
 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  

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

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

  عليها وتقرير الفحص المحدود 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  
  القوائم المالية الدورية المستقلة

  ٢٠٢٢سبتمبر   ٣٠عن الفترة من تاريخ التأسيس حتى 
  المحتويات  

  
  الصفحة   

  
  ٢  المستقلة للقوائم المالية الدورية  الفحص المحدودتقرير 

  
  ٣  المستقل  الدوري  قائمة المركز المالي

  
  ٤  المستقلة  الدورية الخسائراألرباح أو قائمة 

  
  ٥  المستقل  الدوري  قائمة الدخل الشامل

  
  ٦  المستقلة الدورية  قائمة التغير في حقوق الملكية

  
  ٧  المستقلة  الدورية  قائمة التدفقات النقدية

  
  ٢٧-٨  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة

  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

  
  المستقلة تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية

  
  

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

  المقدمة
ــتقل المرفقة   الدوري الماليقمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز  ــركة جدوى للتنمية المس ــاهمة  لش الصــناعية (شــركة مس

المسـتقلة لألرباح أو الخسـائر والدخل الشـامل والتغير في  الدورية وكذا القوائم  ٢٠٢٢سـبتمبر  ٣٠في (شـركة منقسـمة)    مصـرية)
وملخـصاً للـسياـسات المحاـسبية  ،٢٠٢٢ـسبتمبر  ٣٠حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الفترة من تاريخ التأـسيس حتى 

ــتقلة هذه والعرض  ــئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية المس الهامة وغيرها من اإليضــاحات المتممة األخرى. واإلدارة هي المس
ة المسـتقلة العادل والواضـح لها طبقاً لمعايير المحاسـبة المصـرية، وتنحصـر مسـئوليتنا في إبداء اسـتنتاج على القوائم المالية الدوري

  في ضوء فحصنا المحدود لها.
  

  نطاق الفحص المحدود
أة ٢٤١٠قمنا بفحصـنا المحدود طبقاً للمعيار المصـري لمهام الفحص المحدود رقم ( ) "الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنـش

ـستفـسارات بـصورة أـساـسية من أـشخاص والمؤدي بمعرفة مراقب حـساباتها". ويـشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل ا
مسـئولين عن األمور المالية والمحاسـبية وتطبيق إجراءات تحليلية، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود. ويقل الفحص المحدود  

ــن صــبح جوهرياً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصــرية، وبالتالي ال يمكننا الحصــول على تأكد بأننا س
على دراية بجميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة، وعليه فنحن ال نبدي رأي مراجعة على هذه القوائم المالية 

  الدورية المستقلة.
  

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

المسـتقل  الدوري وعن أداؤها المالي ٢٠٢٢سـبتمبر  ٣٠المسـتقل للمنشـأة في الدوري في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي 
  طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية. ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠المستقلة عن الفترة من تاريخ التأسيس حتى الدورية وتدفقاتها النقدية 

  

 لفت انتباهفقرة 
) فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية لشـركة اسـباير كابيتال القابضـة لالسـتثمارات  ٢٠كما هو موضـح تفصـيال بااليضـاح رقم (

على إعتماد التقرير النهائي الصــادر من الهيئة  ٢٠٢١يوليو   ٢٤ســابقا) بتاريخ   –المالية (بايونيرز القابضــة لإلســتثمارات المالية 
تختص كال منها بقطاع مختلف، لتنقـسم الى ـشركة اـسباير   لنفس ذات المـساهمين  العامة لإلـستثمار بتقـسيم الـشركة الى ثالثة ـشركات

سـابقا) وتختص بقطاع الخدمات المالية (الشـركة  –كابيتال القابضـة لالسـتثمارات المالية (بايونيرز القابضـة لإلسـتثمارات المالية 
جدوي يرز بروبرتيز للتنمية العمرانية وتختص بالقطاع العقاري والمقاوالت (شــركة منقســمة)، وشــركة القاســمة)، وشــركة بايون

ــمة) بغرضــها والتراخيص  للتنمية الصــناعية ــركة (الشــركة القاس ــمة)، مع إحتفاظ الش ــركة منقس وتختص بالقطاع الصــناعي (ش
متين  وخالل الفترة، ق الصـادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية. ركتين المنقـس يس الـش يم وتأـس ركة بإنهاء إجراءات التقـس امت الـش

  الجديدتين.
 

  
  ..…………في: القاهرة 

  
 

  مراقب الحسابات
  

  محمد أحمد أبو القاسم
  زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

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

  ) ٣٥٩( المالية رقمسجل الهيئة العامة للرقابة 
   والضرائبالمتحدون للمراجعة 

UHY-United) (  



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

- ٣  - 

  المستقل  الدوري  قائمة المركز المالي
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 

  
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  إيضاح  

  جنيه مصري    األصول 
      أصول غير متداولة 

  ٤٬٢٣٦٬٨٨٧  )٣(   أصول ثابتة
 ١٬٩٨٣٬٥٣١٬٦٥٧  )٤( استثمارات في شركات تابعة وشقيقة

  ٢٩٬٨٦٢٬٨٤٦  )١٤-١(  أصول حق انتفاع
  ١٨٬٩٠٠٬٠٠٠  )٥( مبالغ مدفوعة تحت حساب زيادة راس مال شركة تابعة 

 ٨٢٧٬٥٥٢  )١٠(  أصول ضريبية مؤجلة 
 ٢٬٠٣٧٬٣٥٨٬٩٤٢   إجمالي األصول غير المتداولة

     
     أصول متداولة 

  ١٠٢٬٨٣٩٬٧٣٣  )٦(  أطراف ذات عالقةمستحق من 
  ٣٬٣٦٤٬٦٧٦  )٧( مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

  ١٬٠٣٩٬٠٢٩  )٨( نقدية بالصندوق ولدى البنوك
  ١٠٧٬٢٤٣٬٤٣٨   إجمالي األصول المتداولة 

 ٢٬١٤٤٬٦٠٢٬٣٨٠    إجمالي األصول
      

      حقوق الملكية وااللتزامات 
     حقوق الملكية 

٢٬٠٠٤٬١٢٩٬٨٠٤  )٩(  رأس المال 
  ٢٩٬٦٧٨٬٤٩٦  )٩(  احتياطي عام

  (٨٨٬٩١٦٬٩٧٤) )٢٠(  ناتج عملية االنقسام
  ٦٬٢٢٤٬٨٨٢    الفترة  ارباح

 ١٬٩٥١٬١١٦٬٢٠٨    إجمالي حقوق الملكية 
      

     االلتزامات 
     التزامات غير متداولة 

 ٢٧٬٨٢٢٬٢١٠  )٢-١٤( الجزء غير المتداول –التزامات عقود التأجير 
  ٢٧٬٨٢٢٬٢١٠    إجمالي االلتزامات غير المتداولة 

     
     التزامات متداولة

  ٤٬٦٣٧٬٨١٢  )٢-١٤(  الجزء المتداول  –التزامات عقود التأجير 
  ١٥٩٬١٦٧٬١٣٥  )٦(  مستحق إلى أطراف ذات عالقة

  ١٬٠٠٧٬٦٦٨    التزامات ضريبية
  ٨٥١٬٣٤٧  )١١(مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

  ١٦٥٬٦٦٣٬٩٦٢   إجمالي االلتزامات المتداولة 
  ١٩٣٬٤٨٦٬١٧٢    إجمالي االلتزامات 

 ٢٬١٤٤٬٦٠٢٬٣٨٠   إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
 
 

  العضو المنتدب   رئيس القطاع المالي للمجموعة
   
   

  محمد زكي ياسر أحمد حمدي حلمي
 
  جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المستقلة. )٢٣) إلى (١اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( -
    تقرير الفحص المحدود مرفق. -



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

- ٤  - 

  المستقلة الدورية الخسائرقائمة األرباح أو 
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠عن الفترة من تاريخ التأسيس حتى 

  
  

  إيضاح 
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى 
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   

  جنيه مصري     
 ١٠٬٧٨٧٬٤٠٢ )١٢(  إيرادات النشاط 

 ١٠٬٧٨٧٬٤٠٢    مجمل الربح 
    

 (١٩٬٦٧٧٬٥٨٠)  )١٣(  مصروفات عمومية وإدارية 
 (٨٬٨٩٠٬١٧٨)    خسائر النشاط 

    
  ٤٥٦٬١١٥    فروق تقييم عملة

  )٣٬٣٧٢٬٣٧٩(    مصروفات تمويلية
  ١٣٬٣٧٥٬٠٠٠    ايرادات اخرى 

  ٤٬٩٠٧٬٥١٢    فوائد دائنة
 ٦٬٤٧٦٬٠٧٠   الفترة قبل ضرائب الدخلارباح

     
  ) ٢٥١٬١٨٨( )١٠(  ضرائب الدخل 

 ٦٬٢٢٤٬٨٨٢   الفترة  ارباح
 ٠٫٠٠٦)١٧( االرباح نصيب السهم في 

  
  
  
  
  
 

  العضو المنتدب  رئيس القطاع المالي للمجموعة
   
   
    

  محمد زكي ياسر أحمد حمدي حلمي
 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  

  

  ) جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المستقلة.٢٣) إلى (١المرفقة من إيضاح (اإليضاحات  -



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

- ٥  - 

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

  

 
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى 
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

  جنيه مصري   
   

 ٦٬٢٢٤٬٨٨٢ الفترة  ارباح
  - بنود تتعلق بالدخل الشامل 

 ٦٬٢٢٤٬٨٨٢إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  ) جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المستقلة.٢٣) إلى (١اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( -



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

- ٦  - 

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

  
  اإلجمالي   الفترة  ارباح  ناتج عملية االنقسام احتياطي عام رأس المال المدفوع 
  جنيه مصري   جنيه مصري   جنيه مصري   جنيه مصري   جنيه مصري   

  ١٬٩٤٤٬٨٩١٬٣٢٦  - (٨٨٬٩١٦٬٩٧٤) ٢٩٬٦٧٨٬٤٩٦ ٢٬٠٠٤٬١٢٩٬٨٠٤ ناتج عملية االنقسام *
  ٦٬٢٢٤٬٨٨٢ ٦٬٢٢٤٬٨٨٢ - -  -  ارباح الفترة 

 ١٬٩٥١٬١١٦٬٢٠٨ ٦٬٢٢٤٬٨٨٢ (٨٨٬٩١٦٬٩٧٤) ٢٩٬٦٧٨٬٤٩٦ ٢٬٠٠٤٬١٢٩٬٨٠٤  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ فيالرصيد 
  
 ).٢٠(ايضاح  لنفس ذات المساهمين افقيا الى ثالث شركات سابقا) –شركة أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية نتيجة انقسام  *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

 

 ) جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المستقلة.٢٣) إلى (١اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( -



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

- ٧  - 

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

  
من تاريخ الفترة     

   التأسيس حتى 
 ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ إيضاح 

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
 ٦٬٤٧٦٬٠٧٠ارباح الفترة قبل ضرائب الدخل

  ٢٣٠٬٩٧٥  )٣( اهالك االصول الثابتة
  ٣٬٨٧٨٬٨٢٥  )١٤( استهالك اصول حق انتفاع

 (١٠٬٧٨٧٬٤٠٢)  )١٢(  توزيعات ارباح من شركة تابعة
 ٣٬٣٧٢٬٣٧٩  )١٥(  مصروفات تمويلية

  )٤٬٩٠٧٬٥١٢(   دائنةفوائد
 ارباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل

 
(١٬٧٣٦٬٦٦٥) 

 التغير في المستحق من االطراف ذات العالقة
  

٦٤٬٨٦٦٬٣٧٩  
  (١٬٩٥٤٬٤١١) التغير في المصروفات المدفوعة مقدما واالرصدة المدينة االخرى

  (٥٠٬١٤٦٬٧٠٤)  التغير في المستحق الى االطراف ذات العالقة
  ١٬٠٠٧٬٦٦٨ التغير في التزامات ضريبية 

  ٤٥١٬٢٤٧    التغير في المصروفات المستحقة واالرصدة الدائنة االخرى 
  ١٢٬٤٨٧٬٥١٤  أنشطة التشغيل  صافي التدفقات النقدية الناتجة من

 
 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (٤٬٤٦٧٬٨٦٢) )٣( مدفوعات لشراء اصول ثابتة 
  (٧٬٢٣٤٬١٠٧)    مدفوعات في استثمارات في شركات تابعه وشقيقة

 ٤٬٩٠٧٬٥١٢  فوائد دائنة محصلة 
 (٦٬٧٩٤٬٤٥٧)  صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة االستثمار

