
 
  
  
  
  
  
  
  

  شركة بايونيرز القابضة لستثمارات المالية
  )شركة مساھمة مصرية(

  المجمعة الدورية القوائم المالية
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 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢   -  

  المجمعة الميزانية
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠في 

  
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  إيضاح  
  جنيه مصري  جنيه مصري    
        صول متداولةأ

  ١٫٢٥١٫٠٥٠٫٨٢٦  ١٫٣٠٨٫٥٦١٫١٩٦  )٤(  بالصندوق ولدى البنوكنقدية 
  ٣٦٩٫٧٦٦٫٦٢٥  ٣٤٣٫٥٦٦٫١٤٤  )٥(  استثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل اMرباح او الخسائر

  ٨٠٠٫٠٠٠  ٨٠٠٫٠٠٠    ملكيته الى الشركة اصل آل
  ١٫٢٩٨٫٩٨٠٫٢٥٨  ٢٫٩٨٠٫٩٥٣٫٧٤٨  )٦(    عم�ء و اوراق قبض

  ٦١٥٫٧٦٥  ٦٠٤٫٣٦٠  )أ٧(  مستحق من أطرف ذات ع�قة
  ٩٢٦٫٠٦٠٫٩٣٦  ٦٫٥٧٨٫٧٧٢٫٨٨٦  )٨( تعميرالسكان واMمشروعات 
  ١٩٨٫٩٧٤٫٩٣٥  ٣٧٤٫٣٩٦٫٦٧٢  )٩(  مخزون

  ١٩٫٣٦٩٫٠٤٥  ١٩٫٣٦٩٫٠٤٥  )٢٩(  نظام اMثابة والتحفيز
  ٣٨٦٫٣٣٣٫١٢٢  ٧٤٤٫١٦١٫٦٥٠  )١٠(  مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

  ٤٫٤٥١٫٩٥١٫٥١٢  ١٢٫٣٥١٫١٨٥٫٧٠١    صول متداولةأإجمالي 

        
        التزامات متداولة

  ٤٥٥٫١٣٣٫٤٧٣  ٤٦٤٫٦٤٦٫٦٠٧    ارصدة دائنة –عم�ء 
  ١٫٠٢١٫٣٦٧٫١٩٨  ١٫٥٨٢٫٥٩٥٫١٩٥  )١١(  بنوك تسھي�ت ائتمانية

  ١٧٠٫٨٦٧٫٢٢٣  ٧٥٧٫١٦٩٫٥٥٣  )١٢(  مقاولو مشروعات وأوراق دفعموردون و 
  ٦٨٨٫٥٥٣  ٢٨٫٢٢٥٫٦٩٩  )١٣(  قروض طويلة اMجل الجزء المتداول من
  ٥٫٤٩٧٫٨٢٤  ٦٩٣٫٧٥٨٫٤٨٥  )١٤(  راضىأدائنو شراء الجزء المتداول من 

  ٢٠٫٣٢٤٫٦٣٦  ١٥٫٥٤٢٫٥٤٨  )ب٧(  أطراف ذات ع�قة مستحق الى
  ٨٧٫٧٤٦٫٤٧٢  ١٣١٫٣٧٧٫٢٦٥  )١٥(  مصلحة الضرائب  -ارصدة دائنة 

  ٤٥٧٫٥٥٣٫٩٠٨  ٩١٦٫٦٩٠٫٥٢٧  )١٦(  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
  ٢٩٫٢٦٩٫٢٤١  ٣٤٫٢١٣٫١٠٣  )١٧(  مخصصات 

  ٣٥١٫٨٣٥٫٢٥٤  ٦٠٫٥٩٨٫٤٨٠  )٣٠(  مساھمين –ارصدة دائنة الجزء المتداول من 

  ٨٫٠١٥٫٧٢٣  ١٣٫٣٢٥٫٣١٧    دائنو توزيعات

  ٢٫٦٠٨٫٢٩٩٫٥٠٥  ٤٫٦٩٨٫١٤٢٫٧٧٩    إجمالي التزامات متداولة 

  ١٫٨٤٣٫٦٥٢٫٠٠٧ ٧٫٦٥٣٫٠٤٢٫٩٢٢    رأس المال العامل

       
        غير متداولةصول أ

  ٥١٥٫٢٥٧٫١٤٧  ٦٦١٫٠٧٣٫١٣٨  )١٨(  أصول ثابتة 
  ١٠٨٫٩٧٩٫٨٩٨  ٤٠٠٫٢١٦٫٥٠٥  )١٩(  مشروعات تحت التنفيذ
  ١٥١٫٨٦١٫٦٦٨  ١٤٢٫٦٣٧٫٨٦٦  )٢٠(  شقيقة استثمارات في شركات

  ١٢٠٫١٤٣٫٨٥٢  ٣٣٫٧٢٦٫٣٨٥  )٢٢(  استثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكية
  ٣٫٥٠٠٫٤٣٣  ٣٫٥٠٠٫٤٣٣    استثمارات في سندات حكومية

  ٤٢٨٫٠٠٥٫١٢٥  ١٩٠٫٦٦٩٫٣٧٢  )٣١(  استثمارات عقارية 
  ١٩٫٠٤٦٫٣١١  ١٣٫٠٢٢٫١٥٥  )٢٣(  استثمارات أخرى  طويلة ا9جل

  -  ٣٢٫١٦٥  )٢٤(  أصول غير ملموسة
  ١٫٨٢٨٫٥٩٩٫٠٤٠  ٣٫٦٠٨٫٢٩٧٫٥١٧  )٢٥(  الشھرة

  ٣٫١٧٥٫٣٩٣٫٤٧٤  ٥٫٠٥٣٫١٧٥٫٥٣٦    غير متداولةصول أإجمالي 

  ٥٫٠١٩٫٠٤٥٫٤٨١  ١٢٫٧٠٦٫٢١٨٫٤٥٨    إجمالي ا3ستثمار
  

   







 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٥   -  

  الملكية المجمعةحقوق  فيقائمة التغير 
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةعن 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .المجمعة الدورية  جزء M يتجزأ من القوائم المالية) ٣٦(إلى ) ١(ايضاح ا:يضاحات المرفقة من   -

احتياطى نظام   إحتياطي قانوني  المال رأس  
  اMثابة و 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 مصري جنيه 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 
  ١٫١٧٦٫٣٦١٫٧٣٢  -  ١٫١٧٦٫٣٦١٫٧٣٢  -  -  -  -  -  ٨٤٢٫٧٣٦٫٧٣٧  ٣٣٣٫٦٢٤٫٩٩٥  زيادة رأس المال

  -  -  -  )٢٤١٫٧٨٠٫٣٤٤(  ٢٣٧٫١٣٩٫٢٦٣  -  -  -  ٤٫٦٤١٫٠٨١  -  محول الى إحتياطي قانوني وأرباح مرحلة
  ٢٫٦٠٤٫٥٦٥  -  ٢٫٦٠٤٫٥٦٥  -  -  -  ٢٫٦٠٤٫٥٦٥  -  -  -  استثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكية فروق تقييم
  ٢٢٫٦٩٦٫٧٠٠  ١٧٫٨٩٥٫٦٦٢  ٤٫٨٠١٫٠٣٨  -  ٤٫٨٠١٫٠٣٨  -  -  -  -  -  استثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكية أرباح بيع

  ٣٫٠٦٥٫٧٧٢  -  ٣٫٠٦٥٫٧٧٢  -  -  ٣٫٠٦٥٫٧٧٢  -  -  -  -  الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية
  )٥٩٫١٩٦٫٠٧٥(  )٢٨٫١٦٥٫٣٧٣(  )٣١٫٠٣٠٫٧٠٢(  -  )٣١٫٠٣٠٫٧٠٢(  -  -  -  -  -  ٢٠١٤توزيعات أرباح عام 

  )٢٫٢٩٣٫٧٩٤(  )١٫٨٠٨٫٥٨٧(  )٤٨٥٫٢٠٧(  -  )٤٨٥٫٢٠٧(  -  -  -  -  -  تعدي�ت على أرباح مرحلة شركة تابعة
  ١٨٦٫٤٣٠٫٦٤٦  ١٨٦٫٤٣٠٫٦٤٦  -  -  -  -  -  -  -  -  شركات تابعةحصة حقوق ا9قلية ناتج من اMستحواذ على 

  )١٠٢٫٨٧٥٫٦٦٩(  )٥٤٫٨٥٩٫٩٧٠(  )٤٨٫٠١٥٫٦٩٩(  -  )٤٨٫٠١٥٫٦٩٩(   -  -  -  -  -  الشركات التابعة فروق ناتجة من تغير نسبة الملكية في
  ٨٠١٫٨٣٣٫٩٨٣ ٤٠١٫٣٣٠٫٣٦٢  ٤٠٠٫٥٠٣٫٦٢١  ٤٠٠٫٥٠٣٫٦٢١  -  -  -  -  -  -  الفترةارباح 

  ٦٫٧٦٢٫٩٠٩٫٤٨١  ٢٫٢٤٥٫٥٦٢٫١١٦  ٤٫٥١٧٫٣٤٧٫٣٦٥  ٤٠٠٫٥٠٣٫٦٢١  ٤٤٧٫١١٨٫٢٩٣  ١١٫١٢٢٫١٥٠  )٥٠٫١٢٨٫٩٤٧(  -  ٨٧٥٫١٠٧٫٢٥٣  ٢٫٨٣٣٫٦٢٤٫٩٩٥  ٢٠١٥سبتمبر  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

  ٢١٫١٤٤٫٣٦٦  -  ٢١٫١٤٤٫٣٦٦  -  ٤٫٧٧٣٫٢٧٦  -  -  ١٦٫٣٧١٫٠٩٠  -  -  اMثابة و التحفيز اسھم
  ٦٤٦٫٦٥٧  -  ٦٤٦٫٦٥٧  -  -  -  ٦٤٦٫٦٥٧  -  -  -  حقوق الملكيةفروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل 

  ٢٫٢١٢٫٤٦٦  -  ٢٫٢١٢٫٤٦٦  -  -  ٢٫٢١٢٫٤٦٦  -  -  -  -  الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية
  )٢٤٫٠٠٦٫٢٩٨(  -  )٢٤٫٠٠٦٫٢٩٨(  -  )٢٤٫٠٠٦٫٢٩٨(  -  -  -  -  -  ٢٠١٣توزيعات أرباح عام 

  ٥٫٣٢٦٫١٥٥  -  ٥٫٣٢٦٫١٥٥  -  ٥٫٣٢٦٫١٥٥  -  -  -  -  -  التابعةفروق ناتجة عن تغير نسب الملكية في الشركات 
  )٤١٫٣٨٤٫٣٦٦(  )٤١٫٣٨٤٫٣٦٦(  -  -  -  -  -  -  -  -  التغير فى حقوق اقلية الشركات التابعة

  ٣٧٧٫٢٩٣٫٧٤٩  ١٧٤٫٤٩٢٫٨٤٩  ٢٠٢٫٨٠٠٫٩٠٠  ٢٠٢٫٨٠٠٫٩٠٠  -  -  -  -  -  -  ارباح الفترة

  ٤٫٧٠٨٫٥٨٦٫٣٣١  ١٫٧٣٦٫٨٧٠٫٦٤٩  ٢٫٩٧١٫٧١٥٫٦٨٢  ٢٠٢٫٨٠٠٫٩٠٠  ٢٨٧٫٥٥١٫٦٤١  ٧٫١٥١٫٦٤٤  )٥٣٫٥١٧٫٩٣٨(  -  ٢٧٫٧٢٩٫٤٣٥  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠رصيد 



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٦   -  

  المجمعة قائمة التدفقات النقدية

  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةعن 
  

أشھر المنتھية  التسعة  ايضاح  
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠في 

أشھر المنتھية  التسعة
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠في 

  جنيه مصرى  جنيه مصرى    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
  ٤٨٠٫٧٣٤٫٨٠٢  ٨١٩٫٥٦٧٫٢٢٨    أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل وحقوق ا9قلية

        تعديت لتسوية صافي الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
  ١٩٫٥٤١٫٥٦٢  ٣٠٫٢٥٥٫٩٠٤  )١٨(    إھ�ك اصول ثابتة

  ٢١٢٫٩٨٧  ٢٫١٨٧٫١٤٣  )٦(  و أوراق قبض اضمح�ل فى قيمة العم�ء
  )٣٥٣٫٢٧٩(  )٥٤٦٫٠٢٠(  )٦(  و أوراق قبض رد اضمح�ل فى قيمة العم�ء
  -  ٤٣٨٫٤١٨    المدينة اMضمح�ل فى ا9رصدة

  -  )٤٫٧٤١٫٤٨٥(    الحصة النسبية فى شركة شقيقة
  -  )٥٣٥٫٧٠٢(    أرباح بيع أستثمارات في شركات شقيقة

  )١٤٫٥٦٤٫٦٩٤(  )٤٫٤٧٨٫٩٦٩(    فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل ا9رباح أو الخسائر
  )٧٠٫٧١٦٫٠٥٠(  ٤٫١٥٢٫٢٧٣    خ�ل ا9رباح أو الخسائربيع استثمارات بالقيمة العادلة من ) ارباح(خسائر 

  ٢٢٩٫٧٠٢  ٢٩٤٫٩٨٧    مكافأة نھاية الخدمة
  -  ٤٢٠٫٠٠٠  )١٧(  مخصصات

  -  )٩٫٥١٩٫٢٨٢(  )١٧(  مخصصات انتفى منھا الغرض
  ٣٦٤  )٧٥٨٫٩١٥(  )١٨(  ارباح بيع أصول ثابتة

  -  )١٥٫٦١٠٫٢٥٠(    ارباح تقييم استثمارات عقارية بالقيمة العادلة
  )٥٫٣٢٤٫٠٥٨(  )٣٫٨٢٣٫٦٠٦(    ة بالتكلفةيارباح بيع استثمارات عقار

    ١٠٥٫١٠٧٫٠٩٨     مصروفات تمويلية
  )٢٩٫٩٠٤٫٢٥٣(  )٥١٫١٢٤٫٧٠٤(    فوائد دائنة

  ٣٧٩٫٨٥٧٫٠٨٣  ٨٧١٫٢٨٤٫١١٨    أرباح التشغيل قبل التغيرات في راس المال العامل
  ١٠١٫٧٦٤٫٣٦٥  ٥٦٫٥٢٤٫٥٩٩    ا9رباح أو الخسائرالتغير في استثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل 

  )٨٠٠٫٠٠٠(  -         التغير في أصل آلت ملكيته للشركة
  )٣١٧٫٢٣٥٫٢١١(  )١٠٩٫٧٠٤٫٤٤٢(    التغير في العم�ء و أوراق قبض

  -       ٢٦٫٩٦١٫٨٣٨    التغير في المستحق من أطراف ذات ع�قة
  )٢٩٫٧٥٠٫١٣٩(  ٤٠٥٫٩٦٣٫٥٨٦    التغير فى مشروعات اMسكان والتعمير

  )٢٣٫٥٤٣٫٢٢٧(  )٣٨٫٨٥٣٫١٧٠(    التغير في المخزون
  )٣٥٫٥٦٢٫٧٧٢(  ٧٫٣٥٧٫٦٩٥    التغير في مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

  ٥٠٫٤٤٥٫٢٥٥  )٧٨٫٩٤٣٫٨٧٧(    أرصدة دائنة  –التغير في العم�ء 
  ٤١٫٧٤٣٫١١٤  )٧٫١٨٢٫٣٢٨(    التغير في موردون ومقاولو مشروعات و أوراق الدفع

  )١٣٫٧٦٦٫٠٥٤(  )١٠٤٫٤٧٩٫١٥٦(    التغير في دائنو شراء اراضى
  ٤٦٥٫٤٠٧  ٢٧٫٩٥٠٫٣٩٧    مصلحة الضرائب - التغير فى اMرصدة الدائنة

