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عن الفترة المالية عن الفترة المالية إيضاح

رقم المنتهية فى  المنتهية فى 

 2015/3/31  2016/3/31

جميع المبالغ بالجنيه المصري

 2 861 274  2 734 916 (18) إيراد توزيعات

  618 580   838 991 إيراد حفظ مركزى

 3 479 854  3 573 907

(4 561 077) (7 257 947) تمويلية مصروفات

(102 961 935) (38 263 706) (19) دارية عمومية مصروفات وا 

- ( 306 250) (9) مخصص مطالبات متوقعة

(3 338 102) (2 344 201) (14) ثابتة أصول إهالك

- (2 440 398) (13) إستثمارات عقارية إهالك

( 107 381 260) ( 47 038 595) خسائر النشاط

 6 311 877  8 429 253 (23) إيراد فوائد

  629 700   840 864 صافى التغير فى اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 6 238 592   336 884 أرباح بيع إستثمارات مالية

 44 573 079  100 610 652 فروق تقييم عملة

 9 084 677  9 002 229 (23) إيرادات أخرى

(40 543 335)  72 181 287 قبل الضرائب (الخسائر)األرباح 

  167 938 ( 133 818) (21) الضريبة المؤجلة

(40 375 397)  72 047 469 الفترة (خسائر)أرباح 

.معها وتقرأ القوائم هذه من اليتجزأ جزءًا تعتبر (32)إلى صفحة  (6)من صفحة  اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة

هيرميس القابضة-  المالية المجموعة شركة

EFG-Hermes

(مصرية مساهمة شركة)

المستقلة الدخل قائمة

2016 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية فى 
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عن الفترة المالية  عن الفترة المالية  جميع المبالغ بالجنيه المصري
المنتهية فى  المنتهية فى 

 2015/3/31  2016/3/31

(40 375 397)  72 047 469 الفترة (خسائر)أرباح 
:الدخل الشامل اآلخر

69 828 822 135 360 203 التغير في القيمة العادلة- إستثمارات مالية متاحة للبيع 
( 18 732 587) ( 21 744 735) الضريبة المتعلقة ببنود الدخل الشامل األخرى

51 096 235 113 615 468 مجموع الدخل الشامل اآلخر عن الفترة
10 720 838 185 662 937 إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

.معها وتقرأ القوائم هذه من اليتجزأ جزءًا تعتبر (32)إلى صفحة  (6)من صفحة  اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة

هيرميس القابضة-  المالية المجموعة شركة
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الشامل  المستقلة  
2016 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية فى 
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اإلجمالى (خسائر)أرباح  إحتياطى قانونى رأس المال

مرحلة خسائر تغطية فائض إعادة تقييم إستثمارات-القيمة العادلة عالوة إصدار إحتياطى عام المصدر والمدفوع

خطر التدفقات النقدية
أصول ثابتة محولة
لإلستثمارات العقارية مالية متاحة للبيع

جميع المبالغ بالجنيه المصري

7 461 051 789  443 372 737 (26 442 387)  15 449 979  333 315 029 2 837 343 593   158 271  990 432 067 2 867 422 500 2014 ديسمبر 31الرصيد فى 

 51 096 235 - - -  51 096 235 - - - - بنود الدخل الشامل األخرى

(40 375 397) (40 375 397) - - - - - - - 2015 مارس 31خسائر الفترة المالية المنتهية في 

7 471 772 627  402 997 340 (26 442 387)  15 449 979  384 411 264 2 837 343 593   158 271  990 432 067 2 867 422 500 2015 مارس 31الرصيد فى 

6 756 532 268 (31 340 150) (26 442 387)  15 449 979  278 254 597 1 922 267 818   158 271 1 523 711 250 3 074 472 890 2015 ديسمبر 31الرصيد فى 

 113 615 468 - - -  113 615 468 - - - - بنود الدخل الشامل األخرى

 72 047 469  72 047 469 - - - - - - - 2016 مارس 31أرباح الفترة المالية المنتهية في 

6 942 195 205  40 707 319 (26 442 387)  15 449 979  391 870 065 1 922 267 818   158 271 1 523 711 250 3 074 472 890 2016 مارس 31الرصيد فى 

.معها وتقرأ القوائم هذه من اليتجزأ جزءًا تعتبر (32)إلى صفحة  (6)من صفحة  اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة

هيرميس القابضة-  المالية المجموعة شركة

( مصرية مساهمة شركة )

قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة

2016 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية فى 

EFG-Hermes

إحتياطيات أخرى
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عن الفترة المالية عن الفترة المالية إيضاح
رقم المنتهية فى  المنتهية فى 
 2015/3/31  2016/3/31

جميع المبالغ بالجنيه المصري

التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات
(40 543 335) 72 181 287 قبل الضرائب (الخسائر)األرباح 

:يتم تسويته بـ
3 338 102 2 344 201 ثابتة أصول إهالك
- 2 440 398 إستثمارات عقارية إهالك
-  306 250 المكون من مخصص مطالبات متوقعة

( 500 000) ( 183 365) المستخدم من مخصص مطالبات متوقعة
- 1 577 332 خسائر بيع إستثمارات في شركات تابعة

( 629 700) ( 840 864) صافى التغير فى اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
(44 573 079) (100 610 652) فروق تقييم عملة
(82 908 012) (22 785 413)

التغير في
339 128 148 47 979 173 إستثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

(322 064 463) (121 630 296) المستحق على شركات تابعة
16 131 992 3 253 212 أخرى مدينة أرصدة

134 235 892 375 495 241 المستحق لشركات تابعة
12 495 893 6 412 296 مصلحة الضرائب
(2 354 410) (11 358 705) األخرى الدائنة واألرصدة الدائنون
94 665 040 277 365 508 التشغيل صافى النقدية المتاحة من أنشطة

اإلستثمار أنشطة من النقدية التدفقات
( 236 183) ( 323 352) ثابتة أصول مدفوعات لشراء

(120 000 000) (53 897 550) مدفوعات لقروض لشركات تابعة
- (1 315 186) مدفوعات لشراء إستثمارات مالية متاحة للبيع
- (345 147 300) مدفوعات لشراء إستثمارات في شركات تابعة 

(120 236 183) (400 683 388) اإلستثمار النقدية المستخدمة في أنشطة صافى

التمويل أنشطة من النقدية التدفقات
(7 864 576) (31 343 362) توزيعات أرباح مدفوعة

- 150 000 000 متحصالت من قروض طويلة األجل  
(7 864 576) 118 656 638 التمويل أنشطة (المستخدمة في)صافى النقدية المتاحة من 

(33 435 719) (4 661 242) خالل الفترة حكمها فى وما فى النقدية التغير صافى
109 174 896 373 574 097 (20) الفترة أول حكمها فى وما النقدية
75 739 177 368 912 855 (20) آخر الفترة حكمها فى وما النقدية

.معها وتقرأ القوائم هذه من اليتجزأ جزءًا تعتبر (32)إلى صفحة  (6)من صفحة  اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة

هيرميس القابضة-  المالية المجموعة شركة
EFG-Hermes

(مصرية مساهمة شركة)
النقدية المستقلة قائمة التدفقات

2016 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية فى 
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 هیرمیس القابضة -شركة المجموعة المالیة 
EFG - Hermes 

 (شركة مساهمة مصریة)
 المستقلة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 ٢٠١٦مارس  ٣١فى المالیة المنتهیة  الفترة عن
________________________________________________________________________ 

 
 نبذة عن الشركة -١

 الكیان القانوني  ١-١
لســـنة  ٩٥رقم ألحكام القانون  تخضـــعهیرمیس القابضـــة "شـــركة مســـاهمة مصـــریة"  -شـــركة المجموعة المالیة 

طریق مصــــــر  ٢٨ب القریة الذكیة المرحلة الثالثة الكیلو  ١٢٩یقع مقر الشــــــركة فى  والئحته التنفیذیة. ١٩٩٢
 جمهوریة مصر العربیة. –أكتوبر  ٦ –األسكندریة الصحراوى 

  
 غرض الشركة ٢-١

ل في ســـــــــــــوق تداو بنك شـــــــــــــامل رائد فى العالم العربى، كما تعد الرائدة هیرمیس  -المجموعة المالیة تعد  -
 واإلستثمارات المباشرة وابحاث ودراسات السوق. االستثمار وٕادارة األصول  بنوكاألوراق المالیة وخدمات 

اإلشـــــتراك فى تأســـــیس الشـــــركات التى تصـــــدر أوراقًا مالیة أو فى زیادة رؤوس یتمثل غرض الشـــــركة فى  -
 مباشرة عملیات شراء األوراق المالیة بالهامش.وكذا نشاط أمناء الحفظ المركزى مباشرة و أموالها 

 
 إعداد القوائم المالیةأسس  -٢

 والقوانین المحاسبیة بالمعاییر اإللتزام ١-٢
ات ذ یتم إعداد القوائم المالیة طبقًا لمعاییر المحاســــــــبة المصــــــــریة وفى ضــــــــوء القوانین واللوائح المصــــــــریة -

 .العالقة
 .٢٠١٦مایو  ١٠في تم إعتماد القوائم المالیة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة  -

 
 العرضعملة التعامل وعملة  ٢-٢

تعرض القوائم المالیة بالجنیه المصري والذي یمثل عملة التعامل للشركة، وجمیع البیانات المالیة 
 المعروضة بالجنیه المصرى.

 
 اإلفتراضاتإستخدام التقدیرات و  ٣-٢

یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة المصریة من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي 
الفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات والقیم المعروضة لألصول وااللتزامات والتقدیرات وا

بها في ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى  واإلیرادات والمصروفات. تعد التقدیرات واالفتراضات المتعلقة
 وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. متنوعة. هذا

 فتراضات المتعلقة بها بصفه دوریه.یتم إعادة مراجعة التقدیرات واال -
 یتم االعتراف بالتغییر في التقدیرات المحاســـــــبیة في الفترة التي یتم تغییر التقدیر فیها إذا كان التغییر یؤثر -

 لیهما.إذا كان التغییر یؤثر على ك والفترات المستقبلیةعلى هذه الفترة فقط، أو في فترة التغییر 
 



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المستقلة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

 ٣١/٣/٢٠١٦فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 

 
- ٧ - 

 العادلةقیاس القیمة   ١-٣-٢
یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة على أســـــاس القیمة الســـــوقیة لألداة المالیة أو ألدوات  −

مالیة مثیلة في تاریخ القوائم المالیة بدون خصم أي تكالیف بیع مستقبلیة مقدرة. یتم تحدید قیم 
المالیة  مة االلتزاماتاألصـول المالیة بأسـعار الشـراء الحالیة لتلك األصـول، بینما یتم تحدید قی

 باألسعار الحالیة التي یمكن أن تسوى بها تلك االلتزامات. 
في حالة عدم وجود ســــــوق نشــــــطة لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة فإنه یتم تقدیر القیمة  −

العادلة باسـتخدام أسـالیب التقییم المختلفة مع األخذ في االعتبار أسـعار المعامالت التي تمت 
 - ، واالســــــــترشــــــــاد بالقیمة العادلة الحالیة لألدوات األخرى المشــــــــابهة بصــــــــوره جوهریهمؤخراً 

مكن یقیم  أو أي طریقة أخرى للتقییم ینتج عنها -أســـــــــــــلوب التدفقات النقدیة المخصـــــــــــــومة 
 االعتماد علیها.

عند اســــــتخدام أســــــلوب التدفقات النقدیة المخصــــــومة كأســــــلوب للتقییم فإنه یتم تقدیر التدفقات  −
نقدیة المستقبلیة على أساس أفضل تقدیرات لإلدارة. ویتم تحدید معدل الخصم المستخدم في ال

ضـــوء الســـعر الســـائد في الســـوق في تاریخ القوائم المالیة لألدوات المالیة المشـــابهة من حیث 
 طبیعتها وشروطها.

