
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هیرمیس القابضة  -شركة المجموعة المالیة 
EFG- Hermes 

 " شركة مساهمة مصریة " 
 المجمعة الدوریة   القوائم المالیة

 ٢٠٢٠ یونیه ٣٠فى  المالیة المنتهیة الفترة عن 
 علیها  المحدود الفحصوتقریر 

 
 



 

 المحتویات  رقم الصفحة 

المجمعةة یالدور للقوائم المالیة  المحدود الفحصتقریر    

المجمعة قائمة المركز المالى ١  

المجمعة قائمة الدخل ٢  

المجمعةقائمة الدخل الشامل  ٣  

 قائمة التغیر فى حقوق الملكیة المجمعة ٤

المجمعة قائمة التدفقات النقدیة ٥  

٢٩-٦  المجمعة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة 

٥٩-٣٠  مطبقةلا السیاسات المحاسبیةأهم  









عن الفترة المالية عن الفترة المالية عن الفترة المالية عن الفترة المالية إيضاح  (جميع المبالغ بالجنيه المصرى)
من ٢٠١٩/١/١ من ٢٠١٩/٤/١ من ٢٠٢٠/١/١ من ٢٠٢٠/٤/١ رقم
حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

اإليرادات

١٧٠ ٠٥٢ ٧١٢ ١  ٧٢١ ٤٢٥ ٦٨٩ ٤٠٥ ٩٢١ ١١٤ ١  ٠٣٠ ٠١٠ ٥٢١ (٣٠) إيراد األتعاب والعموالت 

 ٧١٨ ٢٤٠ ١٠٧  ١٤٤ ٥٤٥ ٣٩  ٩٥٥ ٤٥٢ ٢٥٦ ( ٧٥٣ ٠٠٨ ٥٦) أرباح بيع إستثمارات مالية 

 ١٦٣ ٥٣٢ ٢٦٤  ٩٥٢ ١٢٥ ١٣٥  ٩٥٥ ٩٠٩ ٢٣٦  ٧٣٧ ٥٣٧ ١١٣ إيراد نشاط التأجير التمويلي

١٥٤ ٧٢٣ ١٦٨ ١  ٩٦٢ ٩١٤ ٦٤٠ ٨٩٠ ٢٩٨ ٢٤٣ ١  ٨٦٨ ٦٢٨ ٤٦١ إيراد الفوائد والتوزيعات

(٢٠٥ ٨٤٩ ١١٩) (٢٤٢ ٦٦٣ ٨٦)  ٠١٧ ١٠٠ ٥٠  ٤٣٩ ٦٨٩ ١٣٥ فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

 ٩٦٦ ١٥٨ ٣٤  ٦١١ ٤٢٠ ١٧  ٠٦٦ ٧٩١ ٧٨  ٥٩٩ ٠٦٠ ٢٣ (٢٥) إيرادات أخري

٩٦٦ ٨٥٧ ١٦٦ ٣ ١٤٨ ٧٦٩ ٤٣٥ ١ ٢٨٨ ٤٧٤ ٩٨٠ ٢ ٩٢٠ ٩١٧ ١٩٨ ١ إجمالي اإليرادات

المصروفات

( ٣٠٤ ٧٧٨ ٢٢٢) ( ٣٤١ ٦٦٩ ٥٣) ( ٣٧٥ ٠٤٤ ١٠٩) (٠٥٦ ٥١٠ ٥١) مصروف األتعاب والعموالت 

( ٣٧٧ ٦٦٤ ٦٣٦) ( ٣١٦ ٧٦٢ ٣٣٧) ( ٣٣٥ ٣١٩ ٥٨٩) ( ٩٥٩ ٥٤٩ ٢٥٧) مصروف الفوائد 

  ٦٩٠ ٦٧٩ ١٣   ٩٣٣ ٩١٠ ( ٩٧٢ ٠٨١ ٨)  ٦٦٧ ٠٢٧ ٤٢٩ صافى التغير فى اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

(٠٧٠ ٢٦١ ٤١٩ ١) ( ٦٨٩ ٤٤٠ ٦٤٥) (٥٧٥ ٢١٤ ٤٧٨ ١) ( ٢٨٤ ١٤٥ ٨٠٩) (٢٩) مصروفات عمومية وٕادارية

( ٣٢١ ٥٩١ ٥٢) ( ٢٦٧ ٤٧٢ ١٣) ( ٣٦٣ ٠٩١ ١٦) ( ٧٥٩ ٠٤٩ ٦) (٢٠) مخصصات 

(٩٣٢ ٥٩٠ ٥٢) (٧٧٥ ٠٢٦ ٢٧) (٥٢٠ ٩٧٦ ٧٩) (٥٧٦ ٣٤٦ ٤٠) (١٣),(١٢),(١١) إهالك وٕاستهالك

(٧٢٦ ٠٣٤ ٤٦) (٨٤٦ ٠٩٨ ١٦) (٩١٣ ١٨٩ ١٦٩) (٤٤٣ ٧٩١ ٣٠) (٢٦) الخسائر االئتمانية المتوقعة

(٠٤٠ ٢٤١ ٤١٦ ٢) (٣٠١ ٥٥٩ ٠٩٢ ١) (٠٥٣ ٩١٨ ٤٤٩ ٢) (٤١٠ ٣٦٥ ٧٦٦) إجمالي المصروفات

 ٩٢٦ ٦١٦ ٧٥٠  ٨٤٧ ٢٠٩ ٣٤٣  ٢٣٥ ٥٥٦ ٥٣٠  ٥١٠ ٥٥٢ ٤٣٢ األرباح قبل الضرائب

(٣٠٠ ٠٥١ ٦٤) (٠١٤ ٦٤٥ ٣٦) (٢٦١ ٥٨٣ ١٠٧) (٨١٩ ٤٩٩ ١٠٨) (٢٧) ضريبة الدخل

 ٦٢٦ ٥٦٥ ٦٨٦  ٨٣٣ ٥٦٤ ٣٠٦  ٩٧٤ ٩٧٢ ٤٢٢  ٦٩١ ٠٥٢ ٣٢٤ أرباح الفترة

يوزع كما يلى:

  ٦٤٨ ٤٩٣ ٦٧٦   ٢٣٥ ٥٨٨ ٣٠٣   ٣٤٣ ٧٦٧ ٤١٧   ١٣٣ ٥٨٤ ٣٢٧ حقوق ملكية الشركة األم

  ٩٧٨ ٠٧١ ١٠   ٥٩٨ ٩٧٦ ٢   ٦٣١ ٢٠٥ ٥ (٤٤٢ ٥٣١ ٣) (٢٣) الحقوق غير المسيطرة

  ٦٢٦ ٥٦٥ ٦٨٦   ٨٣٣ ٥٦٤ ٣٠٦   ٩٧٤ ٩٧٢ ٤٢٢   ٦٩١ ٠٥٢ ٣٢٤

٢٠٢٠٢٠١٩

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٥٩) تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.
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(جميع المبالغ بالجنيه المصرى)
عن الفترة المالية عن الفترة المالية عن الفترة المالية عن الفترة المالية
من ٢٠١٩/١/١ من ٢٠١٩/٤/١ من ٢٠٢٠/١/١ من ٢٠٢٠/٤/١
حتى٢٠١٩/٦/٣٠ حتى٢٠١٩/٦/٣٠ حتى٢٠٢٠/٦/٣٠ حتى٢٠٢٠/٦/٣٠

  ٦٢٦ ٥٦٥ ٦٨٦   ٨٣٣ ٥٦٤ ٣٠٦   ٩٧٤ ٩٧٢ ٤٢٢   ٦٩١ ٠٥٢ ٣٢٤ أرباح الفترة

الدخل الشامل اآلخر:

بنود قد يتم إعادة تبويبها في األرباح أو الخسائر 

(٤٣٤ ٩٠٠ ٥٤٧) ( ٣٨٥ ٧٠٣ ٣٠٠)   ٨٦٩ ٧٩٥ ٦١   ٣٢٣ ٦٢١ ١٧٩ فروق ترجمة العمليات األجنبية 

- - ( ٥٩٨ ٨١١ ٣٣) ( ٥٩٨ ٨١١ ٣٣) فروق ترجمة العمليات األجنبية - محول إلي األرباح والخسائر

 ٥٦٨ ٩٠٩ ٤٠  ٩٨٦ ٨٢٥ ١٦٠ ( ٨٧٨ ٧٩٢ ٧٢٨) ( ٥٤٥ ٥٦٦ ١٥١) إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل - التغير في القيمة العادلة

( ٤٤٧ ٤٧٢ ١٠٢) ( ٥٧٨ ٥٦٩ ٣٨) ( ٣٢٣ ٨١٣ ٣٩٤) ( ٨٨٣ ١٤٢ ٤٩) إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل - محول إلي األرباح والخسائر

٣٤٩ ٥٨٧ ٣١   ٥٣١ ٧٧٢ ١٥   ٠٠٣ ٢٦٩ ٩   ٣٠٤ ٠٥٢ ١ ضريبة الدخل المتعلقة ببنود الدخل الشامل األخرى

( ٩٦٤ ٨٧٥ ٥٧٧) ( ٤٤٦ ٦٧٤ ١٦٢) (٩٢٧ ٣٥٢ ٠٨٦ ١) ( ٣٩٩ ٨٤٧ ٥٣) مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر بعد ضريبة الدخل

 ٦٦٢ ٦٨٩ ١٠٨  ٣٨٧ ٨٩٠ ١٤٣ ( ٩٥٣ ٣٧٩ ٦٦٣)  ٢٩٢ ٢٠٥ ٢٧٠ إجمالى الدخل الشامل

إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:

 ٩٠٣ ٨٢٠ ١٢٤  ٥٢١ ٩٤٥ ١٥٤ ( ٥٦٠ ٩٤٩ ٦٦٧)  ٦٤٨ ٧٢٩ ٢٦٤ حقوق ملكية الشركة األم

( ٢٤١ ١٣١ ١٦) ( ١٣٤ ٠٥٥ ١١)  ٦٠٧ ٥٦٩ ٤  ٦٤٤ ٤٧٥ ٥ الحقوق غير المسيطرة 

 ٦٦٢ ٦٨٩ ١٠٨  ٣٨٧ ٨٩٠ ١٤٣ ( ٩٥٣ ٣٧٩ ٦٦٣)  ٢٩٢ ٢٠٥ ٢٧٠

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٥٩) تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

٢٠١٩

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

٢٠٢٠

-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 *

( ٢٢٧ ٢٢٩ ٢٢) ( ٢٤١ ١٧٨ ٢) ( ٩٨٦ ٠٥٠ ٢٠)  ٢٥٤ ٣٨٤ ٦٧٨  ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦ ( ٦٢٧ ٨٧٧ ٧٢٤) - - - - - أثر تغيير سياسات محاسبية 

٦٦٤ ٢٥٠ ٩٩٨ ١٣  ٨٩٣ ٥٧٨ ٣٦٠ ٧٧١ ٦٧١ ٦٣٧ ١٣ ٧٨٥ ٩٦٦ ٠٠٨ 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

 ٩٧٤ ٩٧٢ ٤٢٢  ٦٣١ ٢٠٥ ٥  ٣٤٣ ٧٦٧ ٤١٧  ٣٤٣ ٧٦٧ ٤١٧ - - - - - - - أرباح الفترة

(٩٢٧ ٣٥٢ ٠٨٦ ١) (  ٠٢٤ ٦٣٦) (٩٠٣ ٧١٦ ٠٨٥ ١) - - (٤٢٩ ١٦٣ ١١٤ ١)  ٥٢٦ ٤٤٦ ٢٨ - - - - بنود الدخل الشامل األخرى

( ٩٥٣ ٣٧٩ ٦٦٣)  ٦٠٧ ٥٦٩ ٤ ( ٥٦٠ ٩٤٩ ٦٦٧)  ٣٤٣ ٧٦٧ ٤١٧ - (٤٢٩ ١٦٣ ١١٤ ١)  ٥٢٦ ٤٤٦ ٢٨ - - - - 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

٩٤٥ ١٤٧ ٣١٠ ١٣  ٥٠٠ ١٤٨ ٣٤٤ ٤٤٥ ٩٩٩ ٩٦٥ ١٢ ٧٠٣ ١٧٩ ٣٩٢ ٥ - (٩٣١ ٢٥٢ ١٧٣ ١) ٥٩٦ ٦٢١ ١٤٧ ٢   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٨٦٧ ٩٣٣ ٨٣٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد فى ٣٠ يونيه 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

 ٦٢٦ ٥٦٥ ٦٨٦  ٩٧٨ ٠٧١ ١٠  ٦٤٨ ٤٩٣ ٦٧٦  ٦٤٨ ٤٩٣ ٦٧٦ - - - - - - - أرباح الفترة *

( ٩٦٤ ٨٧٥ ٥٧٧) ( ٢١٩ ٢٠٣ ٢٦) ( ٧٤٥ ٦٧٢ ٥٥١) - - ( ٧٥٧ ٢٧٧ ٢٩) ( ٩٨٨ ٣٩٤ ٥٢٢) - - - - بنود الدخل الشامل األخرى

 ٦٦٢ ٦٨٩ ١٠٨ ( ٢٤١ ١٣١ ١٦)  ٩٠٣ ٨٢٠ ١٢٤  ٦٤٨ ٤٩٣ ٦٧٦ - ( ٧٥٧ ٢٧٧ ٢٩) ( ٩٨٨ ٣٩٤ ٥٢٢) - - - - إجمالى الدخل الشامل

معامالت مع مالكي الشركة

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

( ٥٤٦ ٢٣٣ ٥٧٣) - ( ٥٤٦ ٢٣٣ ٥٧٣) ( ٥٤٦ ٢٣٣ ٥٧٣) - - - - - - - التوزيعات

التغير في حصص الملكية

 ٨٦١ ٦٢٨ ١  ٩١١ ٤٠٠ ٢ (  ٠٥٠ ٧٧٢) (  ٠٥٠ ٧٧٢) - - - - - - - التغير في حصص الملكية بدون التغير في السيطرة

  ٢٥٠ ١٧٣   ٢٥٠ ١٧٣ - - - - - - - - - حصة الحقوق غير المسيطرة في الزيادة في رأس مال الشركات التابعة

٤٨٦ ١٢٣ ٩٦٠ ١٣  ٤٧٢ ١٥٦ ٤٢٤ ٠١٤ ٩٦٧ ٥٣٥ ١٣ ٨٢٥ ٢٥٨ ٦٥٠ ٣ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦) ٠٠٨ ٦٢٨ ٠٠٣ ١ ١٥٠ ٩٠٣ ٣٣٩ ٢   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٢٠٨ ١٠٢ ٨٠٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد فى ٣٠ يونيه ٢٠١٩

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٥٩) تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة

EFG- Hermes

قائمة التغير فى حقوق الملكية المجمعة في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠

إحتياطيات أخرى

 حقوق ملكية الشركة األم

(شركة مساهمة مصرية)

-٤-



إيضاح 
رقم ٢٠٢٠/٦/٣٠ ٢٠١٩/٦/٣٠

(جميع المبالغ بالجنيه المصرى)

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
  ٩٢٦ ٦١٦ ٧٥٠   ٢٣٥ ٥٥٦ ٥٣٠ األرباح قبل الضرائب

يتم تسويته بما يلي:
  ٩٣٢ ٥٩٠ ٥٢   ٥٢٠ ٩٧٦ ٧٩ (١٣),(١٢),(١١) إهالك وٕاستهالك 
  ٣٢١ ٥٩١ ٥٢   ٣٦٣ ٠٩١ ١٦ (٢٠) مخصصات مكونة

( ٠٧٣ ٢٠٢ ١٢) ( ٣٨٨ ٧٦٤ ٩) (٢٠) المستخدم من المخصصات
(  ٠٤٥ ٢٥) - مخصصات إنتفى الغرض منها

( ٨٦٦ ٢٠٣ ١)    ٥٤٦ ٤ خسائر (أرباح) بيع أصول ثابتة
( ٤٤٧ ٤٧٢ ١٠٢) ( ٣٢٣ ٨١٣ ٣٩٤) أرباح بيع إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
( ٦٩٠ ٦٧٩ ١٣)   ٩٧٢ ٠٨١ ٨ صافى التغير فى اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
  ٧٢٦ ٠٣٤ ٤٦   ٩١٣ ١٨٩ ١٦٩ (٢٦) الخسائر االئتمانية المتوقعة

( ٨٧٢ ٤٨٨ ٢٩٣) ( ٧٤٧ ٨٤٧ ٩) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية
  ٢٠٥ ٨٤٩ ١١٩ ( ٠١٧ ١٠٠ ٥٠) فروق تقييم عملة

  ١١٧ ٦١١ ٥٩٨   ٠٧٤ ٣٧٥ ٣٣٩ أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول واإللتزامات المتداولة
التغير في:

( ٣١١ ٨٦٢ ٤٨٠) ( ٤٩٧ ٣٠١ ٥٦) األصول األخرى
  ٥٤١ ٣٨٨ ١٩٦ ( ٧٨٤ ٩١١ ٤٩) دائنون وأرصدة دائنة أخرى

(٩٣٠ ٢٣٥ ٨٩٨ ٣)  ٢٢٦ ٦٠٠ ١٤٨ ١ أرصدة العمالء - المدينة
 ١٢٦ ٤١٣ ٠١٣ ٤ (٤٦٦ ١٢٣ ٠١٤ ٣) أرصدة العمالء - الدائنة
 ٨١٦ ١٧٦ ٣٠٣ ٢ (١٦٩ ٩٢٣ ٩٨٦ ٣) عمالء - أرصدة دائنة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

(٠٩٢ ١٥١ ٥٤٦ ٢)  ٣٩٧ ٥٥٠ ٧٦٤ ٣ إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
( ٦٩٣ ٩٢٩ ١٨٨) ( ٢٤٢ ٥٥٢ ١٦٧) ضرائب دخل مسددة

( ٤٢٦ ٥٨٩ ٢) (٤٦١ ٢٨٦ ٠٢٢ ٢) صافى النقدية (المستخدمة في) أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
( ٣٨٧ ٠٥٥ ٢٩٣) ( ٤٨٣ ٤٢٥ ٥٦٢) قروض للغير
( ٣٨٧ ١١٣ ٦٤) ( ٩٣١ ٧٢٦ ٣٢) المدفوع إلقتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة أخرى

  ٣٠٣ ٤٤٤ ١    ٦٩٦ ٢٤ متحصالت من بيع أصول ثابتة
  ٠٠٠ ٤٢٥ ٣١٣ - متحصالت من بيع أصول محتفظ بها بغرض البيع
  ٤٢٢ ٥٧١ ٢٩٧  ٦٣٩ ١٢٣ ٨٠٤ ١٣ متحصالت من بيع إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

(٧٥٨ ٠٩٥ ٦٥٣ ١) (٩٥٠ ٠٢٨ ٥٥٧ ٥) مدفوعات لشراء إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
( ٠٠٠ ٥٠٠ ٢) ( ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠) مدفوعات لشراء إستثمارات فى شركات شقيقة
( ٧١٦ ٣٦٠ ١) - المدفوع إلقتناء إستثمارات فى شركات تابعة بالصافى (بعد خصم النقدية المقتناة)

(٥٢٣ ٦٨٤ ٤٠١ ١)  ٩٧١ ٩٦٦ ٦٤١ ٧ صافى النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
( ٩١٦ ٣٤٥ ٥٣٤) ( ٧٦٦ ٧٢٢ ٥٨) توزيعات أرباح مدفوعة
  ٥٨٠ ٠٨٥ ٥٤٤   ٤٢٣ ٨٨٣ ٣٤٨ المحصل من القروض والتسهيالت

( ٩٣٤ ٥٣٨ ١٧٠) ( ٠٦١ ٧٥٦ ٨٢٩) سداد القروض والتسهيالت
( ٢٧٠ ٧٩٩ ١٦٠) ( ٤٠٤ ٥٩٥ ٥٣٩) صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل

(٢١٩ ٠٧٣ ٥٦٥ ١)  ١٠٦ ٠٨٥ ٠٨٠ ٥ صافي التغير في النقدية وما في حكمها
 ٧٣٧ ٩٨٢ ٣٤٥ ١ ( ٩١٢ ٣٥٠ ٣٣٣) (٢٨) النقدية وما فى حكمها في ١ يناير 
( ٤٨٢ ٠٩٠ ٢١٩)  ١٩٤ ٧٣٤ ٧٤٦ ٤ (٢٨) النقدية وما فى حكمها في ٣٠ يونيه 

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٥٩) 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 یونیه  ٣٠ 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  د األسكن 

 
 غرض الشركة  ٢-١

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

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 ذاایتم إعداد القوائم المالیة المجمعة طبقًا لمعاییر المحاسبة المصریة وفى ضوء القوانین واللوائح 
 العالقة.

 
 اإلعتماد   ٢-٢

 .٢٠٢٠  أغسطس   ١٧في  اإلدارة  تم إعتماد القوائم المالیة لإلصدار من قبل مجلس  
 

 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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 ت إستخدام التقدیرات واالفتراضا -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 لا بها في ضوء  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   ه ذ ه 
 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 س م في تاریخ القوائم المالیة بدون خصم أي تكالیف بیع  

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

لة یمة العادقل في حالة عدم وجود سوق نشطة لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة فإنه یتم تقدیر ا -
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 ت ع أو أي طریقة أخرى للتقییم ینتج عنها قیم یمكن اال

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  ن م السوق في تاریخ القوائم المالیة لألدوات المالیة المشابهة  
 

 فى حكمها النقدیة وما -٥

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٦/٢٠٢٠ 
 ٩٩٤ ٨١٢ ٤٣ ٩١٧ ٢٨٠ ٦١ نقدیة بالخزینة

 ٢٥٢ ٩٦٠ ٥ ٣٢٥ ١٧٩ شیكات تحت التحصیل
 ٢٣٨ ٦٤١ ٨٦٠ ٨ ٦٤٤ ٥٤٥ ٠٢٤ ٨ حسابات جاریة –بنوك 
 ٧٨٨ ٧٠٨ ٠٧٣ ١ ٩٧٠ ٦٦٢ ٩٦٨ ١ ودائع ألجل –بنوك 

 ______________ ______________ 
 ٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩ ٨٥٦ ٦٦٨ ٠٥٤ ١٠ الرصید

   
 -- (٥٢٣ ٢٦١) المتوقعة یةتمانئالا الخسائر

 ______________ ______________ 
 الرصید

 
٣٣٣ ٤٠٧ ٠٥٤ ١٠ 

============= 
٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩ 
============= 

 



 ضة هیرمیس القاب –المالیة مجموعة شركة ال 
 معة  لمجا الدوریة یةوائم المالللق لمتممةت ااحا تابع اإلیض 

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى هیالمنت المالیة رةفتال عن
 ف ذلك)الخ در ی مالمرى  المص الغ بالجنیهالمب (جمیع 

_____________________________________________________________________________ 

 - ۸ - 

 سائرخإستثمارات مالیة مقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح وال -٦

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٦/٢٠٢٠ 
 ٦٣٧ ٣٩٩ ٢٦٦ ٤٠٥ ٢٩١ ٢٥٥ ٢ وثائق صنادیق إستثمار

 ٤٧٨ ٣٢٩ ٢٨ ٥٢٧ ٤٦٤ ١٦٠ أدوات حقوق ملكیة
 ٦٧١ ٨١٥ ٧٢٧ ٠٤٤ ٢٦٤ أدوات دین
 ٣١٥ ٨٧٤ ١٨٥ ٠٤٨ ٢٠٨ ٦٣٦   أذون خزانة

 ٦٦٣ ٦٥٠ ٠٩٩ ١ مهیكلة سندات أذنیة
_____________ 

١٣٦ ٠٢٣ ٢٦٤ ٥ 
_____________ 

 ٣٧٠ ٦٥٩ ٤١٥ ٤ یدالرص
============ 

٢٣٧ ٤٤٢ ٧٤٥ ٥ 
============ 

 
 عمالء -٧

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٦/٢٠٢٠ 
 ٠٠٣ ٩٥٥ ٩٩٦ ٧ ٩٢٦ ٨٥٥ ٧٤٢ ٣ عمالء 

 ٨٣٩ ٦٥٧ ٣١٧ شركات سمسرة أخرى 
_____________ 

(٢١٦ ٢٠١ ٧٨٥ ٢) 
_____________ 

 ٧٦٥ ٥١٣ ٠٦٠ ٤ الرصید
============ 

٧٨٧ ٧٥٣ ٢١١ ٥ 
============ 

   
 

 للغیر قروض -٨

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٦/٢٠٢٠ 
 ٢٨٤ ٩٦٣ ٩١١ ١ ٧٠٦ ٩٩٠ ٥٩٢ ١  تناهیة الصغرض مقرو 

Vortex Solar Investments Sarl  ٦٥٠ ٢٠٨ ١٠٨ ٠٥٢ ٧٩٠ ١٠٢ 
تأجیر تمویلي عقود   ٤٥٥ ٠٩٤ ٠٣٣ ٣ ١١٩ ٢٤٤ ٧٩١ ٣ 

 ٠٥٣ ٦٨٠ ٢٣٤ ٦٤١ ١٨٥ ١٦٧  قروض أخرى
  _____________ _____________ 

 ٤٤٢ ٩٤٦ ٢٨٧ ٥ ٥١٨ ٢١٠ ٦٥٤ ٥  الرصید
  =========== ============ 

 
 ١٥٤ ٤٨٩ ٦١٧ ٢ ٧٣٣ ٧٠٨ ٣٨١ ٢  العامأقساط تستحق خالل 

 ٧٨٥ ٥٠١ ٢٧٢ ٣ أقساط تستحق خالل أكثر من عام
____________ 

٢٨٨ ٤٥٧ ٦٧٠ ٢ 
____________ 

 ٥١٨ ٢١٠ ٦٥٤ ٥ الرصید
=========== 

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

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٦/٢٠٢٠ 
   متداولة غیرإستثمارات 

 ٠٧٩ ٥١٥ ١٥٣ ١ ٥٤٦ ٠٣٧ ٢٨ *أسهم 
 ٣٢٢ ٧٠٦ ٨٨٠ ١ ١٣٣ ٥٠٦ ٧٢ وثائق صنادیق إستثمار

 ٤٣٦ ٦٥٧ ٥٧ أدوات الدین
______________ 

٨٠٧ ٧٢٧ ٤٠ 
______________ 

 ١١٥ ٢٠١ ١٥٨ 
______________ 

٢٠٨ ٩٤٩ ٠٧٤ ٣ 
______________ 

   متداولة إستثمارات 
 ٧٥٥ ٣٧٥ ٦٦٤ ١٢ ٥٨٧ ١٢٥ ٦٤٤ ٤ أدوات الدین
 -- (٩٥٨ ٢٨٠) تمان المتوقعةئخسائر اال

 ______________ ______________ 
 ٧٥٥ ٣٧٥ ٦٦٤ ١٢ ٦٢٩ ٨٤٤ ٦٤٣ ٤ 
 ______________ ______________ 

 ٧٤٤ ٠٤٥ ٨٠٢ ٤ 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 ٣٠/٦/٢٠٢٠ 
    

 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
 بیان  ي ن امب

 التكلفة  
 ١/١/٢٠٢٠التكلفة في  ٩٩٠ ٥٥٩ ٢٤٧

١٩٧ ٥٥٩ 
____________ 

 فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبیة

١٨٧ ١١٩ ٢٤٨ 
____________ 

 ٣٠/٦/٢٠٢٠التكلفة في 

 ١/١/٢٠١٩ي لفة فتكال ٧١٠ ٦٢٨ ٢٥٦
 بالعمالت األجنبیة ة األرصدةمترج  فروق (٧٢٤ ٨٨٣ ٥)

____________  
٩٨٦ ٧٤٤ ٢٥٠ 

____________ 
 ٣٠/٦/٢٠١٩ فة فيالتكل

 مجمع اإلهالك 
 ١/١/٢٠٢٠مجمع اإلهالك في  ٥٦٨ ٠٦١ ٤٢
 الفترةإهالك  ٦١٨ ٦٤٦ ٤

٣٩٢ ١٠٨ 
___________ 

 یةاألجنب تروق ترجمة األرصدة بالعمالف

٥٧٨ ٨١٦ ٤٦ 
___________ 

 ٣٠/٦/٢٠٢٠هالك في إلمع اج م

 ١/١/٢٠١٩في ك مجمع اإلهال ٥٠٠ ٧٠٢ ٣٣
 الفترةإهالك  ٧٦٥ ٧٧٥ ٤
 بالعمالت األجنبیةفروق ترجمة األرصدة  (٩٠٤ ٦٨٣)

___________  
٣٦١ ٧٩٤ ٣٧ 

___________ 
 ٣٠/٦/٢٠١٩هالك في مجمع اإل

 ة فتری صافى القیمة الد 
٦٠٩ ٣٠٢ ٢٠١ 

=========== 
 ٣٠/٦/٢٠٢٠یة في الدفتر  ةمصافي القی

 
٦٢٥ ٩٥٠ ٢١٢ 

=========== 
 ٣٠/٦/٢٠١٩دفتریة في مة الیقصافي ال

٤٢٢ ٤٩٨ ٢٠٥ 
=========== 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ صافي القیمة الدفتریة في