  )١٠٫٨١٢٫١٠٣(  )٤١١٫٨٥١٫٢٦١(    التغير فى المستحق الى اطراف ذات الع�قة
  )١٠٫٤٣٧٫٨٢٤(  ٣٢٣٫٧١٤٫٠٢٥    التغير في مصروفات مستحقة و أرصدة دائنة أخرى

  ١٣٢٫٣٦٧٫٨٩٤  ٩٦٨٫٧٤٢٫٠٢٤    التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
  )٦١٫١٠٢٫٩٩٥(  )٧٤٫٢١٠٫٨٣٢(    ضرائب الدخل المدفوعة
  )١٤٤٫٢٩٢(  )٢٫٤٥٩٫٤٣٠(  )١٧(  المستخدم من مخصصات

  -       )١٠٥٫١٠٧٫٠٩٨(    مصروفات تمويلية

  ٧١٫١٢٠٫٦٠٧  ٧٨٦٫٩٦٤٫٦٦٤    الناتجة من أنشطة التشغيل صافي التدفقات النقدية
        

        التدفقات النقدية من أنشطة ا3ستثمار
  )١٠٫٣٢٥٫٥١٢(  )٢٩٫١٤٧٫١٦٦(  )١٨(  مدفوعات لشراء أصول ثابتة 
  ١٢٫٨١٢٫٢٩٣  ١٢٫٣٤٤٫٩٩٨  )١٨(  متحص�ت من بيع أصول ثابتة
  )٢٫٣٧٠٫٨٢٤(  )٨٦٫٧٠٣٫٦٦٠(  )١٩(  التغير في مشروعات تحت التنفيذ

  )٤٩٫٤٣٣(  -    التغير في مدفوعات تحت حساب شراء اصول ثابتة
  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  -    استثمار فى شركة تابعة غير مجمعة

  )٧٢٫٥٣٤٫٢٨٢(  ٥٨٫٨٠٩٫١٣١    التغير فى استثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكية
  ٨٢٫١٤٩٫٤٥٩  ٢٥٦٫٧٦٩٫٦٠٩    متحص�ت من بيع استثمارات عقارية

  -  ١٦٫١٩٦٫٠٤٨    استثمارات في شركات شقيقة
  -  ٥١٫٣٦١٫٢٣٣    متحص�ت من بيع استثمارات في شركات تابعة

  )١٢٫٢١٦٫٦٠٤(  ٦٫٠٢٤٫١٥٦    التغير في استثمارات اخرى طويلة ا9جل
  )٦٨١٫٢٢٥(  ٢٢٤٫٤٤٠٫٠٠٠  )٤(  )اكثر من ث�ثة اشھر(التغير في ودائع 9جل 
  ٢٩٫٩٠٤٫٢٥٣  ٥١٫١٢٤٫٧٠٤    فوائد دائنة محصلة

  )٧٥٫٥٧٥٫٣١٣(  )٢٢٣٫٥٢٣٫٩١٣(    *شركات ل�ستحواذ على صافي النقدية المدفوعة 

  )٤٧٫٨٨٧٫١٨٨(  ٣٣٧٫٦٩٥٫١٤٠    أنشطة ا3ستثمار) المستخدمة فى (صافي التدفقات النقدية الناتجة من 



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٧   -  

  )تابع(المجمعة  قائمة التدفقات النقدية

  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةعن 

  

  
أشھر المنتھية في  التسعة    

  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
أشھر المنتھية  التسعة

  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠في 
  جنيه مصرى  جنيه مصرى    

        التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
  ٥٩٫٤٩٦٫٢٥٤  ٣٨٢٫٠٥٩٫٣٠٤    بنوك تسھي�ت ائتمانية
  ٤١٫١٧٤٫٤٧٠  )٢١٫٧٥٧٫٤٦٣(    قروض طويلة اMجل
  -  )١٫١٧٤٫٧٠٣٫٨٤٤(    طويلة ا9جلإيرادات مؤجلة 

  ٤٩٫٨٦٨٫٨٧٢  -    مقبوضات من نظام اMثابة و التحفيز
  )٢٣٫٩٤٥٫٣٧٩(  )٥٣٫٨٨٦٫٤٨٠(    توزيعات أرباح مدفوعة
  )٤١٫٣٨٤٫٣٦٦(  -    التغير في حقوق ا9قلية
  -  ٢٦٫٤٧١٫٣٣٥    أوراق دفع طويلة ا9جل
  ٢٧٫٢٣٨٫٥٣٧  )٦٫٤٣٢٫١٧٤(    مساھمين –التغير في أرصدة دائنة 

  ١٩٦٫٠٠٠  ٢٫٣٥٨٫١١٧    التغير في أرصدة دائنة طويلة ا9جل                                           

  ١١٢٫٦٤٤٫٣٨٨  )٨٤٥٫٨٩١٫٢٠٥(   أنشطة التمويل الناتجة من) المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية

  ١٣٥٫٨٧٧٫٨٠٧  ٢٧٨٫٧٦٨٫٥٩٩    الفترةخل  – وما في حكمھاالنقدية  في الزيادة صافى
  ٢٫٢٠٣٫١٧٤  ٣٫١٨١٫٧٧١    الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية

  ٨٠٣٫٩٣٤٫١١٦  ١٫٠٠١٫٠٥٠٫٨٢٦  )٤(  الفترةأول  - وما في حكمھارصيد النقدية 

  ٩٤٢٫٠١٥٫٠٩٧  ١٫٢٨٣٫٠٠١٫١٩٦  )٤(  الفترةآخر  - وما في حكمھارصيد النقدية 

  

  النقدية بالصندوق و لدى البنوك

  
  ٩٤٢٫٠١٥٫٠٩٧  ١٫٣٠٨٫٥٦١٫١٩٦  )٤(  الفترةآخر  - وما في حكمھارصيد النقدية 

        :يخصم
  -  )٢٥٫٥٦٠٫٠٠٠(  )٤(  )أكثر من ث�ثة أشھر(ودائع 

  ٩٤٢٫٠١٥٫٠٩٧  ١٫٢٨٣٫٠٠١٫١٩٦  )٤(  بالصندوق و لدى البنوكرصيد النقدية 

  
  
  

  لغرض إعداد التدفقات النقدية  *
  شركات في زيادة حصة/ على  لستحواذمدفوعة صافي 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  شركةالعربية

  -  )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  
 – شZZركة المجموعZZة المصZZرية ل�سZZتثمار القابضZZة

  زيادة رأس مال
  

٩٫٨٣٠٫٩٩٢  
  
-  

  
-  

  
٩٫٨٣٠٫٩٩٢  

  ٦٤٠٫٥١٦  -  -  ٦٤٠٫٥١٦  شركة الجيزة باور للصناعة

شZZZZZركة الجيZZZZZزة العامZZZZZة للمقZZZZZاوMت و اMسZZZZZتثمار 
  العقاري

  
١٠٫٨٣٧٫٠٨٧  

  
-  

  
-  

  
١٠٫٨٣٧٫٠٨٧  

  ٨٫٣٧٧٫٠٨٧  -  -  ٨٫٣٧٧٫٠٨٧  شركة الكاب�ت الكھربائية المصرية 
  ١٤٫٢٢٩٫١٠٥  -  -  ١٤٫٢٢٩٫١٠٥  التعميرشركة المتحدة ل�سكان و 

  ٤٫٧٦٤٫٠٥٧  -  -  ٤٫٧٦٤٫٠٥٧  شركة القاھرة ل�سكان و التعمير

  ٢٢٣٫٥٢٣٫٩١٣  )١٫١١٦٫٢٨٠٫٤٥٨(  )١٣٣٫٦٢٤٫٦٨٩(  ١٫٤٧٣٫٤٢٩٫٠٦٠  

  
  
  
  
  

 

  .المجمعةالدورية  جزء M يتجزأ من القوائم المالية) ٣٦(إلى ) ١(إيضاح ا:يضاحات المرفقة من   -



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٨   -  

  المجمعةالدورية  يضاحات المتممة للقوائم الماليةا:
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

 

  التعريف بالمجموعة  -  ١
 

طبقZZاً 9حكZZام " شZZركة مسZZاھمة مصZZرية " تأسسZZت شZZركة بZZايونيرز القابضZZة ل�سZZتثمارات الماليZZة   
وMئحته التنفيذية الخاص بإصدار قانون سZوق رأس المZال وقZد تZم قيZد  ١٩٩٢لسنة  ٩٥القانون رقم 

ويتمثZZل غZZرض .  ٢٠٠٧مZZارس  ١القZZاھرة فZZي  – ٣٨٤١٢٨الشZZركة فZZي السZZجل التجZZاري بZZرقم 
سيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو زيZادة رؤوس أموالھZا والقيZام بنشZاط أمنZاء الشركة في تأ

  .الحفظ 
مZن قبZل مجلZس  ٢٠١٥سZبتمبر  ٣٠المنتھيZة فZى  أشھر التسعةتم اعتماد القوائم المالية المجمعة عن   

 .٢٠١٥ نوفمبر ٢٥ اMدارة بتاريخ
  

  :المساھمات ا]تية في الشركات التابعة تمتلك مجموعة بايونيرز القابضة ل�ستثمارات المالية   
  

نسبة  البلد النشاط اسم الشركة
 المساھمة

 %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

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

 %٣٣٫٢٣ مصر )م.م.ش(العمل فى مجال المقاوMت  *واMستثمار العقاري شركة الصعيد العامة للمقاوMت

 %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

 %٢٥٫٧٩ مصر )م.م.ش(العمل فى صناعة اMس�ك و الكاب�ت الكھربائية   *شركة الكاب�ت الكھربائية المصرية

 %٣١٫٢٤ مصر )م.م.ش(العمل فى مجال شراء و بيع و تمليك العقارات و اMراضى  *الشركة المتحدة ل�سكان و التعمير

التغليف  التعبئة و موادشركة يونيفرسال لصناعة 
 )يونيباك(والورق 

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

  
٣٣٫٢٣% 

 %٣٥٫٧١ مصر )م.م.ش(العمل فى المقاوMت  *واMستثمار العقاري شركة الجيزة العامة للمقاوMت

 %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

  )م.م.ش(العقارىالعمل فى مجال اMستثمار  شركة زھراء المتحدة ل�ستثمار و الخدمات العقارية
 

  مصر
 

٩٩٫٩٩%  
 

  %٩٩٫٩٨  مصر  )م.م.ش(العمل فى مجال اMستثمار العقارى  شركة ميرMند ل�ستثمار العقارى
  %٧٢٫٣٤  مصر  )م.م.ش(منتجات اMلبان  فى مجالالعمل   أراب ديري - لمنتجات اMلبان العربية شركة

  %٦٠ مصر  )م.م.ش(العقارى العمل فى مجال اMستثمار   شركة رؤية القابضة ل�ستثمارات
  %٥٨٫٣٩ مصر  )م.م.ش(تأسيس الشركات العمل فى مجال  المجموعة المصرية ل�ستثمار القابضة

  %٦٤٫٥ مصر  )م.م.ش(صناعةاMس�ك و الكاب�ت الكھربائية  فى مجالالعمل   شركة الجيزة باور للصناعة
 

تZZم تجميZZع القZZوائم الماليZZة لتلZZك الشZZركات بZZالرغم مZZن أن نسZZبة مسZZاھمة الشZZركة القابضZZة فZZي رؤوس   *
  . تسيطر على الشركات بما لھا من حق في اMدارةإM أن الشركة القابضة % ٥٠أموالھم تقل عن 

   



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٩   -  

  المجمعةالمالية الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم 
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
  
  
  عأسس التجمي  -  ٢

  

 :تتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة  •

يZZتم اسZZتبعاد القيمZZة الدفتريZZة MسZZتثمار الشZZركة القابضZZة فZZي كZZل شZZركة تابعZZة مZZع نصZZيب   -أ 
  .الشركة القابضة في حقوق الملكية في كل شركة تابعة

 الفتZرةالشZركات التابعZة المجمعZة خZ�ل ) خسZارة(يتم تحديد حقوق ا9قلية في صافى ربZح   -ب
  .التى تعد عنھا القوائم المالية المجمعة 

يتم تحديد حقوق ا9قلية في صافى أصZول الشZركات التابعZة المجمعZة و تعZرض فZى القZوائم   -ج
9قليZة فZى صZافى ا9صZول 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 شZركات  المعام�ت ويتم اMستبعاد الكامل لLرصدة    -د

  .المجموعة
  

للشركة القابضة وكذا القوائم الماليZة للشZركات التابعZة التZى تسZتخدم فZى إعZداد  تعد القوائم المالية •
 .القوائم المالية المجمعة فى نفس التاريخ

يZZتم إعZZداد القZZوائم الماليZZة المجمعZZة باسZZتخدام سياسZZات محاسZZبية موحZZدة للمعZZام�ت المتشZZابھة  •
 .ولLحداث التى تتم فى نفس الظروف 

تعرض حقوق ا9قليZة فZى الميزانيZة المجمعZة ضZمن حقZوق الملكيZة فZى بنZد منفصZل عZن حقZوق  •
 )خسZZارة(كمZZا يعZZرض نصZZيب حقZZوق ا9قليZZة فZZى ربZZح أو . ملكيZZة مسZZاھمى الشZZركة القابضZZة 

 .المجموعة بشكل منفصل 

حصة حقوق ا9قلية من خسائر شركة تابعة عن حقZوق ملكيZتھم فZى تلZك الشZركة  فى حالة زيادة •
إن تلك الزيادة با:ضافة إلى أية خسائر أخZرى خاصZة بحقZوق ا9قليZة يZتم تحميلھZا علZى حقZوق ف

ا9غلبية فيما عدا تلك الخسائر التى يوجد على ا9قليZة إلZزام تZام علZى تحملھZا و بشZرط أن تكZون 
 و إذا حققZت الشZركة التابعZة أرباحZاً .الخسZائر لديھم القدرة على عمل استثمارات إضZافية لتغطيZة

مستقب�ً فإن ھذه ا9رباح تقيد على حقوق ا9غلبية إلى المدى الذى يتم معه تغطيZة الخسZائر التZى 
  .سبق و تحملتھا حقوق ا9غلبية نيابة عن ا9قلية 
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-  ١٠   -  

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

يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لفرض اMستمرارية ومبZدأ التكلفZة التاريخيZة فيمZا عZدا ا9صZول الماليZة   
واMستثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل ا9رباح أو الخسائر وا:ستثمارات بالقيمZة العادلZة مZن خZ�ل 

  .العادلةتم قياسھا بالقيمة  يوالتحقوق الملكية 
  

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

    
 )٩(رقZم  الZدولى لعZرض القZوائم الماليZةقامت الشZركة بتطبيZق المعيZار  ٢٠١١ابريل  ١اعتبارا من   

رقZم  الZدولى لعZرض القZوائم الماليZةلمعيارلطبقZا ، )٢٦(بدM مZن المعيZار المحاسZبى المصZرى  رقZم 
وھما التكلفة المستھلكة والقيمة العادلة و يZتم اختيZار : يتم استخدام أساليب القياس وفقا لنموذجين )٩(

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

  Zع او اصZة للبيZول متاحZا كاصZة امZولھا الماليZنيف اصZا  ولو قد قامت الشركة مسبقا بتصZتفظ بھZمح
، و تقZوم الشZركة  او اصZول بالتكلفZة بغرض المتاجرة بالقيمة العادلة مZن خZ�ل ا9ربZاح أوالخسZائر

بتصZZنيف اصZZولھا الماليZZة  )٩(رقZZم  الZZدولى لعZZرض القZوائم الماليZZةاMن بنZاء علZZى تطبيقZZات المعيZZار 
بالقيمZة  أوالخسZائر او كاصZولبالقيمة العادلة من خZ�ل ا9ربZاح 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

  

