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 المستقلة  محدود للقوائم المالية الدورية الفحص التقرير 
 
 

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

 المقدمة
لشررركة جدوى للتنمية الصررناعية )شررركة مسرراهمة  المستتتقل المرفقة  الدوري الماليقمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز  

المستتتقلة لبرباح أو الخستتائر والدخل الشتتامل والتغير في  الدورية  وكذا القوائم   2022يونيو    30في )شررركة منقسررمة(   مصرررية(
وملخصتا  للستياستات المحاستبية   ،2022يونيو    30عن الفترة من تاريخ التأستي  حت    بهامتعلقة حقوق الملكية والتدفقات النقدية ال

الهامة وغيرها من اإليضتتاحات المتممة األخر و واإلدارة هي المستتئولة عن دعداد القوائم المالية الدورية المستتتقلة هذر والعر   
ة المستتقلة  العادل والواضت  لها ببقا  لمعايير المحاستبة المصترية، وتنحصتر مستئوليتنا في دبدان استتنتاا عل  القوائم المالية الدوري

 في ضون فحصنا المحدود لهاو
 

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

ستتفستارات بصتورة أستاستية من أشتخاص  والمؤدي بمعرفة مراقب حستاباتها"و ويشتمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل ا
مستئولين عن األمور المالية والمحاستبية وتببيإ دارانات تحليلية، وغيرها من دارانات الفحص المحدودو ويقل الفحص المحدود  

صتتب   اوهريا  في نباقه عن عملية مرااعة تتم ببقا  لمعايير المرااعة المصتترية، وبالتالي ي يمكننا الحصتتول عل  تأكد بأننا ستتن
عل  دراية باميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مرااعة، وعليه فنحن ي نبدي رأي مرااعة عل  هذر القوائم المالية  

 الدورية المستقلةو
 

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

المستتتقل   الدوري  وعن أداؤها المالي  2022يونيو    30المستتتقل للمنشتتأة في  الدوري  في اميع اوانبها الهامة عن المركز المالي  
 ببقا  لمعايير المحاسبة المصريةو 2022يونيو  30الفترة من تاريخ التأسي  حت  عن المستقلة رية الدووتدفقاتها النقدية 

 

 فقرة لفت انتباه
الامعية العامة غير العادية لشتركة استباير كابيتال القابضتة ل ستتامارات   ( فقد وافقت19باييضتاح رقم  كما هو موضت  تفصتي  

عل  دعتماد التقرير النهائي الصتتادر من الهيئة   2021يوليو    24ستتابقا( بتاريخ  –المالية  بايونيرز القابضتتة لتستتتامارات المالية  
ختص ك  منها بقباع مختلف، لتنقستم ال  شتركة استباير  ت  لنف  ذات المستاهمين  العامة لتستتامار بتقستيم الشتركة ال  ا اة شتركات

ستابقا( وتختص بقباع الخدمات المالية  الشتركة  –كابيتال القابضتة ل ستتامارات المالية  بايونيرز القابضتة لتستتامارات المالية  
ادوي كة منقستتمة(، وشتتركة  القاستتمة(، وشتتركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية وتختص بالقباع العقاري والمقاويت  شتتر

وتختص بالقباع الصتتناعي  شتتركة منقستتمة(، مع دحتفاك الشتتركة  الشتتركة القاستتمة( بغرضتتها والتراخيص  للتنمية الصتتناعية
وخ ل الفترة، قامت الشتركة بننهان دارانات التقستيم وتأستي  الشتركتين المنقستمتين   الصتادرة لها من الهيئة العامة للرقابة الماليةو

 تينوالاديد
 

 
 2022أغسب    14في:  القاهرة 

 
 

 مراقب الحسابات 

 

 محمد أحمد أبو القاسم 

 زميل امعية المحاسبين والمرااعين المصرية 

 زميل امعية الضرائب المصرية 
 ( 17553 و مو مو  

 ( 359  سال الهيئة العامة للرقابة المالية رقم

   والضرائبالمتحدون للمراجعة 
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 المستقل   الدوري قائمة المركز المالي
   2022يونيو  30في 
 

   2022يونيو  30 ديضاح 
 جنيه مصري   األصول 

   أصول غير متداولة 
 3,158,592 (3    أصول اابتة

 1,983,531,657 (4  استامارات في شركات تابعة وشقيقة
 30,817,799 ( 13-1  أصول حإ انتفاع 

 18,900,000 (5  مبالغ مدفوعة تحت حساب زيادة را  مال شركة تابعة
 2,758,385 ( 10  أصول ضريبية مؤالة 

 2,039,166,433  إجمالي األصول غير المتداولة

   
   أصول متداولة 

 77,156,563 (6  مستحإ من أبراف ذات ع قة
 2,827,123 (7  مصروفات مدفوعة مقدما  وأرصدة مدينة أخر  

 122,180 (8  نقدية بالصندوق ولد  البنوك 

 80,105,866  إجمالي األصول المتداولة 

 2,119,272,299  إجمالي األصول 

   
   حقوق الملكية وااللتزامات 

   حقوق الملكية 
 2,004,129,804 (9  رأ  المال  
 29,678,496 (9  احتيابي عام

 (88,916,974) ( 19  ناتج عملية اينقسام
 (9,501,104)    الفترة ر  خسائ

 1,935,390,222  إجمالي حقوق الملكية 

   
   االلتزامات 

   التزامات غير متداولة 
 27,985,045 ( 2-13  الازن غير المتداول  –التزامات عقود التأاير 

 27,985,045  إجمالي االلتزامات غير المتداولة

   
   التزامات متداولة 

 4,724,620 ( 2-13  الازن المتداول – التزامات عقود التأاير
 147,813,678 (6  مستحإ دل  أبراف ذات ع قة

 943,290  التزامات ضريبية
 2,415,444 ( 11  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخر  

 155,897,032  إجمالي االلتزامات المتداولة  

 183,882,077  إجمالي االلتزامات 

 2,119,272,299  إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات 

 
 

 العضو المنتدب  رئيس القطاع المالي للمجموعة 
  
  

 محمد زكي  ياسر أحمد حمدي حلمي 
 
 ازن ي يتازأ من القوائم المالية الدورية المستقلةو  (20( دل   1المرفقة من ديضاح  اإليضاحات   -
  تقرير الفحص المحدود مرفإو -
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 المستقلةالدورية    الخسائرقائمة األرباح أو  
   2022يونيو   30عن الفترة من تاريخ التأسي  حت   

 

 ديضاح 
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 
   2022يونيو  30  
 جنيه مصري   

   

 (14,915,143) ( 12  مصروفات عمومية وددارية 

 (14,915,143)  خسائر النشاط 

   
 303,060  ة فروق تقييم عمل

 ( 2,352,749)  مصروفات تمويلية

 4,705,343  فوائد دائنة 

 (12,259,489)  خسائر الفترة قبل ضرائب الدخل
   

 2,758,385 ( 10  ضرائب الدخل 

 (9,501,104)  الفترة  خسائر

 (0.009) ( 16  نصيب السهم في الخسائر 
 
 
 
 
 
 

 العضو المنتدب  رئيس القطاع المالي للمجموعة 
  
  
  

 محمد زكي  ياسر أحمد حمدي حلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتازأ من القوائم المالية الدورية المستقلةو ( ازن ي20( دل   1المرفقة من ديضاح  اإليضاحات   -
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- 5  - 

 المستقل الدوري  قائمة الدخل الشامل
   2022يونيو   30عن الفترة من تاريخ التأسي  حت   

 

 
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 
   2022يونيو  30 
 جنيه مصري  
  

 (9,501,104)   خسائر الفترة 

 - بنود تتعلإ بالدخل الشامل

 (9,501,104) إجمالي الدخل الشامل عن الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوائم المالية الدورية المستقلةو ( ازن ي يتازأ من20( دل   1المرفقة من ديضاح  اإليضاحات   -
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 المستقلةالدورية    قائمة التغير في حقوق الملكية

   2022يونيو    30عن الفترة من تاريخ التأسي  حت  
 

 اإلامالي  خسائر( الفترة ناتج عملية اينقسام احتيابي عام رأ  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 * 
 (9,501,104) ( 9,501,104  - - - خسائر الفترة

 1,935,390,222 (9,501,104) (88,916,974) 29,678,496 2,004,129,804   2022يونيو    30 في

 
 (و19شركات  ايضاح  افقيا ال  ا ث   سابقا(  –شركة أسباير كابيتال القابضة ل ستامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات المالية  نتياة انقسام   *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 من القوائم المالية الدورية المستقلةو  ( ازن ي يتازأ20( دل   1المرفقة من ديضاح  اإليضاحات   -



 )شركة منقسمة( )شركة مساهمة مصرية(  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
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 المستقلة الدورية  قائمة التدفقات النقدية 
   2022يونيو    30عن الفترة من تاريخ التأسي  حت  

 

  
من تاريخ  الفترة 

 التأسيس حتى 

   2022يونيو  30 ديضاح 
   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
 (12,259,489)  خسائر الفترة قبل ضرائب الدخل

 123,219 (3  اه ك ايصول الاابتة 
 2,923,872 ( 13  استه ك اصول حإ انتفاع

 2,352,749  مصروفات تمويلية
 ( 4,705,343)  فوائد دائنة 

 (11,564,992)  قبل التغير في رأس المال العامل خسائر التشغيل
 80,840,887  التغير في المستحإ من ايبراف ذات الع قة

 (1,416,858)  التغير في المصروفات المدفوعة مقدما وايرصدة المدينة ايخر   
 (61,500,161)  التغير في المستحإ ال  ايبراف ذات الع قة 

 943,290  التزامات ضريبية التغير في 

 2,015,344  التغير في المصروفات المستحقة وايرصدة الدائنة ايخر   

 9,317,510  أنشطة التشغيل  صافي التدفقات النقدية الناتجة من

   
   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

 (3,281,811) (3  مدفوعات لشران اصول اابتة
 (7,234,107)  استامارات في شركات تابعه وشقيقة مدفوعات في 

 4,705,343  فوائد دائنة محصلة 

 (5,810,575)  االستثمار  التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطةصافي 

   
   التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 (1,032,006)  التزامات عقود التأاير مدفوعة

 (2,352,749)  مصروفات تمويلية مدفوعة

 (3,384,755)  التمويل  النقدية )المستخدمة في( أنشطةصافي التدفقات  

 122,180  صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة 

 -  أول الفترة -النقدية وما في حكمها 

 122,180 (8  أخر الفترة   -النقدية وما في حكمها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  من القوائم المالية الدورية المستقلةو  ( ازن ي يتازأ20( دل   1من ديضاح  اإليضاحات المرفقة   -



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

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة 

 2022يونيو  30في 
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 نبذة عن الشركة - 1
تأستستت شتركة ادو  للتنمية الصتناعية " شتركة مستاهمة مصترية " نتياة انقستام شتركة أستباير كابيتال القابضتة  

