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ة ال ة ال ع ال ة ال ة ال ع ال

ة في ه ال ة في ه ال اح إ ه ال  ال الغ  ع ال ج

 ٢٠١٩/١٢/٣١  ٢٠٢٠/١٢/٣١ رق

ادات اإلی

٠٢٧ ٨١٠ ٢٤١ ١  ٧٣٥ ٦٠١ ١٣١ (١٩) زعات اد ت إی

 ٠٦٦ ٢٨٣ ١٧  ٦٨٥ ٧٩٤ ٢٠ اد حف م  إی

 ٧٣٩ ٢٧١ ١٤  ٢٦٣ ٦٨٢ ٥٢١ ائ  ة العادلة م خالل األراح وال ال ة  ارات ال غ فى اإلس صافى ال

 ٢٨٢ ٥٣٩ ١٤  ٧٥٦ ٥٤٢ ٨١ ات انة وال ائ أذون ال ع

 ١٧٤ ٣٧٥ ٣٤  ٠٣٧ ١١٠ ٣٧ (٢٩) ائ اد ف إی

  ٦٦٦ ٩٣٦    ٩٠٧ ة ل ثاب ع أص أراح ب

-  ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٢ ها ض م فى الغ ات أن م

 ٤٨٦ ٣٨٧ ٧١  ١٤٥ ٤٣٢ ٦٨ (٢٩) ادات أخ  إی

٤٤٠ ٦٠٣ ٣٩٤ ١  ٥٢٨ ١٦٤ ٨٨٣ ادات الي اإلی إج

وفات ال

(٥٧٥ ٤٨٠ ٦٩) (١٧٧ ٤٩٦ ٥١) ة ل وفات ت م

(١٠٢ ٠٣٨ ٤٠٩) (٢١٧ ٥٥٣ ٤٥٢) (٢٠) ة ودارة م وفات ع م

(١٤٤ ٢٥٤ ٢٠) (٨٢٦ ٢٤٧ ٢٢) (١٥) ة ل ثاب إهالك أص

(٥٩٣ ٣٠٥ ٦) (٥٩٣ ٣٠٥ ٦) (١٣) ارات عقارة إهالك إس

(٤٧١ ٢٨٤ ٤) (٦٤٠ ٠٨٩ ٧) (١٦) سة ل غ مل هالك أص إس

(٨٠٣ ٣٩٨ ٨٧) - (١٠) ات  ال م م

 ٠٦٣ ٥٤٢ ٢٧ (١٤٢ ١٩٨ ٣) (٢٥) ة ارات مال داد إس ع/ إس ) أراح ب ائ (خ

(٦٨٣ ٦٥٥ ٢٨٤) (٢٥٥ ٨٥٤ ٤٧) ة الت األج الع ة  ة األرص ج وق ت ف

- ( ٨٤٢ ٨٢٤) ل  ة األص الل فى  ء اإلض ع

(٣٠٨ ٨٧٥ ٨٥٣) (٦٩٢ ٥٦٩ ٥٩١) وفات الي ال إج

 ١٣٢ ٧٢٨ ٥٤٠  ٨٣٦ ٥٩٤ ٢٩١ ائ ل ال األراح ق

  ٤٦٨ ٩٨ - ة ال خل ال ة ال ض

 ٥٧٦ ٨٠٦ ٧٥ (٠٥٥ ٨٢١ ١٦٤) (٢٣) جلة ة ال ال

 ١٧٦ ٦٣٣ ٦١٦  ٧٨١ ٧٧٣ ١٢٦ أراح العام

٠,٨٠ ٠,١٦ (٢٦) ه في األراح ن ال

أ معها.  وتق ائ ه الق  ه أ م ءاً  الی  ج ة (٤٨) تع ة (٦) إلى صف افقة م صف ة ال اس اسات ال احات وال اإل

ة م القا ة - ه ال عة ال ة ال ش

EFG-Hermes

ة) ة م اه ة م (ش

قلة خل ال ة ال قائ

-٢-



ة م القا ة - ه ال عة ال ة ال ش
EFG-Hermes

ة) ة م اه ة م (ش
قلة   امل ال خل ال ة ال قائ

ه ال  ال الغ  ع ال ج

ة ال ة ال ع ال ة ال ة ال ع ال
ة في ه ال ة في ه ال

 ٢٠١٩/١٢/٣١  ٢٠٢٠/١٢/٣١
 ١٧٦ ٦٣٣ ٦١٦  ٧٨١ ٧٧٣ ١٢٦ أراح العام

: امل اآلخ خل ال ال
( ٨١٨ ٦٧٩ ١٤٣) ( ٣٨٤ ٤٨٤ ٥٣) ة العادلة غ في ال امل - ال خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال إس

٥٢٣ ٠٢١ ٣٢ ٩٨٦ ٠٣٣ ١٢ امل األخ  خل ال د ال علقة ب ة ال ال
( ٢٩٥ ٦٥٨ ١١١) ( ٣٩٨ ٤٥٠ ٤١) امل اآلخ خل ال ع ال م
 ٨٨١ ٩٧٤ ٥٠٤  ٣٨٣ ٣٢٣ ٨٥ امل ع العام خل ال الى ال إج

أ معها.  وتق ائ ه الق  ه أ م ءاً  الی  ج ة (٤٨) تع ة (٦) إلى صف افقة م صف ة ال اس اسات ال احات وال اإل

-٣-



ة ل ق ال الي حق إج ة نى أراح م ى قان ا إح ال رأس ال

ة خ ائ تغ خ فائ إعادة تق  ة  غ فى ال ال ى خاص - ا إح ى عام ا إح ع ف ر وال ال

ة ق فقات ال ال لة ة م ل ثاب أص ارات العادلة - إس ار عالوة إص ه ال ) ال الغ  ع ال (ج

ة ارات العقار لإلس ة العادلة ال ة  ة م مال

امل خل ال م خالل ال

٢٨٣ ٣٥٩ ١٩٠ ٨  ٧٢٤ ٨٣٢ ٨٥٨ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦)  ٩٧٩ ٤٤٩ ١٥  ٣٩٥ ٦٦٣ ٨٠٣ ٨١٨ ٢٦٧ ٩٢٢ ١   ٢٧١ ١٥٨  ٣٦٨ ٣٣٨ ٧٧٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ ل فى ٣١ د ٢٠١٨  ع ص ال ال

امل خل ال الى ال إج

 ١٧٦ ٦٣٣ ٦١٦  ١٧٦ ٦٣٣ ٦١٦ - - - - - - - أراح العام

( ٢٩٥ ٦٥٨ ١١١) - - - ( ٢٩٥ ٦٥٨ ١١١) - - - - امل األخ  خل ال د ال ب

 ٨٨١ ٩٧٤ ٥٠٤  ١٧٦ ٦٣٣ ٦١٦ - - ( ٢٩٥ ٦٥٨ ١١١) - - - - امل خل ال الى ال إج

ة ي ال معامالت مع مال

( ٥٤٦ ٢٣٣ ٥٧٣) ( ٥٤٦ ٢٣٣ ٥٧٣) - - - - - - - زعات ال

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

٦١٨ ١٠٠ ١٢٢ ٨  ٥١٤ ٤٦٨ ٨٧٢ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦)  ٩٧٩ ٤٤٩ ١٥  ١٠٠ ٠٠٥ ٦٩٢ ٨١٨ ٢٦٧ ٩٢٢ ١   ٢٧١ ١٥٨  ٢٠٨ ١٠٢ ٨٠٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ ص فى ٣١ د ٢٠١٩ ال

( ٥٩٧ ٦١٢ ٦)  ٣٢٢ ٧٢٢ ٦٣٩  ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦ - ( ٣٠٦ ٧٧٧ ٦٧٢) - - - - ة  اس اسات م أث تغ س

٠٢١ ٤٨٨ ١١٥ ٨ ٨٣٦ ١٩٠ ٥١٢ ١ -  ٩٧٩ ٤٤٩ ١٥  ٧٩٤ ٢٢٧ ١٩ ٨١٨ ٢٦٧ ٩٢٢ ١   ٢٧١ ١٥٨  ٢٠٨ ١٠٢ ٨٠٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ ل فى ٣١ د ٢٠١٩  ع ص ال ال

امل خل ال الى ال إج

 ٧٨١ ٧٧٣ ١٢٦  ٧٨١ ٧٧٣ ١٢٦ - - - - - - - أراح العام

( ٣٩٨ ٤٥٠ ٤١) - - - ( ٣٩٨ ٤٥٠ ٤١) - - - - امل األخ  خل ال د ال ب

 ٣٨٣ ٣٢٣ ٨٥  ٧٨١ ٧٧٣ ١٢٦ - - ( ٣٩٨ ٤٥٠ ٤١) - - - - امل خل ال الى ال إج

ة ي ال معامالت مع مال

 ٤٧٣ ١٧٦ ٢  ٤٧٣ ١٧٦ ٢ - - - - - - - امل خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال داد اس أراح إس

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

٨٧٧ ٩٨٧ ٢٠٢ ٨ ٤٣١ ٣٠٩ ٦١٠ ١ -  ٩٧٩ ٤٤٩ ١٥ ( ٦٠٤ ٢٢٢ ٢٢) ٨١٨ ٢٦٧ ٩٢٢ ١   ٢٧١ ١٥٨  ٨٦٧ ٩٣٣ ٨٣٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ ص فى ٣١ د ٢٠٢٠ ال

أ معها.  وتق ائ ه الق  ه أ م ءاً  الی  ج ة (٤٨) تع ة (٦) إلى صف افقة م صف ة ال اس اسات ال احات وال اإل

ة م القا ة - ه ال عة ال ة ال ش

EFG-Hermes

ة) ة م اه ة م (ش

قلة  ة ال ل ق ال غ فى حق ة ال  قائ

ة  ة ال ق مل  حق

ات أخ  ا إح

-٤-



ة ال ة ال ع ال ة ال ة ال ع ال اح إ
ة في ه ال ة في ه ال رق

 ٢٠١٩/١٢/٣١  ٢٠٢٠/١٢/٣١
ه ال  ال الغ  ع ال ج

ل غ ة ال  أن ة م ق فقات ال ال
١٣٢ ٧٢٨ ٥٤٠ ٨٣٦ ٥٩٤ ٢٩١ ائ ل ال األراح ق

ه بـ: ی ت
١٤٤ ٢٥٤ ٢٠ ٨٢٦ ٢٤٧ ٢٢ (١٥) ة ل ثاب إهالك أص
( ٦٦٦ ٩٣٦) (  ٩٠٧) ة ل ثاب ع أص أراح ب
٥٩٣ ٣٠٥ ٦ ٥٩٣ ٣٠٥ ٦ (١٣) ارات عقارة إهالك إس
٤٧١ ٢٨٤ ٤ ٦٤٠ ٠٨٩ ٧ (١٦) سة ل غ مل هالك أص إس
٨٠٣ ٣٩٨ ٨٧ - (١٠) ات  ال ن م م م ال

(٢٧٤ ٥٦٣ ١٥) - (١٠) ات  ال م م م م ال
- (٠٠٠ ٠٠٠ ٢٢) (١٠) ها ض م فى الغ ات أن م
-  ٨٤٢ ٨٢٤ ل  ة األص الل فى  ء اإلض ع

(٢١٦ ١٣٤ ٦) - عة ات تا ارات في ش داد إس ع / إس أراح ب
(٧٣٩ ٢٧١ ١٤) (٢٦٣ ٦٨٢ ٥٢١) ائ ة العادلة م خالل األراح وال ال ة  ارات ال غ فى اإلس صافى ال
(٤٦٦ ٩٢٩ ٢٠) - امل خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال ع إس أراح ب
٦٨٣ ٦٥٥ ٢٨٤ ٢٥٥ ٨٥٤ ٤٧ (١-١-٣٢) ة الت األج الع ة  ة األرص ج وق ت ف

 ٤٦٥ ٧٩١ ٨٨٥ (١٧٨ ٧٦٦ ١٦٧)
غ في ال

٩٨٥ ١٢٤ ٢١ ( ٦٧٩ ١٩٥ ٣٧٣) ائ ة العادلة م خالل األراح وال ال ة  ارات م إس
٩٧٠ ٨٤٨ ١٧  ٥٨٤ ٥٩٢ ٩٠٨ عة ات تا ال على ش

(٦٧٣ ٧٤٣ ١١)  ٤٥٢ ٢٣٦ ٤٤ ة أخ  ی ة م أرص
 ٧٠٥ ٧٥٥ ٣٢٤ (٣٧٠ ٥٤٧ ٦٤) عة ات تا ال ل
٥٧٢ ٨٤٦ ١٢٤  ٤٢٧ ٠٨٠ ٧ ة األخ  ائ ة ال ن  واألرص ائ ال
(٢٥٠ ٨٢٤ ٥٣) - دة خل ال ائ ال ض

٧٧٤ ٧٩٩ ٣٠٨ ١  ٢٣٦ ٤٠٠ ٣٥٤ ل غ ة ال احة م أن ة ال ق صافى ال

ار ة اإلس  أن ة م ق فقات ال ال
(٦١٠ ٧٢٨ ١٨) (٤٧٦ ٠١٠ ١٥) ة ل ثاب اء أص عات ل ف م

 ٠٠٠ ٩٥٠  ٧٩٣ ١١ ة ل ثاب ع أص الت م ب م
(٧٣٣ ٤٣٣ ٥) (١٩١ ٨٨٥ ١١) سة ل غ مل اء أص عات ل ف م

(٠٠٠ ٨١٠ ٢٣٨) (٩٥٠ ٢٠٥ ٨٧٨) عة ات تا وض ل عات لق ف م
٩٠٠ ٧٠٣ ٢٩٢ ٠٤٣ ٧٤٩ ٤٧٢ عة ات تا وض ل الت م ق م

(١٢٣ ٨٠٥ ٨٨٣) (٢٦١ ٤٨٠ ٦٧٦) امل خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال اء إس عات ل ف م
٩٣٠ ٥٤١ ٤٩ ٦٣٧ ٢١٠ ٣٠٧ ١ امل خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال داد إس ع/إس الت م ب م
(  ٠١٦ ٥٠٠) ٩٥١ ٣٤٣ ٤ عة  ات تا ارات في ش اء إس عات ل ف م

( ٦٥٢ ٠٨١ ٨٠٤) ٥٤٦ ٧٣٣ ٢٠٢ ار ة اإلس احة م أن ة ال ق صافى ال

ل ة ال  أن ة م ق فقات ال ال
( ٩١٦ ٣٤٥ ٥٣٤) ( ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٥) عة ف زعات أراح م ت

- ( ٠٠٠ ٦٧٠ ١٥٠) ة األجل وض ق عات م ق ف م
-   ٥٠٠ ٦٧٧ ١٤٧ ة األجل وض ق الت م ق م

( ٤٠٥ ٨٢٩ ٣٩) ( ٧٠٢ ٥٤٩ ٥١) لى د تأج ت امات عق اد إل عات ل ف م
(٣٢١ ١٧٥ ٥٧٤) (٢٠٢ ٥٤٢ ١٠٩) ل ة ال مة في أن ة ال ق صافى ال

( ١٩٩ ٤٥٧ ٦٩)  ٥٨٠ ٥٩١ ٤٤٧ ها خالل العام ة وما فى ح ق  فى ال غ صافى ال
  ٤٣١ ٨٣٨ ١٢٤   ٥١٥ ٩٩٤ ٦٩ (٢١) ها أول العام ة وما فى ح ق ال

 ٢٣٢ ٣٨١ ٥٥  ٠٩٥ ٥٨٦ ٥١٧ (٢١) ها آخ العام ة وما فى ح ق ال

أ معها.  وتق ائ ه الق  ه أ م ءاً  الی  ج ة (٤٨) تع ة (٦) إلى صف افقة م صف ة ال اس اسات ال احات وال اإل

ة م القا ة - ه ال عة ال ة ال ش
EFG-Hermes

ة) ة م اه ة م (ش
قلة   ة ال ق فقات ال ة ال قائ

-٥-



- ٦  - 

 القا�ضة هیرم�س-شر�ة المجموعة المال�ة 
EFG - Hermes 

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

 ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١  فيالمال�ة المنته�ة  السنة  عن
 )مالم یرد خالف ذلك المصري (جم�ع الم�الغ �الجن�ه 

________________________________________________________________________ 
 نبذة عن الشر�ة -١

 الك�ان القانوني   ١-١
لســنة    ٩٥رقــم  ألحكــام القــانون    تخضــع هیــرم�س القا�ضــة "شــر�ة مســاهمة مصــر�ة"    -شــر�ة المجموعــة المال�ــة  

طر�ـق مصـر    ٢٨ب القر�ـة الذ��ـة المرحـلة الثالثـة الكیلـو    ١٢٩�قـع مقـر الشـر�ة فـى    والئحته التنفیذ�ـة.   ١٩٩٢
 جمهور�ة مصر العر��ة.   –أكتو�ر   ٦  –األسكندر�ة الصحراوى 

 
 غرض الشر�ة  ٢-١

مؤسســــة مال�ــــة رائــــدة حیــــث تتخصــــص شــــر�ات المجموعــــة فــــي تقــــد�م    المجموعــــة المال�ــــة هیــــرم�س تعــــد   -
بــین التــرو�ج وتغط�ــة اإلكتتــاب و�دارة األصــول والوســاطة فــي    تتنــوع الخــدمات المال�ــة واإلســتثمار�ة، والتــي  

األوراق المال�ـة وال�حـوث واإلسـتثمار الم�اشـر. وذلـك �اإلضـافة إلـى تقـد�م خـدمات التمو�ـل غیـر المصــرفي  
ــغر  ــاهى الصـ ــل متنـ ــو�لى والتمو�ـ ــأجیر التمـ ــمل التـ ــي تشـ ــ�ط   والتـ ــع �التقسـ ــدمات الب�ـ ــق    وخـ ــ�م والتور�ـ والتخصـ

 . والتصك�ك  والتحصیل 
اإلشـتراك فـى تأسـ�س الشـر�ات التـى تصـدر  فـى  القا�ضـة    المجموعـة المال�ـة هیـرم�س یتمثل غرض شـر�ة   -

م�اشــرة عمل�ــات شــراء  و�ــذا  نشــاط أمنــاء الحفــظ المر�ــزى  م�اشــرة  و أوراقــًا مال�ــة أو فــى ز�ــادة رؤوس أموالهــا  
 األوراق المال�ة �الهامش. 

 
 أسس إعداد القوائم المال�ة -٢

 والقوانین المحاسب�ة �المعاییر اإللتزام ١-٢
ــ�ة المصـــر�ة وفـــى ضـــوء القـــوانین واللـــوائح المصـــر�ة  - ــًا لمعـــاییر المحاسـ ــداد القـــوائم المال�ـــة ط�قـ ذات    یـــتم إعـ

 . العالقة 
 . ٢٠٢١ مارس   ١٦  في  تم إعتماد القوائم المال�ة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة  -

 
 عملة التعامل وعملة العرض  ٢-٢

القوائم المال�ة �الجن�ه المصري والذي �مثل عملة التعامل للشر�ة، وجم�ع الب�انات المال�ة تعرض 
 المعروضة �الجن�ه المصرى. 

 
 إستخدام التقدیرات واإلفتراضات ٣-٢

یتطلب إعداد القوائم المال�ة وفقا لمعاییر المحاس�ة المصر�ة من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي  
واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق الس�اسات والق�م المعروضة لألصول وااللتزامات والتقدیرات 

بها في ضوء الخبرة السا�قة وعوامل   واإلیرادات والمصروفات. تعد التقدیرات واالفتراضات المتعلقة
 وقد تختلف النتائج الفعل�ة عن تلك التقدیرات. متنوعة. هذا أخرى 

 . ة دور�   ة االفتراضات المتعلقة بها �صف یتم إعادة مراجعة التقدیرات و  -
یتم االعتراف �التغییر في التقدیرات المحاسب�ة فـي الفتـرة التـي یـتم تغییـر التقـدیر فیهـا إذا �ـان التغییـر یـؤثر   -

 إذا �ان التغییر یؤثر على �لیهما.  والفترات المستقبل�ة على هذه الفترة فقط، أو في فترة التغییر 
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 ق�اس الق�مة العادلة    ١-٣-٢
یتم تحدید الق�مـة العادلـة لـألدوات المال�ـة علـى أسـاس الق�مـة السـوق�ة لـألداة المال�ـة أو ألدوات   −

مال�ــة مثیلــة فــي تــار�خ القــوائم المال�ــة بــدون خصــم أي تكــال�ف ب�ــع مســتقبل�ة مقــدرة. یــتم تحدیــد  
�أســعار الشــراء الحال�ــة لتلــك األصــول، بینمــا یــتم تحدیــد ق�مــة االلتزامــات  قــ�م األصــول المال�ــة  

 المال�ة �األسعار الحال�ة التي �مكن أن تسوى بها تلك االلتزامات.  
في حالة عدم وجود سـوق نشـطة لتحدیـد الق�مـة العادلـة لـألدوات المال�ـة فإنـه یـتم تقـدیر الق�مـة   −

ة مـــع األخـــذ فـــي االعت�ـــار أســـعار المعـــامالت التـــي  العادلـــة �اســـتخدام أســـالیب التقیـــ�م المختلفـــ 
  -  ة جوهر�ـ   ة تمت مؤخرًا، واالسترشاد �الق�مـة العادلـة الحال�ـة لـألدوات األخـرى المشـابهة �صـور 

ــومة   ــة المخصـ ــدفقات النقد�ـ ــلوب التـ ــا   -أسـ ــتج عنهـ ــ�م ینـ ــرى للتقیـ ــة أخـ ــ�م    أو أي طر�قـ ــن  قـ �مكـ
 االعتماد علیها. 

�ــة المخصــومة �أســلوب للتقیــ�م فإنــه یــتم تقــدیر التــدفقات  عنــد اســتخدام أســلوب التــدفقات النقد  −
النقد�ــة المســتقبل�ة علــى أســاس أفضــل تقــدیرات لــإلدارة. و�ــتم تحدیــد معــدل الخصــم المســتخدم  
فــي ضــوء الســعر الســائد فــي الســوق فــي تــار�خ القــوائم المال�ــة لــألدوات المال�ــة المشــابهة مــن  

 حیث طب�عتها وشروطها. 
 

 معةالقوائم المال�ة المج ٤-٢
" "القوائم المال�ة المجمعة ٤٢یوجد لدى الشر�ة شر�ات تا�عة وط�قًا لمع�ار المحاس�ة المصري رقم 

د الشر�ة قوائم مال�ة  تع ١٩٨١لسنة  ١٥٩من الالئحة التنفیذ�ة لقانون الشر�ات رقم  ١٨٨والمادة 
للمر�ز المالي ونتائج مجمعة للمجموعة حیث �ستوجب األمر الرجوع إلیها للحصول على تفهم 

 األعمال والتدفقات النقد�ة للمجموعة �كل. 
 

