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)مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣   - 

  المجمعة الميزانية
 ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 

 ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٦/٢٠١٥  إيضاح
 جنيه مصري جنيه مصري

  صول متداولةأ
 ١٫٢٥١٫٠٥٠٫٨٢٦ ١٫١٨٠٫٦٩٤٫١٥٧ )٤(  بالصندوق ولدى البنوكنقدية 

  ٣٦٩٫٧٦٦٫٦٢٥ ٣٧١٫٠٧١٫٩٤٥ )٥( بالقيمة العادلة من خ�ل اMرباح او الخسائراستثمارات 
  ٨٠٠٫٠٠٠ ٨٠٠٫٠٠٠  اصل الت ملكيته الى الشركة

 ١٫٢٩٨٫٩٨٠٫٢٥٨ ٢٫٩٨٨٫٥٧٢٫٩٣٨ )٦( عم�ء و اوراق قبض
  ٦١٥٫٧٦٥ ٦٦٤٫٦٦٥  )أ٧(  مستحق من أطرف ذات ع�قة
  ٩٢٦٫٠٦٠٫٩٣٦ ٦٫٥٥٦٫٩٧٩٫٤٦٢ )٨(مشروعات اسكان وتعمير

  ١٩٨٫٩٧٤٫٩٣٥ ٣٩٥٫٤١١٫٠٧١ )٩(  مخزون
  ١٩٫٣٦٩٫٠٤٥  ١٩٫٣٦٩٫٠٤٥  )٢٩(  نظام اMثابة والتحفيز

  ٣٨٦٫٣٣٣٫١٢٢ ٦٢٦٫٤٦٠٫٤٥٢  )١٠(مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 ٤٫٤٥١٫٩٥١٫٥١٢  ١٢٫١٤٠٫٠٢٣٫٧٣٥  صول متداولةأإجمالي 

  التزامات متداولة
  ٤٥٥٫١٣٣٫٤٧٣  ٣٢١٫٤٩٢٫٤٥٢  ارصدة دائنة –عم�ء 

 ١٫٠٢١٫٣٦٧٫١٩٨ ١٫٤٤٠٫٦٠٣٫٩٥١  )١١(  بنوك تسھي�ت ائتمانية
  ١٧٠٫٨٦٧٫٢٢٣ ٧٩٢٫٣٣٩٫١٦١  )١٢(  مقاولو مشروعات وأوراق دفعموردون و 

  ٦٨٨٫٥٥٣ ١٨٫٧٢٥٫٦٩٩  )١٣(  قروض طويلة اMجل الجزء المتداول من
  ٥٫٤٩٧٫٨٢٤ ٣٥٦٫٢٥١٫١٥٧  )١٤(  راضىأدائنو شراء الجزء المتداول من 

  ٢٠٫٣٣٢٫١٣٦ ١٨٫٠٥٣٫٧٨٨  )ب٧(  أطراف ذات ع�قة مستحق الى
  ٨٧٫٧٤٦٫٤٧٢  ١٩٣٫٠٨٥٫٤٩٥  )١٥(  مصلحة الضرائب  -ارصدة دائنة 

  ٤٥٧٫٥٤٦٫٤٠٨ ١٫٢٠٥٫٣٦٣٫٦٩٩  )١٦(  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
  ٢٩٫٢٦٩٫٢٤١  ٤٣٫٣١٢٫٣٨٤  )١٧(  مخصصات 

  ٣٥١٫٨٣٥٫٢٥٤ ١١١٫٩٢٢٫٣٧٦  )٣٠( مساھمين –ارصدة دائنة الجزء المتداول من 

  ٨٫٠١٥٫٧٢٣ ٢٩٫٤١٢٫٧٠٢  دائنو توزيعات

 ٢٫٦٠٨٫٢٩٩٫٥٠٥ ٤٫٥٣٠٫٥٦٢٫٨٦٤  إجمالي التزامات متداولة 

 ٧٫٦٠٩٫٤٦٠٫٨٧١١٫٨٤٣٫٦٥٢٫٠٠٧  رأس المال العامل

  غير متداولةصول أ

  ٥١٥٫٢٥٧٫١٤٧ ٦٤٧٫٩٠٧٫٠٥٩  )١٨(  أصول ثابتة 
  ١٠٨٫٩٧٩٫٨٩٨ ٤٠٤٫٣٨٧٫٠٣٦  )١٩(  مشروعات تحت التنفيذ
  ١٥١٫٨٦١٫٦٦٨ ١١٢٫٣٦٣٫٨٩٤  )٢٠(  شقيقة استثمارات في شركة

  ١٢٠٫١٤٣٫٨٥٢ ٣٢٫٠٦١٫٢٥٩  )٢٢( استثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكية
  ٣٫٥٠٠٫٤٣٣ ٣٫٥٠٠٫٤٣٣  استثمارات في سندات حكومية

  ٤٢٨٫٠٠٥٫١٢٥  ١٧٤٫٧٥٤٫٠١٢  )٣١(  استثمارات عقارية 
  ١٩٫٠٤٦٫٣١١  ١٣٫٧٤٩٫٦٢٨  )٢٣(  استثمارات أخرى  طويلة ا9جل

  -  ٤٠٫٢٠٦  )٢٤(  أصول غير ملموسة
 ١٫٨٢٨٫٥٩٩٫٠٤٠ ٣٫٦٠٢٫٣١٣٫١٥٨  )٢٥(  الشھرة

 ٣٫١٧٥٫٣٩٣٫٤٧٤  ٤٫٩٩١٫٠٧٦٫٦٨٥  غير متداولةصول أإجمالي 

 ٥٫٠١٩٫٠٤٥٫٤٨١  ١٢٫٦٠٠٫٥٣٧٫٥٥٦  إجمالي ا3ستثمار
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  الملكية المجمعةحقوق  فيقائمة التغير 
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةعن 

.المجمعة الدورية  جزء M يتجزأ من القوائم المالية) ٣٥(إلى ) ١(ايضاح ا:يضاحات المرفقة من   -

احتياطى نظام اMثابة و  إحتياطي قانوني المال رأس
 التحفيز

فروق تقييم استثمارات 
بالقيمة العادلة من خ�ل 

 حقوق الملكية

  الفروق المجمعة
  لترجمة القوائم
 المالية

الملكية حقوق  إجمالي الفترةأرباح  أرباح مرحلة
 للشركة القابضة

 اجمالى حقوق الملكية حقوق اMقلية

جنيه مصريجنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري

 ٤٫٧٣٤٫٢٨١٫٦٢١ ١٫٧٢٤٫٧٣٩٫٣٧٦ ٣٫٠٠٩٫٥٤٢٫٢٤٥ ٢٤١٫٧٨٠٫٣٤٤ ٢٨٤٫٧٠٩٫٦٠٠ ٨٫٠٥٦٫٣٧٨ )٥٢٫٧٣٣٫٥١٢(  - ٢٧٫٧٢٩٫٤٣٥ ٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٥يناير   ١رصيد 
  -  -  - )٢٤١٫٧٨٠٫٣٤٤( ٢٣٧٫١٣٩٫٢٦٣  -  -  - ٤٫٦٤١٫٠٨١  -  محول الى إحتياطي قانوني وأرباح مرحلة
 ٩٣٩٫٤٤٢  - ٩٣٩٫٤٤٢  -  -  - ٩٣٩٫٤٤٢  -  -  - خ�ل حقوق الملكية فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من
 ١٫٧٢١٫٣٢٧  - ١٫٧٢١٫٣٢٧  -  - ١٫٧٢١٫٣٢٧  -  -  -  -  الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

 )٦٣٫١٨٦٫٩٧٠( )٣٣٫٣٤٥٫٤٦٥( )٢٩٫٨٤١٫٥٠٥(  - )٢٩٫٨٤١٫٥٠٥(  -  -  -  -  -  ٢٠١٤توزيعات أرباح عام 
 )٢١٫٠٣٢٫٦٩٠( )٧٫٨٤٦٫٤٦٩( )١٣٫١٨٦٫٢٢١(  - )١٣٫١٨٦٫٢٢١(  -  -  -  -  -  الشركات التابعة الملكية فيفروق ناتجة من تغير نسبة 

 ١٥٥٫٥٢٤٫٥٢٠ ٢٠٦٫٦٨٥٫٢٧٥ )٥١٫١٦٠٫٧٥٥(  - )٥١٫١٦٠٫٧٥٥(  -  -  -  -  -  حصة حقوق ا9قلية ناتج من اMستحواذ على شركات تابعة
 ٣٠٢٫٧١٤٫٠٢٢٥٦٤٫٤٣٩٫٨٩٢ ٢٦١٫٧٢٥٫٨٧٠ ٢٦١٫٧٢٥٫٨٧٠  -  -  -  -  -  -  الفترةارباح 

 ٥٫٣٧٢٫٦٨٧٫١٤٢ ٢٫١٩٢٫٩٤٦٫٧٣٩ ٣٫١٧٩٫٧٤٠٫٤٠٣ ٢٦١٫٧٢٥٫٨٧٠ ٤٢٧٫٦٦٠٫٣٨٢ ٩٫٧٧٧٫٧٠٥ )٥١٫٧٩٤٫٠٧٠(  - ٣٢٫٣٧٠٫٥١٦ ٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٥يونيو  ٣٠رصيد 

 ٤٫٣٦٧٫٣٥٣٫٦٠٢ ١٫٦٠٣٫٧٦٢٫١٦٦ ٢٫٧٦٣٫٥٩١٫٤٣٦ ١٥٩٫٧٩٥٫٠١٢ ١٤٣٫٦٨٧٫١٦٠ ٤٫٩٣٩٫١٧٨ )٥٤٫١٦٤٫٥٩٥( )١٦٫٣٧١٫٠٩٠( ٢٥٫٧٠٥٫٧٧١ ٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٤يناير   ١رصيد 
  -  -  - )١٥٩٫٧٩٥٫٠١٢( ١٥٧٫٧٧١٫٣٤٨  -  -  - ٢٫٠٢٣٫٦٦٤  -  محول الى إحتياطي قانوني وأرباح مرحلة

 ٧١٫٣٢٣٫٦٤٥  - ٧١٫٣٢٣٫٦٤٥  -  -  -  - ٧١٫٣٢٣٫٦٤٥  -  -  احتياطى نظام اMثابة و التحفيز
 ٦٤٦٫٦٥٦  - ٦٤٦٫٦٥٦  -  -  - ٦٤٦٫٦٥٦  -  -  - بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكيةفروق تقييم استثمارات 

 ٢٫٢٤١٫٠٨٦  - ٢٫٢٤١٫٠٨٦  -  - ٢٫٢٤١٫٠٨٦  -  -  -  -  الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية
 )٢٤٫٠٠٦٫٢٩٨(  - )٢٤٫٠٠٦٫٢٩٨(  - )٢٤٫٠٠٦٫٢٩٨(  -  -  -  -  -  ٢٠١٣توزيعات ارباح عام 
 )١٦٫٢٦٧٫٠١٢(  - )١٦٫٢٦٧٫٠١٢(  - )١٦٫٢٦٧٫٠١٢(  -  -  -  -  -  نسب الملكية في الشركات التابعةفروق ناتجة عن تغير 

 )٢٢٫١٦٥٫٠٩٥( )٢٢٫١٦٥٫٠٩٥(  -  -  -  -  -  -  -  -  التغير فى حقوق اقلية الشركات التابعة
 ٢١٧٫٩٢٥٫٢٠٢ ٩٧٫٩٠٢٫٩٥٠ ١٢٠٫٠٢٢٫٢٥٢ ١٢٠٫٠٢٢٫٢٥٢  -  -  -  -  -  -  الفترةارباح 

 ٤٫٥٩٧٫٠٥١٫٧٨٦ ١٫٦٧٩٫٥٠٠٫٠٢١ ٢٫٩١٧٫٥٥١٫٧٦٥ ١٢٠٫٠٢٢٫٢٥٢ ٢٦١٫١٨٥٫١٩٨ ٧٫١٨٠٫٢٦٤ )٥٣٫٥١٧٫٩٣٩( ٥٤٫٩٥٢٫٥٥٥ ٢٧٫٧٢٩٫٤٣٥ ٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٤يونيو  ٣٠رصيد 
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المجمعة قائمة التدفقات النقدية
 ٢٠١٥يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةعن 

أشھر المنتھية في  الستة  ايضاح
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

أشھر المنتھية  الستة
 ٢٠١٤يونيو  ٣٠في 

  جنيه مصرى  جنيه مصرى  التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
  ٢٦٠٫٤٤٥٫٥٤٥ ٦٩٣٫٤٣٦٫٥٨٧  قبل ضرائب الدخل وحقوق ا9قلية الفترة أرباح

  تعديت لتسوية صافي الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
  ١٢٫٨٣٠٫٨٥٠  ٢٠٫٩٥٧٫٤٥٥ )١٨( إھ�ك اصول ثابتة

  )٥٫٣٢٤٫٠٥٨(  )٥٤٦٫٠٢٠( )٦(  اضمح�ل فى قيمة العم�ء
  )١٤٠٫٢٩٢(  ٤٣٨٫٤١٨ )٦(  رد اضمح�ل فى قيمة العم�ء
  -  )٣٫٩٧٨٫١٧٧( )٢٠(  شقيقة الحصة النسبية فى شركة

 )١٤٫١٢٧٫٢٦٨(  )٦٫٢٩٣٫٥٢١( )٥( فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل ا9رباح أو الخسائر
 )٥٨٫٢٢٤٫٠٠٦(  ١٫٨٣٢٫٠٨٧ )٥( بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل ا9رباح أو الخسائر )ارباح(خسائر 

  ١٥٣٫٤٦٧  ١٨٩٫٤٢٦  مكافأة نھاية الخدمة
  ٣٦٤  )٣٩٤٫٩٩٣( )١٨(  بيع أصول ثابتةارباح 

 )١٩٫٢٨٠٫٧٤٦( )٣٢٫٥٨٩٫٠٤٤(  فوائد دائنة
١٧٦٫٣٣٣٫٨٥٦ ٦٧٣٫٠٥٢٫٢١٨ 

 ٤٥٫٦٠٨٫٤٨٤ ٦٢٫٣٠٢٫٤٨٣  )٥( التغير في استثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل ا9رباح أو الخسائر
  )٨٠٠٫٠٠٠(  -  التغير في أصل آلت ملكيته للشركة

 )١٠٠٫٨٢٢٫٧٧٩( )١١٥٫٥٧٤٫٩٠٧(  )٦(  العم�ء و أوراق قبض في التغير
  -      ٢٦٫٩٠١٫٥٣٣  المستحق من أطراف ذات ع�قة في التغير

 )١٢٨٫٩٨٤٫٩٤٢( ٤٢٧٫٧٥٧٫٠١٠ )٨(  التغير فى مشروعات اMسكان والتعمير
  ٧٫٤٦٥٫٨٩٦ )٥٩٫٨٦٧٫٥٦٩( )٩(  المخزون في التغير

 )٣٥٫١٠٠٫٧٩٣(  ١٢٥٫٤٩٧٫٣١٢  )١٠(التغير في مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
  ٢٣٧٫٠٦٤٫١٠٠ )٢٢٢٫٠٩٨٫٠٣٢(  أرصدة دائنة  –التغير في العم�ء 

  ٢٫٥٣٧٫٦٦٢ ٢٧٫٩٨٧٫٢٨٠  التغير في موردون ومقاولو مشروعات و أوراق الدفع
  ٣٫٨٧٤٫٢٨٢  ٢٢٫٥٧٦٫٣٤٣  )١٥(  مصلحة الضرائب -الدائنةالتغير فى اMرصدة 

  )٧٫٥٩١٫٥٦٧( )٤٠٩٫٣٤٧٫٥٢١(  التغير فى المستحق الى اطراف ذات الع�قة
 )٢٨٫٥٢٤٫٥١٣( ٢٢٥٫٨٣٢٫٩٧٨  )١٦(  ة و أرصدة دائنة أخرىفي مصروفات مستحق التغير

  -  )٥٢٧٫٣٩٠(  التغير في المخصصات
  - ٢٧٫٨٦٦٫٣٧٥  اMجلالتغير في اوراق دفع طويلة 

  ١٧١٫٠٥٩٫٦٨٦  ٨١٢٫٣٥٨٫١١٣  أنشطة التشغيلالناتجة من  التدفقات النقدية
 )٥٥٫٦٨٩٫٥٤٣( )٦٦٫٣٠٠٫٢٩٦(  ضرائب الدخل المدفوعة
  -  )٢٫٣٢٥٫٣٨١(  المستخدم من مخصصات

 ١١٥٫٣٧٠٫١٤٣ ٧٤٣٫٧٣٢٫٤٣٦  أنشطة التشغيلالناتجة من  صافي التدفقات النقدية

  ا3ستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة 
  )٧٫٠٨١٫٧٣٢( )١٠٫٨٣١٫٢٨٨( )١٨( مدفوعات لشراء أصول ثابتة 
  ١٢٫٠٢٢٫٦٤٩ ١١٫٧١٦٫٦٧٩ )١٨( متحص�ت من بيع أصول ثابتة
  ٤٥٫٧٤٩٫٨٢٦ )٨٤٫٩١٥٫٨١٣(  )١٩(  التغير في مشروعات تحت التنفيذ

  )٤٫٦٣٢٫٨١٧( -  التغير في مدفوعات تحت حساب شراء اصول ثابتة
  - )٤٠٫٢٠٦(  التغير في أصول غير ملموسة

  - ٢٦٫٩٦٤٫١٧٢  )٢٢( التغير فى استثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكية
 )٤٠٩٫٧٠٧٫٤٦٥(  -  شھادات ادخاريةمدفوعات لشراء 
  ٨٢٫٧٠٦٫٩٥٤ ٣٢٨٫٤٨٣٫٦٤٥  استثمارات عقارية متحص�ت من بيع

  )١٫١٢١٫٤٣٤(  ٥٫٢٩٦٫٦٨٣  اخرى طويلة ا9جلالتغير في استثمارات 
  )٦٩٢٫٧٨١( ٢٢٥٫٣٩٢٫٨٠٠  )٤(  )اكثر من ث�ثة اشھر(التغير في ودائع 9جل 
  ١٩٫٢٨٠٫٧٤٦  ٣٢٫٥٨٩٫٠٤٤  فوائد دائنة محصلة

 )١٠٢٫٩٤٤٫٧٥٢( )١٩٦٫٥١٨٫٢٧٥(  شركات ل�ستحواذ على صافي النقدية المدفوعة 
 )٣٦٦٫٤٢٠٫٨٠٦( ٣٣٨٫١٣٧٫٤٤١ ا3ستثمارأنشطة ) المستخدمة فى ( الناتجة من صافي التدفقات النقدية



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٨   -  

  )تابع(المجمعة  قائمة التدفقات النقدية

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةعن 

  

  
أشھر المنتھية في  الستة    

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
أشھر المنتھية في  الستة
  ٢٠١٤يونيو  ٣٠

  جنيه مصرى  جنيه مصرى    
        التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

  ٣٣٫٨٠٠٫٤١٢  ٢٤٠٫٠٦٨٫٠٦٠    بنوك تسھي�ت ائتمانية
  )٢٫٦٧١٫٢١٢(  )٩٢٫٣٥٠٫٤٣٥(  )١٤(  التغير في دائنو شراء اراضى