 
 القوائم المالیة المجمعة ٤-٢

" القوائم المالیة المجمعة ١٧المحاسبة المصري رقم یوجد لدى الشركة شركات تابعة وطبقًا لمعیار 
تعد الشركة قوائم  ُ ١٩٨١لسنة  ١٥٩من الالئحة التنفیذیة لقانون الشركات رقم  ١٨٨والمستقلة " والمادة 

مالیة مجمعة للمجموعة حیث یستوجب األمر الرجوع إلیها للحصول على تفهم للمركز المالي ونتائج 
 ة للمجموعة ككل.األعمال والتدفقات النقدی

 
 النقدیة وما في حكمها -٣
  ٣١/١٢/٢٠١٥  ٣١/٣/٢٠١٦ 
 جنیه مصرى   جنیه مصرى  

 ٥٦٠ ٣٢٩ ٤٢٥ ٢٠٨  نقدیة بالخزینة
 ٤٧٨ ٧٨٥ ٠١٠  ٣٣٩ ٣٨٢ ١٤٧  حسابات جاریة لدى البنوك

 ١٩ ٧١٨ ٠٤٠  ٢٩ ١٠٥ ٥٠٠  ودائع لدى البنوك
 ____________ ___________ 

 ٤٩٩ ٠٦٣ ٣٧٩  ٣٦٨ ٩١٢ ٨٥٥ الرصید
 =========== =========== 
 

 إستثمارات مقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -٤
  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/٣/٢٠١٦ 
 جنیه مصرى جنیه مصرى  

 ١٥١ ٤٥٠ ٢٦٨ ١٠٤ ٣٦٢ ٢٦٢ وثائق صنادیق إستثمار
  ٣١٦ ٥٥٠ ٢٨٨ ٣٥١ أسهم شركات

  ___________ ___________ 
 ١٥١ ٧٦٦ ٨١٨ ١٠٤ ٦٥٠ ٦١٣ الرصید

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



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المستقلة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

 ٣١/٣/٢٠١٦فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 

 
- ٨ - 

 وشقیقة شركات تابعة المستحق على -٥
  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/٣/٢٠١٦ 
 جنیه مصرى جنیه مصرى  

 ٨٦٢ ٤٢٥ ٨٩٢ ٧٧٥  إى. إف. جى هیرمیس لإلدارةشركة  
 ٢٢ ٦٢٥ ٧٧٩ ٦٤ ٧٤٢ ٧٥٨ شركة المجموعة المالیة للسمسرة فى األوراق المالیة 

 ٣٩٩ ٧٦٠ ٦٥٨ ٥١٤ ٠٥٤ ١٠٥ هیرمیس أدفیزورى إنك –شركة إى أف جى 
 ٢٥ ٠٢٨ ٠٢٣ ٢٥ ٣٧٠ ٥٨٣ * فلیمنج سى أى أى سى هولدنجزشركة  

 ١٠٨ ٨٦٤ ٤٨٦ ٢٢ ١٦١ االردن -شركة المجموعة المالیة هیرمیس 
 ٣٤٧ ٣٤١ ٤٥٦ ٤٦٨  شركة اى اف جى هیرمیس اى بى لیمتد 

 ٢٩٥ ٩٩٢ ٢٢٩ ٢٧ ٥٥٤ م.م.شركة اى اف جي هیرمیس عمان ش
 ١٩٠ ٦٥٧ ١ ١ ٣٦٧ ٥٦٧ ش.م.ك –إیفا للوساطة المالیة 

 ٢١٣ ٠١٦ ٥٣٤ ٢٢٤ ٤٦٦ ٨٠٦ شركة المجموعة المالیة هیرمس لترویج وتغطیة اإلكتتاب 
 ١٦٠ ٦٤٣ ٥٨٧ ٨٢ ٠٥١ ٠٤٤ هیرمیس السعودیة  –شركة المجموعة المالیة  
 ٢٣ ١٣٨ ٣٤٥ ٣٨ ٠٦٧ ٠٢٢ ستثماردارة صنادیق اإلشركة المجموعة المصریة إل 
 ٢٣ ٠١٣ ٨٨١ ٨ ٦٧٨ ٦٢٥ بایون انتربرایس لیمتدشركة  

 ١٧٩ ٧٣٠ ٤٧٨  ٢٠٤ ٤٥٧ ٥١٨ شركة إى اف جى هیرمیس جلوبال سى بى هولدنج لیمتد
  ٩٩ ٠٤٢ ٨ ٩٦٦ ٤٦٢ االمارات –هیرمس للتداول إى اف جى  شركة

 ٤٦٠ ٠٠٦ ١ ١ ١٤٤ ٥٩٩ لبنان –هیرمیس القابضة  –شركة المجموعة المالیة 
 ٩٨١ ٤٧٣ ٥٣٩ ٠٣٦ اف جي هیرمیس إلدارة صنادیق اإلستثمار المباشر أيشركة 

 ٧١٥ ٦٥٩ ٤٠٤ ٣ ٠١٦ المجموعة المالیة هیرمیس للتأجیر التمویلىشركة  
 -- ٢٠٨ ٣٣٣ شركة تنمیة لخدمات المشروعات متناهیة الصغر 

 ____________ ___________ 
 ٢٩٥ ٤٦٨ ٠٥٢ ١ ٤٣٢ ٥٨٣ ٢٢٨ ١ 

 )٢٥ ٠٢٨ ٠٢٣( )٢٥ ٠٢٨ ٠٢٣( وشقیقة * شركات تابعة المستحق على اإلضمحالل فى 
  ____________ ____________ 
 ٢٧٢ ٤٤٠ ٠٢٧ ١ ٤٠٩ ٥٥٥ ٢٠٣ ١ الرصید 
  ============ ============ 
 

 أرصدة مدینة أخرى -٦
  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/٣/٢٠١٦ 
 جنیه مصرى جنیه مصرى  

 ٧ ٢٤٠ ٤١٤ ١ ١٦٦ ٦٩٦ إیرادات مستحقة
 ٢ ٩٢٠ ٢٨١ ٣ ٢٩٠ ٦٨٢ مستقطعة بمعرفة الغیرضرائب 

 ١ ١٥٧ ١٥٢ ١ ٠٥١ ٠٢٧  تأمینات لدى الغیر
 ٢ ٨٨٩ ٩٤١ ٥ ١٧٥ ٥٥٩ مصروفات مدفوعة مقدماً 

  ٥٨١ ٣١٢ ٥٠٧ ٨٣١ عهد وسلف
 ٢٣٥ ٩٤٨ ٨١٤ ٥٩٠ دفعات مقدمة موردین

 ٠٠٠ ٥٠٠ ٢ ٠٠٠ ٥٠٠ ٢ مدفوعات تحت حساب شراء إستثمارات *
 ٨ ٦٧٦ ١٧٨ ٩ ٥٦٩ ٩٩٣ ةأرصدة مدینة متنوع

  ___________ ___________ 
 ٢٦ ٢٠١ ٢٢٦ ٢٤ ٠٧٦ ٣٧٨ الرصید

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



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المستقلة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

 ٣١/٣/٢٠١٦فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 

 
- ٩ - 

 تتمثل مدفوعات تحت حساب شراء إستثمارات فیما یلى : *

 
 وشقیقة شركات تابعةالمستحق ل -٧
  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/٣/٢٠١٦ 

 جنیه مصرى  جنیه مصرى  
 ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ الشركة العربیة للمرئیات 

 ٩ ٧٠٨ ٦٨٥ ٧٧١ ٥٦٨ ٩ هیرمیس لإلستثمار فى األوراق المالیةشركة 
 ٧ ١٨١ ٠٨٠ ٥٦٦ ٨٢٢ ٦ هیرمیس لتداول السندات -شركة المجموعة المالیة  

 ٩ ٩٤٠ ٦٩١ ٩ ٩١٥ ٦٩١ شركة صنادیق إستثمار المجموعة المالیة هیرمیس
 ١٣٠ ٣١٧ ٣١٩ ١٤٦ ١٣٨ ٨٦٩ نال إنفستمنت لیمتدوإى أف جى ھیرمیس ریجیشركة 

 ٨ ٦١٥ ٩٤٦ ٨ ٥٨٨ ٩٤٨ سوریا -سوریه المحدودة  –شركة المجموعة المالیة هیرمیس 
 ٣٣ ٨٤٧ ٨٣٥ ٣٣ ٤٦٨ ١٩٩ شركة المجموعة المصریة إلدارة المحافظ المالیة
 ٤٣ ٢٠٨ ٧٣٤ ٤٩ ١٣٩ ٢٥٧ شركة المجموعة المالیة هیرمیس لبنان ش م ل

 ٣١ ٢٣٦ ٤٠١ ٣٠ ٠٨٨ ٠٧٨ شركة هیرمیس إلدارة صنادیق اإلستثمار
  ٢١٤ ٧٤٩ ٨٤٤ ١ ٧٦٤ المحدودة – هیرمیس اإلمارات شركة إى اف جى

 ١٤٧ ٥٧٦ --  شركة المجموعة المالیة هیرمیس قطر
 ٨٣٤ ٤٨٣ ١٠ ٧٨١ ٨٤٩ ٢٤٣ األوراق المالیة  فيشركة هیرمیس للوساطة 

 ٧٠٤ ٠٢٧ ٩٩ ٨٠٧ ٩٢٧ ٢٠١ هیرمیس فاینانشیال مانجمت (مصر) لیمتد –شركة اى اف جى 
 (٤٦٣ ٨٠٤ ١) ٩١٩ ٩٠٨ ٢٥ BVI –شركة إي.إف.جي. هیرمیس لإلستثمار المباشر  

 _____________ ____________ 
 ٣٨٧ ١٢٦ ٠٩١ ٧٧٢ ٢٦١ ٦٥٠ الرصید 
  ============ ============ 
 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -٨
  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/٣/٢٠١٦ 
 جنیه مصرى     جنیه مصرى   

 ٢٧٤ ١٣٢ ٢٩٥ ٢٣٦ الهیئة القومیة للتأمین اإلجتماعي
 ٤٦ ٦١٦ ٨٣٨ ٣١ ٦٩٦ ٣٦٠ مصروفات مستحقة
 ١١ ١٨١ ٢٨٨ ٨ ٢٢٦ ٣٦٩ عمالء حفظ مركزى

 ٥ ٥٨٧ ٤١٥ ١١ ٤١٥ ٦٩٠ )٢٣إیضاح ( – إیرادات محصلة مقدماً 
 ٤٤ ٢٢٢ ٧٢١ ١٢ ٨٧٩ ٣٥٩ دائنو توزیعات سنوات سابقة

  ٧٠٩ ٣٧١ ٧٩٨ ١ ١٢٣ أرصدة دائنة متنوعة 
 ___________  ___________ 

 ١٠٨ ٥٩١ ٧٦٥ ٦٦ ٣١١ ١٣٧ الرصید
 =========== ========== 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/٣/٢٠١٦  الشركة 
 مصريجنیه  مصريجنیه  

 ٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٢ ٥٠٠ ٠٠٠  الشركة العربیة للمرئیات
 ___________ ___________ 

 ٢ ٥٠٠ ٠٠٠ الرصید
========== 

٢ ٥٠٠ ٠٠٠ 
========== 



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المستقلة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

 ٣١/٣/٢٠١٦فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 

 
- ١٠ - 

 مطالبات متوقعة مخصص -٩
  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/٣/٢٠١٦ 
 جنیه مصرى جنیه مصرى   

 ٦ ٧٧٠ ٢٨٦ ٦ ٢٧٠ ٢٨٦ العام الفترة/ بدایةالرصید فى 
 -- ٣٠٦ ٢٥٠ المكون خالل الفترة/ العام

 )٥٠٠ ٠٠٠( )١٨٣ ٣٦٥( العام الفترة/ خاللالمستخدم 
 _________ __________ 

 ٦ ٢٧٠ ٢٨٦ ٦ ٣٩٣ ١٧١ العام الفترة / الرصید في نهایة
 ========= ========= 
 

 قروض لشركات تابعة -١٠
تاریخ القرض  مبلغ القرض العملة إسم الشركة

 المساند
تاریخ 

 االستحقاق
الرصید في 

٣١/٣/٢٠١٦ 
 جنیه مصرى

 ٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢/٥/٢٠١٨ ١٢/٥/٢٠١٤ ملیون ٧٠ جنیه مصري یةاألوراق المال فيشركة هیرمیس للوساطة 
 ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥/٥/٢٠١٨ ١٥/٥/٢٠١٤ ملیون ٥٠ جنیه مصري  یةاألوراق المال فيشركة هیرمیس للوساطة 
 ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٩/٦/٢٠١٨ ١٩/٦/٢٠١٤ ملیون ٣٠ جنیه مصري  یةاألوراق المال فيشركة هیرمیس للوساطة 
 ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٩/٦/٢٠١٧ ٢٩/٦/٢٠١٥ ملیون ٥٠ جنیه مصري  یةاألوراق المال فيشركة هیرمیس للوساطة 

شــــركة تنمیة لخدمات المشــــروعات متناهیة 
 ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٢/٤/٢٠١٦ ٢٢/٣/٢٠١٦ ملیون ٥٠ جنیه مصري  الصغر

 ٤ ٤٣٢ ٥٠٠ ٢٨/٢/٢٠١٨ ١/٣/٢٠١٦ ألف ٥٠٠ دوالر أمریكى األردن -شركة المجموعة المالیة هیرمیس 
 ٢٥٤ ٤٣٢ ٥٠٠     اإلجمالى

      
المســــــــــــــتحق خالل عــام من قروض الجزء 

 لشركات تابعة
    

)٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠( 
 ٢٠٤ ٤٣٢ ٥٠٠     الرصید

 

 للبیع متاحة مالیة إستثمارات -١١
  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/٣/٢٠١٦ 
 جنیه مصرى جنیه مصرى  

 ٤١٩ ١٧٤ ٢٣٤ ٩٨٤ ٦٨٣ ٢٨٤  أسهم شركات
   ١٦٩ ٧٠٢ ٩٢٦   ٩٩٣ ٨٦٧ ٠١٢ ١  وثائق صنادیق إستثمار

