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تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المجمعة
إلى السادة /أعضاء مجلس إدارة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي الدوري المجمع المرفق لشركة بااايونيرز بروبرتيااز للتنميااة العمرانيااة (شااركة
مساهمة مصرية) (شركة منقسمة) في  31مارس  2022وكذ ا القذذوائم الدوريذذة المجمعذذة لألربذذاح أو الخسذذائر والذذدخل الشذذامل
والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة المتعلقة بهذذا للفتذذر مذذت تذذاريت التأسذذيس حتذ  31مذذارس  ،2022وملخصذذا
للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها مت اإليضاحات المتممة األخرى .واإلدار هذذي المسذذئولة عذذت اعذذداد القذذوائم الماليذذة الدوريذذة
المجمعة ه ه والعرض العادل والواضح لها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ،وتنحصر مسئوليتنا فذذي ابذذدات اسذذتنتاا علذ القذذوائم
المالية الدورية المجمعة في ضوت فحصنا المحدود لها.
نطاق الفحص المحدود
قمنا بفحصنا المحدود طبقا للمعيذذار المصذذري لمهذذام الفحذذص المحذذدود رقذذم " )2410الفحذذص المحذذدود للقذذوائم الماليذذة الدوريذذة
المجمعة لمنشأ والمؤدي بمعرفة مراقب حساباتها" .ويشمل الفحص المحدود للقذذوائم الماليذذة الدوريذذة المجمعذذة عمذذل استفسذذارات
بصور أساسية مت أشخاص مسئوليت عت األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اجراتات تحليليذذة ،وغيرهذذا مذذت اجذذراتات الفحذذص
المحدود .ويقل الفحص المحدود جوهريا في نطاقه عت عملية مراجعة تتم طبقذذا لمعذذايير المراجعذذة المصذذرية ،وبالتذذالي يمكننذذا
الحصول عل تأكد بأننا سنصبح عل دراية بجميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عمليذذة مراجعذذة ،وعليذذه فذذنحت نبذذدي
رأي مراجعة عل ه ه القوائم المالية الدورية المجمعة.
االستنتاج
وفي ضوت فحصنا المحدود ،لم ينم ال علمنا ما يجعلنا نعتقد أت القوائم المالية الدورية المجمعة المرفقذذة تعبذذر بعدالذذة ووضذذوح
في جميع جوانبها الهامة عت المركز الدوري المالي المجمع للشركة في  31مارس  2022وعذذت أداؤهذذا المذذالي الذذدوري المجمذذع
وتدفقاتها النقدية الدورية المجمعة مت تاريت التأسيس حت  31مارس  2022طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
فقرة لفت انتباه
كما هو موضح تفصيال باإليضاح رقم  )37فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسذذباير كابيتذذال القابضذذة لالسذذت مارات
المالية بايونيرز القابضة لالست مارات المالية  -سابقا) بتاريت  24يوليو  2021عل اعتماد التقرير النهذذائي الصذذادر مذذت الهيئذذة
العامة لالست مار بتقسيم الشركة ال ال ة شركات لنفس ات المساهميت تختص كال منها بقطاع مختلف ،لتنقسم الي شركة أسذذباير
كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضة لالست مارات المالية – سابقا) وتخذذتص بقطذذاع الخذذدمات الماليذذة الشذذركة
القاسمة) ،وشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية وتختص بالقطذذاع العقذذاري والمقذذاو ت شذذركة منقسذذمة) ،وشذذركة جذذدوى
للتنمية الصناعية وتخذذتص بالقطذذاع الصذذناعي شذذركة منقسذذمة) ،مذذع احتفذذا الشذذركة الشذذركة القاسذذمة) بغرضذذها والتذذراخيص
الصادر لها مت الهيئة العامة للرقابة المالية.

القاهر في 4 :يونيو 2022

مراقب الحسابات
محمد احمد ابوالقاسم
زميل جمعية المحاسبيت والمراجعيت المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س .م .م رقم )17553
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )359
المتحدون للمراجعة والضرائب
)UHY(-United

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
قائمة المركز المالي الدوري المجمع
في  31مارس 2022
ايضاح
األصول
أصول غير متداولة
أصول ابتة
مشروعات تحت التنفي
أصول حق انتفاع
است مارات في شركات شقيقة
است مارات بالقيمة العادلة مت خالل الدخل الشامل
است مارات في سندات حكومية
است مارات عقارية
الشهر
أصول ضريبية مؤجلة
إجمالي األصول غير المتداولة

)4
)5
)1-33
)6
)7

127,641,285
29,191,404
84,985,776
704,108,398
239,060
832,151
940,120,238
575,681,736
473,724,757
2,936,524,805

)10
)11
)12
 -13أ)
)14
)15
)16

866,411,470
5,939,199
3,145,966,334
382,111,747
18,325,902,454
87,873,322
1,304,358,325
24,118,562,851
27,055,087,656

)8
)9
)28

أصول متداولة
نقدية بالصندوق ولدى البنوك
است مارات بالقيمة العادلة مت خالل ا رباح او الخسائر
عمالت واوراق قبض
مستحق مت أطراف ات عالقة
مشروعات ا سكات والتعمير
مخزوت
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصد مدينة أخرى
إجمالي األصول المتداولة
إجمالي األصول
حقوق الملكية وااللتزامات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي عام
فروق مجمعة لترجمة القوائم المالية
ناتج عملية ا نقسام
خسائر مرحلة
أرباح الفتر
إجمالي حقوق الملكية للشركة القابضة
حقوق الحصة غير المسيطر
إجمالي حقوق الملكية

)17
)17
)37

)18

االلتزامات
االلتزامات غير المتداولة
قروض طويلة ا جل
الجزت الغير متداول مت دائنو شرات أراضي
أرصد دائنة – مساهميت
التزامات عقود تأجير وترتيب  -طويل ا جل
إجمالي االلتزامات غير المتداولة
االلتزامات المتداولة
مستحق ال أطراف ات عالقة
الجزت المتداول مت قروض طويلة ا جل
الجزت المتداول مت دائنو شرات أراضي
عمالت دفعات مقدمة
بنوك تسهيالت ائتمانية
موردوت ومقاولو مشروعات وأوراق دفع
ارصد دائنة  -مصلحة الضرائب
مصروفات مستحقة وأرصد دائنة أخرى
مخصصات
الجزت المتداول مت التزامات عقود تأجير وترتيب
دائنو توزيعات
إجمالي االلتزامات المتداولة
إجمالي االلتزامات
إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

)19
)20
)21
)2-33

 -13ب)
)19
)20
)22
)23
)24
)25
)26
)27
)2-33

16,942,499
669,507,532
385,022,636
5,715,840,958
2,140,248,729
1,133,380,345
195,650,763
2,324,091,105
52,038,248
202,664,209
32,671,478
12,868,058,502
17,053,994,321
27,055,087,656

رئيس القطاع المالي للمجموعة
محمد مصطفى عبد العزيز

وليد محمد زكي

 اإليضاحات المرفقة مت ايضاح  )1ال -تقرير الفحص المحدود "مرفق".

 )38جزت
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4,746,623,220
5,653,980
()9,952,629
124,031,553
()71,274,112
358,392,910
5,153,474,922
4,847,618,413
10,001,093,335

2,480,944,009
422,544,248
508,814,530
773,633,032
4,185,935,819

العضو المنتدب

يتجزأ مت القوائم المالية الدورية المجمعة.

 31مارس 2022
جنيه مصري

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
قائمة األرباح أو الخسائر الدورية المجمعة
عت الفتر مت تاريت التأسيس حت  31مارس 2022
ايضاح

)29
)30

ايرادات النشاط
تكلفة النشاط
مجمل الربح
مصروفات عمومية وادارية وتسويقية
خسائر ائتمانية متوقعة
مخصصات مكونة
مخصصات انتفي الغرض منها
فروق تقييم است مارات بالقيمة العادلة مت خالل ا رباح أو الخسائر
خسائر بيع است مارات بالقيمة العادلة مت خالل ا رباح أو الخسائر
ايرادات أوراق مالية  -كوبونات
صافي ا رباح الناتجة مت تجميع شركة تابعة
حصة نسبية في نتائج أعمال شركات شقيقة
أرباح بيع است مارات في شركات شقيقة
ايرادات تشغيل أخرى
أرباح النشاط

)(12
)27
)27
)11
)11
)1
)6
)31

مصروفات تمويلية
فوائد دائنة
فروق تقييم عملة
ارباح بيع أصول ابتة
أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل

)4

)28

ضرائب الدخل
أرباح الفترة
نصيب السهم في األرباح

)(32

توزع كالتالي:
الشركة القابضة
الحصة غير المسيطر
أرباح الفترة

)18

الفترة من تاريخ
التأسيس حتى
 31مارس 2022
جنيه مصري
2,649,644,598
)(2,170,850,850
478,793,748
()209,269,875
()14,018,071
()1,422,813
708,000
()4,129,851
()84,287
5,551
232,876,223
()176,632
15,897,718
25,726,275
524,905,986
()143,831,298
14,103,350
7,931,957
359,014
403,469,009
()60,570,563
342,898,446
0.34

358,392,910
()15,494,464
342,898,446

رئيس القطاع المالي للمجموعة

العضو المنتدب

محمد مصطفى عبد العزيز

وليد محمد زكي

 -اإليضاحات المرفقة مت ايضاح  )1ال

 )38جزت

يتجزأ مت القوائم المالية الدورية المجمعة.
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شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
قائمة الدخل الشامل الدوري المجمع
عت الفتر مت تاريت التأسيس حت  31مارس 2022

إيضاح
ارباح الفتر
بنود تتعلق بالدخل الشامل
الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية
فروق العملة الناتجة عت تحرير سعر الصرف
يخصم منه
المحول منها ال ا رباح المرحلة خالل نفس الفتر

4,348,576
()22,379,243
22,379,243
347,247,022

إجمالي الدخل الشامل للفترة
توزع كالتالى:
الشركة القابضة
حقوق الحصة غير المسيطر

()18

إجمالي الدخل الشامل للفترة

 -اإليضاحات المرفقة مت ايضاح  )1ال

 )38جزت

الفترة من تاريخ
التأسيس حتى
 31مارس 2022
جنيه مصري
342,898,446

يتجزأ مت القوائم المالية الدورية المجمعة.
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360,530,102
()13,283,080
347,247,022

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
قائمة التغير في حقوق الملكية الدورية المجمعة
عت الفتر مت تاريت التأسيس حت  31مارس 2022
رأس المال

رصيد أول الفتر
ناتج عملية ا نقسام *
تسويات ناتجة عت عملية تجميع شركات تابعة
تسويات علي األرباح المرحلة لشركات تابعة
تسويات ناتجة عت زياد رأس مال شركات تابعة
شرات أسهم خزينة لشركات تابعة
توزيعات أرباح شركات تابعة
الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية
ا ر تحرير أسعار الصرف للعمالت األجنبية
ارباح الفتر
رصيد  31مارس 2022

احتياطي عام

جنيه مصري

جنيه مصري

4,746,623,220
4,746,623,220

5,653,980
5,653,980

فروق مجمعة
لترجمة القوائم
المالية
جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

)(12,089,821
2,137,192
)(9,952,629

124,031,553
124,031,553

147,200,331
25,120,034
)(198,873,550
)(13,000,019
)(9,341,665
)(22,379,243
)(71,274,112

358,392,910
358,392,910

4,876,308,753
135,110,510
25,120,034
)(198,873,550
)(13,000,019
)(9,341,665
2,137,192
)(22,379,243
358,392,910
5,153,474,922

4,546,976,632
)(17,443,017
357,829,990
)(16,862,786
)(9,599,326
2,211,384
)15,494,464
4,847,618,413

4,876,308,753
4,682,087,142
7,677,017
158,956,440
)(29,862,805
)(18,940,991
4,348,576
)(22,379,243
342,898,446
10,001,093,335

ناتج عملية
ا نقسام

أرباح مرحلة

ارباح الفتر

اجمالي حقوق الملكية
للشركة القابضة

* تتم ل التسويات عل حقوق الملكية نتيجة انقسام شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضة لالست مارات المالية – سابقا) افقيا ال

 -اإليضاحات المرفقة مت ايضاح  )1ال

 )38جزت

يتجزأ مت القوائم المالية الدورية المجمعة.
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حقوق الحصة غير
المسيطر

الث شركات ايضاح .)37

اجمالي حقوق الملكية

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
قائمة التدفقات النقدية الدورية المجمعة
عت الفتر مت تاريت التأسيس حت  31مارس 2022
الفترة من تاريخ
ايضاح التأسيس حتى
 31مارس 2022
جنيه مصري
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
أرباح الفتر قبل ضرائب الدخل والحقوق غير المسيطر
اهالك اصول ابتة
اهالك است مار عقاري
استهالك اصول حق انتفاع
أرباح بيع أصول ابتة
خسائر ائتمانية متوقعة
مخصصات مكونة
مخصصات انتفي الغرض منها
صافي ا رباح الناتجة مت تجميع شركة تابعة
أرباح بيع است مارات في شركات شقيقة
حصة نسبية في نائج أعمال شركات شقيقة
فروق تقييم است مارات بالقيمة العادلة مت خالل األرباح أو الخسائر
خسائر بيع است مارات بالقيمة العادلة مت خالل األرباح أو الخسائر
ايرادات أوراق مالية  -كوبونات
مصروفات تمويلية
فوائد دائنة
أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
التغير في است مارات بالقيمة العادلة مت خالل األرباح أو الخسائر
التغير في العمالت وأوراق قبض
التغير في المستحق مت أطراف ات عالقة
التغير في مشروعات ا سكات والتعمير
التغير في المخزوت
التغير في مصروفات مدفوعة مقدما وأرصد مدينة أخرى
التغير في العمالت دفعات مقدمة
التغير في موردوت ومقاولو مشروعات وأوراق الدفع
التغير في ا رصد الدائنة  -مصلحة الضرائب
التغير في المستحق ال أطراف ات العالقة
التغير في مصروفات مستحقة وأرصد دائنة أخرى
المستخدم مت المخصصات
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التشغيل

)4
)8
)33
)4
)12
)27
)27
)1
)31
)6
)11
)11

)27

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
مدفوعات لشرات أصول ابتة
متحصالت مت بيع أصول ابتة
مقبوضات مت بيع است مارات في شركات شقيقة
مدفوعات تحت حساب زياد است مارات في شركة شقيقة
ايرادات أوراق مالية  -كوبونات محصلة
التغير في ودائع ألجل أك ر مت ال ة أشهر)
فوائد دائنة محصلة
النقدية المدفوعة في است مارات في شركات تابعة وشقيقة
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة االستثمار

)4
)4
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403,469,009
10,142,096
7,335,474
5,588,400
()359,014
14,018,071
1,422,813
()708,000
()232,876,223
()15,897,718
176,632
4,129,851
84,287
()5,551
143,831,298
()14,103,350
326,248,075
63,983,871
()517,945,292
()42,806,468
992,955,033
)(2,936,437
11,316,571
)(653,483,533
)(146,626,634
)(11,381,785
)(517,623,241
305,078,246
)(113,485
)(193,335,079

)(22,469,079
684,499
119,873,708
)(170,500,000
5,551
6,230,217
14,103,350
)(118,172,747
)(170,244,501

