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ادات اإلی

 ٣٧٥ ٩١١ ٥٩٣  ٦٨٤ ٥٧٤ ٦٩٨ (٣١) الت  اد األتعاب والع إی

 ٢١٨ ٣٧٢ ١٢٣  ٨١٥ ٧٠١ ١٤٢ لي أج ال ا ال اد ن إی

 ٠٢٢ ٦٧٠ ٧٨١  ١٧٣ ٠٦٦ ٦٢٠ زعات ائ وال اد الف إی

(٦٣٩ ١٠٩ ٤٣٧)  ١٠٨ ٦٨٨ ١٠٩ ائ ة العادلة م خالل األراح وال ال ة  ارات ال غ فى اإلس صافى ال

 ٤٦٧ ٧٣٠ ٥٥  ١٤٨ ٩٠٥ ٢١ (٢٦) ادات أخ  إی

 ٤٤٣ ٥٧٤ ١١٧ ١  ٩٢٨ ٩٣٥ ٥٩٢ ١ ادات الي اإلی إج

وفات ال

(٣١٩ ٥٣٤ ٥٧) (٤٥٩ ٨٦٦ ٦٦) الت  وف األتعاب والع م

(٣٧٦ ٧٦٩ ٣٣١) (٩٨٥ ٠٨٢ ٢٧٥) ائ  وف الف م

 ٧٠٨ ٤٦١ ٣١٢ (٧٤٠ ٣٢٥ ٦) ة  ارات مال ع إس ) أراح ب ائ (خ

(٢٩١ ٠٦٩ ٦٦٩) (٨٧٨ ٥٩٤ ٧٦٤) (٣٠) ة ودارة م وفات ع م

(٦٠٤ ٠٤١ ١٠) (٨٩٥ ٥٨٣ ٩) (٢١) ات  م

(٩٤٤ ٦٢٩ ٣٩) (٧١٢ ٠٩٢ ٤٤) (١٤),(١٣),(١٢) هالك إهالك وس

(٤٧٠ ٣٩٨ ١٣٨) (٣٥٩ ٤٤٠ ١٨) (٢٧) ل  ة األص الل فى  ء اإلض ع

(٤٢٢ ٥٨٩ ٨٥) (١٧٠ ٨٥٩ ١) ة الت األج الع ة  ة األرص ج وق ت ف

(٧١٨ ٥٧٠ ٠١٩ ١) (١٩٨ ٨٤٦ ١٨٦ ١) وفات الي ال إج

 ٧٢٥ ٠٠٣ ٩٨  ٧٣٠ ٠٨٩ ٤٠٦ ائ ل ال األراح ق

  ٥٥٨ ٩١٦ (٥٢٤ ٩٥٩ ٩٣) (٢٨) خل ة ال ض

  ٢٨٣ ٩٢٠ ٩٨   ٢٠٦ ١٣٠ ٣١٢ ة أراح الف

ا یلى: زع  ی

  ٢١٠ ١٨٣ ٩٠   ٣٢٩ ٧٠٩ ٢٩١ ة األم ة ال ق مل حق

  ٠٧٣ ٧٣٧ ٨   ٨٧٧ ٤٢٠ ٢٠ (٢٤) ة ق غ ال ق ال

  ٢٨٣ ٩٢٠ ٩٨   ٢٠٦ ١٣٠ ٣١٢

أ معها. ائ وتق ه الق أ م ه ءًا ال ی ة (٥١) تع ج ة (٦) إلى صف افقة م صف ة ال اس اسات ال احات وال اإل
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ه ال ) ال الغ  ع ال (ج
٢٠٢١/٣/٣١ ٢٠٢٠/٣/٣١ 

  ٢٨٣ ٩٢٠ ٩٨   ٢٠٦ ١٣٠ ٣١٢ ة أراح الف

: امل اآلخ خل ال ال

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

( ٤٥٤ ٨٢٥ ١١٧) ( ٧٧١ ٢٣٠ ١٠) ة  ات األج ل ة الع ج وق ت ف

-   ١٠٠ ٧٠٢ ١ ائ ل إلي األراح وال ة - م ات األج ل ة الع ج وق ت ف

( ٣٣٣ ٢٢٦ ٥٧٧) ( ١٩٨ ٣١٨ ٤٧) ة العادلة غ في ال امل - ال خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال إس

( ٤٤٠ ٦٧٠ ٣٤٥) ( ٢٤٦ ٣٥٤ ١) ائ ل إلي األراح وال امل - م خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال إس

-    ٤٧٢ ١٦٤ ا العامل ا ام م اس إل ة م إعادة  ارة نات أراح اك

  ٦٩٩ ٢١٦ ٨   ٠٩٩ ٦١٨ ٢ امل األخ  خل ال د ال علقة ب خل ال ة ال ض

(٥٢٨ ٥٠٥ ٠٣٢ ١) ( ٥٤٤ ٤١٨ ٥٤) خل ة ال ع ض امل اآلخ  خل ال د ال ع ب م

( ٢٤٥ ٥٨٥ ٩٣٣)   ٦٦٢ ٧١١ ٢٥٧ امل خل ال الى ال إج

: ل م اص  امل ال خل ال الي ال إج

( ٢٠٨ ٦٧٩ ٩٣٢)   ١٦٢ ٥٩٦ ٢٣٦ ة األم ة ال ق مل حق

(  ٠٣٧ ٩٠٦)   ٥٠٠ ١١٥ ٢١ ة  ق غ ال ق ال

( ٢٤٥ ٥٨٥ ٩٣٣)   ٦٦٢ ٧١١ ٢٥٧

أ معها. ائ وتق ه الق أ م ه ءًا ال ی ة (٥١) تع ج ة (٦) إلى صف افقة م صف ة ال اس اسات ال احات وال اإل
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ة ل ق ال الي حق إج ة ق غ ال ق ال الى اإلج ة اح م ى خاص أر ا إح نى ى قان ا إح ال رأس ال

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

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

١٨٥ ٩٤٣ ٩٣٧ ١٣  ٦٠٨ ٨٤٦ ٣١٠ ٥٧٧ ٠٩٦ ٦٢٧ ١٣ ٨٩٧ ٩٧٩ ٢٣٥ ٦ - (٣٩١ ٠٤٤ ٢٠١ ١) ٩٩٤ ٧٠٩ ٩٩٢ ١   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٨٦٧ ٩٣٣ ٨٣٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ ص  فى ٣١ د ٢٠٢٠  ال

امل خل ال الى ال إج

 ٢٠٦ ١٣٠ ٣١٢  ٨٧٧ ٤٢٠ ٢٠  ٣٢٩ ٧٠٩ ٢٩١  ٣٢٩ ٧٠٩ ٢٩١ - - - - - - - ة أراح الف

( ٥٤٤ ٤١٨ ٥٤)   ٦١٢ ٦٩٤ ( ١٥٦ ١١٣ ٥٥)   ٤٧٢ ١٦٤ - ( ٠٣٨ ٩٤٨ ٤٥) ( ٥٩٠ ٣٢٩ ٩) - - - - امل األخ  خل ال د ال ب

 ٦٦٢ ٧١١ ٢٥٧  ٤٨٩ ١١٥ ٢١  ١٧٣ ٥٩٦ ٢٣٦  ٨٠١ ٨٧٣ ٢٩١ - ( ٠٣٨ ٩٤٨ ٤٥) ( ٥٩٠ ٣٢٩ ٩) - - - - امل خل ال الى ال إج

ة ي ال معامالت مع مال

- - - ( ٦٨٩ ٣٣٨ ٦) - - - - -  ٦٨٩ ٣٣٨ ٦ - ني ى القان ا ل إلى اإلح ال

- - - - - - - - - - - زعات ال

ة ل غ في ح ال ال

- - - - - - - - - - - ة غ في ال ون ال ة ب ل غ في ح ال ال

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

٨٤٧ ٦٥٤ ١٩٥ ١٤  ٠٩٧ ٩٦٢ ٣٣١ ٧٥٠ ٦٩٢ ٨٦٣ ١٣ ٠٠٩ ٥١٥ ٥٢١ ٦ - (٤٢٩ ٩٩٢ ٢٤٦ ١) ٤٠٤ ٣٨٠ ٩٨٣ ١   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٥٥٦ ٢٧٢ ٨٤٠ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ ص فى 31 مارس 2021 ال

٨٩١ ٤٧٩ ٠٢٠ ١٤  ١٣٤ ٧٥٧ ٣٦٢ ٧٥٧ ٧٢٢ ٦٥٧ ١٣ ٥٣١ ٥٨٢ ٣٣٠ ٤ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦)  ١٢٥ ٧٨٨ ٦٦٥ ٠٧٠ ١٧٥ ١١٩ ٢   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٢٠٨ ١٠٢ ٨٠٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ قاً  ضها سا ا ت ع ص فى ٣١ د ٢٠١٩, ك ال

( ٠٤٤ ٤٧٠ ٢٢) ( ٦٣١ ١٩١ ٢) ( ٤١٣ ٢٧٨ ٢٠)  ٨٢٧ ١٥٦ ٦٧٨  ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦ ( ٦٢٧ ٨٧٧ ٧٢٤) - - - - - ة  اس اسات م أث تغ س

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

امل خل ال الى ال إج

 ٢٨٣ ٩٢٠ ٩٨  ٠٧٣ ٧٣٧ ٨  ٢١٠ ١٨٣ ٩٠  ٢١٠ ١٨٣ ٩٠ - - - - - - - ة أراح الف

(٥٢٨ ٥٠٥ ٠٣٢ ١) ( ١١٠ ٦٤٣ ٩) (٤١٨ ٨٦٢ ٠٢٢ ١) - - ( ٠٠٤ ٢٦٧ ٩١٤) ( ٤١٤ ٥٩٥ ١٠٨) - - - - امل األخ  خل ال د ال ب

( ٢٤٥ ٥٨٥ ٩٣٣) (  ٠٣٧ ٩٠٦) ( ٢٠٨ ٦٧٩ ٩٣٢)  ٢١٠ ١٨٣ ٩٠ - ( ٠٠٤ ٢٦٧ ٩١٤) ( ٤١٤ ٥٩٥ ١٠٨) - - - - امل خل ال الى ال إج

ة ي ال معامالت مع مال

عات ز ات وال اه ال

( ٧٦٦ ٧٢٢ ٢٤) ( ٠٠٠ ٠٠٠ ٢١) ( ٧٦٦ ٧٢٢ ٣) ( ٧٦٦ ٧٢٢ ٣) - - - - - - - زعات ال

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

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

أ معها. ائ وتق ه الق أ م ه ءًا ال ی ة (٥١) تع ج ة (٦) إلى صف افقة م صف ة ال اس اسات ال احات وال اإل
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ه ال ) ال الغ  ع ال (ج

ل غ ة ال ة م أن ق فقات ال ال
  ٧٢٥ ٠٠٣ ٩٨   ٧٣٠ ٠٨٩ ٤٠٦ ائ ل ال األراح ق

ا یلي: ه  ی ت
  ٩٤٤ ٦٢٩ ٣٩   ٧١٢ ٠٩٢ ٤٤ (١٤),(١٣),(١٢) هالك  إهالك وس
  ٦٠٤ ٠٤١ ١٠   ٨٩٥ ٥٨٣ ٩ (٢١) نة ات م م
( ٨١٢ ٦٥٧ ١) ( ١٦٤ ٠٦٣ ٢) (٢١) ات م م ال ال

- ( ٠٧٢ ٢٧٨ ١) (٢١) ها ض م فى الغ ات إن م
   ٤٥٣ ٥ (  ١٩٧ ٩٤٩) ة ل ثاب ع أص أراح ب

( ٤٤٠ ٦٧٠ ٣٤٥)   ٢٤٦ ٣٥٤ ١ امل خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال ع إس أراح ب
  ٦٣٩ ١٠٩ ٤٣٧ ( ١٠٨ ٦٨٨ ١٠٩) ائ ة العادلة م خالل األراح وال ال ة  ارات ال غ فى اإلس صافى ال
  ٤٧٠ ٣٩٨ ١٣٨   ٣٥٩ ٤٤٠ ١٨ (٢٧) ل ة األص الل فى  اإلض
( ٨٩٨ ٦٠٣ ٦٨)   ٦٧٩ ١٧٥ ٤ ة الت األج الع ة  ة األرص ج وق ت ف
  ٤٢٢ ٥٨٩ ٨٥   ١٧٠ ٨٥٩ ١ لة وق تق ع ف

  ١٠٧ ٨٤٦ ٣٩٢   ٢٥٠ ٦١٧ ٣٧١ اولة امات ال ل واإلل ات فى األص غ ل ال ل ق غ أراح ال
غ في: ال

( ٩٩٥ ٩٣١ ٩٢) ( ٦٢٥ ٠٦٠ ١٥٨) ل األخ  األص
( ٤٦٤ ٩٩٢ ٣٩٦)   ٨١٤ ٥٥٢ ٣٦٥ ة أخ  ة دائ ن وأرص دائ
( ٠٨٢ ٣٦٠ ٨٢٩) ( ٣٧٨ ٧٨٢ ٥٩٥) ة ی الء - ال ة الع أرص

(٦٧٣ ٦٧٠ ٠٦٤ ٢)   ٩٤١ ٣٢٠ ٨٤ ة ائ الء - ال ة الع أرص
(٩٩٤ ٨٥٦ ٨١٥ ٢)  ٦٠٣ ٢٨٠ ٠٨٦ ١ ائ ة العادلة م خالل األراح وال ال ة  ة دائ الء - أرص ع
 ٤٦٩ ٢٣٢ ٥٨٩ ٢ (٤١٢ ٧١٧ ٢٣٦ ١) ائ ة العادلة م خالل األراح وال ال ة  ة م ارات مال إس

( ٥٩٠ ٥٢٥ ٥٩) ( ٦٢٥ ٢٠٠ ٤) دة ائ دخل م ض

(٢٢٢ ٢٥٩ ٢٧٧ ٣) ( ٤٣٢ ٩٨٩ ٨٦) ل غ ة ال مة في أن ة ال ق صافى ال

ار ة اإلس ة م أن ق فقات ال ال
( ٢٠٧ ١١١ ٤٣٢) ( ٩٧٥ ٩٨٤ ٥٦) وض للغ ق
( ٥٧١ ٥٥٤ ١٧) ( ٢٦٤ ٩٧٣ ١٣) سة أخ  ل غ مل ة وأص ل ثاب اء أص ع إلق ف ال

   ٨٥١ ١٢   ٨٥٤ ٢٠٩ ١ ة ل ثاب ع أص الت م ب م
-   ٨٩٨ ٦٤٠ ٥٩ ع ض ال غ ف بها  ل م ع أص الت م ب م

 ٥٥٧ ٠٦٢ ٨٥٣ ٤  ٢١١ ٨٥٧ ٥١٣ ٢ امل خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال ع إس الت م ب م
(٤١٩ ٥٣٥ ٢٠٥ ٥) (٤٧٦ ٧٩٣ ٩٥٥ ٣) امل خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال اء إس عات ل ف م

( ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠) - ة ل ق ال قة حق ارات  اء إس عات ل ف م

( ٧٨٩ ١٢٥ ٨١٢) (٧٥٢ ٠٤٣ ٤٥٢ ١) ار ة اإلس مة في أن ة ال ق صافى ال

ل ة ال ة م أن ق فقات ال ال
( ٧٦٦ ٧٢٢ ٥٨) - عة ف زعات أراح م ت
  ٥٠٢ ٩٨٧ ٦٧٢   ١٤٨ ٢٣٦ ٥٧٥ الت ه وض وال ل م الق ال
( ٩٨٣ ٤٠٤ ٢٤٠) ( ٦٤٢ ٦٧٨ ٥٢٣) الت ه وض وال اد الق س
  ٧٥٣ ٨٥٩ ٣٧٣   ٥٠٦ ٥٥٧ ٥١ ار ة اإلس احة م أن ة ال ق صافى ال

(٢٥٨ ٥٢٥ ٧١٥ ٣) (٦٧٨ ٤٧٥ ٤٨٧ ١) ها ة وما في ح ق غ في ال صافي ال
( ٨٠٢ ٠١١ ٤٧١) (٠٦٤ ٣٩٢ ٧٨٢ ١) (٢٩) ای  ها في ١ ی ة وما فى ح ق ال

(٠٦٠ ٥٣٧ ١٨٦ ٤) (٧٤٢ ٨٦٧ ٢٦٩ ٣) (٢٩) ها في ٣١ مارس  ة وما فى ح ق ال

ة م القا ة - ه ال عة ال ة ال ش
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 EFG - Hermes-هیرم�س القا�ضة -شر�ة المجموعة المال�ة 

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

 ٢٠٢١ مارس ٣١  فيالمال�ة المنته�ة  فترةالعن 
 )مالم یرد خالف ذلك المصري (جم�ع الم�الغ �الجن�ه 

______________________________________________________________________ 

 
 نبذة عن الشر�ة -١

 الك�ان القانوني   ١-١

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

 
 غرض الشر�ة  ٢-١

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

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

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

 
 أسس إعداد القوائم المال�ة -٢

 والقوانین المحاسب�ة �المعاییر اإللتزام ١-٢

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

 
 اإلعتماد  ٢-٢

 . ٢٠٢١  مایو   ١٨في  اإلدارة  تم إعتماد القوائم المال�ة لإلصدار من قبل مجلس  
 

 عملة التعامل وعملة العرض -٣

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ع ب� ال  �غرض   بها  محتفظ   أصول  -٥

  المجموعة  شر�ة  یتمثل بند أصول المحتفظ بها لغرض الب�ع في األصول التي تم اإلستحواذ علیها من قبل  -
جن�ه مصري مقابل المدیون�ة على �عض العمالء    ٨٩٣ ٢٠٤ ٩١�مبلغ   التمو�ل�ة   للحلول   هیرم�س   المال�ة 

 وتتمثل األصول في : 
   . �اني ي وم اض أر  -
 . أالت ومعدات  -
 

 كمهاح فى وماد�ة النق -٦

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/٣/٢٠٢١ 
 ٣٤ ٥٩٦  ٧٣٤ ٧٤٢ ١٤٢ ٢٦ ةنقد�ة �الخز�ن

 ٤٦٥  ٠٠١ ٠٠١ ٧١٨ ٢ ت تحت التحصیلاكش�
 ٦  ٠٦٢ ٠١٤  ٢٣٢ ٠٦٣ ٩٦٠ ٤٨٦ ٥ �ةت جار حسا�ا –بنوك 
 ١  ٣٠١ ٨٥١  ٣٨٥ ٥٠٢ ٤٤٣ ٠٠٣ ١ ودائع ألجل –بنوك 

 ______________ ______________ 
 ٧  ٣٩٨ ٩٢٧  ٣٥٢ ٣٠٨ ٢٦٤ ٥١٩ ٦ الرصید

   
 ) ١ ١٣٧ ٢٥٩( ) ١٩٩ ٣١٣( اإلضمحالل /م�خص

 ______________ ______________ 
 الرصید

 
١٠٩ ٩٥١ ٥١٨ ٦ 
=========== == 

٧  ٣٩٧ ٧٩٠  ٠٩٣ 
=========== == 
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 سائرخلالل األر�اح وا�الق�مة العادلة من خ إستثمارات مال�ة مق�مة -٧

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/٣/٢٠٢١ 
 ٢  ٧٨٦ ٠٣٣  ١٠٠ ١٥٠ ٥٧٦ ٩٩٨ ٢ ستثماراالدیق وثائق صنا

 ١٢٨ ٠٧١  ٠٧٥ ٨٢٠ ٥٩٣ ١٤٧ ك�ةلم ق و حقأدوات 
   ٦٦٠ ٤٤٥  ٥٧٠ ٠١٤ ١٢٢ ٦٦٤ أدوات دین
 ١٤٦ ٥٤٧  ١٤٣ ٧٣٦ ٤٤٠ ١٦٠  أذون خزانة

 ٣٧٨ ٢٦٢ ١٠٩ ٣ مه�كلة سندات أذن�ة
_____________ 

٢  ٠٢٢ ٩٨١  ٧٧٥ 
_____________ 

 ٠٩٨ ٩٩٥ ٠٧٩ ٧ یدالرص
========== == 

٥  ٧٤٤ ٠٧٨  ٦٦٣ 
========== == 

 
 ءعمال -٨

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/٣/٢٠٢١ 
 ٤  ١١٥ ٩٣٦  ٥٣٥ ٩٧٨ ٦١٠ ٣٨٨ ٥ عمالء 

   (٩٢٩ ٢١٠ ٤٨) ت سمسرة أخرى �اشر 
____________ 

٦١٨ ٥٥٢  ٤٣٥   
____________ 

 ۰٤۹ ٤۰۰ ۳٤۰ ٥ الرصید
========== == 

٤ ۷۳٤ ٤۸۸ ۹۷۰ 
========== == 

 
 للغیر قروض -٩

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/٣/٢٠٢١ 
 ١  ٤٧٢ ٥١٧  ٠٩٧ ٦٩٦ ٧٤٦ ٤٧٤ ١  غرة الصتناه�ض مقرو 

يتمو�ل جیرتأ عمالء   ٤  ٦٨١ ٤٨٧  ٣٧١ ٨١٣ ٩٧٥ ٨٠٦ ٤ 
استهالكيعمالء تمو�ل    ٠١٣ ٤٧٠ ٦٧٨ ٠٤٠ ١٣٠ ٨١٣ 

مص�الء تخعم   ٧٩٥ ٤٧٦ ٧٦٥ ٤٤٣ ٥٤٠ ٧٦٣ 
 ٨٦٧ ٧٢٧ ٥٩١ ٥٤٥ ٩٩٣ ٣٨٨  أخرى  وضقر 
  _____________ _____________ 
 ١٤٣ ٦٧٩ ١٨٩ ٨ ٥٣٧ ٣٨٦ ٢٤٧ ٨  صیدر لا
  =========== =========== = 

 
 ١٧٩ ٢٨٨ ٩٤٧ ٣ ٩١٢ ٧٥٧ ٨٧٩ ٣ العام ق خالل تستحساط قأ

 ٦٢٥ ٦٢٨ ٣٦٧ ٤ أكثر من عام تحق خاللأقساط تس
____________ 

٩٦٤ ٣٩٠ ٢٤٢ ٤ 
____________ 

 ٥٣٧ ٣٨٦ ٢٤٧ ٨ الرصید
 === ======== = 

١٤٣ ٦٧٩ ١٨٩ ٨ 
===== ===== = = 



 ضةالقا� هیرم�س –المال�ة وعة جممة الشر�
  عةملمجا الدور�ة �ةلمالم اائو قلل ممةمتلت ااحااإل�ض تا�ع
 ٢٠٢١/ ٣/ ٣١ى ة فه�نتلما المال�ة فترةلا عن

 ك)ف ذلالخ در ی المم ى ر المص ه�نلج�ا غلام�ال(جم�ع 
_____________________________________________________________________________ 

 - ۹ - 

 راآلخ شاملدخل الالل خال لة منالعادمق�مة �الق�مة  �ةالم إستثمارات -١٠

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/٣/٢٠٢١ 
   متداولة غیرمارات تثإس

 ٠٠١ ٩٣٣ ٣٣ ٩٩٥ ٢١٩ ٣٤ أسهم 
 ٩٢٥ ٠١٢ ٥٩ ٤٨٥ ٤٦٧ ٥٦ رتثماسإوثائق صنادیق 

 ٢٠٥ ٠٩٨ ٤٢٦ الدین أدوات  
______________ 

٧٤٩ ٥٤٦ ٨٦ 
______________ 

 ٦٨٥ ٧٨٥ ٥١٦ 
______________ 

٦٧٥ ٤٩٢ ١٧٩ 
______________ 

   متداولة ت  راثماتإس
 ٣٧٣ ٦٧٩ ٩١٩ ٩ ١٦٠ ٣٢٢ ٨٦٨ ١٠ ین أدوات الد

 (٩٩٣ ٥٢٩ ١) (٠١٤ ٥٢٤ ١) اإلضمحالل
 ______________ ______________ 
 ٣٨٠ ١٤٩ ٩١٨ ٩ ١٤٦ ٧٩٨ ٨٦٦ ١٠ 
 ______________ ______________ 
 ٨٣١ ٥٨٣ ٣٨٣ ١١ رصیدلا

 === ==== ===== = = 
٠٥٥ ٦٤٢ ٠٩٧ ١٠ 

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

 ك�ة مل ل ا  وق ق ح  ة �طر�ق  إستثمارات  -١١

 % ٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/٣/٢٠٢١ 
    تركشمشروع م

 ٢٧٧ ٩٥٥ ١٢ ٢٧٧ ٩٥٥ ١٢ ٥٠ وج�ا المال�ةأي في للتكنول –إف جى  يإشر�ة 
 ٣٧٠ ٨٤٨ ٥٤ ٣٧٠ ٨٤٨ ٥٤ ٣٣٬٣٤ رى قالع�ل امو للت ة�ادبشر�ة 

    شر�ات شق�قة
 ١٢٣ ٢٩٢ ٣٥ ١٢٣ ٢٩٢ ٣٥ ٣٧٬٥٠ م .م.ش تكافل میلىر فا�یو مار�ن مصو ط
  ____________ ____________ 

ید رصال   ٧٧٠ ٠٩٥ ١٠٣ ٧٧٠ ٠٩٥ ١٠٣ 
  =========== =========== 
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 ة عقار� إستثمارات  -١٢

 ب�ان ينام�
 ةفلالتك 

 ٢٠٢١/ ١/١في   التكلفة ٨١٨ ٥٣٩ ١٦٩
____________  

٨١٨ ٥٣٩ ١٦٩ 
____________ 

 ٣١/٣/٢٠٢١ي ف فة التكل

 ٢٠٢٠/ ١/١في   التكلفة ٩٩٠ ٥٥٩ ٢٤٧
 جنب�ة�العمالت األ ةرصدة األمجتر  فروق  (٤٦٢ ٤٣٤ ١)

____________  
٥٢٨ ١٢٥ ٢٤٦ 

____________ 
 ٣١/٣/٢٠٢٠ فة فيالتكل

 ك مجمع اإلهال 
 ٢٠٢١/ ١/١ يف كمجمع اإلهال ٣١٦ ٤٦٥ ٣٧
 الفترةإهالك  ٢٥٨ ٦٣٦ ١

___________  
٥٧٤ ١٠١ ٣٩ 

 
 ٣١/٣/٢٠٢١هالك في إلمع ا جم

 ٢٠٢٠/ ١/١ يف كمجمع اإلهال ٥٦٨ ٠٦١ ٤٢
 فترةلاإهالك  ٥٩٩ ٣٢٠ ٢
 �العمالت األجنب�ةدة األرص فروق ترجمة (٦٥٥ ٢٠٥)

___________  
٥١٢ ١٧٦ ٤٤ 

___________ 
 ٣١/٣/٢٠٢٠هالك في مع اإلجم

 ةفتر��مة الدالق صافى 
٢٤٤ ٤٣٨ ١٣٠ 

 =========== 
 ٢٠٢١/ ٣/ ٣١  �ة فير تدف�مة ال لقصافي ا 

٠١٦ ٩٤٩ ٢٠١ 
=========== 

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٣١  صافي الق�مة الدفتر�ة في

٥٠٢ ٠٧٤ ١٣٢ 
=========== 

 ١٢/٢٠٢٠/ ٣١  صافي الق�مة الدفتر�ة في

 
 ٢٤٤ ٤٣٨ ١٣٠ ق�متهوال�الغ  ٢٠٢١ سر ما ٣١ يفالعقار�ة  الستثماراتلة �ر تفد لالق�مة ا صافىمثل تی

 -ى :ا یلف�م ري مصجن�ه 
موعة  مجال ة�ر شل ة�و لمملا ةحاللمس ة فتر�ة الدالق�م یتمثل فى مصري  هن�ج ١٢٤ ٥٣٥ ٤٥٦مبلغ  -