 التغیر في الس�اسات المحاسب�ة -٣
بتعــدیل �عــض أحكــام معــاییر المحاســ�ة المصــر�ة    ٢٠١٩مــارس    ١٨االســتثمار والتعــاون الــدولي بتــار�خ    وزارة قامــت   −

یر المحاســ�ة الجدیــدة وتعــدیالت  والتــي تتضــمن �عــض معــای   ٢٠١٥لســنة    ١١٠الصــادرة �قــرار وز�ــر االســتثمار رقــم  
 . ٢٠١٩أبر�ل   ٢٥على �عض المعاییر القائمة والتي تم نشرها �الجر�دة الرسم�ة بتار�خ 

ــار�خ  − ــل  ١٢بتـ ــاییر المحاســــ�ة  ٢٠٢٠إبر�ـ ــق معـ ــل تطبیـ ــة قــــرار بتأجیـ ــة المال�ـ ــة للرقا�ـ ــدرت الهیئــــة العامـ اصـ
علـــى القـــوائم المال�ـــة  ٢٠١٩لســـنة  ٦٩قـــم المصـــر�ة الجدیـــدة والتعـــدیالت المصـــاح�ة لهـــا الصـــادرة �ـــالقرار ر 

نظــًرا للظــروف الحال�ــة التــي تمــر بهــا الــبالد مــن تفشــي فیــروس  ٢٠٢٠الدور�ــة التــي ستصــدر خــالل عــام 
كورونا الجدید وما الزم ذلك من آثـار اقتصـاد�ة ومال�ـة مرت�طـة �ـه، فضـًال عـن ان تطبیـق إجـراءات الوقا�ـة 

 .د الموارد ال�شر�ة في الشر�ات �كامل طاقتها �صفة منتظمةومواجهة انتشاره من فرض قیود على تواج
ا لقـــرار رئـــ�س مجلـــس الـــوزراء رقـــم  ٢٠٢٠ســـبتمبر  ٢٠بتـــار�خ  − أصـــدرت الهیئـــة العامـــة للرقا�ـــة المال�ـــة ط�قـــً

) ٤٨) األدوات المال�ـــة ورقـــم (٤٧المحاســـ�ة المصـــر�ة أرقـــام ( بتأجیـــل تطبیـــق معـــاییر ٢٠٢٠لســـنة  ١٨٧١
 .٢٠٢١ینایر  ١إلى ) عقود التأجیر ٤٩قم (اإلیراد من العقود ور 

ــر�ةقامـــت ال − ــة شـ ــدة التال�ـ ــاییر الجدیـ ــر للمعـ ــالتطبیق الم�كـ ــم ( :�ـ ــ�ة المصـــري رقـ ــار المحاسـ ــاح )٤٧مع�ـ  إ�ضـ
ــم () ٦-٣٢) و (٥-٣٢( ــاح () ٤٨ورقـ ــم () ١٣-٣٢إ�ضـ ــاح () ٤٩ورقـ ــك أي )١٧-٣٢إ�ضـ ــي ذلـ ــا فـ ، �مـ

) و ٢٥) و (١�شترط تطبیق معاییر المحاس�ة المصر�ة رقم ( حیث تعدیالت مرت�طة علي المعاییر األخرى 
 ) معًا في نفس التار�خ.٤٠) و (٢٦(
) �ـأثر رجعـى ٤٩) ، (٤٧ر في الس�اسات المحاسب�ة نت�جة تطبیق مع�ـارى المحاسـ�ة أرقـام (یتم تطبیق التغ −

علي ذلك لم یـتم تعـدیل أرقـام مع اإلعتراف �األثر التراكمى للتطبیق األولى في تار�خ التطبیق األولى و�ناءًا 
 .المقارنة



 EFG - Hermesهیرم�س القا�ضة  –شر�ة المجموعة المال�ة 
 اإل�ضاحات المتممة للقوائم المال�ة المستقلة تا�ع 

 ١٢/٢٠٢٠/ ٣١فى عن السنة المال�ة المنته�ة 
 )مالم یرد خالف ذلك (جم�ع الم�الغ �الجن�ه المصرى 

_____________________________________________________________________________ 

 
- ٨ - 

) األدوات المال�ـــة علـــى األرصـــدة ٤٧توضـــح الجـــداول التال�ـــة أثـــر تطبیـــق مع�ـــار المحاســـ�ة المصـــرى رقـــم ( −
 : ٢٠٢٠ینایر  ١األفتتاح�ة في 

ى االفتتاح ) األدوات المال�ة على الرصید٤٧المحاس�ة المصرى رقم ( تطبیق مع�اریوضح الجدول التالى تأثیر أ. 
 ر�اح المحتجزة:لأل

 األر�اح المحتجزة 
 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١الرصید في  ٨٧٢ ٤٦٨  ٥١٤
 ٤٧مع�ار المحاس�ة المصرى تأثیر تطبیق  ٦٣٩ ٧٢٢  ٣٢٢
 ٢٠٢٠ینایر  ١الرصید في  ١ ٥١٢ ١٩٠ ٨٣٦

 
 :  ٢٠٢٠ینایر  ١في  المال�ة صولب.الجدول التالى یوضح التسو�ة بین بنود قائمة المر�ز المالى وتصن�ف األ

 
والمع�ار  ٢٦یوضح الجدول التالي التبو�ب والق�مة الدفتر�ة لألصول المال�ة وفقا لمع�ار المحاس�ة المصر�ة رقم ج. 
 : ٢٠٢٠ینایر  ١في   ٤٧رقم 

الق�مة العادلة من   التكلفة المستهلكة  اإلجمالى
  األر�اح والخسائرخالل 
 حقوق الملك�ة  –

الق�مة العادلة  
من خالل  
األر�اح  
  –والخسائر 
 أدوات دین 

الق�مة العادلة من  
الدخل  خالل 
حقوق   – الشامل

 الملك�ة 

الق�مة العادلة من  
خالل الدخل  

أدوات   –الشامل 
 دین 

 األصول المال�ة 

 النقد�ة وما في حكمها -- -- -- -- ٧٨٤ ٩٢٤ ٢٥٣ ٧٨٤ ٩٢٤ ٢٥٣

٢٤١ ٧٥٤ ٨٨٤ ٣٠٠ ٧٢٨ ١٢٤ -- ٦٠٥ ٩٧٤ ٣٥٧ ١ -- ١٤٦ ٤٥٧ ٣٦٧ ٢ 
إستثمارات �الق�مة  

 العادلة 

١٧٨ ٤٠٥ ٤١٧ ٤ ١٧٨ ٤٠٥ ٤١٧ ٤ -- -- -- -- 

المستحق على شر�ات  
تا�عة وأطراف ذات  

 العالقة 
 أصول أخرى  -- -- -- -- ٥٠٢ ٩٥١ ٧١ ٥٠٢ ٩٥١ ٧١

٢٤١ ٧٥٤ ٨٨٤ ٣٠٠ ٧٢٨ ١٢٤ -- ٦٠٥ ٩٧٤ ٣٥٧ ١ ٤٦٤ ٢٨١ ٧٤٣ ٤ ٦١٠ ٧٣٨ ١١٠ ٧ 
إجمالي األصول  

 المال�ة 

الق�مة الدفتر�ة ط�قا 
األدوات  – ٤٧لمع�ار 

 المال�ة

الق�مة الدفتر�ة ط�قا 
األدوات  – ٢٦لمع�ار 

 المال�ة

التصن�ف الجدید ط�قا 
األدوات  – ٤٧لمع�ار 

 المال�ة

التصن�ف األصلى ط�قا 
األدوات  – ٢٦لمع�ار 

 المال�ة
 األصول المال�ة

 المستهلكةالتكلفة  ٧٨٤ ٩٢٤ ٢٥٣ ٧٨٤ ٩٢٤ ٢٥٣
تار�خ  حتى    ا محتفظ به 
 النقد�ة وما في حكمها االستحقاق 

٠٩٧ ١٥٦ ٢٧٧ ٢ ٥٤١ ٤٨٢ ٠٠٩ ١ 

أصول مال�ة �الق�مة  
العادلة من خالل الدخل  

 الشامل  
إستثمارات مال�ة متاحة 

 إستثمارات �الق�مة العادلة  للب�ع

٠٤٩ ٣٠١ ٩٠ ٦٠٥ ٩٧٤ ٣٥٧ ١ 

أصول مال�ة �الق�مة  
العادلة من خالل األر�اح 

 والخسائر  
إستثمارات مال�ة �غرض 

 إستثمارات �الق�مة العادلة  المتاجرة

 التكلفة المستهلكة ١٧٨ ٤٠٥ ٤١٧ ٤ ١٧٨ ٤٠٥ ٤١٧ ٤
تار�خ  حتى    ا محتفظ به 
 االستحقاق 

المستحق على شر�ات تا�عة 
 وأطراف ذات العالقة 

 التكلفة المستهلكة ٥٠٢ ٩٥١ ٧١ ٥٠٢ ٩٥١ ٧١
تار�خ  حتى    ا محتفظ به 
 أصول أخرى  االستحقاق 

 إجمالي األصول المال�ة     ٧٣٨٦١٠ ١١٠ ٧ ٦١٠ ٧٣٨ ١١٠ ٧
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) والق�م الدفتر�ة لمع�ار ٢٦د. الجدول التالى یوضح التسو�ات بین الق�م الدفتر�ة لمع�ار المحاس�ة المصرى رقم (
 : ٢٠٢٠ینایر  ١) في  ٤٧المع�ار رقم () عند تطبیق ٤٧المحاس�ة المصرى رقم (

الق�مة الدفتر�ة ط�قا 
 بتار�خ ٤٧لمع�ار 

 ٢٠٢٠ینایر  ١

 إعادة التقی�م /
في ق�مة   اإلضمحالل

 األصول
 إعادة التصن�ف

الق�مة الدفتر�ة ط�قا 
بتار�خ  ٢٦لمع�ار 

 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١
 األصول المال�ة

 التكلفة المستهلكة       
 النقد�ة وما في حكمها ٧٨٤ ٩٢٤ ٢٥٣ -- -- ٧٨٤ ٩٢٤ ٢٥٣

١٧٨ ٤٠٥ ٤١٧ ٤ -- -- ١٧٨ ٤٠٥ ٤١٧ ٤ 
المستحق على شر�ات تا�عة 

 وأطراف ذات العالقة 
 أصول أخرى  ٥٠٢ ٩٥١ ٧١ -- -- ٥٠٢ ٩٥١ ٧١

 جمالى التكلفة المستهلكةإ ٤٦٤ ٢٨١ ٧٤٣ ٤ -- -- ٤٦٤ ٢٨١ ٧٤٣ ٤

 

   
الق�مة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل

٠٩٧ ١٥٦ ٢٧٧ ٢ (٥٥٦ ٦٧٣ ٢٦٧ ١) -- ٥٤١ ٤٨٢ ٠٠٩ ١ 
إستثمارات حقوق ملك�ة / 

 أدوات دین 

٠٩٧ ١٥٦ ٢٧٧ ٢ (٥٥٦ ٦٧٣ ٢٦٧ ١) -- ٥٤١ ٤٨٢ ٠٠٩ ١ 

اجمالى األصول �الق�مة 
العادلة من خالل الدخل 

 الشامل

 
الق�مة العادلة من خالل     

 األر�اح والخسائر

إستثمارات حقوق ملك�ة /  ٩٠ ٣٠١  ٠٤٩ ٥٥٦ ٦٧٣ ٢٦٧ ١ -- ٦٠٥ ٩٧٤ ٣٥٧ ١
 أدوات دین 

٠٤٩ ٣٠١ ٩٠ ٥٥٦ ٦٧٣ ٢٦٧ ١ -- ٦٠٥ ٩٧٤ ٣٥٧ ١ 

اجمالى األصول �الق�مة 
العادلة من خالل األر�اح 

 والخسائر
 إجمالي األصول المال�ة  ٧٥١ ٣٦٧ ٠٢٥ ٧ -- -- ٦١٠ ٧٣٨ ١١٠ ٧

 
 النقد�ة وما في حكمها -٤
  ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٤٢٦  ٤٩٢ ٤٩٧  ١٩٩ نقد�ة �الخز�نة
 ٧١ ٥٩٤  ٧٩٢ ٣٨٧ ٥٢٥ ٣٠٩  حسا�ات جار�ة لدى البنوك

 ١٨١ ٩٠٣  ٥٠٠ ٠٣٢ ١٣٧ ٥٩٩  ودائع لدى البنوك
 _____________ ___________ 

 ٢٥٣ ٩٢٤  ٧٨٤ ٦١٨ ١٥٩ ٩٠٩ اإلجمالي
 -- ) ٨٢٤ ٨٤٢( اإلضمحالل في ق�مة األصول�خصم : 

 _____________ ___________ 
 ٢٥٣ ٩٢٤  ٧٨٤ ٧٧٦ ٣٣٤ ٩٠٨ الرصید 

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

 إستثمارات مق�مة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائر -٥
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٨٩ ٤٢٥  ٦٧٠ ٢٠١ ٧٩٦ ٧١٥ ١ وثائق صنادیق إستثمار
 ٨٧٥ ٣٧٩ ٨٨٨ ٦٠٥ أسهم شر�ات

 -- ١٨٧ ٢٨٦ ٥٣١ أدوات دین
  ____________ ___________ 

 ٩٠ ٣٠١ ٠٤٩ ٢٧٦ ٦٨٨ ٢٤٧ ٢ الرصید
  ============ =========== 



 EFG - Hermesهیرم�س القا�ضة  –شر�ة المجموعة المال�ة 
 اإل�ضاحات المتممة للقوائم المال�ة المستقلة تا�ع 

 ١٢/٢٠٢٠/ ٣١فى عن السنة المال�ة المنته�ة 
 )مالم یرد خالف ذلك (جم�ع الم�الغ �الجن�ه المصرى 

_____________________________________________________________________________ 

 
- ١٠ - 

 
 أطراف ذات العالقةو   شر�ات تا�عة المستحق على -٦
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٧٠٧ ٤٠٤  ٦٠٤ ٠٥١ ٣١٢ ١٧٥  هیرم�س أدفیزورى إنك –شر�ة إى أف جى  
 ٤٤٠ ٣٩٠ ٢ ٤٢٩ ٠٤٢ ٣  شر�ة فل�منج سى أى أى سى هولدنجز 
 ٨٢٨ ٠٤٤ ٩٩٨ ١ ٣٣٢ ٨٤٦ ٤٠٠ ٢  شر�ة اى اف جى هیرم�س اى بى ل�متد 
 ٦٠٥ ١٩١ ٣ ٨١١ ١١٣ ٣  شر�ة اى اف جي هیرم�س عمان ش.م.م  
 ٦٦٧ ٣٠٠ ١ ٨٨٩ ٠٧٥ ٣  ش.م.ك –إ�فا للوساطة المال�ة شر�ة  
 ٤٢٣ ٩٥٧ ٣٠ ٦٢٩ ٥٥٥ ٦ هیرم�س السعود�ة   –شر�ة المجموعة المال�ة  
 ٧٨٩ ٤٥٨ ١٨٧ ٣٧٤ ٣٣٧ ١٠١ شر�ة المجموعة المصر�ة إلدارة صنادیق اإلستثمار 
 ٦١٥ ١٠٠ ١٨ -- شر�ة �ایون انتر�را�س ل�متد 
 ٦٤١ ٠٧١ ٢ ٦١٥ ٠٣١ ٢ لبنان  –هیرم�س القا�ضة  –شر�ة المجموعة المال�ة  
 ٦١٦ ٩٧٥ ٥٦٧ ١٥ جي هیرم�س إلدارة صنادیق اإلستثمار الم�اشرشر�ة أي اف  

 ٨٧٤ ١٥٩ ٤ -- شر�ة ب�فورت انف�ستمینت
 ٥٠٥ ١٣٤ ٨١٤ ٣٦٥ شر�ة إى. إف. جى هیرم�س لإلدارة 
 ٣١٩ ٨٤٣ ٠٠٠ ٧٩ هشر�ة هیرم�س یو اس ا� 
 ١٨٣ ٥٤٥ ٩١٩ ٤٣٧ ١ االردن  -شر�ة المجموعة المال�ة هیرم�س  
 ٥٦٦ ١٢ -- هیرم�س مینا س�كیور�ت�س -جى  فإ إى 
 ٤٣٥ ٨١٩ ٤٢٢ ٣٦٠ ٥٤٣ ٥٧٧ شر�ة هیرم�س فرونتیر القا�ضة  
 ١٦٨ ٩٨٦ ٣ ٤٦٥ ٢٩٦ ٣ ش.ذ.م.م  هیرم�س اإلمارات المجموعة المال�ة 

 ٠٦٤ ٢٣٦ ٣ -- المحدودة اإلمارات جى هیرم�س فإ إى
 ١٤١ ١٩٣ ١ ٦٤٣ ٤١٨ أو إل تى إنفسمنت أنترناشونال ش.م.ب شر�ة 

 ١٨٦ ٠٠٧ ١٣١ ٨٩٠ ٦٠٢ ١٥٤  ف أي ل�متدإإي أف جي هیرم�س 
 ٢٩١ ٣ -- المجموعة المال�ة هیرم�س للتور�ق

 ٢٥٩ ٦٣٩ ٦٢٢ ٣١٤ ١   ت مانجمینتت أسب�فور شر�ة 
 ٩٤٥ ٣٦٨ ٨٠٤ -- شر�ة إى اف جى هیرم�س جلو�ال سى بى هولدنج ل�متد

 ١١٠ ٤٢١ ٩٢ -- بى اى هولدینجشر�ة إى اف جى هیرم�س 
 ٩٠٤ ١٣٨ -- شر�ة تنم�ة لخدمات المشروعات متناه�ة الصغر 

 -- ٣٥٨ ٩٦٤ ١٧   شر�ة هیرم�س للوساطة فى األوراق المال�ة
  ____________ ____________ 
 ١٧٨ ٤٠٥ ٤١٧ ٤ ٧٦٨ ٣٥٣ ٤٥٢ ٣ الرصید  
   ============ ===== ======= 
 

 أرصدة مدینة أخرى  -٧
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ١٧٣ ٢٣١ ١٤ ٠٥٦ ١٢٢ ٧ مستحقةإیرادات 
 ٥٨٧ ٤١٣ ١ ٦٦٦ ٠٥١ ٢ ضرائب مستقطعة �معرفة الغیر

 ٨٢٧ ٤٢٨ ١ ٨٢٧ ٤٢٨ ١ تأمینات لدى الغیر 
 ٣٥٥ ٣٨٤ ١٢ ٦٣٩ ٨٧٤ ٩ مصروفات مدفوعة مقدماً 

 ٥٣٩ ٥٨٧ ١ ١٠١ ٦٣٤ ٢ عهد وسلف 
 ٣٤٦ ٦٥٤ ٣ ٨٦٧ ٧١٩ ٢ دفعات مقدمة موردین

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ -- إستثماراتمدفوعات تحت حساب شراء 
 ٠٠٦ ١٩١ ٢٦ -- ب�ع إستثمارات –مدینو 

 ٦٦٩ ٠٦٠ ١ ٨٣٤ ٦٦٢ ١ أرصدة مدینة متنوعة 
 ___________ ___________ 

٥٠٢ ٩٥١ ٧١ ٩٩٠ ٤٩٣ ٢٧ الرصید 
  ===========  =========== 



 EFG - Hermesهیرم�س القا�ضة  –شر�ة المجموعة المال�ة 
 اإل�ضاحات المتممة للقوائم المال�ة المستقلة تا�ع 

 ١٢/٢٠٢٠/ ٣١فى عن السنة المال�ة المنته�ة 
 )مالم یرد خالف ذلك (جم�ع الم�الغ �الجن�ه المصرى 

_____________________________________________________________________________ 

 
- ١١ - 

 
  عالقة أطراف ذاتو  شر�ات تا�عةالمستحق ل -٨
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٥١٣ ٢٦٦ ٦٥٩ -- هیرم�س فینانش�ال مانجمنت ل�متد -إى إف جى شر�ة 
 ٢٨٠ ١٧٣ ٢٥٧ ٧٢٦ ١٠١ ٢٨٤ جى هیرم�س ر�جیونال إنفستمنت ل�متد إف شر�ة إى 

 ١ ٢٥٠  ٥٠٠ ١ ٢٥٠  ٥٠٠ الشر�ة العر��ة للمرئ�ات
 ٥٢٣ ٧٣٧ ٨ ٥٤١ ٨٧٠ ٨ شر�ة هیرم�س لإلستثمار فى األوراق المال�ة 

 ٨١٥ ٣٥٧ ٦ ١٠٧ ١٢٠ ٦ هیرم�س لتداول السندات -المجموعة المال�ة  شر�ة 
 ٣٩٧ ٦٣٣ ٩ ٦٧٢ ١٧٢ ٩ المجموعة المال�ة للتور�ق

 ١٦٥ ٩١٢ ٧ ١٦٥ ٩١٢ ٧ هیرم�س سور�ا المحدودة –المجموعة المال�ة شر�ة 
 ٠٤٧ ٧١١ ٧٨ ٣٤٤ ٤٤٧ ٧٩ شر�ة المجموعة المصر�ة إلدارة المحافظ المال�ة 

 ٤٥١ ٩٣٨ ٨٨ ١٠٢ ٢٢٠ ٨٧ ش.م.ل  –لبنان  –هیرم�س  –المجموعة المال�ة شر�ة 
 ٩٨٨ ٦٢٧ ١٥ ٣٦٦ ٢٤٢ ٨ شر�ة هیرم�س إلدارة صنادیق اإلستثمار

 ٣٣٥ ٧٣٧ ٤١ ٤٩٠ ١٥٨ ٥٨ شر�ة المجموعة المال�ة للسمسرة فى األوراق المال�ة 
 ٩٦٤ ٣٨٧ ١١ -- هیرم�س للوساطة فى األوراق المال�ة شر�ة 

 ٩٥٠ ٨٣٤ ١١٢ ٥١٨ ٤٦٣ ١٣٤ هیرمس إس بي ل�متدإي أف جي 
 ٤٥٣ ٤٣٣ ١٩٨ ١٤٦ ٧٠٥ ١٢٤ المجموعة المال�ة فاینانس القا�ضة ش.م.م شر�ة 

 ٧٧٤ ١٦٢ -- المجموعة المال�ة هیرم�س للحلول التمو�ل�ة
 ٠٦٤ ٩٣٨ ٨٤ ٥٥٦ ٥٥٠ ٦٧ هیرمس لترو�ج وتغط�ة اإلكتتاب –المجموعة المال�ة 

 ٧٠٨ ٩٢٠ ٥٥٩ ٤٨٥ ٦٣٤ ٥٨ هیرم�س انت فین �وربشر�ة أي اف جي 
 -- ٠٦٦ ٨٩٣ ٩ شر�ة المجموعة المال�ة هیرم�س للتصك�ك

 -- ٣٠٣ ٩٦١ ١٦ هیرم�س مینا س�كیور�ت�س ل�متد -إى إف جى 
 -- ٠٠٢١   ٦٠٢ BVI –إى إف جى هیرم�س لإلستثمار الم�اشر 
 -- ٨٣٢ ٥٩١ ١ إى إف جى هیرم�س اإلمارات المحدودة

 -- ٤٥٥ ٠٩٦ ٩١٠ اف جى هیرم�س جلو�ال سى بى هولدنج ل�متدشر�ة إى 
 -- ٨٣٨ ١٨٣ ٢ �ایون انتر�را�س ل�متد

 -- ٧١٨ ٣٣٤ شر�ة ب�فورت انف�ستمینت
 -- ٠٢٥ ٥٦٣ ٢٠٠ هیرم�س بي إي هولدینجز ف جيإإي 

 _____________  ____________ 
 ٩٢٧ ٠٢٣ ١٤٣ ٢ ٥٥٧ ٤٧٦ ٠٧٨ ٢  الرصید 

   ============ ========== == 
 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  -٩
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٥٦٣ ٤٨٤ ٢٩٠ ٥٠٣ الهیئة القوم�ة للتأمین اإلجتماعي
 ٧٠٩ ٦٧٢ ٢٤٦ ٨٨٦ ٤٩٤ ٢٤٢ مصروفات مستحقة
 ٢٧٦ ٥١٤ ١٢ ١١٤ ٥٢٨ ١١ عمالء حفظ مر�زى 

