
شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية
)شركة مساهمة مصرية(

 المجمعة القوائم المالية
2016 ديسمبر 31المنتهية في  السنةعن 

 وتقرير مراقب الحسابات عليها



شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(

 ئم المالية المجمعةالقوا
2016 ديسمبر 31المنتهية في  السنةعن 

المحتويات 

الصفحة

4 - 3 المجمعةللقوائم المالية  مراقب الحساباتتقرير 

6 - 5 قائمة المركز المالي المجمع

7 ةالمجمع األرباح أو الخسائرقائمة 

8 قائمة الدخل الشامل المجمع

9 المجمعةقائمة التغير في حقوق الملكية 

11 - 10 قائمة التدفقات النقدية المجمعة

42 - 12 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة







شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(

-  5  -

المركز المالي المجمعقائمة 
 2016 ديسمبر 31في 

31/12/2015 31/12/2016 إيضاح

جنيه مصري جنيه مصري
 األصول

أصول متداولة

1.746.462.6191.423.829.879 (4)نقدية بالصندوق ولدى البنوك

353.001.271 702.119.287 (5) من خالل االرباح او الخسائر استثمارات بالقيمة العادلة

800.000800.000لت ملكيته الى الشركةاصل آ

4.796.043.7204.721.138.301 (6)عمالء و اوراق قبض

30.554.319604.360 أ(7) ف ذات عالقةامستحق من أطر

10.146.005.8639.517.604.331(8) مشروعات االسكان والتعمير

515.508.096362.827.226 (9) مخزون

19.369.045 172.350.000 (10) نظام االثابة والتحفيز

1.332.903.8861.115.991.325 (11)مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

19.442.747.79017.515.165.738 متداولةالصول األإجمالي 

أصول غير متداولة

764.257.860775.933.622 (12)تة أصول ثاب

114.903.601 15.833.778 (13) مشروعات تحت التنفيذ

378.479.394148.975.070 (14)استثمارات في شركات شقيقة

32.825.257 72.984.175 (15) الدخل الشاملاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
3.475.4333.475.433استثمارات في سندات حكومية

263.296.141 191.928.634 (16) استثمارات عقارية 

11.948.371 15.320.672 (17)استثمارات أخرى طويلة األجل

24.123 464.123 (18) أصول غير ملموسة

2.146.995.5302.188.831.918 (19) الشهرة

3.589.739.5993.540.213.536إجمالي األصول غير المتداولة

23.032.487.38921.055.379.274 لإجمالي األصو

حقوق الملكية و اإللتزامات

 حقوق الملكية

3.601.864.9702.833.624.995 (20)رأس المال المصدر والمدفوع

170.814.322875.107.271 احتياطى قانونى
-97.350.000نظام اإلثابة والتحفيز قييم أسهمتروق ف

(51.030.074) (12.224.513)  قيمة العادلة من خالل الدخل الشاملفروق تقييم إستثمارات بال

45.664.70611.286.876فروق مجمعة لترجمة القوائم المالية

-(22.080.134) ح دوريةاتوزيعات أرب

721.167.240316.306.034 أرباح مرحلة

704.271.800542.012.042 العامأرباح 

5.306.828.3914.527.307.144ركة القابضةإجمالي حقوق الملكية للش

2.850.069.5802.818.150.145 (21) الحصة غير المسيطرةحقوق 

8.156.897.9717.345.457.289 إجمالي حقوق الملكية

.المجمعة ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية36( إلى )1)ايضاح اإليضاحات المرفقة من  -
لحسابات "مرفق". تقرير مراقب ا -
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 الشامل المجمع قائمة الدخل
2016 ديسمبر 31المنتهية في  السنةعن 

إيضاح

 السنة
المنتهية في 

31/12/2016

السنة
المنتهية في

31/12/2015

جنيه مصري جنيه مصري

1.084.940.550802.352.929 ارباح العام 
ارباح تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

40.158.9181.703.438 الشامل الدخل

76.211.1893.230.498 الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية
خسائر فروق العملة الناتجة عن ترجمة البنود ذات 

-(90.490.538) الطبيعة النقدية في تاريخ تحرير سعر الصرف

 يخصم:

- 90.490.538  المحول منها إلي األرباح المرحلة خالل نفس الفترة

1.201.310.657807.286.865للعامإجمالي الدخل الشامل 

توزع كالتالى:

778.808.548546.945.978الشركة القابضة

422.502.109260.340.887حقوق الحصة غير المسيطرة

1.201.310.657807.286.865للعامإجمالي الدخل الشامل 

.المجمعة ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية36( إلى )1)ايضاح اإليضاحات المرفقة من   -
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 الملكية المجمعةحقوق  فيقائمة التغير 
2016 ديسمبر 31المنتهيه في  السنةعن 

.المجمعة  ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية36( إلى )1)ايضاح اإليضاحات المرفقة من   -

 أسهم تقييمروق ف إحتياطي قانوني رأس المال
نظام اإلثابة 

 والتحفيز

فروق تقييم استثمارات 
من بالقيمة العادلة 

خالل الدخل الشامل

 الفروق المجمعة
 لترجمة القوائم

المالية

توزيعات أرباح 
دورية

إجمالي حقوق الملكية  أرباح العام أرباح مرحلة
للشركة القابضة

حقوق الحصة غير 
المسيطرة

اجمالى حقوق الملكية

جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري يه مصريجن جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري

284.709.600241.780.3443.009.542.2451.724.739.3764.734.281.621 -8.056.378(52.733.512) -2.500.000.00027.729.435 2015يناير   1رصيد 

 - - -(241.780.344)237.139.263 - - - -4.641.081 - محول الى إحتياطي قانوني وأرباح مرحلة

1.176.361.750 -1.176.361.750 - - - - - -333.624.995842.736.755 زيادة رأس المال
فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

1.703.438 -1.703.438 - - - -1.703.438 - - - الملكية

4.801.03817.895.66122.696.699 -4.801.038 - - - - - -حقوق الملكيةأرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

3.230.498 -3.230.498 - - -3.230.498 - - - - الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

(59.804.286)(27.724.701)(32.079.585) -(32.079.585) - - - - - - 2014توزيعات أرباح عام 

(2.291.739)(1.735.912)(555.827) -(555.827) - - - - - - أرباح مرحلة شركة تابعة على سوياتت

976.379.353976.379.353 - - - - - - - - - حصة حقوق األقلية ناتج من االستحواذ على شركات تابعة

(309.452.974)(131.744.519)(177.708.455) -(177.708.455) - - - - - - فروق ناتجة من تغير نسبة الملكية في الشركات التابعة

542.012.042542.012.042260.340.887802.352.929 - - - - - - - ارباح العام

316.306.034542.012.0424.527.307.1442.818.150.1457.345.457.289 -11.286.876(51.030.074) -2.833.624.995875.107.271 2015ديسمبر  31رصيد 

 - - -(542.012.042)537.898.741 - - - -4.113.301 -محول الى إحتياطي قانوني وأرباح مرحلة

 - - - - - - - - -(708.406.250)708.406.250زيادة رأس المال

172.350.000 -172.350.000 - - - - -97.350.000 -75.000.000 إصدار أسهم إثابة وتحفيز
ض رأس المال باالسهم المتبقية بنظام االثابة والتحفيز تخفي

(19.369.045) -(19.369.045) -(4.202.770) - - - - -(15.166.275) السابق

(54.804.827)(30.449.319)(24.355.508) -(24.355.508) - - - - - - ت ناتجة من شراء أسهم خزينة لشركات تابعةاتسوي
ت بالقيمة العادلة من خالل الدخل فروق تقييم استثمارا

40.158.918 -40.158.918 -1.353.357 - -38.805.561 - - - الشامل

(490.040)(330.777)(159.263) -(159.263) - - - - - - على سنوات سابقة سوياتت

(90.490.538)(42.764.122)(47.726.416) -(47.726.416) - - - - - -فروق تقييم عملة من خالل الدخل الشامل

34.377.83041.833.35976.211.189 - - -34.377.830 - - - -الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

(36.800.223)(14.720.089)(22.080.134) - -(22.080.134) - - - - -لشركة تابعة توزيعات أرباح دوريةالشركة من حصة 

(62.018.862)(24.271.852)(37.747.010) -(37.747.010) - - - - - -2015توزيعات أرباح عام 

(99.122.561)(97.669.806)(1.452.755) -(1.452.755) - - - - - -تابعة من تجميع االعمال كاتتسويات ناتجة من استبعاد شر

(199.123.879)(180.376.709)(18.747.170) -(18.747.170) - - - - - - فروق ناتجة من تغير نسبة الملكية في الشركات التابعة

704.271.800704.271.800380.668.7501.084.940.550 - - - - - - -ارباح العام

721.167.240704.271.8005.306.828.3912.850.069.5808.156.897.971(22.080.134)45.664.706(12.224.513)20163.601.864.970170.814.32297.350.000ديسمبر  31رصيد 
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 المجمعة قائمة التدفقات النقدية

 2016 ديسمبر 31المنتهيه في  السنةعن 
 31/12/2015 31/12/2016 ايضاح 

 جنيه مصري جنيه مصري  التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 885.252.190 1.359.088.121  والحقوق غير المسيطرةأرباح العام قبل ضرائب الدخل 

    تعديالت لتسوية صافي الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 42.689.621 50.513.329 (12)  إهالك اصول ثابتة  

 585.056 136.163 (11) اضمحالل فى االرصدة المدينة
 (65.495) (40.068) (11) رد اضمحالل فى االرصدة المدينة

 2.569.266 1.008.327 (6) إضمحالل فى قيمة العمالء و أوراق قبض
 (919.468) (587.199) (6) رد اإلضمحالل فى قيمة العمالء و أوراق قبض

 (423.002) (493.600)  د االنخفاض فى قيمة المخزونر
 5.303.032 1.050.153 (30) المخصصات المكونة

 (10.519.282) (3.312.320) (30) مخصصات انتفي الغرض منها
 - 429.145  ة الخدمةية نهاأمخصص مكاف

 - (157.965.932)  أرباح إستثمارات في شركات شقيقه
 (6.607.012) (9.880.822)  شقيقةالحصة النسبية فى شركات 

 (14.882.437) (303.039.632)   فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 7.249.409 (1.754.713)   )أرباح( خسائر بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (1.985.197) 108.507 (12) ارباح رأسمالية)خسائر( 
 (15.610.250) - (16) ارباح تقييم استثمارات عقارية 

 (3.762.492) (11.157.318)  ارباح بيع استثمارات عقارية

 (67.798.055) (89.715.714)  فوائد دائنة

  834.386.427 821.075.884 
 54.395.804 (1.885.538)   التغير في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (1.847.870.776) (80.243.445)  التغير في العمالء و أوراق قبض
 6.599.121 (9.587.242)  التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة

 (355.719.370) (554.426.508)  التغير فى مشروعات االسكان والتعمير
 (26.860.722) (152.187.270)  التغير في المخزون

 (349.675.870) (233.285.280)  تغير في مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرىال
 (60.829.618) (49.163.805)  أرصدة دائنة  –التغير في العمالء 

 222.746.594 (156.688.821)  التغير في موردون ومقاولو مشروعات و أوراق الدفع
 (78.238.794) 1.031.402.347  التغير في دائنو شراء اراضى

 8.347.277 29.013.151  مصلحة الضرائب -التغير فى االرصدة الدائنة
 (411.559.272) 6.880.538  التغير فى المستحق الى اطراف ذات العالقة

 500.395.301 421.930.250  التغير في مصروفات مستحقة و أرصدة دائنة أخرى

 (410.278.944) 119.490.098  التغير في اوراق دفع طويلة االجل

 (1.927.473.385) 1.205.634.902  التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( أنشطة التشغيل
 (89.294.879) (86.671.406)  ضرائب الدخل المدفوعة

 (9.937.787) (10.009.142) (30) المستخدم من المخصصات

 (2.026.706.051) 1.108.954.354  أنشطة التشغيلصافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( 

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (153.891.602) (46.004.675) (12) مدفوعات لشراء أصول ثابتة 
 13.087.448 2.129.616 (12) متحصالت من بيع أصول ثابتة

 (15.648.389) (16.460.900)  التغير في مشروعات تحت التنفيذ
 26.805 (440.000)  التغير في أصول غير ملموسة

 10.618.610 14.787  التغير في استثمارات في شركات شقيقة
 62.948.581 -   التغير فى استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 (25.000) -  مدفوعات لشراء سندات حكومية
 255.311.825 11.154.643  التغير في استثمارات عقارية

 7.097.940 (3.372.301)  التغير في استثمارات اخرى طويلة األجل
 224.440.000 (35.040.000)  التغير في ودائع ألجل )اكثر من ثالثة اشهر(

 67.798.055 89.715.714  فوائد دائنة محصلة
 51.361.233 -  متحصالت من بيع استثمارات في شركات تابعة

 (464.588.883) (194.111.456)  مدفوعة لالستحواذ على شركاتة الصافي النقدي

 58.536.623 (192.414.572)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة فى( الناتجة من أنشطة االستثمار

 

 
 
 .المجمعة ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية36( إلى )1)إيضاح اإليضاحات المرفقة من   -



 شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(

-  11  - 

 المجمعة )تابع( يةقائمة التدفقات النقد

 2016 ديسمبر 31المنتهيه في  السنةعن 

 
 31/12/2015 31/12/2016 إيضاح 
 جنيه مصري جنيه مصري  

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 498.552.237 269.500.351  بنوك تسهيالت ائتمانيةالتغير في 
 - 396.817.188  قروض طويلة االجلالتغير في 
 283.704.559 -  قروض  قصيرة االجل التغير في

 1.436.846.047 (1.293.664.147)  إيرادات مؤجلة طويلة األجلالتغير في 
 196.579.336 184.176.882  مساهمين –التغير في أرصدة دائنة 

 - (54.804.827)  شركة تابعة – مدفوعات لشراء أسهم خزينة
 (55.279.560) (59.009.932)  توزيعات ارباح مدفوعة

 2.209.856 (5.075.290)  التغير في أرصدة دائنة طويلة األجل

 2.362.612.475 (562.059.775)  الناتجة من أنشطة التمويل)المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 

 394.443.047 354.480.007  خالل العام –في النقدية وما في حكمها  الزيادةصافى 
 2.776.006 (66.887.267)  القوائم المالية الفروق المجمعة لترجمة

 1.001.050.826 1.398.269.879 (4) أول العام -رصيد النقدية وما في حكمها 

 1.398.269.879 1.685.862.619 (4) لعامآخر ا -رصيد النقدية وما في حكمها 

 