�ه نج ٤٠٤ ٨٢٠ ٠٠٠ غ�مبل سوق�ةل الق�مة ا مقابل ى نایل سیتىا�ضة فى مبنهیرم�س الق –ال�ة الم
 .ي مصر 

ة  للوساط م�سهیر  ة�ة لشر�احة المملو مسللالق�مة الدفتر�ة  في یتمثل ري مص هجن� ٣٦١ ١٨٩ ٣مبلغ  -
 .صري ه مجن�  ٠٠٠ ٧٥٠ ٩  عادلة ق�مة اليإجمبل مقا منیل ة في فرع ال�لمالاألوراق في ا

ساطة  لو س ل �مر یه حة المملو�ة لشر�ةاة للمستر�فدال مة الق� يفیتمثل  مصري جن�ه  ٢ ٧١٣ ٤٢٧ غمبل -
 . جن�ه مصري   ٤٥٠ ٢٩٢ ١١لةادع ق�مة إجماليبل مقا  هرمع الفر  مال�ة فياألوراق ال في
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 ك)ف ذلالخ در ی المم ى ر المص ه�نلج�ا غلام�ال(جم�ع 
_____________________________________________________________________________ 

 - ۱۱ - 

  ةتأصول ثاب -١٣

ن  أماك تحسینات في ى وم�انأراضى  ب�ان

 مؤجرة 

 أثاث 

 ت ادعـ وم

  وسائلات و س�ار  ـىآلـ  بس احة هز أج

 نقل

 اإلجمــالى   عاتفناحق   ولصأ

 

        فة ل تكلا

 ٧٧٠ ٣٨٣ ٣٩٢ ١ ٩٩٢ ٦٦٧ ٢٠٦ ٢٦٤ ٧٠٧ ٣٧ ٧٤٨ ٠٥٦ ٤١٦ ٢٤١ ١٤٢ ٢٨٦ ١٢٧ ٤٠٢ ٨٣ ٣٩٨ ٤٠٧ ٣٦٢ ١/١/٢٠٢١ة فى كلفالت

 ٨٩٥ ٠٢٠ ١٨ ٠٦٠ ٠١٧ ٥ ٩٨٠ ٤٢١ ٣ ٦٦٦ ٣٠٩ ٦ ٨٥٦ ٣٥٥ ٢ ٣٣٣ ٩١٦ -- فترة لا اإلضافات خالل

 (٢٠١ ١٨٧ ٣) (٧١٠ ٦١) (١٣٨ ٩١٦ ٢) (٧٦٨ ١٤٣) (٥٨٥ ٦٥) -- -- فترة لل اات خالداع�تساإل

 (٨٤٦ ٥٠١ ٢٠) -- -- (٨٤٦ ٥٠١ ٢٠) -- -- -- غیر الملموسة  األصولى ل الو ح الم

 (٧٩٦ ٧٦) (٦٢٦ ٤٢) ٠١٦ ٤١ (٢٦١ ١١) (٠١٢ ٧٢) (٦٢٢ ٩) ٧٠٩ ١٧ ةجنب�ألات العمة �الرصداألفروق ترجمة 

 ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ 

 ٨٢٢ ٦٣٨ ٣٨٦ ١ ٧١٦ ٥٨٠ ٢١١ ١٢٢ ٢٥٤ ٣٨ ٥٣٩ ٧٠٩ ٤٠١ ٥٠٠ ٣٦٠ ٢٨٨ ٨٣٨ ٣٠٨ ٨٤ ١٠٧ ٤٢٥ ٣٦٢ ٣١/٣/٢٠٢١ ىففة لتكللى اامج إ

 ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ 

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

 ٠٦٢ ٢١٥ ١٧ -- ٥١٢ ٢٥٧ ٣ ٨٠٦ ٤٤٦ ٧ ٨٥٩ ٠١٣ ٤ ٨٨٥ ٤٩٦ ٢ -- لعام ال الخ فات اضاإل

 (٩٧١ ٤٥) -- -- (٩٧١ ٤٣) (٠٠٠ ٢) -- -- عام ال اإلست�عادات خالل

 )٧٢٩ ٢٧٥ ١٠( )٩٦٤ ٨٧٠ ١( )١٠٤ ٢٣٥( )٦٨٩ ٤٦١ ٤( )٧٤٥ ٥٣٣ ٣( )٤٢٠ ١٣٨( (٨٠٧ ٣٥) ة�جنباألالت معل�اة صدر ألاة فروق ترجم

 ___________ __________ ___________ __________ __________ ___________ ____________ 

 ٥٨٩ ٤٢٣ ٣٦٢ ٣١/٣/٢٠٢٠ فى ةفالتكل لىإجما

___________ 

٦٦٨ ٩١٢ ٧٨ 

__________ 

٥٦٥ ١٧٧ ٢٧٧ 

___________ 

٥٧٣ ٦٨٣ ٣٦١ 

__________ 

٦٥٨ ٣٨٥ ٣٣ 

__________ 

٧٤٩ ٠٨٤ ١٤٥ 

___________ 

٨٠٢ ٦٦٧ ٢٥٨ ١ 

____________ 

        مجمع اإلهالك 

 ٧٠٢ ٤٢٥ ٧٤٠ ٨١٢ ٠٧٣ ٦٨ ٢٢٤ ٥٠٥ ٢٣ ٣٧٠ ٥٣٣ ٣٠٣ ٦٤٩ ٩٠٠ ٢٢٢ ٨٨٨ ٨٢١ ٥٠ ٧٥٩ ٥٩٠ ٧١  ١/١/٢٠٢١مجمع اإلهالك فى 

 ٣٦٢ ٧٥٠ ٣٧ ٢٩٠ ٥٥٤ ١٠ ٨٧٢ ٤٦٠ ١ ٩٢٧ ٦٢٢ ١٣ ٥١١ ٨٣٢ ٦ ٠١٣ ٨٩٨ ٢ ٧٤٩ ٣٨١ ٢ فترةلا إهالك

 (٧٩١ ٨٦٤ ٢) -- (٦٢٩ ٦٦٥ ٢) (٥٧٧ ١٣٣) (٥٨٥ ٦٥) -- -- ست�عاداتاإل إهالكمجمع 

 )٩٦٩ ١٧٢ ١٨( -- -- )٩٦٩ ١٧٢ ١٨( -- -- -- الملموسة  غیر األصول الى المحول

 )(٣٢٧ ٩٢ )٠٣٥ ١٢( ٤٣٢ ٣٥ )(٤٩٦ ٢ )٠٧٧ ١١٦( )٥٢٠ ٥( ٣٦٩ ٨ جنب�ةاألعمالت األرصدة �ال ترجمةوق ر ف

 ___________ ___________ ___________ ___________ __________ __________ ___________ 

 ٩٧٧ ٠٤٥ ٧٥٧ ٠٦٧ ٦١٦ ٧٨ ٨٩٩ ٣٣٥ ٢٢ ٢٥٥ ٨٤٧ ٢٩٨ ٤٩٨ ٥٥١ ٢٢٩ ٣٨١ ٧١٤ ٥٣ ٨٧٧ ٩٨٠ ٧٣ ٣١/٣/٢٠٢١اإلهالك فى  معمج 

 ___________ ___________ ___________ ___________ __________ __________ ___________ 

 ٧٩٤ ٣٣١ ٦٠٥ ٧٠٦ ٣١٢ ٢٥ ٦٨٧ ٢٢٣ ١٩ ٢٣٣ ٣٣٧ ٢٦١ ٠٨٧ ٨٨١ ١٩٧ ٨١٣ ٥٠٠ ٣٩ ٢٦٨ ٠٧٦ ٦٢  ١/١/٢٠٢٠ك فى هالإلا عممج 

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

 (٥٧٤ ٣٨) -- -- (٥٧٤ ٣٦) (٠٠٠ ٢) -- -- اتعادست�إلاإهالك  معمج 

 )٠٧٩ ٧٩٠ ٧( (٣٦٦ ٧٢١) (٤٦٣ ١٩١) (٥٦٧ ٩٦٢ ٣) (٨٩٨ ٨٣٥ ٢) (٥٦٢ ٦٤) (٢٢٣ ١٤) ة�جنبألا تالعملا�ة األرصدمة ترج  فروق 

 ___________ __________ ___________ __________ _________ __________ ___________ 

 ٦٦٥ ١٩٦ ٦٣١ ٤٢٩ ٩١٤ ٣٣ ٧٢٧ ٠٧٧ ٢٠ ٤٦٤ ٤٨٩ ٢٦٨ ٦٥٧ ٠٠٩ ٢٠٢ ٢٩٥ ٢٦٠ ٤٢ ٠٩٣ ٤٤٥ ٦٤ ٣١/٣/٢٠٢٠ ىف الكهمع اإلج م

 ___________ ___________ ___________ ___________ __________ __________ ___________ 

        ر�ة صافى الق�مة الدفت

 ٢٣٠ ٤٤٤ ٢٨٨ ٣١/٣/٢٠٢١فى  ر�ةتفد ة الم�الق صافى

========== 

٤٥٧ ٥٩٤ ٣٠ 

========== 

٠٠٢ ٨٠٩ ٥٨ 

=========== 
٢٨٤ ٨٦٢ ١٠٢ 

========== 

٢٢٣ ٩١٨ ١٥ 

========== 

٦٤٩ ٩٦٤ ١٣٢ 

========== 

٨٤٥ ٥٩٢ ٦٢٩ 

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

 ٤٩٦ ٩٧٨ ٢٩٧ ٣١/٣/٢٠٢٠ فى ر�ةة الدفتصافى الق�م

========== 

٣٧٣ ٦٥٢ ٣٦ 

========== 

٩٠٨ ١٦٧ ٧٥ 

========== 

١٠٩ ١٩٤ ٩٣ 

========== 

٩٣١ ٣٠٧ ١٣ 

========== 

٣٢٠ ١٧٠ ١١١ 

=========== 

١٣٧ ٤٧١ ٦٢٧ 

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

 ٦٣٩ ٨١٦ ٢٩٠ ٣١/١٢/٢٠٢٠ فى ر�ةة الدفتلق�مصافى ا

========== 

٢٣٩ ٥٨٠ ٣٢ 

========== 

٥٩٢ ٢٤١ ٦٣ 

========== 

٣٧٨ ٥٢٣ ١١٢ 

========== 

٠٤٠ ٢٠٢ ١٤ 

========== 

١٨٠ ٥٩٤ ١٣٨ 

=========== 

٠٦٨ ٩٥٨ ٦٥١ 

============ 
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 ى ر لموسة أخم ریوأصول غرة هشلا -١٤

  ٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/٣/٢٠٢١ 
 ١٠٨ ٠٩١ ٨٩٠ ١٠٨ ٠٩١ ٨٩٠ ) ١-١٤( رةهشال

 ٨٨٨ ٠٢٤ ٤٦ ٣٨٣ ١٨٤ ٤٤  ءعالقات تعاقد�ة مع عمال
 ٦٥٣ ٥٥٠ ١٠ ٩٧١ ٥٣٤ ١٠  التراخ�ص

 ٢٦٥ ٦٨٧ ٣٧ ٨٧٨ ٠٥٧ ٣٨  ألي حاسب برامج
  ____________ ____________ 
 ٩١٤ ٣٥٣ ٩٨٤ ٣٤٠ ٨٦٨ ٩٨٢  ید صر لا

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

 :التال�ة  عة�االت تا�ر شلا ىعل حواذست�اإل الشهرة طرت�ت ١-١٤

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/٣/٢٠٢١ 
 ٥٥٠ ١٤٨ ١٧٩ ٥٥٠ ١٤٨ ١٧٩  ت�الكو   – ش.م.ك –مال�ة إ�فا للوساطة ال –المجموعة المال�ة هیرم�س 

 ٠٠٠ ٦٠٠ ١ ٠٠٠ ٦٠٠ ١ IDEAVLOPERS –ت انالحضشر�ة المصر�ة للا
 ٢١٨ ٦٣٩ ٨ ٢١٨ ٦٣٩ ٨ األردن   –هیرم�س  مال�ة لوعة اجمملاشر�ة 

 ٨٦٢ ٣٩٨ ٣٦٥ ٨٦٢ ٣٩٨ ٣٦٥ م.م  .ش ة الصغرالمشروعات متناه� شر�ة تنم�ة لخدمات
 ٧٣٨ ٥٠٣ ٩ ٧٣٨ ٥٠٣ ٩  دتن ل�ماس �اكستإي إف جي هیرم�

 ٧٤٠ ٨٠٠ ٣٢٥ ٧٤٠ ٨٠٠ ٣٢٥  دتل�م زر رتنانجمنت �امنت متسفتیر إننو فر 
 ____________ ____________ 

 ١٠٨ ٠٩١ ٨٩٠ ١٠٨ ٠٩١ ٨٩٠ الرصید 
 == ========= ========= == 
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 أصول أخرى  -١٥

  ٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/٣/٢٠٢١ 
 ٧٤٨ ٩١٠ ٣٨ ٦٤٨ ٦٠٨ ٣٢ ) ١-١٥( الغیر  تأمینات لدى

 ٦٠٢ ٥٤٣ ٨٩ ٤٤٤ ٠٣٣ ١٠٥  ردینو م –ة دمقمت عافد
 ١٦٣ ٢٧٠ ٦٠ ٧٢٢ ٤٣٤ ٨٤  قدماً م وعةدفمت اوفمصر 

 ٨٧٧ ٣٠٩ ٥٦ ٩١٦ ٠٢٢ ٥٦  لفوس دهع
 ٣١٦ ٥٨٧ ٢٥٧ ١٦٣ ٢٠٥ ٢٤٣  قةت مستحإیرادا

 ٩٧٥ ٩٨٣ ١٩ ٩٨٩ ٥٠٨ ٢٢  ضرائب مستقطعة بواسطة الغیر
 ٨٥٦ ٦٢٣ ١ ٦٠٦ ٠١٦ ٢ ) ٢-١٥( ماراتثء إستمدفوعات تحت حساب شرا

 ١٧٤ ٤٨٠ ٢١ ٧٠٥ ٢٨٧ ٢١  لتسو�اتان امض صندوق 
شـر�ة تنم�ـة  -رى �جى المصلبنك الخالء الالمستحق على عم

 غرلصمشروعات متناه�ة الل
 

٠٢٠ ٣٠٦ ٢٣ ٠٢٠ ٢٧٨ ٢٢ 
 ٦٢٢ ٨٢٦ ٩ ٧٧٠ ٢٨٧ ١٢٢  ستثماراتإب�ع  –مدینو 

 ٦٧٠ ٣٣١ ١٥ ٦٧٠ ٣٣١ ١٥ ) ٣-١٥( �قر و تالل�ة مع ضئاف
 ٣٤٩ ٠٦٥ ٤٨ ٠٢٥ ٨٢٧ ٥١  عةنو تمنة مدیصدة ر أ

  ___________ ___________ 
  ٣٧٢ ٢٣٩ ٦٤٢ ٦٧٨ ٨٤٢ ٧٧٨  ليجمااإل

 (٠٥٢ ٠٢٧ ٢١) (٧٥٦ ٩٠١ ٢٢)  اإلضمحالل �خصم: 
  ___________ ___________ 

 الرصید 
 

 ٩٢٢ ٩٤٠ ٧٧٥ 
========== 

٣٢٠ ٢١٢ ٦٢١ 
 ========== =  

 
حد البنوك أ لدى  بى حساف ن�ةجمرى صم جن�ه ١٥ ١٧٢ ٠٤٦ لغیرى الد اتأمیند تیصر ن تضمی ١-١٥

س للوساطة  �وشر�ة هیرماألوراق المال�ة سمسرة فى �ة للاللمموعة ا المجشر�ة  التا�عةالشر�ات  سم�إ
 قا ور األتنفیذها ببورصة  ى یتمالت دح او ل اوم یال تا�ة عملسو�ین تمأتمة ق� ق المال�ة ، �مثلفى األورا

 ة. صر للمقاص م وع إلى شر�ةرجلا   ن و دبلغ الملك ذ  ف فىر �تین التصر شلا من  ىأل حق�ال و  ال�ةالم
 

 ستثمارات ف�ما یلى:إشراء حساب ت فوعات تحل مدتتمث ٢-١٥
 ٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/٣/٢٠٢١ 

 ٨٥٦ ٣٤٨ ١ ٨٥٦ ٣٤٨ ١ �ة  ساس�ة األبلیو للبنه ا�ه دشر�ة ا�
 ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢٥ IDEAVLOPERS –ة للحضانات صر� الم شر�ةلا
 ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ةج�لو نو التكل للحلو  صرم س�تا ى�ا

 -- ٧٥٠ ٣٩٢ كورب انفستمنت فرونتیر
 ___________ _________ 

 ٦٠٦ ٠١٦ ٢ الرصید 
 ========== 

٨٥٦ ٦٢٣ ١ 
== ======== 

 
م  اق التي قتور�لا امالتعم �فائض لقتعالم مصري  جن�ه ٦٧٠ ٣٣١ ١٥ غمبل �قر و تلا ئضاف غبل ٣-١٥

 . رالصغ ه�ةنامت المشروعات تلخدما تنم�ة شر�ة فیذهانبت
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 ل�ةاملات ساؤسمالك و للبنو أرصدة مستحقة  -١٦

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/٣/٢٠٢١ 
 ٣٥٤ ٦٠٥ ٢٤٢ ٤ ٥٤٠ ٦٣٦ ٠٨٥ ٥ ال�ةم مؤسسات

 ٣٨٠ ٠٣٤ ٧٤٩ ٤ *شوفمكسحب على البنوك 
______________ 

٥٥٤ ٨٦١ ٩٩٢ ٤ 
______________ 

 ٩٢٠ ٦٧٠ ٨٣٤ ٩ صیدر ال
 ============ = 

٩٠٨ ٤٦٦ ٢٣٥ ٩ 
 ============ = 

علـــى أحـــد البنــوك  مــنئتمان�ــة الممنوحـــة بنــد بنـــوك ســحب علـــى المكشــوف التســـهیالت اال منضــ یت *
 :التاليالنحو 

ذلك و أحد البنوك  منقامت الشر�ة �إبرام عقد رهن سندات حكوم�ة  ٢٠٢١مارس  ٤بتار�خ  -
 .ري ه مصون جن�ملی ٣٢٥للحصول على تسهیالت إئتمان�ة �ق�مة 

ذلك و  أحد البنوك منذون خزانة أن رام عقد ره�إبالشر�ة  متقا ٢٠٢١مارس  ٢٥�خ ار بت -
 ملیون جن�ه مصري. ٤٣٨ت إئتمان�ة �ق�مة للحصول على تسهیال

 
 رر�اح والخسائل األالخ من عادلةلمة االق��ة دائنة أرصد -عمالء  -١٧

 . عة جمو الم ت  �ا ر ش   حدى إ   إصدارها �   قامت ة  ه�كل دین م   ت وا د أ   ل ب ا مق   ء ال م ع ل ل ستحق  لم ا   ق�مة   ثل هذا المبلغ �م 
 

 لجاألیرة صدات ق نس -١٨
دار  �إص   ) ٪ ١٠٠  –  ة لتا�ع ت ا الشر�ا ى  د ح (إ   ة وساطة في األوراق المال� رم�س لل ی شر�ة ه   قامت   ٢٠٢٠  سمبر � د   خالل  -

  م أسـه   ي لـ إ   ل للتحو�ـ ة  بلـ قا ر  غی و   ل مصري قابلة للتداو   ه ن جن� یو مل   ٥٠٠  ة �م �ق   ) ر الثانى اإلصدا (   جل األ قصیرة  ت  دا سن 
  ، ة لمد �ة ا نها   في   دد س ت   د ح ا الو   د ن للس ط الغیر)  ق ف   اً � ر ص م   جنیهاً ة  (مائ   ري مص   ه ن� ج   ١٠٠م�ة  س ا ة  هرا �ق�م ش   ١٢  ا ته د م و 

  لة ی ص ح م  تخدا اس   م ت سوف ی و   ، عجل اد الم للسد   ة ل قاب ر  ی غ و   ، ر ة اإلصدا �ة مد ها ن   �صرف في   ٪ ١١٬٣٨  ت ثاب   وذات عائد 
   ة. � المال   ا ه ات ام تز ل ا سداد  و ة  شر� ل ا ل نشاط  � و صادر تم م   تنو�ع السندات في  

 
 رى خأ ةائنددة صر أو  ن وئندا -١٩

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/٣/٢٠٢١ 
 ٨٦٥ ٤٢٠ ٣٢٤ ١ ٦٣٥ ٥١٥ ٧٨٨ ةحقستمصروفات م

 ٥٠٦ ٠٧٥ ٢١٢ ٧٧٦ ٠٣٥ ٢١٢ )ةقسا� واتسن (تز�عاتو و ئندا
 ٤٥٢ ٩١٤ ٣٨ ٩٠٤ ٩٥٠ ٥٥ قدمةم اتإیراد

 ٠١٥ ٩٩٧ ١٦٠ ١٢٣ ٣٢٨ ٧٦٨ ون وردم
 ٤٢٦ ٦٩٦ ١١ ٩٤٢ ٣٢٢ ٨ ى مر�ز  ء حفظالت عمكو�ونا

 ٥٤٦ ٤٨٦ ٢٥ ٠١١ ١٠٢ ١٣٧ بئالضراحة مصل ي ر جا
 ٣٢٢ ١٠٩ ١٦ ١٦٠ ٠٦٢ ١٨ اعىتمین اإلجللتأم �ةومالهیئة الق

 ٦٨٢ ٦٠٥ ٩ ٢٦٥ ٩٤٤ ١٤ كافل�ةت مةاهمسحق تسم
 -- ٣٢٢ ٨٣٢ ١٤١ ستثمارات مال�ةإشراء  –ئنون اد

 ٨٢١ ٦٣٩ ١٤ ٥٣٢ ٥٥٥ ١٤ * يو�لتم ریأجعقود ت – یرلغت لیناتأم
 ٨٨٠ ٨١١ ١١٣ ٣٣٠ ٠٦٠ ١١٦  ن و عو متن ن و دائن

 _____________ _____________ 
 ٥١٥ ٧٥٧ ٩٢٧ ١ ۰۰۰ ۷۱۰ ۲۷٥ ۲ الرصید

 =========== = =========== =  
�ـه نج ٨٢١ ٦٣٩ ١٤ل ابمق ٢٠٢١ مارس ٣١ في ي ر جن�ه مص ٥٣٢ ٥٥٥ ١٤ لغمبفي غیر للت تأمیناتتمثل  *

 �سرمیـ ه ل�ـةاالم المجموعـةشر�ة ء العم من لمحصلامین أتلا مةق� لث�مذى وال ٢٠٢٠ ر�سمبد ٣١في  ي مصر 
 .التمو�ل�ة للحلول



 ضةالقا� هیرم�س –المال�ة وعة جممة الشر�
  عةملمجا الدور�ة �ةلمالم اائو قلل ممةمتلت ااحااإل�ض تا�ع
 ٢٠٢١/ ٣/ ٣١ى ة فه�نتلما المال�ة فترةلا عن

 ك)ف ذلالخ در ی المم ى ر المص ه�نلج�ا غلام�ال(جم�ع 
_____________________________________________________________________________ 

 - ۱٥ - 

 ةلجؤ م�ة الب�الضر  )اتتزاملاإلصول (ألا -٢٠

 لي: لة ف�ما یؤجلماب�ة الضر�لتزامات إلاو  صول صید األر مثل تی
 ىف دیصالر  

١/١/٢٠٢١ 
ة  لمؤجلا  ضر��ةل ا
 ة فىر شا�م  ةبتمثال

 ل الدخ ئمةاق

جلة  المؤ ة ��ضر ال 
رة فى ش�اة مبتمثال

 ة ك�لمال  حقوق 

  مةترج فروق 
األرصدة 

  تمال عال�
 ب�ة نجاأل

ر�ب�ة  أصول ض  الصافى
 لة مؤج

�ة  ب�ت ضر ما زالتإ
 ة ل جؤ م

 (١٩٦ ٧٩٥ ٩) -- (١٩٦ ٧٩٥ ٩) ٩٥٧ ٣٣ -- ٤٨٥ ٨٤٠ (٦٣٨ ٦٦٩ ١٠) تةابصول الثألالك اهإ 
 -- ١٤٨ ٨٤٨ ١٤٨ ٨٤٨ (٠١١ ١) -- -- ١٥٩ ٨٤٩ ت �امخصص مطال

 -- ٧٩٤ ٢٢٤ ١ ٧٩٤ ٢٢٤ ١ -- -- -- ٧٩٤ ٢٢٤ ١ لو األصمة ق� ل فيمحالضاإل
 -- ٢٨٣ ٦٦٤ ١٩ ٢٨٣ ٦٦٤ ١٩ (٨٥٤ ٥٤١) -- ٠٠٠ ٦٧ ١٣٧ ١٣٩ ٢٠ ا�قة خسائر سنوات س

 (٤٩٩ ٦٢١ ٣١٧) -- (٤٩٩ ٦٢١ ٣١٧) -- ٠٩٩ ٦١٨ ٢ (١٣١ ٦٣٩ ٢٩) (٤٦٧ ٦٠٠ ٢٩٠) ادلةالعالق�مة مق�مة �ارات استثم
 -- ١١١ ٨١٢ ١١١ ٨١٢ (٥٤١ ٣٣) -- (٣٦٦ ٦٩) ٠١٨ ٩١٥ ة�بنج ألت اماللع�ا ةدصألر ا ةترجم ق و ر ف

 -- ١٤٧ ٨٦٧ ١ ١٤٧ ٨٦٧ ١ -- -- -- ١٤٧ ٨٦٧ ١ م)�قیلتا ةدعاإ ى طا�قار�ة (إحتالعات ستثمار اإل
 ____________ _ _________ __ _ _______ _ _ ______ __ _ ___________ _ _________ _ ____________ 
 (٨٥٠ ٢٧٤ ٢٧٦) 

============ 
(٠١٢ ٨٠١ ٢٨) 

============ 
٠٩٩ ٦١٨ ٢ 

========= 
(٤٤٩ ٥٤٢) 

======== 
)٢١٢ ٠٠٠ ٣٠٣( 
============ 

٤٨٣ ٤١٦ ٢٤ 
========= 

)٦٩٥ ٤١٦ ٣٢٧( 
=========== 

 
 ت خصصام -٢١

  ٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/٣/٢٠٢١ 
 ٥٧٠ ٥٦٧ ٣١٢ ٣١٧ ٤٣٢ ٣١٦ ) ١-٢١(  �اتلامط صصخم

 ٨٣٥ ٣٥٦ ٢١٣ ٦٣٥ ٢٢١ ٢١٦ ) ١-٢١( ةدمالخك تر  فأةكاص ممخص
 ٢٤٦ ٠٣٢ ٤١  ٣٥١ ٢٣٦ ٤٠ ) ١-٢١( �ةالات مانود ضممخصص عق

  ___________ ___________ 
 ٣٠٣ ٨٩٠ ٥٧٢  دالرصی

 ========== 
٦٥١ ٩٥٦ ٥٦٦ 
 ========== 

١-٢١ 

 
 ة.��عر ال رصم ةر�رج جمهو خاة ص �شر�ات المجموعاخ *

 

 مخصص 
 مطال�ات 

 فأةاكم صمخص
 * مةدالخترك 

د و مخصص عق
 مال�ة اتناضم

 الىاإلجم

٤١ ٠٣٢  ٢٤٦ ٨٣٥ ٣٥٦ ٢١٣ ٥٧٠ ٥٦٧ ٣١٢ رةفتلا لأو  في یدرصلا  ٦٥١ ٩٥٦ ٥٦٦ 
 ٨٩٥ ٥٨٣ ٩ -- ٩٤٠ ١٨٨ ٤ ٩٥٥ ٣٩٤ ٥ فترةالل خالون المك
 (٥٣٥ ١٤٤) -- (٥٠٤ ٩٦) (٠٣١ ٤٨) رجمة األرصدة �العمالت األجنب�ةق تفرو 

