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2021202020212020(جميع المبالغ بالجنيه المرصي)

العمليات المستمرة

640 219 35 779 557 51 617 930 113 043 223 131 (23)ايرادات الرسوم والعموالت

269 527 30 504 670 52 207 408 81 728 898 132 (24)إيرادات الفوائد 

909 746 65 283 228 104 824 338 195 771 121 264 إجمالي إيرادات التشغيل

كات الشقيقة ي  خسائر  الشر
 
كة ف (010 16  )(718 25  )(348 19  )(174 25  )حصة الشر

(737 383 1 )-(024 713 7 )-خسائر بيع اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

666 157  239 122 1 666 157  040 621  تقييم األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

365 068 2 853 653 7 063 899 7 178 020 9 سندات- توزيعات األرباح 

634 515 1 909 238  443 305 1 465 445 1 (11)رد  الخسائر االئتمانية المتوقعة

071 46  052 635  023 990  559 000 21 إيرادات أخرى

ي الغرض منها
-(562 202  )-410 286 11 (20)مخصصات انتف 

-200 017 1 200 258  958 018 1 ارباح من بيع أصول ثابتة

898 134 68 256 667 114 847 216 198 207 489 308 إجمالي إيرادات

ي حكمها
 
(886 206 40 )(017 319 56 )(786 066 120 )(945 592 151 )أجور ومرتبات وما ف

(160 634 15 )(863 749 18 )(090 696 44 )(213 801 50 )(25)مرصوفات تشغيل اخري

(500 197  )(500 197  )(500 592  )(500 592  )(5)استهالك اصول غير ملموسة

(130 348 3 )(952 565 3 )(281 445 7 )(782 961 10 )(6)إهالك اصول ثابتة

ة (646 321 3 )(078 904 1 )(463 131 6 )(314 613 5 )(20)مخصصات مكونة خالل الفير

272 295  (832 28  )(611 161  )(456 9  )فروق ترجمة العمالت األجنبية

(137 262 14 )(174 964 26 )(992 762 32 )(195 244 63 )(24)مرصوفات الفوائد

ي أرباح 
 
ائب (خسائر)صاف (289 540 8 )840 937 6 (876 639 13 )802 673 25 قبل الض 

يبة الدخل (882 344 3 )(813 024 5 )(688 234 13 )(104 215 15 )(26)مرصوف ض 

ي أرباح 
 
ة من العمليات المستمرة (خسائر)صاف (171 885 11 )027 913 1 (564 874 26 )698 458 10 الفبر

العمليات غبر المستمرة

(902 512 3 )-(542 051 9 )-(15)خسائر من العمليات غير المستمرة

ة من العمليات غبر المستمرة ي خسائر الفبر
 
(902 512 3 )-(542 051 9 )-صاف

ي أرباح 
 
ة (خسائر)صاف (073 398 15 )027 913 1 (106 926 35 )698 458 10 الفبر

:موزعة كالتالي

كة األم (073 398 15 )027 913 1 (106 926 35 )698 458 10 مساهىم الشر

ي أرباح 
 
ة (خسائر)صاف (073 398 15 )027 913 1 (106 926 35 )698 458 10 الفبر

ي أرباح 
 
ة (خسائر)نصيب السهم الألساسي من صاف                           (0.04)                         0.005                          (0.09)                         0.027(27)الفبر

كة بلتون المالية القابضة شر

كة مساهمة مضية" "شر

 والئحته التنفيذية1992 لسنة 95خاضعة ألحكام القانون رقم 

قائمة الدخل الدورية المجمعة المختضة

االيضاحات المرفقة هي جزء متمم للقوائم المالية الدورية المجمعة المخترصة وتقرا معها

إيضاح رقم
 
 
  سبتمبر30 عن التسعة أشهر المنتهية ف

 
 سبتمبر30 عن الثالثة أشهر المنتهية ف

2



2021202020212020(جميع المبالغ بالجنيه المرصي)
ي أرباح 

 
ة (خسائر)صاف (073 398 15 )027 913 1 (106 926 35 )698 458 10 الفير

بنود الدخل الشامل اآلخر 

بنود سوف يتم إعادة تصنيفها الحقا الي قائمة الدخل

كات تابعة بعمالت عرض أجنبية  (744 745 4 )547 225  (619 866 3 )649 6  فروق ترجمة القوائم المالية لشر
ات الحقة ي فبر

 
:بنود لن يتم إعادة تصنيفها إل قائمة الدخل المجمعة ف

720 629 1 (550 58  )831 899  (657 177 1 )فروق تقييم أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(024 116 3 )997 166  (788 966 2 )(008 171 1 )إجمالي بنود الدخل الشامل اآلخر 

(097 514 18 )024 080 2 (894 892 38 )690 287 9 إجمالي الدخل الشامل اآلخر 

ي
ر
:موزعة كاآلت

كة األم (097 514 18 )024 080 2 (894 892 38 )690 287 9 مساهىم الشر

ي أرباح 
 
ة (خسائر)صاف (097 514 18 )024 080 2 (894 892 38 )690 287 9 الفبر

االيضاحات المرفقة هي جزء متمم للقوائم المالية الدورية المجمعة المخترصة وتقرا معها

 
 
 سبتمبر30 عن الثالثة أشهر المنتهية ف

كة بلتون المالية القابضة شر

كة مساهمة مضية" "شر

 والئحته التنفيذية1992 لسنة 95خاضعة ألحكام القانون رقم 

قائمة الدخل الشامل الدورية المجمعة المختضة

 
 
 سبتمبر30 عن التسعة أشهر المنتهية ف
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رأس المال(جميع المبالغ بالجنيه المرصي)
احتياطي ترجمة 

عمالت أجنبية

احتياطي القيمة 

يالعادلة
 
احتياطي قانوت

فائض مضوفات 

إصدار األسهم
خسائر مرحلةاجمالي االحتياطيات

اجمالي حقوق ملكية 

كة االم مساهمي الشر
اجمالي حقوق الملكية

ي 
 
084 821 99 084 821 99 (037 160 213 )(837 050 25 )500 123  202 032 21 (039 925 6 )(500 281 39 )958 031 338 2020 يناير 1 ف

--(300 168 56 )300 168 56 ---300 168 56 -تسويات سنوات سابقة

ي 
 
084 821 99 084 821 99 (337 328 269 )463 117 31 500 123  202 032 21 (039 925 6 )800 886 16 958 031 338 2020 يناير 1الرصيد المعدل  ف

(206 858 6 )(206 858 6 )(206 858 6 )------تسويات معايير محاسبية جديدة

ي 
 
878 962 92 878 962 92 (543 186 276 )463 117 31 500 123  202 032 21 (039 925 6 )800 886 16 958 031 338 2020 يناير 1الرصيد المعدل  ف

بنود الدخل الشامل 

ي 
 
ة (خسائر) صاف (106 926 35 )(106 926 35 )(106 926 35 )------الفير

كات تابعة بعمالت عرض اجنبية (619 866 3 )(619 866 3 )-(619 866 3 )---(619 866 3 )-فروق ترجمة القوائم المالية لشر

831 899  831 899  -831 899  --831 899  --فروق تقييم  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر 

(894 892 38 )(894 892 38 )(106 926 35 )(788 966 2 )--831 899  (619 866 3 )- إجمالي الدخل الشامل 

 معامالت مع مساهمير  

061 806 558 061 806 558 -733 532 5 733 532 5 ---328 273 553 زيادة رأس المال

061 806 558 061 806 558 -733 532 5 733 532 5 ---328 273 553  إجمالي المعامالت مع المساهمير  

ي 
 
045 876 612 045 876 612 (649 112 312 )408 683 33 233 656 5 202 032 21 (208 025 6 )181 020 13 286 305 891 2020 سبتمبر 30 ف

ي 
 
508 056 540 508 056 540 (113 610 408 )335 361 57 233 656 5 202 032 21 (802 609 6 )702 282 37 286 305 891 2021 يناير 1 ف

بنود الدخل الشامل 

ة ي أرباح الفير
 
698 458 10 698 458 10 698 458 10 ------صاف

كات تابعة بعمالت عرض اجنبية 649 6  649 6  -649 6  ---649 6  -فروق ترجمة القوائم المالية لشر

(657 177 1 )(657 177 1 )-(657 177 1 )--(657 177 1 )--فروق تقييم  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر 

690 287 9 690 287 9 698 458 10 (008 171 1 )--(657 177 1 )649 6   إجمالي الدخل الشامل 

ي 
 
198 344 549 198 344 549 (415 151 398 )327 190 56 233 656 5 202 032 21 (459 787 7 )351 289 37 286 305 891 2021 سبتمبر 30 ف

االيضاحات المرفقة هي جزء متمم للقوائم المالية الدورية المجمعة المخترصة وتقرا معها

احتياطيات

كة بلتون المالية القابضة شر

كة مساهمة مضية" "شر

 والئحته التنفيذية1992 لسنة 95خاضعة ألحكام القانون رقم 

 حقوق الملكية الدورية المجمعة المختضة
 
ات ف قائمة التغبر
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20212020

(جميع المبالغ بالجنيه المرصي)

