
 
  
  
  
  
  
  

       
  
  

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

  المجمعة  الدورية  القوائم المالية
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠عن الفترة من تاريخ التأسيس حتى 

  عليها الفحص المحدودوتقرير 
  



 

 

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

 المجمعةالدورية القوائم المالية  
   ٢٠٢٢سبتمبر   ٣٠عن الفترة من تاريخ التأسيس حتى 

  المحتويات  
  

  الصفحة   
  

  ٢  للقوائم المالية الدورية المجمعة  الفحص المحدودتقرير 
  

  ٣  الدوري المجمع  قائمة المركز المالي
  

  ٤  ة المجمعالدورية األرباح أو الخسائر قائمة 
  

  ٥  قائمة الدخل الشامل الدوري المجمع 
  

  ٦  المجمعةالدورية قائمة التغير في حقوق الملكية  
  

  ٧  المجمعة الدورية قائمة التدفقات النقدية 
  

 ٣٤-٨  المجمعة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

  

 
  تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المجمعة 

  

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

ركة جدوى للتنمية الصـــناعية (شـــركة مســـاهمة  لشـــ المجمع المرفق  الدوري المحدود لقائمة المركز الماليقمنا بأعمال الفحص 
المجمعة لألرباح أو الخسـائر والدخل الشـامل والتغير في  الدورية وكذا القوائم  ٢٠٢٢سـبتمبر  ٣٠في   (شـركة منقسـمة) مصـرية)

وملخصـاً للسـياسـات المحاسـبية    ،٢٠٢٢سـبتمبر   ٣٠  حتى  عن الفترة من تاريخ التأسـيسحقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها  
ية الدورية المجمعة هذه والعرض الهامة وغيرها من اإليضـــاحات المتممة األخرى. واإلدارة هي المســـئولة عن إعداد القوائم المال

العادل والواضـح لها طبقاً لمعايير المحاسـبة المصـرية، وتنحصـر مسـئوليتنا في إبداء اسـتنتاج على القوائم المالية الدورية المجمعة 
  في ضوء فحصنا المحدود لها.

  نطاق الفحص المحدود 
) "الفحص المـحدود للقوائم الـمالـية اـلدورـية ٢٤١٠رقم (  قمـنا بفحصــــــنا المـحدود طبـقاً للمعـيار المصـــــري لمـهام الفحص المـحدود 

المجمعة عمل اســتفســارات   المجمعة لمنشــأة والمؤدي بمعرفة مراقب حســاباتها". ويشــمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية
إجراءات الفحص   بصــورة أســاســية من أشــخاص مســئولين عن األمور المالية والمحاســبية وتطبيق إجراءات تحليلية، وغيرها من

المـحدود. ويـقل الفحص المـحدود جوهرـياً في نـطاـقه عن عملـية مراجـعة تتم طبـقاً لمـعايير المراجـعة المصـــــرـية، وـبالـتالي ال يمكنـنا  
الحصــول على تأكد بأننا ســنصــبح على دراية بجميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشــافها في عملية مراجعة، وعليه فنحن ال نبدي  

  المجمعة. الدورية على هذه القوائم المالية رأي مراجعة

    االستنتاج
وفي ضــوء فحصــنا المحدود، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المجمعة المرفقة ال تعبر بعدالة ووضــوح 

 المجمع الدوري المالي أدائهاوعن  ٢٠٢٢ســــبتمبر  ٣٠في المجمع للشــــركة الدوري في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي 
  طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية. ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ حتى المجمعة عن الفترة من تاريخ التأسيسالدورية وتدفقاتها النقدية 

   فقرة لفت انتباه
لشـركة أسـباير كابيتال القابضـة لالسـتثمارات  وافقت الجمعية العامة غير العادية  ) فقد  ٣٦كما هو موضـح تفصـيال باإليضـاح رقم (

التقرير النهائي الصــادر من الهيئة  اعتماد على  ٢٠٢١يوليو   ٢٤بتاريخ  ســابقا)   –المالية (بايونيرز القابضــة لالســتثمارات المالية 
ـشركة أـسباير  تختص كال منها بقطاع مختلف، لتنقـسم الى  مينلنفس ذات المـساه  الى ثالثة ـشركاتالـشركة بتقـسيم    لالـستثمارالعامة 

مالية (الشـركة الخدمات القطاع  سـابقا) وتختص ب –كابيتال القابضـة لالسـتثمارات المالية (بايونيرز القابضـة لالسـتثمارات المالية 
ــمة)،   ــركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية وتختص بالالقاس ــركة جدوى مقاوالالعقاري والقطاع  وش ــمة)، ش ــركة منقس ت (ش

ــمة)، مع القطاع  وتختص بالللتنمية الصــناعية  ــركة منقس ــمة) بغرضــها والتراخيص   احتفاظصــناعي (ش ــركة القاس ــركة (الش الش
متين  . الصـادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية ركتين المنقـس يس الـش يم وتأـس ركة بإنهاء إجراءات التقـس وخالل الفترة، قامت الـش

  جديدتين.ال
  

 القاهرة في: ............... 

  مراقب الحسابات
  

  محمد احمد أبو القاسم
  زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

  زميل جمعية الضرائب المصرية
  )١٧٥٥٣س. م. م رقم ( 

  ) ٣٥٩سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (
   والضرائبالمتحدون للمراجعة 

United-)UHY (  
   



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

- ٣  - 

  قائمة المركز المالي الدوري المجمع
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ في

  

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  إيضاح  
  جنيه مصري   

     األصول
      أصول غير متداولة 

 ١٬٢٧٨٬٠٥٢٬٩٧٥  )٤(  أصول ثابتة  
  ١٩٩٬٨٥٣٬٠٩٠  (٥)  مشروعات تحت التنفيذ 

  ٨٠٬٠١٦٬٩١٩  ) ١-٣٠(  أصول حق انتفاع 
  ٣٠٢٬٥٩٢٬٦٢٢  (٦)  استثمارات في شركات شقيقة 

  ٢٬٦٤٣٬٢٨٢    استثمارات في سندات حكومية 
  ٣٥٢٬٩٤٦  (٧)  أصول غير ملموسة 

  ١٬٠٩٥٬٥٧٢٬٥١٦  (٨) الشهرة
  ٢٬٩٥٩٬٠٨٤٬٣٥٠    إجمالي األصول غير المتداولة 

     
     أصول متداولة 

 ٥٨١٬٥٨٥٬٩١٨  ) ٩(  نقدية بالصندوق ولدى البنوك 
  ٧٬٠٣٣٬٦٩٨  ) ١٠( االرباح او الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل

  ٤٦٬٨٤٥٬٧٠٠ (٣١) بغرض البيع غير متداولة أصول
  ٢٩٬٨٩٢٬٠٠٠  ) ٣٢(  استثمارات في أذون خزانة 

  ٢٬٣٠٦٬٠٣٤٬٩٦٧  ) ١١(  عمالء واوراق قبض
  ٤٣٬٣٥٧٬٦٧٦  أ)  -١٢(  مستحق من أطراف ذات عالقة 

  ٣٥٦٬٨٤٧٬٣٣٥    مشروعات االسكان والتعمير 
  ١٬٢٤٤٬٠٩٩٬٨٨٢  ) ١٣( مخزون

 ١٥٢٬٣٢٢٬٤٨٢  (١٤) مصلحة الضرائب –ارصدة مدينة 
  ٧٣٨٬٦٣٧٬٨٥٨  (١٥)مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

  ٥٬٥٠٦٬٦٥٧٬٥١٦    إجمالي أصول متداولة

  ٨٬٤٦٥٬٧٤١٬٨٦٦    إجمالي األصول 
     

     حقوق الملكية وااللتزامات 
     حقوق الملكية 

 ٢٬٠٠٤٬١٢٩٬٨٠٤  ) ١٦(  والمدفوع رأس المال المصدر 
  ٢٩٬٦٧٨٬٤٩٦  ) ١٦(  احتياطي عام

  ) ٨٨٬٩١٦٬٩٧٤(  ) ٣٦(  ناتج عملية االنقسام
  ) ٣٤٣٬٩٨٨٬٧٣٦(    خسائر متراكمة 

  ٢٠٧٬١٧٦٬٧٥٧    أرباح الفترة
  ١٬٨٠٨٬٠٧٩٬٣٤٧   إجمالي حقوق الملكية للشركة القابضة

  ٧٩٧٬٥٢٧٬٧٢٠  ) ١٧(  حقوق الحصص الغير مسيطرة 
  ٢٬٦٠٥٬٦٠٧٬٠٦٧    إجمالي حقوق الملكية

     
    االلتزامات

     التزامات غير متداولة
 ٧٣٬٢٩٨٬٨٥٠  ) ١٨(  قروض طويلة االجل 

  ٤٬٠٤٠٬٧٢٠  ) ١٩( طويلة االجل -مساهمين –أرصدة دائنة 
  ٥٠٨٬٣٩٣٬٤٤٨  ) ٢-٣٠( طويل االجل -تأجير تمويلي التزامات

  ٥٩٬٩٦٥٬٧٠٠  ) ٢٥(  التزامات ضريبية مؤجلة 
  ٦٤٥٬٦٩٨٬٧١٨    إجمالي التزامات غير متداولة 

     
     التزامات متداولة 

 ٤١٢٬٥٤٣٬٣٧١  ب)  -١٢(  مستحق الى أطراف ذات عالقة 
  ٢٣٠٬٨٩٠٬٧٣٩  ) ١٨( الجزء المتداول من قروض طويلة االجل

  ٢٬٦٨٧٬٠٨٢٬١١٣  ) ٢٠(  بنوك تسهيالت ائتمانية 
  ٦٧٦٬٣٥٨٬٧١٢  ) ٢١( موردون ومقاولو مشروعات وأوراق دفع

  ١٩٩٬٩٢٧٬٥١٣  ) ٢٢( مصلحة الضرائب  -ارصدة دائنة 
  ٨٩٧٬٩٣٩٬٧٥٢  ) ٢٣( مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

  ١٤٬١٢٥٬١٣٨  ) ٢٤(  مخصصات
  ٧٧٬٩٨٣٬٣٧١  ) ٢-٣٠( تأجير تمويلي التزاماتالجزء المتداول من  

  ١٧٬٥٨٥٬٣٧٢    دائنو توزيعات 
  ٥٬٢١٤٬٤٣٦٬٠٨١    إجمالي التزامات متداولة  

  ٥٬٨٦٠٬١٣٤٬٧٩٩    إجمالي االلتزامات 

  ٨٬٤٦٥٬٧٤١٬٨٦٦   إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
  

  العضو المنتدب   رئيس القطاع المالي للمجموعة

    

  محمد زكي  ياسر  أحمد حمدي حلمي
  
  المجمعة.الدورية ) جزء ال يتجزأ من القوائم المالية ٣٨) إلى (١(ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -
     .تقرير الفحص المحدود مرفق -



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

- ٤  - 

  األرباح أو الخسائر الدورية المجمعة قائمة 
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠عن الفترة من تاريخ التأسيس حتى 

  

  
  

  العضو المنتدب   رئيس القطاع المالي للمجموعة
    
    

  محمد زكي ياسر  أحمد حمدي حلمي
  
  
  
  
 

 
  

    المجمعة.الدورية ) جزء ال يتجزأ من القوائم المالية ٣٨) إلى (١(ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -

   
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ إيضاح 
  جنيه مصري   
     

  ٦٬٧٣٢٬٣٤٦٬٨٨٢  )٢٦(  االنشطةإيرادات
 )٥٬٥٤٧٬٩٩١٬٠٦٣(  )٢٧(  تكلفة االنشطة
  ١٬١٨٤٬٣٥٥٬٨١٩    مجمل الربح 

    
  )٢٨٠٬٣٨٩٬٨٠٠(   مصروفات عمومية وإدارية

  )١٨٩٬٢٢٤٬٣٨٢(   مصروفات بيع وتوزيع وتسويق
  )٢١٬٤٢٧٬٦٢٠(  )١١( في ارصدة العمالء وأوراق القبض الخسائر االئتمانية المتوقعة

 )٩٬٢٩١٬٨٩٠(  )٢٤(  مخصصات مكونة
  ٧٩٦٬٧٨٢  )١٠( فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ) ٤٧٧٬٩٣٣(  )١٠( بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرخسائر
  ١٤٥٬٢٢٥   كوبونات  -إيرادات أوراق مالية 

  ٢١٬٥٦٠٬١٦٨  ) ٦(نتائج أعمال شركات شقيقة حصة نسبية في  
  ٩٨٬٦٨٩٬٩٨٩ )٢٨(أرباح بيع استثمارات في شركات تابعة وشقيقة 

  ٣٣٬٧٩٠٬٤٩٢   ايرادات تشغيل أخرى 
  ٨٣٨٬٥٢٦٬٨٥٠    أرباح النشاط

     
  )٣٣٧٬٢٣٠٬٧٦٠(    مصروفات تمويلية

  ١٤٬٨١٥٬٩٣٣    فوائد دائنة 
  )٣٬٠٣١٬١٤٤(    فروق تقييم عملة

  ٣٨٧٬٨٦٣  (٤)  ارباح بيع أصول ثابتة 
  ٥١٣٬٤٦٨٬٧٤٢    أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل 

    
 )١٦٥٬٨٥٤٬١٧٤(  )٢٥(  ضرائب الدخل 

 ٣٤٧٬٦١٤٬٥٦٨    أرباح الفترة 
 ٠٫٢٠  )٢٩(  نصيب السهم في األرباح 

     
     :توزع كالتالي

  ٢٠٧٬١٧٦٬٧٥٧    الشركة القابضة
  ١٤٠٬٤٣٧٬٨١١  )١٧( حقوق الحصص الغير مسيطرة  

  ٣٤٧٬٦١٤٬٥٦٨    أرباح الفترة 



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

- ٥  - 

  الدوري المجمع  الشامل قائمة الدخل
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠عن الفترة من تاريخ التأسيس حتى 

  

   
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  إيضاح  

  جنيه مصري   

  ٣٤٧٬٦١٤٬٥٦٨    ارباح الفترة 

     -الشامل: بنود تتعلق بالدخل 

  )٤٠٬٥٠١٬٥٠٠(  )٣٧( فروق العملة الناتجة عن تحرير سعر الصرف

        :يخصم

  ٤٠٬٥٠١٬٥٠٠ )٣٧( المحول منها الى االرباح المرحلة خالل نفس الفترة

  ٣٤٧٬٦١٤٬٥٦٨   إجمالي الدخل الشامل للفترة

     

     توزع كالتالي:

  ٢٠٧٬١٧٦٬٧٥٧   الشركة القابضة

  ١٤٠٬٤٣٧٬٨١١  )١٧( حقوق الحصص الغير مسيطرة

  ٣٤٧٬٦١٤٬٥٦٨   إجمالي الدخل الشامل للفترة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المجمعة. الدورية ) جزء ال يتجزأ من القوائم المالية ٣٨) إلى (١(ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -



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

- ٦  - 

  الملكية الدورية المجمعةحقوق  في قائمة التغير 
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠عن الفترة من تاريخ التأسيس حتى 

  

  أرباح الفترة  خسائر متراكمة   ناتج عملية االنقسام  احتياطي عام   رأس المال 
  إجمالي حقوق
  الملكية للشركة 

  القابضة 

  حقوق الحصص 
  الغير مسيطرة

  أجمالي حقوق الملكية

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري 

  ١٬٩٤٤٬٨٩١٬٣٢٦  -  ١٬٩٤٤٬٨٩١٬٣٢٦ - - )٨٨٬٩١٦٬٩٧٤(  ٢٩٬٦٧٨٬٤٩٦ ٢٬٠٠٤٬١٢٩٬٨٠٤ ناتج عملية االنقسام *

 ٣٧٠٬٢٧٥٬٦٨٢ ٦٣٣٬٥٠٤٬٩٢٣ ) ٢٦٣٬٢٢٩٬٢٤١(-)٢٦٣٬٢٢٩٬٢٤١(--- تسويات ناتجة عن عملية تجميع شركات تابعة

 ٧٠٬٨٥٣٬٥٢٠ ٧٠٬٨٥٣٬٥٥٣ )٣٣(-)٣٣(--- شركات تابعة تأسيس / زيادة رأس مال
تسويات ناتجة عن تغير نسب المساهمة في شركات  

  ١٦٬٩٨٩٬٧٩٣  ٤٬٢٢٠٬١٩٢  ١٢٬٧٦٩٬٦٠١ - ١٢٬٧٦٩٬٦٠١ - - - تابعة

  ) ٢٣٬٣٤٢٬٤٢٩(  )٧٤٣٬٩٠٤(  ) ٢٢٬٥٩٨٬٥٢٥( - )٢٢٬٥٩٨٬٥٢٥( - - - تسويات على األرباح المرحلة لشركات تابعة

  ) ٣٣٬٣٣٤٬١٥٩(  ) ١٣٬٥٤٨٬٥٩٤(  ) ١٩٬٧٨٥٬٥٦٥( - )١٩٬٧٨٥٬٥٦٥( - - - تسويات ناتجة عن شراء أسهم خزينة شركات تابعة 

  ) ٤٧٬٨٣٩٬٧٣٤(  ) ١٩٬٣٦٠٬٥١٩(  ) ٢٨٬٤٧٩٬٢١٥( - )٢٨٬٤٧٩٬٢١٥( - - - توزيعات أرباح شركة تابعة 

  ) ٤٠٬٥٠١٬٥٠٠(  ) ١٧٬٨٣٥٬٧٤٢(  ) ٢٢٬٦٦٥٬٧٥٨( - )٢٢٬٦٦٥٬٧٥٨( - - - أثر تحرير أسعار الصرف للعمالت األجنبية 

  ٣٤٧٬٦١٤٬٥٦٨  ١٤٠٬٤٣٧٬٨١١  ٢٠٧٬١٧٦٬٧٥٧ ٢٠٧٬١٧٦٬٧٥٧ - - - - ارباح الفترة

  ٢٬٦٠٥٬٦٠٧٬٠٦٧  ٧٩٧٬٥٢٧٬٧٢٠  ١٬٨٠٨٬٠٧٩٬٣٤٧  ٢٠٧٬١٧٦٬٧٥٧  )٣٤٣٬٩٨٨٬٧٣٦(  )٨٨٬٩١٦٬٩٧٤(  ٢٩٬٦٧٨٬٤٩٦  ٢٬٠٠٤٬١٢٩٬٨٠٤ ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠رصيد

  
 ).٣٦افقيا الى ثالث شركات (ايضاح  سابقا) –شركة أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية نتيجة انقسام    *

  
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 

  
  الدورية المجمعة. ) جزء ال يتجزأ من القوائم المالية ٣٨) إلى (١(ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -



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

- ٧  - 

  الدورية المجمعة قائمة التدفقات النقدية
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠عن الفترة من تاريخ التأسيس حتى 

   
الفترة من تاريخ  

  التأسيس حتى
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ ايضاح 

  جنيه مصري  التشغيلالتدفقات النقدية من أنشطة 
  ٥١٣٬٤٦٨٬٧٤٢   غير المسيطرةالحصصأرباح الفترة قبل ضرائب الدخل وحقوق

  ٦٨٬٧٩٤٬٥٦٠  ) ٤(  إهالك اصول ثابتة 
  ٢٣٥٬٣٩٨  ) ٧( استهالك أصول غير ملموسة 

  ١٠٬٠٢٤٬٧٦٠  ) ٣٠(  استهالك أصول حق انتفاع 
 ) ٣٨٧٬٨٦٣(  (٤)  أرباح بيع أصول ثابتة 

 ٢١٬٤٢٧٬٦٢٠  (١١) االئتمانية المتوقعة في ارصدة العمالء وأوراق القبضالخسائر
  ٩٬٢٩١٬٨٩٠  ) ٢٤(  مخصصات مكونة 

  ) ٧٩٦٬٧٨٢(  ) ١٠( فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٤٧٧٬٩٣٣  ) ١٠( خسائر بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 ) ١٤٥٬٢٢٥(    كوبونات  -إيرادات أوراق مالية 
 ) ٢١٬٥٦٠٬١٦٨(  ) ٦( شركات شقيقة نتائج أعمال  الحصة النسبية في  

 ) ٩٨٬٦٨٩٬٩٨٩(  ) ٢٨( أرباح بيع استثمارات في شركات تابعة وشقيقة 
  ٣٣٧٬٢٣٠٬٧٦٠    تمويلية مصروفات
  ) ١٤٬٨١٥٬٩٣٣(   فوائد دائنة 

  ٨٢٤٬٥٥٥٬٧٠٣   أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
  ٥٬١١٥٬٥٣٥  ) ١٠( استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مقبوضات من

  ) ٥٩٨٬٥١١٬٥٠٨(   التغير في العمالء وأوراق القبض 
  ٧٥٬٩٧٩٬١٥٠   المستحق من أطراف ذات عالقة التغير في

  ١١٢٬٣٤٣٬٤٦٠   التغير في الدفعات تحت حساب شراء وحدات عقارية
  ) ٤٠٤٬٨٣٠٬٢٦٢(    التغير في المخزون 

 ) ٢١٬١٨٦٬٠٦٥(   مصلحة الضرائب -التغير في األرصدة المدينة 
  ) ٣٤٧٬٤٧٧٬٩٧٦(   التغير في المصروفات المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى

  ) ٥٢٬٦٥٦٬٧٠٩(   التغير في الموردون ومقاولو المشروعات وأوراق الدفع
  ) ٣٤٬٧٥٦٬٦٣٠(   مصلحة الضرائب -التغير في االرصدة الدائنة 

  ٩٥٬٨٣٣٬٤٢٩   التغير في المستحق الى أطراف ذات العالقة 
  ٣٠٤٬١٥٣٬٠٩٦   التغير في المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى

  ) ١٢٬٥٠٣٬٧٠٩(  ) ٢٤(  المستخدم من المخصصات

  ) ٥٣٬٩٤٢٬٤٨٦(   صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
     

   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
  ) ١٥٢٬٥٨١٬١٣٣(  ) ٤(  مدفوعات لشراء أصول ثابتة  

  ٩٥٧٬٥٥٢  ) ٤(  متحصالت من بيع أصول ثابتة 
  ) ١٤٨٬٦٥٦٬٢٣٤(  ) ٥( مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ

  ) ١٤٢٬٥٠٠(  ) ٧( مدفوعات في أصول غير ملموسة 
  ١١١٬٣٢٣٬٧٨٧   متحصالت من بيع استثمارات في شركات شقيقة 

  ) ١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠(   زيادة رأس مال شركة شقيقة لمدفوعات
  ) ٢٩٬٨٩٢٬٠٠٠(    مدفوعات لشراء اذون خزانة 

  ١٤٥٬٢٢٥    كوبونات  -مالية إيرادات أوراق 
  ١٤٬٨١٥٬٩٣٣    فوائد دائنة محصلة 

  ) ٦٦٬٥٠٤٬٣٧٩(   لشراء استثمارات في شركات تابعة وشقيقة مدفوعات

  ) ٤٠٠٬٥٣٣٬٧٤٩(   صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة االستثمار
     

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 ١٬٠٢٥٬٧٨٧٬٣٧١   تسهيالت ائتمانية مقبوضات من بنوك 

  ٣٠٧٬٧٥٠٬٠٠٠   تمويلي مقبوضات من شركات تأجير
  ) ٥٩٬٣٩٦٬٥٤٢(   التزامات عقود تأجير وترتيب مدفوعة 

  ) ٩٨٬١٤٥٬٤٥٨(   مدفوعات في القروض طويلة االجل
  ) ٢٠٬٦٨٢٬٦٩٠(   مساهمين –التغير في أرصدة دائنة 

  ٧٠٬٨٥٣٬٥٢٠   زيادة رأس مال شركات تابعة /الحصص الغير مسيطرة في تأسيس
  ) ٣٣٬٣٣٤٬١٥٩(   تابعة  اتشراء أسهم خزينة شرك
  ) ٤٣٬٢٩٨٬٣٨٥(    توزيعات ارباح مدفوعة 

  ) ٣٢٢٬٩٤٦٬١٣٩(    مصروفات تمويلية مدفوعة 

 ٨٢٦٬٥٨٧٬٥١٨   أنشطة التمويلالناتجة منصافي التدفقات النقدية 
  ٣٧٢٬١١١٬٢٨٣   خالل الفترة–حكمهاصافي التغير في النقدية وما في 

 ) ٤٠٬٥٠١٬٥٠٠(   فروق العملة الناتجة عن تحرير سعر الصرف
 ٢٤٩٬٩٧٦٬١٣٥   أول الفترة -رصيد النقدية وما في حكمها 

 ٥٨١٬٥٨٥٬٩١٨  ) ٩( آخر الفترة -رصيد النقدية وما في حكمها 
  

    المجمعة. الدورية يتجزأ من القوائم المالية) جزء ال ٣٨) إلى (١(إيضاح اإليضاحات المرفقة من  -



  (شركة منقسمة) شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية) 
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
 

- ٨  - 

  التعريف بالمجموعة  - ١
نتيجة انقـسام ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة   " ـشركة مـساهمة مـصرية "جدوى للتنمية الـصناعية  تأـسـست ـشركة  

لســـنة  ١٥٩طبقاً ألحكام القانون رقم    ســـابقا) –لالســـتثمارات المالية (بايونيرز القابضـــة لالســـتثمارات المالية  
 ١٩٩٢لســــــنة    ٩٥س الـمال رقم  أ) من ـقانون ســـــوق ر٢٧مع ـعدم االخالل ـبالـمادة (والئحـته التنفـيذـية    ١٩٨١

  .١٩٩٢لسنة  ٩٥) من الالئحة التنفيذية لقانون ١٢٢والمادة () ١٢١ة (دوالما

  .٢٠٢١سبتمبر  ٥القاهرة في  – ١٧١٨٥٠ برقمفي السجل التجاري  الشركةتم قيد 

  .٢٠٢١اكتوبر  ١٠البورصة المصرية بتاريخ  فيتم قيد الشركة 

  .٢٠٢١سبتمبر  ٥عام تبدأ في  ٢٥عمر الشركة 

االســتثمار والمســاهمة واالشــتراك بصــورة مباشــرة وغير مباشــرة في كافة مجاالت  يتمثل غرض الشــركة في  
ويجوز للشــركة ان تكون لها مصــلحة او تشــترك بأي وجه من الوجوه مع الشــركات  االســتثمارات الصــناعية 

ما  وغيرها التي تزاول اعماال ـشبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرـضها في مـصر او في الخارج ك 
 .القانون والئحته التنفيذية ألحكاميجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لـشركة بايونيرز القابـضة لالـستثمارات المالية (ـشركة مـساهمة مـصرية) في 
ويخفض  لنفس ذات المسـاهمين،  شـركة لثالث شـركات  تقسـيم الب قرار  باألجماعوقد أصـدرت   ٢٠٢١يوليو   ٢٤

رأسـمالها المصـدر عن طريق تخفيض القيمة االسـمية ألسـهمها وتظل محتفظة بغرضـها وبالتراخيص الصـادرة 
تصــدر اوراق مالية او في  التيتأســيس الشــركات   فيلها من الهيئة العامة للرقابة المالية وغرضــها االشــتراك  

بإتباع اـسلوب التقـسيم األفقي عن طريق تقـسيم  تقـسيم الـشركةوالحفظ  نـشاط امناء  زيادة رؤوس اموال وترخيص  
الملكية بالقيمة الـسوقية والدفترية طبقا للقوائم المالية عن الـسنة المالية المنتهية في   وحقوقاالصـول وااللتزامات  

ل في الشـركة القاسـمة  مع بقاء ذات المسـاهمين بنفس نسـب الملكية وعدد االسـهم دون تعدي ٢٠٢٠ديسـمبر   ٣١
  إلي تقسيم الشركة الي: انتهتوالتي والشركتين المنقسمتين 

بايونيرز   –  كابيتال القابضــة لالســتثمارات المالية "(شــركة مســاهمة مصــرية)" أســباير: شــركة قاســمة (أوالً 
باالســتثمارات المملوكة لها في ) وهي ذات الشــركة القائمة وســتحتفظ  ســابقا  -  الماليةالقابضــة لالســتثمارات  

الـشركات التابعة والـشقيقة التي تزاول أنـشطة مالية غير مـصرفية، وـسوف تظل هذه الـشركة محتفظة بترخيـصها  
رؤوس أموالها والقيام بنشــاط أمناء   ةأو زيادتأســيس الشــركات التي تصــدر أوراق مالية  كشــركة غرضــها "

ة بعد تعديل بيانات قيدها بالتخفيض لرأس مالها المقيد، وكذلك "، وكذلك سـتظل مقيدة بالبورصـة المصـريالحفظ
نظامها   فيالمالية مع ادخال بعض التعديالت    لالسـتثماراتسـتظل محتفظة بكل تاريخ شـركة بايونيرز القابضـة  

  األساسي بما يعكس عملية التقسيم.

 ً  تأسـيسـها ويتم "(شـركة مسـاهمة مصـرية)")  شـركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية  : شـركة منقسـمة (ثانيا
 في على ان يكون غرضــها االســتثمار   ١٩٨١لســنة  ١٥٩القانون    ألحكامكشــركة مســاهمة مصــرية خاضــعة  

تثمارات العقارية   فياالنـشطة العقارية والمـساهمة واالـشتراك بصـورة مباـشرة وغير مباـشرة   كافة مجاالت االـس
 ١٩٩٢لسـنة   ٩٥) من قانون سـوق راس المال رقم ٢٧خالل بالمادة (مع عدم اال العقاري والمقاوالت والتطوير  

ويجوز للشـــــرـكة ان تكون لـها   ١٩٩٢لســــــنة    ٩٥) من الالئـحة التنفـيذـية لـقانون  ١٢٢) والـمادة (١٢١والـمادة (
ــبيهة بأعمالها او التي قد  ــركات وغيرها التي تزاول اعماال ش ــترك بأي وجه من الوجوه مع الش مصــلحة او تش

على تحقيق غرـضها في مـصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الـسالفة او تـشتريها او تعاونها  
ا   ك طبـق ا وذـل ا بـه امتلحقـه ة    ألحـك اـم ة الـع ه في الهيـئ اً للمعمول ـب ل وفـق دـي ة. ويجوز التـع ذـي ه التنفـي انون والئحـت الـق

  الحرة.لالستثمار والمناطق 

ويتم تأســيســها كشــركة مســاهمة  "(شــركة مســاهمة مصــرية)") ناعية  جدوى للتنمية الصــ : شــركة منقســمة (ثالثا
االنشــطة الصــناعية   فيعلى ان يكون غرضــها االســتثمار   ١٩٨١لســنة ١٥٩القانون   ألحكاممصــرية خاضــعة  

كافة مجاالت االـستثمارات الـصناعية مع عدم االخالل  فيوالمـساهمة واالـشتراك بـصورة مباـشرة وغير مباـشرة  
) من الالئحة ١٢٢) والمادة (١٢١ة (دوالما ١٩٩٢لســـــنة  ٩٥انون ســـــوق راس المال رقم  ) من ق٢٧بالـمادة (

ــنة  ٩٥التنفيذية لقانون   ــترك بأي وجه من الوجوه مع   ١٩٩٢لسـ ــلحة او تشـ ــركة ان تكون لها مصـ ويجوز للشـ
او في الشـركات وغيرها التي تزاول اعماال شـبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضـها في مصـر  

تريها او تلحقها بها وذلك طبقا  الفة او تـش القانون والئحته   ألحكامالخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الـس
  التنفيذية .ويجوز التعديل وفقاً للمعمول به في الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة. 

   



  (شركة منقسمة) شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية) 
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
 

- ٩  - 

  (تابع) التعريف بالمجموعة  - ١
الرئيسـين ونسـبة االسـهم حرة التداول في الشـركة القاسـمة والشـركتين المنقسـمتين كما  وتظل نسـب المسـاهمين  

هي، كما ان الشـركة القاسـمة سـوف تظل مقيدة بالبورصـة المصـرية. كما تم تعديل بيانات قيدها نتيجة تخفيض 
ات التابعة والشقيقة راس المال، وتم قيد وتداول الشركتين المنقسمتين بالبورصة المصرية، وتم نقل ملكية الشرك

من الشـــركة القاســـمة إلى الشـــركات المنقســـمة باتباع القواعد واالجراءات القانونية المعمول بها بالهيئة العامة  
للرقابة المالية والبورصـة المصـرية في ضـوء مشـروع التقسـيم التفصـيلي والمعتمد من قطاع االداء االقتصـادي  

   واعد القيد.) من ق٤٨ونموذج تقرير االفصاح للمادة (

من قبل مجلس   ٢٠٢٢ـسبتمبر   ٣٠عن الفترة من تاريخ التأـسيس حتى   المجمعةتم اعتماد القوائم المالية الدورية 
    .......االدارة بتاريخ

  كما يلي:في الشركات التابعة نسبة المساهمة  تتمثل  

تقل عن   مالها رأسبالرغم من أن نســبة مســاهمة الشــركة القابضــة في   لتلك الشــركاتتم تجميع القوائم المالية    *
السياسات المالية والتشغيلية    فيبما لها من القدرة على التحكم   الـشركة٪ إال أن الـشركة القابـضة تـسيطر على ٥٠

  .وذلك للحصول على منافع من أنشطتها للشركة

  أسس التجميع  - ٢

  المجمعة:تتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية 

ركة القابضـة    -أ  ركة تابعة مع نصـيب الـش ركة القابضـة في كل ـش تثمار الـش تبعاد القيمة الدفترية الـس يتم اـس
  الملكية في كل شركة تابعة.في حقوق 

  العامربح (خـسارة) الـشركات التابعة المجمعة خالل   ـصافييتم تحديد حقوق الحـصة غير المـسيطرة في   -ب
  المجمعة.عنه القوائم المالية  يعد التي

ــيطرة في    -ج ــة غير المس ــافييتم تحديد حقوق الحص ــركات التابعة المجمعة    ص ــول الش  في   وتعرضأص
  صافي  فيحقوق الحصة غير المسيطرة   وتتكونالقوائم المالية مستقلة عن حقوق مساهمي الشركة األم 

  األصول من:

  .األصليتاريخ التجميع  في) مبلغ حقوق الحصة غير المسيطرة ١(

  التجميع.ريخ حقوق الملكية من تا فيالتغير  في) نصيب الحصة غير المسيطرة ٢(

 المتبادلة بين شركات المجموعة. والمصروفات واإليراداتيتم االستبعاد الكامل لألرصدة المعامالت    -د

 البلد النشاط                    اسم الشركة              
نسبة 

 المساهمة
شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف 

  والورق (يونيباك) 
  ٪ ٧٥٫٦١ مصر   مجال صناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (ش.م.م)  فيالعمل 

  ٪ ٥٨٫١٤ مصر   والكابالت الكهربائية (ش.م.م) صناعة االسالك مجالفيالعمل شركة الكابالت الكهربائية المصرية 
  ٪ ٥٨٫١٤ مصر   مجال صناعة االسالك والكابالت الكهربائية (ش.م.م) فيالعمل شركة الجيزة باور للصناعة 
  ٪ ٥٨٫١٤ مصر   مجال المقاوالت (ش.م.م)فيالعمل والتوزيعشركة الجيزة المصرية للنقل

٪ ٥٨٫١٤مصر  مجال المقاوالت (ش.م.م)فيالعملشركة جي بي أي للمشروعات
 ٪ ٢٦٫١٦ مصر   مجال صناعة االسالك والكابالت الكهربائية (ش.م.م) فيالعمل شركة او ام اس لصناعة الكابالت*

  شركة جي بي اي ميترز* 
الكهرباء والماء   عداداتتصنيع وتركيب وتجميع  مجال فيالعمل 
 (ش.م.م)والغاز

  ٪ ٤٨٫٤٩ مصر 

  ٪ ٤٤٫٦٩ مصر   مجال منتجات االلبان (ش.م.م)فيالعمل *اراب ديري–الشركة العربية لمنتجات االلبان
  ٪ ٣٦٫٧٥ مصر   (ش.م.م)التجارةمجال فيالعمل *)اكتى(واالستيرادالشركة العربية المطورة للتجارة

  ٪ ٢٩٫٨٧ مصر   مجال االغذية (ش.م.م)  فيالعمل  والتوزيع *شركة باندا للتجارة  
  ٪ ٧٥٫٢٤ مصر   مجال االغذية (ش.م.م)  فيالعمل  للصناعات الغذائية  شركة بي أتش سي فود

  ٪ ٥٦٫٤٣ مصر   مجال االغذية (ش.م.م)  فيالعمل  شركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية 
  ٪ ٦٤٫٩٨ مصر   العمل في مجال االدوية (ش.م.م)  لألدوية شركة النور  

  ٪ ٥٥٫٢٣مصر  العمل في مجال االدوية (ش.م.م)شركة جرين دراجستور الطبية 
 ٪ ٦٥٫٠٢مصر  العمل في مجال االدوية (ش.م.م)شركة اورانج إلدارة الصيدليات

  ٪ ٩٩٫٩٩ مصر   االستشارات المالية (ش.م.م)فيالعمل  شركة سمو لالستشارات 
  ٪ ٩٩٫٩٩ مصر   االستشارات المالية (ش.م.م)فيالعمل المالية شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات

  ٪ ٩٩٫٦٥ مصر   االستشارات المالية (ش.م.م)فيالعمل شركة الحصن لالستشارات 
  ٪ ٩٩٫٩٩ مصر   االستشارات المالية (ش.م.م)فيالعمل شركة بي أف أيه لالستشارات

  ٪ ٩٩٫٩٩ مصر   مجال االستثمار العقاري (ش.م.م)  فيالعمل  العقاريشركة اساسات لالستثمار 



  (شركة منقسمة) شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية) 
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
 

- ١٠  - 

  (تابع) أسس التجميع  - ٢

   إعداد القوائم المالية   فيتـستخدم   التيتعد القوائم المالية للـشركة القابـضة وكذا القوائم المالية للـشركات التابعة
 نفس التاريخ. فيالمجمعة 

  تتم   التييتم إعداد القوائم المالية المجمعة باـستخدام ـسياـسات محاـسبية موحدة للمعامالت المتـشابهة ولألحداث
 الظروف.نفس  في

 بند منفصـل عن حقوق  فيالميزانية المجمعة ضـمن حقوق الملكية   فيقوق الحصـة غير المـسيطرة تعرض ح
ربح أو (خسـارة)  فيكما يعرض نصـيب حقوق الحصـة غير المسـيطرة    القابضـة.الشـركة    مسـاهميملكية  

 منفصل.المجموعة بشكل 

 خر إلى مالكي الشــركة األم على المنشــاة أن تنســب األرباح أو الخســائر وكل من عناصــر الدخل الشــامل اآل
امل إلى مالكي الـشركة  أة كذلك إجمالي الدخل الـش وحقوق األقلية / الحقوق غير المـسيطرة. وأن تنـسب المنـش

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

 راف بأي اســتثمارات متبقية في اســتبعاد الشــركات التابعة، عندما تفقد المجموعة الســيطرة فإنها تقوم باالعت
الشـــركة التي كانت تابعة بقيمتها العادلة في تاريخ فقد الســـيطرة واالعتراف بأي فرق ناتج على انه ربح أو 

  خسارة في الشركة األم.

