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 قائمة المركز المالي المجمع
 2120مارس  30في 
 
 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 إيضاح 

 جنيه مصري جنيه مصري  

    األصول

    متداولة أصول غير

 934,920,520 971,748,089 (4) أصول ثابتة 

 56,709,787 90,131,409 (5) مشروعات تحت التنفيذ

 62,895,729 88,442,392 (0-36) حق إستخدام أصول

 5,044,356,578 7,779,937,899 (6) استثمارات في شركات شقيقة

 05,724,500 37,219,771 (7) استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 3,475,433 1,487,411  استثمارات في سندات حكومية

 936,297,033 910,897,034 (8) استثمارات عقارية 

 21,825,630 39,712,743 (9) استثمارات أخرى طويلة األجل

 456,802 724,799 (01) أصول يير ملموسة

 0,790,732,929 3,893,810,909 (00) الشهرة

 8,967,416,164 9,481,097,721  إجمالي األصول غير المتداولة

    

    أصول متداولة

 964,726,608 3,239,213,979 (02) نقدية بالصندوق ولدى البنو 

 002,941,190 330,942,293 (03) نظام االثابه و التحفيز

 220,772,271 093,273,998 (04) استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر

 811,111 722,222  اصل آلت ملكيته الى الشركة

 2,969,239,854 1,002,898,499 (05)  عمالء و اوراق قبض

 55,936,931 7,223,127 (06) استثمارات في اذون خزانة 

 25,151,111 07,272,222 أ(07) مستحق من أطراف ذات عالقة

 3,689,124,509 1,733,231,997 (08) مشروعات االسكان والتعمير

 711,378,053 708,900,408 (09) مخزون

 0,031,679,775 3,379,494,217 (21) مصروفات مدفوعة مقدما  وأرصدة مدينة أخرى

 9,871,548,201 32,441,320,187  إجمالي األصول المتداولة

 08,837,954,274 39,939,422,773  إجمالي األصول

    

    الملكية و اإللتزاماتحقوق 

    حقوق الملكية

 5,274,125,811 7,084,207,722 (20) رأس المال المصدر والمدفوع

 620,925,314 909,890,914  احتياطى قانونى

 320,256 103,079  احتياطى نظام االثابة والتحفيز

 (35,938,334) - (22) أسهم خزينة

 (65,874,226) (97,183,177)  العادلة من خالل الدخل الشاملفروق تقييم إستثمارات بالقيمة 

 (00,559,349) (30,177,141)  فروق مجمعة لترجمة القوائم المالية

 948,631,573 3,877,114,428  أرباح مرحلة

 946,336,606 079,377,890  أرباح الفترة / العام

 7,677,867,641 8,782,741,377  إجمالي حقوق الملكية للشركة القابضة

 2,051,523,946 0,388,702,099 (23) حقوق الحصة يير المسيطرة

 9,828,390,586 32,247,991,408  إجمالي حقوق الملكية

 
 

 

 
 

 
  .المجمعةالدورية القوائم المالية ( جزء ال يتجزأ من 41( إلى )0)ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -
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 الشامل المجمع قائمة الدخل
 2120مارس  30الثالثة أشهر المنتهيه في عن 
 

  
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2121مارس  30 0203مارس  13  

 جنيه مصري جنيه مصري  

    

 270,276,026  099,990,993   ارباح الفترة 

 (4,657,762)  720,797   فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 (321,785) (924,889)  الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 266,297,579 099,793,272  للفترةإجمالي الدخل الشامل 

    توزع كالتالى:

 242,048,608 079,178,277  الشركة القابضة

 24,048,960 42,024,200  حقوق الحصة يير المسيطرة

 266,297,579 099,793,272  للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .المجمعةالدورية القوائم المالية ( جزء ال يتجزأ من 41( إلى )0)ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -
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 المجمعةالملكية حقوق  فيقائمة التغير 
 2120مارس  30الثالثة أشهر المنتهيه في عن 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 . المجمعةالدورية القوائم المالية ( جزء ال يتجزأ من 41( إلى )0)ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -

 

احتياطى نظام  إحتياطي قانوني رأس المال
 االثابة و التحفيز

فروق تقييم  أسهم خزينة
استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الدخل الشامل

 فروق مجمعة
 لترجمة القوائم

 المالية

إجمالي حقوق الملكية  ارباح الفترة أرباح مرحلة
 للشركة القابضة

حقوق الحصة يير 
 المسيطرة

 اجمالى حقوق الملكية

 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري

            

 9,828,390,586 2,051,523,946 7,677,867,641 946,336,606 948,631,573 (00,559,349) (65,874,226) (35,938,334) 320,256 620,925,314 5,274,125,811 2120يناير  0رصيد 

 - - - (946,336,606) 938,499,286 - - - - 7,837,331 - محول الى االحتياطى القانونى واألرباح المرحلة

 (37,970,532) (3,562,725) (34,418,817) - (34,418,817) - - - - - - في شركات تابعة تسويات سنوات سابقة

 0,830,811 0,856,347 (24,547) - (24,547) - - - - - - الحصص يير المسيطرة في تأسيس / زيادة رأس مال شركات تابعة

 (215,354,992) 06,521,105 (220,875,117) - (220,875,117) - - - - - - تسويات ناتجة من اإلستحواذ علي شركات تابعة

 - (70,851,684) 70,851,684 - 72,375,016 (524,422) - - - - - تسويات ناتجة من تغير نسب الملكية في شركات تابعة

 (4,193,186) (0,962,453) (2,031,633) - (2,031,633) - - - - - - تابعة شركات تسويات ناتجة عن شراء أسهم خزينة في

 092,846,545 65,790,137 027,155,518 - 027,155,518 - - - - - - تابعة شركات تسويات ناتجة عن بيع أسهم خزينة في

 55,635,038 - 55,635,038 - 09,696,814 - - 35,938,334 - - - بيع أسهم خزينة 

 512,868 - 512,868 - - - 512,868 - - - - فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 (614,779) (311,217) (314,572) - - (314,572) - - - - - المجمعة لترجمة القوائم الماليةالفروق 

 (82,083,002) (09,699,236) (62,483,876) - (62,483,876) - - - - - - 2121توزيعات أرباح عن عام 

 299,662,990 41,514,229 259,058,762 259,058,762 - - - - - - - ارباح الفترة

 32,247,991,408 0,388,702,099 8,782,741,377 079,377,890 3,877,114,428 (30,177,141) (97,183,177) - 103,079 909,890,914 7,084,207,722 0203مارس  13رصيد 

            

 8,674,698,235 2,047,998,443 6,526,699,792 0,178,920,737 646,523,763 (7,248,881) (60,168,736) - - 087,046,938 4,682,424,971 2121يناير  0رصيد 

 - - - (0,178,920,737) 0,178,920,737 - - - - - - محول الى األرباح المرحلة

 (4,255,096) 033,467 (4,388,663) - (4,388,663) - - - - - - في شركات تابعة تسويات سنوات سابقة

 (494,654) (03,138,920) 02,544,267 - 02,544,267 - - - - - - في الشركات التابعة تسويات ناتجة من تغير نسب الملكية

 (41,498,687) (22,096,422) (08,312,265) - (08,312,265) - - - - - - تسويات ناتجة عن شراء أسهم خزينة في شركة تابعة

 (4,657,762) - (4,657,762) - - - (4,657,762) - - - - فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 (321,785) (223,196) (97,689) - - (97,689) - - - - - الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 (6,030,179) (2,648,726) (3,482,353) - (3,482,353) - - - - - - 2109توزيعات أرباح عن عام 

 270,276,026 24,372,157 246,914,169 246,914,169 - - - - - - - ارباح الفترة

 8,889,606,098 2,034,396,812 6,755,209,396 246,914,169 0,700,806,486 (7,346,569) (65,726,498) - - 087,046,938 4,682,424,971 2121مارس  30رصيد 
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 المجمعة قائمة التدفقات النقدية

 2120مارس  30الثالثة أشهر المنتهيه في عن 
 

  
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2121مارس  30 0203مارس  13 ايضاح 
 جنيه مصري جنيه مصري  التشغيلالتدفقات النقدية من أنشطة 

 300,389,610 139,747,873  أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل وحقوق الحصة يير المسيطرة
 05,402,380 37,397,701 (4) إاال  اصول ثابتة

 2,771,607 1,723,939 (8) إاال  استثمار عقاري
 94,259 92,377 (01) إستهال  أصول يير ملموسة

 0,294,309 0,192,714 (36) إستخدام اصولإستهال  حق 
 02,155,915 3,297,413 (33) فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  خسائر )أرباح(
 3,185,045 (321,178) (33) الخسائر 

 (360,250,893) (094,890,003) (33) شركات شقيقة أعمالفي نتائج الحصة النسبية 
 (760,201) (394,772)  عائد إستثمارات في أذون خزانة

 (689,330) (30,120,284) (4) أرباح بيع أصول ثابتة
 075,365,206 342,419,273  مصروفات تمويلية

 (04,809,086) (30,993,909)  فوائد دائنة

 043,945,823 390,028,099  التغير في رأس المال العاملأرباح التشغيل قبل 
 (9,507,292) (37,119,774)  التغير في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 (067,073,461) (073,778,940)  التغير في العمالء و أوراق قبض
 (25,872,437) -  التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة
 (28,865,552) (303,979,349)  التغير فى مشروعات االسكان والتعمير

 (34,259,273) (308,744,084)  التغير في المخزون
 (26,741,172) (097,100,289)  التغير في مصروفات مدفوعة مقدما  وأرصدة مدينة أخرى

 (0,659,220) 337,172,903  أرصدة دائنة  –التغير في العمالء 
 389,704,928 97,447,372  التغير في موردون ومقاولو مشروعات و أوراق الدفع

 05,234,717 17,817,397  مصلحة الضرائب -التغير فى االرصدة الدائنة 
 (0,250,808) 94,104,392  التغير فى المستحق الى اطراف ذات العالقة

 61,824,286 377,149,874  التغير في مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 (32,387,100) (94,972,199)  ضرائب الدخل المدفوعة

 (0,203,473) (1,903,943) (30) المستخدم من المخصصات

 281,781,035 (390,029,790)  الناتجة من أنشطة التشغيل )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (04,295,997) (93,939,398) (4) مدفوعات لشراء أصول ثابتة 
 740,862 31,709,922 (4) متحصالت من بيع أصول ثابتة

 (07,418,439) (9,234,807) (5) مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ
 (95,387) (317,040) (01) في أصول يير ملموسةمدفوعات 
 (62,658) (389,072,222)  في استثمارات في شركات شقيقة مدفوعات

 - 0,378,709  التغير فى استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 (482,147) 3,094,892  في استثمارات اخرى طويلة األجل التغير

 - (7,223,127)  مدفوعات في أذون خزانة
 87,040,211 77,919,912 (06) متحصالت من بيع أذون خزانة

 9,605,529 (89,977,973)  التغير في ودائع ألجل )أكثر من ثالثة أشهر(

 04,809,086 30,993,909  فوائد دائنة محصلة

 79,973,249 (041,297,137)  أنشطة االستثمارالناتجة من  )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  المجمعة.الدورية ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية 41( إلى )0)إيضاح اإليضاحات المرفقة من  -
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 المجمعة )تابع( قائمة التدفقات النقدية

 2120مارس  30الثالثة أشهر المنتهيه في عن 
 

  
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2121مارس  30 0202مارس  13 إيضاح 
 جنيه مصري جنيه مصري  

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 89,767,282 071,894,113  في بنو  تسهيالت ائتمانية التغير

 (087,172,519) -  التغير فى اوراق دفع طويلة االجل
 (01,414,759) 94,979,449  إلتزامات عقود تأجير وترتيب التغير في 

 (25,982,986) (18,427,928)  القروض طويلة االجل مدفوعات في
 39,893,299 (32,482,430)  مساامين –أرصدة دائنة  التغير في
 04,728,973 34,134,270  حقوق الحصة يير المسيطرة التغير في

 (41,498,687) (4,291,279)  تابعة اتمدفوعات لشراء اسهم خزينة في شرك
 - 047,473,971  مقبوضات من بيع أسهم خزينة

 (6,030,179) (39,997,388)  توزيعات ارباح مدفوعة

 (93,396,498) (313,727,779)  مصروفات تمويلية مدفوعة

 (209,196,964) 433,282,283  أنشطة التمويل )المستخدمة فى( الناتجة من صافي التدفقات النقدية

 040,656,421 (04,018,729)  خالل الفترة –وما في حكمها صافى التغير في النقدية 
 (288,570) (971,729)  الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 - 0,728,417  تابعة مستحوذ عليها اتشركلالنقدية وما في حكمها 

 652,686,041 999,980,447 (02) أول الفترة -رصيد النقدية وما في حكمها 

 794,153,989 988,077,797  آخر الفترة -وما في حكمها  رصيد النقدية

 
 

 النقدية بالصندوق و لدى البنوك
 960,769,283 3,239,213,979 (02) آخر الفترة -رصيد النقدية بالصندوق و لدي البنو  

    يخصم:

 (067,705,294) (143,841,304) (02) ودائع )أكثر من ثالثة أشهر(

 794,153,989 988,077,797  آخر الفترة –حكمها رصيد النقدية و مافي 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  .المجمعة الدورية القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 41( إلى )0)إيضاح اإليضاحات المرفقة من  -



 )شركة مساهمة مصرية( شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات المالية