  ____________ ____________ 
 ٥٨٨ ٨٧٦ ١٦٠ ١ ٩٧٧ ٥٥١ ٢٩٧ ١  الرصید

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

 
 وتتمثل اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع فیما یلى:

 ٢٠٦ ٦٨٧ ٠٩١ ٤٥٧ ٢٥٣ ٢٥١  إستثمارات مالیة مقیدة بالبورصة
 ٩٥٤ ١٨٩ ٤٩٧ ٥٢٠ ٢٩٨ ٠٤٦ ١  إستثمارات مالیة غیر مقیدة بالبورصة

  ____________ ____________ 
  ١ ١٦٠ ٨٧٦ ٥٨٨ ٩٧٧ ٥٥١ ٢٩٧ ١ 
  ============ ============ 



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المستقلة  تابع اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 ٣١/٣/٢٠١٦عن الفترة المالیة المنتهیة فى 

- ١١ - 
 

 إستثمارات فى شركات تابعة -١٢
 القیمة الدفتریة      

 الشركات المستثمر فیها
 الجنسیة

نسبة 
 المساهمة %

 عملة السداد
  

٣١/٣/٢٠١٦ 
  

٣١/١٢/٢٠١٥ 
 جنیه مصري  جنیه مصري    

 ٤١ ٨٣٨ ٠٦٠  ٤١ ٨٣٨ ٠٦٠  جنیه مصرى ٩٩,٨٧ مصریة المجموعة المالیة للسمسرة فى األوراق المالیة 

 ٤ ٤٢٧ ٢٣٣  ٤ ٤٢٧ ٢٣٣  جنیه مصرى ٨٨,٥١ مصریة المجموعة المصریة إلدارة صنادیق اإلستثمار

 ١ ٩٩٠ ٠٠٠  ١ ٩٩٠ ٠٠٠  جنیه مصرى ٦٦,٣٣ مصریة المجموعة المصریة إلدارة المحافظ المالیة 

 ٢١٩ ٧٦٣ ٩٦٩  ٢١٩ ٧٦٣ ٩٦٩  جنیه مصرى ٩٧,٥٨ مصریة هیرمیس للوساطة فى األوراق المالیة 
 ٦ ٤٣٩ ٧٠٩  ٦ ٤٣٩ ٧٠٩  جنیه مصرى ٨٩,٩٥ مصریة هیرمیس إلدارة صنادیق اإلستثمار 

 ٥ ٤٧٦ ٠٢٩  ٥ ٤٧٦ ٠٢٩  جنیه مصرى ٩٩,٣٧ مصریة لإلستثمار فى األوراق المالیة  هیرمیس
 ٦  ٦  أمریكيدوالر  ١٠٠ BVI  .هیرمیس أدفیزورى إنك –إى أف جى 

 ٧ ٩٩٠ ٠٠٠  ٧ ٩٩٠ ٠٠٠  جنیه مصرى ٩٩,٨٨ مصریة هیرمس لترویج وتغطیة اإلكتتاب  –المجموعة المالیة 
 ٩ ٩٠٠ ٠٠٠  ٩ ٩٠٠ ٠٠٠  جنیه مصرى ٩٩ مصریة لتداول السندات  هیرمیس –المجموعة المالیة 

 ١ ٢٤٩ ٤٩٠  ١ ٢٤٩ ٤٩٠  جنیه مصرى ٩٦,٣ مصریة إى إف جى هیرمیس لإلدارة
 --  --  جنیه مصرى ١٠٠ مصریة فلیمنج سى أى أى سى القابضة 

 ٣٩ ٩٧٥  ٣٩ ٩٧٥  أمریكيدوالر  ١,٥٩ BVI **  -إى إف جى هیرمیس لإلستثمار المباشر
 ٢٣ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢٣ ٠٠٠ ٠٠٠  أمریكيدوالر  ١٠٠ امارتیة اى اف جى هیرمیس اإلمارات المحدودة 

 ١٥٣ ٧١٣  ١٥٣ ٧١٣  أمریكيدوالر  ٩٩ لبنانیة ش م ل  –لبنان –هیرمیس القابضة-المجموعة المالیة
 ١١٨ ٧٠٧ ٣٥٤  ١١٨ ٧٠٧ ٣٥٤  أمریكيدوالر  ٧٣,١ سعودیة هیرمیس السعودیة  –المجموعة المالیة 
 ٢٧ ٥٦٤ ٧٨٧  ٢٧ ٥٦٤ ٧٨٧  أمریكيدوالر  ٩٩ لبنانیة   ش م ل –هیرمیس لبنان  –المجموعة المالیة 

 ٣١٨ ١٤١ ٣٠٤  ٣١٨ ١٤١ ٣٠٤  أمریكيدوالر  ١٠٠ Cayman Islands إى أف جى هیرمیس ریجیونال إنفستمنت لیمتد  **

 ١ ٥٧٧ ٣٣٢  --  أمریكيدوالر  ١٠٠ قطریة المجموعة المالیة هیرمیس قطر



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المستقلة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

 ٣١/٣/٢٠١٦فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 

 

- ١٢ - 

 القیمة الدفتریة      

 الشركات المستثمر فیها
 الجنسیة

نسبة 
 المساهمة %

 عملة السداد
  

٣١/٣/٢٠١٦ 
  

٣١/١٢/٢٠١٥ 
 جنیه مصري  جنیه مصري    

 ٣٣ ٦١٠ ٦٣١  ٣٣ ٦١٠ ٦٣١  أمریكيدوالر  ١٠٠ اردنیة االردن  –شركة المجموعة المالیة هیرمیس 

 ٦ ۳۹۹ ۸۰۰  ٦ ۳۹۹ ۸۰۰  جنیه مصرى ٩٩,٩٩٨ مصریة اإلستثمار المجموعة المالیة ھیرمیس لصنادیق 

 ٣ ١٣٧ ٠٩٦ ٠٠٦  ٣ ١٣٧ ٠٩٦ ٠٠٦  أمریكيدوالر  ١٠٠ Cayman Islands إى اف جى هیرمیس جلوبال سى بى هولدنج لیمتد *

 ١٢ ٧٠٣ ٧٧٥  ١٢ ٧٠٣ ٧٧٥  أمریكيدوالر  ٤٩ سوریة هیرمیس سوریا المحدودة *** –المجموعة المالیة 

 --  --  أمریكيدوالر  ٩٧ سوریة شركة سندیان سوریا المحدودة  ***

 ٩ ٩٩٩ ٩٩٠  ٩ ٩٩٩ ٩٩٠  جنیه مصرى ٩٩,٩٩٩ مصریة شركة صنادیق إستثمار المجموعة المالیة هیرمیس

 ٤ ٩٣٠ ٠١٢  ٤ ٩٣٠ ٠١٢  یورو ١٠٠ لوكسمبورج شركة بیفورت إنفستمنت

 ٧٤ ٢٥٠ ٠٠٠  ٧٤ ٢٥٠ ٠٠٠  جنیه مصرى ٩٩ مصریة شركة المجموعة المالیة هیرمیس للتأجیر التمویلى

 ٦٤٠ ٠٠٠  ٦٤٠ ٠٠٠  جنیه مصرى ٦٤ مصریة إى اف جى هیرمیس إلدارة صنادیق اإلستثمار المباشر

 ٧  ٧  أمریكيدوالر  ١٠٠ Cayman Islands شركة اى اف جي هیرمیس اى بى لیمتد 
 --  ٣٤٥ ١٤٧ ٣٠٠  جنیه مصرى ٧٦,٦٩٩٤ مصریة **** شركة تنمیة لخدمات المشروعات متناهیة الصغر

 ٤ ٠٦٧ ٨٨٩ ١٨٢  ٤ ٤۱۱ ٤٥۹ ۱٥۰     الرصید



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المستقلة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

 ٣١/٣/٢٠١٦فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 

 
- ١٣ - 

یق شركتها فى رأس مال بنك اإلعتماد اللبنانى (ش.م.ل.) وذلك عن طر  %٦٣,٧٣٩بنسبة حصة حاكمة الشركة  تمتلك *

ملیون دوالر   ٥٧٧,٨ش.م.ل مقابل مبلغ جشــــركة إى أف جى هیرمیس ســــى أل هولدن -المملوكة لها بالكامل –التابعة 

 إتخــاذ جمیع الخطوات الالزمــة إلتمــام عملیــة بیععلى  ، وقــد تم الموافقــة ٢٠١٠تم إقتنــائهــا خالل عــام  والتي أمریكى

 اللبنـــــاني ش.م.ل ("شــــــــــــــركـــــة تـــــابعـــــة غیر مبـــــاشــــــــــــــرة") وذلـــــك بســــــــــــــعرأســــــــــــــهم بنـــــك اإلعتمـــــاد  منتقریبـــــًا  %٤٠

ذه وجدیر بالذكر ان ه ،الرســـــــــوم المرتبطة) إلى مجموعة من المســـــــــتثمرین اللبنانیین والعرب بخالفدوالر للســـــــــهم ( ٣٣

 ذالعملیة تخضـــــع لعدد من الشـــــروط المســـــبقة بما في ذلك موافقة مصـــــرف لبنان المركزى، ومن المتوقع االنتهاء من تنفی

الموافقة على الدخول في اتفاقیة ضـــــــــمان تغطیة  باإلضـــــــــافة إلى، و ٢٠١٦یونیه  ٣٠ هذه اإلجراءات في موعد أقصـــــــــاه

مع بنــك اإلعتمــاد اللبنــاني لالســــــــــــــتثمــار  (Irrevocable Underwriting Agreement)ل لإللغــاء اكتتــاب غیر قــابــ

عر على أن الس بذاتلبیع الحصة المتبقیة  –للبناني شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك االعتماد ا –") CLIBش.م.ل ("

 .٢٠١٧مایو  ٣١تتم عملیة البیع قبل أو في 
 Irrevocable Underwriting)وافق مجلس إدارة الشركة على إلغاء اتفاقیة ضمان االكتتاب خالل الفترة الالحقة 

Agreement) " .مع بنك االعتماد اللبناني لالستثمار ش.م.لCLIB كشرط من شروط تنفیذ عملیة بیع المرحلة األولى "
لس كما وافق المج ،سهم من حصتها في بنك االعتماد اللبناني ش.م.ل. "االعتماد اللبناني" ٩ ٤٠٨ ٧٤٩والتي تمثل عدد 

 ببذل أفضل الجهود" CLIBش.م.ل. " بنك اإلعتماد اللبناني لالستثمار على استبدال اتفاقیة ضمان االكتتاب بتكلیف
“Best Effort”  وذلك يسهم من أسهم بنك االعتماد اللبنان ٥ ٥٠٦ ١٣٤عدد لبیع أسهم المرحلة الثانیة المتمثلة في ،

 تیسیرا من الشركة إلتمام عملیة البیع.

فى  %٦٣,٤١تمتلك نســبة  -للشــركة  %١٠٠المملوكة بنســبة  –نال إنفستمنت لیمتد وإى أف جى ھیرمیس ریجیشــركة  **

وبالتالى فالشركة لها حق التحكم فى السیاسات التشغیلیة والمالیة  BVI -هیرمیس لإلستثمار المباشرشركة إى إف جى 

 للشركة ومن ثم فهى شركة تابعة للمجموعة. 

