ﺷرﻛﺔ ﺛروة ﻛﺎﺑﻳﺗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺻرﻳﺔ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟدورﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٠
وﺗﻘرﻳر اﻟﻔﺣص اﻟﻣﺣدود ﻋﻠﻳﻬﺎ

اﻟﻔﻬرس

ﺻﻔﺣﺔ

ﺗﻘرﻳر اﻟﻔﺣص اﻟﻣﺣدود
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ

١

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ

٢

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﺷﺎﻣﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ

٣

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
اﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟدورﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ

٤
٥
٣٤-٦

رشكه ثروه كابيتال القابضه لإلستثمارات الماليه ( رشكه مساهمه مرصيه )
قائمة الدخل المستقله
عن الثالثه اشهر المنتهيه في  ٣١مارس ٢٠٢٠

Tax

إيضاح

 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١مارس ٢٠١٩

رقم

جنيه مصرى

جنيه مصرى

-

٧٠ ٧٧٣ ٥٤٦

توزيعات ارباح من استثمارات فى شركات تابعه
)(٥

١ ٧٣١ ٥١٠

١ ٥٧٤ ١٠٠

)(٦

)( ٥ ٦٠٥ ٤٠٠

)( ٢ ٩٢٨ ٩٥٠

)( ٢٦ ٤٠٤

)( ١٩١ ٨٠٢

٨ ٨٦٨ ٢٠٩

٤ ٣٧٣ ٢٢٩

ناتج األنشطه التشغيليه

٤ ٩٦٧ ٩١٥

٧٣ ٦٠٠ ١٢٣

فروق تقييم عملة

)( ٣٨ ٢٨٥

)( ٢٠٦ ٣٨٧

صافي ربح الفتره قبل الضريبه

٤ ٩٢٩ ٦٣٠

٧٣ ٣٩٣ ٧٣٦

)( ١ ٧٧١ ٦٨٩

)( ٢ ٢٧١ ٥٤٠

٣ ١٥٧ ٩٤١

٧١ ١٢٢ ١٩٦

إيراد خدمات لشركات تابعة

)(٥

مصروفات ادارية وعمومية
مخصص مطالبات محتمله
ايرادات أخرى

ضريبة الدخل

)(٧

)(٨

)(٨

صافي ربح الفتره بعد الضريبة
نصيب السهم األساسى فى أرباح الفتره

)(٩

اإليضاحات المرفقه من ( )١إلى ( )٢٥تعتبر جزء متمم للقوائم الماليه وتق أر معها.
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٠.٠٠٣

٠.٠٩٩

رشكه ثروه كابيتال القابضه لإلستثمارات الماليه ( رشكه مساهمه مرصيه )
قائمة الدخل الشامله المستقلة
عن الثالثه اشهر المنتهيه يف  31مارس 2020

 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١مارس ٢٠١٩

جنيه مصري

جنيه مصري

أرباح الفتره بعد الضرائب

٣ ١٥٧ ٩٤١

٧١ ١٢٢ ١٩٦

إجمالى الدخل الشامل عن الفتره

٣ ١٥٧ ٩٤١

٧١ ١٢٢ ١٩٦

اإليضاحات المرفقه من ( )١إلى ( )٢٥تعتبر جزء متمم للقوائم الماليه وتق أر معها.
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شركه ثروه كابيتال القابضه لإلستثمارات الماليه ( شركه مساهمه مصريه )
قائمة التغير فى حقوق الملكية
عن الثالثه اشهر المنتهيه في  31مارس 2020
رأس المال والمدفوع

احتياطى قانونى

احتياطى عالوة اصدار

أرباح مرحلة

األجمالى

اسهم
جنية مصرى

جنية مصرى

جنية مصرى

جنية مصرى

جنية مصرى

115 217 391

48 393 450

749 049 322

17 516 767

930 176 930

االحتياطي القانوني

-

873 703

-

)( 873 703

-

إجمالى الدخل الشامل عن الفتره

-

-

-

71 122 196

71 122 196

الرصيد في  31مارس 2019

115 217 391

49 267 153

749 049 322

87 765 260

1 001 299 126

الرصيد فى  1يناير 2020

191 515 840

53 034 169

750 409 142

139 337 202

1134 296 353

االحتياطي القانوني

-

10 137 980

-

)(10 137 980

-

احتياطى عالوة اصدار اسهم

-

-

4 037 460

-

4 037 460

توزيعات أرباح

-

-

-

)(120 878 419

)(120 878 419

إجمالى الدخل الشامل عن الفتره

-

-

-

3 157 941

3 157 941

الرصيد في  31مارس 2020

191 515 840

63 172 149

754 446 602

11 478 744

1 020 613 335

الرصيد فى  1يناير 2019

.اإليضاحات المرفقه من ( )1إلى ( )25تعتبر جزء متمم للقوائم الماليه وتق أر معها
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شركه ثروه كابيتال القابضه لإلستثمارات الماليه ( شركه مساهمه مصريه )
قائمة التدفقات النقدية المستقلة
عن الثالثه اشهر المنتهيه في  ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١مارس ٢٠٢٠
جنيه مصرى

 ٣١مارس ٢٠١٩
جنيه مصرى

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
أرباح الفتره قبل الضريبة

4 929 630

73 393 736

يتم تسويته بــــ:
إهالك أصول ثابتة وإستثمار عقارى

87 147

160 113

مخصص مطالبات محتمله

26 404

191 802

عائد اذون خزانه

)(8 868 209
)(3 825 028

73 745 651

التغير فى :
جاري اطراف ذات عالقة دائن

15 661 602

3 561 048

مدينون وارصدة مدينة اخري

133 720 902

)(70 430 483

جاري اطراف ذات عالقة مدين

)(11 261 772

)(4 013 422

دائنون وارصدة دائنة اخري

115 697 214

279 469

صافى التدفقات النقدية الناتجه من أنشطة التشغيل

249 992 918

3 142 263

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
إستثمارات في شركات تابعة

)(4 037 460

إستثمارات في شركات شقيقة

)(2 499 500

-

إستثمارات متاحه للبيع

)(3 731 509

-

استثمارات في اذون خزانة

)(121 436 297
-

مبالغ مدفوعة تحت حساب استثمارات
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة االستثمار

)(131 704 766

)(392 498 000

)(100 800 067
392 499 800
)(100 798 267

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
توزيعات األرباح المدفوعة

)(120 878 419

-

احتياطى عالوة اصدار اسهم

4 037 460

-

صافى التدفقات النقدية (المستخدمه فى) أنشطة التمويل

)(116 840 959

-

التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفتره

1 447 193

)(97 656 004

النقدية وما فى حكمها فى أول الفتره

3 527 940

103 573 368

النقدية وما فى حكمها فى أخر الفتره

4 975 133

5 917 364

اإليضاحات المرفقه من ( )1إلى ( )25تعتبر جزء متمم للقوائم الماليه وتق أر معها.
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شركة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية – شركة مساهمة مصرية

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفتره المنتهيه فى  31مارس 2020
( )1نبذة عامة عن الشركة وأنشطتها
 تأسست شركة ثروة كابيتال لالستشارات -شركة مساهمة مصرية – وفقاً ألحكام القانون رقم  159لسنة  1981والئحتهالتنفيذية والمعدل بالقانون رقم  3لسنة  ،1998وقد تم قيدها في السجل التجاري تحت رقم  37933بتاريخ
 30مارس .2009

 ويتمثل غرض الشركة في التجارة العامة وتقديم االستشارات المالية واالقتصادية ودراسات الجدوى واالستشارات الفنيةوالتأمينية الالزمة للمشروعات الجديدة والقائمة وإدارة كافة المشروعات (فيما عدا اإلدارة الفندقية) وإعداد وتجهيز ونشر

وتسويق الدراسات الفنية المتخصصة فى المجاالت االقتصادية وكذا األعمال الفنية واإلبداعية باستخدام الوسائط المطبوعة
وااللكترونية (فيما عدا التسويق والترويج لمجاالت االستثمار).
-

تم تغيير اسم الشركة بناءا على قرار الجمعية العمومية الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ  12يونيو  2017ليصبح "

ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية “وقد تم التأشير بذلك بالسجل التجارى للشركة تحت رقم  78317بتاريخ

 18مارس  2018وكذلك تغيير الشكل القانوني للشركة من القانون رقم  159لسنة  1981إلى القانون سوق رأس المال

رقم  95لسنة .1992
 مدة الشركة  25سنة تبدأ من تاريخ التسجيل بالسجل التجاري. مقر الشركة في  7شارع شامبيليون– القاهرة.( )2أسس اإلعداد
 - 1االلتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين

تم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح المصرية السارية ذات العالقة.

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 20مايو . 2020
( )3عملة التعامل وعملة العرض

تم عرض القوائم المالية بالجنية المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة والتي تتم بها معظم التدفقات الداخلة والخارجة.

( )4استخدام التقديرات والحكم الشخصي
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبببة المص برية من اإلدارة اسببتخدام الحكم الشببخصببي والتقديرات واالفت ار ببات
التي تؤثر على تطبيق السب ب ب ب ببياسب ب ب ب ببات والقيم المعرو ب ب ب ب ببة لصرب ب ب ب ببول وااللتزامات واإليرادات والمصب ب ب ب ببروفات .تعد التقديرات
واالفت ار ب ب ب ب ب ب ببات المتعلقبة بهبا في

ب ب ب ب ب ب ببوء الخبرة السب ب ب ب ب ب ببابقبة وعوامبل أخرى متنوعبة .هبذا وقبد تختلل النتبائج الفعليبة عن تلبك

التقديرات.
 يتم إعادة مراجعة التقديرات واالفت ار ات المتعلقة بها بصفه دوريه.-6-

شركة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية – شركة مساهمة مصرية
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفتره المنتهيه فى  31مارس 2020
 يتم االعتراف ببالتغيير في التقبديرات المحباسب ب ب ب ب ب بببيبة في الفترة التي يتم تغيير التقبدير فيهبا إذا كبان التغيير يؤثر على هبذهالفترة فقط ،أو في فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.
قياس القيم العادلة
 يتم تحديد القيمة العادلة لصدوات الم الية على أس ب ب ب ب بباس القيمة الس ب ب ب ب ببوقية لصداة المالية أو ألدوات مالية مثيلة في تاريخ القوائمالمالية بدون خصب ببم أي تكاليل بيت مسب ببتقبلية مقدرة .يتم تحديد قيم األرب ببول المالية بأسب ببعار الشب براء الحالية لتلك األرب ببول،
بينما يتم تحديد قيمة االلتزامات المالية باألسعار الحالية التي يمكن أن تسوى بها تلك االلتزامات.
 في حالة عدم وجود سببوق نشببطة لتحديد القيمة العادلة لصدوات المالية فينه يتم تقدير القيمة العادلة باسببتخدام أسبباليب التقييمالمختلفة مت األخذ في االعتبار أسب ب ب ببعار المعامالت التي تمت مؤخ اًر ،واالسب ب ب ببترشب ب ب بباد بالقيمة العادلة الحالية لصدوات األخرى
المش ب ببابهة بص ب ببوره جوهريه-أس ب ببلود التدفقات النقدية المخص ب ببومة -أو أي طريقة أخرى للتقييم ينتج عنها قيم يمكن االعتماد
عليها.
 عند اس ب ببتخدام أس ب ببلود التدفقات النقدية المخص ب ببومة كأس ب ببلود للتقييم فينه يتم تقدير التدفقات النقدية المس ب ببتقبلية على أس ب بباسأفضب ببل تقديرات لإلدارة .ويتم تحديد معدل الخصب ببم المسب ببتخدم في

ب ببوء السب ببعر السب ببائد في السب ببوق في تاريخ القوائم المالية

لصدوات المالية المشابهة من حيث طبيعتها وشروطها.
قياس القيمة العادلة
يتم قياس القيمة العادلة لصرول واإللتزامات المالية وفقا للمستويات التالية:
المستوى األول

األسعار المعلنة لصدوات المالية بالقيمة العادلة في أسواق نشطة.