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
قائمة التدفقات النقدية الدورية المجمعة تابع)
عت الفتر مت تاريت التأسيس حت  31مارس 2022
ايضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
مقبوضات مت بنوك تسهيالت ائتمانية
التزامات عقود تأجير وترتيب مدفوعة
مدفوعات في القروض طويلة ا جل
التغير في أرصد دائنة – مساهميت
الحصص غير المسيطر في زياد رأس مال شركات تابعة
مدفوعات لشرات أسهم خزينة
توزيعات ارباح مدفوعة
مصروفات تمويلية مدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
صافي التغير في النقدية وما في حكمها – خالل الفترة
الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية
فروق العملة الناتجة عت تحرير سعر الصرف
النقدية وما في حكمها  -شركة تابعة مستحو عليها)
رصيد النقدية وما في حكمها  -أول الفتر
رصيد النقدية وما في حكمها  -آخر الفترة

)10

النقدية بالصندوق ولدى البنوك
رصيد النقدية بالصندوق ولدي البنوك  -آخر الفتر
يخصم:
ودائع أك ر مت ال ة أشهر)
رصيد النقدية وما في حكمها – آخر الفترة

 -اإليضاحات المرفقة مت ايضاح  )1ال

 )38جزت

يتجزأ مت القوائم المالية الدورية المجمعة.
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الفترة من تاريخ
التأسيس حتى
 31مارس 2022
جنيه مصري
737,282,408
)(16,878,140
)(168,798,244
1,598,000
158,956,440
)(29,862,805
)(9,245,800
)(143,831,298
529,220,561
165,640,981
4,352,167
)(22,379,243
337,866,805
224,917,062
710,397,772

)10

866,411,470

)10
)10

)(156,013,698
710,397,772

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
-1

التعريف بالمجموعة
تأسست شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية "شركة مساهمة مصرية" نتيجة انقسام شذركة أسذباير كابيتذال
القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضة لالست مارات المالية – سابقا) طبقا ألحكام القانوت رقم  159لسنة
 1981و ئحته التنفي ية مع عدم ا خالل بالماد  )27مت قانوت سوق راس المال رقم  95لسذنة  1992والمذاد
 )121والماد  )122مت الالئحة التنفي ية لقانوت  95لسنة .1992
يتم ل غرض الشركة فذي ا سذت مار والمسذاهمة وا شذتراك بصذور مباشذر وغيذر مباشذره فذي كافذة مجذا ت
ا ست مارات العقارية والمقاو ت والتطوير العقاري ،تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية ويجوز للشركة ات
تكوت لها مصلحة او تشترك بأي وجه مت الوجوه مع الشركات وغيرهذا التذي تذزاول اعمذا شذبيهة بأعمالهذا او
التي قد تعاونها عل تحقيق غرضها في مصر او فذي الخذارا كمذا يجذوز لهذا ات تنذدمج فذي الهيئذات السذالفة او
تشتريها او تلحقها بها و لك طبقا ألحكام القانوت و ئحته التنفي ية.
تم قيد الشركة في السجل التجاري برقم  - 172104القاهر بتاريت  8سبتمبر .2021
تم قيد الشركة في البورصة بتاريت  10اكتوبر .2021
عمر الشركة  25عام تبدأ في  8سبتمبر .2021
و قد انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز القابضة لالست مارات المالية شذركة مسذاهمة مصذرية)
في  24يوليو  2021وقد أصدرت باإلجماع قرار بتقسيم الشركة ل الث شركات لنفس ات المسذاهميت ،ويخفذض
رأسمالها المصدر عت طريق تخفيض القيمة ا سمية ألسهمها وت ل محتف ة بغرضها وبالتراخيص الصادر لهذا
مت الهيئة العامة للرقابة المالية وغرضها ا شتراك في تأسيس الشذركات التذي تصذدر أوراق ماليذة او فذي زيذاد
رؤوس اموال وتذرخيص نشذاط امنذات الحفذ وتقسذيم الشذركة باتبذاع اسذلوب التقسذيم األفقذي عذت طريذق تقسذيم
ا صول وا لتزامات وحقوق الملكية بالقيمة السوقية والدفترية طبقا للقوائم المالية عت السذنة الماليذة المنتهيذة فذي
 31ديسمبر  2020مع بقات ات المساهميت بنفس نسذب الملكيذة وعذدد ا سذهم دوت تعذديل فذي الشذركة القاسذمة
والشركتيت المنقسمتيت والتي انتهت الي تقسيم الشركة الي:
أو  :شذذركة قاسذذمة أسذذباير كابيتذذال القابضذذة لالسذذت مارات الماليذذة " شذذركة مسذذاهمة مصذذرية)" – بذذايونيرز
القابضة لالست مارات المالية  -سابقا) وهي ات الشركة القائمة وستحتف با سذت مارات المملوكذة لهذا فذي
الشركات التابعة والشقيقة التي تذزاول أنشذطة ماليذة غيذر مصذرفية ،وسذوف ت ذل هذ ه الشذركة محتف ذة
بترخيصها كشركة غرضها "تأسذيس الشذركات التذي تصذدر أوراق ماليذة وزيذاد رؤوس أموالهذا والقيذام
بنشاط أمنات الحف " ،وك لك ست ل مقيد بالبورصة المصرية بعذد تعذديل بيانذات قيذدها بذالتخفيض لذرأس
مالها المقيد ،وك لك ست ل محتف ة بكل تاريت شذركة بذايونيرز القابضذة لالسذت مارات الماليذة مذع ادخذال
بعض التعديالت في ن امها األساسي بما يعكس عملية التقسيم.
انيا :شركة منقسمة شركة بايونيرز بروبرتيذز للتنميذة العمرانيذة " شذركة مسذاهمة مصذرية)") ويذتم تأسيسذها
كشركة مساهمة مصرية خاضعة ألحكام القانوت  159لسنة  1981عل ات يكوت غرضها ا سذت مار فذي
ا نشطة العقارية والمساهمة وا شتراك بصذور مباشذر وغيذر مباشذر فذي كافذة مجذا ت ا سذت مارات
العقارية والمقاو ت والتطوير العقاري مع عدم ا خالل بالماد  )27مت قانوت سوق رأس المال رقم 95
لسنة  1992والماد  )121والماد  )122مت الالئحة التنفي ية لقانوت  95لسنة  1992ويجذوز للشذركة
ات تكوت لها مصلحة او تشترك بأي وجه مت الوجذوه مذع الشذركات وغيرهذا التذي تذزاول اعمذا شذبيهة
بأعمالها او التي قد تعاونها عل تحقيق غرضها في مصذر أو فذي الخذارا كمذا يجذوز لهذا ات تنذدمج فذي
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و لك طبقا ألحكام القانوت و ئحته التنفي ية .ويجوز التعذديل وفقذا
للمعمول به في الهيئة العامة لالست مار والمناطق الحر .
ال ا :شركة منقسذمة جذدوى للتنميذة الصذناعية " شذركة مسذاهمة مصذرية)") ويذتم تأسيسذها كشذركة مسذاهمة
مصذذرية خاضذذعة ألحكذذام القذذانوت 159لسذذنة  1981عل ذ ات يكذذوت غرضذذها ا سذذت مار فذذي ا نشذذطة
الصناعية والمساهمة وا شتراك بصور مباشر وغير مباشر في كافذة مجذا ت ا سذت مارات الصذناعية
مع عدم ا خالل بالماد  )27مت قانوت سوق رأس المال رقذم  95لسذنة  1992والمذاد  )121والمذاد
 )122مت الالئحة التنفي ية لقانوت  95لسنة  1992ويجوز للشركة ات تكوت لها مصلحة او تشذترك بذأي
وجه مت الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعما شبيهة بأعمالها او التي قذد تعاونهذا علذ تحقيذق
غرضها في مصر او في الخارا كما يجوز لها ات تنذدمج فذي الهيئذات السذالفة او تشذتريها او تلحقهذا بهذا
و لك طبقا ألحكام القانوت و ئحته التنفي ية .ويجوز التعديل وفقا للمعمول به فذي الهيئذة العامذة لالسذت مار
والمناطق الحر .
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شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
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التعريف بالمجموعة (تابع)
وت ل نسب المساهميت الرئيسيت ونسبة ا سهم حر التداول في الشركة القاسمة والشركتيت المنقسمتيت كمذا هذي،
كما ات الشركة القاسمة سوف ت ل مقيد بالبورصة المصرية .كما تذم تعذديل بيانذات قيذدها نتيجذة تخفذيض رأس
المال ،وتم قيد وتداول الشركتيت المنقسمتيت بالبورصة المصرية ،وتم نقذل ملكيذة الشذركات التابعذة والشذقيقة مذت
الشركة القاسمة ال الشركات المنقسمة باتباع القواعد وا جراتات القانونيذة المعمذول بهذا بالهيئذة العامذة للرقابذة
المالية والبورصة المصرية في ضوت مشروع التقسيم التفصيلي والمعتمذد مذت قطذاع ا دات ا قتصذادي ونمذو ا
تقرير ا فصاح للماد  )48مت قواعد القيد.
تم اعتماد القوائم المالية الدورية المجمعة عت الفتر مت تاريت التأسيس حت  31مذارس  2022مذت قبذل مجلذس
ا دار بتاريت  4يونيو 2022
تتم ل نسبة المساهمة في الشركات التابعة كما يلي:
اسم الشركة

نشاط الشركة

البلد

شركة القاهر لإلسكات والتعمير
شركة الصفو لالستشارات والتنمية
شركة نمو لالستشارات
شركة القاهر الجديد إلدار المشروعات
شركة كايرو بروبيرت ليمتد
شركة القاهر إلدار المباني والصيانة
شركة القاهر للتسويق العقاري
شركة لوتس للفنادق والمنتجعات *
شركة الصعيد العامة للمقاو ت وا ست مار العقاري *
شركة مير ند لالست مار العقاري *
شركة الجيز العامة للمقاو ت وا ست مار العقاري
شركة جراند جيز لالست مار العقاري
الشركة المتحد لإلسكات والتعمير *
شركة يو دي سي لالست مار *
شركة فلوريش لالست مار *
شركة وادي لالستشارات
شركة مشارق لالست مار العقاري *
شركة ستوت بالزا *
شركة بلو للتطوير العقاري
شركة يو اس جي للمقاو ت العامة *
شركة تالل الساحل الشمالي للمنتجعات السياحية وا ست مار العقاري
شركة تالل البحر ا حمر لالست مار العقاري والمنتجعات السياحية
مجموعة شركات رؤية القابضة لالست مارات **

مزاولة كافة ا نشطة المتعلقة بالتنمية العقارية ش.م.م)
العمل في ا ستشارات المالية ش.م.م)
العمل في ا ستشارات المالية ش.م.م)
العمل في مجال المقاو ت وا ست مار العقاري ش.م.م)
العمل في مجال العقارات ش. .م.م)
ادار المباني والصيانة ش. .م.م)
العمل في مجال التسويق العقاري ش.م.م)
العمل في مجال العقارات ش.م.م)
العمل في مجال المقاو ت وا ست مار العقاري ش.م.م)
العمل في مجال ا ست مار العقاري ش.م.م)
العمل في مجال المقاو ت وا ست مار العقاري ش.م.م)
العمل في مجال العقارات ش.م.م)
العمل في شرات وبيع وتمليك العقارات واألراضي ش.م.م)
العمل في مجال ا ست مار العقاري ش.م.م)
العمل في مجال ا ست مار العقاري ش.م.م)
العمل في مجال المقاو ت وا ست مار العقاري ش.م.م)
العمل في مجال العقارات ش.م.م)
العمل في مجال العقارات ش.م.م)
العمل في مجال العقارات ش.م.م)
العمل في مجال المقاو ت وا ست مار العقاري ش.م.م)
العمل في مجال العقارات ش.م.م)
العمل في مجال العقارات ش.م.م)
العمل في المقاو ت وا ست مار العقاري ش.م.م)

مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر

نسبة
المساهمة
%80.00
%97.22
%84.31
%79.99
%80.00
%76.80
%81.06
%40.80
%49.15
%49.15
%61.50
%61.50
%38.17
%38.17
%38.17
%99.99
%46.55
%46.53
%57.20
%42.12
%99.99
%99.99
%72.25

* تم تجميع القوائم المالية لتلك الشركات بالرغم مت أت نسبة مساهمة الشركة القابضذة فذي رأس مالهذا تقذل عذت
 %50ا أت الشذذركة القابضذذة تسذذيطر علذ الشذذركة بمذذا لهذذا مذذت القذذدر علذ الذذتحكم فذ السياسذذات الماليذذة
والتشغيلية للشركة و لك للحصول عل منافع مت أنشطتها.
** خالل الفتر قامت الشركة بتجميع أصول والتزامذات مجموعذة شذركات رؤيذة القابضذة لالسذت مارات بقيمتهذا
العادلة وتحويلها مت شركة شقيقة ال شركة تابعذة ،نتيجذة الذتحكم فذي السياسذات الماليذة والتشذغيلية للشذركة.
ونتج عت لك صافي أرباح  232.876.223جنيذه مصذري بعذد خصذم حصذة المجموعذة فذي نتذائج أعمذال
شركة رؤية القابضة لالست مارات عت تلك الفتر .
-2

أسس التجميع
• تتبع الخطوات التالية عند اعداد القوائم المالية المجمعة:
أ  -يتم استبعاد القيمة الدفترية ست مار الشركة القابضة في كل شركة تابعة مع نصيب الشركة القابضة في
حقوق الملكية في كل شركة تابعة.
ب -يتم تحديد حقوق الحصة غير المسيطر في صافي ربح خسار ) الشركات التابعة المجمعة خذالل العذام
التي يعد عنه القوائم المالية المجمعة.
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شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
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أسس التجميع (تابع)
ا -يتم تحديد حقوق الحصة غير المسيطر في صافي أصول الشركات التابعة المجمعة وتعرض فذي القذوائم
الماليذذة مسذذتقلة عذذت حقذذوق مسذذاهمي الشذذركة األم وتتكذذوت حقذذوق الحصذذة غيذذر المسذذيطر فذذي صذذافي
األصول مت:
 )1مبلغ حقوق الحصة غير المسيطر في تاريت التجميع األصلي.
 )2نصيب الحصة غير المسيطر في التغير في حقوق الملكية مت تاريت التجميع.
د -يتم ا ستبعاد الكامل لألرصد المعامالت واإليرادات والمصروفات المتبادلة بيت شركات المجموعة.
• تعد القوائم المالية للشركة القابضة وك ا القوائم المالية للشركات التابعة التي تستخدم فذي اعذداد القذوائم الماليذة
المجمعة في نفس التاريت.
• يتم اعداد القوائم المالية المجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحد للمعامالت المتشابهة ولألحذداث التذي تذتم
في نفس ال روف.
• تعرض حقوق الحصة غير المسيطر في الميزانية المجمعة ضمت حقوق الملكية في بنذد منفصذل عذت حقذوق
ملكية مساهمي الشركة القابضة .كما يعذرض نصذيب حقذوق الحصذة غيذر المسذيطر فذي ربذح أو خسذار )
المجموعة بشكل منفصل.
• عل المنشا أت تنسب األرباح أو الخسائر وكل مذت عناصذر الذدخل الشذامل اآلخذر الذ مذالكي الشذركة األم
والحقوق غير المسيطر  .وأت تنسب المنشأ ك لك اجمالي الدخل الشامل الذ مذالكي الشذركة األم والحصذص
غير المسيطر حت وات أدى لك ال حصول رصيد عجز فيها.
• استبعاد الشركات التابعة ،عندما تفقد المجموعة السذيطر فانهذا تقذوم بذا عتراف بذأي اسذت مارات متبقيذة فذي
الشركة التي كانت تابعة بقيمتها العادلة في تاريت فقد السيطر وا عتراف بذأي فذرق نذاتج علذ انذه ربذح أو
خسار في الشركة األم.
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أهم السياسات المحاسبية المطبقة

1-3

أسس إعداد القوائم المالية
يتم اعداد القوائم المالية وفقا لفرض ا ستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األصذول الماليذة وا سذت مارات
بالقيمة العادلة مت خالل األرباح أو الخسذائر وا سذت مارات بالقيمذة العادلذة مذت خذالل الذدخل الشذامل والتذي تذم
قياسها بالقيمة العادلة.
تم تعديل ارصد اصول والتزامذات الشذركة وفقذا للقذيم ال ذاهر بتقريذر قطذاع األدات ا قتصذادي للهيئذة العامذة
لالست مار والمناطق الحر .
التوافق مع معايير المحاسبة
تم اعداد القوائم المالية للشركة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانيت واللوائح السارية.

