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 ( مساهمة مصرية شركة) المالية  االوراق فى  للوساطة ESB أصول  شركة 

 .وتقرأ معها جزء ال يتجزأ من القوائم المالية(  28)إلى ( 1)يضاح إاإليضاحات المرفقة من  -
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 الدخل الشاملقائمة 
 2021مارس  31 في   المنتهيةالثالثة أشهرعن 
 

 2020 مارس 31 2021مارس  31  
 مصري  جنيه جنيه مصري  

   

 1,003,212 1,332,821 الفترةصافي ربح 
   

   الدخل الشامل اآلخر
   

 - - استثمارات مالية طويلة األجلناتج إعادة تقييم  
 - - مجموع الدخل الشامل اآلخر عن السنة بعد خصم الضريبة

   

 1,003,212 1,332,821 اجمالي الدخل الشامل



 ( مساهمة مصرية شركة) المالية  االوراق فى  للوساطة ESB أصول  شركة 

 .وتقرأ معها القوائم الماليةجزء ال يتجزأ من (  28)إلى ( 1)يضاح إاإليضاحات المرفقة من  -
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 قائمة التغير في حقوق الملكية
 2021مارس  31 في   المنتهيةالثالثة أشهرعن 

 
 

 رأس المال المدفوع  
  تقييم احتياطي

 استثمارات
 إحتياطي

 قانوني

   رباحا
 مرحلة 

 جمالي اال

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري 
      

 48,739,137 6,050,453 2,688,684 - 40,000,000 2019ديسمبر  31رصيد 
 1,003,212 1,003,212 - - - جمالي الدخل الشامل ا

 49,742,349 7,053,665 2,688,684 - 40,000,000 2020مارس  31رصيد  

      
 50,592,965 6,570,912 2,744,053 1,278,000 40,000,000 2020 ديسمبر 31 في  الرصيد

 1,332,821 1,332,821 - - - جمالي الدخل الشامل ا

 51,925,786 7,903,733 2,744,053 1,278,000 40,000,000 2021مارس   31 رصيد  
      

   ( 16) ( 16) ( 15) إيضاح رقم

 
 

 



 ( مساهمة مصرية شركة) المالية  االوراق فى  للوساطة ESB أصول  شركة 

 .وتقرأ معها يتجزأ من القوائم الماليةجزء ال (  28)إلى ( 1)يضاح إاإليضاحات المرفقة من  -
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 قائمة التدفقات النقدية
 2021مارس  31 في   المنتهيةالثالثة أشهرعن 

 

 
 إيضاح

 2020 مارس 31 2021مارس   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
 1,267,182 1,679,305  الربح قبل ضرائب الدخل صافي 

 181,064 165,254 ( 4) هالك االصول الثابتة ا
 ( 168,147) ( 77,240)  دائنة  فوائد
 2,231,389 837,166  االئتمانية  والتسهيالت القروض فوائد

  2,604,485 3,511,488 
 ( 5,788,593) ( 288,870) ( 7) التغير في العمالء وأوراق القبض 

 ( 202,649) 188,326 ( 8) التغير في المدينين والحسابات المدينة االخرى 
 - 3,895,667 ( 9) التغير في جاري المقاصة 

 ( 1,076,173) ( 8,331,096) ( 23) التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة 
 126,473 ( 34,433) ( 13) ن التغير في الموردي 

 7,889,333 ( 6,449,659)  دائنة  أرصدة العمالء في التغير
 - ( 349,802) ( 14) التغير في الدائنين والحسابات الدائنة االخرى 

 7,557,512 14,226,087 ( 23) أطراف ذات عالقة  ىالتغير في المستحق إل

 12,017,391 5,460,705  أنشطة التشغيل  الناتجة من   التدفقات النقدية
 ( 2,231,389) ( 837,166)  مدفوعة  فوائد

 9,786,002 4,623,539  التشغيل  أنشطة  من الناتجة النقدية  التدفقات صافي

    التدفقات النقدية من أنشطـة االستثمار 
 ( 339,990) - ( 4) مدفوعات لشراء أصول ثابتة

 - ( 76,241)  استثمارات  لشراء مدفوعات
 168,147 77,240  مقبوضة  فوائد

 ( 171,843) 999  أنشطة االستثمار )المستخدمة في(   الناتجة منصافي التدفقات النقدية 
    

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
 ( 2,390,138) 137,367,185 ( 12) االئتمانية التسهيالت من مقبوضات
 - ( 137,440,142)  االئتمانية التسهيالت في  مدفوعات

 ( 2,390,138) ( 72,957)  أنشطة التمويل ( المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 
    

 7,224,021 4,551,581  الفترة خالل  –في النقدية وما في حكمها  الزياة  صافى 
 24,234,971 22,190,312  الفترة ول النقدية وما في حكمها ـ أ 

 31,458,992 26,741,893 ( 10) الفترة خر آالنقدية وما في حكمها ـ 
 

 : تيرصيد النقدية وما في حكمها في اآليتمثل  

 2020 مارس 31 2021مارس   31   

 جنيه مصري  جنيه مصري   
    

 31,458,992 26,741,893 (10) البنوك لدى بالصندوق ونقدية 

  26,741,893 31,458,992 
 



 ( ة مساهمة مصريةشرك) المالية  االوراق فى  للوساطة ESB أصول  شركة 

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

 2021مارس  31المنتهية في   الثالثة اشهرعن  
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 نبذة عن الشركة  -1

 تأسيس الشركة 1-1

            (شتتتركة مستتتاهمة مصتتترية)وراق الماليتتتة للوستتتاطة فتتتي األ ESBتأسستتتر شتتتركة أصتتتول 
فتي جمهوريتة مصتر ( ستابقا  ( م .م .ش) ESBشركة االيمان للوساطة وتتداول االوراق الماليتة  )

والئحتتته  1992لستنة  95طبقتا  لتنص قتتانون ستوق العمتل رقتتم  1994يوليتتو  25العربيتة فتي 

وقد تم قيد الشركة في ستجل تجتاري  1981لسنة  159التنفيذية ويطبق عليها احكام القانون رقم 

عامتا    25متدة الشتركة  و  ،من مكتب سجل تجاري بالقتاهرة   2/8/1994يخ  بتار  284077رقم  ب

وتتم نشتر العقتد والن تام األساستي للشتركة   ،من تاريخ تسجيلها بالستجل التجتاري قابلتة للتجديتد

 .1994شهر اغسطس   526كات العدد رقم  بصحيفة الشر

لشتهر ستبتمبر  1778سم الشركة وتم النشر بصحيفة الشركات بالعدد رقم إلي  إ  ESBتم إضافة  

وراق المالية وتتم النشتر للوساطة فى األ  ESBوتم تعديل اسم الشركة الى شركة اصول    1999

 . 2006لشهر يناير   6فى صحيفة الشركة بالعدد رقم  

 غرض الشركة 1-2

              وقتتد حصتتتلر الشتتركة علتتى التتتترخيصوراق الماليتتة األ يهتتو القيتتام بأعمتتال السمستتترة فتت

كمتا أضتيغ غترض إمستاك ستجالت   1994من الهيئة العامة لسوق العمل فى اكتتوبر    32رقم  

 .لهيئة لهذا النشاط تحر نفس الرقم وصدر ترخيص ا 1996األوراق المالية في اكتوبر 

هى شركة تابعتة (  ساهمة مصريةشركة م)للوساطة فى االوراق المالية    ESBإن شركة اصول  

 (.شركة مساهمة مصرية)ضة لالستثمارات المالية  لشركة اصول القاب
 

 السنة المالية 1-3

 .عام  كل منديسمبر    آخر في  وتنتهييناير   أول في للشركة  المالية  السنة  تبدأ

 عنوان الشركة 1-4
 .القاهرة  –  الجديدة  مصر  –  بيروت شارع 51

 عمر الشركة 1-5
 .09/08/2044و تنتهي في  10/08/2019سنة تبدأ من  25

 اعتماد القوائم المالية 1-6

 6  من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة فيي    2021مارس    31تم اعتماد القوائم المالية في  
 .2021مايو 

 أسس إعداد القوائم المالية  -2

 لتزام بالمعايير المحاسبية والقوانيناال 2-1

القوانين واللوائح السارية، ويتم الرجوع و  لمعايير المحاسبة المصريةتم إعداد القوائم المالية وفقا   

إلى المعايير الدولية للتقارير المالية عنتدما ال يكتون هنتاك معيتار محاستبة مصتري أو متطلبتات 

 .قانونية توضح كيفية معالجة أرصدة ومعامالت معينة

 أسس القياس 2-2

متا لتم يترد غيتر ذلت  ) التاريخيتة التكلفتة مبتدأرارية وموفقا  لفرض االست المالية  القوائم   تم إعداد