  أهم السياسات المحاسبية المطبقة  -٣

      أسس إعداد القوائم المالية ١- ٣
االـستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األـصول المالية واالـستثمارات  يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لفرض 

  األرباح أو الخسائر التي تم قياسها بالقيمة العادلة. بالقيمة العادلة من خالل

ارصـــدة اصـــول والتزامات الشـــركة وفقا للقيم الظاهرة بتقرير قطاع األداء االقتصـــادي للهيئة العامة    تعديلتم 
  والمناطق الحرة. لالستثمار

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

 التأجيرعقود   ٣- ٣
العـقد عـقد  نالتـعاـقد. ويكويتم تـحدـيد ـما إذا ـكان العـقد هو (أو يحتوي علي) عـقد إيـجار إلى مضـــــمون العـقد عـند  

ــيطرة على  ــمن عقد تأجير إذا كان العقد ينقل حق الس ــتخدامتأجير أو يتض ــل محدد لفترة من الزمن لقاء   اس أص
  مقابل.

لي أو عقد إيجار تـشغيلي. ويـصنف العقد على أنه عقد ويـصنف اإليجار في بداية التعاقد على أنه عقد إيجار تموي
أيـجار تمويلي إذا ـكان يحول بصـــــورة جوهرـية ـما يـقارب ـكاـفة المـخاطر والمـنافع الـعاـئدة لملكـية األصـــــل مـحل 
العقد. ويتم تصــنيف عقد التأجير على انه عقد تأجير تشــغيلي إذا كان ال يحول بصــورة جوهرية ما يقارب كافة 

 .ع العائدة لملكية األصل محل العقدالمخاطر والمناف

) بالتكلفة، وتتـضمن التكلفة التكاليف المباـشرة األولية االنتفاعفي تاريخ بداية عقد اإليجار يتم قياس األـصل (حق 
  المتكبدة لتجهيز االصل نفسه الى الحالة المطلوبة وفقا للعقد.

ـجار غير الـمدفوـعة في ذـلك الـتاريخ، وتخصـــــم دفـعات  عـقد الـتأجير ـبالقيـمة الـحالـية ـلدفـعات االي  التزامويتم قـياس  
تخداماإليجار   هولة، أو  باـس تخداممعدل الفائدة الضـمني في عقد التأجير إذا كان يمكن تحديده بـس عر الفائدة  باـس ـس

متوقع    ومبالغالى أية دفعات أخرى متغيرة،   باإلضــافة تحديده،اإلضــافي للمســتأجر إذا لم يمكن   االقتراضعلى  
  وفقا لعقد االيجار. الشراء وذلكسعر ممارسة خيار و دفعها،

دفـعات متغيرة غير ـمدرـجة في قـياس التزام عـقد الـتأجير بـقائـمة   وأـيةعـقد الـتأجير،    التزامويتم إثـبات الـفاـئدة على  
  األرباح أو الخسائر.

    



  (شركة منقسمة) شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية) 
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
 

- ١١  - 

   (تابع) أهم السياسات المحاسبية المطبقة  -٣

  التأجير (تابع)عقود   ٣- ٣
إذا كان عقد التأجير يحول ملكية األصـل الى الشـركة أو أن تكلفة االصـل تعكس ممارسـة حق خيار الشـراء يتم 

األصـل    اـستهالك)، وفيما عدا ذلك يتم االنتفاعمدي العمر اإلنتاجي لألصـل (حق  علىاألصـل المؤجر   اـستهالك
) أو نـهاـية ـمدة عـقد االنتـفاعاجي لألصـــــل (حق الى نـهاـية العمر اإلنتـ   الـتأجير) من ـتاريخ ـبداـية عـقد االنتـفاع(حق 

   أقرب.التأجير أيهما 

قد   االصـــلتقوم الشـــركة بشـــكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشـــر على أن يكون  
أـضمحل. عندما تزيد القيمة الدفترية لألـصل عن قيمته اإلـستردادية، فيعتبر أن هناك اـضمحالل لألـصل وبالتالي  

 يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية. وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة األرباح او الخسائر.

 الفتراـضات المـستخدمة لتحديد قيمة ويتم رد الخـسارة الناجمة عن اـضمحالل القيمة فقط إذا كان هناك تغيير في ا
ــل ــتردادية  األصـ ــارة الناجمة عن   اإلسـ ــمحالل القيمة، ويكون رد الخسـ ــارة ناتجة عن اضـ منذ إثبات آخر خسـ

ــترداديةمحدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألصــل، القيمة   االضــمحالل كان   التيله أو القيمة الدفترية   اإلس
) ما لم يتم االعتراف بالخســارة الناجمة عن اضــمحالل القيمة بالنســبة تهالكاالســ بعد    بالصــافيســيتم تحديدها (

لألصـــل في الســـنوات الســـابقة. ويتم إثبات الرد في الخســـارة الناجمة عن اضـــمحالل القيمة بقائمة األرباح او 
  الخسائر.

  المعامالت بالعمالت األجنبية ترجمة ٤- ٣
  للشركة.عملة التعامل  وهي المصري تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه  -
  تاريخ المعاملة.  فييتم تسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أولياً باستخدام سعر الصرف السائد  -
تاريخ   فييتم ترجمة األـصول والخـصوم ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية باـستخدام ـسعر الـصرف الـسائد  -

  ل.الدخيتم إدراج جميع الفروق بقائمة  الميزانية،
يتم قياســها بالتكلفة التاريخية باســتخدام أســعار الصــرف    والتييتم ترجمة األصــول والخصــوم غير النقدية  -

  األولى.تاريخ االعتراف  فيالسائدة 
يتم قياـسها بالقيمة العادلة باـستخدام أـسعار الـصرف الـسائدة    والتييتم ترجمة األـصول والخـصوم غير النقدية  -

 العادلة.القيمة تحددت فيه  التيالتاريخ  في

 األصول الثابتة ٥- ٣
ــم مجمع اإلهالك  ــول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصـ ــائرتظهر األصـ ــمحالل القيمة.   والخسـ المتراكمة الضـ

وتتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول الثابتة عندما تتحقق تلك التكلفة واستيفاء شروط االعتراف  
يتم االعتراف بتكاليفها ضمن القيمة الدفترية لألصول الثابتة   ـشاملة،عند إجراء تحـسينات جوهرية    وبالمثل،  بها.

ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصــالح والصــيانة األخرى  االعتراف.كإحالل وذلك في حالة اســتيفاء شــروط  
 في قائمة األرباح أو الخسائر عند تحققها.

المكان والحالة التي يصــبح عليها قادرا على التشــغيل بالطريقة التي حددتها  يبدأ إهالك األصــل عندما يكون في 
  التالي:لألصل على النحو  االفتراضيويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر  اإلدارة،

  المقدر االفتراضيالعمر   
  سنة  

  ٨ أجهزة اتصاالت
  ٨ – ٣  وبرامج حاسب آلي 

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

  ٨ – ٥عدد وأدوات
  ١٠ – ٥    وديكوراتتجهيزات 

  ٥ – ٤ وسائل نقل وانتقال
  ٤٠ – ١٠ مباني وانشاءات

   ٢٠ – ٤  االت ومعدات 
    



  (شركة منقسمة) شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية) 
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
 

- ١٢  - 

   (تابع) أهم السياسات المحاسبية المطبقة  -٣

  (تابع) األصول الثابتة ٥- ٣
تقبلية من  تبعاد األصـول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصـول على أي منافع اقتصـادية مـس يتم اـس

ــتخدامها أو بيعها في   ــتقبل.اس ــل في قائمة  المس ــتبعاد األص ــأ عند اس ــائر تنش ويتم االعتراف بأي أرباح أو خس
   األصل.األرباح أو الخسائر في العام التي تم فيها استبعاد 

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

وعندما    أضمحل.تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل ثابت قد  
فيعتبر أن هناك اـضمحالل لألـصل وبالتالي يتم تخفيـضه إلى  اإلـستردادية،تزيد القيمة الدفترية لألـصل عن قيمته 

  الخسائر.أو وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة األرباح  اإلستردادية.قيمته 

كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة   إذاويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط  
عن   اإلسترداديةاالصل   الناجمة  الخسارة  رد  ويكون  القيمة،  اضمحالل  عن  ناتجة  خسارة  آخر  اثبات  منذ 

كان سيتم   التيله أو القيمة الدفترية    اإلسترداديةالقيمة  القيمة الدفترية لألصل    ى ال تتعدمحدود بحيث    االضمحالل
بعد اإلهالك) ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في    بالصافيتحديدها (
  ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائر.  السابقة.السنوات 

  صول غير الملموسة األ ٦- ٣
ة  ي كل منفرد أولياً    المقتناهتم االعتراف باألصـول غير الملموـس ة    بالتكلفة.بـش   المقتناهتكلفة األصـول غير الملموـس

  االقتناء.عند تجميع األعمال هي قيمتها العادلة في تاريخ 
ــوماً منها مجم ــة بالتكلفة مخصـ ــول غير الملموسـ ــتهالك ومجمع  بعد االعتراف المبدئي يتم إثبات األصـ ع االسـ

  خسائر االضمحالل.
ة المتولدة داخلياً كأصـل ويتم االعتراف بالمصـروفات ضـمن قائمة األرباح  ملة األصـول غير الملموـس ال يتم رـس

  أو الخسائر في العام الذي أنفقت فيه المصروفات.
  .لألصول غير الملموسة كمحددة العمر أو غير محددة العمر االفتراضييتم تحديد العمر 

لألـصل، ويتم إجراء    االقتـصادي يتم اـستهالك األـصول غير الملموـسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على العمر  
ــتهالك   ــل. يتم مراجعة فترة االسـ ــمحالل األصـ ــر على اضـ ــمحالل عندما يكون هناك مؤشـ اختبار قياس لالضـ

  على األقل. وطريقة االستهالك لألصل غير الملموس بعمر محدد في نهاية كل سنة مالية
تتمثل األـصول غير الملموـسة في برامج الحاـسب اآللي والتراخيص الخاـصة بها ويتم اـستهالكها بطريقة القـسط 

 ).سنوات ٤لها ( االفتراضيالثابت طبقاً للعمر 

  الشهرة ٧- ٣
ــهرة   ــركة في تاريخ االقتناء باالعتراف بالشـ ــل.    المقتناهتقوم الشـ القياس األولى   ويتمعن تجميع األعمال كأصـ

للشـهرة بالتكلفة والتي تمت لزيادة تكلفة تجميع األعمال عن نصـيب الشـركة في صـافي القيمة العادلة لألصـول  
  وااللتزامات المحتملة المحددة المعترف بها.

ا منها إجمالي  بقياس الـشهرة المقتناه عن عملية تجميع األع  الـشركة بعد االعتراف األولي تقوم مال بالتكلفة ناقصـً
ئة عن اضـمحالل القيمة. ال يت ائر الناـش هرة المقتناه عن تجميع األعمال مالخـس تهالك الـش  وبدال من ذلك تقوم   ،اـس

بعمل اختبار لقياس اضـمحالل قيمة الشـهرة سـنويًا أو دوريًا إذا كانت األحداث أو التغير انتفيا لظروف  الشـركة
 .محالل قيمةتفيد وجود مؤشر عن اض

 االستثمارات ٨- ٣
  االستثمارات في شركات شقيقة

ولكنها ليـست ـشركة   ،مؤثراالـستثمارات في ـشركات ـشقيقة هي اـستثمارات في ـشركات يكون للـشركة فيها نفوذ 
تابعة كما أنها ليست حصة في مشروع مشترك، ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل  

ــر أو غير مبا ــبة  مباش ــركات التابعة لها لنس ــر من خالل الش ــركة ٢٠ش ٪ أو أكثر من حقوق التصــويت في الش
نفوذا  ــل  تمث ــة ال  الملكي ــك  تل أن  بوضـــــوح  ــا  فيه تظهر  التي  ــاالت  الح ــك  تل ــدا  ع ــا  فيم ــا،  فيه المســـــتثمر 

  مؤثرا.
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- ١٣  - 

   (تابع) أهم السياسات المحاسبية المطبقة  -٣

 االستثمارات (تابع) ٨- ٣
  (تابع) شقيقةاالستثمارات في شركات 

المحاسـبة عن االسـتثمارات في شـركات شـقيقة بالقوائم المالية المجمعة باسـتخدام طريقة حقوق الملكية. وفقا  تمت
لطريقة حقوق الملكية يتم إثبات االســتثمار في أي شــركة شــقيقة مبدئياً بالتكلفة، ثم يتم زيادة أو تخفيض رصــيد 

و خسـائر الشـركة المسـتثمر فيها بعد االقتناء، ويتم إثبات نصـيب  االسـتثمار إلثبات نصـيب الشـركة من أرباح أ
ــيد  ــركة، ويتم خفض رص ــائر الش ــمن أرباح أو خس ــتثمر فيها ض ــركة المس ــائر الش ــركة في أرباح أو خس الش

 االستثمار بقيمة توزيعات األرباح التي يتم الحصول عليها من الشركة المستثمر فيها.

  سندات حكومية  فياالستثمارات 
تثمارات  يت ندات حكومية بالتكلفة طبقا لنموذج التكلفة  فيم تقييم االـس تهلكة،ـس  في   انخفاضوفى حالة وجود    المـس

وتحميله على قائمة األرباح أو الخســـائر عن العام لكل    االضـــمحاللقيمتها يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا  
  حده.استثمار على 

  رباح أو الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ
االســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر هي اصــول مالية تم تبويبها إما كأصــول محتفظ بها  
ألغراض المـتاجرة حـيث تم اقتناؤها لغرض البيع في مدى زمني قصـــــير أو اصـــــول مالية تم تصـــــنيفها عند 

   الخسائر.االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

  العادلة.يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة  األولى،عتراف عند اال

يتم إثبات االســــتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســــائر بالميزانية بالقيمة العادلة ويتم االعتراف  
  الخسائر.بفروق التقييم بقائمة األرباح أو 

بأرباح أو خـسائر بيع االـستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخـسائر بقائمة األرباح أو يتم االعتراف 
 الخسائر.

  األخرىالعمالء واألرصدة المدينة  ٩- ٣
  االضمحالل.بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصاً خسائر  األخرى يتم إثبات العمالء واألرصدة المدينة 

والقيمة الحالية   األخرى ق بين القيمة الدفترية للعمالء واألرصـــدة المدينة بالفر  االضـــمحاللويتم قياس خســـائر  
بقائمة األرباح أو الخســـائر ويتم   االضـــمحاللللتدفقات النقدية المســـتقبلية المتوقعة، ويتم االعتراف بخســـائر  

 .حدث فيها الرد التيقائمة األرباح أو الخسائر في الفترة  في االضمحاللاالعتراف برد خسائر 

  المشروعات تحت التنفيذ  ١٠-٣
تتمثل مـشروعات تحت التنفيذ في المبالغ التي تم إنفاقها بغرض إنـشاء أو ـشراء أـصول ثابتة حتى تـصبح جاهزة  

ويتم تقييم المشـروعات تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصـم   الثابتة،في التشـغيل حينئذ تحول لبند األصـول   لالسـتخدام
  االضمحالل.

 بغرض البيعغير متداولة أصول  ١١-٣
ــول الغير متداولة  ي ــولتم تبويب االصـ ــترداد قيمتها الدفترية  إذا  بغرض البيع،  كأصـ كان من المتوقع ان يتم اسـ

مقابل تسـوية   المقتناهصـول  ذلك اال ويشـملبشـكل اسـاسـي من صـفقة بيع وليس من االسـتمرار في اسـتخدامها،  
قتنيها  توالشـــركات التابعة والشـــقيقة التي    اســـتخدامها بغرض بيعهاالمنشـــأة   توقفواصـــول ثابتة التي    مديونية
 .بغرض بيعهاالمنشأة 

ــل (او   دون    وـعةمالمجيكون االصـــ ا ـب ه التي يكون عليـه الـت اً للبيع الفوري بـح اـح ا) مـت اري التخلص منـه  اي الـج
ــل الغير متداول (او المجموعة   ــول. يقاس االص ــروط البيع التقليدية والمعتادة لتلك االص ــروط اال ش  الجاري ش

التخلص منها) والمبوبة اصــول لغرض البيع على اســاس القيمة الدفترية في تاريخ التصــنيف او القيمة العادلة  
  .مخصوما منها تكاليف البيع ايهم اقل

ق عملية البيع ألكثر من عام واحد، يجب على المنشـــأة أن تقوم بقياس تكاليف البيع  إذا كان من المتوقع اســـتغرا
ــأ عن مرور الوقت، يتم قيدها في  ــبة ألية زيادة في القيمة الحالية لتكاليف البيع التي تنشـ بقيمتها الحالية، وبالنسـ

    األرباح أو الخسائر كتكاليف تمويل.
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- ١٤  - 

  ع)أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تاب  -٣
  المخـزون ١٢-٣

  يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالي:

 مواد تعبـئة وتغليف، مهـمات وقطع غـيار، وقود وزيوت، وأدوات كـتابـية ومطبوـعات: ـبالتكلـفة (ـبإتـباع  ـخاـمات ،
  طريقة المتوسط المتحرك) أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.

 رحلة وصل إليها اإلنتاج أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.إنتاج تحت التشغيل: بالتكلفة الصناعية طبقاً ألخر م  

 .إنتاج تام: بالتكلفة الصناعية طبقاً لقوائم التكاليف أو صافي القيمة البيعية إيهما أقل  

وتشـمل التكلفة الصـناعية تكلفة الخامات، ومواد التعبئة والتغليف، واألجور والمصـروفات الصـناعية المباشـرة  
  المباشرة.وغير 

   ناقصاً التكلفة التقديرية الالزمة إلتمام البيع.  العادي سياق النشاط    في  التقديري سعر البيع    هيصافي القيمة البيعية  

ــافيقيمة المخزون إلى  فييتم االعتراف باالنخفاض   ــمن تكلفة   صـ ــائر المخزون ضـ القيمة البيعية وجميع خسـ
ـحدث فيـها االنخـفاض أو الخســـــارة. ويتم االعتراف برد   التيترة  الف  فيالمبيـعات بـقائـمة األرـباح أو الخســـــائر  

ــافي فيالمخزون الناتج من االرتفاع   فياالنخفاض   ــائر كتخفيض من   صـ القيمة البيعية بقائمة األرباح أو الخسـ
  حدث فيها الرد. التيالفترة  فيتكلفة المبيعات 

  االقتراض ١٣-٣
ــتالمها.تم   التيباالقتراض مبدئياً بالقيم  االعترافيتم  ــمن   التيويتم تبويب المبالغ    اســ ــتحق خالل عام ضــ تســ

ــركة الحق   المتداولة،  االلتزامات ــيد القروض لمدة تزيد عن عام بعد   فيإال إذا كان لدى الشـ ــداد رصـ تأجيل سـ
  األجل.طويلة  االلتزاماتفيتم عرض رصيد القرض ضمن  الميزانية،تاريخ 

المبدئي على أساس التكلفة المستهلكة بطريقة معدل الفائدة   االعترافبفوائد بعد    واالقتراضاس القروض  ويتم قي
تبعاد االلتزامات باإلضـافة إلى عملية   الفعال. ائر الناتجة عن اـس بطريقة معدل    االسـتهالكوتدرج األرباح والخـس

  الخسائر.الفائدة الفعال بقائمة األرباح أو 

ــابويتم  ــتهلكة مع األخذ في التكل  احتس ــراء واألتعاب أو التكاليف    االعتبارفة المس ــم أو عالوة عند الش أي خص
بمعدل الفائدة الفعال ضـــــمن تكاليف التمويل في   االســـــتهالكويدرج   الفعال.تكون جزءاً من مـعدل الـفائدة    التي

  الخسائر.قائمة األرباح أو 

  تكاليف االقتراض ١٤-٣
يتم رـسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباـشرة باقتناء أو إنـشاء أو إنتاج األـصل المؤهل والذى يتطلب فترة زمنية 

ة لتجهيزه   اليف    األصـــــل.من تكلـفة  فى األغراض المـحددة ـله أو لبيـعه كجزء    لالســـــتـخدامطويـل يتم تحمـيل تـك
ت    التيالعـام    فياالقتراض األخرى كمصـــــروف   ل تكـال  فيهـا.تحقـق د والتكـاليف    فييف االقتراض  تتمـث الفواـئ

  األموال.تنفقها الشركة القتراض  التياألخرى 

  .لألصلتتعطل فيها اعمال االنشاء الفعالة  التييجب التوقف عن رسملة تكلفة االقتراض خالل الفترات 

  المخصصات ١٥-٣
ــركة التزام  ــات عندما يكون على الشـ   ماضـــي،لحدث نتيجة   حكميقانونى أو    حالييتم االعتراف بالمخصـــصـ

مع إمـكانـية إجراء    االلتزام،ويكون مـعه من المتوقع أن يتطـلب ذلك تدفـقاً خارجاً للموارد االقتصـــــادية لتســـــوية 
تاريخ كل ميزانية وتحديدها إلظهار أفضـــل تقدير  فيتقدير موثوق لمبلغ االلتزام ويتم مراجعة المخصـــصـــات  

ياً فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصــص هو القيمة  وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد جوهر  حالي.
  االلتزام.الحالية لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوية 

  األطراف ذات العالقةالمعامالت مع  ١٦-٣
 للشركة، ديرين واإلدارة العليا  متتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الشقيقة وكبار المساهمين وال 

وتمثل أيضا الشركات المسيطر عليها أو خاضعة لسيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر من قبل تلك األطراف ذات 
 ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة.   العالقة،

 عن المعامالت مع الغير.العالقة  الشروط والسياسات التسعيرية للمعامالت مع األطراف ذاتوال تختلف 
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- ١٥  - 

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تابع)  -٣

  الضرائب ١٧-٣
  ضرائب الدخل

  المصري.يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب 

  ضرائب الدخل الجارية
أو   اســـتردادهضـــرائب الدخل للفترة الجارية والفترات الســـابقة وفقاً للمبلغ المتوقع    والتزاماتيتم تقييم أصـــول  

  الضرائب.سداده لمصلحة 

  ضرائب الدخل المؤجلة
ــريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة   االعترافويتم  على الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف بها    االلتزاماتبضــ

(األسـاس الضـريبي) وقيمتها المدرجة بالميزانية (األسـاس المحاسـبي)  لألغراض الضـريبية   االلتزاملألصـل أو  
  المطبق.سعر الضريبة  باستخداموذلك 

بهذا األصـــل   االنتفاعقوي بإمكانية    احتمالبضـــريبة الدخل المؤجلة كأصـــل عندما يكون هناك   االعترافويتم 
  مستقبلية.ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة  المستقبلية،لتخفيض األرباح الضريبية 

فيما عدا  للفترة،ويتم إدراج الضــــريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مصــــروف في قائمة األرباح أو الخســــائر 
  الضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس العام أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق الملكية.

  راد تحقق اإلي ١٨-٣
تتوفر فيه درجة كافية من التأكد بأن المنافع االقتصــــادية ســــوف تتدفق للشــــركة   الذييتم االعتراف باإليراد إلى المدى 

خصـــم   أيويمكن قياس قيمة اإليراد بشــــكل موثوق به.  ويتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المســــتلم بعد خصــــم  
  تجارى، خصم كمية وضرائب أو رسوم.

  ل االعتراف باإليراد:يجب أن تتحقق قب التي الخاصةاالعتبارات  يليفيما 

  بيع البضائع  -
يتم االعتراف باإليراد الناتج عن بيع البضـائع عندما تقوم الشـركة بتحويل المخاطر والعوائد األسـاسـية لملكية  
ــليم البضــائع وإصــدار فاتورة في حالة المبيعات المحلية وعند  ــترى ويحدث هذا عادة عند تس ــلع إلى المش الس

  المصنع في حالة مبيعات التصدير.خروج البضاعة من 

  إيرادات الفوائد  -
  يتم االعتراف بإيراد الفوائد على أساس نسبة زمنية أخذاً في االعتبار معدل العائد المستهدف على األصل.

  توزيعات األرباح  -
  يتم االعتراف باإليراد عند نشأة حق الشركة في تحصيل هذه التوزيعات.

  المصروفات ١٩-٣
المصـروفات اإلدارية والعمومية والمصـروفات    التشـغيل،يع المصـروفات شـاملة مصـروفات  بجم االعترافيتم 

  المصروفات.تحققت فيها تلك  التيالعام  فياألخرى مع إدراجها بقائمة األرباح أو الخسائر 

  الموردون والمصروفات المستحقة ٢٠-٣
  استالمهاتم   التيالمستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات    فيسيتم دفعها    التيبالقيم   بااللتزامات  االعترافيتم 

  سواء استلمت الشركة فواتير من الموردين أو لم تستلم.
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  االضمحالل ٢١-٣
  اضمحالل قيمة األصول المالية  

تقوم الشــــركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضــــوعي على أن يكون أصــــل مالي أو 
أصــل مالي أو مجموعة من االصــول  ويعتبر  مجموعة من االصــول المالية المحتفظ بها بالتكلفة قد أضــمحل.  

كان هناك دليل موـضوعي على اـضمحالل القيمة نتج عن  فقط،وإذا   إذا،المالية المحتفظ بها بالتكلفة قد أـضمحل  
على التدفقات النقدية المقدرة ألصـل مالي أو مجموعة    وأثرحدوث حدث أو أكثر بعد االعتراف االولي باألصـل  

  عليه.تقديرها بشكل يعتمد يمكن  والتيمن االصول المالية 

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

ــل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته  ــتردادية،القيمة الدفترية ألص ــل قد  اإلس ــمحلفيعتبر أن األص  وبالتالي يتم   اض
  تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائر.

كان هناك تغيير في  إذا،فقط  ســـابقاً،تم االعتراف بها    والتيويتم رد الخســـارة الناجمة عن اضـــمحالل القيمة 
ن اضــمحالل القيمة، منذ إثبات أخر خســارة ناتجة ع اإلســترداديةاالفتراضــات المســتخدمة لتحديد قيمة األصــل  

 اإلسـتردادية محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألصـل القيمة   االضـمحاللويكون رد الخسـارة الناجمة عن 
بة  ارة الناجمة عن اضـمحالل القيمة بالنـس يتم تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخـس له أو القيمة الدفترية التي كان ـس

ــابقة ويتم إثب ــنوات السـ ــل في السـ ــمحالل القيمة بقائمة األرباح أو لألصـ ــارة الناجمة عن اضـ ات الرد في الخسـ
  الخسائر.

  االدوات المالية  ٢٢-٣
  األولي االعتراف  .أ

مالي في قائمة المركز المالي فقط عندما تصـــبح المنشــأة    التزامالمنشـــأة أن تعترف بأصـــل مالي أو  علىيجب  
  طرفا في األحكام التعاقدية لألداة المالية.

ـــ   االعترافالـمالي عـند    االلتزاميتم قـياس األصـــــل الـمالي او   ة لألصـــــول  بـ األولي ـبالقيـمة الـعادـلة وذـلك ـبالنســ
الـمالـية التي يتم تصـــــنيفـها ـكأصـــــول ـمالـية أو التزاـمات ـمالـية ـبالقيـمة الـعادـلة من خالل األرـباح أو   وااللتزاـمات

  الخسائر.

بالنـسبة لألـصول المالية التي يتم تـصنيفها كأـصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـشامل واألـصول المالية  
  القيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة.األولي ب االعترافبالتكلفة المستهلكة يتم قياسها عند 

األولي بالقيمة العادلة   االعترافالمالية التي يتم تصــنيفها بالتكلفة المســتهلكة يتم قياســها عند   لاللتزاماتبالنســبة  
  مخصوما منها تكاليف المعاملة.

  التصنيف والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية   .ب
 على " األدوات المالية "على ثالث فئات أسـاسـية لألصـول المالية    )٤٧(لمصـري رقم يحتوي معيار المحاسـبة ا
  :كاالتياساس القياس االحق لها 

 أصول مالية مقاسة بالتكلفة المستهلكة.  

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  

 .أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

" األدوات المالية " على  ٤٧د تـصنيف األـصول المالية بـشكل عام بموجب معيار المحاـسبة المـصري رقم ويعتم
  نموذج األعمال الذي بموجبه يتم إدارة األصل المالي وكذلك خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي.

ــتهلكة،بالتكلفة   مصــنفة:يتم تصــنيف األصــول المالية على أنها   ــامل    المس أو القيمة العادلة من خالل الدخل الش
  .رأو الخسائاالخر أو القيمة العادلة من خالل األرباح 

  ويتم تصنيف األصول المالية طبقاً لنموذج األعمال الذي تدار به تلك األصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية. 
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  (تابع)دوات المالية اال ٢٢-٣
  (تابع) التصنيف والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية  .ب

يتم قياس األصـــل المالي بالتكلفة المســـتهلكة إذا اســـتوفى الشـــرطين التاليين ولم يقاس بالقيمة العادلة من خالل 
 :االرباح أو الخسائر

  لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية. باألصوليتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يهدف الى االحتفاظ  

  ينـشأ عن الـشروط التعاقدية لألـصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أـصل
  وفائدة على المبلغ األصلي مستحق السداد.

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

   ــيل التدفقات النقدية التعاقدية ــمن نموذج عمل يكون هدفه قد تحقق من خالل تحص ــل ض يتم االحتفاظ باألص
  وبيع األصول المالية

 قدية لألـصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أـصل ينـشأ عن الـشروط التعا
 وفائدة على المبلغ األصلي مستحق السداد.

يجب أن يتم قياس األـصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخـسائر ما لم يتم قياـسه بالتكلفة المـستهلكة  
  لشامل.أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا

أنه يقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو   علىيمكن للمنشأة أن تخصص بشكل غير قابل لإللغاء أصال ماليا  
  . االعترافعدم الثبات في القياس أو  –الخسائر إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل جوهري 

ما    باستثناء  المستهلكة،الحقاً بالتكلفة    –تم قياسها  يجب على المنشأة أن تبوب جميع االلتزامات المالية على أنها ي
   يلي:

  ــائر.االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو يجب أن يتم قياس مثل هذه االلتزامات، بما    الخس
  في ذلك المشتقات التي تمثل التزامات، الحقاً بالقيمة العادلة.

 يتأهل تحويل أصــل مالي لالســتبعاد من الدفاتر أو عندما ينطبق منهج  االلتزامات المالية التي تنشــأ عندما ال 
  التدخل المستمر. بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية على قياس مثل تلك االلتزامات المالية.

   يـجب على ُمصـــــدر مـثل ذـلك العـقد بـما يتوافق مع مـعايير    األولي،بـعد االعتراف    الـمالي.عقود الضــــــمان
  التاليين أكبر: المبلغينمصرية أن يقيسه الحقاً بأي المحاسبة ال

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

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

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

  رة االضمحالل الذي يتم تحديده وفقا لمعايير المحاسبة المصرية. مبلغ خسا  أ.

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

   المستحوذة ضمن تجميع أعمال ينطبق عليه معيار المنشأة  الذي تم االعتراف به من قبل  المحتمل  المقابل 
) رقم  المصري  المحتم ٢٩المحاسبة  المقابل  هذا  لمثل  الالحق  القياس  يتم  أن  يجب  مع  ).  العادلة  بالقيمة  ل 

  .االعتراف بالتغيرات ضمن األرباح أو الخسائر
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 االدوات المالية (تابع) ٢٢-٣
  (تابع) التصنيف والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية  .ب

بالقيمة  يتم قياسه  مالياً على أن  التزاماً  فيه  للمنشأة، عند االعتراف االولي أن تخصص بشكل ال رجعه  يمكن 
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يكون ذلك مسموحاً بموجب معايير المحاسبة المصرية أو عندما ينتج  

  عن القيام بذلك معلومات أكثر مالءمة إما بسبب أنه: 

على أنه "عدم    –  أحيانا  –عدم الثبات في القياس أو االعتراف (يشار إليه    –بشكل جوهري    –  يزيل أو يقلصأ.  
اتسـاق محاسـبي") والذي كان سـينشـأ خالف ذلك عن قياس األصـول أو االلتزامات أو االعتراف بالمكاسـب  

  والخسائر منها على أسس مختلفة.

ة أو من األصـــــول الـمالـية وااللتزاـمات الـمالـية يتم إدارتـها وتقييم ب. ـكان هـناك مجموـعة من االلتزاـمات الـماليـ 
ــتثمار، ويتم داخلياً تقديم  ــتراتيجية موثقة إلدارة المخاطر أو لالسـ ــاس القيمة العادلة وفقاً السـ أدائها على أسـ
  معلومات بشــأن المجموعة على ذلك األســاس إلى أعضــاء اإلدارة العليا للمنشــأة (كما هو معرف في معيار

ــري رقم ( ــبة المصـ ــبيل المثال مجلس إدارة ١٥المحاسـ ــاح عن االطراف ذوي العالقة" وعلى سـ ) "االفصـ
  المنشأة والرئيس التنفيذي.

  "األدوات المالية"   )٤٧( تصنيف األصول المالية وااللتزامات المالية للشركة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم  
 "٤٧ار المحاسبة المصري رقم "التصنيف وفقاً لمعي بنود القوائم المالية 

  التكلفة المستهلكة  النقدية وما في حكمها
  القيمة العادلة استثمارات في سندات حكومية

  القيمة العادلة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
  التكلفة المستهلكة   أذون الخزانة 

  التكلفة المستهلكة  العمالء وأوراق قبض
  التكلفة المستهلكة أطراف ذات عالقة / إلى مستحق من

  التكلفة المستهلكة  وأرصدة مدينة أخرىمصروفات مدفوعة مقدما
  التكلفة المستهلكة   وأرصدة دائنة أخرى  مصروفات مستحقة

  التكلفة المستهلكة  قروض طويلة االجل
  التكلفة المستهلكة  التزامات عقود تأجير وترتيب

  التكلفة المستهلكة  بنوك تسهيالت ائتمانية
  التكلفة المستهلكة   موردون ومقاولو مشروعات وأوراق دفع

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

  انخفاض قيمة األصول المالية   .ج
يتم تطبيق نموذج "الخـسارة االئتمانية المتوقعة". على األـصول المالية المقاـسة بالتكلفة المستهلكة وأصول العقود  

  واستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ولكن ليس على استثمارات حقوق الملكية.

بتقويم كافة المعلومات المتاحة، بما في ذلك القائمة على أســاس مســتقبلي، بشــأن خســائر االئتمان    تقوم الشــركة
 المتوقعة المرتبطة باألصول المدرجة بالتكلفة المستهلكة.

ــارة االئتمانية المتوقعة" على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. ولتقويم  يعتمد نموذج "الخس
ت هـناك زـيادة جوهرـية في مـخاطر االئتـمان، فيتم مـقارـنة مـخاطر اإلخـفاق في الســـــداد كـما في ـتاريخ ـما إذا ـكانـ 

إـعداد القوائم الـمالـية المســـــتقـلة مع مـخاطر اإلخـفاق في الســـــداد كـما في ـتاريخ اإلثـبات األولي بـناء على ـكاـفة 
  المعلومات المتاحة، والمعلومات المستقبلية المعقولة الداعمة.

ــركة   ــتحقة من طرف ذو عالقة والنقدية وما في حكمها فقط تقوم الشـ ــبة للذمم المدينة التجارية ومبالغ مسـ بالنسـ
  ).٤٧بإدراج خسائر االئتمان المتوقعة بناء على المنهجية المبسطة بموجب معيار المحاسبة المصري رقم (

   



  (شركة منقسمة) شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية) 
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
 

- ١٩  - 

  أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تابع)  -٣

 بع)االدوات المالية (تا ٢٢-٣
  انخفاض قيمة األصول المالية   .ج

إن المنهجية المبســطة إلثبات الخســائر المتوقعة ال تتطلب من الشــركة تتبع التغيرات في مخاطر االئتمان وبدال 
من ذلك، تقوم الشــركة بإثبات مخصــص خســارة بناء على خســائر االئتمان المتوقعة الدائمة بتاريخ إعداد كل  

  قوائم مالية مستقلة.

دليل االنخفاض في القيمة مؤـشرات تدل على أن المدين أو مجموعة من المدينين يواجهون ـصعوبات    قد يتـضمن
داد األرباح، أو المبلغ األصـلي، أو احتمالية اإلفالس، أو إعادة هيكلة مالية  مالية هامة، أو إخفاق أو تأخير في ـس

قـياس في الـتدفـقات النـقدـية المســـــتقبلـية  أخرى، وحـيث تشـــــير البـياـنات الـقابـلة للمالحـظة إلى وجود نقص ـقاـبل لل
ــداد. تتم مراجعة   ــادية التي ترتبط باإلخفاق في الســ المقدرة، مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصــ

  الذمم المدينة التجارية بشكل نوعي على أساس كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى شطبها.

ــائر   ــركة بقياس خس ــداد خالل تقوم الش االئتمان المتوقعة من خالل األخذ بعين االعتبار مخاطر اإلخفاق في الس
  فترة العقد وتتضمن معلومات مستقبلية في قياسها.

كوك في تحصـيلها) في تاريخ المركز المالي   ائر االئتمانية المتوقعة (مخصـص الديون المـش وقد بلغ رصـيد الخـس
  األدوات المالية كاالتي: )٤٧(م لألصول المالية وفقا لمعيار المحاسبة رق

  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة   بنود القوائم المالية 
  " ٤٧وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم "

  ٤٢٬٧٩٩٬٣٥١  العمالء وأوراق قبض
  ١١٬٢٥٢٬٧٤٤ وأرصدة مدينة أخرىمصروفات مدفوعة مقدما

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

  تنقضي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي، أو 

  .تقوم المنشأة بتحويل األصل المالي 

يـجب على المنشـــــأة أن تســـــتبـعد االلتزام الـمالي من اـلدـفاتر (أو جزء من التزام ـمالي) من ـقائـمة المركز الـمالي  
  أي عندما يتم سداد االلتزام المحدد في العقد أو الغاؤه أو انقضاؤه. –عندما فقط يتم تسويته 

  التقديرات المحاسبية ٢٣-٣
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضات تؤثر على 

اإليرادات والمصروفات خالل السنوات المالية، هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك   االلتزامات،قيم األصول،  
  التقديرات. 

  احتياطي قانوني ٢٤-٣
  االحتياطيقانونى حتى يبلغ هذا    احتياطيلتكوين    العامأرباح    صافي ٪ من  ٥لشركة، يجنب  ل  األساسيطبقاً للنظام  

٪ من رأس مال الشركة المصدر ويستعمل االحتياطي بناء على قرار من الجمعية العامة وفقاً القتراح مجلس ٥٠
  اإلدارة.

  قائمة التدفقات النقدية  ٢٥-٣
  المباشرة.قة غير يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطري

  النقدية وما في حكمها ٢٦-٣
التدفقات   قائمة  إعداد  النقدية    النقدية،بغرض  تشمل  حكمها  في  وما  النقدية  الجارية   بالصندوق،فإن  الحسابات 

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



  (شركة منقسمة) شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية) 
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
 

- ٢٠  - 

  أصول ثابتة  - ٤

 
 ضياأر

  أجهزة 
 اتصاالت

  حاسب آلي
 وبرامج 

 أثاث
  أجهزة 

كهربائية  
 ومعدات

 وأدوات عدد 
تجهيزات  
 وديكورات 

 اإلجمالي  االت ومعدات  باني وإنشاءات م وسائل نقل وانتقال 

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

            التكلفة  

  ١٬٦٤٩٬٢٠١٬٥٨٧  ٧٢٧٬٤٧٥٬٧٣٥  ٢٦١٬٢٨٢٬٨٠٩  ٤٩٬٧٥٠٬٧٧٠  ٦٧٬٥٦٣٬٨٦٢  ٤٣٬٩٢٣٬٩٣٠  ١٬٠١٩٬٧٥٠  ١٤٬٧٣٢٬٨٠٨  ١٣٬٤٤٦٬١٢٠  ٣٦٠٬٢٥٢  ٤٦٩٬٦٤٥٬٥٥١ ناتج عملية االنقسام*
  ١٥٢٬٥٨١٬١٣٣  ١١٨٬٦٧٩٬٨٣٥  ٩٬٥٨٧٬٣٧٩ ٦٬١٨٦٬٢٣٨ ٢٬٤٠١٬٥٥٧ ٧٬٦٦٥٬٢٠٥ ١٬٤٢٣٬٦٠٨  ٣٬٢٤٣٬٥٢٨ ٢٬٨٥٢٬٠٩٥ ٥٤١٬٦٨٨-  اضافات 

التنفيذ  محول من مشروعات تحت 
  ١٣٬٤٩٨٬٤٧٠  ٢٬٥٠٨٬٤١٣  ١٬٩٠٧٬١٢٨  ٢٧٤٬٧٠٦  ٨٬٨٠٨٬٢٢٣  -  -  -  -  -  - ) ٥(ايضاح 

  ) ٦٬٨٤٨٬٣٣٠(  ) ٤٬٦٢٥٬٥٤٦(  -  ) ١٬٥٩٨٬٩٧١(  ) ٦٠٬٣٦٣(  ) ٤٥٬٨٦٤(  ) ٤٠٩٬٣٩٨(  ) ٢٩٬٧٢٠(  ) ٧٦٬٤٤٨(  ) ٢٬٠٢٠(  -  استبعادات

  ١٬٨٠٨٬٤٣٢٬٨٦٠  ٨٤٤٬٠٣٨٬٤٣٧  ٢٧٢٬٧٧٧٬٣١٦  ٥٤٬٦١٢٬٧٤٣  ٧٨٬٧١٣٬٢٧٩  ٥١٬٥٤٣٬٢٧١  ٢٬٠٣٣٬٩٦٠  ١٧٬٩٤٦٬٦١٦  ١٦٬٢٢١٬٧٦٧  ٨٩٩٬٩٢٠  ٤٦٩٬٦٤٥٬٥٥١   ٢٠٢٢سبتمبر   ٣٠

              
           مجمع اإلهالك 

  ) ٤٦٧٬٨٦٣٬٩٦٦(  ) ٢٨٩٬٦٠٦٬٤٧٨(  ) ٦٥٬٢٤١٬١٨٧(  ) ٢٢٬٦١٤٬١٩٢( )٣٨٬٧٠٨٬٥٤٢( )٣٠٬٠٥٣٬٤٥٨( )٤٨٨٬٤٥٤(  ) ١٠٬٩٧٩٬٤٣٧( )١٠٬١٢٨٬٠٨٣( )٤٤٬١٣٥(- ناتج عملية االنقسام*
  ) ٦٨٬٧٩٤٬٥٦٠(  ) ٤٠٬٠٠٦٬٩١٠(  ) ٦٬٤٦٧٬٥١٠(  )٧٬٥٣٨٬٣٦٠( )٨٬٥٢٨٬٣٥٠( )٣٬٢٦٧٬٩٨٠( )٢١٢٬٤٣٠(  ) ١٬٠٤٦٬٤٥٨( )١٬٦٣٢٬٣٧٨( )٩٤٬١٨٤(- اهالك الفترة 

  ٦٬٢٧٨٬٦٤١  ٤٬٦٢٥٬٥٤٥  - ١٬٢٩٦٬٩٤٨ ٦٠٬٣٤٥ ٤٥٬٨٥٠ ١٨٦٬١٢٧  ٢٩٬٠٤٨ ١٨٢٣٤٬٥٩٦- إهالك االستبعادات

  ) ٥٣٠٬٣٧٩٬٨٨٥(  ) ٣٢٤٬٩٨٧٬٨٤٣(  ) ٧١٬٧٠٨٬٦٩٧(  ) ٢٨٬٨٥٥٬٦٠٤(  ) ٤٧٬١٧٦٬٥٤٧(  ) ٣٣٬٢٧٥٬٥٨٨(  ) ٥١٤٬٧٥٧(  ) ١١٬٩٩٦٬٨٤٧(  ) ١١٬٧٢٥٬٨٦٥(  ) ١٣٨٬١٣٧( - ٢٠٢٢سبتمبر   ٣٠

    صافي القيمة الدفترية 

  ١٬٢٧٨٬٠٥٢٬٩٧٥  ٥١٩٬٠٥٠٬٥٩٤  ٢٠١٬٠٦٨٬٦١٩  ٢٥٬٧٥٧٬١٣٩  ٣١٬٥٣٦٬٧٣٢  ١٨٬٢٦٧٬٦٨٣  ١٬٥١٩٬٢٠٣  ٥٬٩٤٩٬٧٦٩  ٤٬٤٩٥٬٩٠٢  ٧٦١٬٧٨٣ ٢٠٢٢٤٦٩٬٦٤٥٬٥٥١سبتمبر ٣٠في 

  
وتم نقل ارصدة األصول الثابتة الخاصة  ) الى ثالث شركات  سابقا -بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية    –  كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)  أسبايرتم تقسيم شركة (  ٢٠٢١يوليو    ٢٤بتاريخ    *

 ). ٣٦(إيضاح بالشركات التابعة للشركات المنقسمة 

 
 

ثابتة خالل الفترة كما يلي:لتتمثل ارباح بيع اصو -

 
الفترة من تاريخ  

 التأسيس حتى
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

 جنيه مصريجنيه مصري
 ٩٥٧٬٥٥٢  متحصالت من بيع أصول ثابتة 

 )٦٬٨٤٨٬٣٣٠( تكلفة أصول ثابتة مستبعدة
  ٦٬٢٧٨٬٦٤١ مجمع إهالك أصول ثابتة مستبعدة

 ) ٥٦٩٬٦٨٩(  صافي القيمة الدفترية لألصول المستبعدة

 ٣٨٧٬٨٦٣  بيع أصول ثابتة ارباح



  (شركة منقسمة)  شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ في
 

- ٢١  - 

  مشروعات تحت التنفيذ  - ٥
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   

  جنيه مصري    
  ٦٤٬٦٩٥٬٣٢٦  * االنقسامناتج عملية 

  ١٤٨٬٦٥٦٬٢٣٤   الفترةاضافات خالل 
  )١٣٬٤٩٨٬٤٧٠(  )٤محول الى أصول ثابتة (إيضاح  

  ١٩٩٬٨٥٣٬٠٩٠    الفترة الرصيد اخر 

تم تقـسيم ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات   ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
ابقا) الى ثالث ـشركات ونقل   –المالية  تثماراتهاـس في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم    اـس

  ).٣٦ح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضا

  استثمارات في شركات شقيقة  - ٦
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  نسبة المساهمة   
  جنيه مصري     

 ٤٦٬٤٧٢٬٠٧٥ ٪ ٨٫٠٥  العقاري (ش.م.م) واالستثمارشركة الجيزة العامة للمقاوالت 
 ١٠٢٬٧٨٠٬٧٨٥ ٪ ٦٫٤٥  الشركة المتحدة لإلسكان والتعمير (ش.م.م)

 ١٣٠٬٠٠٠٬١٠٠ ٪ ٣٫٤٠  (ش.م.م)شركة الصفوة لالستشارات والتنمية 
 ١٤٬٨٢٤٬١٣٣ ٪ ١٫٤١  شركة القاهرة لإلسكان والتعمير (ش.م.م)

 ٨٬٥٠٦٬٨٤١ ٪ ٠٫٧٦  (ش.م.م) شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري 
 ٨٬٥٠٠ ٪ ٠٫٠٦  شركة ستون بالزا (ش.م.م)

 ١١٤ ٪ ٠٫٠١  لالستشارات (ش.م.م)  واديشركة 
 ٢٤ ٪ ٠٫٠١  لالستشارات المالية (ش.م.م)شركة الرؤية 

 ٢٠ ٪ ٠٫٠٠٢  (ش.م.م) العقاري واالستثمار  السياحيةللمنتجعات  الشماليشركة تالل الساحل 
 ٢٠ ٪ ٠٫٠٠٢  (ش.م.م) السياحيةوالمنتجعات  العقاريشركة تالل البحر االحمر لالستثمار 

 ١٠ ٪٠٫٠٠٠٠٠١  (ش.م.م) شركة بلو للتطوير العقاري

    ٣٠٢٬٥٩٢٬٦٢٢  

ركة (  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    * يم ـش بايرتم تقـس اهمة مصـرية) أـس ركة مـس تثمارات المالية (ـش  – كابيتال القابضـة لالـس
ونقل اسـتثماراتها في بعض الشـركات التابعة الي ) الى ثالث شـركات  سـابقا  -بايونيرز القابضـة لالسـتثمارات المالية 

ك االرصـدة اسـتثمارات في شـركات شـقيقة بالنسـبة لشـركة جدوى للتنمية الشـركتين المنقسـمتين، وعليه اصـبحت تل
  ).٣٦(إيضاح وشركاتها التابعة ش.م.م (شركة منقسمة) الصناعية 

  تم اعتبار تلك االستثمارات كاستثمار في شركات شقيقة نظرا لوجود نفوذ مؤثر متمثل في وجود أطراف مرتبطة.  -

  شقيقة، كما يلي:ات أصول والتزامات وحقوق ملكية شركتتمثل الحصة النسبية في 

  القيم باأللف جنيه مصري
  أصول 

 غير متداولة 
  أصول 
  متداولة 

  التزامات
  متداولة 

  التزامات
  غير متداولة 

  رأس المال
  وحقوق المساهمين 

 ٤٤٬٥٥٢ ٨٢٩ ١١٥٬٨٤٧  ١٥٨٬٨٦٤ ٢٬٣٦٣ شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري (ش.م.م)

 ٤٧٬١٤٨ ١٬٣٩٠  ٩٬٤٨٨  ٤٥٬٥٦٢  ١٢٬٤٦٤  الشركة المتحدة لإلسكان والتعمير (ش.م.م) 

 ٥٥٬٠٠١ -  ٤٬٦٤٠  ٥٦  ٥٩٬٥٨٥  شركة الصفوة لالستشارات والتنمية (ش.م.م) 

 ٤٧٬٩٩٦ ١٠٬٩١٦  ٣٤٬٩٠٣  ٥٨٬٣٧٣ ٣٥٬٤٤١ شركة القاهرة لإلسكان والتعمير (ش.م.م)

 ٨٬٥١٦ ١٤١  ١١٬٤٨٥  ١٩٬٣٨٤ ٧٥٨ الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري*شركة 

 - -  - - - شركة ستون بالزا (ش.م.م)

 - -  - - - شركة وادي لالستشارات (ش.م.م)

 - -  -  -  -  شركة الرؤية لالستشارات المالية (ش.م.م) 

 - -  -  -  -  واالستثمار العقاري (ش.م.م) شركة تالل الساحل الشمالي للمنتجعات السياحية  

 - -  - - - شركة تالل البحر االحمر لالستثمار العقاري والمنتجعات السياحية (ش.م.م)

 - -  - - - شركة بلو للتطوير العقاري

  
   



  (شركة منقسمة)  شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ في
 

- ٢٢  - 

  استثمارات في شركات شقيقة (تابع)  - ٦
  

  خالل الفترة، كما يلي: صافي ارباح شركات شقيقةتتمثل الحصة النسبية في 

   
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   
  جنيه مصري   

 ٤٬٣١٣٬٤٠٦  ش.م.م)العقاري (واالستثمارشركة الجيزة العامة للمقاوالت
 ٢٬٩٥٨٬٤٩٠  ش.م.م)الشركة المتحدة لإلسكان والتعمير (
 ١٣٬٥١١٬٢١٩  ش.م.م)شركة القاهرة لإلسكان والتعمير (

 ٧٧٧٬٠٥٣  ش.م.م)شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري (

   ٢١٬٥٦٠٬١٦٨  

  
  أصول غير ملموسة  - ٧

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   
  برامج      

  جنيه مصري    التكلفة 
  ٣٬٠٤٦٬٧٨٥  *ناتج عملية االنقسام

  ١٤٢٬٥٠٠    اضافات

  ٣٬١٨٩٬٢٨٥    الفترةاخر 
     مجمع اإلهالك  

  )٢٬٦٠٠٬٩٤١(   *ناتج عملية االنقسام
  ) ٢٣٥٬٣٩٨(    الفترة إهالك 

  )٢٬٨٣٦٬٣٣٩(    الفترةاخر 

  ٣٥٢٬٩٤٦   الفترةصافي القيمة الدفترية اخر

تم تقـسيم ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات   ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
ابقا) الى ثالث ـشركات ونقل   –المالية  تثماراتهاـس في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم    اـس

  ).٣٦ح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضا

  الشهرة  - ٨
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   
  جنيه مصري   

  ١٨٦٬٢٣٩٬٥٥٥  *شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)
  ٣٥٤٬٤٥٧٬٦٧٧  *شركة الكابالت الكهربائية المصرية

  ٥٥٤٬٨٧٥٬٢٨٤  *أراب ديري-الشركة العربية لمنتجات االلبان

  ١٬٠٩٥٬٥٧٢٬٥١٦  

ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات  تقـسيم    تم  ٢٠٢١ يوليو ٢٤بتاريخ    *
ووفقا  ،  ونقل اســتثماراتها في بعض الشــركات التابعة الي الشــركتين المنقســمتينالى ثالث شــركات  ســابقا)   –المالية 

، تم  ٢٠٢١يونيو   ١٥التابع للهيئة العامة لالســتثمار والمناطق الحرة الصــادر بتاريخ  لتقرير قطاع األداء االقتصــادي  
ديســمبر   ٣١تقييم اســتثمارات الشــركة المقيدة بالبورصــة وفقا لســعر اإلغالق في التاريخ المتخذ أســاســا للتقســيم في  

ة بالبورصـة وفقا لحقوق الملكية الواردة بالقوائم المالية لتلك الشـركات  ، واسـتثماراتها في الشـركات غير المقيد ٢٠٢٠
  ).٣٦(إيضاح في ذات التاريخ 

القائمة في الفرق بين تكلفة االقتناء وحصة المجموعة في القيمة العادلة لالستثمار. وطبقا للفقرة    الشهرة  ارصدةتتمثل    -
استكمال التوزيع االولي للشهرة قبل نهاية الفترة السنوية ) سيتم  ٣١) من معيار المحاسبة المصري رقم (٨٤رقم (

  االولى التي تبدأ بعد تاريخ االقتناء.  

   



  (شركة منقسمة)  شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ في
 

- ٢٣  - 

  بالصندوق ولدى البنوكنقدية   -٩
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠    
  جنيه مصري    عملة محلية  -أ

 ٦٬١٠٨٬٤٠٤   نقدية بالصندوق 
  ٤٨٢٬٤٢٦٬٤٥٧   حسابات جارية 

  ٦٠٬٩٣٤٬٨٢٤   من ثالثة أشهر)اقلودائع (تستحق خالل

   ٥٤٩٬٤٦٩٬٦٨٥  
      أجنبية  عملة  - ب

  ١٬٧٠٨٬٩٣٥   نقدية بالصندوق 
  ٣٠٬٤٠٧٬٢٩٨   حسابات جارية  

    ٣٢٬١١٦٬٢٣٣  

  ٥٨١٬٥٨٥٬٩١٨  

  
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر  - ١٠

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   
  جنيه مصري   

  ٨٣١٬٠٩١  استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية
  ٥٬٨٠٢٬٦٠٧  استثماروثائق صناديق 

  ٤٠٠٬٠٠٠   استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية 

   ٧٬٠٣٣٬٦٩٨  

  بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر خالل الفترة كما يلي: تتمثل حركة االستثمارات  -

    
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠    
  جنيه مصري    

 ١١٬٨٣٠٬٣٨٤  االنقسام *ناتج عملية 
 ٧٩٦٬٧٨٢  فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 ) ٤٧٧٬٩٣٣(  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرخسائر بيع 
  )٧٬٠٣٣٬٦٩٨(   رصيد آخر الفترة

  ٥٬١١٥٬٥٣٥   التغير في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

تم تقـسيم ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات   ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
ابقا) الى ثالث ـشركات ونقل   –المالية  تثماراتهاـس في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم    اـس

  ).٣٦ح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضا

  عمالء واوراق قبض   - ١١
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠    
  جنيه مصري    

  ٢٬٠٤٧٬٩٦٤٬٦٢٧   عمالء
  ٣٠٠٬٨٦٩٬٦٩١    اوراق قبض

    ٢٬٣٤٨٬٨٣٤٬٣١٨  
  )٤٢٬٧٩٩٬٣٥١(   الخسائر االئتمانية المتوقعة في قيمة العمالء واوراق القبض

   ٢٬٣٠٦٬٠٣٤٬٩٦٧  

  

   



  (شركة منقسمة)  شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ في
 

- ٢٤  - 

  عمالء واوراق قبض (تابع)   - ١١

  يلي:قيمة العمالء وأوراق القبض فيما  في تتمثل حركة الخسائر االئتمانية المتوقعة  -

   
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   
  جنيه مصري   

  ٢١٬٥٢٥٬٠٧٣    *ناتج عملية االنقسام
  ٢١٬٤٢٧٬٦٢٠   مكون خالل الفترة 

  ) ١٥٣٬٣٤٢(   مستخدم خالل الفترة 

   ٤٢٬٧٩٩٬٣٥١ 

تم تقـسيم ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات   ٢٠٢١يوليو   ٢٤بتاريخ  *   
ابقا) الى ثالث ـشركات ونقل   –المالية  تثماراتهاـس في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم    اـس

  ).٣٦نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضاح 

 إلى أطراف ذات عالقة /مستحق من   - ١٢

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  طبيعة العالقة  مستحق من أطراف ذات عالقة  -أ 
  جنيه مصري    
      

  ٥٦٤٬٨١٦  طرف ذو عالقة   الماليةلالستثماراتالقابضةكابيتال  أسبايرشركة 
  ٤٢٬٧٧٦٬٦٧٦ شركة شقيقة  شركة الرؤية لالستشارات المالية

  ١٦٬١٨٤  شركة شقيقة  العقاريلالستثمارشركة ستون بالزا

  ٤٣٬٣٥٧٬٦٧٦  
 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  طبيعة العالقة  مستحق إلى أطراف ذات عالقة -ب 
  جنيه مصري   

  ٢٦١٬٣٩٧٬٦٧٨  شركة شقيقة  والتعميرلإلسكانشركه القاهرة 
  ٥٬٧٥٠٬٠٠٠  طرف ذو عالقة لالستثمارشركة فلوريش 
  ٤١٬١٢٥٬٨٥٨  طرف ذو عالقة العقاريلالستثمارشركة مشارق 

  ١٠٤٬٢٦٩٬٨٣٥  طرف ذو عالقة العمرانيةللتنمية شركه بايونيرز بروبرتيز

   ٤١٢٬٥٤٣٬٣٧١  

تم تقـسيم ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات   ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
ابقا) الى ثالث ـشركات ونقل   –المالية  تثماراتهاـس في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم    اـس

  ).٣٦ح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضا

  مخزون  - ١٣
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠    
  جنيه مصري   

  ٥٨٥٬٢٩٠٬٥٦٣    مواد خام
  ٣٠٦٬٤٠٦٬٤٣٦    انتاج تام 

  ١٧٥٬٦٤٨٬١٠٩   إنتاج تحت التشغيل
  ٦٧٬٧٦١٬٥٢٨   قطع غيار ومهمات
  ٦٠٬٩٦٦٬٩٦٥    اعتمادات مستندية

  ٥٤٬٤٨٥٬١٦٥    ىاخر
   ١٬٢٥٠٬٥٥٨٬٧٦٦ 

  )٦٬٤٥٨٬٨٨٤(   قيمة المخزون في االنخفاض  

   ١٬٢٤٤٬٠٩٩٬٨٨٢  

تم تقـسيم ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات   ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
ابقا) الى ثالث ـشركات ونقل   –المالية  تثماراتهاـس في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم    اـس

    ).٣٦ح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضا



  (شركة منقسمة)  شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ في
 

- ٢٥  - 

  مصلحة الضرائب  –أرصدة مدينة    -١٤
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠    
  جنيه مصري   

  ٧٥٬٨٧٩٬٩٠٢  ضرائب خصم من المنبع- مصلحة الضرائب 
  ٦٨٬٨٧٢٬٥٠٣  ضرائب مبيعات مستردة- مصلحة الضرائب 
  ١٬٧٧٠٬٧٦٦  ضرائب قيمة مضافة - مصلحة الضرائب 
  ٥٬٧٩٩٬٣١١  ضرائب متنوعة- مصلحة الضرائب 

   ١٥٢٬٣٢٢٬٤٨٢  

تم تقـسيم ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات   ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
ابقا) الى ثالث ـشركات ونقل   –المالية  تثماراتهاـس في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم    اـس

  ).٣٦نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضاح 

  مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى  - ١٥
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠    
  جنيه مصري   

 ً   ٣٧٬٦٠٩٬٤٤٠  مصروفات مدفوعة مقدما
  ١١٥٬٩٨٦٬٠٨٦   الصادراتدعم التصدير المستحق من صندوق دعم

  ٢١٩٬١٧٥٬٣٥٦   دفعات مقدمة–موردون ومقاولون 
  ٢٤٬٤٩٠٬٧٠٩    تشوينات مقاولين

  ٧٬٦٦٧٬٣٠٧    سلف وعهد
  ٨٩٬٦٤١٬٤٢١    تأمينات لدى الغير

  ٢٢٬٤٢٨٬٨٥١   غطاء خطابات ضمان
  ١٥٢٬٥٢٦٬٣٣٨    إيرادات مستحقة

  ٨٠٬٣٦٥٬٠٩٤   أرصدة مدينة أخرى 
   ٧٤٩٬٨٩٠٬٦٠٢  

  )١١٬٢٥٢٬٧٤٤(   الخسائر االئتمانية المتوقعة في قيمة األرصدة المدينة األخرى 

   ٧٣٨٬٦٣٧٬٨٥٨  

تم تقـسيم ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات   ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
ابقا) الى ثالث ـشركات ونقل   –المالية  تثماراتهاـس في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم    اـس

  ).٣٦ح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضا

  رأس المال  - ١٦
ــركة ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ   ــباير، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشــ ــتثمارات المالية أســ ــة لالســ  كابيتال القابضــ

ــتثمارات المالية  ــة لالس ــابقا) باإلجماع على التقرير   –(بايونيرز القابض ــادر برق  النهائيس يونيو  ١٥بتاريخ    ٥٣٤  مالص
 ألصـــــول  المـبدئيـبالهيـئة الـعاـمة لالســـــتثـمار والمـناطق الحرة للتحقق من التـقدير    االقتصـــــاديمن قـطاع االداء    ٢٠٢١

والتزامات الشـركة بالقيمة الدفترية والسـوقية بغرض تقسـيمها الى ثالث شـركات (شـركة قاسـمة وشـركتين منقسـمتين).  
حقوق الملكية لشركة أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات   ـصافيانتهى ان   والذي

  يلي:)، ونتج عن ذلك ما ٣٦(إيضاح  –مصري جنيه  ٧٫٠٣٩٫٤٩٤٫٢٠٠سابقا) تبلغ  –المالية 

جنيه مصــري موزع على   ٢٫٠٣٣٫٨٠٨٫٣٠٠صــافي حقوق الملكية لشــركة جدوى للتنمية الصــناعية (المنقســمة) مبلغ  
  النحو التالي: 

ســهم بقيمة اســمية   ١٠٥٤٨٠٥١٦٠جنيه مصــري موزع على عدد    ٢٫٠٠٤٫١٢٩٫٨٠٤رأس مال مصــدر ومدفوع يبلغ  
جنيه مـصري وبراس مال مرخص به قدره  ٢٩٫٦٧٨٫٤٩٦ي للـسهم الواحد واحتياطي عام بمبلغ جنيه مـصر ١٫٩قدرها  

  مليار جنيه مصري. ١٠

  .٢٠٢١سبتمبر  ٥وقد تم التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 

   



  (شركة منقسمة)  شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ في
 

- ٢٦  - 

  رأس المال (تابع)  - ١٦

  يلي:ويتمثل هيكل رأس المال فيما 

  القيمة  عدد األسهم نسبة المساهمة المساهم
  جنيه مصري    ٪ 

  ٣٠٤٬٥٥٨٬٢٢٤  ١٦٠٢٩٣٨٠٢  ٪ ١٥٫٢٠  وليد محمد زكي
  ٢٨٨٬١٥١٬٦٢٥  ١٥١٦٥٨٧٥٠  ٪ ١٤٫٣٨ ب واوالدهدشركة عبد القادر المهي

  ٢٠٢٬٠٥٥٬٣٥٠  ١٠٦٣٤٤٩٢١  ٪ ١٠٫٠٨ التلبانيطه ابراهيم مصطفي محمد
  ١٥٣٬٧٧٩٬٢٦٦  ٨٠٩٣٦٤٥٦  ٪٧٫٦٧ حسام محمد زكي ابراهيم 

 ١٤١٬٨٢٣٬١٥٥  ٧٤٦٤٣٧٦٦  ٪٧٫٠٨ هشام علي شكري حافظ 
  ١٣٤٬٧٧٨٬٢٠٤  ٧٠٩٣٥٨٩٧  ٪٦٫٧٣ إيجي كاب انفستمنت ليمتد

  ٧٧٨٬٩٨٣٬٩٨٠  ٤٠٩٩٩١٥٦٨  ٪ ٣٨٫٨٦  مساهمون أخرون

  ٢٬٠٠٤٬١٢٩٬٨٠٤  ١٠٥٤٨٠٥١٦٠  ٪ ١٠٠  اجمالي
  

  حقوق الحصص الغير مسيطرة  - ١٧

   
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   
  جنيه مصري   

  -  * االنقسامناتج عملية 
 ٦٣٣٬٥٠٤٬٩٢٣    تسويات ناتجة عن تجميع الشركات

  ٧٠٬٨٥٣٬٥٥٣   تابعة شركاتتأسيس / زيادة رأس مال
  ٤٬٢٢٠٬١٩٢   تسويات ناتجة عن تغير نسب المساهمة في شركات تابعة 

 ) ٧٤٣٬٩٠٤(   األرباح المرحلة لشركات تابعة  علىتسويات 
  )١٣٬٥٤٨٬٥٩٤(  تابعةاتشراء أسهم خزينة شرك

  )١٩٬٣٦٠٬٥١٩(   تابعة اتتوزيعات أرباح شرك
  )١٧٬٨٣٥٬٧٤٢(   تحرير أسعار الصرف للعمالت األجنبية  أثر

  ١٤٠٬٤٣٧٬٨١١   غير مسيطرة بقائمة األرباح أو الخسائر المجمعةال صحقوق الحص

  ٧٩٧٬٥٢٧٬٧٢٠    رصيد آخر الفترة

أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات تم تقـسيم ـشركة    ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
مما ترتب عليه نقل ارصــدة حقوق الحصــص الغير مســيطرة في االســتثمارات    الى ثالث شــركاتســابقا)   –المالية 

 ).٣٦(إيضاح  المنقولة للشركات المنقسمة

  طويلة االجلقروض   - ١٨
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  

  ٣٠٤٬١٨٩٬٥٨٩    رصيد القروض
     يخصم:

  )٢٣٠٬٨٩٠٬٧٣٩(  الجزء المتداول 

  ٧٣٬٢٩٨٬٨٥٠   الجزء طويل األجل

أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات تم تقـسيم ـشركة    ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
ابقا)   –المالية  تثماراتها في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه    ـشركاتالى ثالث  ـس تم  ونقل اـس

  ).٣٦(إيضاح نقل أرصدة القروض التي تخص شركاتهم التابعة 

  فوق متوسط سعر الكوريدور وبضمان اوراق مالية مودعة لدى البنوك.   ٪٣  -٪  ١  بفائدة  الممنوحة من البنوك  القروض  -

   



  (شركة منقسمة)  شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ في
 

- ٢٧  - 

  مساهمين –ارصدة دائنة   - ١٩
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠    
  جنيه مصري   

  ٤٬٠٤٠٬٧٢٠  متداولغير-أرصدة دائنة مساهمين

   ٤٬٠٤٠٬٧٢٠  

تم تقـسيم ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات   ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
ابقا) الى ثالث ـشركات ونقل   –المالية  تثماراتهاـس في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم    اـس

 .)٣٦ح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضا

  بنوك تسهيالت ائتمانية  - ٢٠
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري  

  ٢٬٦٤٣٬٤٦٧٬٥١٢ عملة محلية– بنوك تسهيالت ائتمانية
  ٤٣٬٦١٤٬٦٠١  عملة أجنبية – بنوك تسهيالت ائتمانية

  ٢٬٦٨٧٬٠٨٢٬١١٣  

تم تقـسيم ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات   ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
ابقا) الى ثالث ـشركات ونقل   –المالية  تثماراتهاـس في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم    اـس

  ).٣٦(إيضاح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

فوق ســـعر   ٪٤  - ٪٢٫٥٪ فوق متوســـط ســـعر الكوريدور وبين ١  بفائدة  الممنوحة من البنوك  االئتمانيةالتســـهيالت    -
  الليبور وبضمان اوراق قبض واوامر بيع وعقود توريد.