وریا المحدودة بطریقة غیر مباشـرة عن طریق إحدى هیرمیس سـ –من شـركة المجموعة المالیة  %٢٠,٣٧تمتلك الشـركة  ***

 ومن ثم فهى شركة تابعة للمجموعة. –) %٩٧شركة سندیان سوریا المحدودة ( -شركاتها التابعة 

من أســـهم شـــركة تنمیة لخدمات المشـــروعات تقریبًا  %٧٦,٧الشـــركة عقود شـــراء لنســـبة  وقعت ٢٠١٦فبرایر  ٢٣بتاریخ  ****

التابعة لشــــــــركة القلعة  –من شــــــــركة فاینانشــــــــال أنلمتد  %٧٠وذلك عن طریق شــــــــراء نســــــــبة متناهیة الصــــــــغر ش.م.م 

ملیون جنیه  ٣٤٥من حصـــة فریق اإلدارة بالشـــركة في صـــفقة تقدر قیمتها بمبلغ  %٦,٧ونســـبة  –لإلســـتشـــارات المالیة 

  . إتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل الملكیة تم، و تقریبًا  مصري

من أســـهم شـــركة تنمیة لخدمات المشـــروعات إضـــافیة  %١٧,٣٠اإلســـتحواذ على نســـبة بالشـــركة  قامت ٢٠١٦أبریل  ١٨بتاریخ 

ملیون  ٧٧,٩في صـــفقة تقدر قیمتها بمبلغ البنك المصـــري الخلیجي والتي تمثل كامل حصـــة المســـاهم متناهیة الصـــغر ش.م.م 

 إتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل الملكیة. تمجنیه مصري، و 

 شركات تابعة تتمثل فى إستثمارات غیر مقیدة  ببورصة األوراق المالیة.اإلستثمارات فى  -



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المستقلة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

 ٣١/٣/٢٠١٦فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 

 
- ١٤ - 

 إستثمارات عقاریة  -١٣
 مباني

 
 مصريه جنی

 
 البــــــــــــــــــــــــــــیـان

 
  

٢٥٣ ٦٣٩ ٨١٨ 
_____________ 

  ٢٠١٦ینایر  ١ التكلفة في

٨١٨ ٦٣٩ ٢٥٣ 
____________ 

 ٢٠١٦ مارس ٣١ فيالتكلفة 

٤٤٠ ٢ ٣٩٨ 
___________ 

 الفترةاهالك 

٤٤٠ ٢ ٣٩٨ 
___________ 

 ٢٠١٦مارس  ٣١ فيمجمع االهالك 

٢٥١ ١٩٩ ٤٢٠ 
=========== 

  ٢٠١٦ مارس ٣١ فيالقیمة الدفتریة  صافي

 
 -جنیه مصرى فیما یلى: ٢٥١ ١٩٩ ٤٢٠والبالغ قیمته  ٢٠١٦مارس  ٣١تمثل رصید اإلستثمارات العقاریة فى ی
هیرمیس  –جنیه مصرى یتمثل فى التكلفة للمساحة المملوكة لشركة المجموعة المالیة  ١٥٦ ٠٦٣ ٤٢٠مبلغ  -

 القابضة فى مبنى نایل سیتى.
هیرمیس القابضة  –جنیه مصرى یتمثل فى التكلفة للمساحة المملوكة لشركة المجموعة المالیة  ٩٥ ١٣٦ ٠٠٠مبلغ  -

 .الذكیةالقریة فى مبنى المركز الرئیسى للشركة فى 
 

 أصول ثابتة -١٤
 ٢٠١٦مارس  ٣١عن الفترة المالیة المنتهیة في 

 مبانى أراضى 
 نشاءاتإ و 

 أثاث
 ومعـدات

أجهزة حاسب 
 آلــى

سیارات ووسائل 
 نقل

 اإلجمــالى تجهیزات
 

 يمصر  جنیه مصري جنیه مصري جنیه مصري جنیه مصري جنیه مصري جنیه مصري جنیه 
 ٤٢٣ ٢١٩ ٢٤١ ٤ ٢٠٢ ٧٤٧ ٤١١ ٧٣٨ ٧ ٩١٩ ٨٥٧ ٤٥ ٤٧٥ ٢٦٠ ١٩ ١٥٤ ١٥٩ ٨٧١ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١/١/٢٠١٦التكلفة فى 

 ٣٢٣ ٣٥٢ -- -- ٣٢٠ ١٤٢ ٣ ٢١٠ -- -- الفترةاإلضافات خالل 
 __________ ___________ _________ __________ _________ _________ ___________ 

 ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣١/٣/٢٠١٦إجمالى التكلفة فى 
__________ 

١٥٤ ١٥٩ ٨٧١ 
___________ 

١٩ ٢٦٣ ٦٨٥ 
_________ 

٤٦ ١٧٨ ٠٦١ 
__________ 

٤١١ ٧٣٨ ٧ 

_________ 
٤ ٢٠٢ ٧٤٧ 

_________ 
٢٤١ ٥٤٢ ٧٧٥ 

___________ 
 ٧٧٨ ٤١٥ ٨٩ ٩١٨ ٩٦٧ ٣ ٦٤٣ ٣٨٨ ٤ ٧٠٣ ٠٧٩ ٣٧ ٨٠٨ ٦٥٠ ١٨ ٧٠٦ ٣٢٨ ٢٥ --  ١/١/٢٠١٦مجمع اإلهالك فى 

 ٢ ٣٤٤ ٢٠١ ١٠٦ ٩٥٠ ٢٠٢ ٨٩٥ ٧٤٠ ٤٧٤ ١٣٧ ٦٨٣ ١ ١٥٦ ١٩٩ -- الفترةإهالك 
 __________ __________ _________ _________ _________ _________ ___________ 

 -- ٣١/٣/٢٠١٦فى مجمع اإلهالك 
__________ 

٢٦ ٤٨٤ ٩٠٥ 
__________ 

١٨ ٧٨٨ ٤٩١ 
_________ 

٣٧ ٨٢٠ ١٧٧ 
__________ 

٤ ٥٩١ ٥٣٨ 
_________ 

٤ ٠٧٤ ٨٦٨ 
_________ 

٩١ ٧٥٩ ٩٧٩ 
___________ 

 ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣١/٣/٢٠١٦فى  قیمة الدفتریةصافى ال
========= 

١٢٧ ٦٧٤ ٩٦٦ 
========== 

٤٧٥ ١٩٤ 
========= 

٨ ٣٥٧ ٨٨٤ 
========= 

٣ ١٤٦ ٨٧٣ 
======== 

١٢٧ ٨٧٩ 
======== 

١٤٩ ٧٨٢ ٧٩٦ 
========== 

 ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣١/١٢/٢٠١٥فى  قیمة الدفتریةصافى ال
========= 

١٦٥ ٨٣١ ١٢٨ 
========== 

٦٦٧ ٦٠٩ 
========= 

٢١٦ ٧٧٨ ٨ 
========= 

٧٦٨ ٣٤٩ ٣ 
======== 

٨٢٩ ٢٣٤ 
======== 

٦٤٥ ٨٠٣ ١٥١ 
========== 



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المستقلة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

 ٣١/٣/٢٠١٦فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 

 
- ١٥ - 

 ٢٠١٥مارس  ٣١عن الفترة المالیة المنتهیة في 
 مبانى أراضى 

 نشاءاتإ و 

 أثاث
 ومعـدات

أجهزة حاسب 
 آلــى

سیارات 
 ووسائل نقل

 اإلجمــالى تجهیزات

 

 مصرى جنیه مصرى جنیه مصرى جنیه مصري جنیه مصري جنیه مصري جنیه مصري جنیه 
 ٢٣٢ ٧٤٥ ٣٦٦ ٤ ٢٩٨ ٤٧٦ ٥ ١٣٨ ٥١١ ٤٠ ٠٧٩ ٧٣٣ ١٩ ٠٦٨ ٧٧٥ ١٥٤ ١٥٩ ٨٧١ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١/١/٢٠١٥التكلفة فى 

 ٢٣٦ ١٨٣ -- -- ٢٢٧ ١٣٦ ٩ ٠٤٧ -- -- الفترةاإلضافات خالل 

 __________ ___________ _________ __________ _________ _________ ___________ 

 ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣١/٣/٢٠١٥إجمالى التكلفة فى 

__________ 

١٥٤ ١٥٩ ٨٧١ 

___________ 

١٩ ٠٧٧ ٨٢٢ 

_________ 

٤٠ ٣٠٦ ٨٦٩ 

__________ 

٥ ١٣٨ ٥١١ 

_________ 

٤٧٦ ٢٩٨ ٤ 

_________ 

٢٣٢ ٩٨١ ٥٤٩ 

___________ 

 ٧٨ ٤٣٩ ٣٦١ ٣ ٤٩١ ٩١١ ٥ ١١٣ ١٩٣ ٣٢ ٦٠٧ ٧٢٣ ١٦ ٥٢٢ ٦٢٤ ٢٠ ٧٠٣ ٩١٠ --  ١/١/٢٠١٥مجمع اإلهالك فى 

 ٣ ٣٣٨ ١٠٢ ١٢٤ ٨٩٤  ١٨ ٩٩١ ١ ١٣٦ ٨٣٨ ٩٠١ ١٨١ ١ ١٥٦ ١٩٨ -- الفترةإهالك 

 __________ __________ _________ _________ _________ _________ ___________ 

 -- ٣١/٣/٢٠١٥فى مجمع اإلهالك 

__________ 

٢١ ٨٦٠ ١٠٨ 

__________ 

١٧ ٤٢٣ ٨٠٥ 

_________ 

٣٣ ٧٤٤ ٥٦١ 

__________ 

٥ ١٣٢ ١٨٤ 

_________ 

٣ ٦١٦ ٨٠٥ 

_________ 

٨١ ٧٧٧ ٤٦٣ 

___________ 

 ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣١/٣/٢٠١٥فى  قیمة الدفتریةصافى ال

========= 

١٣٢ ٢٩٩ ٧٦٣ 

========== 

١ ٦٥٤ ٠١٧ 

========= 

٦ ٥٦٢ ٣٠٨ 

========= 

٦ ٣٢٧ 

======== 

٦٨١ ٦٧١  

======== 

١٥١ ٢٠٤ ٠٨٦ 

========== 

 
 قروض طویلة األجل -١٥

تاریخ  تاریخ القرض  مبلغ القرض العملة إسم البنك
 االستحقاق

الرصید في 
٣١/٣/٢٠١٦ 

 جنیه مصرى
 ١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٨/٢/٢٠٢١ ٢٩/٢/٢٠١٦ ملیون ١٥٠ جنیه مصري بنك عوده
 ١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠     اإلجمالى

      
الجزء المســــــــــــــتحق خالل عــام من قروض 

 طویلة األجل
    

)١٦ ٦٦٦ ٦٦٧( 
 ١٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣     الرصید

 
 رأس المال -١٦

جنیه مصرى  ٢ ٨٦٧ ٤٢٢ ٥٠٠ عمال المصدر والمدفو الرأس ملیون جنیه مصرى و  ٣ ٢٠٠رأس المال المرخص به بلغ  -
 .مصرى جنیه ٥م كل سهإسمیة لقیمة بسهم  ٥٧٣ ٤٨٤ ٥٠٠ موزعًا على

زیادة رأس المال المرخص به من  ٢٠١٥مایو  ٣١قررت الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة بجلستها المنعقدة بتاریخ  -
جنیه  ٢ ٨٦٧ ٤٢٢ ٥٠٠منملیار جنیه مصرى وزیادة رأس المال المصدر والمدفوع  ٦ملیون جنیه مصرى إلى  ٣ ٢٠٠

 ٧٨ ٣٦٦ ٦٠٠مصري موزعه على  جنیه ٣٩١ ٨٣٣ ٠٠٠قدرها جنیه مصري بزیادة  ٣ ٢٥٩ ٢٥٥ ٥٠٠مصري إلى 
سهم مجانى لكل عشرة أسهم قائمة  ١,٤٦جنیه مصري وذلك عن طریق توزیع أسهم مجانیة بواقع  ٥سهم بقیمة إسمیة 

 مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمین وممولة من األرباح المعتمدة بموجب الجمعیة العامة العادیة بجلستها المنعقدة
سهم وتم إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفیذ هذه الزیادة والتأشیر  ٣٦ ٩٥٦ ٥٢٢وبعد إستبعاد عدد  ٢٠١٥مایو  ١٧بتاریخ 

 .٢٠١٥یولیه  ٥فى السجل التجارى بتاریخ 



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المستقلة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

 ٣١/٣/٢٠١٦فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 

 
- ١٦ - 

جنیه مصري  ٣ ٢٥٩ ٢٥٥ ٥٠٠مجلس إدارة الشركة تخفیض رأس المال المصدر من قرر ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠بتاریخ  -
 عددجنیه مصري وذلك عن طریق إعدام  ١٨٤ ٧٨٢ ٦١٠جنیه مصري بتخفیض قدره  ٣ ٠٧٤ ٤٧٢ ٨٩٠إلى 
ا الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة بجلسته وافقتوقد للسهم سهم خزینة بقیمة إسمیة خمسة جنیهات  ٣٦ ٩٥٦ ٥٢٢

 ،٢٠١٥ دیسمبر ١٥بتاریخ وتم الموافقة من الهیئة العامة للرقابة المالیة  على القرار ٢٠١٥ نوفمبر ١٦المنعقدة بتاریخ 
 .٢٠١٥ دیسمبر ٢٠بتاریخ وتم إتخاذ اإلجراءات الالزمة والتأشیر فى السجل التجارى 

 
 إلتزامات عرضیة وٕارتباطات -١٧

راق میس للوســــــاطة فى األو هیر ، المجموعة المالیة للســــــمســــــرة فى األوراق المالیة  –لشــــــركات التابعة لها اتكفل الشــــــركة 
هما لالتســـــــــهیالت اإلئتمانیة الممنوحة مقابل  -، المجموعة المالیة هیرمیس األردن و إى إف جى هیرمیس عمانالمالیة 

من لها الممنوحة  مقابل خطابات الضــــــــــــــماناإلمارات  –وكذا شــــــــــــــركة المجموعة المالیة هیرمیس للتداول ،  من البنوك
 . جنیه مصرى) ٢٨٥ ٧٩٠ ٥٨٨ رهم إماراتى (المعادل لمبلغد ١١٨ ٦٧٠ ٠٠٠بمبلغ البنوك 

