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مسامهة عامة أجنبية وتاريخ أول يوم تداول األحد املوافق 25 مارس 2018
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تقرير مراقب احلسابات
إىل السادة / مسامهي شركة النعيم القابضة لالستثمارات

)شركة مسامهة مصرية بنظام املناطق احلرة(  
تقرير عن القوائم املالية املجمعة

راجعنا القوائم املالية املجمعة املرفقة لشركة النعيم القابضة لالستثمارات )شركة مسامهة مصرية( »بنظام املناطق احلرة« واملتمثلة يف قائمة املركز املايل املجمعة يف 
31 ديسمرب 2017 وكذا قوائم األرباح أو اخلسائر املجمعة والدخل الشامل املجمعة والتغري يف حقوق امللكية املجمعة والتدفقات النقدية املجمعة عن السنة املالية املنتهية 

يف ذلك التاريخ، وملخص للسياسات املحاسبية اهلامة وغريها من اإليضاحات.
مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية

هذه القوائم املالية مسئولية إدارة الشركة، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم املالية عرضاًاعاداًل وواضحاًاوفقاًاملعايري املحاسبة املصرية ويف ضوء القوانني 
املصرية السارية، وتتضمن مسئولية اإلدارة تصميم وتنفيذ واحلفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاًاعاداًل وواضحاًاخالية من أية 

حتريفات هامة ومؤثرة سواء ناجتة عن الغش أو اخلطأ، كما تتضمن هذه املسئولية اختيار السياسات املحاسبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املحاسبية املالئمة 
للظروف.

مسئولية مراقب احلسابات
تنحصر مسئوليتنا يف إبداء الرأي على هذه القوائم املالية يف ضوء مراجعتنا هلا. وقد متت مراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة املصرية ويف ضوء القوانني املصرية السارية. 
وتتطلب هذه املعايري منا االلتزام مبتطلبات السلوك املهين وختطيط وأداء املراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم املالية خالية من أية حتريفات هامة ومؤثرة. 
وتتضمن أعمال املراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم واإلفصاحات يف القوائم املالية. وتعتمد اإلجراءات اليت مت اختيارها على احلكم املهين 

للمراقب ويشمل ذلك تقييم خماطر التحريف اهلام واملؤثر يف القوائم املالية سواء الناتج عن الغش أو اخلطأ. ولدى تقييم هذه املخاطر يضع املراقب يف اعتباره الرقابة 
الداخلية ذات الصلة بقيام املنشأة بإعداد القوائم املالية والعرض العادل والواضح هلا وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى 
على كفاءة الرقابة الداخلية يف املنشأة. وتشمل عملية املراجعة أيضا تقييم مدى مالئمة السياسات املحاسبية والتقديرات املحاسبية اهلامة اليت أعدت مبعرفة اإلدارة 

وكذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائم املالية.
وإننا نرى أن أدلة املراجعة اليت قمنا باحلصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا إلبداء رأينا على القوائم املالية.

الرأي 
ومن رأينا أن القوائم املالية املجمعة املشار إليها أعاله تعرب بعدالة ووضوح، يف مجيع جوانبها اهلامة، عن املركز املايل لشركة النعيم القابضة لالستثمارات )شركة 
مسامهة مصرية( »بنظام املناطق احلرة« يف 31 ديسمرب 2017، وعن أدائها املايل املجمع وتدفقاهتا النقدية املجمعة عن السنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ وذلك 

طبقا ملعايري املحاسبة املصرية ويف ضوء القوانني واللوائح املصرية ذات العالقة بإعداد هذه القوائم املالية.
فقرة جذب االنتباه

بناًء علي حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لشركة بداية لالستثمار العقاري )شركة تابعة( املنعقدة يف 27 مارس 2013 مت املوافقة على جتميد نشاط الشركة 
من خالل وقف نشاط الشركة كليًا اعتبارًا من 31 مارس 2013 وقد مت تسليم البطاقة الضريبية للشركة. )إيضاح 29(

طبقا للقرار الصادر من جملس ادارة اهليئة العامة للرقابة املالية باجللسة املنعقدة يوم 23 يوليو 2011، مت منع شركة نعيم للتمويل العقاري )شركة تابعة( من مزاولة 
نشاط التمويل العقاري وفقا للمادة رقم 42 من قانون التمويل العقاري 148 لعام 2001 لعدم وفاء الشركة باستكمال رأس املال املصدر )إيضاح 29(.

                                                                                                                                      القاهرة يف: 28 فرباير 2018
                                                                                                                                          مراقب احلسابات

                                                                                                                                        عمرو حممد الشعبيىن
                                                                                                                            زميل مجعية املحاسبني واملراجعني املصرية

                                                                                                                                  زميل مجعية الضرائب املصرية
                                                                                                                                            س.م.م )9365(

                                                                                                                            سجل اهليئة العامة للرقابة املالية رقم )103(
 

قائمة املركز املاىل املجمعة يف 31 ديسمرب 2017
31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017  إيضاح                                                                         

دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                                                         
أصول غري متداولة   

4,093,593  3,577,474  )5( أصول ثابتة                                                       
4,903,027  4,926,561  )6( مشروعات حتت التنفيذ                                      

90,079,700  94,860,573  )7( استثمارات متاحة للبيع                                           
654,981  615,868  )8( استثمارات طويلة األجل                                        

2,622,131  2,824,677  )24( استثمارات يف شركات شقيقة                                  
14,904,868  14,826,500  )28( استثمارات عقارية                                               

191,020  5,032,193 أوراق قبض-  طويلة االجل                                      
7,140  14,860 أصول ضريبية مؤجلة                                              

14,236,192  9,935,265  )9( نظام إثابة وحتفيز العاملني                                         
56,908,567  54,158,508  )10( الشهرة                                                            

188,601,219  190,772,479 إمجايل أصول غري متداولة                                       
أصول متداولة    

15,222,370  4,798,770  )11( نقدية بالصندوق ولدى البنوك                                   
1,616,182  5,165,900  )13( استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر 

18,899,545  18,899,545  )27( استثمارات متداولة حمتفظ هبا بغرض البيع                  
12,264,023  10,170,354  )12( عمالء                                                              
12,334,154  13,474,195  )26( اعمال حتت التنفيذ                                           
28,169,238  37,638,165  )14( مصروفات مدفوعة مقدماًا وأرصدة مدينة أخرى   

-  9,793,899 مستحق من أطراف ذات عالقة                                               
14,795,563  6,930,143  )22( وحدات جاهزة                                                     

103,301,075  106,870,971 إمجايل أصول متداولة                                           
291,902,294  297,643,450 إمجايل األصول                                                   

حقوق امللكية والتزامات متداولة   
حقوق امللكية   

198,722,630  218,594,893  )18( رأس املال املصدر واملدفوع                                       
8,149,099  8,409,230 احتياطي قانوين                                                       

85,166,841  65,294,578 احتياطي عام                                                       
7,233,894  7,233,894  )19( احتياطي أسهم خزينة                                         

)6,394,430(  )10,695,357(  )9( فروق تقييم نظام إثابة وحتفيز العاملني                              
123  2,699,766 أرباح غري حمققة من تقييم استثمارات متاحة للبيع   

)31,057,556(  )26,648,753( فروق العملة الناجتة عن ترمجة العمليات االجنبية  
)42,059,239(  )34,052,705( )خسائر متراكمة(                                               

2,122,597  1,056,179 ارباح العام                                                           
221,883,959  231,891,725 حقوق األغلبية                                                      
26,989,483  27,180,778 حقوق األقلية                                                       

248,873,442  259,072,503 إمجايل حقوق امللكية                                           
التزامات متداولة   

87,757  54,032  )15( خمصصات                                                           
15,731,041  14,379,351  )16( تسهيالت ائتمانية                                                
12,563,063  3,019,728 عمالء – أرصدة دائنة                                           
11,086,253  14,504,460  )17( مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى                         
39,468,114  31,957,571 إمجايل التزامات متداولة                                           

التزامات غري متداولة   
3,499,635  6,522,535  )20( التزامات طويلة األجل                                            

61,103 التزامات ضريبية مؤجلة                                  90,841 
3,560,738  6,613,376 إمجايل التزامات غري متداولة                                         

43,028,852  38,570,947 إمجايل االلتزامات                                                
291,902,294  297,643,450 إمجايل حقوق امللكية وااللتزامات                               

                                   رئيس القطاع املايل                 العضو املنتدب                                 رئيس جملس اإلدارة
                                   أمحد حممود اجلمال            يوسف مدحت الفار                             حسني بن علي شبكشي

-  تقرير مراقب احلسابات مرفق. 
قائمة األرباح أو اخلسائر املجمعةعن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017

31  ديسمرب 2016 31  ديسمرب 2017  إيضاح                                                                                                  
دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                                                                                       

   
7,855,451  6,197,891 إيرادات أتعاب وعموالت وإدارة استثمارات                                               

15,614,341  3,611,125 إيرادات بيع وحدات                                                                        
-  2,704,460 إيرادات كوبونات                                                                                 

)10,075,226(  )1,996,043( تكلفة وحدات مباعه                                                                             
1,871,896  )444,587( )خسائر( أرباح بيع استثمارات من خالل أرباح وخسائر                                  

-  )291,709( خسائر بيع استثمارات متاحة للبيع                                                             
-  415,787 أرباح بيع أصول متداولة حمتفظ هبا بغرض البيع                                           

)363,795(  667,191 أرباح )خسائر( غري حمققة من تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر  
39,372  - ارباح اعادة تقييم استثمارات عقارية                                                         
-        )413,787( حصة الشركة يف )خسائر( شركات شقيقة                                             

14,942,039  10,450,328 إمجايل إيرادات النشاط                                                                        
   

)12,597,928(  )7,405,164( مصروفات عمومية وإدارية                                                                     
)937,715(  )142,029( مصروفات تسويقية واتعاب إدارة                                                              
)240,236(  )1,044,551( مصروفات تأجري متويلي                                                                      
)21,406(  -  )15( خمصصات                                                                                         

)142,272(  )78,368( اهالك عقاري                                                                                     
)488,411(  )377,432(  )5( إهالك أصول ثابتة                                                                            

)7,417(  - )خسائر( رأمسالية                                                                     
307,414  212,273 فوائد دائنة                                                                                      

5,104,127  )197,268( فروق تقييم عمالت اجنبية                                                                  
1,046,987  2,735,359 إيرادات أخرى                                                                              

)2,986,460(  )2,656,855(  فوائد مدينة                                                                                 
3,978,722  1,496,293 ارباح العام قبل الضرائب                                                                       

   
)1,326,615(  )226,801( ضرائب دخل مقررة                                                                            

)60,042(  )22,018( ضرائب دخل مؤجلة                                                                         
2,592,065  1,247,474 ارباح العام                                                                                         

تتمثل يف   
2,122,597  1,056,179 أصحاب حقوق ملكية الشركة القابضة                                                       

469,468  191,295 حقوق األقلية                                                                                             
2,592,065  1,247,474 ارباح العام                                                                                        

                                   رئيس القطاع املايل                 العضو املنتدب                                 رئيس جملس اإلدارة
                                   أمحد حممود اجلمال            يوسف مدحت الفار                             حسني بن علي شبكشي

-  اإليضاحات املرفقة من إيضاح )1( إىل )30( جزء ال يتجزأ من القوائم املالية املجمعة.
قائمة الدخل الشامل املجمعة عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017

                                  
31  ديسمرب 2016 31  ديسمرب 2017                                             

دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                           
2,592,065  1,247,474 أرباح العام                              

الدخل الشامل االخر  
9,511,058  2,699,643 اعادة تقييم االستثمارات املالية املتاحة للبيع 

)11,620,748(  4,408,803 فروق جممعة لترمجة القوائم املالية 
)2,109,690(  7,108,446 جمموع الدخل الشامل االخر عن العام   

482,375     8,355,920 إمجايل الدخل الشامل                          

-  اإليضاحات املرفقة من إيضاح )1( إىل )30( جزء ال يتجزأ من القوائم املالية املجمعة. 
قائمة التغري يف حقوق امللكية املجمعة

-  اإليضاحات املرفقة من ايضاح )1( إىل )30( جزء ال يتجزأ من القوائم املالية املجمعة
قائمة التغري يف حقوق امللكية املجمعة عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

-  اإليضاحات املرفقة من )1( إىل )30( جزء ال يتجزأ من القوائم املالية املجمعة.
 قائمة التدفقات النقدية املجمعة عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017

31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017  إيضاح                                                                                               
دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                                                                                      

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل   
3,978,722  1,496,293 أرباح العام قبل الضرائب                                                                       

تعديالت لتسوية ارباح العام مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل   
488,411  377,432   )5( إهالك أصول ثابتة                                

)307,414( فوائد دائنة                                                                                       )212,273( 
2,986,460 فوائد مدينة                                                                                       2,656,855 

)5,104,127( فروق تقييم عملة                                                                               197,268 
363,795 خسائر )أرباح( غري حمققة من تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر    444,587 

2,405,847 ارباح التشغيل قبل التغريات يف رأس املال العامل                                         4,960,162 
5,132,654  2,093,669   )12( التغيري يف عمالء                                                                                   
)203,707( خمصصات                                                                                         )33,725( 

)3,941,971(  )9,468,927(   )14( التغيري يف مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى                                 
2,395,012 التغيري يف عمالء – أرصدة دائنة                                                           )9,543,335( 

)8,278,590(  3,191,406   )17( التغيري يف مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى                                          
التغري يف أطراف ذات عالقة                                                                                        )9,793,899( 

14,624,708 التغري يف اعمال حتت التنفيذ                                                                 )1,140,041( 
14,290,673 التغري يف املخزون الوحدات                                                                        7,865,420 
26,424,626  )11,869,270( صايف التدفقات النقدية )املستخدمة يف( الناجتة من أنشطة التشغيل                    

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار    
)816,939(  )606,246(  )5( )مدفوعات( لشراء أصول ثابتة                                    

