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 تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المجمعة 

 

 )شركة مساهمة مصرية(  شركة جدوى للتنمية الصناعية إلى السادة/ أعضاء مجلس إدارة 
   

 

في   )ش ركة مس اهمة مص رية(  ركة جدوى للتنمية الص ناعيةلش  قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي المجمع المرفق 
وكذا القوائم المجمعة لألرباح أو الخسممائر والدخل الشممامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة   2021ديسمممبر   31
، وملخصما  للسمياسمات المحاسمبية الهامة وايرنا من اإليضماحات المتممة 2021ديسممبر   31لتأسمي  حت   الفترة من تاريخ اعن بها  

األخرى. واإلدارة ني المسمممممئولمة عن اعمداد القوائم المماليمة المدوريمة المجمعمة نمذد والعرا العمادل والواضممممم  لهما  بقما  لمعمايير 
 استنتاج عل  القوائم المالية الدورية المجمعة في ضوء فحصنا المحدود لها.المحاسبة المصرية، وتنحصر مسئوليتنا في ابداء 

 نطاق الفحص المحدود 
( "الفحص المحمدود للقوائم المماليمة المدوريمة  2410قمنما بفحصمممممنما المحمدود  بقما  للمعيمار المصمممممري لمهمام الفحص المحمدود رقم  

عمل اسممتفسممارات  المجمعة  حص المحدود للقوائم المالية الدوريةلمنشممأة والميدي بمعرفة مراقح حسمماباتها". ويشمممل الفالمجمعة 
بصممورة أسمماسممية من أشممخاص مسممئولين عن األمور المالية والمحاسممبية وت بيق اجراءات تحليلية، وايرنا من اجراءات الفحص  

ريمة، وبمالتمالي م يمكننما المحمدود. ويقمل الفحص المحمدود جونريما  في ن ماقمم عن عمليمة مراجعمة تتم  بقما  لمعمايير المراجعمة المصممممم 
الحصممول عل  تأكد بأننا سممنصممب  عل  دراية بجميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشممافها في عملية مراجعة، وعليم فنحن م نبدي 

 .المجمعة الدورية رأي مراجعة عل  نذد القوائم المالية

  االستنتاج
د أن القوائم المالية الدورية المجمعة المرفقة م تعبر بعدالة ووضمموح وفي ضمموء فحصممنا المحدود، لم ينم ال  علمنا ما يجعلنا نعتق
وتدفقاتها النقدية   المالي المجمع أدائهاوعن   2021ديسمممممبر   31في  في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المجمع للشممممركة  

  بقا  لمعايير المحاسبة المصرية. 2021ديسمبر  31الفترة من تاريخ التأسي  حت  عن المجمعة 

  فقرة لفت انتباه

كابيتال القابضمة ل سمتامارات   أسمبايرلشمركة وافقت الجمعية العامة اير العادية  ( فقد  35رقم    باإليضماحكما نو موضم  تفصمي   
التقرير النهائي الصممادر من الهيئة  اعتمادعل    2021يوليو   24بتاريخ سممابقا(    –المالية    ل سممتاماراتالمالية  بايونيرز القابضممة  

  أسمباير شمركة تختص ك  منها بق اع مختلف، لتنقسمم ال     لنف  ذات المسمانمين  ال  ا اة شمركاتالشمركة بتقسميم    ل سمتامارالعامة  
الية  الشمركة مالخدمات الق اع  سمابقا( وتختص ب –المالية    ل سمتاماراتكابيتال القابضمة ل سمتامارات المالية  بايونيرز القابضمة 

شممركة جدوى مقاومت  شممركة منقسمممة(،  العقاري والق اع  وشممركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية وتختص بالالقاسمممة(، 
الشممركة  الشممركة القاسمممة( بغرضممها والتراخيص  احتفاظصممناعي  شممركة منقسمممة(، مع الق اع وتختص بالللتنمية الصممناعية  

وخ ل الفترة، قامت الشمركة بننهاء اجراءات التقسميم وتأسمي  الشمركتين المنقسممتين .  للرقابة المالية  الصمادرة لها من الهيئة العامة
 الجديدتين.

 
 ......  في:القانرة 

 مراقب الحسابات 
 

 القاسم أبو  محمد احمد 
 زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

 زميل جمعية الضرائح المصرية
 ( 17553 . م. م رقم   

 ( 359سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم  
  والضرائبالمتحدون للمراجعة 

United-(UHY ) 
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 المجمع  الدوري  قائمة المركز المالي
   2021ديسمبر  31 في
 
 2021ديسمبر   31 ايضاح  
 جنيه مصري  

   األصول 
   أصول غير متداولة 

 1,192,637,819 )4  أصول اابتة  
 98,419,648 (5) مشروعات تحت التنفيذ 

 82,336,718 (1-31  أصول   استخدامحق 
 166,853,188 (6) استامارات في شركات شقيقة 
 2,643,282  استامارات في سندات حكومية 

 519,731 (7) أصول اير ملموسة 

 1,098,817,146 (8) الشهرة 

 2,642,227,532  المتداولة إجمالي األصول غير 

   
   أصول متداولة 

 280,572,141 (9  نقدية بالصندوق ولدى البنوك 
 4,713,700 (10  استامارات بالقيمة العادلة من خ ل امرباح او الخسائر 

 1,895,253,967 (11  عم ء واوراق قبا 
 5,093,949 (12   استامارات في اذون خزانة

 122,620,350 أ(-13  ذات ع قة مستحق من أ راف 
 514,105,730  دفعات تحت حساح شراء وحدات عقارية  

 1,102,300,359 (14  مخزون
 148,483,190 (15  مصلحة الضرائح   –ارصدة مدينم  

 464,046,419 (16  مصروفات مدفوعة مقدما  وأرصدة مدينة أخرى 

 4,537,189,805  إجمالي أصول متداولة 

 7,179,417,337  إجمالي األصول 

   
   حقوق الملكية وااللتزامات 

   حقوق الملكية 
 2,004,129,804 (17  رأ  المال المصدر والمدفوع 

 29,678,496 (17  احتيا ي عام 
 ( 88,916,974) (35  امنقسام ناتج عملية  

 ( 284,953,328)  خسائر متراكمة 

 104,462,809  أرباح الفترة 

 1,764,400,807  إجمالي حقوق الملكية للشركة القابضة 

 638,316,771 (18  غير مسي رة الحقوق الحصص 

 2,402,717,578  إجمالي حقوق الملكية 

   
   االلتزامات 

   التزامات غير متداولة 
 228,615,375 (19  قروا  ويلة امجل 

 69,926,722 (20   ويلة امجل  -مسانمين –أرصدة دائنة 
 310,929,605 (2-31   ويل امجل  -عقود تأجير وترتيح  التزامات

 24,571,407 (26  ضريبية ميجلة   التزامات

 634,043,109  إجمالي التزامات غير متداولة 

   
   التزامات متداولة 

 320,344,061 ح(  -13  مستحق ال  أ راف ذات ع قة 
 169,045,801 (19  المتداول من قروا  ويلة امجلالجزء 

 1,919,797,323 (21  بنوك تسهي ت ائتمانية 
 874,929,659 (22  موردون ومقاولو مشروعات وأوراق دفع 

 114,841,221 (23   مصلحة الضرائح -ارصدة دائنة 
 628,758,761 (24  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 17,876,504 (25   مخصصات
 86,994,297 (2-31  عقود تأجير وترتيح  التزامات الجزء المتداول من 

 10,069,023  دائنو توزيعات 

 4,142,656,650  إجمالي التزامات متداولة  

 4,776,699,759  إجمالي االلتزامات 

 7,179,417,337  وااللتزامات إجمالي حقوق الملكية  

 

 العضو المنتدب  للمجموعة رئيس القطاع المالي  

  

 محمد زكي  ياسر  أحمد حمدي حلمي 

 

 .المجمعةالدورية  القوائم المالية  ( جزء م يتجزأ من 35( ال   1 ايضاح  المرفقة من اإليضاحات   -
   .تقرير الفحص المحدود مرفق -
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 المجمعة الدورية األرباح أو الخسائرقائمة 

   2021ديسمبر   31  الفترة من تاريخ التأسي  حتعن 
 

 
 

 العضو المنتدب رئيس القطاع المالي للمجموعة 

  

  

 محمد زكي ياسر أحمد حمدي حلمي

 
 
 
 
 

 
  .المجمعةالدورية  القوائم المالية  يتجزأ من  ( جزء م35( ال   1 ايضاح  اإليضاحات المرفقة من  -

  
عن الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 

 2021ديسمبر  31 ايضاح 

 جنيه مصري  

   

 1,264,136,843 (27  ايرادات امنش ة

 ( 1,033,486,552) (28  تكلفة امنش ة

 230,650,291  مجمل الربح

   

 ( 70,230,701)  مصروفات عمومية وادارية 

 ( 60,723,650)  وتسويق مصروفات بيع وتوزيع 

 ( 11,303,849) (11  امضمح ل في قيمة العم ء

 (1,026,399) (25  مخصصات مكونة 

 ( 216,152) (10  فروق تقييم استامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر

 ( 326,882) (10  بيع استامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر  خسائر(
 92,644  عوائد أذون خزانم 

 75,629  كوبونات  -ايرادات أوراق مالية 

 15,820,732 (6  حصة نسبية في صافي ارباح شركات شقيقة 

 102,797,702 (29  أرباح بيع استامارات في شركات تابعة وشقيقة

 455,018  ايرادات تشغيل أخرى 

 206,064,383  أرباح النشاط 

   

 ( 73,804,833)  مصروفات تمويلية

 2,682,341  فوائد دائنة 

 4,233,237  فروق تقييم عملة

 130,975 (4) ارباح بيع أصول اابتة

 139,306,103  أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل 

   
 ( 24,119,992) (26  ضرائح الدخل 

 115,186,111  أرباح الفترة 

 0.10 (30  نصيب السهم في األرباح

   

   :كالتاليتوزع 

 104,462,809  الشركة القابضة 

 10,723,302 (18  حقوق الحصص الغير مسي رة  

 115,186,111  أرباح الفترة 
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 المجمع الدوري الشامل قائمة الدخل
   2021ديسمبر   31  الفترة من تاريخ التأسي  حتعن 
 

 ايضاح 
عن الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 

 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 115,186,111  ارباح الفترة

 -  بنود تتعلق بالدخل الشامل 

 115,186,111  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

   

   : كالتاليتوزع 

 104,462,809  الشركة القابضة 

 10,723,302 (18  مسي رة  غيرص الحقوق الحص

 115,186,111  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .المجمعةالدورية القوائم المالية  م يتجزأ من ( جزء35( ال   1 ايضاح المرفقة من اإليضاحات   -
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 الملكية المجمعةحقوق  فيقائمة التغير 
   2021ديسمبر   31  الفترة من تاريخ التأسي  حتعن 
 

 
 عام  احتيا ي رأ  المال 

ناتج عملية  
 امنقسام 

 أرباح الفترة  كمة اترم خسائر
 اجمالي حقوق 
 الملكية للشركة 
 القابضة 

 ص حقوق الحص
 غير مسي رة ال

 حقوق الملكية  أجمالي

 جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  مصري جنيم  جنيم مصري  

 - - - - - - - - 2021يناير   1رصيد 

 1,944,891,326 - 1,944,891,326 - - (88,916,974) 29,678,496 2,004,129,804 ناتج عملية امنقسام * 

 378,453,282 633,504,946 (255,051,664) - (255,051,664) - - - تسويات ناتجة عن عملية تجميع شركات تابعة 

 ( 23,342,429  ( 691,218  ( 22,651,211  - ( 22,651,211  - - - تسويات عل  األرباح المرحلة لشركات تابعة 

 ( 12,445,712  (5,209,794  (7,235,918  - (7,235,918  - - - تسويات ناتجة عن شراء أسهم خزينة لشركة تابعة 

 (25,000  (10,465  (14,535  - (14,535  - - - توزيعات أرباح شركة تابعة 

 115,186,111 10,723,302 104,462,809 104,462,809 - - - - ارباح الفترة 

 2,402,717,578 638,316,771 1,764,400,807 104,462,809 ( 284,953,328) (88,916,974) 29,678,496 2,004,129,804 2021ديسمبر  31رصيد 

 
افقيا ال  ا ث   سممابقا( –شممركة أسممباير كابيتال القابضممة ل سممتامارات المالية  بايونيرز القابضممة ل سممتامارات المالية  تتمال التسممويات عل  حقوق الملكية نتيجة انقسممام   *

 (.35شركات  ايضاح  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجمعة.الدورية القوائم المالية  م يتجزأ من ( جزء35( ال   1 ايضاح المرفقة من اإليضاحات   -
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 المجمعة  قائمة التدفقات النقدية

   2021ديسمبر   31  الفترة من تاريخ التأسي  حتعن 
 

  
عن الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 
 2021ديسمبر    31  ايضاح  

 جنيه مصري  التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
 139,306,103  اير المسي رة الحصص أرباح الفترة قبل ضرائح الدخل وحقوق 

 12,631,001 (4  ان ك اصول اابتة 
 68,613 (7  أصول اير ملموسة  استه ك
 3,651,611 (30  اصول   استخدامحق  استه ك

 ( 130,975) (4) أرباح بيع أصول اابتة 
 11,303,849 (11) امضمح ل في قيمة العم ء 

 1,026,399 (25  مخصصات مكونة 
 216,152 (10   بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر استاماراتفروق تقييم 