  (.بإحدى السياسات المحاسبية



 ( ة مساهمة مصريةشرك) المالية  االوراق فى  للوساطة ESB أصول  شركة 

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

 2021مارس  31المنتهية في   الثالثة اشهرعن  
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 العرض  وعملة  التعامل  عملة 2-3

وعملتة عترض   يمثتل عملتة التعامتل للشتركة  التذيو  تم عرض القوائم المالية بالجنيته المصتري

 .القوائم المالية

 التغييرات في السياسات المحاسبية 2-4

ياسات التي طبقيت فيي العيام الماضيي  متفقة مع تلك الس  العام   االمحاسبية المطبقة هذالسياسات  
التغييرات التي نتجت عن تطبيق التعديالت على معايير المحاسيبة المصيرية الصيادرة  عدا مافي

  والتي سيتم تطبيقها على الفتيرات الماليية التيي 2019 لسنة (69) رقم  بقرار وزيرة االستثمار
وفيما يلي أهم اإلصدارات والتعديالت التي تنطبق على الشيركة   2021يناير  1تبدأ في أو بعد 

 على القوائم المالية إن وجد :  وتأثيرها

 "التأجير  عقود"( 49) رقم  المصري  المحاسبة  معيار

 ر،التتأجي  عقتود  عن  صاحفواإل  ضروالع  والقياس  فراباالعت  المتعلقة  المبادئ  المعيار  هذا  يحدد
 عن بصدق رتعب  يقةربط  مالئمة  معلومات  ونروالمؤج  ونرالمستأج  يقدم   أن  ضمان  هو  والهدف

 اإليجتار عقتود رأثت لتقيتيم  الماليتة القتوائم  لمستخدمي  أساسا  المعلومات  هذه   تقدم .  المعامالت  تل 
 .للمنشأة   النقدية  قاتفوالتد  المالي  ءواألدا المالي  كزرالم على

باالستثناء من تاريخ السريان أعاله، يسري هذا المعيار علتى عقتود التتأجير التتي كانتر تخضت  

وتعديالتتته، وكتتان يتتتم معالجتهتتا وفقتتا  لمعيتتار  1995لستتنة  95لقتتانون التتتأجير التمتتويلي رقتتم 

 ،"القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمتويلي( "20)المحاسبة المصري رقم  
وكذل  عقود التأجير التمويلي التي تنشأ في ظل وتخض  لقانون تن يم نشتاطي التتأجير التمتويلي 

، وذل  من بداية فترة التقرير السنوي التي تم فيها إلغتاء قتانون 2018لسنة    176والتخصيم رقم  

 .2018لسنة   176وصدور قانون  1995لسنة   95

 "العمالء مع  العقود من  اإليراد"( 48) رقم  المصري  المحاسبة  معيار

 مفيتدة  معلومتات  لتقتديم   تطبقهتا  أن  المنشأة   على  يجب  التي  المبادئ  وض   الي  المعيار  هذا  يهدف
 ادربتاإلي المحيطتة التأكتد  عدم   وفروظ  وتوقير  ومبلغ  طبيعة،  عن  المالية  القوائم   مستخدمي  إلى
 .عميل م   عقد عن  الناشئة  النقدية  قاتفوالتد
 رالمعايي محل" ءالعمال م  العقود من ادإليرا"( 48)  رقم  الجديد يالمصر المحاسبة معيار يحل
 :ويلغيها  التالية

 ".اإلنشاء عقود"( 8)رقم  المصري المحاسبة معيار -أ
 ".اإليراد( "11)معيار المحاسبة المصري رقم  -ب

 

 "المالية  األدوات"( 47) رقم  المصري  المحاسبة  معيار

  المالية   وااللتزامات  المالية  األصول  عن  المالي  ريرالتق  مبادئ  وض    الي  المعيار  هذا  يهدف
  النقدية   قاتفالتد  لمبالغ  هم رتقدي  يف  المالية  القوائم   لمستخدمي  ومفيدة   مالئمة   معلومات  ضرلع

 .تأكدها  وعدم  وتوقيتها للمنشأة، المستقبلية
  المقابلة  الموضوعات  محل"  المالية  األدوات "   ( 47)  رقم   الجديد  ير المص  المحاسبة  معيار  يحل
  تم  وبالتالي  ، "والقياس   اف ر االعت:    المالية  األدوات(  26)  رقم  ي رالمص  المحاسبة  معيارفي  
  الخاصة   اترالفق  سحب  بعد  (26)   رقم   يرالمص  المحاسبة  معيار   صدارإ  وإعادة   تعديل

 قطف  للتعامل  المعدل  (47)  معيار  نطاق  وتحديد  الجديد  (47)  معيار  تناولها  التي  بالموضوعات
 .المنشأة  الختيار قافو التغطية محاسبة من محدودة  حاالت م 

 ". ترتيبات امتيازات الخدمات العامة( " 1)إصدار التفسير المحاسبي المصري رقم   •

أرقام  • المصرية  المحاسبة  معايير  التعديالت على  المالية،  (  1)  إجراء بعض  القوائم  عرض 

النقدية،  (  4) التدفقات  األرباح،    (22)قائمة  في  السهم  المالية    (25)نصيب   -األدوات 



 ( ة مساهمة مصريةشرك) المالية  االوراق فى  للوساطة ESB أصول  شركة 

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

 2021مارس  31المنتهية في   الثالثة اشهرعن  
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المالية    ( 26)العرض،   والقياس،  –األدوات  العقاري،  (  34)  االعتراف  ( 38)االستثمار 
 .القوائم المالية المجمعة ( 42)اإلفصاحات،   -األدوات المالية   (40) مزايا العاملين،

 (.20)، (11)،  (8)مصرية رقم  إلغاء معايير المحاسبة ال •
 

 وذلت  2021 ينتاير 1 فتي تبدأ  التي  المالية  الفترات  على  التعديالت  بتطبيق  الشركة  تلتزم   وسوف

 .2020  لسنة( 1871)  رقم   الوزراء مجلس  رئاسة  لقرار  طبقا  

 

 المحاسبية الهامة  والتقديراتاألحكام  2-5

إعداد هذه القوائم المالية قيتام اإلدارة بعمتل أحكتام وتقتديرات تتؤثر علتى قتيم اإليترادات، يتطلب  

وااللتزامات المدرجة بالقوائم المالية وما يصتاحبها متن إفصتاحات وكتذا   االصولالمصروفات،  

ه اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة في تاريخ القوائم المالية، وقد ينشأ عن عدم التأكد المحيط بهتذ

 لالصتولاالفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إدختال تعتديالت جوهريتة علتى القيمتة الدفتريتة  

 .وااللتزامات المتأثرة في الفترات المستقبلية

ويتم مراجعة التقديرات وما يصاحبها من افتراضات بشكل مستمر، ويتتم االعتتراف بالتعتديالت 

 .لتي يجري خاللها مراجعة التقديراتالتي تطرأ على التقديرات المحاسبية في الفترة ا

 :وفيما يلي األحكام والتقديرات الرئيسية التي تؤثر تأثيرا  جوهريا  على القوائم المالية للشركة

 األحكام  2-5-1
 

   االعتراف باإليراد
المتعهيد بهيا إليى العميالء بمبليل يمثي   األداء التزاميات يتم اإلعتراف باإليراد بصورة تعكيس 

  ميع األذيذ فيي لتزامياتالمقاب  الذي تتوقعه المنشأة أن يكون لها حيق فييه فيي مقابي  تليك اال
ع لمعييار المحاسيبة  اإلعتبار شروط العقد وجميع الحقائق والظيروف ذات الصيلة  وذليك تطبيقيا

 ( "اإليراد من العقود مع العمالء".48المصري رقم )
 

 التقديرات 2-5-2

 االخرىانخفاض قيمة أرصدة العمالء والمتحصالت  

ل عندما يكون تحصي  االخرىأرصدة العمالء والمتحصالت    يتم تقدير المبالغ القابلة للتحصيل من

ردي، يجري التقدير علتى أستاس بالنسبة للمبالغ الجوهرية بشكل فالمبلغ بالكامل لم يعد متوقعا ، و

أما المبالغ التي ال تعد جوهريتة بشتكل فتردي، ولكنهتا تعتدت تتاريخ استتحقاقها، فيجتري   فردي،

تقييما  إجماليا  ويوض  لها تقدير وفقا  للمدة الزمنية التي انقضر منذ تاريخ استتحقاقها استتنادا  إلتى 

 .معدالت االسترداد التاريخية

 الثابتة  لالصول  االفتراضيالعمر  

هالك، ومتن شتأن الثابتة بغرض حساب اال  لالصولقدر  الم  االفتراضير  تحدد إدارة الشركة العم

هتالك المتادي أو اال  لالصتولاالفتراضتي المتوقت   هذا التقدير أن يُحتدد عقتب الن تر فتي العمتر  

