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إيضاح  (جميع المبالغ بالجنيه المصرى)
رقم ٢٠١٩/٣/٣١ ٢٠١٨/٣/٣١

المعدلة *

اإليرادات

 ٢٤٩ ١٤٥ ٥٥٣ ٤٤٩ ٦٢٦ ٠٢٢ ١ (٣١) إيراد األتعاب والعموالت 

 ٧٨٦ ٧٠٢ ٧٩  ٥٧٤ ٦٩٥ ٦٧ أرباح بيع إستثمارات مالية 

 ٠٨٤ ٩٧٠ ١٧٩  ٥٨١ ٥٤٣ ٢٠٠ إيراد نشاط التأجير التمويلي

 ٥٣٥ ٦١٤ ٢٨٦  ١٩٢ ٨٠٨ ٥٢٧ إيراد الفوائد والتوزيعات

(  ٧٩٣ ٨٤٦)   ٧٥٧ ٧٦٨ ١٢ صافى التغير فى اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 ٧٤٧ ٨٠٧ ٧٢ - مخصصات إنتفى الغرض منها

 ٨٦٢ ٣٠٦ ١٩  ٠٨٢ ٣٨٥ ٢٤ (٢٦) إيرادات أخري

 ٤٧٠ ٧٠٠ ١٩٠ ١  ٦٣٥ ٨٢٧ ٨٥٥ ١ إجمالي اإليرادات

المصروفات

( ٠٢٢ ٤٠٦ ٢٦) ( ٩٦٣ ١٠٨ ١٦٩) مصروف األتعاب والعموالت 

( ٥٩٩ ١٧٨ ١٩٢) ( ٨٩٣ ٨٤٧ ٢٧٩) مصروف الفوائد 

( ٢٦٢ ٨٦٠ ٥٤٢) ( ٩٠٢ ٧٦٣ ٨٠٢) (٣٠) مصروفات عمومية وٕادارية

(١١١ ٨٣٣ ٦) (٠٥٤ ١١٩ ٣٩) (٢١) مخصصات 

(٢٥٥ ٦٣٤ ٧٥) (٣٧٣ ٤٦٩ ٩٤) (١٥),(١٤),(١٣),(١٢) إهالك وٕاستهالك

(٩٤١ ٦٢٢ ١٤) (٨٨٠ ٩٣٥ ٢٩) (٢٧) عبء اإلضمحالل فى قيمة األصول 

( ٦٦٣ ٦٨٤ ١٧) ( ١٤٨ ٨٢٩ ٣١) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

( ٨٥٣ ٢١٩ ٨٧٦) (٢١٣ ٠٧٤ ٤٤٧ ١) إجمالي المصروفات

 ٦١٧ ٤٨٠ ٣١٤  ٤٢٢ ٧٥٣ ٤٠٨ األرباح قبل الضرائب

( ٨٠٢ ٩٨٢ ٤٧) ( ٢٨٦ ٤٠٦ ٢٧) (٢٨) ضريبة الدخل

  ٨١٥ ٤٩٧ ٢٦٦   ١٣٦ ٣٤٧ ٣٨١ أرباح الفترة

يوزع كما يلى:

 ٥٩٦ ٣٥٢ ٢٤٨   ٥٨٥ ٢٨٦ ٣٧٤ حقوق ملكية الشركة األم

 ٢١٩ ١٤٥ ١٨   ٥٥١ ٠٦٠ ٧ (٢٤) الحقوق غير المسيطرة

 ٨١٥ ٤٩٧ ٢٦٦  ١٣٦ ٣٤٧ ٣٨١

* إيضاح رقم (٣٣) من اإليضاحات والسياسات المحاسبية.
اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٤٩) تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

عن  الفترة المالية المنتهية في

قائمة الدخل المجمعة  
(شركة مساهمة مصرية)

EFG- Hermes
شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
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(جميع المبالغ بالجنيه المصرى)
٢٠١٩/٣/٣١ ٢٠١٨/٣/٣١ 

المعدلة *

  ٨١٥ ٤٩٧ ٢٦٦   ١٣٦ ٣٤٧ ٣٨١ أرباح الفترة

الدخل الشامل اآلخر:

بنود قد يتم إعادة تبويبها في األرباح أو الخسائر 

(٥٨٧ ٥٠٨ ٣٠) ( ٠٤٩ ١٩٧ ٢٤٧) فروق ترجمة العمليات األجنبية 

 ٠٠٩ ٥٠٩ ٩٢ ( ٤١٨ ٩١٦ ١١٩) إستثمارات مالية متاحة للبيع - التغير في القيمة العادلة

( ٥٧١ ٤٣٧ ٧٥) ( ٨٦٩ ٩٠٢ ٦٣) إستثمارات مالية متاحة للبيع - التغير في القيمة العادلة - محول إلي األرباح والخسائر

(  ٣٥٤ ١٩١)   ٨١٨ ٨١٤ ١٥ ضريبة الدخل المتعلقة ببنود الدخل الشامل األخرى

( ٥٠٣ ٦٢٨ ١٣) ( ٥١٨ ٢٠١ ٤١٥) مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر بعد ضريبة الدخل

  ٣١٢ ٨٦٩ ٢٥٢ ( ٣٨٢ ٨٥٤ ٣٣) إجمالى الدخل الشامل

إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:

  ٣٩٩ ٩٧١ ٢٣٤ ( ٢٧٥ ٧٧٨ ٢٨) حقوق ملكية الشركة األم

  ٩١٣ ٨٩٧ ١٧ ( ١٠٧ ٠٧٦ ٥) الحقوق غير المسيطرة 

 ٣١٢ ٨٦٩ ٢٥٢ ( ٣٨٢ ٨٥٤ ٣٣)

* إيضاح رقم (٣٣) من اإليضاحات والسياسات المحاسبية.
اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٤٩) تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

عن الفترة المالية المنتهية في

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
EFG- Hermes

(شركة مساهمة مصرية)
قائمة الدخل الشامل المجمعة  
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إجمالي حقوق الملكية الحقوق غير المسيطرة اإلجمالى إحتياطى خاص - أرباح محتجزة إحتياطى قانونى رأس المال

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

التدفقات النقدية العادلة عمالت (جميع المبالغ بالجنيه المصرى)

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

إجمالى الدخل الشامل

 ١٣٦ ٣٤٧ ٣٨١  ٥٥١ ٠٦٠ ٧  ٥٨٥ ٢٨٦ ٣٧٤  ٥٨٥ ٢٨٦ ٣٧٤ - - - - - - - أرباح الفترة

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

( ٣٨٢ ٨٥٤ ٣٣) ( ١٠٧ ٠٧٦ ٥) ( ٢٧٥ ٧٧٨ ٢٨)  ٥٨٥ ٢٨٦ ٣٧٤ - ( ٩٨٦ ٧١٤ ١٦٧) ( ٨٧٤ ٣٤٩ ٢٣٥) - - - - إجمالى الدخل الشامل

معامالت مع مالكي الشركة

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

التغير في حصص الملكية

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

٠١٦ ٢٩٧ ٤٠٢ ١٤  ٤٢٩ ٨٢٠ ٤٣٢ ٥٨٧ ٤٧٦ ٩٦٩ ١٣ ٠٦٠ ٣١٢ ٩٤٢ ٣ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦)  ٢٣٢ ٠٣٩ ٨٥٨ ٢٦٤ ٩٤٨ ٦٢٦ ٢   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٢٠٨ ١٠٢ ٨٠٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد فى ٣١ مارس ٢٠١٩

٤٤٣ ٨٢٥ ٩٢٠ ١٣  ٩٩٩ ٢٤١ ٢٧٣ ٤٤٤ ٥٨٣ ٦٤٧ ١٣ ١٣٢ ٦٥٩ ٥٨٥ ٢ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦) ٣٧١ ٦٠٤ ٢٨١ ١ ٨٩٨ ٦٢٦ ٢٧٢ ٣   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١ ٤٤٥ ٢٣٦ ٥٣٧ ١ ٨٩٠ ٤٧٢ ٠٧٤ ٣ الرصيد فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧, كما تم عرضها سابقاً 

 ٩٦٥ ٢٠٠ ٣٦  ٦٢٥ ٩٤٠ ٣٧ ( ٦٦٠ ٧٣٩ ١) ( ٨٧٥ ٩٩٦ ١) - -   ٢١٥ ٢٥٧ - - - - Purchase Price Allocation) إلحدى الشركات التابعة تأثير توزيع سعر الشراء (

٤٠٨ ٠٢٦ ٩٥٧ ١٣  ٦٢٤ ١٨٢ ٣١١ ٧٨٤ ٨٤٣ ٦٤٥ ١٣ ٢٥٧ ٦٦٢ ٥٨٣ ٢ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦) ٣٧١ ٦٠٤ ٢٨١ ١ ١١٣ ٨٨٤ ٢٧٢ ٣   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١ ٤٤٥ ٢٣٦ ٥٣٧ ١ ٨٩٠ ٤٧٢ ٠٧٤ ٣ الرصيد المعدل فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ *

إجمالى الدخل الشامل

 ٨١٥ ٤٩٧ ٢٦٦  ٢١٩ ١٤٥ ١٨  ٥٩٦ ٣٥٢ ٢٤٨  ٥٩٦ ٣٥٢ ٢٤٨ - - - - - - - أرباح الفترة

( ٥٠٣ ٦٢٨ ١٣) (  ٣٠٦ ٢٤٧) ( ١٩٧ ٣٨١ ١٣) - -  ٠٤٢ ٤٦٢ ١٦ ( ٢٣٩ ٨٤٣ ٢٩) - - - - بنود الدخل الشامل األخرى

 ٣١٢ ٨٦٩ ٢٥٢  ٩١٣ ٨٩٧ ١٧  ٣٩٩ ٩٧١ ٢٣٤  ٥٩٦ ٣٥٢ ٢٤٨ -  ٠٤٢ ٤٦٢ ١٦ ( ٢٣٩ ٨٤٣ ٢٩) - - - - إجمالى الدخل الشامل

معامالت مع مالكي الشركة

مساهمة وتوزيعات

( ٨٨٨ ٦٨٨ ١٥) ( ٢١٢ ٥٣٨ ٤) ( ٦٧٦ ١٥٠ ١١) ( ٦٧٦ ١٥٠ ١١) - - - - - - - التوزيعات

التغير في حصص الملكية

 ٩٣٥ ٠٨٢ ٣ ( ٧٠٧ ١٣٠ ٣)  ٦٤٢ ٢١٣ ٦  ٦٤٢ ٢١٣ ٦ - - - - - - - ناتج اإلستحواذ على الحقوق غير المسيطرة بدون التغير في السيطرة

٧٦٧ ٢٨٩ ١٩٧ ١٤  ٦١٨ ٤١١ ٣٢١ ١٤٩ ٨٧٨ ٨٧٥ ١٣ ٨١٩ ٠٧٧ ٨٢٧ ٢ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦) ٤١٣ ٠٦٦ ٢٩٨ ١ ٨٧٤ ٠٤٠ ٢٤٣ ٣   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١ ٤٤٥ ٢٣٦ ٥٣٧ ١ ٨٩٠ ٤٧٢ ٠٧٤ ٣ الرصيد المعدل في ٣١ مارس ٢٠١٨

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٤٩) تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة

EFG- Hermes

قائمة التغير فى حقوق الملكية المجمعة

إحتياطيات أخرى

 حقوق ملكية الشركة األم

(شركة مساهمة مصرية)
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٢٠١٨/٣/٣١ ٢٠١٩/٣/٣١
المعدلة *

(جميع المبالغ بالجنيه المصرى)

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
  ٦١٧ ٤٨٠ ٣١٤   ٤٢٢ ٧٥٣ ٤٠٨ أرباح الفترة قبل الضرائب

يتم تسويته بما يلي:
  ٢٥٥ ٦٣٤ ٧٥   ٣٧٣ ٤٦٩ ٩٤ إهالك وٕاستهالك 
  ١١١ ٨٣٣ ٦   ٠٥٤ ١١٩ ٣٩ مخصصات مكونة

( ٨٧٤ ٤١٣ ٣٤) ( ٨٤٢ ٣٧٢ ٥) المستخدم من المخصصات
( ٧٤٧ ٨٠٧ ٧٢) - مخصصات إنتفى الغرض منها
( ١١١ ٨٠٠ ٢) ( ٩٨٦ ٧٣٣ ٤) أرباح بيع أصول ثابتة
( ٦٨٧ ٢٢١ ١) ( ٦٩١ ٠٥٨ ٣) أرباح بيع إستثمارات عقارية
( ٥٧١ ٤٣٧ ٧٥) ( ٨٦٩ ٩٠٢ ٦٣) أرباح بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع

   ٧٩٣ ٨٤٦ ( ٧٥٧ ٧٦٨ ١٢) صافى التغير فى اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
  ٩٤١ ٦٢٢ ١٤   ٨٨٠ ٩٣٥ ٢٩ اإلضمحالل فى قيمة األصول
( ٣٢٥ ٨٢٦ ٢٤) ( ٩٩٢ ٢٢٤ ١٥٨) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية
  ٦٦٣ ٦٨٤ ١٧   ١٤٨ ٨٢٩ ٣١ فروق تقييم عملة

  ٠٦٥ ٥٩٥ ٢١٨   ٧٤٠ ٠٤٤ ٣٥٦ أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول واإللتزامات المتداولة
التغير في:

( ٢٢٦ ٣٥٥ ٩١) ( ٠٢٣ ٠٩٩ ٤٢) األصول األخرى
( ٣٢٢ ٨٥٥ ٣٧٠) ( ٠٩٧ ٦٥٨ ٢١٥) دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 ٢٨٨ ٠٦٥ ٤٦٢ ٢ (٥٦١ ٤٩٤ ٦٥٥ ٢) أرصدة العمالء - المدينة
( ٣٩٣ ٣٤٧ ٥٢٧)  ٠٨٠ ٧٥٩ ٨٧٦ ٣ أرصدة العمالء - الدائنة
(٣٩٠ ٦٥٩ ٩٥١ ٤)  ٩٥٨ ١٦١ ٢٦٥ ١ عمالء - أرصدة دائنة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 ١٩٩ ٥٨٩ ٥٣١ ٦ (٤٩٠ ٨٥٣ ٢٢٩ ١) إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
( ٣٧٧ ٧٣١ ٢٨) ( ١٧٣ ٩٦٤ ١٨) ضرائب دخل مسددة

 ٨٤٤ ٣٠٠ ٢٤٢ ٣  ٤٣٤ ٨٩٦ ٣٣٥ ١ صافى النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
( ٢١٠ ٦٨٦ ٤١٨)   ٩٥١ ٩٢٠ ١٧٢ قروض للغير
( ٥٩٤ ٢٢٣ ٣٨) ( ٤٤٣ ٧١٧ ٤٤) المدفوع إلقتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة أخرى
  ٠٢٥ ٥٩٣ ٣   ٨٩٦ ٢٣٥ ٢ متحصالت من بيع أصول ثابتة

-   ٠٠٠ ٤٢٥ ٣١٣ متحصالت من بيع أصول محتفظ بها بغرض البيع
( ٨٦٨ ٩٠٢ ١٦٤) ( ١٠٦ ١٨٦ ٣٠٠) مدفوعات لشراء أصول ثابتة مؤجرة

-   ٨٤٢ ٢٥٢ ٧ متحصالت من بيع أصول ثابتة مؤجرة
  ٦٥١ ٥٥٣ ١٨٣   ٦٤٦ ٢٠٨ ١٥٥ متحصالت من بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع

(٤٠٥ ٥٢٧ ٤٦٣ ٣) ( ٣٧٠ ٢٦٦ ٦١٣) مدفوعات لشراء إستثمارات مالية متاحة للبيع
- ( ٧١٦ ٣٦٠ ١) المدفوع إلقتناء إستثمارات فى شركات تابعة بالصافى (بعد خصم النقدية المقتناة)

(٤٠١ ١٩٣ ٨٩٨ ٣) ( ٣٠٠ ٤٨٧ ٣٠٨) صافى النقدية المستخدمة في أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
( ٨٨٨ ٦٨٨ ١٥) ( ٨٤٨ ٩٨٧ ١٥) توزيعات أرباح مدفوعة
  ٩٤٥ ١٨٤ ٤١١   ٣٣٨ ٩٩٨ ٤٥١ المحصل من القروض والتسهيالت
( ١٤٨ ٧١٢ ٩٠) ( ٩٧٨ ٠٤٧ ١٢٣) سداد القروض والتسهيالت
  ٩٠٩ ٧٨٣ ٣٠٤   ٥١٢ ٩٦٢ ٣١٢ صافى النقدية المتاحة من أنشطة التمويل

( ٦٤٨ ١٠٨ ٣٥١)  ٦٤٦ ٣٧١ ٣٤٠ ١ صافي التغير في النقدية وما في حكمها
 ١١٨ ١٢٨ ٩٥٠ ٢  ٣٠٩ ١٤٢ ٤٨٦ ١ النقدية وما فى حكمها في ١ يناير (إيضاح ٢٩)
 ٤٧٠ ٠١٩ ٥٩٩ ٢  ٩٥٥ ٥١٣ ٨٢٦ ٢ النقدية وما فى حكمها في ٣١ مارس (إيضاح ٢٩)

معامالت غير نقدية:
تم إستبعاد مبلغ ٨٥٦ ٤٦٠ ١١ جنيه مصرى من كًال من متحصالت من بيع أصول ثابتة مؤجرة ومدفوعات لشراء أصول ثابتة مؤجرة. -

تم إستبعاد مبلغ ٥٢٧ ٥٧٩ ١٨ جنيه مصرى من كًال من مدفوعات لشراء أصول ثابتة مؤجرة ودائنون وأرصدة دائنة أخرى. -

* إيضاح رقم (٣٣) من اإليضاحات والسياسات المحاسبية.

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
EFG- Hermes

(شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية المجمعة

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٤٩) تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

عن الفترة المالية المنتهية في

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

 (شركة مساهمة مصریة)
 المجمعة الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 ٢٠١٩ مارس ٣١ فيالمالیة المنتهیة  الفترةعن 
 )مالم یرد خالف ذلك المصري(جمیع المبالغ بالجنیه 

______________________________________________________________________ 

 
 نبذة عن الشركة -١

 الكیان القانوني  ١-١

لســنة  ٩٥هیــرمیس القابضــة "شــركة مســاهمة مصــریة" تخضــع ألحكــام القــانون رقــم  -شــركة المجموعــة المالیــة 
طریـق مصــر  ٢٨ب القریــة الذكیـة المرحلــة الثالثـة الكیلــو  ١٢٩والئحتـه التنفیذیـة. یقــع مقـر الشــركة فـى  ١٩٩٢
 .١٢٥٧٧/كود بریدى جمهوریة مصر العربیة –أكتوبر  ٦ –ریة الصحراوى األسكند

 
 غرض الشركة ٢-١

تعــد المجموعــة المالیــة هیــرمیس مؤسســة مالیــة رائــدة تتخّصــص فــي تقــدیم الخــدمات المالیــة واالســتثماریة،  -
واالستثمار  والتي تتنوع بین الترویج وتغطیة االكتتاب وٕادارة األصول والوساطة في األوراق المالیة والبحوث

لتأجیر التمویلي والتمویل االتمویل غیر المصرفي والتي تشمل المباشر. وذلك باإلضافة الى تقدیم خدمات 
 .والتخصیم والتوریق والتحصیل خدمات البیع بالتقسیطو  متناهي الصغر

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

 
 أسس إعداد القوائم المالیة -٢

 والقوانین المحاسبیة بالمعاییر اإللتزام ١-٢

ت یتم إعداد القوائم المالیة المجمعة طبقًا لمعاییر المحاسبة المصریة وفى ضوء القوانین واللوائح المصریة ذا
 العالقة.

 
 اإلعتماد  ٢-٢

 .٢٠١٩ ایوم ١٣في تم إعتماد القوائم المالیة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة 
 

 عملة التعامل وعملة العرض -٣

 والذى یمثل عملة التعامل للشركة. المصري هالعملة المستخدمة في عرض القوائم المالیة المجمعة هي الجنی



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المجمعة  الدوریة تابع اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 ٣١/٣/٢٠١٩المالیة المنتهیة فى  فترةعن ال
 (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى مالم یرد خالف ذلك)
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 إستخدام التقدیرات واالفتراضات -٤

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

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

 .ةدوری ةفتراضات المتعلقة بها بصفیتم إعادة مراجعة التقدیرات واال -
یتم االعتراف بالتغییر في التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم تغییر التقدیر فیها إذا كان التغییر یؤثر على  -

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

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

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

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

 -أسلوب التدفقات النقدیة المخصومة  - ةجوهری ةبالقیمة العادلة الحالیة لألدوات األخرى المشابهة بصور 
 .أو أي طریقة أخرى للتقییم ینتج عنها قیم یمكن االعتماد علیها

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

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

  أصول محتفظ بها بغرض البیع -٥

عن الدخول في  القابضةهیرمیس  المالیة بالمجموعةأعلن قطاع االستثمار المباشر  ٢٠١٨مایو  ٢٠بتاریخ  -
، التعلیمیةفي مجال الخدمات  العاملة الدولیةعرق المؤسسات أحد أجیمس للتعلیم ،  ةشراكه مع مجموع ةتفاقیإ

 االتفاقیةطار تلك إفي مصر. وفى  األساسيفي قطاع التعلیم  ةجدید ةثماریستإ منصةطالق إبهدف 
 دارةإ على أسهم الشركة المصریة الرائدة للخدمات التعلیمیة والثقافیة المالكة ألصول و  المجموعةإستحوذت 

 .٢٠١٨مایو  ٢٧، وذلك بتاریخ  )BISM,MILS,MLS and TBS(مدارس  ٤
إلى مجموعة جیمس للتعلیم وخالل من حصتها  %٥٠مجموعة ببیع قامت ال ٢٠١٨دیسمبر  ٣٠وبتاریخ 

 .مجموعةال حصة باقيقام الصندوق المصري للتعلیم بشراء  ٢٠١٩الربع األول من عام 
 

 فى حكمها النقدیة وما -٦

 ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 
 ٢٥ ٨٤٩ ١٩٤ ٩٤٦ ١٨٤ ٤١ نقدیة بالخزینة

 ٣٢٣ ٦٨٥ ٢٥٤ ٤٠٠ شیكات تحت التحصیل
 ٥ ٥٠٦ ٧٢٥ ٧١٧ ٥٢٦ ٢٠٣ ٦٧٠ ٧ حسابات جاریة –بنوك 
 ٩٧٤ ٩٨٢ ٧٧١ ٩٧٦ ٥٧٤ ٩٠٣ ودائع ألجل –بنوك 

 ______________ ______________ 
 ٧٠٢ ٣٦٣ ٦١٥ ٨ الرصید

============= 
٦ ٥٠٧ ٨٨١ ٣٦٧ 

============= 
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 إستثمارات مالیة مقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -٧

 ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 
 ٥١٠ ٥٠٣ ١٢٥ ٢٠١ ٤٩٠ ١٤٨ وثائق صنادیق إستثمار

 ٣٢٣ ٢٣٠ ١٠٤ ٢٤٠ ٢٦٢ ٤٥ أدوات حقوق ملكیة
 ٨١٩ ٠٢٥ ١٨٧ ٣٣٩ ٩٧٦ ٢٠٣ أدوات دین
 ٥٩٥ ٣٤١ ٤١ ١٥١ ٠٦٤ ٤٥  أذون خزانة

 ٩٦٣ ٩٤٠ ٩٢٣ ٢ مهیكلة سندات أذنیة
_____________ 

٩٢١ ٩٥٤ ٦٦٨ ١ 
_____________ 

 ٨٩٤ ٧٣٣ ٣٦٦ ٣ الرصید
============ 

١٦٨ ٠٥٦ ١٢٧ ٢ 
============ 

 
 عمالء -٨

 ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 
 ٢ ٥٧٤ ٢٥٩ ٦١٧ ٠٦٠ ٠١٢ ٩٠٥ ٥ عمالء 

 (٧٣٠ ٤٧٦ ٨٤٥) شركات سمسرة أخرى 
_____________ 

٢٤ ١٠٤ ٣٦٦ 
_____________ 

 ٣٣٠ ٥٣٥ ٠٥٩ ٥ الرصید
============ 

٢ ٥٩٨ ٣٦٣ ٩٨٣ 
============ 

 
 للغیر قروض -٩

 ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 
 ١ ٢٦٠ ٦٤٢ ١٧١ ٥٧٦ ٨٧٠ ٤٤٥ ١  قروض متناهیة الصغر

Vortex II Holding Sarl   -- ٢٣٧ ٦٣٢ ٢٣٤ 
Vortex Solar Investments Sarl  ١١٦ ٦١٤ ٩٦٧ ٥٤٢ ٠٢٣ ١١٦ 