  1981لستنة    159ستابقا( ببقا  ألحكام القانون رقم   –ة  بايونيرز القابضتة ل ستتامارات المالية  ل ستتامارات المالي
(  121والمادة    1992لسنة  95( من قانون سوق را  المال رقم  27ويئحته التنفيذية مع عدم ايخ ل بالمادة  

 و1992لسنة    95( من ال ئحة التنفيذية لقانون  122والمادة  

 و2021سبتمبر   5القاهرة في  –  171850في السال التااري برقم    الشركةتم قيد  

 و2021اكتوبر   10البورصة المصرية بتاريخ   فيتم قيد الشركة  

 و2021سبتمبر   5عاما تبدأ في   25عمر الشركة 

ماايت يتمال غر  الشتتركة في ايستتتامار والمستتاهمة وايشتتتراك بصتتورة مباشتترة وغير مباشتترة في كافة  
ايستتتامارات الصتتناعية وياوز للشتتركة ان تكون لها مصتتلحة او تشتتترك بأي واه من الواور مع الشتتركات  
وغيرها التي تزاول اعماي شتبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها عل  تحقيإ غرضتها في مصتر او في الخارا كما  

 ا وذلك ببقا ألحكام القانون ويئحته التنفيذيةوياوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها به

لشتتتركة أستتتباير كابيتال القابضتتتة ل ستتتتامارات المالية  بايونيرز القابضتتتة  انعقدت الامعية العامة غير العادية  
تقستيم الشتركة لا ث شتركات ب قرار  باإلاماعوقد أصتدرت    2021يوليو    24في  ستابقا(   –ل ستتامارات المالية  

ويخف  رأستتمالها المصتتدر عن بريإ تخفي  القيمة ايستتمية ألستتهمها وتكل محتفكة  لنف  ذات المستتاهمين،  
  التي تأستي  الشتركات   فيبغرضتها وبالتراخيص الصتادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية وغرضتها ايشتتراك  

بنتباع استلوب التقستيم   تقستيم الشتركةوالحفك  وترخيص نشتاب امنان  تصتدر اوراق مالية او في زيادة رؤو  اموال
ايصتتول وايلتزامات وحقوق الملكية بالقيمة الستتوقية والدفترية ببقا للقوائم المالية عن األفقي عن بريإ تقستتيم  
دون مع بقان ذات المستتاهمين بنف  نستتب الملكية وعدد ايستتهم    2020ديستتمبر    31الستتنة المالية المنتهية في 
 دلي تقسيم الشركة الي:  انتهتوالتي  والشركتين المنقسمتين    تعديل في الشركة القاسمة

بايونيرز    –  كابيتال القابضتة ل ستتامارات المالية " شتركة مستاهمة مصترية("  شتركة أستبايرشتركة قاستمة   :أوي  
( وهي ذات الشتتركة القائمة وستتتحتفك بايستتتامارات المملوكة لها في ستتابقا -القابضتتة ل ستتتامارات المالية  

الشتتتركات التابعة والشتتتقيقة التي تزاول أنشتتتبة مالية غير مصتتترفية، وستتتوف تكل هذر الشتتتركة محتفكة  
رؤو  أموالها والقيام بنشاب    دة وزياتأسي  الشركات التي تصدر أوراق مالية بترخيصتها كشتركة غرضها "

"، وكذلك ستتتتتكل مقيدة بالبورصتتتتة المصتتتترية بعد تعديل بيانات قيدها بالتخفي  لرأ  مالها أمنان الحفك
المالية مع ادخال بع    ل ستتتتاماراتالمقيد، وكذلك ستتتتكل محتفكة بكل تاريخ شتتتركة بايونيرز القابضتتتة  

 لتقسيمونكامها األساسي بما يعك  عملية ا فيالتعدي ت  

  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   فياينشتتبة العقارية والمستتاهمة وايشتتتراك بصتتورة مباشتترة وغير مباشتترة  
  95( من قانون ستتتوق را  المال رقم 27مع عدم ايخ ل بالمادة    العقاريالعقارية والمقاويت والتبوير  

وياوز للشتركة    1992نة  لست  95( من ال ئحة التنفيذية لقانون  122( والمادة  121والمادة    1992لستنة  
بأي واه من الواور مع الشتتتركات وغيرها التي تزاول اعماي شتتتبيهة    تشتتتتركان تكون لها مصتتتلحة او 

بتأعمتالهتا او التي قتد تعتاونهتا عل  تحقيإ غرضتتتتتهتا في مصتتتتتر او في الختارا كمتا ياوز لهتا ان تنتدمج في 
 لقانون ويئحته التنفيذيةوا  ألحكام الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك ببقا  

ويتم تأستيستها كشتركة مستاهمة " شتركة مستاهمة مصترية("(  ادو  للتنمية الصتناعية  شتركة شتركة منقستمة   :االاا
اينشبة 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 را  المال رقم 27ايخ ل بالمادة  

وياوز للشتتتركة ان تكون لها مصتتتلحة او تشتتتترك بأي واه من   1992لستتتنة   95ال ئحة التنفيذية لقانون  
اول اعماي شتبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها عل  تحقيإ غرضتها في الواور مع الشتركات وغيرها التي تز

  ألحكاممصتر او في الخارا كما ياوز لها ان تندمج في الهيئات الستالفة او تشتتريها او تلحقها بها وذلك ببقا 
  والقانون ويئحته التنفيذية  



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

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة 

 2022يونيو  30في 

 

- 9  - 

 )تابع( نبذة عن الشركة - 1
ونستبة ايستهم حرة التداول في الشتركة القاستمة والشتركتين المنقستمتين كما هي، وتكل نستب المستاهمين الرئيستين  

كما ان الشتتركة القاستتمة ستتوف تكل مقيدة بالبورصتتة المصتتريةو كما تم تعديل بيانات قيدها نتياة تخفي  را  
ة والشتقيقة من المال، وتم قيد وتداول الشتركتين المنقستمتين بالبورصتة المصترية، وتم نقل ملكية الشتركات التابع

الشتتركة القاستتمة الي الشتتركات المنقستتمة باتباع القواعد وايارانات القانونية المعمول بها بالهيئة العامة للرقابة  
تم    والذي  المالية والبورصتة المصترية في ضتون مشتروع التقستيم التفصتيلي والمعتمد من قباع ايدان ايقتصتادي،

(  48، ونموذا تقرير ايفصتتاح للمادة  2021يوليو   24ية للشتتركة بتاريخ  اقرارر من الامعية العامة الغير العاد
 من قواعد القيدو

من قبل مال    2022يونيو   30تم اعتماد القوائم المالية الدورية المستتتتقلة عن الفترة من تاريخ التأستتتي  حت   
 و2022أغسب     14بتاريخ  ايدارة  

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة - 2

 إعداد القوائم الماليةأسس   2-1
يتم دعداد القوائم المالية وفقا  لفر  ايستتتمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األصتتول المالية وايستتتامارات  

العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر وايستامارات بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل والتي تم قياسها  بالقيمة
 وبالقيمة العادلة

 التوافق مع معايير المحاسبة
 دعداد القوائم المالية للشركة وفقا  لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائ  الساريةو  تم 

 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 لقان مقابلو  استخدام أو يتضمن عقد تأاير دذا كان العقد ينقل حإ السيبرة عل  

ويصتتنف اإلياار في بداية التعاقد عل  أنه عقد دياار تمويلي أو عقد دياار تشتتغيليو ويصتتنف العقد عل  أنه عقد  
تمويلي دذا كان يحول بصتورة اوهرية ما يقارب كافة المخابر والمنافع العائدة لملكية األصتل محل العقدو    ياارا

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

( بالتكلفة، وتتضتتمن التكلفة التكاليف المباشتترة األولية  اينتفاعاإلياار يتم قيا  األصتتل  حإ  في تاريخ بداية عقد  
 المتكبدة لتاهيز ايصل نفسه ال  الحالة المبلوبة وفقا للعقدو

عقتد التتأاير بتالقيمتة الحتاليتة لتدفعتات ايياتار غير المتدفوعتة في ذلتك التتاريخ، وتخصتتتتتم دفعتات    التزام ويتم قيتا   
ستتعر الفائدة    باستتتخدام معدل الفائدة الضتتمني في عقد التأاير دذا كان يمكن تحديدر بستتهولة، أو   باستتتخدام اإلياار  
متوقع  ومبالغال  أية دفعات أخر  متغيرة،    باإلضتتافة  تحديدر،اإلضتتافي للمستتتأار دذا لم يمكن    ايقترا عل  
 وفقا لعقد ايياارو  كالشران، وذلوسعر ممارسة خيار  دفعها،

دفعتات متغيرة غير متدراتة في قيتا  التزام عقتد التتأاير بقتائمتة   وأيتةعقتد التتأاير،    التزام دابتات الفتائتدة عل   ويتم  
 األرباح أو الخسائرو

دذا كان عقد التأاير يحول ملكية األصتتل ال  الشتتركة أو أن تكلفة ايصتتل تعك  ممارستتة حإ خيار الشتتران يتم  
األصتل   استته ك(، وفيما عدا ذلك يتم  اينتفاعمدي العمر اإلنتااي لبصتل  حإ   عل األصتل المؤار    استته ك
( أو نهتايتة متدة عقتد  اينتفتاعااي لبصتتتتتل  حإ  ال  نهتايتة العمر اإلنتت  التتأاير( من تتاريخ بتدايتة عقتد  اينتفتاع حإ  

 أقربوالتأاير أيهما 

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

  دل  قيمته اإلسترداديةو وتابت خسارة ايضمح ل بقائمة األرباح او الخسائرو
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 )تابع(  أهم السياسات المحاسبية المطبقة - 2

 التأجير )تابع(عقود   2-2
ويتم رد الخسارة الناامة عن اضمح ل القيمة فقب دذا كان هناك تغيير في ايفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة 

 ايضمح لمنذ دابات آخر خسارة ناتاة عن اضمح ل القيمة، ويكون رد الخسارة الناامة عن    اإلسترداديةاألصل  
كان سيتم تحديدها    التيله أو القيمة الدفترية    ترداديةاإلس محدود بحيث ي تتعد  القيمة الدفترية لبصل، القيمة  

( ما لم يتم ايعتراف بالخسارة الناامة عن اضمح ل القيمة بالنسبة لبصل في السنوات  ايسته كبعد  بالصافي 
 السابقةو ويتم دابات الرد في الخسارة الناامة عن اضمح ل القيمة بقائمة األرباح او الخسائرو

 العمالت األجنبيةترجمة  2-3
 عملة التعامل للشركةو وهي  المصريتم دعداد وعر  القوائم المالية بالانيه   -

 يتم اابات المعام ت بالعم ت األانبية أوليا  باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملةو  -

تاريخ   فيسعر الصرف السائد  يتم ترامة األصتول والخصوم ذات الببيعة النقدية بالعم ت األانبية باستخدام   -
 المركز المالي، يتم ددراا اميع الفروق بقائمة األرباح أو الخسائرو