ك متن أجتل هتالاالفتراضتي المقتدر وطريقتة اال، وتراجت  اإلدارة بشتكل دوري العمتر  لالصول

هتالك تتستق مت  التنمط المتوقت  للمنتاف  االقتصتادية الناشتئة عتن هتذه ضمان أن طريقة ومدة اال

 .االصول

 الضرائب

تخض  الشركة لضريبة الدخل المفروضة في جمهورية مصر العربية، ويتحتم اتخاذ أحكام هامتة 

من أجل تحديد إجمالي مخصصات الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة، ولقد وضتعر الشتركة 

إلتتى تقتتديرات معقولتتة، واضتتعة فتتي االعتبتتار العواقتتب المحتملتتة لعمليتتة المخصصتتات، استتتنادا  
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الفحص التي تجريها السلطات الضريبية المصرية، ويستند مبلغ هذا المخصص إلى عوامتل عتدة 

منها الخبرة بالفحوصات الضريبية السابقة والتفسيرات المتباينة للوائح الضريبية من قبل الشتركة 

، وقد تنشأ مثل هذه االختالفات في التفسير فتي مواضتي  عتدة وفقتا  ومصلحة الضرائب المسؤولة

 .لل روف السائدة في جمهورية مصر العربية في ذل  الحين

 غير المالية االصولانخفاض قيمة  

غيتر الماليتة فتي كتل   االصتولتقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك مؤشرات على انخفاض قيمتة  

غير المالية لتقييم انخفتاض القيمتة عنتدما   االصولفترة من فترات إعداد التقرير، ويجري اختبار  

ة تكون هناك مؤشرات على أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلتة لالستترداد، وعنتد احتستاب القيمت

أو متن الوحتدة المولتدة للنقتد  االصتولاالستخدامية، تقدر اإلدارة التدفقات المستقبلية المتوقعة من  

 .وتختار معدل الخصم المناسب من أجل احتساب القيمة الحالية لتل  التدفقات النقدية

 أهم السياسات المحاسبية  -3

الفتترات الماليتة المعروضتة فتي هتذه القتوائم السياسات المحاسبية الموضحة أدناه تم تطبيقها بثبات ختالل  

 .المالية

 ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية 3-1

يتتتم إثبتتات المعتتامالت بتتالعمالت األجنبيتتة أوليتتا  باستتتخدام أستتعار الصتترف فتتي تتتاريخ حتتدو  

 .المعاملة

وااللتزامتتات ذات الطبيعتتة النقديتتة بتتالعمالت األجنبيتتة باستتتخدام أستتعار  االصتتوليتتتم ترجمتتة 

 االربتتاح) التتدخلبقائمتتة ويتتتم إدراك كافتتة فتتروق العملتتة ، القتتوائم الماليتتةلصتترف فتتي تتتاريخ ا
 .(والخسائرأ

وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية بتالعمالت األجنبيتة والتتي يتتم قياستها   االصوليتم ترجمة  

 .يبالتكلفة التاريخية باستخدام أسعار الصرف في تاريخ االعتراف األول

وااللتزامتات ذات الطبيعتة غيتر النقديتة بالعملتة األجنبيتة والتتي يتتم قياستها   االصوليتم ترجمة  

   .الصرف في التاريخ الذي تحددت فيه القيمة العادلةبالقيمة العادلة باستخدام أسعار 

 الثابتة وإهالكاتها  االصول 3-2

 عتراف والقياس اال 3-2-1

 أو  الستل   تتوفير  أو  تشتغيلال  في  الستخدامها  بها  يحتفظ  يوالت  المملوكة  الثابتة  االصول  إثبات  يتم 
 بالتكلفتة  المركتز المتاليبقائمتة    الثابتة  االصول  وت هر،  بالتكلفة  اإلدارية  لألغراض  أو  الخدمات
 وتتضتمن هتذا ،القيمتة الضتمحالل المتراكمة والخسائر اإلهالك مجم  منها  مخصوما    التاريخية

 يتتم  التتي الحالتة إلتى لتجهيتزه  والالزمتة االصلب المرتبطة المباشرة  التكاليغ  كافة  االصل  تكلفة
 .موقعه وفي أجله من  االصل  اقتناء  اإلدارة   قررت  الذي  الغرض في بها  تشغيله
 يتتم ،  االفتراضية  أعمارها  تختلغ  التي  الرئيسية  المكونات  من  مجموعة  من  االصل  يتكون  عندما
 .بذاته  أصال   المكونات  هذه  من كل  اعتبار
 التكلفتة وتتضمن، بالتكلفة اإلدارية لألغراض أو  للتشغيل  اإلنشاء  مرحلة  في  االصول  تسجيل  يتم 

 هتذه  هتالكا فتي البتدء ويتتم   هتذا  ،االصتلب  المرتبطتة  المباشترة   التكتاليغ  وكافتة  المهنيين  أتعاب
 األستس نفتس وباتبتاع لها المحدد  الغرض  في  ستخدام لال  عدادهاا  من  االنتهاء  يتم   عندما  االصول
 .االصول باقي في  المتبعة
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لها وطرق إهالكهتا فتي نهايتة كتل ستنة   االفتراضية  االعمارو  لالصوليتم مراجعة القيم المتبقية  

  .مالية

 قتناء النفقات الالحقة على اال 3-2-2

 اعتبتار  يتتم   يالت  المكونات  من  رئيسي  مكون  أو  ثابر  أصل  بإحالل  الخاصة  التكاليغ  رسملة  يتم 
 أي رستملة ويتتم  هتذا ،االقتناء تاريخ بعد تتم  التي  الجسيمة  العمرات  تكاليغ  وكذا  أصال    منها  كل

 ،لألصتل المستتقبلي االقتصتادي العائتد زيادة  عنها سيترتب كان ما إذا االقتناء على الحقة  نفقات
( والخستائرأ االربتاح) التدخل قائمتة علتى تحميلهتا يتتم  االخترى النفقات كافة فإن ذل  عدا  وفيما

 .تكبدها  عند كمصروف

 هالكات اال 3-2-3

 القستط  لطريقتة  وفقتا  (  أو الخستائر  االربتاح)  التدخل  قائمتة  علتى  هتالكاال  مصتروف  تحميتل  يتم 

 االفتراضتي  العمتر  متدار  علتى  وذلت   المتناقص فيماعدا المبتاني تحستب بطريقتة القستط الثابتر
 يتتم ي التت لالصتول  ةيالرئيست  للمكونات  االفتراضي  العمر  أو  االصول  أنواع  من  نوع  لكل  المقدر
 .بذاته  أصال   منها كل  اعتبار

 الثابتة  االصوللكل بند من بنود  المقدرة ومعدالت اإلهالك   االفتراضية االعماربيانا  ب  وفيما يلي

  سنوات  المعدل االصول بيان
     

  20  % 5 نشاءاتامباني و
  10  % 10 عدد و ادوات

  8 - 4  % 25-15 نتقالئل نقل واوسا
  10  % 10 آالت و اجهزة كهربائية
  10  % 10 تجهيزات و ديكورات

  7  % 15 كمبيوتر وبرامجأجهزة 
  10  % 10 أثا  وتجهيزات  

     

 متاحتة وتصتبح  االصتول  إعتداد  متن  االنتهتاء  يتتم   عنتدما  الثابتتة  االصتول  هتالكا  فتي  البتدء  يتم 
  .التي حددتها اإلدارة  ضاغراأل في  لالستخدام 

 الرأسمالية  أو الخسائر  االرباح 3-2-4

الثابتة بمقارنتة صتافي عائتد   االصولستبعاد أصل من  أو الخسائر الناتجة من ا  االرباح  يتم تحديد

أو الخستائر الناتجتة متن االستتبعاد  االربتاحتتدرك و بصافي قيمته الدفتريتة االصلاالستبعاد لهذا 

 .(أو الخسائر  االرباح)  الدخلبقائمة  

 الثابتة االصولإضمحالل قيمة   3-2-5

 أن  على  مؤشر  هناك  كان  إذا  ما  بتحديد  عداد القوائم الماليةا  تاريخ  في  دوري  بشكل  الشركة  تقوم 
 ستتردادية،اال قيمتته عتن لألصتل الدفتريتة القيمتة تزيتد وعنتدما ضتمحل،ا قتد ثابر أصل  يكون
 خستارة   وتثبتر  ستتردادية،اال  قيمته  إلى  تخفيضه  يتم   وبالتالي  لألصل  اضمحالل  هناك  أن  فيعتبر

