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ة ال ة ال ع الف ة ال ة ال ع الف ة ال ة ال ع الف ة ال ة ال ع الف اح  إ ه ال ) ال الغ  ع ال (ج
م ٢٠١٩/١/١ م ٢٠١٩/٧/١ م ٢٠٢٠/١/١ م ٢٠٢٠/٧/١ رق
ى ٢٠١٩/٩/٣٠ ح ى ٢٠١٩/٩/٣٠ ح ى ٢٠٢٠/٩/٣٠ ح ى ٢٠٢٠/٩/٣٠ ح

ادات اإلی

٥٣٨ ٨١٥ ٤٤٩ ٢  ٣٦٨ ٧٦٣ ٧٣٧ ٢٤٨ ٧٢٨ ٠٢٨ ٢  ٨٤٣ ٨٠٦ ٩١٣ (٣٠) الت  اد األتعاب والع إی

 ٧٨٩ ٦٣٠ ١٧٧  ٠٧١ ٣٩٠ ٧٠  ٢٥٧ ٠٥٩ ٣٠٣  ٣٠٢ ٦٠٦ ٤٦ ة  ارات مال ع إس أراح ب

 ٩٣١ ٦٢٥ ٣٦٤  ٧٦٨ ٠٩٣ ١٠٠  ٠٨٣ ٢٥٦ ٣٥٦  ١٢٨ ٣٤٦ ١١٩ لي أج ال ا ال اد ن إی

٢٨٢ ٦٧٤ ٨٨٢ ١  ١٢٨ ٩٥١ ٧١٣ ٩٩٥ ٩٦٠ ٦٩٣ ١  ١٠٥ ٦٦٢ ٤٥٠ زعات ائ وال اد الف إی

  ٣٤٤ ٩٢٥ (٣٤٦ ٧٥٤ ١٢)  ٢٣٤ ٧٢٧ ٢٤٠  ٢٠٦ ٨٠٩ ٢٤٨ ائ ة العادلة م خالل األراح وال ال ة  ارات ال غ فى اإلس صافى ال

 ٠٠٠ ٠٩٩ ٥٩  ٠٧٩ ٩٦٥ ٢٤  ٩٠٨ ٩٣٩ ٩٥  ٨٤٢ ١٤٨ ١٧ (٢٥) ادات أخ  إی

٨٨٤ ٧٧٠ ٩٣٤ ٤ ٠٦٨ ٤٠٩ ٦٣٤ ١ ٧٢٥ ٦٧١ ٧١٨ ٤ ٤٢٦ ٣٧٩ ٧٩٦ ١ ادات الي اإلی إج

وفات ال

( ١٦١ ٨٧٤ ٢٧٧) ( ٨٥٧ ٠٩٥ ٥٥) ( ٩٠٢ ٦٤٩ ١٥٢) (٥٢٧ ٦٠٥ ٤٣) الت  وف األتعاب والع م

( ٩٨٠ ٨٥٨ ٩٨١) ( ٦٠٣ ١٩٤ ٣٤٥) ( ٨٠٠ ١٣٧ ٨٤٣) ( ٤٦٥ ٨١٨ ٢٥٣) ائ  وف الف م

(٤١٩ ٢٩٣ ١١٣ ٢) ( ٣٤٩ ٠٣٢ ٦٩٤) (٥٠٥ ٦٧٩ ٣١٩ ٢) ( ٩٣٠ ٤٦٤ ٨٤١) (٢٩) ة ودارة م وفات ع م

( ٤١٢ ٤٢٠ ٦٤) ( ١٣٦ ٨٥٤ ١١) ( ٣٥٦ ٦٦٣ ٢٣) ( ٩٩٣ ٥٧١ ٧) (٢٠) ات  م

(٣٢٦ ٥٣٦ ٨٠) (٣٩٤ ٩٤٥ ٢٧) (٧٦٤ ٠٣٤ ١٢٥) (٢٤٤ ٠٥٨ ٤٥) (١٣),(١٢),(١١) هالك إهالك وس

(٩٢٨ ٥٧١ ٦٦) (٢٠٢ ٥٣٧ ٢٠) (٢٧٨ ٧٤٧ ١٩٥) (٣٦٥ ٥٥٧ ٢٦) (٢٦) قعة ة ال ان ائ االئ ال

(٨٩٤ ٧٦٠ ١٨٢) (٦٨٩ ٩١١ ٦٢) (٠٧٧ ١٢٨ ٢٢) (٠٩٤ ٢٢٨ ٧٢) ة الت األج الع ة  ة األرص ج وق ت ف

(١٢٠ ٣١٦ ٧٦٧ ٣) (٢٣٠ ٥٧١ ٢١٧ ١) (٦٨٢ ٠٤٠ ٦٨٢ ٣) (٦١٨ ٣٠٤ ٢٩٠ ١) وفات الي ال إج

٧٦٤ ٤٥٤ ١٦٧ ١  ٨٣٨ ٨٣٧ ٤١٦ ٠٤٣ ٦٣١ ٠٣٦ ١  ٨٠٨ ٠٧٤ ٥٠٦ ائ ل ال األراح ق

(٧٣٥ ٦٣٠ ١١٨) (٤٣٥ ٥٧٩ ٥٤) (٧٠٤ ٨٢٥ ١٨٦) (٤٤٣ ٢٤٢ ٧٩) (٢٧) خل ة ال ض

٠٢٩ ٨٢٤ ٠٤٨ ١  ٤٠٣ ٢٥٨ ٣٦٢  ٣٣٩ ٨٠٥ ٨٤٩  ٣٦٥ ٨٣٢ ٤٢٦ ة اح الف أر

ا یلى: زع  ی

 ٦٨٨ ٣٠٢ ٠٣٤ ١   ٠٤٠ ٨٠٩ ٣٥٧   ٥٩٤ ٨٣٥ ٨٣٩   ٢٥١ ٠٦٨ ٤٢٢ ة األم ة ال ق مل حق

  ٣٤١ ٥٢١ ١٤   ٣٦٣ ٤٤٩ ٤   ٧٤٥ ٩٦٩ ٩  ١١٤ ٧٦٤ ٤ (٢٣) ة ق غ ال ق ال

 ٠٢٩ ٨٢٤ ٠٤٨ ١   ٤٠٣ ٢٥٨ ٣٦٢   ٣٣٩ ٨٠٥ ٨٤٩   ٣٦٥ ٨٣٢ ٤٢٦

٢٠٢٠٢٠١٩

أ معها. ائ وتق ه الق أ م ه ءًا ال ی ة (٥٩) تع ج ة (٦) إلى صف افقة م صف ة ال اس اسات ال احات وال اإل
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ه ال ) ال الغ  ع ال (ج
ة ال ة ال ع الف ة ال ة ال ع الف ة ال ة ال ع الف ة ال ة ال ع الف
م ٢٠١٩/١/١ م ٢٠١٩/٧/١ م ٢٠٢٠/١/١ م ٢٠٢٠/٧/١
ى٢٠١٩/٩/٣٠ ح ى٢٠١٩/٩/٣٠ ح ى٢٠٢٠/٩/٣٠ ح ى٢٠٢٠/٩/٣٠ ح

 ٠٢٩ ٨٢٤ ٠٤٨ ١   ٤٠٣ ٢٥٨ ٣٦٢   ٣٣٩ ٨٠٥ ٨٤٩   ٣٦٥ ٨٣٢ ٤٢٦ ة أراح الف

: امل اآلخ خل ال ال

ائ  ها في األراح أو ال د ق ی إعادة ت ب

(٣٥٩ ٥٣٥ ٧٥٨) ( ٩٢٥ ٦٣٤ ٢١٠) ( ١٢٨ ٦٣٧ ١٠٢) ( ٩٩٧ ٤٣٢ ١٦٤) ة  ات األج ل ة الع ج وق ت ف

- - ( ٥٩٨ ٨١١ ٣٣) - ائ ل إلي األراح وال ة - م ات األج ل ة الع ج وق ت ف

(  ٩١٧ ٤١) (  ٩١٧ ٤١) - - حلة ل إلي أراح م ة - م ات األج ل ة الع ج وق ت ف

 ٧٠٦ ٥٩٤ ٤٦٤  ١٣٨ ٦٨٥ ٤٢٣ ( ٢٣٨ ٧٦٨ ٦٦٦)   ٦٤٠ ٠٢٤ ٦٢ ة العادلة غ في ال امل - ال خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال إس

( ٢٩٧ ٢١٠ ١٤١) ( ٨٥٠ ٧٣٧ ٣٨) ( ٩٥٤ ٢٦٦ ٤٠٩) ( ٦٣١ ٤٥٣ ١٤) ائ ل إلي األراح وال امل - م خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال إس

(  ٧٧٠ ٧٠٩) ( ١١٩ ٢٩٧ ٣٢)   ٤٧٤ ٦٠٥ ٩    ٤٧١ ٣٣٦ امل األخ  خل ال د ال علقة ب خل ال ة ال ض

( ٦٣٧ ٩٠٢ ٤٣٥)  ٣٢٧ ٩٧٣ ١٤١ (٤٤٤ ٨٧٨ ٢٠٢ ١) ( ٥١٧ ٥٢٥ ١١٦) خل ة ال ع ض امل اآلخ  خل ال د ال ع ب م

 ٣٩٢ ٩٢١ ٦١٢  ٧٣٠ ٢٣١ ٥٠٤ ( ١٠٥ ٠٧٣ ٣٥٣)  ٨٤٨ ٣٠٦ ٣١٠ امل خل ال الى ال إج

: ل م اص  امل ال خل ال الي ال إج

 ٩٤٦ ٢١١ ٦٣٤  ٠٤٣ ٣٩١ ٥٠٩ ( ٩٥٣ ٧٦٣ ٣٥٩)  ٦٠٧ ١٨٥ ٣٠٨ ة األم ة ال ق مل حق

( ٥٥٤ ٢٩٠ ٢١) ( ٣١٣ ١٥٩ ٥)  ٨٤٨ ٦٩٠ ٦  ٢٤١ ١٢١ ٢ ة  ق غ ال ق ال

 ٣٩٢ ٩٢١ ٦١٢  ٧٣٠ ٢٣١ ٥٠٤ ( ١٠٥ ٠٧٣ ٣٥٣)  ٨٤٨ ٣٠٦ ٣١٠

أ معها. ائ وتق ه الق أ م ه ءًا ال ی ة (٥٩) تع ج ة (٦) إلى صف افقة م صف ة ال اس اسات ال احات وال اإل

٢٠١٩

ة م القا ة - ه ال عة ال ة ال ش
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ة) ة م اه ة م (ش
عة   امل ال خل ال ة ال قائ

٢٠٢٠
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ة ل ق ال الي حق إج ة ق غ ال ق ال الى اإلج ة ى خاص - أراح م ا إح نى ى قان ا إح ال رأس ال

ة خ ائ تغ خ ة  غ فى ال ال ة ج وق ت ف ى عام ا إح ار عالوة إص ع ف ر وال ال

ة ق فقات ال ال العادلة الت ع ه ال ) ال الغ  ع ال (ج

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 قاً * ضها سا ا ت ع ص في ٣١ د ٢٠١٩, ك ال

( ٣٢٨ ٤٤٣ ٣٢) ( ٧٧٨ ٨٦٥ ٥) ( ٥٥٠ ٥٧٧ ٢٦)  ٦٩٠ ٨٥٧ ٦٧١  ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦ ( ٦٢٧ ٨٧٧ ٧٢٤) - - - - - ة  اس اسات م أث تغ س

٥٦٣ ٠٣٦ ٩٨٨ ١٣  ٣٥٦ ٨٩١ ٣٥٦ ٢٠٧ ١٤٥ ٦٣١ ١٣ ٢٢١ ٤٤٠ ٠٠٢ ٥ - ( ٥٠٢ ٠٨٩ ٥٩) ٠٧٠ ١٧٥ ١١٩ ٢   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٢٠٨ ١٠٢ ٨٠٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ ای ٢٠٢٠  ص  فى ١ ی ال

امل خل ال الى ال إج

 ٣٣٩ ٨٠٥ ٨٤٩  ٧٤٥ ٩٦٩ ٩  ٥٩٤ ٨٣٥ ٨٣٩  ٥٩٤ ٨٣٥ ٨٣٩ - - - - - - - ة أراح الف

(٤٤٤ ٨٧٨ ٢٠٢ ١) ( ٨٩٧ ٢٧٨ ٣) (٥٤٧ ٥٩٩ ١٩٩ ١) - - (٢٠٧ ١٩٠ ٠٦٦ ١) ( ٣٤٠ ٤٠٩ ١٣٣) - - - - امل األخ  خل ال د ال ب

( ١٠٥ ٠٧٣ ٣٥٣)  ٨٤٨ ٦٩٠ ٦ ( ٩٥٣ ٧٦٣ ٣٥٩)  ٥٩٤ ٨٣٥ ٨٣٩ - (٢٠٧ ١٩٠ ٠٦٦ ١) ( ٣٤٠ ٤٠٩ ١٣٣) - - - - امل خل ال الى ال إج

ة ي ال معامالت مع مال

عات ز ة وت اه م

( ٨٩٥ ٨٨٥ ٤٠) ( ١٣٠ ١٦٣ ٣٧) ( ٧٦٥ ٧٢٢ ٣) ( ٧٦٥ ٧٢٢ ٣) - - - - - - - زعات ال

- - - ( ٦٥٩ ٨٣١ ٣٠) - - - - -  ٦٥٩ ٨٣١ ٣٠ - ني ى القان ا ل إلى اإلح ال

ة ل غ في ح ال ال

 ٩٨٦ ٥٢٧ ٣  ٦١٣ ٧٦٦ ٣ (  ٦٢٧ ٢٣٨) (  ٦٢٧ ٢٣٨) - - - - - - - ة غ في ال ون ال ة ب ل غ في ح ال ال

( ٧٥٠ ٣٤١ ١) ( ٧٥٠ ٣٤١ ١) - - - - - - - - - عة ا ات ال ) في رأس مال ال ق ادة / (ال ة في ال ق غ ال ق ة ال ح

٧٩٩ ٢٦٣ ٥٩٦ ١٣  ٩٣٧ ٨٤٣ ٣٢٨ ٨٦٢ ٤١٩ ٢٦٧ ١٣ ٧٦٤ ٤٨٢ ٨٠٧ ٥ - (٧٠٩ ٢٧٩ ١٢٥ ١) ٧٣٠ ٧٦٥ ٩٨٥ ١   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٨٦٧ ٩٣٣ ٨٣٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ ص فى ٣٠ س ٢٠٢٠ ال

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 قاً  ضها سا ا ت ع ص فى ٣١ د ٢٠١٨, ك ال

( ٨٨٩ ١١٢ ١٣) (  ٧٣٤ ٩) ( ١٥٥ ١٠٣ ١٣) ( ٧٠٢ ٢٥٤ ٢٠) -  ٥٤٧ ١٥١ ٧ - - - - - ة  اس اسات م أث تغ س

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 ل فى ٣١ د ٢٠١٨  ع ص ال ال

امل خل ال الى ال إج

٠٢٩ ٨٢٤ ٠٤٨ ١  ٣٤١ ٥٢١ ١٤ ٦٨٨ ٣٠٢ ٠٣٤ ١ ٦٨٨ ٣٠٢ ٠٣٤ ١ - - - - - - - ة * أراح الف

( ٧٢٠ ٨٦٠ ٤٣٥) ( ٨٩٥ ٨١١ ٣٥) ( ٨٢٥ ٠٤٨ ٤٠٠)   ٩١٧ ٤١ -  ٩٢١ ٨٢٥ ٣٢٣ ( ٦٦٣ ٩١٦ ٧٢٣) - - - - امل األخ  خل ال د ال ب

 ٣٠٩ ٩٦٣ ٦١٢ ( ٥٥٤ ٢٩٠ ٢١)  ٨٦٣ ٢٥٣ ٦٣٤ ٦٠٥ ٣٤٤ ٠٣٤ ١ -  ٩٢١ ٨٢٥ ٣٢٣ ( ٦٦٣ ٩١٦ ٧٢٣) - - - - امل خل ال الى ال إج

ة ي ال معامالت مع مال

- - - ( ٨٤٠ ٧٦٣ ٢٩) - - - - -  ٨٤٠ ٧٦٣ ٢٩ - ني ى القان ا ل إلى اإلح ال

( ٢٨٧ ٥٠٦ ٦١٤) ( ٧٤١ ٢٧٢ ٤١) ( ٥٤٦ ٢٣٣ ٥٧٣) ( ٥٤٦ ٢٣٣ ٥٧٣) - - - - - - - زعات ال

ة ل غ في ح ال ال

 ٨٦١ ٦٢٨ ١  ٩١١ ٤٠٠ ٢ (  ٠٥٠ ٧٧٢) (  ٠٥٠ ٧٧٢) - - - - - - - ة غ في ال ون ال ة ب ل غ في ح ال ال

( ٦٢٤ ٢٨١ ٢) ( ٦٢٤ ٢٨١ ٢) - - - - - - - - - عة ا ات ال ) في رأس مال ال ق ادة / (ال ة في ال ق غ ال ق ة ال ح

٥١٨ ٦٦٩ ٤٢٠ ١٤  ٥٤٤ ٢٦٩ ٣٧٥ ٩٧٤ ٣٩٩ ٠٤٥ ١٤ ٧٨٢ ١٠٩ ٠٠٨ ٤ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦) ٦٨٦ ٧٣١ ٣٥٦ ١ ٤٧٥ ٣٨١ ١٣٨ ٢   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٢٠٨ ١٠٢ ٨٠٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ ص فى ٣٠ س ٢٠١٩ ال

أ معها. ائ وتق ه الق أ م ه ءًا ال ی ة (٥٩) تع ج ة (٦) إلى صف افقة م صف ة ال اس اسات ال احات وال اإل
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اح  إ
رق ٢٠٢٠/٩/٣٠ ٢٠١٩/٩/٣٠

ه ال ) ال الغ  ع ال (ج

ل غ ة ال ة م أن ق فقات ال ال
 ٧٦٤ ٤٥٤ ١٦٧ ١  ٠٤٣ ٦٣١ ٠٣٦ ١ ائ ل ال األراح ق

ا یلي: ه  ی ت
  ٣٢٦ ٥٣٦ ٨٠   ٧٦٤ ٠٣٤ ١٢٥ (١٣),(١٢),(١١) هالك  إهالك وس
  ٤١٢ ٤٢٠ ٦٤   ٣٥٦ ٦٦٣ ٢٣ (٢٠) نة ات م م

( ٦٥٠ ٦٧٥ ١٣) ( ٨٩١ ٠٤٦ ٦) (٢٠) ات م م ال ال
( ٥٧٤ ٢٠٣ ١) (  ٤٥٣ ٥) ة ل ثاب ع أص أراح ب

( ٢٩٧ ٢١٠ ١٤١) ( ٩٥٢ ٢٦٦ ٤٠٩) امل خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال ع إس أراح ب
(  ٣٤٤ ٩٢٥) ( ٢٣٤ ٧٢٧ ٢٤٠) ائ ة العادلة م خالل األراح وال ال ة  ارات ال غ فى اإلس صافى ال

  ٩٢٨ ٥٧١ ٦٦   ٢٧٨ ٧٤٧ ١٩٥ (٢٦) قعة ة ال ان ائ االئ ال
( ٩٣٧ ٤٦٢ ٤٢٧) ( ٩٧١ ٦٤٥ ٦٠) ة الت األج الع ة  ة األرص ج وق ت ف
  ٨٩٤ ٧٦٠ ١٨٢   ٠٧٧ ١٢٨ ٢٢ لة وق تق ع ف

  ٥٢٢ ٢٦٦ ٩٧٧   ٠١٧ ٥١٢ ٦٨٦ اولة امات ال ل واإلل ات فى األص غ ل ال ل ق غ أراح ال
غ في: ال

  ٠٩٣ ٥٢٥ ١٦١ ( ٧٠٥ ٨٧٤ ٢٧٦) ل األخ  األص
( ٧٢٩ ٨٣٥ ١٨٩)   ٥٥١ ٦٣٤ ٣٦٧ ة أخ  ة دائ ن وأرص دائ

(٧٦٥ ٣٩٣ ١٩٧ ٣) (٣٠٠ ٦٠٣ ٢٠٣ ٤) ة ی الء - ال ة الع أرص
 ٩٢٨ ٥٨٧ ٣٩٦ ٣  ٤٨٥ ٤٣٢ ٣٧٧ ٢ ة ائ الء - ال ة الع أرص
 ٧٠٥ ٤٣٤ ١٣٦ ٣ (٩٨٥ ٢٠٧ ٢٠٧ ٣) ائ ة العادلة م خالل األراح وال ال ة  ة دائ الء - أرص ع

(٢٥٠ ١٥٠ ٤٣٢ ٣)  ١٢٨ ٨٧٩ ٤٠٦ ٢ ائ ة العادلة م خالل األراح وال ال ة  ة م ارات مال إس
( ٦٩٣ ٩٢٩ ١٨٨) ( ١٠٣ ٦٩٦ ١٥٧) دة ائ دخل م ض

  ٨١١ ٥٠٤ ٦٦٣ (٩١٢ ٩٢٣ ٠٠٦ ٢) ل غ ة ال احة م أن مة في) ال ة (ال ق صافى ال

ار ة اإلس ة م أن ق فقات ال ال
( ٢٥٥ ٥٤٨ ٥٩٦) (٣١٧ ٧٨٥ ٠٩٩ ١) وض للغ ق
( ١٢٦ ٢٠٩ ٨٩) ( ٠٩٥ ٧١٦ ٥٨) سة أخ  ل غ مل ة وأص ل ثاب اء أص ع إلق ف ال

  ٣٠٣ ٤٤٤ ١    ٧٩٠ ٩١ ة ل ثاب ع أص الت م ب م
  ٠٠٠ ٤٢٥ ٣١٣ - ع ض ال غ ف بها  ل م ع أص الت م ب م
  ٧٨٢ ١٣٦ ٤٣٩  ٠٢١ ٦٤٠ ٠٨٠ ١٤ امل خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال ع إس الت م ب م

(٠٩٠ ٤٦٦ ٨٧٨ ٢) (٩٥١ ٥٥٧ ٧٠٨ ٧) امل خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال اء إس عات ل ف م
( ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠) ( ٧٤٩ ٣٣٣ ٥٢) قة ات ش ارات فى ش اء إس عات ل ف م
( ٧١٦ ٣٦٠ ١) - اة) ق ة ال ق ع خ ال افى ( ال عة  ات تا ارات فى ش اء إس ع إلق ف ال

(١٠٢ ٥٧٨ ٨٦١ ٢)  ٦٩٩ ٣٣٨ ١٦١ ٥ ار ة اإلس مة في) أن احة م (ال ة ال ق صافى ال

ل ة ال ة م أن ق فقات ال ال
( ٦٥٧ ٦١٨ ٥٧٥) ( ٩٦٦ ٥٣٠ ٧٢) عة ف زعات أراح م ت
  ٨٨١ ٨٧٠ ٩٤١  ٦٦٠ ٤٤٠ ٠٩٠ ١ الت ه وض وال ل م الق ال

( ٦٣٢ ٨٧٠ ٣٢٠) ( ٠٣٠ ٣٥٥ ٩٧٠) الت ه وض وال اد الق س
  ٥٩٢ ٣٨١ ٤٥   ٦٦٤ ٥٥٤ ٤٧ ل ة ال احة م أن ة ال ق صافى ال

(٦٩٩ ٦٩١ ١٥٢ ٢)  ٤٥١ ٩٦٩ ٢٠١ ٣ ها ة وما في ح ق غ في ال صافي ال
 ١٣٠ ١٠٨ ٢٩١ ١ ( ٨٩٥ ١٠٢ ٤٠٠) (٢٨) ای  ها في ١ ی ة وما فى ح ق ال
( ٥٦٩ ٥٨٣ ٨٦١)  ٥٥٦ ٨٦٦ ٨٠١ ٢ (٢٨) ها في ٣٠ س  ة وما فى ح ق ال

أ معها. ائ وتق ه الق أ م ه ءًا ال ی ة (٥٩) تع ج ة (٦) إلى صف افقة م صف ة ال اس اسات ال احات وال اإل
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 EFG - Hermes-هیرم�س القا�ضة -شر�ة المجموعة المال�ة 

 (شر�ة مساهمة مصر�ة) 
 المجمعة   الدور�ة اإل�ضاحات المتممة للقوائم المال�ة

 ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  فيالمال�ة المنته�ة  الفترةعن 
 )مالم یرد خالف ذلك المصري (جم�ع الم�الغ �الجن�ه 

______________________________________________________________________ 

 
 نبذة عن الشر�ة -١

 الك�ان القانوني   ١-١

لســـنة    ٩٥هیـــرم�س القا�ضـــة "شـــر�ة مســـاهمة مصـــر�ة" تخضـــع ألحكـــام القـــانون رقـــم    -شـــر�ة المجموعـــة المال�ـــة  
طر�ــق مصـــر    ٢٨ب القر�ــة الذ��ـــة المرحلــة الثالثــة الكیلـــو    ١٢٩والئحتــه التنفیذ�ــة. �قـــع مقــر الشــر�ة فـــى    ١٩٩٢
 . ١٢٥٧٧كود بر�دى / جمهور�ة مصر العر��ة   –أكتو�ر   ٦  –ر�ة الصحراوى د ن األسك 

 
 غرض الشر�ة  ٢-١

تعد المجموعة المال�ة هیرم�س مؤسسة مال�ة رائدة تتخّصص فـي تقـد�م الخـدمات المال�ـة واالسـتثمار�ة، والتـي   -
ــة وال�حـــ  ــي األوراق المال�ـ ــاطة فـ ــول والوسـ ــاب و�دارة األصـ ــة االكتتـ ــرو�ج وتغط�ـ ــین التـ ــوع بـ ــتثمار    ث و تتنـ واالسـ

لتـأجیر التمـو�لي والتمو�ـل  ا التمو�ـل غیـر المصـرفي والتـي تشـمل  لى تقـد�م خـدمات  إ الم�اشر. وذلك �اإلضافة  
 . والتصك�ك  والتخص�م والتور�ق والتحصیل  خدمات الب�ع �التقس�ط و   متناهي الصغر 

س  ز�ـــادة رؤو   ى اإلشـــتراك فـــى تأســـ�س الشـــر�ات التـــى تصـــدر أوراقـــًا مال�ـــة أو فـــ یتمثـــل غـــرض الشـــر�ة فـــى   -
 م�اشرة عمل�ات شراء األوراق المال�ة �الهامش. ،  نشاط أمناء الحفظ المر�زى م�اشرة  ، أموالها 

 
 أسس إعداد القوائم المال�ة -٢

 والقوانین المحاسب�ة �المعاییر اإللتزام ١-٢

ت  لمصر�ة ذا ا  یتم إعداد القوائم المال�ة المجمعة ط�قًا لمعاییر المحاس�ة المصر�ة وفى ضوء القوانین واللوائح 
 العالقة. 

 
 اإلعتماد  ٢-٢

 . ٢٠٢٠  نوفمبر   ١٧في  اإلدارة  تم إعتماد القوائم المال�ة لإلصدار من قبل مجلس  
 

 عملة التعامل وعملة العرض -٣

 والذى �مثل عملة التعامل للشر�ة.   المصري   ه العملة المستخدمة في عرض القوائم المال�ة المجمعة هي الجن� 
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 تاضإستخدام التقدیرات واالفترا -٤

اد القوائم المال�ة المجمعة وفقا لمعاییر المحاس�ة المصر�ة من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي والتقدیرات  یتطلب إعد 
واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق الس�اسات والق�م المعروضة لألصول وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات. تعد  

�قة وعوامل أخرى متنوعة. هذا وقد تختلف النتائج الفعل�ة  خبرة السا ل ا  ء بها في ضو  التقدیرات واالفتراضات المتعلقة 
 عن تلك التقدیرات. 

 . ة دور�   ة فتراضات المتعلقة بها �صف یتم إعادة مراجعة التقدیرات واال  -
  یتم االعتراف �التغییر في التقدیرات المحاسب�ة في الفترة التي یتم تغییر التقدیر فیها إذا �ان التغییر یؤثر على  -

 قط، أو في فترة التغییر والفترات المستقبل�ة إذا �ان التغییر یؤثر على �لیهما. الفترة ف   ه ذ ه 
 ق�اس الق�م العادلة ١-٤

یتم تحدید الق�مة العادلة لألدوات المال�ة على أساس الق�مة السوق�ة لألداة المال�ة أو ألدوات مال�ة مثیلة   -
درة. یتم تحدید ق�م األصول المال�ة  تقبل�ة مق س م  ع في تار�خ القوائم المال�ة بدون خصم أي تكال�ف ب� 

�أسعار الشراء الحال�ة لتلك األصول، بینما یتم تحدید ق�مة االلتزامات المال�ة �األسعار الحال�ة التي �مكن  
 أن تسوى بها تلك االلتزامات.  