2-3

عقود التأجير
يتم تحديد ما ا ا كات العقد هو أو يحتوي علي) عقد ايجذار الذ مضذموت العقذد عنذد التعاقذد .ويكذوت العقذد عقذد
تأجير أو يتضمت عقد تأجير ا ا كات العقد ينقل حذق السذيطر علذ اسذتخدام أصذل محذدد لفتذر مذت الذزمت لقذات
مقابل.
ويصنف اإليجار في بداية التعاقد عل أنه عقد ايجار تمويلي أو عقد ايجار تشغيلي .ويصنف العقد علذ أنذه عقذد
أيجار تمويلي ا ا كات يحول بصور جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائد لملكية األصل محل العقذد.
ويذتم تصذنيف عقذد التذأجير علذ انذذه عقذد تذأجير تشذغيلي ا ا كذات يحذذول بصذور جوهريذة مذا يقذارب كافذذة
المخاطر.
في تاريت بداية عقد اإليجار يتم قياس األصل حق ا نتفاع) بالتكلفة ،وتتضمت التكلفة التكذاليف المباشذر األوليذة
المتكبد لتجهيز ا صل نفسه ال الحالة المطلوبة وفقا للعقد.
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2-3

عقود التأجير (تابع)
ويتم قياس التزام عقد التأجير بالقيمة الحالية لذدفعات ا يجذار غيذر المدفوعذة فذي لذك التذاريت ،وتخصذم دفعذات
اإليجار باستخدام معدل الفائد الضمني في عقد التأجير ا ا كات يمكت تحديذده بسذهولة ،أو باسذتخدام سذعر الفائذد
عل ا قتراض اإلضافي للمستأجر ا ا لم يمكت تحديده ،باإلضافة ال أيذة دفعذات أخذرى متغيذر  ،ومبذالغ متوقذع
دفعها ،وسعر ممارسة خيار الشرات و لك وفقا لعقد ا يجار.
ويتم ا بات الفائد عل التزام عقد التأجير ،وأية دفعات متغير غير مدرجة في قيذاس التذزام عقذد التذأجير بقائمذة
األرباح أو الخسائر.
ا ا كات عقد التأجير يحول ملكية األصل ال الشركة أو أت تكلفة ا صل تعكذس ممارسذة حذق خيذار الشذرات يذتم
استهالك األصل المؤجر عل مدي العمر اإلنتاجي لألصل حق ا نتفاع) ،وفيما عذدا لذك يذتم اسذتهالك األصذل
حق ا نتفاع) مت تاريت بداية عقد التأجير ال نهاية العمر اإلنتذاجي لألصذل حذق ا نتفذاع) أو نهايذة مذد عقذد
التأجير أيهما أقرب.
تقوم الشركة بشذكل دوري فذي تذاريت كذل ميزانيذة بتحديذد مذا ا ا كذات هنذاك مؤشذر علذ أت يكذوت ا صذل قذد
أضمحل .عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عت قيمته اإلستردادية ،فيعتبر أت هنذاك اضذمحالل لألصذل وبالتذالي
يتم تخفيضه ال قيمته اإلستردادية .وت بت خسار ا ضمحالل بقائمة األرباح او الخسائر.
ويتم رد الخسار الناجمة عت اضمحالل القيمة فقط ا ا كات هناك تغيير في ا فتراضات المسذتخدمة لتحديذد قيمذة
األصذذل اإلسذذتردادية منذ ا بذذات آخذذر خسذذار ناتجذذة عذذت اضذذمحالل القيمذذة ،ويكذذوت رد الخسذذار الناجمذذة عذذت
ا ضمحالل محدود بحيث تتعدى القيمة الدفترية لألصل ،القيمذة اإلسذتردادية لذه أو القيمذة الدفتريذة التذي كذات
سيتم تحديدها بالصافي بعد ا ستهالك) مذا لذم يذتم ا عتذراف بالخسذار الناجمذة عذت اضذمحالل القيمذة بالنسذبة
لألصل في السذنوات السذابقة .ويذتم ا بذات الذرد فذي الخسذار الناجمذة عذت اضذمحالل القيمذة بقائمذة األربذاح او
الخسائر.

3-3

ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية
 تم اعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصري وهي عملة التعامل للشركة. يتم تسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أوليا باستخدام سعر الصرف السائد في تاريت المعاملة. يتم ترجمة األصول والخصوم ات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد في تاريتالميزانية ،يتم ادراا جميع الفروق بقائمة الدخل.
 يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام أسعار الصرفالسائد في تاريت ا عتراف األول .
 يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدفي التاريت التي تحددت فيه القيمة العادلة.

4-3

األصول الثابتة
ت هر األصذول ال ابتذة بالتكلفذة التاريخيذة بعذد خصذم مجمذع اإلهذالك والخسذائر المتراكمذة ضذمحالل القيمذة.
وتتضمت ه ه التكلفة تكلفة استبدال جزت مت األصول ال ابتة عندما تتحقق تلك التكلفة واستيفات شذروط ا عتذراف
بها .وبالم ل ،عند اجرات تحسينات جوهرية شاملة ،يتم ا عتراف بتكاليفها ضمت القيمة الدفتريذة لألصذول ال ابتذة
كاحالل و لك في حالة استيفات شروط ا عتراف .ويتم ا عتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخذرى فذي
قائمة األرباح أو الخسائر عند تحققها.
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األصول الثابتة (تابع)
يبدأ اهالك األصل عندما يكوت في المكات والحالة التي يصبح عليها قذادرا علذ التشذغيل بالطريقذة التذي حذددتها
اإلدار  ،ويتم حساب اإلهالك باتباع طريقة القسط ال ابت طبقا للعمر ا فتراضي لألصل عل النحو التالي:
العمر االفتراضي المقدر
سنة
8–3
16.7 – 4
8–5
10 – 5
10 – 5
5–4
50 – 10
20 – 4
10 – 2.5

حاسب آلي وبرامج
أ اث
أجهز كهربائية ومعدات
عدد وأدوات
تجهيزات وديكورات
وسائل نقل وانتقال
مباني وانشاتات
ا ت ومعدات
اخشاب

يتم استبعاد األصول ال ابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصول علذ أي منذافع اقتصذادية مسذتقبلية مذت
استخدامها أو بيعها في المستقبل .ويتم ا عتراف بأي أرباح أو خسائر تنشأ عند استبعاد األصل في قائمة األرباح
أو الخسائر في العام التي تم فيها استبعاد األصل.
ويتم مراجعة القيم المتبقية لألصول ،األعمار اإلنتاجية لها وطرق اهالكها في نهاية كل سنة مالية.
تقوم الشركة في تاريت كل ميزانية بتحديد ما ا ا كات هناك مؤشر عل أت يكوت أصل ابت قد أضذمحل .وعنذدما
تزيد القيمة الدفترية لألصل عت قيمته اإلستردادية ،فيعتبر أت هناك اضمحالل لألصل وبالتالي يذتم تخفيضذه الذ
قيمته اإلستردادية .وت بت خسار ا ضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائر.
ويتم رد الخسار الناجمة عت اضمحالل القيمة فقط ا ا كات هناك تغيير في ا فتراضات المستخدمة لتحديد قيمة
ا صل اإلستردادية من ا بات آخر خسار ناتجة عت اضمحالل القيمة ،ويكوت رد الخسار الناجمة عت
ا ضمحالل محدود بحيث تتعدى القيمة الدفترية لألصل القيمة اإلستردادية له أو القيمة الدفترية التي كات سيتم
تحديدها بالصافي بعد اإلهالك) ما لم يتم ا عتراف بالخسار الناجمة عت اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في
السنوات السابقة .ويتم ا بات الرد في الخسار الناجمة عت اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائر.
5-3

األصول غير الملموسة
يتم ا عتراف باألصول غير الملموسة المقتناه بشكل منفرد أوليا بالتكلفة .تكلفذة األصذول غيذر الملموسذة المقتنذاه
عند تجميع األعمال هي قيمتها العادلة في تاريت ا قتنات.
بعد ا عتراف المبدئي يتم ا بات األصول غير الملموسة بالتكلفة مخصوما منها مجمع ا ستهالك ومجمذع خسذائر
اإلضمحالل.
يتم رسملة األصول غير الملموسة المتولد داخليا كأصل ويتم ا عتراف بالمصروفات ضمت قائمة األربذاح أو
الخسائر في العام ال ي أنفقت فيه المصروفات.
يتم تحديد العمر ا فتراضي لألصول غير الملموسة كمحدد العمر أو غير محدد العمر.
يتم استهالك األصول غير الملموسة ات األعمار اإلنتاجية المحدد عل العمر ا قتصادي لألصذل ،ويذتم اجذرات
اختبار قياس لالضمحالل عندما يكوت هناك مؤشر عل اضمحالل األصل .يتم مراجعة فتر ا ستهالك وطريقذة
ا ستهالك لألصل غير الملموس بعمر محدد في نهاية كل سنة مالية عل األقل.
تتم ل األصول غير الملموسة في برامج الحاسب اآللي والتراخيص الخاصة بها ويذتم اسذتهالكها بطريقذة القسذط
ال ابت طبقا للعمر ا فتراضي لها  4سنوات).
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6-3

الشهرة
تقوم الشركة في تاريت ا قتنذات بذا عتراف بالشذهر المقتنذاه عذت تجميذع األعمذال كأصذل .ويذتم القيذاس األولذ
للشهر بالتكلفة والتي تمت لزياد تكلفة تجميع األعمال عت نصذيب الشذركة فذي صذافي القيمذة العادلذة لألصذول
وا لتزامات المحتملة المحدد المعترف بها.
بعد ا عتراف األولي تقوم الشركة بقياس الشهر المقتناه عت عملية تجميع األعمال بالتكلفذة ناقصذا منهذا اجمذالي
الخسائر الناشئة عت اضمحالل القيمة .يتم استهالك الشهر المقتناه عت تجميذع األعمذال ،وبذد مذت لذك تقذوم
الشركة بعمل اختبار لقياس اضمحالل قيمة الشهر سنويا أو دوريذا ا ا كانذت األحذداث أو التغيذر انتفيذا ل ذروف
تفيد وجود مؤشر عت اضمحالل قيمة.

7-3

االستثمارات
االستثمارات في شركات شقيقة
ا ست مارات في شركات شقيقة هي است مارات في شركات يكوت للشركة فيها نفذو مذؤ ر ،ولكنهذا ليسذت شذركة
تابعة كما أنها ليست حصة في مشروع مشترك ،ويفترض وجود النفو المؤ ر عندما تمتلك الشركة سذوات بشذكل
مباشر أو غير مباشر مذت خذالل الشذركات التابعذة لهذا لنسذبة  %20أو أك ذر مذت حقذوق التصذويت فذي الشذركة
المست مر فيها ،فيما عدا تلك الحا ت التي ت هر فيها بوضوح أت تلك الملكية تم ل نفو ا مؤ را.
تتم المحاسبة عت ا ست مارات في شركات شقيقة بالقوائم المالية المجمعذة باسذتخدام طريقذة حقذوق الملكيذة .وفقذا
لطريقة حقوق الملكية يتم ا بات ا ست مار في أي شركة شذقيقة مبذدئيا بالتكلفذة ،ذم يذتم زيذاد أو تخفذيض رصذيد
ا ست مار إل بات نصيب الشركة مت أرباح أو خسذائر الشذركة المسذت مر فيهذا بعذد ا قتنذات ،ويذتم ا بذات نصذيب
الشركة في أرباح أو خسائر الشركة المست مر فيها ضمت أرباح أو خسائر الشركة ،ويتم خفض رصيد ا سذت مار
بقيمة توزيعات األرباح التي يتم الحصول عليها مت الشركة المست مر فيها.
االستثمارات في سندات حكومية
يتم تقييم ا ست مارات في سندات حكومية بالتكلفة طبقا لنمو ا التكلفة المستهلكة ،وف حالذة وجذود انخفذاض فذي
قيمتها يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة ه ا ا ضمحالل وتحميلذه علذ قائمذة األربذاح أو الخسذائر عذت العذام لكذل
است مار عل حده.
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
ا ست مارات بالقيمة العادلة مت خالل الدخل الشامل هي أصول مالية غير مشتقة.
عند ا عتراف األول  ،يتم قياس ا ست مارات بالقيمة العادلذة مذت خذالل الذدخل الشذامل بالقيمذة العادلذة متضذمنة
المصروفات المتعلقة بها مباشر .
بعد القياس األولذ  ،يذتم اعذاد تقيذيم ا سذت مارات بالقيمذة العادلذة مذت خذالل الذدخل الشذامل بالقيمذة العادلذة مذع
ا عتراف باألرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة مباشر ضمت حقوق الملكية.
جميع ا ست مارات في ادوات حقوق الملكية متضمنة ا ست مارات الغير مدرجة بالبورصذة يجذب قياسذها بالقيمذة
العادلة ،أ انه وف روف محدود قد تكوت التكلفة مؤشر مقبول للقيمة العادلة وتكوت ه ه هذي الحالذة فذي ذل
عدم توافر معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة او في ل وجود مدى واسذع للقذيم العادلذة لذنفس ا دا وفذي هذ ه
الحالة تكوت التكلفة هي أحست التقديرات للقيمة العادلة.
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
ا ست مارات بالقيمة العادلة مت خالل األرباح أو الخسائر هي اصول ماليذة تذم تبويبهذا امذا كأصذول محذتف بهذا
ألغراض المتذاجر حيذث تذم اقتناؤهذا لغذرض البيذع فذي مذدى زمنذي قصذير أو اصذول ماليذة تذم تصذنيفها عنذد
ا عتراف ا ولي بالقيمة العادلة مت خالل األرباح أو الخسائر.
عند ا عتراف األول  ،يتم قياس ا ست مارات بالقيمة العادلة مت خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة.
يتم ا بات ا ست مارات بالقيمة العادلة مذت خذالل األربذاح أو الخسذائر بالميزانيذة بالقيمذة العادلذة ويذتم ا عتذراف
بفروق التقييم بقائمة األرباح أو الخسائر.
يتم ا عتراف بأرباح أو خسائر بيع ا ست مارات بالقيمة العادلة مت خالل األرباح أو الخسذائر بقائمذة األربذاح أو
الخسائر.
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8-3

المشروعات تحت التنفيذ
تتم ل مشروعات تحت التنفي في المبالغ التي تم انفاقها بغرض انشات أو شرات أصول ابتذة حتذ تصذبح جذاهز
لالستخدام في التشغيل حينئ تحول لبند األصول ال ابتة ،ويتم تقييم المشذروعات تحذت التنفيذ بالتكلفذة بعذد خصذم
ا ضمحالل.
يتم ا عتراف با قتراض مبذدئيا بذالقيم التذي تذم اسذتالمها .ويذتم تبويذب المبذالغ التذي تسذتحق خذالل عذام ضذمت
ا لتزامات المتداولة ،ا ا ا كات لدى الشركة الحق في تأجيل سداد رصيد القروض لمد تزيد عت عام بعد تذاريت
الميزانية ،فيتم عرض رصيد القرض ضمت ا لتزامات طويلة األجل.