 (.أو الخسائر االرباح)الدخل    بقائمة  االضمحالل

 المستتخدمة التقتديرات في تغيير هناك كان ذاإ فقط القيمة اضمحالل عن الناجمة  الخسارة   رد  يتم 
 وتكتون  القيمتة،  اضتمحالل  عتن  ناتجتة  خستارة   خترآ  اثبتات  منذ  االستردادية  االصل  قيمة  لتحديد
 اضتمحالل عتن الناجمتة الخستارة  لترد نتيجتة) ألصتل الدفتريتة القيمتة تتعتدى  ال  بحيث  محدودة 
( االهتالك بعتد بالصتافي) تحديدها  سيتم   كان  التي  الدفترية  القيمة  أو  له  االستردادية  القيمة(  القيمة
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 ،الستابقة السنوات في لألصل بالنسبة القيمة اضمحالل عن الناجمة بالخسارة   االعتراف  يتم   لم   ما
 .(أو الخسائر  االرباح)  الدخل  بقائمة  الرد  ثباتا  ويتم 

 االخرىوالمتحصالت    العمالء 3-3

ية للفاتورة االصلبالقيمة    االخرىالمدينون والحسابات المدينة  و  أوراق القبضو  ثبات العمالءايتم  

 .أو المعاملة ناقصا  خسائر االضمحالل

والقيمتة  االخترىللعمالء والمتحصتالت  يتم قياس خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية

أو   االربتاح)  التدخلبقائمة  يتم االعتراف بخسائر االضمحالل  و،  الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة

 .يتم االعتراف برد خسائر االضمحالل في الفترة التي حد  فيها الردو،  (الخسائر

 النقدية وما في حكمها 3-4

الحستابات ،  النقدية وما في حكمها تتمثل في النقدية بالصتندوقألغراض إعداد القوائم المالية فإن  

  االستثمارات قصير األقي  عاليية الجارية بالبنوك والودائ  ألجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر
 .الغير مباشرة عداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة  اويتم     السيولة

 االقتراض وتكلفة االقتراض 3-5

 االقتراض

يتم االعتراف باالقتراض مبدئيا  بالقيم التي تم استالمها ويتتم تبويتب المبتالغ التتي تستتحق ختالل 

عام ضمن االلتزامات المتداولة، ما لم يكن لدى الشركة الحق فتي تأجيتل ستداد رصتيد القتروض 

 فيتم عرض رصيد القرض ضمن االلتزامات طويلتة،  القوائم الماليةلمدة تزيد عن عام بعد تاريخ  

 .األجل

يتم قيتاس القتروض واالقتتراض بفوائتد بعتد االعتتراف المبتدئي علتى أستاس التكلفتة المستتهلكة 

الناتجة عن استبعاد االلتزامات باإلضتافة   أو الخسائر  االرباحبطريقة معدل الفائدة الفعال وتدرك  

 .(أو الخسائر  االرباح)  الدخلبقائمة ستهالك بطريقة معدل الفائدة الفعال  إلى عملية اال

 تكلفة االقتراض

التذي و  المؤهتل  االصتلنتتاك  انشتاء أو  اباقتنتاء أو    يتم رسملة تكاليغ االقتراض المتعلقة مباشرة  

يتطلب فترة زمنية طويلة لتجهيزه لالستخدام في األغراض المحددة له أو لبيعه كجزء متن تكلفتة 

 .قر فيهاقروف في الفترة التي تحكمص  االخرىيتم تحميل تكلفة االقتراض  و،  االصل

 .قتراض األموالالتي تنفقها الشركة ال  االخرىاالقتراض في الفوائد والتكاليغ    تتمثل تكاليغ

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة 3-6

اإلدارة و المتديرينو تتمثل األطراف ذوي العالقة في كل من الشركات الشقيقة وكبار المستاهمين

تمثل أيضا  الشركات المسيطر عليها أو خاضعة لسيطرة مشتركة أو نفتوذ متؤثر و،  العليا للشركة

يتم اعتماد الشروط والسياستات التستعيرية للمعتامالت مت  و،  من قبل تل  األطراف ذوي العالقة

 .وفقا  لكل معاملة على حده األطراف ذوي العالقة 

 االخرىالموردون والدائنون والحسابات الدائنة    3-7

الخدمات المؤداة للشركة سواء و  تمثل االلتزامات التي سيتم سدادها مستقبال  مقابل السل  المستلمة

 .د بعدوردت فواتيرها أم لم تر



 ( ة مساهمة مصريةشرك) المالية  االوراق فى  للوساطة ESB أصول  شركة 

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

 2021مارس  31المنتهية في   الثالثة اشهرعن  
 

 

12 
 

 االحتياطيات 3-8
 االحتياطي القانوني 3-8-1

من صافي ربح العام لتكوين احتياطي قانوني حتى يبلغ   %5  يجنب،  طبقا  للن ام األساسي للشركة

 علتى قترار متن ويستتخدم االحتيتاطي بنتاء   المصتدر  من رأس مال الشركة  %50  هذا االحتياطي

 .الجمعية العامة وفقا  القتراح مجلس اإلدارة 

 االحتياطيات األخرى 3-8-2

طبقا  للن ام األساسي للشركة، يجوز تجنيب احتياطيات غيرعادية أو مال استتهالك غيتر عتادي، 

 .  ويستعمل االحتياطي بناء  على قرار من الجمعية العامة وفقا  القتراح مجلس اإلدارة 

 اإليراد 3-9

المتعهيد   الوفياء بالتزاميات األداء  لى العمي  نتيجة  إعندما تنتق  السيطرة  اإليراد  يتم االعتراف ب
 ذلك بإتباع ما يلي :شروط التعاقد المتفق عليها وو  حسب طبيعة العقد  بها 

 تحديد العقد المبرم مع العمالء. •

ع للعقد المبرم مع العمالء. •  تحديد التزامات األداء وفقا

ع للعقد المبرم مع  •  العمالء.تحديد سعر المعاملة وفقا

ع للعقد المبرم مع العمالء. •  تذصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء وفقا

اإلعتراف باإليراد على المدار الزمني الذي تحو  فيه المنشأة السيطرة على الذيدمات التيي  •
 يتم الوفاء بها.

 :االعتراف باإليرادت الخاصة التي يجب أن تتحقق قبل فيما يلي االعتبارا

 الفوائدإيراد  

معدل الفائتدة الفعلتي ي، ولتخدام طريقة معدل الفائدة الفعيتم إثبات اإليراد عند استحقاق الفائدة باس

هو المعدل المستخدم لخصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوق  سدادها أو تحصتيلها ختالل العمتر 

تساوي تماما  القيمتة الدفتريتة ألصتل لالمالية أو فترة زمنية أقل إذا كان ذل  مناسبا     ألداة المتوق  ل

 .مالي أو التزام مالي

 االرباحتوزيعات  

 .حق الشركة في تحصيل هذه التوزيعات  ينشأ  مادعن  يراداالعتراف باإليتم  

 المصروفات 3-10

إلداريتتة والعموميتتة والمصتتروفات يتتتم االعتتتراف بجميتت  المصتتروفات شتتاملة المصتتروفات ا

في السنة المالية التتي تحققتر فيهتا تلت  (  أو الخسائر  االرباح)  الدخلبقائمة  دراجها  ام     االخرى

   .المصروفات

 وااللتزامات الضريبية المؤجلة  االصولالضرائب الدخلية و 3-11

 .يتم حساب ضريبة الدخل وفقا  لقانون الضرائب المصري

 الجاريةضرائب الدخل 

التزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية والفتترات الستابقة وفقتا  للمبلتغ المتوقت  و  يتم تقييم أصول

  .استرداده أو سداده لمصلحة الضرائب



 ( ة مساهمة مصريةشرك) المالية  االوراق فى  للوساطة ESB أصول  شركة 

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

 2021مارس  31المنتهية في   الثالثة اشهرعن  
 

 

13 
 

 ضرائب الدخل المؤجلة

مؤقتتة بتين القيمتة يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة باتباع طريقة االلتزامات على الفروق ال

وقيمتهتا المدرجتة (  األستاس الضتريبي)  غتراض الضتريبيةصتل أو االلتتزام لاللالالمعترف بها  

 .وذل  باستخدام سعر الضريبة المطبق(  ساس المحاسبياال)  قائمة المركز الماليب

يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون هنتاك احتمتال قتوي بإمكانيتة االنتفتاع 

بقيمتة الجتزء التذي لتن  االصتلويتم تخفيض  يبية المستقبلية،الضر االرباحلتخفيض  االصلبهذا  

 .يتحقق منه منفعة مستقبلية

( أو الخستائر االرباح) الدخلدراك الضريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مصروف في قائمة ايتم  
فيما عتدا الضتريبة التتي تنتتج متن معاملتة أو حتد  فتي نفتس الفتترة أو فتترة أخترى تتم ،  للفترة 

كذل  يعترف بالضريبة الناشئة مباشرة  ضمن حقوق ف  االعتراف بها مباشرة  ضمن حقوق الملكية