 يZةالZدولى لعZرض القZوائم المالو قد نتج عن التغير فى السياسات المحاسZبية طبقZا لتطبيقZات المعيZار   
اMحتفZZاظ الZZدائم بZZالتغير فZZى القيمZZة العادلZZة ل�صZZول المحZZتفظ بھZZا بالقيمZZة العادلZZة مZZن خZZ�ل  ٩رقZZم 

حقوق الملكية فى قائمة حقوق الملكية بدM من تحويل ارصدة اMرباح أو الخسائر غيZر المحققZة الZى 
  .لدخل عند بيع ھذه اMصولقائمة ا

  

علZى  ٩يتم تعZديل السياسZات المحاسZبية طبقZا لتطبيقZات المعيZار الZدولى لعZرض القZوائم الماليZة رقZم   
  . الشركات التى داخل القوائم المالية المجمعة و M تطبق ھذا المعيار

  
  التوافق مع معايير المحاسبة  ٢-٣

فيمZا عZدا  والقوانين واللوائح الساريةتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية   
  ).٩(رقم  الدولى لعرض القوائم الماليةما اعد طبقا للمعيار 

  

  التغييرات في السياسات المحاسبية   ٣-٣
  

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

  اCجنبيةالعمت ب المعامت ترجمة  ٤-٣

  .تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصرى وھى عملة التعامل للشركة   
  . يتم تسجيل المعام�ت بالعملة ا9جنبية أولياً باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ المعاملة  -
السZائد يتم ترجمة ا9صول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعملZة ا9جنبيZة باسZتخدام سZعر الصZرف  -

  .فى تاريخ الميزانية ، يتم إدراج جميع الفروق بقائمة  الدخل 
يZZتم ترجمZZة ا9صZZول والخصZZوم غيZZر النقديZZة والتZZى يZZتم قياسZZھا بالتكلفZZة التاريخيZZة باسZZتخدام أسZZعار  -

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

  .السائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيمة العادلة 
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  )تابع( المطبقة السياسات المحاسبيةأھم   - ٣

  
٥-٣  Cثابتةالصول ا  

  

و الخسZZائر المتراكمZZة تظھZZر ا9صZZول الثابتZZة بالتكلفZZة التاريخيZZة بعZZد خصZZم مجمZZع ا:ھZZ�ك   
وتتضمن ھذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من ا9صول الثابتZة عنZدما تتحقZق . Mضمح�ل القيمة

وبالمثل ، عند إجراء تحسZينات جوھريZة شZاملة ، . تلك التكلفة واستيفاء شروط اMعتراف بھا 
تراف بتكاليفھا ضمن القيمة الدفترية لLصول الثابتZة كZإح�ل وذلZك فZي حالZة اسZتيفاء يتم اMع

ويZZتم اMعتZZراف بجميZZع تكZZاليف ا:صZZ�ح والصZZيانة ا9خZZرى فZZي قائمZZة . شZZروط اMعتZZراف 
  . الدخل عند تحققھا 

  

يبZZدأ إھZZ�ك ا9صZZل عنZZدما يكZZون فZZي المكZZان والحالZZة التZZي يصZZبح عليھZZا قZZادرا علZZى التشZZغيل 
بالطريقة التي حددتھا ا:دارة ، ويتم حساب ا:ھZ�ك بإتبZاع طريقZة القسZط الثابZت طبقZا للعمZر 

  :ا:فتراضى لLصل على النحو التالي 
  

  المقدر اPفتراضيالعمر   
  سنة  

  ٨  أجھزة اتصاMت
  ٨ - ٣  و برامجحاسب آلي 

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

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

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

  ١٠- ٢٫٥  اخشاب
  ١٠  محطة تحلية المياه

  
يتم اسZتبعاد ا9صZول الثابتZة عنZد الZتخلص منھZا أو عنZد عZدم توقZع الحصZول علZى أي منZافع   

ويZZتم اMعتZZراف بZZأي أربZZاح أو . اقتصZZادية مسZZتقبلية مZZن اسZZتخدامھا أو بيعھZZا فZZي المسZZتقبل 
  . التي تم فيھا استبعاد ا9صل  الفترةخسائر تنشأ عند استبعاد ا9صل في قائمة الدخل في 

  

ة القيم المتبقيZة لLصZول ، ا9عمZار ا:نتاجيZة لھZا وطZرق إھ�كھZا فZي نھايZة كZل ويتم مراجع  
  . سنة مالية 

  
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان ھناك مؤشر على أن يكون أصZل ثابZت 

وعندما تزيد القيمة الدفتريZة لLصZل عZن قيمتZه ا:سZتردادية ، فيعتبZر أن ھنZاك . قد أضمحل 
وتثبZت خسZارة اMضZمح�ل . اضمح�ل لLصل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته ا:سZتردادية 

  .بقائمة الدخل 
  

ويتم رد الخسZارة الناجمZة عZن اضZمح�ل القيمZة فقZط اذا كZان ھنZاك تغييZر فZي اMفتراضZات   
ZZات آخZZذ اثبZZتردادية منZZسMل اZZصMة اZZد قيمZZتخدمة لتحديZZل المس�محZZن اضZZة عZZارة ناتجZZر خس  

، ويكون رد الخسارة الناجمة عن ا:ضمح�ل محZدود بحيZث MتتعZدى القيمZة الدفتريZة قيمة ال
بالصZZافى بعZZد (القيمZZة اMسZZتردادية لZZه أو القيمZZة الدفتريZZة التZZى كZZان سZZيتم تحديZZدھا  لLصZZل
ما لZم يZتم اMعتZراف بالخسZارة الناجمZة عZن اضZمح�ل القيمZة بالنسZبة لLصZل فZي ) ا:ھ�ك

  .عن اضمح�ل القيمة بقائمة الدخل ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة. ة السنوات السابق
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  اCصول غير الملموسة   ٦-٣

تكلفZة ا9صZول . منفZرد أوليZاً بالتكلفZة تم اMعتZراف با9صZول غيZر الملموسZة المقتنZاة بشZكل 
  .غير الملموسة المقتناة عند تجميع ا9عمال ھي قيمتھا العادلة في تاريخ  اMقتناء 

  

بعZZد اMعتZZراف المبZZدئي يZZتم إثبZZات ا9صZZول غيZZر الملموسZZة بالتكلفZZة مخصZZوماً منھZZا مجمZZع 
  .اMستھ�ك ومجمع خسائر اMضمح�ل

  

لموسZة المتولZدة داخليZاً كأصZل ويZتم اMعتZراف بالمصZروفات M يتم رسملة ا9صول غيZر الم
  .الذي أنفقت فيه المصروفات الفترةضمن قائمة الدخل في 

  

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

مZر اMقتصZادى يتم استھ�ك ا9صول غير الملموسة ذات ا9عمار ا:نتاجية المحZددة علZى الع  
لLصل ، ويتم إجراء اختبZار قيZاس ل�ضZمح�ل عنZدما يكZون ھنZاك مؤشZر علZى اضZمح�ل 

يتم مراجعة فترة اMستھ�ك وطريقة اMستھ�ك لLصل غير الملمZوس بعمZر محZدد .  ا9صل
  .في نھاية كل سنة مالية على ا9قل

  

يص الخاصZZة بھZZا ويZZتم تتمثZZل ا9صZZول غيZZر الملموسZZة فZZي بZZرامج الحاسZZب ا]لZZي والتZZراخ  
  ) .سنوات ٤(استھ�كھا بطريقة القسط الثابت طبقاً للعمر اMفتراضى لھا 

  

  الشھرة  ���

و . كأصZل ا9عمZال تجميZع عZن المقتنZاة بالشZھرة اMقتنZاء بZاMعتراف تاريخ في الشركة تقوم  
 نصZZيب عZZن ا9عمZZال تجميZZع تكلفZZة لزيZZادةتمZZت  والتZZي بالتكلفZZة ا9ولZZى للشZZھرة القيZZاس يZZتم

المحZZددة  المحتملZZة واMلتزامZZات واMلتزامZZات لLصZZول العادلZZة القيمZZة فZZي صZZافى الشZZركة
  .بھا المعترف

  

 بالتكلفZة ا9عمZال تجميZع عمليZة عZن المقتناة الشھرة بقياس الشركة تقوم ا9ولى بعداMعتراف  
 عZن المقتناة الشھرة استھ�ك Mيتم .القيمة اضمح�ل عن الناشئة الخسائر إجمالى ناقًصا منھا
 الشZZھرة قيمZZة اختبارلقيZZاس اضZZمح�ل بعمZZل الشZZركة تقZZوم ذلZZك مZZن وبZZدM ،ا9عمZZال تجميZZع
 مؤشZرعن اضZمح�ل وجZود تفيZد الظZروف فZي أوالتغيرات ا9حداث إذاكانت دورًيا أو سنوًيا
  .قيمة

 
  ا3ستثمارات في شركات شقيقة   ٨-٣

  

فZي شZركات يكZون للشZركة فيھZا نفZوذ مZؤثر اMستثمارات في شركات شقيقة ھي اسZتثمارات 
ولكنھا ليست شركة تابعة كما أنھا ليست حصة في مشروع مشترك ، ويفترض وجود النفوذ 
المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل مباشر أو غيZر مباشZر  مZن خZ�ل الشZركات التابعZة 

مر فيھZا ، فيمZا من حقوق التصويت في الشركة المستث% ٥٠وM تزيد عن % ٢٠لھا  لنسبة 
  .عدا تلك الحاMت التي تظھر فيھا بوضوح أن تلك الملكية M تمثل نفوذا مؤثرا

  

ZZتثمارا تمتZZسMن اZZبة عZZة نالمحاسZZتخدام طريقZZة باسZZالقوائم الماليةالمجمعZZقيقة بZZركات شZZتفي ش
وفقا لطريقZة حقZوق الملكيZة يZتم إثبZات اMسZتثمار فZى أى شZركة شZقيقة مبZدئياً . حقوق الملكية

التكلفZZة، ثZZم يZZتم زيZZادة أو تخفZZيض رصZZيد اMسZZتثمار :ثبZZات نصZZيب الشZZركة مZZن أربZZاح أو ب
خسائر الشركة المستثمر فيھا بعد اMقتناء، و يتم إثبات نصZيب الشZركة فZى أربZاح أو خسZائر 
الشركة المستثمر فيھا ضمن أرباح أو خسائر الشركة، و يZتم خفZض رصZيد اMسZتثمار بقيمZة 

  .فيھا لتى يتم الحصول عليھا من الشركة المستثمرتوزيعات ا9رباح ا
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  استثمارات طويلة اCجل  ٩-٣
وا:يداع والقيد تتمثل اMستثمارات طويلة ا9جل في مساھمة الشركة في شركة مصر للمقاصة    

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

التكاليف المتعلقة بتنمية وتطوير تلك ا9رض وكذلك تكلفة التشييد للوحدات والتى لم تصل إلى 
  .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 

  .التى تجعلھا صالحة ل^ستخدام
 البيعيZةيتم تقييم مشZروعات ا:سZكان والتعميZر وفقZاً للتكلفZة أو صZافى القيمZة الميزانية  وفى تاريخ
  .ن التكلفة فى حالة وجوده وتحميل قائمة الدخل بقيمة ا:ضمح�ل عأيھما أقل 

  
  المخزون١١-٣

  :يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالى 
  

أو صZافى القيمZة البيعيZة  المتحZركعلى أساس التكلفZة باسZتخدام المتوسZط : قطع الغيار والمھمات 
  .أيھما أقل 

  

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

أو صZافى  المتحZركعلى أسZاس التكلفZة باسZتخدام المتوسZط :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 
    

كلفة المواد المباشرة ، العمالة المباشرة ونصZيب مZن التكZاليف الصZناعية غيZر المباشZرة وتشمل الت
  .وM تشمل تكلفة اقتراض

  

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

  

مباشرة ، العمالة المباشرة ونصZيب مZن التكZاليف الصZناعية غيZر المباشZرة وتشمل التكلفة المواد ال
  .وM تشمل تكلفة اقتراض

  
صافى القيمZة البيعيZة ھZى سZعر البيZع التقZديرى فZى سZياق النشZاط العZادى ناقصZاً التكلفZة التقديريZة 

  .ل^تمام والتكلفة التقديرية ال�زمة :تمام البيع
  
  



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ١٤   -  

  المجمعةالمالية الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم 
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

  
  )تابع(المطبقة  السياسات المحاسبيةأھم   - ٣

  
  )تابع (  المخزون  ١١-٣

ويتم اMعتراف باMنخفZاض فZى قيمZة المخZزون إلZى صZافى القيمZة البيعيZة ضZمن تكلفZة المبيعZات    
ويتم اMعتراف برد اMنخفاض فZى . التى حدث فيھا اMنخفاض أو الخسارة الفترةبقائمة الدخل فى 

المخزون الناتج من اMرتفاع فى صافى القيمة البيعية بقائمة الدخل كتخفZيض مZن تكلفZة المبيعZات 
  .التى حدث فيھا  الرد الفترةفى 

 

  استثمارات بالقيمة العادلة من خل اCرباح أو الخسائر  ١٢-٣

خZZ�ل ا9ربZZاح أو الخسZZائر ھZZي اصZZول ماليZZة تZZم تبويبھZZا إمZZا  بالقيمZZة العادلZZة مZZن  اMسZZتثمارات  
كأصول محتفظ بھا 9غراض المتاجرة حيث تم اقتناؤھا لغZرض البيZع فZي مZدى زمنZي قصZير أو 

  . خ�ل ا9رباح أو الخسائر بالقيمة العادلة من اصول مالية تم تصنيفھا عند اMعتراف اMولي 
  
ا9ولZZى ، يZZتم قيZZاس اMسZZتثمارات بالقيمZZة العادلZZة مZZن خZZ�ل ا9ربZZاح أو الخسZZائر  عنZZد اMعتZZراف   

  .بالقيمة العادلة 
    

يتم إثبات اMستثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل ا9رباح أو الخسائر بالميزانية بالقيمة العادلة ويZتم    
  .اMعتراف بفروق التقييم بقائمة الدخل 

  
خسZائر بيZع اMسZتثمارات بالقيمZة العادلZة مZن خZ�ل ا9ربZاح أو الخسZائر   يتم اMعتراف بأرباح أو   

  .بقائمة الدخل 
  
  ا3ستثمارات بالقيمة العادلة من خل حقوق الملكية   ١٣-٣

  .اMستثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكيةھي أصول مالية غير مشتقة  
  
بالقيمZة  ات بالقيمZة العادلZة مZن خZ�ل حقZوق الملكيZةعند اMعتراف ا9ولى ، يZتم قيZاس اMسZتثمار    

  .العادلة متضمنة المصروفات المتعلقة بھا مباشرًة 
  
بالقيمZة  بعد القياس ا9ولى ، يتم إعادة تقييم اMستثمارات بالقيمZة العادلZة مZن خZ�ل حقZوق الملكيZة    

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

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 

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

  .العادلة
  

  ا3ستثمارات فى سندات حكومية   ١٤-٣

يتم تقيZيم اMسZتثمارات فZى سZندات حكوميZة بالتكلفZة طبقZا لنمZوذج التكلفZة المسZتھلكة ، وفZى حالZة    
وجود إنخفاض فى قيمتھا يZتم تعZديل القيمZة الدفتريZة بقيمZة ھZذا ا:ضZمح�ل وتحميلZه علZى قائمZة 

  .لكل استثمار على حده  الفترةالدخل عن 
  
  المشروعات تحت التنفيذ   ١٥-٣

تحت التنفيذ في المبالغ التي تم إنفاقھا بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتZة حتZى تتمثل مشروعات   
تصبح جاھزة ل^ستخدام في التشغيل حينئZذ تحZول لبنZد ا9صZول الثابتZة ، ويZتم تقيZيم المشZروعات 

  .تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم ا:ضمح�ل 
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-  ١٥   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

  
  