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 
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 التعريف بالمجموعة - 3
 95تأسسسست شسركة بايونيرز القابضسة لالسستثمارات المالية " شركة مساامة مصرية " طبقا  ألحكام القانون رقم  

والئحته التنفيذية الخاص بإصسسدار قانون سسسوق رأس المال وقد تم قيد الشسسركة في السسسجل التجاري  0992لسسسنة 
سسسسسيس الشسسسسركات التي تصسسسسدر . ويتمثل يرض الشسسسسركة في تأ 2117مارس  0القاارة في  – 384028برقم 

 .أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموالها والقيام بنشاط أمناء الحفظ 

من قبل مجلس  2120مسارس  30فى  المنتهيسة الثالثسة أشسسسسسسسهرعن  المجمعسةالسدوريسة القوائم المساليسة تم اعتمساد  
 .2120 يونيو 03 االدارة بتاري،

 :كما يلي في الشركات التابعة تتمثل نسبة المساامة  

 البلد النشاط                     اسم الشركة              
نسبة 

 المساهمة

 ٪99271 مصر السمسرة في األوراق المالية )ش.م.م( بريزما للوساطة فى األوراق الماليةشركة 

 ٪99299 مصر السمسرة في األوراق المالية )ش.م.م( بايونيرز لتداول األوراق الماليةشركة 

 ٪011 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( بايونيرز كابيتال لالستشارات الماليةشركة 

 ٪99267 مصر ضمان االكتتاب في األوراق المالية )ش.م.م( المستشار الدولي لضمان االكتتابشركة 

 ٪99211 مصر واالستثمارية )ش.ذ.م.م(العمل في االستشارات المالية واالقتصادية  المستشار الدولي لالستثمارشركة 

 ٪99293 مصر السمسرة في األوراق المالية )ش.ذ.م.م( لتداول األوراق الماليةأون الين رؤية شركة 

 ٪91211 مصر مزاولة كافة االنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية )ش.م.م( القاارة لالسكان و التعميرشركة 

 ٪011 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( و التنمية شركة الصفوة لالستشارات

 ٪51283 مصر )ش.م.م( واإلستثمار العقاري العمل فى مجال المقاوالت شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري

 ٪011 مصر إدارة المباني والصيانة )ش.ذ.م.م( شركة القاارة إلدارة المباني والصيانة 

 ٪011 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( لالستشاراتشركة نمو 

 ٪011 مصر العمل فى مجال التسويق العقارى )ش.م.م( شركة القاارة للتسويق العقارى 

 ٪011 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( شركة وادى لالستشارات 

 ٪011 مصر )ش.م.م(العمل فى االستشارات المالية  شركة سمو لالستشارات

 ٪011 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( شركة الحصن لالستشارات

 ٪78245 مصر العمل فى صناعة االسال  و الكابالت الكهربائية )ش.م.م( شركة الكابالت الكهربائية المصرية

 ٪51227 مصر العقارات و االراضى )ش.م.م(العمل فى مجال شراء و بيع و تملي   الشركة المتحدة لالسكان و التعمير

 ٪81226 مصر التغليف والورق )ش.م.م( التعبئة و العمل فى مجال صناعة مواد )يونيبا ( التغليف والورق التعبئة و شركة يونيفرسال لصناعة مواد

 ٪73224 مصر )ش.م.م(واإلستثمار العقاري العمل فى المقاوالت  شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري

 ٪99299 مصر )ش.م.م( العمل فى مجال االستثمار العقارى لإلستثمار يو دي سيشركة 

 ٪99299 مصر العمل فى مجال االستثمار العقارى )ش.م.م( لإلستثمار فلوريششركة 

 ٪99299 مصر )ش.م.م( العمل فى مجال االستثمار العقارى شركة ميرالند لالستثمار العقارى

 ٪69257 مصر العمل فى مجال منتجات االلبان )ش.م.م( أراب ديري - لمنتجات االلبان العربية شركةال

 ٪011 مصر صناعةاالسال  و الكابالت الكهربائية )ش.م.م( العمل فى مجال شركة الجيزة باور للصناعة

 ٪99299 مصر االستثمار العقارى )ش.م.م(العمل فى مجال  شركة القاارة الجديدة إلدارة المشروعات

 ٪81211 مصر العمل في مجال اإلستيراد )ش.م.م( الشركة العربية المطورة للتجارة واإلستيراد )أكتي(

 ٪011 مصر العمل في مجال المقاوالت )ش.م.م( شركة الجيزة المصرية للنقل والتوزيع

 ٪011 مصر )ش.ذ.م.م(العمل في مجال العقارات  شركة كايرو بروبرتي ليمتد

 ٪99299 مصر العمل في مجال العقارات )ش.ذ.م.م( لالستثمار العقاري شركة جراند جيزة

 ٪50211 مصر .م(مالعمل في مجال العقارات )ش. شركة لوتس للفنادق والمنتجعات

 ٪011 مصر العقارات )ش.م.م(العمل في مجال  الشمالي للمنتجعات السياحية و االستثمار العقاري شركة تالل الساحل

 ٪011 مصر العمل في مجال العقارات )ش.م.م( لإلستثمار العقاري و المنتجعات السياحية شركة تالل البحر االحمر

 ٪61211 مصر العمل في مجال ااالدوية )ش.م.م( لألدويةشركة النور 

 ٪011 مصر العمل في مجال األيذية )ش.م.م( شركة بي أتش سي فود

 ٪99299 مصر العمل في مجال العقارات )ش.م.م( بلو للتطوير العقاريشركة 

 ٪75211 مصر العمل في مجال العقارات )ش.م.م( مشارق لإلستثمار العقاريشركة 

 ٪011 مصر العمل في مجال العقارات )ش.م.م( بالزا لإلستثمار العقاري ستونشركة 

 ٪99297 مصر االكتتابات في األوراق المالية وتكوين وإدارة المحافظترويج وتغطية  شركة أموال لالستثمارات المالية

 ٪011 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( لالستشارات بي أف أيهشركة 

 ٪011 مصر العمل فى مجال االستثمار العقارى )ش.م.م( شركة اساسات لالستثمار العقارى

 ٪011 مصر االستشارات المالية )ش.م.م(العمل فى  شركة الرؤية لالستشارات المالية

 ٪61 مصر العمل في مجال األيذية )ش.م.م( شركة باندا للتجارة والتوزيع

 ٪75 مصر العمل في مجال األيذية )ش.م.م( شركة المصرية المتكاملة للصناعات الغزائية

 ٪99298 مصر العمل فى المقاوالت )ش.م.م( شركة جي بي أي للمشروعات
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 أسس التجميع - 0

 : تتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة 

يتم اسستبعاد القيمة الدفترية السستثمار الشسركة القابضسة في كل شسركة تابعة مع نصيب الشركة القابضة  -أ 
 في حقوق الملكية في كل شركة تابعة.

في صسسسافى ربح )خسسسسارة( الشسسسركات التابعة المجمعة خالل  الحصسسسة يير المسسسسيطرةيتم تحديد حقوق  -ب
 القوائم المالية المجمعة . عنه يعدالتى  العام

في صسسسافى أصسسسول الشسسسركات التابعة المجمعة و تعرض فى  الحصسسسة يير المسسسسيطرةيتم تحديد حقوق  -ج
فى  يطرةالحصسسسسة يير المسسسسسالقوائم المالية مسسسسستقلة عن حقوق مسسسسساامي الشسسسسركة األم و تتكون حقوق 

 صافى األصول من:

 فى تاري، التجميع األصلى. الحصة يير المسيطرة( مبلغ حقوق 0)

 فى التغير فى حقوق الملكية من تاري، التجميع . الحصة يير المسيطرة( نصيب 2) 

 اإليرادات و المصروفات المتبادلة بين شركات المجموعة. المعامالت ويتم االستبعاد الكامل لألرصدة    -د

 القوائم المالية للشسركة القابضسة وكذا القوائم المالية للشركات التابعة التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية  تعد
 المجمعة فى نفس التاري،.

  يتم إعداد القوائم المالية المجمعة باسستخدام سسياسات محاسبية موحدة للمعامالت المتشابهة ولألحداا التى تتم
 فى نفس الظروف .

 فى الميزانية المجمعة ضمن حقوق الملكية فى بند منفصل عن حقوق  الحصسة يير المسسيطرةق تعرض حقو
 (خسسسارة)فى ربح أو  الحصسسة يير المسسسيطرةملكية مسسساامى الشسسركة القابضسسة . كما يعرض نصسسيب حقوق 

 المجموعة بشكل منفصل .

  اآلخر إلى مالكي الشركة األم و على المنشساة أن تنسسب األرباح أو الخسسائر وكل من عناصسر الدخل الشامل
حقوق األقلية / الحقوق يير المسسسيطرة. وأن تنسسسب المنشسسأة كذل  إجمالي الدخل الشسسامل إلى مالكي الشسسركة 

  .األم والحصص يير المسيطرة حتى وإن أدى ذل  إلى حصول رصيد عجز فيها

 ي اإلعتراف بأي اسسسستثمارات متبقية فعندما تفقد المجموعة السسسسيطرة فإنها تقوم ب  اسسسستبعاد الشسسسركات التابعة
الشسسسسركة التي كانت تابعة بقيمتها العادلة في تاري، فقد السسسسسيطرة واإلعتراف بأي فرق ناتج علي انه ربح أو 

 خسارة في الشركة األم.

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -1

   أسس إعداد القوائم المالية 1-3
االسستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األصول المالية واالستثمارات  يتم إعداد القوائم المالية وفقا  لفرض 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسسسسسائر واإلسسسسستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشسسسسامل والتي تم 
 قياسها بالقيمة العادلة.

 التوافق مع معايير المحاسبة 1-0
لسلشسسسسسسسركسسسسة وفسقسسسسا  لسمسعسسسسايسيسر السمحسسسساسسسسسسسسبسسسسة المصسسسسسسسريسسسسة والقوانين واللوائح  تسم إعسسسسداد السقسوائسم السمسسسسالسيسسسسة 

  السارية.
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 )تابع( أهم السياسات المحاسبية المطبقة -1

 التغييرات في السياسات المحاسبية 
 .العام السابقاى تل  فى المطبقة فى  اذا العامالسياسات المحاسبية المطبقة 

 التأجيرعقود  1-1
التعاقد.ويكون العقد عقد يتم تحسديسد مسا إذا كسان العقسد او )أو يحتوي علي( عقسد إيجار إلى مضسسسسسسسمون العقد عند 

تأجير أو يتضسسسمن عقد تأجير إذا كان العقد ينقل حق السسسسيطرة على إسسسستخدام أصسسسل محدد لفترة من الزمن لقاء 
 مقابل.

ويصسنف اإليجار في بداية التعاقد على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. ويصنف العقد على أنه عقد 
ورة جوارية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصسسسسسسسل محل أيجار تمويلي إذا كان يحول بصسسسسسسس

العقد. ويتم تصسسنيف عقد التأجير على انه عقد تأجير تشسسغيلي إذا كان ال يحول بصسسسورة جوارية ما يقارب كافة 
 .المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد

لية )حق اإلنتفاع( بالتكلفة  وتتضمن التكلفة التكاليف المباشرة األوفي تاري، بداية عقد اإليجار يتم قياس األصسل 
 المتكبدة لتجهيز االصل نفسه الى الحالة المطلوبة وفقا للعقد.

ويتم قيساس إلتزام عقسد التسأجير بالقيمة الحالية لدفعات االيجار يير المدفوعة في ذل  التاري،  وتخصسسسسسسسم دفعات 
لضسمني في عقد التأجير إذا كان يمكن تحديده بسسسهولة  أو بإسستخدام سسسعر الفائدة اإليجار بإسستخدام معدل الفائدة ا

على اإلقتراض اإلضسافي للمستأجر إذا لم يمكن تحديده   باالضافة الى أية دفعات أخرى متغيرة  و مبالغ متوقع 
 دفعها   وسعر ممارسة خيار الشراء وذل  وفقا لعقد االيجار.

زام عقد التأجير  و أية دفعات متغيرة يير مدرجة في قياس التزام عقد التأجير بقائمة ويتم إثبسات الفسائسدة على إلت
 األرباح أو الخسائر.

إذا كان عقد التأجير يحول ملكية األصسسل الى الشسسركة أو أن تكلفة االصسسل تعكس ممارسسسة حق خيار الشسسراء يتم 
اإلنتفاع(  وفيما عدا ذل  يتم إستهال  األصل إسستهال  األصسل المؤجر علي مدي العمر اإلنتاجي لألصسل )حق 

)حق اإلنتفساع( من تاري، بداية عقد التاجير الى نهاية العمر اإلنتاجي لألصسسسسسسسل )حق اإلنتفاع( أو نهاية مدة عقد 
 .  التأجير أيهما أقرب

قد  االصسسسسسلتقوم الشسسسسسركة بشسسسسسكل دوري في تاري، كل ميزانية بتحديد ما إذا كان انا  مؤشسسسسسر على أن يكون 
أضسمحل. عندما تزيد القيمة الدفترية لألصسل عن قيمته اإلستردادية  فيعتبر أن انا  اضمحالل لألصل وبالتالي 

 يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية. وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة األرباح او الخسائر.