المستوى الثانى

األسعار المعلنة في سوق نشط لصدوات المالية أو األسعار المعلنة من مديرى الصناديق
المستثمر فيها أو طرق تقييم أخرى والتى تكون كافة المدخالت الهامة تستند إلى معلومات
سوق مقارنة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

المستوى الثالث

طرق تقييم ال تستند أى عوامل مدخالت هامة فيها إلى معلومات سوق مقارنة.

( )5إيراد خدمات لشركات تابعة

إي راد خدمات ر
لشكات تابعة
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 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١مارس ٢٠١٩

جنيه مصري

جنيه مصري

١ ٧٣١ ٥١٠

١ ٥٧٤ ١٠٠

١ ٧٣١ 5١٠

١ 5٧٤ ١٠٠

شركة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية – شركة مساهمة مصرية
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفتره المنتهيه فى  31مارس 2020
( )6مصروفات إدارية وعمومية
 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١مارس ٢٠١٩

جنيه مصري

جنيه مصري

أتعاب مهنية

٣٦٩ ٧٧٧

٩٥ ٠١٣

أجور ومرتبات

٨٩٩ ٣٧٦

٨٠٠ ١٠٥

اتعاب استشارات

٥٣٠ ٠٧٩

٩٢٧ ٣٧٤

إهالك أصول ثابتة وإستثمار عقارى

٨٧ ١٤٧

١٦٠ ١١٣

مصروف إيجارات

٢ ١٥٤ ٣٧٧

مصروفات بنكية

٤ ٩٠٣

٤ ٠٤٣

مصروفات أخرى

١ ٥٥٩ ٧٤١

٩٤٢ ٣٠٢

5 6٠5 ٤٠٠

٢ ٩٢٨ ٩5٠

-

( )٧إيرادات أخرى
 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١مارس ٢٠١٩

جنيه مصري

جنيه مصري

عوائد ودائع لدي البنوك

٥ ٣٧٩

٥٩٥ ٢٦٤

عوائد أذون الخزانة

٨ ٨١٩ ٠٠٣

٣ ٧٢٣ ٤٤١

فوائد حسابات جارية

٤٣ ٨٢٧

٥٤ ٥٢٤

٨ ٨6٨ ٢٠٩

٤ ٣٧٣ ٢٢٩
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شركة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية – شركة مساهمة مصرية
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفتره المنتهيه فى  31مارس 2020

( )٨ضريبة الدخل
 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١مارس ٢٠١٩

جنيه مصري

جنيه مصري

الضريبة المحملة علي قائمة الدخل
ضرائب الدخل الحالية

٧ ٨٨٨

ضرائب أذون خزانه

١ ٧٦٣ ٨٠١

٢ ٢٧١ ٥٤٠
٢ ٢٧١ 5٤٠

١ ٧٧١ 6٨٩

تسويات الحتساب السعر الفعلي للضريبة
 ٣١مارس ٢٠١٩

 ٣١مارس ٢٠٢٠
جنيه مصري

جنيه مصري

الربح المحاسبي بقائمة الدخل

٤ ٩٢٩ ٦٣٠

٧٣ ٣٩٣ ٧٣٦

ســعر الضريبة

٢٢.٥%

٢٢.٥%

ضريبة الدخل المحسوبة على الربح المحاسبي

١ ١٠٩ ١٦٧

١٦ ٥١٣ ٥٩١

أثر التسويات الضريبية

٦٦٢ ٥٢٢

)( ١٤ ٢٤٢ ٠٥١

ضريبة الدخل

١ ٧٧١ 6٨٩

٢ ٢٧١ 5٤٠

سعر الضريبة الفعلي

٣٥.٩٤%

٣.١٠%

( )٩نصيب السهم االساسى في األرباح

األساسي :يحسب النصيب األساسي للسهم بقسمة صافي األرباح المتاحة لمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لألسهم القائمة خالل العام.
 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١مارس ٢٠١٩

صافي أرباح الفتره بعد الضرائب

٣ ١٥٧ ٩٤١

٧١ ١٢٢ ١٩٦

المتوسط المرجح لعدد األسهم

١ ١٩٦ ٩٧٤ ٠٠٠

٧٢٠ ١٠٨ ٦٩٦

نصيب السهم في األرباح

٠.٠٠٣

٠.٠٩٩
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( )١٠أصول ثابتة

ى
ى
مبان
مجمع اهالك أراض (كر كر كر ) ( :مجمع اهالك ي

ى
وتجهيات
مجمع اهالك اثاث

أراضى

مباني

اثاث وتجهيزات

االجمالى

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

التكلفة
في  ١يناير ٢٠١٩

٢٩ ٦٦٢ ٥٠٠

٢ ٢٨٧ ٧٩٥

٢ ٥٥٣ ٧٩٦

٣٤ ٥٠٤ ٠٩١

 ٣١مارس ٢٠١٩

٢٩ 66٢ 5٠٠

٢ ٢٨٧ ٧٩5

٢ 55٣ ٧٩6

٣٤ 5٠٤ ٠٩١

 ١يناير ٢٠٢٠

٢٩ ٦٦٢ ٥٠٠

٢ ٢٨٧ ٧٩٥

٢ ٥٥٣ ٧٩٦

٣٤ ٥٠٤ ٠٩١

 ٣١مارس ٢٠٢٠

٢٩ 66٢ 5٠٠

٢ ٢٨٧ ٧٩5

٢ 55٣ ٧٩6

٣٤ 5٠٤ ٠٩١

مجمع االهالك
في  ١يناير ٢٠١٩

-

٢٩٣ ٦٢٦

١٢٧ ٦٩٠

٤٢١ ٣١٦

إهالك الفتره

-

٢٨ ٥٩٧

١٢٧ ٦٩٠

١٥٦ ٢٨٧

في  ٣١مارس ٢٠١٩

-

٣٢٢ ٢٢٣

٢55 ٣٨٠

5٧٧ 6٠٣

في  ١يناير ٢٠٢٠

-

٤٠٨ ٠١٥

٦٣٨ ٤٤٩

١ ٠٤٦ ٤٦٤

إهالك الفتره

-

٢٨ ٥٩٧

٥٤ ٧٢٤

٨٣ ٣٢١

في  ٣١مارس ٢٠٢٠

-

٤٣6 6١٢

6٩٣ ١٧٣

١ ١٢٩ ٧٨5

صافي القيمة الدفترية
في  ٣١مارس ٢٠١٩

٢٩ 66٢ 5٠٠

١ ٩65 5٧٢

٢ ٢٩٨ ٤١6

٣٣ ٩٢6 ٤٨٨

في  ٣١مارس ٢٠٢٠

٢٩ 66٢ 5٠٠

١ ٨5١ ١٨٣

١ ٨6٠ 6٢٣

٣٣ ٣٧٤ ٣٠6

في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩

٢٩ 66٢ 5٠٠

١ ٨٧٩ ٧٨٠

١ ٩١5 ٣٤٧

٣٣ ٤5٧ 6٢٧
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( )١١إستثمار عقارى
مباني

اإلجمالي

جنيه مصري

جنيه مصري

التكلفة
في  ١يناير ٢٠١٩

٣٠٦ ٠٥٩

٣٠٦ ٠٥٩

في  ٣١مارس٢٠١٩

٣٠٦ ٠٥٩

٣٠٦ ٠٥٩

في  ١يناير ٢٠٢٠

٣٠٦ ٠٥٩

٣٠٦ ٠٥٩

في  ٣١مارس ٢٠٢٠

٣٠٦ ٠٥٩

٣٠٦ ٠٥٩

مجمع االهالك
في  ١يناير ٢٠١٩

٣٠ ٦٠٦

٣٠ ٦٠٦

إهالك العام

٣ ٨٢٦

٣ ٨٢٦

في  ٣١مارس٢٠١٩

٣٤ ٤٣٢

٣٤ ٤٣٢

في  ١يناير ٢٠٢٠

٤٥ ٩٠٩

٤٥ ٩٠٩

إهالك العام

٣ ٨٢٦

٣ ٨٢٦

في  ٣١مارس ٢٠٢٠

٤٩ ٧٣٥

٤٩ ٧٣٥

صافي القيمة الدفترية
في  ٣١مارس ٢٠١٩

٢٧١ 6٢٧

٢٧١ 6٢٧

في  ٣١مارس ٢٠٢٠

٢56 ٣٢٤

٢56 ٣٢٤

في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩

٢6٠ ١5٠

٢6٠ ١5٠

- 11 -
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( )١٢استثمارات في شركات تابعة
نسبه المساهمه

الشركة

قيمة المساهمة

قيمة المساهمة

 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩

جنيه مصري

جنيه مصري

كونتكت لتقسيط السيارات – ش.م.م

%٩٩.٩٩٩

٤٦٧ ٥٤٢ ٤٢٩

٤٦٣ ٥٠٤ ٩٦٩

المصرية الدولية للتجارة واالستثمار -ش.ذ.م.م

%٩٩.٩٩٨

٤ ٤٨٩ ٥٤٧

٤ ٤٨٩ ٥٤٧

ثروة إلدارة االستثمارات – ش.م.م

%٩٩.٩٦

٤ ٩٩٨ ٠٠٠

٤ ٩٩٨ ٠٠٠

شركة ثروة للترويج وتغطية االكتتاب  -ش.م.م

%٩٩.٩٩٦

٥ ٢٤٩ ٨٠٠

٥ ٢٤٩ ٨٠٠

١٦٩ ٩٩٩ ٦٤٠

١٦٩ ٩٩٩ ٦٤٠

١ ٥٢٩ ٩٠٠

١ ٥٢٩ ٩٠٠

١ ٠٠٠

١ ٠٠٠

شركة ثروة للتامين

%٨٤.٩٨٠

٤٢ ٤٩٠ ٠٠٠

٤٢ ٤٩٠ ٠٠٠

شركة ثروة للتامينات الحياة

%٧٩.٩٩٠

٧٩ ٩٩٠ ٠٠٠

٧٩ ٩٩٠ ٠٠٠

%٧٤.٩٩٧

٤١ ٢٤٨ ٠٠٠

٤١ ٢٤٨ ٠٠٠

%٩٩.٩٩٨

٩ ٩٩٨ ٠٠٠

٩ ٩٩٨ ٠٠٠

٨٢٧ 5٣6 ٣١6

٨٢٣ ٤٩٨ ٨56

شركة كونتكت للتأجير التمويلي  -ش.م.م

%١٠٠

شركة سوى لتطوير نظم السداد -ش.م.م

%٥٠.٩٩٧
%١٠٠

شركة كونتكت لالستشارات المتخصصة  -ش.ذ.م.م

شركة كونتكت للتخصيم  -ش.م.م
شركة ثروة للتصكيك

( )١٣استثمارات في شركات شقيقة
 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩

جنيه مصري

جنيه مصري

شركة بافاريان – كونتكت لتجارة السيارات -ش.م.م

%٤٨.٩٩٩

١٠٠

الشركه المصريه لخدمات التقسيط

%٤٩.٩٩٠

٢ ٤٩٩ ٥٠٠
٢ ٤٩٩ 6٠٠

١٠٠
١٠٠

وهذه النسبه نتيجه لمساهمه شركه كونتكت لتقسيط السيارات التابعه بنسبه  %48.999فى شركه بافاريان كونتكت لتجاره
السيارات
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( )١٤مدينون وارصدة مدينة اخرى
 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩

جنيه مصري

جنيه مصري

مدفوعات لشراء استثمارات

١٩٥ ١٦٥

٣ ٩٢٦ ٦٧٤

مصروفات مدفوعة مقدما

٣٨١ ٣٧٨

٣٨٧ ٩٢١

إيرادات ودائع مستحقة

٥ ٣٩٣

٨ ٥٤٢

ارصدة مدينة أخرى

١ ٤٥٥ ٧١١

١ ٤٢٧ ٩٧١

-

توزيعات أرباح مستحقة

٢ ٠٣٧ 6٤٧

١٣٠ ٠٠٧ ٤٤١
١٣5 ٧5٨ 5٤٩

( )١5أذون خزانة (بالصافي)

أذون خزانة

 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩

جنيه مصري

جنيه مصري

٢٨٩ ٠٠٠ ٠٠٠

١٥٥ ٦٥٠ ٠٠٠

يخصم
عوائد لم تستحق من أذون خزانة

)( ١١ ٩١٣ ٩١٧

)( ٨ ٨٦٨ ٤٢٣

٢٧٧ ٠٨6 ٠٨٣

١٤6 ٧٨١ 5٧٧

( )١6النقدية وما في حكمها
 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩

جنيه مصري

جنيه مصري

بنوك – حسابات جارية

٣ ٢٩٥ ٥٢٩

١ ٨١٨ ٦٢٦

ودائع ألجل

١ ٦٧٩ ٦٠٤

١ ٧٠٩ ٣١٤

٤ ٩٧5 ١٣٣

٣ 5٢٧ ٩٤٠
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-17حقوق الملكية
 1-17رأس المال

 يبلغ رأس المال المصرح به مبلغ  600مليون جنيه مصري بقيمة إسمية  10جنيه للسهم.-

ويبلغ رأس المال المصدر مبلغ  69 601 510جنيه مصري موزع على عدد  6 960 151سهم جميعها أسهم عادية وجميت
األسهم المصدرة مسددة بالكامل.

 بتاريخ  14إبريل  2016تم زيادة رأس المال بعدد  1 750 161سهم بقيمة  17 501 610جنيه مصري وتم التأشير بذلك فيالسجل التجاري.
 بتاريخ  5إبريل  2017تم زيادة راس المال بعدد  968 378بقيمة  9 683 780جنية مصري وتم التأشير بذلك في السجلالتجاري.
 بتاريخ  14مايو  2018وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ  400مليون جنيهمصرى ليصبح  1مليار جنيه مصرى ،وزيادة رأس المال المدفوع بمبلغ  3 213 100جنيه مصري ليصبح مبلغ  100مليون
جنيه مصري وتجزئة أسهم رأس مال الشركة بتعديل القيمة االسمية من  10جنيهات للسهم إلى  0.16جنيه مصري للسهم
وبالتالي تعديل عدد األسهم من  10مليون سهم إلى  625مليون سهم ،وتم التأشير بذلك في السجل التجارى.
 بتاريخ  14أغسطس  2018وافقت الجمعية العمومية غير العادية على طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة فى السوق المصرىمن خالل طرح خاص واخر عام وبتاريخ  11أكتوبر  2018تم تنفيذ عملية الطرح لعدد  295 170 731سهم المملوكة
لبعض مساهمى الشركة بنسبة  %47.2بحصيلة إجمالية  2 172 456 581جنيه مصري على أن يتم إعادة إستثمار مبلغ
 700مليون جنيه مصري في زيادة رأس المال بنفس سعر الطرح.
 بتاريخ  5نوفمبر  2018تم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعدد  95 108 696سهم بقيمة  7.36جنيه مصرىوالتى تمثل  0.16جنيه مصرى قيمة اسمية للسهم و  7.2جنيه مصرى عالوة اردار للسهم الواحد ،وقد كانت حصيلة هذه
الزيادة  700 000 002جنيه مصرى والتى تمثل  15 217 391.36جنيه مصرى قيمة الزيادة فى رأس مال الشركة المصدر
و  684 782 612جنيه مصرى والتى تمثل اجمالى عالوة اردار األسهم .
 بتاريخ  9مايو  2019تم زياده رأس مال الشركه المصدر و المدفوع بقرار من مجلس إداره الشركه المنعقد بتاريخ  3مارس 2019بزياده رأس مال الشركه عن طريق اردار  28مليون سهم بالقيمه االسميه  .16جنيه مصرى بقيمه اجماليه
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شركة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية – شركة مساهمة مصرية
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفتره المنتهيه فى  31مارس 2020
 4 480 000جنيه مصرى  ،على ان تكون كامل قيمه الزياده مموله بالكامل من رريد األرباح المرحله  ،وتخصيص كامل
األسهم المصدره وعددها  28مليون سهم لنظام االثابه و التحفيز المعتمد من الهيئه العامه للرقابه الماليه بتاريخ  26فبراير 2019
ليصبح راس المال المصدر و المدفوع  119 697 391جنيه مصرى.
 بتاريخ  3اكتوبر  2019تم زياده راس مال الشركه المصدر و المدفوع بقرار من مجلس اإلداره بتاريخ  13مايو  2019والمعتمد من الجمعيه العموميه للشركه بتاريخ  8سبتمبر  2019عن طريق توزيت اسهم مجانيه على المساهمين كل بحسب
نسبه مساهمته وبواقت ثالثه اسهم لكل خمسه اسهم على ان تكون كامل قيمه الزياده مموله بالكامل من رريد األرباح المرحله
بالقيمه اإلسميه  .16جنيه مصرى بقيمه اجماليه ليصبح راس المال المصدر و المدفوع  191 515 840جنيه مصرى موزعه
على  1 196 974 000سهم.
 وفيما يلى بيان بهيكل رأس المال في تاريخ المركز المالى :اسم ر
الشكه

عدد األسهم

القيمه

النسبه

جنيه مرصى

رشكة كونسوليديتيد فاينانشيال هولدينج

٧٢٤ ٦٠١ ٩٨٦

١١٥ ٩٣٦ ٣١٧ ٠

6٠.٥3%

أوراسكوم لإلستثمار القابضه

٣٤٥ ٧٨٢ ١٩٧

٥٥ ٣٢٥ ١٥٢ ٠

28.88%

٨١ ٧٨٩ ٧٢٩

١٣ ٠٨٦ ٣٥٧ ٠

6.8٤%

٤٤ ٨٠٠ ٠٨٨

٧ ١٦٨ ٠١٤ ٠

3.٧٥%

ى
مساهمي أخرين
ى
التحفي
أسهم اإلثابه و

١ ١٩٦ ٩٧٤ ٠٠٠

١٩١ ٥١٥ ٨٤٠

١٠٠%

 2-17إحتياطى قانونى

بلغ رريد اإلحتياطى القانوني في  31مارس  2020مبلغ  63 172 149جنيه مصري مقابل  53 034 169جنيه مصري في
 31ديسمبر  ،2019ووفقاً لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة يتم تجنيب  %5من رافى ربح شركة إلى االحتياطى القانونى
ويجوز وقل هذا التجنيب عندما يصل رريد االحتياطى القانونى إلى  %50من رأس المال المصدر بناء على قرار الجمعية العامة

العادية.
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 3-17إحتياطى عالوة إصدار أسهم

تم زيادة رأس مال الشركة في  14إبريل  2016و  5إبريل  2017و  5نوفمبر  2018و  9مايو  2019و  3أكتوبر 2019
مما نتج عنهم إحتياطى عالوة إردار كالتالى:
بيان
-

رصيد إحتياطى عالوة اإلصدار في  ٣١ديسمبر ٢٠١5

 ١ ٧٥٠ ١٦١سهم

عدد أسهم الزيادة
قيمة الزيادة في رأس المال

 ١٧ ٥٠١ ٦١٠جنيه مصرى

قيمة عالوة إصدار األسهم

 ٢٨ ٧٨٠ ٣٢٤جنيه مصرى

رصيد إحتياطى عالوة اإلصدار في  ٣١ديسمبر ٢٠١6

 ٢٨ ٧٨٠ ٣٢٤جنيه مصرى
 ٩٦٨ ٣٧٨سهم

عدد أسهم الزيادة
قيمة الزيادة في رأس المال

 ٩ ٦٨٣ ٧٨٠جنيه مصرى

قيمة عالوة إصدار األسهم

 ٣٥ ٤٨٦ ٣٨٦جنيه مصرى

رصيد إحتياطى عالوة اإلصدار في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧

 6٤ ٢66 ٧١٠جنيه مصرى

عدد أسهم الزيادة

 ٩٥ ١٠٨ ٦٩٦سهم

قيمة الزيادة في رأس المال

 ١٥ ٢١٧ ٣٩١جنيه مصرى

قيمة عالوة إصدار األسهم

 ٦٨٤ ٧٨٢ ٦١٢جنيه مصرى

رصيد إحتياطى عالوة اإلصدار في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨
عدد أسهم الزيادة

 ٧٤٩ ٠٤٩ ٣٢٢جنيه مصرى
 ٤٧٦ ٨٦٥ ٣٠٤سهم
 ٧٦ ٢٩٨ ٤٤٩جنيه مصرى

قيمة الزيادة في رأس المال

 ١ ٣٥٩ ٨٢٠جنيه مصرى

قيمة عالوة إصدار األسهم ( إثابه وتحفيز )
رصيد إحتياطى عالوة اإلصدار في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩

 ٧5٠ ٤٠٩ ١٤٢جنيه مصرى

عدد أسهم الزيادة

-

سهم

قيمة الزيادة في رأس المال

-

جنيه مصرى

قيمة عالوة إصدار األسهم ( إثابه وتحفيز )

٤ ٠٣٧ ٤٦٠

جنيه مصرى

رصيد إحتياطى عالوة اإلصدار في  ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٧5٤ ٤٤6 6٠٢جنيه مصرى
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وطبقا لقانون الشركات رقم  159لسنة  1981والالئحة التنفيذية له فين قيمة عالوة اإلردار تضاف إلى اإلحتياطى القانوني
للشركة حتى يبلغ نصل قيمة رأس المال المصدر وما يزيد عن ذلك يكون احتياطي خاص وال يمكن توزيعه بصفة ربح.

