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 قائمة التغیر فى حقوق الملكیة المجمعة ٤

المجمعة قائمة التدفقات النقدیة ٥  

٣٠-٦  المجمعة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة 

٦٠-٣١  مطبقةال السیاسات المحاسبیةأهم  









إيضاح  (جميع المبالغ بالجنيه المصرى)
رقم ٢٠٢٠/٣/٣١ ٢٠١٩/٣/٣١

المعدلة *

اإليرادات

٤٤٩ ٦٢٦ ٠٢٢ ١  ٣٧٥ ٩١١ ٥٩٣ (٣٠) إيراد األتعاب والعموالت 

 ٥٧٤ ٦٩٥ ٦٧  ٧٠٨ ٤٦١ ٣١٢ أرباح بيع إستثمارات مالية 

 ٢١١ ٤٠٦ ١٢٩  ٢١٨ ٣٧٢ ١٢٣ إيراد نشاط التأجير التمويلي

 ١٩٢ ٨٠٨ ٥٢٧  ٠٢٢ ٦٧٠ ٧٨١ إيراد الفوائد والتوزيعات

 ٣٥٥ ٧٣٨ ١٦  ٤٦٧ ٧٣٠ ٥٥ (٢٥) إيرادات أخري

 ٧٨١ ٢٧٤ ٧٦٤ ١  ٧٩٠ ١٤٥ ٨٦٧ ١ إجمالي اإليرادات

المصروفات

( ٩٦٣ ١٠٨ ١٦٩) ( ٣١٩ ٥٣٤ ٥٧) مصروف األتعاب والعموالت 

( ٠٦١ ٩٠٢ ٢٩٨) ( ٣٧٦ ٧٦٩ ٣٣١) مصروف الفوائد 

 ٧٥٧ ٧٦٨ ١٢ ( ٦٣٩ ١٠٩ ٤٣٧) صافى التغير فى اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

( ٣٨٠ ٨٢٠ ٧٧٣) ( ٢٩١ ٠٦٩ ٦٦٩) (٢٩) مصروفات عمومية وٕادارية

(٠٥٤ ١١٩ ٣٩) (٦٠٤ ٠٤١ ١٠) (٢٠) مخصصات 

(١٥٧ ٥٦٤ ٢٥) (٩٤٤ ٦٢٩ ٣٩) (١٣),(١٢),(١١) إهالك وٕاستهالك

(٨٨٠ ٩٣٥ ٢٩) (٤٧٠ ٣٩٨ ١٣٨) (٢٦) الخسائر االئتمانية المتوقعة

( ٩٦٣ ١٨٥ ٣٣) ( ٤٢٢ ٥٨٩ ٨٥) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

(٧٠١ ٨٦٧ ٣٥٦ ١) (٠٦٥ ١٤٢ ٧٦٩ ١) إجمالي المصروفات

 ٠٨٠ ٤٠٧ ٤٠٧  ٧٢٥ ٠٠٣ ٩٨ األرباح قبل الضرائب

( ٢٨٦ ٤٠٦ ٢٧)    ٥٥٨ ٩١٦ (٢٧) ضريبة الدخل

  ٧٩٤ ٠٠٠ ٣٨٠   ٢٨٣ ٩٢٠ ٩٨ أرباح الفترة

يوزع كما يلى:

 ٤١٣ ٩٠٥ ٣٧٢   ٢١٠ ١٨٣ ٩٠ حقوق ملكية الشركة األم

 ٣٨١ ٠٩٥ ٧   ٠٧٣ ٧٣٧ ٨ (٢٣) الحقوق غير المسيطرة

 ٧٩٤ ٠٠٠ ٣٨٠  ٢٨٣ ٩٢٠ ٩٨

* إيضاح رقم (٣٢) من اإليضاحات والسياسات المحاسبية.
اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٦٠) تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

عن الفترة المالية المنتهية في

قائمة الدخل المجمعة  
(شركة مساهمة مصرية)

EFG- Hermes
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(جميع المبالغ بالجنيه المصرى)
٢٠٢٠/٣/٣١ ٢٠١٩/٣/٣١ 

المعدلة *

  ٧٩٤ ٠٠٠ ٣٨٠   ٢٨٣ ٩٢٠ ٩٨ أرباح الفترة

الدخل الشامل اآلخر:

بنود قد يتم إعادة تبويبها في األرباح أو الخسائر 

(٠٤٩ ١٩٧ ٢٤٧) ( ٤٥٤ ٨٢٥ ١١٧) فروق ترجمة العمليات األجنبية 

(٤١٨ ٩١٦ ١١٩) ( ٣٣٣ ٢٢٦ ٥٧٧) إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل - التغير في القيمة العادلة

( ٨٦٩ ٩٠٢ ٦٣) ( ٤٤٠ ٦٧٠ ٣٤٥) إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل - محول إلي األرباح والخسائر

٨١٨ ٨١٤ ١٥   ٦٩٩ ٢١٦ ٨ ضريبة الدخل المتعلقة ببنود الدخل الشامل األخرى

( ٥١٨ ٢٠١ ٤١٥) (٥٢٨ ٥٠٥ ٠٣٢ ١) مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر بعد ضريبة الدخل

( ٧٢٤ ٢٠٠ ٣٥) ( ٢٤٥ ٥٨٥ ٩٣٣) إجمالى الدخل الشامل

إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:

( ٤٤٧ ١٥٩ ٣٠) ( ٢٠٨ ٦٧٩ ٩٣٢) حقوق ملكية الشركة األم

( ٢٧٧ ٠٤١ ٥) (  ٠٣٧ ٩٠٦) الحقوق غير المسيطرة 

( ٧٢٤ ٢٠٠ ٣٥) ( ٢٤٥ ٥٨٥ ٩٣٣)

* إيضاح رقم (٣٢) من اإليضاحات والسياسات المحاسبية.
اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٦٠) تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

عن الفترة المالية المنتهية في

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
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(شركة مساهمة مصرية)
قائمة الدخل الشامل المجمعة  

-٣-



إجمالي حقوق الملكية الحقوق غير المسيطرة اإلجمالى إحتياطى خاص - أرباح محتجزة إحتياطى قانونى رأس المال

خسائر تغطية خطر التغير فى القيمة  فروق ترجمة إحتياطى عام عالوة إصدار المصدر والمدفوع

التدفقات النقدية العادلة عمالت (جميع المبالغ بالجنيه المصرى)

٨٩١ ٤٧٩ ٠٢٠ ١٤  ١٣٤ ٧٥٧ ٣٦٢ ٧٥٧ ٧٢٢ ٦٥٧ ١٣ ٥٣١ ٥٨٢ ٣٣٠ ٤ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦)  ١٢٥ ٧٨٨ ٦٦٥ ٠٧٠ ١٧٥ ١١٩ ٢   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٢٠٨ ١٠٢ ٨٠٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩, كما تم عرضها سابقاً *

( ٠٤٤ ٤٧٠ ٢٢) ( ٦٣١ ١٩١ ٢) ( ٤١٣ ٢٧٨ ٢٠)  ٨٢٧ ١٥٦ ٦٧٨  ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦ ( ٦٢٧ ٨٧٧ ٧٢٤) - - - - - أثر تغيير سياسات محاسبية 

٨٤٧ ٠٠٩ ٩٩٨ ١٣  ٥٠٣ ٥٦٥ ٣٦٠ ٣٤٤ ٤٤٤ ٦٣٧ ١٣ ٣٥٨ ٧٣٩ ٠٠٨ ٥ - ( ٥٠٢ ٠٨٩ ٥٩) ٠٧٠ ١٧٥ ١١٩ ٢   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٢٠٨ ١٠٢ ٨٠٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد  فى ١ يناير ٢٠٢٠ 

إجمالى الدخل الشامل

 ٢٨٣ ٩٢٠ ٩٨  ٠٧٣ ٧٣٧ ٨  ٢١٠ ١٨٣ ٩٠  ٢١٠ ١٨٣ ٩٠ - - - - - - - أرباح الفترة

(٥٢٨ ٥٠٥ ٠٣٢ ١) ( ١١٠ ٦٤٣ ٩) (٤١٨ ٨٦٢ ٠٢٢ ١) - - ( ٠٠٤ ٢٦٧ ٩١٤) ( ٤١٤ ٥٩٥ ١٠٨) - - - - بنود الدخل الشامل األخرى

( ٢٤٥ ٥٨٥ ٩٣٣) (  ٠٣٧ ٩٠٦) ( ٢٠٨ ٦٧٩ ٩٣٢)  ٢١٠ ١٨٣ ٩٠ - ( ٠٠٤ ٢٦٧ ٩١٤) ( ٤١٤ ٥٩٥ ١٠٨) - - - - إجمالى الدخل الشامل

معامالت مع مالكي الشركة

مساهمة وتوزيعات

( ٧٦٦ ٧٢٢ ٢٤) ( ٠٠٠ ٠٠٠ ٢١) ( ٧٦٦ ٧٢٢ ٣) ( ٧٦٦ ٧٢٢ ٣) - - - - - - - التوزيعات

- - - ( ٦٥٩ ٨٣١ ٣٠) - - - - -  ٦٥٩ ٨٣١ ٣٠ - المحول إلى اإلحتياطى القانوني

٨٣٦ ٧٠١ ٠٣٩ ١٣  ٤٦٦ ٦٥٩ ٣٣٨ ٣٧٠ ٠٤٢ ٧٠١ ١٢ ١٤٣ ٣٦٨ ٠٦٤ ٥ - ( ٥٠٦ ٣٥٦ ٩٧٣) ٦٥٦ ٥٧٩ ٠١٠ ٢   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٨٦٧ ٩٣٣ ٨٣٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد فى ٣١ مارس ٢٠٢٠

١٤٨ ٩٧٨ ٤٣٥ ١٤  ٢٨٦ ٧٢٣ ٤٣٧ ٨٦٢ ٢٥٤ ٩٩٨ ١٣ ٣١٥ ٧٨٩ ٥٩٧ ٣ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦) ٢١٨ ٧٥٤ ٠٢٥ ١ ١٣٨ ٢٩٨ ٨٦٢ ٢   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٣٦٨ ٣٣٨ ٧٧٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨, كما تم عرضها سابقاً 

( ٨٨٩ ١١٢ ١٣) (  ٧٣٤ ٩) ( ١٥٥ ١٠٣ ١٣) ( ٧٠٢ ٢٥٤ ٢٠) -  ٥٤٧ ١٥١ ٧ - - - - - أثر تغيير سياسات محاسبية 

٢٥٩ ٨٦٥ ٤٢٢ ١٤  ٥٥٢ ٧١٣ ٤٣٧ ٧٠٧ ١٥١ ٩٨٥ ١٣ ٦١٣ ٥٣٤ ٥٧٧ ٣ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦) ٧٦٥ ٩٠٥ ٠٣٢ ١ ١٣٨ ٢٩٨ ٨٦٢ ٢   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٣٦٨ ٣٣٨ ٧٧٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد المعدل فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 

إجمالى الدخل الشامل

 ٧٩٤ ٠٠٠ ٣٨٠  ٣٨١ ٠٩٥ ٧  ٤١٣ ٩٠٥ ٣٧٢  ٤١٣ ٩٠٥ ٣٧٢ - - - - - - - أرباح الفترة *

( ٥١٨ ٢٠١ ٤١٥) ( ٦٥٨ ١٣٦ ١٢) ( ٨٦٠ ٠٦٤ ٤٠٣) - - ( ٩٨٦ ٧١٤ ١٦٧) ( ٨٧٤ ٣٤٩ ٢٣٥) - - - - بنود الدخل الشامل األخرى

( ٧٢٤ ٢٠٠ ٣٥) ( ٢٧٧ ٠٤١ ٥) ( ٤٤٧ ١٥٩ ٣٠)  ٤١٣ ٩٠٥ ٣٧٢ - ( ٩٨٦ ٧١٤ ١٦٧) ( ٨٧٤ ٣٤٩ ٢٣٥) - - - - إجمالى الدخل الشامل

معامالت مع مالكي الشركة

- - - ( ٨٤٠ ٧٦٣ ٢٩) - - - - -  ٨٤٠ ٧٦٣ ٢٩ - المحول إلى اإلحتياطى القانوني

التغير في حصص الملكية

  ٢٥٠ ١٧٣   ٢٥٠ ١٧٣ - - - - - - - - - التغير في حصص الملكية بدون التغير في السيطرة

٧٨٥ ٨٣٧ ٣٨٧ ١٤  ٥٢٥ ٨٤٥ ٤٣٢ ٢٦٠ ٩٩٢ ٩٥٤ ١٣ ١٨٦ ٦٧٦ ٩٢٠ ٣ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦)  ٧٧٩ ١٩٠ ٨٦٥ ٢٦٤ ٩٤٨ ٦٢٦ ٢   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٢٠٨ ١٠٢ ٨٠٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد فى ٣١ مارس ٢٠١٩

* إيضاح رقم (٣٢) من اإليضاحات والسياسات المحاسبية.

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٦٠) تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة

EFG- Hermes

قائمة التغير فى حقوق الملكية المجمعة في ٣١ مارس ٢٠٢٠

إحتياطيات أخرى

 حقوق ملكية الشركة األم

(شركة مساهمة مصرية)

-٤-



إيضاح 
رقم ٢٠٢٠/٣/٣١ ٢٠١٩/٣/٣١

 المعدلة* 
(جميع المبالغ بالجنيه المصرى)

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
  ٠٨٠ ٤٠٧ ٤٠٧   ٧٢٥ ٠٠٣ ٩٨ األرباح قبل الضرائب

يتم تسويته بما يلي:
  ١٥٧ ٥٦٤ ٢٥   ٩٤٤ ٦٢٩ ٣٩ (١٣),(١٢),(١١) إهالك وٕاستهالك 
  ٠٥٤ ١١٩ ٣٩   ٦٠٤ ٠٤١ ١٠ (٢٠) مخصصات مكونة
( ٨٤٢ ٣٧٢ ٥) ( ٨١٢ ٦٥٧ ١) (٢٠) المستخدم من المخصصات
(  ٩٥٠ ١٤٥)    ٤٥٣ ٥ خسائر (أرباح) بيع أصول ثابتة

( ٨٦٩ ٩٠٢ ٦٣) ( ٤٤٠ ٦٧٠ ٣٤٥) أرباح بيع إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
( ٧٥٧ ٧٦٨ ١٢)   ٦٣٩ ١٠٩ ٤٣٧ صافى التغير فى اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
  ٨٨٠ ٩٣٥ ٢٩   ٤٧٠ ٣٩٨ ١٣٨ (٢٦) الخسائر االئتمانية المتوقعة

( ٩٩٢ ٢٢٤ ١٥٨) ( ٨٩٨ ٦٠٣ ٦٨) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية
  ١٤٨ ٨٢٩ ٣١   ٤٢٢ ٥٨٩ ٨٥ فروق تقييم عملة

  ٩٠٩ ٤٣٩ ٢٩٣   ١٠٧ ٨٤٦ ٣٩٢ أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول واإللتزامات المتداولة
التغير في:

( ٩٩٥ ٣٢٩ ٣٦) ( ٩٩٥ ٩٣١ ٩٢) األصول األخرى
( ٠٣٦ ١٢٩ ٢١٦) ( ٤٦٤ ٩٩٢ ٣٩٦) دائنون وأرصدة دائنة أخرى

(٣٨٠ ٨٧٣ ٨٧٦ ٢) ( ٠٨٢ ٣٦٠ ٨٢٩) أرصدة العمالء - المدينة
 ٨٧٧ ٨٤٠ ٨٧٣ ٣ (٦٧٣ ٦٧٠ ٠٦٤ ٢) أرصدة العمالء - الدائنة
 ٩٥٨ ١٦١ ٢٦٥ ١ (٩٩٤ ٨٥٦ ٨١٥ ٢) عمالء - أرصدة دائنة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

(٤٩٠ ٨٥٣ ٢٢٩ ١)  ٤٦٩ ٢٣٢ ٥٨٩ ٢ إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
( ١٧٣ ٩٦٤ ١٨) ( ٥٩٠ ٥٢٥ ٥٩) ضرائب دخل مسددة

 ٦٧٠ ٢٩٢ ٠٥٤ ١ (٢٢٢ ٢٥٩ ٢٧٧ ٣) صافى النقدية (المستخدمة في) المتاحة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
  ٨٩٤ ٧٧٨ ١٧٦ ( ٢٠٧ ١١١ ٤٣٢) قروض للغير
( ٤٤٣ ٧١٧ ٥٢) ( ٥٧١ ٥٥٤ ١٧) المدفوع إلقتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة أخرى

  ٨٩٦ ٢٣٥ ٢    ٨٥١ ١٢ متحصالت من بيع أصول ثابتة
  ٠٠٠ ٤٢٥ ٣١٣ - متحصالت من بيع أصول محتفظ بها بغرض البيع
  ٦٤٦ ٢٠٨ ١٥٥  ٥٥٧ ٠٦٢ ٨٥٣ ٤ متحصالت من بيع إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

( ٣٧٠ ٢٦٦ ٦١٣) (٤١٩ ٥٣٥ ٢٠٥ ٥) مدفوعات لشراء إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
- ( ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠) مدفوعات لشراء إستثمارات فى شركات شقيقة

( ٧١٦ ٣٦٠ ١) - المدفوع إلقتناء إستثمارات فى شركات تابعة بالصافى (بعد خصم النقدية المقتناة)

( ٠٩٣ ٦٩٦ ١٩) ( ٧٨٩ ١٢٥ ٨١٢) صافى النقدية المستخدمة في أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
( ٨٤٨ ٩٨٧ ١٥) ( ٧٦٦ ٧٢٢ ٥٨) توزيعات أرباح مدفوعة
  ٣٣٨ ٩٩٨ ٤٥١   ٥٠٢ ٩٨٧ ٦٧٢ المحصل من القروض والتسهيالت

( ٤٢١ ٢٣٥ ١٣٠) ( ٩٨٣ ٤٠٤ ٢٤٠) سداد القروض والتسهيالت
  ٠٦٩ ٧٧٥ ٣٠٥   ٧٥٣ ٨٥٩ ٣٧٣ صافى النقدية المتاحة من أنشطة التمويل

 ٦٤٦ ٣٧١ ٣٤٠ ١ (٢٥٨ ٥٢٥ ٧١٥ ٣) صافي التغير في النقدية وما في حكمها
 ٣٠٩ ١٤٢ ٤٨٦ ١ ( ٨٠٢ ٠١١ ٤٧١) (٢٨) النقدية وما فى حكمها في ١ يناير 
 ٩٥٥ ٥١٣ ٨٢٦ ٢ (٠٦٠ ٥٣٧ ١٨٦ ٤) (٢٨) النقدية وما فى حكمها في ٣١مارس 

* إيضاح رقم (٣٢) من اإليضاحات والسياسات المحاسبية.

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٦٠) تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
EFG- Hermes

(شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية المجمعة

عن الفترة المالية المنتهية في

-٥-
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 EFG - Hermes-هیرمیس القابضة -شركة المجموعة المالیة 

 (شركة مساهمة مصریة) 
 المجمعة  الدوریة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 ٢٠٢٠ مارس ٣١ فيالمالیة المنتهیة  الفترةعن 
 ) مالم یرد خالف ذلك المصري(جمیع المبالغ بالجنیه 

______________________________________________________________________ 

 
 نبذة عن الشركة -١

 الكیان القانوني   ١-١

لســنة    ٩٥هیــرمیس القابضــة "شــركة مســاهمة مصــریة" تخضــع ألحكــام القــانون رقــم    -شــركة المجموعــة المالیــة  
طریــق مصــر    ٢٨ب القریــة الذكیــة المرحلــة الثالثــة الكیلــو    ١٢٩والئحتــه التنفیذیــة. یقــع مقــر الشــركة فــى    ١٩٩٢
 . ١٢٥٧٧كود بریدى  / جمهوریة مصر العربیة   –أكتوبر    ٦  –ریة الصحراوى  األسكند 

 
 غرض الشركة  ٢-١

تعد المجموعة المالیة هیرمیس مؤسسة مالیة رائدة تتخّصص في تقدیم الخدمات المالیة واالستثماریة، والتي   -
واالســتثمار    تتنــوع بــین التــرویج وتغطیــة االكتتــاب وٕادارة األصــول والوســاطة فــي األوراق المالیــة والبحــوث 

لتأجیر التمویلي والتمویــل  ا التمویل غیر المصرفي والتي تشمل  لى تقدیم خدمات  إ المباشر. وذلك باإلضافة  
 . والتصكیك   والتخصیم والتوریق والتحصیل   خدمات البیع بالتقسیط و   متناهي الصغر 

س  زیــادة رؤو اإلشــتراك فــى تأســیس الشــركات التــى تصــدر أوراقــًا مالیــة أو فــى  یتمثــل غــرض الشــركة فــى   -
 مباشرة عملیات شراء األوراق المالیة بالهامش. ،  نشاط أمناء الحفظ المركزى  مباشرة    ، أموالها 

 
 أسس إعداد القوائم المالیة -٢

 والقوانین  المحاسبیة بالمعاییر اإللتزام ١-٢

ت لمصریة ذایتم إعداد القوائم المالیة المجمعة طبقًا لمعاییر المحاسبة المصریة وفى ضوء القوانین واللوائح ا
 العالقة.

 
 اإلعتماد   ٢-٢

 .٢٠٢٠  ایو م   ٢٠في  تم إعتماد القوائم المالیة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة  
 

 عملة التعامل وعملة العرض -٣

 والذى یمثل عملة التعامل للشركة.  المصري  ه العملة المستخدمة في عرض القوائم المالیة المجمعة هي الجنی 
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 إستخدام التقدیرات واالفتراضات  -٤

اد القوائم المالیة المجمعة وفقا لمعاییر المحاسبة المصریة من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي والتقدیرات یتطلب إعد 
واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات والقیم المعروضة لألصول وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات. تعد 

بقة وعوامل أخرى متنوعة. هذا وقد تختلف النتائج الفعلیة خبرة السا بها في ضوء ال التقدیرات واالفتراضات المتعلقة 
 عن تلك التقدیرات.

 .ة دوری   ة فتراضات المتعلقة بها بصف یتم إعادة مراجعة التقدیرات واال -
یتم االعتراف بالتغییر في التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم تغییر التقدیر فیها إذا كان التغییر یؤثر على  -

 قط، أو في فترة التغییر والفترات المستقبلیة إذا كان التغییر یؤثر على كلیهما.الفترة ف   هذه 
 قیاس القیم العادلة  ١-٤

یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة على أساس القیمة السوقیة لألداة المالیة أو ألدوات مالیة مثیلة  -
درة. یتم تحدید قیم األصول المالیة بأسعار تقبلیة مق في تاریخ القوائم المالیة بدون خصم أي تكالیف بیع مس 

الشراء الحالیة لتلك األصول، بینما یتم تحدید قیمة االلتزامات المالیة باألسعار الحالیة التي یمكن أن 
 تسوى بها تلك االلتزامات. 

لة یمة العادفي حالة عدم وجود سوق نشطة لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة فإنه یتم تقدیر الق -
باستخدام أسالیب التقییم المختلفة مع األخذ في االعتبار أسعار المعامالت التي تمت مؤخرًا، واالسترشاد 

 -أسلوب التدفقات النقدیة المخصومة  - ة جوهری  ة بالقیمة العادلة الحالیة لألدوات األخرى المشابهة بصور 
 .ماد علیها أو أي طریقة أخرى للتقییم ینتج عنها قیم یمكن االعت 

عند استخدام أسلوب التدفقات النقدیة المخصومة كأسلوب للتقییم فإنه یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة  -
على أساس أفضل تقدیرات لإلدارة. ویتم تحدید معدل الخصم المستخدم في ضوء السعر السائد في 

 تها وشروطها.حیث طبیع  السوق في تاریخ القوائم المالیة لألدوات المالیة المشابهة من 
 

 فى حكمها النقدیة وما -٥

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 
 ٩٩٤ ٨١٢ ٤٣ ٤٠٥ ٣٢٠ ٥٤ نقدیة بالخزینة

 ٢٥٢ ٩٦٠ ٥ ٢٩٧ ٢٩٧ شیكات تحت التحصیل
 ٢٣٨ ٦٤١ ٨٦٠ ٨ ٠٨٧ ٥٥٣ ٨٢٩ ٦ حسابات جاریة –بنوك 
 ٧٨٨ ٧٠٨ ٠٧٣ ١ ٩٤٥ ٢٧٧ ٤٨٠ ودائع ألجل –بنوك 

 ______________ ______________ 
 ٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩ ٧٣٤ ٤٤٨ ٣٦٤ ٧ الرصید

   
 -- (١٠٤ ٦٦٧) المتوقعة یةتمانئالا الخسائر

 ______________ ______________ 
 الرصید

 
٦٣٠ ٧٨١ ٣٦٣ ٧ 
============= 

٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩ 
============= 
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 إستثمارات مالیة مقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -٦

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 
 ٦٣٧ ٣٩٩ ٢٦٦ ٤٢٤ ٥٦٤ ٩٤٩ ١ وثائق صنادیق إستثمار

 ٤٧٨ ٣٢٩ ٢٨ ٦٣٤ ٥٣٥ ١٦٠ أدوات حقوق ملكیة
 ٦٧١ ٨١٥ ٢٢٧ ٢٨٠ ١٠٩ أدوات دین
 ٣١٥ ٨٧٤ ١٨٥ ٧٦٥ ٢٦٧ ٢٢٢   أذون خزانة

 ٦٧٨ ١٥٩ ٣٢٠ ٢ مهیكلة سندات أذنیة
_____________ 

١٣٦ ٠٢٣ ٢٦٤ ٥ 
_____________ 

 ٧٢٨ ٨٠٧ ٧٦١ ٤ یدالرص
============ 

٢٣٧ ٤٤٢ ٧٤٥ ٥ 
============ 

 
 عمالء -٧

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 
 ٠٠٣ ٩٥٥ ٩٩٦ ٧ ١٥٤ ٧٤٧ ٩٥٢ ٤ عمالء 

 ١٤٨ ٧٠٠ ٠٦٦ ١ شركات سمسرة أخرى 
_____________ 

(٢١٦ ٢٠١ ٧٨٥ ٢) 
_____________ 

 ٣٠٢ ٤٤٧ ٠١٩ ٦ الرصید
============ 

٧٨٧ ٧٥٣ ٢١١ ٥ 
============ 

   
 

 للغیر قروض -٨

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 
 ٢٨٤ ٩٦٣ ٩١١ ١ ٧٣٨ ٩٢٣ ٩٣٥ ١  تناهیة الصغرض مقرو 

Vortex Solar Investments Sarl  ٦٥٠ ٢٠٨ ١٠٨ ٦٠٠ ٣٨٠ ٩٩ 
تأجیر تمویلي عقود   ٤٥٥ ٠٩٤ ٠٣٣ ٣ ٨١٢ ٨٧٤ ٣٥٢ ٣ 

 ٠٥٣ ٦٨٠ ٢٣٤ ٤٥٤ ٦٨٦ ١٦٥  قروض أخرى
  _____________ _____________ 

 ٤٤٢ ٩٤٦ ٢٨٧ ٥ ٦٠٤ ٨٦٥ ٥٥٣ ٥  الرصید
  =========== ============ 

 
 ١٥٤ ٤٨٩ ٦١٧ ٢ ٤٦٦ ١٨٧ ٤٥٠ ٢  العامأقساط تستحق خالل 

 ١٣٨ ٦٧٨ ١٠٣ ٣ أقساط تستحق خالل أكثر من عام
____________ 

٢٨٨ ٤٥٧ ٦٧٠ ٢ 
____________ 

 ٦٠٤ ٨٦٥ ٥٥٣ ٥ الرصید
=========== 

٤٤٢ ٩٤٦ ٢٨٧ ٥ 
=========== 
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 مقیمة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل یةالم إستثمارات  -٩

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 
   متداولة غیرإستثمارات 

 ٠٧٩ ٥١٥ ١٥٣ ١ ٥١٥ ٢٠٨ ٢٦ *أسهم 
 ٣٢٢ ٧٠٦ ٨٨٠ ١ ٣٩٥ ٤٤٢ ٨٤ وثائق صنادیق إستثمار

 ٧٦٨ ٤١٦ ٤٥ أدوات الدین
______________ 

٨٠٧ ٧٢٧ ٤٠ 
______________ 

 ٦٧٨ ٠٦٧ ١٥٦ 
______________ 

٢٠٨ ٩٤٩ ٠٧٤ ٣ 
______________ 

   متداولة إستثمارات 
 ٧٥٥ ٣٧٥ ٦٦٤ ١٢ ٦٥٦ ١٨٦ ٠٢٨ ١٣ أدوات الدین
 -- (٣٧٢ ٨٣٦) تمان المتوقعةئخسائر اال

 ______________ ______________ 
 ٧٥٥ ٣٧٥ ٦٦٤ ١٢ ٢٨٤ ٣٥٠ ٠٢٧ ١٣ 
 ______________ ______________ 

  ٩٦٢ ٤١٧ ١٨٣ ١٣ الرصید
============== 

٩٦٣ ٣٢٤ ٧٣٩ ١٥ 
============= 

 
 عام من األول الربع في االقتصادي الوضع تدهور استمرار ومع لبنان في الراهن للوضع نتیجة *

 ىلا أدى مما  العملة قیمة في ورفع الدیون، سداد عن إضافیة تعثر حاالت حدوث واحتمالیة ،٢٠٢٠
) ١٩-كوفید( كورونا  فیروس تفشى مع عامة صحیة زمةأ اعقبه ذلك وكل االقتصاد، كماشنا

 قرار باتخاذ الشركة إدارة قامت فقد سوءا یزداد والذي لبنان في الراهن الوضع تقییم وبعد المستجد،
دیسمبر  ٣١ فيوالبالغ قیمته  اللبناني االعتماد بنك في المتبقي لالستثمار بالكامل اضمحالل بعمل

 .جنیه مصرى ٧٥٣ ٥١١ ٩٣٦مبلغ  ٢٠١٩

 
 شقیقة   شركات   -  الملكیة   حقوق   بطریقة   إستثمارات  -١٠

  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 
    

 ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥١ ٠٠٠ ٠٠٠  وجیا المالیةأي في للتكنول –إي إف جى شركة 
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠  رىللتمویل العقا  بدایةشركة 

  ____________ ____________ 
یدرصال   ٥٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٦ ٠٠٠ ٠٠٠ 
  =========== =========== 
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 ة  عقاری إستثمارات   -١١
  ي ن امب

 ١/١/٢٠٢٠التكلفة في  ٩٩٠ ٥٥٩ ٢٤٧
(٤٦٢ ٤٣٤ ١) 
____________ 

 فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبیة

٥٢٨ ١٢٥ ٢٤٦ 
____________ 

 ٣١/٣/٢٠٢٠التكلفة في 

 ١/١/٢٠١٩ي لفة فتكال ٧١٠ ٦٢٨ ٢٥٦
 بالعمالت األجنبیة ة األرصدةمترج  فروق (٦١٠ ٨٤٤ ٢)

____________  
١٠٠ ٧٨٤ ٢٥٣ 

____________ 
 ٣١/٣/٢٠١٩ فة فيالتكل

 مجمع اإلهالك 
 ١/١/٢٠٢٠مجمع اإلهالك في  ٥٦٨ ٠٦١ ٤٢
 الفترةإهالك  ٥٩٩ ٣٢٠ ٢
(٦٥٥ ٢٠٥) 

