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 المحتويات رقم الصفحة

 ورية المستقلةللقوائم المالية الد الفحص المحدودتقرير  

 المستقلة قائمة المركز المالى ١

 المستقلةقائمة الدخل  ٢

 المستقلةقائمة الدخل الشامل  ٣

 المستقلةقائمة التغير فى حقوق الملكية  ٤

 المستقلةقائمة التدفقات النقدية  ٥

 المستقلة الدوريةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية  ١٢ -٦

 المطبقة لمحاسبيةالسياسات اأهم  ٣٦-٢٢

 







عن الفترة المالية عن الفترة المالية

المنتهية في المنتهية في إيضاح جميع المبالغ بالجنيه المصري

 ٢٠١٨/٣/٣١  ٢٠١٩/٣/٣١ رقم

اإليرادات

 ٣٥٧ ٥٢٩ ٤  ٤٩٩ ٥٦٩ ٤ (١٨) إيراد توزيعات

 ٠٢٣ ١٠٩ ٤  ٠٠٣ ٣١٧ ٣ إيراد حفظ مركزى

 ٣٧٧ ٦٣٤ ٦  ١٧٤ ١٢٤ ٣ (٢٦) إيراد فوائد

 ٠٠٧ ٣١٩ ٣  ٩٩٣ ٤٩٤ ٣ صافى التغير فى اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 ٥٧١ ٥١٦ ٧٠   ٩٢٣ ٣١٧ (٢٣) أرباح بيع/ إسترداد إستثمارات مالية

 ٥٥٤ ٦٠١ ٤  ٠٣٦ ٥٨٨ ٤ (٢٦) أرباح بيع أصول ثابتة

 ٣٧٤ ٤٤٣ ٢  ٦٩١ ٠٥٨ ٣ (٢٦) أرباح بيع إستثمارات عقارية

 ٦٢٠ ٢٩٥ ١٢  ٣٣٧ ٢٧٠ ١٧ (٢٦،٢٢) إيرادات أخرى

 ٨٨٣ ٤٤٨ ١٠٨  ٦٥٦ ٧٤٠ ٣٩ إجمالي اإليرادات

المصروفات

(٤٥٥ ٥٧٥ ٢) (٩٤٢ ٤٢٤ ١) مصروفات تمويلية

(٧٢٥ ٥٠٩ ٥٠) (٩١٦ ٢٧٠ ٦٨) (١٩) مصروفات عمومية وٕادارية

(١٦٦ ٨٦٥ ١١) (١٢٣ ٣٠٢ ١٠٥) (٢٨-١) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

(٣٢٤ ٩٨٩ ١) (٨٨٩ ٩٢٠ ٢) (١٤) إهالك أصول ثابتة

(٣٩٨ ٥٧٦ ١) (٣٩٨ ٥٧٦ ١) (١٢) إهالك إستثمارات عقارية

( ٠٨٧ ٩٣) ( ٠١٦ ٩٠٠) (١٥) إستهالك أصول غير ملموسة

- (٣٥٠ ٠٩٥ ٢٦) (٩) مخصص مطالبات 

(١٥٥ ٦٠٩ ٦٨) (٦٣٤ ٤٩٠ ٢٠٦) إجمالي المصروفات

 ٧٢٨ ٨٣٩ ٣٩ (٩٧٨ ٧٤٩ ١٦٦) (الخسائر) األرباح قبل الضرائب

(٠٨٦ ٢٣٨ ٩) - ضريبة الدخل الحالية

 ١٠١ ١٤٦ ٣  ٣٤٢ ٢٢١ ٢٤ (٢١) الضريبة المؤجلة

 ٧٤٣ ٧٤٧ ٣٣ (٦٣٦ ٥٢٨ ١٤٢) (خسائر) أرباح الفترة

٠,٠٤ (٠,١٩) (٢٤) نصيب السهم في (الخسائر) األرباح 

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٣٦) تعتبر جزءاً  اليتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة

EFG-Hermes

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل المستقلة
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شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
EFG-Hermes

(شركة مساهمة مصرية)
قائمة الدخل الشامل المستقلة  

عن الفترة المالية عن الفترة المالية جميع المبالغ بالجنيه المصري

المنتهية في المنتهية في

 ٢٠١٨/٣/٣١  ٢٠١٩/٣/٣١

 ٧٤٣ ٧٤٧ ٣٣ (٦٣٦ ٥٢٨ ١٤٢) (خسائر) أرباح الفترة
الدخل الشامل اآلخر:

 ٢٦١ ٤٥٨ ٢٦ ( ٠٦٠ ٥٦٥ ٤٥) إستثمارات مالية متاحة للبيع - التغير في القيمة العادلة
(  ١٦٨ ١٨١) ١٥٠ ٧٩٤ ١٥ الضريبة المتعلقة ببنود الدخل الشامل األخرى
٠٩٣ ٢٧٧ ٢٦ ( ٩١٠ ٧٧٠ ٢٩) مجموع الدخل الشامل اآلخر

 ٨٣٦ ٠٢٤ ٦٠ ( ٥٤٦ ٢٩٩ ١٧٢) إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٣٦) تعتبر جزءاً  اليتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

-٣-



إجمالي حقوق الملكية إحتياطى قانونى أرباح محتجزة رأس المال

خسائر تغطية خطر فائض إعادة تقييم  التغير فى القيمة  إحتياطى خاص - إحتياطى عام المصدر والمدفوع

التدفقات النقدية أصول ثابتة محولة العادلة - إستثمارات عالوة إصدار (جميع المبالغ بالجنيه المصرى)

لإلستثمارات العقارية مالية متاحة للبيع

٨٨٨ ٨٣٢ ٢٠٣ ٨  ٨٧٦ ٤٥٧ ٨٧٩ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦)  ٤٣٢ ٢٩٨ ٨  ٣٩٥ ٦٦٣ ٨٠٣ ٨١٨ ٢٦٧ ٩٢٢ ١   ٢٧١ ١٥٨  ٣٦٨ ٣٣٨ ٧٧٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

إجمالى الدخل الشامل

( ٦٣٦ ٥٢٨ ١٤٢) ( ٦٣٦ ٥٢٨ ١٤٢) - - - - - - - خسائر الفترة

( ٩١٠ ٧٧٠ ٢٩) - - - ( ٩١٠ ٧٧٠ ٢٩) - - - - بنود الدخل الشامل األخرى

( ٥٤٦ ٢٩٩ ١٧٢) ( ٦٣٦ ٥٢٨ ١٤٢) - - ( ٩١٠ ٧٧٠ ٢٩) - - - - إجمالى الدخل الشامل

معامالت مع مالكي الشركة

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

٣٤٢ ٥٣٣ ٠٣١ ٨  ٤٠٠ ١٦٥ ٧٠٧ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦)  ٤٣٢ ٢٩٨ ٨  ٤٨٥ ٨٩٢ ٧٧٣ ٨١٨ ٢٦٧ ٩٢٢ ١   ٢٧١ ١٥٨  ٢٠٨ ١٠٢ ٨٠٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد فى ٣١ مارس ٢٠١٩

١٥٥ ٧٦٦ ٨٠٩ ٧  ٢١٨ ٩٠١ ٢٨٨ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦)  ٤٣٢ ٢٩٨ ٨ ٤٦٨ ٨٧٣ ٠٠٤ ١ ٨١٨ ٢٦٧ ٩٢٢ ١   ٢٧١ ١٥٨ ٤٤٥ ٢٣٦ ٥٣٧ ١ ٨٩٠ ٤٧٢ ٠٧٤ ٣ الرصيد فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إجمالى الدخل الشامل

 ٧٤٣ ٧٤٧ ٣٣  ٧٤٣ ٧٤٧ ٣٣ - - - - - - - أرباح الفترة

 ٠٩٣ ٢٧٧ ٢٦ - - -  ٠٩٣ ٢٧٧ ٢٦ - - - - بنود الدخل الشامل األخرى

 ٨٣٦ ٠٢٤ ٦٠  ٧٤٣ ٧٤٧ ٣٣ - -  ٠٩٣ ٢٧٧ ٢٦ - - - - إجمالى الدخل الشامل

٩٩١ ٧٩٠ ٨٦٩ ٧  ٩٦١ ٦٤٨ ٣٢٢ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦)  ٤٣٢ ٢٩٨ ٨ ٥٦١ ١٥٠ ٠٣١ ١ ٨١٨ ٢٦٧ ٩٢٢ ١   ٢٧١ ١٥٨ ٤٤٥ ٢٣٦ ٥٣٧ ١ ٨٩٠ ٤٧٢ ٠٧٤ ٣ الرصيد فى ٣١ مارس ٢٠١٨

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٣٦) تعتبر جزءاً  اليتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة

EFG-Hermes

(شركة مساهمة مصرية)

 قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة 

 حقوق ملكية الشركة 

إحتياطيات أخرى
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عن الفترة المالية عن الفترة المالية إيضاح
رقم المنتهية فى  المنتهية فى 
 ٢٠١٨/٣/٣١  ٢٠١٩/٣/٣١

جميع المبالغ بالجنيه المصري

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ٧٢٨ ٨٣٩ ٣٩ (٩٧٨ ٧٤٩ ١٦٦) (الخسائر) األرباح قبل الضرائب

