
 

 

 

 

 ادارة االفصاح  -املصرية بورصة ال/ السادة 

,,,  تحية طيبة وبعد                                        

سيادتكم علما بانه تقرر نشر دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  نحيط

بالجرائذ يوم  EACللشركة املصرية العربية مثار لتداول االوراق املالية 

 . 03/03/2022الخويس الووافق 

 نص الدعوةوهرفق لسيادتكن 

.... وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقذير

 

 مسئول عالقات املستثنرين               02/03/2022:التاريخ

 حوذي هحوذ صالح بخيت                                           

 



 اثٍُُ 04/04/2022جًؼُخ                                                                                                                                             

 

 انؼبدَخدػىح نذعىر اجزًبع انجًؼُخ انؼبيخ 
 و. و. نزذاول األوراق انًبنُخ ظ -ثًبر –نهشركخ انًصرَخ انؼرثُخ 

 اضزثًبر انمبهرح 141437ضجم رجبرٌ رلى 
  جى 60000000انًذفىع  انًصذر و راش انًبل – جى100000000راش انًبل انًرخص ثه 

 
ثذػىح يطبهًٍ انشركخ نذعىر اجزًبع انجًؼُخ انؼبيخ انؼبدَخ  -ثًبر –َزشرف يجهص ادارح انشركخ انًصرَخ انؼرثُخ 

 ظهرا انثبَُخانطبػخ  04/04/2022  االثٍُُنهشركخ َؼمذ َىو 

 انذلٍ -وزارح انسراػخ ظ   20ثًمر انشركخ 
 

 :ورنك نهُظر فٍ جذول األػًبل األرٍ

 31/12/2021انًُزهُخ فٍ انًصبدلخ ػهً رمرَر يجهص اإلدارح ػٍ َشبغ انشركخ نهطُخ انًبنُخ  -1

 31/12/2021نهطُخ انًبنُخ انًُزهُخ فٍ انذىكًخ انًصبدلخ ػهً رمرَر  -2

 31/12/2021ح انًبنُخ انًُزهُخ فٍ ٌانذطبثبد ػٍ انص رمرَر يرالت ػرض -3

  31/12/2021فٍ  وانمىائى انًبنُخ االخرٌ نهشركخ  لبئًخ انًركس انًبنٍ انًصبدلخ ػهً -4

 31/12/2021راد يجهص اإلدارح خالل انؼبو انًُزهً فٍ ػهً رصرفبد ولرا انًصبدلخ -5

 أػعبء يجهص اإلدارح رئُص يجهص االدارح وانؼعى انًُزذة و/ إخالء ؼرف انطبدح يخ وراثراء  -6

 . 31/12/2021فٍ  انًُزهُخػٍ انطُخ انًبنُخ             

  31/12/2022يرالت انذطبثبد ورذذَذ أرؼبثه ػٍ انطُخ انًبنُخ انزٍ ضزُزهٍ فٍ  رؼٍُُ -7

 .انًصبدلخ ػهً انًصبنذبد وانزطىَبد انزٍ رًذ يغ ثؼط انؼًالء انًزؼثرٍَ -8

 . واػعبء يجهص االدارح يؼبوظخ يغ انشركخالرفىَط يجهص االدارح فٍ اثراو ػمىد  -9

 .ثؼعىَخ يجبنص ادارح فٍ شركبد اخري يجهص االدارح  انزصرَخ الػعبء  -10

 جهطبد خالل انؼبو 4جُُهب نهجهطخ وثذذ الصً  500ثًجهغ  رذذَذ ثذل دعىر جهطبد يجهص االدارح -11

 .جُُهب 20000وفٍ دذود  31/12/2021انزصرَخ نًجهص االدارح ثبنزجرع خالل انؼبو انًُزهٍ فٍ  -12

   31/12/2021فٍ ػرض يمزرح رىزَغ االرثبح  -13

لجم ربرَخ اَؼمبد انجًؼُخ ثثالس اَبو ػًم ػهً  ثغرض دعىر انجًؼُخ  ر اجزًبع انجًؼُخ رطهُى كشف دطبة َفُذ رجًُذ االضهىَزؼٍُ نذعى

َزؼٍُ رمذَى اٌ اضئهخ رزؼهك ثبنًىظىػبد انًؼروظخ ػهٍ انجًؼُخ انؼبيخ كزبثخ انً ادارح انشركخ ثبنًركس  . االلم ورنك يٍ ادذ ايُبء انذفظ

ورمزصر انًُبلشخ فٍ  ثثالس اَبو ػًم ػهً االلمانرئُطٍ ثبنجرَذ انًطجم او ثبنُذ يمبثم انذصىل ػهً اَصبل  لجم اَؼمبد انجًؼُخ انؼبيخ 

 . االػًبل انجًؼُخ انؼبيخ ػهً يب ورد ثجذول 

وَرجً انذعىر لجم يىػذ اَؼمبد انجًؼُخ ثُصف ضبػخ الثجبد . دعىر االجزًبع َكىٌ لبصرا ػهً انًطبهى فمػ دوٌ اصؽذبة يرافمٍُ 

 . انذعىر ثؼذ رمذَى اثجبد رذمُك انشخصُخ وانزىكُالد

 

 رئُص يجهص اإلدارح                                                                                               

 ػبدل ػجذ انفزبح ػجذ انجبضػ/ و 

 03/3/2022  اخؽبراول

 خًُص

 09/3/2022  اخؽبرثبٌ

 ارثؼبء



رئيس مجلس اإلدارة
م / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

المدير المالى
أسامه فاروق حنفى

المراقب المالى
خالد عبد الحميد مرعى

العضو المنتدب
محمد سعيد عبد العزيز

رئيس مجلس اإلدارة 
عادل عبد الفتاح عبد الباسط

- اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.
- تقرير مراقب الحسابات “مرفق”.

- اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

- اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

- اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

- اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

قائمة المركز المالي فى 3١ ديسمبر ٢٠٢١

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى 3١ ديسمبر ٢٠٢١

قائمة التغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى 3١ ديسمبر ٢٠٢١

قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى 3١ ديسمبر ٢٠٢١

قائمة الدخل الشامل عن السنة المالية المنتهية فى 3١ ديسمبر ٢٠٢١

ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 3١ ديسمبر ٢٠٢١

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية - ثمار- لتداول األوراق المالية والوساطة فى السندات EAC  ش. م. م

سجل تجاري رقم ١4١437 استثمار القاهرة
راس المال المرخص به ١٠٠٠٠٠٠٠٠جم – راس المال المصدر و المدفوع 6٠٠٠٠٠٠٠جم  

   تقرير مراقب الحسابات

 األصول غير المتداولة
 أصول ثابتة 

 مدفوعات تحت حساب شراء أصول ثابتة
 أصول حق إنتفاع

 إستثمارات مالية في شركة مصر للمقاصة
 إستثمارات مالية أخري )صندوق ضمان التسويات(

 أصول ضريبية مؤجلة
 مجموع األصول غير المتداولة

 األصول المتداولة 
 عمالء

 شركة مصر للمقاصة
مدينون و أرصدة مدينة أخري 

 أذون خزانة
 النقدية ومافي حكمها

أجمالي األصول المتداولة 
 أجمالي األصول
 حقوق الملكية 

 رأس المال المصدر والمدفوع
 إحتياطي قانوني

 إحتياطي عام
 أرباح مرحلة

 صافي أرباح العام
 إجمالي حقوق الملكية

 اإللتزامات غير المتداولة 
 أوراق الدفع

 إلتزامات حق إنتقاع
 إلتزامات ضريبية مؤجلة

إجمالي اإللتزامات غير المتداولة 
 اإللتزامات المتداولة 

 مخصص مطالبات
 أوراق الدفع

 عمالء -أرصدة دائنة
 دائنون وأرصدة دائنة أخري

 إلتزامات حق إنتقاع 
 دائنو توزيعات

 إلتزامات ضريبة الدخل الجارية
إجمالي اإللتزامات المتداولة 

 إجمالي اإللتزامات
إجمالي حقوق الملكية واإللتزامات 

قيمة وحدتين من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية )سوريل( بمساحة )١59( ، )73( متر مربع باإلمتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية - قطاع األندلس - شرق مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة *

شركة مصر للمقاصة 

صندوق ضمان التسويات

التكلفة
مجمع اإلستهالك

صافى قيمة األصل

أوراق دفع – طويلة األجل
أوراق دفع – قصيرة األجل

عمالء
يخصم:-

خسائر إئتمانية متوقعة )إيضاح ١8( 

مدينو أخطاء تنفيذ
مصروفات مدفوعة مقدمًا 

تأمينات لدى الغير 
سلف العاملين

ضرائب خصم من المنبع
مدفوعات تحت حساب شراء إستثمارات )إيضاح 9(

موردين دفعات مقدمة
أرصدة مدينة أخرى

يخصم :
خسائر إئتمانية متوقعة )إيضاح ١8( 

نقدية بالخزينة 
حسابات جارية لدى البنوك 

يخصم :
خسائر إئتمانية متوقعة )إيضاح ١8( 

نقدية بالخزينة 
حسابات جارية لدى البنوك 

يضاف / )يخصم( :
أذون خزانة تستحق خالل ثالثة أشهر

خسائر إئتمانية متوقعة على أرصدة النقدية )إيضاح ١8( 
النقدية وما فى حكمها طبقًا لقائمة التدفقات النقدية

الرصيد في ٢٠٢١/١/١ - كما سبق إصدارها
أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري )47( االداوات المالية  

الرصيد في ٢٠٢١/١/١ بعد التعديل 
المستخدم خالل عام ٢٠٢١

المحمل علي قائمة الدخل خالل عام ٢٠٢١
رصيد في 3١/٢٠٢١/١٢ 

إجمالى عمليات بيع تحت التسوية
إجمالى عمليات شراء تحت التسوية

شركة التضامن للوساطة فى األوراق المالية
إضمحالل فى قيمة اإلستثمارات *

الرصيد أول العام
المكون )إلتزام( خالل العام

 التدفقات النقدية من انشطة التشغيل
  صافي أرباح العام قبل الضرائب

 يتم تسويته كالتالي :
 إهالك أصول ثابتة

 إستهالك أصول حق اإلنتفاع
 رد خسائر أئتمانية متوقعة

 عائد أذون خزانة
 مخصص مطالبات مكونة

 مصروفات تمويلية
 فروق ترجمة أرصدة بالعملة االجنبية

 إيراد فوائد

  التغير في العمالء
 التغير في شركة مصر للمقاصة

 التغير في مدينون وأرصدة مدينة أخري
 التغير في أوراق الدفع

 التغير في عمالء- أرصدة دائنة أخري 
 التغير في دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 المستخدم من المخصصات 
 التدفقات النقدية الناتجة من  أنشطة التشغيل

 ضريبة الدخل المسددة
التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

  التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 )مدفوعات( لشراء أصول ثابتة 

)مدفوعات( زيادة نسبة المشاركة فى صندوق ضمان التسويات 
 إستثمارات مالية في شركات مصر للمقاصة

 ايراد فوائد محصلة
صافى التدفقات النقدية الناتجة أنشطة االستثمار 

  التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 )مدفوعات( إللتزامات حق اإلنتفاع

 توزيعات ارباح مدفوعة
 عوائد أذون خزانة محصلة

صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل 
 فروق ترجمة أرصدة بالعملة االجنبية

 صافى التغير في النقدية وما في حكمها خالل العام
 النقدية وما فى حكمها بداية العام

 مخصص خسائر أئتمانية متوقعة علي أرصدة النقدية
 النقدية وما فى حكمها فى نهاية العام 

الرصيد فى ١ يناير ٢٠٢٠
بنود الدخل الشامل االخر

صافى أرباح السنه المالية المنتهية فى 3١ ديسمبر ٢٠٢٠
إجمالى الدخل الشامل االخر
معامالت مع مساهمى الشركة
المحول لإلحتياطي القانوني

المحول لإلحتياطي العام
توزيعات أرباح عام ٢٠١9
المحول لألرباح المرحلة

إجمالى المعامالت مع مساهمى الشركة
الرصيد فى 3١ ديسمبر ٢٠٢٠

الرصيد فى ١ يناير ٢٠٢١ كما سيق إصدارها
أثر تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم ) 47( لألدوات المالية

الرصيد فى ١ يناير ٢٠٢١  بعد التعديل
بنود الدخل الشامل االخر

صافى أرباح السنه المالية المنتهية فى 3١ ديسمبر ٢٠٢١
إجمالى الدخل الشامل االخر
معامالت مع مساهمى الشركة