  )٦٥٣٫٣٤٠(  ١٠٩٫٤٢٠٫٨٢٢    قروض طويلة اMجل
  -  )١٫٠٩٧٫٧٤٤٫٧٠٣(    إيرادات مؤجلة طويلة ا9جل
  -  )٧٠٫٢٩٢٫٠٩٧(      مساھمين –التغير في أرصدة دائنة 
  )٢٣٫٩٤٥٫٣٧٩(  )١٦٫٤٦٠٫٢٤٩(    توزيعات أرباح مدفوعة
  )٢٢٫١٦٥٫٠٩٥(      التغير في حقوق ا9قلية

  ١٩٦٫٠٠٠  ٢٫٥٧٥٫١٩٠    التغير في أرصدة دائنة طويلة ا9جل                                           
  )١٥٫٤٣٨٫٦١٤(  )٩٢٤٫٧٨٣٫٤١٢(   أنشطة التمويل )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية

  )٢٦٦٫٤٨٩٫٢٧٧(  ١٥٧٫٠٨٦٫٤٦٥    الفترةخل  – وما في حكمھاالنقدية  في )النقص( الزيادة صافى
  ٢٫٢٣٣٫٢٧٠  ١٫٧٢١٫٣٢٧    الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

  ٨٠٣٫٩٣٤٫١١٦  ١٫٠٠١٫٠٥٠٫٨٢٦  )٤(  الفترةأول  - وما في حكمھارصيد النقدية 
  ٥٣٩٫٦٧٨٫١٠٩  ١٫١٥٩٫٨٥٨٫٦١٨  )٤(  الفترةآخر  - وما في حكمھارصيد النقدية 

  

  النقدية بالصندوق و لدى البنوك

  
  ٥٣٩٫٦٧٨٫١٠٩  ١٫١٥٩٫٨٥٨٫٦١٨  )٤(  الفترةآخر  - وما في حكمھارصيد النقدية 

        :يخصم
  -  )٣٫٧٧١٫٦٦٠(  )٤(  بنوك أرصدة دائنة

  ٥٣٩٫٦٧٨٫١٠٩  ١٫١٥٦٫٠٨٦٫٩٥٨  )٤(  لدى البنوكبالصندوق و رصيد النقدية 

  
  
  

  لغرض إعداد التدفقات النقدية
  مدفوعة لستحواذ على شركاتصافي النقدية ال   

  
  

  قيمة الصفقة
نقدية أول المدة 
  مستحوذ عليھا

صافي النقدية   معام�ت غير نقدية
  المدفوعة

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  
  )٦٠٫٠٨٨٫٩٣٨(  )٩٣٣٫٧٩٠٫٩٢٧(  )١١٢٫٧٥٤٫٧٠٢(  ٩٨٦٫٤٥٦٫٦٩١  القابضة ل�ستثماراتشركة رؤية 

  ٢٣٤٫٩٣٤٫٠٠٧  )١٣٧٫٣٦٦٫٤٠٣(  )٢٠٫٨٦٩٫٩٨٧(  ٣٩٣٫١٧٠٫٣٩٧  آرب ديري - لمنتجات ا9لبان العربيةشركة

  -  )٤٥٫١٢٣٫١٢٨(  -  ٤٥٫١٢٣٫١٢٨  شركة المجموعة المصرية ل�ستثمار القابضة
  ٦٤٠٫٥١٦  -  -  ٦٤٠٫٥١٦  للصناعةشركة الجيزة باور 

شYYركة الجيYYزة العامYYة للمقYYاوMت و اMسYYتثمار 
  العقاري

  
١٠٫٨٣٧٫٠٨٧  

  
-  

  
-  

  
١٠٫٨٣٧٫٠٨٧  

  ٥٫٤٣١٫٥٤٦  -  -  ٥٫٤٣١٫٥٤٦  شركة المتحدة ل�سكان و التعمير
  ٤٫٧٦٤٫٠٥٧  -  -  ٤٫٧٦٤٫٠٥٧  شركة القاھرة ل�سكان و التعمير

  ١٩٦٫٥١٨٫٢٧٥  )١٫١١٦٫٢٨٠٫٤٥٨(  )١٣٣٫٦٢٤٫٦٨٩(  ١٫٤٤٦٫٤٢٣٫٤٢٢  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

  .المجمعةالدورية  جزء M يتجزأ من القوائم المالية) ٣٥(إلى ) ١(إيضاح ا:يضاحات المرفقة من   -



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٩   -  

  المجمعةالدورية  يضاحات المتممة للقوائم الماليةا:
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

 

  التعريف بالمجموعة  -  ١
 

طبقYYاً 9حكYYام " شYYركة مسYYاھمة مصYYرية " تأسسYYت شYYركة بYYايونيرز القابضYYة ل�سYYتثمارات الماليYYة   
وMئحته التنفيذية الخاص بإصدار قانون سYوق رأس المYال وقYد تYم قيYد  ١٩٩٢لسنة  ٩٥القانون رقم 

ويتمثYYل غYYرض .  ٢٠٠٧مYYارس  ١القYYاھرة فYYي  – ٣٨٤١٢٨الشYYركة فYYي السYYجل التجYYاري بYYرقم 
سيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو زيYادة رؤوس أموالھYا والقيYام بنشYاط أمنYاء الشركة في تأ

  .الحفظ 
مYن قبYل مجلYس  ٢٠١٥يونيYو  ٣٠المنتھيYة فYى  أشYھر السYتةتم اعتمYاد القYوائم الماليYة المجمعYة عYن   

 .٢٠١٥ يونيو ٩ اMدارة بتاريخ
  

  :المساھمات ا]تية في الشركات التابعة تمتلك مجموعة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية   
 نسبة المساھمة البلد النشاط اسم الشركة

 %٩٩٫٩٥ مصر )م.م.ش(السمسرة في ا9وراق المالية  بريزما للوساطة فى ا9وراق المالية

 %٩٩٫٩٠ مصر )م.م.ش(السمسرة في ا9وراق المالية  بايونيرز لتداول ا9وراق المالية

ترويج وتغطية اMكتتابات في ا9وراق المالية وتكوين وإدارة  الماليةأموال ل�ستثمارات 
 المحافظ

  
 مصر

  
٩٩٫٩٩% 

 %٩٩٫٩٩ مصر )م.م.ش(العمل فى اMستشارات المالية  بايونيرز كابيتال ل�ستشارات المالية

 %٩٩٫٥٠ مصر )م.م.ش(ضمان اMكتتاب في ا9وراق المالية  المستشار الدولي لضمان اMكتتاب

شركة لشركة تابعة (المستشار الدولي ل�ستثمار 
 )المستشار الدولي لضمان اMكتتاب

العمل في اMستشارات المالية واMقتصادية واMستثمارية 
 )م.م.ذ.ش(

  
 مصر

  
٩٩٫٥٠%  

  %٤٩ دبي -ا:مارات  )م.م.ذ.ش(السمسرة في ا9وراق المالية   *دبى –بايونيرز لLوراق المالية 
  %٤٠ مصر شراء وبيع أوراق النقد ا9جنبي *للصرافة وا9عمال المالية الشركة المصرية

 % ٩٩٫٨ مصر )م.م.ذ.ش(السمسرة في ا9وراق المالية  رؤية لتداول ا9وراق المالية

 %٩٩٫٩٩ مصر )م.م.ش(إنشاء وإدارة صناديق استثمار  بايونيرز لصناديق ا:ستثمار

  %٣٦٫٦٦ مصر )م.م.ش(مزاولة كافة اMنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية  *القاھرة ل�سكان و التعمير
 %٩٩٫٩٩ مصر )م.م.ش(العمل فى اMستشارات المالية  شركة الصفوة ل�ستشارات

واMستثمار  شركة الصعيد العامة للمقاوMت
 *العقاري

 %٣٣٫٢٣ مصر )م.م.ش(العمل فى مجال المقاوMت 

 %٩٦ مصر )م.م.ذ.ش(إدارة المباني والصيانة  شركة القاھرة :دارة المباني والصيانة 

 %٩٩٫٩٦ مصر )م.م.ش(العمل فى اMستشارات المالية  شركة نمو ل�ستشارات

    العمل فى مجال شراء و بيع و تمليك العقارات و اMراضى شركة لوتس للفنادق والمنتجعات 
 مصر

  
٥١% 

 %٧٣٫٧٤ مصر )م.م.ش(العمل فى مجال التسويق العقارى  شركة القاھرة للتسويق العقارى 

 %٩٨ مصر )م.م.ش(العمل فى اMستشارات المالية  شركة وادى ل�ستشارات 

 %٩٩٫٩٢ مصر )م.م.ش(العمل فى اMستشارات المالية  شركة سمو ل�ستشارات

 %٧٧٫٥٨ مصر )م.م.ش(المالية  العمل فى اMستشارات شركة الحصن ل�ستشارات

   )م.م.ش(العمل فى صناعة اMس�ك و الكاب�ت الكھربائية  *شركة الكاب�ت الكھربائية المصرية
 مصر

  
٢٥٫٧٩% 

العمل فى مجال شراء و بيع و تمليك العقارات و اMراضى  *الشركة المتحدة ل�سكان و التعمير
 )م.م.ش(

  
 مصر

  
٣١٫٢٤% 

التغليف  التعبئة و لصناعة موادشركة يونيفرسال 
 )يونيباك(والورق 

التغليف والورق  التعبئة و العمل فى مجال صناعة مواد
 )م.م.ش(

  
 مصر

  
٣٣٫٢٣% 

واMستثمار  شركة الجيزة العامة للمقاوMت
 *العقاري

 %٣٥٫٧١ مصر )م.م.ش(العمل فى المقاوMت 

 %٩٩٫٩٦ مصر )م.م.ش(العمل فى اMستشارات المالية  شركة ثروه ل�ستشارات

 %٩٩٫٩٩ مصر )م.م.ش(العمل فى مجال اMستثمار العقارى  شركة اساسات ل�ستثمار العقارى

 %٩٩٫٩٩ مصر )م.م.ش(العمل فى اMستشارات المالية  شركة الرؤية ل�ستشارات المالية

شركة زھراء المتحدة ل�ستثمار و الخدمات 
 العقارية

  )م.م.ش(العقارىالعمل فى مجال اMستثمار 
 

  مصر
 

٩٩٫٩٩%  
 

  %٩٩٫٩٨  مصر  )م.م.ش(العمل فى مجال اMستثمار العقارى  شركة ميرMند ل�ستثمار العقارى
  %٨٣٫٤١  مصر  )م.م.ش(منتجات اMلبان  فى مجالالعمل   أراب ديري - لمنتجات اMلبان العربية شركة
  %٦٠ مصر  )م.م.ش(العقارى العمل فى مجال اMستثمار   رؤية القابضة ل�ستثماراتشركة 

  %٥٥٫٩٨ مصر  )م.م.ش(تأسيس الشركات العمل فى مجال  المجموعة المصرية ل�ستثمار القابضة
اMس�ك و الكاب�ت الكھربائية  صناعة فى مجالالعمل   شركة الجيزة باور للصناعة

  )م.م.ش(
  %٦٤٫٥ مصر

 

تYYم تجميYYع القYYوائم الماليYYة لتلYYك الشYYركات بYYالرغم مYYن أن نسYYبة مسYYاھمة الشYYركة القابضYYة فYYي رؤوس   *
  . تسيطر على الشركات بما لھا من حق في اMدارةإM أن الشركة القابضة % ٥٠أموالھم تقل عن 



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ١٠   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  
  
  أسس التجميع  -  ٢

  

 :تتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة  •

يYYتم اسYYتبعاد القيمYYة الدفتريYYة MسYYتثمار الشYYركة القابضYYة فYYي كYYل شYYركة تابعYYة مYYع نصYYيب   -أ 
  .الشركة القابضة في حقوق الملكية في كل شركة تابعة

 الفتYرةالشYركات التابعYة المجمعYة خY�ل ) خسYارة(يتم تحديد حقوق ا9قلية في صافى ربYح   -ب
  .التى تعد عنھا القوائم المالية المجمعة 

يتم تحديد حقوق ا9قلية في صافى أصYول الشYركات التابعYة المجمعYة و تعYرض فYى القYوائم   -ج
9قليYة فYى صYافى ا9صYول المالية مستقلة عن حقوق مساھمي الشركة ا9م و تتكون حقوق ا

  :من
  

 .مبلغ حقوق ا9قلية فى تاريخ التجميع ا9صلى) ١(

  

 .نصيب ا9قلية فى التغير فى حقوق الملكية من تاريخ التجميع ) ٢(  

  
ا:يرادات و المصروفات المتبادلة بين شYركات  المعام�ت ويتم اMستبعاد الكامل لLرصدة    -د

  .المجموعة
  

للشركة القابضة وكذا القوائم الماليYة للشYركات التابعYة التYى تسYتخدم فYى إعYداد  تعد القوائم المالية •
 .القوائم المالية المجمعة فى نفس التاريخ

يYYتم إعYYداد القYYوائم الماليYYة المجمعYYة باسYYتخدام سياسYYات محاسYYبية موحYYدة للمعYYام�ت المتشYYابھة  •
 .ولLحداث التى تتم فى نفس الظروف 

يزانيYة المجمعYة ضYمن حقYوق الملكيYة فYى بنYد منفصYل عYن حقYوق تعرض حقوق ا9قليYة فYى الم •
 )خسYYارة(كمYYا يعYYرض نصYYيب حقYYوق ا9قليYYة فYYى ربYYح أو . ملكيYYة مسYYاھمى الشYYركة القابضYYة 

 .المجموعة بشكل منفصل 

حصة حقوق ا9قلية من خسائر شركة تابعة عن حقYوق ملكيYتھم فYى تلYك الشYركة  فى حالة زيادة •
إلى أية خسائر أخYرى خاصYة بحقYوق ا9قليYة يYتم تحميلھYا علYى حقYوق فإن تلك الزيادة با:ضافة 

ا9غلبية فيما عدا تلك الخسائر التى يوجد على ا9قليYة إلYزام تYام علYى تحملھYا و بشYرط أن تكYون 
و إذا حققYت الشYركة التابعYة أرباحYاً .لديھم القدرة علYى عمYل اسYتثمارات إضYافية لتغطيةالخسYائر

ح تقيد على حقوق ا9غلبية إلى المدى الذى يتم معه تغطيYة الخسYائر التYى مستقب�ً فإن ھذه ا9ربا
  .سبق و تحملتھا حقوق ا9غلبية نيابة عن ا9قلية 

  
 
 
 
 
 
 

    



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ١١   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
   ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  
  المطبقة السياسات المحاسبيةأھم   - ٣
  
      أسس إعداد القوائم المالية  ١-٣

يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لفرض اMستمرارية ومبYدأ التكلفYة التاريخيYة فيمYا عYدا ا9صYول الماليYة   
واMستثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل ا9رباح أو الخسائر وا:ستثمارات بالقيمYة العادلYة مYن خY�ل 

  .تم قياسھا بالقيمة العادلة يوالتحقوق الملكية 
  

  :تطبيقھا بواسطة الشركة معايير تم   
  ) ٩(المعيار المحاسبي الدولى رقم   

    
 )٩(رقYم  الYدولى لعYرض القYوائم الماليYةقامت الشYركة بتطبيYق المعيYار  ٢٠١١ابريل  ١اعتبارا من   

رقYم  الYدولى لعYرض القYوائم الماليYةلمعيارلطبقYا ، )٢٦(بدM مYن المعيYار المحاسYبى المصYرى  رقYم 
وھما التكلفة المستھلكة والقيمة العادلة و يYتم اختيYار : يتم استخدام أساليب القياس وفقا لنموذجين )٩(

  طريقة المحاسبة بناء على نموذج العمل الخاص بالشركة فى ادارة اMصول المالية و الخصائص 
  

حتفظ بھYYا و قYYد قامYYت الشYYركة مسYYبقا بتصYYنيف اصYYولھا الماليYYة امYYا كاصYYول متاحYYة للبيYYع او اصYYولم  
، و تقYوم الشYركة  او اصYول بالتكلفYة بغرض المتاجرة بالقيمة العادلة مYن خY�ل ا9ربYاح أوالخسYائر

بتصYYنيف اصYYولھا الماليYYة  )٩(رقYYم  الYYدولى لعYYرض القYوائم الماليYYةاMن بنYاء علYYى تطبيقYYات المعيYYار 
بالقيمYة  أوالخسYائر او كاصYولبالقيمة العادلة من خY�ل ا9ربYاح محتفظ بھا بغرض المتاجرة كاصول 

طبقا لنموذج القيمة العادلة او بالتكلفة طبقا لنموذج التكلفة المستھلكة  العادلة من خ�ل حقوق الملكية
  .و ذلك حسب الخصائص التعاقدية لھذه اMصول

  

 يYةالYدولى لعYرض القYوائم المالو قد نتج عن التغير فى السياسات المحاسYبية طبقYا لتطبيقYات المعيYار   
اMحتفYYاظ الYYدائم بYYالتغير فYYى القيمYYة العادلYYة ل�صYYول المحYYتفظ بھYYا بالقيمYYة العادلYYة مYYن خYY�ل  ٩رقYYم 

حقوق الملكية فى قائمة حقوق الملكية بدM من تحويل ارصدة اMرباح أو الخسائر غيYر المحققYة الYى 
  .لدخل عند بيع ھذه اMصولقائمة ا

  

علYى  ٩يقYات المعيYار الYدولى لعYرض القYوائم الماليYة رقYم يتم تعYديل السياسYات المحاسYبية طبقYا لتطب  
  . الشركات التى داخل القوائم المالية المجمعة و M تطبق ھذا المعيار

  
  التوافق مع معايير المحاسبة  ٢-٣

فيمYا عYدا  تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية  
  ).٩(رقم  الدولى لعرض القوائم الماليةما اعد طبقا للمعيار 

  

  التغييرات في السياسات المحاسبية   ٣-٣
  

  .لم تتغير عن تلك السياسات التي طبقت فى العام الماضىھذاالعامالسياسات المحاسبية المطبقة   
    

  العمت اCجنبيةب المعامت ترجمة  ٤-٣

  .المالية بالجنيه المصرى وھى عملة التعامل للشركة  تم إعداد وعرض القوائم  
  . يتم تسجيل المعام�ت بالعملة ا9جنبية أولياً باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ المعاملة  -
يتم ترجمة ا9صول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعملYة ا9جنبيYة باسYتخدام سYعر الصYرف السYائد  -

  .إدراج جميع الفروق بقائمة  الدخل فى تاريخ الميزانية ، يتم 
يYYتم ترجمYYة ا9صYYول والخصYYوم غيYYر النقديYYة والتYYى يYYتم قياسYYھا بالتكلفYYة التاريخيYYة باسYYتخدام أسYYعار  -

  .الصرف السائدة فى تاريخ اMعتراف ا9ولى 
يتم ترجمة ا9صول والخصوم غير النقدية والتى يتم قياسھا بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصYرف  -

  .سائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيمة العادلة ال
  
  



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ١٢   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
   ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  
  
  المطبقة السياسات المحاسبيةأھم   - ٣

  
٥-٣  Cثابتةالصول ا  

  