___________ 
 یةاألجنب فروق ترجمة األرصدة بالعمالت

٥١٢ ١٧٦ ٤٤ 
___________ 

 ٣١/٣/٢٠٢٠هالك في إلمع اج م

 ١/١/٢٠١٩في ك مجمع اإلهال ٥٠٠ ٧٠٢ ٣٣
 الفترةإهالك  ٩٥٨ ٤٠٠ ٢
 بالعمالت األجنبیةفروق ترجمة األرصدة  (٤٩٨ ٣١٧)

___________  
٩٦٠ ٧٨٥ ٣٥ 

___________ 
 ٣١/٣/٢٠١٩هالك في مجمع اإل

 فتریة صافى القیمة الد 
٠١٦ ٩٤٩ ٢٠١ 

=========== 
 ٣١/٣/٢٠٢٠یة في الدفتر  ةمصافي القی

 
١٤٠ ٩٩٨ ٢١٧ 

=========== 
 ٣١/٣/٢٠١٩دفتریة في مة الیقصافي ال

٤٢٢ ٤٩٨ ٢٠٥ 
=========== 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ صافي القیمة الدفتریة في

 
جنیه ٠١٦ ٩٤٩ ٢٠١   والبالغ قیمته ٢٠٢٠ مارس ٣١ فيإلستثمارات العقاریة دفتریة لالقیمة ال صافىیتمثل 
 -ى :ا یلفیم مصري

لمملوكة لشركة المجموعة ة اح ا للمس فتریةة الدالقیم یتمثل فى مصرينیه ج ٠٤٩ ٨٤١ ١٣٠ مبلغ  -
جنیه  ٠٠٠ ٩١٠ ٣٤٥ بمبلغ السوقیةمقابل القیمة  ى نایل سیتىابضة فى مبنهیرمیس الق –المالیة 
 .مصري

 جىإف.إى. كة لمملوكة لشر للمساحة اة ریالقیمة الدفت في یتمثل مصريجنیه  ٧٤٣ ٩٦٥ ٦٤مبلغ  -
مقابل  ماراتاإل –مبنى إندیكس تاور  فى -ة تابعلاكات ى الشر إحد –هیرمیس اإلمارات المحدودة 

 .مصرى جنیه ٦٢٩ ٦٦١ ٧٦بمبلغ  یةالسوقالقیمة 
للوساطة  میسهیر  ةللمساحة المملوكة لشركالقیمة الدفتریة  فيیتمثل  مصريجنیه ٧٦٩ ٣٢٤ ٣ مبلغ  -

 .منیلة في فرع الألوراق المالیفي ا
هیرمیس للوساطة  حة المملوكة لشركةاة للمستریدفالمة القی يفیتمثل  مصريجنیه  ٤٥٥ ٨١٧ ٢مبلغ  -

 .هرمع المالیة في فر األوراق ال في
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 ٣١/٣/٢٠٢٠ة فى هیالمنت المالیة رةفتال عن
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 - ۱۱ - 

  أصول ثابتة -١٢
ن تحسینات في أماك ومبانىأراضى   بیان

 مؤجرة

 أثاث

 ومعـدات

 اإلجمــالى  اعانتفحق    ولصأ وسائل نقلات و سیار  أجهزة حاسب آلــى

 

        تكلفة لا

 ٤٤٠ ٧٧٤ ٢٥١ ١ ٧١٣ ٩٥٥ ١٤٦ ٢٥٠ ٣٦٣ ٣٠ ٤٢٧ ٧٤٢ ٣٥٨ ٤٥١ ٦٩٩ ٢٧٦ ٢٠٣ ٥٥٤ ٧٦ ٣٩٦ ٤٥٩ ٣٦٢ ١/١/٢٠٢٠التكلفة فى  

 ٠٦٢ ٢١٥ ١٧ -- ٥١٢ ٢٥٧ ٣ ٨٠٦ ٤٤٦ ٧ ٨٥٩ ٠١٣ ٤ ٨٨٥ ٤٩٦ ٢ -- الفترةاإلضافات خالل  

 )٩٧١ ٤٥( -- -- )٩٧١ ٤٣( )٠٠٠ ٢( -- -- الفترةل استبعادات خالاإل

 (٧٢٩ ٢٧٥ ١٠) (٩٦٤ ٨٧٠ ١) (١٠٤ ٢٣٥) (٦٨٩ ٤٦١ ٤) (٧٤٥ ٥٣٣ ٣) (٤٢٠ ١٣٨) (٨٠٧ ٣٥) ةجنبیألات  العماألرصدة بالفروق ترجمة  

  __________ __  __________ __  __________ __  _______ ___ _  ___________  ___________  ___________ 

 ٥٨٩ ٤٢٣ ٣٦٢ ٣١/٣/٢٠٢٠  فىمالى التكلفة  جإ

___ _ ______ _ 

٦٦٨ ٩١٢ ٧٨ 

 ___________ 

٥٦٥ ١٧٧ ٢٧٧ 

_ ________ __ 

٥٧٣ ٦٨٣ ٣٦١ 

 __________ _ 

٦٥٨ ٣٨٥ ٣٣ 

_________ __ 

٧٤٩ ٠٨٤ ١٤٥ 

_________ ___ 

٨٠٢ ٦٦٧ ٢٥٨ ١ 

___________ _ 

 ٥٩٩ ٠١٩ ٠٣٥ ١ -- ٨٥١ ٢١٥ ٢٧ ١٦٥ ٦١٨ ٣١٩ ٥٨٦ ٧٠٤ ٢٦٨ ٠١٥ ٩٢٣ ٥٦ ٩٨٢ ٥٥٧ ٣٦٢ ١/١/٢٠١٩التكلفة فى  

 ٣١٥ ٦٤٨ ٣٦ -- ٠٠٣ ٩٦٧ ٣ ٢٦٤ ٩٩٩ ١٠ ٨٦٩ ٩٧٥ ١٠ ١٧٩ ٧٠٦ ١٠ -- فترةالالل  فات خ ااإلض

 )٨٣٩ ٥٦٦( -- )٠٠٠ ٤٩٢( (٣٣٩ ٧٤) (٥٠٠) -- -- فترةاإلستبعادات خالل ال

 ٤٧٠ ٥٢٥ -- -- ٤٧٠ ٥٢٥ -- -- -- عةشركات تاب  على  ستحواذاإل

 )٥٤٤ ٢٠( جنبیةاألالت  معرصدة بالألافروق ترجمة  

______ ____ __ 

(٣٧٠ ٦٧) 

 ___________ 

(٠٥٠ ٥٨٣ ٥) 

_____ ____ __ 

(١٥٩ ٤٤٣ ٥) 

 __________ _ 

)٣٤١ ٣٤٤( 

_________ __ 

-- 

 ___________ _ 

(٤٦٤ ٤٥٨ ١١) 

___________ __ 

 ٤٣٨ ٥٣٧ ٣٦٢ ٣١/٣/٢٠١٩إجمالى التكلفة فى  

_ _________ __ 

٨٢٤ ٥٦١ ٦٧ 

_ __________ 

٩٠٥ ٠٩٦ ٢٧٤ 

_________ __ 

٤٠١ ٦٢٥ ٣٢٥ 

___ _______ _ 

٥١٣ ٣٤٦ ٣٠ 

_________ __ 

-- 

 _________ __ _ 

٠٨١ ١٦٨ ٠٦٠ ١ 

___________ __ 

        مجمع اإلهالك

 ٧٩٤ ٣٣١ ٦٠٥ ٧٠٦ ٣١٢ ٢٥ ٦٨٧ ٢٢٣ ١٩ ٢٣٣ ٣٣٧ ٢٦١ ٠٨٧ ٨٨١ ١٩٧ ٨١٣ ٥٠٠ ٣٩ ٢٦٨ ٠٧٦ ٦٢ ١/١/٢٠٢٠ى ف  كهالمجمع اإل

 ٥٢٤ ٦٩٣ ٣٣ ٠٨٩ ٣٢٣ ٩ ٥٠٣ ٠٤٥ ١ ٣٧٢ ١٥١ ١١ ٤٦٨ ٩٦٦ ٦ ٠٤٤ ٨٢٤ ٢ ٠٤٨ ٣٨٣ ٢ الفترة إهالك

 ٥٧٤ ٣٨)( -- -- )٥٧٤ ٣٦( (٠٠٠ ٢) -- -- ستبعاداتاإلهالك  مجمع إ

 )٠٧٩ ٧٩٠ ٧( (٣٦٦ ٧٢١) )٤٦٣ ١٩١( )٥٦٧ ٩٦٢ ٣( )٨٩٨ ٨٣٥ ٢( (٥٦٢ ٦٤) )٢٢٣ ١٤( جنبیةاألعمالت  ة بالرصداألفروق ترجمة  

 ________ __ __ ___ _ ______ _ _________ __  _________ __ _________ __ _________ ___  ___________ __ 

 ٠٩٣ ٤٤٥ ٦٤ ٣١/٣/٢٠٢٠ ىك فاإلهالع  مجم

 __________ __ 

٢٩٥ ٢٦٠ ٤٢ 

 _______ ___ _ 

٦٥٧ ٠٠٩ ٢٠٢ 

_________ __ 

٤٦٤ ٤٨٩ ٢٦٨ 

 __________ _ 

٧٢٧ ٠٧٧ ٢٠ 

_________ __ 

٤٢٩ ٩١٤ ٣٣ 

_________ ___ 

٦٦٥ ١٩٦ ٦٣١ 

___ _ _______ __ 

 ٤٢١ ٦٧٠ ٥٢٨ -- ٩٥٢ ٠٩٩ ١٨ ٨٢٦ ٦١٤ ٢٤٠ ٢٧٢ ٥٥٩ ١٨٧ ٤٠٨ ٨٢٤ ٢٩ ٩٦٣ ٥٧١ ٥٢  ١/١/٢٠١٩مجمع اإلهالك فى 

 ٩٢١ ٠٦٦ ٢٠ -- ٦٦١ ٠٤٥ ١ ٨٨٨ ٦٠٠ ٨ ٠١٤ ٩٧٨ ٥ ٩٠٨ ٠٥٦ ٢ ٤٥٠ ٣٨٥ ٢ لفترةالك اإه

 (٥١٥ ٣١٧) -- )٤٤٩ ٢٤٥( )٥٦٦ ٧١( (٥٠٠) -- -- اتعادستباإلمجمع إهالك  

 ٠٣١ ٣٥ -- -- ٠٣١ ٣٥ -- -- -- عةشركات تاب  على  ستحواذاإل

 (٧٤١ ٦٠٧ ٩) -- (٦٩٠ ٢٧٢) (١٧٧ ٩٩٢ ٤) (٦٦٩ ٣١٩ ٤) (٤٦٧ ١٦) (٧٣٨ ٦) یةجنباألت  العملباة  األرصدمة  فروق ترج 

  __________ _ _____ _____ _ _________ __ _________ _ _________ __ _________ ___ ___________ __ 

 ٦٧٥ ٩٥٠ ٥٤ ٣١/٣/٢٠١٩فى   الكهمع اإلج م

_____ _____ _ 

٨٤٩ ٨٦٤ ٣١ 

 __________ _ 

١١٧ ٢١٧ ١٨٩ 

_________ _ _ 

٠٠٢ ١٨٧ ٢٤٤ 

 __________ _ 

٤٧٤ ٦٢٧ ١٨ 

_________ __ 

-- 

_________ ___ 

١١٧ ٨٤٧ ٥٣٨ 

___________ __ 

        صافى القیمة الدفتریة

 ٤٩٦ ٩٧٨ ٢٩٧ ٣١/٣/٢٠٢٠صافى القیمة الدفتریة فى  

========== 

٣٧٣ ٦٥٢ ٣٦ 

========== 

٩٠٨ ١٦٧ ٧٥ 

=========== 

١٠٩ ١٩٤ ٩٣ 

========== 

٩٣١ ٣٠٧ ١٣ 

========== 

٣٢٠ ١٧٠ ١١١ 

=========== 

١٣٧ ٤٧١ ٦٢٧ 

============ 

 ٧٦٣ ٥٨٦ ٣٠٧ ٣١/٣/٢٠١٩صافى القیمة الدفتریة فى  

========== 

٩٧٥ ٦٩٦ ٣٥ 

========== 

٧٨٨ ٨٧٩ ٨٤ 

=========== 

٣٩٩ ٤٣٨ ٨١ 

========== 

٠٣٩ ٧١٩ ١١ 

========== 

-- 

=========== 

٩٦٤ ٣٢٠ ٥٢١ 

============ 

 ١٢٨ ٣٨٣ ٣٠٠ ٣١/١٢/٢٠١٩دفتریة فى  ة المیالق  صافى

========== 

٣٩٠ ٠٥٣ ٣٧ 

========== 

٣٦٤ ٨١٨ ٧٨ 

=========== 

١٩٤ ٤٠٥ ٩٧ 

========== 

٥٦٣ ١٣٩ ١١ 

========== 

-- 

=========== 

٦٣٩ ٧٩٩ ٥٢٤ 

============ 
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 لموسة أخرىم ریوأصول غالشهرة  -١٣

  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 
 ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ )١-١٣( الشهرة

 ٨٧٥ ١٥١ ٥٤ ٣٨٩ ٣٨٤ ٥١  عالقات تعاقدیة مع عمالء
 ٨١٤ ٠٤٩ ١١ ٦٨١ ٧٠١ ١٠  التراخیص

 ٢٠٢ ٨٦٣ ٣٧ ٧٩٠ ٥٢٠ ٣٦  ألي حاسب برامج
  ____________ ____________ 
 ٨٠٢ ٠٧٧ ٩٩٩ ٧٧١ ٦١٩ ٩٩٤  یدصر ال

  =========== =========== 
 

 :لشركات التابعة التالیة ا على حواذباإلست الشهرة رتبطت ١-١٣

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 
 ٨٠٣ ٩٢١ ٥ ٨٠٣ ٩٢١ ٥  ف جي هیرمیس عمان ش.م.مإإى شركة 

 –ش.م.ك  –مالیة إیفا للوساطة ال –المجموعة المالیة هیرمیس 
 ٥٥٠ ١٤٨ ١٧٩ ٥٥٠ ١٤٨ ١٧٩  تیالكو 

 ٠٠٠ ٦٠٠ ١ ٠٠٠ ٦٠٠ ١ IDEAVLOPERS –الشركة المصریة للحضانات 
 ٢١٨ ٦٣٩ ٨ ٢١٨ ٦٣٩ ٨ األردن  –وعة المالیة هیرمیس المجمشركة 

 ٨٦٢ ٣٩٨ ٣٦٥ ٨٦٢ ٣٩٨ ٣٦٥ م.م .ش شركة تنمیة لخدمات المشروعات متناهیة الصغر
 ٧٣٨ ٥٠٣ ٩ ٧٣٨ ٥٠٣ ٩  دس باكستان لیمتإي إف جي هیرمی

 ٧٤٠ ٨٠٠ ٣٢٥ ٧٤٠ ٨٠٠ ٣٢٥ انجمنت بارتنرز لیمتد ستمنت مفتیر إنونفر 
 ____________ ____________ 

 ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ الرصید
 =========== =========== 
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 أصول أخرى -١٤
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 

 ٠٣٣ ٢٧٠ ٤٢ ٠٩٧ ٣٦٠ ٣٠ )١-١٤( الغیر  تأمینات لدى
 ٠٢٤ ٠٤٨ ٣٧ ٦٣٢ ٠٨٦ ٧١  موردین –عات مقدمة فد

  ٣٥٦ ١٤٥ ٦٠ ٢٩٠ ٩٩٦ ٦٩  قدماً م مصروفات مدفوعة
 ٥٨٤ ٨١٢ ٦٧ ٤٣٢ ٩٥٠ ١٠٤  لفوس عهد

 ٣٢٢ ٠٩٣ ١٧٢ ٨٦٨ ٤٦٩ ٢٢٥  إیرادات مستحقة
 ١١٥ ٥٤٢ ٣٥ ٦٣٥ ٢٦٥ ٢١  ضرائب مستقطعة بواسطة الغیر

 ٨٥٦ ٦٢٣ ١١ ٨٥٦ ٦٢٣ ٤ )٢-١٤( ء إستثماراتمدفوعات تحت حساب شرا
 ٩٥٥ ٢١٣ ٢٧ ٤٠٥ ٦٥٧ ٢٣  لتسویاتضمان ا صندوق

  ٧٠٥ ٥٦٤  ٣٢٢ ٥٥٤  نكا راشركة ا المستحق على
شــركة تنمیــة  -رىالمستحق على عمالء البنك الخلیجى المصــ 

 غرللمشروعات متناهیة الص
 

٧٨٦ ٢٩٠ ١٤ ٦١٩ ٦٩٥ ١٦ 
 ٦٤٠ ٢٤٢ ٣٦ ٣٣٢ ٧٤٤ ١٨  ستثماراتإبیع  –مدینو 
 ٧٤٣ ٣٦٣ ٩ ٧٤٣ ٣٦٣ ٩ )٣-١٤( لیة التوریقعمفائض 

 ٢٩٣ ٠٦٧ ١٥ ٢١٠ ٥٢٤ ٢٦  أرصدة مدینة متنوعة
  ___________ ___________ 

 ٤١٢ ٢٧٨ ٥٢٩ ٤٤١ ٢٩٢ ٦٢٣  جمالياإل
 -- (٨١٢ ٦١٠ ٦)  وقعةالمت یةتمانئاال الخسائریخصم: 

  ___________ ___________ 
 الرصید

 
 ٦٢٩ ٦٨١ ٦١٦ 

===========  
٤١٢ ٢٧٨ ٥٢٩ 

===========  
رى مجنبة فى حساب لدى أحد البنوك صم جنیه ١٥ ١٢٢ ١٠٤ لغیرلدى ا یتضمن رصید تأمینات ١-١٤

س للوساطة یوشركة هیرملمالیة للسمسرة فى األوراق المالیة شركة المجموعة ا الشركات التابعة سمبإ 
تنفیذها ببورصة األوراق  حد التى یتماالیوم الو  تین تسویة عملیا مأ تمة قی ق المالیة ، یمثلفى األورا
 صر للمقاصة.م وع إلى شركةف فى ذلك المبلغ دون الرج كتین التصر ر شلامن ى أل حقال یالمالیة و 

 
 ستثمارات فیما یلى:إتتمثل مدفوعات تحت حساب شراء  ٢-١٤

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 
 ٨٥٦ ٣٤٨ ١ ٨٥٦ ٣٤٨ ١ یة سا سیة األبلیو للبنه ایه دشركة ای

 ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢٥ IDEAVLOPERS –شركة المصریة للحضانات لا
 ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٥٠ التكنولوجیةللحلول  صرم سبتا  باى

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ -- للتصكیكالمجموعة المالیة هیرمیس 
 -- ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ ركة البورصة المصریة للسلعش
 ___________ ___________ 

 ٨٥٦ ٦٢٣ ٤ الرصید
========== 

٨٥٦ ٦٢٣ ١١ 
========== 

 
بتاریخ  )٪١٠٠تابعة بنسبة  ویلي (شركةمتلایر تأجللس ییرمالمجموعة المالیة ه قامت شركة ٣-١٤

ا تمویلى بلغت قیمتهالتأجیر ال لبعض عقودمحفظة توریق  بتوقیع عقد حوالة ١٥/١١/٢٠١٨
  شركة إلىي ر جنیه مص ٣٢٩ ٦٠٨ ٥٤٨لیة صري وقیمتها الحا جنیه م ٤٠٧ ٣٤٤ ٥٥٦اإلجمالیة 
حقوق المالیة ه إحالة البج و مم بت لذىوا )٪١٠٠(شركة تابعة بنسبة  جى هیرمیس للتوریقاى اف 

 وقد بلغ مقابل الحوالة مبلغ وریق (المحال إلیه)عقود إلى شركة اى اف جى هیرمیس للتال لتلك
كة إى  شر  قامت حیثیق التور  سندات صیلة اإلكتتاب فيملیون جنیه مصري تم سدادها من ح  ٣١٥
ة للرقابة المالیة هیئة العاملا ةافقمو  لىع اً اءبنللتوریق بطرح خاص لسندات التوریق  جى هیرمیس إف

لسندات بالكامل من خالل طرح خاص أغلق في تاریخ ا فياالكتتاب تم تغطیة و لسندات، بطرح ا
 غبلم ٢٠٢٠ مارس ٣١ في قیمته البالغو التوریق  یتمثل مبلغ فائض عملیةو ، ٣/١٢/٢٠١٨
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_____________________________________________________________________________ 

 - ۱٤ - 

ر میس للتأجیر هی لیةماال وعةمجمال شركةالقیمة العادلة لحقوق في  جنیه مصري ٧٤٣ ٣٦٣ ٩
بردها إلى الشركة بصفتها المحیل في تلك حفظ في نهایة عملیة التوریق والتي یلتزم أمین ال التمویلي
داد كامل س بعدذلك  و معجالً  سداداً  توریق أو بسدادها ت وذلك عند إنتهاء مدة سندات الاإلصدارا

 .مات األخرىاز تلاإلكافة سداد  ة سندات التوریق من أصل وعائد وكذلكستحقات حملم
 

 أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة -١٥

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 
 ٧٢٠ ٣٦٩ ٨٠٦ ٦ ٩٦٤ ٧٦٥ ٦٧٢ ٧ مؤسسات مالیة

 ٧٨٦ ٤٧٥ ٩٩٨ ٣ سحب على المكشوفبنوك 
______________ 

٦٤٥ ٤٣٨ ٦٢١ ٣ 
______________ 

 ٧٥٠ ٢٤١ ٦٧١ ١١ الرصید
============= 

٣٦٥ ٨٠٨ ٤٢٧ ١٠ 
============= 

 
 رالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائبة دائنة أرصد -عمالء  -١٦

 . كات المجموعة شر  حدى إ  دین مهیكلة قامت بإصدارها  أدوات هذا المبلغ یمثل قیمة المستحق للعمالء مقابل 
 

 دات قصیرة االجلنس -١٧

دار  بإصــــ   ) ٪ ١٠٠  –  لتابعــــة وســــاطة فــــي األوراق المالیــــة (إحــــدى الشــــركات ا رمیس لل یــــ شــــركة ه   قامــــت   ٢٠١٩دیســــمبر    فــــي 
شــهرا بقیمــة    ١٢مــدتها  ر قابلــة للتحویــل إلــي أســهم و غیــ و   مصــري قابلــة للتــداول   ه ملیــون جنیــ   ٤٠٠بقیمــة  قصــیرة االجــل  ســندات  

  ٪ ١٢،٦وذات عائــد ثابــت    ، ة لمــد یــة ا نها   فــي   تســدد الواحــد    د ن للســ ا فقــط الغیــر)  ی صــر ة جنیــا م جنیــه مصــري (مائــ   ١٠٠میة  اســ 
ملیــار    ٢قیمــة    بإجمــالي إصــدارات مدتــه ســنتین  ضــمن برنــامج    اد المعجــل, للســد   ة لــ قاب ر  غیــ و   ، ر یصــرف فــي نهایــة مــدة اإلصــدا 

   ة. المالی  ا تزاماته ل ا سداد ویل نشاط الشركة و صادر تم تنویع م سوف یتم استخدام حصیلة السندات في  و مصرى نیه ج 
 

 أخرى ائنةدائنون وأرصدة د -١٨
 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 

 ٠٥٢ ٥٨٣ ٢٨٠ ١ ٦٤٠ ٥٧٤ ٦٣٥ مصروفات مستحقة
 ٢٩٤ ٧٣٢ ٢٢٩ ٧١٢ ٥٥٠ ١٩٤ )ةسنوات سابق (تو توزیعا ئندا

 ١١٨ ٩٥٠ ١١٤ ٢٣٧ ٥٥٦ ١٣٤ إیرادات مقدمة
 ٩٢٠ ١٨٣ ١١١ ٨٨١ ٨٩٣ ١١٨ وردونم

 ٩١٨ ٦٨٥ ١٢ ١٨٠ ٣١٨ ٨ كوبونات عمالء حفظ مركزى
 ٧٩٤ ٥٩٠ ٣٤ ١٤٤ ١٩٨ ١٢٢ بالضرائجاري مصلحة 

 ٨٥٣ ٢٨٥ ١٠ ٠٧٣ ٥٥٩ ١٠ اعىالهیئة القومیة للتأمین اإلجتم
 -- ٧٦٩ ١٥٨ ٩ ستثمارات مالیةإشراء  –ئنون اد

 ٥٧٨ ١٣٦ ١١ ٠٨٥ ٧١٦ ١٢ مة تكافلیةمستحق مساه
 ٩٩٠ ٩٧٦ ١١ ٥٥٧ ٩٥٦ ١١ * عقود تأجیر تمویلي – تأمینات للغیر

 ٢٧٩ ٤٥٩ ٩٢ ٨٥٧ ٨٣٧ ١٠٧   متنوعون نو دائن
 _____________ _____________ 

 ٧٩٦ ٥٨٤ ٩٠٩ ١ ١٣٥ ٣٢٠ ٣٦٦ ١ الرصید
 ============ ============ 
 
ــر  * ــغ فـــي تتمثـــل تأمینـــات للغیـ ــارس ٣١ري فـــي جنیـــه مصـــ  ٥٥٧ ٩٥٦ ١١مبلـ ــغمقابـــل  ٢٠٢٠ مـ  مبلـ

ء المحصــل مــن عمــ لاتــأمین القیمــة  لثــ والــذى یم ٢٠١٩ دیســمبر ٣١جنیــه مصــري فــي  ٩٩٠ ٩٧٦ ١١
 .التمویلى یرالتأج شركة 
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 جلةؤ یة المالضریب )تزامات لاإلاألصول ( -١٩

 لتزامات الضریبیة المؤجلة فیما یلي:إلاو  صولصید األیتمثل ر 
 الرصید فى 

١/١/٢٠٢٠ 
الضریبة المؤجلة 

 بتة مباشرة فىالمث

 الدخل  ئمةقا

الضریبة المؤجلة 
المثبتة مباشرة فى 

 كیةلمحقوق ال

 فروق ترجمة
األرصدة 

مالت عبال
 األجنبیة

أصول ضریبیة  الصافى
 لةمؤج

یة لتزامات ضریبإ
 ةلؤجم

 )٠٠٨ ١٦٧ ١٠( -- (٠٠٨ ١٦٧ ١٠) -- -- ٦٦٣ ٣١ (٦٧١ ١٩٨ ١٠) تةابصول الثالك األهإ

 -- ٢٥٩ ٨٦٠ ٢٥٩ ٨٦٠ (٥٤٤ ١٤) -- -- ٨٠٣ ٨٧٤ مخصص مطالبات  
 -- ٧٩٤ ٢٢٤ ١ ٧٩٤ ٢٢٤ ١ -- -- -- ٧٩٤ ٢٢٤ ١ اإلضمحالل في قیمة األصول

 -- ٥٣٣ ٩٠٧ ٤ ٥٣٣ ٩٠٧ ٤ (٤٦٩ ٤٤١) -- (٤٨٤ ٠٦٢ ١) ٤٨٦ ٤١١ ٦ خسائر سنوات سابقة

فروق التقییم الناتجة عن خسائر 
 -- -- -- -- (٥٩٧ ٦١٢ ٦) -- ٥٩٧ ٦١٢ ٦ نقدیةال  قاتتغطیة خطر التدف

 (٢٦٣ ٦٥٨ ١٥٤) -- (٢٦٣ ٦٥٨ ١٥٤) -- ٦٩٩ ٢١٦ ٨ ٤١٦ ٤٦٣ ٣٨ (٣٧٨ ٣٣٨ ٢٠١) استثمارات مقیمة بالقیمة العادلة

ت بالعمالألرصدة  ا  وق ترجمةر ف
 -- ٣٠٩ ١٣٩ ٨٩ ٣٠٩ ١٣٩ ٨٩ )٩٨١( -- ٣١٥ ٤٨٣ ١٢ ٩٧٥ ٦٥٦ ٧٦ ةیبنألج ا

عادة ى إیاطقاریة (إحتستثمارات العاإل

 -- ١ ٨٦٧ ١٤٧ ١ ٨٦٧ ١٤٧ -- -- -- ١٤٧ ٨٦٧ ١ التقییم)
 ____________ _________ __ _______ __ ________ _ ___________ _________ _ ____________ 
 (٢٤٧ ٨٨٩ ١١٧) 

=========== 

٩١٠ ٩١٥ ٤٩ 

========== 

١٠٢ ٦٠٤ ١ 

========= 

(٩٩٤ ٤٥٦) 

======== 

)٢٢٩ ٨٢٦ ٦٦( 

========== 

٠٤٢ ٩٩٩ ٩٧ 

========= 

)٢٧١ ٨٢٥ ١٦٤( 

=========== 

 
 خصصات م -٢٠

  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 
 ٤٣٠ ٩٢٢ ٣٤٤ ٩٩٠ ٣٦٥ ٣٤٤ )١-٢٠( صص مطالبات خ م

 ٩٦٢ ٥٠٧ ١٩٣ ٨٨٥ ٣٤٢ ١٩٥ )١-٢٠( الخدمةك تر  فأةمخصص مكا 
 ٤٩٥ ٩٥٢ ٣٠ ٩٨٧ ٦١٢ ٣٣ )١-٢٠( مخصص عقود ضمانات مالیة

  ___________ ___________ 
 ٨٦٢ ٣٢١ ٥٧٣  الرصید

========== 
٨٨٧ ٣٨٢ ٥٦٩ 

========== 
١-٢٠ 

 
 ر العربیة.صم خاص بشركات المجموعة خارج جمهوریة *

 مخصص 
 مطالبات  

كافأة  م صمخص
 * مةدترك الخ

د و مخصص عق
 مالیة  ضمانات 

 اإلجمالى 

 ٨٨٧ ٣٨٢ ٥٦٩ ٤٩٥ ٩٥٢ ٣٠ ٩٦٢ ٥٠٧ ١٩٣ ٤٣٠ ٩٢٢ ٣٤٤ فترةأول ال في یدرصلا
 ٦٠٤ ٠٤١ ١٠ ٤٩٢ ٦٦٠ ٢ ١١٢ ٣٨١ ٧ -- الفترةل خالالمكون 

 (٨١٧ ٤٤٤ ٤) -- (٠١٢ ٩٩٤ ٣) (٨٠٥ ٤٥٠) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبیة
 )٨١٢ ٦٥٧ ١( -- (١٧٧ ٥٥٢ ١) )٦٣٥ ١٠٥( فترةالخالل  دمخ تالمس

 ___________ ___________ ___________ ___________ 
 ٩٩٠ ٣٦٥ ٣٤٤ فترةال خرآالرصید فى 

========= 
٨٨٥ ٣٤٢ ١٩٥ 
========== 

٩٨٧ ٦١٢ ٣٣ 
========= 

٨٦٢ ٣٢١ ٥٧٣ 
========== 
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  وتسهیالت  وضر ق -٢١
 :لىی فیما  ٢٠٢٠ مارس ٣١فى  توالتسهیال وضیتمثل رصید القر 

تاریخ عقد   الحد المسموح به رضة ت المق ركة شال
 ویلالتم

الرصید في   ستحقاقاإلتاریخ 
٣١/٣/٢٠٢٠ 

في   صیدالر 
٣١/١٢/٢٠١٩ 

یة هیرمیس  شركة المجموعة المال
 ٤٩٥ ٩٨٩ ٣٤ ٥٥٥ ٩٦٥ ٣٢ ١٠/٦/٢٠٢٣ ١٠/٦/٢٠١٥ ملیون  ٢٥٠ للتأجیر التمویلى * 