 النقدية بالصندوق و لدى البنوك

 
 1.423.829.879 1.746.462.619 (4) العام آخر - بالصندوق و لدي البنوكرصيد النقدية 

    يخصم:

 (25.560.000) (60.600.000) (4) ودائع )أكثر من ثالثة أشهر(

 1.398.269.879 1.685.862.619 (4) آخر العام –و مافي حكمها رصيد النقدية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .المجمعة يتجزأ من القوائم المالية( جزء ال 36( إلى )1)إيضاح اإليضاحات المرفقة من   -
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 التعريف بالمجموعة -  1
تأسستتت شتتركة بتتايونيرز القابضتتة لالستتتثمارات الماليتتة " شتتركة مستتاهمة مصتترية " طبقتتاً ألحكتتام  

والئحته التنفيذية الخاص بإصدار قانون ستوق رأس المتال وقتد تتم قيتد  1992لسنة  95القانون رقم 
. ويتمثتتل غتترض  2007متتارس  1القتتاهرة فتتي  – 384128م الشتتركة فتتي الستتجل التجتتاري بتترق

الشركة في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموالهتا والقيتام بنشتاط أمنتاء 
 .الحفظ 

متن قبتل مجلتس االدارة  2016 ديستمبر 31المنتهية فى  السنةالمجمعة عن  تم اعتماد القوائم المالية 
 .2017مارس  25 بتاريخ

 :كما يلي في الشركات التابعة تتمثل نسبة المساهمة  

نسبة  البلد النشاط اسم الشركة
 المساهمة

 ٪99.95 مصر السمسرة في األوراق المالية )ش.م.م( بريزما للوساطة فى األوراق الماليةشركة 

 ٪99.90 مصر السمسرة في األوراق المالية )ش.م.م( بايونيرز لتداول األوراق الماليةشركة 

 ٪99.99 مصر ترويج وتغطية االكتتابات في األوراق المالية وتكوين وإدارة المحافظ أموال لالستثمارات الماليةشركة 

 ٪99.99 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( بايونيرز كابيتال لالستشارات الماليةشركة 

 ٪99.50 مصر راق المالية )ش.م.م(ضمان االكتتاب في األو المستشار الدولي لضمان االكتتابشركة 

 ٪99.50 مصر العمل في االستشارات المالية واالقتصادية واالستثمارية )ش.ذ.م.م( المستشار الدولي لالستثمارشركة 

 ٪49 اإلمارات السمسرة في األوراق المالية )ش.ذ.م.م( دبى* –بايونيرز لألوراق المالية شركة 

 ٪ 99.8 مصر السمسرة في األوراق المالية )ش.ذ.م.م( راق الماليةلتداول األوأون الين رؤية شركة 

 ٪99.99 مصر إنشاء وإدارة صناديق استثمار )ش.م.م( بايونيرز لصناديق اإلستثمارشركة 

 ٪80.58 مصر مزاولة كافة االنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية )ش.م.م( القاهرة لالسكان و التعميرشركة 

 ٪99.99 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( و التنمية شاراتشركة الصفوة لالست

 ٪33.23 مصر العمل فى مجال المقاوالت )ش.م.م( شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري*

 ٪96 مصر إدارة المباني والصيانة )ش.ذ.م.م( شركة القاهرة إلدارة المباني والصيانة 

 ٪99.96 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( شركة نمو لالستشارات

 ٪99.99 مصر العمل فى مجال التسويق العقارى )ش.م.م( شركة القاهرة للتسويق العقارى 

 ٪98 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( شركة وادى لالستشارات 

 ٪99.92 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( شركة سمو لالستشارات

 ٪99.92 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( شركة الحصن لالستشارات

 ٪33.28 مصر العمل فى صناعة االسالك و الكابالت الكهربائية )ش.م.م( شركة الكابالت الكهربائية المصرية*

 ٪33.32 مصر الراضى )ش.م.م(العمل فى مجال شراء و بيع و تمليك العقارات و ا الشركة المتحدة لالسكان و التعمير*

 ٪77.25 مصر التغليف والورق )ش.م.م( التعبئة و العمل فى مجال صناعة مواد )يونيباك( التغليف والورق التعبئة و شركة يونيفرسال لصناعة مواد

 ٪39.67 مصر العمل فى المقاوالت )ش.م.م( شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري*

 ٪99.96 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( لالستشارات شركة ثروه

 ٪99.99 مصر العمل فى مجال االستثمار العقارى )ش.م.م( شركة اساسات لالستثمار العقارى

 ٪99.99 مصر العمل فى االستشارات المالية )ش.م.م( شركة الرؤية لالستشارات المالية

 ٪99.99 مصر العمل فى مجال االستثمار العقارى)ش.م.م( مات العقاريةشركة زهراء المتحدة لالستثمار و الخد

 ٪99.98 مصر العمل فى مجال االستثمار العقارى)ش.م.م( شركة ميرالند لالستثمار العقارى

 ٪72.35 مصر العمل فى مجال منتجات االلبان )ش.م.م( أراب ديري - لمنتجات االلبان العربية شركةال

 ٪60 مصر العمل فى مجال االستثمار العقارى )ش.م.م( شركة تابعة( 12) - القابضة لالستثماراترؤية  اتشركمجموعة 

 ٪58.36 مصر تأسيس الشركات)ش.م.م( العمل فى مجال المجموعة المصرية لالستثمار القابضة

 ٪99.99 مصر صناعةاالسالك و الكابالت الكهربائية )ش.م.م( العمل فى مجال شركة الجيزة باور للصناعة

 ٪99.98 مصر العمل فى مجال االستثمار العقارى )ش.م.م( شركة القاهرة الجديدة إلدارة المشروعات

تتتم تجميتتع القتتوائم الماليتتة لتلتتك الشتتركات بتتالرغم متتن أن نستتبة مستتاهمة الشتتركة القابضتتة فتتي رؤوس  *
 ق فتتي االدارةتستتيطر علتتى الشتتركات بمتتا لهتتا متتن حتتإال أن الشتتركة القابضتتة  ٪50أمتتوالهم تقتتل عتتن 

  . والتشغيل
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 )تابع( التعريف بالمجموعة -  1
 

تحويل االستثمار في الشركة المصرية للصرافة و األعمال المالية )شركة تابعة( إلتى تم  العامخالل  
ً  بند اسثمارات بالقيمة العادلة متن ختالل االربتاح او الخستائر نتيجتة إللغتاء عقتد  إنهتاء الستيطرة وفقتا

ذ عتدم وجتود أى نفتول، وكتذلك من قبتل شتركة بتايونيرز القابضتة 2016يناير  1من  اعتباراً  اإلدارة
تتتم تحويتتل االستتتثمار فتتي شتتركة لتتوتس للمنتجعتتات و الفنتتادق )شتتركة تابعتتة( إلتتى بنتتد  ، ومتتؤثر

 .كات شقيقةاستثمارات في شر

 أسس التجميع -  2

 : تتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة 

يتتتم استتتبعاد القيمتتة الدفتريتتة الستتتثمار الشتتركة القابضتتة فتتي كتتل شتتركة تابعتتة متتع نصتتيب  -أ 
 الشركة القابضة في حقوق الملكية في كل شركة تابعة.

فتتي صتتافى ربتتح )خستتارة( الشتتركات التابعتتة  الحصتتة غيتتر المستتيطرةيتتتم تحديتتد حقتتوق  -ب
 . التى تعد عنها القوائم المالية المجمعة العامالمجمعة خالل 

فتي صتافى أصتول الشتركات التابعتة المجمعتتة و  الحصتة غيتر المستتيطرةيتتم تحديتد حقتوق  -ج
الحصتة تعرض فى القوائم المالية مستقلة عن حقوق مساهمي الشركة األم و تتكتون حقتوق 

 فى صافى األصول من: غير المسيطرة

 فى تاريخ التجميع األصلى. الحصة غير المسيطرة( مبلغ حقوق 1)

 فى التغير فى حقوق الملكية من تاريخ التجميع . الحصة غير المسيطرة( نصيب 2) 

اإليتتترادات و المصتتتروفات المتبادلتتتة بتتتين  المعتتتامالت ويتتتتم االستتتتبعاد الكامتتتل لألرصتتتدة   -د
 شركات المجموعة.

  تعد القوائم المالية للشركة القابضة وكذا القوائم المالية للشتركات التابعتة التتى تستتخدم فتى إعتداد
 قوائم المالية المجمعة فى نفس التاريخ.ال

  يتتتم إعتتداد القتتوائم الماليتتة المجمعتتة باستتتخدام سياستتات محاستتبية موحتتدة للمعتتامالت المتشتتابهة
 ولألحداث التى تتم فى نفس الظروف .

  فتتى الميزانيتتة المجمعتتة ضتتمن حقتتوق الملكيتتة فتتى بنتتد  الحصتتة غيتتر المستتيطرةتعتترض حقتتوق
الحصتة غيتر الشتركة القابضتة . كمتا يعترض نصتيب حقتوق  منفصل عن حقوق ملكية مساهمى

 المجموعة بشكل منفصل . (خسارة)فى ربح أو  المسيطرة

  على المنشاة أن تنسب األرباح أو الخستائر وكتل متن عناصتر التدخل الشتامل اىختر إلتى متالكي
التدخل الشركة األم و حقوق األقلية / الحقوق غير المسيطرة. وأن تنستب المنشتأة كتذلك إجمتالي 

الشتتامل إلتتى متتالكي الشتتركة األم والحصتتص غيتتر المستتيطرة حتتتى وإن أدى ذلتتك إلتتى حصتتول 
  .رصيد عجز فيها
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -3

   أسس إعداد القوائم المالية 3-1
ماليتة يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لفرض االستمرارية ومبتدأ التكلفتة التاريخيتة فيمتا عتدا األصتول ال 

 ختاللواالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واإلستثمارات بالقيمة العادلتة متن 
 والتي تم قياسها بالقيمة العادلة. الدخل الشامل

 تطبيقها بواسطة الشركة : تممعايير  
 ( 9المعيار المحاسبي الدولى رقم ) 
 (9)رقتم  التدولى لعترض القتوائم الماليتةق المعيتار قامت الشركة بتطبيت 2011ابريل  1اعتبارا من  

 رقتم التدولى لعترض القتوائم الماليتةلمعيارلطبقتا ، (26)بدال من المعيار المحاسبى المصترى  رقتم 
يتتتم استتتخدام أستتاليب القيتتاس وفقتتا لنمتتوذجين: وهمتتا التكلفتتة المستتتهلكة والقيمتتة العادلتتة و يتتتم  (9)

ادارة االصتتول الماليتتة و  وذج العمتتل الختتاص بالشتتركة فتتىاختيتتار طريقتتة المحاستتبة بنتتاء علتتى نمتت
 .الخصائص

محتتفظ بهتا  و قد قامت الشركة مسبقا بتصنيف اصتولها الماليتة امتا كاصتول متاحتة للبيتع او اصتول 
، و تقتوم الشتركة  او اصتول بالتكلفتة بغرض المتاجرة بالقيمة العادلة من ختالل األربتاح أوالخستائر

بتصتنيف اصتولها الماليتة  (9)رقتم  التدولى لعترض القتوائم الماليتةالمعيتار االن بناء علتى تطبيقتات 
  بالقيمتتة العادلتتة متتن ختتالل األربتتاح أوالخستتائر او كاصتتولمحتتتفظ بهتتا بغتترض المتتتاجرة كاصتتول 

طبقا لنمتوذج القيمتة العادلتة او بالتكلفتة طبقتا لنمتوذج التكلفتة  الدخل الشاملبالقيمة العادلة من خالل 
 .ذلك حسب الخصائص التعاقدية لهذه االصولالمستهلكة و 

 التدولى لعترض القتوائم الماليتةو قد نتج عن التغير فى السياسات المحاسبية طبقتا لتطبيقتات المعيتار  
االحتفتتاظ التتدائم بتتالتغير فتتى القيمتتة العادلتتة لالصتتول المحتتتفظ بهتتا بالقيمتتة العادلتتة متتن ختتالل  9رقتتم 

بدال من تحويل ارصدة االرباح أو الخسائر غير المحققتة التى  فى قائمة حقوق الملكية الدخل الشامل
 عند بيع هذه االصول. قائمة األرباح أو الخسائر

علتى  9يتم تعديل السياستات المحاستبية طبقتا لتطبيقتات المعيتار التدولى لعترض القتوائم الماليتة رقتم  
 الشركات التى داخل القوائم المالية المجمعة و ال تطبق هذا المعيار. 

 التوافق مع معايير المحاسبة 3-2
تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية فيما عتدا  

 (.9رقم ) الدولى لعرض القوائم الماليةما اعد طبقا للمعيار 

 التغييرات في السياسات المحاسبية  3-3
هي تلك المطبقة في العام السابق ، فيمتا عتدا التغييترات التتي  العام االسياسات المحاسبية المطبقة هذ 

و التتتي تتتم العمتتل بهتتا  2015نتجتتت عتتن تطبيتتق المعتتايير المصتترية الجديتتدة الصتتادرة ختتالل عتتام 
، و فيمتا يلتى اهتم التعتديالت و التتي تنطبتق  2016للفترات المالية التتي تبتدأ فتي او بعتد أول ينتاير 

 ا على القوائم المالية ان وجد :على الشركة  وتاثيره

يتطلتب متن المنشتأة أن تفصتح عتن  ( عرض القووائم الماليوة :1معيار المحاسبة المصري المعدل ) 
فتي قتائمتين منفصتلتين أحتداهما  العتامكافة بنود الدخل والمصروفات التتي تتم االعتتراف بهتا ختالل 

دأ باالربتتاح أو الخستتائر وتعتترض تعتترض مكونتتات االربتتاح أو الخستتائر )قائمتتة دختتل( والثانيتتة تبتت
عناصر الدخل الشامل اىخر )قائمة الدخل الشتامل( ، كمتا يتطلتب إضتافة قائمتة التي قائمتة المركتز 
المالي تتضمن األرصدة في بداية أول فترة مقارنة معروضة في حالة تأثرهتا نتيجتة تطبيتق المنشتأة 

تبويتتب .ال يتطلتتب المعيتتار المعتتدل  لسياستتة محاستتبية بتتأثر رجعتتي أو تعتتديل بتتأثر رجعتتي أو إعتتادة
 عرض رأس المال العامل.