 
 ٦٠٩ ٣٠٢ ٢٠١  قیمتهوالبالغ  ٢٠٢٠ یونیه ٣٠ فيإلستثمارات العقاریة دفتریة لالقیمة ال صافىیتمثل 
 -ى :ا یلفیم مصري

لمملوكة لشركة المجموعة ة اح ا للمس فتریةة الدالقیم یتمثل فى مصرينیه ج ٦٥١ ٢٦٤ ١٢٩ مبلغ  -
جنیه  ٠٠٠ ٩١٠ ٣٤٥ بمبلغ السوقیةمقابل القیمة  ى نایل سیتىابضة فى مبنهیرمیس الق –المالیة 
 .مصري

 جىإف.إى. كة لمملوكة لشر ا ةللمساح ة ریلدفتالقیمة ا في یتمثل مصريجنیه ٥٩٣ ٩٥٥ ٦٥ مبلغ  -
مقابل  ماراتاإل –مبنى إندیكس تاور  فى -ة تابعلاكات ى الشر إحد –هیرمیس اإلمارات المحدودة 

 .مصرى جنیه ٦٢٩ ٦٦١ ٧٦بمبلغ  یةالسوقالقیمة 
ة للوساط میسهیر  ةللمساحة المملوكة لشركالقیمة الدفتریة  فيیتمثل  مصري جنیه٩١٧ ٢٩٠ ٣ مبلغ  -

 .منیلة في فرع الیلمالألوراق افي ا
هیرمیس للوساطة  حة المملوكة لشركةاة للمستریدفالمة القی يفیتمثل  مصريجنیه  ٤٤٨ ٧٩١ ٢مبلغ  -

 .هرمع المالیة في فر األوراق ال في
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  أصول ثابتة -١٢
ن تحسینات في أماك ومبانىأراضى   بیان

 مؤجرة

 أثاث

 ومعـدات

 اإلجمــالى  عاتفناحق    ولصأ نقل  وسائلات و سیار  أجهزة حاسب آلــى

 

        تكلفة لا

 ٩٤٦ ٨٢٤ ٢٥١ ١ ٢١٩ ٠٠٦ ١٤٧ ٢٥٠ ٣٦٣ ٣٠ ٤٢٧ ٧٤٢ ٣٥٨ ٤٥١ ٦٩٩ ٢٧٦ ٢٠٣ ٥٥٤ ٧٦ ٣٩٦ ٤٥٩ ٣٦٢ ١/١/٢٠٢٠التكلفة فى  

 ٢٧٣ ٢١٥ ٣٠ -- ٢٩٦ ٤١٩ ٣ ٨٦٤ ٨٣١ ١٦ ٣٩٧ ٣١٢ ٥ ٧١٦ ٦٥١ ٤ -- الفترةاإلضافات خالل  

 )٤٧٥ ٣٦٠( (٢٩٧ ٢٣٠) -- )١٧٨ ١٢٨( )٠٠٠ ٢( -- -- ترةالفل استبعادات خالاإل

 ٦٩٦ ٦٩٧ ٧١٥ ٣١٨ (٠٦٦ ٢٨)  ٤٣٦ ١٨ ٥٥٩ ٥٣٠ (١١١ ١١٢) (٨٣٧ ٢٩) ةجنبیألات  العماألرصدة بالفروق ترجمة  

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

 ٥٥٩ ٤٢٩ ٣٦٢ ٣٠/٦/٢٠٢٠ فىمالى التكلفة  ج إ

___ _ ______ _ 

٨٠٨ ٠٩٣ ٨١ 

 ___________ 

٤٠٧ ٥٤٠ ٢٨٢ 

_ ________ __ 

٥٤٩ ٤٦٤ ٣٧٥ 

 __________ _ 

٤٨٠ ٧٥٤ ٣٣ 

_________ __ 

٦٣٧ ٠٩٤ ١٤٧ 

_________ ___ 

٤٤٠ ٣٧٧ ٢٨٢ ١ 

___________ _ 

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

 ٦٨٤ ٢٦٣ ٥٤ -- ٠٠٣ ٢٣٦ ٦ ٨٧٤ ٦١٨ ١٩ ٥٥٥ ٥٥٦ ١٤ ٢٥٢ ٨٥٢ ١٣ -- فترةالالل  فات خ ااإلض

 (٤٨٤ ٠٦٢ ٢) -- (٩٨٤ ٩٢٤ ١) (٤٥٤ ١٢١) (٠٤٦ ١٦) -- -- فترةاإلستبعادات خالل ال

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

 )٦٢١ ١٠٣( ةجنبیاألالت  معلة بارصدألافروق ترجمة  

______ ____ __ 

(٢٦٢ ٢١٨) 

 ___________ 

(٧٤٠ ٨٦٤ ١١) 

_____ ____ __ 

(٤٨٨ ٤٢٣ ١١) 

 __________ _ 

)٥٣٣ ٩٥٦( 

_________ __ 

-- 

 ___________ _ 

(٦٤٤ ٥٦٦ ٢٤) 

___________ __ 

 ٣٦١ ٤٥٤ ٣٦٢ ٣٠/٦/٢٠١٩إجمالى التكلفة فى 

_ _________ __ 

٠٠٥ ٥٥٧ ٧٠ 

_ __________ 

٣٥٥ ٣٨٠ ٢٧١ 

_________ _ _ 

٥٦٧ ٢١٧ ٣٢٨ 

___ _______ _ 

٣٣٧ ٥٧٠ ٣٠ 

_________ __ 

-- 

 _________ __ _ 

٦٢٥ ١٧٩ ٠٦٣ 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

 ٥٠١ ٠٨٢ ٦٨ ١٠٧ ٧٠٨ ١٨ ٠٩٣ ٢٣٤ ٢ ٢٩٨ ٥٨١ ٢٢ ٤٦١ ٠٨٨ ١٤ ٦٩٥ ٧٠٤ ٥ ٨٤٧ ٧٦٥ ٤ الفترة إهالك

 ٩٣٦ ١٠٠)( -- --  (٩٣٦ ٩٨) (٠٠٠ ٢) -- -- ستبعاداتاإلهالك  مجمع إ

 ٥٣٢ ٣٣٨ ١ ٧٠٥ ٣١٤ )(٥٣٧ ١٧ ٩٦٢ ٣٦٣ ٦٣٨ ٧٣٥ (٣٥٠ ٤٦) )(٨٨٦ ١١ جنبیةاألعمالت  ة بالرصداألفروق ترجمة  

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

 ٢٢٩ ٨٣٠ ٦٦ ٣٠/٦/٢٠٢٠ ىك فاإلهالع  مجم

 __________ __ 

١٥٨ ١٥٩ ٤٥ 

 _______ ___ _ 

١٨٦ ٧٠٣ ٢١٢ 

_________ __ 

٥٥٧ ١٨٣ ٢٨٤ 

 __________ _ 

٢٤٣ ٤٤٠ ٢١ 

_________ __ 

٥١٨ ٣٣٥ ٤٤ 

_________ ___ 

٨٩١ ٦٥١ ٦٧٤ 

___ _ _______ __ 

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

 ٨٨٨ ٣٠٩ ٤١ -- ٦٢٦ ١٤٥ ٢ ٩٨٠ ٤٩٢ ١٧ ٢٤٦ ٤١١ ١٢ ٨٣٤ ٤٨٩ ٤ ٢٠٢ ٧٧٠ ٤ لفترةالك اإه

 (٠٤٧ ٨٢٢ ١) -- )٥٢٨ ٧٠١ ١( )٦١٥ ١١٥( (٩٠٤ ٤) -- -- اتعادستباإلمجمع إهالك  

 ٠٣١ ٣٥ -- -- ٠٣١ ٣٥ -- -- -- عةشركات تاب  على  حواذتساإل

 (٥٩١ ٣٩٦ ٢٠) -- (٣٩٦ ٧٤٨) (٧٦٢ ٤٤٢ ١٠) (١٧٢ ١٠٢ ٩) (٧٧١ ٦٧) (٤٩٠ ٣٥) یةجنباألت  العملباة  األرصدمة  فروق ترج 

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

 ٦٧٥ ٣٠٦ ٥٧ ٣٠/٦/٢٠١٩ ىف  الكهمع اإلج م

_____ _____ _ 

٤٧١ ٢٤٦ ٣٤ 

 __________ _ 

٤٤٢ ٨٦٣ ١٩٠ 

_________ _ _ 

٤٦٠ ٥٨٤ ٢٤٧ 

 __________ _ 

٦٥٤ ٧٩٥ ١٧ 

_________ __ 

-- 

_________ ___ 

٧٠٢ ٧٩٦ ٥٤٧ 

___________ __ 

        صافى القیمة الدفتریة

 ٣٣٠ ٥٩٩ ٢٩٥ ٣٠/٦/٢٠٢٠صافى القیمة الدفتریة فى  

========== 

٦٥٠ ٩٣٤ ٣٥ 

========== 

٢٢١ ٨٣٧ ٦٩ 

=========== 

٩٩٢ ٢٨٠ ٩١ 

========== 

٢٣٧ ٣١٤ ١٢ 

========== 

١١٩ ٧٥٩ ١٠٢ 

=========== 

٥٤٩ ٧٢٥ ٦٠٧ 

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

 ٦٨٦ ١٤٧ ٣٠٥ ٣٠/٦/٢٠١٩صافى القیمة الدفتریة فى  

========== 

٥٣٤ ٣١٠ ٣٦ 

========== 

٩١٣ ٥١٦ ٨٠ 

=========== 

١٠٧ ٦٣٣ ٨٠ 

========== 

٦٨٣ ٧٧٤ ١٢ 

========== 

-- 

=========== 

٩٢٣ ٣٨٢ ٥١٥ 

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

 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 غشهرة لا -١٣

  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٦/٢٠٢٠ 
 ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ )١-١٣( الشهرة

 ٨٧٥ ١٥١ ٥٤ ٠١٢ ٩٠٤ ٥٠  عالقات تعاقدیة مع عمالء
 ٨١٤ ٠٤٩ ١١ ٤٠٥ ٩٠٣ ١٠  التراخیص

 ٢٠٢ ٨٦٣ ٣٧ ٨١٥ ٩٢٩ ٣٦  ألي حاسب برامج
  ____________ ____________ 
 ٨٠٢ ٠٧٧ ٩٩٩ ١٤٣ ٧٥٠ ٩٩٤  یدصر ال

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

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

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٦/٢٠٢٠ 
 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  دن لیمتس باكستا إي إف جي هیرمی

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

 ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ الرصید
 =========== =========== 
 
 
 



 ضة هیرمیس القاب –المالیة مجموعة شركة ال 
 معة  لمجا الدوریة یةوائم المالللق لمتممةت ااحا تابع اإلیض 

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى هیالمنت المالیة رةفتال عن
 ف ذلك)الخ در ی مالمرى  المص الغ بالجنیهالمب (جمیع 

_____________________________________________________________________________ 

 - ۱۳ - 

 أصول أخرى -١٤
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٦/٢٠٢٠ 

 ٠٣٣ ٢٧٠ ٤٢ ٥٥٩ ٣٤٨ ٣٤ )١-١٤( الغیر  تأمینات لدى
 ٠٢٤ ٠٤٨ ٣٧ ٣٢٢ ٣٩٦ ٧٠  موردین –دمة قعات مفد

  ٣٥٦ ١٤٥ ٦٠ ٥٣٨ ٨٩٦ ٦٣  قدماً م مصروفات مدفوعة
 ٥٨٤ ٨١٢ ٦٧ ٤٨٤ ٧٠٤ ١٠٢  لفوس عهد

 ٣٢٢ ٠٩٣ ١٧٢ ٦٨٨ ٥٠٧ ١٨٢  إیرادات مستحقة
 ١١٥ ٥٤٢ ٣٥ ٥٠٤ ٦٢٦ ١٦  ضرائب مستقطعة بواسطة الغیر

 ٨٥٦ ٦٢٣ ١١ ٨٥٦ ٦٢٣ ٤ )٢-١٤( ماراتء إستثمدفوعات تحت حساب شرا
 ٩٥٥ ٢١٣ ٢٧ ٦٥٠ ٩٩٩ ٢٣  لتسویاتضمان ا صندوق

  ٧٠٥ ٥٦٤  ٧٥٢ ٥٦٨  نكا راشركة ا المستحق على
شــركة تنمیــة  -رىالمستحق على عمالء البنك الخلیجى المصــ 

 غرللمشروعات متناهیة الص
 

٧٨٦ ٢٩٠ ١٤ ٣٣١ ٨٤٥ ١٨ 
 ٦٤٠ ٢٤٢ ٣٦ ٢٨٨ ٧١٥ ٣٠  ستثماراتإبیع  –مدینو 

 ٧٤٣ ٣٦٣ ٩ ٠٨٤ ٦٣٩ ٢١ )٣-١٤( توریقلیة المعئض ا ف
 ٢٩٣ ٠٦٧ ١٥ ١٧٨ ٣٢٩ ٥٨  أرصدة مدینة متنوعة

  ___________ ___________ 
 ٤١٢ ٢٧٨ ٥٢٩ ٢٣٤ ٢٠١ ٦٢٩  جمالياإل

 -- (٩٤٤ ١٨٢ ١١)  وقعةالمت یةتمانئاال الخسائریخصم: 
  ___________ ___________ 

 الرصید
 

 ٢٩٠ ٠١٨ ٦١٨ 
===========  

٤١٢ ٢٧٨ ٥٢٩ 
===========  

رى مجنبة فى حساب لدى أحد البنوك صم جنیه ١٥ ٦٨٥ ١٥٤ 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 یتماو لوم ایال تا ین تسویة عملیمأ 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 ٣٠/٦/٢٠٢٠ 
 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 
========== 

 
  و مصري جنیه ٣٠١ ٠٣٦ ١٦ فى متمثًال  مصري جنیه ٠٨٤ ٦٣٩ ٢١ مبلغ التوریق فائض بلغ ٣-١٤

 المجموعة شركتان قام بتنفیذها  التي التوریق معامالت بفائض المتعلقو  مصري جنیه ٧٨٣ ٦٠٢ ٥
 .الصغر هیةنا مت المشروعات تلخدما  تنمیة شركةو  التمویلیة للحلول هیرمیس المالیة

 



 ضة هيرميس القاب  –المالية  مجموعة شركة ال 
 معة  لمج ا  الدورية ية وائم المالللق   لمتممةت ا احاتابع اإليض

 ٢٠٢٠/ ٣٠/٦ة فى هي المنت  المالية رةفت ال عن
 ف ذلك)الخ  در ي مالمرى  المص   الغ بالجنيهالمب(جميع 

_____________________________________________________________________________ 

 - ١٤ -

 أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية -١٥
 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٦/٢٠٢٠ 

 ٧٢٠ ٣٦٩ ٨٠٦ ٦ ٧٢٢ ١٣٠ ١٩٤ ٢ مؤسسات مالية
 ٠٦٢ ٩٩٩ ٦٢٢ ٣ سحب على المكشوفبنوك  

______________ 
٦٤٥ ٤٣٨ ٦٢١ ٣ 

______________ 

 ٧٨٤ ١٢٩ ٨١٧ ٥ الرصيد 
============= 

٣٦٥ ٨٠٨ ٤٢٧ ١٠ 
============= 

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

 . كات المجموعة شر   حدى إ   دين مهيكلة قامت بإصدارها   أدوات هذا المبلغ يمثل قيمة المستحق للعمالء مقابل  
 
 دات قصيرة االجلنس -١٧

دار  بإصــ   ) ٪ ١٠٠  –  ة لتابعــ حــدى الشــركات ا (إ ة  وســاطة فــي األوراق الماليــ رميس لل يــ شــركة ه   قامــت   ٢٠١٩  ســمبر ي د   ٣١  فــي 
شـهرا بقيمـة    ١٢مـدتها  ر قابـلة للتحوـيل إـلي أسـهم و غيـ و   مصري قابـلة للتـداول   ه مليون جني   ٤٠٠بقيمة  قصيرة االجل  سندات  

  ٪ ١٢،٦وذات عائـد ثابـت    ، ة لمـد ـية ا نها   فـي   دد سـ ت   احـد الو   د ن للسـ ا فقـط الغـير)  ي صـر ة جنيـا م جنيه مصـري (مائـ   ١٠٠مية  اس 
ملـيار    ٢قيمـة    بإجمـالي إصـدارات مدـته سـنتين  ضـمن برنـامج    اد المعجـل, للسـد   ة لـ قاب ر  يـ غ و   ، ر ة اإلصدا ية مد ها ن   يصرف في 

   ة. المالي   ا تزاماته ل ا سداد  ويل نشاط الشركة و صادر تم تنويع م سوف يتم استخدام حصيلة السندات في  و مصرى  نيه  ج 
 

 أخرى  ائنةدة دصر أون و دائن -١٨
 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٦/٢٠٢٠ 

 ٠٥٢ ٥٨٣ ٢٨٠ ١ ٥٨٣ ٣٥٧ ٨٦٤ ةحقستمصروفات م
 ٢٩٤ ٧٣٢ ٢٢٩ ١٣٠ ٢٥١ ١٩٦ )ةسنوات سابق  (تو توزيعائندا

 ١١٨ ٩٥٠ ١١٤ ٨٨٩ ٨٦٢ ١٣٤ إيرادات مقدمة
 ٩٢٠ ١٨٣ ١١١ ٩٤٦ ٠٨٤ ٤٦٢ وردونم

 ٩١٨ ٦٨٥ ١٢ ٠٤٠ ٧٦٢ ١٠ كوبونات عمالء حفظ مركزى
 ٧٩٤ ٥٩٠ ٣٤ ٨٢٢ ٥٤٠ ٣١ بالضرائحة  مصل  جاري

 ٨٥٣ ٢٨٥ ١٠ ٨٧٠ ٤٠١ ١٠ اعىتمين اإلجللتأم  يةومالهيئة الق
 -- ٤٢٣ ٥٠٤ ١٩ ستثمارات ماليةإشراء   –ئنون اد 

 ٥٧٨ ١٣٦ ١١ ٢٢٤ ٩٩٩ ٣ مة تكافليةمستحق مساه
 ٩٩٠ ٩٧٦ ١١ ٥٥٧ ٩٥٦ ١١ *  عقود تأجير تمويلي  –  تأمينات للغير

 ٢٧٩ ٤٥٩ ٩٢ ٤٥٨ ٩٥٢ ١٠٥  نوعو متن نو دائن
 _____________ _____________ 

 ٧٩٦ ٥٨٤ ٩٠٩ ١ ٩٤٢ ٦٧٣ ٨٥١ ١ الرصيد 
 ============ ============  
  ٩٩٠ ٩٧٦ ١١مبلـغ  مقابـل    ٢٠٢٠  ونيـهي  ٣٠ري فـي  جنيـه مصـ   ٥٥٧ ٩٥٦ ١١مبلـغ  فـي  تتمثل تأمينات للغير   *

  الماليـة  المجموعـةشـركة  ء  المحصـل مـن عمـ لامين  أتـ ال  مـةقي  لثـ والـذى يم ٢٠١٩ ديسـمبر  ٣١جنيـه مصـري فـي  
 .التمويلية للحلول  يسهيرم



 ضة هیرمیس القاب –المالیة مجموعة شركة ال 
 معة  لمجا الدوریة یةوائم المالللق لمتممةت ااحا تابع اإلیض 

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى هیالمنت المالیة رةفتال عن
 ف ذلك)الخ در ی مالمرى  المص الغ بالجنیهالمب (جمیع 

_____________________________________________________________________________ 

 - ۱٥ - 

 جلةؤ یة المبالضری )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

 مةترج  فروق
األرصدة 

مالت عبال
 بیةنجاأل

أصول ضریبیة  الصافى
 لةمؤج

یة بت ضریلتزاماإ
 ةلؤجم

 )٩٢٤ ٠٥٨ ١٠( -- (٩٢٤ ٠٥٨ ١٠) -- -- ٧٤٧ ١٣٩ (٦٧١ ١٩٨ ١٠) تةابصول الثالك األهإ

 -- ٠٢٤ ٨٦٣ ٠٢٤ ٨٦٣ (٧٧٩ ١١) -- -- ٨٠٣ ٨٧٤ مخصص مطالبات  
 -- ٧٩٤ ٢٢٤ ١ ٧٩٤ ٢٢٤ ١ -- -- -- ٧٩٤ ٢٢٤ ١ اإلضمحالل في قیمة األصول

 -- ٩٦٥ ٦٤٨ ٥ ٩٦٥ ٦٤٨ ٥ ٨٢٤ ٨٢٣ -- (٣٤٥ ٥٨٦ ١) ٤٨٦ ٤١١ ٦ خسائر سنوات سابقة

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

 (٧١٤ ٠١١ ٢٠٣) -- (٧١٤ ٠١١ ٢٠٣) -- ٠٠٣ ٢٦٩ ٩ (٣٣٩ ٩٤٢ ١٠) (٣٧٨ ٣٣٨ ٢٠١) استثمارات مقیمة بالقیمة العادلة

ت بالعمالألرصدة  ا  وق ترجمةر ف
 -- ٣٠٤ ١٥٧ ٧١ ٣٠٤ ١٥٧ ٧١ )٧٩٦( -- (٨٧٥ ٤٩٨ ٥) ٩٧٥ ٦٥٦ ٧٦ ةیبنألج ا

عادة ى إیاطقاریة (إحتستثمارات العاإل

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

=========== 

(٨١٢ ٨٨٧ ١٧) 

========== 

٤٠٦ ٦٥٦ ٢ 

========= 

٢٤٩ ٨١١ 

======== 

)٤٠٤ ٣٠٩ ١٣٢( 

========== 

٢٣٤ ٧٦١ ٨٠ 

========= 

)٦٣٨ ٠٧٠ ٢١٣( 

=========== 

 
 خصصات م -٢٠

  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٦/٢٠٢٠ 
 ٤٣٠ ٩٢٢ ٣٤٤ ٨٥٥ ٩٨٥ ٣٤٤ )١-٢٠(  باتلا صص مطخ م

 ٩٦٢ ٥٠٧ ١٩٣ ٧٧٥ ٣٤٧ ٢٠٠ )١-٢٠( الخدمةك تر  فأةمخصص مكا 
 ٤٩٥ ٩٥٢ ٣٠ ٢٨٠ ٦١٠ ٣٢ )١-٢٠( مخصص عقود ضمانات مالیة

  ___________ ___________ 
 ٩١٠ ٩٤٣ ٥٧٧  الرصید

========== 
٨٨٧ ٣٨٢ ٥٦٩ 

========== 
١-٢٠ 

 
 ة.یبالعر  رصم خاص بشركات المجموعة خارج جمهوریة *

 مخصص 
 مطالبات  

  كافأةم صمخص
 * مةدالخترك 

د و مخصص عق
 مالیة  انات ضم

 اإلجمالى 

 ٨٨٧ ٣٨٢ ٥٦٩ ٤٩٥ ٩٥٢ ٣٠ ٩٦٢ ٥٠٧ ١٩٣ ٤٣٠ ٩٢٢ ٣٤٤ رةفتأول ال في یدرصلا
 ٣٦٣ ٠٩١ ١٦ ٧٨٥ ٦٥٧ ١ ٨٢٩ ٣٩٣ ١٤ ٧٤٩ ٣٩ الفترةل خالالمكون 

 ٠٤٨ ٢٣٤ ٢ -- ٥٩٨ ١٠٣ ٢ ٤٥٠ ١٣٠ فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبیة
 )٣٨٨ ٧٦٤ ٩( -- (٦١٤ ٦٥٧ ٩) )٧٧٤ ١٠٦( فترةال خالل دمخ تالمس

 ___________ ___________ ___________ ___________ 
 ٨٥٥ ٩٨٥ ٣٤٤ فترةال خرآالرصید فى 

=========== 
٧٧٥ ٣٤٧ ٢٠٠ 

=========== 
٢٨٠ ٦١٠ ٣٢ 

========== 
٩١٠ ٩٤٣ ٥٧٧ 
========== 



 ضة هیرمیس القاب –المالیة مجموعة شركة ال 
 معة  لمجا الدوریة یةوائم المالللق لمتممةت ااحا تابع اإلیض 

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى هیالمنت المالیة رةفتال عن
 ف ذلك)الخ در ی مالمرى  المص الغ بالجنیهالمب (جمیع 

_____________________________________________________________________________ 

 - ۱٦ - 

  وتسهیالت  وضر ق -٢١
 :لىی ا فیم ٢٠٢٠ یونیه ٣٠فى  توالتسهیال وضل رصید القر مثیت

تاریخ عقد   الحد المسموح به رضة ت المق ركة شال
 ویلالتم

الرصید في   ستحقاقاإلتاریخ 
٣٠/٦/٢٠٢٠ 

في   صیدالر 
٣١/١٢/٢٠١٩ 

  للحلول هیرمیس  المالیة المجموعة
 ٤٩٥ ٩٨٩ ٣٤ ٦٦٧ ٧٨٨ ٣١ ١٠/٦/٢٠٢٣ ١٠/٦/٢٠١٥ ملیون  ٢٥٠ *التمویلیة

 ٠٦١ ٣١٠ ٩٢ ٩٠٨ ٩١٣ ١٠٠ ٤/٦/٢٠٢٢ ٤/٦/٢٠١٥ ملیون  ١٥٠ ,,  
 ٠٦٥ ٥١٧ ٤٣٠ ١٥٥ ٦٦٥ ٣٦٦ ١٤/٩/٢٠٢٢ ١٤/٧/٢٠١٥ ملیون  ٤٩٢ ,,  

 ٨٧٤ ٥٨٦ ٢٣٩ ٥٨٧ ١٤٨ ٢٣٠ ٤/١١/٢٠٢٢ ٤/١١/٢٠١٥ ون لیم ٤٠٠ ,,
 ٧١٢ ٨٩٩ ١٥٩ ٢٨١ ٦٤٧ ١٥١ ٩/٨/٢٠٢٣ ٩/٨/٢٠١٥ ملیون  ٤٠٠ ,,
 ١٨٣ ٧٩٠ ٦٢ ٤٦٧ ٠٤٠ ٥٤ ٣٠/٩/٢٠٢٥ ٣٠/٩/٢٠١٥ ملیون  ٢٠٠ ,,
 ٨٠٩ ٥١٦ ١٨٧ ١٢٩ ٦٣٩ ٢٣٣ ١٤/٣/٢٠٢٣ ١٤/٣/٢٠١٦ ن یو مل ٢٦٠ ,,
 ٨٨٠ ٩٨٩ ٤٠ ٧٣٤ ١٩٧ ٣٩ ١/٦/٢٠٢٣ ١/٦/٢٠١٦ ن لیو م ٥٠ ,,
 ٢٠٧ ٩٨٠ ٨١ ٦٣٠ ٣١٠ ٧٨ ١٢/٦/٢٠٢٥ ١٢/٦/٢٠١٧ ملیون  ٢٠٠ ,,
 ٥٨٢ ٣٥٨ ٤٢ ٩٦٢ ٤٩٩ ٤٠ ٣١/١٠/٢٠٢١ ٢٨/١١/٢٠١٦ ملیون  ١٠٠ ,,
 ٧٦٧ ٢٠٨ ٣ ٢٥٧ ٢٦٤ ١ ٣٠/٩/٢٠٢١ ١٥/١٢/٢٠١٦ یون مل ١٢٠ ,,
 ٧٠٨ ٣٦٦ ١٥٨ ٥٣١ ٧٣٥ ٢٤٨ ٢٨/٢/٢٠٢٢ ١٢/٢/٢٠١٧ ملیون  ٣٠٠ ,,
 ٠٨٢ ٩١٦ ٦٣ ٩٣٧ ٨٢٣ ٢٠٤ ٣٠/٨/٢٠٢٤ ١٩/٢/٢٠١٧ ملیون  ٢٥٠ ,,
 ٦٨٧ ٧٠٥ ٧٥ ٧٦٠ ١٨٨ ١٠٣ ٣٠/٩/٢٠٢١ ١٥/١٢/٢٠١٦ یون مل ٢٠٠ ,,
 ٩٧١ ٨٦٢ ٢ ٩٧٥ ٤٥٣ ٢ ٢٤/٤/٢٠٢٣ ٢٤/٤/٢٠١٧ ن و ملی  ٢٠ ,,

 ٧٥٠ ٣٨٣ ٨٥ ٦٧٣ ٤٢٠ ١١٧ 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 ٢١ ٠٠٠ ١٨٠ ١٨ ١٩/١٠/٢٠٢٢ ١٩/١٠/٢٠١٧   ملیون ٤٠ ,,  
 ٢٥٧ ٦٨١ ٤٣ ٩٦٩ ٨٩٣ ٤٢ ١/٦/٢٠٢٢ ١/١٢/٢٠١٧ ملیون  ٩٠ ,,  