يتم تسويته بـ:
٣٢٤ ٩٨٩ ١ ٨٨٩ ٩٢٠ ٢ إهالك أصول ثابتة

(٥٥٤ ٦٠١ ٤) (٠٣٦ ٥٨٨ ٤) أرباح بيع أصول ثابتة
(٣٧٤ ٤٤٣ ٢) (٦٩١ ٠٥٨ ٣) أرباح بيع إستثمارات عقارية
٣٩٨ ٥٧٦ ١ ٣٩٨ ٥٧٦ ١ إهالك إستثمارات عقارية

 ٠٨٧ ٩٣  ٠١٦ ٩٠٠ إستهالك أصول غير ملموسة
- ٣٥٠ ٠٩٥ ٢٦ المكون من مخصص مطالبات 

(٠٠٠ ٠٠٠ ١٥) ( ٠٠٠ ٥٠٠) المستخدم من مخصص مطالبات 
( ٤٢٥ ٤١٣) - أرباح بيع / إسترداد إستثمارات في شركات تابعة

(٠٠٧ ٣١٩ ٣) (٩٩٣ ٤٩٤ ٣) صافى التغير فى اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
(٩٧٩ ٧٧٨ ٦٦) - أرباح بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع
١٦٦ ٨٦٥ ١١ ١٢٣ ٣٠٢ ١٠٥ فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

(٦٣٦ ١٩٢ ٣٧) (٩٢٢ ٥٩٦ ٤١)
التغير في

٢٨٢ ٨٧١ ٢٦٨ ٢٦٥ ١٢١ ٢٦ إستثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
( ٤٩٦ ١٨٧ ٢٦٤) (٣٠٣ ٢٦٥ ٤٣) المستحق على شركات تابعة

(٥٨٩ ١٥٧ ٣) ٧٣٦ ٨٤٧ ٩ أرصدة مدينة أخرى
 ٥٢٣ ١٣٢ ٤٩ ( ٢٥١ ٩٥٩ ١٦٤) المستحق لشركات تابعة

(٤٠٤ ٥٠٠ ١٠٥) (٨٤٤ ٨٥٢ ٤٢) الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
(٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥) (٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠) ضرائب الدخل المسددة

( ٣٢٠ ٠٣٤ ١١٧) ( ٣١٩ ٧٠٥ ٢٧٦) صافى النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
(٦٩٤ ٠٦٨ ١٢) (٩٣٦ ٥٠٤ ٦) مدفوعات لشراء أصول ثابتة

٥٠٠ ٧٦٧ ١ - متحصالت من بيع أصول ثابتة
(٣٨٣ ١٣٧ ٣) ( ٤٦١ ٢٨٤) مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

(٠٠٠ ٠٠٠ ١٢٠) (٠٠٠ ٨١٠ ٨) مدفوعات لقروض لشركات تابعة
٠٠٠ ٠٠٠ ١٢٥ - متحصالت من قروض لشركات تابعة
٢٤٢ ٧٨٣ ١٦٢ - متحصالت من بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع

( ٢٠٠ ٧٩٦ ١٧) - مدفوعات لشراء إستثمارات في شركات تابعة 
 ٢٢٥ ٨١٣ ٦ - متحصالت من بيع (تصفية) إستثمارات في شركات تابعة 

  ٦٩٠ ٣٦١ ١٤٣ (٣٩٧ ٥٩٩ ١٥) صافى النقدية (المستخدمة في) المتاحة من أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
( ٤٩٣ ٥٠٦ ٦٧) ( ٨٤٨ ٩٨٧ ١٥) توزيعات أرباح مدفوعة
( ٤٩٣ ٥٠٦ ٦٧) ( ٨٤٨ ٩٨٧ ١٥) صافى النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

( ١٢٣ ١٧٩ ٤١) ( ٥٦٤ ٢٩٢ ٣٠٨) صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة
  ١٣٧ ٦٧٠ ٣٢٦  ٩٩٨ ٢١٨ ١٧٢ (٢٠) النقدية وما فى حكمها أول الفترة
 ٠١٤ ٤٩١ ٢٨٥ ( ٥٦٦ ٠٧٣ ١٣٦) (٢٠) النقدية وما فى حكمها آخر الفترة

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٣٦) تعتبر جزءاً  اليتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
EFG-Hermes

(شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية المستقلة  

-٥-



- ٦ - 

 القابضة هيرميس-شركة المجموعة المالية 
EFG - Hermes 

 (شركة مساهمة مصرية)
 المستقلةالدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 ٢٠١٩ مارس ٣١ فيالمالية المنتهية  الفترة عن
 )مالم يرد خالف ذلك المصري(جميع المبالغ بالجنيه 

________________________________________________________________________ 
 نبذة عن الشركة -١

 الكيان القانوني  ١-١
لســنة  ٩٥رقــم ألحكــام القــانون  تخضــعهيــرميس القابضــة "شــركة مســاهمة مصــرية"  -شــركة المجموعــة الماليــة 

طريــق مصــر  ٢٨ب القريــة الذكيــة المرحلــة الثالثــة الكيلــو  ١٢٩يقــع مقــر الشــركة فــى  والئحته التنفيذية. ١٩٩٢
 جمهورية مصر العربية. –أكتوبر  ٦ –األسكندرية الصحراوى 

 
 غرض الشركة ٢-١

ــد  - ــرميستعــ ـــديم  المجموعــــة الماليــــة هيــ ــدة حيــــث تتخصــــص شــــركات المجموعــــة فــــي تقـ ــة ماليــــة رائــ مؤسســ
بــين التــرويج وتغطيــة اإلكتتــاب وٕادارة األصــول والوســاطة فــي  تتنــوعالماليــة واإلســتثمارية، والتــي  الخــدمات

األوراق المالية والبحــوث واإلســتثمار المباشــر. وذلــك باإلضــافة إلــى تقــديم خــدمات التمويــل غيــر المصــرفي 
ــاهى الصـــغر ــويلى والتمويـــل متنــ ــأجير التمـ ــدمات البيـــع بالتقســـيط والتـــي تشـــمل التـ التخصـــيم والتوريــــق و  وخـ

 والتحصيل.
اإلشــتراك فــى تأســيس الشــركات التــى تصــدر فــى القابضــة  المجموعــة الماليــة هيــرميسيتمثل غرض شركة  -

مباشــرة عمليــات شــراء وكــذا نشــاط أمنــاء الحفــظ المركــزى مباشــرة و أوراقــًا ماليــة أو فــى زيــادة رؤوس أموالهــا 
 األوراق المالية بالهامش.

 
 الماليةأسس إعداد القوائم  -٢

 والقوانين المحاسبية بالمعايير اإللتزام ١-٢
ــًا لمعـــايير المحاســـبة المصـــرية وفـــى ضـــوء القـــوانين واللـــوائح المصـــرية - ذات  يـــتم إعـــداد القـــوائم الماليـــة طبقـ

 .العالقة
 .٢٠١٩ مايو ١٣في تم إعتماد القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة  -

 
 عملة التعامل وعملة العرض ٢-٢

القوائم المالية بالجنيه المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة، وجميع البيانات المالية تعرض 
 المعروضة بالجنيه المصرى.

 
 إستخدام التقديرات واإلفتراضات ٣-٢

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي 
لتي تؤثر على تطبيق السياسات والقيم المعروضة لألصول وااللتزامات والتقديرات واالفتراضات ا

بها في ضوء الخبرة السابقة وعوامل  واإليرادات والمصروفات. تعد التقديرات واالفتراضات المتعلقة
 وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. متنوعة. هذاأخرى 

 متعلقة بها بصفه دوريه.يتم إعادة مراجعة التقديرات واالفتراضات ال -
يتم االعتراف بالتغيير في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يــتم تغييــر التقــدير فيهــا إذا كــان التغييــر يــؤثر  -

 إذا كان التغيير يؤثر على كليهما. والفترات المستقبليةعلى هذه الفترة فقط، أو في فترة التغيير 
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 قياس القيمة العادلة  ١-٣-٢
  القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة علــى أســاس القيمــة الســوقية لــألداة الماليــة أو ألدوات يتم تحديد

ماليــة مثيلــة فــي تــاريخ القــوائم الماليــة بــدون خصــم أي تكــاليف بيــع مســتقبلية مقــدرة. يــتم تحديــد 
قــيم األصــول الماليــة بأســعار الشــراء الحاليــة لتلــك األصــول، بينمــا يــتم تحديــد قيمــة االلتزامــات 

 لية باألسعار الحالية التي يمكن أن تسوى بها تلك االلتزامات. الما
  في حالة عدم وجــود ســوق نشــطة لتحديــد القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة فإنــه يــتم تقــدير القيمــة

العادلـــة باســـتخدام أســـاليب التقيـــيم المختلفـــة مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار أســـعار المعـــامالت التـــي 
 - ةجوهريــ ةبالقيمة العادلــة الحاليــة لــألدوات األخــرى المشــابهة بصــور تمت مؤخرًا، واالسترشاد 

ــومة  ــة المخصــ ــلوب التــــدفقات النقديــ ـا -أســ ــيم  أو أي طريقــــة أخــــرى للتقيــــيم ينــــتج عنهـــ يمكــــن قــ
 االعتماد عليها.

  عنــد اســتخدام أســـلوب التــدفقات النقديــة المخصـــومة كأســلوب للتقيــيم فإنـــه يــتم تقــدير التـــدفقات
المســتقبلية علــى أســاس أفضــل تقــديرات لــإلدارة. ويــتم تحديــد معــدل الخصــم المســتخدم النقديــة 

فــي ضــوء الســعر الســائد فــي الســوق فــي تــاريخ القــوائم الماليــة لــألدوات الماليــة المشــابهة مــن 
 حيث طبيعتها وشروطها.