 ٧٢٥ ٩٨٧ ١٦٠ ٨٩٠ ٧٥٦ ٥٨١  قروض أخرى
  _____________ _____________ 

 ٢ ٣٤٠ ٨٧٦ ٥٣٢ ٠٠٨ ٦٥١ ١٤٣ ٢  الرصید
  =========== ============ 

 
 ١ ٨٣٣ ٧٦٢ ١٧١ ٣٢٦ ٧٤٣ ٨٧٦ ١ العامأقساط تستحق خالل 

 ٦٨٢ ٩٠٧ ٢٦٦ أقساط تستحق خالل أكثر من عام
____________ 

٥٠٧ ١١٤ ٣٦١ 
____________ 

 ٠٠٨ ٦٥١ ١٤٣ ٢ الرصید
=========== 

٢ ٣٤٠ ٨٧٦ ٥٣٢ 
=========== 
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 الیة متاحة للبیعإستثمارات م -١٠

 ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 
 ٢ ٠٢٧ ١٥١ ٥٧٤ ٦٨١ ٨٢٥ ٦٢٣ ١ ت *أسهم شركا

 ٢ ٠٤٧ ٥٧٠ ٧٦٨ ٩٦٧ ٤١٥ ٩٦٢ ١ وثائق صنادیق إستثمار
 ٨١١ ٤٠٩ ١٠٥ ٧ أدوات الدین

______________ 
٦ ٤٦٨ ٥٩٨ ٥١٥ 

______________ 
 ٤٥٩ ٦٥١ ٦٩١ ١٠ الرصید

============= 
١٠ ٥٤٣ ٣٢٠ ٨٥٧ 
============= 

تمثــل (البنــك) ش.م.ل  ســهم مــن أســهم بنــك اإلعتمــاد اللبنــاني ٢ ٠٦٢ ٢٤٢عــدد  شــركاتالتتضــمن أســهم  *
 مقابـــل ٢٠١٩مـــارس  ٣١جنیـــه مصـــري فـــي  ١ ١٧٩ ٠٣٥ ٣٠٧بقیمـــة البنـــك أســـهم  مـــن %٨,٨١٣نســـبة 
 .٢٠١٨دیسمبر  ٣١جنیه مصري في  ١ ٢١٨ ٨٤٦ ٨٨٩
 

 إستثمارات في شركات شقیقة -١١

 نسبة  
 لمساهمةا

٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 

 %   
 ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠ أي في للتكنولوجیا المالیة –إي إف جى شركة 

  ____________ ____________ 
 ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  الرصید

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

 إستثمارات عقاریة  -١٢

  مباني
 ١/١/٢٠١٩التكلفة في  ٧١٠ ٦٢٨ ٢٥٦
(٦١٠ ٨٤٤ ٢) 

____________ 
 فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبیة

١٠٠ ٧٨٤ ٢٥٣ 
____________ 

 ٣١/٣/٢٠١٩التكلفة في 

  
 ١/١/٢٠١٩مجمع اإلهالك في  ٥٠٠ ٧٠٢ ٣٣
 الفترةإهالك  ٩٥٨ ٤٠٠ ٢
(٤٩٨ ٣١٧) 

___________ 
 فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبیة

٩٦٠ ٧٨٥ ٣٥ 
___________ 

 ٢٠١٩ مارس ٣١هالك في مجمع اإل

١٤٠ ٩٩٨ ٢١٧ 
=========== 

 ٢٠١٩ مارس ٣١صافي القیمة الدفتریة في 

٢١٠ ٩٢٦ ٢٢٢ 
=========== 

 ٢٠١٨ دیسمبر ٣١صافي القیمة الدفتریة في 
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جنیه  ١٤٠ ٩٩٨ ٢١٧ والبالغ قیمته ٢٠١٩ مارس ٣١ فيإلستثمارات العقاریة القیمة الدفتریة ل صافىیتمثل 
 -ى :فیما یل مصري

للمساحة المملوكة لشركة المجموعة  القیمة الدفتریةیتمثل فى  مصرينیه ج ٦٤٢ ١٤٦ ١٣٧مبلغ  -
 هیرمیس القابضة فى مبنى نایل سیتى. –المالیة 

 إى.إف.جىالقیمة الدفتریة للمساحة المملوكة لشركة  فيیتمثل  مصريجنیه  ٨٣٦ ٤٦٩ ٧٤مبلغ  -
 مارات.اإل –فى مبنى إندیكس تاور  -التابعة إحدى الشركات  –هیرمیس اإلمارات المحدودة 

هیرمیس للوساطة  ةللمساحة المملوكة لشركالقیمة الدفتریة  فيیتمثل  مصريجنیه  ١٧٧ ٤٦٠ ٣مبلغ  -
 في األوراق المالیة في فرع المنیل.

هیرمیس للوساطة  الدفتریة للمساحة المملوكة لشركةالقیمة  فيیتمثل  مصريجنیه  ٤٨٥ ٩٢١ ٢مبلغ  -
 .هرماألوراق المالیة في فرع ال في



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المجمعة  الدوریة تابع اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 ٣١/٣/٢٠١٩المالیة المنتهیة فى  فترةعن ال
 (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى مالم یرد خالف ذلك)

_____________________________________________________________________________ 

 - ۱۱ - 

  أصول ثابتة -١٣

تحسینات في أماكن  ومبانىأراضى  بیان

 مؤجرة

 أثاث

 ومعـدات

مشروعات تحت  سیارات ووسائل نقل أجهزة حاسب آلــى

 التنفیذ 

 اإلجمــالى

 

        التكلفة

 ٦٩٢ ٢٦٢ ٦٣٠ -- ٢٧ ٢١٥ ٨٥١ ٣١٩ ٦١٨ ١٦٥ ٢٦٨ ٧٠٤ ٥٨٦ ٥٦ ٩٢٣ ٠١٥ ١٩ ٨٠١ ٠١٣ ١/١/٢٠١٩التكلفة فى 

 ٣١٥ ٦٤٨ ٣٦ -- ٠٠٣ ٩٦٧ ٣ ٢٦٤ ٩٩٩ ١٠ ٨٦٩ ٩٧٥ ١٠ ١٧٩ ٧٠٦ ١٠ -- الفترةاإلضافات خالل 

 )٨٣٩ ٥٦٦( -- )٠٠٠ ٤٩٢( )٣٣٩ ٧٤( )٥٠٠( -- -- الفترةستبعادات خالل ااإل

 ٤٧٠ ٥٢٥ -- -- ٤٧٠ ٥٢٥ -- -- -- شركات تابعة علىستحواذ اإل

 (٤٦٤ ٤٥٨ ١١) -- (٣٤١ ٣٤٤) (١٥٩ ٤٤٣ ٥) (٠٥٠ ٥٨٣ ٥) (٣٧٠ ٦٧) (٥٤٤ ٢٠) جنبیةاألت عمالاألرصدة بالفروق ترجمة 

 ____________ ____________ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

 ٤٦٩ ٧٨٠ ١٩ ٣١/٣/٢٠١٩إجمالى التكلفة فى 

___________ 

٨٢٤ ٥٦١ ٦٧ 

___________ 

٩٠٥ ٠٩٦ ٢٧٤ 

___________ 

٤٠١ ٦٢٥ ٣٢٥ 

___________ 

٥١٣ ٣٤٦ ٣٠ 

___________ 

-- 

____________ 

١١٢ ٤١١ ٧١٧ 

____________ 

 ٦٨٦ ١٤٢ ٢١٤ ١٣ ١٤٤ ٢٤٩ ٢٦ ٨٣٨ ٧٤٧ ٢٦٠ ٣٦٩ ٥٣٥ ٢٠٨ ١٠٤ ٥٢١ ٣٨ ٨٧٥ ٩٥٦ ١٣٨ ٨٠٩ ٢٠٦ ١/١/٢٠١٨التكلفة فى 

 ٦٩٠ ٤٧٤ ٣٤ -- ٦٧٥ ٣٣٣ ٣ ٣٠٣ ١٨٨ ٢١ ٣٢٨ ٠٣٦ ٨ ٣٨٤ ٩١٦ ١ -- فترةالاإلضافات خالل 

 )٩١٣ ٦٢٠ ١( -- )٢٩٤ ٥٦٤ ١( (٦١٩ ٥٦) -- -- -- فترةاإلستبعادات خالل ال

 )٠١٧ ٣١( جنبیةاألعمالت األرصدة بالفروق ترجمة 

____________ 

٨٣٣ ٧٦ 

___________ 

(٦٢٠ ٧٠٥) 

___________ 

(٠١٣ ٣٣٧) 

___________ 

)٠٦١ ٢٤٦( 

___________ 

-- 

____________ 

(٨٧٨ ٢٤٢ ١) 

_____________ 

 ١٨٩ ٧٧٨ ١٣٨ ٣١/٣/٢٠١٨إجمالى التكلفة فى 

____________ 

١٧٣ ٨٦٩ ٤٠ 

___________ 

٢٢٩ ٤٣٥ ٢١٥ 

___________ 

٢٠٦ ١٦٤ ٢٨١ 

___________ 

٠٦٧ ٣٦٢ ٢٨ 

___________ 

٢٤٩ ١٤٤ ١٣ 

____________ 

١١٣ ٧٥٣ ٧١٧ 

_____________ 

        مجمع اإلهالك

 ٤٧٨ ٤٤٧ ٥٢٣ -- ١٨ ٠٩٩ ٩٥٢ ٢٤٠ ٦١٤ ٨٢٦ ١٨٧ ٥٥٩ ٢٧٢ ٢٩ ٨٢٤ ٤٠٨ ٢ ٣٤٩ ٠٦٥ ١/١/٢٠١٩ك فى مجمع اإلهال

 ٧٦٧ ٨٣٤ ١٧ -- ٦٦١ ٠٤٥ ١ ٨٨٨ ٦٠٠ ٨ ٠١٤ ٩٧٨ ٥ ٩٠٨ ٠٥٦ ٢ ٢٩٦ ١٥٣ الفترة إهالك

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

 ٠٣١ ٣٥ -- -- ٠٣١ ٣٥ -- -- -- شركات تابعة على ستحواذاإل

 )٧٤١ ٦٠٧ ٩( -- )٦٩٠ ٢٧٢( )١٧٧ ٩٩٢ ٤( )٦٦٩ ٣١٩ ٤( (٤٦٧ ١٦) )٧٣٨ ٦( جنبیةاألعمالت األرصدة بالفروق ترجمة 

 ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ ____________ _____________ 

 ٦٢٣ ٤٩٥ ٢ ٣١/٣/٢٠١٩مجمع اإلهالك فى 

____________ 

٨٤٩ ٨٦٤ ٣١ 

___________ 

١١٧ ٢١٧ ١٨٩ 

___________ 

٠٠٢ ١٨٧ ٢٤٤ 

___________ 

٤٧٤ ٦٢٧ ١٨ 

___________ 

-- 

____________ 

٠٦٥ ٣٩٢ ٤٨٦ 

_____________ 

 ٤٦١ ٨٠٨ ٧١٦ -- ١٧ ١١٤ ٢٥٠ ٢١٧ ٣٩٢ ١٢٧ ١٧٩ ٨٤٥ ٨٥٧ ٢٤ ٦٠٤ ٧٨٢ ٢٢ ٨٥١ ٧٠٠  ١/١/٢٠١٨مجمع اإلهالك فى 

 ٦١٦ ٦٤٩ ١٠ -- ٨٣٥ ٩٤٤ ١٣٦ ٠٥٢ ٥ ٢٦٩ ٥٣٠ ٢ ١٠٦ ٠٤٧ ١ ٢٧٠ ٠٧٥ ١ لفترةالك اإه

 )٩٩٩ ٨٢٧( -- )٢٩٥ ٧٧٤( )٧٠٤ ٥٣( -- -- -- ستبعاداتاإلمجمع إهالك 

 (٠٧٢ ٢٨٢ ١) -- )٨٩١ ١٦٩( (٨٢٥ ٥٣٩) (٤٣٨ ٥٧٢) ٢٢٢ ١٠ )١٤٠ ١٠( جنبیةاألعمالت األرصدة بالفروق ترجمة 

 ___________ ___________ ___________ __________ ___________ ____________ _____________ 

 ٨٣٠ ٩١٦ ٢٣ ٣١/٣/٢٠١٨مجمع اإلهالك فى 

___________ 

١١٠ ٦٦٢ ٢٥ 

___________ 

٦٨٨ ٨٠٣ ١٨١ 

___________ 

٧٣٤ ٨٥٠ ٢٢١ 

___________ 

٨٩٩ ١١٤ ١٧ 

___________ 

-- 

____________ 

٢٦١ ٣٤٨ ٤٧٠ 

_____________ 

        صافى القیمة الدفتریة

 ٨٤٦ ٢٨٤ ١٧ ٣١/٣/٢٠١٩صافى القیمة الدفتریة فى 

========== 

٩٧٥ ٦٩٦ ٣٥ 

========== 

٧٨٨ ٨٧٩ ٨٤ 

=========== 

٣٩٩ ٤٣٨ ٨١ 

========== 

٠٣٩ ٧١٩ ١١ 

========== 

-- 

=========== 

٠٤٧ ٠١٩ ٢٣١ 

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

 ٣٥٩ ٨٦١ ١١٤ ٣١/٣/٢٠١٨صافى القیمة الدفتریة فى 

========== 

٠٦٣ ٢٠٧ ١٥ 

========== 

٥٤١ ٦٣١ ٣٣ 

=========== 

٤٧٢ ٣١٣ ٥٩ 

========== 

١٦٨ ٢٤٧ ١١ 

========== 

٢٤٩ ١٤٤ ١٣ 

=========== 

٨٥٢ ٤٠٤ ٢٤٧ 

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

 ١٧ ٤٥١ ٩٤٨ ٣١/١٢/٢٠١٨صافى القیمة الدفتریة فى 

========== 

٢٧ ٠٩٨ ٦٠٧ 

========== 

٨١ ١٤٥ ٣١٤ 

=========== 

٧٩ ٠٠٣ ٣٣٩ 

========== 

٩ ١١٥ ٨٩٩ 

========== 

-- 

=========== 

٢١٣ ٨١٥ ١٠٧ 

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

 

 



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المجمعة  الدوریة تابع اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة
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_____________________________________________________________________________ 

 - ۱۲ - 

 مؤجرة (بالصافي) أصول ثابتة -١٤
سیارات ووسائل  آليحاسب  االت ومعدات مباني وعقارات أراضي البیــــان

 نقل
 اإلجمالي

       التكلفة
 ٧٧١ ٢٦٨ ٩٥٣ ٢ ٩٢٤ ٩٤٨ ٤٧٣ ٩٧٢ ٢٤٨ ٩ ٩٢٦ ٤٦٥ ٦٢٨ ٥٣٣ ٩٨٧ ١٢٥ ١ ٤١٦ ٦١٧ ٧١٥ ١/١/٢٠١٩ فيالتكلفة 

 ٤٨٩ ٢٢٦ ٣٣٠ ٥٤٢ ٥٢٠ ٢٤ ٨٦٤ ٠٤٧ ١ ١٧٧ ٥٣٠ ١٧١ ٥١٨ ١٢٦ ١٢٤ ٣٨٨ ٠٠١ ٩ الفترةاإلضافات خالل 
 (٢١٠ ٣٥٥ ٢٩) (٢١٠ ٤٥٥ ١٨) -- ) ٠٠٠ ٩٠٠( (٠٠٠ ٠٠٠ ١٠) -- الفترةاإلستبعادات خالل 

 ___________ _____________ ____________ __________ ___________ _____________ 
 ٨٠٤ ٦١٨ ٧٢٤ ٣١/٣/٢٠١٩ فيالتكلفة 

____________ 
٠٥١ ١١٤ ٢٤٠ ١ 

____________ 
١٠٣ ٠٩٦ ٧٩٩ 
___________ 

٨٣٦ ٢٩٦ ١٠ 
__________ 

٢٥٦ ٠١٤ ٤٨٠ 
___________ 

٠٥٠ ١٤٠ ٢٥٤ ٣ 
____________ 

       
 ٠٢٣ ٠٦٦ ٣٣٠ ٢ ٥٥٢ ٩٢٢ ٠٥٦ ٦ ٠٩٠ ٢٥٧ ٤٩٥ ٠٨٩ ٣١٢ ٣٨٥ ٢٥٣ ٦٨٨ ٥٨٧ ٧١١ ٠١٣ ١/١/٢٠١٨التكلفة فى 

 ٢٨٩ ٢٣٧ ٧٠٠ ٢٣ ٠٠٨ ٧٦٣ ٧٠١ ٧٤٨ ٣٤ ٥٣٦ ١٧٨ ١٣٠ ٢٦٦ ٠٣٧ ١٠٠ ٧٢٤ ٩٧٤ الفترةاإلضافات خالل 
 ) ٤١ ٥٩٢ ٢٨٤( الفترةخالل اإلستبعادات 

___________ 
-- 

___________ 
-- 

___________ 
)١ ٢٣٧ ٥٠٠( 

__________ 
-- 
___________ 

)٤٢ ٨٢٩ ٧٨٤( 
____________ 

 ٦٤٦ ٨٤٣ ٧٠٣ ٣١/٣/٢٠١٨التكلفة فى 
___________ 

٤٢٢ ٥١٩ ٨١٨ 
___________ 

٥٢٩ ٦٢٥ ٤٩٠ 
___________ 

٥ ٥٥٤ ٥٠٥ 
__________ 

٥٧٥ ٩٣٠ ٨١٩ 
___________ 

٩٣٩ ٤٧٣ ٥٧٦ ٢ 
____________ 

       مجمع اإلهالك
 ١٦٢ ٤٧٨ ٣٢٥ ٧٧٠ ١٩٠ ١٤٤ ٤٠٣ ٠٤٢ ٢ ٠٥٢ ٢٧١ ١١٧ ٩٣٧ ٩٧٣ ٦١ -- ١/١/٢٠١٩مجمع اإلهالك في 

 ٣٧٠ ١٣٧ ٧١ ٤١٩ ٦٤١ ٢٣ ٦٤٢ ٧٨٩ ٨٧٥ ٥٩٤ ٣٢ ٤٣٤ ١١١ ١٤ -- الفترةإهالك 
 (٥١٢ ٦٤١ ١٠) (٥١٢ ٦٤٦ ٩) -- )٠٠٠ ٤٩٥(  ) ٠٠٠ ٥٠٠(  -- مجمع إهالك االستبعادات

 ___________ ___________ ___________ __________ ___________ ____________ 
 -- ٣١/٣/٢٠١٩مجمع اإلهالك في 

___________ 
٣٧١ ٥٨٥ ٧٥ 

___________ 
٩٢٧ ٣٧٠ ١٤٩ 
___________ 

٠٤٥ ٨٣٢ ٢ 
__________ 

٦٧٧ ١٨٥ ١٥٨ 
___________ 

٠٢٠ ٩٧٤ ٣٨٥ 
____________ 

       
 ٢٥٠ ٥٣٥ ٢٤٥ ١٣٧ ٧٦٦ ٦٥٠ ٣ ٤٥٢ ٥٥١ ٦٠ ٨٤٧ ٥٤٠ ٥٠٩ ٤٦٨ ٤٣ -- ١/١/٢٠١٨ يف مجمع اإلهالك

 ٢١٤ ٥٠٢ ٦٠ ٢٧ ٧٤٠ ٩٧٢ ٤٢٥ ١٤٨ ٢٣ ٦٠٤ ٤٨٣ ٦١١ ٧٣١ ٨ -- الفترةإهالك 
 -- مجمع إهالك االستبعادات

___________ 
-- 

___________ 
-- 

___________ 
)٨٣٣ ٥٩٦( 

_________ 
-- 

___________ 
)٨٣٣ ٥٩٦( 

____________ 
 -- ٣١/٣/٢٠١٨ في مجمع اإلهالك

___________ 
١٢٠ ٢٠٠ ٥٢ 

___________ 
٨٤ ٤٥٢ ٠٢٣ 

___________ 
٣ ٠٤٤ ١٠٣ 

_________ 
١٦٥ ٥٠٧ ٦٢٢ 

___________ 
٨٦٨ ٢٠٣ ٣٠٥ 
____________ 

في  التمویليعقود التأجیر  ضمحاللإمجمع 
٣١/٣/٢٠١٩  

 
)٠٠٠ ٢٠٠ ٣١( )٨٦٢ ٥٠٠ ٣( )٢٠٢ ٨١( )٧٣١ ٠٦٧ ٧( )(٧٧٩ ٦٦٧ ١٢ )٤٢٦ ٨٨٢ ٧( 

في  مویليالتعقود التأجیر  ضمحاللإمجمع 
٣١/٣/٢٠١٨   

)٦ ٤٧٥ ٩٨٢( 
___________ 

)٧ ٤٢٣ ٨١٩( 
____________ 

)٤ ٩٧٢ ٠٨٠( 
___________ 

)٣٢ ٠٩٤( 
__________ 

)٦ ٠٩٦ ٠٢٥( 
___________ 

)٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠( 
_____________ 

       صافي القیمة الدفتریة
 ٣٧٨ ٧٣٦ ٧١٦ ٣١/٣/٢٠١٩صافي القیمة الدفتریة في 

___________ 
٩٠١ ٨٦٠ ١٥١ ١ 

_____________ 
٤٤٥ ٦٥٧ ٦٤٢ 
___________ 

٥٨٩ ٣٨٣ ٧ 
__________ 

٧١٧ ٣٢٧ ٣١٨ 
___________ 

٠٣٠ ٩٦٦ ٨٣٦ ٢ 
_____________ 

 ٦٤٠ ٣٦٧ ٧٢١ ٣١/٣/٢٠١٨صافي القیمة الدفتریة في 
___________ 

٤٨٣ ٨٩٥ ٧٥٨ 
_____________ 

٤٤٠ ٢٠١ ٣٨٧ 
___________ 

٢ ٤٧٨ ٣٠٨ 
__________ 

٤٠٤ ٣٢٧ ١٧٢ 
___________ 

٠٧١ ٢٧٠ ٢٤٦ ٢ 
_____________ 

 ٧٦١ ٤٠٠ ٧٠٨ ٣١/١٢/٢٠١٨صافي القیمة الدفتریة في 
___________ 

٥٣٢ ٢٨٣ ٠٥٣ ١ 
_____________ 

٧٢٠ ٠٣٩ ٥٠٦ 
___________ 

٨٩٤ ١٣٣ ٧ 
__________ 

٧٠٢ ٤٣٢ ٣٢٦ 
___________ 

٦٠٩ ٢٩٠ ٦٠١ ٢ 
_____________ 

التمویلي في  تأجیرالعقود  حساب تسویة
٣١/٣/٢٠١٩ 

 
(٥٠٩ ٣٦٥ ٤٣) 
___________ 

 
(٣٣٩ ٦٩٢ ٦٩) 
_____________ 

 
(٤٢٧ ٨٨٣ ٣٨) 
___________ 

 
(٧٣٨ ٤٤٦) 
__________ 

 
(١٤١ ٢٦٠ ١٩) 
___________ 

 
(١٥٤ ٦٤٨ ١٧١) 
_____________ 

تأجیر التمویلي في العقود  حساب تسویة
٣١/٣/٢٠١٨ 

 
)٣ ٩٦٦ ٠١٤( 

___________ 

 
)٦٩٠ ٩٠٧ ١٠٥( 

_____________ 

 
٢ ٧٩٢ ٧٨٢ 

___________ 

 
١ ٦٣١ ٧١٧ 

__________ 

 
)٧ ٩١٠ ٦٢٢( 

___________ 

 
)٨٢٧ ٣٥٩ ١١٣( 

_____________ 
تأجیر التمویلي في العقود  حساب تسویة

٣١/١٢/٢٠١٨ 
 

(٣١١ ٣٢٥ ٣٠) 
___________ 

 
(٠٩٧ ٠٨٩ ٤٥) 
_____________ 

 
(٦١٣ ٦٦٢ ٢١) 
___________ 

 
(٣٨٩ ٣٠٥) 
__________ 

 
(٩٧٣ ٩٧٣ ١٣) 
___________ 

 
(٣٨٣ ٣٥٦ ١١١) 
_____________ 

 ٣١/٣/٢٠١٩صــــافي القیمـــــة الدفتریـــــة فـــــي 
 ) التسویةخصم حساب تحت  بعد(

 
٨٦٩ ٣٧٠ ٦٧٣ 

=========== 

 
٥٦٢ ١٦٨ ٠٨٢ ١ 
============ 

 
٠١٨ ٧٧٤ ٦٠٣ 

=========== 

 
٨٥١ ٩٣٦ ٦ 

========= 

 
٥٧٦ ٠٦٧ ٢٩٩ 

=========== 

 
٨٧٦ ٣١٧ ٦٦٥ ٢ 
============ 

 ٣١/٣/٢٠١٨صــــافي القیمـــــة الدفتریـــــة فـــــي 
 ) التسویةخصم حساب تحت  بعد(

