
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القابضة لالستثمارات المالية اسباير كابيتالشركة 
  سابقاً) - ستثمارات الماليةشركة بايونيرز القابضة لال(

 (شركة مساهمة مصرية)
  القوائم المالية المجمعة

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  المنتهية السنةعن 
  عليها تقرير مراقب الحساباتو
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  قائمة المركز المالي المجمع
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

  
  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  إيضاح  
  جنيه مصري  جنيه مصري    

        األصول
        أصول غير متداولة

  ٩٣٤٫٩٢١٫٥٢١ ١٢٬١٢٩٬٥٣٢  )٤(  أصول ثابتة 
  ٥٦٫٧١٩٫٧٨٧  ٢٩٬٤٢٥٬٠٠٠  )٥(  مشروعات تحت التنفيذ

  ٦٢٫٨٩٥٫٧٢٩  ١٬٥١١٬٦٧٦  )١-٣٦(  اصول حق انتفاع
  ٥٫١٤٤٫٣٥٦٫٥٧٨  ٣٢٬٣٢٨٬٨٧٨  )٦(  استثمارات في شركات شقيقة

  ١٥٫٧٢٤٫٥١١  ١٤٬٧١٢٬٤٧٠  )٧(  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
  ٣٫٤٧٥٫٤٣٣  -    استثمارات في سندات حكومية

  ٩٣٦٫٢٩٧٫١٣٣  -  )٨(  استثمارات عقارية 
  ٢٠٫٨٢٥٫٦٣١  ٢٣٬٠٤٧٬٢٦٦  )٩(  استثمارات أخرى طويلة األجل

  ٤٥٦٫٨١٢  ٨٩٠٬٥١٨  )١٠(  أصول غير ملموسة
  -  ٣٬٠٢٥٬٢٣٦  )٣٢(  أصول ضريبية مؤجلة

  ١٫٧٩١٫٧٣٢٫٩٢٩  -  )١١(  الشهرة

  ٨٫٩٦٧٫٤٠٦٫٠٦٤  ١١٧٬٠٧٠٬٥٧٦    إجمالي األصول غير المتداولة

       
      أصول متداولة

  ٩٦٤٫٧٢٦٫٦١٨ ١٩٢٬٣٩٥٬٥٨٧  )١٢(  البنوكنقدية بالصندوق ولدى 
  ١١٢٫٩٤٠٫٠٩١  -  )١٣(  نظام االثابه و التحفيز

  ٢٢١٫٧٧٢٫٢٧٠  ٥٧٬٧٠٩٬٠٤٩  )١٤(  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
  ٨٠٠٫٠٠٠  ٨٠٠٬٠٠٠    اصل آلت ملكيته الى الشركة

  ٢٫٩٦٩٫٢٣٩٫٨٥٤  ٢٣٧٬١٢٥٬٣٥٠  )١٥(    عمالء و اوراق قبض
  ٥٥٫٩٣٦٫٩٣٠  -  )١٦(  استثمارات في اذون خزانة 

  ٢٥٫٠٥٠٫٠٠٠  ٩٩٧٬٠٨٩  أ)١٧(  مستحق من أطراف ذات عالقة
  ٣٫٦٨٩٫٠٢٤٫٥١٩  -  )١٨(  مشروعات االسكان والتعمير

  ٧٠٠٫٣٧٨٫١٥٣  -  )١٩(  مخزون
  ١٫١٣٠٫٦٧٩٫٧٧٥  ٢٦٬٨٦٢٬٩٤٤  )٢٠(  مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

  ٩٫٨٧٠٫٥٤٨٫٢١٠  ٥١٥٬٨٩٠٬٠١٩    المتداولةإجمالي األصول 

  ١٨٫٨٣٧٫٩٥٤٫٢٧٤  ٦٣٢٬٩٦٠٬٥٩٥    إجمالي األصول

       
      حقوق الملكية و اإللتزامات

      حقوق الملكية
  ٥٫٢٧٤٫٠٢٥٫٨٠٠ ٢١٠٬٩٦١٬٠٣٢  )٢١(  رأس المال المصدر والمدفوع

  ٦٢١٫٩٢٥٫٣٠٤  -    احتياطى قانونى
  -  ٤٢٬٤٤٧٬٦٦٨  )٢١(  احتياطى عام

  ٣٢١٫٢٥٦  -    احتياطى نظام االثابة والتحفيز
  )٣٥٫٩٣٨٫٣٣٤(  -  )٢٢(  أسهم خزينة

  )٦٥٫٨٧٤٫٢٢٦(  )١٣٧٬٣٨٦(    فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
  )١١٫٥٥٩٫٣٤٩(  -    فروق مجمعة لترجمة القوائم المالية

  ٩٤٨٫٦٣٠٫٥٧٣ )٢١٬٢٢٠٬٢٦٧(    أرباح مرحلة
  -  )٦٢٬٥١٣٬٥٠٤(  )٤٠(  عملية اإلنقسامناتج 

  ٩٤٦٫٣٣٦٫٦١٦  ٤٥٬٢٣٣٬١١٣    أرباح العام

  ٧٫٦٧٧٫٨٦٧٫٦٤٠  ٢١٤٬٧٧٠٬٦٥٦    إجمالي حقوق الملكية للشركة القابضة
  ٢٫١٥٠٫٥٢٣٫٩٤٦  ٧٬٩٧٧  )٢٣(  حقوق الحصة غير المسيطرة

  ٩٫٨٢٨٫٣٩١٫٥٨٦  ٢١٤٬٧٧٨٬٦٣٣    إجمالي حقوق الملكية

  
 
  
  

    .القوائم المالية المجمعة) جزء ال يتجزأ من ٤١) إلى (١(ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -
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  الشامل المجمع قائمة الدخل
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهيه في  السنةعن 

  
  (معاد عرضها)    

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

      

  )٩١٧٬٩٧٧٬٤٦٢( ٤٥٬٢٢٩٬٣٨٤  من العمليات المستمرة العام(خسائر) ارباح 

  )٤٬٩٩٦٬٦٠١(  )١٣٧٬٣٨٦(  فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

  )٩٢٢٬٩٧٤٬٠٦٣(  ٤٥٬٠٩١٬٩٩٨  من العمليات المستمرة للعامإجمالي الدخل الشامل 

      

     توزع كالتالى:

  )٩٢٢٬٧٨٦٬١٠٨( ٤٥٬٠٩٥٬٧٢٧  الشركة القابضة

  )١٨٧٬٩٥٥(  )٣٬٧٢٩(  حقوق الحصة غير المسيطرة

  )٩٢٢٬٩٧٤٬٠٦٣(  ٤٥٬٠٩١٬٩٩٨  من العمليات المستمرة للعامإجمالي الدخل الشامل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .المجمعةالقوائم المالية ) جزء ال يتجزأ من ٤١) إلى (١(ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -
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  الملكية المجمعةحقوق  فيقائمة التغير 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهيه في  السنةعن 

  
  ).٤٠تتمثل التسويات على حقوق الملكية نتيجة انقسام الشركة افقيا الى ثالث شركات (ايضاح   *
 

  . القوائم المالية المجمعة) جزء ال يتجزأ من ٤١) إلى (١(ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -

احتياطى   إحتياطي عام  إحتياطي قانوني  رأس المال 
نظام االثابة 

  و التحفيز

فروق تقييم   خزينةأسهم 
استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 

  الدخل الشامل

  فروق مجمعة
  لترجمة القوائم

  المالية

ناتج عملية   أرباح مرحلة
  اإلنقسام

إجمالي حقوق الملكية  العامارباح 
  للشركة القابضة

حقوق الحصة غير 
  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  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٩٫٨٢٨٫٣٩١٫٥٨٦  ٢٫١٥٠٫٥٢٣٫٩٤٦  ٧٫٦٧٧٫٨٦٧٫٦٤٠  ٩٤٦٫٣٣٦٫٦١٦  -  ٩٤٨٫٦٣٠٫٥٧٣  )١١٫٥٥٩٫٣٤٩(  )٦٥٫٨٧٤٫٢٢٦(  )٣٥٫٩٣٨٫٣٣٤(  ٣٢١٫٢٥٦  -  ٦٢١٫٩٢٥٫٣٠٤ ٥٫٢٧٤٫٠٢٥٫٨٠٠  ٢٠٢١يناير  ١رصيد 

  -  -  -  )٩٤٦٫٣٣٦٫٦١٦(  -  ٩٣٨٫٤٩٩٫٢٨٦  -  -  -  -  -  ٧٫٨٣٧٫٣٣٠  - محول الى االحتياطى القانونى واألرباح المرحلة

  )١١٧٬١١٤٬٢١٤(  )١٥٬٥٩٦٬٤٧٦(  )١٠١٬٥١٧٬٧٣٨(  -  - )١٠١٬٥١٧٬٧٣٨(  -  -  -  -  -  -  -  تسويات سنوات سابقة في شركات تابعة
زيادة رأس مال الحصص غير المسيطرة في تأسيس / 

  ١٥٠٬٧٣١٬٩٠٠  ١٥٠٬٧٥٩٬١٢٧  )٢٧٬٢٢٧(  -  -  )٢٧٬٢٢٧(  -  -  -  -  -  -  -  شركات تابعة

  )٢٠٥٬٠٤١٬٣٣٢(  )٣٬١٠٨(  )٢٠٥٬٠٣٨٬٢٢٤(  -  -  )٢٠٥٬٠٣٨٬٢٢٤(  -  -  -  -  -  - - تسويات ناتجة من اإلستحواذ علي شركات تابعة

  ١٦٨٬٨٩٩٬٠٢٨  ٣٥٣٬٥٣٤٬٢٥٩  )١٨٤٬٦٣٥٬٢٣١(  -  -  )١٨٤٬٢٠٦٬٠٦١( )٤٢٩٬١٧٠(  -  -  -  -  -  -  تسويات ناتجة من تغير نسب الملكية في شركات تابعة

  )١٢٬٥٠٤٬٦٣٥(  )٥٬٤٩٨٬٥٤٠(  )٧٬٠٠٦٬٠٩٥(  -  -  )٧٬٠٠٦٬٠٩٥(  -  -  -  -  -  -  - تسويات ناتجة عن شراء أسهم خزينة في شركة تابعة

  ١٩٢٬٨٤٦٬٥٤٥  ٦٨٬٣٤٢٬٨٨١  ١٢٤٬٥٠٣٬٦٦٤  -  -  ١٢٤٬٥٠٣٬٦٦٤  -  -  -  -  -  -  - تسويات ناتجة عن بيع أسهم خزينة في شركة تابعة

  ٥٥٬٦٣٥٬١٣٨  -  ٥٥٬٦٣٥٬١٣٨  -  -  ١٩٬٦٩٦٬٨٠٤  -  -  ٣٥٬٩٣٨٬٣٣٤  -  -  - -  بيع أسهم خزينة 

  ٣٩١٬٨٤٥  -  ٣٩١٬٨٤٥  -  -  -  -  ٣٩١٬٨٤٥  -  -  -  -  -  فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

  )٦٠٤٬٩٥٢(  )٣٠٢٬٦٩٥(  )٣٠٢٬٢٥٧(  -  -  -  )٣٠٢٬٢٥٧(  -  -  -  -  -  -  الماليةالفروق المجمعة لترجمة القوائم 

  )٨٠٬٢٦٥٬٧٨٦(  )٢٢٬٤٠٩٬٨٠٩(  )٥٧٬٨٥٥٬٩٧٧(  -  - )٥٧٬٨٥٥٬٩٧٧(  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠توزيعات أرباح عن عام 

  )٣٢١٬٢٥٦(  -  )٣٢١٬٢٥٦(  -  -  -  -  -  -  )٣٢١٬٢٥٦(  -  -  -  فروق تقييم اسهم االثابه و التحفيز

  )٩٬٨١١٬٤٩٤٬٦١٨(  )٢٬٦٧٩٬٣٣٧٬٨٧٩(  )٧٬١٣٢٬١٥٦٬٧٣٩(  -  )٦٢٬٥١٣٬٥٠٤(  )١٬٤٩٦٬٨٩٩٬٢٧٢(  ١٢٬٢٩٠٬٧٧٦  ٦٥٬٣٤٤٬٩٩٥  -  -  ٤٢٬٤٤٧٬٦٦٨  )٦٢٩٬٧٦٢٬٦٣٤(  )٥٬٠٦٣٬٠٦٤٬٧٦٨(  ناتجة عن عملية األنقسام*تسويات 

  ٤٥٬٢٢٩٬٣٨٤  )٣٬٧٢٩(  ٤٥٬٢٣٣٬١١٣  ٤٥٬٢٣٣٬١١٣  - -  -  -  -  -  -  - -  من العمليات المستمرة العامارباح 

  ٢١٤٬٧٧٨٬٦٣٣  ٧٬٩٧٧  ٢١٤٬٧٧٠٬٦٥٦  ٤٥٬٢٣٣٬١١٣  )٦٢٬٥١٣٬٥٠٤(  )٢١٬٢٢٠٬٢٦٧(  -  )١٣٧٬٣٨٦(  -  -  ٤٢٬٤٤٧٬٦٦٨  -  ٢١٠٬٩٦١٬٠٣٢  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١رصيد 

                            

  ٨٬٦٧٤٬٦٩٨٬٢٣٥  ٢٬١٤٧٬٩٩٨٬٤٤٣  ٦٬٥٢٦٬٦٩٩٬٧٩٢  ١٬٠٧٨٬٩٢١٬٧٣٧  -  ٦٤٦٬٥٢٣٬٧٦٣  )٧٬٢٤٨٬٨٨٠(  )٦١٬٠٦٨٬٧٣٦(  -  -  -  ١٨٧٬١٤٦٬٩٣٨ ٤٬٦٨٢٬٤٢٤٬٩٧٠  ٢٠٢٠يناير  ١رصيد 

  -  -  -  )١٬٠٧٨٬٩٢١٬٧٣٧(  -  ١٬٠٧٧٬١٩٥٬٣٧٤  -  -  -  -  -  ١٬٧٢٦٬٣٦٣  - محول الى االحتياطى القانونى واألرباح المرحلة

  )١٧٠٬٧٤٤٬٤٠٨(  )٣٤٬٢٤٧٬٥٤٤(  )١٣٦٬٤٩٦٬٨٦٤(  -  -  )١٣٦٬٤٩٦٬٨٦٤(  -  -  -  -  -  -  -  تسويات سنوات سابقة
الحصص غير المسيطرة في تأسيس / زيادة رأس مال 

  ٦٥٠٬٢١٠  ٨١٠٬١٥٣  )١٥٩٬٩٤٣(  -  -  )١٥٩٬٩٤٣(  -  -  -  -  -  -  - شركات تابعة

  )٣٬٩٩٤٬٥٨٧(  )٨٩٩(  )٣٬٩٩٣٬٦٨٨(  -  -  )٣٬٩٩٣٬٦٨٨(  -  -  -  -  -  -  -  تسويات ناتجة من إستبعاد شركة تابعة من تجميع األعمال

  ٤٨٨٬١٥٩٬٧٧٦  ٤٨٨٬١٥٠٬٧٣٥  ٩٬٠٤١  -  -  ٩٬٠٤١  -  -  -  -  -  -  -  شركات تابعةتسويات ناتجة من اإلستحواذ علي 

  ٤٥٬٣٦٨٬٤٨١  )٥٢٢٬٥٥٤٬٨٧٠(  ٥٦٧٬٩٢٣٬٣٥١  -  -  ٥٦٧٬٩٢٣٬٣٥١  -  -  -  -  -  -  -  تسويات ناتجة من تغير نسب الملكية في شركات تابعة

  )٩٦٬٣٤٢٬٨٩٢(  )٤١٬٥٥٧٬٦١٥(  )٥٤٬٧٨٥٬٢٧٧(  -  -  )٥٤٬٧٨٥٬٢٧٧(  -  -  -  -  -  -  -  تابعة شركات تسويات ناتجة عن شراء أسهم خزينة في

  )١٤٢٬٣٦٥٬٣٧٤(  -  )١٤٢٬٣٦٥٬٣٧٤(  -  -  -  -  -  )١٤٢٬٣٦٥٬٣٧٤(  -  -  -  -  شراء أسهم خزينة

  )٦٦٬٤٤٠٬٠٠٠(  -  )٦٦٬٤٤٠٬٠٠٠(  -  -  )٦٦٬٤٤٠٬٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  حصة نظام اإلثابة والتحفيز عن أعوام سابقة

  ١١٢٬١٩٣٬٧٥١  -  ١١٢٬١٩٣٬٧٥١  -  -  ٥٬٧٦٦٬٧١١  -  -  ١٠٦٬٤٢٧٬٠٤٠  -  -  -  -  ة والتحفيزبمحول من أسهم خزينة لنظام اإلثا

  )٤٬٨٠٥٬٥١٧(  )٢٧(  )٤٬٨٠٥٬٤٩٠(  -  -  -  -  )٤٬٨٠٥٬٤٩٠(  -  -  -  -  -  فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

  )١٩١٬٠٨٤(  ٤٬١١٩٬٣٨٥  )٤٬٣١٠٬٤٦٩(  -  -  -  )٤٬٣١٠٬٤٦٩(  -  -  -  -  -  -  الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

  )٩٤٬١٦٥٬٧٩٩(  )٣١٬٩٠٦٬٧٣٧(  )٦٢٬٢٥٩٬٠٦٢(  -  -  )٦٢٬٢٥٩٬٠٦٢(  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠١٩توزيعات أرباح عن عام 

  ٣٢١٬٢٥٦  -  ٣٢١٬٢٥٦  -  -  -  -  -  -  ٣٢١٬٢٥٦  -  -  -  فروق تقييم اسهم االثابه و التحفيز

  -  -  -  -  -  )١٬٠٢٤٬٦٥٢٬٨٣٣(  -  -  -  -  -  ٤٣٣٬٠٥٢٬٠٠٣  ٥٩١٬٦٠٠٬٨٣٠  زيادة رأس المال

  من العمليات اغير لمستمرة ارباح العام
-  -  -  -  -  -  -  -  -  

٢٬٠٠٤٬٠٢٧٬٠٠٠  ١٣٩٬٧٠٩٬٧٩٣  ١٬٨٦٤٬٣١٧٬٢٠٧  ١٬٨٦٤٬٣١٧٬٢٠٧  

  )٩١٧٬٩٧٧٬٤٦٢(  ٣٬١٢٩  )٩١٧٬٩٨٠٬٥٩١(  )٩١٧٬٩٨٠٬٥٩١(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  من العمليات المستمرة ارباح العام

  ٩٬٨٢٨٬٣٩١٬٥٨٦  ٢٬١٥٠٬٥٢٣٬٩٤٦  ٧٬٦٧٧٬٨٦٧٬٦٤٠  ٩٤٦٬٣٣٦٬٦١٦  -  ٩٤٨٬٦٣٠٬٥٧٣  )١١٬٥٥٩٬٣٤٩(  )٦٥٬٨٧٤٬٢٢٦(  )٣٥٬٩٣٨٬٣٣٤(  ٣٢١٬٢٥٦  -  ٦٢١٬٩٢٥٬٣٠٤  ٥٬٢٧٤٬٠٢٥٬٨٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١رصيد 
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  المجمعة قائمة التدفقات النقدية
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهيه في  السنةعن 

  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ايضاح  
  جنيه مصري  جنيه مصري   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

  ١٬١٧١٬١٩٦٬٠٥٦ ٣٧٬١١٤٬٥٤٠    قبل ضرائب الدخل وحقوق الحصة غير المسيطرة العامأرباح 
  ٥٥٬٢٩٢٬١٢٠  ٣٬٤١٢٬٧٨٧    إهالك اصول ثابتة

  ١١٬٧٠٥٬٨٣٨  -    إهالك استثمار عقاري
  ٣٤٣٬٨٤٤  ٦٨٬٧٣٠   إستهالك أصول غير ملموسة
  ٦٬٤٨٦٬٦٩٥  ٥٤٨٬٢٧٨    إستهالك حق إستخدام اصول

  ٦٤٢٬٩٠٠  -    إضمحالل فى قيمة العمالء و أوراق قبض
  )٢٬١٩٤٬٣٠٧(  -    رد اإلضمحالل فى قيمة العمالء و أوراق قبض
    ١٬٢٠٨٬٤٧٣    اإلضمحالل في قيمة األرصدة المدينة األخري

  )٣٢٬٦٥٣(  -    رد اإلضمحالل في قيمة األرصدة المدينة األخري
  ٨٤٣٬٣١٠  -    مخصصات مكونة

  )١٦٬٤٥٩٬٧١٩(  -   مخصصات انتفى الغرض منها
  )٢٨٦٬١٥٩٬٦١٤(  -    ناتج إستحواذ علي شركات تابعة

  -  )٢١٬٩٩٩٬٩٨٩(    إيرادات كوبونات توزيعات أرباح
  )١٦٨٬٢٠٠(  )٣٬٥٢١٬١٦٧(    إيرادات إستثمارات أخرى طويلة األجل