و الخسYYائر المتراكمYYة تظھYYر ا9صYYول الثابتYYة بالتكلفYYة التاريخيYYة بعYYد خصYYم مجمYYع ا:ھYY�ك   
وتتضمن ھذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من ا9صول الثابتYة عنYدما تتحقYق . Mضمح�ل القيمة

وبالمثل ، عند إجراء تحسYينات جوھريYة شYاملة ، . تلك التكلفة واستيفاء شروط اMعتراف بھا 
Yل وذل�إحYة كYصول الثابتLعتراف بتكاليفھا ضمن القيمة الدفترية لMتيفاء يتم اYة اسYي حالYك ف

ويYYتم اMعتYYراف بجميYYع تكYYاليف ا:صYY�ح والصYYيانة ا9خYYرى فYYي قائمYYة . شYYروط اMعتYYراف 
  . الدخل عند تحققھا 

  

يبYYدأ إھYY�ك ا9صYYل عنYYدما يكYYون فYYي المكYYان والحالYYة التYYي يصYYبح عليھYYا قYYادرا علYYى التشYYغيل 
Yاع طريقYك بإتب�Yر بالطريقة التي حددتھا ا:دارة ، ويتم حساب ا:ھYا للعمYت طبقYط الثابYة القس

  :ا:فتراضى لLصل على النحو التالي 
  

  المقدر اPفتراضيالعمر   
  سنة  

  ٨  أجھزة اتصاMت
  ٨ - ٣  حاسب آلي 

    ١٦٫٧ – ٤     أثاث
  ٨ - ٥  أجھزة كھربائية ومعدات

  ٦٫٧  اع�نات مضيئة
  ١٠ - ٥    تجھيزات و ديكورات 

  ٥ - ٤  وسائل نقل
  ٤٠ – ١٠  عقارات وجدك
  ٢٠ -٤     أMت و معدات

  ١٠- ٢٫٥  اخشاب
  

يتم اسYتبعاد ا9صYول الثابتYة عنYد الYتخلص منھYا أو عنYد عYدم توقYع الحصYول علYى أي منYافع   
ويYYتم اMعتYYراف بYYأي أربYYاح أو . اقتصYYادية مسYYتقبلية مYYن اسYYتخدامھا أو بيعھYYا فYYي المسYYتقبل 

  . التي تم فيھا استبعاد ا9صل  الفترةخسائر تنشأ عند استبعاد ا9صل في قائمة الدخل في 
  

ويتم مراجعة القيم المتبقيYة لLصYول ، ا9عمYار ا:نتاجيYة لھYا وطYرق إھ�كھYا فYي نھايYة كYل   
  . سنة مالية 

  
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان ھناك مؤشر على أن يكون أصYل ثابYت 

لLصYل عYن قيمتYه ا:سYتردادية ، فيعتبYر أن ھنYاك وعندما تزيد القيمة الدفتريYة . قد أضمحل 
وتثبYت خسYارة اMضYمح�ل . اضمح�ل لLصل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته ا:سYتردادية 

  .بقائمة الدخل 
  

ويتم رد الخسYارة الناجمYة عYن اضYمح�ل القيمYة فقYط اذا كYان ھنYاك تغييYر فYي اMفتراضYات   
  ر خسYYارة ناتجYYة عYYن اضYYمح�ل دية منYYذ اثبYYات آخYYالمسYYتخدمة لتحديYYد قيمYYة اMصYYل اMسYYتردا

، ويكون رد الخسارة الناجمة عن ا:ضمح�ل محYدود بحيYث MتتعYدى القيمYة الدفتريYة القيمة 
بالصYYافى بعYYد (القيمYYة اMسYYتردادية لYYه أو القيمYYة الدفتريYYة التYYى كYYان سYYيتم تحديYYدھا  لLصYYل
مح�ل القيمYة بالنسYبة لLصYل فYي ما لYم يYتم اMعتYراف بالخسYارة الناجمYة عYن اضY) ا:ھ�ك

  .عن اضمح�ل القيمة بقائمة الدخل ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة. السنوات السابقة 

  
  



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ١٣   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
   ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  
  )تابع (  المطبقة السياسات المحاسبيةأھم   - ٣
  
  

  اCصول غير الملموسة ٦-٣

تكلفYة ا9صYول . اMعتYراف با9صYول غيYر الملموسYة المقتنYاة بشYكل منفYرد أوليYاً بالتكلفYة تم 
  .غير الملموسة المقتناة عند تجميع ا9عمال ھي قيمتھا العادلة في تاريخ  اMقتناء 

  

بعYYد اMعتYYراف المبYYدئي يYYتم إثبYYات ا9صYYول غيYYر الملموسYYة بالتكلفYYة مخصYYوماً منھYYا مجمYYع 
  .سائر اMضمح�لاMستھ�ك ومجمع خ

  

M يتم رسملة ا9صول غيYر الملموسYة المتولYدة داخليYاً كأصYل ويYتم اMعتYراف بالمصYروفات 
  .الذي أنفقت فيه المصروفات الفترةضمن قائمة الدخل في 

  

  .يتم تحديد العمر اMفتراضى لLصول غير الملموسة كمحددة العمر أو غير محددة العمر
  

الملموسة ذات ا9عمار ا:نتاجية المحYددة علYى العمYر اMقتصYادى يتم استھ�ك ا9صول غير   
لLصل ، ويتم إجراء اختبYار قيYاس ل�ضYمح�ل عنYدما يكYون ھنYاك مؤشYر علYى اضYمح�ل 

يتم مراجعة فترة اMستھ�ك وطريقة اMستھ�ك لLصل غير الملمYوس بعمYر محYدد .  ا9صل
  .في نھاية كل سنة مالية على ا9قل

  

صYYول غيYYر الملموسYYة فYYي بYYرامج الحاسYYب ا]لYYي والتYYراخيص الخاصYYة بھYYا ويYYتم تتمثYYل ا9  
  ) .سنوات ٤(استھ�كھا بطريقة القسط الثابت طبقاً للعمر اMفتراضى لھا 

  

  الشھرة ���

و . كأصYل ا9عمYال تجميYع عYن المقتنYاة بالشYھرة اMقتنYاء بYاMعتراف تاريخ في الشركة تقوم  
 نصYYيب عYYن ا9عمYYال تجميYYع تكلفYYة لزيYYادةتمYYت  والتYYي بالتكلفYYة ا9ولYYى للشYYھرة القيYYاس يYYتم

المحYYددة  المحتملYYة واMلتزامYYات واMلتزامYYات لLصYYول العادلYYة القيمYYة فYYي صYYافى الشYYركة
  .بھا المعترف

  

 بالتكلفYة ا9عمYال تجميYع عملية عن المقتناة الشھرة بقياس الشركة تقوم ا9ولى اMعتراف بعد  
 عYن المقتناة الشھرة استھ�ك يتم M .القيمة اضمح�ل عن الخسائرالناشئة إجمالى ناقًصا منھا
 الشYھرة قيمYة اختبارلقيYاس اضYمح�ل بعمYل الشYركة تقYوم ذلYك مYن بYدM و ، ا9عمال تجميع
 مؤشYرعن اضYمح�ل وجYود تفيد الظروف في أوالتغيرات ا9حداث كانت إذا دورًيا أو سنوًيا
  .قيمة

 
  شركات شقيقةا3ستثمارات في ٨-٣
  

اMستثمارات فYي شYركات شYقيقة ھYي اسYتثمارات فYي شYركات يكYون للشYركة فيھYا نفYوذ مYؤثر 
ولكنھا ليست شركة تابعة كما أنھا ليست حصة في مشYروع مشYترك ، ويفتYرض وجYود النفYوذ 
المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  من خ�ل الشركات التابعة لھYا  

من حقوق التصYويت فYي الشYركة المسYتثمر فيھYا ، فيمYا عYدا % ٥٠وM تزيد عن % ٢٠ لنسبة
  .تلك الحاMت التي تظھر فيھا بوضوح أن تلك الملكية M تمثل نفوذا مؤثرا

  

المحاسبة عن اMستثماراتفي شركات شقيقة بالقوائم الماليةالمجمعة باسYتخدام طريقYة حقYوق  تمت
وفقا لطريقة حقوق الملكية يتم إثبات اMستثمار فى أى شركة شقيقة مبدئياً بالتكلفYة، ثYم . الملكية

يتم زيYادة أو تخفYيض رصYيد اMسYتثمار :ثبYات نصYيب الشYركة مYن أربYاح أو خسYائر الشYركة 
ستثمر فيھا بعد اMقتناء، و يتم إثبات نصيب الشركة فى أربYاح أو خسYائر الشYركة المسYتثمر الم

فيھا ضمن أرباح أو خسائر الشYركة، و يYتم خفYض رصYيد اMسYتثمار بقيمYة توزيعYات ا9ربYاح 
  .فيھا التى يتم الحصول عليھا من الشركة المستثمر
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-  ١٤   -  

  معةالمج الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  
  )تابع(المطبقة  السياسات المحاسبيةأھم   - ٣
  

  

  استثمارات طويلة اCجل٩-٣
تتمثل اMستثمارات طويلة ا9جل في مساھمة الشركة في شركة مصر للمقاصة وا:يداع والقيد 
المركزي وتظھر اMستثمارات طويلة ا9جل بتكلفة اMقتناء ناقصاً أي انخفاض غير مؤقت في 

  .القيمة محدداً لكل استثمار على حده 
  

    )تامة  -تحت التنفيذ ( مشروعات اPسكان والتعمير ١٠-٣
    

    مشروعات تحت التنفيذ
ستخدامھا فى مشروعات التعمير وا:سكان مضافاً إليھا كافة : ىضاتشتمل على تكلفة إقتناء أر

التشييد للوحدات والتى لم تصل إلى التكاليف المتعلقة بتنمية وتطوير تلك ا9رض وكذلك تكلفة 
  .مرحلة ا:تمام

  

  المشروعات التامة -
تشتمل على تكلفة إقتناء ا9رض وتكلفة تجھيزھا وتنميتھا وتطويرھا ومدھا بالمرافق وكذلك تكلفة 
ا:نشاءات التى قد تشيد عليھا والتكاليف ا9خرى التى تتحملھا المنشأة للوصول بھا إلى الحالة 

  .صالحة ل^ستخدامالتى تجعلھا 
 البيعيYةيتم تقييم مشYروعات ا:سYكان والتعميYر وفقYاً للتكلفYة أو صYافى القيمYة الميزانية  وفى تاريخ
  .وتحميل قائمة الدخل بقيمة ا:ضمح�ل عن التكلفة فى حالة وجوده أيھما أقل 

  
  المخزون١١-٣

  :يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالى 
  

أو صYافى القيمYة البيعيYة  المتحYركعلى أساس التكلفYة باسYتخدام المتوسYط : ت قطع الغيار والمھما
  .أيھما أقل 

  

  .أو صافى القيمة البيعية أيھما أقل المتحركعلى أساس التكلفة باستخدام المتوسط :وقود وزيوت 
  

أو صYافى  المتحYركعلى أسYاس التكلفYة باسYتخدام المتوسYط :المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف 
  .القيمة البيعية أيھما أقل 

  

  .على أساس تكلفة ا:نتاج طبقاً لقوائم التكاليف أو صافى القيمة البيعية أيھما أقل:اPنتاج التام 
    

وتشمل التكلفة المواد المباشرة ، العمالة المباشرة ونصYيب مYن التكYاليف الصYناعية غيYر المباشYرة 
  .وM تشمل تكلفة اقتراض

  

على أساس تكلفة ا:نتاج ]خر مرحلة تم اMنتھاء منھا طبقاً لقوائم التكYاليف :ت التشغيل اPنتاج تح
  .أو صافى القيمة البيعية أيھما أقل

  

وتشمل التكلفة المواد المباشرة ، العمالة المباشرة ونصYيب مYن التكYاليف الصYناعية غيYر المباشYرة 
  .وM تشمل تكلفة اقتراض

  
Yى سYة ھYة البيعيYة صافى القيمYة التقديريYاً التكلفYادى ناقصYاط العYياق النشYى سYديرى فYع التقYعر البي

  .ل^تمام والتكلفة التقديرية ال�زمة :تمام البيع
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  )تابع(المطبقة  السياسات المحاسبيةأھم   - ٣

  )تابع (  المخزون١١-٣

  
ويYتم اMعتYYراف باMنخفYYاض فYYى قيمYة المخYYزون إلYYى صYYافى القيمYة البيعيYYة ضYYمن تكلفYYة المبيعYYات 

ويتم اMعتراف بYرد اMنخفYاض فYى . التى حدث فيھا اMنخفاض أو الخسارة الفترةبقائمة الدخل فى 
المخزون الناتج من اMرتفاع فى صافى القيمة البيعية بقائمYة الYدخل كتخفYيض مYن تكلفYة المبيعYات 

  .التى حدث فيھا  الرد الفترةفى 
 

  استثمارات بالقيمة العادلة من خل اCرباح أو الخسائر����
  

خYY�ل ا9ربYYاح أو الخسYYائر ھYYي اصYYول ماليYYة تYYم تبويبھYYا إمYYا  بالقيمYYة العادلYYة مYYن اMسYYتثمارات 
كأصول محتفظ بھا 9غراض المتاجرة حيث تYم اقتناؤھYا لغYرض البيYع فYي مYدى زمنYي قصYير أو 

  . خ�ل ا9رباح أو الخسائر بالقيمة العادلة من اصول مالية تم تصنيفھا عند اMعتراف اMولي 
  

ولYYى ، يYYتم قيYYاس اMسYYتثمارات بالقيمYYة العادلYYة مYYن خYY�ل ا9ربYYاح أو الخسYYائر عنYYد اMعتYYراف ا9
  .بالقيمة العادلة 

    
يتم إثبات اMستثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل ا9رباح أو الخسائر بالميزانية بالقيمة العادلYة ويYتم 

  .اMعتراف بفروق التقييم بقائمة الدخل 
  

بيYع اMسYتثمارات بالقيمYة العادلYة مYن خY�ل ا9ربYاح أو الخسYائر  يتم اMعتYراف بأربYاح أو خسYائر 
  .بقائمة الدخل 

  
  ا3ستثمارات بالقيمة العادلة من خل حقوق الملكية ١٣-٣

    
  .اMستثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكيةھي أصول مالية غير مشتقة 
  
بالقيمYة  مYة العادلYة مYن خY�ل حقYوق الملكيYةعند اMعتراف ا9ولى ، يYتم قيYاس اMسYتثمارات بالقي 

  .العادلة متضمنة المصروفات المتعلقة بھا مباشرًة 
  
بعد القياس ا9ولى ، يتم إعYادة تقيYيم اMسYتثمارات بالقيمYة العادلYة مYن خY�ل حقYوق الملكيةبالقيمYة  

  .وق الملكية العادلة مع اMعتراف با9رباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة مباشرة ضمن حق
    

جميع اMستثمارات فى ادوات حقوق الملكية متضمنة اMستثمارات الغير مدرجة بالبورصة يجب  
قياسھا بالقيمة العادلة ، أM انه وفى ظروف محدودة قد تكون التكلفة مؤشر مقبول للقيمة العادلة 

وجود وتكون ھذه ھي الحالة فى ظل عدم توافر معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة او فى ظل 
مدى واسع للقيم العادلة لنفس اMداة و فى ھذه الحالة تكون التكلفة ھى احسن التقديرات للقيمة 

  .العادلة
  

  ا3ستثمارات فى سندات حكومية ١٤-٣
  

يYYتم تقيYYيم اMسYYتثمارات فYYى سYYندات حكوميYYة بالتكلفYYة طبقYYا لنمYYوذج التكلفYYة المسYYتھلكة ، وفYYى حالYYة 
وجود إنخفاض فى قيمتھYا يYتم تعYديل القيمYة الدفتريYة بقيمYة ھYذا ا:ضYمح�ل وتحميلYه علYى قائمYة 

  .لكل استثمار على حده  الفترةالدخل عن 
  

  المشروعات تحت التنفيذ ١٥-٣
  

تحت التنفيذ في المبالغ التي تم إنفاقھا بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتYة حتYى تتمثل مشروعات   
تصبح جاھزة ل^ستخدام في التشغيل حينئYذ تحYول لبنYد ا9صYول الثابتYة ، ويYتم تقيYيم المشYروعات 

  .تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم ا:ضمح�ل 
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-  ١٦   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  
  
  )تابع(المطبقة  السياسات المحاسبيةأھم   - ٣

  

  اPقتراض����

ويYتم تبويYب المبYالغ التYى تسYتحق . يتم ا:عتراف باMقتراض مبYدئياً بYالقيم التYى تYم اسYت�مھا   
خ�ل عام ضمن ا:لتزامات المتداولة ، إM إذا كان لدى الشركة الحق فى تأجيل سداد رصYيد 

عYYن عYYام بعYYد تYYاريخ الميزانيYYة ، فيYYتم عYYرض رصYYيد القYYرض ضYYمن  القYYروض لمYYدة تزيYYد
  .ا:لتزامات طويلة ا9جل 

  
ويتم قياس القروض وا:قتراض بفوائد بعد ا:عتراف المبدئي علYى أسYاس التكلفYة المسYتھلكة   

وتYYدرج ا9ربYYاح والخسYYائر الناتجYYة عYYن اسYYتبعاد اMلتزامYYات . بطريقYYة معYYدل الفائYYدة الفعYYال 
  .إلى عملية ا:ستھ�ك بطريقة معدل الفائدة الفعال بقائمة الدخل با:ضافة 

  
ويYYتم إحتسYYاب التكلفYYة المسYYتھلكة مYYع ا9خYYذ فYYي ا:عتبYYار أي خصYYم أو عYY�وة عنYYد الشYYراء   

ويYدرج ا:سYتھ�ك بمعYدل . وا9تعاب أو التكاليف التى تكون جزءاً مYن معYدل الفائYدة الفعYال 
  .التمويل في قائمة الدخل الفائدة الفعال ضمن تكاليف 

  
  تكاليف ا3قتراض١٧-٣
  

يتم رسملة تكاليف اMقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج ا9صل المؤھل   
والذى يتطلب فترة زمنية طويلة لتجھيزه ل^ستخدام فى ا9غراض المحددة له أو لبيعه 

التى  الفترة9خرى كمصروف فى يتم تحميل تكاليف اMقتراض ا. كجزء من تكلفة ا9صل 
تتمثل تكاليف اMقتراض فى الفوائد والتكاليف ا9خرى التى تنفقھا الشركة . تحققت فيھا 

  .Mقتراض ا9موال 
  

يجب التوقف عن رسملة تكلفة اMقتراض خ�ل الفترات التى تتعطل فيھا اعمال اMنشاء   
  .  الفعالة ل�صل

 المخصصات����

    
بالمخصصات عندما يكون على الشركة التYزام حYالى قYانونى أو حكمYى نتيجYة يتم اMعتراف   

لحYدث ماضYى ، ويكYون معYه مYن المتوقYYع أن يتطلYب ذلYك تYدفقاً خارجYاً للمYوارد اMقتصYYادية 
لتسوية اMلتزام ، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلYغ اMلتYزام ويYتم مراجعYة المخصصYات 