5,285  744,933 مقبوضات بيع أصول                                                                           
-  )23,534( التغري يف مشروعات حتت التنفيذ                                                           

)7,304,670(  )2,081,230(  )7( التغيري يف استثمارات متاحة للبيع                                         
914,444  )4,841,173( التغيري يف مستحق من عقد البيع                                                         

6,672,175  )3,994,305( مقبوضات من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر                   
24,480  78,368 التغري يف استثمارات عقارية                                                                 

1,102,329  - التغري يف نظام االثابة                                                                        
82,100  39,113  )8( التغيري يف استثمارات طويلة االجل                                   

-  2,750,059 التغري يف الشهرة                                                                           
373,497  )202,546( التغيري يف استثمارات شركات شقيقة                                                        

1,052,701  )8,136,561( صايف التدفقات النقدية )املستخدمة يف( الناجتة من أنشطة االستثمار                   
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل   

)3,023,549(  )1,351,690(  )16(  مقبوضات )مدفوعات( يف بنوك سحب على املكشوف   
)49,946(  3,022,900 مقبوضات االلتزامات طويلة االجل                                                             

)2,986,460(  )2,656,855( فوائد مدينة                                                                                        
)24,120,147(  - حقوق األقلية                                                                                        

562,785  - احتياطي اخلزينة                                                                               
1,492,537  - شراء أسهم خزينة                                                                       

307,414  212,273 فوائد دائنة                                                                                  
)11,620,748(  4,408,803 ترمجة كيان أجنيب                                                                          

خسائر مرحلة                                                                                 6,144,068             -
 )39,438,114( صايف التدفقات النقدية الناجتة من )املستخدمة يف( أنشطة التمويل                    9,779,499 
)11,960,787(  )10,226,332( التغري يف النقدية وما يف حكمها -خالل العام                                          

22,079,030  15,222,370  )11( النقدية وما يف حكمها – أول العام                                                       
أثر التغيري يف اسعار الصرف                                                                  )197,268(  5,104,127
15,222,370  4,798,770   )11( النقدية وما يف حكمها – أخر العام   

-  اإليضاحات املرفقة من )1( إىل )30( جزء ال يتجزأ من القوائم املالية املجمعة.
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017

1  -التعريف باملجموعة
تأسست شركة النعيم القابضة لالستثمارات » شركة مسامهة مصرية بنظام املناطق احلرة » طبقًا ألحكام القانون 8 لسنة 1997 والئحته التنفيذية والقانون رقم 95 
لسنة 1992 والئحته التنفيذية اخلاص بإصدار قانون سوق رأس املال، وقد مت تسجيل الشركة يف السجل التجاري برقم 881 -اإلمساعيلية يف 14 مايو 2006. وقد مت 

إنشاء الشركة بغرض القيام باألنشطة التالية:
 أ-املسامهة يف تأسيس الشركات او زيادة رؤوس أمواهلا وجبوزهلا االستحواذ على أسهم وحصص الشركات بكافة أنواعها وهلا يف سبيل ذلك اعداد دراسات اجلدوى 

الالزمة للمشروعات وتقييمها وتقدمي االستشارات املالية والتسويقية واهلندسية والدعم الفين هلا.
 ب-التأجري التمويلي.

 ج-التخصيم.
 د-رأس مال املخاطر.

 ه-ضمان وتغطية االكتتابات.
 و-امني حفظ والشراء اهلامشي.

متتلك الشركة املسامهات اآلتية يف الشركات التابعة يف 31 ديسمرب 2017:

                اسم الشركة                                                                                        النشاط                      نسبةاملسامهة
شركة نعيم للوساطة يف األوراق املالية                                                                 السمسرة يف األوراق املالية        %99,96
اخلدمات املالية        %99,99 شركة نعيم لالستثمارات املالية                                                           
التمويل العقاري         %98,4 شركة نعيم للتمويل العقاري                                                                
اخلدمات االستشارية           %98 شركة نعيم للخدمات االستشارية **                                                     

االستثمار يف األوراق املالية       %100 شركة نعيم كابيتال ليمتد                                                                    
صناديق االستثمار         %99,80 شركة نعيم إلدارة صناديق االستثمار                                                    
إدارة االستثمارات العقارية       %100 شركة النعيم فور ريل ايستيت انفستمنت ماجنمنت ليمتد                              

اخلدمات املالية            %99,98 شركة النعيم كابيتال لالستثمار )التوفيق لالستثمارات املالية سابقَا(                 
السمسرة يف األوراق املالية      %99,96 شركة التوفيق للسمسرة يف األوراق                                                       

صناديق االستثمار             %99 شركة نعيم ريل استيت فاند                                                              
صناديق االستثمار             %99 شركة مينا ماك فاند                                                                      
صناديق االستثمار             %99 شركة مينا جروث فاند                                                                        

صناديق االستثمار         %99,50 شركة صندوق نعيم العقاري )نعيم لصناديق االستثمارسابقَا(                           
جتارة السلع          %98,80 شركة جولد كابيتال للتجارة                                                                    

اخلدمات املالية          %47,61 شركة ريكاب لالستثمارات املالية )ريكاب القابضة سابقاًا( *                        
صناعي          99,98 % الشركة العربية للمحليات                                                                    

*   متتلك شركة ريكاب لالستثمارات املالية املسامهات اآلتية يف شركاهتا التابعة:
نسبةاملسامهة                    اسم الشركة                                                                                            النشاط 

%68,35 شركة سفريكو لالستثمار العقاري                                                                                            استثمار عقاري     
%99,98 شركة النعيم لالستثمارات العقارية                                                                                            استثمار عقاري 
شركة بداية لالستثمار العقاري )شركة تابعة لشركة النعيم لالستثمارات العقارية(                                                 استثمار عقاري      %99
استثمار سياحي       %99 شركة بالدي للتنمية والتطوير السياحي والفندقي )شركة تابعة لشركة النعيم لالستثمارات العقارية( 

االستثمار يف األوراق املالية   %100 شركة نعيم دفلومبنت بروجكتس ليمتد                                                                             

مت اعتماد القوائم املالية للشركة عن السنة املالية املنتهى يف 31 ديسمرب 2017 طبقًا لقرار جملس اإلدارة املنعقد يف 28 فرباير 2018
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعةعن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017

2  -الغرض من اإلعداد
مت إعداد القوائم املالية املجمعة واإليضاحات املتممة هلا بغرض تقدميها إىل بورصة األوراق املالية املصرية وذلك كجزء من متطلبات اللوائح والقوانني املحلية.

3 -أسس جتميع القوائم املالية
- تعد القوائم املالية للشركة القابضة وكذا الشركات التابعة طبقًا ملعايري املحاسبة املصرية ويف ضوء القوانني والتعليمات املحلية السارية.
- مت جتميع البنود املتشاهبة لألصول واخلصوم وااليرادات واملصروفات حلسابات الشركة القابضة والشركات التابعة بعد استبعاد ما يلي:

أ -تكلفة استثمار الشركة القابضة يف الشركات التابعة مقابل ختفيضها من حقوق امللكية يف الشركات التابعة.
ب -األرصدة املتقابلة بني الشركة القابضة وشركاهتا التابعة:

-   احلسابات اجلارية بني شركات املجموعة.
-   أوراق القبض / الدفع فيما بني شركات املجموعة.

ج -اإليرادات واملصروفات وتوزيعات األرباح بني الشركة القابضة والشركات التابعة خالل العام.
د -األرباح غري املحققة يف تاريخ قائمة املركز املايل املجمعة من املعامالت بني الشركة القابضة وشركتها التابعة واليت قد تظهر ضمن أرصدة بعض األصول يف تاريخ 

القوائم املالية املجمعة.
هـ-أية فروق بني حسابات املديونية والدائنية وذلك من خالل تسويتها واليت نشأت نتيجة للعمليات املتبادلة بني الشركة القابضة والشركات التابعة واليت سجلت يف دفاتر 

إحدى الشركات ومل تسجل يف دفاتر الشركات األخرى.
و -حقوق األقلية بإظهارها يف بند مستقل بالقوائم املالية املجمعة منسوبة اىل ما متتلكه املجموعة من أسهم الشركات التابعة.

 
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017

4  -أهم السياسات املحاسبية املطبقة
4-1أسس إعداد القوائم املالية املجمعة

أعضاء جملس االدارة

خامسا :

أعضاء جملس إدارة الشركة 
واالدارة التنفيذية العليا

 العضوية يف جمالس إدارة
املنصب  شركات مسامهة أخري اسم العضو

ال يوجد رئيس جملس اإلدارة االستاذ / حسني بن علي بن حسني شبكشي

ال يوجد نائب رئيس جملس اإلدارة 
و العضو املنتدب االستاذ / يوسف حممد مدحت يوسف الفار

ال يوجد عضو جملس اإلدارة الدكتور / ناصر بن عبد اهلل بن ناصر املهوس

ال يوجد عضو جملس اإلدارة REGIONAL INVESTMENT - و ميثلها 
االستاذ الدكتور / امحد سعد عبد اللطيف

ال يوجد عضو جملس اإلدارة REGIONAL INVESTMENT - و ميثلها 
االستاذ / حممد علي السيد علي

مصرف أبو ظيب اإلسالمي
شركة أغذية

أبوظيب الوطنية تكافل
عضو جملس اإلدارة االستاذ / مخيس حممد عبيد بو هارون الشامسي

CBIالبنك الدويل التجاري  عضو جملس اإلدارة االستاذ/ مبارك امحد حممد بن فهد املهريي

اإلدارة التنفيذية

ال يوجد نائب رئيس جملس اإلدارة 
و العضو املنتدب االستاذ / يوسف حممد مدحت يوسف الفار

ال يوجد الرئيس التنفيذى لقطاع االستثمار االستاذة/ أمنيه سعد عبد الرمحن قلج

ال يوجد نائب العضو املنتدب للشئون 
املالية واالدارية االستاذ / طالل حممد عقيل وشاح

ال يوجد رئيس القطاع املايل االستاذ / امحد حممود مرسي اجلمال

نسبة امللكية عدد األسهم اجلنسية االسم

سادسا أ :

 امساء اكرب 10 مسامهني يف
 الشركة وعدد أسهمهم ونسب

ملكيتهم

21,81% 68,119,766 مصر يوسف حممد مدحت يوسف الفار

16,74% 52,286,708 البحـــرين REGIONAL 
INVESTMENT 

8,58% 26,793,727 السـعـوديـة ناصر بن عبد اهلل بن ناصر املهوس

6,61% 20,659,472 مصر
 نظام االثابه والتحفيز للعاملني

 بشركه النعيم القابضه لالستثمارات
ش م م

6,39% 19,981,088 السـعـوديـة  شركه االستثمار لالوراق املاليه
والوساطه ذات مسئوليه حمدوده

5,21% 16,278,800 السـعـوديـة  حممد بن ابراهيم بن حممد
اباالغنيم

5,12% 16,004,195 االمارات االمارات ديب الوطين ش . م . ع

4,22% 13,206,563 االمارات بنك ابو ظيب الوطين

3,38% 10,558,243 السـعـوديـة شركه اجلزيرة لالسواق املاليه

2,38% 7,430,138 فلسطـــني شريف تادرس نصار

عدد االقارب من 
الدرجة االويل من 

املسامهني

 عدد االسهم
اململوكة للممثل

 عدد األسهم اململوكة
للعضو جهة التمثيل  اجلنسية االسم

سادسا  ب:

 امساء اعضاء جملس االدارة من
 املسامهني و ملكيتهم و كذلك

ملكية اقارهبم من الدرجة االويل

ال يوجد - 1,099,999 نفسه السـعـوديـة األستاذ / حسني بن علي 
بن حسني شبكشي

2 - 68,119,766 نفسه مصر األستاذ / يوسف حممد 
مدحت يوسف الفار

2 - 26,793,727 نفسه السـعـوديـة
االستاذ الدكتور / ناصر 
بن عبد اهلل بن ناصر 

املهوس

ال يوجد 82,188 52,286,708 Regional Investment البحـــرين
 Regional Investment
و ميثلها االستاذ الدكتور / 

أمحد سعد عبد اللطيف

1 439,999 52,286,708 Regional Investment البحـــرين

 Regional
  Investment

و ميثلها االستاذ/ حممد 
علي السيد

عدد األسهم اململوكة الصفة االقارب

1,160,927 زوجة يوسف حممد مدحت يوسف الفار  فاطمة الزهراء
السيد علي

252,999 حكمت حممود الشربيين والدة حممد علي السيد

234,843 ابناء ناصر بن عبد اهلل بن ناصر املهوس ياسر بن ناصر عبد 
اهلل املهوس

6,883 ابناء ناصر بن عبد اهلل بن ناصر املهوس  عبد اهلل بن ناصر عبد
اهلل املهوس

 عدد االقارب من الدرجة االويل
املنصب عدد األسهم اململوكة من املسامهني االسم

سادسا  ج:

 امساء االدارة التنفيذية من
 املسامهني و ملكيتهم و كذلك

ملكية اقارهبم من الدرجة االويل

 2 68,119,766 نائب رئيس جملس اإلدارة 
و العضو املنتدب

 االستاذ / يوسف حممد مدحت
يوسف الفار

ال يوجد ال يوجد  الرئيس التنفيذى لقطاع
االستثمار

االستاذة/ أمنيه سعد عبد 
الرمحن قلج

ال يوجد ال يوجد نائب العضو املنتدب للشئون 
املالية واالدارية االستاذ / طالل حممد عقيل وشاح

ال يوجد ال يوجد رئيس القطاع املايل االستاذ / امحد حممود مرسي 
اجلمال

عدد األسهم اململوكة الصفة االقارب

1,160,927  زوجة يوسف حممد مدحت
يوسف الفار فاطمة الزهراء السيد علي

252,999 والدة زوجة يوسف حممد 
مدحت يوسف الفار حكمت حممود الشربيين

نسبة املسامهة%  الدولة/اجلهة

سادسا  د:

 نسب املسامهة يف رأمسال
الشركة حسب اجلنسية

53,6 دول جملس التعاون اخلليجى 

0,8 باقى الدول العربية

43,4 مصر

2,2 االجانب

سابعا: احداث هامة

• حدد رأس مال الشركة املرخص به مببلغ 600,000,000 دوالر أمريكي وبلغ رأس املال املصـدر واملدفوع 120,000,000 	
دوالر أمريكي ويتمثل يف 120,000,000 سهم قيمة السهم االمسية واحد دوالر أمريكي.