 
 توزیعاتإیراد  -١٨

 المالیة الفترةعن  
المنتھیة فى 

٣١/٣/٢٠١٦ 

 المالیة الفترةعن 
المنتھیة فى 

٣١/٣/٢٠١٥ 
 جنیه مصري جنیه مصري 

 ٢ ٨٦١ ٢٧٤ ٢ ٧٣٤ ٩١٦ عائد إستثمارات مالیة متاحة للبیع
 ___________ ___________ 

 ٢٧٤ ٨٦١ ٢ ٢ ٧٣٤ ٩١٦ اإلجمالي
 ========== ========== 
 

 مصروفات عمومیة وٕاداریة  -١٩
 المالیة الفترةعن  

 المنتهیة فى
١٣/٣/٢٠١٦ 

 المالیة الفترةعن 
 المنتهیة فى

١٣/٣/٢٠١٥ 
 مصريجنیه  مصريجنیه  

 ٦٤ ٠٧١ ٤٦٠ ١٩ ٧٨٩ ٢١٥ أجور ومرتبات وما فى حكمها
 ١٤ ٣٤٧ ٥٦٠ ٦ ٣٩٨ ١١٨  مصروفات إستشارات

 مصروفات سفر وٕاقامة وٕانتقاالت
 خطوط ربط وٕاتصاالت
 شغالاإلیجار ومصروفات اإل

١ ٠١٦ ٨٠٩ 
١ ٩٣٠ ٧٦٤ 
١ ٨٨٤ ٣٣١ 

١ ٦٠٨ ١٥٥ 
١ ٣١٥ ٢٣٠ 
١ ٨٥٠ ٠١٨ 

 مصروفات أخرى
 

٧ ٢٤٤ ٤٦٩ 
___________ 

١٩ ٧٦٩ ٥١٢ 
___________ 

 ٣٨ ٢٦٣ ٧٠٦ اإلجمالى
========== 

١٠٢ ٩٦١ ٩٣٥ 
========== 
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- ١٧ - 

 النقدیة وما فى حكمها -٢٠
 د قائمة التدفقات النقدیة تتمثل النقدیة وما فى حكمها فیما یلى:لغرض إعدا

عن الفترة المالیة  
 المنتهیة في

عن السنة المالیة 
 المنتهیة في

  ٣١/٣/٢٠١٦ 
 جنیه مصري

٣١/١٢/٢٠١٥ 
 جنیه مصري

ز المركالنقدیة وما فى حكمها كما تم عرضــــــــــها في قائمة 
 ٤٩٩ ٠٦٣ ٣٧٩ ٣٦٨ ٩١٢ ٨٥٥ المالى
 )١٧٩ ٩٩١ ٤٣٢( -- سحب على المكشوف -بنوك 

 -- أثر التغیرات فى أسعار الصرف
____________ 

١٥٠ ٥٠٢ ٥٤ 
____________ 

 ٣٦٨ ٩١٢ ٨٥٥ النقدیة وما فى حكمها المعدلة
=========== 

٣٧٣ ٥٧٤ ٠٩٧ 
=========== 

 
 المؤجلةاألصول واإللتزامات الضریبیة  -٢١

 الضریبیة المؤجلة فیما یلى: األصول واإللتزاماتیتمثل رصید  
 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/٣/٢٠١٦ 
 إلتزام  إلتزام 
 مصريجنیـه   مصريجنیـه  

    الضریبة المؤجلة(أ) 
 (٥٥٢ ٣٠٨ ٨)  (٣٧٠ ٤٤٢ ٨) األصول الثابتة (اإلهالك)

 _________  ___________ 
 (٣٧٠ ٤٤٢ ٨) إلتزامینشأ عنها  إجمالى الضریبة التى

_________ 
 (٥٥٢ ٣٠٨ ٨) 

___________ 
 

 (ب) الضریبة المؤجلة المثبتة مباشرة في حقوق الملكیة :
 ٣١/٣/٢٠١٦ 

 جنیـه مصري
٣١/١٢/٢٠١٥ 

 جنیـه مصري
 * فروق التقییم الناتجة عن خسائر تغطیة خطر التدفقات النقدیة

 إستثمارات مالیة متاحة للبیع ** –إحتیاطى القیمة العادلة 
 
 
 

 الرصید

٦ ٦١٢ ٥٩٧ 
(١٧٥ ٧٠١ ١١٩) 
___________ 

(٥٧٨ ٠٨٨ ١١٣) 
___________ 

(٩٤٨ ٥٣٠ ١٢١) 
=========== 

٦ ٦١٢ ٥٩٧ 
(٤٤٠ ٩٥٦ ٩٧) 
___________ 
(٨٤٣ ٣٤٣ ٩١) 
___________ 
(٣٩٥ ٦٥٢ ٩٩) 

=========== 
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- ١٨ - 

 تغطیة خطر التدفقات النقدیة الظاهر بقائمة التغیر فى حقوق الملكیة.یتم خصمها مباشرة من بند إحتیاطى خسائر  *
ى حقوق الظاهر بقائمة التغیر ف إســــــتثمارات مالیة متاحة للبیع -القیمة العادلة  فيیتم خصــــــمها مباشــــــرة من بند التغیر  **

 الملكیة.
 
 الموقف الضریبى -٢٢

قامت مأموریة الضرائب المختصة  ٣١/١٢/٢٠١٠حتى السنوات من بدء النشاط و ل، بالنسبة لضریبة شركات األموا -
،  ٢٠١١ ألعواموبالنسبة بفحص حسابات الشركة وتم حسم كافة نقاط الخالف أمام اللجنة الداخلیة بالمأموریة 

مام أضرائب وتم الطعن علیه فى المواعید القانونیه وأحیل الخالف  ١٩تم الفحص وأخطرت الشركة بنموذج  ٢٠١٢
وجارى تسویة الموقف أمام شعبة الحجز والتحصیل وبالنسبة ة بالمأموریة وتم حسم كافة نقاط الخالف اللجنة الداخلی

ضرائب وتم  ١٩وأخطرت الشركة بنموذج قامت مأموریة الضرائب المختصة بفحص حسابات الشركة  ٢٠١٣لعام 
 بعد. لم یتم الفحص  ٢٠١٤/٢٠١٥ للسنواتالطعن علیه فى المواعید القانونیه وبالنسبة 

وتم إنهاء كافة الخالفات  ٢٠٠٨بالنسبة لضریبة كسب العمل تم فحص دفاتر الشركة من بدایة النشاط حتى عام  -
تم الفحص تقدیریا  ٢٠٠٩/٢٠١٢المتعلقة بها أمام اللجنة الداخلیة وسداد الفروق المستحقه ، وبالنسبة للسنوات 

 لم یتم الفحص. ٢٠١٣/٢٠١٥ وبالنسبة للسنواتخلیة بالمأموریة أمام اللجنة الداوأحیل الخالف 
تم سداد الضریبة المستحقة طبقا لقرار لجنة  ٣١/٧/٢٠٠٦حتى  ١٩٩٨بالنسبة لضریبة الدمغة تم الفحص من عام  -

حتى  ١/٨/٢٠٠٦الطعن وقد قامت الشركة باإلعتراض على القرار المذكور فى المحاكم وبالنسبة للفترة من 
ضرائب وتم الطعن علیه فى المواعید القانونیه وبالنسبة  ١٩أخطرت الشركة بنموذج تم الفحص و  ٣١/١٢/٢٠١٣

 لم یتم الفحص بعد. ٢٠١٤/٢٠١٥لسنة 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٢٣
 تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة فیما یلي:

جنیه مصري یمثل قیمة إیجار المساحات بمقر الشركة إلى بعض الشركات  ١٢٤ ٤٨٢ ٣یتضمن بند إیرادات أخرى مبلغ  -
جنیه مصري یمثل قیمة إسترداد لبعض المصروفات المحملة على بعض الشركات  ١٤٩ ٣٧٢ ٢التابعة وكذا مبلغ 

 التابعة.
على القرض الممنوح  جنیه مصرى وذلك قیمة الفوائد ٣٣٣ ٦٨٣ ٧یتضمن بند إیراد الفوائد الظاهر بقائمة الدخل مبلغ  -

 غلــومب - %٩٧,٥٨شركة تابعة  –من الشركة إلى شركة هیرمیس للوســاطة في األوراق المــالیة
ة شركة تنمیة لخدمات المشروعات متناهیجنیه مصرى وذلك قیمة الفوائد على القرض الممنوح من الشركة إلى  ٢٠٨ ٣٣٣

 ).١٠إیضاح رقم (. %٧٦,٦٩٩ -شركة تابعة   الصغر
في قیمة القرض الممنوح لشركة هیرمیس للوساطة في األوراق  ٢٠١٦مارس  ٣١یتمثل رصید القروض لشركات تابعة فى  -

شركة هیرمیس األردن (و القرض الممنوح لشركة  ملیون جنیه مصـرى ٢٠٠) بمبلغ %٩٧,٥٨ –المالیة (شركة تابعة 
لشركة والقرض الممنوح  )جنیه مصري ٤ ٤٣٢ ٥٠٠ (المعادل لمبلغألف دوالر امریكى  ٥٠٠)  بمبلغ %١٠٠ -تابعة 

(إیضاح رقم ملیون جنیه مصرى  ٥٠بمبلغ ) %٧٦,٦٩٩ -تابعة شركة ( تنمیة لخدمات المشروعات متناهیة الصغر
١٠.( 

قیمة إیجار في جنیه مصرى  ٦٩٠ ٤١٥ ١١ البالغ -إیرادات محصلة مقدماً  –بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى  یتمثل -
 ).٨(إیضاح رقم عن فترات قادمة بعض الشركات التابعة لالمساحات بمقر الشركة 
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- ١٩ - 

  المخاطر المالیة -٢٤
لي مخاطر مالیة متنوعة، بما في ذلك مخاطر الســـوق (یتضـــمن مخاطر ركة نتیجة األنشـــطة التي تزاولها إوتتعرض الشـــ

الفائدة ومخاطر األســـعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر  أســـعار صـــرف العمالت األجنبیة ومخاطر القیمة العادلة ألســـعار
 .السیولة

 
 خطر السوق ٢٤/١

 خطر العمالت األجنبیة -أ
 یتمثل خطر العمالت األجنبیة فى التغیرات فى أسعار العمالت األجنبیة والذى یؤثر على المدفوعات 

 صولجنبیة. وقد بلغت قیمة األوالمقبوضات بالعمالت األجنبیة وكذلك تقییم األصول واإللتزامات بالعمالت األ
 جنیه مصرى، ٢ ٤٧١ ٧٧٩ ٠٦٣ ما یعادل مبلغ المركز المالىواإللتزامات بالعمالت األجنبیة فى تاریخ 

لمركز اجنیه مصرى على التوالى، وفیما یلى بیان صافى أرصدة العمالت األجنبیة فى تاریخ  ٥٤١ ٠٢٨ ٨٨٣
  :المالى

 فائض   العمالت األجنبیة
 مصريجنیه 

 ١ ٧٦٥ ٢١٩ ٨٢١ دوالر أمریكى
 ١٦٠ ٧٦١ ٠٧٣ یورو

 ٢ ٩٦٤ ٣٤٤ درهم إماراتى
  ١ ٠٥٥ ٤٢٠ جنیه إسترلینى
 ٧٤٩ ٥٢٢ فرنك سویسرى

ة طبقًا للســـــیاســـــة المحاســـــبی تم تقییم أرصـــــدة األصـــــول واإللتزامات بالعمالت األجنبیة الموضـــــحة أعاله وقد
 ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبیة. )١-٢٦باإلیضاح رقم ( ةواردال
 

 خطر معدالت الفائدة -ب
تتأثر التدفقات النقدیة للشركة بالتغیرات في المعدالت السوقیة للفائدة . وللتقلیل من مخاطر معدالت الفائدة  

تحتفظ الشركة بودائعها لدي البنوك الجال قصیرة تجدد شهریا ، ویتم التفاوض في تاریخ إعادة التسعیر 
 لرجوع ألسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي أو اللیبور.با

 
 خطر األسعار -ج
 یتم وطبقًا للسیاسة اإلستثماریة للشركةتتعرض الشركة لخطر أسعار السوق الخاصة بأدوات حقوق الملكیة  

 لى خفض أثر ذلك الخطر.إإتباع اإلجراءات التالیة مما یؤدى 
قبل إتخاذ قرار الشراء بما یضمن اإلستثمار فى أوراق مالیة لشركات تتصف إجراء الدراسات الالزمة  -

 بقدرتها على النمو.
 تنویع اإلستثمارات فى القطاعات المختلفة. -
 إجراء الدراسات المستمرة الالزمة لمتابعة إستثمارات الشركة وتطورها. -
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- ٢٠ - 

 خطر اإلئتمان ٢٤/٢
 تتعامل الشركة فقط مع المؤسسات المالیة التي تتمتع بمالءة إئتمانیة عالیة مما یحد من خطر اإلئتمان.  
 