9-3

االستثمارات العقارية
يتم قياس ا ست مارات العقارية والتي يحذتف بهذا لتحقيذق ايجذار أو ارتفذاع فذي قيمتهذا أو كليهمذا أوليذا بالتكلفذة،
تتضمت التكلفة مت الشرات أو تكلفة ا نشذات وأيذة نفقذات مباشذر متعلقذة بهذا ،بعذد ا عتذراف األولذي يذتم قيذاس
ا ست مارات العقارية بالتكلفة بعد خصم مجمع اإلهالك وأي اضمحالل في القيمذة ،ويذتم حسذاب اإلهذالك باتبذاع
طريقة القسط ال ابت طبقا للعمر اإلنتاجي لألصل.

 10-3العمالء واألرصدة المدينة األخرى
يتم ا بات العمالت واألرصد المدينة األخرى بالقيمة األصلية للفاتور ناقصا خسائر ا ضمحالل.
ويتم قياس خسائر ا ضمحالل بالفرق بيت القيمذة الدفتريذة للعمذالت واألرصذد المدينذة األخذرى والقيمذة الحاليذة
للتذذدفقات النقديذذة المسذذتقبلية المتوقعذذة ،ويذذتم ا عتذذراف بخسذذائر ا ضذذمحالل بقائمذذة األربذذاح أو الخسذذائر ويذذتم
ا عتراف برد خسائر ا ضمحالل في قائمة األرباح أو الخسائر في الفتر التي حدث فيها الرد.
 11-3مشروعات اإلسكان والتعمير (غير تامة  -تامة)
مشروعات غير تامة
تشتمل عل تكلفة اقتنات أراضي ستخدامها في مشروعات التعمير واإلسكات مضافا اليها كافة التكاليف المتعلقذة
بتنمية وتطوير تلك األرض وك لك تكلفة التشييد للوحدات والتي لم تصل ال مرحلة اإلتمام.
المشروعات التامة
تشتمل عل تكلفة اقتنات األرض وتكلفة تجهيزها وتنميتهذا وتطويرهذا ومذدها بذالمرافق وكذ لك تكلفذة اإلنشذاتات
التذي قذد تشذيد عليهذذا والتكذاليف األخذرى التذي تتحملهذذا المنشذأ للوصذول بهذا الذ الحالذة التذي تجعلهذا صذذالحة
لالستخدام.
وف تاريت الميزانية يتم تقييم مشروعات اإلسكات والتعمير وفقا للتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل وتحميذل
قائمة األرباح أو الخسائر بقيمة ا ضمحالل عت التكلفة في حالة وجوده.
 12-3المخزون
يتم تقييم عناصر المخزوت عل النحو التالي:
قطع الغيار والمهمات :عل أساس التكلفة باستخدام المتوسط المتحرك أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.
وقود وزيوت :عل أساس التكلفة باستخدام المتوسط المتحرك أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.
المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف :عل أساس التكلفذة باسذتخدام المتوسذط المتحذرك أو صذافي القيمذة البيعيذة
أيهما أقل.
اإلنتاج التام :عل أساس تكلفة اإلنتاا طبقا لقوائم التكاليف أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.
وتشمل التكلفة المواد المباشر  ،العمالة المباشر ونصيب مت التكاليف الصناعية غيذر المباشذر و تشذمل تكلفذة
اقتراض.
اإلنتاج تحت التشاغيل :عل أساس تكلفة اإلنتاا آلخر مرحلذة تذم ا نتهذات منهذا طبقذا لقذوائم التكذاليف أو صذافي
القيمة البيعية أيهما أقل.
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 12-3المخزون (تابع)
وتشمل التكلفة المواد المباشر  ،العمالة المباشر ونصيب مت التكاليف الصناعية غيذر المباشذر و تشذمل تكلفذة
اقتراض.
صافي القيمة البيعية هي سعر البيع التقديري في سذياق النشذاط العذادي ناقصذا التكلفذة التقديريذة لإلتمذام والتكلفذة
التقديرية الالزمة إلتمام البيع.
ويتم ا عتراف با نخفاض في قيمة المخزوت ال صافي القيمة البيعية ضذمت تكلفذة المبيعذات بقائمذة األربذاح أو
الخسائر في العام التي حدث فيها ا نخفاض أو الخسار  .ويتم ا عتراف برد ا نخفاض في المخذزوت النذاتج مذت
ا رتفاع في صافي القيمة البيعية بقائمة األرباح أو الخسائر كتخفيض مت تكلفة المبيعات في العام التي حدث فيها
الرد.
 13-3االقتراض
ويتم قياس القروض وا قتراض بفوائد بعد ا عتراف المبدئي عل أساس التكلفة المستهلكة بطريقة معدل الفائد
الفعال .وتدرا األرباح والخسائر الناتجة عت استبعاد ا لتزامات باإلضافة ال عملية ا ستهالك بطريقة معدل
الفائد الفعال بقائمة األرباح أو الخسائر.
ويتم احتساب التكلفة المستهلكة مع األخ في ا عتبار أي خصم أو عالو عند الشرات واألتعاب أو التكاليف التي
تكوت جزتا مت معدل الفائد الفعال .ويدرا ا ستهالك بمعدل الفائد الفعال ضمت تكاليف التمويل في قائمة
األرباح أو الخسائر.
 14-3تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف ا قتراض المتعلقة مباشر باقتنات أو انشات أو انتاا األصل المؤهل وال ى يتطلذب فتذر زمنيذة
طويلذة لتجهيذذزه لإلسذذتخدام فذ األغذذراض المحذذدد لذذه أو لبيعذه كجذذزت مذذت تكلفذذة األصذذل .يذذتم تحميذذل تكذذاليف
ا قتراض األخرى كمصروف في العام التي تحققت فيها .تتم ل تكاليف ا قتراض في الفوائد والتكذاليف األخذرى
التي تنفقها الشركة قتراض األموال.
يجب التوقف عت رسملة تكلفة ا قتراض خالل الفترات التي تتعطل فيها اعمال ا نشات الفعالة لألصل.
 15-3المخصصات
يتم ا عتراف بالمخصصات عندما يكوت عل الشركة التزام حالي قانون أو حكمي نتيجة لحدث ماضي ،ويكوت
معه مت المتوقع أت يتطلب لك تدفقا خارجا للموارد ا قتصادية لتسوية ا لتزام ،مع امكانية اجرات تقدير مو ذوق
لمبلغ ا لتزام ويتم مراجعة المخصصات في تاريت كل ميزانيذة وتحديذدها إل هذار أفضذل تقذدير حذالي .وعنذدما
يكوت تأ ير القيمة الزمنية للنقد جوهريا فيجب أت يكوت المبلغ المعترف به كمخصص هذو القيمذة الحاليذة لإلنفذاق
المتوقع المطلوب لتسوية ا لتزام.
 16-3المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتم ل األطراف ات العالقة في كل مت الشركات الشقيقة وكبذار المسذاهميت والمذديريت واإلدار العليذا للشذركة،
وتم ل أيضا الشركات المسيطر عليها أو خاضعة لسذيطر مشذتركة أو نفذو مذؤ ر مذت قبذل تلذك األطذراف ات
العالقة ،ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامالت مع األطراف ات العالقة مت قبل مجلس اإلدار .
 17-2احتياطي قانوني
طبقا للن ام األساسي للشركة ،يجنب  %5مت أرباح الفتر لتكويت احتياطي قانون حت يبلغ ه ا ا حتياطي %50
مت رأس مال الشركة المصدر ويستعمل ا حتيذاطي بنذات علذ قذرار مذت الجمعيذة العامذة وفقذا قتذراح مجلذس
اإلدار .
 18-3الضرائب
ضرائب الدخل
يتم حساب ضريبة الدخل وفقا لقانوت الضرائب المصري.
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 18-3الضرائب (تابع)
ضرائب الدخل الجارية
يتم تقييم أصول والتزامات ضرائب الدخل للفتر الجارية والفترات السابقة وفقا للمبلغ المتوقع اسذترداده أو سذداده
لمصلحة الضرائب.
ضرائب الدخل المؤجلة
ويتم ا عتراف بضريبة الدخل المؤجلة باتباع طريقة ا لتزامات عل الفذروق المؤقتذة بذيت القيمذة المعتذرف بهذا
لألصل أو ا لتزام لألغراض الضريبية األسذاس الضذريبي) وقيمتهذا المدرجذة بالميزانيذة األسذاس المحاسذبي)
و لك باستخدام سعر الضريبة المطبق.
ويتم ا عتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عنذدما يكذوت هنذاك احتمذال قذوي بامكانيذة ا نتفذاع بهذ ا األصذل
لتخفيض األرباح الضريبية المستقبلية ،ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزت ال ي لت يتحقق منه منفعة مستقبلية.
ويتم ادراا الضذريبة الجاريذة والمؤجلذة كذايراد أو مصذروف فذي قائمذة األربذاح أو الخسذائر للفتذر  ،فيمذا عذدا
الضريبة التي تنتج مت معاملة أو حدث في نفس العام أو فتر أخرى مباشر ضمت حقوق الملكية.
 19-3تحقق اإليراد
يتم ا عتذراف بذاإليراد الذ المذدى الذ ي تتذوفر فيذه درجذة كافيذة مذت التأكذد بذأت المنذافع ا قتصذادية المرتبطذة
بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكت قياس قيمة اإليراد بشكل مو وق به.
يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق بالصافي بعد خصم أي خصم تجذارى أو خصذم كميذة
أو ضرائب مبيعات أو رسوم.
فيما يلي ا عتبارات الخاصة التي يجب أت تتحقق قبل ا عتراف باإليراد:
 إيرادات المقاوالتتتضمت اإليرادات مت عقود المقاو ت القيمة المبدئيذة لكذل عقذد مقاولذة باإلضذافة ألوامذر التغيذر أو الحذوافز أو
المطالبات الالحقة عل التعاقد بشرط توافر توقع كاف عت تحقيق تلك القيمة وامكات تقديرها بشكل مو وق فيه.
وحينما يمكت تقدير نتائج المقاولة بشكل مو وق فيه يتم ا عتراف باإليرادات مذت عقذود المقذاو ت طبقذا لطريقذة
نسبة اإلتمام وفقا لطبيعة العقد كما يلي:
▪ العقود طويلة األجل :يتم تحديد نسبة اإلتمام وفقا لطريقة حصر األعمال المنف ويتم ا عتذراف بتكذاليف العقذد
المتكبد لمقابلة ه ا اإليراد.
▪ العقود قصير األجذل :يذتم ا عتذراف بذايرادات العقذود قصذير األجذل وفقذا لطريقذة حصذر األعمذال المنفذ
وبالتكاليف الفعلية المتكبد لمقابلة ه ا اإليراد.
وفي حالة عدم امكانية تقدير عقد المقاولة بشكل مو وق فيه يذتم ا عتذراف بذاإليراد فذي حذدود مذا تذم انفاقذه مذت
تكاليف عل العقد ويكوت مت المتوقع استردادها.
يتم ا عتراف بالخسار المتوقعة للعقد كمصروف في حالة احتمال زياد تكلفة العقد الكليذة المتوقعذة عذت اإليذراد
الكلي للعقد بغض الن ر عت مرحلة انجاز العقد.
يدرا الفرق المتم ذل فذي الزيذاد الذنقص) فذي قيمذة اإليذرادات المحسذوبة وفقذا لنسذبة اإلتمذام عذت قيمتهذا وفقذا
للمستخلصات الصادر ضمت المستحق مت  /عل العمالت.
 إيرادات بيع الوحداتتتحقق الواقعة المنشئة لإليراد الخاص ببيع وحدات مشروعات اإلسكات والتعمير عنذد تحويذل المخذاطر والمنذافع
األساسية للمشتري والتي تتحقق باتمام التعاقد الفعلي للوحد .
 البيع بالتقسيطيتم ا عتراف بسعر البيع بدوت الفوائد كايراد في تاريت البيع .ويكوت سعر البيع هذو القيمذة الحاليذة للمقابذل ويذتم
تحديدها بخصم قيمة األقساط المستحقة باستخدام سعر الفائد المستهدف .ويتم ا عتراف بالفوائذد المؤجلذة كذايراد
عندما تستحق وعل أساس التناسب الزمني أخ ا في ا عتبار سعر الفائد المستهدف.
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 19-3تحقق اإليراد (تابع)
 توزيعات األرباحيتم ا عتراف بتوزيعات األرباح حيت يكوت لحاملي األسهم الحق في تحصيل مبالغ ه ه التوزيعات.
 فوائد دائنةيتم ا عتراف بالفوائد الدائنة ضمت قائمة األرباح أو الخسائر عل أسذاس نسذبة زمنيذة آخذ ا فذي ا عتبذار معذدل
العائد المستهدف عل األصل.
 20-3المصروفات
يتم ا عتراف بجميع المصروفات شاملة مصذروفات التشذغيل ،المصذروفات اإلداريذة والعموميذة والمصذروفات
األخرى مع ادراجها بقائمة األرباح أو الخسائر في العام التي تحققت فيها تلك المصروفات.
 21-3اإلضمحالل
إضمحالل قيمة األصول المالية
تقوم الشركة فذي تذاريت كذل ميزانيذة بتحديذد مذا ا ا كذات هنذاك دليذل موضذوعي علذ أت يكذوت أصذل مذالي أو
مجموعة مت ا صول المالية المحتف بهذا بالتكلفذة قذد أضذمحل .ويعتبذر أصذل مذالي أو مجموعذة مذت ا صذول
المالية المحتف بها بالتكلفة قد أضمحل ا ا ،وا ا فقط ،كات هناك دليل موضوعي عل اضمحالل القيمذة نذتج عذت
حدوث حدث أو أك ر بعد ا عتراف ا ولي باألصل وأ ر عل التدفقات النقدية المقدر ألصذل مذالي أو مجموعذة
مت ا صول المالية والتي يمكت تقديرها بشكل يعتمد عليه.
إضمحالل قيمة األصول غير المالية
تقوم الشركة في تاريت كل ميزانية بتحديد ما ا ا كات هناك مؤشر عل أت يكوت أصل قد اضمحل .وعنذدما تزيذد
القيمة الدفترية ألصل أو وحد مولد للنقد عذت قيمتذه اإلسذتردادية ،فيعتبذر أت األصذل قذد اضذمحل وبالتذالي يذتم
تخفيضه ال قيمته اإلستردادية .وت بت خسار اإلضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائر.
ويتم رد الخسار الناجمة عت اضمحالل القيمذة والتذي تذم ا عتذراف بهذا سذابقا ،فقذط ا ا ،كذات هنذاك تغييذر فذي
ا فتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل اإلسذتردادية منذ ا بذات أخذر خسذار ناتجذة عذت اضذمحالل القيمذة،
ويكوت رد الخسار الناجمة عت ا ضمحالل محدود بحيث تتعدى القيمة الدفترية لألصل القيمة اإلستردادية لذه
أو القيمة الدفترية التي كات سيتم تحديدها ما لذم يذتم ا عتذراف بالخسذار الناجمذة عذت اضذمحالل القيمذة بالنسذبة
لألصل في السنوات السابقة .ويتم ا بات الرد في الخسار الناجمة اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائر.
 22-3االدوات المالية
أ .االعتراف األولي
يجب عل المنشأ أت تعترف بأصل مالي أو التزام مالي في قائمة المركز المالي فقط عندما تصبح المنشأ طرفا
في األحكام التعاقدية لألدا المالية.
يتم قياس األصل المالي او ا لتزام المالي عند ا عتراف األولي بالقيمة العادلة و لك بالنسبة لألصول
وا لتزامات المالية التي يتم تصنيفها كأصول مالية أو التزامات مالية بالقيمة العادلة مت خالل األرباح أو
الخسائر.
بالنسبة لألصول المالية التي يتم تصنيفها كأصول مالية بالقيمة العادلة مت خالل الدخل الشامل واألصول المالية
بالتكلفة المستهلكة يتم قياسها عند ا عتراف األولي بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة.
بالنسبة لاللتزامات المالية التي يتم تصنيفها بالتكلفة المستهلكة يتم قياسها عند ا عتراف األولي بالقيمة العادلة
مخصوما منها تكاليف المعاملة.
يحتوي معيار المحاسبة المصري رقم  " )47األدوات المالية "عل
اساس القياس ا حق لها كا تي:
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الث فئات أساسية لألصول المالية عل