  )٤٬٩٦٥٬٤٦٤(  )٥٥٨٬٥٦٢(    فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  ١٦٬٠٨٢٬٧٤٧  )٩٠٬٤٢٤(     الدخل الشاملبيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل (ارباح) 

  )١٦٬٣١٥٬٥٥٦(  -    أرباح بيع استثمارات في شركات تابعة
  )٢١٬٦٤١٬٨٧٨(  -    العادلة من خالل األرباح أو الخسائرخسائر بيع استثمارات بالقيمة 

  )٦٦٣٬٩٨٨٬٤٩٠(  ١٬٢٦٧٬٠٧٥    الحصة النسبية في نتائج أعمال شركات شقيقة
  )٩٤٣٬٢٨٠(  -    عائد إستثمارات في أذون خزانة

  )١٠٦٬٨٢٣٬٧٦٥(  -    أرباح بيع أصول ثابتة
  )٨٣٬٠٠٦٬١٥٢(  -    أرباح بيع إستثمارات عقارية

  ٥٨٠٬١٢٢٬٤٣٣  ٧٬٣٢٤٬٣٠٣    تمويليةمصروفات 
  )٥٧٬٤٢٤٬٣١١(  )١٢٬٠٩٩٬٩٤٤(    فوائد دائنة

  ٥٨٢٬٥٩٢٬٥٥٤  ١٢٬٦٧٤٬١٠٠    أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
  )٢٠٬٩٧٩٬٨٥٧(  ٢٬٠٤٠٬٤٢٥    التغير في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  )٤٥٥٬٤٦٦٬٢٢٤(  )١٢٤٬٤٢٥٬٧٩٩(    قبض التغير في العمالء و أوراق
  )٢٣٬٠٢٣٬٨٤٦(  )٩٤٧٬٠٨٩(    التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة

  ٧٥٬٨٠١٬٥٢٤  -    التغير فى مشروعات االسكان والتعمير
  )١٢٦٬٥٠٤٬٠٥٩(  -    التغير في المخزون

  )٢٤٬٣٠١٬٨٧٥(  ١٨٬٤٧١٬٤٤٤    التغير في مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
  )٩٢٬٣٥٨٬٦٠٧(  )٧٠١٬٢٩٧(    أرصدة دائنة  –التغير في العمالء 

  ٤٧٩٬٧٣٤٬١٥٧  -    التغير في موردون ومقاولو مشروعات و أوراق الدفع
  )٢٤٬٦٥٥٬٩٧٣(  ١٬٧٣٢٬٣٣٦    مصلحة الضرائب -التغير فى االرصدة الدائنة 

  )١٥٬٨١٦٬٠٢١(  )١٬٣١٥٬٦١٧(    التغير فى المستحق الى اطراف ذات العالقة
  )٢٨٬٠٩٤٬٥٥٠(  ٢٨٬٠٩٤٬٥٥٠    نظام االثابه و التحفيز

  ٦١٬٣٦٠٬٦٤٦  )١٤٬١٦٦٬٥٩٧(    التغير في مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
  )١٢٧٬١٠٣٬٨١٣(  -    ضرائب الدخل المدفوعة

  )٧٬٣٧٠٬٢١٩(  -    المستخدم من المخصصات

  ٢٥٣٬٨١٣٬٨٣٧  )٧٨٬٥٤٣٬٥٤٤(    أنشطة التشغيلصافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من 
        

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
  )٥٢٬٥٤٧٬٠٨٤( )١٬٣٩٥٬٩٤٠(    مدفوعات لشراء أصول ثابتة 

  ١١٤٬٧٤١٬٦٥٠  -    متحصالت من بيع أصول ثابتة
  )٦٥٬٢٨٢٬٨٠٣(  )٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠(    مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ

  )١١٣٬٥٠٥(  )٩٥٩٬٢٤٨(    غير ملموسةمدفوعات في أصول 
  )٦٢٬٦٥٦(  -    مدفوعات في استثمارات في شركات شقيقة

  ١٩٬٩٥٠٬٠٠٢  -    التغير فى استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
  )٣٥٠٬٠٠٠(  -   مدفوعات في في استثمارات عقارية

  ١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -    مقبوضات من بيع استثمارات عقارية
  )٢٬٤٨٤٬٧١٩(  ١٬٣٢٨٬٧٧٤    استثمارات اخرى طويلة األجل التغير في

  )٥٥٬٩٣٦٬٩٣٠(  -    أذون خزانة مدفوعات في
  ٨٧٬٣٢٣٬٢٧٠  -    متحصالت من بيع أذون خزانة

  )٨٧٬٧٢٣٬٣٥٠(  -    التغير في ودائع ألجل (أكثر من ثالثة أشهر)
  ٥٧٬٤٢٤٬٣١١  ١٢٬٠٩٩٬٩٤٤    فوائد دائنة محصلة

  -  ٢١٬٩٩٩٬٩٨٩    أرباح إيرادات كوبونات توزيعات
  )١٢٬٥٦٥٬٦٨٢(  )٣٧٧٬٦٦٢(    النقدية المدفوعة لزيادة استثمارات في شركات تابعة وشقيقة

  ١٦٢٬٣٧٢٬٥٠٤  ٦٬١٩٥٬٨٥٧    صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار

  
    .المجمعةالقوائم المالية ) جزء ال يتجزأ من ٤١) إلى (١(إيضاح اإليضاحات المرفقة من  -
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  المجمعة (تابع) قائمة التدفقات النقدية
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهيه في  السنةعن 

  
        
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  إيضاح  
  جنيه مصري  جنيه مصري    

       التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
  ٨١٠٬٢٥١٬٩٤٧ ٨٩٬١١٢٬٧١٤    التغير في بنوك تسهيالت ائتمانية

  )١٨٧٬٣٣٦٬٠٣٩(  -    التغير فى اوراق دفع طويلة االجل
  )٢٠٩٬٩٩٠٬٢٩٥(  )٦٨٩٬٧٤٣(    إلتزامات عقود تأجير وترتيب مدفوعة
  ٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -    مقبوضات من شركات تأجير تمويلي

  )١١٢٬٢٩٢٬٣١٩(  -    القروض طويلة االجلمدفوعات في 
  ٣٨٬٤٨٨٬٥٨٧  -    مساهمين –التغير في أرصدة دائنة 

  ٦٥٠٬٢١٠  ٩٢    الحصص غير المسيطرة في تأسيس / زيادة رأس مال شركات تابعة
  )٢٨٬٤٠٠٬٠٣١(  -    التغير في حقوق الحصة غير المسيطرة

  )٢٣٨٬٧٠٨٬٢٦٦(  -    مدفوعات لشراء اسهم خزينة في شركات تابعة
  -  ٥٥٬٦٣٥٬١٣٨  )٢٢(  مقبوضات من بيع اسهم خزينة

  )٨٤٬٨٤٢٬٣٢٤(  )٢٨٬٢٩٢٬٧٦٠(    ارباح مدفوعةتوزيعات 
  )٤٣١٬٤٩٦٬٨٥٧(  )٧٬٣٢٤٬٣٠٣(    مصروفات تمويلية مدفوعة

  )٣٧٣٬٦٧٥٬٣٨٧(  ١٠٨٬٤٤١٬١٣٨    أنشطة التمويل (المستخدمة فى) الناتجة منصافي التدفقات النقدية 
  ٤٢٬٥١٠٬٩٥٤  ٣٦٬٠٩٣٬٤٥١    العامخالل  –صافى التغير في النقدية وما في حكمها 

  )١٥٩٬٢٣٠(  -   الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية
  -  )٦٥٬٦٥٦٬٤٧٤(   تسويات ناتجة عن عملية األنقسام

  )٢٬٨٥٩٬٤٩١(  -   رصيد اول المدة لشركة تابعة مستبعدة
  ٧٬٤٩٤٬٠٧٢  ١٧٠٬٥٢١   النقدية وما في حكمها لشركات تابعة مستحوذ عليها

  ٦٥٢٬٦٨٦٬١٤٠  ٢٢١٬٧٨٨٬٠٨٩  )١٢(  العامأول  -رصيد النقدية وما في حكمها 

  ٦٩٩٬٦٧٢٬٤٤٥  ١٩٢٬٣٩٥٬٥٨٧    العامآخر  -رصيد النقدية وما في حكمها 
        
        
        

        النقدية بالصندوق و لدى البنوك
  ٩٦٤٬٧٢٦٬٦١٨ ١٩٢٬٣٩٥٬٥٨٧  )١٢(  العامآخر  -رصيد النقدية بالصندوق و لدي البنوك 

       يخصم:
  )٢٦٥٬٠٥٤٬١٧٣( -  )١٢(  أشهر)(أكثر من ثالثة ألجل ودائع 

  ٦٩٩٬٦٧٢٬٤٤٥  ١٩٢٬٣٩٥٬٥٨٧  )١٢(  العامآخر  –رصيد النقدية و مافي حكمها 

  
  
  
  .تم استبعاد بعض المعامالت غير النقديه ألغراض اعداد قائمه التدفقات النقدية  - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    .القوائم المالية المجمعة) جزء ال يتجزأ من ٤١) إلى (١(إيضاح اإليضاحات المرفقة من  -



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ١١ - 

  التعريف بالمجموعة  - ١
 ٩٥تأسست شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية " شركة مساهمة مصرية " طبقاً ألحكام القانون رقم 

 والئحته التنفيذية الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال. ١٩٩٢لسنة 

ة  باير كابيتال القابض ركة أس ركة الى ش م الش تثمارات الماليةتم تغيير إس ير بذلك فيلالس جل  ، وتم التأش الس
  .٢٠٢١أكتوبر  ٥التجاري بتاريخ 

  .٢٠٠٧مارس  ١القاهرة في  – ٣٨٤١٢٨تم قيد الشركة في السجل التجاري برقم 

زيادة رؤوس أموالها والقيام بنشاط أمناء يتمثل غرض الشركة في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو
  الحفظ.

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية) في 
درت باالجماع  ٢٠٢١يوليو  ٢٤ ركات ب قراروقد أص ركة لثالث ش يم الش اهمين، تقس  ويخفضلنفس ذات المس

مالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة االسمية ألسهمها وتظل محتفظة بغرضها وبالتراخيص الصادرة  رأس
در اوراق مالية او في  ركات التى تص يس الش تراك فى تأس ها االش لها من الهيئة العامة للرقابة المالية وغرض

يم اسلوب التقسيم االفقى عن طريق تقس بإتباع تقسيم الشركةوالحفظ زيادة رؤوس اموال وترخيص نشاط امناء 
لتزامات وحقوق الملكية بالقيمة السوقية والدفترية طبقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى االصول واال

مبر  ٣١ مة  ٢٠٢٠ديس ركة القاس هم دون تعديل فى الش ب الملكية وعدد االس اهمين بنفس نس مع بقاء ذات المس
  والتي إنتهت إلي تقسيم الشركة الي:تين والشركتين المنقسم

رية)"أوالً  اهمة مص ركة مس تثمارات المالية "(ش ة لالس باير كابيتال القابض مة (اس ركة قاس  بايونيرز – :  ش
) وهي ذات الشركة القائمة وستحتفظ باالستثمارات المملوكة لها في سابقا -القابضة لإلستثمارات المالية 
قيقة  ركات التابعة والش ركة محتفظة الش وف تظل هذه الش رفية، وس طة مالية غير مص التي تزاول أنش

ركة غرضها " در أوراق مالية أوزيادة رؤوس أموالها والقيام بترخيصها كش ركات التي تص تأسيس الش
اط أمناء الحفظ رية بعد تعديل بيانات قيدها بالتخفيض لرأس بنش ة المص تظل مقيدة بالبورص "، وكذلك س

تثمارات المالية مع ادخال مالها المقيد، وك ة لإلس ركة بايونيرز القابض تظل محتفظة بكل تاريخ ش ذلك س
  بعض التعديالت فى نظامها األساسي بما يعكس عملية التقسيم.

 ً سها ويتم ت"(شركة مساهمة مصرية)") شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية :  شركة منقسمة (ثانيا اسي
عة رية خاض اهمة مص ركة مس نة  ١٥٩الحكام القانون  كش تثمار  ١٩٨١لس ها االس على ان يكون غرض

فى االنشطة العقارية والمساهمة واالشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة فى كافة مجاالت االستثمارات 
وق راس المال رقم ٢٧العقارية والمقاوالت والتطوير العقارى مع عدم االخالل بالمادة ( ) من قانون س

نة  ٩٥ نة  ٩٥) من الالئحة التنفيذية لقانون ١٢٢) والمادة (١٢١المادة (و ١٩٩٢لس ويجوز  ١٩٩٢لس
ركات وغيرها التي تزاول اعماال  ترك بأي وجه من الوجوه مع الش لحة او تش ركة ان تكون لها مص للش
شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذية. ويجوز التعديل  في
  وفقاً للمعمول به في الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة .

مة (ثالثا ركة منقس ركة :  ش ناعية ش رية)") جدوى للتنمية الص اهمة مص ركة مس ركة "(ش ها كش يس ويتم تأس
على ان يكون غرضها االستثمار فى االنشطة  ١٩٨١لسنة ١٥٩ة مصرية خاضعة الحكام القانون مساهم

الصناعية والمساهمة واالشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة فى كافة مجاالت االستثمارات الصناعية 
وق راس المال رقم ٢٧مع عدم االخالل بالمادة ( نة  ٩٥) من قانون س مادة ) وال١٢١ة (دوالما ١٩٩٢لس

نة  ٩٥) من الالئحة التنفيذية لقانون ١٢٢( ترك  ١٩٩٢لس لحة او تش ركة ان تكون لها مص ويجوز للش
بيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على  ركات وغيرها التي تزاول اعماال ش بأي وجه من الوجوه مع الش

الفة ر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس ها في مص تريها او  تحقيق غرض او تش
تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذية .ويجوز التعديل وفقاً للمعمول به في الهيئة العامة 

  لالستثمار والمناطق الحرة . 
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  (تابع) التعريف بالمجموعة  - ١
متين كما  ركتين المنقس مة والش ركة القاس هم حرة التداول فى الش بة االس ين ونس اهمين الرئيس ب المس وتظل نس
رية. كما تم تعديل بيانات قيدها نتيجة تخفيض  ة المص وف تظل مقيدة بالبورص مة س ركة القاس هى، كما ان الش

شقيقة وتم نقل ملكية الشركات التابعة والراس المال، وتم قيد وتداول الشركتين المنقسمتين بالبورصة المصرية، 
مة  من ركة القاس مة باتباع القواعد واالجراءات القانونية المعمول بها بالهيئة العامة إلي الش ركات المنقس الش

يم التفصيلى والمعتمد من قطاع االداء االقتصادى  للرقابة المالية والبورصة المصرية فى ضوء مشروع التقس
  من قواعد القيد، كالتالي: ٤٨اح للمادة ونموذج تقرير االفص

تثمارات المالية  تحتفظ ة لالس باير كابيتال القابض ركة اس ة ش رية) (بايونيرز القابض اهمة مص ركة مس (ش
  بإستثماراتها بالشركات التالية  سابقا) –لإلستثمارات المالية 

  شركة تابعة - شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية 
  شركة تابعة -شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية 

  شركة تابعة -شركة المستشار الدولي لضمان اإلكتتاب في األوراق المالية 
  شركة تابعة -شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية 

  شركة تابعة -شركة أموال لإلستثمارات المالية 
  شركة شقيقة -ين) شركة بايونيرز العالمية القابضة (البحر

ركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية مة) ش ركة منقس ركات العقارية والمقاوالت  ش.م.م (ش ويتبعها الش
  على النحو التالى :

  الشركة المتحدة لإلسكان والتعمير 
  شركة القاهرة لإلسكان والتعمير 

  شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري 
  د العامه للمقاوالت واالستثمار العقاري شركة الصعي

  شركة وادى لالستشارات 
  شركة الصفوة لالستشارات والتنمية 

  شركة تالل الساحل الشمالى للمنتجعات السياحيه واالستثمار العقاري 
  شركة تالل البحر األحمر لالستثمار العقاري والمنتجعات السياحيه 

  شركة بلو للتطوير العقاري
  لقابضة لالستثمارات شركة رؤية ا

  ويتبعها الشركات الصناعية على النحو التالى: ش.م.م (شركة منقسمة) شركة جدوى للتنمية الصناعية
  الشركة العربية لمنتجات االلبان (اراب ديرى)

  شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك) 
  شركة الكابالت الكهربائية المصرية 

  شركة الجيزة باور للصناعة 
  شركة النور لالدوية 

  شركة الحصن لالستشارات 
  شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية 

  شركة سمو لالستشارات 

  

نةعن  القوائم المالية المجمعةتم اعتماد  مبر  ٣١المنتهية فى  الس        من قبل مجلس االدارة بتاريخ ٢٠٢١ديس
  .٢٠٢٢ مارس  ٦
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  (تابع) التعريف بالمجموعة  - ١
  

  :كما يلي في الشركات التابعة نسبة المساهمة  تتمثل
  

 البلد النشاط                     اسم الشركة              
نسبة 

المساهمة
٪٩٩٫٩٩ مصر السمسرة في األوراق المالية (ش.م.م) شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية

٪٩٩٫٩٤ مصر السمسرة في األوراق المالية (ش.ذ.م.م) لتداول األوراق الماليةشركة رؤية أون الين 
٪٩٩٫٧٠ مصر السمسرة في األوراق المالية (ش.م.م) شركة بريزما للوساطة فى األوراق المالية
٪٩٩٫٦٧ مصر ضمان االكتتاب في األوراق المالية (ش.م.م) شركة المستشار الدولي لضمان االكتتاب

 ٪٩٩٫٠٠ مصر العمل في االستشارات المالية واالقتصادية واالستثمارية (ش.ذ.م.م) المستشار الدولي لالستثمارشركة 
٪٩٩٫٩٦ مصر ترويج وتغطية االكتتابات في األوراق المالية وتكوين وإدارة المحافظ شركة أموال لالستثمارات المالية
 ٪٩٩٫٩٩  مصر  االستشارات المالية (ش.م.م)العمل فى   شركة الرؤية لإلستشارات المالية
 ٪٩٩٫٩٩  مصر  (ش.م.م)تفديم االستشارات المالية واالدارية والتسويقيه   شركة حلول لالستشارات الماليه

 ٪٩٩٫٩٩  مصر  التمويل متناهي الصغر (ش.م.م)  شركة  الخير للتمويل متناهى الصغر
  

  أسس التجميع  - ٢

  القوائم المالية المجمعة :تتبع الخطوات التالية عند إعداد 

يتم استبعاد القيمة الدفترية الستثمار الشركة القابضة في كل شركة تابعة مع نصيب الشركة القابضة   -أ 
  في حقوق الملكية في كل شركة تابعة.

يطرةيتم تحديد حقوق   -ب ة غير المس ركات التابعة المجمعة خالل  الحص ارة) الش افى ربح (خس في ص
  القوائم المالية المجمعة . عنه يعدالتى  العام

يطرةيتم تحديد حقوق   -ج ة غير المس ركات التابعة المجمعة و تعرض فى  الحص ول الش افى أص في ص
ركة األم و تتكون حقوق  اهمي الش تقلة عن حقوق مس يطرةالقوائم المالية مس ة غير المس فى  الحص

  صافى األصول من:

  فى تاريخ التجميع األصلى. الحصة غير المسيطرة) مبلغ حقوق ١(

  فى التغير فى حقوق الملكية من تاريخ التجميع . الحصة غير المسيطرة) نصيب ٢(  

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

  الية للشركات التابعة التى تستخدم فى إعداد القوائم المتعد القوائم المالية للشركة القابضة وكذا القوائم المالية
 المجمعة فى نفس التاريخ.

  يتم إعداد القوائم المالية المجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت المتشابهة ولألحداث التى تتم
 فى نفس الظروف .

  ملكية فى بند منفصل عن حقوق فى الميزانية المجمعة ضمن حقوق ال الحصة غير المسيطرةتعرض حقوق
ة . كما يعرض نصيب حقوق  ركة القابض اهمى الش يطرةملكية مس ارة(فى ربح أو  الحصة غير المس  )خس

 المجموعة بشكل منفصل .

  على المنشاة أن تنسب األرباح أو الخسائر وكل من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة األم و
ركة حقوق األقلية / الحقوق غير  امل إلى مالكي الش أة كذلك إجمالي الدخل الش ب المنش يطرة. وأن تنس المس

   .األم والحصص غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك إلى حصول رصيد عجز فيها

 ركات التابعة تبعاد الش تثمارات متبقية في ، اس يطرة فإنها تقوم باإلعتراف بأي اس عندما تفقد المجموعة الس
ركة التي كانت تابعة  يطرة واإلعتراف بأي فرق ناتج علي انه ربح أو الش بقيمتها العادلة في تاريخ فقد الس

 خسارة في الشركة األم.
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  أهم السياسات المحاسبية المطبقة  -٣

      أسس إعداد القوائم المالية  ١-٣
االستثمارات الية ويتم إعداد القوائم المالية وفقاً لفرض االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األصول الم  

امل والتي تم  تثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش ائر واإلس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس
  قياسها بالقيمة العادلة.