 ٠٦١ ٣١٠ ٩٢ ١٣٦ ٣٩٥ ٨٩ ٤/٦/٢٠٢٢ ٤/٦/٢٠١٥ ملیون  ١٥٠ ,,  
 ٠٦٥ ٥١٧ ٤٣٠ ١٥٥ ٦٦٥ ٣٦٦ ١٤/٩/٢٠٢٢ ١٤/٧/٢٠١٥ ملیون  ٤٩٢ ,,  

 ٨٧٤ ٥٨٦ ٢٣٩ ٨٦٨ ٥٦٠ ٢٣٢ ٤/١١/٢٠٢٢ ٤/١١/٢٠١٥ ون لیم ٤٠٠ ,,
 ٧١٢ ٨٩٩ ١٥٩ ٩١٨ ٠٢١ ١٥٣ ٩/٨/٢٠٢٣ ٩/٨/٢٠١٥ ملیون  ٤٠٠ ,,
 ١٨٣ ٧٩٠ ٦٢ ٠٨٤ ٩٧٧ ٥١ ٣٠/٩/٢٠٢٥ ٣٠/٩/٢٠١٥ ملیون  ٢٠٠ ,,
 ٨٠٩ ٥١٦ ١٨٧ ٢٠٩ ٥٤٧ ١٨٠ ١٤/٣/٢٠٢٣ ١٤/٣/٢٠١٦ ملیون  ٢٦٠ ,,
 ٨٨٠ ٩٨٩ ٤٠ ٧٢١ ٣١٣ ٣٨ ١/٦/٢٠٢٣ ١/٦/٢٠١٦ ن لیو م ٥٠ ,,
 ٢٠٧ ٩٨٠ ٨١ ٨٨١ ٩٣٤ ٧٨ ١/٥/٢٠٢٠ ١/٦/٢٠١٦ ملیون  ٢٠٠ ,,
 ٥٨٢ ٣٥٨ ٤٢ ٢١٨ ٩٥٣ ٤٠ ٣١/١٠/٢٠٢١ ٢٨/١١/٢٠١٦ ملیون  ١٠٠ ,,
 ٧٦٧ ٢٠٨ ٣ ٢٥٧ ٢٦٤ ١ ٣٠/٩/٢٠٢١ ١٥/١٢/٢٠١٦ یون مل ١٢٠ ,,
 ٧٠٨ ٣٦٦ ١٥٨ ٠٧٩ ٤٦٧ ٢٣٢ ٢٨/٢/٢٠٢٢ ١٢/٢/٢٠١٧ ملیون  ٣٠٠ ,,
 ٠٨٢ ٩١٦ ٦٣ ٩٥٣ ٢١٣ ٢١٠ ٣٠/٨/٢٠٢٤ ١٩/٢/٢٠١٧ ملیون  ٢٥٠ ,,
 ٦٨٧ ٧٠٥ ٧٥ ٦٢٨ ٩٠١ ٧١ ٣٠/٩/٢٠٢١ ١٥/١٢/٢٠١٦ یون مل ١٠٠ ,,
 ٩٧١ ٨٦٢ ٢ ٤٧٣ ٦٥٨ ٢ ٢٤/٤/٢٠٢٣ ٢٤/٤/٢٠١٧ ن و ملی  ٢٠ ,,

 ٧٥٠ ٣٨٣ ٨٥ ٢٤٥ ٧٩١ ١١٩ ٢٥/٥/٢٠٢٢ ٢٥/٥/٢٠١٧ ون لیم ١٧٥ ,,  
 ٩٩٥ ٦٤٧ ١٥٢ ٣٤٠ ٧٦٦ ١٤٥ ٢٩/٥/٢٠٢٤ ٢٩/٥/٢٠١٧ ون ملی ٢٠٠ ,,  
 ٧٥٠ ٦٦٠ ٢١ ٥٠٠ ٢٦٢ ٢١ ١٩/١٠/٢٠٢٢ ١٩/١٠/٢٠١٧   ملیون ٤٠ ,,  
 ٢٥٧ ٦٨١ ٤٣ ٩٦٩ ٨٩٣ ٤٢ ١/٦/٢٠٢٢ ١/١٢/٢٠١٧ ملیون  ٩٠ ,,  

 ١٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٠ ٧/٢/٢٠٢٣ ٧/٢/٢٠١٨ ملیون  ١٧٥ ,,
 ٥٠٦ ٨٧٦ ١٦٥ ٩٢٢ ٩٩٤ ١٥٧ ٢٤/٩/٢٠٢٥ ٢٤/٩/٢٠١٨ ملیون  ٢٠٠ ,,
 ٦٧١ ١٨٠ ٣٦٠ ١٩٠ ٢٦٩ ٣٥٢ ٥/٩/٢٠٢٨ ٥/٩/٢٠١٨ ون لیم ٦٠٠ ,,

 ٧٥٠ ٨٥٩ ٣٨ ٣٧٥ ٥٢٦ ٣٥ ١١/٥/٢٠٢٠ ١٢/٥/٢٠١٧ ملیون  ١١٢،١ ف جي هیرمیس باكستان لیمتد إإي 
 ٠١٩ ٠١٢ ٣٦ ٩٧٤ ٤٩٣ ٢٣ ٣٠/٣/٢٠٢٢ ٣٠/٣/٢٠١٩ ن و یمل ١٠٠ ر لصغیة ا تناهللمشروعات میة تنم

 ١٧٣ ١٦٦ ٣٦ ٨٦٣ ٩٦٨ ٤١ ٣/٥/٢٠٢٣ ٤/٥/٢٠١٨ ن ملیو  ٥٠ ,,
 ٧٥٣ ٨١٤ ١٤ -- ١٨/٦/٢٠٢٢ ١٨/٦/٢٠١٧ ملیون  ٥٠٠ ,,
 ٠٠٠ ٣١٣ ٨١ ٩١٦ ٥٣٦ ٧٤ ١٢/٢/٢٠٢٢ ٤/١١/٢٠١٩ ملیون  ٨١،٣ ,,

  یع بالتقسیطخدمات البالیو لفشركة 
ValU ٠٥١ ١٢١ ٦٩ ٢٣١ ٠٩٩ ٦٩ ٩/١١/٢٠٢٣ ١٠/١١/٢٠١٧ ملیون  ١٤٠ 

 -- ٠٠٠ ٦٢٥ ١٤٩ ١٣/١٠/٢٠٢٠ ١٤/١٠/٢٠١٩ ملیون  ١٥٠ بضةقاال ف جي هیرمیسإإي 
 ٠٠٠ ٥٧٥ ٥٦١ ٠٠٠ ٥٠٠ ٧٨٧ ٦/١٠/٢٠٢٠ ٧/١١/٢٠١٩ ملیون  ٨٠٢ انت فین كورب. ف جي إإي 

      
 ٠٩٠ ٧٦٤ ٣٧٩ ٤٩٤ ٧٢٥ ٥٣٢    لي ویالتاجیر التم د تزامات عقو لا

    _____________ _____________ 
 ٨٩٥ ١٤٠ ٤٥٠ ٤   الرصید  

============ 
٨٤٨ ٠٥٥ ٨٨٤ ٣ 

============ 
      

 ٥٨٣ ٤٣٥ ٤٣٢ ١ ٦٩٤ ٨٠٠ ٦٠٢ ١  أقساط تستحق خالل عام 
 ٢٠١ ٣٤٠ ٨٤٧ ٢ م اع أقساط تستحق خالل أكثر من 

_____________ 
٢٦٥ ٦٢٠ ٤٥١ ٢ 
_____________  

 ٨٩٥ ١٤٠ ٤٥٠ ٤   الرصید 
============ 

٨٤٨ ٠٥٥ ٨٨٤ ٣ 
============ 

بضــمان التنــازل ) تــأجیر التمــویلى (شــركة تابعــةیس لللیــة هیــرما مكة المجموعــة الر شــ هیالت لوتس ضو ر ق *
 ة.قیمة المدیونی ذلك في حدودو أجیر التمویلى تللصالح البنوك عن القیمة اإلیجاریة لعقود ا
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 الالمس أر  -٢٢
 هجنی  ٣ ٨٤٣ ٠٩١ ١١٥ والمدفوع  المصدر  المال  ورأس  مصري  جنیه  ر ملیا  ٦ به  مرخص ل ا  ل ما ال  رأس  بلغ  -

 .مصري   جنیه   ٥  سهم   لكل  إسمیة   بقیمة   سهم   ٧٦٨ ٦١٨  ٢٢٣ عدد   ى لع  موزعاً   مصري 
 

  مسیطرةالغیر حقوق ال -٢٣

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/٣/٢٠٢٠ 
 ٥٨٤ ٤٤٣ ١٧٣  ٥٨٤ ٤٤٣ ١٧٣ عصدر والمدفو مرأس المال ال

 ٦٩٠ ٦٠٧ ١٣٧  ٦٩٠ ٦٠٧ ١٣٧ رإصدا عالوة
 ٥٦٩ ٩٦٠ ١٦  ٥٦٥ ٦٨١ ١٧ إحتیاطى قانونى

 ٩٦٧ ٦١٩ ١١  ٨٥٧ ٩٧٦ ١ ىر أخ ات إحتیاطی
 ٣٢٥ ٠٦٧ ٤  (٣٠٣ ٧٨٧) محتجزة حا بأر 

 ٩٩٩ ٠٥٧ ١٩  ٠٧٣ ٧٣٧ ٨   فترةالأرباح 
 ١٣٤ ٧٥٧ ٣٦٢  ٤٦٦ ٦٥٩ ٣٣٨ الرصید

 

 طات ٕارتباعرضیة و  ت إلتزاما -٢٤

ــداول هیــرم ةمالیــ عــة المجمو لاشــركة  القابضــة ةركلشــ ا تكفــل  مقابــل )ةكات التابعــ (إحــدى الشــر  اإلمــارات –یس للت
 :ك بمبلغممنوحة لها من البنو لات الضمان ا ابخط
 ٢٠١٩/١٢/٣١  ٢٠٢٠/٣/٣١ 

 ٠٠٠ ٦٧٠ ٨٣  ٠٠٠ ٦٧٠ ٨٣ ماراتىإدرهم 
 ٢٩٤ ٤٨٧ ٣٦٥  ٥٩٣ ٧٦٨ ٣٥٨ المصريه لجنیا ب المعادل

 
 بیانها كالتالي: ليما الكز ر الم خارج قائمة صول وٕالتزاماتأ ها دیل عةالمجمو 

 ٢٠١٩/١٢  ٢٠٢٠/٣/٣١/ ١٣  
مدارة ولأص محافظ  ١٣١ ٩٠٠ ٧٨٠ ٥٤  ٠٤٩ ٧٣٥ ٧٨٢ ٥٠ 

    
 إیرادات أخرى -٢٥

ــدخل قیمــة إی ،  ةخارجیــ  رافطــ أل المجموعــة رات لــبعض منشــأتا جــ تتضــمن اإلیــرادات األخــرى الظــاهرة بقائمــة ال
  .متكررة ات خدمات غیررادإی ىلإ باإلضافة
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 انیة المتوقعةاالئتمر ئالخسا -٢٦

 ة فى نتهی یة المالمال فترةعن ال 
 ٣١/٣/٢٠١٩  ٣١/٣/٢٠٢٠ 

 ٨١٧ ٦٠٤ ١٦  ٨١٨ ٨٤٣ عمالء 
 ٠٦٣ ٣٣١ ١٣  ٠٤٥ ٧٢٤ ١٣٤ قروض للغیر

 --  ١١٥ ٤٥٢ حكمها فى و ما النقدیة 
 --  ٨٦٥ ٣٩٤ ٢ خريلمدینة االا تالحسابا 
 --  (٣٧٣ ١٦) شاملالدخل ال من خاللبالقیمة العادلة یمة ت مقار استثما 

 ___________  ___________ 
 ٤٧٠ ٣٩٨ ١٣٨ االجمالي

=========== 
 ٨٨٠ ٩٣٥ ٢٩ 

=========== 
 

 ضریبة الدخل -٢٧
 في تهیة المالیة المن  فترةالعن  
 ٣١/٣/٢٠١٩  ٣١/٣/٢٠٢٠ 

 (٢٩٩ ٥٣٨ ٥٣)  (٣٥٢ ٩٩٩ ٤٨) یةلالحا لدخل ا ةیبر ض
 ٩١٠ ٩١٥ ٤٩ المؤجلةیبة الضر 

___________ 
 ٠١٣ ١٣٢ ٢٦ 

____________ 
 ٥٥٨ ٩١٦ اإلجمالي

=========== 
 (٢٨٦ ٤٠٦ ٢٧) 

=========== 
 

 النقدیة وما فى حكمها  -٢٨
 :ىیل ا یما فحكمه ىفا ة ومنقدیة تتمثل اللغرض إعداد قائمة التدفقات النقدی

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/٣/٢٠٢٠ 
 ٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩  ٧٣٤ ٤٤٨ ٣٦٤ ٧ كو ة لدى البننقدیة وأرصد

 (٣٦٥ ٨٠٨ ٤٢٧ ١٠)  (٧٥٠ ٢٤١ ٦٧١ ١١) ات المالیةسسمؤ المستحق للبنوك وال
 ٦٠٥ ٩٣٥ ٤٢  ٩٥٦ ٢٥٥ ١٢٠ یوم ٩٠أذون خزانة أقل من 

 -- رفأثر التغیر فى أسعار الص
_____________ 

  (٣١٤ ٢٦٢ ٧٠) 
_____________ 

 (٠٦٠ ٥٣٧ ١٨٦ ٤) وما فى حكمها ة یدالنق
============= 

 (٨٠٢ ٠١١ ٤٧١) 
============ 
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  وٕاداریة یةومعم مصروفات  -٢٩
 المنتهیة فى المالیة الفترة ا عن 

 ٣١/٣/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠   
 المعدلة* 

 *جور ومرتبات وما فى حكمها *أ
 تمصروفات إستشارا

 تتقاالنوإ  ةموٕاقا سفر  تا فمصرو 
 ربط وٕاتصاالت طو خط

 إلشغالات اصروفوم را اإلیج
  فات أخرىرو مص

٣٥٥ ٣٢٨ ٤٤٤ 
٣٢٧ ٤٨٥ ٣٤ 
٣٨٣ ٧٤١ ١٠ 
٥٦٦ ٣٥٩ ٣٣ 
٠٧٩ ١٠٢ ١٥ 

٥٨١ ٠٥٢ ١٣١ 

١١٨ ١٦٢ ٦٠٥ 
٦٤٤ ٤٢٢ ١١ 
٥٠٤ ٠٦٦ ١٧ 
١٣٧ ٤٩٤ ٢٧ 
٨٩٩ ٧٦٥ ٢٨ 
٠٧٨ ٩٠٩ ٨٣ 

 _____________ _____________ 
 ٢٩١ ٠٦٩ ٦٦٩  الىاإلجم

============ 
٣٨٠ ٨٢٠ ٧٧٣ 

============ 
 

 )٣٢رقم ( احإیض*

ثالث ل برنامج مكأفات مدته یعفتبناء على توصیة لجنة المكأفات ب ٢٠١٨ل عام الخ جموعة قامت الم **
احتسابها على أساس سعر یتمثل في منح مجموعة من موظفي ومدیرى الشركة مكأفات نقدیة یتم  سنوات

 بلغفي حكمها مما رتبات و مو من بند أجور ویتض ذاه ،ةل سنة كیا هفي ن ةضالقاب ةكر شال سهم
 .٢٠٢٠ مارس ٣١ة المنتهیة في یلا مال فترةعن ال رنامجمكأفات هذا البمصري من یه نج ٠١٨ ١٣٤ ٨٨

 

 



 ة رمیس القابض هی –ة المالیة ركة المجموع ش

 مجمعة ال ة یدور ال ةالیئم الم متممة للقوال ا تا إلیضاحع اتاب

 ٣١/٣/٢٠٢٠ى ف تهیة المالیة المنرة الفت عن

 الف ذلك)جنیه المصرى مالم یرد خالغ بال(جمیع المب 
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 القطاعات التشغیلیة -٣٠

 أساس القطاعات التشغیلیة  )أ(

 .مجموعةلاة بشطنألا المتعلقة بالقطاعات تخص قطاع المعلومات الموضحة
 حرة.  ةدابإر م تحدید التسعیر بین القطاعات ث یتموعة حیج رة المداخلى وٕاداتقاریر الل الهیك على طلنشا ألولى لقطاع اا لكلشیعتمد ا

 تتمثل نتائج القطاعات فى األصول واإللتزامات المرتبطة بالقطاع مباشرة.
 .ز مكوناتها مكن تمیین الملتى موا عنشطة وخدمات القطا أ عو ن مات علياز واإللت لصو األت و ا فوالمصرو  اإلیراداتي في تحلیل یعتمد الجدول التال

 
 ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهیة في  ةی المال فترةلاعن 

القابضة   تا یعمل 

 وأسواق المال 

قطاع إدارة صنادیق   قطاع السمسرة 

اإلستثمار والمحافظ  

 المالیة 

قطاع الترویج  

 وتغطیة اإلكتتاب 

  راقطاع اإلستثم

 شر مباال

جیر أ تقطاع ال

 ىلیمو الت

قطاع التمویل  

 الصغر ىهمتنا

  لتمویلقطاع ا

 اإلستهالكي 

 اإلجمالى  ات تسوی لتخصیم اقطاع 

 ٣٧٥ ٩١١ ٥٩٣ (٣٥٩ ٠٤٥ ٣) -- ٨١٦ ٣٢٣ ١١ ٤٤٥ ٠٠٤ ١٥٤ -- ١٦٦ ٨٢٥ ٣٨ ٢١٥ ٨٥٩ ١٤ ٢٢٢ ٣٣٥ ٦١ ٨٧٠ ٦٠٨ ٣١٦ --   تالو إیراد األتعاب والعم

  بیع (خسائر) أرباح

 ٧٠٨ ٤٦١ ٣١٢ -- -- -- -- -- -- -- -- (٤٣٩ ٣١٨ ٣٤) ١٤٧ ٧٨٠ ٣٤٦ ت مالیة  ار ماثتإس

تأجیر  اط الشإیراد ن

 ٢١٨ ٣٧٢ ١٢٣ -- -- -- -- ٢١٨ ٣٧٢ ١٢٣ -- -- -- -- -- التمویلي 

 ٠٢٢ ٦٧٠ ٧٨١ ) ٥٧٠ ٧٣٢ ٧( ٧٨٣ ٤٨٧ ١٠ ٦٣٦ ٥٣٩ ١٣ ٠٢٠ ٦٣٢ ٢٣٣ ٥٢٩ ١٦٠ ١ ٣٠٥ ٢٦٢ ٧ ٥٩١ ٧٣٠ ١ ٥٩٣ ٢٦٦ ٩٠٤ ٢٢٢ ٤٠ ٢٣١ ١٠٠ ٤٨١ إیراد الفوائد والتوزیعات 

 ٤٦٧ ٧٣٠ ٥٥ -- ٣٩٣ ٧٨٢ ٢ -- ٣٨٦ ٠١٩ ٢ -- ٠٠٠ ١٨ ٩٤٦ ٦٦٤ ٧٠٢ ١١٤ ٨٦٥ ٦٥٣ ١ ١٧٥ ٤٧٧ ٤٨ أخري  إیرادات

 ٧٩٠ ١٤٥ ٨٦٧ ١ (٩٢٩ ٧٧٧ ١٠) ١٧٦ ٢٧٠ ١٣ ٤٥٢ ٨٦٣ ٢٤ ٨٥١ ٦٥٥ ٣٨٩ ٧٤٧ ٥٣٢ ١٢٤ ٤٧١ ١٠٥ ٤٦ ٧٥٢ ٢٥٤ ١٧ ٥١٧ ٧١٦ ٦١ ٢٠٠ ١٦٧ ٣٢٤ ٥٥٣ ٣٥٧ ٨٧٦ اإلیرادات إجمالي  

            

تعاب  ف األمصرو 

 ) ٣١٩ ٥٣٤ ٥٧( ٣٥٠ ٨٠٩ ٦ (٢٤٧ ٣٤٢) (٤٢٠ ٩٤) (٩٧٧ ٧٦٢ ٣) ) ٣٧٣ ٢٤٥( ) ٩٧٣ ٦٥( ) ٥٩٦ ٨٧( ) ٣٢٤ ٣٣٧( ) ٢٥٠ ٣٧٩ ٥٩( (٥٠٩ ٢٨) عموالت  وال

 (٣٧٦ ٧٦٩ ٣٣١) (٢٦٨ ٠٣٦ ٦) (٩٠٥ ٢٣٧ ٩) ) (٤٠٣ ٢١٣ ٥ (٢٩٢ ٢٧٢ ٩٠) ) ٤٢٣ ٥٣٤ ٨١( ) ٤٣٧ ٥٧٧ ١( ) ٧٦٧ ٥٩٥( (٦٧٣ ٦٤) ) ٩٢٠ ٠٧٥ ٤٧( ) ٢٨٨ ١٦١ ٩٠( فوائد  مصروف ال



 ة القابض  میس ر هی –لمالیة شركة المجموعة ا

 المجمعة   الدوریة لمالیةة للقوائم اممت المتع اإلیضاحا تاب

 ٣١/٣/٢٠٢٠منتهیة فى ل ا ةیالمال ترةفالن ع

 )كف ذلصرى مالم یرد خاله الم نیغ بالجمباللع اجمی(
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القابضة   تا یعمل 

 وأسواق المال 

قطاع إدارة صنادیق   قطاع السمسرة 

اإلستثمار والمحافظ  

 المالیة 

قطاع الترویج  

 وتغطیة اإلكتتاب 

  راقطاع اإلستثم

 شر مباال

جیر أ تقطاع ال

 ىلیمو الت

قطاع التمویل  

 الصغر ىهمتنا

  لتمویلقطاع ا

 اإلستهالكي 

 اإلجمالى  ات تسوی لتخصیم اقطاع 

ترجمة األرصدة   قو فر 

 (٤٢٢ ٥٨٩ ٨٥) -- -- -- -- -- -- -- -- ١٨٦ ٣٥٩ ٦ (٦٠٨ ٩٤٨ ٩١) ةیبنجبالعمالت األ

صافى التغیر فى 

اإلستثمارات المقیمة 

ل بالقیمة العادلة من خال

 (٦٣٩ ١٠٩ ٤٣٧) -- -- -- -- -- -- -- -- (٥٩٧ ٢٩٧ ١١) (٠٤٢ ٨١٢ ٤٢٥) رئلخسااو األرباح  

 ٠٣٤ ١٤٣ ٩٥٥ (٨٤٧ ٠٠٤ ١٠) ٠٢٤ ٦٩٠ ٣ ٦٢٩ ٥٥٥ ١٩ ٥٨٢ ٦٢٠ ٢٩٥ ٩٥١ ٧٥٢ ٤٢ ٠٦١ ٤٦٢ ٤٤ ٣٨٩ ٥٧١ ١٦ ٥٢٠ ٣١٤ ٦١ ٦١٩ ٧٧٣ ٢١٢ ١٠٦ ٤٠٧ ٢٦٨ ات إلیرادصافى ا

ة  مصروفات عمومی

 (٢٩١ ٠٦٩ ٦٦٩) ٥٨٧ ٣٣٠ ١٢ (٠٧٦ ٦٣٨ ٣) (٩٠٨ ٠١٩ ١٥) ) ٧٣٥ ٥٩١ ١٢٣( (٥١٢ ٣٨٩ ١٩) ) ٦٧٠ ٢٥٦ ١٨( (٢٢٦ ٧٦٢ ١٧) ) ٣١١ ٢٣٥ ٥٥( (٤٣٧ ٣٢٠ ١٩٧) ) ٠٠٣ ١٨٦ ٢٣١( وٕاداریة 

 ) ٦٠٤ ٠٤١ ١٠( -- -- -- (٤٣١ ٦٠٢ ٢) -- -- ) ٨٦٠ ٤٧٧( (٥٢٧ ١٨٠ ١) ) ٨٨٧ ٤٣٦ ٤( ) ٨٩٩ ٣٤٣ ١( مخصصات  

 ) ٩٤٤ ٦٢٩ ٣٩( -- (٩٢٩ ٤٣٦) (٦١٩ ٢٠٤ ١) ) ٧٧٨ ٢٢١ ١٤( ) ٨٧٧ ٤٥( (٠٦٨ ٧٩) (٢٣٦ ٧٦) ) ٣٦٠ ٦٢٦ ٣( (٠١١ ٧٢١ ٧) ) ٠٦٦ ٢١٨ ١٢( وٕاستهالك إهالك  

  االئتمانیة الخسائر

 ) ٤٧٠ ٣٩٨ ١٣٨( (٧٤٠ ٣٢٥ ٢) -- (٤٤٠ ٦٩٧) (٠٤٥ ٨٢٤ ١١٨) ) ٠٠٠ ٩٠٠ ١٥( ٨١٢ ١٢١ -- (٦٣٤ ٢٦٣) -- (٤٢٣ ٥٠٩) المتوقعة 

 (٠٦٥ ١٤٢ ٧٦٩ ١) ٩٢٩ ٧٧٧ ١٠ (١٥٧ ٦٥٥ ١٣) (٧٩٠ ٢٢٩ ٢٢) ) ٢٥٨ ٢٧٥ ٣٥٣( ) ١٨٥ ١١٥ ١١٧( (٣٣٦ ٨٥٧ ١٩) (٦٨٥ ٩٩٩ ١٨) (٨٢٩ ٧٠٧ ٦٠) (٩١٦ ٨٧١ ٣٢٠) (٨٣٨ ٢٠٧ ٨٥٣) ت إجمالي المصروفا 

قبل   الخسائر)(األرباح 

 ٧٢٥ ٠٠٣ ٩٨ -- (٩٨١ ٣٨٤) ٦٦٢ ٦٣٣ ٢ ٥٩٣ ٣٨٠ ٣٦ ٥٦٢ ٤١٧ ٧ ١٣٥ ٢٤٨ ٢٦ (٩٣٣ ٧٤٤ ١) ٦٨٨ ٠٠٨ ١ ٢٨٤ ٢٩٥ ٣ ٧١٥ ١٤٩ ٢٣ الضرائب 

 ٥٥٨ ٩١٦ -- -- -- ) ١٤٤ ٩٨٣ ٣٢( ) ١٦٠ ٠٦٢ ٥( ) ٦٠٣ ٠٦٨ ٢( ) ٠٥٧ ٢٥١ ٣( ) ٤٤٣ ٤١٧( (٤٥٠ ٠٨٠ ٤) ٤١٥ ٧٧٩ ٤٨ ل ة الدخبیر ض

 ٢٨٣ ٩٢٠ ٩٨ -- (٩٨١ ٣٨٤) ٦٦٢ ٦٣٣ ٢ ٤٤٩ ٣٩٧ ٣ ٤٠٢ ٣٥٥ ٢ ٥٣٢ ١٧٩ ٢٤ (٩٩٠ ٩٩٥ ٤) ٢٤٥ ٥٩١ (١٦٦ ٧٨٥) ١٣٠ ٩٢٩ ٧١ فترةال(خسائر) أرباح 

 ٨٢١ ٠٤٠ ٤٨٦ ٣٩ -- ٨٩٥ ٥١٥ ٣٤١ ٣٩٢ ٧١٦ ٥٥٨ ٥٣٧ ٨٥٥ ٠٤٠ ٣ ٦١٠ ٤٢١ ٥١٦ ٣ ٧٧٦ ٤٧٤ ٨٠٤ ٢٣٠ ٥٦٤ ٤٠١ ٤١٠ ١٨٨ ٥٩٧ ٦٢٥ ٢٤٩ ٣٧٠ ١٤ ٣٤٦ ٠٥٤ ٨٥٥ ١٥ ولاألص يلامجإ

 ٩٨٥ ٣٣٨ ٤٤٦ ٢٦ -- ٣٩٠ ٤٨٩ ٢٤٧ ٤٦٨ ٦٨١ ٤٠١ ٧٥٢ ٤٣٤ ٤٨٥ ٢ ١٤٤ ٦٤٦ ٩٨٦ ٢ ٤٦٥ ٧٩٥ ٣١٧ ٢٤٥ ٢٦٢ ١٠٥ ٦٣٨ ٤٥٨ ٩٤ ٦٥٥ ٥٩٧ ٠٥٤ ١٤ ٢٢٨ ٩٧٣ ٧٥٢ ٥ إجمالي اإللتزامات
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 ٢٠١٩ سمار  ٣١في  ةالمنتهی  ةالی الم  فترةلا عن

ضة باقلعملیات ا 
 لمالأسواق او 

قطاع إدارة صنادیق  قطاع السمسرة
اإلستثمار والمحافظ 

 المالیة 

قطاع الترویج 
 وتغطیة اإلكتتاب

اإلستثمار قطاع  
 لمباشرا

 قطاع التأجیر
 ىیلمو لتا

 یلو متلع اقطا
 صغرال  ىاه تنم

مویل تلع اقطا
 هالكياإلست

 ىاإلجمال اتویتس خصیمالت  قطاع

 ٤٤٩ ٦٢٦ ٠٢٢ ١ (١٦٤ ٢٣٧ ١) ٢١٦ ٧٦٤ ٠٨٢ ٩٤٢ ١ ٤٨٩ ٥٧٤ ١٤٩ -- ٢٨٦ ٥٥٦ ٣٩٣ ١١٣ ٧٣٤ ٣٢ ٤٨٥ ٤٨٣ ٨٩ ٩٤٢ ٨٠٨ ٣٥٥ -- لعموالت تعاب واإیراد األ
 ٥٧٤ ٦٩٥ ٦٧ -- -- -- -- -- -- -- -- ٦٨٤ ٢٠٩ ٣ ٨٩٠ ٤٨٥ ٦٤ ة یلبیع إستثمارات ما  أرباح

 ٢١١ ٤٠٦ ١٢٩ -- -- -- -- ٢١١ ٤٠٦ ١٢٩ -- -- -- -- -- يللتموییر اتأج ال  إیراد نشاط
 ١٩٢ ٨٠٨ ٥٢٧ (٥١٢ ٠٠٨ ٥) ٤١٩ ٠٥٠ ٣ ٧٩٢ ١٠٢ ٣ ٤٦٣ ٢٨٧ ٢١٥ ٩٠٩ ١٧٤ ٢ ٦٧٩ ٨١٦ ٩ ٥٩٦ ٣٢٤ ٥ ٢٨٧ ١٥٩ ٣ ٥١٠ ٩٣٢ ١٧ ٠٤٩ ٩٦٨ ٢٧٢ إیراد الفوائد والتوزیعات

 ٣٥٥ ٧٣٨ ١٦ -- ٠١٣ ٤٦٩ -- ٠٩١ ٧٠٦ (٤٧٩ ١٥٩) ٣٧٥ ١٢ ٥٢٢ ٢٢١ ٤٧٦ ٢٩٤ ٤٨٠ ٧٩٥ ٣ ٨٧٧ ٣٩٨ ١١ ير خ رادات أیإ
 ٧٨١ ٢٧٤ ٧٦٤ ١ (٦٧٦ ٢٤٥ ٦) ٦٤٨ ٢٨٣ ٤ ٨٧٤ ٠٤٤ ٥ ٠٤٣ ٥٦٨ ٣٦٥ ٦٤١ ٤٢١ ١٣١ ٣٤٠ ٣٨٥ ٤٠٣ ٢٣١ ٢٨٠ ٣٨ ٢٤٨ ٩٣٧ ٩٢ ٦١٦ ٧٤٦ ٣٨٠ ٨١٦ ٨٥٢ ٣٤٨ اإلیراداتلي  إجما