 (١٦٤ ٠٦٣ ٢) -- (١٦٤ ٠٦٣ ١) (٠٠٠ ٠٠٠ ١) فترةال خالل دمختمسلا
ــائ ــة ناتو ر اكخسـ ــة مـــ ار�ـ ــادةن تجـ ق�ـــاس  إعـ

 (٤٧٢ ١٦٤) -- (٤٧٢ ١٦٤) -- �ا العاملینزام متزاإل
 (٠٧٢ ٢٧٨ ١) (٨٩٥ ٧٩٥) --   (١٧٧ ٤٨٢) نهالغرض مانتفى ات امخصص

 ___________ ___________ ___________ ___________ 
 ٣١٧ ٤٣٢ ٣١٦ فترةال رخآفى  دالرصی

=========== 
٦٣٥ ٢٢١ ٢١٦ 

=========== 
٣٥١ ٢٣٦ ٤٠ 

========== 
٣٠٣ ٨٩٠ ٥٧٢ 
========== 



 ضةالقا� هیرم�س –المال�ة وعة جممة الشر�
  عةملمجا الدور�ة �ةلمالم اائو قلل ممةمتلت ااحااإل�ض تا�ع
 ٢٠٢١/ ٣/ ٣١ى ة فه�نتلما المال�ة فترةلا عن

 ك)ف ذلالخ در ی المم ى ر المص ه�نلج�ا غلام�ال(جم�ع 
_____________________________________________________________________________ 
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  تالیهوتس وضر ق  -٢٢
 :لىی امف� ٢٠٢١ مارس ٣١فى  تیالسهوالت ض و قر ل رصید المثیت

تار�خ عقد   ح �ه لمسمو ا الحد  رضة تمقال ة�ر شال
 و�ل التم

خ  ر�تا
 ق ستحقااإل

في  د الرصی 
٢٠٢١/ ٣١/٣ 

  يفد الرصی 
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

  ولللحل هیرم�س ل�ةماال مجموعةلا
 ٨٨٣ ٤٧٣ ٧٤ ١٩٠ ٦٠٠ ٧٠ ١٠/٦/٢٠٢٣ ١٠/٦/٢٠١٥ ون لی م ٢٥٠ *التمو�ل�ة

 ٢٣٧ ٢٣٠ ٧٧ ٦٢١ ٨٦٤ ٦٩ ٤/٦/٢٠٢٢ ٤/٦/٢٠١٥ ون ملی  ١٥٠ ,,  
 ٦١٢ ٥١٤ ٤٦٤ ٠٨٦ ٢٠٥ ١٣٠ ١٤/٩/٢٠٢٢ ١٤/٧/٢٠١٥ ملیون  ٥٠٠ ,,  

 ٣٠٥ ٧٢٦ ٣٥٤ ٢٥٩ ٧٧٠ ٣٤٦ ٤/١١/٢٠٢٢ ٤/١١/٢٠١٥ ون لی م ٤٠٠ ,,
 ٦٨٨ ٩٩٤ ٦٣٨ ٧٠٤ ٩٧٨ ٧٦٧ ٩/٨/٢٠٢٣ ٩/٨/٢٠١٥ مل�ار ١ ,,
 ٠٦٤ ٣٠٥ ٣٣ ٨٧٨ ٦١٧ ٣٠ ٣٠/٩/٢٠٢٥ ٣٠/٩/٢٠١٥ ملیون  ٢٠٠ ,,
 ٩٩٦ ٠٧٤ ٢٥٠ ٣١٠ ٨٩٢ ٢٢٩ ١٤/٣/٢٠٢٣ ١٤/٣/٢٠١٦ ن و ی مل ٣٢٥ ,,
 ٤٦١ ٦١٨ ٣٩ ٢٥٩ ٧٤٦ ٣٦ ١/٦/٢٠٢٣ ١/٦/٢٠١٦ ن لیو م ٥٠ ,,
 ٦٣٠ ٣١٠ ٧٨ ٠٠٩ ٣٧٧ ٧٧ ١٢/٦/٢٠٢٥ ١٢/٦/٢٠١٧ ون لی م ٢٠٠ ,,
 ٢١٦ ٨٢٣ ٣٩ ١٦٨ ٦٧٣ ٣٧ ٣١/١٠/٢٠٢١ ٢٨/١١/٢٠١٦ ملیون  ١٠٠ ,,
 ١٨١ ٠٦١ ١ ٩٣٢ ٩٥٤ ٣٠/٩/٢٠٢١ ١٥/١٢/٢٠١٦ ن یو مل ١٢٠ ,,
 ٢٥٨ ٧٠١ ٣٧٥ ٩٤٦ ٠٧٩ ٣٥٦ ٢٨/٢/٢٠٢٢ ١٢/٢/٢٠١٧ یون مل ٤٥٠ ,,
 ١٣٦ ١٧٠ ١٩٥ ٨٤٨ ٦٤١ ١٨٦ ٣٠/٨/٢٠٢٤ ١٩/٢/٢٠١٧ ون لی م ٢٥٠ ,,
 ٣٧٤ ٤١٢ ١٢٩ ٤٨٧ ٣٢١ ١١٨ ٣٠/٩/٢٠٢١ ١٥/١٢/٢٠١٦ یون مل ٢٠٠ ,,
 ٩٧٩ ٠٤٤ ٢ ٤٨١ ٨٤٠ ١ ٢٤/٤/٢٠٢٣ ٢٤/٤/٢٠١٧ ن و ملی   ٢٠ ,,

 ٣٠٤ ٣٨٣ ١٠٩ ٠٥٧ ٢٦٥ ٩٧ ٢٥/٥/٢٠٢٢ ٢٥/٥/٢٠١٧ ون لی م ٢٥٠ ,,  
 ٠٥٣ ٢٨٣ ١٣٩ ٤٨٢ ٩٧٩ ١٢٩ ٢٩/٥/٢٠٢٤ ٢٩/٥/٢٠١٧ ون ملی  ٢٠٠ ,,  
 ٥٠٠ ١٦١ ١٤ ٠٠٠ ١٣٩ ١٤ ١٩/١٠/٢٠٢٢ ١٩/١٠/٢٠١٧ ن یو مل ٣٥٬٤ ,,  
 ٦٠٢ ٣٧٥ ٢٢ ٣١٦ ٢٢٤ ١٢ ١/٦/٢٠٢٢ ١/١٢/٢٠١٧ ملیون  ٩٠ ,,  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٤٠ ٠٠٠ ٥٠٠ ١٢٧ ٧/٢/٢٠٢٣ ٧/٢/٢٠١٨ یون مل ١٧٥ ,,
 ٥٩٥ ٧٣٠ ١٤٠ ٥٢٦ ٩٥٨ ٢٢٩ ٢٤/٩/٢٠٢٥ ٢٤/٩/٢٠١٨ ملیون  ٥٠٠ ,,
 ٥٢٣ ٧٤٠ ٢٩٦ ٥٨٤ ١٢٣ ٢٨٥ ٥/٩/٢٠٢٨ ٥/٩/٢٠١٨ ون لی م ٦٠٠ ,,
 ٣٧٨ ٧٩٦ ٩٨ ٤٠٧ ٣٠٤ ٩٨ ١٦/٣/٢٠٢٢ ٣/٥/٢٠٢٠ ملیون  ٥٠٠ ,,
 ٧٧٥ ٠٥٧ ٢ ٤٤٠ ٩٦٤ ١ ٢٦/١١/٢٠٢٧ ٢٦/١١/٢٠٢٠ ن یو مل ١٠٠ ,,

 ٢٥٠ ٨٣٣ ٣٦ ٢٥٠ ٦١٨ ٣٨ ١١/٥/٢٠٢٣ ١٢/٥/٢٠١٧ ملیون  ٣٨٬٦ ل�متدن تاساكس � یرم� ي هف جإإي 
 ٤٨٣ ٣٥٨ ٣٤ ١٥٦ ٥١٨ ٤٥ ٣١/١٠/٢٠٢١ ١/٦/٢٠١٨ ن ملیو  ٥٠ تنم�ة للمشروعات متناه�ة الصغر

 ٦٦٦ ٢٠٨ ٥٤ ٥٨٣ ٤٣٢ ٤٧ ٢١/١٢/٢٠٢٢ ١٠/٣/٢٠٢٠ ون ملی  ٨١٬٣ ,,
 يكللتمو�ل االستهالالیو فشر�ة 

ValU    ٥٤٩ ٣٤٠ ٢٤ ٦٧٧ ٤٩٢ ٢٤ ٩/١١/٢٠٢٣ ١٠/١١/٢٠١٧ ون ملی  ١٤٠ 
 -- ٠٠٠ ٦٢٠ ٣٤٥ ٢٠٢١/٦/١٧ ٢٠٢١/٢/١١ ملیون  ٧٨٥ انت فین �وربف جي إ إي

EFG Finance Holding ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ٢٧/١٠/٢٠٢٧ ٨/١١/٢٠٢٠ ر�امل ١ 
 ٨٣٦ ٣٧٨ ٤٨٠     ٤٥٣ ٤٣٢ ٤٥٤    **لي� و جیر التمأالت  دعقو تزامات لا

    ________ _____ ________ _____ 
 ١٠٩ ١٣٧ ٦٦٤ ٤   رصیدلا 

============ 
٥٣٤ ١١٠ ٥٩٨ ٤ 

============ 
 ١٠٢ ٦١٦ ٠٣٣ ١ ٣١٠ ٥٥٦ ٥٠٠ ١  م عال خال تستحق  أقساط

 ٧٩٩ ٥٨٠ ١٦٣ ٣ ماع منأكثر ل خال  قتح أقساط تس
_____________ 

٤٣٢ ٤٩٤ ٥٦٤ ٣ 
_____________  

 ١٠٩ ١٣٧ ٦٦٤ ٤   الرصید
============ 

٥٣٤ ١١٠ ٥٩٨ ٤ 
============  

ل ز تنـاال نماضـ � )ا�عـةت (شـر�ة ل�ـة�التمو  ولحلـ لل سرم�یـ ه ل�ـةاملا ةالمجموعـ �ة ر شـ ت لهیالوتسـ  ضو ر ق *
 .ةق�مة المدیون� دي حدو فك لذو ى مو�لتلر اأجیتلا ودة لعقر��جاإلا ن الق�مةبنوك علا حلاصل

ة عـــ و ملمجى اتلشـــر� مصـــري ن�ـــه ج ٣٠٠ ٤٩٨ ٦٦٩مبلـــغ  و�ليتمـــ ال التـــأجیر عقـــود امـــاتتز ال نمتتضـــ  **
 ع�ـ لبا�ـة اقفتا لثـ مت تـيلاو  الصـغر �ـةه متنا تعارو المشـ  اتمدخـ ل ة�ـ منت ةشر�و لقا�ضة �س اهیرم المال�ة

 .جیرتأال ادةعإ  عم



ة  عة ة ال ش ال م –ال   ة القا   ه
ع ال اائ ق لل  ةل ت ا احااإل تا ورة ة ل     عة ل ا  ال
ةلا  ع ة ف ال   ٢٠٢١/ ٣١/٣ى ة فه ل ا  ال

ع   )ف ذلالخ  د ی الم    ال   ه ل ا غ لاال (ج
_____________________________________________________________________________ 

  ‐ ١٧ ‐

  الال سأر  -٢٣
ع ل وا  ر  ال  ل ا ال  ورأس  م  ه  ج  ر ا مل  ٦ ه  خ ل ا  ل ا  ال  س أ ر  غ بل   -    ه   ج  ٣ ٨٤٣ ٠٩١ ١١٥ ف

زعاً   م  د   ى ل ع   م ة   ة       سه   ٧٦٨  ٦١٨  ٢٢٣  ع ل   إس ه   ٥   سه   ل   . م   ج
  

   ة لا  غ ق قال -٢٤
  ٣١/١٢/٢٠٢٠    ٣١/٣/٢٠٢١  

  ٢٠٧ ٠٩٥ ١٧٣   ٢٠٧ ٠٩٥ ١٧٣  ع فلوا ر الل الارأس 
  ١٠٤ ٤٦٣ ١٢٠   ١٠٤ ٤٦٣ ١٢٠  راص إ ةو عال

ى قان ا  ٧٢١ ٠١٢ ٢٠  ٣٧٤ ٠١٣ ٢٠  نىإح
ا   ٨٢٠ ٢٤٣ ٨  ٤٢١ ٩٣٨ ٨    أخات  إح

  (١٦٠ ٢٩١ ٤٦)   (٨٨٦ ٩٦٨ ١٠)  ة م  حاأر 
ةالأراح     ٩١٦ ٣٢٢ ٣٥   ٨٧٧ ٤٢٠ ٢٠  ف

 ٦٠٨ ٨٤٦ ٣١٠  ٠٩٧ ٩٦٢ ٣٣١   صال
 

ض تاما لإ -٢٥  ت اارتة و ع
فــل م  ةلــ الا  ةعــ  لاة  شــ   ــةقاال  ة ــ لا  ت ــ اه ــ ــ  ا(إحــ   اتمــار إلا  –ول   لل عــ ل ا   مقابــل  )ةات ال
ان ااخ   :غلك  لحة لها م الات ال

  ٢٠٢٠/١٢/٣١ ٢٠٢١/٣/٣١ 
  ٠٠٠ ٦٧٠ ٨٣ ٠٠٠ ٦٧٠ ٨٣  ىاتمار إدره  
ع  ٥٤٦ ٤٢٥ ٣٥٨  ٥٩٠ ٨٥٦ ٣٥٧   لا  هلا لاد ال

  
  ي:الالا  انهب  لياال   ال  ةائق  خارج اماتلل و  صأ های ل عةال 
اف ارة  لأص  م م  ٠١٩ ٧٣٥ ٤٨٩ ٥٥  ٣٣٢ ١١٤ ٤٨٥ ٦١ 

    
ا - ل ر   تع   وال ال
رـ  معـامالت عـ في عةال لخد  ـ  تالمعـالا  لـب  قـةعلال  مـاتا االلو   لصـ األ،  ـ لوا  ال   غ

اف یعال ةهلم  ة یمعـا ج  االع اسـ ـالي ، ةـ لا ال ال ف  لـ و ـ لـ  عـة لا  تع ل  ب   أو  األصـ
مااال   .تل

ل ل  ت علقة ماتال اال أو األص عامالت لب  ال   :في  ال
علقة ءالالع  افم ر  عامالت  ال  ٠٠٠ ٠٤٠ ١٢٨ ١  ال

ة  ٥١٦ ٧٤٣ ٢٥٢  فال  ءاأم  عم أرص
علقة  يناوال اضير ألا  ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٠٠ ٢  لا  تعامال ال

____________ 
الى  إ لاألج  ٥١٦ ٧٨٣ ٩٨٠ ٣ ص

____________ 
ات  ٦٩٧ ٥٢٣ ١٠٩ ١  س

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٠٠ ٢  ال
____________

 ٦٩٧ ٥٢٣ ٧٠٩ ٣  ماتال الى االجإ
____________ 
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  عةملمجا الدور�ة �ةلمالم اائو قلل ممةمتلت ااحااإل�ض تا�ع
 ٢٠٢١/ ٣/ ٣١ى ة فه�نتلما المال�ة فترةلا عن

 ك)ف ذلالخ در ی المم ى ر المص ه�نلج�ا غلام�ال(جم�ع 
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 أخرى ات إیراد -٢٦
  .ةرر متك یرات غخدم تارادإی ىلإ �اإلضافة، رات اج�إ ةمق� لخدال ائمة�قة ر هظالا ى ر خألا اتادیر اإلن ضمتت
 

 األصول ق�مة فى إلضمحاللا -٢٧

 
 لالدخ ضر��ة -٢٨

 
  اهمكح ىف  اوم ة�قدالن -٢٩

 :ىیل ا�مفا هكمح ىف اومة د�قنثل المة تتد�لنققات افدالت مةائاد قدإع لغرض
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/٣/٢٠٢١ 
٧  ٣٩٨ ٩٢٧  ٣٥٢  ٣٠٨ ٢٦٤ ٥١٩ ٦ كو ة لدى البنوأرصد�ة دقن  

٦٦٤ ٢٣٥ ٩)  (٩٢٠ ٦٧٠ ٨٣٤ ٩) ل�ةالما تاسسمؤ والق للبنوك ستحالم  ٩٠٨) 
 ٣٧ ٧١٣  ٩٣٥  ٨٧٠ ٥٣٨ ٤٥ م یو  ٩٠من  أقل   خزانةأذون 

 -- رف صالر عافى أس ریلتغا رأث
_____________ 

 ٥٥٧ ٤٣٣ ١٦ 
_____________ 

 (٧٤٢ ٨٦٧ ٢٦٩ ٣) امهوما فى حكة �دالنق
============ 

 )٠٦٤ ٣٩٢ ٧٨٢ ١ ( 
============ = 

 

 فى ته�ةمنال ة�مالال فترةالعن   
  ٣١/٣/٢٠٢٠ ٣١/٣/٢٠٢١ 

 ٨١٨ ٨٤٣ --  عمالء 
 ٠٤٥ ٧٢٤ ١٣٤ ٨٧١ ٤١١ ١٧  قروض للغیر

 ١١٥ ٤٥٢ (٨٤٢ ٨٢٤)  هاحكم فى ماو د�ة قنلا
 ٨٦٥ ٣٩٤ ٢ ٨٧٨ ٨٥٦ ١  ي ر خاأل ةندیلما تا�اسحلا
 (٣٧٣ ١٦) (٥٤٨ ٣)  مل اشالدخل ال من خالل  عادلة�الق�مة ال �مةقمت ار اتثمسا
  __________ __________ 

 ٣٥٩ ٤٤٠ ١٨  اإلجمالى 
========= = 

٤٧٠ ٣٩٨ ١٣٨ 
========== 

 ىف  �ةهتنملا�ة ماللا لفترةا نع  
  ٢٠٢٠/٣/٣١ ٢٠٢١/٣/٣١ 

 (٣٥٢ ٩٩٩ ٤٨) (٥١٢ ١٥٨ ٦٥)  �ة لالحا خلدلا ة��ر ض
 (٠١٢ ٨٠١ ٢٨)  مؤجلة لا ة ��الضر 

___________ 
٩١٠ ٩١٥ ٤٩ 

___________ 
 الى اإلجم

 
 (٥٢٤ ٩٥٩ ٩٣) 

========== 
٥٥٨ ٩١٦ 

========== 
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 ٢٠٢١/ ٣/ ٣١ى ة فه�نتلما المال�ة فترةلا عن

 ك)ف ذلالخ در ی المم ى ر المص ه�نلج�ا غلام�ال(جم�ع 
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  ار�ة�دو  ة�ومعم اتف رو مص -٣٠

 
 

 

 

 في �ةهتمنال ال�ةالم فترةالعن   

  ٢٠٢٠/٣/٣١ ٢٠٢١/٣/٣١ 
 ٣٥٥ ٣٢٨ ٤٤٤ ٢٣٩ ٢٦٣ ٥٨٤  مهاحك وما فى تا�رتجور ومأ

 ٣٢٧ ٤٨٥ ٣٤ ٤٧٤ ٢٠٥ ٢٧  تاستشار ت إافو ر مص
 ٣٨٣ ٧٤١ ١٠ ٠٣٩ ٥٢٥ ١  تتقاالنو� ةمقا�و سفر  تافمصرو 

 ٥٦٦ ٣٥٩ ٣٣ ٢٦١ ٢٦٥ ٣٣  التر�ط و�تصا طو خط
 ٠٧٩ ١٠٢ ١٥ ٦٤١ ٢٤٥ ١٢  الشغإلا اتوفر صوم رااإل�ج

 ٢٢٤ ٠٩٠ ١٠٦  ي خر أمصروفات 
_____________ 

٥٨١ ٠٥٢ ١٣١ 
_____________ 

  مالىجإلا
 

 ٨٧٨ ٥٩٤ ٧٦٤ 
= ========= = = 

٢٩١ ٠٦٩ ٦٦٩ 
= ======== == = 



 ةض�قالا�س مر هی –المال�ة  ةمجموعال�ة ر ش

 معةمجال الدور�ة ةال�الم مئقوالة لمتمملا تااح�ضإلع ا�تا

 ٢٠٢١/ ٣/ ٣١ى ف �ةتهن�ة الممالال فترةال عن

 الف ذلك)الم یرد خى مجن�ه المصر �اللغ ا(جم�ع الم�

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 ل�ةاعات التشغیقطال -٣١

 ةات التشغیل�اعالقط اسأس )أ(

 . عةو مجملاة �شطنألا عاخص قطتطاعات المتعلقة �الق ةموضحمات الو لعمال
 . رةح ةدار إ� تاعاقطلا بین رسعیتال تحدید  میت ثعة حیو مجالم ةر ا�دو  داخلى ار�ر ال قتل اله�ك ىعل طلنشاا لقطاعلى  ألو ا لكلش�عتمد ا
 طاع م�اشرة.لق�طة �اتر ت المتزامااإللو  ولصفى األ تااعج القطنتائ تتمثل

 .اتهناز مكو مكن تمیین الممى لتوا عاالقط خدماتة و نشطأ عو ن مات علياز لتإلاو   لصو األت و افو ر والمص داتیرااإلفي تحلیل   ي لالتاجدول  الد متع�
 

 ٢٠٢١ سمار  ٣١في   ة�المنته ة�الالم الفترةعن 

 
قا�ضة  لا  تا�لمع

 المال  أسواقو 
 رة مسلسا عاقط

نادیق  اع إدارة صطق

ر والمحافظ مااإلستث

 ة�الالم

ج  ترو�قطاع ال

 وتغط�ة اإلكتتاب

 رامثتساإل  عقطا

 شرم�الا

جیر أتال اعطق

 ىل�مو الت

�ل التمو  اعقط

 صغرال ىهامتن

 لتمو�لا قطاع

 يكالتهاإلس
 ىلاإلجما ات�و تس لتخص�ماع قطا

 ٦٨٤ ٥٧٤ ٦٩٨ )٥٢٥ ٨٠١( -- ٤٨٥ ٥٨٠ ٢٨ ٤٢٣ ٧٠٧ ١٦٢ -- ٥٧٢ ٤٥٩ ٢٦ ٤٩٠ ١٥٧ ٣٥ ٣٩٥ ٢٢٣ ٩٩ ٨٤٤ ٢٤٧ ٣٤٧ --   تال و عمل وا ب اعتد األرایإ

  تأجیرالاط شن رادیإ

 ٨١٥ ٧٠١ ١٤٢ -- -- -- --  ٨١٥ ٧٠١ ١٤٢ -- -- -- -- -- ي تمو�لال

 ١٧٣ ٠٦٦ ٦٢٠ )٦٥٧ ٥٠٦ ٣( ٧٧٠ ٩٧٤ ٢٠ ٦٠٠ ٧٩٦ ٣٧ ٩٩٤ ٦٠٦ ٢٢٣  ٩٤٨ ٩٩٧ ٩٢٢ ٣٤٧ ٣ ٨٩٧ ٢٧٦ ٩ ١٩٦ ١٣٦ ١١٥ ٥٠٦ ٢٤ ٣٨٨ ٩٢٩ ٣٠٢ تعاائد والتوز�الفو  دإیرا

ر فى  یتغالصافى 

ات المق�مة  اإلستثمار 

ن  دلة معاال  ةلق�ما�

 ١٠٨ ٦٨٨ ١٠٩ -- -- -- -- -- )٢٧٣ ٣٠٤( -- -- )٢٢٦ ٥٨٧ ١٥( ٦٠٧ ٥٧٩ ١٢٥ رئسالخ او ح ا�ر ألا لالخ

 ١٤٨ ٩٠٥ ٢١ --  ٣١٠ ٥٤١ ٤ -- ٦٣٠ ٩١٩ ٢  ٥١٦ ٢٩٤ ٦٣٠ ١٥٩ -- ٩٨٥ ٢٨٢ ٨٣١ ٦٦٥ ١ ٢٤٦ ٠٤١ ١٢ ي خر أ  تداراإی

 ٩٢٨ ٩٣٥ ٥٩٢ ١ )١٨٢ ٣٠٨ ٤( ٠٨٠ ٥١٦ ٢٥ ٠٨٥ ٣٧٧ ٦٦ ٠٤٧ ٢٣٤ ٣٨٩ ٢٧٩ ٩٩٤ ١٤٣ ٨٥١ ٦٦٢ ٢٩  ٣٨٧ ٤٣٤ ٤٤ ٥٧٦ ٦٤٢ ٩٩ ٥٦٤ ٨٣٢ ٣٥٧ ٢٤١ ٥٥٠ ٤٤٠ ت دا ار یاإللي إجما

            



 ةا�ضقال م�سر هی –مال�ة لة اوعملمجا�ة ر ش

  عةمجملا الدور�ة ال�ةملائم اللقو ة مممتال تع اإل�ضاحاتا�

 ٢٠٢١/ ٣/ ٣١ ىفة منته�لا ة�لاالم ةالفتر  نع

 )كلذ فیرد خال المصرى ملمه ان��الج غم�اللع اجم�( 
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قا�ضة  لا  تا�لمع

 المال  أسواقو 
 رة مسلسا عاقط

نادیق  اع إدارة صطق

ر والمحافظ مااإلستث

 ة�الالم

ج  ترو�قطاع ال

 وتغط�ة اإلكتتاب

 رامثتساإل  عقطا

 شرم�الا

جیر أتال اعطق

 ىل�مو الت

�ل التمو  اعقط

 صغرال ىهامتن

 لتمو�لا قطاع

 يكالتهاإلس
 ىلاإلجما ات�و تس لتخص�ماع قطا

  عاب تألف ارو ص م

 )٤٥٩ ٨٦٦ ٦٦( (٧٨٩ ٠٣٠ ٦) )٦٣١ ١٤٩( )٩٢٧ ٧٦( )٢٢٠ ٤٦٧ ٤( )٠٠٨ ٤٩٧( )٠٦٠ ٣٧( )٤٨٢ ٤٩٣( )١٨٥ ٣٣٦( )٤٠١ ٥٨٠ ٥٤( )٧٥٦ ١٩٧(   التو عموال

 )٩٨٥ ٠٨٢ ٢٧٥( )٣٥٠ ٧٧٦ ١(  )٧٨٠ ٦٠٥ ١٧( )٠٢١ ٨٤٦ ٩( )١٧٥ ٣٠٧ ٦٣( )٩١٩ ٧٦١ ٨٧( )٦٢٠ ٣٤٢( )١٩٨ ٢٢٢ ٢( -- )٥٨٧ ٦١٥ ٤٣( )٣٣٥ ٦٠٥ ٤٨(  فوائدالوف ر ص م

ت  ار ماثتإس ع�بر ئاخس

 )٧٤٠ ٣٢٥ ٦( -- -- -- -- -- -- -- -- )٤٠٠ ٠٤٤ ٥( )٣٤٠ ٢٨١ ١( مال�ة

 رصدةاألة  ترجم ق و فر 

 )١٧٠ ٨٥٩ ١( -- -- -- -- -- -- -- -- ٠٥٦ ٣ )٢٢٦ ٨٦٢ ١( ة�بنجاأل ت المع�ال

 ٥٧٤ ٨٠١ ٢٤٢ ١ )٣٢١ ١١٥ ١٢( ٦٦٩ ٧٦٠ ٧ ١٣٧ ٤٥٤ ٥٦ ٦٥٢ ٤٥٩ ٣٢١ ٣٥٢ ٧٣٥ ٥٥  ١٧١ ٢٨٣ ٢٩ ٧٠٧ ٧١٨ ٤١ ٣٩١ ٣٠٦ ٩٩ ٢٣٢ ٥٩٥ ٢٥٤ ٥٨٤ ٦٠٣ ٣٨٨ تاإلیرادا ىصاف