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
-3

أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تابع)

 22-3االدوات المالية (تابع)
ب .التصنيف والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية
• أصول مالية مقاسة بالتكلفة المستهلكة.
• أصول مالية بالقيمة العادلة مت خالل الدخل الشامل اآلخر.
• أصول مالية بالقيمة العادلة مت خالل األرباح أو الخسائر.
ويعتمد تصنيف األصول المالية بشكل عام بموجب معيار المحاسبة المصري رقم  " )47األدوات المالية " عل
نمو ا األعمال ال ي بموجبه يت م ادار األصل المالي وك لك خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي.
يتم تصنيف األصول المالية عل أنها مصنفة :بالتكلفة المستهلكة ،أو القيمة العادلة مت خالل الدخل الشامل ا خر
أو القيمة العادلة مت خالل األرباح أو الخسائر.
ويتم تصنيف األصول المالية طبقا لنمو ا األعمال ال ي تدار به تلك األصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية.
الشرطيت التالييت ولم يقاس بالقيمة العادلة مت خالل

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المستهلكة ا ا استوف
ا رباح أو الخسائر.
• يتم ا حتفا باألصل ضمت ن مو ا عمل يهدف ال ا حتفا باألصول لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية.

• ينشأ عت الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريت محدد والتي تكوت فقط مدفوعات أصل
وفائد عل المبلغ األصلي مستحق السداد.
يتم قياس أدوات الديت بالقيمة العادلة مت خالل بنود الدخل الشامل األخر فقط في حال استوفت الشرطيت التالييت
ولم تقاس بالقيمة العادلة مت خالل األرباح والخسائر:
• يتم ا حتفا باألصل ضمت نمو ا عمل يكوت هدفه قد تحقق مت خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
األصول المالية.
• ينشأ عت الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريت محدد والتي تكوت فقط مدفوعات أصل
وفائد عل المبلغ األصلي مستحق السداد.
يجب أت يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة مت خالل األرباح أو الخسائر ما لم يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة
أو بالقيمة العادلة مت خالل الدخل الشامل.
يمكت للمنشأ أت تخصص بشكل غير قابل لإللغات أصال ماليا عل أنه يقاس بالقيمة العادلة مت خالل األرباح أو
الخسائر ا ا كات القيام ب لك يزيل أو يقلص بشكل جوهري – عدم ال بات في القياس أو ا عتراف.
يجب عل المنشأ أت تبوب جميع ا لتزامات المالية عل أنها يتم قياسها – حقا بالتكلفة المستهلكة ،باست نات ما
يلي:
• ا لتزامات المالية بالقيمة العادلة مت خالل ا رباح أو الخسائر .يجب أت يتم قياس م ل ه ه ا لتزامات ،بما
في لك المشتقات التي تم ل التزامات ،حقا بالقيمة العادلة.
• ا لتزامات المالية التي تنشأ عندما يتأهل تحويل أصل مالي لالستبعاد مت الدفاتر أو عندما ينطبق منهج
التدخل المستمر .بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية عل قياس م ل تلك ا لتزامات المالية.
• عقود الضمات المالي .بعد ا عتراف األولي ،يجب عل ُمصدر م ل لك العقد بما يتوافق مع معايير المحاسبة
المصرية أت يقيسه حقا بأي المبلغيت التالييت أكبر:
أ .مبلغ خسار ال ي يتم تحديده وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ب .أو المبلغ ال ي تم ا عتراف به – بشكل أولي مطروحا منه حينما يكوت مناسبا ،المبلغ المجمع للدخل
ال ي يتم ا عتراف به وفقا لمبادئ معيار المحاسبة المصري رقم .)48
• ا رتباطات بتقديم قرض بمعدل فائد أقل مت سعر السوق .يجب عل ُمصدر م ل لك ا رتباط بما يتوافق
مع معايير المحاسبة المصرية أت يقيسه حقا بأي المبلغيت أكبر:
- 19 -

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
-3

أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تابع)

 22-3االدوات المالية (تابع)
ب .التصنيف والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية (تابع)
أ .مبلغ خسار ا ضمحالل ال ي يتم تحديده وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ب .أو المبلغ ال ي تم ا عتراف به – بشكل أولي مطروحا منه ،حينما يكوت مناسبا ،المبلغ ال ُمجمع للدخل
ال ي يتم ا عتراف به وفقا لمبادي معيار المحاسبة المصري رقم .)48
• المقابل المحتمل ال ي تم ا عتراف به مت قبل المنشأ المستحو ضمت تجميع أعمال ينطبق عليه معيار
المحاسبة المصري رقم  .) 29يجب أت يتم القياس الالحق لم ل ه ا المقابل المحتمل بالقيمة العادلة مع
ا عتراف بالتغيرات ضمت األرباح أو الخسائر.
يمكت للمنشأ  ،عند ا عتراف ا ولي أت تخصص بشكل رجعه فيه التزاما ماليا عل أت يتم قياسه بالقيمة
العادلة مت خالل األرباح أو الخسائر عندما يكوت لك مسموحا بموجب معايير المحاسبة المصرية أو عندما ينتج
عت القيام ب لك معلومات أك ر مالتمة اما بسبب أنه:
أ .يزيل أو يقلص -بشكل جوهري – عدم ال بات في القياس أو ا عتراف يشذار اليذه – أحيانذا -علذ أنذه " عذدم
اتساق محاسبي") وال ي كات سينشأ خالف لذك عذت قيذاس األصذول أو ا لتزامذات أو ا عتذراف بالمكاسذب
والخسائر منها عل أسس مختلفة.
ب .كات هناك مجموعة مت ا لتزامات المالية أو مت األصول المالية وا لتزامات المالية يتم ادارتها وتقيذيم أدائهذا
عل أساس القيمة العادلة وفقا ستراتيجية مو قة إلدار المخاطر أو لالسذت مار ،ويذتم داخليذا تقذديم معلومذات
بشأت المجموعة عل لك األساس ال أعضذات اإلدار العليذا للمنشذأ كمذا هذو معذرف فذي معيذار المحاسذبة
المصري رقم " )15ا فصاح عت ا طراف وي العالقة" وعل سبيل الم ال مجلس ادار المنشذأ والذرئيس
التنفي ي.
بنود القوائم المالية
النقدية وما في حكمها
العمالت وأوراق قبض
است مارات بالقيمة العادلة مت خالل الدخل الشامل
است مارات في سندات حكومية
است مارات بالقيمة العادلة مت خالل ا رباح او الخسائر
مستحق مت  /ال أطراف ات عالقة
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصد مدينة أخرى
مصروفات مستحقة وأرصد دائنة أخرى
عمالت دفعات مقدمة
قروض طويلة ا جل
دائنو شرات أراضي
بنوك تسهيالت ائتمانية
التزامات عقود تأجير وترتيب

التصنيف وفقا ً لمعيار المحاسبة المصري رقم ""47
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة
القيمة العادلة
القيمة العادلة
القيمة العادلة
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة

األصول المالية وااللتزامات المالية  -إعادة التصنيف.
يتم اعاد تصنيف األدوات المالية فقط عندما يتغير نمو ا األعمال الخاص بادار المحف ة ككل.
ج .انخفاض قيمة األصول المالية
يتم تطبيق نمو ا "الخسار ا ئتمانية المتوقعة" .عل األصول المالية المقاسة بالتكلفة المسذتهلكة وأصذول العقذود
واست مارات الديت بالقيمة العادلة مت خالل الدخل الشامل اآلخر ،ولكت ليس عل است مارات حقوق الملكية.
تقوم الشركة بتقويم كافة المعلومات المتاحة ،بما فذي لذك القائمذة علذ أسذاس مسذتقبلي ،بشذأت خسذائر ا ئتمذات
المتوقعة المرتبطة باألصول المدرجة بالتكلفة المستهلكة.
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أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تابع)

 22-3االدوات المالية (تابع)
ج .انخفاض قيمة األصول المالية (تابع)
يعتمد نمو ا "الخسار ا ئتمانية المتوقعة" عل ما ا ا كانت هناك زياد جوهرية في مخاطر ا ئتمات .ولتقويم ما
ا ا كانت هناك زياد جوهرية في مخاطر ا ئتمات ،فيتم مقارنة مخاطر اإلخفاق في السداد كمذا فذي تذاريت اعذداد
القوائم المالية المستقلة مع مخاطر اإلخفاق في السداد كما في تذاريت اإل بذات األولذي بنذات علذ كافذة المعلومذات
المتاحة ،والمعلومات المستقبلية المعقولة الداعمة.
بالنسبة لل مم المدينة التجارية ومبالغ مستحقة مذت طذرف و عالقذة والنقديذة ومذا فذي حكمهذا فقذط تقذوم الشذركة
بادراا خسائر ا ئتمات المتوقعة بنات عل المنهجية المبسطة بموجب معيار المحاسبة المصري رقم .)47
ات المنهجية المبسطة إل بات الخسائر المتوقعة تتطلب مت الشركة تتبع التغيرات في مخاطر ا ئتمات وبد مذت
لك ،تقوم الشركة با بات مخصص خسار بنات عل خسذائر ا ئتمذات المتوقعذة الدائمذة بتذاريت اعذداد كذل قذوائم
مالية مستقلة.
قد يتضمت دليل ا نخفاض في القيمة مؤشرات تدل عل أت المديت أو مجموعة مت المذدينيت يواجهذوت صذعوبات
مالية هامة ،أو اخفاق أو تأخير في سداد األرباح ،أو المبلغ األصلي ،أو احتمالية اإلفذالس ،أو اعذاد هيكلذة ماليذة
أخرى ،وحيذث تشذير البيانذات القابلذة للمالح ذة الذ وجذود نقذص قابذل للقيذاس فذي التذدفقات النقديذة المسذتقبلية
المقدر  ،م ل التغيرات في المتأخرات أو ال روف ا قتصادية التي ترتبط باإلخفاق في السداد .تتم مراجعذة الذ مم
المدينة التجارية بشكل نوعي عل أساس كل حالة عل حد لتحديد ما ا ا كانت هناك حاجة ال شطبها.
تقوم الشركة بقياس خسائر ا ئتمات المتوقعة مت خالل األخذ بعذيت ا عتبذار مخذاطر اإلخفذاق فذي السذداد خذالل
فتر العقد وتتضمت معلومات مستقبلية في قياسها.
وقد بلغ رصيد الخسائر ا ئتمانية المتوقعة مخصص الديوت المشكوك في تحصذيلها) فذي تذاريت المركذز المذالي
لألصول المالية وفقا لمعيار المحاسبة رقم  )47األدوات المالية كا تي:
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
وفقا ً لمعيار المحاسبة المصري رقم ""47

بنود القوائم المالية
العمالت وأوراق قبض
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصد مدينة أخرى

34,036,543
3,739,958

د .استبعاد أصل مالي أو التزام مالي من الدفاتر
يجب عل المنشأ أت تستبعد أصل مالي مت الدفاتر عندما فقط
• تنقضي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية مت األصل المالي ،أو
• تقوم المنشأ بتحويل األصل المالي.
يجب عل المنشأ أت تستبعد ا لتزام المالي مت الدفاتر أو جزت مت التزام مالي) مت قائمة المركز المذالي عنذدما
فقط يتم تسويته – أي عندما يتم سداد ا لتزام المحدد في العقد أو الغاؤه أو انقضاؤه.
 23-3التقديرات المحاسبية
يتطلب اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدار بعمل تقديرات وافتراضات تؤ ر عل قذيم
األصول ،ا لتزامات ،اإليرادات والمصروفات خالل السنوات المالية ،هذ ا وقذد تختلذف النتذائج الفعليذة عذت تلذك
التقديرات.
 24-3قائمة التدفقات النقدية
يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية باتباع الطريقة غير المباشر .
 25-3النقدية وما في حكمها
بغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية ،فذات النقديذة ومذا فذي حكمهذا تشذمل النقديذة بالصذندوق ،الحسذابات الجاريذة
بالبنوك والودائع ألجل التي تستحق خالل ال ة أشهر وتخصم بنوك ارصد دائنة.
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أصول ثابتة
جنيه مصري

حاسب آلي
وبرامج
جنيه مصري

471,558
)(399,404
72,154

180,218
10,650,289
825,072
11,655,579

28,078,617
4,129,973
3,060,916
)(295,875
292,539
35,266,170

-

)156,385
)8,444,817
)274,928
)8,876,130

)16,747,175
)2,305,419
)1,260,765
114,337
)334,746
)20,533,768

)134,182
)1,557,793
)50,287
)1,742,262

72,154

2,779,449

14,732,402

853,101

أراضي
التكلفة في
 1يناير 2022
ناتج عملية ا نقسام *
رصيد أول المد لشركة تابعة مستحو عليها
اإلضافات
ا ستبعادات
المحول أل مشروعات ا سكات والتعمير
فروق ترجمة قوائم مالية
 31مارس 2022
مجمع اإلهالك
 1يناير 2022
ناتج عملية ا نقسام *
رصيد أول المد لشركة تابعة مستحو عليها
اهالك الفتر
اهالك ا ستبعادات
فروق ترجمة قوائم مالية
 31مارس 2022
صافي القيمة الدفترية
في  31مارس 2022

أ اث
جنيه مصري

جنيه مصري

تجهيزات
وديكورات
جنيه مصري

وسائل نقل
وانتقال
جنيه مصري

أجهز
كهربائية ومعدات
جنيه مصري

جنيه مصري

228,870
2,073,591
292,902
2,595,363

17,071,677
13,266,360
3,858,135
399,941
34,596,113

14,870,494
3,836,132
5,195,077
)(2,820,498
21,081,205

31,033,644
10,673,175
1,923,770
)(546,090
43,084,499

20,053,287
29,043,042
589,950
49,686,279

73,623,285
4,098,972
2,028,793
)(11,524
79,739,526

)11,908,111
)13,179,695
)582,058
)398,355
)26,068,219

)13,527,505
)3,345,766
)707,923
2,690,601
)14,890,593

)21,674,529
)9,579,718
)1,222,262
535,172
)31,941,337

)5,423,610
)19,173,148
)1,054,375
)25,651,133

)32,696,869
)3,549,355
)2,364,621
8,392
)38,602,453

)9,771,487
)20,156,879
)2,624,877
)32,553,243

8,527,894

6,190,612

11,143,162

24,035,146

41,137,073

18,170,292

عدد وادوات

* بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضة لالست مارات المالية – سابقا) ال
وعليه تم نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37
 -بلغت أرباح بيع أصول ابتة خالل الفتر كما يلي:

جنيه مصري
متحصالت مت بيع أصول ابتة
تكلفة أصول ابتة مستبعد
مجمع اهالك أصول ابتة مستبعد
صافي القيمة الدفترية لألصول المستبعد
أرباح بيع أصول ثابتة

الفترة من تاريخ
التأسيس حتى
 31مارس 2022
جنيه مصري
684,499

)(3,673,987
3,348,502
)(325,485
359,014
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مباني وانشاتات

ا ت ومعدات

اخشاب

اإلجمالي

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

25,872,192
20,156,879
4,694,464
50,723,535

211,483,842
97,928,413
22,469,079
)(3,673,987
)(399,404
692,480
328,500,423

)112,039,853
)81,292,590
)10,142,096
3,348,502
)733,101
)200,859,138
127,641,285

الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشركتيت المنقسمتيت،

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
-5

مشروعات تحت التنفيذ
 31مارس 2022
جنيه مصري
رصيد اول المد
رصيد أول المد لشركة تابعة مستحو عليها
رصيد اخر المدة

-6

-

29,191,404
29,191,404

استثمارات في شركات شقيقة

شركة بداية للطرق والمقاو ت
الشركة العربية لمنتجات ا لبات – اراب ديري)
شركة الكابالت الكهربائية المصرية
شركة  PREللتطوير العقاري
شركة بي أتش سي فود للصناعات الغ ائية
شركة الحصت لالستشارات
شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك
شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية

نسبة
المساهمة
٪
29.26
20.88
14.02
9.54
9.35
0.28
0.04
0.0003

 31مارس 2022
جنيه مصري
2,245,138
381,045,146
316,300,950
62,656
3,809,504
551,957
92,946
101
704,108,398

* بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات الماليذذة شذذركة مسذذاهمة مصذذرية) –
بايونيرز القابضة لالست مارات المالية  -سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعذذض الشذذركات التابعذذة الذذي
الشركتيت المنقسمتيت ،وعليه اصبحت تلك ا رصد است مارات في شركات شقيقة بالنسبة لشركة بايونيرز بروبرتيذذز
للتنمية العمرانية ش.م.م شركة منقسمة) وشركاتها التابعة ايضاح .)37
 تم اعتبار تلك ا ست مارات كاست مار في شركات شقيقة ن را لوجود نفو مؤ ر متم ل في وجود أطراف مرتبطة. -تتم ل الحصة النسبية في نتائج أعمال شركات شقيقة خالل الفتر  ،كما يلي:

الشركة العربية لمنتجات ا لبات – اراب ديري)
شركة الكابالت الكهربائية المصرية
شركة بي أتش سي فود للصناعات الغ ائية
شركة الحصت لالستشارات
شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك

-7

الفترة من تاريخ
التأسيس حتى
 31مارس 2022
جنيه مصري
)(9,816,379
8,899,271
661,848
77,197
1,431
)(176,632

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 31مارس 2022
جنيه مصري
239,060
239,060

است مارات غير مقيد ببورصة األوراق المالية

* بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37
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شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
استثمارات عقارية

-8

التكلفة في
 1يناير 2022
ناتج عملية ا نقسام *
رصيد أول المد لشركة تابعة مستحو عليها
 31مارس 2022
مجمع اإلهالك
 1يناير 2022
ناتج عملية ا نقسام *
رصيد أول المد لشركة تابعة مستحو عليها
اهالك الفتر
 31مارس 2022
صافي القيمة الدفترية في  31مارس 2022
*

-9

أراضي
جنيه مصري

مباني
جنيه مصري

اإلجمالي
جنيه مصري

-

-

-

437,071,990
437,071,990

543,755,229
26,530,809
570,286,038

980,827,219
26,530,809
1,007,358,028

)(55,035,844) (55,035,844
)(4,866,472
)(4,866,472
)(7,335,474
)(7,335,474
)(67,237,790) (67,237,790
940,120,238 503,048,248 437,071,990

بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

الشهرة
الشركة المتحد لإلسكات والتعمير
شركة الجيز العامة للمقاو ت وا ست مار العقاري
شركة القاهر لإلسكات والتعمير
شركة الصعيد العامة للمقاو ت وا ست مار العقاري

 31مارس 2022
جنيه مصري
263,603,006
191,119,964
117,200,787
3,757,979
575,681,736

*

بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل اسذذت ماراتها فذذي بعذذض الشذذركات التابعذذة الذذي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،ووفقذذا
لتقرير قطاع األدات ا قتصادي التابع للهيئة العامة لالست مار والمناطق الحذذر الصذذادر بتذذاريت  15يونيذذو  ،2021تذذم
تقييم است مارات الشركة المقيد بالبورصذذة وفقذذا لسذذعر اإلغذذالق فذذي التذذاريت المتخذ أساسذذا للتقسذذيم فذذي  31ديسذذمبر
 ،2020واست ماراتها في الشركات غير المقيد بالبورصة وفقا لحقوق الملكية الوارد بذذالقوائم الماليذذة لتلذذك الشذذركات
في ات التاريت ايضاح .)37

-

تتم ل ارصد الشهر القائمة في الفرق بيت تكلفة ا قتنات وحصة المجموعة في القيمة العادلة لالسذذت مار وطبقذذا للفقذذر
رقم  )84مت معيار المحاسبة المصري رقم  )31سيتم استكمال التوزيذذع ا ولذذي للشذذهر قبذذل نهايذذة الفتذذر السذذنوية
ا ول التي تبدأ مت تاريت ا قتنات.
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شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
 - 10نقدية بالصندوق ولدى البنوك
أ

 31مارس 2022
جنيه مصري
26,857,820
375,220,429
417,592,180
819,670,429

عملة محلية
نقدية بالصندوق
حسابات جارية
ودائع ألجل

ب عملة أجنبية
نقدية بالصندوق
حسابات جارية
ودائع ألجل
إجمالي النقدية بالصندوق ولدى البنوك
يخصم:
ودائع ألجل أك ر مت ال ة أشهر) *
النقدية وما في حكمها طبقا ً لقائمة التدفقات النقدية

44,202
46,564,553
132,286
46,741,041
866,411,470
)(156,013,698
710,397,772

* ه ه الودائع مربوطة لصالح البنوك و لك كضمانات لخطابات ضمات في تاريت المركز المالي.

 - 11استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
 31مارس 2022
جنيه مصري
35,049,843
8,489,950
)(37,600,594
5,939,199

و ائق صناديق است مار
است مارات مقيد ببورصة األوراق المالية
است مارات غير مقيد ببورصة األوراق المالية
 -تتم ل حركة ا ست مارات بالقيمة العادلة مت خالل ا رباح او الخسائر خالل الفتر كما يلي:

رصيد أول الفتر
ناتج عملية ا نقسام *
فروق تقييم است مارات بالقيمة العادلة مت خالل األرباح أو الخسائر
خسائر بيع است مارات بالقيمة العادلة مت خالل األرباح أو الخسائر
رصيد آخر الفتر
التغير في است مارات بالقيمة العادلة مت خالل األرباح أو الخسائر
*

 31مارس 2022
جنيه مصري
74,137,208
)(4,129,851
)(84,287
)(5,939,199
63,983,871

بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37
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شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
 - 12عمالء واوراق قبض
 31مارس 2022
جنيه مصري
2,382,552,097
791,956,285
13,645,359
2,337,666
3,190,491,407
)(34,036,543
)(10,488,530
3,145,966,334

عمالت  -مقاو ت ومحاجر
عمالت  -تمليك
عمالت  -ايجار
اوراق قبض
خسائر ائتمانية متوقعة في قيمة العمالت واوراق القبض
فوائد اقساط مؤجلة
-

تتم ل خسائر ائتمانية متوقعة في قيمة العمالت وأوراق القبض فيما يلي:
عن الفترة من تاريخ
التأسيس حتى
 31مارس 2022
جنيه مصري
20,018,472
14,018,071
34,036,543

رصيد أول المد
ناتج عملية ا نقسام *
مكوت خالل الفتر
رصيد آخر المد
*

بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

 - 13مستحق من  /إلى أطراف ذات عالقة
أ  -مستحق من أطراف ذات عالقة
طبيعة العالقة
طرف و عالقة
طرف و عالقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
طرف و عالقة
طرف و عالقة

شركه اسباير كابيتال القابضه لالست مارات الماليه
شركة جدوى للتنميه الصناعيه
شركة الحصت لالستشارات
شركة بي أتش سي فود للصناعات الغ ائية
شركة  PREللتطوير العقاري
شركة بي اف اية لالستشارات
شركة سمو لالستشارات

 31مارس 2022
جنيه مصري
22,759,117
66,783,017
141,693,484
5,750,000
28,380,793
12,355,107
104,390,229
382,111,747

ب  -مستحق إلى أطراف ذات عالقة
طبيعة العالقة
شركة شقيقة
طرف و عالقة
طرف و عالقة

شركة بايونيرز كابيتال لالستشارات المالية
شركة اساسات لالست مار العقاري
الشركة القومية للتشييد والتعمير

 31مارس 2022
جنيه مصري
16,463,184
463,427
15,888
16,942,499

* بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشركتيت المنقسمتيت ،وعليه تم نقذذل
األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

- 26 -

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
 - 14مشروعات االسكان والتعمير
 31مارس 2022
جنيه مصري
18,155,397,659
170,504,795
18,325,902,454

مشروعات تحت التنفي
مشروعات تامة
*

بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

 - 15مخزون
 31مارس 2022
جنيه مصري
79,924,789
5,106,167
2,758,512
83,854
87,873,322

خامات رئيسية
قطع غيار
وقود
مخلفات
*

بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

 - 16مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى
مصروفات مدفوعة مقدما
دفعات مقدمه لشرات أصول
موردوت ومقاولوت – دفعات مقدمة
تشوينات مقاوليت
تأمينات لدى الغير
غطات خطابات ضمات
مصلحة الضرائب
ايرادات مستحقة
المجموعة المالية – التوريق *
مصروفات صيانة مستحقة
أرصد مدينة أخرى
خسائر ائتمانية متوقعة في قيمة األرصد المدينة األخرى

-

 31مارس 2022
جنيه مصري
33,621,060
2,769,555
242,136,476
30,317,039
243,402,284
16,917,803
46,971,038
75,731,492
19,069,073
162,425,531
434,736,932
1,308,098,283
)(3,739,958
1,304,358,325

* قامت شركات المجموعذذة بتوقيذذع عقذذد توريذذق بتذذاريت  27ديسذذمبر  2021لمحف ذذة بعذذض عمذذالت مشذذروع سذذتوت
ريزدنس – التجمع الخامس ال شركة المجموعة المالية هيرميس بقيمة اجمالية  409.481.604جنيه مصري شاملة
خصم قيمة حالية بقيمة  67.470.911جنيه مصري.
ومقابل لك قامت شركة المجموعة المالية هيرميس بأدات مبلغ  296.565.459جنيه مصري بعذذد خصذذم مصذذاريف
ادارية بقيمة  10.155.756جنيه مصري ال شركات المجموعة وتجنيب مبلغ  16.220.405جنيه مصذذري مقابذذل
حساب تعزيز ا ئتمات ،ومتبقي مبلغ  19.069.073جنيذذه مصذذري مسذذتحق للشذذركة لذذدي شذذركة المجموعذذة الماليذذة
هيرميس.
بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

- 27 -

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
 - 17رأس المال
بتاريت  24يوليو  ،2021وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات الماليذذة شذذركة
بايونيرز القابضة لالست مارات المالية  -سابقا) باإلجمذذاع علذ التقريذذر النهذذائي الصذذادر بذذرقم  534بتذذاريت  15يونيذذو
 2021مذذت قطذذاع ا دات ا قتصذذادي بالهيئذذة العامذذة لالسذذت مار والمنذذاطق الحذذر للتحقذذق مذذت التقذذدير المبذذدئي ألصذذول
والتزامات الشركة بالقيمة الدفترية والسوقية بغرض تقسذذيمها الذ ذذالث شذذركات شذذركة قاسذذمة وشذذركتيت منقسذذمتيت)
وال ى انته ات صاف حقوق الملكية لشركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضة لالست مارات
المالية – سابقا) تبلغ  7.039.494.200جنيه مصري – ايضاح  ،)37ونتج عت لك ما يلي:
صافي حقذذوق الملكيذذة لشذذركة بذذايونيرز بروبرتيذذز للتنميذذة العمرانيذذة شذذركة منقسذذمة) مبلذذغ  4.752.277.200جنيذذه
مصري موزع عل النحو التالي:
رأس مال مصدر ومدفوع يبلغ  4.746.623.220جنيه مصري موزع عل عدد  1054805160سذذهم بقيمذذة اسذذمية
قدرها  4.5جنيه مصري للسهم الواحد واحتياطي عام بمبلغ  5.653.980جنيه مصري وبراس مال مرخص بذذه قذذدره
 23مليار جنيه مصري.
وقد تم التأشير بتاريت  8سبتمبر  2021في السجل التجاري.
ويتم ل هيكل رأس المال فيما يلي:
المساهم

نسبة المساهمة
%14.38
%12.78
%10.08
%7.08
%6.73
%4.30
%44.65
%100

شركة عبد القادر المهيدب واو ده
وليد محمد زكي
طه ابراهيم مصطفي محمد التلباني
هشام علي شكري حاف
ايجي كاب انفستمنت ليمتد
وزاكي م .م .ح.
مساهموت أخروت
اجمالي

عدد األسهم
151658750
134765936
106344921
74643766
70935897
45324482
471131408
1054805160

القيمة
جنيه مصري
682,464,375
606,446,712
478,552,145
335,896,947
319,211,537
203,960,169
2,120,091,335
4,746,623,220

 - 18حقوق الحصة غير المسيطرة
رصيد أول الفتر
ناتج عملية اإلنقسام
تسويات ناتجة عت عملية تجميع شركات تابعة
تسويات عل األرباح المرحلة لشركة تابعة
تسويات ناتجة عت زياد رأس مال شركات تابعة
شرات أسهم خزينة لشركة تابعة
توزيعات أرباح شركة تابعة
الفروق المجمعة لترجمة القوائم المالية
حقوق الحصة غير المسيطر بقائمة األرباح أو الخسائر المجمعة
رصيد آخر الفتر

 31مارس 2022
جنيه مصري
4,546,976,632
)(17,443,017
357,829,990
)(16,862,786
)(9,599,326
2,211,384
)(15,494,464
4,847,618,413

* بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات مما ترتذذب عليذذه نقذذل ارصذذد حقذذوق الحصذذص الغيذذر مسذذيطر فذذي ا سذذت مارات
المنقولة للشركات المنقسمة ايضاح .)37
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شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
 - 19قروض طويلة االجل
 31مارس 2022
جنيه مصري
35,000,000
3,115,451,541

تمويل مساند طويل ا جل
رصيد القروض
يخصم:
الجزت المتداول مت قروض طويلة األجل
الجزت غير المتداول مت قروض طويلة األجل

()669,507,532
2,480,944,009

*

بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

-

القروض الممنوحة مت البنذذوك بفائذذد  %3 - %1فذذوق متوسذذط سذذعر الكوريذذدور وبضذذمات اوراق ماليذذة مودعذذة لذذدى
البنوك.