 .الملكية

 االضمحالل 3-12

 المالية االصولضمحالل قيمة  ا

بتحديتتد متتا إذا كتتان هنتتاك دليتتل  الماليتتة القتتوائم  عتتدادا تتتاريخ فتتي دوري بشتتكلتقتتوم الشتتركة 

ويعتبتر أصتل . المالية قد اضمحل االصولموضوعي على أن يكون أصل مالي أو مجموعة من 

وإذا فقتط كتان هنتاك دليتل موضتوعي علتى ، المالية قتد اضتمحل االصولموعة من  مالي أو مج

وأثتر ذلت  علتى   االصتلب  ىاضمحالل القيمة نتج عن حدو  حد  أو أكثر بعد االعتتراف األولت

المالية والتي يمكن تقتديرها بشتكل   االصولالتدفقات النقدية المقدرة ألصل مالي أو مجموعة من  

 .يعتمد عليه

 لماليةغير ا االصولإضمحالل قيمة  

بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر علتى أن   المالية  القوائم   عدادا  تاريخ  في  دوري  بشكلتقوم الشركة  

عنتدما تزيتد القيمتة الدفتريتة ألصتل أو وحتدة مولتدة للنقتد عتن قيمتته   ،يكون أصتل قتد اضتمحل

 ،فيعتبر أن هناك اضمحالل لألصتل وبالتتالي يتتم تخفيضته إلتى قيمتته االستتردادية،  االستردادية

 .(أو الخسائر  االرباح)  الدخلبقائمة  وتثبر خسارة االضمحالل  

االعتتراف بهتا ستابقا  فقتط إذا كتان هنتاك يتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة والتي تم  

ثبات آختر خستارة ناتجتة ااالستردادية منذ    االصلديد قيمة  تغيير في االفتراضات المستخدمة لتح

تكتون رد الخستارة الناجمتة عتن االضتمحالل محتدود بحيتث ال تتعتدى و،  عن اضمحالل القيمتة

يمة الدفترية التي كان ستيتم تحديتدها متا القيمة الدفترية لألصل القيمة االستردادية له أو تتعدى الق

 ،لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمتة بالنستبة لألصتل فتي الستنوات الستابقة

أو  االربتتاح) التتدخلبقائمتتة ثبتتات التترد فتتي الخستتارة الناجمتتة عتتن اضتتمحالل قيمتتة أصتتل اويتتتم 

  .(الخسائر

 ستثمارات مالية متاحة للبيعا 3-13
ولي بالقيمة العادلة ويتم إعتادة تقيتيم ة المتاحة للبي  عند االعتراف األاالستثمارات الماليثبات  ايتم  

ويثبتر أي ربتح أو   الماليتة  االستثمارات المالية المتاحة للبيت  لت هتر بالقيمتة العادلتة فتي القتوائم 

االستتثمارات التتي لتيس و ،خسارة ضمن حقوق الملكية من خالل قائمة التغيير في حقوق الملكية

ر مسجل بالبورصة في سوق نشط، واليمكن قياسها بطريقة يعتمد عليهتا، يتتم قيتاس تلت  لها سع

  االستثمارات بالتكلفة.
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 االرباحتوزيعات   3-14

 .عالن عنهاالفترة المالية التى يتم فيها االكالتزامات في   االرباحتم تسجيل توزيعات  ي

 التأجير 3-15

 .جيرأالت  عقد  دايةب تاريخ في  جيرأالت  عقد  ام زوالت  اعفاالنت  قح  ص أ  االعتراف  يتم 

 ي:مايل  اعفاالنت قح أص تكلفة   وتتضمن  كلفةالتب  "  اعفاالنت  قح  ”أص  سقيا يتم 

 مبلل القياس األولي اللتزام عقد التأجير -أ
ع أي ناقص جيرأالت عقد دايةب تاريخ  بق أو  يف  تمت  جيرأت  عقد  عاتفد  يأ -ب فز إيجيار حيوا ا

 .مستلمة
 أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة. -ت

 

ع منها    اعفاالنت  س أص  حق قيا  يتم   جيرأالت  عقد  دايةب   تاريخ بعد    االهالك ع  مجمبالتكلفة مذصوما
  .بأي إعادة قياس اللتزام عقد التأجير ومعدلة االضمحال   ذسائر عومجم

  العقد    دايةب   تاريخ  يف  وعةفالمد  غير  اإليجار  عاتفلد  الحالية  القيمةاس التزام عقد التأجير بقي  يتم 
التزام عقد التأجير باستذدام معج  الفائدة الضمني في عقد    اإليجار  عاتفد  م ذص   ويتم  وزيادة 

 التأجير. 
قد يذتار المستأجر عدم تطبيق متطلبات االعتراف سالفة الذكر بالنسبة للعقود قصيرة األج   و 

األص    فيها  يكون  التي  االيجار  العقود  بدفعات  االعتراف  يتم  منذفضة   قيمة  ذا  العقد  مح  
ع بطريقة القسط الثابت على مدى مدة االيجار أو أساس منتظم أذر.   باعتبارها مصروفا

 
 التأمينات االجتماعية 3-16

ة وتحتسب كنسبة متن راتتب تقدم الشركة مساهمات للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعي

ل للمصتتاريغ عنتتد و المتتوظفين، تقتصتتر التزامتتات الشتتركة علتتى هتتذه المستتاهمات والتتتي تحمتت 

 .استحقاقها

 (الخسائر)  االرباحنصيب السهم في  3-17
بقستمة صتافي أربتاح أو خستائر الفتترة   أو الخستائر  االرباحيحسب النصيب األساسي للسهم في  

الخاصة بحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األستهم العاديتة القائمتة ختالل 

 .االرباححصة مجلس اإلدارة من و  ذل  بعد خصم نصيب العاملينو  الفترة 

 أرقام المقارنة 3-18

لتتوافق مت  التغيترات فتي العترض المستتخدم يعاد تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذل  ضروريا   

   .في الفترة الحالية

 المقاصة بين أصل والتزام مالي 3-19

يتم عمل مقاصة بين أصل مالي والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في قائمتة المركتز المتالي 

ويكتون عندما تمتل  الشركة الحق القانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها 

وتستوية   االصتوللدى الشركة النية إما إلجراء التسوية على أساس صافي المبالغ أو االعتراف ب

االلتزام في آن واحد ولكي يكون الحق القانوني للشركة أن تقوم بعمل المقاصة قتابال  للنفتاذ فالبتد 

ر والبتد أن ختالمستقبل والذي غالبا  ما يكتون اخفتاق الطترف اآل عند وقوع حد  ما فيأن يكون  

المرتبطتتة  االختترىارستتات الشتتركة العاديتتة وتطلبتتات االستتواق الماليتتة وال تتروف يعكتتس مم

 .باعتبارات خطر وتوقير التدفقات النقدية للشركة
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 المحتملة االصولااللتزامات المحتملة و 3-20

ال يتم إثبات االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي حيتث يتتم اإلفصتاح عنهتا إال إذا كانتر 

ال يتتتم االعتتتراف و جستتدة للمنفعتتة االقتصتتادية مستتتبعدة،مكانيتتة التتتدفق للختتارك للمصتتادر الما

المحتمتتل فتتي القتتوائم الماليتتة ولكتتن يفصتتح عنتته عنتتدما يكتتون التتتدفق التتداخل للمنفعتتة  االصتتلب

 .قتصادية متوقعا  اال

 قياس القيمة العادلة 3-21

أو المقابتل المتدفوع  االصتلتمثل القيمة العادلة السعر الذي من شأن الشركة أن تتلقاه مقابتل بيت  

ويستتند   شتاريكن فتي الستوق فتي تتاريخ القيتاس،ن ير تحويل االلتزام في معاملة ن امية بين الم

لتتزام ستتحد  أو نقتل اال  االصولالقياس بالقيمة العادلة إلى االفتراض أن المعاملة الخاصة ببي   

أو  االصتتلذي ستتيعود بتتأكبر فائتتدة علتتى صتتل أو االلتتتزام أو الستتوق التتفتتي الستتوق الرئيستتي لال

 .االلتزام 

ن بالستوق أن المشتاركيوتُقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من ش

أن المشتاركين فتي الستوق ستيعملون أو االلتزام، وذلت  بتافتراض  االصلاستخدامها عند تسعير 

 .على تحقيق مصالحهم االقتصادية

صل غير المالي في االعتبار قدرة المشارك بالستوق علتى توليتد بالقيمة العادلة لال  ويض  القياس

درجة مقبولة أو عن طريق بيعه إلى مشتارك  بأقصى االصلاف  اقتصادية عن طريق استخدام  من

 .طاقة له بأقصى  االصللسوق من شأنه استخدام  آخر با

أستعار   يمتة العادلتة بتالرجوع إلتىالمتداولتة فتي ستوق نشتط، يجتري تحديتد الق  لالصولبالنسبة  