ادي للهيئة العامة  ركة وفقا للقيم الظاهرة بتقرير قطاع األداء اإلقتص ول والتزامات الش دة اص تم تعديل ارص
  والمناطق الحرة.لإلستثمار 

  التوافق مع معايير المحاسبة  ٢-٣
  تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية.  

  واإلفصاحاتالتغييرات في السياسات المحاسبية 
فيما عدا التغييرات  ،السابقة الفتراتالسياسات المحاسبية المطبقة هذه الفترة متفقة مع تلك السياسات التي طبقت في 

  .عن تطبيق المعايير المصرية الجديدة نتجتالتي 
فيما يلي ملخص للتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للشركة الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة المصري و

  األدوات المالية: ٤٧رقم 
 

 األدوات المالية ٤٧معيار المحاسبة المصري رقم   

   

 اإلعتراف األولي

يجب علي المنشأة أن تعترف بأصل مالي أو إلتزام مالي في قائمة المركز المالي فقط عندما تصبح المنشأة طرفا 
  في األحكام التعاقدية لألداة المالية.

إللتزامات وايتم قياس األصل المالي او اإللتزام المالي عند اإلعتراف األولي بالقيمة العادلة وذالك بالنسة لألصول 
  المالية التي يتم تصنيفها كأصول مالية أو التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

بالنسبة لألصول المالية التي يتم تصنيفها كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل واألصول المالية 
  اف األولي بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة.بالتكلفة المستهلكة يتم قياسها عند األعتر

بالنسبة لإللتزامات المالية التي يتم تصنيفها بالتكلفة المستهلكة يتم قياسها عند األعتراف األولي بالقيمة العادلة 
  مخصوما منها تكاليف المعاملة.

  
  التصنيف والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية  أ.

" األدوات المالية "على ثالث فئات أساسية لألصول المالية علي اساس  ٤٧معيار المحاسبة المصري رقم يحتوي 
  القياس االحق لها كاألتي:

 أصول مالية مقاسة بالتكلفة المستهلكة  
 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 خسائر.أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال 

  
" األدوات المالية " على  ٤٧ويعتمد تصنيف األصول المالية بشكل عام بموجب معيار المحاسبة المصري رقم  

  نموذج األعمال الذي بموجبه يتم إدارة األصل المالي وكذالك خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي.
  

لفة المستهلكة , أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر يتم تصنيف األصول المالية على أنها مصنفة : بالتك
  أو القيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر.

  ويتم تصنيف األصول المالية طبقاً لنموذج األعمال الذي تدار به تلك األصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية. 
  

 إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المستهلكة
 أو الخسائر.

 .يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يهدف الى االحتفاظ باالصول لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية  
 ات أصل دفوعينشأ عن الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط م

    وفائدة على المبلغ األصلي مستحق السداد.
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  (تابع) أهم السياسات المحاسبية المطبقة  - ٢

  واإلفصاحات (تابع)التغييرات في السياسات المحاسبية 
  

  (تابع) األدوات المالية ٤٧معيار المحاسبة المصري رقم 
  

الشامل األخر فقط في حال استوفت الشرطين التاليين يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 
  ولم تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر:

  يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يكون هدفه قد تحقق من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
  وبيع األصول المالية

 ات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفق
  وفائدة على المبلغ األصلي مستحق السداد.

 
يجب أن يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ما لم يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة أو 

  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل.
  

يمكن للمنشأة أن تخصص بشكل غير قابل لإللغاء أصال ماليا علي أنه يقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو   
  عدم الثبات في القياس أو اإلعتراف.  –الخسائر إذا كان القيام بذالك يزيل أو يقلص بشكل جوهري 

 

اء ما الحقاً بالتكلفة المستهلكة , بإستثن–اسها يجب على المنشأة أن تبوب جميع االلتزامات المالية على أنها يتم قي
  يلي : 
  االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر . يجب أن يتم قياس مثل هذه االلتزامات، بما

  في ذلك المشتقات التي تمثل التزامات، الحقاً بالقيمة العادلة.
 تأهل تحويل أصل مالي لالستبعاد من الدفاتر أو عندما ينطبق منهج االلتزامات المالية التي تنشأ عندما ال ي

  التدخل المستمر. بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية على قياس مثل تلك االلتزامات المالية.
  عقود الضمان المالي . بعد االعتراف األولي , يجب على ُمصدر مثل ذلك العقد بما يتوافق مع معايير

  صرية أن يقيسه الحقاً بأي المبلغيين التاليين أكبر:المحاسبة الم
  مبلغ خسارة الذي يتم تحديده وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .  .أ

بشكل أولي مطروحاً منه حينما يكون مناسباً , المبلغ المجمع للدخل –. أو المبلغ الذي تم االعتراف به ب
  ) .٤٨المحاسبة المصري رقم (الذي يتم االعتراف به وفقاً لمبادئ معيار 

  االرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر السوق . يجب على ُمصدر مثل ذلك االرتباط بما يتوافق
  مع معايير المحاسبة المصرية أن يقيسه الحقاً بأي المبلغين أكبر: 

  ية.أ.  مبلغ خسارة االضمحالل الذي يتم تحديده وفقا لمعايير المحاسبة المصر    
ً  ،بشكل أولي مطروحاً منه –ب. أو المبلغ الذي تم االعتراف به    م المبلغ الُمجمع للدخل الذي يت ،حينما يكون مناسبا

  ).٤٨االعتراف به وفقاً لمبادي معيار المحاسبة المصري رقم (
 يار يه معالمقابل المحتمل الذي تم االعتراف به من قبل المنشأة المستحوذة ضمن تجميع أعمال ينطبق عل

) . يجب أن يتم القياس الالحق لمثل هذا المقابل المحتمل بالقيمة العادلة مع ٢٩المحاسبة المصري رقم (
  االعتراف بالتغيرات ضمن األرباح أو الخسائر .
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يمكن للمنشأة، عند االعتراف االولي أن تخصص بشكل الرجعه فيه التزاماً مالياً على أن يتم قياسه بالقيمة العادلة 
ً بموجب معايير المحاسبة المصرية أو عندما ينتج عن  من خالل األرباح أو الخسائر عندما يكون ذلك مسموحا

  م بذلك معلومات أكثر مالءمة إما بسبب أنه : القيا
على أنه " عدم  -أحيانا –عدم الثبات في القياس أو االعتراف ( يشار إليه  –بشكل جوهري  -يزيل أو يقلص  أ.

اتساق محاسبي") والذي كان سينشأ خالف ذلك عن قياس األصول أو االلتزامات أو االعتراف بالمكاسب والخسائر 
  مختلفة .منها على أسس 

ب.كان هناك مجموعة من االلتزامات المالية أو من األصول المالية يتم إدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة 
العادلة وفقاً الستراتيجية موثقة إلدارة المخاطر أو لالستثمار , ويتم داخلياً تقديم معلومات بشأن المجموعة على 

) " االفصاح ١٥للمنشأة ( كما هو معرف في معيار المحاسبة المصري رقم (ذلك األساس إلى أعضاء اإلدارة العليا 
  عن االطراف ذوي العالقة " وعلى سبيل المثال مجلس إدارة المنشأة والرئيس التنفيذي .

  
  " األدوات المالية "  ٤٧تصنيف األصول المالية وااللتزامات المالية للشركة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 

  

 "٤٧التصنيف وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم "  بنود القوائم المالية 
  التكلفة المستهلكة   النقدية ومافي حكمها 

  التكلفة المستهلكة   أذون الخزانة 
  التكلفة المستهلكة   العمالء وأوراق قبض

  التكلفة المستهلكة  مستحق من أطراف ذات عالقة 
  التكلفة المستهلكة   مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

  التكلفة المستهلكة  مستحق الى اطراف ذات عالقة 
  التكلفة المستهلكة   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

  

يتم إعادة تصنيف األدوات المالية فقط عندما يتغير نموذج  إعادة التصنيف. -األصول المالية وااللتزامات المالية 
  األعمال الخاص بإدارة المحفظة ككل.

  

  ب.انخفاض قيمة األصول المالية
يتم تطبيق نموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة". على األصول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة وأصول العقود 

  واستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ولكن ليس على استثمارات حقوق الملكية.
المعلومات المتاحة، بما في ذلك القائمة على أساس مستقبلي، بشأن خسائر االئتمان المتوقعة  تقوم الشركة بتقويم كافة

  المرتبطة باألصول المدرجة بالتكلفة المستهلكة.
يعتمد نموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة"على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. ولتقويم ما 

جوهرية في مخاطر اإلئتمان، فيتم مقارنة مخاطر اإلخفاق في السداد كما في تاريخ إعداد إذا كانت هناك زيادة 
القوائم المالية المستقلة مع مخاطر اإلخفاق في السداد كما في تاريخ اإلثبات األولي بناء على كافة المعلومات 

 المتاحة، والمعلومات المستقبلية المعقولة الداعمة.
بإدراج  كةالشربالنسبة للذمم المدينة التجارية ومبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة والنقدية وما في حكمها فقط تقوم 

  ).٤٧خسائر االئتمان المتوقعة بناء على المنهجية المبسطة بموجب معيار المحاسبة المصري رقم (
ن تتبع التغيرات في مخاطر االئتمان وبدال م إن المنهجية المبسطة إلثبات الخسائر المتوقعة ال تتطلب من الشركة

ذلك، تقوم الشركة بإثبات مخصص خسارة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة الدائمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية 
  مستقلة.
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  (تابع) أهم السياسات المحاسبية المطبقة  - ٢

  واإلفصاحات (تابع)التغييرات في السياسات المحاسبية 
  

  (تابع) األدوات المالية ٤٧المحاسبة المصري رقم معيار 
  

قد يتضمن دليل االنخفاض في القيمة مؤشرات تدل على أن المدين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات 
مالية هامة، أو إخفاق أو تأخير في سداد األرباح أو المبلغ األصلي، أو احتمالية اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية 

ث تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود نقص قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، أخرى، وحي
مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية التي ترتبط باإلخفاق في السداد. تتم مراجعة الذمم المدينة 

  ذا كانت هناك حاجة إلى شطبها.التجارية بشكل نوعي على أساس كل حالة على حدة لتحديد ما إ
تقوم الشركة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة من خالل األخذ بعين االعتبار مخاطر اإلخفاق في السداد خالل فترة 

  العقد وتتضمن معلومات مستقبلية في قياسها
  

  استبعاد أصل مالي أو التزام مالي من الدفاتر
  لدفاتر عندما فقطيجب علي المنشأة أن تستبعد أصل مالي من ا

 تنقضي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي، أو  
 .تقوم المنشأة بتحويل األصل المالي 
 

يجب علي المنشأة أن تستبعد اإللتزام المالي من الدفاتر ( أو جزء من التزام مالي ) من قائمة المركز المالي 
  سداد اإللتزام المحدد في العقد أو الغاؤه أو انقضاؤه.أي عندما يتم  –عندما فقط يتم تسويته 

 
 التأجيرعقود   ٣-٣

مون العقد عند التعاقد.ويكون العقد عقد  يتم تحديد ما إذا كان العقد هو (أو يحتوي علي) عقد إيجار إلى مض
ل محدد لفترة من  تخدام أص يطرة على إس من عقد تأجير إذا كان العقد ينقل حق الس اء الزمن لقتأجير أو يتض

  مقابل.

ويصنف اإليجار في بداية التعاقد على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. ويصنف العقد على أنه عقد 
ل محل  ورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األص أيجار تمويلي إذا كان يحول بص

نيف عقد التأجير على انه عقد  ورة جوهرية ما يقارب كافة العقد. ويتم تص غيلي إذا كان ال يحول بص تأجير تش
 .المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد

في تاريخ بداية عقد اإليجار يتم قياس األصل (حق اإلنتفاع) بالتكلفة، وتتضمن التكلفة التكاليف المباشرة األولية 
  بة وفقا للعقد.المتكبدة لتجهيز االصل نفسه الى الحالة المطلو

م دفعات  ويتم قياس إلتزام عقد التأجير بالقيمة الحالية لدفعات االيجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ، وتخص
اإليجار بإستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد التأجير إذا كان يمكن تحديده بسهولة، أو بإستخدام سعر الفائدة 

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

ويتم إثبات الفائدة على إلتزام عقد التأجير، و أية دفعات متغيرة غير مدرجة في قياس التزام عقد التأجير بقائمة 
  األرباح أو الخسائر.

راء يتم إذا كان  ة حق خيار الش ل تعكس ممارس ركة أو أن تكلفة االص ل الى الش عقد التأجير يحول ملكية األص
إستهالك األصل المؤجر علي مدي العمر اإلنتاجي لألصل (حق اإلنتفاع)، وفيما عدا ذلك يتم إستهالك األصل 

ل (حق اإلنتفاع) أو نهاية مدة عقد (حق اإلنتفاع) من تاريخ بداية عقد التاجير الى نهاية العمر اإلنتاجي لألص
  .  التأجير أيهما أقرب

ر على أن يكون  كل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤش ركة بش لتقوم الش قد  االص
أضمحل. عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته اإلستردادية، فيعتبر أن هناك اضمحالل لألصل وبالتالي 

  إلى قيمته اإلستردادية. وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة األرباح او الخسائر. يتم تخفيضه
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  (تابع) أهم السياسات المحاسبية المطبقة  -٣

  

 (تابع) التأجيرعقود   ٣-٣
  

ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة 
ارة الناجمة عن  محالل القيمة، ويكون رد الخس ارة ناتجة عن اض تردادية منذ إثبات آخر خس ل االس األص

ل، القيمة االس محالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألص  تردادية له أو القيمة الدفترية التى كاناإلض
افى بعد  يتم تحديدها (بالص تهالكس بة االس محالل القيمة بالنس ارة الناجمة عن اض ) ما لم يتم االعتراف بالخس

محالل القيمة بقائمة األرباح او  ارة الناجمة عن اض ابقة. ويتم إثبات الرد في الخس نوات الس ل في الس لألص
  الخسائر.

  

  المعامالت بالعمالت األجنبية ترجمة  ٤-٣
  تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصرى وهى عملة التعامل للشركة . -
  يتم تسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أولياً باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ المعاملة .  -
وم ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية  - ول والخص ائد فى تاريخ يتم ترجمة األص رف الس عر الص تخدام س باس

  الدخل . الميزانية ، يتم إدراج جميع الفروق بقائمة
يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية والتى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام أسعار الصرف السائدة  -

  فى تاريخ االعتراف األولى .
يتم قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدة فى يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية والتى  -

  التاريخ التى تحددت فيه القيمة العادلة .

  

 األصول الثابتة  ٥-٣
محالل القيمة.  ائر المتراكمة الض م مجمع اإلهالك و الخس ول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خص تظهر األص

 األصول الثابتة عندما تتحقق تلك التكلفة واستيفاء شروط االعترافوتتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من 
ول  من القيمة الدفترية لألص املة ، يتم االعتراف بتكاليفها ض ينات جوهرية ش بها . وبالمثل ، عند إجراء تحس
يانة الح والص روط االعتراف . ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلص تيفاء ش  الثابتة كإحالل وذلك في حالة اس

 .ة األرباح أو الخسائر عند تحققهااألخرى في قائم

غيل بالطريقة التي حددتها  بح عليها قادرا على التش ل عندما يكون في المكان والحالة التي يص يبدأ إهالك األص
  اإلدارة ، ويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلفتراضى لألصل على النحو التالي :

 
  العمر اإلفتراضي المقدر  
  سنة  

  ٨  أجهزة اتصاالت
  ٨ – ٣  حاسب آلي و برامج

  ١٦٫٧ – ٤  أثاث
  ٨ – ٥  أجهزة كهربائية ومعدات

  ٦٫٧  اعالنات مضيئة
  ١٠ – ٥  تجهيزات و ديكورات 

  ٥ – ٤  وسائل نقل وانتقال
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 (تابع) األصول الثابتة  ٥-٣
  

يتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من 
ل في قائمة  تبعاد األص أ عند اس ائر تنش تقبل . ويتم االعتراف بأي أرباح أو خس تخدامها أو بيعها في المس اس

   األرباح أو الخسائر في العام التي تم فيها استبعاد األصل .

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

محل .  ل ثابت قد أض ر على أن يكون أص ركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤش تقوم الش
تردادية ، فيعتبر أن  ل عن قيمته اإلس ل وبالتالي يتوعندما تزيد القيمة الدفترية لألص محالل لألص م هناك اض

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

ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط اذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة 
القيمة ، ويكون رد الخسارة الناجمة عن ة عن اضمحالل بات آخر خسارة ناتجاالصل االستردادية منذ اث

اإلضمحالل محدود بحيث التتعدى القيمة الدفترية لألصل القيمة االستردادية له أو القيمة الدفترية التى كان سيتم 
 تحديدها (بالصافى بعد اإلهالك) ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في

  السنوات السابقة . ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائر. 

  األصول غير الملموسة   ٦-٣
تم االعتراف باألصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد أولياً بالتكلفة . تكلفة األصول غير الملموسة المقتناة ي

  االقتناء . قيمتها العادلة في تاريخعند تجميع األعمال هي 

تهالك ومجمع  وماً منها مجمع االس ة بالتكلفة مخص ول غير الملموس بعد االعتراف المبدئي يتم إثبات األص
  خسائر االضمحالل.

ال يتم رسملة األصول غير الملموسة المتولدة داخلياً كأصل ويتم االعتراف بالمصروفات ضمن قائمة األرباح 
  ي العام الذي أنفقت فيه المصروفات.أو الخسائر ف

  يتم تحديد العمر االفتراضى لألصول غير الملموسة كمحددة العمر أو غير محددة العمر.

  
يتم استهالك األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على العمر االقتصادى لألصل، ويتم إجراء 

ر محالل عندما يكون هناك مؤش ل. اختبار قياس لالض محالل األص تهالك  على اض يتم مراجعة فترة االس
  وطريقة االستهالك لألصل غير الملموس بعمر محدد في نهاية كل سنة مالية على األقل.

تتمثل األصول غير الملموسة في برامج الحاسب اآللي والتراخيص الخاصة بها ويتم استهالكها بطريقة القسط 
  سنوات) . ٥-٤الثابت طبقاً للعمر االفتراضى لها (

  االستثمارات في شركات شقيقة  ٧-٣
االستثمارات في شركات شقيقة هي استثمارات في شركات يكون للشركة فيها نفوذ مؤثر ولكنها ليست شركة 
واء  ركة س ترك، ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما تمتلك الش روع مش ة في مش ت حص تابعة كما أنها ليس

أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة  ٪٢٠لنسبة  خالل الشركات التابعة لهابشكل مباشر أو غير مباشر من 
  المستثمر فيها، فيما عدا تلك الحاالت التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا.

قيقة بالقوائم المالية المجمعة باستخدام طريقة حقوق الملكي تمت تثمارات في شركات ش . وفقا ةالمحاسبة عن االس
يد  قيقة مبدئياً بالتكلفة، ثم يتم زيادة أو تخفيض رص ركة ش تثمار فى أى ش لطريقة حقوق الملكية يتم إثبات االس
تثمر فيها بعد االقتناء، و يتم إثبات نصيب  ائر الشركة المس تثمار إلثبات نصيب الشركة من أرباح أو خس االس

تثمر فيها ض ركة المس ائر الش ركة فى أرباح أو خس يد الش ركة، و يتم خفض رص ائر الش من أرباح أو خس
  االستثمار بقيمة توزيعات األرباح التى يتم الحصول عليها من الشركة المستثمر فيها.
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  استثمارات طويلة األجل  ٨-٣
ة  ر للمقاص ركة مص ركة في ش اهمة الش تثمارات طويلة األجل في مس  واإليداع والقيد المركزيتتمثل االس

وتظهر االستثمارات طويلة األجل بتكلفة االقتناء ناقصاً أي انخفاض غير مؤقت في  وصندوق حماية المستثمر
  القيمة محدداً لكل استثمار على حده .

  

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٩-٣
تثمارات بالقيمة العادلة من خالل  ول مالية تم تبويبها إمااالس ائر هي اص ول محتفظ به األرباح أو الخس ا كأص

نيفها عند  ول مالية تم تص ير أو اص ألغراض المتاجرة حيث تم اقتناؤها لغرض البيع في مدى زمني قص
  االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر . 

  ت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة .عند االعتراف األولى ، يتم قياس االستثمارا

ائر بالميزانية بالقيمة العادلة ويتم االعتراف  تثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس يتم إثبات االس
  بفروق التقييم بقائمة األرباح أو الخسائر .