 )٩٦٣ ١٠٨ ١٦٩( ٨٣١ ٥٧٢ ١٩ (٠٧٩ ٦١) -- )٦٦٠ ٣( (٥٢٧ ١) )٥٣٧ ٥٩٠ ١٣٦( (٩٠٢ ٦٠) )٢٣٠ ٧٢٣ ٣( (٣٦٥ ٩١٤ ٤٦) (٤٩٤ ٣٢٦ ١) ت المو علاب واعتاأل  فرو صم
 )٠٦١ ٩٠٢ ٢٩٨( (٥٢٩ ٧١٤ ١١) (٢٦٧ ٣١٤ ٢) (١٨٧ ٠٦١ ٢) )٩٤٢ ٩٥٣ ١١٢( ٠١٠ ٩٣٨ ٨٤)( (٤٥٣ ٣٢٥ ١) (٧٦٤ ٠٠٧ ٢) -- (٠٣١ ٠٣٣ ٤٩) )٨٧٨ ٥٥٣ ٣٢( مصروف الفوائد 

 ت المقیمةاراتثمسیر فى اإلتغصافى ال
ل األرباح قیمة العادلة من خالبال
 ٧٥٧ ٧٦٨ ١٢ -- -- -- -- -- -- -- -- ٠٦١ ٠٠٤ ٣ ٦٩٦ ٧٦٤ ٩ ئراسخ لوا

 (٩٦٣ ١٨٥ ٣٣) -- -- -- -- -- -- -- -- -- (٩٦٣ ١٨٥ ٣٣) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبیة

 ٥٥١ ٨٤٦ ٢٧٥ ١ ٦٢٦ ٦١٢ ١ ٣٠٢ ٩٠٨ ١ ٦٨٧ ٩٨٣ ٢ ٤٤١ ٦١٠ ٢٥٢ ١٠٤ ٤٨٢ ٤٦ ٣٥٠ ٤٦٩ ٢٦٥ ٥٦٥ ٢١١ ٣٦ ٠١٨ ٢١٤ ٨٩ ٢٨١ ٨٠٣ ٢٨٧ ١٧٧ ٥٥١ ٢٩١ تاادر یاإل  فىاص
 )٣٨٠ ٨٢٠ ٧٧٣( ٥٦٧ ٠٢٦ ١٤ (١٩٥ ٤٠٥ ٣) (٩٨٩ ٤١٥ ٩) (٦٥٨ ٠٨٦ ٩٧) )٢٦٣ ٩٥٦ ٩( (١٩١ ٩٧٢ ١٠) )٤٣٧ ٣٩٤ ١٧( ٩٢٨ ٦٣٣ ٦٦)( (٨٨١ ٢١٧ ٢١١) (٤٠٥ ٧٦٤ ٣٦١) مصروفات عمومیة وٕاداریة

 (٠٥٤ ١١٩ ٣٩) -- -- -- )٨٤٨ ٢٢٤ ٥( -- -- )٩١٥ ٤٧٦( )٢٢٠ ٢٢٦ ١( )٣٩٤ ٦٤٤ ٤( (٦٧٧ ٥٤٦ ٢٧)  تاصصمخ 
 (١٥٧ ٥٦٤ ٢٥) -- (٨٠٧ ١٣٢) (٤٨١ ٩٢٥) )٧٦٢ ٥٤٦ ٧( (٦٩٤ ٤٣) )٧٧٢ ٧٠( )٨٢٨ ٦٣( )٧٠٤ ٣٣٧ ٤( )٥٩٩ ٣١٥ ٤( )٥١٠ ١٢٧ ٨( إهالك وٕاستهالك

 )٨٨٠ ٩٣٥ ٢٩( (١٩٣ ٦٣٩ ١٥) (١٠٦ ٦٠٢) (٥١٨ ٣٦٣) )(٠٦٣ ٦٣١ ٨ )٠٠٠ ٧٠٠ ٤( -- -- -- -- -- وقعةالمت  االئتمانیة  رائالخس
 ) ٧٠١ ٨٦٧ ٣٥٦ ١( ٦٧٦ ٢٤٥ ٦ (٤٥٤ ٥١٥ ٦) (١٧٥ ٧٦٦ ١٢) )٩٣٣ ٤٤٦ ٢٣١( )٤٩٤ ٦٣٩ ٩٩( )٩٥٣ ٩٥٨ ١٤٨( )٨٤٦ ٠٠٣ ٢٠( (٠٨٢ ٩٢١ ٧٥) )٢٠٩ ١٢١ ٣١٣( )٢٣١ ٧٤٠ ٤٥٤( إجمالي المصروفات

 ٠٨٠ ٤٠٧ ٤٠٧ -- (٨٠٦ ٢٣١ ٢) (٣٠١ ٧٢١ ٧) ١١٠ ١٢١ ١٣٤ ١٤٧ ٧٨٢ ٣١ ٣٨٧ ٤٢٦ ٢٥٤ ٣٨٥ ٢٧٦ ١٨ ١٦٦ ٠١٦ ١٧ ٤٠٧ ٦٢٥ ٦٧ (٤١٥ ٨٨٧ ١٠٥) قبل الضرائب  )ئرسا(خ األرباح  
 )٢٨٦ ٤٠٦ ٢٧( -- (٥٤٠ ٢٩) (٧٦٦ ٣٩) (٦٨٧ ٩٢٨ ٣١) )٩٥٨ ٤٨٢ ٧( )٦٢٣ ١١٩( )٩٩٨ ٥٥٦( (٢٣٩ ٠٦٩ ٢) (٨١٧ ٤٠٠ ٩) ٣٤٢ ٢٢١ ٢٤ ضریبة الدخل

 ٧٩٤ ٠٠٠ ٣٨٠ -- (٣٤٦ ٢٦١ ٢) (٠٦٧ ٧٦١ ٧) ٤٢٣ ١٩٢ ١٠٢ ١٨٩ ٢٩٩ ٢٤ ٧٦٤ ٣٠٦ ٢٥٤ ٣٨٧ ٧١٩ ١٧ ٩٢٧ ٩٤٦ ١٤ ٥٩٠ ٢٢٤ ٥٨ (٠٧٣ ٦٦٦ ٨١) فترةالخسائر) ( أرباح

 ٣٥ ٦٧٣ ٧٧٦ ٠١٩ -- ٣٧٨ ٥٤٥ ١٤١ ٠٨٦ ٥٤٦ ٢٣٩ ٦٢٥ ١٤٦ ٢٨٦ ٢ ٤٩٩ ٣٦١ ٨٤٣ ٢ ٣٢٢ ٦٣٨ ٧٣٥ ٦١٠ ٦٥٠ ٦٩٢ ٠١٧ ٣٥٣ ٧٦١ ١١١ ٥١٧ ٦٥٤ ١٤ ٠٢٥ ٠١٨ ٦٦٥ ١٢ إجمالي األصول

  ٨٨٨ ٩٣٨ ٦٣١ ٢٠ -- ٠١٥ ٨٤٢ ٦٣ ٦٢٢ ٧٤٦ ١٤٠ ٤٥٦ ١٠٦ ٧١٤ ١ ٣٦٧ ٧٠٣ ٥٣٠ ٢ ٨٤٧ ٦٨٤ ٤٠٥ ٧٥٤ ٣٤٧ ١٠٠ ٩٥٦ ٧٨٢ ١٧٥ ٦٦٨ ٠٤٧ ٠٣١ ١٤ ٢٠٣ ٦٧٧ ٤٦٩ ١ اتلي اإللتزامامج إ
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 ة افیجغر ال ت اعاقطال )ب (

دات على الموقع الجغرافي لعملیات التشغیل ومات الجغرافیة، وقد استند قطاع اإلیرافي عرض المعل .نالتعاون الخلیجي ولبنا  ، دول مجلسرصرئیسیة هي: مفیة جغرا مناطق ثالثلمجموعة في ا لمتع

 یة منها.لمعكس حجم كل عما یة، میجغرافلات اإطار القطاع يف ةعمو لمج ة للییغالتش اتلیلعماعرض  ل، ویتمو صواستندت قطاع األصول على الموقع الجغرافي لأل

 موقع لمعظم العمالء وموقع الشركات العاملة. ه على موقع الشركة العاملة، وهو نفس الالجداول أدنا  يفویستند تحلیل اإلیرادات 

 

  ٢٠٢٠ مارس ٣١ 

دول مجلس التعاون   مصر  

 یجي لخال

 الي جمإلا ىر أخ انلبن 

 ٧٩٠ ١٤٥ ٨٦٧ ١ ٠٥٠ ٧٣٢ ٣١ -- ٩٦٨ ٨٣٩ ٢١٧ ٧٧٢ ٥٧٣ ٦١٧ ١ تاادإلیر الي ما ج إ

 ٨٢١ ٠٤٠ ٤٨٦ ٣٩ ٣٦٠ ٩٨٥ ٤٣٠ ٦٥٥ ٣٨٠ ١ ٩٧٤ ٠٨٠ ٧٩٢ ١١ ٨٣٢ ٥٩٣ ٢٦١ ٢٧ قطاع األصول
 

  ٢٠١٩ مارس ٣١ 

دول مجلس التعاون   مصر  

 الخلیجي 

 اإلجمالي  أخرى لبنان

 ٧٨١ ٢٧٤ ٧٦٤ ١ ٨٤١ ٥٩٩ ٤٩ -- ١١٥ ٩٠٢ ٦٠٩ ٨٢٥ ٧٧٢ ١٠٤ ١ راداتیإجمالي اإل

 ٦٧٣ ٧٧٦ ٠١٩ ٣٥ ١٨٣ ٦٣٧ ٣٢٦ ٣١٨ ٠١٥ ١٨٢ ١ ٩١٠ ٣٠٢ ٩٩٤ ١٢ ٢٦٢ ٨٢١ ٥١٦ ٢٠ صولقطاع األ



 بضة القا میس هیر  –ة المالیة المجموعة كشر 
 عة  المجم  دوریةال ةالمالی ملقوائضاحات المتممة ل اإلی بعتا

 ٣١/٣/٢٠٢٠ة فى المالیة المنتهی فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم یع المبالغ بالجنیه ال جمی(
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 )القابضة(الشركة  الضریبيالموقف  -٣١
افة وانهاء ك تم الفحص ٢٠١٧السنوات من بدء النشاط وحتى عام ل، بالنسبة لضریبة شركات األموا -

ر ار قدیم اإلقبت شركةقامت ال ٢٠١٩ / ٢٠١٨ تنواللسسبة لنبا و  ،بائلضر ة الح صمأمام ت فا خاللا
 فحص.لیتم ا یة ولمنو في المواعید القانبي الضری

وتم إنهاء كافة  ٢٠٠٨نشاط حتى عام فحص دفاتر الشركة من بدایة البالنسبة لضریبة كسب العمل تم  -
 لیقانونیة وأح ید العاو ملافي  عنالط متا و یریتقدحص الف مت ٢٠٠٩/٢٠١٧الخالفات، وبالنسبة للسنوات 

 م الفحص.یت لم ٢٠١٨/٢٠١٩ تاالمأموریة وبالنسبة للسنو ة بیلالداخنة اللج مام الخالف أ
 الضرائب مصلحة مع الخالف وٕانهاء ٢٠١٦ حتى ١٩٩٨ عام من الفحص تم الدمغة لضریبة بالنسبة -

 نةج الل إلى الخالف لیحأو  ةنونیالقا  دیالمواع في نطعال متو  الفحص مت ٢٠١٧/٢٠١٨ للسنوات وبالنسبة
 .بعد الفحص یتم لم ٢٠١٩ للسنوات بةسنلوبا  أموریةلمبا ةالداخلی

ر بمتم السداد حتي دیسبالنسبة للضریبة العقاریة تقوم الشركة بتورید الضریبة في المواعید القانونیة و  -
٢٠١٩. 

 
 السیاسات المحاسبیة فيالتغیر  -٣٢

 علي بثبات )٣٦( رقم الواردة بإیضاح طبیق السیاسات المحاسبیةبت المجموعة امتق ،هتغیرات أدنا لا عادافیما 
 .القوائم المالیة المجمعة ضة بهذهمیع الفترات المعرو ج 
معاییر العلي  رتبطةم أي تعدیالت ذلك فيما ب ،التالیة جدیدةالمحاسبة ال ریق معایبیطبتقامت المجموعة  قدو 

 :٢٠٢٠ ینایر ١بتاریخ  من اً ر تباعإ ،األخرى
 ) األدوات المالیة.٤٧( رقم المصري المحاسبة معیار -
 .یرج تأ ل) عقود ا٤٩( رقم المصري المحاسبة معیار -

ى مع ) بأثر رجع٤٩) ، (٤٧نتیجة تطبیق معیارى المحاسبة أرقام ( یةالمحاسبالسیاسات  فير یالتغیتم تطبیق 
 أرقام عدیلتیتم  معلي ذالك ل اً ءا وبن تاریخ التطبیق األولى في ولىاألبیق للتط التراكمى ثرألبا اإلعتراف 

 فیما عدا ما یلي:  ،ةالمقارن
بعض التغیرات المتعلقة بعقود  یوجد "تأجیر) "عقود ال٤٩المصري الجدید رقم ( ةر المحاسبیا كنتیجة لتطبیق مع

ر لمعیا  وفقاً  تعدیالتهو  ١٩٩٥) لسنة ٩٥( رقم نون التأجیر التمویليا لق طبقاً ابرمت  التأجیر التمویلي التي
إلي  هیضافإر التمویلي" یالمعاییر المحاسبیة المتعلقة بعملیات التأج ) "القواعد و ٢٠ي رقم (ر صالم المحاسبة

كال من للحفاظ علي أنشطة  ٢٠١٨) لسنة ١٧٦بموجب قانون رقم ( ابرمتعقود التأجیر التمویلي التي 
) لسنة ٩٥قانون رقم ( ءا حیث أنه تم إلغمن فترة إعداد التقاریر السنویة ب ةایم بدالتخصیالتأجیر التمویلي و 

لكي  ةتم تعدیل بعض أرقام المقارن بناءا علي ذلكو  ،٢٠١٨) لسنة ١٧٦تم إصدار قانون رقم (و  ١٩٩٥
 توافق مع الفترة الحالیة كما یلي:ت

 الرصید في 
 ٢٠١٩ سر ما ٣١

 يف الرصید 
 ٢٠١٩ مارس ٣١

 دیل) (بعد التع ل ی دعلتقیمة ا ) لی لتعد(قبل ا 
 مصريجنیه  ير مصجنیه  يصر م  هینج 

    لخدقائمة ال
 ٢١١ ٤٠٦ ١٢٩ )٣٧٠ ١٣٧ ٧١( ٥٨١ ٥٤٣ ٢٠٠ اط التأجیر التمویلينش دإیرا

 ٣٥٥ ٧٣٨ ١٦ (٧٢٧ ٦٤٦ ٧) ٠٨٢ ٣٨٥ ٢٤ إیرادات أخري
 (٩٦٣ ١٨٥ ٣٣) ٨١٥ ٣٥٦ ١)( (١٤٨ ٨٢٩ ٣١) ةبیت األجنبالعمال فروق ترجمة األرصدة

 (٠٦١ ٩٠٢ ٢٩٨) (١٦٨ ٠٥٤ ١٩) (٨٩٣ ٨٤٧ ٢٧٩) دروف الفوائصم
 (٣٨٠ ٨٢٠ ٧٧٣) ٥٢٢ ٩٤٣ ٢٨ (٩٠٢ ٧٦٣ ٨٠٢) وٕاداریة ت عمومیةا فو مصر 

 (١٥٧ ٥٦٤ ٢٥) ٢١٦ ٩٠٥ ٦٨ (٣٧٣ ٤٦٩ ٩٤)  إهالك وٕاستهالك
 ٧٩٤ ٠٠٠ ٣٨٠ (٣٤٢ ٣٤٦ ١) ١٣٦ ٣٤٧ ٣٨١ فترةالح أربا 

 ٤١٣ ٩٠٥ ٣٧٢ (١٧٢ ٣٨١ ١) ٥٨٥ ٢٨٦ ٣٧٤ مألاكة لشر یة اكلحقوق م
 ٣٨١ ٠٩٥ ٧ ٨٣٠ ٣٤ ٥٥١ ٠٦٠ ٧ ةمسیطر ال حقوق غیرلا
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 شركات المجموعة -٣٣
 لتالیة:هیرمیس القابضة الشركات التابعة ا –لیة لمجموعة الما تمتلك شركة ا

 مباشرةیة غیر لكم ملكیة مباشرة  
  % % 

 ٠.٠٩ ٩٩.٨٧ یةق المالار لسمسرة فى األو ل یةالمالموعة مج لا
 ١١.٤٩ ٨٨.٥١ اراإلستثمق دیا صنرة إلدا المصریة عةو ممج ال

 ٣٣.٦٧ ٦٦.٣٣ ة المحافظ المالیةر ایة إلدصر لمالمجموعة ا
 ٢.٤٢ ٩٧.٥٨ رمیس للوساطة فى األوراق المالیةیه

 ١٠.٠٥ ٨٩.٩٥ رما ة صنادیق اإلستثإلدار  هیرمیس
 ٠.٤٨ ٩٩.٤٢ لیةق الما رااألو في ستثمار هیرمیس لإل

 -- ١٠٠ إنك زورىیفأدهیرمیس  – ىجف إ إى
 ١٠٠ -- لیمتد جمنتمان لانشیا نیهیرمیس ف -ى ف جإ إى
 -- ٩٩.٨٨ طیة اإلكتتابهیرمس لترویج وتغ –موعة المالیة ج مال
 -- ١٠٠ لیمتدس ایایون انتربر ب

 ١ ٩٩ السندات لتداول یسهیرم – المالیة المجموعة
 ٣.٧ ٩٦.٣ جى هیرمیس لإلدارةإى.إف.
 ٦٣.٤١ ١.٥٩ رالمباش رما لإلستثیس مر یجى هإى.إف.

 ١٠٠ -- .مذ.م.ش اتاإلمار  هیرمیس المالیة عةمو مج لا
 -- ١٠٠ یمنج سى أى أى سى هولدنجزلف

 ٩٩.٣٣ -- یةالوراق المور لتداول األفلیمنج المنص
 ٩٦ -- وراق المالیةاألل لتداو ى.سى .أىأفلیمنج سى.

 ٧٤.٩٢ -- سنفلیمنج سى.أى.أى.سى كوربرت فاینا 
 -- ١٠٠ دةو دالمح رات اإلما  – یسهیرمف.جى.إ.ىإ

 -- ٩٩ لم..ش –انبنل –ةهیرمیس القابض– مالیةلاالمجموعة 
 ٢٦.٩ ٧٣.١ هیرمیس السعودیة –المجموعة المالیة 

 ٠.٩٧ ٩٩ لش.م. –ن لبنا  –رمیس هی –یة اللمالمجموعة ا
 ٩٥ -- أبورتیونتى مانجمنت لیمتد نا می

 ٩٥ -- تددنج لیملو مینا (بى فى أى) ه
 ١٠٠ -- دمتلیس یتیر و یكا سیمین سهیرمی - ىج فإ إى

 ١٠٠ -- نتال انفستمایننشیمینا ف
 ٥١ -- م.م..ذهیرمیس عمان شإى إف جى  كةر ش

 -- ١٠٠ دنت لیمتتمفسهیرمیس ریجیونال انجى إى إف 
 ٥٠ --  **  هولدنج  وف سیتأشركة 

 ٦٣.٠٨٤ -- م.كش. –یة لاإیفا للوساطة الم –المجموعة المالیة هیرمیس 
 ٥٢ -- IDEAVLOPERS –ت ا نلحضا یة لالمصر  ةكشر ال

 ١٠٠ -- متدلی جولدنه بىى هیرمیس س -ف جى إإى 
 -- ١٠٠ هولدنج لیمتدهیرمیس جلوبال سى بى  -ف جى إإى 

 ٢٠.٣٧ ٤٩ *ودة محدال وریا سیس هیرم –الیة وعة المجملما
 -- ٩٧ شركة سندیان سوریا المحدودة *

 ٩٧ -- * اهوشرك سشركة طال
 -- ١٠٠ ردناأل هیرمیس -ى ف جإإى 
 ٥٠ -- ** دمتفیدر هولدنج لی فالیو متر  - لونج نا می

 ٤٥ -- ** ترم فالیو ماستر هولدنج لیمتد -مینا لونج 
 ٤٥ -- ** تدملی جمنت هولدنجلیو مانفا م تر  -مینا لونج 

 ١٠٠ -- ف جى هیرمیس سى أل هولدنج ش.م.لإ إى
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 رةاشمبر یة غیلكم ملكیة مباشرة  
  % % 

 -- ٩٩.٩٩٨ رماادیق اإلستثصنلمالیة هیرمیس لوعة امج الم
 -- ١٠٠ بى لیمتد اى میسیر ه يف ج إى إشركة 
 -- ١٠٠ للتوریق المالیة موعةمج الشركة 

 ١٠٠ -- شركة بیفورت انفیستمینت 
 ١٠٠ -- أجیر التمویليهیرمیس للتة المالی ةلمجموعاشركة 

 -- ٦٤ اشربمتثمار الاإلسق دینا إلدارة ص ف جى هیرمیسإشركة إى 
 ٩٤.٣١٨ -- لصغرمتناهیة ا تا وعخدمات المشر ل شركة تنمیة

 -- ١٠٠ یر القابضةمیس فرونتر یهكة  ر ش
 -- ١٠٠ س ایه شركة هیرمیس یو ا

 ٦٥ -- III رتنرزیتال با ابك إي إف جي
 ٥٢.٥ -- مانجمنتث كة هیلر ش

 ١٠٠ -- شركة إى إف جي هیرمیس كینیا لیمتد
 ٠.١٨ ٩٩.٨٢ ش.م.مبضة القا ینانس افة مالیال وعةمشركة المج 

 ٥١ -- دتلیمان باكستجي هیرمیس  فإ إي
 ١٠٠ -- د یو كیه لیمت جي هیرمیس فإ

 -- ٩٩.٩ بم.ش.ناشونال إنفسمنت أنتر  شركة أو إل تي
 ٥٠ -- **تنرز لیمتدار نت بنجمما  تمنتسإنففرونتیر 

 ١٠٠ -- إي أف جي هیرمس إس بي لیمتد  
 ١٠٠ -- طیسبالتق بیعال تلخدما  الیوف
 ١٠٠ -- صیمخ تلللیة هیرمیس ما مجموعة اللا

 ١٠٠ -- تدمیرز لج انمأست رت بیفو 
 ١٠٠ -- یشبنجالد هیرمیس ف جيإإي 
 ١٠٠ -- تدیمف أي لإ هیرمیس ف جيأ إي

 ١٠٠ -- قرییس للتو یة هیرملالمجموعة الما 
 -- ١٠٠ هیرمیس بي إي هولدینجز ف جيإإي 
 ٩٥.١٩٦ ٠.٠٠٢ اریةت التجا یل والعملیصتح لاستعالم و لإل نإتقا 

 ٥٢.٥ -- جمنتر مانیكث أرأكس هیل
 ٥٠ -- ** يكي آس أ رزنتبار  مأ يأف آ
 ٨٠ -- بى لیمتددیوكیشن فند جى بت إإیجی
 ١٠٠ -- متدیجیریا لیهیرمیس ن جيف إإي 
 -- ١٠٠ انت فین كورب.س رمیهی جيف إ إي

 ٥٠ -- دتمیو كیه لی رتنرزبا  مأ يأف آ
 ١٠ ٩٠ یكمیس للتصكر یهلمالیة اة وعجمالم
 
ــه ضتتعــر نظــرا لمــا  *  را ملموســاً التــى أثــرت تــأثیو الوقــت الحــالى  أحــداث فــى نمــ  یةر ســو لاة ربیــ العة وریــ جمهال ل

ــى القطاعــات االقتصــادیة ممــا أدى  ــدان الســیطرة إعل ــى فق ــىل ــذلك قــر  عل فــي عــام  ة الشــركةإدار  رتالشــركة ل
مارات تثســ إإلــى ت تابعــة ركا ى شــ مارات فــ مــن إســتثة یر و یــة الســ ربلعا یــةالجمهور ي فــ  ا همارتتحویل إســتث ٢٠١٦

  .اإلستثمارات كلكامل قیمة تل إضمحالل نیكو وت مقیمة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
من ثم فهــى شــركة تابعــة و  ةكوالمالیة للشر  لیةات التشغیالقابضة القدرة علي التحكم في السیاس الشركةتمتلك  **

 .موعةللمج 
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 قة بهالعطر المتخالمامالیة وٕادارة لات دوااأل -٣٤
ــركةة لالمالیـــ  تل األدوامثـــ تت ــى ا لشـ ــو فـ ــمن اوت، ة لیـــ لما ا اتزامـــ لتل واإلألصـ ــة تضـ ــول المالیـ ــة أألصـ ــدة النقدیـ رصـ

ــات بــــالبنوك واإل ــا تتضــــمن اإللتزامــ ــدینون ، كمــ ــة والمــ ــتثمارات المالیــ ــدادأرصــــ ســ ــمن ئنة القــــروض والــ ون ، وتتضــ
لیــة الما  دواتألاس أهــم ایــ قســس إثبــات و عــة بشــأن أبتبیة الماســ مح لالسیاسات ا یةلا الم مللقوائمة لمتمضاحات ااإلی

 ت.مصروفا و  اتادیر إن م بها  طبرتوما ی
كة لخفــض شــر لا ا اءات التــى تتبعهــ األدوات المالیــة وأهــم السیاســات واإلجــر متعلقــة بتلــك م المخــاطر الوفیما یلى أه

 ك المخاطر.تلأثر 
 

 سوقخطر ال ١-٣٤
ــدفقات لاعادلــة أو القیمــة ال تا ى تقلبــ فــ  ثــلتمالســوق المر لخطــ  موعــةتعــرض المج ت یة تقبلالمســ  نقدیــةالت
ة لمعــدل العائـــد الســوق عــن المراكـــز المفتوحــ  طــرســوق ، وینـــتج خ ار الأســعفـــى  رتغیــ لا عــن جــةاتنال

ق الســو صــة فــى كــات العامــة والخا حر منها معــرض للت لن كوالعملة ومنتجات حقوق الملكیة ، حیث أ
عار أســ  تومعــدالد ت العائــ الر مثــل معــدأو لألســعا  قو ت الســ دالمعــ ل وى الحساســیةمست ت فىوالتغیرا

 لكیة.الموق قح ات و أدار سعوأ الصرف
ــؤثر علــ ق فــى العوامــل ایتمثــل خطــر الســو  ــةلتــى ت ــع األوراق المالی ــاح جمی ــد وأرب ــیم وعائ ــة  ى ق المتداول

ــة أو العوامـــــلو البب ــة وعاـئــــ ا رصــ ــى تـــــؤثر علـــــى قیمــ ــح و د ور لتــ ة اـســــ سیللها، وطبقـــــًا اتذـبـــ لیـــــة رقـــــة ما بــ
 ر.الخطذلك  أثر فضى خ إلى دما یؤ یة متاللااءات جر باع اإلتإ كة تقوم باریة للشر مثتاإلس

شركات لشراء بما یضمن اإلستثمار فى أوراق مالیة لاذ قرار االالزمة قبل إتخ إجراء الدراسات -
 . رتھا على النمودبق تتصف

 .تلفةت المخ طاعا الق تنویع اإلستثمارات فى -
     ھا.روة وتطركرات الشا مابعة إستثالزمة لمتلا مستمرةالت سا إجراء الدرا -

 
 ةجنبیت األالعمال خطر ٢-٣٤

ار العمالت األجنبیة والذى یؤثر على ى أسعألجنبیة فى التغیرات فالعمالت ال خطر یتمث -
 تاللعمباامات لتز واإل تقییم األصول یة وكذلكنبت األج بالعمال توضا لمقبالمدفوعات وا

 األجنبیة.
 دةلوار یة امحاسبالة یاسللسبقًا یة طجنبألالت العممات با از ل واإللتصدة األصو ر أ متقیی تمد وق -

 لعمالت األجنبیة.عامالت با ترجمة المضاح إیب
 

 إدارة المخاطر المالیة  ٣-٣٤
  وهطر لمخا ل اوقبو ة ، مالیة متنوعإلى مخاطر ا طة التى تزاولهشألنتتعرض المجموعة نتیجة ا

 ةمعجتاطر ملمخ ن ام موعةج مخاطر أو عض المبارة م وٕادلیل وتقییح ت م، ویتى الالمأساس النشاط 
لخطر والعائد وٕالى تقلیل األثار تحقیق التوازن المالئم بین اى إلالمجموعة هدف تذلك . ولعاً م

وخطر  نا ئتمخطر اإلاطر المخ ، ویعد أهم أنواع وعة جمللمداء المالى األ السلبیة المحتملة على
ف ار صر أسعطر خ  السوق تضمن خطررى. ویخ األ غیلیةخطار التشألاو یولة لسا خطرالسوق و 

 ومخاطر السعر األخرى. العائدوخطر سعر  نبیةاألج  تمالعال
ابة علیه، رقحدود للخطر وال وضعسات إدارة المخاطر لتحدید المخاطر وتحلیلها ولوضع سیا وقد تم 
بأول.  ة أوالثمحد لوماتا ونظم معهیلععتمد ی یبسالود من خالل أدح لبا تزامواإلل رمخاطبة الولمراق

ى ا بحیث تعكس التغیرات فوتعدیلهلمخاطر إدارة ا مونظ اساتلسیة ریو د جعةرابم شركة ل ا وم قتو 
 ة.االسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبیقات الحدیث
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ارة. داإللس من مج معتمدة ال ساتضوء السیا ى ف طرالمخا ر عن طریق إدارةاطتم إدارة المخ تو 
لیة التشغیالوحدات  عیق مالوثون عالتا ب یةمالال رمخاطة الیطقییم وتغد وتحدیبت رمخاطلام إدارة و قتو 

فة إلى اإلضإلدارة مبادىء مكتوبة إلدارة المخاطر ككل ، با مجلس ا ، ویوفربالمجموعة المختلفة 
مالت لعا صرفوخطر أسعار  نا مئتر اإلمثل خط حددةخطر متوبة تغطى مناطق مكسیاسات 

ة إلى ة باإلضافیلمالات اقشتلمار غیقات و مشتال اتأدو  ما، وٕاستخدلعائد اعار طر أسنبیة ، وخ ج ألا
بشكل  ابةعن المراجعة الدوریة إلدارة المخاطر وبیئة الرقسئولة تعد م المخاطرذلك ، فإن إدارة 

 مستقل.
 