 326,882 (10  خسائر بيع استامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر  
 (92,644)  في أذون خزانة   استاماراتعائد 

 (75,629)  كوبونات  -مالية ايرادات أوراق 
 ( 15,820,732)  شركات شقيقة   فيالحصة النسبية 

 ( 102,797,702)  أرباح بيع استامارات في شركات تابعة وشقيقة 
 73,804,833  مصروفات تمويلية 

 (2,682,341)  فوائد دائنة 

 120,735,420  أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل 
 1,479,701 (10   التغير في استامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر

 ( 130,761,037)  قبا ال وأوراقالتغير في العم ء 
 (3,283,524)  التغير في المستحق من أ راف ذات ع قة 

 ( 44,914,935)   دفعات تحت حساح شراء وحدات عقاريةالالتغير في  
 ( 263,030,739)  التغير في المخزون

 ( 17,346,773)  مصلحة الضرائح  -التغير في األرصدة المدينة 
 ( 72,886,537)  خرى األمدينة الرصدة األمدفوعة مقدما  والمصروفات الالتغير في  
 145,914,238  الدفع   وأوراقمشروعات الموردون ومقاولو الالتغير في  
 ( 13,503,033)  مصلحة الضرائح  -امرصدة الدائنة   فيالتغير 
 3,634,119  ذات الع قة  أ رافالمستحق ال    فيالتغير 

 34,972,105  خرى األدائنة  الرصدة  األمستحقة و المصروفات الالتغير في  

 ( 486,852) (25  المستخدم من المخصصات 

 ( 239,477,847)  أنشطة التشغيل صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 

   
   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

 ( 19,024,915) (4  مدفوعات لشراء أصول اابتة  
 322,099 (4  متحص ت من بيع أصول اابتة 

 ( 33,888,781) (5  مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ 
 ( 142,500) (7  مدفوعات في أصول اير ملموسة 

 111,323,785  متحص ت من بيع استامارات في شركات شقيقة 
 92,644  في أذون خزانة   استاماراتعائد 

 75,629  كوبونات  -مالية ايرادات أوراق 
 2,682,341  فوائد دائنة محصلة 

 ( 79,386,438)  النقدية المدفوعة لشراء استامارات في شركات تابعة وشقيقة 

 ( 17,946,136)  النقدية )المستخدمة في( أنشطة االستثمار صافي التدفقات  

   
   التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
 258,502,581  التغير في بنوك تسهي ت ائتمانية 

 96,250,000  مقبوضات من شركات تأجير
 ( 18,011,488)  مدفوعة عقود تأجير وترتيح  التزامات

 (4,673,871)  امجل مدفوعات في القروا  ويلة 
 45,203,312  مسانمين –التغير في أرصدة دائنة  

 ( 12,445,712)  شراء أسهم خزينة لشركة تابعة 
 (3,000,000)  توزيعات ارباح مدفوعة 

 ( 73,804,833)  مصروفات تمويلية مدفوعة 

 288,019,989  أنشطة التمويل  الناتجة منصافي التدفقات النقدية 

 30,596,006  خالل الفترة  –التغير في النقدية وما في حكمها   صافي
 249,976,135  أول الفترة -رصيد النقدية وما في حكمها 

 280,572,141  آخر الفترة -رصيد النقدية وما في حكمها 

 
  .المجمعة الدورية القوائم الماليةيتجزأ من  ( جزء م35( ال   1 ايضاح المرفقة من اإليضاحات  -
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 التعريف بالمجموعة - 1
كابيتال القابضمة    أسمبايرنتيجة انقسمام شمركة  " شمركة مسمانمة مصمرية "جدوى للتنمية الصمناعية  تأسمسمت شمركة  

لسممنة    159 بقا  ألحكام القانون رقم    سممابقا( –المالية    ل سممتاماراتل سممتامارات المالية  بايونيرز القابضممة  
  1992لسمممممنمة    95( من قمانون سممممموق را  الممال رقم  27مع عمدم امخ ل بمالممادة  ومئحتمم التنفيمذيمة    1981
 .1992لسنة   95( من ال ئحة التنفيذية لقانون  122( والمادة  121ة  دوالما

 .2021سبتمبر   5القانرة في  –  41180في السجل التجاري برقم    الشركةتم قيد  

 .2020اكتوبر   10البورصة المصرية بتاريخ   فيتم قيد الشركة  

كافة مجامت   فيامسممتامار والمسممانمة وامشممتراك بصممورة مباشممرة واير مباشممرة  يتمال ارا الشممركة في 
ويجوز للشممركة ان تكون لها مصمملحة او تشممترك بأي وجم من الوجود مع الشممركات    امسممتامارات الصممناعية

وايرنا التي تزاول اعمام شمبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها عل  تحقيق ارضمها في مصمر او في الخارج كما  
 .مئحتم التنفيذيةالقانون و  ألحكام يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك  بقا  

انعقدت الجمعية العامة اير العادية لشمركة بايونيرز القابضمة ل سمتامارات المالية  شمركة مسمانمة مصمرية( في 
ويخفا  لنف  ذات المسمانمين،  تقسميم الشمركة لا ث شمركات  ب قرار باألجماعوقد أصمدرت    2021يوليو    24

رأسممالها المصمدر عن  ريق تخفيا القيمة امسممية ألسمهمها وتظل محتفظة بغرضمها وبالتراخيص الصمادرة  
تصممدر اوراق مالية او في   التيتأسممي  الشممركات   فيلها من الهيئة العامة للرقابة المالية وارضممها امشممتراك  

عن  ريق تقسميم    األفقياسملوح التقسميم    بنتباع  تقسميم الشمركةوالحفظ  زيادة ريو  اموال وترخيص نشما  امناء 
 فيالملكية بالقيمة السموقية والدفترية  بقا للقوائم المالية عن السمنة المالية المنتهية   وحقوقلتزامات  امصمول وام
الشمركة القاسممة   فيمع بقاء ذات المسمانمين بنف  نسمح الملكية وعدد امسمهم دون تعديل    2020ديسممبر    31

 الي تقسيم الشركة الي:  انتهتوالتي  والشركتين المنقسمتين  

بايونيرز   –  كابيتال القابضممة ل سممتامارات المالية " شممركة مسممانمة مصممرية("  أسممباير:  شممركة قاسمممة  أوم  
بامسممتامارات المملوكة لها في ( وني ذات الشممركة القائمة وسممتحتفظ  سممابقا -  المالية  ل سممتاماراتالقابضممة  

الشمركات التابعة والشمقيقة التي تزاول أنشم ة مالية اير مصمرفية، وسموف تظل نذد الشمركة محتفظة بترخيصمها  
ريو  أموالها والقيام بنشمما  أمناء   ة أو زيادتأسممي  الشممركات التي تصممدر أوراق مالية كشممركة ارضممها "

ة بعد تعديل بيانات قيدنا بالتخفيا لرأ  مالها المقيد، وكذلك  "، وكذلك سمتظل مقيدة بالبورصمة المصمريالحفظ
نظامها  فيالمالية مع ادخال بعا التعدي ت    ل سمتاماراتسمتظل محتفظة بكل تاريخ شمركة بايونيرز القابضمة  

 األساسي بما يعك  عملية التقسيم.

  تأسميسمها ويتم  " شمركة مسمانمة مصمرية("(  شمركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية  :  شمركة منقسممة  اانيا  
 فيعل  ان يكون ارضممها امسممتامار    1981لسممنة    159القانون   ألحكام كشممركة مسممانمة مصممرية خاضممعة 

كافة مجامت امسمتامارات العقارية    فيامنشم ة العقارية والمسمانمة وامشمتراك بصمورة مباشمرة واير مباشمرة  
  1992لسمنة   95( من قانون سموق را  المال رقم  27خ ل بالمادة  مع عدم ام  العقاريوالمقاومت والت وير  

ويجوز للشمممممركمة ان تكون لهما    1992لسمممممنمة    95( من ال ئحمة التنفيمذيمة لقمانون  122( والممادة  121والممادة  
مصمملحة او تشممترك بأي وجم من الوجود مع الشممركات وايرنا التي تزاول اعمام شممبيهة بأعمالها او التي قد  

عل  تحقيق ارضمها في مصمر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السمالفة او تشمتريها او تعاونها 
القمانون ومئحتمم التنفيمذيمة. ويجوز التعمديمل وفقما  للمعمول بمم في الهيئمة العماممة   ألحكمام تلحقهما بهما وذلمك  بقما  
 الحرة.ل ستامار والمنا ق 

ويتم تأسميسمها كشمركة مسمانمة  " شمركة مسمانمة مصمرية("(  صمناعية  جدوى للتنمية ال:  شمركة منقسممة  االاا
امنشم ة الصمناعية   فيعل  ان يكون ارضمها امسمتامار    1981لسمنة  159القانون   ألحكام مصمرية خاضمعة  

كافة مجامت امسمتامارات الصمناعية مع عدم امخ ل   فيوالمسمانمة وامشمتراك بصمورة مباشمرة واير مباشمرة  
( من ال ئحة  122( والمادة  121ة  دوالما  1992لسممممنة    95قانون سمممموق را  المال رقم  ( من 27بالمادة  

ويجوز للشمممركة ان تكون لها مصممملحة او تشمممترك بأي وجم من الوجود مع   1992لسمممنة   95التنفيذية لقانون  
او في   الشمركات وايرنا التي تزاول اعمام شمبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها عل  تحقيق ارضمها في مصمر

القانون ومئحتم    ألحكام الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السمالفة او تشمتريها او تلحقها بها وذلك  بقا  
 التنفيذية .ويجوز التعديل وفقا  للمعمول بم في الهيئة العامة ل ستامار والمنا ق الحرة . 
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 )تابع(  التعريف بالمجموعة - 1
الشمركة القاسممة والشمركتين المنقسممتين كما    فيوتظل نسمح المسمانمين الرئيسمين ونسمبة امسمهم حرة التداول  

، كما ان الشمركة القاسممة سموف تظل مقيدة بالبورصمة المصمرية. كما تم تعديل بيانات قيدنا نتيجة تخفيا  ني
وتم نقل ملكية الشركات التابعة والشقيقة  را  المال، وتم قيد وتداول الشركتين المنقسمتين بالبورصة المصرية،  

الشمممركات المنقسممممة باتباع القواعد وامجراءات القانونية المعمول بها بالهيئة العامة   ال الشمممركة القاسممممة   من
  امقتصمادي والمعتمد من ق اع امداء    التفصميليضموء مشمروع التقسميم   فيللرقابة المالية والبورصمة المصمرية  

   .من قواعد القيد  48اح للمادة  ونموذج تقرير امفص

من قبمل   2021ديسممممممبر    31   الفترة من تماريخ التمأسمممممي  حتعن   المجمعمةتم اعتمماد القوائم المماليمة المدوريمة  
 .......امدارة بتاريخ  مجل   

 يلي:كما في الشركات التابعة  نسبة المسانمة   تتمال 

 
 أسس التجميع - 2

 المجمعة:تتبع الخ وات التالية عند اعداد القوائم المالية   •

القابضمة  يتم اسمتبعاد القيمة الدفترية مسمتامار الشمركة القابضمة في كل شمركة تابعة مع نصميح الشمركة   -أ  
 في حقوق الملكية في كل شركة تابعة.

  العامرب   خسمارة( الشمركات التابعة المجمعة خ ل   صمافيفي   الحصمة اير المسمي رة يتم تحديد حقوق   -ح
 المجمعة.القوائم المالية   عنم  يعد  التي

 في وتعراأصممول الشممركات التابعة المجمعة  صممافيفي   صممة اير المسممي رة الحيتم تحديد حقوق   -ج
 صافي في  الحصة اير المسي رة حقوق   وتتكونالقوائم المالية مستقلة عن حقوق مسانمي الشركة األم  

 األصول من:

 .األصليتاريخ التجميع   في  الحصة اير المسي رة ( مبلغ حقوق  1 

 التجميع.حقوق الملكية من تاريخ   فيالتغير   في  الحصة اير المسي رة ( نصيح  2 

 المتبادلة بين شركات المجموعة.  والمصروفات  واإليراداتالمعام ت يتم امستبعاد الكامل لألرصدة     -د

اعداد القوائم المالية   فيتسمتخدم    التيتعد القوائم المالية للشمركة القابضمة وكذا القوائم المالية للشمركات التابعة   •
 نف  التاريخ. فيالمجمعة 

تتم    التييتم اعداد القوائم المالية المجمعة باسمتخدام سمياسمات محاسمبية موحدة للمعام ت المتشمابهة ولألحداث   •
  الظروف.نف    في

 البلد  النشاط                      اسم الشركة               
نسبة  

 المساهمة 
شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق  

  يونيباك( 
مجال صناعة مواد التعبئة والتغليف والورق   فيالعمل 

  ش.م.م( 
 % 75.61 مصر

 % 58.14 مصر صناعة امس ك والكاب ت الكهربائية  ش.م.م(   فيالعمل  شركة الكاب ت الكهربائية المصرية 
 % 58.14 مصر مجال صناعة امس ك والكاب ت الكهربائية  ش.م.م(  فيالعمل  شركة الجيزة باور للصناعة 
 % 58.14 مصر مجال المقاومت  ش.م.م( فيالعمل  والتوزيع شركة الجيزة المصرية للنقل 