لة  �مة العاد ق ل ا  في حالة عدم وجود سوق نشطة لتحدید الق�مة العادلة لألدوات المال�ة فإنه یتم تقدیر  -
�استخدام أسالیب التقی�م المختلفة مع األخذ في االعت�ار أسعار المعامالت التي تمت مؤخرًا، واالسترشاد  

  -أسلوب التدفقات النقد�ة المخصومة  - ة جوهر�  ة �الق�مة العادلة الحال�ة لألدوات األخرى المشابهة �صور 
 . ماد علیها ت ع ال أو أي طر�قة أخرى للتقی�م ینتج عنها ق�م �مكن ا 

عند استخدام أسلوب التدفقات النقد�ة المخصومة �أسلوب للتقی�م فإنه یتم تقدیر التدفقات النقد�ة المستقبل�ة   -
على أساس أفضل تقدیرات لإلدارة. و�تم تحدید معدل الخصم المستخدم في ضوء السعر السائد في  

 تها وشروطها. حیث طب�ع   ن م   ة السوق في تار�خ القوائم المال�ة لألدوات المال�ة المشابه 
 

 فى حكمها النقد�ة وما -٥

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٩/٢٠٢٠ 
 ٩٩٤ ٨١٢ ٤٣ ٧١٠ ٦٩١ ٤٠ نقد�ة �الخز�نة

 ٢٥٢ ٩٦٠ ٥ ٠٠١ ١٤٠ ش�كات تحت التحصیل
 ٢٣٨ ٦٤١ ٨٦٠ ٨ ٧٤٦ ١٩٨ ٧٧٦ ٦ حسا�ات جار�ة –بنوك 
 ٧٨٨ ٧٠٨ ٠٧٣ ١ ٧١٦ ١٥٨ ٨٤٦ ١ ودائع ألجل –بنوك 

 ______________ ______________ 
 ٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩ ١٧٣ ١٨٩ ٦٦٣ ٨ الرصید

   
 -- (٦٤٠ ٥٩١) المتوقعة �ةتمانئالا الخسائر

 ______________ ______________ 
 الرصید

 
٥٣٣ ٥٩٧ ٦٦٢ ٨ 
=========== == 

٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩ 
=========== == 
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 سائرخإستثمارات مال�ة مق�مة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح وال -٦

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٩/٢٠٢٠ 
 ٦٣٧ ٣٩٩ ٢٦٦ ٢٠٥ ٤٣٨ ٥٤٢ ٢ وثائق صنادیق إستثمار

 ٤٧٨ ٣٢٩ ٢٨ ٣٠٠ ٥٣٨ ١٠٩ أدوات حقوق ملك�ة
 ٦٧١ ٨١٥ ٢٨٠ ٨٨١ ٥٤١ أدوات دین
 ٣١٥ ٨٧٤ ١٨٥ ٣٦٢ ٣٩٥ ٥٩٤  أذون خزانة

 ٨٤٩ ٣٦٥ ٩٢٩ ١ مه�كلة سندات أذن�ة
_____________ 

١٣٦ ٠٢٣ ٢٦٤ ٥ 
_____________ 

 ٩٩٦ ٦١٨ ٧١٧ ٥ یدالرص
========== == 

٢٣٧ ٤٤٢ ٧٤٥ ٥ 
========== == 

 
 عمالء -٧

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٩/٢٠٢٠ 
 ٠٠٣ ٩٥٥ ٩٩٦ ٧ ١٩٨ ٢١٢ ١٤٣ ٥ عمالء 

 ١٩٠ ٦١٩ ٢٦٧ ٤ شر�ات سمسرة أخرى 
_____________ 

(٢١٦ ٢٠١ ٧٨٥ ٢) 
_____________ 

 ٣٨٨ ٨٣١ ٤١٠ ٩ الرصید
========== == 

٧٨٧ ٧٥٣ ٢١١ ٥ 
========== == 

 
 للغیر قروض -٨

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٩/٢٠٢٠ 
 ٢٨٤ ٩٦٣ ٩١١ ١ ٥٠٥ ٦٩٤ ٦٣٣ ١  تناه�ة الصغرض مقرو 

Vortex Solar Investments Sarl  -- ٦٥٠ ٢٠٨ ١٠٨ 
تأجیر تمو�لي عقود   ٤٥٥ ٠٩٤ ٠٣٣ ٣ ٩٣٣ ٧٦٢ ١٧٢ ٤ 

 ٠٥٣ ٦٨٠ ٢٣٤ ٨٧٩ ٢٠١ ٣٨٣  قروض أخرى
  _____________ _____________ 

 ٤٤٢ ٩٤٦ ٢٨٧ ٥ ٣١٧ ٦٥٩ ١٨٩ ٦  الرصید
  =========== =========== = 

 
 ١٥٤ ٤٨٩ ٦١٧ ٢ ٩٢٩ ٨٣٨ ٥١٨ ٢ العام أقساط تستحق خالل 

 ٣٨٨ ٨٢٠ ٦٧٠ ٣ أقساط تستحق خالل أكثر من عام
____________ 

٢٨٨ ٤٥٧ ٦٧٠ ٢ 
____________ 

 ٣١٧ ٦٥٩ ١٨٩ ٦ الرصید
 =========== 

٤٤٢ ٩٤٦ ٢٨٧ ٥ 
== ========= 
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 مق�مة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل �ةالم إستثمارات -٩

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٩/٢٠٢٠ 
   متداولة غیرإستثمارات 

 ٠٧٩ ٥١٥ ١٥٣ ١ ٠٩٩ ٦٩٥ ٣١ * أسهم 
 ٣٢٢ ٧٠٦ ٨٨٠ ١ ٢٣٥ ٢٢٢ ٧٦ وثائق صنادیق إستثمار

 ٤٨٦ ٣٥٤ ٥٦ أدوات الدین 
______________ 

٨٠٧ ٧٢٧ ٤٠ 
______________ 

 ٨٢٠ ٢٧١ ١٦٤ 
______________ 

٢٠٨ ٩٤٩ ٠٧٤ ٣ 
______________ 

   متداولة إستثمارات  
 ٧٥٥ ٣٧٥ ٦٦٤ ١٢ ٨٣٢ ١٨٨ ٤١٢ ٦ أدوات الدین 

 ______________ ______________ 
 -- (٦١٦ ٥٦٢) تمان المتوقعةئخسائر اال

 ______________ ______________ 
 ٧٥٥ ٣٧٥ ٦٦٤ ١٢ ٢١٦ ٦٢٦ ٤١١ ٦ 
 ______________ ______________ 

 ٠٣٦ ٨٩٨ ٥٧٥ ٦ الرصید
 ====== ======= = 

٩٦٣ ٣٢٤ ٧٣٩ ١٥ 
 ============= 

 
  حدوث  واحتمال�ة ،٢٠٢٠ عام في االقتصادي الوضع تدهور استمرار ومع لبنان في الراهن للوضع نت�جة *

  ذلك  و�ل االقتصاد، كماشنا ىلا أدى مما العملة ق�مة يف ورفع الدیون، سداد عن إضاف�ة تعثر حاالت
  في الراهن الوضع تقی�م و�عد المستجد،) ١٩-كوفید( �ورونا فیروس تفشى مع عامة صح�ة زمةأ اعق�ه
  في المت�قي لالستثمار �الكامل اضمحالل �عمل قرار �اتخاذ الشر�ة  إدارة قامت فقد سوءا یزداد والذي لبنان
 . مصري جن�ه  ٧٥٣ ٥١١  ٩٣٦  مبلغ ٢٠١٩د�سمبر  ٣١  فيه ق�متوال�الغ  نانيبلال االعتماد بنك

 
 شق�قة  شر�ات   - الملك�ة  حقوق  �طر�قة  إستثمارات  -١٠

  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٩/٢٠٢٠ 
    

 ٥ ٠٠٠  ٠٠٠ ٥١ ٠٠٠  ٠٠٠  وج�ا المال�ةأي في للتكنول –إي إف جى شر�ة 
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠  رى للتمو�ل العقا بدا�ةشر�ة 

 -- ٧٥٠ ٣٣٣ ٤٢  . م . م  ش تكافل میلىر فاطوكیو مارین مص
  ____________ ____________ 

ید رصال   ٥٥ ٠٠٠  ٠٠٠ ٧٥٠ ٣٣٣ ١٠٧ 
  =========== =========== 

 
 



 ضةهیرم�س القا� –المال�ة جموعة مشر�ة ال
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 ة عقار� إستثمارات  -١١
 ب�ان ينام�

 التكلفة 
 ٢٠٢٠/ ١/١التكلفة في   ٩٩٠ ٥٥٩ ٢٤٧
(٨٣٧ ٣٨٥ ١) 
____________ 

 نب�ةجت األدة �العمالألرصافروق ترجمة 

١٥٣ ١٧٤ ٢٤٦ 
____________ 

 ٩/٢٠٢٠/ ٣٠التكلفة في  

 ٢٠١٩/ ١/١ي  لفة فتكال ٧١٠ ٦٢٨ ٢٥٦
 �العمالت األجنب�ة ة األرصدةمترج فروق  (٧٦١ ٨٢٨ ٧)

____________  
٩٤٩ ٧٩٩ ٢٤٨ 

____________ 
 ٩/٢٠١٩/ ٣٠  فة فيالتكل

 مجمع اإلهالك  
 ٢٠٢٠/ ١/١في  كمجمع اإلهال ٥٦٨ ٠٦١ ٤٢
 الفترةإهالك  ٥٥٥ ٩٧٣ ٦
(٧٩٥ ٢١٠) 

___________ 
 �ةاألجنب تروق ترجمة األرصدة �العمالف

٣٢٨ ٨٢٤ ٤٨ 
___________ 

 ٣٠/٩/٢٠٢٠هالك في إلمع اجم

 ٢٠١٩/ ١/١في ك مجمع اإلهال ٥٠٠ ٧٠٢ ٣٣
 الفترةإهالك  ٣٦٢ ١٢٩ ٧
 �العمالت األجنب�ةفروق ترجمة األرصدة  (٨٨٢ ٩٣٦)

___________  
٩٨٠ ٨٩٤ ٣٩ 

___________ 
 ٣٠/٩/٢٠١٩هالك في مجمع اإل

 ةفتر�صافى الق�مة الد 
٨٢٥ ٣٤٩ ١٩٧ 

 =========== 
 ٢٠٢٠/ ٩/ ٣٠�ة في  الدفتر  ةمافي الق�ص
 

٩٦٩ ٩٠٤ ٢٠٨ 
 ========== = 

 ٢٠١٩/ ٩/ ٣٠دفتر�ة في  مة ال �قصافي ال

٤٢٢ ٤٩٨ ٢٠٥ 
=========== 

 ١٢/٢٠١٩/ ٣١  صافي الق�مة الدفتر�ة في

 
 ٨٢٥ ٣٤٩ ١٩٧  ق�متهوال�الغ  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ فيإلستثمارات العقار�ة دفتر�ة لالق�مة ال  صافىمثل تی

 -ى :ا یلف�م مصري جن�ه 
لمملو�ة لشر�ة المجموعة  ة ا حاللمس فتر�ة ة الدالق�م یتمثل فى مصري ن�ه ج٢٥٣ ٦٨٨ ١٢٧ مبلغ  -

جن�ه  ٠٠٠ ٩١٠ ٣٤٥ غ�مبل سوق�ةل ا لق�مة ا مقابل ى نایل سیتىا�ضة فى مبنهیرم�س الق –المال�ة 
 .مصري 

 جى إف. إى. �ة لمملو�ة لشر ا ةللمساحة ر�لدفتالق�مة ا في یتمثل مصري ن�ه ج ٠٦٧ ٦٣٩ ٦٣ مبلغ -
مقابل  ماراتاإل –مبنى إند�كس تاور  فى  -ة تا�علا�ات ى الشر إحد –هیرم�س اإلمارات المحدودة 

 .مصرى  جن�ه ٦٢٩ ٦٦١ ٧٦�مبلغ  �ةالسوقالق�مة 
ة  للوساط م�سهیر  ةللمساحة المملو�ة لشر�الق�مة الدفتر�ة  فيیتمثل  مصري  هجن�٠٦٥ ٢٥٧ ٣ مبلغ  -

 .منیل ة في فرع ال�لمالألوراق افي ا
هیرم�س للوساطة   حة المملو�ة لشر�ةاة للمستر�دفالمة الق� يفیتمثل  مصري جن�ه  ٤٤٠ ٧٦٥ ٢مبلغ  -

 . هرمع المال�ة في فر األوراق ال في
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  ةتأصول ثاب -١٢

ن  تحسینات في أماك ى وم�انأراضى  ب�ان

 مؤجرة 

 أثاث 

 ومعـدات 

 اإلجمــالى   عاتفناحق   ولصأ نقل  وسائلات و س�ار  أجهزة حاسب آلــى

 

        تكلفة لا

 ١٢٦ ٧٤٣ ٢٧٢ ١ ٣٩٩ ٩٢٤ ١٦٧ ٢٥٠ ٣٦٣ ٣٠ ٤٢٧ ٧٤٢ ٣٥٨ ٤٥١ ٦٩٩ ٢٧٦ ٢٠٣ ٥٥٤ ٧٦ ٣٩٦ ٤٥٩ ٣٦٢ ١/١/٢٠٢٠التكلفة فى 

 ٤٨٩ ٩٤١ ٧٩ ٠٤٧ ٩٣٤ ٢٧ ٢٣٦ ٣١١ ٥ ٦٣٨ ٢٨٣ ٣٣ ٦١٤ ٦٦٩ ٧ ٩٥٤ ٧٤٢ ٥ -- فترة لا اإلضافات خالل

 )٩٧٨ ٣٠١( -- -- )٣٥١ ١٤٠( )٣٣٧ ١٣٢( -- (٢٩٠ ٢٩) ترة الفل است�عادات خالاإل

 (٤٢٨ ٢٩٩ ١١) (٥٠٠ ٧٢٠ ٣) (٩٣٧ ٢٢٤) (٨٣٣ ٨٤٨ ٣) (٣٥٨ ٢٤٩ ٣) (٧٣٤ ٢٢١) (٠٦٦ ٣٤) ةجنب�ألات العماألرصدة �الفروق ترجمة 

  __________ __ __________ __ __________ __ __________ _  ___________  ___________  ___________ 

 ٠٤٠ ٣٩٦ ٣٦٢ ٣٠/٩/٢٠٢٠ فىمالى التكلفة ج إ

 __________ _ 

٤٢٣ ٠٧٥ ٨٢ 

 ___________ 

٣٧٠ ٩٨٧ ٢٨٠ 

____ _____ __ 

٨٨١ ٠٣٦ ٣٨٨ 

__________ _ 

٥٤٩ ٤٤٩ ٣٥ 

 _________ __ 

٩٤٦ ١٣٧ ١٩٢ 

_ _ _______ ___ 

٢٠٩ ٠٨٣ ٣٤١ ١ 

 _________ __ _ 

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

 ٤٦٠ ٤٤٦ ٧٧ -- ٥٤٧ ١٢٨ ٦ ٦٩٢ ٧٢٥ ٣٤ ١٠٩ ٣٢١ ١٩ ١١٢ ٢٧١ ١٧ -- فترة الالل فات خ ااإلض

 (٤٥٦ ١٥٣ ٢) -- (٦٦٣ ٩٣٢ ١) (٢٤٧ ٢٠٤) (٥٤٦ ١٦) -- -- فترة اإلست�عادات خالل ال

 ٤٧٠ ٥٢٥ -- -- ٤٧٠ ٥٢٥ -- -- -- عةشر�ات تا� على ستحواذاإل

 )٤٨٢ ٩٧( ةجنب�األالت معلة �ارصدألافروق ترجمة 

 _____ _____ __ 

(٧٥٩ ٣٢٤) 

 ___________ 

(١٩٩ ٦٣١ ١٥) 

 _______ __ __ 

(٤١٣ ٣٤٨ ١٥) 

__________ _ 

)٦٠٤ ١١٢ ١( 

 _________ __ 

-- 

_ ______ __ __ _ 

(٤٥٧ ٥١٤ ٣٢) 

 ___________ __ 

 ٥٠٠ ٤٦٠ ٣٦٢ ٣٠/٩/٢٠١٩إجمالى التكلفة فى 

__________ __ 

٣٦٨ ٨٦٩ ٧٣ 

_ __________ 

٩٥٠ ٣٧٧ ٢٧٢ 

_ __ __ _ ____ _ 

٦٦٧ ٣١٦ ٣٣٩ 

_ _ ________ _ 

١٣١ ٢٩٩ ٣٠ 

 _________ __ 

-- 

____ ______ _ _ 

٦١٦ ٣٢٣ ٠٧٨ 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 كهالاإل عممج 

 ٠١١ ٢٠٧ ١٠٥ ٣١٢ ٩٢٢ ٣٠ ٦٣١ ٥١٩ ٣ ٥٢٥ ٨٠٩ ٣٣ ١٣٧ ٢٣١ ٢١ ٥٨١ ٥٨٣ ٨ ٨٢٥ ١٤٠ ٧ الفترة إهالك

 ٦٣٨ ٢١٥)( -- --  (٩٤١ ١٠٦) (١٨١ ١٠١) -- (٥١٦ ٧) ست�عاداتاإلهالك مجمع إ 

 (٥٤٨ ٨٨٣ ١) -- -- (٥٤٨ ٨٨٣ ١) -- -- -- لموسة ول غیر المصاأللى ا ولالمح 

 (١٤٠ ٣٧٥ ٨) (٣١٨ ٣٧٧ ٢) )(٦٠٣ ١٨٤ (٢٧٣ ١٧٣ ٣) (٥٤١ ٥٢٤ ٢) (٢٥٩ ١٠٩) )(١٤٦ ٦ جنب�ةاألعمالت ة �الرصداألفروق ترجمة 

  __________ __  __________ _  _____ _____ _ _______ _ _ __  _________ __  _________ ___  __ _____ _ _ __ __ 

 ٤٣١ ٢٠٣ ٦٩ ٣٠/٩/٢٠٢٠ ىك فاإلهالع مجم

__________ __ 

١٣٥ ٩٧٥ ٤٧ 

__________ _ 

٥٠٢ ٤٨٦ ٢١٦ 

 _________ __ 

٩٩٦ ٩٨٢ ٢٨٩ 

__________ _ 

٧١٥ ٥٥٨ ٢٢ 

 _________ __ 

٧٠٠ ٨٥٧ ٥٣ 

 _________ ___ 

٤٧٩ ٠٦٤ ٧٠٠ 

 __________ _ __ 

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

 ٦١٣ ٥١٦ ٦٣ -- ٠٧٠ ٢٦٠ ٣ ٩٩٣ ١١٤ ٢٧ ٨٤٥ ٩٠٧ ١٨ ٥٥٣  ٠٧٩ ٧ ١٥٢ ١٥٤ ٧ لفترةالك اإه

 (٣٩٠ ٩١٦ ١) -- ٠٨٠ ٧٠٦ ١)( )٩٦٤ ١٩٥( (٣٤٦ ١٤) -- -- اتعادست�اإلمجمع إهالك 

 ٠٣١ ٣٥ -- -- ٠٣١ ٣٥ -- -- -- عةشر�ات تا� على حواذتساإل

 (٣٦٩ ٢٧٣ ٢٧) -- (٥٨٨ ٨٨٦) (٣٨٠ ٠٥٣ ١٤) (٠١٨ ١٩٢ ١٢) (٠٣٣ ١٠٨) (٣٥٠ ٣٣) �ةجنباألت العمل�اة األرصدمة فروق ترج 

  __________ _  ___ _______ _  _________ __  ________ _ _  _________ __  _________ ___ __________ _ __ 

  ٧٦٥ ٦٩٢ ٥٩ ٣٠/٩/٢٠١٩ ىف الكهمع اإلج م

 __________ _ 

٩٢٨ ٧٩٥ ٣٦ 

__________ _ 

٧٥٣ ٢٦٠ ١٩٤ 

 _____ _____ _ 

٥٠٦ ٥١٥ ٢٥٣ 

__________ _ 

٣٥٤ ٧٦٧ ١٨ 

 _________ __ 

-- 

 ______ ___ ___ 

٣٠٦ ٠٣٢ ٥٦٣ 

_ __________ __ 

        صافى الق�مة الدفتر�ة 

 ٦٠٩ ١٩٢ ٢٩٣ ٣٠/٩/٢٠٢٠صافى الق�مة الدفتر�ة فى 

========== 

٢٨٨ ١٠٠ ٣٤ 

========== 

٨٦٨ ٥٠٠ ٦٤ 

========== 

٨٨٥ ٠٥٣ ٩٨ 

========== 

٨٣٤ ٨٩٠ ١٢ 

========== 

٢٤٦ ٢٨٠ ١٣٨ 

=========== 

٧٣٠ ٠١٨ ٦٤١ 

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

 ٧٣٥ ٧٦٧ ٣٠٢ ٣٠/٩/٢٠١٩ر�ة فى صافى الق�مة الدفت

========== 

٤٤٠ ٠٧٣ ٣٧ 

========== 

١٩٧ ١١٧ ٧٨ 

========== 

١٦١ ٨٠١ ٨٥ 

========== 

٧٧٧ ٥٣١ ١١ 

========== 

-- 

=========== 

٣١٠ ٢٩١ ٥١٥ 

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

 ١٢٨ ٣٨٣ ٣٠٠ ٣١/١٢/٢٠١٩دفتر�ة فى ة الم�الق صافى

========== 

٣٩٠ ٠٥٣ ٣٧ 

========== 

٣٦٤ ٨١٨ ٧٨ 

=========== 

١٩٤ ٤٠٥ ٩٧ 

========== 

٥٦٣ ١٣٩ ١١ 

========== 

-- 

=========== 

٦٣٩ ٧٩٩ ٥٢٤ 

============ 
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 لموسة أخرى م ریوأصول غشهرة لا -١٣

  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٩/٢٠٢٠ 
 ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ ) ١-١٣( الشهرة

 ٨٧٥ ١٥١ ٥٤ ٠١٢ ٨٧١ ٤٧  عالقات تعاقد�ة مع عمالء
 ٨١٤ ٠٤٩ ١١ ٧٩٧ ٥٧٢ ١٠  التراخ�ص

 ٢٠٢ ٨٦٣ ٣٧ ١٧٥ ٢٨١ ٣٥  ألي حاسب برامج
  ____________ ____________ 
 ٨٠٢ ٠٧٧ ٩٩٩ ٨٩٥ ٧٣٧ ٩٨٩  ید صر ال

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

 :لشر�ات التا�عة التال�ة ا على حواذ�اإلست الشهرة رت�طت ١-١٣

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٩/٢٠٢٠ 
 ٨٠٣ ٩٢١ ٥ ٨٠٣ ٩٢١ ٥   ن ش.م.مف جي هیرم�س عماإإى شر�ة 

  –ش.م.ك  –مال�ة إ�فا للوساطة ال –المجموعة المال�ة هیرم�س 
 ٥٥٠ ١٤٨ ١٧٩ ٥٥٠ ١٤٨ ١٧٩  ت�الكو 

 ٠٠٠ ٦٠٠ ١ ٠٠٠ ٦٠٠ ١ IDEAVLOPERS –ت اانلحضشر�ة المصر�ة للا
 ٢١٨ ٦٣٩ ٨ ٢١٨ ٦٣٩ ٨ األردن   –وعة المال�ة هیرم�س المجمشر�ة 

 ٨٦٢ ٣٩٨ ٣٦٥ ٨٦٢ ٣٩٨ ٣٦٥ م.م  .ش ة الصغرالمشروعات متناه� شر�ة تنم�ة لخدمات
 ٧٣٨ ٥٠٣ ٩ ٧٣٨ ٥٠٣ ٩  دن ل�متس �اكستاإي إف جي هیرم�

 ٧٤٠ ٨٠٠ ٣٢٥ ٧٤٠ ٨٠٠ ٣٢٥  ل�متد رزرتنانجمنت �امنت متسفتیر إنونفر 
 ____________ ____________ 

 ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ الرصید 
 == ========= ========= == 
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 أصول أخرى  -١٤

  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٩/٢٠٢٠ 
 ٠٣٣ ٢٧٠ ٤٢ ٦٩٢ ٨٠٥ ٣٥ ) ١-١٤( الغیر  تأمینات لدى

 ٠٢٤ ٠٤٨ ٣٧ ٩٧٦ ٦٤٣ ٨٧  موردین –دمة قعات مفد
  ٣٥٦ ١٤٥ ٦٠ ٤٧٤ ١٢٠ ٨٠  قدماً م وعةت مدفاوفمصر 
 ٥٨٤ ٨١٢ ٦٧ ٠٣٦ ١٦٦ ١٠٠  لفوس عهد

 ٣٢٢ ٠٩٣ ١٧٢ ٣٢٨ ٢٩٥ ١٧٥  إیرادات مستحقة
 ١١٥ ٥٤٢ ٣٥ ٤١١ ٤٣٨ ٢٤  ضرائب مستقطعة بواسطة الغیر

 ٨٥٦ ٦٢٣ ١١ ٨٥٦ ٦٢٣ ١ ) ٢-١٤( ماراتء إستثمدفوعات تحت حساب شرا
 ٩٥٥ ٢١٣ ٢٧ ٧٨١ ١٨٥ ٢٣  لتسو�اتان امض صندوق 

   ٧٠٥ ٥٦٤   ٦٧٤ ٥٥٤  نكا راشر�ة ا المستحق على
شـر�ة تنم�ـة  -رى المستحق على عمالء البنك الخل�جى المص

 غرلصمشروعات متناه�ة الل
 

٧٨٦ ٢٩٠ ١٤ ٨٣٤ ٥٣٥ ٢٣ 
 ٦٤٠ ٢٤٢ ٣٦ ٣٦٥ ٢٥١ ١٢٧  ستثماراتإب�ع  –مدینو 

 ٧٤٣ ٣٦٣ ٩ ٠٨٤ ٦٣٩ ٢١ ) ٣-١٤( تور�قل�ة المعئض اف
 ٢٩٣ ٠٦٧ ١٥ ٩٤٩ ٢٤٧ ١٤٣  متنوعةمدینة صدة ر أ

  ___________ ___________ 
 ٤١٢ ٢٧٨ ٥٢٩  ٤٦٠ ٥٠٨ ٨٤٤  جمالياإل

 -- (٥٢٠ ٤٧٧ ١٤)  وقعةالمت �ةتمانئاال ئرالخسا�خصم: 
  ___________ ___________ 

 الرصید 
 

 ٩٤٠ ٠٣٠ ٨٣٠ 
========== =  

٤١٢ ٢٧٨ ٥٢٩ 
=========== 

 
رى مجن�ة فى حساب لدى أحد البنوك صم جن�ه ١٥ ٨٦٨ ٠٦٩ لغیرلدى ا أمیناتصید تر ن تضمی ١-١٤

س للوساطة  �وشر�ة هیرماألوراق المال�ة سمسرة فى لمال�ة للشر�ة المجموعة ا  الشر�ات التا�عة سم�إ
ق ا ور األتنفیذها ببورصة  حد التى یتماو ل وم ایال تاین تسو�ة عمل�مأتمة ق� ق المال�ة ، �مثلفى األورا

 صر للمقاصة. م وع إلى شر�ةف فى ذلك المبلغ دون الرج�تین التصر ر شلا من ى أل حقال �ال�ة و الم
 

 ستثمارات ف�ما یلى:إشراء تتمثل مدفوعات تحت حساب  ٢-١٤
 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٩/٢٠٢٠ 

 ٨٥٦ ٣٤٨ ١ ٨٥٦ ٣٤٨ ١ �ة  ساس�ة األبلیو للبنه ا�ه دشر�ة ا�
 ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢٥ IDEAVLOPERS –ة للحضانات شر�ة المصر� لا

 ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٥٠ التكنولوج�ةللحلول  صرم س�تا �اى
 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ -- للتصك�كالمجموعة المال�ة هیرم�س 

 ___________ ___________ 

 ٨٥٦ ٦٢٣ ١ الرصید 
 ========== 

٨٥٦ ٦٢٣ ١١ 
== ======== 

 
 و مصري  جن�ه ٣٠١ ٠٣٦ ١٦ ىف متمثًال  مصري  جن�ه ٠٨٤ ٦٣٩ ٢١ مبلغ �قر تو ال فائض بلغ ٣-١٤

  المجموعة  شر�تان م بتنفیذهااق التي التور�ق معامالت �فائض المتعلقو  مصري  جن�ه ٧٨٣ ٦٠٢ ٥
 . الصغر ه�ةنامت المشروعات تلخدما تنم�ة شر�ةو  التمو�ل�ة  للحلول هیرم�س المال�ة
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 ل�ةالمات ساللبنوك والمؤسأرصدة مستحقة  -١٥

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٩/٢٠٢٠ 
 ٧٢٠ ٣٦٩ ٨٠٦ ٦ ٢١٢ ٣٤٤ ٢٧٤ ٢ ال�ةمؤسسات م

 ١٢٧ ٥٠٥ ٠٤٦ ٤ سحب على المكشوفبنوك 
______________ 

٦٤٥ ٤٣٨ ٦٢١ ٣ 
______________ 

 الرصید
٣٣٩ ٨٤٩ ٣٢٠ ٦ 
 ============ = 

٣٦٥ ٨٠٨ ٤٢٧ ١٠ 
===== ==== === = 

 
 رر�اح والخسائل األالخ من الق�مة العادلة�ة دائنة أرصد -عمالء  -١٦

 . �ات المجموعة شر   حدى إ   دین مه�كلة قامت �إصدارها   أدوات بل  المستحق للعمالء مقا   ق�مة   هذا المبلغ �مثل 
 

 دات قصیرة االجلنس -١٧

دار  �إصـ   ) ٪ ١٠٠  –  ة لتا�عـ حـدى الشـر�ات ا (إ ة  وساطة في األوراق المال�ـ رم�س لل ی شر�ة ه   قامت   ٢٠١٩  سمبر � د   ٣١  في 
شهرا �ق�مة    ١٢مدتها  بلة للتحو�ل إلي أسهم و قا ر  غی و   مصري قابلة للتداول   ه ملیون جن�   ٤٠٠  ة �م �ق   قصیرة االجل ت  دا سن 
  ٪ ١٢٬٦وذات عائـد ثابـت    ، ة لمـد �ـة ا نها   فـي   دد سـ ت   احـد الو   د ن للس ا فقط الغیر)  � ر ص ة جن�ا م جن�ه مصري (مائ   ١٠٠م�ة  اس 

مل�ـار    ٢ق�مـة    �إجمالي ته سنتین  ات مد ر دا إص   ضمن برنامج   عجل, اد الم للسد   ة ل قاب ر  ی غ و   ، ر ة اإلصدا �ة مد ها ن   �صرف في 
  ة. المال�   ا تزاماته ل ا سداد  و�ل نشاط الشر�ة و صادر تم تنو�ع م سوف یتم استخدام حصیلة السندات في  و مصرى  ن�ه  ج 
 

 أخرى  ائنةدة دصر أون و دائن -١٨

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٩/٢٠٢٠ 
 ٠٥٢ ٥٨٣ ٢٨٠ ١ ٩٤٤ ٥٨١ ١٨٥ ١ ةحقستمصروفات م

 ٢٩٤ ٧٣٢ ٢٢٩ ٥٣٤ ٦٣١ ١٩٤ )ةقسا�سنوات  (تز�عاتو و ئندا
 ١١٨ ٩٥٠ ١١٤ ٠٠٩ ١٨٣ ١٤٨ قدمةإیرادات م

 ٩٢٠ ١٨٣ ١١١ ٥٥٣ ٩٧٦ ٤٥٧ وردون م
 ٩١٨ ٦٨٥ ١٢ ١٣٠ ٣٨٨ ١١ ى كو�ونات عمالء حفظ مر�ز 

 ٧٩٤ ٥٩٠ ٣٤ ٤٩٧ ٠٧٨ ٣٩ بالضرائحة مصل جاري 
 ٨٥٣ ٢٨٥ ١٠ ٢٧٤ ٣٠٨ ١٣ اعىتمین اإلجللتأم �ةومالهیئة الق

 -- ٧٥٤ ٢٦٠ ١٢٥ مال�ة اراتستثمإ اءشر  –ئنون اد
 ٥٧٨ ١٣٦ ١١ ٢٣٧ ٣٥٠ ٦ مة تكافل�ةاهمسحق مست

 ٩٩٠ ٩٧٦ ١١ ٩٧٠ ٨٩٤ ١١ * عقود تأجیر تمو�لي – تأمینات للغیر
 ٢٧٩ ٤٥٩ ٩٢ ٩٤٠ ١٩٤ ١١٥  ن وعو متن ن و دائن

 _____________ _____________ 
 ٧٩٦ ٥٨٤ ٩٠٩ ١ ٨٤٢ ٨٤٨ ٣٠٨ ٢ الرصید

 =========== = =========== = 
 
جن�ــه  ٩٩٠ ٩٧٦ ١١ مبلــغمقابــل  ٢٠٢٠ ســبتمبر ٣٠ري فــي جن�ــه مصــ  ٩٧٠ ٨٩٤ ١١ لــغمب فــي تتمثــل تأمینــات للغیــر  *

 للحلــول �سهیــرم المال�ــة المجموعــةشــر�ة ء المحصــل مــن عمــ لامین أتــ ال مــةق�  لثــ والــذى �م ٢٠١٩ �ســمبرد ٣١مصري في 
 .التمو�ل�ة
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 ةلجؤ م�ة البالضر� )اتتزاملاإلاألصول ( -١٩

 لمؤجلة ف�ما یلي: ب�ة التزامات الضر�إلاو  صول صید األر مثل تی
 الرصید فى 

١/١/٢٠٢٠ 
الضر��ة المؤجلة  

 بتة م�اشرة فىالمث
 ل الدخ ئمةقا

الضر��ة المؤجلة  
المثبتة م�اشرة فى 

 ك�ة لمحقوق ال 

  مةترج فروق 
األرصدة 

مالت  ع�ال
 ب�ة نجاأل

أصول ضر�ب�ة   الصافى
 لة مؤج

�ة  بت ضر�ما زالتإ
 ة ل جؤ م

 )٢٣٩ ٦٢١ ٩( -- (٢٣٩ ٦٢١ ٩) -- -- ٤٣٢ ٥٧٧ (٦٧١ ١٩٨ ١٠) تةابصول الثألالك اهإ 
 -- ٥٠٦ ٨٥١ ٥٠٦ ٨٥١ (٢٩٧ ٢٣) -- -- ٨٠٣ ٨٧٤ مخصص مطال�ات 

 -- ٧٩٤ ٢٢٤ ١ ٧٩٤ ٢٢٤ ١ -- -- -- ٧٩٤ ٢٢٤ ١ اإلضمحالل في ق�مة األصول
 -- ٣٥٧ ٥٦٢ ٥ ٣٥٧ ٥٦٢ ٥ ٣١٣ ١٨٦ ١ -- (٤٤٢ ٠٣٥ ٢) ٤٨٦ ٤١١ ٦ خسائر سنوات سا�قة 

ر ة عن خسائر تغط�ة خطلناتج فروق التقی�م ا 
 -- -- -- -- (٥٩٧ ٦١٢ ٦) -- ٥٩٧ ٦١٢ ٦ نقد�ة ال  قاتالتدف

 (٧٧٠ ١٥٦ ٢٥٦) -- (٧٧٠ ١٥٦ ٢٥٦) -- ٢٩٦ ٦٦٥ ٩ (٦٨٨ ٤٨٣ ٦٤) (٣٧٨ ٣٣٨ ٢٠١) مق�مة �الق�مة العادلةارات استثم
 -- ٣١٠ ٠٦٤ ٨٦ ٣١٠ ٠٦٤ ٨٦ )٥٧٣ ١( -- ٩٠٨ ٤٠٨ ٩ ٩٧٥ ٦٥٦ ٧٦ ة�بنج ألت ا�العمال صدةألر ا وق ترجمةر ف

 -- ١ ٨٦٧ ١٤٧ ١ ٨٦٧ ١٤٧ -- -- -- ١٤٧ ٨٦٧ ١ عادة التقی�م)ى إ �اطقار�ة (إحتستثمارات العاإل
 ____________ _________ __ _______ __ ______ __ _ ___________ _________ _ ____________ 
 (٢٤٧ ٨٨٩ ١١٧) 

=========== 
(٧٩٠ ٥٣٢ ٥٦) 

========== 
٦٩٩ ٠٥٢ ٣ 

========= 
٤٤٣ ١٦١ ١ 
======== 

)٨٩٥ ٢٠٧ ١٧٠( 
========== 

١١٤ ٥٧٠ ٩٥ 
========= 

)٠٠٩ ٧٧٨ ٢٦٥( 
=========== 

 
 خصصات م -٢٠

  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣٠/٩/٢٠٢٠ 
 ٤٣٠ ٩٢٢ ٣٤٤ ٠٩٢ ٠٥٨ ٣٤٧ ) ١-٢٠(  �اتلاصص مطخم

 ٩٦٢ ٥٠٧ ١٩٣ ٣٠٠ ٢٣٩ ١٩٩ ) ١-٢٠( دمةالخك تر  فأةمخصص مكا
 ٤٩٥ ٩٥٢ ٣٠ ٨٠٧ ١٨٨ ٣٧ ) ١-٢٠( �ةمخصص عقود ضمانات مال

