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 المستقلة  تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية 
 
 

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

 المقدمة
)شررركة مسرراهمة    شررركة جدوى للتنمية الصررناعيةلالمرفقة   المستتتقل  الدوري  الماليود لقائمة المركز  قمنا بأعمال الفحص المحد

المستتتقلة لبرباح أو الخستتائر والدخل الشتتامل والتغير في حقوق الملكية   الدورية  وكذا القوائم  2021ديستتمبر    31في  مصرررية( 
ل للستتياستتات المحاستتبية الهامة  2021ديستتمبر    31الفترة من تاريخ التأستتيح حت  والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن   ، وملخصتتا

وائم المالية الدورية المستتتقلة هذو والعرا العادل  وغيرها من اإليضتتاحات المتممة األخر و واإلدارة هي المستتئولة عن دعداد الق
ل لمعايير المحاسبة المصرية، وتنحصر مسئوليتنا في دبداء استنتاج عل  القوائم المالية الدورية المستقلة في ضوء  والواضح لها طبقا

 فحصنا المحدود لهاو
 

 نطاق الفحص المحدود
ل للمعيار المصتري   ( "الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشتأة 2410لمهام الفحص المحدود رقم )قمنا بفحصتنا المحدود طبقا

والمؤدي بمعرفة مراقب حستاباتها"و ويشتمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استتفستارات بصتورة أستاستية من أشتخاص  
من داراءات الفحص المحدودو ويقل الفحص المحدود   مستئولين عن األمور المالية والمحاستبية وتطبيإ داراءات تحليلية، وغيرها

ل لمعايير المرااعة المصتترية، وبالتالي ي يمكننا الحصتتول عل  تأكد بأننا ستتنصتتبح   ل في نطاقه عن عملية مرااعة تتم طبقا اوهريا
اعة عل  هذو القوائم المالية  عل  دراية باميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مرااعة، وعليه فنحن ي نبدي رأي مرا

 والمستقلة الدورية
 

 االستنتاج
وفي ضتتوء فحصتتنا المحدود، لم ينم دل  علمنا ما ياعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المستتتقلة المرفقة ي تعبر بعدالة ووضتتوح 

المستتقل   الدوري  وعن أداؤها المالي  2021ديستمبر   31المستتقل للمنشتأة في   الدوري  في اميع اوانبها الهامة عن المركز المالي
ل لمعايير المحاسبة المصريةو 2021ديسمبر  31الفترة من تاريخ التأسيح حت  المستقلة عن  الدورية وتدفقاتها النقدية  طبقا

 
 فقرة لفت انتباه

لشتركة استباير كابيتال القابضتة لبستتامارات وافقت الامعية العامة غير العادية  ( فقد  18كما هو موضتح تفصتيب باييضتاح رقم )
عل  دعتماد التقرير النهائي الصتتادر من الهيئة   2021يوليو    24بتاريخ ستتابقا(   –المالية )بايونيرز القابضتتة لتستتتامارات المالية  

استباير  شتركة نقستم ال   تختص كب منها بقطاع مختلف، لت  لنفح ذات المستاهمين  ال  اباة شتركاتالشتركة العامة لتستتامار بتقستيم  
مالية )الشتركة الخدمات القطاع  ستابقا( وتختص ب –)بايونيرز القابضتة لتستتامارات المالية    كابيتال القابضتة لبستتامارات المالية

ادوي شتتركة  مقاويت )شتتركة منقستتمة(، والعقاري والقطاع  وشتتركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية وتختص بالالقاستتمة(،  
صتتناعي )شتتركة منقستتمة(، مع دحتفاك الشتتركة )الشتتركة القاستتمة( بغرضتتها والتراخيص القطاع  وتختص بال   ية الصتتناعيةللتنم

وخبل الفترة، قامت الشتركة بننهاء داراءات التقستيم وتأستيح الشتركتين المنقستمتين   الهيئة العامة للرقابة الماليةو الصتادرة لها من
 الاديدتينو

 
 
 

 في: القاهرة 

 مراقب الحسابات
 

 محمد أحمد أبو القاسم 

 زميل امعية المحاسبين والمرااعين المصرية 
 زميل امعية الضرائب المصرية 

 ( 17553حو مو مو )

 ( 359)  سال الهيئة العامة للرقابة المالية رقم
 المتحدون للمراجعة و الضرائب  

UHY-United) ) 
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 المستقل   الدوري المركز الماليقائمة 
   2021ديسمبر  31 في
 

   2021ديسمبر   31 ديضاح األصول 
 جنيه مصري   أصول غير متداولة 

 557,922 (3)   أصول اابتة
 1,931,676,023 (4) استامارات في شركات تابعة وشقيقة

 29,780,085 ( 13) حإ انتفاع أصول 
 64,747,818 (5) مبالغ مدفوعة تحت حساب زيادة راح مال شركات تابعة 

 282,579 ( 10) أصول ضريبية مؤالة 

 2,027,044,427  إجمالي األصول غير المتداولة

   
   أصول متداولة 

 62,900,394 (6) مستحإ من أطراف ذات عبقة
ل وأرصدة مدينة أخر    1,977,292 (7) مصروفات مدفوعة مقدما

 5,321,996 (8) نقدية بالصندوق ولد  البنوك 

 70,199,682  إجمالي األصول المتداولة 

 2,097,244,109  إجمالي األصول 

   
   حقوق الملكية وااللتزامات 

   حقوق الملكية 
 2,004,129,804 (9) رأح المال  
 29,678,496 (9) احتياطي عام

 (88,916,974) ( 18) ناتج عملية اينقسام
 (973,327)  الفترة    خسائر

 1,943,917,999  إجمالي حقوق الملكية 

   
   االلتزامات 

   التزامات غير متداولة 
 24,767,433 ( 13) طويل ايال -عقود التأاير والترتيب  التزامات

 24,767,433  غير المتداولة االلتزاماتإجمالي 

   
   التزامات متداولة 

 4,626,401 ( 13) عقود التأاير والترتيب   التزاماتالازء المتداول من 
 121,427,381 (6) مستحإ دل  أطراف ذات عبقة

 833,307  التزامات ضريبية
 1,671,588 ( 11) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخر  

 128,558,677  إجمالي االلتزامات المتداولة  

 153,326,110  إجمالي االلتزامات 

 2,097,244,109  إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات 

 
 

 العضو المنتدب  رئيس القطاع المالي للمجموعة 
  
  

 محمد زكي  ياسر أحمد حمدي حلمي 
 

 
 والقوائم المالية الدورية المستقلةازء ي يتازأ من   (18)( دل  1اإليضاحات المرفقة من ديضاح ) -
مرفإو  تقرير الفحص المحدود -
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 المستقلة  ةالخسائر الدورياألرباح أو  قائمة 
   2021ديسمبر   31  الفترة من تاريخ التأسيح حتعن 
 

 ديضاح 
الفترة من تاريخ    عن

 التأسيس حتى 
 2021ديسمبر   31  
 جنيه مصري   
   

 (5,575,703)  ( 12) مصروفات عمومية وددارية 

 (5,575,703)   خسائر النشاط 
   

 ( 15,606)  مصروفات تمويلية

 4,335,403  فوائد دائنة 

 (1,255,906)  خسائر الفترة قبل ضرائب الدخل
   

 282,579 ( 10) ضرائب الدخل 

 (973,327)  الفترة  خسائر

  (0.001) ( 16) الخسائر   فينصيب السهم 
 
 
 
 
 
 

 رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب  رئيس القطاع المالي للمجموعة 
  
  
  

 محمد زكي  ياسر أحمد حمدي حلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والقوائم المالية الدورية المستقلةازء ي يتازأ من   (18)( دل  1اإليضاحات المرفقة من ديضاح ) -
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 المستقل  الدوري قائمة الدخل الشامل
   2021ديسمبر   31  تاريخ التأسيح حتالفترة من  عن 
 

 
الفترة من تاريخ  عن  

 التأسيس حتى 
 2021ديسمبر   31 
 جنيه مصري  
  

 (973,327) خسائر الفترة  

 - بنود تتعلإ بالدخل الشامل

 (973,327) إجمالي الدخل الشامل عن الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والقوائم المالية الدورية المستقلةازء ي يتازأ من   (18)( دل  1اإليضاحات المرفقة من ديضاح ) -



 )شركة مساهمة مصرية(  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
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 المستقلة  الدورية  قائمة التغير في حقوق الملكية

   2021ديسمبر   31عن الفترة من تاريخ التأسيح حت  
 
 

 اإلامالي خسائر الفترة ناتج عملية اينقسام عام احتياطي رأح المال المدفوع  
 انيه مصري  انيه مصري  انيه مصري  انيه مصري  انيه مصري  

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

 (973,327) ( 973,327) - - - خسائر الفترة

 1,943,917,999 (973,327) (88,916,974) 29,678,496 2,004,129,804  2021ديسمبر  31الرصيد في 

 
 
 

افقيا ال  ابث   ستتابقا( –المالية    لبستتتاماراتكابيتال القابضتتة لبستتتامارات المالية )بايونيرز القابضتتة    أستتبايرشتتركة  تتمال التستتويات عل  حقوق الملكية نتياة انقستتام   *
 (و18شركات )ايضاح  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ازء ي يتازأ من القوائم المالية الدورية المستقلةو  (18)( دل  1اإليضاحات المرفقة من ديضاح ) -
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 المستقلة الدورية  قائمة التدفقات النقدية 
   2021ديسمبر   31عن الفترة من تاريخ التأسيح حت  

 

  
الفترة من تاريخ    عن

 التأسيس حتى 

 2021ديسمبر   31 ديضاح 

 جنيه مصري   
   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

 (1,255,906)  قبل ضرائب الدخل ة خسائر الفتر 
 2,011 (3) ة اهبك ايصول الاابت

 867,381 ( 13) استهبك حإ انتفاع اصول
 15,606  مصروفات تمويلية

 ( 4,335,403)  ة فوائد دائن

 (4,706,311)  خسائر التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
 140,944,874  ةالمستحإ من ايطراف ذات العبق فيالتغير 
 (567,027)  المصروفات المدفوعة مقدما وايرصدة المدينة ايخر    فيالتغير 
 (133,734,276)  ة المستحإ ال  ايطراف ذات العبق فيالتغير 
 833,307  ة التزامات ضريبي فيالتغير 

 1,271,488  المصروفات المستحقة وايرصدة الدائنة ايخر    فيالتغير 

 4,042,055  أنشطة التشغيل  صافي التدفقات النقدية الناتجة من

   
   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

 (559,933) (3) مدفوعات لشراء اصول اابتة
 (1,226,291)  ة شركات تابعه وشقيق  فياستامارات  فيمدفوعات 

 4,335,403  ة محصل دائنةفوائد  

 2,549,179  أنشطة االستثمار صافي التدفقات النقدية الناتجة من

   
   التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 (1,253,632)  التزامات عقود التأاير والترتيب مدفوعة

 (15,606)  مدفوعة مصروفات تمويلية

 (1,269,238)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل 

 5,321,996  النقدية وما في حكمها خالل الفترة  فيصافي التغير 

 -  أول الفترة -النقدية وما في حكمها 

 5,321,996 (8) أخر الفترة   -النقدية وما في حكمها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( ازء ي يتازأ من القوائم المالية الدورية المستقلةو18( دل  )1اإليضاحات المرفقة من ديضاح ) -