 ٣٣٥ ٥٩١ ١٧ ٥٢٣ ٤٦٤ ١٧ ) ٢٩إ�ضاح ( –إیرادات محصلة مقدمًا 
 ٣١٦ ٥١١ ٥٥ ٣١٦ ٥١١ دائنو توز�عات سنوات سا�قة
 ٣٦٣ ٥٥٥ ٣ ١٤١ ١٦٧ ٢ المستحق للمساهمة التكافل�ة 

 ٦٠٣ ٥٢٤ ٥٨ ٩٨٠ ٧٤٢ ٧١ أرصدة دائنة متنوعة  
 ٣٠٨ ١٩٠ ٢ ٧٦٥ ٤٢٧ ٢ مصلحة الضرائب

 ___________  ___________ 
 ٤٧٣ ٠٤٤ ٣٩٧ ٠١٥ ٨٤٠ ٣٤٨ الرصید 

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



 EFG - Hermesهیرم�س القا�ضة  –شر�ة المجموعة المال�ة 
 اإل�ضاحات المتممة للقوائم المال�ة المستقلة تا�ع 

 ١٢/٢٠٢٠/ ٣١فى عن السنة المال�ة المنته�ة 
 )مالم یرد خالف ذلك (جم�ع الم�الغ �الجن�ه المصرى 

_____________________________________________________________________________ 

 
- ١٢ - 

 مخصص مطال�ات   -١٠
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٤٧١ ١٦٤ ١١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨٢ العام  بدا�ةالرصید فى 
 ٨٠٣ ٣٩٨ ٨٧ -- العام  المكون خالل

 (٢٧٤ ٥٦٣ ١٥) -- العام المستخدم خالل
 ) (٠٠٠ ٠٠٠ ٢٢ مخصصات أنتفى الغرض منها

 ____________ ___________ 
 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦٠ العام  الرصید في نها�ة

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

  قروض لشر�ات تا�عة -١١
تار�خ القرض   مبلغ القرض  العملة  إسم الشر�ة 

 المساند 
الرصید في  تار�خ االستحقاق 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
الرصید في 

٣١/١٢/٢٠١٩ 

ــة المال�ــــــــــــة  ــر�ة المجموعــــــــــ شــــــــــ
 ٥٠٠ ٠٢٢ ٨ ٥٠٠ ٨٦٧ ٧ ٢٨/٢/٢٠٢٢ ١/٣/٢٠١٨ ألف ٥٠٠ دوالر أمر�كى األردن –هیرم�س 

 -- ٥٠٠ ٨٦٧ ٧ ٢٨/٢/٢٠٢٢ ١/٣/٢٠٢٠ ألف ٥٠٠ دوالر أمر�كى 
 -- ٧٣٥ ٢١٦ ٢٢ ٣١/٨/٢٠٢٢ ١/٩/٢٠٢٠ ملیون  ١٬٤   دوالر أمر�كى 

ــة المال�ــــــــة هیــــــــرم�س  المجموعــــــ
 -- ٥٠٥ ٧٤٧ ١٣٣ ٢٣/٢/٢٠٢٥ ٢٤/٢/٢٠٢٠ ملیون  ٨٬٥ دوالر أمر�كى للحلول التمو�ل�ة

ــالیو  ــل شــــــــــــــــــر�ة فــــــــــــــــ للتمو�ــــــــــــــــ
 -- ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٦ ٢٣/٨/٢٠٢٥ ٢٤/٨/٢٠٢٠ ملیون  ٣٦ جن�ه مصري  اإلستهالكى

شــــــــر�ه المجموعــــــــه المال�ـــــــــه 
 -- ٥٠٠ ٨٦٧ ٧ ٢٨/٧/٢٠٢٥ ٢٨/٧/٢٠٢٠ الف ٥٠٠ دوالر أمر�كى هیرم�س االمارات

ــة المال�ــــــــة هیــــــــرم�س  المجموعــــــ
 -- ٩٠٠ ٣٤٩ ٥ ٢١/١٠/٢٠٢٥ ٢٢/١٠/٢٠٢٠ الف ٣٤٠ دوالر أمر�كى للحلول التمو�ل�ة

ــة المال�ــــــــة هیــــــــرم�س  المجموعــــــ
 -- ٠٠٠ ٥٠٠ ٧ ٢/١١/٢٠٢٥ ٣/١١/٢٠٢٠ ملیون  ٧٬٥ جن�ه مصري  للحلول التمو�ل�ة

ــة المال�ــــــــة هیــــــــرم�س  المجموعــــــ
 -- ٠٠٠ ٠٠٠ ١٣ ١٥/١١/٢٠٢٥ ١٦/١١/٢٠٢٠ ملیون  ١٣ جن�ه مصري  للحلول التمو�ل�ة

ــة المال�ــــــــة هیــــــــرم�س  المجموعــــــ
 -- ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢ ١٥/١١/٢٠٢٥ ١٦/١١/٢٠٢٠ ملیون  ١٢ مصري جن�ه  للحلول التمو�ل�ة

ــة المال�ــــــــة هیــــــــرم�س  المجموعــــــ
 -- ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠ ١٨/١١/٢٠٢٥ ١٩/١١/٢٠٢٠ ملیون  ٥٠ جن�ه مصري  للحلول التمو�ل�ة

ــه المال�ــــــــــــه  ــر�ه المجموعــــــــــ شــــــــــ
 -- ٠٠٠ ١٤٧ ١١٢ ٣١/١/٢٠٢١ ٨/١١/٢٠٢٠ ملیون  ٣٦٢ جن�ه مصري  فاینناس القا�ضه

       
 ٥٠٠ ٠٢٢ ٨ ٦٤٠ ٥٦٣ ٤١٥     اإلجمالى

       
 ٥٠٠ ٠٢٢ ٨ --   الجزء المستحق خالل عام 

 -- ٦٤٠ ٥٦٣ ٤١٥   الجزء المستحق خالل أكثر من عام 
   ٨ ٠٢٢ ٥٠٠ ٦٤٠ ٥٦٣ ٤١٥ 



 EFG - Hermesهیرم�س القا�ضة  –شر�ة المجموعة المال�ة 
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- ١٣ - 

 مق�مة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل مال�ة إستثمارات -١٢
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 غیر متداولةإستثمارات 
 ٨٠٤ ٣٠٣ ٨٢ ٥٣٥ ٦٤٧ ١٧  أسهم شر�ات

 ٠٥٢ ٠٩٨ ٣١٠ ١ ٨٣٤ ٩٤٣ ٥٣  وثائق صنادیق إستثمار
 ٨٠٨ ٧٢٧ ٤٠ ٢٤٤ ٦٢٥ ٦٤  سندات -أدوات الدین

  ____________ ____________ 
   ٦٦٤ ١٢٩ ٤٣٣ ١ ٦١٣ ٢١٦ ١٣٦ 

 _____________ _____________ 
 متداولة إستثمارات  

 ٨٤٤ ٠٢٦  ٤٣٣ ١٩١ ٢٢٧  ٦٤٢  أذون خزانة  -أدوات الدین
  _____________ _____________ 

 ٠٩٧ ١٥٦ ٢٧٧ ٢ ٣٢٧ ٤٤٤  ٢٥٥   الرصید 
 ============= ============= 

 ف�ما یلى: المق�مة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشاملوتتمثل اإلستثمارات المال�ة 
 ٤٩٨ ٤٠٤ ١٦٧ ٨٣٥ ٦٣٢ ٨٢  �البورصةإستثمارات مال�ة مقیدة 

 ٥٩٩ ٧٥١ ١٠٩ ٢ ٤٢٠ ٨١١ ٢٤٤  إستثمارات مال�ة غیر مقیدة �البورصة 
  ____________ ____________ 
  ٠٩٧ ١٥٦ ٢٧٧ ٢ ٣٢٧ ٤٤٤  ٢٥٥ 

  ============  ============ 
 إستثمارات عقار�ة  -١٣

 
 م�انى ب�ان

 
  التكلفة

 ٨١٨ ٦٣٩ ١٥٧ ٢٠١٩/ ١/١التكلفة فى  
___________ 

 ٨١٨ ٦٣٩ ١٥٧ ١٢/٢٠١٩/ ٣١التكلفة فى  
___________ 

 ٨١٨ ٦٣٩ ١٥٧ ١٢/٢٠٢٠/ ٣١التكلفة فى  
___________ 

  مجمع اإلهالك 
 ٧٧٨ ٩١٦ ١٨ ٢٠١٩/ ١/١فى مجمع اإلهالك 

  
 ٥٩٣ ٣٠٥ ٦ العامإهالك 

 __________ 
 ٣٧١ ٢٢٢ ٢٥ ٣١/١٢/٢٠١٩فى مجمع اإلهالك 

 ٥٩٣ ٣٠٥ ٦ العامإهالك 
 __________ 

 ٩٦٤ ٥٢٧ ٣١ ٣١/١٢/٢٠٢٠فى مجمع اإلهالك 
__________ 

  
  صافى الق�مة الدفتر�ة

 ٤٤٧ ٤١٧ ١٣٢ ٣١/١٢/٢٠١٩فى   ق�مة الدفتر�ةصافى ال
 ========== 

 ٨٥٤ ١١١ ١٢٦ ٣١/١٢/٢٠٢٠فى   ق�مة الدفتر�ةصافى ال
 ========== 

، وتبلغ الق�مة العادلة لها  مبنى نایل سیتى المساحة المملو�ة للشر�ة فيفي تمثل اإلستثمارات العقار�ة ت -
  مصري.جن�ه  ٠٠٠ ٨٢٠ ٤٠٤ مبلغ ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١في 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

- ١٤ - 

 إستثمارات فى شر�ات تا�عة -١٤
 الق�مة الدفتر�ة       

 عملة السداد  المساهمة %نس�ة  الجنس�ة الشر�ات المستثمر فیها
 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
       

 ٠٦٠ ٨٣٨ ٤١  ٠٦٠ ٨٣٨ ٤١  مصري جن�ه  ٩٩.٨٧ مصر�ة المجموعة المال�ة للسمسرة فى األوراق المال�ة 

 ٥٠٠ ٣١٦ ٣  ٥٠٠ ٣١٦ ٣  مصري جن�ه  ٦٦.٣٣ مصر�ة المجموعة المصر�ة إلدارة المحافظ المال�ة 

 ٩٦٩ ٧٦٣ ٢١٩  ٩٦٩ ٧٦٣ ٢١٩  مصري جن�ه  ٩٧.٥٨ مصر�ة للوساطة فى األوراق المال�ة   هیرم�س

 ٧٠٩ ٤٣٩ ٦  ٧٠٩ ٤٣٩ ٦  مصري جن�ه  ٨٩.٩٥ مصر�ة هیرم�س إلدارة صنادیق اإلستثمار  

 ٠٢٩ ٩٧٦ ٥  ٠٢٩ ٩٧٦ ٥  مصري جن�ه  ٩٩.٤٧ مصر�ة هیرم�س لإلستثمار فى األوراق المال�ة  

 ٦  ٦  أمر�كي دوالر  ١٠٠ BVI هیرم�س أدفیزورى إنك   –إى أف جى 

 ٠٠٠ ٩٩٠ ٧  ٠٠٠ ٩٩٠ ٧  مصري جن�ه  ٩٩.٨٨ مصر�ة هیرمس لترو�ج وتغط�ة اإلكتتاب    –المجموعة المال�ة 

 ٠٠٠ ٩٠٠ ٩  ٠٠٠ ٩٠٠ ٩  مصري جن�ه  ٩٩ مصر�ة هیرم�س لتداول السندات    –المجموعة المال�ة 

 ٤٩٠ ٢٤٩ ١  ٤٩٠ ٢٤٩ ١  مصري جن�ه  ٩٦.٣ مصر�ة لإلدارة  إى إف جى هیرم�س

 ٩٧٥ ٣٩  ٩٧٥ ٣٩  أمر�كي دوالر  ١.٥٩ BVI * BVI  –إى إف جى هیرم�س لإلستثمار الم�اشر 

 ٠٠٠ ٥١٠ ٧٥٠  ٠٠٠ ٥١٠ ٧٥٠  أمر�كي دوالر  ١٠٠ امارت�ة اى اف جى هیرم�س اإلمارات المحدودة 

 ٧١٣ ١٥٣  ٧١٣ ١٥٣  أمر�كي دوالر  ٩٩ لبنان�ة ش م ل   –لبنان –القا�ضة هیرم�س-المجموعة المال�ة

 ١٥٨ ٩٠١ ٩٤  ١٥٨ ٩٠١ ٩٤  أمر�كي دوالر  ٧٣.١ سعود�ة هیرم�س السعود�ة   –المجموعة المال�ة 

 ٧٨٧ ٥٦٤ ٢٧  ٧٨٧ ٥٦٤ ٢٧  أمر�كي دوالر  ٩٩ لبنان�ة   ش م ل –هیرم�س لبنان   –المجموعة المال�ة 

 ٣٠٤ ١٤١ ٣١٨  ٣٠٤ ١٤١ ٣١٨  أمر�كي دوالر  ١٠٠ Cayman Islands هیرم�س ر�جیونال إنفستمنت ل�متد *إى أف جى 
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- ١٥ - 

        (تا�ع) إستثمارات فى شر�ات تا�عة

 الق�مة الدفتر�ة   عملة السداد  نس�ة المساهمة % الجنس�ة الشر�ات المستثمر فیها

     ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٦٣١ ٦١٠ ٣٣  ٦٣١ ٦١٠ ٣٣  أمر�كي دوالر  ١٠٠ ردن�ةأ االردن   –شر�ة المجموعة المال�ة هیرم�س 

 ٩٩٠ ٩٩٩ ٩  ٩٩٠ ٩٩٩ ٩  مصري جن�ه  ٩٩.٩٩٩ مصر�ة المجموعة المال�ة للتور�ق

 ٠٠٠ ٦٤٠  ٠٠٠ ٦٤٠  مصري جن�ه  ٦٤ مصر�ة إى اف جى هیرم�س إلدارة صنادیق اإلستثمار الم�اشر 

 ٠٠٨ ٥٦٠ ٩٢١  ٠٠٨ ٥٦٠ ٩٢١  أمر�كي دوالر  ١٠٠ Cayman Islands اف جي هیرم�س اى بى ل�متد    شر�ة اى

 ٧٥٠ ٧٤٠ ١٣  ٧٥٠ ٧٤٠ ١٣  أمر�كي دوالر  ١٠٠ إمارات�ة شر�ة هیرم�س فرونتیر القا�ضة

 ٦٠٠ ٧٨٢ ٥٤  ٦٤٩ ٤٣٨ ٤١  دوالر أمر�كى  ١٠٠ أمر�ك�ة  شر�ة هیرم�س یو اس ا�ه 

 ٠٠٠ ٠٣٠ ٧١٧  ٠٠٠ ٠٣٠ ٧١٧  مصري جن�ه   ٩٩.٨٢ مصر�ة المجموعة المال�ة فاینانس القا�ضة ش.م.م **شر�ة 

 ١٠٠  ١٠٠  مصري جن�ه  ٠.٠٠٢ مصر�ة شر�ة إتقان لإلستعالم والتحصیل والعمل�ات التجار�ة **

 ٥٠٠ ٨٩٥  ٥٠٠ ٨٩٥  دوالر أمر�كي  ١٠٠ إمارات�ة   إي إف جي هیرم�س بي إي هولدینجز

 ٨٠٠ ٤٥٤ ٦٦٤  ٨٠٠ ٤٥٤ ٦٦٤  أمر�كي دوالر  ١٠٠ Cayman Islands إى اف جى هیرم�س جلو�ال سى بى هولدنج ل�متد 

 ٦٣ ٧٢٠ ١٩٦  ٦٣ ٧٢٠ ١٩٦  �حر�نى دینار ٩٩.٩ �حر�ن�ة شر�ة أو إل تى إنفسمنت أنترناشونال ش.م.ب

 ١٦  ١٦  أمر�كي دوالر  ١٠٠ Cayman Islands شر�ة أي اف جي هیرم�س انت فین �ورب 

 --  ٩ ٠٠٠ ٠٠٠  مصري جن�ه  ٩٠ مصر�ة المجموعة المال�ة هیرم�س للتصك�كشر�ة 

 ٢٩١ ٢١٩ ٩٦٨ ٣  ٣٤٠ ٨٧٥ ٩٦٣ ٣     الرصید
 
فــى شــر�ة إى إف جــى هیــرم�س لإلســتثمار الم�اشــر و�التــالى    ٪ ٦٣.٤١تمتلــك نســ�ة    -للشــر�ة    ٪ ١٠٠المملو�ــة بنســ�ة    –شــر�ة إى أف جــى هیــرم�س ر�جیونــال إنفســتمنت ل�متــد   * 

 فالشر�ة لها حق التحكم فى الس�اسات التشغیل�ة والمال�ة للشر�ة ومن ثم فهى شر�ة تا�عة للمجموعة.  
و�التــالى فالشــر�ة لهــا  إتقــان لإلســتعالم والتحصــیل والعمل�ــات التجار�ــة  فــى شــر�ة    ٪ ٩٥.٢تمتلــك نســ�ة    -للشــر�ة    ٪ ٩٩.٨٢المملو�ة بنس�ة  شر�ة المجموعة المال�ة فاینانس القا�ضة  ** 

 حق التحكم فى الس�اسات التشغیل�ة والمال�ة للشر�ة ومن ثم فهى شر�ة تا�عة للمجموعة.
 . �ات تا�عة تتمثل فى إستثمارات غیر مقیدة ببورصة األوراق المال�ةاإلستثمارات فى شر  -
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- ١٦ - 

 أصول ثابتة -١٥
 *م�انى  *أراضى  ب�ان

 و�نشاءات
 أثاث

 ومعـدات
أجهزة حاسب 

 آلــى
س�ارات ووسائل 

 نقل
 اإلجمــالى تجهیزات

 
        التكلفة

 ٧١٤ ٥٩٧ ٣٨٢ ١٩٩ ٢٠٥ ٦ ٠٢٤ ٧٩٥ ١٠ ٣٣٢ ٦٥٨ ٧٦ ١٨٩ ١٨٢ ٢٦ ٨٧٠ ١٥٩ ٢٤٤ ١٠٠ ٥٩٧ ١٨ ١/١/٢٠١٩التكلفة فى 
 ٦١٠ ٧٢٨ ١٨ ٤٢٥ ٢٥٠ ٥٤٧ ٤٠٤ ٥ ١٨١ ٣٦٣ ٩ ٤٥٧ ٧١٠ ٣ -- -- العام اإلضافات خالل 

 )١١١ ٤٠٩ ١( -- )١١١ ٤٠٩ ١( -- -- -- -- العام خالل اإلست�عادات  
  __________  ___________  __________  __________  __________  _________  ___________ 

 ٢١٣ ٩١٧ ٣٩٩ ٦٢٤ ٤٥٥ ٦ ٤٦٠ ٧٩٠ ١٤ ٥١٣ ٠٢١ ٨٦ ٦٤٦ ٨٩٢ ٢٩ ٨٧٠ ١٥٩ ٢٤٤ ١٠٠ ٥٩٧ ١٨ ٣١/١٢/٢٠١٩التكلفة فى 
 ٤٧٦ ٠١٠ ١٥ ٠٨٨ ٨٣ ٨٦٠ ٦٩٣ ٤٦٣ ٢٣١ ١٢ ٠٦٥ ٠٠٢ ٢ -- -- العام اإلضافات خالل 

 (٢١٥ ٢٧) -- -- (٢١٥ ٢٧) -- -- -- العام إلست�عادات خالل ا
  __________  ___________  __________  __________  _________  _________  ___________ 

 ١٠٠ ٥٩٧ ١٨ ٣١/١٢/٢٠٢٠التكلفة فى 
 __________ 

٨٧٠ ١٥٩ ٢٤٤ 
 ___________ 

٧١١ ٨٩٤ ٣١ 
 __________ 

٧٦١ ٢٢٥ ٩٨ 
 __________ 

٣٢٠ ٤٨٤ ١٥ 
 _________ 

٧١٢ ٥٣٨ ٦ 
 _________ 

٤٧٤ ٩٠٠ ٤١٤ 
 ___________ 

        
        مجمع اإلهالك

 ٠٧٢ ٩٨٠ ١٣١ ٣٧٦ ٢٩٣ ٤ ٨٥١ ٥٦٩ ٦ ٤٦٧ ٠١٢ ٥١ ٣٦٨ ٧٧٠ ٢٠ ٠١٠ ٣٣٤ ٤٩ -- ١/١/٢٠١٩مجمع اإلهالك فى 
 ١٤٤ ٢٥٤ ٢٠ ٤١٧ ٤٣٧ ٠٠٠ ٣٦١ ٢ ٦٠٠ ٩٨٠ ٧ ١٧٩ ٦١٣ ١ ٩٤٨ ٨٦١ ٧ --  عامال إهالك 

 )٧٧٨ ٣٩٥ ١( -- )٧٧٨ ٣٩٥ ١( -- -- -- -- مجمع إهالك اإلست�عادات 
  __________ __________ _  _________ _  _________  _________ _  _________  ___________ 

 ٤٣٨ ٨٣٨ ١٥٠ ٧٩٣ ٧٣٠ ٤  ٠٧٣ ٥٣٥ ٧ ٠٦٧ ٩٩٣ ٥٨ ٥٤٧ ٣٨٣ ٢٢ ٩٥٨ ١٩٥ ٥٧ -- ٣١/١٢/٢٠١٩مجمع اإلهالك فى 
 ٨٢٦ ٢٤٧ ٢٢ ٩١٢ ٤٥٦ ٠٤٤ ٥٢٩ ٢ ٦١٩ ١٧١ ٩ ٣٠٣ ٢٢٨ ٢ ٩٤٨ ٨٦١ ٧ -- العامإهالك 

 (٣٢٩ ١٦) -- -- (٣٢٩ ١٦) -- -- -- االست�عادات مجمع إهالك 
  __________ ___________  __________  _________  _________  _________  ___________ 

 -- ٣١/١٢/٢٠٢٠مجمع اإلهالك 
 __________ 

٩٠٦ ٠٥٧ ٦٥ 
___________ 

٨٥٠ ٦١١ ٢٤ 
 __________ 

٣٥٧ ١٤٨ ٦٨ 
 __________ 

١١٧ ٠٦٤ ١٠ 
 _________ 

٧٠٥ ١٨٧ ٥ 
 _________ 

٩٣٥ ٠٦٩ ١٧٣ 
 ___________ 

        صافى الق�مة الدفتر�ة
صافى الق�مة الدفتر�ة فى 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 

١٠٠ ٥٩٧ ١٨ 
========== 

 
٩١٢ ٩٦٣ ١٨٦ 
=========== 

 
٠٩٩ ٥٠٩ ٧ 

========== 

 
٤٤٦ ٠٢٨ ٢٧ 

========== 

 
٣٨٧ ٢٥٥ ٧ 

========== 

 
٨٣١ ٧٢٤ ١ 

========= 

 
٧٧٥ ٠٧٨ ٢٤٩ 
========== 

صافى الق�مة الدفتر�ة فى 
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 
١٠٠ ٥٩٧ ١٨ 
========== 

 
٩٦٤ ١٠١ ١٧٩ 

=========== 

 
٨٦١ ٢٨٢ ٧ 

========== 

 
٤٠٤ ٠٧٧ ٣٠ 

========== 

 
٢٠٣ ٤٢٠ ٥ 

========== 

 
٠٠٧ ٣٥١ ١ 
======== 

 
٥٣٩ ٨٣٠ ٢٤١ 
========== 

        