 
  التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 (١٬٢٨١٬٦٤٩)   التزامات عقود التأجير مدفوعة
 (٣٬٣٧٢٬٣٧٩)    مصروفات تمويلية مدفوعة 

  صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل 
  

(٤٬٦٥٤٬٠٢٨)  
 ١٬٠٣٩٬٠٢٩    صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

  -    أول الفترة -النقدية وما في حكمها 
  ١٬٠٣٩٬٠٢٩  )٨(  أخر الفترة -النقدية وما في حكمها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 ) جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المستقلة.٢٣) إلى (١اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( -



  (شركة منقسمة) (شركة مساهمة مصرية)  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  المالية الدورية المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم  

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ٨  - 

  نبذة عن الشركة  - ١
باير  ام ـشركة أـس اهمة مصـرية " نتيجة انقـس كابيتال القابضـة  تأـسـست ـشركة جدوى للتنمية الصـناعية " ـشركة مـس

 ١٩٨١لـسنة  ١٥٩ـسابقا) طبقاً ألحكام القانون رقم  –لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابـضة لالـستثمارات المالية  
نة  ٩٥) من قانون ـسوق راس المال رقم  ٢٧والئحته التنفيذية مع عدم االخالل بالمادة ( ) ١٢١والمادة ( ١٩٩٢لـس

  .١٩٩٢لسنة  ٩٥لقانون  ) من الالئحة التنفيذية١٢٢والمادة (

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

  .٢٠٢١اكتوبر  ١٠البورصة المصرية بتاريخ  فيتم قيد الشركة 

  .٢٠٢١سبتمبر  ٥عاما تبدأ في  ٢٥عمر الشركة 

ــتراك بصــورة   ــاهمة واالش ــتثمار والمس ــركة في االس ــرة وغير مباشــرة في كافة مجاالت  يتمثل غرض الش مباش
االســتثمارات الصــناعية ويجوز للشــركة ان تكون لها مصــلحة او تشــترك بأي وجه من الوجوه مع الشــركات  
وغيرها التي تزاول اعماال شـبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضـها في مصـر او في الخارج كما  

 لفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.يجوز لها ان تندمج في الهيئات السا

ــة  انعقدت الجمعية العامة غير العادية   ــتثمارات المالية (بايونيرز القابضـ ــة لالسـ ــباير كابيتال القابضـ ــركة أسـ لشـ
تقسـيم الشـركة لثالث شـركات  ب  قرار  باإلجماعوقد أصـدرت   ٢٠٢١يوليو   ٢٤في سـابقا)   –لالسـتثمارات المالية  

ويخفض رأســمالها المصــدر عن طريق تخفيض القيمة االســمية ألســهمها وتظل محتفظة  لنفس ذات المســاهمين،  
  التيتأـسيس الـشركات    فيرـضها وبالتراخيص الـصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية وغرـضها االـشتراك بغ

بإتباع اـسلوب التقـسيم    تقـسيم الـشركةوالحفظ تـصدر اوراق مالية او في زيادة رؤوس اموال وترخيص نـشاط امناء  
يمة الســوقية والدفترية طبقا للقوائم المالية عن االصــول وااللتزامات وحقوق الملكية بالقاألفقي عن طريق تقســيم 
مع بقاء ذات المساهمين بنفس نسب الملكية وعدد االسهم دون تعديل   ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١السنة المالية المنتهية في 

  إلي تقسيم الشركة الي: انتهتوالتي والشركتين المنقسمتين  في الشركة القاسمة

مة ( :أوالً  ركة قاـس ركة  ـش بايرـش اهمة مصـرية)" أـس ركة مـس تثمارات المالية "(ـش بايونيرز   –  كابيتال القابضـة لالـس
) وهي ذات الشــركة القائمة وســتحتفظ باالســتثمارات المملوكة لها في ســابقا -القابضــة لالســتثمارات المالية  

فظة  الشـــركات التابعة والشـــقيقة التي تزاول أنشـــطة مالية غير مصـــرفية، وســـوف تظل هذه الشـــركة محت
رؤوس أموالها والقيام بنشاط   وزيادةتأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية بترخيـصها كـشركة غرضها "

ــرية بعد تعديل بيانات قيدها بالتخفيض لرأس مالها  أمناء الحفظ ــة المصــ ــتظل مقيدة بالبورصــ "، وكذلك ســ
المالية مع ادخال بعض    لالســـتثماراتالمقيد، وكذلك ســـتظل محتفظة بكل تاريخ شـــركة بايونيرز القابضـــة  

  نظامها األساسي بما يعكس عملية التقسيم. فيالتعديالت 

 ً   تأســيســهاويتم "(شــركة مســاهمة مصــرية)") شــركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية  شــركة منقســمة ( :ثانيا
 في على ان يكون غرضـها االسـتثمار   ١٩٨١لسـنة   ١٥٩القانون    ألحكاممصـرية خاضـعة    مسـاهمةكشـركة  

كافة مجاالت االســتثمارات    فياالنشــطة العقارية والمســاهمة واالشــتراك بصــورة مباشــرة وغير مباشــرة 
ــوق راس المال رقم ٢٧مع عدم االخالل بالمادة ( العقاري العقارية والمقاوالت والتطوير    ٩٥) من قانون سـ

ويجوز للـشركة ان  ١٩٩٢لـسنة  ٩٥) من الالئحة التنفيذية لقانون  ١٢٢) والمادة (١٢١(والمادة   ١٩٩٢لـسنة 
بأي وجه من الوجوه مع الشـركات وغيرها التي تزاول اعماال شـبيهة بأعمالها   تشـتركتكون لها مصـلحة او 

ت الـسالفة او التي قد تعاونها على تحقيق غرـضها في مـصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئا
  القانون والئحته التنفيذية. ألحكاماو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

ويتم تأـسيـسها كـشركة مـساهمة  "(ـشركة مـساهمة مـصرية)")  جدوى للتنمية الـصناعية  ـشركة ـشركة منقـسمة ( :ثالثا
لـصناعية  االنـشطة ا فيعلى ان يكون غرـضها االـستثمار   ١٩٨١لـسنة  ١٥٩القانون    ألحكاممـصرية خاـضعة  

كافة مجاالت االســتثمارات الصــناعية مع عدم  فيوالمســاهمة واالشــتراك بصــورة مباشــرة وغير مباشــرة  
) من  ١٢٢) والمادة (١٢١ة (دوالما ١٩٩٢لسـنة  ٩٥) من قانون سـوق راس المال رقم ٢٧االخالل بالمادة (

ــنة  ٩٥الالئحة التنفيذية لقانون   ــلحة ١٩٩٢لسـ ــترك بأي وجه من    ويجوز للشـــركة ان تكون لها مصـ او تشـ
بيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضـها في  الوجوه مع الـشركات وغيرها التي تزاول اعماال ـش

  ألحكاممـصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الـسالفة او تـشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 
    .القانون والئحته التنفيذية 



  (شركة منقسمة) (شركة مساهمة مصرية)  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  المالية الدورية المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم  

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ٩  - 

  (تابع) نبذة عن الشركة  - ١
وتظل نـسب المـساهمين الرئيـسين ونـسبة االـسهم حرة التداول في الـشركة القاـسمة والـشركتين المنقـسمتين كما هي،  
كما ان الشــركة القاســمة ســوف تظل مقيدة بالبورصــة المصــرية. كما تم تعديل بيانات قيدها نتيجة تخفيض راس 

تين بالبورصـة المصـرية، وتم نقل ملكية الشـركات التابعة والشـقيقة من  المال، وتم قيد وتداول الشـركتين المنقسـم
الشــركة القاســمة الي الشــركات المنقســمة باتباع القواعد واالجراءات القانونية المعمول بها بالهيئة العامة للرقابة  

ادي، والذي تم المالية والبورـصة المـصرية في ـضوء مـشروع التقـسيم التفـصيلي والمعتمد من قطاع االداء االقتصـ 
) ٤٨، ونموذج تقرير االفصــاح للمادة (٢٠٢١يوليو   ٢٤اقراره من الجمعية العامة الغير العادية للشــركة بتاريخ 

  من قواعد القيد.

من قبل مجلس   ٢٠٢٢ســبتمبر    ٣٠تم اعتماد القوائم المالية الدورية المســتقلة عن الفترة من تاريخ التأســيس حتى  
  .............بتاريخ االدارة 

  أهم السياسات المحاسبية المطبقة  - ٢

  أسس إعداد القوائم المالية ١- ٢
يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لفرض االســتمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األصــول المالية واالســتثمارات  

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل والتي تم قياسها    بالقيمة
  بالقيمة العادلة.

  محاسبةالتوافق مع معايير ال
  إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية. تم

  التأجيرعقود   ٢- ٢
  تأجيرويكون العقد عقد    يتم تحديد ما إذا كان العقد هو (أو يحتوي علي) عقد إيجار إلى مضمون العقد عند التعاقد.

  أصل محدد لفترة من الزمن لقاء مقابل. استخدامأو يتضمن عقد تأجير إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على 

ويصــنف اإليجار في بداية التعاقد على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشــغيلي. ويصــنف العقد على أنه عقد 
اطر والمنافع العائدة لملكية األصـل محل العقد.  تمويلي إذا كان يحول بصـورة جوهرية ما يقارب كافة المخ  يجارا

غيلي إذا كان ال يحول بصـورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر   ويتم تصـنيف عقد التأجير على انه عقد تأجير تـش
 .والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد

ن التكلفة التكاليف المباشــرة األولية  ) بالتكلفة، وتتضــماالنتفاعفي تاريخ بداية عقد اإليجار يتم قياس األصــل (حق 
  المتكبدة لتجهيز االصل نفسه الى الحالة المطلوبة وفقا للعقد.

عـقد الـتأجير ـبالقيـمة الـحالـية ـلدفـعات االيـجار غير الـمدفوـعة في ذـلك الـتاريخ، وتخصـــــم دفـعات    التزامويتم قـياس  
ســعر الفائدة   باســتخداميمكن تحديده بســهولة، أو معدل الفائدة الضــمني في عقد التأجير إذا كان   باســتخداماإليجار  

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

اـئدة على   ائـمة    وأـيةعـقد الـتأجير،    التزامويتم إثـبات الـف دفـعات متغيرة غير ـمدرـجة في قـياس التزام عـقد الـتأجير بـق
  األرباح أو الخسائر.

إذا كان عقد التأجير يحول ملكية األصــل الى الشــركة أو أن تكلفة االصــل تعكس ممارســة حق خيار الشــراء يتم 
األصـل   اسـتهالكم )، وفيما عدا ذلك يتاالنتفاعمدي العمر اإلنتاجي لألصـل (حق  علىاألصـل المؤجر   اسـتهالك

) أو نـهاـية ـمدة عـقد االنتـفاعالى نـهاـية العمر اإلنـتاجي لألصـــــل (حق    الـتأجير) من ـتاريخ ـبداـية عـقد  االنتـفاع(حق  
  أقرب.التأجير أيهما 

قد أضمحل.    االصلتقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون  
لدفترية لألصل عن قيمته اإلستردادية، فيعتبر أن هناك اضمحالل لألصل وبالتالي يتم تخفيضه  عندما تزيد القيمة ا

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



  (شركة منقسمة) (شركة مساهمة مصرية)  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  المالية الدورية المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم  

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ١٠  - 

  (تابع) أهم السياسات المحاسبية المطبقة  - ٢

  التأجير (تابع)عقود   ٢- ٢
ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة  

 االضمحالل منذ إثبات آخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة، ويكون رد الخسارة الناجمة عن    اإلسترداديةاألصل  
كان سيتم تحديدها   التيله أو القيمة الدفترية    ترداديةاإلسمحدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل، القيمة  

) ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات  االستهالكبعد    بالصافي(
  السابقة. ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح او الخسائر.

  ت األجنبيةترجمة العمال ٣- ٢
  عملة التعامل للشركة. وهي المصري تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه   -

  يتم اثبات المعامالت بالعمالت األجنبية أولياً باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة.   -

تاريخ   فيصرف السائد يتم ترجمة األـصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية باستخدام سعر ال  -
  المركز المالي، يتم إدراج جميع الفروق بقائمة األرباح أو الخسائر.

ــوم غير النقدية بالعمالت االجنبية   - ــول والخص ــتخدام   والتييتم ترجمة األص ــها بالتكلفة التاريخية باس يتم قياس
  أسعار الصرف السائدة في تاريخ االعتراف األولى.