 )شركة مساهمة مصرية(  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 

 ة للقوائم المالية الدورية المستقلة مماإليضاحات المت

 2021ديسمبر  31في 
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 نبذة عن الشركة - 1
")شتركة مستاهمة مصترية(" )شتركة منقستمة( كشتركة مستاهمة مصترية  ادو  للتنمية الصتناعية  تأستستت شتركة 

كابيتال القابضتة لبستتامارات المالية    أستبايرنتياة عملية انقستام شتركة   1981لستنة    159القانون    ألحكام خاضتعة 
ستابقا( والغرا من تأستيح الشتركة  -المالية    لبستتامارات")شتركة مستاهمة مصترية(" )شتركة بايونيرز القابضتة  

كافة ماايت  فياينشتتطة الصتتناعية والمستتاهمة وايشتتتراك بصتتورة مباشتترة وغير مباشتترة   فيايستتتامار   هو
والمادة    1992لستنة   95( من قانون ستوق رأح المال رقم  27مع عدم ايخبل بالمادة )  ايستتامارات الصتناعية

ن ايخبل بأحكام القوانين واللوائح  وذلك دو 1992لسنة   95( من البئحة التنفيذية لقانون 122( والمادة )121)
 والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص البزمة لممارسة هذو اينشطة و 

 و2021سبتمبر   5القاهرة في  –  171850تم قيد الشركة في السال التااري برقم  

 و2021اكتوبر   10البورصة المصرية بتاريخ   فيتم قيد الشركة  

كابيتال القابضتتتة لبستتتتامارات المالية )بايونيرز القابضتتتة    أستتتبايرلشتتتركة  انعقدت الامعية العامة غير العادية  
تقستيم الشتركة لابث شتركات ب قرار  باإلاماعوقد أصتدرت    2021يوليو    24في    ستابقا( –المالية    لبستتامارات

ويخفا رأستتمالها المصتتدر عن طريإ تخفيا القيمة ايستتمية ألستتهمها وتكل محتفكة    ،لنفح ذات المستتاهمين
  التي تأستيح الشتركات   فيبغرضتها وبالتراخيص الصتادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية وغرضتها ايشتتراك  

بنتباع استلوب التقستيم   تقستيم الشتركةوالحفك  وترخيص نشتاط امناء  تصتدر اوراق مالية او في زيادة رؤوح اموال
تزامات وحقوق الملكية بالقيمة الستتوقية والدفترية طبقا للقوائم المالية عن لصتتول وايايعن طريإ تقستتيم    األفقي

مع بقاء ذات المستتاهمين بنفح نستتب الملكية وعدد ايستتهم دون   2020ديستتمبر    31 فيالستتنة المالية المنتهية  
 دلي تقسيم الشركة الي:  انتهتوالتي  والشركتين المنقسمتين    الشركة القاسمة فيتعديل  

بايونيرز    –  ")شتركة مستاهمة مصترية("  كابيتال القابضتة لبستتامارات المالية  أستبايرشتركة  شتركة قاستمة ) :أويل 
( وهي ذات الشتتركة القائمة وستتتحتفك بايستتتامارات المملوكة لها في ستتابقا -المالية    لبستتتاماراتالقابضتتة  

وستتتوف تكل هذو الشتتتركة محتفكة  الشتتتركات التابعة والشتتتقيقة التي تزاول أنشتتتطة مالية غير مصتتترفية،  
رؤوح أموالها والقيام بنشاط    وزيادة تأسيح الشركات التي تصدر أوراق مالية بترخيصتها كشتركة غرضها "

"، وكذلك ستتتتتكل مقيدة بالبورصتتتتة المصتتتترية بعد تعديل بيانات قيدها بالتخفيا لرأح مالها أمناء الحفك
المالية مع ادخال بعا   لبستتتتاماراتيرز القابضتتتة  المقيد، وكذلك ستتتتكل محتفكة بكل تاريخ شتتتركة بايون

 نكامها األساسي بما يعكح عملية التقسيمو فيالتعديبت  

ل    تأستتيستتها ويتم  "(  )شتتركة مستتاهمة مصتترية("شتتركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية  شتتركة منقستتمة ) :اانيا
 فيعل  ان يكون غرضتها ايستتامار    1981لستنة   159القانون   ألحكام مصترية خاضتعة   مستاهمةكشتركة  

كافة ماايت ايستتتامارات   فياينشتتطة العقارية والمستتاهمة وايشتتتراك بصتتورة مباشتترة وغير مباشتترة  
  95( من قانون ستتتوق راح المال رقم 27مع عدم ايخبل بالمادة )  العقاريالعقارية والمقاويت والتطوير  

وياوز للشتركة    1992لستنة    95( من البئحة التنفيذية لقانون  122( والمادة )121)والمادة    1992لستنة  
بأي واه من الواوو مع الشتتتركات وغيرها التي تزاول اعماي شتتتبيهة    تشتتتتركان تكون لها مصتتتلحة او 

بتأعمتالهتا او التي قتد تعتاونهتا عل  تحقيإ غرضتتتتتهتا في مصتتتتتر او في الختارج كمتا ياوز لهتا ان تنتدمج في 
 القانون ويئحته التنفيذيةو  ألحكام ت السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  الهيئا

ويتم تأستيستها كشتركة مستاهمة ")شتركة مستاهمة مصترية("(  ادو  للتنمية الصتناعية  شتركة شتركة منقستمة ) :االاا
اينشطة الصناعية   فيعل  ان يكون غرضها ايستامار    1981لسنة   159القانون   ألحكام مصترية خاضتعة  

كافة ماايت ايستتتامارات الصتتناعية مع عدم   فيوالمستتاهمة وايشتتتراك بصتتورة مباشتترة وغير مباشتترة  
( من 122( والمادة )121ة )دوالما  1992لسنة   95( من قانون سوق راح المال رقم 27ايخبل بالمادة )
وياوز للشتتتركة ان تكون لها مصتتتلحة او تشتتتترك بأي واه من   1992لستتتنة   95لقانون  البئحة التنفيذية  

الواوو مع الشتركات وغيرها التي تزاول اعماي شتبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها عل  تحقيإ غرضتها في 
  ألحكامبقا مصتر او في الخارج كما ياوز لها ان تندمج في الهيئات الستالفة او تشتتريها او تلحقها بها وذلك ط

  والقانون ويئحته التنفيذية  
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 )تابع( نبذة عن الشركة - 1
، هيالشتركة القاستمة والشتركتين المنقستمتين كما   فيوتكل نستب المستاهمين الرئيستين ونستبة ايستهم حرة التداول  

كما تم تعديل بيانات قيدها نتياة تخفيا راح   وكما ان الشتتركة القاستتمة ستتوف تكل مقيدة بالبورصتتة المصتترية
 منالمال، وتم قيد وتداول الشتركتين المنقستمتين بالبورصتة المصترية، وتم نقل ملكية الشتركات التابعة والشتقيقة  

الشتتركات المنقستتمة باتباع القواعد واياراءات القانونية المعمول بها بالهيئة العامة للرقابة  الي الشتتركة القاستتمة  
والتي تم    ايقتصتاديوالمعتمد من قطاع ايداء    التفصتيليضتوء مشتروع التقستيم    فيلية والبورصتة المصترية  الما

  ( 48)ونموذج تقرير ايفصتتاح للمادة    ،2021يوليو   24اقرارو من الامعية العامة الغير العادية للشتتركة بتاريخ  
 من قواعد القيدو

من قبل مالح   2021ديستمبر    31عن الفترة من تاريخ التأستيح حت    المستتقلةالقوائم المالية الدورية  تم اعتماد  
 و2022           ايدارة بتاريخ

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة - 2

 أسس إعداد القوائم المالية 2-1
ل لفرا ايستتتمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األصتتول المالية   وايستتتامارات  يتم دعداد القوائم المالية وفقا

تم قياسها  يوالت الشامل  الدخلبالقيمة العادلة من خبل   ايستاماراتوالخسائر    وأالعادلة من خبل األرباح  بالقيمة
 وبالقيمة العادلة

 التوافق مع معايير المحاسبة
ل لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية  تم   ودعداد القوائم المالية للشركة وفقا

 التأجيرعقود   2-2
  تأاير ويكون العقد عقد    يتم تحديد ما دذا كان العقد هو )أو يحتوي علي( عقد دياار دل  مضمون العقد عند التعاقدو

 أصل محدد لفترة من الزمن لقاء مقابلو  استخدام أو يتضمن عقد تأاير دذا كان العقد ينقل حإ السيطرة عل  

ويصتتنف اإلياار في بداية التعاقد عل  أنه عقد دياار تمويلي أو عقد دياار تشتتغيليو ويصتتنف العقد عل  أنه عقد  
ية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصتل محل العقدو  تمويلي دذا كان يحول بصتورة اوهر  أياار

ويتم تصتنيف عقد التأاير عل  انه عقد تأاير تشتغيلي دذا كان ي يحول بصتورة اوهرية ما يقارب كافة المخاطر  
 .والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد

( بالتكلفة، وتتضتتمن التكلفة التكاليف المباشتترة األولية  تفاعاينفي تاريخ بداية عقد اإلياار يتم قياح األصتتل )حإ  
 المتكبدة لتاهيز ايصل نفسه ال  الحالة المطلوبة وفقا للعقدو

عقتد التتأاير بتالقيمتة الحتاليتة لتدفعتات ايياتار غير المتدفوعتة في ذلتك التتاريخ، وتخصتتتتتم دفعتات    التزام ويتم قيتاح  
ستتعر الفائدة    باستتتخدام معدل الفائدة الضتتمني في عقد التأاير دذا كان يمكن تحديدو بستتهولة، أو   باستتتخدام اإلياار  
ال  أية دفعات أخر  متغيرة، و مبالغ متوقع   باإلضتتافة  تحديدو،اإلضتتافي للمستتتأار دذا لم يمكن   ايقترااعل  
 وفقا لعقد ايياارو  كالشراء، وذلوسعر ممارسة خيار  دفعها،

دفعتات متغيرة غير متدراتة في قيتاح التزام عقتد التتأاير بقتائمتة   وأيتةعقتد التتأاير،    التزام لفتائتدة عل   ويتم دابتات ا
 األرباح أو الخسائرو

دذا كان عقد التأاير يحول ملكية األصتتل ال  الشتتركة أو أن تكلفة ايصتتل تعكح ممارستتة حإ خيار الشتتراء يتم  
األصتل   استتهبك(، وفيما عدا ذلك يتم  اينتفاعمدي العمر اإلنتااي لبصتل )حإ   عل األصتل المؤار    استتهبك
( أو نهتايتة متدة عقتد  اينتفتاعال  نهتايتة العمر اإلنتتااي لبصتتتتتل )حإ    التتأاير( من تتاريخ بتدايتة عقتد  اينتفتاع)حإ  

 أقربوالتأاير أيهما 

قد أضمحلو    ايصلهناك مؤشر عل  أن يكون  تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما دذا كان  
عندما تزيد القيمة الدفترية لبصل عن قيمته اإلستردادية، فيعتبر أن هناك اضمحبل لبصل وبالتالي يتم تخفيضه  