ة فتراضات المستخدمة لتحديد قيمويتم رد الخسسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط إذا كان انا  تغيير في اال
األصسسسسسل االسسسسسستردادية منذ إثبات آخر خسسسسسسارة ناتجة عن اضسسسسسمحالل القيمة  ويكون رد الخسسسسسسارة الناجمة عن 
اإلضسسسمحالل محدود بحيا ال تتعدى القيمة الدفترية لألصسسسل  القيمة االسسسستردادية له أو القيمة الدفترية التى كان 

( ما لم يتم االعتراف بالخسسسارة الناجمة عن اضسسسمحالل القيمة بالنسسسسبة هال االسسسستسسسيتم تحديداا )بالصسسسافى بعد 
لألصسسسسل في السسسسسنوات السسسسسابقة. ويتم إثبات الرد في الخسسسسسارة الناجمة عن اضسسسسمحالل القيمة بقائمة األرباح او 

 الخسائر.

 المعامالت بالعمالت األجنبية ترجمة 1-4
 واى عملة التعامل للشركة . تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصرى -

 يتم تسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أوليا  باستخدام سعر الصرف السائد فى تاري، المعاملة .  -

يتم ترجمة األصسسول والخصسسوم ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية باسسستخدام سسسعر الصسسرف السسسائد فى تاري،  -
 الدخل . الميزانية   يتم إدراج جميع الفروق بقائمة

يتم ترجمة األصسول والخصسوم يير النقدية والتى يتم قياسسها بالتكلفة التاريخية باسستخدام أسعار الصرف السائدة  -
 فى تاري، االعتراف األولى .

يتم ترجمة األصسول والخصسوم يير النقدية والتى يتم قياسسها بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدة فى  -
  ت فيه القيمة العادلة .التاري، التى تحدد
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 1

 األصول الثابتة 1-7
تظهر األصسسسسول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصسسسسم مجمع اإلاال  و الخسسسسسائر المتراكمة الضسسسسمحالل القيمة. 

وط االعتراف التكلفة واستيفاء شروتتضمن اذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول الثابتة عندما تتحقق تل  
بها . وبالمثل   عند إجراء تحسسسسينات جوارية شسسساملة   يتم االعتراف بتكاليفها ضسسسمن القيمة الدفترية لألصسسسول 
الثابتة كإحالل وذل  في حالة اسسسستيفاء شسسسروط االعتراف . ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصسسسالح والصسسسيانة 

 .سائر عند تحققهاة األرباح أو الخاألخرى في قائم

يبدأ إاال  األصسسل عندما يكون في المكان والحالة التي يصسسبح عليها قادرا على التشسسغيل بالطريقة التي حددتها 
 اإلدارة   ويتم حساب اإلاال  بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلفتراضى لألصل على النحو التالي :

 العمر اإلفتراضي المقدر 
 سنة 

 8 اتصاالتأجهزة 
 8 – 3 حاسب آلي و برامج

 0627 – 4 أثاا
 8 – 5 أجهزة كهربائية ومعدات

 627 اعالنات مضيئة
 01 – 5 تجهيزات و ديكورات 

 5 – 4 وسائل نقل وانتقال
 41 – 01 عقارات وجد 
 21 – 4 أالت و معدات

 01 – 225 اخشاب

يتم اسستبعاد األصسول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصسول على أي منافع اقتصسادية مستقبلية من 
اسسسستخدامها أو بيعها في المسسسستقبل . ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسسسسائر تنشسسسأ عند اسسسستبعاد األصسسسل في قائمة 

 األرباح أو الخسائر في العام التي تم فيها استبعاد األصل . 

 ويتم مراجعة القيم المتبقية لألصول   األعمار اإلنتاجية لها وطرق إاالكها في نهاية كل سنة مالية. 

تقوم الشسسسسركة في تاري، كل ميزانية بتحديد ما إذا كان انا  مؤشسسسسر على أن يكون أصسسسسل ثابت قد أضسسسسمحل . 
تم ا  اضسسسمحالل لألصسسسل وبالتالي يوعندما تزيد القيمة الدفترية لألصسسسل عن قيمته اإلسسسستردادية   فيعتبر أن ان

 تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية . وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائر .

ويتم رد الخسسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط اذا كان انا  تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة 
القيمة   ويكون رد الخسسسسسارة الناجمة عن بات آخر خسسسسسارة ناتجة عن اضسسسسمحالل االصسسسسل االسسسسستردادية منذ اث

اإلضسسسسسمحالل محدود بحيا التتعدى القيمة الدفترية لألصسسسسسل القيمة االسسسسسستردادية له أو القيمة الدفترية التى كان 
ة ة بالنسسسسسبسسسسسيتم تحديداا )بالصسسسسافى بعد اإلاال ( ما لم يتم االعتراف بالخسسسسسارة الناجمة عن اضسسسسمحالل القيم

لألصسسسل في السسسسنوات السسسسابقة . ويتم إثبات الرد في الخسسسسارة الناجمة عن اضسسسمحالل القيمة بقائمة األرباح أو 
 الخسائر. 

 األصول غير الملموسة  1-9
تم االعتراف باألصسول يير الملموسسة المقتناة بشكل منفرد أوليا  بالتكلفة . تكلفة األصول يير الملموسة المقتناة ي

 االقتناء . ميع األعمال اي قيمتها العادلة في تاري،عند تج

بعد االعتراف المبدئي يتم إثبات األصسسسسسول يير الملموسسسسسسة بالتكلفة مخصسسسسسوما  منها مجمع االسسسسسستهال  ومجمع 
 خسائر االضمحالل.

ح اال يتم رسسملة األصسول يير الملموسسة المتولدة داخليا  كأصسل ويتم االعتراف بالمصسروفات ضمن قائمة األرب
 أو الخسائر في العام الذي أنفقت فيه المصروفات.

  يتم تحديد العمر االفتراضى لألصول يير الملموسة كمحددة العمر أو يير محددة العمر.
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 )تابع(األصول غير الملموسة  1-9
المحددة على العمر االقتصادى لألصل  ويتم إجراء يتم استهال  األصول يير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية 

يتم مراجعة فترة االسسسسستهال   اختبار قياس لالضسسسسمحالل عندما يكون انا  مؤشسسسسر على اضسسسسمحالل األصسسسسل.
 وطريقة االستهال  لألصل يير الملموس بعمر محدد في نهاية كل سنة مالية على األقل.

لي والتراخيص الخاصة بها ويتم استهالكها بطريقة القسط تتمثل األصسول يير الملموسسة في برامج الحاسسب اآل
 سنوات( . 4الثابت طبقا  للعمر االفتراضى لها )

 الشهرة 1-8
تقوم الشسسسسركة في تاري، االقتناء باالعتراف بالشسسسسهرة المقتناة عن تجميع األعمال كأصسسسسل. و يتم القياس األولى 

عمال عن نصسسيب الشسسركة في صسسافي القيمة العادلة لألصسسول للشسسهرة بالتكلفة والتي تمت لزيادة تكلفة تجميع األ
 وااللتزامات وااللتزامات المحتملة المحددة المعترف بها.

ا منها إجمالي  الشسركة بعد االعتراف األولي تقوم بقياس الشسهرة المقتناة عن عملية تجميع األعمال بالتكلفة ناقص 
 وموبدال من ذل  تق    الشسسهرة المقتناة عن تجميع األعمالالخسسسائر الناشسسئة عن اضسسمحالل القيمة. اليتم اسسستهال

بعمل اختبار لقياس اضسسمحالل قيمة الشسسهرة سسسنوي ا أو دوري ا إذا كانت األحداا أو التغير انتفيا لظروف  الشسسركة
 .تفيد وجود مؤشرعن اضمحالل قيمة

 االستثمارات في شركات شقيقة 1-7
اسستثمارات في شسركات يكون للشسركة فيها نفوذ مؤثر ولكنها ليست شركة االسستثمارات في شسركات شسقيقة اي 

تابعة كما أنها ليسسسست حصسسسة في مشسسسروع مشسسستر   ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما تمتل  الشسسسركة سسسسواء 
أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة  ٪21لنسبة  بشكل مباشر أو يير مباشر من خالل الشركات التابعة لها

 ر فيها  فيما عدا تل  الحاالت التي تظهر فيها بوضوح أن تل  الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا.المستثم

المحاسسسبة عن االسسستثمارات في شسسركات شسسقيقة بالقوائم المالية المجمعة باسسستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقا  تمت
ض رصسسسيد تكلفة  ثم يتم زيادة أو تخفيلطريقة حقوق الملكية يتم إثبات االسسسستثمار فى أى شسسسركة شسسسقيقة مبدئيا  بال

االسسستثمار إلثبات نصسسيب الشسسركة من أرباح أو خسسسائر الشسسركة المسسستثمر فيها بعد االقتناء  و يتم إثبات نصسسيب 
الشسسسركة فى أرباح أو خسسسسائر الشسسسركة المسسسستثمر فيها ضسسسمن أرباح أو خسسسسائر الشسسسركة  و يتم خفض رصسسسيد 

 ى يتم الحصول عليها من الشركة المستثمر فيها.االستثمار بقيمة توزيعات األرباح الت

 استثمارات طويلة األجل 1-9
 تتمثل االسسسستثمارات طويلة األجل في مسسسساامة الشسسسركة في شسسسركة مصسسسر للمقاصسسسة واإليداع والقيد المركزي

وتظهر االسستثمارات طويلة األجل بتكلفة االقتناء ناقصا  أي انخفاض يير مؤقت في  وصسندوق حماية المسستثمر
 القيمة محددا  لكل استثمار على حده .

 االستثمارات فى سندات حكومية  1-32
يتم تقييم االستثمارات فى سندات حكومية بالتكلفة طبقا لنموذج التكلفة المستهلكة   وفى حالة وجود إنخفاض فى 

يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة اذا اإلضسسسسسمحالل وتحميله على قائمة األرباح أو الخسسسسسسائر عن العام لكل قيمتها 
 استثمار على حده .

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 1-33
ا كأصسسسول محتفظ به االسسستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسسسائر اي اصسسول مالية تم تبويبها إما

أليراض المتاجرة حيا تم اقتناؤاا لغرض البيع في مدى زمني قصسسسسسسسير أو اصسسسسسسسول مالية تم تصسسسسسسسنيفها عند 
 االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر . 

 ة .قيمة العادلعند االعتراف األولى   يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بال

يتم إثبات االسسسسسسستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسسسسسسسائر بالميزانية بالقيمة العادلة ويتم االعتراف 
 بفروق التقييم بقائمة األرباح أو الخسائر .

ألرباح أو ة ابقائم يتم االعتراف بأرباح أو خسسائر بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  الخسائر .
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   الدخل الشاملاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  1-30
 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اي أصول مالية يير مشتقة.

خالل الدخل الشسسسامل بالقيمة العادلة متضسسسمنة  عند االعتراف األولى   يتم قياس االسسسستثمارات بالقيمة العادلة من
 المصروفات المتعلقة بها مباشرة  .

بعسد القيساس األولى   يتم إعسادة تقييم االسسسسسسسستثمسارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشسسسسسسسامل بالقيمة العادلة مع 
 االعتراف باألرباح أو الخسائر المحققة ويير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية .

ميع االسستثمارات فى ادوات حقوق الملكية متضسمنة االسستثمارات الغير مدرجة بالبورصسة يجب قياسها بالقيمة ج
العادلة   أال انه وفى ظروف محدودة قد تكون التكلفة مؤشسسر مقبول للقيمة العادلة وتكون اذه اي الحالة فى ظل 

ود مدى واسسسسسسع للقيم العادلة لنفس االداة و فى اذه عدم توافر معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة او فى ظل وج
 الحالة تكون التكلفة اى احسن التقديرات للقيمة العادلة.

 تامة ( -مشروعات اإلسكان والتعمير ) تحت التنفيذ  1-31
  مشروعات تحت التنفيذ 

ف المتعلقة كافة التكالي تشتمل على تكلفة إقتناء أراضي إلستخدامها فى مشروعات التعمير واإلسكان مضافا  إليها
 بتنمية وتطوير تل  األرض وكذل  تكلفة التشييد للوحدات والتى لم تصل إلى مرحلة اإلتمام.

 المشروعات التامة 
تشسسسسستمل على تكلفة إقتناء األرض وتكلفة تجهيزاا وتنميتها وتطويراا ومداا بالمرافق وكذل  تكلفة اإلنشسسسسساءات 

خرى التى تتحملها المنشسسسسسسأة للوصسسسسسسول بها إلى الحالة التى تجعلها صسسسسسسالحة التى قد تشسسسسسسيد عليها والتكاليف األ
 لإلستخدام.

وفى تاري، الميزانية يتم تقييم مشسسسسسسسروعات اإلسسسسسسسسكان والتعمير وفقا  للتكلفة أو صسسسسسسسافى القيمة البيعية أيهما أقل 
 وتحميل قائمة األرباح أو الخسائر بقيمة اإلضمحالل عن التكلفة فى حالة وجوده .

 المخزون 1-34
 يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالى : 

 على أساس التكلفة باستخدام المتوسط المتحر  أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل .قطع الغيار والمهمات :  

 على أساس التكلفة باستخدام المتوسط المتحر  أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل.وقود وزيوت : 

على أسسساس التكلفة باسسستخدام المتوسسسط المتحر  أو صسسافى القيمة البيعية الخام ومواد التعبئة والتغليف :المواد  
 أيهما أقل .