و قد قامت الشركة بأعداد قائمة الدخل الشامل و عرض القتوائم طبقتا لقواعتد العترض المعدلتة، وال  
يوجد أي تعديالت باثر رجعى تتطلب عرض قائمة المركز المالي التي تتضمن األرصتدة فتي بدايتة 

  أول فترة مقارنة معروضة.
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 3

 التغييرات في السياسات المحاسبية )تابع( 3-3
الغى المعيار المعتدل المعالجتة القياستية  ( تكاليف االقتراض:14معيار المحاسبة المصري المعدل ) 

ل مؤهتل السابقة والتى كانت تعترف بتكلفة االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصت
و يتطلب المعيار المعدل رسملة تلتك التكلفتة علتى االصتول المؤهلتة   قائمة األرباح أو الخسائرعلي 

 و ال يوجد تأثير لذلك التعديل على القوائم المالية للشركة .

الغى المعيار المعدل خيار نموذج   ( االستثمار العقاري:34معيار المحاسبة المصري المعدل )
الستثمارات العقارية و اوجب المعيار استخدام القيمة العادلة ألغراض االفصاح فقط القيمة العادلة ل

 التعديل على القوائم المالية للشركة. و تم األخذ في اإلعتبار اثر التغير و ما يترتب عليه وتم

تم إصدار معيار محاسبة   ( األدوات المالية "االفصاحات":40معيار المحاسبة المصري الجديد )
( "األدوات المالية" اإلفصاحات " ليتضمن جميع االفصاحات المطلوبة 40ي جديد رقم )مصر

 لألدوات المالية و قد قامت الشركة بعرض االفصاحات المطلوبة بالقوائم المالية.

تم إصدار معيار محاسبة مصري  ( قياس القيمة العادلة :45معيار المحاسبة المصري الجديد )
لقيمة العادلة" ، و يطبق هذا المعيار عندما يتطلب معيار أخر أو يسمح ( "قياس ا45جديد رقم )

بالقياس بالقيمة العدلة أو اإلفصاح عن القيمة العادلة . ويهدف هذا المعيار الي تعريف القيمة 
العادلة و وضع إطار لقياس القيمة العادلة في معيار واحد  و تحديد اإلفصاح المطلوب لقياسات 

 و قامت الشركة باإلفصاح عن االفصاحات المطلوبة  طبقا للمعايير. القيمة العادلة

 تم( المعدل "آثار التغير في أسعار صرف العمالت االجنبية": 13معيار المحاسبة المصري رقم )
( المعدل "آثار التغير في أسعار صرف العمالت االجنبية" 13إصدار معيار محاسبة مصري رقم )

ة الخاصة بالتعامل مع اىثار المترتبة على تحرير أسعار الصرف ليتضمن المعالجة المحاسبي
للعمالت االجنبية بوضع خيارات إضافية مؤقتة بالسماح للمنشأة باالعتراف بفروق العملة الناتجة 
عن ترجمة إلتزامات الشركة المرتبطة بأصول ثابتة، وإستثمارات عقارية، وأصول غير ملموسة 

نقيب وتقييم مقتناه قبل تاريخ تحرير سعر الصرف ضمن تكلفة تلك )بإستثناء الشهرة( وأصول ت
االصول، والسماح باإلعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن تحرير أسعار الصرف 
لألرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االجنبية القائمة في تاريخ تحرير سعر الصرف ضمن بنود 

 لشركة بتطبيق هذا المعيار ضمن القوام المالية لها.الدخل الشامل، وقد قامت ا

 

 بالعمالت األجنبية ترجمةالمعامالت 3-4

 تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصرى وهى عملة التعامل للشركة . 

 يتم تسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أولياً باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ المعاملة .  -

جمة األصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبيتة باستتخدام ستعر الصترف الستائد يتم تر -
 فى تاريخ الميزانية ، يتم إدراج جميع الفروق بقائمة  الدخل .

يتتتم ترجمتتة األصتتول والخصتتوم غيتتر النقديتتة والتتتى يتتتم قياستتها بالتكلفتتة التاريخيتتة باستتتخدام أستتعار  -
 تراف األولى .الصرف السائدة فى تاريخ االع

يتتتم ترجمتتة األصتتول والخصتتوم غيتتر النقديتتة والتتتى يتتتم قياستتها بالقيمتتة العادلتتة باستتتخدام أستتعار  -
 الصرف السائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيمة العادلة .
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 األصول الثابتة 3-5
ة الضتمحالل تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك و الخسائر المتراكم 

القيمتتة. وتتضتتمن هتتذه التكلفتتة تكلفتتة استتتبدال جتتزء متتن األصتتول الثابتتتة عنتتدما تتحقتتق تلتتك التكلفتتة 
واستيفاء شروط االعتراف بهتا . وبالمثتل ، عنتد إجتراء تحستينات جوهريتة شتاملة ، يتتم االعتتراف 

شتروط االعتتراف . بتكاليفها ضمن القيمة الدفترية لألصول الثابتة كإحالل وذلتك فتي حالتة استتيفاء 
عنتتد  قائمتتة األربتتاح أو الخستتائرختترى فتتي ويتتتم االعتتتراف بجميتتع تكتتاليف اإلصتتالح والصتتيانة األ

 تحققها .

يبدأ إهالك األصل عندما يكون في المكان والحالة التي يصتبح عليهتا قتادرا علتى التشتغيل بالطريقتة  
الثابتتت طبقتتا للعمتتر اإلفتراضتتى  التتتي حتتددتها اإلدارة ، ويتتتم حستتاب اإلهتتالك بإتبتتاع طريقتتة القستتط

 لألصل على النحو التالي :

 العمر اإلفتراضي المقدر 
 سنة 

 8 أجهزة اتصاالت
 8 – 3 و برامجحاسب آلي 

 16.7 – 4 أثاث
 8 – 5 أجهزة كهربائية ومعدات

 6.7 اعالنات مضيئة
 10 – 5 تجهيزات و ديكورات 

 5 – 4 وانتقال وسائل نقل
 40 – 10 عقارات وجدك
 20 – 4 أالت و معدات

 10 – 2.5 اخشاب
 10 محطة تحلية المياه

 

يتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقتع الحصتول علتى أي منتافع اقتصتادية  
استتتخدامها أو بيعهتتا فتتي المستتتقبل . ويتتتم االعتتتراف بتتأي أربتتاح أو خستتائر تنشتتأ عنتتد مستتتقبلية متتن 

 التي تم فيها استبعاد األصل .  العامفي  قائمة األرباح أو الخسائرفي  استبعاد األصل

ق إهالكهتتا فتتي نهايتتة كتتل ستتنة ويتتتم مراجعتتة القتتيم المتبقيتتة لألصتتول ، األعمتتار اإلنتاجيتتة لهتتا وطتتر 
 . مالية

تقوم الشركة في تاريخ كتل ميزانيتة بتحديتد متا إذا كتان هنتاك مؤشتر علتى أن يكتون أصتل ثابتت قتد  
وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته اإلستتردادية ، فيعتبتر أن هنتاك اضتمحالل  أضمحل .

قائمتة األربتاح أو لألصل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية . وتثبت خستارة االضتمحالل ب
 . الخسائر

اضتتتات ويتتتتم رد الخستتتارة الناجمتتتة عتتتن اضتتتمحالل القيمتتتة فقتتتط اذا كتتتان هنتتتاك تغييتتتر فتتتي االفتر 
 ر خستتتارة ناتجتتتة عتتتن اضتتتمحالل المستتتتخدمة لتحديتتتد قيمتتتة االصتتتل االستتتتردادية منتتتذ اثبتتتات آختتت

 ، ويكون رد الخسارة الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيث التتعدى القيمة الدفتريتة لألصتلالقيمة 
متا لتم يتتم القيمة االستردادية له أو القيمة الدفترية التى كان ستيتم تحديتدها )بالصتافى بعتد اإلهتالك( 

االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة . ويتتم إثبتات 
 .قائمة األرباح أو الخسائرعن اضمحالل القيمة ب الرد في الخسارة الناجمة
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 3
 
 األصول غير الملموسة  3-6

صتتول غيتتر الملموستتة المقتنتتاة بشتتكل منفتترد أوليتتاً بالتكلفتتة . تكلفتتة األصتتول غيتتر تتتم االعتتتراف باأل 
 الملموسة المقتناة عند تجميع األعمال هي قيمتها العادلة في تاريخ  االقتناء .

بعد االعتراف المبدئي يتم إثبات األصول غير الملموستة بالتكلفتة مخصتوماً منهتا مجمتع االستتهالك  
 ل.ومجمع خسائر االضمحال

ال يتم رسملة األصول غيتر الملموستة المتولتدة داخليتاً كأصتل ويتتم االعتتراف بالمصتروفات ضتمن  
 الذي أنفقت فيه المصروفات. العامفي  قائمة األرباح أو الخسائر

 يتم تحديد العمر االفتراضى لألصول غير الملموسة كمحددة العمر أو غير محددة العمر. 

محتتددة علتتى العمتتر االقتصتتادى موستتة ذات األعمتتار اإلنتاجيتتة اليتتتم استتتهالك األصتتول غيتتر المل 
، ويتم إجراء اختبار قياس لالضمحالل عنتدما يكتون هنتاك مؤشتر علتى اضتمحالل األصتل.  لألصل

يتم مراجعة فترة االستهالك وطريقتة االستتهالك لألصتل غيتر الملمتوس بعمتر محتدد فتي نهايتة كتل 
 سنة مالية على األقل.

ر الملموسة فتي بترامج الحاستب اىلتي والتتراخيص الخاصتة بهتا ويتتم استتهالكها تتمثل األصول غي 
 سنوات( . 4بطريقة القسط الثابت طبقاً للعمر االفتراضى لها )

 
 الشهرة 3-7

 كأصتتل. و يتتتم األعمتتال تجميتتع عتتن المقتنتتاة بالشتتهرة االقتنتتاء بتتاالعتراف تتتاريخ تقتتوم الشتتركة فتتي 
فتتي  نصتتيب الشتتركة عتتن األعمتتال تجميتتع تكلفتتة لزيتتادةتمتتت  والتتتي بالتكلفتتة األولتتى للشتتهرة القيتتاس
 بها. المحددة المعترف المحتملة وااللتزامات وااللتزامات لألصول العادلة القيمةصافي 

بقياس الشهرة المقتناة عن عمليتة تجميتع األعمتال بالتكلفتة ناقًصتا  الشركة بعد االعتراف األولي تقوم
عتتن اضتتمحالل القيمتتة. اليتتتم استتتهالك الشتتهرة المقتنتتاة عتتن تجميتتع  منهتتا إجمتتالي الخستتائر الناشتتئة

بعمل اختبار لقياس اضمحالل قيمة الشهرة ستنويًا أو دوريًتا إذا  الشركة وبدال من ذلك تقوم ،األعمال
 .كانت األحداث أو التغير انتفيا لظروف تفيد وجود مؤشرعن اضمحالل قيمة

 
 االستثمارات في شركات شقيقة 3-8

تثمارات في شركات شقيقة هي استثمارات في شتركات يكتون للشتركة فيهتا نفتوذ متؤثر ولكنهتا االس 
ليست شركة تابعة كما أنها ليست حصة في مشروع مشترك ، ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما 

وال  ٪20بشكل مباشر أو غير مباشر  من ختالل الشتركات التابعتة لهتا  لنستبة  سواءتمتلك الشركة 
من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها ، فيما عتدا تلتك الحتاالت التتي تظهتر  ٪50تزيد عن 

 فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا.

المجمعتة باستتخدام طريقتة حقتوق  في شركات شتقيقة بتالقوائم الماليتة تتم المحاسبة عن االستثمارات 
االستثمار فى أى شتركة شتقيقة مبتدئياً بالتكلفتة، ثتم يتتم  الملكية. وفقا لطريقة حقوق الملكية يتم إثبات

رصيد االستثمار إلثبتات نصتيب الشتركة متن أربتاح أو خستائر الشتركة المستتثمر  تخفيضزيادة أو 
فيها بعد االقتنتاء، و يتتم إثبتات نصتيب الشتركة فتى أربتاح أو خستائر الشتركة المستتثمر فيهتا ضتمن 

صيد االستثمار بقيمة توزيعات األرباح التتى يتتم الحصتول أرباح أو خسائر الشركة، و يتم خفض ر
 .فيها عليها من الشركة المستثمر

 استثمارات طويلة األجل 3-9
تتمثل االستتثمارات طويلتة األجتل فتي مستاهمة الشتركة فتي شتركة مصتر للمقاصتة واإليتداع والقيتد  

لفتة االقتنتاء ناقصتاً أي طويلتة األجتل بتك االستتثماراتوتظهتر  وصندوق حمايتة المستتثمر المركزي
 انخفاض غير مؤقت في القيمة محدداً لكل استثمار على حده .
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 3
 
 تامة ( -والتعمير ) تحت التنفيذ مشروعات اإلسكان  3-10

  مشروعات تحت التنفيذ 
ر واإلستكان مضتافاً إليهتا كافتة إلستتخدامها فتى مشتروعات التعميتي تشتمل على تكلفة إقتنتاء أراضت 

التكتاليف المتعلقتة بتنميتة وتطتوير تلتك األرض وكتذلك تكلفتة التشتييد للوحتدات والتتى لتم تصتل إلتى 
 مرحلة اإلتمام.

 المشروعات التامة 
تشتمل على تكلفة إقتناء األرض وتكلفة تجهيزها وتنميتها وتطويرها ومتدها بتالمرافق وكتذلك تكلفتة  

تشيد عليها والتكاليف األخرى التى تتحملها المنشأة للوصول بها إلى الحالتة التتى  اإلنشاءات التى قد
 تجعلها صالحة لإلستخدام.

الميزانيتة يتتم تقيتيم مشتروعات اإلستكان والتعميتر وفقتاً للتكلفتة أو صتافى القيمتة البيعيتة  وفى تاريخ 
 لتكلفة فى حالة وجوده .بقيمة اإلضمحالل عن ا قائمة األرباح أو الخسائر وتحميلأيهما أقل 

 المخزون 3-11
 يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالى : 

أو صتافى القيمتة البيعيتة  المتحتركعلتى أستاس التكلفتة باستتخدام المتوستط قطع الغيار والمهموات :  
 أيهما أقل .

 ة أيهما أقل.أو صافى القيمة البيعي المتحركعلى أساس التكلفة باستخدام المتوسط وقود وزيوت : 

أو صتافى  المتحتركعلتى أستاس التكلفتة باستتخدام المتوستط المواد الخام ومواد التعبئوة والتغليوف : 
 القيمة البيعية أيهما أقل .

 على أساس تكلفة اإلنتاج طبقاً لقوائم التكاليف أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل.اإلنتاج التام : 
كتاليف الصتناعية غيتر المباشترة العمالتة المباشترة ونصتيب متن التوتشمل التكلفة المتواد المباشترة ،  

 تشمل تكلفة اقتراض.وال 
 

على أساس تكلفة اإلنتاج ىخر مرحلة تم االنتهاء منهتا طبقتاً لقتوائم التكتاليف اإلنتاج تحت التشغيل : 
 أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل.