 ١٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٤٥ ٧/٢/٢٠٢٣ ٧/٢/٢٠١٨ ملیون  ١٧٥ ,,
 ٥٠٦ ٨٧٦ ١٦٥ ٣٧٨ ٤١٠ ١٦٠ ٢٤/٩/٢٠٢٥ ٢٤/٩/٢٠١٨ ملیون  ٢٠٠ ,,
 ٦٧١ ١٨٠ ٣٦٠ ٤٠٩ ٥٠٧ ٣٤٥ ٥/٩/٢٠٢٨ ٥/٩/٢٠١٨ ون لیم ٦٠٠ ,,

 ٧٥٠ ٨٥٩ ٣٨ ١٢٥ ٠٨٢ ٣٦ ١١/٥/٢٠٢٣ ١٢/٥/٢٠١٧ ملیون  ٣٦،١ ف جي هیرمیس باكستان لیمتد إإي 
 ٠١٩ ٠١٢ ٣٦ ٧٨٢ ٤١٥ ٤ ٣٠/٩/٢٠٢٠ ٣٠/٣/٢٠١٩ ن و یمل ١٠٠ ر لصغیة ا تناهللمشروعات میة تنم

 ١٧٣ ١٦٦ ٣٦ ٢١٩ ٣٢٠ ٣٩ ٥/٣/٢٠٢٣ ٥/٤/٢٠١٨ ن ملیو  ٥٠ ,,
 ٧٥٣ ٨١٤ ١٤ -- ١٨/٦/٢٠٢٢ ١٨/٦/٢٠١٧ ملیون  ٥٠٠ ,,
 ٠٠٠ ٣١٣ ٨١ ٨٣٣ ٧٦٠ ٦٧ ٢/١٢/٢٠٢٢ ١١/٤/٢٠١٩ ملیون  ٨١،٣ ,,

  یع بالتقسیطمات البدخل  الیوفشركة 
ValU ٠٥١ ١٢١ ٦٩ ٦٠٢ ٤٢٤ ٣٣ ٩/١١/٢٠٢٣ ١٠/١١/٢٠١٧ ملیون  ١٤٠ 

 ٠٠٠ ٥٧٥ ٥٦١ -- ٦/١٠/٢٠٢٠ ٧/١١/٢٠١٩ ملیون  ٨٠٢ انت فین كورب. ف جي إإي 
 ٠٩٠ ٧٦٤ ٣٧٩ ٢٤٧ ٧٢٤ ٩٩٩    **ليویجیر التمأالت د تزامات عقو لا

    _____________ _____________ 
 ٣٠٩ ٢٢٥ ٥١٦ ٣   الرصید  

============ 
٨٤٨ ٠٥٥ ٨٨٤ ٣ 

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

 ٥٨٣ ٤٣٥ ٤٣٢ ١ ٩١٦ ٤٥٣ ٥٩٤  أقساط تستحق خالل عام 
 ٣٩٣ ٧٧١ ٩٢١ ٢ م اع أقساط تستحق خالل أكثر من 

_____________ 
٢٦٥ ٦٢٠ ٤٥١ ٢ 
_____________  

 ٣٠٩ ٢٢٥ ٥١٦ ٣   الرصید 
============ 

٨٤٨ ٠٥٥ ٨٨٤ ٣ 
============  

بضــمان التنــازل ) (شــركة تابعــة التمویلیــة للحلــول هیــرمیس المالیــة المجموعــةكة ر شــ هیالت لوتســ  ضو ر قــ  *
 ة.قیمة المدیونی ذلك في حدودو ى مویلتلأجیر اتللصالح البنوك عن القیمة اإلیجاریة لعقود ا

 ة المالیــةعــ و ملمج لشــركتى ا مصرينیه ج  ٣٥٢ ٦٣١ ٠٤١مبلغ  التمویلي التأجیر عقود التزاماتتتضمن  **
یــة البیــع مـــع تمثــل اتفاق التـــيو  الصــغر متناهیــة المشــروعات لخـــدمات تنمیــة شــركةو هیــرمیس القابضــة 

 .التأجیر إعادة



 ضة هیرمیس القاب –المالیة مجموعة شركة ال 
 معة  لمجا الدوریة یةوائم المالللق لمتممةت ااحا تابع اإلیض 

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى هیالمنت المالیة رةفتال عن
 ف ذلك)الخ در ی مالمرى  المص الغ بالجنیهالمب (جمیع 
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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   ة م ی بق   سهم   ٧٦٨ ٦١٨  ٢٢٣ عدد   ى لع  موزعاً   مصري 
 

  طرةمسیال غیرحقوق ال -٢٣

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣٠/٦/٢٠٢٠ 
 ٥٨٤ ٤٤٣ ١٧٣  ٥٨٤ ٤٤٣ ١٧٣ عر والمدفو دصمل الما لارأس 
 ٦٩٠ ٦٠٧ ١٣٧  ٦٩٠ ٦٠٧ ١٣٧ رإصدا عالوة

 ٥٦٩ ٩٦٠ ١٦  ٥٦٥ ٦٨١ ١٧ إحتیاطى قانونى
 ٩٦٧ ٦١٩ ١١  ٩٤٣ ٩٨٣ ١٠ ىر أخ ات إحتیاطی

 ٣٢٥ ٠٦٧ ٤  (٩١٣ ٧٧٣) ةمحتجز  حا بأر 
 ٩٩٩ ٠٥٧ ١٩  ٦٣١ ٢٠٥ ٥   فترةالأرباح 
 ١٣٤ ٧٥٧ ٣٦٢  ٥٠٠ ١٤٨ ٣٤٤ 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
 :غلبمك بممنوحة لها من البنو لات الضمان ا ابخط
 ٢٠١٩/١٢/٣١  ٢٠٢٠/٦/٣٠ 

 ٠٠٠ ٦٧٠ ٨٣  ٠٠٠ ٦٧٠ ٨٣ ماراتىإدرهم 
 ٢٩٤ ٤٨٧ ٣٦٥  ١٦٥ ١٠٦ ٣٦٨ المصري هلجنیا ب المعادل

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

مدارة ولأص محافظ  ١٣١ ٩٠٠ ٧٨٠ ٥٤  ١٣٠ ٢٠٠ ٣٦٦ ٥٨ 
    

 إیرادات أخرى -٢٥

ــدخل قیمــة إخــرى الضــمن اإلیــرادات األتت ،  ةخارجیــ  رافطــ أل المجموعــة نشــأتض معبرات لــ ا جــ یظــاهرة بقائمــة ال
  .متكررة ات خدمات غیررادإی ىلإ باإلضافة



 ضة هیرمیس القاب –المالیة مجموعة شركة ال 
 معة  لمجا الدوریة یةوائم المالللق لمتممةت ااحا تابع اإلیض 

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى هیالمنت المالیة رةفتال عن
 ف ذلك)الخ در ی مالمرى  المص الغ بالجنیهالمب (جمیع 
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 انیة المتوقعةاالئتمر ئالخسا -٢٦

 
 لالدخ ضریبة -٢٧

 
 فى حكمها  ایة ومالنقد -٢٨

 :ىیل ا یما فحكمه ىفا ة ومنقدیة تتمثل الدیقات النقفدلغرض إعداد قائمة الت
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣٠/٦/٢٠٢٠ 

 ٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩  ٨٥٦ ٦٦٨ ٠٥٤ ١٠ كو ة لدى البننقدیة وأرصد
 (٣٦٥ ٨٠٨ ٤٢٧ ١٠)  (٧٨٤ ١٢٩ ٨١٧ ٥) لیةا لما تا سسمؤ المستحق للبنوك وال
 ٦٠٥ ٩٣٥ ٤٢  ١٢٢ ١٩٥ ٥٠٩ یوم ٩٠أذون خزانة أقل من 

 -- رفالصر عا فى أس ریأثر التغ
_____________ 

  ٥٧٦ ٣٩٨ ٦٧ 
_____________ 

 ١٩٤ ٧٣٤ ٧٤٦ ٤ وما فى حكمها ة یدالنق
============= 

 (٩١٢ ٣٥٠ ٣٣٣) 
============ 

 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ترة المالیة فلا عن عن الفترة المالیة   ة عن الفترة المالی  مالیة عن الفترة ال 
 ١/١/٢٠١٩من  ١/٤/٢٠١٩من   ١/١/٢٠٢٠من  ١/٤/٢٠٢٠من  
 ٣٠/٦/٢٠١٩حتى  ٣٠/٦/٢٠١٩حتى   ٣٠/٦/٢٠٢٠حتى  ٣٠/٦/٢٠٢٠حتى  

 ٤٤٧ ٢١٣ ١٧ ٦٣٠ ٦٠٨  ١٤٨ ٧١٢ ٥ ٣٣٠ ٨٦٨ ٤ عمالء 
 ٢٧٩ ٨٢١ ٢٨ ٢١٦ ٤٩٠ ١٥  ٦٩٧ ٤٣٥ ١٥٧ ٦٥٢ ٧١١ ٢٢ قروض للغیر

 -- --  ٩٠١ ٤١ (٢١٤ ٤١٠) حكمها  فى ما و النقدیة 
 -- --  ٤٤١ ٥٩٣ ٦ ٥٧٦ ١٩٨ ٤ خرياللمدینة اا تحسابا لا

من بالقیمة العادلة  یمةت مقار ا استثم
 شاملالدخل ال خالل

(٩٠١ ٥٧٦) 
__________ 

(٢٧٤ ٥٩٣) 
___________ 

 -- 
__________ 

-- 
__________ 

 اإلجمالى 
 

٤٤٣ ٧٩١ ٣٠ 
========= 

٩١٣ ١٨٩ ١٦٩ 
=========== 

 ٨٤٦ ٠٩٨ ١٦ 
========== 

٧٢٦ ٠٣٤ ٤٦ 
========== 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 عن الفترة المالیة  عن الفترة المالیة   ة المالیة لفتر عن ا لیة ام عن الفترة ال 
 ١/١/٢٠١٩من  ١/٤/٢٠١٩من   ١/١/٢٠٢٠من  ١/٤/٢٠٢٠من  
 ٣٠/٦/٢٠١٩حتى  ٣٠/٦/٢٠١٩حتى   ٣٠/٦/٢٠٢٠حتى  ٣٠/٦/٢٠٢٠حتى  

 (٣٨٣ ٢٤٣ ١٠٧) (٠٨٤ ٧٠٥ ٥٣)  (٤٤٩ ٦٩٥ ٨٩) (٠٩٧ ٦٩٦ ٤٠) یةلالحا لدخل ا ةبیر ض
 ٠٨٣ ١٩٢ ٤٣ ٠٧٠ ٠٦٠ ١٧  (٨١٢ ٨٨٧ ١٧) (٧٢٢ ٨٠٣ ٦٧) مؤجلةلایبة الضر 

 ____________ ____________  ___________ ___________ 
 اإلجمالى 

 
(٨١٩ ٤٩٩ ١٠٨) 

============ 
(٢٦١ ٥٨٣ ١٠٧) 

============ 
 (٠١٤ ٦٤٥ ٣٦) 

=========== 
(٣٠٠ ٠٥١ ٦٤) 

=========== 



 ضة هیرمیس القاب –المالیة مجموعة شركة ال 
 معة  لمجا الدوریة یةوائم المالللق لمتممةت ااحا تابع اإلیض 

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى هیالمنت المالیة رةفتال عن
 ف ذلك)الخ در ی مالمرى  المص الغ بالجنیهالمب (جمیع 
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  اریةٕادو  ةیومعم ات مصروف -٢٩

 

 ثثالل برنامج مكأفات مدته یعفتبكأفات بناء على توصیة لجنة الم ٢٠١٨ل عام الخ ة عو مج الم قامت *
احتسابها على أساس في منح مجموعة من موظفي ومدیرى الشركة مكأفات نقدیة یتم  مثلیت نواتس

 بلغفي حكمها مما ت و ا رتبمو من بند أجور ویتض ذاه ،ةل سنة كیا هفي ن ةضالقاب ةكر شال سعر سهم 
 یونیه ٣٠ة المنتهیة في یلا ملا فترةعن ال رنامجمكأفات هذا البمصري من یه نج  ٦٦٥ ١١٤ ١٧٦

٢٠٢٠. 

 

 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ة عن الفترة المالی  المالیة فترة عن ال  عن الفترة المالیة  مالیة عن الفترة ال 
 ١/١/٢٠١٩من  ١/٤/٢٠١٩من   ١/١/٢٠٢٠من  ١/٤/٢٠٢٠من  
 ٣٠/٦/٢٠١٩حتى  ٣٠/٦/٢٠١٩حتى   ٣٠/٦/٢٠٢٠حتى  ٣٠/٦/٢٠٢٠حتى  
 ٨٩٦ ٨٢٤ ٠٧٦ ١ ٧٧٨ ٦٦٢ ٤٧١  ٦٨٢ ٢٥٧ ٠٥٤ ١ ٣٢٧ ٩٢٩ ٦٠٩ *جور ومرتبات وما فى حكمها أ

 ١١٧ ٥٣٤ ٢٤ ٤٧٣ ١١١ ١٣  ٣٩٨ ١١٨ ٥٦ ٠٧١ ٦٣٣ ٢١ تمصروفات إستشارا
 ٨٤٩ ١٢٨ ٣٣ ٣٤٥ ٠٦٢ ١٦  ٣٣٤ ٥١٧ ١٣ ٩٥١ ٧٧٥ ٢ تتقاالنوإ  ةموٕاقا سفر  تا فمصرو 

 ٧٧٦ ٥١٢ ٥٩ ٦٣٩ ٠١٨ ٣٢  ٤٧٦ ٧٧٣ ٦٧ ٩١٠ ٤١٣ ٣٤ ربط وٕاتصاالت طو خط
 ٢٥٧ ٨١٨ ٥٤ ٣٥٧ ٠٥٢ ٢٦  ٥٨١ ٩٤١ ٣٠ ٥٠٢ ٨٣٩ ١٥ الشغإلات اوفر صوم را اإلیج

 ٥٢٣ ٥٥٣ ١٢٤ يخر أمصروفات 
___________ 

١٠٤ ٦٠٦ ٢٥٥ 
___________ 

 ٠٩٧ ٥٣٣ ٨٦ 
___________ 

١٧٥ ٤٤٢ ١٧٠ 
____________ 

 اإلجمالى 
 

٢٨٤ ١٤٥ ٨٠٩ 
========== 

٥٧٥ ٢١٤ ٤٧٨ ١ 
=========== 

 ٦٨٩ ٤٤٠ ٦٤٥ 
========== 

٠٧٠ ٢٦١ ٤١٩ ١ 
=========== 



 ة رمیس القابض هی –ة المالیة ركة المجموع ش

 مجمعة ال ة یدور ال ةالیئم الم قوالمتممة ل ل ا تا احإلیض ع اتاب

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ى ف تهیة مالیة المنال رة الفت عن

 الف ذلك)جنیه المصرى مالم یرد خالغ بال(جمیع المب 
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 اعات التشغیلیةقطال -٣٠

 أساس القطاعات التشغیلیة  )أ(

 .مجموعةلاة بشطنألا المتعلقة بالقطاعات تخص قطاع المعلومات الموضحة
 حرة.  ةدار بإعات م تحدید التسعیر بین القطا ث یتموعة حیج الم ةر وٕادا داخلىتقاریر الل الهیك ىعل طلنشا ألولى لقطاع اا لكلشیعتمد ا

 تزامات المرتبطة بالقطاع مباشرة.ول واإللفى األص تا تتمثل نتائج القطاع
 .ناتها ز مكو مكن تمیین الممى لتوا عنشطة وخدمات القطا أ عو ن مات علياز واإللت لصو األت و ا فوالمصرو  اإلیراداتي في تحلیل یعتمد الجدول التال

 
 ٢٠٢٠ یونیه ٣٠المنتهیة في  ةی المال فترةلاعن 

القابضة   تا یلمع 

 وأسواق المال 

قطاع إدارة صنادیق   السمسرة  عا قط

اإلستثمار والمحافظ  

 المالیة 

قطاع الترویج  

 وتغطیة اإلكتتاب 

  راقطاع اإلستثم

 شر مباال

جیر أ تقطاع ال

 ىلیمو الت

قطاع التمویل  

 صغرال ىهمتنا

  لتمویلقطاع ا

 ي كتهالاإلس

 اإلجمالى  ات تسوی لتخصیم اقطاع 

 ٤٠٥ ٩٢١ ١١٤ ١ (٣٥٨ ٤٩٥ ٨) -- ١٨٦ ٧٨٩ ١٩ ٤٧٠ ٤٠٥ ٢٦١ -- ٦٠١ ٧٤٢ ٦٠ ٥٩٤ ٥٢٢ ٧٢ ٥٩١ ٠٠٨ ١٢٦ ٣٢١ ٩٤٨ ٥٨٢ --   تالو عماب والإیراد األتع

  بیع (خسائر) أرباح

 ٩٥٥ ٤٥٢ ٢٥٦ -- -- -- -- -- -- -- -- (١٤٧ ٨٣٧ ٤٠) ١٠٢ ٢٩٠ ٢٩٧ ت مالیة  ار ماثتإس

تأجیر  اط الشإیراد ن

 ٩٥٥ ٩٠٩ ٢٣٦ -- -- -- -- ٩٥٥ ٩٠٩ ٢٣٦ -- -- -- -- -- التمویلي 

 ٨٩٠ ٢٩٨ ٢٤٣ ١ ) ٣٤٩ ٠٥٤ ١٢( ٦٨٧ ٤٨٣ ١٩ ١١٣ ٣٦٠ ٣١ ٩٥٦ ٢٥٨ ٤٣٧ ٧٤١ ٨٧٤ ١ ٢٩٣ ٢١٩ ١٣ ٦٦٦ ٤٢٢ ٢ ٩٩٩ ٣٦٨ ٩٨٠ ٩٣١ ٨٩ ٨٠٤ ٤٣٢ ٦٥٩ ائد والتوزیعات الفو  إیراد

ترجمة األرصدة   قو فر 

 ٠١٧ ١٠٠ ٥٠ -- -- -- -- -- -- -- -- ٣١٦ ٥٣٩ ٧ ٧٠١ ٥٦٠ ٤٢ ةیبنجاأل تال بالعم

 ٠٦٦ ٧٩١ ٧٨ -- ٩٢٥ ٥٨٤ ٤ -- ٢٢٢ ٨٠٣ ٥ ٥٥٨ ٦٧٢ ٦ ٠٠٠ ٣٦ ٩٤٦ ٦٦٤ ٨٣٦ ٥٠٩ ١١٠ ٠٤٧ ٣ ٤٦٩ ٤٧٢ ٥٧ ي خر أ  إیرادات

 ٢٨٨ ٤٧٤ ٩٨٠ ٢ (٧٠٧ ٥٤٩ ٢٠) ٦١٢ ٠٦٨ ٢٤ ٢٩٩ ١٤٩ ٥١ ٦٤٨ ٤٦٧ ٧٠٤ ٢٥٤ ٤٥٧ ٢٤٥ ٨٩٤ ٩٩٧ ٧٣ ٢٠٦ ٦١٠ ٧٥ ٤٢٦ ٨٨٧ ١٢٦ ٥٨٠ ٦٢٩ ٦٤٢ ٠٧٦ ٧٥٦ ٠٥٦ ١ ت رادااإلیإجمالي  
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القابضة   تا یلمع 

 وأسواق المال 

قطاع إدارة صنادیق   السمسرة  عا قط

اإلستثمار والمحافظ  

 المالیة 

قطاع الترویج  

 وتغطیة اإلكتتاب 

  راقطاع اإلستثم

 شر مباال

جیر أ تقطاع ال

 ىلیمو الت

قطاع التمویل  

 صغرال ىهمتنا

  لتمویلقطاع ا

 ي كتهالاإلس

 اإلجمالى  ات تسوی لتخصیم اقطاع 

تعاب  ف األمصرو 
 (٣٧٥ ٠٤٤ ١٠٩) ٥٧٠ ٠٤١ ٨ (١١٠ ٤٤٠) (٤٤٤ ١٣٣) (٨٣٨ ٧٣٠ ٦) (٠٩٢ ٣٢٢) (٦٩٣ ١٢٠) (٢٦٨ ١١٦) (٢٦٨ ٦٨٧) (٤٦٧ ٣٦٩ ١٠٧) (٧٦٥ ١٦٥ ١) عموالت  وال

 (٣٣٥ ٣١٩ ٥٨٩) (٤٤٠ ٢٧٩ ١٦) (٥٣٣ ١٢٨ ١٦) (٩٠٧ ٨٣١ ١١) (٦٧٨ ٤٧٥ ١٧٣) (٩٤٩ ٢٢٩ ١٥٥) (٨٣١ ٩٧٥) (٤٢٣ ٦٨٧) (٤٥٠ ٩) (٨٦٢ ٩١٢ ٨٨) (٢٦٢ ٧٨٨ ١٢٥) فوائد  مصروف ال
صافى التغیر فى 

اإلستثمارات المقیمة 

ل بالقیمة العادلة من خال

 (٩٧٢ ٠٨١ ٨) -- -- -- -- -- -- -- -- ٦١٥ ٢٤٦ (٥٨٧ ٣٢٨ ٨) رئلخسااو األرباح  

 ٦٠٦ ٠٢٨ ٢٧٤ ٢ (٥٧٧ ٧٨٧ ٢٨) ٩٦٩ ٤٩٩ ٧ ٩٤٨ ١٨٣ ٣٩ ١٣٢ ٢٦١ ٥٢٤ ٢١٣ ٩٠٥ ٨٩ ٣٧٠ ٩٠١ ٧٢ ٥١٥ ٨٠٦ ٧٤ ٧٠٨ ١٩٠ ١٢٦ ٨٦٦ ٥٩٣ ٤٤٦ ٤٦٢ ٤٧٣ ٩٢١ ات إلیرادصافى ا

ة  مصروفات عمومی
 (٥٧٥ ٢١٤ ٤٧٨ ١) ٨٠٢ ٤٧٦ ٣٥ (٩٠٠ ٧٣٤ ٦) (٥٦١ ٩٦٨ ٢٨) ) ٩١٦ ٤٣٥ ٢٥٥( (٧٧٧ ٦٢٧ ٣٧) (٢٣٤ ٨٠١ ٣١) (٤٤٥ ٨٠١ ٣٥) ) ١٤١ ٢٦٦ ١٠٥( (٣٣٤ ١٦٨ ٣٩٩) ) ٠٦٩ ٨٨٧ ٦١٢( وٕاداریة 

 (٣٦٣ ٠٩١ ١٦) -- -- -- (١٥٨ ٦٠٢ ١) -- -- (١١٤ ٠٣٦ ١) (٨٦٠ ١٠٥ ٢) ) ٤٦٧ ٩٣٩ ٨( ) ٧٦٤ ٤٠٧ ٢( مخصصات  
 ) ٥٢٠ ٩٧٦ ٧٩( -- (٣١٩ ٨٧٥) (٢٨٣ ٤٨٠ ٢) ) ٣١٨ ٨١٢ ٢٨( (٢١٧ ٩٢) (٦٧٣ ١٥٧) (٠٠٨ ١٥٢) (٧٠٦ ٢٩١ ٧) (٠٩١ ٥٥٦ ١٥) (٩٠٥ ٥٥٨ ٢٤) وٕاستهالك إهالك  

  ئتمانیةالا  رسائ الخ
 (٩١٣ ١٨٩ ١٦٩) (٢٢٥ ٦٨٩ ٦) -- (٤٤٠ ٩٩٧ ١) (٢١٠ ٣٣٢ ١٣٥) ) ٤٨٦ ١٠٣ ٢٢( (٦١٨ ١٦٧) -- -- (١٨٥ ٣٧٠ ٣) ٢٥١ ٤٧٠ المتوقعة 

 (٠٥٣ ٩١٨ ٤٤٩ ٢) ٧٠٧ ٥٤٩ ٢٠ (٨٦٢ ١٧٨ ٢٤) (٦٣٥ ٤١١ ٤٥) (١١٨ ٣٨٩ ٦٠١) (٥٢١ ٣٧٥ ٢١٥) (٠٤٩ ٢٢٣ ٣٣) (٢٥٨ ٧٩٣ ٣٧) (٤٢٥ ٣٦٠ ١١٥) (٧٩١ ٠٦٩ ٦٢٣) (١٠١ ٦٦٦ ٧٧٤) ت إجمالي المصروفا 

قبل     (خسائر) باحاألر 
 ٢٣٥ ٥٥٦ ٥٣٠ -- (٢٥٠ ١١٠) ٦٦٤ ٧٣٧ ٥ ٥٣٠ ٠٧٨ ١٠٣ ٧٣٣ ٠٨١ ٣٠ ٨٤٥ ٧٧٤ ٤٠ ٩٤٨ ٨١٦ ٣٧ ٠٠١ ٥٢٧ ١١ ٧٨٩ ٥٥٩ ١٩ ٩٧٥ ٠٨٩ ٢٨٢ ائب الضر 

 (٢٦١ ٥٨٣ ١٠٧) -- (١٠٥ ١٧٧) -- ) (٧٨٣ ٢٥٧ ٥١ ) (٤٨٥ ٨٣٤ ١٢ ) (٣٣٤ ٥٧٢ ٣ ) (٦٢٩ ١٠٣ ١٢ ) (٣٠٥ ٤٦٧ ١ (٥٣٤ ٦٢٦ ١١) (٠٨٦ ٥٤٤ ١٤) ل ة الدخبیر ض

 ٩٧٤ ٩٧٢ ٤٢٢ -- (٣٥٥ ٢٨٧) ٦٦٤ ٧٣٧ ٥ ٧٤٧ ٨٢٠ ٥١ ٢٤٨ ٢٤٧ ١٧ ٥١١ ٢٠٢ ٣٧ ٣١٩ ٧١٣ ٢٥ ٦٩٦ ٠٥٩ ١٠ ٢٥٥ ٩٣٣ ٧ ٨٨٩ ٥٤٥ ٢٦٧ فترةال(خسائر) أرباح 

 ٥٥٥ ٣٩٤ ٥٥٤ ٣١ -- ٥٩٨ ٣٥٦ ٣٢٨ ٥٦٥ ١١٧ ٦٤١ ٧٥٠ ٧١٣ ٠٩٢ ٣ ١٥٦ ٨٢٦ ٩٨٧ ٣ ٣٠٦ ٣٣٠ ٨٦٠ ٧٦٠ ٨٣٣ ٣٧٥ ٠٥٣ ٢٥٦ ٥٨٥ ١٩٢ ٤٦٣ ٦٧٧ ١٠ ١٧٥ ٤٩٧ ٠٠٥ ١١ ولاألص يلامجإ
 ٦١٠ ٢٤٦ ٢٤٤ ١٨ -- ٤٣٠ ٩١٨ ٢٧٣ ١١٣ ٠٢٨ ٤٢٦ ٦٣٥ ٧٤١ ٤٨٨ ٢ ٥٢٢ ٣٢٦ ٤٣٠ ٣ ٩٥٧ ٠٩٦ ٣١٦ ٨٣٠ ٤٢٤ ٨٣ ٥٥١ ٦٦٦ ٧٠ ٦٥٩ ٠٧٢ ٧٢٠ ٩ ٩١٣ ٩٧٠ ٤٣٤ ١ ماتاإللتزاإجمالي 
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 ٢٠١٩ یونیه  ٣٠في  ةالمنتهی  ةالی الم  رةفتلا نع
ضة باقللیات امع 

 لمالأسواق او 

صنادیق   قطاع إدارة قطاع السمسرة

ستثمار والمحافظ اإل
 المالیة 

قطاع الترویج 

 وتغطیة اإلكتتاب

اإلستثمار قطاع  

 لمباشرا

 یرالتأج  اعطق

 ىیلمو لتا

 لیو متلاع  قطا

 صغرال  ىاه تنم

مویل تلع اقطا

 هالكياإلست

 ىاإلجمال اتویتس خصیمالت  اعقط

 ١٧٠ ٠٥٢ ٧١٢ ١ (٣٠٤ ٣٤٥ ٢) ٤١٩ ٩٤٠ ١٦١ ٩٧١ ٧ ٤٩١ ٧١٩ ٣٠٨ -- ٢٧٣ ١٢٥ ٤١٨ ٩٩٤ ٦٠٦ ٩٥ ٦٩٨ ٦٦٢ ١٧٢ ٤٣٨ ٣٧١ ٧١٠ -- موالت علعاب واتإیراد األ

 ٧١٨ ٢٤٠ ١٠٧ -- -- -- -- -- -- -- -- ١٣٥ ٠٢٦ ٤ ٥٨٣ ٢١٤ ١٠٣ ة یلمابیع إستثمارات    أرباح
 ١٦٣ ٥٣٢ ٢٦٤ -- -- -- -- ١٦٣ ٥٣٢ ٢٦٤ -- -- -- -- -- يللتموییر اتأج ال  شاطإیراد ن

 ١٥٤ ٧٢٣ ١٦٨ ١ (٢٨٨ ٥٨٥ ٩) ٦١٤ ٠٣٨ ١٠ ٥٦٢ ٢٧٠ ٧ ٧٩٧ ٨٣٧ ٤٥٣ ٦٥١ ٢٤٠ ٤ ٩٣٦ ٥٩٧ ١٢ ٩٧٩ ٨٩٢ ١٠ ٢٧٤ ٣٤٣ ٣٢١ ٥٩٩ ٥٢ ٣٠٨ ٤٨٧ ٦٢٦ إیراد الفوائد والتوزیعات