• بتاريخ 2006/7/18 قرر جملس إدارة الشركة زيادة رأس مال الشركة املصدر واملدفوع مببلغ 120,000,000 دوالر 	
أمريكي، وبالتايل زيادة عدد األسهم من 120,000,000 سهم إىل 240,000,000 سهم قيمة السهم االمسية واحد دوالر 

 أمريكي ومت االكتتاب يف كامل أسهم الزيادة.

• بتاريخ 2008/3/30، اعتمدت اجلمعية العامة العادية اقتراح جملس إدارة الشركة بتوزيع سهم جماين لكل ثالثة أسهم 	
بإمجايل مبلغ 80,000,000 دوالر أمريكي. ومت تسجيل أسهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة واحلفظ املركزي بتاريخ 

2008/7/16 ليصبح رأس مال الشركة املصدر واملدفوع 320,000,000 دوالر أمريكي موزعًا على 320,000,000 سهم قيمة 
السهم األمسية دوالر أمريكي واحد.

• بتاريخ 2009/11/11 قرر جملس إدارة الشركة إعدام 10,660,529 سهم بقيمتها األمسية )إيضاح 19( من أسهم 	
اخلزينة ليصبح رأس املال املصدر واملدفوع كما ظهر يف قائمة املركز املايل املستقلة يف 2009/12/31 مبلغ 309,339,471 

دوالر أمريكي.

• بتاريخ 2011/4/14 مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية للشركة مت اعدام عدد 5,017,471 سهم بقيمتها األمسية 	
)إيضاح 17( من أسهم اخلزينة ليصبح رأس املال املصدر واملدفوع مبلغ 304,322,000 دوالر أمريكي.

• بتاريخ 2012/5/21 مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية للشركة مت اعدام عدد 10,432,529 سهم بقيمتها 	
األمسية )إيضاح 17( من أسهم اخلزينة ليصبح رأس املال املصدر واملدفوع مبلغ 293,889,471 دوالر أمريكي.

 
• بتاريخ 2013/8/6 مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية للشركة مت اعدام عدد 10,000,000 سهم بقيمتها األمسية 	

)إيضاح 17( من أسهم اخلزينة ليصبح رأس املال املصدر واملدفوع مبلغ 283,889,471 دوالر أمريكي ومت تعديل املواد أرقام 
7،6 من النظام االساسي للشركة ومت التأشري بالتخفيض بالسجل التجاري بتاريخ 2014/1/16.

• وفقا لقرارات اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 2016/7/25 واملتضمنة املوافقة على ختفيض رأس املال 	
املصدر واملدفوع من 283,889,471 دوالر أمريكي ليصبح رأس مال املصدر واملدفوع للشركة مببلغ 198,722,629,70 دوالر 

أمريكي وذلك عن طريق ختفيض القيمة االمسية للسهم من واحد دوالر أمريكي ليصبح 0,70 دوالر أمريكي مع بقاء عدد 
االسهم كما هو 283,889,471 سهم مع توجيه قيمة مبلغ التخفيض البالغة 85,166,841,30 دوالر أمريكي اىل احتياطيات 

الشركة )احتياطى عام( وتعديل املواد أرقام 6 و 7 من النظام األساسي للشركة.

رأس املال 
املصدر 
واملدفوع

احتياطي
قانوين

احتياطي
عام

أسهم خزينة
 احتياطي

أسهم خزينة

 فروق تقييم
 نظام إثابة
 وحتفيز
العاملني

 )خسائر(

 اعادة تقييم

 االستثمارات املالية

املتاحة للبيع

 فروق العملة

 الناجتة عن

 ترمجة العمليات

االجنبية

 )خسائر
متراكمة(

االمجايلحقوق االقليةاإلمجايلارباح العام

دوالر امريكيدوالر امريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

 الرصيد يف 1
يناير 2017

198,722,6308,149,09985,166,841-7,233,894)6,394,430(123)31,057,556()42,059,239(2,122,597221,883,95926,989,483248,873,442

 حمول إىل أرباح
 مرحلة

--------2,122,597)2,122,597(---

 حمول إىل احتياطي

قانوين
-260,131------)260,131(---

----------)19,872,263(19,872,263زيادة رأس املال.

 تعديل يف أرباح

وخسائر مرحلة
--------6,144,068-6,144,068-6,144,068

 اعدام أسهم
خزينة

-------------

 امجايل الدخل
الشامل االخر

-------------

 إعادة تقييم أسهم

 نظام إثابة وحتفيز

العاملني
-----)4,300,927(----)4,300,927(-)4,300,927(

 إعادة تقييم

 استثمارات مالية

متاحة للبيع
------2,699,643---2,699,643-2,699,643

 التغري يف حقوق
االقلية

------------191,295191,295

 فروق جممعة لترمجة

القوائم املالية
-------4,408,803--4,408,803-4,408,803

1,056,179-1,056,1791,056,179---------أرباح العام

 الرصيد يف 31
ديسمرب 2017

218,594,8938,409,23065,294,578-7,233,894)10,695,357(2,699,766)26,648,753()34,052,705(1,056,179231,891,72527,180,778259,072,503

نسبة امللكية % الشركات التابعة
99,96  شركة نعيم للوساطة يف األوراق املالية
99,99 شركة النعيم لالستثمارات املالية
98,4   شركة نعيم للتمويل العقاري
99,5 شركة صندوق نعيم العقاري) نعيم لصناديق االستثمار سابقا( 
98   شركة نعيم للخدمات االستشارية

98,8  شركة جولد كابيتال للتجارة
100 شركة نعيم كابيتال ليمتد

99,98 شركة العربية للمحليات
99,8 شركة نعيم الدارة صناديق االستثمار
99,98 شركة التوفيق لالستثمارات املالية
99,96 شركة التوفيق للسمسرة يف األوراق
100 شركة نعيم فور ريل ايستيت ماجنمنت ليمتد

35,72 شركة صندوق استثمار نعيم مصر
99 شركة صندوق نعيم لالستثمار العقارى 
99 شركة صندوق مينا ماك
99 شركة صندوق مينا جروث

47,61 شركة ريكاب لإلستثمارات املالية )ريكاب القابضة سابقا( 
31,20 شركة احتاد كابيتال

رابعا :

الشركات التابعة والشقيقة

1.اعتماد تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف 2015/12/31.
 2.اعتماد تقرير مراقب احلسابات عن القوائم املالية املستقلة واملجمعة للشركة عن السنة املالية 

املنتهية يف 2015/12/31.
3.التصديق على القوائم املالية املستقلة واملجمعة للشركة عن السنة املالية املنتهية يف 2015/12/31.

 4.إبراء ذمة السادة أعضاء جملس اإلدارة وإخالء مسئوليتهم عن أعمال السنة املالية 
املنتهية يف 2015/12/31.

5.جتديد تعيني وحتديد أتعاب السيد مراقب احلسابات عن السنة املالية املنتهية يف 2016/12/31.
6.الترخيص ملجلس اإلدارة بالتربعات يف احلدود املقررة قانونا خالل السنة املالية املنتهية يف 

.2016/12/31
 7.حتديد بدالت حضور وإنتقال اجللسات للسادة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية

 املنتهية يف 2016/12/31.
8.اعتماد عقود املعاوضة والترخيص ألعضاء جملس اإلدارة بإبرام عقود معاوضة خالل السنة املالية 

املنتهية يف 2016/12/31.
9.اعتماد تقرير اإلفصاح السنوي.

2016/03/24
مجعية عامة عادية

ثامنا :

ملخص عن قرارات اجلمعيات 
العمومية للسنتني السابقتني علي 

تقدمي طلب االدراج.

1. املوافقة علي اعتماد ضم عضو إيل جملس إدارة الشركة.
2. املوافقة علي كفالة شركة النعيم القابضة لالستثمارات لشركاهتا التابعة وتفويض السيد العضو 

املنتدب يف التوقيع علي عقود الكفالة.
3. اسناد مهمة فحص وإصدار تقرير مراقب حسابات عن القوائم املالية للشركة طبقا ملتطلبات معايري 

املحاسبة الدولية ألحد السادة مراقيب احلسابات  والنظر يف حتديد اتعابه.

2016/06/29
مجعية عامة عادية

تعديل القيمة االمسية للسهم من 1 دوالر أمريكي  إيل 0,7 دوالر أمريكي ليصبح رأس مال الشركة 
املصدر واملدفوع بعد التعديل 198,722,629,70 دوالر أمريكي موزعا علي عدد 283,889,471 سهم 

بقيمة إمسية 0,7 دوالر أمريكي للسهم الواحد مع توجيه قيمة مبلغ التخفيض البالغة 85,166,841,30 
دوالر أمريكي ايل إحتياطيات الشركة ، وما يستتبعه ذلك من إجراء التعديالت علي املادتني )6 ، 7( 

من النظام األساسي للشركة.

2016/06/29
مجعية عامة غري عادية

تعديل القيمة االمسية للسهم من 1 دوالر أمريكي  إيل 0,7 دوالر أمريكي ليصبح رأس مال الشركة 
املصدر واملدفوع بعد التعديل 198,722,629,70 دوالر أمريكي موزعا علي عدد 283,889,471 سهم 

بقيمة إمسية 0,7 دوالر أمريكي للسهم الواحد مع توجيه قيمة مبلغ التخفيض البالغة 85,166,841,30 
دوالر أمريكي ايل إحتياطيات الشركة ، وما يستتبعه ذلك من إجراء التعديالت علي املادتني )6 ، 7( 

من النظام األساسي للشركة.

2016/07/25
مجعية عامة غري عادية

إجتماع ثان

1.املوافقة علي قيد أسهم الشركة بسوق أبو ظيب لألوراق املالية علي أال تتجاوز الكمية املراد حتويلها ثلث 
رأمسال الشركة مع تفويض السيد العضو املنتدب يف التوقيع علي التعاقدات الالزمة لذلك سواء داخل 

او خارج مجهورية مصر العربية.
2.املوافقة علي كفالة شركة النعيم القابضة لالستثمارات لشركاهتا التابعة وتفويض السيد العضو املنتدب 

يف التوقيع علي عقود الكفالة

2016/11/10
مجعية عامة غري عادية

1.مناقشة واعتماد تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف 2016/12/31.
2.مناقشة واعتماد تقرير مراقب احلسابات عن امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية عن السنة املالية 

املنتهية يف 2016/12/31
3.التصديق على امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية عن السنة املالية املنتهية يف2016/12/31.

4.إبراء ذمة السادة أعضاء جملس اإلدارة وإخالء مسئوليتهم عن أعمال السنة املالية املنتهية يف 
.2016/12/31

5.جتديد التعيني ألعضاء جملس االدارة وفقا ألحكام املادة 234 من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
159 لسنة 1981.

6.جتديد تعيني وحتديد اتعاب السيد مراقب احلسابات عن السنة املالية املنتهية يف2017/12/31.
7.الترخيص ملجلس االدارة بالتربعات يف حدود املقرر قانونا خالل السنة املالية املنتهية يف 2017/12/31 

8.حتديد بدالت حضور وانتقال اجللسات للسادة اعضاء جملس االدارة عن السنة املالية املنتهية يف 
.2017/12/31

9.الترخيص ألعضاء جملس اإلدارة بإبرام عقود معاوضة خالل السنة املالية املنتهية يف2017/12/31.
10.إعتماد تقرير االفصاح السنوي طبقا لقواعد القيد.

2017/03/19
مجعية عامة عادية

التصديق علي مشروع توزيع االرباح املقدم من جملس اإلدارة بتاريخ 2017/05/25  بتوزيع  عدد 0,10  
سهم جماين تقريبا لكل سهم اصلي.

2017/06/22
مجعية عامة عادية

زيادة رأمسال الشركة املصدر و املدفوع من)198,722,629,70 دوالر( ايل )218,594,892,60 
دوالر( بزيادة قدرها )19,872,262,90 دوالر( بالقيمة االمسية للسهم  0,7 دوالر بإصدار عدد  
28,388,947 سهم جماين متويال من االحتياطيات بواقع  عدد 0,10  سهم جماين )تقريبا( لكل 

سهم اصلي.

2017/06/22
مجعية عامة غري عادية

1. جتديد نظام اإلثابة والتحفيز اخلاص بالشركة
2. قيد وإدراج أسهم الشركة قيدا مزدوجا بسوق ديب املايل بدولة اإلمارات العربية املتحدة 2018/01/8

مجعية عامة غري عادية

مت   881 رقم  جتاري  بسجل   2006/5/15 بتاريخ  تأسست  مصرية  عامه  مسامهة  شركة  لالستثمارات  القابضة  النعيم  شركة   -
بنوك  أكرب  من  واحدة  القابضــة  نعيــم  تعترب   ،2006/11/16 بتاريخ  املصرية  بالبورصة  القابضة  النعيم  لشركة  التداول   بدء 
اإلستثمارالنامية يف الشرق األوسط. فهي بنك استثمار متكامل حيث تقوم بتقدمي مجيع اخلدمات اإلستثمارية مثل : اإلستشارات 
املالية، الوساطة يف األوراق املالية ، إدارة األصول، عالوة علي تقدمي حبوث متنوعة هذا إىل جانب إستثمارات نعيــم القابضــة 

املباشرة ىف قطاعات خمتلفة مثل قطاع البنوك، القطاع العقارى و القطاع الصناعى.
- شركة النعيم القابضة لالستثمارات شركة مدرجة يف البورصة املصرية حتت رمز)NAHO.CA(مملوكة من قبل حوايل 4000 
أكثر من 200 موظف يف مكاتب منتشرة يف  بوجود  املنطقة  اقليمي كبري يف  الشركة هلا وجود  األفراد.  و  املؤسسات  مستثمر من 
مجهورية مصر العربية )خدمات بنوك استثمارية متكاملة( و االمارات العربية املتحدة- أبو ظيب و ديب )خدمات بنوك استثمارية 
دوالر   )  0,7( للسهم  األمسية  القيمة  سهما   312,278,418 االسهم  عدد  و   $ املدفوع218,594,893  املال  رأس  بلغ  متكاملة( 

أمريكي. 
- شركة النعيم القابضة لالستثمارات لديها شبكة واسعة من املستثمرين األفراد ذوي املالءة املالية العالية واملؤسسات االستثمارية 

يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا .

أوال :
نظرة عامة 
علي شركة 

النعيم 
القابضة 

لالستثمارات 
ش.م.م

وتغطية  ضمان  املخاطر،  املال  رأس   ، التخصيم   ، التمويلي  التأجري   ، أمواهلا  رؤوس  زيادة  أو  الشركات  تأسيس  يف  املسامهة 
االكتتابات، أمني احلفظ

ال يوجد عقود جوهرية معاوضة سواء للشركة أو الشركات اململوكة هلا بنسبة 25% أو أكثر و اليت كانت نافذة يف تاريخ تقدمي  الطلب

بلغت أصول وأستثمارات الشركة يف 2017/12/31 مبلغ 316,287,212 دوالر أمريكي كما يلى :

استثمارات بشركات تابعة مببلغ  157,703,253 دوالر أمريكي )كما بالبيان تفصيلى ادناة(

استثمارات بشركات شقيقة مببلغ 5,391,068 دوالر أمريكي  )كما بالبيان تفصيلى ادناة(

استثمارات متاحة للبيع مببلغ 75,032,049 دوالر أمريكي

استثمارات مبحفظة اوراق مالية مببلغ 5,161,992 دوالر أمريكي

االرصدة النقدية و ما يف حكمها 103,232 دوالر أمريكي

بنهاية عام 2017 حققت الشركة ارباحا بلغت 1,944,022 دوالر امريكى

بلغت رحبية السهم  0,005  دوالر امريكى

بلغت التدفقات النقدية املستخدمة ىف العمليات 18,515,907دوالر امريكى

التدفقات النقدية الناجتة من انشطة االستثمار 11,539,056 دوالر امريكى

التدفقات النقدية الناجتة من انشطة التمويل 7,185,536 دوالر امريكى

االرصدة النقدية و ما يف حكمها  103,232 دوالر امريكى

القروض احلالية عبارة عن تسهيالت ائتمانية جتدد سنويا مببلغ 11,002,848دوالر أمريكي بكل من البنك املصرى لتنمية 

الصادرات مببلغ 1,913,786 دوالر أمريكي وجيدد يف شهر نوفمرب من كل عام  وكذلك البنك العريب األفريقي مببلغ 

9,089,062دوالر   أمريكي وجيدد يف شهر يناير من كل عام وكذلك تأجري متويلي مببلغ 1,040,032 دوالر ومتويل عقاري 

مببلغ 3,305,100 دوالر

 البيانات املالية السنوية املدققة عن عامي 2016 & 2017 و تقرير مدقق احلسابات و االيضاحات اخلاصة به.

ال يوجد دعاوي قضائية ضد أو علي الشركة أو شركاهتا التابعة قد يكون هلا تأثري جوهري علي نشاط الشركة ووضعها 

احلايل 

ال يوجد أي تعثر يف السداد  أو عدم قدرة علي السداد خالل السنتني املاليتني السابقتني لتقدمي طلب االدراج.

ثانيا :
النشاط 
الرئيسي 
للشركة

تاسعا :

عاشرا :
أصول الشركة 

وموجوداهتا الرئيسية 
واستثماراهتا 

ومشاريعها و أعماهلا 
احلالية داخل وخارج 

دولة ج م ع

احلادي عشر : 

وصف لألداء 

التشغيلي والتدفقات 

النقدية للشركة

الثاين عشر:

السادس عشر :

البيانات املالية املرفقة

الثالث عشر :

الرابع عشر :

اخلامس عشر :

اهليكل التنظيمى 

لشركه النعيم 

القابضه

ستكون هذه البيانات التالية متوفرة على موقع سوق ديب املايل يف تاريخ االدراج كما تتوفر هذه البيانات على موقع شركة نعيم 

 www.naeemholding.com/dfm القابضة لالستثمارات على الرابط التايل

-البيانات املالية السنوية املدققة )املستقلة واملجمعة( للعام 2017 متضمنة تقرير جملس اإلدارة وتقرير مدقق احلسابات اخلارجي 

واإليضاحات اخلاصة بالبيانات املالية السنوية املدققة للعام 2017 و  تقرير جملس اإلدارة املرفق واملقدم لغايات اإلدراج

-البيانات املالية السنوية املدققة )املستقلة واملجمعة( للعام 2016 متضمنة تقرير جملس اإلدارة وتقرير مدقق احلسابات اخلارجي 

واإليضاحات اخلاصة بالبيانات املالية السنوية املدققة للعام 2016.

-نشرة اإلدراج 

السابع عشر :

يف ظل سعي إدارة الشركة املستمر ألن تكون شركة النعيم القابضة يف مقدمة شركات االستثمارات املالية اإلقليمية اليت تعمل يف 
جمال األنشطة املالية ورغبة يف توسيع قاعدة املستثمرين واملتعاملني على أسهم الشركة وتعظيم القيمة للسادة مسامهي الشركة 
بالدخول إيل أسواق جديدة يف املنطقة و لزيادة حجم التداول و السيولة اخلاصة بالسهم، مت اختاذ اختيار دولة اإلمارات العربية 

املتحدة إلدراج أسهم الشركة قيدا مزدوجا ألغراض التداول يف سوق ديب املايل

ثالثا :
تقرير 
جملس 
االدارة 
لغايات 
االدراج



 إعالن إدراج شركة النعيم القابضة لالستثمارات ش.م.م يف سوق ديب املايل كشركة
مسامهة عامة أجنبية وتاريخ أول يوم تداول األحد املوافق 25 مارس 2018

يتم إعداد القوائم املالية املجمعة وفقًا لفرض االستمرارية ومبدأ التكلفة التارخيية فيما عدا االستثمار العقاري واألصول املالية املتاحة للبيع واليت مت قياسها بالقيمة 
العادلة.

الشركات التابعة
الشركات التابعة هي شركات حتت سيطرة املجموعة، وذلك عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم يف السياسات املالية والتشغيلية لتلك الشركات وذلك للحصول 

على منافع من أنشطتها وعند تقييم مدى وجود سيطرة فإنه يؤخذ يف االعتبار حقوق التصويت احلالية واملحتملة يف تاريخ إعداد القوائم املالية املجمعة.  ويتم إدراج 
القوائم املالية للشركات التابعة يف القوائم املالية املجمعة من تاريخ االقتناء وحىت تاريخ فقد الشركات القابضة للسيطرة على الشركات التابعة.

استبعاد املعامالت عند التجميع 
عند إعداد القوائم املالية املجمعة يتم استبعاد األرصدة واملعامالت بني شركات املجموعة واألرباح واخلسائر غري املحققة.  

 التوافق مع معايري املحاسبة
مت إعداد القوائم املالية املجمعة للمجموعة وفقًا ملعايري املحاسبة املصرية والقوانني واللوائح السارية.

4-2التغيريات يف السياسات املحاسبية
السياسات املحاسبية املطبقة هذا العام هي تلك املطبقة يف العام السابق.

4- 3إثبات املعامالت بالعمالت األجنبية
•متسك الشركة القابضة حساباهتا بالدوالر األمريكي حيث أهنا تعمل بنظام املناطق احلرة، ويتم إثبات املعامالت بالعمالت األجنبية بالدفاتر على أساس السعر السائد 
للعمالت خبالف الدوالر األمريكي وقت إثبات املعاملة، ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت خبالف الدوالر األمريكي يف تاريخ 

قائمة املركز املايل على أساس األسعار السائدة للعمالت خبالف الدوالر األمريكي يف ذلك التاريخ، وتدرج فروق العملة الناجتة بقائمة األرباح أو اخلسائر. 
•بالنسبة للشركات التابعة اليت متسك حساباهتا بعملة خبالف اليت تستخدمها الشركات القابضة )الدوالر األمريكي(، فإنه يتم ترمجة أرصدة األصول وااللتزامات 
للقوائم املالية اخلاصة هبذه الشركات على أساس أسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل، وترمجة حقوق امللكية على أساس أسعار الصرف التارخيية، 
وترمجة اإليرادات واملصروفات على أساس متوسط أسعار الصرف السارية خالل السنة املالية. ويتم إدراج فروق الترمجة ضمن بند احتياطي خاص »الفروق املجمعة 

لترمجة القوائم املالية« ضمن حقوق امللكية بقائمة املركز املايل املجمعة.
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة

عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017
4-4حتقق اإليراد 

يتم االعتراف بإيرادات اخلدمات عندما يتم تقديرها بدقة كافية يف تاريخ قائمة املركز املايل، وذلك حبيث ميكن قياس االيراد بدقة وكذلك التأكد من تدفق املنافع 
االقتصادية املتعلقة بالتعامل ويتم قياس التكلفة املقابلة لتلك العملية وتكلفة امتامها ان وجدت وبناء علية:

•يتم إثبات األرباح أو اخلسائر الناجتة عن عمليات بيع االستثمارات املالية يف تاريخ حدوث العملية وذلك بالفرق بني التكلفة وسعر البيع مطروحًا منه مصروفات 
وعموالت البيع.

•يتم إثبات إيرادات توزيعات األسهم عند حتصيل التوزيعات املتعلقة هبا.
•يتم إثبات فوائد الودائع وفقًا ألساس االستحقاق.

•يتم إثبات عموالت السمسرة الناجتة عن عمليات شراء وبيع األوراق املالية لصاحل العمالء بعد تنفيذ امر البيع أو الشراء وإصدار الفاتورة للعميل.
•يتم حساب أتعاب اإلدارة شهريا بالنسبة املتفق عليها عند التعاقد من إمجايل استثمارات العميل باملحفظة ومن إمجايل القيمة السوقية ألسهم العميل حسب شروط 

التعاقد.
•يتم إثبات إيرادات الشراء باهلامش وفقًا لنسب الفوائد املتفق عليها مع العمالء ومبدأ االستحقاق.

•يتم إثبات إيرادات أمناء احلفظ وفقًا للنسب املتفق عليها مع العمالء ومبدأ االستحقاق.
•يتم احتساب اتعاب حسن األداء سنويا من صايف األرباح املحققة للعميل عن استثمارات املحفظة حسب شروط التعاقد.

•إيرادات النشاط من عملية بيع العقارات واألراضي
يتحقق اإليراد عند تسليم الوحدات اىل عمالء الشركة وانتقال كافة املخاطر واملنافع االقتصادية املتعلقة بالوحدة.

يتم االعتراف باإليراد إىل املدى الذى تتوفر فيه درجة كافية من التأكد بأن املنافع االقتصادية املرتبطة باملعاملة سوف تتدفق للشركة وميكن قياس قيمة اإليراد بشكل 
موثوق به.

يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق بالصايف بعد خصم أى خصم جتارى أو خصم كمية أو ضرائب مبيعات أو رسوم.
•إيرادات الفوائد

يتم االعتراف بإيراد الفوائد باستخدام طريقة العائد الفعلي. ويدرج إيراد الفوائد بقائمة األرباح أو اخلسائر ضمن إيرادات متويلية.
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017

4-5األصول الثابتة 
تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التارخيية بعد خصم جممع اإلهالك واخلسائر املتراكمة الضمحالل القيمة. وتتضمن هذه التكلفة عند حتققها والوفاء بشروط االعتراف 

هبا، تكلفة اجلزء املستبدل من املباين واملعدات. وباملثل، عند إجراء فحص شامل يتم االعتراف بتكاليفه يف حالة الوفاء بشروط االعتراف بالقيمة الدفترية للمباين 
واملعدات كإحالل. ويتم االعتراف جبميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى يف قائمة األرباح أو اخلسائر املجمعة عند حتققها. 

 يبدأ إهالك األصل عندما يكون يف مكانه ويف حالته اليت يصبح عليها قادرا على التشغيل بالطريقة اليت حددهتا اإلدارة، ويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط 
الثابت طبقا للعمر االفتراضي لألصل على النحو التايل:

سنة  
20 مباين 

16-10 أثاث ومهمات مكاتب 
8-3 أجهزة ومعدات مكتبية 
5-3 سيارات 

 يتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع احلصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو بيعها يف املستقبل. يتم االعتراف بأي 
أرباح أو خسائر تنشأ عند استبعاد األصل يف قائمة األرباح أو اخلسائر املجمعة يف الفترة اليت مت فيها استبعاد األصل. 

 يتم مراجعة القيم املتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية هلا وطرق إهالكها يف هناية كل سنة مالية.
  تقوم الشركة بشكل دوري يف تاريخ كل قائمة مركز مايل بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل ثابت قد أضمحل. عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن 

قيمته اإلستردادية، فيعترب أن هناك اضمحالل لألصل وبالتايل يتم ختفيضه إىل قيمته اإلستردادية وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة األرباح أو اخلسائر املجمعة.
 يتم رد اخلسارة النامجة عن اضمحالل القيمة فقط إذا كان هناك تغيري يف التقديرات املستخدمة لتحديد قيمة االصل االستردادية منذ اثبات اخر خسارة ناجتة عن 

اضمحالل القيمة، وتكون حمدودة حبيث ال تتعدى القيمة الدفترية ألصل )نتيجة لرد اخلسارة النامجة عن اضمحالل القيمة( القيمة االستردادية له أو القيمة الدفترية 
اليت كان سيتم حتديدها )بالصايف بعد االهالك( ما مل يتم االعتراف باخلسارة النامجة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل يف السنوات السابقة. ويتم إثبات الرد يف 

أية خسارة نامجة عن اضمحالل قيمة أصل بقائمة األرباح أو اخلسائر املجمعة. 
 اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة عن السنة املنتهية ىف 31 ديسمرب 2017

4-6االستثمارات
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر هي اصول مالية مت تبويبها إما كأصول حمتفظ هبا ألغراض املتاجرة حيث مت اقتناؤها لغرض البيع يف مدى 
زمين قصري أو اصول مالية مت تصنيفها عند االعتراف االويل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر. 