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

يتم قياستها بالقيمة العادلة باستتخدام أستعار   والتيوالخصتوم غير النقدية بالعم ت ايانبية   يتم ترامة األصتول -
 تحددت فيه القيمة العادلةو  التيالتاريخ   فيالصرف السائدة  

 األصول الثابتة   2-4
القيمةو    يضتتتتمح لتكهر األصتتتتول الاابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصتتتتم مامع اإله ك والخستتتتائر المتراكمة  

تتضتمن هذر التكلفة تكلفة استتبدال ازن من األصتول الاابتة عندما تتحقإ تلك التكلفة واستتيفان شتروب ايعتراف  و
بها، وبالمال، عند داران تحستينات اوهرية شتاملة، يتم ايعتراف بتكاليفها ضتمن القيمة الدفترية لبصتول الاابتة  

عتراف باميع تكاليف اإلصت ح والصتيانة األخر  في كنح ل وذلك في حالة استتيفان شتروب ايعتراف، ويتم اي
 قائمة األرباح أو الخسائر عند تحققهاو  

يبدأ ده ك األصتتتل عندما يكون في المكان والحالة التي يصتتتب  عليها قادرا عل  التشتتتغيل بالبريقة التي حددتها  
 النحو التالي:لبصل عل    ضيايفترااإلدارة، ويتم حساب اإله ك بنتباع بريقة القسب الاابت ببقا للعمر 

 سنوات  
 7و16 أااث 

 8 أاهزة اتصايت 
 8 حاسب آلي 

 5-8 أاهزة كهربائية
 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    بيعها في المستتقبلو ويتم ايعتراف بأي أرباح أو استتخدامها أو

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

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

 تخفيضه دل  قيمته اإلستردادية، وتابت خسارة ايضمح ل بقائمة األرباح أو الخسائرو

كان هناك تغيير في ايفتراضتات المستتخدمة لتحديد قيمة   دذاالخستارة الناامة عن اضتمح ل القيمة فقب ويتم رد  
منذ اابات آخر خستتتتارة ناتاة عن اضتتتتمح ل القيمة، ويكون رد الخستتتتارة الناامة عن   اإلستتتتترداديةايصتتتتل  

 كان  التيالقيمة الدفترية   له أو  اإلستتتترداديةتتعد  القيمة الدفترية لبصتتتل، القيمة   محدود بحيث ي  ايضتتتمح ل
ستيتم تحديدها ما لم يتم ايعتراف بالخستارة الناامة عن اضتمح ل القيمة بالنستبة لبصتل في الستنوات الستابقة،  

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

 االستثمارات 2-5
 استثمارات في شركات تابعة

ايستتامارات في شتركات تابعة هي استتامارات في شتركات يكون للشتركة فيها ستيبرة، ويفتر  واود الستيبرة  
غير مباشتتر من خ ل الشتتركات التابعة عل  الشتتركة  عندما تستتيبر الشتتركة القابضتتة ستتوان بشتتكل مباشتتر أو

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

نة تكلفة ايقتنان، وف  تتم المحاستتبة عن ايستتتامارات في شتتركات تابعة بالقوائم المالية المستتتقلة بالتكلفة متضتتم
حالة حدوث اضتمح ل في قيمة تلك ايستتامارات، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا ايضتمح ل ويدرا بقائمة  

 األرباح أو الخسائر وذلك لكل استامار عل  حدةو

 استثمارات في شركات شقيقة
ولكنها ليستت شتركة   ،مؤارفيها نفوذ  ايستتامارات في شتركات شتقيقة هي استتامارات في شتركات يكون للشتركة  

تابعة كما أنها ليستت حصتة في مشتروع مشتترك، ويفتر  واود النفوذ المؤار عندما تمتلك الشتركة ستوان بشتكل 
٪ أو أكار من حقوق التصتتتويت في الشتتتركة  20غير مباشتتتر من خ ل الشتتتركات التابعة لها لنستتتبة   مباشتتتر أو

 لتي تكهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ي تمال نفوذا مؤاراوالمستامر فيها، فيما عدا تلك الحايت ا

تتم المحاستبة عن ايستتامارات في شتركات شتقيقة بالقوائم المالية الدورية المستتقلة بالتكلفة متضتمنة تكلفة ايقتنان،  
ل ويدرا  وف  حالة حدوث اضتتمح ل في قيمة تلك ايستتتامارات، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا ايضتتمح 

 حدةوبقائمة األرباح أو الخسائر وذلك لكل استامار عل   

 ويتم رد قيمة الخسارة الناامة عن اضمح ل القيمة في قائمة األرباح أو الخسائر في الفترة التي حدث فيها الردو

 األخرىالعمالء واألرصدة المدينة   2-6
 ايضمح لوبالقيمة األصلية للفاتورة ناقصا  خسائر    األخر يتم دابات العم ن واألرصدة المدينة  

والقيمة الحالية    األخر بالفرق بين القيمة الدفترية للعم ن واألرصتتتدة المدينة    ايضتتتمح لويتم قيا  خستتتائر  
بقائمة األرباح أو الخستتتتائر ويتم   ح لايضتتتتمللتدفقات النقدية المستتتتتقبلية المتوقعة، ويتم ايعتراف بخستتتتائر  

 وحدث فيها الرد  التيقائمة األرباح أو الخسائر في الفترة   في  ايضمح لايعتراف برد خسائر  

 احتياطي قانوني 2-7
٪ 50  ايحتيابيقانون  حت  يبلغ هذا    احتيابي٪ من أرباح الفترة لتكوين  5للشتركة، يانب    األستاستيببقا  للنكام  

من رأ  مال الشتتتتركة المصتتتتدر ويستتتتتعمل ايحتيابي بنان عل  قرار من الامعية العامة وفقا  يقتراح مال  
 واإلدارة 

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

 ضرائب الدخل الجارية
أو ستدادر    استتردادر ضترائب الدخل للفترة الاارية والفترات الستابقة وفقا  للمبلغ المتوقع    والتزاماتيتم تقييم أصتول  

 ولمصلحة الضرائب

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

 األستتتتا  الضتتتتريبي( وقيمتها المدراة بالمركز المالي  األستتتتا  غرا  الضتتتتريبية  لب  ايلتزام  لبصتتتتل أو
 وسعر الضريبة المببإ  باستخدام المحاسبي( وذلك  

بهذا األصتتتتل    اينتفاعقوي بنمكانية   احتمالبضتتتتريبة الدخل المؤالة كأصتتتتل عندما يكون هناك   ايعترافويتم  
 الازن الذي لن يتحقإ منه منفعة مستقبليةويتم تخفي  األصل بقيمة    لتخفي  األرباح الضريبية المستقبلية،

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

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

لم أو ستوف تتدفإ للشتركة ويمكن قيا  قيمة اإليراد بشتكل مواوق به يتم قيا  اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستت
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  استتتتتا  نستتتتتبتة زمنيتة اخذا في ايعتبتار معتدل العتائد  

 وايصلالمستهدف عل   

 توزيعات األرباح -
 وتحصيل هذر 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

 الموردون والمصروفات المستحقة 2-11
  استتت مها تم    التيلك مقابل البضتتائع والخدمات  المستتتقبل وذ فيستتيتم دفعها   التيبالقيم    بايلتزامات  ايعترافيتم  

 سوان استلمت الشركة فواتير من الموردين أو لم تستلمو

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 2-12
تتمال األبراف ذات الع قة في كل من الشتتركات الشتتقيقة وكبار المستتاهمين والمديرين واإلدارة العليا للشتتركة،  

نفوذ مؤار من قبل تلك األبراف ذات   خاضتتعة لستتيبرة مشتتتركة أو  المستتيبر عليها أووتمال أيضتتا الشتتركات  
 والع قة، ويتم اعتماد الشروب والسياسات التسعيرية للمعام ت مع األبراف ذات الع قة من قبل مال  اإلدارة 

 التقديرات المحاسبية 2-13
ام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضتات تؤار عل  قيم  يتبلب دعداد القوائم المالية وفقا  لمعايير المحاستبة المصترية قي

األصتتتول، ايلتزامات، اإليرادات والمصتتتروفات خ ل الستتتنوات المالية، هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك  
 والتقديرات

 االضمحالل 2-14
 اضمحالل قيمة األصول المالية  

يل موضتتوعي عل  أن يكون أصتتل مالي تحت  تقوم الشتتركة في تاريخ كل مركز مالي بتحديد ما دذا كان هناك دل
نموذا التكلفة المستتهلكة أو ماموعة من ايصتول المالية قد أضتمحل ويعتبر أصتل مالي أو ماموعة من ايصتول  
المالية قد أضتمحل دذا، ودذا فقب، كان هناك دليل موضتوعي عل  اضتمح ل القيمة نتج عن حدوث حدث أو أكار  

عل  التدفقات النقدية المقدرة ألصتتتل مالي أو ماموعة من ايصتتتول المالية    أاروبعد 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    اضتتتمحلصتتتل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلستتتتردادية، فيعتبر أن األصتتتل قد  القيمة الدفترية أل
 وتخفيضه دل  قيمته اإلستردادية، وتابت خسارة ايضمح ل بقائمة األرباح أو الخسائر

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

قيمة له أو ال  اإلسترداديةمحدود بحيث ي تتعد  القيمة الدفترية لبصل، القيمة    ايضمح لرد الخسارة الناامة عن  
الدفترية التي كان سيتم تحديدها ما لم يتم ايعتراف بالخسارة الناامة عن اضمح ل القيمة بالنسبة لبصل في  

  و يتم دابات الرد في الخسارة الناامة عن اضمح ل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائرو ، السنوات السابقة
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 قائمة التدفقات النقدية   2-15
 ويتم دعداد قائمة التدفقات النقدية بنتباع البريقة غير المباشرة 

 النقدية وما في حكمها 2-16
بغر  دعداد قائمة التدفقات النقدية، فنن النقدية وما في حكمها تشتتتتمل النقدية بالصتتتتندوق، الحستتتتابات الاارية  

 وأشهربالبنوك والودائع ألال التي تستحإ خ ل ا اة  

 االدوات المالية   2-17
 األولي  االعتراف . أ

مالي في قائمة المركز المالي فقب عندما تصب  المنشأة برفا    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 قيا  األصل المالي او  
 ة بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائرو المالية التي يتم تصنيفها كأصول مالية أو التزامات مالي

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

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

 التصنيف والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية  .ب
المصري رقم   المالية "عل  ا ث فئات أساسية   (47  يحتوي معيار المحاسبة  المالية    " األدوات    عل  لبصول 

 :كايتياسا  القيا  ايحإ لها 

 وأصول مالية مقاسة بالتكلفة المستهلكة •

 .أصول مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر •

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائرو  •

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

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

 ويتم تصنيف األصول المالية ببقا  لنموذا األعمال الذي تدار به تلك األصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقديةو  

ربين التاليين ولم يقا  بالقيمة العادلة من خ ل ايرباح يتم قيا  األصل المالي بالتكلفة المستهلكة دذا استوف  الش
 : أو الخسائر

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

ينشأ عن الشروب التعاقدية لبصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقب مدفوعات أصل   •
 دة عل  المبلغ األصلي مستحإ السدادو وفائ

يتم قيا  أدوات الدين بالقيمة العادلة من خ ل بنود الدخل الشامل األخر فقب في حال استوفت الشربين التاليين  
 الخسائر:   واولم تقا  بالقيمة العادلة من خ ل األرباح 

ل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع يتم ايحتفاك باألصل ضمن نموذا عمل يكون هدفه قد تحقإ من خ ل تحصي •
 و األصول المالية

ياب أن يتم قيا  األصل المالي بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر ما لم يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة أو  
  بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشاملو 
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 المالية )تابع(االدوات   2-17
 )تابع( التصنيف والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية ب.