 خطر السیولة ٢٤/٣
ًا و كل من إلتزاماتها، وطبقأر على قدرة الشـــــــركة على ســـــــداد جزء یتمثل خطر الســـــــیولة في العوامل التي قد تؤث

المناســـبة لمواجهة إلتزامات الشـــركة الجاریة مما یؤدي إلى تخفیض ذلك لســـیاســـة الشـــركة یتم اإلحتفاظ بالســـیولة 
 الخطر للحد األدني.

 
 مخاطر رأس المال ٢٤/٤

ســـــــــــــتمرار بما یحقق عائد و الحفاظ علي قدرة الشـــــــــــــركة علي اإلإن هدف إدارة الشـــــــــــــركة من إدارة رأس المال ه
فاظ المالیة. كما تهدف إدارة الشـــركة للتوفیر والحللمســـاهمین وتقدیم منافع لألطراف األخري التي تســـتخدم القوائم 

 علي أفضل هیكل لرأس المال مما یؤدي الي تخفیض تكالیف رأس المال.
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة ٢٤/٥
طبقًا ألســـس التقییم المتبعة فى تقییم أصـــول وٕالتزامات الشـــركة والواردة باإلیضـــاحات المتممة للقوائم المالیة فإن  

النســــــــــــــبــة ، وبــ المركز المــالىیمــة العــادلــة لألدوات المــالیــة ال تختلف جوهریــًا عن قیمتهــا الــدفتریــة فى تــاریخ الق
) القیمة العادلة لها ١٢( ماإلیضــاح رق فیبینلإلســتثمارات المالیة بخالف المقتناة بغرض المتاجرة والمتاحة للبیع 

 .المركز المالىفى تاریخ 
 

 عقود تغطیة المخاطر ٢٤/٦
یتم إثبات عقود تغطیة المخاطر بالقیمة العادلة فى تاریخ التعاقد، ویتم إعادة تقییم تلك العقود فى نهایة كل فترة  

 .مالیة بالقیمة العادلة ویتم إثبات فروق التقییم الناتجة طبقا للسیاسة المحاسبیة لمشتقات األدوات المالیة
 

 أرقام المقارنة -٢٥
ر التعدیالت على وفیما یلى بیان بأث للفترة الحالیةرنة لتتمشى مع تبویب القوائم المالیة تم إعادة تبویب بعض أرقام المقا

 أرقام المقارنة : 

 البیان
 الرصید فى

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١
 فيالرصید  

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١
 )عادة التبویبإ(بعد  عادة التبویبإقیمة  )إعادة التبویب(قبل  
 مصريجنیه  مصريجنیه  جنیه مصرى 

 ٢٧٢ ٤٤٠ ٠٢٧ ١ (٤٦٣ ٨٠٤ ١)  ١ ٠٢٩ ٢٤٤ ٧٣٥ وشقیقة المستحق على شركات تابعة
٣٨٧ ١٢٦ ٠٩١ (٤٦٣ ٨٠٤ ١) ٣٨٨ ٩٣٠ ٥٥٤ وشقیقة المستحق لشركات تابعة  
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 أهم السیاسات المحاسبیة المطبقة -٢٦
تقوم الشركة بتطبیق السیاسات المحاسبیة اآلتیة بثبات وهى تتفق مع تلك المطبقة فى جمیع الفترات المعروضة، وقد تم 

 ).٢٥تعدیل تبویب بعض أرقام المقارنة لتتمشى مع العرض الحالى للقوائم المالیة (إیضاح رقم 
 

 ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبیة  ١-٢٦
اس السعر بالدفاتر على أسالمعامالت بالعمالت األجنبیة إثبات  مالمصري، ویتتمسك الشركة حساباتها بالجنیه 

یعة النقدیة ذات الطب السائد للعمالت األجنبیة وقت إثبات المعاملة، وفى نهایة كل فترة مالیة یتم ترجمة البنود
لقیمة البنود ذات الطبیعة غیر النقدیة التي یتم قیاسها با بإستخدام سعر األقفال ، ویتم ترجمةبالعمالت األجنبیة 

العادلة بعملة أجنبیة بإستخدام أسعار الصرف السائدة في التاریخ الذى یتم فیه تحدید القیمة العادلة ، ویتم ترجمة 
ي تاریخ فالبنود ذات الطبیعة الغیر نقدیة التي یتم قیاسها بالتكلفة التاریخیة بإستخدام سعر الصرف السائد 

 المعاملة.
 

 األصول الثابتة واإلهالك ٢-٢٦
 العتراف والقیاس ا ١-٢-٢٦

 . اللاضمح اإلهالك ومجمع خسائراألصول الثابتة بالتكلفة مخصومًا منها مجمع ب االعترافیتم 
كانت المكونات الجوهریة لبند من بنود األصول الثابتة لها أعمار إنتاجیة مختلفة، فإنه یتم اذا و 

 ضمن تلك األصول الثابتة. رئیسیة) (مكوناتالمحاسبة عنها كبنود مستقلة 
 .باألرباح أو الخسائرباألرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصول الثابتة  االعترافیتم 

 
 ف الالحقة على االقتناءالتكالی ٢-٢-٢٦

ها تدفق عنعلى األصل فقط إذا كان من المتوقع أن ینشأ  االقتناءیتم رسملة النفقات الالحقة على 
 .للشركة ةمستقبلی ةمنفعة اقتصادی

 
 اإلهالك  ٣-٢-٢٦

وما منها األصل مخص ةفي تكلف والتي تتمثل –األصل الثابت القابلة لإلهالك ة یتم إهالك قیم −
در لكل المق اإلنتاجيوذلك على مدار العمر  )لطریقه القسط الثابت( وفقا-قیمته التخریدیة 

ك . ال یتم إهالو الخسائرأاألرباح ویتم تحمیل اإلهالك على  الثابتة،األصول  نوع من أنواع
 :والفترة المقارنةللفترة الحالیة  وفیما یلي بیانًا باألعمار اإلنتاجیة المقدرة .األراضي

 السنوات      االصل
 سنة ٣٣,٣  نشاءاتإمبانى و  
 سنوات ٤  ومعدات مكتبیة وكهربائیةأثاث   
 سنوات ٤  آليأجهزة حاسب   
 سنوات ٥  ووسائل نقل سیارات  
 سنة ٢  تجهیزات  

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

 واألعمار.یتم مراجعة طریقة اإلهالك  −
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 إعادة التبویب االستثمار العقاري ٤-٢-٢٦
 لىا المالك بمعرفة مشغولة عقاراتمن  استخدامھا تغییر یتم التي العقارات إعادة تبویب یتم

 .عقاریة ستثماراتمن بند أصول ثابتة الي بند إ عقاریة استثمارات
 

 تحت التنفیذالمشروعات  ٥-٢-٢٦
یتم االعتراف بالمشروعات تحت التنفیذ بالتكلفة. تتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة 
والالزمة لتجهیز األصل إلى الحالة التى یتم تشغیله بها وفى الغرض الذى أقتنى من أجله. یتم 

ة حتحویل المشروعات تحت التنفیذ إلى األصول الثابتة عندما یتم اإلنتهاء منها وتكون متا
  ستخدام.لال

 
 إستثمارات عقاریة  ٣-٢٦

تتمثل االستثمارات العقاریة في العقارات المحتفظ بها لتحقیق إیجار أو ارتفاع في قیمتها أوكلیهما. ویتم قیاس  -
خسائر اإلهالك و الحقا بالتكلفة مخصومًا منها مجمع  ویتم قیاسهااالستثمارات العقاریة أولیا بالتكلفة، 

 .باألرباح أو الخسائر االضمحاللالمجمعة، ویتم تسجیل مصروف اإلهالك وخسائر  االضمحالل
لكل بند  المقدر اإلنتاجيوذلك على مدار العمر  )لطریقه القسط الثابت(وفقا  العقاري االستثماریتم إهالك  -

 یة المقدرة:وال یتم إهالك األراضي.وفیما یلي بیانًا باألعمار اإلنتاج ،العقاري االستثمارمن بنود 
 

 السنوات     العقارياالستثمار 
 سنة ۳۳٫۳     خرسانیھ مباني

 افيص(یتم حسابها بالفرق بین  العقاري االستثماریتم تسجیل األرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد  -
 .باألرباح او الخسائرالقیمة الدفتریة له)  وصافيمتحصالت التصرف في العقار 

 
 بها بغرض البیعأصول محتفظ   ٤-٢٦

یتم تبویب األصول غیر المتداولة أو المجموعة الجاري التخلص منها التي تتضمن أصول والتزامات محتفظ بها 
لیس بشكل أساسي من خالل البیع و  بدرجه عالیة أن یتم استرداد قیمتها الدفتریة مرجحاغرض البیع، إذا كان ب

 من االستمرار في استخدامها.
ض التوزیع لغر  البیع اوغرض بحتفظ بها المصول لأل عند التبویب األولى االضمحاللئر بخسا االعترافیتم 

 باألرباح او الخسائر.القیاس  والخاصة بإعادةالخسائر الالحقة  أو وكذلك األرباح
 ول غیرالثابتة واألص لألصولغرض البیع ال یتم اجراء اهالك او استهالك بمحتفظ بها  كأصولعند التبویب 

سة ویتم التوقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة لالستثمارات التي یتم المحاسبة عنها بطریقة حقوق الملمو 
 الملكیة.
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 االدوات المالیة ٥-٢٦
 خالل من بالقیمة العادلة مبوبة مالیة اصول التالیة: الفئات بین المالیة غیر المشتقة االصول بتبویب الشركة تقوم
 متاحة مالیة استثمارات محتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق، قروض ومدیونیات، واصولالخسائر،  اح أواالرب

 للبیع.
التالیة: التزامات مالیة مبوبة بالقیمة العادلة من  الفئات بین بتبویب االلتزامات المالیة غیر المشتقة الشركةتقوم 

 .خالل األرباح أو الخسائر وفئه التزامات مالیة اخري
 

 االعتراف واالستبعاد-یر المشتقة المالیة وااللتزامات المالیة غ االصول ١-٥-٢٦
 تها،في تاریخ نشأباالعتراف االولي بالقروض والمدیونیات وادوات الدین المصدرة  تقوم الشركة

یتم االعتراف بهم اولیا في تاریخ المعاملة عندما جمیع االصول المالیة وااللتزامات المالیة االخرى 
 حكام التعاقدیة لألداة المالیة.طرفا في اال تصبح المجموعة

باستبعاد االصل المالي عندما تنتهي فترة سریان الحق التعاقدي في الحصول على  الشركةتقوم 
تدفقات نقدیة من االصل المالي، او قامت بتحویل الحق التعاقدي الستالم التدفقات النقدیة من 
االصل المالي في معاملة تم فیها تحویل كل مخاطر ومنافع ملكیة االصل المالي بصورة جوهریة. 

بتحویل او االحتفاظ بشكل جوهري بكل مخاطر ومنافع ملكیة االصل المالي  الشركةتقم  او إذا لم
ن تعترف فقط كأصل او التزام بالناتج بالسیطرة على االصل المحول، على أ الشركةولم تحتفظ 

 عن الحقوق او االلتزامات الناشئة او المحتفظ بها عند التحویل.
االلتزام المالي عندما ینتهي اما بالتخلص منه او الغائه او انتهاء مدته الواردة  الشركةتستبعد 
 بالعقد.