  موردون ومقاولو مشروعات وأوراق دفع  - ٢١
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   
  جنيه مصري   

  ٥٣٣٬٦٩٦٬٨٥٢  مشروعات  ومقاولوموردون 
  ١٤٢٬٦٦١٬٨٦٠    أوراق دفع 

   ٦٧٦٬٣٥٨٬٧١٢  

تم تقـسيم ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات   ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
ابقا) الى ثالث ـشركات ونقل   –المالية  تثماراتهاـس في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم    اـس

  ).٣٦ح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضا

  مصلحة الضرائب –ارصدة دائنة   - ٢٢
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠    
  جنيه مصري   

  ١١٥٬٤٧٣٬٢٩٧ ضرائب دخل–مصلحة الضرائب 
  ٨٤٬٤٥٤٬٢١٦   أخرى–مصلحة الضرائب 

   ١٩٩٬٩٢٧٬٥١٣  

تم تقـسيم ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات   ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
ابقا) الى ثالث ـشركات ونقل   –المالية  تثماراتهاـس في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم    اـس

  ).٣٦ح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضا

   



  (شركة منقسمة)  شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ في
 

- ٢٨  - 

  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  - ٢٣
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠    
  جنيه مصري   

  ٩٤٬٤٨١٬٤٢٧  مصروفات مستحقة 
  ٥٣٬٩٠٤٬٧٨٢    تأمينات للغير

 ٥٤٦٬٠٥٥٬٨٨١   عمالء دفعات مقدمة
  ٣٬٩٤٢٬٥٨٣   الهيئة القومية للتأمين االجتماعي

  ١٢٬٣٢٦٬٠٧٧    الشاغلين اتحادات
  ١٨٦٬٧٧٤٬٤٩٣   دائنة اخرى ارصدة 

   ٨٩٧٬٤٨٥٬٢٤٣  
  ٤٥٤٬٥٠٩    فوائد مستحقة 

   ٨٩٧٬٩٣٩٬٧٥٢  

تم تقـسيم ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات   ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
ابقا) الى ثالث ـشركات ونقل   –المالية  تثماراتهاـس في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم    اـس

  ).٣٦ح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضا

  مخصصات  - ٢٤

  
ناتج عملية  
 االنقسام*

مكون خالل 
 الفترة

مستخدم خالل  
  الفترة

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

  جنيه مصري  جنيه مصري   جنيه مصري   جنيه مصري  
  ١٣٬٧٣٢٬٩٠٥  )١٢٬٣٧٣٬٢٦٧(  ١٦٬٨١٤٬٢٨٢٩٬٢٩١٬٨٩٠ مخصص التزامات

  ٣٩٢٬٢٣٣  )١٣٠٬٤٤٢(  -  ٥٢٢٬٦٧٥ مخصص مطالبات ومنازعات

  ١٤٬١٢٥٬١٣٨  )١٢٬٥٠٣٬٧٠٩(  ٩٬٢٩١٬٨٩٠  ١٧٬٣٣٦٬٩٥٧  

تم تقـسيم ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات   ٢٠٢١ يوليو ٢٤بتاريخ    *
ابقا) الى ثالث ـشركات ونقل   –المالية  تثماراتهاـس في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم    اـس

  ).٣٦نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة (إيضاح 

  ئب الدخلضرا  - ٢٥

   
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   
  جنيه مصري   

  ١٣٣٬٨١٣٬٦٥٢ ضريبة الدخل الجارية 
  ٣٢٬٠٤٠٬٥٢٢   مصروف–ضريبة الدخل المؤجلة

   ١٦٥٬٨٥٤٬١٧٤  
  

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   التزامات ضريبية مؤجلة 
  جنيه مصري   

  ٢٧٬٩٢٥٬١٧٨   التزام–*االنقسامناتج عملية 
  ٣٢٬٠٤٠٬٥٢٢   التزام–تنشأ عنالتيضريبة الدخل المؤجلة

  ٥٩٬٩٦٥٬٧٠٠   التزام–رصيد أخر الفترة 

أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات تم تقـسيم ـشركة    ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
ابقا)   –المالية  تثماراتها في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم  الى ثالث ـشركات  ـس ونقل اـس

  ).٣٦(إيضاح نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة 

   



  (شركة منقسمة)  شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ في
 

- ٢٩  - 

  األنشطةإيرادات   - ٢٦

    
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠    
  جنيه مصري   

  ٤٬٧٥٠٬٥١٨٬٢١٨ إيرادات نشاط منتجات الكابالت
  ١٬٠٥٤٬٢٩١٬٧٣٣   إيرادات نشاط منتجات األلبان

  ٧٠٦٬٢٦٣٬٠٤٨  إيرادات نشاط منتجات التعبئة والتغليف
  ٢١٤٬٤١٥٬٢١٥  إيرادات نشاط بيع التجزئة

  ٦٬٨٥٨٬٦٦٨   إيرادات نشاط الخدمات الطبية

   ٦٬٧٣٢٬٣٤٦٬٨٨٢  

  
  تكلفة األنشطة  - ٢٧

    
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠    
  جنيه مصري   

  ٣٬٩١٨٬٢٨٠٬٦٩٤ تكلفة نشاط منتجات الكابالت
  ٨٤٣٬٧٥٦٬٢١٣  تكلفة نشاط منتجات األلبان

  ٥٩٥٬٠٥٠٬٧٢٤  منتجات التعبئة والتغليفتكلفة نشاط 
  ١٨٥٬٠٩٧٬٩٩٢  تكلفة نشاط بيع التجزئة

  ٥٬٨٠٥٬٤٤٠  تكلفة نشاط الخدمات الطبية

   ٥٬٥٤٧٬٩٩١٬٠٦٣  

  
  أرباح بيع استثمارات في شركات تابعة وشقيقة  - ٢٨

   
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   
  جنيه مصري   

  ٣٤٬٩٧٧٬٣٠٨ استثمارات في شركات تابعة أرباح بيع 
  ٦٣٬٧١٢٬٦٨١  أرباح بيع استثمارات في شركات شقيقة 

   ٩٨٬٦٨٩٬٩٨٩  

  
  نصيب السهم في األرباح   - ٢٩

هم     اب نصـيب الـس مة  األرباح  فيتم حـس اهمين في بقـس ركة األم الفترة  أرباح  نصـيب المـس عدد ل المتوـسط المرجح على للـش
   يلي:وفقاً لما خالل الفترة األسهم القائمة 

  
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  

  جنيه مصري   
  ٢٠٧٬١٧٦٬٧٥٧   أرباح الفترة للشركة األم

  ١٠٥٤٨٠٥١٦٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
  ٠٫٢٠     نصيب السهم في األرباح

 
  



  (شركة منقسمة)  شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ في
 

- ٣٠  - 

  عقود التأجير والترتيب  - ٣٠

 أصول حق انتفاع -١

  إجمالي  سيارات  أراضي مباني وإنشاءات  
  جنيه مصري   جنيه مصري   جنيه مصري  جنيه مصري  

        التكلفة
  ٥٥٬٧٩٩٬٠٤٧  ٥٬٣٨٧٬٦٩١  ٣٥٬٧٩٧٬٦٩٠ ١٤٬٦١٣٬٦٦٦ ناتج عملية االنقسام*

  ٤٣٬٨٦٢٬٠٤٠  - - ٤٣٬٨٦٢٬٠٤٠  إضافات
  )٤٬٢٨٦٬٩١٨(  - - )٤٬٢٨٦٬٩١٨(  استبعادات

  ٩٥٬٣٧٤٬١٦٩  ٥٬٣٨٧٬٦٩١  ٣٥٬٧٩٧٬٦٩٠  ٥٤٬١٨٨٬٧٨٨ ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠
     

       مجمع االستهالك
  )٩٬٣٧٩٬٨٣٤( )٢٬٣١٩٬٨٩٧(  )١٬٠٧٣٬٩٣١( )٥٬٩٨٦٬٠٠٦( ناتج عملية االنقسام*

 )١٠٬٠٢٤٬٧٦٠(  )٩٢٣٬٣٩٤(  )٢٬٢٠٩٬٦٣٩( )٦٬٨٩١٬٧٢٧(  استهالك الفترة
  ٤٬٠٤٧٬٣٤٤  - - ٤٬٠٤٧٬٣٤٤  استبعادات

 )١٥٬٣٥٧٬٢٥٠( )٣٬٢٤٣٬٢٩١(  )٣٬٢٨٣٬٥٧٠(  )٨٬٨٣٠٬٣٨٩( ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

  ٨٠٬٠١٦٬٩١٩ ٢٬١٤٤٬٤٠٠ ٤٥٬٣٥٨٬٣٩٩٣٢٬٥١٤٬١٢٠   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠صافي القيمة في 

  

  عقود التأجير والترتيبلتزام ا -٢

 ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  عقود ترتيب عقود تأجير تشغيلي 
  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري 

  ٥٨٦٬٣٧٦٬٨١٩  ٨٢٬١٧٦٬٩٨٧٥٠٤٬١٩٩٬٨٣٢  االلتزامرصيد 
     يخصم:

  )٧٧٬٩٨٣٬٣٧١(  )٧٠٬٦١٢٬٣٧١( )٧٬٣٧١٬٠٠٠(أقساط مستحقة السداد خالل عام

 ٥٠٨٬٣٩٣٬٤٤٨  ٤٣٣٬٥٨٧٬٤٦١  ٧٤٬٨٠٥٬٩٨٧  

تم تقـسيم ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات   ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ    *
ابقا) الى ثالث ـشركات ونقل   –المالية  تثماراتهاـس في بعض الـشركات التابعة الي الـشركتين المنقـسمتين، وعليه تم    اـس

  ).٣٦(إيضاح  نقل األرصدة التي تخص شركاتهم التابعة

ل التزامـا  - ــدة كال من شـــــركـة الكـابال  تتتمـث ب في أرصـــ ة (ش.م.م) بقيمـة  تعقود الترتـي ة المصـــــرـي ائـي   الكهرـب
جنـيه   ٢٦٠٫٦٣٣٫٨٠١اراب ديري بقيـمة    -جنـيه مصـــــري والشـــــرـكة العربـية لمنتـجات األلـبان    ٢٤٣٬٥٦٦٬٠٣١

ت والتي ستؤول ملكيتها في نهاية مدة العقد مـصري والناتجة عن عقود بيع مع إعادة اـستئجار ألـصول مملوكة للشركا
 جنيه مصري لكل عقد. ١بقيمة 

 بغرض البيع  أصول غير متداولة  - ٣١
جنيه مصــري    ٤٦٬٨٤٥٬٧٠٠تتمثل االصــول غير المتداولة بغرض البيع في قيمة االصــول (أراضــي وعقارات) بقيمة  

في التخلص منها خالل عام وتم تســويتها وادراجها كأصــول بغرض البيع  ات المجموعةشــرك تحديترغب إدارة   والتي
وتم البدء في عملية التسـويق بالسـعر المناسـب لها طبقاً لخطة   ،٣٢رقم    المصـريمن معيار المحاسـبة  ٦طبقاً للفقرة رقم  

  .لبيعهاالشركة 

  استثمارات في أذون خزانة  - ٣٢
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠     

  جنيه مصري   
  ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠   القيمة االسمية
  ) ١٠٨٬٠٠٠(   عوائد مؤجله 

  ٢٩٬٨٩٢٬٠٠٠   القيمة الحالية

  

   



  (شركة منقسمة)  شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ في
 

- ٣١  - 

  الموقف الضريبي  -٣٣
شــركة جدوى للتنمية الصــناعية (شــركة مســاهمة مصــرية) وكذلك الشــركات التابعة لها تخضــع لضــريبة الدخل وقد تم  

 الدورية قائمة األرباح أو الخسـائر  فياحتسـاب ضـريبة الدخل لكل شـركة على حده ويمثل رصـيد ضـريبة الدخل الظاهر 
  .٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ حتى التأسيسالمجمعة في مجموع ضرائب الدخل عن الفترة من تاريخ 

  بها األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة  - ٤٣
تتمثل األدوات المالية للشــركة في األصــول المالية (نقدية بالصــندوق ولدى البنوك، اســتثمارات مالية، أرصــدة عمالء  

ارصـدة دائنة،  –مالء  ذات عالقة، أرصـدة مدينة أخرى) وكذا االلتزامات المالية (ع  أطرافوأوراق قبض، مسـتحق من  
مســاهمين،    –مصــلحة الضــرائب، أرصــدة دائنة   –، مســتحق الي أطراف ذات عالقة، أرصــدة دائنة ائتمانيةتســهيالت  

بية الهامة لالعتراف والقياس لألصـول  ات المحاـس ياـس تحقة وأرصـدة دائنة أخرى). وكما هو وارد بالـس المصـروفات المـس
) من اإليضـــاحات المتممة للقوائم المالية ٣ف المتعلق بها كما ورد في إيضـــاح (وااللتزامات المالية واإليراد والمصـــرو

 المجمعة.

  القيمة العادلة لألدوات المالية
) فإن القيمة العادلة لألصـــول ٣الشـــركة الواردة باإليضـــاح ( والتزاماتتقييم أصـــول    فيطبقا ألســـس التقييم المتبعة  

  الميزانية.تاريخ  فيجوهريا عن قيمتها الدفترية  اختالفاالمالية ال تختلف  وااللتزامات

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

  خطر تقلبات العمالت األجنبية
ــرف   فيالتغيرات   فييتمثل خطر العمالت األجنبية   ــعر الصــ ــات بالعمالت    والذيســ يؤثر على المدفوعات والمقبوضــ
  بالعمالت األجنبية. االلتزاماتواألجنبية وكذلك تقييم األصول 

  خطر االئتمان
يتمـثل خطر االئتـمان في ـعدم التزام أـحد أطراف األداة الـمالـية من الوـفاء ـبالتزاـماـته، األمر اـلذي ينتج عـنه تحـمل الطرف 
اآلخر لخســائر مالية. تتعرض الشــركة لمخاطر االئتمان على أرصــدتها لدى البنوك والعمالء وبعض األصــول األخرى  

  ا هو موضح في الميزانية.كم

حســنة الســمعة ووضــع ك تســعى الشــركة لتقليل المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عن طريق التعامل من بنو
  .حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالء

  خطر السيولة
ن اســتمرارية التمويل والمرونة خالل اســتخدام األرباح المرحلة وأرصــدة  إن غرض الشــركة هو الحفاظ على التوازن بي

  .استحقاقهاالشركة في مواعيد  التزاماتالشركة لدي البنوك لضمان سداد  

  خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة
  فيية المســتقبلية بســبب التغيرات  التدفقات النقد   فيخطر التغيرات   فييتمثل خطر التدفقات النقدية المتعلقة بســعر الفائدة  

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

  إدارة رأس المال 
إن الهدف الرئيـسي إلدارة رأس المال هو التأكد من أن الـشركة تحافظ على نـسب رأس مال صـحية من أجل دعم أعمالها 

  وتحقيق أقصى زيادة للمساهمين.

لم يكن هناك تغيرات   تقوم الـشركة بإدارة هيكل رأـسمالها وإجراء تعديالت عليه في ـضوء التغيرات في ظروف األعمال.
  .٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ حتى التأسيسالفترة من تاريخ في ي األهداف والسياسات والعمليات ـف

  ةالمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكد   - ٣٥
طبقاً لتعريفها، نادرا ما تسـاوي  المحاسـبية،بعمل تقديرات وافتراضـات خاصـة بالمسـتقبل. نتائج التقديرات  الشـركةتقوم  

قد تتسـبب في تعديل جوهري للقيم الدفترية لألصـول  والتيالنتائج الفعلية. التقديرات واالفتراضـات ذات المخاطر الهامة 
  أسفل:لية تم اإلشارة لها وااللتزامات خالل السنة المالية التا

  األرصدة المدينة األخرىالعمالء وأرصدة  اضمحالل
القابلة للتحصـيل عندما يكون تحصـيل تلك األرصـدة بالكامل    واألرصـدة المدينة األخرى  يتم عمل تقدير ألرصـدة العمالء

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



  (شركة منقسمة)  شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ في
 

- ٣٢  - 

  (تابع) المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة   - ٣٥

  الدخلضريبة 
الشـركة خاضـعة لضـريبة شـركات األموال. تقدر الشـركة مخصـص ضـريبة الدخل باسـتخدام رأي خبير وعند وجود أي  

ــريبة المؤجلة في هذه  علىاختالفات بين النتائج الفعلية واألولية تؤثر هذه االختالفات   ــريبة الدخل والضـ ــص ضـ مخصـ
  الفترات.

 تأثير االنقسام على قائمة المركز المالي  -٣٦
، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشــــركة أســــباير كابيتال القابضــــة لالســــتثمارات المالية ٢٠٢١يوليو  ٢٤  بتاريخ

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

عن   األفقيللشــركة بإتباع اســلوب التقســيم    يليالتفصــوافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجماع على مشــروع التقســيم 
  فيطريق تقـسيم اـصول والتزامات وحقوق الملكية بالقيمة الـسوقية والدفترية طبقا للقوائم المالية عن الـسنة المالية المنتهية  

الـشركة القاـسمة والـشركتين   فيبقاء ذات المـساهمين بنفس نـسب الملكية وعدد االـسهم دون تعديل   ، مع٢٠٢٠ديـسمبر ٣١
ــمتين   ــوء تقرير اللجنة ا  فيالمنقسـ ــتثمار والمناطق الحرة  ضـ ــكلة من الهيئة العامة لالسـ ــادي    -لمشـ قطاع األداء االقتصـ

  .٢٠٢١يونيو  ١٥والصادر بتاريخ 

كابيتال القابضـــة  أســـبايرشـــركة   هيوافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجماع على تقســـيم الشـــركة لثالث شـــركات  
ـسابقا)، ويخفض رأـسمالها المـصدر عن   –بـضة لالـستثمارات المالية  لالـستثمارات المالية (الـشركة القاـسمة) (بايونيرز القا

طريق تخفيض القيمة االسمية ألسهمها وتظل محتفظة بغرضها وبالتراخيص الصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية 
ط امناء  تصــدر اوراق مالية او في زيادة رؤوس اموال وترخيص نشــا التيتأســيس الشــركات   فيوغرضــها االشــتراك  

  شركتين جديدتين هما: تأسيسالحفظ. بينما ينتج عن التقسيم 

  ألحكامكشـركة مسـاهمة مصـرية خاضـعة   تأسـيسـهاويتم    شـركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شـركة منقسـمة)  
ورة مباـشرة  االنـشطة العقارية والمـساهمة واالـشتراك بـص  فيعلى ان يكون غرـضها االـستثمار   ١٩٨١لـسنة  ١٥٩القانون 

ــرة   ــتثمارات العقارية والمقاوالت والتطوير    فيوغير مباش ) من  ٢٧مع عدم االخالل بالمادة (  العقاريكافة مجاالت االس
ــوق راس المال رقم   ــنة  ٩٥قانون ســ ــنة  ٩٥) من الالئحة التنفيذية لقانون ١٢٢) والمادة (١٢١والمادة ( ١٩٩٢لســ لســ

و تشــترك بأي وجه من الوجوه مع الشــركات وغيرها التي تزاول اعماال  ويجوز للشــركة ان تكون لها مصــلحة ا ١٩٩٢
ــر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات   ــها في مصـ ــبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضـ شـ

وفقاً للمعمول به في الهيئة القانون والئحته التنفيذية. ويجوز التعديل    ألحكامالســالفة او تشــتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  
   الحرة.العامة لالستثمار والمناطق 

القانون   ألحكامويتم تأســيســها كشــركة مســاهمة مصــرية خاضــعة    شــركة جدوى للتنمية الصــناعية (شــركة منقســمة)
االنـشطة الـصناعية والمـساهمة واالـشتراك بـصورة مباـشرة وغير   فيعلى ان يكون غرـضها االـستثمار   ١٩٨١لـسنة  ١٥٩