( )١٨دائنون وارصدة دائنة أخرى
 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩

جنيه مصري

جنيه مصري
١ ٨٧١ ٢١٠

مصروفات مستحقه

٢٦٣ ٤٤٦

دائنو توزيعات

١١٧ ٥٥٩ ٤٨٠

جارى مصلحة الضرائب

٦ ١٤١ ٤٥٩

٤ ٦٣٢ ١٦٠

مخصص مطالبات محتملة

٥٨٧ ٢٥٦

٥٦٠ ٨٥٢

١٢٤ 55١ 6٤١

٧ ٠6٤ ٢٢٢

-

( )١٩االطراف ذات العالقة
أرصدة قائمة المركز المالي
جاري أطراف ذات عالقة – مدين

 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩

جنيه مصري

جنيه مصري

جارى شركة سوى لتطوير نظم السداد (شركة تابعة بنسبة )%٥٠.٩٩٧

٢ ٩٦٧ ٧٧٣

٢ ٩٦٧ ٤٤٩

جاري شركة ثروة للترويج وتغطية االكتتاب (شركة تابعة بنسبة )%٩٩.٩٩٦

٦٨٥ ٤٨٧

١٣٥ ٧٥٠

جارى شركه كونتكت للتأجير التمويلى ( شركه تابعه بنسبه ) % ٩٩.٩٩٩

٩ ٢٢١ ٢٢١

جاري شركة تمويل القابضة (الشركة األم)

٦٤ ٠٦٣

جارى شركة ثروة للتامينات الحياة(شركة تابعة بنسبة )%٧٩.٩٩٠

١ ٤٩٠ ٤٩٠
١٤ ٤٢٩ ٠٣٤

- 17 -

٦٤ ٠٦٣
٣ ١6٧ ٢6٢

شركة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية – شركة مساهمة مصرية
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفتره المنتهيه فى  31مارس 2020
جاري أطراف ذات عالقة – دائن

 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩

جنيه مصري

جنيه مصري

جارى شركة كونتكت لتقسيط السيارات (شركة تابعة بنسبة )%٩٩.٩٩٩

١٧ ٠٦١ ٢٥٦

١ ١٥٥ ٤٦٣

جاري شركة كونسولداتيد فاينانشيال هولدنج (المساهم الرئيسى )%٩٩

٣ ٥٨٤ ٠٩٤

٣ ٨٢٨ ٢٨٥

٢٠ 6٤5 ٣5٠

٤ ٩٨٣ ٧٤٨

أرصدة قائمة الدخل

 ٣١مارس ٢٠٢٠

 ٣١مارس ٢٠١٩

جنيه مصري

جنيه مصري

مصروف (إيراد)

مصروف (إيراد)

شركة ثروة إلدارة االستثمارات (شركة تابعة بنسبة )%٩٩.٩6
توزيعات من استثمارات في شركات تابعة

-

)( ٤ ٢٧٣ ٢٩٠

شركة كونتكت لتقسيط السيارات (شركة تابعة بنسبة )%٩٩.٩٩٩
توزيعات من استثمارات في شركات تابعة

-

)( ٦٦ ٤٩٩ ٩٧٠

شركة بافاريان – كونتكت لتجارة السيارات -ش.م.م
توزيعات من استثمارات في شركات شقيقه

-

)( ٢٨٦

شركة كونتكت لتقسيط السيارات (شركة تابعة بنسبة )%٩٩.٩٩٩
)( ١ ٧٣١ ٥١٠

إيراد خدمات لشركات تابعة

)( ١ ٥٧٤ ١٠٠

-20الموقف الضريبي
أوال :الضريبة على إرباح األشخاص االعتبارية:

 تم تقديم االق اررات الضريبية للشركة للسنوات من بداية النشاط وحتى عام  2018في المواعيد القانونية طبقا ألحكامالقانون  91لسنة .2005

 جاري فحص السنوات  2014 / 2010مت المأمورية.ثانيا :ضريبة كسب العمل :
 تقوم الشركة بسداد الضريبة بينتظام وجارى اعداد البيانات الالزمة للفحص لم يتم الفحص من بداية النشاط.ثالثا  :ضريبة الدمغة
 -تم الفحص والربط حتى عام  2016وسداد الضريبة المستحقة.
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-21أحداث هامة

 نظام إثابة وتحفيز العاملينبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ  14مايو  2018تم تعديل النظام االساسى للشركة بما يسمح
للجمعية غير العادية للشركة اعتماد نظاما او أكثر من األنظمة التالية إلثابة العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة

التنفيذين بالشركة وشركاتها التابعة :
* منح أسهم مجانية.

* منح أسهم بأسعار مميزة أو بطرق سداد ميسرة .
* وعد بيت اسهم بعد انقضاء مدة أو مدد محددة واستيفاء شروط معينة وفقا لما يرد بوعد الشركة بالبيت .

وتحدد الجمعية العامة كيفية توفير األسهم الالزمة لتطبيق اى من هذه األنظمة سواء من خالل إردار أسهم جديدة أو
من خالل شراء الشركة ألسهمها أو من خالل تحويل المال اإلحتياطى أو جزء منه وكذلك األرباح المرحلة إلى اسهم يزاد
بقيمتها رأس المال المصدر .ويحدد قرار الجمعية العامة غير العادية شروط استحقاق األسهم المقررة وفقا للنظام بما في
ذلك الشروط المتعلقة بمدة الوظيفة والدرجة والكفاءة وغير ذلك من الشروط.
ويجوز للشركة ان تعهد بيدارة النظام إلى أي من الجهات التالية :

* أمناء الحفظ المرخص لهم .

* إحدى الشركات العاملة في مجال األوراق المالية .
*اتحاد العاملين المساهمين.
-22أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول مدى تعرض الشركة لكل من المخاطر التالية الناشئة عن إستخدام األدوات المالية،

وأهداف الشركة وسياساتها وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدارتها وكذلك كيفية إدارة الشركة لرأس المال.

 يتحمل مجلس إدارة الشركة مسؤولية و ت إطار إلدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة واإلشراف عليه .وتتحملاإلدارة العليا بالشركة مسؤولية و ت وتتبت سياسات إدارة المخاطر ورفت تقارير إلى الشركة األم تتناول أنشطتها على
أساس منتظم.
 -تقوم لجنة المراجعة الداخلية بمتابعة اداء اإلدارة العليا بالشركة في االلتزام بالسياسات واالجراءات المتبعة إلدارة

المخاطر المالية ،ومراجعة مدى كفاية السياسات واالجراءات المتبعة من قبل ادارة الشركة لمواجهة المخاطر المالية

المتوقعة.
 1-22خطر اإلئتمان
 هي خسائر مالية تتكبدها الشركة في حال تعثر العميل أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد األداةالمالية .ومن ثم تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي من العمالء وأوراق القبض ومدينون متنوعون وأرردة

مدينة أخرى والمستحق من أطراف ذات عالقة وكذا من أنشطتها المالية ،بما في ذلك الودائت لدى البنوك والمؤسسات
المالية.
 2-22خطر السيولة
 -يتمثل خطر السيولة في العوامل التي قد تؤثر على قدرة الشركة على سداد كل أو جزء من إلتزاماتها .

 تررد إدارة الشركة التدفقات النقدية ،ومتطلبات التمويل والسيولة الخارة بالشركة ،وذلك من خالل متابعة التدفقاتالنقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر والمطابقة بين استحقاق األرول وااللتزامات المالية.
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 الشركة لديها النقدية الكافية لسداد المصروفات التشغيلية المتوقعة وتتضمن مصروفات االلتزامات المالية. 3-22خطر السوق

تنشأ مخاطر السوق عن تذبذد القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لصداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.
ومن أمثلتها خطر سعر ررف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة وهي مخاطر من شأنها أن تؤثر على دخل

الشركة .وتتضمن األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق القروض ذات الفائدة والودائت .ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر

السوق في إدارة المخاطر والسيطرة عليها

من حدود مقبولة وفي نفس الوقت تحقيق عوائد مجزية .والشركة ال تحتفظ

بأدوات مالية مشتقة وال تصدرها.
 1-3-22خطر معدالت الفائدة
 تنشأ مخاطر أسعار الفائدة عن تذبذد القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لصداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعارالفائدة بالسوق .ويعتبر هذا الخطر محدودا حيث ان قيمة األدوات المالية المحملة بأسعار فائدة ال تعد مؤثرة نسبيا من
وجهة نظر اإلدارة.
 2-3-22خطر العمالت األجنبية
 يعتبر هذا الخطر محدودا حيث ان قيمة األدوات المالية بالعمالت األجنبية والتعامالت المختلفة التي تتم بعملة بخالفعملة العرض والتعامل للشركة ال تعد مؤثرة نسبيا من وجهة نظر اإلدارة.
-23أسس القياس

أعدت القوائم المالية المسب ب ببتقلة طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األدوات المالية التى يتم قياسب ب ببها بالقيمة العادلة أو

بالتكلفة المسب ب ببتهلكة ،بحسب ب ببب األحوال .هذا وقد تم عرض االسب ب ببتثمارات فى شب ب ببركات تابعة وشب ب ببقيقة فى القوائم المالية
المس ب ببتقلة المرفقة على أس ب بباس التكلفة وهى تمثل حص ب ببة الش ب ببركة المباش ب برة فى الملكية وليس على أس ب بباس نتائج أعمال
ورببافى أرببول الشببركات المسببتثمر فيها .هذا وتقدم القوائم المالية المجمعة تفهماً أشببمل للمركز المالى المجمت ونتائج
األعمال والتدفقات النقدية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة (المجموعة).

-24أهم السياسات المحاسبية

السب ب ببياسب ب ببات المحاسب ب بببية المو ب ب ببحة أدناه تم تطبيقها بثبات خالل السب ب ببنة  /الفترات المالية المعرو ب ب ببة في هذه القوائم

المالية.
 1-24العمالت األجنبية
المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم ترجمة المعامالت األجنبية بعملة التعامل الخارة بالشركة بسعر الصرف في تواريخ المعامالت.
األرب ببول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية يتم ترجمتها لعملة التعامل بسب ببعر الصب ببرف في تاريخ إعداد
القوائم المالية.

يتم ترجمة األر ببول وااللتزامات التي يتم قياس ببها بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية بس ببعر الص ببرف المس ببتخدم عند تحديد

القيمة العادلة.
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شركة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية – شركة مساهمة مصرية
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفتره المنتهيه فى  31مارس 2020
يتم ترجمة األر ب ب ببول وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية التي يتم قياس ب ب ببها بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية بس ب ب ببعر
الصرف في تاريخ المعاملة.

وبصببفة عامة يتم االعتراف بفروق العملة في األرباح أو الخسببائر .وباسببتثناء ،فروق العملة الناتجة من ترجمة ما يتم
االعتراف به في بنود الدخل الشامل األخر:

* االستثمارات المتاحة للبيت في أدوات حقوق الملكية (باستثناء اال محالل ،حيث يتم إعادة تبويب فروق العملة
بنود الدخل الشامل األخر الي األرباح أو الخسائر).
* االلتزامات المالية التي تم تخصيصها كأداة تغطية مخاطر لتغطية خطر رافي االستثمار في نشاط أجنبي ما
دامت التغطية فعالة.
* أدوات التغطية المستخدمة في خطر التدفقات النقدية ما دامت التغطية فعالة.

 2-24تحقق اإليراد
أ -إيرادات النشاط

يتم إثبات اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للشركة وذلك بعد إستبعاد أي خصم أو

رائب مبيعات.