یتم عمل مقاصة بین أصل مالي والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في المیزانیة عندما، وفقط 
ها ب حالیا الحق القانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بین المبالغ المعترف الشركةعندما تمتلك 

ولدیها النیة اما إلجراء التسویة على اساس صافي المبالغ او االعتراف باألصل وتسویة االلتزام 
 . في ان واحد

 
 القیاس–صول المالیة غیر المشتقة األ  ٢-٥-٢٦

 ادلة من خالل االرباح او الخسائراألصول المالیة المقیمة بالقیمة الع  ١-٢-٥-٢٦
بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر إذا یتم تبویب االصل المالي كمقیم 

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

ح من االربامباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي یتم االعتراف بها مباشرة ض
او الخسائر عند تكبدها.  تقاس االصول المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل 
االرباح او الخسائر بالقیمة العادلة ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة 

 .متضمنه اي عوائد او توزیعات أرباح أسهم في االرباح او الخسائر
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 تى تاریخ االستحقاقالمحتفظ بها ح األصول ٢-٢-٥-٢٦
یتم قیاس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقیمة العادلة باإلضافة الى تكلفة 
المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، 

 .یتم قیاسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة
 

 والمدیونیاتالقروض  ٣-٢-٥-٢٦
یتم قیاس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقیمة العادلة باإلضافة الى تكلفة 
المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، 

 .یتم قیاسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة
 

 المتاحة للبیعاالستثمارات المالیة  ٤-٢-٥-٢٦
یتم قیاس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقیمة العادلة باإلضافة الى تكلفة 
المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، 
یتم قیاسها بالقیمة العادلة، ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة بخالف 

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

 ر.ضمن بنود الدخل الشامل االخر سابقا الى االرباح او الخسائ
 

 القیاس–المالیة غیر المشتقة االلتزامات  ٣-٥-٢٦
كالتزام ه اذا تم تبویبالخسائر  وامقیم بالقیمة العادلة من خالل االرباح كالمالي  االلتزامیتم تبویب 
 لیقاس بالقیمة العادلة من خالل عند االعتراف االولي تم تبویبهالمتاجرة او  ألغراضمحتفظ به 

االعتراف  المالي یتم االلتزام، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االرباح او الخسائر
تقاس االلتزامات المالیة المقیمة بالقیمة العادلة  ،عند تكبدها الخسائر وابها مباشرة ضمن االرباح 

ة متضمنة لبالقیمة العادلة، ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العاد الخسائر وااالرباح من خالل 
 الخسائر. وااالرباح اي مصروف فوائد في 

االلتزامات المالیة غیر المشتقة االخر یتم قیاسها اولیا بالقیمة العادلة مخصوما منها اي تكلفة 
مرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االلتزام. بعد االعتراف االولي، یتم قیاس هذه االلتزامات بالتكلفة 

 قة الفائدة الفعلیة.المستهلكة باستخدام طری
 

 المالیة المشتقة ومحاسبة التغطیةاألدوات   ٤-٥-٢٦
لتغطیة تعرضها لمخاطر اسعار الصرف ومخاطر اسعار  مشتقة مالیة بأدوات الشركة حتفظت

. یتم فصل المشتقات الضمنیة عن العقد االصلي والمحاسبة عنها منفصلة فقط في حالة الفائدة
 توافر شروط محدده.
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من ضبتكالیف المعاملة ذات العالقة  االعترافیتم المشتقات یتم قیاسها اولیا بالقیمة العادلة و 
. بعد االعتراف االولي یتم قیاس المشتقات بالقیمة العادلة ویتم عند تكبدها االرباح او الخسائر

 االعتراف باي تغیر في القیمة العادلة في االرباح او الخسائر.
 

 مخاطر التدفقات النقدیةتغطیة  ١-٤-٥-٢٦
 . یتم االعترافداه لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیةاعندما یتم تحدید مشتق ك

بالجزء الفعال من التغیر في القیمة العادلة للمشتق في بنود الدخل الشامل االخر. 
اي جزء غیر فعال من التغیر في  . ویتم تجمیعها في احتیاطي تغطیة المخاطر

 تم االعتراف به مباشرة ضمن االرباح او الخسائر. القیمة العادلة ی
القیمة المجمعة في حقوق الملكیة یتم االحتفاظ بها في بنود الدخل الشامل االخر 
ویتم اعادة تبویبها ضمن االرباح او الخسائر في نفس الفترة او الفترات التي تؤثر 

ند الخسائر او یؤثر البفیها التدفقات النقدیة المتنبئ بها المغطاة على االرباح او 
 المغطى على االرباح او الخسائر. 

إذا اصبحت المعاملة المتوقعة غیر متوقعة الحدوث، او التغطیة غیر مستوفیة 
او تم بیع او فسخ اداة التغطیة او ممارسة  لشروط محاسبة التغطیة، او انتهى اجل

ت ة. إذا اصبحالحق المرتبط بها یتم التوقف بأثر مستقبلي عن محاسبة التغطی
المعاملة المتوقعة غیر متوقعة الحدوث یتم االعتراف ضمن االرباح او الخسائر بأیة 

 .ارباح او خسائر مجمعة ذات صله على اداة التغطیة
 

 االضمحالل  ٦-٢٦
 األصول المالیة غیر المشتقة ١-٦-٢٦

االصول المالیة غیر المبوبة كمقیمة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر بما في ذلك 
ل فترة في تاریخ نهایة ك الشركةالحصص التي یتم المحاسبة عنها بطریقة حقوق الملكیة تقوم 

 مالیة بتقدیر ما إذا كان هناك دلیل موضوعي على اضمحالل في قیمة االصل.
 وضوعیة على اضمحالل قیمة االصل:تتضمن االدلة الم

 اخفاق او التأخر في السداد بواسطة مدین. •
 بشروط لم تكن المجموعة لتقبلها في ظروف اخرى. عادة جدولة مبالغ مستحقة للشركةا •
 مؤشرات على افالس المدین او الُمصدر. •
 التغیرات المعاكسة في حالة السداد بالنسبة للمُقترضین او الُمصدرین. •
 السوق النشطة لألصل المالي بسبب الصعوبات المالیة.اختفاء  •
وجود بیانات واضحة تشیر الى وجود انخفاض یمكن قیاسه في التدفقات النقدیة المستقبلیة  •

 المتوقعة من مجموعة من االصول المالیة.
بالنسبة لالستثمار في اداة حقوق ملكیة، تتضمن االدلة الموضوعیة على االضمحالل االنخفاض 

هام  %٢٠ان االنخفاض بنسبة  ادلة عن التكلفة. وتعتبر الشركةم او المستمر في القیمة العالها
 وان مدة تسعة أشهر یعتبر مستمر. 
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بتقدیر ما إذا كان هناك ادلة موضوعیة على حدوث  الشركةتقوم    االصول المالیة المثبتة بالتكلفة المستهلكة

و على المستوى المجمع. كل أاضمحالل في قیمة هذه االصول منفردة 
همیة نسبیة بمفردها یتم تقییمها بالنسبة لالضمحالل أصول التي تمثل األ

منفردة، وفي حالة عدم وجود ادلة على اضمحالل هذه االصول منفردة 
یتم تقییمها مجمعة بشأن اي اضمحالل في القیمة حدث ولم یتم بعد 

یتم اعتبارها منفردة تحدیده على االصول المنفردة. االصول التي لم 
كأصول هامة نسبیا یتم تقییمها مجمعة بشأن اي اضمحالل في القیمة. 
ألغراض التقییم المجمع لألصول یتم تجمیع االصول ذات سمات 

 المخاطر المتشابهة معا.
 الشركةعند تقییم االضمحالل على المستوى المجمع لألصول تستخدم  

داد الخسارة الناجمة عن المعلومات التاریخیة عن توقیتات استر 
االضمحالل وقیمة الخسائر المتكبدة، وتقوم بعمل تعدیالت إذا كانت 
الظروف االقتصادیة واالئتمانیة الحالیة توضح ان الخسائر الفعالة من 

 االرجح ان تكون أكثر او اقل من المتوقعة بالمؤشرات التاریخیة.
فتریة لألصل یتم حساب خسائر االضمحالل بالفرق بین القیمة الد

والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة مخصومة بسعر 
الفائدة الفعلیة االصلي الخاص باألصل المالي. ویتم االعتراف بقیمة 
الخسارة في االرباح او الخسائر ویتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل 

 من خالل استخدام حساب مخصص اضمحالل.
انه ال یوجد احتماالت حقیقیه لعكس الخسارة الناتجة  الشركةإذا اعتبرت 

 عن اضمحالل قیمة االصل فانه یتم اعدام القیمة ذات العالقة.
إذا انخفضت الحقا قیمة خسارة االضمحالل وأمكن ربط هذا االنخفاض 
بشكل موضوعي مع حدث یقع بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القیمة، 

قیمة المعترف بها من قبل من خالل عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل ال
 االرباح او الخسائر.

 
یتم االعتراف بخسائر االضمحالل في االصول المالیة المتاحة للبیع  االصول المالیة المتاحة للبیع

بإعادة تبویب الخسائر التي تم االعتراف بها سابقا ضمن بنود الدخل 
یعترف بها في الشامل االخر والمجمعة في احتیاطي القیمة العادلة و 

االرباح او الخسائر، یمثل مبلغ الخسارة المجمعة المستبعد من حقوق 
الملكیة والمعترف به في االرباح او الخسائر الفرق بین تكلفة االقتناء 
(بالصافي بعد اي استهالك او سداد اي من أصل المبلغ) والقیمة العادلة 

صل المالي سبق مخصوما منها ایة خسارة في اضمحالل القیمة لهذا اال
 االعتراف بها في االرباح او الخسائر.



 هیرمیس القابضة –شركة المجموعة المالیة 
 المستقلة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

 ٣١/٣/٢٠١٦فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 

 
- ٢٧ - 

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

 رد خسارة اضمحالل القیمة هذه في االرباح او الخسائر. 
ر اضمحالل القیمة المعترف بها في االرباح او الخسائر ال یتم رد خسائ

بالنسبة ألي استثمار في اداة حقوق ملكیة مبوب كمتاح للبیع في االرباح 
 او الخسائر.

 
 االستثمارات التي یتم المحاسبة عنها 

تقاس خسائر االضمحالل في استثمار مالي یتم المحاسبة عنه بطریقة   بطریقة حقوق الملكیة: 
الملكیة بمقارنة قیمته الدفتریة بالقیمة القابلة لالسترداد، ویتم حقوق 

االعتراف بخسائر االضمحالل في االرباح او الخسائر ویتم عكس 
خسارة االضمحالل عند حدوث تغیرات تفضیلیة في التقدیرات 

 المستخدمة لتحدید القیمة االستردادیة.
 

 األصول غیر المالیة ٢-٦-٢٦
 ة للشركةغیر المالی لألصولمراجعة القیم الدفتریة ب فترة مالیة، تقوم المجموعةفي تاریخ نهایة كل 

كان هناك مؤشر  إذالتحدید ما (بخالف االستثمارات العقاریة، واالصول الضریبیة المؤجلة) 
بعمل تقدیر للقیمة اإلستردادیة لألصل. یتم اجراء  الشركة وٕاذا كان االمر كذلك تقوم .لالضمحالل

 الضمحالل للشهرة سنویا.اختبار ا
إلجراء اختبار اضمحالل القیمة ألصل یتم تجمیع االصول معا الي أصغر مجموعة اصول تتضمن 
االصل والتي تولد تدفقات نقدیة داخلة من االستعمال المستمر ومستقلة الى حد كبیر عن التدفقات 

د النقد. یتم توزیع الشهرة وحدات تولی-النقدیة الداخلة من االصول االخرى او مجموعات االصول 
المكتسبة عند تجمیع االعمال على الوحدات التي تولد النقد او مجموعات هذه الوحدات لدى الشركة 

 المقتنیة والمتوقع منها االستفادة من عملیة التجمیع. 
یمته قالقیمة اإلستردادیة لألصل او للوحدة المولدة للنقد هي قیمته العادلة ناقصا تكالیف البیع او  

االستخدامیة ایهما أكبر، القیمة االستخدامیة لألصل هي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة 
المتوقع حدوثها مخصومة بسعر خصم قبل الضرائب الذي یعكس تقدیرات السوق الجاریة للقیمة 

 . و وحدة تولید النقدأالزمنیة للنقود والمخاطر الُمحددة لألصل 
ن و للوحدة المولدة للنقد أكبر مأیتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل  

 قیمته اإلستردادیة.
 
 النقدیة وما فى حكمها  ٧-٢٦

ها ثالثة ستحقاقاتإتتجاوز  رصدة التى الالنقدیة وما فى حكمها األ ضمنألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة ، تت
 . حت التحصیلوشیكات ت لدى البنوك والودائعالحسابات الجاریة النقدیة بالخزینة و ، وتتضمن قتناء تاریخ اإلشهر من أ
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 اإلقتراض بفائدة ٨-٢٦
یتم اإلعتراف بالقروض ذات الفائدة مبدئیًا بالقیمة العادلة مخصوما منها تكلفة المعاملة. وبعد اإلعتراف المبدئى 

الفائدة بالتكلفة المستهلكة مع إدراج أى فروق بین التكلفة والقیمة اإلستردادیة فى قائمة یتم إدراج القروض ذات 
 الدخل خالل فترة اإلقتراض على أساس سعر الفائدة الفعال.

 
 المخصصات ٩-٢٦

یكون من و  الماضيأو مستدل علیه نتیجة لحدث في  قانوني قائمحال لتزام إعند وجود  مخصصاتالیتم إثبات 
ه لمبلغ ویمكن عمل تقدیر موثوق ب لتزامإلستخدامها لسداد ذلك اإتدفق لمنافع اقتصادیة یتم  یتطلبأن  عتوقالم

للنقود جوهریًا فإنه یتم تحدید قیمة المخصصات بخصم التدفقات النقدیة  إذا كان تأثیر القیمة الزمنیة .االلتزام
مخاطر الحالي للسوق للقیمة الزمنیة للنقود والالمستقبلیة المتوقعة بسعر خصم قبل الضریبة یعكس التقدیر 

 إذا كان ذلك مالئمًا. مالمتعلقة باإللتزا
 وتعدیلها عند الضرورة إلظهار أفضل تقدیر حالى المركز المالىهذا ویتم مراجعة رصید المخصصات فى تاریخ 

 لها.
 