 % 58.14 مصر مجال المقاومت  ش.م.م( فيالعمل  للمشروعات شركة جي بي أي 
 ٪46.14 مصر مجال منتجات املبان  ش.م.م( فيالعمل  اراح ديري    –الشركة العربية لمنتجات املبان 
 % 36.92 مصر مجال امستيراد  ش.م.م(  فيالعمل  ( اكت   وامستيرادالشركة العربية الم ورة للتجارة 

 % 30.60 مصر مجال اماذية  ش.م.م( فيالعمل  والتوزيع شركة باندا للتجارة 
 % 75.24 مصر  ش.م.م(مجال اماذية  فيالعمل  شركة بي أتش سي فود 

 % 56.43 مصر مجال اماذية  ش.م.م( فيالعمل  شركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية 
 ٪60.00 مصر امدوية  ش.م.م( العمل في مجال  لألدوية شركة النور 

 % 00.15 مصر العمل في مجال امدوية  ش.م.م(  شركة جرين دراجستور ال بية 
 % 60.04 مصر العمل في مجال امدوية  ش.م.م(  شركة اورانج إلدارة الصيدليات 

 ٪99.99 مصر امستشارات المالية  ش.م.م(  فيالعمل  شركة سمو ل ستشارات 
 ٪99.99 مصر امستشارات المالية  ش.م.م(  فيالعمل  كابيتال ل ستشارات المالية شركة بايونيرز 

 ٪99.65 مصر امستشارات المالية  ش.م.م(  فيالعمل  شركة الحصن ل ستشارات 
 % 99.99 مصر امستشارات المالية  ش.م.م(  فيالعمل  شركة بي أف أيم ل ستشارات 

 % 99.99 مصر  ش.م.م(مجال امستامار العقاري  فيالعمل  العقاري شركة اساسات ل ستامار 
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 )تابع(  أسس التجميع - 2

بند منفصمل عن حقوق   فيالميزانية المجمعة ضممن حقوق الملكية  في  الحصمة اير المسمي رة تعرا حقوق   •
  ( خسمارة رب  أو   في  الحصمة اير المسمي رة كما يعرا نصميح حقوق    القابضمة.الشمركة   مسمانميملكية 

 منفصل.المجموعة بشكل  

عل  المنشمماة أن تنسممح األرباح أو الخسممائر وكل من عناصممر الدخل الشممامل الخر ال  مالكي الشممركة األم   •
األقلية / الحقوق اير المسمي رة. وأن تنسمح المنشمأة كذلك اجمالي الدخل الشمامل ال  مالكي الشمركة    وحقوق

 .األم والحصص اير المسي رة حت  وان أدى ذلك ال  حصول رصيد عجز فيها

بأي اسممتامارات متبقية في   بامعترافعندما تفقد المجموعة السممي رة فننها تقوم  ،  تبعاد الشممركات التابعةاسمم •
انم رب  أو   عل بأي فرق ناتج   وامعترافالشمممركة التي كانت تابعة بقيمتها العادلة في تاريخ فقد السمممي رة  

 خسارة في الشركة األم.

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -3

   أسس إعداد القوائم المالية 3-1
يتم اعداد القوائم المالية وفقا  لفرا امسمتمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األصمول المالية وامسمتامارات  

 بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر التي تم قياسها بالقيمة العادلة.

للهيئة العامة   امقتصممماديلقيم الظانرة بتقرير ق اع األداء  ارصمممدة اصمممول والتزامات الشمممركة وفقا ل  تعديلتم  
 والمنا ق الحرة.  ل ستامار

 التوافق مع معايير المحاسبة 3-2
 تم اعداد القوائم المالية للشركة وفقا  لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائ  السارية.

 التأجيرعقود   3-3
العقمد عقمد    نالتعماقمد. ويكويتم تحمديمد مما اذا كمان العقمد نو  أو يحتوي علي( عقمد ايجمار ال  مضممممممون العقمد عنمد  

أصممل محدد لفترة من الزمن لقاء    اسممتخدام تأجير أو يتضمممن عقد تأجير اذا كان العقد ينقل حق السممي رة عل  
 مقابل.

تمويلي أو عقد ايجار تشمغيلي. ويصمنف العقد عل  أنم عقد  ويصمنف اإليجار في بداية التعاقد عل  أنم عقد ايجار  
أيجمار تمويلي اذا كان يحول بصمممممورة جونرية ما يقمارح كافة المخما ر والمنمافع العمائدة لملكيمة األصمممممل محمل 
العقد. ويتم تصممنيف عقد التأجير عل  انم عقد تأجير تشممغيلي اذا كان م يحول بصممورة جونرية ما يقارح كافة  

 .منافع العائدة لملكية األصل محل العقدالمخا ر وال

( بالتكلفة، وتتضممن التكلفة التكاليف المباشمرة األولية  امنتفاعفي تاريخ بداية عقد اإليجار يتم قيا  األصمل  حق 
 المتكبدة لتجهيز امصل نفسم ال  الحالة الم لوبة وفقا للعقد.

اميجمار اير الممدفوعمة في ذلمك التماريخ، وتخصمممممم دفعمات عقمد التمأجير بمالقيممة الحماليمة لمدفعمات    التزام ويتم قيما   
سمعر الفائدة    باسمتخدام معدل الفائدة الضممني في عقد التأجير اذا كان يمكن تحديدد بسمهولة، أو   باسمتخدام اإليجار  
متوقع  ومبالغال  أية دفعات أخرى متغيرة،   باإلضممافة  تحديدد،اإلضممافي للمسممتأجر اذا لم يمكن   امقترااعل  
 وفقا لعقد اميجار.  الشراء وذلكوسعر ممارسة خيار  ا،دفعه

دفعمات متغيرة اير ممدرجمة في قيما  التزام عقمد التمأجير بقمائممة   وأيمةعقمد التمأجير،    التزام ويتم اابمات الفمائمدة عل   
 األرباح أو الخسائر.

اذا كان عقد التأجير يحول ملكية األصمل ال  الشمركة أو أن تكلفة امصمل تعك  ممارسمة حق خيار الشمراء يتم  
األصمل    اسمته ك(، وفيما عدا ذلك يتم  امنتفاعمدي العمر اإلنتاجي لألصمل  حق  عل األصمل الميجر    اسمته ك
( أو نهماية مدة عقمد  امنتفماعاجي لألصمممممل  حق  ال  نهماية العمر اإلنتم  التمأجير( من تاريخ بداية عقمد  امنتفماع حق  

   أقرح.التأجير أيهما 

قد    امصممملتقوم الشمممركة بشمممكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما اذا كان نناك ميشمممر عل  أن يكون 
أضممحل. عندما تزيد القيمة الدفترية لألصمل عن قيمتم اإلسمتردادية، فيعتبر أن نناك اضممح ل لألصمل وبالتالي  

  تخفيضم ال  قيمتم اإلستردادية. وتابت خسارة امضمح ل بقائمة األرباح او الخسائر.  يتم 
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 التأجير )تابع(عقود   3-3
ويتم رد الخسمارة الناجمة عن اضممح ل القيمة فق  اذا كان نناك تغيير في امفتراضمات المسمتخدمة لتحديد قيمة 

منذ اابات آخر خسمممارة ناتجة عن اضممممح ل القيمة، ويكون رد الخسمممارة الناجمة عن   اإلسمممتردادية  األصمممل
كان   التيلم أو القيمة الدفترية    ترداديةاإلسمممحدود بحيث م تتعدى القيمة الدفترية لألصممل، القيمة    امضمممح ل

( ما لم يتم امعتراف بالخسممارة الناجمة عن اضمممح ل القيمة بالنسممبة  امسممته كبعد    بالصممافيسمميتم تحديدنا  
لألصمممل في السمممنوات السمممابقة. ويتم اابات الرد في الخسمممارة الناجمة عن اضممممح ل القيمة بقائمة األرباح او 

 الخسائر.

 المعامالت بالعمالت األجنبية ترجمة 3-4
 للشركة.عملة التعامل  وني  المصريتم اعداد وعرا القوائم المالية بالجنيم   -

 تاريخ المعاملة.  فييتم تسجيل المعام ت بالعملة األجنبية أوليا  باستخدام سعر الصرف السائد   -

تاريخ   فييتم ترجمة األصمول والخصموم ذات ال بيعة النقدية بالعملة األجنبية باسمتخدام سمعر الصمرف السمائد   -
 الدخل.  يتم ادراج جميع الفروق بقائمة  الميزانية،

يتم قياسممها بالتكلفة التاريخية باسممتخدام أسممعار الصممرف    والتييتم ترجمة األصممول والخصمموم اير النقدية   -
 األول .تاريخ امعتراف   فيالسائدة  

يتم قياسمها بالقيمة العادلة باسمتخدام أسمعار الصمرف السمائدة    والتييتم ترجمة األصمول والخصموم اير النقدية   -
 العادلة.تحددت فيم القيمة    التيالتاريخ   في

 األصول الثابتة 3-5
المتراكمة مضممممح ل القيمة.    والخسمممائرتظهر األصمممول الاابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصمممم مجمع اإلن ك 

وتتضمن نذد التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول الاابتة عندما تتحقق تلك التكلفة واستيفاء شرو  امعتراف  
بتكاليفها ضمن القيمة الدفترية لألصول الاابتة    يتم امعتراف شماملة،عند اجراء تحسمينات جونرية   وبالمال، بها.

ويتم امعتراف بجميع تكاليف اإلصمم ح والصمميانة األخرى    امعتراف.كنح ل وذلك في حالة اسممتيفاء شممرو  
 .ة األرباح أو الخسائر عند تحققهافي قائم

غيل بال ريقة التي حددتها  يبدأ ان ك األصممل عندما يكون في المكان والحالة التي يصممب  عليها قادرا عل  التشمم
 التالي:لألصل عل  النحو    امفتراضيويتم حساح اإلن ك بنتباع  ريقة القس  الاابت  بقا للعمر   اإلدارة،

 المقدر   االفتراضيالعمر  
 سنة 

 8 أجهزة اتصامت 
 8 – 3 وبرامجحاسح آلي 

 16.7 – 4 أااث 
 8 – 5 أجهزة كهربائية ومعدات 

 8 – 5 ومعدات عدد 
 10 – 5   وديكوراتتجهيزات 

 5 – 4 وسائل نقل وانتقال 
 40 – 10 نشاءات امباني و
 20 – 4 ومعدات امت 

يتم اسمتبعاد األصمول الاابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصمول عل  أي منافع اقتصمادية مسمتقبلية من 
ويتم امعتراف بأي أرباح أو خسممائر تنشممأ عند اسممتبعاد األصممل في قائمة   المسممتقبل.اسممتخدامها أو بيعها في 

   األصل.األرباح أو الخسائر في العام التي تم فيها استبعاد  

 األعمار اإلنتاجية لها و رق ان كها في نهاية كل سنة مالية.   لألصول،ويتم مراجعة القيم المتبقية  

وعندما   أضمحل.تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما اذا كان نناك ميشر عل  أن يكون أصل اابت قد 
اضممح ل لألصمل وبالتالي يتم تخفيضمم ال   فيعتبر أن نناك   اإلسمتردادية،تزيد القيمة الدفترية لألصمل عن قيمتم 

  الخسائر.وتابت خسارة امضمح ل بقائمة األرباح أو   اإلستردادية.قيمتم 
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 )تابع(  األصول الثابتة 3-5
كان نناك تغيير في امفتراضمات المسمتخدمة لتحديد قيمة   اذاويتم رد الخسمارة الناجمة عن اضممح ل القيمة فق   

القيمة، ويكون رد الخسمممارة الناجمة عن بات آخر خسمممارة ناتجة عن اضممممح ل  منذ اا  اإلسمممترداديةامصمممل  
كان   التيلم أو القيمة الدفترية    رداديةاإلسمممتالقيمة الدفترية لألصمممل القيمة    ىم تتعدمحدود بحيث    امضممممح ل

بعد اإلن ك( ما لم يتم امعتراف بالخسمممارة الناجمة عن اضممممح ل القيمة بالنسمممبة    بالصمممافيسممميتم تحديدنا  
ويتم اابات الرد في الخسمممارة الناجمة عن اضممممح ل القيمة بقائمة األرباح أو   السمممابقة.لألصمممل في السمممنوات  

 الخسائر.  

 األصول غير الملموسة   3-6
  المقتنادتكلفة األصمول اير الملموسمة   بالتكلفة.بشمكل منفرد أوليا     المقتناد تم امعتراف باألصمول اير الملموسمة ي

 امقتناء. عند تجميع األعمال ني قيمتها العادلة في تاريخ

جمع امسمممته ك ومجمع بعد امعتراف المبدئي يتم اابات األصمممول اير الملموسمممة بالتكلفة مخصممموما  منها م
 خسائر امضمح ل.

م يتم رسمملة األصمول اير الملموسمة المتولدة داخليا  كأصمل ويتم امعتراف بالمصمروفات ضممن قائمة األرباح  
 أو الخسائر في العام الذي أنفقت فيم المصروفات.

 مر.لألصول اير الملموسة كمحددة العمر أو اير محددة الع  امفتراضييتم تحديد العمر 

لألصمل، ويتم اجراء    امقتصمادييتم اسمته ك األصمول اير الملموسمة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة عل  العمر 
يتم مراجعة فترة امسمممته ك    اختبار قيا  ل ضممممح ل عندما يكون نناك ميشمممر عل  اضممممح ل األصمممل.