وعنYYدما يكYYون تYYأثير القيمYYة . :ظھYYار أفضYYل تقYYدير حYYالى فYYى تYYاريخ كYYل ميزانيYYة وتحديYYدھا 
الزمنيYYة للنقYYد جوھريYYاً فيجYYب أن يكYYون المبلYYغ المعتYYرف بYYه كمخصYYص ھYYو القيمYYة الحاليYYة 

  .ل^نفاق المتوقع المطلوب لتسوية اMلتزام 
 

  المعامت مع اCطراف ذات العقة	���
  

ديرين مالشقيقة وكبار المساھمين والتتمثل ا9طراف ذات الع�قة في كل من الشركات   
وا:دارة العليا للشركة ، وتمثل أيضا الشركات المسيطر عليھا أو خاضعة لسيطرة مشتركة 
أو نفوذ مؤثر من قبل تلك ا9طراف ذات الع�قة ، ويتم اعتماد الشروط والسياسات 

  .التسعيرية للمعام�ت مع ا9طراف ذات الع�قة من قبل مجلس ا:دارة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ١٧   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  
  )تابع(المطبقة  السياسات المحاسبيةأھم   - ٣

  
  ضرائب الدخل٢٠-٣

  .يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري   
  
  

  ضرائب الدخل الجارية٢١-٣
الجاريYYة والفتYYرات السYYابقة وفقYYاً للمبلYYغ  يYYتم تقيYYيم أصYYول وإلتزامYYات ضYYرائب الYYدخل للفتYYرة  

  .المتوقع إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب 
  

  ضرائب الدخل المؤجلة٢٢-٣
ويتم ا:عتراف بضريبة الدخل المؤجلة بإتبYاع طريقYة ا:لتزامYات علYى الفYروق المؤقتYة بYين   

Lزام لYYل أو ا:لتYصLا لYYرف بھYYة المعتYريبية القيمYراض الضYYاس (غYYريبيا9سYYا ) الضYYوقيمتھ
  .وذلك بإستخدام سعر الضريبة  المطبق ) ا9ساس المحاسبي(المدرجة بالميزانية 

  

ويYYتم ا:عتYYراف بضYYريبة الYYدخل المؤجلYYة كأصYYل عنYYدما يكYYون ھنYYاك إحتمYYال قYYوي بإمكانيYYة   
ويYYتم تخفYYيض ا9صYYل بقيمYYة  ا:نتفYYاع بھYYذا ا9صYYل لتخفYYيض ا9ربYYاح الضYYريبية المسYYتقبلية ،

  .لذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية الجزء ا
ويتم إدراج الضYريبة الجاريYة والمؤجلYة كYإيراد أو مصYروف فYي قائمYة الYدخل للفتYرة ، فيمYا   

أو فتYرة أخYرى مباشYرة ضYمن  الفتYرةعدا الضريبة التي تنتج مYن معاملYة أو حYدث فYي نفYس 
  .حقوقالملكية 

  
  تحقق اPيراد ٢٣-٣
  

المYYدى الYYذى تتYYوفر فيYYه درجYYة كافيYYة مYYن التأكYYد بYYأن المنYYافع يYYتم اMعتYYراف بYYا:يراد إلYYى   
اMقتصادية المرتبطة بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكن قياس قيمة ا:يYراد بشYكل موثYوق 

  .به 
يتم قياس ا:يراد بالقيمYة العادلYة للمقابYل المسYتلم أو المسYتحق بالصYافى بعYد خصYم أى خصYم   

  .ات أو رسوم تجارى أو خصم كمية أو ضرائب مبيع
  

  :فيما يلى اMعتبارات الخاصة التى يجب أن تتحقق قبل اMعتراف با:يراد   
  

يتم إثبات العموMت الناتجة عن نشاط الشركة كأمين حفظ عند أداء الخدمة وإصدار   -
  .الفاتورة للعميل 

    

الزمنية ومعدل يتم إثبات الفوائد الدائنة على أساس اMستحقاق أخذاً فى اMعتبار المدة    -
الفائدة الفعلى والذى يمثل معدل الخصم الذى يساوى القيمة الحالية للمتحص�ت النقدية 
المستقبلية المتوقعة خ�ل العمر المتوقع لLصل المالى بصافى القيمة الدفترية لذلك 

  .ا9صل 
  

غ يتم اMعتراف بتوزيعYات ا9ربYاح حYين يكYون لحYاملى ا9سYھم الحYق فYى تحصYيل مبYال  -
  .ھذه التوزيعات 

  

عنYد تتحقق الواقعة المنشئة ل^يراد الخاص ببيع وحYدات مشYروعات التعميYر وا:سYكان   -
تحويYYل المخYYاطر والمنYYافع ا9ساسYYية للمشYYتري والتYYي تتحقYYق بالتسYYليم الفعلYYي للوحYYدات 

  : المباعة كما يلى
  

  فى حالة البيع النقدى  -

ويخفYض رصYيد حسYاب المشYروعات التامYة تثبت ا:يرادات بإجمالى سعر البيع النقدى   
  .بتكلفة الوحدات المباعة
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-  ١٨   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
   ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  
  
  )تابع(المطبقة  السياسات المحاسبيةأھم   - ٣
  

  )تابع (  تحقق اPيراد ٢٣-٣
  

  فى حالة البيع بالتقسيط  -
الفوائYد المؤجلYة بسعر البيع بعد تخفيضھا  بالتقسيط بإجمالييتم إثبات إيرادات المبيعات   

 اسYتحقاقھا،بھYا كYإيرادات عنYد تحققھYا خY�ل فتYرات  يعتYرف والتYيعن الفترات التاليYة 
وذلك بدMً مما كان متبعاً فYي السYنوات السYابقة وھYو اMعتYراف با9ربYاح والفوائYد علYي 

 .مدار فترة التقسيط 

  
  المصروفات٢٤-٣
  

يتم ا:عتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل ، المصروفات ا:دارية   
التى تحققت فيھا تلك  الفترةوالعمومية  والمصروفات ا9خرى مع إدراجھا بقائمة الدخل فى 

  .المصروفات 
  
  اPضمحل٢٥-٣
  

  المالية اCصولقيمة  اضمحل  
إذا كYان ھنYاك دليYل موضYوعي علYى أن يكYون تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد مYا   

أصYل ويعتبYر . قYد أضYمحل  المحتفظ بھا بالتكلفة أصل مالي أو مجموعة من اMصول المالية
قد أضمحل إذا ، وإذا فقYط  ، كYان المحتفظ بھا بالتكلفة مالي أو مجموعة من اMصول المالية 

أكثYر بعYد اMعتYراف  ھناك دليل موضوعي على اضمح�ل القيمYة نYتج عYن حYدوث حYدث أو
اMولي با9صYل واثYر علYى التYدفقات النقديYة المقYدرة 9صYل مYالي أو مجموعYة مYن اMصYول 

  .المالية والتى يمكن تقديرھا بشكل يعتمد عليه 
  

  غير المالية اCصولقيمة  اضمحل  
  

 تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديYد مYا إذا كYان ھنYاك مؤشYر علYى أن يكYون أصYل قYد  
وعندما تزيد القيمة الدفتريYة 9صYل أو وحYدة مولYدة للنقYد عYن قيمتYه ا:سYتردادية ، . أضمحل

وتثبYت خسYارة . فيعتبر أن ا9صل قد إضمحل وبالتYالي يYتم تخفيضYه إلYى قيمتYه ا:سYتردادية 
  .اMضمح�ل بقائمة الدخل 

  
سابقاً ، فقط إذا ، كان ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمح�ل القيمة والتى تم اMعتراف بھا 

ھناك تغيير في اMفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة ا9صل اMستردادية منذ إثبات أخر 
خسارة ناتجة عن اضمح�ل القيمة ، ويكون رد الخسارة الناجمة عن ا:ضمح�ل محدود 

لتي كان بحيث M تتعدى القيمة الدفترية لLصل القيمة اMستردادية له أو القيمة الدفترية ا
سيتم تحديدھا ما لم يتم اMعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمح�ل القيمة بالنسبة لLصل في 

  .ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمح�ل القيمة بقائمة الدخل . السنوات السابقة 

  
  المحاسبية التقديرات٢٦-٣

لمعايير المحاسبة المصرية قيام ا:دارة بعمل تقديرات  وفقاً إعداد القوائم المالية  يتطلب  
 السنواتا:يرادات والمصروفات خ�ل ، اMلتزامات ، ا9صولوافتراضات تؤثر على قيم 

  . النتائج الفعلية عن تلك التقديرات تختلفالمالية، ھذا وقد 
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  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  
  

  )تابع(المطبقة  السياسات المحاسبيةأھم   - ٣
  

  احتياطي قانوني٢٧-٣
لتكYوين إحتيYاطى قYانونى  الفتYرةمن صافى أربYاح % ٥طبقاً للنظام ا9ساسى للشركة، يجنب   

مYن رأس مYال الشYركة المصYدر ويسYتعمل  اMحتيYاطي بنYاء % ٥٠حتى يبلغ ھذا ا:حتياطى 
  .على قرار من الجمعية العامة وفقاً Mقتراح مجلس ا:دارة 

  
  قائمة التدفقات النقدية ٢٨-٣

  .يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرة   
  
  اقدية وما في حكمھالن٢٩-٣

بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية ، فإن النقدية وما في حكمھا تشمل النقدية بالصندوق ،   
وتخصم بنوك  الحسابات الجارية بالبنوك والودائع 9جل التي تستحق خ�ل ث�ثة أشھر

  .ارصدة دائنة



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢٠   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  
  
  

  البنوك ىبالصندوق ولدنقدية   -  ٤
  

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٦٦٫٩٩٣٫٧٢٧  ٦٢٫٥٦٣٫٥٧٧  نقدية بالصندوق
  ٣٨٥٫٠٠٦٫٤٠٨  ٥٢٠٫٣٠٢٫٣٦١  البنوك رصدة لدى أ

  ٥٥٠٫١٩٦٫١١٠  ٥٧٢٫٨٣١٫٦٨٦  )اقل من ث�ثة اشھر(ودائع 
  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٤٫٦٠٧٫٢٠٠  )أكثر من ث�ثة أشھر(ودائع 

  -             ٤٫١٦٠٫٩٩٣  شيكات تحت التحصيل

  ١٫٢٥٢٫١٩٦٫٢٤٥  ١٫١٨٤٫٤٦٥٫٨١٧  
  )١٫١٤٥٫٤١٩(  )٣٫٧٧١٫٦٦٠(  دائنة أرصدة بنوك

  ١٫٢٥١٫٠٥٠٫٨٢٦  ١٫١٨٠٫٦٩٤٫١٥٧  
  
  
  

  :فيما يلى  النقدية وما في حكمھا لغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية ، تتمثل
  
  
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٫٢٥١٫٠٥٠٫٨٢٦  ١٫١٨٠٫٦٩٤٫١٥٧    نقدية بالصندوق ولدى البنوك
  )٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٤٫٦٠٧٫٢٠٠(  )أكثر من ث�ثة أشھر(ودائع 

  ١٫٠٠١٫٠٥٠٫٨٢٦  ١٫١٥٦٫٠٨٦٫٩٥٧  المدةآخر – وما في حكمھارصيد النقدية 
  
  
  
  
  

  و الخسائرابالقيمة العادلة من خل ا3رباح استثمارات   -  ٥
  

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٢٥٫٨٥٩٫٢٩٦  ٦٠٫٠٩٥٫٦٨٤  استثمارات مقيدة ببورصة ا9وراق المالية
  ٣٢٫٩٠٠٫٩٦٥  ١١٫١١٦٫٢٦٣  وثائق صناديق إستثمار

  ٣٫٨٩٣٫٢٤٠  -  أذون خزانة

  ٣٠٧٫١١٣٫١٢٤  ٢٩٩٫٨٥٩٫٩٩٨  استثمارات غير مقيدة ببورصة ا9وراق المالية 
  ٣٦٩٫٧٦٦٫٦٢٥  ٣٧١٫٠٧١٫٩٤٥  
  
  

  
  

   



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢١   -  

  المجمعة الدورية ضاحات المتممة للقوائم الماليةا:ي

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  
  

  اوراق قبضو عمء   -  ٦ 
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٫٢٧٨٫٧٩٩٫٩٦٤  ١٫٤١٣٫٩٤٦٫٠٧٢  عم�ء
  ٥٣٫٧٠٧٫٩٧٢  ١٫٦١٦٫١٨١٫٦٣٠  اوراق القبض

  ١٫٣٣٢٫٥٠٧٫٩٣٦  ٣٫٠٣٠٫١٢٧٫٧٠٢  
  )٣٣٫٥٢٧٫٦٧٨(  )٤١٫٥٥٤٫٧٦٤(  اضمح�ل فى قيمة العم�ء و اوراق القبض

  ١٫٢٩٨٫٩٨٠٫٢٥٨  ٢٫٩٨٨٫٥٧٢٫٩٣٨  
  

 : فيما يلى و اوراق القبض العمء قيمةا3ضمحل فى تتمثل حركة 

 

  ٣٠/٦/٢٠١٥  

  جنيه مصري  

  ٣٣٫٥٢٧٫٦٧٨  الفترةرصيد اول 
  ٢٫٤٤١٫٢٤٣  الفترةمكون خ�ل 

أول المدة  اضمح�ل فى قيمة العم�ء و اوراق القبض
  مستحوذ عليه

٦٫٢٥٦٫٩٢٠  

  )٥٤٦٫٠٢٠(  و اوراق القبض رد اMضمح�ل فى قيمة العم�ء
  )١٢٥٫٠٥٧(  ديون معدومة

  ٤١٫٥٥٤٫٧٦٤  الفترةرصيد اخر 
  
  
  
  
  

  عقةأطراف ذات إلى  /مستحق من   -٧
  

  أطراف ذات عقةمستحق من   -أ  
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٦٠٤٫٣٦٠  ٦٠٤٫٣٦٠  سوريا –شركة بايونيرز 
  -  ٦٠٫٣٠٥  شركة جسور للبنية التحتية
  ١١٫٤٠٥  -  القاھرة للتسويق العقارى

  ٦١٥٫٧٦٥  ٦٦٤٫٦٦٥  

  
  
  

  عقةأطراف ذات مستحق إلى   -ب 

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٩٫٧١٢٫٩٩٠  ١٧٫٣٦٥٫٥١١  البحرين  –شركة بايونيرز العالمية القابضة 
  ٧٫٥٠٠  ٧٫٥٠٠  شركة بركة للتجارة و اMستثمار
  ١٣٫٥١١  ١٣٫٦٧٥  الرائد –صندوق استثمار بايونيرز 
  ٥٩٨٫١٣٥  ٣٩٧٫٥٧٣  القومية للتشييد والتعمير

  -  ٢٦٩٫٥٢٩  ل�ستثمار و التنمية الخارجالمصريين في 

  ٢٠٫٣٣٢٫١٣٦  ١٨٫٠٥٣٫٧٨٨  
  

  



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢٢   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  
  

  تعميرمشروعات اسكان و  - ٨
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٦٤٫٤٨٨٫٩٩١  ٢١٧٫٩٣١٫٤١١  تامة – مشروعات اسكان وتعمير
  ٨٦١٫٥٧١٫٩٤٥  ٦٫٣٣٩٫٠٤٨٫٠٥١  تحت التنفيذ -مشروعات اسكان وتعمير 

  ٩٢٦٫٠٦٠٫٩٣٦  ٦٫٥٥٦٫٩٧٩٫٤٦٢  

  
  
  مخزون  - ٩

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٨٨٫٠٠٤٫٢٦٠  ١٩١٫٥٢٠٫٢٨٨  مواد خام
  ١٧٣٫٧٣٣  ٣٤٦٫٢٥٢  وقود وزيوت

  ١٨٫٠٦٧٫٤٣٠  ٣٤٫٩٧٦٫٠٨٣  قطع غيار ومھمات
  ٢٩٫٢٥٦٫٤٦٣  ٤٢٫٤٠٩٫١٨٠  إنتاج تحت التشغيل

  ٦٦٫٨٤٣٫٦٤٠  ٨٧٫٩٦٢٫٨٨٠  انتاج تام
  ٢٫٠٩٩٫٥٧٢  ٣٧٫٢٩٧٫١١١  اعتمادات مستندية
  ٤٢٫٠٤٨  ٤٢٫٠٤٨  بضائع بغرض البيع
  ٥٠٩٫٢٣٠  ١٠٫٥٢٥٫٣٢٤  بضائع لدى الغير

  ١٫١١٨٫١٨٥  ٨٧٧٫٥٧٢  مخلفات

  ٢٠٦٫١١٤٫٥٦١  ٤٠٥٫٩٥٦٫٧٣٨  
  )٧٫١٣٩٫٦٢٦(  )١٠٫٥٤٥٫٦٦٧(  قيمة المخزون اMنخفاض فى

  ١٩٨٫٩٧٤٫٩٣٥  ٣٩٥٫٤١١٫٠٧١  

  
  

    ركة ا3نخفاض في قيمة المخزونح
  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  

  ٧٫١٣٩٫٦٢٦  المدةول ارصيد 
  ٣٫٤٠٦٫٠٤١  أول المدة مستحوذ عليه اMنخفاض فى قيمة المخزون

  ١٠٫٥٤٥٫٦٦٧  

  
  

   



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢٣   -  

  المجمعة الدورية الماليةا:يضاحات المتممة للقوائم 

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  

  
  أرصدة مدينة أخرىو مصروفات مدفوعة مقدماً   -١٠

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٨٫٩٤١٫١٦٣  ٣٦٫٥٣٣٫٢٨٩  مصروفات مدفوعة مقدماً 
  ٢٥٫١٨٥٫٠٤٥  ٢٫٧٦٣٫١١٨  إيرادات مستحقة

  -  ١٣٫٠٢٧٫٦١٧  دعم تصدير مسترد
  ٦٤٫٨٢٣٫٩٨٧  ٧١٫٥١٠٫٦٣١  الغيرتأمينات لدى 

  ٢٫٥٦٩٫١٩٧  ٣٫٤٣١٫٤٩٦  الھيئة القومية للتأمين اMجتماعى
  ١٦٣٫٦٦٦  -  تأمين على كفاMت بنكية
  ١٢٫٩٢٦٫٩٣٦  ٢٨٫٧٧٨٫٣٣٤  تأمين خطابات ضمان
  ٩٫٢١٧٫١٦٢  ١٤٫٢٤٤٫٣١٥  سلف وعھد عاملين

  ٢٨٫٦٣٧٫٩٦٨  ٢١٫٢٣١٫٠١٣  مبالغ مدفوعة للعاملين تحت حساب توزيع اMرباح
  ٢٩٫٣٤٥٫٠٢٨  ٥٨٫٨٨٩٫٨٨٩  مصلحة الضرائب 
  ٨٫٣٨٣٫١٤١  -  مقاصة بيع وشراء
  ٤٫٧٩٢٫٩٧٢  ٤٫٧٩٢٫٩٧٢  )مخزن الورنيش(عھدة امين المخزن 
  ١٫٥٠٤٫٦٥٩  ٨٦٣٫٨٨٠  مدينون متنوعون

  ٥٧٨٫٢٦٦  ٨٣١٫٦٤٤  دفعات تحت حساب شراء أصول ثابتة
  ٤٫٣٠٣٫٠٠٦  ٣٫٣٤٥٫٩٢٠  فوائد تقسيط مؤجلة