 على أساس تكلفة اإلنتاج طبقا  لقوائم التكاليف أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل.اإلنتاج التام : 
ة ب من التكاليف الصناعية يير المباشرة وال تشمل تكلفوتشسمل التكلفة المواد المباشرة   العمالة المباشرة ونصي 

 اقتراض.
على أسسسسساس تكلفة اإلنتاج آلخر مرحلة تم االنتهاء منها طبقا  لقوائم التكاليف أو صسسسسافى اإلنتاج تحت التشغغغغغيل : 

 القيمة البيعية أيهما أقل.

كلفة الصناعية يير المباشرة وال تشمل توتشسمل التكلفة المواد المباشرة   العمالة المباشرة ونصيب من التكاليف  
 اقتراض.

صسسافى القيمة البيعية اى سسسعر البيع التقديرى فى سسسياق النشسساط العادى ناقصسسا  التكلفة التقديرية لإلتمام والتكلفة  
 التقديرية الالزمة إلتمام البيع.

باح أو تكلفة المبيعات بقائمة األرويتم االعتراف باالنخفاض فى قيمة المخزون إلى صسسسافى القيمة البيعية ضسسسمن  
الخسسائر فى العام التى حدا فيها االنخفاض أو الخسارة. ويتم االعتراف برد االنخفاض فى المخزون الناتج من 
االرتفاع فى صسسسسافى القيمة البيعية بقائمة األرباح أو الخسسسسسسائر كتخفيض من تكلفة المبيعات فى العام التى حدا 

  الرد. فيها
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 المشروعات تحت التنفيذ  1-37
تتمثل مشسروعات تحت التنفيذ في المبالغ التي تم إنفاقها بغرض إنشساء أو شراء أصول ثابتة حتى تصبح جاازة  

عد خصم بلإلسستخدام في التشسغيل حينئذ تحول لبند األصسول الثابتة   ويتم تقييم المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة 
 اإلضمحالل .

 اإلقتراض 1-39
يتم اإلعتراف باالقتراض مبدئيا  بالقيم التى تم اسسسسسستالمها . ويتم تبويب المبالغ التى تسسسسسستحق خالل عام ضسسسسسسمن  

اإللتزامات المتداولة   إال إذا كان لدى الشسسسسركة الحق فى تأجيل سسسسسداد رصسسسسيد القروض لمدة تزيد عن عام بعد 
 عرض رصيد القرض ضمن اإللتزامات طويلة األجل .تاري، الميزانية   فيتم 

ويتم قيساس القروض واإلقتراض بفوائسد بعد اإلعتراف المبدئي على أسسسسسسسساس التكلفة المسسسسسسسستهلكة بطريقة معدل  
الفائدة الفعال . وتدرج األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد االلتزامات باإلضافة إلى عملية اإلستهال  بطريقة 

 ة الفعال بقائمة األرباح أو الخسائر .معدل الفائد

ويتم إحتسسسساب التكلفة المسسسستهلكة مع األخذ في اإلعتبار أي خصسسسم أو عالوة عند الشسسسراء واألتعاب أو التكاليف  
التى تكون جزءا  من معدل الفائدة الفعال . ويدرج اإلسسسسسسستهال  بمعدل الفائدة الفعال ضسسسسسسمن تكاليف التمويل في 

 الخسائر .قائمة األرباح أو 

 تكاليف االقتراض 1-38
يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤال والذى يتطلب فترة زمنية  

من تكلفة األصسسسسسسسل . يتم تحميل تكاليف طويلسة لتجهيزه لإلسسسسسسسستخسدام فى األيراض المحسددة لسه أو لبيعسه كجزء 
العسسام التى تحققسست فيهسسا . تتمثسسل تكسساليف االقتراض فى الفوائسسد والتكسساليف االقتراض األخرى كمصسسسسسسسروف فى 

 األخرى التى تنفقها الشركة القتراض األموال .

 .يجب التوقف عن رسملة تكلفة االقتراض خالل الفترات التى تتعطل فيها اعمال االنشاء الفعالة لالصل 

 المخصصات 1-37
على الشسسسسركة التزام حالى قانونى أو حكمى نتيجة لحدا ماضسسسسى   يتم االعتراف بالمخصسسسسصسسسسات عندما يكون  

ويكون معه من المتوقع أن يتطلب ذل  تدفقا  خارجا  للموارد االقتصسسسسسسادية لتسسسسسسسوية االلتزام   مع إمكانية إجراء 
تقدير موثوق لمبلغ االلتزام ويتم مراجعة المخصسسسسصسسسسات فى تاري، كل ميزانية وتحديداا إلظهار أفضسسسسل تقدير 

ى . وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد جواريا  فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصسسص او القيمة حال
 الحالية لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام .

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 1-39
 ديرين واإلدارة العليا للشركة  موالتتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشسركات الشسقيقة وكبار المساامين  

وتمثل أيضسسا الشسسركات المسسسيطر عليها أو خاضسسعة لسسسيطرة مشسستركة أو نفوذ مؤثر من قبل تل  األطراف ذات 
العالقة   ويتم اعتماد الشسسسسسروط والسسسسسسياسسسسسسات التسسسسسسعيرية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس 

 اإلدارة .

 ضرائب الدخل 1-02
 ب ضريبة الدخل وفقا  لقانون الضرائب المصري .يتم حسا 

 ضرائب الدخل الجارية 1-03
يتم تقييم أصسسسسول وإلتزامات ضسسسسرائب الدخل للفترة الجارية والفترات السسسسسابقة وفقا  للمبلغ المتوقع إسسسسسترداده أو  

  سداده لمصلحة الضرائب .
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 المؤجلةضرائب الدخل  1-00
ويتم اإلعتراف بضسسسسسسسريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة اإللتزامات على الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف بها  

يراض الضسسريبية )األسسساس الضسسريبي( وقيمتها المدرجة بالميزانية )األسسساس المحاسسسبي( لألصسسل أو اإللتزام لأل
 المطبق . وذل  بإستخدام سعر الضريبة

بضسسسسريبة الدخل المؤجلة كأصسسسسل عندما يكون انا  إحتمال قوي بإمكانية اإلنتفاع بهذا األصسسسسل  ويتم اإلعتراف 
 ية .ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبل لتخفيض األرباح الضريبية المستقبلية  

للفترة   فيما عدا  أو الخسسسسسسائرقائمة األرباح ويتم إدراج الضسسسسسريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مصسسسسسروف في  
 .الملكية أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق العامالضريبة التي تنتج من معاملة أو حدا في نفس 

 تحقق اإليراد  1-01
يتم االعتراف بساإليراد إلى المسدى السذى تتوفر فيسه درجسة كسافيسسة من التسأكسد بسأن المنسافع االقتصسسسسسسساديسة المرتبطسسة  

 للشركة ويمكن قياس قيمة اإليراد بشكل موثوق به .بالمعاملة سوف تتدفق 

يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق بالصافى بعد خصم أى خصم تجارى أو خصم كمية  
 أو ضرائب مبيعات أو رسوم .

 فيما يلى االعتبارات الخاصة التى يجب أن تتحقق قبل االعتراف باإليراد : 

 العموالت الناتجة عن نشاط الشركة كأمين حفظ عند أداء الخدمة وإصدار الفاتورة للعميل . يتم إثبات -

 بتوزيعات األرباح حين يكون لحاملى األسهم الحق فى تحصيل مبالغ اذه التوزيعات . االعترافيتم  -

 إيرادات المقاوالت -
مقاولة باإلضسسسسسسافة ألوامر التغير أو الحوافز أو تتضسسسسسسمن اإليرادات من عقود المقاوالت القيمة المبدئية لكل عقد  

 .فيه ة وإمكان تقديراا بشكل موثوقالمطالبات الالحقة على التعاقد بشرط توافر توقع كاف عن تحقيق تل  القيم

وحينما يمكن تقدير نتائج المقاولة بشسسسسسسكل موثوق فيه يتم االعتراف باإليرادات من عقود المقاوالت طبقا  لطريقة  
 تمام وفقا  لطبيعة العقد كما يلي :نسبة اإل

  العقود طويلة األجل : يتم تحديد نسسسسسسسبة اإلتمام وفقا  لطريقة حصسسسسسسر األعمال المنفذة ويتم االعتراف بتكاليف
 العقد المتكبدة لمقابلة اذا اإليراد .

 ذة ل المنفالعقود قصسسسسسيرة األجل : يتم االعتراف بإيرادات العقود قصسسسسسيرة األجل وفقا  لطريقة حصسسسسسر األعما
 وبالتكاليف الفعلية المتكبدة لمقابلة اذا اإليراد.

وفي حسالسة عسدم إمكسانيسة تقدير عقد المقاولة بشسسسسسسسكل موثوق فيه يتم االعتراف باإليراد في حدود ما تم إنفاقه من  
 تكاليف على العقد ويكون من المتوقع استرداداا .

حالة احتمال زيادة تكلفة العقد الكلية المتوقعة عن اإليراد يتم االعتراف بالخسسسارة المتوقعة للعقد كمصسسروف في  
 الكلي للعقد بغض النظر عن مرحلة إنجاز العقد.

يسدرج الفرق المتمثسل في الزيسادة )النقص( في قيمسة اإليرادات المحسسسسسسسسوبسة وفقسا  لنسسسسسسسسبة اإلتمام عن قيمتها وفقا    
 للمستخلصات الصادرة ضمن المستحق من / على العمالء.

 يرادات بيع الوحداتإ -
ع عند تحويل المخاطر والمناف اإلسسسكان والتعميرتتحقق الواقعة المنشسسئة لإليراد الخاص ببيع وحدات مشسسروعات  

 األساسية للمشتري والتي تتحقق بإتمام التعاقد الفعلي للوحدة.

 البيع بالتقسيط -
يتم االعتراف بسسسعر البيع بدون الفوائد كإيراد في تاري، البيع . ويكون سسسعر البيع او القيمة الحالية للمقابل ويتم  

تحديداا بخصسسسم قيمة األقسسسساط المسسسستحقة باسسسستخدام سسسسعر الفائدة المسسسستهدف . ويتم االعتراف بالفوائد المؤجلة 
 في االعتبار سعر الفائدة المستهدف . كإيراد عندما تستحق وعلى أساس التناسب الزمني أخذا  

 فوائد دائنة -
على أسسسساس نسسسسبة زمنية آخذا  في االعتبار معدل  قائمة األرباح أو الخسسسسائريتم االعتراف بالفوائد الدائنة ضسسسمن  

  العائد المستهدف على األصل .
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 1

 المصروفات 1-04
ات والمصروف بجميع المصسروفات شساملة مصسروفات التشسغيل   المصروفات اإلدارية والعموميةيتم اإلعتراف  

 التى تحققت فيها تل  المصروفات . العامفى  قائمة األرباح أو الخسائراألخرى مع إدراجها ب

 اإلضمحالل 1-07
 قيمة األصول المالية اضمحالل 
كان انا  دليل موضسسسسسسسوعي على أن يكون أصسسسسسسسل مالي أو تقوم الشسسسسسسسركة في تاري، كل ميزانية بتحديد ما إذا  

أصسسسل مالي أو مجموعة من االصسسسول ويعتبر . قد أضسسسمحل المحتفظ بها بالتكلفة مجموعة من االصسسسول المالية
  كان انا  دليل موضسسسوعي على اضسسسمحالل القيمة نتج  قد أضسسسمحل إذا   وإذا فقطالمحتفظ بها بالتكلفة المالية 

بعد االعتراف االولي باألصسسسسسسسل واثر على التدفقات النقدية المقدرة ألصسسسسسسسل مالي أو عن حسدوا حدا أو أكثر 
 مجموعة من االصول المالية والتى يمكن تقديراا بشكل يعتمد عليه .

 قيمة األصول غير المالية اضمحالل 
زيد وعندما تتقوم الشركة في تاري، كل ميزانية بتحديد ما إذا كان انا  مؤشر على أن يكون أصل قد أضمحل.  

القيمة الدفترية ألصسسسل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلسسسستردادية   فيعتبر أن األصسسسل قد إضسسسمحل وبالتالي يتم 
 . قائمة األرباح أو الخسائرتخفيضه إلى قيمته اإلستردادية . وتثبت خسارة االضمحالل ب

بها سسسسسابقا    فقط إذا   كان انا  تغيير في ويتم رد الخسسسسسارة الناجمة عن اضسسسسمحالل القيمة والتى تم االعتراف  
االفتراضسسات المسسستخدمة لتحديد قيمة األصسسل االسسستردادية منذ إثبات أخر خسسسارة ناتجة عن اضسسمحالل القيمة   
ويكون رد الخسسسارة الناجمة عن اإلضسسمحالل محدود بحيا ال تتعدى القيمة الدفترية لألصسسل القيمة االسسستردادية 

ية التي كان سسيتم تحديداا ما لم يتم االعتراف بالخسسارة الناجمة عن اضسمحالل القيمة بالنسبة له أو القيمة الدفتر
 قائمة األرباح أولألصسسسل في السسسسنوات السسسسابقة . ويتم إثبات الرد في الخسسسسارة الناجمة عن اضسسسمحالل القيمة ب

 . الخسائر

 التقديرات المحاسبية 1-09
لمعايير المحاسسسبة المصسسرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضسسات تؤثر على يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا   

قيم األصسسسول  االلتزامات   اإليرادات والمصسسسروفات خالل السسسسنوات المالية  اذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن 
 تل  التقديرات .