يتم قياـسها بالقيمة العادلة باـستخدام أـسعار   والتيوم غير النقدية بالعمالت االجنبية  يتم ترجمة األصـول والخصـ   -
  تحددت فيه القيمة العادلة. التيالتاريخ  فيالصرف السائدة 

  األصول الثابتة  ٤- ٢
القيمة.    الضــــمحاللتظهر األصــــول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصــــم مجمع اإلهالك والخســــائر المتراكمة  

تيفاء ـشروط االعتراف   تبدال جزء من األصـول الثابتة عندما تتحقق تلك التكلفة واـس وتتضـمن هذه التكلفة تكلفة اـس
بتكاليفها ضـمن القيمة الدفترية لألصـول الثابتة    بها، وبالمثل، عند إجراء تحسـينات جوهرية شـاملة، يتم االعتراف

تيفاء ـشروط االعتراف، ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصـالح والصـيانة األخرى في   كإحالل وذلك في حالة اـس
  قائمة األرباح أو الخسائر عند تحققها. 

شـــغيل بالطريقة التي حددتها  يبدأ إهالك األصـــل عندما يكون في المكان والحالة التي يصـــبح عليها قادرا على الت
  النحو التالي:لألصل على  االفتراضياإلدارة، ويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر 

  سنوات   
  ١٦٫٧  أثاث 

  ٨ أجهزة اتصاالت
  ٨ حاسب آلي

  ٨-٥  أجهزة كهربائية
 حسب مدة العقدمستأجرةمبانيتحسينات على 

عند عدم توقع الحصـول على أي منافع اقتصـادية مسـتقبلية من   األصـول الثابتة عند التخلص منها أويتم اسـتبعاد  
خـسائر تنـشأ عند اـستبعاد األـصل في قائمة األرباح   بيعها في المـستقبل. ويتم االعتراف بأي أرباح أو اـستخدامها أو

ــل. ويتم  ــتبعاد األص ــائر في الفترة التي تم فيها اس ــول، األعمار اإلنتاجية لها  أو الخس مراجعة القيم المتبقية لألص
  وطرق إهالكها في نهاية كل سنة مالية.

تقوم الشــركة في تاريخ كل مركز مالي بتحديد ما إذا كان هناك مؤشــر على أن يكون أصــل ثابت قد أضــمحل.  
ــمح ــتردادية، فيعتبر أن هناك اضـ ــل عن قيمته اإلسـ ــل وبالتالي يتم وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصـ الل لألصـ
  تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية، وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائر.

كان هناك تغيير في االفتراضـات المسـتخدمة لتحديد قيمة  إذاويتم رد الخسـارة الناجمة عن اضـمحالل القيمة فقط 
ل القيمة، ويكون رد الخســــارة الناجمة عن منذ اثبات آخر خســــارة ناتجة عن اضــــمحال  اإلســــترداديةاالصــــل  

ــمحالل ــل، القيمة   محدود بحيث ال  االضـ ــترداديةتتعدى القيمة الدفترية لألصـ   كان  التيالقيمة الدفترية   له أو اإلسـ
سـيتم تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخسـارة الناجمة عن اضـمحالل القيمة بالنسـبة لألصـل في السـنوات السـابقة، 

    د في الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائر. ويتم إثبات الر



  (شركة منقسمة) (شركة مساهمة مصرية)  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  المالية الدورية المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم  

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ١١  - 

  (تابع) أهم السياسات المحاسبية المطبقة  - ٢

  االستثمارات ٥- ٢
  استثمارات في شركات تابعة

تثمارات في ـشركات يكون للـشركة فيها ـسيطرة، ويفترض وجود الـسيطرة   تثمارات في ـشركات تابعة هي اـس االـس
غير مباشــر من خالل الشــركات التابعة على الشــركة   كة القابضــة ســواء بشــكل مباشــر أوعندما تســيطر الشــر

المسـتثمر فيها بما لها من القدرة على التحكم في السـياسـات المالية والتشـغيلية للشـركة وذلك للحصـول على منافع  
  ية ال تمثل سيطرة.من أنشطتها، فيما عدا تلك الحاالت االستثنائية التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملك

تتم المحاســبة عن االســتثمارات في شــركات تابعة بالقوائم المالية المســتقلة بالتكلفة متضــمنة تكلفة االقتناء، وفى  
حالة حدوث اضـمحالل في قيمة تلك االسـتثمارات، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضـمحالل ويدرج بقائمة  

  ثمار على حدة.األرباح أو الخسائر وذلك لكل است

  استثمارات في شركات شقيقة
ولكنها ليسـت شـركة   ،مؤثراالسـتثمارات في شـركات شـقيقة هي اسـتثمارات في شـركات يكون للشـركة فيها نفوذ 

تابعة كما أنها ليـست حصـة في مـشروع مـشترك، ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما تمتلك الـشركة ـسواء بـشكل  
٪ أو أكثر من حقوق التصـــويت في الشـــركة  ٢٠خالل الشـــركات التابعة لها لنســـبة  غير مباشـــر من  مباشـــر أو

  المستثمر فيها، فيما عدا تلك الحاالت التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا.

كلفة االقتناء،  تتم المحاـسبة عن االـستثمارات في ـشركات ـشقيقة بالقوائم المالية الدورية المـستقلة بالتكلفة متـضمنة ت
وفى حالة حدوث اضــمحالل في قيمة تلك االســتثمارات، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضــمحالل ويدرج 

 حدة.بقائمة األرباح أو الخسائر وذلك لكل استثمار على 

  حدث فيها الرد.ويتم رد قيمة الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة في قائمة األرباح أو الخسائر في الفترة التي 

  األخرىالعمالء واألرصدة المدينة  ٦- ٢
  االضمحالل.بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصاً خسائر  األخرى يتم إثبات العمالء واألرصدة المدينة 

والقيمة الحالية   األخرى بالفرق بين القيمة الدفترية للعمالء واألرصـــدة المدينة   االضـــمحاللويتم قياس خســـائر  
ــائر  للتدفقات النقدية  ــتقبلية المتوقعة، ويتم االعتراف بخســ ــمحاللالمســ ــائر ويتم   االضــ بقائمة األرباح أو الخســ

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

  احتياطي قانوني ٧- ٢
٪ ٥٠  االحتياطيقانونى حتى يبلغ هذا    احتياطي٪ من أرباح الفترة لتكوين  ٥للـشركة، يجنب  األـساـسيطبقاً للنظام  

ــتعمل االحتياطي بناء على قرار من الجمعية العامة وفقاً القتراح مجلس   ــدر ويســ ــركة المصــ من رأس مال الشــ
  .اإلدارة

  ضرائب الدخل ٨- ٢
  .يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري 

  ضرائب الدخل الجارية
أو ـسداده  اـستردادهـضرائب الدخل للفترة الجارية والفترات الـسابقة وفقاً للمبلغ المتوقع    والتزاماتيتم تقييم أـصول  

  .لمصلحة الضرائب

  ضرائب الدخل المؤجلة
عترف بـها  على الفروق المؤقـتة بين القيـمة الم االلتزاـماتبضـــــريـبة اـلدـخل المؤجـلة ـبإتـباع طريـقة    االعترافويتم  

غراض الضــــريبية (األســــاس الضــــريبي) وقيمتها المدرجة بالمركز المالي (األســــاس لأل االلتزام لألصــــل أو
  .سعر الضريبة المطبق باستخدامالمحاسبي) وذلك 

بهذا األصــــل    االنتفاعقوي بإمكانية    احتمالبضــــريبة الدخل المؤجلة كأصــــل عندما يكون هناك   االعترافويتم 
  ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية لتخفيض األرباح الضريبية المستقبلية،

مصـــــروف في قائـمة األرباح أو الخســـــائر للفترة، فيـما عدا   ويتم إدراج الضـــــريـبة الـجارية والمؤجـلة كإيراد أو
 .أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق الملكيةالضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس العام 



  (شركة منقسمة) (شركة مساهمة مصرية)  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  المالية الدورية المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم  

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ١٢  - 

 (تابع) أهم السياسات المحاسبية المطبقة  - ٢

  االعتراف باإليراد  ٩- ٢
تتوافر فيه درجة كافية من التأكد بأن المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة    الذي يتم االعتراف باإليراد إلى المدى  

موثوق به يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المـستلم أو   ـسوف تتدفق للـشركة ويمكن قياس قيمة اإليراد بـشكل
تحق   وم أي بعد خصـم   بالصـافيالمـس االعتبارات الخاصـة التي يجب أن تتحقق  يليفيما  و ضـرائب مبيعات أو رـس

  باإليراد:قبل االعتراف 

  بيع البضائع  -
الشـركة بتحويل المخاطر والعوائد األسـاسـية لملكية  يتم االعتراف باإليراد الناتج عن بيع البضـائع عندما تقوم 

ــليم البضــائع وإصــدار فاتورة في حالة المبيعات المحلية وعند   ــترى ويحدث هذا عادة عند تس ــلع إلى المش الس
  خروج البضاعة من المصنع في حالة مبيعات التصدير.

  إيرادات الفوائد  -
الـفائدة على اســـــاس نســــــبة زمنـية اخذا في االعتـبار مـعدل الـعائد  يتم االعتراف بإيراد الفوائد عـند اســـــتحـقاق  

  .المستهدف على االصل

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

  المصروفات ١٠-٢
بجميع المصــروفات شــاملة مصــروفات التشــغيل، المصــروفات العمومية واإلدارية والمصــروفات   االعترافيتم 

  .األخرى مع إدراجها بقائمة األرباح أو الخسائر في الفترة التي تحققت فيها تلك المصروفات

  الموردون والمصروفات المستحقة ١١-٢
  اســتالمهاتم  التيالمســتقبل وذلك مقابل البضــائع والخدمات   فيســيتم دفعها    التيبالقيم   بااللتزامات االعترافيتم 

  سواء استلمت الشركة فواتير من الموردين أو لم تستلم.

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٢-٢
تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشــركات الشــقيقة وكبار المســاهمين والمديرين واإلدارة العليا للشــركة،  

نفوذ مؤثر من قبل تلك األطراف ذات  خاضــعة لســيطرة مشــتركة أو ات المســيطر عليها أووتمثل أيضــا الشــرك
عيرية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة ات التـس ياـس  . العالقة، ويتم اعتماد الـشروط والـس

  عن المعامالت مع الغير. الشروط والسياسات التسعيرية للمعامالت مع األطراف ذات العالقةوال تختلف 

  التقديرات المحاسبية ١٣-٢
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاـسبة المـصرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراـضات تؤثر على قيم 
األصـــول، االلتزامات، اإليرادات والمصـــروفات خالل الســـنوات المالية، هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك 

  .ديراتالتق

  االضمحالل ١٤-٢
  اضمحالل قيمة األصول المالية 

تقوم الشــركة في تاريخ كل مركز مالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضــوعي على أن يكون أصــل مالي تحت  
نموذج التكلفة المـستهلكة أو مجموعة من االـصول المالية قد أـضمحل ويعتبر أـصل مالي أو مجموعة من االـصول  

ا، وإذا فقط، كان هناك دليل موضـوعي على اضـمحالل القيمة نتج عن حدوث حدث أو أكثر  المالية قد أضـمحل إذ
على التدفقات النقدية المقدرة ألصـــل مالي أو مجموعة من االصـــول المالية    وأثربعد االعتراف االولي باألصـــل  

  .يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه والتي

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

ــل قد  ــتردادية، فيعتبر أن األصـ ــل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلسـ ــمحلالقيمة الدفترية ألصـ وبالتالي يتم   اضـ
    .ادية، وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائرتخفيضه إلى قيمته اإلسترد



  (شركة منقسمة) (شركة مساهمة مصرية)  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  المالية الدورية المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم  

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ١٣  - 

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تابع)  - ٢

  االضمحالل (تابع) ٢- ٢
  (تابع)اضمحالل قيمة األصول غير المالية 

القيمة   اضمحالل  عن  الناجمة  الخسارة  رد  في    والتيويتم  تغيير  هناك  كان  إذا،  فقط  سابقاً،  بها  االعتراف  تم 
منذ إثبات أخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة، ويكون    اإلسترداديةاالفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل  

قيمة له أو ال  اإلسترداديةمحدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل، القيمة    االضمحاللرد الخسارة الناجمة عن  
الدفترية التي كان سيتم تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في  

  . يتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائرو ، السنوات السابقة

  قائمة التدفقات النقدية  ٣- ٢
  .نقدية بإتباع الطريقة غير المباشرةيتم إعداد قائمة التدفقات ال

  النقدية وما في حكمها ٤- ٢
ــابات الجارية   ــندوق، الحســ ــمل النقدية بالصــ بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقدية وما في حكمها تشــ

  .بالبنوك والودائع ألجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر

  االدوات المالية  ٥- ٢

  األولي االعتراف  .أ
مالي في قائمة المركز المالي فقط عندما تصبح المنشأة طرفا    التزامالمنشأة أن تعترف بأصل مالي أو    علىيجب  

  في األحكام التعاقدية لألداة المالية.

