
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

 شركة جدوى للتنمية الصناعية 
 )شركة منقسمة( )شركة مساهمة مصرية(

 المجمعة الدورية  القوائم المالية
   2022مارس  31عن الفترة من تاريخ التأسيس حتى 

 عليها  الفحص المحدودوتقرير 
 



 

 

 )شركة منقسمة( )شركة مساهمة مصرية( للتنمية الصناعيةشركة جدوى 

 

 المجمعةالدورية  القوائم المالية  

 2022مارس  31عن الفترة من تاريخ التأسيس حتى 
 المحتويات  

 
 الصفحة  

 
 2 للقوائم المالية الدورية المجمعة  الفحص المحدودتقرير  

 
 3 المجمعالدوري   قائمة المركز المالي

 
 4 ةالمجمعالدورية  األرباح أو الخسائرقائمة 

 
 5 المجمعالدوري  قائمة الدخل الشامل

 
 6 المجمعةالدورية   قائمة التغير في حقوق الملكية

 
 7 المجمعةالدورية   قائمة التدفقات النقدية

 
 33-8 المجمعةالدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المجمعة 

 

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

)ش   ركة مس   اهمة   ركة جدوى للتنمية الص   ناعيةلش    المجمع المرفق   الدوري  المحدود لقائمة المركز الماليقمنا بأعمال الفحص  
المجمعة لألرباح أو الخسررائر والدخل الشررامل والتغير في  الدورية  وكذا القوائم   2022مارس   31في    )شررركة منقسررمة  مص  رية(

ل للسررياسررات المحاسرربية   ،2022مارس   31 حتى  عن الفترة من تاريخ التأسرريسحقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها   وملخصررا
الدورية المجمعة هذه والعرض    الهامة وغيرها من اإليضررراحات المتممة األخروا واإلدارة هي المسرررئولة عن اعداد القوائم المالية

ل لمعايير المحاسربة المصررية، وتنحصرر مسرئوليتنا في ابدان اسرتنتاا على القوائم المالية الدورية المجمعة  العادل والواضر  لها ببقا
 في ضون فحصنا المحدود لهاا

 نطاق الفحص المحدود 
ل للمعيرار المصرررررري لمهرام الفحص المحردود رقم )   "الفحص المحردود للقوائم المراليرة الردوريرة  2410قمنرا بفحصرررررنرا المحردود ببقرا

عمل اسررتفسررارات  المجمعة  لمنشررأة والميدي بمعرفة مراقح حسرراباتها"ا ويشررمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدوريةالمجمعة 
األمور المالية والمحاسرربية وتببيق اجرانات تحليلية، وغيرها من اجرانات الفحص    بصررورة أسرراسررية من أشررخاص مسررئولين عن

ل لمعرايير المراجعرة المصرررررريرة، وبرالترالي   يمكننرا  ل في نبراقرم عن عمليرة مراجعرة تتم ببقرا المحردودا ويقرل الفحص المحردود جوهريرا
يتم اكتشررافها في عملية مراجعة، وعليم فنحن   نبدي   الحصررول على تأكد بأننا سررنصررب  على دراية بجميع األمور الهامة التي قد

 االمجمعة الدورية رأي مراجعة على هذه القوائم المالية

  االستنتاج
وفي ضررون فحصررنا المحدود، لم ينم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المجمعة المرفقة   تعبر بعدالة ووضرروح 

 المجمع الردوري  المرالي  أدائهراوعن  2022مرارس   31في  المجمع للشرررررركرة الردوري عن المركز المرالي  في جميع جوانبهرا الهرامرة  
ل لمعايير المحاسبة المصريةا 2022مارس  31 حتى عن الفترة من تاريخ التأسيسالمجمعة الدورية وتدفقاتها النقدية   ببقا

  فقرة لفت انتباه

كابيتال القابضرة ل سرتامارات    أسربايرلشرركة وافقت الجمعية العامة غير العادية    فقد 34رقم )  باإليضراحكما هو موضر  تفصري   
التقرير النهائي الصررادر من الهيئة  اعتمادعلى    2021يوليو   24بتاريخ  سررابقا   –المالية   ل سررتاماراتالمالية )بايونيرز القابضررة  

  أسرباير شرركة تختص ك  منها بقباع مختلف، لتنقسرم الى    لنفس ذات المسراهمين  الى ا اة شرركاتالشرركة بتقسريم    ل سرتامارالعامة  
مالية )الشرركة الخدمات القباع  سرابقا  وتختص ب –المالية    ل سرتاماراتكابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة 

شررركة جدوو مقاو ت )شررركة منقسررمة ،  العقاري ولاقباع  وشررركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية وتختص بالالقاسررمة ، 
الشررركة )الشررركة القاسررمة  بغرضررها والتراخيص  احتفاظصررناعي )شررركة منقسررمة ، مع القباع وتختص بالللتنمية الصررناعية  

ين المنقسرمتين وخ ل الفترة، قامت الشرركة بننهان اجرانات التقسريم وتأسريس الشرركتا  الصرادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية
 الجديدتينا

 
 2022يونيو  4  في:القاهرة 

 مراقب الحسابات 
 

 القاسم أبو  محمد احمد 
 زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

 زميل جمعية الضرائح المصرية
   17553سا ما م رقم )

   359سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )
  والضرائبالمتحدون للمراجعة 

United-(UHY ) 
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 المجمعالدوري    قائمة المركز المالي
   2022مارس  31 في
 
  2022مارس  31 ايضاح  
 جنيه مصري  

   األصول 
   أصول غير متداولة 

 1,293,313,577 )4) أصول اابتة  
 143,774,499 (5) مشروعات تحت التنفيذ 

 82,780,162   1-31) أصول حق انتفاع 
 169,041,235 (6) استامارات في شركات شقيقة 
 2,643,282  استامارات في سندات حكومية 

 451,609 (7) أصول غير ملموسة 

 1,098,817,146 (8) الشهرة 

 2,790,821,510  إجمالي األصول غير المتداولة 

   
   أصول متداولة 

 328,059,242   9) نقدية بالصندوق ولدو البنوك 
 6,453,571   10) استامارات بالقيمة العادلة من خ ل ا رباح او الخسائر 

 2,074,408,080   11) عم ن واوراق قبض 
 117,056,668 أ  -12) مستحق من أبراف ذات ع قة 

 558,019,615  دفعات تحت حساح شران وحدات عقارية  
 1,102,011,344   13) مخزون

 152,721,632 (14) مصلحة الضرائح   –  ةارصدة مدين

ل وأرصدة مدينة أخرو   455,587,349 (15) مصروفات مدفوعة مقدما

 4,794,317,501  إجمالي أصول متداولة 

 7,585,139,011  إجمالي األصول 

   
   حقوق الملكية وااللتزامات 

   حقوق الملكية 
 2,004,129,804   16) رأس المال المصدر والمدفوع 

 29,678,496   16) احتيابي عام 
 ( 88,916,974)   34) ناتج عملية ا نقسام 
 ( 316,397,143)  خسائر متراكمة 

 114,851,600  أرباح الفترة 

 1,743,345,783  إجمالي حقوق الملكية للشركة القابضة 

 717,964,694   17) غير مسيبرة الحقوق الحصص 

 2,461,310,477  الملكية إجمالي حقوق 

   
   االلتزامات 

   التزامات غير متداولة 
 90,023,476   18) قروض بويلة ا جل 

 2,600,000   19) بويلة ا جل  -مساهمين –أرصدة دائنة 
 317,280,245   2-30) بويل ا جل  -التزامات عقود تأجير وترتيح 

 52,443,421   25) التزامات ضريبية ميجلة 

 462,347,142  إجمالي التزامات غير متداولة 

   
   التزامات متداولة 

 387,127,078 ح  -12) مستحق الى أبراف ذات ع قة 
 253,313,696   18) الجزن المتداول من قروض بويلة ا جل

 2,122,523,998   20) بنوك تسهي ت ائتمانية 
 917,367,490   21) موردون ومقاولو مشروعات وأوراق دفع 

 133,750,611   22)  مصلحة الضرائح -ارصدة دائنة 
 731,024,844   23) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرو

 16,763,382   24)  مخصصات
 81,020,422   2-30) عقود تأجير وترتيح الجزن المتداول من التزامات 

 18,589,871  دائنو توزيعات 

 4,661,481,392  إجمالي التزامات متداولة  

 5,123,828,534  إجمالي االلتزامات 

 7,585,139,011  إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات 

 

 العضو المنتدب  رئيس القطاع المالي للمجموعة 

  

 محمد زكي  ياسر  أحمد حمدي حلمي 

 
 

 االمجمعةالدورية القوائم المالية   جزن   يتجزأ من 35  الى )1)ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -
   اتقرير الفحص المحدود مرفق -
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 المجمعةالدورية  األرباح أو الخسائرقائمة 

 2022مارس  31عن الفترة من تاريخ التأسيس حتى 
 

 
 

 العضو المنتدب رئيس القطاع المالي للمجموعة 

  

  

 محمد زكي ياسر أحمد حمدي حلمي

 
 
 
 
 
 

 
  االمجمعةالدورية القوائم المالية   جزن   يتجزأ من 35  الى )1)ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -

  
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 

  2022مارس  31 ايضاح 

 جنيه مصري  

   

 2,861,745,709  26) ا نشبةايرادات 

 ( 2,386,069,004)  27) تكلفة ا نشبة

 475,676,705  مجمل الربح

   

 ( 142,940,681)  مصروفات عمومية وادارية 

 ( 94,802,831)  مصروفات بيع وتوزيع وتسويق 

 ( 12,301,035)  11) الخسائر ا ئتمانية المتوقعة

 ( 1,476,399)  24) مخصصات مكونة 

 216,656  10) فروق تقييم استامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر

 ( 280,764)  10) بيع استامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر خسائر
 98,758  كوبونات  -ايرادات أوراق مالية 

 18,008,781  6) شركات شقيقة نتائج أعمالحصة نسبية في 

 102,797,702  28) أرباح بيع استامارات في شركات تابعة وشقيقة

 4,449,323  ايرادات تشغيل أخرو 

 349,446,215  أرباح النشاط 

   
 ( 135,085,158)  مصروفات تمويلية

 5,572,498  فوائد دائنة 

 5,348,347  فروق تقييم عملة

 81,787 (4) اابتةارباح بيع أصول 

 225,363,689  أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل 

   

 ( 67,001,901)  25) ضرائح الدخل 

 158,361,788  أرباح الفترة 

 0.11  29) نصيب السهم في األرباح

   

   :كالتاليتوزع 

 114,851,600  الشركة القابضة 

 43,510,188  17) حقوق الحصص الغير مسيبرة  

 158,361,788  أرباح الفترة 
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 المجمعالدوري  الشامل قائمة الدخل
  2022مارس  31تاريخ التأسيس حتى عن الفترة من  

 

  
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 

  2022مارس  31 إيضاح 

 جنيه مصري  

 158,361,788  ارباح الفترة

   - :بنود تتعلق بالدخل الشامل 

 ( 40,346,536)  فروق العملة الناتجة عن تحرير سعر الصرف 

   يخصم  

 40,346,536  الفترة  نفس المحول منها الى ا رباح المرحلة خ ل 

 158,361,788  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

   

   : كالتاليتوزع 

 114,851,600  الشركة القابضة 

 43,510,188  17) مسيبرة  غيرص الحقوق الحص

 158,361,788  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 االمجمعة الدورية القوائم المالية   جزن   يتجزأ من 35  الى )1)ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -
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 المجمعةالدورية الملكية  حقوق  فيقائمة التغير 
 2022مارس  31عن الفترة من تاريخ التأسيس حتى 

 

 
 أرباح الفترة  كمة اترم خسائر ا نقسام ناتج عملية  عام احتيابي  رأس المال 

 اجمالي حقوق 
 الملكية للشركة 
 القابضة 

 ص حقوق الحص
 غير مسيبرة ال

 حقوق الملكية أجمالي 

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

 - - - - - - - - رصيد أول المدة 

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

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

 70,686,099 70,697,653   11,554) -   11,554) - - - تابعة   شركاتتأسيس / زيادة رأس مال 

   23,342,429)  691,195)   22,651,234) -   22,651,234) - - - تسويات على األرباح المرحلة لشركات تابعة

   17,438,117)  7,214,436)   10,223,681) -   10,223,681) - - - تابعة  اتشران أسهم خزينة شركتسويات ناتجة عن 

  9,954,936)  4,167,151)  5,787,785) -  5,787,785) - - - توزيعات أرباح شركة تابعة 

   40,346,536)   17,675,311)   22,671,225) -   22,671,225) - - - اار تحرير أسعار الصرف للعم ت األجنبية

 158,361,788 43,510,188 114,851,600 114,851,600 - - - - ارباح الفترة 

 2,461,310,477 717,964,694 1,743,345,783 114,851,600 ( 316,397,143) ( 88,916,974) 29,678,496 2,004,129,804   2022مارس  31رصيد 

 
  ا34افقيا الى ا ث شركات )ايضاح   سابقا   –شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية )بايونيرز القابضة ل ستامارات المالية  نتيجة انقسام    *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المجمعةاالدورية القوائم المالية   جزن   يتجزأ من 35  الى )1)ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -
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 المجمعةالدورية    قائمة التدفقات النقدية

 2022مارس  31عن الا اة أشهر المنتهية في 

  
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 
 2022مارس  31 ايضاح  

 جنيه مصري  التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
 225,363,689  غير المسيبرة الحصص أرباح الفترة قبل ضرائح الدخل وحقوق 

 26,647,419   4) اه ك اصول اابتة 
 136,735   7) استه ك أصول غير ملموسة 
 6,062,798   30) استه ك أصول حق انتفاع 

 ( 81,787) (4) أرباح بيع أصول اابتة 
 12,301,035 (11) الخسائر ا ئتمانية المتوقعة 

 1,476,399   24) مخصصات مكونة 
 ( 216,656)   10)  فروق تقييم استامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر
 280,764   10) خسائر بيع استامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر  

 ( 98,758)  كوبونات  -ايرادات أوراق مالية 
 ( 18,008,781)  شركات شقيقة نتائج أعمال الحصة النسبية في  

 ( 102,797,702)  أرباح بيع استامارات في شركات تابعة وشقيقة 
 135,085,158  مصروفات تمويلية 

 ( 5,572,498)  فوائد دائنة 

 280,577,815  أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل 
 5,312,705   10)  استامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائرالتغير في  

 ( 310,912,336)  التغير في العم ن وأوراق القبض 
 2,280,158  التغير في المستحق من أبراف ذات ع قة 