 دل  قيمته اإلسترداديةو وتابت خسارة ايضمحبل بقائمة األرباح او الخسائرو
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 )تابع(  المطبقةأهم السياسات المحاسبية   - 2

 )تابع(  التأجيرعقود   2-2
ويتم رد الخستارة الناامة عن اضتمحبل القيمة فقط دذا كان هناك تغيير في ايفتراضتات المستتخدمة لتحديد قيمة 

منذ دابات آخر خستتتتارة ناتاة عن اضتتتتمحبل القيمة، ويكون رد الخستتتتارة الناامة عن   اإلستتتتترداديةاألصتتتتل  
كان   التيله أو القيمة الدفترية    اإلستتتترداديةتعد  القيمة الدفترية لبصتتتل، القيمة  محدود بحيث ي ت  ايضتتتمحبل

( ما لم يتم ايعتراف بالخستتارة الناامة عن اضتتمحبل القيمة بالنستتبة  ايستتتهبكبعد    بالصتتافيستتيتم تحديدها )
القيمة بقائمة األرباح او لبصتتتل في الستتتنوات الستتتابقةو ويتم دابات الرد في الخستتتارة الناامة عن اضتتتمحبل  

 الخسائرو

 ترجمة العمالت األجنبية 2-3
 عملة التعامل للشركةو وهي  المصريتم دعداد وعرا القوائم المالية بالانيه   -

ل باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملةو  -  يتم اابات المعامبت بالعمبت األانبية أوليا

تاريخ   فييتم ترامة األصتول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعمبت األانبية باستخدام سعر الصرف السائد   -
 المركز المالي، يتم ددراج اميع الفروق بقائمة األرباح أو الخسائرو

يتم قياستتها بالتكلفة التاريخية باستتتخدام    والتييتم ترامة األصتتول والخصتتوم غير النقدية بالعمبت ايانبية   -
 أسعار الصرف السائدة في تاريخ ايعتراف األول و

يتم قياستها بالقيمة العادلة باستتخدام أستعار   والتييتم ترامة األصتول والخصتوم غير النقدية بالعمبت ايانبية   -
 تحددت فيه القيمة العادلةو  التيالتاريخ   فيف السائدة  الصر

 األصول الثابتة   2-4
القيمةو    يضتتتتمحبلالخستتتتائر المتراكمة  وتكهر األصتتتتول الاابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصتتتتم مامع اإلهبك  

وتتضتمن هذو التكلفة تكلفة استتبدال ازء من األصتول الاابتة عندما تتحقإ تلك التكلفة واستتيفاء شتروط ايعتراف  
يتم ايعتراف بتكاليفها ضتمن القيمة الدفترية لبصتول الاابتة    ،عند داراء تحستينات اوهرية شتاملة  ،وبالمال  ،بها

ويتم ايعتراف باميع تكاليف اإلصتبح والصتيانة األخر  في   ،كنحبل وذلك في حالة استتيفاء شتروط ايعتراف
   وعند تحققها  قائمة األرباح أو الخسائر

يبدأ دهبك األصتتتل عندما يكون في المكان والحالة التي يصتتتبح عليها قادرا عل  التشتتتغيل بالطريقة التي حددتها  
 التالي:  النحولبصل عل    ايفتراضيمر اإلدارة، ويتم حساب اإلهبك بنتباع طريقة القسط الاابت طبقا للع

 سنوات  
 8 أاهزة اتصايت 

 8 حاسب آلي 
 حسب مدة العقد  مستأارة  مبانيتحسينات عل  

عند عدم توقع الحصتول عل  أي منافع اقتصتادية مستتقبلية من  يتم استتبعاد األصتول الاابتة عند التخلص منها أو
خستائر تنشتأ عند استتبعاد األصتل في قائمة األرباح    ايعتراف بأي أرباح أوبيعها في المستتقبلو ويتم   استتخدامها أو

أو الخستتائر في الفترة التي تم فيها استتتبعاد األصتتلو ويتم مرااعة القيم المتبقية لبصتتول، األعمار اإلنتااية لها 
 وطرق دهبكها في نهاية كل سنة ماليةو

دذا كان هناك مؤشتتر عل  أن يكون أصتتل اابت قد أضتتمحلو  تقوم الشتتركة في تاريخ كل مركز مالي بتحديد ما 
وعندما تزيد القيمة الدفترية لبصتتتل عن قيمته اإلستتتتردادية، فيعتبر أن هناك اضتتتمحبل لبصتتتل وبالتالي يتم  

 تخفيضه دل  قيمته اإلستردادية، وتابت خسارة ايضمحبل بقائمة األرباح أو الخسائرو

كان هناك تغيير في ايفتراضتات المستتخدمة لتحديد قيمة   دذاويتم رد الخستارة الناامة عن اضتمحبل القيمة فقط 
منذ اابات آخر خستتتتارة ناتاة عن اضتتتتمحبل القيمة، ويكون رد الخستتتتارة الناامة عن   اإلستتتتترداديةايصتتتتل  

 كان  التيالقيمة الدفترية   له أو  ترداديةاإلستتتتتعد  القيمة الدفترية لبصتتتل، القيمة   محدود بحيث ي  ايضتتتمحبل
ستيتم تحديدها ما لم يتم ايعتراف بالخستارة الناامة عن اضتمحبل القيمة بالنستبة لبصتل في الستنوات الستابقة،  

  ويتم دابات الرد في الخسارة الناامة عن اضمحبل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائرو  
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 )تابع(  أهم السياسات المحاسبية المطبقة - 2

 االستثمارات 2-5
 تابعةاستثمارات في شركات  

ويفترا واود الستيطرة    ،ستيطرة  ايستتامارات في شتركات تابعة هي استتامارات في شتركات يكون للشتركة فيها
الشتتركة   عل غير مباشتتر من خبل الشتتركات التابعة   والشتتركة القابضتتة ستتواء بشتتكل مباشتتر أ  تستتيطرعندما  

بما لها من القدرة عل  التحكم في الستياستات المالية والتشتغيلية للشتركة وذلك للحصتول عل  منافع  المستتامر فيها
 وفيما عدا تلك الحايت ايستانائية التي تكهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ي تمال سيطرة   ،من أنشطتها

وف    ،بالتكلفة متضتتمنة تكلفة ايقتناء  المستتتقلة  الماليةئم  القواتتم المحاستتبة عن ايستتتامارات في شتتركات تابعة ب
يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا ايضتمحبل ويدرج بقائمة    ،حالة حدوث اضتمحبل في قيمة تلك ايستتامارات

 ووذلك لكل استامار عل  حدة   رباح أو الخسائراأل

 استثمارات في شركات شقيقة
ولكنها ليستت شتركة   ،مؤارايستتامارات في شتركات شتقيقة هي استتامارات في شتركات يكون للشتركة فيها نفوذ  

ويفترا واود النفوذ المؤار عندما تمتلك الشتركة ستواء بشتكل   ،تابعة كما أنها ليستت حصتة في مشتروع مشتترك
من حقوق التصتتتويت في الشتتتركة   أو أكار ٪20لنستتتبة   من خبل الشتتتركات التابعة لها  غير مباشتتتر ومباشتتتر أ

 فيما عدا تلك الحايت التي تكهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ي تمال نفوذا مؤاراو ،المستامر فيها

 األخرىالعمالء واألرصدة المدينة     2-6
ل خسائر    األخر يتم دابات العمبء واألرصدة المدينة    وايضمحبلبالقيمة األصلية للفاتورة ناقصا

والقيمة الحالية    األخر بالفرق بين القيمة الدفترية للعمبء واألرصتتتدة المدينة    ايضتتتمحبلويتم قياح خستتتائر  
بقائمة األرباح أو الخستتتتائر ويتم   ايضتتتتمحبلللتدفقات النقدية المستتتتتقبلية المتوقعة، ويتم ايعتراف بخستتتتائر  

 وحدث فيها الرد  التيقائمة األرباح أو الخسائر في الفترة   في  ايضمحبلايعتراف برد خسائر  

 احتياطي قانوني 2-7
ل للنكام   ٪ 50  ايحتياطيقانون  حت  يبلغ هذا    احتياطي٪ من أرباح الفترة لتكوين  5للشتركة، يانب    األستاستيطبقا

ل يقتراح مالح  من رأح مال الشتتتتركة المصتتتتدر ويستتتتتعمل ايحتياطي بناء عل  قرار من الامعية العامة وفقا
 واإلدارة 

 ضرائب الدخل 2-8
ل لقانون الضرائب المصري  ويتم حساب ضريبة الدخل وفقا

 ضرائب الدخل الجارية
ل للمبلغ المتوقع    والتزاماتيتم تقييم أصتول   أو ستدادو    استتردادو ضترائب الدخل للفترة الاارية والفترات الستابقة وفقا

 ولمصلحة الضرائب

 ضرائب الدخل المؤجلة
عل  الفروق المؤقتتة بين القيمتة المعترف بهتا   ايلتزامتاتبضتتتتتريبتة التدختل المؤالتة بتنتبتاع طريقتة    ايعترافويتم  

غراا الضتتتتريبية )األستتتتاح الضتتتتريبي( وقيمتها المدراة بالمركز المالي )األستتتتاح لب  ايلتزام  لبصتتتتل أو
 وسعر الضريبة المطبإ  باستخدام المحاسبي( وذلك  

بهذا األصتتتتل    اينتفاعقوي بنمكانية   احتمالبضتتتتريبة الدخل المؤالة كأصتتتتل عندما يكون هناك   ايعترافويتم  
 ويتم تخفيا األصل بقيمة الازء الذي لن يتحقإ منه منفعة مستقبلية  لتخفيا األرباح الضريبية المستقبلية،

األرباح أو الخستتتتتائر للفترة، فيمتا عدا  مصتتتتتروف في قائمتة  ويتم ددراج الضتتتتتريبتة الاتارية والمؤالتة كنيراد أو
 والضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفح العام أو فترة أخر  مباشرة ضمن حقوق الملكية
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 )تابع(  أهم السياسات المحاسبية المطبقة - 2

 االعتراف باإليراد   2-9
تتوافر فيه دراة كافية من التأكد بأن المنافع ايقتصادية المرتبطة بالمعاملة   الذييتم ايعتراف باإليراد دل  المد  

ستوف تتدفإ للشتركة ويمكن قياح قيمة اإليراد بشتكل مواوق به يتم قياح اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستتلم أو 
ايعتبارات الخاصتة التي ياب أن تتحقإ    يليفيما و  ضترائب مبيعات أو رستوم   أيبعد خصتم    بالصتافيالمستتحإ  

 باإليراد:قبل ايعتراف  

 إيرادات الفوائد -
يتم ايعتراف بنيراد الفوائد عنتد استتتتتتحقتاق الفتائدة عل  استتتتتاح نستتتتتبتة زمنيتة اخذا في ايعتبتار معتدل العتائد  

 والمستهدف عل  ايصل

 توزيعات األرباح -
 وتحصيل هذو التوزيعات فييتم ايعتراف باإليراد عند نشأة حإ الشركة  

 المصروفات 2-10
باميع المصتتروفات شتتاملة مصتتروفات التشتتغيل، المصتتروفات العمومية واإلدارية والمصتتروفات    ايعترافيتم  