أنه يقا  بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو    عل يمكن للمنشأة أن تخصص بشكل غير قابل لتلغان أص  ماليا  
 و  ايعترافعدم الابات في القيا  أو   – الخسائر دذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل اوهري 

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

ياب أن يتم قيا  مال هذر ايلتزامات، بما في   الخسائروايلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خ ل ايرباح أو   •
 ذلك المشتقات التي تمال التزامات، يحقا  بالقيمة العادلةو 

الدفاتر أو عندما ينببإ منهج   • مالي ل ستبعاد من  يتأهل تحويل أصل  التي تنشأ عندما ي  المالية  ايلتزامات 
 ل  قيا  مال تلك ايلتزامات الماليةو التدخل المستمرو بما يتوافإ مع معايير المحاسبة المصرية ع

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

 المصريةومبلغ خسارة الذي يتم تحديدر وفقا لمعايير المحاسبة  و أ

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

مع    ياب عل  ُمصدر مال ذلك ايرتباب بما يتوافإ السوقوايرتبابات بتقديم قر  بمعدل فائدة أقل من سعر   •
 أكبر:   ايهما  معايير المحاسبة المصرية أن يقيسه يحقا  بأي المبلغين 

 مبلغ خسارة ايضمح ل الذي يتم تحديدر وفقا لمعايير المحاسبة المصريةو  أو 

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

معيار   • عليه  ينببإ  أعمال  تاميع  المستحوذة ضمن  المنشأة  قبل  من  به  ايعتراف  تم  الذي  المحتمل  المقابل 
(و ياب أن يتم القيا  ال حإ لمال هذا المقابل المحتمل بالقيمة العادلة مع ايعتراف  29المحاسبة المصري رقم  

 و رات ضمن األرباح أو الخسائربالتغي

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

 ر م نمة دما بسبب أنه:  القيام بذلك معلومات أكا

عل  أنه "عدم    –  أحيانا  –عدم الابات في القيا  أو ايعتراف  يشتار دليه    –بشتكل اوهري  –  يزيل أو يقلص أو
اتستتاق محاستتبي"( والذي كان ستتينشتتأ خ ف ذلك عن قيا  األصتتول أو ايلتزامات أو ايعتراف بالمكاستتب  

 والخسائر منها عل  أس  مختلفةو

كان هناك ماموعة من ايلتزامات المالية أو من األصول المالية وايلتزامات المالية يتم ددارتها وتقييم أدائها   بو
القيمة العادلة وفقا  يستراتياية مواقة إلدارة المخابر أو ل ستامار، ويتم داخليا  تقديم معلومات عل  أسا   

بشأن الماموعة عل  ذلك األسا  دل  أعضان اإلدارة العليا للمنشأة كما هو معرف في معيار المحاسبة المصري  
   ددارة المنشأة والرئي  التنفيذيو ( "ايفصاح عن ايبراف ذوي الع قة" وعل  سبيل الماال مال15رقم  

 "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     بالصندوق ولد  البنوكالنقدية  

 التكلفة المستهلكة أبراف ذات ع قة دل    /مستحإ من 

 التكلفة المستهلكة   وأرصدة مدينة أخر     مصروفات مدفوعة مقدما

 التكلفة المستهلكة   وأرصدة دائنة أخر     مصروفات مستحقة

 التكلفة المستهلكة عقود التأاير  التزامات
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 االدوات المالية )تابع( 2-17
 )تابع( التصنيف والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية ب.

 إعادة التصنيف.   -األصول المالية وااللتزامات المالية 
 يتم دعادة تصنيف األدوات المالية فقب عندما يتغير نموذا األعمال الخاص بندارة المحفكة ككلو 

 المالية انخفاض قيمة األصول  . ج
يتم تببيإ نموذا "الخسارة ايئتمانية المتوقعة"و عل  األصول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة وأصول العقود  

 واستامارات الدين بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر، ولكن لي  عل  استامارات حقوق الملكيةو 

المتاحة، بما في ذلك القائمة عل  أسا  مستقبلي، بشأن خسائر ايئتمان المتوقعة تقوم الشركة بتقويم كافة المعلومات  
 المرتببة باألصول المدراة بالتكلفة المستهلكةو

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

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

مبالغ مستحقة من برف ذو ع قة والنقدية وما في حكمها فقب تقوم الشركة بندراا  بالنسبة للذمم المدينة التاارية و
 (و 47خسائر ايئتمان المتوقعة بنان عل  المنهاية المبسبة بمواب معيار المحاسبة المصري رقم  

وبدي من    دن المنهاية المبسبة إلابات الخسائر المتوقعة ي تتبلب من الشركة تتبع التغيرات في مخابر ايئتمان
ذلك، تقوم الشركة بنابات مخصص خسارة بنان عل  خسائر ايئتمان المتوقعة الدائمة بتاريخ دعداد كل قوائم مالية  

 مستقلةو

قد يتضمن دليل اينخفا  في القيمة مؤشرات تدل عل  أن المدين أو ماموعة من المدينين يوااهون صعوبات  
ألرباح، أو المبلغ األصلي، أو احتمالية اإلف  ، أو دعادة هيكلة مالية  مالية هامة، أو دخفاق أو تأخير في سداد ا

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

 التاارية بشكل نوعي عل  أسا  كل حالة عل  حدة لتحديد ما دذا كانت هناك حااة دل  شببهاو

تقوم الشركة بقيا  خسائر ايئتمان المتوقعة من خ ل األخذ بعين ايعتبار مخابر اإلخفاق في السداد خ ل فترة  
 العقد وتتضمن معلومات مستقبلية في قياسهاو 

 اد أصل مالي أو التزام مالي من الدفاتر استبع  .د
 ياب عل  المنشأة أن تستبعد أصل مالي من الدفاتر عندما فقب

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

 تقوم المنشأة بتحويل األصل الماليو •

ياب عل  المنشتأة أن تستتبعد ايلتزام المالي من الدفاتر  أو ازن من التزام مالي( من قائمة المركز المالي عندما  
أي عندما يتم سداد ايلتزام المحدد في العقد أو الغاؤر أو انقضاؤرو –تسويته  فقب يتم  



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

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة 

 2022يونيو  30في 
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 أاهزة كهربائية حاسب آلي  أاهزة اتصايت أااث

 تحسينات عل 
 مستأارر  مباني

 اإلامالي

 انيه مصري انيه مصري انيه مصري انيه مصري انيه مصري انيه مصري 
       التكلفة 

 3,281,811 1,396,231 787,119 259,850 534,301 304,310 الفترة دضافات 

 3,281,811 1,396,231 787,119 259,850 534,301 304,310   2022يونيو  30

       
       مجمع االهالك 

 (123,219) (44,995) (31,997) (10,007) (32,589) (3,631) ( 12 ديضاح  اه ك الفترة

 (123,219) (44,995) (31,997) (10,007) (32,589) (3,631)   2022يونيو  30

       صافي القيمة الدفترية

 3,158,592 1,351,236 755,122 249,843 501,712 300,679   2022يونيو  30في 

 ي تواد أية رهونات أو قيود مفروضة عل  ملكية األصول الاابتةو -



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

 ة للقوائم المالية الدورية المستقلة مماإليضاحات المت

 2022 يونيو 30في 
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 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة -4
، تم 2021يونيو    15التابع للهيئة العامة ل ستتتامار والمنابإ الحرة الصتتادر بتاريخ وفقا لتقرير قباع األدان ايقتصتتادي   *

المقيدة  سابقا( –تقييم استتامارات شتركة أستباير كابيتال القابضتة ل ستتامارات المالية  بايونيرز القابضة ل ستامارات المالية  
، واستتاماراتها في الشتركات غير 2020ديستمبر   31في بالبورصتة وفقا لستعر اإلغ ق في التاريخ المتخذ أستاستا للتقستيم  

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

بايونيرز القابضتتة ل ستتتامارات   شتتركةوافقت الامعية العامة غير العادية باإلاماع عل  تقستتيم    2021  يوليو  24  بتاريخ *
 ال  ا ث شركات، كما يلي: " (شوموم المالية " 

وهي ذات الشركة القائمة وستحتفك  كابيتال القابضة ل ستامارات المالية " شركة مساهمة مصرية("( أسبايرشركة قاسمة  
بايستتامارات المملوكة لها في الشتركات التابعة والشتقيقة التي تزاول أنشتبة مالية غير مصترفية، وستوف تكل هذر الشتركة 

رؤو  أموالها والقيام بنشتاب أمنان    وزيادةتأستي  الشتركات التي تصتدر أوراق مالية  ة بترخيصتها كشتركة غرضتها " محتفك
 و" الحفك

العقارية   تختص بايستتامارات  (" شتركة مستاهمة مصترية("  شتركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية   شتركة منقستمةو
في شتركة قابضتة  ومقاويت  في الشتركات التي تزاول أنشتبة عقارية    المملوكة للشتركة  ايستتاماراتوفصتل    والمقاويت

 ومتخصصة مستقلة

وفصتل    الصتناعية  ( تختص بايستتامارات" شتركة مستاهمة مصترية("   شتركة ادو  للتنمية الصتناعية   شتركة منقستمةو
 مستقلةو المملوكة للشركة في الشركات التي تزاول أنشبة صناعية في شركة قابضة متخصصة   ايستامارات

بتقسريم    سرابقا(  –وقد قامت شرركة أسرباير كابيتال القابضرة لالسرتثمارات المالية )بايونيرز القابضرة لالسرتثمارات المالية 
)شرركة ( ش.م.م)المالية يتال القابضرة لالسرتثمارات  كاب  أسربايرتحتفظ شرركة والشرقيقة  و  اسرتثماراتها في الشرركات التابعة

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

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

 شركة رؤية أون يين لتداول األوراق المالية
 المالية ل ستاماراتشركة أموال 

 شركة بايونيرز العالمية القابضة  البحرين( 
 

ويتبعها الشتتركات العقارية والمقاويت عل     )شررركة منقسررمة( ("ش.م.م") شررركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
 التالي:النحو 