 ( 88,828,820)   التغير في الدفعات تحت حساح شران وحدات عقارية
 ( 262,741,724)  التغير في المخزون

 ( 21,585,215)  مصلحة الضرائح  -التغير في األرصدة المدينة 
ل واألرصدة المدينة األخرو   ( 64,427,467)  التغير في المصروفات المدفوعة مقدما

 188,352,069  التغير في الموردون ومقاولو المشروعات وأوراق الدفع 
 ( 9,603,538)  الضرائح مصلحة  -التغير في ا رصدة الدائنة 

 70,417,136  التغير في المستحق الى أبراف ذات الع قة
 137,238,188  التغير في المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرو 

 ( 2,049,974)   24) المستخدم من المخصصات 

 ( 75,971,003)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التشغيل 

   
   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

 ( 122,456,895)   4) مدفوعات لشران أصول اابتة  
 508,723   4) متحص ت من بيع أصول اابتة 

 ( 90,739,639)   5) مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ 
 ( 142,500)   7) مدفوعات في أصول غير ملموسة 

 111,323,787  استامارات في شركات شقيقة متحص ت من بيع 
 98,758  كوبونات  -ايرادات أوراق مالية 
 5,572,498  فوائد دائنة محصلة 

 ( 79,387,840)  النقدية المدفوعة لشران استامارات في شركات تابعة وشقيقة 

 ( 175,223,108)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة االستثمار 

   
   التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
 461,229,256  التغير في بنوك تسهي ت ائتمانية 

 105,500,000  تمويلي  مقبوضات من شركات تأجير
 ( 29,739,354)  التزامات عقود تأجير وترتيح مدفوعة 
 ( 58,997,875)  مدفوعات في القروض بويلة ا جل 

 ( 22,123,410)  مساهمين –أرصدة دائنة  التغير في  
 70,687,500  زيادة رأس مال شركات تابعة   / الحصص الغير مسيبرة في تأسيس

 ( 17,438,117)  تابعة  اتشران أسهم خزينة شرك
 ( 4,409,088)  توزيعات ارباح مدفوعة 

 ( 135,085,158)  مصروفات تمويلية مدفوعة 

 369,623,754  أنشطة التمويل  الناتجة منصافي التدفقات النقدية 

 118,429,643  خالل الفترة  –صافي التغير في النقدية وما في حكمها 
 ( 40,346,536)  فروق العملة الناتجة عن تحرير سعر الصرف 

 249,976,135  أول الفترة -رصيد النقدية وما في حكمها 

 328,059,242   9) آخر الفترة -حكمها رصيد النقدية وما في  

 
 
  االمجمعة الدورية القوائم المالية  جزن   يتجزأ من 35  الى )1)ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -
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 التعريف بالمجموعة - 1
كابيتال القابضرة    أسربايرنتيجة انقسرام شرركة  " شرركة مسراهمة مصررية "جدوو للتنمية الصرناعية  تأسرسرت شرركة  

ل ألحكام القانون رقم    سرررابقا  –المالية    ل سرررتاماراتل سرررتامارات المالية )بايونيرز القابضرررة   لسرررنة   159ببقا
 1992لسرررررنرة    95  من قرانون سررررروق راس المرال رقم  27مع عردم ا خ ل برالمرادة )و ئحترم التنفيرذيرة    1981
 ا1992لسنة   95  من ال ئحة التنفيذية لقانون  122)  والمادة  121ة )دوالما

 ا2021سبتمبر   5القاهرة في   – 41180في السجل التجاري برقم    الشركةتم قيد  

 ا2021اكتوبر   10البورصة المصرية بتاريخ   فيتم قيد الشركة  

 ا2021سبتمبر   5عام تبدأ في   25عمر الشركة 

كافة مجا ت   فيا سررتامار والمسرراهمة وا شررتراك بصررورة مباشرررة وغير مباشرررة  يتمال غرض الشررركة في 
ويجوز للشررركة ان تكون لها مصررلحة او تشررترك بأي وجم من الوجوه مع الشررركات  ا سررتامارات الصررناعية  

ما  وغيرها التي تزاول اعما  شربيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضرها في مصرر او في الخارا ك
 االقانون و ئحتم التنفيذية  ألحكام يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك ببقا  

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشرركة بايونيرز القابضرة ل سرتامارات المالية )شرركة مسراهمة مصررية  في 
ويخفض  لنفس ذات المسراهمين،  شرركة لا ث شرركات  تقسريم الب  قرار باألجماعوقد أصردرت   2021يوليو   24

رأسرمالها المصردر عن بريق تخفيض القيمة ا سرمية ألسرهمها وتظل محتفظة بغرضرها وبالتراخيص الصرادرة  
تصرردر اوراق مالية او في   التيتأسرريس الشررركات   فيلها من الهيئة العامة للرقابة المالية وغرضررها ا شررتراك  

عن بريق تقسريم    األفقيبنتباع اسرلوح التقسريم    تقسريم الشرركةوالحفظ  نشراب امنان زيادة ريوس اموال وترخيص  
 فيالملكية بالقيمة السروقية والدفترية ببقا للقوائم المالية عن السرنة المالية المنتهية   وحقوقلتزامات  ا صرول وا 
الشرركة القاسرمة   فيمع بقان ذات المسراهمين بنفس نسرح الملكية وعدد ا سرهم دون تعديل   2020ديسرمبر   31

 الي تقسيم الشركة الي:  انتهتوالتي  والشركتين المنقسمتين  

بايونيرز   –  كابيتال القابضررة ل سررتامارات المالية ")شررركة مسرراهمة مصرررية "  أسرربايرقاسررمة ):  شررركة  أو ل 
  وهي ذات الشررركة القائمة وسررتحتفظ با سررتامارات المملوكة لها في سررابقا -  المالية  ل سررتاماراتالقابضررة  

ركة محتفظة بترخيصرها  الشرركات التابعة والشرقيقة التي تزاول أنشربة مالية غير مصررفية، وسروف تظل هذه الشر
ريوس أموالها والقيام بنشرراب أمنان   ة أو زيادتأسرريس الشررركات التي تصرردر أوراق مالية كشررركة غرضررها "

"، وكذلك سرتظل مقيدة بالبورصرة المصررية بعد تعديل بيانات قيدها بالتخفيض لرأس مالها المقيد، وكذلك  الحفظ
نظامها  فيالمالية مع ادخال بعض التعدي ت    سرتاماراتل سرتظل محتفظة بكل تاريخ شرركة بايونيرز القابضرة  

 األساسي بما يعكس عملية التقسيما

ل    تأسريسرها ويتم  ")شرركة مسراهمة مصررية "   شرركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية  :  شرركة منقسرمة )اانيا
 فيعلى ان يكون غرضررها ا سررتامار   1981لسررنة   159القانون    ألحكام كشررركة مسرراهمة مصرررية خاضررعة 

كافة مجا ت ا سرتامارات العقارية    فيا نشربة العقارية والمسراهمة وا شرتراك بصرورة مباشررة وغير مباشررة  
 1992لسرنة   95  من قانون سروق راس المال رقم  27مع عدم ا خ ل بالمادة )  العقاريوالمقاو ت والتبوير  

ويجوز للشرررررركرة ان تكون لهرا   1992لسرررررنرة    95  من ال ئحرة التنفيرذيرة لقرانون  122  والمرادة )121)والمرادة  
مصررلحة او تشررترك بأي وجم من الوجوه مع الشررركات وغيرها التي تزاول اعما  شرربيهة بأعمالها او التي قد  

ت السرالفة او تشرتريها او تعاونها على تحقيق غرضرها في مصرر او في الخارا كما يجوز لها ان تندمج في الهيئا
ل للمعمول برم في الهيئرة العرامرة   ألحكرام تلحقهرا بهرا وذلرك ببقرا   القرانون و ئحترم التنفيرذيرةا ويجوز التعرديرل وفقرا
 الحرةال ستامار والمنابق 

ويتم تأسريسرها كشرركة مسراهمة  ")شرركة مسراهمة مصررية "   جدوو للتنمية الصرناعية  :  شرركة منقسرمة )االاا
ا نشرربة الصررناعية   فيعلى ان يكون غرضررها ا سررتامار   1981لسررنة  159القانون    ألحكام  مصرررية خاضررعة

كافة مجا ت ا سرتامارات الصرناعية مع عدم ا خ ل   فيوالمسراهمة وا شرتراك بصرورة مباشررة وغير مباشررة  
ال ئحة      من122  والمادة )121ة )دوالما 1992لسرررررنة   95  من قانون سررررروق راس المال رقم  27بالمرادة )

ويجوز للشرررركة ان تكون لها مصرررلحة او تشرررترك بأي وجم من الوجوه مع   1992لسرررنة   95التنفيذية لقانون  
الشرركات وغيرها التي تزاول اعما  شربيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضرها في مصرر او في 

القانون و ئحتم    ألحكام و تلحقها بها وذلك ببقا  الخارا كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السرالفة او تشرتريها ا
ل للمعمول بم في الهيئة العامة ل ستامار والمنابق الحرة ا   التنفيذية اويجوز التعديل وفقا
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 )تابع(  التعريف بالمجموعة - 1
الشرركة القاسرمة والشرركتين المنقسرمتين كما    فيوتظل نسرح المسراهمين الرئيسرين ونسربة ا سرهم حرة التداول  

، كما ان الشرركة القاسرمة سروف تظل مقيدة بالبورصرة المصرريةا كما تم تعديل بيانات قيدها نتيجة تخفيض  هي
وتم نقل ملكية الشركات التابعة والشقيقة  راس المال، وتم قيد وتداول الشركتين المنقسمتين بالبورصة المصرية،  

الشرررركات المنقسرررمة باتباع القواعد وا جرانات القانونية المعمول بها بالهيئة العامة   الىالشرررركة القاسرررمة   من
  ا قتصرادي والمعتمد من قباع ا دان    التفصريليضرون مشرروع التقسريم   فيللرقابة المالية والبورصرة المصررية  

   امن قواعد القيد   48)اح للمادة  ونموذا تقرير ا فص

من قبل مجلس   2022مارس   31عن الفترة من تاريخ التأسرريس حتى   المجمعةتم اعتماد القوائم المالية الدورية  
 2022  يونيو 4بتاريخ  ا دارة  

 يلي:كما في الشركات التابعة  نسبة المساهمة   تتمال 

 
تقل عن  مالها رأسبالرغم من أن نسرربة مسرراهمة الشررركة القابضررة في   لتلك الشررركاتتم تجميع القوائم المالية   *

بما لها من القدرة على التحكم فى السياسات المالية والتشغيلية    الشرركة٪ ا  أن الشرركة القابضرة تسريبر على 50
 اوذلك للحصول على منافع من أنشبتها  للشركة

 
 أسس التجميع - 2

 المجمعة:تتبع الخبوات التالية عند اعداد القوائم المالية   •

الدفترية  سرتامار الشرركة القابضرة في كل شرركة تابعة مع نصريح الشرركة القابضرة  يتم اسرتبعاد القيمة   -أ  
 في حقوق الملكية في كل شركة تابعةا

  العامرب  )خسرارة  الشرركات التابعة المجمعة خ ل   صرافيفي   الحصرة غير المسريبرة يتم تحديد حقوق   -ح
 المجمعةاالقوائم المالية   عنم  يعد  التي

 في وتعرضأصررول الشررركات التابعة المجمعة  صررافيفي   الحصررة غير المسرريبرة يتم تحديد حقوق   -ا
 صافي في  الحصة غير المسيبرة حقوق   وتتكونالقوائم المالية مستقلة عن حقوق مساهمي الشركة األم  

 األصول من:

 ااألصليتاريخ التجميع   في  الحصة غير المسيبرة   مبلغ حقوق 1)

 التجميعاحقوق الملكية من تاريخ   فيالتغير   في  الحصة غير المسيبرة   نصيح  2)

 المتبادلة بين شركات المجموعةا  والمصروفات  واإليراداتالمعام ت يتم ا ستبعاد الكامل لألرصدة     -د

  

 البلد  النشاط                      اسم الشركة               
نسبة  

 المساهمة 
 ٪75.61 مصر مجال صناعة مواد التعبئة والتغليف والورق )شامام   فيالعمل  شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق )يونيباك  

 ٪58.14 مصر صناعة ا س ك والكاب ت الكهربائية )شامام    فيالعمل  شركة الكاب ت الكهربائية المصرية 
 ٪58.14 مصر مجال صناعة ا س ك والكاب ت الكهربائية )شامام   فيالعمل  شركة الجيزة باور للصناعة 
 ٪58.14 مصر مجال المقاو ت )شامام  فيالعمل  والتوزيع شركة الجيزة المصرية للنقل 

 ٪58.14 مصر مجال المقاو ت )شامام  فيالعمل  للمشروعات شركة جي بي أي 
 ٪46.14 مصر مجال منتجات ا لبان )شامام  فيالعمل  * اراح ديري    –الشركة العربية لمنتجات ا لبان 
 ٪36.92 مصر )شامام   التجارةمجال  فيالعمل  *   اكتى) وا ستيرادالشركة العربية المبورة للتجارة 

 ٪30.60 مصر مجال ا غذية )شامام  فيالعمل  *  والتوزيعشركة باندا للتجارة 
 ٪75.24 مصر )شامام مجال ا غذية  فيالعمل  للصناعات الغذائية  شركة بي أتش سي فود

 ٪56.43 مصر مجال ا غذية )شامام  فيالعمل  شركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية 
 ٪60.00 مصر العمل في مجال ا دوية )شامام   لألدوية شركة النور 

 ٪51.00 مصر العمل في مجال ا دوية )شامام   شركة جرين دراجستور الببية 
 ٪60.04 مصر العمل في مجال ا دوية )شامام   شركة اورانج إلدارة الصيدليات 

 ٪99.99 مصر ا ستشارات المالية )شامام   فيالعمل  شركة سمو ل ستشارات 
 ٪99.99 مصر ا ستشارات المالية )شامام   فيالعمل  شركة بايونيرز كابيتال ل ستشارات المالية 

 ٪99.65 مصر ا ستشارات المالية )شامام   فيالعمل  شركة الحصن ل ستشارات 
 ٪99.99 مصر ا ستشارات المالية )شامام   فيالعمل  شركة بي أف أيم ل ستشارات 

 ٪99.99 مصر )شامام مجال ا ستامار العقاري  فيالعمل  العقاري شركة اساسات ل ستامار 
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 )تابع(  أسس التجميع - 2

اعداد القوائم المالية   فيتسرتخدم    التيتعد القوائم المالية للشرركة القابضرة وكذا القوائم المالية للشرركات التابعة   •
 نفس التاريخا فيالمجمعة 