  ___________ ___________ 
 ١٩٩ ٤٨٦ ٥٨٣  الرصید

 ========== 
٨٨٧ ٣٨٢ ٥٦٩ 
========= = 

١-٢٠ 

 
 ة.��العر  رصم خاص �شر�ات المجموعة خارج جمهور�ة *

 مخصص 
 مطال�ات 

 كافأةم صمخص
 * مةدالخترك 

د و مخصص عق
 مال�ة اناتضم

 اإلجمالى

 ٨٨٧ ٣٨٢ ٥٦٩ ٤٩٥ ٩٥٢ ٣٠ ٩٦٢ ٥٠٧ ١٩٣ ٤٣٠ ٩٢٢ ٣٤٤ رةفتلل اأو  في یدرصلا
 ٣٥٦ ٦٦٣ ٢٣ ٣١٢ ٢٣٦ ٦ ٦٦٣ ٦١٧ ١٣ ٣٨١ ٨٠٩ ٣ الفترةل خالون المك

 (١٥٣ ٥١٣ ٣) -- (٧٢٦ ٠٣٧ ٣) (٤٢٧ ٤٧٥) فروق ترجمة األرصدة �العمالت األجنب�ة
 ) ٨٩١ ٠٤٦ ٦( -- (٥٩٩ ٨٤٨ ٤) (٢٩٢ ١٩٨ ١) فترةال خالل دمختالمس

 ___________ ___________ ___________ ___________ 
 ٠٩٢ ٠٥٨ ٣٤٧ فترةال رخآفى الرصید 

=========== 
٣٠٠ ٢٣٩ ١٩٩ 

=========== 
٨٠٧ ١٨٨ ٣٧ 

========== 
١٩٩ ٤٨٦ ٥٨٣ 
========== 
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  وتسهیالت وضر ق  -٢١
 :لىی امف� ٢٠٢٠ هن�یو  ٣٠فى  تسهیالوالت وض ل رصید القر مثیت

تار�خ عقد   ح �ه لمسمو الحد ا  رضة تالمق ر�ةشال
 و�ل التم

الرصید في   ستحقاق اإلتار�خ 
٢٠٢٠/ ٣٠/٩ 

في   صیدالر 
٣١/١٢/٢٠١٩ 

  ولللحل هیرم�س المال�ة المجموعة
 ٤٩٥ ٩٨٩ ٣٤ ٣٧٥ ٢٢٨ ٧٧ ١٠/٦/٢٠٢٣ ١٠/٦/٢٠١٥ ملیون  ٢٥٠ *التمو�ل�ة

 ٠٦١ ٣١٠ ٩٢ ٦١٣ ٨٠٧ ٨٦ ٤/٦/٢٠٢٢ ٤/٦/٢٠١٥ ملیون  ١٥٠ ,,  
 ٠٦٥ ٥١٧ ٤٣٠ ١٤١ ٩٨٩ ٣٣٦ ١٤/٩/٢٠٢٢ ١٤/٧/٢٠١٥ ملیون  ٥٠٠ ,,  

 ٨٧٤ ٥٨٦ ٢٣٩ ٥٨٧ ١٤٨ ٣٢٥ ٤/١١/٢٠٢٢ ٤/١١/٢٠١٥ ون لی م ٤٠٠ ,,
 ٧١٢ ٨٩٩ ١٥٩ ٤٨٢ ٣٥٠ ٣٩٦ ٩/٨/٢٠٢٣ ٩/٨/٢٠١٥ ملیون  ٤٠٠ ,,
 ١٨٣ ٧٩٠ ٦٢ ١٦٩ ٣٢٩ ٣٦ ٣٠/٩/٢٠٢٥ ٣٠/٩/٢٠١٥ ملیون  ٢٠٠ ,,
 ٨٠٩ ٥١٦ ١٨٧ ٣٠٣ ٦٤٦ ٢٦٦ ١٤/٣/٢٠٢٣ ١٤/٣/٢٠١٦ ن و ی مل ٣٢٥ ,,
 ٨٨٠ ٩٨٩ ٤٠ ٤٣٦ ٨٨٥ ٣٨ 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 ٣ ٠٦٨ ١٦٤ ١ ٣٠/٩/٢٠٢١ ١٥/١٢/٢٠١٦ یون مل ١٢٠ ,,
 ٧٠٨ ٣٦٦ ١٥٨ ٢٩٨ ٦١٢ ٣٦٦ ٢٨/٢/٢٠٢٢ ١٢/٢/٢٠١٧ ملیون  ٤٥٠ ,,
 ٠٨٢ ٩١٦ ٦٣ ٨٢٣ ٢١٢ ١٩٩ ٣٠/٨/٢٠٢٤ ١٩/٢/٢٠١٧ ملیون  ٢٥٠ ,,
 ٦٨٧ ٧٠٥ ٧٥ ٩٦٩ ٢٤٨ ١٢٥ ٣٠/٩/٢٠٢١ ١٥/١٢/٢٠١٦ یون مل ٢٠٠ ,,
 ٩٧١ ٨٦٢ ٢ ٤٧٧ ٢٤٩ ٢ ٢٤/٤/٢٠٢٣ ٢٤/٤/٢٠١٧ ن و ملی   ٢٠ ,,

 ٧٥٠ ٣٨٣ ٨٥ ١٦٩ ٣٤٦ ١١٢ ٢٥/٥/٢٠٢٢ ٢٥/٥/٢٠١٧ ون لی م ٢٥٠ ,,  
 ٩٩٥ ٦٤٧ ١٥٢ ٦٨٢ ٩١٨ ١٤٩ ٢٩/٥/٢٠٢٤ ٢٩/٥/٢٠١٧ ون ملی  ٢٠٠ ,,  
 ٧٥٠ ٦٦٠ ٢١ ٠٠٠ ٧٣٠ ١٧ ١٩/١٠/٢٠٢٢ ١٩/١٠/٢٠١٧  ملیون  ٣٥٬٥ ,,  
 ٢٥٧ ٦٨١ ٤٣ ١٢٤ ٧٥٠ ٢٧ ١/٦/٢٠٢٢ ١/١٢/٢٠١٧ ملیون  ٩٠ ,,  

 ١٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٤٥ ٧/٢/٢٠٢٣ ٧/٢/٢٠١٨ ملیون  ١٧٥ ,,
 ٥٠٦ ٨٧٦ ١٦٥ ٥١٠ ١١٢ ١٥٦ ٢٤/٩/٢٠٢٥ ٢٤/٩/٢٠١٨ ملیون  ٥٠٠ ,,
 ٦٧١ ١٨٠ ٣٦٠ ٥٧٠ ٦٧١ ٣٣٦ ٥/٩/٢٠٢٨ ٥/٩/٢٠١٨ ون لی م ٦٠٠ ,,

 ٧٥٠ ٨٥٩ ٣٨ ٣٧٥ ٦٨٨ ٣٥ ١١/٥/٢٠٢٣ ١٢/٥/٢٠١٧ ملیون  ٣٦٬١ ل�متدس �اكستان ف جي هیرم� إإي 
 ٠١٩ ٠١٢ ٣٦ ٨٤٢ ٧٠٣ ٣٠/٩/٢٠٢٠ ٣٠/٣/٢٠١٩ ن و ی لم ١٠٠ رلصغ�ة اتناهم للمشروعات�ة تنم

 ١٧٣ ١٦٦ ٣٦ ٤٩٢ ٩٠٩ ٤٥ ٣١/١٠/٢٠٢١ ١/٦/٢٠١٨ ن ملیو  ٥٠ ,,
 ٧٥٣ ٨١٤ ١٤ -- ١٨/٦/٢٠٢٢ ١٨/٦/٢٠١٧ ملیون  ٥٠٠ ,,
 ٠٠٠ ٣١٣ ٨١ ٧٥٠ ٩٨٤ ٦٠ ٢١/١٢/٢٠٢٢ ١٠/٣/٢٠٢٠ ملیون  ٨١٬٣ ,,

 �ط�ع �التقسمات الب دخل الیوفشر�ة 
ValU ٠٥١ ١٢١ ٦٩ ٢٣٣ ٣٣٩ ٣٢ ٩/١١/٢٠٢٣ ١٠/١١/٢٠١٧ ون ملی  ١٤٠ 

 ٠٠٠ ٥٧٥ ٥٦١ -- ٦/١٠/٢٠٢٠ ٧/١١/٢٠١٩ ملیون  ٨٠٢ انت فین �ورب.ف جي إإي 
 ٠٩٠ ٧٦٤ ٣٧٩ ٨٤٩ ٦٧٥ ٤٩٣    **ليو� جیر التمأالت  دتزامات عقو لا

    ________ _____ _____________ 
 ٩٢٩ ٥١٣ ٩٩٢ ٣   الرصید 

============ 
٨٤٨ ٠٥٥ ٨٨٤ ٣ 

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

 ٥٨٣ ٤٣٥ ٤٣٢ ١ ٤٤١ ٠١٧ ٩٧٥  ل عام أقساط تستحق خال 
 ٤٨٨ ٤٩٦ ٠١٧ ٣ ماعأقساط تستحق خالل أكثر من 

_____________ 
٢٦٥ ٦٢٠ ٤٥١ ٢ 
_____________  

 ٩٢٩ ٥١٣ ٩٩٢ ٣   الرصید
============ 

٨٤٨ ٠٥٥ ٨٨٤ ٣ 
============  

�ضـمان التنـازل  )ا�عـة(شـر�ة ت التمو�ل�ـة للحلـول سرم�یـ ه ل�ـةاملا ةالمجموعـ �ة ر شـ ت لهیالوتسـ  ضو ر ق *
 ة.ق�مة المدیون� ذلك في حدودو ى مو�لتلأجیر اتللصالح البنوك عن الق�مة اإل�جار�ة لعقود ا

 ة المال�ةعو ملمجلشر�تى ا مصري ن�ه ج ٥٨٢ ٢٨٩ ٣٣٨مبلغ  التمو�لي  التأجیر عقود اماتتز التتضمن  **
�ــة الب�ــع مــع ثــل اتفاقمت تــيلاو  الصــغر متناه�ــة المشــروعات اتمدخــ ل ة�ــ منت ةشــر�و لقا�ضــة �س اهیــرم
 .التأجیر إعادة
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 الالمس أر  -٢٢
  ه جن�  ٣ ٨٤٣ ٠٩١ ١١٥ دفوع لم وا  المصدر  المال  ورأس  مصري  جن�ه  ر مل�ا  ٦ �ه  مرخص ل ا  ل ما ال  رأس  بلغ  -

 . مصري   جن�ه   ٥  سهم   لكل   إسم�ة   ة م � �ق   سهم   ٧٦٨  ٦١٨  ٢٢٣  عدد   ى ل ع   موزعاً   مصري 
 

  ةطر �سملا ریغ وق قحال -٢٣

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣٠/٩/٢٠٢٠ 
 ٥٨٤ ٤٤٣ ١٧٣  ٢٠٧ ٠٩٥ ١٧٣ عر والمدفو دصمل المالارأس 
 ٦٩٠ ٦٠٧ ١٣٧  ١٠٤ ٤٦٣ ١٢٠ رإصدا عالوة

 ٥٦٩ ٩٦٠ ١٦  ٤١٦ ٨٣٦ ١٧ إحت�اطى قانونى
 ٩٦٧ ٦١٩ ١١  ٠٧٠ ٣٤١ ٨ ى ر أخات إحت�اط�

 ٣٢٥ ٠٦٧ ٤  (٦٠٥ ٨٦١) ةمحتجز  حا�أر 
 ٩٩٩ ٠٥٧ ١٩  ٧٤٥ ٩٦٩ ٩   فترةالأر�اح 
 ١٣٤ ٧٥٧ ٣٦٢  ٩٣٧ ٨٤٣ ٣٢٨ الرصید

 

 طات �رت�اعرض�ة و  تإلتزاما -٢٤

 مقابــل )ة�ات التا�عــ لشــر دى ا(إحــ  اإلمــارات –�س للتــداول هیــرم ةمال�ــ عــة المجمو لاشــر�ة  القا�ضــة ةر�لشــ ا تكفــل
 :غلبمك �ممنوحة لها من البنو لات الضمان اا�خط
 ٩٢٠١  ٢٠٢٠/٩/٣٠ /١٢/٣١ 

 ٠٠٠ ٦٧٠ ٨٣  ٠٠٠ ٦٧٠ ٨٣ ىاتمار إدرهم 
 ٢٩٤ ٤٨٧ ٣٦٥  ٥٠٢ ٩٩٤ ٣٥٨ المصري  هلجن�ا� المعادل

 
 ب�انها �التالي: ليماال�ز ر الم خارج قائمة صول و�لتزاماتأ هادیل عةالمجمو 

مدارة  ولأص ظمحاف  ١٣١ ٩٠٠ ٧٨٠ ٥٤  ٢٦٨ ٧٣٦ ٧٠٦ ٤٨ 
    

 إیرادات أخرى  -٢٥

،  ةخارج�ــ  رافطــ أل المجموعــة نشــأتض مع�رات لــ اجــ �إ ةمــ ق�ل دخالــ  ظــاهرة �قائمــةال خــرى ضــمن اإلیــرادات األتت
  .متكررة ات خدمات غیررادإی ىلإ �اإلضافة
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 ان�ة المتوقعةاالئتمر ئالخسا -٢٦

 
 لالدخ ضر��ة -٢٧

 
 ها حكم ىف  اوم ة�قدالن -٢٨

 :ىیل ا�ما فحكمه ىفا ة ومنقد�ة تتمثل الد�لنققات افدلغرض إعداد قائمة الت
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣٠/٩/٢٠٢٠ 

 ٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩  ١٧٣ ١٨٩ ٦٦٣ ٨ كو ة لدى البننقد�ة وأرصد
 (٣٦٥ ٨٠٨ ٤٢٧ ١٠)  (٣٣٩ ٨٤٩ ٣٢٠ ٦) ل�ةالما تاسسمؤ المستحق للبنوك وال

 ٦٠٥ ٩٣٥ ٤٢  ٧٢٢ ٥٢٦ ٤٥٩ م یو  ٩٠أقل من   خزانةأذون 
 -- رف الصر عافى أس ریأثر التغ

_____________ 
  ٥٩٣ ٦٤٦ 

_____________ 
 ٥٥٦ ٨٦٦ ٨٠١ ٢ وما فى حكمهاة �دالنق

============ = 
 (٨٩٥ ١٠٢ ٤٠٠) 

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

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ترة المال�ةفلا عن عن الفترة المال�ة  ةعن الفترة المال� مال�ةعن الفترة ال 
 ١/١/٢٠١٩من  ١/٧/٢٠١٩ من  ١/١/٢٠٢٠من  ١/٧/٢٠٢٠من  
 ٣٠/٩/٢٠١٩حتى  ٣٠/٩/٢٠١٩ حتى  ٣٠/٩/٢٠٢٠حتى  ٣٠/٩/٢٠٢٠ ىتح 

 ٦١٥ ٤٥٤ ١٧ ١٦٨ ٢٤١  ٠١٦ ٩١٥ ١٢ ٨٦٨ ٢٠٢ ٧ عمالء 
 ٣١٣ ١١٧ ٤٩ ٠٣٤ ٢٩٦ ٢٠  ٧١١ ٧٨٣ ١٧٢ ٠١٤ ٣٤٨ ١٥ قروض للغیر

 -- --  ٧٥٣ ٣٧٣ ٨٥٢ ٣٣١ حكمها فى ماو النقد�ة 
 -- --  ٠٧٩ ٩٧٩ ٩ ٦٣٨ ٣٨٥ ٣ ي خر اللمدینة اا تحسا�الا

من   عادلة�الق�مة ال �مةت مقار ااستثم
 شامل الدخل ال خالل

٩٩٣ ٢٨٨ 
__________ 

(٢٨١ ٣٠٤) 
___________ 

 -- 
__________ 

-- 
__________ 

 اإلجمالى 
 

٣٦٥ ٥٥٧ ٢٦ 
 ========= 

٢٧٨ ٧٤٧ ١٩٥ 
========== = 

 ٢٠٢ ٥٣٧ ٢٠ 
========= = 

٩٢٨ ٥٧١ ٦٦ 
========= = 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 عن الفترة المال�ة عن الفترة المال�ة  ةل�لماة الفتر عن ا ل�ةامترة الالفعن  
 ١/١/٢٠١٩من  ١/٧/٢٠١٩من   ١/١/٢٠٢٠من  ١/٧/٢٠٢٠من  
 ٣٠/٩/٢٠١٩حتى  ٣٠/٩/٢٠١٩حتى   ٣٠/٩/٢٠٢٠ى حت ٣٠/٩/٢٠٢٠حتى  

 (١٠٧ ٧١٥ ١٧٤) (٧٢٤ ٤٧١ ٦٧)  (٩١٤ ٢٩٢ ١٣٠) (٤٦٥ ٥٩٧ ٤٠) �ة لالحالدخل ا ة��ر ض
 ٣٧٢ ٠٨٤ ٥٦ ٢٨٩ ٨٩٢ ١٢  (٧٩٠ ٥٣٢ ٥٦) (٩٧٨ ٦٤٤ ٣٨) مؤجلة لا ��ة الضر 

 ____________ ____________  ___________ ___________ 
 اإلجمالى 

 
(٤٤٣ ٢٤٢ ٧٩) 

========== = = 
(٧٠٤ ٨٢٥ ١٨٦) 

 ========== = = 
 (٤٣٥ ٥٧٩ ٥٤) 

========== = 
(٧٣٥ ٦٣٠ ١١٨) 

========== = 
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  ار�ة�دو  ة�ومعم اتمصروف  -٢٩

 

 ثثالته ات مدل برنامج مكأفیعفتب تا فكأالم جنةص�ة لء على تو ناب ٢٠١٨ل عام الخة عو مجالم قامت *
احتسابها على أساس في منح مجموعة من موظفي ومدیرى الشر�ة مكأفات نقد�ة یتم  مثلیت نواتس

 بلغفي حكمها مما ت و ارت�مو من بند أجور و�تض ذاه  ،ةل سنة ��اهني ف ة ضالقا� ة�ر شال سعر سهم
 سبتمبر ٣٠ي ة المنته�ة ف�لاملا ةر تفعن ال مجرنالبات هذا اأفمكمصري من �ه نج ٦٨٧ ١٧٠ ٢٤٦

٢٠٢٠ . 

 

 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ةعن الفترة المال� ة�لامال ةر تفالعن   ل�ةرة الماعن الفت مال�ةعن الفترة ال 
 ١/١/٢٠١٩من  ١/٧/٢٠١٩من   ١/١/٢٠٢٠من  ١/٧/٢٠٢٠من  
 ٣٠/٩/٢٠١٩حتى  ٣٠/٩/٢٠١٩حتى   ٣٠/٩/٢٠٢٠حتى  ٣٠/٩/٢٠٢٠حتى  
 ٤٩١ ٥٧٣ ٥٨٩ ١ ٥٩٥ ٧٤٨ ٥١٢  ٦٢٥ ٥٦٢ ٧٠٤ ١ ٩٤٣ ٣٠٤ ٦٥٠ *وما فى حكمها رت�ات جور ومأ

 ٠٦٢ ٩٩٤ ٣٥ ٩٤٥ ٤٥٩ ١١  ٥٦٨ ٣٢٠ ٩٦ ١٧٠ ٢٠٢ ٤٠ تمصروفات إستشارا
 ٠٤٤ ٣٦١ ٤٨ ١٩٥ ٢٣٢ ١٥  ٥٤٩ ٧٠٧ ١٤ ٢١٥ ١٩٠ ١ تتقاالنو� ةمقا�و سفر  تافمصرو 

 ٣٥٧ ٣٢٩ ٩٠ ٥٨١ ٨١٦ ٣٠  ٨٨٨ ٢٢٩ ١٠٢ ٤١٢ ٤٥٦ ٣٤ ر�ط و�تصاالت طو خط
 ١٩٨ ٠٢١ ٨٥ ٩٤١ ٢٠٢ ٣٠  ٢٢٦ ٧٢٠ ٤٤ ٦٤٥ ٧٧٨ ١٣ الشغإلات اوفر صوم رااإل�ج

 ٥٤٥ ٥٣٢ ١٠١ ي خر أمصروفات 
___________ 

٦٤٩ ١٣٨ ٣٥٧ 
______________ 

 ٠٩٢ ٥٧٢ ٩٣ 
___________ 

٢٦٧ ٠١٤ ٢٦٤ 
_____________ 

 اإلجمالى 
 

٩٣٠ ٤٦٤ ٨٤١ 
========== = 

٥٠٥ ٦٧٩ ٣١٩ ٢ 
= ========= == = = 

 ٣٤٩ ٠٣٢ ٦٩٤ 
========== = 

٤١٩ ٢٩٣ ١١٣ ٢ 
========= == = 



 ةض�م�س القار هی –ة المال�ة مجموعر�ة الش

 معةمجالة �دور ال ةال�ئم المقوالمتممة للا تااح�ضإلع اتا�

 ٢٠٢٠/ ٩/ ٣٠ى فته�ة مال�ة المنالرة الفت عن

 الف ذلك)جن�ه المصرى مالم یرد خلغ �الا(جم�ع الم�
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 اعات التشغیل�ةقطال -٣٠

 أساس القطاعات التشغیل�ة )أ(

 . موعةجملاة �شطنألا المتعلقة �القطاعات تخص قطاع المعلومات الموضحة
 حرة.  ةدار �إ تاعالقطا بینسعیر تحدید الت مث یتموعة حیجالم ةر و�دا داخلى تقار�ر ال ل اله�ك ىعل طلنشاألولى لقطاع اا لكلش�عتمد ا
 تزامات المرت�طة �القطاع م�اشرة.ول واإللفى األص تاج القطاعنتائ تتمثل

 .ناتهاز مكو مكن تمیین الممى لتوا عنشطة وخدمات القطاأ عو ن مات علياز إللتاو   لصو األت و افوالمصرو  اإلیراداتي في تحلیل  �عتمد الجدول التال
 

 ٢٠٢٠ تمبربس ٣٠في   المنته�ة ة�المال فترةلاعن 

القا�ضة   تا�لمع 

 المال  أسواقو 

قطاع إدارة صنادیق   السمسرة  عاقط

اإلستثمار والمحافظ 

 المال�ة

قطاع الترو�ج  

 وتغط�ة اإلكتتاب

 راقطاع اإلستثم

 شرم�اال

جیر أتاع الطق

 ىل�مو الت

قطاع التمو�ل 

 صغرال ىهمتنا

 لتمو�لقطاع ا

 يكتهالاإلس

 لىاإلجما ات�تسو  لتخص�ماقطاع 

 ٢٤٨ ٧٢٨ ٠٢٨ ٢ (٥٨٣ ٤٨٠ ٩) -- ٢٧٩ ٦٤٦ ٣٢ ٤٩١ ٢٠١ ٣٩٢ -- ٠٩٤ ٧٨٣ ٤٣٦ ٣٠٥ ٨١٤ ١٠٦ ٩١٣ ٢٥٢ ١٩١  ٧٤٩ ٥١٠ ٨٧٨ --   تال و عمل وا ب اعتد األرایإ

  ب�ع (خسائر) أر�اح

 ٢٥٧ ٠٥٩ ٣٠٣ -- -- -- -- -- --  -- -- (٧٦٧ ٥٩٩ ٣٥) ٠٢٤ ٦٥٩ ٣٣٨ ت مال�ة  ار ماثتإس

تأجیر  الاط شإیراد ن

 ٠٨٣ ٢٥٦ ٣٥٦ -- -- -- -- ٠٨٣ ٢٥٦ ٣٥٦ -- -- -- -- -- ي تمو�لال

 ٩٩٥ ٩٦٠ ٦٩٣ ١ (٣٦٣ ٥٤٣ ١٥) ٤١٣ ٩٢٠ ٣٠ ٤٩٣ ٧٨٩ ٥٢ ٢٠٨ ٠٠١ ٦٤٧ ٦٧٢ ٥١٣ ٢ ١٨٩ ٢٠٩ ١٩ ٣٦٦ ١١٠ ٧ ٧٠٣ ٥٤٢ ٥٣٢ ٥٢٥ ١١٩ ٧٨٢ ٨٩١ ٨٢٩ ائد والتوز�عاتالفو  إیراد

صافى التغیر فى 

اإلستثمارات المق�مة 

ل الن خ دلة ملق�مة العا�ا

 ٢٣٤ ٧٢٧ ٢٤٠ -- -- -- -- -- -- -- -- (٦٨٢ ٢٥٤ ١) ٩١٦ ٩٨١ ٢٤١ رئلخسااو �اح ر األ

 ٩٠٨ ٩٣٩ ٩٥ -- ٨٣٣ ٨٤٣ ٩ -- ١٦١ ٤٢١ ٧ ٥٥٨ ٦٧٢ ٦ ٠٠٠ ٥٤ ٩٤٦ ٦٦٤ ٨٩٠ ٥٢٩ ٩٩٤ ٣٥١ ٤ ٥٢٦ ٤٠١ ٦٦ ي خر أ  إیرادات

 ٧٢٥ ٦٧١ ٧١٨ ٤ (٩٤٦ ٠٢٣ ٢٥) ٢٤٦ ٧٦٤ ٤٠ ٧٧٢ ٤٣٥ ٨٥ ٨٦٠ ٦٢٣ ٠٤٦ ١ ٣١٣ ٤٤٢ ٣٦٥ ٢٨٣ ٠٤٦ ٤٥٦ ٦١٧ ٥٨٩ ١١٤ ٥٠٦ ٣٢٥ ١٩٢ ٨٢٦ ٥٣٣ ٩٦٥ ٢٤٨ ٩٣٤ ٤٧٦ ١ ت دا ار اإلیإجمالي 
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القا�ضة   تا�لمع 

 المال  أسواقو 

قطاع إدارة صنادیق   السمسرة  عاقط

اإلستثمار والمحافظ 

 المال�ة

قطاع الترو�ج  

 وتغط�ة اإلكتتاب

 راقطاع اإلستثم

 شرم�اال

جیر أتاع الطق

 ىل�مو الت

قطاع التمو�ل 

 صغرال ىهمتنا

 لتمو�لقطاع ا

 يكتهالاإلس

 لىاإلجما ات�تسو  لتخص�ماقطاع 

تعاب  ف األمصرو 

 (٩٠٢ ٦٤٩ ١٥٢) ٥٨٢ ١١٨ ١٤ (٠١٦ ٤٩٥) (٨٨٠ ١٥٢) (١٢٧ ١٧١ ١٠) (٧١٩ ٨٥٤) (٢٩٦ ٤٩٥) (٦٤٢ ٢١٧) (٣٣٩ ٩٨٧) (٩٣٥ ١٠٤ ١٥٢) (٥٣٠ ٢٨٩ ١) عموالت  وال

 (٨٠٠ ١٣٧ ٨٤٣) (٧٠٧ ٤٩١ ٢٥) (١٦٠ ٠٠٦ ٢٥) (٣٢٥ ٨٧٠ ١٨) (٣٥٠ ١٥٨ ٢٥١) (٥٧٣ ٣٦٨ ٢٣٥) (٢١٣ ٤٦٣ ١) (١٠٧ ٠١٧ ٢) (٥٤٦ ١٤) (٦٥٠ ١٩٦ ١٣١) (١٦٩ ٥٥١ ١٥٢)  فوائدالوف مصر 

ترجمة األرصدة  ق و فر 

 (٠٧٧ ١٢٨ ٢٢) -- -- -- -- -- -- -- -- ٩٦٦ ٦٠١ ٧ (٠٤٣ ٧٣٠ ٢٩) ة�بنجاأل ت ال�العم

 ٩٤٦ ٧٥٥ ٧٠٠ ٣ (٠٧١ ٣٩٧ ٣٦) ٠٧٠ ٢٦٣ ١٥ ٥٦٧ ٤١٢ ٦٦ ٣٨٣ ٢٩٤ ٧٨٥ ٠٢١ ٢١٩ ١٢٩ ٧٧٤ ٠٨٧ ٤٥٤ ٨٦٨ ٣٥٤ ١١٢ ٦٢١ ٣٢٣ ١٩١ ٢٠٧ ٨٣٤ ٦٨٩ ٥٠٦ ٣٦٣ ٢٩٣ ١ تاإلیرادى اصاف

ة  مصروفات عموم�

 (٥٠٥ ٦٧٩ ٣١٩ ٢) ٩٣٣ ٤٧١ ٤٦ (٨٨٢ ٧٢٧ ٩) (٤١٨ ٩٥٧ ٤٦) (٧٦٩ ٣٤٥ ٣٩١) (٨٧٧ ٤٥٥ ٤٨) (٧٨٠ ٠٠٧ ٥٠) (٧٢٩ ٠٨١ ٥٥) (٧٣٨ ٣٧٥ ١٥٨) (٠٠٦ ٣٣٥ ٦٠٣) (٢٣٩ ٨٦٤ ٠٠٢ ١) و�دار�ة

 (٣٥٦ ٦٦٣ ٢٣) -- -- -- (٧٥٣ ٣٧٠ ٦) -- -- (٤٥٥ ١٥٥) (٩٦٨ ٤٦٦) (٥٦٩ ٧٤٦ ١٥) (٦١١ ٩٢٣) مخصصات 

 (٧٦٤ ٠٣٤ ١٢٥) -- (٧٤٠ ٣١٣ ١) (٨٣٢ ٧٦٨ ٣) (٠٣٠ ٢٣٩ ٤٤) (١٥١ ١٣٩) (٩٥٠ ٢٣٦) (٧٩٣ ٢٢٧) (٠٩٥ ٧٥٦ ١٠) (٣٨٢ ٤٣٤ ٢٦) (٧٩١ ٩١٨ ٣٧) و�ستهالكإهالك 

 تمان�ةئالا  رسائالخ

 (٢٧٨ ٧٤٧ ١٩٥) (٨٦٢ ٠٧٤ ١٠) (٤٨٣ ٨٠٣) (٤٤٠ ٩٩٧ ٤) (٦٣٥ ٩٢٦ ١٤٥) (٠٧٦ ٨٥٧ ٢٦) (٧١٠ ٦٩٥ ٣) -- -- (٣٧١ ٤١٦ ٣) ٢٩٩ ٢٤ المتوقعة 

 (٦٨٢ ٠٤٠ ٦٨٢ ٣) ٩٤٦ ٠٢٣ ٢٥ (٢٨١ ٣٤٦ ٣٧) (٨٩٥ ٧٤٦ ٧٤) (٦٦٤ ٢١١ ٨٤٩) (٣٩٦ ٦٧٥ ٣١١) (٩٤٩ ٨٩٨ ٥٥) (٧٢٦ ٦٩٩ ٥٧) (٦٨٦ ٦٠٠ ١٧٠) (٩٤٧ ٦٣١ ٩٢٤) (٠٨٤ ٢٥٣ ٢٢٥ ١) ت اإجمالي المصروف

 ٠٤٣ ٦٣١ ٠٣٦ ١ -- ٩٦٥ ٤١٧ ٣ ٨٧٧ ٦٨٨ ١٠ ١٩٦ ٤١٢ ١٩٧ ٩١٧ ٧٦٦ ٥٣ ٣٣٤ ١٤٧ ٤٠٠ ٨٩١ ٨٨٩ ٥٦ ٨٢٠ ٧٢٤ ٢١ ٨٧٩ ٩٠١ ٤٠ ١٦٤ ٦٨١ ٢٥١ ائب قبل الضر  �احاألر 

 (٧٠٤ ٨٢٥ ١٨٦) -- (٩٠٤ ٩٧١) -- (١٩٩ ٨٠٢ ٧٣) (٢٧٢ ٧٢٣ ١٨) (٢١٨ ٤٤٨ ٤) (٩١٣ ٥٢٧ ١٦) (٤٤١ ٩٠٩ ١) (٨٤٤ ٧٨٣ ١٦) (٩١٣ ٦٥٨ ٥٣) للدخة ا��ر ض 

 ٣٣٩ ٨٠٥ ٨٤٩ -- ٠٦١ ٤٤٦ ٢ ٨٧٧ ٦٨٨ ١٠ ٩٩٧ ٦٠٩ ١٢٣ ٦٤٥ ٠٤٣ ٣٥ ١١٦ ٦٩٩ ٣٩٥ ٩٧٨ ٣٦١ ٤٠ ٣٧٩ ٨١٥ ١٩ ٠٣٥ ١١٨ ٢٤ ٢٥١ ٠٢٢ ١٩٨ فترةالأر�اح 

 ٥٢٤ ٦٤٦ ٤١٧ ٣٩ -- ١٦٩ ٠٥٢ ٥٣٤ ٠٨٢ ٨٤٣ ٦٩٦ ٩٥٦ ٥٢١ ٢٥٧ ٣ ١٨٥ ٣٦٠ ٤٣٧ ٤ ٥٠٧ ٦٥٦ ٩٢٣ ١١٠ ١٦٢ ٤٥٤ ٣٠٥ ٦٣٩ ٥٧٤ ٩٨٣ ٥٤١ ٠٧٩ ١٧ ٢٢٧ ٥٦٩ ٤٥٩ ١١ لو ص ألا يلامجإ