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

ي أرباح 
 
ة (خسائر)صاف (876 639 13 )802 673 25 الفبر

781 037 8 282 554 11  استهالك وإهالك 

(443 305 1 )(465 445 1 ) رد الخسارة االئتمانية  المتوقعة

(363 042 7 )(562 535 8 )(24)فوائد البنوك

(180 320 10 )(180 320 10 )(24)دائنة- فوائد ارصدة العمالء  

506 430 30 558 361 55 فوائد تمويلية  تسهيالت ائتمانية 

284 698 1 079 276  (24)فوائد تمويلية  قروض متداولة

ام االيجار 202 634  706 777 1 (24)فوائد الير 

-852 828 5 (24)فوائد تسهيالت ائتمانية من عقود بيع مع اعادة استئجار

(063 899 7 )(178 020 9 )سندات- توزيعات أرباح 

كات الشقيقة ي  خسائر  الشر
 
كة ف 348 19  174 25  حصة الشر

(200 258  )(958 018 1 )أرباح بيع أصول ثابتة

(666 157  )(040 621  )تقييم األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

024 713 7 -استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل من خالل الدخل الشامل االخر- خسائر بيع 
463 131 6 314 613 5 (20) مخصصات مكونة 

ي الغرض منها
-(410 286 11 )(20)مخصصات انتف 

(542 051 9 )- خسائر من عمليات غير مستمرة 

 63 862 974 4 990 275
 
 التغبر ف

 
:صاف

(399 217 239 )(886 932 495 )العمالء

(074 584 49 )402 873 36 استثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

610 358  (100   )األرصدة المستحقة عىل األطراف ذات العالقة

ي مجال األوراق المالية
 
كات عاملة ف 252 3  419 409  ارصدة مستحقة عىل شر

(986 990 5 )(881 160 16 ) أصول أخرى 

مات اخري 072 768 13 202 887 2 الير 

مات محتفظ بها بغرض البيع  799 179 6 -أصول و الير 

606 763 42 830 848 349 ارصدة دائنة- عمالء

(993 026 1 )(383 378 3 )أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة

(076 120 4 )(008 502 4 )(20)المستخدم من المخصصات

ي أنشطة التشغيل
 
(914 875 231 )(431 092 66 )التدفقات النقدية المستخدمة ف

364 042 7 562 535 8 مقبوضات فوائد دائنة 

180 320 10 180 320 10 ارصدة العمالء- مقبوضات فوائد دائنة  

(853 130 31 )(601 488 53 )مرصوفات فوائد مدفوعة 

ائب دخل مدفوعة   (627 867 14 )(139 086 20 )ض 

ي أنشطة التشغيل
 
 التدفقات النقدية المستخدمة ف

 
(850 511 260 )(429 811 120 )صاف

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

اء األصول الثابتة  (597 435 1 )(077 369 5 )مدفوعات لشر

000 300  285 823 1 مقبوضات من بيع اصول ثابتة

063 899 7 178 020 9 توزيعات ارباح

كات تابعة ي  شر
 
اء استثمارات ف -(000 750 3 )مدفوعات لشر

953 354 12 -متحصالت أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (مدفوعات)
419 118 19 386 724 1 إجمالي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

061 546 166 -متحصالت من زيادة رأس المال 

ام االيجار -(133 938 3 )مدفوعات الير 

-(079 276  )مدفوعات فوائد تمويلية  قروض متداولة

(500 324 8 )(000 506 16 )مدفوعات قروض متداولة

113 046 150 957 438 555 متحصالت تسهيالت ائتمانية 

ي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
 
674 267 308 745 718 534 صاف

ة ي حكمها خالل الفير
 
ي النقدية وما ف

 
 التغير ف

 
243 874 66 702 631 415 صاف

(620 866 3 )649 6  فروق ترجمة عمالت أجنبية 

ة ي أول الفير
 
ي حكمها ف

 
842 837 273 103 562 336 رصيد النقدية وما ف

ة ي آخر الفبر
 
ي حكمها ف

 
465 845 336 454 200 752 (14)رصيد النقدية وما ف

االيضاحات المرفقة هي جزء متمم للقوائم المالية الدورية المجمعة المخترصة وتقرا معها

كة بلتون المالية القابضة شر

كة مساهمة مضية" "شر

 والئحته التنفيذية1992 لسنة 95خاضعة ألحكام القانون رقم 

قائمة التدفقات النقدية المجمعة الدورية المختضة

إيضاح
 
 
 سبتمبر30 عن الستة أشهر المنتهية ف
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ركة بلتون المالية القابضةش   
 )شركة مساهمة مصرية(

والئحته التنفيذية 1992لسنة  95خاضعة ألحكام القانون رقم   
المختصرةالمجمعة  الدورية للقوائم الماليةاإليضاحات المتممة      

 عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2021
 

 التأسيس والنشاط -1
ن ئاته لمتقفةذة ، ن ةد  لمشسكة    1992مسسق   95شسكة  لتتن  لمالمة  لماللةس  رشسكة  اسسلما  ا(سكة ا  لالا  اةلا لمالقن  ك ا تأسسسس   -

سسل  تللك  لقن  لمالمك  نتا قا  لمشسكة  للمسسل  لمتللك  للمسسلد  ا  لةتنلك لك ا    2006الةن   10فى   53504للمسسل  لمتللك  لك ا 
نتقتهى لمسق  لمالمة  متشكة  لماللة  نشكةلتهل    63673تا قا  لمشكة  لسل  تللك  لقن  لمالمك  لك ا   2013  الك  5، نلتلكةخ 13299

 .دةسالك ا  ة  علا 31لمتللع  فى 

 ادد  اد  لمشكة  لخا  ن عشكن  علال تلدل ا  تلكةخ  ةد لمشكة  للمسل  لمتللكي. -

 تشا  أقش   لمالانع  ل تي: -

 لق لمالمة أقش   لمساسك  في لألنك •

 إدلك  االفظ المة  ن (قلدةق لستثالك •

 أقش   لقنك ل ستثالك •

 لمتللةك لمتانةتي •

 لمتانة  لمعالكي •

 لمتانة  ل ستهالةي •

 كل  لمال  لماخل ك •

 

 المجمعة أسس إعداد القوائم المالية -2
 ." "لمانلئا لمالمة  لمدنكة " 30 لاأ متاعةلكلماالسلى لما(ك  ك ا "  لماخت(ك لمالاع  لمدنكة   تا إعدلد لمانلئا لمالمة  -

 . 2021 قنفالك 8 لمالانع تا لعتالد لمانلئا لمالمة  لمالاع  مإل(دلك ا   ل  الت  إدلك   -

 

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -3
 لمسللق. لمعلاتا إعدلد لمانلئا لمالمة  لمدنكة  لماخت(ك  للتللع قف  لمسةلسل  لماالسلة  لما لا  في  -

 

 قطاعات النشاط -4
 اقف(ت  إال مد  لمالانع    لعل  تاث  أ سلاهل ل ستكلتةلة  لمتي ةتا لمتاكةك عقهل، نتادا مذه لأل سلا ل ستكلتةلة  خدالٍ  اختتف  تدلك ل كةا ٍ 

  لمدلختة  ألقهل تت ت  اهلكل  خل(  ن أل  مهل قنعة  اختتف  ا  لمعاالء. نةانا لمادةكن  لمتقفةذةن  نةذل كئة  لما لعل  لاكللع  تالكةك لإلدلك
 .عتى لأل   اك ا ةِ  شهك

ةاث  كلح لما لع لألكللح لمتي ةاااهل ة    لع لمسللق. ن  لمفتك نتُعد لمسةلسل  لماالسلة  متا لعل  لمتي ةتا إعدلد لمتاكةك عقهل مي تتك لما لا  في  
مشكةل  ةال نكد  في تالكةك لإلدلك  لمدلختة  لمتي ةتا اكللعتهل للقتظلا عتى أ  تتةا  أ  تنزةع كنلت  لمادةكة  نق(ة  لمالانع  ا  قتلئج ل

للح نلمخسلئك لألخك  نتةلمةف لمتانة  نا(كنف لمشاةا  نلألكللح لماااا  ا  لستلعلد ا(ص فى شكةل  شاةا  نلمدخ  ا  ل ستثالك نلألك
 ةكةل  لمدخ . نةعتلك مذل لماةل  لألةثك االءا  مغكض تخ(ةص لمانلكد متا لعل  نتاةةا أدلئهل.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



تقرير الدخل القطاعي- أ-4

الخدمات طبقا لكل نشاط

ي تم عىلي أساسها اعداد هذا التقرير- أنشطة إدارة محافظ و صناديق استثمار- ألغراض اإلدارة تقوم المجموعة بثالثة أنشطة تشغيلية رئيسية و هم أنشطة تروي    ج و تغطية االكتتاب 
.أنشطة للسمشة و تداول األوراق المالية والحفظ و االنشطة المالية الغير مرصفية و هذه األنشطة هي التر