 عند االعتراف األوىل، يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر بالقيمة العادلة متضمنة املصروفات املباشرة املتعلقة هبا.
 يتم إثبات االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر بقائمة املركز املايل املجمعة بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأرباحها وخسائرها بقائمة األرباح أو 

اخلسائر املجمعة.
 يتم االعتراف بأرباح أو خسائر بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر بقائمة األرباح أو اخلسائر املجمعة.

استثمارات يف شركات تابعة
االستثمارات يف شركات تابعة هي استثمارات يف شركات يكون للشركة فيها سيطرة ويفترض وجود السيطرة عندما متتلك الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو غري 
مباشر من خالل الشركات التابعة هلا ما يزيد نصف حقوق التصويت يف الشركات املستثمر فيها، فيما عدا تلك احلاالت االستثنائية اليت تظهر فيها بوضوح أن تلك 

امللكية ال متثل سيطرة
 تتم املحاسبة عن االستثمارات يف شركات تابعة بالقوائم املالية املستقلة بالتكلفة متضمنة تكلفة االقتناء، ويف حالة حدوث اضمحالل يف قيمة تلك االستثمارات، يتم 
تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضمحالل ويدرج بقائمة األرباح أو اخلسائر املستقلة وذلك لكل استثمار على حدة، وال جيوز رد اخلسارة النامجة عن اضمحالل 

القيمة.
استثمارات متاحة للبيع

االستثمارات املتاحة للبيع هي أصول مالية غري مشتقة مت تصنيفها كأصول متاحة للبيع عند االقتناء، وغري مبوبة كقروض ومديونيات أو كاستثمارات حمتفظ هبا حىت 
تاريخ االستحقاق أو كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.

 عند االعتراف األوىل، يتم قياس االستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة متضمنة املصروفات املباشرة املتعلقة هبا.
بعد االعتراف األوىل، يتم قياس االستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح أو اخلسائر غري املحققة مباشرة ضمن حقوق امللكية وذلك حىت إلغاء 

األصل املايل من الدفاتر، وعندئذ يتم االعتراف باألرباح أو اخلسائر املتراكمة املسجلة يف حقوق امللكية يف قائمة األرباح أو اخلسائر املجمعة أو حيدد إلجراء عملية 
اضمحالل القيمة ويف هذه احلالة يتم االعتراف باخلسائر املتراكمة املسجلة يف حقوق امللكية يف قائمة األرباح أو اخلسائر املجمعة.
 يف حالة تعذر قياس القيمة العادلة الستثمارات يف حقوق ملكية بطريقة يعتمد عليها، فيتم قياس قيمة تلك االستثمارات بالتكلفة. 

  استثمارات يف حقوق ملكية: يف حالة وجود دليل على اضمحالل القيمة، يتم استبعاد اخلسائر املتراكمة من حقوق امللكية ويعاد االعتراف هبا يف قائمة األرباح أو 
اخلسائر املستقلة. وال ميكن رد خسائر االخنفاض يف قيمة استثمارات حقوق امللكية من خالل قائمة األرباح أو اخلسائر املستقلة ويتم االعتراف بالزيادة يف القيمة 

العادلة بعد اضمحالل القيمة مباشرة ضمن حقوق امللكية. 
 اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعةعن السنة املنتهية ىف 31 ديسمرب 2017

 استثمارات يف شركات شقيقة
 االستثمارات يف شركات شقيقة هي استثمارات يف شركات يكون للشركة فيها نفوذ مؤثر ولكنها ليست شركة تابعة كما أهنا ليست حصة يف مشروع مشترك، ويفترض 

وجود النفوذ املؤثر عندما متتلك الشركات سواء بشكل مباشر أو غري مباشر من خالل الشركات التابعة هلا لنسبة 20% أو أكثر من حقوق التصويت يف الشركات املستثمر 
فيها، فيما عدا تلك احلاالت اليت تظهر فيها بوضوح أن تلك امللكية ال متثل نفوذا مؤثرا.

 تتم املحاسبة عن االستثمارات يف شركات شقيقة بالقوائم املالية املجمعة بالتكلفة متضمنة تكلفة االقتناء، ويف حالة حدوث اضمحالل يف قيمة تلك االستثمارات، يتم 
تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضمحالل ويدرج بقائمة األرباح أو اخلسائر املجمعة وذلك لكل استثمار على حدة، وال جيوز رد اخلسارة النامجة عن اضمحالل 

القيمة.
يتم تقييم االستثمارات يف الشركات الشقيقة بالقوائم املجمعة بطريقة حقوق امللكية.

 األصول املتداولة املحتفظ هبا لغرض البيع 
 األصول املتداولة املحتفظ هبا لغرض البيع هي األصول املتداولة واليت من املتوقع استرداد قيمتها الدفترية من صفقة بيع -بشكل أساسي -وليس من االستمرار يف 

استخدامها. يتم قياس تلك األصول بالقيمة الدفترية او القيمة العادلة خمصومًا منها تكاليف البيع ايهما اقل.
 ويف حالة حدوث اضمحالل يف قيمة تلك االستثمارات، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضمحالل ويدرج بقائمة األرباح أو اخلسائر، ويتم االعتراف برد خسائر 

االضمحالل يف الفترة اليت حدث فيها مبا ال تتعدى القيمة الدفترية السابق ختفيضها ما مل يتم االعتراف خبسارة اضمحالل بالنسبة لألصل يف السنوات السابقة.
4-7املخصصات

يتم االعتراف باملخصصات عندما يكون على املجموعة التزام حايل قانوىن أو حكمي نتيجة حلدث ماضي، ويكون معه من املتوقع أن يتطلب ذلك تدفقًا خارجًا للموارد 
االقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق ملبلغ االلتزام ويتم مراجعة املخصصات يف تاريخ كل قائمة مركز مايل جممعة وحتديدها إلظهار أفضل 

تقدير حايل. وعندما يكون تأثري القيمة الزمنية للنقد جوهريًا فيجب أن يكون املبلغ املعترف به كمخصص هو القيمة احلالية لإلنفاق املتوقع املطلوب لتسوية االلتزام، 
ويتم االعتراف بالزيادة يف املخصص نتيجة مرور الزمن بقائمة األرباح أو اخلسائر.

4-8االحتياطي القانوين
 طبقًا للنظام األساسي للمجموعة، جينب 5 % من أرباح العام لتكوين احتياطي قانوىن حىت يبلغ هذا االحتياطي 50 % من رأس مال املجموعة املصدر، ويستعمل 

االحتياطي بناء على قرار من اجلمعية العامة وفقًا القتراح جملس اإلدارة.
4-9ضرائب الدخل

 يتم حساب ضرائب الدخل وفقًا لقانون الضرائب املصري.
 ضرائب الدخل اجلارية

 يتم تقييم أصول والتزامات ضرائب الدخل للفترة اجلارية والفترات السابقة وفقًا للمبلغ املتوقع استرداده أو سداده ملصلحة الضرائب.
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  ضرائب الدخل املؤجلة
 يتم االعتراف بضرائب الدخل املؤجلة بإتباع طريقة االلتزامات على الفروق املؤقتة بني القيمة املعترف هبا لألصل أو االلتزام لألغراض الضريبية )األساس الضرييب( 

وقيمتها املدرجة بقائمة املركز املايل املجمعة )األساس املحاسيب( وذلك باستخدام سعر الضريبة املطبق.
 ويتم االعتراف بضرائب الدخل املؤجلة كأصل عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية االنتفاع هبذا األصل لتخفيض األرباح الضريبية املستقبلية، ¬ ويتم ختفيض 

األصل بقيمة اجلزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية.
 يتم إدراج الضرائب اجلارية واملؤجلة كإيراد أو مصروف يف قائمة األرباح أو اخلسائر املجمعة للسنة، فيما عدا الضرائب اليت تنتج من معاملة أو حدث يف نفس الفترة 

أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق امللكية.
4-10املصروفات

 يتم االعتراف جبميع املصروفات شاملة مصروفات التشغيل، املصروفات العمومية واإلدارية واملصروفات األخرى مع إدراجها بقائمة األرباح أو اخلسائر املجمعة يف 
السنة اليت حتققت فيها تلك املصاريف.

4-11 أسهم اخلزينة
يتم إثباهتا بالتكلفة ويتم خصمها من بند حقوق امللكية بقائمة املركز املايل مع مراعاة أال تقل مدة احتفاظ الشركة باألسهم عن ثالثة أشهر وال تزيد عن سنة ميالدية 

على أنه جيوز للشركة التصرف يف األسهم أثناء ذلك العام يف حال ارتفاع السعر السوقي عن سعر الشراء وبشرط احلصول على موافقة مسبقة من اهليئة يف ضوء 
مربرات تقبلها اهليئة، وجيب على جملس إدارة الشركة عرض األمر على اجلمعية العامة غري العادية للشركة إذا جتاوزت مدة االحتفاظ باألسهم على ستة أشهر لتقرير 

ما يتبع يف شأهنا.
4-12 نظام األثابه وحتفيز العاملني

مت تقييم األسهم املحتفظ هبا بنظام أثابه وحتفيز العاملني بالقيمة العادلة هلا )القيمة السوقية( عند أنشاء النظام وختصيص األسهم، ويف هناية كل فترة مالية، ُيعاد 
تقييمها بالقيمة العادلة هلا )القيمة السوقية( ويتم أثبات قيمة الفروق الناجتة باحتياطي خاص ضمن حقوق امللكية بقائمة املركز املايل.

4-13املعامالت مع األطراف ذات العالقة
 تتمثل األطراف ذات العالقة يف كل من الشركات الشقيقة وكبار املسامهني واملديرين واإلدارة العليا للمجموعة، ومتثل أيضا الشركات املسيطر عليها أو خاضعة لسيطرة 

مشتركة أو نفوذ مؤثر من قبل تلك األطراف ذات العالقة، ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعريية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل جملس اإلدارة.
4-14التقديرات املحاسبية

 يتطلب إعداد القوائم املالية املجمعة وفقًا ملعايري املحاسبة املصرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضات تؤثر على قيم األصول، االلتزامات، اإليرادات واملصروفات 
خالل السنوات، هذا وقد ختتلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
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4-15اضمحالل قيمة األصول 

 اضمحالل قيمة األصول املالية 
 تقوم املجموعة بشكل دوري يف تاريخ كل قائمة مركز مايل جممعة بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن يكون أصل مايل أو جمموعة من االصول املالية قد 

أضمحل ويعترب أصل مايل أو جمموعة من االصول املالية قد أضمحل إذا، وإذا فقط كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل القيمة نتج عن حدوث حدث أو أكثر بعد 
االعتراف االويل باألصل وأثر على التدفقات النقدية املقدرة ألصل مايل أو جمموعة من االصول املالية واليت ميكن تقديرها بشكل يعتمد عليه.

 اضمحالل قيمة األصول غري املالية 
 تقوم املجموعة بشكل دوري يف تاريخ كل قائمة مركز مايل جممعة، بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل قد أضمحل. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل 

أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلستردادية، فيعترب أن هناك اضمحالل لألصل وبالتايل يتم ختفيضه إىل قيمته اإلستردادية. وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة األرباح 
أو اخلسائر املجمعة.

يتم رد اخلسارة النامجة عن اضمحالل القيمة فقط إذا كان هناك تغيري يف التقديرات املستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخر خسارة ناجتة عن 
اضمحالل القيمة، وتكون حمدودة حبيث ال تتعدى القيمة الدفترية ألصل )نتيجة لرد اخلسارة النامجة عن اضمحالل القيمة( القيمة االستردادية له أو القيمة الدفترية 
اليت كان سيتم حتديدها )بالصايف بعد اإلهالك( ما مل يتم االعتراف باخلسارة النامجة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل يف السنوات السابقة. ويتم إثبات الرد يف 

أية خسارة نامجة عن اضمحالل قيمة أصل بقائمة األرباح أو اخلسائر املجمعة.
4-16قائمة التدفقات النقدية 

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة الغري مباشرة.
4-17النقدية وما يف حكمها   

بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقدية وما يف حكمها تشمل النقدية بالصندوق، احلسابات اجلارية بالبنوك والودائع ألجل اليت تستحق خالل ثالثة أشهر.
4-18املشروعات حتت التنفيذ 

تتمثل مشروعات حتت التنفيذ يف املبالغ اليت مت إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حىت تصبح جاهزة لالستخدام يف التشغيل حينئذ حتول لبند األصول الثابتة، 
ويتم تقييم املشروعات حتت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم االضمحالل.

4-19 اعمال حتت التنفيذ
األعمال حتت التنفيذ املشتراة أو حتت اإلنشاء أو املنفذة لغرض البيع يف املستقبل تبوب كأعمال حتت التنفيذ بالتكلفة.