 
أبرمت حیث  القر�ة الذ��ة المر�ز الرئ�سى للشر�ة فى وأرض فى مبنى یتمثل بندى األراضى والم�انى واإلنشاءات   *

عقد ب�ع مع إعادة اإلستئجار لكامل أرض ومبنى عقار الشر�ة �القر�ة  شر�ة المجموعة المال�ة هیرم�س القا�ضة 
المجموعة المال�ة هیرم�س وشر�ة  -الذ��ة بین الشر�ة و�ًال من شر�ة األمارات دبى الوطنى للتأجیر التمو�لى 

 . ))٢٧(إ�ضاح رقم (  للحلول التمو�ل�ة
 



 EFG - Hermesهیرم�س القا�ضة  – شر�ة المجموعة المال�ة
 اإل�ضاحات المتممة للقوائم المال�ة المستقلة تا�ع 

 ١٢/٢٠٢٠/ ٣١فى عن السنة المال�ة المنته�ة 
 )مالم یرد خالف ذلك (جم�ع الم�الغ �الجن�ه المصرى 

___________________________________________________________________________________ 

 
- ١٧ - 

 غیر الملموسة األصول -١٦
 تراخ�ص برامج   ب�ان

  حاسب آلى
  التكلفة

 ٠٥٥ ٩٥٨ ١٧ ٢٠١٩/ ١/١التكلفة فى  
 ٧٣٣ ٤٣٣ ٥ العام اإلضافات خالل 

__________ 
 ٧٨٨ ٣٩١ ٢٣ ١٢/٢٠١٩/ ٣١التكلفة فى  

 ١٩١ ٨٨٥ ١١ العام اإلضافات خالل 
__________ 

 ٩٧٩ ٢٧٦ ٣٥ ١٢/٢٠٢٠/ ٣١التكلفة فى  
___________ 

  هالكستمجمع اإل
 ١٢١ ٩٨٠ ٢٠١٩/ ١/١مجمع اإلستهالك فى 

 ٤٧١ ٢٨٤ ٤ العامإستهالك 
 __________ 

 ٥٩٢ ٢٦٤ ٥ ١٢/٢٠١٩/ ٣١مجمع اإلستهالك فى 
 ٦٤٠ ٠٨٩ ٧ العامإستهالك 

 __________ 
 ٢٣٢ ٣٥٤ ١٢ ١٢/٢٠٢٠/ ٣١مجمع اإلستهالك فى 

__________ 
  صافى الق�مة الدفتر�ة

 ١٩٦ ١٢٧ ١٨ ٣١/١٢/٢٠١٩صافى الق�مة الدفتر�ة فى  
 ========== 

 ٧٤٧ ٩٢٢ ٢٢ ٣١/١٢/٢٠٢٠صافى الق�مة الدفتر�ة فى  
 ========== 

  

 رأس المال -١٧
جن�ه مصرى   ٣ ٨٤٣ ٠٩١ ١١٥مل�ار جن�ه مصرى ورأس المال المصدر والمدفوع  ٦بلغ رأس المال المرخص �ه  -

 .مصري جن�ه    ٥سهم �ق�مة إسم�ة لكل سهم    ٧٦٨  ٦١٨  ٢٢٣  عدد   موزعًا على 
 

 إلتزامات عرض�ة و�رت�اطات -١٨
األوراق المال�ـــة، هیـــرم�س للوســـاطة فـــى األوراق المجموعـــة المال�ـــة للسمســـرة فـــى  –تكفـــل الشـــر�ة الشـــر�ات التا�عـــة لهـــا 

مقابل التسهیالت اإلئتمان�ة الممنوحة لهما مـن  -�ى إف جى هیرم�س عمانلمجموعة المال�ة هیرم�س األردن و المال�ة، ا
اإلمــارات مقابــل خطا�ــات الضــمان الممنوحــة لهــا مــن البنــوك  –البنــوك، و�ــذا شــر�ة المجموعــة المال�ــة هیــرم�س للتــداول 

  جن�ه مصرى). ٥٤٦ ٤٢٥ ٣٥٨درهم إماراتى (المعادل لمبلغ  ٨٣ ٦٧٠ ٠٠٠بلغ �م
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- ١٨ - 

 توز�عاتإیراد  -١٩
 المال�ة   السنةعن  

 المنته�ة فى
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 المال�ة   السنةعن 
 المنته�ة فى

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 ٥٠٠ ٠٩٢ ٢٧ ٥٧٠ ١٦٣ ٥ مق�مة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشاملعائد إستثمارات مال�ة 

 ٥٢٧ ٩٢ ٢٦٣ ٥٧٤ ١١ عائد إستثمارات مق�مة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائر
 ٠٠٠ ٦٢٥ ٢١٤ ١ ٩٠٢ ٨٦٣ ١١٤ شر�ات تا�عة فيعائد إستثمارات 

 ____________ ____________ 
 ٠٢٧ ٨١٠ ٢٤١ ١ ٧٣٥ ٦٠١ ١٣١ اإلجمالي 

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

 مصروفات عموم�ة و�دار�ة  -٢٠
المال�ة   السنةعن  

 المنته�ة في
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

المال�ة   السنةعن 
 المنته�ة في

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 ٩٢٤ ٢٤٧ ٣٠٤ ٢١٧ ٣٤٥ ٢٧٨  أجور ومرت�ات وما فى حكمها

 ٦٨٦ ٩٥٠ ٣ ٤٦٨ ٣١٥ ٢٤  مصروفات إستشارات
 ٥٣١ ١٥٠ ٦ ٧١٠ ٠٤٩ ١ مصروفات سفر و�قامة و�نتقاالت

 ١٤٦ ٣١٦ ٤ ٠٧٨ ٩٩٧ ٤ ر�ط و�تصاالتخطوط 
 ٠٥٠ ٦٦٩ ٦ ٠٧١ ٢٤٣ ١٤ اإل�جار ومصروفات االشغال

 ٦٧٣ ٦٠٢ ١٢٩ مصروفات أخرى 
____________ 

٧٦٥ ٧٠٣ ٨٣ 
____________ 

 ٢١٧ ٥٥٣ ٤٥٢ اإلجمالى
 ============ 

١٠٢ ٠٣٨ ٤٠٩ 
 ============ 

 

 النقد�ة وما فى حكمها -٢١
 التدفقات النقد�ة تتمثل النقد�ة وما فى حكمها ف�ما یلى:لغرض إعداد قائمة 

المال�ة   السنةعن  
في  المنته�ة 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 

المال�ة   السنةعن 
في  المنته�ة 

٣١/١٢/١٩٢٠ 
 ٧٨٤ ٩٢٤ ٢٥٣ ٦١٨ ١٥٩ ٩٠٩ النقد�ة وما فى حكمها �ما تم عرضها في قائمة المر�ز المالى 

 (٥٥٢ ٥٤٣ ١٩٨) (٥٢٣ ٥٧٣ ٣٩١) سحب على المكشوف  -بنوك 
 -- أثر التغیرات فى أسعار الصرف

_____________ 
٢٨٣ ٦١٣ ١٤ 

_____________ 
 ٠٩٥ ٥٨٦ ٥١٧ النقد�ة وما فى حكمها المعدلة

========== == 
٥١٥ ٩٩٤ ٦٩ 

 =========== = 
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- ١٩ - 

 تسو�ات إلحتساب السعر الفعلى لضر��ة الدخل -٢٢
 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ١٣٢ ٧٢٨ ٥٤٠ ٢٩١ ٥٩٤  ٨٣٦ قبل الضر��ة  المحاسبى الر�ح
   (�خصم): / �ضاف
 ٠٥٧ ٠٨٢ ٦ ٩ ٦٤٩  ٧٨٢ (فرق اإلهالك الضر�بى) و�ستهالك إهالك

 (٦٦٦ ٩٣٦) ) ٩٠٧( رأسمال�ة (أر�اح) خسائر
 ٨٠٣ ٣٩٨ ٨٧ ) ٢٢ ٠٠٠ ٠٠٠( تأثیر المخصصات

 ٣٧٦ ٢٤١ ٨ ٤٢ ٥٢٢  ٢٣٧ مقابل اإلیرادات المعفاة تكلفة التمو�ل واإلستثمار
 ٣٠٥ ٥٧١  ٧٧١ ) ٢٣٦ ٨٠١ ٤٢٨( فروق ترجمة األرصدة �العمالت األجنب�ة

 (٤٥٢ ٠٧٨ ٢٤٢ ١) ) ١١٣ ٥٥٠ ٢٧٥( إعفاءات ضر�ب�ة
 ٣٦٤ ٥٥٥ ٣ ٢ ١٣٩  ٨٠٨ المساهمة التكافل�ة 

 ٣٣٢ ٣٣٣ ٢٣٢ ١٥٨ ٤٠٠  ٥٦٠ أخرى ات ضافإ
 ) ٢٨٨ ٥٠٠ ١٢٣( ) ٧٤٣ ٧٦٥ ٩٦٥( خصومات أخرى 

 ______________ ______________ 
 ) ٦١١ ٨١١ ٣٥٢( صافى الوعاء الضر�بى

______________ 
)١٨٢ ٦٠٤ ٥٧١ ( 

______________ 
 -- -- الضر��ة المستحقة 

 (٤٦۸ ۹۸) -- تسو�ات سنوات سا�قة
 ______________ ______________ 

 -- ضر��ة الدخل الحال�ة
 =========== == 

(٤٦٨ ٩٨) 
 =========== == 

 شيءال  السعر الفعلى لضر��ة الدخل
============ = 

 شيءال 
============ = 

 

 اإللتزامات الضر�ب�ة المؤجلة -٢٣
 الضر�ب�ة المؤجلة ف�ما یلى: اإللتزاماتیتمثل رصید  

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
   (أصل)إلتزام   (أصل) إلتزام  

    الضر��ة المؤجلة(أ) 
 ٤٥٨ ٢٩٧ ٤  ٤ ٥٤٣ ٣٠٨ الثابتة (اإلهالك)  األصول

 ٧٥٨ ٤١٨ ١  ١ ٧٧٣ ٤٤٨ )إلهالكثمارات العقار�ة (ااإلست
 (٤٢٩ ٦٥٥)  )١ ٦٥٠ ٧٠٢( )إلهالك األصول غیر الملموسة (ا

 (٥٢٩ ٠٤٧ ٦٤)  -- فروق ترجمة األرصدة �العمالت األجنب�ة
 (١٤٧ ٨٦٧ ١)  (١٤٧ ٨٦٧ ١) العقار�ة (احت�اطي إعادة التقی�م)االستثمارات 

 --  ١٠١ ١٦٨  ٢٥٩ مق�مة �الق�مة العادلة   مال�ة إستثمارات
 ____________  ____________ 

 ١٠٣ ٩٦٧  ١٦٦ إلتزام (أصل)  اینشأ عنه التيالضر��ة  إجمالي
 =========== 

 (٨٨٩ ٨٥٣ ٦٠) 
 =========== 
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- ٢٠ - 

 (ب) الضر��ة المؤجلة المثبتة م�اشرة في حقوق الملك�ة: 
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 (٥٩٧ ٦١٢ ٦)  -- *  فروق التقی�م الناتجة عن خسائر تغط�ة خطر التدفقات النقد�ة
 ** مق�مة �الق�مة العادلة  مال�ة إستثمارات

 
 

 
 الرصید 

١٨٩ ٠٤٢  ٤١٦ 
____________ 

-- 
___________ 
٥٨٢ ٠٠٩ ٢٩٣ 

 =========== 

 ٤٠٢ ٠٧٦ ٢٠١ 
___________ 
٨٠٥ ٤٦٣ ١٩٤ 
___________ 
٩١٦ ٦٠٩ ١٣٣ 

 =========== 
 
 یتم خصمها م�اشرة من بند إحت�اطى خسائر تغط�ة خطر التدفقات النقد�ة الظاهر �قائمة التغیر فى حقوق الملك�ة. *

مق�مـة �الق�مـة العادلـة مـن خـالل الـدخل سـتثمارات مال�ـة إ -الق�مـة العادلـة  فـيیتم خصمها م�اشـرة مـن بنـد التغیـر  **
 الظاهر �قائمة التغیر فى حقوق الملك�ة.الشامل 

 
 إیرادات أخرى  -٢٤

 ةق�مـ  �مـا تتضـمن التا�عـة لى �عض الشـر�اتإ مقر الشر�ةق�مة إ�جار  األخرى الظاهرة �قائمة الدخل تاإلیراداتتضمن 
 .سیتيمبنى نایل �المساحات المملو�ة للشر�ة  إ�جار

 
 إستثمارات مال�ة / إسترداد ب�ع ) أر�احخسائر( -٢٥

المال�ة   السنةعن  
 المنته�ة فى

٣١/١٢/٢٠٢٠ 

المال�ة   السنةعن 
 المنته�ة فى

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 ٢١٦ ١٣٤ ٦ ) (٩٥٥ ٥٩٨ ١ شر�ات تا�عة  فيإستثمارات 

 ٣٨١ ٤٧٨ (٤٨٠ ٠٩٤ ١) إستثمارات مق�مة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائر 
 ٤٦٦ ٩٢٩ ٢٠ (٧٠٧ ٥٠٤) إستثمارات مال�ة مق�مة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 ___________ ___________ 
 ٠٦٣ ٥٤٢ ٢٧ ) (١٤٢ ١٩٨ ٣ اإلجمالي

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

 األر�اح في السهمنصیب  -٢٦
عن السنة المال�ة   

 المنته�ة فى
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

عن السنة المال�ة  
 المنته�ة فى

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 ٧٨١ ٧٧٣ ١٢٦ أر�اح العام صافي

___________ 
١٧٦ ٦٣٣ ٦١٦ 
___________ 

 ٧٨١ ٧٧٣ ١٢٦ الصافي 
___________ 

٦١٦ ٦٣٣  ١٧٦ 
___________ 

 ٧٦٨ ٦١٨  ٢٢٣ المتوسط المرجح لعدد األسهم
___________ 

٧٦٨ ٦١٨  ٢٢٣ 
___________ 

 ۰٫۱٦ نصیب السهم في األر�اح 
=========== 

۰٫۸۰ 
=========== 
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- ٢١ - 

 إلتزامات عقود تأجیر تمو�لى -٢٧

 ).١٥إ�ضاح رقم (  *
 

 الموقف الضر�بى -٢٨
نهاء �افة الخالفات أمام  �تم الفحص و  ٢٠١٧عام السنوات من بدء النشاط حتى ل، �النس�ة لضر��ة شر�ات األموا -

 في المواعید القانون�ة  اإلقرار الضر�بيقامت الشر�ة بتقد�م  ٢٠١٩ / ٢٠١٨للسنوات ، و�النس�ة مصلحة الضرائب
 لم یتم الفحص. و 

،  وتم إنهاء �افة الخالفات ٢٠١٧ام �النس�ة لضر��ة �سب العمل تم فحص دفاتر الشر�ة من بدا�ة النشاط حتى ع -
 . �عد لم یتم الفحص ٢٠٢٠/ ٢٠١٨و�النس�ة للسنوات 

و�النس�ة  و�نهاء الخالف مع مصلحة الضرائب ٢٠١٨ حتى ١٩٩٨�النس�ة لضر��ة الدمغة تم الفحص من عام  -
 . وانهاء �افة الخالفاتتم الفحص  ٢٠٢٠/ ٢٠١٩للسنوات 

�د الضر��ة في  الشر�ة بتور  قامت ومبنى النایل السیتى الخاصة �مبنى القر�ة الذ��ة �النس�ة للضر��ة العقار�ة -
 . ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١حتى تم السداد المواعید القانون�ة و 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٢٩

 تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة ف�ما یلي:
ن�ه مصري �مثل ق�مة إ�جار المساحات �مقر الشر�ة إلى �عض  ج  ٦٨٠ ٤٩٤ ٣٢یتضمن بند إیرادات أخرى مبلغ  -

 . الشر�ات التا�عة 
شر�ة  إلى فوائد على القرض الممنوح  مصري جن�ه  ٥ ٦٤٩ ٥١٩ یتضمن بند إیراد الفوائد الظاهر �قائمة الدخل مبلغ  -

جن�ه مصري فوائد على القرض الممنوح لشر�ة هیرم�س    ٣٤٤  ٥٣١ومبلغ   ، المجموعة المال�ة هیرم�س للحلول التمو�ل�ة 
للتمو�ل  جن�ه مصري فوائد علي القرض الممنوح لشر�ة فالیو  ٢ ١٥٥ ٩٤٣ومبلغ  للوساطة في األوراق المال�ة، 

،  جن�ه مصري فوائد علي القرض الممنوح لشر�ة المجموعه المال�ه هیرم�س االمارات  ١٦٧ ٤٩٣، ومبلغ  اإلستهالكى 
 .فایننس القا�ضة جن�ه مصري فوائد علي القرض الممنوح لشر�ة المجموعه المال�ه    ٢  ٤٥٧  ٧٧٤ومبلغ  

 
  

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٧٦٢ ٩٠٩ ٤٨  ٩٦٦ ٣٥٦ ٥٩ عامالجزء المستحق خالل 
 ٦٦٥ ٣٧٤ ١٩٩ الجزء المستحق خالل أكثر من عام 

___________ 
 ٥٧١ ٣٧١ ٢٦١ 

___________ 
 ٦٣١ ٧٣١ ٢٥٨ الرصید

 ========== 
 ٣١٠ ٢٨١  ٣٣٣ 

 ========== 
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- ٢٢ - 

 في ق�مة القرض الممنوح لشر�ة هیرم�س األردن  ٢٠٢٠ د�سمبر  ٣١یتمثل رصید القروض لشر�ات تا�عة فى  -
جن�ه مصري) وق�مة القرض   ٧٣٤ ٩٥١ ٣٧ (المعادل لمبلغ دوالر أمر�كى ملیون  ٢٬٤) �مبلغ ٪ ١٠٠ -(شر�ة تا�عة 

 ملیون دوالر أمر�كي (المعادل لمبلغ  ٨٬٥�مبلغ  المجموعة المال�ة هیرم�س للحلول التمو�ل�ة الممنوح لشر�ة 
ملیون جن�ه  ٣٦ جن�ه مصري) وق�مة القرض الممنوح لشر�ة فالیو لخدمات الب�ع �التقس�ط �مبلغ  ١٣٣ ٧٤٧ ٥٠٥

(المعادل لمبلغ  الف دوالر أمر�كى    ٥٠٠�مبلغ    عه المال�ه هیرم�س االمارات المجمو   وق�مة القرض الممنوح لشر�ة   مصري 
ملیون   ٨٢٬٥�مبلغ المجموعه المال�ه هیرم�س للتخص�م وق�مة القرض الممنوح لشر�ة  جن�ه مصري) ٥٠٠ ٨٦٧ ٧ 

وق�مة القرض الممنوح لشر�ة   جن�ه مصري) ٩٠٠ ٣٤٩ ٥ (المعادل لمبلغ الف دوالر أمر�كى  ٣٤٠و  جن�ه مصرى 
   .) ١١(إ�ضاح رقم    ملیون جن�ه مصري ٣٦٢ �مبلغ    المجموعه المال�ه فاینناس القا�ضه 

جن�ه مصرى �مثل ق�مة إ�جار   ٠٠٠ ٤٣٦ ٥مبلغ  -إیرادات محصلة مقدماً  –یتضمن بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى  -
 ). ٩محصل مقدما مقابل المساحات المؤجرة �مقر الشر�ة ل�عض الشر�ات التا�عة (إ�ضاح رقم  

 
  المخاطر المال�ة -٣٠

لـي مخـاطر مال�ـة متنوعـة، �مـا فـي ذلـك مخـاطر السـوق (یتضـمن مخـاطر ر�ة نت�جـة األنشـطة التـي تزاولهـا إتتعرض الش
األجنب�ة ومخاطر الق�مـة العادلـة ألسـعار الفائـدة ومخـاطر األسـعار) ومخـاطر االئتمـان ومخـاطر أسعار صرف العمالت 

 .السیولة
 

 خطر السوق  ٣٠/١
 خطر العمالت األجنب�ة -أ

 األجنب�ة والذى یؤثر على المدفوعات  یتمثل خطر العمالت األجنب�ة فى التغیرات فى أسعار العمالت 
 األجنب�ة و�ذلك تقی�م األصول واإللتزامات �العمالت األجنب�ة. وقد بلغت ق�مة األصول والمقبوضات �العمالت 

 مصري، جن�ه  ٥٦٦ ٦٢٧ ١٨٦ ٦ما �عادل مبلغ  المر�ز المالىواإللتزامات �العمالت األجنب�ة فى تار�خ 
جن�ه مصرى على التوالى، وف�ما یلى ب�ان صافى أرصدة العمالت األجنب�ة فى تار�خ   ٥٧٦ ٩٢٧ ٩٣٥ ١

 :  المر�ز المالى
 

 )عجز( /فائض   العمالت األجنب�ة 
 مصري جن�ه 

 ٥٢٠ ٣٩٢ ١٠٣ ٤ دوالر أمر�كى
 ٤٩٥ ٠٥٦ ١٣٦ یورو

 ٥٥٩ ٩٧٠ ١٨ درهم إماراتى
 ) ٠٢٥ ٠٥٠ ٩( جن�ه إسترلینى
 ٢٢٠ ٤٨٧ ١ فرنك سو�سرى 

 ) ١٥٦ ٧٧٩( سعودى لایر
 

ط�قــًا للس�اســة المحاســـب�ة  �ـــالعمالت األجنب�ــة الموضــحة أعـــاله تــم تقیــ�م أرصـــدة األصــول واإللتزامــات وقــد
 ) ترجمة المعامالت �العمالت األجنب�ة.١ -١-٣٢�اإل�ضاح رقم ( ةواردال
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 خطر معدالت الفائدة -ب
المعدالت السوق�ة للفائدة . وللتقلیل من مخاطر معدالت الفائدة تتأثر التدفقات النقد�ة للشر�ة �التغیرات في  

تحتفظ الشر�ة بودائعها لدي البنوك الجال قصیرة تجدد شهر�ا ، و�تم التفاوض في تار�خ إعادة التسعیر 
 �الرجوع ألسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المر�زي أو اللیبور.

 
 خطر األسعار -ج 
وط�قًا للس�اسة اإلستثمار�ة للشر�ة  ار السوق الخاصة �أدوات حقوق الملك�ة تتعرض الشر�ة لخطر أسع  

 لى خفض أثر ذلك الخطر.إإت�اع اإلجراءات التال�ة مما یؤدى  یتم
إجراء الدراسات الالزمة قبل إتخاذ قرار الشراء �ما �ضمن اإلستثمار فى أوراق مال�ة لشر�ات  -

 تتصف �قدرتها على النمو.
 اإلستثمارات فى القطاعات المختلفة.تنو�ع  -
 إجراء الدراسات المستمرة الالزمة لمتا�عة إستثمارات الشر�ة وتطورها. -
 

 خطر اإلئتمان ٣٠/٢
 تتعامل الشر�ة فقط مع المؤسسات المال�ة التي تتمتع �مالءة إئتمان�ة عال�ة مما �حد من خطر اإلئتمان.  
 

 خطر السیولة ٣٠/٣
و �ـل مـن إلتزاماتهـا، وط�قـًا أر علـى قـدرة الشـر�ة علـى سـداد جـزء العوامـل التـي قـد تـؤث یتمثل خطـر السـیولة فـي

لس�اسة الشـر�ة یـتم اإلحتفـاظ �السـیولة المناسـ�ة لمواجهـة إلتزامـات الشـر�ة الجار�ـة ممـا یـؤدي إلـى تخفـ�ض ذلـك 
 الخطر للحد األدني.