 (٢٠٥ ٨٤٩ ١١٩) -- -- -- -- -- -- -- -- ٥٠٦ ٠٧٥ ٣ (٧١١ ٩٢٤ ١٢٢) بیةفروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجن
 ٩٦٦ ١٥٨ ٣٤ -- ٣٤٤ ٥١٦ ١ -- ٠٥٩ ٦٢٠ ١ ٢٩٢ ٢٩٩ ٨٤٢ ٨٣٥ ٥٢٢ ٢٢١ ١٤٢ ٤٤٠ ٠٢٨ ٣٠٣ ٥ ٧٣٧ ٩٢٢ ٢٣ ير خ رادات أیإ

 ٩٦٦ ٨٥٧ ١٦٦ ٣ (٥٩٢ ٩٣٠ ١١) ٣٧٧ ٤٩٥ ١٢ ٧٢٣ ٢٤١ ١٥ ٣٤٧ ١٧٧ ٧٦٤ ١٠٦ ٠٧٢ ٢٦٩ ٠٥١ ٥٥٩ ٤٣١ ٤٩٥ ٧٢١ ١٠٦ ١١٤ ٤٤٦ ١٧٣ ٤٢٨ ٣٧٥ ٧٧٥ ٩١٧ ٦٩٩ ٦٣٠ اتاإلیرادلي  إجما

 (٣٠٤ ٧٧٨ ٢٢٢) ٠٤٨ ٥٦٣ ١٠ (٨٩٨ ٧٧) (٣٣٤ ٤٧٩ ١) (٨٩٢ ٣) (٥٢٧ ١) (٤٧٥ ٨٢٢ ١٣٦) (٠٦٨ ١٠٨) (٠٤٥ ٠٧٢ ١) (١٥٥ ٥٢٠ ٩١) (٩٥٨ ٢٥٥ ٢) ت المو علاب واعتاأل  فرو صم
 (٣٧٧ ٦٦٤ ٦٣٦) (١٣٣ ٦٣٥ ١٧) (٠٠٢ ٦٠٤ ٨) (٩٤٤ ٩٨٢ ٤) (١٣٨ ٦٨١ ٢٣٦) (١٥٦ ٥٤٧ ١٨٣) (٢١٧ ٤٩٠ ٢) (٤٤١ ٤٥٤ ٣) -- (٨٦٢ ٩٤٩ ١٠١) (٤٨٤ ٣١٩ ٧٧) د الفوائف  رو مص

 ت المقیمةاراتثمسیر فى اإلتغصافى ال

ل األرباح قیمة العادلة من خالبال
 ٦٩٠ ٦٧٩ ١٣ -- -- -- -- -- -- -- -- ٧٧٠ ٠٢٢ ٣ ٩٢٠ ٦٥٦ ١٠ ئراسخ لوا

 ٩٧٥ ٠٩٤ ٣٢١ ٢ (٦٧٧ ٠٠٢ ١٩) ٤٧٧ ٨١٣ ٣ ٤٤٥ ٧٧٩ ٨ ٣١٧ ٤٩٢ ٥٢٧ ٤٢٣ ٥٢٣ ٨٥ ٣٥٩ ٢٤٦ ٢٩٢ ٩٨٦ ١٥٨ ١٠٣ ٠٦٩ ٣٧٤ ١٧٢ ١٨١ ٩٢٨ ٥٨٤ ٣٩٥ ٧٨١ ٥٦١ تاادر یاإل  فىاص

 )(٠٧٠ ٢٦١ ٤١٩ ١ ٨٧٠ ٦٤١ ٣٤ (٩٣٣ ٣٩٩ ٧) (١١٩ ٧٥١ ١٩) (٨١١ ٩٢٣ ١٩٧) (١٦٦ ٣٠٤ ٢٠) (١٦٧ ٥٩١ ٢٤) (٤٢٢ ١٠٦ ٣٦) (١٧١ ٥٨٣ ١٣٧) (٧٠٣ ٦٣٩ ٤١٥) (٤٤٨ ٦٠٣ ٥٩٤) وٕاداریة عمومیة  مصروفات

 (٣٢١ ٥٩١ ٥٢) -- -- -- )(٥٤٠ ٦٣٧ ١٠ -- -- )(٧٨٩ ٩٤٩ )(٧٠٥ ٦٤١ ٢ )(٥٢٨ ٤٠٤ ٩ (٧٥٩ ٩٥٧ ٢٨)  تاصصمخ 
 (٩٣٢ ٥٩٠ ٥٢) -- (٢٧٥ ٥٤٣) (٤٢٨ ٠٣٨ ٢) )(٦٤٠ ٠١١ ١٦ (٨٣١ ٨٥) )(٤٧٥ ١٣٨ )(٧٣٦ ١٢٧ )(٨٢٠ ٤٤٢ ٨ (٢٨٣ ٦٩٨ ٨) )(٤٤٤ ٥٠٤ ١٦ ك وٕاستهالكالإه

 )(٧٢٦ ٠٣٤ ٤٦ (١٩٣ ٦٣٩ ١٥) (٦١١ ٩٦٨) (٥١٩ ٣٦٣) (٢٧٩ ١٢١ ٢٠) )٠٠٠ ٧٠٠ ٨( -- -- -- (١٢٤ ٢٤٢) -- وقعةمتلا  االئتمانیة  رائالخس

 )(٠٤٠ ٢٤١ ٤١٦ ٢ ٥٩٢ ٩٣٠ ١١ (٧١٩ ٥٩٣ ١٧) (٣٤٤ ٦١٥ ٢٨) )(٣٠٠ ٣٧٩ ٤٨١ )(٦٨٠ ٦٣٨ ٢١٢ )(٣٣٤ ٠٤٢ ١٦٤ )(٤٥٦ ٧٤٦ ٤٠ (٧٤١ ٧٣٩ ١٤٩) )(٨٨٥ ٤٣١ ٦٢٤ )(١٧٣ ٩٨٤ ٧٠٨ إجمالي المصروفات

 ٩٢٦ ٦١٦ ٧٥٠ -- )(٣٤٢ ٠٩٨ ٥ )(٦٢١ ٣٧٣ ١٣ ٠٤٧ ٧٩٨ ٢٨٢ ٤٢٦ ٤٣٣ ٥٦ ٧١٧ ٥١٦ ٢٦٧ ٠٣٩ ٩٧٥ ٦٥ ٣٧٣ ٧٠٦ ٢٣ ٥٤٣ ٩٤٣ ١٥٠ (٢٥٦ ٢٨٤ ٧٨) قبل الضرائب  )ئرسا(خ األرباح  

 (٣٠٠ ٠٥١ ٦٤) -- )(١١٢ ١٦ )(٦٨٨ ٢١ )(٠٤١ ٤١٧ ٦٦ )(٤٥٠ ١٤٦ ١٣ )(٣٠٥ ١٤٥ )(٨١٤ ٠٨٦ ٢ )(٨٩٨ ٣٥٥ )(٣٧٩ ١٧٢ ٢٤ ٣٨٧ ٣١٠ ٤٢ الدخلضریبة  

 ٦٢٦ ٥٦٥ ٦٨٦ -- )(٤٥٤ ١١٤ ٥ )(٣٠٩ ٣٩٥ ١٣ ٠٠٦ ٣٨١ ٢١٦ ٩٧٦ ٢٨٦ ٤٣ ٤١٢ ٣٧١ ٢٦٧ ٢٢٥ ٨٨٨ ٦٣ ٤٧٥ ٣٥٠ ٢٣ ١٦٤ ٧٧١ ١٢٦ )٨٦٩ ٩٧٣ ٣٥( فترةالخسائر) ( أرباح

 ٩١١ ٢٨٠ ٥٧٨ ٣٨ -- ٨٢٠ ٤٣٥ ١٩٢ ٢٦٣ ٩٦١ ٢٣٧ ٩٥٩ ٠٣٤ ٤٣٨ ٢ ٥٦١ ٧٣٣ ٠٩٢ ٣ ٣٤٨ ٦٩٥ ٦١٦ ٣٦٤ ٣٣٦ ٣٩٦ ١٤٢ ٤٤٩ ٦٨٣ ٦٢٨ ٤٦٦ ٣٦٩ ١٧ ٨٢٦ ١٦٧ ٥٥١ ١٣ إجمالي األصول

  ٤٢٥ ١٥٧ ٦١٨ ٢٤ -- ٠٦١ ٤٩٣ ١٨٤ ٧٣٩ ١٥٤ ١٥٩ ١٥٦ ٤٣٣ ٧٥١ ١ ٠٦٧ ١٤٥ ٧٥٩ ٢ ٢٠١ ١٩٤ ٢٧٣ ٨٢٢ ٢١٩ ٧٠ ٧٧٩ ٨٩٦ ٩٥ ٦٩٠ ٢٦٥ ٧٨١ ١٦ ٩١٠ ٣٥٤ ٥٤٣ ٢ اتلي اإللتزامامج إ



 ة القابض  میس ر هی –لمالیة المجموعة اركة ش

 المجمعة   وریةالد لمالیةة للقوائم اممت المتع اإلیضاحا تاب

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ى ف منتهیة ل ا ةیالالم ترةفالن ع

 )كف ذلالم یرد خالصرى مه الم نیغ بالجمباللع اجمی(
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 ة افیجغر ال ت اعاقطال )ب (

ي لعملیات التشغیل افجغر دات على الموقع الراومات الجغرافیة، وقد استند قطاع اإلیفي عرض المعل .نجي ولبنا التعاون الخلی ، دول مجلسرصرئیسیة هي: مفیة جغرا مناطق ثالثفي لمجموعة ا لمتع

 یة منها.لمعكس حجم كل عما یة، میجغرافلات اطاعإطار الق يف ةعمو لمج ة للییغالتش اتلیلعماعرض  مل، ویتو صألصول على الموقع الجغرافي لألع اا طقندت تواس

 قع الشركات العاملة. مو ء و موقع لمعظم العمالاله على موقع الشركة العاملة، وهو نفس الجداول أدنا  يفیرادات ویستند تحلیل اإل

 

  ٢٠٢٠ هی نو ی ٣٠ 

دول مجلس التعاون   مصر  

 یجي لخال

 الي جمإلا ىر خأ انن بل

 ٢٨٨ ٤٧٤ ٩٨٠ ٢ ٥٣٥ ٠١٥ ٧٦ -- ٢٣٩ ٤٠٥ ٣٧٣ ٥١٤ ٠٥٣ ٥٣١ ٢ تاادإلیر الي ما ج إ

 ٥٥٥ ٣٩٤ ٥٥٤ ٣١ ٨٣٧ ٨٢٣ ٤٣٣ ١٦٨ ٣٧١ ١ ١٧٤ ٢٥٢ ٤٧٧ ٨ ٣٧٦ ٩٤٧ ٦٤١ ٢٢ قطاع األصول
 

  ٢٠١٩ هیونی  ٣٠ 

ون  دول مجلس التعا مصر  

 ي جیلخال

 اإلجمالي  أخرى لبنان

 ٩٦٦ ٨٥٧ ١٦٦ ٣ ٧٤٠ ٤٩٣ ١١٥ ٣٨٠ ٤٤٠ ٣٦ ٠٠٩ ٨٢١ ٨٣٤  ٨٣٧ ١٠٢ ١٨٠ ٢ راداتیإجمالي اإل

 ٩١١ ٢٨٠ ٥٧٨ ٣٨ ٥٠٥ ٥٣٣ ٤٢٢ ٧٠٥ ٢٦٦ ١٣٩ ١ ٤٣١ ٧٠٥ ٥١٣ ١٥ ٢٧٠ ٧٧٥ ٥٠٢ ٢١ صولقطاع األ



 بضة القا میس هیر  –ة المالیعة و ة المجمكشر 
 عة  المجم  دوریةال ةمالیال  ملقوائالمتممة ل  ضاحاتاإلی بعتا

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى المالیة المنتهی فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم یبالجنیه ال الغ ع المب جمی(
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 )القابضةة (الشرك الضریبيالموقف  -٣١
افة اء كنهوا فحصتم ال ٢٠١٧سنوات من بدء النشاط وحتى عام لا ،لمواسبة لضریبة شركات األلنبا  -

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

م إنهاء كافة وت ٢٠٠٨ ما ع حتى نشاطایة اللشركة من بدا اترفحص دفتم  بالنسبة لضریبة كسب العمل -
 لیقانونیة وأح ید العاو ملا يف عنالط متا و یریتقدحص الف مت ٢٠٠٩/٢٠١٧ت للسنواالخالفات، وبالنسبة 

 م الفحص.یت لم ٢٠١٨/٢٠١٩ تاالنسبة للسنو المأموریة وبة بیلالداخنة اللج مام الخالف أ
 الضرائب مصلحة مع خالفلا نهاءإ و  ٢٠١٦ حتى ١٩٩٨ عام نم صفح ال تم غةدمال لضریبة بالنسبة -

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

 ٢٠٢٠. یونیهداد حتي سلا تمة و قانونیفي المواعید ال بةضریبتورید ال بالنسبة للضریبة العقاریة تقوم الشركة -
 
 مجموعةت الشركا -٣٢

 الیة:تلشركات التابعة اهیرمیس القابضة ال –لیة لمجموعة الما تمتلك شركة ا
 مباشرة ریغیة لكم ملكیة مباشرة  

  % % 
 ٠.٠٩ ٩٩.٨٧ یةق المالار و فى األلسمسرة ل یةالمالموعة مج لا
 ١١.٤٩ ٨٨.٥١ اراإلستثمق دیا صن رةإلدا ةالمصری عةو ممج ال
 ٣٣.٦٧ ٦٦.٣٣ ةظ المالیة المحافر ایة إلدصر لمعة او مج ملا
 ٢.٤٢ ٩٧.٥٨ رمیس للوساطة فى األوراق المالیةیه

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

 -- ١٠٠ إنك زورىیفأدهیرمیس  – ىجف إ إى
 ١٠٠ -- لیمتد تنمج مان لانشیا نیهیرمیس ف -ى ف جإ ىإ
 -- ٩٩.٨٨ طیة اإلكتتابیرمس لترویج وتغه –الیة موعة المج مال
 -- ١٠٠ لیمتدس یاایون انتربر ب

 ١ ٩٩ السندات اولدتل 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 تار اإلما  هیرمیس المالیة عةمو مج لا
 -- ١٠٠ هولدنجز أى أى سىیمنج سى لف

 ٩٩.٣٣ -- یةلا وراق المور لتداول األفلیمنج المنص
 ٩٦ -- ق المالیةار و األل لتداو ى.سى .أىأسى. منجفلی

 ٧٤.٩٢ -- سنا ت فاینفلیمنج سى.أى.أى.سى كوربر 
 -- ١٠٠ ةدو دالمح  راتاإلما  – یسهیرمف.جى.إ.ىإ

 -- ٩٩ لم..ش –انبنل –ةالقابض یسهیرم– مالیةلاالمجموعة 
 ٢٦.٩ ٧٣.١ هیرمیس السعودیة –المجموعة المالیة 

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

 ٩٥ -- تددنج لیملو هى أى) مینا (بى ف
 ١٠٠ -- دمتلیس یتیر و یكا سینمی سهیرمی - ىج فإ إى

 ١٠٠ -- نتنفستما الننشییا مینا ف
 ٥١ -- م.م..ذهیرمیس عمان شجى  إى إف كةر ش

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

 ٦٣.٠٨٤ -- م.كش. –یة لاماطة الإیفا للوس –المجموعة المالیة هیرمیس 
 ٥٢ -- IDEAVLOPERS – تا نلحضا لیة المصر  ةكشر ال

 ١٠٠ -- متدلی جولدنه بىى میس سر یه -جى  فإإى 



 بضة القا میس هیر  –ة المالیعة و ة المجمكشر 
 عة  المجم  دوریةال ةمالیال  ملقوائالمتممة ل  ضاحاتاإلی بعتا

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى المالیة المنتهی فترةالعن 
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 مباشرة ریغیة لكم ملكیة مباشرة  
  % % 

 -- ١٠٠ هولدنج لیمتدهیرمیس جلوبال سى بى  -ف جى إإى 
 ٢٠.٣٧ ٤٩ *ودة محدال وریا سیس هیرم –الیة وعة المجمملا

 -- ٩٧ شركة سندیان سوریا المحدودة *
 ٩٧ -- * اهوشرك سالشركة ط

 -- ١٠٠ ندر األ هیرمیس -ى ف جإإى 
 ٥٠ -- ** دمتفیدر هولدنج لی فالیو متر  - لونج نا می

 ٤٥ -- ** م فالیو ماستر هولدنج لیمتدتر  -نج مینا لو 
 ٤٥ -- ** تدملی ولدنججمنت هلیو مانفا  متر  -مینا لونج 

 ١٠٠ -- هیرمیس سى أل هولدنج ش.م.ل ىجف إ إى
 -- ٩٩.٩٩٨ رماادیق اإلستثصنس لیرمییة هلمالوعة امج الم
 -- ١٠٠ تدبى لیم اى میسیر ه يف ج إى إ ةكر ش

 -- ١٠٠ للتوریق المالیة موعةمج الشركة 
 ١٠٠ -- انفیستمینت  شركة بیفورت

 -- ٦٤ اشربمتثمار الاإلسق دینا ص ةر اإلد سمیهیر  ف جىإشركة إى 
 ٩٤.٣١٨ -- لصغرمتناهیة ا تا وعخدمات المشر ل شركة تنمیة

 -- ١٠٠ یر القابضةنتو فر  میسر یهكة  ر ش
 -- ١٠٠ س ایه یو امیس ر یه  شركة

 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 وعةمج الم شركة

 ٥١ -- دتلیمان باكستجي هیرمیس  فإ إي
 ١٠٠ -- د ه لیمتكی یو سرمیجي هی فإ

 -- ٩٩.٩ بم.ش.ناشونال إنفسمنت أنتر  تي لإو كة أر ش
 ٥٠ -- **تنرز لیمتدار نت بنجمما  تمنتسإنففرونتیر 

 ١٠٠ -- إي أف جي هیرمس إس بي لیمتد  
 ١٠٠ -- طیسبالتق بیعال تدما خ ل الیوف

 ١٠٠ -- التمویلیة للحلول هیرمیس المالیة المجموعة
 ١٠٠ -- تدمیلرز ج انمأست رت بیفو 
 ١٠٠ -- یشدجالبن یسهیرم ف جيإإي 
 ١٠٠ -- تدیمف أي لإ هیرمیس ف جيأ إي

 ١٠٠ -- قرییس للتو یة هیرمللما المجموعة ا
 -- ١٠٠ هیرمیس بي إي هولدینجز ف جيإإي 

 ٩٥.١٩٦ ٠.٠٠٢ اریةت التجا یل والعملیصتح لاستعالم و لإل نقا إت
 ٥٢.٥ -- جمنتر مانیكث أرأكس هیل

 ٥٠ -- ** يكي آس أ رزنتر با  مأ يأف آ
 ٨٠ -- بى لیمتدوكیشن فند جى یدإبت جیإی

 ١٠٠ -- دمتیجیریا لینمیس هیر  جيف إإي 
 -- ١٠٠ انت فین كورب.س رمیهی جيف إ إي

 ٥٠ -- دتمیل یو كیه رتنرزبا  مأ يأف آ
 ١٠ ٩٠ یكمیس للتصكر یهلمالیة اة وعجمالم
 
ــه ضتتعــر نظــرا لمــا  *  را ملموســاً ثیت تــأ ر ثــ أ التــىو لحــالى قــت االو  أحــداث فــى نمــ  یةر ســو لاة ربیــ العة وریــ جمهال ل

ــى القطاعــات االقتصــادی ــى فقــ إة ممــا أدى عل ــىلســیطرة دان ال ــذلك قــر  عل فــي عــام  ة الشــركةإدار  رتالشــركة ل
مارات تثســ إإلــى ت تابعــة ركا ى شــ فــ ات مار مــن إســتثة یر و یــة الســ ربلعا یــةالجمهور ي فــ  ا هتر ا متحویل إســتث ٢٠١٦

  .اإلستثمارات كلكامل قیمة تل إضمحالل نیكو وت خرالشامل اآلن خالل الدخل ة ممقیمة بالقیمة العادل
ركة تابعــة شــ  ىهــ ف من ثمو  ةكوالمالیة للشر  لیةات التشغیابضة القدرة علي التحكم في السیاسلقا الشركةتمتلك  **

 .موعةللمج 
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 قة بهالعطر المتخالماارة مالیة وٕادلات دوااأل -٣٣
ــركة لالمالیـــ  تل األدوامثـــ تت ــو ا ىفـــ  ةلشـ ــمن اوت ، ةلیـــ ا ملا اتزامـــ تلل واإلألصـ ــة تضـ ــول المالیـ ــة أألصـ ــدة النقدیـ رصـ

ــتثماراتنوك واإلبــــالب ــة  ســ ــات المالیــ ــا تتضــــمن اإللتزامــ ــدینون ، كمــ ــدادأرصــــ والمــ من ضــــ تون ، وتئنة القــــروض والــ
لیــة ما لا تدواألاس أهــم ایــ قســس إثبــات و عــة بشــأن أبتبیة الماســ مح لات االسیاس یةلا الم مللقوائمة لمتمضاحات اإلیا

 ت.مصروفا و  تادایر إ نم بها  طبتر وما ی
كة لخفــض شــر لا ا اءات التــى تتبعهــ هــم السیاســات واإلجــر لمالیــة وأاألدوات اك ة بتلــ متعلقــ م المخــاطر الوفیما یلى أه

 .رطك المخا تلأثر 
 

 سوقخطر ال ١-٣٣
ــدفقات لاعادلــة أو القیمــة ال تا ى تقلبــ فــ  ثــلتمالم الســوقر لخطــ  موعــةتعــرض المج ت یة تقبلمســ لا ةنقدیــ الت
العائـــد ة لمعــدل المفتوحــ  الســوق عــن المراكـــز طــرســوق ، وینـــتج خ ار الأســع فـــى رتغیــ لا عــن جــةاتنال
ق الســو صــة فــى الخا مــة و ا عكــات الحر منها معــرض للت لن كالعملة ومنتجات حقوق الملكیة ، حیث أو 

عار أســ  تالومعــدد ت العائــ الر مثــل معــدأو لألســعا  قو ت الســ دالمعــ ل اســیةوى الحسمست ت فىوالتغیرا
 لكیة.الم وققح ات و أدار سعوأ الصرف

ــؤ  لتــىق فــى العوامــل ایتمثــل خطــر الســو  ــیم وعثر علــ ت ــد وأربــ ى ق ــةائ ــع األوراق المالی ــة  اح جمی المتداول
ــة أو العوامـــــلو البب ــى تـــــؤ ا رصــ ــة وعاـئــــ  علـــــى رثلتــ ــح و د ور قیمــ ة اـســــ سیللقـــــًا ها، وطباتذـبـــ لیـــــة رقـــــة ما بــ

 ر.الخط كلذ أثر فضى خ إلى دما یؤ یة متاللا اءاتجر باع اإلتإ كة تقوم باریة للشر مثتاإلس
شركات إلستثمار فى أوراق مالیة لا یضمن الشراء بمقرار ا ذا الالزمة قبل إتخ إجراء الدراسات -

 . رتھا على النمودبق تتصف
 .تلفةت المخ طاعا الق تثمارات فىاإلس عتنوی -
     ھا.روطة وتركرات الشا مابعة إستثالزمة لمتلا مستمرةالت سا لدراإجراء ا -

 
 ةیبنجاأل ت العمال رطخ ٢-٣٣

جنبیة والذى یؤثر على الت األار العمى أسعات فألجنبیة فى التغیر العمالت ال خطر یتمث -
 تاللعمباامات لتز واإل األصول ییمتق كلذیة وكنبت األج بالعمال توضا لمقبالمدفوعات وا

 ة.األجنبی
 دةلوار ا ةیاسبحمالة یاسسللبقًا یة طجنبألاالت لعممات با از ل واإللتصدة األصو ر أ متقیی تمد وق -

 ألجنبیة.لعمالت اعامالت با ترجمة المضاح إیب
 

 ارة المخاطر المالیة دإ ٣-٣٣
  وهطر لمخا ل اوقبو ة ، لیة متنوعا مطر اخ إلى ما طة التى تزاولهشألنتتعرض المجموعة نتیجة ا

 ةمعجتر مطا لمخ ن ام موعةج م خاطر أوعض المبارة م وٕادلیل وتقییح ت م، ویتى الالمشاط أساس الن
ٕالى تقلیل األثار لعائد و لخطر وائم بین اتحقیق التوازن المالى إلالمجموعة هدف تذلك لو  .عاً م

وخطر  نا ئتمخطر اإلاطر المخ اع أهم أنو عد یو  ،وعة جمللمداء المالى األ السلبیة المحتملة على
ف صر  را أسعطر خ  سوقلا رتضمن خطرى. ویخ األ غیلیةخطار التشألاو یولة لسا خطروق و الس
 .ومخاطر السعر األخرى العائدوخطر سعر  نبیةج ألا تالمعال

ه، یلابة عرقحدود للخطر وال وضعسات إدارة المخاطر لتحدید المخاطر وتحلیلها ولوضع سیا وقد تم 
بأول.  ة أوالثمحد لوماتا ونظم معهیلععتمد ی یبسالل أود من خالدح لبا تزامواإلل رمخاطبة اللمراقو 
ى لتغیرات فا بحیث تعكس اوتعدیلهلمخاطر إدارة ا مونظ تا سا لسی ةریو د جعةار بم شركة ل ا وم قتو 

 ة.نتجات والخدمات وأفضل التطبیقات الحدیثاق والماالسو 
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ارة. داإللس مج  نممعتمدة ال ساتضوء السیا ى ف طرالمخا دارةإیق ر طر عن اطتم إدارة المخ تو 
لیة التشغیالوحدات  عیق مثو لاون اعلتا ب یةلا مال رمخاطة الیطغقییم وتد وتحدیبت رمخاطلام إدارة و قتو 

فة إلى اإلضإلدارة مبادىء مكتوبة إلدارة المخاطر ككل ، با مجلس ا ، ویوفرعة بالمجمو المختلفة 
مالت لعا صرفعار وخطر أس نا مئتر اإلمثل خط حددةخطر مناطق مطى غتتوبة مكسیاسات 

ة إلى ة باإلضافیلمالا تا قشتملار غیت و ا قمشتال اتأدو  ماد، وٕاستخ لعائد اعار طر أسنبیة ، وخ ج ألا
بشكل  ابةالمراجعة الدوریة إلدارة المخاطر وبیئة الرق نعسئولة تعد م اطرالمخ ذلك ، فإن إدارة 

 مستقل.
 

 مانتئإلا خطر ٤-٣٣
 صر دارة بح وم اإلق، وتهداتهالوفاء بتع مداف بعطر ألد ام أح ج عن قیا تا نال هو الخطر انئتمخطر اإل

ینشأ التى راض أساسیة فى أنشطة اإلقبصفة  اإلئتمان رل خطثمتیو . رطخ الك لذل ضتعر ال رةبإدا
ى عة علو مجملاأصول ل علیها أن تشتم بترتوض والتسهیالت وأنشطة اإلستثمار التى یها القر عن
ل ثم المالى مركزال ئمةا قارج المالیة خ  تاو األد فى یضاً ان أر اإلئتمخط وجددین. كما یلات اأدو 
ة خطر فریق إدار ر اإلئتمان لدى لى خطقابة عدارة والر ت اإلا یلمز عكر تتو . وضر قلت اتباطا إر 
دات ورؤساء وح  ا علیلادارة إلجلس اإلدارة واملى فى إدارة المخاطر الذى یرفع تقاریره إ إلئتمانا

 .ةیر دو  بصفة اطالنش
 

 لةیو السخطر  ٥-٣٣
لیة عند ا الم تا مالتز إلا ب طةتبر ملت اداتعهبال ءا ففى الو  باتلصعو عرض ر التهو خطولة یسلاخطر 

ت ا زامیتنج عن ذلك اإلخفاق فى الوفاء باإللت یمكن أنسحبها و یتم  التىاق وٕاستبدال المبالغ إلستحقا
 ت اإلقراض.ا تباطء بإر الوفا و ین عدللمو  ادالخاصة بالسد

 
 ائدالع خطر سعر ٦-٣٣

فقات دالت رخط و وه قو لسا فى ةدسائال ئدالعا  را یات أسعى مستو فبات التقل عة آلثارو مج معرض التت
 ىت فة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیراالنقدیـتدفقات ذب التذب عر العائد المتمثل فىدیة لسالنق

 نتیجة ةیلالما اةداأل قیمةتقلبات  رطخ هو ر العائد و عة لسلعادلیمة اقال رط، وخ  اةسعر عائد األد
قد تنخفض ولكن  التغیرات كلتل ةج یتد نئا الع شما ه دیزیقد و  ، وقسلاائد فى الع عارأس ىفغیر للت

  ىستو . ویقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمةوقعغیر مت تحركات حدوث حالةاألرباح فى 
 االدارة. ةطبواس یا ومك یة ذلتم مراقبوی ه ،حتفاظ باإل یمكنالذى عائد لر ایعدة تسعا اإلختالف فى إ

 
 سهمألا ت أسعارلبار تقمخاط ٧-٣٣

ار سعأ یر فىالتغ یجةتنستثمارات اإل محفظة مةض قیفى إنخفا  مألسها را أسع تا لبتقاطر خ ل متتمث
 ة.یلات ما ار لمجموعة بإستثماها األسهم فى ایًا من األسواق التى تحتفظ فی

 
 ت ملیاالع مخاطر ٨-٣٣

 یسبب فعل وأ لحدث جةنتیرة شلمباغیر االمباشرة و  رئالخسا ر اطمخ  ت فىر العملیا طا مخ  تتمثل
لمؤثرة. ملیات ااطر العرها من مخ وشئون األفراد وغی یةالتحتوالبنیه  ةجیولو نتكلات ا یعملالى ف لفش

 لسیاساتمن اطار ل إمن خال لیاتمعطر الخا لم والمحتملة ةیلفعالالشركة لتقلیل الخسائر تسعى 
ة شركلل یةداخللابة ا قر نظم ال تتضمن ،خاطرك الموتدیر تل مكح تیم وتتقو  حددتى تراءات الجإلوا
، تدریب لتسویة راءات اسلطات، اج ل ، تحدید الید الوصو صات، تحداالختصا  بین حضاو لا لصفال

 الموظفین وعملیات التقییم.
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  ةماليلادوات  ألة لالعادلقيمة لا  ٩-٣٣
  م للقوائ لمتممةاحات إليضالواردة بااو  تتزامالاإلل و ألصو تقييم ا فى  بعةيم المتلتقيسس اطبقًا أل

المركز  تاريخ  ية فىدفتر جوهريًا عن قيمتها التختلف مالية ال لات او د أللة لدالعا يمةقلان فإ يةماللا
  المالى. 
  