رباح أو بقائمة األ بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائريتم االعتراف بأرباح أو خسائر بيع االستثمارات 
  الخسائر .

  

   الدخل الشاملاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل   ١٠-٣
  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل هي أصول مالية غير مشتقة.

تثمارات بالقيمة  منة عند االعتراف األولى ، يتم قياس االس امل بالقيمة العادلة متض العادلة من خالل الدخل الش
  المصروفات المتعلقة بها مباشرةً .

امل بالقيمة العادلة مع  تثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش بعد القياس األولى ، يتم إعادة تقييم االس
  لملكية .االعتراف باألرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة مباشرة ضمن حقوق ا

جميع االستثمارات فى ادوات حقوق الملكية متضمنة االستثمارات الغير مدرجة بالبورصة يجب قياسها بالقيمة 
ر مقبول للقيمة العادلة وتكون هذه هي الحالة فى ظل  العادلة ، أال انه وفى ظروف محدودة قد تكون التكلفة مؤش

ع للقيم العادلة لنفس االداة و فى هذه عدم توافر معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة ا و فى ظل وجود مدى واس
  الحالة تكون التكلفة هى احسن التقديرات للقيمة العادلة.

  المشروعات تحت التنفيذ   ١١-٣
تتمثل مشروعات تحت التنفيذ في المبالغ التي تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى تصبح جاهزة   

يل حينئذ تحول لبند األصول الثابتة ، ويتم تقييم المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم لإلستخدام في التشغ
  اإلضمحالل .

  اإلقتراض  ١٢-٣
من    تحق خالل عام ض تالمها . ويتم تبويب المبالغ التى تس يتم اإلعتراف باالقتراض مبدئياً بالقيم التى تم اس

يد القروض لمدة تزيد عن عام بعد اإللتزامات المتداولة ، إال إذا كان لدى  داد رص ركة الحق فى تأجيل س الش
  تاريخ الميزانية ، فيتم عرض رصيد القرض ضمن اإللتزامات طويلة األجل .

تهلكة بطريقة معدل    اس التكلفة المس ويتم قياس القروض واإلقتراض بفوائد بعد اإلعتراف المبدئي على أس
سائر الناتجة عن استبعاد االلتزامات باإلضافة إلى عملية اإلستهالك بطريقة الفائدة الفعال . وتدرج األرباح والخ

  معدل الفائدة الفعال بقائمة األرباح أو الخسائر .

راء واألتعاب أو التكاليف    م أو عالوة عند الش تهلكة مع األخذ في اإلعتبار أي خص اب التكلفة المس ويتم إحتس
من تكاليف التمويل في التى تكون جزءاً من معدل الفائدة الفعا تهالك بمعدل الفائدة الفعال ض ل . ويدرج اإلس

  قائمة األرباح أو الخسائر .
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  تكاليف االقتراض  ١٣-٣
يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل والذى يتطلب فترة زمنية   

تخدام فى األغراض المحددة له أو لبيعه كجزء  ل . يتم تحميل تكاليف طويلة لتجهيزه لإلس من تكلفة األص
ك ثل ت ها . تتم قت في عام التى تحق روف فى ال كاليف االقتراض األخرى كمص ئد والت اليف االقتراض فى الفوا

  األخرى التى تنفقها الشركة القتراض األموال .

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

  المخصصات  ١٤-٣
ركة التزام حالى قانونى أو ح   ات عندما يكون على الش ص ى ، يتم االعتراف بالمخص كمى نتيجة لحدث ماض

وية االلتزام ، مع إمكانية إجراء  ادية لتس ويكون معه من المتوقع أن يتطلب ذلك تدفقاً خارجاً للموارد االقتص
ل تقدير  ات فى تاريخ كل ميزانية وتحديدها إلظهار أفض ص تقدير موثوق لمبلغ االلتزام ويتم مراجعة المخص

ية للنقد جوهرياً فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة حالى . وعندما يكون تأثير القيمة الزمن
  الحالية لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام .

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٥-٣
 ديرين واإلدارة العليا للشركة ،متتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الشقيقة وكبار المساهمين وال  

تركة أو نفوذ مؤثر من قبل تلك األطراف ذات  يطرة مش عة لس يطر عليها أو خاض ركات المس ا الش وتمثل أيض
عيرية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس  ات التس ياس روط والس العالقة ، ويتم اعتماد الش

  اإلدارة .

  الضرائب  ١٦-٣
  ضرائب الدخل  
  الضرائب المصري . يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون  

  ضرائب الدخل الجارية  
ترداده أو    ابقة وفقاً للمبلغ المتوقع إس رائب الدخل للفترة الجارية والفترات الس ول وإلتزامات ض يتم تقييم أص

  سداده لمصلحة الضرائب .

  ضرائب الدخل المؤجلة  
ريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة اإللتزامات على الفروق   بها  المؤقتة بين القيمة المعترف ويتم اإلعتراف بض

غراض الضريبية (األساس الضريبي) وقيمتها المدرجة بالميزانية (األساس المحاسبي) لألصل أو اإللتزام لأل
  المطبق . وذلك بإستخدام سعر الضريبة

ل عندما يكون هناك إحتمال قوي بإمكانية اإلنتفاع بهذا ا   ريبة الدخل المؤجلة كأص ل ألصويتم اإلعتراف بض
  ية .ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبل لتخفيض األرباح الضريبية المستقبلية ،

روف في    ريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مص ائرويتم إدراج الض للفترة ، فيما عدا  قائمة األرباح أو الخس
  .الملكية أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق العامالضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس 
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  تحقق اإليراد   ١٧-٣
ادية المرتبطة    تأكد بأن المنافع االقتص يه درجة كافية من ال لذى تتوفر ف يتم االعتراف باإليراد إلى المدى ا

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

  الشركة كأمين حفظ عند أداء الخدمة وإصدار الفاتورة للعميل .يتم إثبات العموالت الناتجة عن نشاط   -
 بتوزيعات األرباح حين يكون لحاملى األسهم الحق فى تحصيل مبالغ هذه التوزيعات . االعترافيتم   -

  فوائد دائنة  -
سبة زمنية آخذاً في االعتبار معدل  قائمة األرباح أو الخسائريتم االعتراف بالفوائد الدائنة ضمن    ساس ن على أ

  العائد المستهدف على األصل .

  المصروفات  ١٨-٣
ات والمصروف يتم اإلعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل ، المصروفات اإلدارية والعمومية  

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

  اإلضمحالل  ١٩-٣
  قيمة األصول المالية اضمحالل  
ل مالي أو    وعي على أن يكون أص ركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موض تقوم الش

ول المالية محل المحتفظ بها بالتكلفة مجموعة من االص ول ويعتبر . قد أض ل مالي أو مجموعة من االص أص
محل إذا ، وإذا فقطالمحتفظ بها بالتكلفة المالية  محالل القيمة نتج  قد أض وعي على اض ، كان هناك دليل موض

ل مالي أو  ل واثر على التدفقات النقدية المقدرة ألص عن حدوث حدث أو أكثر بعد االعتراف االولي باألص
  ن تقديرها بشكل يعتمد عليه .مجموعة من االصول المالية والتى يمك

  قيمة األصول غير المالية اضمحالل  
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل قد أضمحل. وعندما تزيد   

محل وبالتال ل قد إض تردادية ، فيعتبر أن األص ل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلس يتم  يالقيمة الدفترية ألص
  . قائمة األرباح أو الخسائرتخفيضه إلى قيمته اإلستردادية . وتثبت خسارة االضمحالل ب

ابقاً ، فقط إذا ، كان هناك تغيير في    محالل القيمة والتى تم االعتراف بها س ارة الناجمة عن اض ويتم رد الخس
تردادية منذ إثبات أخر  ل االس تخدمة لتحديد قيمة األص ات المس محالل القيمة ، االفتراض ارة ناتجة عن اض خس

تردادية  ارة الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل القيمة االس ويكون رد الخس
له أو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة 

نوات ال ل في الس محالل القيمة بلألص ارة الناجمة عن اض ابقة . ويتم إثبات الرد في الخس  قائمة األرباح أوس
 . الخسائر

  التقديرات المحاسبية  ٢٠-٣
ات تؤثر على    رية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراض بة المص يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاس

ول، االلتزامات ، اإليرادات وا نوات المالية، هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن قيم األص روفات خالل الس لمص
  تلك التقديرات .

  احتياطي قانوني  ٢١-٣
ركة، يجنب    ى للش اس افى أرباح  ٪٥طبقاً للنظام األس لتكوين إحتياطى قانونى حتى يبلغ هذا  العاممن ص

تعمل ٪٥٠اإلحتياطى  در ويس ركة المص على قرار من الجمعية العامة وفقاً االحتياطي بناء  من رأس مال الش
  القتراح مجلس اإلدارة .
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  قائمة التدفقات النقدية   ٢٢-٣
  يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرة .  

  النقدية وما في حكمها  ٢٣-٣
ابات الجارية بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،    ندوق ، الحس مل النقدية بالص فإن النقدية وما في حكمها تش

  .وتخصم بنوك ارصدة دائنة بالبنوك والودائع ألجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٢٤ - 

  أصول ثابتة  - ٤

 
 اراضى

  أجهزة
 اتصاالت

  حاسب آلي
 وبرامج

 أثاث
  أجهزة

 كهربائية ومعدات
  اعالنات
 مضيئة

 اإلجمالي  اخشاب االت ومعدات عقارات وجدك 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

  ١٫٥٩٦٫٦٥٦٫٩٠٨  ١٧٫٦٦٤٫٩٦٣  ٧٠١٫٦٩١٫٤٥٩  ٢٠١٫١١٦٫٣١٩  ٦٣٫٦٥٦٫٢٣١  ٦٣٫٠٨١٫٦٢٤  ٤٤١٫٥٨١  ٧٠٫٢٦٦٫١٠٤  ٥٣٫٦٧٤٫٩٣٩  ٣٩٫٧٣٥٫١٠١  ٥٧٤٫٩٦٥ ٣٨٤٫٧٥٣٫٦٢٢ ٢٠٢١يناير  ١

  ٨٧٧٬٧٠٥  -  -  -  -  ١٠٥٬١٨٨  -  ١٥٠٬٣٦٣  ١٨٥٬٦٢٣  ٤٣٦٬٥٣١  -  -  أول المدة لشركات تابعة مستحوذ عليهارصيد 

  ٩٦٬١٢٠٬٩٣٢  ٨٬٢٠٧٬٢٢٩  ٢٨٬٨٧٠٬٧٤٠  ٤٬٧١٦٬٨٠٠  ٤٬٤٣٤٬٣٧٣  ١٬٣٢٤٬٥٩٠  -  ٤٬٥٣٢٬٤١١  ٤٬٥٢٤٬٨٣٢  ١٬٦٠٩٬٢٣٨  ١٠٢٬٣٧٣  ٣٧٬٧٩٨٬٣٤٦  العاماضافات 

  ١٥٬٧٠٨٬٧٢١  -  ١٣٬٥١٩٬٦٠٧  -  ٣٨٩٬٥٥٥  ١٬٤٧٩٬٣١٥  -  ٣٢٠٬٢٤٤  -  -  -  - )٥محول من مشروعات تحت التنفيذ (إيضاح 

  ٥٬١٢٢٬٦٠٥  -  ٥٬١٢٢٬٦٠٥  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )٣٦محول من حق إستخدام أصول (إيضاح 

  )٤٩٬٢٤٧٬١٦٢(  -  )١٣٬٤٨٩٬٨٦٩(  )٤٤٤٬١٨٧(  )٩٬٠٩٢٬٥٥٣(  -  -  )١٠٣٬١٠٢(  )١٠٤٬٧١٠(  )٨٣٩٬٨٣٧(  )١٬٩٠٤( )٢٥٬١٧١٬٠٠٠(  استبعادات

  )٥٬٨٩٧(  -  -  -  -  -  -  )٣٬٤٠٦(  )٢٬٤٩١(  -  -  - فروق ترجمة قوائم مالية

  )١٬٥٩٩٬٤٩٠٬٩٠٦(  )٢٥٬٨٧٢٬١٩٢(  )٧٣٥٬٧١٤٬٥٤٢(  )٢٠٥٬٣٨٨٬٩٣٢(  )٥٨٬٣٥٧٬١٦٥(  )٥٧٬٩٦١٬٧٩٢(  -  )٦٢٬٢٢٦٬٤٤٥(  )٤٢٬٨٢٥٬٠٢٧(  )١٣٬٣٩٩٬٤١٠(  )٣٦٤٬٤٣٣(  )٣٩٧٬٣٨٠٬٩٦٨(  تسويات عن عملية اإلنقسام *

  ٦٥٬٧٤٢٬٩٠٦  -  -  -  ١٬٠٣٠٬٤٤١  ٨٬٠٢٨٬٩٢٥  ٤٤١٬٥٨١  ١٢٬٩٣٦٬١٦٩  ١٥٬٤٥٣٬١٦٦  ٢٧٬٥٤١٬٦٢٣  ٣١١٬٠٠١  - ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

               

             مجمع اإلهالك في

  )٦٦١٬٧٣٥٬٣٨٧(  )٧٬٢٠٣٬١٤١(  )٣٧٢٬٨٤٢٬٧٤٣(  )٦٦٬٠٧٦٬٩١٣(  )٤٦٬٦٧٢٬٧٣٤(  )٥٢٬٢٢٨٬١٦٦(  )٤٤١٬٥٧٩(  )٤٩٬٤٢٣٬٩١١(  )٣٤٬٦٠١٬١٢٤(  )٣٢٬٠٨٧٬١٠٨( )١٥٧٬٩٦٨(  - ٢٠٢١يناير  ١

  )٨٠٤٬١٠٨(  -  -  -  -  )٩٠٬٦٩٨(  -  )١٣٠٬٥٢٢(  )١٤٧٬٣٦٥(  )٤٣٥٬٥٢٣(  - -  رصيد أول المدة لشركات تابعة مستحوذ عليها

  )٤٨٬٠٨٢٬٧٨٩(  )٢٬٥٦٨٬٣٤٦(  )٢٥٬٦٠٨٬٤٩٩(  )٣٬٨٧٩٬٥٦٨(  )٣٬١٨٤٬٨٦٣(  )٣٬٣٣٨٬٣٣٩(  -  )٤٬١٥٩٬٩٨١(  )٣٬٢٧٩٬٠٣٨(  )٢٬٠٠٥٬٦٩٢(  )٥٨٬٤٦٣( - العاماهالك ا 

  )١٬٢٦٨٬٦٥٩(  -  )١٬٢٦٨٬٦٥٩(  -  -  -  -  -  -  -  - -  )٣٦محول من حق إستخدام أصول (إيضاح 

  ٢٢٬٥١١٬٨٨٣  -  ١٣٬٤٣٢٬٩٨٥  ٢٠٧٬٣٦٦  ٨٬٠٤٠٬٩٨٠  -  -  ٦٦٬٤٥٢  ١٩٣  ٧٦٣٬٨٣٧ ٧٠ -  إهالك االستبعادات

  ٥٥٬٨٧٤  -  -  -  -  -  -  ٣٬١٤٥  ٥٢٬٧٢٩  -  - - فروق ترجمة قوائم مالية

  ٦٣٥٬٧٠٩٬٨١٢  ٩٬٧٧١٬٤٨٧  ٣٨٦٬٢٨٦٬٩١٦  ٦٩٬٧٤٩٬١١٥  ٤٠٬٩٢٤٬٦٣٥  ٤٨٬٥٦٥٬١٦٦  -  ٤٢٬٥٧٠٬٤٢٤  ٢٧٬٧٣٩٬٣١٥  ١٠٬٠٥٧٬٥٣٩  ٤٥٬٢١٥  -  تسويات عن عملية اإلنقسام *

  )٥٣٬٦١٣٬٣٧٤(  -  -  -  )٨٩١٬٩٨٢(  )٧٬٠٩٢٬٠٣٧(  )٤٤١٬٥٧٩(  )١١٬٠٧٤٬٣٩٣(  )١٠٬٢٣٥٬٢٩٠(  )٢٣٬٧٠٦٬٩٤٧(  )١٧١٬١٤٦( - ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

              صافي القيمة الدفترية فى

  ١٢٬١٢٩٬٥٣٢  -  -  -  ١٣٨٬٤٥٩  ٩٣٦٬٨٨٨  ٢  ١٬٨٦١٬٧٧٦  ٥٬٢١٧٬٨٧٦  ٣٬٨٣٤٬٦٧٦  ١٣٩٬٨٥٥ - ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  
ل الثابتة وتم إستبعاد ارصدة األصوالى ثالث شركات ) سابقا -بايونيرز القابضة لإلستثمارات المالية  – ال القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)(اسباير كابيتتم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *

 ).٤٠(إيضاح الخاصة بالشركات التابعة للشركات المنقسمة 
  

   



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٢٥ - 

  (تابع) أصول ثابتة  - ٤

 
 اراضى

  أجهزة
 اتصاالت

  حاسب آلي
 وبرامج

 أثاث
  أجهزة

 كهربائية ومعدات
  اعالنات
 مضيئة

 اإلجمالي  اخشاب االت ومعدات عقارات وجدك 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

  ١٫٤٨١٫٠٦٦٫٦١٩  ١٣٫٧٠٣٫٤٧٠  ٦٠٥٫٣٠١٫٩٠٢  ١٩٤٫٦٤٠٫٨٣٥  ٦٢٫٧٤٨٫٣١٣  ٦٢٫١٦١٫٨٧٢  ٤٤١٫٥٨١  ٦١٫٩١٦٫٧٤٤  ٥١٫١٧٩٫٣٧٠  ٣٧٫١٨٣٫٧١٣  ٢١٠٫١٩٧ ٣٩١٫٥٧٨٫٦٢٢ ٢٠٢٠يناير  ١

  ٤٥٩٫٢٤٣  -  ١١٠٫٧٠٠  -  -  -  -  ٧٠٫٧٣١  ٢٤٠٫٤٥٧  ٣٣٫١٧٤  ٤٫١٨١  -  رصيد أول المدة لشركات تابعة مستحوذ عليها

  ٥٢٫٥٤٧٫٠٨٤  ٤٫٢٢١٫٦٨٧  ٢٤٫٦٢٣٫٨٣٦  ٦٫٥٧٥٫٤٣٨  ٣٫١١٢٫١٢٢  ٩٥٢٫٦٧٦  -  ٨٫٤٨٣٫٣٤٧  ٢٫٤٩١٫١٦٨  ١٫٧٢٦٫٢٢٣  ٣٦٠٫٥٨٧  -  اضافات العام

  ٤٧٫٨١٨٫٦٤٢  -  ٤٣٫٩٧٨٫١١٩  -  ٣٤١٫٣٥٧  ٢٫١٤٤٫٣٧٨  -  -  ٤٠٫١٥٦  ١٫٣١٤٫٦٣٢  -  - )٥محول من مشروعات تحت التنفيذ (إيضاح 

  ٣٤٫٨٦٨٫٥٨٥  -  ٣٤٫٨٦٨٫٥٨٥  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )٣٦محول من حق إستخدام أصول (إيضاح 

  )١٫٤٨١٫١٧٠(  -  -  -  -  )١٫٤٨١٫١٧٠(  -  -  -  -  -  -  )٨محول إلي إستثمارات عقارية (إيضاح 

  )١٧٫٦٣٢٫٢٧٤(  )٢٦٠٫١٩٤(  )٧٫١٩١٫٦٨٣(  )٩٩٫٩٥٤(  )٢٫٥٤٥٫٥٦١(  )٥٨٥٫٨٩٢(  -  )٥٫٥٠٠(  )٤٥٫٦٨٠(  )٧٢٫٨١٠(  -  )٦٫٨٢٥٫٠٠٠(  استبعادات

  )٩٠٥٫٢٣١(  -  -  -  -  )١١٠٫٢٤٠(  -  )١٥٠٫٣٦٣(  )١٩٤٫٧٩٧(  )٤٤٩٫٨٣١(  -  -  تابعة مستبعدة لشركاترصيد اول المدة 

  )٨٤٫٥٩٠(  -  -  -  -  -  -  )٤٨٫٨٥٥(  )٣٥٫٧٣٥(  -  -  - فروق ترجمة قوائم مالية

  ١٫٥٩٦٫٦٥٦٫٩٠٨  ١٧٫٦٦٤٫٩٦٣  ٧٠١٫٦٩١٫٤٥٩  ٢٠١٫١١٦٫٣١٩  ٦٣٫٦٥٦٫٢٣١  ٦٣٫٠٨١٫٦٢٤  ٤٤١٫٥٨١  ٧٠٫٢٦٦٫١٠٤  ٥٣٫٦٧٤٫٩٣٩  ٣٩٫٧٣٥٫١٠١  ٥٧٤٫٩٦٥  ٣٨٤٫٧٥٣٫٦٢٢ ٢٠٢٠ديسمبر ٣١

               