  ٩٣٫١١٩٫٥٧٠  ١٢١٫٩٨٩٫١٩٩  دفعات مقدمة  -موردون 
  ٣٤٢٫٩٦٤  ٤٧١٫٣٤٦  مصلحة الجمارك

  ٢٫٨٦٥٫٩٢٩  ٥٫٩٦٢٫٦٦٦  خسائر مؤجلة من اعادة تاجير اصول ثابتة
  ٥٦٫٨٠٣٫٦٠٢  ٧٤٫٨٩٤٫٠٦٤  دفعات مقدمة  –ايجار عقود تأجير تمويلى 

  ٥٨٫٥٤٨٫٩٨٠  ١٩٤٫٣٢٤٫١٩٥  *أرصدة مدينة أخرى 

  ٤١٣٫٠٥٣٫٢٤١  ٦٥٧٫٨٨٥٫٥٨٨  
  )٢٦٫٧٢٠٫١١٩(  )٣١٫٤٢٥٫١٣٦(  9رصدة المدينة ا9خرىااضمح�ل في قيمة  

  ٣٨٦٫٣٣٣٫١٢٢  ٦٢٦٫٤٦٠٫٤٥٢  

  
جنيه مصرى و الذى يمثل مدفوعات الى احد أعضاء مجلس  ١٢٫١١٨٫٠٠٠يتضمن بند أرصدة مدينة أخرى مبلغ *

  .ا:دارة السابقين وقد تم تكوين مخصص بكامل القيمة

  
  ٣٠/٦/٢٠١٥  Cرصدة المدينة احركة ا3ضمحل في قيمة  

  جنيه مصري  
  ٢٦٫٧٢٠٫١١٩  الفترةرصيد آول 

  ٤٣٨٫٤١٨  مكون خ�ل الفترة

  ٤٫٢٦٦٫٥٩٩  أول المدة مستحوذ عليه اضمح�ل في قيمة  أ9رصدة المدينة ا9خرى

  ٣١٫٤٢٥٫١٣٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢٤   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  

   بنوك تسھيت ائتمانية  -١١

 ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
 جنيه مصرى جنيه مصرى 

 ٣٩٧٫٩١٦٫١٦٦ ٤٩٥٫٧٣٩٫٧٦٣ شركة القاھرة ل^سكان والتعمير المجمعة -١

 ١٥٣٫٢٢٤٫٥٩٦ ١٦٢٫٨٢٨٫٥٦٦  شركة الكاب�ت الكھربائية المصرية -٢

 ٣٩٫٤٣٤٫٥٠٨ ٤٧٫٧١٧٫٢٣٢ للمقاوMت و اMستثمار العقارىشركة الجيزة العامة  -٣

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف والورق  -٤
 ٣٥٫٠٤١٫٣١٤ ٢٧٫١١٠٫٢٥٣ )يونيباك(

 ١٤٠٫٦٢٩٫٦٦٩ ٥٢٧٫٠٤٠٫٩٦٤ شركة سمو ل�ستشارات -٥

 ٢٥٥٫١٢٠٫٩٤٥ -  �ستثمار العقارىأساسات ل شركة -٦

  -  ١٨٠٫١٦٧٫١٧٣  ديريب اآر - لمنتجات اMلبان العربية كةالشر -٧

 ١٫٠٢١٫٣٦٧٫١٩٨ ١٫٤٤٠٫٦٠٣٫٩٥١ 

  
  

  :يتمثل رصيد تسھيت ائتمانية ممنوحة من البنوك فيما يلى 
  

جنيYYYه مصYYYري تسYYYھي�ت ممنوحYYYة مYYYن البنYYYك ا9ھلYYYى المصYYYري بموجYYYب عقYYYد  ٢٤٥٫٤٨٦٫٤٦٤  -  أ
عY�وة علYي سYعر  %١٫٢٥جنيYه مصYري بمعYدل فائYدة  ٣٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠تسھي�ت في حدود مبلYغ 

لدى البنك مYتحفظ عليھYا بإجمYالى  ودائع 9جلوبدون عمولة وبضمان  الفائدة الدائنة للودائع الضامنة
 .جنيه مصري  ٢٥٣٫٤٧٩٫٦٥٤مبلغ 

  

جنيه مصري تسھي�ت ممنوحة من البنك ا9ھلي المصYري بموجYب عقYد تسYھي�ت  ١٧٫٥٤٨٫١٤٢  - ب
فوق متوسYط % ٢ -%١٫٥يتراوح بين  جنيه مصري بمعدل فائدة ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠في حدود مبلغ 

  .سعر الكوريدور وبدون حد أدنى بضمان أوراق تجارية مودعة لدى البنك 
فYوق  % ١٫٥جنيه مصرى تسھي�ت ممنوحة من بنك مصYر بمتوسYط معYدل فائYدة  ١١٫٠٨٨٫٧٢٥  - ت

بمبلYغ  ودائYع MجYلبضYمان  جنيYه مصYري ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠في حYدود مبلYغ متوسط سعر الكوريدور 
 .جنيه مصرى ١٤٫٩٨٩٫٧١٠

بموجب عقد تسھي�ت في حدود مبلغ  HSBCمصري تسھي�ت ممنوحة من بنك  ١٢٫٢٠٥٫٤٧١  - ث
ودائع فوق متوسط سعر الكوريدور وبضمان % ٢٫٧٥جنيه مصري بمعدل فائدة  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠

  . جنيه مصري ١٤٫٩٣٨٫١٨٦لدى البنك متحفظ عليھا بإجمالى مبلغ  Mجل
جنيه مصري تسھي�ت ممنوحة من بنك عودة بموجب عقد تسھي�ت في حدود  ١٦٣٫٥١٤٫٤٦٤  - ج

ع�وة على سعر الفائدة الدائنة للودائع % ١٫٣٥جنيه مصري بمعدل فائدة  ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
الضامنة شاملة عمولة على أعلى رصيد مدين وبضمان ودائع لدى البنك متحفظ عليھا بإجمالي 

 . مصري جنيه ١٦٢٫٠٢٧٫٣٨٨مبلغ 

فوق %  ١٫٥جنيه مصرى تسھي�ت ممنوحة من بنك مصر بمتوسط معدل فائدة  ١٥٫٤٨٠٫٥٧٢  - ح
أوراق تجارية جنيه مصري بضمان  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠متوسط سعر الكوريدور في حدود مبلغ 

  .مودعه لدى البنك
وبموجب عقد   للتنمية جنيه مصري تسھي�ت ممنوحة من بنك مصرايران ٢٠٫٠٨١٫٤٥٤  - خ

  .فوق سعر الليبور % ٢جنيه مصري بمعدل فائدة  ٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠تسھي�ت  بمبلغ 
جنيه مصرى تسھي�ت ممنوحة من بنك بلوم مصر بموجب عقد تسYھي�ت ائتمانيYة  ٣٣٫٤٨٥٫٧٩٦  - د

  .جنيه مصري ٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠فوق سعر الليبور فى حدود % ١٫٥بمعدل فائدة 
بموجYب عقYد  قطر الوطنى اMھلYىية ممنوحة من بنك ائتمانجنيه مصرى تسھي�ت  ٤٥٫٩٢٦٫٤٥٨  - ذ

 ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠فYYوق سYYعر الكوريYYدور فYYي حYYدود مبلYYغ    %  ١٫٥تسYYھي�ت ائتمانيYYة بمعYYدل فائYYدة 
 .جنيه مصرى 

لبنYك ا9ھلYى المصYري بموجYب عقYد اجنيه مصرى تسھي�ت ائتمانيYة ممنوحYة مYن  ٢٧٫٦٦٠٫٣٥٩  - ر
 .تسھي�ت

جنيه مصري تسھي�ت ائتمانية ممنوحة من بنYك أبYو ظبYي اMسY�مي بموجYب عقYد  ١٠٫٨٥٤٫٣٥٣  - ز
  . تسھي�ت
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-  ٢٥   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية

   ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  

  )تابع (  بنوك تسھيت ائتمانية   -١١

 

 بموجب عقد تسھي�تجنيه مصرى تسھي�ت ممنوحة من بنك مصر  ٩٫١١٤٫٢٤٩  - س

  
بموجب  مصر جنيه مصرى تسھي�ت ائتمانية ممنوحة من بنك كريدى اجريكول ١٥٫٧٠٥٫٨٩٧  - ش

 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠فوق سعر الكوريدور في حدود مبلغ %  ١٫٧٥عقد تسھي�ت ائتمانية بمعدل فائدة 
  .جنيه مصرى 

جنيه مصري تسھي�ت ممنوحة من بنك القاھرة بموجب عقد تسھي�ت في حدود  ٢٫٠٧٩٫٥٨٠   - ص
متوسط سعر الكوريدور وبدون فوق %  ١٫٥جنيه مصري بمعدل فائدة  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠مبلغ 
 .بضمان

بنك اMھلي المصري  بموجب عقد الجنيه مصري تسھي�ت ممنوحة من  ٤٥٫٦٣٧٫٦٥٢   - ض
فوق متوسط سعر % ١٫٥مصري بمعدل فائدة جنيه  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠تسھي�ت في حدود مبلغ 
لعمليات محددة  تحصي�ت مستخلصاتبضمان التنازل عن  سنوياً %  ١٢الكوريدور وبحد أدنى 

  البنك لصالح
  

 )بى ان بى باريبا(اMمارات دبى الوطنى جنيه مصري تسھي�ت ممنوحة من بنك ٨٫٤٤٤٫٣١٩  - ط
جنيه  ٥٫٢٢١٫٣٢٥راق القبض بمبلغ سنوياً بضمان أو%  ١١٫٥د تسھي�ت بفائدة وبموجب عق

 .مصري المودعة لدى البنك للتحصيل جنيه ١٫٢٧١٫٠٥٨مصري  وشيكات تحت التحصيل بمبلغ 

  
جنيYYYYYYYYه مصYYYYYYYYري تسYYYYYYYYيھ�ت ممنوحYYYYYYYYة مYYYYYYYYن بنYYYYYYYYك المصYYYYYYYYرف المتحYYYYYYYYد  ١٨٫٦٦٥٫٩٣٤  - ظ

YYYYYYYYب عقYYYYYYYYغ وبموجYYYYYYYYدود مبلYYYYYYYYي حYYYYYYYYت ف�ھيYYYYYYYYدة  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠د تسYYYYYYYYه بفائYYYYYYYY١١جني  %
  .فواتير البيع سنوياً بضمان أوامر التوريد و 

  
 البنYYYYYYYك العربYYYYYYYى اMفريقYYYYYYYى الYYYYYYYدولىتسYYYYYYYھي�ت ائتمانيYYYYYYYه ممنوحYYYYYYYه مYYYYYYYن  ٥٢٧٫٠٤٠٫٩٦٤  - ع

 .د تسھي�ت ائتمانيه وبموجب عق

  
 ٣٨٫٤٦٥٫٠٥٠ مبلYYYYYYYYغ تسYYYYYYYYھي�ت مYYYYYYYYن بنYYYYYYYYوك مصYYYYYYYYر ايYYYYYYYYران للتنميYYYYYYYYة ١٨٠٫١٦٧٫١٧٣  - غ

جنيYYYYYYYYYYه  ٣٤٫٥١١٫٩٢١مبلYYYYYYYYYYغ  قطYYYYYYYYYYر الYYYYYYYYYYوطنى اMھلYYYYYYYYYYىبنYYYYYYYYYYك ، جنيYYYYYYYYYYه مصYYYYYYYYYYري
البنYYYYYYYYك المصYYYYYYYYري  ،جنيYYYYYYYYه مصYYYYYYYYري ١٢٫٥٩٧٫١٠٦ مبلYYYYYYYYغ اMسYYYYYYYYكندريةبنك ،مصYYYYYYYYري

 بنYYYYYYك اتYYYYYYYش اس بYYYYYYي سYYYYYYYيو  جنيYYYYYYه مصYYYYYYYري ٢٢٫٥٥٩٫٠٢٦ مبلYYYYYYYغ لتنميYYYYYYة الصYYYYYYادرات
 جنيه مصري  ٧٢٫٠٣٤٫٠٧٠مبلغ 

 

  .جنيه مصرى بنوك سحب على المكشوف ٣٠٫٤١٥٫٩٢٥  -  ف
  
  

  دفعمقاولو مشروعات وأوراق موردون و   - ١٢

 ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٦١٫٨٣٣٫٥٩٨  ٣٢٤٫١٠٨٫٦٤٢  موردون و مقاولو مشروعات 

  ٩٫٠٣٣٫٦٢٥  ٤٦٨٫٢٣٠٫٥١٩  اوراق دفع

  ١٧٠٫٨٦٧٫٢٢٣  ٧٩٢٫٣٣٩٫١٦١  
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-  ٢٦   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
   ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  
  

  قروض طويلة ا3جل  - ١٣

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  

  جنيه مصري  جنيه مصري 

قروضالرصيد   ٢١٢٫٠٨٥٫٩٦٦  ١٫٥٧٨٫١١٥٫٢٨٦  

 )٦٨٨٫٥٥٣( )١٨٫٧٢٥٫٦٩٩( الجزء المتداول من قروض طويلة ا9جل

  ٢١١٫٣٩٧٫٤١٣ ١٫٥٥٩٫٣٨٩٫٥٨٧ 

  

 :يتمثل رصيد قروض طويلة ا9جل الممنوحة من البنوك كا]تي 

قروض ممنوحة للشركة من بنك اMستثمار القYومى بYدون ضYمان وبفائYدة سYنوية تتYراوح مYا   -  أ
سYنة  ٢٨ھذا ويتم سداد أقساط تلك القروض خ�ل مدة تتراوح من سنة إلى % ٦ -% ٤بين 

 يونيYو ٣٠وبلYغ إجمYالي رصYيد القYروض فYي . ٢٠٢٦وتنتھى فى  عYام  ١٩٩٩تبدأ من عام 
 ٣١جنيYYYه مصYYYري فYYYي  ٧٫٧٩٤٫٩٣٧مبلYYYغ (جنيYYYه مصYYYري  ٧٫١٤١٫٥٩٧مبلYYYغ  ٢٠١٥
 ).٢٠١٤ديسمبر 

بمبلYYYغ  ٢٠١٣فمبر نYYYو ١٩فريقYYYي الYYYدولي بتYYYاريخ قYYYرض ممنYYYوح مYYYن البنYYYك العربYYYي اM  - ب
٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ YYامس جنيYYع الخYYول التجمYYاري لمYYن عقYYد رھYYرام عقYYمان إبYYري بضYYه مص

سYYنوياً % ٢٫٧٥بكامYYل ا9رض والمبYYاني وعقYYد رھYYن لحسYYاب إيYYرادات ذات المYYول وبفائYYدة 
اط ذلYك سنوياً ھذا ويتم سداد أقسY% ١٣٫٢٥مضافاً الى سعر اقراض الكوريدور وبحد أدنى 

وبلYغ إجمYالي رصYيد . ٢٠٢٠وتنتھى فى  عYام  ٢٠١٥سنوات تبدأ من عام  ٦القرض خ�ل 
مبلYYYYYYYغ (جنيYYYYYYYه مصYYYYYYYري  ٢٥٩٫٣١١٫٤٤٧مبلYYYYYYYغ  ٢٠١٥ يونيYYYYYYYو ٣٠القYYYYYYYرض فYYYYYYYي  
 ).٢٠١٤ديسمبر  ٣١جنيه مصري في   ٢٠٤٫٩٤٤٫٣٦٩

جنيYYه مصYYري، وذلYYك لتمويYYل سYYداد  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠القYYرض الممنYYوح مYYن بنYYك عYYوده بقيمYYة   - ت
٪ مYYYن أسYYYھم شYYYركة رؤيYYYة القابضYYYة ٦٠ابYYYل النقYYYدي المYYYتمم لصYYYفقة اMسYYYتحواذ علYYYى المق

قسYط شYھري بعYد  ١٢، علYى أن يسYدد القYرض علYى )شركة مساھمة مصYرية(ل^ستثمارات 
٪ فYYوق ٢٫٧٥، بسYYعر إقYYراض ٢٠١٦عYYام مYYن تYYاريخ اسYYتخدام القYYرض، بدايYYة مYYن مYYارس 
وذلYYك بضYYمان أسYYھم إحYYدى  ا٪ سYYنوي١٣السYYعر المعلYYن مYYن البنYYك المركYYزي وبحYYد أدنYYي 

 .الشركات التابعة المحفوظة لدى البنك

من قيمة القرض   المستخدم جزءبلغ القرض متوسط ا9جل من البنك العربي اMفريقي   - ث
مبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١. ( ٢٠١٥يونيو  ٣٠جنيه مصري في  ٤٥٦٫٣٠٠٫٩٨٨
وقد تم اMتفاق علي إحتساب سعر عائد علي القرض بواقع ) جنية مصري ٤٣٥٫٥٨٥٫٤٢٤

ضافة الى عمولة إدارية باM. سنوياً علي قيمة القرض ويتم سداد العائد شھرياً % ٢٫٧٥
  .القائم ويتم السداد ربع سنوياً  سنوياً تحتسب علي الرصيد المدين% ٠٫٢بواقع 

البنYYك العربYYي ا9فريقYYي جنيYYه مصYYري مYYن  ٣٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ا9جYYل بمبلYYغ متوسYYط قYYرض   - ج
و قYد  ٢٠١٢ ينYاير ٣١حتYى  ٢٠١١ يوليو ٣١أقساط بدءاً من ٥،يستحق السداد على  الدولي

متغيYرة قبYل سYداد أقسYاط القYرض  بفائYدة سYنوية  تانمي�دي سنتانتم منح الشركة فترة سماح 
السYYعر "المعلYYن مYYن البنYYك المركYYزي المصYYري  علYYى أسYYاس سYYعر الكوريYYدور ل^قYYراض

،  ٢٠٠٩ يوليYYوتسYYتحق اعتبYYارا مYYن با:ضYYافة إلYYى سYYعر الھYYامش علYYى العائYYد " المرجعYYي
تYم زيYادة قيمYة القYرض الممنYوح للشYركة ليصYبح إجمYالي القYرض  ٢٠١٠مYايو  ١٣وبتاريخ 

زيYادة تYم  ٢٠١١اكتYوبر  ٣٠جنيه مصري وبتاريخ ٤٤٩٫٦٢٨٫٥١٥المستحق علي الشركة 
 قيمة القرض الممنوح للشركة
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  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
   ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  
  )تابع ( قروض طويلة ا3جل   - ١٣

مصYري وخY�ل  هجني ٧٨٩٫٢٣٥٫٤٤١الشركة مبلغ  ليصبح إجمالي القرض المستحق علي
مصرى ليصYبح صYافى  قيمYة  هجني ١٥٫٦٠٧٫٧٩٣تم زيادة قيمة القرض بمبلغ  ٢٠١٤عام 

ديسYمبر  ٣١(جنيYه مصYري  ٧٨٧٫٣٦١٫٢٥٤مبلYغ ٢٠١٥يونيYو  ٣٠القرض  المستحق في 
  ) .مصريه جني ٧٨٧٫٣٦١٫٢٥٤مبلغ   ٢٠١٤