تحليل األنشطة الرئيسية

ي األصول للمجموعة
 
فيما يىلي نتيجة اعمال و صاف

(جميع المبالغ بالجنيه المرصي)

2020 سبتمبر 202130 سبتمبر 202030 سبتمبر 202130 سبتمبر 202030 سبتمبر 202130 سبتمبر 202030 سبتمبر 202130 سبتمبر 202030 سبتمبر 202130 سبتمبر 202030 سبتمبر 202130 سبتمبر 202030 سبتمبر 202130 سبتمبر 30

617 930 113 043 223 131 ---888 535 2 074 276 84 193 273 84 963 240 29 064 158 35 580 413  898 255 9 --ايرادات الرسوم والعموالت

207 408 81 728 898 132 --492 191 1 686 978 20 614 112 74 919 875 108 445 626  322 279  458 15  212 38  198 462 5 589 726 2 إيرادات الفوائد

ي 
 
كات الشقيقة / (الخسارة)حصة ف ي الشر

 
(348 19  )(174 25  )----------(348 19  )(174 25  )الرب  ح  ف

(024 713 7 )-------(024 713 7 )-----رب  ح بيع اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر / (خسارة)

666 157  040 621  ---417 380 1 666 157  (377 759  )------تقييم األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

063 899 7 178 020 9 ----063 899 7 178 020 9 ------توزيعات ارباح

443 305 1 465 445 1 ---(130 371 2 )550 937 4 059 058 4 992 62  (545 63  )(099 695 3 )(919 177  )--الخسائر االئتمانية المتوقعة (عبء)رد 

023 990  559 000 21 ---206 120  990 210  607 411 6 533 773  961 680 6 500 5  388 818 6 -397 969  إيرادات أخرى

ي الغرض منها
-410 286 11 ----834 461 7 -000 800 2 ---576 024 1 مخصصات انتف 

200 258  958 018 1 -------200 237  --200 258  758 781  ارباح من بيع أصول ثابتة

847 216 198 207 489 308 --492 191 1 067 644 22 957 593 171 413 341 219 909 990 22 002 092 45 (561 260 3 )579 934 15 050 701 5 146 477 5 إجمالي إيرادات

ي حكمها
 
(786 066 120 )(945 592 151 )--(939 169 4 )(783 987 21 )(898 319 58 )(326 254 65 )(085 357 14 )(195 702 15 )(466 482 9 )(450 318 9 )(398 737 33 )(191 330 39 )أجور ومرتبات وما ف

(090 696 44 )(213 801 50 )--(729 890 1 )(626 194 8 )(607 110 20 )(063 159 24 )(085 595 9 )(234 951 9 )(703 138 2 )(507 489 2 )(966 960 10 )(783 006 6 )مرصوفات تشغيل اخري

(500 592  )(500 592  )----------(500 592  )(500 592  )استهالك أصول غير ملموسة

(281 445 7 )(782 961 10 )--(978 113  )(291 734  )(968 033 1 )(483 091 2 )(575 452  )(782 798  )(134 334  )(201 413  )(626 510 5 )(025 924 6 )إهالك و استهالك أصول

ة (463 131 6 )(314 613 5 )---(308 247  )(042 864 3 )(238 549 4 )(130 173 2 )(219 314  )(914 68  )(904 43  )(377 25  )(645 458  )مخصصات مكونة خالل الفي 

(611 161  )(456 9  )---(898 5  )(608 338 1 )(784 53  )080 17  (447 29  )554 12  (461   )363 147 1 134 80  فروق ترجمة العمالت األجنبية

(992 762 32 )(195 244 63 )--(015 16  )(800 830 11 )(370 991 20 )(897 693 35 )(655 57  )(808 157  )(624 25  )(137 70  )(328 672 11 )(553 491 15 )مرصوفات الفوائد

ي أرباح 
 
ائب (خسائر)صاف (876 639 13 )802 673 25 --(169 999 4 )(639 356 20 )464 935 65 622 539 87 (541 627 3 )317 138 18 (848 297 15 )919 598 3 (782 650 55 )(417 246 63 )قبل الض 

يبة الدخل (688 234 13 )(104 215 15 )----(961 759 12 )(608 692 14 )(637 157  )---(090 317  )(496 522  )مرصوف ض 

ي أرباح 
 
ة من العمليات المستمرة (خسائر)صاف (564 874 26 )698 458 10 --(169 999 4 )(639 356 20 )503 175 53 014 847 72 (178 785 3 )317 138 18 (848 297 15 )919 598 3 (872 967 55 )(913 768 63 )الفبر

(542 051 9 )-(542 051 9 )-----------خسائر من العمليات غير المستمرة

ي أرباح 
 
ة (خسائر)صاف (106 926 35 )698 458 10 (542 051 9 )-(169 999 4 )(639 356 20 )503 175 53 014 847 72 (178 785 3 )317 138 18 (848 297 15 )919 598 3 (872 967 55 )(913 768 63 )الفبر

كة بلتون المالية القابضة  كة مساهمة مضية)شر (شر

 
 
ة المالية المنتهية ف 2021 سبتمبر 30اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة المختضة عن الفبر

اإلجمالي

(جميع المبالغ بالجنيه المرصي ما لم يرد بخالف ذلك)

العمليات غبر المستمرة االنشطة المالية الغبر مضفية أنشطة للسمشة و تداول األوراق أنشطة إدارة محافظ و صناديقأنشطة تروي    ج و تغطية االكتتابعمليات القابضة
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امات القطاعية- ب-4 األصول و االلبر 

(جميع المبالغ بالجنيه المرصي)

2020 ديسمبر 202131 سبتمبر 202030 ديسمبر 202131 سبتمبر 202030 ديسمبر 202131 سبتمبر 202030 ديسمبر 202131 سبتمبر 202030 ديسمبر 202131 سبتمبر 202030 ديسمبر 202131 سبتمبر 202030 ديسمبر 202131 سبتمبر 30

896 897 413 1251 705 300 2(305 574 536 )(704 677 725 )148 256 83 727 220 432 488 443 052 5831 331 619 7831 410 121 804 363 33 768 885 30 089 740 140 014 476 662 626 726 800 اجمالي االصول

امات 388 841 873 927 360 751 1(607 094 318 )(068 604 804 )721 841 6 473 195 326 903 052 858 632 694 719 8201 945 30 543 648 17 022 631 10 823 515 19 529 464 285 524 910 472 اجمالي االلبر 

508 056 540 198 344 549 (698 479 218 )364 926 78 427 414 76 254 025 106 585 390 194 (049 363 100 )963 464 90 261 715 15 746 254 20 266 224 121 485 011 377 102 816 327 اجمالي حقوق الملكية

كة بلتون المالية القابضة  كة مساهمة مضية)شر (شر

 
 
ة المالية المنتهية ف 2021 سبتمبر 30اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة المختضة عن الفبر

اإلجماليقيود تسويات المجمعة

(جميع المبالغ بالجنيه المرصي ما لم يرد بخالف ذلك)

أنشطة إدارة محافظ و صناديق استثمارأنشطة تروي    ج و تغطية االكتتابعمليات القابضة
 أنشطة للسمشة و تداول األوراق

المالية والحفظ
االنشطة المالية الغبر مضفية
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 شركة بلتون المالية القابضة )شركة مساهمة مصرية(

  2021 سبتمبر 30المنتهية في الفترة المالية  المجمعة المختصرة عن الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
ما ةكد لخالف ذمكا  لرلاةع لماللمغ للملقةه لما(كي ا  
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 الشهرة وأصول غير ملموسة -5
 

 
 

 -:قتل  لمشهك  ع  عاتةل  لإل تقلء لمتي  لا  لهل لمشكة  ةلمتلمي *
 

 اسم الشركة
 تاريخ اإلقتناء

 الفعلى 

حقوق المجموعة 
لالصول التابعة 
 بالقيمة العادلة 

تكلفة االستحواذ 
المباشرة وغير 

 المباشرة

 في  الشهرة 
 2021 سبتمبر 30في 

 في  الشهرة 
 2020ديسمبر  31

 3 532 274 3 532 274 367 360 12 093 828 8 1/8/2006 لتتن  إلدلك  (قلدةق ل ستثالك شكة  

 173 140 173 140 341 947 12 168 807 12 1/8/2006 شكة  لتتن  متكنةج نتغ ة  ل ةتتل 

 73 473 935 73 473 935 925 970 106 33 496 990 19/11/2015 شكة  لتتن  متةقنمنلةل لماعتنال  

شكة  لتتن   دلك  ل ستثالك را(ك  
 *لتتن  ألدلك  (قلدةق ل ستتثالكسللالا

1/1/2021 7 500 000 8 538 620 1 038 620 - 

 382 146 77 002 185 78    إجمالي الشهرة 

 
 لمفتك تا ل ستانلذ خال  *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجمالي *الشهرة العالقة التعاقدية  عالمة تجارية 
   مع العمالء  