  )تابع(المطبقة  السياسات المحاسبيةأھم   - ٣

  
  اPقتراض  ١٦-٣

ويZتم تبويZب المبZالغ التZى تسZتحق . يتم ا:عتراف باMقتراض مبZدئياً بZالقيم التZى تZم اسZت�مھا   
خ�ل عام ضمن ا:لتزامات المتداولة ، إM إذا كان لدى الشركة الحق فى تأجيل سداد رصZيد 

تزيZZد عZZن عZZام بعZZد تZZاريخ الميزانيZZة ، فيZZتم عZZرض رصZZيد القZZرض ضZZمن القZZروض لمZZدة 
  .ا:لتزامات طويلة ا9جل 

  
ويتم قياس القروض وا:قتراض بفوائد بعد ا:عتراف المبدئي علZى أسZاس التكلفZة المسZتھلكة   

وتZZدرج ا9ربZZاح والخسZZائر الناتجZZة عZZن اسZZتبعاد اMلتزامZZات . بطريقZZة معZZدل الفائZZدة الفعZZال 
  .با:ضافة إلى عملية ا:ستھ�ك بطريقة معدل الفائدة الفعال بقائمة الدخل 

  
ويZZتم إحتسZZاب التكلفZZة المسZZتھلكة مZZع ا9خZZذ فZZي ا:عتبZZار أي خصZZم أو عZZ�وة عنZZد الشZZراء   

ويZدرج ا:سZتھ�ك بمعZدل . وا9تعاب أو التكاليف التى تكون جزءاً مZن معZدل الفائZدة الفعZال 
  .اليف التمويل في قائمة الدخل الفائدة الفعال ضمن تك

  
  تكاليف ا3قتراض  ١٧-٣

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  الفترةراض ا9خرى كمصروف فى يتم تحميل تكاليف اMقت. 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  ����

اMعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالى قانونى أو حكمى نتيجة يتم   
لحدث ماضى ، ويكون معه من المتوقع أن يتطلب ذلك تدفقاً خارجاً للموارد اMقتصادية 
لتسوية اMلتزام ، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ اMلتزام ويتم مراجعة المخصصات 

وعندما يكون تأثير القيمة . وتحديدھا :ظھار أفضل تقدير حالى فى تاريخ كل ميزانية 
الزمنية للنقد جوھرياً فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص ھو القيمة الحالية 

  .ل^نفاق المتوقع المطلوب لتسوية اMلتزام 
 

  المعامت مع اCطراف ذات العقة  ����

ديرين مالشركات الشقيقة وكبار المساھمين والتتمثل ا9طراف ذات الع�قة في كل من   
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 

  .دارة التسعيرية للمعام�ت مع ا9طراف ذات الع�قة من قبل مجلس ا:
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-  ١٦   -  

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

  
  ضرائب الدخل  ٢٠-٣

  .يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري   
  
  

  ضرائب الدخل الجارية  ٢١-٣
الZZدخل للفتZZرة الجاريZZة والفتZZرات السZZابقة وفقZZاً للمبلZZغ يZZتم تقيZZيم أصZZول وإلتزامZZات ضZZرائب   

  .المتوقع إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب 
  

  ضرائب الدخل المؤجلة  ٢٢-٣
ويتم ا:عتراف بضريبة الدخل المؤجلة بإتبZاع طريقZة ا:لتزامZات علZى الفZروق المؤقتZة بZين   

Lزام لZZل أو ا:لتZصLا لZZرف بھZZة المعتZريبيةالقيمZراض الضZZريبي( غZZاس الضZZا ) ا9سZZوقيمتھ
  .وذلك بإستخدام سعر الضريبة  المطبق ) ا9ساس المحاسبي(المدرجة بالميزانية 

  

ويZZتم ا:عتZZراف بضZZريبة الZZدخل المؤجلZZة كأصZZل عنZZدما يكZZون ھنZZاك إحتمZZال قZZوي بإمكانيZZة   
ويZZتم تخفZZيض ا9صZZل بقيمZZة  ا:نتفZZاع بھZZذا ا9صZZل لتخفZZيض ا9ربZZاح الضZZريبية المسZZتقبلية ،

  .الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية 
ويتم إدراج الضZريبة الجاريZة والمؤجلZة كZإيراد أو مصZروف فZي قائمZة الZدخل للفتZرة ، فيمZا   

أو فتZرة أخZرى مباشZرة ضZمن  الفتZرةعدا الضريبة التي تنتج مZن معاملZة أو حZدث فZي نفZس 
  .الملكية  حقوق

  
  د تحقق اPيرا  ٢٣-٣

يZZتم اMعتZZراف بZZا:يراد إلZZى المZZدى الZZذى تتZZوفر فيZZه درجZZة كافيZZة مZZن التأكZZد بZZأن المنZZافع   
اMقتصادية المرتبطة بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكن قياس قيمة ا:يZراد بشZكل موثZوق 

  .به 
يتم قياس ا:يراد بالقيمZة العادلZة للمقابZل المسZتلم أو المسZتحق بالصZافى بعZد خصZم أى خصZم   

  .تجارى أو خصم كمية أو ضرائب مبيعات أو رسوم 
  

  :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 

    

اMستحقاق أخذاً فى اMعتبار المدة الزمنية ومعدل يتم إثبات الفوائد الدائنة على أساس    -
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 
  

ن لحZاملى ا9سZھم الحZق فZى تحصZيل مبZالغ يتم اMعتراف بتوزيعZات ا9ربZاح حZين يكZو  -
  .ھذه التوزيعات 

  

عنZد تتحقق الواقعة المنشئة ل^يراد الخاص ببيع وحZدات مشZروعات التعميZر وا:سZكان   -
تحويZZل المخZZاطر والمنZZافع ا9ساسZZية للمشZZتري والتZZي تتحقZZق بالتسZZليم الفعلZZي للوحZZدات 

  : المباعة كما يلى
  

  فى حالة البيع النقدى  -

ا:يرادات بإجمالى سعر البيع النقدى ويخفZض رصZيد حسZاب المشZروعات التامZة تثبت   
  .بتكلفة الوحدات المباعة
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-  ١٧   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

  
  
  )تابع(المطبقة  السياسات المحاسبيةأھم   - ٣
  

  )تابع (  تحقق اPيراد   ٢٣-٣
  

  بالتقسيطفى حالة البيع   -
الفوائZد المؤجلZة بسعر البيع بعد تخفيضھا  يتم إثبات إيرادات المبيعات بالتقسيط بإجمالي  

 اسZتحقاقھا،بھZا كZإيرادات عنZد تحققھZا خZ�ل فتZرات  يعتZرف والتZيعن الفترات التاليZة 
وذلك بدMً مما كان متبعاً فZي السZنوات السZابقة وھZو اMعتZراف با9ربZاح والفوائZد علZي 

 .مدار فترة التقسيط 

  
  المصروفات  ٢٤-٣
  

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

  .المصروفات 
  
  اPضمحل  ٢٥-٣
  

  المالية اCصولقيمة  اضمحل  
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد مZا إذا كZان ھنZاك دليZل موضZوعي علZى أن يكZون   

أصZل ويعتبZر . قZد أضZمحل  المحتفظ بھا بالتكلفة أصل مالي أو مجموعة من اMصول المالية
قد أضمحل إذا ، وإذا فقZط  ، كZان المحتفظ بھا بالتكلفة مالي أو مجموعة من اMصول المالية 

ھناك دليل موضوعي على اضمح�ل القيمZة نZتج عZن حZدوث حZدث أو أكثZر بعZد اMعتZراف 
اMولي با9صZل واثZر علZى التZدفقات النقديZة المقZدرة 9صZل مZالي أو مجموعZة مZن اMصZول 

  .كن تقديرھا بشكل يعتمد عليه المالية والتى يم
  

  غير المالية اCصولقيمة  اضمحل  

تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديZد مZا إذا كZان ھنZاك مؤشZر علZى أن يكZون أصZل قZد   
وعندما تزيد القيمة الدفتريZة 9صZل أو وحZدة مولZدة للنقZد عZن قيمتZه ا:سZتردادية ، . أضمحل

Zتردادية فيعتبر أن ا9صل قد إضمحل وبالتZه ا:سZى قيمتZه إلZتم تخفيضZارة . الي يZت خسZوتثب
  .اMضمح�ل بقائمة الدخل 

  
ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمح�ل القيمة والتى تم اMعتراف بھا سابقاً ، فقط إذا ، كان 
ھناك تغيير في اMفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة ا9صل اMستردادية منذ إثبات أخر 

عن اضمح�ل القيمة ، ويكون رد الخسارة الناجمة عن ا:ضمح�ل محدود خسارة ناتجة 
بحيث M تتعدى القيمة الدفترية لLصل القيمة اMستردادية له أو القيمة الدفترية التي كان 
سيتم تحديدھا ما لم يتم اMعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمح�ل القيمة بالنسبة لLصل في 

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

  
  المحاسبية التقديرات  ٢٦-٣

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 
  

  
  
  



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ١٨   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

  
  

  )تابع(المطبقة  السياسات المحاسبيةأھم   - ٣
  

  احتياطي قانوني  ٢٧-٣
لتكZوين إحتيZاطى قZانونى  الفتZرةمن صافى أربZاح % ٥طبقاً للنظام ا9ساسى للشركة، يجنب   

مZن رأس مZال الشZركة المصZدر ويسZتعمل  اMحتيZاطي بنZاء % 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   
  
  النقدية وما في حكمھا  ٢٩-٣

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



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ١٩   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

  
  
  

  البنوك ىبالصندوق ولدنقدية   -  ٤
  

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٦٦٫٩٩٣٫٧٢٧  ٦٨٫١٧٧٫٠٠٠  نقدية بالصندوق
  ٣٨٥٫٠٠٦٫٤٠٨  ٥٦٢٫٩٨٣٫٥٠٧  البنوك رصدة لدى أ

  ٥٥٠٫١٩٦٫١١٠  ٦٥١٫٤٦٣٫٨١٧  )اقل من ث�ثة اشھر(ودائع 
  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٥٫٥٦٠٫٠٠٠  )أكثر من ث�ثة أشھر(ودائع 

  -             ٢٫٨٤٨٫٧٥٤  شيكات تحت التحصيل

  ١٫٢٥٢٫١٩٦٫٢٤٥  ١٫٣١١٫٠٣٣٫٠٧٨  
  )١٫١٤٥٫٤١٩(  )٢٫٤٧١٫٨٨٢(  دائنة أرصدة بنوك

  ١٫٢٥١٫٠٥٠٫٨٢٦  ١٫٣٠٨٫٥٦١٫١٩٦  
  
  
  

  :فيما يلى  النقدية وما في حكمھا لغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية ، تتمثل
  
  
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٫٢٥١٫٠٥٠٫٨٢٦  ١٫٣٠٨٫٥٦١٫١٩٦    نقدية بالصندوق ولدى البنوك
  )٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٥٫٥٦٠٫٠٠٠(  )أكثر من ث�ثة أشھر(ودائع 

  ١٫٠٠١٫٠٥٠٫٨٢٦  ١٫٢٨٣٫٠٠١٫١٩٦  المدةآخر – وما في حكمھارصيد النقدية 
  
  
  
  
  

  و الخسائرابالقيمة العادلة من خل ا3رباح استثمارات   -  ٥
  

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٢٥٫٨٥٩٫٢٩٦  ٩٫٧٣١٫١٣٤  استثمارات مقيدة ببورصة ا9وراق المالية
  ٣٢٫٩٠٠٫٩٦٥  ١٧٫٢١٩٫٨٠٣  وثائق صناديق إستثمار

  ٣٫٨٩٣٫٢٤٠  ٤٠٫٣١٨  أذون خزانة

  ٣٠٧٫١١٣٫١٢٤  ٣١٦٫٥٧٤٫٨٨٩  استثمارات غير مقيدة ببورصة ا9وراق المالية 
  ٣٦٩٫٧٦٦٫٦٢٥  ٣٤٣٫٥٦٦٫١٤٤  
  
  

  
  

   



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢٠   -  

  المجمعة الدورية ضاحات المتممة للقوائم الماليةا:ي

  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
  
  

  اوراق قبضو عمء   -  ٦ 
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٫٢٧٨٫٧٩٩٫٩٦٤  ١٫٣٥٠٫٦٤٤٫٤٠٠  عم�ء
  ٥٣٫٧٠٧٫٩٧٢  ١٫٦٧١٫٣٢٢٫٣٣٠  اوراق القبض

  ١٫٣٣٢٫٥٠٧٫٩٣٦  ٣٫٠٢١٫٩٦٦٫٧٣٠  
  )٣٣٫٥٢٧٫٦٧٨(  )٤١٫٠١٢٫٩٨٢(  اضمح�ل فى قيمة العم�ء و اوراق القبض

  ١٫٢٩٨٫٩٨٠٫٢٥٨  ٢٫٩٨٠٫٩٥٣٫٧٤٨  
  

 : فيما يلى و اوراق القبض العمء قيمةا3ضمحل فى تتمثل حركة 

 

  ٣٠/٩/٢٠١٥  

  جنيه مصري  

  ٣٣٫٥٢٧٫٦٧٨  الفترةرصيد اول 
  ٢٫١٨٧٫١٤٣  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
  )٨٫٧٠٣(  ديون معدومة

  )٤٠٤٫٠٣٦(  مستخدم

  ٤١٫٠١٢٫٩٨٢  الفترةرصيد اخر 
  
  
  
  
  

  عقةأطراف ذات إلى  /مستحق من   -٧
  

  أطراف ذات عقةمستحق من   -أ  
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٦٠٤٫٣٦٠  ٦٠٤٫٣٦٠  سوريا –شركة بايونيرز 
  ١١٫٤٠٥  -  القاھرة للتسويق العقارىشركة 

  ٦١٥٫٧٦٥  ٦٠٤٫٣٦٠  
  
  

  عقةأطراف ذات مستحق إلى   -ب 

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٩٫٧١٢٫٩٩٠  ١٥٫٣٢٤٫٣٦٢  البحرين  –شركة بايونيرز العالمية القابضة 
  ١٣٫٥١١  ١٣٫٦٧٥  الرائد –صندوق استثمار بايونيرز 

  ٥٩٨٫١٣٥  ١٩٧٫٠١١  القومية للتشييد والتعميرالشركة 

  -  ٧٫٥٠٠  ل�ستثمار و التنمية الخارجالمصريين في شركة 

  ٢٠٫٣٢٤٫٦٣٦  ١٥٫٥٤٢٫٥٤٨  
  

  



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢١   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

  
  

  تعميرالسكان وا3مشروعات   - ٨
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٦٤٫٤٨٨٫٩٩١  ١٩٣٫٥٨٥٫٣٨٢  تامة – تعميرالسكان واMمشروعات 
  ٨٦١٫٥٧١٫٩٤٥  ٦٫٣٨٥٫١٨٧٫٥٠٤  التنفيذ تحت -تعمير السكان واMمشروعات 

  ٩٢٦٫٠٦٠٫٩٣٦  ٦٫٥٧٨٫٧٧٢٫٨٨٦  

  
  
  مخزون  - ٩

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٨٨٫٠٠٤٫٢٦٠  ١٨٨٫٥٥٢٫١٥٩  مواد خام
  ١٧٣٫٧٣٣  ٣٦٤٫٥٢٦  وقود وزيوت

  ١٨٫٠٦٧٫٤٣٠  ٣٥٫٥١٩٫٠٢٢  قطع غيار ومھمات
  ٢٩٫٢٥٦٫٤٦٣  ٣٨٫٠٢٨٫٥٠٦  إنتاج تحت التشغيل

  ٦٦٫٨٤٣٫٦٤٠  ٩١٫٦٧٠٫٣١٩  انتاج تام
  ٢٫٠٩٩٫٥٧٢  ١٧٫١٦٦٫١٨٤  اعتمادات مستندية
  ٤٢٫٠٤٨  ٤١٢٫٥٥٥  بضائع بغرض البيع
  ٥٠٩٫٢٣٠  ١١٫٤٨٠٫٧٩٧  بضائع لدى الغير