 
 مخاطر رأس المال ٣٠/٤

ــر�ة مـــن إدارة رأس  ــال هـــ إن هـــدف إدارة الشـ ــي اإلالمـ ــدرة الشـــر�ة علـ ــاظ علـــي قـ ــد و الحفـ ــا �حقـــق عائـ ــتمرار �مـ سـ
للمساهمین وتقد�م منافع لألطراف األخري التي تستخدم القوائم المال�ة. �مـا تهـدف إدارة الشـر�ة للتـوفیر والحفـاظ 

 علي أفضل ه�كل لرأس المال مما یؤدي الي تخف�ض تكال�ف رأس المال.
 

 المال�ةالق�مة العادلة لألدوات  ٣٠/٥
ط�قًا ألسس التقی�م المت�عة فى تقیـ�م أصـول و�لتزامـات الشـر�ة والـواردة �اإل�ضـاحات المتممـة للقـوائم المال�ـة فـإن  

 .المر�ز المالىالق�مة العادلة لألدوات المال�ة ال تختلف جوهر�ًا عن ق�متها الدفتر�ة فى تار�خ 
 

 عقود تغط�ة المخاطر ٣٠/٦
خاطر �الق�مة العادلة فى تار�خ التعاقد، و�تم إعادة تقی�م تلك العقود فى نها�ة �ل فترة یتم إث�ات عقود تغط�ة الم 

 مال�ة �الق�مة العادلة و�تم إث�ات فروق التقی�م الناتجة ط�قا للس�اسة المحاسب�ة لمشتقات األدوات المال�ة.
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 التصن�ف المحاسبى والق�مة العادلة ٣٠/٧
 : ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١  في المال�ة صولالتسو�ة بین بنود قائمة المر�ز المالى وتصن�ف األالجدول التالى یوضح  -

 

 
  التال�ة والفترات المال�ة الفترة خالل هامة أحداث -٣١

الي حالة   ٢٠٢٠ عام خالل العالم ومنها مصر دول �ل تعرض الى  المستجد) ١٩-كوفید( و�اء �ورونا انتشار دىأ
لمنع انتشار  االحتراز�ة اإلجراءاتوقامت الحكومة المصر�ة �عمل حزم من  في األنشطة االقتصاد�ة.من الت�اطؤ 

و�ناء على ذلك فقد قامت إدارة الشر�ة بتشكیل فر�ق عمل لتطو�ر وتنفیذ خطة الطوارىء لمواجهة تلك   الو�اء .
 :منها إجراءات  عدة اتخاذ تمالظروف االستثنائ�ة حیث 

 
 استمرار�ة العمل 

٪ من الموظفین من مكاتبهم في المواقع المختلفة التي  ٥٠خطة لتقس�م الموظفین حیث �عمل  بتفعیل الشر�ة �ادرت -
�مراق�ة الوضع عن �ثب  االدارة٪ المت�ق�ة تعمل عن �عد، وتقوم ٥٠و  سالمجموعة المال�ة هیرم�شر�ة تعمل فیها 

 .الشر�ة لضمان سالمة موظفي
 

 الخسائر االئتمان�ة المتوقعة
في جم�ع انحاء العالم الى اضطراب األنشطة االقتصاد�ة في االسواق المال�ة، وقد   ١٩-COVIDأدى تفشي و�اء  -

الذي قد تحدثه   التأثیراالفتراضات المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة لتعكس  أدى ذلك الى تعدیل
الظروف االقتصاد�ة المستقبل�ة مع االخذ في االعت�ار التدابیر التي تتخذها الحكومات وواضعي الس�اسات في  
محاولة للتخف�ف عن �افة المجاالت. و�ذلك فقد اتخذت األنشطة المختلفة للمجموعة نهج اكثر تحفظًا عند احتساب  

 الخسائر االئتمان�ة المتوقعة.
  ضوء وفي المستجد الفیروس �انتشار المرت�طة التطورات لكافة المستمر والتقی�م �المتا�عة �ثب عن حال�اً  وعةالمجم وتقوم

  على  الشر�ة قدرة على تأثیراً  المستجد) ١٩-كوفید( لفیروس �كون  أن نتوقع ال المتاحة، والمعلومات الحال�ة معرفتنا
 .المنظور المستقبل في االستمرار

 

 التكلفة المستهلكة اإلجمالى

الق�مة العادلة من 

الدخل  خالل

حقوق  – الشامل

 الملك�ة

الق�مة العادلة من 

خالل األر�اح 

أدوات  –والخسائر 

 دین

الق�مة العادلة من 

األر�اح  خالل

حقوق  –والخسائر 

 الملك�ة

الق�مة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 

 أدوات دین –

 األصول المال�ة

 النقد�ة وما في حكمها -- -- -- -- ٧٧٦ ٣٣٤ ٩٠٨ ٧٧٦ ٣٣٤ ٩٠٨

 إستثمارات �الق�مة العادلة ٨٨٦ ٨٥٢ ٢٥٥ ٠٨٩ ٤٠٢ ٧١٦ ١ ١٨٧ ٢٨٦ ٥٣١ ٣٦٩ ٥٩١ ٧١ -- ٥٣١ ١٣٢ ٥٧٥ ٢

٧٦٨ ٣٥٣ ٤٥٢ ٣ ٧٦٨ ٣٥٣ ٤٥٢ ٣ -- -- -- -- 

المستحق على شر�ات 

 تا�عة وأطراف ذات العالقة

 أصول أخرى  -- -- -- -- ٩٩٠ ٤٩٣ ٢٧ ٩٩٠ ٤٩٣ ٢٧

 إجمالي األصول المال�ة ٨٨٦ ٨٥٢ ٢٥٥ ٠٨٩ ٤٠٢ ٧١٦ ١ ١٨٧ ٢٨٦ ٥٣١ ٣٦٩ ٥٩١ ٧١ ٥٣٤ ١٨٢ ٣٨٨ ٤ ٠٦٥ ٣١٥ ٩٦٣ ٦
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 المطبقة المحاسبیة السیاسات أھم -٣٢
ف�ما  تقوم الشر�ة بتطبیق الس�اسات المحاسب�ة اآلت�ة بث�ات وهى تتفق مع تلك المط�قة فى جم�ع الفترات المعروضة

 .الس�اسات المحاسب�ة ) التغیر في ٣عدا ما هو مذ�ور في إ�ضاح (
  أسس إعداد القوائم المال�ة ١-٣٢

 ترجمة المعامالت �العمالت األجنب�ة   ١-١-٣٢
�الدفاتر على  المعامالت �العمالت األجنب�ة إث�ات  مالمصري، و�تتمسك الشر�ة حسا�اتها �الجن�ه 

أساس السعر السائد للعمالت األجنب�ة وقت إث�ات المعاملة، وفى نها�ة �ل فترة مال�ة یتم ترجمة 
�إستخدام سعر األقفال ، و�تم ترجمة البنود ذات  ة ذات الطب�عة النقد�ة �العمالت األجنب� البنود

الطب�عة غیر النقد�ة التي یتم ق�اسها �الق�مة العادلة �عملة أجنب�ة �إستخدام أسعار الصرف السائدة  
في التار�خ الذى یتم ف�ه تحدید الق�مة العادلة ، و�تم ترجمة البنود ذات الطب�عة الغیر نقد�ة التي 

 لتار�خ�ة �إستخدام سعر الصرف السائد في تار�خ المعاملة. یتم ق�اسها �التكلفة ا
 

 األصول الثابتة واإلهالك  ٢-٣٢
 العتراف والق�اس ا ١-٢-٣٢

 اإلهالك ومجمع خسائر األصول الثابتة �التكلفة مخصومًا منها مجمع � االعترافیتم 
 .  ضمحاللاإل

�انت المكونات الجوهر�ة لبند من بنود األصول الثابتة لها أعمار إنتاج�ة مختلفة، فإنه یتم واذا 
 ضمن تلك األصول الثابتة.  رئ�س�ة) (مكوناتالمحاس�ة عنها �بنود مستقلة 

 .�األر�اح أو الخسائر�األر�اح أو الخسائر الناتجة من است�عاد األصول الثابتة  االعترافیتم 
 

 التكال�ف الالحقة على االقتناء ٢-٢-٣٢
عنها على األصل فقط إذا �ان من المتوقع أن ینشأ  االقتناءیتم رسملة النفقات الالحقة على 

 .للشر�ة ةمستقبل� ةمنفعة اقتصاد�تدفق 
 

 اإلهالك   ٣-٢-٣٢
األصل مخصوما  ةفي تكلف والتي تتمثل –األصل الثابت القابلة لإلهالك ة یتم إهالك ق�م −

المقدر   اإلنتاجيوذلك على مدار العمر  )لطر�قه القسط الثابت( وفقا-مته التخر�د�ة منها ق�
. ال یتم  األر�اح أو الخسائرو�تم تحمیل اإلهالك على  الثابتة،لكل نوع من أنواع األصول 

 : المقارن  والعامللفترة الحال�ة  وف�ما یلي ب�انًا �األعمار اإلنتاج�ة المقدرة .األراضيإهالك 
 العمر اإلنتاجى المقدر       صلاأل

 سنة ۳۳٫۳  نشاءاتإم�انى و  
 سنوات ٥  ومعدات مكتب�ة و�هر�ائ�ةأثاث   
 سنوات ٥  آليأجهزة حاسب   
 سنوات ٥  ووسائل نقل س�ارات  
 سنوات ٥  تجهیزات  

لها أیهما  اإلنتاجيأماكن مستأجرة على مدار مدة العقد أو العمر  فيیتم إهالك التحسینات  −
 . أقل

اإلنتاج�ة والق�م التخر�د�ة لألصول الثابتة في نها�ة �ل واألعمار یتم مراجعة طر�قة اإلهالك  −
 .فترة مال�ة و�تم تعدیلها إذا تطلب األمر ذلك
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 إعادة تبو�ب االستثمار العقاري  ٤-٢-٣٢
  الى  المالك �معرفة مشغولة عقاراتمن  تغییر استخدامها یتم التي العقارات إعادة تبو�ب یتم

 عقار�ة. من بند أصول ثابتة الي بند إستثمارات عقار�ة استثمارات
 

 المشروعات تحت التنفیذ ٥-٢-٣٢
یتم االعتراف �المشروعات تحت التنفیذ �التكلفة. تتضمن التكلفة �افة النفقات المتعلقة م�اشرة 
والالزمة لتجهیز األصل إلى الحالة التى یتم تشغیله بها وفى الغرض الذى أقتنى من أجله. یتم  
تحو�ل المشروعات تحت التنفیذ إلى األصول الثابتة عندما یتم اإلنتهاء منها وتكون متاحة 

   لالستخدام.
 

 األصول غیر الملموسة   ٦-٢-٣٢
مخصومًا منها مجمع االستهالك وأى خسائر  یتم إث�ات األصول غیر الملموسة بتكلفة االقتناء

) و�تم إستهالك األصول غیر الملموسة �طر�قة القسط  ٦-٣٢( اضمحالل فى ق�متها إ�ضاح رقم
   الثابت و�تم تحمیلها على قائمة الدخل وذلك على مدار العمر اإلنتاجى المقدر.

 
 اإلستثمارات  ٣-٣٢

 العادلة من خالل قائمة الدخلاإلستثمارات المق�مة �الق�مة   ١-٣-٣٢
یتم تصن�ف اإلستثمارات على أنها إستثمارات مق�مة �الق�مة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا تم 
إقتنائها �غرض المتاجرة أو إذا �انت الشر�ة تدیر تلك اإلستثمارات وتتخذ قرارات ب�عها وشرائها بناءًا  

متعلقة �إقتناء تلك اإلستثمارات فى قائمة الدخل. تقاس على ق�متها العادلة. یتم إث�ات التكال�ف ال
تلك اإلستثمارات �الق�مة العادلة وتثبت فروق التغییر فى ق�متها فى قائمة الدخل تحت بند "صافي 

 ".المق�مة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائر المال�ة  التغیر في الق�مة السوق�ة لإلستثمارات 
 

 مق�مة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشاملإستثمارات مال�ة   ٢-٣-٣٢
یتم  المر�ز المالىوفى تار�خ  العادلة،یتم اإلث�ات المبدئى لإلستثمارات المال�ة المتاحة للب�ع �الق�مة 

م�اشرة ف�ما عدا   بنود الدخل الشاملإدراج التغیر فى الق�مة العادلة سواء �ان ر�ح أو خسارة ضمن 
یتم اإلعتراف بها فى قائمة الدخل،  )٦-٣٢إ�ضاح رقم ( خسائر اإلضمحالل فى ق�مة اإلستثمار

عتراف بها وفى حالة إست�عاد اإلستثمار یتم إدراج األر�اح أو الخسائر المجمعة والتى سبق اإل
م�اشرة فى حقوق الملك�ة فى قائمة الدخل. و�تم تحدید الق�مة العادلة لإلستثمارات المال�ة المتاحة  

، أما اإلستثمارات التى المر�ز المالىللب�ع ط�قًا لسعر التداول فى البورصة فى سوق نشط فى تار�خ 
الي أحد أسالیب التقی�م  تقی�مها �الرجوع فیتمل�س لها سعر تداول فى البورصة فى سوق نشط 

المقبولة و�تضمن ذلك استخدام معامالت محایدة حدیثة أو تحلیل التدفقات النقد�ة المخصومة أو 
نماذج تسعیر الخ�ارات أو طرق التقی�م األخري. و�ذا لم تتمكن الشر�ة من تقدیر الق�مة العادلة فیتم 

 ق�اس ق�متها �التكلفة �عد خصم أي اضمحالل في الق�مة. 
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 إستثمارات مال�ة في شر�ات تا�عة ٣-٣-٣٢
یتم إث�ات اإلستثمارات فى الشر�ات التا�عة �التكلفة مخصوما منها أى خسائر إضمحالل فى ق�متها 

  المر�ز المالى، ) هذا وتقوم الشر�ة بتقی�م اإلستثمارات الخاصة بها فى تار�خ ٦-٣٢(  رقم إ�ضاح
وفى حالة إضمحالل الق�مة القابلة لإلسترداد لإلستثمار عن ق�مته الدفتر�ة یتم تخفیـض الق�مة 

 خسائر اإلضمحالل وتحمیله على قائمة الدخل.  الدفتر�ة لهذا اإلستثمار �ق�مـة
 

 إستثمارات عقار�ة   ٤-٣-٣٢
تتمثل االستثمارات العقار�ة في العقارات المحتفظ بها لتحقیق إ�جار أو ارتفاع في ق�متها  -

الحقا �التكلفة مخصومًا  و�تم ق�اسهاأو�لیهما. و�تم ق�اس االستثمارات العقار�ة أول�ا �التكلفة، 
اإلهالك وخسائر  المجمعة، و�تم تسجیل مصروف اإلهالك وخسائر االضمحاللمنها مجمع 
 .�األر�اح أو الخسائر االضمحالل

 اإلنتاجيوذلك على مدار العمر  )لطر�قه القسط الثابت(وفقا  العقاري  االستثماریتم إهالك  -
وال یتم إهالك األراضي.وف�ما یلي ب�انًا �األعمار  ،العقاري  االستثمارالمقدر لكل بند من بنود 

 اإلنتاج�ة المقدرة:
 

 العمر اإلنتاجى المقدر     االستثمار العقاري 
 سنة  ۳۳٫۳     م�اني خرسان�ه

یتم تسجیل األر�اح أو الخسائر الناتجة من است�عاد االستثمار العقاري (یتم حسابها �الفرق بین  -
 .صافي متحصالت التصرف في العقار وصافي الق�مة الدفتر�ة له) �األر�اح او الخسائر

 
 محتفظ بها �غرض الب�عأصول   ٤-٣٢

یتم تبو�ب األصول غیر المتداولة أو المجموعة الجاري التخلص منها التي تتضمن أصول والتزامات محتفظ 
�شكل أساسي من خالل الب�ع  بدرجه عال�ة أن یتم استرداد ق�متها الدفتر�ة مرجحاغرض الب�ع، إذا �ان �بها 

 ول�س من االستمرار في استخدامها.
لغرض التوز�ع   الب�ع اوغرض �حتفظ بها المصول لأل  عند التبو�ب األولى االضمحالل�خسائر  فاالعترایتم 

 �األر�اح او الخسائر. الق�اس   والخاصة �إعادةالخسائر الالحقة  أو و�ذلك األر�اح
  الثابتة واألصول غیر  لألصول غرض الب�ع ال یتم اجراء اهالك او استهالك �محتفظ بها  �أصولعند التبو�ب 

الملموسة و�تم التوقف عن استخدام طر�قة حقوق الملك�ة لالستثمارات التي یتم المحاس�ة عنها �طر�قة حقوق 
 الملك�ة.
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 دوات المال�ةاأل ٥-٣٢
 ٢٠٢٠ینایر  ١في الس�اسات المط�قة 

 األولي والق�اس االعتراف  ١-٥-٣٢
جم�ع  في تار�خ نشأتها،دوات الدین المصدرة أو  ن�یالتجار  نینیالمد�لي و �االعتراف األ الشر�ةتقوم 

ل�ا في تار�خ المعاملة عندما  أو یتم االعتراف بهم االصول المال�ة وااللتزامات المال�ة االخرى 
 طرفا في االحكام التعاقد�ة لألداة المال�ة.   الشر�ةتص�ح 

  المالي  االلتزام أو )همم تمو�ل مكون  بدون  ن�یالتجار  نینیالمد �كن لم  ما( المالي  األصل ق�اس یتم
 أو ح�ازتها إلى م�اشرةً  ُتنسب التي المعامالت تكال�ف إلى �اإلضافة  العادلة �الق�مة مبدئً�ا

 ل�س الذین عمالءال ق�اس یتم. رئالخسا أو حار�األ خالل من العادلة �الق�مة ل�س لبند إصدارها
 .المعاملة �سعر مبدئً�ا همم تمو�ل عنصر لدیهم

 
  الالحق والق�اس التبو�ب ٢-٥-٣٢

 المال�ة األصول
  �الق�مةأو  ستهلكةالم �التكلفة مقاس أنه على المالي  األصل  تبو�ب یتم يولاأل االعتراف عند

�إستثمارات في أدوات الدین و�ستثمارات في أدوات حقوق  الدخل الشامل األخر  خالل من  العادلة
 األر�اح والخسائر.  خالل من العادلة الق�مةأو �الملك�ة 

 نموذج بتغییر الشر�ة قامت إذا إال بها ألولىا االعتراف �عد المال�ة صولاأل تبو�ب إعادة یتم ال
 المتأثرة المال�ة األصول جم�ع تبو�ب إعادة یتم الحالة هذه وفي ، المال�ة األصول إلدارة أعمالها

 .األعمال نموذج في التغییر �عد لىو األ المال�ة التقار�ر إعداد  فترة من ل و األ الیوم في
 تحدیده یتم ولم  التالیین الشرطین استوفى  إذا  المستهلكة �التكلفة �مق�م المالي  االصل تبو�ب یتم

 : رئالخسا أو حار�األ خالل من  العادلة  �الق�مة مق�م أنه  على
  �األصول  االحتفاظ إلى یهدف عمل نموذج ضمن  �األصل االحتفاظ سیتم �ان إذا  حالة في -

 و ؛تعاقد�ة نقد�ة تدفقات لتحصیل
  والتي  محددة توار�خ في نقد�ة تدفقات المال�ة لألصول التعاقد�ة الشروط عن ینشأ أنه حالة في -

 . السداد مستحق األصلي  المبلغ  على وفائدة  أصل مدفوعات فقط تكون 
  استوفى  إذا اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة  �الق�مة الدینفي أدوات  ستثماراال تبو�ب یتم

 :األر�اح والخسائر خالل من  العادلة  �الق�مةمق�م  أنه  على تحدیده یتم ولم  التالیین الشرطین
  النقد�ة  التدفقات تحصیل خالل من هدفه تحقیق یتم أعمال نموذج ضمن بها االحتفاظ �كون  -

 و ؛�لیهما المال�ة  األصول و��ع التعاقد�ة
  فقط  تمثل التيو  محددة توار�خ في لألصل المالي تدفقات نقد�ة  التعاقد�ة شروطعن ال ینشأ -

 . القائم  األصلي المبلغ على  فائدةالو   يصلاأل المبلغ مدفوعات
 مكن� لمتاجرةغرض ال بها محتفظغیر  �إستثمار في أدوات حقوق الملك�ة األولي االعتراف عند
  الالحقة  راتیالتغ اآلخر، الشامل  الدخل ضمن تعرض �أن �هف عهرج ال ار��اخت تقوم أن  جموعةللم
 .على حده آداة لكل  رات�االخ اهذ إجراء یتم لإلستثمار، العادلة  مة�الق في
 �الق�مة مق�مة أو المستهلكة �التكلفة مق�مة أنها على تبو�بها یتم لم التي المال�ة  األصول -

  خالل  من  العادلة �الق�مة ة�مبو  أنها على تبو�بها یتماألخر  الشامل  الدخل  خالل من العادلة 
 .  المال�ة األصول مشتقات �ل  یتضمن وهذا  والخسائر، األر�اح
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مال�ًا  أصال  -لإللغاء قابل  ریغ �شكل-تخصص أن ،جموعةللم مكن� نه األولي فإ االعتراف عند
الدخل الشامل   خالل  من  العادلة  مة��الق�ستوفي المتطل�ات التي یتم ق�اسها �التكلفة المستهلكة أو 

 وهري ج  �شكل قلص� أو ل�ز ی بذلك ام�الق �ان  إذا الخسائر  أو األر�اح خالل  من  العادلة مة��الق أو
 والذي ") محاسبي اتساق  عدم"نه أ  على-انا�أح- �هإل شار�( االعتراف  أو اس�الق في الث�ات عدم  -

 . ذلك خالف نشأقد ی
 

 األعمال   نموذج تقی�م - المال�ة األصول ٣-٥-٣٢
  على  مالي �أصل االحتفاظ ف�ه یتم الذي األعمال نموذج لهدف تقی�م �إجراء المجموعة تقوم

 تقد�م  و�تم األعمال إدارة بها یتم التي الطر�قة أفضل  �شكل �عكس هذا ألن المحفظة مستوى 
 :یلي ما فیها النظر تم التي المعلومات تتضمن. لإلدارة المعلومات

 �انت إذا ما ذلك �شمل. عملً�ا الس�اسات تلك وتشغیل للمحفظة المعلنة واألهداف الس�اسات -
 معدل تعر�ف ملف على والحفاظ ، التعاقد�ة الفوائد إیراد �سب على تر�ز اإلدارة استرات�ج�ة

  النقد�ة  التدفقات أو  صلة ذات إلتزامات أي  مدة مع المال�ة  األصول مدة ومطا�قة ، معین فائدة
 األصول؛  ب�ع خالل  من النقد�ة التدفقات تحقیق أو المتوقعة

 بها؛ المجموعة إدارة  و�بالغ المحفظة أداء تقی�م ك�ف�ة -
 نموذج في بها المحتفظ المال�ة واألصول( األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر -

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

 و  المحصلة؛ التعاقد�ة النقد�ة التدفقات  أو المدارة لألصول  العادلة 
 المب�عات هذه وأس�اب السا�قة الفترات في المال�ة األصول مب�عات وتوقیت وحجم كرارت -

 .المستقبل في المب�عات نشاط �شأن والتوقعات
 تعتبر ال إلست�عادل مؤهلة غیر معامالت في ثالثة أطراف  إلى األصول المال�ة  تحو�الت إن