 
 القوائم المالية المجمعة ٤-٢

" "القوائم المالية المجمعة ٤٢ري رقم يوجد لدى الشركة شركات تابعة وطبقًا لمعيار المحاسبة المص
د الشركة قوائم مالية تع ١٩٨١لسنة  ١٥٩من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات رقم  ١٨٨والمادة 

مجمعة للمجموعة حيث يستوجب األمر الرجوع إليها للحصول على تفهم للمركز المالي ونتائج 
 األعمال والتدفقات النقدية للمجموعة ككل.

 
 وما في حكمهاالنقدية  -٣

  ٣١/١٢/٢٠١٨  ٣١/٣/٢٠١٩ 
 ٦٢٠ ٥٦٦ ٥١٥ ٦١١ نقدية بالخزينة

 ٠٢٩ ٧٦٠ ١١٠ ١٤٤ ٨١٤ ١٠٢  حسابات جارية لدى البنوك
 ٩٣١ ١٠٨ ٦٣ ٦٥٤ ٤٣٤  ودائع لدى البنوك

 _____________ ___________ 
 ٥٨٠ ٤٣٥ ١٧٤  ٣١٣ ٨٦٠ ١٠٣ الرصيد

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

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرإستثمارات مقيمة  -٤
  ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 

 ٥٠٠ ٤٥٧ ٩٦ ٨٦٩ ٧٢٠ ٧٣ وثائق صناديق إستثمار
 ٣٤٠ ٧٢٨ ٦٦٢ ٨٢٣ أسهم شركات

  ___________ ___________ 
 ٨٤٠ ١٨٥ ٩٧ ٥٣١ ٥٤٤ ٧٤ الرصيد

 =========== =========== 
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 العالقةوأطراف ذات  شركات تابعة المستحق على -٥

  ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 
 ٤٠٥ ٩٨٧ ٧٦٩ ٦٩٨ ٩١٦ ٧٥٧  هيرميس أدفيزورى إنك –شركة إى أف جى  
 ٢٧١ ٧٣٧ ١ ٤٣٥ ١٣٨ ٢ شركة فليمنج سى أى أى سى هولدنجز 
 ٨٦٨ ٦٣٣ ٦٤٣ ١ ٤٩٩ ٥٥٦ ٥٥٦ ١  شركة اى اف جى هيرميس اى بى ليمتد 
 ٣١٠ ٨٠٥ ٤ ٢٢٤ ٥٠٢ ١  شركة اى اف جي هيرميس عمان ش.م.م 
 ١٩٢ ٩٤٩ ٣ ٩١٤ ١٢٦ ٣  ش.م.ك –إيفا للوساطة المالية شركة  
 ٣٦٧ ٥٧٩ ٤٢ ٩١٠ ٧٤٠ ٣٠ هيرميس السعودية  –شركة المجموعة المالية  
 ٣٧٨ ٣٦٩ ١٠٠ ١٧٥ ٩٢٦ ١٥٠ شركة المجموعة المصرية إلدارة صناديق اإلستثمار 
 ٦١٥ ٢٠٣ ١٤٢ ١٣٦ ٠٢٧ ٩٧ شركة بايون انتربرايس ليمتد 
 ٤٣٩ ٣١٢ ٢ ٩٠٧ ٢٣٦ ٢ لبنان –هيرميس القابضة  –المجموعة المالية شركة  
 ٠١٨ ٠٨٩ ١ ٤٤٧ ٠٥٣ ١ شركة أي اف جي هيرميس إلدارة صناديق اإلستثمار المباشر 
 ٩٩٢ ٧٦٧ ٩ -- شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى 
 ٥٧٧ ١٤٤ ٨ ٨٤٧ ٨٧٧ ٧ شركة بيفورت انفيستمينت 
 -- ٥٤٥ ٨٧ هيرميس لإلدارة شركة إى. إف. جى 
 ٠٣٧ ٣٩٠ ٥١ ٢٧٠ ٩٨٨ ١١٠ للوساطة في األوراق الماليةشركة هيرميس  
 ٣٧٤ ٩٢٥ ٥٥٧ ٩٠٤ هشركة هيرميس يو اس اي 

 ١٥٥ ١٦٨ ٧٤٤ ٢٥٥ االردن -شركة المجموعة المالية هيرميس  
 ٨٩٨ ٧ ٦٤٠ ٧ هيرميس مينا سيكيوريتيس -جى  فإ إى 
 ٤٩٥ ١٢٨ ٣٩٩ ٥٨٥ ٦٧٦ ٣٨٩ القابضةشركة هيرميس فرونتير  

 -- ٩٨٢ ٧٥٦ ٧٦ المحدودة –شركة إى اف جى هيرميس اإلمارات 
 ٦٤٤ ٨٢٨ ٦ ٤٤٥ ٨٦٧ ١٢ االمارات –شركة إى اف جى هيرمس للتداول  
 ٧٣٨ ٤٧٣ ٣ ٩٨٩ ٨٤٧ ٣ أو إل تى إنفسمنت أنترناشونال ش.م.ب شركة 

 ٤٨٢ ٥٢٦ ٢٧١ ٧٥٠ ٩٢١ ٤٣٥ ف أي ليمتدإإي أف جي هيرميس 
 ٣٨٤ ٣٤١ -- المجموعة المالية هيرميس للتخصيم
 ٢٩١ ٣ ٢٩١ ٣ المجموعة المالية هيرميس للتوريق

 ٣٧٤ ٣٣٩ ٥٢٠ ٥٥٨   ت مانجمينتت أسبيفور شركة 
 ٦١ ١٥٢ -- فليمنج المنصور لتداول األوراق المالية

 ٦١ ١٥٢ -- فليمنج سى.أى.أى.سى لتداول األوراق المالية
 ٩١٨ ٢٦٥ ٨٦٤ ١١٣ ٣٠٠ ٨٣٦ جلوبال سى بى هولدنج ليمتدشركة إى اف جى هيرميس 
 ٢٠٥ ٤١١ ٣٢٩ ٨٠٩ ٩٧٩ ٧٤ بى اى هولدينجشركة إى اف جى هيرميس 

 ١١٤ ٢٣١ ١٧٨ ٥٠ شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر
  ____________ ____________ 
 ٨٤٥ ٧٤٢ ٦٥٨ ٤ ٦١٠ ٣٠٩ ٥٥٤ ٤ الرصيد 

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

 أرصدة مدينة أخرى -٦
  ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 

 ٦٧٩ ٦١١ ٤ -- إيرادات مستحقة
 ٥٣٨ ٩٠٦ ٨٨٢ ٨٦٧ ١ ضرائب مستقطعة بمعرفة الغير

 ٨٢٧ ٤٢٨ ١ ٨٢٧ ٤٢٨ ١ تأمينات لدى الغير 
 ٦٨٩ ٩١٦ ٢١ ٩٩٠ ٧٤٨ ١٩ مصروفات مدفوعة مقدماً 

 ٠٢٧ ٨٩٣  ٥٢٩١ ٢٨٣  عهد وسلف
 ٠٩٩ ٥٨٣ ٣ ٩٥٣ ٢٧٨ ٢ دفعات مقدمة موردين
 ٥٣٠ ٤٦١ ١ ٨٨٣ ٨٠٢ أرصدة مدينة متنوعة

٣٧٨ ٧٥٨ ٥٧ ٨٨٣ ٣١٧ ٥٥ )٢٦إيضاح (- أصول ثابتة مؤجرة –دفعات مقدمة 
 ___________ ___________ 

٧٦٧ ٥٥٩ ٩٢ ٩٤٧ ٧٢٨ ٨٢ الرصيد
 =========== =========== 
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  عالقة أطراف ذاتو  شركات تابعةالمستحق ل -٧
  ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 

 ٣٧٢ ١٥٠ ٧٦٤ ٢٠٣ ٤٣٥ ٧١٩ هيرميس فاينانشيال مانجمت (مصر) ليمتد –اى اف جى شركة 
 ٤٠٩ ٢٣٥ ٢٨٧ ٧١٦ ٠٤٧ ٢٧٨ شركة إى أف جى هيرميس ريجيونال إنفستمنت ليمتد

 ١ ٢٥٠ ٥٠٠ ١ ٢٥٠ ٥٠٠ الشركة العربية للمرئيات
 ٩٢١ ٠٦٧ ٩ ٢٣٠ ٨٩٩ ٨ شركة هيرميس لإلستثمار فى األوراق المالية

 ٧٩٢ ٥٨٦ ٦ ٥٩٣ ٤٣٦ ٦ هيرميس لتداول السندات -وعة المالية شركة المجم
 ٣٩٦ ٧٦٥ ٩ ٠٢١ ٧٣١ ٩ المجموعة المالية للتوريق

 ٨٢٩ ٢٦ -- شركة إى. إف. جى هيرميس لإلدارة
 ١٦٥ ٩١٢ ٧ ١٦٥ ٩١٢ ٧ سوريا -سوريه المحدودة  –شركة المجموعة المالية هيرميس 

 ٠٢٩ ٧٢٥ ٧٩ ٨٧٠ ٧٧٥ ٨٢ الماليةشركة المجموعة المصرية إلدارة المحافظ 
 ٢٦٤ ٢٧٦ ٩٩ ٥٧٢ ٠٣٣ ٩٦ شركة المجموعة المالية هيرميس لبنان ش م ل