     التكلفة -أ

 382 946 92 382 146 77 000 300 12 000 500 3 2020ةقلةك  1لمتةتف  في 

 382 946 92 382 146 77 000 300 12 000 500 3 2020 سبتمبر 30في 
     

 382 946 92 382 146 77 000 300 12 000 500 3 2021ةقلةك  1لمتةتف  في 

 620 038 1 620 038 1  -  - ل ستانلذ خال  لمفتك  

 002 985 93 002 185 78 000 300 12 000 500 3 2021 سبتمبر 30في 

     

     االستهالكمجمع  -ب

 750 258 3 - 875 536 2 875 721 2020ةقلةك  1في 

 500 592  - 250 461 250 131 ل ستهالك لمفتك  

 250 851 3  - 125 998 2 125 853 2020 سبتمبر 30ي ف
     

 750 048 4 - 875 151 3 875 896 2021ةقلةك  1في 

 500 592  - 250 461 250 131 لستهالك لمفتك  

 250 641 4  125 613 3 125 028 1 2021 سبتمبر 30في 
     

     (لفي لماةا  لمدفتكة 

 752 343 89 002 185 78 875 686 8 875 471 2 2021 سبتمبر 30في 

 632 897 88 382 146 77 125 148 9 125 603 2 2020ديسمبر  31في 

 132 095 89 382 146 77 875 301 9 875 646 2 2020 سبتمبر 30ي ف



األصول الثابتة - 6

ي (جميع المبالغ بالجنيه المرصي)
 
ي ومبات

وعات تحت وسائل نقلأجهزةبرامج و أجهزةاثاثتحسينات*أراض  اإلجماليأصول حق مشر

ي مؤجرة 
 
**إنتفاع***التنفيذوانتقالاتصاالتحاسب اليمبات

التكلفة- أ

ي 
 
157 215 185 000 345  -270 054 7 777 708 7 430 253 21 354 184 12 426 674 10 900 994 125 2020 يناير 1التكلفة ف

ة 039 694 26 516 213 25 --231 726  831 743  461 10  --إضافات خالل الفير
ة (630 457  )--(000 418  )-(630 39  )---االستبعادات خالل الفير

(381 311  )---(394 103  )(213 194  )(996 3  )(778 9  )-فروق ترجمة 
ي 
 
185 140 211 516 558 25 -270 636 6 614 331 8 418 763 21 819 190 12 648 664 10 900 994 125 2020 سبتمبر 30ف

ي 
 
908 888 220 225 224 30 546 116 4 270 636 6 747 710 8 494 190 22 300 341 12 426 674 10 900 994 125  كما تم إصدارها2021 يناير 1التكلفة ف

(234 868 15 )--(270 401  )(735 812 1 )(420 254 10 )(069 331 3 )(740 68  )-تسويات سنوات سابقة
ي 
 
674 020 205 225 224 30 546 116 4 000 235 6 012 898 6 074 936 11 231 010 9 686 605 10 900 994 125  المعدلة2021 يناير 1التكلفة ف

ة 077 369 5 000 770  972 197 3 -184 690                   585,813                125,108                         -                         -اإلضافات خالل الفير
ة             (3,026,328)                          -               (174,724)            (2,785,000)                  (55,454)                  (11,150)                         -                         -                         -االستبعادات خالل الفير

ي 
 
423 363 207 225 994 30 794 139 7 000 450 3 742 532 7 737 510 12 339 135 9 686 605 10 900 994 125 2021 سبتمبر 30ف

مجمع االهالك- ب

ي 
 
649 080 47 500 11  -342 325 3 947 284 5 481 082 20 667 208 7 167 925 5 545 242 5 2020 يناير 1ف

ي 
 
367 673  ------367 673  -2020 يناير 1االضمحالل  ف

ي 
 
016 754 47 500 11  -342 325 3 947 284 5 481 082 20 667 208 7 534 598 6 545 242 5 2020 يناير 1مجمع االهالك و االضمحالل ف

ة 281 445 7 674 329 1 -835 944  895 642  792 374  473 193 1 876 260 1 736 698 1 اهالك الفير
(200 376  )--(200 376  )-----االستبعادات خالل العام

(382 311  )---281 422  (889 719  )(996 3  )(778 9  )-فروق ترجمة 
ي 
 
715 511 54 174 341 1 -977 893 3 123 350 6 384 737 19 144 398 8 632 849 7 281 941 6 2020 سبتمبر 30ف

ي 
 
414 765 56 401 631 2 -682 210 4 651 742 5 168 203 20 651 863 8 335 606 7 526 507 7 2021 يناير 1ف

ي
 
367 673  ------367 673  -2021 يناير 1االضمحالل ف

ي 
 
781 438 57 401 631 2 -682 210 4 651 742 5 168 203 20 651 863 8 702 279 8 526 507 7  كما تم إصدارها2021 يناير 1مجمع االهالك و االضمحالل ف

(234 868 15 )501 11  -(403 390  )(041 029 1 )(980 513 10 )(869 188 3 )(442 757  )-تسويات سنوات سابقة
ي 
 
547 570 41 902 642 2 -279 820 3 610 713 4 188 689 9 782 674 5 260 522 7 526 507 7  المعدلة2021 يناير 1مجمع االهالك و االضمحالل ف

ة 782 961 10 680 604 4 -481 682  581 791  540 771  884 151 1 876 260 1 740 698 1 اهالك الفير
ة (001 222 2 )--(594 198 2 )(257 12  )(150 11  )                         -                         -                         -إالستبعادات خالل الفير

ي 
 
328 310 50 582 247 7 -166 304 2 934 492 5 578 449 10 666 826 6 136 783 8 266 206 9 2021 سبتمبر 30ف

ية ي القيمة الدفبر
 
صاف

ي 
 
095 053 157 643 746 23 794 139 7 834 145 1 808 039 2 159 061 2 673 308 2 550 822 1 634 788 116 2021 سبتمبر 30ف

ي 
 
127 450 163 323 581 27 546 116 4 721 414 2 402 184 2 886 246 2 449 335 3 426 083 3 374 487 118 2020 ديسمبر 31ف

ي 
 
470 628 156 342 217 24 -293 742 2 491 981 1 034 026 2 675 792 3 016 815 2 619 053 119 2020 سبتمبر 30ف

(جميع المبالغ بالجنيه المرصي ما لم يرد بخالف ذلك)

ي12 599 490يتضمن هذا البند مبلغ * 
ج النايل سيتر ي ارض الدورين القائمير  بير

 
كة ف كة بابرام عقد بيع مع اعادة استئجار للدورين2021 خالل عام 17و كما هو موضح بااليضاح رقم .  جنيه مرصي قيمة حصة الشر . قامت الشر

ي الشيخ زايد وتبلغ مدة العقد خمسة سنوات بقيمة ** 
 
كة ف ي عقد االيجار التمويىلي للدور االداري الشر

 
. جنيه مرصي5 435 709 سيارات وتبلغ مدة العقد خمسة سنوات وتبلغ  قيمتها 8 جنيه مرصي باإلضافة الي عقود ايجار تمويىلي لعدد 25 213 316يتمثل اصول حق انتفاع ف

ي قيمة برامج حاسب الي *** 
 
وعات تحت التنفيذ ف كات المجوعة  (اوركل)يتمثل مشر .الذي يتم تطبيقه لشر

كة بلتون المالية القابضة  كة مساهمة مضية)شر (شر

 
 
ة المالية المنتهية ف 2021 سبتمبر 30اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة المختضة عن الفبر
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 شركة بلتون المالية القابضة )شركة مساهمة مصرية(

  2021 سبتمبر 30المنتهية في الفترة المالية  المجمعة المختصرة عن الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
ما ةكد لخالف ذمكا  لرلاةع لماللمغ للملقةه لما(كي ا  
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 إستثمارات في شركات شقيقة -7

 

 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30 نسبة 

   المساهمه 

 191 285 191 285 %20 *لمشكة  لإلمةتكنقة  مخدال  لإلدلك  في الل  (قلدةق لإلستثالك

 425 478 435 452 %20 *لمشكة  لمدنمة  مخدال  لإلدلك  في الل  (قلدةق ل ستثالك

 Axes Holding** 33.9% 9 815 978 9 834 746شكة  

 362 598 10 604 553 10  اجمالى إستثمارات في شركات شقيقة

 (746 834 9) (978 815 9)  **اAxes Holdingل ةااال  فى  ةا  ل ستثالكل  رشكة  ةخ(ا : 

 616 763 626 737  صاقي إستثمارات في شركات شقيقة

 
 لقة  ا(كي. 174 25 التغ لمشكة  لمدنمة  مخدال  لإلدلك  في الل  (قلدةق ل ستثالكأكللح ةتاث  ق(ة  لمالانع  ا  (لفي *

 
 

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -8
 

 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30 

    اآلخرأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 899 321 6 542 113 6 شكة  (قلدةق لماؤشكل 

Egypt Opportunities Fund SP 10 642 558 11 649 227 

 126 971 17 100 756 16 اجمالي اصول مالية )بالقيمة العادلة(
 

  
   أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 100 655 7 100 655 7 شكة  ا(ك متاال(  نلمافظ لماكةز 
 273 617 6 878 587 8 (قدنق ةال  لمتسنةل 
 500 193 500 193 شكة  لمعكلى مإلستثالك
 000 000 3 000 000 3 لملنك(  لما(كة  متستع