 مالية عل  األقل.و ريقة امسته ك لألصل اير الملمو  بعمر محدد في نهاية كل سنة 

تتمال األصمول اير الملموسمة في برامج الحاسمح اللي والتراخيص الخاصمة بها ويتم اسمته كها ب ريقة القسم   
 (.سنوات 4لها    امفتراضيالاابت  بقا  للعمر 

 االستثمارات في شركات شقيقة 3-7
ولكنها ليسمت شمركة   ،ميارامسمتامارات في شمركات شمقيقة ني اسمتامارات في شمركات يكون للشمركة فيها نفوذ  

تابعة كما أنها ليست حصة في مشروع مشترك، ويفترا وجود النفوذ الميار عندما تمتلك الشركة سواء بشكل 
أو أكار من حقوق التصممويت في الشممركة    ٪20لنسممبة   مباشممر أو اير مباشممر من خ ل الشممركات التابعة لها

 المستامر فيها، فيما عدا تلك الحامت التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية م تمال نفوذا ميارا.

المحاسمبة عن امسمتامارات في شمركات شمقيقة بالقوائم المالية المجمعة باسمتخدام  ريقة حقوق الملكية. وفقا   تم ت
شممركة شممقيقة مبدئيا  بالتكلفة، ام يتم زيادة أو تخفيا رصمميد    أي  فيبات امسممتامار  ل ريقة حقوق الملكية يتم اا

اابات نصميح    ويتم امسمتامار إلابات نصميح الشمركة من أرباح أو خسمائر الشمركة المسمتامر فيها بعد امقتناء،  
رصمميد  خفا    ويتم أرباح أو خسممائر الشممركة المسممتامر فيها ضمممن أرباح أو خسممائر الشممركة،   فيالشممركة 

 يتم الحصول عليها من الشركة المستامر فيها.  التيامستامار بقيمة توزيعات األرباح 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 3-8
كأصممول محتفظ بها  امسممتامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسممائر ني اصممول مالية تم تبويبها اما

ألاراا المتماجرة حيمث تم اقتناينا لغرا البيع في مدى زمني قصمممممير أو اصمممممول مالية تم تصمممممنيفها عند  
   الخسائر.امعتراف امولي بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو 

 العادلة.مة  يتم قيا  امستامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر بالقي  األول ،عند امعتراف  

يتم اابات امسممممتامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسممممائر بالميزانية بالقيمة العادلة ويتم امعتراف  
 الخسائر.بفروق التقييم بقائمة األرباح أو 

رباح أو بقائمة األ  يتم امعتراف بأرباح أو خسمائر بيع امسمتامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسمائر
  الخسائر.
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 المشروعات تحت التنفيذ   3-9
تتمال مشمروعات تحت التنفيذ في المبالغ التي تم انفاقها بغرا انشماء أو شمراء أصمول اابتة حت  تصمب  جانزة  

ويتم تقييم المشمروعات تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصمم    الاابتة،في التشمغيل حينئذ تحول لبند األصمول   ل سمتخدام 
 امضمح ل.

 المخ زون 3-10
 النحو التالي:يتم تقييم عناصر المخزون عل  

، مواد تعبئمة وتغليف، مهممات وق ع ايمار، وقود وزيوت، وأدوات كتمابيمة وم بوعمات: بمالتكلفمة  بمنتبماع  خماممات •
  ريقة المتوس  المتحرك( أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.

 القيمة البيعية أيهما أقل. انتاج تحت التشغيل: بالتكلفة الصناعية  بقا  ألخر مرحلة وصل اليها اإلنتاج أو صافي   •

 انتاج تام: بالتكلفة الصناعية  بقا  لقوائم التكاليف أو صافي القيمة البيعية ايهما أقل. •

وتشممل التكلفة الصمناعية تكلفة الخامات، ومواد التعبئة والتغليف، واألجور والمصمروفات الصمناعية المباشمرة  
 واير المباشرة.

  ناقصا  التكلفة التقديرية ال زمة إلتمام البيع.   العاديسياق النشا     في  التقديري ع  سعر البي  نيصافي القيمة البيعية  

القيمة البيعية وجميع خسمممائر المخزون ضممممن تكلفة    صمممافيقيمة المخزون ال    فييتم امعتراف بامنخفاا  
تم امعتراف برد  حمدث فيهما امنخفماا أو الخسمممممارة. وي  التيالفترة    فيالمبيعمات بقمائممة األربماح أو الخسمممممائر  

القيمة البيعية بقائمة األرباح أو الخسمممائر كتخفيا من  صمممافي فيالمخزون الناتج من امرتفاع    فيامنخفاا  
 حدث فيها الرد.  التيالفترة   فيتكلفة المبيعات  

 االقتراض 3-11
بالقيم    امعترافيتم   مبدئيا   المبالغ    است مها.تم    التيبامقتراا  تبويح  ضمن    التيويتم  عام  خ ل  تستحق 

تأجيل سداد رصيد القروا لمدة تزيد عن عام بعد تاريخ    فيام اذا كان لدى الشركة الحق    المتداولة،  املتزامات
 األجل. ويلة  املتزاماتفيتم عرا رصيد القرا ضمن  الميزانية، 

المبدئي عل  أسا  التكلفة المستهلكة ب ريقة معدل الفائدة   امعترافبفوائد بعد   وامقترااويتم قيا  القروا 
ب ريقة معدل    امسته كوتدرج األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد املتزامات باإلضافة ال  عملية    الفعال.

 الخسائر. الفائدة الفعال بقائمة األرباح أو 

أي خصممم أو ع وة عند الشممراء واألتعاح أو التكاليف    ارامعتبالتكلفة المسممتهلكة مع األخذ في   احتسمماحويتم  
بمعدل الفائدة الفعال ضممممممن تكاليف التمويل في   امسمممممته كويدرج    الفعال.تكون جزءا  من معمدل الفمائدة    التي

 الخسائر.قائمة األرباح أو  

 تكاليف االقتراض 3-12
يتم رسملة تكاليف امقتراا المتعلقة مباشرة باقتناء أو انشاء أو انتاج األصل المينل والذى يت لح فترة زمنية 

يتم تحميل تكاليف امقتراا    األصل.من تكلفة  ف  األاراا المحددة لم أو لبيعم كجزء    ل ستخدام  ويلة لتجهيزد  
تنفقها   التيالفوائد والتكاليف األخرى    فييف امقتراا  تتمال تكال   فيها.تحققت    التيالعام    فياألخرى كمصروف  
 األموال. الشركة مقتراا 

 .لألصلتتع ل فيها اعمال امنشاء الفعالة    التييجح التوقف عن رسملة تكلفة امقتراا خ ل الفترات  

 المخصصات 3-13
ويكون   ماضي، نتيجة لحدث    حكميقانون  أو    حالييتم امعتراف بالمخصصات عندما يكون عل  الشركة التزام  

مع امكانية اجراء تقدير مواوق    املتزام،معم من المتوقع أن يت لح ذلك تدفقا  خارجا  للموارد امقتصادية لتسوية  
وعندما    حالي.تاريخ كل ميزانية وتحديدنا إلظهار أفضل تقدير    فيلمبلغ املتزام ويتم مراجعة المخصصات  

يكون تأاير القيمة الزمنية للنقد جونريا  فيجح أن يكون المبلغ المعترف بم كمخصص نو القيمة الحالية لإلنفاق  
  تزام. امل المتوقع الم لوح لتسوية 
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  للشركة،ديرين واإلدارة العليا  متتمال األ راف ذات الع قة في كل من الشركات الشقيقة وكبار المسانمين وال
وتمال أيضا الشركات المسي ر عليها أو خاضعة لسي رة مشتركة أو نفوذ ميار من قبل تلك األ راف ذات  

 ويتم اعتماد الشرو  والسياسات التسعيرية للمعام ت مع األ راف ذات الع قة من قبل مجل  اإلدارة.   الع قة،

 الضرائب 3-14
 ضرائب الدخل

 المصري. يتم حساح ضريبة الدخل وفقا  لقانون الضرائح 

 ضرائب الدخل الجارية
أو سدادد    استردادد ضرائح الدخل للفترة الجارية والفترات السابقة وفقا  للمبلغ المتوقع    والتزاماتيتم تقييم أصول  

 الضرائح. لمصلحة 

 ضرائب الدخل المؤجلة
عل  الفروق الميقتة بين القيمة المعترف بها    املتزاماتبضريبة الدخل الميجلة بنتباع  ريقة    امعترافويتم  

بالميزانية  األسا  المحاسبي(  لأل  املتزام لألصل أو   اراا الضريبية  األسا  الضريبي( وقيمتها المدرجة 
 الم بق.   سعر الضريبة  باستخدام وذلك 

كأ  امعترافويتم   الميجلة  الدخل  نناك  بضريبة  يكون  عندما  بنمكانية    احتمالصل  بهذا األصل    امنتفاعقوي 
 مستقبلية. ويتم تخفيا األصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منم منفعة  المستقبلية،لتخفيا األرباح الضريبية 

الضريبة  فيما عدا    للفترة،  قائمة األرباح أو الخسائرويتم ادراج الضريبة الجارية والميجلة كنيراد أو مصروف في  
 . الملكية أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق العام التي تنتج من معاملة أو حدث في نف  

 تحقق اإليراد   3-15
تتوفر فيم درجة كافية من التأكد بأن المنافع امقتصادية سوف تتدفق للشركة ويمكن   الذييتم امعتراف باإليراد ال  المدى  

خصم تجارى، خصم   أيقيا  قيمة اإليراد بشكل مواوق بم.  ويتم قيا  اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم بعد خصم 
 كمية وضرائح أو رسوم.

 يجح أن تتحقق قبل امعتراف باإليراد: التي الخاصةامعتبارات  يليفيما 

 بيع البضائع -
يتم امعتراف باإليراد الناتج عن بيع البضائع عندما تقوم الشركة بتحويل المخا ر والعوائد األساسية لملكية 
السلع ال  المشترى ويحدث نذا عادة عند تسليم البضائع واصدار فاتورة في حالة المبيعات المحلية وعند خروج 

 البضاعة من المصنع في حالة مبيعات التصدير. 

 إيرادات الفوائد -
 يتم امعتراف بنيراد الفوائد عل  أسا  نسبة زمنية أخذا  في امعتبار معدل العائد المستهدف عل  األصل. 

 توزيعات األرباح -
 يتم امعتراف باإليراد عند نشأة حق الشركة في تحصيل نذد التوزيعات. 

 المصروفات   3-16
المصروفات اإلدارية والعمومية والمصروفات    التشغيل،بجميع المصروفات شاملة مصروفات    امعتراف يتم  

 المصروفات.تحققت فيها تلك   التيالعام  فياألخرى مع ادراجها بقائمة األرباح أو الخسائر 
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 قيمة األصول المالية  اضمحالل 

تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما اذا كان نناك دليل موضوعي عل  أن يكون أصل مالي أو مجموعة 
المحتفظ  أصل مالي أو مجموعة من امصول المالية  ويعتبر  .  قد أضمحل  المحتفظ بها بالتكلفة  من امصول المالية

كان نناك دليل موضوعي عل  اضمح ل القيمة نتج عن حدوث حدث أو   فق ،واذا  اذا،قد أضمحل بها بالتكلفة 
المقدرة ألصل مالي أو مجموعة من امصول   وأارأكار بعد امعتراف امولي باألصل   النقدية  التدفقات  عل  

 عليم. يمكن تقديرنا بشكل يعتمد  والتيالمالية 

 ة األصول غير الماليةقيم  اضمحالل 
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما اذا كان نناك ميشر عل  أن يكون أصل قد أضمحل. وعندما تزيد  

للنقد عن قيمتم   الدفترية ألصل أو وحدة مولدة  وبالتالي يتم    اضمحلفيعتبر أن األصل قد    اإلستردادية، القيمة 
 . قائمة األرباح أو الخسائرتخفيضم ال  قيمتم اإلستردادية وتابت خسارة امضمح ل ب

القيمة   الناجمة عن اضمح ل  الخسارة  رد  بها    والتيويتم  امعتراف  في    اذا، فق     سابقا ،تم  تغيير  نناك  كان 
قيمة األصل   لتحديد  المستخدمة  أخر    اإلسترداديةامفتراضات  اابات  القيمة،  منذ  ناتجة عن اضمح ل  خسارة 

لم   اإلسترداديةمحدود بحيث م تتعدى القيمة الدفترية لألصل القيمة    امضمح لويكون رد الخسارة الناجمة عن  
بالنسبة   أو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدنا ما لم يتم امعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمح ل القيمة 

 . قائمة األرباح أو الخسائرابقة ويتم اابات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمح ل القيمة بلألصل في السنوات الس

 االدوات المالية    3-18 

 األولي  االعتراف
مالي في قائمة المركز المالي فق  عندما تصب  المنشأة  رفا    التزام المنشأة أن تعترف بأصل مالي أو   عل يجح  

 في األحكام التعاقدية لألداة المالية. 

  واملتزامات ة لألصول  باألولي بالقيمة العادلة وذلك بالنس  امعترافالمالي عند    املتزاميتم قيا  األصل المالي او  
 ة بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر. المالية التي يتم تصنيفها كأصول مالية أو التزامات مالي

بالنسبة لألصول المالية التي يتم تصنيفها كأصول مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل واألصول المالية  
 األولي بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة. امعترافبالتكلفة المستهلكة يتم قياسها عند  

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

 التصنيف والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية  . أ
اسا     عل ألصول المالية  " األدوات المالية "عل  ا ث فئات أساسية ل   47يحتوي معيار المحاسبة المصري رقم  

 :كامتيالقيا  امحق لها 

 أصول مالية مقاسة بالتكلفة المستهلكة •

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل الخر  •

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر.  •

" األدوات المالية " عل     47ي رقم  ويعتمد تصنيف األصول المالية بشكل عام بموجح معيار المحاسبة المصر
 نموذج األعمال الذي بموجبم يتم ادارة األصل المالي وكذلك خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي. 