 ٤٩٢ ٧٠٨ ٢٤ ٧٣٦ ٥٥٢ ١٥ شركة هيرميس إلدارة صناديق اإلستثمار
 ٢٣٠ ٠٤٦ ٤٤ ٢٣٩ ٢١٣ ٤ شركة المجموعة المالية للسمسرة فى األوراق المالية

 ٤١٠ ٤١٩ ٥٤ ٦١٣ ٦٢٠ ٥٢ إي أف جي هيرمس إس بي ليمتد
 ٢٥٦ ١٩١ ٢٠٦ ٣٦٢ ٠١٥ ١٤٥ القابضة ش.م .م سنشركة هيرميس فاينا

 ٧٧٩ ٥٤٩ ١١٧ ٣٠٥ ٥٥١ ١٣١ ستثمار المباشرلألإي أف جي هيرمس 
 ٥٦٥ ٢٠٨ ١١ -- اإلماراتإي أف جي هيرمس 

 -- ٢١٨ ٨٠٥ ١٧ شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى
 ٨١٣ ١٤٧ ٩٥ ٥١٥ ٦٦٦ ٢٩ تغطية األكتتابللترويج و إي أف جي هيرمس 

  ____________     _____________ 
 ٢٢٢ ٢٦٨ ٨١٨ ١ ٨٥٨ ٩٤٦ ٦٠٦ ١ الرصيد 
  ============ ============ 

 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -٨

  ٣١/١٢/٨٢٠١ ٣١/٣/٢٠١٩ 
 ٥٢٣ ٤٢١ ٤٠١ ٤٥٤ الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي

 ١٠٤ ٨٢١ ١٩٠ ٩٩١ ١٩٦ ٣٨ مصروفات مستحقة
 ٤٧٥ ٩٢٩ ١٠ ٦٥٩ ٩٨٩ ٩ عمالء حفظ مركزى

 ٥٥١ ٩٧٢ ١٨٠ ٨٢٤ ٣٢٥ ١٧٣ )٢٦إيضاح ( –مؤجلة  ةأرباح رأسمالي
 ٩٧٠ ١٣١ ١١ ٦١٢ ٢٩٦ ٤٨ )٢٦إيضاح ( –إيرادات محصلة مقدمًا 

 ٦٨٦ ٦٢٣ ١٦ ٨٣٨ ٦٣٥ دائنو توزيعات سنوات سابقة
 ٨٣٤ ٢٢ ١٨٦ ١٢٢ المستحق للمساهمة التكافلية

 ٠٠٥ ٨٦٣ ٢ ٨٠٠ ٧٧١ ٤٥ أرصدة دائنة متنوعة 
 ٠٢٠ ٨٣٨ ١ ٤٣١ ٨٩٩ ٣١ مصلحة الضرائب

 ___________  ___________ 
 ١٦٨ ٦٢٤ ٤١٥ ٧٤٢ ٦٩٢ ٣٤٨ الرصيد

 =========== ========== 
 
 مخصص مطالبات  -٩

  ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 
 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢٣ ٤٧١ ١٦٤ ١١٠ العام /الفترة بدايةالرصيد فى 

 ٤٧١ ١٦٤ ٢ ٣٥٠ ٠٩٥ ٢٦ العام /الفترة خاللالمكون 
 (٠٠٠ ٠٠٠ ١٥) (٠٠٠ ٥٠٠) العام /الفترة المستخدم خالل

 ____________ __________ 
 ٤٧١ ١٦٤ ١١٠ ٨٢١ ٧٥٩ ١٣٥ العام /الفترة الرصيد في نهاية

 =========== ========== 
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 )مالم يرد خالف ذلك (جميع المبالغ بالجنيه المصرى

_____________________________________________________________________________ 

 
- ١٠ -

  قروض لشركات تابعة -١٠

 

 للبيع متاحة مالية إستثمارات -١١
  ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 

 ١٢٣ ٦٥١ ٧٦٠ ١٤٨ ٢٨١ ٨٢٩  أسهم شركات
 ١ ٤٦٨ ١٨٢ ٥٠٤ ١ ٣٩٧ ٩٨٧ ٣٧٣  وثائق صناديق إستثمار

  ____________ ____________ 
 ٢٦٤ ٨٣٤ ٥٩١ ١ ٢٠٢ ٢٦٩ ٥٤٦ ١   الرصيد

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

 وتتمثل اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع فيما يلى:
 ٢٢٩ ٩٠٣ ٢١٦ ٦١٦ ٣٩٠ ٢٢١  إستثمارات مالية مقيدة بالبورصة

 ٠٣٥ ٩٣١ ٣٧٤ ١ ٥٨٦ ٨٧٨ ٣٢٤ ١   إستثمارات مالية غير مقيدة بالبورصة
  ____________ ____________ 
  ٢٦٤ ٨٣٤ ٥٩١ ١ ٢٠٢ ٢٦٩ ٥٤٦ ١ 

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

  

تاريخ القرض  مبلغ القرض العملة إسم الشركة
 المساند

تاريخ 
 االستحقاق

الرصيد في 
٣١/٣/٩٢٠١ 

الرصيد في 
٣١/١٢/٢٠١٨ 

ــة  ــ ـــ ـــ ــ ــة الماليـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــركة المجموعـــ ـــ ـــ ـــ شـــ
 ٠٠٠ ٩٥٥ ٨ ٨ ٦٦٢ ٥٠٠ ٢٨/٢/٢٠٢٠ ١/٣/٢٠١٨ ألف ٥٠٠ دوالر أمريكى األردن –هيرميس 

ــة  ــ ـــ ـــ ــ ــة الماليـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــركة المجموعـــ ـــ ـــ ـــ شـــ
 ٠٠٠ ٥٣٧ ١٢ ٥٠٠ ١٢٧ ١٢ ٢٨/١٢/٢٠٢٠ ٢٧/٩/٢٠١٨ ألف ٧٠٠ دوالر أمريكى هيرميس للتخصيم

 ٠٠٠ ١٩٣ ٤١ ٣٩ ٨٤٧ ٥٠٠ ٢٧/٩/٢٠٢٠ ٢٧/٩/٢٠١٨ مليون ٢,٣ دوالر أمريكى 
 -- ٥٠٠ ٦٦٢ ٨ ٣٠/٣/٢٠٢٣ ٣٠/١/٢٠١٩ ألف ٥٠٠ دوالر أمريكى 
       

 ٠٠٠ ٦٨٥ ٦٢ ٠٠٠ ٣٠٠ ٦٩     اإلجمالى
       

 )٠٠٠ ٥٣٧ ١٢( )٥٠٠ ٦٦٢ ٨(   الجزء المستحق خالل عام من قروض لشركات تابعة
 ٠٠٠ ١٤٨ ٥٠ ٥٠٠ ٦٣٧ ٦٠   الجزء المستحق خالل أكثر من عام من قروض لشركات تابعة



 EFG - Hermesهيرميس القابضة  –شركة المجموعة المالية 
 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة تابع 

 ٣١/٣/٢٠١٩فى عن الفترة المالية المنتهية 
 )مالم يرد خالف ذلك (جميع المبالغ بالجنيه المصرى

_____________________________________________________________________________ 

 
- ١١ -

 إستثمارات عقارية  -١٢

 
 مبانى بيان

 
  التكلفة

 ٨١٨ ٦٣٩ ١٥٧ ١/١/٢٠١٩التكلفة فى 
 ___________ 

 ٨١٨ ٦٣٩ ١٥٧ ٣١/٣/٢٠١٩التكلفة فى 
___________ 

 ١٥٧ ٦٣٩ ٨١٨ ١/١/٢٠١٨التكلفة فى 
 ___________ 

 ٨١٨ ٦٣٩ ١٥٧ ٣١/٣/٢٠١٨التكلفة فى 
___________ 

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

 ٣٩٨ ٥٧٦ ١  الفترةإهالك 
 __________ 

 ١٧٦ ٤٩٣ ٢٠ ٣١/٣/٢٠١٩فى مجمع اإلهالك 
__________ 

 ١٨٥ ٦١١ ١٢ ١/١/٢٠١٨فى مجمع اإلهالك 
 ٣٩٨ ٥٧٦ ١  الفترةإهالك 

 __________ 
 ٥٨٣ ١٨٧ ١٤ ٣١/٣/٢٠١٨فى مجمع اإلهالك 

__________ 
  صافى القيمة الدفترية

 ٦٤٢ ١٤٦ ١٣٧ ٣١/٣/٢٠١٩فى  قيمة الدفتريةصافى ال
========== 

 ٢٣٥ ٤٥٢ ١٤٣ ٣١/٣/٢٠١٨فى  قيمة الدفتريةصافى ال
========== 

 ٠٤٠ ٧٢٣ ١٣٨ ٣١/١٢/٢٠١٨فى  قيمة الدفتريةصافى ال
========== 

 
القيمة  في مصريجنيه  ٦٤٢ ١٤٦ ١٣٧ والبالغ قيمته ٢٠١٩ مارس ٣١ فيتمثل رصيد اإلستثمارات العقارية ي -

 مبنى نايل سيتى. فيالدفترية للمساحة المملوكة للشركة 
 



 EFG - Hermesهيرميس القابضة  –شركة المجموعة المالية 
 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة تابع 