  ١٫١١٨٫١٨٥  ١٫٧٤٨٫٢٧١  مخلفات

  ٢٠٦٫١١٤٫٥٦١  ٣٨٤٫٩٤٢٫٣٣٩  
  )٧٫١٣٩٫٦٢٦(  )١٠٫٥٤٥٫٦٦٧(  اMنخفاض فى قيمة المخزون

  ١٩٨٫٩٧٤٫٩٣٥  ٣٧٤٫٣٩٦٫٦٧٢  

  
  

    ركة ا3نخفاض في قيمة المخزونح
  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  

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

  ١٠٫٥٤٥٫٦٦٧  

  
  

   



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢٢   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
  

  
  أرصدة مدينة أخرىو مصروفات مدفوعة مقدماً   -١٠

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٨٫٩٤١٫١٦٣  ٧٥٫٨٩٧٫٨٠٢  مصروفات مدفوعة مقدماً 
  ٢٥٫١٨٥٫٠٤٥  ٦٫١٣٧٫٥٦٣  إيرادات مستحقة

  -  ١٤٫٦٤٥٫٥١٤  دعم تصدير مسترد
  ٦٤٫٨٢٣٫٩٨٧  ٧٤٫٩٥٠٫٤٧٠  تأمينات لدى الغير
  ٢٫٥٦٩٫١٩٧  ٣٫٤٩١٫٧٦٧  للتأمين اMجتماعىالھيئة القومية 

  ١٦٣٫٦٦٦  -  تأمين على كفاMت بنكية
  ١٢٫٩٢٦٫٩٣٦  ٢٨٫٢٤٦٫٠٨٧  تأمين خطابات ضمان
  ٩٫٢١٧٫١٦٢  ١٧٫١٨٧٫٧٤٨  سلف وعھد عاملين

  ٢٨٫٦٣٧٫٩٦٨  ٣٠٫٢٦٩٫٧١٥  مبالغ مدفوعة للعاملين تحت حساب توزيع اMرباح
  ٢٩٫٣٤٥٫٠٢٨  ٦٢٫١١٦٫٤٠٨  مصلحة الضرائب 
  ٨٫٣٨٣٫١٤١  -  مقاصة بيع وشراء
  ٤٫٧٩٢٫٩٧٢  ٤٫٨٥٢٫٦٢٨  )مخزن الورنيش(عھدة امين المخزن 
  ١٫٥٠٤٫٦٥٩  ٨١٢٫٨٢٨  مدينون متنوعون

  ٥٧٨٫٢٦٦  ٨١٦٫٦٤٤  دفعات تحت حساب شراء أصول ثابتة
  ٤٫٣٠٣٫٠٠٦  -  فوائد تقسيط مؤجلة

  ٩٣٫١١٩٫٥٧٠  ١١٩٫٥٢٨٫٥١٤  دفعات مقدمة  -موردون 
  ٣٤٢٫٩٦٤  ٣٧٧٫١٥٠  مصلحة الجمارك

  ٢٫٨٦٥٫٩٢٩  ٥٫٥٣٣٫٩٩٥  خسائر مؤجلة من اعادة تاجير اصول ثابتة
  ٥٦٫٨٠٣٫٦٠٢  ٧١٫٦٣٤٫٥٤٤  دفعات مقدمة  –ايجار عقود تأجير تمويلى 

  ٥٨٫٥٤٨٫٩٨٠  ٢٥٩٫٠٨٧٫٤٠٩  *أرصدة مدينة أخرى 

  ٤١٣٫٠٥٣٫٢٤١  ٧٧٥٫٥٨٦٫٧٨٦  
  )٢٦٫٧٢٠٫١١٩(  )٣١٫٤٢٥٫١٣٦(  9رصدة المدينة ا9خرىااضمح�ل في قيمة 

  ٣٨٦٫٣٣٣٫١٢٢  ٧٤٤٫١٦١٫٦٥٠  

  
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

  
  ٣٠/٩/٢٠١٥  Cرصدة المدينة احركة ا3ضمحل في قيمة  

  مصريجنيه   
  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  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢٣   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
  

  بنوك تسھيت ائتمانية  -١١

 ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
 جنيه مصرى جنيه مصرى 

 ٣٩٧٫٩١٦٫١٦٦ ٥٣٣٫٣٨١٫٣٠٥ شركة القاھرة ل^سكان والتعمير المجمعة -١

 ١٥٣٫٢٢٤٫٥٩٦ ٢٢٤٫٩٢٤٫٨٩٦  شركة الكاب�ت الكھربائية المصرية -٢

 ٣٩٫٤٣٤٫٥٠٨ ٥٠٫١١٦٫٩٠١ شركة الجيزة العامة للمقاوMت و اMستثمار العقارى -٣

يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف والورق شركة  -٤
 ٣٥٫٠٤١٫٣١٤ ٣٧٫٩٦٩٫٣٢٣ )يونيباك(

 ١٤٠٫٦٢٩٫٦٦٩ ٥٤٧٫٤٩٣٫١٣٠ شركة سمو ل�ستشارات -٥

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

  -  ١٨٨٫٧٠٩٫٦٤٠  ديريب اآر - لمنتجات اMلبان العربية كةالشر -٧

 ١٫٠٢١٫٣٦٧٫١٩٨ ١٫٥٨٢٫٥٩٥٫١٩٥ 

  
  :يتمثل رصيد تسھيت ائتمانية ممنوحة من البنوك فيما يلى 

  
 شركة القاھرة ل6سكان والتعمير المجمعة -١

  

جنيZZZه مصZZZري تسZZZھي�ت ممنوحZZZة مZZZن البنZZZك ا9ھلZZZى المصZZZري بموجZZZب عقZZZد  ٢٦٢٫٦٨٧٫٢٢٠  -  أ
عZ�وة علZي سZعر  %١٫٢٥جنيZه مصZري بمعZدل فائZدة  ٣٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠تسھي�ت في حدود مبلZغ 

لدى البنك مZتحفظ عليھZا بإجمZالى  ودائع 9جلوبدون عمولة وبضمان  الفائدة الدائنة للودائع الضامنة
 .جنيه مصري ٢٥٣٫٤٧٩٫٦٥٤مبلغ 

  

جنيه مصري تسھي�ت ممنوحة من البنك ا9ھلي المصZري بموجZب عقZد تسZھي�ت  ٣٣٫٥٥٩٫٠٣٤  - ب
فوق متوسZط % ٢ -%١٫٥يتراوح بين  ئدةجنيه مصري بمعدل فا ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠في حدود مبلغ 

  .سعر الكوريدور وبدون حد أدنى بضمان أوراق تجارية مودعة لدى البنك 
فZوق  % ١٫٥جنيه مصرى تسھي�ت ممنوحة من بنك مصZر بمتوسZط معZدل فائZدة  ١٢٫١١٨٫٥٦٥  - ت

بمبلZغ  ودائZع MجZلجنيZه مصZري بضZمان  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠في حZدود مبلZغ متوسط سعر الكوريدور 
 .جنيه مصرى ١٤٫٩٨٩٫٧١٠

بموجب عقد تسھي�ت في حدود مبلغ  HSBCمصري تسھي�ت ممنوحة من بنك  ١٢٫٥٨٥٫٤٦٥  - 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  ١٦٣٫٢٦١٫٠٥٧  - 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  ٢٥٫٩١٣٫٧١١  - ح
جنيه مصري بضمان أوراق تجارية  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠متوسط سعر الكوريدور في حدود مبلغ 

 .مودعه لدى البنك

 .جنيه مصرى بنوك سحب على المكشوف ٢٣٫٢٥٦٫٢٥٣  - خ

  
  شركة الكابت الكھربائية المصرية -٢

  

، بنك بنك بلوم مصر، مصر أيران كتسھي�ت ممنوحة من بنجنيه مصري   ٢٢٤٫٩٢٤٫٨٩٦  - د
بنك كريدي ، بنك مصرقطر الوطنى ا9ھلى، البنك اMھلى المصرى، بنك ابوظبي اMس�مي، 

  .٪ فوق سعر الكوريدور٢٪ و١ين بوبفائدة سنوية تترواح  أجريكول
  

  
  
  



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢٤   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية

  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
  

  )تابع (  بنوك تسھيت ائتمانية   -١١

  

 شركة الجيزة العامة للمقاو3ت و ا3ستثمار العقارى -٣
 

جنيه مصري تسھي�ت ممنوحة من بنك القاھرة بموجب عقد تسھي�ت في حدود  ٢٫٣٨٤٫٠٤٣   - ذ
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  ٤٧٫٧٣٢٫٨٥٨   - ر
فوق متوسط سعر % ١٫٥جنيه مصري بمعدل فائدة  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠تسھي�ت في حدود مبلغ 
لعمليات محددة  تحصي�ت مستخلصاتبضمان التنازل عن  سنوياً %  ١٢الكوريدور وبحد أدنى 

 .البنك لصالح

 )يونيباك(فرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف والورق شركة يوني -٤
  
  

 )بى ان بى باريبا(اMمارات دبى الوطنى جنيه مصري تسھي�ت ممنوحة من بنك ٨٫٥٢٥٫٠٠٧  - ز
جنيه  ٥٫٢٢١٫٣٢٥سنوياً بضمان أوراق القبض بمبلغ %  ١١٫٥د تسھي�ت بفائدة وبموجب عق

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

�ت ممنوحZZZZZZZZة مZZZZZZZZن بنZZZZZZZZك المصZZZZZZZZرف المتحZZZZZZZZد يھجنيZZZZZZZZه مصZZZZZZZZري تسZZZZZZZZ ٢٩٫٤٤٤٫٣١٦  - س
ZZZZZZZZب عقZZZZZZZZغ وبموجZZZZZZZZدود مبلZZZZZZZZي حZZZZZZZZت ف�ھيZZZZZZZZدة  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠د تسZZZZZZZZه بفائZZZZZZZZ١١جني  %

  .سنوياً بضمان أوامر التوريد و فواتير البيع 
  

 شركة سمو لستشارات -٥
  

ممنوحZZZZZZZه مZZZZZZZن البنZZZZZZZك العربZZZZZZZى اMفريقZZZZZZZى الZZZZZZZدولى تسZZZZZZZھي�ت ائتمانيZZZZZZZه  ٥٤٧٫٤٩٣٫١٣٠  - ش
 .د تسھي�ت ائتمانيهوبموجب عق

  

  آراب ديري -الشركة العربية لمنتجات ا3لبان  -٧
 

 ٤٦٫٩٠٣٫٦٤٧  مبلZZZZZZZZغ ك مصZZZZZZZZر ايZZZZZZZZران للتنميZZZZZZZZةتسZZZZZZZZھي�ت مZZZZZZZZن بنZZZZZZZZ ١٨٨٫٧٠٩٫٦٤٠  - ص
جنيZZZZZZZZZZه  ٢٩٫٤٠١٫٠٣٥مبلZZZZZZZZZZغ  قطZZZZZZZZZZر الZZZZZZZZZZوطنى اMھلZZZZZZZZZZىبنZZZZZZZZZZك ، جنيZZZZZZZZZZه مصZZZZZZZZZZري

البنZZZZZZZZك المصZZZZZZZZري  ،جنيZZZZZZZZه مصZZZZZZZZري ١٢٫٨٢٨٫٠٣١ مبلZZZZZZZZغ اMسZZZZZZZZكندريةبنك ،مصZZZZZZZZري
 بنZZZZZZZك اتZZZZZZZش اس بZZZZZZZي سZZZZZZZيو  جنيZZZZZZZه مصZZZZZZZري ٢٥٫٧١٣٫٥٠٣مبلZZZZZZZغ لتنميZZZZZZZة الصZZZZZZZادرات

 جنيه مصري  ٧٣٫٨٦٣٫٤٢٤مبلغ 
  
  

 

  

  دفعمقاولو مشروعات وأوراق موردون و   - ١٢

 ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٦١٫٨٣٣٫٥٩٨  ٣٠١٫٥٢٩٫٧٩٩  موردون و مقاولو مشروعات 

  ٩٫٠٣٣٫٦٢٥  ٤٥٥٫٦٣٩٫٧٥٤  اوراق دفع

  ١٧٠٫٨٦٧٫٢٢٣  ٧٥٧٫١٦٩٫٥٥٣  

  
   



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢٥   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
  
  

  قروض طويلة ا3جل  - ١٣

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  

  جنيه مصري  جنيه مصري 

قروضرصيد ال  ٢١٢٫٠٨٥٫٩٦٦  ١٫٤٤٦٫٩٣٧٫٠٠١  

 )٦٨٨٫٥٥٣( )٢٨٫٢٢٥٫٦٩٩( المتداول من قروض طويلة ا9جلالجزء 

  ٢١١٫٣٩٧٫٤١٣ ١٫٤١٨٫٧١١٫٣٠٢ 

  

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

قروض ممنوحة للشركة من بنك اMستثمار القZومى بZدون ضZمان وبفائZدة سZنوية تتZراوح مZا   -  أ
سZنة  ٢٨ھذا ويتم سداد أقساط تلك القروض خ�ل مدة تتراوح من سنة إلى % ٦ -% ٤بين 

سZبتمبر  ٣٠وبلغ إجمالي رصيد القروض فZي . ٢٠٢٦وتنتھى فى  عام  ١٩٩٩تبدأ من عام 
          جنيZZZZZه مصZZZZZري فZZZZZي ٧٫٧٩٤٫٩٣٧مبلZZZZZغ (جنيZZZZZه مصZZZZZري  ٦٫٤٥٣٫٠٤٤مبلZZZZZغ  ٢٠١٥
 ).٢٠١٤ديسمبر  ٣١

بمبلZZZغ  ٢٠١٣فمبر نZZZو ١٩العربZZZي اMفريقZZZي الZZZدولي بتZZZاريخ قZZZرض ممنZZZوح مZZZن البنZZZك   - ب
٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ZZامس جنيZZع الخZZول التجمZZاري لمZZن عقZZد رھZZرام عقZZمان إبZZري بضZZه مص

سZZنوياً % ٢٫٧٥بكامZZل ا9رض والمبZZاني وعقZZد رھZZن لحسZZاب إيZZرادات ذات المZZول وبفائZZدة 
لشZركة بسZداد وقامZت ا. سZنوياً % ١٣٫٢٥مضافاً الZى سZعر اقZراض الكوريZدور وبحZد أدنZى 

 .وإلغاء الرھن ٢٠١٥سبتمبر  ١٦كامل قيمة القرض في 

جنيZZه مصZZري، وذلZZك لتمويZZل سZZداد  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠القZZرض الممنZZوح مZZن بنZZك عZZوده بقيمZZة   - ت
٪ مZZZن أسZZZھم شZZZركة رؤيZZZة القابضZZZة ٦٠المقابZZZل النقZZZدي المZZZتمم لصZZZفقة اMسZZZتحواذ علZZZى 

قسZط شZھري بعZد  ١٢ى ، علZى أن يسZدد القZرض علZ)شركة مساھمة مصZرية(ل^ستثمارات 
٪ فZZوق ٢٫٧٥، بسZZعر إقZZراض ٢٠١٦عZZام مZZن تZZاريخ اسZZتخدام القZZرض، بدايZZة مZZن مZZارس 
وذلZZك بضZZمان أسZZھم إحZZدى  ٪ سZZنويا١٣السZZعر المعلZZن مZZن البنZZك المركZZزي وبحZZد أدنZZي 

 .الشركات التابعة المحفوظة لدى البنك

قيمة القرض   من المستخدم جزءبلغ القرض متوسط ا9جل من البنك العربي اMفريقي   - ث
مبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١. ( ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠جنيه مصري في  ٤٥٦٫٤٢٦٫٩٨٨
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  علي الرصيد المدينسنوياً تحتسب % ٠٫٢بواقع 

البنZZك العربZZي ا9فريقZZي جنيZZه مصZZري مZZن  ٣٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ا9جZZل بمبلZZغ متوسZZط قZZرض 
و قZد  ٢٠١٢ يناير ٣١حتى  ٢٠١١ يوليو ٣١أقساط بدءاً من ٥يستحق السداد على  ، الدولي