 الشركة المتحدة لتسكان والتعمير 
 شركة القاهرة لتسكان والتعمير 

 شركة الايزة العامة للمقاويت وايستامار العقاري 
 للمقاويت وايستامار العقاري  العامةشركة الصعيد 

 ل ستشارات  واديشركة 
 شارات والتنمية شركة الصفوة ل ست
 وايستامار العقاري  السياحيةللمنتاعات  الشماليشركة ت ل الساحل 

  السياحيةشركة ت ل البحر األحمر ل ستامار العقاري والمنتاعات  
 شركة بلو للتبوير العقاري

 شركة رؤية القابضة ل ستامارات 
 

 التالي:ويتبعها 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 الكاب ت الكهربائية المصرية 

 شركة الايزة باور للصناعة 
  لبدويةشركة النور 

 ستشارات شركة الحصن ل 
 شركة بايونيرز كابيتال ل ستشارات المالية 

 شركة سمو ل ستشارات 
  



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

 ة للقوائم المالية الدورية المستقلة مماإليضاحات المت
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، 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 تخفي  را  المال  
نقل ملكية الشتتركات التابعة والشتتقيقة بين الشتتركة القاستتمة والشتتركات  تمالشتتركتين المنقستتمتين بالبورصتتة المصتترية و 

ضتتون   فيت القانونية المعمول بها بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصتتة المصتترية  المنقستتمة باتباع القواعد وايارانا
 ومن قواعد القيد  (48 ونموذا تقرير ايفصاح للمادة  ايقتصاديوالمعتمد من قباع ايدان  التفصيليمشروع التقسيم 

 :2022يونيو  30كما هو موض  ادنار الشركات التابعة والشقيقة في 

   2022يونيو  30 نسبة المساهمة  ببيعة 

 جنيه مصري  ٪ الع قة  

 30,000 % 999و99 تابعة شركة بايونيرز كابيتال ل ستشارات المالية  شوموم(  و1

 350,209,984 % 99و99 تابعة شركة سمو ل ستشارات  شوموم(  و2

 64,850,184 % 65و99 تابعة شركة الحصن ل ستشارات  شوموم( و3

 788,139,963 % 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 الكاب ت 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 اف ايه ل ستشارات  شوموم(  بيشركة  و9

 12 % 004و0 شقيقة    شوموم(   الماليةل ستشارات  الرؤية شركة  و10

 12 % 004و0 تابعة  شوموم(   العقاريشركة اساسات ل ستامار  و11

 100 % 10و0 تابعة  شوذوموم(   الصيدليات إلدارةشركة اورانج  و12

   1,983,531,657 

شتتركة بايونيرز  وفقا لتقرير قباع األدان ايقتصتتادي بالهيئة العامة ل ستتتامار والمنابإ الحرة، تم تقييم ايستتتامار ب و1
، وقد بلغت قيمة 2020ديستمبر    31ببريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشتركة في    كابيتال ل ستتشتارات المالية

 .من رأ  المال %99و99سهم بنسبة  2999980انيه مصري لعدد  30,000ايستامار مبلغ 

ة ستتتمو  شتتتركوفقا لتقرير قباع األدان ايقتصتتتادي بالهيئة العامة ل ستتتتامار والمنابإ الحرة، تم تقييم ايستتتتامار ب و2
 و2020ديسمبر  31ببريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشركة في ل ستشارات 

  350,000,000قامت شتتركة ستتمو ل ستتتشتتارات بزيادة را  مالها المصتتدر والمدفوع بقيمة    2021وخ ل عام  
 –ل ستتامارات المالية    انيه مصتري وقامت شتركة أستباير كابيتال القابضتة ل ستتامارات المالية  بايونيرز القابضتة

وقد بلغت   ستابقا( بايكتتاب في تلك الزيادة بالكامل والتي الت بالتبعية لشتركة ادو  للتنمية الصتناعية نتياة ل نقستامو
 من رأ  المالو %99و99سهم بنسبة  49993750انيه مصري لعدد  350,209,984قيمة ايستامار مبلغ 

شتتركة الحصتتن  ايقتصتتادي بالهيئة العامة ل ستتتامار والمنابإ الحرة، تم تقييم ايستتتامار بوفقا لتقرير قباع األدان  و3
 و2020ديسمبر  31ببريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشركة في ل ستشارات 

  25,000,000بزيادة را  مالها المصتدر والمدفوع بقيمة الحصتن ل ستتشتارات قامت شتركة   2021وخ ل عام  
 –مصتري وقامت شتركة أستباير كابيتال القابضتة ل ستتامارات المالية  بايونيرز القابضتة ل ستتامارات المالية   انيه

وقد بلغت   ستابقا( بايكتتاب في تلك الزيادة بالكامل والتي الت بالتبعية لشتركة ادو  للتنمية الصتناعية نتياة ل نقستامو
 من رأ  المالو %65و99سهم بنسبة  2516230د انيه مصري لعد 64,850,184قيمة ايستامار مبلغ 

الشتتركة العربية وفقا لتقرير قباع األدان ايقتصتتادي بالهيئة العامة ل ستتتامار والمنابإ الحرة، تم تقييم ايستتتامار ب و4
، وقد 2020ديستتمبر   31وفقا لستتعر ايغ ق في التاريخ المتخذ استتاستتا للتقستتيم في ( ديريلمنتاات ايلبان  اراب  

من رأ    %89و39ستتهم بنستتبة   63821732انيه مصتتري لعدد    736,284,329قيمة ايستتتامار مبلغ    بلغت
 المالو

قررت الامعيتة العتامة العتادية للشتتتتتركة العربيتة لمنتاتات ايلبتان  اراب ديري( زيادة رأ    2021نوفمبر    2بتتاريخ  
زيادة رأ  المال مبلغ  صتة الشتركة فيح تمليون انيه، وقد بلغ  130مال الشتركة المصتدر والمدفوع بزيادة قدرها  

وقتد بلغتت قيمتة ايستتتتتتامتار مبلغ   2022تم ستتتتتدادهتا خ ل الربع ايول من عتام    انيته مصتتتتتري  51,855,634
 ومن رأ  المال %89و39سهم بنسبة  63821732انيه مصري لعدد  788,139,963

في شتركات تابعة وشتقيقة حيث أن الشتركة وشتركاتها التابعة   استتاماراتوقد تم تبويب تلك ايستتامارات ضتمن بند 
  وتسيبر عل  السياسات المالية والتشغيلية للشركة



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

 ة للقوائم المالية الدورية المستقلة مماإليضاحات المت
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شتركة الايزة باور  والمنابإ الحرة، تم تقييم ايستتامار بوفقا لتقرير قباع األدان ايقتصتادي بالهيئة العامة ل ستتامار  و5
، وقد بلغت قيمة ايستتتامار مبلغ 2020ديستتمبر   31ببريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشتتركة في للصتتناعة  

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

الشتتركة  نستتبة مستتاهمة في شتتركات تابعة وشتتقيقة حيث أن    ستتتاماراتاوقد تم تبويب تلك ايستتتامارات ضتتمن بند 
 ٪ من را  المال المصدر والمدفوع لشركة الايزة باور للصناعةو14و58وشركاتها التابعة تبلغ 

شتركة الكاب ت  بفي  وفقا لتقرير قباع األدان ايقتصتادي بالهيئة العامة ل ستتامار والمنابإ الحرة، تم تقييم ايستتامار   و6
، وقد بلغت قيمة 2020ديستمبر    31وفقا لستعر ايغ ق في التاريخ المتخذ استاستا للتقستيم في الكهربائية المصترية  

 من رأ  المالو %15و26سهم بنسبة  930094470انيه مصري لعدد  534,124,968ايستامار مبلغ 

الشتتركة  نستتبة مستتاهمة في شتتركات تابعة وشتتقيقة حيث أن    استتتاماراتوقد تم تبويب تلك ايستتتامارات ضتتمن بند 
 والكاب ت الكهربائية المصريةلشركة ٪ من را  المال المصدر والمدفوع 14و58وشركاتها التابعة تبلغ 

شتركة يونيفرستال  األدان ايقتصتادي بالهيئة العامة ل ستتامار والمنابإ الحرة، تم تقييم ايستتامار بوفقا لتقرير قباع  و7
  31وفقا لستتتعر ايغ ق في التاريخ المتخذ استتتاستتتا للتقستتتيم في   اك(ب يوني لصتتتناعة مواد التعبئة والتغليف والورق

ستتهم بنستتبة  35214990ري لعدد  انيه مصتت   242,487,841، وقد بلغت قيمة ايستتتامار مبلغ 2020ديستتمبر 
 من رأ  المالو %73و45

الشتتركة  نستتبة مستتاهمة في شتتركات تابعة وشتتقيقة حيث أن    استتتاماراتوقد تم تبويب تلك ايستتتامارات ضتتمن بند 
يونيفرستال لصتناعة مواد التعبئة والتغليف لشتركة ٪ من را  المال المصتدر والمدفوع 61و75وشتركاتها التابعة تبلغ  

 واك(ب يوني والورق

شتتتركة النور وفقا لتقرير قباع األدان ايقتصتتتادي بالهيئة العامة ل ستتتتامار والمنابإ الحرة، تم تقييم ايستتتتامار ب و8
، وقد بلغت قيمة ايستتتتامار مبلغ  2020ديستتتمبر    31ببريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشتتتركة في    لبدوية
 .من رأ  المال %60م بنسبة سه 600000انيه مصري لعدد  630

اف ايه  وفقا لتقرير قباع األدان ايقتصتادي بالهيئة العامة ل ستتامار والمنابإ الحرة، تم تقييم ايستتامار بشتركة بي و9
، وقد بلغت قيمة ايستتتامار 2020ديستتمبر  31ببريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشتتركة في  ل ستتتشتتارات  

 .من رأ  المال %04و0 سهم بنسبة 6245صري لعدد انيه م 62,827مبلغ 

الشتتركة  نستتبة مستتاهمة في شتتركات تابعة وشتتقيقة حيث أن    استتتاماراتوقد تم تبويب تلك ايستتتامارات ضتتمن بند 
 واف ايه ل ستشارات بيلشركة ٪ من را  المال المصدر والمدفوع 99و99وشركاتها التابعة تبلغ 

  الرؤيةشتتتركة ايقتصتتتادي بالهيئة العامة ل ستتتتامار والمنابإ الحرة، تم تقييم ايستتتتامار بوفقا لتقرير قباع األدان  و10
، وقد بلغت قيمة 2020ديستتتمبر    31المالية ببريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشتتتركة في  ل ستتتتشتتتارات 
 .من رأ  المال %004و0 سهم بنسبة 1 انيه مصري لعدد 12ايستامار مبلغ 

لها نفوذ مؤار عل   في شتركات تابعة وشتقيقة حيث أن الشتركة    استتاماراتتبويب تلك ايستتامارات ضتمن بند وقد تم  
 والسياسات المالية والتشغيلية للشركة