 010 613 2 023 608 2 *ةللةتل شكة  اةقل 
 000 100 000 100 شكة  لي إا لي

 883 178 20 501 144 22 ماليجاال

 (010 613 2) (023 608 2) *ل ةااال  فى  ةا  إستثالكل ةخ(ا : 

 873 565 17 478 536 19 اجمالي اصول مالية )بالتكلفة*(

 999 536 35 578 292 36 الدخل الشامل اآلخراجمالي أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 

 
ن للمتلمى مة  مهل أن تا  لمتلسة  لمالمة  لعاله اسلته للمتةتف   قهل تاث  لسها فى شكةل  غةك ااةد  للنك(  ل نكلق لمالمة   لإلستثالكل * 

 ةال   ةاة   ةل   ةاتهل لمعلمة  ل(نك  ةعتاد عتةهل. سعك اعت  للملنك( 
 
 اصول اخري -9

 
 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30 

   غير متداولة –اصول اخري 

  178 975 4 943 268 7 تلاةقل  مدي لمغةك
 178 975 4 943 268 7 غير متداولة –اجمالي اصول اخري 

   
   متداولة –اصول اخري 
 107 132 1 153 141 1 علاتة عهد نستف 

 036 185 2 864 174 2 تأاةقل  مد  لمغةك
 322 994 656 729 ةكلئ  خ(ا ا  لماقلع
ا   158 637 5 708 385 9 ا(كنفل  ادفنع  اادال

 656 414 1 955 276 2 دفعل  اادا  –انكدة  
 935 830 5 678 409 15 * أك(د  ادةق  اتقنع 

 214 194 17 014 118 31 اجمالي
 (585 299 5) (269 356 5) اتقنع  *ل(ن   ل ةااال  فى ةخ(ا :

 629 894 11 745 761 25 متداولة –اجمالي اصول اخري 

 807 869 16 688 030 33 اجمالي أصول اخري

 



 شركة بلتون المالية القابضة )شركة مساهمة مصرية(

2021 سبتمبر 30في المنتهية الفترة المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية المختصرة عن   
 رلاةع لماللمغ للملقةه لما(كي ا  ما ةكد لخالف ذمكا
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 الضريبة المؤجلة التي ينشا عنها اصل )التزام( -10

مد   قشأ %. 22.5نفال م كةا  ل متزلال  للستخدلا اعد  ةكةلي  لماؤ ت تا لاتسل  ةكلئ  لمدخ  لماؤلت  للمةلا  عتى لمفكنق لمةكةلة   

 لمشكة  أ(ن  ةكةلة  عتى لمفكنق لمقلتل  ا  لختالف لألسل  لماالسلي ع  لألسل  لمةكةلي مأل(ن  نل متزلال  نةتا تنةةاهل فةال ةتي:

 

 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30 

 (485 857 2) (835 344 3) نلستهالك   إمالك
 251 656 4 251 656 4 فكنق تكلا  لمعاال  لأللقلة  

 1 311 416 1 798 766 

 
 

 عمالء  -11
 

 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30 

 904 852 737 790 785 233 1  عاالء 
 (020 199 19) (555 753 17) خسلئك ل ئتال  لماتن ع  ةخ(ا:

 884 653 718 235 032 216 1 صافي العمالء

 
 ا  تلكةخ لمت لةق ن اتي تلكةخ لعدلد لمانلئا لمالمة :لمخسلئك ل ئتالقة  لماتن ع  ذل  لم(ت  تاتة  اكة  اخ(ص لمتلمي  لملدن تنةح  -

 
 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30 

 (719 932 17) (020 199 19) في لن  لمعلا / لمفتك خسلئك ل ئتال  لماتن ع  
 (301 266 1) 465 445 1 خال  لمفتك  /لمعلا رع ءا لمخسلئك ل ئتالقة  لماتن ع  كد

 (020 199 19) (555 753 17) الرصيد 

 
نلمخسلئك ل ئتالقة   ن لمقهج لماةس   لمعلات(قةف لأل(ن  لمالمة  في تلكةخ لمانلئا لمالمة  ةا  اكلا  قانذج لمقهج تنةح لملدلن  لمتلمة   -

 :2021 سلتالك 30لماقتهة  في  لمتسع مألشهك لماتن ع  ذل  لم(ت  
 

 
 

 
 

 ةنةح لملدن  لمتلمي اعتنال  ع   لمعاالء نلمتي تخةع مقانذج قهج الس  مخسلئك ل ئتال  لماتن ع : -
 

 ما بين 2021 سبتمبر 30
 يوًما 90و  0

 ما بين
 180و  91

 يوًما

 ما بين
 360و  181

 يوًما

 االستحقاق
 360أكثر من 
 اإلجمالي يوًما

 931 645 459 712 991 8 678 603 714 376 2 827 673 447 إلالمي لماةا  لمدفتكة  
 (812 089 15) (011 761 11) (173 50) (995 194) (633 083 3) لمخسلئك ل ئتالقة  لماتن ع 

 119 556 444 (299 769 2) 505 553 719 181 2 194 590 444 اإلجمالي

 

 
 2021 سبتمبر 30

الخسائر االئتمانية 
 المتوقعة

 2021 سبتمبر 30

 115 476 771 (324 532 2) 439 008 774 1لماكات   - لمعلا قانذج لمقهج  
  -  -  - 2لماكات   - لمعلا قانذج لمقهج  
  - (420 131) 420 131 3لماكات   - لمعلا قانذج لمقهج  
 119 556 444 (812 089 15) 931 645 459 قانذج قهج الس *

 234 032 216 1 (556 753 17) 790 785 233 1 االجمالي

 
 2020 ديسمبر 31

الخسائر االئتمانية 
 المتوقعة

 2020 ديسمبر 31

 404 198 639 (130 098 2) 534 296 641 1لماكات   - لمعلا قانذج لمقهج  
 361 241 (164 8) 525 249 2لماكات   - لمعلا قانذج لمقهج  
 506 410 21 (430 530 7) 936 940 28 3لماكات   - لمعلا قانذج لمقهج  
 613 803 57 (296 562 9) 909 365 67 قانذج قهج الس *

 884 653 718 (020 199 19) 904 852 737 االجمالي
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 2020 ديسمبر 31
 ما بين

 يوًما 90و  0

 ما بين
 180و  91

 يوًما

 ما بين
 360و  181

 يوًما

 االستحقاق
 360أكثر من 
 اإلجمالي يوًما

 909 365 67 278 303 8 899 049 1 910 254 1 822 757 56 إلالمي لماةا  لمدفتكة  
 (296 562 9) (278 303 8) (535 83) (406 41) (077 134 1) ل ئتالقة  لماتن ع لمخسلئك 

 613 803 57 - 364 966 504 213 1 745 623 55 اإلجمالي

 
    :تتاث  لمعاالء فةال ةتي 

  
 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30 

 738 239 24 569 900 288 أك(د  غةك اتدلنم  
 166 613 713 221 885 944 اتدلنم   أك(د

 904 852 737 790 785 233 1 اجمالى

 (338 183) (133 157 4) اتدلن غةك  – خسلئك ل ئتال  لماتن ع 
 (682 015 19) (422 596 13) اتدلن  - خسلئك ل ئتال  لماتن ع 

 (020 199 19) (555 753 17) اجمالى

 884 653 718 235 032 216 1 الرصيد

 
 

 أطراف ذات العالقةعلى األرصدة المستحقة  -12
 

طبيعة  
 العالقة

 طبيعة الحساب
 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30

     
Beltone Mena Equity Fund*  972 438 972 438 اسل  للك  أخك 

 011 11 111 11 اسل  للك  شكة  شاةا  شكة  (قلدةق لماؤشكل  ر(قدنق اؤشك افتنحا
     يخصم:

 (806 436) (806 436)   * كلف ذل  عال  عتى ألإلةااال  في أك(د  

   13 277 13 177 

 
 

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر -13
 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30 

   
 797 313 49  - لستثالكل  في سقدل  أنكنلة 

 766 568 1 819 791 2 لستثالكل  في نثلئق (قلدةق لماؤشكل 
 - 121 701 6 ثنكلم -إةت  ةةاة   -المة  ل(ن  

  - 261 137 5 دمتل - ل(ن  المة 

 563 882 50 201 630 14 اجمالي أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 
 

 النقدية وما في حكمها -14
 

  2021 سبتمبر 30  2020ديسمبر  31

 لم(قدنقلمقادة  في  534 70 -

 لمعاال  لمااتة  -لمقادة  في لملقنك  331 631 489 751 327 139
 لمعاال  لأللقلة  -لمقادة  في لملقنك  441 582 210 327 270 174