شترة ونصتيب متن التكتاليف الصتناعية غيتر المباشترة وتشمل التكلفة المتواد المباشترة ، العمالتة المبا 
 وال تشمل تكلفة اقتراض.

صتتافى القيمتتة البيعيتتة هتتى ستتعر البيتتع التقتتديرى فتتى ستتياق النشتتاط العتتادى ناقصتتاً التكلفتتة التقديريتتة  
 لإلتمام والتكلفة التقديرية الالزمة إلتمام البيع.

قائمتة القيمة البيعية ضمن تكلفة المبيعات بويتم االعتراف باالنخفاض فى قيمة المخزون إلى صافى  
التى حدث فيها االنخفاض أو الخسارة. ويتم االعتراف برد االنخفتاض  العامفى  األرباح أو الخسائر

كتخفتيض متن  قائمتة األربتاح أو الخستائرفى المخزون الناتج من االرتفاع فى صافى القيمة البيعية ب
 ا  الرد.التى حدث فيه العامتكلفة المبيعات فى 
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )تابع( - 3
 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 3-12

خالل األرباح أو الخسائر هي اصول مالية تم تبويبهتا إمتا  كأصتول االستثمارات بالقيمة العادلة من  
في مدى زمني قصير أو اصول ماليتة  بها ألغراض المتاجرة حيث تم اقتناؤها لغرض البيع محتفظ

 خالل األرباح أو الخسائر . بالقيمة العادلة من تم تصنيفها عند االعتراف االولي 
عند االعتراف األولى ، يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخستائر بالقيمتة  

 العادلة .

خالل األربتاح أو الخستائر بالميزانيتة بالقيمتة العادلتة ويتتم يتم إثبات االستثمارات بالقيمة العادلة من  
 . قائمة األرباح أو الخسائراالعتراف بفروق التقييم ب

يتتتم االعتتتراف بأربتتاح أو خستتائر بيتتع االستتتثمارات بالقيمتتة العادلتتة متتن ختتالل األربتتاح أو الخستتائر   
 . قائمة األرباح أو الخسائرب

  الدخل الشاملة من خالل يمة العادلاالستثمارات بالق 3-13
 هي أصول مالية غير مشتقة. الدخل الشامل خاللاالستثمارات بالقيمة العادلة من  

بالقيمتتة  التتدخل الشتتامل ختتاللعنتتد االعتتتراف األولتتى ، يتتتم قيتتاس االستتتثمارات بالقيمتتة العادلتتة متتن  
 العادلة متضمنة المصروفات المتعلقة بها مباشرةً .

بالقيمتة  التدخل الشتامل ختالليتتم إعتادة تقيتيم االستتثمارات بالقيمتة العادلتة متن  بعد القياس األولتى ، 
 العادلة مع االعتراف باألرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية .

فى ادوات حقوق الملكيتة متضتمنة االستتثمارات الغيتر مدرجتة بالبورصتة يجتب  االستثماراتجميع  
يمة العادلة ، أال انه وفتى ظتروف محتدودة قتد تكتون التكلفتة مؤشتر مقبتول للقيمتة العادلتة قياسها بالق

وتكون هذه هي الحالة فى ظل عدم تتوافر معلومتات كافيتة لتحديتد القيمتة العادلتة او فتى ظتل وجتود 
متتدى واستتع للقتتيم العادلتتة لتتنفس االداة و فتتى هتتذه الحالتتة تكتتون التكلفتتة هتتى احستتن التقتتديرات للقيمتتة 

 .لعادلةا

 االستثمارات فى سندات حكومية  3-14
حكومية بالتكلفة طبقا لنموذج التكلفة المستهلكة ، وفى حالتة وجتود  سنداتيتم تقييم االستثمارات فى  

قائمتة األربتاح أو إنخفاض فى قيمتها يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا اإلضمحالل وتحميله علتى 
 على حده . لكل استثمار العامعن  الخسائر

 المشروعات تحت التنفيذ  3-15
تتمثل مشروعات تحت التنفيذ في المبالغ التي تم إنفاقهتا بغترض إنشتاء أو شتراء أصتول ثابتتة حتتى  

تصتبح جتاهزة لإلستتخدام فتي التشتتغيل حينئتذ تحتول لبنتد األصتتول الثابتتة ، ويتتم تقيتيم المشتتروعات 
 تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم اإلضمحالل .
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 اإلقتراض 3-16

يتم اإلعتراف باالقتراض مبتدئياً بتالقيم التتى تتم استتالمها . ويتتم تبويتب المبتالغ التتى تستتحق ختالل  
عام ضمن اإللتزامات المتداولة ، إال إذا كتان لتدى الشتركة الحتق فتى تأجيتل ستداد رصتيد القتروض 

تتتاريخ الميزانيتتة ، فيتتتم عتترض رصتتيد القتترض ضتتمن اإللتزامتتات طويلتتة لمتتدة تزيتتد عتتن عتتام بعتتد 
 األجل .

ويتتتم قيتتاس القتتروض واإلقتتتراض بفوائتتد بعتتد اإلعتتتراف المبتتدئي علتتى أستتاس التكلفتتة المستتتهلكة  
بطريقة معدل الفائدة الفعال . وتتدرج األربتاح والخستائر الناتجتة عتن استتبعاد االلتزامتات باإلضتافة 

 . قائمة األرباح أو الخسائرهالك بطريقة معدل الفائدة الفعال بإلى عملية اإلست

ويتم إحتساب التكلفة المستهلكة مع األخذ في اإلعتبار أي خصم أو عالوة عنتد الشتراء واألتعتاب أو  
التكاليف التى تكون جزءاً من معدل الفائدة الفعال . ويتدرج اإلستتهالك بمعتدل الفائتدة الفعتال ضتمن 

 . قائمة األرباح أو الخسائرفي  تكاليف التمويل

 تكاليف االقتراض 3-17
يتتتم رستتملة تكتتاليف االقتتتراض المتعلقتتة مباشتترة باقتنتتاء أو إنشتتاء أو إنتتتاج األصتتل المؤهتتل والتتذى  

متن تكلفتة يتطلب فترة زمنية طويلة لتجهيزه لإلستتخدام فتى األغتراض المحتددة لته أو لبيعته كجتزء 
التتتى تحققتتت فيهتتا . تتمثتتل  العتتامراض األختترى كمصتتروف فتتى األصتتل . يتتتم تحميتتل تكتتاليف االقتتت

 تكاليف االقتراض فى الفوائد والتكاليف األخرى التى تنفقها الشركة القتراض األموال .

يجب التوقف عن رستملة تكلفتة االقتتراض ختالل الفتترات التتى تتعطتل فيهتا اعمتال االنشتاء الفعالتة  
 .  لالصل

 المخصصات 3-18
بالمخصصات عندما يكون على الشركة التتزام حتالى قتانونى أو حكمتى نتيجتة لحتدث يتم االعتراف  

ماضى ، ويكون معه من المتوقع أن يتطلب ذلك تدفقاً خارجاً للموارد االقتصادية لتستوية االلتتزام ، 
مع إمكانية إجراء تقتدير موثتوق لمبلتغ االلتتزام ويتتم مراجعتة المخصصتات فتى تتاريخ كتل ميزانيتة 

إلظهار أفضل تقدير حتالى . وعنتدما يكتون تتأثير القيمتة الزمنيتة للنقتد جوهريتاً فيجتب أن وتحديدها 
 يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة الحالية لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام .

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 3-19
ديرين واإلدارة متقة وكبتار المستاهمين والتتمثل األطتراف ذات العالقتة فتي كتل متن الشتركات الشتقي 

العليا للشركة ، وتمثل أيضا الشركات المستيطر عليهتا أو خاضتعة لستيطرة مشتتركة أو نفتوذ متؤثر 
متن قبتتل تلتك األطتتراف ذات العالقتة ، ويتتتم اعتمتاد الشتتروط والسياستات التستتعيرية للمعتامالت متتع 

 األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة .

 رائب الدخلض 3-20
 يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري . 

 ضرائب الدخل الجارية 3-21
يتتتم تقيتتيم أصتتول وإلتزامتتات ضتترائب التتدخل للفتتترة الجاريتتة والفتتترات الستتابقة وفقتتاً للمبلتتغ المتوقتتع  

 إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب .
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 ضرائب الدخل المؤجلة 3-22

ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل المؤجلة بإتبتاع طريقتة اإللتزامتات علتى الفتروق المؤقتتة بتين القيمتة  
غتتراض الضتتريبية )األستتاس الضتتريبي( وقيمتهتتا المدرجتتة المعتتترف بهتتا لألصتتل أو اإللتتتزام لأل

 المحاسبي( وذلك بإستخدام سعر الضريبة  المطبق . بالميزانية )األساس
ويتم اإلعتراف بضتريبة التدخل المؤجلتة كأصتل عنتدما يكتون هنتاك إحتمتال قتوي بإمكانيتة اإلنتفتاع  

ويتتم تخفتيض األصتل بقيمتة الجتزء التذي لتن  بهذا األصل لتخفتيض األربتاح الضتريبية المستتقبلية ،
 يتحقق منه منفعة مستقبلية .

للفتترة ،  قائمتة األربتاح أو الخستائرج الضريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مصروف فتي ويتم إدرا 
 أو فترة أخرى مباشرة ضتمن حقتوق العامفيما عدا الضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس 

 .الملكية

 تحقق اإليراد  3-23
التأكتد بتأن المنتافع االقتصتادية يتم االعتراف بتاإليراد إلتى المتدى التذى تتتوفر فيته درجتة كافيتة متن  

 المرتبطة بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكن قياس قيمة اإليراد بشكل موثوق به .

يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستتحق بالصتافى بعتد خصتم أى خصتم تجتارى  
 أو خصم كمية أو ضرائب مبيعات أو رسوم .

 لخاصة التى يجب أن تتحقق قبل االعتراف باإليراد :فيما يلى االعتبارات ا 

يتم إثبات العموالت الناتجة عن نشاط الشركة كأمين حفتظ عنتد أداء الخدمتة وإصتدار الفتاتورة  -
 للعميل .

بتوزيعتتات األربتتاح حتتين يكتتون لحتتاملى األستتهم الحتتق فتتى تحصتتيل مبتتالغ هتتذه  االعتتترافيتتتم  -
 التوزيعات .

 

 إيرادات المقاوالت -
تتضمن اإليرادات من عقود المقاوالت القيمتة المبدئيتة لكتل عقتد مقاولتة باإلضتافة ألوامتر التغيتر أو  

الحوافز أو المطالبات الالحقة على التعاقد بشترط تتوافر توقتع كتاف عتن تحقيتق تلتك القيمتة وإمكتان 
 تقديرها بشكل موثوق فيه .

 
م االعتتراف بتاإليرادات متن عقتود المقتاوالت وحينما يمكن تقدير نتائج المقاولة بشكل موثوق فيه يتت 

 طبقاً لطريقة نسبة اإلتمام وفقاً لطبيعة العقد كما يلي :
 

  العقود طويلة األجل : يتم تحديد نسبة اإلتمام وفقاً لطريقتة حصتر األعمتال المنفتذة ويتتم االعتتراف
 بتكاليف العقد المتكبدة لمقابلة هذا اإليراد .

 

 م االعتراف بإيرادات العقود قصيرة األجل وفقتاً لطريقتة حصتر األعمتال العقود قصيرة األجل : يت
 المنفذة وبالتكاليف الفعلية المتكبدة لمقابلة هذا اإليراد.

 

وفي حالة عدم إمكانية تقدير عقد المقاولة بشكل موثوق فيه يتم االعتتراف بتاإليراد فتي حتدود متا تتم  
 ع استردادها .إنفاقه من تكاليف على العقد ويكون من المتوق

 

يتم االعتراف بالخسارة المتوقعة للعقد كمصروف في حالة احتمال زيادة تكلفة العقد الكليتة المتوقعتة  
 عن اإليراد الكلي للعقد بغض النظر عن مرحلة إنجاز العقد.

يتتدرج الفتترق المتمثتتل فتتي الزيتتادة )التتنقص( فتتي قيمتتة اإليتترادات المحستتوبة وفقتتاً لنستتبة اإلتمتتام عتتن   
 متها وفقاً للمستخلصات الصادرة ضمن المستحق من / على العمالء.قي
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 )تابع(تحقق اإليراد  3-23
 
 إيرادات بيع الوحدات -

عنتتد تحويتتل  اإلستتكان والتعميتترتتحقتتق الواقعتتة المنشتتئة لإليتتراد الختتاص ببيتتع وحتتدات مشتتروعات  
 اسية للمشتري والتي تتحقق بإتمام التعاقد الفعلي للوحدة.المخاطر والمنافع األس

 
 البيع بالتقسيط -

يتم االعتراف بسعر البيع بدون الفوائد كإيراد في تاريخ البيع . ويكون سعر البيع هتو القيمتة الحاليتة  
للمقابتتل ويتتتم تحديتتدها بخصتتم قيمتتة األقستتاط المستتتحقة باستتتخدام ستتعر الفائتتدة المستتتهدف . ويتتتم 

عتراف بالفوائد المؤجلة كتإيراد عنتدما تستتحق وعلتى أستاس التناستب الزمنتي أختذاً فتي االعتبتار اال
 سعر الفائدة المستهدف . 

 
 فوائد دائنة -

علتتى أستتاس نستتبة زمنيتتة آختتذاً فتتي  قائمتتة األربتتاح أو الخستتائريتتتم االعتتتراف بالفوائتتد الدائنتتة ضتتمن  
 االعتبار معدل العائد المستهدف على األصل .

 
 المصروفات 3-24

يتم اإلعتتراف بجميتع المصتروفات شتاملة مصتروفات التشتغيل ، المصتروفات اإلداريتة والعموميتة   
التتتى تحققتتت فيهتتا تلتتك  العتتامفتتى  قائمتتة األربتتاح أو الخستتائروالمصتتروفات األختترى متتع إدراجهتتا ب

 المصروفات .

 اإلضمحالل 3-25
 قيمة األصول المالية اضمحالل 
تاريخ كل ميزانية بتحديتد متا إذا كتان هنتاك دليتل موضتوعي علتى أن يكتون أصتل تقوم الشركة في  

أصتتل متتالي أو ويعتبتتر . قتتد أضتتمحل المحتتتفظ بهتتا بالتكلفتتة متتالي أو مجموعتتة متتن االصتتول الماليتتة
قتد أضتمحل إذا ، وإذا فقتط  ، كتان هنتاك دليتل المحتتفظ بهتا بالتكلفتة مجموعة متن االصتول الماليتة 

القيمتة نتتج عتن حتدوث حتدث أو أكثتر بعتد االعتتراف االولتي باألصتل  موضوعي علتى اضتمحالل
واثتتر علتتى التتتدفقات النقديتتة المقتتدرة ألصتتل متتالي أو مجموعتتة متتن االصتتول الماليتتة والتتتى يمكتتن 

 تقديرها بشكل يعتمد عليه .