 
٦٣٦ ٤٠١ ٧٠٧ 

=========== 

 
٧٩٣ ٩٨٧ ٦٥٢ 

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

 
٤٤٢ ٩٩٤ ١٦٩ 

=========== 

 
٤ ١١٠ ٠٢٥ 

========= 

 
٣٩٦ ٤١٦ ٥٥٠ 

========== 

 
٢٤٤ ٩١٠ ١٣٢ ٢ 
============ 

ـــة فـــي  صـــافي القیمـــة  ٢٠١٨/١٢/٣١الدفتری
 ) التسویةخصم حساب تحت (بعد 

 
٤٥٠ ٠٧٥ ٦٧٨ 

=========== 

 
٤٣٥ ١٩٤ ٠٠٨ ١ 
============ 

 
١٠٧ ٣٧٧ ٤٨٤ 

=========== 

 
٥٠٥ ٨٢٨ ٦ 
========= 

 
٧٢٩ ٤٥٨ ٣١٢ 

=========== 

 
٢٢٦ ٩٣٤ ٤٨٩ ٢ 
============ 
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 الشهرة وأصول غیر ملموسة أخرى -١٥

  ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 

 ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ )١-١٥( الشهرة

 ٧٥١ ٥٠٥ ٦٨ ٠٦٢ ٣١٩ ٦٤  عالقات تعاقدیة مع عمالء

 ١٢ ٣١٢ ٠٩٠ ٦٠٠ ٠٠٠ ١٢  التراخیص

 ٢٨ ٧١٢ ١٥٥ ٧٨٠ ٦٢٧ ٣٥  برامج حاسب ألي

  ____________ ____________ 

 ٩٠٧ ٥٤٢ ٠٠٥ ١ ٣٥٣ ٩٦٠ ٠٠٧ ١  الرصید

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

 :ترتبط الشهرة باإلستحواذ على الشركات التابعة التالیة  ١-١٥

 ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 

 ٨٠٣ ٩٢١ ٥ ٨٠٣ ٩٢١ ٥  ف جي هیرمیس عمان ش.م.مإشركة إى 

 –ش.م.ك  –إیفا للوساطة المالیة  –المجموعة المالیة هیرمیس 

 ٥٥٠ ١٤٨ ١٧٩ ٥٥٠ ١٤٨ ١٧٩ الكویت 

 ٠٠٠ ٦٠٠ ١ ٠٠٠ ٦٠٠ ١ IDEAVLOPERS –الشركة المصریة للحضانات 

 ٢١٨ ٦٣٩ ٨ ٢١٨ ٦٣٩ ٨ األردن  –شركة المجموعة المالیة هیرمیس 

 ٨٦٢ ٣٩٨ ٣٦٥ ٨٦٢ ٣٩٨ ٣٦٥ ش.م.م  شركة تنمیة لخدمات المشروعات متناهیة الصغر

 ٧٣٨ ٥٠٣ ٩ ٧٣٨ ٥٠٣ ٩  إي إف جي هیرمیس باكستان لیمتد

 ٧٤٠ ٨٠٠ ٣٢٥ ٧٤٠ ٨٠٠ ٣٢٥ فرونتیر إنفستمنت مانجمنت بارتنرز لیمتد 

 ____________ ____________ 

 ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ الرصید

 =========== =========== 
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 أصول أخرى -١٦

  ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 
١٦٧ ٥٦٦ ٤٠٤ ٨٩٢ ٣٠٤ ٣٦ )١-١٦( الغیر  تأمینات لدى  

٤٢ ١٧٠ ٧١٣ ٧٣٠ ٣١٧ ٣٥  موردین –دفعات مقدمة   
 ٤٤٠ ٠٤١ ٧٤ ٩٣٥ ٣٣٣ ٧٧  قدماً مصروفات مدفوعة م

٦٠ ١٤٩ ٦٣٩ ٨٦٢ ٦٦٣ ٦٠  عهد وسلف  
٢٣١ ٧١٧ ٠٩٨ ٣٣٨ ٢٨١ ١٧٢  إیرادات مستحقة  

٢٩ ٣٤٦ ٤٧٦ ٢١٥ ٢٤٧ ٢٣  ضرائب مستقطعة بواسطة الغیر  
١ ٣٧٣ ٨٥٦ )٢-١٦( مدفوعات تحت حساب شراء إستثمارات  ١ ٣٧٣ ٨٥٦  

١٢ ٩٢٩ ٩١٧ ٢٢٨ ٩١٧ ٢٧  صندوق ضمان التسویات  
  ٣٤٤ ٦٣٠  ٧٥٤ ٦٠٩  المستحق على شركة ارا انك

شـركة تنمیـة  -المستحق على عمالء البنك الخلیجى المصـرى
 للمشروعات متناهیة الصغر

 
٣ ٥١٠ ٠٩٢ ٩٦٨ ٧٦٩ ٥  

 ٧١١ ٤٩١ ٦٥ ٢١٦ ٦٥١ ٦٢  أصول ثابتة مؤجرة   –دفعات مقدمة 
٣٣ ٣١٢ ٢٩٧ ٢٥٢ ٤٧٣ ٢٤١  ستثماراتإبیع  –مدینو   

 ٥٤٨ ٦٠٨ ١٤ ٥٤٨ ٦٠٨ ١٤ )٣-١٦( لیة التوریقفائض عم
 ٩١٠ ٦٧٤ ٢٥ ١٥٩ ٨٦٩ ٢٨  أرصدة مدینة متنوعة

  ___________ ___________ 
 ٩٥٣ ٤٢١ ٧٨٨  الرصید

========== 
٧٧١ ٥٢٣ ٤٤٥  

==========  
مصرى مجنبة فى حساب لدى أحد البنوك  جنیه ١٥ ٥٢٤ ٧٠٢ یتضمن رصید تأمینات لدى الغیر ١-١٦

س للوساطة یالشركات التابعة شركة المجموعة المالیة للسمسرة فى األوراق المالیة وشركة هیرم بإسم
فى األوراق المالیة ، یمثل قیمة تأمین تسویة عملیات الیوم الواحد التى یتم تنفیذها ببورصة األوراق 

 صر للمقاصة.المالیة وال یحق ألى من الشركتین التصرف فى ذلك المبلغ دون الرجوع إلى شركة م
 

 ستثمارات فیما یلى:إتتمثل مدفوعات تحت حساب شراء  ٢-١٦
 ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 

 ٨٥٦ ٣٤٨ ١ ٨٥٦ ٣٤٨ ١ شركة ایه ایه دبلیو للبنیة األساسیة 
 ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢٥ IDEAVLOPERS –الشركة المصریة للحضانات 

 ___________ ___________ 

 ١ ٣٧٣ ٨٥٦ الرصید
========== 

٨٥٦ ٣٧٣ ١ 
========== 

 
بتاریخ  )%١٠٠س للتأجیر التمویلي (شركة تابعة بنسبة یالمجموعة المالیة هیرم قامت شركة ٣-١٦

تمویلى بلغت قیمتها التأجیر ال لبعض عقودبتوقیع عقد حوالة محفظة توریق  ١٥/١١/٢٠١٨
شركة  إلىجنیه مصري  ٣٢٩ ٦٠٨ ٥٤٨جنیه مصري وقیمتها الحالیة  ٤٠٧ ٣٤٤ ٥٥٦اإلجمالیة 

والذى تم بموجبه إحالة الحقوق المالیة  )%١٠٠(شركة تابعة بنسبة  اى اف جى هیرمیس للتوریق
 وقد بلغ مقابل الحوالة مبلغ عقود إلى شركة اى اف جى هیرمیس للتوریق (المحال إلیه)ال لتلك

كة إى قامت شر  حیثملیون جنیه مصري تم سدادها من حصیلة اإلكتتاب في سندات التوریق  ٣١٥
على موافقة الهیئة العامة للرقابة المالیة  اً بناءإف جى هیرمیس للتوریق بطرح خاص لسندات التوریق 

في السندات بالكامل من خالل طرح خاص أغلق في تاریخ االكتتاب تم تغطیة و بطرح السندات، 
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 غمبل ٢٠١٩ مارس ٣١ فيالبالغ قیمته و یتمثل مبلغ فائض عملیة التوریق و ، ٣/١٢/٢٠١٨
المجموعة المالیة هیرمیس للتأجیر  شركةالقیمة العادلة لحقوق في  جنیه مصري ٥٤٨ ٦٠٨ ١٤

بردها إلى الشركة بصفتها المحیل في تلك في نهایة عملیة التوریق والتي یلتزم أمین الحفظ  التمویلي
داد كامل بعد سذلك اإلصدارات وذلك عند إنتهاء مدة سندات التوریق أو بسدادها سدادًا معجًال و 

 مستحقات حملة سندات التوریق من أصل وعائد وكذلك سداد كافة اإللتزامات األخرى.
 

 أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة -١٧

 ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 
 ١٠١ ٤٧٠ ٠١٠ ٣ ٨٠٦ ١١٥ ٣٦٤ ٣ مؤسسات مالیة

 ٠٩٢ ٧٩٨ ٤٦٩ ٢ سحب على المكشوفبنوك 
_____________ 

١ ٩٤٠ ٧٢٦ ٢٣١ 
_____________ 

 ٨٩٨ ٩١٣ ٨٣٣ ٥ الرصید
============ 

٤ ٩٥١ ١٩٦ ٣٣٢ 
============ 

 
 القیمة العادلة من خالل األرباح والخسائربأرصدة دائنة  -عمالء  -١٨

 .حدى شركات المجموعةإ دین مهیكلة قامت بإصدارها أدواتهذا المبلغ یمثل قیمة المستحق للعمالء مقابل 
 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -١٩
 ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 

١ ١١١ ٢٨٧ ٢٨٨ ١٠٦ ٥٥٣ ٧٨٣ مصروفات مستحقة  
٢٠٩ ٢٣٨ ٤٥٣ ٥٠٧ ٧٣٦ ٢٠١ دائنو توزیعات سنوات سابقة  

٣٥٤ ٢٢٠ ٤١٤ ٩٥٤ ٣٣٦ ٢٦٠ إیرادات مقدمة  
١٨٠ ٩٧٢ ٥٥١ ٨٢٣ ٣٢٥ ١٧٣  أرباح رأسمالیة مؤجلة  

 -- ٩٦٩ ٩١٠ ٥٥ (شورت سیلینج) إلتزامات بالقیمة العادلة
٨٠ ٠٣٧ ٦٨٧ ٩٠٩ ٢٥٦ ٤٠ وردونم  

١٣ ٣٨٨ ١٢٣ ١٠٤ ٩٧٣ ١٢ مركز تحدیث الصناعة  
١١ ١٢١ ٠٦٦ ٠٤٢ ١٧٥ ١٠ كوبونات عمالء حفظ مركزى  

١٣ ٢٠٥ ٢٠٨ ١٢٧ ٨٧٩ ١٠٦ جاري مصلحة الضرائب  
٤ ٨٥٧ ٨٨٩ ٢٥٣ ٤٦٢ ٦ الهیئة القومیة للتأمین اإلجتماعى  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٣٤ ٩٢٤ ٤٩ ستثمارات مالیةإشراء  –دائنون   
٣ ٢٣٥ ٢٢٧ ٢٢٩ ٠٦١ ٥ مستحق مساهمة تكافلیة  

٤ ٤٢٨ ٨٤٩ ١٢٠ ٤٦٤ ٤ تأمینات للغیر*  
٧٤ ٦٨٥ ٩١٠ ٣٩٤ ١٦٦ ٧٨ دائنون متنوعون   

 _____________ _____________ 
 ٢ ٠٦٢ ٦٧٨ ٦٦٥ ١٧١ ٢٢٦ ٧٩٨ ١ الرصید

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

 ٨٤٩ ٤٢٨ ٤مبلـغ مقابـل  ٢٠١٩ مـارس ٣١جنیه مصري في  ١٢٠ ٤٦٤ ٤مبلغ في تتمثل تأمینات للغیر  *
 یر التمـویلىالتـأجشـركة محصل من عمالء التأمین القیمة والذى یمثل  ٢٠١٨ دیسمبر ٣١جنیه مصري في 

 .یجاریة في نهایة مدة عقد التأجیر التمویليویستقطع من القیمة اإل
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 اإللتزامات الضریبیة المؤجلة -٢٠

 لتزامات الضریبیة المؤجلة فیما یلي:اإلیتمثل رصید األصول و 

الرصید فى  
١/١/٢٠١٩ 

الضریبة المؤجلة 
المثبتة مباشرة فى 

 قائمة الدخل

الضریبة المؤجلة 
المثبتة مباشرة فى 

 حقوق الملكیة

 اإلستحواذ
علي شركات  

 تابعة

فروق ترجمة 
األرصدة 
بالعمالت 
 األجنبیة

أصول ضریبیة  الصافى
 مؤجلة

لتزامات ضریبیة إ
 لةمؤج

 )٦٨٩ ٤٤٨ ٨( -- )٦٨٩ ٤٤٨ ٨( -- -- -- )٦٨٢ ٧٤١( (٠٠٧ ٧٠٧ ٧) إهالك األصول الثابتة
 -- ٧٤٨ ٨٩٩ ٧٤٨ ٨٩٩ (٠٧٩ ٧) -- -- -- ٨٢٧ ٩٠٦ مخصص مطالبات 

 -- ٧٩٤ ٢٢٤ ١ ٧٩٤ ٢٢٤ ١ -- -- -- -- ٧٩٤ ٢٢٤ ١ اإلضمحالل في قیمة األصول
 -- ٩٤٥ ٥٢٨ ١٩ ٩٤٥ ٥٢٨ ١٩ (٦٠١ ٣٥٦) ٦٠٢ ٨٩٤ ٨ -- (٤٤٢ ٨٤٠) ٣٨٦ ٨٣١ ١١ خسائر سنوات سابقة

فروق التقییم الناتجة عن خسائر 
 -- ٥٩٧ ٦١٢ ٦ ٥٩٧ ٦١٢ ٦ -- -- -- -- ٥٩٧ ٦١٢ ٦ تغطیة خطر التدفقات النقدیة*

إستثمارات  -التغیر فى القیمة العادلة
 (٩٣٥ ٥٣٧ ٢١٧) -- (٩٣٥ ٥٣٧ ٢١٧) ٦١٧ ١ -- ٨١٩ ٨١٤ ١٥ -- (٣٧١ ٣٥٤ ٢٣٣) مالیة متاحة للبیع**

فروق ترجمة األرصدة بالعمالت 
 -- ٨٦٢ ٣٥٥ ٢٢ ٨٦٢ ٣٥٥ ٢٢ ) ٧٨٢( -- -- ٦٧٣ ٣٨٥ ٢٧ (٠٢٩ ٠٢٩ ٥) األجنبیة

ستثمارات العقاریة (إحتیاطى إعادة اإل
 -- ١ ٨٦٧ ١٤٧ ١ ٨٦٧ ١٤٧ -- -- -- -- ١٤٧ ٨٦٧ ١ التقییم)

 )٦٨٨ ٣٣٥ ٧( -- )٦٨٨ ٣٣٥ ٧( -- -- -- ٤٦٤ ٣٢٨ (١٥٢ ٦٦٤ ٧) أرباح رأسمالیة مؤجلة
 ____________ ___________ _________ ________ ________ ___________ __________ ____________ 
 (٨٠٨ ٣١١ ٢٣١) 

=========== 
٠١٣ ١٣٢ ٢٦ 
========== 

٨١٩ ٨١٤ ١٥ 
========= 

٦٠٢ ٨٩٤ ٨ 
======== 

(٨٤٥ ٣٦٢) 
======== 

)٢١٩ ٨٣٣ ١٨٠( 
========== 

٠٩٣ ٤٨٩ ٥٢ 
========= 

)٣١٢ ٣٢٢ ٢٣٣( 
===========  

 .التغیر في حقوق الملكیةخسائر تغطیة خطر التدفقات النقدیة الظاهر بقائمة یتم خصمها مباشرة من بند إحتیاطى *
هر بقائمـة الـدخل سـتثمارات مالیـة متاحـة للبیـع الظـاإ -یتم خصمها مباشرة من بند التغیر فى القیمة العادلـة **

 . التغیر في حقوق الملكیةاإلحتیاطیات في قائمة و  الشامل
 

 مخصصات  -٢١

  ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 
 ٨٨٦ ٨٢٨ ٢٦١ ٢١٧ ٨٨٥ ٢٨٢ )١-٢١( مخصص مطالبات 

 ٧٦٩ ٧٥٨ ١٨٣ ٣٧١ ٢٠٦ ١٨٤ )١-٢١( مخصص مكافأة ترك الخدمة
 ٢٩٢ ٩١٠ ١٥ ٢٦٥ ٠٢٩ ٢١ )١-٢١( مخصص عقود ضمانات مالیة

  ___________ ___________ 
 ٨٥٣ ١٢٠ ٤٨٨  الرصید

========== 
٩٤٧ ٤٩٧ ٤٦١ 
========== 

١-٢١ 

 
 خاص بشركات المجموعة خارج جمهوریة مصر العربیة. *

 مخصص 
 مطالبات 

مخصص مكافأة 
 *ترك الخدمة

مخصص عقود 
 ضمانات مالیة

 اإلجمالى

 ٩٤٧ ٤٩٧ ٤٦١ ٢٩٢ ٩١٠ ١٥ ٧٦٩ ٧٥٨ ١٨٣ ٨٨٦ ٨٢٨ ٢٦١ فترةأول ال فيالرصید 
 ٠٥٤ ١١٩ ٣٩ ٩٧٣ ١١٨ ٥ ٨٥٦ ٧٩٨ ٧ ٢٢٥ ٢٠١ ٢٦ الفترةالمكون خالل 

 (٣٠٦ ١٢٣ ٧) -- (٤٢٢ ١٨٧ ٦) (٨٨٤ ٩٣٥) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبیة
 )٨٤٢ ٣٧٢ ٥( -- )٨٣٢ ١٦٣ ١( )٠١٠ ٢٠٩ ٤( فترةالالمستخدم خالل 

 ___________ ___________ ___________ ___________ 
 ٢١٧ ٨٨٥ ٢٨٢ فترةال خرآالرصید فى 

========= 
٣٧١ ٢٠٦ ١٨٤ 
========== 

٢٦٥ ٠٢٩ ٢١ 
========= 

٨٥٣ ١٢٠ ٤٨٨ 
========== 



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المجمعة  الدوریة تابع اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 ٣١/٣/٢٠١٩المالیة المنتهیة فى  فترةعن ال
 (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى مالم یرد خالف ذلك)

_____________________________________________________________________________ 

 - ۱۷ - 

  وتسهیالت قروض -٢٢
 یلى: فیما ٢٠١٩ مارس ٣١فى  والتسهیالت یتمثل رصید القروض

تاریخ عقد  الحد المسموح به رضةتالشركة المق
 التمویل

الرصید في  ستحقاقاإلتاریخ 
٣١/٣/٢٠١٩ 

الرصید في 
٣١/١٢/٢٠١٨ 

یة هیرمیس شركة المجموعة المال
 ٥٧ ٨٥٧ ٥٠٣ ٠٤٨ ٥٩٥ ٥٤ ١٠/٦/٢٠٢٣ ١٠/٦/٢٠١٥ ملیون ٢٥٠ للتأجیر التمویلى *

 ١١٠ ٥٥٦ ٢٦٧ ٠٤٨ ١٦٤ ١٠٢ ٤/٦/٢٠٢٢ ٤/٦/٢٠١٥ ملیون ١٠٠ ,,  
 ٣٩٧ ٤٢٧ ١٥٤ ٠٣٦ ٣٥٠ ٣٧٩ ١٤/٩/٢٠٢٢ ١٤/٧/٢٠١٥ ملیون ٢٨٠ ,,  

 ٢٨٧ ٠٣٤ ٠٩٧ ٦٩٩ ٢٩٩ ٢٦٥ ٤/١١/٢٠٢٢ ٤/١١/٢٠١٥ ملیون ٣٠٠ ,,
 ١٤٩ ٥٩٦ ٤٩٨ ٩٧١ ١٢٥ ١٦٨ ٩/٨/٢٠٢٣ ٩/٨/٢٠١٥ ملیون ٢٠٠ ,,
 ٨٢ ٦٠٢ ٩٥٨ ١٤٩ ٥٩٧ ٧٢ ٣٠/٩/٢٠٢٥ ٣٠/٩/٢٠١٥ ملیون ٢٠٠ ,,
 ٢١٣ ٣١٢ ٩١٠ ٨٩١ ١٤٧ ٢٤٨ ١٤/٣/٢٠٢٣ ١٤/٣/٢٠١٦ ملیون ١٧٥ ,,
 ٢٤ ٥٧٢ ١٤٢ ٨٣٠ ٣٢١ ٨ ١/٦/٢٠٢٣ ١/٦/٢٠١٦ ملیون ٥٠ ,,
 ٩٢ ٨١٠ ٣٨٠ ٤٩٨ ٣٠٤ ٩٠ ١/٥/٢٠٢٠ ١/٦/٢٠١٦ ملیون ١٠٠ ,,
 ٦٥ ٥٩٠ ٥٥٥ ٠٢٨ ٤٢٥ ٦٤ ٣١/١٠/٢٠٢١ ٢٨/١١/٢٠١٦ ملیون ١٠٠ ,,
 ٦ ٨٧٩ ٤٢٩ ١٣٩ ٣٥١ ٤ ٣٠/٩/٢٠٢١ ١٥/١٢/٢٠١٦ ملیون ٨٠ ,,
 ١٢١ ٧٤٦ ٣٠٠ ٩٣٧ ١٠٢ ١٩٠ ٢٨/٢/٢٠٢٢ ١٢/٢/٢٠١٧ ملیون ١٠٠ ,,
 ٦٩ ٦٥٤ ٧٢٤ ٣٦٤ ٣٤٠ ٦٨ ٣٠/٨/٢٠٢٤ ١٩/٢/٢٠١٧ ملیون ٧٠ ,,
 ٤٤ ٧٨٧ ٤٨٩ ١٥٨ ٧٣٩ ٥٧ ٣٠/٩/٢٠٢١ ١٥/١٢/٢٠١٦ یونمل ١٠٠ ,,
 ٢ ٢٢٥ ٤٥١ ١٨٧ ١١٥ ٢ ٣/٤/٢٠٢٤ ٣/٤/٢٠١٧ ملیون ٥٠ ,,
 ٣ ٦٨٠ ٩٦٣ ٤٦٥ ٤٧٦ ٣ ٢٤/٤/٢٠٢٣ ٢٤/٤/٢٠١٧ ملیون ٢٠ ,,

 ٨٣ ٨٩٣ ٠٢١ ٠٩٤ ٩٧٥ ١٥١ ٢٥/٥/٢٠٢٢ ٢٥/٥/٢٠١٧ ملیون ١٠٠ ,,  
 ٥١ ٠٧١ ٦٥٦ ٢٨٩ ٨٦٩ ٤٧ ٢٩/٥/٢٠٢٤ ٢٩/٥/٢٠١٧ ملیون ٦٥ ,,  
 ٣٢ ٢٣٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨٥ ٣١ ١٩/١٠/٢٠٢٢ ١٩/١٠/٢٠١٧  ملیون ٤٤ ,,  
 ٦١ ٦٧٥ ٤٣٥ ٧٨٠ ١٢٩ ٥٨ ١/٦/٢٠٢٢ ١/١٢/٢٠١٧ ملیون ٩٠ ,,  

 ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٤٥ ٧/٢/٢٠٢٣ ٧/٢/٢٠١٨ ملیون ١٥٠ ,,
 ١٧ ٩٤١ ٢١٧ ١٩٧ ٧٨٣ ٥٠ ٢٤/٩/٢٠٢٥ ٢٤/٩/٢٠١٨ ملیون ١٠٠ ,,
 ١٣٧ ٧٧٩ ٩٤٩ ٥١٧ ١٤٠ ١٣٣ ٥/٩/٢٠٢٨ ٥/٩/٢٠١٨ ملیون ٦٠٠ ,,

 ٤٨ ٠٣٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ١٢٥ ٤٦ ١١/٥/٢٠٢٠ ١٢/٥/٢٠١٧ ملیون ١١٢,١ ف جي هیرمیس باكستان لیمتدإإي 
 ٩٨ ٦١٢ ١٦٦ ١٦٠ ٤٠١ ٧٦ ٣٠/٣/٢٠٢٠ ٣٠/٣/٢٠١٩ ملیون ١٠٠ تنمیة للمشروعات متناهیة الصغر

 ٢ ٨٤٥ ٣٨٧ -- ٥/٣/٢٠٢٣ ٥/٤/٢٠١٨ ملیون ٥٠ ,,
 ٢٥٥ ٢٣٦ ٦٩١ ٩٧٨ ١٠٧ ٣٩٠ ١٨/٦/٢٠٢٢ ١٨/٦/٢٠١٧ ملیون ٥٠٠ ,,

 شركة فالیو لخدمات البیع بالتقسیط
ValU ٣٩ ٨٠١ ٧٨١ ٠٢٠ ٣٣٢ ٧٦ ٩/١١/٢٠٢٣ ١٠/١١/٢٠١٧ ملیون ١٠٠ 

      
      

    _____________ _____________ 
 ٤٨٣ ٥٠٥ ٩٨٦ ٢   الرصید 

============ 
٢ ٦٥٩ ٤٦٧ ٦٢٣ 

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

 ٣٨٥ ٤٧٣ ٧٦١ ٠٩٠ ٦٢١ ٩١٣  أقساط تستحق خالل عام
 ٣٩٣ ٨٨٤ ٠٧٢ ٢ أقساط تستحق خالل أكثر من عام

_____________ 
٢٣٨ ٩٩٤ ٨٩٧ ١ 
_____________ 

 ٤٨٣ ٥٠٥ ٩٨٦ ٢   الرصید 
============ 

٦٢٣ ٤٦٧ ٦٥٩ ٢ 
============ 

 
بضـمان التنـازل ) تـأجیر التمـویلى (شـركة تابعـةیس للشـركة المجموعـة المالیـة هیـرمقروض وتسهیالت ل *

 لصالح البنوك عن القیمة اإلیجاریة لعقود التأجیر التمویلى وذلك في حدود قیمة المدیونیة.