 ٧٢٥ ٣٨٢ ٨٢١ ٢٥ -- ٣٥٥ ٢٦٤ ٤٧٩ ٠٥٦ ٠٦٤ ٥٠٣ ٧١٧ ٥٠٨ ٥٨١ ٢ ٠٧٩ ٠٨٩ ٨٦١ ٣ ٣٦٤ ٩٨٥ ٣٠٤ ٠٢١ ٧٨٧ ٩٣ ٩٣٥ ٣٤٥ ٨٤ ٥٥٥ ٦٩٢ ١٠٥ ١٦ ٦٤٣ ٦٤٥ ٨٠٧ ١ ماتاإللتزاإجمالي 
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 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في   ةالمنته� ةال�الم رةفتلا نع
ضة  � اقلل�ات ا مع 

 لمال أسواق ا و 
صنادیق   قطاع إدارة قطاع السمسرة 

ستثمار والمحافظ اإل 
 المال�ة 

قطاع الترو�ج 
 غط�ة اإلكتتاب وت

اإلستثمار  قطاع 
 لم�اشر ا

  یرالتأج اعطق
 ى �لمو لتا

 ل�و م تلا عاطق
 صغر ال ىاهنتم

 �لمو تلع اقطا
 هالكي ستاإل 

 ى اإلجمال ات و�تس م خص�الت اعقط

 ٥٣٨ ٨١٥ ٤٤٩ ٢ (٤١٥ ٢٢٩ ١) ٤١٩ ٩٤٠ ٧٢١ ٢٧٢ ١٠ ١١٩ ٥٨٤ ٤٥٤ -- ٠١٢ ٦٥٤ ٤٣٩ ٧٤٩ ٠٢٣ ٢٢٤ ٣٧٢ ٠٠٠ ٢٤٦ ٥٦١ ٥٦٩ ٠٧٥ ١ -- موالت علعاب واتإیراد األ
 ٧٨٩ ٦٣٠ ١٧٧ -- -- -- -- -- ٧٧٠ ٢ -- -- ٣٦٦ ٦٠٤ ٨ ٦٥٣ ٠٢٣ ١٦٩ ة �لماب�ع إستثمارات  أر�اح
 ٩٣١ ٦٢٥ ٣٦٤ ٠٠٠ ٣٧٥ -- -- -- ٩٣١ ٢٥٠ ٣٦٤ -- -- -- -- -- يللتمو�یر اتأج ال شاطإیراد ن

 ٢٨٢ ٦٧٤ ٨٨٢ ١ (١٥٦ ٩٥٨ ٦١) ١٣٠ ٢٠٢ ١٨ ٦٤٩ ٣٥١ ١٢ ٥٩٠ ٢٤٥ ٦٩٠ ٠٩٧ ٣٠٤ ٤٢ ٧٦٢ ٠٣٩ ١٢ ٤٢٤ ١٠٥ ٥٥ ٩٢٥ ٨٦١ ٩ ٧٢٤ ٦٩٣ ١٣٤ ١٣٧ ٨٢٨ ٩٦٩ إیراد الفوائد والتوز�عات
 ت المق�مةاراتثمسیر فى اإلتغلفى ااص
ح ا�ر ل األمة العادلة من خال�ق�ال
 ٣٤٤ ٩٢٥ (٦٨٧ ٥٣٧) -- -- -- -- -- -- -- (٣٤٠ ٦٣٠ ١) ٣٧١ ٠٩٣ ٣ ئراسخ لوا
 ٠٠٠ ٠٩٩ ٥٩ -- ٠١٩ ٤٠٩ ٣ -- ٢٥٠ ٤٧٨ ٢ ٢٩٢ ٢٩٩ ٢٤٩ ٨٣٥ ١ ٤٩٩ ٢٧٩ ٥١٠ ٥٦٢ ١٩٩ ٣٧٦ ٧ ٩٨٢ ٨٥٨ ٤٢ ي ر خ رادات أیإ

 ٨٨٤ ٧٧٠ ٩٣٤ ٤ (٢٥٨ ٣٥٠ ٦٣) ٥٦٨ ٥٥١ ٢٢ ٣٧٠ ٦٢٤ ٢٢ ٩٥٩ ٣٠٧ ١٤٧ ١ ٣٢٠ ٨٥٤ ٤٠٦ ٧٩٣ ٥٣١ ٤٥٣ ٦٧٢ ٤٠٨ ٢٧٩ ٨٠٧ ٤٢٤ ٢٥٦ ٥١٠ ٦١٣ ٢٢٤ ١ ١٤٣ ٨٠٤ ١٨٤ ١ تادااإلیر لي إجما

 (١٦١ ٨٧٤ ٢٧٧) ٦٥٢ ٩٥٧ ١٨ (٥٢٦ ٤٥٤) (٧٩٦ ٧٠) (٩٧٣ ٨٧١ ١١) (٠٨٠ ٦٥٤ ١) (٢٨٥ ٩٩٤ ١٣٧) (٢٥٢ ١٥٥) (٩٢٠ ٥٦١ ١) (٠٩٣ ٠٦٧ ١٣٨) (٨٨٨ ٠٠١ ٥) ت  المو علاب واعتاأل فرو صم
 (٩٨٠ ٨٥٨ ٩٨١) ٠٥٣ ٠٣٣ ٦ (٦٠٩ ٣٨٥ ١٦) (٠٤٠ ٤٣١ ٨) (٨٤٧ ٥٠٧ ٣٥٥) (٢١٩ ٦٦٨ ٢٨٠) -- (٣٣٣ ٨٨٦ ٥) (٦١٧ ٣٤٤ ٩) (١٩٧ ٣٨٨ ١٨٦) (١٧١ ٢٨٠ ١٢٥) د  الفوائف رو مص

 (٨٩٤ ٧٦٠ ١٨٢) ٦٨٧ ٥٣٧ -- -- -- -- -- -- -- ٠٦٩ ١١٨ ٤ (٦٥٠ ٤١٦ ١٨٧) ةب�نج األ التة �العمفروق ترجمة األرصد

 ٨٤٩ ٢٧٦ ٤٩٢ ٣ (٨٦٦ ٨٢١ ٣٧) ٤٣٣ ٧١١ ٥ ٥٣٤ ١٢٢ ١٤ ١٣٩ ٩٢٨ ٧٧٩ ٠٢١ ٥٣٢ ١٢٤ ٥٠٨ ٥٣٧ ٣١٥ ٠٨٧ ٣٦٧ ٢٧٣ ٢٧٠ ٥١٨ ٢٤٥ ٢٨٩ ٢٧٦ ٩٠٤ ٤٣٤ ١٠٥ ٨٦٧ ت اادر یاإل فىاص

 (٤١٩ ٢٩٣ ١١٣ ٢) ٠٥٩ ٤٦١ ٥٣ (٨٤٧ ٤١٨ ١٠) (٠٨٣ ١٥١ ٢٧) (١٠٨ ٣٠٤ ٣٠٠) (٧٩٠ ٥٩٧ ٢٩) (٠٦٢ ٨٥٤ ٣٥) (٢٩٠ ١٨٤ ٥٣) (١٨٨ ٥١٤ ١٩٤) (٦٥١ ٦٩٩ ٦٢٤) (٤٥٩ ٠٣٠ ٨٩١) �ةار �دو  عموم�ة مصروفات
 (٤١٢ ٤٢٠ ٦٤) -- -- -- (٠٥٨ ٠٩٨ ١٤) -- -- (٠٥٣ ٤١٥ ١) (٥٣٣ ٦٤٥ ٣) (٠٦٨ ٩٤٣ ١٤) (٧٠٠ ٣١٨ ٣٠)   تاصصمخ 
 (٣٢٦ ٥٣٦ ٨٠) -- (٣٢٠ ٩٧٠) (٧٢٠ ١٥٧ ٣) (٢٩١ ٤٣٦ ٢٥) (٧٥٥ ١٢٣) (٣٣٠ ٢٠٨) (٣٠٥ ١٩٩) (٩١٥ ٦٤٠ ٨) (٢٨٠ ٠٢٨ ١٣) (٤١٠ ٧٧١ ٢٨) كالك و�ستهالإه

 (٩٢٨ ٥٧١ ٦٦) (١٩٣ ٦٣٩ ١٥) (٥٨٦ ١٢٧ ١) (٥١٨ ٣٦٣) (٣١٣ ٤١٧ ٣٩) (٠٠٠ ٧٠٠ ٩) -- (١٩٤ ٨٢) -- (١٢٤ ٢٤٢) -- وقعةمتلا االئتمان�ة رائالخس

 (١٢٠ ٣١٦ ٧٦٧ ٣) ٢٥٨ ٣٥٠ ٦٣ (٨٨٨ ٣٥٦ ٢٩) (١٥٧ ١٧٤ ٣٩) (٥٩٠ ٦٣٥ ٧٤٦) (٨٤٤ ٧٤٣ ٣٢١) (٦٧٧ ٠٥٦ ١٧٤) (٤٢٧ ٩٢٢ ٦٠) (١٧٣ ٧٠٧ ٢١٧) (٣٤٤ ٢٥٠ ٩٧٣) (٢٧٨ ٨١٩ ٢٦٧ ١) فات صرو ملا يالمإج 

 ٧٦٤ ٤٥٤ ١٦٧ ١ -- (٣٢٠ ٨٠٥ ٦) (٧٨٧ ٥٤٩ ١٦) ٣٦٩ ٦٧٢ ٤٠٠ ٤٧٦ ١١٠ ٨٥ ١١٦ ٤٧٥ ٢٧٩ ٢٤٥ ٤٨٦ ٢١٨ ٦٣٤ ٧١٧ ٣٨ ١٦٦ ٣٦٣ ٢٥١ (١٣٥ ٠١٥ ٨٣) قبل الضرائب )ئرسا(خ األر�اح 
 (٧٣٥ ٦٣٠ ١١٨) -- -- -- (٢٦٠ ٤٨١ ٩٤) (٧١٦ ٣٦٤ ١٩) (٢٥٨ ١٣٣) (١٩٤ ٠٨٩ ١٤) (٥٠٤ ٤٧٩) (٨٠٠ ٠٠٠ ٤٥) ٩٩٧ ٩١٧ ٥٤ الدخلضر��ة 

 ٠٢٩ ٨٢٤ ٠٤٨ ١ -- (٣٢٠ ٨٠٥ ٦) (٧٨٧ ٥٤٩ ١٦) ١٠٩ ١٩١ ٣٠٦ ٧٦٠ ٧٤٥ ٦٥ ٨٥٨ ٣٤١ ٢٧٩ ٠٥١ ٣٩٧ ٢٠٤ ١٣٠ ٢٣٨ ٣٨ ٣٦٦ ٣٦٢ ٢٠٦ (١٣٨ ٠٩٧ ٢٨) فترةالخسائر) ( أر�اح

 ٤٧١ ٠٧٩ ٦٣٠ ٣٩ -- ٩٩٩ ٦٦٦ ٢٢٨ ٩٧٠ ٦٦٧ ٢٨١ ٣٧٠ ٤٦٩ ٧٩٩ ٢ ٣٥٥ ٩٦٠ ١٩٥ ٣ ٨١٧ ٢٠٣ ٦٥٥ ٧٤٠ ٥٦٢ ٤٩٤ ١٤٥ ٥٧٩ ٥٩٦ ٠٣٠ ٤٥٢ ١١٤ ١٧ ٠٤٥ ٥١٧ ٢٦٣ ١٤ إجمالي األصول

  ٩٥٣ ٤٠٩ ٢٠٩ ٢٥ -- ٨٩١ ٩٤٢ ٢١٠ ٢١١ ٦٨٧ ٢١١ ٥٢٨ ٣٥٦ ٢٠٨ ٢ ٠٩٤ ٧٧٨ ٨٣٥ ٢ ٨٠٦ ٢٧٠ ٢٦٣ ٣٨١ ٨٠٩ ٩٦ ٣٦٠ ١٦١ ١٠٠ ٣٧٧ ٠٩٥ ٨٢٨ ١٦ ٣٠٥ ٣٠٨ ٤٥٤ ٢ اتلي اإللتزامامج إ



 ةالقا�ض م�سر هی –لمال�ة المجموعة ار�ة ش

 المجمعة  ور�ةالد لمال�ةائم اة للقو ممت المتع اإل�ضاحاتا�

 ٢٠٢٠/ ٩/ ٣٠ى فمنته�ة لا ة�الالم ترةفالن ع

 )كف ذلالم یرد خالصرى مه المن��الجغ م�اللع اجم�( 
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 ةاف�جغر ال تاعاقطال )ب(

ي لعمل�ات فاجغر لدات على الموقع اراإلیا اعقط تندسا دقو  ،جغراف�ةومات الفي عرض المعل .ن جي ولبناالتعاون الخل� ، دول مجلسرصرئ�س�ة هي: مف�ة جغرا مناطق ثالثفي لمجموعة ا لمتع

 �ة منها.لمعكس حجم �ل عما �ة، م�جغرافل ات ا طاعإطار الق ي ف ةعمو لمجة ل ل�یغالتش اتل�معلاعرض  مل، و�تو صألصول على الموقع الجغرافي لألع ااطقندت تشغیل واسالت

 عاملة. قع الشر�ات الو مء و موقع لمعظم العمالالفس ن هو، و ملةاعلا  ة�ر وقع الشه على مالجداول أدنا يفیرادات و�ستند تحلیل اإل

 

  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ 

دول مجلس التعاون  مصر 

 �جيلخال

 اليجمإلا ى ر خأ اننبل

 ٧٢٥ ٦٧١ ٧١٨ ٤ ٧٦٤ ٣٣٠ ١١٩ -- ٧٦٤ ٢٢٢ ٥٤٠ ١٩٧ ١١٨ ٠٥٩ ٤ تاادإلیر الي ماجإ

 ٥٢٤ ٦٤٦ ٤١٧ ٣٩ ٠٤٦ ١٨٣ ٤٣٦ ٨٥٥ ٣٥٧ ١ ٠٥٣ ١٢٠ ٧٤٨ ١٤ ٥٧٠ ٩٨٥ ٢٣١ ٢٤ قطاع األصول

 

  ٢٠١٩ برتمسب ٣٠ 

ون عالس التدول مج مصر 

 يج�لخال

 اإلجمالي أخرى  لبنان

 ٨٨٤ ٧٧٠ ٩٣٤ ٤ ١٥٨ ٩٥٦ ١٧٥ ٨٦٥ ٧٢١ ٣٦ ٣٩٧ ٥٩٩ ٢٠٥ ١ ٤٦٤ ٤٩٣ ٥١٦ ٣ راداتیإجمالي اإل

 ٤٧١ ٠٧٩ ٦٣٠ ٣٩ ٩٩٦ ٧٧٧ ٣٦٥ ١٨٥ ٠٦٠ ١١٢ ١ ٧٦٥ ٩٨٠ ٦٢٦ ١٤ ٥٢٥ ٢٦٠ ٥٢٥ ٢٣ صولقطاع األ



 ة�ضالقا م�سهیر  –ة المال�عة و ة المجم�شر 
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 )�ضةقاالة (الشر� الضر�بي وقفمال -٣١
تم الفحص و�نهاء �افة   ٢٠١٧�النس�ة لضر��ة شر�ات األموال، السنوات من بدء النشاط حتى عام  -

قامت الشر�ة بتقد�م اإلقرار الضر�بي   ٢٠١٩/  ٢٠١٨الخالفات أمام مصلحة الضرائب، و�النس�ة للسنوات 
 فحص.ولم یتم الفي المواعید القانون�ة 

وتم إنهاء �افة   ٢٠٠٨عام  اتر الشر�ة من بدا�ة النشاط حتى حص دفس�ة لضر��ة �سب العمل تم فالن� -
الخالف إلى  تم الفحص وتم الطعن في المواعید القانون�ة وأحیل  ٢٠٠٩/٢٠١٧الخالفات، و�النس�ة للسنوات 

 . ص �عدم یتم الفحل  ٢٠١٩/ ٢٠١٨اللجنة الداخل�ة �المأمور�ة و�النس�ة للسنوات 
مع مصلحة الضرائب   و�نهاء الخالف ٢٠١٦حتى  ١٩٩٨ن عام فحص م�النس�ة لضر��ة الدمغة تم ال -

فحص  لم یتم ال ٢٠١٩تم الفحص وانهاء �افة الخالفات و�النس�ة للسنوات  ٢٠١٧/٢٠١٨و�النس�ة للسنوات 
 �عد.

وتم ضر��ة في المواعید القانون�ة ال تور�دت الشر�ة ب�النس�ة للضر��ة العقار�ة الخاصة �مبنى القر�ة الذ��ة قام -
 . ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١نایل السیتى تم السداد حتى  �النس�ة لمبنى الو  ٢٠٢٠یون�ه  ٣٠لسداد حتى ا

 
 مجموعةت الشر�ا -٣٢

 ال�ة:تلشر�ات التا�عة اهیرم�س القا�ضة ال –ل�ة لمجموعة المااتمتلك شر�ة 
 م�اشرة ریغ�ة لكم ملك�ة م�اشرة  

  % % 
 ٠.٠٩ ٩٩.٨٧ �ة لاملق اار و فى األ لسمسرة ل  ة�المالموعة  مجلا
 ١١.٤٩ ٨٨.٥١ اراإلستثمق دیاصن رةإلدا ةالمصر�  عةو ممجال
 ٣٣.٦٧ ٦٦.٣٣ ة ظ المال�ة المحاف ر ا�ة إلد صر لمعة او مجملا
 ٢.٤٢ ٩٧.٥٨ رم�س للوساطة فى األوراق المال�ةیه

 ١٠.٠٥ ٨٩.٩٥ رماة صنادیق اإلستثإلدار  هیرم�س
 ٠.٤٨ ٩٩.٤٢ ة�لق الماراو األفي ستثمار إلهیرم�س ل

 -- ١٠٠ إنك زورى یفأدهیرم�س  – ىج ف إ ىإ
 ١٠٠ -- ل�متد تنمجمان لانش�انیهیرم�س ف -ى ف ج إ ىإ
 -- ٩٩.٨٨ ط�ة اإلكتتابغیرمس لترو�ج وته –ال�ة موعة المجمال
 -- ١٠٠ ل�متدس �اایون انتر�ر �

 ١ ٩٩ السندات  اولدتل �سهیرم – المال�ة  المجموعة
 ٣.٧ ٩٦.٣ لإلدارة�س هیرم ى جإى.إف.

 ٦٣.٤١ ١.٥٩ رالم�اش رمالإلستث س�مر یجى ه.فإ.إى
 ١٠٠ -- .م ذ.م.ش تار اإلما هیرم�س المال�ة  عةمو مجلا
 -- ١٠٠ هولدنجز  أى أى سى�منج سى لف

 ٩٩.٣٣ -- �ةلاوراق المور لتداول األفل�منج المنص
 ٩٦ -- ق المال�ةار و األل لتداو ى.سى .أىأسى. منجفل�

 ٧٤.٩٢ -- سنات فاینى �ور�ر ى.سى.أى.أفل�منج س
 -- ١٠٠ ة دو دالمح راتاإلما – �سهیرم.جى.فإ.ىإ

 -- ٩٩ ل م..ش –انبنل –ةالقا�ض �سهیرم– مال�ةلاالمجموعة  
 ٢٦.٩ ٧٣.١ یرم�س السعود�ةه –المجموعة المال�ة 

 ٠.٩٧ ٩٩ ل ش.م. –ن لبنا –رم�س هی –�ة الملالمجموعة ا
 ٩٥ -- نت ل�متدأبورتیونتى مانجم نامی
 ٩٥ -- تدم�ل دنج لو هى أى) بى فا (مین
 ١٠٠ -- دمتل�س �ت�ر و یكا س�نمی سهیرم� - ىج  فإ إى

 ١٠٠ -- نتنفستما الننش�یامینا ف
 ٥١ -- م .م. .ذهیرم�س عمان شجى  إى إف  �ةر ش

 -- ١٠٠ دنت ل�متتمسفهیرم�س ر�جیونال انجى إى إف 
 ٥٠ --  **  هولدنج وف سیتأشر�ة 

 ٦٣.٠٨٤ -- م.ك .ش –�ة لاماطة الللوسفا إ� –م�س ر لمال�ة هیالمجموعة ا
 ٥٢ -- IDEAVLOPERS – تانلحضال�ة المصر  ة�شر ال

 ١٠٠ -- متدل� جولدنه بىى م�س سر یه -جى  فإإى 
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 م�اشرة ریغ�ة لكم ملك�ة م�اشرة  
  % % 

 -- ١٠٠ هولدنج ل�متدهیرم�س جلو�ال سى بى  -ف جى إإى 
 ٢٠٬٣٧ ٤٩ *  ودةمحدال ور�اس �سهیرم –ال�ة وعة المجمملا

 -- ٩٧ *   ودةدالمحور�ا س ند�انشر�ة س
 ٩٧ -- * اهوشر� سالشر�ة ط

 -- ١٠٠ ندر األ هیرم�س -ى ف ج إإى 
 ٥٠ -- * * دمتفیدر هولدنج ل� فالیو متر  - لونج نامی

 ٤٥ -- **  م فالیو ماستر هولدنج ل�متدتر  -نج مینا لو 
 ٤٥ -- **  تدم�ل ولدنججمنت هلیو مانفا متر  -مینا لونج 

 ١٠٠ -- م.ل نج ش.دل و ل هأهیرم�س سى  ىج ف إ ىإ
 -- ٩٩.٩٩٨ رماادیق اإلستثصنس لیرم��ة هلمالوعة امجالم
 -- ١٠٠ تدبى ل�م اى م�سیر ه يف جإى إ ة�ر ش

 -- ١٠٠ للتور�ق المال�ة  ة موعمجالشر�ة 
 ١٠٠ -- انف�ستمینت شر�ة ب�فورت

 -- ٦٤ رشا�مر الماتثاإلسق دیناص ةر اإلد سم�هیر  ف جىإشر�ة إى 
 ٩٣٬٥١٨ -- لصغر ه�ة اامتن ت اوعر شملت ااخدمل شر�ة تنم�ة

 -- ١٠٠ ةیر القا�ضنتو فر  م�سر یه�ة ر ش
 -- ١٠٠ س ا�هیو ام�س ر یه شر�ة

 ٦٥ -- III رتنرزیتال �ااب� إي إف جي
 ٥٢٬٥ -- مانجمنتث �ة هیلر ش

 ١٠٠ -- شر�ة إى إف جي هیرم�س �ین�ا ل�متد
 ٠.١٨ ٩٩.٨٢ م.م .شة �ضالقاینانس اف ة مال�ال وعة مجالم شر�ة

 ٥١ -- دتل�مان �اكست رم�سجي هی فإ إي
 ١٠٠ -- ده ل�مت�� یو سرم�جي هی فإ

 -- ٩٩.٩ بم.ش.ناشونال إنفسمنت أنتر  تي ل إو �ة أر ش
 ٥٠ -- **تنرز ل�متدار نت �نجمما تمنتسفنإفرونتیر 

 ١٠٠ -- إي أف جي هیرمس إس بي ل�متد 
 ١٠٠ -- ط�سق�الت ب�عال تدماخل الیوف

 ١٠٠ -- �ةلو�تمال ول لحلل س�هیرم المال�ة  عةجمو الم
 ١٠٠ -- تدم�لرز جانمأست رت ب�فو 
 ١٠٠ -- �شدجالبن �سهیرم جي فإإي 
 ١٠٠ -- تد�م ف أي لإ هیرم�س ف جيأ إي
 ١٠٠ -- قر��س للتو �ة هیرمللماموعة امجال

 -- ١٠٠ هیرم�س بي إي هولدینجز ف جيإإي 
 ٩٥.١٩٦ ٠.٠٠٢ ار�ةلتجت اا�ل ل والعمیصتحلاستعالم و لإل نقاإت
 ٥٢.٥ -- جمنتمان ری�ث لس هیكأر أ

 ٥٠ -- * *  ي�ي آس أ رزنتر �ا مأ يأف آ
 ٨٠ -- بى ل�متدو��شن فند جى یدإبت جیإ�

 ١٠٠ -- دمتل� ر�ا�جینم�س هیر  جيف إإي 
 -- ١٠٠ انت فین �ورب.س رم�هی جيف إ إي

 ٥٠ -- دتم�ل یو ��ه رتنرز�ا مأ يأف آ
 ١٠ ٩٠ �كك للتصس �مر یهة لمال�اة  عو جمالم
 
 را ملموســاً ثیت تــأر ثــ أ التــىو لحــالى ا قــتالو  أحــداث فــى نمــ  �ةر ســو لاة ر��ــ العة ور�ــ جمهال لــه ضعــر تتلمــا  ار نظــ  *

فــي عــام  ة الشــر�ةإدار  رتالشــر�ة لــذلك قــر  علــىلســ�طرة دان الــى فقــ إى ة ممــا أدعلــى القطاعــات االقتصــاد�
مارات تثسـ إى لـ إ�عـة ات تا�ر ى شـ فـ ات مار سـتثإ مـن ة�ر و لسـ �ـة ار�لعا �ـةالجمهور ي فـ  اهتر امتحو�ل إسـتث ٢٠١٦

  .اإلستثمارات كلكامل ق�مة تل إضمحالل ن�كو وت خرمل اآلشاالن خالل الدخل ة ممق�مة �الق�مة العادل
ر�ة تا�عـة ش ىهف من ثمو  ة�والمال�ة للشر  ل�ةات التشغیا�ضة القدرة علي التحكم في الس�اسلقا الشر�ةتمتلك  **

 .موعةجللم
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 ابه ةقلعمتلا طراخلماارة ل�ة و�داملات دوااأل -٣٣
ــدة النقد�ـــة أألصـــول المال�ـــة تضـــمن اوت ، ةل�ـــ املا اتزامـــ تلل واإلألصـــو ا ىفـــ  ةلشـــر�ة لالمال�ـــ  تل األدوامثـــ تت رصـ

من ضــــ تون ، وتئنة القــــروض والــــدادأرصــــ والمــــدینون ، �مــــا تتضــــمن اإللتزامــــات المال�ــــة  تثماراتســــ نوك واإل�ــــالب
ل�ـة مالا تدواألاس أهـم ا�ـ قسـس إث�ـات و ن أأ�شـ  ةعـ �تلما ةب�سامحلات االس�اس ة�لاالم مئللقوامة ملمتضاحات اإل�ا

 ت.مصروفاو  تادایر إ نم بها ط�تر وما ی
�ة لخفـض شـر لا ااءات التـى تت�عهـ هـم الس�اسـات واإلجـر لمال�ـة وأ دوات األاك ة بتلـ متعلقـ م المخـاطر الوف�ما یلى أه

 .رطك المخاتلأثر 
 

 سوق خطر ال ١-٣٣
�ة تقبلمســ لا ةنقد�ــ التــدفقات لاعادلــة أو ة المــ الق� تال�ــ قت ىفــ  لثــ تمالم الســوق ر طــ لخ موعــةمجتعــرض الت
العائــد ة لمعــدل المفتوحــ  الســوق عــن المراكــز طــرســوق ، و�نــتج خار الأســع فــى رتغیــ لا عــن جــةاتنال
ق و السـ صـة فـى الخامـة و اع�ـات الحر منها معرض للت لن �العملة ومنتجات حقوق الملك�ة ، حیث أو 

عار أسـ  تالومعـدد ت العائـ الر مثـل معـدسـعاألأو ل ق و لسـ ا تدالعـ مل اسـ�ةوى الحستمسـ  ت فىراوالتغی
 لك�ة.الم وق قحات و أدار سعوأ الصرف

المتداولــة  اح جم�ــع األوراق المال�ــةائــد وأر�ــ ى قــ�م وعثر علــ تــؤ  لتــىق فــى العوامــل ایتمثــل خطــر الســو 
ــلو الب� ــة أو العوامــ ــؤ ا رصــ ــى تــ ــة وعاـئـــ  علــــى رثلتــ ــح و ر د و ق�مــ ــة �ــ ــة مارقــ ــًا ها، وط�تاذـبـــ ل�ــ  ةاـســـ �سللقــ
 ر.الخط كلذ أثر فضى خإلى دما یؤ �ة متاللا اءاتجر �اع اإلتإ�ة تقوم �للشر  ار�ةمثتسإلا
شركات  إلستثمار فى أوراق مالیة لا یضمن الشراء بمقرار ا ذاالالزمة قبل إتخ  إجراء الدراسات -

 .رتھا على النمودبق تتصف
 .تلفةمخت الطاعاقال تثمارات فىاإلس عتنوی -
   ھا.روطة وتركرات الشامابعة إستثلمت ةالزملا رةمتسمال تسالدراإجراء ا -

 
 ة�بنجاأل تالعمال رطخ ٢-٣٣

جنب�ة والذى یؤثر على  الت األار العمعى أسات فألجنب�ة فى التغیر العمالت ال خطر یتمث -
 تاللعم�ا اماتلتز إلوا األصول ی�متق كلذ�ة و�نبت األج�العمال توضالمقبالمدفوعات وا

 ة.األجنب�
  دةلوار ا ة�اسبحمالة �اسسلل�قًا �ة طجنبألاالت لعممات �ااز ل واإللتو األص صدة ر أ می�قت تم دوق -

 ألجنب�ة.لعمالت اعامالت �اترجمة المضاح إ��
 

 ارة المخاطر المال�ة دإ ٣-٣٣
 وه طر خاملل اوقبو  ة ،ل�ة متنوعامطر اخإلى ما طة التى تزاولهشألنتتعرض المجموعة نت�جة ا

 ةمعجتم رطالمخن ام موعةجم خاطر أوعض الم�ارة م و�د�وتقی لیلحت م�تو  ،ى ل االمشاط أساس الن
�لى تقلیل األثار لعائد و لخطر واائم بین تحقیق التوازن المالى إل المجموعة هدف تذلك لو  .عاً م

وخطر  نائتماإلخطر اطر خالماع أهم أنو عد �و  ،وعة جمللمداء المالى األ السلب�ة المحتملة على
ف صر  راأسعطر خ سوق لا رتضمن خطرى. و�خاأل غیل�ةشالت رخطاألاو ة ل و یلسا خطروق و الس
 .ومخاطر السعر األخرى  العائدوخطر سعر  نب�ةجألا تالمعال

ه، �لا�ة ع رقحدود للخطر وال وضعسات إدارة المخاطر لتحدید المخاطر وتحلیلها ول وضع س�ا وقد تم
�أول.  ة أوالثمحد لوماتعظم منا و هیلعد متع� بیسالل أود من خالدحل�ا امز تواإلل رطمخا�ة اللمراقو 
ى فلتغیرات ا �حیث تعكس اوتعدیلهلمخاطر إدارة ا مونظ تاسالس� ةر�و د ةعجار �م شر�ة ل ا وم قتو 

 ة.نتجات والخدمات وأفضل التطب�قات الحدیثاق والماالسو 
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. ةر ادإلالس مج نممعتمدة ال ساتس�اضوء الى ف طرالمخا دارةإ�ق ر طر عن اطتم إدارة المختو 
ل�ة التشغیالوحدات  عیق مثو لاون اعلتا� �ة لامال رمخاطة ال�طغقی�م وتد وتحدیبت رمخاطلاارة دم إو قتو 

فة إلى اإلضإلدارة م�ادىء مكتو�ة إلدارة المخاطر �كل ، �امجلس ا ر، و�وفعة �المجمو المختلفة 
ت الملعا صرفعار وخطر أس نامئتاإل ر مثل خط ةحددخطر مناطق مطى غتتو�ة مكس�اسات 

ة إلى ة �اإلضاف�لمالا تاقشتملار غیو  تاقمشتال اتأدو  ماد، و�ستخلعائد اعار طر أسخ، و  ةنب�جألا
�شكل   ا�ةالمراجعة الدور�ة إلدارة المخاطر و�یئة الرق نعسئولة متعد  اطرالمخذلك ، فإن إدارة 

 مستقل.
 