  وااللتزامات ة لألصول  باألولي بالقيمة العادلة وذلك بالنس   االعترافالمالي عند    االلتزاميتم قياس األصل المالي او  
  تصنيفها كأصول مالية أو التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  المالية التي يتم 

بالنسبة لألصول المالية التي يتم تصنيفها كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل واألصول المالية  
  افا اليها تكاليف المعاملة.األولي بالقيمة العادلة مض  االعترافبالتكلفة المستهلكة يتم قياسها عند 

قياسها عند    لاللتزامات بالنسبة   يتم  المستهلكة  بالتكلفة  تصنيفها  يتم  التي  العادلة   االعترافالمالية  بالقيمة  األولي 
  مخصوما منها تكاليف المعاملة.

  التصنيف والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية   .ب
المصري رقم   المحاسبة  المالية  "    )٤٧(يحتوي معيار  فئات أساسية لألصول  المالية "على ثالث    على األدوات 

  :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   ) ٤٧(  مالية بشكل عام بموجب معيار المحاسبة المصري رقمويعتمد تصنيف األصول ال 
  نموذج األعمال الذي بموجبه يتم إدارة األصل المالي وكذلك خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي. 

أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر   المستهلكة،بالتكلفة    مصنفة:يتم تصنيف األصول المالية على أنها  
  .رأو الخسائ أو القيمة العادلة من خالل األرباح 

  ويتم تصنيف األصول المالية طبقاً لنموذج األعمال الذي تدار به تلك األصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية.  

رطين التاليين ولم يقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المستهلكة إذا استوفى الش
  : أو الخسائر

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

   ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل
    وفائدة على المبلغ األصلي مستحق السداد.



  (شركة منقسمة) (شركة مساهمة مصرية)  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  المالية الدورية المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم  

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ١٤  - 

 السياسات المحاسبية المطبقة (تابع) أهم  - ٢

  االدوات المالية (تابع) ١٧-٢

  (تابع) التصنيف والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية  ب.
يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر فقط في حال استوفت الشرطين التاليين  

  الخسائر:  و اولم تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

  يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يكون هدفه قد تحقق من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
 .ألصول المالية ا

يجب أن يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ما لم يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة أو 
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل.

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 

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

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

 ينطب أو عندما  الدفاتر  يتأهل تحويل أصل مالي لالستبعاد من  التي تنشأ عندما ال  المالية  ق منهج  االلتزامات 
  التدخل المستمر. بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية على قياس مثل تلك االلتزامات المالية. 

  يجب على ُمصدر مثل ذلك العقد بما يتوافق مع معايير المحاسبة   األولي،بعد االعتراف  المالي.عقود الضمان
  أكبر:  ايهما التاليين المبلغينالمصرية أن يقيسه الحقاً بأي 

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

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

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

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

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

   معيار عليه  ينطبق  أعمال  تجميع  المستحوذة ضمن  المنشأة  قبل  من  به  االعتراف  تم  الذي  المحتمل  المقابل 
حق لمثل هذا المقابل المحتمل بالقيمة العادلة مع االعتراف ). يجب أن يتم القياس الال٢٩المحاسبة المصري رقم (

 . بالتغيرات ضمن األرباح أو الخسائر

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

  القيام بذلك معلومات أكثر مالءمة إما بسبب أنه: 

على أنه "عدم   –  أحيانا –عدم الثبات في القياس أو االعتراف (يـشار إليه  –بـشكل جوهري   – يزيل أو يقلص  أ.
االلتزامات أو االعتراف بالمكاســب  اتســاق محاســبي") والذي كان ســينشــأ خالف ذلك عن قياس األصــول أو 

  والخسائر منها على أسس مختلفة.

كان هناك مجموعة من االلتزامات المالية أو من األصول المالية وااللتزامات المالية يتم إدارتها وتقييم أدائها    ب.
القيمة العادلة وفقاً الستراتيجية موثقة إلدارة المخاطر أو   تقديم معلومات  على أساس  لالستثمار، ويتم داخلياً 

بشأن المجموعة على ذلك األساس إلى أعضاء اإلدارة العليا للمنشأة كما هو معرف في معيار المحاسبة المصري 
 ) "االفصاح عن االطراف ذوي العالقة" وعلى سبيل المثال مجلس إدارة المنشأة والرئيس التنفيذي.١٥رقم (



  (شركة منقسمة) (شركة مساهمة مصرية)  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  المالية الدورية المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم  

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ١٥  - 

  سبية المطبقة (تابع)أهم السياسات المحا  - ٢

  االدوات المالية (تابع) ١٧-٢

  (تابع) التصنيف والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية  ب.

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

  التكلفة المستهلكة  بالصندوق ولدى البنوكالنقدية 
  التكلفة المستهلكة  أطراف ذات عالقة إلى  /مستحق من 

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

  التكلفة المستهلكة عقود التأجير التزامات

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

  انخفاض قيمة األصول المالية   .ج
"الخسارة االئتمانية المتوقعة". على األصول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة وأصول العقود  يتم تطبيق نموذج  

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

أساس مستقبلي، بشأن خسائر االئتمان المتوقعة  تقوم الشركة بتقويم كافة المعلومات المتاحة، بما في ذلك القائمة على  
 المرتبطة باألصول المدرجة بالتكلفة المستهلكة.

يعتمد نموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة" على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. ولتقويم ما  
ر اإلخفاق في السداد كما في تاريخ إعداد إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، فيتم مقارنة مخاط

المعلومات   كافة  بناء على  األولي  اإلثبات  تاريخ  في  السداد كما  المستقلة مع مخاطر اإلخفاق في  المالية  القوائم 
  المتاحة، والمعلومات المستقبلية المعقولة الداعمة.

نقدية وما في حكمها فقط تقوم الشركة بإدراج بالنسبة للذمم المدينة التجارية ومبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة وال
  ). ٤٧خسائر االئتمان المتوقعة بناء على المنهجية المبسطة بموجب معيار المحاسبة المصري رقم (

إن المنهجية المبسطة إلثبات الخسائر المتوقعة ال تتطلب من الشركة تتبع التغيرات في مخاطر االئتمان وبدال من 
ت مخصص خسارة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة الدائمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية  ذلك، تقوم الشركة بإثبا

  مستقلة. 

قد يتضمن دليل االنخفاض في القيمة مؤشرات تدل على أن المدين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات 
مالية اإلفالس، أو إعادة هيكلة مالية  مالية هامة، أو إخفاق أو تأخير في سداد األرباح، أو المبلغ األصلي، أو احت

أخرى، وحيث تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود نقص قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، 
مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية التي ترتبط باإلخفاق في السداد. تتم مراجعة الذمم المدينة  

  شكل نوعي على أساس كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى شطبها. التجارية ب

تقوم الشركة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة من خالل األخذ بعين االعتبار مخاطر اإلخفاق في السداد خالل فترة 
  العقد وتتضمن معلومات مستقبلية في قياسها. 

  دفاتر استبعاد أصل مالي أو التزام مالي من ال  .د
  يجب على المنشأة أن تستبعد أصل مالي من الدفاتر عندما فقط

  تنقضي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي، أو 

  .تقوم المنشأة بتحويل األصل المالي 

يجب على المنشـأة أن تسـتبعد االلتزام المالي من الدفاتر (أو جزء من التزام مالي) من قائمة المركز المالي عندما  
قضاؤه.أي عندما يتم سداد االلتزام المحدد في العقد أو الغاؤه أو ان –فقط يتم تسويته 



  (شركة منقسمة) (شركة مساهمة مصرية)  جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  المالية الدورية المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم  

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ١٦  - 

  أصول ثابتة   -٣

 
  أجهزة كهربائية   حاسب آلي  أجهزة اتصاالت  أثاث

  تحسينات على 
  مباني مستأجره 

  اإلجمالي  وسائل نقل

  جنيه مصري  جنيه مصري     جنيه مصري  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري
           التكلفة

  ٤٬٤٦٧٬٨٦٢  ٢٠٠٬٠٠٠  ٢٬٣٢٧٬٧٦٣ ٨٢٢٬٤٣٨ ٢٧٩٬٠٥٠ ٥٣٤٬٣٠١ ٣٠٤٬٣١٠ إضافات الفترة

  ٤٬٤٦٧٬٨٦٢  ٢٠٠٬٠٠٠  ٢٬٣٢٧٬٧٦٣  ٨٢٢٬٤٣٨  ٢٧٩٬٠٥٠ ٥٣٤٬٣٠١ ٣٠٤٬٣١٠ ٢٠٢٢سبتمبر٣٠
           

            مجمع االهالك
  (٢٣٠٬٩٧٥)  (٣٬٦٦٧)  (٩٤٬٦٣٢)  (٥٦٬٨٠٨)  (١٨٬٣٨٧)  (٤٩٬٢٨٦)  (٨٬١٩٥) )١٣اهالك الفترة (إيضاح

  (٢٣٠٬٩٧٥)  (٣٬٦٦٧)  (٩٤٬٦٣٢)  (٥٦٬٨٠٨)  (١٨٬٣٨٧) (٤٩٬٢٨٦) (٨٬١٩٥) ٢٠٢٢سبتمبر٣٠
       صافي القيمة الدفترية

 ٤٬٢٣٦٬٨٨٧  ١٩٦٬٣٣٣  ٢٬٢٣٣٬١٣١  ٧٦٥٬٦٣٠  ٢٦٠٬٦٦٣ ٤٨٥٬٠١٥ ٢٩٦٬١١٥    ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 

 ال توجد أية رهونات أو قيود مفروضة على ملكية األصول الثابتة. - 



  (شركة منقسمة)  (شركة مساهمة مصرية) جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  للقوائم المالية الدورية المستقلة ة مماإليضاحات المت

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ١٧  - 

  استثمارات في شركات تابعة وشقيقة -٤
ــادر بتاريخ  وفقا لتقرير قطاع األداء االقتصــادي    * ــتثمار والمناطق الحرة الص ، تم  ٢٠٢١يونيو  ١٥التابع للهيئة العامة لالس

المقيدة  سابقا) –تقييم اـستثمارات ـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية 
، واسـتثماراتها في الشـركات غير ٢٠٢٠ديسـمبر   ٣١بالبورصـة وفقا لسـعر اإلغالق في التاريخ المتخذ أسـاسـا للتقسـيم في  

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

بايونيرز القابضــة لالســتثمارات    شــركةادية باإلجماع على تقســيم  وافقت الجمعية العامة غير الع ٢٠٢١ يوليو ٢٤  بتاريخ  *
  الى ثالث شركات، كما يلي: ")ش.م.م(المالية "

وهي ذات الشركة القائمة وستحتفظ   كابيتال القابضة لالستثمارات المالية "(شركة مساهمة مصرية)")  أسبايرشركة قاسمة (
التابعة والـشقيقة التي تزاول أنـشطة مالية غير مـصرفية، وـسوف تظل هذه الـشركة باالـستثمارات المملوكة لها في الـشركات  

رؤوس أموالها والقيام بنـشاط أمناء   وزيادةتأـسيس الـشركات التي تـصدر أوراق مالية محتفظة بترخيـصها كـشركة غرـضها "
  ."الحفظ

العقارية   تختص باالسـتثمارات  )رية)""(شـركة مسـاهمة مصـ شـركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية(  شـركة منقسـمةو
في شـركة قابضـة  ومقاوالت  المملوكة للشـركة في الشـركات التي تزاول أنشـطة عقارية    االسـتثماراتوفصـل  والمقاوالت

  .متخصصة مستقلة

وفصـل   الصـناعية  ) تختص باالسـتثمارات"(شـركة مسـاهمة مصـرية)"  شـركة جدوى للتنمية الصـناعية(  شـركة منقسـمةو
  مستقلة. المملوكة للشركة في الشركات التي تزاول أنشطة صناعية في شركة قابضة متخصصة  االستثمارات

بتقسـيم   سـابقا) –وقد قامت شـركة أسـباير كابيتال القابضـة لالسـتثمارات المالية (بايونيرز القابضـة لالسـتثمارات المالية 
المالية (ش.م.م) (ـشركة  كابيتال القابـضة لالـستثمارات  أـسباير  تحتفظ ـشركةوالـشقيقة، و اـستثماراتها في الـشركات التابعة