 خطر اإلئتمان ٤-٣٤
 صدارة بحر وم اإلق، وتهداتهالوفاء بتع مداف بعطر ألد اج عن قیام أح تا نال هو الخطر انئتمخطر اإل

ینشأ التى أساسیة فى أنشطة اإلقراض بصفة  اإلئتمان رل خطیتمثو . طرخ الك ض لذلتعر ال رةبإدا
ى أصول المجموعة علل علیها أن تشتم بترتعنها القروض والتسهیالت وأنشطة اإلستثمار التى ی

ل ثمالمالى  مركزال ئمةا قارج المالیة خ  تاو األد فى یضاً ر اإلئتمان أخط وجددین. كما یلات اأدو 
ة خطر ر اإلئتمان لدى فریق إدار لى خطقابة عدارة والر ت اإلملیا ز عركتتو . وضلقر ت اتباطا إر 

دات ورؤساء وح  دارة العلیا إلجلس اإلدارة واملى اإلئتمان فى إدارة المخاطر الذى یرفع تقاریره إ
 .ةیر دو  بصفة اطالنش

 
 لةیو السخطر  ٥-٣٤

لیة عند ا الم اماتلتز إلا ب طةتبلمر ت اداتعهبال ءا فى الوف باتلصعو عرض ر التهو خطولة یسلاخطر 
ت ا زامسحبها ویمكن أن یتنج عن ذلك اإلخفاق فى الوفاء باإللتیتم  اق وٕاستبدال المبالغ التىإلستحقا

 ت اإلقراض.ا تباطء بإر للمودعین والوفا  ادالخاصة بالسد
 

 ائدخطر سعر الع ٦-٣٤
فقات دالت خطر و وهق و لسا دة فىسائال ئدالعا  ریات أسعا ى مستو فبات التقل عة آلثارو مج معرض التت

 ىت فتدفقات النقدیـة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیراذب العر العائد المتمثل فى تذبدیة لسالنق
 نتیجة ةیلالما اةداأل تقلبات قیمة رطخ هو ر العائد و عة لسلعادل، وخطر القیمة ا اةسعر عائد األد

قد تنخفض ولكن  التغیرات كلتل تیجةد نائالع شما د هیزیقد و  ، وقسلائد فى االع عارأس ىفغیر للت
  ىستو . ویقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمةتحركات غیر متوقع حدوث األرباح فى حالة

 االدارة. ةطبواس یا ومك یتم مراقبة ذلوی ه ،حتفاظ باإل یمكنالذى دة تسعیر العائد عا اإلختالف فى إ
 

 سهمألات أسعار لبار تقمخاط ٧-٣٤
أسعار  یر فىالتغ نتیجةستثمارات اإل محفظة مةض قیفى إنخفا  مألسهار اأسع تا لبتقاطر خ ل متتمث

 ات مالیة.ار لمجموعة بإستثماها األسهم فى ایًا من األسواق التى تحتفظ فی
 

 ت ملیاالع مخاطر ٨-٣٤
 یسبب فعل وألحدث  جةنتیرة شلمباغیر االمباشرة و  رئالخسا ر اطمخ  ر العملیات فىطا مخ  تتمثل

اطر العملیات المؤثرة. وشئون األفراد وغیرها من مخ  یةالتحتوالبنیه  ةجیولو تكنلات یا عملالى ل ففش
 لسیاساتمن اطار عملیات من خالل إطر الخا لم والمحتملة ةیلفعالالشركة لتقلیل الخسائر تسعى 

ة للشرك یةداخللابة ا قنظم الر  تتضمن ،خاطرك الموتدیر تل مكح تیم وتتقو  حددراءات التى تجإلوا
راءات التسویة ، تدریب ل ، تحدید السلطات، اج ید الوصو صات، تحداالختصا  بین واضحلا صلفال

 الموظفین وعملیات التقییم.
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 المالیةدوات ألة لالعادلقیمة لا ٩-٣٤
 للقوائم لمتممةاحات إلیضا لواردة با او  تتزاما لاإلل و تقییم األصو  فى بعةیم المتلتقیسس اطبقًا أل

تاریخ المركز  یة فىجوهریًا عن قیمتها الدفتر تختلف مالیة ال لات األدو لة دلا لعا لقیمةان فإ  یةالمال
 المالى. 
 

 اطرخالمالمشتقات وعقود تغطیة  ١٠-٣٤
د تلــك العقــو  مییــ دة تقعــا إ یــتمخ التعاقــد، و یر ا ى تــ عادلــة فــ ة اللقیمــ تغطیــة المخــاطر با عقــود ت ثبا یتم إ -

ســابیة للسیاســة المح طبقــا  م الناتجــةیلتقیوق افر  تا بإثم ویت لةادة العلقیما بمالیة  ةسنكل  ةنهایفى 
   .دوات المالیةلمشتقات األ

ــرمیس مینــــا ه - تقــــوم إحــــدى الشــــركات التابعــــة إى أف جــــى -  ودلیمتــــد بــــإبرام عقــــ  ریتیسیو ســــیكیــ
Fully paid Shares Swap Transaction د قــیم ء بســدالعمــالوم اقــ یبموجبهــا  ا هــ ئمــع عمال

 دة وذلـــك فـــى تـــاریخ التبـــادلیـــة محـــدوراق مالألســـوق ر الســـع سا ســـ أ لـــىكة عشـــر للقًا بة مســـ ددمحـــ 
عهــا بســعر د بیئهــا بعــ یــة إلــى عمالللما راء) وفــى المقابــل تقــوم الشــركة بــرد قیمــة هــذه األوراق ا(الشــ 

ن هــذا ) ویكــو قتفــا یخ اإلعــام مــن تــار  دعــ كــون بی مــا دة مســبقًا (وعــا  كلذد لخ المحدتاریى الالسوق ف
تغطیــة مخــاطر ســعر ســوق هــذه  طــرفین ، وألغــراضلبــل امــن ققت و  ىأ فىغاء للإلبل قا فاق تاإل

 Back-to-back Fully Paid Shareراق المالیــة محــل اإلتفــاق تقــوم الشــركة بــإبرام عقــوداألو 
Swap Transaction ــا ال دى الشـــركتینإحـــ  مـــع ــابعتین مینـ ــتمنتفنیال ایننشـــ فا  تـ ــة والمج  سـ موعـ

 لعادلة.  ایمة بالقود قعلا ذهیم هیقت یتمو  ودیةعسیرمیس اله -یة لالما 
 
 التالیة  والفترات  المالیة الفترة خالل هامة أحداث  -٣٥

 لخال مصر ومنها  العالم دول كل تعرض الى المستجد) ١٩-كوفید( كورونا  وباء انتشار ادى
 ةالحكوم وقامت.  االقتصادیة األنشطة يف التباطؤ من ةحال ليإ ٢٠٢٠ ما ع من األول عربال

 اإلجراءات هذه وتتمثل ،الوباء تشارنا لمنع ترازیةح الا راءاتج اإل من  محز  عملب المصریة
 :في االحترازیه

 : المالیة للرقابة  العامة  والهیئة المركزى البنك قبل من ءات اجرا - الً أو 
 ل:نا مثرو كو مواجهة اثار فیروس ل یةر االحتراز من التدابیمه ز ح بعمل مركزي البنك قام ال -١

االستحقاقات االئتمانیة بتاجیل یه جمیع البنوك وج ت -٢ ،٪٣ة نسبب دةلفائا ض أسعارفخ  –١
، عند للعمالء مع عدم تطبیق غرامات إضافیة على التأجیل في السداد ولمدة ستة أشهر

 اختیار التطبیق.
 

عن كاهل عمالء  استثنائي لرفع العبء ءاتخاذ إجر ة با للرقابة المالی هیئة العامةت الوقام -٢
بتوجیه في تحسین بیئة االعمال وبادرت  ة معها بما یسهمملوالمتعا  اهابترقل اضعةلخلجهات اا
شركات الخاضعة لرقابة الهیئة بالقیام بتأجیل كافة االستحقاقات االئتمانیة لعمالئها لمدة  ال
 التطبیق. ، عند اختیارعلى ذلك بتتتر خیر التي امات التأمن غر  مع اعفائهم شهر،تة أس

، بینما تم تطبیق معاییر طنشاط التخصیم فقو  لتمویليا رأجیلتا نشاطى عل ذلك قوینطب
 أخرى لنشاط التمویل متناهي الصغر والتي تتضمن مد فترات استحقاق األقساط. 
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 : عةجمو الم من قبل إحترازیة إجراءات  – اً ثانی
 ل م العستمراریة  ا

م اتبهمكفین من الموظ نم٪ ٥٠ن حیث یعمل سیم الموظفیقتالمجموعة على خطة لقت واف -
٪ المتبقیة تعمل عن ٥٠و  سمیها المجموعة المالیة هیر فة التي تعمل فیللمختا قعامو ال في

 .بمراقبة الوضع عن كثب لضمان سالمة موظفي المجموعة االدارةبعد، وتقوم 
 
 عملالت راراق

 ةمختلف عروضقدیم على تمصرفي  رنصة التمویل الغیالل ممن خ   وافقت المجموعة -
وذلك على ونا المستجد واجهة فیروس كور م طارإ في كلوذ ها ئعمال هلف عن كا للتخفی

 النحو التالي :
 .من قبل البنك المركزي خفض أسعار الفائدةتعدیل التسعیر بما یتماشى  -
 .بدون رسوم إداریةو ل اباق ةفختلرات استحقاق مبفت دیدةتقدیم منتجات وبرامج ج  -
 وافقة العمیلم لىل عحصو لابعد  هرشأ ٦ة تها لمدة جدولدا وٕاع اط المستحقةتأجیل األقس -

 .ى هذا االجراءعل
 وغرامات السداد المبكر.خیر أالتنازل عن مقابل الت -
 المصدرة.للقروض الجدیدة ستحقاق االمد فترة  -

 
 قعة لمتو یة الخسائر االئتمانا

ادیة صتاألنشطة االق اباضطر لم الى ا عفي جمیع انحاء ال ١٩-COVID ءأدى تفشي وبا  -
ساب الخسائر تح المستخدمة في اضات ااالفتر  تعدیللى ا لكى ذأد دقو ، یةالمال اقسو ي االف

االخذ الظروف االقتصادیة المستقبلیة مع  التاثیر الذي قد تحدثهئتمانیة المتوقعة لتعكس اال
 عن للتخفیف في محاولةت ا سواضعي السیا ومات و الحكذها خ تالتدابیر التي ت تباراالعفي 
تحفظًا عند ج اكثر هنة تلفة للمجموعمخ الطة نشألاتخذت فقد ا لكذبو ت. المجاال ةكاف

 احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة.
 سو ر یالف بانتشار المرتبطة راتالتطو  لكافة المستمر والتقییم بالمتابعة كثب عن حالیاً  المجموعة وتقوم

) ١٩-كوفید( یروسفل یكون نأ نتوقع ال ،المتاحة وماتمعلوال الحالیة امعرفتن ضوء وفي مستجدلا
 .المنظور المستقبل في االستمرار على الشركة قدرة على تأثیراً  المستجد
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 بقةالمط بیةیاسات المحاسالسهم أ -٣٦
 أسس إعدد القوائم المالیة المجمعة ١-٣٦

 تجمیع األعمال ١-١-٣٦
عنــد  ذلــكو قتنــاء الاام طریقة دستخ ا بموعة ج الماخل بة عن تجمیع األعمال دلمحاستتم ا -

 .انتقال السیطرة للمجموعة
لمقتنــاة القابلــة دي المحول وكذا صافي قــیم األصــول اما قابل الال من الماس كیتم قی كما  -

 یمة العادلة.القء با القتنة املیع ید عندحدللت
ــتم إجــ  - ــة االاتجــة مــن عملة النللشــهر بــار االضــمحالل ســنوًیا تاخ  راءوی ــة أ .اءقتنــ ی اح بــ ر أی

 خسائر.و الرباح أیتم االعتراف بها فوًرا في األضیة و تفا  یة شراءلماتجة من عن
ــة باالقتنــاء كمصــروف فــي الفتــرات التــي جــةمعال تمویــ  - ل تحمــ ا تم فیهــ یــ  التكــالیف المتعلق

المدیونیــة قابــل لیــة مهــو إصــدار األوراق الما و حــد وا باســتثناءالم الخــدمات استف و یلتكالا
 .ةیملكق الو حقو أ

بــین  بًقا ائمــة ســا الغ المدفوعــة لتســویة عالقــات قالمبــ  محــولمــادي اللاالمقابــل  تضــمنی ال -
 ائر.لخسو اأ ألرباحا نیة والمقتناة وعادة ما یتم االعتراف بهذه المبالغ فيقتشأة المالمن

ــة ا قتنـــاءخ االلقیمـــة العادلـــة فـــي تـــاریا ل بحتمـــ مـــادي المس المقابـــل القیـــا تم یـــ  - ن وفـــي حالـ
یــتم دة لتعریــف أداة حقــوق الملكیــة لمحــداروط وفي الشتسالمحتمل ا ابلقمفع الدم بلتزااال
 منال یتم إعادة قیاسه وتتم معالجة التسویة الالحقة لــه ضــ و  الملكیةضمن حقوق یبه تبو 

ــة،ملكالحقــوق  ــان أي مقا ســب مــا  فبخــال ی ــتم إعــادة قیاســه أمــل محتبــل مــادي ق ف خــر ی
ــاریالعا  لقیمــةبا  ــةا مئم الالقــو اد اخ إعــددلــة فــي ت ــاي تغ فامــع االعتــر  لی لقیمــة فــي ا یــراتب

 لخسائر.العادلة ضمن األرباح وا
 

 ةعبت التاالشركا ٢-١-٣٦
 .عةالشركات التابعة هي الشركات التي تسیطر علیها المجمو  -
ــیط - ــة علـــ جمو المر تسـ ــتثمر منشـــ ال ىعـ ــدأة المسـ ــا عنـ ــر تت ا مفیهـ ــد عـ ــا عوائـ ــق لهـ ض أو یحـ

ــأثیافــي تها وقــدر  ل مشــاركتها مــن خــالة غیــر مت ــى  طتها خــالل ســل نالعوائــد مــ  علــى رلت عل
 المنشأة المستثمر فیها.

ــوائ تتضــمن - ــة المم الالق ــاریخ شــر جمعــة المالی ــدًءا مــن ت كات التابعــة التــي تســیطر علیهــا ب
 .ةلسیطر د افق یختى تار ح  السیطرة

 
 ة ر طیر المسیالحقوق غ ٣-١-٣٦

صول ألي افا في ص ابه عترفم المتها في القیبنسب رةسیطم قیاس الحقوق غیر المیت
 نشأة المقتناة.الم يید فة للتحدلبالقا 

التابعة والتي ال تؤدي إلى فقد السیطرة  ها ي شركاتلمجموعة فیة اقوق ملكالتغیرات في ح 
 وق الملكیة.حق حابصبین أت امالمعلیها كع یتم المحاسبة

 
 یطرة السفقد   ٤-١-٣٦

 لتزاماتالاألصول وا بعدتسنها تإ ة فتابعى الشركة الرة علالسیط عةمو عندما تفقد المج 
عتراف باي المع ا. لخاصة بها خر اامل األغیر المسیطرة وبنود الدخل الشقوق حوال

راف باي عتاال مر ویتسائالخ و رباح أألأرباح أو خسائر ناتجة عن فقد السیطرة ضمن ا
 .طرةالسیفقد  عادلة عندیمة الالقا بالشركة التابعة سابقً  فيیة قبمارات متاستث
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 یقة حقوق الملكیة بطر  انهمحاسبة علامارات یتم استث ٥-١-٣٦
ا بطریقة حقوق الملكیة من الحصص في نهحاسبة عي یتم المالت تثماراتتتكون االس

ات متزااللا عهدات باألصول والت في قوقح ولیس له .  كةت مشتر عا شركات شقیقة ومشرو 
 المرتبطة بالترتیب.

ات سیاسلا مؤثر على ذة فیها نفو عجمو ملكون لیتي ت الشقیقة هي الشركا ات الالشرك
 وع مشترك.شر رة أو مكونه سیط إلى ال یمتدالمالیة والتشغیلیة ولكنه 

ي ق فحقو و تركة مش طرةسیة فیه وعالمشروع المشترك هو ترتیب مشترك یكون للمجم
 رتیب.تبالطة بل المرتصافي األصو 

  ت المشتركةا روعشمة والقشقیت الت في الشركا اراالستثمحصص ا یتم المحاسبة عن
كالیف لتضمنًا التكلفة متي با ف األولقوق الملكیة بحیث یتم االعتراقة ح یطر باستخدام 

 المرتبطة بعملیة االقتناء.
ریة تلدفة امیض القیزیادة أو تخفة بجمعمیة المالال ئمالقوا فيویتم القیاس الالحق 

 يفامل األخر شال لخ د الدو وبنائر الخس ألرباح أوة في اجموعمللالستثمار بنصیب ا
 ر فیها.ستثممالالشركة 

 
 لمجمعة المالیة اائم من القو االستبعادات  ٦-١-٣٦

ر غی ائرسوالخ  باحألر واجموعة لمتم استبعاد كال من األرصدة والعملیات المتبادلة بین ای
 وعة.مج الت المتبادلة بین المممعا ال نناتجة عالمحققة ال

تم المحاسبة عنها ات یر ما مع استث لمة من التعا ج ناتلاحققة مال غیر یتم استبعاد األرباح
عة فیها.  كما یتم استبعاد الخسائر غیر مو صة المج ا یعادل ح ة بمالملكی بطریقة حقوق

عاملة تعطي مال انتكال إذا یر المحققة إح غربا في األعة متبالطریقة الالمحققة بنفس 
 ول.ألصل المح قیمة االل ح ممؤشًرا الض

 
 یةبجنألامالت عال ٢-٣٦

 ت األجنبیة عماللمعامالت بالا ١-٢-٣٦
اصة بشركات المجموعة بسعر الصرف خلالتعامل یة بعملة اجنبمالت األیتم ترجمة المعا 

 ت.في تواریخ المعامال
ل تعاملابیة یتم ترجمتها لعملة جنة األبالعمل یعة النقدیةالطبذات  ماتلتزاواال األصول

 مالیة.ال مئالقوا دعداخ إتاریالصرف في  بسعر
بسعر  ةاألجنبیة بالعملة عادلقیمة اللتزامات التي یتم قیاسها بالواال ة األصولجمر تیتم 

 الصرف المستخدم عند تحدید القیمة العادلة.
تم قیاسها بالتكلفة ي یالت النقدیةلطبیعة غیر ات اات ذمتزاااللول و صمة األج تر یتم 

 المعاملة.یخ ر ا ف في تر الصعر ة بسلة األجنبیبالعم یخیةر ا الت
 قو ر ثناء، فئر.  وباستلخسا اح أو اعتراف بفروق العملة في األرباال مصفة عامة یتبو 

 :خرل األلشاماالدخل  ودالعملة الناتجة من ترجمة ما یتم االعتراف به في بن
 املالدخل الشخالل  ة منلدالمقیمة بالقیمة العا  ةلكیالم ات حقوقفي أدو مارات ستثاال -

نود الدخل الشامل من بلة لعموق ار ب فیتبو ادة عإالل، حیث یتم ح مباستثناء االض(
 سائر).الي األرباح أو الخ األخر 

كأداة تغطیة مخاطر لتغطیة خطر صافي  ا هالیة التي تم تخصیصالم لتزاماتاال -
 ة.فعالطیة غالتامت ما د أجنبي طشا االستثمار في ن

 لة.ا عت التغطیة فماد قات النقدیة ما ة في خطر التدفستخدمملة ایطتغأدوات ال -
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 جنبياأل شاطنال ٢-٢-٣٦
ند االقتناء بسعر  ات عوالتسویة ى الشهر لتزامات باإلضافة إلیتم ترجمة األصول واال

 جنبياال اطشنت للا لمصروفاو  رف عند إعداد القوائم المالیة ویتم ترجمة اإلیراداتصلا
 ت.مالعا لما خیتار ر الصرف في بسع

اآلخر والرصید  لشاملادخل لد افي بنو  ت األجنبیةالملعا بفروق ترجمة یتم االعتراف
یتم  يعمالت األجنبیة التة الوق ترجمفر ما عدا تیاطي فروق ترجمة فیالمجمع ضمن اح 

 توزیعها على الحقوق غیر المسیطرة.
 لنفوذ المؤثر أوو اأ رةطیسلد ازئیة مثل فقأو ج لیة ك ةر بصو  جنبيیان األكالعند استبعاد 

احتیاطي فروق الترجمة  نكم ضمالمتر الة العم قو فان مبلغ فر  ةكر السیطرة المشت
من أرباح وخسائر  ءباح أو الخسائر كجز لألر تبویبه د أن یعا  علق بذلك الكیان یجبوالمت

 االستبعاد.
ب یج ف ةر سیطمع بقاء ال ابعةكة تر ش يف ا هحصت نجزء م ةوعوفي حالة استبعاد المجم

 مسیطرة.لغیر ا حقوقلب األصحا  مملة المتراكعلا ة من مبلغ فروقدة الحصة الجزئیإعا 
لمشروعات المشتركة أو الشقیقة ا الشركاتمجموعة لجزء فقط من وفي حالة استبعاد ال

إلى  ةیئجز لاحصة لبویب اتة بقاء النفوذ المؤثر أو السیطرة المشتركة فیجب إعاد عم
 .ائرباح أو الخساألر 

 
 مرةملیات غیر المستالع ٣-٣٦

دفقاتها النقدیة التي یمكن تمییز عملیاتها وتو وعة، مالمج  یاتمن عمل ءالمستمرة جز  یرالعملیات غ
 موعة. مج باقي العن 
فها یات تصنبطلالمستمرة عند االستبعاد او عند استیفاء العملیة لمت رق تبویب العملیة غییتحق

 .بر أق البیع ایهما غرض ها بب ظفحتمك
رباح او الخسائر ة باألنمقار لم اارقا  لیرة، یتم تعدمتسمة كعملیات غیر تم تبویب العملیا یدمعن

 المقارنة. ةعادها من بدایة فتر استبقد تم  یةت العململ االخر كما لو كانوالدخل الشا 
 

 اإلیراد ٤-٣٦
 ت استثمار اإلأرباح / خسائر بیع  ١-٤-٣٦

 یة فى تاریخر ا ق ع ات المالیة وال ت بیع اإلستثمار لیا عمن ع  ة ج ناتوالخسائر ال باح األر  ات إثب  م یت 
البیع، ت وعموال  مطروحًا منه مصروفات فرق بین التكلفة وسعر البیع للك با ذیة و ل لعم حدوث ا

ق ر ر بالف ئ سا الیة فى شركات شقیقة فیجب اإلعتراف فى األرباح والخ مل نسبة لإلستثمارات ا وبال 
 ا اإلعتراف به ق ب س خسائر متراكمة وأیة أرباح أو  تلم مس ال  ل با لمقة وٕاجمالى ا فتری الد  ة م ی قال  ن بی 

 یة. ك المل   ق حقو  ى ة ف مباشر 
 

 إیراد توزیعات  ٢-٤-٣٦
خ الذي ینشأ فیه حق للشركة فى ی ر ائمة الدخل فى التا ح بق األربا  ات د توزیع یتم اإلعتراف بإیرا 

 .اء ن ت قاال ة بعد تاریخ محقق وال   ا هی ف ر م ث لمستا شركات  ل ا  استالم توزیعات أرباح 
 

 حفظ المركزيإیرادات ال ٣-٤-٣٦
 ء الخدمة وٕاصدار الفاتورة.ا ند أد ع كزي ر الم الحفظ    ت إیرادات با ث إم  یت 



 بضة القا میس هیر  –ة المالیة المجموعة كشر 
 عة  المجم  دوریةال ةالمالی ملقوائضاحات المتممة ل اإلی بعتا

 ٣١/٣/٢٠٢٠ة فى المالیة المنتهی فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم یع المبالغ بالجنیه ال جمی(

_____________________________________________________________________________ 

 - ۳٤ - 

 د ئا فات العإیرادات ومصرو  ٤-٤-٣٦
 وائد "ف ال ن بند "إیرادات الفوائد والتوزیعات " أو " مصروف ضمل تراف فى قائمة الدخ اإلع یتم 
ى تحمل تل ا ألدوات المالیةد الفعلى لجمیع ائ لعا ة اق یر ام ط عائد بإستخد ت ال روفا ص م و  ات ادبإیر 
من  عادلة ل ا  بالقیمة "تبویبها عند نشأتها ة بغرض المتاجرة أو التى تم لمبوب ا تلك  ا عد فیما  د بعائ 

 . "ر ائ خالل األرباح والخس 
 

 إیراد األتعاب والعموالت  ٥-٤-٣٦
ند تأدیة عات رادی إل من اأو تسهیل ض  قرض خدمة  نع  قة تح المس  ألتعاب ا ب یتم اإلعتراف

 تعلقة بالقروض أو المدیونیاتت الم لعموال ا ب و تعا أل ا ف بإیرادات ار عتویتم إیقاف اإل الخدمة 
القوائم المالیة ، ویتم ج ار فى سجالت هامشیة خ  یدها یتم ق  ث ی ضمحلة ح غیر المنتظمة أو الم 

د. ئ لعا ت اا دا بإیر م اإلعتراف ا یت عندم ى قد لن ا  ساس أل وفقا ل  ات اإلعتراف بها ضمن اإلیراد
لى بصفة عامة یتم الما  ل لألص  ى فعلد الئ ا مكمًال للع  اً زء اب التى تمثل ج بالنسبة لألتع 

 ى.الفعل د ئ دل العا إعتبارها تعدیًال لمع معالجتها ب 
 

 ةسر عموالت السم ٦-٤-٣٦
عمالء ح ال لصال ة لی ما ال راق و یع األ ب و  یتم إثبات عموالت السمسرة الناتجة عن عملیات شراء 

 ٕاصدار الفاتورة.و یة  عمل ال  نفیذ عند ت
 

 ارةداإلأتعاب  ٧-٤-٣٦
یق تعاقد" لكًال من صنادمئویة "محدده طبقًا لشروط ال بنسب  دارة إل ب اأتعا  ب یتم حسا 

 رتها طبقًا ألساس اإلستحقاق.دا بإ التى تقوم الشركة    ثمار اإلست ظ ف ومحا 
 

 داءاألأتعاب ُحسن  ٨-٤-٣٦
محقق لصنادیق العائد السنوى ال  یمة ن قم  ة محدد أداء بنسب  ُحسن عاب ت أ ة رك لش حق ل ت یس 
د توافر شروط تحققها ألتعاب ضمن اإلیرادات إال عن تلك ا  تدرج  وال  ، هذا  ظ اإلستثمار ف ا مح و 

 حصیلها. من تكاف    د ك أ ووجود ت
 

 ایجار االستثمار العقاري  ایراد ٩-٤-٣٦
لى مدة ابت عط الث س عقاري على اساس طریقة الق ل اار  االستثم  ن ر م یتم االعتراف بإیراد االیجا 

إجمالي ایراد االیجار على یتجزأ من  كجزء ال  حة نو م م ل ز اإلیجار ا فا حو اف باالعتر  یتم العقد. و 
 كإیرادات أخرى.األخرى  عقارات یجار من ال د اإل إیرا ب  اف عتر الم ا تقد. وی ع ال مدة  
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 صغرلا یة ات متناهعشرو إیراد مقابل خدمات تمویل الم ١٠-٤-٣٦
بقا للعقد ط غرالص متناهیةات ت تمویل المشروعخدما  مقابل یتم اثبات االیراد من -

 ئدالعا  عدلمعتبار االعلي أساس نسبة زمنیه أخذا في  وعمالئها  ةین الشركب رمبملا
قائمة الدخل بإیرادات العائد باستخدام  تراف فيتم االععلي األصل یخدم لمستا

 ئد.اوات المالیة التي تحمل بعداأل لي لجمیععالفطریقة العائد 
توزیع و المالي  صلألل ةفة المستهلكلكلتاب اریقة حسي طیقة العائد الفعلي هر ط -

لمعدل الفعلي هو اائد الع لدمعا. و هة بقالمتعل اةادات العائد علي مدار عمر األدإیر 
 ل العمرالا خ خدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع تحصیلهلذي یستا
 الي.صل المالقیمة الدفتریة لأللوصول الي وقع لألداة المالیة وذلك لتمال

بحسب الحالة ال یتم االعتراف  یر منتظمةغء بأنها العمد تصنیف قروض النع -
رج القوائم المالیة، مشیة خا جالت ها قیدها في س ویتمبها  صخا د الئلعاارادات یبإ 

  .دي وذلك عندما یتم تحصیلها نقا لألساس القوف ویتم االعتراف بها ضمن اإلیرادات
هیة  وعات متنا ر نوح للمشممالعائد التمویل  نبی لفرققیمة ا یتمثل إیراد العموالت في -

دمات مباشرة من  قابل الخم اعقطاستك بلركة وذشالالصغر ومستحقات البنك لدى 
 تي یتم تحصیلها من أصحاب المشروعات.بالغ الالم

وفقًا لمبدأ االستحقاق ت الناتجة عن تأدیة الخدمة ائد والعموالو الفیتم االعتراف ب -
أكثر من فترة مالیة  ادات تغطىر تلك اإلیت انلعمیل إال إذا كة للخدمتأدیة ابمجرد 

 یع الزمنى.ز و الت ساسى أبها عل فرایتم االعت
من قیمة القرض الممنوح لعمالء الشركة وذلك عند  ٪٨یة لة ادار یتم تحصیل عمو  -

 ة الدخلایراد العمولة اإلداریة بقائمابل خدمة اصدار القرض ویثبت اقد وذلك مقعالت
 یل.لقرض للعماة اصدار دمخ  نتهاء من تأدیةاال عند

 م االتفاق علیها ضمن العقودتینسب ط بقسا داد األسن یتم تحصیل عمولة تأخیر ع -
 لتأخیر.ادد العتراف بها بمجرد تأخر العمالء عن السداد على أساس مویتم ا

 
 أرباح عملیات التوریق   ١١-٤-٣٦

لحوالة أو ال ل لمتالمس قابلمللالقیمة العادلة ین رق ببالفیق عملیات التور أرباح یتم قیاس 
 وریقافظ التلمح  والقیمة الدفتریةتوریق لالیة عم ایةق في نهو حقیزال مستحقًا للشركة ك

 .في تاریخ عقد الحوالة في دفاتر الشركة
 

 الدخل یبةضر  ٥-٣٦
، او خسائر الفترةاح أرب صروف فيالضریبة المؤجلة كإیراد أو كمالعتراف بالضریبة الجاریة وبیتم ا

فس الفترة أو في ن في –به رف حدث یعت أوي تنشأ فیها الضریبة من عملیة حاالت التلما عدا افی
ة حقوق الملكی ضمنج األرباح أو الخسائر سواء في الدخل الشامل األخر أو خار  –ة فترة مختلف

 .أو تجمیع األعمال مباشرة
 

 ضریبة الدخل الجاریة  ١-٥-٣٦
عد ب ا ات السابقة والتي لم یتم سداده تر ترة الحالیة والف لف ل  الضرائب الجاریة ف بعترایتم اال 

عل في الفترة الحالیة والفترات السابقة تزید ها بالف كانت الضرائب التي تم سداد  ا ما إذزام، أ كالت
تقاس قیم  ذه الزیادة كأصل. ذه الفترات فیتم االعتراف به مستحقة عن ه ل ة ا عن القیم 

سدادها  قع ة للفترة الحالیة والفترات السابقة بالقیمة المتو ری جا ول) الضریبیة ال ألصت (ا لتزاما اال 
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أسعار الضرائب (وقوانین الضرائب) الساریة  استخدام ها من) اإلدارة الضریبیة، ب د ستردا إلى (ا 
ة تخضع توزیعات األرباح للضریب  تاریخ نهایة الفترة المالیة. ن تصدر في أل ها أو في سبیل 

عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضریبیة اال عند  تم ی  یبة الجاریة. ال لضر من ا كجزء 
 نه.وط معی یفاء شر ت اس 
 