 ٣١/٣/٢٠١٩فى عن الفترة المالية المنتهية 
 )مالم يرد خالف ذلك (جميع المبالغ بالجنيه المصرى

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

- ١٢ - 

 إستثمارات فى شركات تابعة -١٣
 القيمة الدفترية      

 ٣١/١٢/٢٠١٨  ٣١/٣/٢٠١٩  عملة السداد المساهمة %نسبة  الجنسية الشركات المستثمر فيها

      
 ٠٦٠ ٨٣٨ ٤١  ٠٦٠ ٨٣٨ ٤١  مصريجنيه  ٩٩,٨٧ مصرية المجموعة المالية للسمسرة فى األوراق المالية 

 ٥٠٠ ٣١٦ ٣  ٥٠٠ ٣١٦ ٣  مصريجنيه  ٦٦,٣٣ مصرية المجموعة المصرية إلدارة المحافظ المالية 

 ٩٦٩ ٧٦٣ ٢١٩  ٩٦٩ ٧٦٣ ٢١٩  مصريجنيه  ٩٧,٥٨ مصرية هيرميس للوساطة فى األوراق المالية 
 ٧٠٩ ٤٣٩ ٦  ٧٠٩ ٤٣٩ ٦  مصريجنيه  ٨٩,٩٥ مصرية هيرميس إلدارة صناديق اإلستثمار 

 ٠٢٩ ٤٧٦ ٥  ٠٢٩ ٤٧٦ ٥  مصريجنيه  ٩٩,٣٧ مصرية هيرميس لإلستثمار فى األوراق المالية 
 ٦  ٦  أمريكيدوالر  ١٠٠ BVI  .هيرميس أدفيزورى إنك –إى أف جى 

 ٠٠٠ ٩٩٠ ٧  ٠٠٠ ٩٩٠ ٧  مصريجنيه  ٩٩,٨٨ مصرية هيرمس لترويج وتغطية اإلكتتاب  –المجموعة المالية 
 ٠٠٠ ٩٠٠ ٩  ٠٠٠ ٩٠٠ ٩  مصريجنيه  ٩٩ مصرية هيرميس لتداول السندات  –المجموعة المالية 

 ٤٩٠ ٢٤٩ ١  ٤٩٠ ٢٤٩ ١  مصريجنيه  ٩٦,٣ مصرية إى إف جى هيرميس لإلدارة
 ٩٧٥ ٣٩  ٩٧٥ ٣٩  أمريكيدوالر  ١,٥٩ BVI * BVI –إى إف جى هيرميس لإلستثمار المباشر 
 ٠٠٠ ٥١٠ ٧٥٠  ٠٠٠ ٥١٠ ٧٥٠  أمريكيدوالر  ١٠٠ امارتية اى اف جى هيرميس اإلمارات المحدودة 

 ٧١٣ ١٥٣  ٧١٣ ١٥٣  أمريكيدوالر  ٩٩ لبنانية ش م ل  –لبنان –هيرميس القابضة-المجموعة المالية
 ١٥٨ ٩٠١ ٩٤  ١٥٨ ٩٠١ ٩٤  أمريكيدوالر  ٧٣,١ سعودية هيرميس السعودية  –المجموعة المالية 
 ٧٨٧ ٥٦٤ ٢٧  ٧٨٧ ٥٦٤ ٢٧  أمريكيدوالر  ٩٩ لبنانية   ش م ل –هيرميس لبنان  –المجموعة المالية 

 ٣٠٤ ١٤١ ٣١٨  ٣٠٤ ١٤١ ٣١٨  أمريكيدوالر  ١٠٠ Cayman Islands إى أف جى هيرميس ريجيونال إنفستمنت ليمتد  *

        
        



 EFG - Hermesهيرميس القابضة  –شركة المجموعة المالية 
 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة تابع 

 ٣١/٣/٢٠١٩فى عن الفترة المالية المنتهية 
 )ذلكمالم يرد خالف  (جميع المبالغ بالجنيه المصرى

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- ١٣ -

        (تابع) إستثمارات فى شركات تابعة
 القيمة الدفترية   عملة السداد نسبة المساهمة % الجنسية الشركات المستثمر فيها

     ٣١/١٢/٢٠١٨  ٣١/٣/٢٠١٩ 
 ٦٣١ ٦١٠ ٣٣  ٦٣١ ٦١٠ ٣٣  أمريكيدوالر  ١٠٠ اردنية االردن  –شركة المجموعة المالية هيرميس 

 ٩٩٠ ٩٩٩ ٩  ٩٩٠ ٩٩٩ ٩  مصريجنيه  ٩٩,٩٩٩ مصرية المجموعة المالية للتوريق
 ٨١٢ ٠٩٨ ٦  ٨١٢ ٠٩٨ ٦  يورو ١٠٠ لوكسمبورج شركة بيفورت إنفستمنت

 ٠٠٠ ٦٤٠  ٠٠٠ ٦٤٠  مصريجنيه  ٦٤ مصرية هيرميس إلدارة صناديق اإلستثمار المباشرإى اف جى 
 ٠٠٨ ٥٦٠ ٩٢١  ٠٠٨ ٥٦٠ ٩٢١  أمريكيدوالر  ١٠٠ Cayman Islands شركة اى اف جي هيرميس اى بى ليمتد 

 ٧٥٠ ٧٤٠ ١٣  ٧٥٠ ٧٤٠ ١٣  أمريكيدوالر  ١٠٠ إماراتية شركة هيرميس فرونتير القابضة
 ٦٠٠ ٧٨٢ ٥٤  ٦٠٠ ٧٨٢ ٥٤  دوالر أمريكى ١٠٠ أمريكية هيرميس يو اس ايهشركة 

 ٠٠٠ ٠٣٠ ٧١٧  ٠٠٠ ٠٣٠ ٧١٧  مصريجنيه   ٩٩,٨٢ مصرية ** المالية فاينانس القابضة ش.م.م شركة المجموعة
 ١٠٠  ١٠٠  مصريجنيه  ٠,٠٠٢ مصرية شركة إتقان لإلستعالم والتحصيل والعمليات التجارية **

 ٥٠٠ ٨٩٥  ٥٠٠ ٨٩٥  مصريجنيه  ١٠٠ إماراتية  جي هيرميس بي إي هولدينجزإي إف 
 ٨٠٠ ٤٥٤ ٦٦٤  ٨٠٠ ٤٥٤ ٦٦٤  أمريكيدوالر  ١٠٠ Cayman Islands إى اف جى هيرميس جلوبال سى بى هولدنج ليمتد 

 ٦٣ ٧٢٠ ١٩٦  ٦٣ ٧٢٠ ١٩٦  بحرينى دينار ٩٩,٩ بحرينية شركة أو إل تى إنفسمنت أنترناشونال ش.م.ب
 ٠٨٧ ٨١٨ ٩٧٣ ٣  ٠٨٧ ٨١٨ ٩٧٣ ٣     الرصيد

 
فــى شــركة إى إف جــى هيــرميس لإلســتثمار المباشــر وبالتــالى  %٦٣,٤١تمتلــك نســبة  -للشــركة  %١٠٠المملوكــة بنســبة  –شــركة إى أف جــى هيــرميس ريجيونــال إنفســتمنت ليمتــد  *

 فالشركة لها حق التحكم فى السياسات التشغيلية والمالية للشركة ومن ثم فهى شركة تابعة للمجموعة. 
وبالتــالى فالشــركة لهــا إتقــان لإلســتعالم والتحصــيل والعمليــات التجاريــة فــى شــركة  %٩٥,٢تمتلــك نســبة  -للشــركة  %٩٩,٨٢المملوكة بنسبة شركة المجموعة المالية فاينانس القابضة  **

 حق التحكم فى السياسات التشغيلية والمالية للشركة ومن ثم فهى شركة تابعة للمجموعة.
 .كات تابعة تتمثل فى إستثمارات غير مقيدة  ببورصة األوراق الماليةاإلستثمارات فى شر  -



 EFG - Hermesهيرميس القابضة  –شركة المجموعة المالية 
 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة تابع 

 ٣١/٣/٢٠١٩فى عن الفترة المالية المنتهية 
 )مالم يرد خالف ذلك المصرى(جميع المبالغ بالجنيه 

___________________________________________________________________________________ 

 
- ١٤ -

 ةأصول ثابت -١٤
 مبانى * أراضى * بيان

 نشاءاتإ و 

 أثاث
 ومعـدات

أجهزة حاسب 
 آلــى

سيارات ووسائل 
 نقل

 اإلجمــالى تجهيزات

 

        التكلفة
 ٧٤٤ ٨٤٠ ١١٩ ١٩٩ ٢٠٥ ٦ ٠٢٤ ٧٩٥ ١٠ ٣٣٢ ٦٥٨ ٧٦ ١٨٩ ١٨٢ ٢٦ -- -- ١/١/٢٠١٩التكلفة فى 

 ٩٣٦ ٥٠٤ ٦ -- ٠٠٤ ٩٦٧ ٣ ٦٠٢ ٤٥٨ ١ ٣٣٠ ٠٧٩ ١ -- -- الفترةاإلضافات خالل 
 __________ ___________ _________ __________ _________ _________ ___________ 