يتم قياس األعمال حتت التنفيذ ألحقا بالتكلفة او صايف القيمة البيعية أيهما اقل وعند امتام االعمال حتت التنفيذ يتم تبوبيها ضمن الوحدات اجلاهزة.
صايف القيمة البيعية هي سعر البيع التقديري يف سياق النشاط العادي ناقصًا التكلفة التقديرية لإلمتام والتكلفة التقديرية الالزمة إلمتام البيع.
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4-20 االستثمارات طويلة االجل

تتمثل االستثمارات طويلة االجل يف مسامهه الشركة يف شركة مصر للمقاصة وااليداع املركزي وتظهر االستثمارات طويلة االجل بتكلفة االقتناء ناقصا اي اخنفاض غري 
مؤقت يف القيمة حمددا لكل استثمار على حده.

4-21  التأجري التمويلي 
يتم تبويب عقود التأجري التمويلي كتأجري تشغيلي وفقًا للقوانني واللوائح املصرية حيث يتم إدراج قيمة دفعات التأجري كمصروف على أساس القسط الثابت على مدار 

مدة التأجري.
4-22  الوحدات اجلاهزة

يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق بالصايف بعد خصم أى خصم جتارى أو خصم كمية أو ضرائب مبيعات أو رسوم.
4-23االستثمارات العقارية     

تتمثل االستثمارات العقارية يف اصول عقارية )ارض او مباين – او جزء من مباين – او كليهما( حمتفظ هبا )بواسطة املالك او املستأجر حتت عقد اجيار( لتحقيق 
اجيار او ارتفاع يف قيمتها.

يقاس االستثمار العقاري اوليًا بالتكلفة متضمنا تكاليف املعاملة.
يتم تقييم االستثمار العقاري بعد القياس االويل بالقيمة العادلة وتدرج االرباح او اخلسائر 

الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة ضمن قائمة األرباح أو اخلسائر.
4-24 قياس القيمة العادلة 

متثل القيمة العادلة السعر الذي من شأن الشركة أن تتلقاه مقابل بيع األصل أو املقابل املدفوع نظري حتويل االلتزام يف معاملة نظامية بني املشاركني يف السوق يف تاريخ 
القياس. ويستند القياس بالقيمة العادلة إىل االفتراض أن املعاملة اخلاصة ببيع األصل أو نقل االلتزام ستحدث يف السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام أو السوق الذي 

سيعود بأكرب فائدة على األصل أو االلتزام.
وُتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات اليت من شأن املشاركني بالسوق استخدامها عند تسعري األصل أو االلتزام، وذلك بافتراض أن املشاركني 

يف السوق سيعملون على حتقيق مصاحلهم االقتصادية. 
ويضع القياس بالقيمة العادلة لألصل غري املايل يف االعتبار قدرة املشارك بالسوق على توليد منافع اقتصادية عن طريق استخدام األصل بأقصى درجة مقبولة أو عن 

طريق بيعه إىل مشارك آخر بالسوق من شأنه استخدام األصل بأقصى طاقة له. 
بالنسبة لألصول املتداولة يف سوق نشط، جيري حتديد القيمة العادلة بالرجوع إىل أسعار الشراء السوقية املعلنة. 

وُتقدر القيمة العادلة للبنود ذات الفوائد استنادا إىل التدفقات النقدية املخصومة باستخدام أسعار الفائدة على بنود مشاهبة هلا نفس الشروط ونفس خصائص املخاطر. 
أما بالنسبة لألصول غري املدرجة، فُتحدد القيمة العادلة بالرجوع إىل القيمة السوقية ألصل مشابه أو باالستناد إىل التدفقات النقدية املخصومة املتوقعة. 
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وتستخدم الشركة أساليب التقومي املالئمة يف ظل الظروف املحيطة واليت تتوفر بشأهنا بيانات كافية من أجل قياس القيمة العادلة، ومن مث تعظم استخدام املعطيات 

ذات الصلة اليت ميكن مالحظتها وتقلل استخدام املعطيات اليت ال ميكن مالحظتها إىل احلد األدىن. 
وجيري تصنيف مجيع األصول وااللتزامات اليت تقاس قيمتها العادلة أو جيري اإلفصاح عنها يف القوائم املالية يف فئات جوهري على قياس القيمة العادلة ككل: 

•املستوى األول: باستخدام أسعار التداول )غري املعدلة( ألصول أو التزامات مطابقًا متامًا يف أسواق نشطة.
•املستوى الثاين: باستخدام مدخالت غري أسعار التداول الواردة يف املستوى األول ولكن ميكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر )أي األسعار( أو غري مباشر 

)أي املستمدة من األسعار(.
•املستوى الثالث: باستخدام أساليب التقييم اليت تتضمن مدخالت لألصل أو االلتزام ال تستند لبيانات سوق ميكن مالحظتها.

وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات اليت جيري االعتراف هبا يف القوائم املالية على أساس متكرر، حتدد املنشأة إذا ما كان مثة حتويالت قد حدثت بني املستويات الثالث 
للتسلسل اهلرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف يف هناية فترة إعداد التقرير. 

وألغراض إفصاحات القيمة العادلة، وضعت الشركة فئات لألصول وااللتزامات استنادا إىل طبيعتها، وخصائصها واملخاطر املرتبطة بكل منها واملستوى اليت تصنف به 
يف التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. 

 اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة عن السنة املنتهية ىف 31 ديسمرب 2017

5 -أصول ثابتة 

اإلمجايل سيارات  أجهزة ومعدات مكتبية  أثاث ومهمات مكاتب  مباين                                           
دوالر أمريكي دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي                                          

10,195,950  292,288  2,437,282  5,454,147  2,012,233 التكلفة يف 1 يناير  2017 
606,246  184,423  191,428  230,395  - إضافات العام                    

)2,151,729(  )88,285(  )1,088,857(  )974,587(  - استبعادات العام                   
8,650,467  388,426  1,539,853  4,709,955  2,012,233 31 ديسمرب   2017               

)6,102,357(  )146,837(  )2,437,281(  )3,355,413(  )162,826( جممع اإلهالك يف1 يناير 2017 
)377,432(  )98,502(  )70,075(  )180,361(  )28,494( إهالك العام                        
1,406,796  30,975  967,504  408,317  - استبعادات العام                     

)5,072,993(  )214,364(  )1,539,852(  )3,127,457(  )191,320( إمجايل اهالك العام               
3,577,474  174,062  1  1,582,498  1,820,913 صايف القيمة الدفترية يف 31 ديسمرب 2017 

5 -أصول ثابتة -تابع

اإلمجايل سيارات  أجهزة ومعدات مكتبية  أثاث ومهمات مكاتب  مباين                                         
دوالر أمريكي دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي                                        

التكلفة يف     
9,459,811  294,380  2,281,080  5,401,119  1,483,232 1 يناير 2016                        

816,939  17,734  157,652  112,552  529,001 إضافات العام                      
)80,800(  )19,826(  )1,450(  )59,524(  - استبعادات العام                      

10,195,950  292,288  2,437,282  5,454,147  2,012,233 31 ديسمرب 2016                   
)5,689,461(  )121,638(  )2,271,814(  )3,187,544(  )108,465( جممع اإلهالك يف 1 يناير 2016 

)488,411(  )45,025(  )167,123(  )221,902(  )54,361( إهالك العام                       
75,515  19,826  1,656  54,033  - إهالك االستبعادات                  

)6,102,357(  )146,837(  )2,437,281(  )3,355,413(  )162,826( إمجايل اهالك العام                
4,093,593  145,451  1  2,098,734  1,849,407 صايف القيمة الدفترية يف 31  ديسمرب 2016 

 
6-مشروعات حتت التنفيذ

31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017   
دوالر أمريكي دوالر أمريكي   
4,903,027  4,903,027 رصيد أول العام* 

-  23,534 إضافات** 
4,903,027  4,926,561 رصيد اخر العام 

*تتمثل مشروعات حتت التنفيذ يف دراسات وجتهيزات مشروع صناعي )شركة العربية للمحليات(.
**  تتمثل اإلضافات يف جتهيز مقر شركة ريكاب بالقرية الذكية

7 -استثمارات متاحة للبيع

31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017                                          
دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                      

62,880,749  67,736,702 استثمارات مقيدة بالبورصة  
27,198,951  27,123,871 استثمارات غري مقيدة بالبورصة  
90,079,700  94,860,573                                        

* يتضمن رصيد األسهم املقيدة بالبورصة املصرية عدد 31,146,031 سهم بقيمة عادلة تبلغ 55,439,935  دوالر أمريكي من االستثمار يف أسهم البنك املصري 
اخلليجي مرهونة خبطاب ضمان صادر من البنك العريب االفريقي الدويل لصاحل شركة نعيم لألسهم والسندات وذلك لضمان نشاط السمسرة وشركة احتاد كابيتال 

لضمان نشاط ادارة املحافظ )إيضاح رقم 23(.

8-استثمارات طويلة األجل 

31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017                                          
دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                          

   
183,185  187,219 شركة مصر للمقاصة وااليداع 
464,954  421,599 صندوق ضمان التسويات* 

6,842  7,050 صندوق تأمني املتعاملني  
654,981  615,868                                         

*التغيري يف صندوق ضمان التسويات يرجع إىل اعادة توزيع النسبة طبقا حلجم التعامل يف السوق ويعاد تقييمه كل ثالثة أشهر من قبل صندوق ضمان التسويات.

9  -نظام إثابة وحتفيز العاملني

  بلغ رصيد نظام إثابة وحتفيز العاملني 31 ديسمرب 2017 مبلغ 9,935,265 دوالر أمريكي متمثال يف القيمة السوقية ألسهم النظام مببلغ 8,470,384 دوالر أمريكي 
باإلضافة للجزء النقدي مببلغ 1,464,881 دوالر امريكي.

بتاريخ 30 أبريل 2008 مت حتويل كامل أسهم اخلزينة إىل نظام إثابة وحتفيز العاملني والبالغ عددهم 11,372,754 سهم، وقد مت تقييم كامل األسهم باستخدام القيمة 
العادلة )السوقية( هلذه األسهم يف تاريخ التحويل.

بتاريخ 30 مارس 2008، اعتمدت اجلمعية العامة العادية اقتراح جملس إدارة الشركة بتوزيع سهم جماين لكل ثالثة أسهم بلغ نصيب النظام منها عدد 3,790,919 
سهم، ومت تسجيل أسهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة واحلفظ املركزي بتاريخ 16 يوليو 2008.

وبتاريخ 24 مايو 2013 مت حتويل عدد 5 مليون سهم إىل نظام إثابة وحتفيز العاملني مت شرائها بتاريخ 13 نوفمرب 2012 مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية للشركة 
بغرض متويل نظام االثابة والتحفيز.

بتاريخ 22 يونيو 2017، اعتمدت اجلمعية العامة العادية اقتراح جملس إدارة الشركة بتوزيع سهم جماين لكل عشر أسهم بلغ نصيب النظام منها عدد 1,878,133 
سهم، ومت تسجيل أسهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة واحلفظ املركزي بتاريخ 9 اكتوبر 2017.

مت إعادة تقييم أسهم النظام بالقيمة السوقية مببلغ 9,935,265 دوالر أمريكي )14,236,192 دوالر أمريكي يف 31 ديسمرب 2016( ليصبح صايف فروق التقييم السالبة 
لتلك األسهم مبلغ 10,695,357 أمريكي يف31 ديسمرب 2017 أدرجت ببند فروق تقييم نظام إثابة وحتفيز العاملني ضمن حقوق امللكية بالقوائم املالية الدورية املستقلة 

)6,394,430 دوالر أمريكي يف 31 ديسمرب 2016(.
وتتلخص حركة األسهم بالنظام على النحو التايل: 

                                                                         سهم     سهم
11,372,754 إمجايل األسهم املحولة للنظام                                
5,669,052 توزيعات أسهم جمانية                                    
5,000,000 أسهم حمولة للنظام                                         

22,041,806 إمجايل أسهم النظام                                       
األسهم املخصصة واملباعة:  

 )20,000( بيع أسهم                                                     
 )390,000( موظفي الشركة القابضة                                       
 )972,334( موظفي الشركات التابعة                                      

)1,382,334( إمجايل األسهم املخصصة                                        
20,659,472 إمجايل األسهم غري املخصصة                                       

 
10 -الشهرة

31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017                                                                        
دوالر أمريكي دوالر أمريكي  الشهرة الناجتة عن االستحواذ على:                          

40,330,093  40,330,093 شركة نعيم للوساطة يف األوراق املالية                        
10,251,294  10,251,294 شركة ريكاب لالستثمارات املالية )ريكاب القابضة سابقا( 
2,750,059  - شركة نعيم لألسهم والسندات                                
3,103,794  3,103,794 شركه نعيم لالستثمارات املالية                                

473,327  473,327 شركة احتاد كابيتال )شركة يونيفاند كابيتال لالستثمارات املالية( 
56,908,567  54,158,508                                                                    

 
11  -نقدية بالصندوق ولدى البنوك

31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017                                         
دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                           

دوالر أمريكي   
62,870  16,700 نقدية بالصندوق                          

10,272,202  1,596,200 بنوك حسابات جارية                 
1,555,542  100,000 ودائع                                  

11,890,614  1,712,900                                         
عمالت أخرى   

27,999  121,861 نقدية بالصندوق                                  
3,303,757  2,849,020 بنوك حسابات جارية                  

-  114,989 ودائع                                   
3,331,756  3,085,870 نقدية بالصندوق ولدى البنوك 

15,222,370  4,798,770 النقدية وما يف حكمها                  

12  - عمالء 
31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017                                         

دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                         
12,638,496  10,510,545 عمالء                                
)374,473(  )340,191( خيصم اخنفاض يف قيمة العمالء 

12,264,023  10,170,354                                          

يتضمن رصيد العمالء يف 31 ديسمرب 2017 مبلغ 1,913,105 دوالر أمريكي يتمثل يف قيمة أسهم مشتراه لصاحل عمالء -شراء باهلامش )يف 31 ديسمرب 2016 مبلغ 
1,826,398 دوالر أمريكي(.