شتتركة استتاستتات وفقا لتقرير قباع األدان ايقتصتتادي بالهيئة العامة ل ستتتامار والمنابإ الحرة، تم تقييم ايستتتامار   و11
، وقد بلغت قيمة 2020ديستتتتتمبر    31ببريقتة حقوق الملكيتة وفقا للقوائم المالية للشتتتتتركة في   العقتاريل ستتتتتتامتار  

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

الشتتركة  نستتبة مستتاهمة في شتتركات تابعة وشتتقيقة حيث أن    استتتاماراتوقد تم تبويب تلك ايستتتامارات ضتتمن بند 
 والعقارياساسات ل ستامار لشركة ٪ من را  المال المصدر والمدفوع 99و99وشركاتها التابعة تبلغ 

شتتتركة اورانج ل ستتتتامار والمنابإ الحرة، تم تقييم ايستتتتامار بوفقا لتقرير قباع األدان ايقتصتتتادي بالهيئة العامة   و12
، وقتد بلغتت قيمتة 2020ديستتتتتمبر   31ببريقتة حقوق الملكيتة وفقتا للقوائم المتاليتة للشتتتتتركتة في الصتتتتتيتدليتات   إلدارة

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

الشتتركة  نستتبة مستتاهمة في شتتركات تابعة وشتتقيقة حيث أن    استتتاماراتوقد تم تبويب تلك ايستتتامارات ضتتمن بند 
 والصيدليات إلدارةاورانج لشركة ٪ من را  المال المصدر والمدفوع 60وشركاتها التابعة تبلغ 

  



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

 ة للقوائم المالية الدورية المستقلة مماإليضاحات المت

 2022 يونيو 30في 
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 تابعة  ةمبالغ مدفوعة تحت حساب زيادة رأس مال شرك -5
   2022يونيو  30 

 جنيه مصري 

 18,900,000 * شوموم( شركة النور لبدوية  

 18,900,000 

، وافقت الامعية العامة غير العادية لشتركة النور لبدوية  شتركة مستاهمة مصترية( عل  زيادة 2020مار     19بتاريخ  *
شتتتركة أستتتباير كابيتال القابضتتتة  انيه مصتتتري، وقد بلغت حصتتتة    32,500,000الشتتتركة المصتتتدر بمبلغ   مالرأ  

انيه مصتري،    18,900,000 مبلغ في تلك الزيادةستابقا(    –ل ستتامارات المالية  بايونيرز القابضتة ل ستتامارات المالية 
  تم سدادها بالكامل، وااري استكمال زيادة رأ  المال واتخاذ اإلارانات ال زمة لتسايل تلك الزيادةو

شتركة أستباير كابيتال القابضتة ل ستتامارات المالية  بايونيرز القابضتة ل ستتامارات تقستيم  تم  2021 يوليو  24وبتاريخ   *
شتركة ادو  للتنمية الشتركة ال    مدفوعة تحت حستاب زيادة رأ  مالالمبالغ  ( ال  ا ث شتركات وتم نقل الستابقا –المالية  

 و(19 ديضاح  الصناعية شوموم  شركة منقسمة(

 أطراف ذات عالقة   إلى  /مستحق من  -6
   2022يونيو  30  

 مستحق إلى مستحق من  ببيعة الع قة 

 جنيه مصري جنيه مصري  

 3,651,721 - شركة تابعة شركة سمو ل ستشارات *

 - 41,971,753 شركة تابعة شركة الحصن ل ستشارات * 

 - 22,629,300 شركة تابعة شركه النور لبدوية* 

 - 7,157,370 شركة تابعة ل ستشارات*شركة بي اف ايه 

 17,073,660 - شركة تابعة شركة اساسات ل ستامار العقاري*

 10,020,280 - شركة تابعة * الماليةشركه بايونيرز كابيتال ل ستشارات 

 - 2,500,000 شركة تابعة * ديرياراب  -لمنتاات ايلبان  العربية الشركة

 - 1,700,000 شركة تابعة *المصرية الكهربائيةشركه الكاب ت 

 117,068,017 - برف ذو ع قة   العمرانية للتنمية شركه بايونيرز بروبرتيز 
 - 1,198,140 برف ذو ع قة    الماليةل ستامارات  القابضةكابيتال  أسبايرشركة 

  77,156,563 147,813,678 

شتتركة أستتباير كابيتال القابضتتة ل ستتتامارات المالية  بايونيرز القابضتتة ل ستتتامارات    تقستتيم تم  2021  يوليو  24بتاريخ  *
شتتتركة ادو  للتنمية للشتتتركات المحولة ال     مستتتتحإ من / دل  أبراف ذات ع قة  ستتتابقا( وتم نقل ارصتتتدة –المالية  

 (و19ايضاح   الصناعية شوموم  شركة منقسمة(

 مدينة أخرى  مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة -7
   2022يونيو  30 

 جنيه مصري 

 1,643,215 مصروفات مدفوعة مقدما  

 171,000 مشروعات تحت التنفيذ

 846,158  تأمينات لد  الغير

 29,950 سلف وعهد عاملين 

 136,800 أرباح مبالغ مدفوعة تحت حساب توزيعات 

 2,827,123 

شتتركة أستتباير كابيتال القابضتتة ل ستتتامارات المالية  بايونيرز القابضتتة ل ستتتامارات  تقستتيم   تم  2021  يوليو  24بتاريخ  *
شتركة ال     مصتروفات مدفوعة مقدما  وأرصتدة مدينة أخر ستابقا( ال  ا ث شتركات وتم نقل بع  ارصتدة بنود   –المالية  

 (و19ايضاح   ادو  للتنمية الصناعية شوموم  شركة منقسمة(

  



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

 ة للقوائم المالية الدورية المستقلة مماإليضاحات المت
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 ى البنوك نقدية بالصندوق ولد -8
   2022يونيو  30 

 جنيه مصري 

  عملة محلية 

 91,570 نقدية بالصندوق
 29,158 حسابات اارية

 120,728 

  عمالت أجنبية 

 1,452 نقدية بالصندوق

 1,452 

 122,180 

 
 رأس المال  -9

، وافقت الامعية العامة غير العادية لشتركة أستباير كابيتال القابضتة ل ستتامارات المالية  بايونيرز 2021يوليو    24بتاريخ 
من   2021يونيو    15بتاريخ   534  مستتابقا( باإلاماع عل  التقرير النهائي الصتتادر برق –القابضتتة ل ستتتامارات المالية  

ل ستتتامار والمنابإ الحرة للتحقإ من التقدير المبدئي ألصتتول والتزامات الشتتركة   قباع ايدان ايقتصتتادي بالهيئة العامة
بالقيمة الدفترية والستوقية بغر  تقستيمها ال  ا ث شتركات  شتركة قاستمة وشتركتين منقستمتين(و والذي انته  ان صتافي  

ستابقا( تبلغ  –بضتة ل ستتامارات المالية  حقوق الملكية لشتركة أستباير كابيتال القابضتة ل ستتامارات المالية  بايونيرز القا
 (، ونتج عن ذلك ما يلي:19ايضاح   –انيه مصري  7,039,494,200

انيه مصتري موزع عل     2,033,808,300صتافي حقوق الملكية لشتركة ادو  للتنمية الصتناعية  شتركة منقستمة( مبلغ 
ستتهم    1054805160انيه مصتتري موزع عل  عدد    2,004,129,804  مال مصتتدر ومدفوع يبلغ  أالنحو التالي: ر

انيه مصتتتري وبرا  مال   29,678,496انيه مصتتتري للستتتهم الواحد واحتيابي عام بمبلغ   9و1بقيمة استتتمية قدرها  
 مليار انيه مصريو 10مرخص به قدرر 

 و2021سبتمبر  5وقد تم التأشير بالسال التااري بتاريخ 

 يلي:ويتمال هيكل رأ  المال فيما 

 القيمة عدد األسهم  نسبة المساهمة مساهمال

 انيه مصري  ٪ 

 295,848,455 155709713 % 76و14 وليد محمد زكي

 288,151,625 151658750 % 38و14 شركة عبد القادر المهيدب واويدر

 202,055,350 106344921 % 08و10 به ابراهيم مصبفي محمد التلباني

 153,779,266 80936456 % 67و7 حسام محمد زكي ابراهيم 

 141,823,155 74643766 % 08و7 هشام علي شكري حافك 

 134,778,204 70935897 % 73و6 دياي كاب انفستمنت ليمتد 

 63,316,516 33324482 % 16و3 وزاكي مو مو حو 

 724,377,233 381251175 % 14و36 مساهمون أخرون

 2,004,129,804 1054805160 % 100 اجمالي

 
 ضرائب الدخل   -10

 ضرائب الدخل المؤجلة 
   2022يونيو  30  
 جنيه مصري  

 2,758,385  أصل  –الحركة خ ل الفترة 

 2,758,385  أصل   – ضريبة الدخل المؤالة
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 )تابع( ضرائب الدخل  -10

 ضرائب الدخل

  
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 

   2022يونيو  30  

 جنيه مصري  

 2,758,385  ديراد   –ضرائب الدخل المؤالة 

  2,758,385 
 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى -11
   2022يونيو  30 

 جنيه مصري 
 381,619 مصروفات مستحقة 

 98,056 اياتماعية للتأميناتالهيئة القومية 

 1,935,769 ارصدة دائنة أخر  

 2,415,444 

شتتركة أستتباير كابيتال القابضتتة ل ستتتامارات المالية  بايونيرز القابضتتة ل ستتتامارات  تقستتيم   تم  2021  يوليو  24بتاريخ  *
شتتركة الي    مصتتروفات مستتتحقة وأرصتتدة دائنة أخر ستتابقا( ال  ا ث شتتركات وتم نقل بع  بنود ارصتتدة   –المالية  

 شتتركة ادو  للتنمية الصتتناعية شوموم  شتتركة منقستتمة(و   شتتركة منقستتمة(  العمرانية شومومبايونيرز بروبرتيز للتنمية 
 (و19ايضاح  

  مصروفات عمومية وإدارية  -12

 
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 

   2022يونيو  30 

 جنيه مصري 

 7,975,251 حكمها   فيمرتبات وما 

 1,896,226 ورسوم اشتراكات

 1,996,575 مصروفات أخر  

 123,219 ( 3ده ك اصول اابتة  ديضاح 

 2,923,872 (13 ديضاح  انتفاعأصول حإ  استه ك

 14,915,143 

 
 عقود التأجير  -13

داري بمنبقة القاهرة الاديدة، محافكة القاهرة ولمدة تستع ستنواتو وقد بلغت دخ ل الفترة قامت الشتركة باستتئاار مقر   -
انيه مصتتتتري، عل  ان يتم الستتتتداد عل     174و343و58اإلياارية الغير مخصتتتتومة ببقا للعقد مبلغ دامالي القيمة 

% ابتدان  من الستتنة  7% للستتنة الاانية و5انيه مصتتري بزيادة ستتنوية قدرها    237و269و1دفعات ربع ستتنوية بقيمة  
 الاالاةو