 أشهكا 3لمندلئع في لملقنك رأ   ا   - 726 030 2

 أك(د  لمتسنة  في لقك لماال(  148 916 51 299 933 20

 النقدية وما في حكمها 454 200 752 103 562 336
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 مغكض لعدلد  لئا  لمتدفال  لمقادة  ةتاث  ك(ةد لمقادة  ن ال في اةاهل لالئا  لمتدفال  لمقادة  فةال ةتي:
  سبتمبر 30أشهر المنتهية تسعة العن  
 2021 2020 

 465 845 336 454 200 752 ال في اةاهلقادة  ن

 465 845 336 454 200 752 حكمهااجمالى النقدية وما في 

 
 

  أصول والتزامات محتفظ بها لغرض البيع -15
 
  لةع ا(  شكة  أ كك الت  إدلك  لمشكة  لتفنةض كئة  الت  لإلدلك  لن لمعةن لماقتد  في لتخلذ لإللكلءل  لمالزا  ن لمتفلنض لش -

رلادي   New Frontier ل اكةةة  ن لمااتنة  للمةلا  مشكة  Aurebach Grayson company لتتن  لمالمة  لماللة  في شكة 
 لمشكةل  لمتللع ا ن  د لدل  لمشكة  لكقلالل قش ل متادةد لماشتكي  ن لقلءل عتي ذمك تا عكض لأل(ن  ن ل متزلال  لماكتل   لهل ةااتفظ

  32لهل لغكض لملةع نفال لماعةلك لماالسل  لما(كي ك ا 
لمتللع  مهل اع الانع  ا  لماستثاكة   Aurebach Grayson company ن ع  لمشكة  لتفل ة  ملةع شكة    2020شهك للكة  خال   -

 .للمن ةل  لماتاد  لألاكةةة  (FINRA) ن سنف ةتا لقهلء لاةع  إلكلءل  عاتة  لملةع لعد لما(ن  عتى انلفا   مةئه تقظةا لما لع لمالمي
للمن ةل  لماتاد  ل اكةةة  عتى لمتخلكج ا  شكة   FINRAة  لماللة  عتى انلفا  مةئ  لمتقظةا لمالمي ا(ت  شكة  لتتن  لمالم -

Aurebach Grayson company     45للتخلذ ل لكلءل  لمقهلئة  إلتالا لم(فا  ن لمتي تلتغ  ةاتهل قان   لمالانع    لا نلقلء عتى ذمك 
 .كةةي اتةن  دن ك أا 2.8اتةن  لقةه  لال ةنلزي 

 
 فيما يلى: 2021سبتمبر 30العمليات غير المستمرة  من تتمثل خسائر

 2020 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30 

   بنود قائمة الدخل
في لألنكلق لمالمة  لمنسل  إةكلد قشل  لمساسك  ن   - 220 473 799 

 799 473 220 - اجمالي اإليرادات
 (816 053 57) - ألنك ناكتلل  نال فى اةاهل

غةك اتانس هالك أ(ن  ستل  - (574 613) 
 (912 896 171) - ا(كنفل  قشل  أخك 

  - عان   لمتدلن  في لألسنلق لأللقلة 

 (341 525 229) - اجمالي المصروفات

 (542 051 9) - صافي الخسارة من العمليات غير المستمرة

 
 

 رأس المال -16
        ل عتيانزع لقةه ا(ك  596 483 325ادد كأ  لمال  لماكخص له لالتغ اتةلك لقةه ا(ك  نكأ  لمال  لما(دك نلمادفنع التغ  -

 لقةه ا(ك  مة  سها. 2سها لاةا  لساةه  798 741 162
لقةه ا(ك  ا   362 548 12غةك لمعلدة  متشكة  زةلد  كأ  لمال  لما(دك نلمادفنع لالتغ  لمفتك  كك  لملاعة   2015ةنمةن  15نلتلكةخ  -

 تا تسلة  تتك لمزةلد  للمسل  لمتللكي متشكة .  2016الك   23ل كللح لماكاته لإ(دلك أسها اللقةه متاسلماة ، نلتلكةخ 
لقةه ا(كي مة   2سها لاةا  لساةه  979 015 169عل عتي لقةه ا(كي انز 958 031 338مة(لح كأ  لمال  لما(دك نلمادفنع التغ 

 سها.
 لقةه ا(كي  338 031 958 نلفا  لملاعة  لمعلا  لمعلدة  متشكة  زةلد  كأ  ال  لمشكة  لما(دك ا  2019أغس    1لتلكةخ  -

 280       عدد عتى ااسا قةه ا(كيل 430 371 560 لقةه ا(كي للماةا  لإلساة  م(لمح  دلاى لماسلماة  لزةلد   دكمل 388 403 898 إمى
سها  ةا  ة  سها لثقة  لقةه ا(كي نل تكلح تدلن  اانق لألنمنة  في ل ةتتل  اقف(الا ع  لمسها لأل(تي، عتى أ  ةتا سدلد  ةا    715 185

لألدلء متاةتت   ل  لمشكة  لاس  قسل  اسلماته لمزةلد  في كأ  ال  لمشكة  لما(دك إال قادلا ن/ أن ع   كةق لستخدلا لمدةن  لمقادة  لماستاا  
 ئ .نأةةل لةتتل  لماسلما لمكئةسي لاةا  ادةنقةته في زةلد  كأسال  لمشكة   ن للكي لستخكلج لمانلفا  لمقهلئة  ا  لإلدلك  لماخت(  للمهة

  ا(كي.لقةه   958 031 338لما(دك ا عتى زةلده كل  لمال   2019قنفالك 26لتلكةخ  2167نلل شلك  لمى انلفا  لمهةئ  ك ا  -
لقةه   2سها مادلاي لماسلماة  لاةا  لساة     715 185 280لقةه ا(ك  معدد    430 371 560لقةه ا(ك  لزةلد   دكمل  388 403 898لمى  

  كش . 2ا(ك  متسها لمنلاد نا(لكةف ل(دلك 
 . 2020 ةقلةك 19نلغتق لقهلة   2019دةسالك  18ن د تا فتح ل ةتتل  لتلكةخ  -
 سها ا  ل سها لما كنا  ع   كةق لملقك لمعكلى ل فكةاى لمدنمى لقسل   276 636 664ن  د تا ل ةتتل  فى عدد  -

لقةه ا(كي لل ةلف  لمى ل ك(ده لمدلئق  لماستااه مشكة  لنكلسةنا مالستثالك   161  013  328ا  للالمي عدد ل سها لاةا  للالمة     98%  73
 . لقةه ا(كي 733 532 5لا لل ةلف  لمي ا(لكةف ل(دلك  دكمل   000 260 392لماللة  لاةا  

لقة  ا(كي متسها   2سها  لاةا  لساة    445  652  643لقةه ا(كي انزعل عتي  286 305 891نلذمك ة(لح كأ  لمال  لما(دك ن لمادفنع   -
 .2020الك   8في لمسل  لمتللكي لتلكةخ   لمال  أمذل نتا لمتلشةك لزةلد  ك .اتةلك لقةه ا(كي 1ن كأ  لمال  لماكخص له 

 ا29رإةةلح 
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 تسهيالت ائتمانية -17

 
 2020 ديسمبر 31 2021 سبتمبر 30 

   
*تسهةال  لئتالقة   887 405 694 477 091 279 

**لةع اع لعلد  لستئللك ا  عاند لئتالقة تسهةال    145 124 542 - 

 279 091 477 236 530 032 1 إجمالي تسهيالت ائتمانية

 
نمذه لمتسهةال   تدلن  لألنكلق لمالمة شكةل  لمالانع  متانة  عاتةل  لمتستةا االل  لمدفع مقشل  ململقد في لمتسهةال  لملقةة  لمااقناه  ةتاث *

 .لدن  ةال  لاتنس  سعك لمفلئد  لمسن ي
ج القي لمقلة   2005لإلدلكي ن لمةلئقة  للمعالك ك ا  34ن  33متدنكة  ل   لا  لمشكة  لللكلا عاد لةع اع لعلد  لستئللك  2021خال  علا **

, لانل  لمعاد ةتا لستئللك  لمالمة اع شكة  لتنلل  ةنك  متخدال   يلمالئاة  للكج لمقلة  سةتلمااتنةة  مشكة  لتتن  لمالمة  لماللة   سةتي 
 . 2028الةن  19ن تقتهي في  2021الةن  20سقنل  تلدل في  7لمالقي ماد  

 ن ةاق متاستألك في  ت  شكلء لأل(  لماؤلك نفال متشكن  لمتلمة  :
 لقةه ا(كي لعد سدلد ةلف  لماللمغ لماستاا  تا  مذل لمعاد . 1ل  ةاتتك لأل(  لماؤلك في قهلة  لماد  االل   ةا   -
ا   %3لماةا  ل للكة  لمغةك اسدد  اةلفل لمةهل عانم  سدلد اعل  لل  ةانا لماستللك لسدلد لماةا  لمالمة   لالمي لمسدلد لماعل  ن ذمك  -

 للالمي ل(  لمالتغ لماتلاي مالةللكل  لمغةك اسدد  في تلكةخ لمسدلد لماعل .
قد لمتسهةال  ةال من نتا لثلل  لمالتغ ةلمتزلال  لةع اع لعلد  لستئللك ةا  لا  6رإةةلح ك ا مذل ن د تا ل لالء عتي ل (  للماةا  لمدفتكة   