المحول إلى رأس المال
المحول لإلحتياطي القانوني

المحول لإلحتياطي العام
المحول لألرباح المرحلة
توزيعات أرباح عام ٢٠٢٠

إجمالى المعامالت مع مساهمى الشركة
الرصيد فى 3١ ديسمبر ٢٠٢١

عادل عبد الفتاح عبد الباسط راجح
شركة اثراء كابيتال ش ذ م م

سهام عبد الفتاح عبد الباسط حسانين
نبيل عبد الفتاح عبد الباسط المرصفى

أخرون

اإليرادات
إيراد عموالت سمسرة

إيراد فوائد
عائد أذون خزانه

إيراد توزيعات
إيرادات أخري

إجمالي اإليرادات
)يخصم( / يضاف

مصروفات عمومية و إدارية
مصروفات تمويلية

رواتب وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة 
إهالك أصول ثابتة

إستهالك أصول حق إنتفاع
فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

رد خسائر إئتمانية متوقعة
مخصص مطالبات

مخصصات انتفي الغرض منها
إجمالي المصروفات

صافي أرباح العام قبل الضرائب
ضريبة الدخل

الضريبة المؤجلة 
صافي أرباح العام 

نصيب السهم فى األرباح 

صافى أرباح العام
الدخل الشامل األخر

إجمالى الدخل الشامل 

13 267 106
--

2 714 442
1 227 323
4 382 905

--
21 591 776

27 173 669
16 904 695

2 103 933
9 887 907

48 632 353
 104 702 557
 126 294 333

60 000 000
1 946 774

 629 657
 215 673

12 033 707
74 825 811

--
1 407 316

 14 841
1 422 157

 400 000
 557 973

42 039 017
2 849 675
1 493 170

 90 000
2 616 530

 50 046 365
 51 468 522

 126 294 333

--
--

1 227 323
1 227 323

4 382 905
4 382 905

4 461 787
(1 747 345)

2 714 442

--
557 973
557 973

329 930 36

(9 756 660)
27 173 669

662 896
265 264
282 750

76 400
737 183
369 239

52 306
28 938

2 474 976

(371 043)

2 103 933

73 935
48 560 253
48 634 188

(1 835)
48 632 353

73 935
48 560 253
48 634 188

9 887 907
(1 835)

58 520 260

--
  1 825
  1 825

--
   10

  1 835

1 032 136
(661 334)

  370 802
--

   241
  371 043

9 198 459
  767 854

9 966 313
(162 111)

(98 491)
9 756 660

32 796 044
(15 891 349)

16 904 695

2 899 038
(2 899 038)

--

33 005
(47 846)
(14 841)

  14 698 077

   280 576
  1 747 345
(  98 240)

(  246 257)
   50 000

   297 858
   10 407

( 1 895 760)
  14 844 006
  15 633 115

( 7 329 884)
(  62 826)

( 2 614 347)
  3 975 197

(  382 387)
(  161 162)

  23 901 712
( 1 504 405)
  22 397 307

(  458 439)
(  617 287)

   34 100
  1 895 760

   854 134

( 1 859 159)
( 6 251 483)

   58 850
( 8 051 792)

(  10 407)
  15 189 242
  43 332 853

( 1 835)
  58 520 260

26 307 802
1 895 760

 246 257
4 488 177
6 145 694

39 083 690

(21 380 867)
( 297 858)
( 716 800)
( 280 576)

(1 747 345)
( 10 407)

 98 240
( 50 000)

--
(24 385 613)

14 698 077
(2 616 524)

( 47 846)
12 033 707

0.16

12 033 707
--

12 033 707

(6)
(7)
(8)

(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(16)
(15)
(17)

(19)

(20)
(23)
(12)

(21)
(20)

(22)
(23)

(24)

(6)
(8)

(18)

(21)

(21)
(24)

(18)
(17)

(25)
(26)

(27)

(6)
(8)

(18)
(21)
(21)

(24)
(12)

(28)

2 061 179
11 028 064

--
1 261 423
3 765 618

 33 005
18 149 289

43 253 823
9 574 811
1 380 014

--
43 332 853

 97 541 501
 115 690 790

55 000 000
4 899 538
1 641 911

 770 614
6 899 869

69 211 932

 557 973
--
--

 557 973

 400 000
2 614 347

38 063 820
3 308 307

--
 30 000

1 504 411
 45 920 885
 46 478 858

 115 690 790

11 028 064
11 028 064

1 261 423
1 261 423

3 765 618
3 765 618

--
--
--

557 973
2 614 347
3 172 320

52 452 282

(9 198 459)
43 253 823

1 035 106
182 729
282 750

38 710
472 666
369 239

2 012
28 938

2 412 150

(1 032 136)

1 380 014

151 692
43 181 161
43 332 853

--
43 332 853

151 692
43 181 161
43 332 853

--
--

43 332 853

10 230 595
  108 345

10 338 940
(162 111)

(98 240)
10 129 538

43 346 885
(33 772 074)

9 574 811

2 899 038
(2 899 038)

--

45 781
(12 776)

33 005

8 417 052

 199 988
--

( 90 138)
--

 440 000
--

 31 204
(2 830 617)

6 167 489
(11 089 940)

(7 585 774)
( 400 538)

(2 452 487)
20 786 553

1 393 454
( 965 000)

5 853 757
(1 096 515)

4 757 242

( 30 572)
(1 466 332)

--
2 830 617
1 333 713

--
(6 113 924)

--
(6 113 924)

( 31 204)
( 54 173)

43 387 026
--

43 332 853

55 000 000

--
--

--
--
--
--
--

55 000 000

55 000 000
--

55 000 000

--
--

5 000 000
--
--
--
--

5 000 000
60 000 000

4 330 212

--
--

 569 327
--
--
--

 569 327
4 899 539

4 899 539
--

4 899 539

--
--

(3 642 752)
 689 987

--
--
--

(2 952 765)
1 946 774

مصر
اإلمارات

مصر
مصر

مصريون وأخرون

1 357 248

--
--

--
 284 663

--
--

 284 663
1 641 911

1 641 911
--

1 641 911

--
--

(1 357 248)
--

 344 994
--
--

(1 012 254)
 629 657

38 375 757
16 949 449

1 508 333
916 666

17 249 795
75 000 000

2 075 267

--
--

--
--
--

(1 304 654)
(1 304 654)

 770 613

 770 613
( 108 345)

 662 268

--
--

--
--
--

5 864 888
(6 311 483)

( 446 595)
 215 673

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

5 693 260

6 899 869
6 899 869

( 569 327)
( 284 663)

(6 143 924)
1 304 654

(5 693 260)
6 899 869

6 899 869
--

6 899 869

12 033 707
12 033 707

--
( 689 987)
( 344 994)