 .الشراء السوقية المعلنة

بنود ذات الفوائد استنادا  إلى التتدفقات النقديتة المخصتومة باستتخدام أستعار وتُقدر القيمة العادلة لل

 .الفائدة على بنود مشابهة لها نفس الشروط ونفس خصائص المخاطر

صتل لتة بتالرجوع إلتى القيمتة الستوقية الغير المدرجتة، فتُحتدد القيمتة العاد  لالصولأما بالنسبة  

 .المخصومة المتوقعةمشابه أو باالستناد إلى التدفقات النقدية  

افر بشتأنها بيانتات وتستخدم الشركة أساليب التقييم المالئمة في ظل ال روف المحيطة والتي تتتو

جل قياس القيمة العادلة، ومتن ثتم تع تيم استتخدام المعطيتات ذات الصتلة التتي يمكتن كافية من ا

 .دنىالح تها إلى الحد األمالح تها وتقلل استخدام المعطيات التي ال يمكن م

فصتاح عنهتا تقاس قيمتها العادلة أو يجتري اال  وااللتزامات التي  االصولويجري تصنيغ جمي   

 :على قياس القيمة العادلة ككل ةفي القوائم المالية في فئات جوهري

ستواق الصل أو التزام مطابقا  تماما  في ا(  غير المعدلة)التداول  سعار  باستخدام ا:  المستوى األول

 .نشطة

توى األول ولكتن يمكتن سعار التداول الواردة فتي المستباستخدام مدخالت غير ا:  وى الثانيالمست

أي المستتتمدة متتن )أو غيتتر مباشتتر ( أي األستتعار)مالح تهتتا لالصتتل أو االلتتتزام بشتتكل مباشتتر 

 (.سعاراال

االلتتزام ال تستتند صتل أو  يب التقيتيم التتي تتضتمن متدخالت لالباستتخدام أستال:  المستوى الثالث

 .لبيانات سوق يمكن مالح تها
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وااللتزامات التتي يجتري االعتتراف بهتا فتي القتوائم الماليتة علتى أستاس   االصولوفيما يتعلق ب

يات الثال  للتسلستل الهرمتي ومتكرر، تحدد المنشأة إذا ما كان ثمة تحويالت قد حدثر بين المست

 .القوائم الماليةإعداد    ية فترة إعادة تقييم التصنيغ في نهاعن طريق  

وااللتزامتات استتنادا  إلتى   لالصتولمة العادلة، وضعر الشتركة فئتات  فصاحات القيوألغراض ا

التتي تصتنغ بته فتي التسلستل   مخاطر المرتبطة بكتل منهتا والمستتوىطبيعتها، وخصائصها وال

  .الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله 
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 الثابتة االصول  -4

 اإلجمالي  آلي  حاسب  وتجهيزات  أثا  انتقال  و  نقل وسائل وأدوات  عدد ومعدات   آالت وإنشاءات  مباني أراضي  
 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

         التكلفة
 35,845,727 12,297,411 17,132,396 2,130,145 357,245 3,842,170 46,360 40,000 2020يناير  1التكلفة في 

 339,986 - - 339,986 - - - - اإلضافات خالل العام 
 ( 125,130) - - ( 125,130) - - - - االستبعادات خالل العام 

 36,060,583 12,297,411 17,132,396 2,345,001 357,245 3,842,170 46,360 40,000 2020ديسمبر    31التكلفة في 
 - - - - - - - - العام اإلضافات خالل 

 36,060,583 12,297,411 17,132,396 2,345,001 357,245 3,842,170   46,360 40,000 2021مارس  31  التكلفة في 

         هالك مجمع اال

 30,334,909 11,465,214 14,264,155 1,035,161 287,689 3,259,583 23,107 - 2020يناير  1الك في همجم  اال
 845,543 161,367 286,828 329,009 6,954 59,062 2,323 - هالك خالل العام اال

 (65,721) - - (65,721)     - - - - مستبعد  اهالك مجم 
 31,114,731 11,626,581 14,550,983 1,298,449 294,643 3,318,645 25,430 - 2020ديسمبر    31هالك في مجمع اال
 165,254 25,156 64,535 60,177 1,565 13,241 580 - الفترة  خالل  اإلهالك

 31,279,985 11,651,737 14,615,518 1,358,626 296,208 3,331,886 26,010 - 2021مارس  31  هالك في مجمع اال

 4,780,598 645,674 2,516,878 986,375 61,037 510,284 20,350 40,000 2021مارس   31 الرصيد في  

 4,945,852 670,830 2,581,413 1,046,552 62,602 523,525 20,930 40,000 2020ديسمبر  31الرصيد في 
 

   .ثابتةال  االصو  ىرهن عل  ال يوجد -

  على النحو التالي :  االرباح أو الذسائرتم تحميله على قائمة   فترة هالك الا
     2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

     مصري جنيه جنيه مصري 
     845,543 165,254 عمومية وإداريةمصروفات 

 165,254 845,543     
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 إستثمارات مالية طويلة األجل  -5

 
 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
 4,199,200 4,199,200 *المركزى والقيد االيداعشركة مصر للمقاصة و
 2,115,442 2,191,683 صندوق ضمان التسويات

 7,001 7,001 صندوق ضمان المتعاملين في األوراق المالية

 6,397,884 6,321,643 
 

من    سهم من شركة مصر المقاصة في صورة أسهم مجانية بموجب الذطاب المرس    12,780الحصو  على عدد    تم *  

بتاريخ   للمقاصة  للمادة  2020يوليو    21تاريخ  و  2019  يوليو  2شركة مصر  ع  العقد و  11  وطبقا النظام األساسي  من 
ع لقيمتها م الشركة بين أعضائها أو بينهم ولشركة مصر للمقاصة التي تنص على أنه يتم نق  ملكية أسه بين الشركة وفقا

ا القيمة  إعتبار  تم  فقد  واألسمية   األسمية  قيمته  هي  للسهم  تبلل  اللعادلة  و  100تي  مصري   جنيه  اقفا   )مائة(  تم  قد 
 . 2020سبتمبر  30وذلك في   جنيه مصري باألرباح المرحلة 5,674مصاريف اإلصدار البالل قيمتها 

 تأمينات نقدية طويلة األجل  -6

 
 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
 200,000 200,000 تأمينات نقدية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية

 200,000 200,000 

 أوراق قبضو عمالء  -7

 
 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
 50,189,466 50,478,336 العمالء

 (940,332) (940,332) االضمحالل في العمالء  

 49,538,004 49,249,134 

 حسابات مدينة أخرىو مدينون  -8

 
 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
 10,000 68,779 مقدما   مدفوعة مصروفات
 363,656 449,266 مستحقة  إيرادات
 395,182 358,492 وعهد  سلغ 

 146,000 142,000 الغير  لدي تأمينات
 53,629 237,196 للموردين مقدمة دفعات 

 250,000 250,000 غطاء خطابات ضمان 
 8,000 8,000 الغير  لدى أمانات
 701 701 واإلضافة  الخصم ضرائب
 115,706 138,280 تنفيذ أخطاء

 344,655 344,655 أرصدة مدينة أخرى 
 700,000 201,834 العربي البن  - التسوية تحر  مدينة أرصدة

 (324,259) (324,259) االضمحالل في قيمة األرصدة المدينة 

 1,874,944 2,063,270 
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 جاري المقاصة  -9

ديستمبر  31ة برصتيده فتي ، مقارنتدائتنجنيته مصتري      861,075  مبلغ  2021مارس    31رصيد جاري المقاصة في   بلغ  

 .مدينجنيه مصري    3,034,592 مبلغ   2020

 النقدية وما في حكمها  -10

 
 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 

   جنيه مصري 

 116,258 186,725 نقدية بالصندوق 
 19,639,137 26,555,168 حسابات جارية بالبنوك

 26,741,893 19,755,395 

   عملة أجنبية

 2,434,917 - حسابات جارية بالبنوك
 - 2,434,917 

 26,741,893 22,190,312 

 العمالء الدائنة  -11

 17,649,099  البييالل قيمتييه 2021مييارس  31  فى  يتمث  الرصيد الظاهر بالقوائم المالية في أرصدة العمالء

 .جنيه مصري 24,098,758 البالل قيمته  2020ديسمبر  31 في  نة بمبللجنيه مصري مقار

 تسهيالت ائتمانية  -12

 
 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
   

 72,957 - العربية  المصرفية الشركة بن 

 - 72,957 
 

فتوق ستعر الكوريتدور  %2,25بقيمة  ائتمانية بضمان حجم المعامالت وبعمولة أعلى رصيد مدينتم الحصول على تسهيالت 

 المعلن من البن  المركزي.