 الضریبة المؤجلة  ٢-٥-٣٦
ول محاسبي لألص ل س ا ف بالضریبة المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة بین األسا االعترا یتم 

ة  بالضریبة المؤجل اف عتر یتم اال یبي لتلك األصول وااللتزامات. وااللتزامات واألساس الضر 
 یلي: عدا ما   ما میع الفروق المؤقتة التي ینتظر خضوعها للضریبة فی لج 
 األولى بالشهرة،  فار العتا •
 ألولى باألصل أو االلتزام للعملیة التي:عتراف اأو اال •
 ل.ا مألعلیست تجمیع ا )١(
 ة).یضریبسارة الوال على الربح الضریبي (الخ  يؤثر على صافي الربح المحاسبت) ال ٢(
في  صحصتبطة باستثمارات في شركات تابعة وشركات شقیقة و ر لمة االفروق المؤقت •

لى توقیت عكس تلك سیطرة عي المدي الذي یمكن فیه اللا تركةعات مشو مشر 
عكسها في المستقبل  مفروق لن یتلاذه الفروق المؤقتة ومن المرجح ان مثل ه

 .المنظور
ضریبیة والحق في ل ا ائر عن ترحیل الخس  اشئن ل الي المؤج یتم االعتراف باألصل الضریب 

ال خصم عندما یكون هناك احتملل  ابلة تة الق ق وق المو ر لف الخصم الضریبي غیر المستخدم وا 
اع بهذا فلها االنت الخ من بإمكانیة تحقیق أرباح تخضع للضریبة في المستقبل یمكن قوي 

ة  شرك لمستقبلیة لكل ل ام الع  ریق خطةلربح الضریبي المستقبلي عن ط ا األصل. ویتم تحدید 
معترف بها ل ا غیر  لمؤجلة اضریبیة ل ا ن شركات المجموعة. یتم إعادة تقدیر موقف األصول م 

بل إلى ق  من  ة وتعترف باألصول الضریبیة المؤجلة التي لم تعترف بها رة مالی في نهایة كل فت 
مة ی اب ق باستیع ستقبًال وجود ربح ضریبي یسمح م ى الذي أصبح من المرجح معه د الم 

 .لؤج الم األصل الضریبي  
د تحقق الفروق ن ع یقها قع تطبو ئب المت ا ضر یتم قیاس الضریبیة المؤجلة باستخدام أسعار ال

 در.خدام اسعار الضریبة الساریة أو التي في سبیلها ألن تص لك باستالموقتة وذ
ریبة الض  ثار تبار اال ة المالیة یتم االخذ في االع ر ریبة المؤجلة في نهایة الفتض ند قیاس ال ع 

 . ا هت زاما ا والت هة ألصول ی تر تتبعها المجموعة لالسترداد أو سداد القیمة الدف التي   لإلجراءات 
 لتزامات الضریبیة اال عند استیفاء شروط معینه.ول واالال یتم عمل مقاصه لألص

 
 اإلهالكو ل الثابتة وصاأل ٦-٣٦

 قیاس  الاالعتراف و  ١-٦-٣٦
اإلهالك ومجمع خسائر  مجمع  ا ة مخصومًا منه كلف لت ة با الثابت  یتم االعتراف باألصول 

 اضمحالل. 
اجیة مختلفة، فإنه مار إنت د األصول الثابتة لها أع و ن ب من  ة لبندری ت الجوه ا ون واذا كانت المك 

 تلك األصول الثابتة.  ضمنرئیسیة)  ات  نمكو ( یتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة  
 باألرباح أو الخسائر.  ثابتةل عاد األصول اب ست ا ن جة م ر النات عتراف باألرباح أو الخسائ اال   یتم 
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 اءتن لى االقع ة التكالیف الالحق ٢-٦-٣٦
لى األصل فقط إذا كان من المتوقع أن ینشأ عنها قتناء ع النفقات الالحقة على اال ة ل م رس  یتم 

 بلیة للمجموعة.ستق تصادیة م اق   ة نفع تدفق م 
 

 الك إلها ٣-٦-٣٦
ثل في تكلفة األصل مخصوما ي تتمت وال –إلهالك ل ة ل اب الق  الثابت یتم إهالك قیمة األصل

جي المقدر اإلنتا  بت) وذلك على مدار العمرا ثل اسط قه الق ری فقا (لط و - منها قیمته التخریدیة 
رباح او الخسائر. ال یتم األالك على إله ا یل لكل نوع من أنواع األصول الثابتة، ویتم تحم

 رة الحالیة والفترة المقارنة:للفت  ة تاجیة المقدر نإل ار  عما نًا باألوفیما یلي بیا  ك األراضي. إهال 
 

 ات السنو      األصل 
 ٥٠-٣٣.٣     مباني

 ١٦.٦٧-٢   ة ومعدات مكتبیة وكهربائی ثا ثأ
 ٥-٣.٣٣     لىآأجهزة حاسب 

 ٨-٣.٣٣    نقل وانتقال  وسائل
 

أیهما  ا ه ل  ي ة على مدار مدة العقد أو العمر اإلنتاج ي أماكن مستأجر سینات ف ك التح یتم إهال 
 .  أقل 

یة كل ا ة في نه ت الثاب صول ألة ل لتخریدی واألعمار اإلنتاجیة والقیم ا  راجعة طریقة اإلهالك یتم م 
 فترة مالیة، ویتم تعدیلها إذا تطلب األمر ذلك.

 
 العقاريالستثمار  اعادة تبویب إ ٤-٦-٣٦

لى إ ة المالك ف ر ع م ب یتم تغییر استخدامها من عقارات مشغولة العقارات التي تبویب  إعادة  یتم 
   اریة. قع ال ثمارات  االست بند  لي إثابتة  الاألصول  بند  ارات عقاریة من استثم 

 
 عات تحت التنفیذو المشر  ٧-٣٦

مباشرة تعلقة النفقات الملفة كافة ك. تتضمن التالتكلفةبذ یتم االعتراف بالمشروعات تحت التنفی
من أجله. یتم ي أقتنى الغرض الذ يفو  از األصل إلى الحالة التي یتم تشغیله بهوالالزمة لتجهی

ء منها وتكون متاحة ا االنته مما یتة عندتثابصول الالمشروعات تحت التنفیذ إلى األتحویل 
 لالستخدام.
 

 شهرةوسة والمملاألصول غیر ال ٨-٣٦
  الشهرة -

ر ئا سخ  عتراف بها بالتكلفة مخصومًا منها مجمعتابعة، ویتم االركات الء الشا رة من اقتنتنشأ الشه
 ل.االضمحال
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 بحاث والتطویر  األ -

 ها.اقنفف فور إالعتراف بنفقات األبحاث كمصرو یتم ا
ة بفقات المنسو یاس النقن ألصل غیر الملموس الناتج عن التطویر فقط إذا كان یمكا عتراف بالیتم ا

 الممد علیها، توافر دراسة جدوى فنیة الستكتطویر بدرجة یعترة التخالل ف یر الملموسلألصل غ
 فوس سو لملما یراألصل غیع أو لالستخدام، ما إذا كان بما یجعله متاحًا للبلملموس األصل غیر ا

ارد لیة والمو ا الفنیة والملموارد ار رًا على تحقیق منافع اقتصادیة مستقبلیة محتملة، توافدیكون قا 
ة الستكمال یلناخدام أو بیع األصل غیر الملموس، توافر تمال تطویر واسة الستكالكافی األخرى

لموس. ملغیر اصل األع م أو بیأو لبیعه، القدرة على استخدا یر الملموس الستخدامهاألصل غ
ولي یتم ألاالعتراف ا ها. بعدقفا خالف ذلك یتم االعتراف بنفقات التطویر كمصروف فور إنبو 

الك  هستالتطویر بالتكلفة مخصومًا منها مجمع اال موس الناتج عنیر الملألصل غااالعتراف ب
 ضمحالل.سائر االومجمع خ 

 
 الملموسة األخرى  األصول غیر -

، المقتناه من تجمیع األعمال ولها عمر إنتاجي محدد ىة األخر سو الملمغیر ل صو اف باألیتم االعتر 
 ل.االضمحالخسائر  هالك ومجمعجمع االستمصومًا منها كلفة مخ تالب
 

 تثمارات العقاریةساال ٩-٣٦
 قیمتها في ارتفاع أو ارإیج  لتحقیق بها محتفظ ال راتا العق في ریةا عقلا االستثمارات تتمثل -

 ماً و خصم قاریة أولیا بالتكلفة، ویتم قیاسها الحقا بالتكلفةعال اراتمثاالست یاسق تمهما. ویكلیأو 
هالك وخسائر اإلتسجیل مصروف  ، ویتمةلمجمعا االضمحاللوخسائر  كالاإله مجمع ا منه

 ئر.ا خسلاالضمحالل باألرباح أو ا
 ينتاج ر اإلعمالى مدار لطریقه القسط الثابت) وذلك علتثمار العقاري وفقا (ك االسیتم إهال -

 ٣٣ریة ا ثمارات العقي لالستج تاویقدر العمر اإلن كل بند من بنود االستثمار العقاري،لالمقدر 
 .  سنة

 
 ا بغرض البیعحتفظ بهصول مأ ١٠-٣٦

لتزامات ا التي تتضمن أصول واخلص منهالجاري الت ةوعمم تبویب األصول غیر المتداولة أو المج یت
یتم استرداد قیمتها الدفتریة بشكل أساسي  نعالیة أ هبدرج  رجحا م ان، إذا كمحتفظ بها بغرض البیع

 ها.في استخدام ن االستمرارولیس م عبیمن خالل ال
و الدفتریة أ ا تهمصول الجاري التخلص منها بصفه عامه بقیألاو مجموعات ا األصول س هذهیا یتم ق
ل متعلقة ر اضمحالئا أي خسال بأو ة ل الشهر فة البیع أیهما أقل. یتم تحمیة العادلة ناقصًا تكلالقیم

 ولباقي األصتناسب على و سارة بنسبة اقي الخ بل بالمجموعات الجاري التخلص منها ثم یتم تحمی
 المالیةون واألصول ز مخ للك، ال یتم تحمیل خسائر اضمحالل على اذ ، واستثناء منلتزاماتواال

او األصول  العقاري رستثما واالن لیا العاممؤجلة واألصول المتعلقة بمزایواألصول الضریبیة ال
 مجموعة. األخرى لل ةات المحاسبیللسیاس قاً الحیویة والتي یتم االستمرار في قیاسهم وف

و لغرض غرض البیع ابا هعند التبویب األولى لألصول المحتفظ ب لخسائر االضمحالعتراف بم االیت
 سائر.خ ح او الا بباألر یاس لقا بإعادة ح أو الخسائر الالحقة والخاصةالتوزیع وكذلك األربا
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الثابتة ك لألصول الالك او استهجراء اهام عند التبویب كأصول محتفظ بها بغرض البیع ال یت
تم ارات التي یمتثسقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة لالتو لموسة ویتم الغیر المصول األو 

 ق الملكیة.اسبة عنها بطریقة حقو المح 
 

 مالیةدوات الاأل ١١-٣٦
 ٢٠٢٠ایر ین ١ فى ةق المطبیاسات الس
 األولي  والقیاس االعتراف ١-١١-٣٦

خ ریفي تا دوات الدین المصدرة أو  نییالتجار  نینیالمدب يلو عتراف األوعة باالتقوم المجم
لیا في أو تم االعتراف بهم یت المالیة االخرى ا امز جمیع االصول المالیة وااللت نشأتها،

 تعاقدیة لألداة المالیة. حكام الالاا في عة طرفتاریخ المعاملة عندما تصبح المجمو 
 أو )همم لتموی كونم دونب نییالتجار  نینیالمد یكن لم ما( المالي األصل قیاس یتم

 مباشرةً  تُنسب التي المعامالت فلیاتك إلى باإلضافة العادلة بالقیمة ئًیابدم المالي االلتزام
 یتم. رئا سخ ال أو حا رباأل خالل من العادلة بالقیمة لیس لبند إصدارها  أو حیازتها  لىإ

 .المعاملة بسعر ا مبدئیً  همم تمویل عنصر لدیهم لیس الذین عمالءال قیاس
 

  الالحق  والقیاس بویب تلا ٢-١١-٣٦
 المالیة   ولاألص
 أو ستهلكةالم فةبالتكل مقاس أنه على المالي ألصلا بیتبو  یتم يلو األ االعتراف عند

الدین وٕاستثمارات  في أدوات تثماراكإستر الدخل الشامل األخ  خالل من العادلة بالقیمة
 ائر.خسرباح والاأل خالل من العادلة القیمةب أوحقوق الملكیة أدوات في 
 المجموعة قامت إذا الإ بها لىو ألا االعتراف بعد المالیة صولألا تبویب إعادة یتم ال

 جمیع تبویب إعادة یتم الحالة هذه وفي ، المالیة األصول إلدارة أعمالها  نموذج بتغییر
 التغییر دبع لىو األ ةالمالی التقاریر إعداد فترة من لو األ الیوم في المتأثرة الیةالم صولألا
 .األعمال نموذج يف

 تمی ولم التالیین الشرطین استوفى اذإ ةالمستهلك بالتكلفة كمقیم المالي االصل بتبوی یتم
 :رئالخسا  أو حا رباأل خالل من العادلة بالقیمة مقیم أنه على تحدیده

 اظاالحتف إلى یهدف عمل نموذج ضمن باألصل االحتفاظ سیتم كان اإذ حالة يف -
 و ؛تعاقدیة نقدیة تتدفقا  صیلتحل باألصول

 تواریخ في نقدیة تدفقات ةیالمال لألصول التعاقدیة الشروط عن ینشأ  هأن حالة في -
 مستحق األصلي المبلغ على وفائدة أصل مدفوعات فقط تكون والتي محددة
 .دالسدا

 إذا راآلخ الشامل الدخل لخال من العادلة بالقیمة الدینفي أدوات  ستثمارالا تبویب میت
ألرباح ا لخال من العادلة بالقیمةمقیم  أنه على هیدتحد یتم ولم التالیین رطینلشا استوفى

 :والخسائر
 تحصیل خالل من  هدفه تحقیق یتم أعمال نموذج ضمن بها  االحتفاظ یكون -

 و ؛كلیهما  المالیة األصول بیعو  عاقدیةتال یةالنقد التدفقات
 التيو  محددة تواریخ يف قات نقدیةلمالي تدفلألصل ا قدیةالتعا  طشرو عن ال ینشأ  -

 .القائم األصلي مبلغلا ىعل فائدةالو  يصلاأل المبلغ مدفوعات قطف تمثل
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ض غر ل بها  محتفظغیر  بإستثمار في أدوات حقوق الملكیة ليو األ فاالعترا عند
 لدخلا ضمن ضتعر  بأن یهف عهرج  ال اریباخت تقوم أن موعةج للم مكنی اجرةلمتا

 اهذ إجراء یتم ،ارثملإلست العادلة مةیالق في ةحقالال راتیالتغ اآلخر، الشامل
 .حده لىع آداة لكل را تیاالخ 

  مقیمة أو المستهلكة بالتكلفة مقیمة أنها  على تبویبها  یتم لم التي المالیة األصول -
 بالقیمة یةمبو  نها أ على تبویبها  یتماألخر  الشامل الدخل لخال من ةلالعاد لقیمةبا 
 . المالیة األصول تمشتقا  كل یتضمن وهذا سائر،لخ وا ألرباحا خالل من لعادلةا

 قابل ریغ لبشك-تخصص أن ،جموعةللم مكنی هنفإ ولي األ االعتراف عند
بالتكلفة المستهلكة أو  یستوفي المتطلبات التي یتم قیاسها مالیًا  أصال -لإللغاء

 أو األرباح خالل من العادلة مةیبالق الدخل الشامل أو خالل من العادلة مةیبالق
 يف تلثبا ا عدم - يوهر ج  بشكل قلصی أو لیز ی كذلب امیالق كان إذا الخسائر

قد  والذي") محاسبي اتساق عدم"نه أ على-انایأح - یهإل شاری( االعتراف أو اسیالق
 .ذلك خالف نشأ ی
 

 األعمال  نموذج تقییم - لمالیة ا  صولاأل ٣-١١-٣٦
 بأصل االحتفاظ هفی یتم الذي عمالاأل نموذج لهدف تقییم بإجراء المجموعة تقوم
 إدارة بها  یتم التي ةیقالطر  أفضل بشكل یعكس هذا ألن المحفظة توىمس على مالي

 ما فیها  النظر تم التي المعلومات تتضمن. لإلدارة المعلومات تقدیم ویتم األعمال
 :یلي

  ما  كذل یشمل. عملًیا  السیاسات تلك وتشغیل للمحفظة المعلنة واألهداف السیاسات -
 على والحفاظ ، التعاقدیة الفوائد إیراد بكس على تركز اإلدارة راتیجیةاست نتكا  إذا
 إلتزامات أي مدة مع المالیة األصول مدة ومطابقة ، معین فائدة معدل تعریف فلم

  بیع خالل من النقدیة التدفقات تحقیق أو المتوقعة النقدیة التدفقات أو صلة ذات
 األصول؛

 بها؛ المجموعة إدارة ٕابالغو  المحفظة ءأدا تقییم كیفیة -
 في بها  المحتفظ المالیة لصو واأل( األعمال نموذج أداء على تؤثر التي لمخاطرا -

 المخاطر؛ تلك إدارة وكیفیة) العمل نموذج
 إلى یستند التعویض كان إذا ما  المثال سبیل على - األعمال مدیري تعویض كیفیة -

 و  المحصلة؛ لتعاقدیةا قدیةالن لتدفقاتا أو المدارة لألصول العادلة القیمة
  هذه  وأسباب السابقة تاتر الف في المالیة األصول مبیعات وتوقیت حجمو  كرارت -

 .المستقبل في المبیعات نشاط بشأن والتوقعات المبیعات
 

 ال إلستبعادل مؤهلة غیر معامالت في ثالثة أطراف إلى األصول المالیة تحویالت إن
 .صولباأل رالمستم المجموعة عترافا مع قیتف بما  رض،الغ لهذا مبیعات تعتبر

 أدائها تقییم یتم والتي المدارة أو المتاجرة غرضل ا به ظالمحتف األصول المالیة قیاس یتم
 .الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة العادلة القیمة أساس على
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 عاتفو دم قطف هي یةعاقدالتتدفقات النقدیة الإذا كانت  ما تقییم –صول المالیة األ ٤-١١-٣٦

   وفائدة لأص
 عند المالي لألصل دلةلعا ا ةمیالق وھ األصلي بلغالم كونی التقییم هذا اضألغر 

 المخاطر ومقابل للنقود، ةیالزمن مةیالق مقابل هي الفائدة كونتو  ليو األ االعتراف
 رخاطم ومقابل نة یمع ةیزمن فترة خالل القائم األصلي بالمبلغ ةالمرتبط ةیاالئتمان

 افةباإلض ،یف اإلداریة)التكاللسیولة و ا(خطر  فیوالتكال ألخرىا ةیسسا ألا ضرااإلق
 .الربحهامش  لىإ

، وفائدة أصل مدفوعات فقط هي التعاقدیة النقدیة التدفقات كانت إذا ما  عند تقییم
  إذا ما  تقییم یتضمن ذلكو لشروط التعاقدیة لألداة. تأخذ المجموعة في إعتبارها ا

 مقدار وأ وقیتت غیری أن یمكن تعاقدي رطش ىعل يو تح ی يالمال صلاأل كان
 أخذ ت ،التقییم هذا إجراء عند الشرط هذا تلبي ال بحیث یةتعاقدال نقدیةال التدفقات

 :في إعتبارها  المجموعة
 النقدیة؛ التدفقات توقیت أو مبلغ تغییر شأنها  من التي محتملةال األحداث -
  عدلالم میزات ذلك  في بما  ، ةیدقتعا ال ائمقسال معدل تعدل قد التي الشروط -

 تغیر؛مال
 و ت؛واإلضافا  المسبق لدفعا میزات -
 المحددة األصول من النقدیة بالتدفقات المجموعة مطالبة تقصر التي روطالش -

 ).لالستعادة قابلة غیر میزات ، المثال سبیل على(
  لدفعا مبلغ كان اذإ فقط الفائدةو  األصل مدفوعات مع المبكرلسداد ا میزة ماشىتت -

 مبلغال على ةوالفائد صلاأل من دفوعةالم غیر الغبالم ريجوه بشكل یمثل مسبقال
. لعقدل مبكرال نهاءعن اإل معقوالً  تعویًضا  یشمل قد والذي المستحق، األصلي

 أو بخصم علیها  الحصول یتم التي ةالمالی صوللأل ،بالنسبة ذلك إلى باإلضافة
 دادسلا طلبتت أو تسمح میزة هيو  قدیة،اعالت السمیةا القیمة علىإصدار  عالوة

 التعاقدیة الفائدة إلى باإلضافة لتعاقديا غالمبل جوهري شكلب یمثل بمبلغالمبكر 
 إلنهاءل معقوالً  تعویًضا  أیًضا  تتضمن قد والتي) (المدفوعة غیر ولكن( المستحقة

 دلةعا ال مةیقال تكان ذاإ المعیار هذا مع تتوافق أنها  على معها  التعامل یتم) مبكرلا
 .ألوليا االعتراف دعن ؤثرةم یرغ كرلمبا لسدادا لمیزة
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 واألرباح والخسائر القیاس الالحق  -لیة ما ال  صولألا ٥-١١-٣٦

 
  المقیمة األصول المالیة 

بالقیمة العادلة من خالل  
 األرباح والخسائر 

 

ة مات في القییر ف بالتغویتم االعترا ،ادلةیمة العقلا باالحقالمالیة  ولاألصتقاس 
  .الخسائر أوأرباح ضمن األرباح  عاتتوزی وأمتضمنه اي عوائد  العادلة

  بالتكلفة  لمالیة ا  صولاأل
 ستهلكة الم
 

 باستخدام المستهلكة بالتكلفة الحقا  مستهلكةال بالتكلفة المقیمة المالیة ولاألص تقاس
  .االضمحالل ئربخسا  ها تخفیض یتم مستهلكةال كلفةتلا ة،الفعلی الفائدة طریقة
 منض مبه االعتراف یتم واالضمحالل العملة وقفر  ائروخس أرباح الفوائد، اتإیراد
 ضمن لتسج  الناتجة عن اإلستبعاد والخسائر لألرباح وبالنسبة، روالخسائ رباحاأل

  .والخسائر األرباح
  بالقیمة  أدوات الدین المقیمة

  الدخل لالخ من  عادلةال
 اآلخر  الشامل

 

 بالقیمة الحقا  لشاملا لالدخ  لخال من العادلة یمةبالق قیمةلما المالیة ولاألص استق
 .العادلة

 فروق وخسائر أرباح الفعلیة، الفائدة طریقة باستخدام احتسابها  یتم ائدفو ال اتدإیرا
 .والخسائر األرباح ضمن بهم االعتراف یتم واالضمحالل العملة
 عند .الشامل خلالد ضمن ا به العترافا یتم األخرى سائروالخ  احبر األ صافى

 لیصبح بهویتب ادةإع یتم الشامل الدخل ضمن والخسائر باحاألر  عمجم ،ستبعاداإل
 .والخسائر األرباح ضمن

 
  الملكیة  حقوق استثمارات 

  خالل من  عادلةال بالقیمة
 اآلخر  الشامل الدخل

 

 ةبالقیم قا الح  الشامل الدخل خالل من لةالعاد ةمیبالق مقیمةال المالیة األصول تقاس
  .العادلة

 كنت المم روالخسائ األرباح ضمن كإیراد بها  افعتر اال تمی األرباح توزیعات
 .االستثمار تكلفة من لجزء استردادا واضح بشكل تمثل األرباح توزیعات
 ال اآلخر للشاما لدخلا فيالتي تم االعتراف بها  األخرى والخسائر األرباح صافي

 .الخسائر أو رباحاأل ضمن طالقاإل علىها تبویب إعادة یتم
 

   ائرسلخوا األرباحو  الالحق القیاس و التبویب  – یةمال ال مات اإللتزا ٦-١١-٣٦
 من العادلة قیمةبال أو المستهلكة بالتكلفة مقیمة أنها  على المالیة اإللتزامات تبویب یتم

 . األرباح والخسائر خالل
 اح والخسائرألربا اللخ من لةلعادا ةبالقیممقیمة  ها أن على ةیلمالا اماتاإللتز  تبویب یتم
 ات المالیةمشتقضمن ال تانك وأ لمتاجرةغراض األ بها  محتفظ أنها  على ها تبویب تم إذا
 .ليو األ االعتراف عند سائرالخ  أو االرباح خالل من العادلة بالقیمةها تبویب تم أو
 ةالقیمب خسائروال باحاألر  خالل من لةالعاد ةمیبالقمقیمة ال المالیة اإللتزامات قیاس یتم
 منض دائو فال مصروف ذلك في بما  والخسائر ألرباحا يبصاف فاالعترا ویتم عادلةال

 .األرباح والخسائر
 الفائدة طریقة باستخدام المستهلكة بالتكلفة حًقا الیتم قیاسها  خرىاأل مالیةال اإللتزامات

 رفصأسعار في  راتالتغی وخسائر احأربو  ئداو الف بمصروف االعتراف یتم، و الفعلیة
 نع تجةالنا  والخسائر لألرباح وبالنسبة ،سائرالخ رباح و األ ضمن األجنبیة تعمالال

 .والخسائر األرباح ضمن تسجل اإلستبعاد
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 االستبعاد  ٧-١١-٣٦
 المالیة   األصول

 قاتلتدفا في التعاقدیة الحقوق نقضاءإ عند ماليال صلاأل ستبعادبإ  وعةالمجم تقوم
 النقدیة اتالتدفق ستالمإل التعاقدیة لحقوقا لبتحوی قومت أو ي،المال األصل نم نقدیةلا

 المالي األصل ملكیة نافعوم مخاطر جمیعتحویل  ا هفی تمیكون قد  معاملة في التعاقدیة
 مخاطر بكافة االحتفاظ أو بتحویل المجموعة فیها  تقوم ال التي أو ،جوهري بشكل

 .لیةالما  صولاأل على بالسیطرة تحتفظ وال الملكیة نافعوم
 قائمة في بها  المعترف األصول یلتحو ب جبها بمو  تقوم معامالت يف لمجموعةا تدخل
 ال ةالحال هذه في المحولة ولاألص منافعو  مخاطر ةبكاف تحتفظ ها ولكن ي،لا لما ا مركزه

 .المحولة األصول ستبعادإ یتم
 

 مالیة  التزامات 
انقضاء  أو ها الغائ أو ت التعاقدیةااللتزامات المالیة عندما یتم سداد االلتزاما ستبعاد إیتم 

 .مدتها 
فقات والتد ا م تعدیل شروطهدما یتنع ةلیا ات المااللتزامستبعاد بإ  مجموعة أیًضا ال تقوم

، وفي هذه الحالة یتم االعتراف  جوهریالاللتزامات المعدلة تختلف اختالفا  النقدیة
 .مة العادلةلمالیة الجدیدة على أساس الشروط المعدلة بالقیبااللتزامات ا

ي (بما ف عو فمدلقابل االفرق بین القیمة الدفتریة والمان الیة فااللتزامات المعاد ستبإعند 
التزامات مفترضة) یتم االعتراف بها ضمن  أوها دیة تم تحویلغیر نق ذلك أي أصول

 األرباح والخسائر.
 