متغيZرة قZرض  بفائZدة سZنوية قبZل سZداد أقسZاط ال تانمي�دي سنتانتم منح الشركة فترة سماح 
السZZعر "علZZى أسZZاس سZZعر الكوريZZدور ل^قZZراض المعلZZن مZZن البنZZك المركZZزي المصZZري 

،  ٢٠٠٩ يوليZZوتسZZتحق اعتبZZارا مZZن با:ضZZافة إلZZى سZZعر الھZZامش علZZى العائZZد " المرجعZZي
تZم زيZادة قيمZة القZرض الممنZوح للشZركة ليصZبح إجمZالي القZرض  ٢٠١٠مZايو  ١٣وبتاريخ 

تZم زيZادة  ٢٠١١اكتZوبر  ٣٠جنيه مصري وبتاريخ ٤٤٩٫٦٢٨٫٥١٥لشركة المستحق علي ا
جنيZه  ٧٨٩٫٢٣٥٫٤٤١ليصبح إجمالي القرض المستحق مبلغ  قيمة القرض الممنوح للشركة

جنيZZه مصZZرى  ١٥٫٦٠٧٫٧٩٣تZZم زيZZادة قيمZZة القZZرض بمبلZZغ  ٢٠١٤وخZZ�ل عZZام  ،مصZZري
جنيZه  ٧٥٨٫٣٢٩٫٨٣١مبلZغ ٢٠١٥سZبتمبر  ٣٠ليصبح صافى  قيمة القرض  المستحق فZي 

  ) .جنيه مصري ٧٨٧٫٣٦١٫٢٥٤مبلغ   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مصري 

 

  



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢٦   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

  
  )تابع ( قروض طويلة ا3جل   - ١٣

سZZنوياً وبلZZغ إجمZZالي رصZZيد % ١٢قZZروض ممنوحZZة مZZن بنZZك مصZZر ايZZران للتنميZZة بفائZZدة   - ج
  ١٨٫٠٠٠٫٠٠٠مبلZZغ (جنيZZه مصZZري  ٩٫٠٠٠٫٠٠٠مبلZZغ  ٢٠١٥سZZبتمبر  ٣٠القZZرض فZZي  

 ).٢٠١٤ديسمبر  ٣١جنيه مصري في 

      قZZرض ممنZZوح مZZن البنZZك المصZZري لتنميZZة الصZZادرات وبلZZغ إجمZZالي رصZZيد القZZرض فZZي  - ح
جنيZه مصZري   ٦٫٠٠٠٫٠٠٠مبلZغ (جنيZه مصZري  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠مبلZغ  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
 ).٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

سZبتمبر  ٣٠جنيZه مصZري فZي  ١٦٠٫٧٢٧٫١٣٨طويل ا9جZل البZالغ رصZيده  يتمثل القرض  - خ
فZZZي قيمZZZة القZZZرض الممنZZZوح للشZZZركة مZZZن البنZZZك العربZZZي اMفريقZZZي الZZZدولي بمبلZZZغ  ٢٠١٥

أقسZاط  ٦، على أن يسدد القرض علZى ٢٠١٥يوليو  ١٠جنيه مصري في  ٤١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
فZوق السZعر المعلZن مZن  ٪٢٫٢٥سنوية بعد عام من تاريخ استخدام القZرض، بسZعر إقZراض 

٪ سZنويا ، وذلZك بضZمان أسZھم وأوراق ماليZة المحفوظZة ١٢٫٥البنZك المركZزي وبحZد أدنZي 
 .لدى البنك

  
  

  شراء اراضى دائنو  - ١٤

الجزء المتبقى من جنيه مصرى فى  ١٫٠٨٧٫٥٣٩٫٥٥٦شراء اراضى البالغ  يتمثل رصيد دائنو  
 مدينة ھليوبوليس الجديدة و التجمع الخامسقيمة شراء اراضى فضاء بمدينة زھراء المعادى و 

  :كما يلى  وسياحية بغرض اقامة مبانى سكنية والعين السخنة والساحل الشمالي 

 ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصرى  جنيه مصرى 

 ١٠٫٨٤٠٫٢٤٨  ١٫٠٨٧٫٥٣٩٫٥٥٦ دائنو شراء أراضي

  )٥٫٤٩٧٫٨٢٤( )٦٩٣٫٧٥٨٫٤٨٥( الجزء المتداول من دائنو شراء اراضى

 ٥٫٣٤٢٫٤٢٤  ٣٩٣٫٧٨١٫٠٧١ اMجل الجزء طويل

  
  
  
  مصلحة الضرائب –ارصدة دائنة   - ١٥

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٧٢٫٨٤٨٫٦٣٦  ٦٧٫٣٩٥٫٩٣٠ ضرائب دخل  -مصلحة الضرائب 

  ١٤٫٨٩٧٫٨٣٦  ٦٣٫٩٨١٫٣٣٥  اخرى -مصلحة الضرائب

  ٨٧٫٧٤٦٫٤٧٢  ١٣١٫٣٧٧٫٢٦٥  

  
  
  
  
  
  
  
  

   



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢٧   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
  
  

  و أرصدة دائنة أخرىمصروفات مستحقة   - ١٦
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ١٤٫٤٨٢٫٢٢٩  ٢٠٫٥٤٧٫٧٧٥  مصروفات مستحقة
  ١٫٥٨٥٫٤٧٠  ٤٧٫٠٥٩٫٣٢٤  الھيئة القومية للتأمين اMجتماعي

  ٧٩٫٣٣٥٫٠٨٦  ١٥٥٫٥٣٠٫٠٥٣  تأمينات للغير
  ٥٫٧١٧٫٠٣٣  ١٫٧٠٨٫٥٩٦  أمناء حفظ مركزي
  ١٩٣٫٥٠٣  ٧٫٢٢٨٫٥٥٧  مقاصة بيع وشراء

  ٣٢٫٦٩٠٫٢٤٤  ٥٫٨٩٠٫٦١٩ تكلفة مستحقة عن الوحدات المسلمة
  ٤٫٣٢٧٫٦٠٣  ١٫٦٧٢٫٩٤٦  مصروفات صيانة محصلة
  ١٤٫١١٧٫٨٣٨  ٥٫١٤٤٫٩١٠ ايرادات ايجارات محصلة

  ١٠٣٫٢٠٧٫٦٠٣  ١٥٦٫٢٠٣٫٦٠٨  للقطاع العقارى مؤجلة ايرادت
  ٨٤٫١٩٣٫٠٦٦  ٢٤٫٤٤٢٫٢٣٣  دائنون متنوعون

  ٧٫٣٨١٫١١٨  ١٫٢٩١٫٧٣٧  شركة اMھلى للتمويل العقارى
  ١٫٠٠٤٫٩٠١  -  شركة القاھرة الجديدة للتنمية العقارية
  ٧٫٥٠٣٫٤٧٧  -  شركة مصر الجديدة ل�سكان و التعمير

  -  ٢٧٦٫٩٥٧٨٩٥  تمويليشركات تأجير مستحق إلى 
  ١٠١٫٨١٤٫٧٣٧  ٢١٣٫٠١٢٫٢٧٤  ارصدة دائنة اخرى

  ٤٥٧٫٥٥٣٫٩٠٨  ٩١٦٫٦٩٠٫٥٢٧  

  
  

  مخصصات  - ١٧
  

أول المدة   ١/١/٢٠١٥  
  مستحوذ عليه

  المكون
  خ�ل الفترة

  المستخدم
  خ�ل الفترة

  انتفى
  الغرض منه

٣٠/٩/٢٠١٥  

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  
  ٣٢٫٥٨٤٫٥٧٠  )٩٫٥١٩٫٢٨٢(  )٢٫٤٥٩٫٤٣٠(  -  ١٦٫٥٠٢٫٥٧٤  ٢٨٫٠٦٠٫٧٠٨  مخصص ألتزامات محتملة 

  ١٫٦٢٨٫٥٣٣  -  -  ٤٢٠٫٠٠٠  -  ١٫٢٠٨٫٥٣٣  مخصص مطالبات و منازعات

  ٣٤٫٢١٣٫١٠٣  )٩٫٥١٩٫٢٨٢(  )٢٫٤٥٩٫٤٣٠(  ٤٢٠٫٠٠٠  ١٦٫٥٠٢٫٥٧٤  ٢٩٫٢٦٩٫٢٤١  

  
      

    
      

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢٨   -  

  المجمعة الدورية يضاحات المتممة للقوائم الماليةا:
  ٢٠١٥سبتمبر  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 و إنتقال 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

 ٢٩٫١٤٧٫١٦٦ ١٠٫٩٤٧٫٥٤٨ ٣٫٥٧٧٫٣٥٣ ١٫٧١٦٫٢٦٠ ١٢٥٫٩٠٠ ٨٠٨٫٧٨٠ ٣٫٨١١٫٠٣٢  - ٥٫٠١٦٫٦٢٤ ٢٫٢٣٨٫٥٥٥ ٨٩٥٫٣١٠ ٩٫٨٠٤  - اضافات الفترة

 ٨٫٨٦٩٫٣٢٥  -  - ٦٫٣٠٣٫٤٠٥ ٣٤٣٫٥٨٠  ٦٥٩٫٧٩٠ ٢٧٫٤٥٥  - ٦٣٠٫٢١٧ ٨٣٤٫٨٧٨  -  - ٧٠٫٠٠٠ من مشروعات تحت التنفيذ محول 

 )١٤٫٩٣٤٫٧٢١(  -  - )١١٫٢٦٢٫١٣٢( )١٫٩١٤٫٢٨٣( )٤٩٧٫٤٨٨( )١٩٫٣٢٣(  - )١٣٤٫١٠٧( )٢٫٥٠٠(  -  - )١٫١٠٤٫٨٨٨( استبعادات

  ٢٣٧٫٤٦٩  - ١١٢٫١٢٩  ٤٨٧  - )٤٥٥٫٣١٥( ١١١٫٩٩١  - ٨٤٫٥٤٥ ٧٦٫١٥١ ٣٠٧٫٤٨١  -  فروق ترجمة قوائم مالية
المZدة للشZركات المسZتحوذ رصيد أول 

  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  

 ١٫١٣٢٫٨٧٨٫٦٨٠ ١٨٫٧٨٤٫٧٣٥ ٢٣٫٣٩١٫٢٢٢ ٤١٠٫٩٦٨٫٨٤٨ ١٦٠٫١٥٦٫٦٥٨ ٦٢٫١٠٧٫٥٤٦ ٤٨٫٦٣١٫٢٦٩ ٢٫٤٧٦٫٧٤٦ ٥٥٫٢٨١٫٨٣١ ٣٧٫٦٥٣٫٢٠٣ ٣٢٫٥٨٤٫٢٣٣ ١٠٤٫٩١٩ ٢٨٠٫٧٣٧٫٤٧٠ ٢٠١٥سبتمبر  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

 )٣٠٫٢٥٥٫٩٠٤( )٥٩١٫٨٧٠( )٧٧٦٫٠٤٨( )١١٫٨٤٧٫٥١٣( )٣٫٠٧٦٫٠٣٠( )٢٫٧٨٣٫٦٤٤( )٣٫٥١٤٫٩٥٢( )٢٨٫٩٤٧( )٣٫٦١٨٫١٩٢( )١٫٧٧٨٫٠٠٩( )٢٫٢٣١٫٧٣٧( )٨٫٩٦٢( - اھ�ك الفترة

 ٣٫٣٤٨٫٦٣٨ - - ٢٫٠٨٧٫٣٦٠ ١٤٣٫٦٦٣ ٩٦٨٫١٦٠ ١٨٫٠١٠ - ١٢٨٫٩٤٥ ٢٫٥٠٠ - - - إھ�ك استبعادات الفترة

 )٣٣٢٫٦٦٢( - )٢٫٩٢٨( - - )٥٫٧٦١( )١١١٫٩٥٨( - )٦٫٢٣٠( )١٣٫٢٦٣( )١٩٢٫٥٢٢( - - قوائم ماليةفروق ترجمة 

رصيد أول المZدة للشZركات المسZتحوذ 
  عليھا

-  - )١٩٦٫٩٠٠٫١٨٨( )٢٥٣٫٥١٦( )٨٫٨٤٦٫٩٦٩( )١١٠٫١٢١٫٤٢١( )٧٫٥٠٤٫٦٥٠( )٢١٫٨٣٤٫٢٥٧( )٢٥٫٥٤٨٫٠٨٦( )٢٫١١٨٫٧٣٩( )١٠٫٨٦٩٫٧٢٦( )٤٫٢٤٢٫٤٣٦( )٥٫٥٦٠٫٣٨٨( 

 )٤٧١٫٨٠٥٫٥٤٢( )٨٤٥٫٣٨٦( )١١٫٠٢٥٫٦٧٩( )٢٣٨٫٦١٤٫٨٣٠( )٤٧٫٧٧٥٫٩٨٠( )٤٣٫٣٨٤٫٠٢٢( )٤١٫٥٤٢٫١٢٠( )٢٫٤٤٦٫٧٢٧( )٣٦٫٠٣١٫٧٠٥( )٢١٫٩٦٣٫٠٧٣( )٢٨٫٠٩٦٫١٣٢( )٧٩٫٨٨٨( - ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

              صافي القيمة الدفترية فى

 ٦٦١٫٠٧٣٫١٣٨ ١٧٫٩٣٩٫٣٤٩ ١٢٫٣٦٥٫٥٤٣ ١٧٢٫٣٥٤٫٠١٨ ١١٢٫٣٨٠٫٦٧٨ ١٨٫٧٢٣٫٥٢٤ ٧٫٠٨٩٫١٤٩ ٣٠٫٠١٩ ١٩٫٢٥٠٫١٢٦ ١٥٫٦٩٠٫١٣٠ ٤٫٤٨٨٫١٠١ ٢٥٫٠٣١ ٢٨٠٫٧٣٧٫٤٧٠ ٢٠١٥سبتمبر  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

 ٣٠/٩/٢٠١٥  

 جنيه مصري 

 )١٤٫٩٣٤٫٧٢١( تكلفة اMستبعادات 

 ٣٫٣٤٨٫٦٣٨  الفترةإھ�ك استبعادات 

  )١١٫٥٨٦٫٠٨٣( القيمة الدفترية 
  ١٢٫٣٤٤٫٩٩٨  متحصت من البيع 

  ٧٥٨٫٩١٥  



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٢٩   -  

  المجمعة الدورية يضاحات المتممة للقوائم الماليةا:
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

  
  

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

  اMصول الثابتة 
  اضافات 
  الفترةخ�ل 

رصيد اول المدة 
لشركات مستحوذ 

  عليھا

٣٠/٩/٢٠١٥  

  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٤٠٠٫٢١٦٫٥٠٥  ٢٨٨٫٢١٥٫٩٠٠  ١١٫٨٩٠٫٠٣٢  )٨٫٨٦٩٫٣٢٥(   ١٠٨٫٩٧٩٫٨٩٨  مشروعات تحت التنفيذ

  ٤٠٠٫٢١٦٫٥٠٥  ٢٨٨٫٢١٥٫٩٠٠  ١١٫٨٩٠٫٠٣٢ )٨٫٨٦٩٫٣٢٥( ١٠٨٫٩٧٩٫٨٩٨  
  

  

  شقيقة اتفي شركاستثمارات   -٢٠
  نسبة   

  المساھمة
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  عدد اMسھم

  جنيه مصري  جنيه مصري    %   
  ١٤٫٤٩٥٫٢٦٦  ١٢٫٧١٥٫٣٥٩  ٢٥٠٠٠٠٠  ٢٥  ) *ب.م.ش) (البحرين(شركة بايونيرز العالمية القابضة 
  -  ٧٫٩٦٠٫٦١٢  ٤٥٠٠٠  ٤٥  *** "م.م.ش"شركة بداية للطرق و المقاوMت 