  اطرخالمالمشتقات وعقود تغطية    ١٠-٣٣
د  تلـك العقـو   مييـ دة تقعـاإ  يـتمد، و خ التعاقـ ير اى تـ عادلـة فـ ة اللقيمـ ر باالمخـاططيـة غتعقـود ت ثبايتم إ  -

سـابية  للسياسـة المحطبقـا    م الناتجةيلتقيا  قو فر   تابإثم  ويت لةاد ة العلقيماب مالية ةسنكل  ةنهايفى 
   .ماليةدوات الشتقات األلم

  ود م عقــــ بــــإبرا  متــــد يل  ريتيسيو ســــيكيــــرميس مينــــا  ه  -  تقــــوم إحــــدى الشــــركات التابعــــة إى أف جــــى  -
Fully paid Shares Swap Transaction  د قـيم  ء بسـدالعمـالوم اقـ يبموجبهـا    اهـ ئمـع عمال

  بـــادلدة وذلـــك فـــى تـــاريخ التيـــة محـــد وراق مالألســـوق  لا  رســـع  ساســـ أ  لـــىكة عشـــر للقًا  بة مســـ د د حـــ م
عر  ا بســ هــ عد بيئهــا بعــ يــة إلــى عمالللمابــل تقــوم الشــركة بــرد قيمــة هــذه األوراق اى المقاراء) وفــ (الشــ 
ن هـذا  ) ويكـو قتفـايخ اإلعـام مـن تـار  د عـ كـون بي مـادة (وعـامسـبقًا  كلذ د لخ المحد تاريى الوق فالس
هـذه    تغطيـة مخـاطر سـعر سـوق  طـرفين ، وألغـراضلبـل اق  نمـ قت  و  ىأ فىغاء للإلبل قافاق تإلا

 Back-to-back Fully Paid Shareل اإلتفـاق تقـوم الشـركة بـإبرام عقـود اليـة محـ راق الماألو 
Swap Transaction  موعـــة  والمج  ســـتمنتفنيال ايننشـــ فا  مينـــاتـــابعتين  ال  دى الشـــركتينإحـــ   مـــع

  لعادلة. ايمة  قلابود قعلا  ذهيم هيقت  يتمو  وديةعسليرميس اه -ية لالما
  
 تاليةلا والفترات  ليةماال  الفترة  خالل  هامة  أحداث -٣٤

 لخال مصر هاومن ملالعا دول كل تعرض الى المستجد) ١٩-كوفيد ( كورونا وباء انتشار ادى
 عملب المصرية ةمالحكو  وقامت.  االقتصادية األنشطة يف التباطؤ من ةحال ليإ ٢٠٢٠ ماع

  : في  رازيهاالحت  اإلجراءات  هذه  وتتمثل  ،الوباء  تشارنا  لمنع  ترازيةحالا  تراءاجاإل  من  محز 
  :يةماللا  للرقابة  العامة والهيئة  المركزى  البنك قبل  من ءاتاجرا  -   الً أو 

  ل:نا مثرو كو مواجهة اثار فيروس ل يةر االحتراز ابيمن التدمه ز حبعمل مركزي البنك قام ال
ية  االستحقاقات االئتمانبتاجيل جميع البنوك  هيجو ت - ٢ ،٪٣ة نسبب دةلفائا رسعاض أفخ –١

، عند بيق غرامات إضافية على التأجيل في السداد ولمدة ستة أشهرم تطللعمالء مع عد
  بيق.التط  راختيا

  
عن كاهل عمالء  استثنائي لرفع العبء ءاتخاذ إجر ة بايللرقابة المال هيئة العامةت الوقام

بتوجيه  ت في تحسين بيئة االعمال وبادر  ها بما يسهمعمة ملتعاوالم اهابترقل اضعةلخت اهاجلا
لمدة ئها الضعة لرقابة الهيئة بالقيام بتأجيل كافة االستحقاقات االئتمانية لعمالخا شركاتال
 التطبيق. ، عند اختيارعلى ذلك بتتتر خير التي أامات التمن غر  مع اعفائهم شهر،تة أس

، بينما تم تطبيق معايير  طالتخصيم فق طانشو  يليلتمو ا رأجيلتا نشاطى عل ذلك قوينطب
 ر والتي تتضمن مد فترات استحقاق األقساط. متناهي الصغى لنشاط التمويل  أخر 
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 : عةجمو الم من قبل زیةتراحإ إجراءات  – اً ثانی
 ل م العستمراریة  ا

م بهتا مكفین من موظال نم٪ ٥٠ن حیث یعمل سیم الموظفیقتالمجموعة على خطة لقت فوا -
عمل عن بقیة ت٪ المت٥٠و  سمییر ها المجموعة المالیة هفة التي تعمل فیلختملا قعامو ال في

 .موعةالمج  يبمراقبة الوضع عن كثب لضمان سالمة موظف االدارةبعد، وتقوم 
 
 عملالت راراق

 ةمختلف عروضقدیم على تمصرفي  رنصة التمویل الغیالل مخ من   وافقت المجموعة -
وذلك على ونا المستجد واجهة فیروس كور م را طإ في كلوذ ها ئعمال هلف عن كا خفیللت

 الي :النحو الت
 .من قبل البنك المركزي خفض أسعار الفائدةدیل التسعیر بما یتماشى عت -
 .بدون رسوم إداریةو ل اقبا  ةفختلرات استحقاق مبفت دیدةت وبرامج ج ا تج نم تقدیم -
 وافقة العمیلم لىعل حصو لابعد  هرشأ ٦ة تها لمددولة ج دا وٕاع اط المستحقةتأجیل األقس -

 .ى هذا االجراءعل
 وغرامات السداد المبكر.ر یخ أقابل التل عن مالتناز  -
 المصدرة.للقروض الجدیدة ستحقاق االمد فترة  -

 
 قعة لمتو یة ائتمانر االسائخلا

ة ادیصتاألنشطة 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. جاالالم ةكاف

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

 یروسفل یكون نأ نتوقع ال ،المتاحة وماتمعلوال الحالیة ا معرفتن ضوء وفي مستجدلا سو ر یالف
 .المنظور المستقبل في االستمرار على الشركة قدرة على تأثیراً  المستجد) ١٩-فیدو ك(

 



 بضة القا میس هیر  –ة المالیعة و ة المجمكشر 
 عة  المجم  دوریةال ةمالیال  ملقوائالمتممة ل  ضاحاتاإلی بعتا

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى المالیة المنتهی فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم یبالجنیه ال الغ ع المب جمی(

_____________________________________________________________________________ 

 - ۳۰ - 

 بقةالمط بیةیاسات المحاسالسهم أ -٣٥
 المجمعة لمالیةأسس إعدد القوائم ا ١-٣٥

 تجمیع األعمال ١-١-٣٥
عنــد  ذلــكو اء تنــ قالاام طریقة دستخ ا بموعة ج الماخل داألعمال  عمیبة عن تج سلمحا تتم ا -

 .ةطرة للمجموعانتقال السی
لمقتنــاة القابلــة في قــیم األصــول اصا  اذالمحول وك يدما قابل الال من الماس كیتم قی كما  -

 ادلة.یمة العالقء با القتنة املیع ید عندحدللت
ــتم إجــ  - ــة االلعم نمــ ة اتجــ ة النر للشــهبــار االضــمحالل ســنوًیا تاخ  راءوی ــة أ .اءقتنــ ی اح بــ ر أی

 خسائر.و الرباح أفي األ ف بها فوًرایتم االعتراضیة و تفا  راءش ةیلماتجة من عن
ل تحمــ ا تم فیهــ یــ  وف فــي الفتــرات التــية باالقتنــاء كمصــر علقــ تمالتكــالیف ال جــةمعال تمویــ  -

یــة نو دیالمقابــل ملیــة هــو إصــدار األوراق الما و حــد وا ســتثناءا بدمات الم الخــ استف و یلتكالا
 .ةیملكق الو حقو أ

بــین  بًقا ائمــة ســا قــات قة لتســویة عالالغ المدفوعــ المبــ  محــولال ديا مــ لاالمقابــل  تضــمنی ال -
 ائر.لخسو اأ ألرباحا راف بهذه المبالغ فيدة ما یتم االعتوعا  ةة والمقتنا ینقتشأة المالمن

ــة ا ح ي وفـــ  قتنـــاءخ االلقیمـــة العادلـــة فـــي تـــاریا ل بحتمـــ دي الما مـــ بـــل الس المقا قیـــا تم یـــ  - ن الـ
یــتم ملكیــة داة حقــوق الدة لتعریــف ألمحــداروط الشي فو تسالمحتمل ا ابلقمفع الدم بلتزااال
 منلتسویة الالحقة لــه ضــ ه وتتم معالجة ااسیق یتم إعادة الو  الملكیةضمن حقوق یبه تبو 

ــة،ملكالحقــوق  ــان أســب مــا  فبخــال ی ــتم إعــادة قیاســه أمــل محتمــادي  لبــ ي مقا ق ف خــر ی
ــار  يفــ  دلــةالعا  ةلقیمــ با  ــةا مئم الالقــو اد اخ إعــدیت لقیمــة فــي ا یــراتتغ بــاي فامــع االعتــر  لی

 لخسائر.باح والة ضمن األر العاد
 

 ةعبت التاالشركا ٢-١-٣٥
 .عةلتي تسیطر علیها المجمو ة هي الشركات اابعتلالشركات ا -
ــیط - ــة علـــ جمو المر تسـ ــتثمأة المنشـــ ال ىعـ ــد رمسـ ــا عنـ ــر تت ا مفیهـ ــد عـ ــا عوائـ ــق لهـ ض أو یحـ

ــأثیافــي تها وقــدر  ركتها ا شــ م لمــن خــالة ر غیــ مت ى علــ  طتها ســل لخــال نالعوائــد مــ  علــى رلت
 یها.لمستثمر فالمنشأة ا

ــوائ تتضــمن - ــة المم الالق ــاریخ ي تســیطر علیهــا بــ التــ  ةكات التابعــ ر شــ جمعــة المالی دًءا مــن ت
 .ةلسیطر د افق یختى تار ح  السیطرة

 
 ة ر طیر المسیغحقوق لا ٣-١-٣٥

صول ألي افا في ص ابه عترفم المالقی في ا هتبنسب رةطسیم قیاس الحقوق غیر المیت
 تناة.نشأة المقلما يید فتحدللة لبالقا 

السیطرة  ال تؤدي إلى فقدتي لاالتابعة و  ا هي شركاتلمجموعة فیة اقوق ملكالتغیرات في ح 
 .ملكیةوق الحق حابصبین أت امالمعلیها كع یتم المحاسبة

 
 یطرة السفقد   ٤-١-٣٥

 زاماتتلالاألصول وا بعدتسنها تإ ة فتابعى الشركة اللع رةالسیط عةو معندما تفقد المج 
عتراف باي المع ا. لخاصة بها خر اامل األود الدخل الشیطرة وبنغیر المسق و قحوال
اي راف بعتاال مر ویتسائالخ و رباح أألعن فقد السیطرة ضمن ا أو خسائر ناتجة باحر أ

 .طرةالسیفقد  دلة عندا علیمة االقبا الشركة التابعة سابقً  فيیة قبمارات متثتاس
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 یة ق الملكیقة حقوبطر  انهمحاسبة علام مارات یتاستث ٥-١-٣٥
لحصص في الملكیة من ا وققح  ا بطریقةنهعحاسبة ي یتم المالت تثماراتتتكون االس

ات متزااللا عهدات بالتل و صو األ في قوقح ولیس له .  كةت مشتر عا شركات شقیقة ومشرو 
 المرتبطة بالترتیب.

ات سیاسلا مؤثر على ذفو ة فیها نعجمو ملكون لیتي ت الیقة هي الشركا قشالات الشرك
 .وع مشترك شر مرة أو كونه سیط إلى ال یمتدتشغیلیة ولكنه لیة والالما 
ي ق فحقو و تركة مش طرةسیة فیه وعع المشترك هو ترتیب مشترك یكون للمجمشرو الم
 رتیب.تبالطة بل المرتصو األ افيص

  كةت المشتر ا روعشمة والقشقیت الت في الشركا ارامتثالسحصص ا یتم المحاسبة عن
كالیف لتاضمنًا لتكلفة متي با ف األولیث یتم االعترالكیة بح قوق المقة ح یطر باستخدام 

 تناء.ة بعملیة االقتبطر مال
ریة تلدفة امیض القیتخفأو دة زیا ة بجمعمیة المالال ئمالقوا فيویتم القیاس الالحق 

 يفر امل األخشال لخ د الدو وبنائر الخس ألرباح أواي ة فجموعمللالستثمار بنصیب ا
 ر فیها.ستثممالالشركة 

 
  لمجمعةالمالیة اائم من القو االستبعادات  ٦-١-٣٥

ر غی ائرسوالخ  باحألر واجموعة لموالعملیات المتبادلة بین ا من األرصدة كال دا تم استبعی
 وعة.مج الت المتبادلة بین المممعا ال نناتجة عال ققةلمح ا
ها اسبة عنتم المح ات یر ما مع استث لمعا ة من التج ناتلاحققة مال غیر عاد األرباحتبسام یت

الخسائر غیر یتم استبعاد  كما   عة فیها.مو ج صة الما یعادل ح ة بمالملكی بطریقة حقوق
عاملة تعطي مال انتكال إذا ة إحققالمیر ح غربا في األعة متبالطریقة الالمحققة بنفس 

 ول.ألصل المح اة قیمالل ح ممؤشًرا الض
 

 یةبجنألامالت عال ٢-٣٥
 بیة ت األجنعماللمعامالت بالا ١-٢-٣٥

الصرف  لمجموعة بسعرت اا كاصة بشر خلا لتعاملیة بعملة اجنبمالت األیتم ترجمة المعا 
 ت.في تواریخ المعامال

ل تعاملابیة یتم ترجمتها لعملة جنة األبالعمل دیةالنقة یعالطبذات  ماتلتزاواال األصول
 مالیة.ال مئالقوا دعداخ إتاریالصرف في  رسعب
بسعر  ةیاألجنبة بالعملة عادلقیمة الم قیاسها بالالتي یت لتزاماتواال ة األصولجمر تم یت

 دید القیمة العادلة.مستخدم عند تح ال فر الص
تم قیاسها بالتكلفة ي یالت النقدیةیر عة غبیلطات اات ذمتزاااللول و صمة األج تر یتم 

 المعاملة.یخ ر ا ف في تر الصعر ة بسلة األجنبیملعبا یخیةر ا الت
 قو ر فثناء، ئر.  وباستلخسا اح أو املة في األربفروق الععتراف باال مصفة عامة یتبو 

 :خرل األلشاماالدخل  ودما یتم االعتراف به في بن تجة من ترجمةنالا العملة
 املالدخل الش لخال ة منلدالمقیمة بالقیمة العا  ةلكیالم ات حقوقأدو في ات مار ستثاال -

نود الدخل الشامل ب نملة لعموق ار ب فیتبو ادة عإ الل، حیث یتمح مباستثناء االض(
 ر).سائالي األرباح أو الخ األخر 

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

 لة.ا عف ت التغطیةماد قات النقدیة ما ة في خطر التدفمخدستملة ایطتغأدوات ال -
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 بينجاأل شاطنال ٢-٢-٣٥
ند االقتناء بسعر  عات یو والتسة ر لشهى التزامات باإلضافة إلیتم ترجمة األصول واال

 جنبياال اطشنت للا وفصر لماو  ترف عند إعداد القوائم المالیة ویتم ترجمة اإلیراداصلا
 .تالمعا لما خیتار ر الصرف في بسع

ر والرصید خ اآل لشاملال دخ لد افي بنو  یةت األجنبالملعا بفروق ترجمة یتم االعتراف
یتم  يعمالت األجنبیة التلة امج وق تر فر  عداما تیاطي فروق ترجمة فیالمجمع ضمن اح 

 توزیعها على الحقوق غیر المسیطرة.
 فوذ المؤثر أونلا وأ رةطیسلد ازئیة مثل فقأو ج لیة ك ةر بصو  جنبياألن یا كال عند استبعاد

یاطي فروق الترجمة حتا نكم ضماتر لمالة العم قو فر فان مبلغ  ةكر السیطرة المشت
من أرباح وخسائر  ءباح أو الخسائر كجز ر لأل هتبویبد ا یع أن علق بذلك الكیان یجبوالمت

 االستبعاد.
ب یج ف ةر سیطمع بقاء ال ابعةكة تر ش يف ا هحصت نم زءج ةوعموفي حالة استبعاد المج 

 رة.یطمسلغیر ا وقحقلب األصحا  ماكملة المتر علا ة من مبلغ فروقالحصة الجزئی ةدا عإ
لمشروعات المشتركة اأو  ةلشقیقا تركا الشمجموعة لجزء فقط من وفي حالة استبعاد ال

إلى  ةیئجز لاحصة لا یببو تة دبقاء النفوذ المؤثر أو السیطرة المشتركة فیجب إعا  عم
 .ائرباح أو الخساألر 

 
 مرةیات غیر المستلمعلا ٣-٣٥

دفقاتها النقدیة یمكن تمییز عملیاتها وت تيالو وعة، ممج ال یاتمن عمل ءز المستمرة ج  یرالعملیات غ
  موعة.مج لي اباقعن 
فها یصنت اتبطلتالمستمرة عند االستبعاد او عند استیفاء العملیة لم رق تبویب العملیة غیقیتح 
 .بر أق البیع ایهما غرض ها بب ظفحتمك

او الخسائر  احربة باألنار مقلم اارقا  لیعدرة، یتم تمتسمة كعملیات غیر تبویب العملی متی ا دمعن
 المقارنة. ةعادها من بدایة فتر باست مقد ت یةللعمت امل االخر كما لو كانوالدخل الشا 

 
 اإلیراد ٤-٣٥

 ت اار ثم ستاإل بیع  )خسائر(أرباح  ١-٤-٣٥
 یخیة فى تار ر ا ق ع ات المالیة وال بیع اإلستثمار  ت ا یل عمن ع  ة ج ناتوالخسائر ال باح األر  ات إثب  م یت 

 ،البیع ت موال وع  مطروحًا منه مصروفات بین التكلفة وسعر البیع ق فر للك با ذو  یة ل لعم حدوث ا
ق ر لف با ر ئ سا خ الیة فى شركات شقیقة فیجب اإلعتراف فى األرباح والمل نسبة لإلستثمارات ا ل وبا 
 ا بهاإلعتراف  ق ب س خسائر متراكمة وأیة أرباح أو  م ل ت مس ال  ل با لمقة وٕاجمالى ا فتری الد  ة م ی قال  ن بی 

 . یةك المل   ق قو ح  ى ة ف مباشر 
 

 إیراد توزیعات  ٢-٤-٣٥
خ الذي ینشأ فیه حق للشركة فى ی ر ائمة الدخل فى التا ق ح ب ا ب األر  ات ع وزی د ت یتم اإلعتراف بإیرا 

 .اء ن ت قاال ة بعد تاریخ محقق وال   ا هی ف ر م ث لمستا ت  كا شر ل ا  ح استالم توزیعات أربا 
 

 حفظ المركزيإیرادات ال ٣-٤-٣٥
 خدمة وٕاصدار الفاتورة.الء  ا ند أد ع ي كز ر الم الحفظ    ات ت إیرادبا ث إم  یت 
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 د ئا عال فات إیرادات ومصرو  ٤-٤-٣٥
 د "وائ ف ال ن بند "إیرادات الفوائد والتوزیعات " أو " مصروف ضمل تراف فى قائمة الدخ ع إلا  یتم 
ى تحمل تل ا ألدوات المالیةالفعلى لجمیع ا د ئ لعا ة اق یر ام ط عائد بإستخد ت ال روفا ص م و  ات ادبإیر 
من  ة عادل ل ا  ة قیم بال "تبویبها عند نشأتها المتاجرة أو التى تم  غرض ة ب لمبوب ا ك تل  ا عد فیما  د ائ بع 

 . "ر ائ خالل األرباح والخس 
 

 إیراد األتعاب والعموالت  ٥-٤-٣٥
تأدیة  د ن عات رادی إل من اأو تسهیل ض  قرض خدمة  نع  قة تح المس  عاب ألت ا ب یتم اإلعتراف

 بالقروض أو المدیونیاتقة تعل ت الم وال لعما ب و تعا أل ا ت ف بإیرادا ار عتویتم إیقاف اإل الخدمة 
القوائم المالیة ، ویتم ج ار فى سجالت هامشیة خ  ها د ی ق یتم  ث ی ح لة ضمح غیر المنتظمة أو الم 

 .د ئ لعا ت اا دا بإیر م اإلعتراف ا یت عندم ى قد لن ا  ساس أل ا ل وفق  ات اإلعتراف بها ضمن اإلیراد
ة عامة یتم بصف لى الما  ل ص لأل ى فعلد الئ ا لع مكمًال ل اً زء اب التى تمثل ج بالنسبة لألتع 

 .ى لالفع  د ئ ا العدل إعتبارها تعدیًال لمع معالجتها ب 
 

 ةسر عموالت السم ٦-٤-٣٥
عمالء ح ال لصال ة لی ما ال راق و األ یع ب و  یتم إثبات عموالت السمسرة الناتجة عن عملیات شراء 

 دار الفاتورة.ص إ و یة  عمل ال  نفیذ عند ت
 

 ارةداإلأتعاب  ٧-٤-٣٥
یق تعاقد" لكًال من صناد"محدده طبقًا لشروط ال یة مئو بنسب  رة داإل ب اأتعا  ب سا یتم ح 
 رتها طبقًا ألساس اإلستحقاق.دا بإ التى تقوم الشركة    ار م ث تاإلس  ظ ف ا ومح 

 
 داءاألأتعاب ُحسن  ٨-٤-٣٥

محقق لصنادیق عائد السنوى ال ل ا  یمة ن قم  ة محدد أداء بنسب  ُحسن عاب ت أ ة رك لش حق ل ت یس 
د توافر شروط تحققها ضمن اإلیرادات إال عن  عاب ألت تلك ا  رج تد  وال  ، هذا  ار ظ اإلستثمف ا مح و 

 حصیلها. ت  ن م   كاف   د ك أ تود  ووج 
 

 ایجار االستثمار العقاري  ایراد ٩-٤-٣٥
مدة   ى ل ع  ابت ط الث س عقاري على اساس طریقة الق ل اار  االستثم  ن م ر  یجا یتم االعتراف بإیراد اال 

إجمالي ایراد االیجار على  یتجزأ من  ال كجزء  حة نو م م ل ا  ز اإلیجار فا حو اف باالعتر  یتم العقد. و 
 كإیرادات أخرى.األخرى  عقارات من ال ار  یج إل ا د إیرا ب  اف ر عتالم ا تقد. وی ع ال مدة  



 بضة القا میس هیر  –ة المالیعة و ة المجمكشر 
 عة  المجم  دوریةال ةمالیال  ملقوائالمتممة ل  ضاحاتاإلی بعتا

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى المالیة المنتهی فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم یبالجنیه ال الغ ع المب جمی(

_____________________________________________________________________________ 

 - ۳٤ - 

 صغرلا یة ات متناهعو شر الم إیراد مقابل خدمات تمویل ١٠-٤-٣٥
 بقا للعقدط غرالص متناهیةات تمویل المشروع تما خد مقابل یتم اثبات االیراد من -

 ئدالعا  عدلمعتبار االعلي أساس نسبة زمنیه أخذا في  ا وعمالئه ةین الشركب رمبملا
قائمة الدخل بإیرادات العائد باستخدام  تراف فيتم االعصل یعلي األ مخدلمستا

 ئد.اوات المالیة التي تحمل بعداأل لي لجمیععفالائد طریقة الع
توزیع و المالي  صلألل ةلكفة المستهلكلتاب اریقة حسي طئد الفعلي هعا لاة یقر ط -

لمعدل الفعلي هو اائد الع لدمعا. و هة بقالمتعل اةادات العائد علي مدار عمر األدر إی
 ل العمرالا خ خدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع تحصیلهلذي یستا
 الي.صل المقیمة الدفتریة لأللاي لوصول اللوقع لألداة المالیة وذلك تمال

بحسب الحالة ال یتم االعتراف  ةیر منتظمغء بأنها العمالوض د تصنیف قر نع -
رج القوائم المالیة، مشیة خا جالت ها قیدها في س ویتمبها  صخا د الئلعاارادات یبإ 

  .ا دي وذلك عندما یتم تحصیلهنقا لألساس القوف ویتم االعتراف بها ضمن اإلیرادات
هیة  ا وعات متنر نوح للمشممالل مویعائد الت نبی لفرققیمة ا العموالت فيإیراد  ثلیتم -

دمات مباشرة من  الخ قابلم اعقطستا ك بلركة وذشالالصغر ومستحقات البنك لدى 
 تي یتم تحصیلها من أصحاب المشروعات.بالغ الالم

ق االستحقا  أبدوفقًا لم ت الناتجة عن تأدیة الخدمةائد والعموالو الفیتم االعتراف ب -
أكثر من فترة مالیة  ىادات تغطر تلك اإلیت انك إذالعمیل إال ة للخدمتأدیة ابمجرد 

 ى.لزمنیع از و الت اسسى أبها عل فرایتم االعت
من قیمة القرض الممنوح لعمالء الشركة وذلك عند  ٪٨یة لة ادار یتم تحصیل عمو  -

 ة الدخلیة بقائمدار ایراد العمولة اإل ابل خدمة اصدار القرض ویثبتاقد وذلك مقعالت
 یل.لقرض للعماة اصدار دمخ  یةتأدنتهاء من اال عند

 ق علیها ضمن العقودتفا م االتینسب ب طقسا داد األسن یتم تحصیل عمولة تأخیر ع -
 لتأخیر.ادد العتراف بها بمجرد تأخر العمالء عن السداد على أساس مویتم ا

 
 ق أرباح عملیات التوری   ١١-٤-٣٥

لحوالة أو ال ل لمتالمس ابلقمللالقیمة العادلة ین رق ببالفیق عملیات التور أرباح یتم قیاس 
 وریقافظ التلمح  لقیمة الدفتریةواق توریلالیة عم ایةق في نهو حقیزال مستحقًا للشركة ك

 .في تاریخ عقد الحوالة في دفاتر الشركة
 

 الدخل یبةضر  ٥-٣٥
، او خسائر الفترةاح أرب صروف فيالضریبة المؤجلة كإیراد أو كمبالعتراف بالضریبة الجاریة و یتم ا

ة أو في لفتر فس ان في –ه برف 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  ١-٥-٣٥
عد ب ا ات السابقة والتي لم یتم سداده تر یة والف ترة الحال لف ل  الضرائب الجاریة ف بعترایتم اال 

عل في الفترة الحالیة والفترات السابقة تزید ها بالف ضرائب التي تم سداد ت ال كان  ا ما إذأ  زام، كالت
تقاس قیم  ذه الزیادة كأصل. ه ذه الفترات فیتم االعتراف ب مستحقة عن ه ل ة ا عن القیم 

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

ه لألصول وااللتزامات الضریبیة اال عند عمل مقاص  تم ی  یبة الجاریة. ال لضر من ا كجزء 
 نه.عی وط م یفاء شر ت اس 
 