 .�األصول المستمر المجموعة  اعتراف مع یتفق �ما الغرض، لهذا مب�عات
 على أدائها تقی�م یتم والتي المدارة أو المتاجرة لغرض بها المحتفظ األصول المال�ة ق�اس یتم

 .الخسارة أو الر�ح  خالل من العادلة �الق�مة العادلة الق�مة أساس
 

  وفائدة أصل مدفوعات فقط هي التعاقد�ةتدفقات النقد�ة التقی�م ما إذا �انت  –األصول المال�ة  ٤-٥-٣٢
 األولي  االعتراف عند المالي لألصل العادلة مة�الق ھو األصلي المبلغ كون � التقی�م هذا ألغراض

 �المبلغ المرت�طة ة�االئتمان المخاطر ومقابل للنقود،  ة�الزمن مة�الق مقابل هي  الفائدة تكون و 
(خطر  ف�والتكال األخرى  ة�األساس اإلقراض مخاطر ومقابل نةیمع ة�زمن فترة خالل القائم األصلي

 هامش الر�ح.  إلى  �اإلضافة ،السیولة والتكال�ف اإلدار�ة)
، تأخذ الشر�ة في وفائدة أصل  مدفوعات فقط  هي التعاقد�ة النقد�ة التدفقات �انت إذا  ما عند تقی�م

  شرط على  �حتوي  المالي األصل �ان إذا  ما تقی�م �تضمن ذلك و إعت�ارها الشروط التعاقد�ة لألداة. 
 عند الشرط هذا تلبي ال �حیث التعاقد�ة  النقد�ة التدفقات مقدار أو توقیت غیر� أن �مكن تعاقدي
 :في إعت�ارها الشر�ة أخذت ،التقی�م هذا إجراء

 النقد�ة؛ التدفقات توقیت أو مبلغ تغییر شأنها من  التي محتملةال األحداث -
 المتغیر؛ المعدل میزات ذلك  في �ما ، التعاقد�ة القسائم  معدل تعدل قد  التي الشروط -
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 و واإلضافات؛  المسبق الدفع میزات -
  المثال،  سبیل على ( المحددة  األصول  من  النقد�ة �التدفقات الشر�ة مطال�ة  تقصر  التي الشروط -

 ).لالستعادة قابلة غیر میزات
 �مثل المسبق الدفع مبلغ �ان إذا فقط الفائدةو  األصل مدفوعات مع الم�كرلسداد ا میزة تتماشى -

  والذي  المستحق، األصلي  المبلغ على  والفائدة األصل  من  المدفوعة غیر الم�الغ جوهري  �شكل
  صول لأل  ،�النس�ة ذلك إلى �اإلضافة. لعقدل م�كرال نهاءعن اإل معقوالً  تعو�ًضا �شمل قد

  وهي  التعاقد�ة، االسم�ة الق�مة علىإصدار  عالوة أو �خصم علیها الحصول یتم التي المال�ة
  إلى  �اإلضافة التعاقدي المبلغ جوهري  �شكل �مثل �مبلغالم�كر  لسدادا تتطلب أو تسمح میزة

 معقوًال  تعو�ًضا أ�ًضا تتضمن قد والتي) ( المدفوعة غیر ولكن( المستحقة التعاقد�ة الفائدة
  العادلة  الق�مة �انت إذا  المع�ار هذا  مع  تتوافق أنها على  معها التعامل یتم) م�كرال إلنهاءل

 . األولي االعتراف عند ؤثرةم غیر كرالم� لسدادا لمیزة
 

  الق�اس الالحق واألر�اح والخسائر -األصول المال�ة  ٥-٥-٣٢
األصول المال�ة المق�مة  

�الق�مة العادلة من خالل  
 األر�اح والخسائر

 

و�تم االعتراف �التغیرات في الق�مة  صول المال�ة الحقا �الق�مة العادلة، األتقاس 
  العادلة متضمنه اي عوائد أو توز�عات أر�اح ضمن األر�اح أو الخسائر.

 �التكلفة األصول المال�ة
 ستهلكةالم
 

 �استخدام المستهلكة �التكلفة الحقا المستهلكة �التكلفة المق�مة المال�ة صولاأل تقاس
   .االضمحالل �خسائر تخف�ضها یتم المستهلكة  التكلفة الفعل�ة، الفائدة طر�قة
 ضمن بهم االعتراف یتم واالضمحالل العملة فروق  وخسائر أر�اح  الفوائد، اتإیراد

  ضمن تسجل الناتجة عن اإلست�عاد والخسائر لألر�اح و�النس�ةر، والخسائ األر�اح
 .والخسائر األر�اح

 
  �الق�مة أدوات الدین المق�مة

 الدخل خالل من العادلة
 اآلخر الشامل

 

  الحقا  الشامل الدخل خالل من العادلة �الق�مة المق�مة المال�ة األصول تقاس
 . العادلة �الق�مة

 فروق  وخسائر أر�اح الفعل�ة، الفائدة طر�قة �استخدام احتسابها یتم الفوائد اتإیراد
 . والخسائر األر�اح ضمن بهم االعتراف یتم واالضمحالل العملة
  عند .الشامل الدخل ضمن  بها االعتراف  یتم األخرى  والخسائر األر�اح صافى 

 ل�ص�ح تبو��ه إعادة یتم الشامل الدخل ضمن والخسائر األر�اح مجمع ،ست�عاداإل
 . والخسائر األر�اح ضمن

 
  الملك�ة حقوق  استثمارات

  خالل من العادلة �الق�مة
 اآلخر الشامل الدخل

 

  الحقا  الشامل الدخل خالل من العادلة �الق�مة المق�مة المال�ة األصول تقاس
   .العادلة �الق�مة

  تكن مالم والخسائر األر�اح ضمن �إیراد بها االعتراف یتم األر�اح توز�عات
 .االستثمار  تكلفة من لجزء استردادا واضح �شكل تمثل األر�اح توز�عات
  ال  اآلخر الشامل الدخل  فيالتي تم االعتراف بها  األخرى  والخسائر األر�اح صافي

   .الخسائر أو األر�اح ضمن اإلطالق علىها تبو�ب إعادة یتم
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  والخسائر واألر�اح الالحق الق�اسالتبو�ب و  – المال�ة اإللتزامات ٦-٥-٣٢
  خالل  من العادلة  �الق�مة أو المستهلكة �التكلفة مق�مة أنها على المال�ة اإللتزامات تبو�ب یتم

 .  األر�اح والخسائر
 تم إذا األر�اح والخسائر خالل من العادلة �الق�مةمق�مة  أنها على المال�ة اإللتزامات تبو�ب یتم

ها تبو�ب تم أو ات المال�ةمشتقضمن ال �انت أو لمتاجرةغراض األ بها محتفظ أنها على هاتبو�ب
 .لي و األ االعترافعند   الخسائر أو  االر�اح خالل من  العادلة �الق�مة

  العادلة  �الق�مة األر�اح والخسائر خالل  من العادلة �الق�مةالمق�مة  المال�ة اإللتزامات ق�اس یتم
 .األر�اح والخسائر ضمن ائدو فال  مصروف ذلك في �ما والخسائر األر�اح �صافي االعتراف و�تم

 �تم، و الفعل�ة الفائدة طر�قة �استخدام المستهلكة �التكلفة حًقاالیتم ق�اسها  خرى األ مال�ةال اإللتزامات
 ضمن األجنب�ة العمالت صرفالتغیرات في أسعار  وخسائر أر�احو  الفوائد �مصروف االعتراف

 األر�اح ضمن تسجل الناتجة عن اإلست�عاد والخسائر لألر�اح و�النس�ة ،األر�اح والخسائر
 .والخسائر

 
 االست�عاد ٧-٥-٣٢

 المال�ة األصول
  األصل  من النقد�ة لتدفقاتفي ا التعاقد�ة الحقوق  نقضاءإ عند ماليال صلاأل ست�عاد�إ الشر�ة تقوم

  �كون قد تم  معاملة في  التعاقد�ة النقد�ة التدفقات ستالمإل التعاقد�ة الحقوق  بتحو�ل تقوم أو المالي،
 فیها تقوم ال التي أو، جوهري  �شكل المالي  األصل ملك�ة نافعوم مخاطر جم�عتحو�ل  فیها

 صولاأل على �الس�طرة تحتفظ وال الملك�ة نافعوم مخاطر �كافة االحتفاظ أو بتحو�ل المجموعة
 . المال�ة
 المالي،  مر�زها قائمة في بها المعترف األصول بتحو�ل �موجبها تقوم معامالت في الشر�ة تدخل
 األصول است�عاد یتم ال ةالحال  هذه  في  المحولة  األصول ومنافع مخاطر �كافة تحتفظ ولكنها

 . المحولة
 

 مال�ة  التزامات
 انقضاء مدتها. أوالغائها  أوااللتزامات المال�ة عندما یتم سداد االلتزامات التعاقد�ة ست�عاد إیتم 
والتدفقات النقد�ة  االلتزامات المال�ة عندما یتم تعدیل شروطهاست�عاد �إ أ�ًضا  الشر�ة تقوم

، وفي هذه الحالة یتم االعتراف �االلتزامات المال�ة  اً جوهر�لاللتزامات المعدلة تختلف اختالفا 
 .الجدیدة على أساس الشروط المعدلة �الق�مة العادلة

االلتزامات المال�ة فان الفرق بین الق�مة الدفتر�ة والمقابل المدفوع (�ما في ذلك أي  ست�عادإعند 
 التزامات مفترضة) یتم االعتراف بها ضمن األر�اح والخسائر.  أویر نقد�ة تم تحو�لها أصول غ
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 المال�ة  األدوات مقاصة ٨-٥-٣٢
ما، وعندما عند المالي المر�ز قائمة في الصافي و�درج المال�ة  وااللتزامات االصول  مقاصة تتم
 : فقط

في  ن�ة لدى الشر�ة �كون  وعندما ،المثبتة الم�الغ تسو�ةفي  ي قانونيمالز إ حق �كون للمجموعة 
 آن  في االلتزامات دا وسد االصول ب�عأو  الصافي  أساس على االلتزامات مع االصول تسو�ة
 . واحد

 
 التغط�ة ومحاس�ة المشتقة المال�ة األدوات ٩-٥-٣٢

العمالت األجنب�ة  صرف سعارأ  لمخاطر تعرضها لتغط�ة مشتقة مال�ة  �أدوات الشر�ة تحتفظ
 منفصلة  عنها والمحاس�ةمض�ف ال العقد  عن الضمن�ة المشتقات فصل یتم .الفائدة اسعار ومخاطر

 .محدده شروط توافر حالة وفي مالً�ا  أصًال  المض�ف العقدإذا لم �كن 
 ضمن العالقة ذات المعاملة بتكال�ف االعتراف و�تم العادلة �الق�مة ل�اأو  ق�اسها یتم المشتقات

 ي أ� االعتراف و�تم العادلة �الق�مة المشتقات ق�اس یتم ليو األ االعتراف �عد. الخسائر أو االر�اح
 . الخسائر أو االر�اح  في العادلة  الق�مة في تغیر

 
 المرت�طة  النقد�ة التدفقات في ختالفاإل من غط�ةللت تغط�ة �أدوات معینة مشتقات الشر�ة  تحدد

 وأسعار األجنب�ة العمالت صرف أسعار في التغیرات عن ناشئة للغا�ة محتملة توقعات �معامالت
  األجنب�ة العمالت صرف لمخاطر غط�ة�ت مشتقة غیر مال�ة �لتزاماتو  معینة ومشتقات الفائدة
 .أجنب�ة عمل�ة  في االستثمار صافي على
. غط�ةالت تنفیذ و�سترات�ج�ة المخاطر إدارة هدف الشر�ة توثق المعینة، التحوط قاتالع بدء عند
 من  �ان إذا ما ذلك في �ما ،غط�ةالت وأداة  غط�ةالت بند بین االقتصاد�ة العالقة أ�ًضا الشر�ة توثق

 .ال�عض �عضها غط�ةالت وأداة  غط�ةالت لبند النقد�ة التدفقات في التغیرات تعوض أن المتوقع
 

 تغط�ة مخاطر التدفقات النقد�ة
  من  الفعال �الجزء االعتراف یتم النقد�ة، التدفقات مخاطر لتغط�ة �أداة  مشتق تحدید یتم عندما
 تغط�ة احت�اطي في تجم�عها و�تم االخر الشامل الدخل  بنود في للمشتق العادلة الق�مة في التغیر

  الدخل  في بها المعترف للمشتقات العادلة  الق�مة في التغیرات من الفعال الجزء �قتصر. المخاطر
 على  تحدیده یتم  والذي ،غطىالم للبند  العادلة  الق�مة في التراكمي التغییر على اآلخر  الشامل
 للمشتق  العادلة  الق�مة في التغیرات من فعال  الغیر الجزء .غط�ةالت بدا�ة  منذ الحال�ة، الق�مة أساس

 .الخسائر وأ ر�احاأل ضمن م�اشرة �ه االعتراف یتم
 في  تغط�ة �أداة  اآلجلة الصرف لعقود الفوري  للعنصر العادلة الق�مة في التغییر فقط الشر�ة تحدد

 لعقود  اآلجل  للعنصر العادلة  الق�مة في التغیر احتساب یتم. النقد�ة  التدفقات  تغط�ة عالقات
 تكال�ف احت�اطي في بها ومعترف تغط�ة �تكلفة منفصل �شكل) اآلجلة النقاط(  اآلجلة الصرف
 .الملك�ة حقوق  ضمن التغط�ة
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  یتم  المخزون، مثل  مالي غیر  �أصل االعتراف الحقا المغطاه المستقبل�ة المعاملة  عن  ینتج عندما
 للبند  األول�ة التكلفة في م�اشرة التغط�ة تكلفة واحت�اطي تغط�ة احت�اطي في  المجمع المبلغ تبو�ب
 .�ه االعتراف عند  المالي غیر
 التدفق تغط�ة إحت�اطي من المكون  المبلغ تبو�ب إعادة یتم المغطاه، المستقبل�ة المعامالت لكل

 خاللها  التي الفترات أو الفترة نفس في الخسائر أو االر�اح الى التغط�ة تكلفة واحت�اطي النقدي
 .والخسارة الر�ح  على المغطاه المتوقعة المستقبل�ة النقد�ة التدفقات تؤثر
 أداة  فسخ  أو  أجل  انتهى أو ب�ع تم أو  التغط�ة محاس�ة لشروط  مستوف�ة غیر  التغط�ة اص�حت إذا 

 یتم عندما. مستقبلي �أثر التغط�ة محاس�ة عن التوقف یتم بها المرت�ط الحق ممارسة أو التغط�ة
 �ظل النقدي التدفق تغط�ة إحت�اطي من  المكون  المبلغ فإن النقد�ة التدفقات تغط�ة محاس�ة إ�قاف

 یتم مالي،  غیر ببند االعتراف إلى تؤدي معاملة من  التغط�ة سبیل على حتى،  الملك�ة حقوق  في
 یتم األخرى، النقد�ة التدفقات بتغط�ات یتعلق ف�ما أو األولي االعتراف عند التكلفة في تضمینه

  النقد�ة  التدفقات فیها تؤثر التي الفترات أو الفترة نفس في الخسارة أو الر�ح  إلى تصن�فها إعادة
  .الخسارة  أو الر�ح على المغطاة المتوقعة المستقبل�ة

 الم�الغ تصن�ف إعادة یتم المغطاة، المستقبل�ة النقد�ة التدفقات حدوث المتوقع من �عد لم إذا
 .الخسارة أو الر�ح إلى م�اشرة التغط�ة تكلفة واحت�اطي التغط�ة احت�اطي في المكونة

 
 في نشاط أجنبي االستثمار صافي تغط�ات
 استثمار لصافي تغط�ة في تغط�ة �أداة  مشتق غیر مالي التزام أو مشتقة أداة  تصن�ف یتم عندما

  غیر  أو المشتقة التغط�ة ألداة  العادلة الق�مة في التغیرات من الفعال الجزء فإن  أجنب�ة، عمل�ة  في
 بها االعتراف یتم التغط�ة أداة  من المشتقة غیر األجنب�ة العمالت صرف وخسائر أر�احو  المشتقة

 .الملك�ة حقوق  ضمن الترجمة احت�اطي في عرضها و�تم اآلخر الشامل الدخل في
 أو المشتقات وخسائر ألر�اح العادلة الق�مة في التغیرات من الفعال غیر �الجزء اإلعتراف �جب

 تصن�ف إعادة یتم. الخسارة أو الر�ح في م�اشرة المشتقات غیر من المشتقة األجنب�ة العمالت
  عند  تصن�ف إعادة �تسو�ة الخسارة أو  الر�ح إلى اآلخر الشامل الدخل في  �ه المعترف المبلغ

 .األجنب�ة العمل�ات است�عاد
 

 ٢٠٢٠ینایر  ١ الس�اسات المط�قة قبل
�الق�مة  مبو�ة مال�ة صول أ التال�ة: الفئات بین المال�ة غیر المشتقة صولاأل بتبو�ب الشر�ة تقوم

الخسائر، استثمارات محتفظ بها حتى تار�خ االستحقاق، قروض  اح أور�األ خالل من العادلة 
 للب�ع. متاحة مال�ة  صولأومدیون�ات، و 

التال�ة: التزامات مال�ة مبو�ة �الق�مة  الفئات بین تقوم الشر�ة بتبو�ب االلتزامات المال�ة غیر المشتقة
 .خري آر�اح أو الخسائر وفئه التزامات مال�ة العادلة من خالل األ
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 االعتراف واالست�عاد-یر المشتقة صول المال�ة وااللتزامات المال�ة غاأل ١٠-٥-٣٢
 في تار�خ نشأتها، تقوم الشر�ة �االعتراف االولي �القروض والمدیون�ات وادوات الدین المصدرة 

یتم االعتراف بهم اول�ا في تار�خ المعاملة جم�ع االصول المال�ة وااللتزامات المال�ة االخرى 
 طرفا في االحكام التعاقد�ة لألداة المال�ة.  الشر�ةعندما تص�ح 

االصل المالي عندما تنتهي فترة سر�ان الحق التعاقدي في الحصول على  تقوم الشر�ة �است�عاد 
تدفقات نقد�ة من االصل المالي، او قامت بتحو�ل الحق التعاقدي الستالم التدفقات النقد�ة من  
االصل المالي في معاملة تم فیها تحو�ل �ل مخاطر ومنافع ملك�ة االصل المالي �صورة 

ة بتحو�ل او االحتفاظ �شكل جوهري �كل مخاطر ومنافع ملك�ة جوهر�ة. او إذا لم تقم الشر�
االصل المالي ولم تحتفظ الشر�ة �الس�طرة على االصل المحول، على أن تعترف فقط �أصل او  

 التزام �الناتج عن الحقوق او االلتزامات الناشئة او المحتفظ بها عند التحو�ل. 
ا �التخلص منه او الغائه او انتهاء مدته الواردة  تست�عد الشر�ة االلتزام المالي عندما ینتهي ام

 �العقد.
یتم عمل مقاصة بین أصل مالي والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في المیزان�ة عندما، وفقط 
عندما تمتلك الشر�ة حال�ا الحق القانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بین الم�الغ المعترف بها 

تسو�ة على اساس صافي الم�الغ او االعتراف �األصل وتسو�ة االلتزام ولدیها الن�ة اما إلجراء ال
 .  في ان واحد

 
 الق�اس–صول المال�ة غیر المشتقة األ ١١-٥-٣٢

 و الخسائرأر�اح األادلة من خالل األصول المال�ة المق�مة �الق�مة الع  ١-١١-٥-٣٢
و الخسائر أر�اح األیتم تبو�ب االصل المالي �مق�م �الق�مة العادلة من خالل 

إذا تم تبو��ه �أصل محتفظ �ه ألغراض المتاجرة او تم تبو��ه عند االعتراف  
الخسائر، تكلفة المعاملة و أر�اح األاالولي ل�قاس �الق�مة العادلة من خالل 

الي یتم االعتراف بها م�اشرة المرت�طة م�اشرة �اقتناء او اصدار االصل الم
الخسائر عند تكبدها.  تقاس االصول المال�ة المق�مة �الق�مة و أر�اح األضمن 

الخسائر �الق�مة العادلة و�تم االعتراف �التغیرات و أر�اح األالعادلة من خالل 
و  أر�اح األفي الق�مة العادلة متضمنه اي عوائد او توز�عات أر�اح أسهم في 

 .الخسائر
 

 المحتفظ بها حتى تار�خ االستحقاقاألصول   ٢-١١-٥-٣٢
یتم ق�اس هذه االصول عند االعتراف االولي �الق�مة العادلة �اإلضافة الى  
تكلفة المعاملة المرت�طة م�اشرة �اقتناء او اصدار االصل المالي. �عد االعتراف 

 الفائدة الفعل�ة.االولي، یتم ق�اسها �التكلفة المستهلكة �استخدام طر�قة 
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 القروض والمدیون�ات ٣-١١-٥-٣٢
یتم ق�اس هذه االصول عند االعتراف االولي �الق�مة العادلة �اإلضافة الى  
تكلفة المعاملة المرت�طة م�اشرة �اقتناء او اصدار االصل المالي. �عد االعتراف 

 الفائدة الفعل�ة.االولي، یتم ق�اسها �التكلفة المستهلكة �استخدام طر�قة 
 

 تاحة للب�عالماالستثمارات المال�ة  ٤-١١-٥-٣٢
لى تكلفة  إ یتم ق�اس هذه االصول عند االعتراف االولي �الق�مة العادلة �اإلضافة 

المعاملة المرت�طة م�اشرة �اقتناء او اصدار االصل المالي. �عد االعتراف 
االولي، یتم ق�اسها �الق�مة العادلة، و�تم االعتراف �التغیرات في الق�مة العادلة  

سعار صرف العمالت االجنب�ة أ�خالف خسائر االضمحالل واثار التغیرات في 
ل االخر وتجمع في احت�اطي الق�مة ألدوات الدین ضمن بنود الدخل الشام

ر�اح او الخسائر  األالعادلة، وعن است�عاد هذه االصول یتم اعادة تبو�ب 
او ر�اح األلى إالمتراكمة المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل االخر سا�قا 

 الخسائر.
 

 الق�اس –المال�ة غیر المشتقة  لتزامات اإل ١٢-٥-٣٢
�التزام اذا تم تبو��ه الخسائر  وا مق�م �الق�مة العادلة من خالل االر�اح �المالي  االلتزامیتم تبو�ب 
ل�قاس �الق�مة العادلة من خالل   عند االعتراف االولي تم تبو��هالمتاجرة او  ألغراضمحتفظ �ه 

المالي یتم   االلتزام، تكلفة المعاملة المرت�طة م�اشرة �اقتناء او اصدار االر�اح او الخسائر
تقاس االلتزامات المال�ة المق�مة  ،عند تكبدها الخسائر وااالعتراف بها م�اشرة ضمن االر�اح 

�الق�مة العادلة، و�تم االعتراف �التغیرات في الق�مة   الخسائر وااالر�اح �الق�مة العادلة من خالل 
 الخسائر.  وااالر�اح لة متضمنة اي مصروف فوائد في العاد

االلتزامات المال�ة غیر المشتقة االخر یتم ق�اسها اول�ا �الق�مة العادلة مخصوما منها اي تكلفة 
مرت�طة م�اشرة �اقتناء او اصدار االلتزام. �عد االعتراف االولي، یتم ق�اس هذه االلتزامات 

 قة الفائدة الفعل�ة.�التكلفة المستهلكة �استخدام طر�
 

 المال�ة المشتقة ومحاس�ة التغط�ةاألدوات  ١٣-٥-٣٢
لتغط�ة تعرضها لمخاطر اسعار الصرف ومخاطر اسعار  مشتقة مال�ة �أدوات الشر�ة حتفظت

. یتم فصل المشتقات الضمن�ة عن العقد االصلي والمحاس�ة عنها منفصلة فقط في حالة  الفائدة
 توافر شروط محدده. 