سYYنوياً وبلYYغ إجمYYالي رصYYيد % ١٢قYYروض ممنوحYYة مYYن بنYYك مصYYر ايYYران للتنميYYة بفائYYدة   - ح
  ١٨٫٠٠٠٫٠٠٠مبلYYغ (جنيYYه مصYYري  ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠مبلYYغ  ٢٠١٥يونيYYو  ٣٠القYYرض فYYي  

 ).٢٠١٤ديسمبر  ٣١جنيه مصري في 

 ٣٠قرض ممنوح مYن البنYك المصYري لتنميYة الصYادرات وبلYغ إجمYالي رصYيد القYرض فYي   - خ
 ٣١جنيه مصYري فYي   ٦٫٠٠٠٫٠٠٠مبلغ (جنيه مصري  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠مبلغ  ٢٠١٥يونيو 
  ).٢٠١٤ديسمبر 

  
  

  شراء اراضى دائنو  - ١٤

قيمة الجزء المتبقى من جنيه مصرى فى ٩٨٠٫٢٨٣٫٢٨٦شراء اراضى البالغ  يتمثل رصيد دائنو  
والعين  شراء اراضى فضاء بمدينة زھراء المعادى و مدينة ھليوبوليس الجديدة و التجمع الخامس

  :كما يلى وسياحية بغرض اقامة مبانى سكنية السخنة والساحل الشمالي 

 ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى 

  ١٠٫٨٤٠٫٢٤٨  ١٫٠٩٩٫٦٦٨٫٢٧٧ أراضيدائنو شراء 

 )٥٫٤٩٧٫٨٢٤( )٣٥٦٫٢٥١٫١٥٧( الجزء المتداول من دائنو شراء اراضى

  ٥٫٣٤٢٫٤٢٤  ٧٤٣٫٤١٧٫١٢٠ اMجل الجزء طويل

  
  
  
  مصلحة الضرائب –ارصدة دائنة   - ١٥

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٧٢٫٨٤٨٫٦٣٦  ١٣٤٫٢٧٠٫٠٤٨ ضرائب دخل  -مصلحة الضرائب 

  ١٤٫٨٩٧٫٨٣٦  ٥٨٫٨١٥٫٤٤٧  اخرى -مصلحة الضرائب

  ٨٧٫٧٤٦٫٤٧٢  ١٩٣٫٠٨٥٫٤٩٥  
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   ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  
  

  و أرصدة دائنة أخرىمصروفات مستحقة   - ١٦
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٤٫٤٨٢٫٢٢٩  ٢٥٫٧٤١٫١٥٤  مصروفات مستحقة

  ١٫٥٨٥٫٤٧٠  ٤٤٫٦٦٢٫٨٣٦  الھيئة القومية للتأمين اMجتماعي
  ٧٩٫٣٣٥٫٠٨٦  ١٤٩٫٦٤٦٫٠١٧  تأمينات للغير

  ٥٫٧١٧٫٠٣٣  ٩٨٢٫٥٠٩  أمناء حفظ مركزي
  ١٩٣٫٥٠٣  ١٣٩٫٥٣٩٫٨٣٥  مقاصة بيع وشراء

  ٣٢٫٦٩٠٫٢٤٤  ٧٫٧٢٠٫١٦٧ تكلفة مستحقة عن الوحدات المسلمة

  ٤٫٣٢٧٫٦٠٣  ١٫٣٤٤٫٥٠٣  محصلة مصروفات صيانة
  ١٤٫١١٧٫٨٣٨  ١٩٫٢٤٣٫٠٠١ ايرادات ايجارات محصلة

  ١٠٣٫٢٠٧٫٦٠٣  ١٩٥٫٧٩١٫٥١٠  للقطاع العقارى مؤجلة ايرادت
  ٨٤٫١٩٣٫٠٦٦  ١٫٣٨٣  دائنون متنوعون

  ٧٫٣٨١٫١١٨  ٣٩٫٩٨٦٫٨١٩  شركة اMھلى للتمويل العقارى
  ١٫٠٠٤٫٩٠١  ٣٫٤٠٥٫٤٨٣  شركة القاھرة الجديدة للتنمية العقارية

  ٧٫٥٠٣٫٤٧٧  -  شركة مصر الجديدة ل�سكان و التعمير

  ١٠١٫٨٠٧٫٢٣٧  ٥٧٧٫٢٩٨٫٤٨٢  ارصدة دائنة اخرى

  ٤٥٧٫٥٤٦٫٤٠٨  ١٫٢٠٥٫٣٦٣٫٦٩٩  

  
  

  مخصصات  - ١٧
أول المدة   ١/١/٢٠١٥  

  مستحوذ عليه
  المستخدم
  الفترةخ�ل 

  انتفى
  الغرض منه

٣٠/٦/٢٠١٥  

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٤٢٫١٠٣٫٨٥١  )١٣٤٫٠٥٠(  )٢٫٣٢٥٫٣٨١(  ١٦٫٥٠٢٫٥٧٤  ٢٨٫٠٦٠٫٧٠٨  مخصص ألتزامات محتملة 
مخصYYYYYYYYص مطالبYYYYYYYYات و 

  منازعات
  

١٫٢٠٨٫٥٣٣  
  
-  

  
-  

  
-  

  
١٫٢٠٨٫٥٣٣  

  ٤٣٫٣١٢٫٣٨٤  )١٣٤٫٠٥٠(  )٢٫٣٢٥٫٣٨١(  ١٦٫٥٠٢٫٥٧٤  ٢٩٫٢٦٩٫٢٤١  

  
      

    
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢٩   -  

  المجمعة الدورية يضاحات المتممة للقوائم الماليةا:
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

 

  أصول ثابتة  -١٨

  أجھزة اراضى 
 اتصاMت

  حاسب آلي
 وبرامج

  أجھزة أثاث
 كھربائية ومعدات

  اع�نات 
 مضيئة

تجھيزات 
 وديكورات

محطة تحلية  اخشاب اMت ومعدات عقارات وجدك وسائل نقل
 مياه

 ا:جمالي

 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

 ٧٦٢٫٩٢٢٫٥٧٣ - ٣٫٣٥٢٫٠٤٥ ٢٣١٫٦٧١٫١٢٣ ١١١٫٨٩٩٫٢٢١ ٣٧٫٤٥٥٫٦١٣ ١٥٫٩٦١٫١٧٢ ٣٥٨٫٠٠٧ ٣٢٫١٤٩٫١٠٧ ٢٨٫٠١٣٫٠٥٠ ٢٣٫٨٢٠٫٩٩١ ٩٥٫١١٥ ٢٧٨٫١٤٧٫١٢٩ ٢٠١٥ يناير ١

 ١٠٫٨٣١٫٢٨٨ ١٫٢٩٣٫٠٦٨ ٥٢٫٤٥١ ٦٩٠٫٩٧٧ ١٠٨٫٩٠٠ ٢٧٥٫٠٠٠ ٢٫٣٥٢٫٠٢٥  - ٣٫٨٢٥٫٥٣٠ ١٫٧٥١٫٥١٥ ٤٧٢٫٠١٨ ٩٫٨٠٤  - اضافات الفترة

 ٣٫٧٨٠٫٩٨٤  -  - ٣٫٣٢٦٫٠٨١ ٢٥٫٨٠٢   ٢٧٫٤٥٥  - ١١٣٫٤٩٨ ٢١٨٫١٤٨  -  - ٧٠٫٠٠٠ من مشروعات تحت التنفيذ محول 

 )١٤٫٧٩٠٫٨١٤(  -  - )١١٫٢٦٢٫١٣٢( )١٫٩١٤٫٢٨٣( )٣٧٦٫٦٨٨( )١٩٫٣٢٣(  - )١١١٫٠٠٠( )٢٫٥٠٠(  -  - )١٫١٠٤٫٨٨٨( استبعادات

  ٨٦٥٫٥٥٠  - ٥٩٦٫٦٦٨  -   )٧٩٫٥٣٥( ٧٥٫٤٠٠  - ٣٣٫٢٧٠ ٣٢٫٧٣٠ ٢٠٧٫٠١٧  - - فروق ترجمة قوائم مالية
رصيد أول المYدة للشYركات المسYتحوذ 

  عليھا
٣٤٦٫٦٣٦٫٨٦٨  ٧٫٨٣٧٫١٨٧  ١٦٫٣٤٩٫٦٩٥  ١٨٢٫٥٣٩٫٧٠٥  ٤٩٫٧٠٢٫٢٤٠  ٢٤٫١٣٦٫١٦٦  ٢٨٫٧٣٨٫٩٤٢  ٢٫١١٨٫٧٣٩  ١٧٫٥٣٥٫٤٤٥  ٦٫٤٩٣٫٠٦٩  ٧٫٥٦٠٫٤٥١  -  ٣٫٦٢٥٫٢٢٩  

 ١٫١١٠٫٢٤٦٫٤٤٩ ٩٫١٣٠٫٢٥٥ ٢٠٫٣٥٠٫٨٥٩ ٤٠٦٫٩٦٥٫٧٥٤ ١٥٩٫٨٢١٫٨٨٠ ٦١٫٤١٠٫٥٥٦ ٤٧٫١٣٥٫٦٧١ ٢٫٤٧٦٫٧٤٦ ٥٣٫٥٤٥٫٨٥٠ ٣٦٫٥٠٦٫٠١٢ ٣٢٫٠٦٠٫٤٧٧ ١٠٤٫٩١٩ ٢٨٠٫٧٣٧٫٤٧٠ ٢٠١٥يونيو  ٣٠

              مجمع اPھك في

 )٢٤٧٫٦٦٥٫٤٢٦( - )١٫٣٩٩٫٧٣٤( )١١٨٫٧٣٣٫٢٥٦( )٣٧٫٣٣٨٫٩٦٣( )١٩٫٧٢٨٫٥٢٠( )١٢٫٣٨٥٫١٣٤( )٢٩٩٫٠٤١( )٢١٫٦٦٦٫٥٠٢( )١٥٫٩٣١٫٨٦٥( )٢٠٫١١١٫٤٨٥( )٧٠٫٩٢٦( - ٢٠١٥يناير  ١

 )٢٠٫٩٥٧٫٤٥٥( )٤١٤٫٠٧٥( )٧٢٩٫٧٧٧( )٧٫٨٤١٫١٦١( )١٫٩٨٨٫٠٢١( )١٫٩١٥٫٥٠٦( )٢٫٨٣٢٫٧٧٠( )١٩٫٢٩٨( )٢٫٥٠٦٫٥٠٠( )١٫١٨٧٫٠٩٢( )١٫٥١٧٫٢٩٣( )٥٫٩٦٢( - اھ�ك الفترة

 ٣٫٤٦٩٫١٢٨ - - ٢٫٣٢٤٫٥٧٣ ٥٤٩٫٧١٩ ٤٦٧٫٨٩٩ ١٨٫٠١٠ - ١٠٦٫٤٢٧ ٢٫٥٠٠ - - - إھ�ك استبعادات الفترة

 )٢٨٥٫٢٤٥( - )٩٩٤( - - )٥٫٦٧١( )٧٥٫٣٧٧( - )١٫٦٦٥( )٩٫٠١٦( )١٩٢٫٥٢٢( - - فروق ترجمة قوائم مالية

رصيد أول المYدة للشYركات المسYتحوذ 
  عليھا

-  - )١٩٦٫٩٠٠٫٣٩٢( )٢٥٣٫٥١٦( )٨٫٨٤٦٫٩٦٩( )١١٠٫١٢١٫٦٢٥( )٧٫٥٠٤٫٦٥٠( )٢١٫٨٣٤٫٢٥٧( )٢٥٫٥٤٨٫٠٨٦( )٢٫١١٨٫٧٣٩( )١٠٫٨٦٩٫٧٢٦( )٤٫٢٤٢٫٤٣٦( )٥٫٥٦٠٫٣٨٨( 

 )٤٦٢٫٣٣٩٫٣٩٠( )٦٦٧٫٥٩١( )١٠٫٩٧٧٫٤٧٤( )٢٣٤٫٣٧١٫٤٦٩( )٤٦٫٢٨١٫٩١٥( )٤٣٫٠١٦٫٠٥٥( )٤٠٫٨٢٣٫٣٥٧( )٢٫٤٣٧٫٠٧٨( )٣٤٫٩٣٧٫٩٦٦( )٢١٫٣٦٧٫٩٠٩( )٢٧٫٣٨١٫٦٨٨( )٧٦٫٨٨٨( - ٢٠١٥يونيو  ٣٠

              صافي القيمة الدفترية فى

 ٦٤٧٫٩٠٧٫٠٥٩ ٨٫٤٦٢٫٦٦٤ ٩٫٣٧٣٫٣٨٥ ١٧٢٫٥٩٤٫٢٨٥ ١١٣٫٥٣٩٫٩٦٥ ١٨٫٣٩٤٫٥٠١ ٦٫٣١٢٫٣١٤ ٣٩٫٦٦٨ ١٨٫٦٠٧٫٨٨٤ ١٥٫١٣٨٫١٠٣ ٤٫٦٧٨٫٧٨٩ ٢٨٫٠٣١ ٢٨٠٫٧٣٧٫٤٧٠ ٢٠١٥يونيو  ٣٠

 ٥١٥٫٢٥٧٫١٤٧ - ١٫٩٥٢٣١١ ١١٢٫٩٣٧٫٨٦٧ ٧٤٫٥٦٠٫٢٥٨ ١٧٫٧٢٧٫٠٩٣ ٣٫٥٧٦٫٠٣٨ ٥٨٫٩٦٦ ١٠٫٤٨٢٫٦٠٥ ١٢٫٠٨١٫١٨٥ ٣٫٧٠٩٫٥٠٦ ٢٤٫١٨٩ ٢٧٨٫١٤٧٫١٢٩ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
    

  رأسمالية أرباح

 ٣٠/٦/٢٠١٥  

 جنيه مصري 

 )١٤٫٧٩٠٫٨١٤( تكلفة اMستبعادات 

 ٣٫٤٦٩٫١٢٨ الفترةإھ�ك استبعادات 

  )١١٫٣٢١٫٦٨٦( القيمة الدفترية 
  ١١٫٧١٦٫٦٧٩  متحصت من البيع 

  ٣٩٤٫٩٩٣  



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٠   -  

  المجمعة الدورية يضاحات المتممة للقوائم الماليةا:
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  
  

  التنفيذ مشروعات تحت  - ١٩
  محول الى  ١/١/٢٠١٥  

  اMصول الثابتة 
  اضافات 
  الفترةخ�ل 

رصيد اول المدة 
لشركات مستحوذ 

  عليھا

٣٠/٦/٢٠١٥  

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٤٠٤٫٣٨٧٫٠٣٦  ٢٨٨٫٢١٥٫٩٠٠  ١٠٫٩٧٢٫٢٢٢  )٣٫٧٨٠٫٩٨٤(  ١٠٨٫٩٧٩٫٨٩٨  مشروعات تحت التنفيذ

  ٤٠٤٫٣٨٧٫٠٣٦  ٢٨٨٫٢١٥٫٩٠٠  ١٠٫٩٧٢٫٢٢٢ )٣٫٧٨٠٫٩٨٤( ١٠٨٫٩٧٩٫٨٩٨ 

  
  
  

  شقيقة ةفي شركاستثمارات   -٢٠
  نسبة   

  المساھمة
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  عدد اMسھم

  جنيه مصري  جنيه مصري    %   
  ١٤٫٤٩٥٫٢٦٦  ١٤٫٣٥٤٫١٨٦  ٢٥٠٠٠٠٠  ٢٥  ) *ب.م.ش) (البحرين(شركة بايونيرز العالمية القابضة 

  -  ٦٫٥٨٩٫٢٨١  ٤٥٠٠٠  ٤٥  "م.م.ش"و المقاوMت شركة بداية للطرق 

  -  ٦٦٫٨٩٣٫٢٢١    ١٠٫٥  شركة المصريين ل�سكان و التنمية و التعمير

  -  ٢٤٫٥٢٧٫٢٠٦    ٩٫٦٩  شركة المصريين بالخارج ل�ستثمار و التنمية

  ١٣٧٫٣٦٦٫٤٠٢  -  ١٤٦٠٨٢٦  ٢٤٫٣٥  ) ** اراب ديري(ة العربية لمنتجات اMلبان شرك

    ١٥١٫٨٦١٫٦٦٨ ١١٢٫٣٦٣٫٨٩٤ 

  
سھم من أسھم شركة بايونيرز العالمية  ٢٥٠٠٠٠٠تم شراء عدد  ٢٠٠٧أكتوبر  ٧بتاريخ   *

  .جنيه مصرى ١٤٫٣٧٥٫٠٠٠باجمالى تكلفة  دوMر للسھم ١بتكلفة ) البحرين(القابضة
  

لمنتجات  قامت الشركة باعادة تبويب اMستثمار في اسھم شركة العربية ٢٠١٤ عامخ�ل   * *
  .تابعةالى استثمارات في شركات  في شركات شقيقةمن استثمارات ) اراب ديرى(اMلبان 

  
  

  حقوق ا3قلية    -٢١
    ٣٠/٦/٢٠١٥  

  جنيه مصرى  

  ١٫٧٢٤٫٧٣٩٫٣٧٦  المدةرصيد أول 
  )٣٣٫٣٤٥٫٤٦٥(  ٢٠١٤توزيعات ارباح عام 

  ٢٠٦٫٦٨٥٫٢٧٥  حصة حقوق ا9قلية من ناتج اMستحواذ على شركات
  )٧٫٨٤٦٫٤٦٩(  فروق ناتجة من تغير نسبة الملكية في الشركات التابعة

 ٣٠٢٫٧١٤٫٠٢٢  حقوق اMقلية بقائمة الدخل المجمعة

  ٢٫١٩٢٫٩٤٦٫٧٣٩  المدةرصيد آخر 

  
  إستثمارات بالقيمة العادلة من خل حقوق الملكية  - ٢٢

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  

  جنيه مصرى  جنيه مصرى  

  ٢٩٫٤٣٧٫٣٩٩  ٢٫٠٢٦٫٢٤٤  ببورصة ا9وراق الماليةاستثمارات مقيدة 

  ٩٠٫٧٠٦٫٤٥٣  ٣٠٫٠٣٥٫٠١٥  استثمارات غير مقيدة ببورصة ا9وراق المالية 

  ١٢٠٫١٤٣٫٨٥٢  ٣٢٫٠٦١٫٢٥٩  
  
  

   



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣١   -  

المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية  

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  

  استثمارات أخرى طويلة اCجل  - ٢٣
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٦٫٩٦٤٫٦٠٠  ٧٫٤٧٣٫٦٠٠  )م.م.ش(شركة مصر للمقاصة وا:يداع والقيد المركزي 
  ٥٫٠٠٥٫٠٠٠  -  استثمارات فى صندوق الرائد
  -  ٩٢٫٣٠٣  صندوق حماية المستثمر
  ٧٫٠٧٦٫٧١١  ٦٫١٨٣٫٧٢٥  صندوق ضمان التسويات

  ١٩٫٠٤٦٫٣١١  ١٣٫٧٤٩٫٦٢٨  

قامت الشركة بتصنيف استثمارات أخرى طويلة ا9جل طبقا لنموذج القيمة العادلة لعدم   
  .مطابقتھا لنموذج التكلفة المستھلكة  