 المالیة  األدوات  مقاصة ٨-١١-٣٦
ما، عند المالي كزالمر  ائمةق في الصافي ویدرج المالیة وااللتزامات االصول مقاصة تتم
 : فقطعندما و 

لدى   كونی عندما و  ،المثبتة غالمبال ةیو تس في ونيي قانمالز إ حقیكون للمجموعة 
 االصول بیع أو الصافي أساس على االلتزامات مع االصول تسویةفي  نیة موعةالمج 
 .واحد آن في االلتزامات داوسد

 
 التغطیة   ةومحاسب المشتقة  المالیة األدوات  ٩-١١-٣٦

عمالت ال صرف سعارأ لمخاطر تعرضها  طیةلتغ مشتقة مالیة بأدوات عةمو المج  حتفظت
مضیف ال العقد عن الضمنیة قاتالمشت فصل تمی .ائدةالف اسعار طرومخا ة یبنج ألا

 شروط توافر حالة فيو  مالًیا  أصًال  المضیف العقدإذا لم یكن  منفصلة عنها  والمحاسبة
 .محدده

 العالقة ذات المعاملة فالیبتك افاالعتر  ویتم ادلةلعا بالقیمة لیا أو  اسها قی یتم المشتقات
 العادلة بالقیمة تقاتالمش قیاس تمی ليو ألا االعتراف دبع. ئرا سخ لا وأ رباحاال ضمن
 .الخسائر أو االرباح في العادلة القیمة في تغیر يأ ب االعتراف ویتم
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 تدفقاتال في ختالفاإل  من غطیةللت تغطیة  كأدوات معینة  مشتقات المجموعة حددت
 صرف أسعار في راتیغتلا نع اشئةن للغایة محتملة توقعات معامالتب ةلمرتبطا النقدیة

 غطیةكت مشتقة غیر مالیة ٕالتزاماتو  معینة ومشتقات الفائدة عاروأس األجنبیة لعمالتا
 .أجنبیة عملیة في االستثمار صافي على األجنبیة العمالت صرف لمخاطر

 وٕاستراتیجیة المخاطر رةإدا هدف ةالمجموع توثق ، ةینالمع تحوطال قاتالع ءبد عند
 ،غطیةالت وأداة غطیةالت بند بین قتصادیةاال القةالع أیًضا  عةالمجمو  قثو ت .غطیةلتا تنفیذ
 لبند النقدیة التدفقات في التغیرات تعوض أن المتوقع من كان إذا ما  ذلك في بما 
 .البعض ا بعضه غطیةالت وأداة غطیةالت
 
 التدفقات النقدیة ر غطیة مخاطت

 بالجزء االعتراف یتم نقدیة،لا تقا فالتد رمخاط لتغطیة كاداه مشتق تحدید میت عندما 
 تجمیعها ویتم االخر الشامل الدخل بنود في للمشتق العادلة القیمة في التغیر من الفعال

 لعادلةا القیمة في التغیرات من الفعال الجزء یقتصر .المخاطر تغطیة احتیاطي في
 العادلة مةیلقا يف التراكمي التغییر على اآلخر الشامل دخلال في بها  المعترف مشتقاتلل

 الجزء .غطیةالت بدایة منذ ، الحالیة القیمة أساس على تحدیده یتم والذي ،غطىالم للبند
  ضمن مباشرة به عترافاال یتم للمشتق العادلة القیمة في التغیرات من فعال الغیر

 .الخسائر او االرباح
 اآلجلة رفلصا دلعقو  الفوري للعنصر العادلة القیمة في یرغیتلا طقف مجموعةال تحدد
 العادلة القیمة في التغیر احتساب یتم. النقدیة التدفقات تغطیة عالقات في تغطیة كأداة

 تغطیة كتكلفة منفصل كلبش) اآلجلة النقاط( اآلجلة الصرف لعقود اآلجل للعنصر
 .یةملكال ققو ح  ضمن غطیةالت الیفتك حتیاطيا في بها  رفومعت

 مثل مالي غیر بأصل االعتراف الحقا  غطاهلما ةالمستقبلی المعاملة عن ینتج عندما 
 التغطیة تكلفة احتیاطي و تغطیة احتیاطي في المجمع المبلغ تبویب یتم المخزون،

 .به االعتراف عند المالي غیر للبند األولیة التكلفة في مباشرة
 ةتغطی إحتیاطي من المكون المبلغ تبویب ادةإع یتم ،هطا غمال قبلیةمستال عامالتالم لكل

 أو الفترة نفس في الخسائر أو االرباح الى التغطیة تكلفة احتیاطيو  النقدي دفقلتا
 الربح على المغطاه المتوقعة المستقبلیة النقدیة التدفقات تؤثر خاللها  التي الفترات

 .والخسارة
 أو أجل انتهى أو بیع تم أو یةالتغط بةسا مح  طلشرو  فیةتو مس غیر یةالتغط اصبحت إذا

 بأثر التغطیة محاسبة عن التوقف یتم بها  المرتبط الحق ممارسة أو ةطیلتغا أداة فسخ
 من المكون المبلغ فإن النقدیة التدفقات تغطیة محاسبة إیقاف یتم عندما . مستقبلي
  من یةغطتلا لیسب على ،تىح  الملكیة حقوق في ظلی النقدي التدفق تغطیة إحتیاطي

 االعتراف عند التكلفة في تضمینه میت مالي، غیر ببند االعتراف إلى تؤدي ملةمعا 
 أو الربح إلى تصنیفها  إعادة یتم األخرى، النقدیة التدفقات بتغطیات یتعلق فیما  أو األولي

 ةعالمتوق ةلیالمستقب ةالنقدی فقاتالتد فیها  تؤثر التي الفترات أو ةالفتر  نفس في الخسارة
  .الخسارة أو ربحال على اةغطملا
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 تصنیف إعادة یتم المغطاة، المستقبلیة النقدیة التدفقات وثحد قعالمتو  من یعد لم إذا
 أو الربح إلى مباشرة التغطیة تكلفة احتیاطيو  التغطیة احتیاطي في المكونة المبالغ

 .لخسارةا
 

 نشاط أجنبي   في االستثمار صافي تغطیات 
 يافلص تغطیة في تغطیة كأداة مشتق غیر مالي متزاال أو تقةشم اةدأ تصنیف میت عندما 

 ألداة العادلة القیمة في التغیرات من الفعال الجزء فإن أجنبیة، عملیة في استثمار
 األجنبیة العمالت صرف ائروخس بأرباح االعتراف یتم المشتقة، غیر أو المشتقة التغطیة

 احتیاطي في عرضها  تموی خراآل لملشا ا الدخل يف التغطیة أداة من تقةالمش غیر
  .یةملكال حقوق ضمن الترجمة

 وخسائر ألرباح العادلة القیمة في التغیرات من الفعال غیر بالجزء اإلعتراف یجب
. الخسارة أو الربح في رةمباش المشتقات غیر من المشتقة األجنبیة العمالت أو المشتقات

 الخسارة أو الربح إلى خراآل مللشا ا دخللا في به فالمعتر  لغالمب تصنیف إعادة یتم
 .األجنبیة العملیات استبعاد ندع نیفتص إعادة كتسویة

 
 ٢٠٢٠ینایر  ١ قبللسیاسات المطبقة ا
بالقیمة  مبوبة مالیة ولصأ التالیة: الفئات بین ةة غیر المشتقالمالی صولاال یببتبو  موعةالمج  قومت
تى تاریخ االستحقاق، قروض ا ح تفظ بهمح  تامار ثاستائر، سخ ال أو احاألرب خالل من ادلةعال

 یع.بلل متاحة یةمال ولصأو ، تنیا ومدیو 
ة ت مالیة مبوبالتزاما یة: التال الفئات نبی ةمشتقغیر ال عة بتبویب االلتزامات المالیةتقوم المجمو 

 ي.خر أت مالیة التزاما  لخسائر وفئهل األرباح أو ابالقیمة العادلة من خال
 

 واالستبعاد  راف االعت -یة غیر المشتقة مال مات التزالیة وااللا الم  لصواأل ١٠-١١-٣٦
في ة مصدر ن الات الدیولي بالقروض والمدیونیات وادو ة باالعتراف االعمو المج  ومتق

ا یراف بهم اولاالعت یتمة وااللتزامات المالیة االخرى الصول المالیجمیع ا تها،خ نشأ تاری
 دیة لألداة المالیة. عاقام التحكرفا في االطعة و ممج بح التصاملة عندما في تاریخ المع

ي في نتهي فترة سریان الحق التعاقدالمالي عندما ت لصاد االبعستا المجموعة ب قومت
ت بتحویل الحق التعاقدي قامأو مالي، الصل المن اقدیة تدفقات ن على حصولال

مخاطر  كل لیحو یها تف ي معاملة تماالصل المالي ف نت النقدیة ملتدفقا الستالم ا
أو تحویل بة مجموعالم قإذا لم تو أة. صل المالي بصورة جوهریاال ملكیة افعومن

 لمجموعةفظ ام تحتالمالي ولصل ة االفع ملكیاظ بشكل جوهري بكل مخاطر ومنااالحتف
لناتج عن ا التزام بأو كأصل  ى االصل المحول، على ان تعترف فقطبالسیطرة عل

 یل.تحو عند الها المحتفظ ب أو ةئاشت النما االلتزاأو  الحقوق
انتهاء أو الغائه أو ما بالتخلص منه اي ینته ما ندعام المالي ز لتتستبعد المجموعة اال

 .لعقداردة با مدته الو 
وعرض صافي المقاصة في المركز  يوالتزام مالل مالي ن أصصة بیم عمل مقا یت

 إلجراءاذ قابل للنفلي انو انق القلح وعة حالیا ادما تمتلك المجمندما، وفقط ععن الىالم
ى اساس صافي جراء التسویة علإل ة اما نیال بها ولدیها  ترفمقاصة بین المبالغ المعال

 .واحدان  ام فيیة االلتز وتسو صل راف باألاالعتأو المبالغ 
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 القیاس  –ول المالیة غیر المشتقة األص ١١-١١-٣٦
 سائر لخ او أ  احب االر  لخال قیمة بالقیمة العادلة منملمالیة الا  ألصولا

 الخسائر إذا تم وأ احرباألل ادلة من خالعال كمقیم بالقیمة اليصل الماالیتم تبویب 
لي لیقاس اف االو عتر ند االتبویبه ع و تمأرة المتاج  تبویبه كأصل محتفظ به ألغراض

أو ء نا اقتعاملة المرتبطة مباشرة بمتكلفة ال ر،الخسائأو رباح األقیمة العادلة من خالل بال
  .ا دهعند تكبالخسائر أو  باحاألر باشرة ضمن ا مراف بهعتل المالي یتم االصالر ااصدا

یمة بالقسائر الخ اح أو ألربال ة من خالمالیة المقیمة بالقیمة العادلتقاس االصول ال
توزیعات أرباح أو  ده اي عوائمنعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة متضادلة ویتم االالع

 .رائسالخ  أو رباحاألفي أسهم 
 

 اق قستححتى تاریخ اال بهامحتفظ ال االستثمارات 
 كلفةة الى تولي بالقیمة العادلة باإلضافعند االعتراف اال لو صهذه اال یتم قیاس

 تمر االصل المالي. بعد االعتراف االولي، یتناء او اصداشرة باقمبا  رتبطةعاملة المالم
 علیة.لفادة ئفا لیقة اطر ام لتكلفة المستهلكة باستخداقیاسها ب

 
 ت دیونیاالمالقروض و 

اإلضافة الى تكلفة لقیمة العادلة باب لياف االو عند االعتر  لصو تم قیاس هذه االی
عتراف االولي، یتم مالي. بعد االالصل الار او اصدباقتناء اشرة مبا  لمرتبطةالمعاملة ا

 .یةدام طریقة الفائدة الفعلخ هلكة باستستقیاسها بالتكلفة الم
 
 المتاحة للبیعة یماللا  لصواأل
تكلفة ة باإلضافة الى لدا لعلقیمة اف االولي بااعتر االصول عند االذه قیاس هتم ی

ي، یتم عتراف االولبعد اال الي.ل المصدار االصاو اناء رة باقتالمعاملة المرتبطة مباش
 رخسائ فبخالیرات في القیمة العادلة غتراف بالتعقیاسها بالقیمة العادلة، ویتم اال

 دین ضمنة ألدوات الیجنبرف العمالت االر صي اسعا ت فل واثار التغیراالح ضمالا
ه ستبعاد هذعن اة، و العادل الخر وتجمع في احتیاطي القیمةالدخل الشامل ا دو نب

خل دن بنود الضمرباح او الخسائر المتراكمة المعترف بها دة تبویب االیتم اعا صول اال
 ر.ائسالخ  او رباحااللى الشامل االخر سابقا ا

 
 القیاس  –ة المشتقیر الیة غالم االلتزامات  ١٢-١١-٣٦

اذا تم سائر الخ  رباح اوبالقیمة العادلة من خالل اال ي كمقیمالالم امز لتاالتبویب یتم 
 سالولي لیقاض المتاجرة او تم تبویبه عند االعتراف اتفظ به ألغراتزام مح كال ویبهتب

و تناء اباقباشرة ة ملمعاملة المرتبط، تكلفة ارئسا خ لو اا باحر بالقیمة العادلة من خالل اال
، بدها عند تك باشرة ضمن االرباح او الخسائرف بها مراعتاال میتم المالي دار االلتزاصا

لقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر با  قیمة بالقیمةلیة المالمامات س االلتزاتقا 
 في اي مصروف فوائد لة متضمنةدا لعا یمةلقي اف ة، ویتم االعتراف بالتغیراتلدالعا 
 .رسائاو الخ اح االرب
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ا اي ا منهخصومعادلة میتم قیاسها اولیا بالقیمة ال ة االخرتقلمشر ایغ ت المالیةااللتزاما 
 هتم قیاس هذاصدار االلتزام. بعد االعتراف االولي، یباقتناء او  مباشرة تبطةة مر تكلف

 ة الفعلیة.قة الفائدیر ط ماتخداسة بلكااللتزامات بالتكلفة المسته
 

 ة بة التغطیمشتقة ومحاسلا  ةلیالمات دوااأل ١٣-١١-٣٦
 العمالت صرف أسعار لمخاطر تعرضها  لتغطیة مشتقة مالیة أدواتب وعةالمجم تحتفظ

 المضیف العقد عن الضمنیة المشتقات فصل یتم. الفائدة اسعار ومخاطر األجنبیة
 طشرو  توافر حالة وفي مالًیا  أصًال  مضیفلا دقالع یكن لم إذا منفصلة عنها  سبةوالمحا 
 .همحدد

 العالقة ذات المعاملة بتكالیف االعتراف ویتم لةعادال بالقیمة أولیا  قیاسها  یتم المشتقات
 ویتم العادلة بالقیمة المشتقات قیاس یتم األولي االعتراف بعد. الخسائر أو االرباح ضمن

 .خسائرال أو باحر الا في عادلةال القیمة في تغیر بأي االعتراف
 تقا تدفال في اإلختالف من للتغطیة تغطیة دواتكأ  معینة قاتمشت المجموعة ددتح 

 صرف أسعار في التغیرات عن ناشئة للغایة محتملة توقعات بمعامالت المرتبطة النقدیة
  ة كتغطی مشتقة غیر مالیة وٕالتزامات معینة ومشتقات الفائدة وأسعار األجنبیة العمالت
 .أجنبیة یةعمل في اراالستثم صافي لىع ألجنبیةا العمالت فر ص لمخاطر

 وٕاستراتیجیة المخاطر إدارة هدف المجموعة وثقت نة،المعی التغطیة عالقات بدء عند
 التغطیة، وأداة التغطیة بند بین االقتصادیة العالقة أیًضا  المجموعة توثق. التغطیة تنفیذ
 وأداة یةالتغط لبند قدیةالن دفقاتالت في اتر یغتلا أن وقعالمت من كان إذا ما  ذلك في بما 
 .البعض بعضها  تسوي غطیةالت
 

 قات النقدیة دفالتة مخاطر تغطی
 بالجزء االعتراف یتم النقدیة، التدفقات مخاطر لتغطیة كاداه مشتق تحدید یتم عندما 
 یعهاتجم ویتم .رخاال لشاملا الدخل بنود في للمشتق العادلة القیمة في التغیر من الفعال

 یتم العادلة القیمة في التغیر من عالف غیر جزء اي.  المخاطر ةتغطی یاطياحت في
  .الخسائر او االرباح ضمن مباشرة به افعتر اال

 ویتم االخر الشامل الدخل بنود في بها  االحتفاظ یتم الملكیة حقوق في المجمعة القیمة
 فیها تؤثر لتيا الفترات وا الفترة فسن في خسائرال او الرباحا ضمن تبویبها  اعادة

 المغطى البند یؤثر وا رالخسائ او االرباح على المغطاة بها  بئمتنال دیةلنقا التدفقات
  .الخسائر او االرباح على
 لشروط مستوفیة غیر التغطیة او الحدوث، متوقعة غیر المتوقعة المعاملة اصبحت إذا

 الحق ممارسة وا التغطیة ةادا فسخ وا یعب تم او اجل انتهى او التغطیة، محاسبة
 المعاملة تبح اص إذا. التغطیة محاسبة عن مستقبلي بأثر وقفالت تمی ا به المرتبط
 او رباحأ بأیة الخسائر او االرباح ضمن االعتراف یتم الحدوث متوقعة غیر المتوقعة
 .التغطیة اداة على صله ذات مجمعة خسائر
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 ل الما س رأ ١٢-٣٦
 عادیة لا هماألس ١-١٢-٣٦

ا ا بخصمهادیة یتم المحاسبة عنهالعم هالسر ابإصداقة مباشرة لة المتعلالیف المعامتك
یة كملبحقوق ال لة المتعلقةممعا ل المرتبطة بتكالیف اللكیة.  ضریبة الدخ لمق امن حقو 

 ".دخل"ضرائب ال) ٢٤قم (لمصري ر عنها وفقا لمعیار المحاسبة ا یتم المحاسبة
 

 سهم خزینة) لعادیة (أار االسهم ادعادة اصإ و  اءعادة شر إ ٢-١٢-٣٦
ل لمبلغ المسدد مقاببا اف م االعتر فانه یتسهم راس المال المصدر ء أراشدة اعا عند 

ادة الشراء كتخفیض ة والمتعلقة بإعر اشالیف المبن كافة التكمیتضاعادة الشراء والذي 
ومة رضها مخصعو  نةسهم خزیأ یفها كتصن تما یعاد شرائهالم سهمكیة. االلحقوق المل
بلغ اف بالمم الخزینة، یتم االعتر أسهر ااصددة و اعا عند بیع ا الملكیة. من حقوق

 عاملة یتمناتج عن الملز ااهمین والفائض او العج یادة في حقوق المسكز صل المح 
 صدار.ضه ضمن عالوة االر ع

 
 نونياإلحتیاطى القا ١٣-٣٦

ى ن اإلحتیاط ویة لتكویألرباح السن من ا  ٪ ٥ ى از یو ع مبلغ ا ى إقتطة عل رك للش األساسى  نظام ص الین 
ل الشركة المصدر، یوازى نصف رأس ما  اً قدر حتیاطى جموع اإلذا اإلقتطاع متى بلغ مف ه یق و نى انو الق

 اإلقتطاع. تعین العودة إلى  حد عن هذا ال اإلحتیاطى   ص نق   ومتى 
 

 االضمحالل ١٤-٣٦
 ٢٠٢٠ینایر  ١ من  اعتباراً  السیاسة المطبقة

قة : المشتلیة غیر  ا لما  األصول  ١-٤١-٦٣  
 : د ل العقأصو و ة دوات المالیألا

:متوقعة فيال االئتمانیة رئتعترف المجموعة بمخصص الخسارة للخسا   
 صول المالیة المقاسة بالتكلفة المستهلكة.األ -
 .خل الشامل اآلخرالدین المقاس بالقیمة العادلة من خالل الد أدوات -
   العمالء. مع العقود لأصو  -
  .وضالقر  ءانیة المتوقعة لعمالاف بالخسائر االئتمر عتباإل موعةلمج تقوم ا -
 للخسائر ىٍ مساو  بمبلغ المالیة داةلأل ةر الخسا  مخصص اسبقی  تقوم المجموعة -

 األداة تلك ىعل تمانیةاالئ المخاطر كانت إذا العمر مدى على المتوقعة االئتمانیة
ائر الخس سقیا ویتم  .يولاأل عترافاإل منذ - يجوهر  بشكل– ادتز  قد لیةالما 
 ا یلي :لمهًرا  ش ١٢ على وقعةالمت ةئتمانیاال

 .التقریرتاریخ منخفضة في ة نیا سندات الدین ذات مخاطر ائتم -
 یربشكل كب یهاالئتمان هامخاطر  تى لم تزیدال البنوك أرصدةسندات الدین األخرى و  -

ألداة لر المتوقع لعم امدى على داد الس فيلتعثر اطر ا(مخ  ألولىا االعترافمنذ 
  .) ةالمالی

األصل ى عل تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیهب ن تقوما مجموعةیجب على ال -
هري منذ االعتراف االولي وعند إحتساب الخسائر المالي قد زادت بشكل جو 

االئتمانیة المتوقعة یجب على المجموعة األخد في االعتبار ان تكون هذه  
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مل   مبرر لهما وهذا یشجهد ال و أبدون تكلفة  ؤیدة ومتاحةالمعلومات معقولة وم
ي تعتمد على الخبره السابقه لتوا حة وكمیة وكفاءة المعلومات والتحلیالتص مدى

  ة.التقییم االئتماني وأیضا المعلومات المستقبلیو 
 :ندما صل المالي متعثرا عاأل ةعو بر المجمتعت -
موعه بالكامل اته االئتمانیه للمج بدفع التزامحتمل ان یقوم المدین ر المیكون من غی -

 .)(ان وجد ةمالی قراأو استبعاد في إجراءات مثل  ةقبل المجموع جوع منالر دون 
مالم یكن من الممكن  یوم ٩٠ استحقاقها موعد  ةصول المالیعندما تتجاوز األ -

 .دحضها 
یه تراضاالفمیع االحداث تج عن ج هو الذي ین ةتوقعن الما ئتمسائر االعمر خ  -

 .ةالمتوقع ألداه مالیعلى مدى العمر  ةتملالمح 
من خسائر االئتمان  ءجز ي شهر ه ١٢المتوقعة على مدى  ر االئتمانئخسا  -

  التقریرمن تاریخ شهر  ١٢خالل كنه المتوقعة التي تنتج عن احداث افتراضیه مم
  .شهرا ) ١٢ أقل من ر المتوقع لألداةالعم كان قصر اذاأو فترة أ( 
 نیةاالئتما سائرخ لا یاسق عند  الحسبان  في  ذها أخ  یجب  التي للفترة  األقصى  الحد  إن

  على معرضة عةجمو الم تكون التي التعاقدیة لفترةل ىقصاأل الحد هو المتوقعة
 .انیةاالئتم رللمخاط ها مدار 

 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ٢-١٤-٣٦

 قاس. تُ خسائر االئتمانیةال لاحتمال رجحةتقدیرات م متوقعة هيتمانیة الالخسائر االئ
رق بین التدفقات فالي الحالیة لجمیع حاالت العجز النقدي (أ ةیمبالقمان خسائر االئت

) حصیلهاموعة توفًقا للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المج  جموعةدیة المستحقة للمالنق
 . ليا مل الألصي لائدة الفعلبسعر الف المتوقعة لخسائر االئتمانیةیتم خصم ا

 
 :  نخفضم  تمانيى إئذات مستو  ةیالمالل األصو ٣-١٤-٣٦

انت االصول المالیة التي تم موعة بتقییم ما إذا كج لما في تاریخ كل تقریر مالي ، تقوم
ل الدخل الشامل تصنیفها بالتكلفة المستهلكة وسندات الدین بالقیمة العادلة من خال

عندما  نخفضن مذو مستوى ائتما  هأنب األصلد یع االئتمان. من انخفاض خر تعانياآل
ار على التدفقات ضر ثیر من االحداث التي یكون لها تأ أو اكث دح قع واقد و یكون 

 المقدرة لألصل المالي .دیة المستقبلیة النق
لممكن االبیانات منخفض  ذو مستوى ائتماناألدلة على ان األصول المالیة تشتمل 

  یة :التالداث ها حول االح رصد
 . ینكبیرة  للمد ةیلما  تصعوبا  -
 یخار من تیوم  ٩٠سداد او التأخیر ألكثر من لاعن  رعثالتق العقد مثل خر  -

 .االستحقاق 
تكن المجموعة لتقبلها بظروف المجموعة لم یكله قرض أو سلفه من قبل ه ةإعاد -

 . أخرى
 ي اخر. ة تنظیم مالس أوٕاعادن سوف یدخل في إفالمن المحتمل أن المدی -
 .لیةلصعوبات الما ب ابسب ألوراق المالیهاوق سنشاط  ءختفا ا -
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 لي قائمة المركز الما يف عةعرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوق ٤-١٤-٣٦
من  التكلفة المستهلكةالمالیة التي یتم قیاسها ب لالصولیتم خصم مخصصات الخسائر 

  .صولقیمة الدفتریة لألإجمالي ال
یل یتم تحم ،شامل اآلخرللدخل الة من خالل اادالع القیمةب یمةالمق دینال سبة ألدواتبالن
 .لشامل اآلخرراف به في الدخل اعتاالص الخسارة على الربح أو الخسارة ویتم خصم

 
 الدین إعدام ٥-١٤-٣٦

كون لدى المجموعة یتم شطب القیمة الدفتریة اإلجمالیة لألصل المالي عندما ال ی
 تقومء األفراد ، مالللع ء منه. بالنسبةز ج أو  الكاملالي باد أصل مقولة الستردتوقعات مع

 ١٨٠خرًا بـ ون األصل المالي متأ یكما شطب القیمة الدفتریة اإلجمالیة عندبة وعلمجما
قوم ت ،لعمالء الشركة بالنسبة .ةالمماثل صولأیومًا على أساس الخبرة السابقة السترداد 

ا إذ ب بناًء على ما شطال غت ومبلیبتوقا یتعلق فیمتقییم  لفردي بعم المجموعة بشكل
بلغ المشطوب.  لمن ا. ال تتوقع المجموعة أي استرداد مردادتسلال معقولهناك توقع ن كا 

ك ، فإن األصول المالیة المشطوبة یمكن أن تظل عرضة لنشاطات اإلنفاذ من ومع ذل
 .ةالمستحق د المبالغالمجموعة الستردا إلجراءات أجل االمتثال

 
 ة الیلما  رصول غیاأل ٦-١٤-٣٦

 ة القیم الدفتریة لألصول غیرعة بمراجعجمو المقوم كل فترة مالیة، ت ةنهایتاریخ  في
واالصول ، وأصول العقود مع العمالء تثمارات العقاریةساال (بخالف لیة للشركةما ال

 ذلككان االمر ك ٕاذاو  .لتحدید ما إذا كان هناك مؤشر لالضمحاللة المؤجلة) الضریبی
ر االضمحالل ختبا ا اءیتم اجر صل. ة لألدیاإلستردة ایمر للقیدقموعة بعمل تمج ال تقوم

 .ویا شهرة سنلل
غر صل معا الي أضمحالل القیمة ألصل یتم تجمیع االصو ا باراختإلجراء  -

تولد تدفقات نقدیة داخلة من االستعمال والتي  من االصلمجموعة اصول تتض
 االخرىول صمن اال ةلنقدیة الداخ الت ا لتدفقن اى حد كبیر علة االمستمر ومستقل

تجمیع   ندة عتسبشهرة المك ال م توزیعولید النقد. یتات تحدو -صول األعات مجمو  او
شركة ت لدى المجموعات هذه الوحدا لد النقد اواالعمال على الوحدات التي تو 

 مقتنیة والمتوقع منها االستفادة من عملیة التجمیع. ال
ف ا تكالیناقصادلة لعاقیمته هي د للنق ةدلوحدة المولو لا للألص دیةمة اإلستردایالق -

ستخدامیة لألصل هي القیمة االمة القیما أكبر، ایهخدامیة و قیمته االستبیع الا
خصومة بسعر خصم قبل دوثها ملمتوقع ح نقدیة المستقبلیة الللتدفقات ا الحالیة

والمخاطر  قودلنلمنیة الز ریة للقیمة ا الج الضرائب الذي یعكس تقدیرات السوق 
 . نقدد التولی دةح ل او و ألصل حددةمُ لا

تریة لألصل او للوحدة دفال قیمةا كانت الإذ ضمحاللراف بخسارة االاالعت یتم  -
 مته اإلستردادیة.ید أكبر من قالمولدة للنق

 اوالسارة االضمحالل في االرباح او الخسائر. ویتم توزیعها تراف بخ یتم االع  -
 صولفیض االم تخ قد، ثلناتولید دة وح على  ةعلشهرة الموز ة لریتالدف یمةلتخفیض الق

 ة لكل أصل في الوحدة.ریدفتة الساس القیمى اناسب على للوحدة بالتاالخر 



 بضة القا میس هیر  –ة المالیة المجموعة كشر 
 عة  المجم  دوریةال ةالمالی ملقوائضاحات المتممة ل اإلی بعتا

 ٣١/٣/٢٠٢٠ة فى المالیة المنتهی فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم یع المبالغ بالجنیه ال جمی(

_____________________________________________________________________________ 

 - ٥۱ - 

ة الحقة.  بالنسبة في فتر  ة الشهرةجمة عن اضمحالل قیما الخسارة النال یتم عكس   -
القیمة  عدىیت ذي الال لى المدىإل محاللألصول االخرى، یتم عكس خسائر االض

م  یت ) ما لم ك واالستهالكاالهال بعدالصافي ا (بحدیدهت مان سیتي كلتریة اتفالد
السنوات  بة لألصل فية الناجمة عن اضمحالل القیمة بالنسار لخسف با االعترا

 السابقة.
 

 ٢٠٢٠ینایر  ١السیاسة المطبقة قبل 
 ول المالیة غیر المشتقة األص ٧-١٤-٣٦

 بمائر ا و الخسأرباح األل قیمة العادلة من خالكمقیمة بال صول المالیة غیر المبوبةاأل
المجموعة في حقوق الملكیة تقوم ة ریقیتم المحاسبة عنها بطالتي ص صذلك الح  يف

الل في ضمح تاریخ نهایة كل فترة مالیة بتقدیر ما إذا كان هناك دلیل موضوعي على ا
 ة االصل.قیم

 االصل:تتضمن االدلة الموضوعیة على اضمحالل قیمة 
 اد بواسطة مدین.ق او التأخر في السداخفا •
ف وعة لتقبلها في ظرو جمالممجموعة بشروط لم تكن قة للتح سمبالغ م ةولجد ادةعا •

 خرى.أ
 مؤشرات على افالس المدین او الُمصدر. •
 رضین او الُمصدرین.سبة للمقُتالتغیرات المعاكسة في حالة السداد بالن •
 عوبات المالیة.الص لي بسبباختفاء السوق النشطة لألصل الما •
یة سه في التدفقات النقدن قیا مكیانخفاض  دجو ى و لإ ربیانات واضحة تشی وجود •

 من مجموعة من االصول المالیة.مستقبلیة المتوقعة ال
لى االضمحالل لموضوعیة عبالنسبة لالستثمار في اداة حقوق ملكیة، تتضمن االدلة ا

 التكلفة. العادلة عن االنخفاض الهام او المستمر في القیمة 
 

 ستهلكة  مال فة تكلل لمالیة المثبتة باصول ااأل
لى حدوث اضمحالل في قیمة هذه ناك ادلة موضوعیة عه كانجموعة بتقدیر ما إذا م المقو ت
نسبیة بمفردها یتم تقییمها مثل اهمیة الصول منفردة او على المستوى المجمع. كل االصول التي تا

تم یة فردمن لاضمحالل هذه االصو عدم وجود ادلة على  ة، وفي حالةبالنسبة لالضمحالل منفرد
تحدیده على االصول المنفردة. ة حدث ولم یتم بعد یمالقبشأن اي اضمحالل في  مجمعةا هتقییم

مجمعة بشأن اي اضمحالل في  تم تقییمها الصول التي لم یتم اعتبارها منفردة كأصول هامة نسبیا یا
 معا. ةبهتشا الم ذات سمات المخاطر ول یتم تجمیع االصولالمجمع لألصالقیمة. ألغراض التقییم 

عن المجموعة المعلومات التاریخیة جمع لألصول تستخدم لمى ااالضمحالل على المستو قییم ت دعن
المتكبدة، وتقوم بعمل تعدیالت إذا ة الخسائر توقیتات استرداد الخسارة الناجمة عن االضمحالل وقیم

 أكثر ونكرجح ان تاالمن لة ا ح ان الخسائر الفعئتمانیة الحالیة توضتصادیة واالكانت الظروف االق
 شرات التاریخیة.مؤ بالاو اقل من المتوقعة 

النقدیة بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات  م حساب خسائر االضمحالل بالفرقیت
االعتراف األصل المالي. ویتم صلي الخاص بمستقبلیة المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعلیة االال
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استخدام ریة لألصل من خالل فتالدر ویتم تخفیض القیمة لخسائا والرباح ااي ة فسار خ بقیمة ال
 حساب مخصص اضمحالل.

اتجة عن اضمحالل قیمة لخسارة النا اعتبرت المجموعة انه ال یوجد احتماالت حقیقیه لعكس اإذ
 .ذات العالقةاالصل فانه یتم اعدام القیمة 

بشكل موضوعي مع حدث  نخفاضالاربط هذا  كنوأمل القیمة خسارة االضمح إذا انخفضت الحقا 
خسارة اضمحالل القیمة المعترف بها من  اضمحالل القیمة، عندئذ یتم رد عد االعتراف بخسارةب یقع

 خسائر.رباح او القبل من خالل اال
 

 صول المالیة المتاحة للبیعاأل
ي تم ر التائسبویب الخ ت ةإعادب یعالیة المتاحة للبضمحالل في االصول المبخسائر اال یتم االعتراف

القیمة العادلة ویعترف  مل االخر والمجمعة في احتیاطيمن بنود الدخل الشا ضا بقاالعتراف بها سا 
ه خسارة المجمعة المستبعد من حقوق الملكیة والمعترف بثل مبلغ البها في االرباح او الخسائر، یم

و سداد اي من أصل الك اتهسبعد اي ا يفالصا (بء ین تكلفة االقتنا ح او الخسائر الفرق بفي االربا 
ل القیمة لهذا االصل المالي سبق صوما منها ایة خسارة في اضمحالوالقیمة العادلة مخ  غ)بلالم

 سائر.باح او الخ االعتراف بها في االر 
ت ذاانت هذه الزیادة في ایه فترة الحقة وكتاحة للبیع عند زیادة القیمة العادلة الداه دین مبوبة كم

االرباح او الخسائر  اضمحالل القیمة في ةار خسث وقع بعد االعتراف بة بحدعیو درجة موضب ةعالق
  م رد خسارة اضمحالل القیمة هذه في االرباح او الخسائر.عندئذ یت
نسبة ألي استثمار في الخسائر بالد خسائر اضمحالل القیمة المعترف بها في االرباح او ال یتم ر 

 او الخسائر. رباحاال للبیع في حا كمت وبمباداة حقوق ملكیة 
 

 بطریقة حقوق الملكیة عنها   التي یتم المحاسبة ت رامااالستث
ق الملكیة بمقارنة قیمته بطریقة حقو اس خسائر االضمحالل في استثمار مالي یتم المحاسبة عنه تق

م تخسائر ویلا ح اوبا ر االضمحالل في اال ویتم االعتراف بخسائرلالسترداد، الدفتریة بالقیمة القابلة 
قیمة لتقدیرات المستخدمة لتحدید الغیرات تفضیلیة في اتث دو سارة االضمحالل عند ح عكس خ 

 االستردادیة.
 