             مجمع اإلهالك في

  )٦٠٨٫٧٤٠٫٧١٠(  )٦٫٠٣١٫٩٥٩(  )٣٤٢٫١٠٣٫٨٢٠(  )٦١٫١٢٦٫٢٤٥(  )٤٤٫٤٠٦٫٩٧٤(  )٤٩٫١٨٣٫٢٠٦(  )٤١٢٫١٦٣(  )٤٤٫٥٨٣٫٣٣٦(  )٣٠٫٨٨٤٫١٩٧(  )٢٩٫٨٧٧٫٧٧٥(  )١٣١٫٠٣٥( - ٢٠٢٠يناير  ١

  )١٢٫٦٠٧(  -  )٢٫٩٨٣(  -  -  -  -  )٢٫٨٠٠(  )٤٫٥٦٩(  )٢٫٠٨٩(  )١٦٦(  -  رصيد أول المدة لشركات تابعة مستحوذ عليها

  )٥٥٫٢٩٢٫١٢٠(  )١٫٤٣١٫٣٧٦(  )٢٨٫٨٨٢٫٢٧١(  )٤٫٩٨٦٫٩٨٩(  )٤٫١٥٩٫٠٨٨(  )٤٫١٣٩٫٠٨٠(  )٢٩٫٤١٦(  )٥٫٠٠٩٫١٣٢(  )٣٫٩٠١٫٠٢٩(  )٢٫٧٢٦٫٩٧٢(  )٢٦٫٧٦٧(  - اهالك العام

  )٨٫٧١٤٫٦١٤(  -  )٨٫٧١٤٫٦١٤(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )٣٦محول من حق إستخدام أصول (إيضاح 

  ٤١٢٫٤٧٨  -  -  -  -  ٤١٢٫٤٧٨  -  -  -  -  -  -  )٨محول إلي إستثمارات عقارية (إيضاح 

  ٩٫٧١٤٫٣٨٩  ٢٦٠٫١٩٤  ٦٫٨٦٠٫٩٤٥  ٣٦٫٣٢١  ١٫٨٩٣٫٣٢٨  ٥٨٥٫٨٩٢  -  ٢٫٨٣٢  ٣٫٩٧٢  ٧٠٫٩٠٥  -  -  إهالك االستبعادات

  ٨٣١٫٦٣٣  -  -  -  -  ٩٥٫٧٥٠  -  ١٣٠٫٥٢٢  ١٥٦٫٥٣٨  ٤٤٨٫٨٢٣  -  -  تابعة مستبعدة لشركاترصيد اول المدة 

  ٦٦٫١٦٤  -  -  -  -  -  -  ٣٨٫٠٠٣  ٢٨٫١٦١  -  -  - فروق ترجمة قوائم مالية

  )٦٦١٫٧٣٥٫٣٨٧(  )٧٫٢٠٣٫١٤١(  )٣٧٢٫٨٤٢٫٧٤٣(  )٦٦٫٠٧٦٫٩١٣(  )٤٦٫٦٧٢٫٧٣٤(  )٥٢٫٢٢٨٫١٦٦(  )٤٤١٫٥٧٩(  )٤٩٫٤٢٣٫٩١١(  )٣٤٫٦٠١٫١٢٤(  )٣٢٫٠٨٧٫١٠٨(  )١٥٧٫٩٦٨(  - ٢٠٢٠ديسمبر ٣١

              الدفترية فىصافي القيمة 

  ٩٣٤٫٩٢١٫٥٢١  ١٠٫٤٦١٫٨٢٢  ٣٢٨٫٨٤٨٫٧١٦  ١٣٥٫٠٣٩٫٤٠٦  ١٦٫٩٨٣٫٤٩٧  ١٠٫٨٥٣٫٤٥٨  ٢  ٢٠٫٨٤٢٫١٩٣  ١٩٫٠٧٣٫٨١٥  ٧٫٦٤٧٫٩٩٣  ٤١٦٫٩٩٧ ٣٨٤٫٧٥٣٫٦٢٢ ٢٠٢٠ديسمبر ٣١

  

   



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٢٦ - 

  مشروعات تحت التنفيذ  - ٥
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٨٢٫٣٥١٫٠١٣ ٥٦٬٧١٩٬٧٨٧  الرصيد اول المدة

  ٦٥٫٢٨٢٫٨٠٣  ٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠ العاماضافات خالل 

  )٤٧٫٨١٨٫٦٤٢(  )١٥٬٧٠٨٬٧٢١( )٤محول الى أصول ثابتة (إيضاح 

  )٩٥٫٣٨٧(  -  )١٠محول الى اصول غير ملموسة (إيضاح 

  )٤٣٫٠٠٠٫٠٠٠( -  تسويات

  -  )٣٨٬٠٨٦٬٠٦٦(  تسويات عن عملية اإلنقسام *

  ٥٦٫٧١٩٫٧٨٧  ٢٩٬٤٢٥٬٠٠٠  الرصيد اخر المدة

  
يم  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   * ركة تم تقس تثمارات ش ة لالس باير كابيتال القابض رية)(اس اهمة مص ركة مس  – المالية (ش

تثمارات المالية  ة لإلس ابقا -بايونيرز القابض ركات) س ركات التابعة الي  الى ثالث ش تثماراتها في بعض الش ونقل إس
متين، ركتين المنقس روعات تحت التنفيذ تبعاد ساتم عليه و الش دة المش ة بعض ارص ركات بال الخاص ركة ل ابعةتالش ش

 ).٤٠ش.م.م (شركة منقسمة) (إيضاح   للتنمية الصناعية جدوى
  

  استثمارات في شركات شقيقة  - ٦

  
  نسبة

 المساهمة
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  نسبة
 المساهمة

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  جنيه مصري  ٪  جنيه مصري  ٪  
شركة بايونيرز العالمية القابضة (البحرين) 

 ٨٫٦٤٢٫٨٣٦ ٢٥٫٠٠ ٣٢٬٣٢٨٬٨٧٨ ٢٥٫٠٠  *(ش.م.ب) 

  ٥٫١٣٣٫٩٠١٫٠٨٦  ٦٦٫٢٦  -  - **القابضة لإلستثمارات (ش.م.م)  شركة رؤية

  ٦٢٫٦٥٦  ٢٥٫٠٠  -  -  ** شركة بي أر إي لالستثمار العقاري (ش.م.م)

  ١٫٧٥٠٫٠٠٠ ٢٥٫٠٠  - -  ***شركة أموال لإلستثمارات المالية (ش.م.م)

    ٥٫١٤٤٫٣٥٦٫٥٧٨    ٣٢٬٣٢٨٬٨٧٨  

  
 ب)شركة بايونيرز العالمية القابضة (البحرين) (ش.م.طبقا لتقرير لجنة األداء اإلقتصادي تم إعادة تقييم االستثمار في   *

  ).٤٠(إيضاح  جنيه مصري ٣٣٫٥٩٥٫٩٥٣لتصبح قيمة اإلستثمار بدفاتر الشركة 
 

ركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   ** يم ش تثمارات تم تقس ة لالس باير كابيتال القابض رية)(اس اهمة مص ركة مس  – المالية (ش
تثمارات المالية  ة لإلس ابقا -بايونيرز القابض ركات ) س تثماراتها في الى ثالث ش ركات التابونقل إس عة الي بعض الش

متين، وعليه تم ركتين المنقس دة الش تبعاد ارص قيقة اس ركات الش تثمارات في تلك الش ركات تابعة ش تخص والتي االس
  ).٤٠(إيضاح بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية  ش.م.م (شركة منقسمة) شركة ل

  
ركة  العامخالل   *** غيل بش ات التش ياس يطرة على القرارات وس ركة بالس تثمارات الماليةقامت الش بويب وتم ت أموال لإلس

  .١٩٩٢لسنة  ٩٥شركات تابعة وفقا لقانون سوق رأس المال رقم في اإلستثمار إلي إستثمارات 
 

  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - ٧
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٥٫٧٢٤٫٥١١  ١٤٬٧١٢٬٤٧٠  استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية 

  ١٥٫٧٢٤٫٥١١  ١٤٬٧١٢٬٤٧٠  
    



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٢٧ - 

  استثمارات عقارية  - ٨

  اإلجمالي  مباني وإنشاءات  أراضي    

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  التكلفة في

  ٩٨٠٫٨٢٧٫٢١٩  ٥٤٣٫٧٥٥٫٢٢٩  ٤٣٧٫٠٧١٫٩٩٠  ٢٠٢١يناير  ١

  )٩٨٠٫٨٢٧٫٢١٩(  )٥٤٣٫٧٥٥٫٢٢٩(  )٤٣٧٫٠٧١٫٩٩٠(  تسويات عن عملية اإلنقسام *

  -  -  -  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

      مجمع اإلهالك في

  )٤٤٫٥٣٠٫٠٨٦(  )٤٤٫٥٣٠٫٠٨٦(  -  ٢٠٢١يناير  ١

  )١٠٬٥٠٥٬٧٥٨( )١٠٬٥٠٥٬٧٥٨(  - العامإهالك 

  ٥٥٬٠٣٥٬٨٤٤  ٥٥٬٠٣٥٬٨٤٤  -  تسويات عن عملية اإلنقسام *

  - -  -  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

      صافي القيمة الدفترية في

  -  - -  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 
  اإلجمالي  مباني وإنشاءات  أراضي    

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  التكلفة في

  ١٫٠٣٩٫٣١٣٫٧٩٧  ٥٥٤٫١٧٣٫٤٥٧ ٤٨٥٫١٤٠٫٣٤٠  ٢٠٢٠يناير  ١

  ٧٠٫٤٧٢٫٣٢٥  ٢٥٫٧٤٠٫٣٤٦  ٤٤٫٧٣١٫٩٧٩  اضافات

  ١٫٤٨١٫١٧٠  ١٫٤٨١٫١٧٠  - )٤ثابتة (إيضاح محول من أصول 

  )٥٢٫٦٤١٫٧٦١(  )١٤٫١١٤٫٤٤٤(  )٣٨٫٥٢٧٫٣١٧( محول إلي مشروعات إسكان وتعمير

  )٧٧٫٧٩٨٫٣١٢(  )٢٣٫٥٢٥٫٣٠٠(  )٥٤٫٢٧٣٫٠١٢( إستبعادات

  ٩٨٠٫٨٢٧٫٢١٩  ٥٤٣٫٧٥٥٫٢٢٩  ٤٣٧٫٠٧١٫٩٩٠  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١

      مجمع اإلهالك في

  )٣٦٫٢٨٦٫٢٦٢(  )٣٦٫٢٨٦٫٢٦٢( -  ٢٠٢٠يناير  ١

  )١١٫٧٠٥٫٨٣٨(  )١١٫٧٠٥٫٨٣٨(  -  إهالك العام

  )٤١٢٫٤٧٨(  )٤١٢٫٤٧٨(  - )٤محول من أصول ثابتة (إيضاح 

  ٢٫٤٧٠٫٠٢٨  ٢٫٤٧٠٫٠٢٨  - محول إلي مشروعات إسكان وتعمير

  ١٫٤٠٤٫٤٦٤  ١٫٤٠٤٫٤٦٤  - إهالك إستبعادات

  )٤٤٫٥٣٠٫٠٨٦(  )٤٤٫٥٣٠٫٠٨٦(  -  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١

      القيمة الدفترية فيصافي 

  ٩٣٦٫٢٩٧٫١٣٣  ٤٩٩٫٢٢٥٫١٤٣ ٤٣٧٫٠٧١٫٩٩٠  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١
  

أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *
ابقا)  –المالية  ركات س ركات التابعةالى ثالث ش تثماراتها في بعض الش متين، وعل ونقل إس ركتين المنقس تم  يهالي الش

ركة  تثمارات العقارية إلي ش يد اإلس مة)نقل رص ركة منقس تبعاد و بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ش.م.م (ش اس
 ).٤٠(إيضاح  الشركات التابعة لهااالرصدة الخاصة ب

  

  استثمارات أخرى طويلة األجل  - ٩
  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  مصريجنيه   

  ٨٫٨٣٦٫٤٠٠ ١١٬٣٩٦٬٢٠٠  شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي (ش.م.م)

  ٥٫٠٠٠  ١٠٥٬٠٠٠  صندوق حماية المستثمر

  ١١٫٩٨٤٫٢٣١  ١١٬٥٤٦٬٠٦٦  صندوق ضمان التسويات

  ٢٠٫٨٢٥٫٦٣١  ٢٣٬٠٤٧٬٢٦٦  



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٢٨ - 

  أصول غير ملموسة  - ١٠
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  برامج  برامج    

  جنيه مصري  جنيه مصري  التكلفة في

  ٢٫٥٩٢٫١٩٤ ٢٫٨٠١٫٠٨٦  اول المدة

  ٩٥٫٣٨٧  -  )٥محول من مشروعات تحت التنفيذ (إيضاح 

  ١١٣٫٥٠٥  ٩٥٩٬٢٤٨ اضافات

  -  )٢٬٨٠١٬٠٨٦(  تسويات عن عملية اإلنقسام *

  ٢٫٨٠١٫٠٨٦  ٩٥٩٬٢٤٨  اخر المدة

     مجمع اإلهالك في

  )٢٫٠٠٠٫٤٣٠( )٢٫٣٤٤٫٢٧٤(  اول المدة

  )٣٤٣٫٨٤٤(  )٦٨٬٧٣٠( إهالك المدة

  -  ٢٬٣٤٤٬٢٧٤  تسويات عن عملية اإلنقسام *

  )٢٫٣٤٤٫٢٧٤(  )٦٨٬٧٣٠(  اخر المدة

  ٤٥٦٫٨١٢  ٨٩٠٬٥١٨  صافي القيمة الدفترية في اخر المدة
  
أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *

ابقا)  –المالية  ركات س متين، وعليه الى ثالث ش ركتين المنقس ركات التابعة الي الش تثماراتها في بعض الش م تونقل إس
تبعاد يد اس ةأ رص ول غير ملموس ة ص ركات التابعةب والخاص ركة جدول الش ناعية ىش ركة  للتنمية الص ش.م.م (ش

 ).٤٠منقسمة) (إيضاح 
  

  الشهرة  - ١١
  

  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ١٬٠٢١٬٢٨٣٬٦٦٥ -  شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية
 ٤٬٩٩١٬٩٣٧ -  شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية

 ٣٬٦٥٠٬٠٠٠ -  االكتتابشركة المستشار الدولي لضمان 
  شركة المستشار الدولي لإلستثمار

 ١٬١٥٤٬٦٨٧ -  (شركة تابعة لشركة المستشار الدولي لضمان االكتتاب)
 ٥٬٧٨٧٬١٧٥ -  شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية

 ٦٩٬١٤٠٬٧٤٦ -  شركة القاهرة لالسكان و التعمير
 ٣٬٧٥٧٬٩٧٧ -  العقاريشركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار 

 ٣٠٥٬٨١٥٬٢٢٠ -  الشركة المتحدة لالسكان والتعمير
 ١٬٦٠٧٬٥٣٣ -  شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)

 ٣٤٬٣٤٢٬٨٥٤ -  شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري
 ٩٬٦٨٤٬٣٢٠ -  شركة الكابالت الكهربائية المصرية

 ٣٣١٬٦٧١٬٥٠٢ -  أراب ديري -العربية لمنتجات االلبان  الشركة

  - ١٬٧٩٢٬٨٨٧٬٦١٦ 
 )١٬١٥٤٬٦٨٧( -  االضمحالل فى قيمة الشهرة

  - ١٬٧٩١٬٧٣٢٬٩٢٩ 

  
    



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٢٩ - 

  الشهرة (تابع)  - ١١

شركة أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تقسيم  تم ٢٠٢١ يوليو ٢٤بتاريخ   *
ابقا)  –المالية  ركات س متينالى ثالث ش ركتين المنقس ركات التابعة الي الش تثماراتها في بعض الش ووفقا  ،ونقل إس

ادي  ادر بتاريخ لتقرير قطاع األداء االقتص تثمار والمناطق الحرة الص ، تم ٢٠٢١يونيو  ١٥التابع للهيئة العامة لإلس
يم في  ا للتقس اس عر اإلغالق في التاريخ المتخذ أس ة وفقا لس ركة المقيدة بالبورص تثمارات الش مبر  ٣١تقييم إس ديس

ة وفقا لحقوق الملكية الوار٢٠٢٠ ركات غير المقيدة بالبورص تثماراتها في الش ر، وإس كات دة بالقوائم المالية لتلك الش
مما ترتب علية استبعاد ارصدة الشهرة لإلستثمارات في الشركات التابعة واإلستثمارات المحولة إلي  في ذات التاريخ،

 .)٤٠(إيضاح  الشركات المنقسمة
  

  بالصندوق ولدى البنوكنقدية   - ١٢
  

  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٤٫١٧٦٫٢١٢ ٦٩٬٩٢٢  نقدية بالصندوق

  ٦٢٦٫٦٣٦٫٦٠١  ١٩٢٬٣٢٥٬٦٦٥  رصدة لدى البنوك أ

  ٥٨٫٨٥٩٫٦٣٢  -  ودائع (اقل من ثالثة اشهر)

  ٢٦٥٫٠٥٤٫١٧٣  -  ودائع (أكثر من ثالثة اشهر)

  ٩٦٤٫٧٢٦٫٦١٨  ١٩٢٬٣٩٥٬٥٨٧  

  
  نظام اإلثابة والتحفيز   - ١٣

ابق واعتماد نظام  العاديةوافقت الجمعية العامة غير  ٢٠٢٠يونيو  ١في    ركة على انهاء نظام االثابة والتحفيز الس للش
يص عدد  الح نظام االثابة والتحفيز الجديد، ليتم  ٢٨٠٩٤٥٥٠االثابة والتحفيز الجديد وتخص ركة لص هم الش هم من أس س

هم اما عن طريق اصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة هم و / أو عن  رأس مال الشركة توفير تلك االس طريق شراء أس
  خزينة.