 
 احتياطي قانوني 1-08

لتكوين إحتياطى قانونى حتى يبلغ اذا  العاممن صسسسسسسافى أرباح  ٪5طبقا  للنظام األسسسسسسساسسسسسسسى للشسسسسسسركة  يجنب  
االحتياطي بناء على قرار من الجمعية العامة وفقا   من رأس مال الشسسسركة المصسسسدر ويسسسستعمل ٪51اإلحتياطى 

 القتراح مجلس اإلدارة .

 قائمة التدفقات النقدية  1-07
 المباشرة .يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة يير  

 النقدية وما في حكمها 1-09
بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية   فإن النقدية وما في حكمها تشسسسمل النقدية بالصسسسندوق   الحسسسسابات الجارية  

 .وتخصم بنو  ارصدة دائنة بالبنو  والودائع ألجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر
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 أصول ثابتة - 4

 
 اراضى

 أجهزة
 اتصاالت

 حاسب آلي
 وبرامج

 أثاا
 أجهزة

 كهربائية ومعدات
 اعالنات
 مضيئة

 اإلجمالي اخشاب االت ومعدات عقارات وجد  وسائل نقل وإنتقال تجهيزات وديكورات

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

             التكلفة فى

 0,596,656,918 07,664,963 710,690,459 210,006,309 63,656,230 63,180,624 440,580 71,266,014 53,674,939 39,735,010 574,965 384,753,622 2120يناير  0

 877,715 - - - - 015,088 - 051,363 085,623 436,530 - - رصيد أول المدة لشركات تابعة مستحوذ عليها

 60,906,067 5,266,735 00,781,067 770,611 0,568,381 492,871 - 2,817,798 0,137,561 294,459 98,252 37,798,346 اضافات الفترة

 420,183 - 46,611 - 68,350 316,032 - - - - - - (5محول من مشروعات تحت التنفيذ )إيضاح 

 3,767,803 - 3,767,803 - - - - - - - - - (36محول من حق إستخدام أصول )إيضاح 

 (21,355,622) - (03,136,813) (444,087) (5,906,305) - - (013,013) (013,551) (750,664) - - استبعادات

 (6,415) - - - - - - (3,699) (2,716) - - - فروق ترجمة قوائم مالية

 0,643,277,649 22,930,698 714,249,236 210,443,732 59,376,647 63,985,804 440,580 73,007,463 54,790,866 39,704,427 673,207 422,550,968 2120مارس  30

             

             مجمع اإلهالك في

 (660,735,387) (7,213,040) (372,842,743) (66,176,903) (46,672,734) (52,228,066) (440,579) (49,423,900) (34,610,024) (32,187,018) (057,968) - 2120يناير  0

 (814,018) - - - - (91,698) - (031,522) (047,365) (435,523) - - رصيد أول المدة لشركات تابعة مستحوذ عليها

 (05,095,823) (470,157) (8,348,023) (0,283,919) (0,154,237) (0,151,379) - (0,309,639) (0,141,324) (602,436) (05,709) - الفترة ااال  ا

 (879,056) - (879,056) - - - - - - - - - (36محول من حق إستخدام أصول )إيضاح 

 09,028,196 - 02,979,909 217,366 5,022,695 - - 66,452 - 750,664 - - االستبعادات إاال 

 56,118 - - - - - - 3,216 52,812 - - - فروق ترجمة قوائم مالية

 (659,431,371) (7,674,098) (369,191,013) (67,053,456) (42,614,276) (53,369,243) (440,579) (51,814,404) (35,736,100) (32,383,413) (073,687) - 2120مارس  30

             صافي القيمة الدفترية فى

 971,748,089 37,078,722 117,379,311 314,092,089 39,880,183 32,939,783 0 00,131,249 39,277,777 8,113,204 499,712 400,773,997 0203مارس  13

 

 كما يلي: الفترةبيع أصول ثابتة خالل  أرباحبلغت  -
 

 0203مارس  13  
 جنيه مصري جنيه مصري 

 03,529,611  متحصالت من بيع أصول ثابتة
  (21,355,622) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

  09,028,196 مجمع إاال  أصول ثابتة مستبعدة

 (0,227,526)  صافي القيمة الدفترية لألصول المستبعدة

 30,120,284  أرباح بيع أصول ثابتة
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 )تابع( أصول ثابتة - 4

 
 اراضى

 أجهزة
 اتصاالت

 حاسب آلي
 وبرامج

 أثاا
 أجهزة

 كهربائية ومعدات
 اعالنات
 مضيئة

 اإلجمالي اخشاب االت ومعدات عقارات وجد  وسائل نقل وإنتقال تجهيزات وديكورات

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري مصريجنيه  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

             التكلفة فى

 0,480,166,609 03,713,471 615,310,912 094,641,835 62,748,303 62,060,872 440,580 60,906,744 50,079,371 37,083,703 201,097 390,578,622 2121يناير  0

 459,243 - 001,711 - - - - 71,730 241,457 33,074 4,080 - رصيد أول المدة لشركات تابعة مستحوذ عليها

 52,547,184 4,220,687 24,623,836 6,575,438 3,002,022 952,676 - 8,483,347 2,490,068 0,726,223 361,587 - اضافات العام

 47,808,642 - 43,978,009 - 340,357 2,044,378 - - 41,056 0,304,632 - - (5محول من مشروعات تحت التنفيذ )إيضاح 

 34,868,585 - 34,868,585 - - - - - - - - - (36محول من حق إستخدام أصول )إيضاح 

 (0,480,071) - - - - (0,480,071) - - - - - - (8محول إلي إستثمارات عقارية )إيضاح 

 (07,632,274) (261,094) (7,090,683) (99,954) (2,545,560) (585,892) - (5,511) (45,681) (72,801) - (6,825,111) استبعادات

 (915,230) - - - - (001,241) - (051,363) (094,797) (449,830) - - تابعة مستبعدة لشركاترصيد اول المدة 

 (84,591) - - - - - - (48,855) (35,735) - - - فروق ترجمة قوائم مالية

 0,596,656,918 07,664,963 710,690,459 210,006,309 63,656,230 63,180,624 440,580 71,266,014 53,674,939 39,735,010 574,965 384,753,622 2121ديسمبر 30

             

             مجمع اإلهالك في

 (618,741,701) (6,130,959) (342,013,821) (60,026,245) (44,416,974) (49,083,216) (402,063) (44,583,336) (31,884,097) (29,877,775) (030,135) - 2121يناير  0

 (02,617) - (2,983) - - - - (2,811) (4,569) (2,189) (066) - رصيد أول المدة لشركات تابعة مستحوذ عليها

 (55,292,021) (0,430,376) (28,882,270) (4,986,989) (4,059,188) (4,039,181) (29,406) (5,119,032) (3,910,129) (2,726,972) (26,767) - ااال  العام

 (8,704,604) - (8,704,604) - - - - - - - - - (36محول من حق إستخدام أصول )إيضاح 

 402,478 - - - - 402,478 - - - - - - (8محول إلي إستثمارات عقارية )إيضاح 

 9,704,389 261,094 6,861,945 36,320 0,893,328 585,892 - 2,832 3,972 71,915 - - إاال  االستبعادات

 830,633 - - - - 95,751 - 031,522 056,538 448,823 - - تابعة مستبعدة لشركاترصيد اول المدة 

 66,064 - - - - - - 38,113 28,060 - - - فروق ترجمة قوائم مالية

 (660,735,387) (7,213,040) (372,842,743) (66,176,903) (46,672,734) (52,228,066) (440,579) (49,423,900) (34,610,024) (32,187,018) (057,968) - 2121ديسمبر 30

             صافي القيمة الدفترية فى

 934,920,520 01,460,822 328,848,706 035,139,416 06,983,497 01,853,458 2 21,842,093 09,173,805 7,647,993 406,997 384,753,622 2121ديسمبر 30
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 مشروعات تحت التنفيذ - 7

 الفترةاضافات خالل  2120يناير  0 
 محول الى أصول ثابتة

 (4)إيضاح 
 0203مارس  13

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 90,131,409 (420,183) 6,104,725 56,709,787 مشروعات تحت التنفيذ

 56,709,787 6,104,725 (420,183) 90,131,409 

 

 2121يناير  0 
اضافات خالل 

 العام

محول الى أصول 
 ثابتة
 (4)إيضاح 

محول الى اصول 
 يير ملموسة

 
 2121ديسمبر 30 تسويات

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 56,709,787 (43,111,111) (95,387) (47,808,642) 65,282,813 82,350,103 التنفيذمشروعات تحت 

 82,350,103 65,282,813 (47,808,642) (95,387) (43,111,111) 56,709,787 

 
 استثمارات في شركات شقيقة - 9

 
 نسبة

 المساهمة
 0203مارس  13

 نسبة
 المساامة

 2121ديسمبر  30

 مصريجنيه  ٪ جنيه مصري ٪ 

 8,642,836 25211 7,940,719 07.22 شركة بايونيرز العالمية القابضة )البحرين( )ش.م.ب( 

 - - 4,072,222 77.22 (0) – للمقاوالت العامة USGشركة 

 5,033,910,186 66226 7,781,991,128 88.99 (2) – شركة رؤية القابضة لإلستثمارات )ش.م.م(

 0,751,111 25211 - - (3) – المالية )ش.م.م(شركة أموال لإلستثمارات 

 62,656 25211 90,979 07.22 أر إي لالستثمار العقاري )ش.م.م(شركة بي 

  7,779,937,899  5,044,356,578 

 

  ولم تبدأ )شسسركة مسسساامة مصسسرية( للمقاوالت العامة USGخالل الفترة  قامت شسسركات المجموعة بتأسسسيس شسسركة  -0
 بعد.الشركة النشاط 

جنيه  07521112111بزيادة رأس مالها بزيادة قدراا  لإلسسسستثمارات  قامت شسسسركة رؤية القابضسسسة 2120في مارس  -2
 مصري  وقامت المجموعة باالكتتاب في تل  الزيادة بالكامل.

)شركة  أموال لإلستثمارات المالية سسهم من حصستها في شركة 524811قامت الشسركة ببيع عدد   2121 خالل العام -3
من حصة الشركة بها  ولذل  تم إعادة تبويب باقي إستثمارات الشركة بها الى  ٪74297والتي تمثل  مساامة مصرية(

 .إستثمارات في شركات شقيقة
 إجمالي)شسسسركة تابعة( لتصسسسبح  شسسسركة أموال لإلسسسستثمارات الماليةفي المجموعة بزيادة حصسسستها   قامت خالل الفترة
 .٪98279حصتها 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إستثمارات - 8

 2121ديسمبر  30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 05,724,500 37,219,771 استثمارات يير مقيدة ببورصة األوراق المالية 

 37,219,771 05,724,500 
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 استثمارات عقارية - 7

 اإلجمالي مباني وإنشاءات أراضي  

 جنيه مصري جنيه مصري مصريجنيه  التكلفة في

 981,827,209 543,755,229 437,170,991 2120يناير  0

 981,827,209 543,755,229 437,170,991 2120مارس  30

    مجمع اإلهالك في

 (44,531,186) (44,531,186) - 2120يناير  0

 (3,510,909) (3,510,909) - إاال  الفترة

 (48,132,115) (48,132,115) - 2120مارس  30

    صافي القيمة الدفترية في

 910,897,034 497,801,004 418,283,992 0203مارس  13

 
 اإلجمالي مباني وإنشاءات أراضي  

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري التكلفة في

 0,139,303,797 554,073,457 485,041,341 2121يناير  0

 71,472,325 25,741,346 44,730,979 اضافات

 0,480,071 0,480,071 - (4محول من أصول ثابتة )إيضاح 

 (52,640,760) (04,004,444) (38,527,307) محول إلي مشروعات إسكان وتعمير

 (77,798,302) (23,525,311) (54,273,102) إستبعادات

 981,827,209 543,755,229 437,170,991 2121ديسمبر 30

    مجمع اإلهالك في

 (36,286,262) (36,286,262) - 2121يناير  0

 (00,715,838) (00,715,838) - إاال  العام

 (402,478) (402,478) - (4محول من أصول ثابتة )إيضاح 

 2,471,128 2,471,128 - محول إلي مشروعات إسكان وتعمير

 0,414,464 0,414,464 - إاال  إستبعادات

 (44,531,186) (44,531,186) - 2121ديسمبر 30

    صافي القيمة الدفترية في

 936,297,033 499,225,043 437,170,991 2121ديسمبر 30

 
 استثمارات أخرى طويلة األجل - 9

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 8,836,411 7,719,422 شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي )ش.م.م(

 5,111 327,222 حماية المستثمرصندوق 

 00,984,230 32,779,443 صندوق ضمان التسويات

 39,712,743 21,825,630 
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 أصول غير ملموسة - 32

 برامج  

 جنيه مصري التكلفة في

 2,810,186 2120يناير  0

 038,242 اضافات

 2,939,328 2121مارس  30

  مجمع اإلهالك في

 (2,344,274) 2120يناير  0

 (91,088) الفترةإاال  

 (2,434,462) 2120مارس  30

  صافي القيمة الدفترية في

 724,799 0203مارس  13

 456,802 2121ديسمبر 30

 

 الشهرة - 33

 الشهرة الناتجة عن االستحواذ على : 
 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 0,120,283,665 3,203,071,997 األوراق المالية ( شركة بايونيرز لتداول0)

 4,990,937 4,993,918 ( شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية2)

 3,651,111 1,972,222 ( شركة المستشار الدولي لضمان االكتتاب3)
 ( شركة المستشار الدولي لإلستثمار4)