 األصول غیر المالیة  ٨-١٤-٣٦
یر یة لألصول غكل فترة مالیة، تقوم المجموعة بمراجعة القیم الدفتر ریخ نهایة في تا 

لتحدید ما المؤجلة)  ریبیةلضاواالصول  ،ةقاریلعا االستثمارات خالف(ب المالیة للشركة
وم المجموعة بعمل تقدیر وٕاذا كان االمر كذلك تق .حاللان هناك مؤشر لالضمكا إذ

 بار االضمحالل للشهرة سنویا.اجراء اخت للقیمة اإلستردادیة لألصل. یتم
 عةعا الي أصغر مجمو ل یتم تجمیع االصول مالقیمة ألص إلجراء اختبار اضمحالل

ومستقلة  االستعمال المستمر نم لةولد تدفقات نقدیة داخ لتي توا من االصلضتتصول ا
صول األفقات النقدیة الداخلة من االصول االخرى او مجموعات الى حد كبیر عن التد

ى الوحدات االعمال عل تولید النقد. یتم توزیع الشهرة المكتسبة عند تجمیع وحدات-
فادة  تساالقتنیة والمتوقع منها ة المرك شت لدى الادح الو  ذه ه النقد او مجموعاتالتي تولد 

 میع. من عملیة التج 
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ع كالیف البیصل او للوحدة المولدة للنقد هي قیمته العادلة ناقصا تالقیمة اإلستردادیة لأل 
هي القیمة الحالیة امیة لألصل او قیمته االستخدامیة ایهما أكبر، القیمة االستخد

الذي  بائضر صومة بسعر خصم قبل الها مخوثدلمتوقع ح ا ةقبلیستلمتدفقات النقدیة الل
ة للنقود والمخاطر الُمحددة لألصل او وحدة السوق الجاریة للقیمة الزمنی یعكس تقدیرات

 . تولید النقد
وحدة المولدة لألصل او للعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القیمة الدفتریة یتم اال 

 .ادیةردستكبر من قیمته اإلللنقد أ
لتخفیض  وزیعها اوالاو الخسائر. ویتم ت احربارة االضمحالل في االف بخسراتیتم االع 

خرى االصول اال دفتریة للشهرة الموزعة على وحدة تولید النقد، ثم تخفیضالقیمة ال
 حدة.أصل في الو  للوحدة بالتناسب على اساس القیمة الدفتریة لكل

الحقة.  بالنسبة  فترة في ة الشهرةمیقالل مح اضسارة الناجمة عن ال یتم عكس الخ  
ال یتعدى القیمة ئر االضمحالل الى المدى الذي الخرى، یتم عكس خساال صو لأل

هالك واالستهالك) ما لم یتم  افي بعد االالدفتریة التي كان سیتم تحدیدها (بالص
 .ابقةلسا لألصل في السنواتحالل القیمة بالنسبة اجمة عن اضماالعتراف بالخسارة الن

كلفة األصل األصول المؤجرة (ت يف یةعلى التكلفة الدفتر  لضمحالالاتم حساب ی
یمة د في تاریخ حساب االضمحالل) غیر المضمون استرداده أي قمضافًا إلیه العائ

لشركة. ظ بها لدى ار المشكوك في تحصیله وذلك بعد خصم أیة تأمینات محتفاإلیجا 
بكل تصنیف خاصة ال إلضمحاللا بد نسدیتح مخصصات بالشركة بوتقوم لجنة ال

دول التأخر في ر المشكوك في تحصیله طبقًا لج بة على قیمة اإلیجاسحتلمائتماني وا
نیة، ویتم مراجعة هذا ات االئتما السداد أو عند حدوث تغیر سلبي في المؤشر 

 ما یستجد.اجة لدراسة المخصص بصفة دوریة أو عند الح 
 

 خصصات الم ١٥-٣٦
م  معدل خصالمتوقعة مخصومة ب ةلیقبتدفقات النقدیة المستلیة لالح لقیمة الا ب تصصا مخ ة الد قیمدتح 
حددة لاللتزام. المُ مخاطر لریة للقیمة الزمنیة للنقود وادیرات السوق الجا تق یعكس لذيل الضرائب ابق

 ستعكي والتالیة ح لقیمة الد اتخدام الخصم إلیجا ناتجة عن استریة للمخصص الالقیمة الدف یادة فيالز 
 ض.راعتراف بها كتكلفة اقتم االیت ور الوقتر م
 

 أذون خزانة  ١٦-٣٦
حق تست لتي لماثبت العوائد على هذه األذون و لقیمة األسمیة وتبا  خزانةال ت شراء أذونا ملیتثبت ع

منها  مستبعداً لى قائمة المركز الما ن الخزانة بخرى" وتظهر أذو رصدة دائنة أئنون وأبعد ضمن بند "دا
 د.عحق بستتالتي لم  دئالعو ا رصید

 
 دینة األخرىمال األرصدةالقبض والمدینون و  قراأو العمالء و  ١٧ -٣٦

  اإلسمیةم إثباتها بالقیمة ى یتاألخر  ةبض والمدینون واألرصدة المدینعمالء وأوراق القال أرصدة -
 ا.اض فى قیمتهًا منها اإلنخفوتظهر مخصوم
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بصفة  همب صول المؤجرة المتعلقةواأل كةر ن مع الشیلما متعالرین مستأج لف كافة اصنییتم تقییم وت -
مع التأكد من توافر  ة اإلیجار المحصلیمقرین بتأج لعمالء المسادة فیض أرصدوریة ویتم تخ 

 مستأجر.ة من اللى القیمة اإلیجاریول عي للحصسضمان أسا 
 

 ا فى حكمها النقدیة وم ١٨-٣٦
 زاو تج ها األرصدة التى ال ت م ى حك ف ا نقدیة وم ل ا ن تضم ت  یة ، النقد  التدفقات مة ألغراض إعداد قائ 

والشیكات تحت التحصیل  النقدیة بالخزینة ن م وتتض  ء ،ریخ اإلقتنا ا ن تأشهر م  إستحقاقاتها ثالثة 
 یة. وك والمؤسسات المال البن   ق على ح والمست

 
 اح املین في األرب حصة الع  ١٩-٣٦

د ى األرباح بما ال یزیف لین ام عكحصة لل  ة ی د ق النح ربا ات األعمن توزی  ٪ ١٠ركة القابضة نسبة تسدد الش 
فى األرباح كتوزیعات  اف بحصة العاملینتر ع م اإلویت ن بالشركة، ی املویة للعمجموع األجور السن  ى عل

كة بإعتماد هذا مساهمى الشر التى قام فیها سنة المالیة خالل ال الملكیة وكإلتزام  حقوقخالل  ن أرباح م
 یع. توز ال 
 

 صغر ل یة ا اه ن روعات مت مش ل ا ویل  م ء ت عمال  ٢٠-٣٦
 ئتمان الا حسیاسة من ١-٢٠-٣٦

 ل التموی  إعتبارات منح
مــن  لتأكــد  ا ال نشــاطه ال تقــل عــن ســنة ویــتم  یملك خبرة في مجــ  ذي ل میل ا للع نح التمویل م ی  -

 اني. ستعالم المید ات واال لك من خالل المستند ذ 
  لــك ذ یــل ویــتم  عم ل ا شــاط  ن مــن    توقعة م رادات ال إلی ل یتناسب قسطه مع ا العمیل تموی یتم منح  -

ذلــك  عــد  متوقــع لــه وی ل ح ا مش الــرب مصروفات العمیــل وهــا و   ات د الل تحلیل مالي إلیرا خ من 
ســة مالیــة وقــرار  درا   (نمــوذج   روع علــى نمــوذج معــد لهــذا الغــرض فــة المختصــین بــالف عر م ب 

 ماني). ائت 
الم  الســتع ا مــن خــالل  طه  ویــل وعــن ســمعته ونشــا بــل مــنح التم م عــن العمیــل ق یــتم االســتعال  -

 ي. ن ا لمید ا 
ي  الشركة والت ب صة  م الخا امن بنماذج االستعال لض وا   االستعالم عن العمیل   ج نتائ ن  ی یتم تدو  -

رة واستعالم عن  زیا   اجراء   ج سمعته ومصادر االستعالم (نموذ العمیل تفصیلي و   اط ش بین ن ت 
 ل) عمی 

لك  ٕان یم و ى األقل  عل   ن المشروع قائم سنة ویجب ان یكو الجدید تمویل  منح العمیل    حظر ی  -
صي  جم وحد أق   ١٠٠٠دني  ا   حد ب شروع حیث یمنح تمویل  م ا ال هذ   في مجال   رة ب خ حبه  ا ص 
 . شهر   ١٢ض  م ومدة القر ج لف  أ   ٣٠

نح یتم  ة الموافقة على الم حال   نح وفي م قبل ال  IScore العمیل من شركة تم االستعالم عن  ی  -
 . فاته ومصرو   ت العمیل ادا بار عند احتساب إیر رى في االعت مدفوع لجهة أخ اخذ القسط ال 

 
 ء  مالعن على المیأتال
 التأمین. ى  ل ابة ع لرق ا من هیئة ا ه ص ل ن المرخ ل لدى شركات التأمی می لع ا تم التأمین على حیاة  ی 
 



 بضة القا میس هیر  –ة المالیة المجموعة كشر 
 عة  المجم  دوریةال ةالمالی ملقوائضاحات المتممة ل اإلی بعتا

 ٣١/٣/٢٠٢٠ة فى المالیة المنتهی فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم یع المبالغ بالجنیه ال جمی(

_____________________________________________________________________________ 

 - ٥٥ - 

 العمالء متابعة
رین  ین قبل المتعث مالء المنتظم میع الع لفروع على متابعة ج ن با لمختصی ا على قیام  یتم الحرص  

مــر تمویــل مــع  ع ناء  اث   العمالء   عة ب ا ف مت ل ء بم لعمال ا لى حالة  ف ع ریة تطبیق ذلك للوق واستمرا 
خــالل    لــیهم ویــتم ذلــك مــن ع   ة متبقی ال   داد األقساط س في  لتزام  ي مدى التزامهم باال ف   هم ی الحكم عل 

قاعدة بیانات  ذلك من خالل  ة ویتم  العمالء وبصفة یومی بعة  لف متا م تسجیل زیارات العمالء ب 
 مهوریة. لج ا   نحاء ا میع  في ج   ة المنتشر   روع ام اآللي لجمیع الف یوفرها النظ 

 
 تناهي الصغر یل ممو الت ضمحالل قروض إخسائر 

لصغر في ض التمویل متناهي ا ضمحالل قرو إ مخصص ر تقدیم یت  لیة ائم الما و الق تاریخ  في 
 لمخصصات الواردة بقرار مجلس إدارة س حساب ا وأس  الئتمان د منح ا قواع ء أسس و ضو 

ابلة خسائر قلم  ٢٠١٤ر دیسمب ٢١ بتاریخ صادرة ال ) ١٧٣(  رقم یة قابة المال الهیئة للر 
 . اإلضمحالل 

 
 جیر أعقود الت ٢١-٣٦

 إعادة عرض یتم لم اليوبالت رجعي بأثر )٤٩( رقم معیار المحاسبة المصري قبتطبی المجموعة قامت
 تفاصیل. )٢٠( المصري رقم المحاسبة لمعیار وفقا  فصاح عنها اإل ویستمر نةالمقار  معلومات

 .مستقلبشكل  عنها ح فصا اإل یتم )٢٠(صري رقم ة المسبمحا یار المعلوفقا  حاسبیةالم یاساتالس
 

 ٢٠٢٠ینایر  ١ من   المطبقة السیاسة
 ویكون العقد. تأجیر عقد منیتض أو تأجیر عقد العقد كان إذا ما  متقوم المجموعة بتقیی العقد في بدایة

 من رةفتد لمحد صلأ مستخداال یطرةالس حق قلین العقد كان إذا تأجیر عقد یتضمن أو تأجیر عقد
 تستخدم ،محدد أصل استخدام على سیطرةال حق ینقل تأجیرال عقد كان إذا ما  یمتقیل .مقابل لقاء الزمن

 . )٤٩(رقم  المصري االیجار في معیار المحاسبة قدع تعریف المجموعة
 .عدهأو ب ٢٠٢٠ایر ین ١رمة في تطبق هذه السیاسة على العقود المب

  أجرالمست ١-٢١-٣٦
 لالمقاب بتوزیع ةالمجموع تقوم ، اريیج ا نمكو  على یحتوي عقد یلتعد دعن أو البدء دنع

  ،  ذلك ومع المستقل،السعر التناسبى  أساس على ایجاري عنصر لكل العقد في المادى
 االیجاریة یرغ المكونات فصل عدم المجموعة اختارت ، العقارات جارإی عقودل بالنسبة

 .ردمنف ایجاريون كمك ةریاالیجا غیر و  ةارییج االنات عن المكو  والمحاسبة
 عقد نشأةفي تاریخ  التأجیر والتزامصل حق االنتفاع المجموعة باالعتراف بأ م قو ت

لغ االولي اللتزام المب تضمنت تىوال فةأصل حق االنتفاع أولیا بالتكلیتم قیاس  .التأجیر
 الى فةقد، باإلضا علا أةنشتاریخ  في أو قبللغ مسددة سویته باي مبا یتم تو اجیر التعقد 

 الة األصل محل العقد أوالمقدرة لفك وٕاز تم تكبدها والتكالیف  یةولأ شرةتكالیف مبا  أي
 تأجیر افزحو  أي مخصومًا منه ، االصل فیه یوجد الذي الموقع أو نفسه األصل استعادة

   تلمة.مس
 ةأ نشیخ تار من  سط الثابتخدام طریقة القاع الحقا باستل حق االنتفیتم استهالك أص

 إلى العقد محل األصل ملكیة اإلیجار حولی مل ما  ،جارمدة االیهایة ن العقد وحتى
 أن تعكس" االنتفاع حق" صلأ تكلفة كانت إذا التأجیر،أو عقد مدة بنهایة المجموعة
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اع على أصل حق االنتفتم استهالك لشراء،في هذه الحالة یا خیار مارستس جموعةالم
معدات والارت عقلل االسسفس على نا یتم تحدیده يتالل و الصجى لمر االنتامدي الع

ض اصل حق االنتفاع بقیمة خسائر االضمحالل إن یتم دوریا تخفی انه ،باإلضافة الى
 .إلتزام التأجیرویتم تعدیلها بإعادة قیاس وجدت 

 
 في ها عدف یتم لم التي اإلیجار عاتلمدفو  الحالیة بالقیمة ا مبدئیً  التاجیر تزامال قیاس یتم

 لم إذا أو ، اإلیجار في الضمني فائدةال عدلم امخداستب مها خص تموی ، دأ العقدب تاریخ
 االقتراض معدل ماتخدسا یتم أن فیجب بسهولة المعدل ذلك تحدید اإلمكان في نیك

دل كمع االضافىا اقتراضهعدل تستخدم المجموعة م وبشكل عام،.ةللمجموع االضافى
  للخصم.

 من دةالفائ دالتمع لىع صولالح  لالخ  من الضافىا قتراضاال دلعم لمجموعةا تحدد
 ونوع اإلیجار شروط لتعكس  معینة تعدیالت وٕاجراء مختلفة ةخارجی تمویل مصادر
 .ؤجرالم األصل

 : تىاآل من التأجیر عقد التزام قیاس فيرجة تتكون دفعات االیجار المد
 جوهرها. في ثابتة عاتدف تشمل،  بتةثا  دفعات -
 باستخدام أولیا  ها قیاس تموی ،دلمع أو مؤشر ىعل مدتعت متغیرة جیرأ ت عقد تدفعا  -

 .التأجیر عقد بدایة تاریخ في دلالمع أو المؤشر
  . المتبقیة یمةالق ناتضما  بموجب المستأجر بواسطة ها دفع یتوقع مبالغ -
 رالخیا ذاھ  ممارسة من ةكدتأ م المجموعة تكان إذااء سعر ممارسة خیار الشر  -

 المجموعة كانت إذا الختیاریةا یدجدالت فترة في إلیجارا عاتدفو م ،قولةمع ةر و بص
 لعقد المبكر نهاءاإل وعقوبات ، التمدید خیار ممارسة من ةمعقول ة بدرجةمتاكد

 مبكر.ال اإلنهاء عدممن  معقول بشكل كدةمتا  المجموعةتكن  لم ما  اإلیجار
 میتتي وال. الفعلیة دةالفائ قةطری داماستخ ب هلكةالمست فةبالتكل یرالتاج  التزام قیاس میت
 مؤشر في تغیر من ناتج المستقبلیة اإلیجار دفعات في تغیرا ناكھ كان إذا قیاسها  ادةإع
 للمبلغ المجموعة تقدیر في رتغیی هناك انك إذا ،الدفعات تلك لتحدید مستخدم دلمع أو
 إذا ما  ییمها تق بتغییر موعةج مال تقام إذا ، لمتبقیةا قیمةال ضمان بموجب دفعه متوقعال

 من ثابت إیجار دفع هناك كان إذا أو اإلنهاء أو التمدید أو الشراء خیار سمار ست كانت
 .الجوهر حیث
 الدفتریة القیمة على تعدیل إجراء یتم ، لطریقةا بهذه اإلیجار التزام قیاس ةإعاد عند
 قیمةال تخفیض مت ذاإ سائرالخ  أو حاألربا  منض جیلهتس یتم أو ،اعحق االنتف لالص

 ع الى الصفر.نتفا الق االصل ح  الدفتریة
ة االستثمارات العقاری تعریف تستوفي ال التي االنتفاع قح  أصول لمجموعةا تعرض
 في یاتوالسلف القروض ضمن جاراإلیلتزامات وا ‘داتواالالت والمع العقارات ضمن

 .المالي المركز ائمةق
 

 قیمة ال صغیرةل  ألصوا ارات یجإ و  جلقصیرة األ یجارات اإل
 إلیجارات التأجیر والتزامات فاعاالنت حق بأصول ترافاالع معد المجموعة اختارت
 یاتكنولوج  معدات ذلك في بما  ، األجل رةقصی واإلیجاراتصغیرة القیمة  األصول

 على روفكمص اتاإلیجار  بهذه المرتبطة اراإلیج  بدفعات المجموعة تعترف. المعلومات
 .اإلیجار رةفت دىم ىعل ثابتال طسقال ةطریق ساسأ
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 ر كمؤج ٢-٢١-٣٦
 تخصیص المجموعة تقوم ، ایجاري مكون على ويیحت عقد تعدیل عند أو البدء عند

 للمكون المستقل التناسبي عرالس ساسأ على إیجاري مكون لكل العقد في المقابل
 .اإلیجاري

  عقد كل كان اإذ ما  ریجا اإلبدایة  عند تحدد فإنها  ،  كمؤجر وعةالمجم تكون عندما 
 ي.تشغیل اجیرت أو يمویلت تاجیرهو  اجیرت

 التأجیر عقد كان إذا لما شامل تقییم بإجراء المجموعة تقوم ، تاجیر عقد كل فلتصنی
فى هذه  و . المحدد األصل بملكیة لمتعلقةا والمنافع رالمخاط جمیع  جوهري بشكل ینقل
 كجزء. تشغیلي رتأجی فهو ، ذلك ك یكن مل ذاإ ؛ ویليتم تأجیر هو جیرالتأ  فإن ،لةالحا 
 اإلیجار كان إذا ما  مثل محددة مؤشرات عة في اعتبارها تأخذ المجمو  ، قییملتا اذه من

 .لألصل االقتصادي العمر من كبراأل الجزء یمثل
 لرئیسيا اإلیجار قدع في حصصها  تحتسب فإنها  ، وسیًطا  مؤجًرا عةالمجمو  تكون عندما 
 بالرجوع نالباط من رالتأجی عقد صنیفت ییمتق متوی. منفصل لبشك الباطن نم والعقد

 لاألص إلى بالرجوع ولیس الرئیسي التأجیر عقد من الناتج" االنتفاع حق" أصل إلى
 .العقد محل

المجموعة  والذي تطبق علیه األجل قصیر جیرتأ  عقد رئیسيال أجیرالت عقد كان إذا
تأجیر  عقد نهأ على طنالبا  نم جیرأ تال دعق تصنیف فیجبه، وف أعالالعفاء الموصا

 .غیليتش
 تطبق المجموعة فإن ، یةأجیر ت وغیر یریةتأج  مكونات على یحتوي االتفاق كان إذا

 العقد. قابل فيلتخصیص الم )١١(ة المصري رقم معیار المحاسب
لواردة القیمة ا فيالل واالضمح فاتربعاد من الداالست متطلبات بتطبیق المجموعة تقوم

 تقوم .التأجیر عقد في ارستثمالا فيصا على) ٤٧(رقم مصري ال محاسبةار الیعم ي ف
 إجمالي احتساب في دمةالمستخ  المقدرة المضمونة غیر المتبقیة القیم بمراجعة المجموعة

 .صورة منتظمةالتأجیر ب قدع في اراالستثم
 على یرادإ ك یليالتشغ اراإلیج قودع موجبب المستلمة راإلیجا فعاتبد المجموعة تعترف

 .األخرى اداتاإلیر " من كجزء جاراإلی ةفتر  مدى على الثابت القسط اسأس
 

 ٢٠٢٠ینایر   ١قبل   المطبقة السیاسة
 یحتوي أو تأجیر التفاقا كان إذا ما  عةالمجمو  حددت ، ٢٠٢٠ ینایر ١ قبل المبرمة للعقود ةبالنسب
 :كان اإذ ا م ییمتق على بناءً  تأجیر على
  – و ؛ محددة أصول وأ أصل اماستخد على دمتعی قاالتفا  تنفیذ

تیفاء واحد من باالصل اذا تم اس االتفاق حق االنتفاع .ویحولفاع باالصل حق االنت یحولتفاق اال -
 اإلجراءات التالیة:

 من أكثر في التحكم أو یهعل لحصولا أثناء األصل تشغیل في الحق أو القدرة المشتري لدى كان -
 ؛    تلمخرجا ا نم ةیر مؤثر غ كمیة

 یهعل الحصول أثناء صللأل المادي تخداماالس في التحكم في الحق وأ رةالقد المشتري دىل كان -
 أو ؛ اتالمخرج من من یر مؤثرةغ كمیة من أكثر في التحكم أو
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  یر مؤثرةغ كمیة نم أكثر رىألخ ا األطراف ذتأخ  أن المستبعد من هأن إلى والظروف الحقائق یرتش -
 وحدة لكل الحالي السوق سعر یساوي وال اجتإن ةوحد لكل ثابًتا  لیس ةالوحد رسع وأن ، تجانلا من

 .إنتاج
 

 جر ستأكم ٣-٢١-٣٦
 حولت التي اإلیجار عقود بتصنیف كمستأجر المجموعة قامت ، المقارنة ةتر الف في

 مت هذه الحالة، عند. یليمو ت تأجیر دو كعق الملكیة ومنافع مخاطر افةك جوهري بشكل
 األدنى للحد لیةالحا  القیمة أو دلةالعا  ةلقیما یساوي بمبلغ ا أولی المؤجرة لاألصو  سقیا 
 لمدفوعاتا هي اإلیجار مدفوعات من األدنى الحد. أقل أیهما  ، اإلیجار مدفوعات من

  أي  ها مستبعد من ، ا به لقیاما المستأجر من باً مطلو  كان التي اإلیجار عقد مدى على
ة لهذا لمتاح ابیة للسیاسة المحاس وفقا  ن األصولعحاسبة مال متا الحق .عرضي إیجار

 األصل.
یجارات تشغیلیة ولم یتم كإ والمبوبة خري أول المحتفظ بها وفقا لعقود تاجیر األص

 تتم التي بالمدفوعات االعتراف یتم المالى للمجموعة. قائمة المركزتسجیلها ضمن 
 الثابت لقسطا ساسأ على ئرا و الخسأاح بر ألا قائمة في التشغیلیة راإلیجا  ودقع بموجب

 من یتجزأ ال كجزء المستلمة اإلیجار بحوافز افاالعتر  اإلیجار، تم فترة مدى على
 ار.اإلیج  فترة مدى على اإلیجار مصروف ليما إج 

 
 كمؤجر  ٤-٢١-٣٦

 تأجیر عقد كل انك إذا ما  راإلیجا  عقد نشأة عند حددت ، جرمؤ  المجموعة تكون عندما 
 ي.لتشغی ریتأج  وأ تمویلي
 اإلیجار عقد كان إذا لما  شامل تقییم بإجراء جموعةمال تقام ، إیجار عقد كل فلتصنی

 كان إذا .األساسي صلاأل بملكیة المتعلقة والمنافع المخاطر یعجم جوهري بشكل نقل قد
 إیجار عقد كان فقد ، ككذل یكن مل إذا ؛ ویليتم إیجار هو إلیجارا فإن ، الحال هو هذا
  إذا ما  مثل المؤشرات ض بع سةابدر  المجموعة قامت ، قییمالت هذا نم كجزء .ليیغتش

 لألصل. اديقتصاال العمر من الرئیسي الجزء هو اإلیجار كان
 

 ة القطاعات التشغیلی  ٢٢-٣٦
ع طا(قو خدمة أ جي تقدیم منتجموعة ویشارك فالم ل للتمییز فيابصر القلعنط هو االنشا  طاعق

لمخاطر  لتي تخضعفى) ااجغر  دیة محددة (قطاعإقتصا خل بیئة اخدمة د أو جتمنأنشطة) أو تقدیم 
لى مد الشكل األولى للتقاریر القطاعیة عیعتعات أخرى. لها قطا ئد تختلف عن تلك التي تخضع او وع
 شطة.األن عقطا 
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 ة: یحاسبة المصر لى معاییر المتمت عة وتعدیالت یدرات جدصداإ -٣٧
مصریة محاسبة الیر الیمعا  تعدیل بعض أحكامب ١٨/٣/٢٠١٩خ یي بتار للدو ان و االستثمار والتعا  یرةز و امت ق

 ي تتضمن بعض معاییر المحاسبة الجدیدةالتو  ٢٠١٥نة لس ١١٠ ة بقرار وزیر االستثمار رقمر ادالص
وفیما یلي  ٢٠١٩ لیأبر  ٢٥یخ ر الرسمیة بتا رها بالجریدة تم نش والتي ائمةلقاییر المعى بعض ات علدیالوتع

 دیالت: عالت ذهههم أ
 

لمحتمل  ار التأثی   ت التعدیال ألهم صملخ دیدة او المعدلة ر الجالمعایی
 على القوائم المالیة 

 التطبیق تاریخ 

)  ٤٨رقم (  ار محاسبة مصري جدیدمعی 
 ء" مع العمال لعقود اد من ا"اإلیر 

قم ر  مصري الجدیدلة ابعیار المحاسم یحل -١
د مع العمالء" محل قو علد من ایرا) "اإل٤٨(

 ا:یهویلغة یالتال راییعالم
) "عقود ٨رقم ( مصرية الیار المحاسبمع -أ

 .٢٠١٥المعدل اإلنشاء" 
) ١١لمصري رقم (معیار المحاسبة ا -ب

 .٢٠١٥یراد" المعدل اإل"
یراد عتراف باإلة لالالسیطر  دام نموذجتم استخ  -٢

 .فع والمخاطرا لمنا من نموذج دالب
ضافیة للحصول اإل فلتكالیبا فیتم االعترا -٣

منشأة نت الكا إذا ل صمیل كأ عمع  عقدعلى 
راف لتكالیف وكذا االعتتلك ا رداداست تتوقع

وط ر عند توافر شبتكالیف الوفاء بعقد كأصل 
 ة. حددم

ضمون ر للعقد میتطلب المعیار ان یتواف -٤
 إلیراد.با عتراف كي یتم االاري لتج 

 .فصاح والعرضإلي متطلبات افسع و الت -٥
 

ة في الوقت ار دقوم اإلت
ألثر ایم یبتقالحالي 

وائم ى القعلتمل مح لا
یق بد تطة عنالمالی

 .بالمعیار تعدیلال

) ٤٨ري المعیار رقم (یس
لتي اات المالیة على الفتر 

ینایر  ١أ في أو بعد تبد
تطبیق ویسمح بال، ٢٠٢٠

 .لمبكرا

م  دل رقالمصري المعة لمحاسب معیار ا
 لعاملین"ا ) "مزایا٣٨(

قواعد  دیلعلت ض الفقرات وذلكدیل بععتضافة و م إت
ایا ام مز ظیة ندیل وتقلیص وتسو تع عنة لمحاسبا

 العاملین.

اإلدارة في الوقت  تقوم
ألثر یم االحالي بتقی

ى القوائم عل لالمحتم
المالیة عند تطبیق 

 .اربالمعی تعدیلال
 
 
 
 
 

) ٣٨( ار رقمیسري المعی
ات ر لفتعلى االمعدل 

أو في تبدأ التي مالیة ال
، ٢٠٢٠ ینایر ١ بعد

 بكر.مال بیقطالتویسمح ب
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لمحتمل  ار التأثی   ت التعدیال ألهم صملخ دیدة او المعدلة ر الجالمعایی
 على القوائم المالیة 

 التطبیق تاریخ 

  م دل رقسبة المصري المعمحاالر معیا
 المجمعة"  ) "القوائم المالیة٤٢(

لمنشآت ء اا خاصة باستثنت التم إضافة بعض الفقرا
التعدیل هذا  رتب علىوقد تاالستثماریة من التجمیع 

آت المنش موضوعبطة لمرتبالمعاییر ا عضدیل لبتع
 ا:یلهدتع معاییر التي تمیلي ال ا ة وفیماریستثماال
 حإلفصا ) "ا١٥صري رقم (المة سبالمحا  عیارم -

 ة"عن األطراف ذوي العالق
"القوائم  )١٧(معیار المحاسبة المصري رقم  -

 یة المستقلة"ماللا
) ١٨رقم (مصري معیار المحاسبة ال -

 شقیقة" اتفي شركستثمارات "اال
ب رائ) "ض٢٤قم (مصري ر بة السمحا ار المعی -

 "لالدخ 
میع "تج  )٢٩(قم ر ري المحاسبة المص معیار -

 ل"ما عاأل
) "القوائم ٣٠رقم ( يالمصر معیار المحاسبة  -

 الیة الدوریة"الم
فصاح "اإل )٤٤ري رقم (المصمعیار المحاسبة  -

 رى"عن الحصص في المنشآت األخ
 

في الوقت  دارةتقوم اإل
 تقییم األثرب الحالي
 لقوائمعلى ا تملالمح 
تطبیق ند لیة عالما 

 .بالمعیار تعدیللا

) ٤٢م (قر ر عیا مال یسري
الفترات  علىل عدالم

تبدأ في أو  ية التالمالی
، ٢٠٢٠ر ینای ١بعد 

 .ویسمح بالتطبیق المبكر
قرات الف ا یتم تطبیقكم

ة الجدیدة أو المعدلة بالنسب
م تعدیلها لتي تعاییر اللم

لمنشآت ا بموضوع
یخ ي تار فیة تثمار االس
اسبة لمح یار اان معسری

م ) "القوائ٤٢م (صري رقملا
 دلمععة" اللمجمایة ماللا

٢٠١٩. 
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