  ةت عموم�افو ر ص م

 )٨٧٨ ٥٩٤ ٧٦٤( ١٩٩ ٩٧٢ ١٣ )٤٢٠ ١٤٦ ٣( )٢٨٢ ٦٣٠ ٢٨( )٦٠٤ ٣٧٢ ١٦٢( )٣٤٨ ٨٥٠ ١٢( )٣٠٥ ٢٩٢ ١٣( )٨٨٥ ٠٦٨ ١٩( )٦٠٨ ٦١٨ ٥٧( )٠٩٦ ٧٢٢ ١٩٥( )٥٢٩ ٨٦٥ ٢٨٥( و�دار�ة

 )٨٩٥ ٥٨٣ ٩( -- -- -- )٩٣٥ ٥٣٨( -- -- -- )٧٦٠ ٣٣( )٤١٠ ٨٣٥ ٥(  )٧٩٠ ١٧٥ ٣(  صاتص مخ

 )٧١٢ ٠٩٢ ٤٤( -- )٦١٧ ٤٤١( )٣٩٨ ٤٤٠ ١( )٢٠٩ ٠٠٩ ١٧( )١٢٢ ٧١( )٤٠٩ ٨٣( )٩٦٩ ٧٨( )٣٣١ ٨٣٨ ٢( )٤٩٤ ٥٧٥ ٩( )١٦٣ ٥٥٤ ١٢( و�ستهالكإهالك 

  ضمحالل فياإل عبء

 )٣٥٩ ٤٤٠ ١٨( )٨٧٨ ٨٥٦ ١( )١٠٢ ٩٧٨ ٢( )٠٦٠ ٠٣٧ ٥( ٤٥٧ ٠٤٢ ١ (١٦٧ ٤٣٩ ١٠) -- -- -- -- ٣٩١ ٨٢٨ صول ق�مة األ

 )١٩٨ ٨٤٦ ١٨٦ ١( ١٨٢ ٣٠٨ ٤ )٥٥٠ ٣٢١ ٢٤( )٦٨٨ ٠٣٠ ٤٥( )٦٨٦ ٦٥٢ ٢٤٦( (٥٦٤ ٦١٩ ١١١) )٣٩٤ ٧٥٥ ١٣( )٥٣٤ ٨٦٣ ٢١( )٨٨٤ ٨٢٦ ٦٠( )٣٣٢ ٣٧٠ ٣١٤( )٧٤٨ ٧١٣ ٣٥٢( ت المصروفلي ا اإجم

 ٧٣٠ ٠٨٩ ٤٠٦ -- ٥٣٠ ١٩٤ ١ ٣٩٧ ٣٤٦ ٢١ ٣٦١ ٥٨١ ١٤٢  ٧١٥ ٣٧٤ ٣٢ ٤٥٧ ٩٠٧ ١٥ ٨٥٣ ٥٧٠ ٢٢ ٦٩٢ ٨١٥ ٣٨ ٢٣٢ ٤٦٢ ٤٣ ٤٩٣ ٨٣٦ ٨٧ بائضر لال بق ح�ار األ

 )٥٢٤ ٩٥٩ ٩٣( -- )٦٠٠ ٣٥٨( ٥٨٦ ٤٧٤ )٤٦١ ٠٢٤ ٤٠( )٥٨١ ٣٠٠ ٩( ٩٣٨ ٣٠٦ )٤١٨ ٤٤٥ ٢( )٥٦١ ١٢١( )٨٤٨ ١٧٦ ١٣( (٥٧٩ ٣١٣ ٢٩) للدخة ا��ر ض 

 ٢٠٦ ١٣٠ ٣١٢ -- ٩٣٠ ٨٣٥ ٩٨٣ ٨٢٠ ٢١ ٩٠٠ ٥٥٦ ١٠٢ ١٣٤ ٠٧٤ ٢٣ ٣٩٥ ٢١٤ ١٦ ٤٣٥ ١٢٥ ٢٠ ١٣١ ٦٩٤ ٣٨ ٣٨٤ ٢٨٥ ٣٠ ٩١٤ ٥٢٢ ٥٨ فترةال �احر أ

 ١٢١ ٨٧٤ ٢٨٧ ٤١ -- ٨٢٠ ٠٩٧ ٨٣٣ ٤٩٥ ١٧٠ ٨٥٥ ٧١٧ ١٣٨ ٥٤٠ ٢ ٧٠٤ ٦٩٣ ٦٠٨ ٤ ٨٢٢ ٣٨٦ ٦٠١ ٣٣٨ ٧٢١ ٣٦٩ ٥٢٠ ١٤٧ ٧٧٢ ٤١٨ ٧٨٧ ٩٠١ ١٤ ٢٨٧ ٧٣٠ ٨٠٥ ١٥ لو ص ألا يلامجإ

 ٢٧٤ ٢١٩ ٠٩٢ ٢٧ -- ٠٠٠ ٨٣١ ٧٣٢ ٨٥٠ ٨٧٤ ٥٠٨ ٣٦١ ٥١٧ ٧٧٠ ١ ٩١٩ ١٥١ ٠٣٥ ٤ ٧٩٣ ٩٢٨ ٣٥٥ ٦٥٤ ٠٦٨ ١٠٩ ٧٣٣ ١٥٢ ١٧٨ ٥٢٥ ٨٧٦ ٣٥٦ ١٤ ٤٣٩ ٨١٧ ٠٤٤ ٥ ماتزااإللت يلامجإ
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 ٢٠٢٠ مارس  ٣١في   ةالمنته� ةال�الم الفترة نع

ضة  � اقلل�ات ا مع 

 لمال أسواق ا و 

  یقصناد ةقطاع إدار  رة سمس لاع اطق

 المحافظار و مثتسإل ا

 لمال�ة ا

 ج�و لتر ا اعطق

 غط�ة اإلكتتاب تو 

  راثمتسإل ا اعقط

 لم�اشر ا

  یرجتأال اعطق

 ى ل�مو لتا

 ل�و م تلا عاطق

 صغر ال ىاهنتم

 �لمو تلع اقطا

 ي هالك ستاإل 

 ى اإلجمال ات و�تس م �خصالت اعقط

 ٣٧٥ ٩١١ ٥٩٣ )٣٥٩ ٠٤٥ ٣( -- ٨١٦ ٣٢٣ ١١ ٤٤٥ ٠٠٤ ١٥٤ -- ١٦٦ ٨٢٥ ٣٨ ٢١٥ ٨٥٩ ١٤ ٢٢٢ ٣٣٥ ٦١ ٨٧٠ ٦٠٨ ٣١٦ -- موالت  علاو عاب تألا دإیرا

  ت المق�مةاراتثمسإلا یر فىتغلفى ااص

 )٦٣٩ ١٠٩ ٤٣٧( -- -- -- -- -- -- -- -- )٥٩٧ ٢٩٧ ١١( )٠٤٢ ٨١٢ ٤٢٥(  ئراسخلح واا�ر ألال خال ن م  العادلة ةم�ق�ال

 ٢١٨ ٣٧٢ ١٢٣ -- -- -- -- ٢١٨ ٣٧٢ ١٢٣ -- -- -- -- -- يللتمو�یر اتأجال شاطراد نیإ

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

 ٤٦٧ ٧٣٠ ٥٥ -- ٣٩٣ ٧٨٢ ٢ -- ٣٨٦ ٠١٩ ٢ -- ٠٠٠ ١٨ ٩٤٦ ٦٦٤ ٧٠٢ ١١٤ ٨٦٥ ٦٥٣ ١ ١٧٥ ٤٧٧ ٤٨ ي ر خأرادات یإ

 ٤٤٣ ٥٧٤ ١١٧ ١ (٩٢٩ ٧٧٧ ١٠) ١٧٦ ٢٧٠ ١٣ ٤٥٢ ٨٦٣ ٢٤ ٨٥١ ٦٥٥ ٣٨٩ ٧٤٧ ٥٣٢ ١٢٤ ٤٧١ ١٠٥ ٤٦ ٧٥٢ ٢٥٤ ١٧ ٥١٧ ٧١٦ ٦١ ٠٤٢ ١٨٨ ٣٤٧ ٣٦٤ ٧٦٥ ١٠٣ تادااإلیر لي ماجإ

 )(٣١٩ ٥٣٤ ٥٧ ٣٥٠ ٨٠٩ ٦ )٢٤٧ ٣٤٢( )٤٢٠ ٩٤( )٩٧٧ ٧٦٢ ٣( )٣٧٣ ٢٤٥( )٩٧٣ ٦٥( )٥٩٦ ٨٧( )٣٢٤ ٣٣٧( )٢٥٠ ٣٧٩ ٥٩( )٥٠٩ ٢٨(    تالمو ع لاب واعتألا فو ر صم

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

 )(٤٢٢ ٥٨٩ ٨٥ -- -- -- -- -- -- -- -- ١٨٦ ٣٥٩ ٦ )٦٠٨ ٩٤٨ ٩١(  ة ب�نجاأل التة �العم ألرصد رجمة اق تفرو 

 ٧٠٨ ٤٦١ ٣١٢ -- -- -- -- -- -- -- -- )٤٣٩ ٣١٨ ٣٤( ١٤٧ ٧٨٠ ٣٤٦ ة �لمارات ب�ع إستثما ح �اأر 

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

 )٢٩١ ٠٦٩ ٦٦٩( ٥٨٧ ٣٣٠ ١٢ )٠٧٦ ٦٣٨ ٣( )٩٠٨ ٠١٩ ١٥( )٧٣٥ ٥٩١ ١٢٣( )٥١٢ ٣٨٩ ١٩( )٦٧٠ ٢٥٦ ١٨( )٢٢٦ ٧٦٢ ١٧( )٣١١ ٢٣٥ ٥٥( )٤٣٧ ٣٢٠ ١٩٧( )٠٠٣ ١٨٦ ٢٣١(  �ة ار �دو  م�ة مو ع مصروفات

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

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

 )٤٧٠ ٣٩٨ ١٣٨( )٧٤٠ ٣٢٥ ٢( -- )٤٤٠ ٦٩٧( )٠٤٥ ٨٢٤ ١١٨( (٠٠٠ ٩٠٠ ١٥) ٨١٢ ١٢١ -- )٦٣٤ ٢٦٣( -- )٤٢٣ ٥٠٩(  صول الل في ق�مة األمح ضاإل عبء

 (٧١٨ ٥٧٠ ٠١٩ ١) ٩٢٩ ٧٧٧ ١٠ )١٥٧ ٦٥٥ ١٣( )٧٩٠ ٢٢٩ ٢٢( )٢٥٨ ٢٧٥ ٣٥٣( )١٨٥ ١١٥ ١١٧( ٣٣٦ ٨٥٧ ١٩)( )٦٨٥ ٩٩٩ ١٨( )٨٢٩ ٧٠٧ ٦٠( )٧٥٨ ٨٩٢ ٣٤٣( )٦٤٩ ٦١٥ ٨٠(  فات صرو ملا يالمإج

 ٧٢٥ ٠٠٣ ٩٨ -- )٩٨١ ٣٨٤( ٦٦٢ ٦٣٣ ٢ ٥٩٣ ٣٨٠ ٣٦ ٥٦٢ ٤١٧ ٧ ١٣٥ ٢٤٨ ٢٦ )٩٣٣ ٧٤٤ ١( ٦٨٨ ٠٠٨ ١ ٢٨٤ ٢٩٥ ٣ ٧١٥ ١٤٩ ٢٣ بئاضر لال بق )ئراس(خاألر�اح 

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

 ٢٨٣ ٩٢٠ ٩٨ -- (٩٨١ ٣٨٤) ٦٦٢ ٦٣٣ ٢ ٤٤٩ ٣٩٧ ٣ ٤٠٢ ٣٥٥ ٢ ٥٣٢ ١٧٩ ٢٤ (٩٩٠ ٩٩٥ ٤) ٢٤٥ ٥٩١ (١٦٦ ٧٨٥)  ١٣٠ ٩٢٩ ٧١ رةتفال ر)ائخس( �احر أ

 ٨٥١ ٤٠٣ ٤١٨ ٣٩ -- ٨٩٥ ٥١٥ ٣٤١ ٤٢٢ ٠٧٩ ٤٩١ ٥٣٧ ٨٥٥ ٠٤٠ ٣ ٦١٠ ٤٢١ ٥١٦ ٣ ٧٧٦ ٤٧٤ ٨٠٤ ٢٣٠ ٥٦٤ ٤٠١ ٤١٠ ١٨٨ ٥٩٧ ٦٢٥ ٢٤٩ ٣٧٠ ١٤ ٣٤٦ ٠٥٤ ٨٥٥ ١٥ لإجمالي األصو 

 ٠١٥ ٧٠٢ ٣٧٨ ٢٦ -- ٣٩٠ ٤٨٩ ٢٤٧ ٤٩٨ ٠٤٤ ٣٣٤ ٧٥٢ ٤٣٤ ٤٨٥ ٢ ١٤٤ ٦٤٦ ٩٨٦ ٢ ٤٦٥ ٧٩٥ ٣١٧ ٢٤٥ ٢٦٢ ١٠٥ ٦٣٨ ٤٥٨ ٩٤ ٦٥٥ ٥٩٧ ٠٥٤ ١٤ ٢٢٨ ٩٧٣ ٧٥٢ ٥ تاامتز للي اإلامجإ
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 ةاف�ر غجال تاعاقطال )ب(

ت ا�لعمي لفاجغر لموقع الا ى دات علراإلیا اعقط دتنسا دقو  ،ةاف�ر جغال تومالعملفي عرض ا  .ن بناولجي خل�ون الاالتع مجلس ، دولرصم ة هي:��سرئة �فجغرا قاطمن ثالثفي ة وعجمملا لمتع

 ها.�ة منلمع جم �لحس عك� امة، م�فراجغل ات ا طاعلقا  ارطإ ي ف ةعمو لمجل  ةل�یغالتش اتل�معلاض عر  م�تو  ل، و صلأل جغرافيال وقعلمألصول على اع ااطقندت تاسل و شغیالت

 لة. عامات ال�ر شالقع و مء و العمال مظعمموقع لالفس ن هو، و ةملاعلا  ة�ر شال عوقى مله ع اندأالجداول  يفات ادیر یل اإلتحل ندستو�

 

  ٢٠٢١ مارس ٣١ 

اون لس التعمجل ود مصر 

 ي�جلخلا

 اليجمإلا ى ر خأ نانبل

 ٩٢٨ ٩٣٥ ٥٩٢ ١ ٨٢٦ ٥٥٩ ٥٦ -- ٥٦٤ ٧٠٤ ٢٢٤ ٥٣٨ ٦٧١ ٣١١ ١ تاداإلیر ا يلامجإ

 ١٢١ ٨٧٤ ٢٨٧ ٤١ ٩٠٩ ٠١١ ٤٦٧ ٣٦٩ ١٠١ ٣ ٦٢٦ ٧٧٥ ٤٨١ ١١ ٢١٧ ٩٨٥ ٣٣٥ ٢٩ ألصولاع قطا

 

  ٢٠٢٠ مارس ٣١ 

ون عالس التجدول م مصر 

 يج�لخال

 جماليإلا ى ر خأ لبنان

 ٤٤٣ ٥٧٤ ١١٧ ١ ٠٥٠ ٧٣٢ ٣١ -- ٩٦٨ ٨٣٩ ٢١٧ ٤٢٥ ٠٠٢ ٨٦٨ تدارایإلا يإجمال

 ٨٥١ ٤٠٣ ٤١٨ ٣٩ ٣٦٠ ٩٨٥ ٤٣٠ ٦٥٥ ٣٨٠ ١ ٩٧٤ ٠٨٠ ٧٩٢ ١١ ٨٦٢ ٩٥٦ ١٩٣ ٢٧ لو صاع األطق



 ة�ضالقا م�سهیر  –ة �لماالعة و مجملة ا�شر 
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 )�ضةقاالة (الشر� يب�ر الض فقو مال -٣٢
  تافخالة النهاء �اف�ص و تم الفح ٢٠١٧عام نشاط حتى السنوات من بدء الل، ألموا شر�ات ا ة لضر��ة�سنال� -

د  مواعیفي ال رار الضر�بيقاإل�م ة بتقدر�الش قامت ٢٠١٩ / ٢٠١٨وات سنلل ، و�النس�ةبائر ضال لحةصمأمام 
 . �عد صحلم یتم الفو  ن�ةو نالقا

اء �افة  وتم إنه ٢٠١٧ام تى عنشاط حبدا�ة الشر�ة من لا تردفا ص�سب العمل تم فح ة��ر �ة لضسن�ال -
 . �عد حصفلیتم ام ل ٢٠١٨/٢٠٢٠سنوات  ة للو�النس� ،تلخالفاا

النس�ة �و  حة الضرائبنهاء الخالف مع مصل�و  ٢٠١٨ حتى  ١٩٩٨م من عا حصالفتم  الدمغة ��ةس�ة لضر الن� -
 . �افة الخالفات اءنهاو فحص لاتم  ٢٠١٩/٢٠٢٠للسنوات 

  ة فير��ضلا د�تور الشر�ة ب متاق السیتى لایالن مبنىو  ��ةالخاصة �مبنى القر�ة الذ �ةالعقار  للضر��ة ة�سلن�ا -
 . ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١ى حتسداد لا تمنون�ة و اقال عیدا و ملا

 
 عةمو مجت الر�اش -٣٣

 :�ةلاتلة اعتا�ال تشر�الاة القا�ضس �رمهی –ل�ة امعة اللمجمو ا�ة شر ك تلتم
 ةاشر �م ریغ ة�لكم رة ملك�ة م�اش 

  % % 
 ۰٫۰۹ ۹۹٫۸۷ �ة لاملق اار و فى األ  ةسر لسمل  ة�المال  عةمو مجلا
 ۱۱٫٤۹ ۸۸٫٥۱ راتثماإلسق یدانص رةداإل ة�مصر ال  عةو ممجال
 ۳۳٫٦۷ ٦٦٫۳۳ ة ل�ماظ الة المحاف ر اد إل �ةصر ملعة او مجملا
 ۲٫٤۲ ۹۷٫٥۸ ةالمال� اقور األطة فى ساللو  رم�سیه
 ۱۰٫۰٥ ۸۹٫۹٥ رماتثة صنادیق اإلسر ادإل م�سر هی

 ۰٫٤۸ ۹۹٫٤۲ ة�لالمق اراو األفي ار ستثمإلل سم�هیر 
 -- ١٠٠ إنك زورى یفأدهیرم�س  – ىج ف إ ىإ
 ١٠٠ -- تد�مل تنمجنما لش�انانیف سرم�یه -ى ج  فإ ىإ
 -- ۹۹٫۸۸ بط�ة اإلكتتاغیرمس لترو�ج وته –ة ال�المموعة  جمال
 -- ١٠٠ دتم�لس �ار�ر انت ون ای�

 ١ ٩٩ ت نداالس لو ادتل س�مهیر  – المال�ة  عةجمو الم
 ۳٫۷ ۹٦٫۳ ةدار لإل�س هیرم ى جف.إى.إ
 ٦۳٫٤۱ ۱٫٥۹ رالم�اش رماتثسلإل س�مر یه جى .فإ.إى

 ١٠٠ -- م .ذ.م.ش تار ماإلا �سرمهی �ةاللما  عةمو جملا
 -- ١٠٠ هولدنجز  سىأى أى سى �منج لف

 ۹۹٫۳۳ -- �ةلاالمق ار و ول األالتدور نصفل�منج الم
 ٩٦ -- �ةالمال قار و ألا  لو دالتى.سى .أىأسى. منج�فل

 ۷٤٫۹۲ -- سناینت فار ور�ى �ى.سى.أى.أج سفل�من
 -- ١٠٠ ة دو دالمح راتاإلما – �سهیرم.جى.فإ.ىإ
 -- ٩٩ ل م..ش –انبنل –ة�ضقاال س�رمهی– ل�ةاملاة  عجمو ملا
 ۲٦٫۷ ۷۳٫۳ �ةیرم�س السعوده –لمال�ة عة امجمو لا

 



 ة�ضالقا م�سهیر  –ة �لماالعة و مجملة ا�شر 
 ة عالمجم الدور�ة ة�مالال مائقو لل لمتممةا ضاحاتإل�ا �عتا

 ٢٠٢١/ ٣/ ٣١فى  ةته�المال�ة المن الفترةعن 
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 ةشر م�ا ریغ ة�لكم ة ر م�اش ة�كمل
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 ۰٫۹۷ ٩٩ ل ش.م. –ن لبنا –�س مر یه – ة�الملة امجموعلا
 ٩٥ -- تدنت ل�ممنجماتى تیونر و أب نامی
 ٩٥ -- تدم�ل دنج لو ه) ى أىفبى ا (مین
 ١٠٠ -- دمتل� س�ت�ر و یكا س�نمی سهیرم� - ىج  فإ إى
 ١٠٠ -- تنستمفنا لاش�ننیاف نامی
 ٥١ -- م . م..ذمان ش�س عهیرم جى إف  إى �ةر ش

 -- ١٠٠ دتل�م تنتمسفان جیونال��س ر رمیهجى ف إإى 
 ٥٠ --  **  نجلدهو  وف سیتأشر�ة 

 ٦۳٫۰۸٤ -- ك م..ش –�ة لامالاطة  سللو فا إ� –م�س ر هی لمال�ةاة  وعممجال
 ٥٢ -- IDEAVLOPERS – تانلحضال�ة المصر  ة�ر شال

 ١٠٠ -- متدل� جولدنه بى ىس س�مر یه - جى فإإى 
 -- ١٠٠ ل�متد  جندهولى بى ل ساو�جل س�یرمه - جىف إ ىإ
 ٢٠٬٣٧ ٤٩ *  ودةمحدال ور�اس �سمیر ه –�ة لامالة  عو جمملا

 -- ٩٧ *   ودةدالمحور�ا س ند�انس �ةشر 
 ٩٧ -- * اهر�وش سالط شر�ة
 -- ١٠٠ ندر األ رم�سیه - ىف ج إإى 

 ٥٠ -- * * دتمل� جندل و هر یدف فالیو متر  - جلون نایم
 ٤٥ -- **  ل�متد نجلدهو  سترمالیو فا مر ت -نج لو  مینا

 ٤٥ -- * * تدم�ل جدنولنت همجنماو یلفا متر  -مینا لونج 
 ١٠٠ -- م.ل نج ش.دل و ل هأى س رم�سیه ىج ف إ ىإ
 -- ۹۹٫۹۹۸ رامستثادیق اإلصنلس یرم��ة هلمالوعة امجمال
 -- ١٠٠ تدبى ل�م اى سم�یر ه يجف إى إ ة�ر ش
 -- ١٠٠ للتور�ق �ة المال ة موعجمال�ة ر ش
 ١٠٠ -- ینتمتس�انف تفور �ة ب�ر ش

 -- ٦٤ رشا�مر الماتثسإلاق دیانص ةر اإلد سم�یر ه ف جىإى ة إشر�
 ٩٣٬٥١٨ -- ر غلصا ه�ةامتن ت اوعر شملت اامدخل شر�ة تنم�ة

 -- ١٠٠ ةض�االقیر نتو ر ف م�سر یه�ة ر ش
 -- ١٠٠ س ا�ها ویس �مر یه �ةشر 

 ٦٥ -- III زر رتنال �اتیاب� يإف ج يإ
 ٥٢٬٥ -- منتنجماث �ة هیلر ش
 ١٠٠ -- تدل�م ن�ا�ی �سهیرم جي إف  ىإ�ة ر ش

 ۰٫۱۸ ٩۹٫۸۲ م.م .شة �ضالقانس ینااف ة ل�ماال وعة مجمال شر�ة
 ٥١ -- دتل�م انست�اك �سمر هیجي  فإ إي

 ١٠٠ -- دمتل�ه �� یو سرم�جي هی فإ
 -- ۹۹٫۹ بم.ش.ل ناشوناسمنت أنتر نفإ تي ل إو أ �ةر ش

 ٥٠ -- **متدل� رزتنار نت �نجمما تمنتسفنإ ریفرونت
 ١٠٠ -- متد ل�  بي سرمس إیجي ه فأ إي
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 ةم�اشر  ریغ ة�لكم رة م�اش ك�ةمل
  % % 

 ١٠٠ -- ValU يتمو�ل االستهالكلل والیف�ة ر ش
 ١٠٠ -- �ةلو�تمال ول لحلل س�رمهی مال�ةلا  عةجمو الم
 ١٠٠ -- دتم�لرز جانم أسترت فو �ب

 ١٠٠ -- ش�دجالبن �سهیرم يج فإإي 
 ١٠٠ -- دتم �ل أي فإ م�سهیر  يجف أ إي

 ١٠٠ -- قر�لتو ل �سم�ة هیر لالما  ةموعجملا
 -- ١٠٠ م�س بي إي هولدینجزر یه ف جيإإي 

 ۹٥٫۱۹٦ ۰٫۰۰۲ ار�ةلتجت اا�ل لعمل وایصتحلاو ستعالم لإل نقاتإ
 ٥۲٫٥ -- تجمننما ری�ث لیس هكأر أ

 ٥٠ -- * *  يأ�ي آس   زر نتر �ا مأ يآأف 
 ٨٠ -- تدم� بى لد جى فنن �شو�یدإ تبجیإ�
 ١٠٠ -- دمت�ل ا�ر یج�نم�س هیر  يجف إ يإ
 -- ١٠٠ .�ورب ت فیننا سرم�هی جيف إ يإ

 ٥٠ -- دتم�ل ه�یو � زنر رت�ا مأ يأف آ
 ١٠ ٩٠ �كك للتصس �مر یهة �اللماة  عو جمملا
 
 را ملموســاً یثتــأ تر ثــ أ تــىالو الى حــ لا قــتالو  داث فــىحــ أ نمــ  �ةر ســو لا ةر��ــ العة �ــ ر و هجمال لــه ضعــر تت لمــا ار نظــ  *

فــي عــام  شــر�ةلا ةإدار  رتقــر ك لذ�ة لــ شــر ال ىلــ عة لســ�طر ا ندافقــ  لــىإ ىدأ اة ممــ د�اصــ تقالا تلقطاعــاعلــى ا
 راتامتثسـ إى لـ إ �عـةات تا�ر شـ  ىفـ ات مار ثسـتإ مـن ة�ر و لسـ ا ة�ـ ر�لعا �ـةور الجمهي فـ  اهتر امثتل إسـ و�حت ٢٠١٦

  .تاار مثتاإلس كة تلم�لكامل ق اللإضمح ن�كو وت خراآل لمشاالدخل خالل ال نة مدلة العا�الق�ممة �قم
ة ر�ة تا�عـ ش ىهف مثمن و  ة�ر والمال�ة للش ل�ةغیشتلاات اسالس�ي ف التحكمعلي  درةالق ضة�القا ةشر�لا كلتتم **

 .موعةجللم
 

 ابه ةقلعمتلا رطاخلما ارةو�دة ل�املات دوااأل -٣٤
ــدة أل�ـــة امألصـــول الن اتضـــمتو  ، ةل�ـــ املا اتمـــ از تلواإل لألصـــو ا ىفـــ  ةلشـــر�ة ل�ـــ المال تواألدا لمثـــ تت  ة�ـــ دنقلارصـ
من ضــــ توت ون ،ئنداة القــــروض والــــ دأرصــــ ات مــــ از إللتتتضــــمن ا ، �مــــا ن دینو مــــ والل�ــــة مالا راتاتثمســــ إلاو نوك لبا�ــــ 
ل�ـة مالا تدواألم ااس أهـ �ـ قو  �ـاتثإسـس أن أ�شـ  ةعـ �تلما ة�بسامحلاات �اسلسا ة�لاالم مئاقو للمة ملمتا ضاحاتإل�ا
 ت.وفامصر و  تادایر إ نم هاب ط�تر ا یمو 