 واألخر  مع ددرااها بقائمة األرباح أو الخسائر في الفترة التي تحققت فيها تلك المصروفات

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 2-11
الشتتقيقة وكبار المستتاهمين والمديرين واإلدارة العليا للشتتركة،  تتمال األطراف ذات العبقة في كل من الشتتركات  

نفوذ مؤار من قبل تلك األطراف ذات   خاضتتعة لستتيطرة مشتتتركة أو  وتمال أيضتتا الشتتركات المستتيطر عليها أو
 والعبقة، ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامبت مع األطراف ذات العبقة من قبل مالح اإلدارة 

 التقديرات المحاسبية 2-12
ل لمعايير المحاستبة المصترية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضتات تؤار عل  قيم   يتطلب دعداد القوائم المالية وفقا
األصتتتول، ايلتزامات، اإليرادات والمصتتتروفات خبل الستتتنوات المالية، هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك  

 والتقديرات

 االضمحالل 2-13
 اضمحالل قيمة األصول المالية  

تقوم الشتتركة في تاريخ كل مركز مالي بتحديد ما دذا كان هناك دليل موضتتوعي عل  أن يكون أصتتل مالي تحت  
نموذج التكلفة المستتهلكة أو ماموعة من ايصتول المالية قد أضتمحل ويعتبر أصتل مالي أو ماموعة من ايصتول  

فقط، كان هناك دليل موضتوعي عل  اضتمحبل القيمة نتج عن حدوث حدث أو أكار    المالية قد أضتمحل دذا، ودذا
عل  التدفقات النقدية المقدرة ألصتتتل مالي أو ماموعة من ايصتتتول المالية    وأاربعد ايعتراف ايولي باألصتتتل  

 ويمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه  والتي

 اضمحالل قيمة األصول غير المالية  
تقوم الشركة في تاريخ كل مركز مالي بتحديد ما دذا كان هناك مؤشر عل  أن يكون أصل قد أضمحل عندما تزيد  

وبالتالي يتم    اضتتتمحلالقيمة الدفترية ألصتتتل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلستتتتردادية، فيعتبر أن األصتتتل قد  
 وادية، وتابت خسارة ايضمحبل بقائمة األرباح أو الخسائرتخفيضه دل  قيمته اإلسترد

القيمة   اضمحبل  عن  الناامة  الخسارة  رد  في    والتيويتم  تغيير  هناك  كان  دذا،  فقط  ل،  سابقا بها  ايعتراف  تم 
منذ دابات أخر خسارة ناتاة عن اضمحبل القيمة، ويكون   اإلسترداديةايفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل  

له أو القيمة   اإلسترداديةمحدود بحيث ي تتعد  القيمة الدفترية لبصل، القيمة    ايضمحبلرد الخسارة الناامة عن  
الدفترية التي كان سيتم تحديدها ما لم يتم ايعتراف بالخسارة الناامة عن اضمحبل القيمة بالنسبة لبصل في  

 و الخسارة الناامة عن اضمحبل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائريتم دابات الرد في و ، السنوات السابقة

 قائمة التدفقات النقدية   2-14
 ويتم دعداد قائمة التدفقات النقدية بنتباع الطريقة غير المباشرة 

 النقدية وما في حكمها 2-15
النقدية بالصتتتتندوق، الحستتتتابات الاارية  بغرا دعداد قائمة التدفقات النقدية، فنن النقدية وما في حكمها تشتتتتمل 

  وبالبنوك والودائع ألال التي تستحإ خبل اباة أشهر



 )شركة مساهمة مصرية(  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 

 ة للقوائم المالية الدورية المستقلة مماإليضاحات المت

 2021ديسمبر  31في 

 

- 13  - 

 )تابع(  أهم السياسات المحاسبية المطبقة - 2

 االدوات المالية   2-16

 األولي  االعتراف
مالي في قائمة المركز المالي فقط عندما تصبح المنشأة طرفا    التزام المنشأة أن تعترف بأصل مالي أو    عل ياب  

 في األحكام التعاقدية لبداة الماليةو 

  وايلتزاماتة لبصول  باألولي بالقيمة العادلة وذلك بالنس   ايعتراف المالي عند    ايلتزاميتم قياح األصل المالي او  
 ة بالقيمة العادلة من خبل األرباح أو الخسائرو المالية التي يتم تصنيفها كأصول مالية أو التزامات مالي

بالنسبة لبصول المالية التي يتم تصنيفها كأصول مالية بالقيمة العادلة من خبل الدخل الشامل واألصول المالية  
 األولي بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملةو ايعترافبالتكلفة المستهلكة يتم قياسها عند  

عند    لبلتزاماتبالنسبة   قياسها  يتم  المستهلكة  بالتكلفة  يتم تصنيفها  التي  العادلة    ايعترافالمالية  بالقيمة  األولي 
 مخصوما منها تكاليف المعاملةو

 التصنيف والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية  . أ
اساح   عل " األدوات المالية "عل  ابث فئات أساسية لبصول المالية    47لمحاسبة المصري رقم  يحتوي معيار ا

 :كايتيالقياح ايحإ لها 

 أصول مالية مقاسة بالتكلفة المستهلكة •

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خبل الدخل الشامل اآلخر  •

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خبل األرباح أو الخسائرو  •

" األدوات المالية " عل     47ويعتمد تصنيف األصول المالية بشكل عام بمواب معيار المحاسبة المصري رقم  
 نموذج األعمال الذي بموابه يتم ددارة األصل المالي وكذلك خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لبصل الماليو 

أو القيمة العادلة من خبل الدخل الشامل ايخر    ة،المستهلكبالتكلفة    مصنفة:يتم تصنيف األصول المالية عل  أنها  
 و رأو الخسائأو القيمة العادلة من خبل األرباح 

ل لنموذج األعمال الذي تدار به تلك األصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقديةو    ويتم تصنيف األصول المالية طبقا

لشرطين التاليين ولم يقاح بالقيمة العادلة من خبل ايرباح يتم قياح األصل المالي بالتكلفة المستهلكة دذا استوف  ا
 أو الخسائرو 

 لتحصيل تدفقات نقدية تعاقديةو  باألصوليتم ايحتفاك باألصل ضمن نموذج عمل يهدف ال  ايحتفاك  •

ينشأ عن الشروط التعاقدية لبصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل   •
 وفائدة عل  المبلغ األصلي مستحإ السدادو 

يتم قياح أدوات الدين بالقيمة العادلة من خبل بنود الدخل الشامل األخر فقط في حال استوفت الشرطين التاليين  
 ولم تقاح بالقيمة العادلة من خبل األرباح والخسائر: 

صيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع يتم ايحتفاك باألصل ضمن نموذج عمل يكون هدفه قد تحقإ من خبل تح  •
 األصول المالية 

ينشأ عن الشروط التعاقدية لبصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل   •
 وفائدة عل  المبلغ األصلي مستحإ السدادو 

ر ما لم يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة أو  ياب أن يتم قياح األصل المالي بالقيمة العادلة من خبل األرباح أو الخسائ
 بالقيمة العادلة من خبل الدخل الشاملو 

أنه يقاح بالقيمة العادلة من خبل األرباح أو    عل يمكن للمنشأة أن تخصص بشكل غير قابل لتلغاء أصب ماليا  
  و  ايعترافعدم الابات في القياح أو   – الخسائر دذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل اوهري 
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 )تابع(االدوات المالية   2-16

ل بالتكلفة  –ياب عل  المنشأة أن تبوب اميع ايلتزامات المالية عل  أنها يتم قياسها      يلي:ما    باستاناء  المستهلكة،يحقا

ياب أن يتم قياح مال هذو ايلتزامات، بما في   الخسائروايلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خبل ايرباح أو   •
ل بالقيمة العادلةو ذلك المشتقات التي تمال التزامات، يح   قا

الدفاتر أو عندما ينطبإ منهج   • مالي لبستبعاد من  يتأهل تحويل أصل  التي تنشأ عندما ي  المالية  ايلتزامات 
 التدخل المستمرو بما يتوافإ مع معايير المحاسبة المصرية عل  قياح مال تلك ايلتزامات الماليةو 

عل  ُمصدر مال ذلك العقد بما يتوافإ مع معايير المحاسبة   ياب األولي، بعد ايعتراف   الماليوعقود الضمان  •
ل بأي   التاليين أكبر:   المبلغينالمصرية أن يقيسه يحقا

 المصريةومبلغ خسارة الذي يتم تحديدو وفقا لمعايير المحاسبة  و أ

ل منه حينما يكون    –أو المبلغ الذي تم ايعتراف به   وب ل،بشكل أولي مطروحا المبلغ المامع للدخل الذي    مناسبا
ل لمبادئ معيار المحاسبة المصري رقم )  (و 48يتم ايعتراف به وفقا

ياب عل  ُمصدر مال ذلك ايرتباط بما يتوافإ مع   السوقوايرتباطات بتقديم قرا بمعدل فائدة أقل من سعر   •
ل بأي المبلغين أكبر: معايير المحاسبة المصرية أن يقيس  ه يحقا

 مبلغ خسارة ايضمحبل الذي يتم تحديدو وفقا لمعايير المحاسبة المصريةو  أو 

ل   –أو المبلغ الذي تم ايعتراف به   بو ل،حينما يكون   منه، بشكل أولي مطروحا المبلغ الُمامع للدخل الذي   مناسبا
ل لمبادي معيار المحاسبة المصري رقم )  (و 48يتم ايعتراف به وفقا

معيار   • عليه  ينطبإ  أعمال  تاميع  المستحوذة ضمن  المنشأة  قبل  من  به  ايعتراف  تم  الذي  المحتمل  المقابل 
ل بالقيمة العادلة مع ايعتراف  (و ياب أن يتم القياح البحإ لمال هذا المقابل المحتم29المحاسبة المصري رقم )

 و بالتغيرات ضمن األرباح أو الخسائر

ل عل  أن يتم قياسه بالقيمة العادلة   ل ماليا يمكن للمنشأة، عند ايعتراف ايولي أن تخصص بشكل ي راعه فيه التزاما
ل بمواب معايير المحاسبة المصرية أو ع  ندما ينتج عن  من خبل األرباح أو الخسائر عندما يكون ذلك مسموحا

 القيام بذلك معلومات أكار مبءمة دما بسبب أنه:  

عل  أنه " عدم    -أحيانا –عدم الابات في القياح أو ايعتراف )يشتتتار دليه    –بشتتتكل اوهري   -يزيل أو يقلص أو
اتستتاق محاستتبي"( والذي كان ستتينشتتأ خبف ذلك عن قياح األصتتول أو ايلتزامات أو ايعتراف بالمكاستتب  

 ر منها عل  أسح مختلفةووالخسائ

كان هناك ماموعة من ايلتزامات المالية أو من األصتتتول المالية وايلتزامات المالية يتم ددارتها وتقييم أدائها   بو
ل تقديم معلومات   ل يستتتراتياية مواقة إلدارة المخاطر أو لبستتتامار، ويتم داخليا عل  أستتاح القيمة العادلة وفقا

ك األستتاح دل  أعضتتاء اإلدارة العليا للمنشتتأة )كما هو معرف في معيار المحاستتبة  بشتتأن الماموعة عل  ذل
( "ايفصتاح عن ايطراف ذوي العبقة" وعل  ستبيل الماال مالح ددارة المنشتأة والرئيح  15المصتري رقم )