ضمن بتكال�ف المعاملة ذات العالقة  االعتراف�تم المشتقات یتم ق�اسها اول�ا �الق�مة العادلة و 
. �عد االعتراف االولي یتم ق�اس المشتقات �الق�مة العادلة و�تم  عند تكبدها االر�اح او الخسائر

 االعتراف �اي تغیر في الق�مة العادلة في االر�اح او الخسائر. 
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 تغط�ة مخاطر التدفقات النقد�ة ١-١٣-٥-٣٢

  . یتم االعتراف داه لتغط�ة مخاطر التدفقات النقد�ةاعندما یتم تحدید مشتق �
�الجزء الفعال من التغیر في الق�مة العادلة للمشتق في بنود الدخل الشامل االخر.  

اي جزء غیر فعال من التغیر في   . و�تم تجم�عها في احت�اطي تغط�ة المخاطر
 ادلة یتم االعتراف �ه م�اشرة ضمن االر�اح او الخسائر.  الق�مة الع

الق�مة المجمعة في حقوق الملك�ة یتم االحتفاظ بها في بنود الدخل الشامل االخر  
و�تم اعادة تبو�بها ضمن االر�اح او الخسائر في نفس الفترة او الفترات التي تؤثر 

اح او الخسائر او یؤثر البند فیها التدفقات النقد�ة المتنبئ بها المغطاة على االر�
 المغطى على االر�اح او الخسائر. 

إذا اص�حت المعاملة المتوقعة غیر متوقعة الحدوث، او التغط�ة غیر مستوف�ة 
او تم ب�ع او فسخ اداة التغط�ة او ممارسة  لشروط محاس�ة التغط�ة، او انتهى اجل

محاس�ة التغط�ة. إذا اص�حت  الحق المرت�ط بها یتم التوقف �أثر مستقبلي عن 
المعاملة المتوقعة غیر متوقعة الحدوث یتم االعتراف ضمن االر�اح او الخسائر  

 . �أ�ة ار�اح او خسائر مجمعة ذات صله على اداة التغط�ة
 

 االضمحالل   ٦-٣٢
 ٢٠٢٠ینایر  ١من  اعت�اراً الس�اسة المط�قة 

١-٦-٣٢ األصول المال�ة غیر المشتقة :  
 األدوات المال�ة وأصول العقد :

�مخصص الخسارة للخسائر المتوقعة في الشر�ةتعترف  :  
 األصول المال�ة المقاسة �التكلفة المستهلكة. -
 أدوات الدین المقاس �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -
 أصول العقود مع العمالء.  -
 �اإلعتراف �الخسائر االئتمان�ة المتوقعة لعمالء القروض   الشر�ةتقوم  -
 للخسائر االئتمان�ة المتوقعة  ىٍ الخسارة لألداة المال�ة �مبلغ مساو  �ق�اس مخصص الشر�ةتقوم  -

�شكل   –االئتمان�ة على تلك األداة المال�ة قد زادت  على مدى العمر إذا �انت المخاطر
ف�ما عدا ما یلى والذى یتم ق�اس الخسائر االئتمان�ة المتوقعة منذ اإلعتراف األولي  - جوهري 
 شهًرا :  ١٢على  

 .سندات الدین ذات مخاطر ائتمان�ة منخفضة في تار�خ التقر�ر -
مخاطرها االئتمان�ه �شكل �بیر منذ  سندات الدین األخرى وأرصدة البنوك التى لم تز�د  -

   .مدى العمر المتوقع لألداة المال�ة)   االعتراف األولى (مخاطر التعثر في السداد على 
على األصل المالي قد   االئتمان�ة�جب على الشر�ة ان تقوم بتحدید ما إذا �انت المخاطر  -

زادت �شكل جوهري منذ االعتراف االولي وعند إحتساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة �جب 
في االعت�ار ان تكون هذه المعلومات معقولة ومؤ�دة ومتاحة بدون تكلفة  األخد شر�ةعلى ال

جهد ال مبرر لهما وهذا �شمل مدى صحة و�م�ة و�فاءة المعلومات والتحلیالت والتي   وأ
  والتقی�م االئتماني وأ�ضا المعلومات المستقبل�ة.  السا�قة الخبرةتعتمد على 
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 متعثرا عندما :األصل المالي  شر�ةالتعتبر  -
�كون من غیر المحتمل ان �قوم المدین بدفع التزاماته االئتمان�ه للمجموعه �الكامل دون   -

 (ان وجد )   ةفي إجراءات مثل است�عاد أوراق مال� شر�ةالالرجوع من قبل 
  . مالم �كن من الممكن دحضها یوم ٩٠موعد استحقاقها  ةعندما تتجاوز األصول المال� -
الخسائر االئتمان�ة المتوقعة على مدى العمر هى الخسائر االئتمان�ة المتوقعة التى تنتج عن   

 جم�ع أحداث التخلف عن السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع لالداه المال�ة. 
المتوقعة التي شهر هي جزء من خسائر االئتمان  ١٢خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  

شهر من تار�خ التقر�ر( أو فترة أقصر اذا �ان   ١٢تنتج عن احداث افتراض�ه ممكنه خالل 
 شهرا )  ١٢العمر المتوقع لألداة أقل من 

المتوقعة هو  إن الحد األقصى للفترة التي �جب أخذها في الحس�ان عند ق�اس الخسائر االئتمان�ة
 .معرضة على مدارها للمخاطر االئتمان�ة الشر�ة كون الحد األقصى للفترة التعاقد�ة التي ت

 
 ق�اس الخسائر االئتمان�ة المتوقعة ٢-٦-٣٢

الخسائر االئتمان�ة المتوقعة هي تقدیرات مرجحة الحتمال الخسائر االئتمان�ة. ُتقاس خسائر 
النقد�ة المستحقة االئتمان �الق�مة الحال�ة لجم�ع حاالت العجز النقدي (أي الفرق بین التدفقات 

وفًقا للعقد والتدفقات النقد�ة التي تتوقع الشر�ة تحصیلها) یتم خصم الخسائر االئتمان�ة  شر�ةلل
 المتوقعة �سعر الفائدة الفعلي لألصل المالي . 

 
 ذات مستوى إئتماني منخفض : ةاألصول المال� ٣-٦-٣٢

بتقی�م ما إذا �انت االصول المال�ة التي تم تصن�فها  الشر�ةفي تار�خ �ل تقر�ر مالي ، تقوم 
�التكلفة المستهلكة وسندات الدین �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تعاني من  
انخفاض االئتمان. �عد األصل �أنه ذو مستوى ائتمان منخفض عندما �كون قد وقع واحد أو اكثر  

 من االحداث التي �كون لها تأثیر ضار على التدفقات النقد�ة المستقبل�ة المقدرة لألصل المالي . 
تشتمل األدلة على ان األصول المال�ة ذو مستوى ائتمان منخفض الب�انات الممكن رصدها حول  

 االحداث التال�ة :  
 �بیرة للمدین. ةصعو�ات مال� -
 یوم من تار�خ االستحقاق. ٩٠التأخیر ألكثر من خرق العقد مثل التعثر عن السداد او  -
 لتقبلها �ظروف أخرى.  الشر�ةلم تكن   الشر�ةه�كله قرض أو سلفه من قبل  إعادة -
 إعادة تنظ�م مالي اخر.   من المحتمل أن المدین سوف یدخل في إفالس أو -
 �سبب الصعو�ات المال�ة. المال�ةاختفاء نشاط سوق األوراق  -

 
 عرض مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة في قائمة المر�ز المالي  ٤-٦-٣٢

یتم خصم مخصصات الخسائر لالصول المال�ة التي یتم ق�اسها �التكلفة المستهلكة من إجمالي  
   الق�مة الدفتر�ة لألصول

الدخل الشامل اآلخر ، یتم تحمیل �النس�ة ألدوات الدین المق�مة �الق�مة العادلة من خالل 
 . مخصص الخسارة على الر�ح أو الخسارة و�تم االعتراف �ه في الدخل الشامل اآلخر
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 الدین إعدام ٥-٦-٣٢
توقعات معقولة  الشر�ةیتم شطب الق�مة الدفتر�ة اإلجمال�ة لألصل المالي عندما ال �كون لدى 

�شطب الق�مة  الشر�ة السترداد أصل مالي �الكامل أو جزء منه. �النس�ة للعمالء األفراد ، تقوم 
یومًا على أساس الخبرة السا�قة  ١٨٠الدفتر�ة اإلجمال�ة عندما �كون األصل المالي متأخرًا بـ 

ردي �عمل تقی�م ف�ما یتعلق �شكل ف الشر�ةتقوم  ،�النس�ة لعمالء الشر�ة . السترداد اصول المماثلة
أي   الشر�ةبتوقیت ومبلغ الشطب بناًء على ما إذا �ان هناك توقع معقول لالسترداد . ال تتوقع 

استرداد من المبلغ المشطوب. ومع ذلك ، فإن األصول المال�ة المشطو�ة �مكن أن تظل عرضة  
 الغ المستحقة.السترداد الم� الشر�ةلنشاطات اإلنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات 

 
 األصول غیر المال�ة  ٦-٦-٣٢

  �مراجعة الق�م الدفتر�ة لألصول غیر المال�ة للشر�ة  الشر�ةفي تار�خ نها�ة �ل فترة مال�ة، تقوم 
لتحدید ما ، واالصول الضر�ب�ة المؤجلة) عقود مع العمالءالوأصول  (�خالف االستثمارات العقار�ة

�عمل تقدیر للق�مة   الشر�ة و�ذا �ان االمر �ذلك تقوم  .لالضمحاللإذا �ان هناك مؤشر 
 اإلسترداد�ة لألصل. یتم اجراء اخت�ار االضمحالل للشهرة سنو�ا.

صول  أ إلجراء اخت�ار اضمحالل الق�مة ألصل یتم تجم�ع االصول معا الي أصغر مجموعة  -
مستمر ومستقلة الى حد �بیر  تتضمن االصل والتي تولد تدفقات نقد�ة داخلة من االستعمال ال 

 . عن التدفقات النقد�ة الداخلة من االصول االخرى او مجموعات األصول
وحدات تولید النقد. یتم توز�ع الشهرة المكتس�ة عند تجم�ع االعمال على الوحدات التي تولد   -

�ة النقد او مجموعات هذه الوحدات لدى الشر�ة المقتن�ة والمتوقع منها االستفادة من عمل
 التجم�ع. 

الق�مة اإلسترداد�ة لألصل او للوحدة المولدة للنقد هي ق�مته العادلة ناقصا تكال�ف الب�ع او  -
ق�مته االستخدام�ة ایهما أكبر، الق�مة االستخدام�ة لألصل هي الق�مة الحال�ة للتدفقات النقد�ة  

تقدیرات السوق  المستقبل�ة المتوقع حدوثها مخصومة �سعر خصم قبل الضرائب الذي �عكس
 الجار�ة للق�مة الزمن�ة للنقود والمخاطر الُمحددة لألصل او وحدة تولید النقد.  

یتم االعتراف �خسارة االضمحالل إذا �انت الق�مة الدفتر�ة لألصل او للوحدة المولدة للنقد   -
 أكبر من ق�مته اإلسترداد�ة.

یتم االعتراف �خسارة االضمحالل في االر�اح او الخسائر. و�تم توز�عها اوال لتخف�ض الق�مة  -
صول االخرى للوحدة �التناسب الدفتر�ة للشهرة الموزعة على وحدة تولید النقد، ثم تخف�ض اال

 على اساس الق�مة الدفتر�ة لكل أصل في الوحدة.
ال یتم عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل ق�مة الشهرة في فترة الحقة.  �النس�ة لألصول   -

االخرى، یتم عكس خسائر االضمحالل الى المدى الذي ال یتعدى الق�مة الدفتر�ة التي �ان  
(�الصافي �عد االهالك واالستهالك) ما لم یتم االعتراف �الخسارة الناجمة عن  سیتم تحدیدها 

 اضمحالل الق�مة �النس�ة لألصل في السنوات السا�قة. 
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 ٢٠٢٠ینایر  ١الس�اسة المط�قة قبل 
 األصول المال�ة غیر المشتقة  ٧-٦-٣٢

االر�اح او الخسائر �ما في ذلك  االصول المال�ة غیر المبو�ة �مق�مة �الق�مة العادلة من خالل 
في تار�خ نها�ة �ل فترة  الحصص التي یتم المحاس�ة عنها �طر�قة حقوق الملك�ة تقوم الشر�ة

 ضمحالل في ق�مة االصل. اإلمال�ة بتقدیر ما إذا �ان هناك دلیل موضوعي على 
 تتضمن االدلة الموضوع�ة على اضمحالل ق�مة االصل: 

 بواسطة مدین.  اخفاق او التأخر في السداد •
 لتقبلها في ظروف اخرى.  الشر�ةاعادة جدولة م�الغ مستحقة للشر�ة �شروط لم تكن   •
 مؤشرات على افالس المدین او الُمصدر. •
 التغیرات المعاكسة في حالة السداد �النس�ة للمُقترضین او الُمصدر�ن.  •
 اختفاء السوق النشطة لألصل المالي �سبب الصعو�ات المال�ة. •
ب�انات واضحة تشیر الى وجود انخفاض �مكن ق�اسه في التدفقات النقد�ة المستقبل�ة وجود  •

 المتوقعة من مجموعة من االصول المال�ة. 
�النس�ة لالستثمار في اداة حقوق ملك�ة، تتضمن االدلة الموضوع�ة على االضمحالل  

 االنخفاض الهام او المستمر في الق�مة العادلة عن التكلفة.
 

تقوم الشر�ة بتقدیر ما إذا �ان هناك ادلة موضوع�ة على حدوث     ال�ة المثبتة �التكلفة المستهلكةصول الماأل
اضمحالل في ق�مة هذه االصول منفردة أو على المستوى المجمع. �ل  
األصول التي تمثل أهم�ة نسب�ة �مفردها یتم تقی�مها �النس�ة 

حالل هذه  لالضمحالل منفردة، وفي حالة عدم وجود ادلة على اضم
االصول منفردة یتم تقی�مها مجمعة �شأن اي اضمحالل في الق�مة 
حدث ولم یتم �عد تحدیده على االصول المنفردة. االصول التي لم یتم  
اعت�ارها منفردة �أصول هامة نسب�ا یتم تقی�مها مجمعة �شأن اي 
اضمحالل في الق�مة. ألغراض التقی�م المجمع لألصول یتم تجم�ع 

 ت سمات المخاطر المتشابهة معا.االصول ذا
عند تقی�م االضمحالل على المستوى المجمع لألصول تستخدم الشر�ة  

المعلومات التار�خ�ة عن توقیتات استرداد الخسارة الناجمة عن  
االضمحالل وق�مة الخسائر المتكبدة، وتقوم �عمل تعدیالت إذا �انت 

الخسائر الفعالة من  الظروف االقتصاد�ة واالئتمان�ة الحال�ة توضح ان
 االرجح ان تكون أكثر او اقل من المتوقعة �المؤشرات التار�خ�ة.

یتم حساب خسائر االضمحالل �الفرق بین الق�مة الدفتر�ة لألصل  
والق�مة الحال�ة للتدفقات النقد�ة المستقبل�ة المتوقعة مخصومة �سعر 

تراف �ق�مة الفائدة الفعل�ة االصلي الخاص �األصل المالي. و�تم االع
الخسارة في االر�اح او الخسائر و�تم تخف�ض الق�مة الدفتر�ة لألصل  

 من خالل استخدام حساب مخصص اضمحالل. 



 EFG - Hermesهیرم�س القا�ضة  – شر�ة المجموعة المال�ة
 اإل�ضاحات المتممة للقوائم المال�ة المستقلة تا�ع 

 ١٢/٢٠٢٠/ ٣١فى عن السنة المال�ة المنته�ة 
 )مالم یرد خالف ذلك (جم�ع الم�الغ �الجن�ه المصرى 

___________________________________________________________________________________ 

 
- ٤٠ - 

إذا اعتبرت الشر�ة انه ال یوجد احتماالت حق�ق�ه لعكس الخسارة 
الناتجة عن اضمحالل ق�مة االصل فانه یتم اعدام الق�مة ذات 

 العالقة. 
سارة االضمحالل وأمكن ر�ط هذا  إذا انخفضت الحقا ق�مة خ 

االنخفاض �شكل موضوعي مع حدث �قع �عد االعتراف �خسارة 
اضمحالل الق�مة، عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل الق�مة المعترف بها 

 من قبل من خالل االر�اح او الخسائر.
 

المال�ة المتاحة للب�ع یتم االعتراف �خسائر االضمحالل في االصول  صول المال�ة المتاحة للب�عاأل
�إعادة تبو�ب الخسائر التي تم االعتراف بها سا�قا ضمن بنود الدخل  
الشامل االخر والمجمعة في احت�اطي الق�مة العادلة و�عترف بها في 
االر�اح او الخسائر، �مثل مبلغ الخسارة المجمعة المست�عد من حقوق 

ق بین تكلفة االقتناء الملك�ة والمعترف �ه في االر�اح او الخسائر الفر 
(�الصافي �عد اي استهالك او سداد اي من أصل المبلغ) والق�مة 
العادلة مخصوما منها ا�ة خسارة في اضمحالل الق�مة لهذا االصل  

 المالي سبق االعتراف بها في االر�اح او الخسائر.
 

عند ز�ادة الق�مة العادلة الداه دین مبو�ة �متاحة للب�ع في ا�ه فترة 
الحقة و�انت هذه الز�ادة ذات عالقة بدرجة موضوع�ة �حدث وقع  
�عد االعتراف �خسارة اضمحالل الق�مة في االر�اح او الخسائر عندئذ 

 یتم رد خسارة اضمحالل الق�مة هذه في االر�اح او الخسائر.  
ر اضمحالل الق�مة المعترف بها في االر�اح او ال یتم رد خسائ

الخسائر �النس�ة ألي استثمار في اداة حقوق ملك�ة مبوب �متاح للب�ع 
 في االر�اح او الخسائر. 

 
 ستثمارات التي یتم المحاس�ة عنها اإل

تقاس خسائر االضمحالل في استثمار مالي یتم المحاس�ة عنه �طر�قة  �طر�قة حقوق الملك�ة: 
لملك�ة �مقارنة ق�مته الدفتر�ة �الق�مة القابلة لالسترداد، و�تم حقوق ا

االعتراف �خسائر االضمحالل في االر�اح او الخسائر و�تم عكس 
خسارة االضمحالل عند حدوث تغیرات تفضیل�ة في التقدیرات 

 المستخدمة لتحدید الق�مة االسترداد�ة.
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 األصول غیر المال�ة ٨-٦-٣٢
تتم مراجعة الق�م الدفتر�ة لألصول غیر المال�ة للشر�ة �خالف األصول الضر�ب�ة المؤجلة فى 

 لتحدید ما إذا �ان هناك مؤشر لإلضمحالل. مر�ز مالى  تار�خ �ل 
یتم اإلعتراف �خسارة اإلضمحالل اذا �انت الق�مة الدفتر�ة لألصل أو وحدته المولدة للنقد تز�د  

تمثل الوحدة المولدة للنقد فى أصغر مجموعة �مكن تحدیدها من األصول  عن ق�مته اإلسترداد�ة. ت
التى تولد تدفقات نقد�ة داخلة وتكون مستقلة �شكل �بیر عن التدفقات النقد�ة الداخلة من غیرها  

 من األصول أو مجموعات األصول. یتم اإلعتراف �خسائر اإلضمحالل فى قائمة الدخل. 
صل أو للوحدة المولدة للنقد فى ق�مته اإلستخدام�ة أو ق�مته العادلة  تتمثل الق�مة اإلسترداد�ة لأل

 ناقصًا تكال�ف الب�ع أیهما أكبر.
یتم مراجعة خسائر اإلضمحالل المعترف بها فى الفترات السا�قة لألصول األخرى فى تار�خ قائمة 

عكس أثر خسائر المر�ز المالي. وفى حالة وجود مؤشرات إلنخفاض الخسارة أو عدم وجودها یتم 
اإلضمحالل وذلك فى الحدود التى ال تتجاوز فیها الق�مة الدفتر�ة لألصل ق�متة التى �ان سیتم 

 تحدیدها (�عد خصم اإلهالك) لو لم یتم اإلعتراف �خسارة اإلضمحالل.
 
 النقد�ة وما فى حكمها  ٧-٣٢

ستحقاقاتها ثالثة  إ تتجاوز  رصدة التى ال النقد�ة وما فى حكمها األ  ضمن ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقد�ة ، تت 
 . لدى البنوك والودائع الحسا�ات الجار�ة  النقد�ة �الخز�نة و ، وتتضمن  قتناء  شهر من تار�خ اإل أ 
 

 اإلقتراض �فائدة ٨-٣٢
ة. و�عد اإلعتراف یتم اإلعتراف �القروض ذات الفائدة مبدئ�ًا �الق�مة العادلة مخصوما منها تكلفة المعامل

المبدئى یتم إدراج القروض ذات الفائدة �التكلفة المستهلكة مع إدراج أى فروق بین التكلفة والق�مة اإلسترداد�ة  
 فى قائمة الدخل خالل فترة اإلقتراض على أساس سعر الفائدة الفعال. 

 
 المخصصات ٩-٣٢

و�كون من   الماضيأو مستدل عل�ه نت�جة لحدث في  قانوني قائمحال لتزام إعند وجود  مخصصاتالیتم إث�ات 
و�مكن عمل تقدیر موثوق �ه لمبلغ  لتزامإلستخدامها لسداد ذلك اإتدفق لمنافع اقتصاد�ة یتم  یتطلبأن  توقعالم

للنقود جوهر�ًا فإنه یتم تحدید ق�مة المخصصات �خصم التدفقات النقد�ة  إذا �ان تأثیر الق�مة الزمن�ة .االلتزام
تقبل�ة المتوقعة �سعر خصم قبل الضر��ة �عكس التقدیر الحالي للسوق للق�مة الزمن�ة للنقود والمخاطر  المس

 إذا �ان ذلك مالئمًا. مالمتعلقة �اإللتزا
وتعدیلها عند الضرورة إلظهار أفضل تقدیر  المر�ز المالىهذا و�تم مراجعة رصید المخصصات فى تار�خ 

 حالى لها. 
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 اإلحت�اطى القانوني  ١٠-٣٢
من األر�اح السنو�ة لتكو�ن اإلحت�اطى القانونى و�قف   ٪ ٥نص النظام األساسى للشر�ة على إقتطاع مبلغ یوازى ی 

هذا اإلقتطاع متى بلغ مجموع اإلحت�اطى قدرًا یوازى نصف رأس مال الشر�ة المصدر، ومتى نقص اإلحت�اطى عن  
  هذا الحد تعین العودة إلى اإلقتطاع. 