  -  ٨٣٫٩٢٦٫٣٢٦  ١٠١٦٢٥٢٠  ١٠٫٥  ***شركة المصريين ل�سكان و التنمية و التعمير
  -  ٣٨٫٠٣٥٫٥٦٩  ٤١٧٣٥٩٥  ٩٫٦٩  *** شركة المصريين بالخارج ل�ستثمار و التنمية

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

    ١٥١٫٨٦١٫٦٦٨ ١٤٢٫٦٣٧٫٨٦٦ 

  
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 الفترةخ�ل   * *
  .تابعةالى استثمارات في شركات  في شركات شقيقةمن استثمارات ) اراب ديرى(اMلبان 

  

ا:ستثمارات ضمن ا:ستثمارات في شركات شقيقة نظرا لوجود نفوذ مؤثر  تلك تم إدراج   ***
  .للشركة

  
  

  ا3قليةحقوق     -٢١
    ٣٠/٩/٢٠١٥  

  جنيه مصرى  
  ١٫٧٢٤٫٧٣٩٫٣٧٦  المدةرصيد أول 

  )٢٨٫١٦٥٫٣٧٣(  ٢٠١٤توزيعات ارباح عام 
  )٥٤٫٨٥٩٫٩٧٠(  حصة حقوق ا9قلية من ناتج اMستحواذ على شركات

  ١٧٫٨٩٥٫٦٦٢  ارباح بيع استثمارات مالية من خ�ل حقوق الملكية

  ١٨٦٫٤٣٠٫٦٤٦  الشركات التابعةفروق ناتجة من تغير نسبة الملكية في 
 ٤٠١٫٣٣٠٫٣٦٢  حقوق اMقلية بقائمة الدخل المجمعة

  )١٫٨٠٨٫٥٨٧(  تسويات على أرباح مرحلة

  ٢٫٢٤٥٫٥٦٢٫١١٦  المدةرصيد آخر 

  
  إستثمارات بالقيمة العادلة من خل حقوق الملكية  - ٢٢

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  

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

  ٩٠٫٧٠٦٫٤٥٣  ٣١٫٧٠٠٫١٤١  استثمارات غير مقيدة ببورصة ا9وراق المالية 

  ١٢٠٫١٤٣٫٨٥٢  ٣٣٫٧٢٦٫٣٨٥  
  
  



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٠   -  

المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية  

  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
  

  استثمارات أخرى طويلة اCجل  - ٢٣
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٦٫٩٦٤٫٦٠٠  ٧٫٥١١٫٦٥١  )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  ٥٫٤١٨٫٢٠١  صندوق ضمان التسويات

  ١٩٫٠٤٦٫٣١١  ١٣٫٠٢٢٫١٥٥  

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 
  .٢٠١٥سبتمبر  ٣٠جنيه مصري في  ٣٢٫١٦٥

  

  الشھرة  - ٢٥

  :اMستحواذ على الشھرة الناتجة عن   
  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  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(
شZZركة الصZZعيد العامZZة للمقZZاوMت واMسZZتثمار ) ١١(

  العقاري
  

٣٫٧٥٧٫٩٧٧  
  

٣٫٧٥٧٫٩٧٧  
  ٣٠٥٫٨١٥٫٢٢٠  ٣٠٥٫٨١٥٫٢٢٠  الشركة المتحدة ل�سكان والتعمير) ١٢(
التغليZZZف  التعبئZZة و يونيفرسZZال لصZZناعة مZZZواد) ١٣(

  )يونيباك(والورق
  

١٫٦٠٧٫٥٣٣  
  

١٫٦٠٧٫٥٣٣  
واMسZZZتثمار شZZركة الجيZZZزة العامZZة للمقZZZاوMت ) 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(
  -  ١٫٤١٩٫٤٦٥٫٥٩٩  ل�ستثمارات شركة رؤية القابضة) ١٧(
  -  ٢٨٫٥٦١٫٣٧٦  القابضة ل�ستثمار المجموعة المصرية) ١٨(

  ١٫٩٣٠٫٠٧٦٫٤٧٦  ٣٫٧٠٩٫٧٧٤٫٩٥٣  
  )١٠١٫٤٧٧٫٤٣٦(  )١٠١٫٤٧٧٫٤٣٦(  اMضمح�ل فى قيمة الشھرة*

  ١٫٨٢٨٫٥٩٩٫٠٤٠ ٣٫٦٠٨٫٢٩٧٫٥١٧  



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣١   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
  

  )تابع(الشھرة   - ٢٥
  

اMسZZتحواذ علZZى شZZركة بZZايونيرز لتZZداول ا9وراق الماليZZة فZZي تتمثZZل الشZZھرة الناتجZZة عZZن  )١(
سZZZZھم وحصZZZZة شZZZZركة بZZZZايونيرز القابضZZZZة  ٤٩٩٩٨٠الفZZZZرق بZZZZين تكلفZZZZه اقتنZZZZاء عZZZZدد 

ل�ستثمارات المالية في حقوق الملكية لشركة بايونيرز لتداول ا9وراق الماليZة فZى تZاريخ 
  .٢٠٠٨فبراير  ٤اMستحواذ فى 

)٢( Mين تتمثل الشھرة الناتجة عن اZرق بZي الفZة فZتثمارات الماليZس�وال لZركة أمZى شZستحواذ عل
سZھم وحصZة شZركة بZايونيرز القابضZة ل�سZتثمارات الماليZة فZي  ٦٩٩٨٠٠تكلفه اقتناء عZدد 

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

  

طبقZZا  ٢٠١٣ديسZZمبر ٣١عاليZZه  فZZي ) ٢(للشZZركة قامZZت الشZZركة بدراسZZة اضZZمح�ل الشZZھرة  * *
بواسطة مستشار مالى مستقل معتمZد، و عنZد اجZراء تلZك  ةو المعد ٣١للمعيار المصرى رقم 

جنيZه مصZرى و ذلZك نتيجZة لتعZديل  ١٠١٫٤٧٧٫٤٣٦الدراسة تبين وجZود اضZمح�ل قZدره  
اMعتبZار فZZي بعZض اMفتراضZات فZZي دراسZة العZام الحZZالى و التZى كانZZت يجZب ان تؤخZذ فZZي 

دراسZات اMعZZوام السZZابقة و بالتZZالى فقZZد قامZZت الشZركة بتعZZديل رصZZيد اMربZZاح المرحلZZة عZZن 
  .للمحاسبة عن تلك التسوية ٢٠١٢الفترات ما قبل 

دبZي فZي الفZرق  –تتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ علي شركة بايونيرز لLوراق الماليZة ) أ٣(
الماليZة شZركة بZايونيرز القابضZة ل�سZتثمارات ونصيب حصة  ١٣٥٠٠بين تكلفة اقتناء عدد 

 ١٦دبZZي فZZي تZZاريخ اMسZZتحواذ فZZي –فZZي حقZZوق الملكيZZة لشZZركة بZZايونيرز لLZZوراق الماليZZة 
  . ٢٠٠٧سبتمبر 

جنيه مصري والناتجة عZن اMسZتحواذ علZى  ١٤٫٢٥٥٫٣٥٣تتمثل الزيادة في الشھرة البالغة ) ب٣(
الفZرق  فZىدبي  –حصة من حصص رأس مال شركة بايونيرز لLوراق المالية  ١٢٠٠عدد 

فZي الماليZة شZركة بZايونيرز القابضZة ل�سZتثمارات بZين تكلفZة اقتنZاء تلZك الحصZص ونصZيب 
ينZZاير ١١واذ فZZيدبZZي فZZي تZZاريخ اMسZZتح –حقZZوق الملكيZZة لشZZركة بZZايونيرز لLZZوراق الماليZZة 

٢٠٠٨ .  

تتمثZZل الشZZھرة الناتجZZة عZZن اMسZZتحواذ علZZي شZZركة المصZZرية للصZZرافة وا9عمZZال الماليZZة فZZي   )٤(
سZھم و حصZة شZركة بZايونيرز القابضZة ل�سZتثمارات  ٨٠٠٠٠٠الفرق بZين تكلفZة اقتنZاء عZدد 

سZتحواذ فZي في حقوق الملكية لشركة المصرية للصرافة وا9عمال المالية فZي تZاريخ اMالمالية 
  . ٢٠٠٨مايو  ٢٨

  

تتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ علي شركة بريزمZا للوسZاطة فZي ا9وراق الماليZة فZي الفZرق بZين   )٥(
فZي حقZZوق الماليZة سZھم و حصZة شZZركة بZايونيرز القابضZة ل�سZZتثمارات  ٤٩٩٠٠٠تكلفZة اقتنZاء عZZدد 

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

تتمثل الشھرة الناتجة عZن اMسZتحواذ علZي شZركة المستشZار الZدولي لضZمان اMكتتZاب فZي الفZرق بZين   )٦(
فZZي حقZZوق الماليZZة سZZھم و حصZZة شZZركة بZZايونيرز القابضZZة ل�سZZتثمارات  ٢٩٨٥٠تكلفZZة اقتنZZاء عZZدد 

  . ٢٠٠٧أغسطس  ١٣ تاريخ اMستحواذ فيالملكية لشركة المستشار الدولي لضمان اMكتتاب في 

شZركة تابعZة لشZركة ( ل�سZتثمارالمستشZار الZدولي عZن اMسZتحواذ علZى شZركه  ةالناتجZ ةتمثل الشZھرت )٧(
شZركه  وحصZةحصZة  ١٤٨٥٠فZى الفZرق بZين تكلفZه اقتنZاء عZدد  )المستشار الدولى لضZمان ا9كتتZاب
ل�سZتثمار المستشZار الZدولي ةلشرك ةكيZملالحقZوق  فZي) شركه تابعه(المستشار الدوليلضمان اMكتتاب 

  . ٢٠٠٧سبتمبر  ١٦فى تاريخ اMستحواذ 

 )بنكZرز جZروب سZابقا( لتZداول ا9وراق الماليZة رؤيةتتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ علي شركة   )٨(
الماليZة سھم و حصZة شZركة بZايونيرز القابضZة ل�سZتثمارات  ٢٢٥٠٠في الفرق بين تكلفة اقتناء عدد 

فZي تZاريخ اMسZتحواذ فZي )بنكرز جروب سابقا( رؤية لتداول ا9وراق المالية في حقوق الملكية لشركة
  .  ٢٠٠٩أغسطس  ٤

 
 



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٢   -  

المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية  

  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
  

  )تابع(الشھرة   - ٢٥
  

تتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ بطريقة الشراء التدريجى علZى شZركة القZاھرة ل�سZكان والتعميZر )  ٩(
سZZھم مZZن أسZZھم شZZركة القZZاھرة ل�سZZكان والتعميZZر  ٣٢٥٥٥٠١٥فZZى الفZZرق بZZين تكلفZZة اMقتنZZاء عZZدد 

سZZكان وحصZZة شZZركة بZZايونيرز القابضZZة ل�سZZتثمارات الماليZZة فZZى حقZZوق ملكيZZة شZZركة القZZاھرة ل�
  . 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 والتعميرحصة وحصة شركه  ١٤٨٥٠عدد 

  .لوتس للفنادق و المنتجعات فى تاريخ اMستحواذ

 علZى شZركة الصZعيد العامZة للمقZاوMتالشھرة الناتجة عن اMستحواذ بطريقة الشZراء التZدريجى تتمثل )  ١١(
شركه تابعZه (الصفوة ل�ستشارات وحصة شركه  سھم ١٢٥٤٣٤١٣٦فى الفرق بين تكلفه اقتناء عدد 

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

 شركة المتحدة ل�سZكان والتعميZرعلى تتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ بطريقة الشراء التدريجى )  ١٢( 
شZZركات تابعZZة (وحصZص الشZZركات المسZاھمة  سZZھم  ٢٧١٧٤٩٤٩فZى الفZZرق بZين تكلفZZه اقتنZاء عZZدد 

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

يونيفرسZال لصZناعة مZواد علZى شZركة الناتجة عن اMستحواذ بطريقة الشZراء التZدريجى  تتمثل الشھرة)  ١٣(
وحصZZص  سZZھم ٢٦٥٨٥٥٥فZZى الفZZرق بZZين تكلفZZه اقتنZZاء عZZدد ) يونيبZZاك(التغليZZف والZZورقالتعبئZZة و

حقZوق الملكيZة لشZركة يونيفرسZال لصZناعة فZي ) شركات تابعZة للشZركة القابضZة(الشركات المساھمة 
  ).يونيباك(لتغليف والورقاالتعبئة ومواد 

 شZركة الجيZزة العامZة للمقZاوMتعلZى تتمثل الشھرة الناتجة عن اMسZتحواذ بطريقZة الشZراء التZدريجى )  ١٤(
شZركات تابعZة للشZركة (وحصZص الشZركات المسZاھمة  سZھم ٥٢٤٩١٦٣الفرق بين تكلفه اقتناء عZدد 

  .حقوق ملكية شركة الجيزة العامة للمقاوMتفي ) القابضة

شZZركة الكZZاب�ت الكھربائيZZة علZZى  تتمثZZل الشZZھرة الناتجZZة عZZن اMسZZتحواذ بطريقZZة الشZZراء التZZدريجى   )١٥(
شZركات (وحصZص الشZركات المسZاھمة  سZھم ١٢٨٠٣٩٣٤٨المصرية الفرق بZين تكلفZة اقتنZاء عZدد 

  .شركة الكاب�ت الكھربائية المصريةفي ) تابعة للشركة القابضة

الفZرق بZين أراب ديZري- لمنتجZات اMلبZان العربيZة شركةالعلي عن اMستحواذ  تتمثل الشھرة الناتجة)  ١٦(
و حصZة شZركة بZايونيرز جنيZه مصZري  ٣٩٣٫١٧٠٫٣٩٧البالغZة سZھم  ٥٠٥٦٧٧١تكلفة اقتناء عZدد 

أراب ديZري  -لمنتجZات اMلبZانالعربيZة شركة ال القابضة ل�ستثمارات المالية في حقوق الملكية لشركة
غ ، ممZZZZا نZZZZتج عنھZZZZا شZZZZھرة بمبلZZZZ فZZZZي تZZZZاريخ اMسZZZZتحواذجنيZZZZه مصZZZZري  ٦١٫٤٩٨٫٨٩٥البالغZZZZة 

  .جنيه مصري ٣٣١٫٦٧١٫٥٠٢

الفرق بZين تكلفZة اقتنZاء  رؤية القابضة ل�ستثماراتتتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ علي شركة )  ١٧(
و حصZZZة شZZZركة بZZZايونيرز القابضZZZة  جنيZZZه مصZZZري  ٩٨٦٫٤٥٦٫٦٩١البالغZZZة  سZZZھم ٣٠٠٠٠عZZZدد 

البالغZZZZZة  رؤيZZZZZة القابضZZZZZة ل�سZZZZZتثمارات ل�سZZZZZتثمارات الماليZZZZZة فZZZZZي حقZZZZZوق الملكيZZZZZة لشZZZZZركة
 ٨٦١٫٤٧٢٫٨٣٠، مما نتج عنھا شZھرة بمبلZغ ريخ اMستحواذفي تا جنيه مصري ١٢٤٫٩٨٣٫٨٦١

  .جنيه مصري

الفZرق بZين تكلفZة  ل�ستثمار القابضةالمجموعة المصرية تتمثل الشھرة الناتجة عن اMستحواذ علي )  ١٨(
و حصة شركة بايونيرز القابضZة  جنيه مصري ٤٥٫١٢٣٫١٢٩البالغة  سھم ١٦٧٩٥٠٠٠اقتناء عدد 

البالغZZZZة  للمجموعZZZZة المصZZZZرية ل�سZZZZتثمار القابضZZZZةل�سZZZZتثمارات الماليZZZZة فZZZZي حقZZZZوق الملكيZZZZة 
لZZZZغ ، ممZZZZا نZZZZتج عنھZZZZا شZZZZھرة بمبتZZZZاريخ اMسZZZZتحواذفZZZZي  جنيZZZZه مصZZZZري ١٦٫٥٦١٫٧٥٣
  .جنيه مصري ٢٨٫٥٦١٫٣٧٦