 -- ٣١/٣/٢٠١٩التكلفة فى 
__________ 

-- 
___________ 

٥١٩ ٢٦١ ٢٧ 
_________ 

٩٣٤ ١١٦ ٧٨ 
__________ 

١٤ ٧٦٢ ٠٢٨ 
_________ 

٦ ٢٠٥ ١٩٩ 
_________ 

٦٨٠ ٣٤٥ ١٢٦ 
___________ 

 ٩٨ ٧٣٤ ٨٧٠ ٤ ٢٠٢ ٧٤٧ ٩ ٠٦٢ ٩٣٥ ٦١ ٥١٧ ٩٢٧ ٢٣ ٩٥١ ٢٦١ -- -- ١/١/٢٠١٨التكلفة فى 
 ٦٩٤ ٠٦٨ ١٢ ١٧٥ ٣٦٤ ٠٠٠ ٩٠٠ ٢ ٧ ٨٠٢ ٧٤٣ ١ ٠٠١ ٧٧٦ -- -- الفترةاإلضافات خالل 

 )٩١١ ٥٢٨ ١( -- )٩١١ ٥٢٨ ١( -- -- -- -- الفترة خالل اإلستبعادات 
 __________ ___________ _________ __________ _________ _________ ___________ 

 -- ٣١/٣/٢٠١٨التكلفة فى 
__________ 

-- 
___________ 

٠٣٧ ٩٥٣ ٢٤ 
_________ 

٦٧٠ ٣٢٠ ٦٩ 
__________ 

١٠ ٤٣٤ ٠٢٤ 
_________ 

٤ ٥٦٦ ٩٢٢ 
_________ 

٦٥٣ ٢٧٤ ١٠٩ 
___________ 

        مجمع اإلهالك
 ٠٦٢ ٦٤٦ ٨٢ ٣٧٦ ٢٩٣ ٤ ٨٥١ ٥٦٩ ٦ ٤٦٧ ٠١٢ ٥١ ٣٦٨ ٧٧٠ ٢٠ -- -- ١/١/٢٠١٩فى مجمع اإلهالك 

 ٨٨٩ ٩٢٠ ٢ ٠٩٤ ١٠٣ ٩٣٣ ٤٩٦ ٣٤٩ ٩٦١ ١ ٥١٣ ٣٥٩ -- -- الفترةإهالك 
 __________ __________ _________ _________ _________ _________ ___________ 

 -- ٣١/٣/٢٠١٩فى مجمع اإلهالك 
__________ 

-- 
__________ 

٨٨١ ١٢٩ ٢١ 
_________ 

٨١٦ ٩٧٣ ٥٢ 
__________ 

٧٨٤ ٠٦٦ ٧ 
_________ 

٤٧٠ ٣٩٦ ٤ 
_________ 

٩٥١ ٥٦٦ ٨٥ 
___________ 

 ٧٣ ٨١٧ ٤١٠ ٤ ١٧٤ ٠٣٧ ٥ ٩٢٤ ٠٥٣ ٤٤ ١٩٣ ٨٩٧ ١٩ ٥٢٥ ٤٢٣ -- -- ١/١/٢٠١٨فى مجمع اإلهالك 

 ٣٢٤ ٩٨٩ ١ ٠٤٠ ٩ ٠٣٧ ٢٨٨ ١٣١ ٤٣٠ ١ ١١٦ ٢٦٢ -- -- الفترةإهالك 
 )٧٣٨ ٩١١( -- )٧٣٨ ٩١١( -- -- -- -- إهالك االستبعاداتمجمع 

 __________ __________ _________ _________ _________ _________ ___________ 
 -- ٣١/٣/٢٠١٨فى مجمع اإلهالك 

__________ 
-- 

__________ 
٥٣٩ ٧٨٧ ١٩ 
_________ 

٠٢٨ ٦٢٤ ٤٥ 
__________ 

١٧٩ ٤٧٣ ٥ 
_________ 

٠٧٧ ١٨٣ ٤ 
_________ 

٨٢٣ ٠٦٧ ٧٥ 
___________ 

        صافى القيمة الدفترية
فى  قيمة الدفتريةصافى ال

٣١/٣/٢٠١٩ 
 

-- 
========== 

 
-- 

========== 

 
٦٣٨ ١٣١ ٦ 

========== 

 
١١٨ ١٤٣ ٢٥ 

========== 

 
٢٤٤ ٦٩٥ ٧ 

========== 

 
٧٢٩ ٨٠٨ ١ 
======== 

 
٧٢٩ ٧٧٨ ٤٠ 

========== 
فى  الدفتريةقيمة صافى ال

٣١/٣/٢٠١٨ 
 

-- 
========== 

 
-- 

========== 

 
٤٩٨ ١٦٥ ٥ 

========== 

 
٦٤٢ ٦٩٦ ٢٣ 

========== 

 
٨٤٥ ٩٦٠ ٤ 

========== 

 
٨٤٥ ٣٨٣ 

======== 

 
٨٣٠ ٢٠٦ ٣٤ 

========== 
فى  قيمة الدفتريةصافى ال

٣١/١٢/٢٠١٨ 
 

-- 
========== 

 
-- 

=========== 

 
٨٢١ ٤١١ ٥ 

========== 

 
٨٦٥ ٦٤٥ ٢٥ 

========== 

 
١٧٣ ٢٢٥ ٤ 

========== 

 
٨٢٣ ٩١١ ١ 

========= 

 
٦٨٢ ١٩٤ ٣٧ 

========== 
 
 ).٢٦إيضاح ( القرية الذكيةفى مبنى المركز الرئيسى للشركة فى يتمثل بندى األراضى والمبانى واإلنشاءات  *
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- ١٥ -

 غير الملموسة األصول -١٥

 
 تراخيص برامج  بيان

  حاسب آلى
  التكلفة

 ٠٥٥ ٩٥٨ ١٧ ١/١/٢٠١٩التكلفة فى 
 ٤٦١ ٢٨٤ اإلضافات خالل الفترة

__________ 
 ٥١٦ ٢٤٢ ١٨ ٣١/٣/٢٠١٩التكلفة فى 

___________ 
 -- ١/١/٢٠١٨التكلفة فى 

 ٣٨٣ ١٣٧ ٣ اإلضافات خالل الفترة
__________ 

 ٣٨٣ ١٣٧ ٣ ٣١/٣/٢٠١٨التكلفة فى 
___________ 

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

 ٠١٦ ٩٠٠  إستهالك الفترة
 __________ 

 ١٣٧ ٨٨٠ ١ ٣١/٣/٢٠١٩مجمع اإلستهالك فى 
__________ 

 -- ١/١/٢٠١٨مجمع اإلستهالك فى 
 ٠٨٧ ٩٣  إستهالك الفترة

 __________ 
 ٠٨٧ ٩٣ ٣١/٣/٢٠١٨مجمع اإلستهالك فى 

__________ 
  الدفتريةصافى القيمة 

 ٣٧٩ ٣٦٢ ١٦ ٣١/٣/٢٠١٩صافى القيمة الدفترية فى 
========== 

 ٢٩٦ ٠٤٤ ٣ ٣١/٣/٢٠١٨صافى القيمة الدفترية فى 
========== 

 ٩٣٤ ٩٧٧ ١٦ ٣١/١٢/٢٠١٨صافى القيمة الدفترية فى 
========== 
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- ١٦ -

 رأس المال -١٦
جنيه مصرى  ٣ ٠٧٤ ٤٧٢ ٨٩٠والمدفوع مليار جنيه مصرى ورأس المال المصدر  ٦بلغ رأس المال المرخص به  -

 .مصريجنيه  ٥سهم بقيمة إسمية لكل سهم  ٦١٤ ٨٩٤ ٥٧٨ عدد موزعًا على
 ٣ ٠٧٤ ٤٧٢ ٨٩٠قررت الجمعية العامة العادية للشركة زيادة رأس المال المصدر من مبلغ  ٢٠١٨مايو  ٦بتاريخ  -

 بزيادة قدرهاسهم  ٧٦٨ ٦١٨ ٢٢٣موزعًا على عدد جنيه مصري  ٣ ٨٤٣ ٠٩١ ١١٥مصري إلى مبلغ جنيه 
جنيه مصري توزع  ٥سهم القيمة اإلسمية للسهم  ١٥٣ ٧٢٣ ٦٤٥جنيه مصري موزعة على عدد  ٧٦٨ ٦١٨ ٢٢٥

من اإلحتياطى القانوني الظاهر بالقوائم المالية للشركة عن  تحويالكأسهم مجانية بواقع سهم مجانى لكل أربعة أسهم قائمة 
 لتأشير بالزيادة في السجل التجارى للشركة.واإتخاذ اإلجراءات الالزمة  تمو  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الية المنتهية في السنة الم

 
 إلتزامات عرضية وٕارتباطات -١٧

المجموعـــة الماليـــة للسمســـرة فـــى األوراق الماليـــة ، هيـــرميس للوســـاطة فـــى األوراق  –تكفـــل الشـــركة الشـــركات التابعـــة لهـــا 
مقابــل التســهيالت اإلئتمانيــة الممنوحــة لهمــا  -ٕاى إف جــى هيــرميس عمــانالماليــة هيــرميس األردن و لمجموعــة الماليــة ، ا

اإلمــارات مقابــل خطابــات الضــمان الممنوحــة لهــا مــن  –مــن البنــوك ، وكــذا شــركة المجموعــة الماليــة هيــرميس للتــداول 
 مصرى).  جنيه ٧٨٩ ٧٣٠ ٥٥٩درهم إماراتى (المعادل لمبلغ  ١١٨ ٦٧٠ ٠٠٠البنوك بمبلغ 