 التنفيذيو

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

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

 التكلفة المستهلكة   النقدية وما في حكمها 

 التكلفة المستهلكة   أذون الخزانة  

 التكلفة المستهلكة   العمبء وأوراق قبا

 المستهلكةالتكلفة   مستحإ من أطراف ذات عبقة 

 التكلفة المستهلكة   مدينون وأرصدة مدينة أخر   

 التكلفة المستهلكة مستحإ ال  أطراف ذات عبقة 

 التكلفة المستهلكة   دائنون وأرصدة دائنة أخر   
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 إعادة التصنيف.   -وااللتزامات المالية األصول المالية 
 يتم دعادة تصنيف األدوات المالية فقط عندما يتغير نموذج األعمال الخاص بندارة المحفكة ككلو 

 ب. انخفاض قيمة األصول المالية
المستهلكة وأصول العقود  يتم تطبيإ نموذج "الخسارة ايئتمانية المتوقعة"و عل  األصول المالية المقاسة بالتكلفة  

 واستامارات الدين بالقيمة العادلة من خبل الدخل الشامل اآلخر، ولكن ليح عل  استامارات حقوق الملكيةو 

تقوم الشركة بتقويم كافة المعلومات المتاحة، بما في ذلك القائمة عل  أساح مستقبلي، بشأن خسائر ايئتمان المتوقعة 
 التكلفة المستهلكةوالمرتبطة باألصول المدراة ب

يعتمد نموذج "الخسارة ايئتمانية المتوقعة" عل  ما دذا كانت هناك زيادة اوهرية في مخاطر ايئتمانو ولتقويم ما  
دذا كانت هناك زيادة اوهرية في مخاطر ايئتمان، فيتم مقارنة مخاطر اإلخفاق في السداد كما في تاريخ دعداد  

المستقلة مع مخ  المالية  المعلومات القوائم  كافة  بناء عل   األولي  اإلابات  تاريخ  في  السداد كما  اطر اإلخفاق في 
 المتاحة، والمعلومات المستقبلية المعقولة الداعمةو 

بالنسبة للذمم المدينة التاارية ومبالغ مستحقة من طرف ذو عبقة والنقدية وما في حكمها فقط تقوم الشركة بندراج  
 (و 47ء عل  المنهاية المبسطة بمواب معيار المحاسبة المصري رقم )خسائر ايئتمان المتوقعة بنا

دن المنهاية المبسطة إلابات الخسائر المتوقعة ي تتطلب من الشركة تتبع التغيرات في مخاطر ايئتمان وبدي من  
قوائم مالية    ذلك، تقوم الشركة بنابات مخصص خسارة بناء عل  خسائر ايئتمان المتوقعة الدائمة بتاريخ دعداد كل

 مستقلةو

قد يتضمن دليل اينخفاا في القيمة مؤشرات تدل عل  أن المدين أو ماموعة من المدينين يوااهون صعوبات  
مالية هامة، أو دخفاق أو تأخير في سداد األرباح، أو المبلغ األصلي، أو احتمالية اإلفبح، أو دعادة هيكلة مالية  

للمبحكة دل  واود نقص قابل للقياح في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة،  أخر ، وحيث تشير البيانات القابلة 
مال التغيرات في المتأخرات أو الكروف ايقتصادية التي ترتبط باإلخفاق في السدادو تتم مرااعة الذمم المدينة  

 بهاوالتاارية بشكل نوعي عل  أساح كل حالة عل  حدة لتحديد ما دذا كانت هناك حااة دل  شط

تقوم الشركة بقياح خسائر ايئتمان المتوقعة من خبل األخذ بعين ايعتبار مخاطر اإلخفاق في السداد خبل فترة  
 العقد وتتضمن معلومات مستقبلية في قياسهاو 

الديون المشكوك في تحصيلها( في تاريخ المركز المالي  وقد بلغ رصيد الخسائر ايئتمانية المتوقعة )مخصص 
 األدوات المالية كايتي: 47مالية وفقا لمعيار المحاسبة رقم  لبصول ال

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

  أذون الخزانة  

  العمبء وأوراق قبا

  مستحإ من أطراف ذات عبقة 

    مدينون وأرصدة مدينة أخر 

 استبعاد أصل مالي أو التزام مالي من الدفاتر 
 ياب عل  المنشأة أن تستبعد أصل مالي من الدفاتر عندما فقط

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

 تقوم المنشأة بتحويل األصل الماليو •

من التزام مالي( من قائمة المركز المالي عندما   ياب عل  المنشتأة أن تستتبعد ايلتزام المالي من الدفاتر )أو ازء
 الغاؤو أو انقضاؤووأي عندما يتم سداد ايلتزام المحدد في العقد أو  –فقط يتم تسويته  
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 أصول ثابتة   -3

 
 حاسب آلي  أاهزة اتصايت

 تحسينات عل 
 مستأارو  مباني

 اإلامالي

 انيه مصري انيه مصري انيه مصري انيه مصري 

     التكلفة 

 559,933 248,633 76,400 234,900 الفترة  دضافات

 559,933 248,633 76,400 234,900   2021ديسمبر  31

     

     مجمع االهالك  

 (2,011) (79) (1,198) (734) اهبك الفترة

 (2,011) (79) (1,198) (734)   2021ديسمبر  31

     صافي القيمة الدفترية

 557,922 248,554 75,202 234,166   2021ديسمبر  31في 

 ي تواد أية رهونات أو قيود مفروضة عل  ملكية األصول الاابتةو -
 و (12ددارية بقائمة ايرباح و الخسائر )ديضاح تم تحميل مصروف دهبك الفترة بين مصروفات عمومية و  -

 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة -4
، تم 2021يونيو    15والمناطإ الحرة الصتتادر بتاريخ   لبستتتامارالتابع للهيئة العامة  وفقا لتقرير قطاع األداء ايقتصتتادي   *

المقيدة  سابقا( –المالية    لبستاماراتكابيتال القابضتة لبستتامارات المالية )بايونيرز القابضة   أستبايرشتركة    استتاماراتتقييم  
في الشتركات غير   واستتاماراتها،  2020ديستمبر   31بالبورصتة وفقا لستعر اإلغبق في التاريخ المتخذ أستاستا للتقستيم في 

 المقيدة بالبورصة وفقا لحقوق الملكية الواردة بالقوائم المالية لتلك الشركات في ذات التاريخو

بايونيرز القابضتتة لبستتتامارات   شتتركةوافقت الامعية العامة غير العادية باإلاماع عل  تقستتيم    2021  يوليو  24  بتاريخ *
 ، كما يلي:ال  ابث شركات " (شوموم)المالية " 

وهي ذات الشركة القائمة وستحتفك  كابيتال القابضة لبستامارات المالية ")شركة مساهمة مصرية("( أسبايرشركة قاسمة )
بايستتامارات المملوكة لها في الشتركات التابعة والشتقيقة التي تزاول أنشتطة مالية غير مصترفية، وستوف تكل هذو الشتركة 

رؤوح أموالها والقيام بنشتاط أمناء    وزيادةاق مالية  تأستيح الشتركات التي تصتدر أورمحتفكة بترخيصتها كشتركة غرضتها " 
 و" الحفك

العقارية   بايستتاماراتتختص  شتركة منقستمة ) (")شتركة مستاهمة مصترية("  شتركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانيةو )
في شتركة قابضتة  ومقاويت  المملوكة للشتركة في الشتركات التي تزاول أنشتطة عقارية    ايستتاماراتوفصتل    (والمقاويت

 ومتخصصة مستقلة

الصتناعية ")شتركة    بايستتاماراتتختص شتركة منقستمة )(  ")شتركة مستاهمة مصترية("   شتركة ادو  للتنمية الصتناعيةو )
المملوكة للشتركة في الشتركات التي تزاول أنشتطة صتناعية في شتركة قابضتة   ايستتاماراتوفصتل    مستاهمة مصترية("(

  مستقلةومتخصصة 

م  تقسريب  سرابقا(  –المالية   لالسرتثماراتكابيتال القابضرة لالسرتثمارات المالية )بايونيرز القابضرة  أسربايرشرركة وقد قامت 
)شرركة   المالية ش.م.مكابيتال القابضرة لالسرتثمارات  أسربايرشرركة تحتفظ  والشرقيقة  و اسرتثماراتها في الشرركات التابعة

 التالية:بالشركات   باستاماراتها  سابقا( –المالية  لالستثمارات( )بايونيرز القابضة قاسمة
 الماليةشركة بايونيرز لتداول األوراق 

 شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية
 في األوراق المالية ايكتتابشركة المستشار الدولي لضمان 

 شركة رؤية أون يين لتداول األوراق المالية
 المالية لبستاماراتشركة أموال 

 شركة بايونيرز العالمية القابضة )البحرين( 
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 )تابع( استثمارات في شركات تابعة وشقيقة -4
ويتبعها الشتتركات العقارية والمقاويت عل     )شررركة منقسررمة( ("ش.م.م") العمرانيةشررركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية 

 :التاليالنحو 
 الشركة المتحدة لتسكان والتعمير 
 شركة القاهرة لتسكان والتعمير 

 شركة الايزة العامة للمقاويت وايستامار العقاري 
 للمقاويت وايستامار العقاري  العامةشركة الصعيد 

 لبستشارات  واديشركة 
 شركة الصفوة لبستشارات والتنمية 

 وايستامار العقاري  السياحيةللمنتاعات  الشماليشركة تبل الساحل 
  السياحيةشركة تبل البحر األحمر لبستامار العقاري والمنتاعات  

 شركة بلو للتطوير العقاري
 بستامارات شركة رؤية القابضة ل

 :التاليويتبعها الشركات الصناعية عل  النحو  )شركة منقسمة(  ("ش.م.م") شركة جدوى للتنمية الصناعية
 (ديريالشركة العربية لمنتاات ايلبان )اراب 

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

 شركة الايزة باور للصناعة 
  لبدويةشركة النور 

 شركة الحصن لبستشارات 
 شركة بايونيرز كابيتال لبستشارات المالية 

 شركة سمو لبستشارات 

، كما ان  هيالشتركة القاستمة والشتركتين المنقستمتين كما    فيوستتكل نستب المستاهمين الرئيستين ونستبة ايستهم حرة التداول  
قيد وتداول  وقد تمالشتركة القاستمة ستوف تكل مقيدة بالبورصتة المصترية بعد تعديل بيانات قيدها نتياة تخفيا راح المال  

نقل ملكية الشتتركات التابعة والشتتقيقة بين الشتتركة القاستتمة والشتتركات  تمالشتتركتين المنقستتمتين بالبورصتتة المصتترية و 
ضتتوء   فيالمنقستتمة باتباع القواعد واياراءات القانونية المعمول بها بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصتتة المصتترية  

 ومن قواعد القيد  48للمادة ونموذج تقرير ايفصاح  ايقتصاديوالمعتمد من قطاع ايداء  التفصيليمشروع التقسيم 