 مانتئإلا خطر ٤-٣٣
 صر دارة �حوم اإلق، وتهداتهء بتعا الوف  مد�ع فاطر ألد ام أحج عن ق�اتانال خطرهو ال انمئتخطر اإل

ینشأ  التى راض أساس�ة فى أنشطة اإلق�صفة  اإلئتمان رل خطثمت�و . رطخالك لذ ل ضتعر ال رة�إدا
ى عة عل و مجملا أصول ل علیها أن تشتم بترتوض والتسهیالت وأنشطة اإلستثمار التى یها القر عن
ل  ثم المالى  مر�زال ئمة اقارج خل�ة االم تاو د ألا فى  �ضاً ان أر اإلئتمخط وجدا یدین. �مل اات أدو 
ة خطر ر فر�ق إدار اإلئتمان لدى لى خطقا�ة عدارة والر ت اإلا�لمز ع�ر تتو . وضر قلت ات�اطاإر 
 داتورؤساء وح اعل�لادارة إلجلس اإلدارة واملى فى إدارة المخاطر الذى یرفع تقار�ره إ إلئتمانا

 . ة�ر دو  ةصف� اطالنش
 

 لةو یالسخطر  ٥-٣٣
ل�ة عند  االم تامالتز إلا� طةت�ر ملت اداتعه�ال ءاففى الو  �اتلصعو عرض ر التهو خط ولة یسلار طخ
ت ازامیتنج عن ذلك اإلخفاق فى الوفاء �اإللت �مكن أنسحبها و  یتم التىاق و�ستبدال الم�الغ إلستحقا

 اض.ت اإلقر اطت�اء �إر الوفاو ین عدللمو  ادالخاصة �السد
 

 ائدالع خطر سعر ٦-٣٣
فقات دالت رخط ووه ق و لسا فى ةدسائال ئدالعا را�ات أسعى مستو ف�ات التقل ثارآلعة و مجمال ضر عتت

 ىت فة المستقبل�ة ألداة مال�ة �سبب التغیراالنقدیـتدفقات لذب اتذب عر العائد المتمثل فىد�ة لسالنق
 ةجنت� ة�لمالا اة داأل ق�مةتقل�ات  ر طخهو د و ر العائعسة للعادل �مة اقال رط، وخ اة سعر عائد األد

قد تنخفض ولكن  التغیرات كلتل ةج�تد نئاالع شماه دیز�قد و  ، وق سلاائد فى الع عارأس ىفغیر للت
 ى ستو . و�قوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمةوقعغیر مت تحر�ات ثحدو  حالةاألر�اح فى 

 رة.ااالد ةطاسو ب �امو ك یة ذلتم مراق�و� ه ،ظ �حتفااإل ن�مكالذى عائد لر ایعدة تسعااإلختالف فى إ 
 

 سهمألا ت أسعارل�ار تقمخاط ٧-٣٣
ار سعأ یر فىغالت �جةتنستثمارات اإل  محفظة مة ض ق�فى إنخفا مألسها راأسع تال�تقر اطخل متتمث

 ة.�لات ماار لمجموعة �إستثماها األسهم فى ا�ًا من األسواق التى تحتفظ فی
 

 تمل�اعال مخاطر ٨-٣٣
 �سبب فعل وأ لحدث جةنت�رة شلم�اغیر اشرة و االم� رئساخلار طامخ ت فىالعمل�ا رطامخ لمثتت

لمؤثرة. مل�ات ااطر العخرها من موشئون األفراد وغی �ةالتحتوالبن�ه  ةج�ولو نتكلات ا�عملالى ف لفش
 ساتلس�امن ا طار ل إمن خال ل�اتمعطر الخالم والمحتملة ة�لفعالالشر�ة لتقلیل الخسائر تسعى 

ة �ر شلل �ةداخللا�ة اقر نظم ال تتضمن ،خاطرك الملیر تدوت مكحتوت م�تقو  حددتى تراءات الجإلوا
، تدر�ب لتسو�ة راءات اجسلطات، ال ، تحدید الید الوصو صات، تحداالختصا بین ح ضاو لا لصفال

 الموظفین وعمل�ات التقی�م.
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 ةمال�لادوات ألة لالعادلق�مة لا ٩-٣٣
 مللقوائ لمتممةاحات إل�ضاادة �ر لوااو  تمااز تلإلال و ألصو تقی�م ا فى �عةلمت�م التقیاسس ط�قًا أل

المر�ز تار�خ  ى�ة فدفتر جوهر�ًا عن ق�متها التختلف مال�ة ال لات او دأللة ل دالعا ةم�قلا ن فإ �ةماللا
 المالى.  
 

 اطرخالمالمشتقات وعقود تغط�ة  ١٠-٣٣
د و العقـ  تلـك م�یـ تق ةدعـاإ  �ـتمد، و خ التعاقـ �ر اى تـ ة فـ عادلـ ة المـ لق�ر �االمخـاطط�ـة غتعقـود ت ث�ایتم إ -

سـاب�ة للس�اسة المحط�قا  م الناتجة�لتقیا ق و فر  تا�إثم �تو  لةادة العلق�ما� مال�ة ةسن�ل  ةنها�فى 
  .مال�ةدوات الشتقات األلم

 ودم عقــــ �ــــإبرا متــــد�ل ر�ت�سیو ســــ�كیــــرم�س مینــــا ه - تقــــوم إحــــدى الشــــر�ات التا�عــــة إى أف جــــى -
Fully paid Shares Swap Transaction د قـ�م ء �سـدالعمـالوم اقـ �بهـا ج�مو  اهـ ئالمع مـع

 �ـــادلدة وذلـــك فـــى تـــار�خ الت�ـــة محـــدوراق مالألســـوق لا رســـع ساســـ أ لـــىع �ةشـــر للقًا �ة مســـ ددحــ م
عر ا �ســ هـ عد ب�ئهـا �عــ �ـة إلــى عمالللمابــل تقـوم الشــر�ة بـرد ق�مــة هـذه األوراق اى المقاراء) وفـ شـ (ال
ن هـذا ) و�كـو قتفـا�خ اإلن تـار مـ عـام  دعـ � ن و كـ � امـ دة (وعـامس�قًا  كلذد لمحدخ التار�لى اوق فالس

هـذه  تغط�ـة مخـاطر سـعر سـوق  طـرفین ، وألغـراضلبـل اق نمقت و  ىأ فىء غاللإلبل قافاق تإلا
 Back-to-back Fully Paid Shareل اإلتفـاق تقـوم الشـر�ة �ـإبرام عقـودال�ـة محـ راق المو األ

Swap Transaction  موعـــة والمج منتتســـ فنا لا�نشـــ نیفا مینـــاتـــا�عتین ال نشـــر�تیدى الإحـــ  عمـــ
 لعادلة. ا�مة قلا�ود قعلا ذهه �میقت �تمو  ود�ةعسلیرم�س اه -�ة لالما

 
 تال�ةلا تراتلفوا ل�ةماال الفترة  خالل هامة أحداث -٣٤

  ل خال مصر هاومن مل العا دول �ل تعرض الى  المستجد) ١٩-كوفید( �ورونا و�اء انتشار ادى
  عمل � المصر�ة ةمالحكو  وقامت.  اد�ةقتصالا ةنشطاأل ي ف الت�اطؤ نم ة حال لي إ ٢٠٢٠ ماع

 :يف راز�هاالحت اإلجراءات هذه وتتمثل ،الو�اء تشارنا لمنع �ةتراز حالا تراءاجاإل من محز 
 :�ةماللا للرقا�ة العامة  والهیئة المر�زى  البنك قبل من ءات اجرا - الً أو 

 ل:نا مثو ر �و  فیروس رااث ةمواجهل �ةاز حتر اال رابیتدمن المه ز ح�عمل مر�زي البنك قام ال
�ة االستحقاقات االئتمانبتاجیل لبنوك جم�ع ا ه�جو ت -٢ ،٪٣ة نس�ب دةلفائا رسعاض أفخ –١

، عند  امات إضاف�ة على التأجیل في السداد ولمدة ستة أشهرغر  بیقم تطللعمالء مع عد
 بیق.التط راخت�ا

 
عمالء  �اهل عن  ءالعب ع فر ي لئاستثنا ءاإجر  اذ تخاة ��الا�ة المرقلل هیئة العامة ت الوقام

بتوج�ه  ت في تحسین بیئة االعمال و�ادر  �سهم ها �ماعمة ملتعاوالم اهابترقل اضعة لخت اهاجلا
لمدة ئها اللرقا�ة الهیئة �الق�ام بتأجیل �افة االستحقاقات االئتمان�ة لعمة ضع الخا شر�اتال
 .طبیقتال راخت�ا دن، عكعلى ذل بتتتر تي ال خیرألتامات ار غ من  مع اعفائهم شهر، تة أس

، بینما تم تطبیق معاییر ط�م فقالتخص طانشو  �ليلتمو ا رأجیلتا نشاطى عل ذلك قو�نطب
 ر والتي تتضمن مد فترات استحقاق األقساط. الصغمتناهي ى لنشاط التمو�ل أخر 
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 : عةجمو الم من قبل  ز�ةترا حإ إجراءات – اً ثان�
 ل مالع�ة ستمرار ا

م بهتامكفین من موظال نم٪ ٥٠مل ث �عین حیلموظفا مس�قتعة على خطة لجمو المقت فوا -
ل عن مع�ق�ة ت٪ المت٥٠و  سم�یر ها المجموعة المال�ة هي تعمل فیالتفة لختملا قعامو ال في

 .موعةالمج ي�مراق�ة الوضع عن �ثب لضمان سالمة موظف االدارة�عد، وتقوم 
 
 عمل الت  راراق 

  ةمختلف عروض مقد�تعلى  يفر مص رة التمو�ل الغیصنم  اللخن م  مجموعةوافقت ال -
وذلك على  ونا المستجد فیروس �ور هة واجم راطإ في كلوذ هائعمال هلف عن �اخف�للت

 الي : النحو الت
 .من قبل البنك المر�زي  خفض أسعار الفائدة�ما یتماشى تسعیر دیل العت -
 . ون رسوم إدار�ةدبو ل اق�ا ةفختلق مرات استحقا�فت دیدةت و�رامج جاتجنم تقد�م -
  العمیلقة وافم لىع ل حصو ل ا�عد  هرشأ ٦ة تها لمددولة جداو�ع حقةلمستااط ساألق لیجتأ -

 . ى هذا االجراءعل
 السداد الم�كر.مات وغرار یخأقابل التل عن مالتناز  -
 المصدرة. للقروض الجدیدة ستحقاق االمد فترة  -

 
 قعةلمتو �ة ائتمانر االسائخلا

ة  اد�صتنشطة االقألا ابر اضطى ل ا لم اعجم�ع انحاء الي ف ١٩-COVID ءشي و�اأدى تف -
ساب الخسائر  تحالمستخدمة في اضات ااالفتر  تعدیللى ا لكذى أد دقو ، �ةالمال اقسو ي االف

االخذ  الظروف االقتصاد�ة المستقبل�ة مع  التاثیر الذي قد تحدثه لتعكس  المتوقعةئتمان�ة اال
  عن فخف�تلل ة ولمحا ي فت اسواضعي الس�او  اتومكالحا ه ذختالتي تالتدابیر  ت�ار االعفي 
تحفظًا عند ج اكثر هنة لمجموعة لتلفمخال طةنشألاتخذت فقد ا لكذ�و ت. جاالالم ةكاف

 المتوقعة. احتساب الخسائر االئتمان�ة
 ار�انتش المرت�طة راتالتطو  لكافة المستمر والتقی�م �المتا�عة �ثب عن حال�اً  المجموعة وتقوم

 یروسفل �كون  نأ نتوقع ال ،المتاحة اتمو معللوا �ةلاحال امعرفتن ضوء وفي دتجمسلا سو ر یالف
 .ظورالمن المستقبل في االستمرار  على  الشر�ة قدرة على تأثیراً  دالمستج)  ١٩-فیدو ك(

 



 ة�ضالقا م�سهیر  –ة المال�عة و ة المجم�شر 
 ة عالمجم دور�ةال ةمال�ال ملقوائالمتممة ل ضاحاتاإل� �عتا

 ٢٠٢٠/ ٩/ ٣٠ة فى المال�ة المنته� فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم ی�الجن�ه الالغ ع الم�جم�( 

_____________________________________________________________________________ 

 - ۳۰ - 

 �قةالمط ب�ة�اسات المحاسالسهم أ -٣٥
 المجمعة لمال�ةأسس إعدد القوائم ا ١-٣٥

 تجم�ع األعمال ١-١-٣٥
عنـد  ذلكو اء تنقالاام طر�قة دخستا�موعة جملال خاداألعمال  عم�جن ت�ة عسالمحتتم ا -

 .ةجموعطرة للمانتقال الس�
لمقتناة القابلـة ألصول افي ق�م اصا اذالمحول و� يدماقابل الال من الماس �یتم ق� امك -

 ادلة.�مة العالقء �االقتنة امل�ع ید عندحدللت
 اح�ــ ر أ�ــة أ .ءاتنــ ق�ــة االلعم نمــ ة جــ اتنة الر هللشــ نوً�ا �ــار االضــمحالل ســ تاخ راءو�ــتم إجــ  -

 خسائر.و الر�اح أاألفي  وًراف بها فیتم االعتراض�ة و تفا راءش ة�لماتجة من عن
ل تحمــ ا تم فیهــ یــ  وف فــي الفتــرات التــينــاء �مصــر ة �االقتعلقــ تمالتكــال�ف ال جــةمعال تمو�ــ  -

�ـة نو دیمال قابـلم ل�ـةق الماهـو إصـدار األوراو حـد وا ستثناءا�دمات الم الخاستف و �لتكالا
 .ة�كلمال ق و حقو أ

بــین  �ًقاائمـة سـاق قـاتة عالة لتسـو�الغ المدفوعـ الم�ـ  محـولال ديامـ لاالمقابـل  نمتضـ ی ال -
 ائر.لخسو اأ ألر�احا راف بهذه الم�الغ فيم االعتدة ما یتوعا ةة والمقتنا�نقتشأة المالمن

ــاتم یــ  - ــة فــ ال �حتمــ دي المامــ بــل الس المقاق� ن الــة احي فــ و  ءقتنــاالخ اي تــار�لق�مــة العادل
یـتم ة ملك�ـ ق الداة حقـو دة لتعر�ـف ألمحداروط الشي فو تسالمحتمل ا لابقمفع الدب مزاتلاال
 منلتسو�ة الالحقة له ضـ عالجة اه وتتم ماس�ق یتم إعادة الو  الملك�ةضمن حقوق ��ه تبو 

اســه خــر یــتم إعــادة ق�أمــل محتمــادي  لبــ ي مقاق فــان أســب مــا ف�خــال �ــة،ملكالحقــوق 
لق�مــة فــي ا یــراتتغ �ــاي فامــع االعتــر  ةل�ــ امئم الاو قــ لا داخ إعــد�تــار  يفــ  ةدلــ االع ةمــ لق��ا

 لخسائر.وا�اح األر لة ضمن العاد
 

 ةع�ت التاالشر�ا ٢-١-٣٥
 .عةلتي تس�طر علیها المجمو ر�ات اة هي الشا�عتلالشر�ات ا -
ــتثمأة المنشـــ ال ىعـــة علـــ جمو المر تســـ�ط - ــد رمسـ ــا عنـ ــر تت امفیهـ ــا عـ ــد ض أو �حـــق لهـ عوائـ

ى علــ  طتهاســل لخــال نالعوائــد مــ  ىلــ ع رثیلتــأا يفــ  تهار وقــد ر�تهااشــ م لالخــ  مــنة ر یــ غمت
 یها.ف لمستثمرالمنشأة ا

دًءا مــن تــار�خ علیهــا بــ ي تســ�طر التــ  ة�ات التا�عــ ر شــ جمعــة المال�ــة المم الالقــوائ ضــمنتت -
 .ةلس�طر د افق �ختى تار ح الس�طرة

 
 ة ر طیر المس�غحقوق لا ٣-١-٣٥

صول  ألا يفاص في اهب فعتر مم الالق� في اهتبنسب رةط�سغیر الم م ق�اس الحقوق یت
 تناة.نشأة المقلما  يید فتحدللة لبالقا

الس�طرة  إلى فقدال تؤدي تي لا التا�عة و  اهي شر�اتلمجموعة ف �ة اقوق ملكفي حتغیرات لا
 .ملك�ةوق الحق حابصبین أت امالمعلیها �ع یتم المحاس�ة

 
 �طرة السفقد    ٤-١-٣٥

 زاماتتلالاألصول وا �عدتستا نهإف ةع�تالاى الشر�ة لع رةطس�لا عةو ملمجتفقد اعندما 
عتراف �اي المع ا. لخاصة بهاخر اامل األل الشود الدخن�طرة و�غیر المسق و قحوال
اي راف �عتاال مر و�تسائالخو ر�اح أألعن فقد الس�طرة ضمن ا ر ناتجةأو خسائ �احر أ

 .ةر ط�الس  فقد  دلة عنداعلاة م�الق� اعة سا�قً الشر�ة التا� في�ة ق�مارات متثتاس



 ة�ضالقا م�سهیر  –ة المال�عة و ة المجم�شر 
 ة عالمجم دور�ةال ةمال�ال ملقوائالمتممة ل ضاحاتاإل� �عتا

 ٢٠٢٠/ ٩/ ٣٠ة فى المال�ة المنته� فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم ی�الجن�ه الالغ ع الم�جم�( 

_____________________________________________________________________________ 

 - ۳۱ - 

 �ة ق الملك�قة حقو�طر  انهمحاس�ة علام مارات یتاستث ٥-١-٣٥
لحصص في  من ا الملك�ة وق قح ا �طر�قةنهعحاس�ة ي یتم المالت تثماراتسن االتتكو 

ات متزااللاعهدات �التل و صو األ في قوق حول�س له .  �ةت مشتر عاشر�ات شق�قة ومشرو 
 .�الترتیب المرت�طة

ات  س�اسلا مؤثر على ذفو ة فیها نع جمو ملن لو ك�تي لا ت�ار �قة هي الشقشال ات�الشر 
 .وع مشتركشر مرة أو �ونه س�ط إلى ال �متدولكنه تشغیل�ة ل�ة والالما
ي  ق فحقو و تر�ة مش طرةس�ة ف�ه وعهو ترتیب مشترك �كون للمجمشترك ع المشرو الم
 رتیب.ت�الطة �ل المرتصو األ افيص

 �ةت المشتر اروع شموال ةقشق�لا  ت�ار ت في الشارامتثسالاحصص  ن �ة علمحاسیتم ا
كال�ف لتاضمنًا لتكلفة متي �اف األولالعترایث یتم الك�ة �حقوق المقة ح�طر �استخدام 

 تناء.االق ة �عمل�ةت�طر مال
ر�ة  تلدفة ام�ض الق�تخفأو دة ز�اة بجمعم�ة المالال ئم القوا فيو�تم الق�اس الالحق 

  ي فر امل األخشال لخالد دو و�ن رئاخسلا ألر�اح أواي ف ة عجمو ملاار بنصیب لالستثم
 ر فیها.ستثممالالشر�ة 

 
  لمجمعةالمال�ة اائم من القو عادات االست� ٦-١-٣٥

ر  غی ائرسوالخ �احألر واجموعة لموالعمل�ات المت�ادلة بین ارصدة  من األ�ال داتم است�عی
 . وعةمجملة بین الالت المت�ادممعاال نناتجة ع ال ققةلمحا
ها  اس�ة عنتم المحات یر مامع استث لمعاة من التجناتلاقة قحمال ریغ اح�عاد األر ت�سام تی

الخسائر غیر �عاد یتم است �ما  عة فیها.مو جصة الما �عادل حة �مالملك� ة حقوق �طر�ق
عاملة تعطي مال انت�ال إذا ة إحققالمیر ح غر�افي األعة مت�الطر�قة الالمحققة بنفس 

 .ولألصل المحاة مق� اللحمضمؤشًرا ال
 

 �ةبجنألات المعال ٢-٣٥
 ب�ة ت األجنعماللمعامالت �الا ١-٢-٣٥

الصرف   �سعرلمجموعة ت اا�اصة �شر خلا  لتعامل�ة �عملة اجنبمالت األالمعاترجمة م یت
 ت.في توار�خ المعامال

ل  متعالا تها لعملةب�ة یتم ترجمجنة األ�العمل د�ة النقة �عالطبذات  ماتلتزاواال األصول
 مال�ة. ال مئوالقا  دا دعإ  خر�اتالصرف في  رسع�
�سعر  ة�األجنبة �العملة عادلق�مة الا �الم ق�اسهتالتي ی لتزاماتواال ة األصولجمر تم یت

 دید الق�مة العادلة. ند تحمستخدم عال  فر الص
لتكلفة تم ق�اسها �اي یالت النقد�ةیر عة غب�لطات اات ذمتزاااللول و صمة األجتر یتم 

 المعاملة. �خ ر ات في ف ر صلا رع�س ةلة األجنب�ملعا� ة�خ�ر اتال
 ق و ر فثناء، ئر.  و�استلخسااح أو ااألر�ملة في عفروق العتراف �اال مصفة عامة یت�و 

 : خرل األلشاما الدخل  ودما یتم االعتراف �ه في بن رجمةتجة من تنالا العملة
  ل امالدخل الش لالخ نة ملدالق�مة العالمق�مة �ا ةلك�الم ات حقوق أدو في ات مار ستثاال -

شامل  ل الالدخنود ب نملة لعموق ار ب ف�تبو ادة عإ  الل، حیث یتمحماالض ثناءتسا�(
 ر). سائالي األر�اح أو الخاألخر 

�أداة تغط�ة مخاطر لتغط�ة خطر صافي  اهتخص�ص لتي تمال�ة الما تاملتزااال -
 ة.فعالط�ة غالتامت ما د أجنبي طشان االستثمار في

 لة. اعف ت التغط�ةماد  اة م�دالنق تاقدفتة في خطر المخدتسملة ا�طغتأدوات ال -
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 بينجاأل شاطنال ٢-٢-٣٥
عر تناء �سند االقعات �و والتسة ر لشهى ا لتزامات �اإلضافة إلألصول واالجمة اتر  یتم
 جنبياال اطشنت للاوفصر لماو  ترف عند إعداد القوائم المال�ة و�تم ترجمة اإلیراداصلا

 .تالمعاملا خ�ر تافي صرف ر ال�سع
رصید  ر والخاآل لشاملا ل دخلد افي بنو  �ةت األجنبالملعا مةجر وق تر ف� افر یتم االعت

یتم   يالت ألجنب�ةعمالت الة امجوق تر فر  عداما ت�اطي فروق ترجمة ف�جمع ضمن احالم
 توز�عها على الحقوق غیر المس�طرة.

 أو فوذ المؤثرنلا وأ ةر ط�سلاد فق مثل زئ�ةأو جل�ة � ةر �صو  جنبياألن �اكال عند است�عاد
رجمة  التفروق �اطي حتا نكم ضماتر لمالة العم ق و فر فان مبلغ  ة�ر تالمش �طرةسلا

من أر�اح وخسائر  ء�جز  الخسائر�اح أو ر لأل هتبو��د ا�ع أن علق بذلك الك�ان �جبوالمت
 االست�عاد.

ب ج�ف ةر طس�ال �قاءمع  ا�عة�ة تر ش ي ف اهحصت نم زءج ة وع موفي حالة است�عاد المج
 رة.�طمسلغیر ا وق حقل ب األصحا ماكملة المتر علا ق فرو  غمبل نم ةئ�ز الحصة الج ةداعإ 
ر�ة  ت المشتلمشروعااأو  ةلشق�قا تر�االشمجموعة لجزء فقط من لاست�عاد اي حالة فو 
إلى   ة�ئجز لاحصة لا �ببو تة د�قاء النفوذ المؤثر أو الس�طرة المشتر�ة ف�جب إعا عم

 .رائلخسأو ا�اح األر 
 

 ةر مستم�ات غیر اللمعلا ٣-٣٥
دفقاتها النقد�ة مل�اتها وتز عتمیی �مكن تي الو وعة، ممجال �اتمن عمل ءز المستمرة ج یرغ�ات العمل
   موعة.مجلي ا�اقعن 
فها �صنت ات�طلتالمستمرة عند االست�عاد او عند است�فاء العمل�ة لم رة غیالعمل� ق تبو�بقیتح
 .بر قأ هماع ایالب�غرض ها �ب ظفحتمك
ر لخسائاو ا احر�ة �األنار مقلم اارقا لیعدرة، یتم تمتسم غیر تمل�اع� ةل�متبو�ب الع متی ادمنع
 المقارنة. ةفتر  ن بدا�ةعادها م�است  مقد ت �ةللعمت امل االخر �ما لو �انالدخل الشاو 
 

 اإلیراد ٤-٣٥
 ت اار ثمستاإل ب�ع )خسائر(أر�اح  ١-٤-٣٥

  �خ �ة فى تار ر ا ق ع ل وا  ة � لمال ا  ت ا ار م ب�ع اإلستث  ت ا � ل عم  ن ع  ة ج ت نا ال  سائر والخ �اح األر  ات إث�  م یت 
  ، الب�ع ت موال وع  مطروحًا منه مصروفات سعر الب�ع ة و لتكلف بین ا ق فر ل لك �ا ذ و  �ة ل لعم حدوث ا 

ق  ر لف �ا ر ئ سا خ ال�ة فى شر�ات شق�قة ف�جب اإلعتراف فى األر�اح وال م ل ات ا ستثمار نس�ة لإل ل و�ا 
  ا به اإلعتراف   ق ب س   كمة ا ر ر مت ئ ا س خ و  أ وأ�ة أر�اح    م ل ت مس ل ا   ل ب ا ق لم ى ا جمال ة و� فتر� الد   ة م � ق ال   ن بی 

 .  �ة ك المل   ق قو ح   ى ة ف م�اشر 
 

 ز�عات د تو إیرا ٢-٤-٣٥
خ الذي ینشأ ف�ه حق للشر�ة فى  � ر التا دخل فى ائمة ال ق ح � ا � األر  ات ع وز� د ت یتم اإلعتراف �إیرا 

 . ء ا ن ت ق ال ا   ر�خ د تا ة �ع محقق وال   ا ه ی ف ر  م ث لمست ا ت  �ا شر ل ا   ح استالم توز�عات أر�ا 
 

 ي ز �المر  ظفحال إیرادات ٣-٤-٣٥
 لفاتورة. ر ا و�صدا خدمة  ال ء  ا ند أد ع ي  �ز ر الم الحفظ    ات ت إیراد �ا ث إ م  ت ی 
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 دئاعال فاتإیرادات ومصرو  ٤-٤-٣٥
  د " وائ ف ال ن بند "إیرادات الفوائد والتوز�عات " أو " مصروف  ضم ل  دخ قائمة ال تراف فى  ع إل ا   یتم 
ى تحمل  ت ل ا  ة ال� م ل ات ا و د أل ا  ع الفعلى لجم�  د ئ ا لع ا ة ق � ر ط ام د �إستخ عائد ت ال روفا ص م و  ات اد �إیر 
من   ة عادل ل ا   ة ق�م �ال " تبو�بها عند نشأتها  التى تم    ة أو تاجر الم   غرض ة � لمبو� ا ك  تل   ا عد   ف�ما  د ائ �ع 

 .  " ر ائ خس ر�اح وال خالل األ 
 

 إیراد األتعاب والعموالت ٥-٤-٣٥
تأد�ة   د ن ع  ات د را ی إل ا من ض سهیل أو ت  قرض  خدمة  ن ع  قة تح المس  عاب ألت ا �  یتم اإلعتراف 

  لمدیون�ات أو ا روض �الق قة تعل ت الم وال لعم ا ب و تعا أل ا ت ف �إیرادا ا ر عت اإل  ف ا إ�ق  م ت � و ة م الخد 
القوائم المال�ة ، و�تم  ج ار خ  ت هامش�ة فى سجال  ها د ی ق یتم  ث ی ح لة ضمح غیر المنتظمة أو الم 

  . د ئ ا لع ا ت ا د ا ر �إی  عتراف م اإل ا یت عندم  ى قد لن ا  ساس أل ا ل وفق  ات اإلعتراف بها ضمن اإلیراد 
تم  مة ی ة عا �صف لى الما  ل ص لأل  ى فعل د ال ئ ا لع مكمًال ل  اً زء ج ثل م ت لتى ا  ب ا تع �النس�ة لأل 

 . ى ل الفع   د ئ ا الع دل  إعت�ارها تعدیًال لمع عالجتها � م 
 

 ة سر والت السممع ٦-٤-٣٥
  عمالء ح ال لصال  ة ل� ما ال راق و األ �ع � و  یتم إث�ات عموالت السمسرة الناتجة عن عمل�ات شراء 

 . ة دار الفاتور ص � و   �ة ل عم ال   ذ نفی ت عند  
 

 ارةداإل تعابأ ٧-٤-٣٥
یق  تعاقد" لكًال من صناد لشروط ال  �قاً ده ط "محد �ة مئو بنسب  رة دا إل ب ا أتعا  ب سا یتم ح 
 رتها ط�قًا ألساس اإلستحقاق. دا �إ ة  وم الشر� التى تق   ار م ث ت اإلس   ظ ف ا ومح 

 
 داءاألأتعاب ُحسن  ٨-٤-٣٥

یق  د ا لصن  ق ق ح م ال  عائد السنوى ل ا  ة �م ق ن م  ة د محد  بنسب  أداء  ُحسن عاب ت أ ة ر� لش حق ل ت �س 
د توافر شروط تحققها  ات إال عن یراد اإل   ضمن   عاب ألت تلك ا  رج تد  وال   ، هذا   ار ظ اإلستثم ف ا مح و 

 حصیلها.  ت   ن م   �اف   د ك أ ت ود  ووج 
 

 ا�جار االستثمار العقاري  ایراد ٩-٤-٣٥
مدة    ى ل ع   ت اب ث ط ال س ق طر�قة ال   عقاري على اساس ل ا ار  االستثم   ن م ر  �جا یتم االعتراف �إیراد اال 

ال�جار على  ا   ایراد   إجمالي   یتجزأ من  ال �جزء   حة نو م م ل ا   ز اإل�جار ف ا حو � اف ر االعت   م ت � و   . العقد 
 �إیرادات أخرى. األخرى  عقارات  من ال ار  �ج إل ا د  إیرا �   اف ر عت ال م ا ت قد. و� ع ال   مدة 
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 صغرلا�ة ات متناهعو شر الم إیراد مقابل خدمات تمو�ل ١٠-٤-٣٥
 �قا للعقدط غرصال ةناه�تم تاوعر تمو�ل المش تمادخ لمقاب ناالیراد میتم اث�ات  -

  ئد العا عدلمعت�ار اال زمن�ه أخذا في  �ةساس نسعلي أ اوعمالئه ة ین الشر�ب رمبملا
قائمة الدخل �إیرادات العائد �استخدام   تراف فيتم االعصل یعلي األ مخدلمستا

 ئد.اعتي تحمل �وات المال�ة الداأل لي لجم�ععفالائد طر�قة الع
توز�ع  و المالي  صل أل ل ةلكفة المستهلكلتا اب سقة ح�ر ط يه  يئد الفعلعالاة ق�ر ط -

لمعدل  الفعلي هو اائد الع لدمعا. و هة بقالمتعل اة دي مدار عمر األعللعائد ادات ار إی
  ل العمر الا خخدم لخصم التدفقات النقد�ة المستقبل�ة المتوقع تحصیلهلذي �ستا
 .اليمل ال صألل�ة  ر ق�مة الدفتلاي لل الوصو ل  ال�ة وذلكوقع لألداة المتمال

  یتم االعترافال الحالة�حسب  ةیر منتظمغء �أنها العمالوض د تصن�ف قر نع -
رج القوائم المال�ة،  مش�ة خاجالت هاقیدها في س و�تمبها  ص خاد الئلعاارادات ی�إ

  .اهیتم تحصیلدي وذلك عندما نقا لألساس القوف و�تم االعتراف بها ضمن اإلیرادات
ه�ة اوعات متنر نوح للمشممالل مو�عائد الت نبی ق لفر اق�مة  يفت الالعمو إیراد  ثلمیت -

من  دمات م�اشرةالخ  قابلم اعقطستاك �لر�ة وذشال  حقات البنك لدى ستصغر ومال
 تي یتم تحصیلها من أصحاب المشروعات. �الغ الالم

ق االستحقا أبدم لوفقاً  ة د�ة الخدمت الناتجة عن تأائد والعموالو الفیتم االعتراف � -
مال�ة  ة من فتر أكثر  ىادات تغطر تلك اإلیت ان� إذالعمیل إال ة ل م لخداد�ة أت دمجر �

 ى.لزمن�ع از و الت اسسى أبها عل فراتیتم االع
من ق�مة القرض الممنوح لعمالء الشر�ة وذلك عند   ٪٨�ة لة ادار صیل عمو یتم تح -

  ل الدخ ةئمقا�ة �دار اإلعمولة ایراد ال ابل خدمة اصدار القرض و�ثبتاقد وذلك مقعالت
 یل. لقرض للعما ة اصدار دمخ �ةتأدنتهاء من اال عند

 ق علیها ضمن العقودتفام االتینسب ب طقساداد األس ن خیر عیتم تحصیل عمولة تأ -
 لتأخیر. ادد العتراف بها �مجرد تأخر العمالء عن السداد على أساس مو�تم ا

 
 ق أر�اح عمل�ات التور�   ١١-٤-٣٥

  ال  لحوالة أول لمتالمس ابل قمللالق�مة العادلة ین رق بف�ال ق�ات التور عمل�أر�اح یتم ق�اس 
 ور�قافظ التلمح لق�مة الدفتر�ةواق تور�لال�ة عم ا�ةق في نهو حقیزال مستحقًا للشر�ة �

 . في تار�خ عقد الحوالة في دفاتر الشر�ة
 

 الدخل ��ةضر  ٥-٣٥
، او خسائر الفترةاح أر� ي روف فصاد أو �مالضر��ة المؤجلة �إیر �العتراف �الضر��ة الجار�ة و یتم ا

ة أو في لفتر فس ان في  –ه �رف حدث �عت أو یها الضر��ة من عمل�ة ف شأي تنحاالت التلما عدا اف�
ة  حقوق الملك� ضمنج األر�اح أو الخسائر سواء في الدخل الشامل األخر أو خار  –ة فترة مختلف

 .أو تجم�ع األعمال م�اشرة
 

 الجار�ةضر��ة الدخل  ١-٥-٣٥
عد  � ا قة والتي لم یتم سداده لسا� ات ا تر �ة والف ترة الحال لف ل  الضرائب الجار�ة ف � عترا تم اال ی 

عل في الفترة الحال�ة والفترات السا�قة تز�د  ها �الف ضرائب التي تم سداد ت ال �ان  ا ما إذ أ  زام، كالت 
س ق�م  تقا  ذه الز�ادة �أصل. ه ذه الفترات فیتم االعتراف ب مستحقة عن ه ل ة ا عن الق�م 