 
 توزيعاتإيراد  -١٨

 المالية  الفترةعن  
 المنتهية فى

٣١/٣/٢٠١٩ 

المالية  فترةعن ال
 المنتهية في

٣١/٣/٢٠١٨ 
 ٣٥٧ ٥٢٩ ٤ ٤ ٥٢٢ ٤٨٢ عائد إستثمارات مالية متاحة للبيع

 -- ٠١٧ ٤٧ عائد إستثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 ___________ ____________ 

 ٣٥٧ ٥٢٩ ٤ ٤٩٩ ٥٦٩ ٤ اإلجمالي
 ========== ============ 
 

 مصروفات عمومية وٕادارية  -١٩
المالية  الفترةعن  

 المنتهية فى
٣١/٣/٢٠١٩ 

المالية  الفترةعن 
 المنتهية فى

٣١/٣/٢٠١٨ 
 ٩٥٧ ٢٩٩ ٢٢ ٧٤٣ ٢٣٣ ٢٦  أجور ومرتبات وما فى حكمها

 ١٣٠ ٧٦٠ ٨٦١ ٥٤٧  مصروفات إستشارات
 ٤٠٨ ٨٠٣ ١ ٣٩٠ ١٥١ ١ مصروفات سفر وٕاقامة وٕانتقاالت

 ٥٨٤ ٢١٧ ٣ ٥١٠ ٩٧٧ خطوط ربط وٕاتصاالت
 ٥٩٦ ٨٠٩ ٩ ٨٩٩ ٧٠٠ ٢٥ اإليجار ومصروفات االشغال

 ٥١٣ ٦٥٩ ١٣ مصروفات أخرى
____________ 

٠٥٠ ٦١٩ ١٢ 
___________ 

 ٩١٦ ٢٧٠ ٦٨ اإلجمالى
============ 

٧٢٥ ٥٠٩ ٥٠ 
========== 
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- ١٧ -

 النقدية وما فى حكمها -٢٠
 لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى:

المالية  الفترةعن  
في المنتهية 

٣١/٣/٢٠١٩ 

المالية  السنةعن 
في المنتهية 

٣١/١٢/٢٠١٨ 
 ٥٨٠ ٤٣٥ ١٧٤ ٣١٣ ٨٦٠ ١٠٣ النقدية وما فى حكمها كما تم عرضها في قائمة المركز المالى

 -- (٨٧٩ ٩٣٣ ٢٣٩) سحب على المكشوف -بنوك 
 -- أثر التغيرات فى أسعار الصرف

____________ 
(٥٨٢ ٢١٦ ٢) 

_____________ 
 (٥٦٦ ٠٧٣ ١٣٦) النقدية وما فى حكمها المعدلة

=========== 
٩٩٨ ٢١٨ ١٧٢ 

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

 اإللتزامات الضريبية المؤجلة -٢١
 الضريبية المؤجلة فيما يلى: (األصول) اإللتزاماتيتمثل رصيد  

 ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٩ 
 (أصل) إلتزام  إلتزام (أصل) 

    الضريبة المؤجلة(أ) 
 ٤٧٣ ٥٠٢ ٣  ١٥٣ ٣١٥ ٣ الثابتة (اإلهالك) األصول
 ٠٦٩ ٠٦٤ ١  ٧٤١ ١٥٢ ١ )إلهالكثمارات العقارية (ااإلست

 (٩٨٠ ١١٦)  (٢٣٢ ٢١٨) )إلهالكاألصول غير الملموسة (ا
 ١٢٠ ٧٠٦ ٤  (٨٥٨ ٩٨٦ ١٨) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

 (١٤٧ ٨٦٧ ١)  (١٤٧ ٨٦٧ ١) االستثمارات العقارية (احتياطي إعادة التقييم)
 ١٥٢ ٦٦٤ ٧  ٦٨٨ ٣٣٥ ٧ أرباح رأسمالية مؤجلة

 ____________  ____________ 
 (٦٥٥ ٢٦٨ ٩) التزام (أصل)اينشأ عنه التيالضريبة  إجمالي

=========== 
 ٦٨٧ ٩٥٢ ١٤ 

=========== 
 (ب) الضريبة المؤجلة المثبتة مباشرة في حقوق الملكية: 

 ٣١/١٢/٢٠١٨  ٣١/٣/٢٠١٩ 
 * فروق التقييم الناتجة عن خسائر تغطية خطر التدفقات النقدية

 إستثمارات مالية متاحة للبيع ** –إحتياطى القيمة العادلة 
 
 
 

 الرصيد

 (٥٩٧ ٦١٢ ٦) 
٧٧٤ ٣٠٣ ٢١٧ 
___________ 
١٧٧ ٦٩١ ٢١٠ 
___________ 
٥٢٢ ٤٢٢ ٢٠١ 

=========== 

 (٥٩٧ ٦١٢ ٦) 
٩٢٤ ٠٩٧ ٢٣٣ 
___________ 
٣٢٧ ٤٨٥ ٢٢٦ 
___________ 
٠١٤ ٤٣٨ ٢٤١ 

===========  
 الملكية.يتم خصمها مباشرة من بند إحتياطى خسائر تغطية خطر التدفقات النقدية الظاهر بقائمة التغير فى حقوق  *

الظــاهر بقائمــة التغيــر فــى  اســتثمارات ماليــة متاحــة للبيــع -القيمــة العادلــة  فــييــتم خصــمها مباشــرة مــن بنــد التغيــر  **
 حقوق الملكية.
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- ١٨ -

 إيرادات أخرى -٢٢
 ةقيمـ كما تتضمن التابعة لى بعض الشركاتإ مقر الشركةقيمة إيجار  األخرى الظاهرة بقائمة الدخل تاإليراداتتضمن 
 .سيتيمبنى نايل بالمساحات المملوكة للشركة  إيجار

 

 إستثمارات مالية / إسترداد بيع أرباح -٢٣
المالية  الفترةعن  

 المنتهية فى
٣١/٣/٢٠١٩ 

المالية  فترةالعن 
 المنتهية في

٣١/٣/٨٢٠١ 
 ٤٢٥ ٤١٣ -- شركات تابعة  فيإستثمارات 

 ١٦٧ ٣٢٤ ٣ ٩٢٣ ٣١٧ إستثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 ٩٧٩ ٧٧٨ ٦٦ -- إستثمارات مالية متاحة للبيع

 ___________ ___________ 
 ٥٧١ ٥١٦ ٧٠   ٩٢٣ ٣١٧ اإلجمالي

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

  األرباح (الخسائر) نصيب السهم فى -٢٤
المالية  فترةالعن  

 المنتهية فى
٣١/٣/٢٠١٩ 

المالية  فترةالعن 
 المنتهية في

٣١/٣/٨٢٠١ 
 (٦٣٦ ٥٢٨ ١٤٢) الفترة أرباح(خسائر) 

____________ 
٧٤٣ ٧٤٧ ٣٣ 

____________ 
 ٧٦٨ ٦١٨ ٢٢٣ المتوسط المرجح لعدد األسهم

___________ 
٧٦٨ ٦١٨ ٢٢٣ 

___________ 
 (٠,١٩)  األرباح (الخسائر)في نصيب السهم 

=========== 
٠,٠٤ 

=========== 
 

 الموقف الضريبى -٢٥
تم الفحص وانهاء كافة الخالفات  ٢٠١٦عام السنوات من بدء النشاط وحتى ل، لضريبة شركات األموابالنسبة  -

في المواعيد  اإلقرار الضريبيقامت الشركة بتقديم  ٢٠١٧/٢٠١٨للسنوات ، وبالنسبة أمام مصلحة الضرائب
 لم يتم الفحص.و  القانونية

، وتم إنهاء كافة الخالفات ٢٠٠٨ام بداية النشاط حتى ع بالنسبة لضريبة كسب العمل تم فحص دفاتر الشركة من -
أمام اللجنة وأحيل الخالف  وتم الطعن في المواعيد القانونية تم الفحص تقديريا ٢٠٠٩/٢٠١٢وبالنسبة للسنوات 

 لم يتم الفحص. ٢٠١٣/٢٠١٨الداخلية بالمأمورية وبالنسبة للسنوات 
وبالنسبة  وٕانهاء الخالف مع مصلحة الضرائب ٢٠١٦حتى  ١٩٩٨بالنسبة لضريبة الدمغة تم الفحص من عام  -

 لم يتم الفحص بعد. ٢٠١٧/٢٠١٨للسنوات 
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- ١٩ -

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٢٦
 تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يلي:

الشركة إلى بعض  نيه مصري يمثل قيمة إيجار المساحات بمقرج ٤٦٠ ٨٧١ ٥يتضمن بند إيرادات أخرى مبلغ  -
 .الشركات التابعة

شركة إلى فوائد على القرض الممنوح  مصري هجني  ١٤٣ ٤٠١يتضمن بند إيراد الفوائد الظاهر بقائمة الدخل مبلغ -
 هيرميس للتخصيم.