  
  

  أصول غير ملموسة  - ٢٤

تتمثل ا9صول الغير ملموسة في برامج حاسب آلي و التراخيص الخاصة بھا و بلغت قيمتھا 
  .٢٠١٥يونيو  ٣٠جنيه مصري في  ٤٠٫٢٠٦

  

  الشھرة  - ٢٥

  :اMستحواذ على الشھرة الناتجة عن   
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٫٠٢١٫٢٨٣٫٦٦٥  ١٫٠٢١٫٢٨٣٫٦٦٥  شركة بايونيرز لتداول ا9وراق المالية) ١(

  ٢٣٨٫٠٢٣٫٠٦٥  ٢٣٨٫٠٢٣٫٠٦٥  شركة أموال لLستثمارات المالية) ٢(
  ١٨٩٫٠٠٠٫٩٠٩  ١٨٩٫٠٠٠٫٩٠٩  دبي –شركة بايونيرز لLوراق المالية ) ٣(

  ١٩٫١٩٢٫٥٣٢  ١٩٫١٩٢٫٥٣٢  شركة المصرية للصرافة وا9عمال المالية) ٤(
  ٤٫٩٩١٫٩٣٧  ٤٫٩٩١٫٩٣٧  شركة بريزما للوساطة في ا9وراق المالية) ٥(

  ٣٫٦٥٠٫٠٠٠  ٣٫٦٥٠٫٠٠٠  شركة المستشار الدولي لضمان اMكتتاب) ٦(
شركة تابعة          (شركة المستشار الدولي ل�ستثمار ) ٧(

  )لشركة المستشار الدولى لضمان ا9كتتاب
١٫١٥٤٫٦٨٧  ١٫١٥٤٫٦٨٧  

  ٥٫٧٨٧٫١٧٥  ٥٫٧٨٧٫١٧٥  شركة رؤية لتداول ا9وراق المالية) ٨(
  ٦٩٫١٤٠٫٧٤٦  ٦٩٫١٤٠٫٧٤٦  شركة القاھرة ل�سكان و التعمير) ٩(

  ٢٢٫٦٤٣٫٨٥٦  ٢٢٫٦٤٣٫٨٥٦  شركة لوتس للفنادق و المنتجعات) ١٠(
شYYركة الصYYعيد العامYYة للمقYYاوMت واMسYYتثمار ) ١١(

  العقاري
  

٣٫٧٥٧٫٩٧٧  
  

٣٫٧٥٧٫٩٧٧  
  ٣٠٥٫٨١٥٫٢٢٠  ٣٠٥٫٨١٥٫٢٢٠  الشركة المتحدة ل�سكان والتعمير) ١٢(

التغليYYYف  التعبئYYة و يونيفرسYYال لصYYناعة مYYYواد) ١٣(
  )يونيباك(والورق

  
١٫٦٠٧٫٥٣٣  

  
١٫٦٠٧٫٥٣٣  

واMسYYYتثمار شYYركة الجيYYYزة العامYYة للمقYYYاوMت ) ١٤(
  العقاري

  
٣٤٫٣٤٢٫٨٥٤  

  
٣٤٫٣٤٢٫٨٥٤  

  ٩٫٦٨٤٫٣٢٠  ٩٫٦٨٤٫٣٢٠  شركة الكاب�ت الكھربائية المصرية) ١٥(

  -  ٣٣١٫٦٧١٫٥٠٢  ديريأراب  - لمنتجات اMلبان العربية شركةال) ١٦(
  -  ١٫٤١٣٫٤٨١٫٢٤٠  ل�ستثمارات شركة رؤية القابضة) ١٧(

  -  ٢٨٫٥٦١٫٣٧٦  القابضة ل�ستثمار المجموعة المصرية) ١٨(

  ١٫٩٣٠٫٠٧٦٫٤٧٦  ٣٫٧٠٣٫٧٩٠٫٥٩٤  

  )١٠١٫٤٧٧٫٤٣٦(  )١٠١٫٤٧٧٫٤٣٦(  اMضمح�ل فى قيمة الشھرة*

  ١٫٨٢٨٫٥٩٩٫٠٤٠ ٣٫٦٠٢٫٣١٣٫١٥٨  



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٢   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  

  )تابع(الشھرة   - ٢٥
  

علYYى شYYركة بYYايونيرز لتYYداول ا9وراق الماليYYة فYYي  تتمثYYل الشYYھرة الناتجYYة عYYن اMسYYتحواذ )١(
سYYYYھم وحصYYYYة شYYYYركة بYYYYايونيرز القابضYYYYة  ٤٩٩٩٨٠الفYYYYرق بYYYYين تكلفYYYYه اقتنYYYYاء عYYYYدد 

ل�ستثمارات المالية في حقوق الملكية لشركة بايونيرز لتداول ا9وراق الماليYة فYى تYاريخ 
  .٢٠٠٨فبراير  ٤اMستحواذ فى 

لYى شYركة أمYوال ل�سYتثمارات الماليYة فYي الفYرق بYين تتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ ع )٢(
سYھم وحصYة شYركة بYايونيرز القابضYة ل�سYتثمارات الماليYة فYي  ٦٩٩٨٠٠تكلفه اقتناء عYدد 

 .٢٠٠٨فبراير  ٣حقوق الملكية لشركة أموال ل�ستثمارات المالية فى تاريخ اMستحواذ فى 

  

طبقYYا  ٢٠١٣ديسYYمبر ٣١عاليYYه  فYYي ) ٢(للشYYركة قامYYت الشYYركة بدراسYYة اضYYمح�ل الشYYھرة  * *
بواسطة مستشار مالى مستقل معتمYد، و عنYد اجYراء تلYك  ةو المعد ٣١للمعيار المصرى رقم 

جنيYه مصYرى و ذلYك نتيجYة لتعYديل  ١٠١٫٤٧٧٫٤٣٦الدراسة تبين وجYود اضYمح�ل قYدره  
 بعYض اMفتراضYات فYYي دراسYة العYام الحYYالى و التYى كانYYت يجYب ان تؤخYذ فYYي اMعتبYار فYYي
دراسYات اMعYYوام السYYابقة و بالتYYالى فقYYد قامYYت الشYركة بتعYYديل رصYYيد اMربYYاح المرحلYYة عYYن 

  .للمحاسبة عن تلك التسوية ٢٠١٢الفترات ما قبل 

دبYي فYي الفYرق  –تتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ علي شركة بايونيرز لLوراق الماليYة ) أ٣(
الماليYة شYركة بYايونيرز القابضYة ل�سYتثمارات ونصيب حصة  ١٣٥٠٠بين تكلفة اقتناء عدد 

 ١٦دبYYي فYYي تYYاريخ اMسYYتحواذ فYYي –فYYي حقYYوق الملكيYYة لشYYركة بYYايونيرز لLYYوراق الماليYYة 
  . ٢٠٠٧سبتمبر 

جنيه مصري والناتجة عYن اMسYتحواذ علYى  ١٤٫٢٥٥٫٣٥٣تتمثل الزيادة في الشھرة البالغة ) ب٣(
الفYرق  فYىدبي  –رز لLوراق المالية حصة من حصص رأس مال شركة بايوني ١٢٠٠عدد 

فYي الماليYة شYركة بYايونيرز القابضYة ل�سYتثمارات بYين تكلفYة اقتنYاء تلYك الحصYص ونصYيب 
ينYYاير ١١دبYYي فYYي تYYاريخ اMسYYتحواذ فYYي –حقYYوق الملكيYYة لشYYركة بYYايونيرز لLYYوراق الماليYYة 

٢٠٠٨ .  

تتمثYYل الشYYھرة الناتجYYة عYYن اMسYYتحواذ علYYي شYYركة المصYYرية للصYYرافة وا9عمYYال الماليYYة فYYي   )٤(
سYھم و حصYة شYركة بYايونيرز القابضYة ل�سYتثمارات  ٨٠٠٠٠٠الفرق بYين تكلفYة اقتنYاء عYدد 

في حقوق الملكية لشركة المصرية للصرافة وا9عمال المالية فYي تYاريخ اMسYتحواذ فYي المالية 
  . ٢٠٠٨مايو  ٢٨

  

تتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ علي شركة بريزمYا للوسYاطة فYي ا9وراق الماليYة فYي الفYرق بYين   )٥(
فYي حقYYوق الماليYة سYھم و حصYة شYYركة بYايونيرز القابضYة ل�سYYتثمارات  ٤٩٩٠٠٠تكلفYة اقتنYاء عYYدد 

  . ٢٠٠٧و ماي ١٥الملكية لشركة بريزما للوساطة في ا9وراق المالية في تاريخ اMستحواذ في 

تتمثل الشھرة الناتجة عYن اMسYتحواذ علYي شYركة المستشYار الYدولي لضYمان اMكتتYاب فYي الفYرق بYين   )٦(
فYYي حقYYوق الماليYYة سYYھم و حصYYة شYYركة بYYايونيرز القابضYYة ل�سYYتثمارات  ٢٩٨٥٠تكلفYYة اقتنYYاء عYYدد 

  . ٢٠٠٧طس أغس ١٣ الملكية لشركة المستشار الدولي لضمان اMكتتاب في تاريخ اMستحواذ في

شYركة تابعYة لشYركة ( ل�سYتثمارالمستشYار الYدولي عYن اMسYتحواذ علYى شYركه  ةالناتجY ةتمثل الشYھرت )٧(
شYركه  وحصYةحصYة  ١٤٨٥٠فYى الفYرق بYين تكلفYه اقتنYاء عYدد  )المستشار الدولى لضYمان ا9كتتYاب

ل�سYتثمار المستشYار الYدولي ةلشركةكيملالحقYوق  في) شركه تابعه(لضمان اMكتتاب  المستشار الدولي
  . ٢٠٠٧سبتمبر  ١٦فى تاريخ اMستحواذ 

بنكYYرز جYYروب ( لتYYداول ا9وراق الماليYYة رؤيYYةتتمثYYل الشYYھرة الناتجYYة عYYن اMسYYتحواذ علYYي شYYركة   )٨(
سYھم و حصYة شYركة بYايونيرز القابضYة ل�سYتثمارات  ٢٢٥٠٠في الفرق بين تكلفYة اقتنYاء عYدد )سابقا

فYYي تYYاريخ )بنكYYرز جYYروب سYYابقا( رؤيYYة لتYYداول ا9وراق الماليYYة الملكيYYة لشYYركةالماليYYة فYYي حقYYوق 
  .  ٢٠٠٩أغسطس  ٤اMستحواذ في 

 
 



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٣   -  

المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية  

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  

  )تابع(الشھرة   - ٢٥
  

تتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ بطريقة الشراء التدريجى علYى شYركة القYاھرة ل�سYكان والتعميYر )  ٩(
سYYھم مYYن أسYYھم شYYركة القYYاھرة ل�سYYكان والتعميYYر  ٣٢٥٥٥٠١٥فYYى الفYYرق بYYين تكلفYYة اMقتنYYاء عYYدد 

وحصYYة شYYركة بYYايونيرز القابضYYة ل�سYYتثمارات الماليYYة فYYى حقYYوق ملكيYYة شYYركة القYYاھرة ل�سYYكان 
  . والتعمير

فى الفرق بين تكلفه اقتناء  شركة لوتس للفنادق و المنتجعاتتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ على ت)  ١٠(
حقوق الملكية لشركة في ) شركه تابعه(القاھرة ل�سكان والتعميرركه حصة وحصة ش ١٤٨٥٠عدد 

  .لوتس للفنادق و المنتجعات فى تاريخ اMستحواذ

 علYى شYركة الصYعيد العامYة للمقYاوMتتتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ بطريقة الشYراء التYدريجى )  ١١(
شYركه (الصYفوة ل�ستشYارات ه حصYة وحصYة شYرك ١٢٥٤٣٤١٣٦فى الفرق بYين تكلفYه اقتنYاء عYدد 

  .حقوق ملكية شركة الصعيد العامة للمقاوMت في ) شركة القاھرة ل�سكان والتعميرتابعه ل

 شركة المتحدة ل�سYكان والتعميYرعلى تتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ بطريقة الشراء التدريجى )  ١٢( 
شYركات تابعYة (الشYركات المسYاھمة حصYة وحصYص   ٢٧١٧٤٩٤٩فى الفرق بين تكلفه اقتنYاء عYدد 

  .حقوق ملكية شركة المتحدة ل�سكان والتعميرفي ) للشركة القابضة

يونيفرسYال لصYناعة مYواد علYى شYركة تتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ بطريقة الشYراء التYدريجى )  ١٣(
حصYYة وحصYYص  ٢٦٥٨٥٥٥فYYى الفYYرق بYYين تكلفYYه اقتنYYاء عYYدد ) يونيبYYاك(التغليYYف والYYورقالتعبئYYة و

حقYوق الملكيYة لشYركة يونيفرسYال لصYناعة فYي ) شركات تابعYة للشYركة القابضYة(الشركات المساھمة 
  ).يونيباك(التغليف والورقالتعبئة ومواد 

 شYركة الجيYزة العامYة للمقYاوMتعلYى تتمثل الشھرة الناتجة عن اMسYتحواذ بطريقYة الشYراء التYدريجى )  ١٤(
شYركات تابعYة للشYركة (حصة وحصص الشركات المسYاھمة  ٥٢٤٩١٦٣الفرق بين تكلفه اقتناء عدد 

  .حقوق ملكية شركة الجيزة العامة للمقاوMتفي ) القابضة

شYYركة الكYYاب�ت الكھربائيYYة علYYى  تتمثYYل الشYYھرة الناتجYYة عYYن اMسYYتحواذ بطريقYYة الشYYراء التYYدريجى   )١٥(
شYركات (وحصYص الشYركات المسYاھمة حصYة  ١٢٨٠٣٩٣٤٨اء عدد المصرية الفرق بين تكلفة اقتن

  .شركة الكاب�ت الكھربائية المصريةفي ) تابعة للشركة القابضة

الفرق بYين  أراب ديري - لمنتجات اMلبان العربية شركةالعلي تتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ )  ١٦(
و حصYة شYركة بYايونيرز جنيYه مصYري  ٣٩٣٫١٧٠٫٣٩٧البالغYة سYھم  ٥٠٥٦٧٧١تكلفة اقتناء عYدد 

أراب ديYري  - لمنتجات اMلبYانالعربية شركة ال القابضة ل�ستثمارات المالية في حقوق الملكية لشركة
غ ، ممYYYYا نYYYYتج عنھYYYYا شYYYYھرة بمبلYYYY فYYYYي تYYYYاريخ اMسYYYYتحواذجنيYYYYه مصYYYYري  ٦١٫٤٩٨٫٨٩٥البالغYYYYة 

  .جنيه مصري ٣٣١٫٦٧١٫٥٠٢

الفرق بYين تكلفYة اقتنYاء  رؤية القابضة ل�ستثماراتعلي شركة تتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ )  ١٧(
و حصYYYة شYYYركة بYYYايونيرز القابضYYYة  جنيYYYه مصYYYري  ٩٨٦٫٤٥٦٫٦٩١البالغYYYة  سYYYھم ٣٠٠٠٠عYYYدد 

البالغYYYYYة  رؤيYYYYYة القابضYYYYYة ل�سYYYYYتثمارات ل�سYYYYYتثمارات الماليYYYYYة فYYYYYي حقYYYYYوق الملكيYYYYYة لشYYYYYركة
 ٨٥٥٫٤٨٨٫٤٧٢، مما نتج عنھا شYھرة بمبلYغ ريخ اMستحواذفي تا جنيه مصري ١٣٠٫٩٦٨٫٢١٩

  .جنيه مصري

الفYرق بYين تكلفYة  المجموعة المصرية ل�ستثمار القابضةعلي تتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ )  ١٨(
و حصة شركة بايونيرز القابضYة  جنيه مصري ٤٥٫١٢٣٫١٢٩البالغة  سھم ١٦٧٩٥٠٠٠اقتناء عدد 

البالغYYYYة  للمجموعYYYYة المصYYYYرية ل�سYYYYتثمار القابضYYYYةسYYYYتثمارات الماليYYYYة فYYYYي حقYYYYوق الملكيYYYYة ل�
، ممYYYYا نYYYYتج عنھYYYYا شYYYYھرة بمبلYYYYغ تYYYYاريخ اMسYYYYتحواذفYYYYي  جنيYYYYه مصYYYYري ١٦٫٥٦١٫٧٥٣
  . جنيه مصري ٢٨٫٥٦١٫٣٧٦

  
   



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٤   -  

المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية  

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
 

  تجميع اCعمال  - ٢٦

  
 ، شYYركة رؤيYYة القابضYYة ل�سYYتثماراتقامYYت الشYYركة خYY�ل الفتYYرة باMسYYتحواذ علYYى كYY�ً مYYن   

شYYYركة المجموعYYYة المصYYYرية ل�سYYYتثمار  آرب ديYYYري،  -الشYYYركة العربيYYYة لمنتجYYYات ا9لبYYYان 
و قامت الشركة بتحديد المحاسYبة ا9وليYة لعمليYة تجميYع ا9عمYال للشYركات المسYتحوذ  القابضة

لحYين ا:نتھYاء مYن تحديYد القYيم العادلYة التYي يYتم توزيعھYا علYى ا9صYول و عليھا بصYفه مؤقتYه 
 ، وفيمYYا يلYYYى عYYرض لنسYYYبة المسYYاھمة فYYYى أصYYYول. اMلتزامYYات للشYYYركات المسYYتحوذ عليھYYYا

المسYYتحوذ عليھYYا فYYي تYYاريخ  شYYركاتللربYYاح ا9إيYYرادات وصYYافى  ، حقYYوق الملكيYYة،  التزامYYات
  :ا9ستحواذ

 

شركة رؤية القابضة   
  ل�ستثمارات

العربية شركة ال
 - لمنتجات ا9لبان
  آرب ديري

شركة المجموعة 
المصرية 

  ل�ستثمار القابضة
  %٥٥٫٩٨  %٨٣٫٤١  %٦٠  نسبة المساھمة

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٢٨/٢/٢٠١٥  ٢٨/٢/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  
        صول متداولةأ

  ١٫٥٩٨  ٢٠٫٨٦٩٫٨٩٧  ١١٢٫٧٥٤٫٧٠٢  بالصندوق ولدى البنوكنقدية 
  ٢٩٫٩٩٧٫٤٢٢  -  -  استثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل اMرباح او الخسائر

  -  ٧٦٫٢١٤٫٠٨٦  ١٫٤٩٧٫٦٩٦٫٠٨٥    عم�ء و اوراق قبض
  -  -  ٦٫٠٥٨٫٦٧٥٫٥٣٦ مشروعات اسكان وتعمير

  -  -  ٢٦٫٩٥٠٫٤٣٣  مستحق من أطراف ذات ع�قة
  -  ١١٩٫٦١٧٫٢٦٧  ١٦٫٩٥١٫٣٠٠  مخزون

 ٥١٫٨٦٥ ٣١٫٣٦٤٫٠٢١  ٣٣٤٫٢٠٨٫٧٥٦  مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرىمصروفات 