يعترف ببااليراد من أداء الخبدمبات بقبائمبة البدخبل عنبد أداء الخبدمبة .وال يتم االعتراف ببأى ايراد فى حبالبة عبدم التبأكبد من

استرداد المقابل المادى لهذا اإليراد أوالتكاليل المرتبطة به .
ب -الفوائد الدائنة

يتم االعتراف بالفوائد الدائنة بقائمة الدخل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

طريقة الفائدة الفعلية:

هي طريقة حساد التكلفة المستهلكة ألرل مالي أو التزام مالي (أو مجموعة من األرول المالية أو االلتزامات المالية)

وتوزيت مصروف الفوائد أو إيراد الفوائد على مدار عمر األرل أو االلتزام المالي باستخدام معدل الفائدة الفعلية.
معدل الفائدة الفعلي:

هو المعدل الدقيق الذي يستخدم لخصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقت سدادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقت لصداة

المالية (وفترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسباً) لتحديد القيمة الحالية ألرل مالي أو التزام مالي.
ج -توزيعات األرباح

يتم االعتراف باإليرادات من توزيعات األرباح الناتجة من اس ب ببتثمارات الش ب ببركة بقائمة الدخل في التاريخ الذي ينش ب ببأ فيه

حق للشركة في تحصيل قيمة هذه األرباح.
 3-24المصروفات
اإليجار

يتم اإلعتراف بمصروف اإليجار في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدار مدة عقد االيجار.
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مصروف الفوائد

يتم اإلعتراف بالفوائد المدينة على القروض في قائمة الدخل بيستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 4-24مزايا العاملين
 مزايا العاملين قصيرة االجليتم االعتراف بمزايا العاملين قصب ببيرة االجل كمصب ببروف عند تقديم الخدمة ذات العالقة .ويتم االعتراف بالمبلغ المتوقت

دفعه كالتزام عندما يكون لدي الشببركة التزام قانوني او

ببمني لدفت هذ المبلغ كنتيجة قيام العامل بتقديم خدمة سببابقة،

ويمكن تقدير االلتزام بدرجة يعتمد بها.

 مزايا االشتراك المحدديتم االعتراف ببالت ازمبات نظم م ازيبا االشب ب ب ب ب ب ببتراك المحبدد كمصب ب ب ب ب ب ببروف عنبد تقبديم الخبدمبة ذات العالقبة .ويتم االعتراف
باالش ب ب ب ب ببتراكات المدفوعة مقدما كأر ب ب ب ب ببل إلى الحد الذي تؤدى به الدفعة المقدمة إلى تخفيض الدفعات المس ب ب ب ب ببتقبلية أو
استرداد نقدي.

تسباهم الشبركة في نظام التأمينات االجتماعية الحكومي لصبالح العاملين بها طبقاً لقانون التأمينات االجتماعية رقم 79
لسببنة  .1975يسبباهم العاملين وأرببحاد العمل بموجب هذا القانون في النظام بنسبببة ثابتة من األجور .يقتصببر التزام
الشركة في قيمة مساهمتها ،وتحمل مساهمات الشركة باألرباح أو الخسائر طبقاً ألساس االستحقاق.
حصة العاملينتس ب ببدد الش ب ببركة نس ب بببة  %10من توزيعات األرباح النقدية كحص ب ببة للعاملين في األرباح بما ال يزيد على مجموع األجور
الس ب ب ب ب ببنوية للعاملين بالش ب ب ب ب ببركة ،ويتم اإلعتراف بحص ب ب ب ب ببة العاملين في األرباح كتوزيعات أرباح من خالل حقوق الملكية
وكيلتزام خالل الفترة المالية التي قام فيها مساهمي الشركة بيعتماد هذا التوزيت
 5-24ضريبة الدخل

يتم االعتراف بالضبريبة الجارية وبالضبريبة المؤجلة كييراد أو كمصبروف في أرباح او خسبائر الفترة ،فيما عدا الحاالت
التي تنشب ب ب ب ب ب ببأ فيهبا الضب ب ب ب ب ب بريببة من عمليبة أو حبد

الخسائر سواء في الدخل الشامل األخر أو

يعترف ببه – في نفس الفترة أو في فترة مختلفبة – خبار األربباح أو

من حقوق الملكية مباشرة أو تجميت األعمال.

ريبة الدخل الجارية
يتم االعتراف بالضبرائب الجارية للفترة الحالية والفترات السبابقة والتي لم يتم سبدادها بعد كالتزام ،أما إذا كانت الضبرائب
التي تم س ب ب ببدادها بالفعل في الفترة الحالية والفترات الس ب ب ببابقة تزيد عن القيمة المس ب ب ببتحقة عن هذه الفترات فيتم االعتراف
بهذه الزيادة كأرب ببل .تقاس قيم االلتزامات (األرب ببول) الضب بريبية الجارية للفترة الحالية والفترات السب ببابقة بالقيمة المتوقت

سببدادها إلى (اسببتردادها من) اإلدارة الض بريبية ،باسببتخدام أسببعار الض برائب (وقوانين الض برائب) السببارية أو في سبببيلها
ألن تص ببدر في تاريخ نهاية الفترة المالية .تخض ببت توزيعات األرباح للضب بريبة كجزء من الضب بريبة الجارية .ال يتم عمل
مقاره لصرول وااللتزامات الضريبية اال عند استيفاء شروط معينه.
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الضريبة المؤجلة
 يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة بين األساس المحاسبي لصرول وااللتزامات واألساس الضريبيلتلك األرول وااللتزامات .يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة لجميت الفروق المؤقتة التي ينتظر خضوعها للضريبة فيما

عدا ما يلي:

*االعتراف األولى بالشهرة،
*أو االعتراف األولى باألرل أو االلتزام للعملية التي:
( )1ليست تجميت األعمال.

و( ) 2ال تؤثر على رافي الربح المحاسبي وال على الربح الضريبي (الخسارة الضريبية).

*الفروق المؤقتة المرتبطة باسببتثمارات في شببركات تابعة وشببركات شببقيقة وحصببص في مشببروعات مشببتركة الي المدي
الذي يمكن فيه الس ب ب ببيطرة على توقيت عكس تلك الفروق المؤقتة ومن المرجح ان مثل هذه الفروق لن يتم عكس ب ب ببها في

المستقبل المنظور.

يتم االعتراف باألر ب ببل الض ب بريبي المؤجل الناش ب ببا عن ترحيل الخس ب ببائر الض ب بريبية والحق في الخص ب ببم الض ب بريبي غير

المسب ببتخدم والفروق الموقتة القابلة للخصب ببم عندما يكون هناك احتمال قوي بيمكانية تحقيق أرباح تخضب ببت للض ببريبة في
المس ب ب ب ببتقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األر ب ب ب ببل .ويتم تحديد الربح الضب ب ب ب بريبي المس ب ب ب ببتقبلي عن طريق خطة العمل

المسب ب ب ببتقبلية للشب ب ب ببركة .يتم إعادة تقدير موقل األرب ب ب ببول الض ب ب ب بريبية المؤجلة غير المعترف بها في نهاية كل فترة مالية
وتعترف باألرب ب ببول الضب ب بريبية المؤجلة التي لم تعترف بها من قبل إلى المدى الذي أرب ب بببح من المرجح معه مسب ب ببتقبالً
وجود ربح

ريبي يسمح باستيعاد قيمة األرل الضريبي المؤجل.

يتم قياس الضب ب بريبية المؤجلة باس ب ببتخدام أس ب ببعار الضب ب برائب المتوقت تطبيقها عند تحقق الفروق الموقتة وذلك باس ب ببتخدام
اسعار الضريبة السارية أو التي في سبيلها ألن تصدر.
عند قياس الضب ب ب ب ب ب بريبة المؤجلة في نهاية الفترة المالية يتم االخذ في االعتبار االثار الضب ب ب ب ب ب بريبة لإلجراءات التي تتبعها

الشركة لالسترداد أو سداد القيمة الدفترية ألرولها والتزاماتها.

ال يتم عمل مقاره لصرول وااللتزامات الضريبية اال عند استيفاء شروط معينه.
 6-24األصول الثابتة واإلهالكات
االعتراف والقياس
يتم االعتراف باألرول الثابتة بالتكلفة مخصوماً منها مجمت اإلهالك ومجمت خسائر ا محالل.

و اذا كانت المكونات الجوهرية لبند من بنود األرببول الثابتة لها أعمار إنتاجية مختلفة ،فينه يتم المحاسبببة عنها كبنود

مستقلة (مكونات رئيسية)

من تلك األرول الثابتة.

يتم االعت ارف باألرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األرول الثابتة باألرباح أو الخسائر.
التكاليل الالحقة على االقتناء
يتم رسب ببملة النفقات الالحقة على االقتناء على األرب ببل فقط إذا كان من المتوقت أن ينشب ببأ عنها تدفق منفعة اقتصب ببادية
مستقبلية للشركة.
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اإلهالك
 يتم إهالك قيمة األرل الثابت القابلة لإلهالك – والتي تتمثل في تكلفة األرل مخصوما منها قيمته التخريدية وفقا (لطريقه القسط الثا بت) وذلك على مدار العمر اإلنتاجي المقدر لكل نوع من أنواع األرول الثابتة ،ويتم تحميلاإلهالك على األرباح او الخسائر.

 ال يتم إهالك األ ار ي. وفيما يلي بياناً باألعمار اإلنتاجية المقدرة:مبانى
أثا

 20سنة

و تجهيزات

10سنه

 7-24اإلستثمار العقارى
أ -اإلعتراف والقياس األولى
تتمثل االستثمارات العقارية في المباني المؤجرة (إيجا اًر تشغيلياً) للغير ويتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة مضافاً
إليها تكلفة المعامالت مخصوماً منها مجمت اإلهالك وخسائر االنخفاض في القيمة (اإل محالل) ،يتم مراجعة القيمة
الدفترية لالستثمار العقاري ،األعمار االفت ار ية وطرق اإلهالك في نهاية كل سنة مالية.
ويتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لتلك االستثمارات في تاريخ قائمة المركز المالي إال إذا كانت هناك حاالت يصعب
معها تحديد القيمة العادلة ألي من هذه االستثمارات بطريقة معقولة وفي هذه الحالة يتم اإلفصاح عن ذلك.
ب -اإلهالك
يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل وفقاً لطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر اإلنتاجي المقدر لكل نوع من
أنواع االستثمار العقاري ،وفيما يلي بياناً باألعمار اإلنتاجية المقدرة:
السنوات
20

األصل
وحدات مؤجرة
 8-24اإلستثمارات في شركات تابعة

يتم المحاسبببة عن االسببتثمارات فى شببركات تابعة فى القوائم المالية المسببتقلة للشببركة باسببتخدام طريقة التكلفة حيث يتم
اثبات االس ببتثمارات فى ش ببركات تابعة بتكلفة االقتناء مخص ببوما منها اال ببمحالل فى القيمة .ويتم تقدير اال ببمحالل

لكل اس ب ببتثمار على حدة ويتم اثباتة فى قائمة االرباح والخس ب ببائر .الش ب ببركات التابعة هى الش ب ببركات التى تس ب ببيطر عليها
الشركة عندما للمستثمر جميت ما يلى :
 السلطة على المنشأة المستثمر فيها. التعرض أو الحق فى العوائد المتغيرة من خالل مساهمته فى المنشأة المستثمر فيه . -القدرة على استخدام سلطته على المنشأة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ العوائد التى يحصل عليها منها.

على الش ببركة إعادة تقييم الس ببيطرة علي المنش ببأة المس ببتثمر فيها إذا أش ببارت الحقائق والظروف إلى وجود متغيرات لواحد

أو أكثر من عنارر السيطرة الثالثة المذكورين بعالية.
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بالنس بببة للش ببركات ا لتابعة "الكيانات المهيكلة"  ،ال يوجد تكلفة يعترف بها فى القوائم المالية المس ببتقلة للش ببركة ،لذلك يتم
االفصب بباح عن طبيعة ومخاطر هذه الشب ببركات التابعة "الكيانات المهيكلة" في القوائم المالية المسب ببتقلة للشب ببركة كأطراف

ذوي عالقة.

 9-24اإلستثمارات في شركات شقيقة

الشببركة الشببقيقة هى منشببأه تتمتت الشببركة بتأثير جوهرى عليها من خالل المشبباركة فى الق اررات المالية والتشببغيلية لتلك
المنشأة ولكنه ال يرقى لدرجة السيطرة أو السيطرة المشتركة.
هذا ويتم المحاسبببة عن االسببتثمارات فى شببركات شببقيقة بالتكلفة إال إذا تم تبويبها كاسببتثمارات غير متداولة محتفظ بها
بغرض البيت فيتم قياس ب ب ب ببها بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مخص ب ب ب ببوما منها التكاليل الالزمة للبيت أيهما أقل .هذا وال

تتبت الشب ب ببركة طريقة حقوق الملكية فى المحاسب ب بببة عن اسب ب ببتثماراتها فى الشب ب ببركات الشب ب ببقيقة فى القوائم المالية المسب ب ببتقلة
المرفقة تطبيقاً للفقرة ( )44من معيار المحاسبة المصري رقم (.)18

على أنه فى حالة ظهور بعض الدالالت والمؤشبرات على إمكانية حدو خسببائر إ ببمحالل فى قيمة االسببتثمارات فى

شببركات شببقيقة فى تاريخ القوائم المالية المسببتقلة فيتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك االسببتثمارات إلى قيمتها االسببتردادية

وتدر خسائر اإل محالل الناتجة فو ار بقائمة الدخل المستقلة.
 10-24نصيب السهم في األرباح

تعرض الشببركة النصببيب األسبباسببي للسببهم  ،ويتم احتسبباد النصببيب األسبباسببي للسببهم بقسببمة الربح أو الخسببارة المتعلقة

بالمسبباهمين عن مسبباهمتهم في األسببهم العادية بالشببركة االم على المتوسببط المرجح لعدد األسببهم العادية القائمة خالل
الفترة/العام.
 11-24توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح كيلتزام في الفترة التي يتم فيها إعالن التوزيت.

 12-24األدوات المالية

تقوم الشب ببركة بتبويب االرب ببول المالية غير المشب ببتقة بين الفئات التالية :ارب ببول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خاللاالرباح أو الخسائر ،استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،قروض ومديونيات ،وارول مالية متاحة للبيت.

 تقوم الش ب ب ب ب ب ببركة بتبويب االلتزامات المالية غير المش ب ب ب ب ب ببتقة بين الفئات التالية :التزامات مالية مبوبة بالقيمة العادلة منخالل األرباح أو الخسائر وفئه التزامات مالية اخري.
( )1االرول المالية وااللتزامات المالية غير المشتقة -االعتراف واالستبعاد:
تقوم الشببركة باالعتراف االولي بالقروض والمديونيات وادوات الدين المصببدرة في تاريخ نشببأتها ،جميت االرببول المالية

وااللتزامات المالية االخرى يتم االعتراف بهم اوليا في تاريخ المعاملة عندما تص بببح الش ببركة طرفا في االحكام التعاقدية
لصداة المالية.

تقوم الش ب ببركة باس ب ببتبعاد االر ب ببل المالي عندما تنتهي فترة سب ب بريان الحق التعاقدي في الحص ب ببول على تدفقات نقدية من

االرل المالي ،او قامت بتحويل الحق التعاقدي الستالم التدفقات النقدية من االرل المالي في معاملة تم فيها تحويل
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كل مخاطر ومنافت ملكية االرل المالي بصورة جوهرية .او إذا لم تقم الشركة بتحويل او االحتفاظ بشكل جوهري بكل
مخاطر ومنافت ملكية االر ببل المالي ولم تحتفظ الش ببركة بالس ببيطرة على االر ببل المحول ،على ان تعترف فقط كأر ببل

او التزام بالناتج عن الحقوق او االلتزامات الناشئة او المحتفظ بها عند التحويل.

تستبعد الشركة االلتزام المالي عندما ينتهي اما بالتخلص منه او الغائه او انتهاء مدته الواردة بالعقد.
يتم عمل مقاربة بين أربل مالي والتزام مالي وعرض ربافي المقاربة في الميزانية عندما ،وفقط عندما تمتلك الشبركة
حاليا الحق القانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاربة بين المبالغ المعترف بها ولديها النية اما إلجراء التسبوية على اسباس

رافي المبالغ او االعتراف باألرل وتسوية االلتزام في ان واحد.
( )2األرول المالية غير المشتقة –القياس:

أوال :األرول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر:
يتم تبويب االربل المالي كمقيم بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسبائر إذا تم تبويبه كأربل محتفظ به ألغراض
المتباجرة او تم تبويببه عنبد االعتراف االولي ليقباس ببالقيمبة العبادلبة من خالل االربباح او الخس ب ب ب ب ب ب ببائر ،تكلفبة المعب املبة
المرتبطة مباشب برة باقتناء او ار ببدار االر ببل المالي يتم االعتراف بها مباشب برة

ببمن االرباح او الخس ببائر عند تكبدها.

تقاس االرب ب ب ببول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسب ب ب ببائر بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات
في القيمة العادلة متضمنه اي عوائد او توزيعات أرباح أسهم في االرباح او الخسائر.
ثانيا :القروض والمديونيات:
يتم قياس هذه االرب ببول عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة باإل ب ببافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشب برة باقتناء او
اردار االرل المالي .بعد االعتراف االولي ،يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
ثالثا :االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:
يتم قياس هذه االرب ببول عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة باإل ب ببافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشب برة باقتناء او
اردار االرل المالي .بعد االعتراف االولي ،يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
رابعا :االرول المالية المتاحة للبيت:
يتم قياس هذه االرب ببول عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة باإل ب ببافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشب برة باقتناء او
ارب ببدار االرب ببل المالي .بعد االعتراف االولي ،يتم قياسب ببها بالقيمة العادلة ،ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة

بخالف خسب ب ببائر اال ب ب ببمحالل واثار التغيرات في اسب ب ببعار رب ب ببرف العمالت االجنبية ألدوات الدين

ب ب ببمن بنود الدخل

الش ب ببامل ا الخر وتجمت في احتياطي القيمة العادلة ،وعن اس ب ببتبعاد هذه االر ب ببول يتم اعادة تبويب االرباح او الخس ب ببائر
المتراكمة المعترف بها

من بنود الدخل الشامل االخر سابقا الى االرباح او الخسائر.

( )3االلتزامات المالية غير المشتقة –القياس:
يتم تبويب االلتزام المالي كمقيم بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسب ب ببائر اذا تم تبويبه كالتزام محتفظ به ألغراض
المتباجرة او تم تبويببه عنبد االعتراف االولي ليقباس ببالقيمبة العبادلبة من خالل االربباح او الخس ب ب ب ب ب ب ببائر ،تكلفبة المعباملبة
المرتبطة مباش ب برة باقتناء او ارب ببدار االلتزام المالي يتم االعتراف بها مباش ب برة
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شركة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية – شركة مساهمة مصرية
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تقاس االلتزامات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخس ببائر بالقيمة العادلة ،ويتم االعتراف بالتغيرات
في القيمة العادلة متضمنة اي مصروف فوائد في االرباح او الخسائر.

االلتزامات المالية غير المش ببتقة االخر يتم قياس ببها اوليا بالقيمة العادلة مخص ببوما منها اي تكلفة مرتبطة مباش برة باقتناء

او اردار االلتزام .بعد االعتراف االولي ،يتم قياس هذه االلتزامات بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 13-24االضمحالل

 1-13-23األرول المالية غير المشتقة
االر ب ب ببول المالية غير المبوبة كمقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخس ب ب ببائر بما في ذلك الحص ب ب ببص التي يتم

المحباسب ب ب ب ب ب بببة عنهبا بطريقبة حقوق ال ملكيبة تقوم الشب ب ب ب ب ب ببركبة في تباريخ نهبايبة كبل فترة مباليبة بتقبدير مبا إذا كبان هنباك دليبل
مو وعي على ا محالل في قيمة االرل.

تتضمن االدلة المو وعية على ا محالل قيمة االرل:
• اخفاق او التأخر في السداد بواسطة مدين.
• اعادة جدولة مبالغ مستحقة للشركة بشروط لم تكن الشركة لتقبلها في ظروف اخرى.
المصدر.
• مؤشرات على افالس المدين او ُ

المصدرين.
• التغيرات المعاكسة في حالة السداد بالنسبة للمُقتر ين او ُ
• اختفاء السوق النشطة لصرل المالي بسبب الصعوبات المالية.

• وجود بيانات وا ببحة تش ببير الى وجود انخفاض يمكن قياس ببه في التدفقات النقدية المس ببتقبلية المتوقعة من مجموعة
من االرول المالية.

بالنسبة لالستثمار في اداة حقوق ملكية ،تتضمن االدلة المو وعية على اال محالل االنخفاض الهام او المستمر في
القيمة العادلة عن التكلفة .وتعتبر الشركة ان االنخفاض بنسبة  %20هام وان مدة تسعة أشهر يعتبر مستمر.
المستهلكة:

أوال :االرول المالية المثبتة بالتكلفة
تقوم الش ب ببركة بتقدير ما إذا كان هناك ادلة مو ب ببوعية على حدو ا ب ببمحالل في قيمة هذه االر ب ببول منفردة او على
المستوى المجمت .كل االرول التي تمثل اهمية نسبية بمفردها يتم تقييمها بالنسبة لال محالل منفردة ،وفي حالة عدم

وجود ادلة على ا ببمحالل هذه االر ببول منفردة يتم تقييمها مجمعة بش ببأن اي ا ببمحالل في القيمة حد

ولم يتم بعد

تحديده على االرببول المنفردة .االرببول التي لم يتم اعتبارها منفردة كأرببول هامة نسبببيا يتم تقييمها مجمعة بشببأن اي

ا محالل في القيمة .ألغراض التقييم المجمت لصرول يتم تجميت االرول ذات سمات المخاطر المتشابهة معا.

عند تقييم اال ب ببمحالل على المس ب ببتوى المجمت لصر ب ببول تس ب ببتخدم الش ب ببركة المعلومات التاريخية عن توقيتات اس ب ببترداد
الخسب ب ب ببارة الناجمة عن اال ب ب ب ببمحالل وقيمة الخسب ب ب ببائر المتكبدة ،وتقوم بعمل تعديالت إذا كانت الظروف االقتصب ب ب ببادية

واالئتمانية الحالية تو ح ان الخسائر الفعالة من االرجح ان تكون أكثر او اقل من المتوقعة بالمؤشرات التاريخية.

يتم حسبباد خسببائر اال ببمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لصرببل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المسببتقبلية المتوقعة

مخصبومة بسبعر الفائدة الفعلية االربلي الخاص باألربل المالي .ويتم االعتراف بقيمة الخسبارة في االرباح او الخسبائر
ويتم تخفيض القيمة الدفترية لصرل من خالل استخدام حساد مخصص ا محالل.
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إذا اعتبرت الشب ببركة انه ال يوجد احتماالت حقيقيه لعكس الخسب ببارة الناتجة عن ا ب ببمحالل قيمة االرب ببل فانه يتم اعدام
القيمة ذات العالقة.