(5 864 888)
--

(6 899 869)
12 033 707

30 700 606
13 559 559

1 206 666
733 333

13 799 836
60 000 000

68 455 987

6 899 869
6 899 869

--
--

(6 143 924)
--

(6 143 924)
69 211 932

69 211 932
( 108 345)
69 103 587

12 033 707
12 033 707

--
--
--
--

(6 311 483)
(6 311 483)

74 825 811

%51.17
%22.60

%2.01
%1.22

%23.00
%100

19 217 648
2 830 617

--
1 903 302
5 531 876

29 483 443

(19 762 825)
--

( 722 512)
( 199 988)

--
( 31 204)

 85 138
( 440 000)

 5 000
(21 066 391)

8 417 052
(1 504 407)

( 12 776)
6 899 869

0.09

6 899 869
--

6 899 869

(جميع المبالغ بالجنيه المصرى)

7. مدفوعات تحت حساب شراء أصول ثابتة

10. إستثمارات مالية فى شركة مصر للمقاصة

11. إستثمارات مالية أخرى (صندوق ضمان التسويات)

8.  أصول حق إنتفاع

20. أوراق دفع

13. عمالء 

16. مدينون و أرصدة مدينة أخرى

17. النقدية وما فى حكمها

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى :-

18. مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

19. رأس المال المصدر والمدفوع

14. شركة مصر للمقاصة

9. إستثمارات فى شركات شقيقة

12. (إلتزامات) أصول ضريبية مؤجلة

(جميع المبالغ بالجنيه المصرى)

)جميع المبالغ بالجنيه المصرى(

(جميع المبالغ بالجنيه المصرى)

(جميع المبالغ بالجنيه المصرى)

٢٠٢١/١٢/3١

٢٠٢١/١٢/3١

٢٠٢١/١٢/3١

٢٠٢١/١٢/3١

٢٠٢١/١٢/3١

٢٠٢١/١٢/3١

٢٠٢١/١٢/3١

٢٠٢١/١٢/3١

٢٠٢١/١٢/3١

٢٠٢١/١٢/3١

النقدية وما في حكمها المدينون واالرصدة المدينة االخري العمالء

٢٠٢١/١٢/3١

٢٠٢١/١٢/3١

٢٠٢١/١٢/3١
التزام

٢٠٢١/١٢/3١

٢٠٢١/١٢/3١

٢٠٢١/١٢/3١

إيضاح رقــم

إيضاح رقــم

إيضاح رقــم

٢٠٢٠/١٢/3١

٢٠٢٠/١٢/3١

٢٠٢٠/١٢/3١

٢٠٢٠/١٢/3١

٢٠٢٠/١٢/3١

٢٠٢٠/١٢/3١

٢٠٢٠/١٢/3١

٢٠٢٠/١٢/3١

٢٠٢٠/١٢/3١

٢٠٢٠/١٢/3١

االجمالي

٢٠٢٠/١٢/3١

٢٠٢٠/١٢/3١

٢٠٢٠/١٢/3١
أصل

٢٠٢٠/١٢/3١

اإلجمالى

نسبة المساهمة

إحتياطى
عام

عدد االسهم

صافى أرباح
العام

القيمة بالجنيه المصري

إحتياطى
قانونى

الجنسية بيــــان

أرباح 
مرحلة

القيمة االسمية للسهم

رأس المال
المصدر والمدفوع

٢٠٢٠/١٢/3١

٢٠٢٠/١٢/3١

يتشــرف مجلــس ادارة الشــركة المصريــة العربيــة – ثمــار- بدعــوة مســاهمي الشــركة لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة يعقــد يــوم االثنيــن  ٢٠٢٢/٠4/٠4 الســاعة الثانيــة ظهــرا بمقــر 
الشــركة ٢٠  ش وزارة الزراعــة - الدقــي

وذلك للنظر في جدول األعمال األتي:
١- المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 3١/٢٠٢١/١٢.

٢- المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 3١/٢٠٢١/١٢.
3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 3١/٢٠٢١/١٢.

4- المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية االخري للشركة  في 3١/٢٠٢١/١٢ .
5- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس اإلدارة خالل العام المنتهى في 3١/٢٠٢١/١٢.

6- ابراء ذمة وإخالء طرف السادة / رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 3١/٢٠٢١/١٢ .
7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 3١/٢٠٢٢/١٢ .

8- المصادقة على المصالحات والتسويات التي تمت مع بعض العمالء المتعثرين.
9- تفويض مجلس االدارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس االدارة .

١٠- التصريح العضاء  مجلس االدارة بعضوية مجالس ادارة في شركات اخرى .
١١- تحديد بدل حضور جلسات مجلس االدارة بمبلغ 5٠٠ جنيها للجلسة وبحد اقصى 4 جلسات خالل العام.

١٢- التصريح لمجلس االدارة بالتبرع خالل العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/3١ وفي حدود ٢٠٠٠٠ جنيها.
١3- عرض مقترح توزيع االرباح في 3١/٢٠٢١/١٢ .

يتعيــن لحضــور اجتمــاع الجمعيــة تســليم كشــف حســاب يفيــد تجميــد االســهم بغــرض حضــور الجمعيــة  قبــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة بثــالث ايــام عمــل علــى االقــل وذلــك مــن احــد امنــاء الحفــظ . يتعيــن 
تقديــم اي اســئلة تتعلــق بالموضوعــات المعروضــة علــي الجمعيــة العامــة كتابــة الــى ادارة الشــركة بالمركــز الرئيســي بالبريــد المســجل او باليــد مقابــل الحصــول علــى ايصــال  قبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة 

بثــالث ايــام عمــل علــى االقــل وتقتصــر المناقشــة فــي الجمعيــة العامــة علــى مــا ورد بجــدول االعمــال . 
حضور االجتماع يكون قاصرا على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين . ويرجى الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة الثبات الحضور بعد تقديم اثبات تحقيق الشخصية والتوكيالت. 