 0,054,687 3,374,978 )شركة تابعة لشركة المستشار الدولي لضمان االكتتاب(

 5,787,075 7,878,387 ( شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية5)

 69,041,746 99,342,849 ( شركة القاارة لالسكان و التعمير6)

 3,757,977 1,878,988 ( شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري7)

 315,805,221 127,737,002 ( الشركة المتحدة لالسكان والتعمير8)

 0,617,533 3,928,711 ( شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق )يونيبا (9)

 34,342,854 14,140,774 ( شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري01)

 9,684,321 9,974,102 ( شركة الكابالت الكهربائية المصرية00)

 330,670,512 113,983,720 أراب ديري -الشركة العربية لمنتجات االلبان ( 02)

 3,890,778,939 0,792,887,606 

 (0,054,687) (3,374,978) االضمحالل فى قيمة الشهرة *

 3,893,810,909 0,790,732,929 

 
دد في الفرق بين تكلفه اقتناء عتتمثل الشسسسسهرة الناتجة عن االسسسسستحواذ على شسسسسركة بايونيرز لتداول األوراق المالية  (0)

سسسهم وحصسسة شسسركة بايونيرز القابضسسة لالسسستثمارات المالية في حقوق الملكية لشسسركة بايونيرز لتداول  499981
 . 2118فبراير  4األوراق المالية فى تاري، االستحواذ فى 

ناء عدد في الفرق بين تكلفة اقت تتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ علي شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية (2)
سهم و حصة شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية في حقوق الملكية لشركة بريزما للوساطة في  499111

 . 2117مايو  05األوراق المالية في تاري، االستحواذ في 

ناء عدد في الفرق بين تكلفة اقت تتمثل الشسهرة الناتجة عن االسستحواذ علي شسركة المستشار الدولي لضمان االكتتاب (3)
سسسهم و حصسسة شسسركة بايونيرز القابضسسة لالسسستثمارات المالية في حقوق الملكية لشسسركة المسسستشسسار الدولي  29851

 . 2117أيسطس  03 لضمان االكتتاب في تاري، االستحواذ في
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 الشهرة )تابع( - 33

تتمثل الشسهرة الناتجة عن االسستحواذ على شركه المستشار الدولي لالستثمار )شركة تابعة لشركة المستشار الدولى  (4)
وحصسة شسركه المسستشار الدولي لضمان االكتتاب  سسهم 04851لضسمان األكتتاب( فى الفرق بين تكلفه اقتناء عدد 

 . 2117سبتمبر  06)شركه تابعه( في حقوق الملكية لشركة المستشار الدولي لالستثمار فى تاري، االستحواذ 

 30طبقا للمعيار المصرى رقم  2109مارس  30عالية  في  (5)قامت الشركة بدراسة اضمحالل الشهره للشركة  *
 جنيه مصري. 020542687ل بكامل القيمة و البالغة و قامت بادراج اضمحال

لتداول األوراق المالية )بنكرز جروب سسسابقا( في أون الين تتمثل الشسسهرة الناتجة عن االسسستحواذ علي شسسركة رؤية  (5)
سسهم و حصسة شسركة بايونيرز القابضسة لالستثمارات المالية في حقوق الملكية  22511الفرق بين تكلفة اقتناء عدد 

 . 2119أيسطس  4     ؤية لتداول األوراق المالية )بنكرز جروب سابقا( في تاري، االستحواذ فيلشركة ر

تتمثل الشسهرة الناتجة عن االسستحواذ بطريقة الشراء التدريجى على شركة القاارة لالسكان والتعمير فى الفرق بين  (6)
عمير وحصسة شسركة بايونيرز القابضة سسهم من أسسهم شسركة القاارة لالسسكان والت 32555105تكلفة االقتناء عدد 

 . لالستثمارات المالية فى حقوق ملكية شركة القاارة لالسكان والتعمير

تتمثل الشسسهرة الناتجة عن االسسستحواذ بطريقة الشسسراء التدريجى على شسسركة الصسسعيد العامة للمقاوالت واالسسستثمار  (7)
تابعه  شسسركهشسسركه الصسسفوة لالسسستشسسارات )سسسهم وحصسسة  025434036العقاري فى الفرق بين تكلفه اقتناء عدد 

 . في حقوق ملكية شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري لشركة القاارة لالسكان والتعمير(

شسسركة المتحدة لالسسسكان والتعمير فى الفرق التتمثل الشسسهرة الناتجة عن االسسستحواذ بطريقة الشسسراء التدريجى على  (8)
سسهم وحصسص الشسركات المساامة )شركات تابعة للشركة القابضة( في حقوق  27074949عدد  اقتناءبين تكلفه 
 . شركة المتحدة لالسكان والتعميرالملكية 

تتمثل الشسسسسهرة الناتجة عن االسسسسستحواذ بطريقة الشسسسسراء التدريجى على شسسسسركة يونيفرسسسسسال لصسسسسناعة مواد التعبئة  (9)
سسسسسسهم وحصسسسسسص الشسسسسسركات المسسسسسساامة  2658555ه اقتناء عدد )يونيبا ( فى الفرق بين تكلف والتغليف والورق

 )شسسسركات تابعة للشسسسركة القابضسسسة( في حقوق الملكية لشسسسركة يونيفرسسسسال لصسسسناعة مواد التعبئة والتغليف والورق
 . )يونيبا (

 تتمثل الشسسسهرة الناتجة عن االسسسستحواذ بطريقة الشسسسراء التدريجى على شسسسركة الجيزة العامة للمقاوالت واالسسسستثمار (01)
سسسهم وحصسسص الشسسركات المسسساامة )شسسركات تابعة للشسسركة  5249063العقاري في الفرق بين تكلفه اقتناء عدد 

 . القابضة( في حقوق ملكية شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري

الفرق ي فرية تتمثل الشسهرة الناتجة عن االسستحواذ بطريقة الشسراء التدريجى على شركة الكابالت الكهربائية المص (00)
سهم وحصص الشركات المساامة )شركات تابعة للشركة القابضة( في حقوق  028139348بين تكلفة اقتناء عدد 

 . الملكية لشركة الكابالت الكهربائية المصرية

 ة اقتناءالفرق بين تكلففي أراب ديري -تتمثل الشسسهرة الناتجة عن االسسستحواذ علي الشسسركة العربية لمنتجات االلبان  (02)
سسسسهم وحصسسسة شسسسركة بايونيرز القابضسسسة لالسسسستثمارات المالية في حقوق الملكية لشسسسركة الشسسسركة  5156770عدد 

 أراب ديري. -العربية لمنتجات االلبان

 

 بالصندوق ولدى البنوكنقدية  - 30

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 04,076,202 07,977,839 نقدية بالصندوق

 626,636,610 794,983,800 رصدة لدى البنو  أ

 58,859,632 71,913,308 ودائع )اقل من ثالثة اشهر(

 265,154,073 143,841,304 ودائع )أكثر من ثالثة اشهر(

 3,239,213,979 964,726,608 
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 نظام اإلثابة والتحفيز  - 31

للشسسسسسسركة على انهاء نظام االثابة والتحفيز السسسسسسسابق واعتماد نظام  وافقت الجمعية العامة يير العادية 2121يونيو  0في  
سسسهم من أسسسهم الشسسركة لصسسالح نظام االثابة والتحفيز الجديد  ليتم  28194551االثابة والتحفيز الجديد وتخصسسيص عدد 

اء أسهم و / أو عن طريق شسسر رأس مال الشسركة توفير تل  االسسهم اما عن طريق اصسدار أسسهم جديدة عن طريق زيادة
 خزينة.

سسسهم من أسسسهم الخزينة المشسستراه خالل العام لصسسالح  28194551  قامت الشسسركة بتخصسسيص عدد 2121وفي ديسسسمبر  
جنيه مصسسري للسسسهم   4  بقيمة (22)إيضسساح  جنيه مصسسري 00223782211نظام االثابة والتحفيز الجديد بتكلفة بلغت 

جنيه مصري  وقامت الشركة بإعادة تقييم أسهم اإلثابة والتحفيز  0ر مميز للعاملين المستحقين لنظام االثابة والتحفيز بسع
جنيه مصسسسري  ورصسسسيد المسسسستحق إلي  00229412190جنيه مصسسسري للسسسسهم لتصسسسبح إجمالي القيمة مبلغ  4212بقيمة 

 (.31جنيه مصري )إيضاح  8628512590العاملين مبلغ 

ملين المسسسسستحقين لتل  األسسسسسهم  ووفقا للنظام والتحفيزللعا   قامت الشسسسسركة بمنح أسسسسسهم االثابة2120وفي إبريل 
 .الجمعية العامة يير العاديةالمعتمد من 

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر - 34

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 9,496,838 07,729,380 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 52,374,783 77,309,879 وثائق صناديق إستثمار

 059,911,649 388,337,829 استثمارات يير مقيدة ببورصة األوراق المالية

 093,273,998 220,772,271 

 

 عمالء واوراق قبض  - 37

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 2,806,334,858 1,297,308,401 عمالء

 228,611,356 013,987,799 اوراق قبض

 1,099,729,139 3,144,935,204 

 (57,139,645) (37,999,387) االضمحالل فى قيمة العمالء و اوراق القبض

 (08,655,705) (78,219,947) فوائد اقساط مؤجلة

 1,002,898,499 2,969,239,854 

 
 االضمحالل فى قيمة العمالء و أوراق القبض فيما يلى : تتمثل حركة 

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 65,482,141 78,219,947 رصيد أول الفترة / العام

 642,911 - مكون خالل الفترة / العام

 4,739,758 - تسويات

 (2,094,317) - رد االضمحالل خالل الفترة / العام

 (00,631,746) - المستخدم خالل الفترة / العام

 57,139,645 78,219,947 رصيد آخر الفترة / العام
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 استثمارات في اذون خزانه  - 39

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 87,611,111 79,022,222 القيمة االسمية

 56,211,111 4,973,222 شراء خالل الفترة / العام

 (243,084) (394,772) عوائد مؤجله

 (296,606) (38,937) ضرائب على عوائد اذون الخزانة

 (87,323,271) (77,919,912)  الفترة / العامبيع خالل 

 55,936,931 7,223,127 القيمة الحالية

 
 إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من  - 38

 مستحق من أطراف ذات عالقة - أ

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 25,111,111 07,222,222 شركة بي أر إي لالستثمار العقاري

 51,111 72,222 شركة بايونيرز لصناديق االستثمار

 07,272,222 25,151,111 

 
 مستحق إلى أطراف ذات عالقة -ب 

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 203,795,334 131,217,274 شركة رؤية القابضة لالستثمارات

 5,558,082 4,019,790 البحرين  –شركة بايونيرز العالمية القابضة 

 0,811,111 - شركة أموال لإلستثمارات المالية

 05,888 37,777 القومية للتشييد والتعميرالشركة 

 138,091,794 220,069,414 
 

 والتعمير مشروعات االسكان - 37

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 226,232,943 034,379,983 تامة –مشروعات االسكان والتعمير 

 3,462,790,576 1,799,771,998 تحت التنفيذ –مشروعات االسكان والتعمير 

 1,733,231,997 3,689,124,509 
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 مخزون - 39

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 375,435,923 183,287,874 مواد خام

 042,944,552 399,271,489 انتاج تام

 67,497,298 317,211,872 إنتاج تحت التشغيل

 72,714,891 83,737,739 قطع ييار ومهمات

 43,968,125 72,782,982 اعتمادات مستندية

 4,286,349 4,320,330 ىأخر

 714,173,133 716,837,137 

 (6,458,884) (9,477,774) االنخفاض فى قيمة المخزون

 708,900,408 711,378,053 

 
 مصروفات مدفوعة مقدماً و أرصدة مدينة أخرى - 02

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 36,620,183 18,379,971 مصروفات مدفوعة مقدما  

 226,137,610 407,080,332 الغيرتأمينات لدى 

 69,205,231 70,892,471 دعم تصدير مسترد

 098,344,155 078,771,949 دفعات مقدمة -موردون 

 044,713,068 347,437,989 مصلحة الضرائب

 6,091,750 19,429,940 إيرادات مستحقة

 5,138,323 3,137,027 دفعات مقدمه لشراء أصول

 08,659,453 00,988,939 للعاملين تحت حساب توزيع االرباحمبالغ مدفوعة 

 01,914,625 9,933,791 يطاء خطابات ضمان

 00,608,852 39,897,948 سلف وعهد عاملين

 302,758,303 80,398,972 مدينون متنوعون

 008,143,172 89,901,937 أرصدة مدينة أخرى

 3,378,309,347 0,058,034,526 

 (27,454,750) (08,917,332) قيمة األرصدة المدينة األخرىاضمحالل في 

 3,379,494,217 0,031,679,775 

 

 تتمثل حركة االضمحالل في قيمة األرصدة المدينة األخرى فيما يلي :

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 27,667,763 08,474,873 الفترة / العامرصيد أول 

 (203,102) 372,179 مستبعدة/  مستحوذ عليهاتابعة  لشركاترصيد اول المدة 

 27,454,750 08,917,332 الفترة / العامرصيد آخر 
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 رأس المال - 03
 4268224242971مليار جنيه مصري  كما بلغ رأس المال المصـسسدر والمدفوع  01بلغ رأس مال الشركة المرخص به  

 جنيه مصري. 5االسمية قيمة السهم سهم   936484994على  جنيه مصري موزعا  

 287588411بحد اقصى عدد مال الرأس  زيادةعلى  للشركة وافقت الجمعية العامة يير العادية 2121ابريل  08وفي  
مع شركاتها التابعة لتخصص  العامسسهم المقابلة لألسسهم المسستهدفة من عملية مبادلة االسسهم التي قامت بها الشركة خالل 

 تل  الزيادة بالكامل للمساامين الرئيسيين الذين سيقوموا بتوفير تل  االسهم محل المبادلة.