أو القيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل امخر    المستهلكة،بالتكلفة    مصنفة:يتم تصنيف األصول المالية عل  أنها  
 . رأو الخسائأو القيمة العادلة من خ ل األرباح 

 ويتم تصنيف األصول المالية  بقا  لنموذج األعمال الذي تدار بم تلك األصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية.  
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يتم قيا  األصل المالي بالتكلفة المستهلكة اذا استوف  الشر ين التاليين ولم يقا  بالقيمة العادلة من خ ل امرباح  
 أو الخسائر. 

 لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية.  باألصوليتم امحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يهدف ال  امحتفاظ  •

ية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فق  مدفوعات أصل  ينشأ عن الشرو  التعاقد  •
 وفائدة عل  المبلغ األصلي مستحق السداد. 

يتم قيا  أدوات الدين بالقيمة العادلة من خ ل بنود الدخل الشامل األخر فق  في حال استوفت الشر ين التاليين  
 ح والخسائر: ولم تقا  بالقيمة العادلة من خ ل األربا

يتم امحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يكون ندفم قد تحقق من خ ل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع   •
 األصول المالية 

ينشأ عن الشرو  التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فق  مدفوعات أصل   •
 اد. وفائدة عل  المبلغ األصلي مستحق السد

يجح أن يتم قيا  األصل المالي بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر ما لم يتم قياسم بالتكلفة المستهلكة 
 أو بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل.

أنم يقا  بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو   عل يمكن للمنشأة أن تخصص بشكل اير قابل لإللغاء أص  ماليا 
 .  امعترافعدم الابات في القيا  أو   – خسائر اذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل جونري ال

ما   باستاناء  المستهلكة،محقا  بالتكلفة  –يجح عل  المنشأة أن تبوح جميع املتزامات المالية عل  أنها يتم قياسها  
   يلي:

يجح أن يتم قيا  مال نذد املتزامات، بما    الخسائر.املتزامات المالية بالقيمة العادلة من خ ل امرباح أو   •
 في ذلك المشتقات التي تمال التزامات، محقا  بالقيمة العادلة.

ق منهج  املتزامات المالية التي تنشأ عندما م يتأنل تحويل أصل مالي ل ستبعاد من الدفاتر أو عندما ين ب •
 التدخل المستمر. بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية عل  قيا  مال تلك املتزامات المالية. 

يجح عل  ُمصدر مال ذلك العقد بما يتوافق مع معايير المحاسبة    األولي،بعد امعتراف    المالي.عقود الضمان   •
 التاليين أكبر:   المبلغينالمصرية أن يقيسم محقا  بأي 

 المصرية.مبلغ خسارة الذي يتم تحديدد وفقا لمعايير المحاسبة  . أ

غ المجمع للدخل  المبل  مناسبا ،بشكل أولي م روحا  منم حينما يكون    –أو المبلغ الذي تم امعتراف بم   .ح
 (. 48الذي يتم امعتراف بم وفقا  لمبادئ معيار المحاسبة المصري رقم  

يجح عل  ُمصدر مال ذلك امرتبا  بما يتوافق    السوق.امرتبا ات بتقديم قرا بمعدل فائدة أقل من سعر   •
 مع معايير المحاسبة المصرية أن يقيسم محقا  بأي المبلغين أكبر: 

 ضمح ل الذي يتم تحديدد وفقا لمعايير المحاسبة المصرية. مبلغ خسارة ام  أ. 

المبلغ الُمجمع للدخل    مناسبا ،حينما يكون    منم،بشكل أولي م روحا     –أو المبلغ الذي تم امعتراف بم   ح.
 (. 48الذي يتم امعتراف بم وفقا  لمبادي معيار المحاسبة المصري رقم  

المحتمل الذي تم امعتراف بم   • المنشأة المستحوذة ضمن تجميع أعمال ين بق عليم معيار المقابل  من قبل 
رقم   المصري  مع  29المحاسبة  العادلة  بالقيمة  المحتمل  المقابل  نذا  لمال  ال حق  القيا   يتم  أن  يجح   .)

 . امعتراف بالتغيرات ضمن األرباح أو الخسائر
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بالقيمة   قياسم  التزاما  ماليا  عل  أن يتم  فيم  للمنشأة، عند امعتراف امولي أن تخصص بشكل م رجعم  يمكن 
العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر عندما يكون ذلك مسموحا  بموجح معايير المحاسبة المصرية أو عندما ينتج  

 عن القيام بذلك معلومات أكار م ءمة اما بسبح أنم: 

عل  أنم " عدم    -أحيانا –عدم الابات في القيا  أو امعتراف  يشممار اليم    –بشممكل جونري   -يزيل أو يقلصأ.  
اتسماق محاسمبي"( والذي كان سمينشمأ خ ف ذلك عن قيا  األصمول أو املتزامات أو امعتراف بالمكاسمح  

 والخسائر منها عل  أس  مختلفة.

املتزاممات المماليمة أو من األصمممممول المماليمة واملتزاممات المماليمة يتم ادارتهما وتقييم  ح. كمان ننماك مجموعمة من  
أدائها عل  أسممما  القيمة العادلة وفقا  مسمممتراتيجية مواقة إلدارة المخا ر أو ل سمممتامار، ويتم داخليا  تقديم  

نو معرف في معيار   معلومات بشممأن المجموعة عل  ذلك األسمما  ال  أعضمماء اإلدارة العليا للمنشممأة  كما
( "امفصممماح عن ام راف ذوي الع قة" وعل  سمممبيل الماال مجل  ادارة  15المحاسمممبة المصمممري رقم  
 المنشأة والرئي  التنفيذي.

 "األدوات المالية"  47تصنيف األصول المالية وااللتزامات المالية للشركة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم  

 "47صنيف وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم "الت بنود القوائم المالية 

 التكلفة المستهلكة   النقدية وما في حكمها 

 التكلفة المستهلكة   أذون الخزانة  

 التكلفة المستهلكة   العم ء وأوراق قبا

 التكلفة المستهلكة مستحق من أ راف ذات ع قة 

 التكلفة المستهلكة   مدينون وأرصدة مدينة أخرى  

 التكلفة المستهلكة مستحق ال  أ راف ذات ع قة 

 التكلفة المستهلكة   دائنون وأرصدة دائنة أخرى  

 إعادة التصنيف.   -األصول المالية وااللتزامات المالية 
 يتم اعادة تصنيف األدوات المالية فق  عندما يتغير نموذج األعمال الخاص بندارة المحفظة ككل.

 ب. انخفاض قيمة األصول المالية
يتم ت بيق نموذج "الخسمارة امئتمانية المتوقعة". عل  األصمول المالية المقاسمة بالتكلفة المستهلكة وأصول العقود  

 واستامارات الدين بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل الخر، ولكن لي  عل  استامارات حقوق الملكية.

بتقويم كافة المعلومات المتاحة، بما في ذلك القائمة عل  أسمما  مسممتقبلي، بشممأن خسممائر امئتمان  تقوم الشممركة  
 المتوقعة المرتب ة باألصول المدرجة بالتكلفة المستهلكة.

يعتمد نموذج "الخسممارة امئتمانية المتوقعة" عل  ما اذا كانت نناك زيادة جونرية في مخا ر امئتمان. ولتقويم  
ننماك زيمادة جونريمة في مخما ر امئتممان، فيتم مقمارنمة مخما ر اإلخفماق في السمممممداد كمما في تماريخ    مما اذا كمانمت

اعمداد القوائم المماليمة المسمممممتقلمة مع مخما ر اإلخفماق في السمممممداد كمما في تماريخ اإلابمات األولي بنماء عل  كمافمة  
 المعلومات المتاحة، والمعلومات المستقبلية المعقولة الداعمة.

ذمم المدينة التجارية ومبالغ مسمممتحقة من  رف ذو ع قة والنقدية وما في حكمها فق  تقوم الشمممركة  بالنسمممبة لل
 (.47بندراج خسائر امئتمان المتوقعة بناء عل  المنهجية المبس ة بموجح معيار المحاسبة المصري رقم  

يرات في مخا ر امئتمان وبدم ان المنهجية المبسمم ة إلابات الخسممائر المتوقعة م تت لح من الشممركة تتبع التغ
من ذلك، تقوم الشممركة بنابات مخصممص خسممارة بناء عل  خسممائر امئتمان المتوقعة الدائمة بتاريخ اعداد كل  

 قوائم مالية مستقلة.
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ميشمرات تدل عل  أن المدين أو مجموعة من المدينين يواجهون صمعوبات قد يتضممن دليل امنخفاا في القيمة  
مالية نامة، أو اخفاق أو تأخير في سمداد األرباح، أو المبلغ األصملي، أو احتمالية اإلف  ، أو اعادة نيكلة مالية 

المسمممممتقبليمة  أخرى، وحيمث تشمممممير البيمانمات القمابلمة للم حظمة ال  وجود نقص قمابمل للقيما  في التمدفقمات النقمديمة  
المقدرة، مال التغيرات في المتأخرات أو الظروف امقتصممممادية التي ترتب  باإلخفاق في السممممداد. تتم مراجعة 
 الذمم المدينة التجارية بشكل نوعي عل  أسا  كل حالة عل  حدة لتحديد ما اذا كانت نناك حاجة ال  ش بها.

األخذ بعين امعتبار مخا ر اإلخفاق في السممداد خ ل  تقوم الشممركة بقيا  خسممائر امئتمان المتوقعة من خ ل
 فترة العقد وتتضمن معلومات مستقبلية في قياسها.

وقد بلغ رصميد الخسمائر امئتمانية المتوقعة  مخصمص الديون المشمكوك في تحصميلها( في تاريخ المركز المالي 
 تي:األدوات المالية كام  47لألصول المالية وفقا لمعيار المحاسبة رقم 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بنود القوائم المالية 
 " 47وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم "

  أذون الخزانة  

  العم ء وأوراق قبا

  مستحق من أ راف ذات ع قة 

    مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 استبعاد أصل مالي أو التزام مالي من الدفاتر 
 تستبعد أصل مالي من الدفاتر عندما فق يجح عل  المنشأة أن 

 تنقضي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي، أو  •

 تقوم المنشأة بتحويل األصل المالي. •

يجمح عل  المنشمممممأة أن تسمممممتبعمد املتزام الممالي من المدفماتر  أو جزء من التزام ممالي( من قمائممة المركز الممالي 
 الغايد أو انقضايد.أي عندما يتم سداد املتزام المحدد في العقد أو    –عندما فق  يتم تسويتم  

 التقديرات المحاسبية 3-19
لمحاسبة المصرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضات تيار عل   يت لح اعداد القوائم المالية وفقا  لمعايير ا

اإليرادات والمصروفات خ ل السنوات المالية، نذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك    املتزامات،قيم األصول،  
 التقديرات. 

 احتياطي قانوني 3-20
  امحتيا يقانون  حت  يبلغ نذا    احتيا يلتكوين    العام أرباح    صافيمن    ٪5للشركة، يجنح    األساسي بقا  للنظام  

امحتيا ي بناء عل  قرار من الجمعية العامة وفقا  مقتراح مجل    من رأ  مال الشركة المصدر ويستعمل  50٪
 اإلدارة. 