 .ل ئتالقة 
 

    :فةال ةتي  تسهةال  لئتالقة تتاث  
  

 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30 

 279 091 477 582 842 678 أك(د  اتدلنم  
 - 654 687 353 أك(د  غةك اتدلنم  

 279 091 477 236 530 032 1 الرصيد

 
 متداولة قروض -18

 
اتةن  دن ك  1.55لالتغ  عتى تانة   (ةك لألل  ا  شكة  أنكلسةنا مالستثالكل  لماللة  راسلمااتا لما(ن   2019ةنقةن  20لتلكةخ 

للمن ةل  لماتاد   Auerbach Grayson & Companyلاكةةى نذمك لغكض ل ةتتل  في زةلد  كأ  لمال  لمخلص لشكة  لسها شكة  
 ا . شكة  تللع  مشكة  قةن فكنقتةك ر ل اكةةة 

 .اتةن  دن ك أاكةةي 2نلفا  لملاعة  لمعلا  لمعلدة  عتي تانة  لمالتغ ماكض اسلقد لاد أ (ى  2019أغس    1تلكةخ نل

 ا24رلةةلح ك ا  لقةه ا(كي 276 079تا تااة  فنلئد عتى  لئا  لمدلخ  لاةا  ن لمكلع ل ن خال  للمةلا   تا سدلد لماكض 

 

 عمالء دائنة -19
 
 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30 

   
 302 859 217 132 708 567 عاالء ساسك 

 302 859 217 132 708 567 اجمالي عمالء سمسرة

 
أةةل لمةنلنقل  لماا(ته م(لمح لمعاالء نتتاث  أك(د  لمعاالء لمدلئق  في لمدفعل  لماادا  ا  لمعاالء مشكلء أسها لقشل  تدلن  لألنكلق لمالمة  

 نلمللكي تانةتهل مهؤ ء لمعاالء.
 

 مخصصات -20
 

 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30 

   
 137 322 30 663 653 33 / لمعلا ك(ةد أن  لمفتك 
 359 410 8 314 613 5 لمعلا / لمفتك لماةن  خال  

 - (410 286 11) لمعلا /اخ((ل  لقتفي لمغكض اقهل خال  لمفتك 
 (833 078 5) (008 502 4) لمعلا / لمفتك لماستخدا خال  

 663 653 33 559 478 23 اجمالي المخصصات
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 طراف ذات العالقةألاألرصدة المستحقة  -21
 

 
 طبيعة الحساب العالقةطبيعة 

 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30

أك(د  استاا  أل(ال  لماانق فى لمعاتة  
ا(ك لتتن  لتتن   دلك  لألستثالك ر –لماشتكة  

 398 192 3 - اسل  للك  شكة  تللع  ا28سللالا رإةةلح ك ا إلدلك  (قلدةق ل ستثالك
(قلدةق لمشكة  لمدنمة  مخدال  لإلدلك  فى الل  

 358 118 1 373 932 اسل  للك  أخك  ل ستثالك
لمشكة  ل مةتكنقة  مخدال  ل دلك  فى الل  

 211 699 211 699 اسل  للك  شكة  شاةا  (قلدةق ل ستثالك

   1 631 584 5 009 967 

 
 

 لتزامات اخريإ -22
 

 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30 

 974 591 974 591 علاتة  –دلئقن تنزةعل  أكللح 
 091 711 46 576 397 46 ا(كنفل  استاا 

 041 585 037 077  1 لمهةئ  لماناة  متتأاة  ل لتالعي
 008 503 905 854 1 كسنا لمهةئ  لمعلا  متك لل  لمالمة 

 310 960 2 918 409 شكة  ا(ك متاال(  نلمتسنة  نلمافظ لماكةز 
 298 127 4 141 193 3 إدلك  سلال  لملقنك نلمشكةل 

 017 029 5 654 713 16 لمانكدن 
 512 482 519 243 3 تانةتي عاند تألةك -لمغةك  ا تأاةقل  

 151 437 1  -  كنض اتدلنم   -فنلئد استاا  
 - 957 872 1 تسهةال  لئتالقة  - فنلئد استاا 

 - 856 846 عان   استاا 
 884 227 18 800 263 14 أك(د  دلئق  اتقنع  

 286 655 80 337 465 90 التزامات اخرياجمالي 

 
 

 يرادات الرسوم والعموالتإ -23
 

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في التسعة عن 

2020 2021  

 لمتكنةج نتغ ة  ل ةتتللل  لتعل  898 255 9 580 413

 لدلك  االفظ ن(قلدةق لإلستثالك لتعل  064 158 35 109 142 29

 تانةتي إةكلدل  تألةك 300 100 2 -

 تانة  لستهالةي لةكلدل  588 435  -

 عان   لمساسك  247 432 77 986 260 80

 أتعل  أاة  لمافظ  946 840 6 942 113 4

 اجمالي األتعاب والعموالت 043 223 131 617 930 113
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 الفوائدإيرادات و مصروفات  -24

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في التسعة عن 

2020 2021  

 لةكلد لمفنلئد ا  ل (ن  لمالمة  للمتةتف  لماستهتة   

 فنلئد شكلء لمهلاش 159 583 94 574 439 64

 فنلئد لملقنك 562 535 8 363 042 7

 دلئق  -  فنلئد لك(د  لمعاالء 180 320 10 040 673 9

 فنلئد تألةك تانةتي        827 459 19  -

 لةكلد لمفنلئد ا  لألدنل  لمالمة  للماةا  لمعلدم  ا  خال  لألكللح نلمخسلئك  

 لمعلئد عتى أذن  لمخزلق   -  230 253

 ايراد الفوائد من األدوات المالية 728 898 132 207 408 81

 لماستهتة ا(كنفل  لمفنلئد ا  ل متزلال  لمالمة  للمتةتف   

 لمفنلئد عتى لمتسهةال  ل ئتالقة   (558 361 55) (506 430 30)

 لةع اع لعلد  لستئللكا  عاند  لئتالقة تسهةال   فنلئد (852 828 5) -

 ا18  فنلئد ادةق   كنض اتدلنم  رلةةلح ك ا (079 276) (284 698 1)

  ل ةللكفنلئد لمتزلا  (706 777 1)  (202 634)

 مصاريف الفوائد من االدوات المالية (195 244 63) (992 762 32)

 صروفات الفوائدمصافي ايرادات و 533 654 69 215 645 48

  
نلمشكلء  DVP.دفعتتاث  لمفنلئد لمتانةتة  في لمفنلئد عتي لمتسهةال  ل ئتالقة  لمخل(  لقشل  تدلن  لألنكلق لمالمة  متانة  عاتةل  لمتستةا االل  لم*

 .للمهلاش في لنك(  ل نكلق لمالة 
 

 مصروفات تشغيل اخري -25
 

 لمتةلمةف لماتعتا  للإلةللك نلم(ةلق  نلمخ ن  لماتكلل   نلمسفك نلمقا  نغةكمل تشغة  لخكي فيتاث  ا(كنفل  
 

 مصروف ضرائب الدخل -26

 
 نصيب السهم األساسي  -27

ا  خال   سا  (لفي لمخسلئك ماسلماي لمشكة  لألا عتى لماتنس  لماكلح معدد لألسها خال  ة   لمفتك خال  تا تادةد لمخسلئك لألسلسة  متسها 
 .لمفتك 

 

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في التسعة عن 

2020 2021  

 لمعلئد  ماسلماي لمشكة  ل ا المخسلئكر كللحلأل (لفي 466 458 10 (106 926 35)

 لماتنس  لماكلح مالسها 667 255 394 667 255 394

 نصيب السهم الألساسي لمساهمي الشركة االم 0.027 (0.09)

 
 

 الترتيبات المشتركة )عمليات مستركة( -28
 

"عاتة  اشسستكة " . مذل ن د  لا    سسسللالا دلك  (سسقلدةق ل سسستثالكا(سسك لتتن  لتتن   دلك  ل سسستثالك ر% ا  شسسكة    50تاتتك لمالانع   -
لل عتكلف لق(سةلهل في أ(سن  نلمتزلال  نلةكلدل  نا(سكنفل  لمعاتة  لماشستكة  اع لملقند لماتاثت  للمانلئا لمالمة    2020خال  علا لمالانع  

 لمالاع  متالانع  . 
 لماشتكة  فةتا لستلعلد لألكللح نلمخسلئك في ادند ق(ة  لمالانع  في مذل لماشكنع.نفى الم  تعلا  لمالانع  اع لمعاتة   -
لتتن   دلك  ل سسسستثالك   لعدا تلدةد لمتعل د لمالكا اللة  لملقك نشسسسكةه  2019دةسسسسالك  4للإلشسسسلك  لمي لماةلتلل  لمنلكد  ا  لقك ا(سسسك لتلكةخ  -

دةسسسالك  31قلدةق لسسستثالك لقك ا(سسك لمقاد  للملقة  نلمةنكن نلمدن ك لمذ  ةقتهى فى  دلك  (سس سسسللالا ا(سسك لتتن   دلك  (سسقلدةق ل سسستثالكر
2019 . 