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

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

  شركة رؤية أون الين لتداول األوراق المالية
  المالية لالستثماراتشركة أموال 

  شركة بايونيرز العالمية القابضة (البحرين) 
  

ــركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ــمة)  )"ش.م.م"( ش ــركة منقس ــركات العقارية والمقاوالت على  (ش ويتبعها الش
  التالي:النحو  

  الشركة المتحدة لإلسكان والتعمير 
  شركة القاهرة لإلسكان والتعمير 

  شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري 
  للمقاوالت واالستثمار العقاري  العامةشركة الصعيد 

  لالستشارات  واديشركة 
  شارات والتنمية شركة الصفوة لالست
  واالستثمار العقاري  السياحيةللمنتجعات  الشماليشركة تالل الساحل 

   السياحيةشركة تالل البحر األحمر لالستثمار العقاري والمنتجعات 
  شركة بلو للتطوير العقاري

  شركة رؤية القابضة لالستثمارات 
  

  التالي:ويتبعها الشركات الصناعية على النحو  (شركة منقسمة) )"ش.م.م"( شركة جدوى للتنمية الصناعية
  )ديريالشركة العربية لمنتجات االلبان (اراب 

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

  شركة الجيزة باور للصناعة 
   لألدويةشركة النور 

  ستشارات شركة الحصن لال
  شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية 

  شركة سمو لالستشارات 
   



  (شركة منقسمة)  (شركة مساهمة مصرية) جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  للقوائم المالية الدورية المستقلة ة مماإليضاحات المت

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ١٨  - 

 (تابع)  استثمارات في شركات تابعة وشقيقة -٤
، كما ان  هيالـشركة القاـسمة والـشركتين المنقـسمتين كما    فيوـستظل نـسب المـساهمين الرئيـسين ونـسبة االـسهم حرة التداول  

قيد وتداول    وقد تمالـشركة القاـسمة ـسوف تظل مقيدة بالبورـصة المـصرية بعد تعديل بيانات قيدها نتيجة تخفيض راس المال  
نقل ملكية الشــركات التابعة والشــقيقة بين الشــركة القاســمة والشــركات    تمالشــركتين المنقســمتين بالبورصــة المصــرية و 

ضــوء   فيت القانونية المعمول بها بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصــة المصــرية المنقســمة باتباع القواعد واالجراءا
  .من قواعد القيد  )٤٨(ونموذج تقرير االفصاح للمادة  االقتصاديوالمعتمد من قطاع االداء  التفصيليمشروع التقسيم 

  :٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما هو موضح ادناه الشركات التابعة والشقيقة في 

   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  نسبة المساهمة   طبيعة  
  جنيه مصري   ٪ العالقة  

  ٣٠٬٠٠٠  ٪٩٩٫٩٩  تابعة  شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية (ش.م.م).١
  ٣٥٠٬٢٠٩٬٩٨٤  ٪٩٩٫٩٩  تابعة  شركة سمو لالستشارات (ش.م.م) .٢
  ٦٤٬٨٥٠٬١٨٤  ٪٩٩٫٦٥ تابعة  الحصن لالستشارات (ش.م.م)شركة .٣
  ٧٨٨٬١٣٩٬٩٦٣  ٪٣٩٫٨٩ تابعة  الشركة العربية لمنتجات االلبان (اراب ديري) (ش.م.م).٤
  ٣٬٦٢٥٬١٣٦  ٪٠٫٠٠٠٠٣ تابعة  شركة الجيزة باور للصناعة (ش.م.م).٥
  ٥٣٤٬١٢٤٬٩٦٨  ٪٢٦٫١٥ تابعة شركة الكابالت الكهربائية المصرية (ش.م.م).٦
  ٢٤٢٬٤٨٧٬٨٤١  ٪٤٥٫٧٣  تابعة (ش.م.م)يونيباك)(شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق.٧
  ٦٣٠  ٪٦٠٫٠٠  تابعة شركة النور لألدوية (ش.م.م).٨
  ٦٢٬٨٢٧  ٪٠٫٠٤  تابعة  شركة بي اف ايه لالستشارات (ش.م.م).٩

  ١٢  ٪٠٫٠٠٤  شقيقة  شركة الرؤية لالستشارات المالية (ش.م.م) .١٠
 ١٢ ٪٠٫٠٠٤  تابعة  شركة اساسات لالستثمار العقاري (ش.م.م).١١
 ١٠٠ ٪٠٫١٠٠  تابعة  (ش.ذ.م.م) شركة اورانج إلدارة الصيدليات.١٢

      ١٬٩٨٣٬٥٣١٬٦٥٧  

ــتثمار   .١ ــتثمار بوفقا لتقرير قطاع األداء االقتصــادي بالهيئة العامة لالس ــركة بايونيرز  والمناطق الحرة، تم تقييم االس ش
، وقد بلغت قيمة  ٢٠٢٠ديـسمبر   ٣١بطريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للـشركة في    كابيتال لالـستـشارات المالية

 .من رأس المال ٪٩٩٫٩٩سهم بنسبة  ٢٩٩٩٩٨٠جنيه مصري لعدد  ٣٠٬٠٠٠االستثمار مبلغ 

ــتثمار بوفقا لتقرير قطاع األدا .٢ ــتثمار والمناطق الحرة، تم تقييم االسـ ــادي بالهيئة العامة لالسـ ــمو ء االقتصـ ــركة سـ شـ
 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بطريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشركة في لالستشارات 

جنيه   ٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠قامت شركة سمو لالستشارات بزيادة راس مالها المصدر والمدفوع بقيمة   ٢٠٢١وخالل عام  
تثمارات المالية  تثمارات المالية (بايونيرز القابضـة لالـس باير كابيتال القابضـة لالـس ابقا)   –مصـري وقامت ـشركة أـس ـس

باالكتتاب في تلك الزيادة بالكامل والتي الت بالتبعية لشــركة جدوى للتنمية الصــناعية نتيجة لالنقســام. وقد بلغت قيمة  
  من رأس المال. ٪٩٩٫٩٨سهم بنسبة  ٤٩٩٩٣٧٥٠مصري لعدد  جنيه ٣٥٠٬٢٠٩٬٩٨٤االستثمار مبلغ 

ــتثمار ب .٣ ــتثمار والمناطق الحرة، تم تقييم االس شــركة الحصــن وفقا لتقرير قطاع األداء االقتصــادي بالهيئة العامة لالس
 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بطريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشركة في لالستشارات 

 ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠بزيادة راس مالها المصــدر والمدفوع بقيمة  الحصــن لالســتشــارات  ركة قامت شــ ٢٠٢١وخالل عام 
  –جنيه مصـري وقامت شـركة أسـباير كابيتال القابضـة لالسـتثمارات المالية (بايونيرز القابضـة لالسـتثمارات المالية 

ـسابقا) باالكتتاب في تلك الزيادة بالكامل والتي الت بالتبعية لـشركة جدوى للتنمية الـصناعية نتيجة لالنقـسام. وقد بلغت  
 من رأس المال. ٪٩٩٫٦٥سهم بنسبة  ٢٥١٦٢٣٠جنيه مصري لعدد  ٦٤٬٨٥٠٬١٨٤قيمة االستثمار مبلغ 

ــتثمار .٤ ــتثمار ب  وفقا لتقرير قطاع األداء االقتصــادي بالهيئة العامة لالس ــركة العربية  والمناطق الحرة، تم تقييم االس الش
، وقد ٢٠٢٠ديســمبر   ٣١وفقا لســعر االغالق في التاريخ المتخذ اســاســا للتقســيم في  )  ديريلمنتجات االلبان (اراب  

 من رأس المال. ٪٣٩٫٨٩سهم بنسبة  ٦٣٨٢١٧٣٢جنيه مصري لعدد  ٧٣٦٬٢٨٤٬٣٢٩بلغت قيمة االستثمار مبلغ 

قررت الجمعـية الـعاـمة الـعادـية للشـــــرـكة العربـية لمنتـجات االلـبان (اراب ديري) زـيادة رأس   ٢٠٢١فمبر  نو  ٢بـتاريخ 
زيادة رأس المال مبلغ    حصـة الشـركة في  تمليون جنيه، وقد بلغ ١٣٠مال الشـركة المصـدر والمدفوع بزيادة قدرها 

ه مصـــــري  ٥١٬٨٥٥٬٦٣٤ ــدادـها خالل الربع االول من ـعام    جنـي د ب  ٢٠٢٢تم ســـ ار مبلغ  وـق لـغت قيـمة االســـــتثـم
  .من رأس المال ٪٣٩٫٨٩سهم بنسبة  ٦٣٨٢١٧٣٢جنيه مصري لعدد   ٧٨٨٬١٣٩٬٩٦٣

في شـركات تابعة وشـقيقة حيث أن الشـركة وشـركاتها التابعة   اسـتثماراتوقد تم تبويب تلك االسـتثمارات ضـمن بند  
    .تسيطر على السياسات المالية والتشغيلية للشركة



  (شركة منقسمة)  (شركة مساهمة مصرية) جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  للقوائم المالية الدورية المستقلة ة مماإليضاحات المت

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ١٩  - 

  تابعة وشقيقة (تابع)  استثمارات في شركات -٤

ـشركة الجيزة باور  وفقا لتقرير قطاع األداء االقتـصادي بالهيئة العامة لالـستثمار والمناطق الحرة، تم تقييم االـستثمار ب .٥
، وقد بلغت قيمة االســتثمار مبلغ  ٢٠٢٠ديســمبر  ٣١بطريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشــركة في  للصــناعة 

 من رأس المال. ٪٠٫٠٠٠٠٣سهم بنسبة  ١٠جنيه مصري لعدد  ٣٬٦٢٥٬١٣٦

في شــركات تابعة وشــقيقة حيث أن نســبة مســاهمة الشــركة    اســتثماراتوقد تم تبويب تلك االســتثمارات ضــمن بند 
  ٪ من راس المال المصدر والمدفوع لشركة الجيزة باور للصناعة.٥٨٫١٤اتها التابعة تبلغ وشرك

ــتثمار ب .٦ ــتثمار والمناطق الحرة، تم تقييم االس ــركة الكابالت  وفقا لتقرير قطاع األداء االقتصــادي بالهيئة العامة لالس ش
، وقد بلغت قيمة  ٢٠٢٠ديســمبر   ٣١يم في  وفقا لســعر االغالق في التاريخ المتخذ اســاســا للتقســالكهربائية المصــرية  

 من رأس المال. ٪٢٦٫١٥سهم بنسبة  ٩٣٠٠٩٤٤٧٠جنيه مصري لعدد  ٥٣٤٬١٢٤٬٩٦٨االستثمار مبلغ 

في شــركات تابعة وشــقيقة حيث أن نســبة مســاهمة الشــركة    اســتثماراتوقد تم تبويب تلك االســتثمارات ضــمن بند 
  الكابالت الكهربائية المصرية.لشركة المصدر والمدفوع ٪ من راس المال ٥٨٫١٤وشركاتها التابعة تبلغ 

شـركة يونيفرسـال  وفقا لتقرير قطاع األداء االقتصـادي بالهيئة العامة لالسـتثمار والمناطق الحرة، تم تقييم االسـتثمار ب .٧
 ٣١في   وفقا لســـعر االغالق في التاريخ المتخذ اســـاســـا للتقســـيم  (يونيباك)  لصـــناعة مواد التعبئة والتغليف والورق

ســـهم بنســـبة   ٣٥٢١٤٩٩٠جنيه مصـــري لعدد    ٢٤٢٬٤٨٧٬٨٤١، وقد بلغت قيمة االســـتثمار مبلغ  ٢٠٢٠ديســـمبر  
 من رأس المال. ٪٤٥٫٧٣

في شــركات تابعة وشــقيقة حيث أن نســبة مســاهمة الشــركة    اســتثماراتوقد تم تبويب تلك االســتثمارات ضــمن بند 
يونيفرـسال لـصناعة مواد التعبئة والتغليف لـشركة ٪ من راس المال المـصدر والمدفوع ٧٥٫٦١وـشركاتها التابعة تبلغ 

  .(يونيباك)  والورق

ــتثمار ب .٨ ــتثمار والمناطق الحرة، تم تقييم االسـ ــادي بالهيئة العامة لالسـ ــركة النور وفقا لتقرير قطاع األداء االقتصـ شـ
ــركة في    لألدوية ــمبر  ٣١بطريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشـ ــتثمار مبلغ  ٢٠٢٠ديسـ ، وقد بلغت قيمة االسـ