 قائمة التدفقات النقدية   3-21
 المباشرة. يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية بنتباع ال ريقة اير  

 النقدية وما في حكمها 3-22
التدفقات   قائمة  اعداد  النقدية    النقدية،بغرا  تشمل  في حكمها  وما  النقدية  الجارية    بالصندوق،فنن  الحسابات 

 . ئنةوتخصم بنوك ارصدة دا بالبنوك والودائع ألجل التي تستحق خ ل ا اة أشهر
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 أصول ثابتة - 4

 
 أرضي 

 أجهزة
 اتصامت

 حاسح آلي 
 وبرامج

 أااث
 أجهزة
 ومعدات كهربائية

 عدد وأدوات 
تجهيزات 
 وديكورات 

 اإلجمالي  امت ومعدات  نشاءات اباني و وانتقال وسائل نقل 

 جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  

            التكلفة  

 - - - - - - - - - - - 2021يناير  1

 1,645,956,957 727,475,735 297,230,963 27,323,521 43,091,297 43,923,930 1,019,750 14,732,808 13,446,120 360,252 477,352,581 امنقسام* ناتج عملية 

 19,024,915 9,560,999 14,500 4,149,484 292,502 1,840,658 442,904 1,366,006 1,118,288 239,574 - اضافات 
مشروعات  محول من 

 164,459 128,000 - 36,459 - - - - - - - ( 5تحت التنفيذ  ايضاح 

 (5,669,625  (4,613,226  - (1,039,506  - - - - (16,893  - - استبعادات 

 1,659,476,706 732,551,508 297,245,463 30,469,958 43,383,799 45,764,588 1,462,654 16,098,814 14,547,515 599,826 477,352,581 2021ديسمبر  31

            

            مجمع اإلهالك  

 - - - - - - - - - - - 2021يناير  1

 (459,686,387  (289,606,478  (64,098,577  (19,250,106  (35,037,659  (30,053,458  (488,454  (10,979,437  (10,128,083  (44,135  - ناتج عملية امنقسام* 

 (12,631,001  (8,591,423  (1,211,460  (520,432  (650,017  (891,596  (57,427  (266,488  (430,182  (11,976  - ان ك ا الفترة 

 5,478,501 4,613,226 - 856,173 - - - - 9,102 - - ان ك امستبعادات 

 (466,838,887  (293,584,675  (65,310,037  (18,914,365  (35,687,676  (30,945,054  (545,881  (11,245,925  (10,549,163  (56,111  - 2021ديسمبر  31

            صافي القيمة الدفترية  

 1,192,637,819 438,966,833 231,935,426 11,555,593 7,696,123 14,819,534 916,773 4,852,889 3,998,352 543,715 477,352,581 2021ديسمبر  31في 

 
ارصدة األصول الاابتة الخاصة   نقلوتم ال  ا ث شركات ( سابقا -المالية  ل ستاماراتبايونيرز القابضة   – ال القابضة ل ستامارات المالية  شركة مسانمة مصرية(كابيت أسباير تم تقسيم شركة   2021يوليو  24بتاريخ  *

 (. 35 ايضاح بالشركات التابعة للشركات المنقسمة 

 
 

  اابتة خ ل الفترة كما يلي: ل  تتمال ارباح بيع اصو  -

 

  
 عن الفترة من 

 ى حت التأسيستاريخ 
 2021ديسمبر   31  
 جنيه مصري جنيم مصري  

  322,099   متحص ت من بيع أصول اابتة 
  (5,669,625)  أصول اابتة مستبعدة تكلفة 

   5,478,501  مجمع ان ك أصول اابتة مستبعدة 
 (191,124)   صافي القيمة الدفترية لألصول المستبعدة 

  130,975   بيع أصول اابتة  ارباح من
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 مشروعات تحت التنفيذ - 5
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

  -   الرصيد اول المدة 

  64,695,326   * امنقسامناتج عملية 

  33,888,781   اضافات خ ل المدة 

 (164,459)   (4محول ال  أصول اابتة  ايضاح 

  98,419,648   الرصيد اخر المدة 

تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات   2021يوليو   24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم   اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

 (.35ح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة  ايضا

 استثمارات في شركات شقيقة - 6
 2021ديسمبر  31 المساهمة  نسبة 

 جنيه مصري   

 43,813,995 %8.05 * ش.م.م(العقاري   وامستامارشركة الجيزة العامة للمقاومت 

 100,137,200 %6.31 * ش.م.م( الشركة المتحدة لإلسكان والتعمير   

 15,081,321 %1.41 * ش.م.م( شركة القانرة لإلسكان والتعمير   

 7,811,882 %0.75 * ش.م.م(   شركة الصعيد العامة للمقاومت وامستامار العقاري

 8,500 %0.06 * ش.م.م( شركة ستون ب زا   

 114 %0.01 * ش.م.م( ل ستشارات    واديشركة 

 24 %0.01 * ش.م.م( شركة الريية ل ستشارات المالية   

 20 %0.002 * ش.م.م(    العقاري  وامستامار  السياحيةللمنتجعات  الشماليشركة ت ل الساحل 

 20 %0.002 * السياحية  ش.م.م(   والمنتجعات العقاري شركة ت ل البحر امحمر ل ستامار 

 102 %0.00001 * ش.م.م( شركة الصفوة ل ستشارات والتنمية   

 10 %0.000001 * ش.م.م(   شركة بلو للت وير العقاري

  166,853,188 

  –  المالية  شمركة مسمانمة مصمرية(كابيتال القابضمة ل سمتامارات   أسمباير تم تقسميم شمركة   2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي    اسمتاماراتهاونقل ال  ا ث شمركات ( سمابقا -المالية    ل سمتاماراتبايونيرز القابضمة  

اصممبحت تلك امرصممدة اسممتامارات في شممركات شممقيقة بالنسممبة لشممركة جدوى للتنمية   الشممركتين المنقسمممتين، وعليم
 (.35 ايضاح التابعة  وشركاتهاش.م.م  شركة منقسمة( الصناعية 

 خ ل الفترة، كما يلي: صافي ارباح شركات شقيقةتتمال الحصة النسبية في 

  

عن الفترة من تاريخ  
 التأسيس حتى 

 2021ديسمبر  31

 جنيه مصري   

 1,655,326  * ش.م.م(العقاري   وامستامارشركة الجيزة العامة للمقاومت 

 314,905  * ش.م.م( الشركة المتحدة لإلسكان والتعمير   

 13,768,407  * ش.م.م( شركة القانرة لإلسكان والتعمير   

 82,094  * ش.م.م(العامة للمقاومت وامستامار العقاري  شركة الصعيد 

  15,820,732 
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 أصول غير ملموسة - 7
 2021ديسمبر  31  

 برامج    

 جنيه مصري  التكلفة 

  -   اول المدة 

  3,046,785   *امنقسامناتج عملية 

  142,500   اضافات 

  3,189,285   اخر المدة 

   مجمع اإلهالك  

  -   اول المدة 

 (2,600,941)   *امنقسامناتج عملية 

 (68,613)   ان ك المدة 

 (2,669,554)   اخر المدة 

  519,731   صافي القيمة الدفترية اخر المدة

تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات   2021يوليو   24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم   اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

 (.35ح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة  ايضا

 الشهرة - 8
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 186,239,555  *والورق  يونيباك( والتغليفشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة  

 354,457,677  *شركة الكاب ت الكهربائية المصرية 
 558,119,914  *أراح ديري -الشركة العربية لمنتجات املبان  

  1,098,817,146 

شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات تقسيم    تم  2021  يوليو  24بتاريخ  *
ووفقا ، في بعا الشممركات التابعة الي الشممركتين المنقسمممتين اسممتاماراتهاونقل  ال  ا ث شممركات  سممابقا(  –المالية  

، تم 2021يونيو    15والمنا ق الحرة الصمادر بتاريخ   ل سمتامارالتابع للهيئة العامة  لتقرير ق اع األداء امقتصمادي  
ديسمممبر  31الشممركة المقيدة بالبورصممة وفقا لسممعر اإلا ق في التاريخ المتخذ أسمماسمما للتقسمميم في    اسممتاماراتتقييم  

في الشمركات اير المقيدة بالبورصمة وفقا لحقوق الملكية الواردة بالقوائم المالية لتلك الشمركات   واسمتاماراتها،  2021
 (.35 ايضاح  في ذات التاريخ

و بقا للفقرة   .ل ستامارفي القيمة العادلة  حصة المجموعة  تكلفة امقتناء والقائمة في الفرق بين    الشهرة  ارصدة تتمال   -
( سيتم استكمال التوزيع امولي للشهرة قبل نهاية الفترة السنوية 31 رقم    المحاسبة المصري( من معيار  84رقم  

  تاريخ امقتناء. بعد تبدأامول  التي 

 بالصندوق ولدى البنوكنقدية   -9
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  عملة محلية  أ

 5,004,494  نقدية بالصندوق

 213,774,235  حسابات جارية

 53,320,551  من ا اة أشهر( اقل ودائع  تستحق خ ل

  272,099,280 

   أجنبية  عملة ب

 88,989  نقدية بالصندوق

 8,383,872  حسابات جارية 

  8,472,861 

  280,572,141 
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 الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او   -  10
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 4,313,700    استامارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 400,000    استامارات اير مقيدة ببورصة األوراق المالية

  4,713,700 

 بالقيمة العادلة من خ ل امرباح او الخسائر خ ل الفترة كما يلي:  تتمال حركة امستامارات -

 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 -  رصيد أول الفترة

 6,736,435  امنقسامناتج عملية 

 ( 216,152)  فروق تقييم استامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر

 ( 326,882)  بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر خسائر( بيع استامارات 

 (4,713,700)  رصيد آخر الفترة

 1,479,701  التغير في استامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر 

تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات   2021يوليو   24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم   اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

 (. 35نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة  ايضاح 

 عمالء واوراق قبض  -  11
 2021ديسمبر  31  
 جنيه مصري  

  1,529,417,306   عم ء

  398,665,583   اوراق قبا 

   1,928,082,889  

 (32,828,922)   القبا  واوراققيمة العم ء  فيامضمح ل 

   1,895,253,967  

 :يليقيمة العم ء وأوراق القبا فيما  فيتتمال حركة امضمح ل  -

 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

  -   رصيد أول الفترة 

  21,525,073    * امنقسامناتج عملية 

  11,303,849   مكون خ ل الفترة 

  32,828,922 

تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات   2021يوليو    24بتاريخ *    
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم   اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

 (.35ح  ايضانقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

 ةاستثمارات في اذون خزان -  12
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

  5,093,949    * امنقسامناتج عملية 

  5,093,949   القيمة الحالية 

تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات   2021يوليو   24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم   اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

  (.35ح  ايضانقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 
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 إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من   -  13

 2021ديسمبر  31  مستحق من أطراف ذات عالقة - أ 

 جنيه مصري  

  4,980,663    العمرانية للتنمية شركم بايونيرز بروبرتيز 

  2,035,159     الماليةل ستامارات  القابضةكابيتال  أسبايرشركة 
  2,577,043   ل ستشارات شركة نمو 

  70,234,625   شركة الصفوة ل ستشارات والتنمية

  42,776,676   شركة الريية ل ستشارات المالية 

  16,184   العقاري ل ستامارشركة ستون ب زا 

   122,620,350  

 
 2021ديسمبر  31  مستحق إلى أطراف ذات عالقة  -ب 

 جنيه مصري  

  12,070,525   ل ستشارات  واديشركة 
  261,397,678    والتعمير لإلسكانشركم القانرة 

  5,750,000   الشركة المتحدة لإلسكان والتعمير

  41,125,858   العقاري ل ستامارشركة مشارق 

   320,344,061  

تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات   2021يوليو   24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم   اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

 (.35ح  ايضانقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

 مخزون -  14
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

  474,478,649   مواد خام

  321,902,789   انتاج تام 

  163,818,074   انتاج تحت التشغيل

  69,537,876   ق ع ايار ومهمات 

  42,108,727   اعتمادات مستندية 

  36,913,128   اخري 

  1,108,759,243 

 (6,458,884)    قيمة المخزون فيامنخفاا 

  1,102,300,359 

تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات   2021يوليو   24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم   اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

 (.35ح  ايضانقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

 مصلحة الضرائب    –  مدينةأرصدة     -15
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 69,171,559  ضرائح خصم من المنبع  -مصلحة الضرائح 

 63,911,079  ضرائح مبيعات مستردة  -مصلحة الضرائح 
 9,593,961  ضرائح قيمة مضافة  -مصلحة الضرائح 

 5,806,591  ضرائح متنوعة  -مصلحة الضرائح 

  148,483,190 

تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات   2021يوليو   24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم   اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

  (.35نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة  ايضاح 
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 مدينة أخرى  وأرصدةمصروفات مدفوعة مقدماً   -  16
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 26,175,503  مصروفات مدفوعة مقدما  

 74,849,446  الصادراتدعم التصدير المستحق من صندوق دعم 

 108,719,456  دفعات مقدمة –موردون ومقاولون 

 75,366,645  تشوينات مقاولين

 1,980,887  سلف وعهد 

 55,762,746  تأمينات لدى الغير
 5,899,050  ا اء خ ابات ضمان

 5,724,326  ايرادات مستحقة

 120,821,104  أرصدة مدينة أخرى 

  475,299,163 

 ( 11,252,744)  اضمح ل في قيمة األرصدة المدينة األخرى

  464,046,419 

تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات   2021يوليو   24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم   اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

 (.35 ايضاح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

 رأس المال -  17
 كابيتال القابضممممة ل سممممتامارات المالية  أسممممباير، وافقت الجمعية العامة اير العادية لشممممركة  2021يوليو    24بتاريخ 

يونيو  15بتاريخ  534 مالصممادر برق النهائيسممابقا( باإلجماع عل  التقرير   – بايونيرز القابضممة ل سممتامارات المالية  
 ألصمممممول  المبمدئيبمالهيئمة العماممة ل سمممممتاممار والمنما ق الحرة للتحقق من التقمدير    امقتصممممماديمن ق ماع امداء   2021

والتزامات الشمركة بالقيمة الدفترية والسموقية بغرا تقسميمها ال  ا ث شمركات  شمركة قاسممة وشمركتين منقسممتين(.  
ة لشركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات حقوق الملكي صمافيانته  ان    والذي
 يلي:نتج عن ذلك ما و، (34 ايضاح  –جنيم مصري  7.039.494.200سابقا( تبلغ  –المالية 

موزع عل     مصممريجنيم   2.033.808.300حقوق الملكية لشممركة جدوى للتنمية الصممناعية  المنقسمممة( مبلغ   صممافي
  :التاليالنحو 

سمهم بقيمة اسممية   1054805160موزع عل  عدد    مصمريجنيم   2.004.129.804را  مال مصمدر ومدفوع يبلغ 
وبرا  مال مرخص بم قدرد   مصريجنيم   29.678.496عام بمبلغ   واحتيا يللسهم الواحد   مصريجنيم   1.9قدرنا  
 مصري.مليار جنيم  10