�ة لخفـض شـر لا ا�عهـ تت التـىاءات ر جـ ات واإلسـ لس�ااهـم �ـة وأ لاملت اادو ألا كلـ ة بتقـ علمتلا طراخـ م المهأ یلى  وف�ما
  .رطاخمك التلر أث

 سوق الخطر  ١-٣٤
 ة�تقبلمســ لا ةنقد�ــ الت تــدفقالا وة ألــ دعاالة مــ الق� تال�ــ قت ىفــ  لثــ متمال الســوق ر طــ لخ موعــةمجال تعــرضت
ئــد اعلادل عــ لم ةوحــ تفالم كــزار ملا عــن ق الســو  رطــ ج ختنــ ســوق ، و�لا ارعســ أ فــى ریــ تغلا عــن ةجــ اتنال
ق و السـ ى صـة فـ الخامـة و اعال �ـاتر حللتمنها معرض  لن �ث أیح ،ك�ة ق الملو قتجات حة ومنلعملاو 

عار أسـ  تالومعـدد ائـ ت العالدعـ ل مثـ مر عاسـ ألأو ل ق و لسـ ا تدالعـ مل ةاسـ�لحسا وى تمسـ  ت فىراتغیوال
 .�ةلكملا وق قح اتو أد راعسوأ صرفلا

ة لــ و ادالمت مال�ــةلاوراق �ــع األمج حاوأر�ــ  دئــ اوع مقــ� ىعلــ  رثتــؤ  لتــىا لمــ اعو لاق فــى و الســ  رطــ یتمثــل خ
ــة أو العو و الب� ــىا امــــلرصــ ــؤ  لتــ ــة وع علــــى رثتــ ــح و ر د و اـئـــ ق�مــ ــة ماة ـقـــ ر �ــ ــاً وط�، هاتاذـبـــ ل�ــ  ةاـســـ �سلل قــ
 .رخطلا كلذ رأث فضخ ىلإى دیؤ  ام�ة ملاتلا اءاتجر إل�اع اتإ� قومت �ةشر لل ار�ةمثتسإلا
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  تاشر�لمال�ة  قى أورامار فثستإلمن اض� ا�م ءراشلا ر اقر  ذا ختإ ل بقة مز الال تراسادلإجراء ا -
 .نمورتها على الد�ق تتصف

 .تلفةمخال  تطاعاقال فىتثمارات اإلس ع�و نت -
 .اهر و طة وتر�لشرات اامثتإس ةعا�متل  ةالزملا رةمتسمال تاسالدر ا راءإج -

 
 ة�بنجألا تالعمال رطخ ٢-٣٤

ى  لع یؤثر  لذىاو ة جنب�ألات اللعما ار عأس ىف تالتغیر ا ىفة �ألجنباالت معالل خطر تمثی -
 تاللعم�ا اتمالتز إلوا ولاألص ی�متق كلذ�و  �ةنبجاألت �العمال توضاقبملاو فوعات المد
 ة.ب�جناأل

  ةدار و ل ا ة�بساحمالة سا�سللًا ق��ة طبنجألاالت لعم�ات مااز لتاإلو  ل و صاأل صدة ر أ می�قت مت دوق -
 ة.�جنبألت امالعلا� تعامالمة المجتر ضاح إ��

 
 �ة ماللار اطالمخ ارةدإ ٣-٣٤

 وه طر خاملا لوقبو  ة ،وعل�ة متنامطر اخم ىإلا اولهطة التى تز شألنا ةج�تموعة نض المجر عتت
 ةمعتجم رطالمخان م عةو مجم خاطر أولما عض�ارة �دو  م�قیوت لیلحت م�تو  ، ىل املاشاط لنس اأسا
ألثار ل ایلتق�لى و  دائعلوا رلخطان یم بئالمال ن ز او لتاتحقیق ى إل  ةالمجموعهدف تك لذلو  .اً عم
ر وخط نائتماإلر طخاطر خالم ع ا أهم أنو عد �و  ، ةوع جمللم داء المالىاأل على ةلالمحتمسلب�ة لا
 ف ر ص راأسع طرخ سوق لا رتضمن خطو�. رى خاأل �ةلیغشلتا رخطاألاو ة ل و یسلا رطخوق و لسا
 .رى األخ رعلسااطر مخو  ئداعال وخطر سعر  �ةبنجألا تالمعال

ه، �لع  ة ا�رقوال حدود للخطر وضعول  اهلوتحلی المخاطر لتحدیدطر اخلمة ا دار إ ت اسس�ا وضع تم وقد
�أول.  الأو ة ثمحد اتمو لعم ظمنا و هیلعد متع� بیلاسل أخالمن ود دحل�ا امز تلواإل رطمخاال�ة لمراقو 
ى فت اغیر تلس اتعك ثی�ح ایلهعدوت رطالمخإدارة ا مونظ تاسا�سل ةر�و د ةعجار �م ة شر� ل ا  مو قتو 
 ة.دیثحلاب�قات ل التطضف مات وألخداو ت نتجالما و  قاسو الا
. ةر ادإلا سلمج نم مدةمعتال ساتس�اال ضوءى ف طرخاالم دارةإ�ق ر ط ن عر اطالمختم إدارة تو 
ة ل�غیشتالالوحدات  عم قیثو لا ن و اعلتا� ة �لامال رمخاطال ة�طغقی�م وتد وتحدیبت راطخملاة ار دم إو قتو 

فة إلى اإلض�ا ، لاطر �كة المخر ا�ة إلدمكتو  ىء�ادة مر داإلس المج روف�، و ة ع لمجمو ا �  ةلفتالمخ
ت المعلا فر صعار أسطر وخ نامئتاإل ر خطمثل  ةحددم خطرناطق مطى غت ة�تو مكسات س�ا

ى ل إة ة �اإلضاف�الملا تاقتشملار یغو  تاقمشتلا اتأدو  ماد، و�ستخد ائلعاعار أس رطخو  ، ةنب�جألا
�شكل   ا�ةرقلا ةر و�یئالمخاط ةإلدار  ر�ةو دالة راجعمال نعة لسئو مد عت رطاالمخ ةر اد إ ن، فإ ك ذل

 .مستقل
 

 مانتئإلا رطخ ٤-٣٤
 صر دارة �حإلا ومق، وتتهادهعبتء ا الوف  مد�ع فار طألا د م أح�ان قج عتانال خطرال هو انمئتاإلخطر 

 أینش تى لاض ار قاإل ة طشنأ ى�ة ف اسأسة فص� اإلئتمان رخط لثمت�و  .رطخال كلذ ل ضتعر لا رةداإ�
ى عة عل و مجملا  ل و أصل تشتمعلیها أن  بترتى یتلاتثمار ة اإلسطشت وأنهیالستالوض و قر لا اهعن
  لثم المالى  مر�زال ئمة اق ج ر اخة ل� االم تاو د ألا ى ف اً ض�ان أتمإلئر ا خط وجدا ی�م دین. ل اات دو أ

ر طة خر داإ�ق ر فلدى  نامتئإلر اطخ لىع ة�قادارة والر اإل تا�لمع ز�ر تتو  .ضو ر قلت اات�اطإر 
 داتوحورؤساء  اعل�لا ةر داإلة واجلس اإلدار ملى ه إر �ر فع تقاالذى یر  لمخاطرة ار اإدفى  انمئتإلا

 . ة�ر دو  ةصف� طاالنش
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 ةلو یسلاخطر  ٥-٣٤
ل�ة عند  االم تاماز تلإلا� ةط�تر ملت اادتعه�ال ءاففى الو  �اتو لصععرض لتا  رطخ هو ولة یسلار طخ
ت ازامتلإلا�لوفاء ق فى اافك اإلخل ذ عن یتنج نأكن م�ا و هسحب تمی تىلاغ �الملا الد�ستبو  اقحقتسإلا

 اض.قر ت اإلاطت�اإر ء �الوفاو ین عدو ملل  ادالسدالخاصة �
 

 دئاالع عرر سخط ٦-٣٤
فقات دالت رخط وهو  ق و لسا ىف ةدسائلا ئدعالا را�ات أسعتو مسى ف�ات قلتلا ارثآلعة و مجمال ضر عتت

 ىت فار یغتل�سبب امال�ة  ة ة ألدا �بلتقسة المـینقدلاات قتدفلا بذبذت فىثل متملا دلعائا عرلس ةد�النق
 ةجنت� ة�لمالا ة ا داأل ق�مةت ل�اتق ر طخهو د و عائر العسة لدل لعا�مة اقال رطخو  ، اة األدسعر عائد 

 نخفضت قدن كلو  التغیرات كلتل ةج�تن دئاالع شماه دیز� قدو  ، ق و سلاائد فى الع عارأس ىف ریغللت
 ى ستو لم دو دح بوضع دارة إلامجلس  مقو و� .ةوقعتمغیر  �اتر تح ثدو ح  لةاحى ح فا�ر األ

 .رةااالد ةطاسو ب ا�مو ی كة ذلق�مراتم و� ه ،ظ �فاتحاإل ن�مكى الذعائد لر ایعست دةعافى إ اإلختالف 
 

 همسألا ت أسعارل�اقر تمخاط ٧-٣٤
ار عسأ ىفیر غلتا ةج�تنات ار مثتسإل ا فظةحم مة �قض فى إنخفا مسهألا راعسأ تال�قت راطخل مثتتم

 ة.�لام اتار ستثملمجموعة �إاها فیظ فتلتى تحسواق األ من ااً ا�ى فم ألسها
 

 تمل�اعال طرمخا ٨-٣٤
 ب�سب فعل وأ لحدث جةنت� رةشلم�اا ریغو ة شر االم� رئساخلا رطامخ ت فىل�اعمال رطامخ لمثتت

. ةلمؤثر ا �اتلمالع اطرخم نا مهر وغی دار فاأل وشئون  �ةتحتلاوالبن�ه  ةج�و لو نتكلا تا�عمللا ى ف لفش
 سات�اسلمن ا طار إ ل من خال ل�اتمعلا طر خالم ةوالمحتمل ة�لفعالر ئاخسل التقلیل ة�الشر ى تسع

 ة �ر شلل �ةلداخلا ة�اقر نظم ال منتضت ،خاطرلما كلت یردوت مكحتوت م�قتو  ددحتى تالات راءجإلوا
ب �، تدر  ةسو�تلت ااراءجا ،طاتل س د الدیحت ، للوصو ا یدتحد صات،االختصا بین ح ضاو لا لصفال
 .مالتقی�مل�ات عو وظفین مال
 

 ةمال�لا تادو ألة للالعادق�مة لا ٩-٣٤
 مللقوائ مةتملماحات ضا�إلا� دةر لوااو  تمااز تلإلاو  لألصو ا ی�متق فى �عةلمتا م�لتقیاسس ألط�قًا 

ز �مر لا�خ ر تا ىف ة�تر فدالها تم�قن ع�ًا هر جو ف لتتخمال�ة ال لا تا و دألل ةل دالعا ةم�قلا ن إف �ةماللا
   .لىالما

 
 اطرخالم�ة طغتود وعقات شتقملا ١٠-٣٤

 دو عقـ ال تلـك م�یـ تق ةداعـ إ  مت�ـ د، و اقـ لتعخ ا�ر اى تـ ة فـ دلـ اعة المـ لق��ار المخـاطط�ـة غت دو عقـ ت ث�اإیتم  -
ة ب�اسـ حلمااسة س�للا ق�ط م الناتجة�قیتلا ق و فر  تا�إث مت�و  لةادعة ال�مقلا� مال�ة ةسنل � ةنها�ى ف

  .ةل�امال تدوااأل قاتتشلم
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 ودعقــــ م �ــــإبرا متــــد�ل س�تر�یو ســــ�ك یــــرم�س مینــــاه - ف جــــىأ ى�عــــة إت التاا�ى الشــــر م إحــــدتقــــو  -
Fully paid Shares Swap Transaction  د قـ�م ا�سـدء لعمـالا مو قـ �ا بهـ ج�مو  اهـ ئالمع عمـ

 دلا�ـــ لتخ ا�ر اتـــ ى فـــ ذلـــك و  دةحـــدم �ـــةوراق مالألق و ســـ لا رســـع ساســـ أ ىلـــ ع �ةشـــر لل قاً �مســـ  ةددحــ م
عر ا �ســ هـ عب� د�عــ  ئهـا�ـة إلــى عمالللماق ااور ذه األق�مــة هـ  در�ة بـر م الشــ تقـو بــل امقلا ىوفـ  )راءشـ ال(

ن هـذا و�كـو ) قتفـااإل خ�ر تـان مـ عـام  دعـ � ن و كـ � امـ  ةد(وعـا �قاً مس كلذد لمحدال ختار�لى اف وق الس
ه ذهـ  وق ر سـ عسـ  راطخـ �ـة مغطت اضر غـ طـرفین ، وأللا لبـ ق نم تقو  ىأ ىف ءغاللإل بلقاق افتإلا
 Back-to-back Fully Paid Shareودقـ رام ع�ة �ـإبر شـ قـوم الفـاق تإلتل احـ م ة�ـ لاالم راقو ألا

Swap Transaction  ة عـــ و مجلموا منتتســـ فنا لا�شـــ ننیفا مینـــان عتیتـــا�ال نشـــر�تیلا دىإحـــ  عمـــ
 لعادلة. اة م�قلا� دو قعلا هذه �میقت م�تو  �ةدو عسلیرم�س اه - �ةلالما

 
 ة�لاتلا تاتر لفوا ل�ةامال الفترة لخال مةاه ثداأح -٣٥

إلى  ٢٠٢٠لم ومنها مصر خالل عام المستجد إلى تعرض �ل دول العا )١٩-تشار و�اء �ورونا (كوفیدان أدى
قامــت الحكومــة المصــر�ة �عمــل حــزم مــن اإلجــراءات . و نألحالــة مــن الت�ــاطؤ فــي األنشــطة االقتصــاد�ة حتــى ا

مـل لتطـو�ر وتنفیـذ خطـة ق عفر�ـ تشـكیل بلشر�ة اإدارة  قامتعلى ذلك فقد و�اء. و�ناء االحتراز�ة لمنع انتشار ال
٪ مـن ٥٠لـك تفعیـل خطـة لتقسـ�م المـوظفین حیـث �عمـل ائ�ة �مـا فـي ذرىء لمواجهة تلـك الظـروف االسـتثنوالطا

ن سـالمة ٪ المت�ق�ة تعمل عن �عـد، وتقـوم االدارة �مراق�ـة الوضـع عـن �ثـب لضـما٥٠و  بهمتكاالموظفین من م
 .ي الشر�ةموظف
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 ةق�طمال ة�بساحلماات �اسسال همأ -٣٦
 عةمجمال ل�ةاملاأسس إعدد القوائم  ١-٣٦

 الماألع تجم�ع ١-١-٣٦
عنـد  ذلكو اء تنقالاام طر�قة دخستا�موعة جملال خاداألعمال  ع�مجن تع �ةسالمحا متت -

 .ةجموعلمطرة لالس� الانتق
ة لـ بقاال ةناتقملألصول اا م�ق فيصا اذو�ل و المح يداملقابل اال من الماس �یتم ق� امك -

 ة.لداع�مة الالقء �اقتنالا ةمل�ع دنید عدحتلل
 اح�ــ ر أ�ــة أ .ءاتنــ ق�ــة االلعم نمــ  ةجــ اتنلاة ر هللشــ ا �ً و نســ  ضــمحاللر االا�ــ تاخ ءراجــ إ مو�ــت -

 خسائر.و الر�اح أاألفي  وًراف ف بهاعترااالیتم ض�ة و تفا راءش ة�لماتجة من عن
 لتحمــ  اهــ یتم فیــ  يتــ لا تتــراالف فــي وفنــاء �مصــر قتال�اة علقــ تمالف �التكــال ةجــ لمعا تمو�ــ  -

�ـة نو یدمال لبـ قام ل�ـةمالا قرار األو إصـدا وهـ و حـد او  اءنثستا�ت امدخالم الاستف و �كالتلا
 .ة�كلمال ق و حقو أ

بــین  �ًقاائمـة سـاق قـاتة عالو�ة لتسـ مدفوعـ الالغ الم�ـ  محـولال ديامـ لاالمقابـل  نمتضـ ی ال -
 ر.ئاسخلو اأ حاألر�ا يف لغا�لمه اذبه فار م االعتیت ام دةوعا ةناقتمة وال�نتقمشأة الالمن

ــاتم یــ  - ــة�مــة اقلال �مــ حتلما ديامــ ال لبــ اس المقق� ن الــة اح يفــ و  ءانــ قتالخ ار�اتــ  يفــ  لعادل
یـتم ة ملك�ـ ق القـو داة حر�ـف أتعدة للمحداروط الشي فو تسالمحتمل ا لابقمفع الدب مزاتلاال
 نمضـ  هل ةقحالال �ةو ستلعالجة ام متوته اس�ق دةعاإ یتم  الو  ةالملك�ضمن حقوق ��ه تبو 

 هســ اق�إعــادة یــتم  رخــ أمــل تمحي دامــ  لبــ قام يأق فــان ســب مــا ف�خــال ،ة�ــ ملكلا ق حقــو 
ة لق�مــ فــي ا یــراتتغ �ــاي فامــع االعتــر  ةل�ــ امئم الاو قــ لا داخ إعــد�تــار  يفــ  ةدلــ اعلا ةمــ لق��ا

 لخسائر.وا�اح األر ن لة ضمالعاد
 

 ةع�تات الالشر�ا ٢-١-٣٦
 .عةو مجملا ایهلر عط�ستي لتر�ات االش هية ا�عتلا ات�الشر  -
ــد اهـــ فی رثمتســـ ملأة امنشـــ ال ىعـــة علـــ و جممالر ط�ســـ ت - د ئـــ او عا هـــ �حـــق لض أو ر عـــ تت امعنـ

ى علــ  اهطتســل لخــال نالعوائــد مــ  ىلــ ع رثیلتــأا يفــ  تهار وقــد ر�تهااشــ م لالخــ  نمــ ة ر یــ غمت
 یها.ف مرلمستثاشأة منال

 خر�تــا نمــ  اءً دعلیهــا بــ ر ط�تســ ي التــ  ة�عــ تال�ات ار شــ لا جمعــةمال�ــة المم الالقــوائ ضــمنتت -
 .ةلس�طر اد قف �خر ات تىح ةر ط�سال

 
 ة ر طلمس�ا یرغ وق قحلا ٣-١-٣٦

صول  ألا يفاص في اهب فعتر مم الالق� يف اهتبنسب رةط�سملا رغی وق قس الحم ق�اتی
 تناة.قالم أةنشلما  يف یدتحدللة لبالقا

ة ر �طسال إلى فقدي دؤ ت التي لا و  عة�التا اهت�اي شر لمجموعة ف �ة اقوق ملكفي حتغیرات لا
 .�ةكلملوق ا حق حابصبین أ تالاممع� اهلیع ة�ساحلماتم ی

 
  �طرةسلافقد    ٤-١-٣٦

 زاماتتلالاألصول وا دع�تستا نهإف ةع�تالاى الشر�ة لع ةر طس�لا عةو ملمجا دقفتا عندم
ي �ا عترافالا عم. لخاصة بهاخر اامل األل الشود الدخنو��طرة مسال ریغق و قحالو 
 يا�راف عتاال مر و�تئساخالو أ حار�ألا نمضة ر س�طال دفق عن ر ناتجةائسخو أ �احر أ

 .ةر ط�الس  فقد  ة عندلداعلاة م�قال� اقً �اس ةعا�ت�ة الالشر  يف�ة ق�ت متار ماثتاس
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 �ة لكق المحقوة �ق�طر  انهع محاس�ةلام مارات یتاستث ٥-١-٣٦
ي  فص لحصمن ا �ةكللما وق قح قةر�طا �نهعة س�حاي یتم المالت تثماراتسن االتتكو 

ات ماز تاللا�دات هعالتل و و صألا في قوق حول�س له .  �ةر تشم تعارو شمو  ة�ققت شر�اش
 .یبتر تل�ا طةرت�الم
  اتس�اسلا ىلمؤثر ع ذفو ة فیها نع جمو ملن لو ك�تي لا ت�ار �قة هي الشقشلا ات�ر شال
 .ركشتموع شر مو أ رة�ونه س�ط إلى ال �متدولكنه تشغیل�ة الل�ة و لماا

ي  ق فحقو و تر�ة مش طرةس� ه �ف ةوعجمملل ن كو �رك مشت یبتتر هو شترك مالع و شر الم
 ب.رتیتلا�طة �تالمر  لصو األ يفاص
 �ةت المشتر اروع شموال ةقشق�لا  ت�ار ت في الشار امثتسالا ص حص ن ع ة�ساحملا یتم

ف �كاللتا ناً ضملتكلفة متي �اف األولالعترایث یتم ا�حلك�ة المق قو قة ح�طر �استخدام 
 ء.تنااالق �ةمل�عة ت�طر مال

  ر�ةتفد لة ام�الق ض�تخفأو  دةاز�ة بجمعم�ة المالال ئم او قال فيق حاللاس لق�ام او�ت
  ي فر امل األخشال لخالد دو و�ن رئاخسلا ر�اح أوألا يف ة عو مجملایب صنب راثمستلال

 ها.فیر ستثممالالشر�ة 
 

  عةجملمالمال�ة اائم من القو عادات االست� ٦-١-٣٦
ر  غی ائرسوالخ �احألر وا ة عجمو لمین اب ةدلمت�اال �اتلعموال رصدة األ من �ال داست�عاتم ی
 . ةعو مجمال نیب ةلادمت�ال التماعمال نع تجة انال ققةحلما
ها  عناس�ة لمحا تمات یر مامع استث لمعاة من التجناتلاقة قحمال ریغ اح�عاد األر ت�سا متی

یر ر غئساالخ�عاد است تمی �ما  یها.فعة مو جلما  صةا �عادل حة �مالملك� ة حقوق �طر�ق
ي تعطلة عاممال انت� إذا  الة إحققمال یر ح غر�افي األعة مت�ال ةقطر�النفس ب ةققالمح

 .ولصل المحألا ةمق� لالحمضال ارً شؤ م
 

 �ةبجنألات المعال ٢-٣٦
 ب�ة جناأل تعماللمعامالت �الا ١-٢-٣٦

  رف الص �سعروعة جملمت اا�ر �ش ةاص خلا  ملعالت�ة �عملة اجنبمالت األالمعاترجمة م یت
 ت.مالاعمال�خ  ر اتو ي ف

ل  ماعتلا ةمللع اهتجمتر یتم ب�ة نجة األل�العم د�ة نقلاة ع�الطبذات  ماتلتزاالاو  لو صاأل
 مال�ة. ال مئوالقا  دا دعإ  خر�اتالصرف في  رعس�
 ر�سع ة�نبجاألة �العملة عادلق�مة الا �الم ق�اسهتی التي اتزامتلواال ة األصولجمر تم یت

 . لةلعادة اق�ملا دید ند تحدم عتخمسال  فر الص
 فةلكتل�اا �اسهتم قی يالت ةنقد�لایر غ ةعب�طلات اات ذمتزاااللو  لو صألامة جتر م تی
 المعاملة. �خ ر ات في ف ر صلا رع�س ةاألجنب� ةلمعلا� ة�خ�ر اتلا
 ق و ر ف، اءثنئر.  و�استلخسااح أو ااألر�ملة في عالفروق � رافتعاال مصفة عامة یت�و 
 : خرل األامشلا  لخ الد ودبن يف �هاف ر تعاال میتما  رجمةمن تة تجنالا ةعمللا

  ل امدخل الشل ا لالخ نم ة لداعالة م�قل�امة مق�ال ة�كلالم ق حقو  تاأدو في  اتر ماستثاال -
شامل  ل الالدخد نو ب نملة ملعوق ار ب ف�تبو ادة عإ  الل، حیث یتمحماالض ثناءتسا�(

 ر). ئاسخالي األر�اح أو الاألخر 
 فيصا خطرة �طغلت مخاطر ة�طتغ داة �أ اهص�خصت لتي تم�ة االلما تاملتزااال -

 .ةفعال ط�ةغتلاامت دما  يبأجن طاشن يالستثمار فا
 لة. اعف ت التغط�ةماد  اة م�دالنق تاقدفتفي خطر ال ةمدختسملا ة�طغتالت  او دأ -
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 بينجاأل طاشنال ٢-٢-٣٦
 رعتناء �ساالق دنعات �و لتساو ة ر لشها  ىللتزامات �اإلضافة إ ألصول واالجمة اتر  متی
 جنبياال اطشنت للافو صر لماو  تاة اإلیرادرجمت ة و�تمل�مام الالقوائ داعدإ  ندع فر صلا

 .تالمعاملا خ�ر تا في ف صر ر ال�سع
رصید  الر و خاآل املشل ا ل دخلد افي بنو  �ةت األجنبالملعا مةجر وق تر ف� افر یتم االعت

م  تی يلتا ألجنب�ةت االمعلة امجتر  ق و فر  عدا مات�اطي فروق ترجمة ف�جمع ضمن احالم
 .المس�طرةغیر قوق لى الحععها ز�تو 
 أو فوذ المؤثرنلا وأ ةر ط�سلاد قف ثلم زئ�ةأو جل�ة � ةر �صو  جنبيألان �اكلا دند است�عاع
رجمة  التفروق ي �اطحتا نضم مكاتر لمالة العم ق و فر فان مبلغ  ة�ر تالمش �طرةسلا

ئر اوخس حر�ان أم ءجز � الخسائرأو  حا�ر لأل هبو��تد ا�ع أن علق بذلك الك�ان �جبوالمت
 اد.ست�عاال

ب ج�ف ةر طس�لا اء�قمع  ا�عة�ة تر ش ي ف اهحصت نم زءج ة ع و مجت�عاد الموفي حالة اس
 رة.�طمسلر ایغ وق حقل ب األصحا ماكملة المتر علا ق فرو  غمبل نم ةئ�ز الحصة الج ةداعإ 
ة  ر�ت المشتروعاشملاأو  ةشق�قلا تر�االشمجموعة لجزء فقط من لاست�عاد اي حالة فو 
إلى   ة�ئجز لاحصة لا �ببو ت ةداة ف�جب إعتر�طرة المشالس�أو  المؤثر نفوذلء ا�قا عم

 .رائسلخا أو�اح األر 
 

 ةر مستم�ات غیر اللمعلا ٣-٣٦
دفقاتها النقد�ة مل�اتها وتز عتمیی كن�م تي الو ة، ع و ممجال �اتمن عمل ءز المستمرة ج یرغ�ات العمل
   وعة.ممجلي ا�اقعن 
فها �نصت ات�لطتمالعمل�ة لاء ند است�فاو ععاد االست� عند ةتمر لمسا رغیة العمل� بو�بت ققیتح
 .بر قأ اهمایع الب�غرض ها �ب ظفحتمك
ر لخسائا او احر��األ ةنار مقلم اارقا لیعدرة، یتم تمتسم غیر تمل�اع� ةل�متبو�ب الع متی ادمنع
 .ةارنلمقا ةتر ف ن بدا�ةها مداع�است  مقد ت �ةللعمت امل االخر �ما لو �انالدخل الشاو 
 

 دیرااإل ٤-٣٦
 ت ار اثمستإلا عب� )خسائر(أر�اح  ١-٤-٣٦

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

ق  ر ف ل �ا ر ئ ا س خ ل ألر�اح وا ى ا عتراف ف ب اإل ف�ج  شق�قة   ت شر�ا  فى   ل�ة ا م ل ا   ات ستثمار ة لإل � س ن ل و�ا 
  ا به اإلعتراف   ق ب س   كمة ا ر ر مت ئ ا س خ و  أ �ة أر�اح  أ و   م ل ت مس ل ا   ل ب ا ق لم ا ى  ال جم ة و� فتر� الد   ة م � ق ال   ن بی 