   13 -استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر  
31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017                                      

دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                           
1,572,022  4,497,663 أسهم مقيدة بالبورصة                 

44,160  668,237 استثمارات وأسهم غري مقيدة بالبورصة    
1,616,182  5,165,900                                         

14 -مصروفات مدفوعة مقدماًاوأرصدة مدينة أخرى
31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017                                        

دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                          
371,901  270,361 مصروفات مدفوعة مقدماًا  
143,446  31,629 عهد وسلف عاملني                          
371,257  330,532 تأمينات لدى الغري                   

18,104,252  20,639,936 يوىن فاند                            
-  3,294,593 شركة متويل للتمويل العقاري* 
-  1,074,929 شركة متويل للتأجري التمويلي** 
-  3,301,922 تسوية عقود تأجري متويلي *** 

7,153  1,214,524 موردون -دفعات مقدمة  
11,012  - إيرادات مستحقة                      
24,860  - شركة احتاد كابيتال                 

-  17,775 شركة أسهم وسندات               
3,642,285  668,594 مقاصة بيع وشراء                 

59,584  65,797 مصلحة الضرائب                   
2,025,849  3,004,275 شيكات حتت التحصيل وأوراق قبض  
3,407,639  3,723,298 أرصدة مدينة أخرى                 

28,169,238  37,638,165                                        

* قامت الشركة بأبرام عقد بيع مع أعادة االستئجار للدور واألول والثالث مببىن B16 القرية الذكية واليت متتلكه الشركة )إيضاح 10( مع شركة متويل للتمويل 
العقاري. 

**قامت الشركة بأبرام عقد بيع مع أعادة االستئجار للدور الثاين مببىن B16 القرية الذكية واليت متتلكه الشركة )إيضاح 10( مع شركة متويل للتأجري التمويلي .
 B16 يتمثل هذا الرصيد يف اجلزء الغري مستهلك من اخلسائر الناجتة من عقد البيع مع إعادة االستئجار التمويلي اخلاص باألدوار األول والثاين والثالث مببىن***

بالقرية الذكية.
 

15-خمصصات
31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017                                         

دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                          
291,464  87,757 الرصيد يف اول العام                  
21,406  - مكون خالل العام                    

)225,113(  )33,725( مستخدم خالل العام                 
87,757  54,032 الرصيد يف اخر العام                

16 -تسهيالت ائتمانية
31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017                                        

دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                         
2,140,120  - بنك الربكة                           

 945,021 املصرف املتحد                         
-  174,800 بنك مصر                             

4,518,913  4,170,468 البنك املصري لتنمية الصادرات* 
9,072,008  9,089,062 البنك العريب اإلفريقي** 

15,731,041  14,379,351                                        

*حصلت الشركة على تسهيل ائتماين مببلغ 50 مليون جنيه مصري من البنك املصري لتنمية الصادرات لتمويل عمليات الشراء باهلامش ومت ختفيض املبلغ ليصبح 35 
مليون جنيه وبلغ رصيد عمالء الشراء باهلامش مبلغ 1,913,105 دوالر امريكي يف 31 ديسمرب 2017)ايضاح 11 ب(.

**حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية مببلغ 80 مليون جنية مصري من البنك العريب األفريقي الدويل ومت زيادة املبلغ ليصبح 200 مليون جنيه وذلك بضمان أسهم 
شركة ريكاب لالستثمارات املالية وأسهم البنك املصري اخلليجي وذلك لتمويل استثمار ملحفظة اوراق مالية.

-يتضمن رصيد البنك العريب االفريقي الدويل تسهيالت ائتمانية مببلغ 7,400,000 درهم أمارايت من البنك العريب األفريقي الدويل لتمويل شراء استثمارات.
بلغ متوسط سعر الفائدة على البنوك – تسهيالت ائتمانية %19,25.

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعةعن السنة املنتهية ىف 31 ديسمرب 2017
17 -مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017                                        
دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                          

50,125  31,024 تأمينات للغري                              
-  1,459,830 قرض صندوق االثابة                 

848,691  889,819 مصروفات مستحقة                
42,531  42,219 أمناء احلفظ املركزى                 
20,104  15,681 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي 

1,207,335  5,765,706 عمالء دفعات مقدمة                
2,022  1,304 صندوق ضمان املخاطر              

857,530  334,681 مصلحة الضرائب                   
2,668,572  2,749,848 شركة نايل بامل                    

897,473  1,260,305 اهليئة العامة للتنمية السياحية 
1,056,880  932,254 أوراق دفع –قصرية االجل 

65,340  17,528 إيرادات مقدمة                      
16,090  16,129 كوبونات مستحقة                    
1,814  - احتاد كابيتال                       

3,351,746  988,132 أرصدة دائنة أخرى                 
11,086,253  14,504,460                                       

18 -رأس املال 
حدد رأس مال الشركة املرخص به مببلغ 600,000,000 دوالر أمريكي وبلغ رأس املال املصـدر واملدفوع 120,000,000 دوالر أمريكي ويتمثل يف 120000000 سهم قيمة 

السهم االمسية واحد دوالر أمريكي.
بتاريخ 18 يوليو 2006 قرر جملس إدارة الشركة زيادة رأس مال الشركة املصدر واملدفوع مببلغ 120,000,000 دوالر أمريكي، وبالتايل زيادة عدد األسهم من 

120000000 سهم إىل 240000000 سهم قيمة السهم االمسية واحد دوالر أمريكي ومت االكتتاب يف كامل أسهم الزيادة.
بتاريخ 30 مارس 2008، اعتمدت اجلمعية العامة العادية اقتراح جملس إدارة الشركة بتوزيع سهم جماين لكل ثالثة أسهم بإمجايل مبلغ 80,000,000 دوالر أمريكي. 
ومت تسجيل أسهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة واحلفظ املركزي بتاريخ 16 يوليو 2008 ليصبح رأس مال الشركة املصدر واملدفوع 320,000,000 دوالر أمريكي 

موزعاًاعلى 320000000 سهم قيمة السهم األمسية دوالر أمريكي واحد.
بتاريخ 11 نوفمرب 2009 قرر جملس إدارة الشركة إعدام 10660529 سهم بقيمتها األمسية )إيضاح 19( من أسهم اخلزينة ليصبح رأس املال املصدر واملدفوع كما ظهر 

يف قائمة املركز املايل املستقلة يف 31 ديسمرب 2009 مبلغ309,339,471 دوالر أمريكي.
بتاريخ 14 أبريل 2011 مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية للشركة مت اعدام عدد 5017471 سهم بقيمتها األمسية )إيضاح 19( من أسهم اخلزينة ليصبح رأس 

املال املصدر واملدفوع مبلغ 304,322,000 دوالر أمريكي.
بتاريخ 21 مايو 2012 مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية للشركة مت اعدام عدد 10432529 سهم بقيمتها األمسية )إيضاح 19( من أسهم اخلزينة ليصبح رأس 

املال املصدر واملدفوع مبلغ 293,889,471 دوالر أمريكي.
بتاريخ 6 اغسطس 2013 مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية للشركة مت اعدام عدد 10000000 سهم بقيمتها األمسية )إيضاح 19( من أسهم اخلزينة ليصبح رأس 

املال املصدر واملدفوع مبلغ 283,889,471 دوالر أمريكي.
ومت تعديل املواد أرقام 7،6 من النظام االساسي للشركة ومت التأشري بالتخفيض بالسجل التجاري بتاريخ 16 يناير 2014.

وفقا لقرارات اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2016 واملتضمنة املوافقة على ختفيض رأس املال املصدر واملدفوع من 283,889,471 دوالر أمريكي 
ليصبح رأس مال املصدر واملدفوع للشركة مببلغ 198,722,629,70 دوالر أمريكي وذلك عن طريق ختفيض القيمة االمسية للسهم من واحد دوالر أمريكي ليصبح 

0,70 دوالر أمريكي مع بقاء عدد االسهم كما هو 283,889,471 سهم مع توجيه قيمة مبلغ التخفيض البالغة 85,166,841,30 دوالر أمريكي اىل احتياطيات الشركة 
)احتياطي عام( وتعديل املواد أرقام 6 و 7 من النظام األساسي للشركة.

بتاريخ 22 يونيو 2017، اعتمدت اجلمعية العامة العادية اقتراح جملس إدارة الشركة بتوزيع سهم جماين لكل عشر أسهم بإمجايل مبلغ 19,872,263 دوالر أمريكي، 
ومت تسجيل أسهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة واحلفظ املركزي بتاريخ 9 اكتوبر 2017 , ليصبح رأس مال الشركة املصدر واملدفوع 218,594,893 دوالر أمريكي 

موزعاًاعلى 312,278,418 سهم قيمة السهم األمسية 0,70 دوالر أمريكي, وقد مت التأشري بالسجل التجاري للشركة بتاريخ 14 سبتمرب 2017.

19 -أسهم خزينة
 وفقاًاملحضر اجتماع جملس اإلدارة بتاريخ 25 أغسطس 2008 قرر املجلس شراء نسبة 4,9% من أسهم الشركة وقد مت شراء عدد 11115493 سهم خالل عامي 2008 

و2009 بإمجايل مبلغ 7,428,235 دوالر أمريكي.
بتاريخ 11 نوفمرب 2009 قرر جملس إدارة الشركة إعدام 10660529 سهم من أسهم اخلزينة بقيمتها األمسية )إيضاح 18( وقد مت االنتهاء من إجراءات إعدام األسهم 

مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 30 مارس 2010 بإمجايل مبلغ 7,219,991 دوالر أمريكي وقد مت إدراج الفرق بني القيمة األمسية وتكلفة اقتناء هذه 
األسهم ضمن احتياطي أسهم اخلزينة حبقوق امللكية بقائمة املركز املايل املستقلة كما يف 31 ديسمرب 2009 مببلغ 3,440,538 دوالر أمريكي. 

بتاريخ 14 أبريل 2011 مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية للشركة مت إعدام عدد 5017471 سهم من أسهم اخلزينة بقيمتها األمسية )إيضاح 18( واليت تبلغ 
تكلفة اقتنائها مبلغ 2,654,357 دوالر أمريكي وقيمة امسية تبلغ 5,017,471 دوالر أمريكي وقد مت إدراج الفرق بني القيمة األمسية وتكلفة اقتناء هذه األسهم ضمن 

احتياطي أسهم اخلزينة حبقوق امللكية بقائمة املركز املايل املستقلة يف 31 ديسمرب2011 مببلغ 2,363,114 دوالر أمريكي ليصبح أمجايل قيمة احتياطي أسهم اخلزينة 
5,803,652 دوالر أمريكي يف31 ديسمرب 2011.

بتاريخ 21 مايو 2012 مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية للشركة مت إعدام عدد 10432529 سهم من أسهم اخلزينة بقيمتها األمسية )إيضاح 18( واليت تبلغ 
تكلفة اقتنائها مبلغ 5,605,525 دوالر أمريكي وقيمة امسية تبلغ 10,432,529 دوالر أمريكي وقد مت إدراج الفرق بني القيمة األمسية وتكلفة اقتناء هذه األسهم ضمن 

احتياطي أسهم اخلزينة حبقوق امللكية بقائمة املركز املايل املستقلة يف 31 ديسمرب 2012 مببلغ 4,827,004 دوالر أمريكي ليصبح أمجايل قيمة احتياطي أسهم اخلزينة 
10,630,656 دوالر أمريكي يف31 ديسمرب 2012.

بتاريخ 13 نوفمرب 2013 مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية للشركة مت شراء عدد 5000000 سهم من أسهم اخلزينة مببلغ 1,608,173 دوالر أمريكي بغرض 
متويل نظام االثابة والتحفيز ومت حتويلها لنظام االثابة بتاريخ 24 مايو 2013.

بتاريخ 6 اغسطس 2013 مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية للشركة مت إعدام عدد 10000000 سهم من أسهم اخلزينة بقيمتها األمسية )إيضاح 18( واليت تبلغ 
تكلفة اقتنائها مبلغ 2,814,142 دوالر أمريكي وقيمة امسية تبلغ 10,000,000 دوالر أمريكي وقد مت إدراج الفرق بني القيمة األمسية وتكلفة اقتناء هذه األسهم ضمن 

احتياطي أسهم اخلزينة حبقوق امللكية بقائمة املركز املايل املستقلة يف 31 ديسمرب 2013 مببلغ 6,671,109 دوالر أمريكي ليصبح أمجايل قيمة احتياطي أسهم اخلزينة 
6,671,109 دوالر أمريكي يف31 ديسمرب 2013.

وفقاًاملحضر اجتماع جملس ادارة شركة ريكاب لالستثمارات بتاريخ 9 نوفمرب 2015 قرر املجلس شراء نسبة 2,75% من أسهم الشركة وقد مت شراء عدد 3,000,000  
سهم خالل عام 2015 مببلغ 9,000,000 جم وبتاريخ 2016/6/19 مبوجب قرار اجلمعية العامة الغري عادية للشركة مت اعدام 3000000 سهم بقيمتها االمسية والىت 
بلغ تكلفته اقتنائها 9,000,000 جنيه مصري وقد مت ادارج الفرق بني القيمة االمسية وتكلفة االقتناء هذه االسهم ضمن احتياطي اسهم اخلزينة حبقوق امللكية مببلغ 

6,000,000 جنية مصري مبا يعادل 562,785 دوالر ليصبح أمجايل االحتياطي 7,233,894 دوالر أمريكي.

20 -التزامات طويلة األجل
31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017                                        

دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                        
6,938  3,717,891 أوراق دفع                               

3,492,697  2,804,644 احلسابات الدائنة واالرصدة الدائنة األخرى 
3,499,635  6,522,535                                         

          
21 -األدوات املالية وإدارة املخاطر املتعلقة هبا

تتمثل األدوات املالية للشركة يف األصول وااللتزامات املالية، وتتضمن األصول املالية النقدية بالصندوق ولدى البنوك والعمالء واألرصدة املدينة األخرى واالستثمارات 
املالية. كما تتضمن االلتزامات املالية بنوك سحب على املكشوف، دائنو التوزيعات واألرصدة الدائنة األخرى.