 حق انتفاع  أصول -1
 مباني وإنشاءات  

 جنيه مصري 
  التكلفة 

 33,741,671 دضافات الفترة 

 33,741,671   2022يونيو  30

  مجمع االستهالك

 (2,923,872) (12 ديضاح  استه ك الفترة

 (2,923,872)   2022يونيو  30

 30,817,799 2022يونيو  30صافي القيمة الدفترية في 
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 )تابع(  عقود التأجير -13
 

 التزام عقود تأجير -2
 عقود تأجير تشغيلي   

   2022يونيو  30 

 جنيه مصري 

 32,709,665 رصيد ايلتزام  

 (4,724,620) أقساب مستحقة خ ل عام 

 27,985,045 أقساب استحقاق أكار من عام 

 
 الموقف الضريبي  -14

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

 ضرائب كسب العمل
وتعدي ته وتوريدها   2005لستتنة    91تقوم الشتتركة بحاز ضتتريبة المرتبات من العاملين لديها وذلك ببقا لقانون رقم  -

 المواعيد القانونية المحددةو فيال  المأمورية المختصة وذلك 

 ةضريبة الدمغ
 والماليالشركة حت  تاريخ المركز  وسا تولم يتم فحص دفاتر  2021سبتمبر  فيتم تأسي  الشركة  -

 األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها  -15
  أبرافاألصتول المالية  نقدية بالصتندوق ولد  البنوك، استتامارات مالية، مستتحإ من  فيتتمال األدوات المالية للشتركة  

 ضتتتتتريبيتة،التزامتات   ع قتة،ذات    أبرافدة متدينتة أخر ( وكتذا ايلتزامتات المتاليتة  مستتتتتتحإ الي  أرصتتتتت  ع قتة،ذات  
 (والمصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخر 

وكما هو وارد بالستياستات المحاستبية الهامة ل عتراف والقيا  لبصتول وايلتزامات المالية واإليراد والمصتروف المتعلإ 
 ( من اإليضاحات المتممة للقوائم الماليةو2ديضاح   فيبها كما ورد 

 مخاطر سعر الفائدة
  وتتعر  الشركة لمخابر أسعار الفائدة بالنسبة ألصولها والتزاماتها التي تستحإ عليها فوائد

 خطر االئتمان
ينتج عنته تحمتل البرف  يتماتل خبر ايئتمتان في عتدم التزام أحتد أبراف األداة المتاليتة من الوفتان بتالتزامتاتته، األمر التذي  

اآلخر لخستائر ماليةو تتعر  الشتركة لمخابر ايئتمان عل  أرصتدتها لد  البنوك والعم ن وبع  األصتول األخر  كما 
 هو موض  في الميزانيةو

تستتع  الشتتركة لتقليل المخابر ايئتمانية فيما يتعلإ بالودائع البنكية عن بريإ التعامل من بنوك حستتنة الستتمعة ووضتتع 
  فيما يتعلإ بالعم نود ائتمانية للعم ن ومراقبة أرصدة المديونية القائمة حدو

 خطر تقلبات العمالت األجنبية
يؤار عل  المدفوعات والمقبوضتات بالعم ت األانبية    والذيستعر الصترف    فيالتغيرات    فييتمال خبر العم ت األانبية  

 وكذلك تقييم األصول وايلتزامات بالعم ت األانبيةو

 خطر السيولة
دن غر  الشتتركة هو الحفاك عل  التوازن بين استتتمرارية التمويل والمرونة خ ل استتتخدام األرباح المرحلة وأرصتتدة 

 الشركة في مواعيد استحقاقهاو التزاماتالشركة لدي البنوك لضمان سداد 

 إدارة رأس المال  
ة من أال دعم أعمالها حيالشتتركة تحافك عل  نستتب رأ  مال صتت دن الهدف الرئيستتي إلدارة رأ  المال هو التأكد من أن  

 وتحقإ أقص  زيادة للمساهمينو

 تقوم الشركة بندارة هيكل رأسمالها وداران تعدي ت عليه في ضون التغيرات في كروف األعمالو

  و2022يو يون 30 خ ل الفترة من تاريخ التأسي  حت لم يكن هناك تغيرات في األهداف والسياسات والعمليات 
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 نصيب السهم في الخسائر  -16
عل  المتوسب المرا  لعدد األسهم  الفترةعل  أستا  مشروع افتراضي بقسمة خسائر   الخستائر  فيتم حستاب نصتيب الستهم 
 يلي:القائمة خ ل الفترة كما 

 

 
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 

   2022يونيو  30 

 جنيه مصري 

 (9,501,104) خسائر الفترة

 1054805160 المتوسب المرا  لعدد األسهم القائمة خ ل الفترة

 (0.009) الخسائر  فينصيب السهم 

 
 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  -17

تقوم الشتتركة بعمل تقديرات وافتراضتتات خاصتتة بالمستتتقبلو نتائج التقديرات المحاستتبية، ببقا  لتعريفها، نادرا ما تستتاوي 
قد تتستتبب في تعديل اوهري للقيم الدفترية لبصتتول   والتيالنتائج الفعليةو التقديرات وايفتراضتتات ذات المخابر الهامة  

  يلي:ة تم اإلشارة لها كما وايلتزامات خ ل السنة المالية التالي

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

 مخصص ضريبة الدخل والضريبة المؤالة في هذر الفتراتو  عل اخت فات بين النتائج الفعلية واألولية تؤار هذر ايخت فات  

 مع األطراف ذات العالقة المعامالت  -18
تتمال األبراف ذات الع قة في الشتركات الشتقيقة والمستاهمون الرئيستيون وأعضتان مال  اإلدارة وأعضتان اإلدارة العليا 

يتم اعتماد ستتياستتات األستتعار والشتتروب المتعلقة بهذر   الشتتركة،للشتتركة أو ألي شتتركة مستتيبرة أو ذات تأاير قو  عل   
 المعام ت من قبل ددارة الشركةو

 تتمال المعام ت مع األبراف ذات الع قة والمدراة بقائمة األرباح او الخسائر فيما يلي:

   
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى 

   2022يونيو  30   

 جنيه مصري نوع المعاملة طبيعة العالقة الشركة
شركة أسباير كابيتال القابضة 

 246,644 رسوم واشتراكات برف ذو ع قة  ل ستامارات المالية

 4,173,706 دائنة فوائد  شركة تابعة ةبايونيرز كابيتال ل ستشارات المالي

 531,637 دائنة فوائد  شركة تابعة المالية اف ايه ل ستشارات  بي

 الع قة المدراة بقائمة المركز المالي ما يلي:وقد بلغت أرصدة األبراف ذات 

   2022يونيو  30   
 جنيه مصري البند  طبيعة العالقة الشركة

 846,158 لد  الغير  تأمينات  برف ذو ع قة  شركة القاهرة لتسكان والتعمير 

 32,709,665 التمويلي التزامات عقود التأاير برف ذو ع قة  شركة القاهرة لتسكان والتعمير 
 

 تأثير االنقسام على قائمة المركز المالي   -19
  أستتتتباير كابيتال القابضتتتتة ل ستتتتتامارات المالية، انعقدت الامعية العامة غير العادية لشتتتتركة  2021يوليو    24بتاريخ 

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

عن بريإ    األفقيللشركة بنتباع اسلوب التقسيم   التفصيليوافقت الامعية العامة غير العادية باإلاماع عل  مشروع التقسيم 
  31 فيوالدفترية ببقا للقوائم المالية عن الستتنة المالية المنتهية تقستتيم اصتتول والتزامات وحقوق الملكية بالقيمة الستتوقية 

الشتتركة القاستتمة والشتتركتين    فيبقان ذات المستتاهمين بنف  نستتب الملكية وعدد ايستتهم دون تعديل   ، مع2020ديستتمبر
ان ايقتصتادي والصتادر  قباع األد  -ضتون تقرير اللانة المشتكلة من الهيئة العامة ل ستتامار والمنابإ الحرة    فيالمنقستمتين  

 و2021يونيو   15بتاريخ 
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كابيتال القابضتتتة   أستتتبايرشتتتركة  هيوافقت الامعية العامة غير العادية باإلاماع عل  تقستتتيم الشتتتركة لا ث شتتتركات 
ستابقا(، ويخف  رأستمالها المصتدر عن   –الشتركة القاستمة(  بايونيرز القابضتة ل ستتامارات المالية  المالية  ل ستتامارات  

بريإ تخفي  القيمة ايستمية ألستهمها وتكل محتفكة بغرضتها وبالتراخيص الصتادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية  
في زيادة رؤو  اموال وترخيص نشاب امنان الحفكو تصدر اوراق مالية او   التيتأسي  الشركات   فيوغرضها ايشتراك 
  شركتين اديدتين هما: تأسي بينما ينتج عن التقسيم 

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

( من 27مع عدم ايخ ل بالمادة   العقاريكافة ماايت ايستتتتتامارات العقارية والمقاويت والتبوير   فيوغير مباشتتتترة  
لستتتتنة   95( من ال ئحة التنفيذية لقانون 122( والمادة  121والمادة    1992لستتتتنة   95قانون ستتتتوق را  المال رقم  

ياوز للشتتركة ان تكون لها مصتتلحة او تشتتترك بأي واه من الواور مع الشتتركات وغيرها التي تزاول اعماي و  1992
شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها عل  تحقيإ غرضها في مصر او في الخارا كما ياوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة  

ئحتته التنفيتذيتةو وياوز التعتديتل وفقتا  للمعمول بته في الهيئتة العتامتة القتانون وي  ألحكتاماو تشتتتتتتريهتا او تلحقهتا بهتا وذلتك ببقتا  
  الحرةول ستامار والمنابإ 

  159القانون  ألحكامويتم تأستيستها كشتركة مستاهمة مصترية خاضتعة    شرركة جدوى للتنمية الصرناعية )شرركة منقسرمة(
اينشبة الصناعية والمساهمة وايشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة  فيعل  ان يكون غرضتها ايستامار   1981لستنة  
  1992لستنة   95( من قانون ستوق را  المال رقم  27كافة ماايت ايستتامارات الصتناعية مع عدم ايخ ل بالمادة    في

وياوز للشتتتركة ان تكون لها مصتتتلحة او   1992لستتتنة    95لقانون ( من ال ئحة التنفيذية 122( والمادة  121ة  دوالما
تشتتتتترك بأي واه من الواور مع الشتتتتركات وغيرها التي تزاول اعماي شتتتتبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها عل  تحقيإ  

 ألحكامبقا غرضتها في مصتر او في الخارا كما ياوز لها ان تندمج في الهيئات الستالفة او تشتتريها او تلحقها بها وذلك ب
 الحرةووياوز التعديل وفقا  للمعمول به في الهيئة العامة ل ستامار والمنابإ   القانون ويئحته التنفيذيةو