سدادها   قع رات السا�قة �الق�مة المتو الحال�ة والفت ة للفترة ر� جا ول) الضر�ب�ة ال ألص ت (ا لتزاما اال 



 ة�ضالقا م�سهیر  –ة المال�عة و ة المجم�شر 
 ة عالمجم دور�ةال ةمال�ال ملقوائالمتممة ل ضاحاتاإل� �عتا

 ٢٠٢٠/ ٩/ ٣٠ة فى المال�ة المنته� فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم ی�الجن�ه الالغ ع الم�جم�( 

_____________________________________________________________________________ 

 - ۳٥ - 

أسعار الضرائب (وقوانین الضرائب) السار�ة   استخدام إلدارة الضر�ب�ة، � ن) ا ها م د ستردا (ا إلى 
  ة ح للضر�� تخضع توز�عات األر�ا  . تار�خ نها�ة الفترة المال�ة ن تصدر في أل ها أو في سبیل 

لتزامات الضر�ب�ة اال عند  ه لألصول واال عمل مقاص  تم ی  ��ة الجار�ة. ال لضر من ا كجزء 
 نه. عی وط م �فاء شر ت اس 
 

 ضر��ة المؤجلةال ٢-٥-٣٥
ول  محاسبي لألص ل س ا ف �الضر��ة المؤجلة �النس�ة للفروق المؤقتة بین األسا االعترا یتم 

ة  �الضر��ة المؤجل اف عتر یتم اال  لتزامات. �بي لتلك األصول واال ر وااللتزامات واألساس الض 
 یلي: عدا ما    ما ي ینتظر خضوعها للضر��ة ف� ق المؤقتة الت م�ع الفرو لج 
 �الشهرة،  ولىاأل فار العتا •
 ولى �األصل أو االلتزام للعمل�ة التي: ألعتراف اأو اال •
 ل.امعألل�ست تجم�ع ا ) ١(
 ة).�ر�بضرة ال اسبي (الخوال على الر�ح الضر� يؤثر على صافي الر�ح المحاسبت) ال ٢(
  ص حص�ات تا�عة وشر�ات شق�قة و تثمارات في شر ت�طة �اسر لمة االفروق المؤقت •

ى توقیت عكس تلك لس�طرة عالذي �مكن ف�ه ال لمديي ال ا تر�ةمشعات و في مشر 
عكسها في المستقبل  مفروق لن یتلا ه ذالفروق المؤقتة ومن المرجح ان مثل ه

 .المنظور
الحق في  ضر�ب�ة و ل ا  ائر عن ترحیل الخس  اشئ ن ال  ل المؤج  ي الضر�ب  یتم االعتراف �األصل 

ال  ما �كون هناك احتم عند  خصم ل ل  ابلة لق تة ا ق وق المو ر لف الضر�بي غیر المستخدم وا  الخصم 
اع بهذا  ف لها االنت ال خ ن م إمكان�ة تحقیق أر�اح تخضع للضر��ة في المستقبل �مكن � قوي 

ة  شر� لمستقبل�ة لكل ل ا م الع  ق خطة � ر لي عن ط لر�ح الضر�بي المستقب ا األصل. و�تم تحدید 
ها  رف ب معت ل ا  غیر  لة لمؤج ا ضر�ب�ة ل ا  إعادة تقدیر موقف األصول  المجموعة. یتم ن شر�ات م 

بل إلى  ق  من  وتعترف �األصول الضر�ب�ة المؤجلة التي لم تعترف بها  ة رة مال� في نها�ة �ل فت 
مة  � ب ق ا است�ع �  بي �سمح ستقبًال وجود ر�ح ضر� م ى الذي أص�ح من المرجح معه د الم 

 . ل ؤج الم األصل الضر�بي  
الفروق  حقق د ت ن ع  �قها طب قع ت و ئب المت ا ضر لمؤجلة �استخدام أسعار ال اس الضر�ب�ة ا یتم ق� 

 ر. د دام اسعار الضر��ة السار�ة أو التي في سبیلها ألن تص خ لك �است الموقتة وذ 
ر��ة  الض  ثار ار اال � ت في االع ة المال�ة یتم االخذ ر ر��ة المؤجلة في نها�ة الفت ض ند ق�اس ال ع 

 .  ا ه ت زاما لت ا وا ه ة ألصول � تر رداد أو سداد الق�مة الدف لمجموعة لالست تت�عها ا   التي   لإلجراءات 
 تزامات الضر�ب�ة اال عند است�فاء شروط معینه. ل ول واال تم عمل مقاصه لألص ال ی 

 
 اإلهالكو ل الثابتة وصألا ٦-٣٥

 ق�اس لااالعتراف و  ١-٦-٣٥
ومجمع خسائر  اإلهالك  مجمع  ا ة مخصومًا منه كلف لت �ا ة ثابت ل ا  األصول یتم االعتراف � 

 ضمحالل.  ا 
�ة مختلفة، فإنه  اج مار إنت ل الثابتة لها أع ألصو د ا و ن ب  من  ند ة لب ر� ت الجوه ا ون واذا �انت المك 

 تلك األصول الثابتة.   ضمن رئ�س�ة)  ات  ن مكو ( یتم المحاس�ة عنها �بنود مستقلة  
 أو الخسائر. �األر�اح    ثابتة ل عاد األصول ا � ست ا ن  م جة  نات ل ر ا لخسائ عتراف �األر�اح أو ا ال ا   یتم 
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 اءتنلى االق عة التكال�ف الالحق ٢-٦-٣٥
األصل فقط إذا �ان من المتوقع أن ینشأ عنها  لى قتناء ع الالحقة على اال قات النف  ة ل م رس  م یت 

 بل�ة للمجموعة. ستق تصاد�ة م اق   ة نفع تدفق م 
 

 الك هإلا ٣-٦-٣٥
ا  ة األصل مخصوم ل في تكلف ث ي تتم ت وال  –إلهالك ل ة ل اب ق ال  ابت ث ال  األصل یتم إهالك ق�مة 

المقدر  جي اإلنتا  على مدار العمر  وذلك بت) ا ث ل ا سط ق قه ال ر� فقا (لط و - منها ق�مته التخر�د�ة 
ر�اح او الخسائر. ال یتم  األ الك على إله ا یل لكل نوع من أنواع األصول الثابتة، و�تم تحم 

 ارنة: والفترة المق   ة الحال�ة ر للفت  ة تاج�ة المقدر ن إل ا ر  ا عم �األ   ناً ي ب�ا وف�ما یل  ك األراضي. ال إه 
 

 اتالسنو      األصل
 ٥٠-٣٣.٣     م�اني

 ١٦.٦٧-٢   ةمكتب�ة و�هر�ائ�دات ومع ثاثأ
 ٥-٣.٣٣     لىآأجهزة حاسب 

 ٨-٣.٣٣    نقل وانتقال   وسائل
 

أیهما   ا ه ل  ي اج اإلنت  ر أو العم  ة على مدار مدة العقد ر ي أماكن مستأج سینات ف ك التح یتم إهال 
 .   أقل 

ة �ل  � ا نه ة في ت الثاب  صول أل ة ل لتخر�د� عمار اإلنتاج�ة والق�م ا واأل  ة اإلهالك اجعة طر�ق ر یتم م 
 یلها إذا تطلب األمر ذلك. فترة مال�ة، و�تم تعد 

 
 العقاري مار الستثاعادة تبو�ب إ ٤-٦-٣٥

لى  إ ة المالك ف ر ع م � ة مشغول  ت من عقارا یتم تغییر استخدامها  العقارات التي تبو�ب  إعادة  یتم 
   . ار�ة ق ع ال ثمارات  االست   بند   لي إ ثابتة  ال ول  األص   بند   ة من رات عقار� ا استثم 

 
 ات تحت التنفیذعو شر الم ٧-٣٥

م�اشرة تعلقة النفقات المافة لفة �ك. تتضمن التالتكلفة�ذ اف �المشروعات تحت التنفییتم االعتر 
تم ن أجله. یمي أقتنى الغرض الذ ي فو  ابهشغیله تلتي یتم ز األصل إلى الحالة ایوالالزمة لتجه

منها وتكون متاحة   ءاتهاالن مما یتدة عنتثابصول الروعات تحت التنفیذ إلى األالمشتحو�ل 
 ام. لالستخد
 

 شهرةوسة والمملاألصول غیر ال ٨-٣٥
  الشهرة -

 رئا سخ عها مجمنخصومًا معتراف بها �التكلفة متا�عة، و�تم االر�ات الء الشارة من اقتنالشهتنشأ 
 ل.االضمحال
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 �ر اث والتطو �حاأل -

 ها.اقنفف فور إراف بنفقات األ�حاث �مصرو العتیتم ا
ة �فقات المنسو �اس النقن التطو�ر فقط إذا �ان �مك صل غیر الملموس الناتج عنألا� عترافالیتم ا
  لامتك�ة السنة جدوى فمد علیها، توافر دراستطو�ر بدرجة �عترة التخالل ف یر الملموسصل غلأل
 فوس سو لملما یراألصل غو لالستخدام، ما إذا �ان �ع أتاحًا للبا �جعله م�ململموس ألصل غیر ا ا

ارد  المو ل�ة و االفن�ة والملموارد ار �ة مستقبل�ة محتملة، تواف ًا على تحقیق منافع اقتصادر دقا�كون 
الستكمال   ة�نلا ر ، توافسر الملمو خدام أو ب�ع األصل غی تمال تطو�ر واسة الستكالكاف� األخرى 

 لموس.ملغیر ا صل األع م أو ب�لب�عه، القدرة على استخدا أو  الستخدامهالملموس  یراألصل غ
یتم ولي ألاالعتراف ا ها. �عدقفاات التطو�ر �مصروف فور إنالف ذلك یتم االعتراف بنفقخ�و 

ك الهتساالمجمع  اومًا منهالتطو�ر �التكلفة مخص موس الناتج عن یر الملألصل غااالعتراف �
 محالل.ضسائر االومجمع خ

 
 لموسة األخرى الم ألصول غیرا -

ل ولها عمر إنتاجي محدد  المقتناه من تجم�ع األعما ،ى خر ة األسو الملمغیر ل صو اف �األیتم االعتر 
 ل.االضمحالخسائر  هالك ومجمعالستجمع امصومًا منها كلفة مختال�
 

 تثمارات العقار�ةساال ٩-٣٥
 ق�متها في ارتفاع أو ارإ�ج حقیقلت بهافظ محتال راتاالعق في ةر�اعقلا ماراتثاالست ثلتتم -

 ماً و خصم ق�اسها الحقا �التكلفةر�ة أول�ا �التكلفة، و�تم قاعلا اراتمثالستا �اسق تمهما. و��لیأو 
هالك وخسائر إلاتسجیل مصروف  ، و�تمةلمجمعا االضمحاللائر وخس كالاإله مجمع امنه

 .ئراخسلااح أو �ل �األر االضمحال
 ينتاجر اإلعمالى مدار ه القسط الثابت) وذلك عللطر�قي وفقا (ار العقار تثمك االسیتم إهال -

  ٣٣ر�ة اثمارات العقي لالستجتاو�قدر العمر اإلن عقاري،بند من بنود االستثمار ال كلل المقدر
 . سنة

 
 ا �غرض الب�عحتفظ بهصول مأ ١٠-٣٥

ات لتزامأصول وا لتي تتضمنا اخلص منهلجاري التا  ةوعمجأو الم لمتداولةم تبو�ب األصول غیر اتی
ة �شكل أساسي تم استرداد ق�متها الدفتر�ی نأ عال�ة  هبدرج رجحام ان، إذا �محتفظ بها �غرض الب�ع

 ها.خدامفي است ن االستمرارول�س م عب�من خالل ال
و لدفتر�ة أا اتهم�امه �قعها �صفه صول الجاري التخلص منألاو مجموعات ا األصول س هذه�ایتم ق
متعلقة  ل الر اضمحئاي خسأال �أو ة ل الشهر ب�ع أیهما أقل. یتم تحمیفة القصًا تكللعادلة ناة االق�م

  ول�اقي األصعلى تناسب و سارة بنس�ة اقي الخ�ل التخلص منها ثم یتم تحمی�المجموعات الجاري 
  المال�ةواألصول  ون ز مخلال على ئر اضمحاللك، ال یتم تحمیل خساذ ، واستثناء منلتزاماتواال
األصول   او ي العقار  رتثماسواالن لیا العامواألصول المتعلقة �مزا� مؤجلةر�ب�ة الألصول الضوا

 مجموعة.  ى للاألخر  ةات المحاسب�للس�اس قاً االستمرار في ق�اسهم وف الحیو�ة والتي یتم
و لغرض ض الب�ع اغر �ا هبمحتفظ للألصول ا عند التبو�ب األولى  لخسائر االضمحالعتراف �م االیت
 ئر.ساخلح او اا�األر ��اس لقا  �إعادة الخسائر الالحقة والخاصة ح أو ك األر�اوز�ع و�ذلالت
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الثابتة  صول ك لألالالك او استهجراء اهام فظ بها �غرض الب�ع ال یتعند التبو�ب �أصول محت
تم ات التي یار متثسك�ة لاللحقوق المقف عن استخدام طر�قة و تلموسة و�تم الغیر المصول األو 

 لك�ة.ق المر�قة حقو ة عنها �طاس�المح
 

 مال�ةدوات الاأل ١١-٣٥
 ٢٠٢٠ر ایین ١ فى ةقلمط�ا�اسات الس
 األولي الق�اسو  االعتراف  ١-١١-٣٥

خ  �ر في تادوات الدین المصدرة أو  ن�یالتجار  نینیالمد� يل و عتراف األوعة �االتقوم المجم
ل�ا في  أو بهم االعتراف تم یالمال�ة االخرى ت اامز تواالل ة ل المال�جم�ع االصو  نشأتها،

 اقد�ة لألداة المال�ة.  تعالحكام الافي   ا عة طرفتار�خ المعاملة عندما تص�ح المجمو 
 أو )همم لتمو� كون م دون ب ن�یالتجار  نینیالمد �كن لم  ما( المالي  األصل ق�اس میت

 م�اشرةً  ُتنسب التي لمعامالتا فل�اكت إلى ة�اإلضاف  العادلة �الق�مة ئً�ادبم المالي االلتزام
 یتم. رئاسخلا أو حار�األ  الل خ من العادلة  �الق�مة ل�س لبند إصدارها و أ ح�ازتها لىإ

 .ةالمعامل �سعر امبدئ�ً  همم تمو�ل عنصر لدیهم ل�س الذین عمالءال ق�اس
 

  الالحق والق�اس بو�بتلا ٢-١١-٣٥
 المال�ة  لواألص
  أو  ستهلكةالم فةل�التك قاسم أنه  على  المالي  صل ألا ب�و تب یتم ي لو األ ف االعترا عند

رات الدین و�ستثما في أدوات تاثمار �إستر ل األخالدخل الشام خالل  من  العادلة �الق�مة
 ائر.خسر�اح والاأل لخال من  العادلة الق�مة� أو حقوق الملك�ة أدوات في 

  المجموعة  قامت ا إذ الإ  بها لى و ألا ترافاالع �عد المال�ة صولألا تبو�ب إعادة  یتم ال
 جم�ع تبو�ب إعادة  یتم الحالة  هذه وفي ، المال�ة  األصول رةإلدا أعمالها نموذج ییربتغ

 التغییر د�ع ىلو األ ةالمال� التقار�ر إعداد فترة من لو األ الیوم في المتأثرة ال�ةالم صولألا
 . األعمال نموذج يف

  تم ی ولم لیینالتا الشرطین استوفى  ا ذإ  ةكلمستهلا التكلفة� �مق�م المالي  االصل  بتبو� یتم
 :رئالخسا أو حا�ر األ  خالل من  العادلة �الق�مة مق�م أنه  ىعل تحدیده

 اظاالحتف إلى یهدف عمل نموذج ضمن  �األصل تفاظاالح سیتم �ان  اإذ حالة يف -
 و ؛تعاقد�ة  نقد�ة تتدفقا صیلتحل �األصول

 ر�ختوا في نقد�ة تدفقات  ة�الملا صولألل عاقد�ةالت الشروط عن ینشأ هنأ حالة في -
 مستحق األصلي المبلغ على وفائدة أصل مدفوعات قطف تكون  والتي محددة
 . دالسدا

  إذا  ر اآلخ الشامل الدخل لخال من  العادلة  �الق�مة الدینات في أدو  ستثمارالا تبو�ب متی
ر�اح ألا ل الخ من  ة لالعاد مة�الق�مق�م  أنه  على  هدیتحد یتم ولم  التالیین رطین لشا استوفى

 :والخسائر
  تحصیل  خالل من هدفه تحقیق یتم أعمال جنموذ ضمن بها االحتفاظ �كون  -

 و ؛�لیهما ل�ةالما األصول ��عو  عاقد�ةتلا  �ةالنقد تدفقاتال
  التي و  محددة توار�خ يف قات نقد�ةتدف لماليلألصل ا  قد�ةالتعا طشرو عن ال ینشأ -

 .القائم األصلي لغمبلا  ىلع  ائدةفالو  يصل األ المبلغ مدفوعات قطف تمثل
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ض غر ل هاب محتفظغیر  تثمار في أدوات حقوق الملك�ة�إس ليو األ فااالعتر  ندع
  لدخل ا ضمن ضتعر  �أن �هف عهرج ال ار�خت�ا تقوم أن موعةجللم مكن� اجرةلمتا

  ا هذ إجراء یتم ،ارمثلإلست العادلة مة�الق في  ةحقالال راتیالتغ اآلخر،  الشامل
 . هحد لىع آداة  لكل رات�خاال

 مق�مة أو المستهلكة �التكلفة مق�مة أنها على تبو�بها میت لم لتي ا المال�ة األصول -
 �الق�مة �ةمبو  نهاأ  على تبو�بها یتمخر األ الشامل الدخل لخال  من ةلادالع لق�مة�ا
 .  المال�ة األصول تمشتقا �ل یتضمن وهذا  سائر،لخوا ألر�احا ل خال من لعادلة ا

  قابل  ریغ ل�شك-خصصت أن ،جموعة للم مكن� هنفإي ولاأل فاالعترا عند
لفة المستهلكة أو  التك�یتم ق�اسها �ستوفي المتطل�ات التي مال�ًا  أصال  -غاءلإلل
  أو األر�اح خالل من  العادلة مة��الق الدخل الشامل أو خالل من  العادلة مة��الق

  ي ف ت�الثا دمع - ي وهر ج �شكل قلص� أو ل�ز ی كلذ ب ام�الق �ان إذا  الخسائر
قد   والذي ") محاسبي اتساق عدم "نه أ على -انا�أح- ه�إل شار�( االعتراف أو اس�الق
 .ذلك خالف نشأی
 

 األعمال   نموذج تقی�م - لمال�ةا صولاأل ٣-١١-٣٥
  �أصل  االحتفاظ هف� یتم الذي عمالاأل جنموذ لهدف تقی�م �إجراء المجموعة تقوم
 إدارة بها یتم التي ة�قلطر ا لأفض �شكل سك�ع هذا نأل المحفظة توى مس على مالي

 ما هافی رالنظ تم التي المعلومات تتضمن. لإلدارة المعلومات د�متق و�تم عمالاأل
 :یلي

 ما كذل ل�شم. عملً�ا الس�اسات تلك وتشغیل للمحفظة المعلنة دافواأله الس�اسات -
  على اظالحفو  ، �ةدالتعاق دالفوائ إیراد ب�س على تر�ز اإلدارة رات�ج�ةاست نت�ا إذا
 إلتزامات أي مدة مع المال�ة األصول دةم ومطا�قة ، نمعی فائدة معدل تعر�ف فلم
 ب�ع خالل من النقد�ة التدفقات یقتحق أو المتوقعة النقد�ة تدفقاالت أو صلة تذا

 األصول؛ 
 بها؛ المجموعة إدارة �بالغو  المحفظة ءأدا تقی�م ك�ف�ة -
 يف بها تفظالمح المال�ة  لصو األو ( عمالاأل ذجو نم أداء على تؤثر التي لمخاطرا -

 المخاطر؛ تلك إدارة و��ف�ة) العمل نموذج
  إلى �ستند التعو�ض ان� إذا ما المثال سبیل على - الاألعم مدیري  تعو�ض ك�ف�ة -

 و المحصلة؛  لتعاقد�ةا  قد�ةالن لتدفقاتا أو  المدارة  لألصول العادلة الق�مة
 هذه �ابوأس السا�قة تاتر الف في ل�ةالما لو األص عاتمب� وتوقیت حجمو  كرارت -

 .المستقبل في المب�عات نشاط �شأن قعاتوالتو  لمب�عاتا
 
 ال إلست�عادل مؤهلة غیر معامالت في  ثالثة أطراف إلى المال�ة  صولاأل تحو�الت نإ

 .صول�األ رمالمست المجموعة عترافا  مع قیتف �ما رض،الغ لهذا مب�عات تعتبر
  أدائها  قی�مت یتم والتي  ةالمدار  أو المتاجرة غرضل ابه ظتفالمح مال�ة لاألصول ا ق�اس یتم

 .الخسارة أو الر�ح  خالل من العادلة ق�مة�ال العادلة الق�مة أساس  على
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 عاتفو دم قطف  هي �ةعاقدالت تدفقات النقد�ةالإذا �انت  ما تقی�م –صول المال�ة األ ٤-١١-٣٥

  وفائدة لأص
  عند اليالم لألصل دلةلعاا  ةم�قال وھ صليألا بلغالم كون � التقی�م هذا اضر ألغ

 المخاطر ابلومق للنقود، ة�الزمن مة�الق مقابل هي الفائدة كون تو  يلو األ العترافا
 رخاطم بلومقا نةیمع ة�زمن فترة خالل القائم األصلي �المبلغ ةطالمرت� ة�االئتمان

  ة افض�اإل ،ر�ة)ا�ف اإلدلالتكالسیولة و ا(خطر  ف�والتكال ألخرى ا ة�سساألا ضرااإلق
 . الر�حهامش  لىإ

،  وفائدة أصل تمدفوعا  فقط هي  التعاقد�ة النقد�ة لتدفقاتا �انت إذا ما ند تقی�مع
  إذا  ما تقی�م �تضمن ذلكو لشروط التعاقد�ة لألداة. خذ المجموعة في إعت�ارها اتأ

 مقدار وأ وقیتت غیر� نأ �مكن تعاقدي رطش ى عل  ي و تح� يالمال  صل األ كان
  أخذ ت ،التقی�م اهذ إجراء عند الشرط هذا تلبي ال �حیث �ةاقدتعلا �ةنقدال تالتدفقا

 :في إعت�ارها  المجموعة
 النقد�ة؛ التدفقات توقیت أو مبلغ تغییر شأنها من التي تملةمحال األحداث -
 عدلمال میزات ذلك في �ما ، ة�دقتعاال ائمقسال لمعد تعدل قد التي الشروط -

 تغیر؛مال
 و ت؛ اضافواإل بقسالم لدفعا میزات -
  المحددة األصول من النقد�ة فقات�التد لمجموعةا مطال�ة تقصر التي روطالش -

 ).لالستعادة  قابلة غیر یزاتم ، المثال لسبی على(
  لدفع ا  مبلغ �ان  اذ إ قط ف الفائدةو  األصل  مدفوعات مع الم�كرلسداد ا میزة ماشىتت -

 مبلغال على ةدلفائوا صلألا من وعةدفالم غیر الغ�الم ري هجو  �شكل �مثل مسبقال
. لعقدل م�كرال نهاءعن اإل معقوالً  تعو�ًضا �شمل قد الذيو  لمستحق،ا  األصلي

  أو  �خصم علیها الحصول  یتم التي  ةالمال� صوللأل  ،�النس�ة لك ذ لىإ �اإلضافة
  داد سلا طلبتت أو تسمح میزة هيو  قد�ة،اعالت السم�ةا �مةالق علىإصدار  عالوة

  د�ة التعاق لفائدة ا إلى افة �اإلض لتعاقديا غمبلال وهري ج شكل� �مثل بلغ�مالم�كر 
 إلنهاءل معقوًال  تعو�ًضا ًضا أ� تتضمن  قد والتي) (المدفوعة غیر ولكن( المستحقة

  دلة عاال مة�قال ت�ان ذاإ �ارالمع هذا مع تتوافق أنها على معها التعامل یتم) م�كرلا
 . ألوليا االعتراف دعن ؤثرةم یرغ كرلم�ا لسدادا لمیزة
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 سائرواألر�اح والخس الالحق الق�ا -ل�ة ماال صولألا ٥-١١-٣٥

 
  المق�مة األصول المال�ة

ل عادلة من خال�الق�مة ال
 ر�اح والخسائراأل

 

ة مات في الق�یر تغف �الو�تم االعترا ،ادلة�مة العقلا �االحقالمال�ة  ولاألصتقاس 
  .ائرالخس وأاألر�اح أر�اح ضمن  عاتتوز� وأمتضمنه اي عوائد  العادلة 

 كلفة�الت لمال�ةا صولاأل
 تهلكةسالم
 

 �استخدام المستهلكة كلفة�الت الحقا ةمستهلكال �التكلفة المق�مة  المال�ة ولألصا تقاس
   .االضمحالل ئرا�خس هاتخف�ض یتم مستهلكةال كلفةتلا  ة،الفعل� الفائدة طر�قة
 منض مبه ترافاالع  متی ضمحاللواال العملة وق فر  ائرسوخ أر�اح الفوائد،  اتإیراد
  ضمن لتسج الناتجة عن اإلست�عاد والخسائر لألر�اح نس�ةو�ال، رائوالخس ر�احاأل

   .سائروالخ األر�اح
  الق�مة� أدوات الدین المق�مة

 الدخل لالخ من عادلةال
 اآلخر الشامل

 

  الحقا  لشاملا لالدخ  لخال من العادلة �مة�الق ق�مةلما المال�ة ولصاأل استق
 . ةالعادل �الق�مة

 فروق  وخسائر أر�اح الفعل�ة، لفائدةا طر�قة تخدام�اس سابهااحت یتم ائدفو ال اتدیراإ
 . والخسائر األر�اح ضمن بهم االعتراف یتم واالضمحالل ةالعمل

  عند . الشامل خلالد  ضمن  ابه ف العتراا یتم األخرى  سائروالخ اح�ر األ صافى 
 ل�ص�ح  �هو�تب ادةإع یتم الشامل الدخل منض والخسائر �احاألر  عممج ،ست�عاداإل

 . والخسائر األر�اح نضم
 

  الملك�ة حقوق  استثمارات
 خالل من عادلةال �الق�مة

 اآلخر شاملال لالدخ
 

  قا الح الشامل الدخل خالل من لةالعاد ةم��الق مق�مةال لمال�ةا األصول تقاس
   . العادلة ة�الق�م

  كنت المم رسائوالخ ر�احألا ضمن اد�إیر  بها افعتر اال تمی األر�اح توز�عات
 .االستثمار تكلفة من لجزء  استردادا واضح �شكل مثلت األر�اح توز�عات
  ال  اآلخر للشاما لدخل ا فيبها  التي تم االعتراف األخرى  رخسائوال األر�اح صافي

 . الخسائر أو ر�احاأل ضمن  طالقاإل علىها تبو�ب إعادة یتم
 

  ائرسلخوا �احألر او  قالالح سالق�او ب التبو� – �ةمالال ماتااإللتز  ٦-١١-٣٥
  من  دلةالعا ق�مة�ال أو المستهلكة �التكلفة مق�مة أنها على ةالمال� تزاماتاإلل بو�بت یتم

   .األر�اح والخسائر خالل
  اح والخسائر ألر�ا اللخ  من لةلعادا ةم�الق�مق�مة  هاأن على  ة�لمالا اماتاإللتز  تبو�ب یتم
  �ةات المالقمشتضمن ال تان� وأ ةاجر لمتاغراض أل بها تفظمح أنها على هاتبو�ب م ت إذا
 .ليو األ ترافاالع عند  سائرالخ أو االر�اح خالل  من  العادلة �الق�مةها بتبو� تم أو
  ة الق�م� خسائروال �احر األ  خالل من لة العاد  ةم��القمق�مة ال المال�ة لتزاماتاإل ق�اس یتم
  منض دائو فال وفمصر  ذلك في �ما سائروالخ ألر�احا  ي�صاف فااالعتر  و�تم عادلة ال

 .والخسائر األر�اح
  الفائدة  طر�قة تخدام�اس المستهلكة فة�التكل حًقاالیتم ق�اسها  خرى األ مال�ةال اإللتزامات

  رف صأسعار في  راتیالتغ وخسائر احأر�و  ئداو الف �مصروف االعتراف �تم، و �ةالفعل
  ن ع تجةلناا  رخسائوال اح�لألر  س�ةو�الن ،سائرالخر�اح و األ ضمن األجنب�ة تعمالال

 .سائروالخ األر�اح ضمن تسجل اإلست�عاد
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 االست�عاد ٧-١١-٣٥
 المال�ة  األصول

  قات لتدفا في التعاقد�ة لحقوق ا  نقضاءإ عند ماليال صلاأل عادست��إ وعةمجمال تقوم
 النقد�ة اتالتدفق ستالمإل التعاقد�ة لحقوق ا لبتحو� قومت  أو ،يالمال األصل نم نقد�ةلا

  المالي األصل  ملك�ة نافعوم مخاطر �عجمتحو�ل  اهفی تم قد ون �ك ةمعامل ي ف عاقد�ةالت
  مخاطر �كافة االحتفاظ أو  بتحو�ل وعةالمجم فیها متقو  ال التي  أو ،جوهري  �شكل

 . ل�ةالما صولاأل  على �الس�طرة تحتفظ وال الملك�ة نافعوم
 ائمةق في اهب لمعترفا األصول �لتحو ب جبهاو �م تقوم معامالت يف  لمجموعةا تدخل

  ال ة الحال هذه في المحولة ول األص افعمنو  مخاطر ةاف�ك تحتفظ هاولكن ي،لالما ا�زهمر 
 . المحولة صولاأل ست�عادإ یتم
 

 مال�ة  التزامات
انقضاء  أو هاالغائ أو ت التعاقد�ةزاماااللتزامات المال�ة عندما یتم سداد االلتست�عاد إیتم 
 .امدته
فقات  والتد اهعدیل شروطم تدما یتنع ةل�االمات تزامااللد است�ع�إ امجموعة أ�ًض ال تقوم

ذه الحالة یتم االعتراف  في ه ، و  جوهر�اا لاللتزامات المعدلة تختلف اختالف النقد�ة
 .مة العادلةالق�لمال�ة الجدیدة على أساس الشروط المعدلة �اللتزامات ا�ا

ي  (�ما ف عو فمدلل اقابوالم فتر�ة دلق�مة الالفرق بین اان ال�ة فمااللتزامات العاد ست�إعند 
راف بها ضمن  التزامات مفترضة) یتم االعت أوها م تحو�لد�ة تغیر نق ل لك أي أصو ذ

 �اح والخسائر.األر 
 

 المال�ة  واتاألد مقاصة ٨-١١-٣٥
ما،  عند المالي  �زالمر  ائمةق في  الصافي درجو� المال�ة وااللتزامات االصول  مقاصة تتم
 :  فقطعندما و 

ى  لد كون � عندماو  ،لمثبتةا غالم�ال ة�و تس في ونيقان يمالز إ حقجموعة �كون للم
  االصول  ب�ع أو لصافي ا اس أس على  زاماتااللت مع االصول تسو�ة في  ن�ة موعة المج
 . واحد آن  في االلتزامات داوسد

 
 التغط�ة  ةحاس� وم المشتقة  المال�ة األدوات ٩-١١-٣٥

ت عمالال فصر  عارسأ لمخاطر تعرضها ط�ةلتغ مشتقة مال�ة �أدوات عةمو المج حتفظت
مض�ف ال العقد عن  الضمن�ة قاتالمشت فصل  تمی .ائدةالف اسعار طرومخاة �بنجألا

  شروط توافر حالة فيو  مالً�ا أصًال  المض�ف العقدإذا لم �كن  فصلةمن عنها اس�ةوالمح
 .محدده

  قة العال ذات  المعاملة  فال�بتك افر االعت و�تم  ادلةلعا �الق�مة ل�اأو  اسهاق� میت المشتقات
  العادلة  �الق�مة تقاتالمش سق�ا تمی ليو ألا العترافا د �ع. ئراسخلا وأ حر�ااال ضمن
 .الخسائر وأ االر�اح في  العادلة ق�مةال يف تغیر يأ� فاالعترا و�تم
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 تدفقاتال في ختالفاإل من غط�ةللت تغط�ة �أدوات معینة مشتقات المجموعة  حددت
  صرف  عار أس في راتیغتلا نع  ةاشئن �ة للغا ةلمحتم عاتتوق معامالت� ةلمرت�طا  النقد�ة

 غط�ة�ت قةمشت غیر مال�ة ات�لتزامو  معینة ومشتقات الفائدة عاروأس �ةاألجنب لعمالتا
 .أجنب�ة عمل�ة في االستثمار صافي على األجنب�ة التالعم صرف لمخاطر