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

 ز�عات د تو إیرا ٢-٤-٣٦
ى  �ة ف للشر �ه حق ف نشأ ی ذي ال  خ � ر تا ال دخل فى ة ال م ئ ا ق ح � ا � األر  ات ع وز� د ت یتم اإلعتراف �إیرا 

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

 ي ز �المر  ظفحال إیرادات ٣-٤-٣٦
 لفاتورة. ر ا و�صدا ة  خدم ال ء  ا أد   د ن ع ي  �ز ر الم الحفظ    ات ت إیراد �ا ث إ م  ت ی 
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 دئاعال فاتإیرادات ومصرو  ٤-٤-٣٦
  د " وائ ف ال   و " مصروف أ "  توز�عات  وال   وائد ات الف د إیرا " ند ن ب م ض   ل خ د ل قائمة ا فى    ف ا ر ت ع إل ا   یتم 
ى تحمل  ت ل ا  ة ال� م ل ات ا و د أل ا  ع فعلى لجم� ل ا  د ئ ا لع ا  ة ق � ر ط ام د خ ست �إ ائد ع ال  ت روفا ص م و  ات د ا �إیر 
من   ة عادل ل ا   ة ق�م �ال " بو�بها عند نشأتها  ت التى تم    ة أو تاجر لم ا   غرض ة � بو� م ل ا ك  تل   ا عد   ف�ما  د ائ �ع 
 .  " ر ئ ا س خ ل ر�اح وا األ   ل ال خ 
 

 لعموالتاو اب ألتعراد ایإ ٥-٤-٣٦
تأد�ة   د ن ع  ات د ا ر ی إل ا من ض  یل سه أو ت  قرض  خدمة  ن ع  قة ح ت المس  عاب ألت ا �  ف م اإلعترا یت 

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

  . د ئ ا لع ا  ت ا د ا ر �إی  ف را عت اإل  م یت  ا عندم  ى قد لن ا  ساس أل ا ل وفق  ات د من اإلیرا ض ا عتراف به اإل 
تم  مة ی عا ة �صف لى الما  ل ص لأل  ى فعل د ال ئ ا لع مكمًال ل  اً زء ج ثل م ت لتى ا  ب ا تع �النس�ة لأل 

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

 ة ر سملسوالت امع ٦-٤-٣٦
  مالء ع ال  ح لصال  ة ل� ما ال راق و األ �ع � و  ء مل�ات شرا ع ن لناتجة ع رة ا لسمس والت ا م ات ع � إث  یتم 
 . ة دار الفاتور ص � و   �ة ل م ع ال   ذ نفی ت   ند ع 

 
 ارةداإل تعابأ ٧-٤-٣٦

یق  عاقد" لكًال من صناد ت لشروط ال  �قاً ده ط حد "م �ة مئو بنسب  رة دا إل ب ا أتعا  ب سا یتم ح 
 . حقاق إلست ساس ا أل قًا  ا ط� رته ا د إ �   ة � وم الشر ى تق لت ا   ار م ث ت اإلس   ظ ف ا ومح 

 
 داءاأل تعاب ُحسنأ ٨-٤-٣٦

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

 ها.  یل ص ح ت   ن م   �اف   د ك أ ت ود  ووج 
 

 ري لعقاثمار اتاالسجار ا� دراای ٩-٤-٣٦
مدة    ى ل ع   ت اب ث ل ا ط  س ق ال   قة ر� ط   اساس على  عقاري  ل ا ار  ثم الست ا   ن م ر  ا ج � ال �إیراد ا   م االعتراف ت ی 

  ال�جار على ا   ایراد   لي إجما   یتجزأ من  ال �جزء   حة نو م م ل ا   ز اإل�جار ف ا حو � اف ر االعت   م ت � و   . العقد 
 ى. ر ت أخ رادا �إی   رى خ األ عقارات  ن ال م   ر ا �ج إل ا د  را ی إ �   اف ر عت ال م ا ت قد. و� ع ال   مدة 
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 صغرلا�ة اهمتن تاعو شر ملا لدمات تمو�د مقابل خراإی ١٠-٤-٣٦
 �قا للعقدط غرصال ةناه�تم تاوعر تمو�ل المش تمادخ لبامق ند مرایاال�ات م اثیت -

  ئد العا عدلمعت�ار اال ا في زمن�ه أخذ �ةساس نسأ علي  اوعمالئه ة ین الشر�ب رمبملا
  مدائد �استخالعادات �إیرا لالدخ ئمة قا يف افتر تم االعصل یألاعلي  مخدستملا

 .ئداعل �حمت تية المال�وات الداأل �علجم يلعفال دائعطر�قة ال
توز�ع  و المالي  صل أل ل ةلكفة المستهلكلتا اب سقة ح�ر ط يه  يئد الفعلعالاة ق�ر ط -

لمعدل  هو اي لالفعائد لعا لدمعا. و هة بقالمتعل اة داأل ي مدار عمرعللعائد ا اداتر إی
  مر الع لالا خهلصیحالمتوقع ت �ةالمستقبلد�ة النقدفقات تم اللخص خدمت�سي لذا
 .اليمل ال صألل�ة  ر ق�مة الدفتلاي لل او ص لو ل  ذلكو  �ةالالم داة وقع لألتمال

 تراف یتم االعال الحالةب �حس ةیر منتظمغء �أنها العمالوض د تصن�ف قر نع -
،  لمال�ةاائم القو رج اخ �ةمشجالت هافي سا هقید و�تما هب ص خاد الئلعاارادات ی�إ
  .اهصیلتحم یتدما ك عندي وذلقناس اللألس اقوف تاادر ضمن اإلی ابهالعتراف تم او�

ه�ة اوعات متنر نوح للمشممالل مو�عائد الت نبی ق لفر اق�مة  يفت الالعمو إیراد  ثلمیت -
من  اشرةم� دماتالخ  بلاقم اعقطستاك �لر�ة وذشال  لدى  حقات البنكستصغر ومال

 مشروعات. ب الأصحاها من لتحصییتم تي لا لغ�االم
ق االستحقا أبدم لاً قوف ة خدمالة د�ن تأجة ع ت الناتلعموالد وائاو الف� افر یتم االعت -

مال�ة  ة من فتر ر أكث ىادات تغطر تلك اإلیت ان� إذالعمیل إال ة ل م لخداد�ة أت دمجر �
 ى.لزمنا ع�ز و الت اسسى أبها عل فراتاالعیتم 

  د عن شر�ة وذلكلا ح لعمالءممنو ض الة القر من ق�م  ٪٨�ة ر داا لةصیل عمو م تحیت -
  ل الدخ ةئمقا�ة �دار اإللة عمو لاد ار ای �ثبتو  رضلقار ااصد بل خدمة الك مقد وذقاعالت

 یل. لقرض للعما ة اصدار دمخ �ةتأدنتهاء من اال عند
 العقود ضمن هایق علتفااال متینسب ب طقساداد األس ن خیر عیتم تحصیل عمولة تأ -

 . أخیرتلادد م اس سداد على أسالمالء عن الع تأخر�مجرد  بها ترافالعام �تو 
 

 ق تور� ال ت  �ا عمل   ر�اح أ   ١١-٤-٣٦
  ال  لحوالة أول لمتالمس ابل قمللة الق�مة العادلین رق بف�ال ق�ات التور عمل�ر�اح أس ام ق�تی

 قور�تالظ افلمح ر�ةلدفتا ةلق�مواق ر�و تلال�ة عم ا�ةق في نهو حقر�ة �یزال مستحقًا للش
 . والةد الحر�خ عقي تاف  �ةر الشر تدفا في

 
 دخللا ��ةر ض ٥-٣٦

، رةاو خسائر الفت اح أر� ي روف فصاد أو �مؤجلة �إیر الم ر��ةضال��ة و ار لجا ر��ة �الضعتراف الیتم ا
 في ة أولفتر ا سفن في  –ه �رف حدث �عت أو مل�ة یها الضر��ة من عف شأي تنحاالت التلما عدا اف�
  ةلملك�وق احق ضمن وأ ر شامل األخلا في الدخلواء ئر سالخسا و اح أألر�ج ار خا –ة ة مختلففتر 

 .مالعاألع تجم�أو  م�اشرة
 

 الجار�ة�ة الدخل ضر� ١-٥-٣٦
عد  � ا سداده قة والتي لم یتم ا� لس ات ا تر �ة والف ترة الحال لف ل  �ة الضرائب الجار ف � عترا تم اال ی 

تز�د   ة �ق رات السا الفت �ة و الحال  ة لفتر في ا عل ف ال �  ها تم سداد لتي ا  ب ضرائ ت ال ان �  ا ما إذ أ  زام، كالت 
س ق�م  تقا  �أصل. دة ا الز�  ذه ه اف ب تر ع اال یتم ات ف ه الفتر ذ عن ه  تحقة مس ل ة ا م � لق ا عن 

سدادها   قع المتو ت السا�قة �الق�مة را الحال�ة والفت ة للفترة ر� جا ال ول) الضر�ب�ة ألص ت (ا لتزاما اال 
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ر�ة  ا ضرائب) الس ن ال وانی ئب (وق ا الضر عار أس  م دا تخ اس �ب�ة، � الضر ة ر إلدا ن) ا م  ا ه د ستردا (ا إلى 
  ة ح للضر�� ات األر�ا ز�ع و ضع ت خ ت  . ال�ة لم ا  رة الفت ا�ة ار�خ نه ت ر في تصد  ن أل ها ل ی سب  أو في 
عند   زامات الضر�ب�ة اال لت ه لألصول واال عمل مقاص  تم ی  ال ��ة الجار�ة. لضر من ا كجزء 

 نه. عی وط م �فاء شر ت اس 
 

 لةلمؤجا ةضر��ال ٢-٥-٣٦
ل  و لألص  اسبي مح ل س ا ا س أل ا ؤقتة بین للفروق الم  نس�ة �ال  لمؤجلة ا ��ة الضر ف � ا تر ع اال یتم 
ة  جل �الضر��ة المؤ اف عتر یتم اال  لتزامات. صول واال األ  ك لتل  ي �ب ر الض  اس س األ ات و تزام واالل 
 یلي: عدا ما    ما �ة ف� ینتظر خضوعها للضر� ي  ق المؤقتة الت م�ع الفرو لج 
 ة، هر ش�ال ولىاأل فار العتا •
 عمل�ة التي: م لللتزاأو اال  ألصلى �اولألا افتر عأو اال •
 ل.امعألاع �ل�ست تجم ) ١(
 ة).�ر�بضرة ال اسبي (الخر�ح الضر�ال ى علالو  يحاسبلما �ح الر  صافي ثر على  ؤ تال  )٢(
  ص حصقة و ت تا�عة وشر�ات شق��اتثمارات في شر ت�طة �اسر لمة اتالفروق المؤق •

تلك  عكس وقیتى تلع رة�طسف�ه المكن � يالذ لمديا يل ا تر�ةمشعات و في مشر 
 بلمستقي العكسها ف من یتوق ل فر لا ه ذهل ثمرجح ان مؤقتة ومن الالم فروق ال
 .نظورلما

الحق في  ضر�ب�ة و ل ا  ائر س عن ترحیل الخ  اشئ ن ال  ل المؤج  ي الضر�ب  اف �األصل عتر م اال ت ی 
ل  ا ك احتم هنا  ون ك ما � عند  صم خ ل ل  ابلة لق تة ا ق وق المو ر لف م وا لضر�بي غیر المستخد ا  الخصم 

ع بهذا  ا ف النت ها ا ل ال خ ن م  كن م لمستقبل � لضر��ة في ا ضع ل ح تخ ق أر�ا ی تحق  ان�ة إمك � ي قو 
ة  شر�  لمستقبل�ة لكل ل ا م الع  ق خطة � ر لي عن ط ي المستقب ر�ب ض ح ال � لر ا دید تح م �ت ل. و األص 

ها  رف ب عت م ل ا  غیر  لة لمؤج ا ضر�ب�ة ل ا  صول عادة تقدیر موقف األ إ  المجموعة. یتم ن شر�ات م 
  إلى  بل ق  من  ا به  لم تعترف  لمؤجلة التي �ة ا ضر�ب صول ال �األ  عترف وت  ة ل� ما ة ر �ل فت  ها�ة ن  ي ف 

مة  � ب ق ا است�ع �  بي �سمح د ر�ح ضر� وجو  بالً ق ست م معه ح رج لم من ا ص�ح الذي أ  ى د الم 
 . ل ؤج الم   األصل الضر�بي 

ق  و الفر حقق ت  د ن ع  �قها طب قع ت و ئب المت ا ضر ر ال ؤجلة �استخدام أسعا لم اس الضر�ب�ة ا یتم ق� 
 ر. د ص ت   ن سبیلها أل أو التي في  ر�ة  السا ضر��ة  ل ار ا اسع   دام خ ست �ا ك  ل قتة وذ المو 
ر��ة  الض  ثار ار اال � ت في االع تم االخذ ة ی � لمال ا ة ر الفت ة ا� نه في  ؤجلة ��ة الم ر ض س ال ق�ا  ند ع 

   . ا ه ت زاما لت ا وا ه ة ألصول � تر الدف اد أو سداد الق�مة  رد لمجموعة لالست تت�عها ا   التي   ت لإلجراءا 
 معینه. ت�فاء شروط  د اس  عن ب�ة اال � الضر مات  تزا ل ال وا ل  و ه لألص مقاص ل  م تم ع ال ی 

 
 إلهالكاو بتة الثال وصألا ٦-٣٦

 س اق�لاف و راعتالا ١-٦-٣٦
ومجمع خسائر  اإلهالك  مجمع  ا ة مخصومًا منه كلف لت �ا ة ثابت ل ا  األصول العتراف � م ا ت ی 
 حالل.  ضم ا 

إنه  ف فة، مختل �ة ج ا ت إن ر ما ها أع تة ل اب ث ل ال ألصو ا  د و ن ب  من  ند ة لب ر� ت الجوه ا ون لمك واذا �انت ا 
 ة. بت الثا صول  تلك األ   ضمن )  �س�ة رئ ات  ن و ك م (   ود مستقلة �ة عنها �بن محاس م ال یت 
 أو الخسائر. �األر�اح    ثابتة ل عاد األصول ا � ست ا ن  م جة  نات ل ر ا لخسائ ر�اح أو ا األ � راف  ت ع ال ا   تم ی 
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 اءتنلى االق عة حقالتكال�ف الال ٢-٦-٣٦
عنها  قع أن ینشأ لمتو من ا ا �ان ذ قط إ صل ف األ  لى ع  اء قتن اال  على  قة ح الال قات نف ل ا  ة ل م رس  م یت 

 ة. جموع ل�ة للم ب ستق م   اد�ة تص اق   ة ع ف ن م   تدفق 
 

  كالهإلا ٣-٦-٣٦
ا  ة األصل مخصوم ل في تكلف ث ي تتم ت وال  –إلهالك ل ة ل اب ق ال  ابت ث ال  األصل الك ق�مة إه  م یت 

قدر  الم  جي تا ن اإل  لعمر ار ا مد  على  وذلك ) ت ب ا ث ل ا سط ق قه ال ر� فقا (لط و - �ة منها ق�مته التخر�د 
م  یت  ال  ائر. الخس �اح او ر األ ى ك عل ال إله ا  ل ی م ح ة، و�تم ت صول الثابت ع األ أنوا وع من ن لكل 

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

 اتنو الس     األصل
 ٥٠-٣٣٬٣     م�اني

 ١٦٬٦٧-٢   ة�ائ�و�هر ة �مكتبدات معو  ثاثأ
 ٥-٣٬٣٣     لىآ بحاس جهزةأ

 ٨-٣٬٣٣    وانتقال   نقل وسائل
 
أیهما   ا ه ل  ي اج اإلنت  ر أو العم  مدة العقد ار د لى م ع ة ر ستأج م  كن ما ي أ ف نات سی التح  ك إهال  یتم 
 .   أقل 

  ة �ل � ا نه ي ف ة ت الثاب  صول أل ة ل لتخر�د� �م ا مار اإلنتاج�ة والق ع واأل  ة اإلهالك اجعة طر�ق ر یتم م 
 ك. ر ذل ب األم ل ا تط ا إذ یله د تع م  �ت ال�ة، و رة م فت 
 

 ي عقار المار ثتسالاة تبو�ب عادإ ٤-٦-٣٦
لى  إ ة المالك ف ر ع م � ة مشغول  ت من عقارا ستخدامها ر ا ی تغی  م یت  التي ت را قا الع  بو�ب ت  إعادة  یتم 

   . ار�ة ق ع ال ثمارات  الست ا   بند   لي إ ثابتة  ال   ول األص   بند   ة من رات عقار� ا استثم 
 

 فیذالتنت حات تعو شر لما ٧-٣٦
 اشرةم�علقة تت المنفقاالافة � فةلكتضمن الت. تالتكلفة�ذ فیالتنت تحت اشروع�الماف ر عتالا یتم
تم ن أجله. یمقتنى ي أالغرض الذ ي فو  ابهشغیله تلتي یتم الحالة ا إلى  ألصلاز یلتجهة زمالوال

متاحة   تكون و  امنه ءاتهنالا مما یتدة عنتثابصول الى األعات تحت التنفیذ إلرو المشتحو�ل 
 ام. دتخسلال

 
 شهرةوسة والممللیر اصول غألا ٨-٣٦

  الشهرة -
 رئا سخ عها مجمنخصومًا مالتكلفة ما �هاف بر عتم اال�تو  ة، تا�عت الر�االش ءااقتنمن  رةالشه أنشت

 ل.االضمحال
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 �ر اث والتطو �حاأل -

 ها.اقنفف فور إمصرو ف بنفقات األ�حاث �راالعتیتم ا
 ة�ت المنسو فقا�اس النقن مكان �إذا � طر فقتطو�ال نع تجنالموس الالم یرغصل ألا� افر عتالیتم ا

  لامتك�ة السنة جدوى فوافر دراس، تاعلیه مدتة �عرجبدر طو�تة التر الل فخ لموسالم یرصل غألل
 فوس سو لملما یراألصل غ�ان لالستخدام، ما إذا و �ع أتاحًا للبا �جعله م�مموس لملألصل غیر ا ا

د  ار المو و  �ة لان�ة والمالفلموارد ار اف ، تو محتملة بل�ةمستق�ة دصاقتا ق منافعتحقیى لًا ع ر دقان و �ك
الستكمال   ة�نلا ر ، توافسر الملمو األصل غی  ب�ع م أو ا خدتواس �رطو ت مالكالستة لكاف�ا خرى األ
 س.و لمملغیر ا صل األع م أو ب�تخدا �عه، القدرة على اسلبأو  الستخدامهالملموس  یرصل غاأل
یتم  يولألعتراف ااال ها. �عدقفاإنفور مصروف �و�ر التطات قنفب اف االعتر  یتم لكذالف خ�و 

ك الهتساالمجمع  اومًا منهتكلفة مخص�ال طو�رتال ج عن اتلنا موسلالم یرصل غألااف �عتر اال
 محالل.ضر االسائومجمع خ

 
 وسة األخرى لمالم ألصول غیرا -

  محددنتاجي إعمر لها ل و اعمألا ن تجم�عاه متنقالم ،ى خر ألاة سو الملمغیر ل صو اف �األعتر یتم اال
 ل.الضمحاالسائر خ مجمعك و هالالستا معجمًا منها صومكلفة مختال�
 

 قار�ةالع اراتمتثساال ٩-٣٦
 ق�متها في رتفاعا أو ارإ�ج حقیقلت بهافظ محتال راتاالعق في ةر�اعقلا ماراتثاالست ثلتتم -

 ماً و خصم لفة�التك االحقسها ق�ا تمو�، التكلفة�ا �ولأر�ة قاعلا تارامثالستا �اسق تمهما. و��لیأو 
ر سائخك و الهإلاوف صر م یلتسج و�تم، ةمجمعلا اللضمحاالائر سخو  كالاإله معمج امنه

 .ئراخسلااح أو �ل �األر االضمحال
 ينتاجر اإلعمالى مدار عل القسط الثابت) وذلكه لطر�قي وفقا (ار العقار تثمالسك ایتم إهال -

  ٣٣ة �ر اات العقثمار ي لالستجتاناإل العمر رو�قد ري،عقالا ارثمد االستبنو  من بند كلل درقالم
 . سنة

 
 �علبا رضا �غظ بهحتفول مصأ ١٠-٣٦

 اتلتزامأصول وا لتي تتضمنا امنهخلص لجاري التا  ةوعمجأو الم لمتداولةصول غیر ااأل بو�بتم تی
 ي أساسشكل ة ��تر دفالق�متها داد تر ستم ای نأ ة �عال هبدرج رجحام ان، إذا �ب�عمحتفظ بها �غرض ال

 .هاخدامتسا  يف ستمرارن االول�س م عب�لل امن خال
و لدفتر�ة أا اتهم�امه �قعها �صفه التخلص منري االج لصو ألت اعامو مجاو  صولاأل هذه س�ام قیت
ة  قمتعلل المحضر ائاي خسأال �أو ة ل الشهر حمیع أیهما أقل. یتم تب�فة القصًا تكللعادلة ناة اق�مال

  ولألصقي ا�اعلى  باسنتو بنس�ة  سارةاقي الخ�ل یتحم ثم یتم منهاخلص الت ري جاالجموعات �الم
  ل�ةالماواألصول  ون ز مخلال على ئر اضمحالتحمیل خساتم یال  ،لكذ من اءثنست، وااماتلتز واال
  ولصاأل او ي ار قالع رتثماسواالن لیا العامزا�األصول المتعلقة �مو  مؤجلةر�ب�ة الألصول الضوا

 .  موعةمجى للر خألا  ةلمحاسب�ات اللس�اس قاً فهم و ي ق�اسفرار ستماال میتي لتیو�ة واالح
رض و لغض الب�ع اغر �ا هبمحتفظ للألصول ا ب األولى بو�تد النع لمحالضاالر خسائاف �عتر اال میت
 ئر.ساخلا وح اا�األر ��اس لقا  �إعادة اصة خسائر الالحقة والخالح أو ك األر�اوز�ع و�ذلالت



 ة�ضالقا م�سهیر  –ة �لماالعة و مجملة ا�شر 
 ة عالمجم الدور�ة ة�مالال مائقو لل لمتممةا ضاحاتإل�ا �عتا

 ٢٠٢١/ ٣/ ٣١فى  ةته�المال�ة المن الفترةعن 
 )كذل فالد خر مالم یمصرى ن�ه اللجا�لغ االم� عجم�( 

_____________________________________________________________________________ 

 - ۳۸ - 

ة  ثابتالصول ألل كالاو استهالك جراء اهام تال یالب�ع  �غرضبها فظ تمحل صو بو�ب �أالت ندع
تم ات التي یار متثسك�ة لاللحقوق المام طر�قة تخدسعن ا قفو تال تمو�ة لموسالم غیرصول األو 
 �ة.لكق المر�قة حقو ة عنها �طاس�لمحا
 

 مال�ةال دواتاأل ١١-٣٦
 يلاألو  ق�اسالو  ف راعتاال ١-١١-٣٦

خ  �ر تا في ة در مصلا دین دوات ال أو  ن�یتجار ال نینیالمد� يل و األ فتراعالة �اوعالمجم قومت
ل�ا في  أو بهم االعتراف تم یالمال�ة االخرى ت اامز تواالل ة ل المال�م�ع االصو ج ،اشأتهن
 .  �ةة الماللألدا   ةاقد�تعالام حكالافي   ا عة طرفتص�ح المجمو  المعاملة عندما ر�ختا
 أو )همم لمو�ت ون كم دون ب ن�یر التجا نینیمدال �كن لم  ما( ي مالال لاألص ق�اس متی

 م�اشرةً  ُتنسب التي لمعامالتا فل�اكت إلى ة�اإلضاف  العادلة ةق�مل�ا ائ�ً دبم ياللما امز تاالل
 یتم. رئاسخلا أو حار�األ  الل خ من العادلة  الق�مة� ل�س لبند ارهاإصد و أ ح�ازتها لىإ

 .ةللمعاما سعر� ادئ�ً مب همم تمو�ل صرعن یهمدل �سل ذینال ءمالعلا ق�اس
 

  قحلالا ق�اسوال و�ببتلا ٢-١١-٣٦
 ة مال�لا لوألصا

  و أ ستهلكةالم فةل�التك قاسم أنه  على  المالي  صل ألا ب�و تب یتم ي لو األ ف االعترا دعن
ت رااثمستو�الدین  أدوات يف تاثمار إست�ر ل األخالدخل الشام خالل  من  العادلة الق�مة�

 ئر.اخسوال�اح ر األ لخال من  ادلةالع �مةالق� أو الملك�ة وق حق تأدوافي 
  المجموعة  قامت ا إذ الإ  بها لى و ألا ترافاالع �عد ل�ةاالم لصو ألا بو�تب ة ادعإ  یتم ال

 جم�ع �بتبو  إعادة  یتم الحالة  هذه وفي ، المال�ة  صولاأل رةإلدا أعمالها نموذج ییربتغ
 ییرالتغ د�ع ىلو األ ةمال�ال رار�لتقا ادإعد  فترة من لو األ مالیو  في رةأثمتال ال�ةالم ولصألا
 . لاماألع نموذج يف
  تم ی ولم لیینالتا الشرطین استوفى  ا ذإ  ةكلمستهلا التكلفة� �مق�م ي ماللا صل اال ببو�ت تمی

 :رئخساال أو حا�ر األ  خالل من  لعادلةا �الق�مة مق�م أنه  ىعل تحدیده
 اظفحتالا ىإل  یهدف عمل وذجنم ضمن  ألصل�ا اظتفحالا تمسی �ان  اإذ لةاح يف -

 و ؛ةاقد�تع  قد�ةن تفقاتد لصیتحل لاألصو �
 ر�ختوا في نقد�ة تدفقات  ة�الملا صولألل عاقد�ةالت لشروطا نع نشأی هنأ لةحا يف -

 مستحق األصلي المبلغ على ةوفائد أصل فوعاتمد قطف تكون  والتي محددة
 . دسداال

  إذا  ر اآلخ لشاملا  لخالد  لخال ن م لعادلة ا  ةق�مل�ا نالدی اتو أدي ف ستثمارالا و�ببت متی
ر�اح ألا ل الخ من  ة لالعاد مة�الق�ق�م م ه نأ لى ع هدیتحد میت م ول نالییالت طین ر لشا ىستوفا

 :والخسائر
  تحصیل  خالل من فههد تحقیق یتم الأعم جنموذ ضمن بها االحتفاظ �كون  -

 و ؛هما�لی ةل�الما  ولاألص �ع�و  د�ةقعاتلا  �ةنقدال تدفقاتال
  تي الو  ةدمحد توار�خ يف د�ةت نققاتدف يلمالا ألصل ل ة�قدالتعا طو شر عن ال نشأی -

 .القائم األصلي لغمبلا  ىلع  ائدةفالو  يصل األ المبلغ اتعمدفو  قطف مثلت
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ض غر ل هاب محتفظغیر  الملك�ةفي أدوات حقوق  مارتث�إس ليو األ فااالعتر  ندع
  دخل لا ضمن ضتعر  �أن �هف هعرج ال ار�ختا� ومتق أن وعةمجللم نمك� اجرةلمتا

  ا هذ اءإجر  یتم ،ارمثستلإل ةدل عالا مة�الق في  ةحقلالا اتر یالتغ آلخر، ا املالش
 . هحد لىع آداة  لكل رات�خاال

 مق�مة أو المستهلكة �التكلفة مق�مة نهاأ على تبو�بها میت لم لتي ا المال�ة األصول -
 ةق�م�ال �ةو مب نهاأ  على هابتبو� یتم خراأل لامالش دخلال  لال خ من ةلادالع لق�مة�ا
 .  ل�ةلماا  صولاأل تتقامش ل� منضتی ذا وه ائر،سلخوا ر�احألا ل الخ من عادلة لا