 .من رأس المال ٪٦٠سهم بنسبة  ٦٠٠٠٠٠جنيه مصري لعدد  ٦٣٠

ايه  اف   وفقا لتقرير قطاع األداء االقتصـادي بالهيئة العامة لالسـتثمار والمناطق الحرة، تم تقييم االسـتثمار بشـركة بي .٩
، وقد بلغت قيمة االستثمار مبلغ ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١بطريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشركة في  لالـستـشارات  

 .من رأس المال ٪٠٫٠٤ بنسبةسهم  ٦٢٤٥جنيه مصري لعدد  ٦٢٬٨٢٧

في شــركات تابعة وشــقيقة حيث أن نســبة مســاهمة الشــركة    اســتثماراتوقد تم تبويب تلك االســتثمارات ضــمن بند 
  .اف ايه لالستشارات لشركة بي٪ من راس المال المصدر والمدفوع ٩٩٫٩٩وشركاتها التابعة تبلغ 

ــتثمار ب .١٠ ــتثمار والمناطق الحرة، تم تقييم االسـ ــادي بالهيئة العامة لالسـ ــركة وفقا لتقرير قطاع األداء االقتصـ  الرؤيةشـ
، وقد بلغت قيمة  ٢٠٢٠ديســــمبر   ٣١الية بطريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشــــركة في  الملالســــتشــــارات  

 .من رأس المال ٪٠٫٠٠٤ سهم بنسبة ١ جنيه مصري لعدد  ١٢االستثمار مبلغ 

تثمارات ضـمن بند   تثماراتوقد تم تبويب تلك االـس قيقة حيث أن الـشركة   اـس لها نفوذ مؤثر على  في ـشركات تابعة وـش
 .ياسات المالية والتشغيلية للشركةالس

شــركة اســاســات وفقا لتقرير قطاع األداء االقتصــادي بالهيئة العامة لالســتثمار والمناطق الحرة، تم تقييم االســتثمار  .١١
، وـقد بلـغت قيـمة  ٢٠٢٠ديســـــمبر    ٣١بطريـقة حقوق الملكـية وفـقا للقوائم الـمالـية للشـــــرـكة في   العـقاريلالســـــتثـمار  

 .من رأس المال ٪٠٫٠٠٤سهم بنسبة  ١جنيه مصري لعدد  ١٢االستثمار مبلغ 

في شــركات تابعة وشــقيقة حيث أن نســبة مســاهمة الشــركة    اســتثماراتوقد تم تبويب تلك االســتثمارات ضــمن بند 
  العقاري.اساسات لالستثمار لشركة ٪ من راس المال المصدر والمدفوع ٩٩٫٩٩وشركاتها التابعة تبلغ 

شـــركة اورانج االقتصـــادي بالهيئة العامة لالســـتثمار والمناطق الحرة، تم تقييم االســـتثمار ب وفقا لتقرير قطاع األداء .١٢
، وقد بلغت قيمة االستثمار  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١بطريقة حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية للشركة في  الصيدليات   إلدارة
 .من رأس المال ٪٠٫١٠بنسبة  حصة ١٠٠جنيه مصري لعدد  ١٠٠مبلغ 

في شــركات تابعة وشــقيقة حيث أن نســبة مســاهمة الشــركة    اســتثماراتوقد تم تبويب تلك االســتثمارات ضــمن بند 
  .الصيدليات  إلدارةاورانج لشركة ٪ من راس المال المصدر والمدفوع ٦٠وشركاتها التابعة تبلغ 

   



  (شركة منقسمة)  (شركة مساهمة مصرية) جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  للقوائم المالية الدورية المستقلة ة مماإليضاحات المت

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ٢٠  - 

  مبالغ مدفوعة تحت حساب زيادة رأس مال شركة تابعة  -٥
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  
  مصري جنيه  

 ١٨٬٩٠٠٬٠٠٠ شركة النور لألدوية (ش.م.م) *
 ١٨٬٩٠٠٬٠٠٠  

، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشـركة النور لألدوية (شـركة مسـاهمة مصـرية) على زيادة ٢٠٢٠مارس   ١٩بتاريخ    *
ــدر بمبلغ  مالرأس  ــركة المصـ ــة  ٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠الشـ ــري، وقد بلغت حصـ ــة جنيه مصـ ــباير كابيتال القابضـ ــركة أسـ شـ

تثمارات المالية  جنيه مصـري،    ١٨٬٩٠٠٬٠٠٠ مبلغ في تلك الزيادةسـابقا)   –لالسـتثمارات المالية (بايونيرز القابضـة لالـس
  تم سدادها بالكامل، وجاري استكمال زيادة رأس المال واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل تلك الزيادة.

شــركة أســباير كابيتال القابضــة لالســتثمارات المالية (بايونيرز القابضــة لالســتثمارات تقســيم    تم ٢٠٢١  يوليو ٢٤وبتاريخ    *
ـشركة جدوى للتنمية الـشركة الى  مدفوعة تحت حـساب زيادة رأس مالالمبالغ ) الى ثالث ـشركات وتم نقل الـسابقا –المالية 

  ).٢٠(إيضاح  الصناعية ش.م.م (شركة منقسمة)

  إلى أطراف ذات عالقة  /مستحق من  -٦
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   
 مستحق إلى مستحق من  طبيعة العالقة  
  مصريجنيه   جنيه مصري  

 ٣٦٬٤١٩٬٩٢٠  -شركة تابعة  *الماليةشركه بايونيرز كابيتال لالستشارات
 - ٧٠٬٣٥٢٬٨٤٢شركة تابعة  شركة الحصن لالستشارات*

 - ٢٦٬٣٧٩٬٣٠٠ شركة تابعة  *لألدويةشركه النور 
 - ١٬٣٤٢٬٧٧٥شركة تابعة  شركة بى اف ايه لالستشارات*

 ١٧٬٠٣٦٬٦٦٠ - شركة تابعة  * العقاريشركة اساسات لالستثمار
 - ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ شركة تابعة  * ديرياراب-لمنتجات االلبان  العربية الشركة

 - ١٬٧٠٠٬٠٠٠شركة تابعة  *المصريةالكهربائيةشركه الكابالت  
 ١٬٤٤٠٬٧٢٠ - مساهمين مساهمين ارصدة دائنة 

 ١٠٤٬٢٦٩٬٨٣٥ -  طرف ذو عالقة  العمرانيةللتنمية شركه بايونيرز بروبرتيز
  -  ٥٦٤٬٨١٦ طرف ذو عالقة   الماليةلالستثماراتالقابضةكابيتال   أسبايرشركة 

  ١٥٩٬١٦٧٬١٣٥  ١٠٢٬٨٣٩٬٧٣٣  

شــركة أســباير كابيتال القابضــة لالســتثمارات المالية (بايونيرز القابضــة لالســتثمارات   تقســيم  تم  ٢٠٢١ يوليو ٢٤بتاريخ    *
ــدة –المالية  ــابقا) وتم نقل ارصـ ــتحق من / إلى أطراف ذات عالقة سـ ــركات المحولة الى  مسـ ــركة جدوى للتنمية للشـ شـ

  ).٢٠(ايضاح  الصناعية ش.م.م (شركة منقسمة)

  خرى مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أ  -٧
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري 

 ١٬٩٤٩٬٣٥٠ مصروفات مدفوعة مقدما
 ٣٤٢٬٠٠٠ صول ثابتةأدفعات مقدمة لشراء 

  ٨٤٦٬١٥٨  تأمينات لدى الغير
  ٢٦٬١٦٥  سلف وعهد عاملين

 ١٠٬٠٠٠ ارصده مدينه اخرى  
  ١٩١٬٠٠٣ مبالغ مدفوعة تحت حساب توزيعات ارباح

 ٣٬٣٦٤٬٦٧٦  

شــركة أســباير كابيتال القابضــة لالســتثمارات المالية (بايونيرز القابضــة لالســتثمارات تقســيم    تم  ٢٠٢١ يوليو ٢٤بتاريخ    *
ـشركة الى  مـصروفات مدفوعة مقدماً وأرـصدة مدينة أخرىـسابقا) الى ثالث ـشركات وتم نقل بعض ارـصدة بنود  –المالية 

    ).٢٠(ايضاح  جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م (شركة منقسمة)



  (شركة منقسمة)  (شركة مساهمة مصرية) جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  للقوائم المالية الدورية المستقلة ة مماإليضاحات المت

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ٢١  - 

  نقدية بالصندوق ولدى البنوك -٨
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ 
  جنيه مصري 

    عملة محلية
 ٨٩٤٬٨٠٨  نقدية بالصندوق 
  ١٤٢٬٨٨٩  حسابات جارية 

 ١٬٠٣٧٬٦٩٧  
    عمالت أجنبية 
  ١٬٣٣٢  حسابات جارية 

 ١٬٣٣٢ 

 ١٬٠٣٩٬٠٢٩  

 
  رأس المال  -٩

، وافقت الجمعية العامة غير العادية لـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية (بايونيرز  ٢٠٢١يوليو  ٢٤بتاريخ  
من  ٢٠٢١يونيو  ١٥بتاريخ   ٥٣٤  مســـابقا) باإلجماع على التقرير النهائي الصـــادر برق –القابضـــة لالســـتثمارات المالية  

لالســتثمار والمناطق الحرة للتحقق من التقدير المبدئي ألصــول والتزامات الشــركة  قطاع االداء االقتصــادي بالهيئة العامة
متين). والذي انتهى ان صـافي  مة وـشركتين منقـس يمها الى ثالث ـشركات (ـشركة قاـس وقية بغرض تقـس بالقيمة الدفترية والـس

سـابقا) تبلغ  –بضـة لالسـتثمارات المالية حقوق الملكية لشـركة أسـباير كابيتال القابضـة لالسـتثمارات المالية (بايونيرز القا
  )، ونتج عن ذلك ما يلي:٢٠(ايضاح  –جنيه مصري   ٧٬٠٣٩٬٤٩٤٬٢٠٠

جنيه مـصري موزع على   ٢٬٠٣٣٬٨٠٨٬٣٠٠ـصافي حقوق الملكية لـشركة جدوى للتنمية الـصناعية (ـشركة منقـسمة) مبلغ  
ســهم   ١٠٥٤٨٠٥١٦٠موزع على عدد   جنيه مصــري  ٢٬٠٠٤٬١٢٩٬٨٠٤النحو التالي: رأس مال مصــدر ومدفوع يبلغ  

ــمية قدرها  ــهم الواحد واحتياطي عام بمبلغ   ١٫٩بقيمة اسـ ــري للسـ ــري وبراس مال  ٢٩٬٦٧٨٬٤٩٦جنيه مصـ جنيه مصـ
  مليار جنيه مصري. ١٠مرخص به قدره 

 .٢٠٢١سبتمبر  ٥وقد تم التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 

  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 شركة عبد القادر المهيدب واوالده
  ٢٠٢٬٠٥٥٬٣٥٠  ١٠٦٣٤٤٩٢١ ٪١٠٫٠٨ طه ابراهيم مصطفي محمد التلباني

 ١٥٣٬٧٧٩٬٢٦٦ ٨٠٩٣٦٤٥٦٪٧٫٦٧ حسام محمد زكي ابراهيم 
 ١٤١٬٨٢٣٬١٥٥  ٧٤٦٤٣٧٦٦ ٪٧٫٠٨ هشام علي شكري حافظ 

  ١٣٤٬٧٧٨٬٢٠٤  ٧٠٩٣٥٨٩٧ ٪٦٫٧٣إيجي كاب انفستمنت ليمتد
  ٧٧٨٬٩٨٣٬٩٨٠  ٤٠٩٩٩١٥٦٨ ٪٣٨٫٨٦  مساهمون أخرون

 ٢٬٠٠٤٬١٢٩٬٨٠٤  ١٠٥٤٨٠٥١٦٠  ٪ ١٠٠  اجمالي

  
 ضرائب الدخل   -١٠

  ضرائب الدخل المؤجلة 
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠    
  جنيه مصري   

 ٨٢٧٬٥٥٢   أصل–الحركة خالل الفترة 

  ٨٢٧٬٥٥٢  أصل–ضريبة الدخل المؤجلة

 
   



  (شركة منقسمة)  (شركة مساهمة مصرية) جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  للقوائم المالية الدورية المستقلة ة مماإليضاحات المت

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ٢٢  - 

 (تابع) ضرائب الدخل   -١٠

 ضرائب الدخل 

   
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠    
  جنيه مصري   

  ١٬٠٧٨٬٧٤٠   توزيعات االرباحضرائب الدخل على 
 (٨٢٧٬٥٥٢)   إيراد–ضرائب الدخل المؤجلة