 .2021سبتمبر  5بتاريخ وقد تم التأشير بالسجل التجاري 

 يلي:ويتمال نيكل رأ  المال فيما 

 القيمة عدد األسهم  نسبة المسانمة المسانم

 جنيم مصري  ٪ 

 288,151,625 151658750 %14.38 شركة عبد القادر المهيح واومدد 

 247,997,257 130524872 %12.37 وليد محمد زكي

 202,055,350 106344921 %10.08 التلبان م ابرانيم مص في محمد 

 141,823,155 74643766 %7.08 نشام علي شكري حافظ 

EGYCAP INVESTMENTS LTD. 6.73% 70935897 134,778,204 

 115,779,266 60936456 %5.78 حسام محمد زكي ابرانيم 

 101,316,516 53324482 %5.06 ح.  .م .وزاكي م

 772,228,431 406436016 %38.52 مسانمون أخرون

 2,004,129,804 1054805160 % 100 اجمالي
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 غير مسيطرةال  صحقوق الحص -  18

 

عن الفترة من تاريخ  
 التأسيس حتى 

 2021ديسمبر  31

 مصريجنيه  

 - رصيد أول الفترة

 - امنقسامناتج عملية 

 633,504,946 * الشركاتتسويات ناتجة عن تجميع 

 (691,218) األرباح المرحلة لشركات تابعة عل تسويات 

 (5,209,794) شراء أسهم خزينة لشركة تابعة  

 (10,465) توزيعات أرباح شركة تابعة  
 10,723,302 غير مسي رة بقائمة األرباح أو الخسائر المجمعةال صحقوق الحص

 638,316,771 رصيد آخر الفترة

أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات تم تقسيم شركة    2021يوليو   24بتاريخ  *
  امسممتامارات غير مسممي رة في الارصممدة حقوق الحصممص    نقلا ترتح عليم  مم  ال  ا ث شممركاتسممابقا(   –المالية  
 (.35 ايضاح  المنقسمةللشركات المنقولة 

 قروض طويلة االجل -  19
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 397,661,176  رصيد القروا 

   يخصم: 

 (169,045,801)  الجزء المتداول 

 228,615,375  الجزء  ويل األجل 

أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات تم تقسيم شركة    2021يوليو   24بتاريخ  *
تم في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم    اسمتاماراتهاونقل    شمركاتال  ا ث سمابقا(   –المالية  

 (.35 ايضاح شركاتهم التابعة التي تخص نقل أرصدة القروا 

اوراق مالية مودعة لدى  فوق متوسممم  سمممعر الكوريدور وبضممممان   %3 -  ٪1 بفائدة  الممنوحة من البنوك  القروا -
 البنوك.

 مساهمين –ارصدة دائنة   -  20
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

  69,926,722   اير متداول -التابعة( أرصدة دائنة مسانمين  الشركات 

   69,926,722  

تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات   2021يوليو   24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم   اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

 (35 ايضاح شركاتهم التابعة نقل األرصدة التي تخص 

 بنوك تسهيالت ائتمانية -  21
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

  1,800,041,937   عملة محلية –بنوك تسهي ت ائتمانية 

  119,755,386   عملة أجنبية  –بنوك تسهي ت ائتمانية 

   1,919,797,323  

تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات   2021يوليو   24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم   اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

 (.35ح  ايضانقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

% فوق سممعر 4 -%  2.5وبين  ٪ فوق متوسمم  سممعر الكوريدور1 بفائدة  الممنوحة من البنوك  امئتمانيةالتسممهي ت   -
  الليبور وبضمان اوراق قبا واوامر بيع وعقود توريد.
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 مشروعات وأوراق دفع  ومقاولوموردون  -  22
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

  705,209,407   مشروعات   ومقاولوموردون 

  169,720,252   أوراق دفع 

   874,929,659  

تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات   2021يوليو   24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم   اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

 (.35ح  ايضانقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

 مصلحة الضرائب –ارصدة دائنة   -  23
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

  84,841,668   ضرائح دخل  –مصلحة الضرائح 

 29,999,553  أخرى   –مصلحة الضرائح 

  114,841,221 

تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات   2021يوليو   24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم   اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

 (.35 ايضاح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

 دائنة أخرى  وأرصدةمصروفات مستحقة  -  24
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 34,057,396  مصروفات مستحقة 

 79,841,628  تأمينات للغير 

 224,372,908  عم ء دفعات مقدمة 

 4,079,955  الهيئة القومية للتأمين امجتماعي

 39,137,280  ايرادات ميجلة 

 10,028,977  الشاالين  اتحادات

 234,429,150  ارصدة دائنة اخرى 

  625,947,294 

 2,811,467  فوائد مستحقة

  628,758,761 

تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات   2021يوليو   24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم   اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

 (.35 ايضاح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

 مخصصات -  25

 
 2021يناير  1

ناتج عملية 
 نقسام*ام

خ ل   مكون
 الفترة

  مستخدم
 خ ل الفترة

 2021ديسمبر  31

 جنيه مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  

 17,353,829 (486,852) 1,026,399 16,814,282 - مخصص التزامات 

 522,675 - - 522,675 - مخصص م البات ومنازعات 

 - 17,336,957 1,026,399 (486,852) 17,876,504 

تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات   2021 يوليو  24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم   اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

 (.35 ايضاح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 
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 ضرائب الدخل -  26

  
الفترة من تاريخ  عن 

 التأسيس حتى 

 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 27,473,763  ضريبة الدخل الجارية 

 (3,353,771)   ايراد( –ضريبة الدخل الميجلة 

  24,119,992 

 التزامات ضريبية مؤجلة
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 -   رصيد أول الفترة
 27,925,178  التزام  – *امنقسامناتج عملية 

 (3,353,771)   أصل(  – تنشأ عن  التيضريبة الدخل الميجلة 

 24,571,407  التزام  –رصيد أخر الفترة 

أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات شركة  تم تقسيم    2021يوليو   24 بتاريخ *
، وعليم تم في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين  اسمتاماراتهاونقل  شمركات  ال  ا ث سمابقا(   –المالية  
 (.35 ايضاح األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة  نقل

 إيرادات األنشطة -  27

  
الفترة من تاريخ  عن 

 التأسيس حتى 

 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

  821,894,392   ايرادات نشا  منتجات الكاب ت 

  232,757,209   ايرادات نشا  منتجات األلبان 

  158,410,933   ايرادات نشا  منتجات التعبئة والتغليف 

  48,303,845   ايرادات نشا  بيع التجزئة

  2,770,464   ايرادات نشا  الخدمات ال بية 

   1,264,136,843  
 

 تكلفة األنشطة -  28

  
الفترة من تاريخ  عن 

 ى التأسيس حت

 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 643,545,035  تكلفة نشا  منتجات الكاب ت 

 212,463,654  تكلفة نشا  منتجات األلبان 

 134,162,624  التعبئة والتغليفتكلفة نشا  منتجات 

 40,750,939  تكلفة نشا  بيع التجزئة 

 2,564,300  تكلفة نشا  الخدمات ال بية

  1,033,486,552 
 

 أرباح بيع استثمارات في شركات تابعة وشقيقة -  29

  
الفترة من تاريخ  عن 

 ى التأسيس حت

 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 39,085,021  استامارات في شركات تابعة أرباح بيع 
 63,712,681  أرباح بيع استامارات في شركات شقيقة 

  102,797,702 
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   نصيب السهم في األرباح -  30
عدد  ل  المتوسم  المرج   عل  للشمركة األم الفترة أرباح  نصميح المسمانمين في بقسممة األرباح فيتم حسماح نصميح السمهم  

  يلي:وفقا  لما خ ل الفترة األسهم القائمة 

  
الفترة من تاريخ  عن 

 التأسيس حتى 

 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 104,462,809  أرباح الفترة للشركة األم  

 1054805160  المتوس  المرج  لعدد األسهم القائمة خ ل الفترة

 0.10  نصيح السهم في األرباح 

 
 التأجير والترتيبعقود   -  31

   أصلحق استخدام   -1

 اجمالي سيارات أراضي  مباني وانشاءات  

 جنيم مصري جنيم مصري جنيم مصري جنيم مصري 

     التكلفة 

  -   -   -   -  اول المدة 

 55,799,047 5,387,691 35,797,690 14,613,666 *امنقسامناتج عملية 

 39,569,116 - - 39,569,116 اضافات 

 95,368,163 5,387,691 35,797,690 54,182,782 2021ديسمبر  31

     

     االستهالكمجمع 

 - - - - اول المدة 

 (9,379,834) (2,319,897) (1,073,931) (5,986,006) *امنقسامناتج عملية 

 (3,651,611) (230,849) (1,067,160) (2,353,602) الفترة  استه ك

 (13,031,445) (2,550,746) (2,141,091) (8,339,608) اخر المدة 

 الدفترية القيمة  صافي
 82,336,718 2,836,945 33,656,599 45,843,174 2021ديسمبر  في

 

 ترتيبالو  عقود التأجيرلتزام  ا  -2

 2021ديسمبر  31 عقود ترتيح  عقود تأجير تشغيلي   

 جنيه مصري جنيم مصري جنيم مصري 

  397,923,902   316,062,730   81,861,172    املتزامرصيد 

    يخصم: 

 (86,994,297)  (78,158,107)  (8,836,190)  أقسا  مستحقة السداد خ ل عام  

  73,024,982   237,904,623   310,929,605  

تم تقسمميم شممركة أسممباير كابيتال القابضممة ل سممتامارات المالية  بايونيرز القابضممة ل سممتامارات    2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعا الشمركات التابعة الي الشمركتين المنقسممتين، وعليم تم نقل  اسمتاماراتهاسمابقا( ال  ا ث شمركات ونقل   –المالية  

 (.35ح  ايضا األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة

  84.193.203  قيمةالكهربائية المصمممرية  ش.م.م( ب تالكاب شمممركة في أرصمممدة ك  من الترتيح  عقود تالتزاماتتمال   -
والناتجة عن عقود جنيم مصممري   231.869.527 بقيمةاراح ديري  -العربية لمنتجات األلبان   شممركةالوجنيم مصممري  
 .عقد جنيم مصري لكل 1ألصول مملوكة للشركات والتي ستيول ملكيتها في نهاية مدة العقد بقيمة   استئجاربيع مع اعادة 

 الموقف الضريبي -  32
 شممركة مسممانمة مصممرية( وكذلك الشممركات التابعة لها تخضممع لضممريبة الدخل وقد تم   شممركة جدوى للتنمية الصممناعية 

قائمة األرباح أو الخسمائر المجمعة  فياحتسماح ضمريبة الدخل لكل شمركة عل  حدد ويمال رصميد ضمريبة الدخل الظانر  
  .2021ديسمبر  31 حت  التأسي عن الفترة من تاريخ مجموع ضرائح الدخل في 
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 بها  األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة -  33
أرصممدة عم ء   مالية،  األصممول المالية  نقدية بالصممندوق ولدى البنوك، اسممتامارات فيتتمال األدوات المالية للشممركة  

 دائنة،ارصمدة    –أرصمدة مدينة أخرى( وكذا املتزامات المالية  عم ء   ع قة،ذات    أ رافمسمتحق من   قبا، وأوراق
 مسممانمين، –أرصممدة دائنة   الضممرائح،مصمملحة   –أرصممدة دائنة    ع قة،ذات   أ رافمسممتحق الي    ،ائتمانيةتسممهي ت  

  لألصمول وكما نو وارد بالسمياسمات المحاسمبية الهامة ل عتراف والقيا (.المصمروفات المسمتحقة وأرصمدة دائنة أخرى
( من اإليضممماحات المتممة للقوائم المالية 3ايضممماح    فيواملتزامات المالية واإليراد والمصمممروف المتعلق بها كما ورد 

 المجمعة.

 القيمة العادلة لألدوات المالية
( فنن القيمة العادلة لألصمممول 3الشمممركة الواردة باإليضممماح   والتزاماتتقييم أصمممول   في بقا ألسممم  التقييم المتبعة 

 الميزانية.تاريخ  فيجونريا عن قيمتها الدفترية  اخت فاالمالية م تختلف   واملتزامات

 خطر سعر العائد
 تقوم الشركة بمراقبة توافق تواريخ استحقاقات األصول واملتزامات المالية مع أسعار الفوائد المرتب ة بها. 

 طر تقلبات العمالت األجنبيةخ
ييار عل  المدفوعات والمقبوضممممات بالعم ت    والذيسممممعر الصممممرف    فيالتغيرات    فييتمال خ ر العم ت األجنبية  
 بالعم ت األجنبية. واملتزاماتاألجنبية وكذلك تقييم األصول 

 خطر االئتمان
المماليمة من الوفماء بمالتزامماتمم، األمر المذي ينتج عنمم تحممل ال رف  يتمامل خ ر امئتممان في عمدم التزام أحمد أ راف األداة 

الخر لخسممائر مالية. تتعرا الشممركة لمخا ر امئتمان عل  أرصممدتها لدى البنوك والعم ء وبعا األصممول األخرى 
 كما نو موض  في الميزانية.