 ضریبة المؤجلة ال ٢-٥-٣٥
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. ر وااللتزامات واألساس الض
 یلي: عدا ما   ما ق المؤقتة التي ینتظر خضوعها للضریبة فی میع الفرو لج 
 بالشهرة،  ولىاأل فار العتا •
 ولى باألصل أو االلتزام للعملیة التي:ألعتراف اأو اال •
 ل.ا معأللیست تجمیع ا )١(
 ة).یضریبسارة الوال على الربح الضریبي (الخ  يؤثر على صافي الربح المحاسبت) ال ٢(
في  صحصتثمارات في شركات تابعة وشركات شقیقة و تبطة باسر لمة االفروق المؤقت •

ى توقیت عكس تلك لسیطرة عالذي یمكن فیه ال لمديي الا تركةمشعات و مشر 
عكسها في المستقبل  مفروق لن یتلاه ذالفروق المؤقتة ومن المرجح ان مثل ه

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

ال ما یكون هناك احتمعند خصملل  ابلة لق تة ا ق وق المو ر لف الخصم الضریبي غیر المستخدم وا 
اع بهذا فلها االنت الخ ن مإمكانیة تحقیق أرباح تخضع للضریبة في المستقبل یمكن بقوي 

ة  شرك لمستقبلیة لكل ل ام الع  ریق خطةلربح الضریبي المستقبلي عن ط ا األصل. ویتم تحدید 
ها رف ب معت ل ا غیر  لة لمؤج اضریبیة ل ا المجموعة. یتم إعادة تقدیر موقف األصول ن شركات م 

بل إلى ق  من  وتعترف باألصول الضریبیة المؤجلة التي لم تعترف بها  ة 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  
الفروق حقق د تن ع یقها طبقع ت و ئب المت ا ضر اس الضریبیة المؤجلة باستخدام أسعار الیتم قی 

 ر.د دام اسعار الضریبة الساریة أو التي في سبیلها ألن تص خ 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 لت ا وا هة ألصول ی تر لمجموعة لالسترداد أو سداد القیمة الدفتتبعها ا التي   لإلجراءات 
 تزامات الضریبیة اال عند استیفاء شروط معینه.ل ول واالتم عمل مقاصه لألصال ی 

 
 اإلهالكو ل الثابتة وصألا ٦-٣٥

 قیاس  لااالعتراف و  ١-٦-٣٥
ومجمع خسائر اإلهالك  مجمع  ا ة مخصومًا منه كلف لت ة با الثابت  یتم االعتراف باألصول 

 اضمحالل. 
یة مختلفة، فإنه اج مار إنت ل الثابتة لها أع ألصو د او ن ب من  ندة لب ری ت الجوه ا ون واذا كانت المك 

 تلك األصول الثابتة.  ضمنرئیسیة)  ات  نمكو ( یتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة  
 أو الخسائر.باألرباح    ثابتةل عاد األصول اب ست ا ن جة م ر النات عتراف باألرباح أو الخسائ ال ا  یتم 
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 اءتن لى االقع ة التكالیف الالحق ٢-٦-٣٥
األصل فقط إذا كان من المتوقع أن ینشأ عنها لى قتناء ع الالحقة على االقات النف  ة ل م رس  م یت 

 بلیة للمجموعة.ستق تصادیة م اق   ة نفع تدفق م 
 

 الك هإلا ٣-٦-٣٥
ة األصل مخصوما ل في تكلف ث ي تتمت وال –إلهالك ل ة ل اب الق  الثابت یتم إهالك قیمة األصل

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

 والفترة المقارنة:  ة الحالیة ر للفت  ة تاجیة المقدر نإل ار  عما نًا باألوفیما یلي بیا  ك األراضي. ال إه 
 

 ات السنو      األصل 
 ٥٠-٣٣.٣     مباني

 ١٦.٦٧-٢   ة مكتبیة وكهربائیدات ومع 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 ر ي أماكن مستأج سینات ف ك التح یتم إهال 
 .  أقل 

ة كل ی ا نه ة في ت الثاب  صول ألة ل لتخریدی واألعمار اإلنتاجیة والقیم ا  ة اإلهالك اجعة طریق ر یتم م 
 یلها إذا تطلب األمر ذلك.فترة مالیة، ویتم تعد

 
 العقاريمار  الستث اعادة تبویب إ ٤-٦-٣٥

لى إ ة المالك ف ر ع م ب یتم تغییر استخدامها من عقارات مشغولة  العقارات التي تبویب  إعادة  یتم 
   . اریةقع ال ثمارات  االست بند  لي إثابتة  الاألصول  بند  ة من رات عقاری ا استثم 

 
 ات تحت التنفیذعو شر الم ٧-٣٥

مباشرة تعلقة النفقات المافة لفة كك. تتضمن التالتكلفةبذ اف بالمشروعات تحت التنفییتم االعتر 
تم ن أجله. یمي أقتنى الغرض الذ يفو  از األصل إلى الحالة التي یتم تشغیله بهیوالالزمة لتجه

منها وتكون متاحة  ءا تهاالن مما یتدة عنتثابصول الالمشروعات تحت التنفیذ إلى األتحویل 
 ام.لالستخد
 

 شهرةوسة والمملاألصول غیر ال ٨-٣٥
  الشهرة -

 رئا سخ  عتراف بها بالتكلفة مخصومًا منها مجمعتابعة، ویتم االركات الء الشا رة من اقتنالشهتنشأ 
 ل.االضمحال
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 یر  اث والتطو بحاأل -

 ها.اقنفف فور إالعتراف بنفقات األبحاث كمصرو یتم ا
ة بفقات المنسو یاس النقن التطویر فقط إذا كان یمك صل غیر الملموس الناتج عنألا ب عترافالیتم ا
 الممد علیها، توافر دراسة جدوى فنیة الستكتطویر بدرجة یعترة التخالل ف یر الملموسصل غلأل
 فوس سو لملما یراألصل غیع أو لالستخدام، ما إذا كان تاحًا للبا یجعله مبململموس ألصل غیر اا

ارد المو لیة و ا الفنیة والملموارد ار یة مستقبلیة محتملة، توافًا على تحقیق منافع اقتصادر دقا یكون 
الستكمال  ةیلناخدام أو بیع األصل غیر الملموس، توافر تمال تطویر واسة الستكالكافی األخرى

 لموس.ملغیر اصل األع م أو بیأو لبیعه، القدرة على استخدا الستخدامهالملموس  یراألصل غ
یتم ولي ألاالعتراف ا ها. بعدقفا ات التطویر كمصروف فور إنالف ذلك یتم االعتراف بنفقخ بو 

ك  الهستالتطویر بالتكلفة مخصومًا منها مجمع اال موس الناتج عنیر الملألصل غااالعتراف ب
 محالل.ضسائر االومجمع خ 

 
 الملموسة األخرى  ألصول غیرا -

ل ولها عمر إنتاجي محدد المقتناه من تجمیع األعما ،ىخر ة األسو الملمغیر ل صو اف باألیتم االعتر 
 ل.االضمحالخسائر  هالك ومجمعالستجمع امصومًا منها كلفة مخ تالب
 

 تثمارات العقاریةساال ٩-٣٥
 قیمتها في ارتفاع أو ارإیج  حقیقلت بها فظ محتال راتا العق في ةریا عقلا االستثمارات تتمثل -

 ماً و خصم قیاسها الحقا بالتكلفةریة أولیا بالتكلفة، ویتم قا علا اراتمثالستا یاسق تمهما. ویكلیأو 
هالك وخسائر إلاتسجیل مصروف  ، ویتمةلمجمعا االضمحاللائر وخس كالاإله مجمع ا منه

 .ئرا خسلاالضمحالل باألرباح أو ا
 ينتاج ر اإلعمالى مدار لطریقه القسط الثابت) وذلك علي وفقا (ار العقار تثمك االسیتم إهال -

 ٣٣ریة ا ثمارات العقي لالستج تاویقدر العمر اإلن عقاري،بند من بنود االستثمار ال كلل المقدر
 .  سنة

 
 ا بغرض البیعحتفظ بهصول مأ ١٠-٣٥

لتزامات أصول وا لتي تتضمنا اخلص منهلجاري التا ةوعمم تبویب األصول غیر المتداولة أو المج تی
ة بشكل أساسي تم استرداد قیمتها الدفتریی نأعالیة  هبدرج  رجحا م ان، إذا كمحتفظ بها بغرض البیع

 ها.خدامفي است ن االستمرارولیس م عبیمن خالل ال
و لدفتریة أا ا تهمصول الجاري التخلص منها بصفه عامه بقیألاو مجموعات ا األصول س هذهیا یتم ق
متعلقة ل الر اضمح ئا ي خسأ ال بأو ة ل الشهر فة البیع أیهما أقل. یتم تحمیقصًا تكللعادلة نا ة االقیم

 ولباقي األصعلى تناسب و سارة بنسبة اقي الخ بل التخلص منها ثم یتم تحمیبالمجموعات الجاري 
 المالیةواألصول  ونز مخ للك، ال یتم تحمیل خسائر اضمحالل على اذ ، واستثناء منلتزاماتواال
األصول  او يالعقار  رتثما سواالن لیا العاممؤجلة واألصول المتعلقة بمزایریبیة الألصول الضوا

 مجموعة. ى للاألخر  ةات المحاسبیللسیاس قاً االستمرار في قیاسهم وف الحیویة والتي یتم
و لغرض ض البیع اغر با هعند التبویب األولى لألصول المحتفظ ب لخسائر االضمحالعتراف بم االیت
 ئر.سا خ لح او اا باألر بیاس لقا بإعادة ح أو الخسائر الالحقة والخاصةك األرباوزیع وكذلالت



 بضة القا میس هیر  –ة المالیعة و ة المجمكشر 
 عة  المجم  دوریةال ةمالیال  ملقوائالمتممة ل  ضاحاتاإلی بعتا

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى المالیة المنتهی فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم یبالجنیه ال الغ ع المب جمی(

_____________________________________________________________________________ 

 - ۳۸ - 

الثابتة صول ك لألالالك او استهجراء اهام فظ بها بغرض البیع ال یتعند التبویب كأصول محت
تم ات التي یار متثسقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة لالو تلموسة ویتم الغیر المصول األو 

 ق الملكیة.ریقة حقو ة عنها بطاسبالمح 
 

 مالیةدوات الاأل ١١-٣٥
 ٢٠٢٠ر ای ین ١ فى ةق لمطبایاسات الس
 األولي  القیاسو  االعتراف ١-١١-٣٥

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

 اقدیة لألداة المالیة. تعالحكام الافي  ا عة طرفتاریخ المعاملة عندما تصبح المجمو 
 أو )همم لتموی كونم دونب نییالتجار  نینیالمد یكن لم ما( المالي األصل قیاس میت

 مباشرةً  تُنسب التي لمعامالتا فلیاتك إلى باإلضافة العادلة بالقیمة ئًیادبم المالي االلتزام
 یتم. رئا سخ لا أو حا رباأل اللخ  من العادلة بالقیمة لیس لبند إصدارها  أو حیازتها  لىإ

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

  الالحق  والقیاس بویب تلا ٢-١١-٣٥
 المالیة   لواألص
 أو ستهلكةالم فةلبالتك قاسم أنه على المالي صلألا بیتبو  یتم يلو األ االعتراف عند

رات الدین وٕاستثما  في أدوات تاثمار كإستر ل األخ الدخل الشام خالل من العادلة بالقیمة
 ائر.خسرباح والاأل لخال من العادلة القیمةب أوحقوق الملكیة أدوات في 
 المجموعة قامت اإذ الإ بها لىو ألا االعتراف بعد المالیة صولألا تبویب إعادة یتم ال

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

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

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

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

 إذا راآلخ الشامل الدخل لخال من العادلة بالقیمة الدینات في أدو  ستثمارالا تبویب متی
رباح ألا لخال من العادلة بالقیمةمقیم  أنه على هدیتحد یتم ولم التالیین رطینلشا استوفى

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

 و ؛كلیهما  لیةالما  األصول بیعو  عاقدیةتلا یةالنقد تدفقاتال
 التيو  محددة تواریخ يف قات نقدیةتدف لماليلألصل ا قدیةالتعا  طشرو عن ال ینشأ  -

 .القائم األصلي لغمبلا ىعل فائدةالو  يصلاأل المبلغ مدفوعات قطف تمثل
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ض غر ل ها ب محتفظغیر  بإستثمار في أدوات حقوق الملكیة ليو األ فااالعتر  ندع
 لدخلا ضمن ضتعر  بأن یهف عهرج  ال اریختبا  تقوم أن موعةج للم مكنی اجرةلمتا

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

  مقیمة أو المستهلكة بالتكلفة مقیمة أنها  على تبویبها  میت لم لتيا المالیة األصول -
 بالقیمة یةمبو  نها أ على تبویبها  یتمخر األ الشامل الدخل لخال من ةلادالع لقیمةبا 
 . المالیة األصول تمشتقا  كل یتضمن وهذا سائر،لخ وا ألرباحا لخال من لعادلةا

 قابل ریغ لبشك-خصصت أن ،جموعةللم مكنی هنفإ ولي األ االعتراف عند
لفة المستهلكة أو  التكبیتم قیاسها یستوفي المتطلبات التي 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 كلذب امیالق كان إذا الخسائر

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

 األعمال  نموذج تقییم - لمالیة ا  صولاأل ٣-١١-٣٥
 بأصل االحتفاظ هفی یتم الذي عمالاأل جنموذ لهدف تقییم بإجراء المجموعة تقوم
 إدارة بها  یتم التي ةیقلطر ا أفضل بشكل یعكس هذا ألن المحفظة توىمس على مالي

 ما ها فی رالنظ تم التي المعلومات تتضمن. لإلدارة المعلومات تقدیم ویتم عمالاأل
 :یلي

  ما  كذل لیشم. عملًیا  السیاسات تلك وتشغیل للمحفظة المعلنة دافواأله السیاسات -
 على والحفاظ ، التعاقدیة الفوائد إیراد بكس على تركز اإلدارة راتیجیةاست نتكا  إذا
 إلتزامات أي مدة مع المالیة األصول مدة ومطابقة ، نمعی فائدة معدل تعریف فلم
  بیع خالل من النقدیة التدفقات یقتحق أو المتوقعة النقدیة تدفقا الت أو صلة تذا

 األصول؛
 بها؛ المجموعة إدارة ٕابالغو  المحفظة ءأدا تقییم كیفیة -
 يف بها  تفظالمح  المالیة لصو األو ( األعمال نموذج أداء على تؤثر التي لمخاطرا -

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

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

 .المستقبل في المبیعات نشاط بشأن والتوقعات لمبیعاتا
 
 ال إلستبعادل مؤهلة غیر معامالت في ثالثة أطراف إلى المالیة صولاأل تحویالت نإ

 .صولباأل رمالمست المجموعة عترافا مع قیتف بما  رض،الغ لهذا مبیعات تعتبر
 أدائها تقییم یتم والتي ةالمدار  أو المتاجرة غرضل ا به ظالمحتف األصول المالیة قیاس یتم

 .الخسارة أو الربح خالل من العادلة قیمةبال العادلة القیمة أساس على



 بضة القا میس هیر  –ة المالیعة و ة المجمكشر 
 عة  المجم  دوریةال ةمالیال  ملقوائالمتممة ل  ضاحاتاإلی بعتا

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى المالیة المنتهی فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم یبالجنیه ال الغ ع المب جمی(

_____________________________________________________________________________ 

 - ٤۰ - 

 
 عاتفو دم قطف هي یةعاقدالت تدفقات النقدیةالإذا كانت  ما تقییم –صول المالیة األ ٤-١١-٣٥

   وفائدة لأص
 عند اليالم لألصل دلةلعا ا ةمیالق وھ األصلي بلغالم كونی التقییم هذا اضر ألغ

 المخاطر ابلومق للنقود، ةیالزمن مةیالق مقابل هي الفائدة كونتو  ليو األ العترافا
 رخاطم بلومقا  نة یمع ةیزمن فترة خالل القائم األصلي بالمبلغ ةطالمرتب ةیاالئتمان

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

، وفائدة أصل تمدفوعا  فقط هي التعاقدیة النقدیة التدفقات كانت إذا ما  ند تقییمع
  إذا ما  تقییم یتضمن ذلكو لشروط التعاقدیة لألداة. خذ المجموعة في إعتبارها اتأ 

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

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

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

 ).لالستعادة قابلة غیر یزاتم ، المثال لسبی على(
  لدفعا مبلغ كان اذإ قطف الفائدةو  األصل مدفوعات مع المبكرلسداد ا میزة ماشىتت -

 مبلغال على ةوالفائد صلاأل من دفوعةالم غیر الغبالم ريهجو  بشكل یمثل مسبقال
. لعقدل مبكرال نهاءعن اإل معقوالً  تعویًضا  یشمل قد الذيو  لمستحق،ا األصلي

 أو بخصم علیها  الحصول یتم التي ةالمالی صوللأل ،بالنسبة لكذ لىإ باإلضافة
 دادسلا طلبتت أو تسمح میزة هيو  قدیة،اعالت السمیةا یمةالق علىإصدار  عالوة

 التعاقدیة لفائدةا إلى افةباإلض لتعاقديا غمبلال جوهري شكلب یمثل بمبلغالمبكر 
 إلنهاءل معقوالً  تعویًضا  ًضا أی تتضمن قد والتي) (المدفوعة غیر ولكن( المستحقة

 دلةعا ال مةیقال تكان ذاإ یارالمع هذا مع تتوافق أنها  على معها  التعامل یتم) مبكرلا
 .ألوليا االعتراف دعن ؤثرةم یرغ كرلمبا لسدادا لمیزة
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 واألرباح والخسائر س الالحق القیا -لیة ما ال  صولألا ٥-١١-٣٥

 
  المقیمة األصول المالیة 

ل  عادلة من خالبالقیمة ال
 رباح والخسائر األ

 

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

  كلفة بالت لمالیة ا  صولاأل
 تهلكة سالم
 

 باستخدام المستهلكة كلفةبالت الحقا  ةمستهلكال بالتكلفة المقیمة المالیة ولاألص تقاس
  .االضمحالل ئرا بخس ها تخفیض یتم مستهلكةال كلفةتلا ة،الفعلی الفائدة طریقة
 منض مبه االعتراف یتم واالضمحالل العملة وقفر  ائرسوخ  أرباح الفوائد، اتإیراد
 ضمن لتسج  الناتجة عن اإلستبعاد والخسائر لألرباح نسبةوبال، رائوالخس رباحاأل

  .سائروالخ  األرباح
  القیمةب  أدوات الدین المقیمة

  الدخل لالخ من  عادلةال
 اآلخر  الشامل

 

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

 فروق وخسائر أرباح الفعلیة، الفائدة طریقة تخدامباس سابها احت یتم ائدفو ال اتدإیرا
 .والخسائر األرباح ضمن بهم االعتراف یتم واالضمحالل ةالعمل

 عند .الشامل خلالد ضمن ا به فالعتراا یتم األخرى سائروالخ  احبر األ صافى
 لیصبح بهویتب ادةإع یتم الشامل الدخل ضمن والخسائر باحاألر  عممج  ،ستبعاداإل

 .والخسائر األرباح نضم
 

  الملكیة  حقوق استثمارات 
  خالل من  عادلةال بالقیمة

 اآلخر  شاملال لالدخ
 

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

 كنت المم روالخسائ األرباح ضمن كإیراد بها  افعتر اال تمی األرباح توزیعات
 .االستثمار تكلفة من لجزء استردادا واضح بشكل مثلت األرباح توزیعات
 ال اآلخر للشاما لدخلا فيبها  التي تم االعتراف األخرى رخسائوال األرباح صافي

 .الخسائر أو رباحاأل ضمن طالقاإل علىها تبویب إعادة یتم
 

   ائرسلخوا باحاألر و  الالحق القیاس و التبویب  – یةمال ال مات ااإللتز  ٦-١١-٣٥
 من دلةالعا  قیمةبال أو المستهلكة بالتكلفة مقیمة أنها  على المالیة تزاماتاإلل بویبت یتم

  .األرباح والخسائر خالل
 اح والخسائرألربا اللخ من لةلعادا ةمبالقیمقیمة  ها أن على ةیلمالا اماتاإللتز  تبویب یتم
 یةات المالقمشتضمن ال تانك وأ ةلمتاجر غراض األ بها  محتفظ أنها  على ها تبویب مت إذا
 .ليو األ ترافاالع عند سائرالخ  أو االرباح خالل من العادلة بالقیمةها تبویب تم أو
 ةالقیمب خسائروال باحر األ خالل من لةالعاد ةمیبالقمقیمة ال المالیة لتزاماتاإل قیاس یتم
 منض دائو فال مصروف ذلك في بما  والخسائر ألرباحا يبصاف فااالعتر  ویتم عادلةال

 .والخسائر األرباح
 الفائدة طریقة تخدامباس المستهلكة فةبالتكل حًقا الیتم قیاسها  خرىاأل مالیةال اإللتزامات

 رفصأسعار في  راتیالتغ وخسائر احأربو  ئداو الف بمصروف االعتراف یتم، و یةالفعل
 نع تجةلنا ا والخسائر لألرباح وبالنسبة ،سائرالخ رباح و األ ضمن األجنبیة تعمالال

 .والخسائر األرباح ضمن تسجل اإلستبعاد
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 االستبعاد  ٧-١١-٣٥
 المالیة   األصول

 قاتلتدفا في التعاقدیة لحقوقا نقضاءإ عند ماليال صلاأل عادستببإ  وعةمجمال تقوم
 النقدیة اتالتدفق ستالمإل التعاقدیة لحقوقا لبتحوی قومت أو ،يالمال األصل نم نقدیةلا

 المالي األصل ملكیة نافعوم مخاطر یعجمتحویل  ا هفی تمقد یكون  معاملة في التعاقدیة
 مخاطر بكافة االحتفاظ أو بتحویل وعةالمجم فیها  متقو  ال التي أو ،جوهري بشكل

 .لیةالما  صولاأل على بالسیطرة تحتفظ وال الملكیة نافعوم
 قائمة في بها  المعترف األصول یلتحو ب جبها و بم تقوم معامالت يف لمجموعةا تدخل

 ال ةالحال هذه في المحولة ولاألص منافعو  مخاطر ةافبك تحتفظ ها ولكن ي،لا لما ا كزهمر 
 .المحولة صولاأل ستبعادإ یتم
 

 مالیة  التزامات 
انقضاء  أو ها الغائ أو ت التعاقدیةزاما االلتزامات المالیة عندما یتم سداد االلتستبعاد إیتم 
 .ا مدته
فقات والتد ا هعدیل شروطم تدما یتنع ةلیا المات االلتزامستبعاد بإ  مجموعة أیًضا ال تقوم

ذه الحالة یتم االعتراف في ه، و  جوهریاا لاللتزامات المعدلة تختلف اختالف النقدیة
 .مة العادلةالقیلمالیة الجدیدة على أساس الشروط المعدلة باللتزامات ابا 

ي (بما ف عو فمدلل اقابالفرق بین القیمة الدفتریة والمان الیة فمااللتزامات العاد ستبإعند 
راف بها ضمن التزامات مفترضة) یتم االعت أوها دیة تم تحویلغیر نق للك أي أصو ذ

 باح والخسائر.األر 
 

 المالیة  وات األد مقاصة ٨-١١-٣٥
ما، عند المالي كزالمر  ائمةق في الصافي درجوی المالیة وااللتزامات االصول مقاصة تتم
 : فقطعندما و 

لدى   كونی عندما و  ،لمثبتةا غالمبال ةیو تس في ونيي قانمالز إ حقیكون للمجموعة 
 االصول بیع أو لصافيا اسأس على زاماتااللت مع االصول تسویةفي  نیة موعةالمج 
 .واحد آن في االلتزامات داوسد

 
 التغطیة   ةحاسبوم المشتقة  المالیة األدوات  ٩-١١-٣٥

ت عمالال 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  فصلةمن عنها  اسبةوالمح
 .محدده

 العالقة ذات المعاملة فالیبتك افر االعت ویتم ادلةلعا بالقیمة لیا أو  اسها قی میت المشتقات
 العادلة بالقیمة تقاتالمش قیاس تمی ليو ألا العترافا دبع. ئرا سخ لا وأ حربا اال ضمن
 .الخسائر وأ االرباح في العادلة قیمةال يف تغیر يأ ب فاالعترا ویتم



 بضة القا میس هیر  –ة المالیعة و ة المجمكشر 
 عة  المجم  دوریةال ةمالیال  ملقوائالمتممة ل  ضاحاتاإلی بعتا

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى المالیة المنتهی فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم یبالجنیه ال الغ ع المب جمی(

_____________________________________________________________________________ 

 - ٤۳ - 

 تدفقاتال في ختالفاإل  من غطیةللت تغطیة  كأدوات معینة  مشتقات المجموعة حددت
 صرف عارأس في راتیغتلا نع ةاشئن للغایة محتملة توقعات معامالتب ةلمرتبطا النقدیة

 غطیةكت قةمشت غیر مالیة اتٕالتزامو  معینة ومشتقات الفائدة عاروأس األجنبیة لعمالتا
 .أجنبیة عملیة في االستثمار صافي على األجنبیة التالعم صرف لمخاطر

 وٕاستراتیجیة المخاطر رةإدا هدف ةعالمجمو  توثق ، ةینالمع تحوطال قاتالع ءبد دعن
 ،غطیةالت وأداة غطیةالت بند بین قتصادیةاال القةالع أیًضا  عةالمجمو  قثو ت .طیةغلتا تنفیذ
 لبند النقدیة التدفقات في راتالتغی تعوض أن المتوقع من كان إذا ما  ذلك يف بما 
 .البعض ا بعضه غطیةالت وأداة غطیةالت
 
 ة التدفقات النقدی ر غطیة مخاطت

 بالجزء فاالعترا میت نقدیة،لا تقا فلتدا رمخاط لتغطیة كاداه مشتق تحدید میت عندما 
 تجمیعها ویتم االخر املالش الدخل بنود يف للمشتق العادلة القیمة في التغیر من الفعال

 لعادلةا القیمة في راتالتغی من الفعال الجزء یقتصر .المخاطر تغطیة احتیاطي في
 العادلة مةیلقا يف يالتراكم التغییر على اآلخر الشامل دخلال في ا به المعترف مشتقاتلل

 الجزء .یةغطالت بدایة منذ ، الحالیة القیمة أساس على تحدیده یتم والذي ،غطىمال للبند
  ضمن مباشرة به عترافاال یتم للمشتق العادلة القیمة في راتالتغی من فعال الغیر

 .الخسائر او االرباح
 اآلجلة رفلصا دعقو ل الفوري للعنصر العادلة القیمة في یرغیتلا طقف مجموعةال تحدد

 دلةالعا  القیمة في رالتغی احتساب یتم. النقدیة التدفقات تغطیة عالقات في ةتغطی أداةك
 تغطیة كتكلفة منفصل كلبش) اآلجلة النقاط( اآلجلة صرفال لعقود اآلجل للعنصر

 .یةملكال ققو ح  ضمن غطیةالت الیفتك حتیاطيا في بها  رفومعت
 مثل مالي غیر بأصل االعتراف الحقا  غطاهلما ةبلیالمستق المعاملة عن ینتج عندما 

 باشرةم التغطیة تكلفة احتیاطيو  طیةتغ احتیاطي يف المجمع المبلغ تبویب یتم المخزون،
 .به رافاالعت عند المالي غیر للبند األولیة التكلفة في
 ةطیغت إحتیاطي من المكون المبلغ تبویب ادةإع یتم ،هطا غمال قبلیةمستال عامالتالم لكل

 وأ الفترة نفس في الخسائر أو االرباح الى التغطیة كلفةت احتیاطيو  النقدي دفقلتا
 الربح على المغطاه المتوقعة المستقبلیة یةالنقد التدفقات تؤثر اللها خ  تيال الفترات

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

 بأثر التغطیة محاسبة عن التوقف یتم بها  تبطالمر  الحق ممارسة أو ةطیلتغا ةأدا فسخ
 من المكون المبلغ فإن قدیةالن التدفقات تغطیة محاسبة قافإی یتم عندما . مستقبلي
  من یةطغتلا لیسب على ،تىح  الملكیة حقوق في ظلی ديالنق التدفق تغطیة إحتیاطي

 االعتراف عند لتكلفةا في تضمینه میت ي،لما غیر ببند االعتراف إلى تؤدي ملةمعا 
 أو الربح إلى تصنیفها  إعادة یتم األخرى، قدیةالن التدفقات بتغطیات یتعلق فیما  أو األولي

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

 .لخسارةا
 

 نشاط أجنبي   في راالستثما صافي تغطیات 
 يافلص ةطیتغ في تغطیة كأداة مشتق غیر مالي متزاال أو ةتقشم اةدأ تصنیف میت عندما 

 ألداة ةالعادل القیمة في التغیرات من الفعال الجزء فإن بیة،أجن عملیة يف استثمار
 األجنبیة العمالت صرف ائروخس بأرباح االعتراف تمی المشتقة، غیر أو المشتقة طیةالتغ
 احتیاطي في عرضها  تموی خرآلا لملشا ا الدخل يف التغطیة أداة من تقةالمش غیر

  .یةملكلا حقوق ضمن الترجمة
 خسائرو  ألرباح العادلة القیمة في التغیرات من الفعال غیر بالجزء ترافاإلع یجب