)EAC( لتداول االوراق المالية والوساطة فى السندات )إلى الســادة / مساهمى الشركة المصرية العربية )ثمار
تقرير عن القوائم المالية

راجعنــا القوائــم الماليــة المرفقــة للشــركة المصريــة العربيــة )ثمــار( لتــداول االوراق الماليــة والوســاطة فــى الســندات )EAC("شــركة مســاهمة مصريــة" والمتمثلــة فــي قائمــة المركــز المالــي فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢١ وكــذا قوائــم الدخــل والدخــل الشــامل والتغيــر فــي حقــوق الملكيــة 
والتدفقــات النقديــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ، وملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة وغيرهــا مــن اإليضاحــات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية 
هــذه القوائــم الماليــة مســئولية إدارة الشــركة ، فــاإلدارة مســئولة عــن إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة عرضــًا عــاداًل وواضحــًا وفقــًا لمعاييــر المحاســبة المصريــة وفــى ضــوء القوانيــن المصريــة الســارية، وتتضمــن مســئولية اإلدارة تصميــم وتنفيــذ والحفــاظ علــى رقابــة داخليــة ذات صلــة 

بإعــداد وعــرض قوائــم ماليــة عرضــًا عــاداًل وواضحــًا خاليــة مــن أى تحريفــات هامــة ومؤثــرة ســواء ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ ، كمــا تتضمــن هــذه المســئولية اختيــار السياســات المحاســبية المالئمــة وتطبيقهــا وعمــل التقديــرات المحاســبية المالئمــة للظــروف.
مسئولية مراقب الحسابات 

تنحصــر مســئوليتنا فــي إبــداء الــرأي علــى هــذه القوائــم الماليــة فــي ضــوء مراجعتنــا لهــا . وقــد تمــت مراجعتنــا وفقــًا لمعاييــر المراجعــة المصريــة وفــى ضــوء القوانيــن المصريــة الســارية . وتتطلــب هــذه المعاييــر تخطيــط وأداء المراجعــة للحصــول علــى تأكــد مناســب بــأن القوائــم 
الماليــة خاليــة مــن أى أخطــاء هامــة ومؤثــرة.

وتتضمــن أعمــال المراجعــة أداء إجــراءات للحصــول علــى أدلــة مراجعــة بشــأن القيــم واإلفصاحــات فــي القوائــم الماليــة وتعتمــد اإلجــراءات التــي تــم اختيارهــا علــى الحكــم الشــخصى للمراقــب ويشــمل ذلــك تقييــم مخاطــر التحريــف الهــام والمؤثــر فــي القوائــم الماليــة ســواء الناتــج عــن 
الغــش أو الخطــأ، ولــدى تقييــم هــذه المخاطــر يضــع المراقــب فــي إعتبــاره الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بقيــام المنشــأة بإعــداد القوائــم الماليــة والعــرض العــادل والواضــح لهــا وذلــك لتصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة للظــروف ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأى علــى كفــاءة الرقابــة الداخليــة 

فــي المنشــأة. وتشــمل عمليــة المراجعــة أيضــًا تقييــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية والتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي أعــدت بمعرفــة اإلدارة وكــذا ســالمة العــرض الــذي قدمــت بــه القوائــم الماليــة.
وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسًا مناسبًا إلبداء رأينا على القوائم المالية.

الرأي 
مــن رأينــا أن القوائــم الماليــة المشــار إليهــا أعــاله تعبــر بعدالــة ووضــوح ، فــي جميــع جوانبهــا الهامــة ، عــن المركــز المالــي للشــركة المصريــة العربيــة )ثمــار( لتــداول االوراق الماليــة والوســاطة فــى الســندات )EAC( "شــركة مســاهمة مصريــة" فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢١، وعــن أداءهــا 

المالــي وتدفقاتهــا النقديــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــى ذلــك التاريــخ وذلــك طبقــًا لمعاييــر المحاســبة المصريــة وفــى ضــوء القوانيــن واللوائــح المصريــة ذات العالقــة.
فقرة توجيه اإلنتباه 

ومــع عــدم إعتبــار ذلــك تحفظــا وكمــا هــو مبيــن تفصيــال باإليضــاح رقــم )3٢( مــن اإليضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة بشــأن األحــداث الهامــة ، فقــد تعرضــت معظــم دول العالــم ومنهــا مصــر خــالل الربــع األول مــن عــام ٢٠٢٠ إلــى إنتشــار وبــاء كورونــا )كوفيــد-١9( المســتجد، 
وقــد إمتــدت آثــاره حتــى تاريخــه ، وكمــا هــو مبيــن باإليضــاح المذكــور أعــاله تقــوم إدارة الشــركة حاليــًا باتخــاذ عــدة إجــراءات لمواجهــة هــذا الخطــر والحــد مــن تأثيــره علــي مركزهــا المالــي، وتؤكــد أن قيــم األصــول واإللتزامــات بالقوائــم الماليــة تــم تحديدهــا بنــاءًا علــى أفضــل 

تقديــر ألحــدث بيانــات متاحــة لديهــا.
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة والمعد وفقًا لمتطلبات القانون رقم ١59 لسنة ١98١ والئحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

القاهرة فى : 1 مارس 2022

ُمراقب الحسابات

وحيد عبد الغفار
سجل قيد ُمراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )6(

BT وحيد عبد الغفار وشركاه

طار أول
إخ

ترخيص الهيئة العامة لسوق املال رقم ١٤٤         سجل تجارى رقم ١٤١٤٣٧                    رأس املال املرخص به ١٠٠ مليون جنيه مرصى                                          رأس املال املصدر واملدفوع ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠                                              املركز الرئيىس : ٢٠ ش وزارة الزراعة - الدقى - الجيزة

القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية فى 31 ديسمبر 2021 وتقرير مراقب احلسابات عليها

)جميع المبالغ بالجنيه المصرى إال إذا ذكر خالف ذلك(

١. نبذة عن الشركة 
١-١ الكيان القانونى والنشاط

تأسست الشركة المصرية العربية )ثمار( لتداول األوراق المالية "شركة مساهمة مصرية" 
والئحته   ١99٢ لسنة   95 رقم  بالقانون  الصادر  المال  رأس  قانون  ألحكام  وفقًا  وكذلك   ١98١ لسنة   ١59 رقم  القانون  ألحكام  ألحكام  طبقًا 

التنفيذية، والشركة مدرجة فى البورصة المصرية لألوراق المالية وتم تسجيلها بالسجل التجارى تحت رقم ١4١437 بتاريخ 3 يونيه ٢٠٠١.
- قررت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢9 مارس ٢٠٢١ / تعديل أسم الشركة ليصبح الشركة المصرية العربية )ثمار( لتداول االوراق 

المالية والوساطة فى السندات )EAC( وقد تم التأشير فى السجل التجارى بتاريخ 5 أكتوبر ٢٠٢١. 
١-٢ غرض الشركة:

يتمثل غرض الشركة فى القيام بأعمال السمسرة فى األوراق المالية والتعامل والوساطه  والسمسرة فى السندات.
١-3 مدة الشركة:

مدة الشركة ٢5 سنة تبدأ من تاريخ القيد بالسجل التجارى.
١-4 مقر الشركة:

مقر الشركة ٢٠ شارع وزارة الزراعة – الدقى – الجيزة.
٢. أسس إعداد القوائم المالية

٢-١ اإللتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين
- تم اعداد القوائم المالية طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العالقة.

- تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ أول مارس ٢٠٢٢.
٢-٢ عملة التعامل وعملة العرض

تم عرض القوائم المالية بالجنيه المصرى والذى يمثل عملة التعامل للشركة، وجميع البيانات المالية المعروضة بالجنيه المصرى.
3. إستخدام التقديرات واإلفتراضات

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية من اإلدارة إستخدام الحكم الشخصى والتقديرات واإلفتراضات التى تؤثر على 
تطبيق السياسات والقيم المعروضة لالصول واإللتزامات واإليرادات والمصروفات. تعد التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها فى ضوء الخبرة 

السابقة وعوامل أخرى متنوعة. هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
- يتم إعادة مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها بصفة دورية.

- يتم اإلعتراف بالتغيير فى التقديرات المحاسبية فى العام التى يتم تغيير التقدير فيها إذا كان التغير يؤثر على هذا العام فقط، أو فى فترة 
التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.

4. أهم التغييرات في السياسات المحاسبية
4-١ معيار المحاسبة المصري رقم 47 "األدوات المالية"

- أدي تطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم 47 "األدوات المالية" إعتبارآ من يناير ٢٠٢١ الي تغييرات في السياسات المحاسبية و قد نتج 
المالية كما في 3١ ديسمبر ٢٠٢٠ حيث هناك تأثير علي أرصدة األرباح المرحلة  القوائم  المعترف بها في  المبالغ  التعديالت علي  عن هذه 

األفتتاحية في يناير ٢٠٢١ كما يلي:

إضمحالل قيمة األصول
-  يستبدل المعيار المحاسبي المصري رقم 47 "األدوات المالية" نموذج "الخسارة المتكبدة" في المعيار المحاسبي المصري رقم ٢6 "األدوات 
المالية - اإلعتراف والقياس" بنموذج "الخسائر اإلئتمانية المتوقعة" )ECL(. ينطبق نموذج إضمحالل القيمة الجديد على األصول المالية 

المقاسة بالتكلفة المستهلكة والعمالء.
المتوقع استالمها،  النقدية  التدفقات  االئتمان. يتم قياسها مع األخذ في اإلعتبار  المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر  اإلئتمانية  الخسائر    -
واحتمالية التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر )أي حجم الخسارة إذا كان هناك تعثر( يؤخذ في اإلعتبار ويستند التقييم ذي الصلة إلى بيانات 

التأخير التاريخية المعدلة بواسطة عوامل محددة للعمالء والمعلومات المستقبلية التي تشمل عوامل اإلقتصاد الكلي.
-  تحدد الشركة القيم المعرضة للخسائر اإلئتمانية المتوقعة بناًء على عدد أيام التأخير والتي يتم تحديدها لتكون تنبؤية لمخاطر الخسارة 

وفًقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47 "األدوات المالية".
الخسارة عند  معدل  المتوقعة  اإلئتمانية  للخسائر  المعرضة  القيمة  التعثر –  )إحتمالية  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  ينتج عن محددات    -

التعثر( ثالثة سيناريوهات. 
 ١٢( الثالثة  المراحل  لجميع  األسوء(   – األفضل   – )األساسي  مستويات  ثالثة  علي  المرجحة  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  حساب  يتم    -

شهًرا وخسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر(.
-  يتم شطب مديونية العمالء )إما جزئًيا أو كلًيا( عندما ال يكون هناك توقع معقول إلسترداد األصل المالي بأكمله أو جزء منه. هذا هو الحال 
بشكل عام عندما تقرر الشركة أن المستأجر ليس لديه أصول أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة 
"خسائر  ضمن  سابًقا  شطبها  تم  التي  المبالغ  استرداد  عمليات  تضمين  يتم  عميل.  لكل  فردي  مستوى  على  التقييم  هذا  إجراء  يتم  للشطب. 

إضمحالل قيمة األدوات المالية" في قائمة األرباح و الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
-  يمكن أن تظل األصول المالية التي تم شطبها خاضعة لإلجراءات القانونية تطبيقًا إلجراءات الشركة إلسترداد المبالغ المستحقة.

إلغاء اإلعتراف
األصول المالية

تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بأصل مالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي، أو تقوم الشركة بتحويل حقوق 
التي ال تقوم فيها  أو  المالي بشكل كبير  التعاقدية في معاملة يتم فيها تحويل جميع مخاطر ومزايا ملكية األصل  النقدية  التدفقات  استالم 

الشركة بتحويل أو اإلحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومزايا الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.
اإللتزامات المالية

تلغي الشركة اإلعتراف بالتزام مالي عندما يتم اإلعفاء من التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها. تقوم الشركة أيًضا بإلغاء اإلعتراف 
اإلعتراف  يتم  الحالة  وفي هذه  بشكل جوهري،  مختلفة  المعدل  لإللتزام  النقدية  التدفقات  وتكون  تعديل شروطه  يتم  مالي عندما  بالتزام 

باإللتزام المالي الجديد بناًء على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.
عند استبعاد اإللتزام المالي، يتم اإلعتراف بالفرق بين المبلغ المسجل والمبلغ المدفوع )بما في ذلك أي أصول غير نقدية محولة أو إلتزامات 

متحملة( في الربح والخسارة.