   ٢٥١٬١٨٨  

 
  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  -١١

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ 
  جنيه مصري 

 ٦٢١٬٣٨٤  مصروفات مستحقة 
  ٢٢٩٬٩٦٣  ارصدة دائنة أخرى 

 ٨٥١٬٣٤٧  

شــركة أســباير كابيتال القابضــة لالســتثمارات المالية (بايونيرز القابضــة لالســتثمارات تقســيم    تم  ٢٠٢١ يوليو ٢٤بتاريخ    *
ــركات وتم نقل بعض بنود ارصــدة   –المالية  ــابقا) الى ثالث ش ــتحقة وأرصــدة دائنة أخرىس ــركة  الي  مصــروفات مس ش

  الصــناعية ش.م.م (شــركة منقســمة)شــركة جدوى للتنمية و  (شــركة منقســمة)  بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ش.م.م
  ).٢٠(ايضاح 

 النشاط  ايرادات -١٢

  
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  

  جنيه مصري
  ١٠٬٧٨٧٬٤٠٢توزيعات ارباح من شركة تابعة 

١٠٬٧٨٧٬٤٠٢  

 
    عمومية وإدارية  مصروفات -١٣

 
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ 
  جنيه مصري 

  ١٠٬١٠٤٬٧٦١ حكمها  فيمرتبات وما 
  ٢٬٥٨٧٬٦٠٢  ورسوم اشتراكات

  ٢٬٨٧٥٬٤١٧  مصروفات أخرى
  ٢٣٠٬٩٧٥ )٣إهالك اصول ثابتة (إيضاح

  ٣٬٨٧٨٬٨٢٥ )١٤(إيضاحانتفاعأصول حق  استهالك

 ١٩٬٦٧٧٬٥٨٠  

  
   



  (شركة منقسمة)  (شركة مساهمة مصرية) جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  للقوائم المالية الدورية المستقلة ة مماإليضاحات المت

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ٢٣  - 

 عقود التأجير  -١٤
ــتئجار مقر إداري بمنطقة القاهرة  ــركة باس ــنوات. وقد بلغت خالل الفترة قامت الش ــع س الجديدة، محافظة القاهرة ولمدة تس

جنيه مصــري، على ان يتم الســداد على دفعات    ٥٨٫٣٤٣٫١٧٤إجمالي القيمة اإليجارية الغير مخصــومة طبقا للعقد مبلغ 
 ابتداًء من السنة الثالثة. ٪٧للسنة الثانية و ٪٥جنيه مصري بزيادة سنوية قدرها  ١٫٢٦٩٫٢٣٧ربع سنوية بقيمة 

 صول حق انتفاعأ -١
  مباني وإنشاءات  
  جنيه مصري  

    التكلفة
  ٣٣٬٧٤١٬٦٧١  إضافات الفترة

  ٣٣٬٧٤١٬٦٧١ ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠
  مجمع االستهالك

  (٣٬٨٧٨٬٨٢٥) )١٣(إيضاح استهالك الفترة

  (٣٬٨٧٨٬٨٢٥) ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

 ٢٩٬٨٦٢٬٨٤٦  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠صافي القيمة الدفترية في 

  
 عقود التأجيرالتزام  -٢

  عقود تأجير تشغيلي  
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠  
  جنيه مصري 

  ٣٢٬٤٦٠٬٠٢٢ رصيد االلتزام 
  (٤٬٦٣٧٬٨١٢)أقساط مستحقة خالل عام

  ٢٧٬٨٢٢٬٢١٠أقساط استحقاق أكثر من عام

 
  الموقف الضريبي -١٥

  ضرائب شركات األموال
  .الماليولم تقم بتقديم إقرارات ضريبية حتى تاريخ المركز  ٢٠٢١سبتمبر  فيتم تأسيس الشركة  - 

  ضرائب كسب العمل
ــريبة المرتبات من العاملين لديها وذلك طبقا لقانون رقم   -  ــركة بحجز ض ــنة  ٩١تقوم الش وتعديالته وتوريدها   ٢٠٠٥لس

  المواعيد القانونية المحددة. فيالى المأمورية المختصة وذلك  

  ةضريبة الدمغ
  .الماليالشركة حتى تاريخ المركز  وسجالتولم يتم فحص دفاتر  ٢٠٢١سبتمبر  فيتم تأسيس الشركة  - 

  األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها  -١٦
  أطرافاألصـول المالية (نقدية بالصـندوق ولدى البنوك، اسـتثمارات مالية، مسـتحق من    فيتتمثل األدوات المالية للشـركة 

الـية (مســـــتحق الي    عالـقة،ذات   ــدة ـمديـنة أخرى) وـكذا االلتزاـمات الـم   ضـــــريبـية،التزاـمات    عالـقة،ذات    أطرافأرصـــ
  ).المصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخرى

عتراف والقياس لألـصول وااللتزامات المالية واإليراد والمـصروف المتعلق  وكما هو وارد بالـسياـسات المحاـسبية الهامة لال
  ) من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية.٢إيضاح ( فيبها كما ورد 

  مخاطر سعر الفائدة
  .تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة بالنسبة ألصولها والتزاماتها التي تستحق عليها فوائد 

  خطر االئتمان
ه تحـمل الطرف   ه، األمر اـلذي ينتج عـن اـت التزاـم اء ـب ة من الوـف الـي ان في ـعدم التزام أـحد أطراف األداة الـم يتمـثل خطر االئتـم
ركة لمخاطر االئتمان على أرصـدتها لدى البنوك والعمالء وبعض األصـول األخرى كما  ائر مالية. تتعرض الـش اآلخر لخـس

  هو موضح في الميزانية.

ــركة لتقليل  ــعى الش ــع  تس ــمعة ووض ــنة الس المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عن طريق التعامل من بنوك حس
    حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالء. 



  (شركة منقسمة)  (شركة مساهمة مصرية) جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  للقوائم المالية الدورية المستقلة ة مماإليضاحات المت

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ٢٤  - 

  (تابع)   األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها -١٦

  خطر تقلبات العمالت األجنبية
يؤثر على المدفوعات والمقبوـضات بالعمالت األجنبية   والذيـسعر الـصرف   فيالتغيرات   فييتمثل خطر العمالت األجنبية  

  وكذلك تقييم األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية.

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

  الشركة في مواعيد استحقاقها. التزاماتالشركة لدي البنوك لضمان سداد  

  إدارة رأس المال 
ة من أجل دعم أعمالها حيرأس مال صــ  إن الهدف الرئيســي إلدارة رأس المال هو التأكد من أن الشــركة تحافظ على نســب

  وتحقق أقصى زيادة للمساهمين.

  تقوم الشركة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف األعمال.

  .٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ خالل الفترة من تاريخ التأسيس حتىلم يكن هناك تغيرات في األهداف والسياسات والعمليات 

 االرباح نصيب السهم في  -١٧
على المتوـسط المرجح لعدد األـسهم  الفترة  ارباحعلى أـساس مـشروع افتراـضي بقـسمة    االرباح  فيتم حـساب نـصيب الـسهم 
  يلي:القائمة خالل الفترة كما 

  

 
الفترة من تاريخ 

  التأسيس حتى
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

 جنيه مصري  
 ٦٬٢٢٤٬٨٨٢  الفترة  ارباح

  ١٠٥٤٨٠٥١٦٠المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترةالمتوسط 
 ٠٫٠٠٦ االرباح فينصيب السهم 

 
  المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة -١٨

تقوم الشــركة بعمل تقديرات وافتراضــات خاصــة بالمســتقبل. نتائج التقديرات المحاســبية، طبقاً لتعريفها، نادرا ما تســاوي 
قد تتســبب في تعديل جوهري للقيم الدفترية لألصــول    والتيالنتائج الفعلية. التقديرات واالفتراضــات ذات المخاطر الهامة 

  يلي: ة تم اإلشارة لها كما وااللتزامات خالل السنة المالية التالي
  

  ضريبة الدخل
أي  وجود  وعند  خبير  رأي  باستخدام  الدخل  الشركة مخصص ضريبة  تقدر  األموال.  لضريبة شركات  خاضعة  الشركة 

  مخصص ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة في هذه الفترات.   علىاختالفات بين النتائج الفعلية واألولية تؤثر هذه االختالفات  
  

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -١٩
يون وأعضـاء مجلس اإلدارة وأعضـاء اإلدارة العليا   اهمون الرئيـس قيقة والمـس تتمثل األطراف ذات العالقة في الـشركات الـش

اد ســياســات األســعار والشــروط المتعلقة بهذه  يتم اعتم الشــركة،للشــركة أو ألي شــركة مســيطرة أو ذات تأثير قوى على 
  المعامالت من قبل إدارة الشركة.

  تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة بقائمة األرباح او الخسائر فيما يلي:

   
الفترة من تاريخ 

 التأسيس حتى
   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   

  جنيه مصري  نوع المعاملة  طبيعة العالقة  الشركة 
شركة أسباير كابيتال القابضة  

  ٨٧٩٬٩٦٨  رسوم واشتراكات طرف ذو عالقة  لالستثمارات المالية
 ٤٬١٧٣٬٧٠٦ دائنة فوائد  شركة تابعة  ةبايونيرز كابيتال لالستشارات المالي

   ٧٣٣٬٨٠٦           دائنة فوائد  شركة تابعة  الماليةاف ايه لالستشارات بي
   



  (شركة منقسمة)  (شركة مساهمة مصرية) جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  للقوائم المالية الدورية المستقلة ة مماإليضاحات المت

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ٢٥  - 

 العالقة (تابع)المعامالت مع األطراف ذات  -١٩

  وقد بلغت أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة بقائمة المركز المالي ما يلي:

 ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   
  جنيه مصري  البند طبيعة العالقة الشركة 

 ٨٤٦٬١٥٨ لدى الغير   تأمينات  طرف ذو عالقة شركة القاهرة لإلسكان والتعمير
 ٣٢٬٤٦٠٬٠٢٢  التمويلي التزامات عقود التأجير عالقةطرف ذو شركة القاهرة لإلسكان والتعمير

     
  تأثير االنقسام على قائمة المركز المالي   -٢٠

(بايونيرز   أسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة ٢٠٢١يوليو   ٢٤بتاريخ  
  سابقا) (شركة مساهمة مصرية)، وكانت قراراتها كالتالي: –القابضة لالستثمارات المالية 

عن طريق   األفقيللشركة بإتباع اسلوب التقسيم    التفصيليوافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجماع على مشروع التقسيم  
 ٣١  فيوالدفترية طبقا للقوائم المالية عن الســنة المالية المنتهية تقســيم اصــول والتزامات وحقوق الملكية بالقيمة الســوقية 

ــاهمين بنفس نســب الملكية وعدد االســهم دون تعديل    ، مع٢٠٢٠ديســمبر الشــركة القاســمة والشــركتين    فيبقاء ذات المس
اء االقتـصادي والـصادر  قطاع األد   -ـضوء تقرير اللجنة المـشكلة من الهيئة العامة لالـستثمار والمناطق الحرة    فيالمنقـسمتين  

  .٢٠٢١يونيو  ١٥بتاريخ 

ــركات   ــركة لثالث شـ ــيم الشـ ــركة   هيوافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجماع على تقسـ ــبايرشـ ــة  أسـ كابيتال القابضـ
تثمارات   تثمارات المالية  المالية (لالـس مة) (بايونيرز القابضـة لالـس ركة القاـس مالها المصـدر عن   –الـش ابقا)، ويخفض رأـس ـس

مية ألسـهمها وتظل محتفظة بغرضـها وبالتراخيص الصـادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية  ط ريق تخفيض القيمة االـس
تصدر اوراق مالية او في زيادة رؤوس اموال وترخيص نشاط امناء الحفظ.   التيتأسيس الشركات    فيوغرضها االشتراك 

   ا:شركتين جديدتين هم تأسيسبينما ينتج عن التقسيم 

  ألحكامكشــركة مســاهمة مصــرية خاضــعة  تأســيســهاويتم   شــركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شــركة منقســمة)  
نة  ١٥٩القانون  تثمار   ١٩٨١لـس رة   فيعلى ان يكون غرضـها االـس تراك بصـورة مباـش اهمة واالـش االنـشطة العقارية والمـس

) من ٢٧مع عدم االخالل بالمادة (  العقاريكافة مجاالت االســــتثمارات العقارية والمقاوالت والتطوير    فيوغير مباشــــرة  
وق راس المال رقم   نة  ٩٥قانون ـس   ١٩٩٢نة لـس ٩٥) من الالئحة التنفيذية لقانون  ١٢٢) والمادة (١٢١والمادة ( ١٩٩٢لـس