 موردون  -13

 
 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
   

 177,586 143,153 موردون محليون 

 143,153 177,586 
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  حسابات دائنة أخرىو دائنون  -14

 
 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
   

 237,322 119,408 مستحقة  مصروفات
 116,345 49,232 الضرائب  مصلحة 
 61,869 78,538 التكافلية  المساهمة
 55,000 68,000 االجتماعية للتأمينات العامة الهيئة
 1,173,105 481,146 المركزي  الحفظ
 - 160,000 ثابتة  اصول شراء دائنو
 - 136,562 اكتتاب  دائنو
 17,684 14,713 البورصة  ذدمات   رسم

 37,649 22,365 النسبية  الدمغة ضريبة
 6,198 3,150 المقاصة  مصر  ذدمات   رسم
 3,321 1,745 الهيئة ذدمات   رسم

 2,015 488 المالية  األوراق  فى متعاملين تأمين صندوق 
 - 138,900 2020 القابضة  اصو   السنوية  المصروفات  مطالبة
 - 12,736 التطوير  رسم
 10,118 77,333   المالية الرقابة  هيئة

 - 6,508 أذرى  دائنة  أرصدة

 1,370,824 1,720,626 

 رأس المال  -15

 .مصري جنيه مليون 250 رأس المال المرخص به •

ستتهم، وقيمتتة الستتهم االستتمية   مليتتون  400جنيه مصري موزع على    مليون  40  والمدفوع  رأس المال المصدر •

 .نقدية مصري، وجميعها أسهم  شوعشرة قر

 بيان بتوزيع هيكل رأس المال  يوفيما يل •
 

 اإلسم 
 

 عدد األسهم
 قيمة السهم
 جنيه مصري

 

 نسبة المساهمة 

 % 86.42 34,569,460 345,694,600 شركة أصول القابضة لالستثمارات المالية ش.م.م
 % 8.5 3,400,000 34,000,000 لالستثمارت واالستشارات ش.م.مشركة أصول الوطنية 

 % 1.00 400,000 4,000,000 محمد محمود خليل محمد
 % 0.13 50,010 500,100 سارة محمد محمود خليل محمد
 % 0.13 50,000 500,000 مريم محمد محمود خليل محمد

 %0.02 8,000 80,000 إيمان محمد صبري عبد الجيد سيد عمار
 %0.05 18,000 180,000 جيهان محمد صبري عبد الجيد سيد عمار
 %0.01 3,000 30,000 أيمن محمد صبري عبد الجيد سيد عمار
 %0.02 6,000 60,000 حنان محمد صبري عبد الجيد سيد عمار

 %0.01 5,000 50,000 أوس حميد عبد علي داوود الحياني 
 %3.73 1,490,530 14,905,300 مساهمون أخرون

 %   100 40,000,000 400,000,000 اإلجمالي
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 حتياطياتا  -16

 
 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
   

 2,744,053 2,744,053 قانوني إحتياطي
 1,278,000 1,278,000 استثمارات  تقييم  احتياطي

 4,022,053 4,022,053 

 إيرادات وعموالت سمسرة  -17

 
 2020 مارس 31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
   

 2,462,204 5,168,818 إيرادات وعموالت سمسرة
 4,029,073 1,199,350 ايرادات تكلفة التمويل

 114,828 - إيرادات اكتتاب

 6,368,168 6,606,105 

 العموميةو المصروفات اإلدارية  -18

 
 2020 مارس 31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
   

 1,663,602 2,048,519 حكمها فى وما مرتبات
 66,705 147,239 االجتماعية التأمينات في الشركة حصة

 405,933 378,265 إيجارات
 88,517 101,433 وغاز وكهرباء مياه
 44,780 47,145 وبريد وانترنر هاتغ
 36,001 34,286 ومطبوعات كتابية أدوات
 48,695 52,874 وانتقال نقل

 73,828 50,731 وإصالح صيانة
 211,785 274,743 واشتراكات رسوم
 169,842 123,889 الصحية الرعاية
 77,267 114,893 والندوات والمؤتمرات العامة العالقات
 5,000 4,000 تبرعات
 5,500 5,500 مهنية أتعاب

 35,632 28,802 بنكية مصروفات
 35,164 49,915 قضائية مصروفات

 18,842 29,872 التنفيذ اخطاء
 17,100 18,810 وحراسة امن مصروفات
 10,469 6,897 تأمين مصروفات
 11,234 10,030 آلي حاسب مستلزمات

 - 131,000 وغرامات تصالح رسوم
 186,059 150,000 ومنزعات قضايا م

 - 16,669 التكافلية المساهمة
 - 12,736 التطوير رسم
 - 38,456 سيارة

 181,064 165,254 إدارية أهالكات
 62,028 109,314 أخرى

 4,151,272 3,455,047 
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 التمويليةاإليردات   -19

 
 2020 مارس 31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
   

 168,147 77,240 دائنة فوائد

 77,240 168,147 

 المصروفات التمويلية  -20

 
 2020 مارس 31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
   

 2,231,389 837,166 االئتمانية التسهيالت فوائد

 837,166 2,231,389 

 إيردات أخرى  -21

 
 2020 مارس 31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
   

 179,366 160,047 التسويات ضمان صندوق عوائد
 - 62,288 ضم و تكويد و رسوم

 222,335 179,366 

 ضريبة الدخل  -22

 
 2020 مارس 31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
   

 263,970 364,068 ضريبة الدخل الجارية
 - (17,584) ضريبة الدخل المؤجلة

 346,484 263,970 

 الفعلي للضريبة  السعرتسوية ضريبة الدخل على أساس  

 
 2020 مارس 31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
   

 1,267,182 1,679,305 قبل الضرائب    صافي الربح
 5,000 4,000 تبرعات مدفوعة لجمعيات أهلية غير مشهرة 

 181,064 165,254 هالك األصول الثابتة وفقا  لألساس المحاسبيا
 17,384 16,669 المساهمة التكافلية 

 (118,062) (87,102) هالك األصول الثابتة وفقا  لألساس الضريبيا
 (179,366) (160,047) شقيقة/    تابعة شركات من أرباح توزيعات

 1,173,202 1,618,079 الوعاء الضريبي

 263,970 364,068 %22.5 أساس  على الدخل  ضريبة

 % 20.83 % 21.68 ضريبة الدخل طبقا  للسعر الفعلي للضريبة
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 ضريبة الدخل المستحقة  

 
 2020 مارس 31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
 263,970 364,068 الجاريةضريبة الدخل 

 364,068 263,970 

 ضرائب الدخل المؤجلة

 ( االرباح أو الخسائر ) الدخل قائمة  قائمة المركز المالي  
 2020مارس 31 2021مارس  31  2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

 جنيه مصري  جنيه مصري جنيه مصري  جنيه مصري
     

 - 17,584 (794,912) (777,328)   الثابتة  االصو 

 - 17,584 ( 794,912) ( 777,328) ؤجلة مصافي الضريبة ال

 أطراف ذات عالقة  -23

 
 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
   

   المستحق من أطراف ذات عالقة

 258,505 - االستشارات و لالستثمارات التطوير شركة
 595,820 9,185,421 القابضة اصول شركة

 9,185,421 854,325 
   

   المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 - 15,596,502 االستشارات و لالستثمارات التطوير شركه
 3,728,764 2,358,349 المحدودة اس ايه

 17,954,851 3,728,764 

 

 المعامالت
 االستشاراتشركة التطوير لالستثمارات و 

 جنيه مصري وهى معامالت مالية على الحساب الجاري.  42,258,092 مبلل  السنة المالية بلغت حجم المعامالت ذال  

 شركة ايه اس المحدودة
جنيه مصري وهى معامالت مالية على الحساب الجياري   173,680,408  المالية مبلل  السنة  بلغت حجم المعامالت ذال   

 عمليات الشراء والبيع بالهامش.لتموي  

 شركة اصو  القابضة
جنييه مصيري وهيى عبيارة عين عملييات بييع وشيراء  188,510,998 الماليية مبليل السينة بلغت حجم المعامالت ذيال  

 بالهامش.