تتم    التييتم اعداد القوائم المالية المجمعة باسرتخدام سرياسرات محاسربية موحدة للمعام ت المتشرابهة ولألحداث   •
 الظروفانفس   في

بند منفصرل عن حقوق   فيالميزانية المجمعة ضرمن حقوق الملكية  في  الحصرة غير المسريبرة قوق  تعرض ح •
    خسرارة)رب  أو   في  الحصرة غير المسريبرة كما يعرض نصريح حقوق    القابضرةاالشرركة   مسراهميملكية 

 منفصلاالمجموعة بشكل  

على المنشرراة أن تنسررح األرباح أو الخسررائر وكل من عناصررر الدخل الشررامل الخر الى مالكي الشررركة األم   •
األقلية / الحقوق غير المسريبرةا وأن تنسرح المنشرأة كذلك اجمالي الدخل الشرامل الى مالكي الشرركة    وحقوق

 ااألم والحصص غير المسيبرة حتى وان أدو ذلك الى حصول رصيد عجز فيها

بأي اسررتامارات متبقية في   با عترافعندما تفقد المجموعة السرريبرة فننها تقوم  ،  اسررتبعاد الشررركات التابعة •
انم رب  أو   علىبأي فرق ناتج   وا عترافالشرررركة التي كانت تابعة بقيمتها العادلة في تاريخ فقد السررريبرة  

 خسارة في الشركة األما

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -3

   أسس إعداد القوائم المالية 3-1
ل لفرض ا سرتمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األصرول المالية وا سرتامارات   يتم اعداد القوائم المالية وفقا

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

للهيئة العامة   ا قتصررراديارصررردة اصرررول والتزامات الشرررركة وفقا للقيم الظاهرة بتقرير قباع األدان    تعديلتم  
 والمنابق الحرةا  ل ستامار

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

 التأجيرعقود   3-3
العقرد عقرد    نالتعراقردا ويكويتم تحرديرد مرا اذا كران العقرد هو )أو يحتوي علي  عقرد ايجرار الى مضرررررمون العقرد عنرد  

أصررل محدد لفترة من الزمن لقان    اسررتخدام تأجير أو يتضررمن عقد تأجير اذا كان العقد ينقل حق السرريبرة على 
 مقابلا

جار تمويلي أو عقد ايجار تشرغيليا ويصرنف العقد على أنم عقد  ويصرنف اإليجار في بداية التعاقد على أنم عقد اي
أيجرار تمويلي اذا كان يحول بصرررررورة جوهرية ما يقرارح كافة المخرابر والمنرافع العرائدة لملكيرة األصرررررل محرل 
العقدا ويتم تصررنيف عقد التأجير على انم عقد تأجير تشررغيلي اذا كان   يحول بصررورة جوهرية ما يقارح كافة  

 .والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد  المخابر

  بالتكلفة، وتتضرمن التكلفة التكاليف المباشررة األولية  ا نتفاعفي تاريخ بداية عقد اإليجار يتم قياس األصرل )حق 
 المتكبدة لتجهيز ا صل نفسم الى الحالة المبلوبة وفقا للعقدا

عقرد الترأجير برالقيمرة الحراليرة لردفعرات ا يجرار غير المردفوعرة في ذلرك التراريخ، وتخصرررررم دفعرات   التزام ويتم قيراس  
سرعر الفائدة    باسرتخدام معدل الفائدة الضرمني في عقد التأجير اذا كان يمكن تحديده بسرهولة، أو   باسرتخدام اإليجار  
متوقع  ومبالغدفعات أخرو متغيرة،  الى أية   باإلضررافة  تحديده،اإلضررافي للمسررتأجر اذا لم يمكن   ا قتراضعلى 
 وفقا لعقد ا يجارا  الشران وذلكوسعر ممارسة خيار  دفعها،

دفعرات متغيرة غير مردرجرة في قيراس التزام عقرد الترأجير بقرائمرة   وأيرةعقرد الترأجير،    التزام ويتم اابرات الفرائردة على  
 األرباح أو الخسائرا
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  )تابع(  أهم السياسات المحاسبية المطبقة -3

 التأجير )تابع(عقود   3-3
اذا كان عقد التأجير يحول ملكية األصرل الى الشرركة أو أن تكلفة ا صرل تعكس ممارسرة حق خيار الشرران يتم  

األصرل    اسرته ك ، وفيما عدا ذلك يتم  ا نتفاعمدي العمر اإلنتاجي لألصرل )حق  علىاألصرل الميجر    اسرته ك
  أو نهراية مدة عقرد  ا نتفراعالى نهراية العمر اإلنتراجي لألصرررررل )حق    الترأجيرعقرد    من تاريخ بداية  ا نتفراع)حق  

   أقرحاالتأجير أيهما 

قد    ا صرررلتقوم الشرررركة بشررركل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما اذا كان هناك ميشرررر على أن يكون 
ن هناك اضرمح ل لألصرل وبالتالي  أضرمحلا عندما تزيد القيمة الدفترية لألصرل عن قيمتم اإلسرتردادية، فيعتبر أ

 يتم تخفيضم الى قيمتم اإلسترداديةا وتابت خسارة ا ضمح ل بقائمة األرباح او الخسائرا

 ويتم رد الخسرارة الناجمة عن اضرمح ل القيمة فقب اذا كان هناك تغيير في ا فتراضرات المسرتخدمة لتحديد قيمة
منذ اابات آخر خسرررارة ناتجة عن اضرررمح ل القيمة، ويكون رد الخسرررارة الناجمة عن   اإلسرررتردادية  األصرررل

كان   التيلم أو القيمة الدفترية    اإلسررترداديةمحدود بحيث   تتعدو القيمة الدفترية لألصررل، القيمة    ا ضررمح ل
ح ل القيمة بالنسرربة    ما لم يتم ا عتراف بالخسررارة الناجمة عن اضررما سررته كبعد    بالصررافيسرريتم تحديدها )

لألصرررل في السرررنوات السرررابقةا ويتم اابات الرد في الخسرررارة الناجمة عن اضرررمح ل القيمة بقائمة األرباح او 
 الخسائرا

 المعامالت بالعمالت األجنبية ترجمة 3-4
 للشركةاعملة التعامل  وهي  المصريتم اعداد وعرض القوائم المالية بالجنيم   -

ل باستخدام سعر الصرف السائد   -  تاريخ المعاملةا  فييتم تسجيل المعام ت بالعملة األجنبية أوليا

تاريخ   فييتم ترجمة األصرول والخصروم ذات الببيعة النقدية بالعملة األجنبية باسرتخدام سرعر الصررف السرائد   -
 الدخلا  يتم ادراا جميع الفروق بقائمة  الميزانية،

يتم قياسررها بالتكلفة التاريخية باسررتخدام أسررعار الصرررف    والتيوم غير النقدية  يتم ترجمة األصررول والخصرر -
 األولىاتاريخ ا عتراف   فيالسائدة  

يتم قياسرها بالقيمة العادلة باسرتخدام أسرعار الصررف السرائدة    والتييتم ترجمة األصرول والخصروم غير النقدية   -
 العادلةاتحددت فيم القيمة    التيالتاريخ   في

 األصول الثابتة 3-5
المتراكمة  ضرررمح ل القيمةا    والخسرررائرتظهر األصرررول الاابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصرررم مجمع اإله ك 

وتتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزن من األصول الاابتة عندما تتحقق تلك التكلفة واستيفان شروب ا عتراف  
يتم ا عتراف بتكاليفها ضمن القيمة الدفترية لألصول الاابتة   شراملة،عند اجران تحسرينات جوهرية   وبالمال، بهاا

ويتم ا عتراف بجميع تكاليف اإلصرر ح والصرريانة األخرو    ا عترافاتيفان شررروب كنح ل وذلك في حالة اسرر
 اة األرباح أو الخسائر عند تحققهافي قائم

يبدأ اه ك األصررل عندما يكون في المكان والحالة التي يصررب  عليها قادرا على التشررغيل بالبريقة التي حددتها  
 التالي:لألصل على النحو    ا فتراضيسب الاابت ببقا للعمر ويتم حساح اإله ك بنتباع بريقة الق  اإلدارة،

 المقدر   االفتراضيالعمر  
 سنة 

 8 أجهزة اتصا ت 
 8 – 3 وبرامجحاسح آلي 

 16.7 – 4 أااث 
 8 – 5 أجهزة كهربائية ومعدات 

 8 – 5 وأدوات عدد 
 10 – 5   وديكوراتتجهيزات 

 5 – 4 وسائل نقل وانتقال 
 40 – 10 نشانات امباني و
 20 – 4 ومعدات ا ت 

  



 )شركة منقسمة(  شركة جدوى للتنمية الصناعية )شركة مساهمة مصرية(

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 
   2022 مارس 31 في
 

- 12 - 

  )تابع(  أهم السياسات المحاسبية المطبقة -3

 )تابع(  األصول الثابتة 3-5
يتم اسرتبعاد األصرول الاابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصرول على أي منافع اقتصرادية مسرتقبلية من 

ويتم ا عتراف بأي أرباح أو خسررائر تنشررأ عند اسررتبعاد األصررل في قائمة   المسررتقبلااسررتخدامها أو بيعها في 
   األصلااألرباح أو الخسائر في العام التي تم فيها استبعاد  

 األعمار اإلنتاجية لها وبرق اه كها في نهاية كل سنة ماليةا   لألصول،تم مراجعة القيم المتبقية  وي

وعندما   أضمحلاتقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما اذا كان هناك ميشر على أن يكون أصل اابت قد 
مح ل لألصرل وبالتالي يتم تخفيضرم الى  فيعتبر أن هناك اضر  اإلسرتردادية،تزيد القيمة الدفترية لألصرل عن قيمتم 

 الخسائراوتابت خسارة ا ضمح ل بقائمة األرباح أو   اإلسترداديةاقيمتم 

كان هناك تغيير في ا فتراضرات المسرتخدمة لتحديد قيمة   اذاويتم رد الخسرارة الناجمة عن اضرمح ل القيمة فقب  
القيمة، ويكون رد الخسرررارة الناجمة عن بات آخر خسرررارة ناتجة عن اضرررمح ل  منذ اا  اإلسرررترداديةا صرررل  

كان   التيلم أو القيمة الدفترية    اإلسرررترداديةالقيمة الدفترية لألصرررل القيمة    و  تتعدمحدود بحيث    ا ضرررمح ل
ة بالنسررربة  بعد اإله ك  ما لم يتم ا عتراف بالخسرررارة الناجمة عن اضرررمح ل القيم  بالصرررافيسررريتم تحديدها )

ويتم اابات الرد في الخسرررارة الناجمة عن اضرررمح ل القيمة بقائمة األرباح أو   السرررابقةالألصرررل في السرررنوات  
 الخسائرا  

 األصول غير الملموسة   3-6
ل    المقتناه تم ا عتراف باألصرول غير الملموسرة ي   المقتناهتكلفة األصرول غير الملموسرة   بالتكلفةابشركل منفرد أوليا

 ا قتنانا عند تجميع األعمال هي قيمتها العادلة في تاريخ

ل منها مجمع ا سرررته ك ومجمع  بعد ا عتراف المبدئي يتم اابات األصرررول غير الملموسرررة بالتكلفة مخصررروما
 خسائر ا ضمح لا

ل كأصرل ويتم ا عتراف بالمصرروفات ضرمن قائمة األرباح     يتم رسرملة األصرول غير الملموسرة المتولدة داخليا
 أو الخسائر في العام الذي أنفقت فيم المصروفاتا

 لألصول غير الملموسة كمحددة العمر أو غير محددة العمرا  ا فتراضييتم تحديد العمر 

، ويتم اجران  لألصرل  ا قتصرادييتم اسرته ك األصرول غير الملموسرة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على العمر 
يتم مراجعة فترة ا سرررته ك    اختبار قياس ل ضرررمح ل عندما يكون هناك ميشرررر على اضرررمح ل األصرررلا

 وبريقة ا سته ك لألصل غير الملموس بعمر محدد في نهاية كل سنة مالية على األقلا

ه كها ببريقة القسرب  تتمال األصرول غير الملموسرة في برامج الحاسرح اللي والتراخيص الخاصرة بها ويتم اسرت
ل للعمر    اسنوات 4لها )  ا فتراضيالاابت ببقا

 االستثمارات في شركات شقيقة 3-7
ولكنها ليسرت شرركة   ،ميارا سرتامارات في شرركات شرقيقة هي اسرتامارات في شرركات يكون للشرركة فيها نفوذ  

تابعة كما أنها ليست حصة في مشروع مشترك، ويفترض وجود النفوذ الميار عندما تمتلك الشركة سوان بشكل 
أو أكار من حقوق التصررويت في الشررركة   ٪20لنسرربة   مباشررر أو غير مباشررر من خ ل الشررركات التابعة لها
 وضوح أن تلك الملكية   تمال نفوذا ميارااالمستامر فيها، فيما عدا تلك الحا ت التي تظهر فيها ب

المحاسربة عن ا سرتامارات في شرركات شرقيقة بالقوائم المالية المجمعة باسرتخدام بريقة حقوق الملكيةا وفقا   تم ت
ل بالتكلفة، ام يتم زيادة أو تخفيض رصرريد    أي  فيلبريقة حقوق الملكية يتم اابات ا سررتامار   شررركة شررقيقة مبدئيا

اابات نصريح    ويتم ا سرتامار إلابات نصريح الشرركة من أرباح أو خسرائر الشرركة المسرتامر فيها بعد ا قتنان،  
خفض رصرريد    ويتم أرباح أو خسررائر الشررركة المسررتامر فيها ضررمن أرباح أو خسررائر الشررركة،   فيالشررركة 

 يتم الحصول عليها من الشركة المستامر فيهاا  التية توزيعات األرباح ا ستامار بقيم
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 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 3-8
كأصررول محتفظ بها  ا سررتامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسررائر هي اصررول مالية تم تبويبها اما

ألغراض المتراجرة حيرث تم اقتنايها لغرض البيع في مدو زمني قصرررررير أو اصرررررول مالية تم تصرررررنيفها عند  
   الخسائراا عتراف ا ولي بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو 

 العادلةامة  يتم قياس ا ستامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر بالقي  األولى،عند ا عتراف  

يتم اابات ا سررررتامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسررررائر بالميزانية بالقيمة العادلة ويتم ا عتراف  
 الخسائرابفروق التقييم بقائمة األرباح أو 

رباح أو بقائمة األ  يتم ا عتراف بأرباح أو خسرائر بيع ا سرتامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسرائر
 الخسائرا