ويجوز للشــركة ان تكون لها مصــلحة او تشــترك بأي وجه من الوجوه مع الشــركات وغيرها التي تزاول اعماال شــبيهة 
ــالفة او   ــر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس ــها في مص بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرض

ا   ا بـها وذـلك طبـق ا او تلحقـه امتشـــــتريـه اـمة  ا  ألحـك ة الـع اً للمعمول ـبه في الهيـئ ذـية. ويجوز التـعدـيل وفـق ه التنفـي انون والئحـت لـق
   الحرة.لالستثمار والمناطق 

 ١٥٩القانون   ألحكامويتم تأسـيسـها كشـركة مسـاهمة مصـرية خاضـعة    شـركة جدوى للتنمية الصـناعية (شـركة منقسـمة)
االنـشطة الـصناعية والمـساهمة واالـشتراك بـصورة مباـشرة وغير مباـشرة   فيعلى ان يكون غرـضها االـستثمار   ١٩٨١لـسنة 

  ١٩٩٢لسـنة  ٩٥) من قانون سـوق راس المال رقم  ٢٧كافة مجاالت االسـتثمارات الصـناعية مع عدم االخالل بالمادة (  في
ــنة  ٩٥لقانون ) من الالئحة التنفيذية ١٢٢) والمادة (١٢١ة (د والما ــلحة او   ١٩٩٢لســ ويجوز للشــــركة ان تكون لها مصــ

ــبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق   ــركات وغيرها التي تزاول اعماال شــ ــترك بأي وجه من الوجوه مع الشــ تشــ
  ألحكامبقا  غرضـها في مصـر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السـالفة او تشـتريها او تلحقها بها وذلك ط

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

ــمة   ــركة القاسـ ــقيقة لكال من الشـ ــركات التابعة والشـ وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجماع على إعادة هيكلة الشـ
وتقرير اللجنة المشــكلة من الهيئة العامة  التفصــيليتفصــيليا بمشــروع التقســيم    د ارالنحو الووالشــركتين المنقســمتين على 

انهاء اجراءات نقل   فيوتفويض رئيس مجلس االدارة اومن يفوضـه    االقتصـاديقطاع األداء   -لالسـتثمار والمناطق الحرة  
ــركات التابعة  ــهم الشـ ــول على عدم ممانعتها على نقل ملكية اسـ الملكية ومنها التقدم الى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصـ

  .ضوء اعادة الهيكلة فيوالشقيقة المقيدة وغير المقيدة من الشركة القاسمة الى الشركتين المنقسمتين 

ــبتمبر   ــرك٢٠٢١وفي س ــيس ش ــركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية  ، تم تأس ــمة) وش ــركة منقس ــناعية (ش ة جدوى للتنمية الص
  .٢٠٢١الشركات التابعة والشقيقة في أكتوبر  أسهمإعادة الهيكلة ونقل ملكية  استكمالالعمرانية (شركة منقسمة)، وتم 

رة الـشركات القاـسمة والمنقـسمة على  ونظرا لمرور فترة زمنية حتى تاريخ تأـسيس الـشركات المنقـسمة فقد تم االتفاق بين ادا
تاريخ التقســـيم بالدفاتر وبناء على ذلك اصـــبحت القيمة الدفترية لصـــافي حقوق الملكية    ٢٠٢١ســـبتمبر   ٣٠اعتبار تاريخ  

جنيه مـصري، كما بلغت القيمة الدفترية لـصافي   ٢٢٣٬١٩٢٬٤٠٥لـشركة أـسباير كابيتال القابـضة لالـستثمارات المالية مبلغ  
جنيه مصـــري لشـــركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية   ٤٬٨٧٦٬٣٠٨٬٧٥٣كية للشـــركات المنقســـمة مبلغ حقوق المل

    .جنيه مصري لشركة جدوى للتنمية الصناعية  ١٬٩٤٤٬٨٩١٬٣٢٦ومبلغ 



  (شركة منقسمة)  (شركة مساهمة مصرية) جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  للقوائم المالية الدورية المستقلة ة مماإليضاحات المت

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ٢٦  - 

  تأثير االنقسام على قائمة المركز المالي (تابع)  -٢٠

  -وفيما يلي بيان باألرصدة المحولة الى الشركات المنقسمة في تاريخ االنقسام: 

 

بايونيرز القابضة 
المالية  لالستثمارات

  (الشركة القاسمة)
  ) االنقسام(قبل 

التسويات الناتجة عن  
  االقتصاديةتقرير اللجنة 

  وحركة الفترة 

كابيتال   أسباير
القابضة  

  لالستثمارات المالية
  (الشركة القاسمة)

شركة بايونيرز  
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   مصري جنيه   األصول

            أصول غير متداولة 
  -  -  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  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

  - -  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 الخسائر أاستثمارات 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  نقدية بالصندوق ولدى البنوك 

  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

          
            حقوق الملكية وااللتزامات 

         حقوق الملكية 
  ٢٬٠٠٤٬١٢٩٬٨٠٤  ٤٬٧٤٦٬٦٢٣٬٢٢٠ ٢١٠٬٩٦١٬٠٣٢ ١٬٦٨٧٬٦٨٨٬٢٥٦ ٥٬٢٧٤٬٠٢٥٬٨٠٠ 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(  (خسائر) / أرباح الفترة

  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  ٣٠٬٤٠٠٬٨٠٥ مصروفات 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 

 
 ارتباطات رأسمالية  -٢١

  ال يوجد 

   



  (شركة منقسمة)  (شركة مساهمة مصرية) جدوى للتنمية الصناعيةشركة 
  للقوائم المالية الدورية المستقلة ة مماإليضاحات المت

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في 
 

- ٢٧  - 

 أحداث هامة  -٢٢
أدى تباطؤ العديد من اقتصــاديات الدول الكبرى في الفترة الماضــية إلى مزيج من ارتفاع األســعار العالمية للســلع  

باإلضـافة إلى تقلبات األسـواق المالية في الدول    الشـحن،واضـطراب سـالسـل اإلمداد وارتفاع تكاليف    األسـاسـية،
كثير من الدول ومنها اقتصـاد جمهورية مصـر  مما أدى إلى ضـغوط تضـخمية أثرت على اقتصـاديات ال  الناشـئة،
كما إن الحرب بين روســــيا وأوكرانيا أدت إلى انخفاض تدفقات النقد األجنبي من الســــياحة وكذلك من    العربية،

تلك الزيادة في األســعار العالمية    عامة.وهو ما ترتب عليه ارتفاع األســعار بصــفة   المباشــر،االســتثمار األجنبي  
برفع    المـصري   المركزي مما اـستوجب تدخل البنك  .على العملة المحلية (الجنيه المـصري)ـشكلت ـضغطا إـضافيا  

وقد نتج عن هذا التحريك   ،٢٠٢٢وتحريك سـعر الصـرف خالل شـهر مارس    المصـري سـعر الفائدة على الجنيه 
مما ترتب   ٪)،  ١٨(انخفاض في قيمة الجنيه المصــري مقابل الدوالر األمريكي خالل تلك الفترة بنســبة تجاوزت  

ــيرة األجل أو طويلة األجل   ــواء قصـ ــدة التزامات كبيرة بالعملة األجنبية سـ ــركات التي لديها أرصـ عليه تأثر الشـ
  بخسائر كبيرة نتيجة إعادة ترجمة هذه األرصدة وفقا لسعر الصرف بعد تحريكه.

كل كبير على نتائج أعمال تلك الـشركات بقائمة الدخل (ق ائر بـش ائر وقد انعكـست تلك الخـس   )،ائمة األرباح أو الخـس
 وأثرت على األداء المالي لتلك الشركات.

بتـعدـيل بعض احـكام    ٢٠٢٢لســــــنة    ١٥٦٨صـــــدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم    ٢٠٢٢ابرـيل    ٢٧وبـتاريخ  
بة المصـرية    رمعايي بة المصـري رقم ( –المحاـس "اثار التغيرات في   ٢٠١٥) المعدل  ١٣ملحق (ب) معيار المحاـس

ــبية خاصــة اختيارية يمكن من خاللها التعامل مع   ــعار صــرف العمالت االجنبية" وذلك لوضــع معالجة محاس اس
ــرف العمالت األجنبية على القوائم المالية لل ــعر ص ــأة التي تكون عملة التعامل  اآلثار المترتبة على تحريك س منش

تعديالً    الملحق،هذا وال تعد هذه المعالجة المحاســبية الخاصــة االختيارية الصــادرة بهذا   المصــري.لها هي الجنيه 
 فيما بعد المدى الزمني لسريان هذا الملحق. حاليا،لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة السارية 

  ٢٠٢٢ارس م ٢٢هو يوم : تاريخ تحريك سعر الصرف
التي    منها،أو جزء    المالية،هي الســنة   :الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاســبية الخاصــة الواردة بهذا الملحق

ال يتم تطبيق ـهذه المـعالـجة على القوائم   الـتاريخ.في أو بـعد ـهذا    وتنتهيتـبدأ قـبل ـتاريخ تحرـيك ســـــعر الصـــــرف 
  .الذي ينتهي قبل تاريخ تحريك سعر الصرف المالية للجزء من السنة المالية

 : المعالجة األولى: األصول الممولة بالتزامات بعملة أجنبية
ــأة التي قامت خالل الفترة من بداية يناير   ــعر الصــرف باقتناء أ ٢٠٢٠يمكن للمنش صــول  وحتى تاريخ تحريك س

الشـهرة) ممولة   (بخالفثابتة و / أو اسـتثمارات عقارية و / أو أصـول تنقيب وتقييم و / أو أصـول غير ملموسـة  
أن تقوم باالعتراف ضــمن تكلفة تلك األصــول بفروق العملة الناتجة عن إعادة ترجمة    أجنبية،بالتزامات بعمالت  

ـسعر  لـصرف باـستخدام ـسعر الـصرف في تاريخ تحريك رـصيد االلتزام القائم المتعلق بها في تاريخ تحريك ـسعر ا
أة تطبيق هذا الخيار لكل أصـل على حدة، ويجب أال تزيد صـافي التكلفة المعدلة عن القيمة   الصـرف. ويمكن للمنـش

) المعدل "اضــمحالل  ٣١رقم (  المصــري   لألصــل والتي يتم قياســها وفقا لمتطلبات معيار المحاســبة اإلســتردادية
  ."األصول
  : الثانية: فروق العمالت األجنبية المعالجة
) "آثار التغيرات في أـسعار  ١٣المعدل رقم (  المـصري " من معيار المحاـسبة  ٢٨من متطلبات الفقرة رقم "  اـستثناء

صـــرف العمالت األجنبية" الخاصـــة باالعتراف بفروق العملة يمكن للمنشـــأة التي تأثرت نتائج أعمالها بصـــافي  
ائر فروق عملة ن عر صـرف العمالت األجنبية أن تقوم باالعتراف ضـمن بنود الدخل  أرباح أو خـس تيجة تحريك ـس

ــدة البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة   ــامل اآلخر بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن إعادة ترجمة أرصـ الشـ
جمة عملة تم باســـتخدام ســـعر اإلقفال في ذات التاريخ مخصـــوما منها أي فروق تر ٢٠٢٢  مارس ٣١  تاريخ في

ــفة  ــول وفقا للمعالجة االولى من هذا الملحق وذلك باعتبار هذه الفروق نتجت بص ــمن تكلفة أص االعتراف بها ض
  أساسية بسبب قرار تحريك سعر الصرف.

اتـجة عن إـعادة ترجـمة البنود ذات الطبيـعة   دـية،يتم إدراج مبلغ فروق العمـلة الـن والتي تم عرضــــــها في بنود   النـق
ــامل ــبية    الدخل الشـ ــائر المرحلة في نهاية نفس الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاسـ اآلخر في األرباح أو الخسـ

  الخاصة الواردة بهذا الملحق.
ــرف   علىجوهري   أثرولم يكن هناك اي  ــعر الصـ ــائر نتيجة تحريك سـ القوائم المالية   علىقائمة االرباح والخسـ

  .٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠للشركة، وذلك لعدم وجود ارصدة دائنة جوهرية بالعمالت االجنبية في 

  احداث الحقة  -٢٣
المتداولة    العالمية األجنبيةمقابل سـلة العمالت    المصـري تم تعويم سـعر صـرف الجنيه  ٢٠٢٢اكتوبر   ٢٧بتاريخ  

على نتائج االعمال خالل الفترات المستقبلية، وتراقب االدارة عن كثب   أثرداخل البنوك المصرية وقد يكون لذلك 
 .الماليةالمحتملة على القوائم  وأثرهاتغيرات سعر الصرف 