مبر    يص عدد ٢٠٢٠وفي ديس ركة بتخص الح  ٢٨٠٩٤٥٥٠، قامت الش تراه خالل العام لص هم الخزينة المش هم من أس س
ري ١١٢٫٣٧٨٫٢٠٠نظام االثابة والتحفيز الجديد بتكلفة بلغت  اح  جنيه مص هم،  ٤، بقيمة )٢٢(إيض ري للس جنيه مص

جنيه مصري، وقامت الشركة بإعادة تقييم أسهم اإلثابة والتحفيز  ١فيز بسعر مميز للعاملين المستحقين لنظام االثابة والتح
 جنيه مصري. ١١٢٫٩٤٠٫٠٩١جنيه مصري للسهم لتصبح إجمالي القيمة مبلغ  ٤٫٠٢بقيمة 

هم االثابة٢٠٢١وفي إبريل  تحقين لتلك األسهم، ووفقا للنظام المعتمد من للعا والتحفيز ، قامت الشركة بمنح أس ملين المس
  .الجمعية العامة غير العادية

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر  - ١٤
  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٩٫٤٩٦٫٨٣٨ -  * استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

  ٥٢٫٣٧٤٫٧٨٣  ٨٬٤٥٦٬٣٩٠  صناديق إستثماروثائق 

  ١٥٩٫٩٠٠٫٦٤٩  ٤٩٬٢٥٢٬٦٥٩  ** استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية

  ٢٢١٫٧٧٢٫٢٧٠  ٥٧٬٧٠٩٬٠٤٩  

يم  تم ٢٠٢١ يوليو ٢٤بتاريخ   * تثمارات تقس ة لالس تثمارات المالية (بايونيرز القابض ة لالس باير كابيتال القابض ركة أس ش
ابقا)  –المالية  ائر المقيدة س تثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس دة اإلس ركات وتم نقل أرص الى ثالث ش

ة األوراق المالية الي ركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ش.م.م ببورص مة) ش ركة منقس تبعاد االرص (ش دة واس
  ).٤٠(إيضاح  الخاصة بالشركات التابعة لها

تثمارات   ** تثمار والمناطق الحرة، تم تقييم االس ادي بالهيئة العامة لالس ة العادلة من بالقيموفقا لتقرير قطاع األداء االقتص
ائر ة األوراق المالية خالل األرباح أوالخس تثمار في  الغير مقيدة ببورص بطريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية لإلس

  ).٤٠جنيه مصري (إيضاح  ٤٩٫٢٥٢٫٦٥٩اإلستثمار مبلغ  ، وقد بلغت قيمة٢٠٢٠ديسمبر  ٣١



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٣٠ - 

  عمالء واوراق قبض   - ١٥
  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٢٫٨١٦٫٣٣٤٫٨٥٨ ٢٥٠٬٢٨٨٬٩٣٤  عمالء

  ٢٢٨٫٦٠٠٫٣٥٦  ٢٬٢٤٨٬٨٥٩  اوراق قبض

  ٣٫٠٤٤٫٩٣٥٫٢١٤  ٢٥٢٬٥٣٧٬٧٩٣  

  )٥٧٫٠٣٩٫٦٤٥(  )١٥٬٤١٢٬٤٤٣(  القبضاالضمحالل فى قيمة العمالء و اوراق 

  )١٨٫٦٥٥٫٧١٥(  -  فوائد اقساط مؤجلة

 ٢٫٩٦٩٫٢٣٩٫٨٥٤  ٢٣٧٬١٢٥٬٣٥٠  
  

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

  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٦٥٫٤٨٢٫٠٤٠ ٥٧٫٠٣٩٫٦٤٥  رصيد أول العام

  ٦٤٢٫٩٠٠  -  خالل العاممكون 

  ٤٫٧٣٩٫٧٥٨  )٩٩٥٫٦٦٤(  تسويات

  )٢٫١٩٤٫٣٠٧(  -  رد االضمحالل خالل العام

  )١١٫٦٣٠٫٧٤٦(  -  المستخدم خالل العام

  -  )٤٠٬٦٣١٬٥٣٨(  تسويات عن عملية اإلنقسام *

  ٥٧٫٠٣٩٫٦٤٥  ١٥٬٤١٢٬٤٤٣  رصيد آخر العام

أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *
ابقا)  –المالية  ركاتس متين الى ثالث ش ركتين المنقس ركات التابعة الي الش تثماراتها في بعض الش وعليه تم  ،ونقل إس
تنمية بايونيرز بروبرتيز لل شركةل والخاصة بالشركات التابعةبعض أرصدة العمالء واالضمحالل الخاص بها  استبعاد

 ).٤٠(إيضاح  شركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م (شركة منقسمة)لو (شركة منقسمة) العمرانية ش.م.م

  استثمارات في اذون خزانه   - ١٦
  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٨٧٫٦٠٠٫٠٠٠ ٥٦٫٢٠٠٫٠٠٠ القيمة االسمية

  ٥٦٫٢٠٠٫٠٠٠  ٥٫١٠٠٫٠٠٠  شراء خالل العام

  )٢٤٣٫١٨٤(  )١٦٨٫٨٥٧(  عوائد مؤجله

  )٢٩٦٫٦١٦(  )١٠٠٫٢٦٤(  ضرائب على عوائد اذون الخزانة

  )٨٧٫٣٢٣٫٢٧٠(  )٥٥٫٩٣٦٫٩٣٠(  بيع خالل العام 

  -  )٥٫٠٩٣٫٩٤٩(  تسويات عن عملية اإلنقسام *

  ٥٥٫٩٣٦٫٩٣٠  - القيمة الحالية
  

أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *
وعليه تم  ،ونقل إستثماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشركتين المنقسمتين الى ثالث شركاتسابقا)  –المالية 
ة للتنمية الصناعية ش.م.م (شركشركة جدوى لخاصة بالشركات التابعة لاستثمارات في اذون خزانه االأرصدة  استبعاد

  .)٤٠(إيضاح  منقسمة)
   



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٣١ - 

  إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من   - ١٧

  مستحق من أطراف ذات عالقة  - أ
  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ -  *شركة بي أر إي لالستثمار العقاري

  -  ٩٤٦٬٨٠٦  شركة سمو لالستشارات

  ٥٠٫٠٠٠  ٥٠٬٢٨٣  بايونيرز لصناديق االستثمارشركة 

 ٢٥٫٠٥٠٫٠٠٠  ٩٩٧٬٠٨٩  

  مستحق إلى أطراف ذات عالقة  -ب 

  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٢١٣٫٧٩٥٫٣٣٤ -  *شركة رؤية القابضة لالستثمارات

  ٥٫٥٥٨٫١٨٢  ٤٠٢٬٩٠٤  البحرين  –شركة بايونيرز العالمية القابضة 

  -  ٢٬٠٣٩٬٦٦١  شركة جدوى للتنميه الصناعيه

  ١٫٨٠٠٫٠٠٠  -  شركة أموال لإلستثمارات المالية

  -  ٤٣٬٧٢٣٬٤٨٢  شركة بى اف ايه لالستشارات

  ١٥٫٨٨٨  -  *القومية للتشييد والتعميرالشركة 

  ٢٢١٫١٦٩٫٤٠٤  ٤٦٬١٦٦٬٠٤٧  

أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *
شركتين المنقسمتين، وعليه، تمالى ثالث شركات سابقا)  –المالية  شركات التابعة الي ال ستثماراتها في بعض ال  ونقل إ
ستبعاد شركات التابعةب الخاصةأرصدة تلك األطراف  ا شركة تنمية العمرانية  ش.م.م (بايونيرز بروبرتيز للشركة ل ال

 ).٤٠منقسمة) (إيضاح 

  مشروعات االسكان والتعمير  - ١٨
  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٢٢٦٫٢٣٢٫٩٤٣ -  تامة –مشروعات االسكان والتعمير 

  ٣٫٤٦٢٫٧٩١٫٥٧٦  -  تحت التنفيذ –مشروعات االسكان والتعمير 

  -  ٣٫٦٨٩٫٠٢٤٫٥١٩  

ثمارات (بايونيرز القابضة لالست أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية تم تقسيم شركة ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *
ابقا)  –المالية  ركات س متين، وعليه الى ثالث ش ركتين المنقس ركات التابعة الي الش تثماراتها في بعض الش م تونقل إس
  ).٤٠(إيضاح  لشركات المنقسمةل الخاصة بالشركات التابعةأرصدة مشروعات اإلسكان والتعمير  استبعاد

    



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٣٢ - 

  مخزون  - ١٩
  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٣٧٥٫٤٣٥٫٩٢٣ -  مواد خام

  ١٤٢٫٩٤٤٫٥٥٢  -  انتاج تام

  ٦٧٫٤٩٧٫٢٩٨  -  إنتاج تحت التشغيل

  ٧٢٫٧٠٤٫٨٩٠  -  قطع غيار ومهمات

  ٤٣٫٩٦٨٫٠٢٥  -  اعتمادات مستندية

  ٤٫٢٨٦٫٣٤٩  -  أخرى

  -  ٧٠٦٫٨٣٧٫٠٣٧  

  )٦٫٤٥٨٫٨٨٤(  -  االنخفاض فى قيمة المخزون

  -  ٧٠٠٫٣٧٨٫١٥٣  
  

أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *
ابقا)  –المالية  ركاتس متينونقل  الى ثالث ش ركتين المنقس ركات التابعة الي الش تثماراتها في بعض الش وعليه تم  ،إس

تبعاد دة المخزون  اس ركات التابعة لأرص ة بالش ركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ش.م.مالخاص ركة ( ش ش
 ).٤٠(إيضاح  شركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م (شركة منقسمة)و منقسمة)

  
  مدفوعة مقدماً و أرصدة مدينة أخرىمصروفات   - ٢٠

  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ً   ٣٦٫٦٢١٫٠٨٣ ١٬٢٩٦٬٦٧٧  مصروفات مدفوعة مقدما

  ٢٢٦٫٠٣٧٫٦٠١  ٢٬٧٣١٬٧٥٠  تأمينات لدى الغير

  ٦٩٫٢١٥٫٢٣٠  -  دعم تصدير مسترد

  ١٩٨٫٣٤٤٫٠٥٥  ٤٦٤٬٥٦٠  دفعات مقدمة -موردون 

  ١٤٤٫٧٠٣٫١٦٨  ٥٩٠٬٧٦٣  مصلحة الضرائب

  ٦٫١٩٠٫٧٥١  ١٬٩٩٢٬٧٠٥  إيرادات مستحقة

  ٥٫٠٣٨٫٣٢٣  -  دفعات مقدمه لشراء أصول

  ١٨٫٦٥٩٫٤٥٣  ٣٬٤٦٠٬٠٠٢  مبالغ مدفوعة للعاملين تحت حساب توزيع االرباح

  ١٠٫٩٠٤٫٦٢٥  -  غطاء خطابات ضمان

  ١١٫٦١٨٫٨٥٢  ١١٬١٨٩٬٩٧٩  سلف وعهد عاملين

  ٣١٢٫٧٥٨٫٣١٣  -  مدينون متنوعون

  ١١٨٫٠٤٣٫٠٧٢  ٦٬٨٦٩٬٣٨٩  أرصدة مدينة أخرى

  ١٫١٥٨٫١٣٤٫٥٢٦  ٢٨٬٥٩٥٬٨٢٥  

  )٢٧٫٤٥٤٫٧٥١(  )١٬٧٣٢٬٨٨١(  اضمحالل في قيمة األرصدة المدينة األخرى

  ١٫١٣٠٫٦٧٩٫٧٧٥  ٢٦٬٨٦٢٬٩٤٤  
    



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٣٣ - 

  (تابع)مصروفات مدفوعة مقدماً و أرصدة مدينة أخرى  - ٢٠
  

  األرصدة المدينة األخرى فيما يلي :تتمثل حركة االضمحالل في قيمة 

  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

 ٢٧٫٦٦٧٫٧٦٣ ٢٧٫٤٥٤٫٧٥١  رصيد أول العام

  )٢١٣٫٠١٢(  ١٨٠٬٣٥٩  )مستبعدة/ ( تابعة مستحوذ عليها لشركاترصيد اول المدة 

  -  ١٫٢٠٨٫٤٧٣  خالل العاممكون 

  -  )١٢٬١١٨٬٠٠٠(  مستخدم خالل العام

  -  )١٤٬٩٩٢٬٧٠٢(  تسويات عن عملية اإلنقسام *

  ٢٧٫٤٥٤٫٧٥١  ١٫٧٣٢٫٨٨١  رصيد آخر العام

  
ركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   * يم ش تثمارات تم تقس ة لالس تثمارات المالية (بايونيرز القابض ة لالس باير كابيتال القابض أس

وعليه تم نقل  ،في بعض الشركات التابعة الي الشركتين المنقسمتينونقل إستثماراتها  الى ثالث شركاتسابقا)  –المالية 
شركة بايونيرز بروبرتيز واالضمحالل الخاص بها الى  مصروفات مدفوعة مقدماً و أرصدة مدينة أخرىبعض أرصدة 

مة) للتنمية العمرانية ش.م.م ركة منقس مة)و (ش ركة منقس ناعية ش.م.م (ش ركة جدوى للتنمية الص تبعاد ا ش دة ألرصواس
  ).٤٠التي تخص شركاتهم التابعة (إيضاح 

  
  رأس المال  - ٢١

در والمدفوع  ١٠بلغ رأس مال الشركة المرخص به   ٤٫٦٨٢٫٤٢٤٫٩٧٠مليار جنيه مصري، كما بلغ رأس المال المصـ
 ً   جنيه مصري. ٥االسمية قيمة السهم سهم،  ٩٣٦٤٨٤٩٩٤على  جنيه مصري موزعا

 ٢٨٧٥٨٨٤٠٠بحد اقصى عدد مال الرأس  زيادةعلى  للشركة الجمعية العامة غير العاديةوافقت  ٢٠٢٠ابريل  ١٨وفي 
سهم المقابلة لألسهم المستهدفة من عملية مبادلة االسهم التي قامت بها الشركة خالل العام مع شركاتها التابعة لتخصص 

  هم محل المبادلة.تلك الزيادة بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقوموا بتوفير تلك االس

موزعاً  مصري جنيه ٥٩١٫٦٠٠٫٨٣٠بمبلغ زيادة رأس المال وافق مجلس ادارة الشركة على  ٢٠٢٠يونيو  ٢٠وبتاريخ 
مية  ١١٨٣٢٠١٦٦على  هم بقيمة اس ري ٥س دار قدرها  جنيه مص افة إلى عالوة إص هم، باإلض هم،  ٣٫٦٦للس جنيه للس

ري جنيه ٤٣٣٫٠٥٢٫٠٠٣وبقيمة إجمالية قدرها  اب االحتياطي بالكامل ترحل مص القانوني، وذلك تمويال من  إلى حس
  الرصيد الدائن للمساهمين الذين قاموا بتوفير اسهم عملية المبادلة التي قامت بها الشركة مع شركاتها التابعة . 

در والمدفوعليصبح اجمالي   سهم، ١٠٥٤٨٠٥١٦٠موزعاً على  جنيه مصري ٥٫٢٧٤٫٠٢٥٫٨٠٠ رأس المال المصـ
  .٢٠٢٠يونيو  ٢٩وقد تم التأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري بتاريخ  جنيه مصري ٥يمة السهم االسمية ق

ادربرقم ٢٠٢١يوليو  ٢٤وبتاريخ  بتاريخ  ٥٣٤، وافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجماع على التقرير النهائى الص
ادى بالهيئة العام ٢٠٢١يونيو  ١٥ تثمار والمناطق الحرة للتحقق من التقدير المبدئى من قطاع االداء االقتص ة لالس

ركتين  مة وش ركة قاس ركات (ش يمها الى ثالث ش وقية بغرض تقس ركة بالقيمة الدفترية والس ول والتزامات الش الص
تثمارات المالية (بايونيرز القا باير كابيتال القابضة لالس ضة بمنقسمتين) والذى انتهى ان صافى حقوق الملكية لشركة أس

  نتج عن ذلك ما يلى :و)، ٤٠(إيضاح  –جنيه مصري  ٧٫٠٣٩٫٤٩٤٫٢٠٠سابقا) تبلغ  –لالستثمارات المالية 

سابقا)  –صافى حقوق الملكية لشركة أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية 
ة) مبلغ  م اس دفوع يبلغ  ٢٥٣٫٤٠٨٫٧٠٠(الق در وم ال مص الى : رأس م ة على النحو الت رى موزع ه مص جني

رى موزع على عدد  ٢١٠٫٩٦١٫٠٣٢ مية قدرها  ١٠٥٤٨٠٥١٦٠جنيه مص هم بقيمة اس هم الواحد  ٢٠س قرش للس
 يه مصرى .مليار جن ١جنيه مصرى وبراس مال مرخص به قدره  ٤٢٫٤٤٧٫٦٦٨واحتياطى عام بمبلغ 

مة) مبلغ  ركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (المنقس افى حقوق الملكية لش رى  ٤٫٧٥٢٫٢٧٧٫٢٠٠ص جنيه مص
دفوع يبلغ  در وم ال مص الى : رأس م دد  ٤٫٧٤٦٫٦٢٣٫٢٢٠موزع على النحو الت رى موزع على ع ه مص جني

مية قدرها  ١٠٥٤٨٠٥١٦٠ هم بقيمة اس هم الواحد  ٤٫٥س رى للس جنيه  ٥٫٦٥٣٫٩٨٠واحتياطى عام بمبلغ جنيه مص
 مليار جنيه مصرى . ٢٣مصرى وبراس مال مرخص به قدره 

مة) مبلغ  ناعية (المنقس ركة جدوى للتنمية الص افى حقوق الملكية لش رى موزع على  ٢٫٠٣٣٫٨٠٨٫٣٠٠ص جنيه مص
در ومدفوع يبلغ  رى موزع على عدد  ٢٫٠٠٤٫١٢٩٫٨٠٤النحو التالى : راس مال مص هم  ١٠٥٤٨٠٥١٦٠جنيه مص س

مية قدرها  هم الواحد واحتياطى عام بمبلغ  ١٫٩بقيمة اس رى للس رى وبراس مال  ٢٩٫٦٧٨٫٤٩٦جنيه مص جنيه مص
  مليار جنيه مصرى . ١٠مرخص به قدره 



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٣٤ - 

  (تابع) رأس المال  - ٢١
مصدر والمدفوع ، صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اصدار اسهم راس المال ال٢٠٢١أغسطس  ٣وبتاريخ 

تثمارات المالية  تثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالس باير كابيتال القابضة لالس ابقا) (الش –لشركة أس ركة القاسمة) س
بح  ام ليص رى موزعا على  ٢١٠٫٩٦١٫٠٣٢الناتج من االنقس مية قدرها  ١٠٥٤٨٠٥١٦٠جنيه مص هم بقيمة اس  ٢٠س

جنيه  ٤٢٫٤٤٧٫٦٦٨المشكلة بالهيئة العامة لالستثمار، على ان يتم تجنيب مبلغ  قرش للسهم الواحد في ضوء تقييم اللجنة
جل التجاري بتاريخ  ير بالس مة. وقد تم التأش ركة القاس اب االحتياطى العام بالش ري يرحل الى حس طس  ١٥مص أغس

٢٠٢١.  

  اسهم الخزينة  - ٢٢
ركة  ٢٠٢٠يونيو  ٦بتاريخ    راء قرر مجلس ادارة الش همش هروذلك لمدة  خزينة أس ب المقررة  ثالثة أش فى حدود النس

  .جنيه مصرى ١٤٢٫٣٦٥٫٣٧٤بقيمة سهم  ٣٧٥٨١٥٣١ عدد، وقد بلغ عدد أسهم الخزينة المشتراه فى خالل العام قانونا

مبر    يص عدد ٢٠٢٠وفي ديس ركة بتخص الح  ٢٨٠٩٤٥٥٠، قامت الش تراه خالل العام لص هم الخزينة المش هم من أس س
ليصبح إجمالي عدد أسهم الخزينة  )١٣(إيضاح  جنيه مصري ١١٢٫٣٧٨٫٢٠٠لتحفيز الجديد بتكلفة بلغت نظام االثابة وا

  جنيه مصري. ٣٥٫٩٣٨٫٣٣٤سهم بقيمة  ٩٤٨٦٩٨١المتبقية 

هم الخزينة المتبقية بمبلغ ٢٠٢١وفي مارس    يد أس ركة ببيع كامل رص ري محققة هجني ٥٥٬٦٣٥٬١٣٨، قامت الش  مص
  .تم إدراجها ضمن األرباح المرحلة مصري جنيه ١٩٬٦٩٦٬٨٠٤ارباح بيع بمبلغ 

  
  حقوق الحصة غير المسيطرة  - ٢٣

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  
  جنيه مصرى  

 ٢٫١٥٠٫٥٢٣٫٩٤٦ أول العامرصيد 
  )١٥٬٥٩٦٬٤٧٦(  تسويات سنوات سابقة في شركات تابعة

 ١٥٠٬٧٥٩٬١٢٧ تابعة الحصص غير المسيطرة في تأسيس / زيادة رأس مال شركات
  )٣٬١٠٨( تسويات ناتجة من اإلستحواذ علي شركات تابعة

  ٣٥٣٬٥٣٤٬٢٥٩   تسويات ناتجة من تغير نسب الملكية في شركات تابعة
  )٥٬٤٩٨٬٥٤٠(  تسويات ناتجة عن شراء أسهم خزينة في شركة تابعة

 ٦٨٬٣٤٢٬٨٨١  تسويات ناتجة عن بيع أسهم خزينة في شركة تابعة
  )٣٠٢٬٦٩٥(  المجمعة لترجمة القوائم الماليةالفروق 

  )٢٢٬٤٠٩٬٨٠٩(  ٢٠٢٠توزيعات أرباح عن عام 
  )٢٬٦٧٩٬٣٣٧٬٨٧٩(  تسويات ناتجة عن عملية األنقسام*

  )٣٬٧٢٩(  ارباح العام

  ٧٬٩٧٧  آلخر العامرصيد 
  

أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *
ابقا)  –المالية  تثمارات مم الى ثالث شركاتس تبعاد ارصدة حقوق الحصص غير المسيطرة في اإلس ا ترتب عليه اس

 ).٤٠(إيضاح  المنقولة للشركات المنقسمة

  



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٣٥ - 

  قروض طويلة االجل  - ٢٤
  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

  جنيه مصري  جنيه مصري 

  ٥٣٫٠٠٠٫٠٠٠ - تمويل مساند طويل االجل

  ٨٣١٫٣٣٤٫٦٤٨  -  رصيد القروض

     يخصم:

  )٥٠٨٫١٢٩٫١٣٥( - الجزء المتداول

  ٣٧٦٫٢٠٥٫٥١٣  -  الجزء طويل األجل

  
أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *

ابقا)  –المالية  ركات س متين، وعليه الى ثالث ش ركتين المنقس ركات التابعة الي الش تثماراتها في بعض الش م تونقل إس
دة القروض إلي  ركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ش.م.منقل أرص ركة  ش مة)(ش تبعاد  منقس دة األرصواس
 ).٤٠(إيضاح  لهاالخاصة بالشركات التابعة 

  مساهمين –ارصدة دائنة   - ٢٥

  الجزء المتداول  
  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٦٫٤٧٣٫٤١٠ -  أرصدة دائنة مساهمين (الشركات التابعة)

  -  ١٦٫٤٧٣٫٤١٠  

  
  الجزء غير المتداول  

  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٦٥٩٫٦٨٢٫٦٤٧ ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  أرصدة دائنة مساهمين (الشركات التابعة)

  ٦٥٩٫٦٨٢٫٦٤٧  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  
  

أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *
ابقا)  –المالية  ركاتس متين الى ثالث ش ركتين المنقس ركات التابعة الي الش تثماراتها في بعض الش وعليه تم  ،ونقل إس

 ).٤٠اسبتعاد أرصدة المساهمين الدائنة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضاح 

