاس  وين  في  كة  للشر   قةابة 
خذ  أتو  ةدللمعاة قديالتعا وطر شلابل اض مقتر مقلع ل فأداء الد مييالشركة بتق مو قت ية،لالعم ذههن مء  . كجز ثلما م لحم  ء تاجر إ
 لفة.تمخالة لوكيسلا تراشلمؤ ار تباعالا يف
 

 دادسعن ال  لفخلتايف عر ت
 :ذااد إدسلا نع لفخت قدي المال لألصا نأة كر لشا رتق
 ه الشركة.جات ماز لتاأي على ا ومي 90 زيد عنتو أوي سات لمدةد ن السداعرض تقالم تأخر •
 .ارجيةخ ردامصمن  اهليع حصوللاا وتم يً لخدا  رهاطويتم ت تناياب ىستناد إلالا •
 لظبروفل قبافو  يبراتغتلا سعكلبت تقلو ا ربمرو  هايتمهأ  لفتخت دقو ر ثتع ةفي حالة يالمال اة دالا نتاك ذاإ  ام  مييتقلت اخالدم
 .يةللحاا
 المبببال رأس اضغبببر أل كةشبببر لطببببق مبببن املع التعريبببف امببب ريبببكب حبببد إلبببىداد لسبببا ف عبببنلبببللتخ ةعبببمو جالمف يبببر تع اشبببىيتم
 .ظاميلنا
 

 عةق و المت يةانمئتاال   رئاسخلااس  يق 
 :يةاللتا  تاير غت المتالحصطم كليه هي ةعوقتالم ةمانيتئاالر سائخلس اياق فيية سيرئال تالمدخلا
 .(PD) دلسداخلف عن االت يةمالحتا •
 .(LGD)داد لسا ف عنلن التخع ةجناتلا ةالخسار  •
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 .(EAD) ادسدال التخلف عن الناتج عند رضتعلا •
المعاييذه  بسحتت نم  م اع  لبشك  ره  اباسالت  انايبوالة  جيار ت خانياوب  ايً اخلد  ةور طمائية  حصإ  جماذن  ل  دعتو   ،خرى ألقة 
 ه. الأعضح و مو ها كم يةلبقستممات العلو لما كسعتل

 ة يالحتمير اقد ت  سبيحت، و ةاقديعتال  اتهلتزامباء  افو ال  يف  دينالم  رتقصي  حتمالال  سامقي  يه  دا السدعن    عثرتالة  احتمالي
ة يمك  لماعو   ىلع  لتشتم  لًياخادة  معمج   تا يانب  لىإ  ارهو بد  ندت تسي  لتا  ،يةئااإلحص  جاذمالن اس  سأ  لىع   دادسلعن ا  تعثرلا
 ية.عنو و 
  ا هتي تم إنشاؤ لاد  ادسال  نع  التعثر  تمالياد: احتادس لن اع  رثعالتت  حتمالياادير  قتين لتقطري  امل عشكب  ة وعجمالم  مدتخست

اتو ت  ي )ح  داخلًيا ا سلا  ن ع  رتعثلا  اتيلتماحاو   لية(داخلا  تاانلبيفر  انايالبار  فتو ت  ال   حي)  يةجار خلداد    . (يةاخلدلت 
ك  مت  لتيا  يةلماالول  صأل ل  دسداال  عن  ثر ع تال  ةيالمتحا  رتقدي  غراضأل مجم  أساساعتمادها  للكل    ائص صخ  اهوعة 
 .ابهةشتم

 . ادد سلا ن ع خلف الت يةالتمحا سنف نشاطلانفس  ة ذاتع مو مج لكن لو يكس ذلك،ل نتيجة
اا نبيام  خدستت    ،جيةار خال  ادد لسان  ع  رلتعث ا  يةلتمااح  يلاة  بسالنب  اما    اد لسدا  نع  رثعتال  ةيالماحت   قشتقاال  وق لست 
 وفرة( تم يرغ ناتالبيا تانا كإذ) .لةابلمقا فراطلأل
اد  دسعن ال  عثرتلا  ةليتمار احديتقي  فر  ييلى تغإ  ك، فسيؤدي ذليفصنتلاات  ئف  نرض بيعتأو الل  مقابال  فلطر ا   لقانتا  ذإ
 لة. ص لات اذ
ن  ع   رعثالت  ة لا ح  في  وعةمجملا  هسر خت  أن  نكيم  الذي  ئمقا لا  يد رصال  ةبنس  اسقيم  هي   دسدالا  عن  عثرلتا  ة لا ح  في  رةاسخال
 ت باالد المطادمعدالت استر   بنس  ساأس  ىعل  سدادلا  عن  ثرتعالة  الح  في  ةر اسالخ  بةنس  قديرتب  عةالمجمو تقوم    . دسداال
 . المتعثرة  ةلباقلمف اطرااألد ض
عرض  التا  منبي  ، دداسلا  نعخلف  تت القو   فيق  ستحملي ابقمتالرض  قال  لغبلم  ديرقت  هو  دسدا الن  ع  رتعثال  دنعض  ر عتال
ات زمنية  تر ف  ىلإير  شت  السداد   ن ع  عثرالتند  ع  ضر لتعا  ميمن قة  مجموعن  عارة  ترات عبالف  دعدمت  ادسدلا  عن  ثرعتلا  دعن
 .ليالما صلألل اةلحيى امدفة لتمخ
عر عتال  ة مقي  ة المجموعر  دقت لافتر ال  ةدمتعد  دا سدلاعن    رعثلتاند  ض   تقافدتال  ى لع  بناءً   اليةملام  ائلقو ا  في   طرخالمت 
 . وقعمتالو ي قداتعلا  ادد ية للسنقدال
للتعاب الائالقو رج  ارض خلنسبة  التاالن حضمتت،  ةيلامم  لى  إ  فةضااإل، بمسحوبلاد المبلغ  دا لسا  نع   عثرتالض عند  ر عت 
  راطخمل  ضر التع  عادلي  ا م  عةجمو ملار  قدت  لةلحااذه  ه  ي وف قد،  علاب  جو بم  هاحبس  ميت  قد  يتلا  ةلمحتملستقبلية املا  غاللمبا
 وهو  ،(CCFن )اماالئت يل  تحو ل  مام عادختباس  لكويتم ذ  ،اليةالقوائم الم  رجخا  رضتعلا  ات يملع  عمي جل  (CEEن )ماتئالا
 . يةاللما  موائالق  يفا ًض ر تع حوتصب اليةملا  مائقو لارج خات ماتزااللفيه ا رالذي تتبلو  لدمعلا
ألع  يراي معالجة  ذنم  يذف تنيتم    امندع تي  عي،امجس  ساى  أ  ليةمالات  وادألا  فنيصتم  ر اطخملا  صائصخ  اسسعلى 
 :لتشمكة التي ر شتالم

 .ة االدا ع و ن •
 .تاعمو لمجقا لوف ظفاحلما فيتصن •
 .ةنضمالا نوع •
 .ادفي السد أخرلتا •
 لي.األو ف راتعاالريخ تا •
 .ةيبقتملستحقاق االا ةدم •
 .شاطنلا •
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  ن، يو دال  -  يةر امتثسية االمالال  قراو ألا  لثم  ،اصوصهخبدة  و دحم  يةريخاتات  انبي  ة موعجمالك  لمتتي تال  فظاحللم  ةسبلناب
 . اخلًيادلمتاحة ت انايابلا لةمتكلرجية اخصنيف االت تكو  مخداتسا يتم ى،أخر ك نو بلدى  دةارص لمال اق سو 

 
 ةيلبقستملامات لو عالمج دم

 كل شب  تادز د  ق  ام  ة دا أل  تمانئالاطر  مخا  تانكا  إذا  لم  امهييقتن  مل  كي  ف  ةيلقبمستالت  الوممعال  جمدب  عةو جمالمتقوم  
الخساقو   بهاي  ولاألف  تراعاال  ذمن  هري جو  على انب  .اله  ةعالمتوقة  نيتمااالئ  ئرياس  اف  مشورة  ًء  في    ر ظلناو   ارةدإلريق 

ية داتصق الا  اتغير تلمي للقبستملا  ها جتباالا  ؤً بنتكة  ر شال  غو صت  ة،عوقوالمتلية  عفلا  يةرجالخا  اتملو علموعة من امتنمجموعة  
ن م  ثرأك  وأواحد    ويرط ة تلعمليا  تتضمن هذه  ى.خر األة  لتممحال  ؤبلتنايوهات  نار سيل  ةوعمجم  ىلإ   ةفضاإلالة بصلا  ذات
اإليادالقتصا  ريوهاتالسينا في  وال  ةيافضة  نة  ينسب الماالت  حتاالنظر  المعلضتت .  جةتيلكل    ت انبيالاة  يجر الخا  تما و من 

   . ةيارجر خدامص بلق من  حةامتال تؤانبتلوا  ةيداقتصالا
الا  مع  فقواتوتة  اليمتاح  راألكث  جةينتلا   يةساسألا  ة لاالح  لتمث تستلتمعلومات  مثلخأض  راغأل  ةلمجموع اا  هخدمي    رى 

السيو   ،نةمواز الد  ادإعو   يتيجا تر االس  يطالتخط تفا  جئتان  رى األخ  اتهريو ناتمثل    د و جو دم  ع   لةاح  في  .ا ذر ح  رثأكو   الً ؤ أكثر 
التي  ت  في الحاال  ء.برالخ ا   ريدتقا لقً وف  ل التحليذا  هب  ة عمو جمال  مو قت  لف، ختوال  يلكلد ا تصاقاال  ريتغ م  بين  رةكبي  اتاطبتار 
اقدت  عةمو جملافيها  دم  ختست اب  لخبراءيرات  ايلقسبب  تض و فر ملود  فية،  ى  لإ   ولوصللخرى  األ  ائل بدالستكشاف  ا  ستمر 

 ة. وقعتمال يةانتمالئا ر سائخالب اسح يف ةيقبلستلما ت ومالعلما  جملدي ئصاحأساس إ
 لك وذ  اظتحف  رثأك  لبشكادية  تصقيرات االغمتال  لىع  طغ ضالات  ر اختبادوري    شكلب  ةعو جمملا  ي ر جت  ، ذلك  ىة علو الع
 .توقعةلممانية االئتا ئرا سالخ ىعلرتبة تمثار الالاس اقيل
  ام دخاستب، و ةليمالا  لو االصن  ة مظحفم  لكن لامتئاالر  ائ سخو   انمتئ اال  راطخملة  يلرئيسال  ماو الع  قتوثكة و ر شال  دتحد
اقد  ة،ييخار لتا  تانابيلا  يلتحل   ا يلي ، وفيمانتمئاال  رئ ن وخساتمائاالومخاطر  كلي  اد التصقاالت  يرامتغ  نيب  تاقعاللرت 
 . 2021 مبريسد 31و 2022 مبرديس  31  في دمةالمستخدية اصقتالات اهيو نار يسال

 2021  ديسمبر  31 2022  مبرديس  31 
ج  ت االن  نمو ية فهمالمسا ص،الخاالك تهساال
 ي )%(ققي حلا جماليي اإلحلمال

اف  انحر  1بنسبة  التأكيد) 5.9س أسا -
 معياري( 

انحراف   1بنسبة   )التأكيد 11.2أساس  قراض )%( لى اإلعئدة افالمعدل 
 معياري( 

انحراف   1بنسبة  )التأكيد 9.4أساس 
 عياري( م

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

انحراف   1بنسبة  )التأكيد 7.9أساس  -
 ي( معيار 

)% اخلي لداشر اب ي المب ن جار األستثمتدفق اال
 الثابت(مار من االستث 

انحراف   1بنسبة   )التأكيد 19.2أساس 
 ( معياري 

انحراف   1بنسبة   )التأكيد 14.5أساس 
 معياري( 

ف  انحرا 1بنسبة   )التأكيد 9.305أساس  - ة طالب لدل اعم
 ( معياري 

والر دال ؛اً وي سن )% تغير  ستيراداال ارسعأ
 ي( يكاالمر 

ف  انحرا 1بنسبة  د)التأكي  9.5 أساس -
 ( اري معي 

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

انحراف   1بنسبة   )التأكيد 19.19أساس 
 ( معياري 

انحراف   1بة بنس  )التأكيد 15.7أساس 
 ( معياري 

الر أمريكي  و د ليةحلم ا للعملةلصرف سعر ا
 ( الفترة)نهاية 

اف  انحر  1بة نسب   )التأكيد 15.7أساس  -
 ( ياري مع
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ر الو دبال) سميالات اب لث ا رثماالست ا اليإجم
 كي( ألمري ا

انحراف   1بنسبة   )التأكيد 51.41ساس أ
 ( معياري 

انحراف   1بنسبة   )التأكيد 48.4أساس 
 ( معياري 

غيير  الت  قيقي )% ي اإلجمالي الححلملاتج ان ال
 سنويا( 

انحراف   1بنسبة   د)التأكي  3.57أساس 
 ( معياري 

انحراف   1نسبة ب   كيد)التأ 3.326أساس 
 ( معياري 

انحراف   1نسبة ب )التأكيد 7.8أساس  %(الة )لبطا دلعم
 ( معياري 

انحراف   1بنسبة  )التأكيد 8.3أساس 
 ( معياري 

اهمة في نمو سالم ،تب االث تثمار سمالي االإج
 )%(ي الحقيقجمالي ي اإلالمحل الناتج

انحراف   0.5لتأكيد بنسبة )ا 0.3أساس 
 ( معياري 

انحراف   0.5بة بنس كيد)التأ 0.3أساس 
 ( عياري م

انحراف   0.5التأكيد بنسبة ) 98.3 أساس يقي قحلي العفرف الر الصسع
 معياري( 

انحراف    0.5بنسبة   )التأكيد 106.0أساس 
 معياري( 

ي لمحلاتج االك الخاص )% من الن هاالست 
 مالي(اإلج

انحراف   1بنسبة   )التأكيد 82.5أساس 
 ( معياري 

ف انحرا 1نسبة التأكيد ب ) 89أساس 
 ( معياري 

ف  انحرا 1التأكيد بنسبة ) 4616.99أساس  ة لثابت ا رعاسألاب  لي،إلجماالي محلا تجناال
 ( معياري 

 1التأكيد بنسبة ) 4104.35أساس 
 (اري معي انحراف 

 

التط  مت اعالوير  و ئيالر ات  المؤشر   ينب  قعةو تلمقات  عن ختال  ت عدالمسية  علىخسال او   داد سال  لف   ظاتحفم  فتلمخ  رة 
 .فرةكانت متو  اذإ  ضيةالماس لخما اتو نسلا  ىمد ىلعبقة االس تبيانالا  لليتحى عل ءً بنا ية الالمل صو األ

 السيولةخطر  50-2
 . هااماتز الت  من ءأو جز   لك دادس ىلع  عةو ممجدرة العلى ق تؤثر دالتي ق  عوامللاي ف يولةسال رخط ثلمتي -
 ق يقحت  يف  ةكلشر ا  فهد   صيتلخو   .ةكر شبال  ةاصة الخولالسيو ل  ويملت اات  لبطمتو   ة،ينقدال  تفقادلتا  ةكر لشا  ارةدإ  دصتر  -
  سيولةلطر ا اخشركة ملدير اتو .  كو البن  من  ض رو قى  لعول  ريق الحصعن ط  نة و ر ملبين او يل  و تمال  ةريار تماس  بين  ن از تو 

طر  كافاطيتباح    افتحاال  يقعن  طر وع  يي  الحصين  عيهست  لىع ول  ق  ملوذ  ،وضقر لا  لىالت  خك   عة بتام  لالن 
 لية.االم اتامز تلالاو  ولصاأل ققاتحسا نيب ةقباطالمو  رتمسمشكل ب ة يلعفوال  ةقعالمتو ة نقديلا اتدفقتال
 .ةلماليا تازامتلالا اتفو صر تضمن معة وتقلمتو ا شغيليةتات الفو صر ملاد ادلس  ةفياالك  ديةيها النقكة لدلشر ا -

 سوق لر اطخ 50-3
  وق.سلا   ارعسأ  يف  تار يلتغل  ةتيجنلية  املا  ة ا ألدل  ةيستقبللم ية ادنقال  اتقدفتلل  لةدالعامة  لقيا ذب  ذبت  ن ع  ق سو ال  طرخام  أنشت

ا  سعر  طرخ  ا تهلثمأ  ومن دخل    على  رثن تؤ أشأنها    اطر منخم  يهدة و ئفالا  را أسع  اطر جنبية ومخاأل  تالمعلصرف 
األمضتتو .  ةكلشر ا الموادن  اللات  بمثتتأ  يتية  ال لسا  راطخر    رةإدا  ن م  دفهال  ثلميتو .  عئداو والدة  ئلفاا  ات ذ  ضو قر وق 

ال    ركةجزية. والشم  دائو ع  قتحقي  تلوقاس  نف  فيو   ةولمقب  دودح  منض  اهيلع  ةر طيسوال  رطمخالرة ااد إ  يف  سوق لا  رمخاط
   .درهاصوال ت  ةة مشتقيالم دواتأب ظتفحت
 

 ة فائد لا تمعدالر طخ 50-3-1
  راعأس  يف  اتير غتلل  ةيجنتة  اليلما  داة ألل  ةليبقلمستا  ةديق نال  فقاتلتدة لادل لعا  ةميقب البذذت  عن ة  فائدار العسأطر  خام  أشنت -
الفائدةعم  رطخ  أثر  صيلتقب  عةو مجملاة  ر داإ  مو قوت.  ق و سلاب  ةدئافلا أسعيبط  لتماث   عاةمرا ل  الخ  من  دالت  الفاعة  دة ئار 
قطبقملا من  عملع   ةكالشر ل  بة  فالد عم)  هائالى  ثابدئات  /ة    على  ةدئفالار  اأسع  يعةطب   مع  (ةر يغ تم  ائدةف  تالعدم  تة 
 .لها ةض ر قملا ةيلالما تساسؤ لما اهجت ة عو جملمباصة خاال ماتاتز لالا
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 بيةجناأل تالمالع رطخ 50-3-2
 خالف ب ةلعمبم تت يلتا ةف مختللات الملتعاانبية و جألا تالمعلة بايالمال اتو دألة امقي   انا حيدو محدهذا الخطر  برتعي -
 .ةار اإلدر ظ ن هةجن و ما يب سن رةث عد مؤ ت ال موعة جمللل املتعوا ض ر لعة ا عمل

 سياقلا سسأ -51
أو    لعادلةا  ةميقبال  سهاقيا  يتم  يتال  وات الماليةدألاب  قليتعا  مدا  عا  مفي  ةيخيار تال  ةفلالتك  س اسأ  ىل ع  ة لياملا  ئماو لقات  دعأ 
 . الحو السب اح فةلكتو الاتهلكة مسلا ةلفكتلا

 

 ةسبيلمحاا اتاسيسالهم أ -52
  في   بثبات  اقهيب طت  مت  ماك  ةاليمال  مائو لق ا  هذه  يف  عروضةلما  يةمالال  اتالفتر   لالخ  اتببث  سبيةمحاال  اتسياالس  بيقتط  مت
 . ةبعاالت تكار لشا

 مالاالعميع تج 52-1
 م يت  كما . مجموعةلل  ةيطر لسا  لنتقاا  دعن  ذلك و   ناءقتاال  ةريقط  ام استخدب  موعةمجال  داخل   عمالاأل  ميعجت  عن  بةلمحاسا  يتم
  ا هيمتقب  ناءاالقت  مليةع  ندع  تحديدلل  ابلةوالق  هتنامقال  لصو ألا  قيم  صافي  اوكذ  لالمحو   اديلما  ابلقالم  من  كال  سايق
  .ءنااالقت مليةع من جةتالنا رةللشه نوًياس ضمحاللاال باراخت إجراء يتمو  . ةدلعاال
  ثناء باست  الخدمات  مالواست  فالتكالي  تحمل  اهفي   يتم  يتلا  تراتالف  في  وفمصر ك  اءنقتالا ب  ةقمتعلال  ليفالتكا  جةمعال  متوي
 .يةكالمل حقوق  أو يةنديو مال ابلمق  اليةالم قاور األ  دارإص  ووه  حدوا
 ميت ام دةاوع هتنالمقاو  ةقتنيالم ةأ شالمن نبي سابًقا  مةئقا قاتعال يةسو لت عةلمدفو ا لمبالغا وللمحا المادي قابلالم منتضي ال
 . الخسائر وأ احباألر  يف لمبالغا ذهبه افعتر اال
 استوفي   تملالمح  لابمقل ا  دفعب  تزاماالل  ان  لةاح  يفو   تناءاالق  يختار   ي ف  لةادالع  مةيقبال  لالمحتم  لماديا  المقابل  سقيا  متي
 وية تسال  الجةعم  تمتو   ه سقيا  ادةإع  ميت  وال  ملكيةلا  قوق ح  منض  تبويبه  متي   لكيةمال  وق حق  أداة   عريفلت  محددةال  طشرو ال
  في   ةالعادل  القيمةب  سهاي ق  ةادإع  ميت  رأخ  ملمحت  اديم  ابل مق  أي  فان  قسب   ما  بخالف  ملكية،لا  وق حق  ضمن  هل  حقةالال
 . سائرخوال احباألر  منض  دلةالعا القيمة يف اتغير ت باي رافالعتا مع ةليمالا  ائمو الق دإعدا تاريخ

 عةبتاال تكالشر ا 52-2
 . عةمجمو لا اهيلع ريطي تست لات اركشلا هية عابتلات كار شال

  في   اهرتدتها وقل مشاركالخ  نم  ةغير تم  دئاا عو له  قحيأو    تتعرض  اعندم  تثمر فيهاسالم  ةأشالمن  ىلع  جموعةتسيطر الم
 .ها في مرثتسملا نشأةمال ىعل تهاطل سل خال نم دوائع ال لىير عثألتا
 .ةر طسيلد اقيخ فر اتتى ح ةر يطسلا خير ات من اءً بد هايلع طريتستي لاة عتابلاات كشر ل ا  معةلمجلية ااملا مئاقو لان ضمتت

 المسيطرة  غير  ق وقلحا 52-3
  .اة نتلمقة انشأمي الف  ديدحتة لللبقال الصو ألا  يفصا   يفا  هعترف بقيم المال  يف  اهسبت نب  ة ر سيطلما   رغي  قوق حال  ياسقيتم  
  ت امالعمك  اهيلع  ةبسامحلام  يت  ةطر يسال  فقد لى  إدي  تؤ   ي التلوا  عةبتاال  تهاشركا  يفة  عو مجملا  يةكلم  ق و قحفي    تار يغتلا
 .ةيكالمل ق و قح باأصحين ب

  السيطرة  قدف  52-4
  خلالد  دنو وبرة  سيطمر الق غيو حقوال  تامتزاواالل  لو صألا  دعتبسنها تتابعة فإال  ة كر شلا  ىل عة  ر طلسيا ة  ع مو لمجا  دا تفقعندم
 م توي  رئاخسلا  وأ  حابر ألا   نضم  ةطر يسال  فقدعن    تجةنا  رسائخ  أواح  بأر اي  ب  عترافالاع  م    .ابه  صةاخلا   رخاأل  لماشلا
 السيطرة.  دقف  دنعة لدالعا يمةقالبا بقً اس تابعةلركة اة في الشقيبتم ت ار ستثما ا يبا فتراالعا
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  كيةلالم ق حقو قةبطري هاة عنحاسبملا تمي ترااماستث 52-5
 .ةقيشق كاتر ش يف صص لحان م يةكلملا وق قة حقير طب اهنع ةبسحاملام تي لتيا تار ا متثساال كون تت
ى  لإ  دتم ي  ال  كنهلو   ،شغيليةتالو   ةيلمالاسات ايسعلى الر  ؤثمذ  و فا نهيف  ةعو مجمللكون  ي  يلتا  تاركشال  هي  ةققيلشات  اكر لشا
 ك. ر تمش عشرو م أو رةطيسه نو ك
 ب. تير لتابة بطتلمر ا لصو األ  يفصا في ق وحقو كة ر تمش ةر طسي يهف ةوعلمجمن لو يك تركش ب متير و ته مشتركال عرو شالم
 ي  حب  ةيكالمل  حقوق   ةقدام طريخستاب  ةكشتر مالت  اعشرو لمة وا قيقشلات  كاشر ال  في  تاار ثمتسالا  حصص  عنة  باسلمحاتم  ي
 . ناءتقة االليمبع ةلمرتبطا يفلالتكا اً نضممت  فةلكالتب يلو األ فاعتر اال متي
ح ابر ألا  ي ف  ة عو مجملا  يبصبنار  مستثلال  يةر فتدلا   مةيالق  ضيتخفأو    ةاديبز   ةمجمعال  ةيالمل ا   ئماقو لا  في حق  الال  ياسالق  يتمو 
 .يهاثمر فتسركة المشال يف رألخال  امشلل ادخ د النو بو  رائخسالو أ

  ةمعجملا ةلياملا مئاو لقن ات مدااعبتساال 52-6
مالت معالا  عن  ةتجالنا  قةحقر الميغ  رائخسلاو   حبار ألة واوعممجلا  نيب  ةدلابتم ال  تاليلعموا  ةرصداأل  من  الك  دابعتاس  ميت

 ةيقر بط  نهاعة  سبمحالا  ميت  تارامثستمع ا  لامعتجة من الالنات  ةققحمر اليغح  ابر األد  ابعتاس  متي  عةجمو ملاة بين  لدالمتبا
ح  اربألافي    ةعبمتلة ايقر لطاس  فنب  قةقحلما  يرغ  ئرخسال اد  بعاتاسم  تي  ماك  اهيف  ةعو مجمال  ةحص  لادعي  ابم  ةلكيلماوق  قح

 ول. المح صلألا ةقيمل المحضالؤشًرا م عطيتمعاملة ال تناا كذ إال إ ةقالمحقغير 

 ةيلاملا األدوات 52-7
 اس والقي صنيف الت
 : اليالت لنحواعلى  ةساقمها نأعلى الية لما لصو ف االصنيت متي الولي، ا رافعتد االنع-
 ."(AC") ةكستهلالم ةكلفتال• 
 أو  ."(FVOCI)"خر اآلل لشاما  خل لدا  لالخ ن لة مدعاال يمةقال• 
 ."(FVTPL")رة االخس ل الربح أومن خال عادلةال يمةقلا• 
 .ةياقدعتة اللنقديا تاقدفتص الصائوخ (الشركة لاماع ذج)نمو  مهرتاداكيفية لا طبقة اليلما لألصو ا بي بو تتم 

 ق ح الال قياسلا
الاتالحو  لنا  ىا علحقً ال  اسهيم قته يأن  ى لع  ماليل الصاأل  يفتصنتم  ي الل  خة من  ادلالع  ةمقيال  وأ  لكةهمستالة  لفتكلي: 
الشامل ا بالقيم (FVOCI) ر اآلخ  لدخل  أعمن  من   كلاس  أس  ىعل  رئوالخسا  احرباالل  خالمن  دلة  عالاة  أو    لاموذج 
 .يلاملصل الأل ةقدياتعال  ديةقلناقات فالتد صئاصخي و لاالم األصلة ر اد إل موعةمجلا
 : يينلاتالين طشر ال تتوفا اسإذة مستهلكالة كلفلتاب لدينا ة دا أاس يم قتي -
 . وةياقدتعال يةدقلنا تلتدفقاا ل حصيلتية الل مبأصو   افحتهدف إلى االل ياعمأ  نموذجا  بها ضمن الحتفايتم  • 
 ةئدالفاو   ي صلاأل  غمبلل ت اعاو ف دم  فقط  تكون   ددة حم  ريختوافي    قديةنقات  فدت  يللماا   ألصلدية لاقعتلا  ط لشرو ن اع  جتين • 
 . دادالس حقستلغ الممباللى ع
 ن: يليلتاا طينشر ال توفتاس  اإذشامل اآلخر ال للدخ اخالل العادلة من قيمة لين باالداة دأ اسقي ميت -
 ة؛ يلامالل  ألصو ايع  بو   ديةعاقالت  قديةنت الاقفدتلع امج  الل من خ  فهده  قي قم تحيت  المعنموذج أ   نما ض بهفا   تحاال  متي • 
 و
الو شر ال  عن  جينت •  الماصلأل ية  قداعتط  ندفقات  ليل  عوالفائد  صلي األغ  لالمب  عاتدفو م  طقفون  كت  ديةقت  لغ  بالم  لى ة 

 . دداالمستحق الس
 : ئراسخالو  باحألر ا للة من خالداالعة لقيماب كل ذ فبخالن يلدا توااد اسقي يتم -
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مهب  ي لألو ااف  ر عتالا  بعدية  ماللا   ول صاال  فينصت  ادةعإ يتم  ال   ايتغ  مل ا  ا  نمعمو مجلر    صول الا  إلدارة  الهعماأ   جذو ة 
إ لة  لحاا   ههذفي  و   ،ليةاالم تع يتم  ا  ليةاالم  الصول اصنيف جميع  ادة  اليوم  في    رييغتلل  اليةتالية  الالمة  فتر الن  م  ل و ألفي 
 .عمالألج اوذنم
ة يمق الية بلما  تامار ثاستك  بةمبو   ريغالة  ملكيلق او حقفي    اتمار ث الستاياس  ق  رييغللت  لقاب  يرل غشكب  ةوعمجالمار  ختت  قد
من  ادلعا اقبال  ةبوبم  ن و كتل  ائرس خلوا  حربااال  لخاللة  خيمة  من  العادلة  عالش  دخلل الل  اآلخر   لى و اال  طبيقلتا  ندامل 
 . هحد علىة يلاداة ما لكاس أسعلى  راتيخالهذا ا ميتوف وس
 : رئخسالوا حربااأل لالخ  مندلة االع مةلقيبا كذل خالفب  يةكلملا ق حقو  توادأقياس م تي -
  أو  المستهلكة  لفةكالتب  ياسه ق  يتم  مالي   أصل  ديتحد  ري يغللت  لبقا  ير غ  لبشك  ةوعلمجما   ارتخت  قد  ،لكذ   ىإل   فةإلضااب
 افر العتا  دنع  رئاسخالو   حارباال  لخال  ن م  ةللعادا  ةيمقلبا  قياسه  مليت  راآلخ  لمشالا  الدخل   لالخ  نم  دلةعاال  قيمةالب
 . بيحاسمال وافقلتا تحقيق لىا ؤدىسي يفلتصنا ةادعإ  ناا كذا إ م ةل احلا  هذه في ذلكو  ،ولىاال

 
 لااالعمذج نمو   مقييت
ذا  ه  نأل  فظةلمحا  توى مس  على  يلما  لصبأ  فا تحاال  يهذي يتم فلا  لماعاأل  وذجلهدف نميم  يتق   ءبإجراالمجموعة    متقو 
ادتق  ابه  متيو ل  امعاأل  دارةإبها  م  تيي  تال  ةقلطريافضل  أل  كبش  كسيع لماو لعمليم  تال  تاملو المعن  متضت   ة.ر إلدات  م تي 
 ي:لي ماها فير النظ
ز كة تر ر ادإلا  جيةاتير ستت اانما إذا ك  لكذل  م. يشًياسات عملسيالا  كلت  بيقطظة وتللمحف  حددةمالاف  هداألو   تااسسيلا -

إير ك  على  مم  ليةاالم  ول صاأل  دة م  ةطابقماو    ة ديقعاتالد  وائلفا   داسب   ت افقدالت  قيقتح  و أ  ة ت صلاذ  اتتزاملا   أي  دة ع 
 ؛ األصولبيع ل الخ منية دنقلا
 .وعةمجملا ةر ى إداإل رير عنهاالتقا تقديمة و حفظملء اأدا يمي تق تمي كيف -
  تلكة  ر ادإية  فكيو   (لاعماال  جوذنم  ضمن  هاب  ظفتة المحلياالم  ل األصو )ل  امعاألذج  و نم اء  أدى  ؤثر عل تي  تلا  طرخاالم -
 .طرلمخاا
 ل.بمستقي الت فا عمبيال شاطن نأشب اتهاقعتو يعات و لمبا ذه ه بباوأس ةبقسالت االفتر ي اف  تاعيب مال قيتو تجم و وحر اتكر 
ذ  خألا  لكن معو   لنفصم  بشكل  تاعبيملا  نشاطبة  علقمتلومات ال معلاى  ل ة عموعطاق المجر نصتيق  لم  ه،نفسالوقت    وفي
 ي.النقد تدفقال يققتحفية يوك ة يلمالول األصاة ر داإل ةعو مجملته النأع لذيا دفاله ققيتحة يفيكم لالعم ايلتقيا راتبعالا يف
قيمة  لابا  هسياتم قية ادللعالقيمة اس ساأ على هاؤ أداقييم م تتي ي تة والأو الم دار تاجرة ملا ضلغر  بها ظحتفلماية ماللا لصو الا
ل يحصلت  ابه  تفا الحا م  تي  وال  ة ياقدعالت  يةقدنال  اتفقالتد  لحصيلت  اهب فظ  تحيال    نهاأل  ةر سا لخاأو  بح  لر ا  ل من خالة  لعادلا
 . ة يمالال صولاأل عبيية و قدعاية التلنقدات قافتدال
 

 :  ةدائوالف ليألصا ت للمبلغعادف د مجر  هي لتعاقديةة ايد نق لقات انت التدف كا ا إذامتقييم  -
 ف تعري تم  ي  .يولاال  فا عتر االد  عني  للماا  صللأل  ةلعادال   ةميالق  هنا  ىلع   ليصألاغ  بلملا  ريفتع  متييم، يتقلاا  ذه  غراضأل
 رة فتل  خال دادالس محل صليألا غالمبلالمرتبطة بمانية تاطر االئخملاو ود قنللة منيز لا قيمةللي دالما قابلالما هان  على دةائفلا

   .حبالر ش املك هذوك ة ريادإلا فيلالتكاو لة  يو سال طراخم مثل ى ر خاأل سيةسااأل ضااإلقر  فيالكتو  خاطرمولنة عيزمنية م
  تأخذ  عةالمجمو   فانائدة  لفا و   يصل ألالغ  لمبل  اتعدفو م  ردمج  هي  قديةتعاال  يةلنقدات  قافدتلاانت  ك  اذإ  ام  مقييت  طارإوفي  
اللشرو ار  ابعتين االبع  ر تغي  قد  ديةاقعت  دبنو   ىل ع  يحتوي   لياالم  لاألص  ناك  اذإا  يم ميتقمل  يش  . وهذا ة دا ألل  قدية تعاط 
 . طشر ا الذه فيو ستي  ك لن ذل نا ف ةل االح  هذه ىوفة ديق اعالتة ديالنق اتفقتدلا غمبلو  توق
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 سائر والخ حابر واأل  حقلالاس ايقلا - ةيلماال صولألا
 يا  .ةلداعاليمة قلباا  حقالالية ملا لو ألصاتقاس  :رئا سباح والخر األ  لخال  من عادلةمة اليقلبا قيمة الم الماليةصول ألا -

   .ائرسالخ أوح ارباألن ضما هبات اثم تي  احبر أ عاتيتوز  وأ  ائدعو 
  فةلكتلا  ة،لاعالف فائدةلا يقةر ط خدامباست ةكهلتلمسا ةكلفتال ب اقحال لو صألا ههذ ستقا :لكةمستهلا فةلكلتاب ةيماللا لصوألا -

 فار عتالا يتم حاللم ضواال  ةلمعلا ق و ر ف رئاسوخ احأرب ،دئافو لا تاداإير  .حاللضمالا  ئرابخس اهضخفيت تمي كةتهلسمال
   .ئراسخوال احربألا منض لتسج دتبعاالسا  عن اتجةنال  رئخسالوا حربالأل بةسنالبك ذلكو  .رائخسلاو  احرباأل نمض مهب
 . ةلداعل ا ةبالقيم قاحال ولصاأل ذهه سا تق :خراآل الشامل لخدال لال خ  من لةعادال يمةقل ابدين لت ااو دأ -

  مهب  رافتالعا  تمي  لمحالالضاو   ة لمالع  ق و فر   ئرخساو   رباحأ  ة، لافعلا  دةئافلا  ة قطري  مداتخسبا  اهبساتحا  تمي  ائدو فلا  اتداإير 
 ، عادبستاال  د عن  .خرالا  لم الشا  خل الد  ضمن  ابه  فاالعتر ا   يتم  ى ر ألخا  رئاسالخو   حابر ألا  في اص .ئرالخساو   حباألر ا  منض
 . ائرخسالو  حبار ألا نمض صبحيل بهيو بت ةداعإ  متي االخر ملالشا لالدخ  نمض  ةجمدر ال ائرلخساو  باحاألر  عممج

 ةميقالب قاحال يةلا ملا لو صاأل كلت اسقت :رآلخا املشال لخدال لال خ من دلةاعلا مةالقيب كيةلملا ق وقح تارامثاست -
  حض وا شكلب لثمت حارب األ تاعيز و ت كنت المم رئاوالخس رباحألا نضم ادإير ك بها افر تعال ا تمي  األرباح اتعزيو ت . ةلعادلا
 يتم الو  رآلخا لماشلا   خللدا في بها فار عتم االتي رى ألخ ا رئاسخلوا حابألر ا في صا .رماثتسالا لفةكت نم زءلج ااددر ستا

 . رسائخال أو باحر ألا منض قالطاإل ىعلا هب تبوي ةإعاد
 
   ائرس خلوا حبااألر و  حقالال سيالق او  التبويب – ةيلامال تااللتزاما

   .ائرسلخاو  باح ر ألا  لخال ن م دلةاعال ةميقلبا وأ ةكلهتسمال ةفتكللبا يمةقم اأنه ى لع ةيالمال تاتزاملاال بيبو ت ميت
 فظ محت  أنها  ىلع  اهيببو ت  مت  إذا  ئرخساالو اح  ربألا  لالخ  من  لةداعلا  ةميق لاب  قيمةم  اهأن  لىع  ةيلاملا  زاماتتاللا  ويببت   ميت
 دعن  رئاسخال  وأ  حابر الا   الل خ  من  دلةلعاا  ةملقيبا  اهبيتبو   مت  وأ  يةلاالم  تاقتمشن الضم  تنا ك  وأ  ةلمتاجر ا  اضغر أل  ابه
 .يلو األ فار تعاال
 يافبص  فااالعتر   مويت  ة لعادال  ةمقي لاب  ئرخسالاو   احبر ألا   لخال  نم  ةلادالع  ةمي قلابة  مقيملا  يةالالم  اتمتزالاال  سقيا  ميت
 .رئلخسااو  حبااألر  منض  دائو فال مصروف كذل يف ماب ائروالخس باحر ألا
 وف بمصر   فتراعاال  ميتو ،  ةلالفعا  ةدائالف  ةقريط  امدختسبا   ةكستهلملا  فةكلتال ب  اقً حالا  هياسقتم  ي   ى ر خألا  ةليامال  زاماتلتاال
 لخسائر وا  حبار لأل  بةوبالنس  ،رئاسخلاو   احرباأل  ضمن  ةنبيجألا  تالمعال  فر ص  ارأسع  يف   اتر يتغلا  رخسائو   حاربأو   ئداو فلا
 .ائرسخلاو  حبار ألا نضم اضيأ جلست دعاستباال ن ع جةتالنا

 

 داتبعسالا
 يةلاملا صولألا
 م قو ت  وأ  ،يلاملا  لصألا  نم  ةينقدلا  قاتفدتلا  يف  يةدقتعاال  ق و قلحا  اءقضان  دعن  ليماال  لصاأل  داعبتباس  ةوعجمملا  ومتق
 ةيملك  عنافوم  خاطرم  يعمج  ويلتح  اهيف تم  قد   ن و يك  معاملة  في   ةدياقتعال  النقدية تاقدفتال  مالستال  ديةاقعالت  ق و لحقا  ليحو تب
كل شب  كية المل  عنافوم  رط امخ  ةافبك  ا فحتاال  أو  ليحو بت  ة عو مجالم  افيه  مو تق  ال  ي لتا  وأ   ،وهري ج  كلشب  ي المال  لألصا
 . ةيلمالا  لو صاأل ىلع رةطيلس اب ظتحتف الو  ي وهر ج
  ظ حتف ت  اهنلكو   ي،لاملا  اهكز ر م  ائمةق  في  بها  فالمعتر   صولألا  يلحو تب   هاجب و بم  قومت  تالامعم  يف  ةلمجموع ا  تدخل  قد
 . ةوللمحا  ولصاأل ادعتباس متي ال ةلا الح هذه  فيو  ةولحم لا لو ألصا فعامنو  طرخام ةافبك
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 لية ام تامتزالا
المااز لتالا  بعادتساتم  ي ستي  مادنع   يةالمت  مدتهضنقا  وأ  اهئغاال  أو  ديةتعاقلات  زامالتاالد  ادم  أيًضامو جمال  مقو ت  . ااء    عة 
  ا، ريجوها  فختالا  فلتلة تخدالمع  تااملتز الل  ةديقنالت  اقفدلتا  كون تو   اهوطر ش  عديلتم  يت  ما دنع  ةيلاملات  امالتز اال  دبعاتسبا
 .لعادلةا مةيالقب لةلمعدا ط و ر الش ساأس  ى لعة ديدالج يةلالمات ازامتلالبا  عترافاال متة يلا الحه ذهفي و 

ا ن  اف ة  ليامال  تزاماتلالا  ادعتبسا  عند بين  أ  كلذ ي  ف )بما    عو فمدلا  لابقالمو   ةفتريالد  يمةقلالفرق  م  ت  ةدينق  رغي  لو صأي 
 .ئرساالخو  باحر األمن ضا هب رافعتالم ايت (اتحمله تمت اماتز ال وأ اهيلو حت

 

 ل محال االض
لقيالمبساو   ةملعاا  باليسألا  نم  كالً عة  و جمالم  تطبق اال  سطة  يتم  ي  لتا  ة ياللما  لاالصو لى  عة  قعو متلا  ئتمانخسارة 
 كنخر. يماآل ملاشلدخل الل االخ منلة دعالاة ميبالق ابهاف ر عتاال يتم يتلين اات الددو وأ كةلستهمال ةفلالتكها بف بار االعت
 لي.و تراف األاالع نذم مانتئاال ةدو ج يف يراتلتغلا وفقً احل ر م الثبين ث لية ماال لو ألصا قلتنت أن

 . نامالئتسائر اخ  فاترو صن ممض ةعمجالم لدخلا ةمئقامالية في  ال لو صالا يمةق ضمحاللار ائسبخ فايتم االعتر 
 بسطم هجن ذجمو ن
ى لبببع لحالضببماال ديبببدلتح طبسببالمالببنهج  ذجمبببو نذ يببنفت تميببب ،تالعمببو وال بتعبباألبا قبببةعلتمال ءمببالالع ةدبأرصبببق لببعتي افيمبب -
 :ينوتخط
 و .لمحالضالل يكل فردشب مهاييقت معن السداد يت فةلمتخالء عم دةصار  أي • 
ى لع  ءً ابن  (ااقهتحقسا ر موعدخأتي  م ي للتالك ت  لكذ  فيا  )بمى  ر خاأل  لعمالءا  صدةر ا  ميعجم لعاطي  يااحتاف بر تيتم االع • 
 . نيةتماالئائر اخسال عاتتوقو ة دد حلماة خيريلتاا ةسار الخت دالعم
 ماعلا هجنلاج وذمن
  رخطل  ةعرضملا   دةرصألايع  مجعلى    ( 47قم )ر   ي ر لمصة ا باسحر المامعيم لالعا  محالل للنموذجضالطلبات ابق متنطت -
بهسقيا  متيي  لتا  مانتئاال خم  لة عادلا   يمةالق  وأة  كلتهلمسا ة  كلف لتاا  تي لا  ةصدر الا  ناءتثباس  ،رآلخا  لامالشل  خلد ا  ل الن 
 .هالعأ ر و ذكم هوا كمسط بلمذج النمو ا اطيهيغ
 . ول المالية"(صألا)" اسمت باألدوا  هذهلى إر اشي أدناه،حالل ضمياسة االس راضغأل -
و الالضمحار  ائسخد  ديحت  بو لاس  رغيت  تم - المتكامئتالا  ارةسخ  وذجنم  من   تاخصصملا ل  ايت   حي  ة دبن  اف ر تعالم 
اة االار سخج  ذو نم  ىإل  ق،ابلساي  بحاسماليار  المع  بجبمو محدد    ةار خس  دثح  قوعو   عندن  ائتمالار  ائسبخ قعة و متلئتمان 

لى  ع  اءً نب  لي،ماالصل  األب  فاتر عالة ايابدد  عنت  خصصام ليتم أخذ اي   ح  ،(47)قم  ي ر المصر   ةاسبلمحار  ايبموجب مع 
 ي.لو األ تابثالا قتو  في ةلمالمحت نامئتالا ائرسخ عاتوقت
)   ي صر لما ة  بسمحاالار  عيمدم  يق - لم  ال  المالية صول  األ ة  ميق  في  لالحضمال ل  راحلم  ثثالمن    هًجانم  ( 47رقم  تي 

 لي: اتلو انحلى العج نهلا ا هذ خيصلتيتم . اءالشر  وأ  راف االولىعتالاخ اريي تانية فمئتاال اتهم يتنخفض ق
 

 :ار  هش 21ة مدل قعةو تملتمان ائال ا ةار خس :(1)ة حلر الم
ذ االعتراف  من  انالئتماطر امخي  ف  ةر بيك  دةازيا  هب  ليسي  تلوا  ولياال  فار تعاالند  ع  يةالمال   لو صاال  (1)  ةرحللمان  تضمت
منائ  رخاطى معل   ي تنطو   يالتأو    ليو األ   ةقعمتو ال  مانت ئاال  ةر خساب  عترافاالم  تي  ، ولصاال  هلهذ  بةنسبال  .ةخفضتمانية 
 ة نيا مئتال ار  ائخسالتج  نت  صول،اال  هذهة لالنسبب  .ةقعو متلاية  نا ئتمالا  ئرساخاللى  ع  اءً نبل  صلألة  ريدفتلا  لقيمةا  يلماجإى  عل
 لتقرير. ا يخار ت بعدا شهرً  12ل الخة تملحلما خلف عن السداد لتاأحداث   ة منعوقمتال
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 :ياناتمئاة محلضم يستل -اة يحال ىدمعة وق المت ةنيماتئال ا ةسار خل: ا(2)ة مرحللا
ل كا  لتيا  ةليلماا  ولصالا  (2)  لةرحالم  نمتتض س  لي  نلكو   ليو ألا  افتر عاال  ذمنمان  الئتا  رخاطفي م  ة ر بي ك  ةاديز ها  دين 
 ر،ملعا   ى دم  لىع عة  قو المتن  ماالئتا  عتراف بخسارةالا  يتم  ل، صو األهذه  لبة  لنساب  .لضمحالاالعلى    عي و وضليل ميها دلد
اا  لي امإجلى  عب  تحسة  دفائلاال  ز ت  ال  كنول ر  خسائ  ي هة  ياحال  ىمد  عةوقتلماية  انمئتاالر  ئساخلا   .صللألة  تريفدللقيمة 
 ية. الملة ادا لأل لمتوقعامر الع دىم ىالمحتملة عل  اد دعن الس  فلتخلا اثحدأ يعمجن  ع جنتت التيعة قتو الم تمانئالا

 :انياتمائ حلةمضم - ةالحيا مدى ةعوق متلاة نيائتمال رة اسالخ: ا(3)المرحلة 
مليد  اديهل  لتيا  يةلمالا  ولألصا  (3)رحلة  ملا  نمتضت اتاري  يف   لالحضمالاى  علي  عضو و ل  لبنسبال  رير.قتلخ  هذه  ة 
 . ةيمالال داة لألقع و لمتا رملعا  توقعة على مدىلمائتمان رة االساخ اتبثإ متي ،ولصاال
 

 ةطاعيقلالتقارير ا 52-8
 في   امب  ت،انفق  دكبتوت  ات ديراإ  ققن قد تحم  ل امعاال  ةط أنش  يف   كار تش  تيال  ة عمو جمنات الو كم  دأح  هو  لغيشتلع اطاق

نتائعمراج  تتم  والتي  ،جموعةللم  ى خر ألات  ا نكو لما  نم  أي  عمت  ماللمعااب  ةلقالمتع  تافرو مص لاو   تاادإلير ا  ذلك  ها ج ة 
 يتمس  ي لتاد  ار و لما   نشأبت  ار راق  ذ االتخ (CODM)  عة و مجملل  يسيرئال  غيليشتالع القرار  انص  قبل  منم  اة بانتظيليتشغلا
 نفصلة. م ةليما ت ومالمعلها   رتوف لتيوا اهئادأ ميقي تو  مسيلتق  ةعو مها للمجصيصتخ

  ةبيجناألت الملعاب تمالامعلا 52-9
 ت.مالمعاخ الير في توا ف ر لصا رعسة بوعجممال  ركاتشب اصةخلال مبعملة التعا بيةنألج ات معامالال ةمجر ت متي-
ذامزالتواال  لو صألا- د  إعدا   خاريت  في  رفصال  رسعب  لامعتلاة  لمعل  اهمتم ترجتي   بيةنجألا  ةلمالعب  ةينقدلاعة  يبلطات  ات 
 ية. لامالئم القو ا
األدلاالع  يمةبالق  هااسقي  ميت  يتلات  مازالتالاو   صولألاة  مجتر   متي- بالعملة    د حديت  دنم عتخدسملا  لصرفا  ربسع  ةبينجة 
 ة. عادل لاقيمة ال
سعر  بية  نبجألا  ةملعلبا  ةييخر اتلا  ةفلكت لاب  ياسهاق  ميت  يتل ا ة  يدقالن  ريغعة  يبالط  تذا  اتلتزاماالو   لصو ألا  مةجتر م  تي-
 . ةللمعاما خريتا يف فر لصا

 جاريد اإلو عق 52-10
إذا بتقيي  وعةملمجوم اقلعقد تا  ة ي بدايف ا  م ما  و  أ  تأجير  د عقد العق  ن و كيو   .أجيرتقد  ع  منضتيأو    يرأجتعقد    لعقدكان 
ن اا كإذما    مييتقل  ل.باقم  ءقالن  لزما  نرة ملفت  ددحل مصأام  دخالست  رةطيلسا  قل حقين  عقدن الكا  ذاإ  جيرتأد  قعن  ضمتي

 . ددأصل محخدام تاس على رةطسيلاق ل حقين ريجأالتعقد 

 ر جأتالمس

ر  نصعل  لك  دقعال  في  يمادلابل  اقلما  توزيعب  عة و جمم المو تق  ي،ار يجان  و مكي على  تو حعقد ي ل  يعدعند ت  أو  البدء  عند
عند االعتراف    جموعةملت اار ختا  ارات،لعقا  راجإي  ودقبة لعنسبال  ذلك،  ومع  تقل،سمال  ياسبنتالر  السع  أساس  ىلاري عيجا

 . ردري منفجايكون اكم يةاليجار ر اية وغيجار يالا تمكونا ال نسبة ع المحوايجارية الاغير  تاكونفصل المعدم االولي 

ع  انتفق االح  أصل  ياسق  يتم  تأجير.د القعنشأة  خ  اريت  ي ف  جيرأتلم ازاتلوا  عانتفالا  حقبأصل    فراتعة باالعمو جلما  ومتق
، العقد  شأةنخ  ير اقبل تو  أ  دة فيدمس  لغباي مباه  تتسوي  مت وي  التأجيرعقد    لتزاماللي  و االغ  المبلمن  تضت  يالتو   ةلتكلفباليا  أو 
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نفسه    ألصلا  تعادةاسأو  د  قلعل ا حم  صلاأل  ةزالإو فك  ل  رةقدف الميلكاتالدها و بتك  تمة  ليأو   ة شر يف مباالكأي ت  لىاة  اإلضافب
 . مةتلمسأجير ز تافو ح أي نهمومًا خصم ل،االص  فيه يوجدي الذ وقعملأو ا

م  ل ما ،ارااليج دةمهاية ن ىحتلعقد و ة ايخ نشأتار  من تب الثا سطقليقة ار م طداا باستخحقفاع التناالأصل حق هالك م استتي
ع"  نتفااال  قل "حأصلفة  تك  تنا كاإذ  وأ  ،جيرأتالقد  ع  مدةة  يهابن  ةع و مجمال  ى إل  دقالع  لمحل  األص  ةيلكمر  إليجاال  و يح
 ي اجتن اإلمر  لعا  ى مديلع عفا ق االنتح  لك أصالهاستلة يتم  الحا  ي هذهف  اء،شر الر  س خيامار ست  ةعجمو لماس أن  عكت
 فاع نتاالحق    لص أض  فيختيا  ر و م دتيه  انالى،    ةافضإلات بادمعلوات  ار لعقلس  س االسنف  ا علىدهيحديتم ت  لتيوا  صللأل
 ر. جيأتلا مزاتالاس قيادة بإع  ايلهدم تعيتدت و وج  ن إالل االضمحائر سخقيمة ب

اليقبالبدئًيا  م  جيرالتأ  مالتز ا  سياقيتم   لمدفالحمة  لملتا  ريجااإلت  وعاية  ت  فعهادم  تي  ي  بدأ  ريافي  صمها خ  ويتم  ،دقعالخ 
  مستخداايتم    أن  جبفي بسهولةمعدل  لذلك ايد  حدن تمكااإل   ي فكن  ي  لما إذ  أو  ،رجاياإلي  ف   ينضمال ئدة  االف  دلمعم  خداتاسب
 م.  خص للدل كمع افيضإلاضها ار اقتة معدل  مجموعم الدختتس م،ا ع لوبشكة. عو مجملل فيااإلضض راالقتل ادمع

ة  لفتمخ  ةيرجخاويل  تم  ر ادمصمن    ةائدفالت  المعد  لىحصول علاخالل    نم  في اإلضا  اض ر االقتعدل  مة  ع مو المجد  دحت
 جر.ؤ ل المصألا نوعيجار و ط اإلو كس شر لتعة عينت ميالدعتاء جر وإ

 تي: اآلمن  جيرأتلاد عق امالتز  سياق يف رجةمدليجار االات ادفع كون تت

 ا. رههو جفي  تةاب ت ثمل دفعاتش ابتة،ث عاتدف

  ابةبد ريخات في دلمعالو  أر شؤ مالم تخدااسب ياولأ هاسقيا تموي، عدلمو مؤشر أ ىتمد علعت  رةمتغي  رجيأتعقد عات فد     -
 . ريالتأجقد ع

   .ةمتبقيال ة ميقلات نا اوجب ضمبمأجر مستلة ا طبواس ادفعه قعو يتلغ مبا    -

ي  يجار فإلوعات افدم، معقولةة ر ر بصو لخياا ا ذھ ارسةمم نمكدة تأم وعةت المجمانكإذا   ءالشر خيار ا مارسةعر مس    -
 عقد لكر  ب ء المااإلنه  تاوبوعق  مديد،التر  اسة خيمار م  من  ولةمعق  ةجبدر   ةكدتأم  ةوعمجمالت  كان  ذاإ  يةار ختيالد ايجدلتا  ترةف
 مبكر.لااء م اإلنهمن عدقول عم شكلب ةكدمتأة موع جملا تكنم لار ما يجاإل

  ات ر غيت  كناھ  كان   ذاإ  ها اسة قيدإعا  تمي  تيوال  ة.الفعلي  ةالفائد  ةقريخدام طستالكة بمستهلا  ةلفالتكب  ريجالتأم  زاالتم قياس  يت
  في   يرك تغيهنا  ناك  إذا،  تالدفعاك  تل  دحديتلم  دمستخ  ل و معدأ  رؤشي متغير فج من  ت نا  يةقبلستالم  اريجإلا  عاتدفي  ف
دتمال  للمبلغ  جموعة الم  ريدتق بتغي وع مالمج  قامت  ذا إ  ،بقيةمتلا  قيمةالن  ضمابموجب    عهفوقع  ك  امييمها  قت  يرة   تانإذا 
 ر.الجوه ن حي مثابت ار يجع إ دف ناكه نكا ذاإ أوء انهإلاو أ مديدلتا أوء لشرااار يخ رسماست

له جيتستم  ع، أو يفات االن  قح  صل ألترية  الدف  قيمةلا   علىل  يعدراء تإج  متي  ،يقةطر لابهذه  ر  يجااإل  م تزالياس اقعادة  إ   دعن
 . فرلصلى اااع فنتالا حق لصألترية فديمة القلاض م تخفيت ائر إذلخسااو أح ربااأل نمض
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 - :يمةالق ةغير ل صصواأل اتر يجاإو  لجة األصير ق  يجاراتاإل

ا  لصو أب  عترافاال  مد ععة  و جممالتارت  خا ار جا يإل  يرجتألا  تا زامتلوا  عاتفنالحق  القيمة و يغألصول صات   ت رااجياإلرة 
ذا  مب  األجل،ة  قصير  تكنولمعدا  ك لفي  اإلبد  عةلمجمو ا  فتر تع ات.  المعلوم  ياجو ت  ارات  يجاإلهذه  ب  ةطتبالمر   رايجفعات 
 .اراإليج رةتمدى فلى ع ابتالثسط الق ة قطري اسسأعلى   روفصمك

 ادر إليا  ققتح - 52-11
 :هاأدن  اتو طخمس اللخا ذجمو دام نخستاب (48ري رقم )مصلا المحاسبة رايعم وجب مت بادراياإل تاثببإ لمجموعةا قومت
  ط الضواب  دحديو   ذنفيللتة  لقابت  زاماوالتر ينشئ حقوقًا  كثأ  أو ن  ين طرفي ق بافتد بأنه العقا  ر في ع لي مالع مععقد لد ايتحد: 1طوة الخ

 . قدعكل لها ء بافو ب الجيي تلا

 يل.عملا   ة إلىدمخ أوة  ل سلعقلن لعميي عقد مع ف  دوعألداء هو ا ماالتز  ءداألات امزاتلاد حدي: ت2وة خطال

  ع لسلل احويت  لقابم  فيه  ا حقوعة أن يكون لهجملما  قعلذي تتو ل ابا قبلغ الم  مو  ه  ملةمعاال  رسع ة مللمعااعر سيد حدت: 3 لخطوةا
 . ى ر خراف أطن أع بةاين ة لصمحال المبالغء ثنا تسبا يل،مالعلى إ اد بههعتم  لا تالخدما وأ

لى  ع  ة المعامل  رسعع  وزيبت  عةو مالمجم  تقو   ،داءأ ام  تز لمن اأكثر    ى ي علتو حي  الذي  قدلعل  بةبالنس لةمالمعزيع سعر اتو  : 4الخطوة 
التز  اتوقت  يالذل  قابالم    بمبلغ يصف مبلغء  داأ  امكل  يكو   ة وع مجملع  بل اقمفيه    ق ح  اهل  ن أن 

 أداء.  املتز ا كلباء فالو 

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

 
 ئدواد العرايا
 . ةيلعلفة االفائد قةطري مادخاستباق قحتسالاس اسأ ىلع  لخ الد ةمئ اق في دوائالع دار إيب ترافعاال ميت
 :  ليةعفلا ئدةافال ةقريط

 (يةالمال  ماتزالتالا  وأ  ة ماليال  ل صو ألا  نة موعممجو  )ألي  امزام  لتا  ولي أام  صلأل  ةتهلكسملا  ةكلفالتحساب    قةيطر هي  
 .يةلفعلاة دفائل ل ادعم ماستخدابي لاملا تزاملالا أو  لألص مر اع  رادم ىعل ئداو لفا يراد إ  د أوائو فالف يع مصرو توز و 

  :ليعفل ا ةدائلفامعدل 
  داة ألل عقو تالمر عملا لال خ هايلصحت وأا دهادسقع تو ملا بليةتقسمالة لنقديات اعلدفصم ادم لخختسي الذي دقيقلا لدعالم وه
 .  يلما ماز تالأو   يلام لصة ألحاليلاة مقيالد حديتل (ناسباً م ذلكن  اكا إذ ية أقل زمن ةر وفتلية )الما
 احبر أل اات عوزيتد ار يإ
 ه يفنشأ  ي  ذيلا  اريختلا  يدخل فالة  مئاقب  عةو ممجلات  ار ن استثمام  ةتجلناباح ار ألا  زيعاتو ت  نم  تادار ي إلا ب  فار العتا  ميت
 اح. بر ألا هذهمة قي ليصحتي كة فر شلل قح

  قريية التو عمل حاأرب
ج تانلا  دار ي اإلاس  يق  ويتم  .يقهر و ت  مي تذال  اليملا صل  أللد  اعبتساالوط  ر شر  فاو ت  دنع  يقر و التت  ملياح عارباف بأر عتالا  تمي
 .  ةلحوالا عقد خاريتفي  قير و لتفظ ااحمل ةيتر ف دلا يمةلقا  عن ةال و لح ا لبامق فيلزيادة ا ةيمبق لتوريقا  تاعملي نع
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  ينيةمالتأ ساطاألق  راداي
 

ط  اسألقاقيمة  حدود  ي  د فار الي ا  باتثايتم  و   ين،مأتال  صةيلو صدار با  خرياترا من  ا تبعا   يةأمينالت  اطاألقس  بإيرادف  ار عتاالم  يت
 . لعاما صتخ يتال

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

 دئفوالا فرو مص
   .ليفعال ةائدفال معدل ةقريط دامخستبا الدخل  ةئمقا يفض  و لقر ا ى لع ةنديملد ائفوالاب افتر عالا ميت

  ينلا العامياز م 52-13
 نيمللعاز احفيتو  ةباثإم انظ - 
الديتع  مت  2018و  ماي  14يخ  ر ابت  ةركلشل   ة ديعالر اغيامة  علا جمعية  الر  راقب  جو مب   ا يسمح مب  ة كر لشل  يساساأل  ام ظنل 
ارة  دإلجلس ام  اءضعأ و ين  دير والم  ينلماالع  ةثابإل  تاليةلة امظنألا  من  ركثأ  واا  امنظ  اداعتم  ةركلشل   ةيداعالر  يغة  يعمجلل
 ة: ابع التها ت كار وش ةركشالبين ذفينالت
 ية.انمجم هأس حنم* 
 ة.يسر م سداد ق بطر  أوة ز يمم بأسعارم أسه حنم* 
 . بيعل با ة كر لشا عدبو  يرد امل قاوف ةنيعم روطشء افيتساو محددة   ددم وأ نقضاء مدةاد عب سهمأ بيع دعو  *
  أو  ةديدج  هم أس  إصدار   ل الخمن    اءو س  ةمنظاأل  هذه   من  ىا  تطبيقل  مةز اللم ا سهألير اوفت  ةكيفي  امةلعاعية  مجد الدحتو 
  دزاي  مهسأ  لة إلىحمر لا  اح ذلك األربكو   همنزء  ج  أو  يطاي تحاالال  لميل او حل تخالن  م  وأ  سهمهاأل  شركةلا  ل شراءالخ  من
 يف  انظام بملل  وفقا  رةقر ملا  سهماألحقاق  ستا  طشرو   ةاديلعاغير    ةلعاما  ةيعمالج  ارر ق  دحدوي.  صدرالم  لالما  أسر   اهتيمبق
 ط. و شر من ال لكير ذغو  لكفاءةواة  رجدالو  ةفظيو الدة لقة بمعمتلط او شر لا كذل
 ة: يالتلات من الجها يأ  ىإلام ظنال ةر ادإب هدتع ان ركة شلز لو يجو 
 م. هل صخمر ال ظحفلا ءانم* أ
 ة. يالمال وراقألا لامج  يف ة لمالعا اتشركى الدحإ *
 .نياهملمسلين ااملعاحاد ت*ا

 

 لجالة اير صق  عاملينلا مزايا - 
اتي بمتعالم  كا  رةصيق ن  يلمالعاا  زايراف  ااذ   مةخدلا  تقديم  ندوف عر صمالجل  وقع  تلماغ  مبلالباف  ر تعالا م  ويت.  القةعلت 

  ، بقةمة ساخدم  يبتقد  امللعا قيام    ةجتينك  غلبالم  هذ   ع فدل  ني ضماو  وني  ناق  امتز لا  ةعمو لمجا   يدل  ن و كيعندما    ام ز تلكادفعه  
 .اهب د عتمي ةجر زام بدتلير االقد ت نكميو 
 

 ددحملاك راتاالش ازايم -
ت  كا ار شتالاتراف بعاالم تيو العالقة. ت اة ذخدملا ديمقت ندع فصرو كمحدد ملك ااتر شاالا ظم مزاين اماتز تراف بالتالعا يتم
 قدي.ن دسترداا  وأ ةيلقبتلمسعات افدال خفيضتى إل لمقدمةا ة فعدلا  هبدى ؤ ت يلذاد  لحالى  إأصل  ك مادمق ةعو فدلما
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  79  مقة ر ياعتمجالت انا تأميلاون  نقال  اً بقن بها طليلعاما  ي لصالح محكو الية  عامتجالا  اتن لتأميا ام  ي نظف  عةمو جالم  ماهست
يساه1975  ةلسن ا  ن نو االق  اذه  جببمو ل  معال  بان وأصحيامللعا  م.  متباثة  بنسب  منظالفي  اي  .ورجاأل  نة   ام لتز قتصر 
 .قحقاست اال ساسأل اً بقطسائر خال ح أوبار األب عةو ممجلاهمات اسمتحمل و  ،هاتمهساممة في قي  ةوعمالمج
 
 نليالعام حصة-

ا للعاملصحكية  نقدال  حبار األ  تاعتوزين  م  % 10بة  سن  ة ركشلتسدد  األو مجمى  عل  يدز ي  ال  ابم  باحر األي  فين  ة    رجو ع 
 ام ز لتاوكة  كيلالم  ق حقو خالل    نم  أرباحات  يعز تو ك  احرباأل ي  ف  ينلملعاا ة  بحص  عترافالا   ميتو   ، ةشركلابين  لاملعلة  يو السن
 عتوزيلا ا ذه دماتعبالشركة ا ساهميمم فيها ي قاتلة ا يلامال رةتلفالل اخ

 للدخا ةضريب 52-14
ت االدا الحع  اميف  ة،ر تالف   رئخسا  اوح  اربأ  ف فيو ر مصكأو    دار يكإلة  ؤجملا  ةبيوبالضر   ريةجالة ابالضريب  فار عتاال  تمي   -
 ئرالخسا  رباح أواأل  جر خا  –  ةفتلخم  ةتر في ف  ة أور فتلا  فسن  ي ف  –  هف بث يعتر دح  ية أوعملن  مة  يبضر الفيها  أ  نشت  لتيا

 . لعماألايع ة أو تجمر شامب كيةمللق او قن حمض ر أو خل األملشاال خ لدا  سواء في
 ةير الجاخل دال بةضري
 ب ائر ضلا  نتاا كذإ  مازام، أ لتاكبعد    هااددس  تمي  لمالتي  و   قةباالس  اتفتر ية واللحالاة  تر فلة لير االج  ائبر ضالبتراف  عاال  يتم  -
 هذه ب   فاتر يتم االعف  تتراالفه  ذن هع  حقةتسمة اليمالق  ند عزيت  قةباترات السلفية والرة الحاالفت  فيل  علفاب  ادهاسد  ي تمالت

ا  هدع سدا وقمتلا  مةقيالبقة بساال  تترافالة و الحالي  رةتفللة  ير لجاا  ةيبير الض  ( ولص)األ  تاامز اللتا  م يققاس  . تلأصكة  الزياد
  رتصد  نها أليلي سبفأو  ة  ريسالا  لضرائب(ا   وانينقرائب )و الض  رعاأس  امدختسبا  ية،ضريبة ال ر داإلا  (من  دهاا در ستإلى )ا
ول  ه لألصصقام  مل ع  م ت يال  . ريةاالج  ة يبر ن الضم  زءجبة ك ير ضللباح  ألر ات  ايعضع توز خ . تيةلالمالفترة ا  ةينهايخ  ار تفي  
 .نهوط معيشر  ءستيفاا ندع االة بيالضريت مااز لتالوا

 ةؤجللما يبةضر ال
  يبيضر ألساس الاو زامات  لتالوال  و ألصل  يحاسبلماس اسن األ بية  تقوق المؤ للفر   سبةنجلة باللمؤ ا  بةير الضبف  راعتااليتم    -
  دا عما  يف  بةيللضر   اهوعضخ  ظرتين  تي لؤقتة امال  ق رو لفا  يعملج لةجالمؤ   ةيبر بالض  فاتر عاال  متي  امات.تز لالاو   ل األصو   كتلل

 :يلما ي
  رة،شهلاى بولألا فرااالعت*
 : ية التيللعملام ز و االلتل أصاألب ولىاألف راعتو االأ*
 .لاألعما جميعتليست  (1)
 .(ةريبيضل اة ر اخسلا) يلضريبا  حبر لا  ىوال عل بيساحملا  في الربحا صر على ؤثت ال (2و)
فرااباستثم  طةبتمر ال  ةقتؤ لماق  و الفر * و اتت  اكر ش  يت  ي  مدلالي  ا  كةر تشم  روعاتشم  يفوحصص  ة  قشقي  اتركشبعة 
تل  قيتتو ى  لعرة  طسياله  في  يمكنلذي  ا م  لمرجحا  منو   المؤقتةفروق  ال  كعكس    ي فعكسها  م  يتن  ل  ق فرو لا  هذه  ثلان 

 .ورظنملال المستقب
عن شالناؤجل  ملاي  بيضر ل ا  ل صباأل  افر تعاال  يتم  - وايضر لار  ائسخال  يلحتر   ئ  ير  غريبي  ضل ا  م صخال  في  حق لبية 
يعندم  ص خلل  لةابقلاة  لموقتاق  و ر والف  دمخمستلا قاتماحك  هناكون  ما  تحقيكانإمب  ي و ل  تأر   قية  للضباح  ي  ف  بةير خضع 
 يةلقبتالمس  لعملطة اخ  قريط  عن   يلبقالمستي  بير ضال  الربح   دديحت  متوياألصل.    اذفاع بهنتالا  هالخال  نممكن  ي  تقبلسالم
ول  صألباف  عتر ة وتماليرة  فت  لة كاينه  يفا  رف بهتمعلا غير    لةجلمؤ ابية  يالضر   لو صألا   قف و ر مديقعادة تإ م  تي.  كةر شلل
 محسريبي يضح  بر   دو وجستقباًل  م  جح معهمر الن  م  حأصب  ي ذى المدى اللقبل إ ن  م  اهتعترف بي لم  الت  المؤجلةية  يبضر لا
 ل. جؤ لمايبي  ر ضلا لصألا ةميعاب قتي ساب
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الئالضرا  رعاسأ  امدستخبا  لمؤجلةا ة  يبريلضا   اسيق  ميت  - باوذلة  تقلمو ا  وق ر فلا  تحقق  دعن  اطبيقهت  عتوقمب  ام  ستخدك 
 .درتص نيلها ألفي سبتي لية أو اسار الة بيلضر ار عااس
قينع  - ابير الض  اسد  الا   نهاية  فية  جل مؤ لة  االتبعالاي  فاالخذ    تمي  ةيلمالفترة   ا عهبتت  التي  تءااإلجر ل  ة يبر ضال  راثار 
 ا. هاتماوالتز ا  هصولية ألر الدفت ةيمقلاد  اسد أو ستردادلال  ةوعجمملا
 .ط معينهء شرو يفاتعند اس االة بيير الض اتامتز اللل واألصو ه لاصقممل ع تمي ال -

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

 ل. حالمضر ائساخ جمعوم كهالاإل عمجم اهمن  اً مو صخم ةفلالتكب ةتباثالل باألصو  فراتعاليتم ا
الو ألصا  بنود  مند  بنلرية  الجوه  ناتو مكلا  كانت  اوإذ إاعمأ ها  لة  بتاثل   نود ب ك  عنها  بةاسلمحاتم  ي  هنإف  لفة،مختية  اجنتر 

 ة.ابتثلا  لو صك األتلمن ض يسية(رئت ا نو ة )مكمستقل
 .رائسخال أو حربااألب بتةاثل ا ولصألا ادعبتن اسم ةجتانالر الخسائ وأ حا ربراف باألتعالم اتي
 ء تناق اال ىقة علح لاليف االكتال (2)

افقنلا   ةلرسم  يتم عنقتالا  على   حقةلالات  إفق  لألص ا  ى لاء    ة دياقتصا منفعة    دفقت  عنها  شأينأن    وقعتلما  نمكان    ذاط 
 وعة. جململ ةقبليتسم

 

 ك  ال هإلا (3)
  اوفق-ية  يدر خلتا  هيمتقا  هنم  ماصو خم  لصاأل  ةفلتكي  ف   لثمتت  يوالت  –  كالهلإل  ةلقابلا   تباثال  ة األصلميق  الكإهتم  ي
اإلهالك   ليتحم  ميتو   تة،بلثاال  صو ألاواع  أنمن  وع  نكل  ل   ردقالم  جياتناإل  رالعمر  مدا  لىع   كلذو   ت(بالثا  قسطله اقيطر )ل
 .ئرساخو الا حابر لى األع
 ي.راضاأل كالهإ  متي ال
 :ةلمقدر ة اي جانتإلار عماألا ب اً انيلي بي اميفو  

 ة نس 20 ي نابم -
 وات نس 10 ثاأث -
 تاسنو  5-3 ي آلب اسح -
 ت  نواس 5 ات دومع جهزةأ -
 ت انو س 10   ت يباكت وتر يزاجهت -
 ت سنوا 5 تارايس -

 قل.أ امأيها ي لهتاجنإلامر لعا  وأ قدلعمدة ا اردمى لرة عماكن مستأجأ ت فيينا حسالت الكهإ  تمي
  اإذها  ل يتعد  مويت  لية،ام  ترةفكل  نهاية  ي  ف  تةبالثاول  صألل  يةدريخلتا  ميقلة وايجاتنإلا  عمارواأل  كهالإلاة  ريقط  ةعاج ر م  يتم
 .كمر ذلاألب لطت

 رض البيعلغبها   فظحتم ولأص 52-16
ة  قيمالأو  الدفتريةة ميلقس اعلى أسايع لغرض الب افظ بهول محتة كأصوالمبوب داولالمت األصل غير ةنشأالمس تقي -

 .ما أقلهأي عبيلف اكاليت ًا منهامو صمخ ة لدعاال
ا  تهد قيمداتر م اسيت ع أنوقذا كان من المتإ ،علبيا غرضا لهب ظفمحت لصو كأل و ار المتديل غصاأل ةأ المنش ببو ت -

 ا.هتخداماس في تمراروليس من االسبيع  من صفقة ، يسأساكل بش الدفترية،
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  ليديةقتالوط البيع ر  شالإ طشرو أية  ن يها بدو لع كون ي يلتا تهحالب فوري الللبيع  اً حتام لون األصيك يجب أن -
 ل  عا ايعهب مالاحت ون كيأن  بيجو  ولصلتلك األ ادةتعالمو 

 ا: لييع عالبا تمالاح يكون ى •        حت
 .البيع بخطة المناسب داري اإلى  زم المستو تلن يب أيج•        

 .رى مشتالديد نشط لتح مجانبر اك يكون هنأن يجب       •  
 . ةخطإتمام ال  يفء دلب اتم قد  ن و ب أن يكجي        • 
 لة. ادعه المتل يتناسب مع قي عقو معر بسعه لبي لص ألد لاجال ق ويستيتم ال نب أجي     •   
 ويب. بخ التن تاريعام مالبيع خالل  عملية ن تستوفى أ وقعلمتا  ب أن يكون منيج       • 
 . طةخال هذه نعلتراجع ا  لتماحا دمع  لىة اخذالمتجراءات اإل رشين تيجب أ     •   
 

  وسةممل صول الغيراأل 52-17
ك  لتزيد  ت  االألصل ويشترط  ناء االقترورية  ضف الليشمل كافة التكاتي تلا  فةتكلا باليلو أة  سو لمم  يرغلألصول اايم  ي قم تتي

 . اءتنقاال وقت لة(المثيصول األ  اوول )لك األصلة لتالقيمة العاد عن التكلفة 
الك  هتساال عجمم صاقاتكلفة نلبا قحلالا اسلقياد نتحديده ع نيمك جيتاانعمر ا هلالتي  ةموسلالم غيرل األصو م تقيييتم 
 ئر االضمحالل.خسا عجمم كذاو 
 قيمة ال  نةمقار ب كلوذ  متهقي  حاللاضم  نم  للتحقق  حددم  يإنتاج  عمر  هل  ليس  ذيال  األصل  ختباربا  ومتق نأ  نشأةمال  ىعل
 ة تريدفال مةقيبال ستردادالل ةلقابال

 يذنفلتا تحت تاعشرو مال 52-18
ة  تكلفلا   منتضجد، وتإن و تها  مقي  في   لمحالضاال  عمجما  هنم  اً ومصختكلفة ملاب  ذيتنفلاحت  ت  ت عاو مشر الب  افر العتا  متي
 تنىقأ   يذالض  لغر اا وفى  هه بلتم تشغيي  لتيا  لحالة ا  ىز األصل الهيلتج  زمةلالوا ل  صألا بشرة  ابم  لقةتعالميف  لاتكال  فةكا
 ض للغر   ةحامت  ن كو وتا  هننتهاء م الا  متا يمدعن  تةبثالل األصو ا  دبن  ىالذ  فيتنلاحت  توعات  ر شالم  لويحت  يتمو   .له جأن  م
 .اثلة لهاممد البنو لا كهالإ  يف تبعةملا سسأل  س انف ماخدستاب هاكإهال أ بدي ذ  وعندئ  أجلهمن  تينتاق تيال

 

 رة الشه 52-19
  في   ة عو ملمجصة اح  نع  اءنتقاال  لفةكت  يفة  دايز لا  يف  ةكتر شم  مليةعو  أ  ةعبتا   اةشنم  اءنقتاة عن  جناتالالشهرة    تتمثل
ل ل داعلا  ةيمقلا أستحو االريخ  تا  في  اةتنالمق  ةاشنمل ا  ول أص  ي افصة  صل أك  رةشهلل  ىلاألو   افر عتاال  مويت.  ءاقتنالاو  اذ 
 .محاللضر اائا أي خسهمًا منخصو فة ملتكلباقا ح سها الايق كلفة ويتمتلاب
اراجإ  فهدلو  ادحو ن  م  ةدحو ل  كلى  عرة  لشها  عيز تو   متي  لالمحاالض  اتر ابتخء    ات قتدف  قلخ   ىلعة  ر دالقا  ةع و ملمجات 
 ةفويا أو بصنس  حاللم ضاالر  باتخدات الوحلا  تلك  عخضاإ  متوي   ع.يجمالت  ن ذلكم  تفيدتس  أن  قعتو الم  نم  يتلاو   يةقدن
 ة. حدالل للو حات اضمؤشر ود مد وجعنية ر كثر دو أ
 يضخفتل اوالً  لالحمضاال  ائر هذاسخ داماستخ متفيا هل  ةريتلدفامة لقيا  نم قلا  تادوحلا لتلك  يةدادر تالسا ةميقال نتاإذا كو 
 طبقاً   ىبسنعلى أساس    ةد للوح  رى خاالل  و صقي األبا  يضتخف  يفم  ث  اً سلفة  دوح ى العة علوز رة مشه  يألة  ريلدفتا  ةميقلا
اليمللق أصية  دفتر ة  األمة،  حدالو   يف   للكل   يف  هاسعك  ميت  ال  ةر هشلا   يف  لحالمضاالر  ئساخ  نأبار  تبعالا  ي فذ  خع 
 . ةحقالال تار فتال
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ح  ربال  ديتحدي  ف  ةهر الش  ن م  بها  صلخاا   لغالمب  تضمين  م يت  ،ركةشتالمة  سيطر لل عة  ضخا  كةشر   وة أابعت  ةكر ش  دعابتند اسع
  ةمالقي  ضمن  ةهر شلا  نتضمي   تمي   ي ح  ،الشقيقةات  ركفي الش  تتثماراالسلى اا ع ًض أيا  ذينطبق ه  .عة عند البير االخس  أو
 ار.ستثملال ةير تدفلا
 

 حارباأل  يف  لسهما يبصن 52-20
العت اصي النب  تساحا  يتمو   م، سهلل  يساألسا  بيصنلا   كةر شرض  بقلسهل  سياألسب  ال  حلرب ا  سمةم  قة لعتملا   ارةسخأو 
 . لعاما لخال قائمةال  ةديالعم ا سهألد اعدرجح للما توسطمال على  شركةالب ةيم العادهسألامتهم في هان مسعن مياهلمساب

 

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

 

 لمحال ضالا 52-22
 

  ةيلمالا غير صولاألل ال ضمحا
 ان ك  اذإ  ما  دلتحدي  لشركةل مالية  لاول غير  صألل  يةتر لدفا قيم  لا  عةراجمب  وعةملمجا  ومتق  ،يالم  امع  لكاية  نه  يخر ات  في  -
   .لصية لأل داردتساإل ةللقيم رديقت لعمب ةع و المجمم و قتلك كذ راالم نا ا كذ وإ .لمحاللالض شرك مؤ هنا
لد و تلتي ا ل و صاالن مضتل تصو ا  ةوعمجم أصغر الي عا م لو صالا يعم تجيتم صل ة ألم يقلل االمحضبار اتخاء ار جإل -
و  ا  ى خر اال  ل الصو ا  نة م ل داخل ا  ديةالنق  اتتدفقال  ن ع  يربك  دى حلقلة اتر ومسمالمست  لااالستعم  من  ة خلداية  دت نقافقتد

او  قد  نالد  لو تي  تلا  تداالوح لى  عال  معالع اميتج  ة عندب ستمكلا  رةهشال  عيتم توز ي  د.قنال  ديت تولادوح-  لو صاال  تامجموع
 . علتجمياعملية  نتفادة مسال ا هامنقع و المتو ة نيمقتلا  وعةملمجا  دىل  تادلوحا هذهت اعمو مج
  ما هي ا  ةيمستخداالاه  تمقي   والبيع  ا  يفلاكتا  قصان  عادلةال  هتقيمهي    لنقدل  ةولدمال  ةدحللو ل او  صة لألاديدتر سإلا  ةقيملا-
م  صعر خسب  مةخصو م  وثهادع حقو متال  ةيقبلستملاة  يدنقات ال دفقتللة  يلالحا  مةيلقهي اصل  لأل   ةيماتخدساال  لقيمةا  ،بركأ
   .دنقال دية تولحدو  ول األص لددة حم  ال رخاطملاد و للنقو ة زمنيال ةيملقل  ةيجار لسوق الرات ايكس تقد عيب الذي ئراضلا بلق
 . ةاديردتساإل همتمن قيبر كأ  قدنللة دلمو لا  وحدةلل  ول اصأل لية تر دفليمة اقلات ناكا ذإل الح االضم ةر ساخباف ر تاالع متي-
القيملا  يضفختل ال  و عها اي م توز تئر. وي اساو الخ  حبار االي  ل فضمحالاالة  سار خبراف  تالعا  تمي-  ة وزعمال  ةر هللشترية  دفة 
 حدة. الو   في لص أ لكلة  ريتالدف ةميلقا  سساا لىع بالتناسب دةحو لل  ى ر االخ لو صالا ضفيتخ مثنقد، ال  ديتولدة حلى و ع
  خسائر  تم عكسي  االخرى،  ول صلأل ة  نسبلبا   .قةحة الر تفي ف   هرةشلا  مةيق  الل محضا  عن   ة جمالنا  ارةسلخا  سكعم  تي  ال-

م  ل  ام  الك(هتسالاك و الااله  دعب  يفاصال)ب  اهتحديدم  تيسان  ي كتة الير تلدفامة  يقلى ايتعد  اللذي  ى ا دلما   ى لا  اللحاالضم
 . ةابقلسا  توانسالل في ألصلة سبنلاب ةمقيلا حالل اضم عن ةمجاالنة ار سبالخ فار عتالام تي

 

 ةديقالن  قاتف دالت 52-23
 امو قدية  لنا  يفعر تتم  ية يدقنلا  تافقد تالة  قائم  ادد إع  غرضلو   ة،ر شابالم  رقة غيللطري  وفقاً   ةيت النقدقادفتالة  ائمق  عداد م إ تي
  لع ألجودائالك و و نبال  ى دل   يةلجار ا  تاباحسلال و صيتحلا تحت    تايكشلوا  ق و ندصلاقدية بنلا  ةدأرص  اى أنهلعا  مهكح  يف
ة ر إدامن    اً زءج  ربيعت  ولبه أ عند ط   ي يسدد ذلكشوف والما  ىعلب  سح  وكد بنرصي  تبريعو ر،  هأش  ة ثثال  زاو تتج  الي  تالو 

 .اهحكمفي  اوم ةقدينلصيد ار  ابتسحا ضغر ل ةمخصومر هظت  تيلد البنو ا د حكأ ةديقنللة الشرك
 



 ة ضبلقاالية امل كت اتنة كو كشر 
 ة ي مصر اهمة مسكة  شر 
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 يونناق   يطياتحا 52-24
للألساا  ظامنلاص  ني  اتركالش  ون نقا  اتبلمتطل  اً قبط اقل  األ  لىع  %5  ادلعيلغ  بمع  قتطاا  لىعة  كر شسي  ح  رباألمن 
القطالحتياا  لتكوين  يةنو سال ا  %50ى  از و  يقدراً   يطاتيحاال  عمو مجبلغ    تىماع  قتطاالا  ذه  فويق  ،انونيي  ن  مل  قألعلى 
 .عتطاقالالى إ  دةو عين العتك لذن ع ياطيتحقل اال ىمتو  در،ص مال الملا أسر 

 

 لمالا رأس 52-25
ل خلدة ابضري.   يةالملك  ق و حق   ا منخصمهب  عنهاالمحاسبة  م  تي  ية عادالسهم  الادار  صإب  رةشمبا  ةعلقمتاللة  معاملاف  يلاتك
 برائض"  (24)  مقر   مصري لا  بةس المحا  رمعيالا  قوفنها  عة  بمحاسلام  تي   ةيكمللاقوق  بح  لقةعمتلا  املةعالم  فيلتكاب  ةبطمرتال

 . "لالدخ
 

 تصاصمخ 52-26
ن مل ألمحتا  ن منماضي ويكو ال  يفث  لحدة  نتيج  هيل علدتسمو  أقائم    نينو قاام  ز لتا  دجو و   دت عنصاصمخالات  بإثم  تي-
 ير ثأن تاك  إذا   مزاتلغ االلمبلبه    ق و وثم  ريدقت  لمكن عيمو ام  ز لتالاذلك    داد سل  اامهدختاستم  ي  يةدصا اقت  افعلمنق  ب تدفلطتي
صم خ  بسعر  ةعمتوقلا  ةليبلمستقاة  دينقال  تقافدتال  مصت بخصاصمخالمة  يق  يددحم تيت  نه إف  اً وهريج  قودنلل  ةيمنز لا  قيمةلا
   .مئالم ذلك ان كذا إم از تااللبقة لتعمال رطامخوال د قو نللية نلزمة ا يمق للقو سلي للحال ير اقدالت ريبة يعكسلضا لقب
 .اهلي لحا يرقدل تضأف ر اهإلظة ر رو ضال دا عنهلعديتو  يلالما  زكالمر  خيار ت في تاصلمخص ا د يصر جعة امر  ويتم اهذ-

 