 القانونيحتیاطى اإل١٠-٢٦
من األرباح السنویة لتكوین اإلحتیاطى القانونى ویقف  %٥ازى نص النظام األساسى للشركة على إقتطاع مبلغ یو ی

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

 
 رأس المال ١١-٢٦

 ألسهم العادیةا ١-١١-٢٦
مباشرة بإصدار االسهم العادیة یتم المحاسبة عنها بخصمها من حقوق تكالیف المعاملة المتعلقة 

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

 
 خزینة) دار االسهم العادیة (أسهمإعادة شراء واعادة اص ٢-١١-٢٦

لشراء ا بالمبلغ المسدد مقابل اعادة االعترافراس المال المصدر فانه یتم  أسهمعند اعادة شراء 
لكیة. االسهم المالشراء كتخفیض لحقوق  بإعادةیتضمن كافة التكالیف المباشرة والمتعلقة  والذي

ع او عند بیالمعاد شرائها یتم تصنیفها كأسهم خزینة وعرضها مخصومة من حقوق الملكیة. 
اعادة اصدار أسهم الخزینة، یتم االعتراف بالمبلغ المحصل كزیادة في حقوق المساهمین 

 والفائض او العجز الناتج عن المعاملة یتم عرضه ضمن عالوة االصدار.
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 مشتقات األدوات المالیة ١٢-٢٦
. مخاطر أسعار الفائدةتستخدم الشركة مشتقات األدوات المالیة لتغطیة تعرضها لمخاطر أسعار الصرف و 

المشتقات یتم اإلعتراف بها أولیا بالقیمة العادلة كما یتم اإلعتراف بتكالیف المعاملة ذات العالقة على قائمة 
 .الدخل عند تكبدها

 یتم إدراج التغیرات فى القیمة العادلة طبقا لما یلى : المركز المالىوفى تاریخ 
ألدوات تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة یتم اإلعتراف بها مباشرة  التغیرات التى تطرأ على القیمة العادلة −

بحقوق الملكیة الى المدى الذى یعتبر به أداة التغطیة فعالة ویتم اإلعتراف بها بقائمة الدخل اذا أعتبرت 
 .أداة التغطیة غیر فعالة

و إنقضت مدتها أو تم أما إذا أصبحت أداة التغطیة غیر قادرة علي الوفاء بمعاییر محاسبة التغطیة أ −
بیعها أو تم اإلنتهاء منها أو تم استخدامها، فإن المحاسبة عن التغطیة یجب أن تتوقف مستقبًال والربح 
المجمع أو الخسارة المجمعة التي تم إقرارها مسبقًا في حقوق المساهمین تظل هناك حتي یتم اجراء 

 المعامالت التجاریة المقدرة مسبقا.
د الذي تم تغطیته عبارة عن أصل غیر مالي فإن المبلغ الذي تم إقراره في حقوق وعندما یكون البن

المساهمین یتم ترحیله إلي األصل عند إقراره. وفي حاالت أخرى فإن المبلغ الذى تم إقراره في حقوق 
لي عالمساهمین یتم ترحیله الي الربح أو الخسارة عن نفس الفترة التي أثر فیها البند الذى تم تغطیته 

 .الربح أو الخسارة
التغیرات التى تطرأ على القیمة العادلة ألدوات تغطیة مخاطر القیمة العادلة یتم اإلعتراف بها ضمن  −

األرباح أو الخسائر باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة قیاس أداة التغطیة بالقیمة العادلة (بالنسبة 
ون األجنبى من القیمة الدفتریة طبقأ لمعیار المحاسبة ألداة التغطیة المشتقة ) أو إعادة قیاس المك

 ) (بالنسبة ألداة التغطیة غیر المشتقة).١٣المصرى رقم (
ویتم تسویة القیمة الدفتریة للبند المغطى بقیمة أرباح أو خسائر البند المغطى والتى تعزى إلى المخاطر 

إذا تم قیاس البند المغطى بالتكلفة ویتم المغطأة مع اإلعتراف بها فى األرباح والخسائر ویطبق ذلك 
تطبیق اإلعتراف باألرباح أو الخسائر التى تعزى للمخاطر المغطأة فى األرباح أو الخسائر إذا كان البند 

 المغطى أصًال مالیًا متاحًا للبیع.
 اإلیرادات ١٣-٢٦

 أرباح / خسائر بیع اإلستثمارات ٢٦-١٣-١
ى تاریخ فوالعقاریة مالیة ال اإلستثماراتجة عن عملیات بیع یتم إثبات األرباح والخسائر النات

 بالفرق بین التكلفة وسعر البیع مطروحًا منه مصروفات وعموالت البیع.وذلك حدوث العملیة 
 

 یراد توزیعات إ ٢٦-١٣-٢
یتم اإلعتراف بإیراد توزیعات األرباح بقائمة الدخل فى التاریخ الذي ینشأ فیه حق للشركة فى 

 توزیعات أرباح الشركات المستثمر فیها والمحققة بعد تاریخ االقتناء . استالم
 

 إیرادات الحفظ المركزي ٢٦-١٣-٣
 یتم إثبات إیرادات الحفظ المركزي عند أداء الخدمة وٕاصدار الفاتورة.
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 إیراد الفوائد  ٢٦-١٣-٤
عائد فى اإلعتبار معدل الیتم اإلعتراف بإیراد الفوائد بقائمة الدخل على أساس نسبة زمنیة أخذًا 

 المستهدف على األصل.
 

 المصروفات ١٤-٢٦
 تكلفة اإلقتراض ٢٦-١٤-١

یتم تحمیل تكلفة اإلقتراض على قائمة الدخل خالل الفترة التى تتكبد فیها الشركة تلك التكلفة 
 بإستخدام طریقة سعر الفائدة الفعال .

 
 نظام معاشات العاملین ٢٦-١٤-٢

ام التامینات اإلجتماعیة الحكومي لصالح العاملین بها طبقاً لقانون التأمینات تساهم الشركة فى نظ
اإلجتماعیة، وبموجب هذا القانون یساهم العاملین و أصحاب العمل فى النظام بنسبة ثابتة من 
األجور ویقتصر إلتزام الشركة فى قیمة مساهمتها فقط ، وتحمل هذه المساهمة على قائمة الدخل 

 اإلستحقاق. طبقًا ألساس
 
 ضریبة الدخل ٢٦-١٤-٣

كل من ضریبة الدخل الحالیة والمؤجلة،  تتضمن ضریبة الدخل علي أرباح أو خسائر العام −
ویتم إثباتها بقائمة الدخل مباشرة بإستثناء ضریبة الدخل المتعلقة بأحد البنود التى یعترف بها 

 مباشرة ضمن حقوق الملكیة فیتم إثباتها ضمن حقوق الملكیة.
هذا ویتم إثبات ضریبة الدخل الحالیة علي صافي الربح الخاضع للضریبة باستخدام أسعار 

باإلضافة إلي الفروق الضریبیة الخاصة  المركز المالىالضریبة الساریة في تاریخ إعداد 
 بالسنوات السابقة.

یتم اإلعتراف بالضریبة المؤجلة الناشئة عن فروق مؤقتة بین قیمة األصول واإللتزامات طبقا  −
لألساس المحاسبي وقیمتها طبقاً لألساس الضریبي. هذا ویتم تحدید قیمة األصول واإللتزامات 
الضریبیة المؤجلة فى ضوء الطریقة التى سیتم بها تحقیق قیم هذه األصول أو سداد هذه 

 .المركز المالىمات، بإستخدام أسعار الضریبة الساریة في تاریخ إعداد اإللتزا
یتم اإلعتراف باألصول الضریبیة المؤجلة للشركة عندما یكون هناك إحتمال قوي بإمكانیة  −

تحقیق أرباح تخضع للضریبة في المستقبل یمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل. ویتم 
جلة بقیمة الجزء الذي لن یتحقق منه المنفعة الضریبیة تخفیض قیمة األصول الضریبیة المؤ 

 المتوقعة خالل السنوات التالیة.
 

 ربحیة السهم ١٥-٢٦
تعرض الشركة النصیب األساسي للسهم ألسهمها العادیة، ویتم إحتساب النصیب األساسي للسهم بقسمة الربح 

هم بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األس أو الخسارة المتعلقة بالمساهمین عن مساهمتهم فى األسهم العادیة
العادیة القائمة خالل الفترة ، ویتم عرض البیانات الخاصة بنصیب السهم فى األرباح فى القوائم المالیة 

 المجمعة.
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- ٣١ - 

 حصة العاملین في األرباح ١٦-٢٦
من توزیعات األرباح النقدیة كحصة للعاملین فى األرباح بما الیزید على مجموع  %١٠تسدد الشركة نسبة 

األجور السنویة للعاملین بالشركة، ویتم اإلعتراف بحصة العاملین فى األرباح كتوزیعات أرباح من خالل 
  .كة بإعتماد هذا التوزیع حقوق الملكیة وكإلتزام خالل الفترة المالیة التى قام فیها مساهمى الشر 

 
 : ١/١/٢٠١٦إصدارات جدیدة وتعدیالت تمت على معاییر المحاسبة المصریة وتم تفعیلها اعتبارا من  -٢٧

تم إصدار نسخة معدلة من معاییر المحاسبة المصریة تتضمن بعض معاییر المحاسبة الجدیدة  ٢٠١٥خالل عام 
، مع العلم  ٢٠١٦وتعدیالت على بعض المعاییر القائمة على أن یتم العمل بها للفترات المالیة التي تبدأ بعد أول ینایر 

 بأن التطبیق المبكر لهذه المعاییر غیر مسموح به.
 : ٢٠١٦/ ٣١/٣في وتتمثل أهم هذه التعدیالت التي لها تأثیر هام على القوائم المالیة للشركة  هذا
 

المعاییر الجدیدة أو 

 المعدلة

 التأثیر على القوائم المالیة ملخص ألهم التعدیالت

 )١معیار مصري (

 عرض القوائم المالیة

 قائمة المركز المالى

المعیار كما تم  عرض رأس المال العامل ال یتطلبه •

استبعاد النموذج االرشادى للقوائم المالیة المرفق مع 

والذى كان یظهر عرض رأس المال  ٢٠٠٦اصدار 

 العامل.

إلى قائمة المركز المالى تتضمن  خانةإضافة  یتم •

األرصدة في بدایة أول فترة مقارنة معروضة في حالة 

تأثیرها نتیجة تطبیق المنشأة لسیاسة محاسبیة بأثر 

 رجعى أو تعدیل بأثر رجعى أو إعادة تبویب.

 

 قائمة الدخل / وقائمة الدخل الشامل

على المنشأة أن تفصح عن كافة بنود الدخل  •

والمصروفات التي تم االعتراف بها خالل الفترة في 

قائمتین منفصلتین احداهما تعرض مكونات الربح أو 

ارة الخسالخسارة (قائمة دخل) والثانیة تبدأ بالربح أو 

وتعرض عناصر الدخل الشامل اآلخر (قائمة الدخل 

 الشامل).

 

إعادة عرض جمیع القوائم المالیة المعروضة تم 

واالیضاحات المتممة لها بما فیها أرقام المقارنة 

 لتتماشى مع التعدیالت المطلوبة بالمعیار.

 

 

 

 

 

 

ة الشامل) للفتر  إضافة قائمة جدیدة (قائمة الدخل

 .قارنةوالفترة الم
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- ٣٢ - 

المعاییر الجدیدة أو 

 المعدلة

 التأثیر على القوائم المالیة ملخص ألهم التعدیالت

 )١٠معیار مصري (
األصول الثابتة 

 وٕاهالكاتها

حركة األصول الثابتة وٕاهالكاتها  یجب عرض •
باإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة للفترتین (الفترة 

 الحالیة وفترة المقارنة).
 

تم إلغاء خیار إستخدام نموذج إعادة التقییم عند القیاس  •
 الالحق لألصول الثابتة.

أرقام المقارنة الخاصة تم إعادة عرض  -
باألصول الثابتة في اإلیضاحات المتممة 
للقوائم المالیة لتتماشى مع التعدیالت 

 المطلوبة بالمعیار.
ال یوجد تأثیر للتعدیل بالمعیار على أرقام  -

 .القوائم المالیة المعروضة 
   

 )٣٤معیار مصري (
 اإلستثمار العقارى

نموذج القیمة العادلة لألصل  تم إلغاء خیار إستخدام •
 المبوب على أنه إستثمار عقارى.

تم اعتبار القیمة العادلة لالستثمار في بدایة  -
 تاریخ التحول الى نموذج(تطبیق هذا المعیار 

التكلفة) هي تكلفة ذلك االستثمار وذلك 
ألغراض المعالجة المحاسبیة الالحقة وفقا 

) " ١٠رقم ( لمعیار المحاسبة المصرى
 األصول الثابتة وٕاهالكاتها".

 مرتبطالتقییم الفائض إعادة تم تحویل  -
ق حقو  ضمنمدرج الباالستثمارات العقاریة 

 ،الملكیة في تاریخ التحول إلى نموذج التكلفة
والناتج عن التغیر في تبویب العقار من 

الى أصل ثابت الي استثمار عقاري، 
عندما یتم المرحلة  )الخسائر/(األرباح

مع مراعاة األثر ، التخلص من العقار
 الضریبى لهذا التحویل.
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