 المشروعات تحت التنفيذ   3-9
تتمال مشرروعات تحت التنفيذ في المبالغ التي تم انفاقها بغرض انشران أو شرران أصرول اابتة حتى تصرب  جاهزة  

ويتم تقييم المشرروعات تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصرم    الاابتة،في التشرغيل حينئذ تحول لبند األصرول   ل سرتخدام 
 ا ضمح لا

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

، مواد تعبئرة وتغليف، مهمرات وقبع غيرار، وقود وزيوت، وأدوات كترابيرة ومببوعرات: برالتكلفرة )برنتبراع  خرامرات •
 عية أيهما أقلابريقة المتوسب المتحرك  أو صافي القيمة البي

ل ألخر مرحلة وصل اليها اإلنتاا أو صافي القيمة البيعية أيهما أقلا  •  انتاا تحت التشغيل: بالتكلفة الصناعية ببقا

ل لقوائم التكاليف أو صافي القيمة البيعية ايهما أقلا •  انتاا تام: بالتكلفة الصناعية ببقا

التعبئة والتغليف، واألجور والمصرروفات الصرناعية المباشررة  وتشرمل التكلفة الصرناعية تكلفة الخامات، ومواد  
 وغير المباشرةا

ل التكلفة التقديرية ال زمة إلتمام البيعا   العاديسياق النشاب    في  التقديري سعر البيع    هيصافي القيمة البيعية     ناقصا

القيمة البيعية وجميع خسرررائر المخزون ضرررمن تكلفة    صرررافيقيمة المخزون الى   فييتم ا عتراف با نخفاض  
حردث فيهرا ا نخفراض أو الخسرررررارةا ويتم ا عتراف برد    التيالفترة    فيالمبيعرات بقرائمرة األربراح أو الخسرررررائر  

القيمة البيعية بقائمة األرباح أو الخسرررائر كتخفيض من  صرررافي فيالمخزون الناتج من ا رتفاع    فيا نخفاض  
 حدث فيها الردا  التيالفترة   في  تكلفة المبيعات

 االقتراض 3-11
ل بالقيم    ا عترافيتم   تسررررتحق خ ل عام ضررررمن   التيويتم تبويح المبالغ   اسررررت مهااتم    التيبا قتراض مبدئيا

تأجيل سرررداد رصررريد القروض لمدة تزيد عن عام بعد   فيا  اذا كان لدو الشرررركة الحق    المتداولة،  ا لتزامات
 األجلابويلة   ا لتزاماتفيتم عرض رصيد القرض ضمن   الميزانية،تاريخ  

المبدئي على أساس التكلفة المستهلكة ببريقة معدل الفائدة    ا عترافبفوائد بعد   وا قتراضويتم قياس القروض  
ببريقة معدل   ا سرته كوتدرا األرباح والخسرائر الناتجة عن اسرتبعاد ا لتزامات باإلضرافة الى عملية   الفعالا

 الخسائراالفائدة الفعال بقائمة األرباح أو 

أي خصررم أو ع وة عند الشررران واألتعاح أو التكاليف    ا عتبارالتكلفة المسررتهلكة مع األخذ في   احتسرراحويتم  
بمعدل الفائدة الفعال ضرررررمن تكاليف التمويل في   ا سرررررته كويدرا    الفعالاتكون جزنال من معردل الفرائدة    التي

 الخسائراقائمة األرباح أو  
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 تكاليف االقتراض 3-12
يتم رسرملة تكاليف ا قتراض المتعلقة مباشررة باقتنان أو انشران أو انتاا األصرل الميهل والذو يتبلح فترة زمنية 

يتم تحميرل تكراليف    األصرررررلامن تكلفرة  فى األغراض المحرددة لرم أو لبيعرم كجزن    ل سرررررتخردام بويلرة لتجهيزه  
الفوائرد والتكراليف    فيتتمارل تكراليف ا قتراض    فيهرااتحققرت    التي  العرام   فيا قتراض األخرو كمصرررررروف  

 األموالاتنفقها الشركة  قتراض    التياألخرو  

 الألصلتتعبل فيها اعمال ا نشان الفعالة    التييجح التوقف عن رسملة تكلفة ا قتراض خ ل الفترات  

 المخصصات 3-13
  ماضررري، نتيجة لحدث   حكميقانونى أو  حالييتم ا عتراف بالمخصرررصرررات عندما يكون على الشرررركة التزام  

ل للموارد ا قتصرررررادية لتسررررروية   ل خارجا مع امكرانيرة اجران    ا لتزام،ويكون معرم من المتوقع أن يتبلرح ذلك تدفقرا
ة وتحديدها إلظهار أفضرررل تقدير  تاريخ كل ميزاني فيتقدير مواوق لمبلغ ا لتزام ويتم مراجعة المخصرررصرررات  

ل فيجح أن يكون المبلغ المعترف بم كمخصررص هو القيمة    حاليا وعندما يكون تأاير القيمة الزمنية للنقد جوهريا
 ا لتزاماالحالية لإلنفاق المتوقع المبلوح لتسوية  

 األطراف ذات العالقةالمعامالت مع  3-14
  للشركة،ديرين واإلدارة العليا  مالشركات الشقيقة وكبار المساهمين والتتمال األبراف ذات الع قة في كل من  

وتمال أيضا الشركات المسيبر عليها أو خاضعة لسيبرة مشتركة أو نفوذ ميار من قبل تلك األبراف ذات  
 رةا ويتم اعتماد الشروب والسياسات التسعيرية للمعام ت مع األبراف ذات الع قة من قبل مجلس اإلدا  الع قة،

 الضرائب 3-15
 ضرائب الدخل

ل لقانون الضرائح    المصريايتم حساح ضريبة الدخل وفقا

 ضرائب الدخل الجارية
ل للمبلغ المتوقع   والتزاماتيتم تقييم أصرررول   أو   اسرررترداده ضررررائح الدخل للفترة الجارية والفترات السرررابقة وفقا
 الضرائحاسداده لمصلحة  

 ضرائب الدخل المؤجلة
على الفروق الميقتة بين القيمة المعترف بها   ا لتزاماتبضررررريبة الدخل الميجلة بنتباع بريقة    ا عترافويتم  

غراض الضرريبية )األسراس الضرريبي  وقيمتها المدرجة بالميزانية )األسراس المحاسربي   لأل  ا لتزام لألصرل أو  
 المببقا  سعر الضريبة  باستخدام وذلك  

بهذا األصرررل    ا نتفاعقوي بنمكانية   احتمالبضرررريبة الدخل الميجلة كأصرررل عندما يكون هناك   ا عترافويتم  
 مستقبليةاويتم تخفيض األصل بقيمة الجزن الذي لن يتحقق منم منفعة   المستقبلية،لتخفيض األرباح الضريبية  

فيما عدا    للفترة،  لخسررررائرقائمة األرباح أو اويتم ادراا الضررررريبة الجارية والميجلة كنيراد أو مصررررروف في 
 االملكية  أو فترة أخرو مباشرة ضمن حقوق  العام الضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس  

 تحقق اإليراد   3-16
تتوفر فيم درجة كافية من التأكد بأن المنافع ا قتصررررادية سرررروف تتدفق للشررررركة    الذييتم ا عتراف باإليراد الى المدو  

خصرررم   أيويمكن قياس قيمة اإليراد بشررركل مواوق بما  ويتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المسرررتلم بعد خصرررم 
 تجارو، خصم كمية وضرائح أو رسوما

 ل ا عتراف باإليراد:يجح أن تتحقق قب التي  الخاصةا عتبارات  يليفيما 

 بيع البضائع -
يتم ا عتراف باإليراد الناتج عن بيع البضرائع عندما تقوم الشرركة بتحويل المخابر والعوائد األسراسرية لملكية  
السررلع الى المشررترو ويحدث هذا عادة عند تسررليم البضررائع واصرردار فاتورة في حالة المبيعات المحلية وعند  

 المصنع في حالة مبيعات التصديراخروا البضاعة من 
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 إيرادات الفوائد -
 يتم ا عتراف بنيراد الفوائد على أساس نسبة زمنية أخذال في ا عتبار معدل العائد المستهدف على األصلا

 توزيعات األرباح -
 باإليراد عند نشأة حق الشركة في تحصيل هذه التوزيعاتايتم ا عتراف  

 المصروفات  3-17
المصرروفات اإلدارية والعمومية والمصرروفات    التشرغيل،بجميع المصرروفات شراملة مصرروفات   ا عترافيتم  

 المصروفاتاتحققت فيها تلك    التيالعام   فياألخرو مع ادراجها بقائمة األرباح أو الخسائر  

 االضمحالل 3-18
 قيمة األصول المالية  اضمحالل 

مالي أو تقوم الشررررركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما اذا كان هناك دليل موضرررروعي على أن يكون أصررررل  
أصررل مالي أو مجموعة من ا صررول  ويعتبر  ا  قد أضررمحل  المحتفظ بها بالتكلفة  مجموعة من ا صررول المالية

كان هناك دليل موضروعي على اضرمح ل القيمة نتج عن   فقب،واذا    اذا،قد أضرمحل  المحتفظ بها بالتكلفة  المالية  
دفقات النقدية المقدرة ألصرل مالي أو مجموعة  على الت  وأارحدوث حدث أو أكار بعد ا عتراف ا ولي باألصرل  

 عليمايمكن تقديرها بشكل يعتمد    والتيمن ا صول المالية  

 قيمة األصول غير المالية  اضمحالل 
تقوم الشرركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما اذا كان هناك ميشرر على أن يكون أصل قد أضمحلا وعندما تزيد  

وبالتالي يتم   اضررمحلفيعتبر أن األصررل قد    اإلسررتردادية،القيمة الدفترية ألصررل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمتم 
 ااألرباح أو الخسائر  قائمةتخفيضم الى قيمتم اإلستردادية وتابت خسارة ا ضمح ل ب

ل،تم ا عتراف بها   والتيويتم رد الخسرررارة الناجمة عن اضرررمح ل القيمة   كان هناك تغيير في   اذا،فقب   سرررابقا
منذ اابات أخر خسررارة ناتجة عن اضررمح ل القيمة،    اإلسررترداديةا فتراضررات المسررتخدمة لتحديد قيمة األصررل  

  اإلسرتردادية دود بحيث   تتعدو القيمة الدفترية لألصرل القيمة  مح  ا ضرمح لويكون رد الخسرارة الناجمة عن 
لم أو القيمة الدفترية التي كان سريتم تحديدها ما لم يتم ا عتراف بالخسرارة الناجمة عن اضرمح ل القيمة بالنسربة  

ح أو قائمة األربالألصرررل في السرررنوات السرررابقة ويتم اابات الرد في الخسرررارة الناجمة عن اضرررمح ل القيمة ب
 االخسائر

 االدوات المالية   3-19 

 األولي  االعتراف . أ
مالي في قائمة المركز المالي فقب عندما تصرررب  المنشرررأة    التزام المنشرررأة أن تعترف بأصرررل مالي أو   علىيجح  

 برفا في األحكام التعاقدية لألداة الماليةا

ة لألصرررررول  براألولي برالقيمرة العرادلرة وذلرك برالنسررررر  ا عترافالمرالي عنرد    ا لتزام يتم قيراس األصرررررل المرالي او  
المراليرة التي يتم تصرررررنيفهرا كرأصرررررول مراليرة أو التزامرات مراليرة برالقيمرة العرادلرة من خ ل األربراح أو   وا لتزامرات
 الخسائرا

بالنسربة لألصرول المالية التي يتم تصرنيفها كأصرول مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشرامل واألصرول المالية  
 القيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملةااألولي ب  ا عترافبالتكلفة المستهلكة يتم قياسها عند  

األولي بالقيمة العادلة    ا عترافالمالية التي يتم تصررنيفها بالتكلفة المسررتهلكة يتم قياسررها عند    ل لتزاماتبالنسرربة  
 مخصوما منها تكاليف المعاملةا
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 تصنيف والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية ال .ب
 على" األدوات المالية "على ا ث فئات أسرراسررية لألصررول المالية   47يحتوي معيار المحاسرربة المصررري رقم  

 :كا تياساس القياس ا حق لها  

 أصول مالية مقاسة بالتكلفة المستهلكة •

 الشامل الخرأصول مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل   •

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائرا •

" األدوات المالية " على  47ويعتمد تصرنيف األصرول المالية بشركل عام بموجح معيار المحاسربة المصرري رقم  
 ل الماليانموذا األعمال الذي بموجبم يتم ادارة األصل المالي وكذلك خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألص

أو القيمة العادلة من خ ل الدخل الشررامل    المسررتهلكة،بالتكلفة    مصررنفة:يتم تصررنيف األصررول المالية على أنها 
 ارأو الخسائا خر أو القيمة العادلة من خ ل األرباح 

ل لنموذا األعمال الذي تدار بم تلك األصول المالية وتدفقاتها النقد  ية التعاقديةا  ويتم تصنيف األصول المالية ببقا

يتم قياس األصرررل المالي بالتكلفة المسرررتهلكة اذا اسرررتوفى الشرررربين التاليين ولم يقاس بالقيمة العادلة من خ ل 
 ا رباح أو الخسائرا

 لتحصيل تدفقات نقدية تعاقديةا  باألصوليتم ا حتفاظ باألصل ضمن نموذا عمل يهدف الى ا حتفاظ   •

التعاقدية لألصرول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقب مدفوعات أصرل  ينشرأ عن الشرروب   •
 وفائدة على المبلغ األصلي مستحق السدادا

يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خ ل بنود الدخل الشامل األخر فقب في حال استوفت الشربين التاليين  
 األرباح والخسائر: ولم تقاس بالقيمة العادلة من خ ل

يتم ا حتفاظ باألصررل ضررمن نموذا عمل يكون هدفم قد تحقق من خ ل تحصرريل التدفقات النقدية التعاقدية   •
 وبيع األصول المالية

ينشرأ عن الشرروب التعاقدية لألصرول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقب مدفوعات أصرل   •
 حق السداداوفائدة على المبلغ األصلي مست

يجح أن يتم قياس األصرل المالي بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسرائر ما لم يتم قياسرم بالتكلفة المسرتهلكة  
 أو بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشاملا

ح أو أنم يقاس بالقيمة العادلة من خ ل األربا علىيمكن للمنشأة أن تخصص بشكل غير قابل لإللغان أص  ماليا 
 ا  ا عترافعدم الابات في القياس أو   –الخسائر اذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل جوهري 

ل بالتكلفة  –يجح على المنشرأة أن تبوح جميع ا لتزامات المالية على أنها يتم قياسرها   ما   باسرتانان  المسرتهلكة، حقا
   يلي:

يجح أن يتم قياس مال هذه ا لتزامات، بما   الخسررائرااح أو ا لتزامات المالية بالقيمة العادلة من خ ل ا رب •
ل بالقيمة العادلةا  في ذلك المشتقات التي تمال التزامات،  حقا

ا لتزامات المالية التي تنشررأ عندما   يتأهل تحويل أصررل مالي ل سررتبعاد من الدفاتر أو عندما ينببق منهج  •
 اسبة المصرية على قياس مال تلك ا لتزامات الماليةاالتدخل المستمرا بما يتوافق مع معايير المح
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يجرح على مصصررررردر مارل ذلرك العقرد بمرا يتوافق مع معرايير   األولي،بعرد ا عتراف    المرالياعقود الضرررررمران   •
ل بأي   التاليين أكبر:  المبلغينالمحاسبة المصرية أن يقيسم  حقا

 المصريةامبلغ خسارة الذي يتم تحديده وفقا لمعايير المحاسبة   اأ

ل منم حينما يكون    –أو المبلغ الذي تم ا عتراف بم   اح ل،بشكل أولي مبروحا المبلغ المجمع للدخل    مناسبا
ل لمبادئ معيار المحاسبة المصري رقم )   ا 48الذي يتم ا عتراف بم وفقا

يجح على مصصدر مال ذلك ا رتباب بما يتوافق    السوقاا رتبابات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر   •
ل بأي المبلغين أكبر: مع معايير المحاسبة المصرية أن يقيس  م  حقا

 مبلغ خسارة ا ضمح ل الذي يتم تحديده وفقا لمعايير المحاسبة المصريةا  أا 

ل    –أو المبلغ الذي تم ا عتراف بم   حا ل،حينما يكون    منم،بشكل أولي مبروحا المبلغ المصجمع للدخل    مناسبا
ل لمبادي معيار المحاسبة المصري    ا 48رقم ) الذي يتم ا عتراف بم وفقا

المنشأة المستحوذة ضمن تجميع أعمال ينببق عليم معيار  • المحتمل الذي تم ا عتراف بم من قبل  المقابل 
( رقم  المصري  مع  29المحاسبة  العادلة  بالقيمة  المحتمل  المقابل  هذا  لمال  ال حق  القياس  يتم  أن  يجح   ا 

 ا ا عتراف بالتغيرات ضمن األرباح أو الخسائر

للمنشأة، بالقيمة    يمكن  قياسم  ل على أن يتم  ل ماليا التزاما فيم  عند ا عتراف ا ولي أن تخصص بشكل   رجعم 
ل بموجح معايير المحاسبة المصرية أو عندما ينتج   العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر عندما يكون ذلك مسموحا

 عن القيام بذلك معلومات أكار م نمة اما بسبح أنم: 

على أنم " عدم    -أحيانا –عدم الابات في القياس أو ا عتراف )يشررار اليم    –بشرركل جوهري   -أا يزيل أو يقلص
اتسراق محاسربي"  والذي كان سرينشرأ خ ف ذلك عن قياس األصرول أو ا لتزامات أو ا عتراف بالمكاسرح  

 والخسائر منها على أسس مختلفةا

األصرررررول المراليرة وا لتزامرات المراليرة يتم ادارتهرا وتقييم  حا كران هنراك مجموعرة من ا لتزامرات المراليرة أو من  
ل تقديم   ل  سرررتراتيجية مواقة إلدارة المخابر أو ل سرررتامار، ويتم داخليا أدائها على أسررراس القيمة العادلة وفقا
معلومات بشررأن المجموعة على ذلك األسرراس الى أعضرران اإلدارة العليا للمنشررأة )كما هو معرف في معيار 

  "ا فصررراح عن ا براف ذوي الع قة" وعلى سررربيل الماال مجلس ادارة  15ة المصرررري رقم )المحاسرررب
 المنشأة والرئيس التنفيذيا

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

 "47المحاسبة المصري رقم "التصنيف وفقاً لمعيار   بنود القوائم المالية 

 التكلفة المستهلكة   النقدية وما في حكمها 

 القيمة العادلة استامارات في سندات حكومية

 القيمة العادلة استامارات بالقيمة العادلة من خ ل ا رباح او الخسائر 

 التكلفة المستهلكة   أذون الخزانة  

 التكلفة المستهلكة   العم ن وأوراق قبض

 التكلفة المستهلكة أبراف ذات ع قة   ى/ ال مستحق من

 التكلفة المستهلكة   وأرصدة مدينة أخرو    مصروفات مدفوعة مقدما

 التكلفة المستهلكة   وأرصدة دائنة أخرو    مصروفات مستحقة

 التكلفة المستهلكة   قروض بويلة ا جل

 التكلفة المستهلكة   التزامات عقود تأجير وترتيح

 التكلفة المستهلكة   بنوك تسهي ت ائتمانية

 التكلفة المستهلكة   موردون ومقاولو مشروعات وأوراق دفع
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 إعادة التصنيف.   -األصول المالية وااللتزامات المالية 
 يتم اعادة تصنيف األدوات المالية فقب عندما يتغير نموذا األعمال الخاص بندارة المحفظة ككلا

 انخفاض قيمة األصول المالية  . ج
هلكة وأصول العقود  يتم تببيق نموذا "الخسرارة ا ئتمانية المتوقعة"ا على األصرول المالية المقاسرة بالتكلفة المست

 واستامارات الدين بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل الخر، ولكن ليس على استامارات حقوق الملكيةا

تقوم الشررركة بتقويم كافة المعلومات المتاحة، بما في ذلك القائمة على أسرراس مسررتقبلي، بشررأن خسررائر ا ئتمان  
 بالتكلفة المستهلكةاالمتوقعة المرتببة باألصول المدرجة  

يعتمد نموذا "الخسررارة ا ئتمانية المتوقعة" على ما اذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخابر ا ئتمانا ولتقويم  
مرا اذا كرانرت هنراك زيرادة جوهريرة في مخرابر ا ئتمران، فيتم مقرارنرة مخرابر اإلخفراق في السرررررداد كمرا في تراريخ  

خرابر اإلخفراق في السرررررداد كمرا في تراريخ اإلابرات األولي بنران على كرافرة  اعرداد القوائم المراليرة المسرررررتقلرة مع م
 المعلومات المتاحة، والمعلومات المستقبلية المعقولة الداعمةا

بالنسررربة للذمم المدينة التجارية ومبالغ مسرررتحقة من برف ذو ع قة والنقدية وما في حكمها فقب تقوم الشرررركة  
  ا47ان على المنهجية المبسبة بموجح معيار المحاسبة المصري رقم )بندراا خسائر ا ئتمان المتوقعة بن

ان المنهجية المبسرربة إلابات الخسررائر المتوقعة   تتبلح من الشررركة تتبع التغيرات في مخابر ا ئتمان وبد   
ل من ذلك، تقوم الشررركة بنابات مخصررص خسررارة بنان على خسررائر ا ئتمان المتوقعة الدائمة بتاريخ اعداد ك

 قوائم مالية مستقلةا

قد يتضرمن دليل ا نخفاض في القيمة ميشررات تدل على أن المدين أو مجموعة من المدينين يواجهون صرعوبات 
مالية هامة، أو اخفاق أو تأخير في سرداد األرباح، أو المبلغ األصرلي، أو احتمالية اإلف س، أو اعادة هيكلة مالية 

للم حظرة الى وجود نقص قرابرل للقيراس في التردفقرات النقرديرة المسرررررتقبليرة    أخرو، وحيرث تشرررررير البيرانرات القرابلرة
المقدرة، مال التغيرات في المتأخرات أو الظروف ا قتصررررادية التي ترتبب باإلخفاق في السرررردادا تتم مراجعة 

 ببهااالذمم المدينة التجارية بشكل نوعي على أساس كل حالة على حدة لتحديد ما اذا كانت هناك حاجة الى ش

تقوم الشررركة بقياس خسررائر ا ئتمان المتوقعة من خ ل األخذ بعين ا عتبار مخابر اإلخفاق في السررداد خ ل 
 فترة العقد وتتضمن معلومات مستقبلية في قياسهاا

وقد بلغ رصريد الخسرائر ا ئتمانية المتوقعة )مخصرص الديون المشركوك في تحصريلها  في تاريخ المركز المالي 
 األدوات المالية كا تي: 47لمالية وفقا لمعيار المحاسبة رقم لألصول ا

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

 32,828,922 العم ن وأوراق قبض

 11,252,744 وأرصدة مدينة أخرو    مصروفات مدفوعة مقدما

 التزام مالي من الدفاتر استبعاد أصل مالي أو  .د
 يجح على المنشأة أن تستبعد أصل مالي من الدفاتر عندما فقب

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

 تقوم المنشأة بتحويل األصل الماليا •

قرائمرة المركز المرالي يجرح على المنشرررررأة أن تسرررررتبعرد ا لتزام المرالي من الردفراتر )أو جزن من التزام مرالي  من 
 أي عندما يتم سداد ا لتزام المحدد في العقد أو الغايه أو انقضايها  –عندما فقب يتم تسويتم  

  



 )شركة منقسمة(  شركة جدوى للتنمية الصناعية )شركة مساهمة مصرية(

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 
   2022 مارس 31 في
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 التقديرات المحاسبية 3-20
ل لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضات تيار على   يتبلح اعداد القوائم المالية وفقا

اإليرادات والمصروفات خ ل السنوات المالية، هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك    ا لتزامات،قيم األصول،  
 التقديراتا 

 احتياطي قانوني 3-21
ل للنظام     ا حتيابي قانونى حتى يبلغ هذا    احتيابيلتكوين    العام أرباح    صافيمن    ٪5للشركة، يجنح    األساسيببقا

ل  قتراح مجلس    من رأس مال الشركة المصدر ويستعمل  50٪ ا حتيابي بنان على قرار من الجمعية العامة وفقا
 اإلدارةا 

 قائمة التدفقات النقدية   3-22
 المباشرةا يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية بنتباع البريقة غير  

 النقدية وما في حكمها 3-23
التدفقات   قائمة  اعداد  النقدية    النقدية،بغرض  تشمل  في حكمها  وما  النقدية  الجارية    بالصندوق،فنن  الحسابات 

 ا وتخصم بنوك ارصدة دائنة بالبنوك والودائع ألجل التي تستحق خ ل ا اة أشهر



 )شركة منقسمة(  شركة جدوى للتنمية الصناعية )شركة مساهمة مصرية(

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 
   2022 مارس 31 في
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 أصول ثابتة - 4

 
 أرضي 

 أجهزة
 اتصا ت

 حاسح آلي 
 وبرامج

 أااث
 أجهزة
 ومعدات كهربائية

 عدد وأدوات 
تجهيزات 
 وديكورات 

وسائل نقل  
 وانتقال

 اإلجمالي  ا ت ومعدات  نشانات اباني وم

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

            التكلفة  

 - - - - - - - - - - - أول المدة 

 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 ناتج عملية ا نقسام* 

 122,456,895 104,175,999 2,414,795 5,155,186 656,898 4,389,711 1,108,482 2,504,033 1,512,603 539,188 - اضافات 
محول من مشروعات  
 11,660,466 1,339,446 1,907,128 92,203 8,321,689 - - - - - -   5تحت التنفيذ )ايضاح 

   6,265,666)   4,613,226) -   1,212,772) - -   409,398) -   30,270) - - استبعادات 

 1,773,808,652 828,377,954 301,552,886 31,358,138 52,069,884 48,313,641 1,718,834 17,236,841 14,928,453 899,440 477,352,581   2022مارس  31

            

            مجمع اإلهالك  

 - - - - - - - - - - - ول المدة أ

   459,686,386)   289,606,478)   64,098,577)   19,250,106)   35,037,658)   30,053,458)   488,454)   10,979,437)   10,128,083)   44,135) - ا نقسام* ناتج عملية 

   26,647,419)   18,250,331)   2,383,231)   1,255,955)   1,502,271)   1,827,585)   105,005)   487,530)   797,218)   38,293) - اه ك الفترة 

 5,838,730 4,613,226 - 1,029,439 - - 186,127 - 9,938 - - اه ك ا ستبعادات 

   480,495,075)   303,243,583)   66,481,808)   19,476,622)   36,539,929)   31,881,043)   407,332)   11,466,967)   10,915,363)   82,428) - 2022 مارس 31

            صافي القيمة الدفترية  

 1,293,313,577 525,134,371 235,071,078 11,881,516 15,529,955 16,432,598 1,311,502 5,769,874 4,013,090 817,012 477,352,581 2022مارس   31في 

 
ارصدة األصول الاابتة الخاصة   نقل وتم الى ا ث شركات    سابقا - المالية   ل ستاماراتبايونيرز القابضة   –  المالية )شركة مساهمة مصرية ال القابضة ل ستامارات كابيت أسباير)تم تقسيم شركة  2021و يولي 24بتاريخ  *

  ا34)ايضاح بالشركات التابعة للشركات المنقسمة 

 
 

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

 

  
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 
  2022مارس  31  
 جنيه مصري جنيم مصري  

 508,723  متحص ت من بيع أصول اابتة 
    6,265,666) تكلفة أصول اابتة مستبعدة 

  5,838,730 مجمع اه ك أصول اابتة مستبعدة 
 ( 426,936)  صافي القيمة الدفترية لألصول المستبعدة 

 81,787  بيع أصول اابتة ارباح 



 )شركة منقسمة(  شركة جدوى للتنمية الصناعية )شركة مساهمة مصرية(

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 
   2022 مارس 31 في
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 مشروعات تحت التنفيذ - 5
 2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 -  الرصيد اول المدة 

 64,695,326  * ا نقسامناتج عملية 

 90,739,639  اضافات خ ل المدة 

 ( 11,660,466)   4محول الى أصول اابتة )ايضاح 

 143,774,499  الرصيد اخر المدة 

تم تقسريم شرركة أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات   2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم تم   اسرتاماراتهاسرابقا  الى ا ث شرركات ونقل   –المالية  

  ا34ح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة )ايضا

 استثمارات في شركات شقيقة - 6
 2022مارس   31 المساهمة  نسبة 

 جنيه مصري   

 44,947,819 % 8.05 * شركة الجيزة العامة للمقاو ت وا ستامار العقاري )شامام 

 100,973,966 % 6.31 * الشركة المتحدة لإلسكان والتعمير )شامام  

 15,007,100 % 1.41 * )شامام  شركة القاهرة لإلسكان والتعمير 

 8,103,562 % 0.75 * شركة الصعيد العامة للمقاو ت وا ستامار العقاري )شامام 

 8,500 % 0.06 * شركة ستون ب زا )شامام  

 114 % 0.01 * شركة وادي ل ستشارات )شامام  

 24 % 0.01 * شركة الريية ل ستشارات المالية )شامام  

 20 % 0.002 * الساحل الشمالي للمنتجعات السياحية وا ستامار العقاري )شامام  شركة ت ل 