 
 رأس المال  ١١-٣٢

 ألسهم العاد�ةا ١-١١-٣٢
�ة عنها �خصمها من  سهم العاد�ة یتم المحاساألتكال�ف المعاملة المتعلقة م�اشرة �إصدار 

ضر��ة الدخل المرت�طة بتكال�ف المعاملة المتعلقة �حقوق الملك�ة یتم  حقوق الملك�ة.
 ) "ضرائب الدخل". ٢٤المحاس�ة عنها وفقا لمع�ار المحاس�ة المصري رقم (

 
 سهم العاد�ة (أسهم خز�نة) األدار صإعادة �إعادة شراء و  ٢-١١-٣٢

  عادة إ �المبلغ المسدد مقابل  االعترافس المال المصدر فانه یتم أر  أسهمعادة شراء إ عند 
الشراء �تخف�ض لحقوق  �إعادةیتضمن �افة التكال�ف الم�اشرة والمتعلقة  والذيالشراء 

سهم المعاد شرائها یتم تصن�فها �أسهم خز�نة وعرضها مخصومة من حقوق األالملك�ة. 
الخز�نة، یتم االعتراف �المبلغ المحصل �ز�ادة في  الملك�ة. عند ب�ع او اعادة اصدار أسهم 

 حقوق المساهمین والفائض او العجز الناتج عن المعاملة یتم عرضه ضمن عالوة االصدار. 
 

 مشتقات األدوات المال�ة ١٢-٣٢
تستخدم الشر�ة مشتقات األدوات المال�ة لتغط�ة تعرضها لمخاطر أسعار الصرف ومخاطر أسعار الفائدة. 

یتم اإلعتراف بها أول�ا �الق�مة العادلة �ما یتم اإلعتراف بتكال�ف المعاملة ذات العالقة على قائمة   المشتقات
 .الدخل عند تكبدها

 یتم إدراج التغیرات فى الق�مة العادلة ط�قا لما یلى: المر�ز المالىوفى تار�خ 
 

 خطر تغط�ة التدفقات النقد�ة
التغیرات التى تطرأ على الق�مة العادلة ألدوات تغط�ة مخاطر التدفقات النقد�ة یتم اإلعتراف بها م�اشرة 

لى المدى الذى �عتبر �ه أداة التغط�ة فعالة و�تم اإلعتراف بها �قائمة الدخل اذا أعتبرت أداة إ�حقوق الملك�ة 
 . التغط�ة غیر فعالة

ة علي الوفاء �معاییر محاس�ة التغط�ة أو إنقضت مدتها أو تم ب�عها أما إذا أص�حت أداة التغط�ة غیر قادر 
أو تم اإلنتهاء منها أو تم استخدامها، فإن المحاس�ة عن التغط�ة �جب أن تتوقف مستقبًال والر�ح المجمع أو 

جار�ة  الخسارة المجمعة التي تم إقرارها مس�قًا في حقوق المساهمین تظل هناك حتي یتم اجراء المعامالت الت
 المقدرة مس�قا.

  



 EFG - Hermesهیرم�س القا�ضة  – شر�ة المجموعة المال�ة
 اإل�ضاحات المتممة للقوائم المال�ة المستقلة تا�ع 

 ١٢/٢٠٢٠/ ٣١فى عن السنة المال�ة المنته�ة 
 )مالم یرد خالف ذلك (جم�ع الم�الغ �الجن�ه المصرى 

___________________________________________________________________________________ 

 
- ٤٣ - 

وعندما �كون البند الذي تم تغطیته ع�ارة عن أصل غیر مالي فإن المبلغ الذي تم إقراره في حقوق 
المساهمین یتم ترحیله إلي األصل عند إقراره. وفي حاالت أخرى فإن المبلغ الذى تم إقراره في حقوق  

ترة التي أثر فیها البند الذى تم تغطیته علي الر�ح  الر�ح أو الخسارة عن نفس الفإلي المساهمین یتم ترحیله 
 .أو الخسارة

 
 خطر تغط�ة الق�مة العادلة

التغیرات التى تطرأ على الق�مة العادلة ألدوات تغط�ة مخاطر الق�مة العادلة یتم اإلعتراف بها ضمن األر�اح 
لق�مة العادلة (�النس�ة ألداة التغط�ة أو الخسائر �األر�اح أو الخسائر الناتجة عن إعادة ق�اس أداة التغط�ة �ا

)  ١٣المشتقة ) أو إعادة ق�اس المكون األجنبى من الق�مة الدفتر�ة ط�قأ لمع�ار المحاس�ة المصرى رقم (
 (�النس�ة ألداة التغط�ة غیر المشتقة).

ى المخاطر  و�تم تسو�ة الق�مة الدفتر�ة للبند المغطى �ق�مة أر�اح أو خسائر البند المغطى والتى تعزى إل 
ة مع اإلعتراف بها فى األر�اح والخسائر و�طبق ذلك إذا تم ق�اس البند المغطى �التكلفة و�تم تطبیق االمغط

ة فى األر�اح أو الخسائر إذا �ان البند المغطى  ااإلعتراف �األر�اح أو الخسائر التى تعزى للمخاطر المغط
 أصًال مال�ًا متاحًا للب�ع.

 
 اإلیرادات  ١٣-٣٢

 أر�اح / خسائر ب�ع اإلستثمارات  ٣٢-١٣-١
فى تار�خ  والعقار�ة مال�ة ال اإلستثماراتیتم إث�ات األر�اح والخسائر الناتجة عن عمل�ات ب�ع 

 �الفرق بین التكلفة وسعر الب�ع مطروحًا منه مصروفات وعموالت الب�ع.وذلك حدوث العمل�ة 
 

 یراد توز�عات  إ ٣٢-١٣-٢
اإلعتراف �إیراد توز�عات األر�اح �قائمة الدخل فى التار�خ الذي ینشأ ف�ه حق للشر�ة فى  یتم 

 استالم توز�عات أر�اح الشر�ات المستثمر فیها والمحققة �عد تار�خ االقتناء.
 

 إیرادات الحفظ المر�زي  ٣٢-١٣-٣
 الفاتورة.یتم إث�ات إیرادات الحفظ المر�زي عند أداء الخدمة و�صدار 

 
 إیراد الفوائد  ٣٢-١٣-٤

یتم اإلعتراف �إیراد الفوائد �قائمة الدخل على أساس نس�ة زمن�ة أخذًا فى اإلعت�ار معدل العائد 
 المستهدف على األصل. 

 
 المصروفات ١٤-٣٢

 تكلفة اإلقتراض ٣٢-١٤-١
فیها الشر�ة تلك التكلفة یتم تحمیل تكلفة اإلقتراض على قائمة الدخل خالل الفترة التى تتكبد 

 �إستخدام طر�قة سعر الفائدة الفعال.
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 نظام معاشات العاملین ٣٢-١٤-٢
تساهم الشر�ة فى نظام التامینات اإلجتماع�ة الحكومي لصالح العاملین بها ط�قًا لقانون 
التأمینات اإلجتماع�ة، و�موجب هذا القانون �ساهم العاملین و أصحاب العمل فى النظام  

ثابتة من األجور و�قتصر إلتزام الشر�ة فى ق�مة مساهمتها فقط ، وتحمل هذه المساهمة  بنس�ة 
 على قائمة الدخل ط�قًا ألساس اإلستحقاق.

 
 ضر��ة الدخل ٣٢-١٤-٣

كل من ضر��ة الدخل الحال�ة والمؤجلة،   تتضمن ضر��ة الدخل علي أر�اح أو خسائر العام −
�إستثناء ضر��ة الدخل المتعلقة �أحد البنود التى �عترف و�تم إث�اتها �قائمة الدخل م�اشرة 

 بها م�اشرة ضمن حقوق الملك�ة فیتم إث�اتها ضمن حقوق الملك�ة.
هذا و�تم إث�ات ضر��ة الدخل الحال�ة علي صافي الر�ح الخاضع للضر��ة �استخدام أسعار  

�اإلضافة إلي الفروق الضر�ب�ة الخاصة   المر�ز المالى الضر��ة السار�ة في تار�خ إعداد 
 �السنوات السا�قة. 

یتم اإلعتراف �الضر��ة المؤجلة الناشئة عن فروق مؤقتة بین ق�مة األصول واإللتزامات  −
ط�قا لألساس المحاسبي وق�متها ط�قًا لألساس الضر�بي. هذا و�تم تحدید ق�مة األصول  

التى سیتم بها تحقیق ق�م هذه األصول أو  واإللتزامات الضر�ب�ة المؤجلة فى ضوء الطر�قة
 . المر�ز المالىسداد هذه اإللتزامات، �إستخدام أسعار الضر��ة السار�ة في تار�خ إعداد  

یتم اإلعتراف �األصول الضر�ب�ة المؤجلة للشر�ة عندما �كون هناك إحتمال قوي �إمكان�ة  −
نتفاع بهذا األصل. و�تم تحقیق أر�اح تخضع للضر��ة في المستقبل �مكن من خاللها اال

تخف�ض ق�مة األصول الضر�ب�ة المؤجلة �ق�مة الجزء الذي لن یتحقق منه المنفعة 
 الضر�ب�ة المتوقعة خالل السنوات التال�ة. 

 
 ر�ح�ة السهم ١٥-٣٢

تعرض الشر�ة النصیب األساسي للسهم ألسهمها العاد�ة، و�تم إحتساب النصیب األساسي للسهم �قسمة 
خسارة المتعلقة �المساهمین عن مساهمتهم فى األسهم العاد�ة �الشر�ة على المتوسط المرجح  الر�ح أو ال

 .فترةاللعدد األسهم العاد�ة القائمة خالل 
 

 حصة العاملین في األر�اح ١٦-٣٢
من توز�عات األر�اح النقد�ة �حصة للعاملین فى األر�اح �ما الیز�د على مجموع  ٪١٠تسدد الشر�ة نس�ة 

السنو�ة للعاملین �الشر�ة، و�تم اإلعتراف �حصة العاملین فى األر�اح �توز�عات أر�اح من خالل  األجور 
 .المال�ة التى قام فیها مساهمى الشر�ة �إعتماد هذا التوز�ع فترةحقوق الملك�ة و�إلتزام خالل ال
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 عقود التأجیر ١٧-٣٢
�أثر رجعي و�التالي لم یتم إعادة عرض  ) ٤٩قامت المجموعة بتطبیق مع�ار المحاس�ة المصري رقم ( 

). تفاصیل الس�اسات  ٢٠معلومات المقارنة و�ستمر اإلفصاح عنها وفقا لمع�ار المحاس�ة المصري رقم (
 ) یتم اإلفصاح عنها �شكل مستقل.٢٠المحاسب�ة وفقا لمع�ار المحاس�ة المصري رقم (

 
 ٢٠٢٠ینایر  ١ منالس�اسة المط�قة 

المجموعة بتقی�م ما إذا �ان العقد عقد تأجیر أو یتضمن عقد تأجیر. و�كون العقد عقد  في بدا�ة العقد تقوم 
أصل محدد لفترة من الزمن لقاء   الستخدامتأجیر أو یتضمن عقد تأجیر إذا �ان العقد ینقل حق الس�طرة 

تستخدم المجموعة  لتقی�م ما إذا �ان عقد التأجیر ینقل حق الس�طرة على استخدام أصل محدد،  مقابل.
 ) . ٤٩تعر�ف عقد اال�جار في مع�ار المحاس�ة المصري رقم (

 أو �عده. ٢٠٢٠ینایر  ١تطبق هذه الس�اسة على العقود المبرمة في 
 

 المستأجر  ١-١٧-٣٢
 عند البدء أو عند تعدیل عقد �حتوي على مكون ا�جاري ، تقوم المجموعة بتوز�ع المقابل 

�جاري على أساس السعر التناسبى المستقل، ومع ذلك ، في العقد لكل عنصر ا  المادى
�النس�ة لعقود إ�جار العقارات ، اختارت المجموعة عدم فصل المكونات غیر اال�جار�ة 

 والمحاس�ة عن المكونات اال�جار�ة وغیر اال�جار�ة �مكون ا�جاري منفرد.
  ر�خ نشأة عقد التأجیر. تقوم المجموعة �االعتراف �أصل حق االنتفاع والتزام التأجیر في تا

تضمن المبلغ االولي اللتزام عقد التاجیر  ت تى یتم ق�اس أصل حق االنتفاع أول�ا �التكلفة وال
و�تم تسو�ته �اي م�الغ مسددة في أو قبل تار�خ نشأة العقد، �اإلضافة الى أي تكال�ف م�اشرة 

و استعادة األصل نفسه أو  أول�ة تم تكبدها والتكال�ف المقدرة لفك و�زالة األصل محل العقد أ 
 أي حوافز تأجیر مستلمة.  مخصومًا منهالموقع الذي یوجد ف�ه االصل ،  

یتم استهالك أصل حق االنتفاع الحقا �استخدام طر�قة القسط الثابت من تار�خ نشأة العقد 
بنها�ة  المجموعةوحتى نها�ة مدة اال�جار، ما لم �حول اإل�جار ملك�ة األصل محل العقد إلى 

مدة عقد التأجیر،أو إذا �انت تكلفة أصل "حق االنتفاع" تعكس أن المجموعة ستمارس خ�ار  
الشراء،في هذه الحالة یتم استهالك أصل حق االنتفاع على مدي العمر االنتاجى لالصل  
والتي یتم تحدیدها على نفس االسس للعقارت والمعدات �اإلضافة الى، انه یتم دور�ا تخف�ض 

و�تم تعدیلها �إعادة ق�اس إلتزام  االنتفاع �ق�مة خسائر االضمحالل إن وجدت  اصل حق
 .التأجیر

یتم ق�اس التزام التاجیر مبدئً�ا �الق�مة الحال�ة لمدفوعات اإل�جار التي لم یتم دفعها في تار�خ 
بدأ العقد ، و�تم خصمها �استخدام معدل الفائدة الضمني في اإل�جار ، أو إذا لم �كن في  

  االضافى استخدام معدل االقتراض  یتم إلمكان تحدید ذلك المعدل �سهولة ف�جب أنا
 و�شكل عام، تستخدم المجموعة معدل اقتراضها االضافى �معدل للخصم.   للمجموعة. 
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تحدد المجموعة معدل االقتراض االضافى من خالل الحصول على معدالت الفائدة من 
الت معینة لتعكس شروط اإل�جار ونوع األصل  مصادر تمو�ل خارج�ة مختلفة و�جراء تعدی

 .ؤجرالم
 : اآلتى تتكون دفعات اال�جار المدرجة في ق�اس التزام عقد التأجیر من

 جوهرها. دفعات ثابتة ، تشمل دفعات ثابتة في  -
دفعات عقد تأجیر متغیرة تعتمد على مؤشر أو معدل، و�تم ق�اسها أول�ا �استخدام   −

 تار�خ بدا�ة عقد التأجیر.المؤشر أو المعدل في 
 م�الغ یتوقع دفعها بواسطة المستأجر �موجب ضمانات الق�مة المت�ق�ة.    -
الخ�ار �صورة   ھذاسعر ممارسة خ�ار الشراء إذا �انت المجموعة متأكدة من ممارسة  −

مدفوعات اإل�جار في فترة التجدید االخت�ار�ة إذا �انت المجموعة متاكدة بدرجة  معقولة،
، وعقو�ات اإلنهاء الم�كر لعقد اإل�جار ما لم تكن معقولة من ممارسة خ�ار التمدید 

 المجموعة متاكدة �شكل معقول من عدم اإلنهاء الم�كر.
�قة الفائدة الفعل�ة. والتي یتم إعادة  یتم ق�اس التزام التاجیر �التكلفة المستهلكة �استخدام طر 

ناك تغیرا في دفعات اإل�جار المستقبل�ة ناتج من تغیر في مؤشر أو معدل ھق�اسها إذا �ان 
مستخدم لتحدید تلك الدفعات، إذا �ان هناك تغییر في تقدیر المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه  

ر تقی�مها ما إذا �انت ستمارس �موجب ضمان الق�مة المت�ق�ة ، إذا قامت المجموعة بتغیی
 . الجوهرخ�ار الشراء أو التمدید أو اإلنهاء أو إذا �ان هناك دفع إ�جار ثابت من حیث 

عند إعادة ق�اس التزام اإل�جار بهذه الطر�قة ، یتم إجراء تعدیل على الق�مة الدفتر�ة الصل  
ض الق�مة الدفتر�ة الصل  حق االنتفاع، أو یتم تسجیله ضمن األر�اح أو الخسائر إذا تم تخف�

 حق االنتفاع الى الصفر. 
تعرض المجموعة أصول حق االنتفاع التي ال تستوفي تعر�ف االستثمارات العقار�ة ضمن 

والتزامات اإل�جار ضمن القروض والسلف�ات في قائمة المر�ز  ،العقارات واالالت والمعدات
 المالي. 

 
 ة الق�مة صغیر اإل�جارات قصیرة األجل و��جارات األصول 

والتزامات التأجیر إل�جارات األصول   االنتفاعاختارت المجموعة عدم االعتراف �أصول حق 
صغیرة الق�مة واإل�جارات قصیرة األجل ، �ما في ذلك معدات تكنولوج�ا المعلومات. تعترف 
المجموعة بدفعات اإل�جار المرت�طة بهذه اإل�جارات �مصروف على أساس طر�قة القسط 

 الثابت على مدى فترة اإل�جار.
 

 كمؤجر ٢-١٧-٣٢
تعدیل عقد �حتوي على مكون ا�جاري ، تقوم المجموعة تخص�ص المقابل عند البدء أو عند 

 في العقد لكل مكون إ�جاري على أساس السعر التناسبي المستقل للمكون اإل�جاري.
هو جیر تأاإل�جار ما إذا �ان �ل عقد بدا�ة عندما تكون المجموعة �مؤجر ، فإنها تحدد عند 

 تشغیلي.جیر تأجیر تمو�لي أو تأ
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�ل عقد تاجیر ، تقوم المجموعة �إجراء تقی�م شامل لما إذا �ان عقد التأجیر ینقل  لتصن�ف
�شكل جوهري جم�ع المخاطر والمنافع المتعلقة �ملك�ة األصل المحدد. وفى هذه الحالة، فإن  
التأجیر هو تأجیر تمو�لي ؛ إذا لم �كن �ذلك ، فهو تأجیر تشغیلي. �جزء من هذا التقی�م ، 

مؤشرات محددة مثل ما إذا �ان اإل�جار �مثل الجزء األكبر من ة في اعت�ارها تأخذ المجموع
 العمر االقتصادي لألصل. 

عندما تكون المجموعة مؤجًرا وس�ًطا ، فإنها تحتسب حصصها في عقد اإل�جار الرئ�سي  
والعقد من ال�اطن �شكل منفصل. و�تم تقی�م تصن�ف عقد التأجیر من ال�اطن �الرجوع إلى  

 حق االنتفاع" الناتج من عقد التأجیر الرئ�سي ول�س �الرجوع إلى األصل محل العقد.أصل "
إذا �ان عقد التأجیر الرئ�سي عقد تأجیر قصیر األجل والذي تطبق عل�ه المجموعة االعفاء  

 الموصوف أعاله، ف�جب تصن�ف عقد التأجیر من ال�اطن على أنه عقد تأجیر تشغیلي.
لى مكونات تأجیر�ة وغیر تأجیر�ة ، فإن المجموعة تطبق مع�ار ع االتفاق �حتوي إذا �ان 

 لتخص�ص المقابل في العقد. ) ١١( المحاس�ة المصري رقم 
تقوم المجموعة بتطبیق متطل�ات االست�عاد من الدفاتر واالضمحالل في الق�مة الواردة في   

على صافي االستثمار في عقد التأجیر. تقوم المجموعة ) ٤٧مع�ار المحاس�ة المصري رقم (
�مراجعة الق�م المت�ق�ة غیر المضمونة المقدرة المستخدمة في احتساب إجمالي االستثمار في 

 .یر �صورة منتظمةالتأجعقد 
تعترف المجموعة بدفعات اإل�جار المستلمة �موجب عقود اإل�جار التشغیلي �إیراد على  

 أساس القسط الثابت على مدى فترة اإل�جار �جزء من "اإلیرادات األخرى.
 

 ٢٠٢٠ینایر  ١الس�اسة المط�قة  قبل 
ما إذا �ان االتفاق تأجیر أو �حتوي  الشر�ة، حددت  ٢٠٢٠ینایر  ١�النس�ة للعقود المبرمة قبل 

 على تأجیر بناًء على تقی�م ما إذا �ان:
  تنفیذ االتفاق �عتمد على استخدام أصل أو أصول محددة ؛ و

االتفاق �حول حق االنتفاع �االصل .و�حول االتفاق حق االنتفاع �االصل اذا تم است�فاء  -
 واحد من اإلجراءات التال�ة: 

القدرة أو الحق في تشغیل األصل أثناء الحصول عل�ه أو التحكم في  كان لدى المشتري  -
 من المخرجات ؛     غیر مؤثرةأكثر من �م�ة 

كان لدى المشتري القدرة أو الحق في التحكم في االستخدام المادي لألصل أثناء الحصول   -
 من من المخرجات ؛ أو غیر مؤثرةعل�ه أو التحكم في أكثر من �م�ة 

غیر تشیر الحقائق والظروف إلى أنه من المست�عد أن تأخذ األطراف األخرى أكثر من �م�ة  -
من الناتج ، وأن سعر الوحدة ل�س ثابًتا لكل وحدة إنتاج وال �ساوي سعر السوق    مؤثرة

 الحالي لكل وحدة إنتاج.
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 كمستأجر ٣-١٧-٣٢
�مستأجر بتصن�ف عقود اإل�جار التي حولت �شكل   الشر�ةفي الفترة المقارنة ، قامت 

جوهري �افة مخاطر ومنافع الملك�ة �عقود تأجیر تمو�لي. عند هذه الحالة، تم ق�اس األصول  
المؤجرة أول�ا �مبلغ �ساوي الق�مة العادلة أو الق�مة الحال�ة للحد األدنى من مدفوعات  

جار هي المدفوعات على مدى عقد  اإل�جار، أیهما أقل. الحد األدنى من مدفوعات اإل�
اإل�جار التي �ان مطلو�ًا من المستأجر الق�ام بها ، مست�عد منها أي إ�جار عرضي. الحقا  

 تم المحاس�ة عن األصول وفقا للس�اسة المحاسب�ة المتاحة لهذا األصل. 
لها األصول المحتفظ بها وفقا لعقود تاجیر أخري والمبو�ة �إ�جارات تشغیل�ة ولم یتم تسجی

ضمن قائمة المر�ز المالى للمجموعة. یتم االعتراف �المدفوعات التي تتم �موجب عقود 
اإل�جار التشغیل�ة في قائمة األر�اح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة 
اإل�جار، تم االعتراف �حوافز اإل�جار المستلمة �جزء ال یتجزأ من إجمالي مصروف اإل�جار 

 رة اإل�جار.على مدى فت
 

 كمؤجر ٤-١٧-٣٢
مؤجر ، حددت عند نشأة عقد اإل�جار ما إذا �ان �ل عقد تأجیر تمو�لي  الشر�ةعندما تكون 

 أو تأجیر تشغیلي.
�إجراء تقی�م شامل لما إذا �ان عقد اإل�جار قد نقل  الشر�ةلتصن�ف �ل عقد إ�جار ، قامت 

ة األصل األساسي. إذا �ان هذا هو  �شكل جوهري جم�ع المخاطر والمنافع المتعلقة �ملك�
الحال ، فإن اإل�جار هو إ�جار تمو�لي ؛ إذا لم �كن �ذلك ، فقد �ان عقد إ�جار تشغیلي.  

بدراسة �عض المؤشرات مثل ما إذا �ان اإل�جار هو  الشر�ةكجزء من هذا التقی�م ، قامت 
 الجزء الرئ�سي من العمر االقتصادي لألصل. 
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