وقد وافقت الامعية العامة غير العادية باإلاماع عل  دعادة هيكلة الشتتتركات التابعة والشتتتقيقة لك  من الشتتتركة القاستتتمة 
وتقرير اللانة المشتتكلة من الهيئة العامة  التفصتتيليتفصتتيليا بمشتتروع التقستتيم   دارالنحو الووالشتتركتين المنقستتمتين عل   
انهان اارانات نقل  فيوتفوي  رئي  مال  ايدارة اومن يفوضته    ايقتصتاديقباع األدان  -ل ستتامار والمنابإ الحرة  

تها عل  نقل ملكية استتتهم الشتتتركات التابعة الملكية ومنها التقدم ال  الهيئة العامة للرقابة المالية للحصتتتول عل  عدم ممانع
 وضون اعادة الهيكلة فيوالشقيقة المقيدة وغير المقيدة من الشركة القاسمة ال  الشركتين المنقسمتين 

، تم تأستتي  شتتركة ادو  للتنمية الصتتناعية  شتتركة منقستتمة( وشتتركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية 2021وفي ستتبتمبر  
 و2021الشركات التابعة والشقيقة في أكتوبر  أسهمدعادة الهيكلة ونقل ملكية  استكمالوتم   العمرانية  شركة منقسمة(،

الشتركات القاستمة والمنقستمة عل   ادارة  ونكرا لمرور فترة زمنية حت  تاريخ تأستي  الشتركات المنقستمة فقد تم ايتفاق بين  
تاريخ التقستتيم بالدفاتر وبنان عل  ذلك اصتتبحت القيمة الدفترية لصتتافي حقوق الملكية   2021  ستتبتمبر  30اعتبار تاريخ 

انيه مصتري، كما بلغت القيمة الدفترية لصتافي    223,192,405لشتركة أستباير كابيتال القابضتة ل ستتامارات المالية مبلغ 
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية  انيه مصتتري لشتتركة  4,876,308,753حقوق الملكية للشتتركات المنقستتمة مبلغ 

 وانيه مصري لشركة ادو  للتنمية الصناعية 1,944,891,326ومبلغ  
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 -وفيما يلي بيان باألرصدة المحولة ال  الشركات المنقسمة في تاريخ اينقسام: 

 

بايونيرز القابضة  
المالية  ل ستامارات

  الشركة القاسمة(
 ( اينقسام قبل 

التسويات الناتاة عن 
  ايقتصاديةتقرير اللانة 

 وحركة الفترة 

كابيتال  أسباير
القابضة  

 ل ستامارات المالية
  الشركة القاسمة(

شركة بايونيرز  
بروبرتيز للتنمية  

 العمرانية
  الشركة المنقسمة( 

شركة ادو  للتنمية 
 الصناعية

  الشركة المنقسمة( 

 2021سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2021سبتمبر  30   2021سبتمبر  30 
 انيه مصري  انيه مصري  انيه مصري  انيه مصري  مصري انيه  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 انتفاع اصول حإ 
 - - 13,712,470 - 13,712,470 استامارات بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل 

 - - 1,775,300 - 1,775,300 استامارات أخر  بويلة األال 
 - - 23,700,000 - 23,700,000 تمويل مساند بويل األال دل  الشركات التابعة

 18,900,000 4,500,000 2,000,000 - 25,400,000 مبالغ مدفوعة تحت حساب زيادة رأ  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 عم ن وأوراق قب  
 203,845,268 103,746,264 11,352,073 (6,069,900  325,013,505 مستحإ من أبراف ذات ع قة 

 - 336,111 56,306,853 (102,638,541  159,281,505 و الخسائرأاستامارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح  
 1,410,265 2,208,940 7,780,343 (2,628,452  14,028,000 مصروفات مدفوعة مقدما  وأرصدة مدينة أخر  

 - - 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 رأ  المال

    (629,762,634  629,762,634 احتيابي قانوني 
 29,678,496 5,653,980 42,447,668 77,780,144 - عام احتيابي

من خ ل   العادلة  بالقيمةفروق اعادر 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( / أرباح الفترة 

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

      
      االلتزامات 

      التزامات غير متداولة 
 - 43,809,574 - (1,052,529  44,862,103 بويل 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 

      
      التزامات متداولة 
 - 544,747,682 - - 544,747,682 ائتمانية بنوك تسهي ت 

 - 11,162,509 - (1,474,157  12,636,666 عقود التأاير والترتيب التزاماتالازن المتداول من 
 209,313,839 33,145,540 1,779,609 - 244,238,988 مستحإ دل  أبراف ذات ع قة 

 - 186,169,621 - - 186,169,621 الازن المتداول من قرو  بويلة األال 
 - - 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 
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أد  تبابؤ العديد من اقتصتتاديات الدول الكبر  في الفترة الماضتتية دل  مزيج من ارتفاع األستتعار العالمية للستتلع  

باإلضتافة دل  تقلبات األستواق المالية في الدول    الشتحن،واضتبراب ست ستل اإلمداد وارتفاع تكاليف    األستاستية،
مما أد  دل  ضتغوب تضتخمية أارت عل  اقتصتاديات الكاير من الدول ومنها اقتصتاد امهورية مصتر    الناشتئة،
كما دن الحرب بين روستتتتيا وأوكرانيا أدت دل  انخفا  تدفقات النقد األانبي من الستتتتياحة وكذلك من   العربية،

الزيادة في األستتعار العالمية    تلك عامةووهو ما ترتب عليه ارتفاع األستتعار بصتتفة    المباشتتر،ايستتتامار األانبي  
برفع   المصتري  المركزيمما استتواب تدخل البنك   .شتكلت ضتغبا دضتافيا عل  العملة المحلية  الانيه المصتري(

وقد نتج عن هذا التحريك   ،۲۰۲۲وتحريك ستعر الصترف خ ل شتهر مار    المصتريستعر الفائدة عل  الانيه  
مما ترتب    ٪(، ۱۸ األمريكي خ ل تلك الفترة بنستتبة تااوزت    انخفا  في قيمة الانيه المصتتري مقابل الدوير

عليه تأار الشتتتركات التي لديها أرصتتتدة التزامات كبيرة بالعملة األانبية ستتتوان قصتتتيرة األال أو بويلة األال  
 بخسائر كبيرة نتياة دعادة ترامة هذر األرصدة وفقا لسعر الصرف بعد تحريكهو

  (، ير عل  نتائج أعمال تلك الشتركات بقائمة الدخل  قائمة األرباح أو الخستائر وقد انعكستت تلك الخستائر بشتكل كب
 وأارت عل  األدان المالي لتلك الشركاتو

بتعديل بع  احكام    2022لستتتتتنتة    1568صتتتتتدر قرار رئي  مال  الوزران رقم    2022ابريل    27وبتتاريخ  
"ااار التغيرات في   2015( المعدل  13 ملحإ  ب( معيار المحاستبة المصتري رقم  –المحاستبة المصترية   رمعايي

استتعار صتترف العم ت ايانبية" وذلك لوضتتع معالاة محاستتبية خاصتتة اختيارية يمكن من خ لها التعامل مع  
اآلاار المترتبة عل  تحريك ستتعر صتترف العم ت األانبية عل  القوائم المالية للمنشتتأة التي تكون عملة التعامل 

تعدي      الملحإ،وي تعد هذر المعالاة المحاستتبية الخاصتتة ايختيارية الصتتادرة بهذا  هذا   المصتتريولها هي الانيه  
 فيما بعد المد  الزمني لسريان هذا الملحإو  حاليا،لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة السارية  

 ۲۰۲۲مار    22هو يوم  :  تاريخ تحريك سعر الصرف
التي   منها،أو ازن   المالية،هي الستتنة    :المحاسرربية الخاصررة الواردة بهذا الملحقالفترة المالية لتطبيق المعالجة  

ي يتم تببيإ هتذر المعتالاتة عل  القوائم    التتاريخوفي أو بعتد هتذا    وتنتهيتبتدأ قبتل تتاريخ تحريتك ستتتتتعر الصتتتتترف  
 والذي ينتهي قبل تاريخ تحريك سعر الصرف  المالية للازن من السنة المالية

 :  ى: األصول الممولة بالتزامات بعملة أجنبيةالمعالجة األول
وحت  تاريخ تحريك ستتعر الصتترف باقتنان أصتتول   ۲۰۲۰يمكن للمنشتتأة التي قامت خ ل الفترة من بداية يناير  

الشتهرة( ممولة     بخ فاابتة و / أو استتامارات عقارية و / أو أصتول تنقيب وتقييم و / أو أصتول غير ملموستة 
أن تقوم بايعتراف ضتتمن تكلفة تلك األصتتول بفروق العملة الناتاة عن دعادة ترامة   نبية،أابالتزامات بعم ت 

ستعر  رصتيد ايلتزام القائم المتعلإ بها في تاريخ تحريك ستعر الصترف باستتخدام ستعر الصترف في تاريخ تحريك  
ويمكن للمنشتأة تببيإ هذا الخيار لكل أصتل عل  حدة، وياب أي تزيد صتافي التكلفة المعدلة عن القيمة    الصترفو

( المعدل "اضتتمح ل  31رقم    المصتتري  لبصتتل والتي يتم قياستتها وفقا لمتبلبات معيار المحاستتبة  اإلستتتردادية
 و"األصول

 :  المعالجة الثانية: فروق العمالت األجنبية
( "آاار التغيرات في أستعار  ۱۳المعدل رقم    المصتري" من معيار المحاستبة  ۲۸بات الفقرة رقم "من متبل  استتانان

صتتترف العم ت األانبية" الخاصتتتة بايعتراف بفروق العملة يمكن للمنشتتتأة التي تأارت نتائج أعمالها بصتتتافي  
تراف ضتمن بنود الدخل  أرباح أو خستائر فروق عملة نتياة تحريك ستعر صترف العم ت األانبية أن تقوم بايع

الشتتتامل اآلخر بفروق العملة المدينة والدائنة الناتاة عن دعادة ترامة أرصتتتدة البنود ذات الببيعة النقدية القائمة  
باستتتتخدام ستتتعر اإلقفال في ذات التاريخ مخصتتتوما منها أي فروق ترامة عملة تم    2022يونيو   30  تاريخ في

عالاة ايول  من هذا الملحإ وذلك باعتبار هذر الفروق نتات بصتتفة  ايعتراف بها ضتتمن تكلفة أصتتول وفقا للم
 أساسية بسبب قرار تحريك سعر الصرفو

والتي تم عرضتتتتتهتا في بنود    النقتديتة،يتم ددراا مبلغ فروق العملتة النتاتاتة عن دعتادة ترامتة البنود ذات الببيعتة  
الدخل الشتتتامل اآلخر في األرباح أو الخستتتائر المرحلة في نهاية نف  الفترة المالية لتببيإ المعالاة المحاستتتبية  

 الخاصة الواردة بهذا الملحإو
القوائم المالية   عل قائمة ايرباح والخستتتائر نتياة تحريك ستتتعر الصتتترف   عل اوهري   أارولم يكن هناك اي  

 و2022  يونيو 30، وذلك لعدم واود ارصدة دائنة اوهرية بالعم ت ايانبية في للشركة

 
 