لسنة  ٩٥) من قانون سوق راس المال رقم  ٢٧كافة مجاالت االـستثمارات الصناعية مع عدم االخالل بالمادة (  فياـشرة  مب
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  ١٩٩٢لـسنة  ٩٥) من الالئحة التنفيذية لقانون ١٢٢) والمادة (١٢١ة (د والما ١٩٩٢

او تشــترك بأي وجه من الوجوه مع الشــركات وغيرها التي تزاول اعماال شــبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق  
  ألحكامئات الـسالفة او تـشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا غرـضها في مـصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهي

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

القاســـمة  قد وافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجماع على إعادة هيكلة الشـــركات التابعة والشـــقيقة لكال من الشـــركة 
وتقرير اللجنة المشــكلة من الهيئة العامة  التفصــيليتفصــيليا بمشــروع التقســيم    د النحو الواروالشــركتين المنقســمتين على  
انهاء اجراءات    فيوتفويض رئيس مجلس االدارة اومن يفوضــه   االقتصــاديقطاع األداء    -لالســتثمار والمناطق الحرة 

لعامة للرقابة المالية للحصـــول على عدم ممانعتها على نقل ملكية اســـهم الشـــركات  نقل الملكية ومنها التقدم الى الهيئة ا
  ضوء اعادة الهيكلة. فيالتابعة والشقيقة المقيدة وغير المقيدة من الشركة القاسمة الى الشركتين المنقسمتين 

بروبرتيز للتنمية    ، تم تأســيس شــركة جدوى للتنمية الصــناعية (شــركة منقســمة) وشــركة بايونيرز٢٠٢١وفي ســبتمبر  
 .٢٠٢١الشركات التابعة والشقيقة في أكتوبر  أسهمإعادة الهيكلة ونقل ملكية  استكمالالعمرانية (شركة منقسمة)، وتم 



  (شركة منقسمة)  شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ في
 

- ٣٣  - 

  (تابع) تأثير االنقسام على قائمة المركز المالي  -٣٦

 -االنقسام: المحولة الى الشركات المنقسمة في تاريخ  باألرصدةيلي بيان  وفيما

 

بايونيرز القابضة 
المالية  لالستثمارات

  (الشركة القاسمة)
  ) االنقسام(قبل 

التسويات الناتجة عن  
  االقتصاديةتقرير اللجنة 

  وحركة الفترة 

كابيتال   أسباير
القابضة  

  لالستثمارات المالية
  (الشركة القاسمة)

بايونيرز  شركة 
بروبرتيز للتنمية  

  العمرانية 
  (الشركة المنقسمة) 

شركة جدوى للتنمية  
  الصناعية

  (الشركة المنقسمة) 

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

            متداولة أصول غير
  -  -  ٣٬١٦٩٬٠٣٧  -  ٣٬١٦٩٬٠٣٧    أصول ثابتة

  ١٬٩٣٠٬٤٤٩٬٧٣٢  ٥٬٥٢٨٬٨٩٢٬٣٨٧  ١٥١٬٣٧٧٬٦٣٤  ١٦٬١٩٢٬٢١٢  ٧٬٥٩٤٬٥٢٧٬٥٤١  استثمارات في شركات تابعة وشقيقة 
  -  ٦٦٬٣٦٧٬٢٩٨  -  -  ٦٦٬٣٦٧٬٢٩٨  استثمارات عقارية 

        ) ٣٬٦٣٨٬١٢٩(  ٣٬٦٣٨٬١٢٩  انتفاع اصول حق 
  - -  ١٣٬٧١٢٬٤٧٠ - ١٣٬٧١٢٬٤٧٠ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملاستثمارات

  -  -  ١٬٧٧٥٬٣٠٠  -  ١٬٧٧٥٬٣٠٠  استثمارات أخرى طويلة األجل 
  - -  ٢٣٬٧٠٠٬٠٠٠ - ٢٣٬٧٠٠٬٠٠٠ تمويل مساند طويل األجل إلى الشركات التابعة

  ١٨٬٩٠٠٬٠٠٠  ٤٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  -  ٢٥٬٤٠٠٬٠٠٠  مبالغ مدفوعة تحت حساب زيادة رأس مال شركات تابعة 

  ١٬٩٤٩٬٣٤٩٬٧٣٢  ٥٬٥٩٩٬٧٥٩٬٦٨٥  ١٩٥٬٧٣٤٬٤٤١  ١٢٬٥٥٤٬٠٨٣  ٧٬٧٣٢٬٢٨٩٬٧٧٥  إجمالي األصول غير المتداولة 
           

       أصول متداولة
  - - ١٬٣٥٢٬٦٠٦-١٬٣٥٢٬٦٠٦  عمالء وأوراق قبض 

  ٢٠٣٬٨٤٥٬٢٦٨  ١٠٣٬٧٤٦٬٢٦٤  ١١٬٣٥٢٬٠٧٣  ) ٦٬٠٦٩٬٩٠٠(  ٣٢٥٬٠١٣٬٥٠٥  مستحق من أطراف ذات عالقة
  -  ٣٣٦٬١١١  ٥٦٬٣٠٦٬٨٥٣ )١٠٢٬٦٣٨٬٥٤١( ١٥٩٬٢٨١٬٥٠٥ و الخسائرأاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح

  ١٬٤١٠٬٢٦٥  ٢٬٢٠٨٬٩٤٠  ٧٬٧٨٠٬٣٤٣  ) ٢٬٦٢٨٬٤٥٢(  ١٤٬٠٢٨٬٠٠٠  مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
  -  -  ٢٬٣٣٦٬٦٩١  -  ٢٬٣٣٦٬٦٩١  بالصندوق ولدى البنوك نقدية  

  ٢٠٥٬٢٥٥٬٥٣٣  ١٠٦٬٢٩١٬٣١٥  ٧٩٬١٢٨٬٥٦٦  ) ١١١٬٣٣٦٬٨٩٣(  ٥٠٢٬٠١٢٬٣٠٧  إجمالي األصول المتداولة

  ٢٬١٥٤٬٦٠٥٬٢٦٥  ٥٬٧٠٦٬٠٥١٬٠٠٠  ٢٧٤٬٨٦٣٬٠٠٧  ) ٩٨٬٧٨٢٬٨١٠(  ٨٬٢٣٤٬٣٠٢٬٠٨٢  إجمالي األصول

        
            وااللتزامات حقوق الملكية
       حقوق الملكية

  ٢٬٠٠٤٬١٢٩٬٨٠٤  ٤٬٧٤٦٬٦٢٣٬٢٢٠ ٥٬٢٧٤٬٠٢٥٬٨٠٠١٬٦٨٧٬٦٨٨٬٢٥٦٢١٠٬٩٦١٬٠٣٢ رأس المال
       ) ٦٢٩٬٧٦٢٬٦٣٤( ٦٢٩٬٧٦٢٬٦٣٤  احتياطي قانوني 

  ٢٩٬٦٧٨٬٤٩٦  ٥٬٦٥٣٬٩٨٠ ٤٢٬٤٤٧٬٦٦٨ ٧٧٬٧٨٠٬١٤٤ - عام  احتياطي
من خالل   العادلة بالقيمةفروق اعاده تقييم استثمارات 

  -  - ) ١٣٧٬٣٨٦( ) ٨٩٠٬٥٣٣٬٠٥٣( ٨٩٠٬٣٩٥٬٦٦٧  الدخل الشامل 
  -  - ٢٧٬٣٤٢٬٣٧٨ ) ٣٤٥٫٧٧٠٫٠٦٨( ٣٧٣٬١١٢٬٤٤٦ أرباح مرحلة 

  ) ١٠٩٬٦٩١٬١٧٧(  ١٧٤٬٣٩٢٬٥٠١  ) ٦٢٬٥١٣٬٥٠٤( ٢٫١٨٧٫٨٢٠ -  االنقسام ناتج عملية
  ٢٠٬٧٧٤٬٢٠٣  ) ٥٠٬٣٦٠٬٩٤٨( ٥٬٠٩٢٬٢١٧ ) ٣٬٧١٠٬٦٣٠( ) ٢٠٬٧٨٣٬٨٩٨(  الفترة(خسائر) / أرباح 

  ١٬٩٤٤٬٨٩١٬٣٢٦  ٤٬٨٧٦٬٣٠٨٬٧٥٣  ٢٢٣٬١٩٢٬٤٠٥  ) ١٠٢٬١٢٠٬١٦٥(  ٧٬١٤٦٬٥١٢٬٦٤٩  إجمالي حقوق الملكية 
         

        االلتزامات
       التزامات غير متداولة 

  -  ٤٣٬٨٠٩٬٥٧٤ -)١٬٠٥٢٬٥٢٩(٤٤٬٨٦٢٬١٠٣ طويل االجل -عقود التأجير والترتيب  التزامات
 -  -  ١٢٬٥٥٥٬٧٧٩  ٥٬٦٢٩٬٣٨٠  ٦٬٩٢٦٬٣٩٩  التزامات ضريبية مؤجلة 

  -  ٤٣٬٨٠٩٬٥٧٤  ١٢٬٥٥٥٬٧٧٩  ٤٬٥٧٦٬٨٥١  ٥١٬٧٨٨٬٥٠٢  غير المتداولة  االلتزامات إجمالي
         

         التزامات متداولة 
 -  ٥٤٤٬٧٤٧٬٦٨٢ - - ٥٤٤٬٧٤٧٬٦٨٢ ائتمانية بنوك تسهيالت 

  -  ١١٬١٦٢٬٥٠٩  -  ) ١٬٤٧٤٬١٥٧(  ١٢٬٦٣٦٬٦٦٦  عقود التأجير والترتيب  التزاماتالجزء المتداول من 
 ٢٠٩٬٣١٣٬٨٣٩  ٣٣٬١٤٥٬٥٤٠  ١٬٧٧٩٬٦٠٩  -  ٢٤٤٬٢٣٨٬٩٨٨  مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 -  ١٨٦٬١٦٩٬٦٢١  -  -  ١٨٦٬١٦٩٬٦٢١  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 
 - -  ١٧٬٨٠٧٬١٦٩ - ١٧٬٨٠٧٬١٦٩  التزامات ضريبية 

 ٤٠٠٬١٠٠  ١٠٬٧٠٧٬٣٢١  ١٩٬٥٢٨٬٠٤٥  ٢٣٤٬٦٦١  ٣٠٬٤٠٠٬٨٠٥مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

  ٢٠٩٬٧١٣٬٩٣٩  ٧٨٥٬٩٣٢٬٦٧٣  ٣٩٬١١٤٬٨٢٣  ) ١٬٢٣٩٬٤٩٦(  ١٬٠٣٦٬٠٠٠٬٩٣١  إجمالي االلتزامات المتداولة  

  ٢٠٩٬٧١٣٬٩٣٩  ٨٢٩٬٧٤٢٬٢٤٧  ٥١٬٦٧٠٬٦٠٢  ٣٬٣٣٧٬٣٥٥  ١٬٠٨٧٬٧٨٩٬٤٣٣  إجمالي االلتزامات 

  ٢٬١٥٤٬٦٠٥٬٢٦٥  ٥٬٧٠٦٬٠٥١٬٠٠٠  ٢٧٤٬٨٦٣٬٠٠٧  ) ٩٨٬٧٨٢٬٨١٠(  ٨٬٢٣٤٬٣٠٢٬٠٨٢  إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات 
 
  



  (شركة منقسمة)  شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة مساهمة مصرية)
  للقوائم المالية الدورية المجمعةاإليضاحات المتممة 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ في
 

- ٣٤  - 

  احداث هامة  - ٣٧
  األساسية،أدى تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى في الفترة الماضية إلى مزيج من ارتفاع األسعار العالمية للسلع  

مما أدى إلى    الناشئة،باإلضافة إلى تقلبات األسواق المالية في الدول    الشحن،واضطراب سالسل اإلمداد وارتفاع تكاليف  
اقتصاد جمهورية مصر   الدول ومنها  الكثير من  بين    العربية،ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات  كما إن الحرب 

وهو ما ترتب    المباشر، روسيا وأوكرانيا أدت إلى انخفاض تدفقات النقد األجنبي من السياحة وكذلك من االستثمار األجنبي  
األسعار بصفة   ارتفاع  (الجنيه   تلك  عامة.عليه  المحلية  العملة  العالمية شكلت ضغطا إضافيا على  األسعار  في  الزيادة 

وتحريك سعر الصرف    المصريبرفع سعر الفائدة على الجنيه    المصري  المركزي مما استوجب تدخل البنك   .المصري)
األمريكي خالل    وقد نتج عن هذا التحريك انخفاض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدوالر  ،٢٠٢٢خالل شهر مارس  

مما ترتب عليه تأثر الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة األجنبية سواء   ٪)،  ١٨(تلك الفترة بنسبة تجاوزت  
  قصيرة األجل أو طويلة األجل بخسائر كبيرة نتيجة إعادة ترجمة هذه األرصدة وفقا لسعر الصرف بعد تحريكه. 

ائر بـشكل كب ائروقد انعكـست تلك الخـس وأثرت    )،ير على نتائج أعمال تلك الـشركات بقائمة الدخل (قائمة األرباح أو الخـس
 على األداء المالي لتلك الشركات.

يير  ابتـعدـيل بعض احـكام مـع  ٢٠٢٢لســــــنة    ١٥٦٨صـــــدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم    ٢٠٢٢ابرـيل    ٢٧وبـتاريخ  
"اثار التغيرات في اـسعار ـصرف   ٢٠١٥) المعدل  ١٣(ملحق (ب) معيار المحاـسبة المـصري رقم   –المحاـسبة المـصرية 

ــة اختيارية يمكن من خاللها التعامل مع اآلثار المترتبة على  ــبية خاصــ ــع معالجة محاســ العمالت االجنبية" وذلك لوضــ
عر صـرف العمالت األجنبية على القوائم المالية للمنشـأة التي تكون عملة التعامل لها هي الجنيه  هذا  المصـري.تحريك ـس

تعديالً لمعايير المحاســبة المصــرية المعدلة  الملحق،وال تعد هذه المعالجة المحاســبية الخاصــة االختيارية الصــادرة بهذا 
 فيما بعد المدى الزمني لسريان هذا الملحق. حاليا،السارية 

  ٢٠٢٢مارس  ٢٢هو يوم  :تاريخ تحريك سعر الصرف
التي تبدأ قبل    منها،أو جزء   المالية،هي السـنة  :ة الواردة بهذا الملحق الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاسـبية الخاصـ 

ال يتم تطبيق هذه المعالجة على القوائم المالية للجزء من    التاريخ.في أو بعد هذا    وتنتهيتاريخ تحريك ســــعر الصــــرف 
  .الذي ينتهي قبل تاريخ تحريك سعر الصرف  السنة المالية

 : الممولة بالتزامات بعملة أجنبيةالمعالجة األولى: األصول 
وحتى تاريخ تحريك سـعر الصـرف باقتناء أصـول ثابتة و /   ٢٠٢٠يمكن للمنشـأة التي قامت خالل الفترة من بداية يناير  

الـشهرة) ممولة بالتزامات بعمالت    (بخالفأو اـستثمارات عقارية و / أو أـصول تنقيب وتقييم و / أو أـصول غير ملموـسة 
ــيد االلتزام القائم  أن ت  أجنبية، ــول بفروق العملة الناتجة عن إعادة ترجمة رصــ ــمن تكلفة تلك األصــ قوم باالعتراف ضــ

ويمكن للمنشـأة   سـعر الصـرف.المتعلق بها في تاريخ تحريك سـعر الصـرف باسـتخدام سـعر الصـرف في تاريخ تحريك  
لألصــل والتي يتم    اإلســترداديةعن القيمة    تطبيق هذا الخيار لكل أصــل على حدة، ويجب أال تزيد صــافي التكلفة المعدلة

  .") المعدل "اضمحالل األصول٣١رقم ( المصري قياسها وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة
  : المعالجة الثانية: فروق العمالت األجنبية

ر ـصرف  ) "آثار التغيرات في أـسعا١٣المعدل رقم ( المـصري" من معيار المحاـسبة ٢٨من متطلبات الفقرة رقم "  اـستثناء
ــأة التي تأثرت نتائج أعمالها بصــافي أرباح أو خســائر   العمالت األجنبية" الخاصــة باالعتراف بفروق العملة يمكن للمنش
ــامل اآلخر بفروق   ــعر صــرف العمالت األجنبية أن تقوم باالعتراف ضــمن بنود الدخل الش فروق عملة نتيجة تحريك س

 ٢٠٢٢  مارس ٣١ تاريخ  فيمة أرصـــــدة البنود ذات الطبيـعة النـقدية الـقائمة العمـلة الـمديـنة والدائـنة الـناتـجة عن إعادة ترج
باسـتخدام سـعر اإلقفال في ذات التاريخ مخصـوما منها أي فروق ترجمة عملة تم االعتراف بها ضـمن تكلفة أصـول وفقا  

 سعر الصرف.للمعالجة االولى من هذا الملحق وذلك باعتبار هذه الفروق نتجت بصفة أساسية بسبب قرار تحريك 
اتـجة عن إـعادة ترجـمة البنود ذات الطبيـعة   ة الـن دـية،يتم إدراج مبلغ فروق العمـل ا في بنود اـلدـخل    النـق والتي تم عرضــــــه

الشــامل اآلخر في األرباح أو الخســائر المرحلة في نهاية نفس الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاســبية الخاصــة الواردة 
 بهذا الملحق.

بتطبيق المعالجة الثانية لهذا الملحق (فروق العمالت األجنبية) وكانت نتيجة التطبيق   شــركات المجموعةبعض  وقد قامت  
  :كالتالي

  مبلغ الزيادة (النقص)   البند
  جنيه مصري

 )٤٠٬٥٠١٬٥٠٠( فروق تقييم عملة (بقائمة االرباح او الخسائر)
  ٤٠٬٥٠١٬٥٠٠ الفترة قبل ضرائب الدخل ارباح

 )٤٠٬٥٠١٬٥٠٠( عمالت اجنبية (قائمة الدخل الشامل)فروق تقييم 
       

  احداث الحقة   - ٣٨
المتداولة داخل  العالمية األجنبيةمقابل ســلة العمالت  المصــريتم تعويم ســعر صــرف الجنيه   ٢٠٢٢اكتوبر   ٢٧بتاريخ  

على نتائج االعمال خالل الفترات المستقبلية، وتراقب االدارة عن كثب تغيرات سعر    أثرالبنوك المصرية وقد يكون لذلك 
  .الماليالمحتملة على القوائم  وأثرهاالصرف 