 �ةجو�سترات� المخاطر رةإدا هدف ةعالمجمو  توثق ، ةینالمع تحوطال قاتالع ءبد دعن
 ،غط�ةالت وأداة  غط�ةالت بند بین �ةقتصاداال القةالع أ�ًضا عةالمجمو  قثو ت .ط�ةغلتا یذتنف
  لبند النقد�ة التدفقات في  راتالتغی تعوض أن المتوقع من �ان  إذا ما ذلك  يف �ما
 .ال�عض ا�عضه غط�ةالت وأداة  غط�ةالت
 
 ةالتدفقات النقد�ر غط�ة مخاطت

 �الجزء فاالعترا میت نقد�ة، لا تقافلتدا رمخاط تغط�ةل �اداه  قمشت تحدید میت عندما
 تجم�عها و�تم االخر  املالش الدخل بنود يف للمشتق العادلة الق�مة في  التغیر من  الالفع
  لعادلة ا الق�مة في راتالتغی من الفعال الجزء �قتصر .المخاطر تغط�ة احت�اطي في
  العادلة  مة�لقا يف ياكمالتر  تغییرلا على خراآل الشامل دخل ال في ابه المعترف مشتقاتلل

 الجزء  .�ةغطالت بدا�ة  منذ ، الحال�ة  الق�مة أساس  على تحدیده تمی والذي ،غطىمال للبند
 ضمن م�اشرة �ه  عترافاال یتم للمشتق العادلة  الق�مة في راتالتغی من  فعال الغیر

 .الخسائر او االر�اح
  اآلجلة  رفلصا دعقو ل ي لفور ا عنصرلل  لعادلةا الق�مة في یرغیتلا طقف مجموعة ال تحدد

  دلة العا الق�مة في رالتغی احتساب یتم. النقد�ة التدفقات غط�ةت عالقات في ةتغط� أداة ك
 تغط�ة �تكلفة منفصل كل�ش) اآلجلة النقاط(  اآلجلة صرفال  لعقود اآلجل للعنصر

 .�ةملكال ق قو ح ضمن غط�ةالت ال�فتك حت�اطيا في بها رفومعت
  مثل مالي غیر �أصل االعتراف الحقا غطاهلما ةبل�ستقالم معاملةلا عن نتجی عندما

 �اشرةم التغط�ة تكلفة احت�اطيو  ط�ةتغ احت�اطي يف المجمع المبلغ تبو�ب یتم المخزون،
 .�ه رافاالعت عند المالي غیر  للبند األول�ة  التكلفة في
  ةط�غت �اطيإحت من المكون  غالمبل تبو�ب ادةإع تمی ،هطاغمال قبل�ةمستال امالتعالم لكل

 وأ الفترة نفس في  الخسائر أو  االر�اح الى  التغط�ة كلفة ت احت�اطيو  النقدي دفقلتا
  الر�ح  على المغطاه المتوقعة المستقبل�ة �ةالنقد التدفقات تؤثر لهاالخ تيال الفترات

 .والخسارة
 أو لجأ انتهى أو ب�ع تم أو �ةالتغط ة�سامح طلشرو  ف�ةتو مس غیر ة�التغط اص�حت إذا
 �أثر التغط�ة محاس�ة عن  لتوقفا یتم بها ت�طالمر  الحق ممارسة أو ةط�لتغا ة دا أ  سخف

  من المكون  المبلغ فإن قد�ةالن التدفقات تغط�ة حاس�ةم قافإ� یتم عندما. مستقبلي
  من  ة�طغتلا لیسب على ،تىح لملك�ةا حقوق  في ظل� ديالنق التدفق تغط�ة إحت�اطي

  االعتراف  عند  لتكلفة ا في  تضمینه میت ي، لما غیر  ببند فاالعترا إلى  تؤدي ملةمعا
  أو  الر�ح  إلى  تصن�فها إعادة یتم األخرى، قد�ةالن التدفقات بتغط�ات یتعلق ف�ما أو  ولياأل

  ةعالمتوق ةل�المستقب ةالنقد� فقاتالتد فیها تؤثر التي الفترات أو ةالفتر  نفس في الخسارة
 .ةر الخسا  أو ر�حال على ةاطغملا
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 تصن�ف إعادة یتم طاة،المغ مستقبل�ةال النقد�ة التدفقات وثحد قعو متلا  من �عد مل إذا
  أو  الر�ح  إلى م�اشرة التغط�ة تكلفة احت�اطيو  �ةلتغطا احت�اطي في  المكونة الم�الغ

 .لخسارةا
 

 نشاط أجنبي في راالستثما صافي تغط�ات
  ي افلص ةط�غت في تغط�ة �أداة  تقمش غیر مالي متزاال وأ ةتقشم اة دأ تصن�ف میت ندماع

 ألداة  ةالعادل  الق�مة في التغیرات من الفعال ءالجز  فإن ب�ة،أجن عمل�ة يف استثمار
 األجنب�ة العمالت صرف ائروخس �أر�اح االعتراف تمی المشتقة،  غیر أو مشتقةال ط�ةالتغ
  اطي احت� في  عرضها تمو� رخآلا ل ملشاا الدخل  يف لتغط�ةا  أداة  من  تقةالمش غیر
  .�ةملكلا ق حقو  ضمن مةجالتر 

  خسائرو  ألر�اح العادلة الق�مة في التغیرات نم الفعال غیر �الجزء ترافاإلع �جب
. الخسارة أو الر�ح في رةم�اش المشتقات غیر من ةالمشتق األجنب�ة العمالت وأ اتالمشتق

  الخسارة  أو الر�ح إلى خر اآل ملالشا  دخللا في  �ه فالمعتر  لغالمب تصن�ف عادةإ  یتم
 .جنب�ةاأل العمل�ات است�عاد ندع ن�فصت ةإعاد تسو�ةك

 
 ٢٠٢٠ینایر  ١ قبلاسات المط�قة لس�ا
�الق�مة   مبو�ة مال�ة  ول صأ التال�ة:  الفئات بین ةة غیر المشتقالمال� ولصاال ب�بتبو  موعة مجال قومت
وض ر تحقاق، قتى تار�خ االسا حظ بهتفحم تامار ثاستائر، سخال أو احاألر� خالل من ة ادلعال

 �ع.بلل ةمتاح �ة مال ولصأو  ،تان�یو ومد
ة ت مال�ة مبو�التزاما: �ةلتالا الفئات نبی ةمشتقغیر ال تبو�ب االلتزامات المال�ة عة بوم المجمو تق

 ي.خر أ ت مال�ة زاماالت  لخسائر وفئهل األر�اح أو ا�الق�مة العادلة من خال
 

 دعا�الستوا  رافتاالع  -ة �ة غیر المشتقمال ت المااتز ل�ة وااللاالم لصواأل ١٠-١١-٣٥
في  ة مصدر ن الات الدیوالمدیون�ات وادو ولي �القروض االعتراف االة �عمو المج ومتق
ا �راف بهم اولاالعت یتممات المال�ة االخرى ة وااللتزاالصول المال�اع جم� تها،خ نشأار�ت

 مال�ة.  د�ة لألداة العاقالت  امكحرفا في االطعة و ممج�ح التصاملة عندما المعفي تار�خ 
ي في  �ان الحق التعاقدنتهي فترة سر تمالي عندما ال ل صاد اال�عستا�ة عمجمو ال قومت
لحق التعاقدي  ت بتحو�ل اقامأو مالي، لا الصل من اقد�ة ت نتدفقا على  حصول ال

مخاطر  �ل ل�حو یها تف ي معاملة تملي فاالصل الما نت النقد�ة ملتدفقاالستالم ا
أو �ل تحو بة مجموعالم قتم لإذا و أة. �ورة جوهر صل المالي �صاال لك�ةم عافومن

  ةوعلمجمفظ ام تحتول المالي صل ة االفع ملك�ي �كل مخاطر ومنااظ �شكل جوهر فاالحت
لناتج عن  االتزام �أو �أصل  محول، على ان تعترف فقطى االصل ال�الس�طرة عل

 �ل.تحو د العن هاالمحتفظ ب  أو ةئاشت النماااللتزاأو  حقوق ال
انتهاء  أوالغائه أو  �التخلص منهما اي ینته ماندع لي االم امز لتالمجموعة اتست�عد ال
 . لعقداردة �امدته الو 

المقاصة في المر�ز  وعرض صافي  يوالتزام مال  ليل مان أصصة بیمقام عمل یت
 جراءإل اذقابل للنفلي انو انق القلحوعة حال�ا المجمدما تمتلك اندما، وفقط ععن الىالم
ى اساس صافي  ل ء التسو�ة عجراإل ة امان�ال ایهدا ولبه ترفع�الغ الممقاصة بین المال

 . واحدان  ام فيلتز �ة االوتسو صل راف �األاالعتأو الم�الغ 
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 الق�اس  –شتقة ول المال�ة غیر الماألص ١١-١١-٣٥
 سائرلخ او أ اح�االر  لخال ة منق�مة �الق�مة العادلملمال�ة الا ألصولا

  ا تم الخسائر إذ  وأ اح�ر ألال من خال ةادل عال ة�مق�م �الق�م اليالم صلاالیتم تبو�ب 
س قاي ل�لاف االو عتر ند االتبو��ه ع و تم أرة المتاج ه ألغراض�أصل محتفظ � تبو��ه

أو ء نااقترة �عاملة المرت�طة م�اشمتكلفة ال ر،الخسائأو ر�اح األل ق�مة العادلة من خال �ال
  .ادهبتك عند  لخسائراأو  �احر األ�اشرة ضمن ا مف بهراتعل المالي یتم االصالر ااصدا

�مة  �القسائر الخاح أو ألر�ال ة من خال ة العادللمق�مة �الق�ممال�ة ال التقاس االصو 
توز�عات أر�اح أو  ده اي عوائمني الق�مة العادلة متضعتراف �التغیرات فتم االو�دلة االع
 .رائسالخ أو ر�احاألفي سهم أ
 

 اققستححتى تار�خ اال بهاتفظ محلا االستثمارات
  كلفة ة الى ت�اإلضاف لق�مة العادلة ولي �اف االعند االعترا لو صالا ههذ ستم ق�ای

 تمد االعتراف االولي، یر االصل المالي. �عاصدا اوناء تشرة �اقم�ا رت�طةعاملة المالم
 عل�ة.لفا دة ئفال�قة اطر ام ستخدلتكلفة المستهلكة �ااق�اسها �

 
 تون�ادیمالالقروض و 

الى تكلفة   اإلضافةلة �لق�مة العادا� ليو الااف ر االعت دعن لصو التم ق�اس هذه ای
 عتراف االولي، یتمعد اال� الي.مالصل الار او اصد�اقتناء اشرة م�ا لمرت�طةمعاملة اال

 .�ةلفعلدام طر�قة الفائدة ا خهلكة �استستق�اسها �التكلفة الم
 
 المتاحة للب�عة �ماللا لصواأل
تكلفة  الى ة �اإلضافة لدالعاة ملق�اولي �الف ااعتر االصول عند االذه اس هق� تمی
ي، یتم االولف عترا�عد اال الي.ل المصدار االص او اناء رة �اقت�طة م�اشلمعاملة المرتا

  رخسائ ف�خالدلة یرات في الق�مة العاغتراف �التع�مة العادلة، و�تم االق�اسها �الق
  ن ضم دینل دوات اة أل�جنبرف العمالت االر صاسعاي فت ل واثار التغیراالحضمالا
ه  ست�عاد هذعن اة، و العادل ي الق�مةجمع في احت�اطالخر وتمل االدخل الشا دو نب

خل  دن بنود الضممتراكمة المعترف بها ر�اح او الخسائر الب االو�ة تبدیتم اعاصول اال
 ر. ائسالخ او  ر�احااللى قا االشامل االخر سا�

 
 �اسالق –ة  المشتقیر �ة غالمالااللتزامات  ١٢-١١-٣٥

اذا تم  سائر الخ ر�اح اوة من خالل االق�مة العادل�ال ي �مق�مالالم امز لتالابو�ب تیتم 
 سالولي ل�قاد االعتراف المتاجرة او تم تبو��ه عنا ضغرا تفظ �ه ألمح تزام�ال و��هتب

و تناء ا�اقشرة �امة لمعاملة المرت�طتكلفة ا ، رئساخلو ا ا �احر �الق�مة العادلة من خالل اال
، بدهاعند تك اح او الخسائرة ضمن االر��اشر ف بها مرا عتالا میتي المال مااللتزا دار صا

لق�مة  و الخسائر �اعادلة من خالل االر�اح اال �مةق�مة �القالمل�ة المامات س االلتزاتقا
  يف اي مصروف فوائد  متضمنة لة د العا �مةلقي ا ف ة، و�تم االعتراف �التغیراتلدالعا

 .رسائاو الخاح الر�ا
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ا اي ا منهخصومعادلة م�ا �الق�مة الق�اسها اول یتم ة االخرتقلمشار یغ �ةالمال تاللتزاماا
 هتم ق�اس هذاف االولي، یار االلتزام. �عد االعتر صدااو �اقتناء  شرةم�ا ت�طةة مر تكلف

 ة الفعل�ة.الفائد قة�ر ط ماتخداسة �كلااللتزامات �التكلفة المسته
 

 ة �ط�ة التغسمشتقة ومحالا ةل�المات ادو األ ١٣-١١-٣٥
 العمالت صرف أسعار اطرلمخ تعرضها �ةلتغط مشتقة مال�ة  أدوات� وعةممجلا فظتحت

  المض�ف العقد عن الضمن�ة المشتقات فصل میت. دةالفائ اسعار ومخاطر األجنب�ة
  طو شر  توافر حالة وفي مالً�ا أصًال  مض�فلا دقعال �كن لم إذا منفصلة عنها س�ةوالمحا
 .همحدد

  العالقة  ذات  المعاملة  بتكال�ف رافاالعت و�تم لةعادلا  ةلق�م�ا ل�او أ ق�اسها یتم المشتقات
  العادلة  �الق�مة المشتقات ق�اس میت ولياأل االعتراف �عد. الخسائر أو االر�اح ضمن
 .ائرخسال أو �احر الا ي ف عادلةال الق�مة في تغیر �أي االعتراف و�تم
 تقاتدفلا يف فاإلختال من تغط�ةلل تغط�ة دوات�أ عینةم تقامشت المجموعة ددتح

  صرف  عارأس في التغیرات عن  ناشئة للغا�ة محتملة توقعات امالت�مع لمرت�طةا النقد�ة
 ة�تغط� مشتقة غیر  مال�ة و�لتزامات معینة مشتقاتو  الفائدة  وأسعار جنب�ةاأل التالعم

 .أجنب�ة �ةعمل  في اراالستثم صافي لىع جنب�ةألا العمالت فر ص رلمخاط
 رات�ج�ةو�ست المخاطر إدارة هدف  ة المجموع وثقت نة،یمعلا  �ةالتغط تعالقا دءب عند
 التغط�ة، وأداة  التغط�ة بند بین تصاد�ةقاال ةالعالق أ�ًضا المجموعة توثق. التغط�ة تنفیذ
 داة وأ  �ةالتغط لبند قد�ةالن قاتدفالت في اتر یغتلا أن وقعالمت من �ان إذا ما ذلك في �ما
 .ال�عض ها�عض تسوي  غط�ةالت
 

 قات النقد�ةدفالت طراة مختغط�
 ءالجز � االعتراف میت النقد�ة،  التدفقات مخاطر لتغط�ة داه �ا مشتق تحدید یتم عندما
 �عهاتجم و�تم .رخاال لشاملا  الدخل بنود في للمشتق العادلة �مةالق في التغیر من الفعال

  یتم  لعادلةا الق�مة في  التغیر من  عالف یرغ ءجز  اي.  المخاطر ةتغط� طي�ااحت في
  .الخسائر او االر�اح ضمن م�اشرة �ه افعتر اال

  تم و� االخر الشامل الدخل دنو ب في بها الحتفاظا یتم الملك�ة حقوق  في  المجمعة الق�مة
 فیها تؤثر يلتا الفترات وا رةالفت فسن في خسائرال او الر�احا ضمن تبو�بها اعادة

 المغطى البند یؤثر وا رئساخال وا ر�احاال على ةالمغطا بها بئمتنال ةد�قلنا التدفقات
  .خسائرال او االر�اح على
  لشروط  مستوف�ة غیر التغط�ة او ، حدوثال متوقعة یرغ  المتوقعة المعاملة اص�حت إذا 

  الحق  ممارسة وا التغط�ة ة ادا  فسخ  وا �عب تم او اجل انتهى او التغط�ة، محاس�ة
  المعاملة  ت�حاص اإذ .ط�ةالتغ ة�محاس عن مستقبلي �أثر وقفالت تمی ابه المرت�ط
  او  ر�احأ �أ�ة رالخسائ او االر�اح ضمن  االعتراف یتم وثالحد متوقعة ر غی المتوقعة

 .التغط�ة داة ا  على صله  ذات مجمعة ائرخس
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 ل الماس رأ ١٢-٣٥
 ةعاد�لا هماألس ١-١٢-٣٥

ا �خصمه ااس�ة عنهاد�ة یتم المحالعم هسالار �إصداقة م�اشرة المتعل لةال�ف المعامتك
�ة كمل�حقوق ال لة المتعلقةممعاال رت�طة بتكال�فل المة الدخلك�ة.  ضر��لمق او حق من
 ". دخل"ضرائب ال) ٢٤قم (ر  لمصري لمع�ار المحاس�ة ا قاا وفعنه المحاس�ةیتم 

 
 سهم خز�نة)اد�ة (ألعار االسهم اداص عادة�و  اءعادة شر إ ٢-١٢-٣٥

ل  د مقابلمبلغ المسد�ااف ر عتم االانه یتفالمصدر  سهم راس المالء أراش دةااععند 
�تخف�ض  اءالشر ادة علقة �إعة والمتر اشال�ف الم�ن �افة التكمیتضذي دة الشراء والاعا

ومة  مخص رضها عو  نةسهم خز�أ�فها �تصن تما یعاد شرائهالم سهماالك�ة. لحقوق المل
بلغ ف �المام االعتر م الخز�نة، یتأسهر اداص دةو اعاعند ب�ع ا لملك�ة.ا من حقوق 

  عاملة یتمناتج عن الملز العجوالفائض او ا  اهمینق المس�ادة في حقو �ز صل حلما
 ر. صداعالوة االضه ضمن  ر ع

 
 نونياإلحت�اطى القا ١٣-٣٥

ى  ن اإلحت�اط ة لتكو� و� ألر�اح السن من ا  ٪ ٥ ى از یو ع مبلغ ا ى إقتط ة عل ر� للش األساسى  نظام ص ال ین 
ر�ة المصدر،  ل الش رأس ما یوازى نصف  اً قدر  طى ا حت� موع اإل ج تى بلغ م ذا اإلقتطاع م ف ه �ق و  نى و ان الق 
 ع. قتطا اإل   عودة إلى تعین ال   حد عن هذا ال اإلحت�اطى    ص نق   متى و 

 
 االضمحالل ١٤-٣٥

 ٢٠٢٠ینایر   ١ من اعت�اراً  سة المط�قةالس�ا
قة :المشتغیر ل�ة الما األصول  ١-٤١-٣٥  

 :د العقل وأصو ة دوات المال�ألا
:توقعة فيمال االئتمان�ة رئساخة للالخسار  عة �مخصصتعترف المجمو   

 �ة المقاسة �التكلفة المستهلكة.صول المالاأل -
 .خل الشامل اآلخردق�مة العادلة من خالل الالاس �الدین المق  تأدوا -
   العمالء. مع العقود  لأصو  -
   .وضالقر  ءقعة لعمالتو مان�ة الف �الخسائر االئتمار عت�اإل موعةلمجاتقوم  -
  للخسائر ىٍ مساو  �مبلغ المال�ة  داة لأل  ةر الخسا مخصص اس��ق  مجموعة لتقوم ا -

 األداة  تلك ىعل تمان�ةاالئ خاطرلما نت�ا إذا العمر مدى على المتوقعة االئتمان�ة
یتم ا یلى والذى ف�ما عدا م األولي عترافاإلمنذ  - ي جوهر  �شكل– ادتز  قد ل�ةالما
 : شهًرا ١٢على  ة عالمتوق ر االئتمان�ةس الخسائق�ا

 .التقر�ر�خ تار نخفضة في مة ن�اات مخاطر ائتمات الدین ذندس -
 یر�شكل �ب �هاالئتمان هاخاطر م تز�دتى لم ال البنوك أرصدةسندات الدین األخرى و  -

ألداة  لالمتوقع  رلعما مدى على داد الس  فيلتعثر اطر ا (مخ ألولىا االعترافنذ م
   .) ةالمال�

ألصل  اى عل طر االئتمان�ه�انت المخاا ذما إتحدید ب ن تقوما مجموعةال ى�جب عل -
ائر ب الخسهري منذ االعتراف االولي وعند إحتساقد زادت �شكل جو المالي 

جموعة األخد في االعت�ار ان تكون هذه ان�ة المتوقعة �جب على المئتماال
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مل  �شلهما وهذا   مبرر د الجه وأبدون تكلفة  �دة ومتاحةؤ ة ومالمعلومات معقول
الخبره السا�قه ي تعتمد على تلوا مات والتحلیالتاءة المعلو �فو م�ة حة و�ص مدى

  ة.قبل�المست التقی�م االئتماني وأ�ضا المعلوماتو 
 :ندما لي متعثرا عصل المااأل ةعو بر المجمتعت -
كامل  لموعه �امجاته االئتمان�ه للدفع التزامبدین حتمل ان �قوم المر الم�كون من غی -

 . )د(ان وج ةمال� قراأو است�عاد مثل  في إجراءات  ةعمجمو قبل ال جوع من لر ادون 
من الممكن  �كن مالم  یوم ٩٠ استحقاقهاموعد  ةصول المال�عندما تتجاوز األ -

 .دحضها
المتوقعة التى  على مدى العمر هى الخسائر االئتمان�ة ةالمتوقع ة�خسائر االئتمانال 

  لعمر المتوقع لالداه ا ىى مدملة علتداد المحالتخلف عن السحداث أ جم�ع عن تنتج
 . �ةمالال

من خسائر االئتمان  ءجز ي شهر ه ١٢مدى  المتوقعة على  مانر االئتئخسا 
   التقر�رار�خ من تشهر  ١٢خالل كنه متوقعة التي تنتج عن احداث افتراض�ه ممال
  . شهرا ) ١٢  من أقل ر المتوقع لألداة العم ان� قصر اذا أو فترة أ( 
 ن�ةائتماال  سائرخلا  اس�ق  عند  لحس�انا  في  ذهاأخ  �جب  تيلا  رةللفت  ىصاألق  لحدا  إن

  على  معرضة عةجمو الم تكون  التي التعاقد�ة فترةلل ى قصاأل الحد هو ةالمتوقع
 .ان�ةئتماال رللمخاط هامدار 

 
 ةة المتوقعق�اس الخسائر االئتمان� ٢-١٤-٣٥

 قاس. تُ ان�ةتمئاال خسائرلا لاحتمال رجحةتقدیرات م عة هيمتوقتمان�ة الالخسائر االئ
ق بین التدفقات  ر فالي عجز النقدي (أ م�ع حاالت الة لجالحال� ة�مالق�مان ئر االئتاخس
)  حصیلهاموعة تتوقع المجتي تت النقد�ة الوفًقا للعقد والتدفقا جموعة�ة المستحقة للمدالنق
 .  يلامل الصأل ي للائدة الفععر الف�س المتوقعة سائر االئتمان�ةلخم خصم ایت
 

 :  نخفضم مانيتى إئذات مستو  ة�المالل األصو ٣-١٤-٣٥
نت االصول المال�ة التي تم  اوعة بتقی�م ما إذا �مجلما ر مالي ، تقومار�خ �ل تقر�في ت

لدخل الشامل  ل امن خالات الدین �الق�مة العادلة وسندة المستهلكة تصن�فها �التكلف
ما دعن نخفضن مئتماا  ى مستو ذو  هنأ� األصل  د�ع .االئتمان انخفاضمن  خر تعانياآل

ر على التدفقات  اضر ثیي �كون لها تأاالحداث الت ر منأو اكث دحع واققد و �كون 
 المقدرة لألصل المالي . �ة المستقبل�ة دالنق

لممكن االب�انات فض منخ ئتمانذو مستوى ااألصول المال�ة ان  األدلة علىل تشتم
   �ة : التالداث ل االحها حو رصد

 .ینلمدل  بیرة� ة�لام تصعو�ا -
  �خ ار من تیوم  ٩٠ن أخیر ألكثر مالتسداد او ل اعن  رعثالتقد مثل عق الخر  -

 .الستحقاقا
روف ا �ظجموعة لتقبلهتكن المالمجموعة لم قرض أو سلفه من قبل  �كلهه  ةإعاد -

 .  أخرى 
 ي اخر.  مال ة تنظ�مس أو�عادیدخل في إفالن سوف المدیمن المحتمل أن   -
 .ل�ةات الما�لصعو ب ا�سب ةل�االم ألوراقاوق سشاط ن ءختفاا -
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 ليقائمة المر�ز الما يف  عةتمان�ة المتوق الخسائر االئص عرض مخص ٤-١٤-٣٥
من  تكلفة المستهلكةال� ي یتم ق�اسهاالمال�ة الت لالصولم خصم مخصصات الخسائر یت

   . صولفتر�ة لألق�مة الدال إجمالي
 یلیتم تحم ،آلخراشامل للدخل ا ا  لخال لة منداالع ق�مةال� �مةالمق دینال اتس�ة ألدو �الن
 . اآلخرلشامل اف �ه في الدخل ار عتاالالخسارة و�تم لى الر�ح أو  ع ص الخسارةخصم

 
 الدین إعدام ٥-١٤-٣٥

ى المجموعة  كون لدال � جمال�ة لألصل المالي عندمااإل �مة الدفتر�ةیتم شطب الق
  تقوم فراد ، ء األمالللع ةس�ن�ال ء منه. ز جأو  امل الكلي �ااد أصل م ستردقولة التوقعات مع

 ١٨٠بـ  خراً ن األصل المالي متأو �كما اإلجمال�ة عندمة الدفتر�ة ق�شطب ال�ة وعجملما
قوم  ت ،ر�ةلعمالء الش �النس�ة .ةماثلالم صول أسترداد یومًا على أساس الخبرة السا�قة ال

ا  إذ ماى لًء عب بناطشال غومبلت یبتوقا یتعلق ف�مم تقی� لفردي �عم لمجموعة �شكلا
لغ المشطوب. بلمن اأي استرداد م وقع المجموعة تت. ال رداد تسالل معقولاك توقع نهن كا

نفاذ من ت اإلعرضة لنشاطا فإن األصول المال�ة المشطو�ة �مكن أن تظلك ، ومع ذل
 . ةقالمستح د الم�الغوعة السترداالمجم راءاتإلج أجل االمتثال

 
 ةل�الما رغی صولاأل ٦-١٤-٣٥

  �ة لألصول غیر الق�م الدفتر ة عة �مراجعجمو مالقوم مال�ة، ت ة�ل فتر  ةنها�خ �تار  في
واالصول  ، وأصول العقود مع العمالء ثمارات العقار�ةتساال (�خالف �ة للشر�ةلماال
  ذلك مر ��ان اال �ذا و  .ؤشر لالضمحالل�ان هناك م لتحدید ما إذا ة المؤجلة) �ضر�بال

 لر االضمحالخت�اا اء یتم اجر صل. ة لأل د�استردإلا ة�مقر للیدقة �عمل تموعمجال تقوم
 .او�شهرة سنلل
غر  صل معا الي أتجم�ع االصو محالل الق�مة ألصل یتم ضا �اراختإلجراء  -

ل من االستعماتولد تدفقات نقد�ة داخلة  التيو  من االصلتضمجموعة اصول ت
  الخرى ا لو صالمن ا ةل �ة الداخنقدالت التدفقن ا یر عى حد �بلة االمستمر ومستقل

تجم�ع  ندة عتس�شهرة المك لا م توز�عیت د.ولید النقات تحد و -صول األعات و مجم او
�ة  شر ت لدى الدامجموعات هذه الوح  لد النقد اودات التي تو االعمال على الوح

 مل�ة التجم�ع. ستفادة من عمقتن�ة والمتوقع منها االلا
ف ا تكال�اقصنادلة لعامته ق� هيد للنق ةددة الموللوحو لا للألص د�ةردامة اإلست�الق -

مة  ستخدام�ة لألصل هي الق�االمة الق�ما أكبر، ایهخدام�ة ستالو ق�مته ا�ع ابلا
خصومة �سعر خصم قبل  ها مدوثلمتوقع حانقد�ة المستقبل�ة لللتدفقات ا الحال�ة 
لمخاطر  وا قودنللمن�ة الز مة ر�ة للق�االجتقدیرات السوق  ب الذي �عكسالضرائ

 . نقدال دتولی دةحاو و ل ص ألل حددةمُ لا
ر�ة لألصل او للوحدة  تدفال  ق�مةا �انت الإذ  ضمحاللاالة راف �خسار العتا یتم  -

 مته اإلسترداد�ة. �د أكبر من قمولدة للنقال
 اوال. و�تم توز�عها او الخسائر سارة االضمحالل في االر�احف �خترایتم االع  -

 صولف�ض االتخ مقد، ثلنا لید تو  دةوحعلى  ةعرة الموز لشهة ل�ر تالدف �مةالقلتخف�ض 
 لكل أصل في الوحدة.  ةر�دفتة ال ساس الق�مى اناسب عللت�اى للوحدة الخر ا
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ة الحقة.  �النس�ة فتر  في ة الشهرةمجمة عن اضمحالل ق�االخسارة الن یتم عكس ال  -
ق�مة ال عدىتی ذي الال مدى لى الإل محالعكس خسائر االض االخرى، یتملألصول 

م یت ) ما لمكهالك واالستالهالا �عدالصافي (� احدیدهت مسیت ان�ي لتر�ة ا تفالد
السنوات   �ة لألصل فيق�مة �النسالناجمة عن اضمحالل ال ةار لخسف �ااالعترا

 السا�قة.
 

 ٢٠٢٠ینایر  ١قبل  ط�قةالس�اسة الم
 مال�ة غیر المشتقة ول الاألص ٧-١٤-٣٥

 ا�مئر او الخسأح ار�األل ن خالم ةعادل�مة القق�مة �ال�م بو�ةمال�ة غیر المصول الاأل
وعة في  المجمقوق الملك�ة تقوم حة ر�قحاس�ة عنها �طیتم الم التي ص صذلك الح يف

في  الل ضمحدلیل موضوعي على ا  هناكما إذا �ان  تار�خ نها�ة �ل فترة مال�ة بتقدیر
 صل. ة االق�م

 صل: اال�مة على اضمحالل قتتضمن االدلة الموضوع�ة  
 ة مدین. طاد بواس السد في تأخراو ال قاخفا •
ف  عة لتقبلها في ظرو و جمالم�شروط لم تكن مجموعة قة للتحسم�الغ م ةول دج ادةعا  •

 ى.خر أ
 مؤشرات على افالس المدین او الُمصدر. •
 او الُمصدر�ن.رضین للمُقتس�ة ة في حالة السداد �النعاكسالتغیرات الم •
 ة. �لمالو�ات اعالص �سببلي الماالنشطة لألصل اختفاء السوق  •
�ة  لتدفقات النقدسه في ان ق�امك�انخفاض  د جو و ى لإ رواضحة تشی ب�انات وجود •

 موعة من االصول المال�ة. من مجستقبل�ة المتوقعة مال
ضمحالل  لى االوع�ة علموضملك�ة، تتضمن االدلة اقوق ار في اداة ح�النس�ة لالستثم

 .  لتكلفةاادلة عن  الع�مة لمستمر في القاالنخفاض الهام او ا 
 

 ستهلكة  مال فةتكلللمثبتة �االمال�ة صول األا
وث اضمحالل في ق�مة هذه لى حداك ادلة موضوع�ة عنه �انتقدیر ما إذا جموعة بم المقو ت
�مفردها یتم تقی�مها  نسب�ةاهم�ة مثل جمع. �ل االصول التي تالم على المستوى  الصول منفردة اوا

تم یة دفر من لهذه االصو  اضمحاللعلى  لة دود ا عدم وج وفي حالةة، نفردة لالضمحالل م�النس�
ه على االصول المنفردة. تحدیدحدث ولم یتم �عد  ة�مالقي اضمحالل في �شأن ا مجمعةا هتقی�م

ة �شأن اي اضمحالل في مجمع قی�مهاتم تدة �أصول هامة نسب�ا یمنفر تم اعت�ارها الصول التي لم یا
 معا. ةبهاتشالم ت المخاطراذات سم الصولا عتجم�ل یتم و جمع لألصالمی�م . ألغراض التقالق�مة

عن  وعة المعلومات التار�خ�ة المجممع لألصول تستخدم جلمى ال على المستو االضمحالقی�م ت دعن
  بدة، وتقوم �عمل تعدیالت إذاالمتكخسائر ة الجمة عن االضمحالل وق�مالناداد الخسارة توقیتات استر 

 أكثر ون كرجح ان تاال منلة اسائر الفعخح ان الة توضل�االح تمان�ةئد�ة واالتصااالقكانت الظروف 
 رات التار�خ�ة.شمؤ �المن المتوقعة  او اقل 

د�ة  النق�مة الحال�ة للتدفقات والقفتر�ة لألصل بین الق�مة الد ب خسائر االضمحالل �الفرق م حسایت
  فاالعتراو�تم . يلمالألصل ااالخاص � صلي اال فائدة الفعل�ة ل�ة المتوقعة مخصومة �سعر المستقبال



 ة�ضالقا م�سهیر  –ة المال�عة و ة المجم�شر 
 ة عالمجم دور�ةال ةمال�ال ملقوائالمتممة ل ضاحاتاإل� �عتا

 ٢٠٢٠/ ٩/ ٣٠ة فى المال�ة المنته� فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم ی�الجن�ه الالغ ع الم�جم�( 

_____________________________________________________________________________ 

 - ٥۱ - 

ام استخد�ة لألصل من خالل ر فتالدتخف�ض الق�مة ر و�تم لخسائا والر�اح ااي فة سار خ�ق�مة ال
 حساب مخصص اضمحالل. 