 قيمة األصول غير المالية اضمحالل 
مؤشر على أن يكون أصل قد أضتمحل.  تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك 

وعندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد عتن قيمتته اإلستتردادية ، فيعتبتر أن األصتل 
قائمة األربتاح قد إضمحل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية . وتثبت خسارة االضمحالل ب

 . أو الخسائر

ضمحالل القيمة والتى تم االعتراف بها سابقاً ، فقتط إذا ، كتان هنتاك ويتم رد الخسارة الناجمة عن ا 
تغيير في االفتراضتات المستتخدمة لتحديتد قيمتة األصتل االستتردادية منتذ إثبتات أختر خستارة ناتجتة 
عن اضمحالل القيمة ، ويكون رد الخسارة الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيتث ال تتعتدى القيمتة 

االستردادية له أو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها ما لم يتتم االعتتراف  الدفترية لألصل القيمة
بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل فتي الستنوات الستابقة . ويتتم إثبتات الترد فتي 

 . قائمة األرباح أو الخسائرالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة ب

  



 شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات المالية )شركة مساهمة مصرية(

 المجمعة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2016ديسمبر  31

 

-  23  - 

 المطبقة )تابع(أهم السياسات المحاسبية  - 3
 
 التقديرات المحاسبية 3-26

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضتات  
تتتؤثر علتتى قتتيم األصتتول، االلتزامتتات ، اإليتترادات والمصتتروفات ختتالل الستتنوات الماليتتة، هتتذا وقتتد 

 يرات .تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقد
 احتياطي قانوني 3-27

لتكوين إحتياطى قتانونى حتتى يبلتغ  العاممن صافى أرباح  ٪5طبقاً للنظام األساسى للشركة، يجنب  
متتن رأس متتال الشتتركة المصتتدر ويستتتعمل  االحتيتتاطي بنتتاء علتتى قتترار متتن  ٪50هتتذا اإلحتيتتاطى 

 الجمعية العامة وفقاً القتراح مجلس اإلدارة .

 ات النقدية قائمة التدفق 3-28
 يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرة . 

 النقدية وما في حكمها 3-29
بغتترض إعتتداد قائمتتة التتتدفقات النقديتتة ، فتتإن النقديتتة ومتتا فتتي حكمهتتا تشتتمل النقديتتة بالصتتندوق ،  

خصتم بنتوك ارصتدة وت الحسابات الجاريتة بتالبنوك والودائتع ألجتل التتي تستتحق ختالل ثالثتة أشتهر
 .دائنة
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 البنوك ىبالصندوق ولدنقدية  - 4

 31/12/2016 31/12/2015 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 66.003.933 21.873.874 نقدية بالصندوق

 578.055.456 815.802.010 رصدة لدى البنوك أ

 752.791.866 848.484.313 ودائع )اقل من ثالثة اشهر(

 25.560.000 60.600.000 هر(ودائع )أكثر من ثالثة أش

 3.127.301 287.928 شيكات تحت التحصيل

 1.747.048.125 1.425.538.556 

 (1.708.677) (585.506) بنوك أرصدة دائنة

 1.746.462.619 1.423.829.879 

 

 لغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية ، تتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلى :

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.423.829.879 1.746.462.619  نقدية بالصندوق ولدى البنوك

 (25.560.000) (60.600.000) ودائع )أكثر من ثالثة أشهر(

 1.398.269.879 1.685.862.619 آخر العام –رصيد النقدية وما في حكمها 

 
 و الخسائرا بالقيمة العادلة من خالل االرباحاستثمارات  - 5

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 12.752.214 15.282.141 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 12.709.708 14.497.725 وثائق صناديق إستثمار

 44.006 - أذون خزانة

 327.495.343 672.339.421  *استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية

 702.119.287 353.001.271 

  
تحويل االستثمار في الشركة المصرية للصرافة واألعمتال الماليتة )شتركة تابعتة( إلتى  تم العامخالل * 

بنتد استتثمارات بالقيمتة العادلتتة متتن ختالل االربتتاح او الخستتائر نتيجتة إنهتتاء الستتيطرة وفقتاً إللغتتاء عقتتد 
، وكتتذلك لالستتتثمارات الماليتتة بتتايونيرز القابضتتةمتتن قبتتل شتتركة  2016ينتتاير  1اإلدارة اعتبتتاراً متتن 

ل مبلتتتتغ لعادلتتتتة لالستتتتتثمار فتتتتي تتتتتاريخ التحويتتتتبلغتتتتت القيمتتتتة اوقتتتتد عتتتتدم وجتتتتود أى نفتتتتوذ متتتتؤثر. ل
و تتتتم إدراج الفتتترق بتتتين القيمتتتة العادلتتتة لالستتتتثمار و صتتتافي قيمتتتة  جنيتتته مصتتتري. 42.438.133
 . قائمة األرباح أو الخسائراألصول ضمن 
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 اوراق قبضو عمالء  - 6

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 3.028.520.112 1.653.999.369 عمالء

 1.746.635.450 3.244.769.216 اوراق قبض

 4.898.768.585 4.775.155.562 

 (40.741.705) (41.162.833) االضمحالل فى قيمة العمالء و اوراق القبض

 (13.275.556) (61.562.032) فوائد اقساط مؤجلة

 4.796.043.720 4.721.138.301 
 

 :  االضمحالل فى قيمة العمالء و أوراق القبض فيما يلىتتمثل حركة 

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 33.527.678 40.741.705  العامرصيد أول 

االضمحالل فى قيمة العمالء و أوراق القبض أول 
 6.256.920 - هالمدة مستحوذ علي

 2.569.266 1.008.327  العاممكون خالل 

 (919.468) (587.199) رد االضمحالل فى قيمة العمالء و أوراق القبض

 (692.691) - ديون معدومة

 40.741.705 41.162.833 العامرصيد آخر 
 

 عالقةأطراف ذات إلى  /مستحق من  - 7

 أطراف ذات عالقةمستحق من  -أ  

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 604.360 - سوريا –شركة بايونيرز 

 - 3.344.121 لوتس للفنادق و المنتجعاتشركة 

 - 27.210.198 أطراف ذات عالقة

 30.554.319 604.360 
 

 

 عالقةأطراف ذات مستحق إلى  -ب 

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 15.635.180 15.872.009 البحرين  –لعالمية القابضة شركة بايونيرز ا

 - 450.000 شركة صحارى لتصميم المباني

 9.846 - الرائد –صندوق استثمار بايونيرز 

 197.011 197.011 القومية للتشييد والتعميرالشركة 

 16.519.020 15.842.037 
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 تعميرالسكان واالمشروعات  - 8

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري نيه مصريج 

 30.370.738 38.238.840 تامة – مشروعات االسكان والتعمير

 9.487.233.593 10.107.767.023 تحت التنفيذ -مشروعات االسكان والتعمير 

 10.146.005.863 9.517.604.331 

 

 مخزون - 9

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 168.920.807 269.531.433 مواد خام

 510.013 544.759 وقود و زيوت

 35.677.402 33.527.188 قطع غيار ومهمات

 29.082.945 60.288.629 إنتاج تحت التشغيل

 109.155.150 117.297.009 انتاج تام

 10.878.797 10.326.691 اعتمادات مستندية

 42.048 42.048 بضائع بغرض البيع

 15.624.659 24.789.227 بضائع لدى الغير

 626.346 5.269.598 مخلفات

 521.616.582 370.518.167 

 (7.690.941) (6.108.486) االنخفاض فى قيمة المخزون

 515.508.096 362.827.226 

 

 تتمثل حركة االنخفاض في قيمة المخزون فيما يلي :
 

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 7.139.626 7.690.941 العامرصيد أول 

االنخفاض فى قيمة المخزون أول المدة مستحوذ 
 3.406.041 - عليه

 (423.002) (493.600) رد االنخفاض فى قيمة المخزون

 (2.431.724) (1.088.855) العاممستخدم خالل 

 7.690.941 6.108.486 العامرصيد آخر 
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 نظام االثابة و التحفيز  - 10

سهم بتكلفة بلغت  3033255م نظام االثابة والتحفيز التي لم يتم التصرف فيها عدد بلغ عدد أسه
 جنيه مصري. 19.369.045

 

على نظام اإلثابة والتحفيز الخاص  2016مايو  7وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 
عن ذلك م ومليون سه 15عدد تخصيص بالعاملين والمديرين واعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ب

سهم بإصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال و / أو شراء أسهم الخزينة  11966745توفير طريق 
سهم والخاصة برصيد  3033255لتمويل نظام اإلثابة والتحفيز الخاص بالشركة، باإلضافة الى 

بعد الحصول األسهم المتبقية من نظام اإلثابة والتحفيز السابق والتي لم يتم التصرف فيها، وذلك 
 على الموافقات الالزمة.

 

، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة 2016سبتمبر  24وبتاريخ 
جنيه مصري  15.166.275جنيه مصري بقيمة  3.542.031.245المصدر والمدفوع البالغ 

جنيه مصري، بقيمة أسهم الشركة المتبقية من نظام اإلثابة والتحفيز  3.526.864.970ليصبح 
والتي لم يتم التصرف فيها، وذلك طبقا لتعليمات الهيئة  2012ديسمبر  22ي السابق والمنتهي ف

 (20)إيضاح العامة للرقابة المالية. 
 

زيادة رأس مال الشركة بقيمة وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في ذات الجلسة على 
 15جنيه مصري، توزع على عدد  3.601.864.970جنيه مصري، ليصبح  75.000.000

جنيه مصري، تمول من اإلحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم المالية عن  5مليون سهم بقيمة إسمية 
، وذلك بإصدار أسهم مجانية تخصص لنظام اإلثابة والتحفيز 2015ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 (20)إيضاح .2016مايو  7والذي أقرتة الجمعية العامة غير العادية للشركة في 
 172.350.000مبلغ  2016ديسمبر  31القيمة العادلة ألسهم نظام اإلثابة والتحفيز في  وقد بلغت

 جنيه مصري.
 

 أرصدة مدينة أخرىو صروفات مدفوعة مقدماً م - 11
 31/12/2016 31/12/2015 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 ً  65.576.939 97.120.087 مصروفات مدفوعة مقدما
 40.464.908 24.758.994 إيرادات مستحقة

 16.707.761 22.970.351 دعم تصدير مسترد
 296.075.130 381.298.446 تأمينات لدى الغير

 27.925.892 12.242.947 تأمين خطابات ضمان
 9.295.554 8.742.981 سلف وعهد عاملين

 29.199.669 31.148.742 مبالغ مدفوعة للعاملين تحت حساب توزيع االرباح
 55.013.050 51.587.209 مصلحة الضرائب 
 21.470.553 8.833.563 مقاصة بيع وشراء
 26.944.160 5.236.349 مدينون متنوعون

 855.544 875.056 دفعات تحت حساب شراء أصول ثابتة
 135.153.301 183.286.510 دفعات مقدمة  -موردون 

 35.911.674 29.790.405 خسائر مؤجلة من اعادة تأجير أصول 
 259.667.482 386.182.412 دفعات مقدمة  –ايجار عقود تأجير تمويلى 

 127.235.987 120.432.208 أرصدة مدينة أخرى *

 1.364.506.260 1.147.497.604 

 (31.506.279) (31.602.374) اضمحالل في قيمة األرصدة المدينة األخرى

 1.332.903.886 1.115.991.325 
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 )تابع( أرصدة مدينة أخرىو صروفات مدفوعة مقدماً م - 11
 

حد ه مصرى و الذى يمثل مدفوعات الى أجني 12.118.000يتضمن بند أرصدة مدينة أخرى مبلغ  *
 عضاء مجلس اإلدارة السابقين وقد تم تكوين مخصص بكامل القيمة.أ
 
 

 تتمثل حركة االضمحالل في قيمة األرصدة المدينة فيما يلي :

 31/12/2016 31/12/2015 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 26.720.119 31.506.279 العام رصيد أول
االضمحالل في قيمة األرصدة المدينة األخرى أول 

 4.266.599 - ذ عليهالمدة مستحو
 585.056 136.163 العاممكون خالل 

 (65.495) (40.068) رد االضمحالل في قيمة األرصدة المدينة األخرى

 31.506.279 31.602.374 العامرصيد آخر 
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 أصول ثابتة - 12

 
 اراضى

 أجهزة
 اتصاالت

 حاسب آلي
 وبرامج

 أثاث
 أجهزة

 كهربائية ومعدات
 اعالنات
 مضيئة

 تجهيزات
 وديكورات

وسائل نقل 
 وإنتقال

 اخشاب االت ومعدات عقارات وجدك
محطة تحلية 

 مياه
 اإلجمالي

 
 جنيه مصري

جنيه 
 مصري

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

              التكلفة فى

 1.257.492.660 19.389.735 25.614.488 518.389.738 166.995.210 61.745.615 49.385.064 2.476.746 58.174.741 39.453.437 35.024.816 105.600 280.737.470 2016يناير  1

 46.004.675 2.605.224 4.341.154 14.550.781 1.076.615 4.507.942 2.801.784 - 5.878.125 5.416.270 4.774.212 52.568 - اضافات العام

 11.411.842 - - 9.046.970 149.988 258.779 1.823.594 - 103.636 28.875 - - - محول من مشروعات تحت التنفيذ 

 (2.378.091) - - - (353.501) - - - - - - - (2.024.590) محول الى مشروعات االسكان والتعمير

 (30.676.852) - (454.142) (7.367.165) (7.087.625) (1.025.995) (4.807.413) - (5.080.927) (2.189.272) (2.664.313) - - استبعادات

 3.520.013 - 7.418.466 (18.100.000) - 295.930 1.911.093 - 5.103.186 1.624.975 5.266.363 - - فروق ترجمة قوائم مالية

 1.285.374.247 21.994.959 36.919.966 516.520.324 160.780687 65.782.271 51.114.122 2.476.746 64.178.761 44.334.285 42.401.078 158.168 278.712.880 2016ديسمبر  31

              مجمع اإلهالك في

 (481.559.038) (1.320.047) (11.708.316) (244.215.202) (48.836.982) (42.138.721) (43.034.876) (2.445.424) (37.200.774) (22.334.991) (28.240.809) (82.896) - 2016يناير  1