 20 % 0.002 * شركة ت ل البحر ا حمر ل ستامار العقاري والمنتجعات السياحية )شامام  

 100 % 0.000005 * شركة الصفوة ل ستشارات والتنمية )شامام  

 10 % 0.000001 * شركة بلو للتبوير العقاري )شامام 

  169,041,235 

  –  المالية )شرركة مسراهمة مصررية كابيتال القابضرة ل سرتامارات    أسرباير)تم تقسريم شرركة   2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعض الشرركات التابعة الي    اسرتاماراتهاونقل الى ا ث شرركات   سرابقا -المالية    ل سرتاماراتبايونيرز القابضرة  

اصرربحت تلك ا رصرردة اسررتامارات في شررركات شررقيقة بالنسرربة لشررركة جدوو للتنمية   الشررركتين المنقسررمتين، وعليم
  ا34)ايضاح التابعة  وشركاتهاشامام )شركة منقسمة  الصناعية 

 ميار متمال في وجود أبراف مرتببةاتم اعتبار تلك ا ستامارات كاستامار في شركات شقيقة نظرا لوجود نفوذ  -

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

  2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 2,789,150  * شامام العقاري ) وا ستامارشركة الجيزة العامة للمقاو ت 

 1,151,671  * شامام الشركة المتحدة لإلسكان والتعمير )

 13,694,186  * شامام شركة القاهرة لإلسكان والتعمير )

 373,774  * شامام شركة الصعيد العامة للمقاو ت وا ستامار العقاري )

  18,008,781 

  



 )شركة منقسمة(  شركة جدوى للتنمية الصناعية )شركة مساهمة مصرية(

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 
   2022 مارس 31 في
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 أصول غير ملموسة - 7
 2022مارس  31  

 برامج    

 جنيه مصري  التكلفة 

 -  اول المدة 

 3,046,785  *ناتج عملية ا نقسام

 142,500  اضافات 

 3,189,285  اخر المدة 

   مجمع اإلهالك  

 -  اول المدة 

 ( 2,600,941)  *ناتج عملية ا نقسام

 ( 136,735)  اه ك المدة 

 ( 2,737,676)  اخر المدة 

 451,609  صافي القيمة الدفترية اخر المدة

تم تقسريم شرركة أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات   2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم تم   اسرتاماراتهاسرابقا  الى ا ث شرركات ونقل   –المالية  

  ا34ح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة )ايضا

 الشهرة - 8
 2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 186,239,555  *شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق )يونيباك  

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

  1,098,817,146 

شرركة أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات  تقسريم   تم  2021  يوليو  24بتاريخ  *
ووفقا ، في بعض الشررركات التابعة الي الشررركتين المنقسررمتين اسررتاماراتهاونقل  الى ا ث شررركات  سررابقا   –المالية  

، تم 2021يونيو    15والمنابق الحرة الصررادر بتاريخ   ل سررتامارالتابع للهيئة العامة  لتقرير قباع األدان ا قتصررادي  
ديسررمبر  31الشررركة المقيدة بالبورصررة وفقا لسررعر اإلغ ق في التاريخ المتخذ أسرراسررا للتقسرريم في   اسررتاماراتتقييم  
في الشرركات غير المقيدة بالبورصرة وفقا لحقوق الملكية الواردة بالقوائم المالية لتلك الشرركات   واسرتاماراتها،  2020

  ا34)ايضاح  في ذات التاريخ

وببقا للفقرة ل ستامارا  في القيمة العادلة  حصة المجموعة  تكلفة ا قتنان والقائمة في الفرق بين    الشهرة  ارصدة تتمال   -
  سيتم استكمال التوزيع ا ولي للشهرة قبل نهاية الفترة السنوية 31) رقم    المحاسبة المصري  من معيار  84رقم )

 تاريخ ا قتنانا  بعد تبدأا ولى التي 

 ولدى البنوكبالصندوق  نقدية   -9
 2022مارس  31  

 جنيه مصري  عملة محلية  أ

 5,518,811  نقدية بالصندوق

 235,482,752  حسابات جارية

 64,792,584  من ا اة أشهر  اقل ودائع )تستحق خ ل

  305,794,147 

   أجنبية  عملة ب

 176,123  نقدية بالصندوق

 22,088,972  حسابات جارية 

  22,265,095 

  328,059,242 

  



 )شركة منقسمة(  شركة جدوى للتنمية الصناعية )شركة مساهمة مصرية(

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 
   2022 مارس 31 في
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 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر - 10
 2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 500,603    استامارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 5,552,968  واائق صناديق استامار 

 400,000    استامارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية

  6,453,571 

 بالقيمة العادلة من خ ل ا رباح او الخسائر خ ل الفترة كما يلي:  تتمال حركة ا ستامارات -

 2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 -  رصيد أول الفترة

 11,830,384  * ا نقسامناتج عملية 

 216,656  الخسائرفروق تقييم استامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو 

 ( 280,764)  خسائر بيع استامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر

 ( 6,453,571)  رصيد آخر الفترة

 5,312,705  التغير في استامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر 

تم تقسريم شرركة أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات   2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم تم   اسرتاماراتهاسرابقا  الى ا ث شرركات ونقل   –المالية  

  ا 34نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة )ايضاح 

 عمالء واوراق قبض  - 11
 2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 1,663,247,037  عم ن

 444,987,151  اوراق قبض 

  2,108,234,188 

 ( 33,826,108)    في قيمة العم ن واوراق القبضمتوقعة الئتمانية ا خسائر ال

  2,074,408,080 

 :يليقيمة العم ن وأوراق القبض فيما  في الخسائر ا ئتمانية المتوقعةتتمال حركة  -

  
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 

 جنيه مصري  

 -  رصيد أول الفترة 

 21,525,073   * ا نقسامناتج عملية 

 12,301,035  مكون خ ل الفترة 

  33,826,108 

تم تقسريم شرركة أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات    2021يوليو   24بتاريخ  *   
في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم تم   اسرتاماراتهاسرابقا  الى ا ث شرركات ونقل   –المالية  

  ا34ح )ايضانقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

  



 )شركة منقسمة(  شركة جدوى للتنمية الصناعية )شركة مساهمة مصرية(

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 
   2022 مارس 31 في
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 إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من   - 12

 2022مارس  31 ببيعة الع قة مستحق من أطراف ذات عالقة - أ 

 جنيه مصري  

   

 1,198,140 برف ذو ع قة    الماليةل ستامارات  القابضةكابيتال  أسبايرشركة 
 2,704,043 برف ذو ع قة  ل ستشارات شركة نمو 

 70,361,625 شركة شقيقة ل ستشارات والتنميةشركة الصفوة 

 42,776,676 شركة شقيقة شركة الريية ل ستشارات المالية 

 16,184 شركة شقيقة العقاري ل ستامارشركة ستون ب زا 

  117,056,668 
 

 2022مارس  31 ببيعة الع قة مستحق إلى أطراف ذات عالقة  -ب 

 جنيه مصري  
 12,070,525 شركة شقيقة ل ستشارات شركة وادي 

 261,397,678 شركة شقيقة  والتعمير لإلسكانشركم القاهرة 

 5,750,000 شركة شقيقة الشركة المتحدة لإلسكان والتعمير

 41,125,858 برف ذو ع قة  العقاري ل ستامارشركة مشارق 

 66,783,017 برف ذو ع قة  العمرانية للتنمية شركم بايونيرز بروبرتيز 

  387,127,078 

تم تقسريم شرركة أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات   2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم تم   اسرتاماراتهاسرابقا  الى ا ث شرركات ونقل   –المالية  

  ا34)ايضاح لتي تخص شركاتهم التابعة نقل األرصدة ا

 مخزون - 13
 2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 456,701,237  مواد خام

 331,183,240  انتاا تام 

 180,412,872  انتاا تحت التشغيل

 69,959,515  قبع غيار ومهمات 

 65,070,804  اعتمادات مستندية 

 5,142,560  و اخر

  1,108,470,228 

 ( 6,458,884)   قيمة المخزون فيا نخفاض 

  1,102,011,344 

تم تقسريم شرركة أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات   2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم تم   اسرتاماراتهاسرابقا  الى ا ث شرركات ونقل   –المالية  

  ا34ح )ايضانقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

 مصلحة الضرائب    –  مدينةأرصدة     -14
 2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 78,158,396  ضرائح خصم من المنبع  -مصلحة الضرائح 

 65,912,564  ضرائح مبيعات مستردة  -مصلحة الضرائح 

 6,693,387  ضرائح قيمة مضافة  -مصلحة الضرائح 

 1,957,285  ضرائح متنوعة  -مصلحة الضرائح 

  152,721,632 

تم تقسريم شرركة أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات   2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم تم   اسرتاماراتهاسرابقا  الى ا ث شرركات ونقل   –المالية  

   ا34ح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة )ايضا



 )شركة منقسمة(  شركة جدوى للتنمية الصناعية )شركة مساهمة مصرية(

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 
   2022 مارس 31 في
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 مدينة أخرى  وأرصدةمصروفات مدفوعة مقدماً   - 15
 2022مارس  31  

 جنيه مصري  

ل   26,238,778  مصروفات مدفوعة مقدما

 71,683,916  دعم التصدير المستحق من صندوق دعم الصادرات

 120,339,177  دفعات مقدمة –موردون ومقاولون 

 54,553,740  تشوينات مقاولين

 3,389,983  وعهد سلف 

 55,137,735  تأمينات لدو الغير
 5,391,172  غبان خبابات ضمان

 9,350,070  ايرادات مستحقة

 120,755,522  أرصدة مدينة أخرو 

  466,840,093 

 ( 11,252,744)    في قيمة األرصدة المدينة األخروالخسائر ا ئتمانية المتوقعة 

  455,587,349 

تم تقسريم شرركة أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات   2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم تم   اسرتاماراتهاالى ا ث شرركات ونقل  سرابقا    –المالية  

  ا34ح )ايضانقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

 رأس المال - 16
 كابيتال القابضررررة ل سررررتامارات المالية أسررررباير، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشررررركة 2021يوليو    24بتاريخ 

يونيو  15بتاريخ  534  مالصررادر برق  النهائيسررابقا  باإلجماع على التقرير   –)بايونيرز القابضررة ل سررتامارات المالية 
 ألصرررررول  المبردئيبرالهيئرة العرامرة ل سرررررتامرار والمنرابق الحرة للتحقق من التقردير    ا قتصررررراديمن قبراع ا دان    2021

ض تقسريمها الى ا ث شرركات )شرركة قاسرمة وشرركتين منقسرمتين ا  والتزامات الشرركة بالقيمة الدفترية والسروقية بغر
حقوق الملكية لشركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية )بايونيرز القابضة ل ستامارات  صرافيانتهى ان    والذي
 يلي:نتج عن ذلك ما و،  34)ايضاح  –جنيم مصري  7.039.494.200سابقا  تبلغ  –المالية 

موزع على   مصررريجنيم   2.033.808.300حقوق الملكية لشررركة جدوو للتنمية الصررناعية )المنقسررمة  مبلغ    صررافي
 : التاليالنحو 

سررهم بقيمة اسررمية   1054805160موزع على عدد    مصررريجنيم    2.004.129.804راس مال مصرردر ومدفوع يبلغ 
وبراس مال مرخص بم قدره   مصرريجنيم   29.678.496عام بمبلغ  واحتيابيللسرهم الواحد    مصرريجنيم   1.9قدرها  
 مصريامليار جنيم  10

 ا2021سبتمبر  5وقد تم التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 

 يلي:ويتمال هيكل رأس المال فيما 

 القيمة عدد األسهم  نسبة المساهمة المساهم

 جنيم مصري  ٪ 

 288,151,625 151658750 ٪ 14.38 ح واو دهدشركة عبد القادر المهي

 286,709,901 150899948 ٪ 14.31 وليد محمد زكي

 202,055,350 106344921 ٪ 10.08 يالتلبانبم ابراهيم مصبفي محمد 

 153,779,266 80936456 ٪ 7.67 حسام محمد زكي ابراهيم 

 141,823,155 74643766 ٪ 7.08 هشام علي شكري حافظ 

 134,778,204 70935897 ٪ 6.73 ايجي كاح انفستمنت ليمتد 

 63,316,516 33324482 ٪ 3.16 حا  ام اوزاكي م

 733,515,787 386060940 ٪ 36.59 مساهمون أخرون

 2,004,129,804 1054805160 %100 اجمالي

 
  



 )شركة منقسمة(  شركة جدوى للتنمية الصناعية )شركة مساهمة مصرية(

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 
   2022 مارس 31 في
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 غير مسيطرةال  صحقوق الحص - 17
  2022مارس  31 

 مصريجنيه  

 - رصيد أول الفترة

 - * ا نقسامناتج عملية 

 633,504,946  تسويات ناتجة عن تجميع الشركات

 70,697,653 تابعة  شركاتتأسيس / زيادة رأس مال 

 ( 691,195) األرباح المرحلة لشركات تابعة علىتسويات 

 ( 7,214,436) تابعة  اتشران أسهم خزينة شرك
 ( 4,167,151) تابعة  اتتوزيعات أرباح شرك

 ( 17,675,311) للعم ت األجنبيةاار تحرير أسعار الصرف  

 43,510,188 غير مسيبرة بقائمة األرباح أو الخسائر المجمعةال صحقوق الحص

 717,964,694 رصيد آخر الفترة

أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات تم تقسريم شرركة   2021يوليو    24بتاريخ  *
  ا سررتامارات غير مسرريبرة في الارصرردة حقوق الحصررص    نقلا ترتح عليم  مم  الى ا ث شررركاتسررابقا    –المالية  

  ا34)ايضاح  المنقولة للشركات المنقسمة

 قروض طويلة االجل - 18
 2022مارس  31  

 مصريجنيه   

 343,337,172  رصيد القروض 

   يخصم: 

 ( 253,313,696)  الجزن المتداول 

 90,023,476  الجزن بويل األجل 

أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات تم تقسريم شرركة   2021يوليو    24بتاريخ  *
تم في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم    اسرتاماراتهاونقل    شرركاتالى ا ث سرابقا    –المالية  