  عمالء دفعات مقدمة  - ٢٦
  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٫٠٧١٫٧٤١٫٤٦٦ ١٧٤٬١٤٢٬٦٦٨  مقدمةعمالء دفعات 

  ١٫٠٧١٫٧٤١٫٤٦٦  ١٧٤٬١٤٢٬٦٦٨  

أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *
ابقا)  –المالية  ركاتس ركتين  الى ثالث ش ركات التابعة الي الش تثماراتها في بعض الش متينونقل إس ، وعليه تم المنقس

 ).٤٠اسبتعاد أرصدة عمالء دفعات مقدمة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضاح 

  



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٣٦ - 

  
  بنوك تسهيالت ائتمانية  - ٢٧

  
  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

  جنيه مصري  جنيه مصري 

  ٢٫١٢٢٫٧٤٥٫٧٣٨ ١١٩٬١٨٠٬٤٨٩ عملة محلية –بنوك تسهيالت ائتمانية 

  ٣٤٥٫٧٨٩٫٢٤٠  - عملة أجنبية –ائتمانية بنوك تسهيالت 

 ٢٫٤٦٨٫٥٣٤٫٩٧٨  ١١٩٬١٨٠٬٤٨٩  

 .فوق متوسط سعر الكوريدور  ٪١٫٥ بفائدة التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك -

أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *
ابقا)  –المالية  ركاتس متين الى ثالث ش ركتين المنقس ركات التابعة الي الش تثماراتها في بعض الش وعليه تم  ،ونقل إس

 ).٤٠اسبتعاد أرصدة بنوك تسهيالت ائتمانية التي تخص شركاتهم التابعة (إيضاح 

  موردون و مقاولو مشروعات وأوراق دفع  - ٢٨
  

  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٫١١٢٫٠٢١٫٠٩٢ -  موردون و مقاولو مشروعات 

  ٢٤١٫٨٠٨٫٤٠٢  ٢٠٬٢٨٠  أوراق دفع

  ١٫٣٥٣٫٨٢٩٫٤٩٤  ٢٠٬٢٨٠  

أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *
ابقا)  –المالية  ركاتس متين الى ثالث ش ركتين المنقس ركات التابعة الي الش تثماراتها في بعض الش وعليه تم  ،ونقل إس

 ).٤٠التي تخص شركاتهم التابعة (إيضاح  موردون و مقاولو مشروعات وأوراق دفعأرصدة اسبتعاد 

  مصلحة الضرائب –ارصدة دائنة   - ٢٩
  

  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١١٨٫٧٨٨٫٥٨١ ٤٬٢٨٧٬٨٤٢ ضرائب دخل –مصلحة الضرائب 

  ٧٤٫٠٠٧٫٢٧٤  ٢٧٬٤٧٨٬٣٥٩  أخرى –مصلحة الضرائب 

  ١٩٢٫٧٩٥٫٨٥٥  ٣١٬٧٦٦٬٢٠١  
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  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٣٧ - 

  مصروفات مستحقة و أرصدة دائنة أخرى  - ٣٠
  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٥٤٫٥٩٤٫٧٠٩ ٥٬٧٨٢٬٣٨٤  مصروفات مستحقة

  ٢٨٧٫٩٢٩٫٧٧٦  -  تأمينات للغير

  ١٫٨٧٧٫٢٢٠  ٨٬٠٣٦٬٠٤٠  أمناء حفظ مركزي

  ٣٤٫٤١٠٫٩٦١  - تكلفة اعمال تحت التنفيذ

  ٥٫٣٠٠٫١٠٠  ٩٦٤٬٧١٦  االجتماعيالهيئة القومية للتأمين 

  ٩٢٫٠٢٢٫٤١٦  -  مصروفات صيانة محصلة

  ١٧٨٫٧٧٤٫٠٦٤  -  دائنون متنوعون

  ٥٨٫٣١٩٫٢٧١  -  ايرادت مبيعات مؤجلة

  ٨٫٢٢٢٫٢٢٦  ٦٬٧١٢٬٠٧٢  مقاصة بيع وشراء

  ٨٤٫٨٤٥٫٥٤١  ٥٣٬٢٢٩   عاملين ارصده دائنه

  ١٢٣٫٨٩٦٫٠٥٣  ١٧٬٩٨٧٬٦٢٥  أخرىارصدة دائنة 

  ٩٣٠٫١٩٢٫٣٣٧  ٣٩٬٥٣٦٬٠٦٦  

أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *
ابقا)  –المالية  ركاتس متين، وعليه تم  الى ثالث ش ركتين المنقس ركات التابعة الي الش تثماراتها في بعض الش ونقل إس

دة  روفات نقل بعض أرص دة دائنة أخرىمص تحقة و أرص ركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ش.م.مالى  مس  ش
مة) ركة منقس مة)و (ش ركة منقس ناعية ش.م.م (ش ركة جدوى للتنمية الص ركاتهم  ش دة التي تخص ش تبعاد األرص واس
  ).٤٠التابعة (إيضاح 

  مخصصات  - ٣١
  ٢٠٢١يناير  ١  

إنتفي الغرض 
  العاممنه خالل 

مستخدم خالل 
  العام

تسويات عن 
  عملية اإلنقسام *

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

  - )٢٥٬٤٠٦٬١٩٤( )٣٬٩٤٢٬٢٧٢(  )١٬٧٠٠٬٠٠٠( ٣١٫٠٤٨٫٤٦٦  مخصص التزامات

  -  )٢٬٤٠١٬٢٠٩(  -  -  ٢٫٤٠١٫٢٠٩  مخصص مطالبات ومنازعات

  ٦٣٬٣٨٢٬٢٨٣(  )٣٬٩٤٢٬٢٧٢(  )١٬٧٠٠٬٠٠٠(  ٣٣٫٤٤٩٫٦٧٥( -  

أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *
ابقا)  –المالية  ركاتس متين، وعليه تم  الى ثالث ش ركتين المنقس ركات التابعة الي الش تثماراتها في بعض الش ونقل إس

  ).٤٠استبعاد األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضاح 

  ضرائب الدخل  - ٣٢
  (معاد عرضها)    

  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٦٬٠٥٦٬٥٩٥ ٤٬٢٨٧٬٨٤٢ ضريبة الدخل الجارية

  )٢٢٬٦٨٢٬٣٥٤(  )١٢٬٤٠٢٬٦٨٦(  (إيراد) –ضريبة الدخل المؤجلة 

  )٦٬٦٢٥٬٧٥٩(  )٨٬١١٤٬٨٤٤(  
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  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٣٨ - 

  ضرائب الدخل (تابع)  - ٣٢

  التزامات ضريبية مؤجلة  
  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  )٣٥٫٤٢٠٫٦٦٦( ٢٥٫٦٩٠٫٨٤٦  التزام (أصل)  –العام  رصيد أول

  )٢٤٠٫٥٣٥(  )١٬٤٠٤٬٠٠٦(  المدة لشركات تابعة مستحوذ عليهاأرصدة أول 

  ١٫٤٠٢٫٥٣٥  -  أرصدة أول المدة لشركات تابعة مستبعدة

  ١٣٫٤٢٨  -  فروق ترجمة قوائم مالية

  ٩٤٫٩٤١٫٢٨٤  -  تسويات خالل العام

  -  )١٤٬٩٠٩٬٣٩٠(  تسويات عن عملية اإلنقسام *

  )٣٥٫٠٠٥٫٢٠٠(  )١٢٬٤٠٢٬٦٨٦(  (أصل) –ضريبة الدخل المؤجلة التى تنشأ عن 

  ٢٥٫٦٩٠٫٨٤٦  )٣٬٠٢٥٬٢٣٦(  التزام  (أصل)–رصيد أخر العام 
  

أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات شركة تم تقسيم  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *
ابقا)  –المالية  ركات س ركات الى ثالث ش تثماراتها في بعض الش متينونقل إس ركتين المنقس وعليه تم  ،التابعة الي الش

  ).٤٠استبعاد األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضاح 

  إيرادات األنشطة  - ٣٣
  (معاد عرضها)    

  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٢٣٬٢٤٢٬٨٥٢ ١١٧٬٩٧١٬٩٠٣ إيرادات النشاط المالي

  ٩٬٠٢٨٬٣١٣  ٢١٬٩٩٩٬٩٨٩  أرباح إيرادات كوبونات توزيعات

  )٩٤٧٬٨٧٧(  ٥٥٨٬٥٦٢ فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  -  ٩٠٬٤٢٤ أرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٨٬٨٧٢٬٤٨٩  ٣٬٥٢١٬١٦٧  إيرادات استثمارات اخرى طويله االجل 

  -  )١٬٢٦٧٬٠٧٥(  شركات شقيقةنتائج أعمال الحصة النسبية فى 

  ١٤٠٬١٩٥٬٧٧٧  ١٤٢٬٨٧٤٬٩٧٠  

 
  تكلفة األنشطة  - ٣٤

  (معاد عرضها)    

  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٢٠٬٦٥٦٬٥٣٥ ٢٤٬٦٠٧٬٥٦٩ تكاليف النشاط المالي
خالل األرباح أو  (خسائر) بيع استثمارات بالقيمة العادلة من

  ٩٦١٬١٤٢٬١٣٩  -  الخسائر

  )٤٥٬١٩٧٬٢٢٣(  -  رد اإلضمحالل فى قيمة االستثمارات في شركات تابعة

  ٩٣٦٬٦٠١٬٤٥١  ٢٤٬٦٠٧٬٥٦٩  
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  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٣٩ - 

  (الخسائر) نصيب السهم في األرباح  - ٣٥
هم فى األرباح   يب الس اب نص ائر) تم حس مة (الخس اهمين في بقس يب المس ائر) أرباح نص ركة األم العام (خس  على للش

  وفقاً لما يلى :  العامخالل عدد األسهم القائمة ل المتوسط المرجح

  (معاد عرضها)   

     

  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

  جنيه مصري  جنيه مصري  

  )٩١٧٬٩٨٠٬٥٩١( ٤٥٬٢٣٣٬١١٣  من العمليات المستمرة للشركة األم العام (خسائر) أرباح

  ٩٦٤٬٨٦٢٬٨٠٣  ١٬٠٥٢٬٦٨٥٬٣٥٨ العامالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

  )٠٫٩٥(  ٠٤٫٠  من العمليات المستمرة (الخسائر) نصيب السهم في األرباح
  

  ١٬٨٦٤٬٣١٧٬٢٠٧ ٤٣٠٬٥٩٢٬٣٨٧  للشركة األم من العمليات غير المستمرة العامأرباح 

  ٩٦٤٬٨٦٢٬٨٠٣  ١٬٠٥٢٬٦٨٥٬٣٥٨ العامالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

  ٩٣٫١  ٠٫٤١  نصيب السهم في األرباح من العمليات غير المستمرة
  

  عقود التأجير والترتيب  - ٣٦

 اصول حق انتفاع  -١
  إجمالي  سيارات آالت ومعدات  أراضي  مباني وإنشاءات  
  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

            التكلفة

  ٨٣٬٨٤٣٬٢٣٢  -  ١٦٬١٠٨٬١٣٩  ٣٥٬٧٩٧٬٦٩٠ ٣١٬٩٣٧٬٤٠٣  ٢٠٢١يناير  ١
رصيد أول المدة لشركات تابعة مستحوذ 

  ٥١٢٬٩٩٨  -  -  -  ٥١٢٬٩٩٨  عليها
  ٤٬٢٥٢٬٠٢٠  -  -  -  ٤٬٢٥٢٬٠٢٠  تسويات

  ٢٣٬٠٢١٬٠٢٩  ٧٬٦٤٠٬٧٦٥  -  -  ١٥٬٣٨٠٬٢٦٤  العامإضافات 
  )٥٬١٢٢٬٦٠٥(  -  )٥٬١٢٢٬٦٠٥(  -  -  )٤محول الى االصول الثابتة (ايضاح 

  )٩٬١٦٤٬٣٥١(  -  -  -  )٩٬١٦٤٬٣٥١(  إستبعادات
  )٩٤٬٦٨٧٬٧٨٧(  )٧٬٦٤٠٬٧٦٥(  )١٠٬٩٨٥٬٥٣٤(  )٣٥٬٧٩٧٬٦٩٠(  )٤٠٬٢٦٣٬٧٩٨(  تسويات عن عملية اإلنقسام *

  ٢٬٦٥٤٬٥٣٦  -  -  -  ٢٬٦٥٤٬٥٣٦  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
        

           مجمع اإلستهالك
  )٢٠٬٩٤٧٬٥٠٣(  -  )٣٬١٧٤٬١٩٢(  - )١٧٬٧٧٣٬٣١١(  ٢٠٢١يناير  ١

رصيد أول المدة لشركات تابعة مستحوذ 
  )١٤٢٬٥٠٠(  -  -  -  )١٤٢٬٥٠٠(  عليها

  )٩٧٣٬٩٢٤(  -  -  -  )٩٧٣٬٩٢٤(  تسويات
  )٩٬٧٨٧٬٤١٢(  )٢٬٣٥١٬٧٣٤(  )٣٢٥٬٤٤٢(  )١٬٠٧٣٬٩٣١(  )٦٬٠٣٦٬٣٠٥(  العامإستهالك 

  ١٬٢٦٨٬٦٥٩  -  ١٬٢٦٨٬٦٥٩  -  -  ) ٤محول الى االصول الثابتة (ايضاح 
  ٨٬٥٠٨٬٠٤٦  -  -  -  ٨٬٥٠٨٬٠٤٦  إستبعادات

  ٢٠٬٩٣١٬٧٧٤ ٢٬٣٥١٬٧٣٤  ٢٬٢٣٠٬٩٧٥  ١٬٠٧٣٬٩٣١  ١٥٬٢٧٥٬١٣٤  تسويات عن عملية اإلنقسام *

  )١٬١٤٢٬٨٦٠(  -  -  -  )١٬١٤٢٬٨٦٠(  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
           صافى القيمة فى

  ١٬٥١١٬٦٧٦  -  -  - ١٬٥١١٬٦٧٦  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  

   



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٤٠ - 

  التأجير والترتيب (تابع)عقود   - ٣٦

 اصول حق انتفاع  -١

  إجمالي آالت ومعدات  أراضي  مباني وإنشاءات  

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

          التكلفة

  ٧٤٫٥٥١٫٤٩٩  ٥٠٫٩٧٦٫٧٢٤  - ٢٣٫٥٧٤٫٧٧٥  ٢٠٢٠يناير  ١

  ٤٤٫٦٨٣٫٤٥٣  -  ٣٥٫٧٩٧٫٦٩٠  ٨٫٨٨٥٫٧٦٣  إضافات العام

  )٣٤٫٨٦٨٫٥٨٥(  )٣٤٫٨٦٨٫٥٨٥(  -  -  )٤الثابتة (ايضاح محول الى االصول 

  )٥٢٣٫١٣٥(  -  - )٥٢٣٫١٣٥(  إستبعادات

  ٨٣٫٨٤٣٫٢٣٢  ١٦٫١٠٨٫١٣٩  ٣٥٫٧٩٧٫٦٩٠  ٣١٫٩٣٧٫٤٠٣  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١

       مجمع اإلستهالك

  )٢٣٫٦٩٨٫٥٥٧(  )١١٫٠٨٣٫٣٩٩(  - )١٢٫٦١٥٫١٥٨(  ٢٠٢٠يناير  ١

  )٦٫٤٨٦٫٦٩٥(  )٨٠٥٫٤٠٧(  -  )٥٫٦٨١٫٢٨٨(  إستهالك العام

  ٨٫٧١٤٫٦١٤  ٨٫٧١٤٫٦١٤  -  -  ) ٤محول الى االصول الثابتة (ايضاح 

  ٥٢٣٫١٣٥  -  - ٥٢٣٫١٣٥  إستبعادات

  )٢٠٫٩٤٧٫٥٠٣(  )٣٫١٧٤٫١٩٢(  -  )١٧٫٧٧٣٫٣١١(  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١

       صافى القيمة فى

  ٦٢٫٨٩٥٫٧٢٩  ١٢٫٩٣٣٫٩٤٧  ٣٥٫٧٩٧٫٦٩٠ ١٤٫١٦٤٫٠٩٢  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١
  

  ترتيبالو التأجيرعقود لتزام ا -٢

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  عقود ترتيبعقود تأجير تمويليتشغيلي عقود تأجير  

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري 

  ١٬٣٧٠٬٢١١  -  - ١٬٣٧٠٬٢١١ رصيد األلتزام 

       يخصم:

  )٣٥٥٬١١٤(  -  - )٣٥٥٬١١٤(أقساط مستحقة السداد خالل عام 

 ١٬٠١٥٬٠٩٧  -  -  ١٬٠١٥٬٠٩٧  
  

  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  عقود ترتيب عقود تأجير تمويلي عقود تأجير تشغيلي  

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري 

  ١٫١٢٧٫٨٧٤٫٦٦٧  ١٫٠٥٣٫٤٤٠٫٠٥٩  ٥٩٫٥٨٧٫٢٦٠ ١٤٫٨٤٧٫٣٤٨ رصيد األلتزام 

       يخصم:

  )١٧٧٫٩٥٥٫٩٥٨(  )١٥٩٫٧٩٧٫٨٨٠(  )١٢٫٢٩٣٫٦٦٤( )٥٫٨٦٤٫٤١٤( أقساط مستحقة السداد خالل عام 

 ٩٤٩٫٩١٨٫٧٠٩  ٨٩٣٫٦٤٢٫١٧٩  ٤٧٫٢٩٣٫٥٩٦  ٨٫٩٨٢٫٩٣٤  

أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات تم تقسيم شركة  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   *
ابقا)  –المالية  ركات س ركتينالى ثالث ش ركات التابعة الي الش تثماراتها في بعض الش متين ونقل إس ، وعليه تم المنقس

  ).٤٠استبعاد األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضاح 

  الموقف الضريبي  - ٣٧

سباير كابيتالشركة     –(بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية  القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية) ا
ابقا)  ركة على حده ويمثل س ريبة الدخل لكل ش اب ض ريبة الدخل وقد تم احتس ع لض ركات التابعة لها تخض وكذلك الش

ي ف المنتهية السنةعن مجموع ضرائب الدخل في رصيد ضريبة الدخل الظاهر فى قائمة األرباح أو الخسائر المجمعة 
    . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
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- ٤١ - 

  بها المتعلقةاألدوات المالية وإدارة المخاطر   - ٣٨
تثمارات ندوق ولدى البنوك، اس ول المالية (نقدية بالص ركة فى األص دة عمالء تتمثل األدوات المالية للش و  مالية ، أرص

ارصدة دائنة ،  –، مستحق من اطراف ذات عالقة ، أرصدة مدينة أخرى) وكذا االلتزامات المالية (عمالء أوراق قبض 
مساهمين ،  –مصلحة الضرائب ، أرصدة دائنة  –تسهيالت ائتمانية ، مستحق الي اطراف ذات عالقة ، أرصدة دائنة 

وكما هو وارد بالسياسات المحاسبية الهامة لالعتراف والقياس لألصول  المصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخرى) .
رو اح (وااللتزامات المالية واإليراد والمص احات المتممة للقوائم المالية ٣ف المتعلق بها كما ورد فى إيض ) من اإليض

 المجمعة .

  القيمة العادلة لألدوات المالية
اح ( ركة الواردة باإليض ول وإلتزامات الش س التقييم المتبعة فى تقييم أص ول ٣طبقا ألس ) فإن القيمة العادلة لألص

  . هريا عن قيمتها الدفترية فى تاريخ الميزانيةواإللتزامات المالية ال تختلف إختالفا جو

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

  خطر تقلبات العمالت األجنبية
رف والذى يؤثر على عر الص ات بالعمالت  يتمثل خطر العمالت األجنبية فى التغيرات فى س المدفوعات والمقبوض

  بالعمالت األجنبية. وااللتزاماتاألجنبية وكذلك تقييم األصول 

  خطر االئتمان
يتمثل خطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته، األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف 

ركة لمخاطر  ائر مالية. تتعرض الش ول األخرى اآلخر لخس دتها لدى البنوك والعمالء وبعض األص االئتمان على أرص
  كما هو موضح في الميزانية.

ركة لتقليل المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عن طريق التعامل من بنو عى الش نة السك تس ع حس معة ووض
  .ق بالعمالءحدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعل

  خطر السيولة
دة  تخدام األرباح المرحلة وأرص تمرارية التمويل والمرونة خالل اس ركة هو الحفاظ على التوازن بين اس إن غرض الش

  .استحقاقهاالشركة لدي البنوك لضمان سداد إلتزامات الشركة في مواعيد 

  خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة
بب التغيرات فى  تقبلية بس عر الفائدة فى خطر التغيرات فى التدفقات النقدية المس يتمثل خطر التدفقات النقدية المتعلقة بس

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

  إدارة رأس المال 
المال هو التأكد من أن الشركة تحافظ على نسب رأس مال صحية من أجل دعم أعمالها  إن الهدف الرئيسي إلدارة رأس

  وتحقيق أقصى زيادة للمساهمين.