حسممنة السمممعة ووضممع ك   ريق التعامل من بنوتسممع  الشممركة لتقليل المخا ر امئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عن  
 .حدود ائتمانية للعم ء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعم ء

 خطر السيولة
ان ارا الشممركة نو الحفاظ عل  التوازن بين اسممتمرارية التمويل والمرونة خ ل اسممتخدام األرباح المرحلة وأرصممدة  

 .استحقاقهاالشركة في مواعيد  التزامات الشركة لدي البنوك لضمان سداد

 خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة
 فيالتدفقات النقدية المسممتقبلية بسممبح التغيرات  فيخ ر التغيرات   فييتمال خ ر التدفقات النقدية المتعلقة بسممعر الفائدة 

 عل  التدفقات النقدية من أنش ة التشغيل. امعتمادسعر الفائدة، وتسع  الشركة لتقليل ذلك الخ ر من خ ل 

 إدارة رأس المال  
ان الهدف الرئيسمي إلدارة رأ  المال نو التأكد من أن الشمركة تحافظ عل  نسمح رأ  مال صمحية من أجل دعم أعمالها 

 للمسانمين.وتحقيق أقص  زيادة 

لم يكن نناك تغيرات  تقوم الشمركة بندارة نيكل رأسممالها واجراء تعدي ت عليم في ضموء التغيرات في ظروف األعمال.
 .2021ديسمبر  31 حت  التأسي الفترة من تاريخ في والعمليات ي األنداف والسياسات مف

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  -  34
 بقا  لتعريفها، نادرا ما تسماوي   المحاسمبية،بعمل تقديرات وافتراضمات خاصمة بالمسمتقبل. نتائج التقديرات   الشمركةتقوم 

قد تتسمبح في تعديل جونري للقيم الدفترية لألصمول   والتيالنتائج الفعلية. التقديرات وامفتراضمات ذات المخا ر الهامة  
 أسفل:اإلشارة لها واملتزامات خ ل السنة المالية التالية تم 

 األخرىاألرصدة المدينة  العمالء وأرصدة    اضمحالل
القابلة للتحصميل عندما يكون تحصميل تلك األرصمدة بالكامل  األخرىواألرصمدة المدينة   يتم عمل تقدير ألرصمدة العم ء

اير محتمل. يتم عمل نذا التقدير بشمممكل فردي عل  المبالغ الهامة. أما المبالغ اير الهامة بشمممكل فردي والتي انقضمممت 
 .مواعيد استحقاقها، فيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم عمل مخصص وفقا  لمدة انقضاء مواعيد امستحقاق

 الدخلضريبة  
الشمركة خاضمعة لضمريبة شمركات األموال. تقدر الشمركة مخصمص ضمريبة الدخل باسمتخدام رأي خبير وعند وجود أي 

مخصمممص ضمممريبة الدخل والضمممريبة الميجلة في نذد   عل اخت فات بين النتائج الفعلية واألولية تيار نذد امخت فات 
  الفترات.
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، انعقدت الجمعية العامة اير العادية لشمممركة أسمممباير كابيتال القابضمممة ل سمممتامارات المالية 2021يوليو    24بتاريخ 

 سابقا(  شركة مسانمة مصرية(، وكانت قراراتها كالتالي: – بايونيرز القابضة ل ستامارات المالية 

عن   األفقيللشممركة بنتباع اسمملوح التقسمميم  التفصمميليالتقسمميم وافقت الجمعية العامة اير العادية باإلجماع عل  مشممروع  
 في ريق تقسميم اصمول والتزامات وحقوق الملكية بالقيمة السموقية والدفترية  بقا للقوائم المالية عن السمنة المالية المنتهية 

الشمركة القاسممة والشمركتين   فيبقاء ذات المسمانمين بنف  نسمح الملكية وعدد امسمهم دون تعديل   ، مع2020ديسممبر  31
ق اع األداء امقتصمممادي  -لمشمممكلة من الهيئة العامة ل سمممتامار والمنا ق الحرة  ضممموء تقرير اللجنة ا  فيالمنقسممممتين  

 .2021يونيو  15والصادر بتاريخ 

كابيتال القابضمممة   أسمممبايرشمممركة   نيوافقت الجمعية العامة اير العادية باإلجماع عل  تقسممميم الشمممركة لا ث شمممركات  
سمابقا(، ويخفا رأسممالها المصمدر عن   –بضمة ل سمتامارات المالية  ل سمتامارات المالية  الشمركة القاسممة(  بايونيرز القا

 ريق تخفيا القيمة امسمية ألسهمها وتظل محتفظة بغرضها وبالتراخيص الصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية 
  امناء تصممدر اوراق مالية او في زيادة ريو  اموال وترخيص نشمما التيتأسممي  الشممركات   فيوارضممها امشممتراك 

 شركتين جديدتين نما: تأسي الحفظ. بينما ينتج عن التقسيم 

 ألحكامكشمركة مسمانمة مصمرية خاضمعة   تأسميسمهاويتم    ش ركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية )ش ركة منقس مة( 
امنش ة العقارية والمسانمة وامشتراك بصورة مباشرة  فيعل  ان يكون ارضها امستامار   1981لسنة    159القانون 

( من 27مع عدم امخ ل بالمادة    العقاريكافة مجامت امسممتامارات العقارية والمقاومت والت وير   فيواير مباشممرة 
لسمممنة    95( من ال ئحة التنفيذية لقانون 122( والمادة  121والمادة    1992لسمممنة    95قانون سممموق را  المال رقم  

ويجوز للشممركة ان تكون لها مصمملحة او تشممترك بأي وجم من الوجود مع الشممركات وايرنا التي تزاول اعمام   1992
د تعاونها عل  تحقيق ارضمممها في مصمممر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات شمممبيهة بأعمالها او التي ق

القانون ومئحتم التنفيذية. ويجوز التعديل وفقا  للمعمول بم في الهيئة   ألحكامالسممالفة او تشممتريها او تلحقها بها وذلك  بقا 
  الحرة.العامة ل ستامار والمنا ق  

القانون  ألحكامويتم تأسمميسممها كشممركة مسممانمة مصممرية خاضممعة   ة )ش  ركة منقس  مة(ش  ركة جدوى للتنمية الص  ناعي
امنشم ة الصمناعية والمسمانمة وامشمتراك بصمورة مباشمرة واير  فيعل  ان يكون ارضمها امسمتامار   1981لسمنة  159

لسنة   95المال رقم  ( من قانون سوق را   27كافة مجامت امستامارات الصناعية مع عدم امخ ل بالمادة    فيمباشرة 
ويجوز للشمممممركمة ان تكون لهما  1992لسمممممنمة  95( من ال ئحمة التنفيمذيمة لقمانون  122( والممادة  121ة  دوالمما  1992

مصملحة او تشمترك بأي وجم من الوجود مع الشمركات وايرنا التي تزاول اعمام شمبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها عل   
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السمالفة او تشمتريها او تلحقها بها وذلك  بقا تحقيق ارضمها في مصمر او في الخارج 

 الحرة.ويجوز التعديل وفقا  للمعمول بم في الهيئة العامة ل ستامار والمنا ق  القانون ومئحتم التنفيذية. ألحكام

وقد وافقت الجمعية العامة اير العادية باإلجماع عل  اعادة نيكلة الشممركات التابعة والشممقيقة لك  من الشممركة القاسمممة  
وتقرير اللجنة المشممكلة من الهيئة العامة  التفصمميليتفصمميليا بمشممروع التقسمميم    دالنحو الواروالشممركتين المنقسمممتين عل   
انهاء اجراءات  فيوتفويا رئي  مجل  امدارة اومن يفوضممم  امقتصمماديء  ق اع األدا -ل سممتامار والمنا ق الحرة 

نقل الملكية ومنها التقدم ال  الهيئة العامة للرقابة المالية للحصمممول عل  عدم ممانعتها عل  نقل ملكية اسمممهم الشمممركات 
 ضوء اعادة الهيكلة. يفالتابعة والشقيقة المقيدة واير المقيدة من الشركة القاسمة ال  الشركتين المنقسمتين 

، تم تأسممي  شممركة جدوى للتنمية الصممناعية  شممركة منقسمممة( وشممركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية  2021وفي سممبتمبر  
 .2021الشركات التابعة والشقيقة في أكتوبر  أسهماعادة الهيكلة ونقل ملكية  استكمالالعمرانية  شركة منقسمة(، وتم 
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 -امنقسام: المحولة ال  الشركات المنقسمة في تاريخ  باألرصدةيلي بيان   وفيما

 

بايونيرز القابضة  
 المالية ل ستامارات

  الشركة القاسمة(
 ( امنقسام قبل 

التسويات الناتجة عن 
  امقتصاديةتقرير اللجنة 

وحركة الفترة واألرصدة  
 المحولة للشركات المنقسمة 

كابيتال القابضة   أسباير
 ل ستامارات المالية
  الشركة القاسمة(

 2021سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2021 سبتمبر 30 
 جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  

    األصول 
    متداولة أصول غير 
 12,633,763 (963,781,094  976,414,857 أصول اابتة 

 29,425,000 (28,195,326  57,620,326 مشروعات تحت التنفيذ 
 1,657,123 (73,756,013  75,413,136 أصول  استخدامحق 

 33,595,953 (5,506,903,983  5,540,499,936 استامارات في شركات شقيقة 
 13,712,470 (1,216,060  14,928,530 بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل استامارات 

 - (3,475,433  3,475,433 استامارات في سندات حكومية
 - (925,791,375  925,791,375 استامارات عقارية  

 23,115,310 - 23,115,310 استامارات أخرى  ويلة األجل 
 117,681 (445,844  563,525 أصول اير ملموسة 

 - (1,791,732,929  1,791,732,929 الشهرة 

 - (4,500,000  4,500,000 في شركة شقيقة استاماراتمسدد تحت حساح زيادة 

 114,257,300 (9,299,798,057  9,414,055,357 إجمالي األصول غير المتداولة 

    
    أصول متداولة 

 227,639,319 (632,158,541  859,797,860 نقدية بالصندوق ولدى البنوك 
 57,274,391 (183,512,184  240,786,575 استامارات بالقيمة العادلة من خ ل امرباح او الخسائر

 800,000 - 800,000 آلت ملكيتم ال  الشركة   أصل
 183,511,765 (3,916,120,492  4,099,632,257 قبا   واوراقعم ء 

 - (5,093,949  5,093,949 استامارات في اذون خزانة  
 50,283 (25,000,000  25,050,283 مستحق من أ راف ذات ع قة 
 - (4,651,699,967  4,651,699,967 مشروعات امسكان والتعمير 

 - (916,047,565  916,047,565 مخزون

 37,123,420 (1,010,973,270  1,048,096,690 مصروفات مدفوعة مقدما  وأرصدة مدينة أخرى 

 506,399,178 (11,340,605,968  11,847,005,146 إجمالي األصول المتداولة 

 620,656,478 (20,640,404,025  21,261,060,503 إجمالي األصول 

    
    وااللتزامات حقوق الملكية 
    حقوق الملكية 

 210,961,032 (5,063,064,768  5,274,025,800 رأ  المال المصدر والمدفوع 
 - (629,762,634  629,762,634 قانون   احتيا ي
 42,447,668 42,447,668 - عام احتيا ي

 (137,386  65,344,995 (65,482,381  بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل  استاماراتفروق تقييم 
 - 12,290,776 (12,290,776  المالية فروق مجمعة لترجمة القوائم 

 19,110,653 (1,496,899,272  1,516,009,925   أرباح مرحلة
 (62,513,504  (62,513,504  - ناتج عملية التقسيم 

 34,978,648 (430,592,387  465,571,035 أرباح الفترة 

 244,847,111 (7,562,749,126  7,807,596,237 إجمالي حقوق الملكية للشركة القابضة 

 3,016,471 (2,781,593,611  2,784,610,082 حقوق الحصة اير المسي رة 

 247,863,582 (10,344,342,737  10,592,206,319 إجمالي حقوق الملكية 

    
    االلتزامات 

    االلتزامات غير المتداولة  
 - (475,881,373  475,881,373 قروا  ويلة امجل 

 6,000,000 (529,128,772  535,128,772 مسانمين –من أرصدة دائنة  لاير المتداوالجزء 
 1,102,421 (979,058,733  980,161,154  ويل امجل   -عقود تأجير وترتيح  التزامات

 10,105,687 871,597 9,234,090 ضريبية ميجلة  التزامات

 17,208,108 (1,983,197,281  2,000,405,389 المتداولة إجمالي االلتزامات غير  

    االلتزامات المتداولة 
 1,779,609 (428,447,901  430,227,510 مستحق ال  أ راف ذات ع قة 

 - (498,621,619  498,621,619 الجزء المتداول من قروا  ويلة امجل 
 194,704,166 (1,606,039,332  1,800,743,498 قصيرة امجل   - عم ء دفعات مقدمة 

 66,838,214 (2,885,700,674  2,952,538,888 بنوك تسهي ت ائتمانية 
 20,280 (1,450,244,418  1,450,264,698 مشروعات وأوراق دفع  ومقاولو موردون  

 33,316,696 (177,664,950  210,981,646 مصلحة الضرائح   -ارصدة دائنة 
 58,511,858 (954,327,504  1,012,839,362 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 - (63,382,283  63,382,283 مخصصات  
 413,965 (229,884,103  230,298,068 عقود تأجير وترتيح  التزاماتالجزء المتداول من 

 - (18,551,223  18,551,223 دائنو توزيعات 

 355,584,788 (8,312,864,007  8,668,448,795 إجمالي االلتزامات المتداولة  

 372,792,896 (10,296,061,288  10,668,854,184 إجمالي االلتزامات 

 620,656,478 (20,640,404,025  21,261,060,503 وااللتزامات إجمالي حقوق الملكية 
 