   2021ديسمبر  31 المساهمة نسبة  طبيعة 

 جنيه مصري  ٪ العبقة  

 30,000 % 99و99 تابعة شركة بايونيرز كابيتال لبستشارات المالية )شوموم(  و1

 350,209,984 % 99و99 تابعة شركة سمو لبستشارات )شوموم(  و2

 64,850,184 % 65و99 تابعة شركة الحصن لبستشارات )شوموم( و3

 736,284,329 % 89و39 تابعة ( )شوموم( ديريالشركة العربية لمنتاات ايلبان )اراب  و4

 3,625,136 % 00003و0 تابعة شركة الايزة باور للصناعة )شوموم( و5

 534,124,968 % 15و26 تابعة شركة الكاببت الكهربائية المصرية )شوموم(  و6

 242,487,841 % 73و45 تابعة )شوموم( ( يونيباك (والورقشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف   و7

 630 % 00و60 تابعة )شوموم(  لبدوية شركة النور  و8

 62,827 % 04و0 تابعة )شوموم(   اف ايه لبستشارات بيشركة  و9

 12 % 004و0 شقيقة    )شوموم(   الماليةلبستشارات  الرؤية شركة  و10

 12 % 004و0 تابعة )شوموم(   العقاريشركة اساسات لبستامار  و11

 100 % 10و0 تابعة )شوذوموم(   الصيدليات إلدارةشركة اورانج  و12

   1,931,676,023 

شتتركة بايونيرز  وفقا لتقرير قطاع األداء ايقتصتتادي بالهيئة العامة لبستتتامار والمناطإ الحرة، تم تقييم ايستتتامار ب و1
، وقد بلغت قيمة 2020ديستمبر    31بطريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشتركة في    لبستتشتارات الماليةكابيتال  
 .من رأح المال %99و99سهم بنسبة  2999980انيه مصري لعدد  30,000مبلغ   ايستامار

شتتتركة ستتتمو  تقييم ايستتتتامار بوفقا لتقرير قطاع األداء ايقتصتتتادي بالهيئة العامة لبستتتتامار والمناطإ الحرة، تم  و2
 ايستتتامار، وقد بلغت قيمة 2020ديستتمبر  31بطريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشتتركة في  لبستتتشتتارات  

  من رأح المالو %99و99سهم بنسبة  49993750انيه مصري لعدد  350,209,984مبلغ 
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 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة )تابع( -4

الحصتتن  شتتركة لتقرير قطاع األداء ايقتصتتادي بالهيئة العامة لبستتتامار والمناطإ الحرة، تم تقييم ايستتتامار بوفقا  و3
مبلغ    ايستتتتتتامتار، وقتد بلغتت قيمتة  2020ديستتتتتمبر    31بطريقتة حقوق الملكيتة وفقتا للقوائم المتاليتة للشتتتتتركتة في  

 رأح المالومن  %65و99سهم بنسبة  2516230انيه مصري لعدد  64,850,184

العربية الشتتركة  وفقا لتقرير قطاع األداء ايقتصتتادي بالهيئة العامة لبستتتامار والمناطإ الحرة، تم تقييم ايستتتامار ب و4
، وقد 2020ديستتمبر   31 فيللتقستتيم  ايغبق في التاريخ المتخذ استتاستتا   وفقا لستتعر( ديريلمنتاات ايلبان )اراب  

من رأح   %89و39 ستتهم بنستتبة  63821732لعدد   انيه مصتتري  736,284,329مبلغ   ايستتتاماربلغت قيمة 
 المال

شتركة الايزة باور  وفقا لتقرير قطاع األداء ايقتصتادي بالهيئة العامة لبستتامار والمناطإ الحرة، تم تقييم ايستتامار ب و5
مبلغ  ايستتتامار، وقد بلغت قيمة 2020ديستتمبر   31بطريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشتتركة في للصتتناعة  

 من رأح المالو %00003و0سهم بنسبة  10انيه مصري لعدد  3,625,136

الكاببت  شتركة بفي    ايستتاماروفقا لتقرير قطاع األداء ايقتصتادي بالهيئة العامة لبستتامار والمناطإ الحرة، تم تقييم   و6
، وقد بلغت قيمة 2020ديستمبر    31 للتقستيم فيايغبق في التاريخ المتخذ استاستا  وفقا لستعرالكهربائية المصترية  

 ومن رأح المال %15و26سهم بنسبة  930094470انيه مصري لعدد  534,124,968مبلغ   ايستامار

يونيفرستال  شتركة بالهيئة العامة لبستتامار والمناطإ الحرة، تم تقييم ايستتامار بوفقا لتقرير قطاع األداء ايقتصتادي   و7
ديسمبر  31  للتقسيم فيايغبق في التاريخ المتخذ اساسا   وفقا لسعر  )يونياك( لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق

  %73و45ستهم بنستبة  35214990انيه مصتري لعدد    242,487,841 مبلغ  ايستتامار، وقد بلغت قيمة 2020
 ومن رأح المال

شتتتركة النور وفقا لتقرير قطاع األداء ايقتصتتتادي بالهيئة العامة لبستتتتامار والمناطإ الحرة، تم تقييم ايستتتتامار ب و8
مبلغ   ايستتتتامار، وقد بلغت قيمة 2020ديستتتمبر    31بطريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشتتتركة في    لبدوية
 .من رأح المال %60سهم بنسبة  600000انيه مصري لعدد  630

اف ايه  بيبشتركة وفقا لتقرير قطاع األداء ايقتصتادي بالهيئة العامة لبستتامار والمناطإ الحرة، تم تقييم ايستتامار   و9
 ايستتتامار، وقد بلغت قيمة 2020ديستتمبر  31بطريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشتتركة في  لبستتتشتتارات  

 .من رأح المال %04و0 سهم بنسبة 6245انيه مصري لعدد  827و62مبلغ 

  الرؤية شتتتركةتقييم ايستتتتامار بوفقا لتقرير قطاع األداء ايقتصتتتادي بالهيئة العامة لبستتتتامار والمناطإ الحرة، تم  و10
، وقد بلغت قيمة 2020ديستتتمبر    31حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشتتتركة في   بطريقة  الماليةلبستتتتشتتتارات 

 .من رأح المال %004و0 بنسبة سهم 1 انيه مصري لعدد 12مبلغ   ايستامار

شتتركة استتاستتات وفقا لتقرير قطاع األداء ايقتصتتادي بالهيئة العامة لبستتتامار والمناطإ الحرة، تم تقييم ايستتتامار   و11
، وقد بلغت قيمة 2020ديستتتتتمبر    31بطريقتة حقوق الملكيتة وفقا للقوائم المالية للشتتتتتركة في   العقتاريلبستتتتتتامتار  

 .من رأح المال %004و0سهم بنسبة  1انيه مصري لعدد 12مبلغ   ايستامار

شتتتركة اورانج وفقا لتقرير قطاع األداء ايقتصتتتادي بالهيئة العامة لبستتتتامار والمناطإ الحرة، تم تقييم ايستتتتامار ب و12
، وقتد بلغتت قيمتة 2020ديستتتتتمبر   31بطريقتة حقوق الملكيتة وفقتا للقوائم المتاليتة للشتتتتتركتة في الصتتتتتيتدليتات   إلدارة

 .من رأح المال %10و0بنسبة  حصة 100انيه مصري لعدد  100مبلغ   ايستامار

 تابعة  شركاتمبالغ مدفوعة تحت حساب زيادة رأس مال  -5
   2021ديسمبر  31 
 جنيه مصري 

 18,900,000 * شوموم( شركة النور لبدوية )

 45,847,818 **( ديريالشركة العربية لمنتاات ايلبان )اراب 

 64,747,818 

، وافقت الامعية العامة غير العادية لشتركة النور لبدوية )شتركة مستاهمة مصترية( عل  زيادة 2020مارح    19بتاريخ  *
كابيتال القابضتتتة   أستتتبايرشتتتركة انيه مصتتتري، وقد بلغت حصتتتة    000و500و32الشتتتركة المصتتتدر بمبلغ   مالرأح 

انيه مصتري،    000و900و18 مبلغ في تلك الزيادةستابقا(    –لبستتامارات المالية )بايونيرز القابضتة لبستتامارات المالية 
  تم سدادها بالكامل، وااري استكمال زيادة رأح المال واتخاذ اإلاراءات البزمة لتسايل تلك الزيادةو
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بايونيرز القابضتة لبستتامارات المالية )كابيتال القابضتة لبستتامارات   أستبايرشتركة  تقستيم  تم  2021 يوليو  24بتاريخ  و *
شتتركة ادو   الشتتركة ال    مدفوعة تحت حستتاب زيادة رأح مالالمبالغ الابث شتتركات و تم نقل   ال ( ستتابقا –المالية  

   وللتنمية الصناعية شوموم )شركة منقسمة(
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 )تابع( مبالغ مدفوعة تحت حساب زيادة رأس مال شركات تابعة  -5

عل  زيتادة رأح ( ديريلشتتتتتركتة العربيتة لمنتاتات ايلبتان )اراب  لالامعيتة العتامتة العتاديتة   قررت  2021نوفمبر   2بتتاريخ   **
مليون   130مليون انيه مصتري بزيادة قدرها    290مليون انيه مصتري ال    160من   مال الشتركة المصتدر و المدفوع

 وانيه مصري 818و847و45مبلغ  2021ديسمبر  31، وقد بلغ المسدد تحت حساب زيادة رأح المال في انيه

 إلى أطراف ذات عالقة   /مستحق من  -6
 2021ديسمبر  31 

 مستحق إلى مستحق من  

 جنيه مصري جنيه مصري 

 104,343,721 - شركة سمو لبستشارات *

 - 34,317,849 شركة الحصن لبستشارات * 

 - 15,699,300 * لبدويةشركه النور 

 - 5,867,423 اف ايه لبستشارات* بيشركة 

 17,083,660 - *العقاريشركة اساسات لبستامار 

 - 4,980,663 ةالعمراني للتنمية شركه بايونيرز بروبرتيز 

 - 2,035,159 ةلبستامارات المالي القابضةكابيتال  أسبايرشركة 

 62,900,394 121,427,381 

  لبستتتامارات كابيتال القابضتتة لبستتتامارات المالية )بايونيرز القابضتتة   أستتبايرشتتركة   تقستتيم تم  2021  يوليو  24بتاريخ  *
شتتتركة ادو  للتنمية ال     المحولة لشتتتركاتل  عبقةمستتتتحإ من ل دل  أطراف ذات    وتم نقل ارصتتتدة  ستتتابقا( –المالية  

 و(18 )ديضاح الصناعية شوموم )شركة منقسمة(

 مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى  -7
 2021ديسمبر  31 

 جنيه مصري 

ل   1,094,134 مصروفات مدفوعة مقدما

 846,158 تأمينات لد  الغير   

 5,000 سلف وعهد عاملين 

 32,000 مدفوعة تحت حساب توزيعات ارباح مبالغ 

 1,977,292 

بايونيرز القابضتتة لبستتتامارات  )المالية كابيتال القابضتتة لبستتتامارات  أستتبايرشتتركة تقستتيم   تم  2021  يوليو  24بتاريخ  *
ل وأرصتدة مدينة بنود  ارصتدة  ال  ابث شتركات وتم نقل بعا  ستابقا(  –المالية   شتركة ال     أخر مصتروفات مدفوعة مقدما