4-٢ معيار المحاسبة المصري رقم 48 "اإليراد من العقود مع العمالء"
يحدد معيار المحاسبة المصري رقم )48( إطار شامل لتحديد قيمة وتوقيت اإلعتراف باإليراد، ويحل هذا المعيار محل المعايير المحاسبية 
اإليرادات  إثبات  يتم  اإلنشاء"(،  "عقود   )8( رقم  المصري  المحاسبة  ومعيار  "اإليراد"  رقم )١١(  المصري  المحاسبة  )معيار  التالية  المصرية 
نقطة  أو عند  زمنية  فترة  مدى  السيطرة – على  نقل  توقيت  أن تحديد  كما  الخدمات.  أو  البضائع  السيطرة على  من  العميل  يتمكن  عندما 

من الزمن – يتطلب قدر من الحكم الشخصي.
قامت الشركة بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم )48( بإستخدام طريقة التعديل بأثر رجعي معدل من تاريخ التطبيق األولي في ١ يناير 

٢٠٢١ ، ولم يكن هناك أثر جوهري من تطبيق هذا المعيار على أرصدة األرباح المرحلة في أول يناير ٢٠٢١.
4-3 معيار المحاسبة المصري رقم 49 "عقود اإليجار"

يقدم معيار المحاسبة المصرى رقم )49( "عقود االيجار" نموذج محاسبي واحد بالنسبة للمؤجر والمستأجر حيث يقوم المستأجر باإلعتراف 
بحق انتفاع األصل المؤجر ضمن أصول الشركة كما يعترف بإلتزام والذي يمثل القيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة ضمن التزامات 
الشركة، مع األخذ في اإلعتبار أنه ال يتم تصنيف عقود اإليجار بالنسبة للمستأجر عقد تأجير تشغيلي أو أنه عقد تأجير تمويلي. وهناك 

إعفاءات اختيارية لعقود التأجير قصيرة األجل وعقود التأجير ذات القيمة المنخفضة.
بالنسبة للمؤجر يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود إيجاراته إما على أنه عقد تأجير تشغيلي أو أنه عقد تأجير تمويلي.

بالنسبة لإليجار التمويلي فيجب على المؤجر اإلعتراف باألصول المحتفظ بها بموجب عقد تأجير تمويلي في قائمة المركز المالي وعرضها 
على أنها مبالغ مستحقة التحصيل بمبلغ مساوي لصافي اإلستثمار في عقد التأجير.

بالنسبة لإليجار التشغيلي يجب على المؤجر اإلعتراف بدفعات عقود اإليجار من عقود التأجير التشغيلية على أنها دخل إما بطريقة القسط 
الثابت أو أي أساس منتظم آخر.

يحل معيار المحاسبة المصرى رقم )49( محل معيار المحاسبة المصرى رقم )٢٠( – القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي.
قامت الشركة بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم )49( بإستخدام طريقة التعديل بأثر رجعي معدل من تاريخ التطبيق األولي في ١ يناير 

٢٠٢١ ، ولم يكن هناك أثر جوهري من تطبيق هذا المعيار على أرصدة األرباح المرحلة في أول يناير ٢٠٢١.
5. قياس القيمة العادلة

- يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية على أساس القيمة السوقية لألداة المالية أو ألدوات مالية مثيلة في تاريخ القوائم المالية بدون 
خصم أي تكاليف بيع مستقبلية مقدرة. يتم تحديد قيم األصول المالية بأسعار الشراء الحالية لتلك األصول، بينما يتم تحديد قيمة االلتزامات 

المالية باألسعار الحالية التي يمكن أن تسوى بها تلك االلتزامات. 
- في حالة عدم وجود سوق نشطة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية فإنه يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم المختلفة 
جوهرية   بصورة  المشابهة  األخرى  لألدوات  الحالية  العادلة  بالقيمة  واالسترشاد  مؤخرًا،  تمت  التي  المعامالت  أسعار  االعتبار  في  األخذ  مع 

-أسلوب التدفقات النقدية المخصومة - أو أي طريقة أخرى للتقييم ينتج عنها قيم يمكن االعتماد عليها.
أفضل تقديرات لإلدارة.  أساس  المستقبلية على  النقدية  التدفقات  يتم تقدير  فإنه  للتقييم  كأسلوب  المخصومة  النقدية  التدفقات  أسلوب  استخدام  - عند 

ويتم تحديد معدل الخصم المستخدم في ضوء السعر السائد في السوق في تاريخ القوائم المالية لألدوات المالية المشابهة من حيث طبيعتها وشروطها.

* تم تكوين إضمحالل قيمة اإلستثمارت فى شركة التضامن للوساطة فى األوراق المالية نظرًا للظروف السياسية فى دولة ليبيا والتى لم تمكن إدارة الشركة من تقييم موقف الشركة بشكل دقيق وتم أيضا تكوين إضمحالل 
للمدفوعات تحت حساب شراء إستثمارات بمبلغ ٢39 369 جنيه مصرى ضمن المدينون واألرصدة المدينة األخرى وتتعلق هذه المدفوعات بنفس االستثمار.

تتحدد نسبة مشاركة الشركة فى رأسمال صندوق ضمان التسويات بموجب قرار رقم ٢9 والصادر في ٢٠٠4/8/5 من الهيئة العامة للرقابة المالية وتتوقف نسبة المساهمة في رأسمال الصندوق وفقا لمعدل المخاطر المقدر 
بمعرفة إدارة الصندوق للشركة.

يتمثل حساب شركة مصر للمقاصة الظاهر بقائمة المركز المالى فى صافى قيمة عمليات البيع والشراء المنفذة والتى لم يتم تسويتها حتي تاريخ المركز المالى.

يتمثل رصيد )اإللتزام( األصول الضريبية المؤجلة فيما يلى:

مدينون وأرصدة مدينة أخرى
النقدية وما في حكمها

التصنيف طبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم ٢6
بالتكلفة المستهلكة
بالتكلفة المستهلكة

التصنيف طبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47
بالتكلفة المستهلكة
بالتكلفة المستهلكة

القيمة الدفترية طبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم ٢6
١٠ ٢3 933

48 63٢ 353

القيمة الدفترية طبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47
١٠ ٢3 933

48 63٢ 353

عن السنة المالية المنتهية فى

عن السنة المالية المنتهية فى

عن السنة المالية المنتهية فى

ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلي :-

١4. رأس المال المصدر والمدفوع
- يبلغ رأس المال المرخص به مبلغ ١٠٠ مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر والمدفوع مبلغ  5٠ مليون جنيه مصرى موزعًا على ٠٠٠ 5٠٠ 6٢ سهم وذلك بقيمة إسمية ٠.8٠ جنيه مصرى للسهم جميعها أسهم نقدية. 