  ٣٠٫٠٥٠٫٨٨٥  ٢٤٨٫٠٦٥٫٢٧١  ٨٫٠٤٧٫٢٣٦٫٨١٢  صول متداولةأإجمالي 

        
        غير متداولةصول أ

  ١٩٢٫٦٢٨  ١٢٣٫٤٨٥٫٦٢٦  ٢٥٫٥٩٤٫٧٩٨  أصول ثابتة 
  ٣٤٫٢٥٨  ٥٥٫٨٩٣  ٨٫٢٤٠٫٦٤٥  أصول غير متداولة أخرى

  -  -  ٥٥٧٫٩٩٢٫٧٦٩  الشھرة

  ٢٢٦٫٨٨٦  ١٢٣٫٥٤١٫٥١٩  ٥٩١٫٨٢٨٫٢١٢  غير متداولةصول أإجمالي 

  ٣٠٫٢٧٧٫٧٧١  ٣٧١٫٦٠٦٫٧٩٠  ٨٫٦٣٩٫٠٦٥٫٠٢٤  اCصولإجمالي 

        
        التزامات متداولة

  -  ١٧٩٫١٦٨٫٦٩٣  -  بنوك تسھي�ت ائتمانية
  -  ٤٫٥٣٤٫١٥٧  ٨٣٫٩٢٢٫٨٥٤  ارصدة دائنة –عم�ء 

  -  ٤٣٫١٢٨٫٤٧٨  ٥٥٠٫٣٥٦٫١٨٠  دفعمقاولو مشروعات وأوراق موردون و 
  -  ١٨٫٠٠٠٫٠٠٠  -  الجزء المتداول من القروض

  -  -  ٣١٩٫١٩٦٫١٧٦  راضىأدائنو شراء الجزء المتداول من 
  -  -  ٤٠٧٫٠٦٩٫١٧٣  أطراف ذات ع�قة مستحق الى

  ١٦٧٫٤٦٨  ٢٠٫٣٦٧٫٠٨٣  ٥٤٣٫٠٩٠٫٣١٨  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
  ٦٤١٫٩٣٣  ١٤٫١٢٩٫٠١٣  ٢٫١٢٤٫٩٦٨  مخصصات 

  ٨٠٩٫٤٠١  ٢٧٩٫٣٢٧٫٤٢٤  ١٫٩٠٥٫٧٥٩٫٦٦٩  إجمالي التزامات متداولة 

        التزامات غير متداولة 
  -  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٫٢٣٢٫٦٠٨٫٤٩٨  قروض طويلة اMجل
  -  -  ٨٦١٫٩٨٢٫٢٨٨  طويل اMجل –دائنو شراء اراضى

  -  -  ٣٫٨٠٩٫٢٦٨٫٥٥٤  ايرادات مؤجلة طويلة اMجل
  -  ٤٫٦٥٦٫٩٩٨  ٥٤٧٫٨٠٢٫٦٠٤  ا9جل أوراق دفع طويلة

  -  ٥٫٧٨٥٫٠٦٤  -  ألتزامات ضريبية مؤجلة

  -  ١٦٫٤٤٢٫٠٦٢  ٦٫٤٥١٫٦٦١٫٩٤٤  غير متداولة التزاماتإجمالي 

  ٨٠٩٫٤٠١  ٢٩٥٫٧٦٩٫٤٨٦  ٨٫٣٥٧٫٤٢١٫٦١٣  إجمالي ا3لتزامات
  ١٢٫٩٠٦٫٦١٧  ١٤٫٣٣٨٫٤٠٩  ١٥٠٫٦٧٥٫١٩٣  حقوق اMقلية

  ١٣٫٧١٦٫٠١٨  ٣١٠٫١٠٧٫٨٩٥  ٨٫٥٠٨٫٠٩٦٫٨٠٦  اCقليةحقوق ا3لتزامات و  إجمالي

  ١٦٫٥٦١٫٧٥٣  ٦١٫٤٩٨٫٨٩٥  ١٣٠٫٩٦٨٫٢١٨  صافي قيمة اCصول

  ٢٨٫٥٦١٫٣٧٦  ٣٣١٫٦٧١٫٥٠٢ ٨٥٥٫٤٨٨٫٤٧٢  إجمالي الشھرة 

        
        
        

 



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٥   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

 

 )تابع( تجميع اCعمال  -٢٦

  
  لغرض إعداد التدفقات النقدية  
  مدفوعة لستحواذ على شركاتصافي النقدية ال   

  
  

  قيمة الصفقة
نقدية أول المدة 
  مستحوذ عليھا

صافي النقدية   معام�ت غير نقدية
  المدفوعة

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

  )٦٠٫٠٨٨٫٩٣٨(  )٩٣٣٫٧٩٠٫٩٢٧(  )١١٢٫٧٥٤٫٧٠٢(  ٩٨٦٫٤٥٦٫٦٩١  شركة رؤية القابضة ل�ستثمارات
  ٢٣٤٫٩٣٤٫٠٠٧  )١٣٧٫٣٦٦٫٤٠٣(  )٢٠٫٨٦٩٫٩٨٧(  ٣٩٣٫١٧٠٫٣٩٧  آرب ديري - لمنتجات ا9لبان العربيةشركة

  -  )٤٥٫١٢٣٫١٢٨(  -  ٤٥٫١٢٣٫١٢٨  شركة المجموعة المصرية ل�ستثمار القابضة

  ١٧٤٫٨٤٥٫٠٦٩  )١٫١١٦٫٢٨٠٫٤٥٨(  )١٣٣٫٦٢٤٫٦٨٩(  ١٫٤٢٤٫٧٥٠٫٢١٦  

  
  

  المال رأس  - ٢٧
 

الشYركة مYال مليون جنيه مصري و بلغ رأس  ٥٠٠حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ   
سYYھم قيمYYة السYYھم  مليYYون ١٠و يتمثYYل فYYي  جنيYYه مصYYريمليYYون  ٥٠مبلYYغ المصYYـدر والمYYدفوع

  .جنيه مصري  ٥اMسمية
  

قYYYررت الجمعيYYYة العامYYYة غيYYYر العاديYYYة للشYYYركة زيYYYادة رأس المYYYال  ٢٠٠٧ مYYYارس ٨بتYYYاريخ   
YYرخص بYى المYYري ورأس  ١٠ه الYYه مصYار جنيYYالمليYYركة مYYغ الشYYن مبلYYدفوع مYYدر والمYالمص  

  .جنيه مصري للسھم ٥مليار جنيه مصري بقيمة اسمية  ٢٫٥مليون جنيه مصري الى  ٥٠
  

 أحداث 3حقة  
  

الجمعية العامة غير العادية للشركة على إلغاء القرار الخاص ، وافقت ٢٠١٥إبريل  ٦بتاريخ    -
  .٢٠١٤أغسطس  ٩بزيادة رأس مال الشركة، والسابق إتخاذه في 

  

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال المصدر من 
جنيه مصري بزياده قدرھا  ٣٫٣٥٠٫٨٢٢٫٤٦٠جنيه مصري الى  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
جنيه  ٥سھم بقيمة إسمية  ١٧٠١٦٤٤٩٢جنيه مصري، وذلك بإصدار عدد  ٨٥٠٫٨٢٢٫٤٦٠

جنيه مصري للسھم، ودعوة قدامى المساھمين ل^كتتاب  ١٢٫٦٣مصري وع�وة إصدار قدرھا 
أو من ا9رصدة الدائنة المستحقة /في زيادة رأس المال على أن يتم تغطية ا:كتتاب نقدا و

  .ا9سھم في تاريخ ا:كتتاب للمساھمين القدامى حاملي
 

  
  

  ضرائب الدخل  - ٢٨

أشھر المنتھية  الستة    
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 

أشھر المنتھية  الستة
  ٢٠١٤يونيو  ٣٠في 

  جنيه مصري  جنيه مصري  
  ٣٩٫٥٠٤٫٥٥٦  ١٢٧٫٧٢١٫٧١١  ضرائب الدخل المقدرة

  ٣٫٠١٥٫٧٨٧ ١٫٢٧٤٫٩٨٤  )التزام( -التزامات ضريبية مؤجلة 

  ٤٢٫٥٢٠٫٣٤٣  ١٢٨٫٩٩٦٫٦٩٥  الدخلمصروف ضرائب 

  

   



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٦   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

 
  )تابع( ضرائب الدخل  - ٢٨

  

  ضريبية مؤجلةالتزامات 
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٤١٫٣٧٤٫٠٤٤  ٦٣٫٧٢٤٫٣٢١  التزام  - الفترةرصيد أول 
  ١٦١٫٢١٥  ٨٧٥٫٤١٧  من الشركات المستحوذ عليھا الفترةرصيد اول 

  ٢٢٫١٨٩٫٠٦٢  ١٫٢٧٤٫٩٨٤  فترةإضافات خ�ل ال

  ٦٣٫٧٢٤٫٣٢١  ٦٥٫٨٧٤٫٧٢٢  ألتزام ضريبة الدخل المؤجلة التى ينشأ عنھا

  

  

  نظام ا3ثابة و التحفيز     - ٢٩
 

عدد ٢٠١٥يونيو  ٣٠بلغ عدد أسھم نظام اMثابة والتحفيز التي لم يتم التصرف فيھا حتى 
عدد  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(جنيه مصري  ١٩٫٣٦٩٫٠٤٥سھم بتكلفة بلغت  ٣٠٣٣٢٥٥
وقد قرر مجلس اMدارة ان ). جنيه مصري ١٩٫٣٦٩٫٠٤٥سھم بتكلفة بلغت  ٣٠٣٣٢٥٥

 .التصرف فيھا يحتفظ بھا بقيمتھا الدفترية حتى يتم

  
  

  مساھمين –ارصدة دائنة   - ٣٠

  الجزء المتداول  

    ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٫٣٥٥٫٢٥٤  ٨١٫١٤٣  وليد محمد زكى
  ١٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ايجى كاب انفسمنت ليميتد

  ٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠  -  كاسل العقارية ليميتد
  ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥١٫٣٦١٫٢٣٣  ھدى عباس محمود عبد الكريم

  ٦٠٫٤٨٠٫٠٠٠  ٦٠٫٤٨٠٫٠٠٠  شركة المھيدب القابضة

  ٣٥١٫٨٣٥٫٢٥٤  ١١١٫٩٢٢٫٣٧٦  

  الجزء غير المتداول  

    ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  -  ٢١٤٫٢٧٢٫٣٠٩ *الجيزة للكاب�ت شركة
  -  ١٫٢٨٤٫٦٦٤٫٤٤٢  **ھشام علي شكري

  -  ٢٠٫٤٣٩٫٣٦٣  **أمينة ھشام علي شكري
  -  ٢٠٫٤٣٩٫٣٦٣  **ليلي ھشام علي شكري

  -  ٢٠٫٤٣٩٫٣٦٣  **علي شكري ھشام علي

  ١٫٥٦٠٫٢٥٤٫٨٤٠  -  
  

المستحق علYى الشYركة مقابYل اسYتحواذ شYركة الجيYزة بYاور قيمة ھذا الرصيد في يتمثل  *
شYYركة (السYYويدي  –علYYى أصYYول شYYركة الجيYYزة للكYYاب�ت ) شYYركة تابعYYة(للصYYناعة 

 .)مساھمة مصرية

قيمYYة الجYYزء المسYYتحق  جنيYYه مصYYري ١٫١٧٦٫٣٦١٫٧٥٠مبلYYغ  تلYYك ا9رصYYدة تتضYYمن  **
علYYى الشYYركة مقابYYل صYYفقة اMسYYتحواذ علYYى أسYYھم شYYركة رؤيYYة القابضYYة ل^سYYتثمارات 

  .)شركة مساھمة مصرية(



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٧   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  

  استثمارات عقارية  - ٣١

    ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٤١٨٫٧٧٢٫٦٥١  ١٧٤٫٧٥٤٫٠١٢  مبانىاراضى و 
  ٩٫٢٣٢٫٤٧٤  -  فروق اعادة التقييم

  ٤٢٨٫٠٠٥٫١٢٥  ١٧٤٫٧٥٤٫٠١٢  

  
  

  ايرادات مؤجلة طويلة ا3جل - ٣٢
 مYع مجموعYةالمبرمYة العمY�ء عقYود فYي إجمYالي قيمYة يتمثل بند إيرادات مؤجلة طويلة ا9جل   

لشYراء وحYدات سYكنية و لYم يYتم تسYليمھا بعYد ،وقYد بلغYت  شركات رؤية القابضYة ل�سYتثمارات
  .جنيه مصري ٢٫٧١١٫٥٢٣٫٨٥١مبلغ  ٢٠١٥يونيو  ٣٠إجمالي قيمة العقود في 

   

  محتملةالتزامات   - ٣٣

 فى) شركة تابعة(دبى  –تتمثل التزامات محتملة على شركة بايونيرز لLوراق المالية  -  
 ٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠الكفاMت البنكية الصادرة لصالح سوق دبى وسوق أبو ظبى المالى بقيمة 

 ٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٤ ديسمبر ٣١(مصرى جنيه ١٨٥٫٧٦٠٫٠٠٠يعادل مبلغ  درھم ما
والكفاMت البنكية الصـادرة لصالح  )جنيه مصرى ١٧٥٫٣٥٦٫٠٠٠يعادل مبلغ  درھم ما

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(جنيه مصري  ١٧٣٫٠٠٠درھم ما يعادل  ٨٤٫٠٠٠أطراف ثالثة بقيمة
  . )جنيه مصرى ١٦٣٫٦٦٦درھم مايعادل مبلغ  ٨٤٫٠٠٠

  
فYYى  و اMسYYتثمار العقYYاري الجيYYزة العامYYه للمقYYاوMت شYYركةتتمثYYل اMلتزامYYات المحتملYYة  علYYى  -

 ٢٠١٤ديسYمبر  ٣١(  جنيYه مصYري ٢١٧٫٤٢٥٫٨١٠خطابات ضمان قائمة لصالح الغير مبلغ 
 ١٨٣٫٠٧٤٫٣٦٣و بلYغ الجYزء الغيYر المغطYى منھYا مبلYغ )جنيه مصYري ٢٠١٫٦٣٦٫٧٢٤مبلغ 

و اجمYYالى المغطYYى  )جنيYYه مصYYري ١٧٠٫٤١٥٫٤٧٢مبلYYغ  ٢٠١٤ديسYYمبر ٣١( جنيYYه مصYYري
  . )جنيه مصري ٣١٫٢٢١٫٢٥٣مبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(جنيه مصري  ٣٤٫٣٥١٫٤٤٧ منھا

  
فYى  و اMسYتثمار العقYاري العامYه للمقYاوMت الصYعيد شYركةتتمثYل اMلتزامYات المحتملYة  علYى  -

المغطYى  الجYزء اجمYالى وبلYغجنيYه  ١٤١٫١٩٧٫٧٢٨خطابات ضمان قائمة لصYالح الغيYر مبلYغ 
جنيYYYه  ٣١٫٢٢١٫٢٥٣مبلYYYغ  ٢٠١٤ديسYYYمبر  ٣١(جنيYYYه مصYYYري  ٢٥٫٦١٤٫٧١٢ مبلYYYغ منھYYYا

يونيYYو  M٣٠عتمYYادات المسYYتندية المفتوحYYة لصYYالح الغيYYر فYYي فYYي حYYين بلغYYت قيمYYة ا . )مصYYري
  .جنيه مصري  ٧٫٠٨٦٫٩٣٢مبلغ  ٢٠١٥

   



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٨   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  

  اCدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بھا  - ٣٤
  

، بالصندوق ولدى البنوك نقدية(تتمثل ا9دوات المالية للشركة فى ا9صول المالية    -
مشروعات اسكان  مستحق من اطراف ذات ع�قة ،، أرصدة عم�ء ،  استثمارات مالية

ارصدة  –عم�ء (وكذا اMلتزامات المالية ) أرصدة مدينة أخرىمخزون ، وتعمير ، 
وأوراق الدفع ، القروض ،  موردون ومقاولو مشروعاتئتمانية ، تسھي�ت ادائنة ، 

  ) .أخرى دائنةوأرصدة  المصروفات المستحقة
  

وكما ھو وارد بالسياسات المحاسبية الھامة ل�عتراف والقياس لLصول واMلتزامات    -
من ا:يضاحات ) ٣(المالية وا:يراد والمصروف المتعلق بھا كما ورد فى إيضاح 

  .المجمعة المتممة للقوائم المالية 
 

  .القيمة العادلة لLصول واMلتزامات المالية M تختلف جوھرياً عن قيمتھا الدفترية     -
  
  

  مخاطر معدل الفائدة  -أ   

مخاطر معدل الفائدة ھى مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية   
  . لLدوات المالية والتى سوف تتذبذب نتيجة التغيرات فى معدMت فائدة السوق

  

  مخاطر العملة اCجنبية  - ب 
  يتمثل خطر العم�ت ا9جنبية فى التغيرات فى أسعار صرف العم�ت ا9جنبية   

  والتى تؤثر على قيم المدفوعات والمقبوضات وكذا قيم ا9صول واMلتزامات 
  .ذات الطبيعة النقدية بالعم�ت ا9جنبية 

  
  خطر ا3ئتمان  -ج  

وعدم قدرة ھؤMء العم�ء على سداد  للعم�ء  اMئتمان الممنوحيتمثل خطر اMئتمان فى   
جدارة  يالمستحق عليھم إM ان المجموعة تحاول مواجھة ھذا الخطر بانتقاء عم�ء ذو

ائتمانية عاليه ولديھم القدرة على سداد التزاماتھم با:ضافة الى الحصول علي الضمانات 
  .الكافية للحد من ھذا الخطر 

  

  ر السيولةمخاط  -د  

تراقب الشركة مخاطرھا فى العجز فى المبالغ النقدية باستخدام أداة تخطيط السيولة    
  .المتكررة والتأكد من توافر التسھي�ت والقروض من البنوك 

  

  

  القيمة العادلة لVدوات المالية  -و  

فYإن ) ٣(با:يضاح طبقا 9سس التقييم المتبعة فى تقييم أصول وإلتزامات الشركة الواردة   
القيمة العادلة لLوراق الماليYة M تختلYف إخت�فYا جوھريYا عYن قيمتھYا الدفتريYة فYى تYاريخ 

، فيما عدا اMستثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكية ايضYاح المجمعة  الميزانية
)١٣-٣،  ١-٣.(  

  
      

   



 )مصريةشركة مساھمة (شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٩   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  

  الموقف الضريبي  - ٣٥  
    

  ضرائب شركات اCموال  

 .٢٠١٠و  ٢٠٠٩عن عامى فحص دفاتر وسج�ت الشركة  جارى -

  .٢٠١٤حتى  ٢٠١١و من عام  ٢٠٠٨لم يتم فحص دفاتر وسج�ت الشركة عن عام  -
  

  ضرائب كسب العمل  
  .وتم الربط والسداد ٢٠١١تم فحص دفاتر وسج�ت الشركة حتى عام   -
  .٢٠١٤حتى و ٢٠١٢ن عام ملم يتم فحص دفاتر وسج�ت الشركة  -

  

  ضريبة الدمغة  
  .وتم الربط والسداد٢٠١٢تم فحص دفاتر وسج�ت الشركة حتى عام   -
  .٢٠١٤و  ٢٠١٣ يلم يتم فحص دفاتر وسج�ت الشركة عن عام -

 

  