 (و18)ديضاح  ادو  للتنمية الصناعية شوموم )شركة منقسمة(

 نقدية بالصندوق ولدى البنوك  -8
 2021ديسمبر  31 

 جنيه مصري 

  عملة محلية 

 104,871 نقدية بالصندوق

 5,217,125 حسابات اارية

 5,321,996 

 
 رأس المال  -9

بايونيرز المالية )كابيتال القابضتة لبستتامارات  أستبايرلشتركة وافقت الامعية العامة غير العادية ،  2021يوليو    24بتاريخ 
من   2021يونيو    15بتاريخ   534  مالصتتادر برق  النهائيباإلاماع عل  التقرير ستتابقا(  –القابضتتة لبستتتامارات المالية  

والتزامات الشتتركة  ألصتتول المبدئيبالهيئة العامة لبستتتامار والمناطإ الحرة للتحقإ من التقدير    ايقتصتتاديقطاع ايداء 
  صتافيانته  ان    والذي  ت )شتركة قاستمة وشتركتين منقستمتين(وبالقيمة الدفترية والستوقية بغرا تقستيمها ال  ابث شتركا

ستابقا( تبلغ  –)بايونيرز القابضتة لبستتامارات المالية    حقوق الملكية لشتركة أستباير كابيتال القابضتة لبستتامارات المالية
  :يلينتج عن ذلك ما و(، 18)ديضاح  –مصري انيه  200و494و039و7



 )شركة مساهمة مصرية(  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 

 ة للقوائم المالية الدورية المستقلة مماإليضاحات المت

 2021ديسمبر  31في 
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 )تابع(  رأس المال -9
موزع عل     مصتتريانيه   300و808و033و2حقوق الملكية لشتتركة ادو  للتنمية الصتتناعية )المنقستتمة( مبلغ    صتتافي
ستتهم    1054805160موزع عل  عدد   مصتتريانيه   804و129و004و2راح مال مصتتدر ومدفوع يبلغ    :التاليالنحو 

مال  وبراح  مصتتتريانيه   496و678و29عام بمبلغ   واحتياطيللستتتهم الواحد    مصتتتريانيه   9و1بقيمة استتتمية قدرها  
 ومصريمليار انيه  10مرخص به قدرو 

 و2021سبتمبر  5وقد تم التأشير بالسال التااري بتاريخ 

 يلي:ويتمال هيكل رأح المال فيما 

 القيمة عدد األسهم  نسبة المساهمة المساهم

 انيه مصري  ٪ 

 288,151,625 151658750 %14.38 شركة عبد القادر المهيب واويدو 

 247,997,257 130524872 %12.37 وليد محمد زكي
 202,055,350 106344921 %10.08 طه ابراهيم مصطفي محمد التلباني

 141,823,155 74643766 %7.08 هشام علي شكري حافك 

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

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

 101,316,516 53324482 %5.06 حو  وم ووزاكي م

 772228431 406436016 %38.52 مساهمون أخرون

 2,004,129,804 1054805160 % 100 اجمالي

 
 ضرائب الدخل   -10

 ضرائب الدخل المؤجلة 
 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 282,579  أصل  -الحركة خبل الفترة 

 282,579  أصل  - ضريبة الدخل المؤالة

 
 مصروف ضرائب الدخل 

  
 الفترة منعن 

 تاريخ التأسيس حتى 

 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 282,579  ايراد   –ضرائب الدخل المؤالة 

  282,579 

 
 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى -11

 2021ديسمبر  31 
 جنيه مصري 

 70,571 مصروفات مستحقة 

 1,601,017 ارصدة دائنة أخر  

 1,671,588 

بايونيرز القابضتتة لبستتتامارات  المالية )كابيتال القابضتتة لبستتتامارات  أستتبايرشتتركة تقستتيم   تم  2021  يوليو  24بتاريخ  *
شتتركة   الي  أخر مصتتروفات مستتتحقة وأرصتتدة دائنة  وتم نقل بعا بنود ارصتتدة  ال  ابث شتتركات ستتابقا(  –المالية  

 ركة منقستتمة(شتتركة ادو  للتنمية الصتتناعية شوموم )شتت و  )شتتركة منقستتمة(  بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية شوموم
 و(18)ديضاح 

  



 )شركة مساهمة مصرية(  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 

 ة للقوائم المالية الدورية المستقلة مماإليضاحات المت

 2021ديسمبر  31في 
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  مصروفات عمومية وإدارية  -12
 

 
الفترة من عن 

 تاريخ التأسيس حتى 

 2021ديسمبر  31 

 جنيه مصري 

 3,849,995 حكمها   فيمرتبات وما 

 640,520 ورسوم اشتراكات

 215,796 مصروفات أخر  

 2,011 ( 3دهبك اصول اابتة )ديضاح 

 867,381 (13أصول )ديضاح  انتفاعحإ  استهبك

 5,575,703 

 
 والترتيب  عقود التأجير -13

 حق انتفاع أصول -1
 مباني وإنشاءات  

 جنيه مصري 

  التكلفة 

 30,647,466 الفترة  دضافات

 30,647,466   2021ديسمبر  31

  االستهالكمجمع 

 ( 867,381) (12ديضاح ) الفترة استهبك

 ( 867,381)   2021ديسمبر  31

 29,780,085   2021ديسمبر  31 في الدفترية القيمة صافي

 
 عقود تأجير وترتيب  التزام -2

 2021ديسمبر  30  

 عقود تأجير تشغيلي  

 جنيه مصري 

 29,393,834   ايلتزامرصيد 

 (4,626,401) أقساط مستحقة خبل عام 

 324,767,43 أكار من عام  استحقاقأقساط 

 
 الضريبي الموقف  -14

 ضرائب شركات األموال
 والماليولم تقم بتقديم دقرارات ضريبية حت  تاريخ المركز  2021سبتمبر  فيتم تأسيح الشركة  -

 ضرائب كسب العمل
وتعديبته وتوريدها   2005لستتنة    91تقوم الشتتركة بحاز ضتتريبة المرتبات من العاملين لديها وذلك طبقا لقانون رقم  -

 المحددةوالمواعيد القانونية  فيتصة وذلك ال  المأمورية المخ

 ضريبة الدمغة
 والماليحت  تاريخ المركز دفاتر و سابت الشركة ولم يتم فحص  2021سبتمبر  فيتم تأسيح الشركة  -

  



 )شركة مساهمة مصرية(  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 

 ة للقوائم المالية الدورية المستقلة مماإليضاحات المت

 2021ديسمبر  31في 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها  -15
األصتتول المالية )نقدية بالصتتندوق ولد  البنوك، استتتامارات مالية، أرصتتدة عمبء و   فيتتمال األدوات المالية للشتتركة  

  القروا،  ائتمانية،تسهيبت أخر ( وكذا ايلتزامات المالية )أرصدة مدينة   عبقة،ذات    أطرافمستحإ من  قبا،أوراق  
 (وة أخر المصروفات المستحقة وأرصدة دائن ضريبية،التزامات  عبقة،ذات  أطرافمستحإ الي 

وكما هو وارد بالستياستات المحاستبية الهامة لبعتراف والقياح لبصتول وايلتزامات المالية واإليراد والمصتروف المتعلإ 
 ( من اإليضاحات المتممة للقوائم الماليةو2ديضاح ) فيبها كما ورد 

 مخاطر سعر الفائدة
 )القروا ألال(و  والتزاماتها التي تستحإ عليها فوائدتتعرا الشركة لمخاطر أسعار الفائدة بالنسبة ألصولها 

 القروا ألال اابتو عل سعر الفائدة 

 خطر االئتمان
يتماتل خطر ايئتمتان في عتدم التزام أحتد أطراف األداة المتاليتة من الوفتاء بتالتزامتاتته، األمر التذي ينتج عنته تحمتل الطرف  

ايئتمان عل  أرصتدتها لد  البنوك والعمبء وبعا األصتول األخر  كما اآلخر لخستائر ماليةو تتعرا الشتركة لمخاطر 
 هو موضح في الميزانيةو

تستتع  الشتتركة لتقليل المخاطر ايئتمانية فيما يتعلإ بالودائع البنكية عن طريإ التعامل من بنوك حستتنة الستتمعة ووضتتع 
 إ بالعمبءو حدود ائتمانية للعمبء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعل

 خطر تقلبات العمالت األجنبية
يؤار عل  المدفوعات والمقبوضتات بالعمبت األانبية    والذيستعر الصترف    فيالتغيرات    فييتمال خطر العمبت األانبية  

 وكذلك تقييم األصول وايلتزامات بالعمبت األانبيةو

 خطر السيولة
دن غرا الشتتركة هو الحفاك عل  التوازن بين استتتمرارية التمويل والمرونة خبل استتتخدام األرباح المرحلة وأرصتتدة 

 الشركة في مواعيد استحقاقهاو التزاماتالشركة لدي البنوك لضمان سداد 

 إدارة رأس المال  
ة من أال دعم أعمالها يحنستتب رأح مال صتت دن الهدف الرئيستتي إلدارة رأح المال هو التأكد من أن الشتتركة تحافك عل   

 وتحقإ أقص  زيادة للمساهمينو

 تقوم الشركة بندارة هيكل رأسمالها وداراء تعديبت عليه في ضوء التغيرات في كروف األعمالو

 و2021ديسمبر  31 من تاريخ التأسيح حت  الفترةخبل لم يكن هناك تغيرات في األهداف والسياسات والعمليات 

 نصيب السهم في الخسائر  -16
عل  المتوسط المراح لعدد األسهم  الفترةعل  أستاح مشتروع افتراضتي بقسمة خسائر    الخستائر  فيتم حستاب نصتيب الستهم 
 :يليالقائمة خبل الفترة كما 

  
الفترة من عن 

 تاريخ التأسيس حتى 

 2021ديسمبر  31  

 جنيه مصري  

 ( 973,327)  خسائر الفترة 

 1054805160  المتوسط المراح لعدد األسهم القائمة خبل الفترة

 (0.001)  الخسائر  فينصيب السهم 

 
 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  -17

ل لتعريفها، نادرا ما تستتاوي تقبلو نتائج التقديرات المحاستتبيةتقوم الشتتركة بعمل تقديرات وافتراضتتات خاصتتة بالمستت  ، طبقا
النتائج الفعليةو التقديرات وايفتراضتتات ذات المخاطر الهامة و التي قد تتستتبب في تعديل اوهري للقيم الدفترية لبصتتول 

   يلي:وايلتزامات خبل السنة المالية التالية تم اإلشارة لها كما 

 ضريبة الدخل
األموالو   لضريبة شركات  أي الشركة خاضعة  وعند واود  خبير  رأي  باستخدام  الدخل  الشركة مخصص ضريبة  تقدر 

  مخصص ضريبة الدخل والضريبة المؤالة في هذو الفتراتو  عل اختبفات بين النتائج الفعلية واألولية تؤار هذو ايختبفات  



 )شركة مساهمة مصرية(  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 

 ة للقوائم المالية الدورية المستقلة مماإليضاحات المت

 2021ديسمبر  31في 
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 ي  تأثير االنقسام على قائمة المركز المال -18
  أستتتتباير كابيتال القابضتتتتة لبستتتتتامارات الماليةشتتتتركة  العامة غير العادية ل، انعقدت الامعية 2021يوليو    24بتاريخ 