  قابل  ریغ ل�شك-خصصت أن ،جموعة للم مكن� هنفإي ولاأل فاالعترا عند
كة أو  لمستهلالفة التك�ا یتم ق�اسهوفي المتطل�ات التي �ستمال�ًا  أصال  -ءغالإلل

  أو احألر�ا خالل من  لةالعاد مة�الق� ومل أدخل الشاال اللخ من  عادلةال مة�قال�
  ي ف ت�الثا دمع - ي وهر ج �شكل قلص� وأ ل�ز ی كلذ ب ما�لقا ان� إذا  الخسائر

قد   والذي ") بيمحاس اتساق عدم "نه أ على -انا�أح- ه�إل شار�( االعتراف أو اس�الق
 .ذلك خالف نشأی
 

 ال ماألع  موذجن می�تق - لمال�ةا صولألا ٣-١١-٣٦
  ل أص� اظفتاالح هف� تمی الذي مالعاأل جذنمو  فلهد مقی�ت اءإجر � عةالمجمو  متقو 

 إدارة بها یتم التي ة�قلطر ا لأفض �شكل سك�ع هذا نأل لمحفظةا ى و تمس ىعل مالي
 ام هافی رلنظا تم التي المعلومات تتضمن. ةلإلدار  لمعلوماتا مد�تق و�تم عمالاأل
 :یلي

 ما كذل لم�ش. اعمل�ً  اتسس�اال تلك وتشغیل ةحفظللم علنةالم فداهألوا تالس�اسا -
  على اظالحفو  ، �ةدالتعاق دالفوائ ادإیر  ب�س ىعل تر�ز ةار داإل ةت�ج�رااست تن�ا ذاإ
 إلتزامات أي مدة مع المال�ة صولاأل دةم ومطا�قة ، نمعی فائدة معدل تعر�ف فلم
 عب� لخال من ةقد�الن فقاتالتد یققتح وأ لمتوقعةا قد�ةنال تدفقاالت أو صلة تذا
 ل؛ و ألصا

 ها؛ب عةمو مجلا ارةإد بالغ�و  فظةالمح ءأدا متقی� ك�ف�ة -
 يف بها تفظالمح المال�ة  لصو األو ( عمالاأل ذجو نم أداء على تؤثر لتيا اطرخلما -

 لمخاطر؛ا تلك إدارة ف�ةو��) العمل نموذج
  لىإ دستن� و�ضالتع ان� اإذ  ام لمثالا سبیل على - العماأل مدیري  تعو�ض ك�ف�ة -

 و ؛ لةحصلما  ة�عاقدلتا  د�ةقالن تدفقالتا أو  مدارةال  ولألصل لةعادال ةالق�م
 هذه �ابوأس السا�قة تاتر الف في ل�ةالما لو األص عاتمب� توقیتو  مجحو  راكر ت -

 .المستقبل في عاتالمب� نشاط �شأن اتقعوالتو  لمب�عاتا
 
 ال �عادإلستل لةمؤه یرغ التمعام في  ثةالث أطراف ىإل  ل�ة االم صولاأل تحو�الت نإ

 .لو صاأل� رملمستا عةمو مجلا رافعتا  مع قیتف ا�م ،رضالغ الهذ تمب�عا برتتع
  أدائها  �مقیت یتم والتي  ةالمدار  أو المتاجرة غرضل ابه ظتفالمح مال�ة لاألصول ا ق�اس یتم

 .ةار الخس  أو الر�ح  خالل من دلةالعا ق�مة�ال العادلة الق�مة أساس  على
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 اتعفو دم طقف  هي �ةقدعاالت ةنقد�ت التدفقالاانت ذا � إ ام مقی�ت –�ة لالما صولاأل ٣٦-١١-٤ 

  ةئدفاو  لصأ
  عند اليالم لألصل دلةلعاا  ةم�قال وھ صليألا بلغالم كون � ی�ملتقا هذا اضر ألغ

 طراالمخ ابلومق للنقود، ة�الزمن مة�الق قابلم هي الفائدة كون تو  يلو ألا العترافا
 رطخام بلاومق نةیعم ة�نمز  ترةف لالخ ائمالق ألصليا بلغم�ال ةط�رتلما ة�ئتماناال
  ة افض�اإل ،ر�ة)ا�ف اإلدلالتكالة و سیو لاطر خ( ف�كاللتوا ى ألخر ا ة�سساألا ضراإلقا
 . الر�حهامش  لىإ

،  ئدةوفا أصل تمدفوعا  فقط هي  اقد�ةالتع النقد�ة دفقاتلتا نت�ا إذا ما ند تقی�مع
  ا إذ ام ی�مقت ذلكضمن ت�و ة. دا د�ة لألقلتعاالشروط اا ره�افي إعت مجموعةلخذ اتأ
 مقدار وأ قیتو ت یرغ� نأ كن�م يقدتعا رطش ى عل  ي و تح� يال الم صل األ نكا

  أخذ ت ،التقی�م اهذ ءإجرا عند الشرط هذا تلبي ال �حیث �ةاقدتعلا �ةنقدال تالتدفقا
 :في إعت�ارها  جموعةالم

 ؛�ةنقدال  تدفقاتلا یتقتو  أو غبلم یرتغی نهاشأ من يالت تملةمحلا األحداث -
 لعدمال تزامی كذل  يف ما� ، ة�دقتعاال ائمقسال لدمع لتعد قد تيلا روطالش -

 ؛غیرتمال
 و ت؛ اضافواإل بقسالم لدفعا میزات -
  المحددة ولاألص من النقد�ة اتفقالتد� لمجموعةا مطال�ة تقصر التي روطالش -

 ).دةلالستعا  قابلة غیر یزاتم ، المثال لسبی على(
  ع فلدا  مبلغ �ان  اذ إ قط ف ئدةالفاو  صل ألا عاتمدفو  مع كرلم�ا سداد لا زةیم ماشىتت -

 مبلغال على ةدلفائوا صلألا من وعةدفالم غیر لغا�الم ري هجو  لشك� ثل�م قمسبلا
. لعقدل م�كرال نهاءإلعن ا معقوالً  و�ًضاتع شمل�  قد الذيو  لمستحق،ا  األصلي
  أو  مص�خ هاعلی لحصول ا یتم التي  ة�اللما  صوللأل  ،لنس�ةا� لك ذ لىإ ة�اإلضاف

  اد دسلا بطلتت أو حسمت میزة هيو  ة،�قداعالت ةسم�الا �مةقال ىعلر إصدا ةعالو 
  ة د�تعاقال لفائدة ا إلى افة �اإلض لتعاقديا غمبلال وهري ج شكل� �مثل بلغ�مالم�كر 

 ءهانإلل وًال معق اًض تعو� ًضا أ� تتضمن  قد والتي) (المدفوعة یرغ ولكن( المستحقة
  دلة اعال مة�قال تن�ا اذإ �ارعالم هذا مع فقاتتو  اأنه ىعل هامع لتعاملا یتم )م�كرلا

 . ألوليا االعتراف دعن ؤثرةم ریغ كر�لما دادلسا زةلمی
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 ئرساوالخواألر�اح س الالحق الق�ا -ل�ة ماال صولألا ٥-١١-٣٦

 
  المق�مة األصول المال�ة

ل خالعادلة من �الق�مة ال
 ائروالخس حر�ااأل

 

 ةمق�لا في  اتیر تغلف �ااالعترا مو�ت ،ةادل علا �مةقلاا �حقالل�ة االم ولصألا استق
  .ائرالخس وأاألر�اح ر�اح ضمن أ تاعوز�ت وأائد عو ي ا ضمنهمت ة ادلالع

 كلفة�الت لمال�ةا صولاأل
 تهلكةسالم
 

 م�استخدا تهلكةسالم كلفةالت� الحقا ةمستهلكال �التكلفة ةالمق�م  المال�ة ولصألا استق
   .لالضمحاال ئراس�خ هاتخف�ض متی ةهلكمستلا ةكلفتلا  ة،عل�فال ةدالفائ ة�قطر 
 منض مبه ترافاالع  متی ضمحاللواال عملةال ق و فر  رائسوخ ح�اأر  ، وائدالف اتدإیرا
  ضمن لتسج اإلست�عادالناتجة عن  لخسائروا �احلألر  نس�ةو�ال، رائوالخس ر�احاأل

   .سائرالخو  األر�اح
  الق�مة� ة�ممقلدین الدوات اأ
 لخلدا لالخ من لةدعاال
 خرآلا لشامال
 

  الحقا  امللشا للدخ ا لخال نم لةادالع �مةق�ال �مةقملا ةمال�ال ولصاأل استق
 . ةالعادل �الق�مة

 فروق  وخسائر حأر�ا الفعل�ة، ائدةلفا قةطر� تخدام�اس سابهااحت یتم ائدفو ال اتدیراإ
 . ئراوالخس ح�ار األ ضمن همب ترافعاال یتم اللواالضمح ةالعمل
  عند . ملالشا لخد ل ا ضمن  ابه ف االعتر ا یتم ى ر ألخا رسائخلوا  اح�ر األ افى ص
 ل�ص�ح  �هو�تب ادةإع یتم الشامل الدخل منض الخسائرو  حا�ألر ا عممج ،اد�عستاإل

 . والخسائر األر�اح نضم
 

  �ةالملك حقوق  تثماراتاس
 خالل من عادلةال �الق�مة

 اآلخر شاملال للدخا
 

  قا الح لالشام الدخل لخال من لةدالعا ةم�ق�ال مة�مقال لمال�ةا لصو ألا تقاس
   . لةلعادا ةم�ق�ال
  كنت المم رسائوالخ ر�احألا ضمن اد�إیر  بها افر تعاال تمی �احر األ تز�عاتو 

 .االستثمار لفةتك من لجزء  سترداداا واضح �شكل مثلت األر�اح توز�عات
  ال  خراآل لملشاا ل خ لدا يفبها  فراعتالتي تم اال خرى األ رخسائوال األر�اح صافي

 . سائرالخ أو ر�احألا نمض  قطالاإل ىعلها تبو�ب ةدإعا تمی
 

  ائرسلخوا �احألر او  قالالح سالق�او ب التبو� – �ةلامال تماالتز اإل ٦-١١-٣٦
  دلة لعاا ق�مة�ال أو المستهلكة تكلفة�ال مق�مة أنها على ةمال�ال تزاماتاإلل بو�بت یتم
   . ئرسالخر�اح وااأل لالخ من
اح  �ألر ا لالخ من لةادلعا ةم��القمق�مة  هاأن على ة�لالما تااماإللتز  بو�بت یتم

ضمن  تان� وأ ةاجر لمتاغراض أل بها تفظمح أنها ىعل اهو�ببت مت ذاإ ئرساوالخ
  ند ع سائرالخ أو االر�اح خالل  من العادلة  �الق�مةا هبتبو� تم أو  �ةات المالقمشتال

 .ليو األ ترافاالع
  ائر خسالو  ح�ار األ خالل  من  لةالعاد ةم�قل�امة �مقال ل�ةاالم تلتزامااإل س�اق یتم
  وف مصر  ذلك في �ما سائروالخ ر�احألا ي صاف�  فاعتر اال م�تو  لة عادلا ةلق�ما�
 . والخسائر األر�اح منض  دائو فال

 طر�قة متخدا�اس لكةالمسته فة�التكل حًقاال�اسها یتم ق خرى األ مال�ةال ماتاإللتزا
عار  أسي ف ترایغالت وخسائر احأر�و  د ئاو فلا روفص�م عترافاال مت�، و �ةلفعال ةالفائد

 رخسائوال اح�لألر  س�ةو�الن ،ئرساخلاح و ار�األ نضم ةب�ألجنا تعمالال فر ص
 .ئرساوالخ األر�اح ضمن تسجل اإلست�عاد ن ع تجةلناا
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 االست�عاد ٧-١١-٣٦
 المال�ة  صولاأل

  ت قاتدفلا في د�ةقلتعاا لحقوق ا  ءضانقإ عند يمالال لصاأل عادست��إ وعةمجمال تقوم
 نقد�ةال تادفقتال تالمسإل �ةعاقدالت قوق لحا لبتحو� قومت  وأ ،يالمال األصل نم قد�ةنلا

  المالي صل األ ك�ةمل نافعوم مخاطر �عجمتحو�ل  اهفی تم قد ون �ك ةمعامل ي ف عاقد�ةالت
  مخاطر فةكا� الحتفاظا  أو  ل�بتحو  وعةمجمال فیها متقو  ال التي  أو ،هري جو  �شكل

 . ةل�االم صولاأل  على رة�الس�ط تفظحت وال �ةالملك عنافمو 
 ائمةق في اهب لمعترفا األصول �لو حتب اهجبو �م مقو ت تعامالم يف  عةمجمو لا دخلت

  ال ة الحال هذه يف  المحولة ول األص عافمنو  مخاطر ةاف�ك تحتفظ هاولكن ي،لالما ا�زهمر 
 . لةو المح صولاأل ست�عادإ یتم
 
 �ة الم لتزاماتا

ء ضانقا أو هائلغاا أو اقد�ةالتعت ازامتیتم سداد االلعندما  ل�ةالمت ااامااللتز  �عادتسإیتم 
 .امدته

قات  فوالتد اهعدیل شروطم تدما یتنع ةل�االمات تزامااللد است�ع�إ اموعة أ�ًض مجلا قومت
  اف تر تم االعحالة یلذه افي ه ، و  جوهر�اا لمعدلة تختلف اختالفلاللتزامات ا  نقد�ةال
 .ادلةالع مة�الق�شروط المعدلة ساس الأ لى عة دیدج المال�ة لات اماللتزاا�

ي  (�ما ف عو فمدلل اقابوالم فتر�ة دلق�مة الفرق بین اال نا ة ف�المت المازالتاال عاد�ستإعند 
من  راف بها ضت مفترضة) یتم االعتالتزاما أوها تحو�لم �ة تدغیر نق ل لك أي أصو ذ

 ر.الخسائو �اح األر 
 

 ال�ة مال واتدألا صةمقا ٨-١١-٣٦
ما،  ندع لي الما �زر الم ئمةاق في  صافيال درج�و  المال�ة ماتاللتزااو  ل و صاال ةاصمق تتم
 :  طقفما دعنو 

ى  لد ن كو � عندماو  ،لمثبتةا غالم�ال ة�و تس في ونيقان يمالز إ حقجموعة �كون للم
  ل االصو  عب� أو ي لصافا اس أس على  زاماتااللت مع االصول و�ة تسفي  ن�ة موعة المج
 . دح وا آن  في اماتز االلت دادوس
 

 ط�ة التغ ة� حاسمو  المشتقة  ل�ةالما تادو ألا ٩-١١-٣٦
ت عمالال فصر  عارسأ لمخاطر تعرضها ةط�غتل قةتمش ال�ةم اتدو �أ ةعمو جالم تفظحت
مض�ف ال العقد عن  الضمن�ة قاتلمشتا فصل  تمی .ائدةالف اسعار طرومخاة �بنجألا

  طو شر  راف تو  ةالح فيو  اال�ً م أصًال  �فمضال العقد لم �كن إذا فصلةمن عنها اس�ةوالمح
 .همحدد

  قة العال ذات  المعاملة  ف�لابتك افر العتا تم و� دلةالعا مةالق�� ل�او أ هااس�ق متی المشتقات
  لعادلة ا �الق�مة تقاتالمش سق�ا تمی ليو ألا العترافا د �ع. ئراسخلا وأ حر�ااال ضمن
 .ئراالخس وأ ح�ار اال في  ةالعادل  ق�مةال يف رتغی يأ� فاالعترا و�تم
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 تدفقاتال في تالفخاإل نم �ةغطتلل ةتغط� �أدوات ةمعین تاشتقم ة موعجلما حددت
  صرف  عار أس في راتیغتلا نع  ةاشئن �ة للغا ةلمحتم عاتتوق امالتمع� ةت�طر لما  د�ةنقال
 غط�ةت� قةمشت غیر مال�ة ات�لتزامو  معینة شتقاتوم الفائدة عاروأس �ةجنباأل لعمالتا
 .أجنب�ة ل�ةعم في رثماتساال يافص على ةجنب�األ التملعا  رفص مخاطرل

 �ةجو�سترات� المخاطر رةادإ دفه ةعمجمو ال قوثت ، ةینعالم حوطتال اتقالع ءدب دنع
 ،غط�ةالت أداة و  غط�ةالت بند بین �ةتصادقاال القةالع أ�ًضا عةالمجمو  قثو ت .ط�ةغلتا یذتنف
  دنلب �ةدنقال قاتفالتد في  راتیتغال ضتعو  أن لمتوقعا من �ان  إذا ما ذلك  يف �ما

 .ضال�ع اه�عض غط�ةالت وأداة  غط�ةتلا
 
 ةنقد�الت قالتدفار طمخاط�ة غت
 �الجزء فاالعترا میت نقد�ة، لا تقافلتدا رمخاط تغط�ةل �اداه  قمشت تحدید متی دمانع

 ها�عتجم �تمو  الخر ا املالش دخلال بنود يف للمشتق العادلة مةالق� في  التغیر من  الالفع
  ة عادللا �مةالق في راتیالتغ من لفعالا لجزءا صرت�ق .رطخاالم �ةطتغ يطاحت�ا يف
  العادلة  مة�لقا يف ياكمالتر  تغییرلا على خراآل لشاملا ل خدال يف ابه فتر معال قاتمشتلل

 ء الجز  .�ةغطتال بدا�ة  منذ ، الحال�ة  لق�مةا  أساس  على تحدیده تمی ذيوال  ،غطىمال للبند
 نضم ةم�اشر  �ه  ترافعاال متی قتمشلل ة دلالعا ةمالق� في راتیتغال ن م فعال الغیر

 .ائرالخس او احالر�ا
  اآلجلة  رفلصا دعقو ل ي لفور ا عنصرلل  لعادلةا الق�مة في ریغیتلا طقف ة وعجمملا ددتح
  دلة العا مةالق� في رالتغی احتساب یتم. ةالنقد� التدفقات �ةغطت اتعالق في ةتغط� أداة ك
 تغط�ة �تكلفة منفصل لك�ش ) ةجلآلا النقاط(  جلةاآل صرفل ا ودعقل اآلجل لعنصرل

 .�ةكلمال ق قو ح ضمن ةط�غتال فال�كت يت�اطحا في بها رفتومع
  ثلم مالي غیر �أصل االعتراف الحقا غطاهلما ةبل�ستقالم معاملةلا عن نتجی عندما

 اشرة�م �ةغطالت لفةتك اطي�احتو  ط�ةتغ احت�اطي يف المجمع المبلغ و�بتب یتم المخزون،
 .ه� رافاالعت عند اليالم یرغ  ندبلل �ةلو األ  لفةكالت يف

  ةط�غت �اطيإحت من المكون  غالمبل و�بتب ةادإع تمی ،هاطغملا بل�ةقمستال مالتاعالم لكل
 وأ الفترة نفس في  ئرالخسا أو  االر�اح ى ال ط�ةالتغ كلفة ت احت�اطيو  النقدي دفقلتا

  �ح الر  لىع اهطمغال ةقعالمتو  ةقبل�تالمس ة�قدلنا لتدفقاتا تؤثر لهاالخ تيال الفترات
 .والخسارة

 أو لجأ انتهى أو ب�ع تم أو �ةغطتال ة�سامح طرو لش ةف�تو مس غیر ة�لتغطا حتص�ا  إذا
 �أثر ط�ةالتغ محاس�ة عن  وقفلتا تمی بها ت�طالمر  الحق ممارسة أو ةط�لتغا ة دا أ  سخف

  من ن كو الم لغبالم نفإ  د�ةقلنا اتالتدفق تغط�ة ةحاس�م قافإ� یتم ندماع. مستقبلي
  ن م ة�طغتلا لیسب على ،تىح ةملك�لا قوق ح في لظ� ديالنق التدفق ةتغط� يطت�احإ

  االعتراف  عند  لتكلفة ا في  تضمینه میت ي، لما غیر  ببند فاالعترا إلى  تؤدي ملةامع
  و أ  ح ر�ال إلى  هاتصن�ف ةإعاد یتم ى،األخر  د�ةقالن التدفقات غط�اتبت یتعلق ف�ما أو  يولاأل

  ةعوقالمت ةل�تقبالمس ةنقد�ال تقافالتد فیها تؤثر تيال راتتالف أو ةر تلفا نفس يف رةاالخس
 .ةر الخسا  أو ر�حلا  لىع ةاطغملا
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 تصن�ف إعادة یتم ة،طاالمغ مستقبل�ةال النقد�ة التدفقات وثحد قعو متلا  من �عد مل إذا
  أو  ر�ح لا لىإ �اشرةم ةط�تغال كلفةت �اطيتاحو  �ةلتغطا احت�اطي في  المكونة الم�الغ

 .رةخسالا
 
 نبيط أجشان في راالستثما افيص ط�اتغت
  ي افلص ةط�غت في تغط�ة �أداة  تقمش غیر ليما متزالا وأ ةتقشم ة ا دأ �فتصن میت دمانع

 ألداة  ةالعادل  الق�مة في التغیرات من الفعال ءالجز  فإن ب�ة،أجن عمل�ة يف استثمار
 ألجنب�ةا مالتعال فصر  ئراخسو  ر�احأ� افر االعت متی ، قةالمشت رغی أو ةمشتقال ط�ةغالت

  اطي احت� في  ارضهع تم�و  رخآلا ل مشالا دخل ال يف ةتغط�لا  داة أ من  ةقتلمشا غیر
  .�ةملكلا ق حقو  ضمن مةجالتر 

  ائرخسو  ألر�اح العادلة الق�مة في التغیرات نم الالفع غیر �الجزء ترافاإلع �جب
. خسارةال أو حلر�ا يف ةر اشم� قاتتالمش غیر من ةقشتلما جنب�ةاأل تالالعم وأ اتقالمشت

  الخسارة  أو الر�ح لىإ خر آلا ملالشا  خلدلا في  �ه فتر المع لغلمبا �فصنت ادةعإ  یتم
 .جنب�ةاأل العمل�ات است�عاد ندع ن�فصت ةإعاد تسو�ةك

 
 ل الماس رأ ١٢-٣٦

 ةعاد�لا همألسا ١-١٢-٣٦
ا هم�خص اهعن ةاس�یتم المح �ة داالع مهسالا رداإص� اشرةة م�قالمتعل لةعامالم �فالتك
�ة كملحقوق ال� لة المتعلقةممعالا ة بتكال�فرت�طل المالدخ ة��لك�ة.  ضر لمق او حق من
 ". خلدئب الا"ضر  )٢٤قم (ر  ي صر لمحاس�ة اار الم�لمع قاا وفهعن محاس�ةالیتم 

 
 )ز�نةهم خسد�ة (أالعم االسها ارداص عادة�و  اءشر  عادةإ ٢-١٢-٣٦

ل  مقاب ددسلمبلغ الم�ااف ر عتم االتینه اف صدرمال راس المالم هسء أار ش دةاعا د عن
�ض ف�تخ اءالشر  ادةقة �إععلة والمتر اش�ف الم�الن �افة التكمیتض ذيلشراء والدة ااعا
ة  وممخص رضها عو  نةخز�سهم أ�فها �تصن تمی اشرائه عاد مال سهمالا ة.ك�وق المللحق

بلغ مل�ا فار عتالم اخز�نة، یتال مأسه ر اداص ةدعاا  واب�ع عند  ملك�ة.لا قوق من ح
  ملة یتمعاناتج عن الملز اجلعفائض او ا وال اهمینالمس ق و ق�ادة في ح�ز صل حلما

 ر. اصدوة االعالضه ضمن  ر ع
 

 نينو طى القاإلحت�اا ١٣-٣٦
  ى ط حت�ا اإل  ن لتكو�  ة و� لسن اح ا ر� أل ن ا م  ٪ ٥ ى از یو لغ ع مب ا ى إقتط ة عل ر� لش ل ساسى األ  م نظا ص ال ن ی 
المصدر،  ر�ة ل الش أس ما ر  ف یوازى نص  اً قدر  طى ا حت� إل ا وع م ج م لغ ب تى إلقتطاع م ا  ا ذ ف ه ق � و  نى و ن ا لق ا 
 ع. قتطا اإل   دة إلى عو تعین ال   حد هذا ال   عن اإلحت�اطى    ص نق   ى مت و 

 
 ضمحاللاال ١٤-٣٦

:قة تمشالیر غل�ة الما صولاأل  ١-٤١-٣٦  
 :د قعالل وأصو  ة�الالم دواتألا

:في توقعةمال مان�ةاالئت رئساخللة الخسار  عة �مخصصرف المجمو تعت  
 المستهلكة.ة لفكالمقاسة �الت �ةول المالصاأل -
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 .خرل اآلل الشامخدلا  لة من خال العادل ق�مةالاس �قالدین الم  تأدوا -
   الء.العم مع قودالع  لأصو  -
   .وضالقر  ءاللعم ةقعتو مالة ن�امالئتئر ا�الخسا  فار عت�اإل عةمو لمجاتقوم  -
  لخسائرل ىٍ مساو  غل�مب �ة ماللا داة لأل  ةر خساال مخصص اس��ق  مجموعة لتقوم ا -

 ألداة ا كتل ىعل ان�ةتماالئ خاطرلما نتا� إذا عمرال مدى على المتوقعة ةن�ااالئتم
یتم لذى یلى وا  اعدا م�ما ف ليألو ا عترافاإلنذ م - ي جوهر  ل�شك– ادتز  قد ة�للماا

 : شهًرا ١٢على  ة عالمتوق ةان�مالئتار لخسائا ساق�
 .التقر�ر �ختار ة في ضنخفمة ن�امات مخاطر ائتذ  ات الدینندس -
 ریشكل �ب� ه�نمااالئت اهخاطر م تز�دتى لم لا البنوك أرصدةو  الدین األخرى ت دانس -

داة  ألل المتوقع رلعما مدى ى عل اد دالس  فيلتعثر اطر ا (مخ لىألو ا رافاالعت ذنم
   .) ةل�ماال

  ل ألص اى عل هطر االئتمان�خا�انت الما ذإ ماتحدید ب ن تقوما مجموعةال ىلع�جب  -
ائر ب الخساوعند إحتساالولي نذ االعتراف م ري هزادت �شكل جو  قد المالي 

تكون هذه العت�ار ان خد في اوعة األمجالمجب على �ة قعتو ن�ة المائتمالا
مل  �شهما وهذا ل ر ر  مبالد جه وأة لفتكدون ب حةدة ومتا�ؤ ة ومعقولم اتلومالمع
خبره السا�قه التمد على عي تتلاو  تمات والتحلیاللو اءة المع�فو ة م�حة و�ص مدى

  .ةقبل�المست تالمعلوما ي وأ�ضای�م االئتمانتقالو 
 :ندما ا عمتعثر  يللماصل ا األ ةعو ممجبر العتت -
امل  كلا�وعه ممج�ه للانتمئه االاتامفع التز دبدین الم وم�قان حتمل ر المغی �كون من -

 . )د(ان وج ة�مال قار أو  است�عادمثل  اتفي إجراء  ةعمو مجقبل ال جوع من لر ادون 
ن  ن الممكم�كن  ممال  یوم ٩٠ استحقاقهاموعد  ةصول المال�ألا وزاعندما تتج -

 .اضهدح
تى ة الالمتوقع مان�ةالئتا ئرخساى العمر هى العلى مد ةوقعالمت ة�نالئتمااائر خسال 

  توقع لالداه لعمر الما ىمدى ملة علتداد المحلف عن السلتخاداث ح أ جم�ع عن جنتت
 . ة�المال