 - 20دائنو شراء أراضي
 31مارس 2022
جنيه مصري
807,566,884

رصيد ا لتزام
يخصم:
الجزت المتداول مت دائنو شرات أراضي
الجزت الغير متداول مت دائنو شرات أراضي

)(385,022,636
422,544,248

 - 21ارصدة دائنة – مساهمين

أرصد دائنة مساهميت الشركات التابعة) – غير متداول
*

-22

 31مارس 2022
جنيه مصري
508,814,530
508,814,530

بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

عمالء دفعات مقدمة
 31مارس 2022
جنيه مصري
160,475,474
5,555,365,484
5,715,840,958

عمالت – نشاط مقاو ت
عمالت – نشاط است مار عقاري
*

بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

- 29 -

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
 - 23بنوك تسهيالت ائتمانية
 31مارس 2022
جنيه مصري
1,993,077,677
147,171,052
2,140,248,729

بنوك تسهيالت ائتمانية – عملة محلية
بنوك تسهيالت ائتمانية – عملة أجنبية
-

تتراوح الفائد عل التسهيالت ا ئتمانية الممنوحة مت البنوك بيت  %2.5 – % 0.5فوق متوسط سعر الكوريدور وبيت
 %3 - %1فوق سعر الليبور بضمات ودائع متحف عليها لدى البنوك وبعض األوراق التجارية المودعة لدى البنوك.

*

بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

 - 24موردون ومقاولو مشروعات وأوراق دفع
 31مارس 2022
جنيه مصري
781,077,078
352,303,267
1,133,380,345

موردوت ومقاولو مشروعات
أوراق دفع

* بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

 - 25ارصدة دائنة – مصلحة الضرائب
 31مارس 2022
جنيه مصري
94,397,732
101,253,031
195,650,763

مصلحة الضرائب – ضرائب دخل
مصلحة الضرائب – أخرى

* بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

 - 26مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 31مارس 2022
جنيه مصري
52,419,955
337,417,674
1,884,131
83,559,755
74,876,288
41,075,505
69,451,373
331,132,666
40,520,340
50,731,166
835,352,890
405,669,362
2,324,091,105

مصروفات مستحقة
تأمينات للغير
الهيئة القومية للتأميت ا جتماعي
مقاوليت تأمينات اجتماعية
تكلفة أعمال تحت التنفي
مصروفات صيانة محصلة
ايرادات مؤجلة
اتحادات الشاغليت
الشركة المصرية للتمويل العقاري
البنك العقارى المصرى العرب
فوائد مستحقة
ارصد دائنة اخرى
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شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
 - 26مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى (تابع)
* بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

 - 27مخصصات

مخصص التزامات
مخصص مطالبات
ومنازعات

 1يناير 2022

ناتج عملية
ا نقسام *

جنيه مصري
-

جنيه مصري
8,591,913

-

37,453,413
46,045,326

رصيد أول المد
لشركة تابعة
مستحو عليها
جنيه مصري
-

مكوت

انتفي الغرض
منه

المستخدم
خالل الفتر

جنيه مصري
1,422,813

جنيه مصري
)(708,000

-

جنيه مصري
9,306,726

5,391,594
5,391,594

1,422,813

)(708,000

)(113,485
)(113,485

42,731,522
52,038,248

 31مارس 2022

* بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

 - 28ضرائب الدخل
الفترة من تاريخ
التأسيس حتى
 31مارس 2022
جنيه مصري
43,684,929
16,885,634
60,570,563

ضرائب الدخل المقدر
ضريبية الدخل المؤجلة – مصروف
مصروف ضرائب الدخل

أصول ضريبية مؤجلة

 31مارس 2022
جنيه مصري
23,167,395
471,816,514
)(4,410,548
37,030
)(16,885,634
473,724,757

ضريبة الدخل المؤجلة  -أول المد
ناتج عملية ا نقسام *
رصيد اول المد لشركة تابعة مستحو عليها
تسويات
فروق ترجمة
ضريبة الدخل المؤجلة عت المد – التزام)
رصيد أخر المد – أصل

* بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

 - 29إيرادات األنشطة
الفترة من تاريخ
التأسيس حتى
 31مارس 2022
جنيه مصري
1,733,193,697
834,266,265
82,184,636
2,649,644,598

ايرادات نشاط المقاو ت
ايرادات بيع وحدات عقارية
ايرادات ايجارات است مارات عقارية
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شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
 - 30تكلفة األنشطة
الفترة من تاريخ
التأسيس حتى
 31مارس 2022
جنيه مصري
1,584,596,984
563,807,795
22,446,071
2,170,850,850

تكاليف نشاط المقاو ت
تكاليف بيع وحدات عقارية
تكاليف ايجارات است مارات عقارية

 - 31أرباح بيع استثمارات في شركات شقيقة
الفترة من تاريخ
التأسيس حتى
 31مارس 2022
جنيه مصري
15,897,718
15,897,718

أرباح بيع است مارات في شركات شقيقة

 - 32نصيب السهم في األرباح
تم حساب نصيب السهم في األرباح بقسمة نصيب المساهميت في أرباح الفتر للشركة األم عل المتوسذذط المذذرجح لعذذدد
األسهم القائمة خالل الفتر وفقا لما يلي:
الفترة من تاريخ
التأسيس حتى
 31مارس 2022
جنيه مصري
358,392,910
أرباح الفتر للشركة األم
1054805160
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفتر
0.34
نصيب السهم في األرباح

 - 33عقود التأجير والترتيب
 -1أصول حق انتفاع
مباني وانشاتات
جنيه مصري
التكلفة
 1يناير 2022
ناتج عملية ا نقسام *
اإلضافات
استبعادات
 31مارس 2022
مجمع االستهالك
 1يناير 2022
ناتج عملية ا نقسام *
استهالك الفتر
استهالك ا ستبعادات
 31مارس 2022
صافي القيمة الدفترية في
 31مارس 2022

16,388,220
70,797,907
)(8,948,833
78,237,294

آ ت ومعدات
جنيه مصري

سيارات
جنيه مصري

اجمالي
جنيه مصري

10,985,534
10,985,534

2,253,074
2,913,512
5,166,586

29,626,828
73,711,419
)(8,948,833
94,389,414

)(3,665,345
)(4,845,050
2,112,919
)(6,397,476

)(2,230,975
)(378,089
)(2,609,064

)(31,837
)(365,261
)(397,098

)(5,928,157
)(5,588,400
2,112,919
)(9,403,638

71,839,818

8,376,470

4,769,488

84,985,776
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شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
 - 33عقود التأجير والترتيب (تابع)
 -2التزام عقود التأجير والترتيب

رصيد ا لتزام
يخصم:
أقساط مستحقة السداد خالل عام

-34

عقود تأجير تشغيلي
جنيه مصري
76,713,827

عقود ترتيب
جنيه مصري
899,583,414

 31مارس 2022
جنيه مصري
976,297,241

)(13,853,441
62,860,386

)(188,810,768
710,772,646

)(202,664,209
773,633,032

*

بتاريت  24يوليو  2021تم تقسيم شركة أسباير كابيتال القابضة لالست مارات المالية بايونيرز القابضذذة لالسذذت مارات
المالية – سابقا) ال الث شركات ونقل است ماراتها في بعض الشركات التابعة الي الشذذركتيت المنقسذذمتيت ،وعليذذه تذذم
نقل األرصد التي تخص شركاتهم التابعة ايضاح .)37

-

تتم ذذل التزامذذات عقذذود الترتيذذب فذذي أرصذذد كذذال مذذت شذذركة بذذايونيرز بروبرتيذذز للتنميذذة العمرانيذذة ش.م.م) بقيمذذة
 51.638.307جنيذذه مصذذري وشذذركة القذذاهر لإلسذذكات والتعميذذر ش.م.م) بقيمذذة  823.560.575جنيذذه مصذذري
والشركة المتحد لإلسكات والتعمير ش.م.م) بقيمة  24.384.532جنيه مصري والناتجذذة عذذت عقذذود بيذذع مذذع اعذذاد
استئجار ألصول مملوكة للشركات والتي ستؤول ملكيتها في نهاية مد العقد بقيمة  1جنيه مصري لكل عقد.

الموقف الضريبي
شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية وك لك الشركات التابعة لها تخضع لضريبة الدخل وقذذد تذذم احتسذذاب ضذذريبة
الدخل لكل شركة عل حده ويم ل رصيد ضريبة الذذدخل ال ذذاهر فذذي قائمذذة األربذذاح أو الخسذذائر المجمعذذة فذذي مجمذذوع
ضرائب الدخل عت الفتر مت تاريت التأسيس حت  31مارس .2022

 - 35األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها
تتم ل األدوات المالية للشركة في األصول الماليذذة نقديذذة بالصذذندوق ولذذدى البنذذوك ،اسذذت مارات ماليذذة ،أرصذذد عمذذالت
وأوراق قبض ،مستحق مت أطراف ات عالقة ،أرصد مدينة أخرى) وك ا ا لتزامات المالية عمالت – ارصذذد دائنذذة،
تسهيالت ائتمانية ،مستحق الي أطذذراف ات عالقذذة ،أرصذذد دائنذذة – مصذذلحة الضذذرائب ،أرصذذد دائنذذة – مسذذاهميت،
المصروفات المستحقة وأرصد دائنة أخرى) .وكما هو وارد بالسياسات المحاسبية الهامة لالعتذذراف والقيذذاس لألصذذول
وا لتزامات المالية واإليراد والمصروف المتعلق بها كما ورد في ايضذذاح  )3مذذت اإليضذذاحات المتممذذة للقذذوائم الماليذذة
المجمعة.

القيمة العادلة لألدوات المالية
طبقا ألسذذس التقيذذيم المتبعذذة فذذي تقيذذيم أصذذول والتزامذذات الشذذركة الذذوارد باإليضذذاح  )3فذذات القيمذذة العادلذذة لألصذذول
وا لتزامات المالية تختلف اختالفا جوهريا عت قيمتها الدفترية في تاريت الميزانية.

خطر سعر العائد
تقوم الشركة بمراقبة توافق تواريت استحقاقات األصول وا لتزامات المالية مع أسعار الفوائد المرتبطة بها.

خطر تقلبات العمالت األجنبية
يتم ل خطر العمالت األجنبية في التغيذذرات فذذي سذذعر الصذذرف والذ ي يذذؤ ر علذ المذذدفوعات والمقبوضذذات بذذالعمالت
األجنبية وك لك تقييم األصول وا لتزامات بالعمالت األجنبية.

خطر االئتمان
يتم ل خطر ا ئتمات في عدم التزام أحد أطراف األدا المالية مت الوفات بالتزاماته ،األمر ال ي ينتج عنذذه تحمذذل الطذذرف
اآلخر لخسائر مالية .تتعرض الشركة لمخاطر ا ئتمات عل أرصدتها لدى البنذذوك والعمذذالت وبعذذض األصذذول األخذذرى
كما هو موضح في الميزانية.
تسع الشركة لتقليل المخاطر ا ئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عت طريق التعامل مذذت بنذذوك حسذذنة السذذمعة ووضذذع
حدود ائتمانية للعمالت ومراقبة أرصد المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالت.

خطر السيولة
ات غرض الشركة هو الحفا عل التوازت بيت استمرارية التمويل والمرونة خالل اسذذتخدام األربذذاح المرحلذذة وأرصذذد
الشركة لدي البنوك لضمات سداد التزامات الشركة في مواعيد استحقاقها.
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شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
 - 35األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها (تابع)
خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة
يتم ل خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائد في خطر التغيرات في التدفقات النقدية المسذذتقبلية بسذذبب التغيذذرات فذذي
سعر الفائد  ،وتسع الشركة لتقليل لك الخطر مت خالل ا عتماد عل التدفقات النقدية مت أنشطة التشغيل.

إدارة رأس المال
ات ال هدف الرئيسي إلدار رأس المال هو التأكد مت أت الشركة تحاف عل نسب رأس مال صحية مت أجل دعم أعمالهذذا
وتحقيق أقص زياد للمساهميت.
تقذذوم الشذذركة بذذادار هيكذذل رأسذذمالها واجذذرات تعذذديالت عليذذه فذذي ضذذوت التغيذذرات فذذي ذذروف األعمذذال .لذذم يكذذت
هناك تغيرات فذي األهداف والسياسات والعمليات مت تاريت التأسيس حت  31مارس .2022

 - 36المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات خاصة بالمستقبل .نتائج التقديرات المحاسبية ،طبقذذا لتعريفهذذا ،نذذادرا مذذا تسذذاوي
النتائج الفعلية .التقديرات وا فتراضات ات المخاطر الهامة والتي قد تتسبب في تعديل جوهري للقيم الدفتريذذة لألصذذول
وا لتزامات خالل السنة المالية التالية تم اإلشار لها أسفل:

اضمحالل أرصدة العمالء واألرصدة المدينة األخرى
يتم عمل تقدير ألرصد العمالت واألرصد المدينة األخرى القابلة للتحصيل عندما يكوت تحصيل تلذذك األرصذذد بالكامذذل
غير محتمل .يتم عمل ه ا التقدير بشكل فردي عل المبالغ الهامة .أما المبالغ غيذذر الهامذذة بشذذكل فذذردي والتذذي انقضذذت
مواعيد استحقاقها ،فيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم عمل مخصص وفقا لمد انقضات مواعيد ا ستحقاق.

ضريبة الدخل
الشركة خاضعة لضريبة شركات األموال .تقدر الشركة مخصص ضريبة الذذدخل باسذذتخدام رأي خبيذذر وعنذذد وجذذود أي
اختالفات بيت النتائج الفعلية واألولية تؤ ر ه ه ا ختالفات عل مخصذذص ضذذريبة الذذدخل والضذذريبة المؤجلذذة فذذي هذ ه
الفترات.

 - 37تأثير االنقسام على قائمة المركز المالي
بتاريت  24يوليذذو  ،2021انعقذذدت الجمعيذذة العامذذة غيذذر العاديذذة لشذذركة أسذذباير كابيتذذال القابضذذة لالسذذت مارات الماليذذة
بايونيرز القابضة لالست مارات المالية – سابقا) شركة مساهمة مصرية) ،وكانت قراراتها كالتالي:
وافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجماع عل مشروع التقسيم التفصذذيلي للشذذركة باتبذذاع اسذذلوب التقسذذيم األفقذذي عذذت
طريق تقسيم اصول والتزامات وحقوق الملكية بالقيمة السوقية والدفترية طبقا للقوائم المالية عت السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر  ،2020مع بقات ات المساهميت بنفس نسب الملكية وعدد ا سهم دوت تعديل في الشركة القاسمة والشركتيت
المنقسمتيت في ضوت تقريذذر اللجنذذة المشذذكلة مذذت الهيئذذة العامذذة لالسذذت مار والمنذذاطق الحذذر  -قطذذاع األدات ا قتصذذادي
والصادر بتاريت  15يونيو .2021
وافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجمذذاع علذ تقسذذيم الشذذركة لذ الث شذذركات هذذي شذذركة أسذذباير كابيتذذال القابضذذة
لالست مارات المالية الشركة القاسمة) بايونيرز القابضة لالست مارات المالية – سابقا) ،ويخفض رأسمالها المصدر عذذت
طريق تخفيض القيمة ا سمية ألسهمها وت ل محتف ذذة بغرضذذها وبذذالتراخيص الصذذادر لهذذا مذذت الهيئذذة العامذذة للرقابذذة
المالية وغرضها ا شتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراق ماليذذة او فذذي زيذذاد رؤوس امذذوال وتذذرخيص نشذذاط
امنات الحف  .بينما ينتج عت التقسيم تأسيس شركتيت جديدتيت هما:
شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة منقسمة) ويتم تأسيسذذها كشذذركة مسذذاهمة مصذذرية خاضذذعة ألحكذذام
القانوت  159لسنة  1981عل ات يكوت غرضها ا ست مار في ا نشطة العقارية والمساهمة وا شتراك بصور مباشر
وغير مباشر في كافة مجا ت ا ست مارات العقارية والمقاو ت والتطوير العقاري مع عدم ا خذذالل بالمذذاد  )27مذذت
قانوت سوق راس المال رقذذم  95لسذذنة  1992والمذذاد  )121والمذذاد  )122مذذت الالئحذذة التنفي يذذة لقذانوت  95لسذذنة
 1992ويجوز للشركة ات تكوت لها مصلحة او تشترك بأي وجه مت الوجوه مع الشركات وغيرهذذا التذذي تذذزاول اعمذذا
شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها عل تحقيق غرضها في مصر او في الخذذارا كمذذا يجذذوز لهذذا ات تنذذدمج فذذي الهيئذذات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و لك طبقا ألحكام القانوت و ئحته التنفي ية .ويجوز التعديل وفقا للمعمول به فذذي الهيئذذة
العامة لالست مار والمناطق الحر .
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شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
 - 37تأثير االنقسام على قائمة المركز المالي (تابع)
شركة جاادوى للتنميااة الصااناعية (شااركة منقساامة) ويذذتم تأسيسذذها كشذذركة مسذذاهمة مصذذرية خاضذذعة ألحكذذام القذذانوت
159لسنة  1981عل ات يكوت غرضها ا ست مار في ا نشطة الصناعية والمساهمة وا شتراك بصور مباشر وغيذذر
مباشر في كافة مجا ت ا ست مارات الصناعية مع عدم ا خالل بالماد  )27مت قانوت سوق راس المال رقم  95لسنة
 1992والماد  )121والماد  )122مت الالئحة التنفي ية لقانوت  95لسنة  1992ويجوز للشركة ات تكوت لها مصلحة
او تشترك بأي وجه مت الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعما شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علذ تحقيذذق
غرضها في مصر او في الخارا كما يجوز لها ات تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و لك طبقا ألحكام
القانوت و ئحته التنفي ية .ويجوز التعديل وفقا للمعمول به في الهيئة العامة لالست مار والمناطق الحر .
وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية باإلجماع عل اعاد هيكلة الشركات التابعذذة والشذذقيقة لكذذال مذذت الشذذركة القاسذذمة
والشركتيت المنقسمتيت عل النحو الوارد تفصيليا بمشروع التقسيم التفصذذيلي وتقريذذر اللجنذذة المشذذكلة مذذت الهيئذذة العامذذة
لالست مار والمناطق الحر  -قطاع األدات ا قتصادي وتفويض رئيس مجلس ا دار اومذذت يفوضذذه فذذي انهذذات اجذذراتات
نقل الملكية ومنها التق دم ال الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول علذ عذذدم ممانعتهذذا علذ نقذذل ملكيذذة اسذذهم الشذذركات
التابعة والشقيقة المقيد وغير المقيد مت الشركة القاسمة ال الشركتيت المنقسمتيت في ضوت اعاد الهيكلة.
وفي سبتمبر  ،2021تم تأسيس شركة جذذدوى للتنميذذة الصذذناعية شذذركة منقسذذمة) وشذذركة بذذايونيرز بروبرتيذذز للتنميذذة
العمرانية شركة منقسمة) ،وتم استكمال اعاد الهيكلة ونقل ملكية أسهم الشركات التابعة والشقيقة في أكتوبر .2021
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شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
 - 37تأثير االنقسام على قائمة المركز المالي (تابع)
وفيما يلي بيات باألرصد المحولة ال الشركات المنقسمة في تاريت ا نقسام- :
بايونيرز القابضة
لالست مارات المالية
الشركة القاسمة)
قبل ا نقسام)
 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

التسويات الناتجة عت
تقرير اللجنة ا قتصادية
وحركة الفتر واألرصد
المحولة للشركات المنقسمة
 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

أسباير كابيتال القابضة
لالست مارات المالية
الشركة القاسمة)
 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

األصول
أصول غير متداولة
أصول ابتة
مشروعات تحت التنفي
أصول حق انتفاع
است مارات في شركات شقيقة
است مارات بالقيمة العادلة مت خالل الدخل الشامل
است مارات في سندات حكومية
است مارات عقارية
است مارات أخرى طويلة األجل
أصول غير ملموسة
الشهر
مسدد تحت حساب زياد است مارات في شركة شقيقة
إجمالي األصول غير المتداولة

976,414,857
57,620,326
75,413,136
5,540,499,936
14,928,530
3,475,433
925,791,375
23,115,310
563,525
1,791,732,929
4,500,000
9,414,055,357

)963,781,094
)28,195,326
)73,756,013
)5,506,903,983
)1,216,060
)3,475,433
)925,791,375
)445,844
)1,791,732,929
)4,500,000
)9,299,798,057

12,633,763
29,425,000
1,657,123
33,595,953
13,712,470
23,115,310
117,681
114,257,300

أصول متداولة
نقدية بالصندوق ولدى البنوك
است مارات بالقيمة العادلة مت خالل ا رباح او الخسائر
أصل آلت ملكيته ال الشركة
عمالت واوراق قبض
است مارات في ا وت خزانة
مستحق مت أطراف ات عالقة
مشروعات ا سكات والتعمير
مخزوت
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصد مدينة أخرى
إجمالي األصول المتداولة
إجمالي األصول

859,797,860
240,786,575
800,000
4,099,632,257
5,093,949
25,050,283
4,651,699,967
916,047,565
1,048,096,690
11,847,005,146
21,261,060,503

)632,158,541
)183,512,184
)3,916,120,492
)5,093,949
)25,000,000
)4,651,699,967
)916,047,565
)1,010,973,270
)11,340,605,968
)20,640,404,025

227,639,319
57,274,391
800,000
183,511,765
50,283
37,123,420
506,399,178
620,656,478

حقوق الملكية وااللتزامات
حقوق الملكية
رأس المال المصدر والمدفوع
احتياطي قانون
احتياطي عام
فروق تقييم است مارات بالقيمة العادلة مت خالل الدخل الشامل
فروق مجمعة لترجمة القوائم المالية
أرباح مرحلة
ناتج عملية التقسيم
أرباح الفتر
إجمالي حقوق الملكية للشركة القابضة
حقوق الحصة غير المسيطر
إجمالي حقوق الملكية

5,274,025,800
629,762,634
)65,482,381
)12,290,776
1,516,009,925
465,571,035
7,807,596,237
2,784,610,082
10,592,206,319

االلتزامات
االلتزامات غير المتداولة
قروض طويلة ا جل
الجزت غير المتداول مت أرصد دائنة – مساهميت
التزامات عقود تأجير وترتيب  -طويل ا جل
التزامات ضريبية مؤجلة
إجمالي االلتزامات غير المتداولة
االلتزامات المتداولة
مستحق ال أطراف ات عالقة
الجزت المتداول مت قروض طويلة ا جل
عمالت دفعات مقدمة  -قصير ا جل
بنوك تسهيالت ائتمانية
موردوت ومقاولو مشروعات وأوراق دفع
ارصد دائنة  -مصلحة الضرائب
مصروفات مستحقة وأرصد دائنة أخرى
مخصصات
الجزت المتداول مت التزامات عقود تأجير وترتيب
دائنو توزيعات
إجمالي االلتزامات المتداولة
إجمالي االلتزامات
إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

475,881,373
535,128,772
980,161,154
9,234,090
2,000,405,389
430,227,510
498,621,619
1,800,743,498
2,952,538,888
1,450,264,698
210,981,646
1,012,839,362
63,382,283
230,298,068
18,551,223
8,668,448,795
10,668,854,184
21,261,060,503
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)5,063,064,768
)629,762,634
42,447,668
65,344,995
12,290,776
)1,496,899,272
)62,513,504
)430,592,387
)7,562,749,126
)2,781,593,611
)10,344,342,737

)475,881,373
)529,128,772
)979,058,733
871,597
)1,983,197,281
)428,447,901
)498,621,619
)1,606,039,332
)2,885,700,674
)1,450,244,418
)177,664,950
)954,327,504
)63,382,283
)229,884,103
)18,551,223
)8,312,864,007
)10,296,061,288
)20,640,404,025

210,961,032
42,447,668
)137,386
19,110,653
)62,513,504
34,978,648
244,847,111
3,016,471
247,863,582

6,000,000
1,102,421
10,105,687
17,208,108
1,779,609
194,704,166
66,838,214
20,280
33,316,696
58,511,858
413,965
355,584,788
372,792,896
620,656,478

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
 - 38أحداث هامة
أدى تباطؤ العديد مت اقتصاديات الدول الكبرى في الفتر الماضية ال مزيج مت ارتفاع األسعار العالمية للسلع
األساسية ،واضطراب سالسل اإلمداد وارتفاع تكاليف الشحت ،باإلضافة ال تقلبات األسواق المالية في الدول الناشئة،
مما أدى ال ضغوط تضخمية أ رت عل اقتصاديات الك ير مت الدول ومنها اقتصاد جمهورية مصر العربية ،كما ات
الحرب بيت روسيا وأوكرانيا أدت ال انخفاض تدفقات النقد األجنبي مت السياحة وك لك مت ا ست مار األجنبي المباشر،
وهو ما ترتب عليه ارتفاع األسعار بصفة عامة .تلك الزياد في األسعار العالمية شكلت ضغطا اضافيا عل العملة
المحلية الجنيه المصري) .مما استوجب تدخل البنك المركزي المصري برفع سعر الفائد عل الجنيه المصري
وتحريك سعر الصرف خالل شهر مارس  ،2022وقد نتج عت ه ا التحريك انخفاض في قيمة الجنيه المصري مقابل
الدو ر األمريكي خالل تلك الفتر بنسبة تجاوزت  ،)% 18مما ترتب عليه تأ ر الشركات التي لديها أرصد التزامات
كبير بالعملة األجنبية سوات قصير األجل أو طويلة األجل بخسائر كبير نتيجة اعاد ترجمة ه ه األرصد وفقا لسعر
الصرف بعد تحريكه.
وقد انعكست تلك الخسائر بشكل كبير عل نتائج أعمال تلك الشركات بقائمة الدخل قائمة األرباح أو الخسذذائر) ،وأ ذذرت
عل األدات المالي لتلك الشركات.
وبتاريت  27ابريل  2022صدر قرار رئذذيس مجلذذس الذذوزرات رقذذم  1568لسذذنة  2022بتعذذديل بعذذض احكذذام معذايير
المحاسبة المصرية – ملحق ب) معيار المحاسبة المصري رقم  )13المعدل " 2015ا ار التغيرات في اسعار صذذرف
العمالت ا جنبية" و لك لوضع معالجة محاسبية خاصذذة اختياريذذة يمكذذت مذذت خاللهذذا التعامذذل مذذع اآل ذذار المترتبذذة علذ
تحريك سعر صرف العمالت األجنبية عل القوائم المالية للمنشأ التي تكوت عملة التعامل لها هي الجنيه المصذذري .هذ ا
و تعد ه ه المعالجة المحاسبية الخاصة ا ختيارية الصادر به ا الملحذذق ،تعذذديال لمعذذايير المحاسذذبة المصذذرية المعدلذذة
السارية حاليا ،فيما بعد المدى الزمني لسريات ه ا الملحق.
تاريخ تحريك سعر الصرف :هو يوم  22مارس 2022
الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق :هي السنة المالية ،أو جزت منها ،التي تبذذدأ قبذذل
تاريت تحريك سعر الصرف وتنتهي في أو بعد ه ا التاريت .يتم تطبيق ه ه المعالجذذة علذ القذذوائم الماليذذة للجذذزت مذذت
السنة المالية ال ي ينتهي قبل تاريت تحريك سعر الصرف.
المعالجة األولى :األصول الممولة بالتزامات بعملة أجنبية:
يمكت للمنشأ التي قامت خالل الفتر مت بداية يناير  2020وحت تاريت تحريك سعر الصرف باقتنذذات أصذذول ابتذذة و /
أو است مارات عقارية و  /أو أصول تنقيب وتقييم و  /أو أصول غير ملموسة بخالف الشهر ) ممولة بالتزامات بعمالت
أجنبية ،أت تقوم با عتراف ضمت تكلفة تلك األصذذول بفذذروق العملذذة الناتجذذة عذذت اعذذاد ترجمذذة رصذذيد ا لتذذزام القذذائم
المتعلق بها في تاريت تحريك سعر الصرف باستخدام سعر الصرف في تاريت تحريك الصذذرف .ويمكذذت للمنشذذأ تطبيذذق
ه ا الخيار لكل أصل عل حد  ،ويجب أ تزيد صافي التكلفة المعدلة عت القيمة اإلستردادية لألصذذل والتذذي يذذتم قياسذذها
وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم  )31المعدل "اضمحالل األصول".
المعالجة الثانية :فروق العمالت األجنبية:
است نات مت متطلبات الفقر رقم " "28مت معيار المحاسبة المصري المعدل رقم " )13آ ار التغيرات في أسعار صرف
العمالت األجنبية" الخاصة با عتراف بفروق العملة يمكت للمنشأ التي تأ رت نتذذائج أعمالهذذا بصذذافي أربذذاح أو خسذذائر
فروق عملة نتيجة تحريك سعر صرف العمالت األجنبية أت تقوم با عتراف ضذذمت بنذذود الذذدخل الشذذامل اآلخذذر بفذذروق
العملة المدينة والدائنة الناتجة عت اعاد ترجمة أرصد البنود ات الطبيعة النقدية القائمة فذذي تذذاريت  31مذذارس 2022
باستخدام سعر اإلقفال في ات التاريت مخصوما منها أي فروق ترجمة عملة تم ا عتراف بها ضمت تكلفذذة أصذذول وفقذذا
للمعالجة ا ول مت ه ا الملحق و لك باعتبار ه ه الفروق نتجت بصفة أساسية بسبب قرار تحريك سعر الصرف.
يتم ادراا مبلغ فروق العملة الناتجة عت اعاد ترجمة البنذذود ات الطبيعذذة النقديذذة ،والتذذي تذذم عرضذذها فذذي بنذذود الذذدخل
الشامل اآلخر في األرباح أو الخسائر المرحلة في نهاية نفس الفتر المالية لتطبيق المعالجذذة المحاسذذبية الخاصذذة الذذوارد
به ا الملحق.
وقد قامت بعض شركات المجموعة بتطبيق المعالجة ال انية له ا الملحق فروق العمالت األجنبية) وكانت نتيجة التطبيذذق
كالتالي:
مبلغ الزيادة (النقص)
البند
جنيه مصري
()22,379,243
فروق تقييم عملة بقائمة ا رباح او الخسائر)
22,379,243
ارباح الفتر قبل ضرائب الدخل
()22,379,243
فروق تقييم عمالت اجنبية قائمة الدخل الشامل)
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شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) (شركة منقسمة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
في  31مارس 2022
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