 سابقا( )شركة مساهمة مصرية(، وكانت قراراتها كالتالي: –)بايونيرز القابضة لبستامارات المالية 

عن طريإ    األفقيللشركة بنتباع اسلوب التقسيم   التفصيليوافقت الامعية العامة غير العادية باإلاماع عل  مشروع التقسيم 
  31 فيتقستتيم اصتتول والتزامات وحقوق الملكية بالقيمة الستتوقية والدفترية طبقا للقوائم المالية عن الستتنة المالية المنتهية 

ين  الشتتركة القاستتمة والشتتركت  فيبقاء ذات المستتاهمين بنفح نستتب الملكية وعدد ايستتهم دون تعديل   ، مع2020ديستتمبر
قطاع األداء ايقتصتادي والصتادر    -ضتوء تقرير اللانة المشتكلة من الهيئة العامة لبستتامار والمناطإ الحرة    فيالمنقستمتين  

 و2021يونيو   15بتاريخ 

كابيتال القابضتتتة   أستتتبايرشتتتركة  هيوافقت الامعية العامة غير العادية باإلاماع عل  تقستتتيم الشتتتركة لابث شتتتركات 
ستابقا(، ويخفا رأستمالها المصتدر عن   –الشتركة القاستمة( )بايونيرز القابضتة لبستتامارات المالية  )المالية  لبستتامارات  

طريإ تخفيا القيمة ايستمية ألستهمها وتكل محتفكة بغرضتها وبالتراخيص الصتادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية  
تصدر اوراق مالية او في زيادة رؤوح اموال وترخيص نشاط امناء الحفكو   التيأسيح الشركات ت  فيوغرضها ايشتراك 
   شركتين اديدتين هما: تأسيحبينما ينتج عن التقسيم 

  ألحكام كشتتركة مستتاهمة مصتترية خاضتتعة   تأستتيستتهاويتم    شررركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية )شررركة منقسررمة(
اينشتطة العقارية والمستاهمة وايشتتراك بصتورة مباشترة  فيعل  ان يكون غرضتها ايستتامار   1981لستنة   159القانون 

( من 27مع عدم ايخبل بالمادة ) العقاريكافة ماايت ايستتتتتامارات العقارية والمقاويت والتطوير   فيوغير مباشتتتترة  
لستتتتنة   95( من البئحة التنفيذية لقانون 122( والمادة )121)والمادة   1992لستتتتنة   95قانون ستتتتوق راح المال رقم  

وياوز للشتتركة ان تكون لها مصتتلحة او تشتتترك بأي واه من الواوو مع الشتتركات وغيرها التي تزاول اعماي   1992
ت السالفة  شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها عل  تحقيإ غرضها في مصر او في الخارج كما ياوز لها ان تندمج في الهيئا

ل للمعمول بته في الهيئتة العتامتة   ألحكتاماو تشتتتتتتريهتا او تلحقهتا بهتا وذلتك طبقتا   القتانون ويئحتته التنفيتذيتةو وياوز التعتديتل وفقتا
  الحرةولبستامار والمناطإ 

لسنة  159القانون  ألحكامويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية خاضعة    شرركة جدوى للتنمية الصرناعية )شرركة منقسمة(
 فياينشتطة الصتناعية والمستاهمة وايشتتراك بصتورة مباشترة وغير مباشترة  فيعل  ان يكون غرضتها ايستتامار   1981

  1992لستتنة   95( من قانون ستتوق راح المال رقم  27كافة ماايت ايستتتامارات الصتتناعية مع عدم ايخبل بالمادة )
وياوز للشتتتركة ان تكون لها مصتتتلحة او   1992لستتتنة    95( من البئحة التنفيذية لقانون 122( والمادة )121ة )دوالما

تشتتتتترك بأي واه من الواوو مع الشتتتتركات وغيرها التي تزاول اعماي شتتتتبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها عل  تحقيإ  
 ألحكامئات الستالفة او تشتتريها او تلحقها بها وذلك طبقا غرضتها في مصتر او في الخارج كما ياوز لها ان تندمج في الهي

ل للمعمول به في الهيئة العامة لبستامار والمناطإ الحرة و  القانون ويئحته التنفيذية ووياوز التعديل وفقا

ة القاستتتمة وقد وافقت الامعية العامة غير العادية باإلاماع عل  دعادة هيكلة الشتتتركات التابعة والشتتتقيقة لكب من الشتتترك
وتقرير اللانة المشتتكلة من الهيئة العامة  التفصتتيليتفصتتيليا بمشتتروع التقستتيم   دالنحو الواروالشتتركتين المنقستتمتين عل   
انهاء ااراءات نقل  فيوتفويا رئيح مالح ايدارة اومن يفوضته    ايقتصتاديقطاع األداء  -لبستتامار والمناطإ الحرة  
العامة للرقابة المالية للحصتتتول عل  عدم ممانعتها عل  نقل ملكية استتتهم الشتتتركات التابعة  الملكية ومنها التقدم ال  الهيئة

 وضوء اعادة الهيكلة فيوالشقيقة المقيدة وغير المقيدة من الشركة القاسمة ال  الشركتين المنقسمتين 

، تم تأستتيح شتتركة ادو  للتنمية الصتتناعية )شتتركة منقستتمة( وشتتركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية 2021وفي ستتبتمبر  
 و2021الشركات التابعة والشقيقة في أكتوبر  أسهمدعادة الهيكلة ونقل ملكية  استكمالالعمرانية )شركة منقسمة(، وتم 

  عل بين الشتتركات القاستتمة والمنقستتمة  ايتفاقمنقستتمة فقد تم الشتتركات ال  تأستتيحتاريخ   حت ونكرا لمرور فترة زمنية  
ذلك اصتتبحت القيمة الدفترية لصتتافي حقوق الملكية   عل تاريخ التقستتيم بالدفاتر وبناء    2021ديستتمبر    31اعتبار تاريخ 

انيه مصتري، كما بلغت القيمة الدفترية لصتافي    405و192و223 مبلغالمالية  كابيتال القابضتة لبستتامارات   أستبايرشتركة ل
انيه مصتتري لشتتركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية   753و308و876و4حقوق الملكية للشتتركات المنقستتمة مبلغ 

 وانيه مصري لشركة ادو  للتنمية الصناعية 326و891و944و1ومبلغ  

  



 )شركة مساهمة مصرية(  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
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 -اينقسام: المحولة ال  الشركات المنقسمة في تاريخ  باألرصدةيلي بيان   وفيما

 

بايونيرز القابضة  
المالية  لبستامارات

 )الشركة القاسمة(
 ( اينقسام)قبل 

التسويات الناتاة عن 
  ايقتصاديةتقرير اللانة 

 وحركة الفترة 

كابيتال  أسباير
القابضة  

 لبستامارات المالية
 )الشركة القاسمة(

شركة بايونيرز  
بروبرتيز للتنمية  

 العمرانية
 )الشركة المنقسمة( 

شركة ادو  للتنمية 
 الصناعية

 )الشركة المنقسمة( 

 2021سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2021سبتمبر  30   2021 سبتمبر 30 

 انيه مصري  انيه مصري  انيه مصري  انيه مصري  انيه مصري  األصول 

      أصول غير متداولة 

 - - 3,169,037 - 3,169,037  أصول اابتة

 1,930,449,732 5,528,892,387 151,377,634 16,192,212 7,594,527,541 استامارات في شركات تابعة وشقيقة 

 - 66,367,298 - - 66,367,298 استامارات عقارية

    (3,638,129) 3,638,129 حإ استخدام اصول 

 - - 13,712,470 - 13,712,470 استامارات بالقيمة العادلة من خبل الدخل الشامل 

 - - 1,775,300 - 1,775,300 استامارات أخر  طويلة األال 

 - - 23,700,000 - 23,700,000 تمويل مساند طويل األال دل  الشركات التابعة

 18,900,000 4,500,000 2,000,000 - 25,400,000 مبالغ مدفوعة تحت حساب زيادة رأح مال شركات تابعة

 1,949,349,732 5,599,759,685 195,734,441 12,554,083 7,732,289,775 إجمالي األصول غير المتداولة 

      

      أصول متداولة 

 - - 1,352,606 - 1,352,606 وأوراق قبا عمبء 

 203,845,268 103,746,264 11,352,073 (6,069,900) 325,013,505 مستحإ من أطراف ذات عبقة 

 - 336,111 56,306,853 (102,638,541) 159,281,505 و الخسائرأاستامارات بالقيمة العادلة من خبل األرباح  

ل   1,410,265 2,208,940 7,780,343 (2,628,452) 14,028,000 وأرصدة مدينة أخر  مصروفات مدفوعة مقدما

 - - 2,336,691 - 2,336,691 نقدية بالصندوق ولد  البنوك 

 205,255,533 106,291,315 79,128,566 (111,336,893) 502,012,307 إجمالي األصول المتداولة 

 2,154,605,265 5,706,051,000 274,863,007 (98,782,810) 8,234,302,082 إجمالي األصول 

      

      حقوق الملكية وااللتزامات 

      حقوق الملكية 

 2,004,129,804 4,746,623,220 210,961,032 1,687,688,256 5,274,025,800 رأح المال

    (629,762,634) 629,762,634 احتياطي قانوني 

 29,678,496 5,653,980 42,447,668 77,780,144 - عام احتياطي
من خبل   العادلة  بالقيمةفروق اعادو تقييم استامارات 

 - - (137,386) (890,533,053) 890,395,667 الدخل الشامل  

 - - 27,342,378 (068و770و345) 373,112,446 أرباح مرحلة 

 (109,691,177) 174,392,501 (62,513,504) 820و187و2 - اينقسام ناتج عملية 

 20,774,203 (50,360,948) 5,092,217 (3,710,630) (20,783,898) )خسائر( ل أرباح الفترة 

 1,944,891,326 4,876,308,753 223,192,405 (102,120,165) 7,146,512,649 إجمالي حقوق الملكية 

      

      االلتزامات 

      متداولة التزامات غير 

 - 43,809,574 - (1,052,529) 44,862,103 طويل ايال  -عقود التأاير والترتيب  التزامات

 - - 12,555,779 5,629,380 6,926,399 التزامات ضريبية مؤالة

 - 43,809,574 12,555,779 4,576,851 51,788,502 غير المتداولة  االلتزامات إجمالي 

      

      متداولة التزامات  

 - 544,747,682 - - 544,747,682 ائتمانية بنوك تسهيبت 

 - 11,162,509 - (1,474,157) 12,636,666 عقود التأاير والترتيب التزاماتالازء المتداول من 

 209,313,839 33,145,540 1,779,609 - 244,238,988 مستحإ دل  أطراف ذات عبقة 

 - 186,169,621 - - 186,169,621 طويلة األال الازء المتداول من قروا 

 - - 17,807,169 - 17,807,169 التزامات ضريبية

 400,100 10,707,321 19,528,045 234,661 30,400,805 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخر  

 209,713,939 785,932,673 39,114,823 (1,239,496) 1,036,000,931 إجمالي االلتزامات المتداولة  

 209,713,939 829,742,247 51,670,602 3,337,355 1,087,789,433 إجمالي االلتزامات 

 2,154,605,265 5,706,051,000 274,863,007 (98,782,810) 8,234,302,082 إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات 

 