 أسس وأساليب إدارة رأس المال  -24

واالحتفاظ بمعدالت مالية قوية لتدعم تتمثل إدارة رأس المال في قدرة الشركة في الحفاظ على استمراريتها  

لتذل  فتتمثتل سياستة مجلتس اإلدارة فتي الحفتاظ علتى قاعتدة و  أنشطة الشتركة وتحقيتق منفعتة للمستاهمين

 تقوم بعمل الدراسات السوقية الالزمة لمواجهتة التغيترات الخاصتة بتال روف االقتصتاديةو  رأسمالية قوية

  .لسوق ودعم النمو في السوقالدائن واو  ذل  للمحاف ة على ثقة المستثمرو
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -25

الماليتة أرصتدة النقديتة   االصتولوتتضمن  ،  وااللتزامات المالية  االصولتتمثل األدوات المالية للشركة في  

كمتتا ، أرصتتدة مدينتة أختترىالمستتحق متتن أطتتراف ذات عالقتة وو أوراق القتتبضو العمتالء، لتدى البنتتوك

إلتى أطتراف   المستتحق،  أوراق التدف و  نيالمتورد،  ة التسهيالت االئتمانيةااللتزامات المالية أرصدتتضمن  

 .أرصدة دائنة أخرىو  المصروفات المستحقةو  دائنو التوزيعات،  ضريبة الدخل المستحقة،  ذات عالقة

من اإليضاحات المتممة للقتوائم الماليتة السياستات المحاستبية المتبعتة بشتأن أستس (  3)ويتضمن اإليضاح  

 .مصروفاتو  االلتزامات المالية المذكورة أعاله وما يرتبط بها من إيراداتو  االصولثبات وقياس ا

الخاصة بها متا لتم الدفترية  ةقيمالجوهريا  عن  االلتزامات المالية ال تختلغ اختالفا  و لالصولالقيمة العادلة  

 .ينص على خالف ذل 

 إدارة المخاطر  -26

الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف الشركة يقدم هذا اإليضاح معلومات حول مدى تعرض  

 .تها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدراتها وكذل  كيفية إدارة الشركة لرأس المالاتها وعملياوسياس

مختاطر التتي تتعترض لهتا الشتركة واالشتراف ولية وض  إطتار إلدارة الئدارة الشركة مسيتحمل مجلس إ

ولية وضت  وتتبت  سياستات إدارة المختاطر ورفت  تقتارير إلتى ئوتتحمل اإلدارة العليتا بالشتركة مست  عليه،

الشتركة واإلطتار الحتالي إلدارة المختاطر الماليتة فتي  لتتناول أنشطتها على أساس منتت م،    مجلس اإلدارة 

عبارة عتن متزيج متن سياستات إدارة المختاطر الموثقتة رستميا  فتي مجتاالت محتددة ومتن سياستات إدارة 

 .مخاطر غير موثقة رسميا  تستخدم في مجاالت أخرى

 مخاطر االئتمان -أ

هي خسائر مالية تتكبدها الشركة في حالة تعثر العميتل أو الطترف المقابتل فتي الوفتاء بالتزاماتته التتي 

ومتن ثتم تتعترض الشتركة لمختاطر االئتمتان بشتكل رئيستي متن العمتالء   ة،الماليت  األداه ين مها عقتد ا

وأوراق القبض ومدينون متنوعون وأرصدة مدينة أخرى والمستحق من أطراف ذات عالقتة وكتذا متن 

 .أنشتطها المالية، بما في ذل  الودائ  لدى البنوك والمؤسسات المالية

 القبض  وراقاارصدة العمالء و

 الشتركة المتعلقتة بتإدارة المختاطر،  واجتراءات وان متة رقابتة  اتينشأ خطر االئتمان بناء  علتى سياست
القوة االئتمانية للعميل يتم قياسها بناء  على بطاقة أداء ائتماني لكل عميل على حتدى ويتتم تحديتد الحتد و

وتقتوم الشتركة بعمتل   ،لعمتالء باستتمراررصدة المعلقة ليتم مراقبة االو  ،االئتماني بناء  على هذا التقييم 

 .كل سنة ماليةفي دراسة اضمحالل  

 والودائ  النقدية  االخرىالمالية    االصول

الخاصتة بالشتركة، والتتي تتضتمن   االخترىالماليتة    االصتولفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عتن  

الماليتة بالتكلفتة المستتهلكة، تتعترض المنشتأة لمختاطر االئتمتان  االصتولاألرصدة لدى البنوك، النقد و

  .االصولنتيجة لتخلغ الطرف المقابل عن السداد بحد أقصى يعادل القيمة الدفترية لهذه  

 ،رصتدة لتدى البنتوك والمؤسستات الماليتةالشركة إدارة مخاطر االئتمتان الناشتئة عتن األتتولى إدارة  و

وتحد الشركة من تعرضها لمخاطر االئتمان عن طريق إيداع أرصتدة لتدى بنتوك دوليتة فقتط أو بنتوك 

فر لتتدى الشتتركة عتتن البنتتوك اوال تتوقتت  اإلدارة وفقتتا  للمعلومتتات التتتى تتتتو ،محليتتة ذات ستتمعة جيتتدة 

  .يتعثر أي طرف مقابل الوفاء بالتزاماتهوالمؤسسات المالية الذين تتعامل معهم أن  



 ( ة مساهمة مصريةشرك) المالية  االوراق فى  للوساطة ESB أصول  شركة 

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

 2021مارس  31المنتهية في   الثالثة اشهرعن  
 

 

25 
 

 المستحق من أطراف ذات العالقة

التتي تنشتأ ضتمن ستياق األعمتال االعتياديتة بحتد   يرتبط المستحق من أطراف ذات عالقة بالمعامالت

 .أدنى من مخاطر االئتمان بحيث يكون أقصي مقدار تعرض لها يعادل القيمة الدفترية لهذه األرصدة 

 مخاطر السوق -ب

ة الماليتة نتيجتة للتغيترات تدفقات النقدية المستتقبلية لتألداتنشأ مخاطر السوق عن تذبذب القيمة العادلة لل

ومن أمثلتهتا خطتر ستعر صترف العمتالت األجنبيتة ومختاطر أستعار الفائتدة وهتي   ،في أسعار السوق

ختاطر الستوق وتتضتمن األدوات الماليتة التتي تتتأثر بم ،مخاطر من شأنها أن تؤثر على دختل الشتركة

ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق فتي إدارة المختاطر والستيطرة   ،القروض ذات الفائدة والودائ 

والشتركة ال تحتتفظ بتأدوات ماليتة   ،عليها ضمن حدود مقبولة وفي نفتس الوقتر تحقيتق عوائتد مجزيتة

 .مشتقة وال تصدرها

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 

عتن تذبتذب القيمتة العادلتة للتتدفقات النقديتة المستتقلة لتألداة الماليتة نتيجتة  تنشأ مختاطر أستعار الفائتدة 

ويتصل تعرض الشركة لمخاطر التغير فتي أستعار الفائتدة بالستوق  ،التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق

 .ل رئيسي بالتزامات الشركة بسعر فائدة معوم وودائ  ذات فائدة شكمن عدمه ب
الفائدة على األدوات المالية ذات سعر الفائدة المعوم من فتترة إلتى أخترى علتى أال تتعتدى ويعاد تسعير  

 .المدة الفاصلة عام واحد
 التعرض لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية

قتاء جميت  في أسعار صرف العمالت األجنبية، فتي ظتل ب  مدى تأثير تغير محتمل مقبول  تقيس الشركة

ويرج  األثتر التذي وقت  علتى أربتاح الشتركة قبتل الخضتوع للضتريبة إلتى   ثابتة،  االخرىالمتغيرات  

لتغيترات فتي أستعار صترف ويجتب اإلشتارة إلتى أن ا وااللتزامات النقدية، االصولقيمة  التغيرات في  

 .ليسر جوهرية االخرىالعمالت االجنبية  

 مخاطر السيولة -ت

ويتتلخص هتدف   التمويل والسيولة الخاصتة بالشتركة،متطلبات  وترصد إدارة الشركة التدفقات النقدية،  

علتى تستهيالت   رارية التمويل وبين المرونتة عتن طريتق الحصتولمالشركة في تحقيق توازن بين است

وتدير الشركة مخاطر السيولة عن طريق االحتفتاظ باحتيتاطي كتافي وعتن طريتق   البنوك،  ائتمانية من

الحصول على تستهيالت ائتمانيتة، وذلت  متن ختالل متابعتة التتدفقات النقديتة المتوقعتة والفعليتة بشتكل 

 .وااللتزامات المالية  االصولمستمر والمطابقة بين استحقاق  
لستداد المصتروفات التشتغيلية المتوقعتة وتتضتمن مصتروفات االلتزامتات الشركة لديها النقدية الكافية  

 .المالية

 الموقف الضريبي للشركة  -27

 شركات االموالضريبة     -أ

 2005لسنة    91قانون الضرائب رقم  ل  رباح شركات االموال طبقا  أتخض  الشركة للضريبة علي   •
 .والئحته التنفيذية وتعديالتها

متتن قبتل مأموريتتة ضترائب الشتتركات  2013وحتتي عتام  1995 الستتنوات متن عتتام تتم فحتص  •

المساهمة وقد تمر التسوية النهائية م  مصلحة الضرائب عن الفترة المذكورة وتم سداد الضتريبة 

 .المستحقة عن هذه االعوام 

حقة عليهتا فتى مواعيتدها تقدم الشركة اإلقترارات الضتريبية الستنوية ويتتم ستداد الضتريبة المستت •

 .القانونية