- بموجب إجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 3٠ أغسطس ٢٠١8 تم زيادة رأس المصدر والمدفوع من 5٠ مليون جنيه مصرى إلى 55 مليون جنيه مصرى وذلك من خالل توزيعات أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة 
أسهم وتم التأشير فى السجل التجارى بتاريخ ٢5 أكتوبر ٢٠١8، ويتمثل هيكل المساهمين كما يلى:

التكلفة فى ١ يناير ٢٠٢٠
اضافات خالل العام

التكلفة فى 3١ ديسمبر ٢٠٢٠
المحول من مدفوعات تحت حساب شراء أصول ثابتة

اضافات خالل العام
التكلفة فى 3١ ديسمبر ٢٠٢١

مجمع اإلهالك فى ١ يناير ٢٠٢٠
إهالك العام 

مجمع اإلهالك فى 3١ ديسمبر ٢٠٢٠
اهالك العام

مجمع اإلهالك فى 3١ ديسمبر ٢٠٢١
صافى القيمة الدفترية فى 3١ ديسمبر ٢٠٢١
صافى القيمة الدفترية فى 3١ ديسمبر ٢٠٢٠

3 114 090
--

3 114 090
11 028 064

--
14 142 154

 973 154
 155 705

1 128 859
 201 655

1 330 514
12 811 640

1 985 231

 343 873
--

 343 873
--
--

 343 873
 323 936

 2 922
 326 858

 2 500
 329 358

 14 515
 17 015

2 254 178
 30 572

2 284 750
--

 13 500
2 298 250
2 238 730

 5 733
2 244 463

 11 924
2 256 387

 41 863
 40 287

3 626 973
--

3 626 973
--

 444 939
4 071 912
3 572 699

 35 628
3 608 327

 64 497
3 672 824

 399 088
 18 646

9 339 114
 30 572

9 369 686
11 028 064

 458 439
20 856 189

7 108 519
 199 988

7 308 507
 280 576

7 589 083
13 267 106

2 061 179

اإلجمالى أجهزة حاسب  آلى وبرامجآالت  ومعدات أثاث  وتجهيزاتمبانى*

6- أصول ثابتة

6 جنيه مصري في 3١ ديسمبر ٢٠٢٠ 6 جنيه مصري مقابل مبلغ  466 ١3٢  ٢٠٢١ مبلغ 5٢٢ ٢٠3  التشغيل حتي 3١ ديسمبر  المهلكة دفتريًا وال تزال تستخدم في  الثابتة  بلغت تكلفة األصول 

جميعها  للسهم  مصري  جنيه   ٠.8٠ إسمية  بقيمة  وذلك  سهم   6٢  5٠٠  ٠٠٠ على  موزعًا  مصري  جنيه  مليون   5٠ مبلغ  والمدفوع  المصدر  المال  ورأس  مصري  جنيه  مليون   ١٠٠ مبلغ  به  المرخص  المال  رأس  يبلغ   -
نقدية.  أسهم 

واحد  بواقع سهم  أسهم مجانية  توزيعات  مليون جنيه مصري وذلك من خالل   55 إلى  مليون جنيه مصري   5٠ والمدفوع من  المصدر  رأس  زيادة  تم   ٢٠١8 3٠ أغسطس  بتاريخ  العادية  الجمعية غير  إجتماع  بموجب   -
 .٢٠١8 أكتوبر   ٢5 بتاريخ  التجارى  السجل  التأشير فى  لكل عشرة أسهم وتم 

6٠ مليون جنيه مصري وذلك من خالل توزيعات أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل  إلى  55 مليون جنيه مصري  ٢٠٢١ تم زيادة رأس المصدر والمدفوع من  ٢9 مارس  العادية بتاريخ  - بموجب إجتماع الجمعية غير 
 .٢٠٢١ أكتوبر   5 بتاريخ  التجارى  السجل  التأشير فى  احدى عشرة سهم وتم 

.)4 )إيضاح  الجديدة  القاهرة  بمدينة  لشراء وحدتين  العقارية )سوريل(  والمشروعات  للتنمية  أكتوبر  السادس من  973 557 جنيه مصرى مسحوبة لشركة  مبلغ  الدفع  أوراق  * تتضمن 

 EAC الشركة المصرية العربية ) ثمار( لتداول األوراق المالية والوساطة فى السندات
شركة مساهمة مصرية خاضعة ألحكام القانون 95 لسنة 1992

يحدد المعيار المحاسبي المصري رقم 47 "األدوات المالية" متطلبات تحقق وقياس األصول المالية واإللتزامات المالية وبعض عقود شراء أو بيع 
البنود غير المالية والذي يحل محل المعيار المحاسبي المصري رقم ٢6 "األدوات المالية - اإلعتراف والقياس".

اإلعتراف األولي
تعترف الشركة مبدئًيا باألصول واإللتزامات المالية عندما تصبح طرًفا في األحكام التعاقدية لألدوات المالية.

تصنيف وقياس األصول المالية واإللتزامات المالية
يحتوي المعيار المحاسبي المصري رقم 47 "األدوات المالية" على ثالث فئات تصنيف رئيسية لألصول المالية: تقاس بالتكلفة المستهلكة والقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يعتمد تصنيف األصول المالية بموجب المعيار المحاسبي المصري رقم 47 "األدوات 

المالية" بشكل عام على نموذج األعمال الذي يتم فيه إدارة األصل المالي وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية الخاصة به.
يلغي المعيار المحاسبي المصري رقم 47 "األدوات المالية" فئات المعيار المحاسبي المصري 

رقم٢6 "األدوات المالية - اإلعتراف والقياس" السابقة المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع. ومع 
ذلك، فإن المعيار المحاسبي المصري رقم 47 األدوات المالية" يحتفظ إلى حد كبير بالمتطلبات الحالية في المعيار المحاسبي المصري رقم ٢6 

"األدوات المالية - االعتراف والقياس" لتصنيف وقياس اإللتزامات المالية.
يوضح الجدول التالي تصنيف وقياس األصول المالية للشركة بموجب معيار المحاسبة المصري 

رقم ٢6 "األدوات المالية - اإلعتراف والقياس" ومعيار المحاسبة المصرية رقم 47 "األدوات المالية":

أرباح مرحلة
خسار إئتمانية متوقعة

٢٠٢١/١/١ قبل التعديل
7 67٠ 48٢

٢ ١٠3٠ 595

تأثير تطبيق معيار )47( األدوات المالية
)١٠8 346(
١٠8 346

٢٠٢١/١/١ بعد التعديل
7 56١ ٢36

١٠ 338 94١

إذون خزانة استحقاق  ثالثة أشهر

يخصم: عوائد إذون خزانة لم تستحق بعد

10 000 000
10 000 000
(112 093)
9 887 907

--
--
--
--

15. أذون الخزانة
٢٠٢١/١٢/3١٢٠٢٠/١٢/3١
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