. الخسارة أو الربح في رةمباش المشتقات غیر من ةالمشتق األجنبیة العمالت وأ اتالمشتق
 الخسارة أو الربح إلى خراآل ملا لشا دخللا في به فالمعتر  لغالمب تصنیف عادةإ یتم

 .جنبیةاأل العملیات استبعاد ندع نیفصت إعادة كتسویة
 
 ٢٠٢٠ینایر  ١ قبللسیاسات المطبقة ا
بالقیمة  مبوبة مالیة ولصأ التالیة: الفئات بین ةة غیر المشتقالمالی صولاال بیبتبو  موعةمج ال قومت
تى تاریخ االستحقاق، قروض ا ح تفظ بهح م تامار ثاستائر، سخ ال أو احاألرب خالل من ةادلعال

 یع.بلل ةمتاح  یةمال ولصأو  ،تنیا ومدیو 
ة ت مالیة مبوبالتزاما یة: لتالا الفئات نبی ةمشتقغیر ال عة بتبویب االلتزامات المالیةوم المجمو تق

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

 د عاواالستب راف االعت -یة غیر المشتقة مال مات الاتز لیة وااللا الم  لصواأل ١٠-١١-٣٥
في ة مصدر ن الات الدیولي بالقروض والمدیونیات وادو االعتراف االة بعمو المج  ومتق
ا یراف بهم اولاالعت یتممات المالیة االخرى ة وااللتزاالصول المالیع اجمی تها،خ نشأ اریت

 دیة لألداة المالیة. عاقام التكح رفا في االطعة و ممج بح التصاملة عندما المعفي تاریخ 
ي في نتهي فترة سریان الحق التعاقدتمالي عندما ال لصاد االبعستا بة المجموع قومت
لحق التعاقدي ت بتحویل اقامأو مالي، ال الصلمن اقدیة ت نتدفقا  على حصولال

مخاطر  كل لیحو یها تف ي معاملة تملي فاالصل الما نت النقدیة ملتدفقا الستالم ا
أو یل تحو بة مجموعالم قتم إذا لو أة. صل المالي بصورة جوهریاال ملكیة عافومن

 وعةلمجمفظ ام تحتول الماليصل ة االفع ملكیاظ بشكل جوهري بكل مخاطر ومنافاالحت
لناتج عن ا التزام بأو كأصل  محول، على ان تعترف فقطى االصل البالسیطرة عل

 یل.تحو عند ال ها المحتفظ ب أو ةئاشت النما االلتزاأو  حقوقال
انتهاء أو الغائه أو  بالتخلص منهما اي ینته ما ندع ليام الما ز لتتستبعد المجموعة اال

 .لعقداردة با مدته الو 
المقاصة في المركز  وعرض صافي يوالتزام ماللي ل ما ن أصصة بیمقا م عمل یت

 إلجراء اذقابل للنفلي انو انق القلح وعة حالیا المجمدما تمتلك اندما، وفقط ععن الىالم
ى اساس صافي لء التسویة عجراإل ة اما نیال ا یهبها ولد ترفمقاصة بین المبالغ المعال

 .واحدان  ام فيلتز یة االوتسو صل راف باألاالعتأو المبالغ 
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 القیاس  –شتقة ول المالیة غیر الماألص ١١-١١-٣٥
 سائر لخ او أ  احب االر  لخال ة منقیمة بالقیمة العادلملمالیة الا  ألصولا

 ا تمالخسائر إذ وأ احبر األل ادلة من خالعال كمقیم بالقیمة اليصل الماالیتم تبویب 
قاس ي لیلاف االو عتر ند االتبویبه ع و تمأرة المتاج  كأصل محتفظ به ألغراض تبویبه

أو ء نا اقترة بعاملة المرتبطة مباشمتكلفة ال ر،الخسائأو رباح األل قیمة العادلة من خالبال
  .ا دهبتكعند الخسائر أو  باحاألر باشرة ضمن ا مراف بهتعل المالي یتم االصالر ااصدا

یمة بالقسائر الخ اح أو ألربال ة من خاللمقیمة بالقیمة العادلمالیة ال التقاس االصو 
توزیعات أرباح أو  ده اي عوائمني القیمة العادلة متضعتراف بالتغیرات فویتم االدلة ا الع
 .رائسالخ  أو رباحاألفي سهم أ
 

 اق قستححتى تاریخ اال بهامحتفظ لا االستثمارات 
 كلفةة الى تلقیمة العادلة باإلضافولي باف االعند االعترا لو صالا هذه یتم قیاس

 تمد االعتراف االولي، یر االصل المالي. بعاو اصداناء تشرة باقمبا  رتبطةعاملة المالم
 علیة.لفادة ئفا لیقة اطر ام ستخدلتكلفة المستهلكة با اقیاسها ب

 
 ت دیونیامالالقروض و 

الى تكلفة  اإلضافةلة بلقیمة العاداب ليو الاف اعند االعتر  لصو تم قیاس هذه االی
 عتراف االولي، یتمبعد اال الي.مالصل الار او اصدباقتناء اشرة مبا  لمرتبطةالمعاملة ا

 .یةلفعلدام طریقة الفائدة اخ هلكة باستستقیاسها بالتكلفة الم
 
 المتاحة للبیعة یماللا  لصواأل
تكلفة الى ة باإلضافة لدا لعاة لقیمف االولي بااعتر االصول عند االذه قیاس ه تمی
ي، یتم ف االولعترابعد اال الي.ل المصدار االصاو اناء رة باقتلمعاملة المرتبطة مباشا

 رخسائ فبخالدلة یرات في القیمة العا غتراف بالتعیمة العادلة، ویتم االقیاسها بالق
 نضمدین ة ألدوات الیجنبرف العمالت االر صي اسعا فت ل واثار التغیراالح ضمالا
ه ستبعاد هذعن اة، و العادل جمع في احتیاطي القیمةالخر وتمل االدخل الشا  دو نب

خل دن بنود الضممتراكمة المعترف بها رباح او الخسائر الویب االة تبدیتم اعا صول اال
 ر.ائسالخ  او رباحااللى قا االشامل االخر ساب

 
 القیاس  –ة المشتقیر الیة غم الااللتزامات  ١٢-١١-٣٥

اذا تم سائر الخ  رباح اوة من خالل االقیمة العادلبال ي كمقیمالالم امز لتاالتبویب یتم 
 سالولي لیقاد االعتراف االمتاجرة او تم تبویبه عن ضغراتفظ به ألمح  تزامكال ویبهتب

و تناء اباقباشرة مة لمعاملة المرتبط، تكلفة ارئسا خ لو اا باحر بالقیمة العادلة من خالل اال
، بدها عند تك اح او الخسائرة ضمن االربباشر ف بها مراعتالا میتم المالي دار االلتزاصا

لقیمة و الخسائر با العادلة من خالل االرباح ا یمةقیمة بالقالملیة المامات س االلتزاتقا 
 يف اي مصروف فوائد لة متضمنةدا لعا یمةلقي اف ة، ویتم االعتراف بالتغیراتلدالعا 
 .رسائاو الخ اح االرب
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ا اي ا منهخصومعادلة میا بالقیمة القیاسها اول یتم ة االخرتقلمشار یغ ت المالیةااللتزاما 
 هتم قیاس هذاف االولي، یصدار االلتزام. بعد االعتر ااو باقتناء  شرةمبا  تبطةة مر تكلف

 ة الفعلیة.قة الفائدیر ط ماتخداسة بكلااللتزامات بالتكلفة المسته
 

 ة بة التغطیمشتقة ومحاسلا  ةلیالمات ادو األ ١٣-١١-٣٥
 العمالت صرف أسعار لمخاطر تعرضها  یةلتغط مشتقة مالیة أدواتب وعةممج ال تحتفظ

 المضیف العقد عن الضمنیة المشتقات فصل یتم. دةالفائ اسعار ومخاطر األجنبیة
 طو شر  توافر حالة وفي مالًیا  أصًال  مضیفلا دقعال یكن لم إذا منفصلة عنها  سبةوالمحا 
 .همحدد

 العالقة ذات المعاملة بتكالیف رافاالعت ویتم لةعادلا بالقیمة أولیا  قیاسها  یتم المشتقات
 ویتم العادلة بالقیمة المشتقات قیاس یتم ولياأل االعتراف بعد. الخسائر أو االرباح ضمن

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

 صرف عارأس في التغیرات عن ناشئة للغایة محتملة توقعات امالتبمع لمرتبطةا النقدیة
  ة كتغطی مشتقة غیر مالیة وٕالتزامات معینة مشتقاتو  الفائدة وأسعار األجنبیة التالعم

 .أجنبیة یةعمل في اراالستثم صافي لىع ألجنبیةا العمالت فر ص رلمخاط
 وٕاستراتیجیة المخاطر إدارة هدف ةالمجموع وثقت نة،یمعال التغطیة عالقات بدء عند
 التغطیة، وأداة التغطیة بند بین قتصادیةاال ةالعالق 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 دفالت طرة مخاتغطی
 ءالجز ب االعتراف میت النقدیة، التدفقات مخاطر لتغطیة كاداه مشتق تحدید یتم عندما 
 یعهاتجم ویتم .رخاال لشاملا الدخل بنود في للمشتق العادلة یمةالق في التغیر من الفعال

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

 تموی االخر الشامل الدخل نودب في بها  الحتفاظا یتم الملكیة حقوق في المجمعة القیمة
 فیها تؤثر لتيا الفترات وا رةالفت فسن في خسائرال او الرباحا ضمن تبویبها  اعادة

 المغطى البند یؤثر وا رئسا الخ  او االرباح على المغطاة بها  بئمتنال دیةقلنا التدفقات
  .الخسائر او االرباح على
 لشروط مستوفیة غیر التغطیة او ،حدوثال متوقعة یرغ المتوقعة المعاملة اصبحت إذا

 الحق ممارسة وا التغطیة ةادا فسخ وا یعب تم او اجل انتهى او التغطیة، محاسبة
 المعاملة تبح اص اإذ. التغطیة محاسبة عن مستقبلي بأثر وقفالت تمی ا به المرتبط
 او رباحأ بأیة رالخسائ او االرباح ضمن االعتراف یتم الحدوث متوقعة رغی المتوقعة
 .التغطیة داةا على صله ذات مجمعة خسائر



 بضة القا میس هیر  –ة المالیعة و ة المجمكشر 
 عة  المجم  دوریةال ةمالیال  ملقوائالمتممة ل  ضاحاتاإلی بعتا

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى المالیة المنتهی فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم یبالجنیه ال الغ ع المب جمی(

_____________________________________________________________________________ 

 - ٤۷ - 

 ل الما س رأ ١٢-٣٥
 ة عادیلا هماألس ١-١٢-٣٥

ا ا بخصمهادیة یتم المحاسبة عنهالعم هالسار بإصداقة مباشرة لة المتعلالیف المعامتك
یة كملبحقوق ال لة المتعلقةممعا رتبطة بتكالیف الل المة الدخ لكیة.  ضریبلمق او حقمن 
 ".دخل"ضرائب ال) ٢٤قم (ر  لمصريقا لمعیار المحاسبة اا وفعنه المحاسبةیتم 

 
 سهم خزینة) لعادیة (أار االسهم اداص عادةإ و  اءعادة شر إ ٢-١٢-٣٥

ل د مقابلمبلغ المسدبا اف ر عتم االفانه یتسهم راس المال المصدر ء أراشدة ا اععند 
اء كتخفیض الشر ادة علقة بإعة والمتر اشالیف المبن كافة التكمیتضدة الشراء والذي اعا 

ومة مخص رضها عو  نةسهم خزیأ یفها كتصن تما یعاد شرائهالم سهماالكیة. لحقوق المل
بلغ اف بالمم الخزینة، یتم االعتر أسهر ااصد دةو اعا عند بیع ا الملكیة. من حقوق

 عاملة یتمناتج عن الملز اوالفائض او العج  اهمینق المسیادة في حقو كز صل ح لما
 ر.صداعالوة االضه ضمن ر ع

 
 نونياإلحتیاطى القا ١٣-٣٥

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

 ع.قتطا اإل عودة إلى تعین ال  حد عن هذا ال اإلحتیاطى   ص نق   ومتى 
 

 االضمحالل ١٤-٣٥
 ٢٠٢٠ینایر  ١ من  اعتباراً  سة المطبقةالسیا

قة : المشتغیر  لیة ا لما  األصول  ١-٤١-٣٥  
 : د ل العقو أصو ة دوات المالیألا

:توقعة فيمال االئتمانیة رئسا تعترف المجموعة بمخصص الخسارة للخ   
 صول المالیة المقاسة بالتكلفة المستهلكة.األ -
 .خل الشامل اآلخردالقیمة العادلة من خالل الاس بالدین المق تأدوا -
   العمالء. مع العقود لأصو  -
  .وضالقر  ءتوقعة لعمالمانیة الاف بالخسائر االئتمر عتباإل موعةلمج اتقوم  -
 للخسائر ىٍ مساو  بمبلغ المالیة داةلأل ةر الخسا  مخصص اسبقی  تقوم المجموعة -

 األداة تلك ىعل تمانیةاالئ لمخاطرا نتكا  إذا العمر مدى على المتوقعة االئتمانیة
یتم فیما عدا ما یلى والذى  األولي عترافاإلمنذ  - يجوهر  بشكل– ادتز  قد لیةالما 
 : شهًرا ١٢على عة المتوق ر االئتمانیةس الخسائقیا 

 .التقریرتاریخ نخفضة في مة نیا ات مخاطر ائتمات الدین ذندس -
 یربشكل كب یهاالئتمان هاخاطر م تى لم تزیدال البنوك أرصدةسندات الدین األخرى و  -

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

ألصل اى عل طر االئتمانیهكانت المخا ا تحدید ما إذب ن تقوما مجموعةال ىیجب عل -
ب الخسائر هري منذ االعتراف االولي وعند إحتسا المالي قد زادت بشكل جو 

جموعة األخد في االعتبار ان تكون هذه  انیة المتوقعة یجب على المئتماال
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مل  لهما وهذا یش  مبررجهد ال و أبدون تكلفة  ؤیدة ومتاحةة ومالمعلومات معقول
ي تعتمد على الخبره السابقه تلوا مات والتحلیالتاءة المعلو كفحة وكمیة و ص مدى

  ة.المستقبلی التقییم االئتماني وأیضا المعلوماتو 
 :ندما لي متعثرا عصل المااأل ةعو بر المجمتعت -
كامل لموعه با اته االئتمانیه للمج بدفع التزامدین حتمل ان یقوم المر المیكون من غی -

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

 .دحضها 
على مدى العمر هى الخسائر االئتمانیة المتوقعة التى  ةالمتوقع ةیخسائر االئتمانال 

 لعمر المتوقع لالداها التخلف عن السداد المحتملة على مدىحداث أجمیع  عن تنتج
 .یةمالال

من خسائر االئتمان  ءجز ي شهر ه ١٢مدى  المتوقعة على ر االئتمانئخسا  
  التقریراریخ من تشهر  ١٢خالل كنه المتوقعة التي تنتج عن احداث افتراضیه مم

  .شهرا ) ١٢ أقل من ر المتوقع لألداةالعم كان قصر اذاأو فترة أ( 
 نیةااالئتم سائرخ لا اسیق عند  لحسبانا  في  ذها أخ  یجب  تيال للفترة  األقصى  الحد  إن

  على معرضة عةجمو الم تكون التي التعاقدیة فترةلل ىقصاأل الحد هو ةالمتوقع
 .انیةئتماال رللمخاط ها مدار 

 
 ة المتوقعة قیاس الخسائر االئتمانی ٢-١٤-٣٥

 قاس. تُ انیةتمخسائر االئال لاحتمال رجحةتقدیرات م متوقعة هيتمانیة الالخسائر االئ
ق بین التدفقات ر فالي عجز النقدي (أمیع حاالت الالحالیة لج  ةیمالقبمان ئر االئتا خس
) حصیلهاموعة تتوقع المج تي تت النقدیة الوفًقا للعقد والتدفقا  جموعةدیة المستحقة للمالنق
 . ليا مل الألصي للائدة الفعبسعر الف المتوقعة لخسائر االئتمانیةم خصم ایت
 

 :  نخفضم  مانيتى إئذات مستو  ةیالمالل األصو ٣-١٤-٣٥
انت االصول المالیة التي تم وعة بتقییم ما إذا كمج لما ر مالي ، تقوماریخ كل تقریفي ت

ل الدخل الشامل من خالات الدین بالقیمة العادلة وسندة المستهلكة تصنیفها بالتكلف
ما دعن نخفضن مئتما ا ذو مستوى  هأنب األصلد یع .االئتمان من انخفاض خر تعانياآل

ر على التدفقات ا ضر ثیي یكون لها تأ االحداث الت ر منأو اكث دح ع واققد و یكون 
 المقدرة لألصل المالي .دیة المستقبلیة النق

لممكن االبیانات منخفض  ئتمانذو مستوى ااألصول المالیة ان  األدلة علىل تشتم
  یة :التالداث ها حول االح رصد

 .ینلمدل كبیرة  ةیلما  تصعوبا  -
 یخار من تیوم  ٩٠ن أخیر ألكثر مسداد او التلاعن  رعثالتقد مثل عق الخر  -

 .الستحقاقا
روف ا بظجموعة لتقبلهتكن المالمجموعة لم یكله قرض أو سلفه من قبل ه ةإعاد -

 . أخرى
 ي اخر. ة تنظیم مالس أوٕاعادن سوف یدخل في إفالالمدیمن المحتمل أن  -
 .لیةات الما بلصعو ب ابسب ةلیألوراق الما اوق سنشاط  ءختفا ا -
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 لي قائمة المركز الما يف عةتمانیة المتوقالخسائر االئ عرض مخصص  ٤-١٤-٣٥
من  تكلفة المستهلكةالب ي یتم قیاسها المالیة الت لالصولیتم خصم مخصصات الخسائر 

  .صولقیمة الدفتریة لألال إجمالي
 یلیتم تحم ،آلخراشامل للدخل اا لة من خاللادالع القیمةب یمةالمق دینال سبة ألدواتبالن
 .لشامل اآلخراف به في الدخل ار عتاالالخسارة ویتم لى الربح أو ص الخسارة عخصم

 
 الدین إعدام ٥-١٤-٣٥

كون لدى المجموعة ال ی جمالیة لألصل المالي عندما اإل یمة الدفتریةیتم شطب الق
 تقومفراد ، ء األمالللع ةسبء منه. بالنز ج أو  الكامللي با اد أصل مقولة الستردتوقعات مع

 ١٨٠خرًا بـ ن األصل المالي متأ و یكما اإلجمالیة عندمة الدفتریة شطب القیبة وعجملما
قوم ت ،ركةلعمالء الش بالنسبة .ةماثلالم صولأسترداد یومًا على أساس الخبرة السابقة ال

ا إذ ما ى ب بناًء علشطال غت ومبلیبتوقا یتعلق فیمتقییم  لفردي بعم المجموعة بشكل
لغ المشطوب.  بلمن اأي استرداد م وقع المجموعة. ال تتردادتسالل معقولاك توقع نهن كا 

نفاذ من ت اإلعرضة لنشاطا  ك ، فإن األصول المالیة المشطوبة یمكن أن تظلومع ذل
 .ةالمستحق د المبالغالمجموعة الستردا راءاتإلج  أجل االمتثال

 
 ة الیلما  رصول غیاأل ٦-١٤-٣٥

 یة لألصول غیرالقیم الدفتر ة عة بمراجعجمو مالقوم مالیة، ت ةكل فتر  ةنهایخ تاری في
واالصول ، وأصول العقود مع العمالء تثمارات العقاریةساال (بخالف یة للشركةلما ال
 ذلككان االمر ك ٕاذاو  .كان هناك مؤشر لالضمحالل لتحدید ما إذاة المؤجلة) یضریبال

 ر االضمحاللختبا ا اءیتم اجر صل. ة لألدیاستردإلاة یمر للقیدقموعة بعمل تمج ال تقوم
 .ا ویشهرة سنلل
غر صل معا الي أمحالل القیمة ألصل یتم تجمیع االصو ضا باراختإلجراء  -

من االستعمال تولد تدفقات نقدیة داخلة  التيو  من االصلتضمجموعة اصول ت
 الخرىا ولصمن اال ةلنقدیة الداخ الت ا لتدفقن اى حد كبیر علة االمستمر ومستقل

تجمیع   ندة عتسبشهرة المك لا م توزیعیت ولید النقد.ات تحدو -صول األعات و مجم او
كة شر ت لدى الدامجموعات هذه الوح  لد النقد اواالعمال على الوحدات التي تو 

 ستفادة من عملیة التجمیع. مقتنیة والمتوقع منها االلا
ف ا تكالیاقصنادلة لعامته قیهي د للنق ةدلوحدة المولو لا للألص دیةمة اإلستردایالق -

ستخدامیة لألصل هي القیمة االمة القیما أكبر، ایهخدامیة ستو قیمته االیع ابلا
خصومة بسعر خصم قبل ها مدوثلمتوقع ح انقدیة المستقبلیة لللتدفقات ا الحالیة
والمخاطر  قودنللمنیة الز ریة للقیمة ا الج ب الذي یعكس تقدیرات السوق الضرائ

 . نقدال دتولی دةح او و ل ألصل حددةمُ لا
ریة لألصل او للوحدة تدفال قیمةا كانت الإذ ضمحاللاالراف بخسارة العتا یتم  -

 مته اإلستردادیة.ید أكبر من قالمولدة للنق
 اوالاو الخسائر. ویتم توزیعها  سارة االضمحالل في االرباحف بخ ترایتم االع  -

 صولفیض االتخ  مقد، ثلنالید تو دة وح على  ةعلشهرة الموز ة لیر تالدف یمةلتخفیض الق
 لكل أصل في الوحدة. ةریدفتة الساس القیمى اناسب عللتى للوحدة با الخر ا
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ة الحقة.  بالنسبة فتر  في ة الشهرةمجمة عن اضمحالل قیا الخسارة النال یتم عكس   -
القیمة  عدىتی ذي الال لى المدىإل محالاالخرى، یتم عكس خسائر االضلألصول 

م  یت ) ما لم كك واالستهالالهالا بعدالصافي (ب ا حدیدهت مسیت اني كلتریة اتفالد
السنوات  بة لألصل فيالناجمة عن اضمحالل القیمة بالنس ةار لخسف با االعترا

 السابقة.
 

 ٢٠٢٠ینایر  ١قبل  طبقةالسیاسة الم
 ول المالیة غیر المشتقة األص ٧-١٤-٣٥

 ابمئر ا و الخسأح ا رباألل ن خالم قیمة العادلةكمقیمة بال بوبةصول المالیة غیر الماأل
المجموعة في قوق الملكیة تقوم ح ة ریقحاسبة عنها بطیتم المالتي ص صذلك الح  يف

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

 االصل:یمة تتضمن االدلة الموضوعیة على اضمحالل ق
 ة مدین.طاد بواسالسد فيق او التأخر اخفا •
ف عة لتقبلها في ظرو و جمالمبشروط لم تكن مجموعة قة للتح سمبالغ م ةولدج  ادةعا •

 خرى.أ
 مؤشرات على افالس المدین او الُمصدر. •
 رضین او الُمصدرین.للمقُتسبة ة في حالة السداد بالنعاكسالتغیرات الم •
 ة.عوبات المالیالص لي بسببالمااختفاء السوق النشطة لألصل  •
یة لتدفقات النقدسه في ان قیا مكیانخفاض  دجو و ى لإ رواضحة تشی بیانات وجود •

 من مجموعة من االصول المالیة.ستقبلیة المتوقعة مال
لى االضمحالل وعیة علموضملكیة، تتضمن االدلة اقوق ار في اداة ح بالنسبة لالستثم

 التكلفة. العادلة عن یمة االنخفاض الهام او المستمر في الق
 

 ستهلكة  مال  فةتكلل لمثبتة باالمالیة صول األا
لى حدوث اضمحالل في قیمة هذه اك ادلة موضوعیة عنه كانتقدیر ما إذا جموعة بم المقو ت
نسبیة بمفردها یتم تقییمها اهمیة مثل جمع. كل االصول التي تالم على المستوى الصول منفردة اوا

تم یة دفر من لهذه االصو  اضمحاللعلى  لةعدم وجود اد ة، وفي حالةنفردبالنسبة لالضمحالل م
تحدیده على االصول المنفردة. حدث ولم یتم بعد  ةیمالقي اضمحالل في بشأن ا مجمعةا هتقییم

مجمعة بشأن اي اضمحالل في  قییمها تم تدة كأصول هامة نسبیا یمنفر تم اعتبارها الصول التي لم یا
 معا. ةبها تشالم ت المخاطرا ذات سم الصولا ول یتم تجمیعالمجمع لألصییم القیمة. ألغراض التق

عن المجموعة المعلومات التاریخیة مع لألصول تستخدم ج لمى ال على المستو االضمحالقییم ت دعن
المتكبدة، وتقوم بعمل تعدیالت إذا خسائر ة الجمة عن االضمحالل وقیمالنا داد الخسارة توقیتات استر 

 أكثر ونكرجح ان تاال منلة ا سائر الفعخ ح ان الة توضلیئتمانیة الحا تصادیة واالاالقكانت الظروف 
 رات التاریخیة.شمؤ بالمن المتوقعة  او اقل

دیة النقیمة الحالیة للتدفقات والقفتریة لألصل بین القیمة الد م حساب خسائر االضمحالل بالفرقیت
 فاالعتراویتم . األصل الماليصلي الخاص باال مستقبلیة المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعلیةال



 بضة القا میس هیر  –ة المالیعة و ة المجمكشر 
 عة  المجم  دوریةال ةمالیال  ملقوائالمتممة ل  ضاحاتاإلی بعتا

 ٣٠/٦/٢٠٢٠ة فى المالیة المنتهی فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم یبالجنیه ال الغ ع المب جمی(

_____________________________________________________________________________ 

 - ٥۱ - 

استخدام یة لألصل من خالل ر فتالدتخفیض القیمة ر ویتم لخسائا والرباح ااي فة سار خ بقیمة ال
 حساب مخصص اضمحالل.