موزعا   مصري جنيه 59026112831بمبلغ زيادة رأس المال وافق مجلس ادارة الشركة على  2121يونيو  21وبتاري،  
جنيه للسسسهم   3266لسسسهم  باإلضسسافة إلى عالوة إصسسدار قدراا ل جنيه مصسسري 5سسسهم بقيمة اسسسمية  008321066على 

القانوني  وذل  تمويال من  إلى حسسسسسساب االحتياطي بالكامل ترحل مصسسسسسري جنيه 43321522113وبقيمة إجمالية قدراا 
  . الرصيد الدائن للمساامين الذين قاموا بتوفير اسهم عملية المبادلة التي قامت بها الشركة مع شركاتها التابعة

 سهم  0154815061موزعا  على  جنيه مصري 5227421252811 رأس المال المصـسسسسسسسدر والمدفوعليصبح اجمالي  
 .2121يونيو  29وقد تم التأشير بتل  الزيادة في السجل التجاري بتاري،  جنيه مصري 5قيمة السهم االسمية 

 

 اسهم الخزينة - 00
فى حدود النسسسسب المقررة  ثالثة أشسسسهروذل  لمدة  خزينة أسسسسهمشسسسراء قرر مجلس ادارة الشسسسركة  2121يونيو  6بتاري،  

 .جنيه مصرى 04223652374بقيمة سهم  37580530 عدد  وقد بلغ عدد أسهم الخزينة المشتراه فى خالل العام قانونا

 سسسهم من أسسسهم الخزينة المشسستراه خالل العام لصسسالح 28194551  قامت الشسسركة بتخصسسيص عدد 2121وفي ديسسسمبر  
ليصبح إجمالي عدد أسهم الخزينة  (03)إيضاح  جنيه مصري 00223782211نظام االثابة والتحفيز الجديد بتكلفة بلغت 

 جنيه مصري. 3529382334سهم بقيمة  9486980المتبقية 
 

جنية مصسسسري محققة  55,635,038بمبلغ    قامت الشسسسركة ببيع كامل رصسسسيد أسسسسهم الخزينة المتبقية2120وفي مارس  
 .جنية مصري 09,696,814ارباح بيع بمبلغ 

 

 حقوق الحصة غير المسيطرة - 01
 0203مارس  13 
 جنيه مصرى 

 0,372,701,949 الفترةرصيد أول 
 (1,790,807) في شركات تابعة تسويات سنوات سابقة

 3,779,148 الحصص يير المسيطرة في تأسيس / زيادة رأس مال شركات تابعة
 39,702,237 تسويات ناتجة من اإلستحواذ علي شركات تابعة

 (83,772,974)  في شركات تابعةتسويات ناتجة من تغير نسب الملكية 
 (3,990,471) تسويات ناتجة عن شراء أسهم خزينة في شركات تابعة

 97,893,218 تسويات ناتجة عن بيع أسهم خزينة في شركة تابعة
 (122,028) الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 (39,999,019) 2109توزيعات أرباح عن عام 

 42,724,009 المسيطرة بقائمة األرباح أو الخسائر المجمعةحقوق الحصة يير 

 0,388,702,099 الفترةرصيد آخر 
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 قروض طويلة االجل - 04

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 53,111,111 71,222,222 تمويل مساند طويل االجل

 830,334,648 891,907,843 رصيد القروض

   يخصم:

 (518,029,035) (494,700,999) الجزء المتداول

 376,215,503 170,421,240 الجزء طويل األجل

 يتمثل رصيد القروض في التالي:

اذا ويتم سداد أقساط خالل  ٪6 - ٪4قرض ممنوح من بن  االستثمار القومى بدون ضمان وبفائدة سنوية تتراوح ما بين  -أ
           . وبلغ إجمالي رصسسسسسسسيد القرض في2126وتنتهى فى عام  0999عسام  سسسسسسسسنسة تبسدأ من 28مسدة تتراوح من سسسسسسسسنسة إلى 

 جنيه مصري. 225692187مبلغ  2120مارس  30

 

فوق سسسسعر الكوريدور   اذا ويتم سسسسداد أقسسسساط  ٪ 0225 قرض ممنوح من البن  العربي اإلفريقي الدولي بفائدة سسسسنوية -ب
وبضمان شيكات مودعة لدي البن .  2123ديسسمبر  30وتنتهى فى  2108مارس  30سسنوات تبدأ من  6القرض خالل 

 جنيه مصري. 41220702221مبلغ  2120مارس  30وبلغ إجمالي رصيد القرض في 

 

فوق  ٪3  بسسسعر إقراض 2106يونيو  31سسسنوات ابتداء  من  7قرض ممنوح من بن  عوده على أن يسسدد القرض على  -ت
سسسسسسسنويا وذل  بضسسسسسسمان أوراق مالية محفوظة لدى البن . وبلغ  ٪02275السسسسسسسعر المعلن من البن  المركزي وبحد أدني 

 جنيه مصري. 01626662672مبلغ  2120مارس  30إجمالي رصيد القرض في 

 
جنيسسه  03224292360قرض ممنوح من البنسس  العربي االفريقي السسدولي بلغ الجزء المسسسسسسسستخسسدم من قيمسسة القرض مبلغ  -ا

أقسساط سسنوية بعد عام من تاري، استخدام القرض  بسعر  6  على أن يسسدد القرض على 2120مارس  30مصسري في 
ويا   وذل  بضمان أوراق مالية المحفوظة سن ٪0225فوق السعر المعلن من البن  المركزي وبحد أدني  ٪2225إقراض 

 لدى البن .
 

مبلغ  2120مسسارس  30 قرض ممنوح من البنسس  المصسسسسسسسري لتنميسسة الصسسسسسسسادرات وبلغ إجمسسالي رصسسسسسسسيسسد القرض في -ج
 جنيه مصري. 821112111

 
جنيه  0820662729مبلغ  2120مارس  30قرض ممنوح من بن  أتش أس بي سسي  و بلغ إجمالي رصيد القرض في  -ح

 فوق سعر الليبور  و ذل  بضمان اصول مراونة. ٪3بسعر إقراض مصرى  

 
جنيه مصسسسسسري   2821112111مبلغ  2120مارس  30قرض ممنوح من بن  عوده وبلغ إجمالي رصسسسسسيد القرض في  -خ

فوق السسسسعر  ٪2225أقسسسساط سسسسنوية بعد عام من تاري، اسسسستخدام القرض  بسسسسعر إقراض  6على أن يسسسسدد القرض على 
 المعلن من البن  المركزي.

 
 7724112111مبلغ  2120مارس  30قرض ممنوح من البن  العربي االفريقي الدولي وبلغ إجمالي رصيد القرض في  -د

 فوق السعر المعلن من البن  المركزي. ٪2225سنوات   بسعر إقراض  6رض على جنيه مصري  على أن يسدد الق

 
 0825222672مبلغ  2120مارس  30بنس  قطر الوطني األالى  وبلغ إجمسالي رصسسسسسسسيد القرض في قرض ممنوح من  -ذ

 .فوق السعر المعلن من البن  المركزي ٪0قسط سنوي  بسعر إقراض  21جنيه مصري  على أن يسدد القرض على 
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 مساهمين –ارصدة دائنة  - 07

 الجزء المتداول 

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13  

 جنيه مصري جنيه مصري 

 06,473,401 43,711,707 أرصدة دائنة مساامين )الشركات التابعة(

 43,711,707 06,473,401 

 
 الجزء غير المتداول 

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 659,682,647 904,370,338 أرصدة دائنة مساامين )الشركات التابعة(

 904,370,338 659,682,647 

 
 عمالء دفعات مقدمة  - 09

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 0,170,740,466 3,392,300,178 عمالء دفعات مقدمة

 3,392,300,178 0,170,740,466 

 
 تسهيالت ائتمانيةبنوك  - 08

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 2,022,745,738 0,492,831,979 عملة محلية –بنو  تسهيالت ائتمانية 

 345,789,241 093,777,172 عملة أجنبية –بنو  تسهيالت ائتمانية 

 0,870,099,129 2,468,534,978 

وبين فوق متوسسسط سسسعر الكوريدور  ٪225 – ٪ 125بين التسسسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنو   تراوح الفائدة علىت -
 بضمان ودائع متحفظ عليها لدى البنو  و بعض األوراق التجارية المودعة لدى البنو .فوق سعر الليبور  ٪3و  0٪
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 موردون و مقاولو مشروعات وأوراق دفع - 07

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 0,002,120,192 3,374,908,419 موردون و مقاولو مشروعات 

 240,818,412 094,172,027 أوراق دفع

 3,439,088,944 0,353,829,494 

 
 مصلحة الضرائب –ارصدة دائنة  - 09

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 008,788,580 70,717,439 ضرائب دخل –مصلحة الضرائب 

 74,117,274 332,797,799 أخرى –مصلحة الضرائب 

 391,328,077 092,795,855 

 
 مصروفات مستحقة و أرصدة دائنة أخرى - 12

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 54,594,719 82,327,713 مصروفات مستحقة

 287,929,776 112,799,947 تأمينات للغير

 0,877,221 0,777,973 أمناء حفظ مركزي

 34,401,960 17,719,739 تكلفة اعمال تحت التنفيذ

 5,311,011 7,881,029 الهيئة القومية للتأمين االجتماعي

 92,122,406 97,287,177 مصروفات صيانة محصلة

 078,774,164 071,292,729 دائنون متنوعون

 58,309,270 89,347,403 مبيعات مؤجلةايرادت 

 8,222,226 30,297,279 مقاصة بيع وشراء

 84,845,540 79,772,793 (03)إيضاح  عاملين ارصده دائنه

 023,896,153 337,137,011 أخرىارصدة دائنة 

 3,279,477,288 931,092,337 

 
 مخصصات - 13

 0203مارس  13 تسويات ةالفترمستخدم خالل  2120يناير  0 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 08,309,707 - (3,920,940) 30,148,466 مخصص التزامات

 18,989,279 35,574,881 - 2,410,219 مخصص مطالبات ومنازعات

 33,449,675 (3,920,940) 35,574,881 97,320,934 

 
  



 )شركة مساهمة مصرية( شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات المالية

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 
 2120 مارس 30

 

- 32 - 

 ضرائب الدخل - 10

 2121مارس  30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 08,250,001 07,812,018 ضريبة الدخل الجارية

 20,862,365 (7,744,488) )إيراد( / مصروف ضريبة الدخل المؤجلة

 02,377,892 41,003,475 

 
 التزامات ضريبية مؤجلة 

 2121ديسمبر 30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 (35,421,666) 07,992,749 )أصل( التزام  –العام  / الفترة رصيد أول

 (241,535) (3,424,229) مستحوذ عليهاأرصدة أول المدة لشركات تابعة 

 0,412,535 - أرصدة أول المدة لشركات تابعة مستبعدة 

 03,428 781 فروق ترجمة قوائم مالية

 94,940,284 8,998 العام / تسويات خالل الفترة

 (35,115,211) (7,744,488) )أصل( –التى تنشأ عن ضريبة الدخل المؤجلة 

 25,691,846 37,873,011 التزام  –العام  / الفترةرصيد أخر 

 
 إيرادات األنشطة - 11

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2121مارس  30 0203مارس  13 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 02,383,229 09,319,789 إيرادات النشاط المالي
 802,030,244 973,399,879 إيرادات النشاط الصناعي
 560,882,823 899,271,809 إيرادات النشاط العقاري

 (02,155,915) (3,297,413) فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 خالل األرباح أوبيع استثمارات بالقيمة العادلة من  )خسائر( أرباح

 (3,185,045) 321,178 الخسائر

 360,250,893 094,890,003 شركات شقيقة في نتائج أعمالالحصة النسبية 

 0,241,392,717 0,732,518,039 

 
 تكلفة األنشطة - 14

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2121مارس  30 0203مارس  13 

 مصري جنيه جنيه مصري 

 0,680,585 9,841,312 تكاليف النشاط المالي

 742,710,426 799,783,947 تكاليف النشاط الصناعي

 433,661,499 979,193,928 تكاليف النشاط العقاري

 3,711,229,970 0,078,143,501 
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 نصيب السهم في األرباح - 17
 

عدد ل المتوسط المرجح على للشركة األم الفترةأرباح  في نصسيب المسساامين تم حسساب نصسيب السسهم فى األرباح بقسسمة 
 األسهم القائمة وفقا  لما يلى : 

 

 
 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 الثالثة أشهر
 المنتهية في

 2121مارس  30 0203مارس  13 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 246,914,169 079,377,890 أرباح الفترة للشركة األم

 936,484,994 3,270,411,437 لعدد األسهم القائمة خالل الفترةالمتوسط المرجح 

 1226 07.2 نصيب السهم في األرباح 

 

 عقود التأجير والترتيب - 19

 حق استخدام اصل  -3

 إجمالي سيارات آالت ومعدات أراضي مباني وإنشاءات 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

      التكلفة

 83,843,232 - 06,018,039 35,797,691 30,937,413 2120يناير  0
 502,998 - - - 502,998 تابعة مستحوذ عليها لشركاترصيد أول المدة 