 ،شZركة رؤيZة القابضZة ل�سZتثماراتقامت الشركة خZ�ل الفتZرة باMسZتحواذ علZى كZ�ً مZن   
آرب ديZZري، شZZركة المجموعZZة المصZZرية ل�سZZتثمار  -الشZZركة العربيZZة لمنتجZZات ا9لبZZان 

والشZركة بصZدد إعZداد دراسZة لتوزيZع تكلفZة اMقتنZاء علZى القيمZة العادلZة لصZافي   القابضة
الخZZاص ) ٢٩(مZZن المعيZZار المصZZري رقZZم ) ٦٢(ا9صZZول المحZZددة المقتنZZاة طبقZZاً للفقZZرة 

   .شھر من تاريخ اMقتناء ١٢و تتم تسويته في غضون بتجميع ا9عمال 

   



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٣   -  

مجمعةال الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية  

  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
 

  تجميع اCعمال  - ٢٦

  
 ،شZZركة رؤيZZة القابضZZة ل�سZZتثماراتقامZZت الشZZركة خZZ�ل الفتZZرة باMسZZتحواذ علZZى كZZ�ً مZZن   

آرب ديZZZري، شZZZركة المجموعZZZة المصZZZرية ل�سZZZتثمار  -الشZZZركة العربيZZZة لمنتجZZZات ا9لبZZZان 
إيZرادات  ، حقZوق الملكيZة،  التزامZات ، وفيما يلى عرض لنسبة المساھمة فى أصول. القابضة
  :المستحوذ عليھا في تاريخ ا9ستحواذ شركاتللرباح ا9وصافى 

 

    
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  مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

  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  -  تسھي�ت ائتمانيةبنوك 
  -  ٤٫٥٣٤٫١٥٧  ٨٣٫٩٢٢٫٨٥٤  ارصدة دائنة –عم�ء 

  -  ٤٣٫١٢٨٫٤٧٨  ٥٥٠٫٣٥٦٫١٨٠  مقاولو مشروعات وأوراق دفعموردون 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  أوراق دفع طويلة ا9جل

  -  ٥٫٧٨٥٫٠٦٤  -  لتزامات ضريبية مؤجلةا

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

  ٨٠٩٫٤٠١  ٢٩٥٫٧٦٩٫٤٨٦  ٨٫٣٥٧٫٤٢١٫٦١٣  ا3لتزاماتإجمالي 
  ١٢٫٩٠٦٫٦١٧  ١٤٫٣٣٨٫٤٠٩  ١٥٦٫٦٥٩٫٥٥٠  حقوق اMقلية

  ١٣٫٧١٦٫٠١٨  ٣١٠٫١٠٧٫٨٩٥  ٨٫٥١٤٫٠٨١٫١٦٣  اCقليةحقوق ا3لتزامات و  إجمالي

  ١٦٫٥٦١٫٧٥٣  ٦١٫٤٩٨٫٨٩٥  ١٢٤٫٩٨٣٫٨٦١  صافي قيمة اCصول

  ٢٨٫٥٦١٫٣٧٦  ٣٣١٫٦٧١٫٥٠٢ ٨٦١٫٤٧٢٫٨٣٠  إجمالي الشھرة 

  
   



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٤   -  

  المجمعة الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم المالية
  ٢٠١٥سبتمبر  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 العربية شركة

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

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

  
  

  رأس المال  - ٢٧
 

الشZركة مZال مليون جنيه مصري و بلغ رأس  ٥٠٠حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ   
سZZھم قيمZZة السZZھم  مليZZون ١٠و يتمثZZل فZZي  جنيZZه مصZZريمليZZون  ٥٠مبلZZغ المصZZـدر والمZZدفوع

  .جنيه مصري  ٥اMسمية
  

قZZZررت الجمعيZZZة العامZZZة غيZZZر العاديZZZة للشZZZركة زيZZZادة رأس المZZZال  ٢٠٠٧ مZZZارس ٨بتZZZاريخ   
ZZرخص بZى المZZري ورأس  ١٠ه الZZه مصZار جنيZZالمليZZركة مZZغ الشZZن مبلZZدفوع مZZدر والمZالمص  

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

  

، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على إلغاء القرار الخاص 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  ٣٫٣٥٠٫٨٢٢٫٤٦٠الى  جنيه مصري 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 
ة الدائنة المستحقة أو من ا9رصد/في زيادة رأس المال على أن يتم تغطية ا:كتتاب نقدا و

  .للمساھمين القدامى حاملي ا9سھم في تاريخ ا:كتتاب
  

جنيه مصري  ٣٣٣٫٦٢٤٫٩٩٥، تم زيادة رأس المال المصدر بمبلغ ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠بتاريخ 
جنيه مصري للسھم، با:ضافة الى ع�وة  ٥سھم بقيمة إسمية  ٦٦٧٢٤٩٩٩عدد  وذلك بإصدار
مصري، وقد تم تغطية تلك الزيادة وع�وة اMصدار جنيه  ٨٤٢٫٧٣٦٫٧٣٧اصدار قدرھا 

بالكامل من اMرصدة الدائنة المستحقة لبعض مساھمي الشركة، وقد تم التأشير بتلك الزيادة في 
 .السجل التجاري للشركة

  

  .جنيه مصري الى اMحتياطي القانوني ٨٤٢٫٧٣٦٫٧٣٧وقد تم إضافة ع�وة اMصدار البالغة 
  
  

   



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٥   -  

  المجمعة الدورية المتممة للقوائم الماليةا:يضاحات 
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

 
  التزامات ضريبية مؤجلة  - ٢٨

  
  

  ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٤١٫٣٧٤٫٠٤٤  ٦٣٫٧٢٤٫٣٢١  التزام  - الفترةرصيد أول 
  ١٦١٫٢١٥  ٧٠٠٫٢٦١  من الشركات المستحوذ عليھا الفترةرصيد اول 

  ٢٢٫١٨٩٫٠٦٢ )٤٦٫٠٩٠٫٢٤٥(  فترةإضافات خ�ل ال

  ٦٣٫٧٢٤٫٣٢١  ١٨٫٣٣٤٫٣٣٧  ألتزام ضريبة الدخل المؤجلة التى ينشأ عنھا

  

  

 

  نظام ا3ثابة و التحفيز     - ٢٩
 

عدد ٢٠١٥سبتمبر  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  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٣٥١٫٨٣٥٫٢٥٤  ٦٠٫٥٩٨٫٤٨٠  )الشركة القابضة(أرصدة دائنة مساھمين 

  ٣٥١٫٨٣٥٫٢٥٤  ٦٠٫٥٩٨٫٤٨٠  

  الجزء غير المتداول  

    ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  -  ٢١٢٫٢٧٢٫٣٠٧  )الشركة القابضة(أرصدة دائنة مساھمين 
  -  ٦٧٩٫٧٦١٫٥٠٧  )التابعة الشركات(دائنة مساھمين أرصدة 

  ٨٩٢٫٠٣٣٫٨١٤  -  
  

   



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٦   -  

  المجمعةالمالية الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم 
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

  

  

  استثمارات عقارية  - ٣١

    ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٥  
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٤١٨٫٧٧٢٫٦٥١  ١٧٥٫٠٥٩٫١٢٢  اراضى و مبانى
  ٩٫٢٣٢٫٤٧٤  ١٥٫٦١٠٫٢٥٠  فروق اعادة التقييم

  ٤٢٨٫٠٠٥٫١٢٥  ١٩٠٫٦٦٩٫٣٧٢  
  

  

  

  مؤجلة طويلة ا3جلايرادات  -٣٢

مZع مجموعZة المبرمZة العمZ�ء عقZود فZي إجمZالي قيمZة يتمثل بند إيرادات مؤجلة طويلة ا9جل   
شركات رؤية القابضZة ل�سZتثمارات لشZراء وحZدات سZكنية و لZم يZتم تسZليمھا بعZد ،وقZد بلغZت 

  .جنيه مصري ٢٫٦٣٤٫٥٦٤٫٧١٠مبلغ  ٢٠١٥سبتمبر  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 ١٨٥٫٧٦٠٫٠٠٠درھم مايعادل مبلغ 
والكفاMت البنكية الصـادرة لصالح  )جنيه مصرى ١٧٥٫٣٥٦٫٠٠٠درھم مايعادل مبلغ 

ديسمبر  ٣١(جنيه مصري  ١٧٣٫٠٠٠درھم ما يعادل  ٨٤٫٠٠٠بقيمة طرف ثالث
  . )جنيه مصرى ١٦٣٫٦٦٦درھم مايعادل مبلغ  ٢٠١٤٨٤٫٠٠٠

  

فZZى  و اMسZZتثمار العقZZاري الجيZZزة العامZZه للمقZZاوMت شZZركةتتمثZZل اMلتزامZZات المحتملZZة  علZZى  -
 ٢٠١٤ديسZمبر  ٣١( جنيZه مصZري  ١٩٩٫٠٦٦٫٦٢٩خطابات ضمان قائمة لصالح الغير مبلغ 

 ١٦٠٫٧٤٠٫٧٩٧و بلZغ الجZزء الغيZر المغطZى منھZا مبلZغ )جنيه مصZري ٢٠١٫٦٣٦٫٧٢٤مبلغ 
و اجمZZالى المغطZZى  )جنيZZه مصZZري ١٧٠٫٤١٥٫٤٧٢مبلZZغ  ٢٠١٤ديسZZمبر ٣١(جنيZZه مصZZري 

  . )جنيه مصري ٣١٫٢٢١٫٢٥٣مبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(جنيه مصري  ٣٨٫٣٢٥٫٨٣٢ منھا
  

الصZعيد العامZه للمقZاوMت و اMسZتثمار العقZاري فZى  شZركةتتمثZل اMلتزامZات المحتملZة  علZى  -
جنيZه وبلZغ اجمZالى الجZزء المغطZى  ١٣١٫٦٧٧٫٨٥٧خطابات ضمان قائمة لصZالح الغيZر مبلZغ 

جنيZZZه  ٣١٫٢٢١٫٢٥٣مبلZZZغ  ٢٠١٤ديسZZZمبر  ٣١(جنيZZZه مصZZZري   ٢٥٫٤٠٩٫٧٣٦مبلZZZغمنھZZZا 
سZبتمبر  ٣٠فZي حZين بلغZت قيمZة اMعتمZادات المسZتندية المفتوحZة لصZالح الغيZر فZي ) . مصري
  .جنيه مصري  ١٧٨٫٥٨٧مبلغ  ٢٠١٥

  

   



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٧   -  

  المجمعةالمالية الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم 
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
  

  السھم في اCرباحنصيب   - ٣٤
  

علZى  للشZركة ا9م الفترةأرباح  نصيب المساھمين في تم حساب نصيب السھم فى ا9رباح بقسمة  
   :وفقاً لما يلى  الفترةعدد ا9سھم القائمة والتى لم تتغير خ�ل 

  

اشھر     التسعة  
  المنتھية فى

  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

التسعة اشھر    
  المنتھية فى

  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  ٢٠٢٫٨٠٠٫٩٠٠  ٤٠٠٫٥٠٣٫٦٢١  للشركة ا9م الفترة أرباح

  )١٨٫٥٨٩٫٤٧٧(  )٣٥٫٦٥٩٫٨٧٢(  )مقدرة(حصة العاملين 

  )٦٫٧٦٦٫٠٨٦(  )٢٣٫٨٧٩٫٧١٩(  )مقدرة(جلس ا:دارة حصة م

  ١٧٧٫٤٤٥٫٣٣٨  ٣٤٠٫٩٦٤٫٠٣٠ النصيب اMساسي للمساھمين في اMرباح

  ٥٠٠٠٠٠٠٠٠  ٥٠٠٤٨٨٨٢٧ ا9سھمالمتوسط المرجح لعدد 

  ٠٫٠٣٥  ٠٫٦٨  نصيب السھم في ا9رباح 

  
أسZاس مشZروع توزيZع افتراضZي علZي  التوزيZعفZي  و مجلس ا:دارة تم احتساب حصة العاملين  

  .وذلك بغرض احتساب نصيب السھم في ا9رباحلشركة ا9م ل الفترة9رباح 
  

  بھااCدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة   - ٣٥
  

، بالصندوق ولدى البنوك نقدية(تتمثل ا9دوات المالية للشركة فى ا9صول المالية    -
 مستحق من اطراف ذات ع�قة ،،  و أوراق قبض ، أرصدة عم�ء استثمارات مالية
وكذا اMلتزامات المالية ) أرصدة مدينة أخرىمخزون ، تعمير ، السكان واMمشروعات 

وأوراق  موردون ومقاولو مشروعاتئتمانية ، تسھي�ت اارصدة دائنة ،  –عم�ء (
  ) .أخرى دائنةوأرصدة  الدفع ، القروض ، المصروفات المستحقة

  

وكما ھو وارد بالسياسات المحاسبية الھامة ل�عتراف والقياس لLصول واMلتزامات    -
ت من ا:يضاحا) 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   

مخZZاطر معZZدل الفائZZدة ھZZى مخZZاطر تغيZZر القيمZZة العادلZZة أو التZZدفقات النقديZZة المسZZتقبلية   
  .تتذبذب نتيجة التغيرات فى معدMت فائدة السوق لLدوات المالية والتى سوف 

  

  مخاطر العملة اCجنبية  - ب 
  يتمثZZZل خطZZZر العمZZZ�ت ا9جنبيZZZة فZZZى التغيZZZرات فZZZى أسZZZعار صZZZرف العمZZZ�ت ا9جنبيZZZة   

  والتZZZى تZZZZؤثر علZZZZى قZZZZيم المZZZZدفوعات والمقبوضZZZZات وكZZZZذا قZZZZيم ا9صZZZZول واMلتزامZZZZات 
  .ذات الطبيعة النقدية بالعم�ت ا9جنبية 

  

  خطر ا3ئتمان  - ج 

وعدم قدرة ھؤMء العم�ء على سداد  للعم�ء  يتمثل خطر اMئتمان فى اMئتمان الممنوح  
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 

  

  



 )شركة مساھمة مصرية(شركة بايونيرز القابضة ل6ستثمارات المالية 

-  ٣٨   -  

  المجمعةالمالية الدورية ا:يضاحات المتممة للقوائم 
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

  
  مخاطر السيولة  -د  

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

  

  

  القيمة العادلة لUدوات المالية  -و  

فZإن ) ٣(طبقا 9سس التقييم المتبعة فى تقييم أصول وإلتزامات الشركة الواردة با:يضاح   
القيمة العادلة لLوراق الماليZة M تختلZف إخت�فZا جوھريZا عZن قيمتھZا الدفتريZة فZى تZاريخ 

العادلة من خ�ل حقZوق الملكيZة ايضZاح ، فيما عدا اMستثمارات بالقيمة المجمعة الميزانية
)١٣-٣،  ١-٣.(  

  
  الموقف الضريبي  - ٣٦  

    

  ضرائب شركات اCموال  

  .٢٠٠٨عام حتى  منذ بدء النشاطلم يتم فحص دفاتر وسج�ت الشركة  -
، وقامZZZZت الشZZZZركة ٢٠١٠و ٢٠٠٩تZZZZم فحZZZZص دفZZZZاتر وسZZZZج�ت الشZZZZركة عZZZZن عZZZZامي  -

  .اللجنة الداخلية في الموضوعنظر باMعتراض على نتائج الفحص، وجاري 
  .٢٠١٤حتى  ٢٠١١لم يتم فحص دفاتر وسج�ت الشركة عن ا9عوام من  -
  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 والسداد٢٠١٢الشركة حتى عام  تم فحص دفاتر وسج�ت  -
  .٢٠١٤و  ٢٠١٣ يلم يتم فحص دفاتر وسج�ت الشركة عن عام -

 

  