ويتضمن اإليضاح )4( من اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة السياسات املحاسبية املتبعة بشأن أسس إثبات وقياس أهم األدوات املالية وما يرتبط هبا من 
إيرادات ومصروفات.

أ -خطر تقلبات العمالت األخرى خبالف الدوالر األمريكي
يتمثل خطر العمالت األخرى يف التغريات يف سعر الصرف والذي يؤثر على املدفوعات واملقبوضات بالعمالت األخرى وكذلك تقييم األصول وااللتزامات بالعمالت األخرى. 

ب  -القيمة العادلة لألدوات املالية
طبقا ألسس التقييم املتبعة يف تقييم أصول والتزامات الشركات فإن القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املالية ال ختتلف اختالفا جوهريا عن قيمتها الدفترية يف تاريخ 

قائمة املركز املايل.
ج -خطر االئتمان

تقوم الشركات بتسوية التزاماهتا البنكية بصفة دورية، جتنبا حلدوث خسائر مالية غري متوقعة.

21 -األدوات املالية وإدارة املخاطر املتعلقة هبا )تابع(
د -خماطر السيولة

تقوم الشركات بصفة مستمرة بدراسة املوقف املايل اخلاص بالسيولة لكافة بنود قائمة املركز املايل وكذا نقوم باختاذ االجراءات االحترازية الالزمة ملواجهة اى اخطار 
متوقعة قد تنشأ عن تعامالت الشركات وتؤدى حلدوث مشكلة يف السيولة.

هـ -خماطر التدفقات املالية املتعلقة بسعر الفائدة
عادة ما يتم اعداد التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية، هبدف توقع أي تغيريات قد حتدث يف سعر الفائدة مستقبال وهذه التغريات قد تؤدى اىل تغري معدل 

الفائدة الفعلي لألداة دون حدوث أي تغري يف قيمتها العادلة.

22 -وحدات جاهزة
31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017                                                                         

دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                                                       
4,165,620  5,866 وحدات سكنية مبشروع رويال وركني*                         
5,188,209  782,158 الدور األرضي واالول والثاين مببىن B16 بالقرية الذكية  
5,441,734  4,592,143 مباين املرحلة األوىل – القرية الذكية **                     

-  1,549,976 وحدات سكنية مشروع بامل باركس                            
14,795,563  6,930,143                                                                       

*متتلك الشركة عدد 2 جراج مبشروع كازا مبدينة الشيخ زايد – السادس من اكتوبر وذلك قيمة خمزن الوحدات اجلاهزة املعروضة للبيع.
*كما متتلك الشركة وحدات سكنية مبشروع بامل باركس – مبدنية السادس من اكتوبر. 

**يتمثل يف قيمة التكاليف املغطاة اخلاصة باملساحة غري املباعة من مبىن B16 & B109 مبباين املرحلة االوىل وذلك ضمن ارصدة شركة سفريكو لالستثمار.

23 -االلتزامات العرضية
 -تكفل الشركة خطاب ضمان مببلغ 20 مليون درهم او ما يعادله بالدوالر األمريكي صادر من البنك العريب االفريقي الدويل لشركة نعيم لألسهم والسندات لصاحل هيئة 

سوق املال بديب      وأبو ظيب وذلك لضمان نشاط السمسرة، كما تكفل الشركة خطاب ضمان مببلغ 26 مليون درهم او ما يعادله بالدوالر األمريكي صادر من البنك 
العريب األفريقي الدويل لشركة احتاد كابيتال.

مت إصدار خطاب الضمان مقابل تعهد الشركة بأن حتافظ يف كل وقت على احلد األدىن من نسبة التغطية املتفق عليها طبقا للعقود املربمة مع البنك وعليه فقد قامت 
الشركة برهن األسهم اململوكة هلا يف البنك املصري اخلليجي.

-بلغ رصيد عمالء الشراء اهلامش يف 31 ديسمرب 2017 مبلغ 1,913,105 دوالر أمريكي يتمثل يف قيمة أسهم مشتراه لصاحلهم )يف31 ديسمرب 2016 مبلغ 
1,826,398دوالر أمريكي(.

 24 -استثمارات يف شركات شقيقة
31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017  نسبة املسامهة                                         

دوالر أمريكي دوالر أمريكي   %                                        
-  121,900  1,00 شركة أسهم وسندات                   
-  608,918  35,72 شركة صندوق استثمار نعيم مصر 

2,622,131  2,093,859  31,20 شركة احتاد كابيتال                   
2,622,131  2,824,677                                            

25 -اهداف واساليب ادارة راس املال 
هتدف الشركات لتحقيق اقصى عائد على راس ماهلا وذلك من خالل ادارة راس املال طبقا لألنشطة االستثمارية املرتبطة بنشاط الشركات من خالل ادارة فنية لديها 

اخلربة الكافية إلدارة راس املال وحتقيق العائد املطلوب.
متويل راس مال الشركات يتم من خالل حقوق امللكية للمسامهني، يكون االقتراض من املؤسسات املالية يف اضيق احلدود.

26 -اعمال حتت التنفيذ
31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017                                                                       

دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                                                       
1,457,654  1,502,049 ارض مرسى علم                                                  

10,876,500  11,972,146 أراضي املرحلة االوىل – القرى الذكية مباين وانشاءات 
12,334,154  13,474,195                                                                     

27- استثمارات متداولة حمتفظ هبا بغرض البيع

31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017  نسبة املسامهة  اسم الشركة                                 البلد 
دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                             

18,899,545  18,899,545  %49 مصر  شركة نايل بامل النعيم للتنمية العقارية * 
18,899,545  18,899,545                                           

*    تتمثل االستثمارات املحتفظ هبا بغرض البيع يف  حصة مملوكة بنسبة 49% لشركة النعيم لالستثمارات العقارية يف شركة نايل بأمل النعيم للتنمية العقارية واليت 
بلغت تكلفة االستثمارات بعد إعادة التقييم مبلغ 120,031,013 جنيه مصري يف تاريخ شراء حصة من أسهم شركة النعيم لالستثمارات العقارية وذلك وفقًا للدراسة 

املعدة من مكتب بيكر تيلي واليت مبوجبها قامت شركة ريكاب بشراء حصة يف شركة النعيم لالستثمارات العقارية ومت خالل عام 2009 إعادة تبويب االستثمار ىف شركة 
نايل بامل النعيم للتنمية العقارية املدرجة ضمن بند استثمارات يف شركات شقيقة كما ىف 31 ديسمرب 2008 إىل استثمارات حمتفظ هبا بغرض البيع وذلك طبقًا ملعيار 

املحاسبة املصري رقم )32( الذي يتطلب إظهارها بصورة منفصلة عن بقية االستثمارات ، وىف فرباير 2018 مت تكليف مكتب اجيل لالستشارات املالية ) ترخيص 
اهليئة العامة للرقابة املالية رقم 448 (  إلعداد تقرير لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة . واظهرت الدراسة بان القيمة التقديرية للشركة هى 248 مليون جنيه موزعة 

991 ألف سهم.

28 - االستثمارات العقارية
 

31 ديسمرب 2016 31 ديسمرب 2017                                                                   
دوالر أمريكي دوالر أمريكي                                                                       

14,929,348  14,904,868 التكلفة                                                            
)142,272(  )78,368( جممع اهالك                                                     

117,792  - إضافات خاصة باالستحواذ على نسبة 2,46%من شركة سفريكو 
14,904,868  14,826,500                                                                      

باإلشارة اىل قرار جملس االدارة املنعقد بتاريخ 2015/11/11 والذي تقرر فيه اهناء عقد االجيار التمويلي مع الشركة الدولية للتأجري التمويلي والذي سبق ان مت ابرامه 
 B143 استئجار متويلي ونتج من ذلك استحواذ شركة سفريكو لالستثمار العقاري على كل من مبىن B143 مبىن & F4 خالل عام 2011 واخلاص باستئجار كل من مبىن

&F4 مببلغ 2,946,959 جنية مصري هبدف االحتفاظ بكل من مبىن B14 ومبىن F4 لعرضهم لإلجيار مبوجب عقد اجيار تشغيلي واحد او أكثر.
 B143 & F4 نتيجة ملا سبق ووفقا لبند رقم )8( من معيار )34( من معايري املحاسبة املصرية اخلاصة باالستثمار العقاري فقامت شركة سفريكو بإدراج كل من مبىن

ضمن االستثمارات العقارية.
وباإلشارة اىل قرار وزير االستثمار رقم 110 لسنة 2015 بإصدار املعايري املحاسبية مما ترتب علية تغري يف املعيار رقم 34 من معايري املحاسبة املصرية اخلاص 

باالستثمار العقاري وما مت من الغاء طريقة القيمة العادلة لذا مت اعادة تبويبها وفقا لألحكام االنتقالية من طريقة القيمة العادلة اىل طريقة التكلفة ومت اخذ يف االعتبار 
ان العمر اإلنتاجي لألصل 50 سنة. 

29-  مبدأ فرض االستمرارية
 بناًء علي حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لشركة بداية لالستثمار العقاري )شركة تابعة( املنعقدة يف 27 مارس 2013 مت املوافقة على جتميد نشاط الشركة 

من خالل وقف نشاط الشركة كليًا اعتبارًا من 31 مارس 2013 وقد مت تسليم البطاقة الضريبية للشركة. 
طبقا للقرار الصادر من جملس ادارة اهليئة العامة للرقابة املالية باجللسة املنعقدة يوم 23 يوليو 2011، مت منع شركة نعيم للتمويل العقاري )شركة تابعة( من مزاولة 

نشاط التمويل العقاري وفقًا للمادة رقم 42 من قانون التمويل العقاري 148 لعام 2001 لعدم وفاء الشركة باستكمال رأس املال املصدر.
30-   املوقف الضرييب لشركات جمموعه النعيم القابضة لالستثمارات

  شركة النعيم القابضة
ضريبة الدخل

تأسست الشركة يف املنطقة احلرة باإلمساعيلية ومت إعفائها من ضريبة الدخل طبقًا لقانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم 8 لسنة 1997.
ضريبة كسب العمل

مت فحص ضريبة كسب العمل للشركة حىت 31 ديسمرب 2012 ومت سداد الضريبة املستحقة وتقوم الشركة بسداد التزاماهتا الضريبية وفقا للمواعيد القانونية، وجارى 
الفحص عن األعوام من 2013 حىت 2016.

ضريبة الدمغة
الشركة مت إعفائها من ضريبة الدمغة حىت 13 مايو 2011 وختضع اعتبارا من 14 مايو 2011 وتقوم الشركة بسداد التزاماهتا الضريبية وفقا للمواعيد القانونية.

شركة نعيم لالستثمارات املالية:
* ضرائب شركات األموال 

-  جاري فحص سجالت الشركة عن اعوام 2010 حىت 2012 ومل يتم حىت اآلن استحقاق اي ضريبة على الشركة.
-  يتم توريد الضريبة املستحقة من واقع االقرار الضرييب يف املواعيد القانونية.

*ضريبة كسب العمل 
-جارى فحص سجالت الشركة من عام 2005 حىت 2011.

-  يتم توريد الضريبة املستحقة يف املواعيد القانونية.
*ضريبة الدمغة 

-مت فحص سجالت الشركة من 31 يوليو2005 حىت عام 2014 ومت سداد الضريبة املستحقة.
شركة صندوق نعيم العقاري )نعيم لصناديق االستثمار سابقا(

* ضريبة األشخاص االعتبارية: الشركة منتظمة يف أعداد اإلقرارات الضريبية طبقًا ألحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والئحته التنفيذية ومل يتم فحص الشركة من 
بداية النشاط وحىت تارخيه.

 *ضريبة كسب العمل: مت فحص ضريبة كسب العمل للشركة حىت 31 ديسمرب 2012 ومت سداد الضريبة املستحقة وتقوم الشركة بسداد التزاماهتا الضريبية وفقا 
للمواعيد القانونية. 

* ضريبة الدمغة: مل يتم فحص الشركة من بداية النشاط وحىت تارخيه.
* ضريبة اخلصم من املنبع: مل يتم فحص الشركة من بداية النشاط وحىت تارخيه.

نعيم للوساطة يف األوراق املالية
* ضرائب شركات األموال 

- مت فحص دفاتر الشركة حىت عام 2010 ومت سداد الضريبة املستحقة.
- مل يتم فحص دفاتر الشركة عن األعوام من 2011 حىت 2017.

- يتم توريد الضريبة املستحقة من واقع االقرار الضرييب يف املواعيد القانونية.
* ضريبة كسب العمل 

- مت فحص دفاتر الشركة حىت عام 2014 ومت سداد الضريبة املستحقة.
- مل يتم فحص دفاتر الشركة عن االعوام من 2015 حىت 2017.

* ضريبة الدمغة 
-مت فحص سجالت الشركة حىت عام 2013 ومت سداد الضريبة املستحقة.

شركة ريكاب
* ضريبة شركات االموال: -مت فحص الضرائب عن السنوات منذ بداية النشاط وحىت عام 2004 ومت تسوية الفروق الضريبة عن سنوات الفحص وال توجد أي منازعات 

يف هذا الشأن.
السنوات من 2005 حىت عام 2017

- مت اعتماد إقرارات الشركة طبقًا للقانون 91 لسنة 2005 عن السنوات من 2005 حىت 2009 ومل يتم فحص دفاتر الشركة عن األعوام التالية من عام 2010 حىت 
. 2017

-يتم توريد الضريبة املستحقة من واقع اإلقرار الضرييب.
* ضريبة كسب العمل: 

- مت فحص دفاتر الشركة حىت عام 2012 ومت سداد الضريبة املستحقة.
* ضريبة الدمغة:

 مت فحص سجالت الشركة حىت 31 ديسمرب 2013 ومت تسوية الفروق الضريبة عن سنوات الفحص وال توجد أي منازعات يف هذا الشأن. 
يتم توريد الضريبة املستحقة من واقع اإلقرار الضرييب.