ال. روف األعم ي ظ رات ف وء التغي ي ض ه ف ديالت علي راء تع مالها وإج ل رأس إدارة هيك ركة ب وم الش ن  تق م يك ل
رات ف اك تغي ات ـهن داف والسياس الل ي األه ات خ نةوالعملي ةالم الس ي نتهي مبر  ٣١ ف نة  ٢٠٢١ديس والس

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ المنتهية في
  

  المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة   - ٣٩
اوي  الشركةتقوم  بية ، طبقاً لتعريفها، نادرا ما تس تقبل. نتائج التقديرات المحاس بعمل تقديرات وافتراضات خاصة بالمس

النتائج الفعلية. التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر الهامة و التي قد تتسبب في تعديل جوهري للقيم الدفترية لألصول 
  ارة لها أسفل :وااللتزامات خالل السنة المالية التالية تم اإلش

  األخرىواألرصدة المدينة  العمالءأرصدة  اضمحالل
دة العمالء دة المدينة األخري يتم عمل تقدير ألرص دة بالكامل  واألرص يل تلك األرص يل عندما يكون تحص القابلة للتحص

ت  كل فردي والتي انقض كل فردي على المبالغ الهامة. أما المبالغ غير الهامة بش غير محتمل. يتم عمل هذا التقدير بش
  .مواعيد استحقاقها، فيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم عمل مخصص وفقاً لمدة انقضاء مواعيد االستحقاق

  الدخلة ضريب
تخدام رأي خبير وعند وجود أي  ريبة الدخل باس ص ض ركة مخص ركات األموال. تقدر الش ريبة ش عة لض ركة خاض الش
ريبة المؤجلة في هذه  ريبة الدخل والض ص ض اختالفات بين النتائج الفعلية واألولية تؤثر هذه االختالفات علي مخص

    الفترات.



  شركة اسباير كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٤٢ - 

 الماليتأثير االنقسام على قائمة المركز   -٤٠

تثمارات المالية ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ  ة لالس باير كابيتال القابض ركة أس ، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لش
  سابقا) (شركة مساهمة مصرية)، وكانت قراراتها كالتالي: –(بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية 

روع  يم االفقى عن وافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجماع على مش لوب التقس ركة بإتباع اس يلى للش يم التفص التقس
طريق تقسيم اصول والتزامات وحقوق الملكية بالقيمة السوقية والدفترية طبقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 

ن ة القاسمة والشركتي،  مع بقاء ذات المساهمين بنفس نسب الملكية وعدد االسهم دون تعديل فى الشرك٢٠٢٠ديسمبر ٣١
تثمار والمناطق الحرة  كلة من الهيئة العامة لالس وء تقرير اللجنة المش متين فى ض ادي  -المنقس قطاع األداء االقتص

  .٢٠٢١يونيو  ١٥والصادر بتاريخ 

ة باير كابيتال القابض ركة اس ركات هى ش ركة لثالث ش يم الش  وافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجماع على تقس
ن سابقا)، ويخفض رأسمالها المصدر ع –لالستثمارات المالية (الشركة القاسمة) (بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية 

طريق تخفيض القيمة االسمية ألسهمها وتظل محتفظة بغرضها وبالتراخيص الصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية 
ركات الت يس الش تراك فى تأس ها االش اط امناء وغرض در اوراق مالية او في زيادة رؤوس اموال وترخيص نش ى تص

  الحفظ. بينما ينتج عن التقسيم تاسيس شركتين جديدتين هما:

مة)   ركة منقس ركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (ش عة الحكام  ش رية خاض اهمة مص ركة مس ها كش يس ويتم تاس
االستثمار فى االنشطة العقارية والمساهمة واالشتراك بصورة مباشرة على ان يكون غرضها  ١٩٨١لسنة  ١٥٩القانون 

تثمارات العقارية والمقاوالت والتطوير العقارى مع عدم االخالل بالمادة ( رة فى كافة مجاالت االس ) من ٢٧وغير مباش
وق راس المال رقم  نة  ٩٥قانون س نة  ٩٥لقانون ) من الالئحة التنفيذية ١٢٢) والمادة (١٢١والمادة ( ١٩٩٢لس لس

ركات وغيرها التي تزاول اعماال  ١٩٩٢ ترك بأي وجه من الوجوه مع الش لحة او تش ركة ان تكون لها مص ويجوز للش
ر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات  ها في مص بيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرض ش

تريها او تلحقها بها وذلك ط الفة او تش بقا الحكام القانون والئحته التنفيذية. ويجوز التعديل وفقاً للمعمول به في الهيئة الس
   العامة لالستثمار والمناطق الحرة .

مة) ركة منقس ناعية (ش ركة جدوى للتنمية الص عة الحكام القانون  ش رية خاض اهمة مص ركة مس ها كش يس ويتم تأس
شطة الصناعية والمساهمة واالشتراك بصورة مباشرة وغير على ان يكون غرضها االستثمار فى االن ١٩٨١لسنة ١٥٩

لسنة  ٩٥) من قانون سوق راس المال رقم ٢٧مباشرة فى كافة مجاالت االستثمارات الصناعية مع عدم االخالل بالمادة (
مصلحة ويجوز للشركة ان تكون لها  ١٩٩٢لسنة  ٩٥) من الالئحة التنفيذية لقانون ١٢٢) والمادة (١٢١ة (دوالما ١٩٩٢

بيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق  ركات وغيرها التي تزاول اعماال ش ترك بأي وجه من الوجوه مع الش او تش
غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام 

  لتعديل وفقاً للمعمول به في الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة .القانون والئحته التنفيذية .ويجوز ا

مة  ركة القاس قيقة لكال من الش ركات التابعة والش وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجماع على إعادة هيكلة الش
يلى وتقرير  يم التفص روع التقس يليا بمش متين على النحوالوارد تفص ركتين المنقس كلة منوالش الهيئة العامة  اللجنة المش

تثمار والمناطق الحرة  ه فى انهاء اجراءات  -لالس ادي وتفويض رئيس مجلس االدارة اومن يفوض قطاع األداء اإلقتص
ركات  هم الش ول على عدم ممانعتها على نقل ملكية اس نقل الملكية ومنها التقدم الى الهيئة العامة للرقابة المالية للحص

  .قيقة المقيدة وغير المقيدة من الشركة القاسمة الى الشركتين المنقسمتين فى ضوء اعادة الهيكلةالتابعة والش

بتمبر  ركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية ٢٠٢١وفي س مة) وش ركة منقس ناعية (ش ركة جدوى للتنمية الص يس ش ، تم تأس
  .٢٠٢١الشركات التابعة والشقيقة في أكتوبر العمرانية (شركة منقسمة)، وتم إستكمال إعادة الهيكلة ونقل ملكية اسهم 
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- ٤٣ - 

 (تابع) تأثير االنقسام على قائمة المركز المالي  -٤٠

  -و في ما يلي بيان بيان باالرصدة المحولة الى الشركات المنقسمة في تاريخ االنقسام:

  

بايونيرز القابضة 
  لإلستثمارات المالية
  (الشركة القاسمة)
  (قبل اإلنقسام)

الناتجة عن تقرير التسويات 
اللجنة اإلقتصادية وحركة 
الفترة واألرصدة المحولة 

  للشركات المنقسمة

اسباير كابيتال القابضة 
  لالستثمارات المالية
  (الشركة القاسمة)

  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

        األصول
        أصول غير متداولة

  ١٢٬٦٣٣٬٧٦٣ )٩٦٣٬٧٨١٬٠٩٤(  ٩٧٦٬٤١٤٬٨٥٧  أصول ثابتة 
  ٢٩٬٤٢٥٬٠٠٠  )٢٨٬١٩٥٬٣٢٦(  ٥٧٬٦٢٠٬٣٢٦  مشروعات تحت التنفيذ

  ١٬٦٥٧٬١٢٣  )٧٣٬٧٥٦٬٠١٣(  ٧٥٬٤١٣٬١٣٦  حق إستخدام أصول
  ٣٣٬٥٩٥٬٩٥٣  )٥٬٥٠٦٬٩٠٣٬٩٨٣(  ٥٬٥٤٠٬٤٩٩٬٩٣٦  استثمارات في شركات شقيقة
  ١٣٬٧١٢٬٤٧٠  )١٬٢١٦٬٠٦٠(  ١٤٬٩٢٨٬٥٣٠  خالل الدخل الشاملاستثمارات بالقيمة العادلة من 
  -  )٣٬٤٧٥٬٤٣٣(  ٣٬٤٧٥٬٤٣٣  استثمارات في سندات حكومية

  -  )٩٢٥٬٧٩١٬٣٧٥(  ٩٢٥٬٧٩١٬٣٧٥  استثمارات عقارية 
  ٢٣٬١١٥٬٣١٠  -  ٢٣٬١١٥٬٣١٠  استثمارات أخرى طويلة األجل

  ١١٧٬٦٨١  )٤٤٥٬٨٤٤(  ٥٦٣٬٥٢٥  أصول غير ملموسة
  -  )١٬٧٩١٬٧٣٢٬٩٢٩(  ١٬٧٩١٬٧٣٢٬٩٢٩  الشهرة

  -  )٤٬٥٠٠٬٠٠٠(  ٤٬٥٠٠٬٠٠٠  مسدد تحت حساب زيادة إستثمارات في شركة شقيقة

  ١١٤٬٢٥٧٬٣٠٠  )٩٬٢٩٩٬٧٩٨٬٠٥٧(  ٩٬٤١٤٬٠٥٥٬٣٥٧  إجمالي األصول غير المتداولة
       

      أصول متداولة
  ٢٢٧٬٦٣٩٬٣١٩ )٦٣٢٬١٥٨٬٥٤١(  ٨٥٩٬٧٩٧٬٨٦٠  نقدية بالصندوق ولدى البنوك

  ٥٧٬٢٧٤٬٣٩١  )١٨٣٬٥١٢٬١٨٤(  ٢٤٠٬٧٨٦٬٥٧٥  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
  ٨٠٠٬٠٠٠  -  ٨٠٠٬٠٠٠  اصل آلت ملكيته الى الشركة

  ١٨٣٬٥١١٬٧٦٥  )٣٬٩١٦٬١٢٠٬٤٩٢(  ٤٬٠٩٩٬٦٣٢٬٢٥٧  عمالء و اوراق قبض
  -  )٥٬٠٩٣٬٩٤٩(  ٥٬٠٩٣٬٩٤٩  استثمارات في اذون خزانة 

  ٥٠٬٢٨٣  )٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠(  ٢٥٬٠٥٠٬٢٨٣  مستحق من أطراف ذات عالقة
  -  )٤٬٦٥١٬٦٩٩٬٩٦٧(  ٤٬٦٥١٬٦٩٩٬٩٦٧  مشروعات االسكان والتعمير

  -  )٩١٦٬٠٤٧٬٥٦٥(  ٩١٦٬٠٤٧٬٥٦٥  مخزون
  ٣٧٬١٢٣٬٤٢٠  )١٬٠١٠٬٩٧٣٬٢٧٠(  ١٬٠٤٨٬٠٩٦٬٦٩٠  مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

  ٥٠٦٬٣٩٩٬١٧٨  )١١٬٣٤٠٬٦٠٥٬٩٦٨(  ١١٬٨٤٧٬٠٠٥٬١٤٦  المتداولةإجمالي األصول 

  ٦٢٠٬٦٥٦٬٤٧٨  )٢٠٬٦٤٠٬٤٠٤٬٠٢٥(  ٢١٬٢٦١٬٠٦٠٬٥٠٣  إجمالي األصول

       
      حقوق الملكية و اإللتزامات

      حقوق الملكية
  ٢١٠٬٩٦١٬٠٣٢ )٥٬٠٦٣٬٠٦٤٬٧٦٨(  ٥٬٢٧٤٬٠٢٥٬٨٠٠  رأس المال المصدر والمدفوع

  -  )٦٢٩٬٧٦٢٬٦٣٤(  ٦٢٩٬٧٦٢٬٦٣٤  احتياطى قانونى
  ٤٢٬٤٤٧٬٦٦٨  ٤٢٬٤٤٧٬٦٦٨  -  احتياطى عام

  )١٣٧٬٣٨٦(  ٦٥٬٣٤٤٬٩٩٥  )٦٥٬٤٨٢٬٣٨١(  فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
  -  ١٢٬٢٩٠٬٧٧٦  )١٢٬٢٩٠٬٧٧٦(  فروق مجمعة لترجمة القوائم المالية

  ١٩٬١١٠٬٦٥٣ )١٬٤٩٦٬٨٩٩٬٢٧٢(  ١٬٥١٦٬٠٠٩٬٩٢٥   أرباح مرحلة
  )٦٢٬٥١٣٬٥٠٤(  )٦٢٬٥١٣٬٥٠٤(  -  ناتج عملية التقسيم

  ٣٤٬٩٧٨٬٦٤٨  )٤٣٠٬٥٩٢٬٣٨٧(  ٤٦٥٬٥٧١٬٠٣٥  أرباح الفترة
  ٢٤٤٬٨٤٧٬١١١  )٧٬٥٦٢٬٧٤٩٬١٢٦(  ٧٬٨٠٧٬٥٩٦٬٢٣٧  إجمالي حقوق الملكية للشركة القابضة

  ٣٬٠١٦٬٤٧١  )٢٬٧٨١٬٥٩٣٬٦١١(  ٢٬٧٨٤٬٦١٠٬٠٨٢  حقوق الحصة غير المسيطرة

  ٢٤٧٬٨٦٣٬٥٨٢  )١٠٬٣٤٤٬٣٤٢٬٧٣٧(  ١٠٬٥٩٢٬٢٠٦٬٣١٩  إجمالي حقوق الملكية
        

        االلتزامات
        االلتزامات غير المتداولة 

  - )٤٧٥٬٨٨١٬٣٧٣(  ٤٧٥٬٨٨١٬٣٧٣  قروض طويلة االجل
  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  )٥٢٩٬١٢٨٬٧٧٢(  ٥٣٥٬١٢٨٬٧٧٢  مساهمين –الجزء غيرالمتداول من أرصدة دائنة 

  ١٬١٠٢٬٤٢١  )٩٧٩٬٠٥٨٬٧٣٣(  ٩٨٠٬١٦١٬١٥٤  طويل االجل -إلتزامات عقود تأجير وترتيب 
  ١٠٬١٠٥٬٦٨٧  ٨٧١٬٥٩٧  ٩٬٢٣٤٬٠٩٠  إلتزامات ضريبية مؤجلة

  ١٧٬٢٠٨٬١٠٨  )١٬٩٨٣٬١٩٧٬٢٨١(  ٢٬٠٠٠٬٤٠٥٬٣٨٩  إجمالي االلتزامات غير المتداولة
      االلتزامات المتداولة

  ١٬٧٧٩٬٦٠٩ )٤٢٨٬٤٤٧٬٩٠١(  ٤٣٠٬٢٢٧٬٥١٠  مستحق الى أطراف ذات عالقة
  -  )٤٩٨٬٦٢١٬٦١٩(  ٤٩٨٬٦٢١٬٦١٩  الجزء المتداول من قروض طويلة االجل

  ١٩٤٬٧٠٤٬١٦٦  )١٬٦٠٦٬٠٣٩٬٣٣٢(  ١٬٨٠٠٬٧٤٣٬٤٩٨  قصيرة االجل  - عمالء دفعات مقدمة
  ٦٦٬٨٣٨٬٢١٤  )٢٬٨٨٥٬٧٠٠٬٦٧٤(  ٢٬٩٥٢٬٥٣٨٬٨٨٨  بنوك تسهيالت ائتمانية

  ٢٠٬٢٨٠  )١٬٤٥٠٬٢٤٤٬٤١٨(  ١٬٤٥٠٬٢٦٤٬٦٩٨  مشروعات وأوراق دفع موردون و مقاولو
  ٣٣٬٣١٦٬٦٩٦  )١٧٧٬٦٦٤٬٩٥٠(  ٢١٠٬٩٨١٬٦٤٦  مصلحة الضرائب  -ارصدة دائنة 

  ٥٨٬٥١١٬٨٥٨  )٩٥٤٬٣٢٧٬٥٠٤(  ١٬٠١٢٬٨٣٩٬٣٦٢  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
  -  )٦٣٬٣٨٢٬٢٨٣(  ٦٣٬٣٨٢٬٢٨٣  مخصصات 

  ٤١٣٬٩٦٥  )٢٢٩٬٨٨٤٬١٠٣(  ٢٣٠٬٢٩٨٬٠٦٨  إلتزامات عقود تأجير وترتيبالجزء المتداول من 
  -  )١٨٬٥٥١٬٢٢٣(  ١٨٬٥٥١٬٢٢٣  دائنو توزيعات

  ٣٥٥٬٥٨٤٬٧٨٨  )٨٬٣١٢٬٨٦٤٬٠٠٧(  ٨٬٦٦٨٬٤٤٨٬٧٩٥  إجمالي االلتزامات المتداولة 
  ٣٧٢٬٧٩٢٬٨٩٦  )١٠٬٢٩٦٬٠٦١٬٢٨٨(  ١٠٬٦٦٨٬٨٥٤٬١٨٤  إجمالي االلتزامات

  ٦٢٠٬٦٥٦٬٤٧٨  )٢٠٬٦٤٠٬٤٠٤٬٠٢٥(  ٢١٬٢٦١٬٠٦٠٬٥٠٣  الملكية و االلتزاماتإجمالي حقوق 
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  للقوائم المالية المجمعةاإليضاحات المتممة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

- ٤٤ - 

  من العمليات غير المستمرة العامصافي ارباح   - ٤١

      
  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٥٬٩٠٦٬٧٦٠٬٤٢١  ٦٬٠٢٨٬٩٨٦٬٥٦٢  إيراد النشاط
  )٤٬٩٨٤٬٨٣١٬٢٣١(  )٤٬٨٧٥٬١٢١٬٧٦٦(  تكاليف النشاط

  )٣٤٨٬٩٥٧٬٩٢٨(  )٣٣١٬٣٩٩٬٣٠٣(  مصروفات عمومية وإدارية 
  )٦٤٢٬٩٠٠(  -  االضمحالل في قيمة العمالء

  ٢٬١٩٤٬٣٠٧  -  رد االضمحالل في قيمة العمالء
  ٣٢٬٦٥٣  -  رد االضمحالل في قيمة األرصدة المدينة األخرى

  )٨٤٣٬٣١٠(  ١٬٧٠٠٬٠٠٠  مخصصات مكونة
  ١٦٬٤٥٩٬٧١٩  -  الغرض منهامخصصات إنتفي 

  ٥٬٩١٣٬٣٤١  - فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر 
  ٩٤٥٬٠٥٩٬٣٩٢  -  األرباح و الخسائربيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  أرباح

  ١٦٬٣١٥٬٥٥٦  -  أرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
  ٩٤٣٬٢٨٠  ٢٤٥٬٢٥٥  أذون خزانهعوائد 

  ١٬٨٦٤٬٢١٣  -  كوبونات -إيرادات أوراق مالية 
  )٩٬٠٢٨٬٣١٣(  -  ايرادات توزيعات أرباح من شركات تابعة

  ٢٨٦٬١٥٩٬٦١٤  -  ناتج إستحواذ علي شركة تابعة
  ٦٦٣٬٩٨٨٬٤٩٠  -  حصة نسبية فى صافى ارباح شركات شقيقة

  )١٣٨٬٢٧٧٬٩٧٤(  -  وشقيقةأرباح بيع استثمارات في شركات تابعة 
  )٤٥٬١٩٧٬٢٢٣(  -  رد اإلضمحالل فى قيمة االستثمارات في شركات تابعة

  )١٦١٬٥١٩(  -  مصروفات تشغيل أخرى
  ٥٠٬٢٧١٬٩٠٦  ٤٢٬٢٩٦٬٢٦٥  ايرادات تشغيل أخرى

  )٢٠٬٩٢٨٬٣٧٧(  -  بدالت حضور ومكافآت مجلس اإلدارة
  )٥٧٣٬٧٢٤٬٨١٣(  )٣٦٢٬٨٣٦٬٨٣٢(  فوائد تمويلية

  ٥١٬٨٧٥٬٨٨٠  ٢٨٬٠٧٧٬٤٨٣  فوائد دائنة
  ٣٬٨١٠٬٨٠٨  )٢٥٧٬٣٨٦(  فروق تقييم عملة

  ١٠٦٬٨٢٣٬٤٣٣  ٩٠٬١٣٩٬٠٣٤  أرباح بيع أصول ثابتة
  )٩١٬٧٧٢٬٢٧٧(  )٨٨٬٩٨١٬١٩٣(  ضرائب الدخل 

  ١٬٨٤٤٬١٠٧٬١٤٨  ٥٣٢٬٨٤٨٬١١٩  من العمليات غير المستمرة العامصافي ارباح 
  