عن اضمحالل ق�مة اتجة رة النلخساحتماالت حق�ق�ه لعكس اجد اعة انه ال یو ا اعتبرت المجمو إذ
 . العالقة ذات�مة یتم اعدام القاالصل فانه 

وضوعي مع حدث �شكل م نخفاضالار�ط هذا  كنموأل الرة االضمحاق�مة خسحقا ال تنخفضإذا ا
ها من  رف بالق�مة المعتخسارة اضمحالل  الل الق�مة، عندئذ یتم رد اضمح د االعتراف �خسارةع� �قع

 .خسائراو ال ر�احقبل من خالل اال
 

 لب�عصول المال�ة المتاحة لاأل
ي تم ر التئاسبو�ب الخت ةادإع� �عمتاحة للبلال�ة ا ول المصالفي امحالل ضسائر اال�خ ترافیتم االع

و�عترف  الق�مة العادلة  الخر والمجمعة في احت�اطيمل امن بنود الدخل الشاضا �قالعتراف بها ساا
ه رف �لملك�ة والمعتالمجمعة المست�عد من حقوق ا خسارةبلغ الثل مالر�اح او الخسائر، �مفي ابها 

اي من أصل   و سدادالك اهتس�عد اي ا يفصاال(�ء ة االقتنافین تكللفرق با رخسائاو ال حي االر�اف
 سبق االصل المالي ل الق�مة لهذا منها ا�ة خسارة في اضمحال صوما والق�مة العادلة مخ غ)بلالم

 سائر.او الخ �اح االعتراف بها في االر 
ت ذا الز�ادة  هانت هذحقة و�ال فترةي ا�ه فة للب�ع تاحة �مداه دین مبو�عند ز�ادة الق�مة العادلة ال

ر�اح او الخسائر اال اضمحالل الق�مة في ةار خس�عد االعتراف �ث وقع ة �حد�عو درجة موضب ةقعال
  ي االر�اح او الخسائر.ذه فالل الق�مة هم رد خسارة اضمحعندئذ یت

ار في ثمتي اسس�ة ألنسائر �الالخاو  ها في االر�احئر اضمحالل الق�مة المعترف بد خسایتم ر  ال
 خسائر. او ال ر�احالا للب�ع في حامت� وبمبوق ملك�ة قاداة ح

 
 �طر�قة حقوق الملك�ةا عنه  التي یتم المحاس�ة ترا مااالستث

لك�ة �مقارنة ق�مته ق المقة حقو �طر�الي یتم المحاس�ة عنه ار مالل في استثماس خسائر االضمحتق
 م تخسائر و�لا  اوح �ار الل في االحاالضم �خسائرف اعتر �تم االو سترداد، لالبلة �الق�مة القا الدفتر�ة

ق�مة یرات المستخدمة لتحدید اللتقدغیرات تفضیل�ة في ا تث دو الضمحالل عند حسارة اعكس خ
 ة.االسترداد�
 

 صول غیر المال�ةاأل ٨-١٤-٣٥
ر  یلألصول غ�ة دفتر اجعة الق�م الرة مال�ة، تقوم المجموعة �مر �ل فتنها�ة ر�خ في تا

لتحدید ما لة) المؤج ر�ب�ة ضلاواالصول  ،ةر�قالعا ستثماراتالا خالف(� ر�ةلشلل�ة الما
ل تقدیر وم المجموعة �عمو�ذا �ان االمر �ذلك تق .حاللان هناك مؤشر لالضم�ا إذ

 الضمحالل للشهرة سنو�ا.�ار ااء اختاجر  إلسترداد�ة لألصل. یتممة اللق�
  عة أصغر مجمو  عا اليصول ماال جم�عیتم ت لق�مة ألصال حاللاء اخت�ار اضمإلجر 

تقلة  ومس االستعمال المستمر ن م لة فقات نقد�ة داخ ولد تدلتي تا و  من االصل ضتتل صو ا
صول  األاالخرى او مجموعات صول داخلة من االفقات النقد�ة الالى حد �بیر عن التد

ات  الوحد ى عمال علاال جم�علمكتس�ة عند تد النقد. یتم توز�ع الشهرة اتولی وحدات-
فادة تساالوالمتوقع منها قتن�ة ة الم�ر شت لدى الادحلو ا ذهه  و مجموعاتاالنقد تولد  تيلا

  م�ع.من عمل�ة التج
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ف كال�ق�مته العادلة ناقصا تهي  لمولدة للنقدصل او للوحدة االق�مة اإلسترداد�ة لأل 
ل�ة  حالمة اي الق�هة لألصل ام�ستخدر، الق�مة االق�مته االستخدام�ة ایهما أكبع او الب�
الذي   بائضر سعر خصم قبل الصومة �ها مخثو دلمتوقع حا ةل�قبستلمالنقد�ة ا تدفقاتلل

ل او وحدة  لألصطر الُمحددة ة للنقود والمخاوق الجار�ة للق�مة الزمن�الس �عكس تقدیرات
 .  تولید النقد

  ةمولدحدة الو صل او لللأل ر�ة الق�مة الدفت ف �خسارة االضمحالل إذا �انتعترایتم اال 
 . �ةادردستق�مته اإل كبر منلنقد أل

لتخف�ض  ها اوالوز�عاو الخسائر. و�تم ت احر�ضمحالل في االارة االف �خسار تیتم االع 
خرى  صول االاال تولید النقد، ثم تخف�ضحدة لموزعة على و دفتر�ة للشهرة االق�مة ال

 دة.حل في الو أص لكل  ق�مة الدفتر�ةللوحدة �التناسب على اساس ال
.  �النس�ة  الحقة فترة يف ة الشهرةم�قل المحاضناجمة عن لسارة اكس الخع م یتال 

 ال یتعدى الق�مةالضمحالل الى المدى الذي ئر االخرى، یتم عكس خساال صو لأل
واالستهالك) ما لم یتم  هالك�عد االافي ان سیتم تحدیدها (�الصتي �الدفتر�ة ال

 . قةا�لسا  ي السنواتفلألصل  لنس�ة �ا ق�مةالل الحة عن اضماجمالن تراف �الخسارةاالع
األصل   كلفةاألصول المؤجرة (ت يف �ةالتكلفة الدفتر على  لضمحالالاتم حساب ی

�مة  المضمون استرداده أي قغیر االضمحالل)  د في تار�خ حسابمضافًا إل�ه العائ
شر�ة.  لها لدى ا ظ بمحتفأ�ة تأمینات  شكوك في تحصیله وذلك �عد خصمر الماإل�جا
ن�ف �كل تصخاصة لا إلضمحاللا بنسد دیتح�الشر�ة ب مخصصاتجنة الل موتقو 

دول التأخر في  مشكوك في تحصیله ط�قًا لجر ال�ة على ق�مة اإل�جاسحتلمائتماني وا
و�تم مراجعة هذا ن�ة، الئتماات اث تغیر سلبي في المؤشر حدو  لسداد أو عندا

 د. ا �ستجملدراسة  اجةالح  دور�ة أو عند المخصص �صفة 
 

 خصصاتالم ١٥-٣٥
م  خص معدلالمتوقعة مخصومة � ةل�قبالنقد�ة المست تدفقاتل�ة للاحلق�مة الا� تاصصمخة الد ق�مدحت
لتزام.  حددة لالالمُ مخاطر لالزمن�ة للنقود وا ق�مةر�ة للق الجادیرات السو تق �عكس لذي ل الضرائب ابق

 سكتعي والتال�ة ح لالق�مة د ا �جاإل لخصم خدام اتجة عن اسناتص التر�ة للمخص لدفالق�مة ا  �ادة في الز 
 ض. رابها �تكلفة اقتعتراف م االتی ور الوقتر م
 

 أذون خزانة  ١٦-٣٥
حق تست لتي لماد على هذه األذون و عوائثبت الم�ة وتلق�مة األس�ا خزانة ال ت شراء أذون امل�ت عتثب

منها  اً مست�عدلى لماا زلمر�ائمة اقلخزانة �ن اأذو  خرى" وتظهرة أرصدة دائنئنون وأضمن بند "دا�عد 
 د.عحق �تستالتي لم  د ئاو لعا رصید

 
 دینة األخرى مال صدةاألر الق�ض والمدینون و  قراأو العمالء و  ١٧ -٣٥

 اإلسم�ةها �الق�مة م إث�اتى یتاألخر  ةون واألرصدة المدینمدین�ض والاق القعمالء وأور ال أرصدة -
 .افى ق�متهاض نخفًا منها اإلصوموتظهر مخ
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�صفة   همب مؤجرة المتعلقةصول الواأل  ة �ر ن مع الشیلماعمتالر�ن مستأجلا ف �افةصن�وت �میم تقیت -
من توافر  تأكدمع ال المحصلة اإل�جار �مقر�ن �تأجلعمالء المسا دة أرص ف�ض دور�ة و�تم تخ

 مستأجر.ة من المة اإل�جار�لى الق�ول ع ي للحصسضمان أسا
 

 ى حكمها ا ف ة ومالنقد� ١٨-٣٥
  ز او تج رصدة التى ال ت ها األ م ى حك ف  ا نقد�ة وم ل ا  ن م تض ت  �ة ، النقد  ت ا التدفق مة قائ د ا إعد  ألغراض 

تحت التحصیل  كات والش�  لخز�نة النقد�ة �ا ن م وتتض  ء ، ر�خ اإلقتنا ا ن ت ر م أشه  إستحقاقاتها ثالثة 
 �ة.  ؤسسات المال وك والم البن   ق على ح والمست 

 
 اح ألر� املین في ا الع حصة   ١٩-٣٥

د  �اح �ما ال یز� ى األر ف لین م ا ع �حصة لل  ة � د ق ن ال ح ر�ا ات األ ع � ز من تو  ٪ ١٠�ة نس  ا�ضة �ة الق ر تسدد الش 
ح �توز�عات  ر�ا فى األ  عاملین اف �حصة ال تر ع م اإل و�ت ن �الشر�ة، ی امل للع و�ة مجموع األجور السن  ى عل 

  ذا ه ماد ة �إعت � همى الشر مسا یها التى قام ف �ة سنة المال خالل ال ة و�إلتزام الملك�  حقوق خالل  ن أر�اح م 
 �ع.  توز ال 
 

 صغر ل �ة ا اه ن ت روعات م مش ل ا ل و� م ء ت عمال  ٢٠-٣٥
 ئتمانالا حس�اسة من ١-٢٠-٣٥

 لتمو�ال  إعت�ارات منح
مــن    لتأكــد ا ال تقــل عــن ســنة و�ــتم  اطه  ال نشــ ة فــي مجــ �ملــك خبــر   ذي لــ میــل ا للع نح التمو�ــل  مــ �  -

 اني. لمید ستعالم ا ات واال خالل المستند لك من  ذ 
  لــك ذ   یــل و�ــتم عم ل ا ط  شــا ن مــن    توقعــة م ال   رادات إلیــ مــع ا ه  ط ب قســ یتناســ   ل میــل تمو�ــ الع مــنح  یــتم   -

ذلــك  عــد  متوقــع لــه و� ل ح ا الــر� مش  مصــروفات العمیــل وهــا و   ات د حلیــل مــالي إلیــرا الل ت خــ مــن  
ــة المختصـــ عر م �  ــالف فـ ــذا الغـــرض لـــى ن روع ع ین �ـ ــد لهـ ــوذج معـ ــة مال درا   ج (نمـــوذ   مـ ــرار  سـ �ـــة وقـ

 ماني). ائت 
الم  الســتع ا ل  مــن خــال طه  ونشــا ه  ت ســمع   �ــل وعــن و مــنح التم بــل  یــل ق م عــن العم تعال یــتم االســ  -

 ي. ن ا ید لم ا 
ي  الشـر�ة والتـ � صـة  الخا م  امن بنمـاذج االسـتعال ضـ ل وا   تعالم عـن العمیـل االس   ج نتائ ن  � و یتم تد  -

تعالم عـن  رة واسـ ز�ـا   ء اجـرا   ج ادر االسـتعالم (نمـوذ ومص   سمعته فصیلي و العمیل ت   اط ش بین ن ت 
 . ل) عمی 

لـك  �ن �م و ل  قـ ى األ علـ   م سـنة ئ قـا روع  ن المشـ و جب ان �كـ و� و�ل  الجدید تم عمیل  منح ال   حظر �  -
  صـي جـم وحـد أق   ١٠٠٠دنـي  ا   حـد � حیث �منح تمو�ل  شروع  م ا ال هذ   ال في مج   رة ب خ �ه  ح ا ص 
 . شهر   ١٢ض  م ومدة القر ج لف  أ   ٣٠

نح یـتم  وافقـة علـى المـ ة الم حالـ   ي نح وف م قبل ال  IScore شر�ة   ل من العمی الم عن  تم االستع ی  -
 . فاته ومصرو  یل م ت الع ادا ب إیر ا تس د اح �ار عن ت في االع   رى ة أخ مدفوع لجه سط ال اخذ الق 

 
 ء  مالعالن على میأتال
 التأمین. ى  ل ا�ة ع لرق ا من هیئة ا ه ص ل المرخ ن ل لدى شر�ات التأمی ی م لع ا تأمین على ح�اة تم ال ی 
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 الء العم متا�عة
ن  ر� متعثـ ین قبـل ال منتظمـ مـالء ال م�ـع الع على متا�عـة ج   لفروع ن �ا ی لمختص ا على ق�ام  یتم الحرص  

و�ـل مــع  مـر تم ع نـاء  اث   ء العمـال   عـة � ا مت   ف لـ ء �م لعمــال ا ة  لـ لـى حا ف ع للوقـ   ك ذلـ بیـق  ر�ة تط ا واسـتمر 
  خـالل   ذلـك مـن   لـیهم و�ـتم ع   ة مت�ق�ـ ال   داد األقسـاط سـ فـي  تزام  ل ي مـدى التـزامهم �ـاال فـ   هم ی الحكم علـ 

نـات  قاعـدة ب�ا خـالل  ذلـك مـن  ة و�ـتم  ء و�صـفة یوم�ـ العمـال �عـة  ا لف مت م یل ز�ارات العمالء � تسج 
 . مهور�ة لج ا  حاء ن ا م�ع في ج  ة شر ت المن  روع ع الف � جم لي ل ام اآل ظ فرها الن یو 
 

 هي الصغرتنا�ل ممو التل قروض ضمحالإخسائر 
لصغر في  ا اهي التمو�ل متن  ض ضمحالل قرو إ مخصص ر تقدی م یت  ل�ة ائم الما و الق تار�خ  في 
  دارة ة �قرار مجلس إ لمخصصات الوارد س حساب ا وأس  ن الئتما نح ا د م قواع ء أسس و ضو 

بلة خسائر  ا ق م ل  ٢٠١٤ر د�سمب  ٢١ بتار�خ درة ا ص ال  ) ١٧٣(  رقم  �ة لمال قا�ة ا ر لهیئة لل ا 
 .  ضمحالل اإل 

 
 جیرأود التعق ٢١-٣٥

 إعادة عرض یتم لم اليتو�ال رجعي �أثر )٤٩( رقم مع�ار المحاس�ة المصري  قبتطبی وعةالمجم قامت
  یلتفاص. )٢٠( مصري رقمال س�ةالمحا لمع�ار اوفق فصاح عنهااإل و�ستمر نةر المقا وماتمعل
 .مستقلكل �ش عنهاح فصااإل یتم )٢٠(ري رقم صلمة اس�محاار ال�معلوفقا  سب�ةاحالم �اساتالس

 

 ٢٠٢٠ینایر  ١ من   مط�قةال الس�اسة
 و�كون العقد. تأجیر عقد منضیت أو أجیر ت عقد العقد  �ان  إذا ما م�بتقیوم المجموعة تق العقد في بدا�ة 

  من  رةفتد لمحد  لص أ مستخداال رةط� الس حق  قلین دعقال ن �ا إذا  تأجیر قد ع تضمن ی أو تأجیر عقد
  تستخدم  ،محدد أصل استخدام على س�طرةال حق ینقل تأجیرال عقد �ان إذا ما �متقیل .قابلم لقاء الزمن

 .  )٤٩(رقم   ي المصر  اس�ةاال�جار في مع�ار المح قدع ر�فتع المجموعة
 .عده�و أ ٢٠٢٠ایر نی ١ة في رمالمبسة على العقود تطبق هذه الس�ا

   أجرلمستا ١-٢١-٣٥
  ل لمقابا بتوز�ع ةالمجموع قومت ، اري �جا ن مكو  على �حتوي  عقد  لیعدت د عن أو  لبدءا  دنع

  ،  ذلك  ومع المستقل،تناسبى ر الالسع أساس  لىع ا�جاري  عنصر لكل العقد في المادى
 �ة�جار اال یرغ لمكوناتا فصل عدم المجموعة تاختار  ، العقارات جارإ� عقودل �النس�ة

 .ردمنف اري ا�جون �مك ة�ر جااال�غیر و  ةر�ا�جاالنات لمكو ا عن  والمحاس�ة
  عقد  ةنشأفي تار�خ  التأجیر والتزامحق االنتفاع صل جموعة �االعتراف �أالمم قو ت

لي اللتزام لغ االو المب تضمنت تىوال فةلول�ا �التكأصل حق االنتفاع أتم ق�اس ی .رالتأجی
  الى  ةفضاقد، �اإلعلا ةأنشتار�خ  قبل وفي ألغ مسددة ام��اي سو�ته ت�تم و یر اجالت عقد
  الة األصل محل العقد أوقدرة لفك و�ز المتكبدها والتكال�ف  تم �ةولأ شرةل�ف م�اتكا أي

  تأجیر  افزحو  أي ًا منهمخصوم ،  صلاال ف�ه یوجد الذي الموقع أو هنفس األصل دةاستعا
  ة.تلممس

 ةأنش�خ ار تمن  سط الثابتقخدام طر�قة التاسقا �اع الحفحق االنتل ك أصیتم استهال
  إلى  العقد محل صلاأل ملك�ة اإل�جار حول� مل ما ،جاردة اال�مها�ة ن وحتىقد الع

  ن أ تعكس" اعاالنتف حق" صل أ تكلفة �انت إذا  التأجیر،أو عقد  مدة بنها�ة المجموعة 
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اع على فنتق االأصل ح كم استهالتلة یفي هذه الحا اء،لشر ا خ�ار مارستس جموعةالم
معدات والارت عقلل االسسس فعلى نا دیدهم تحیت يتال ل و الصجى لمر االنتاعمدي ال

إن   حاللخسائر االضم ض اصل حق االنتفاع �ق�مةیتم دور�ا تخف� انه  ، �اإلضافة الى
 . إلتزام التأجیرادة ق�اس و�تم تعدیلها �إعوجدت 

 
  في هاعدف یتم لم  تي لا اإل�جار  عاتو مدفل �ةالحال ة�الق�م ابدئ�ً م التاجیر تزاملا ق�اس یتم

  لم  إذا  أو  ،  إل�جارا في الضمني  فائدةال عدل م امخداست�  مهاخص تمو� ،  لعقددأ اب تار�خ
 االقتراض معدل ماتخدسا یتم أن ف�جب هولة�س المعدل لكذ تحدید اإلمكان في ن�ك

دل  ع�م ضافىاالا هضاقترادل ععة متستخدم المجمو  ،و�شكل عام .ةللمجموع  االضافى
   للخصم. 

  من  دةفائال دالتمع لىع صوللح ا ل الخ من  فىالضاا قتراضاال دل عم لمجموعةا ددتح
  وعون راإل�جا شروط لتعكس معینة تعدیالت و�جراء مختلفة  ةخارج� تمو�ل مصادر
 .ؤجرالم األصل

 : تىآلا  من التأجیر  قدع التزام ق�اس فيرجة ار المدعات اال�جتتكون دف
 وهرها. ج في ثابتة عاتفد لتشم ، بتةاث دفعات -
  م �استخدا أول�ا هاق�اس  تمو� ،دلمع أو  مؤشر ى عل مدتعت ةتغیر م جیرأت عقد  تدفعا -

 . أجیرالت  عقد بدا�ة تار�خ في دل المع أو المؤشر
   . المت�ق�ة �مةالق ناتاضم �موجب المستأجر بواسطة هادفع وقعیت غم�ال -
  رالخ�ا ذا ھ ممارسة من ةكدأتم موعةالمج تن�ا إذا ء االشر عر ممارسة خ�ار س -

 موعةالمج �انت إذا ت�ار�ةالخا یدجدالت فترة يف إل�جارا اتعدفو م ،قولةمع ةر و �ص
 لعقد الم�كر نهاءاإل و�اتوعق ، لتمدیدا  خ�ار ممارسة من ةمعقول ة بدرجةمتاكد
 م�كر.ال نهاءاإل عدممن  عقولم �شكل كدةمتا المجموعةتكن  لم ما جاراإل�

  میتتي وال. �ةالفعل دةلفائا قةطر� دام استخ� هلكةالمست فة لك�الت یرالتاج متزاال سق�ا متی
  شر مؤ  في تغیر نم ناتج المستقبل�ة اإل�جار دفعات في تغیرا ناكھ �ان إذا  ق�اسها ادةإع
  غ للمبل المجموعة  تقدیر في رتغیی هناك ان � إذا ،الدفعات تلك لتحدید مستخدم دلمع وأ
  إذا  ما �مهایتق بتغییر موعةجمال تقام إذا ، لمت�ق�ةا ق�مةلا ن ضما �موجب هدفع توقعمال

  من  ثابت إ�جار  دفع  هناك �ان  إذا  أو  إلنهاءا أو التمدید أو  شراءال خ�ار سمار ست كانت
 . الجوهر حیث
  الدفتر�ة  الق�مة على  تعدیل إجراء یتم ، ر�قةلطا بهذه اإل�جار التزام ق�اس ة إعاد عند
 �مةقال تخف�ض مت ذاإ سائرالخ أو حا�األر  منض جیلهست میت وأ ،اعفتحق االن لالص

 لى الصفر. ع انتفاالق االصل ح الدفتر�ة
ة قار�الع االستثمارات تعر�ف تستوفي ال التي االنتفاع قح أصول وعةلمجما تعرض
  في  �اتوالسلف قروضال ضمن جاراإل�لتزامات وا ‘تدات والمعواالال العقارات ضمن

 . ليالما ز�المر  ئمةاق
 

 �مة قال صغیرةل ألصوا ارات �ج�و  جلألاقصیرة  �جاراتاإل
 إل�جارات التأجیر والتزامات فاعاالنت حق  �أصول فترا االع معد  لمجموعة ا اختارت
 �انولوجتك معدات ذلك في �ما ، األجل رةقصی اراتواإل�جلق�مة صغیرة ا األصول

  على  روف�مص اتر �جااإل بهذه ةطالمرت� راإل�جا بدفعات مجموعةال تعترف. المعلومات
 .اراإل�ج رةفت ىدم  ى عل ثابتال طسقال ةطر�ق ساسأ
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 ركمؤج ٢-٢١-٣٥
  تخص�ص  عةالمجمو  تقوم ، ا�جاري  مكون  على وي �حت عقد لتعدی عند أو البدء ندع
 كون للم المستقل التناسبي عرالس ساسأ على إ�جاري  مكون  لكل العقد في قابلالم

 .اإل�جاري 
  د عق ل � �ان اإذ ما ر�جااإلبدا�ة  عند تحدد فإنها ، مؤجر� وعةمجالم تكون  ندماع
 ي.تشغیل راجیت أو يمو�لت اجیرتهو  اجیرت

  التأجیر  قدع ان� إذا لما ملشا تقی�م �إجراء المجموعة تقوم ، تاجیر عقد �ل فلتصن�
ى هذه  فو . دالمحد األصل ك�ة�مل لمتعلقةا والمنافع رمخاطال جم�ع ي جوهر  �شكل ینقل

 �جزء .تشغیلي رأجیت هو ف ، ذلك� �كن مل  ذاإ ؛ و�ليمت تأجیر هو جیرلتأا إن ف ،لة احال
 �جاراإل �ان إذا  ما مثل محددة مؤشرات اعت�ارها عة في تأخذ المجمو  ، مقی�لتا ا ذه من

 . لألصل االقتصادي العمر من كبراأل جزءال �مثل
  لرئ�سيا ر�جااإل قدع في حصصها حتسبت فإنها ، س�ًطاو  مؤجًرا عةالمجمو  تكون  ندماع

  الرجوع� نال�اط من رالتأجی عقد صن�فت می�تق متو�. منفصل  ل�شك ال�اطن نم والعقد
  ل ألصا لىإ �الرجوع �سول الرئ�سي التأجیر عقد  من الناتج" النتفاعا حق " أصل إلى 

 . العقد محل
  المجموعة  عل�هوالذي تطبق  جلاأل قصیر جیرتأ عقد رئ�سيال رأجیالت قدع �ان إذا
جیر تأ عقد نهأ ى عل نطال�ا نم جیرأتال دعق تصن�ف ف�جبه، وف أعالموصء الالعفاا

 .غیليتش
 تطبق المجموعة فإن ، �ةأجیر ت وغیر یر�ةتأج كوناتم على �حتوي  االتفاق �ان إذا

 العقد. ل فيقاب�ص الملتخص )١١(ة المصري رقم اس�المحمع�ار 
لواردة  ا الق�مة  في الل ضمح واال فاتر دلعاد من ا �الستا متطل�ات تطبیقب المجموعة  تقوم

 تقوم .التأجیر عقد في ارستثمالا فيصا على ) ٤٧(رقم ري مصال محاس�ةار ال�عم ي ف
  إجمالي  احتساب في دمةستخالم المقدرة مونة المض غیر المت�ق�ة الق�م �مراجعة المجموعة 

 .صورة منتظمةالتأجیر � قدع في ارالستثما
  على یرادإ� یليالتشغ ارجاإل� قودع موجب� ةستلمالم راجاإل� عاتفبد ةالمجموع تعترف

 .األخرى  اداتاإلیر " من �جزء جاراإل� ةفتر  مدى لىع الثابت قسطال ساأس
 

 ٢٠٢٠ینایر  ١قبل   المط�قة الس�اسة
 �حتوي  أو  تأجیر التفاقا �ان  إذا  ما عة لمجمو ا حددت  ،  ٢٠٢٠ ینایر ١ قبل  المبرمة عقودلل ة�النس�
 :�ان ا إذ ام می�تق على ءً بنا أجیرت على
  – و ؛ ددةمح أصول وأ ل أص م ااستخد على دمتع� قاالتفا ذیتنف
حد من  ء وات�فاذا تم اس�االصل ا االتفاق حق االنتفاع .و�حولاالصل فاع �حق االنت �حولق تفااال -

 اإلجراءات التال�ة:
 من  أكثر في تحكمال أو ه�عل حصوللا اءأثن األصل تشغیل في الحق أو القدرة المشتري  لدى كان -

 ؛     تلمخرجاا نم ةیر مؤثر غ كم�ة
 �ه عل الحصول  أثناء صل لأل المادي تخدام االس في  التحكم في الحق وأ رةالقد ي المشتر  دى ل نكا -

 أو ؛ اتالمخرج من من یر مؤثرةغ �م�ة من أكثر  في التحكم أو



 ة�ضالقا م�سهیر  –ة المال�عة و ة المجم�شر 
 ة عالمجم دور�ةال ةمال�ال ملقوائالمتممة ل ضاحاتاإل� �عتا

 ٢٠٢٠/ ٩/ ٣٠ة فى المال�ة المنته� فترةالعن 
 )الف ذلكد خر مصرى مالم ی�الجن�ه الالغ ع الم�جم�( 

_____________________________________________________________________________ 

 - ٥۷ - 

   ةر یر مؤثغ �م�ة نم رأكث رى ألخا األطراف ذتأخ أن المست�عد من  هأن إلى والظروف الحقائق یرشت -
 وحدة لكل يالحال السوق  سعر ساوي � وال اجتإن ةوحد كلل ثابًتا ل�س ةحدالو  رسع وأن ، تجانلا من

 .إنتاج
 

 جرستأكم ٣-٢١-٣٥
  حولت  التي إل�جارا عقود �فبتصن �مستأجر المجموعة امتق ، المقارنة ةتر الف في

  م ت حالة،لهذه ا  عند. �ليمو ت جیرتأ دو قع� لملك�ةا افعومن مخاطر افة� جوهري  �شكل
  األدنى  لحدل ل�ةالحا  الق�مة أو دلةالعا ةلق�ما ساوي � �مبلغ اول�أ رةالمؤج لاألصو  سق�ا
  وعات لمدفا هي اإل�جار مدفوعات من ىاألدن الحد. أقل أیهما ، اإل�جار مدفوعات من

 أي هانعد ممست� ، ابه ق�املا  جرالمستأ من  �اً لو مط �ان التي  اإل�جار عقد مدى على 
هذا  ة للمتاحاب�ة المحاسللس�اسة  فقاو  ولن األصعحاس�ة مال متا الحق . عرضي إ�جار

 األصل. 
ولم یتم  یل�ة�جارات تشغ�إوالمبو�ة خري أمحتفظ بها وفقا لعقود تاجیر ول الاألص

  تم ت لتيا �المدفوعات افاالعتر  یتم المالى للمجموعة. ة المر�زقائمتسجیلها ضمن 
 بتالثا لقسطا سساأ على ئر او الخسأاح �ر ألا ئمةاق في التشغیل�ة راإل�جا ودقع �موجب

 من یتجزأ ال �جزء المستلمة اإل�جار وافز�ح افاالعتر  �جار، تماإل فترة مدى على
 ار.اإل�ج فترة مدى على  ارإل�جا  مصروف ليماإج

 
 كمؤجر ٤-٢١-٣٥

  تأجیر عقد �ل ان� إذا ما راجاإل� عقد نشأة عند حددت ، جرؤ م المجموعة تكون  عندما
 ي.لتشغی ریتأج وأ مو�ليت

 اإل�جار  عقد �ان إذا لما شامل تقی�م جراء�إ جموعة مال تقام ، إ�جار عقد �ل فن�لتص
  �ان  إذا .األساسي صلاأل  �ملك�ة المتعلقة فعلمناوا  المخاطر ع�جم جوهري  �شكل نقل قد

  �جار إ عقد �ان فقد ، كل�ذ ن�ك مل اإذ ؛ �ليو تم رإ�جا هو  إل�جارا فإن ،  الحال هو هذا
 إذا ما مثل لمؤشراتا ض�ع سةابدر  مجموعةال قامت ، �مقیلتا هذا نم �جزء .ليیغتش
 لألصل.  اديتصقاال العمر من الرئ�سي الجزء هو اإل�جار انك

 
 ة القطاعات التشغیل�  ٢٢-٣٥

ع طا(ق  خدمةو أ جتنتقد�م م ي رك فجموعة و�شاالم يل للتمییز فابصر القلعنهو ا طالنشا اعطق
لمخاطر  تخضع لتيفى) ااجغر  (قطاع د�ة محددةتصاإقة خل بیئاخدمة د أو جتمنقد�م تأنشطة) أو 

لى  ى للتقار�ر القطاع�ة عألولمد الشكل اعت�عات أخرى. لها قطاتختلف عن تلك التي تخضع ئد او وع
 طة.شاألن عطاق
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 ة: �ر صاس�ة المحالم لى معاییرتمت ع ة وتعدیالتیدرات جدصداإ -٣٦
مصر�ة  س�ة المحایر الیمعا أحكام تعدیل �عضب ١٨/٣/٢٠١٩خ �ي بتار للدو ا ن و التعاو االستثمار  �رةز و  امتق

  اییر المحاس�ة الجدیدة ض معي تتضمن �علتاو  ٢٠١٥نة لس ١١٠ �قرار وز�ر االستثمار رقم ة ر ادالص
 يوف�ما یل ٢٠١٩ ل�ر أب ٢٥�خ ر اتلرسم�ة با �دة رها �الجر تم نش والتي ائمةلقاییر المع�عض ا ىت علدیالوتع

 دیالت:عالت ذهههم أ 
 

حتمل لمار التأثی  تتعدیالال ألهم صملخ لمعدلةدیدة او االجر ییالمعا
 على القوائم المال�ة

 التطبیقتار�خ 

)  ٤٨رقم ( جدید مصري ار محاس�ة ع�م
 ء" مع العمال لعقودن ا اد م"اإلیر 
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