إذا انخفضبت الحقا قيمة خسبارة اال بمحالل وأمكن ربط هذا االنخفاض بشبكل مو بوعي مت حد

يقت بعد االعتراف

بخسارة ا محالل القيمة ،عندئذ يتم رد خسارة ا محالل القيمة المعترف بها من قبل من خالل االرباح او الخسائر.
ثانيا :االرول المالية المتاحة للبيت:
يتم االعتراف بخسب ب ببائر اال ب ب ببمحالل في االرب ب ببول المالية المتاحة للبيت بيعادة تبويب الخسب ب ببائر التي تم االعتراف بها
س ب ببابقا

ب ببمن بنود الدخل الش ب ببامل االخر والمجمعة في احتياطي القيمة العادلة ويعترف بها في االرباح او الخس ب ببائر،

يمثل مبلغ الخسبارة المجمعة المسبتبعد من حقوق الملكية والمعترف به في االرباح او الخسب ائر الفرق بين تكلفة االقتناء

(بالص ببافي ب عد اي اس ببتهالك او س ببداد اي من أر ببل المبلغ) والقيمة العادلة مخص ببوما منها اية خس ببارة في ا ببمحالل
القيمة لهذا االرل المالي سبق االعتراف بها في االرباح او الخسائر.
عنببد زيببادة القيمببة العببادلببة الداه دين مبوبببة كمتبباحببة للبيت في ايببه فترة الحقببة وكببانببت هببذه الزيببادة ذات عالقببة بببدرجببة

مو بوعية بحد

وقت بعد االعتراف بخسبارة ا بمحالل القيمة في االرباح او الخسبائر عندئذ يتم رد خسبارة ا بمحالل

القيمة هذه في االرباح او الخسائر.

ال يتم رد خسب ببائر ا ب ببمحالل القيمة المعترف بها في االرباح او الخسب ببائر بالنسب بببة ألي اسب ببتثمار في اداة حقوق ملكية

مبود كمتاح للبيت في االرباح او الخسائر.
 2-13-24األرول غير المالية
 -في تاريخ نهاية كل فترة مالية ،تقوم الش ببركة بمراجعة القيم الدفترية لصر ببول غير المالية للش ببركة لتحديد ما إذا كان

هناك مؤشر لال محالل .وإذا كان االمر كذلك تقوم الشركة بعمل تقدير للقيمة اإلستردادية لصرل.

 إلجراء اختبار ا بمحالل القيمة ألربل يتم تجميت االربول معا الي أربغر مجموعة اربول تتضبمن االربل والتيتولد تدفقات نقدية داخلة من االسب ب ببتعمال المسب ب ببتمر ومسب ب ببتقلة الى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من االرب ب ببول

االخرى او مجموعات االرب ب ببول -وحدات توليد النقد .يتم توزيت الشب ب ببهرة المكتسب ب بببة عند تجميت االعمال على الوحدات
التي تولد النقد او مجموعات هذه الوحدات لدى الشركة المقتنية والمتوقت منها االستفادة من عملية التجميت.

القيمة اإلسببتردادية لصرببل او للوحدة المولدة للنقد هي قيمته العادلة ناقصببا تكاليل البيت او قيمته االسببتخدامية ايهماأكبر ،القيمة االستخدامية لصرل هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقت حدوثها مخصومة بسعر خصم

المحددة لصرل او وحدة توليد النقد.
قبل الضرائب الذي يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر ُ
 يتم االعتراف بخسب ب ب ب ب ب ببارة اال ب ب ب ب ب ب ببمحالل إذا كبانبت القيمبة البدفتريبة لصرب ب ب ب ب ب ببل او للوحبدة المولبدة للنقبد أكبر من قيمتبهاإلستردادية.

يتم االعتراف بخسبارة اال بمحالل في االرباح او الخسبائر .ويتم توزيعها اوال لتخفيض القيمة الدفترية للشبهرة الموزعةعلى وحدة توليد النقد ،ثم تخفيض االرول االخرى للوحدة بالتناسب على اساس القيمة الدفترية لكل أرل في الوحدة.

-ال يتم عكس الخس ب ببارة الناجمة عن ا ب ببمحالل قيمة الش ب ببهرة في فترة الحقة .بالنس ب بببة لصر ب ببول االخرى ،يتم عكس

خسب ب ب ب ببائر اال ب ب ب ب ببمحالل الى المدى الذي ال يتعدى القيمة الدفترية التي كان سب ب ب ب ببيتم تحديدها (بالصب ب ب ب ببافي بعد االهالك
واالستهالك) ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن ا محالل القيمة بالنسبة لصرل في السنوات السابقة.
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 14-24التدفقات النقدية

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشب ب ب ب ب ب برة ،ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتم تعريف النقدية
وما في حكمها على أنها أررببدة النقدية بالصببندوق والشببيكات تحت التحصببيل والحسببابات الجارية لدى البنوك والودائت
ألجل والتي ال تتجاوز ثالثة أشببهر ،ويعتبر ررببيد بنوك سببحب على المكشببوف والذي يسببدد عند طلبه أو يعتبر جزءاً

من إدارة الشركة للنقدية كأحد البنود التي تظهر مخصومة لغرض احتساد رريد النقدية وما في حكمها .
 15-24إحتياطى قانونى

طبقاً لمتطلبات قانون الش ب ببركات ينص النظام األس ب بباس ب ببي للش ب ببركة على اقتطاع مبلغ يعادل  %5على األقل من األرباح
السب ببنوية لتكوين االحتياطي القانوني ،ويقل هذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطي قد اًر يوازى  %50على األقل من
رأس المال المصدر ،ومتى قل االحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى االقتطاع.

 16-24رأس المال
أ -األسهم العادية

تكاليل المعاملة المتعلقة مباش ب برة بيرب ببدار االسب ببهم العادية يتم المحاسب بببة عنها بخصب ببمها من حقوق الملكية.

ب بريبة

الدخل المرتبطة بتكاليل المعاملة المتعلقة بحقوق الملكية يتم المحاس ب ب ب بببة عنها وفقا لمعيار المحاس ب ب ب بببة المص ب ب ب ببري رقم
( " )24رائب الدخل".
 17-24مخصصات
-يتم إثبات المخص بصببات عند وجود التزام قانوني قائم أو مسببتدل عليه نتيجة لحد

في الما ببي ويكون من المحتمل

أن يتطلب تدفق لمنافت اقتصبادية يتم اسبتخدامها لسبداد ذلك االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام إذا كان

تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهرياً فينه يتم تحديد قيمة المخصبصبات بخصبم التدفقات النقدية المسبتقبلية المتوقعة بسبعر
خصم قبل الضريبة يعكس التقدير الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بااللتزام إذا كان ذلك مالئم.
-هذا ويتم مراجعة ررب ببيد المخصب بصب ببات في تاريخ المركز المالى وتعديلها عند الضب ببرورة إلظهار أفضب ببل تقدير حالي

لها.

 -25أحداث هامة

 ١-٢٥قامت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي بتاريخ  2019/3/18بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية
الصادرة بقرار وزير االستثمار رقم  110لسنة  2015والتي تتضمن بعض معايير المحاسبة الجديدة وتعديالت على
بعض المعايير القائمة وفيما يلي اهم التعديالت:
املعايري

اجلديدة

التأثري

ملخص ألهم التعديالت

احملتمل

على

او املعدلة

القوائم
املالية
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معيار

.1

حماسبة

مصري

جديد

.2

()49
"عقود

التأجري "

.3
.4

.5

املعايري

اجلديدة

يحل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم (" )49عقود
اإليجار" محل معيار المحاسبة المصري رقم ()20
"القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير
التمويلي  2015ويلغيه.
يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد بالنسبة للمؤجر
والمستأجر حيث يقوم المستأجر باالعتراف بحق االنتفاع
األصل المؤجر ضمن أصول الشركة كما يعترف بالتزام
والذي يمثل القيمة الحالية لدفعات االيجار غير المدفوعة
ضمن التزامات الشركة  ،مع االخذ في االعتبار انه ال يتم
تصنيف عقود االيجار بالنسبة للمستأجر عقد تأجير تشغيلي
أو أنه عقد تأجير تمويلي.
بالنسبة للمؤجر يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من
عقود إيجاراته إما على أنه عقد تأجير تشغيلي أو أنه عقد
تأجير تمويلي.
بالنسبة لإليجار التمويلي فيجب على المؤجر االعتراف
باألصول المحتفظ بها بموجب عقد تأجير تمويلي في قائمة
المركز المالي وعرضها على أنها مبالغ مستحقة التحصيل
بمبلغ مساوي لصافي االستثمار في عقد التأجير.
بالنسبة لإليجار التشغيلي يجب على المؤجر االعتراف
بدفعات عقود التأجير من عقود التأجير التشغيلية على أنها
دخل إما بطريقة القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر.

ملخص ألهم التعديالت

تقوم
اإلدارة
يف
الوقت
احلايل
بتقييم
األثر
احملتمل
على
القوائم
املالية
عند
تطبيق
التعديل
ابملعيار.

التأثري

احملتمل

او

يسري المعيار رقم ( )49على الفترات
المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير
 ،2020ويسمح بالتطبيق المبكر إذا تم
تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم
(" )48االيراد من العقود مع العمالء"
 2019في نفس التوقيت.
باالستثناء من تاريخ السريان أعاله،
يسري المعيار رقم ( 2019 )49على
عقود التأجير التي كانت تخضع لقانون
التأجير التمويلي رقم  95لسنة 1995
– وتعديالته وكان يتم معالجتها وفقا ً
لمعيار المحاسبة المصري رقم ()20
"القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة
بعمليات التأجير التمويلي" ،وكذلك
عقود التأجير التمويلي التي تنشأ في
ظل وتخضع لقانون تنظيم نشاطي
التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176
لسنة  ،2018وذلك من بداية فترة
التقرير السنوي التي تم فيها الغاء
قانون  95لسنة  95وصدور قانون
 176لسنة .2018
(تم التأجيل حتى )2020/12/31
اتريخ التطبيق

على

القوائم

املعدلة
 -1يحل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم (" )47األدوات
معيار
المالية" محل الموضوعات المقابلة في معيار المحاسبة
حماسبة
المصري رقم (" )26األدوات المالية :االعتراف
والقياس" ،وبالتالي تم تعديل وإعادة اصدار معيار
مصري
المحاسبة المصري رقم ( )26بعد سحب الفقرات الخاصة
بالموضوعات التي تناولها معيار ( )47الجديد وتحديد
جديد
نطاق معيار ( )26المعدل للتعامل فقط مع حاالت محدودة
رقم
من محاسبة التغطية وفقا ً الختيار المنشأة.
 -2طبقا لمتطلبات المعيار يتم تبوب األصول المالية على
()47
أساس قياسها –الحقا ً-إما بالتكلفة المستهلكة ،أو بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة
"األدوات
من خالل األرباح أو الخسائر ،وذلك طبقا لنموذج أعمال
املالية"
المنشأة إلدارة األصول المالية وخصائص التدفق النقدي
التعاقدي لألصل المالي.
 -3تم استبدال نموذج الخسائر المحققة في قياس االضمحالل
لألصول المالية بنماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي
يتطلب قياس االضمحالل لكل األصول المالية المقاسة
بالتكلفة المستهلكة واألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل االخر منذ لحظة
االعتراف االولي لتلك بغض النظر عند وجود مؤشر
لحدث الخسارة.
 -4بناء على متطلبات هذا المعيار تم تعديل كال من المعايير
التالية:
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املالية

تقوم
اإلدارة
في
الوقت
الحالي
بتقييم
األثر
المحتمل
على
القوائم
المالية
عند
تطبيق
التعديل
بالمعيار.

يسري المعيار رقم ( )47على
الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد
 1يناير  ،2020ويسمح بالتطبيق
المبكر ،بشرط تطبيق معايير
المحاسبة المصرية رقم ( )1و()25
و( )26و( )40المعدلين  2019معا ً
في نفس التاريخ.
(تم التأجيل حتى )2020/12/31

تسري هذه التعديالت من اتريخ تطبيق معيار
()47

شركة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية – شركة مساهمة مصرية
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفتره المنتهيه فى  31مارس 2020
املعايري

اجلديدة

التأثري

ملخص ألهم التعديالت

احملتمل

او

على

املعدلة

القوائم

معيار احملاسبة املصري رقم (" )1عرض القوائم املالية" املعدل

2019
معيار احملاسبة املصري رقم (" )4قائمة التدفقات النقدية"
معيار احملاسبة املصري رقم (" )25األدوات املالية :العرض"
معيار احملاسبة املصري رقم (" )26األدوات املالية :االعرتاف
والقياس"
معيار المحاسبة المصري رقم (" )40األدوات المالية:
اإلفصاحات"
معيار

حماسبة

مصري

جديد
رقم

()48

"اإليراد

من

العقود

مع

 -1يحل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم ()48
"اإليراد من العقود مع العمالء" محل المعايير التالية
ويلغيها:
أ -معيار المحاسبة المصري رقم (" )8عقود
اإلنشاء" المعدل .2015
ب -معيار المحاسبة المصري رقم (" )11اإليراد"
المعدل .2015
 -2تم استخدام نموذج السيطرة لالعتراف باإليراد بدال
من نموذج المنافع والمخاطر.
 -3يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية للحصول على عقد
مع عميل كأصل إذا كانت المنشأة تتوقع استرداد تلك
التكاليف وكذا االعتراف بتكاليف الوفاء بعقد كأصل عند
توافر شروط محددة.
 -4يتطلب المعيار ان يتوافر للعقد مضمون تجاري لكي
يتم االعتراف باإليراد.
 -5التوسع في متطلبات اإلفصاح والعرض.

املالية

تقوم
اإلدارة يف
الوقت
احلايل
بتقييم
األثر
احملتمل
على
القوائم
املالية عند
تطبيق

العمالء"

معيار

احملاسبة

املصري
املعدل

رقم

()42

"القوائم
املالية

اجملمعة"

اتريخ التطبيق

تم إضافة بعض الفقرات الخاصة باستثناء المنشآت
االستثمارية من التجميع وقد ترتب على هذا التعديل تعديل
لبعض المعايير المرتبطة بموضوع المنشآت االستثمارية
وفيما يلي المعايير التي تم تعديلها:
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )15اإلفصاحعن األطراف ذوي العالقة"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )17القوائمالمالية المستقلة"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )18االستثماراتفي شركات شقيقة"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )24ضرائبالدخل"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )29تجميعاألعمال"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )30القوائمالمالية الدورية"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )44اإلفصاحعن الحصص في المنشآت األخرى"
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تقوم
اإلدارة يف
الوقت
احلايل
بتقييم
األثر
احملتمل
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املالية عند
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(تم التأجيل حتى )2020/12/31

يسري املعيار رقم ( )48على الفرتات املالية
اليت تبدأ يف أو بعد  1يناير  ،2020ويسمح
ابلتطبيق املبكر.
(تم التأجيل حتى )2020/12/31

يسري المعيار رقم ( )42المعدل على
الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1
يناير  ،2020ويسمح بالتطبيق
المبكر.
كما يتم تطبيق الفقرات الجديدة أو
المعدلة بالنسبة للمعايير التي تم
المنشآت
بموضوع
تعديلها
االستثمارية في تاريخ سريان معيار
المحاسبة المصري رقم (" )42القوائم
المالية المجمعة" المعدل . 2019
(تم التأجيل حتى )2020/12/31
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 ٢-٢٥بتاريخ  12ابريل  2020اردرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار بتأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة
نظر
والتعديالت المصاحبة لها الصادرة بالقرار رقم  69لسنة  2019على القوائم المالية الدورية التي ستصدر خالل عام ً 2020ا
فضال
للظروف الحالية التي تمر بها البالد من تفشي فيروس كورونا الجديد وما الزم ذلك من آثار اقتصادية ومالية مرتبطة به،
ً
عن ان تطبيق إجراءات الوقاية ومواجهة انتشاره من فرض قيود على تواجد الموارد البشرية في الشركات بكامل طاقتها بصفة

منتظمة .و تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه التعديالت على القوائم المالية السنوية لهذه الشركات في نهاية عام 2020
وإد ار األثر المجمت للعام بالكامل بنهاية  2020مت التزام الشركات باإلفصاح الكافي في قوائمها الدورية خالل  2020عن هذه

الحقيقة واثارها المحاسبية ان وجدت.

وبناءا على حرص الشركة من االلتزام بتطبيق المعيار على القوائم المالية الدورية التي ستصدر خالل عام  . 2020فأن الشركه
قامت باالستعانه بكافه الخبرات الداخليه و الخارجيه لديها و ذلك لدراسه تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديالت
المصاحبة لها وذلك على القوائم المالية الدورية التي ستصدر خالل عام  2020وانه فور الورول الى نتائج نهائية سوف تقوم

باألفصاح الكافي في قوائمها الدورية خالل . 2020

 3-25تعر ت معظم دول العالم ومنها مصر خالل الربت األول من عام  2020الي حالة من التباطؤ واإلنكماش اإلقتصادي
نتيجة إنتشار وباء كورونا (كوفيد )19-المستجد ،وقامت حكومات العالم ومن بينها الحكومة المصرية بعمل حزم من

اإلجراءات اإلحت ارزية لمنت إنتشار الوباء ،وقد أدت هذه اإلجراءات لحالة من التباطؤ اإلقتصادى علي المستوي العالمي
والمحلي والذي ظهر تأثيره علي كافة األنشطة بصور مختلفة .

وفيما يخص نشاط الشركة فأن التأثير يتمثل في:
 .1تخفيض عدد الموظفين الذين يمارسون عملهم من مقار الشركة وفروعها
 .2تأثر معدالت التحص ب ببيل وزيادة نس ب ببب التعثر لبعض العمالء العاملين بالقطاعات التي تتأثر مباشب ب برة من األزمة
الحالية والتي تمر بها البالد
 .3تأثر قدره الشركة على االستمرار لتقديم التمويل لعمالئها بنفس المعدالت السابقة
 .4تأثر الهيكل التمويلي للشركات وذلك التزاماتها المستقبلية
 .5توقل العمل ببعض الجهات الحكومية على سيبل المثال  :الشهر العقاري و المرور والمحاكم المصرية
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شركة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية – شركة مساهمة مصرية
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفتره المنتهيه فى  31مارس 2020
 -1وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بيتخاذ إجراء إسب ب ببتثنائي لرفت العبء عن كاهل عمالء الجهات الخا ب ب ببعة لرقابتها
والم تعاملة معها بما يس ببهم في تحس ببين بيئة األعمال وبادرت بتوجيه الش ببركات والخا ببعة لرقابة الهيئة بالقيام بتأجيل
كافة اإلس ب ببتحقاقات اإلئتمانية لعمالئها (مؤسب ب بس ب ببات  /أفراد) لمدة س ب ببتة أش ب ببهر ،مت إعفائهم من غرامات التأخير التي
تترتب على ذلك.
 -2قببام البنببك المركزي بتبباريخ  22مببارس  2020بتببأجيببل اإلسب ب ب ب ب ب ببتحقبباقببات اإلئتمببانيببة للعمالء مت عببدم تطبيق عوائببد او
غرامات إ ب ب ببافية على التأجيل في الس ب ب ببداد ولمدة س ب ب ببتة أش ب ب ببهر وذلك في إطار التدابير اإلحت ارزية التي قام بها البنك
المركزي المصري باتخاذها لمواجهة أثار فيروس كورونا.
وبناء علي التأثيرات المحددة المش ببار اليها أعاله قد يكون لها أثر هام علي عنار ببر األر ببول واإللتزامات ونتائج األعمال
ً
بالقوائم المالية للشركة خالل فترة الربت األول من عام  2020والفترات التالية.
ويتلخص حجم وطبيعة أهم التأثيرات المالية المحددة أو المحتملة لهذا الخطر علي بنود القوائم المالية وأنشب ب ب ب ببطة الشب ب ب ب ببركة
خالل الفترة والفترات التالية في:
 مخاطر اإلئتمان الممنوح للعمالء وإرتفاع مؤشرات اإلخفاق عن السداد. خطر عدم القدرة علي اإللتزام بالتعهدات المالية بيتفاقيات الديون.إال أنه بجانب اإلجراءات التي أتخذتها الدولة لدعم هذه األنشطة من تخفيض سعر الفائدة وتأجيل سداد الديون ،فقد قامت
إدارة الشركة باتخاذ عدة إجراءات لمواجهه هذا الخطر والحد من تأثيره علي مركزها المالي ودعم قدرتها علي االستم اررية،
ومن أهم هذه اإلجراءات:
 -1قامت الشركة بتوفير البنية التكنولوجية الالزمة للموظفين حتى يتمكنوا من أداء عملهم من خار مقرات الشركة وفروعها
 -2تم إختبار كافة التعهدات المالية للشركة وتم التأكد من قدرة الشركة على الوفاء بيلتزامها بكافة التعهدات المالية مت
المقر ين
 -3قامت الشركة بقياس معدالت التأخير المحتملة وتم تكوين مخصص مبدئي إ افي عن المخصصات الالزمة بمبلغ 12
مليون جنيهاً مصرياً وذلك ل مجابهة أي زيادة في معدالت التعثر التي قد تنشأ في المستقبل  ،باإل افة إلى أن إدارة
الشركة تراجت بصفة دورية معدالت التحصيل وسوف تقوم بتدعيم المخصصات إن لزم األمر .
 -4قامت شركه ثروه للتوريق بالتوارل مت الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك للتنسيق معها وكذلك مت باقي الشركات العاملة
في مجال التوريق بغرض و ت أليه لتنفيذ عملية التأجيل وقد تم اإلتفاق على األلية التي سوف يتم إتباعها لتأجيل
مستحقات حملة السندات دون التأثير على التصنيل االئتماني لإلردارات وعليه قامت الشركة بعد ذلك بدعوة جماعة
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شركة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية – شركة مساهمة مصرية
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفتره المنتهيه فى  31مارس 2020
حملة السندات لبحث قرار التأجيل ،وقد تمت الموافقة على التأجيل من أغلبية جماعة حملة السندات لإلردارات القائمة
وجارى تنفيذ التأجيل وفقاً لما تمت الموافقة عليه من قبل جماعة حملة السندات.
 -5قامت الشركة بالتوارل مت عمالء المحافظ الخارة بالتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم وذلك لمعرفة رغبتهم
من التأجيل من عدمه حتى يتسنى لنا تنفيذ ق اررات الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بعد إستيفاء المستندات الالزمة
لعملية التأجيل
 -6قامت الشركة بالتوارل مت المقر ين وذلك للتنسيق معهم بخصوص قرار البنك المركزي الخاص بتأجيل مستحقات
الشركات إن لزم األمر.
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