 4,252,121 - - - 4,252,121 تسويات
 06,830,332 2,470,250 - - 04,361,180 الفترةإضافات 

 (3,767,803) - (3,767,803) - - (4محول الى االصول الثابتة )ايضاح 

 (9,064,350) - - - (9,064,350) إستبعادات

 92,517,408 2,470,250 02,341,326 35,797,691 40,898,050 2120مارس  30

      
      مجمع اإلستهالك

 (21,947,513) - (3,074,092) - (07,773,300) 2120يناير  0

 (042,499) - - - (042,499) تابعة مستحوذ عليها لشركاترصيد أول المدة 
 (973,924) - - - (973,924) تسويات

 (2,391,534) (288,303) (054,254) - (0,947,967) إستهال  الفترة
 879,056 - 879,056 - - ( 4محول الى االصول الثابتة )ايضاح 

 8,518,146 - - - 8,518,146 إستبعادات

 (05,167,258) (288,303) (2,449,291) - (02,329,655) 2120مارس  30

      صافى القيمة فى

 88,442,392 0,370,917 9,793,219 17,898,992 09,797,499 0203مارس  13
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 عقود التأجير والترتيب )تابع( - 19

 حق استخدام اصل  -3

 إجمالي آالت ومعدات أراضي مباني وإنشاءات 

 مصريجنيه  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

     التكلفة

 74,550,499 51,976,724 - 23,574,775 2121يناير  0

 44,683,453 - 35,797,691 8,885,763 إضافات العام

 (34,868,585) (34,868,585) - - (4محول الى االصول الثابتة )ايضاح 

 (523,035) - - (523,035) إستبعادات

 83,843,232 06,018,039 35,797,691 30,937,413 2121ديسمبر 30

     مجمع اإلستهالك

 (23,698,557) (00,183,399) - (02,605,058) 2121يناير  0

 (6,486,695) (815,417) - (5,680,288) إستهال  العام

 8,704,604 8,704,604 - - ( 4محول الى االصول الثابتة )ايضاح 

 523,035 - - 523,035 إستبعادات

 (21,947,513) (3,074,092) - (07,773,300) 2121ديسمبر 30

     صافى القيمة فى

 62,895,729 02,933,947 35,797,691 04,064,192 2121ديسمبر 30

 

 ترتيبالو عقود التأجيرلتزام ا -0

 2120مارس  30 عقود ترتيب عقود تأجير تمويلي تشغيلي عقود تأجير  
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 0,223,715,756 0,011,367,100 58,198,190 65,241,654 رصيد األلتزام 
     يخصم:

 (205,612,084) (094,331,336) (00,914,408) (9,367,431) أقساط مستحقة السداد خالل عام 

 77,781,004 49,391,981 929,219,987 3,227,321,780 

 

 2121ديسمبر 30 ترتيبعقود  عقود تأجير تمويلي عقود تأجير تشغيلي  

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 0,027,874,667 0,153,441,159 59,587,261 04,847,348 رصيد األلتزام 

     يخصم:

 (077,955,958) (059,797,881) (02,293,664) (5,864,404) أقساط مستحقة السداد خالل عام 

 8,982,934 47,293,596 893,642,079 949,908,719 

 
 الموقف الضريبي - 18

شسسركة بايونيرز القابضسسة لالسسستثمارات المالية )شسسركة مسسساامة مصسسرية( وكذل  الشسسركات التابعة لها تخضسسع لضسسريبة  
الدخل وقد تم احتسسسساب ضسسسريبة الدخل لكل شسسسركة على حده ويمثل رصسسسيد ضسسسريبة الدخل الظاار فى قائمة األرباح أو 

 . 2120مارس  30في  تهيةالثالثة أشهر المنعن مجموع ضرائب الدخل في الخسائر المجمعة 

  



 )شركة مساهمة مصرية( شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات المالية
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 بها األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة - 17

و  مالية   أرصسسدة عمالء تتمثل األدوات المالية للشسسركة فى األصسسول المالية )نقدية بالصسسندوق ولدى البنو   اسسستثمارات
ارصدة دائنة    –  مستحق من اطراف ذات عالقة   أرصدة مدينة أخرى( وكذا االلتزامات المالية )عمالء أوراق قبض 

تسسهيالت ائتمانية   موردون ومقاولو مشسروعات وأوراق الدفع   القروض   دائنو شسراء أراضي   مستحق الي اطراف 
ين   المصسسروفات المسسستحقة وأرصسسدة دائنة مسسساام –مصسسلحة الضسسرائب   أرصسسدة دائنة  –ذات عالقة   أرصسسدة دائنة 

 أخرى( .

وكما او وارد بالسسسسسياسسسسسات المحاسسسسسبية الهامة لالعتراف والقياس لألصسسسسول وااللتزامات المالية واإليراد والمصسسسسروف 
 ( من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة .3المتعلق بها كما ورد فى إيضاح )

 ةالقيمة العادلة لألدوات المالي
( فإن القيمة العادلة لألصسسسسسول 3طبقا ألسسسسسسس التقييم المتبعة فى تقييم أصسسسسسول وإلتزامات الشسسسسسركة الواردة باإليضسسسسساح )

 . واإللتزامات المالية ال تختلف إختالفا جواريا عن قيمتها الدفترية فى تاري، الميزانية

 خطر سعر العائد
 تقوم الشركة بمراقبة توافق تواري، استحقاقات األصول وااللتزامات المالية مع أسعار الفوائد المرتبطة بها. 

 خطر تقلبات العمالت األجنبية
يتمثل خطر العمالت األجنبية فى التغيرات فى سسسسسسسعر الصسسسسسسرف والذى يؤثر على المدفوعات والمقبوضسسسسسسات بالعمالت 

 بالعمالت األجنبية. االلتزاماتواألجنبية وكذل  تقييم األصول 

 خطر االئتمان
يتمثسل خطر االئتمسان في عسدم التزام أحسد أطراف األداة المسالية من الوفاء بالتزاماته  األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف 
اآلخر لخسسسسائر مالية. تتعرض الشسسسركة لمخاطر االئتمان على أرصسسسدتها لدى البنو  والعمالء وبعض األصسسسول األخرى 

 ا او موضح في الميزانية.كم

معة ووضسسع حسسسنة السسس  تسسسعى الشسسركة لتقليل المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عن طريق التعامل من بنو
 .حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالء

 خطر السيولة
إن يرض الشسسركة او الحفاظ على التوازن بين اسسستمرارية التمويل والمرونة خالل اسسستخدام األرباح المرحلة وأرصسسدة 

 .استحقاقهاالشركة لدي البنو  لضمان سداد إلتزامات الشركة في مواعيد 

 خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة
رات فى ائدة فى خطر التغيرات فى التدفقات النقدية المسسسستقبلية بسسسسبب التغييتمثل خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسسسسعر الف

 على التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل. االعتمادسعر الفائدة  وتسعى الشركة لتقليل ذل  الخطر من خالل 

 إدارة رأس المال 
 

رأس مال صحية من أجل دعم أعمالها  إن الهدف الرئيسسي إلدارة رأس المال او التأكد من أن الشركة تحافظ على نسب
 وتحقيق أقصى زيادة للمساامين.

 لم يكن انا  تغيرات تقوم الشسركة بإدارة ايكل رأسمالها وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف األعمال.

 30 منتهية فيوالسنة ال 2120مارس  30 يـسسـسسـسسف الثالثة أشهر المنتهيةوالعمليات خالل ات ـسسـسي األاداف والسياسـسف
 .2121ديسمبر 

 
 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  - 19

بعمل تقديرات وافتراضسات خاصسسة بالمسستقبل. نتائج التقديرات المحاسسبية   طبقا  لتعريفها  نادرا ما تسسساوي  الشسركةتقوم 
النتائج الفعلية. التقديرات واالفتراضسات ذات المخاطر الهامة و التي قد تتسبب في تعديل جواري للقيم الدفترية لألصول 

 ارة لها أسفل :وااللتزامات خالل السنة المالية التالية تم اإلش

 األخرىواألرصدة المدينة  العمالءأرصدة  اضمحالل
القابلة للتحصسسيل عندما يكون تحصسسيل تل  األرصسسدة بالكامل  واألرصسسدة المدينة األخري يتم عمل تقدير ألرصسسدة العمالء

يير محتمل. يتم عمل اذا التقدير بشسسسسكل فردي على المبالغ الهامة. أما المبالغ يير الهامة بشسسسسكل فردي والتي انقضسسسست 
 .مواعيد استحقاقها  فيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم عمل مخصص وفقا  لمدة انقضاء مواعيد االستحقاق

  



 )شركة مساهمة مصرية( شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات المالية
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 )تابع( المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  - 19

 تقدير صافي القيمة القابلة للتحقيق )صافي القيمة البيعية( للعقارات بغرض التطوير للبيع
 أيهما أقل.   )صافى القيمة البيعية( صافي القيمة القابلة للتحقيق بالتكلفة أو ات بغرض التطويرالعقار يتم قياس
ره في المكتمل بالرجوع إلى ظروف السسسوق وأسسسعا)صسسافى القيمة البيعية( للعقار  صسسافي القيمة القابلة للتحقيق يتم تحديد
 . مشابهةوتحدده الشركة استنادا إلى معامالت  القوائم الماليةتاري، 

تاري، السوق في  أسسعار)صسافى القيمة البيعية( للعقار تحت اإلنشساء بالرجوع إلي  صسافي القيمة القابلة للتحقيق يتم تحديد
 لعقار مكتمل مماثل ناقص التكلفة التقديرية الستكمال اإلنشاء. القوائم المالية

 والمعدات لآلالتاألعمار اإلنتاجية 
تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المتوقعة للعقارات والمعدات لحساب اإلاال  ويتم حساب اذا التقدير بعد األخذ في 

المتوقع فيها اسسسستخدام األصسسسل وطبيعة التلكل والتقادم التجاري. تقوم اإلدارة على أسسسساس سسسسنوي بمراجعة  االعتبار المدة
القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل مخصسسسسسسسص اإلاال  المسسسسسسسستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية 

 تختلف عن التقديرات السابقة.

 الدخلضريبة 
خاضسعة لضسريبة شسسركات األموال. تقدر الشسركة مخصسص ضسريبة الدخل باسسستخدام رأي خبير وعند وجود أي الشسركة 

اختالفات بين النتائج الفعلية واألولية تؤثر اذه االختالفات علي مخصسسسسسص ضسسسسسريبة الدخل والضسسسسسريبة المؤجلة في اذه 
 الفترات.

 
 احداث هامة - 42

على السسسير في اجراءات تقسسسيم الشسسركة الى ثالا شسسركات  2121نوفمبر  24وافقت الجمعية العامة يير العادية بتاري، 
تختص كال منها بقطاع مختلف   لتنقسسم الى قطاع خدمات مصسرفية )الشسركة القاسمة(  قطاع عقاري ومقاوالت )شركة 
منقسسسمة (  وقطاع صسسسناعي )شسسسركة منقسسسمة( وفوضسسست الجمعية مجلس اداره الشسسسركة فى تحديد تاري، واعداد واعتماد 

 .2121ديسمبر  30المركز المالي المتخدذ اساسا لعملية التقسيم واو 

بتعديل بعض أحكام  2109مارس  28بتاري،  2109لسسسنة  69أصسسدرت وزيرة االسسستثمار والتعاون الدولي القرار رقم 
والتي تتضمن بعض معايير المحاسبه  2105لسنه  001معايير المحاسسبه المصريه الصادره بقرار وزير االستثمار رقم 

 .ابريل 25بعض المعايير القائمه والتي تم نشراا بالجريده الرسميه بتاري،  علىالجديده وتعديالت 

تأجيل تطبيق معايير المحاسسسبة المصسسرية  2121أبريل  02قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها الصسسادر بتاري، 
القوائم المالية الدورية )الربع  علي 2109لسسسسسنة  69الجديدة والتعديالت المصسسسساحبة لها الصسسسسادرة بالقرار الوزاري رقم 

عديالت علي القوائم المالية تعلي أن تقوم الشركات بتطبيق اذه المعايير واذه ال 2121سسنوية( التي سستصسدر خالل عام 
وإدراج األثر المجمع بالكامل بنهاية العام   2121ديسمبر  30السسنوية لهذه الشسركات في نهاية السنة المالية المنتهية في 

عن اذه الحقيقة واثاراا المحاسسسسسسسبية إن  2121لتزام الشسسسسسسركات باإلفصسسسسسساح الكافي في قوائمها الدورية خالل عام مع ا
 وجدت.

للعام المالى المقرر أن يبدأ فى األول  مستحدثة أعلنت ايئة الرقابة المالية عن تأجيل تطبيق ثالثة معايير محاسبة مصرية
بتأجيل تطبيق معايير المحاسبة  الصادر مؤخرا 0870جلس الوزراء رقم   وذل  بمقتضى قرار رئيس م2120من يناير 

وأعاقت  2121 ( على القوائم المالية والتي كان من المقرر صسسسسسسدوراا خالل عام49(  )48(  )47المصسسسسسسرية أرقام )
 .تطبيقها اآلثار التي صاحبت جائحة فيروس كورونا المستجد

 ( الخاص بعقود التأجير.49( االيراد من العقود مع العمالء ومعيار )48وقد قامت الشركة بالتطبيق المبكر لمعيار )