اتجة عن اضمحالل قیمة رة النلخسا حتماالت حقیقیه لعكس اجد اعة انه ال یو ا اعتبرت المجمو إذ
 .ذات العالقةیمة االصل فانه یتم اعدام الق

وضوعي مع حدث بشكل م نخفاضالاربط هذا  كنموأل الرة االضمح ا قیمة خسحقا ال إذا انخفضت
ها من رف بالقیمة المعتخسارة اضمحالل  اضمحالل القیمة، عندئذ یتم رد د االعتراف بخسارةعب یقع

 خسائر.او ال رباحقبل من خالل اال
 

 صول المالیة المتاحة للبیعاأل
ي تم ر التئا سبویب الخ ت ةادإعب یعمتاحة للبلالیة اول المصضمحالل في االبخسائر اال ترافیتم االع

ویعترف  القیمة العادلة مل االخر والمجمعة في احتیاطيمن بنود الدخل الشا ضا بقالعتراف بها سا ا
ه رف بخسارة المجمعة المستبعد من حقوق الملكیة والمعتبلغ الثل مالرباح او الخسائر، یمفي ابها 

اي من أصل  و سدادالك اهتسبعد اي ا يفصا ال(بء ة االقتنا فین تكللفرق با ح او الخسائرفي االربا 
 سبق االصل الماليل القیمة لهذا صوما منها ایة خسارة في اضمحالوالقیمة العادلة مخ  غ)بلالم

 سائر.او الخ باح االعتراف بها في االر 
ت ذاالزیادة  هانت هذحقة وكالفي ایه فترة تاحة للبیع ة كمعند زیادة القیمة العادلة الداه دین مبوب

االرباح او الخسائر  اضمحالل القیمة في ةار خسبعد االعتراف بث وقع ة بحدیعو درجة موضب ةقعال
  ي االرباح او الخسائر.ذه فالل القیمة هم رد خسارة اضمح عندئذ یت

ار في ثمنسبة ألي استالخسائر بالاو  د خسائر اضمحالل القیمة المعترف بها في االرباحیتم ر  ال
 خسائر.او ال رباحالا للبیع في حا متك وبمبوق ملكیة قاداة ح 

 
 بطریقة حقوق الملكیة عنها   التي یتم المحاسبة ت رامااالستث

ق الملكیة بمقارنة قیمته قة حقو بطریالي یتم المحاسبة عنه ار مالل في استثماس خسائر االضمح تق
 متخسائر ویلا اوح با ر الل في االحاالضم بخسائرف ویتم االعترالالسترداد، بلة الدفتریة بالقیمة القا 

قیمة لتقدیرات المستخدمة لتحدید الغیرات تفضیلیة في اتث دو الضمحالل عند ح سارة اعكس خ 
 ة.االستردادی
 

 صول غیر المالیة األ ٨-١٤-٣٥
یر یة لألصول غدفتر كل فترة مالیة، تقوم المجموعة بمراجعة القیم النهایة ریخ في تا 

لتحدید ما لة) المؤج  ریبیةضلاواالصول  ،ةریقا لعا ستثماراتالا خالف(ب ركةلشالمالیة ل
ل تقدیر وم المجموعة بعموٕاذا كان االمر كذلك تق .حاللان هناك مؤشر لالضمكا إذ

 بار االضمحالل للشهرة سنویا.اء اختاجر  إلستردادیة لألصل. یتممة اللقی
 عةأصغر مجمو  عا اليصول ماالل یتم تجمیع القیمة ألص حاللإلجراء اختبار اضم

ومستقلة  االستعمال المستمر نم لةفقات نقدیة داخ ولد تدلتي تاو  من االصلضتتل صو ا
صول األاالخرى او مجموعات صول داخلة من االفقات النقدیة الالى حد كبیر عن التد

ى الوحدات االعمال عل جمیعتولید النقد. یتم توزیع الشهرة المكتسبة عند ت وحدات-
فادة  تساالوالمتوقع منها قتنیة ة المك ر شت لدى الادح لو ا ذه ه و مجموعاتاالنقد تولد  تيال

 میع. من عملیة التج 
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ع ف البیكالیقیمته العادلة ناقصا تهي  لمولدة للنقدصل او للوحدة االقیمة اإلستردادیة لأل 
لیة حا هي القیمة الامیة لألصل ستخداو قیمته االستخدامیة ایهما أكبر، القیمة اال

الذي  بائضر سعر خصم قبل الصومة بها مخثو دلمتوقع ح ا ةلیقبستلمالنقدیة ا تدفقاتلل
ل او وحدة لألصطر الُمحددة ة للنقود والمخا السوق الجاریة للقیمة الزمنی یعكس تقدیرات

 . تولید النقد
 وحدة المولدةلألصل او للریة عتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القیمة الدفتیتم اال 

 .یةادردستقیمته اإل كبر منلنقد أل
لتخفیض  وزیعها اوالاو الخسائر. ویتم ت احربضمحالل في االارة االف بخسار تیتم االع 

خرى صول االاال تولید النقد، ثم تخفیضحدة لموزعة على و دفتریة للشهرة االقیمة ال
 حدة.أصل في الو  لكل للوحدة بالتناسب على اساس القیمة الدفتریة

.  بالنسبة الحقة فترة يف ة الشهرةمیقل المح اضناجمة عن لسارة اكس الخ ع ال یتم 
 ال یتعدى القیمةئر االضمحالل الى المدى الذي الخرى، یتم عكس خساال صو لأل

هالك واالستهالك) ما لم یتم  بعد االافي ان سیتم تحدیدها (بالصتي كالدفتریة ال
 .قةابلسا ي السنواتفلألصل لنسبة باحالل القیمة اجمة عن اضمالن االعتراف بالخسارة

كلفة األصل األصول المؤجرة (ت يف یةالتكلفة الدفتر على  لضمحالالاتم حساب ی
یمة المضمون استرداده أي قغیر االضمحالل)  د في تاریخ حسابمضافًا إلیه العائ

لشركة. ظ بها لدى امحتفر المشكوك في تحصیله وذلك بعد خصم أیة تأمینات اإلیجا 
نیف بكل تصخاصة لا إلضمحاللا بنسد دیتح بالشركة ب مخصصاتجنة الل وتقوم

دول التأخر في ر المشكوك في تحصیله طبقًا لج بة على قیمة اإلیجاسحتلمائتماني وا
نیة، ویتم مراجعة هذا الئتما ات اث تغیر سلبي في المؤشر حدو  لسداد أو عندا

 ما یستجد.اجة لدراسة الح  المخصص بصفة دوریة أو عند
 

 خصصات الم ١٥-٣٥
م  معدل خصالمتوقعة مخصومة ب ةلیقبالنقدیة المست تدفقاتلیة للا ح لقیمة الا ب تا صصمخ ة الد قیمدح ت
حددة لاللتزام. المُ مخاطر لالزمنیة للنقود وا قیمةریة للق الجا دیرات السو تق یعكس لذيل الضرائب ابق

 سكتعي والتالیة ح لالقیمة د ایجا إلتخدام الخصم ناتجة عن اسص التریة للمخصالقیمة الدف یادة فيالز 
 ض.رابها كتكلفة اقتعتراف م االتی ور الوقتر م
 

 أذون خزانة  ١٦-٣٥
حق تست لتي لماد على هذه األذون و عوائثبت المیة وتلقیمة األسبا  خزانةال ت شراء أذونا ملیتثبت ع

منها  اً مستبعدلى لما ا قائمة المركزن الخزانة بأذو  خرى" وتظهررصدة دائنة أئنون وأبعد ضمن بند "دا
 د.عحق بتستالتي لم  دئاو لعا رصید

 
 دینة األخرىمال األرصدةالقبض والمدینون و  قراأو العمالء و  ١٧ -٣٥

  اإلسمیةم إثباتها بالقیمة ى یتاألخر  ةون واألرصدة المدینمدینبض والاق القعمالء وأور ال أرصدة -
 ا.اض فى قیمتهنخفًا منها اإلوتظهر مخصوم
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بصفة  همب مؤجرة المتعلقةصول الواأل ةكر ن مع الشیلما عمتالرین مستأج لا ف كافةصنیوت یمیتم تقی -
من توافر  تأكدمع ال المحصلة اإلیجار یمقرین بتأج لعمالء المسادة فیض أرصدوریة ویتم تخ 

 مستأجر.ة من اللى القیمة اإلیجاریول عي للحصسضمان أسا 
 

 ا فى حكمها ة ومالنقدی ١٨-٣٥
 زاو تج رصدة التى ال ت ها األ م ى حك ف ا نقدیة وم ل ا ن م تض ت  یة ، النقد  ت ا التدفقمة قائ د ألغراض إعدا 

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

 
 اح ألرب املین في ا حصة الع  ١٩-٣٥

د باح بما ال یزیى األر ف لین م ا عكحصة لل  ة ی د ق نال ح ربا ات األعی ز من تو  ٪ ١٠بة نس ركة القابضة تسدد الش 
ح كتوزیعات ربا فى األ  عاملیناف بحصة ال تر ع م اإلویت ن بالشركة، ی املویة للعمجموع األجور السن  ى عل

 ذاكة بإعتماد ه مساهمى الشر یها التى قام ف سنة المالیة خالل ال الملكیة وكإلتزام  حقوقخالل  ن أرباح م
 یع. توز ال 
 

 صغر ل یة ا اه ن روعات مت مش ل ا ل  وی م ء ت عمال  ٢٠-٣٥
 ئتمان الا حسیاسة من ١-٢٠-٣٥

 ل التموی  إعتبارات منح
مــن    لتأكــد ا ال تقــل عــن ســنة ویــتم  اطه  ال نشــ ة في مجــ یملك خبر  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 ط  شــا ن مــن    توقعة م ال   رادات إلی مع ا ه  ل یتناسب قسط العمیل تموی منح یتم  -

ذلــك  عــد  متوقــع لــه وی ل ح ا مش الــرب مصروفات العمیــل وهــا و   ات د حلیل مالي إلیرا الل ت خ من 
ســة مالیــة وقــرار  درا   ج (نمــوذ   مــوذج معــد لهــذا الغــرض لــى ن روع ع ین بــالف فــة المختصــ عر م ب 

 ماني). ائت 
الم  الســتع ا ل  مــن خــال طه  ونشــا ه  ویــل وعــن ســمعت بــل مــنح التم یــل ق م عــن العم یــتم االســتعال  -

 ي. ن ا ید لم ا 
ي  الشركة والت ب صة  م الخا امن بنماذج االستعال ض ل وا   تعالم عن العمیل االس   ج نتائ ن  ی یتم تدو  -

رة واستعالم عن  زیا   ء اجرا   ج ادر االستعالم (نموذ ومص   سمعته فصیلي و العمیل ت   اط ش بین ن ت 
 . ل) عمی 

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

نح یتم  ة الموافقة على الم حال   ي نح وف م قبل ال  IScore شركة   ل من العمی الم عن  تم االستع ی  -
 . فاته ومصرو   یل م ت الع ادا ب إیر ا بار عند احتس رى في االعت ة أخ مدفوع لجه 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 ی م لع ا تأمین على حیاة  تم ال ی 
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 الءالعم متابعة
رین  متعث ین قبل ال مالء المنتظم میع الع لفروع على متابعة ج ن با ی لمختص ا على قیام  یتم الحرص  

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

نات  قاعدة بیا ذلك من خالل  ة ویتم  العمالء وبصفة یومی بعة  ا لف مت م یل زیارات العمالء ب تسج 
 مهوریة. لج ا   حاء ن ا میع  في ج   ة شر ت المن   روع ع الف ی ام اآللي لجم یوفرها النظ 

 
 هي الصغر تنایل ممو الت ل قروض ضمحالإخسائر 

لصغر في ا اهي التمویل متن ض ضمحالل قرو إ مخصص ر تقدیم یت  لیة ائم الما و الق تاریخ  في 
 دارة لمخصصات الواردة بقرار مجلس إ س حساب ا وأس  الئتمان نح ا د مقواع ء أسس و ضو 

بلة خسائر ا قلم  ٢٠١٤ر دیسمب ٢١ بتاریخ درة ا ص ال ) ١٧٣(  رقم  یة قابة المال الهیئة للر 
 . ضمحالل اإل 

 
 جیر أود التعق ٢١-٣٥

 إعادة عرض یتم لم اليتوبال رجعي بأثر )٤٩( رقم معیار المحاسبة المصري قبتطبی المجموعة قامت
 تفاصیل. )٢٠( المصري رقم سبةالمحا لمعیار وفقا  فصاح عنها اإل ویستمر نةالمقار  وماتمعل
 .مستقلكل بش عنها ح فصا اإل یتم )٢٠(ري رقم صة المسبمحا ار الیمعلوفقا  سبیةا حالم یاساتالس

 

 ٢٠٢٠ینایر  ١ من   المطبقة السیاسة
 ویكون العقد. تأجیر عقد منیتض أو أجیرت عقد العقد كان إذا ما  میبتقیوم المجموعة تق العقد في بدایة

 من رةفتد لمحد لصأ مستخداال رةطیالس حق قلین دالعق كان إذا تأجیر عقد تضمنی أو تأجیر عقد
 تستخدم ،محدد أصل استخدام على سیطرةال حق ینقل تأجیرال عقد كان إذا ما  یمتقیل .قابلم لقاء الزمن

 . )٤٩(رقم  المصري اسبةاالیجار في معیار المح قدع ریفتع المجموعة
 .عدهبأو  ٢٠٢٠ایر ین ١رمة في المبتطبق هذه السیاسة على العقود 

  أجرلمستا ١-٢١-٣٥
 لالمقاب بتوزیع ةالمجموع قومت ، اريیج ا نمكو  على یحتوي عقد لیتعد دعن أو لبدءا دنع

  ،  ذلك ومع المستقل،تناسبى ر الالسع أساس لىع ایجاري عنصر لكل العقد في المادى
 االیجاریة یرغ المكونات فصل عدم المجموعة اختارت ، العقارات جارإی عقودل بالنسبة

 .ردمنف اريایج ون كمك ةیر االیجا غیر و  ةریا یج االنات لمكو اعن  والمحاسبة
 عقد ةنشأ في تاریخ  التأجیر والتزامصل حق االنتفاع جموعة باالعتراف بأ المم قو ت

لغ االولي اللتزام المب تضمنت تىوال فةولیا بالتكلأصل حق االنتفاع أتم قیاس ی .رالتأجی
 الى ةفقد، باإلضا علا ةأ نشتاریخ  قبل وفي ألغ مسددة ا سویته باي مبیتم تو اجیر الت عقد
 الة األصل محل العقد أوالمقدرة لفك وٕاز تكبدها والتكالیف  تم یةولأ شرةلیف مبا تكا  أي

 تأجیر افزحو  أي مخصومًا منه ، صلاال فیه یوجد الذي الموقع أو هنفس األصل دةاستعا 
   تلمة.مس

 ةأ نشیخ ار تمن  سط الثابتقخدام طریقة التاع الحقا باسل حق االنتفك أصیتم استهال
 إلى العقد محل األصل ملكیة اإلیجار حولی مل ما  ،جاردة االیمهایة ن وحتىالعقد 

 أن تعكس" اعاالنتف حق" صلأ تكلفة كانت إذا التأجیر،أو عقد مدة بنهایة المجموعة
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اع على فأصل حق االنتتم استهالك لة یفي هذه الحا  لشراء،ا خیار مارستس جموعةالم
معدات والارت عقلل االسسس فعلى نا دیدهیتم تح  يتالل و الصجى لمر االنتاعمدي ال

إن  حاللخسائر االضم ض اصل حق االنتفاع بقیمةیتم دوریا تخفی انه ،باإلضافة الى
 .إلتزام التأجیرادة قیاس ویتم تعدیلها بإعوجدت 

 
 في ها عدف یتم لم تيلا اإلیجار عاتو لمدف الحالیة بالقیمة ا بدئیً م التاجیر تزامال قیاس یتم

 لم إذا أو ، اإلیجار في الضمني فائدةال عدلم امخداستب مها خص تموی ، لعقددأ اب تاریخ
 االقتراض معدل ماتخدسا یتم أن فیجب هولةبس المعدل لكذ تحدید اإلمكان في نیك

دل عكم االضافىا اقتراضهعدل عة متستخدم المجمو  وبشكل عام،.ةللمجموع االضافى
  للخصم.

 من دةفائال دالتمع لىع صوللح ا لالخ  من فىالضا ا قتراضاال دلعم لمجموعةا ددتح 
 وعون راإلیجا  شروط لتعكس  معینة تعدیالت وٕاجراء مختلفة ةخارجی تمویل مصادر
 .ؤجرالم األصل

 : تىآلا من التأجیر عقد التزام قیاس فيرجة عات االیجار المدتتكون دف
 وهرها.ج  في ثابتة عاتفد تشمل،  بتةثا  دفعات -
 باستخدام أولیا  ها قیاس تموی ،دلمع أو مؤشر ىعل مدتعت ةمتغیر  جیرأ ت عقد تدفعا  -

 .أجیرالت عقد بدایة تاریخ في دلالمع أو المؤشر
  . المتبقیة یمةالق ناتضما  بموجب المستأجر بواسطة ها دفع وقعیت غمبال -
 رالخیا ذاھ  ممارسة من ةكدأ تم المجموعة تكان إذااء الشر سعر ممارسة خیار  -

 المجموعة كانت إذا تیاریةالخا یدجدالت فترة يف إلیجارا اتعدفو م ،قولةمع ةر و بص
 لعقد المبكر نهاءاإل وباتوعق ، لتمدیدا خیار ممارسة من ةمعقول ة بدرجةمتاكد
 مبكر.ال نهاءاإل عدممن  معقول بشكل كدةمتا  المجموعةتكن  لم ما  جاراإلی

 میتتي وال. یةالفعل دةلفائا قةطری داماستخ ب هلكةالمست فةلكبالت یرالتاج  مالتزا قیاس میت
 شرمؤ  في تغیر نم ناتج المستقبلیة اإلیجار دفعات في تغیرا ناكھ كان إذا قیاسها  ادةإع
 غللمبل المجموعة تقدیر في رتغیی هناك انك إذا ،الدفعات تلك لتحدید مستخدم دلمع وأ
 إذا ما  یمها یتق بتغییر موعةج مال تقام إذا ، لمتبقیةا قیمةلا ضمان بموجب دفعه متوقعال

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

 لى الصفر.ع انتفا الق االصل ح  الدفتریة
ة قاریالع االستثمارات تعریف تستوفي ال التي االنتفاع قح  أصول لمجموعةا تعرض
 في یاتوالسلف القروض ضمن جاراإلیلتزامات وا ‘داتت والمعواالال العقارات ضمن

 .المالي المركز ائمةق
 

 یمة قال صغیرةل  ألصوا ارات یجإ و  جلألاقصیرة  یجارات اإل
 إلیجارات التأجیر والتزامات فاعاالنت حق بأصول فترااالع معد لمجموعةا اختارت
 یاتكنولوج  معدات ذلك في بما  ، األجل رةقصی اراتواإلیجلقیمة صغیرة ا األصول

 على روفكمص اتر اإلیجا  بهذه المرتبطة ارإلیج ا بدفعات المجموعة تعترف. المعلومات
 .اراإلیج  رةفت ىدم ىعل ثابتال طسقال ةطریق ساسأ
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 ر كمؤج ٢-٢١-٣٥
 تخصیص عةالمجمو  تقوم ، ایجاري مكون على ويیحت عقد تعدیل عند أو البدء ندع
 للمكون المستقل التناسبي عرالس ساسأ على إیجاري مكون لكل العقد في قابلالم

 .اإلیجاري
  دعق كل كان اإذ ما  ریجا اإلبدایة  عند تحدد فإنها  ،  كمؤجر وعةالمجم تكون ندما ع
 ي.تشغیل راجیت أو يمویلت اجیرتهو  اجیرت

 التأجیر قدع انك إذا لما ملشا  تقییم بإجراء المجموعة تقوم ، تاجیر عقد كل فلتصنی
فى هذه  و . دالمحد األصل بملكیة لمتعلقةا والمنافع رالمخاط جمیع  يجوهر  بشكل ینقل
 كجزء .تشغیلي رأجیت فهو ، ذلك ك یكن مل ذاإ ؛ ویليمت تأجیر هو جیرالتأ  فإن ،لةالحا 
 یجاراإل كان إذا ما  مثل محددة مؤشرات عة في اعتبارها تأخذ المجمو  ، مقییلتا اذه من

 .لألصل االقتصادي العمر من كبراأل جزءال یمثل
 لرئیسيا اإلیجار قدع في حصصها  حتسبت فإنها  ، وسیًطا  مؤجًرا عةالمجمو  تكون عندما 
 الرجوعب نالباط من رالتأجی عقد صنیفت مییتق متوی. منفصل لبشك الباطن نم والعقد

 لألصا لىإ بالرجوع یسول الرئیسي التأجیر عقد من الناتج" االنتفاع حق" أصل إلى
 .العقد محل

المجموعة  علیهوالذي تطبق  األجل قصیر جیرتأ  عقد رئیسيال أجیرالت قدع كان إذا
جیر تأ  عقد نهأ ىعل 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 فيیص الملتخص )١١(ة المصري رقم اسبالمحمعیار 
لواردة االقیمة  فيالل واالضمح فاتربعاد من الدالستا متطلبات بتطبیق المجموعة تقوم

 تقوم .التأجیر عقد في ارستثمالا فيصا على) ٤٧(رقم ري مصال محاسبةار الیعم ي ف
 إجمالي احتساب في دمةستخ الم المقدرة مونةالمض غیر المتبقیة القیم بمراجعة المجموعة

 .صورة منتظمةالتأجیر ب قدع في ارالستثما
 على یرادإ ك یليالتشغ ارجاإلی قودع موجبب المستلمة راإلیجا فعاتبد ةالمجموع تعترف

 .األخرى اداتاإلیر " من كجزء جاراإلی ةفتر  مدى لىع الثابت قسطال اسأس
 

 ٢٠٢٠ینایر   ١قبل   المطبقة السیاسة
 یحتوي أو تأجیر التفاقا كان إذا ما  عةالمجمو  حددت ، ٢٠٢٠ ینایر ١ قبل المبرمة عقودلل ةبالنسب
 :كان اإذ ا م ییمتق على بناءً  تأجیر على
  – و ؛ ددةمح  أصول وأ لأص اماستخد على دمتعی قاالتفا  ذیتنف
حد من ء واتیفا ذا تم اسباالصل ا االتفاق حق االنتفاع .ویحولفاع باالصل حق االنت یحولق تفا اال -

 اإلجراءات التالیة:
 من أكثر في التحكم أو یهعل لحصولا اءأثن 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 يالمشتر  دىل نكا  -

 أو ؛ اتالمخرج من من یر مؤثرةغ كمیة من أكثر في التحكم أو
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  ةر یر مؤثغ كمیة نم أكثر رىألخ ا األطراف ذتأخ  أن المستبعد من هأن إلى والظروف الحقائق یرتش -
 وحدة لكل الحالي السوق سعر ساويی وال اجتإن ةوحد كلل ثابًتا  لیس ةالوحد رسع وأن ، تجانلا من

 .إنتاج
 

 جر ستأكم ٣-٢١-٣٥
 حولت التي اإلیجار عقود یفبتصن كمستأجر المجموعة امتق ، المقارنة ةتر الف في

 مت حالة،لهذه ا عند. یليمو ت تأجیر دو كعق الملكیة افعومن مخاطر افةك جوهري بشكل
 األدنى للحد لیةالحا  القیمة أو دلةالعا  ةلقیما ساويی بمبلغ ا ولیأ المؤجرة لاألصو  سقیا 
 وعاتلمدفا هي اإلیجار مدفوعات من ىاألدن الحد. أقل أیهما  ، اإلیجار مدفوعات من

  أي  ها مستبعد من ، ا به لقیاما جرالمستأ من باً مطلو  كان التي اإلیجار عقد مدى على
هذا ة للمتاح ابیة المحاسللسیاسة  فقا و  ن األصولعحاسبة مال متا الحق .عرضي إیجار

 األصل.
ولم یتم  یلیةیجارات تشغكإ والمبوبة خري أول المحتفظ بها وفقا لعقود تاجیر األص

 تتم لتيا بالمدفوعات االعتراف یتم المالى للمجموعة. ة المركزقائمتسجیلها ضمن 
 بتالثا  لقسطا سسا أ على ئرا و الخسأاح بر ألا ئمةاق في التشغیلیة راإلیجا  ودقع بموجب

 من یتجزأ ال كجزء المستلمة اإلیجار بحوافز افاالعتر  یجار، تماإل فترة مدى على
 ار.اإلیج  فترة مدى على ارإلیج ا مصروف ليما إج 

 
 كمؤجر  ٤-٢١-٣٥

 تأجیر عقد كل انك إذا ما  راإلیجا  عقد نشأة عند حددت ، جرمؤ  المجموعة تكون عندما 
 ي.لتشغی ریتأج  وأ مویليت

 اإلیجار عقد كان إذا لما  شامل تقییم جراءبإ جموعةمال تقام ، إیجار عقد كل فلتصنی
 كان إذا .األساسي صلاأل بملكیة المتعلقة فعلمناوا المخاطر عیجم جوهري بشكل نقل قد

 یجارإ عقد كان فقد ، ككذل یكن مل إذا ؛ ویليتم رإیجا  هو إلیجارا فإن ، الحال هو هذا
  إذا ما  مثل لمؤشراتا ض بع سةابدر  مجموعةال قامت ، یمقیالت هذا نم كجزء .ليیغتش

 لألصل. اديتصقاال العمر من الرئیسي الجزء هو اإلیجار كان
 

 ة القطاعات التشغیلی  ٢٢-٣٥
ع طا(قو خدمة أ جي تقدیم منترك فجموعة ویشا الم ل للتمییز فيابصر القلعنط هو االنشا  اعطق

لمخاطر  تخضع لتيفى) ااجغر  (قطاع دیة محددةتصا إقخل بیئة اخدمة د أو جتمنقدیم تأنشطة) أو 
لى ى للتقاریر القطاعیة عألولمد الشكل اعتیعات أخرى. لها قطا ئد تختلف عن تلك التي تخضع او وع
 شطة.األن عطا ق
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 ة: یحاسبة المصر الم لى معاییرتمت عة وتعدیالت یدرات جدصداإ -٣٦
مصریة سبة المحا یر الیمعا  أحكام تعدیل بعضب ١٨/٣/٢٠١٩خ یي بتار للدو ان و التعا و االستثمار  یرةز و امت ق

 اییر المحاسبة الجدیدةض معي تتضمن بعلتاو  ٢٠١٥نة لس ١١٠ ة بقرار وزیر االستثمار رقمر ادالص
 يوفیما یل ٢٠١٩ لیأبر  ٢٥یخ ر الرسمیة بتا یدة رها بالجر تم نش والتي ائمةلقاییر المعى بعض ات علدیالوتع

 دیالت: عالت ذهههم أ
 

لمحتمل  ار التأثی   ت تعدیالال ألهم صملخ لمعدلة دیدة او االجر  المعایی
 على القوائم المالیة 

 التطبیق تاریخ 

)  ٤٨رقم (  جدید مصري ار محاسبة عی م
 ء" مع العمال لعقود ن ااد م"اإلیر 

قم ر  یدمصري الجدلة ابعیار المحاسم یحل -١
محل  " د مع العمالءقو علد من ایرا) "اإل٤٨(

 ا:یهویلغة یالتال راییعالم
"عقود ) ٨رقم ( مصرية السبیار المحا مع -أ

 .٢٠١٥المعدل اإلنشاء" 
) ١١لمصري رقم (معیار المحاسبة ا -ب

 .٢٠١٥دل یراد" المعإلا"
یراد عتراف باإلة لالیطر الس دام نموذجتم استخ  -٢

 .طرفع والمخا ا لمنا من نموذج دالب
 لضافیة للحصو اإل فلتكالیبا فیتم االعترا -٣

منشأة ال نتكا إذا ل صمیل كأ عمع  عقدعلى 
راف الیف وكذا االعتلتكتلك ا رداداست قعتتو 

وط ر عند توافر شبتكالیف الوفاء بعقد كأصل 
 ة. ددح م

 ضمونر للعقد میار ان یتوافالمعیتطلب  -٤
 إلیراد.با عتراف كي یتم االاري لتج 

 .فصاح والعرضإلا ي متطلباتفسع و الت -٥
 

ة في الوقت ار دقوم اإلت
ألثر ایم یبتقحالي لا
وائم القى علتمل مح لا

یق بد تطة عنلیالما 
 .بالمعیار یلتعدال

) ٤٨ري المعیار رقم (یس
لتي اات المالیة على الفتر 

ینایر  ١د أ في أو بعبدت
ق تطبیویسمح بال، ٢٠٢٠

 .لمبكرا

م  دل رقالمصري المعة لمحاسب معیار ا
 لعاملین"ا زایا) "م٣٨(

قواعد  دیلعلت وذلك تض الفقرادیل بععتضافة و م إت
 ایا ام مز ظیة نص وتسو دیل وتقلیتع عنة لمحاسبا

 العاملین.

اإلدارة في الوقت  تقوم
ألثر یم االحالي بتقی

ى القوائم عل لالمحتم
لیة عند تطبیق الما 
 .ارمعیبال تعدیلال
 
 
 
 
 

) ٣٨( ار رقمیسري المعی
ت ار لفتعلى االمعدل 

أو في تبدأ التي مالیة ال
، ٢٠٢٠ ینایر ١ عدب

 بكر.مال بیقطالتویسمح ب
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لمحتمل  ار التأثی   ت تعدیالال ألهم صملخ لمعدلة دیدة او االجر  المعایی
 على القوائم المالیة 

 التطبیق تاریخ 

  م دل رقلمصري المعسبة امحاالر معیا
 المجمعة"  ) "القوائم المالیة٤٢(

 لمنشآتء اا ثنخاصة باستت التم إضافة بعض الفقرا
التعدیل هذا  رتب علىوقد تستثماریة من التجمیع اال
آت المنش وضوعمبطة لمرتبالمعاییر ا عضدیل لبتع
 ا:یلهدتع ر التي تمیمعاییلي ال ا یمة وفاریستثماال
 حإلفصا ) "ا١٥قم (صري ر المة سبالمحا  عیارم -

 ة"األطراف ذوي العالق عن
 "القوائم )١٧(معیار المحاسبة المصري رقم  -

 ة"ستقلیة المماللا
) ١٨رقم (مصري معیار المحاسبة ال -

 شقیقة" اتفي شركستثمارات "اال
ب رائ) "ض٢٤قم (مصري ر ة البسمحا ار المعی -

 "لدخ ال
میع "تج  )٢٩(قم ر ري اسبة المصحالم معیار -

 ل"ما عاأل
) "القوائم ٣٠م (رق يالمصر المحاسبة  معیار -

 الیة الدوریة"الم
فصاح "اإل )٤٤ري رقم (المصمعیار المحاسبة  -

 رى"لحصص في المنشآت األخعن ا
 

في الوقت  دارةتقوم اإل
 تقییم األثرب الحالي
 لقوائملى اع تملالمح 
ق تطبیند لیة عالما 

 .یارعبالم تعدیللا

) ٤٢م (قر ر عیا مال یسري
رات الفت علىل عدالم

دأ في أو تب ية التالمالی
، ٢٠٢٠ر ینای ١بعد 

 .ویسمح بالتطبیق المبكر
قرات الف یقا یتم تطبكم
ة دة أو المعدلة بالنسبلجدیا

م تعدیلها لتي تعاییر اللم
لمنشآت ا بموضوع

یخ تار  يفیة تثمار االس
 اسبةلمح یار اان معسری

م ) "القوائ٤٢م (صري رقملا
 دلمععة" اللمجمایة ماللا

٢٠١٩. 

 


	تقرير يونيه
	EFG- Hermes
	تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المجمعة

	قوائم يونيه 2020
	قوائم يونيه 20201
	قوائم يونيه 20203
	قوائم يونيه 20204
	قوائم يونيه 20205
	الايضاحات  يونيه2020
	شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة-EFG - Hermes
	(شركة مساهمة مصرية)
	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة