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المجمعة  الدوریة تابع اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 ٣١/٣/٢٠١٩المالیة المنتهیة فى  فترةعن ال
 (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى مالم یرد خالف ذلك)

_____________________________________________________________________________ 

 - ۱۸ - 

 المالرأس  -٢٣
 جنیه ٣ ٠٧٤ ٤٧٢ ٨٩٠ والمدفوع المصدر المال ورأس مصري جنیه ملیار ٦ به المرخص المال رأس بلغ -

 .مصري جنیه ٥ سهم لكل إسمیة بقیمة سهم ٦١٤ ٨٩٤ ٥٧٨ عدد على موزعاً  مصري
 مبلغ من المصدر المال رأس زیادة للشركة العادیة العامة الجمعیة قررت ٢٠١٨ مایو ٦ بتاریخ -

 موزعة علي مصري جنیه ٣ ٨٤٣ ٠٩١ ١١٥ مبلغ إلى مصري جنیه ٣ ٠٧٤ ٤٧٢ ٨٩٠
 ١٥٣ ٧٢٣ ٦٤٥ ددع على موزعة مصري جنیه ٧٦٨ ٦١٨ ٢٢٥ قدرها بزیادة سهم ٧٦٨ ٦١٨ ٢٢٣
 قائمة أسهم أربعة لكل مجانى سهم بواقع مجانیة كأسهم توزع مصري جنیه ٥ للسهم اإلسمیة القیمة سهم

 دیسمبر ٣١ في المنتهیة المالیة السنة عن للشركة المالیة بالقوائم الظاهر القانوني اإلحتیاطى من تحویال
 .للشركة التجاري السجل في بالزیادة للتأشیر الالزمة اإلجراءات إتخاذ وتم ٢٠١٧

 
  مسیطرةالغیر حقوق ال -٢٤

 ٣١/١٢/٢٠١٨  ٣١/٣/٢٠١٩ 
 ١٧٢ ٩٨٩ ٥٧٣  ٨٢٣ ١٦٢ ١٧٣ رأس المال المصدر والمدفوع

 ١٤٠ ١٧٧ ٩٥٤  ٩٥٤ ١٧٧ ١٤٠ عالوة إصدار
 ١٦ ٢٢٤ ٧٣٦  ٦٦١ ٢٢٥ ١٦ إحتیاطى قانونى

 ٤٧ ٦٠٨ ٧١٨  ٠٦٠ ٤٧٢ ٣٥ إحتیاطیات أخرى
 ٢٥ ٠٥٧ ٨٨٢  ٣٨٠ ٧٢١ ٦٠ محتجزة أرباح

 ٣٥ ٦٦٤ ٤٢٣  ٥٥١ ٠٦٠ ٧ / العام فترةالأرباح 
 ٤٣٧ ٧٢٣ ٢٨٦  ٤٢٩ ٨٢٠ ٤٣٢ الرصید

 

 إلتزامات عرضیة وٕارتباطات  -٢٥

مقابــل  (إحــدى الشــركات التابعــة) اإلمــارات –شــركة المجموعــة المالیــة هیــرمیس للتــداول  القابضــة تكفــل الشــركة
 :ك بمبلغخطابات الضمان الممنوحة لها من البنو 

 ٢٠١٨/١٢/٣١  ٢٠١٩/٣/٣١ 
 ٠٠٠ ٦٧٠ ١١٨  ٠٠٠ ٦٧٠ ١١٨ ماراتىإدرهم 

 ٠٥٣ ٦٢٣ ٥٧٨  ٧٨٩ ٧٣٠ ٥٥٩ المصريالمعادل بالجنیه 
 

 بیانها كالتالي: الماليلدیها أصول وٕالتزامات خارج قائمة المركز  المجموعة

 ٢٠١٨/١٢/٣١  ٢٠١٩/٣/٣١ 
 ٠٢٦ ٧١٨ ٤٦٢ ٨١  ٨٤٩ ٨٢٧ ٨١٩ ٦٧ محافظ أصول مدارة



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المجمعة  الدوریة تابع اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 ٣١/٣/٢٠١٩المالیة المنتهیة فى  فترةعن ال
 (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى مالم یرد خالف ذلك)

_____________________________________________________________________________ 

 - ۱۹ - 

 إیرادات أخرى -٢٦

ــ ألطــراف المجموعــةتتضــمن اإلیــرادات األخــرى الظــاهرة بقائمــة الــدخل قیمــة إیجــارات لــبعض منشــأت  ،  ةخارجی
ــ المجموعــةأربــاح  ــأجیر عــادةإالبیــع مــع  ةعــن عملی ــة الرئیســي المجموعــةلمقــر  الت ــى إ باإلضــافة، الذكیــة بالقری ل

  .متكررةإیرادات خدمات غیر 
 

 قیمة األصول  في عبء اإلضمحالل -٢٧

 المالیة المنتهیة فى فترةعن ال 
 ٣١/٣/٢٠١٨  ٣١/٣/٢٠١٩ 

 ١٣ ١٢٢ ٩٤١  ٢٥ ٢٣٥ ٨٨٠ لقروض للغیر قیمة العمالء وا يفاإلضمحالل 
 ٤ ٧٠٠ ٠٠٠ في األصول الثابتة المؤجرةاإلضمحالل 

___________ 
 ١ ٥٠٠ ٠٠٠ 

___________ 
 ٨٨٠ ٩٣٥ ٢٩ اإلجمالي

========== 
 ٩٤١ ٦٢٢ ١٤ 

========== 
 

 ضریبة الدخل -٢٨
 فيالمالیة المنتهیة  فترةالعن  
 ٣١/٣/٢٠١٨  ٣١/٣/٢٠١٩ 

 ٧٢٩ ١٣٩ ٥٢  ٢٩٩ ٥٣٨ ٥٣ ضریبة الدخل الحالیة
 (٠١٣ ١٣٢ ٢٦) الضریبة المؤجلة

___________ 
 (٩٢٧ ١٥٦ ٤) 

____________ 
 ٢٨٦ ٤٠٦ ٢٧ اإلجمالي

=========== 
 ٨٠٢ ٩٨٢ ٤٧ 

=========== 
 

 النقدیة وما فى حكمها  -٢٩
 لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة تتمثل النقدیة وما فى حكمها فیما یلى:

 ٣١/١٢/٢٠١٨  ٣١/٣/٢٠١٩ 
٦ ٥٠٧ ٨٨١ ٣٦٧  ٧٠٢ ٣٦٣ ٦١٥ ٨ نقدیة وأرصدة لدى البنوك  

)٤ ٩٥١ ١٩٦ ٣٣٢(  (٨٩٨ ٩١٣ ٨٣٣ ٥) المستحق للبنوك والمؤسسات المالیة  
 ٤١ ٣٤١ ٥٩٥  ١٥١ ٠٦٤ ٤٥ یوم ٩٠أذون خزانة أقل من 

 -- أثر التغیر فى أسعار الصرف
_____________ 

 (٣٢١ ٨٨٤ ١١١) 
_____________ 

 ٩٥٥ ٥١٣ ٨٢٦ ٢ النقدیة وما فى حكمها
============ 

 ٣٠٩ ١٤٢ ٤٨٦ ١ 
============ 

 



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
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 ٣١/٣/٢٠١٩المالیة المنتهیة فى  فترةعن ال
 (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى مالم یرد خالف ذلك)

_____________________________________________________________________________ 

 - ۲۰ - 

  مصروفات عمومیة وٕاداریة -٣٠
 المنتهیة فىالفترة ا عن 

  ٣١/٣/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 

 جور ومرتبات وما فى حكمها *أ
 مصروفات إستشارات
 وٕانتقاالت ةمصروفات سفر وٕاقام

 خطوط ربط وٕاتصاالت
 اإلیجار ومصروفات اإلشغال

 مصروفات أخرى 

١١٨ ١٦٢ ٦٠٥ 
٦٤٤ ٤٢٢ ١١ 
٥٠٤ ٠٦٦ ١٧ 
١٣٧ ٤٩٤ ٢٧ 
٤٢١ ٧٠٩ ٥٧ 
٠٧٨ ٩٠٩ ٨٣ 

٣٩٥ ١٩١ ٤٥٢ 
١٢ ٣٩٢ ٩٢٥ 
٩ ٦٠٨ ٣٥١ 
٢٨ ٣٢٦ ٧٧٥ 
٣٠ ٩٨٠ ٠٣٨ 
٦٦ ٣٦٠ ٧٢١ 

 _____________ _____________ 
 ٩٠٢ ٧٦٣ ٨٠٢ اإلجمالى 

============ 
٥٤٢ ٨٦٠ ٢٦٢ 

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

ثالث بناء على توصیة لجنة المكأفات بتفعیل برنامج مكأفات مدته  ٢٠١٨قامت المجموعة خالل عام  *
احتسابها على أساس سعر یتمثل في منح مجموعة من موظفي ومدیرى الشركة مكأفات نقدیة یتم  سنوات

 ، هذا ویتضمن بند أجور ومرتبات وما في حكمها مبلغالشركة القابضة في نهایة كل سنة سهم
 .٢٠١٩ مارس ٣١المالیة المنتهیة في  فترةعن ال جنیه مصري من مكأفات هذا البرنامج ٢٤٠ ٠٣١ ٨٢

 

 

 



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
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 القطاعات التشغیلیة -٣١

 أساس القطاعات التشغیلیة )أ(

 المتعلقة بالقطاعات تخص قطاع األنشطة بالمجموعة. المعلومات الموضحة
 بإرادة حرة. هیكل التقاریر الداخلى وٕادارة المجموعة حیث یتم تحدید التسعیر بین القطاعات  على یعتمد الشكل األولى لقطاع النشاط

 تتمثل نتائج القطاعات فى األصول واإللتزامات المرتبطة بالقطاع مباشرة.
 .والمصروفات واألصول واإللتزامات علي نوع أنشطة وخدمات القطاع والتى من الممكن تمییز مكوناتها اإلیراداتي في تحلیل یعتمد الجدول التال

 
 ٢٠١٩مارس  ٣١المنتهیة في  ةالمالی فترةالعن 

عملیات القابضة  
 وأسواق المال

قطاع إدارة صنادیق  قطاع السمسرة
اإلستثمار والمحافظ 

 المالیة

قطاع الترویج 
 وتغطیة اإلكتتاب

قطاع اإلستثمار 
 المباشر

قطاع التأجیر 
 التمویلى

قطاع التمویل 
 متناهى الصغر

 لتمویلقطاع ا
 اإلستهالكي

 اإلجمالى تسویات قطاع التخصیم

 ٤٤٩ ٦٢٦ ٠٢٢ ١ (١٦٤ ٢٣٧ ١) ٢١٦ ٧٦٤ ٠٨٢ ٩٤٢ ١ ٤٨٩ ٥٧٤ ١٤٩ -- ٢٨٦ ٥٥٦ ٣٩٣ ١١٣ ٧٣٤ ٣٢ ٤٨٥ ٤٨٣ ٨٩ ٩٤٢ ٨٠٨ ٣٥٥ -- إیراد األتعاب والعموالت 
بیع  (خسائر) أرباح

 ٥٧٤ ٦٩٥ ٦٧ -- -- -- -- -- -- -- -- ٦٩٩ ٢٠٩ ٣ ٨٧٥ ٤٨٥ ٦٤ إستثمارات مالیة 
صافى التغیر فى 

اإلستثمارات المقیمة 
بالقیمة العادلة من 

 ٧٥٧ ٧٦٨ ١٢ -- -- -- -- -- -- -- -- ٠٦١ ٠٠٤ ٣ ٦٩٦ ٧٦٤ ٩ خالل األرباح والخسائر
تأجیر إیراد نشاط ال

 ٥٨١ ٥٤٣ ٢٠٠ -- -- -- -- ٥٨١ ٥٤٣ ٢٠٠ -- -- -- -- -- التمویلي
 ١٩٢ ٨٠٨ ٥٢٧ )٥١٢ ٠٠٨ ٥( ٤١٩ ٠٥٠ ٣ ٧٩٢ ١٠٢ ٣ ٤٦٣ ٢٨٧ ٢١٥ ٩٠٩ ١٧٤ ٢ ٦٧٩ ٨١٦ ٩ ٥٩٦ ٣٢٤ ٥ ٢٨٧ ١٥٩ ٣ ٥١٠ ٩٣٢ ١٧ ٠٤٩ ٩٦٨ ٢٧٢ إیراد الفوائد والتوزیعات

 ٠٨٢ ٣٨٥ ٢٤ -- ٠١٣ ٤٦٩ -- ٠٩١ ٧٠٦ (٤٧٩ ١٥٩) ٣٧٥ ١٢ ٥٢٢ ٢٢١ ٤٧٦ ٢٩٤ ٤٨٠ ٧٩٥ ٣ ٦٠٤ ٠٤٥ ١٩ إیرادات أخري
 ٦٣٥ ٨٢٧ ٨٥٥ ١ (٦٧٦ ٢٤٥ ٦) ٦٤٨ ٢٨٣ ٤ ٨٧٤ ٠٤٤ ٥ ٠٤٣ ٥٦٨ ٣٦٥ ٠١١ ٥٥٩ ٢٠٢ ٣٤٠ ٣٨٥ ٤٠٣ ٢٣١ ٢٨٠ ٣٨ ٢٤٨ ٩٣٧ ٩٢ ٦٩٢ ٧٥٠ ٣٨٣ ٢٢٤ ٢٦٤ ٣٦٦ اإلیراداتإجمالي 
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عملیات القابضة  
 وأسواق المال

قطاع إدارة صنادیق  قطاع السمسرة
اإلستثمار والمحافظ 

 المالیة

قطاع الترویج 
 وتغطیة اإلكتتاب

قطاع اإلستثمار 
 المباشر

قطاع التأجیر 
 التمویلى

قطاع التمویل 
 متناهى الصغر

 لتمویلقطاع ا
 اإلستهالكي

 اإلجمالى تسویات قطاع التخصیم

مصروف األتعاب 

 )٩٦٣ ١٠٨ ١٦٩( ٠٧٢ ٥٣٨ ٢٦ (٠٧٩ ٦١) (٢٦٤ ٦١٨) )٦٦٠ ٣( )٥٢٧ ١( )٥٣٧ ٥٩٠ ١٣٦( )٩٠٢ ٦٠( )٢٠٨ ٠٧٠ ١٠( )٣٦٤ ٩١٤ ٤٦( (٤٩٤ ٣٢٦ ١) والعموالت 

 (٨٩٣ ٨٤٧ ٢٧٩) ١٨١ ٣٨٩ ١٠ (٢٦٧ ٣١٤ ٢) )(١٨٧ ٠٦١ ٢ )٩٤٢ ٩٥٣ ١١٢( )٠١٠ ٩٣٨ ٨٤( )٤٥٣ ٣٢٥ ١( )٧٦٤ ٠٠٧ ٢( -- )٤٤٨ ١٢٠ ٥١( )٠٠٣ ٥١٦ ٣٣( مصروف الفوائد 

فروق ترجمة األرصدة 

 (١٤٨ ٨٢٩ ٣١) -- -- -- -- -- -- -- -- -- (١٤٨ ٨٢٩ ٣١) بالعمالت األجنبیة

 ٦٣١ ٠٤١ ٣٧٥ ١ ٥٧٧ ٦٨١ ٣٠ ٣٠٢ ٩٠٨ ١ ٤٢٣ ٣٦٥ ٢ ٤٤١ ٦١٠ ٢٥٢ ٤٧٤ ٦١٩ ١١٧ ٣٥٠ ٤٦٩ ٢٦٥ ٥٦٥ ٢١١ ٣٦ ٠٤٠ ٨٦٧ ٨٢ ٨٨٠ ٧١٥ ٢٨٥ ٥٧٩ ٥٩٢ ٢٩٩ صافى اإلیرادات

ة مصروفات عمومی

 )٩٠٢ ٧٦٣ ٨٠٢( )٣٨٤ ٠٤٢ ١٥( (١٩٥ ٤٠٥ ٣) (٧٢٥ ٧٩٧ ٨) )٧٦٩ ٠٦٦ ٩٨( )٢٦٣ ٩٥٦ ٩( )١٩١ ٩٧٢ ١٠( )٤٣٧ ٣٩٤ ١٧( )٩٤٩ ٢٨٦ ٦٠( )٤٦٥ ١٣٠ ٢٠٩( )٥٢٤ ٧١١ ٣٦٩( وٕاداریة

 )٠٥٤ ١١٩ ٣٩( -- -- -- (٨٤٨ ٢٢٤ ٥) -- -- )٩١٥ ٤٧٦( )٢٢٠ ٢٢٦ ١( )٣٩٤ ٦٤٤ ٤( )٦٧٧ ٥٤٦ ٢٧( مخصصات 

 )٣٧٣ ٤٦٩ ٩٤( -- (٨٠٧ ١٣٢) (٤٨١ ٩٢٥) )٠٩٥ ٢٨٠ ٧( )٠٦٤ ١٨١ ٧١( )٧٧٢ ٧٠( )٨٢٨ ٦٣( )٧٠٤ ٣٣٧ ٤( )٥٩٩ ٣١٥ ٤( )٠٢٣ ١٦٢ ٦( وٕاستهالكإهالك 

عبء اإلضمحالل فى 

 )٨٨٠ ٩٣٥ ٢٩( (١٩٣ ٦٣٩ ١٥) (١٠٦ ٦٠٢) (٥١٨ ٣٦٣) )٠٦٣ ٦٣١ ٨( )٠٠٠ ٧٠٠ ٤( -- -- -- -- -- قیمة األصول 

 )٢١٣ ٠٧٤ ٤٤٧ ١( ٦٧٦ ٢٤٥ ٦ (٤٥٤ ٥١٥ ٦) (١٧٥ ٧٦٦ ١٢) )٣٧٧ ١٦٠ ٢٣٢( )٨٦٤ ٧٧٦ ١٧٠( (٩٥٣ ٩٥٨ ١٤٨) (٨٤٦ ٠٠٣ ٢٠) (٠٨١ ٩٢١ ٧٥) (٢٧٠ ١٢٥ ٣١٦) (٨٦٩ ٠٩١ ٤٧٠) تإجمالي المصروفا

 ٤٢٢ ٧٥٣ ٤٠٨ -- (٨٠٦ ٢٣١ ٢) (٣٠١ ٧٢١ ٧) ١٣٣ ٤٠٧ ٦٦٦ ١٤٧ ٧٨٢ ٣١ ٣٨٧ ٤٢٦ ٢٥٤ ٣٨٥ ٢٧٦ ١٨ ١٦٧ ٠١٦ ١٧ ٤٢٢ ٦٢٥ ٦٧ (٦٤٥ ٨٢٧ ١٠٣) األرباح قبل الضرائب

 )٢٨٦ ٤٠٦ ٢٧( -- (٥٤٠ ٢٩) (٧٦٦ ٣٩) )٦٨٧ ٩٢٨ ٣١( )٩٥٨ ٤٨٢ ٧( )٦٢٣ ١١٩( )٩٩٨ ٥٥٦( )٢٣٩ ٠٦٩ ٢( (٨١٧ ٤٠٠ ٩)  ٣٤٢ ٢٢١ ٢٤ ضریبة الدخل

 ١٣٦ ٣٤٧ ٣٨١ -- (٣٤٦ ٢٦١ ٢) (٠٦٧ ٧٦١ ٧) ٩٧٩ ٤٧٨ ١٠١ ١٨٩ ٢٩٩ ٢٤ ٧٦٤ ٣٠٦ ٢٥٤ ٣٨٧ ٧١٩ ١٧ ٩٢٨ ٩٤٦ ١٤ ٦٠٥ ٢٢٤ ٥٨ (٣٠٣ ٦٠٦ ٧٩) فترةأرباح ال

 ٣٤ ٧٩٢ ٦٥٢ ٧٦٢ -- ١٤١ ٥٤٥ ٣٧٨ ٢٣٩ ٥٤٦ ٠٨٦ ٢ ٢١٤ ٥٧٥ ٥١٥ ٢ ٨٤٣ ٩٤٨ ٢٨٨ ٧٣٥ ٦٣٨ ٣٢٢ ٦٩٢ ٦٥٠ ٦١٠ ٧٦١ ٣٥٣ ٠١٧ ١٤ ٦٥٤ ٥١٧ ١١١ ١٢ ٥٠٨ ٨٧٨ ٤٣٥ إجمالي األصول

  ٢٠ ٣٩٠ ٣٥٥ ٧٤٦ -- ٦٣ ٨٤٢ ٠١٥ ١٤٠ ٧٤٦ ٦٢٢ ١ ٦٤٢ ٨٣٩ ٤٧٧ ٢ ٥٣٠ ٧٠٣ ٣٦٧ ٤٠٥ ٦٨٤ ٨٤٧ ١٠٠ ٣٤٧ ٧٥٤ ١٧٥ ٧٨٢ ٩٥٦ ١٤ ٠٣١ ٠٤٧ ٦٦٨ ١ ٢٩٩ ٣٦١ ٠٤٠ إجمالي اإللتزامات
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 ٢٠١٨ مارس ٣١المنتهیة في  المالیة فترةلاعن 
عملیات القابضة  

 وأسواق المال
قطاع إدارة صنادیق  قطاع السمسرة

اإلستثمار والمحافظ 
 المالیة

قطاع الترویج 
 وتغطیة اإلكتتاب

اإلستثمار قطاع 
 المباشر

قطاع التأجیر 
 التمویلى

قطاع التمویل 
 متناهى الصغر

قطاع التمویل 
 اإلستهالكي

 اإلجمالى تسویات قطاع التخصیم

 ٢٤٩ ١٤٥ ٥٥٣ -- -- ٤٣٥ ١٢٩ ٤٤٢ ٤١٤ ٨٥ -- ٨٧١ ٤٢٥ ٢٠ ٠٩٤ ٩٢٥ ٤٦ ٠٠٠ ٢٧١ ٩٥ ٤٠٧ ٩٧٩ ٣٠٤ -- إیراد األتعاب والعموالت 
 ٧٨٦ ٧٠٢ ٧٩ -- -- -- -- -- -- -- -- ٠٥٩ ٤٥٩ ٧٢٧ ٢٤٣ ٧٩ لیة بیع إستثمارات ما أرباح

 ٠٨٤ ٩٧٠ ١٧٩ -- -- -- -- ٠٨٤ ٩٧٠ ١٧٩ -- -- -- -- -- إیراد نشاط التأجیر التمویلي
صافى التغیر فى اإلستثمارات المقیمة 

بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
 (٧٩٣ ٨٤٦) -- -- -- -- -- -- -- -- (٦٤٨ ٩٩) (١٤٥ ٧٤٧) والخسائر

 ٥٣٥ ٦١٤ ٢٨٦ (٨٨٥ ٠٧١ ٧) ٠٠٢ ٧٨ ٥٣٩ ٠١٩ ١ ٨٩١ ٠٣٤ ١٠٦ ٤٧٠ ٥٥٥ ١ ٩١٤ ١٦٤ ٥ ٨٨٩ ٨٤٨ ٤ ٨٦٧ ١٤٠ ٤٢٠ ٣٢٢ ١٧ ٤٢٨ ٥٢١ ١٥٧ إیراد الفوائد والتوزیعات
 ٧٤٧ ٨٠٧ ٧٢ -- -- -- ٢٦٥ ١٥٨ -- -- -- -- -- ٤٨٢ ٦٤٩ ٧٢ مخصصات إنتفي الغرض منها

 ٨٦٢ ٣٠٦ ١٩ -- -- -- ٤١٠ ١٦٧ -- ٣٧٥ ١٢ ٦ ٠٠٠ ٣٥٥ ٧١ ٥٧٠ ٥٦١ ٧ ١٥٢ ٤٨٨ ١١ إیرادات أخري
 ٤٧٠ ٧٠٠ ١٩٠ ١ (٨٨٥ ٠٧١ ٧) ٠٠٢ ٧٨ ٩٧٤ ١٤٨ ١ ٠٠٨ ٧٧٥ ١٩١ ٥٥٤ ٥٢٥ ١٨١ ١٦٠ ٦٠٣ ٢٥ ٩٨٣ ٧٧٩ ٥١ ٢٢٢ ٤٨٣ ٩٥ ٨٠٨ ٢٢٢ ٣٣٠ ٦٤٤ ١٥٥ ٣٢٠ اإلیراداتإجمالي 

 )٠٢٢ ٤٠٦ ٢٦( ٧٤٥ ٤٧٠ ٥ -- (٤٥٩ ١) )٧٦٢ ٢( -- )٩٠٦ ٤٤( )٠٤٥ ٧٠( )١٥٠ ٢٣٢ ٣( (٢٢٠ ٥١٣ ٢٨) (٢٢٥ ١٢) مصروف األتعاب والعموالت 
 )٥٩٩ ١٧٨ ١٩٢( ١٤٠ ٤٩٥ ١١ -- (١١٤ ١) )٢٨٧ ٩٧٠ ٦١( )٨٣٢ ٠٠٣ ٨٦( )٠١٤ ٣٤٠ ١( )٥٣٧ ٨٠٧ ١( -- )٩٠٩ ٢٢٠ ٣٥( )٠٤٦ ٣٣٠ ١٧( مصروف الفوائد 

 (٦٦٣ ٦٨٤ ١٧) -- -- -- -- -- -- -- -- -- (٦٦٣ ٦٨٤ ١٧) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبیة

 ١٨٦ ٤٣١ ٩٥٤ ٠٠٠ ٨٩٤ ٩ ٠٠٢ ٧٨ ٤٠١ ١٤٦ ١ ٩٥٩ ٨٠١ ١٢٩ ٧٢٢ ٥٢١ ٩٥ ٢٤٠ ٢١٨ ٢٤ ٤٠١ ٩٠٢ ٤٩ ٠٧٢ ٢٥١ ٩٢ ٦٧٩ ٤٨٨ ٢٦٦ ٧١٠ ١٢٨ ٢٨٥ صافى اإلیرادات
 )٢٦٢ ٨٦٠ ٥٤٢( )٠٠٠ ٨٩٤ ٩( (٠٢١ ٣٣٦ ١) (٥٨٦ ٢٩٣ ٤) )٥٢٨ ٣٨٤ ٥٤( )٨٩٤ ٤٩٣ ٩( )٤٥٩ ٠٨٤ ١١( )٢٨٩ ١٣٩ ١٧( )١٩٢ ٧٢٧ ٦٣( )٨٤٤ ٨١٥ ١٨٥( (٤٤٩ ٦٩١ ١٨٥) مصروفات عمومیة وٕاداریة

 )١١١ ٨٣٣ ٦( -- -- -- )٨٣٩ ٨٧٢( -- )٤٥٨ ٩٩( )٢٤٢ ٤٣٠( )٠٧١ ٩٨٩( )٨٨٧ ١٦٣ ٣( )(٦١٤ ٢٧٧ ١ مخصصات 
 )٢٥٥ ٦٣٤ ٧٥( -- (٤٣٤ ١) (١٨٧ ٢٥١) )١٤٧ ٧٢٢ ٢( )٦٣٩ ٦٩٣ ٦٠( )٤٦٣ ٢١( )٤٦٢ ٤٥( )١٦٤ ٢٦٤ ٣( )١٢٠ ١٩٩ ٣( )٦٣٩ ٤٣٥ ٥( إهالك وٕاستهالك

 )٩٤١ ٦٢٢ ١٤( -- -- (٢٠٤ ٤٨٩) )١٠٥ ٥١٢ ٣( )٠٠٠ ٥٠٠ ١( -- -- (٦٣٢ ١٢١ ٩) -- -- عبء اإلضمحالل فى قیمة األصول 
 )٨٥٣ ٢١٩ ٨٧٦( ٨٨٥ ٠٧١ ٧ (٤٥٥ ٣٣٧ ١) (٥٥٠ ٠٣٦ ٥) )٦٦٨ ٤٦٤ ١٢٣( )٣٦٥ ٦٩١ ١٥٧( )٣٠٠ ٥٩٠ ١٢( )٥٧٥ ٤٩٢ ١٩( )٢٠٩ ٣٣٤ ٨٠( )٩٨٠ ٩١٢ ٢٥٥( )٦٣٦ ٤٣١ ٢٢٧( إجمالي المصروفات

 ٦١٧ ٤٨٠ ٣١٤ -- (٤٥٣ ٢٥٩ ١) (٥٧٦ ٨٨٧ ٣) ٣٤٠ ٣١٠ ٦٨ ١٨٩ ٨٣٤ ٢٣ ٨٦٠ ٠١٢ ١٣ ٤٠٨ ٢٨٧ ٣٢ ٠١٣ ١٤٩ ١٥ ٨٢٨ ٣٠٩ ٧٤ ٠٠٨ ٧٢٤ ٩٢ األرباح قبل الضرائب
 )٨٠٢ ٩٨٢ ٤٧( -- -- -- )٤٦٢ ٣٥١ ١٥( )٢٨٨ ٤٦٣ ٥( )٩٥٣ ١٤( )٧٣٩ ٢٧١ ٢( ٤٨٦ ٧ )٠٢١ ٧٩٧ ١٨( )٨٢٥ ٠٩١ ٦( ضریبة الدخل

 ٨١٥ ٤٩٧ ٢٦٦ -- (٤٥٣ ٢٥٩ ١) (٥٧٦ ٨٨٧ ٣) ٨٧٨ ٩٥٨ ٥٢ ٩٠١ ٣٧٠ ١٨ ٩٠٧ ٩٩٧ ١٢ ٦٦٩ ٠١٥ ٣٠ ٤٩٩ ١٥٦ ١٥ ٨٠٧ ٥١٢ ٥٥ ١٨٣ ٦٣٢ ٨٦ فترةأرباح ال
 ٣٤ ٦٩٣ ٦٧٣ ٠١٢ -- ١ ١٤١ ٥٠٨ ٧٣ ٠٨٩ ٥٣٤ ١ ٢١٧ ٥٢٢ ١٣٨ ٢ ٣٠٠ ٧٧٨ ٦٩٥ ١ ٣٤٢ ٨٩٦ ٩٢٢ ٢٣٤ ٨٨٢ ١٤٨ ٧٤٨ ٢٣٤ ٦٥٠ ١٦ ٦٣٤ ٥١٦ ٥٤٩ ١٢ ١٤٠ ٦١٠ ٨٦٨ إجمالي األصول

  ٢٠ ٤٩٦ ٧٦٨ ٣٧١ -- ١٦٤ ٦٥٨ ٥٤ ٧٠٢ ٩٠٢ ٧٤٧ ١٧٦ ١٩٣ ٢ ٠٣٢ ٣٧١ ٧١٤ ٢٩٤ ٦٢٧ ٤٨٦ ١٤٨ ٩١٠ ٤٤٩ ١٢٢ ٢٥٦ ١٨٤ ١٥ ٥٣٣ ٣١٠ ٤٩٥ ١ ٥٦٣ ٢٤٨ ٢٩٠ إجمالي اإللتزامات
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 القطاعات الجغرافیة )ب(

یرادات على الموقع الجغرافي لعملیات التشغیل لمجموعة في ثالث مناطق جغرافیة رئیسیة هي: مصر، دول مجلس التعاون الخلیجي ولبنان. في عرض المعلومات الجغرافیة، وقد استند قطاع اإلتعمل ا

 إطار القطاعات الجغرافیة، مما یعكس حجم كل عملیة منها.واستندت قطاع األصول على الموقع الجغرافي لألصول، ویتم عرض العملیات التشغیلیة للمجموعة في 

 ویستند تحلیل اإلیرادات في الجداول أدناه على موقع الشركة العاملة، وهو نفس الموقع لمعظم العمالء وموقع الشركات العاملة.

 

  ٢٠١٩ مارس ٣١ 

دول مجلس التعاون  مصر 

 الخلیجي

 اإلجمالي أخرى لبنان

 ٦٣٥ ٨٢٧ ٨٥٥ ١ ٨٤٠ ٥٩٩ ٤٩ -- ١١٦ ٩٠٢ ٦٠٩ ٦٧٩ ٣٢٥ ١٩٦ ١ إجمالي اإلیرادات

 ٣٤ ٧٩٢ ٦٥٢ ٧٦٢ ٣٢٦ ٦٣٧ ١٨٢ ١ ١٨٢ ٠١٥ ٣١٨ ١٢ ٩٩٤ ٣٠٢ ٩١٠ ٢٠ ٢٨٩ ٦٩٧ ٣٥٢ قطاع األصول
 

  ٢٠١٨ مارس ٣١ 

دول مجلس التعاون  مصر 

 الخلیجي

 اإلجمالي أخرى لبنان

 ١ ١٩٠ ٧٠٠ ٤٧٠ ٣٥ ٣١٥ ٠٦٣ -- ٢٠٧ ٩٠٦ ٩٦٥ ٩٤٧ ٤٧٨ ٤٤٢ إجمالي اإلیرادات

 ٣٤ ٦٩٣ ٦٧٣ ٠١٢ ٣٨٩ ٨٨١ ٠٠٩ ١ ٢٩٠ ٩٦٤ ٣٥١ ١٥ ٤٥٧ ٠٥٥ ٢٢٣ ١٧ ٥٥٥ ٧٧٢ ٤٢٩ قطاع األصول
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 (الشركة القابضة) الضریبيالموقف  -٣٢
تم الفحص وانهاء كافة  ٢٠١٦السنوات من بدء النشاط وحتى عام ل، بالنسبة لضریبة شركات األموا -

قامت الشركة بتقدیم اإلقرار الضریبي  ٢٠١٧/٢٠١٨ للسنواتبالنسبة الخالفات أمام مصلحة الضرائب، و 
 في المواعید القانونیة ولم یتم الفحص.

وتم إنهاء كافة  ٢٠٠٨بالنسبة لضریبة كسب العمل تم فحص دفاتر الشركة من بدایة النشاط حتى عام  -
المواعید القانونیة وأحیل تم الفحص تقدیریا وتم الطعن في  ٢٠٠٩/٢٠١٢الخالفات، وبالنسبة للسنوات 

 لم یتم الفحص. ٢٠١٣/٢٠١٨الخالف أمام اللجنة الداخلیة بالمأموریة وبالنسبة للسنوات 
وٕانهاء الخالف مع مصلحة الضرائب  ٢٠١٦حتى  ١٩٩٨بالنسبة لضریبة الدمغة تم الفحص من عام  -

 لم یتم الفحص بعد. ٢٠١٧/٢٠١٨وبالنسبة للسنوات 
 
 أرقام المقارنة -٣٣

لتحدید القیمة المعدة  Purchase Price Allocation (PPA)بناًء على دراسة دیل بعض أرقام المقارنة تم تع
(إحدى الشركات  فرونتیر إنفستمنت مانجمنت بارتنرز لیمتدلشركة  العادلة لألصول واإللتزامات المستحوذ علیها

وفیما یلى بیان بأثر التعدیالت على أرقام  لتتمشى مع تبویب القوائم المالیة للسنة الحالیةالتابعة للمجموعة) 
 المقارنة :

 البیان
 الرصید في

 ٢٠١٨ مارس ٣١
 الرصید في 

 ٢٠١٨ مارس ٣١
 (بعد التعدیل) قیمة التعدیل (قبل التعدیل) 
 مصريجنیه  مصريجنیه  جنیه مصري 

    دخلقائمة ال
 )٧٥ ٦٣٤ ٢٥٥( )١ ٩٨٦ ٣٧٥( )٧٣ ٦٤٧ ٨٨٠( إهالك وٕاستهالك

 ٢٦٦ ٤٩٧ ٨١٥ )١ ٩٨٦ ٣٧٥( ٢٦٨ ٤٨٤ ١٩٠ ح الفترةأربا
 ٢٤٨ ٣٥٢ ٥٩٦ )٩٩٣ ١٨٧( ٢٤٩ ٣٤٥ ٧٨٣ حقوق ملكیة الشركة األم

 ١٨ ١٤٥ ٢١٩ )٩٩٣ ١٨٨( ١٩ ١٣٨ ٤٠٧ الحقوق غیر المسیطرة
 
 شركات المجموعة -٣٤

 هیرمیس القابضة الشركات التابعة التالیة: –تمتلك شركة المجموعة المالیة 
 ملكیة غیر مباشرة ملكیة مباشرة 

  % % 
 ٠,٠٩ ٩٩,٨٧ المجموعة المالیة للسمسرة فى األوراق المالیة
 ١١,٤٩ ٨٨,٥١ المجموعة المصریة إلدارة صنادیق اإلستثمار

 ٣٣,٦٧ ٦٦,٣٣ المجموعة المصریة إلدارة المحافظ المالیة
 ٢,٤٢ ٩٧,٥٨ هیرمیس للوساطة فى األوراق المالیة

 ١٠,٠٥ ٨٩,٩٥ مارهیرمیس إلدارة صنادیق اإلستث
 ٠,٥٣ ٩٩,٣٧ هیرمیس لإلستثمار في األوراق المالیة

 -- ١٠٠ هیرمیس أدفیزورى إنك –ف جى إى إ
 ١٠٠ -- هیرمیس فینانشیال مانجمنت لیمتد -ف جى إى إ

 -- ٩٩,٨٨ هیرمس لترویج وتغطیة اإلكتتاب –المجموعة المالیة 
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 ملكیة غیر مباشرة ملكیة مباشرة 
  % % 

 -- ١٠٠ ایس لیمتدبایون انتربر 
 ١ ٩٩ هیرمیس لتداول السندات –المجموعة المالیة 

 ٣,٧ ٩٦,٣ جى هیرمیس لإلدارةإى.إف.

 ٦٣,٤١ ١,٥٩ جى هیرمیس لإلستثمار المباشرإى.إف.
 ١٠٠ -- .مذ.م.ش هیرمیس اإلمارات المجموعة المالیة

 -- ١٠٠ فلیمنج سى أى أى سى هولدنجز
 ٩٩,٣٣ -- الیةفلیمنج المنصور لتداول األوراق الم

 ٩٦ -- أى.أى.سى لتداول األوراق المالیةفلیمنج سى.
 ٧٤,٩٢ -- فلیمنج سى.أى.أى.سى كوربرت فاینانس

 -- ١٠٠ اإلمارات المحدودة –هیرمیس ف.جى.إإى.
 -- ٩٩ ش.م.ل –لبنان –هیرمیس القابضة–المجموعة المالیة 
 ٢٦,٩ ٧٣,١ هیرمیس السعودیة –المجموعة المالیة 

 ٠,٩٧ ٩٩ ش.م.ل –لبنان  –هیرمیس  –لمالیة المجموعة ا
 ٩٥ -- مینا أبورتیونتى مانجمنت لیمتد
 ٩٥ -- مینا (بى فى أى) هولدنج لیمتد

 ١٠٠ -- هیرمیس مینا سیكیوریتیس لیمتد -جى  فإ إى
 ١٠٠ -- مینا فایننشیال انفستمنت

 ٥١ -- م.م..ذهیرمیس عمان شإى إف جى  شركة
 -- ١٠٠ فستمنت لیمتدهیرمیس ریجیونال انإى إف جى 

 ٥٠ --  **  شركة أوف سیت هولدنج
 ٤٦٣,٠٨ -- ش.م.ك –إیفا للوساطة المالیة  –المجموعة المالیة هیرمیس 

 ٥٢ -- IDEAVLOPERS –الشركة المصریة للحضانات 
 ١٠٠ -- هیرمیس سى بى هولدنج لیمتد -ف جى إإى 
 -- ١٠٠ هیرمیس جلوبال سى بى هولدنج لیمتد -ف جى إإى 

 ٢٠,٣٧ ٤٩ هیرمیس سوریا المحدودة * –لمجموعة المالیة ا
 -- ٩٧ شركة سندیان سوریا المحدودة *

 ٩٧ -- شركة طالس وشركاه *
 -- ١٠٠ هیرمیس األردن -ف جى إإى 

 ٥٠ -- ** ترم فالیو فیدر هولدنج لیمتد -مینا لونج 
 ٤٥ -- ** ترم فالیو ماستر هولدنج لیمتد -مینا لونج 
 ٤٥ -- ** م فالیو مانجمنت هولدنج لیمتدتر  -مینا لونج 

 ١٠٠ -- ف جى هیرمیس سى أل هولدنج ش.م.لإإى 
 -- ٩٩,٩٩٨ المجموعة المالیة هیرمیس لصنادیق اإلستثمار

 -- ١٠٠ ف جي هیرمیس اى بى لیمتدإى إشركة 
 -- ١٠٠ المجموعة المالیة للتوریقشركة 

 -- ١٠٠ شركة بیفورت انفیستمینت
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 یة غیر مباشرةملك ملكیة مباشرة 
  % % 

 ١٠٠ -- شركة المجموعة المالیة هیرمیس للتأجیر التمویلي
 -- ٦٤ ف جى هیرمیس إلدارة صنادیق اإلستثمار المباشرإشركة إى 

 ٩٥,١١٨ -- شركة تنمیة لخدمات المشروعات متناهیة الصغر
 -- ١٠٠ شركة هیرمیس فرونتیر القابضة

 -- ١٠٠ شركة هیرمیس یو اس ایه
 ٦٥ -- لیمتدIII كابیتال بارتنرز إي إف جي

 ٥٢,٥ -- شركة هیلث مانجمنت
 ١٠٠ -- شركة إى إف جي هیرمیس كینیا لیمتد

 ٠,١٨ ٩٩,٨٢ شركة المجموعة المالیة فاینانس القابضة ش.م.م
 ٥١ -- إي إف جي هیرمیس باكستان لیمتد

 ١٠٠ -- إف جي هیرمیس یو كیه لیمتد
 -- ٩٩,٩ ش.م.بشركة أو إل تي إنفسمنت أنترناشونال 

 ٥٠ -- **إنفستمنت مانجمنت بارتنرز لیمتدفرونتیر 
 ١٠٠ -- إي أف جي هیرمس إس بي لیمتد 

 ١٠٠ -- لخدمات البیع بالتقسیط الیوف
 ١٠٠ -- المجموعة المالیة هیرمیس للتخصیم

 ١٠٠ -- أست مانجرز لیمتدبیفورت 
 ١٠٠ -- هیرمیس بنجالدیش ف جيإإي 

 ١٠٠ -- یمتدف أي لإ هیرمیس إي أف جي
 ١٠٠ -- المجموعة المالیة هیرمیس للتوریق

 -- ١٠٠ هیرمیس بي إي هولدینجز ف جيإإي 
 ٩٥,١٩٦ ٠,٠٠٢ التحصیل والعملیات التجاریةإتقان لإلستعالم و 

 ٥٢,٥ -- أرأكس هیلث كیر مانجمنت
 ٥٠ -- ** أف آي أم بارتنرز كي آس أي

 ٨٠ -- إیجیبت إدیوكیشن فند جى بى لیمتد
 ١٠٠ -- هیرمیس نیجیریا لیمتد جيف إإي 

 
نظــرا لمــا تتعــرض لــه الجمهوریــة العربیــة الســوریة مــن أحــداث فــى الوقــت الحــالى والتــى أثــرت تــأثیرا ملموســًا  *

فــي عــام  لــى فقــدان الســیطرة علــى الشــركة لــذلك قــررت إدارة الشــركةإعلــى القطاعــات االقتصــادیة ممــا أدى 
مـن إسـتثمارات فـى شـركات تابعـة إلـى إسـتثمارات لعربیـة السـوریة الجمهوریـة اتحویل إسـتثمارتها فـي  ٢٠١٦

  .وتكوین إضمحالل لكامل قیمة تلك اإلستثمارات مالیة متاحة للبیع
من ثم فهـى شـركة تابعـة ات التشغیلیة والمالیة للشركة و تمتلك الشركة القابضة القدرة علي التحكم في السیاس **

 .للمجموعة
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 لمخاطر المتعلقة بهااألدوات المالیة وٕادارة ا -٣٥
تتمثـــل األدوات المالیـــة للشـــركة فـــى األصـــول واإللتزامـــات المالیـــة ، وتتضـــمن األصـــول المالیـــة أرصـــدة النقدیـــة 
بـــالبنوك واإلســــتثمارات المالیـــة والمــــدینون ، كمــــا تتضـــمن اإللتزامــــات أرصــــدة القـــروض والــــدائنون ، وتتضــــمن 

محاسـبیة المتبعـة بشـأن أسـس إثبـات وقیـاس أهـم األدوات المالیـة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة السیاسات ال
 وما یرتبط بها من إیرادات ومصروفات.

الشـركة لخفـض  وفیما یلى أهم المخاطر المتعلقـة بتلـك األدوات المالیـة وأهـم السیاسـات واإلجـراءات التـى تتبعهـا
 أثر تلك المخاطر.

 خطر السوق ١-٣٥
ثــل فــى تقلبــات القیمــة العادلــة أو التــدفقات النقدیــة المســتقبلیة تتعــرض المجموعــة لخطــر الســوق المتم

ــر فــى أســعار الســوق ، وینــتج خطــر الســوق عــن المراكــز المفتوحــة لمعــدل العائــد  الناتجــة عــن التغی
والعملة ومنتجات حقوق الملكیة ، حیث أن كل منها معرض للتحركـات العامـة والخاصـة فـى السـوق 

معـدالت السـوق أو لألسـعار مثـل معـدالت العائـد ومعـدالت أسـعار والتغیرات فى مستوى الحساسـیة ل
 الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكیة.

یتمثــل خطــر الســوق فــى العوامــل التــى تــؤثر علــى قــیم وعائــد وأربــاح جمیــع األوراق المالیــة المتداولــة 
ــــذاتها، وطبقــــًا لل ــــة مالیــــة ب ــــد وربــــح ورق ــــى قیمــــة وعائ ــــى تــــؤثر عل سیاســــة بالبورصــــة أو العوامــــل الت

 اإلستثماریة للشركة تقوم بإتباع اإلجراءات التالیة مما یؤدى إلى خفض أثر ذلك الخطر.
إجراء الدراسات الالزمة قبل إتخاذ قرار الشراء بما یضمن اإلستثمار فى أوراق مالیة لشركات  -

 تتصف بقدرتھا على النمو.
 تنویع اإلستثمارات فى القطاعات المختلفة. -
 ت المستمرة الالزمة لمتابعة إستثمارات الشركة وتطورھا. إجراء الدراسا -

 
 خطر العمالت األجنبیة ٢-٣٥

یتمثل خطر العمالت األجنبیة فى التغیرات فى أسعار العمالت األجنبیة والذى یؤثر على  -
المدفوعات والمقبوضات بالعمالت األجنبیة وكذلك تقییم األصول واإللتزامات بالعمالت 

 األجنبیة.
 د تم تقییم أرصدة األصول واإللتزامات بالعمالت األجنبیة طبقًا للسیاسة المحاسبیة الواردةوق -

 ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبیة.بإیضاح 
 

 إدارة المخاطر المالیة  ٣-٣٥
تتعرض المجموعة نتیجة األنشطة التى تزاولها إلى مخاطر مالیة متنوعة ، وقبول المخاطر هو 

الى ، ویتم تحلیل وتقییم وٕادارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة أساس النشاط الم
إلى تحقیق التوازن المالئم بین الخطر والعائد وٕالى تقلیل األثار المجموعة معًا. ولذلك تهدف 

، ویعد أهم أنواع المخاطر خطر اإلئتمان وخطر للمجموعة السلبیة المحتملة على األداء المالى 
السیولة واألخطار التشغیلیة األخرى. ویتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف  السوق وخطر

 العمالت األجنبیة وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى.
وقد تم وضع سیاسات إدارة المخاطر لتحدید المخاطر وتحلیلها ولوضع حدود للخطر والرقابة علیه، 

یب یعتمد علیها ونظم معلومات محدثة أوال بأول. ولمراقبة المخاطر واإللتزام بالحدود من خالل أسال
بمراجعة دوریة لسیاسات ونظم إدارة المخاطر وتعدیلها بحیث تعكس التغیرات فى الشركة وتقوم 

 االسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبیقات الحدیثة.
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اإلدارة. فى ضوء السیاسات المعتمدة من مجلس  المخاطروتتم إدارة المخاطر عن طریق إدارة 
بتحدید وتقییم وتغطیة المخاطر المالیة بالتعاون الوثیق مع الوحدات التشغیلیة  المخاطروتقوم إدارة 

، ویوفر مجلس اإلدارة مبادىء مكتوبة إلدارة المخاطر ككل ، باإلضافة إلى بالمجموعةالمختلفة 
العمالت  سیاسات مكتوبة تغطى مناطق خطر محددة مثل خطر اإلئتمان وخطر أسعار صرف

األجنبیة ، وخطر أسعار العائد ، وٕاستخدام أدوات المشتقات وغیر المشتقات المالیة باإلضافة إلى 
تعد مسئولة عن المراجعة الدوریة إلدارة المخاطر وبیئة الرقابة بشكل  المخاطرذلك ، فإن إدارة 

 مستقل.
 

 خطر اإلئتمان ٤-٣٥
ألطراف بعدم الوفاء بتعهداته، وتقوم اإلدارة بحرص خطر اإلئتمان هو الخطر الناتج عن قیام أحد ا

بإدارة التعرض لذلك الخطر. ویتمثل خطر اإلئتمان بصفة أساسیة فى أنشطة اإلقراض التى ینشأ 
عنها القروض والتسهیالت وأنشطة اإلستثمار التى یترتب علیها أن تشتمل أصول المجموعة على 

مثل قائمة المركز المالى فى األدوات المالیة خارج  أدوات الدین. كما یوجد خطر اإلئتمان أیضاً 
إرتباطات القروض. وتتركز عملیات اإلدارة والرقابة على خطر اإلئتمان لدى فریق إدارة خطر 
اإلئتمان فى إدارة المخاطر الذى یرفع تقاریره إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا ورؤساء وحدات 

 النشاط بصفة دوریة.
 

 یولةخطر الس ٥-٣٥
خطر السیولة هو خطر التعرض لصعوبات فى الوفاء بالتعهدات المرتبطة باإللتزامات المالیة عند 
اإلستحقاق وٕاستبدال المبالغ التى یتم سحبها ویمكن أن یتنج عن ذلك اإلخفاق فى الوفاء باإللتزامات 

 الخاصة بالسداد للمودعین والوفاء بإرتباطات اإلقراض.
 

 خطر سعر العائد ٦-٣٥
تتعرض المجموعة آلثار التقلبات فى مستویات أسعار العائد السائدة فى السوق وهو خطر التدفقات 
النقدیة لسعر العائد المتمثل فى تذبذب التدفقات النقدیـة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات فى 

المالیة نتیجة  داةاألسعر عائد األداة ، وخطر القیمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قیمة 
للتغیر فى أسعار العائد فى السوق ، وقد یزید هامش العائد نتیجة لتلك التغیرات ولكن قد تنخفض 

. ویقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى ةاألرباح فى حالة حدوث تحركات غیر متوقع
 ومیا بواسطة االدارة.اإلختالف فى إعادة تسعیر العائد الذى یمكن اإلحتفاظ به ، ویتم مراقبة ذلك ی

 
 مخاطر تقلبات أسعار األسهم ٧-٣٥

التغیر فى أسعار  نتیجةستثمارات اإل محفظةتتمثل مخاطر تقلبات أسعار األسهم فى إنخفاض قیمة 
 األسهم فى ایًا من األسواق التى تحتفظ فیها المجموعة بإستثمارات مالیة.

 
 مخاطر العملیات ٨-٣٥

لحدث أو فعل یسبب  نتیجةاطر الخسائر المباشرة وغیر المباشرة تتمثل مخاطر العملیات فى مخ
وشئون األفراد وغیرها من مخاطر العملیات المؤثرة.  التحتیةوالبنیه  التكنولوجیةفشل فى العملیات 

لمخاطر العملیات من خالل إطار من السیاسات  والمحتملة الفعلیةتسعى الشركة لتقلیل الخسائر 
للشركة  الداخلیةواإلجراءات التى تحدد وتقیم وتتحكم وتدیر تلك المخاطر، تتضمن نظم الرقابة 

الفصل الواضح بین االختصاصات، تحدید الوصول ، تحدید السلطات، اجراءات التسویة ، تدریب 
 الموظفین وعملیات التقییم.
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 ة لألدوات المالیةالقیمة العادل ٩-٣٥
طبقًا ألسس التقییم المتبعة فى تقییم األصول واإللتزامات والواردة باإلیضاحات المتممة للقوائم 
المالیة فإن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف جوهریًا عن قیمتها الدفتریة فى تاریخ المركز 

 المالى. 
 

 المشتقات وعقود تغطیة المخاطر ١٠-٣٥
ثبات عقـود تغطیـة المخـاطر بالقیمـة العادلـة فـى تـاریخ التعاقـد، ویـتم إعـادة تقیـیم تلـك العقـود یتم إ -

مالیة بالقیمة العادلة ویتم إثبات فروق التقییم الناتجـة طبقـا للسیاسـة المحسـابیة  سنةفى نهایة كل 
  .لمشتقات األدوات المالیة

 ســـیكیوریتیس لیمتـــد بـــإبرام عقــــودهیــــرمیس مینـــا  -تقـــوم إحـــدى الشـــركات التابعـــة إى أف جـــى  -
Fully paid Shares Swap Transaction  مـع عمالئهـا بموجبهـا یقـوم العمـالء بسـداد قـیم

محــددة مســبقًا للشــركة علــى أســاس ســعر الســوق ألوراق مالیــة محــددة وذلــك فــى تــاریخ التبــادل 
ئهـا بعـد بیعهـا بســعر (الشـراء) وفـى المقابـل تقـوم الشـركة بـرد قیمــة هـذه األوراق المالیـة إلـى عمال

السوق فى التاریخ المحدد لذلك مسـبقًا (وعـادة مـا یكـون بعـد عـام مـن تـاریخ اإلتفـاق) ویكـون هـذا 
اإلتفاق قابل لإللغاء فى أى وقت مـن قبـل الطـرفین ، وألغـراض تغطیـة مخـاطر سـعر سـوق هـذه 

 Back-to-back Fully Paid Shareاألوراق المالیـة محـل اإلتفـاق تقـوم الشـركة بـإبرام عقـود
Swap Transaction والمجموعـــة  تـــابعتین مینـــا فایننشــیال انفســـتمنتمــع إحـــدى الشــركتین ال

 هیرمیس السعودیة ویتم تقییم هذه العقود بالقیمة العادلة.  -المالیة 
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 المطبقة هم السیاسات المحاسبیةأ -٣٦
 تجمیع األعمال ١-٣٦

ذلـك عنـد انتقـال ام طریقـة االقتنـاء و تتم المحاسبة عـن تجمیـع األعمـال داخـل المجموعـة باسـتخد -
 .السیطرة للمجموعة

كما یتم قیاس كال من المقابل المادي المحول وكـذا صـافي قـیم األصـول المقتنـاة القابلـة للتحدیـد  -
 عند عملیة االقتناء بالقیمة العادلة.

ـــــــــتم إجـــــــــراء اختبـــــــــار االضـــــــــمحالل ســـــــــنوًیا للشـــــــــهرة الناتجـــــــــة مـــــــــن عملیـــــــــة االقتنـــــــــاء -  .وی
 اتجة من عملیة شراء تفاوضیة یتم االعتراف بها فوًرا في األرباح أو الخسائر.أیة أرباح ن

ویـتم معالجــة التكــالیف المتعلقــة باالقتنـاء كمصــروف فــي الفتــرات التـي یــتم فیهــا تحمــل التكــالیف  -
 .واستالم الخدمات باستثناء واحد وهو إصدار األوراق المالیة مقابل المدیونیة أو حقوق الملكیة

المقابــل المــادي المحــول المبــالغ المدفوعــة لتســویة عالقــات قائمــة ســابًقا بــین المنشــأة  ال یتضــمن -
 المقتنیة والمقتناة وعادة ما یتم االعتراف بهذه المبالغ في األرباح أو الخسائر.

یتم قیاس المقابل المادي المحتمل بالقیمة العادلـة فـي تـاریخ االقتنـاء وفـي حالـة ان االلتـزام بـدفع  -
المحتمـل اسـتوفي الشـروط المحـددة لتعریـف أداة حقـوق الملكیـة یـتم تبویبـه ضـمن حقـوق المقابل 

الملكیة وال یتم إعادة قیاسه وتـتم معالجـة التسـویة الالحقـة لـه ضـمن حقـوق الملكیـة، بخـالف مـا 
سبق فان أي مقابل مادي محتمل أخر یـتم إعـادة قیاسـه بالقیمـة العادلـة فـي تـاریخ إعـداد القـوائم 

 مع االعتراف باي تغیرات في القیمة العادلة ضمن األرباح والخسائر.المالیة 
 

 الشركات التابعة ٢-٣٦
 الشركات التابعة هي الشركات التي تسیطر علیها المجموعة. -
تســیطر المجموعــة علــى المنشــأة المســتثمر فیهــا عنــدما تتعــرض أو یحــق لهــا عوائــد متغیــرة مــن  -

ــى  ــأثیر عل ــى المنشــأة المســتثمر خــالل مشــاركتها وقــدرتها فــي الت العوائــد مــن خــالل ســلطتها عل
 فیها.

تتضــمن القــوائم المالیــة المجمعــة الشــركات التابعــة التــي تســیطر علیهــا بــدًءا مــن تــاریخ الســیطرة  -
 حتى تاریخ فقد السیطرة.

 
 الحقوق غیر المسیطرة  ١-٢-٣٦

صول یتم قیاس الحقوق غیر المسیطرة بنسبتها في القیم المعترف بها في صافي األ
 القابلة للتحدید في المنشأة المقتناة.

التغیرات في حقوق ملكیة المجموعة في شركاتها التابعة والتي ال تؤدي إلى فقد السیطرة 
 یتم المحاسبة علیها كمعامالت بین أصحاب حقوق الملكیة.

 
 فقد السیطرة  ٢-٢-٣٦

األصول وااللتزامات عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة فإنها تستبعد 
والحقوق غیر المسیطرة وبنود الدخل الشامل األخر الخاصة بها.  مع االعتراف باي 
أرباح أو خسائر ناتجة عن فقد السیطرة ضمن األرباح أو الخسائر ویتم االعتراف باي 

 استثمارات متبقیة في الشركة التابعة سابًقا بالقیمة العادلة عند فقد السیطرة.
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 مارات یتم المحاسبة عنها بطریقة حقوق الملكیة استث ٣-٣٦
تتكون االستثمارات التي یتم المحاسبة عنها بطریقة حقوق الملكیة من الحصص في شركات شقیقة 

 ومشروعات مشتركة.  ولیس له حقوق في األصول والتعهدات بااللتزامات المرتبطة بالترتیب.
ة فیها نفوذ مؤثر على السیاسات المالیة الشركات الشقیقة هي الشركات التي یكون للمجموع

 والتشغیلیة ولكنه ال یمتد إلى كونه سیطرة أو مشروع مشترك.
المشروع المشترك هو ترتیب مشترك یكون للمجموعة فیه سیطرة مشتركة وحقوق في صافي األصول 

 المرتبطة بالترتیب.
ت المشتركة باستخدام طریقة یتم المحاسبة عن حصص االستثمارات في الشركات الشقیقة والمشروعا

 حقوق الملكیة بحیث یتم االعتراف األولي بالتكلفة متضمنًا التكالیف المرتبطة بعملیة االقتناء.
ویتم القیاس الالحق في القوائم المالیة المجمعة بزیادة أو تخفیض القیمة الدفتریة لالستثمار بنصیب 

 امل األخر في الشركة المستثمر فیها.المجموعة في األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الش
 

 االستبعادات من القوائم المالیة المجمعة  ١-٣-٣٦
یتم استبعاد كال من األرصدة والعملیات المتبادلة بین المجموعة واألرباح والخسائر غیر 

 المحققة الناتجة عن المعامالت المتبادلة بین المجموعة.
ة من التعامل مع استثمارات یتم المحاسبة عنها یتم استبعاد األرباح غیر المحققة الناتج

بطریقة حقوق الملكیة بما یعادل حصة المجموعة فیها.  كما یتم استبعاد الخسائر غیر 
المحققة بنفس الطریقة المتبعة في األرباح غیر المحققة إال إذا كانت المعاملة تعطي 

 مؤشًرا الضمحالل قیمة األصل المحول.
 

 یةالعمالت األجنب ٤-٣٦
 

 المعامالت بالعمالت األجنبیة  ١-٤-٣٦
یتم ترجمة المعامالت األجنبیة بعملة التعامل الخاصة بشركات المجموعة بسعر الصرف 

 في تواریخ المعامالت.
األصول وااللتزامات ذات الطبیعة النقدیة بالعملة األجنبیة یتم ترجمتها لعملة التعامل 

 مالیة.بسعر الصرف في تاریخ إعداد القوائم ال
یتم ترجمة األصول وااللتزامات التي یتم قیاسها بالقیمة العادلة بالعملة األجنبیة بسعر 

 الصرف المستخدم عند تحدید القیمة العادلة.
یتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبیعة غیر النقدیة التي یتم قیاسها بالتكلفة 

 المعاملة.التاریخیة بالعملة األجنبیة بسعر الصرف في تاریخ 
وبصفة عامة یتم االعتراف بفروق العملة في األرباح أو الخسائر.  وباستثناء، فروق 

 العملة الناتجة من ترجمة ما یتم االعتراف به في بنود الدخل الشامل األخر:
االستثمارات المتاحة للبیع في أدوات حقوق الملكیة (باستثناء االضمحالل، حیث یتم  -

 لة بنود الدخل الشامل األخر الي األرباح أو الخسائر).إعادة تبویب فروق العم
االلتزامات المالیة التي تم تخصیصها كأداة تغطیة مخاطر لتغطیة خطر صافي  -

 االستثمار في نشاط أجنبي ما دامت التغطیة فعالة.
 أدوات التغطیة المستخدمة في خطر التدفقات النقدیة ما دامت التغطیة فعالة. -
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 جنبيالنشاط اال ٢-٤-٣٦
یتم ترجمة األصول وااللتزامات باإلضافة إلى الشهرة والتسویات عند االقتناء بسعر 
الصرف عند إعداد القوائم المالیة ویتم ترجمة اإلیرادات والمصروفات للنشاط االجنبي 

 بسعر الصرف في تاریخ المعامالت.
اآلخر والرصید یتم االعتراف بفروق ترجمة العمالت األجنبیة في بنود الدخل الشامل 

المجمع ضمن احتیاطي فروق ترجمة فیما عدا فروق ترجمة العمالت األجنبیة التي یتم 
 توزیعها على الحقوق غیر المسیطرة.

عند استبعاد الكیان األجنبي بصورة كلیة أو جزئیة مثل فقد السیطرة أو النفوذ المؤثر أو 
احتیاطي فروق الترجمة  السیطرة المشتركة فان مبلغ فروق العملة المتراكم ضمن

والمتعلق بذلك الكیان یجب أن یعاد تبویبه لألرباح أو الخسائر كجزء من أرباح وخسائر 
 االستبعاد.

وفي حالة استبعاد المجموعة جزء من حصتها في شركة تابعة مع بقاء السیطرة فیجب 
 مسیطرة.إعادة الحصة الجزئیة من مبلغ فروق العملة المتراكم ألصحاب الحقوق غیر ال

وفي حالة استبعاد المجموعة لجزء فقط من الشركات الشقیقة أو المشروعات المشتركة 
مع بقاء النفوذ المؤثر أو السیطرة المشتركة فیجب إعادة تبویب الحصة الجزئیة إلى 

 األرباح أو الخسائر.
 

 العملیات غیر المستمرة ٥-٣٦
التي یمكن تمییز عملیاتها وتدفقاتها النقدیة العملیات غیر المستمرة جزء من عملیات المجموعة، و 

 عن باقي المجموعة. 
یتحقق تبویب العملیة غیر المستمرة عند االستبعاد او عند استیفاء العملیة لمتطلبات تصنیفها 

 كمحتفظ بها بغرض البیع ایهما أقرب.
رباح او الخسائر عندما یتم تبویب العملیة كعملیات غیر مستمرة، یتم تعدیل ارقام المقارنة باأل
 والدخل الشامل االخر كما لو كانت العملیة قد تم استبعادها من بدایة فترة المقارنة.

 
 اإلیراد ٦-٣٦

 أرباح / خسائر بیع اإلستثمارات ١-٦-٣٦
یتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن عملیات بیع اإلستثمارات المالیة والعقاریة فى تاریخ 

فرق بین التكلفة وسعر البیع مطروحًا منه مصروفات وعموالت البیع، حدوث العملیة وذلك بال
وبالنسبة لإلستثمارات المالیة فى شركات شقیقة فیجب اإلعتراف فى األرباح والخسائر بالفرق 
بین القیمة الدفتریة وٕاجمالى المقابل المستلم وأیة أرباح أو خسائر متراكمة سبق اإلعتراف بها 

 یة. مباشرة فى حقوق الملك
 

 إیراد توزیعات  ٢-٦-٣٦
یتم اإلعتراف بإیراد توزیعات األرباح بقائمة الدخل فى التاریخ الذي ینشأ فیه حق للشركة فى 

 استالم توزیعات أرباح الشركات المستثمر فیها والمحققة بعد تاریخ االقتناء.
 

 إیرادات الحفظ المركزي ٣-٦-٣٦
 ء الخدمة وٕاصدار الفاتورة.یتم إثبات إیرادات الحفظ المركزي عند أدا
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 إیرادات ومصروفات العائد ٤-٦-٣٦
یتم اإلعتراف فى قائمة الدخل ضمن بند "إیرادات الفوائد والتوزیعات " أو " مصروف الفوائد " 
بإیرادات ومصروفات العائد بإستخدام طریقة العائد الفعلى لجمیع األدوات المالیة التى تحمل 

بالقیمة العادلة من "ة بغرض المتاجرة أو التى تم تبویبها عند نشأتها بعائد فیما عدا تلك المبوب
 . "خالل األرباح والخسائر

 
 إیراد األتعاب والعموالت ٥-٦-٣٦

یتم اإلعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهیل ضمن اإلیرادات عند تأدیة 
تعلقة بالقروض أو المدیونیات الخدمة ویتم إیقاف اإلعتراف بإیرادات األتعاب والعموالت الم

غیر المنتظمة أو المضمحلة حیث یتم قیدها فى سجالت هامشیة خارج القوائم المالیة ، ویتم 
اإلعتراف بها ضمن اإلیرادات وفقا لألساس النقدى عندما یتم اإلعتراف بإیرادات العائد. 

لى بصفة عامة یتم بالنسبة لألتعاب التى تمثل جزءًا مكمًال للعائد الفعلى لألصل الما
 معالجتها بإعتبارها تعدیًال لمعدل العائد الفعلى.

 
 عموالت السمسرة ٦-٦-٣٦

یتم إثبات عموالت السمسرة الناتجة عن عملیات شراء وبیع األوراق المالیة لصالح العمالء 
 عند تنفیذ العملیة وٕاصدار الفاتورة.

 
 أتعاب اإلدارة ٧-٦-٣٦

مئویة "محدده طبقًا لشروط التعاقد" لكًال من صنادیق یتم حساب أتعاب اإلدارة بنسب 
 ومحافظ اإلستثمار التى تقوم الشركة بإدارتها طبقًا ألساس اإلستحقاق.

 
 أتعاب ُحسن األداء ٨-٦-٣٦

یستحق للشركة أتعاب ُحسن أداء بنسب محددة من قیمة العائد السنوى المحقق لصنادیق 
ألتعاب ضمن اإلیرادات إال عند توافر شروط تحققها ومحافظ اإلستثمار ، هذا وال تدرج تلك ا

 ووجود تأكد كاف من تحصیلها. 
 

 إیرادات التأجیر التمویلى ٩-٦-٣٦
یتم إثبات إیرادات عقود التأجیر التمویلي على أساس معدل العائد الناتج من عقد اإلیجار 

بالنقص بین اإلیراد  مضافًا إلیه مبلغ یعادل قسط اإلهالك الدوري ویجنب الفرق بالزیادة أو
المثبت بهذه الطریقة والقیمة االیجاریة المستحقة عن نفس الفترة المحاسبیة فى حساب مستقل 

 یتم تسویة رصیده مع صافى القیمة الدفتریة للمال المؤجر عند انتهاء العقد.
 

 ایراد ایجار االستثمار العقاري ١٠-٦-٣٦
العقاري على اساس طریقة القسط الثابت على مدة یتم االعتراف بإیراد االیجار من االستثمار 

العقد. ویتم االعتراف بحوافز اإلیجار الممنوحة كجزء ال یتجزأ من إجمالي ایراد االیجار على 
 مدة العقد. ویتم االعتراف بإیراد اإلیجار من العقارات األخرى كإیرادات أخرى.
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 الصغرإیراد مقابل خدمات تمویل المشروعات متناهیة  ١١-٦-٣٦
یتم اثبات االیراد من مقابل خدمات تمویل المشروعات متناهیة الصغر طبقا للعقد  -

المبرم بین الشركة وعمالئها علي أساس نسبة زمنیه أخذا في االعتبار معدل العائد 
المستخدم علي األصل یتم االعتراف في قائمة الدخل بإیرادات العائد باستخدام 

 دوات المالیة التي تحمل بعائد.طریقة العائد الفعلي لجمیع األ
طریقة العائد الفعلي هي طریقة حساب التكلفة المستهلكة لألصل المالي وتوزیع  -

إیرادات العائد علي مدار عمر األداة المتعلقة بها. ومعدل العائد الفعلي هو المعدل 
الذي یستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع تحصیلها خالل العمر 

 متوقع لألداة المالیة وذلك للوصول الي القیمة الدفتریة لألصل المالي.ال
عند تصنیف قروض العمالء بأنها غیر منتظمة بحسب الحالة ال یتم االعتراف  -

بإیرادات العائد الخاص بها ویتم قیدها في سجالت هامشیة خارج القوائم المالیة، 
  نقدي وذلك عندما یتم تحصیلها.ویتم االعتراف بها ضمن اإلیرادات وفقا لألساس ال

یتمثل إیراد العموالت في قیمة الفرق بین عائد التمویل الممنوح للمشروعات متناهیة  -
الصغر ومستحقات البنك لدى الشركة وذلك باستقطاع مقابل الخدمات مباشرة من 

 المبالغ التي یتم تحصیلها من أصحاب المشروعات.
ت الناتجة عن تأدیة الخدمة وفقًا لمبدأ االستحقاق یتم االعتراف بالفوائد والعموال -

بمجرد تأدیة الخدمة للعمیل إال إذا كانت تلك اإلیرادات تغطى أكثر من فترة مالیة 
 یتم االعتراف بها على أساس التوزیع الزمنى.

من قیمة القرض الممنوح لعمالء الشركة وذلك عند  %٨یتم تحصیل عمولة اداریة  -
ابل خدمة اصدار القرض ویثبت ایراد العمولة اإلداریة بقائمة الدخل التعاقد وذلك مق

 عند االنتهاء من تأدیة خدمة اصدار القرض للعمیل.
یتم تحصیل عمولة تأخیر عن سداد األقساط بنسب یتم االتفاق علیها ضمن العقود  -

 ویتم االعتراف بها بمجرد تأخر العمالء عن السداد على أساس مدد التأخیر.
 

 أرباح عملیات التوریق ١٢-٦-٣٦
لحوالة أو ال ل المستلم لمقابللالقیمة العادلة بالفرق بین عملیات التوریق أرباح یتم قیاس 

 لمحافظ التوریق والقیمة الدفتریةیزال مستحقًا للشركة كحقوق في نهایة عملیة التوریق 
 .في تاریخ عقد الحوالة في دفاتر الشركة

 
 ضریبة الدخل ٧-٣٦

العتراف بالضریبة الجاریة وبالضریبة المؤجلة كإیراد أو كمصروف في أرباح او خسائر الفترة، یتم ا
في نفس الفترة أو في  –فیما عدا الحاالت التي تنشأ فیها الضریبة من عملیة أو حدث یعترف به 

ة خارج األرباح أو الخسائر سواء في الدخل الشامل األخر أو ضمن حقوق الملكی –فترة مختلفة 
 .أو تجمیع األعمال مباشرة

 
 ضریبة الدخل الجاریة ١-٧-٣٦

یتم االعتراف بالضرائب الجاریة للفترة الحالیة والفترات السابقة والتي لم یتم سدادها بعد 
كالتزام، أما إذا كانت الضرائب التي تم سدادها بالفعل في الفترة الحالیة والفترات السابقة تزید 

تقاس قیم  ذه الفترات فیتم االعتراف بهذه الزیادة كأصل.عن القیمة المستحقة عن ه
االلتزامات (األصول) الضریبیة الجاریة للفترة الحالیة والفترات السابقة بالقیمة المتوقع سدادها 
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إلى (استردادها من) اإلدارة الضریبیة، باستخدام أسعار الضرائب (وقوانین الضرائب) الساریة 
تاریخ نهایة الفترة المالیة. تخضع توزیعات األرباح للضریبة أو في سبیلها ألن تصدر في 

كجزء من الضریبة الجاریة. ال یتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضریبیة اال عند 
 استیفاء شروط معینه.

 
 الضریبة المؤجلة ٢-٧-٣٦

ول یتم االعتراف بالضریبة المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة بین األساس المحاسبي لألص
وااللتزامات واألساس الضریبي لتلك األصول وااللتزامات. یتم االعتراف بالضریبة المؤجلة 

 لجمیع الفروق المؤقتة التي ینتظر خضوعها للضریبة فیما عدا ما یلي:
 
 االعتراف األولى بالشهرة،  •
 أو االعتراف األولى باألصل أو االلتزام للعملیة التي: •
 لیست تجمیع األعمال. )١(
 تؤثر على صافي الربح المحاسبي وال على الربح الضریبي (الخسارة الضریبیة).) ال ٢(
الفروق المؤقتة المرتبطة باستثمارات في شركات تابعة وشركات شقیقة وحصص في  •

مشروعات مشتركة الي المدي الذي یمكن فیه السیطرة على توقیت عكس تلك 
م عكسها في المستقبل الفروق المؤقتة ومن المرجح ان مثل هذه الفروق لن یت

 المنظور.
یتم االعتراف باألصل الضریبي المؤجل الناشئ عن ترحیل الخسائر الضریبیة والحق في 
الخصم الضریبي غیر المستخدم والفروق الموقتة القابلة للخصم عندما یكون هناك احتمال 

فاع بهذا قوي بإمكانیة تحقیق أرباح تخضع للضریبة في المستقبل یمكن من خاللها االنت
األصل. ویتم تحدید الربح الضریبي المستقبلي عن طریق خطة العمل المستقبلیة لكل شركة 
من شركات المجموعة. یتم إعادة تقدیر موقف األصول الضریبیة المؤجلة غیر المعترف بها 
في نهایة كل فترة مالیة وتعترف باألصول الضریبیة المؤجلة التي لم تعترف بها من قبل إلى 

دى الذي أصبح من المرجح معه مستقبًال وجود ربح ضریبي یسمح باستیعاب قیمة الم
 األصل الضریبي المؤجل.

یتم قیاس الضریبیة المؤجلة باستخدام أسعار الضرائب المتوقع تطبیقها عند تحقق الفروق 
 الموقتة وذلك باستخدام اسعار الضریبة الساریة أو التي في سبیلها ألن تصدر.

ضریبة المؤجلة في نهایة الفترة المالیة یتم االخذ في االعتبار االثار الضریبة عند قیاس ال
 لإلجراءات التي تتبعها المجموعة لالسترداد أو سداد القیمة الدفتریة ألصولها والتزاماتها. 

 ال یتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضریبیة اال عند استیفاء شروط معینه.
 

 واإلهالكاألصول الثابتة  ٨-٣٦
 
 االعتراف والقیاس  ١-٨-٣٦

یتم االعتراف باألصول الثابتة بالتكلفة مخصومًا منها مجمع اإلهالك ومجمع خسائر 
 اضمحالل. 

واذا كانت المكونات الجوهریة لبند من بنود األصول الثابتة لها أعمار إنتاجیة مختلفة، فإنه 
 یتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة 

 ضمن تلك األصول الثابتة.(مكونات رئیسیة) 
 یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصول الثابتة باألرباح أو الخسائر.
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 التكالیف الالحقة على االقتناء ٢-٨-٣٦
یتم رسملة النفقات الالحقة على االقتناء على األصل فقط إذا كان من المتوقع أن ینشأ عنها 

 ستقبلیة للمجموعة.تدفق منفعة اقتصادیة م
 

 اإلهالك  ٣-٨-٣٦
والتي تتمثل في تكلفة األصل مخصوما  –یتم إهالك قیمة األصل الثابت القابلة لإلهالك 

وفقا (لطریقه القسط الثابت) وذلك على مدار العمر اإلنتاجي المقدر -منها قیمته التخریدیة 
األرباح او الخسائر. ال یتم لكل نوع من أنواع األصول الثابتة، ویتم تحمیل اإلهالك على 

 للفترة الحالیة والفترة المقارنة: وفیما یلي بیانًا باألعمار اإلنتاجیة المقدرة إهالك األراضي.
 

 السنوات     األصل
 ٥٠-٣٣,٣     مباني

 ١٦,٦٧-٢   أثاث ومعدات مكتبیة وكهربائیة
 ٥-٣,٣٣     أجهزة حاسب الى

 ٨-٣,٣٣    نقل وانتقال  وسائل
 

األصول الثابتة المؤجرة بتكلفتها التاریخیة مخصومًا منها مجمع اإلهالك وأي تظهر 
اضمحالل في قیمتها ، ویتم إهالك األصول الثابتة المؤجرة القابلة لإلهالك بطریقة القسط 
الثابت وتحمیله على قائمة الدخل وذلك على مدار العمر اإلنتاجي المقدر لكل نوع من أنواع 

بیان بالعمر اإلنتاجي المقدر لكل نوع من األصول لغرض احتساب  األصول، وفیما یلي
 -اإلهالك:

 
 السنوات  األصل

  ٢٠  مباني وعقارات 
  ٧ –٥  آالت ومعدات

 ٣  أجهزة حاسب آلى
 ٥  سیارات ووسائل نقل

 
یتم إهالك التحسینات في أماكن مستأجرة على مدار مدة العقد أو العمر اإلنتاجي لها أیهما 

 . أقل
یتم مراجعة طریقة اإلهالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم التخریدیة لألصول الثابتة في نهایة كل 

 فترة مالیة، ویتم تعدیلها إذا تطلب األمر ذلك.
 

 إعادة تبویب االستثمار العقاري ٤-٨-٣٦
لى إیتم إعادة تبویب العقارات التي یتم تغییر استخدامها من عقارات مشغولة بمعرفة المالك 

 عقاریة. الاالستثمارات  بند ليإثابتة الاألصول  بند استثمارات عقاریة من
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 المشروعات تحت التنفیذ ٩-٣٦
یتم االعتراف بالمشروعات تحت التنفیذ بالتكلفة. تتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة 

ي أقتنى من أجله. یتم والالزمة لتجهیز األصل إلى الحالة التي یتم تشغیله بها وفي الغرض الذ
تحویل المشروعات تحت التنفیذ إلى األصول الثابتة عندما یتم االنتهاء منها وتكون متاحة 

 لالستخدام.
 

 األصول غیر الملموسة والشهرة ١٠-٣٦
 الشهرة  -

تنشأ الشهرة من اقتناء الشركات التابعة، ویتم االعتراف بها بالتكلفة مخصومًا منها مجمع خسائر 
 ل.االضمحال

 
 األبحاث والتطویر  -

 یتم االعتراف بنفقات األبحاث كمصروف فور إنفاقها.
یتم االعتراف باألصل غیر الملموس الناتج عن التطویر فقط إذا كان یمكن قیاس النفقات المنسوبة 
لألصل غیر الملموس خالل فترة التطویر بدرجة یعتمد علیها، توافر دراسة جدوى فنیة الستكمال 

لملموس بما یجعله متاحًا للبیع أو لالستخدام، ما إذا كان األصل غیر الملموس سوف األصل غیر ا
یكون قادرًا على تحقیق منافع اقتصادیة مستقبلیة محتملة، توافر الموارد الفنیة والمالیة والموارد 
األخرى الكافیة الستكمال تطویر واستخدام أو بیع األصل غیر الملموس، توافر النیة الستكمال 
األصل غیر الملموس الستخدامه أو لبیعه، القدرة على استخدام أو بیع األصل غیر الملموس. 
وبخالف ذلك یتم االعتراف بنفقات التطویر كمصروف فور إنفاقها. بعد االعتراف األولي یتم 
االعتراف باألصل غیر الملموس الناتج عن التطویر بالتكلفة مخصومًا منها مجمع االستهالك 

 سائر االضمحالل.ومجمع خ
 

 األصول غیر الملموسة األخرى  -
یتم االعتراف باألصول غیر الملموسة األخرى، المقتناه من تجمیع األعمال ولها عمر إنتاجي محدد 

 بالتكلفة مخصومًا منها مجمع االستهالك ومجمع خسائر االضمحالل.
 

 االستثمارات العقاریة ١١-٣٦
 قیمتها في ارتفاع أو إیجار لتحقیق بهاالمحتفظ  راتاالعق في العقاریة االستثمارات تتمثل -

 مخصوماً  العقاریة أولیا بالتكلفة، ویتم قیاسها الحقا بالتكلفة االستثمارات قیاس كلیهما. ویتمأو 
، ویتم تسجیل مصروف اإلهالك وخسائر المجمعةوخسائر االضمحالل  اإلهالك مجمع منها

 االضمحالل باألرباح أو الخسائر.
ك االستثمار العقاري وفقا (لطریقه القسط الثابت) وذلك على مدار العمر اإلنتاجي یتم إهال -

 ٣٣ویقدر العمر اإلنتاجي لالستثمارات العقاریة  المقدر لكل بند من بنود االستثمار العقاري،
 سنة. 
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 أصول محتفظ بها بغرض البیع ١٢-٣٦
خلص منها التي تتضمن أصول والتزامات یتم تبویب األصول غیر المتداولة أو المجموعة الجاري الت

محتفظ بها بغرض البیع، إذا كان مرجحا بدرجه عالیة أن یتم استرداد قیمتها الدفتریة بشكل أساسي 
 من خالل البیع ولیس من االستمرار في استخدامها.

و یتم قیاس هذه األصول او مجموعات األصول الجاري التخلص منها بصفه عامه بقیمتها الدفتریة أ
القیمة العادلة ناقصًا تكلفة البیع أیهما أقل. یتم تحمیل الشهرة أوال بأي خسائر اضمحالل متعلقة 
بالمجموعات الجاري التخلص منها ثم یتم تحمیل باقي الخسارة بنسبة وتناسب على باقي األصول 

المالیة وااللتزامات، واستثناء من ذلك، ال یتم تحمیل خسائر اضمحالل على المخزون واألصول 
واألصول الضریبیة المؤجلة واألصول المتعلقة بمزایا العاملین واالستثمار العقاري او األصول 

 الحیویة والتي یتم االستمرار في قیاسهم وفقًا للسیاسات المحاسبیة األخرى للمجموعة. 
و لغرض یتم االعتراف بخسائر االضمحالل عند التبویب األولى لألصول المحتفظ بها بغرض البیع ا

 التوزیع وكذلك األرباح أو الخسائر الالحقة والخاصة بإعادة القیاس باألرباح او الخسائر.
عند التبویب كأصول محتفظ بها بغرض البیع ال یتم اجراء اهالك او استهالك لألصول الثابتة 

تم واألصول غیر الملموسة ویتم التوقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة لالستثمارات التي ی
 المحاسبة عنها بطریقة حقوق الملكیة.

 
 دوات المالیةاأل ١٣-٣٦

بالقیمة  مبوبة مالیة صولأ التالیة: الفئات بین المالیة غیر المشتقة االصول بتبویب المجموعة تقوم
الخسائر، استثمارات محتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق، قروض  أو األرباح خالل من العادلة

 للبیع. متاحة یةمال صولأومدیونیات، و 
التالیة: التزامات مالیة مبوبة  الفئات بین تقوم المجموعة بتبویب االلتزامات المالیة غیر المشتقة

 بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفئه التزامات مالیة اخري.
 

 االعتراف واالستبعاد -صول المالیة وااللتزامات المالیة غیر المشتقة األ ١-١٣-٣٦
في تقوم المجموعة باالعتراف االولي بالقروض والمدیونیات وادوات الدین المصدرة 

یتم االعتراف بهم اولیا جمیع االصول المالیة وااللتزامات المالیة االخرى  تاریخ نشأتها،
 في تاریخ المعاملة عندما تصبح المجموعة طرفا في االحكام التعاقدیة لألداة المالیة. 

ستبعاد االصل المالي عندما تنتهي فترة سریان الحق التعاقدي في تقوم المجموعة با
قامت بتحویل الحق التعاقدي أو الحصول على تدفقات نقدیة من االصل المالي، 

الستالم التدفقات النقدیة من االصل المالي في معاملة تم فیها تحویل كل مخاطر 
أو م المجموعة بتحویل إذا لم تقأو ومنافع ملكیة االصل المالي بصورة جوهریة. 

االحتفاظ بشكل جوهري بكل مخاطر ومنافع ملكیة االصل المالي ولم تحتفظ المجموعة 
التزام بالناتج عن أو بالسیطرة على االصل المحول، على ان تعترف فقط كأصل 

 المحتفظ بها عند التحویل.أو االلتزامات الناشئة أو الحقوق 
انتهاء أو الغائه أو ندما ینتهي اما بالتخلص منه تستبعد المجموعة االلتزام المالي ع

 مدته الواردة بالعقد.
ي وعرض صافي المقاصة في المركز یتم عمل مقاصة بین أصل مالي والتزام مال

عندما، وفقط عندما تمتلك المجموعة حالیا الحق القانوني القابل للنفاذ إلجراء  المالى
النیة اما إلجراء التسویة على اساس صافي المقاصة بین المبالغ المعترف بها ولدیها 

 . االعتراف باألصل وتسویة االلتزام في ان واحدأو المبالغ 
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 القیاس –األصول المالیة غیر المشتقة  ٢-١٣-٣٦
 و الخسائرأاألصول المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل االرباح 
و الخسائر إذا تم أرباح األل یتم تبویب االصل المالي كمقیم بالقیمة العادلة من خال

و تم تبویبه عند االعتراف االولي لیقاس أتبویبه كأصل محتفظ به ألغراض المتاجرة 
أو الخسائر، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء أو رباح األبالقیمة العادلة من خالل 

عند تكبدها.  الخسائر األرباح أو اصدار االصل المالي یتم االعتراف بها مباشرة ضمن 
الخسائر بالقیمة األرباح أو تقاس االصول المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل 

توزیعات أرباح أو العادلة ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة متضمنه اي عوائد 
 .الخسائراألرباح أو أسهم في 

 
 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق

هذه االصول عند االعتراف االولي بالقیمة العادلة باإلضافة الى تكلفة  یتم قیاس
المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، یتم 

 قیاسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.
 

 القروض والمدیونیات
اف االولي بالقیمة العادلة باإلضافة الى تكلفة یتم قیاس هذه االصول عند االعتر 

المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، یتم 
 .قیاسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة

 
 صول المالیة المتاحة للبیعاأل

لقیمة العادلة باإلضافة الى تكلفة یتم قیاس هذه االصول عند االعتراف االولي با
المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، یتم 
قیاسها بالقیمة العادلة، ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة بخالف خسائر 

دین ضمن االضمحالل واثار التغیرات في اسعار صرف العمالت االجنبیة ألدوات ال
بنود الدخل الشامل االخر وتجمع في احتیاطي القیمة العادلة، وعن استبعاد هذه 
االصول یتم اعادة تبویب االرباح او الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن بنود الدخل 

 الشامل االخر سابقا الى االرباح او الخسائر.
 

 القیاس –االلتزامات المالیة غیر المشتقة  ٣-١٣-٣٦
المالي كمقیم بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر اذا تم  االلتزامتبویب یتم 

تبویبه كالتزام محتفظ به ألغراض المتاجرة او تم تبویبه عند االعتراف االولي لیقاس 
بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او 

م المالي یتم االعتراف بها مباشرة ضمن االرباح او الخسائر عند تكبدها، اصدار االلتزا
تقاس االلتزامات المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر بالقیمة 
العادلة، ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة متضمنة اي مصروف فوائد في 

 االرباح او الخسائر.
ت المالیة غیر المشتقة االخر یتم قیاسها اولیا بالقیمة العادلة مخصوما منها اي االلتزاما

تكلفة مرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االلتزام. بعد االعتراف االولي، یتم قیاس هذه 
 االلتزامات بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.
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 بة التغطیةالمالیة المشتقة ومحاساألدوات  ٤-١٣-٣٦
تحتفظ المجموعة بأدوات مالیة مشتقة لتغطیة تعرضها لمخاطر اسعار الصرف ومخاطر 
اسعار الفائدة. یتم فصل المشتقات الضمنیة عن العقد االصلي والمحاسبة عنها منفصلة 

 فقط في حالة توافر شروط محدده.
المعاملة ذات العالقة  بالقیمة العادلة ویتم االعتراف بتكالیف المشتقات یتم قیاسها اولیا

ضمن االرباح او الخسائر عند تكبدها. بعد االعتراف االولي یتم قیاس المشتقات بالقیمة 
 العادلة ویتم االعتراف باي تغیر في القیمة العادلة في االرباح او الخسائر.

 
 تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة ١-٤-١٣-٣٦

یتم  ،لتدفقات النقدیةداه لتغطیة مخاطر ااعندما یتم تحدید مشتق ك
بالجزء الفعال من التغیر في القیمة العادلة للمشتق في بنود  االعتراف

 . الدخل الشامل االخر. ویتم تجمیعها في احتیاطي تغطیة المخاطر
اي جزء غیر فعال من التغیر في القیمة العادلة یتم االعتراف به 

 مباشرة ضمن االرباح او الخسائر. 
حقوق الملكیة یتم االحتفاظ بها في بنود الدخل  القیمة المجمعة في

الشامل االخر ویتم اعادة تبویبها ضمن االرباح او الخسائر في نفس 
الفترة او الفترات التي تؤثر فیها التدفقات النقدیة المتنبئ بها المغطاة 
على االرباح او الخسائر او یؤثر البند المغطى على االرباح او 

 الخسائر. 
المعاملة المتوقعة غیر متوقعة الحدوث، او التغطیة غیر إذا اصبحت 

او تم بیع او فسخ  مستوفیة لشروط محاسبة التغطیة، او انتهى اجل
اداة التغطیة او ممارسة الحق المرتبط بها یتم التوقف بأثر مستقبلي 
عن محاسبة التغطیة. إذا اصبحت المعاملة المتوقعة غیر متوقعة 

ن االرباح او الخسائر بأیة ارباح او خسائر الحدوث یتم االعتراف ضم
 مجمعة ذات صله على اداة التغطیة.

 
 رأس المال ١٤-٣٦

 األسهم العادیة ١-١٤-٣٦
تكالیف المعاملة المتعلقة مباشرة بإصدار االسهم العادیة یتم المحاسبة عنها بخصمها 

بحقوق الملكیة  من حقوق الملكیة.  ضریبة الدخل المرتبطة بتكالیف المعاملة المتعلقة
 ) "ضرائب الدخل".٢٤یتم المحاسبة عنها وفقا لمعیار المحاسبة المصري رقم (

 
 دار االسهم العادیة (أسهم خزینة)إعادة شراء واعادة اص ٢-١٤-٣٦

عند اعادة شراء أسهم راس المال المصدر فانه یتم االعتراف بالمبلغ المسدد مقابل 
الیف المباشرة والمتعلقة بإعادة الشراء كتخفیض اعادة الشراء والذي یتضمن كافة التك

لحقوق الملكیة. االسهم المعاد شرائها یتم تصنیفها كأسهم خزینة وعرضها مخصومة 
من حقوق الملكیة. عند بیع او اعادة اصدار أسهم الخزینة، یتم االعتراف بالمبلغ 

عاملة یتم المحصل كزیادة في حقوق المساهمین والفائض او العجز الناتج عن الم
 عرضه ضمن عالوة االصدار.
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 اإلحتیاطى القانوني ١٥-٣٦
من األرباح السنویة لتكوین اإلحتیاطى  %٥ینص النظام األساسى للشركة على إقتطاع مبلغ یوازى 

القانونى ویقف هذا اإلقتطاع متى بلغ مجموع اإلحتیاطى قدرًا یوازى نصف رأس مال الشركة المصدر، 
 عن هذا الحد تعین العودة إلى اإلقتطاع.ومتى نقص اإلحتیاطى 

 
 االضمحالل ١٦-٣٦

 األصول المالیة غیر المشتقة ١-١٦-٣٦
و الخسائر بما أرباح األصول المالیة غیر المبوبة كمقیمة بالقیمة العادلة من خالل األ

في ذلك الحصص التي یتم المحاسبة عنها بطریقة حقوق الملكیة تقوم المجموعة في 
كل فترة مالیة بتقدیر ما إذا كان هناك دلیل موضوعي على اضمحالل في  تاریخ نهایة

 قیمة االصل.
 تتضمن االدلة الموضوعیة على اضمحالل قیمة االصل:

 اخفاق او التأخر في السداد بواسطة مدین. •
اعادة جدولة مبالغ مستحقة للمجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتقبلها في ظروف  •

 اخرى.
 س المدین او الُمصدر.مؤشرات على افال •
 التغیرات المعاكسة في حالة السداد بالنسبة للمُقترضین او الُمصدرین. •
 اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب الصعوبات المالیة. •
وجود بیانات واضحة تشیر الى وجود انخفاض یمكن قیاسه في التدفقات النقدیة  •

 الیة.المستقبلیة المتوقعة من مجموعة من االصول الم
بالنسبة لالستثمار في اداة حقوق ملكیة، تتضمن االدلة الموضوعیة على االضمحالل 

 االنخفاض الهام او المستمر في القیمة العادلة عن التكلفة. 
 

 صول المالیة المثبتة بالتكلفة المستهلكة األ
هذه  تقوم المجموعة بتقدیر ما إذا كان هناك ادلة موضوعیة على حدوث اضمحالل في قیمة

االصول منفردة او على المستوى المجمع. كل االصول التي تمثل اهمیة نسبیة بمفردها یتم تقییمها 
بالنسبة لالضمحالل منفردة، وفي حالة عدم وجود ادلة على اضمحالل هذه االصول منفردة یتم 

ردة. تقییمها مجمعة بشأن اي اضمحالل في القیمة حدث ولم یتم بعد تحدیده على االصول المنف
االصول التي لم یتم اعتبارها منفردة كأصول هامة نسبیا یتم تقییمها مجمعة بشأن اي اضمحالل في 

 القیمة. ألغراض التقییم المجمع لألصول یتم تجمیع االصول ذات سمات المخاطر المتشابهة معا.
ریخیة عن عند تقییم االضمحالل على المستوى المجمع لألصول تستخدم المجموعة المعلومات التا

توقیتات استرداد الخسارة الناجمة عن االضمحالل وقیمة الخسائر المتكبدة، وتقوم بعمل تعدیالت إذا 
كانت الظروف االقتصادیة واالئتمانیة الحالیة توضح ان الخسائر الفعالة من االرجح ان تكون أكثر 

 او اقل من المتوقعة بالمؤشرات التاریخیة.
بالفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة یتم حساب خسائر االضمحالل 

المستقبلیة المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعلیة االصلي الخاص باألصل المالي. ویتم االعتراف 
بقیمة الخسارة في االرباح او الخسائر ویتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل من خالل استخدام 

 ل.حساب مخصص اضمحال
إذا اعتبرت المجموعة انه ال یوجد احتماالت حقیقیه لعكس الخسارة الناتجة عن اضمحالل قیمة 

 االصل فانه یتم اعدام القیمة ذات العالقة.



 هیرمیس القابضة –المالیة شركة المجموعة 
 المجمعة  الدوریة تابع اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 ٣١/٣/٢٠١٩المالیة المنتهیة فى  فترةعن ال
 (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى مالم یرد خالف ذلك)

_____________________________________________________________________________ 

 - ٤۳ - 

إذا انخفضت الحقا قیمة خسارة االضمحالل وأمكن ربط هذا االنخفاض بشكل موضوعي مع حدث 
یتم رد خسارة اضمحالل القیمة المعترف بها من یقع بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القیمة، عندئذ 

 قبل من خالل االرباح او الخسائر.
 

 صول المالیة المتاحة للبیعاأل
یتم االعتراف بخسائر االضمحالل في االصول المالیة المتاحة للبیع بإعادة تبویب الخسائر التي تم 

حتیاطي القیمة العادلة ویعترف االعتراف بها سابقا ضمن بنود الدخل الشامل االخر والمجمعة في ا
بها في االرباح او الخسائر، یمثل مبلغ الخسارة المجمعة المستبعد من حقوق الملكیة والمعترف به 
في االرباح او الخسائر الفرق بین تكلفة االقتناء (بالصافي بعد اي استهالك او سداد اي من أصل 

اضمحالل القیمة لهذا االصل المالي سبق  المبلغ) والقیمة العادلة مخصوما منها ایة خسارة في
 االعتراف بها في االرباح او الخسائر.

عند زیادة القیمة العادلة الداه دین مبوبة كمتاحة للبیع في ایه فترة الحقة وكانت هذه الزیادة ذات 
عالقة بدرجة موضوعیة بحدث وقع بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القیمة في االرباح او الخسائر 

 دئذ یتم رد خسارة اضمحالل القیمة هذه في االرباح او الخسائر. عن
ال یتم رد خسائر اضمحالل القیمة المعترف بها في االرباح او الخسائر بالنسبة ألي استثمار في 

 اداة حقوق ملكیة مبوب كمتاح للبیع في االرباح او الخسائر.
 

 كیةبطریقة حقوق الملاالستثمارات التي یتم المحاسبة عنها 
تقاس خسائر االضمحالل في استثمار مالي یتم المحاسبة عنه بطریقة حقوق الملكیة بمقارنة قیمته 
الدفتریة بالقیمة القابلة لالسترداد، ویتم االعتراف بخسائر االضمحالل في االرباح او الخسائر ویتم 

دید القیمة عكس خسارة االضمحالل عند حدوث تغیرات تفضیلیة في التقدیرات المستخدمة لتح
 االستردادیة.

 
 األصول غیر المالیة ٢-١٦-٣٦

في تاریخ نهایة كل فترة مالیة، تقوم المجموعة بمراجعة القیم الدفتریة لألصول غیر 
لتحدید ما االستثمارات العقاریة، واالصول الضریبیة المؤجلة)  (بخالف المالیة للشركة

ذلك تقوم المجموعة بعمل تقدیر وٕاذا كان االمر ك .إذا كان هناك مؤشر لالضمحالل
 للقیمة اإلستردادیة لألصل. یتم اجراء اختبار االضمحالل للشهرة سنویا.

إلجراء اختبار اضمحالل القیمة ألصل یتم تجمیع االصول معا الي أصغر مجموعة 
اصول تتضمن االصل والتي تولد تدفقات نقدیة داخلة من االستعمال المستمر ومستقلة 

صول األن التدفقات النقدیة الداخلة من االصول االخرى او مجموعات الى حد كبیر ع
وحدات تولید النقد. یتم توزیع الشهرة المكتسبة عند تجمیع االعمال على الوحدات -

التي تولد النقد او مجموعات هذه الوحدات لدى الشركة المقتنیة والمتوقع منها االستفادة 
 من عملیة التجمیع. 

دیة لألصل او للوحدة المولدة للنقد هي قیمته العادلة ناقصا تكالیف البیع القیمة اإلستردا 
او قیمته االستخدامیة ایهما أكبر، القیمة االستخدامیة لألصل هي القیمة الحالیة 
للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع حدوثها مخصومة بسعر خصم قبل الضرائب الذي 

الزمنیة للنقود والمخاطر الُمحددة لألصل او وحدة یعكس تقدیرات السوق الجاریة للقیمة 
 . تولید النقد

یتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل او للوحدة المولدة  
 للنقد أكبر من قیمته اإلستردادیة.
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لتخفیض  یتم االعتراف بخسارة االضمحالل في االرباح او الخسائر. ویتم توزیعها اوال 
یمة الدفتریة للشهرة الموزعة على وحدة تولید النقد، ثم تخفیض االصول االخرى الق

 للوحدة بالتناسب على اساس القیمة الدفتریة لكل أصل في الوحدة.
ال یتم عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قیمة الشهرة في فترة الحقة.  بالنسبة  

الذي ال یتعدى القیمة  لألصول االخرى، یتم عكس خسائر االضمحالل الى المدى
الدفتریة التي كان سیتم تحدیدها (بالصافي بعد االهالك واالستهالك) ما لم یتم 
 االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القیمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة.

على التكلفة الدفتریة في األصول المؤجرة (تكلفة األصل  یتم حساب االضمحالل
العائد في تاریخ حساب االضمحالل) غیر المضمون استرداده أي قیمة  مضافًا إلیه

اإلیجار المشكوك في تحصیله وذلك بعد خصم أیة تأمینات محتفظ بها لدى الشركة. 
وتقوم لجنة المخصصات بالشركة بتحدید نسب اإلضمحالل الخاصة بكل تصنیف 

قًا لجدول التأخر في ائتماني والمحتسبة على قیمة اإلیجار المشكوك في تحصیله طب
السداد أو عند حدوث تغیر سلبي في المؤشرات االئتمانیة، ویتم مراجعة هذا 

 المخصص بصفة دوریة أو عند الحاجة لدراسة ما یستجد.
 

 المخصصات ١٧-٣٦
تحدد قیمة المخصصات بالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة مخصومة بمعدل خصم 

لذي یعكس تقدیرات السوق الجاریة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر الُمحددة لاللتزام. قبل الضرائب ا
الزیادة في القیمة الدفتریة للمخصص الناتجة عن استخدام الخصم إلیجاد القیمة الحالیة والتي تعكس 

 مرور الوقت یتم االعتراف بها كتكلفة اقتراض.
 

 أذون خزانة  ١٨-٣٦
الخزانة بالقیمة األسمیة وتثبت العوائد على هذه األذون والتي لم تستحق  تثبت عملیات شراء أذون

بعد ضمن بند "دائنون وأرصدة دائنة أخرى" وتظهر أذون الخزانة بقائمة المركز المالى مستبعدًا منها 
 رصید العوائد التي لم تستحق بعد.

 
 العمالء وأوراق القبض والمدینون واألرصدة المدینة األخرى ١٩ -٣٦

أرصدة العمالء وأوراق القبض والمدینون واألرصدة المدینة األخرى یتم إثباتها بالقیمة اإلسمیة  -
 وتظهر مخصومًا منها اإلنخفاض فى قیمتها.

یتم تقییم وتصنیف كافة المستأجرین المتعاملین مع الشركة واألصول المؤجرة المتعلقة بهم بصفة  -
تأجرین بقیمة اإلیجار المحصل مع التأكد من توافر دوریة ویتم تخفیض أرصدة العمالء المس

 ضمان أساسي للحصول على القیمة اإلیجاریة من المستأجر.
 

 النقدیة وما فى حكمها  ٢٠-٣٦
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة ، تتضمن النقدیة وما فى حكمها األرصدة التى ال تتجاوز 

ء ، وتتضمن النقدیة بالخزینة والشیكات تحت التحصیل إستحقاقاتها ثالثة أشهر من تاریخ اإلقتنا
 البنوك والمؤسسات المالیة.  والمستحق على

 
 حصة العاملین في األرباح ٢١-٣٦

من توزیعات األرباح النقدیة كحصة للعاملین فى األرباح بما ال یزید  %١٠تسدد الشركة القابضة نسبة 
ویتم اإلعتراف بحصة العاملین فى األرباح كتوزیعات على مجموع األجور السنویة للعاملین بالشركة، 

أرباح من خالل حقوق الملكیة وكإلتزام خالل السنة المالیة التى قام فیها مساهمى الشركة بإعتماد هذا 
 التوزیع. 
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 عمالء تمویل المشروعات متناهیة الصغر ٢٢-٣٦
 سیاسة منح االئتمان ١-٢٢-٣٦

 إعتبارات منح التمویل
للعمیل الذي یملك خبرة في مجـال نشـاطه ال تقـل عـن سـنة ویـتم التأكـد مـن یمنح التمویل  -

 ذلك من خالل المستندات واالستعالم المیداني.
یتم منح العمیل تمویل یتناسب قسطه مع اإلیرادات المتوقعة مـن نشـاط العمیـل ویـتم ذلـك  -

عـد ذلـك من خالل تحلیل مالي إلیرادات ومصروفات العمیـل وهـامش الـربح المتوقـع لـه وی
ــة وقــرار  ــالفروع علــى نمــوذج معــد لهــذا الغــرض (نمــوذج دراســة مالی بمعرفــة المختصــین ب

 ائتماني).
یتم االسـتعالم عـن العمیـل قبـل مـنح التمویـل وعـن سـمعته ونشـاطه مـن خـالل االسـتعالم  -

 المیداني.
ي یتم تدوین نتائج االستعالم عن العمیل والضامن بنماذج االستعالم الخاصة بالشركة والت -

تبین نشاط العمیل تفصیلي وسمعته ومصادر االستعالم (نموذج اجراء زیارة واستعالم عن 
 عمیل)

حظر منح العمیل الجدید تمویل ویجب ان یكون المشروع قائم سنة على األقل وٕان یملك ی -
جم وحد أقصي  ١٠٠٠صاحبه خبرة في مجال هذا المشروع حیث یمنح تمویل بحد ادني 

 شهر. ١٢ض ألف جم ومدة القر  ٣٠
قبل المنح وفي حالة الموافقة على المنح یتم  IScore یتم االستعالم عن العمیل من شركة -

 اخذ القسط المدفوع لجهة أخرى في االعتبار عند احتساب إیرادات العمیل ومصروفاته.
 

 التأمین على العمالء 
 لرقابة على التأمین.یتم التأمین على حیاة العمیل لدى شركات التأمین المرخص لها من هیئة ا

 
 متابعة العمالء

على قیام المختصین بالفروع على متابعة جمیع العمالء المنتظمین قبل المتعثرین یتم الحرص 
واستمراریة تطبیق ذلك للوقف على حالة العمالء بملف متابعة العمالء اثناء عمـر تمویـل مـع 

المتبقیة علـیهم ویـتم ذلـك مـن خـالل  الحكم علیهم في مدى التزامهم بااللتزام في سداد األقساط
تسجیل زیارات العمالء بملف متابعة العمالء وبصفة یومیة ویتم ذلك من خالل قاعدة بیانات 

 یوفرها النظام اآللي لجمیع الفروع المنتشرة في جمیع انحاء الجمهوریة.
 

 ضمحالل قروض التمویل متناهي الصغرإخسائر  ٢-٢٢-٣٦
ضمحالل قروض التمویل متناهي الصغر إتقدیر مخصص یتم  في تاریخ القوائم المالیة

في ضوء أسس وقواعد منح االئتمان وأسس حساب المخصصات الواردة بقرار مجلس 
لمقابلة خسائر  ٢٠١٤دیسمبر  ٢١) الصادرة بتاریخ ١٧٣إدارة الهیئة للرقابة المالیة رقم (

 اإلضمحالل. 
 

 القطاعات التشغیلیة ٢٣-٣٦
لعنصر القابل للتمییز في المجموعة ویشارك في تقدیم منتج أو خدمة (قطاع النشاط هو ا قطاع

أنشطة) أو تقدیم منتج أو خدمة داخل بیئة إقتصادیة محددة (قطاع جغرافى) التي تخضع لمخاطر 
وعوائد تختلف عن تلك التي تخضع لها قطاعات أخرى. یعتمد الشكل األولى للتقاریر القطاعیة على 

 قطاع األنشطة.



 هیرمیس القابضة –المالیة شركة المجموعة 
 المجمعة  الدوریة تابع اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 ٣١/٣/٢٠١٩المالیة المنتهیة فى  فترةعن ال
 (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى مالم یرد خالف ذلك)

_____________________________________________________________________________ 

 - ٤٦ - 

 صدارات جدیدة وتعدیالت تمت على معاییر المحاسبة المصریة: إ -٣٧
بتعدیل بعض أحكام معاییر المحاسبة المصریة  ١٨/٣/٢٠١٩قامت وزیرة االستثمار والتعاون الدولي بتاریخ 

والتي تتضمن بعض معاییر المحاسبة الجدیدة  ٢٠١٥لسنة  ١١٠الصادرة بقرار وزیر االستثمار رقم 
وفیما یلي  ٢٠١٩أبریل  ٢٥تم نشرها بالجریدة الرسمیة بتاریخ  والتي لمعاییر القائمةوتعدیالت على بعض ا

 هم هذه التعدیالت:أ
 

التأثیر المحتمل   ملخص ألهم التعدیالت المعاییر الجدیدة او المعدلة
 على القوائم المالیة

 تاریخ التطبیق

 ) ٤٧معیار محاسبة مصري جدید رقم (

 "األدوات المالیة"

 

 

معیار المحاسبة المصري الجدید رقم یحل  -١
) "األدوات المالیة" محل الموضوعات ٤٧(

) ٢٦المقابلة في معیار المحاسبة المصري رقم (
"األدوات المالیة: االعتراف والقیاس"، وبالتالي تم 
تعدیل وٕاعادة اصدار معیار المحاسبة المصري 

سحب الفقرات الخاصة ) بعد ٢٦رقم (
) ٤٧( رقم ها معیاربالموضوعات التي تناول

) المعدل ٢٦( رقم الجدید وتحدید نطاق معیار
للتعامل فقط مع حاالت محدودة من محاسبة 

 .التغطیة وفقًا الختیار المنشأة
ب األصول یطبقا لمتطلبات المعیار یتم تبو  -٢

إما بالتكلفة -الحقاً –المالیة على أساس قیاسها 
المستهلكة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر، وذلك طبقا لنموذج أعمال 

وخصائص التدفق  المنشأة إلدارة األصول المالیة
 النقدي التعاقدي لألصل المالي.

تم استبدال نموذج الخسائر المحققة في قیاس  -٣
االضمحالل لألصول المالیة بنماذج الخسائر 

ة والذي یتطلب قیاس االئتمانیة المتوقع
االضمحالل لكل األصول المالیة المقاسة 

بالتكلفة المستهلكة واألدوات المالیة التي یتم 
قیاسها بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

منذ لحظة االعتراف االولي لتلك بغض اآلخر 
 النظر عند وجود مؤشر لحدث الخسارة.

 
تقوم اإلدارة في الوقت 

األثر الحالي بتقییم 
المحتمل على القوائم 

المالیة عند تطبیق 
  .بالمعیار التعدیل

) ٤٧یسري المعیار رقم (
على الفترات المالیة التي 

ینایر  ١تبدأ في أو بعد 
ویسمح بالتطبیق  ،٢٠٢٠

المبكر، بشرط تطبیق 
معاییر المحاسبة المصریة 

) ٢٦) و(٢٥) و(١رقم (
 ٢٠١٩) المعدلین ٤٠و(

 .معًا في نفس التاریخ

بناء على متطلبات هذا المعیار تم تعدیل كال  -٤
 من المعاییر التالیة:

) "عرض ١معیار المحاسبة المصري رقم ( -
 ٢٠١٩القوائم المالیة" المعدل 

) "قائمة ٤معیار المحاسبة المصري رقم ( -
 التدفقات النقدیة"

) "األدوات ٢٥معیار المحاسبة المصري رقم ( -
 المالیة: العرض"

) "األدوات ٢٦المصري رقم ( معیار المحاسبة -
 المالیة: االعتراف والقیاس"

) "األدوات ٤٠معیار المحاسبة المصري رقم (
 المالیة: اإلفصاحات"

تسري هذه التعدیالت من 
 )٤٧تاریخ تطبیق معیار (
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التأثیر المحتمل   ملخص ألهم التعدیالت المعاییر الجدیدة او المعدلة
 على القوائم المالیة

 تاریخ التطبیق

) ٤٨رقم ( معیار محاسبة مصري جدید
 "اإلیراد من العقود مع العمالء"

رقم  یحل معیار المحاسبة المصري الجدید -١
) "اإلیراد من العقود مع العمالء" محل ٤٨(

 المعاییر التالیة ویلغیها:
) "عقود ٨معیار المحاسبة المصري رقم ( -أ

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

 .٢٠١٥"اإلیراد" المعدل 
تم استخدام نموذج السیطرة لالعتراف باإلیراد  -٢

 .بدال من نموذج المنافع والمخاطر
یتم االعتراف بالتكالیف اإلضافیة للحصول  -٣

على عقد مع عمیل كأصل إذا كانت المنشأة 
تتوقع استرداد تلك التكالیف وكذا االعتراف 
بتكالیف الوفاء بعقد كأصل عند توافر شروط 

 محددة. 
یتطلب المعیار ان یتوافر للعقد مضمون  -٤

 تجاري لكي یتم االعتراف باإلیراد.
 إلفصاح والعرض.التوسع في متطلبات ا -٥

 

تقوم اإلدارة في الوقت 
الحالي بتقییم األثر 

المحتمل على القوائم 
المالیة عند تطبیق 

 .بالمعیار التعدیل

) ٤٨یسري المعیار رقم (
على الفترات المالیة التي 

ینایر  ١تبدأ في أو بعد 
، ویسمح بالتطبیق ٢٠٢٠
 المبكر.

 )٤٩( معیار محاسبة مصري جدید
 ""عقود التأجیر 

یحل معیار المحاسبة المصري الجدید رقم  -١
) "عقود اإلیجار" محل معیار المحاسبة ٤٩(

) "القواعد والمعاییر ٢٠المصري رقم (
المحاسبیة المتعلقة بعملیات التأجیر التمویلي 

 ویلغیه. ٢٠١٥
یقدم المعیار نموذج محاسبي واحد بالنسبة  -٢

للمؤجر والمستأجر حیث یقوم المستأجر 
نتفاع األصل المؤجر ضمن إق باالعتراف بح

أصول الشركة كما یعترف بالتزام والذي یمثل 
القیمة الحالیة لدفعات االیجار غیر المدفوعة 
ضمن التزامات الشركة، مع االخذ في االعتبار 
انه ال یتم تصنیف عقود االیجار بالنسبة 
للمستأجر عقد تأجیر تشغیلي أو أنه عقد تأجیر 

 تمویلي. 
یجب على المؤجر تصنیف كل  بالنسبة للمؤجر -٣

عقد من عقود إیجاراته إما على أنه عقد تأجیر 
 تشغیلي أو أنه عقد تأجیر تمویلي. 

بالنسبة لإلیجار التمویلي فیجب على المؤجر  -٤
االعتراف باألصول المحتفظ بها بموجب عقد 
تأجیر تمویلي في قائمة المركز المالي وعرضها 

بلغ مساوي على أنها مبالغ مستحقة التحصیل بم
 لصافي االستثمار في عقد التأجیر.

بالنسبة لإلیجار التشغیلي یجب على المؤجر  -٥
االعتراف بدفعات عقود التأجیر من عقود 
التأجیر التشغیلیة على أنها دخل إما بطریقة 

  القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر.
 

تقوم اإلدارة في الوقت 
الحالي بتقییم األثر 
ائم المحتمل على القو 

المالیة عند تطبیق 
 .بالمعیار التعدیل

) ٤٩یسري المعیار رقم (
على الفترات المالیة التي 

ینایر  ١تبدأ في أو بعد 
، ویسمح بالتطبیق ٢٠٢٠

المبكر إذا تم تطبیق 
معیار المحاسبة المصري 

) "االیراد من ٤٨رقم (
العقود مع العمالء" 

 .في نفس التوقیت ٢٠١٩
باالستثناء من تاریخ 

یسري سریان أعاله، ال
 ٢٠١٩) ٤٩المعیار رقم (

عقود التأجیر التي على 
كانت تخضع لقانون 

 ٩٥التأجیر التمویلي رقم 
وتعدیالته  – ١٩٩٥لسنة 

وكان یتم معالجتها وفقًا 
لمعیار المحاسبة المصري 

) "القواعد ٢٠رقم (
والمعاییر المحاسبیة 
المتعلقة بعملیات التأجیر 

 عقودالتمویلي"، وكذلك 
التأجیر التمویلي التي 
تنشأ في ظل وتخضع 
لقانون تنظیم نشاطي 
التأجیر التمویلي 

لسنة  ١٧٦والتخصیم رقم 
بدایة وذلك من  ،٢٠١٨

التي  السنويفترة التقریر 
 رقم تم فیها الغاء قانون

وصدور  ٩٥لسنة  ٩٥
لسنة  ١٧٦ رقم قانون

٢٠١٨. 
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التأثیر المحتمل   ملخص ألهم التعدیالت المعاییر الجدیدة او المعدلة
 على القوائم المالیة

 تاریخ التطبیق

معیار المحاسبة المصري المعدل رقم 
 لعاملین") "مزایا ا٣٨(

تم إضافة وتعدیل بعض الفقرات وذلك لتعدیل قواعد 
المحاسبة عن تعدیل وتقلیص وتسویة نظام مزایا 

 العاملین.

تقوم اإلدارة في الوقت 
الحالي بتقییم األثر 

المحتمل على القوائم 
المالیة عند تطبیق 

 .بالمعیار التعدیل
 

) ٣٨یسري المعیار رقم (
المعدل على الفترات 

التي تبدأ في أو المالیة 
، ٢٠٢٠ینایر  ١بعد 

 ویسمح بالتطبیق المبكر.

معیار المحاسبة المصري المعدل رقم 
 ) "القوائم المالیة المجمعة"٤٢(

تم إضافة بعض الفقرات الخاصة باستثناء المنشآت 
االستثماریة من التجمیع وقد ترتب على هذا التعدیل 

آت تعدیل لبعض المعاییر المرتبطة بموضوع المنش
 االستثماریة وفیما یلي المعاییر التي تم تعدیلها:

) "اإلفصاح ١٥معیار المحاسبة المصري رقم ( -
 عن األطراف ذوي العالقة"

) "القوائم ١٧معیار المحاسبة المصري رقم ( -
 المالیة المستقلة"

) ١٨معیار المحاسبة المصري رقم ( -
 "االستثمارات في شركات شقیقة"

) "ضرائب ٢٤قم (معیار المحاسبة المصري ر  -
 الدخل"

) "تجمیع ٢٩معیار المحاسبة المصري رقم ( -
 األعمال"

) "القوائم ٣٠معیار المحاسبة المصري رقم ( -
 المالیة الدوریة"

) "اإلفصاح ٤٤معیار المحاسبة المصري رقم ( -
 عن الحصص في المنشآت األخرى"

 

تقوم اإلدارة في الوقت 
الحالي بتقییم األثر 
 المحتمل على القوائم
المالیة عند تطبیق 

 .بالمعیار التعدیل

) ٤٢یسري المعیار رقم (
المعدل على الفترات 
المالیة التي تبدأ في أو 

، ٢٠٢٠ینایر  ١بعد 
 ویسمح بالتطبیق المبكر.

كما یتم تطبیق الفقرات 
الجدیدة أو المعدلة بالنسبة 
للمعاییر التي تم تعدیلها 
بموضوع المنشآت 
االستثماریة في تاریخ 

ان معیار المحاسبة سری
) ٤٢المصري رقم (

"القوائم المالیة المجمعة" 
 .٢٠١٩المعدل 

) ١إصدار تفسیر محاسبي مصري رقم (
 " ترتیبات امتیازات الخدمات العامة"

یقدم هذا التفسیر إرشادات بشأن المحاسبة من قبل 
المشغلین لترتیبات امتیاز الخدمة العامة من كیان 

وذلك لتشیید وتشغیل كیان خاص،  –الى  –عام 
مثل الطرق،  –وصیانة البنیة التحتیة للمنافع العامة 

والكباري واألنفاق، والمستشفیات، والمطارات، 
ومرافق توزیع المیاه، وٕامدادات الطاقة وشبكات 

 االتصاالت ...، إلخ.
ویمنح هذا التفسیر خیار االستمرار في تطبیق 

دمة العامة المعالجة السابقة لترتیبات امتیازات الخ
للمنشآت التي كانت  ٢٠١٩ینایر  ١القائمة قبل 

تعترف وتقوم بقیاس أصول هذه الترتیبات على أنها 
أصول ثابتة وفقًا لمعیار المحاسبة المصري رقم 

) "االصول الثابتة وٕاهالكاتها" إلى حین انتهاء ١٠(
 مدتها.

 

تقوم اإلدارة في الوقت 
الحالي بتقییم األثر 

قوائم المحتمل على ال
المالیة عند تطبیق 

 .بالمعیار التعدیل

) ١یسري التفسیر رقم (
على الفترات المالیة التي 

ینایر  ١تبدأ في أو بعد 
٢٠١٩. 

    



 هیرمیس القابضة –المالیة شركة المجموعة 
 المجمعة  الدوریة تابع اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 ٣١/٣/٢٠١٩المالیة المنتهیة فى  فترةعن ال
 (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى مالم یرد خالف ذلك)

_____________________________________________________________________________ 

 - ٤۹ - 

التأثیر المحتمل   ملخص ألهم التعدیالت المعاییر الجدیدة او المعدلة
 على القوائم المالیة

 تاریخ التطبیق

 ) ٢٢معیار المحاسبة المصري رقم (
 " نصیب السهم في األرباح"

تم تعدیل نطاق تطبیق المعیار لیصبح ملزم على 
عة أو المنفردة القوائم المالیة المستقلة أو المجم

 المصدرة لجمیع المنشأت.

تقوم اإلدارة في الوقت 
الحالي بتقییم األثر 

المحتمل على القوائم 
المالیة عند تطبیق 

 .بالمعیار التعدیل
 

یتم تطبیق هذا التعدیل 
على الفترات المالیة التي 

ینایر  ١تبدأ في أو بعد 
٢٠١٩. 

 

 ) ٣٤معیار المحاسبة المصري رقم (
 ار العقاري"" االستثم

ـــم الغـــاء اســـتخدام خیـــار نمـــوذج القیمـــة العادلـــة  - ت
لجمیع المنشأت عنـد القیـاس الالحـق السـتثماراتها 
ــزام فقــط بنمــوذج التكلفــة، مــع إلــزام  ــة وااللت العقاری
صنادیق االستثمار العقاري فقط باسـتخدام نمـوذج 
القیمة العادلة عند القیاس الالحق لجمیـع أصـولها 

ــ ــاء عل ــم تعــدیل العقاریــة. وبن ــد ت ى هــذا التعــدیل فق
 كال من: 

ـــم ( - ) "األصـــول ٣٢معیـــار المحاســـبة المصـــري رق
غیــــــر المتداولـــــــة المحــــــتفظ بهـــــــا لغــــــرض البیـــــــع 

 والعملیات غیر المستمرة.
) "اضــمحالل ٣١معیـار المحاســبة المصـري رقــم ( -

 قیمة األصول"
 

تقوم اإلدارة في الوقت 
الحالي بتقییم األثر 

المحتمل على القوائم 
لیة عند تطبیق الما

 .بالمعیار التعدیل

یتم تطبیق هذا التعدیل 
على الفترات المالیة التي 

ینایر  ١تبدأ في أو بعد 
٢٠١٩. 

 

معیار المحاسبة المصري المعدل رقم 
 ) "قائمة التدفقات النقدیة" ٤(

یتطلب من المنشأة تقدیم اإلفصاحات التي تمكن 
ت في مستخدمي القوائم المالیة من تقییم التغیرا

االلتزامات التي تنشأ من األنشطة التمویلیة، بما في 
ذلك كال من التغیرات الناشئة من تدفقات نقدیة أو 

 تغیرات غیر نقدیة.

تقوم اإلدارة في الوقت 
الحالي بتقییم األثر 

المحتمل على القوائم 
المالیة عند تطبیق 

 .بالمعیار التعدیل

یتم تطبیق هذا التعدیل 
لیة التي على الفترات الما
ینایر  ١تبدأ في أو بعد 

٢٠١٩. 
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