 (50.513.329) (1.957.394) (2.569.189) (23.149.087) (5.561.670) (3.798.949) (2.994.500) (18.971) (5.008.832) (2.911.285) (2.534.231) (9.221) - اهالك العام

 226.751 - - - 226.751 - - - - - - - - محول الى مشروعات االسكان و التعمير

 21.218.911 - 68.122 7.577.081 2.334.306 430.069 4.176.452 - 3.949.358 820.266 1.863.257 - - إهالك االستبعادات

 (10.489.682) - (1.516.514) 32.874 - (215.270) (1.910.527) - (1.129.396) (615.459) (5.135.390) - - فروق ترجمة قوائم مالية

 (521.116.387) (3.277.441) (15.725.897) (259.754.334) (51.837.595) (45.722.871) (43.763.451) (2.464.395) (39.389.644) (25.041.469) (34.047.173) (92.117) - 2016ديسمبر  31

              صافي القيمة الدفترية فى

 764.257.860 18.717.518 21.194.069 256.765.990 108.943.092 20.059.400 7.350.671 12.351 24.789.117 19.292.816 8.353.905 66.051 278.712.880 2016ديسمبر  31

 775.933.622 18.069.688 13.906.172 274.174.536 118.158.228 19.606.894 6.350.188 31.322 20.973.967 17.118.446 6.784.007 22.704 280.737.470 2015ديسمبر  31

 
 ائر الرأسمالية من بيع أصول ثابتة خالل العام كما يلي:بلغت الخس -

 2016ديسمبر  31  
 جنيه مصري جنيه مصري 

 2.129.616  متحصالت من بيع أصول ثابتة
 7.219.818  تسويات ناتجة من إستبعاد شركة تابعة من تجميع األعمال

  (30.676.852) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

  21.218.911 مستبعدة مجمع إهالك أصول ثابتة

 (9.457.941)  صافي القيمة الدفترية لألصول المستبعدة

 (108.507)  خسائر بيع أصول ثابتة
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 مشروعات تحت التنفيذ - 13

 
1/1/2016 

 اضافات
 خالل العام

رصيد الشركة 
 المستبعدة

 محول الى
 االصول الثابتة

31/12/2016 

 جنيه مصري مصريجنيه  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 15.833.778 (11.411.842) (104.118.881) 16.460.900 114.903.601 مشروعات تحت التنفيذ

 114.903.601 16.460.900 (104.118.881) (11.411.842) 15.833.778 

 

 استثمارات في شركات شقيقة - 14

 
 نسبة

 31/12/2015 31/12/2016 عدد االسهم المساهمة

 نيه مصريج جنيه مصري  ٪ 

 13.852.876 14.582.962 2500000 25 شركة بايونيرز العالمية القابضة )البحرين( )ش.م.ب( 

 3.246.065 4.126.418 45000 45 شركة بداية للطرق و المقاوالت "ش.م.م"

 - 218.738.035 50792226 51 شركة لوتس للفنادق و المنتجعات*

 91.546.663 92.161.389 19503927 16.59 عميرشركة المصريين لالسكان و التنمية و الت

 40.329.466 48.870.590 9621536 18.93 شركة المصريين بالخارج لالستثمار و التنمية

   378.479.394 148.975.070 
 

شركة تابعة إلي بند  من لوتس للفنادق والمنتجعاتخالل العام تم تحويل اإلستثمار في شركة   *
شقيقة، مما نتج عن ذلك فروق تقييم بالقيمة العادلة بمبلغ  إستثمارات في شركات

 جنيه مصري ادرجت بقائمة األرباح أو الخسائر. 146.182.730

 
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل - 15

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 2.265.304 2.026.245 استثمارات مقيدة ببورصة األوراق المالية

 30.559.953 70.957.930 استثمارات غير مقيدة ببورصة األوراق المالية 

 72.984.175 32.825.257 

 

 استثمارات عقارية - 16

  31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 176.365.792 263.296.141 رصيد أول العام 

 71.320.099 - محول من مشروعات إسكان و تعمير

 - 1.484.263 إضافات خالل العام

 - (1.481.588) بيع خالل العام

 - (71.370.182) مشروعات إسكان و تعمير إليمحول 

 15.610.250 - فروق اعادة التقييم

 263.296.141 191.928.634 رصيد أخر العام
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 استثمارات أخرى طويلة األجل - 17

 31/12/2016 31/12/2015 

 يه مصريجن جنيه مصري 

 5.971.700 6.025.400 شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي )ش.م.م(

 92.523 171.028 صندوق حماية المستثمر

 5.884.148 9.124.244 صندوق ضمان التسويات

 15.320.672 11.948.371 

  
 أصول غير ملموسة - 18

يص الخاصتتة بهتتا و بلغتتت قيمتهتتا تتمثتتل األصتتول الغيتتر ملموستتة فتتي بتترامج حاستتب آلتتي و التتتراخ
 .2016ديسمبر  31جنيه مصري في  464.123

 
 الشهرة - 19

 الشهرة الناتجة عن االستحواذ على : 

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.021.283.665 1.021.283.665 ( شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية1)

 238.023.065 238.023.065 المالية( شركة أموال لألستثمارات 2)

 189.000.909 189.000.909 دبي –( شركة بايونيرز لألوراق المالية 3)

 19.192.532 - ( شركة المصرية للصرافة واألعمال المالية4)

 4.991.937 4.991.937 ( شركة بريزما للوساطة في األوراق المالية5)

 3.650.000 3.650.000 ب( شركة المستشار الدولي لضمان االكتتا6)
)شركة تابعة لشركة المستشار الدولي ( شركة المستشار الدولي 7)

 1.154.687 1.154.687 لضمان االكتتاب(

 5.787.175 5.787.175 لتداول األوراق الماليةأون الين ( شركة رؤية 8)

 69.140.746 69.140.746 ( شركة القاهرة لالسكان و التعمير9)

 22.643.856 - تس للفنادق و المنتجعات( شركة لو10)

 3.757.977 3.757.977 ( شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري11)

 305.815.220 305.815.220 ( الشركة المتحدة لالسكان والتعمير12)
 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف والورق شركة (13)

 1.607.533 1.607.533 )يونيباك(

 34.342.854 34.342.854 ( شركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري14)

 9.684.320 9.684.320 ( شركة الكابالت الكهربائية المصرية15)

 331.671.502 331.671.502 أراب ديري -( الشركة العربية لمنتجات االلبان 16)

 28.561.376 28.561.376 ( المجموعة المصرية لالستثمار القابضة17)

 2.248.472.966 2.290.309.354 

 (101.477.436) (101.477.436) *االضمحالل فى قيمة الشهرة

 2.146.995.530 2.188.831.918 
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 الشهرة )تابع( - 19

تتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ على شركة بايونيرز لتداول األوراق المالية في الفرق  (1)
سهم وحصة شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية في  499980عدد  بين تكلفه اقتناء

فبراير  4حقوق الملكية لشركة بايونيرز لتداول األوراق المالية فى تاريخ االستحواذ فى 
2008 . 

تتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ على شركة أموال لالستثمارات المالية في الفرق بين  (2)
سهم وحصة شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية في  699800تكلفه اقتناء عدد 

 . 2008فبراير  3حقوق الملكية لشركة أموال لالستثمارات المالية فى تاريخ االستحواذ فى 

طبقتتا  2013ديستتمبر 31( عاليتته فتتي 2قامتتت الشتتركة بدراستتة اضتتمحالل الشتتهرة للشتتركة ) * 
مستشتار متالى مستتقل معتمتد، و عنتد اجتراء تلتك و المعدة بواستطة  31للمعيار المصرى رقم 

تتمثل الشهرة الناتجة عتن .جنيه مصرى 101.477.436الدراسة تبين وجود اضمحالل قدره 
دبتتي فتتي الفتترق بتتين تكلفتتة اقتنتتاء عتتدد  –االستتتحواذ علتتي شتتركة بتتايونيرز لتتألوراق الماليتتة 

حصتتة ونصتتيب شتتركة بتتايونيرز القابضتتة لالستتتثمارات الماليتتة فتتي حقتتوق الملكيتتة  13500
ستتبتمبر  16              دبتتي فتتي تتتاريخ االستتتحواذ فتتي –وراق الماليتتة لشتتركة بتتايونيرز لتتأل

2007 . 

جنيته مصتري والناتجتة عتن االستتحواذ علتى  14.255.353تتمثل الزيادة في الشهرة البالغتة  (ب3)
دبتي فتى الفترق  –حصة من حصص رأس مال شركة بتايونيرز لتألوراق الماليتة  1200عدد 

شتتركة بتتايونيرز القابضتتة لالستتتثمارات الماليتتة فتتي بتتين تكلفتتة اقتنتتاء تلتتك الحصتتص ونصتتيب 
ينتتاير  11دبتتي فتتي تتتاريخ االستتتحواذ فتتي  –حقتتوق الملكيتتة لشتتركة بتتايونيرز لتتألوراق الماليتتة 

2008 . 

 تتمثتتل الشتتهرة الناتجتتة عتتن االستتتحواذ علتتي شتتركة المصتترية للصتترافة واألعمتتال الماليتتة فتتي ( 4)
حصتة شتركة بتايونيرز القابضتة لالستتثمارات  ستهم و 800000الفرق بين تكلفتة اقتنتاء عتدد 

المالية في حقوق الملكية لشركة المصرية للصرافة واألعمال المالية في تتاريخ االستتحواذ فتي 
خالل العام تم تحويل االستثمار في الشركة المصرية للصترافة و األعمتال و .2008مايو  28

لتة متن ختالل االربتاح او الخستائر نتيجتة المالية )شركة تابعة( إلى بند استثمارات بالقيمتة العاد
متن قبتل شتركة بتايونيرز  2016ينتاير  1إنهاء السيطرة وفقاً إللغتاء عقتد اإلدارة اعتبتاراً متن 

 القابضة، وكذلك عدم وجود أى نفوذ مؤثر.

تتمثتتل الشتتهرة الناتجتتة عتتن االستتتحواذ علتتي شتتركة بريزمتتا للوستتاطة فتتي األوراق الماليتتة فتتي  (5)
ستهم و حصتة شتركة بتايونيرز القابضتة لالستتثمارات  499000فتة اقتنتاء عتدد الفرق بتين تكل

المالية في حقوق الملكية لشركة بريزما للوساطة في األوراق المالية في تتاريخ االستتحواذ فتي 
 . 2007مايو  15

تتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ علي شركة المستشار الدولي لضتمان االكتتتاب فتي الفترق  (6)
سهم و حصة شركة بتايونيرز القابضتة لالستتثمارات الماليتة فتي  29850تكلفة اقتناء عدد  بين

            حقتتتوق الملكيتتتتة لشتتتركة المستشتتتتار التتتدولي لضتتتتمان االكتتتتتاب فتتتتي تتتتاريخ االستتتتتحواذ فتتتتي
  . 2007أغسطس  13
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دولي لالستتثمار )شتتركة تابعتتة تتمثتل الشتتهرة الناتجتتة عتن االستتتحواذ علتتى شتركه المستشتتار التت (7)
 ستتهم 14850لشتتركة المستشتتار التتدولى لضتتمان األكتتتتاب( فتتى الفتترق بتتين تكلفتته اقتنتتاء عتتدد 

وحصتتة شتتركه المستشتتار التتدولي لضتتمان االكتتتتاب )شتتركه تابعتته( فتتي حقتتوق الملكيتتة لشتتركة 
 . 2007سبتمبر  16المستشار الدولي لالستثمار فى تاريخ االستحواذ 

لتتتداول األوراق الماليتتة أون اليتتن هرة الناتجتتة عتتن االستتتحواذ علتتي شتتركة رؤيتتة تتمثتتل الشتت (8)
ستهم و حصتة شتركة بتايونيرز  22500)بنكرز جروب سابقا( في الفرق بين تكلفة اقتناء عدد 

القابضة لالستثمارات الماليتة فتي حقتوق الملكيتة لشتركة رؤيتة لتتداول األوراق الماليتة )بنكترز 
 . 2009أغسطس  4االستحواذ في جروب سابقا( في تاريخ 

تتمثل الشهرة الناتجة عتن االستتحواذ بطريقتة الشتراء التتدريجى علتى شتركة القتاهرة لالستكان  (9) 
ستتهم متتن أستتهم شتتركة القتتاهرة  32555015والتعميتتر فتتى الفتترق بتتين تكلفتتة االقتنتتاء عتتدد 

حقتتوق ملكيتتة  لالستتكان والتعميتتر وحصتتة شتتركة بتتايونيرز القابضتتة لالستتتثمارات الماليتتة فتتى
 .  شركة القاهرة لالسكان والتعمير

تتمثل الشهرة الناتجتة عتن االستتحواذ علتى شتركة لتوتس للفنتادق و المنتجعتات فتى الفترق بتين  (10)
وحصتتة شتتركه القتتاهرة لالستتكان والتعمير)شتتركه تابعتته( فتتي  ستتهم 14850تكلفتته اقتنتتاء عتتدد 

و تتم تحويتل االستتثمار  اريخ االستتحواذحقوق الملكية لشركة لوتس للفنادق و المنتجعات فى تت
 في شركة لوتس للمنتجعات و الفنادق )شركة تابعة( إلى بند استثمارات في شركات شقيقة.