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في التسعة عن 

2020 2021  

 لمدخ ةكةل   (756 727 14) (815 920 12)

 لمةكةل  لماؤلت  (348 487) (783 313)

 اجمالي  (104 215 15) (688 234 13)



 شركة بلتون المالية القابضة )شركة مساهمة مصرية(

2021 سبتمبر 30في المنتهية الفترة المالية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية المختصرة عن   
 رلاةع لماللمغ للملقةه لما(كي ا  ما ةكد لخالف ذمكا
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 نلسسل شسسسسسسلك  لمي لمسسدعن  لمتي تا تنلةههسسل لمي ااتسس  نثسسلئق (سسسسسقسسدنق لقسسك ا(سسسسسك متتسسلاة  ن (سسسسسقسسدنق لقسسك لماسسلمك  لتسسلكةخ -
لمي شسسكة  لتتن   دلك   سسسللالا تن   دلك  (سسقلدةق ل سسستثالكا(سسك لتلتتن   دلك  ل سسستثالك رلتغةةك ادةك لم(سسقدنق شسسكة    2020فلكلةك  25

 .2020للكة   7(قلدةق ل ستثالك نلمتي تا لمانلفا  عتةهل نلعتالدمل ا  لمهةئ  لمعلا  متك لل  لمالمة  لتلكةخ 
خال  سسللالا دلك  (سقلدةق ل سستثالكا(سك لتتن   لتتن   دلك  ل سستثالك رنلقلء عتى ال سسلق فإقه م  ةةن  مقلك أي (سقلدةق تا  إدلك  شسكة   -

 لمفتكل  لماالت   
 نتا لمانلفا  عتى ن ف قشل  لمشكة  اؤ تل ماد  علا ا  تلكةخ لقعالد لملاعة  لمغةك لمعلدة . 2020سلتالك  30لتلكةخ  -
ا(سسك لتتن   دلك  (سسقلدةق  لك رلتتن   دلك  ل سسستثا% لماتلاة  ا  شسسكة   50لل سسستانلذ عتي ل  الانع   لا  لم 2021ةقلةك  1ن لتلكةخ  -

 .لقة  ا(كي 3,800,000ع   كةق شكة  لتتن  لمالمة  لماللة  نشكةلتهل لمتللع  االل  سللالا ل ستثالك
 

 والفترات المالية التالية الفترةاحداث هامة خالل هذه  -29
 
ل عتى ل  ت(لد  19-الزل  تأثةك لقتشلك لمفةكن  رةنفةد - نلألسنلق لمعلماة  استاكلا. نال ةتلعه ا  تأثةك ستلي عتى عد  قنلاي نلمتي ا لماستلد اؤخكا

  إدلك  ا  لةقهل لمتنكةدل ، نلمان  لمعلات ، نعاتةل  لمتشغة ، نلم ت  عتى اقتللتقل نلمسةنم  لماتنفك  مدي لمشكة . نلقلء عتى ذمك، فاد  لا
ه  تتك لمظكنف ل ستثقلئة ، نقانا المةلا ع  ةث  للماتللع  نلمتاةةا لماستاك مةلف  لمشكة  لتشةة  فكةق عا  مت نةك نتقفةذ خ    نلكئ مانلل

من االة   لمت نكل  لماكتل   للقتشلك لمفةكن  لماستلد. اةث ةتا لتخلذ لاةع لإللكلءل  لمالزا  متافلظ عتى عاتةلتقل لمتشغةتة ، نلألما ا  ذمك، 
 .لما(لمح لماكتل   للمشكة انظفةقل نانكدي نعاالء لمشكة  نلاةع أ(ال  

ا لماستلد تأثةكلا عتى  دك  لمشكة  عتى ل ستاكلك 19-نلماعتنال  لماتلا ،   قتن ع أ  ةةن  مفةكن  رةنفةد لمنةع لمالمي لماستاكنفي ةنء  -
 في لماستال  لماقظنك.

لتةنة  لاتةل ي اخل ك ت لةق اعةلك لماالسل    2020ا مسق   200أ(دك الت  إدلك  لمهةئ  لمعلا  متك لل  لمالمة   كلك ك ا ر 27/12/2020لتلكةخ   -
 لمفتك لعد لاتللز لمةكةل  ع  لمفتك  ا ا  إلالمي لأل(ن  نذمك ا  (لفي أكللح %1ا لألدنل  لمالمة  نذمك لال ةعلد  قسل  ر47ا(كي ك ا رلم

 عتى أ  ةتا إدكلله ةا  اانق لماسلماة  ن  ةتا لستخدلاه إ  لعد انلفا  لمهةئ  لمعلا  متك لل  لمالمة .  31/12/2020لمالمي لماقتهي في 

لشل  ةنلل  ت لةق  كلك الت  إدلك  لمهةئ  ك ا  2021ا مسق  3ل(دك  لمهةئ  لمعلا  متك لل  لمالمة  لمةتل  لمدنكي ك ا ر 1/2/2021نلتلكةخ  -
 نفى إ لك تقفةذ أاةلا لماكلك لماشلك لمةه ، تتتزا لمشكةل  لال ةتى : 2020مسق   200
ا  لأل(ن  لماكلا   %1ا "لألدنل  لمالمة  " لال ةعلد  47سل  لما(كي ك ا رةتا تةنة  لاتةل ي اخل ك لثلك ت لةق اعةلك لماال -1

 نفال ا ألاةلا  كلكل  لم(لدك  ع  الت  إدلك  لمهةئ  لشل  اعلةةك لماالء  لمالمة .لأنزل  لماخل ك 
 لعد لاتللز لمةكةل . 2020-12-31لماقتهي في  لمفتك تخ(ا  ةا  ل اتةل ي لماةن  ا  (لفي أكللح  -2
 ا لدكلج  ةا  ل اتةل ي ةا  لقد اانق لماسلماة  "عتى أ  ةظهك ةلقد استا  ةا  لإلةةلال  لماتاا  متاكةز لمالمي".ةت -3
 . 2021-3-31في  لمفتك تظهك لثلك لمت لةق لأن  كلع في  -4
 " لعد لما(ن  عتى انلفا  "لألدنل  لمالمة 47ةتا لستخدلا ل اتةل ي لماشلك لمةه مااللت  لثلك ت لةق اعةلك لماالسل  لما(كي ك ا  -5

 ُاسلا  ا  لمهةئ .
 ل  لعد لما(ن  عتى انلفا  ُاسلا  ا  لمهةئ . 47  ةتا لستخدلا ك(ةد ل اتةل ي لعد ت لةق لماعةلك ك ا  -6
 غةك ا لمل  لتةنة  ل اتةل ي. 47لمشكةل  لمتي  لا  للمت لةق لمالةك ماعةلك لماالسل  ك ا  -7

 ن  د لمتزا  لمشكةل  لمتللع  لمخلةع  متاكلك لت لةق لماكلك أعاله .                   

" 47لماالسل  لما(ك  ك ا "  فاد تا تألة  إظهلك لمتأثةك لماالسلى مت لةق اعةلك  2021الةن    9 لال ماكلك لمهةئ  لمعلا  متك لل  لمالمة  لم(لدك فى   -
إدكلج لألثك  عتى ل  ةتا 2021دةسالك  31لمالمة  لمدنكة  اتى انعد أ (ل  تلكةخ إعدلد لمانلئا لمالمة  لمسقنة  فى لألدنل  لمالمة  عتى لمانلئا 

 اع إمتزلا لمشكة  للإلف(لح لمةلفى ع  ذمك.2021دةسالك  31اتى  2021لمالاع متعلا للمةلا  لدلة  ا  أن  ةقلةك 
 تي لمشكةل  لمتللع  لمتلمة :ن  د تا ت لةق ذمك لماكلك لماشلك لمةه أعاله ع

 لتتن  مكل  لمال  لماخل ك -
 لتتن  متتانة  ل ستهالةي -
 لتتن  متتانة  لمعالكي -
 لتتن  متتللةك لمتانةتي -

 أحداث الحقة:

ن لماكلك لمثلقي ا    2021ةنمةن  13ننفال ماكلك  كك الت  ل دلك  لماقعاد في  2021أةتنلك  27لماقعاد  في  لمعلدة  كك  لملاعة  لمعلا   -
ا  لمهةئ  لمعلا  متك لل  لمالمة  لزةلد  كل  لمال   2021الةن  5نلما(دق عتةهل لتلكةخ  2021للكة   4لملاعة  لمعلا  غةك لمعلدة  لماقعاد  في 

ا ةاث     17,826,105ك لإ(دلك عدد  للماةا  ل ساة  نذم لقةه  تان  قادل نتخ(ص تتك للمةلا  م(لمح   2ا  أسها لمشكة   ةا  ة  سها    %4سهال
 قظلا لثلل  ن تافةز لمعلاتة  ن لمادةكة  ن أعةلء الت  لإلدلك  لمتقفةذةة .
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