  ا34)ايضاح التي تخص شركاتهم التابعة نقل أرصدة القروض 

اوراق مالية مودعة لدو  فوق متوسرررب سرررعر الكوريدور وبضرررمان    ٪3 -  ٪1 بفائدة  الممنوحة من البنوك  القروض -
 البنوكا

 مساهمين –ارصدة دائنة   - 19
 2022مارس  31  
 جنيه مصري  

 2,600,000  غير متداول -التابعة  أرصدة دائنة مساهمين )الشركات 

  2,600,000 

تم تقسريم شرركة أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات   2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم تم   اسرتاماراتهاسرابقا  الى ا ث شرركات ونقل   –المالية  

  34)ايضاح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

 بنوك تسهيالت ائتمانية - 20
 2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 2,062,387,270  عملة محلية –بنوك تسهي ت ائتمانية 

 60,136,728  عملة أجنبية  –بنوك تسهي ت ائتمانية 

  2,122,523,998 

تم تقسريم شرركة أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات   2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم تم   اسرتاماراتهاسرابقا  الى ا ث شرركات ونقل   –المالية  

  ا34)ايضاح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

فوق سرررعر   ٪4 -  ٪2.5٪ فوق متوسرررب سرررعر الكوريدور وبين 1  بفائدة  الممنوحة من البنوك  ا ئتمانيةالتسرررهي ت   -
  الليبور وبضمان اوراق قبض واوامر بيع وعقود توريدا



 )شركة منقسمة(  شركة جدوى للتنمية الصناعية )شركة مساهمة مصرية(

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 
   2022 مارس 31 في
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 مشروعات وأوراق دفع  ومقاولوموردون  - 21
 2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 716,769,437  مشروعات   ومقاولوموردون 

 200,598,053  أوراق دفع 

  917,367,490 

تم تقسريم شرركة أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات   2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم تم   اسرتاماراتهاسرابقا  الى ا ث شرركات ونقل   –المالية  

  ا34ح )ايضانقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

 مصلحة الضرائب –ارصدة دائنة   - 22
 2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 91,835,312  ضرائح دخل  –مصلحة الضرائح 

 41,915,299  أخرو   –مصلحة الضرائح 

  133,750,611 

تم تقسريم شرركة أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات   2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم تم   اسرتاماراتهاسرابقا  الى ا ث شرركات ونقل   –المالية  

  ا34ح )ايضانقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

 دائنة أخرى  وأرصدةمصروفات مستحقة  - 23
 2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 20,604,412  مصروفات مستحقة 

 87,818,078  تأمينات للغير 

 311,854,945  عم ن دفعات مقدمة 

 4,773,350  الهيئة القومية للتأمين ا جتماعي

 39,137,280  ايرادات ميجلة 

 10,371,577  الشاغلين  اتحادات

 255,941,740  ارصدة دائنة اخرو 

  730,501,382 

 523,462  فوائد مستحقة

  731,024,844 

تم تقسريم شرركة أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات   2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم تم   اسرتاماراتهاسرابقا  الى ا ث شرركات ونقل   –المالية  

  ا34ح )ايضانقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

 مخصصات - 24

 
 أول المدة 

ناتج عملية 
 نقسام*ا 

خ ل   مكون
 الفترة

خ ل   مستخدم
 الفترة

 2022مارس   31

 جنيه مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  جنيم مصري  

 16,371,149   1,919,532) 1,476,399 16,814,282 - مخصص التزامات 

 392,233   130,442) - 522,675 - مخصص مبالبات ومنازعات 

 - 17,336,957 1,476,399 (2,049,974   16,763,382 

تم تقسريم شرركة أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات   2021  يوليو  24بتاريخ  *
في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم تم   اسرتاماراتهاسرابقا  الى ا ث شرركات ونقل   –المالية  

   ا34)ايضاح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 



 )شركة منقسمة(  شركة جدوى للتنمية الصناعية )شركة مساهمة مصرية(

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 
   2022 مارس 31 في
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 ضرائب الدخل - 25

  
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 

 2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 42,483,658  ضريبة الدخل الجارية 

 24,518,243  مصروف –ضريبة الدخل الميجلة 

  67,001,901 

 
 2022مارس  31  التزامات ضريبية مؤجلة 

 جنيه مصري  

 -   رصيد أول الفترة

 27,925,178  التزام  – *ا نقسامناتج عملية 

 24,518,243  التزام  – تنشأ عن  التيضريبة الدخل الميجلة 

 52,443,421  التزام  –رصيد أخر الفترة 

أسرباير كابيتال القابضرة ل سرتامارات المالية )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات شرركة تم تقسريم    2021يوليو    24بتاريخ  *
، وعليم تم في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين  اسرتاماراتهاونقل  الى ا ث شرركات  سرابقا    –المالية  
  ا34)ايضاح األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة  نقل

 إيرادات األنشطة - 26

  
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 

 2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 1,890,124,907  ايرادات نشاب منتجات الكاب ت 

 525,555,244  ايرادات نشاب منتجات األلبان 

 347,051,155  ايرادات نشاب منتجات التعبئة والتغليف 
 94,849,588  ايرادات نشاب بيع التجزئة

 4,164,815  الخدمات الببية ايرادات نشاب 

  2,861,745,709 

 

 تكلفة األنشطة - 27

  
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 

 2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 1,555,066,525  تكلفة نشاب منتجات الكاب ت 

 451,279,141  تكلفة نشاب منتجات األلبان 

 294,926,068  تكلفة نشاب منتجات التعبئة والتغليف

 81,047,261  تكلفة نشاب بيع التجزئة 

 3,750,009  تكلفة نشاب الخدمات الببية

  2,386,069,004 

 

 أرباح بيع استثمارات في شركات تابعة وشقيقة - 28
  2022مارس  31  

 جنيه مصري  

 39,085,021  أرباح بيع استامارات في شركات تابعة 

 63,712,681  استامارات في شركات شقيقة أرباح بيع 

  102,797,702 
  



 )شركة منقسمة(  شركة جدوى للتنمية الصناعية )شركة مساهمة مصرية(

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 
   2022 مارس 31 في
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   نصيب السهم في األرباح - 29
عدد  ل  المتوسرب المرج   على للشرركة األم الفترة أرباح  نصريح المسراهمين في بقسرمة األرباح فيتم حسراح نصريح السرهم  

ل لما خ ل الفترة األسهم القائمة    يلي:وفقا

  
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 

 جنيه مصري  

 114,851,600  أرباح الفترة للشركة األم  

 1054805160  المتوسب المرج  لعدد األسهم القائمة خ ل الفترة

 0.11  نصيح السهم في األرباح 

 
 عقود التأجير والترتيب - 30

 انتفاعحق   لوأص -1

 اجمالي سيارات أراضي  مباني وانشانات  

 جنيم مصري جنيم مصري مصريجنيم  جنيم مصري 

     التكلفة 

 - - - - اول المدة 

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

 42,663,321 - - 42,663,321 اضافات 

  3,680,715) - -  3,680,715) استبعادات 

 94,781,653 5,387,691 35,797,690 53,596,272   2022مارس  31

     

     االستهالكمجمع 

 - - - - اول المدة 

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

  6,062,798)   461,698)  1,447,986)  4,153,114) الفترة  استه ك

 3,441,141 - - 3,441,141 استبعادات 

   12,001,491)  2,781,595)  2,521,917)  6,697,979)   2022مارس  31

 القيمة  صافي
 82,780,162 2,606,096 33,275,773 46,898,293 2022 مارس 31 في

 

 ترتيبالو  عقود التأجيرلتزام  ا  -2

 2022مارس  31 عقود ترتيح  عقود تأجير تشغيلي   

 جنيه مصري جنيم مصري جنيم مصري 

 398,300,667 313,680,009 84,620,658   ا لتزامرصيد 

    يخصم: 

 ( 81,020,422)   72,516,090)  8,504,332) أقساب مستحقة السداد خ ل عام  

 76,116,326 241,163,919 317,280,245 

تم تقسرريم شررركة أسررباير كابيتال القابضررة ل سررتامارات المالية )بايونيرز القابضررة ل سررتامارات    2021يوليو    24بتاريخ  *
في بعض الشرركات التابعة الي الشرركتين المنقسرمتين، وعليم تم نقل  اسرتاماراتهاسرابقا  الى ا ث شرركات ونقل   –المالية  

  ا34ح )ايضا األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة

  73.387.881  قيمةالكهربائية المصررررية )شامام  ب  تالكاب شرررركة  في أرصررردة ك  من الترتيح  عقود تالتزاماتتمال   -
والناتجة عن عقود بيع جنيم مصري    240.292.128 بقيمةاراح ديري  -العربية لمنتجات األلبان    شركةالوجنيم مصري  

 اعقد جنيم مصري لكل 1ألصول مملوكة للشركات والتي ستيول ملكيتها في نهاية مدة العقد بقيمة  استئجارمع اعادة 

  



 )شركة منقسمة(  شركة جدوى للتنمية الصناعية )شركة مساهمة مصرية(

 للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 
   2022 مارس 31 في
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 الموقف الضريبي - 31
)شررركة مسرراهمة مصرررية  وكذلك الشررركات التابعة لها تخضررع لضررريبة الدخل وقد تم   شررركة جدوو للتنمية الصررناعية 

قائمة األرباح أو الخسرائر المجمعة  فياحتسراح ضرريبة الدخل لكل شرركة على حده ويمال رصريد ضرريبة الدخل الظاهر  
 ا2022مارس  31 حتى التأسيسعن الفترة من تاريخ مجموع ضرائح الدخل في 

 بها  الية وإدارة المخاطر المتعلقةاألدوات الم - 32
أرصرردة عم ن   مالية،  األصررول المالية )نقدية بالصررندوق ولدو البنوك، اسررتامارات فيتتمال األدوات المالية للشررركة  

 دائنة،ارصردة    –أرصردة مدينة أخرو  وكذا ا لتزامات المالية )عم ن   ع قة،ذات    أبرافمسرتحق من   قبض، وأوراق
 مسرراهمين، –أرصرردة دائنة   الضرررائح،مصررلحة   –أرصرردة دائنة    ع قة،ذات   أبرافمسررتحق الي    ،ائتمانيةتسررهي ت  

وكما هو وارد بالسرياسرات المحاسربية الهامة ل عتراف والقياس لألصرول   االمصرروفات المسرتحقة وأرصردة دائنة أخرو
  من اإليضررراحات المتممة للقوائم المالية 3ايضررراح )  فيوا لتزامات المالية واإليراد والمصرررروف المتعلق بها كما ورد 

 المجمعةا

 القيمة العادلة لألدوات المالية
  فنن القيمة العادلة لألصرررول  3الشرررركة الواردة باإليضررراح ) زاماتوالتتقييم أصرررول    فيببقا ألسرررس التقييم المتبعة  

 الميزانيةاتاريخ  فيجوهريا عن قيمتها الدفترية  اخت فاالمالية   تختلف   وا لتزامات

 خطر سعر العائد
 تقوم الشركة بمراقبة توافق تواريخ استحقاقات األصول وا لتزامات المالية مع أسعار الفوائد المرتببة بهاا 

 خطر تقلبات العمالت األجنبية
ييار على المدفوعات والمقبوضررررات بالعم ت    والذيسررررعر الصرررررف    فيالتغيرات    فييتمال خبر العم ت األجنبية  
 بالعم ت األجنبيةا ا لتزاماتواألجنبية وكذلك تقييم األصول 

 خطر االئتمان
يتمارل خبر ا ئتمران في عردم التزام أحرد أبراف األداة المراليرة من الوفران برالتزامراترم، األمر الرذي ينتج عنرم تحمرل البرف  
الخر لخسررائر ماليةا تتعرض الشررركة لمخابر ا ئتمان على أرصرردتها لدو البنوك والعم ن وبعض األصررول األخرو 

 ا هو موض  في الميزانيةاكم

حسررنة السررمعة ووضررع ك  تسررعى الشررركة لتقليل المخابر ا ئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عن بريق التعامل من بنو
 احدود ائتمانية للعم ن ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعم ن

 خطر السيولة
ان غرض الشررركة هو الحفاظ على التوازن بين اسررتمرارية التمويل والمرونة خ ل اسررتخدام األرباح المرحلة وأرصرردة  

 ااستحقاقهاالشركة في مواعيد  التزاماتالشركة لدي البنوك لضمان سداد 

 خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة
 فيالتدفقات النقدية المسررتقبلية بسرربح التغيرات  فيخبر التغيرات   فييتمال خبر التدفقات النقدية المتعلقة بسررعر الفائدة 

 على التدفقات النقدية من أنشبة التشغيلا ا عتمادسعر الفائدة، وتسعى الشركة لتقليل ذلك الخبر من خ ل 

 إدارة رأس المال  
المال هو التأكد من أن الشرركة تحافظ على نسرح رأس مال صرحية من أجل دعم أعمالها  ان الهدف الرئيسري إلدارة رأس
 وتحقيق أقصى زيادة للمساهمينا

لم يكن هناك تغيرات  تقوم الشرركة بندارة هيكل رأسرمالها واجران تعدي ت عليم في ضرون التغيرات في ظروف األعمالا
 ا 2022مارس  31 حتى التأسيسالفترة من تاريخ في والعمليات ي األهداف والسياسات رف

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  - 33
ل لتعريفها، نادرا ما تسراوي   المحاسربية،بعمل تقديرات وافتراضرات خاصرة بالمسرتقبلا نتائج التقديرات   الشرركةتقوم  ببقا

قد تتسربح في تعديل جوهري للقيم الدفترية لألصرول   والتيالنتائج الفعليةا التقديرات وا فتراضرات ذات المخابر الهامة  
 أسفل:وا لتزامات خ ل السنة المالية التالية تم اإلشارة لها 

 األرصدة المدينة األخرىالعمالء وأرصدة    اضمحالل
القابلة للتحصريل عندما يكون تحصريل تلك األرصردة بالكامل  واألرصردة المدينة األخرو  عمل تقدير ألرصردة العم نيتم 

غير محتملا يتم عمل هذا التقدير بشررركل فردي على المبالغ الهامةا أما المبالغ غير الهامة بشررركل فردي والتي انقضرررت 
ل لمدة انقضان مواعيد ا ستحقاقمواعيد استحقاقها، فيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم ع   امل مخصص وفقا



 )شركة منقسمة(  شركة جدوى للتنمية الصناعية )شركة مساهمة مصرية(
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 )تابع(  المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  - 33
 الدخلضريبة  

الشرركة خاضرعة لضرريبة شرركات األموالا تقدر الشرركة مخصرص ضرريبة الدخل باسرتخدام رأي خبير وعند وجود أي 
مخصرررص ضرررريبة الدخل والضرررريبة الميجلة في هذه   علىاخت فات بين النتائج الفعلية واألولية تيار هذه ا خت فات 