تتمثتتل الشتتهرة الناتجتتة عتتن االستتتحواذ بطريقتتة الشتتراء التتتدريجى علتتى شتتركة الصتتعيد العامتتة  (11) 
ستهم وحصتة  125434136عتدد  للمقاوالت واالستثمار العقاري فتى الفترق بتين تكلفته اقتنتاء

شركه الصفوة لالستشارات )شركه تابعه لشركة القاهرة لالستكان والتعميتر( فتي حقتوق ملكيتة 
 . شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري

تتمثل الشهرة الناتجة عتن االستتحواذ بطريقتة الشتراء التتدريجى علتى شتركة المتحتدة لالستكان  (12)
ستتهم وحصتص الشتتركات المستتاهمة  27174949فترق بتتين تكلفته اقتنتتاء عتدد والتعميتر فتتى ال

 . )شركات تابعة للشركة القابضة( في حقوق ملكية شركة المتحدة لالسكان والتعمير

تتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ بطريقة الشراء التدريجى على شركة يونيفرستال لصتناعة  (13)
ستتهم  2658555يبتاك( فتتى الفترق بتين تكلفته اقتنتاء عتدد )يون متواد التعبئتة والتغليتف والتورق

وحصتتص الشتتركات المستتاهمة )شتتركات تابعتتة للشتتركة القابضتتة( فتتي حقتتوق الملكيتتة لشتتركة 
 . )يونيباك( يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق

العامتتة  تتمثتتل الشتتهرة الناتجتتة عتتن االستتتحواذ بطريقتتة الشتتراء التتتدريجى علتتى شتتركة الجيتتزة (14)
ستهم وحصتتص  5249163للمقتاوالت واالستتثمار العقتاري فتتي الفترق بتين تكلفته اقتنتتاء عتدد 

الشركات المستاهمة )شتركات تابعتة للشتركة القابضتة( فتي حقتوق ملكيتة شتركة الجيتزة العامتة 
 . للمقاوالت واالستثمار العقاري

على شركة الكتابالت الكهربائيتة تتمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ بطريقة الشراء التدريجى  (15)
ستهم وحصتص الشتركات المستاهمة  128039348الفرق بين تكلفة اقتنتاء عتدد في المصرية 

 . )شركات تابعة للشركة القابضة( في حقوق الملكية لشركة الكابالت الكهربائية المصرية

فتي أراب ديتري -ن تتمثل الشهرة الناتجة عن االستتحواذ علتي الشتركة العربيتة لمنتجتات االلبتا (16)
جنيته مصتري و حصتة  393.170.397سهم البالغة  5056771الفرق بين تكلفة اقتناء عدد 

شتتركة بتتايونيرز القابضتتة لالستتتثمارات الماليتتة فتتي حقتتوق الملكيتتة لشتتركة الشتتركة العربيتتة 
جنيتته مصتتري فتتي تتتاريخ االستتتحواذ ،  61.498.895أراب ديتتري البالغتتة  -لمنتجتتات االلبتتان

  . جنيه مصري 331.671.502نها شهرة بمبلغ مما نتج ع
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الفترق فتي تتمثل الشهرة الناتجة عن االستتحواذ علتي المجموعتة المصترية لالستتثمار القابضتة  (17)
جنيه مصتري و حصتة شتركة  45.123.128سهم البالغة  16795000بين تكلفة اقتناء عدد 

فتتي حقتتوق الملكيتتة للمجموعتتة المصتترية لالستتتثمار  بتتايونيرز القابضتتة لالستتتثمارات الماليتتة
جنيه مصري في تاريخ االستحواذ، مما نتج عنها شهرة بمبلتغ  16.561.752القابضة البالغة 
 . جنيه مصري 28.561.376

 

 رأس المال - 20

 رأس المال المصـدر والمدفوع كما بلغ  ،جنيه مصري مليار 10رأس مال الشركة المرخص به  بلغ 
 جنيه 5 االسميةقيمة السهم سهم،  500000000موزعا على  جنيه مصري 2.500.000.000

 مصري.
 

، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال المصدر 2015إبريل  6بتاريخ  -
جنيه مصري بزياده قدرها  3.350.822.460جنيه مصري الى  2.500.000.000من 

جنيه  5سهم بقيمة إسمية  170164492وذلك بإصدار عدد  جنيه مصري، 850.822.460
جنيه مصري للسهم، ودعوة قدامى المساهمين لإلكتتاب في  12.63مصري وعالوة إصدار قدرها 

زيادة رأس المال على أن يتم تغطية اإلكتتاب نقدا و/أو من األرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين 
 تاب.القدامى حاملي األسهم في تاريخ اإلكت

 

جنيه مصري  333.624.995، تم زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 2015سبتمبر  30بتاريخ  -
جنيه مصري للسهم ليصبح رأس المال  5سهم بقيمة إسمية  66724999وذلك بإصدار عدد 

سهم قيمة  566724999جنيه مصري موزعا على  2.833.624.995المصدر والمدفوع مبلغ 
جنيه  842.736.755صري، باإلضافة الى عالوة اصدار قدرها جنيه م 5السهم االسمية 

مصري، وقد تم تغطية تلك الزيادة وعالوة االصدار بالكامل من االرصدة الدائنة المستحقة لبعض 
 مساهمي الشركة، وقد تم التأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري للشركة.

 

 جنيه مصري الى االحتياطي القانوني. 842.736.755وقد تم إضافة عالوة االصدار البالغة  -
 

على نظام اإلثابة والتحفيز الخاص  2016مايو  7وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  -
مليون سهم وذلك عن  15بالعاملين والمديرين واعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين بتخصيص عدد 

المال و / أو شراء أسهم الخزينة  سهم بإصدار أسهم جديدة لزيادة رأس 11966745طريق توفير 
سهم والخاصة برصيد  3033255لتمويل نظام اإلثابة والتحفيز الخاص بالشركة، باإلضافة الى 

األسهم المتبقية من نظام اإلثابة والتحفيز السابق والتي لم يتم التصرف فيها، وذلك بعد الحصول 
 على الموافقات الالزمة.

 

قت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة ، واف2016سبتمبر  24وبتاريخ  -
جنيه مصري  15.166.275جنيه مصري بقيمة  3.542.031.245المصدر والمدفوع البالغ 

جنيه مصري، بقيمة أسهم الشركة المتبقية من نظام اإلثابة والتحفيز  3.526.864.970ليصبح 
تم التصرف فيها، وذلك طبقا لتعليمات الهيئة والتي لم ي 2012ديسمبر  22السابق والمنتهي في 
 العامة للرقابة المالية.

 

زيادة رأس مال الشركة بقيمة وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في ذات الجلسة على  -
 15جنيه مصري، توزع على عدد  3.601.864.970جنيه مصري، ليصبح  75.000.000

ري، تمول من اإلحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم المالية عن جنيه مص 5مليون سهم بقيمة إسمية 
، وذلك بإصدار أسهم مجانية تخصص لنظام اإلثابة والتحفيز 2015ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 .2016مايو  7والذي أقرتة الجمعية العامة غير العادية للشركة في 
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 حقوق الحصة غير المسيطرة - 21

  31/12/2016 

 مصرىجنيه  

 2.818.150.145 رصيد أول العام

 (30.449.319) تسويات ناتجه من شراء أسهم خزينة لشركات تابعه

 (330.777) تعديالت على سنوات سابقة

 (42.764.122) الدخل الشاملفروق تقييم عمله من خالل 

 41.833.359 الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 (14.720.089) توزيعات أرباح دورية

 (24.271.852) 2015توزيعات ارباح عام 

 (97.669.806) من تجميع األعمال شركة تابعة إستبعادتسويات ناتجة من 

 (180.376.709) فروق ناتجة من تغير نسبة الملكية في الشركات التابعة

 380.668.750 ةاألرباح أو الخسائر المجمع حقوق الحصة غير المسيطرة بقائمة

 2.850.069.580 العامرصيد آخر 

 

 قروض طويلة االجل - 22

  31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.752.399.023 2.149.216.211 قروضرصيد ال

 (16.892.366) (151.204.628) الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 1.998.011.583 1.735.506.657 

 

 يتمثل رصيد قروض طويلة األجل الممنوحة من البنوك كاىتي :

 - ٪4قرض ممنوح للشركة من بنك االستثمار القومى بدون ضمان وبفائدة سنوية تتراوح ما بين  -أ
وتنتهى فى  1999سنة تبدأ من عام  28هذا ويتم سداد أقساط خالل مدة تتراوح من سنة إلى  6٪

جنيه  5.727.345مبلغ  2016ديسمبر  31لغ إجمالي رصيد القروض في . وب2026عام 
 مصري.

قسط ربع سنوي بعد عام من تاريخ  12قرض ممنوح من بنك عوده على أن يسدد القرض على  -ب
 ٪13فوق السعر المعلن من البنك المركزي وبحد أدني  ٪2.75استخدام القرض، بسعر إقراض 

ديسمبر  31. وبلغ إجمالي رصيد القرض في ظة لدى البنكمحفوأوراق مالية وذلك بضمان سنويا 
 جنيه مصري. 33.320.000مبلغ  2016

ديسمبر  31سنوات ابتداًء من  7القرض الممنوح من بنك عوده على أن يسدد القرض على  -ت
سنويا  ٪12.75فوق السعر المعلن من البنك المركزي وبحد أدني  ٪3، بسعر إقراض 2016

ديسمبر  31. وبلغ إجمالي رصيد القرض في محفوظة لدى البنكية أوراق مالوذلك بضمان 
   جنيه مصري. 293.333.332مبلغ  2016
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 قروض طويلة االجل ) تابع ( - 22

قرض متوسط األجل من البنك العربي االفريقي بلغ الجزء المستخدم من قيمة القرض مبلغ  -ث
أقساط  6لقرض على ، على أن يسدد ا2016ديسمبر  31جنيه مصري في  380.687.488

فوق السعر المعلن من البنك  ٪2.25سنوية بعد عام من تاريخ استخدام القرض، بسعر إقراض 
 سنويا ، وذلك بضمان أسهم وأوراق مالية المحفوظة لدى البنك. ٪12.5المركزي وبحد أدني 

غ قرض متوسط األجل من البنك العربي االفريقي بلغ الجزء المستخدم من قيمة القرض مبل -ج
أقساط  7، على أن يسدد القرض على 2016ديسمبر  31جنيه مصري في  176.400.000

فوق السعر المعلن من البنك  ٪2.25سنوية بعد عام من تاريخ استخدام القرض، بسعر إقراض 
 سنويا ، وذلك بضمان أسهم وأوراق مالية المحفوظة لدى البنك. ٪13.25المركزي وبحد أدني 

لبنك العربي االفريقي بلغ الجزء المستخدم من قيمة القرض مبلغ قرض متوسط األجل من ا -ح
 ٪2.75. سعر العائد علي القرض بواقع  2016ديسمبر  31جنيه مصري في  445.821.016

سنوياً  ٪0.2سنوياً علي قيمة القرض ويتم سداد العائد شهرياً . باالضافة الى عمولة إدارية بواقع 
 ويتم السداد ربع سنوياً . تحتسب علي الرصيد المدين القائم

بلغ الجزء المستخدم من قيمة القرض مبلغ  البنك العربي األفريقي الدولياألجل من  قرض متوسط  -خ
متغيرة على أساس سعر بفائدة سنوية  ، 2016ديسمبر  31جنيه مصري في  727.927.030

ضافة إلى سعر الكوريدور لإلقراض المعلن من البنك المركزي المصري "السعر المرجعي" باإل
 الهامش على العائد.

قتتتترض ممنتتتتوح متتتتن البنتتتتك المصتتتتري لتنميتتتتة الصتتتتادرات وبلتتتتغ إجمتتتتالي رصتتتتيد القتتتترض فتتتتي       -د
 جنيه مصري. 6.000.000مبلغ  2016ديسمبر  31

مبلتتتتغ  2016 يوليتتتتو 1قتتتترض ممنتتتتوح متتتتن بنتتتتك عتتتتوده وبلتتتتغ إجمتتتتالي رصتتتتيد القتتتترض فتتتتي  -ذ
أقستتتاط ستتتنوية بعتتتد عتتتام متتتن  6 جنيتتته مصتتتري، علتتتى أن يستتتدد القتتترض علتتتى 80.000.000

 فوق السعر المعلن من البنك المركزي. ٪2.25تاريخ استخدام القرض، بسعر إقراض 

 
 دائنو شراء اراضى - 23

 2015ديستتمبر  31جنيتته مصتتري ) 2.145.182.265يتمثتتل رصتتيد دائنتتو شتتراء أراضتتى البتتالغ  
ء أراضتى فضتاء بمدينتة جنيه مصرى( فى الجتزء المتبقتى متن قيمتة شترا 1.113.779.918مبلغ 

زهتراء المعتادى و مدينتتة هليوبتوليس الجديتتدة و التجمتع الختتامس والعتين الستتخنة والستاحل الشتتمالي 
 بغرض اقامة مبانى سكنية وسياحية كما يلى :

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.113.779.918 2.145.182.265 دائنو شراء أراضي

 (543.623.496) (1.138.214.126) دائنو شراء أراضى الجزء المتداول من

 570.156.422 1.006.968.139 الجزء طويل األجل
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 مساهمين –ارصدة دائنة  - 24

 الجزء المتداول 

  31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 208.617.279 187.848.750 أرصدة دائنة مساهمين )الشركة القابضة(

 - 6.500.000 )الشركات التابعة( أرصدة دائنة مساهمين

 194.348.750 208.617.279 

 الجزء غير المتداول 

  31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 746.866.484 945.311.895 أرصدة دائنة مساهمين )الشركات التابعة(

 945.311.895 746.866.484 

 

 ايرادات مؤجلة طويلة االجل - 25

طويلتتة األجتتل فتتي إجمتتالي قيمتتة عقتتود العمتتالء المبرمتتة لشتتراء وحتتدات  يتمثتتل بنتتد إيتترادات مؤجلتتة 
جنيته مصتري  3.952.450.454سكنية و لم يتم تسليمها بعد . وقد بلغت إجمالي قيمتة العقتود فتي 

  جنيه مصري(. 5.246.114.601مبلغ  2015ديسمبر  31)

 

 بنوك تسهيالت ائتمانية - 26

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.699.088.128 1.753.738.951 عملة محلية –بنوك تسهيالت ائتمانية 

 - 214.849.528 عملة أجنبية –بنوك تسهيالت ائتمانية 

 1.968.588.479 1.699.088.128 

 
فتوق متوستتط  ٪2.25 – ٪ 1بتين التستهيالت االئتمانيتة الممنوحتة متن البنتوك  تتراوح الفائتدة علتىت -

بضتمان ودائتع متتحفظ عليهتا لتدى البنتك و بعتض األوراق التجاريتة المودعتة لتدى سعر الكوريدور 
 البنوك.