تمان سائر االئمن خ ءز جي شهر ه ١٢ دىم ى المتوقعة عل نمار االئتئاخس 
   التقر�رار�خ من تر شه ١٢ل خالكنه م�ه مافتراض ثدااحن تنتج ع  ة التيعمتوقال
  . ) هراش ١٢  نم أقل ة دا ألل توقعالم رالعم نا� اذا قصر  أ رةفت أو( 
 ن�ةاتمئاال  سائرخلا  سا�ق  ندع  لحس�انا  في  هاذأخ  �جب  تيلا  رةللفت  ىصاألق  لحدا  إن

  ى عل ةمعرض  عةجمو الم تكون  التي ةالتعاقد� فترةلل ى قصاأل الحد هو ةعالمتوق
 .ان�ةتمئاال رطلمخال هادار م

 
 ةمتوقعة الن�مائتاس الخسائر االق� ٢-١٤-٣٦

 قاس. تُ ان�ةتمئالا خسائرلا لاحتمال رجحةات مدیر قت هي عةمتوقلا �ةانتمئر االالخسائ
ت  ن التدفقاق بیر فلاي النقدي (أ ز عجلم�ع حاالت الجة الحال� ةم�لقا� مانتئر االئاخس
)  لهاحصیموعة تالمجتوقع تي تالالنقد�ة ت دفقاتوال ا للعقدفقً و  عةجمو للم مستحقةل�ة ادالنق
 .  يلامل الصأل ي للالفعدة ئاالف عر�س عةوقمتال ن�ةئتماائر االسلخم ام خصیت
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 :  نخفضم انيمتئى إو ذات مست ة�لمالال األصو ٣-١٤-٣٦
  م ت تياللمال�ة صول االنت ااإذا � بتقی�م ماوعة مجملا لي ، تقوممار �ار�خ �ل تقر ت في

امل  دخل الشلل االمن خة دللعادین �الق�مة اات الوسندة المستهلكة تكلفلا �اتصن�فه
ما دعن خفضنن مئتماا  ى تو مسذو  هنأ� األصل  د�ع .تمانالئا فاضخانمن  يانتعر خاآل

ت  ى التدفقار علاض رثیون لها تأ�كي تاالحداث ال منر أو اكث دحوا عقو قد  �كون 
 لي . صل المالألة در المق�ة مستقبلل�ة ادالنق

 كنلممانات الب�اض فمنخ نئتماا وى مستذو ل المال�ة األصو ان  لىاألدلة عل تشتم
   �ة : لتالا ث ادالحال ها حو صدر 
 .ینلمدل  رةبی� ة�لام تصعو�ا -
  �خ ار من تیوم  ٩٠ نأخیر ألكثر متالسداد او ل ان ع رعثتلاقد مثل عق الر خ -

 .قاقالستحا
روف ا �ظة لتقبلهجموعلماتكن وعة لم ممجالل ه من قبأو سلف قرض �كلهه  ةإعاد -

 .  ى أخر 
 ر.  خي الام تنظ�مة اد�عس أو إفالدخل في  یسوف  نمدیالن  ل أمن المحتم -
 .ةل�ات الما�لصعو ب ا�سب ةل�الما ألوراقاوق سشاط ن ءختفاا -
 

 ليماالمر�ز القائمة  يف  عةالمتوق  �ةانمتالخسائر االئص عرض مخص ٤-١٤-٣٦
من  لمستهلكةتكلفة اال� م ق�اسهاي یتلتال�ة الما ولصالل  ئرت الخسامخصصا مم خصیت
   . صولتر�ة لألفة الدق�ملا ليجماإ
 یلتحم یتم ،آلخراامل شللدخل ا ا  لالخ لة منداالع ق�مةال� �مةمقال ندیال اتألدو  �ةسنال�
 . راآلخلشامل افي الدخل اف �ه ر عتاالة و�تم ار خسلالى الر�ح أو  ع الخسارة صخصم

 
 یندال مداإع ٥-١٤-٣٦

عة  المجمو  ىون لدك �ال  ماعندلألصل المالي جمال�ة اإل الدفتر�ة�مة لقاشطب یتم 
  م و تقفراد ، ء األمالللع ةس�نال� ء منه. ز جأو  امل الكلي �ام صل أاد در ستلة القو معت وقعات
 ١٨٠بـ  خراً متأل المالي ن األصو �كما ل�ة عندماجإلامة الدفتر�ة ق�شطب ال� ةوعمجلما

قوم  ت ،ةر�لشء العمال �النس�ة .ةماثلالم صول أداد ستر ال ةسا�قخبرة اللا اسأسًا على یوم
ا  إذ ماى لع ءً ب بناطشال غومبلت یبتوقق تعلیا �مفم تقی� لم�عي فرد �شكلمجموعة لا
شطوب. لغ المبلمن اترداد ماسي أ وقع المجموعة تت. ال داد ر تسالل قولعماك توقع نهن اك

ن نفاذ مت اإلة لنشاطاعرض  ظلتأن  �ة �مكنو شطلما المال�ة ألصول افإن ك ، ذل ومع
 . ةقلمستحا لغ�االم درداعة الستو المجم ءاتراجإل لأجل االمتثا

 
 ةل�الما رغی صولاأل ٦-١٤-٣٦

  صول غیر ألل ة�الق�م الدفتر ة ة �مراجععجمو مالوم قمال�ة، ت ةفتر  �ل ةنها�خ �ار ت في
الصول  وا، ءالالعمقود مع عالل صو وأ ار�ةت العقاثمار تساال ف(�خال ر�ة�ة للشلماال
  ذلك � مرن اال�ا ا �ذو  .لمحالشر لالضؤ ناك مان ه� ذا ا إلتحدید مجلة) ة المؤ �ضر�بال

 لاالضمحال رت�اخا اء ر جیتم اصل. ة لأل د�استردإلا ةم�قر للیدقة �عمل تموعمجال متقو 
 .او�شهرة سنلل
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  ر غصأ ليل معا ااالصو  عتجم�صل یتم الق�مة ألمحالل ضا �اراختراء جإل -
 ل ستعمااال منة اخلدفقات نقد�ة دتولد ت التيو  االصل منتضت لاصو  مجموعة
  الخرى ا لو صالمن ا ةل �ة الداخنقدالت اقتدفلن ا ع یرحد �بى لاة ستقلر ومالمستم

تجم�ع  ندة عتس�المك ة هر شلا م توز�عیت د.لید النقو ت تاحد و - ل صو األعات و مجم او
�ة  شر لدى الت داوح لذه اموعات هجم اود لد النقلتي تو ا دات لى الوحاالعمال ع 

 . جم�عل�ة التممن ع فادةستالا اوالمتوقع منه مقتن�ةلا
ف �ا تكالاقصندلة العامته ق� هيد للنق ةددة الموللوحو لا لألصل د�ةارداإلستة م�لقا -

مة  هي الق��ة لألصل ستخداماالمة الق�ر، كبأ امایهخدام�ة ستالق�مته ا وع ا�بلا
سعر خصم قبل  خصومة � ها مدوثوقع حلمتاة �تقبل�ة المسدنقلات للتدفقا حال�ة لا
لمخاطر  وا قودنلل�ة نمالز  مةللق� �ةر الجاوق الس تقدیرات �عكس الذيب ائلضر ا
 . نقدال دتولی دةحاو و ل ص ألل حددةمُ لا

وحدة  صل او للر�ة لألتدفال  ق�مةال نت�ا اإذ  ضمحاللاالة اف �خسار ر عتالا یتم  -
 . ةداد�اإلستر  همت�قن أكبر م  دللنق ةمولدال

 والاها وز�عو�تم ت .خسائرو الا احر�ضمحالل في االسارة االف �خترااالع یتم  -
 صولف�ض االتخ مد، ثقلنا لید تو  دةوحعلى  ةعرة الموز لشهة ل�ر تلدفا �مةقالخف�ض لت
 حدة. صل في الو لكل أ ةر�دفتة ال ق�مالس اس ى اناسب عللت�اللوحدة  ى خر الا

.  �النس�ة ة الحقةفتر  في لشهرةة امق� حاللعن اضم ةجماناللخسارة اعكس  م یتال  -
ق�مة ال عدىتی ال ي ذال ى مدلى الإ لحالمالضئر اعكس خسا ، یتمخرى االل صو لأل
 میت ) ما لمكهالك واالستهالالا �عد الصافي(� ادیدهحت مسیت ان�ي لتر�ة ا تفالد
نوات  سال يف ة لألصل��النس ق�مةحالل المة عن اضمالناج ةار لخسف �اتراعاال
 .ةسا�قال

 
 خصصاتالم ١٥-٣٦

  مخص معدلة �قعة مخصومالمتو  ةل�قب�ة المستالنقد تدفقاتل�ة للاح�مة اللقا� تاصصمخة الد ق�مدحت
زام.  لتدة لالحدمُ الر طخاملة للنقود واالزمن� ةمق�للة ر�اجق السو لات ادیر تق سك�ع ي لذا ضرائبل ال بق

 سكتعي والتال�ة ح لالق�مة د ا �جاإل لخصم خدام اتجة عن اسناتص الخص للم تر�ة فلد�مة ا لقا  في ادة �الز 
 ض. راكلفة اقتبها �تعتراف م االتی الوقت ورر م
 

 نة أذون خزا ١٦-٣٦
 حقستت لم تيلاذه األذون و د على هئاعو لات ثبتو م�ة سألمة الق��ا ة نزاخلا ون اء أذت شر ا�لمت عتثب

منها  اً مست�عدلى لماا زلمر�ائمة اقلخزانة �ن اأذو  هروتظ خرى"أة دائن دةرصوأنون ئ"دابند  منض�عد 
 د.عحق �تستتي لم ال د ئاو لعا رصید

 
 رى األخ دینةملا صدةاألر ن و والمدینو الق�ض قراأو لعمالء و ا ١٧ -٣٦

 �ةإلسمامة �الق�ا هإث�اتم یتى خر األ ةرصدة المدینون واألنیمدلاو  �ضقلاق اور أء و عمالال ةدرصأ -
 .افى ق�متهاض نخفاإلها نًا ممصو هر مختظو 
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�صفة   همب المتعلقةمؤجرة صول الواأل  ة �ر مع الشن یلماعمتالر�ن مستأجلا ف �افةصن�وت �میم تقیت -
فر من توا دكتألاع م لص المحر اإل�جة ا�مق� �نر جتأمسء اللعمالا  ةدأرص ف�ض تخ ور�ة و�تمد

 جر.تأمسالمن  ةار�اإل�جة مالق�  لىع  ولحصلل  يسضمان أسا
 

 ى حكمها ا ف ة ومد�لنقا ١٨-٣٦
  ز او تج لتى ال ت رصدة ا ها األ م ى حك ف  ا د�ة وم نق ل ا  ن م تض ت  �ة ، النقد  ت ا التدفق مة قائ د ا إعد  ألغراض 

حصیل  تحت الت  ت كا � ش ال و  ة ن لخز� �ا  قد�ة الن ن م ض ت وت  ، ء نا اإلقت ر�خ ا ت  ن ر م أشه  ثة اقاتها ثال إستحق 
 ة.  � مال ات ال سس ؤ والم   وك بن ال   ى ل ع   ق ح والمست 

 
 اح ألر� ا   في  ن املی ع ال حصة   ١٩-٣٦

د  ا ال یز� �اح �م ى األر ف لین م ا ع حصة لل �  ة � د ق ن ال ح ر�ا ات األ ع � ز من تو  ٪ ١٠�ة نس  ا�ضة �ة الق ر تسدد الش 
عات  ح �توز� ا � ر أل ا ى ف  ن ی عامل ال  �حصة اف تر ع إل ا  م ت و� ، لشر�ة ن �ا ی ل م ا للع و�ة لسن األجور ا  مجموع  ى عل 

  ذا ه ماد ة �إعت � همى الشر مسا یها ف  قام  التى  �ة المال ة سن ال الل خ ام �إلتز و  ة لملك� ا  وق حق ل خال  ن أر�اح م 
 �ع.  توز ال 
 

 صغر ل �ة ا اه ن ت وعات م ر مش ل ا ل و� م ء ت عمال  ٢٠-٣٦
 ئتمانالا حس�اسة من ١-٢٠-٣٦

 لتمو�ال  منح إعت�ارات
ن  مــ   كــد أ لت ا عــن ســنة و�ــتم  ال تقــل    ه اط شــ ن ل  ا مجــ   ة فــي بــر خ ملــك  �   ي ذ لــ ا   ل میــ لع ل   �ــل التمو نح  مــ �  -

 . اني د ی لم الم ا تع س اال ات و ستند ل الم ال خ ك من  ل ذ 
  لــك ذ   ل و�ــتم یــ عم ل ا ط  شــا ن مــن    توقعــة م ال   رادات إلیــ مــع ا ه  ط ب قســ یتناســ   ل میــل تمو�ــ الع مــنح  م  یــت  -

  ك ذلــ د  عــ � و   قــع لــه متو ل ا   ح الــر� مش  وهــا   ات العمیــل مصــروف و   ات د الي إلیــرا حلیــل مــ الل ت خــ مــن  
ــوذج معـــ ن   لـــى ع   وع ر لف ا ین �ـــ تصـــ خ الم   فـــة ر ع م �  ــذا الغـــرض مـ ــرار ة  �ـــ ة مال ســـ درا   ج وذ مـــ (ن   د لهـ   وقـ

 ). ماني ائت 
الم  الســتع ا ل  مــن خــال طه  ونشــا ه  ت ســمع   �ــل وعــن و مــنح التم بــل  یــل ق عم ال   ن م عــ ال تع االســ   تم یــ  -

 ي. ن ا ید لم ا 
  ي تـ ال ر�ة و الشـ � ة  صـ الخا م  سـتعال نمـاذج اال امن ب ضـ ل وا   عـن العمیـل تعالم  االس   ج نتائ ن  � و یتم تد  -

  م عـن عال ت ة واسـ ر ز�ـا   ء را جـ ا   ج سـتعالم (نمـوذ ادر اال ص م و   ه ت مع س و   ي فصیل ت   ل لعمی ا   ط ا ش ن   ن بی ت 
 . ل) عمی 

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

م  یـت نح  مـ ى ال قـة علـ اف و ة الم حالـ   ي ف و   ح ن م قبل ال  IScore شر�ة   من   ل ی م ع ال عن    الم ستع م اال ت ی  -
 . فاته ومصرو  یل م ت الع ادا ب إیر ا تس د اح �ار عن ت في االع   رى ة أخ لجه وع ف مد ال  سط ذ الق اخ 

 
 ء  مالعالن على میأتال
 ن. ی لتأم ا ى  ل ة ع � ا ق لر ا  ئة من هی ا  ه ص ل خ المر ن لتأمی ى شر�ات ا ل لد ی م لع ا على ح�اة  تأمین تم ال ی 
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 ء المعلا �عةامت
ن  ر� متعثـ ال   قبـل   ین ظمـ ت من ء ال مـال لع ا   م�ـع ج �عـة  ى متا عل   لفروع ن �ا ی ص خت م ل ا على ق�ام  حرص  یتم ال 

ع  و�ـل مــ مـر تم ع نـاء  اث   ء العمـال   عـة � ا مت   ف لـ ء �م لعمــال ا ة  لـ لـى حا ف ع للوقـ   ك ذلـ بیـق  ر�ة تط ا واسـتمر 
  ل ال خـ   مـن   ك ذلـ   �ـتم و یهم  لـ ع   ة �ق�ـ ت م ل ا   اط قسـ د األ دا سـ فـي    تزام ل م �ـاال ى التـزامه ي مـد فـ   هم ی الحكم علـ 

نـات  ب�ا دة  عـ قا ل  خـال ك مـن  ذلـ م  �ـت ة و �ـ یوم   و�صـفة ء  العمـال �عـة  ا ت م   ف ل م رات العمالء � یل ز�ا سج ت 
 . مهور�ة لج ا  حاء ن ا م�ع في ج  ة شر ت المن  روع ع الف � جم لي ل ام اآل ظ فرها الن یو 
 

 صغرهي التنا�ل ممو التض ل قرو ضمحالإخسائر 
في  لصغر ا ي ه ا ن ت م ل مو� ت ال  ض رو ق الل ضمح إ صص خ م  ر ی قد ت  م یت  ة ل� الما  ائم و الق ر�خ تا  في 
  دارة س إ مجل  قرار � ة لوارد ا  ات صص لمخ ا ساب س ح أس و  ن ئتما ال ح ا ن م د ع وا ق ء أسس و ضو 

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

 
 جیرأتود العق ٢١-٣٦

 لعقدا ن و �كو . رتأجی عقد منضیت وأ یر جأت قدع العقد  �ان  إذا ما م�بتقی عة المجمو وم تق دالعق بدا�ة  يف
  من  رةفتد لمحد  لص أ مستخداال رةط� الس حق  قلین دعقال ن �ا إذا  تأجیر قد ع تضمن ی وأ ریتأج دعق

  خدم تتس ،محدد صلأ  مداتخاس على س�طرةلا حق ینقل یرتأجال عقد �ان إذا ما �متقیل .قابلم لقاء الزمن
 .  )٤٩(رقم   ي لمصر ا �ةساحالم ر�جار في مع�ااال قدع ر�فعت مجموعةال

   أجرلمستا ١-٢١-٣٦
  ل بلمقاا توز�عب ةلمجموعا قومت ، اري �جا ن كو م على �حتوي  عقد  لیعدت د عن أو  لبدءا  دنع

  ،  ذلك  ومع المستقل، تناسبىر العالس أساس  لىع ي ر �جاا عنصر لكل قدلعا  في دىالما
 �ة�جار اال ریغ تاونلمكا فصل عدم عةو جملما تاختار  ، ترالعقاا ارجإ� قودعل س�ة�الن

 .ردنفم اري ا�جون �مك ة�ر جااال�غیر و  ةر�ا�جاالنات لمكو ا  نع  والمحاس�ة
  قد ع ةنشأ ر�خافي ت یرجتأال موالتزا نتفاعالحق اصل ف �أ�االعترا جموعةالمم قو ت

ام ز لتال لياالو  لغبمال ضمنتت ىتوال فةل�التكل�ا و أتفاع أصل حق االنس تم ق�ای .ریالتأج
  الى  ةفضاقد، �اإلعلا ةأنشتار�خ  قبل وأ فيلغ مسددة ام��اي و�ته ستم ت�و یر جاالت عقد
  وأالعقد  ل محل صالة األز لفك و� قدرةالمل�ف ها والتكاتكبد  تم �ةولأ شرة�ال�ف متكا أي

  ر یجتأ افزحو  يأ  منهاً مخصوم ،  لصاال �هف یوجد الذي عالموق أو هسنف األصل دةتعاسا
  ة.تلممس

 ةأنش�خ ار تمن  سط الثابتقلاخدام طر�قة تاسقا �ع الحافنتاالحق  لك أصهالاست تمی
  إلى  دالعق لحم صلاأل ك�ةمل إل�جارا حول� مل ما ،جار�دة االمها�ة ن وحتى قدالع
  ن أ عكست" عافاالنت حق" صل أ كلفةت �انت إذا  تأجیر،أوال عقد  مدة بنها�ة ة وعجملما

اع على فنتق االأصل ح كالهستم اتلة یالحاذه هي ف ،اءلشر ا ار�خ سمار تس عةجمو الم
ت معداوالارت عقلل سساالس فعلى نا دیدهتحم یت يتال ل و الصجى لمر االنتاعال مدي

إن   حاللضمسائر االخ ق�مة�اع فق االنتحل اص ض �ا تخف�تم دور ی انه  ، ة الى�اإلضاف
 . یرلتأجلتزام اإق�اس ادة إعلها �و�تم تعدیجدت و 
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  في هاعدف یتم لم  تي لا ر اإل�جا عاتو مدفل �ةالحال ة�مقال� ابدئ�ً م یرتاجلا امز تلا �اسق متی
  لم  إذا  أو  ،  راإل�جا في ني الضم ائدةفال عدل م امخداست�  امهخص تمو� ،  لعقدا دأب تار�خ

 قتراضاال دلمع ماتخدسا یتم أن ف�جب هولة�س المعدل لكذ یددتح ناإلمكا يف نك�
دل  ع�م ضافىاالا هضراتاقدل ععة ممجمو ال مخدستت ،ل عام شك�و .ةجموع للم االضافى
   للخصم. 

  من  ةدفائال دالتمع لىع لصو لح ا ل الخ من  فىضاالا قتراضاال دل عم لمجموعةا ددتح
  وعون رجااإل� روطش تعكسل نةیمع یالتدتع ءراو�ج لفة مخت ة�جخار  تمو�ل رمصاد

 .ؤجرالم صلاأل
 : تىآلا  من یرجتأال  قدع زاملتا اسق� يف جة ر ر المدااال�جعات دفتكون ت
 وهرها. ج يف ثابتة عاتفد لتشم ، بتةاث تافعد -
  م �استخدا أول�ا هاق�اس  تمو� ،دلمع أو  مؤشر ى عل مدتعت ةیر تغم جیرأت عقد  تدفعا -

 . یرأجالت  دعق ةبدا�  �خر تا يف دل المع أو ؤشرمال
   . ة��قالمت �مةالق ناتاضم جب�مو  جرلمستأا بواسطة هافعد وقعیت غالم� -
  رالخ�ا ذا ھ سةر مما من ةكدأتم موعةالمج تن�ا ذا إء االشر �ار ة خسار مم عرس -

 موعةالمج نت�ا إذا �ةت�ار الخا یدجدالت رةفت يف إل�جارا اتعو دفم ،قولةمع ةر و �ص
 قدلع الم�كر هاءناإل و�اتعقو  ، مدیدلتا  ار�خ ةسممار  من ةلقو مع بدرجة ةمتاكد

 .ر�كمال نهاءاإل عدم من لو عقم شكل� ةدكامت ةجموع المتكن  لم ما جار�اإل
  میتتي وال. �ةالفعل دةلفائا قةطر� دام استخ� هلكةالمست فة لكلتا� یرالتاج متزاال سق�ا متی

  شر مؤ  في تغیر نم تجان ة�لمستقبلا  رجا�اإل فعاتد في ار تغی ناكھ ان� إذا  سهاق�ا ادةإع
  غ لمبلل ة عمو مجلا تقدیر يف ریتغی هناك ان � ذاإ ،عاتالدف كتل یدلتحد مستخدم لدمع وأ
  إذا  ما �مهایقت بتغییر موعةجمال تقام إذا ، �ةقلمت�ا ق�مةلا ن ضما �موجب هفعد عتوقمال

  من  تثاب إ�جار  ع فد اكهن �ان  ذا إ أو  ءاإلنها أو یدالتمد أو  شراءال خ�ار سمار ست كانت
 . الجوهر ثحی

  تر�ة لدفا ة�مقال على  یلدعت جراءإ تمی ، �قةر لطا هبهذ اراإل�ج التزام ق�اس ة إعاد عند
 �مةقلا تخف�ض مت ذاإ سائرالخ أو حا�ر ألا منض جیلهست میت وأ ،اعفتنالا حق لالص

 لصفر. لى اع انتفاالق ال حالص الدفتر�ة
 ةقار�الع اتالستثمار ا عر�فت فيو تست ال يلتا اعاالنتف قح صولأ  وعةلمجما ضتعر 

  في  �اتسلفلوا ضو قر ال منض راج�اإل اماتلتز وا ‘تدالمعت واالواال العقارات ضمن
 . ليالما ز�مر لا ئمةاق
 

 �مة قلا صغیرةل ألصوا ارات �ج�و  جلألاة ر قصی �جاراتاإل
 تاار �جإل لتأجیرا اماتز والت فاعنتاال حق  صول�أ فترا االع معد  وعة لمجما اختارت
 �اولوجنتك اتمعد لكذ  في �ما ، األجل ةر قصی ارات�جواإل�مة لقرة ایصغ لاألصو 

  لى ع  روف�مص اتر �جااإل بهذه ةطت�ر لما راإل�جا اتدفعب ةوعممجال رفعتت .تلوماالمع
 .اراإل�ج رةفت ىدم  ى عل ثابتال طسقال ةطر�ق ساسأ
 

 ركمؤج ٢-٢١-٣٦
  تخص�ص  عةمجمو لا مو تق ، ري ا�جا ون مك على وي �حت دعق لتعدی ندع أو لبدءا ندع
 ن كو للم لتقسمال سبيلتناا  عرالس ساسأ على ري إ�جا مكون  لكل لعقدا في قابللما
 .ي جار �إلا
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  د عق ل � �ان اإذ ما ر�جااإلبدا�ة  دعن تحدد فإنها ، مؤجر� وعةمجلما ن تكو  اندمع
 ي.غیلتش راجیت أو يمو�لت اجیرتهو  اجیرت

  تأجیر ال قدع ان� إذا لما ملشا م�تقی �إجراء ةوعجملما تقوم ، اجیرت عقد �ل فن�لتص
ه  ذى هفو . دلمحدا  لصألا ةك��مل ةلقعتلما فعلمناوا رخاطمال �عجم ي هر جو  كل�ش ینقل

 ء�جز  .تشغیلي رأجیت هو ف ، ذلك� �كن مل  ذاإ ؛ و�ليمت ریتأج هو جیرلتأا إن ف ،لة احال
 ار�جاإل ن�ا ا إذ ما لثم دةحدم ؤشراتم ارها�اعت عة في مو تأخذ المج ، مقی�لتا ا ذه من

 . صللأل ديقتصااال العمر من ركباأل جزءال �مثل
  لرئ�سيا ر�جااإل قدع في اهحصص بحتست هافإن ، اطً س�و  ًراؤجم عةمجمو ال ن تكو  دمانع
  وعالرج� نال�اط من رجیالتأ عقد صن�فت می�تق متو�. منفصل  ل�شك ال�اطن نم قدعوال
  ل ألصا لىإ �الرجوع �سول يسرئ�لا تأجیرلا قد ع من ناتجال" اعفالنتا حق " لأص  إلى 

 . العقد محل
  عة مو جالم هعل�طبق ي تذالو  لجاأل یرقص رجیتأ دعق يرئ�سال رأجیلتا قدع �ان اإذ
جیر تأ عقد نهأ ى عل نطال�ا نم جیرأتال دعق تصن�ف ب�جفه، وف أعالموصء الالعفاا

 .غیليتش
 طبقت موعةجالم فإن ، ة�یر أجت وغیر �ةیر تأج تكونام على ي �حتو  تفاقاال �ان إذا

 قد.الع في لقابلم�ص ا خصلت )١١(المصري رقم ة اس�المحر مع�ا
لواردة  ا  مة�الق في الل ضمح واال فاتر دلا  من عاد�تالسا اتطل�تم یقبتطب وعة جمملا تقوم

 تقوم .رالتأجی قدع في ارستثمالا فيصا على ) ٤٧(رقم ري مصال محاس�ةار ال�عم ي ف
  جمالي إ احتساب في ةدمستخالم رةالمقد نة مو المض غیر لمت�ق�ةا مق�ال مراجعة� موعة جالم
 .نتظمةم ةر صو یر �لتأجا قدع يف ارثمالستا
  على یرادإ� یليالتشغ ارج�إلا قودع موجب� ةستلمالم راج�اإل عاتفدب ةجموعالم رفعتت

 .ى ر األخ اداتیر اإل" من ء�جز  جاراإل� ةفتر  دىم لىع الثابت قسطال ساأس
 

 ة یل� لقطاعات التشغ ا  ٢٢-٣٦
ع طا(ق  ةخدمو أ جتنتقد�م م ي رك فو�شاعة و جملما يییز فتمللل ابلقصر العنهو ا طلنشاا اعطق

لمخاطر  عتخض تيلفى) ااجغر  اعقط( ةد�ة محددتصاإقة خل بیئاد مةخد أو جتمنقد�م ت) أو أنشطة
  ى لة عقار�ر القطاع�ى للتألولا مد الشكلعت�ى. ر ت أخعاا قطاهل ضعتخك التي عن تل فتختلئد او وع
 ة.طشاألن عطاق
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