 الفتراتا

 تأثير االنقسام على قائمة المركز المالي -34
، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشررررركة أسررررباير كابيتال القابضررررة ل سررررتامارات المالية 2021يوليو    24بتاريخ 

 سابقا  )شركة مساهمة مصرية ، وكانت قراراتها كالتالي: –)بايونيرز القابضة ل ستامارات المالية 

عن   األفقيللشررركة بنتباع اسررلوح التقسرريم  التفصرريلي وافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجماع على مشررروع التقسرريم
 فيبريق تقسريم اصرول والتزامات وحقوق الملكية بالقيمة السروقية والدفترية ببقا للقوائم المالية عن السرنة المالية المنتهية 

ة والشرركتين الشرركة القاسرم  فيبقان ذات المسراهمين بنفس نسرح الملكية وعدد ا سرهم دون تعديل   ، مع2020ديسرمبر  31
قباع األدان ا قتصرررادي  -ضرررون تقرير اللجنة المشررركلة من الهيئة العامة ل سرررتامار والمنابق الحرة    فيالمنقسرررمتين  

 ا2021يونيو  15والصادر بتاريخ 

كابيتال القابضرررة   أسررربايرشرررركة   هيوافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجماع على تقسررريم الشرررركة لا ث شرررركات  
سرابقا ، ويخفض رأسرمالها المصردر عن   –ارات المالية )الشرركة القاسرمة  )بايونيرز القابضرة ل سرتامارات المالية  ل سرتام

بريق تخفيض القيمة ا سمية ألسهمها وتظل محتفظة بغرضها وبالتراخيص الصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية 
وراق مالية او في زيادة ريوس اموال وترخيص نشرراب امنان تصرردر ا التيتأسرريس الشررركات   فيوغرضررها ا شررتراك 

 شركتين جديدتين هما: تأسيسالحفظا بينما ينتج عن التقسيم 

 ألحكامكشرركة مسراهمة مصررية خاضرعة   تأسريسرهاويتم    ش ركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية )ش ركة منقس مة( 
ا نشربة العقارية والمسراهمة وا شرتراك بصرورة مباشررة  فيعلى ان يكون غرضرها ا سرتامار  1981لسرنة   159القانون 

  من 27مع عدم ا خ ل بالمادة )  العقاريكافة مجا ت ا سررتامارات العقارية والمقاو ت والتبوير   فيوغير مباشرررة 
لسررررنة    95  من ال ئحة التنفيذية لقانون 122  والمادة )121)والمادة    1992لسررررنة    95قانون سرررروق راس المال رقم 

ويجوز للشررركة ان تكون لها مصررلحة او تشررترك بأي وجم من الوجوه مع الشررركات وغيرها التي تزاول اعما    1992
ت شررربيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضرررها في مصرررر او في الخارا كما يجوز لها ان تندمج في الهيئا

ل للمعمول بم في الهيئة   ألحكامالسررالفة او تشررتريها او تلحقها بها وذلك ببقا  القانون و ئحتم التنفيذيةا ويجوز التعديل وفقا
  الحرةاالعامة ل ستامار والمنابق  

القانون  ألحكامويتم تأسرريسررها كشررركة مسرراهمة مصرررية خاضررعة   ش  ركة جدوى للتنمية الص  ناعية )ش  ركة منقس  مة(
ا نشربة الصرناعية والمسراهمة وا شرتراك بصرورة مباشررة وغير   فيعلى ان يكون غرضرها ا سرتامار    1981لسرنة  159

لسنة   95  من قانون سوق راس المال رقم  27كافة مجا ت ا سرتامارات الصناعية مع عدم ا خ ل بالمادة )  فيمباشررة  
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   1992لسرنة    95ن   من ال ئحة التنفيذية لقانو122  والمادة )121ة )دوالما  1992

او تشررترك بأي وجم من الوجوه مع الشررركات وغيرها التي تزاول اعما  شرربيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 
 حكامألغرضرها في مصرر او في الخارا كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السرالفة او تشرتريها او تلحقها بها وذلك ببقا 

ل للمعمول بم في الهيئة العامة ل ستامار والمنابق   القانون و ئحتم التنفيذيةا  الحرةاويجوز التعديل وفقا

قد وافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجماع على اعادة هيكلة الشرررركات التابعة والشرررقيقة لك  من الشرررركة القاسرررمة 
وتقرير اللجنة المشرركلة من الهيئة العامة  التفصرريليتفصرريليا بمشررروع التقسرريم    دالنحو الواروالشررركتين المنقسررمتين على  
انهان اجرانات  فيوتفويض رئيس مجلس ا دارة اومن يفوضررم  ا قتصررادي  قباع األدان -ل سررتامار والمنابق الحرة 

نقل الملكية ومنها التقدم الى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصرررول على عدم ممانعتها على نقل ملكية اسرررهم الشرررركات 
 ضون اعادة الهيكلةا فيالتابعة والشقيقة المقيدة وغير المقيدة من الشركة القاسمة الى الشركتين المنقسمتين 

، تم تأسرريس شررركة جدوو للتنمية الصررناعية )شررركة منقسررمة  وشررركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية  2021وفي سرربتمبر  
  ا2021الشركات التابعة والشقيقة في أكتوبر  أسهماعادة الهيكلة ونقل ملكية  استكمالالعمرانية )شركة منقسمة ، وتم 



 )شركة منقسمة(  شركة جدوى للتنمية الصناعية )شركة مساهمة مصرية(
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 ()تابع  تأثير االنقسام على قائمة المركز المالي -34

 -ا نقسام: المحولة الى الشركات المنقسمة في تاريخ  باألرصدةيلي بيان   وفيما

 

بايونيرز القابضة  
 المالية ل ستامارات

 )الشركة القاسمة 
   ا نقسام)قبل 

التسويات الناتجة عن 
  ا قتصاديةتقرير اللجنة 

وحركة الفترة واألرصدة  
 المحولة للشركات المنقسمة 

كابيتال القابضة   أسباير
 ل ستامارات المالية
 )الشركة القاسمة 

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

    األصول 
    أصول غير متداولة 

 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 انتفاع أصول حق 
 33,595,953   5,506,903,983) 5,540,499,936 استامارات في شركات شقيقة 

 13,712,470   1,216,060) 14,928,530 استامارات بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل 
 -   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 أخرو بويلة األجل 

 117,681   445,844) 563,525 أصول غير 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 ولدو البنوك 
 57,274,391   183,512,184) 240,786,575 استامارات بالقيمة العادلة من خ ل ا رباح او الخسائر

 800,000 - 800,000 آلت ملكيتم الى الشركة   أصل
 183,511,765   3,916,120,492) 4,099,632,257 قبض   واوراقعم ن 

 -   5,093,949) 5,093,949 استامارات في اذون خزانة  
 50,283   25,000,000) 25,050,283 مستحق من أبراف ذات ع قة 
 -   4,651,699,967) 4,651,699,967 مشروعات ا سكان والتعمير 

 -   916,047,565) 916,047,565 مخزون

 37,123,420   1,010,973,270) 1,048,096,690 مصروفات مدفوعة مقدمال وأرصدة مدينة أخرو 

 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 رأس المال المصدر والمدفوع 
 -   629,762,634) 629,762,634 قانونى  احتيابي
 42,447,668 42,447,668 - عام احتيابي

   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 غير المسيبرة 

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

    
    االلتزامات 

    االلتزامات غير المتداولة  
 -   475,881,373) 475,881,373 قروض بويلة ا جل 

 6,000,000   529,128,772) 535,128,772 مساهمين –من أرصدة دائنة  لغير المتداوالجزن 
 1,102,421   979,058,733) 980,161,154 بويل ا جل   -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 الى أبراف ذات ع قة 

 -   498,621,619) 498,621,619 الجزن المتداول من قروض بويلة ا جل 
 194,704,166   1,606,039,332) 1,800,743,498 قصيرة ا جل   - عم ن 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 أخرو 

 -   63,382,283) 63,382,283 مخصصات  
 413,965   229,884,103) 230,298,068 عقود تأجير وترتيح  التزاماتالجزن 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 
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 احداث هامة  - 35
 األساسية، أدو تبابي العديد من اقتصاديات الدول الكبرو في الفترة الماضية الى مزيج من ارتفاع األسعار العالمية للسلع  

مما أدو الى    الناشئة،باإلضافة الى تقلبات األسواق المالية في الدول    الشحن،واضبراح س سل اإلمداد وارتفاع تكاليف  
ال اقتصاديات  أارت على  اقتصاد جمهورية مصر  ضغوب تضخمية  الدول ومنها  بين    العربية،كاير من  ان الحرح  كما 

وهو ما ترتح    المباشر،روسيا وأوكرانيا أدت الى انخفاض تدفقات النقد األجنبي من السياحة وكذلك من ا ستامار األجنبي  
األسعار بصفة   ارتفاع  اضافيا    عامةاعليم  العالمية شكلت ضغبا  في األسعار  الزيادة  )الجنيم تلك  المحلية  العملة  على 

وتحريك سعر الصرف    المصري برفع سعر الفائدة على الجنيم    المصري  المركزيمما استوجح تدخل البنك   .المصري 
وقد نتج عن هذا التحريك انخفاض في قيمة الجنيم المصري مقابل الدو ر األمريكي خ ل   ،2022خ ل شهر مارس  

مما ترتح عليم تأار الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة األجنبية سوان    ٪ ،  18)تلك الفترة بنسبة تجاوزت  
 األرصدة وفقا لسعر الصرف بعد تحريكماقصيرة األجل أو بويلة األجل بخسائر كبيرة نتيجة اعادة ترجمة هذه 

وأارت    ،وقد انعكسرت تلك الخسرائر بشركل كبير على نتائج أعمال تلك الشرركات بقائمة الدخل )قائمة األرباح أو الخسرائر
 على األدان المالي لتلك الشركاتا

يير  احكرام معر بتعرديرل بعض ا  2022لسرررررنرة    1568صررررردر قرار رئيس مجلس الوزران رقم   2022ابريرل   27وبتراريخ  
"ااار التغيرات في اسرعار صررف   2015  المعدل  13ملحق )ح  معيار المحاسربة المصرري رقم )  –المحاسربة المصررية  

العم ت ا جنبية" وذلك لوضررررع معالجة محاسرررربية خاصررررة اختيارية يمكن من خ لها التعامل مع الاار المترتبة على  
هذا   االمصرريالمالية للمنشرأة التي تكون عملة التعامل لها هي الجنيم    تحريك سرعر صررف العم ت األجنبية على القوائم

تعدي ل لمعايير المحاسرربة المصرررية المعدلة   الملحق،و  تعد هذه المعالجة المحاسرربية الخاصررة ا ختيارية الصررادرة بهذا 
 فيما بعد المدو الزمني لسريان هذا الملحقا حاليا،السارية 

 2022مارس  22هو يوم   :تاريخ تحريك سعر الصرف

التي تبدأ قبل   منها،أو جزن   المالية،هي السرنة   :الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاس بية الخاص ة الواردة بهذا الملحق
  يتم تببيق هذه المعالجة على القوائم المالية للجزن من   التاريخافي أو بعد هذا    وتنتهيتاريخ تحريك سررررعر الصرررررف  

 الذي ينتهي قبل تاريخ تحريك سعر الصرفا السنة المالية

 : المعالجة األولى: األصول الممولة بالتزامات بعملة أجنبية

وحتى تاريخ تحريك سرعر الصررف باقتنان أصرول اابتة و /   2020يمكن للمنشرأة التي قامت خ ل الفترة من بداية يناير  
الشرهرة  ممولة بالتزامات بعم ت   )بخ فأو اسرتامارات عقارية و / أو أصرول تنقيح وتقييم و / أو أصرول غير ملموسرة 

ل بفروق العملة الناتجة عن اعادة ترجمة رصرررريد ا لتزام القائم أن تقوم با عتراف ضررررمن تكلفة تلك األصررررو أجنبية،
ويمكن للمنشرأة تببيق  الصررفاالمتعلق بها في تاريخ تحريك سرعر الصررف باسرتخدام سرعر الصررف في تاريخ تحريك 

م قياسررها  لألصررل والتي يت اإلسررترداديةهذا الخيار لكل أصررل على حدة، ويجح أ  تزيد صررافي التكلفة المعدلة عن القيمة 
 ا"  المعدل "اضمح ل األصول31رقم ) المصري وفقا لمتبلبات معيار المحاسبة

 : المعالجة الثانية: فروق العمالت األجنبية
  "آاار التغيرات في أسرعار صررف  13المعدل رقم )  المصرري" من معيار المحاسربة 28من متبلبات الفقرة رقم "   اسرتانان

راف بفروق العملة يمكن للمنشررأة التي تأارت نتائج أعمالها بصررافي أرباح أو خسررائر  العم ت األجنبية" الخاصررة با عت
فروق عملة نتيجة تحريك سررعر صرررف العم ت األجنبية أن تقوم با عتراف ضررمن بنود الدخل الشررامل الخر بفروق 

  2022مارس   31 تاريخ  فيلقائمة العملرة المردينرة والدائنرة النراتجرة عن اعادة ترجمرة أرصررررردة البنود ذات الببيعرة النقردية ا
باسرتخدام سرعر اإلقفال في ذات التاريخ مخصروما منها أي فروق ترجمة عملة تم ا عتراف بها ضرمن تكلفة أصرول وفقا 

 للمعالجة ا ولى من هذا الملحق وذلك باعتبار هذه الفروق نتجت بصفة أساسية بسبح قرار تحريك سعر الصرفا

والتي تم عرضرررررهرا في بنود الردخرل    النقرديرة،النراتجرة عن اعرادة ترجمرة البنود ذات الببيعرة    يتم ادراا مبلغ فروق العملرة
الشررامل الخر في األرباح أو الخسررائر المرحلة في نهاية نفس الفترة المالية لتببيق المعالجة المحاسرربية الخاصررة الواردة  

 بهذا الملحقا

ة لهذا الملحق )فروق العم ت األجنبية  وكانت نتيجة التببيق  بتببيق المعالجة الااني  بعض شررركات المجموعةوقد قامت 
 :كالتالي

 مبلغ الزيادة )النقص(  البند 

 جنيه مصري

 ( 40,346,536) فروق تقييم عملة )بقائمة ا رباح او الخسائر 

 40,346,536 الفترة قبل ضرائح الدخل  ارباح

 ( 40,346,536) فروق تقييم عم ت اجنبية )قائمة الدخل الشامل  
       

 