 دفعمقاولو مشروعات وأوراق موردون و  - 27

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 497.613.086 767.659.671 موردون و مقاولو مشروعات 

 489.485.389 62.749.983 أوراق دفع

 830.409.654 987.098.475 
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 مصلحة الضرائب –ارصدة دائنة  - 28

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 83.759.600 120.504.323 (31ضرائب دخل )إيضاح  -مصلحة الضرائب 

 27.931.972 51.279.579 أخرى - مصلحة الضرائب

 171.783.902 111.691.572 

 
 دة دائنة أخرىو أرصمصروفات مستحقة  - 29

 31/12/2016 31/12/2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 48.037.356 63.269.740 مصروفات مستحقة

 19.448.076 62.784.621 الهيئة القومية للتأمين االجتماعي

 373.823.919 478.387.036 تأمينات للغير

 1.409.423 2.082.511 أمناء حفظ مركزي

 50.890.619 70.969.120 تكلفة مستحقة عن الوحدات المسلمة

 85.325.261 119.405.058 مصروفات صيانة محصلة

 7.171.804 13.466.220 ايرادات ايجارات محصلة

 260.985.884 447.754.528 ايرادت مؤجلة للقطاع العقارى

 83.817.335 57.052.964 دائنون متنوعون

 49.733.500 66.733.500 إنكوليس -أجير التمويلي الشركة الدولية للت

 109.262.555 133.171.159 ارصدة دائنة اخرى

 1.515.076.457 1.089.905.732 

 

 مخصصات - 30

 
1/1/2016 

 المكون
 العامخالل 

 المستخدم
 العامخالل 

 انتفى
 الغرض منه

31/12/2016 

 ريجنيه مص جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 16.934.092 (3.312.320) (10.009.142) 1.036.309 29.219.245 مخصص التزامات محتملة 

 1.412.377 - - 13.844 1.398.533 مخصص مطالبات و منازعات

 30.617.778 1.050.153 (10.009.142) (3.312.320) 18.346.469 
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 ضرائب الدخل - 31

 31/12/2016 31/12/2015 
 جنيه مصري يه مصريجن 

 83.759.600 120.504.323 ضريبة الدخل الجارية

 (860.339) 153.643.248 إلتزام )أصل( – ضريبة الدخل المؤجلة

 274.147.571 82.899.261 

 ضريبية مؤجلة التزامات 
 31/12/2016 31/12/2015 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 63.724.321 63.566.291 التزام  – العامرصيد أول 
 702.309 (1.764) من الشركات المستحوذ عليها المدةرصيد اول 

 - (1.307.419) تسويات خالل العام

 (860.339) 153.643.248 )أصل(التزام  –ضريبة الدخل المؤجلة التى تنشأ عن 

 63.566.291 215.900.356 التزام – العام رصيد أخر

 

 نصيب السهم في األرباح - 32

على عتدد  للشركة األم العامأرباح  نصيب المساهمين في يب السهم فى األرباح بقسمةتم حساب نص 
 األسهم القائمة وفقاً لما يلى : 

 

 
  السنة المنتهية في

 2016ديسمبر 31
   السنة المنتهية في

 2015ديسمبر 31
 جنيه مصري جنيه مصري 

 542.012.042 704.271.800 للشركة األم العامأرباح 
 (51.491.144) (66.905.821) املين )مقدرة(حصة الع

 (15.166.352) (21.102.957) حصة مجلس اإلدارة )مقدرة(

 476.354.546 616.263.022 النصيب االساسي للمساهمين في االرباح

 665168081 665168081 القائمة خالل العام المتوسط المرجح لعدد األسهم

 720. 930. نصيب السهم في األرباح 
 

أستتاس مشتتروع توزيتتع افتراضتتي علتتي  التوزيتتعفتتي  و مجلتتس اإلدارة تتتم احتستتاب حصتتة العتتاملين -
 ألرباح العام للشركة األم وذلك بغرض احتساب نصيب السهم في األرباح.

( متتع معيتتار 64تتتم تعتتديل ارقتتام المقارنتتة للمتوستتط المتترجح لعتتدد االستتهم بنتتاء علتتى الفقتترة رقتتم ) -
 ب السهم فى االرباح.( نصي22المحاسبة المصرى رقم )

( المعتتدل "آثتتار التغيتتر فتتي أستتعار 13وقتتد قامتتت الشتتركة بتطبيتتق معيتتار المحاستتبة المصتتري رقتتم ) -
جنيه مصتري كخستائر فتروق  47.726.416صرف العمالت االجنبية"، مما أدى إلى إدراج مبلغ 

بقائمتة االربتاح تقييم عملة ضمن الدخل الشامل للعام، بدال متن إدراجهتا كخستائر فتروق تقيتيم عملتة 
 أوالخسائر.

    العتام بقائمتة االربتاح أو الخستائر للشتركة فتي أربتاحولو لتم تقتم الشتركة بتطبيتق هتذا المعيتار، فتإن 
لعتام  األربتاحجنيه مصتري، ليكتون نصتيب الستهم فتي  656.545.384ستبلغ  2016ديسمبر  31

 جنيه مصري للسهم. 0.85مبلغ  2016
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 محتملةالتزامات  - 33

الكفاالت  دبى )شركة تابعة( فى –التزامات محتملة على شركة بايونيرز لألوراق المالية تتمثل  -
درهم مايعادل  90.000.000ى بقيمة البنكية الصادرة لصالح سوق دبى وسوق أبو ظبى المال

درهم مايعادل  90.000.000مبلغ  2015 ديسمبر 31) مصرى جنيه 454.500.000مبلغ 
 والكفاالت البنكية الصـادرة لصالح أطراف ثالثة بقيمة (صرىجنيه م 185.760.000مبلغ 

 84.000 مبلغ 2015ديسمبر  31)جنيه مصري  424.200 مبلغ درهم ما يعادل 84.000
 . (جنيه مصرى 173.000درهم مايعادل مبلغ 

ى خطابات ف واالستثمار العقاري الجيزة العامه للمقاوالت شركةعلى  تتمثل االلتزامات المحتملة -
مبلغ  2015ديسمبر  31جنيه مصري ) 227.142.265 بقيمةمان قائمة لصالح الغير ض

جنيه  188.975.807 بلغ الجزء الغير المغطى منها مبلغو (جنيه مصري 197.258.328
مبلغ  منهاواجمالى المغطى  (جنيه مصري160.920.246مبلغ  2015 ديسمبر 31مصري )

 . (جنيه مصري 36.338.082بلغ م 2015ديسمبر  31جنيه مصري ) 40.159.919

ت واالستثمار العقاري فى خطابات الصعيد العامه للمقاوال شركةعلى  تتمثل االلتزامات المحتملة -
 جنيه وبلغ اجمالى الجزء المغطى منها مبلغ 167.670.946 بقيمةضمان قائمة لصالح الغير 

و مقابل ري( جنيه مص 25.554.894مبلغ  2015ديسمبر  31جنيه مصري ) 7.044.620
جنيه  17.569.138مبلغ  2015ديسمبر  31مصري )في  جنيه 75.295.805ودائع مبلغ 

 .مصري(

 الموقف الضريبي - 34

 ضرائب شركات األموال 
 .2008لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة منذ بدء النشاط حتى عام  -
عتراض ، وقامتت الشتركة بتاال2010و 2009تم فحص دفتاتر وستجالت الشتركة عتن عتامي  -

 على نتائج الفحص، وجاري نظر الموضوع في اللجنة الداخلية.
 .2015حتى  2011لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن األعوام من  -

التتى  2008قتتدمت الشتتركة االقتترارات الضتتريبية فتتى مواعيتتدها القانونيتتة بدايتتة متتن عتتام ) -
2015.) 

 

 ضرائب كسب العمل  
 وتم سداد الضرائب المستحقة. 2011عام تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى  -
 .2015حتى  2012لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن األعوام من  -

لستتنة  91تقتتوم الشتتركة بحجتتز ضتتريبة المرتبتتات متتن العتتاملين لتتديها وذلتتك طبقتتا لقتتانون رقتتم  -
 .المأمورية المختصة وذلك فى المواعيد القانونية والمحددة وتعديالته وتوريدها الى2005

 

 ضريبة الدمغة 
 وتم سداد الضرائب المستحقة. 2014تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام  -
 .2015لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عام  -
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها - 35

استتتثمارات تتمثتتل األدوات الماليتتة للشتتركة فتتى األصتتول الماليتتة )نقديتتة بالصتتندوق ولتتدى البنتتوك، 
ماليتتة، أرصتتدة عمتتالء و أوراق قتتبض ، مستتتحق متتن اطتتراف ذات عالقتتة ،مشتتروعات االستتكان 

ارصتتدة دائنتتة ،  –والتعميتتر ، مختتزون ، أرصتتدة مدينتتة أختترى( وكتتذا االلتزامتتات الماليتتة )عمتتالء 
تسهيالت ائتمانية ، موردون ومقاولو مشروعات وأوراق الدفع ، القروض ، دائنو شتراء أراضتي ، 

مستاهمين ،  –مصلحة الضرائب ، أرصتدة دائنتة  –تحق الي اطراف ذات عالقة ، أرصدة دائنة مس
 المصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخرى( .

وكمتتا هتتو وارد بالسياستتات المحاستتبية الهامتتة لالعتتتراف والقيتتاس لألصتتول وااللتزامتتات الماليتتة 
ن اإليضتاحات المتممتة للقتوائم الماليتة ( مت3واإليراد والمصروف المتعلق بها كما ورد فى إيضتاح )

 المجمعة .
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
( فتإن القيمتة 3طبقا ألستس التقيتيم المتبعتة فتى تقيتيم أصتول وإلتزامتات الشتركة التواردة باإليضتاح )

العادلتتة لألصتتول واإللتزامتتات الماليتتة ال تختلتتف إختالفتتا جوهريتتا عتتن قيمتهتتا الدفتريتتة فتتى تتتاريخ 
 . ميزانيةال

 خطر سعر العائد
تقتتوم الشتتركة بمراقبتتة توافتتق تتتواريخ استتتحقاقات األصتتول وااللتزامتتات الماليتتة متتع أستتعار الفوائتتد 

 المرتبطة بها. 

 خطر تقلبات العمالت األجنبية
يتمثتتل خطتتر العمتتالت األجنبيتتة فتتى التغيتترات فتتى ستتعر الصتترف والتتذى يتتؤثر علتتى المتتدفوعات 

 بالعمالت األجنبية. وااللتزاماتنبية وكذلك تقييم األصول والمقبوضات بالعمالت األج

 خطر االئتمان
يتمثل خطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته، األمر الذي ينتتج 
عنته تحمتل الطتترف اىختر لخستتائر ماليتة. تتعتترض الشتركة لمختتاطر االئتمتان علتتى أرصتدتها لتتدى 

 الء وبعض األصول األخرى كما هو موضح في الميزانية.البنوك والعم
ك تسعى الشركة لتقليل المخاطر االئتمانيتة فيمتا يتعلتق بتالودائع البنكيتة عتن طريتق التعامتل متن بنتو
 .حسنة السمعة ووضع حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالء

 خطر السيولة
هتتو الحفتتاظ علتتى التتتوازن بتتين استتتمرارية التمويتتل والمرونتتة ختتالل استتتخدام  إن غتترض الشتتركة

األربتتتاح المرحلتتتة وأرصتتتدة الشتتتركة لتتتدي البنتتتوك لضتتتمان ستتتداد إلتزامتتتات الشتتتركة فتتتي مواعيتتتد 
 .استحقاقها

 خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة
لتغيرات فتى التتدفقات النقديتة المستتقبلية يتمثل خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة فى خطر ا

علتتى  االعتمتتادالتغيتترات فتتى ستتعر الفائتتدة، وتستتعى الشتتركة لتقليتتل ذلتتك الخطتتر متتن ختتالل  بستتبب
 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل.
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 إدارة رأس المال 
أس المال هو التأكد من أن الشركة تحافظ على نستب رأس متال صتحية ر إلدارةإن الهدف الرئيسي 

 من أجل دعم أعمالها وتحقيق أقصى زيادة للمساهمين.
 تقوم الشركة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف األعمتال.

 31 يــتتـة فــــتتـالمنتهي الستتنةات والعمليتتات ختتالل ـتتـي األهتتداف والسياسـلتتم يكتتن هنتتاك تغيتترات فتت
 . يتكـون رأس المـال من أسهتـم رأس المتـال2015ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2016ديسمبر 

 جنيتته 4.602.556.591مبلتتغ  2016ديستتمبر  31واالحتياطيتتـات واألربتتاح المرحلتتة ويبلتتـغ فتتى 
 جنيه مصري(. 4.025.038.300مبلغ  2015ديسمبر  31مصري )
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بعمتتل تقتتديرات وافتراضتتات خاصتتة بالمستتتقبل. نتتتائج التقتتديرات المحاستتبية ، طبقتتاً  الشتتركةتقتتوم 
لتعريفها، نادرا ما تساوي النتائج الفعليتة. التقتديرات واالفتراضتات ذات المختاطر الهامتة و التتي قتد 

لتزامات خالل السنة المالية التاليتة تتم اإلشتارة تتسبب في تعديل جوهري للقيم الدفترية لألصول واال
 لها أسفل :

 واألرصدة المدينة األخري العمالءأرصدة  اضمحالل
القابلتة للتحصتيل عنتدما يكتون تحصتيل  واألرصتدة المدينتة األختري يتم عمل تقدير ألرصدة العمالء

مبالغ الهامة. أما المبتالغ تلك األرصدة بالكامل غير محتمل. يتم عمل هذا التقدير بشكل فردي على ال
غير الهامة بشكل فتردي والتتي انقضتت مواعيتد استتحقاقها، فيتتم تقييمهتا بشتكل جمتاعي ويتتم عمتل 

 مخصص وفقاً لمدة انقضاء مواعيد االستحقاق

 للتحقيق )صافي القيمة البيعية( لللعقارات بغرض التطوير للبيع القابلةتقدير صافي القيمة 
، )صتافى القيمتة البيعيتة( صافي القيمة القابلة للتحقيق بالتكلفة أو التطوير ضبغرات العقار يتم قياس

 أيهما أقل. 

المكتمتل بتالرجوع إلتى ظتروف )صافى القيمة البيعية( للعقار  صافي القيمة القابلة للتحقيق يتم تحديد
 . مشابهةوتحدده الشركة استنادا إلى معامالت  المالية القوائمالسوق وأسعاره في تاريخ 

)صتافى القيمتة البيعيتة( للعقتار تحتت اإلنشتاء بتالرجوع إلتي  صتافي القيمتة القابلتة للتحقيتق يتم تحديد
لعقتتار مكتمتتل مماثتتل نتتاقص التكلفتتة التقديريتتة الستتتكمال  القتتوائم الماليتتةتتتاريخ أستتعار الستتوق فتتي 

 اإلنشاء.

 والمعدات لآلالتاألعمار اإلنتاجية 
المتوقعة للعقارات والمعدات لحساب اإلهالك ويتم حساب هتذا  جيةاإلنتاتحدد إدارة الشركة األعمار 

التقدير بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فيها استخدام األصتل وطبيعتة التلكتل والتقتادم التجتاري. 
تقوم اإلدارة على أساس ستنوي بمراجعتة القيمتة المتبقيتة واألعمتار اإلنتاجيتة ويتتم تعتديل مخصتص 

 ي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.اإلهالك المستقبل

 الدخلضريبة 
األمتوال. تقتدر الشتركة مخصتص ضتريبة التدخل باستتخدام رأي  شتركاتالشركة خاضتعة لضتريبة 

خبير وعند وجود أي اختالفتات بتين النتتائج الفعليتة واألوليتة تتؤثر هتذه االختالفتات علتي مخصتص 
 ل والضريبة المؤجلة في هذه الفترات.ضريبة الدخ