 هيرميس األردنفي قيمة القرض الممنوح لشركة  ٢٠١٩ مارس ٣١يتمثل رصيد القروض لشركات تابعة فى  -
قيمة القرض و  )جنيه مصري ٥٠٠ ٦٦٢ ٨ (المعادل لمبلغمريكى أألف دوالر  ٥٠٠) بمبلغ %١٠٠ -شركة تابعة (

 مصري) هجني ٦٠ ٦٣٧ ٥٠٠دوالر أمريكى (المعادل لمبلغ  مليون ٣.٥الممنوح لشركة هيرميس للتخصيم بمبلغ 
 ).١٠رقم (إيضاح 

 قيمة إيجار يمثلجنيه مصرى  ٧٤٠ ٢٣٠ ٢٩ مبلغ -إيرادات محصلة مقدماً  –بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى  يتضمن -
 ).٨بمقر الشركة لبعض الشركات التابعة (إيضاح رقم  المؤجرة المساحات محصل مقدما مقابل

أبرمت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عقد بيع مع إعادة اإلستئجار لكامل أرض  ٢٠١٨أبريل  ١٩بتاريخ  -
وشركة  -الذكية بين الشركة وكًال من شركة األمارات دبى الوطنى للتأجير التمويلى ومبنى عقار الشركة بالقرية 

) قيمة ٨هذا ويتضمن بند الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى (إيضاح  المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى
، وكذا يتضمن بند األرصدة  ٢٠٢٤سنوات تنتهى في نوفمبر  ٧األرباح الرأسمالية المؤجلة والتي يتم إستهالكها على 

سنوات  ٧) قيمة الدفعات المقدمة المتعلقة باألصول الثابتة المؤجرة والتي يتم إستهالكها على ٦المدينة األخرى (إيضاح 
 .٢٠٢٤تنتهى في نوفمبر 

 
  المخاطر المالية -٢٧

مخـاطر السـوق (يتضـمن مخـاطر لـي مخـاطر ماليـة متنوعـة، بمـا فـي ذلـك ركة نتيجـة األنشـطة التـي تزاولهـا إتتعرض الشـ
أسعار صرف العمالت األجنبية ومخـاطر القيمـة العادلـة ألسـعار الفائـدة ومخـاطر األسـعار) ومخـاطر االئتمـان ومخـاطر 

   .السيولة
 خطر السوق ٢٧/١

 خطر العمالت األجنبية -أ
 يتمثل خطر العمالت األجنبية فى التغيرات فى أسعار العمالت األجنبية والذى يؤثر على المدفوعات 
 والمقبوضات بالعمالت األجنبية وكذلك تقييم األصول واإللتزامات بالعمالت األجنبية. وقد بلغت قيمة األصول

 مصري،جنيه  ٩٠١ ٤٦٣ ٠١١ ٦ما يعادل مبلغ  المركز المالىواإللتزامات بالعمالت األجنبية فى تاريخ 
جنيه مصرى على التوالى، وفيما يلى بيان صافى أرصدة العمالت األجنبية فى تاريخ  ٥٦٨ ٦١٥ ٣٨٥ ١

 : المركز المالى
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 )عجز(/ فائض   العمالت األجنبية

 مصريجنيه 
 ٣٦٨ ٠٩٤ ٣٨٤ ٤ دوالر أمريكى

 ٨٤٢ ١٩٠ ٢٤٣ يورو
 ٦٩٥ ٠٧٣ ١٣ درهم إماراتى
 (٩٧٠ ٤١٤ ١٤) جنيه إسترلينى
 ٤٣٩ فرنك سويسرى

 (٠٤١ ٩٦) سعودى لایر
 

طبقــًا للسياســة المحاســـبية  بـــالعمالت األجنبيــة الموضــحة أعــاله تــم تقيــيم أرصــدة األصــول واإللتزامــات وقــد
 ) ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية.١-٢٨باإليضاح رقم ( ةواردال
 

 خطر معدالت الفائدة -ب
التدفقات النقدية للشركة بالتغيرات في المعدالت السوقية للفائدة . وللتقليل من مخاطر معدالت الفائدة تتأثر  

تحتفظ الشركة بودائعها لدي البنوك الجال قصيرة تجدد شهريا ، ويتم التفاوض في تاريخ إعادة التسعير 
 بالرجوع ألسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي أو الليبور.

 
 خطر األسعار -ج
وطبقًا للسياسة اإلستثمارية للشركة تتعرض الشركة لخطر أسعار السوق الخاصة بأدوات حقوق الملكية  

 لى خفض أثر ذلك الخطر.إإتباع اإلجراءات التالية مما يؤدى  يتم
إجراء الدراسات الالزمة قبل إتخاذ قرار الشراء بما يضمن اإلستثمار فى أوراق مالية لشركات  -

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

 خطر اإلئتمان ٢٧/٢
 تتعامل الشركة فقط مع المؤسسات المالية التي تتمتع بمالءة إئتمانية عالية مما يحد من خطر اإلئتمان.  
 
 خطر السيولة ٢٧/٣

و كــل مــن إلتزاماتهــا، وطبقــًا أر علــى قــدرة الشــركة علــى ســداد جــزء يتمثــل خطــر الســيولة فــي العوامــل التــي قــد تــؤث
لسياســة الشــركة يــتم اإلحتفــاظ بالســيولة المناســبة لمواجهــة إلتزامــات الشــركة الجاريــة ممــا يــؤدي إلــى تخفــيض ذلــك 

 الخطر للحد األدني.
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 مخاطر رأس المال ٢٧/٤
ـــد و الحفـــاظ علـــي قـــدرة الشـــركة علـــي اإلهـــدف إدارة الشـــركة مـــن إدارة رأس المـــال هـــ إن ســـتمرار بمـــا يحقـــق عائ

للمساهمين وتقديم منافع لألطراف األخري التي تستخدم القـوائم الماليـة. كمـا تهـدف إدارة الشـركة للتـوفير والحفـاظ 
 .علي أفضل هيكل لرأس المال مما يؤدي الي تخفيض تكاليف رأس المال

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية ٢٧/٥
طبقًا ألسس التقييم المتبعة فـى تقيـيم أصـول وٕالتزامـات الشـركة والـواردة باإليضـاحات المتممـة للقـوائم الماليـة فـإن  

 .المركز المالىالقيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية فى تاريخ 
 

 المخاطرعقود تغطية  ٢٧/٦
يتم إثبات عقود تغطية المخاطر بالقيمة العادلة فى تاريخ التعاقد، ويتم إعادة تقييم تلك العقود فى نهاية كل فترة  

 مالية بالقيمة العادلة ويتم إثبات فروق التقييم الناتجة طبقا للسياسة المحاسبية لمشتقات األدوات المالية.
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -٢٨
 .الشركة بتطبيق السياسات المحاسبية اآلتية بثبات وهى تتفق مع تلك المطبقة فى جميع الفترات المعروضة تقوم

 
 ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية  ١-٢٨

بالدفاتر على أساس السعر المعامالت بالعمالت األجنبية إثبات  مالمصري، ويتتمسك الشركة حساباتها بالجنيه 
ذات الطبيعة النقدية  األجنبية وقت إثبات المعاملة، وفى نهاية كل فترة مالية يتم ترجمة البنودالسائد للعمالت 

بإستخدام سعر األقفال ، ويتم ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة بالعمالت األجنبية 
خ الذى يتم فيه تحديد القيمة العادلة ، ويتم العادلة بعملة أجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في التاري

ترجمة البنود ذات الطبيعة الغير نقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بإستخدام سعر الصرف السائد في 
 تاريخ المعاملة.

 
 األصول الثابتة واإلهالك ٢-٢٨

 العتراف والقياس ا ١-٢-٢٨
 . اضمحالل اإلهالك ومجمع خسائراألصول الثابتة بالتكلفة مخصومًا منها مجمع ب االعترافيتم 
كانت المكونات الجوهرية لبند من بنود األصول الثابتة لها أعمار إنتاجية مختلفة، فإنه يتم واذا 

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

 
 التكاليف الالحقة على االقتناء ٢-٢-٢٨

عنها على األصل فقط إذا كان من المتوقع أن ينشأ  االقتناءيتم رسملة النفقات الالحقة على 
 .للشركة ةمستقبلي ةمنفعة اقتصاديتدفق 

 
 اإلهالك  ٣-٢-٢٨

 األصل مخصوما  ةفي تكلف والتي تتمثل –األصل الثابت القابلة لإلهالك ة إهالك قيم يتم
المقدر  اإلنتاجيوذلك على مدار العمر  )لطريقه القسط الثابت( وفقا-منها قيمته التخريدية 

. ال يتم األرباح أو الخسائرويتم تحميل اإلهالك على  الثابتة،لكل نوع من أنواع األصول 
 :المقارنة والعامللفترة الحالية  وفيما يلي بيانًا باألعمار اإلنتاجية المقدرة .ضياألراإهالك 
 العمر اإلنتاجى المقدر      االصل

 سنة ٣٣,٣  نشاءاتإمبانى و  
 سنوات ٥  ومعدات مكتبية وكهربائيةأثاث   
 سنوات ٥  آليأجهزة حاسب   
 سنوات ٥  ووسائل نقل سيارات  

 سنة ٥  تجهيزات  
  لها أيهما  اإلنتاجيأماكن مستأجرة على مدار مدة العقد أو العمر  فييتم إهالك التحسينات

 .أقل
  اإلنتاجية والقيم التخريدية لألصول الثابتة في نهاية واألعمار يتم مراجعة طريقة اإلهالك يتم

 .كل فترة مالية ويتم تعديلها إذا تطلب األمر ذلك
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 االستثمار العقاريإعادة التبويب  ٤-٢-٢٨
 الى المالك بمعرفة مشغولة عقاراتمن  تغيير استخدامها يتم التي العقارات إعادة تبويب يتم

 عقارية. من بند أصول ثابتة الي بند إستثمارات عقارية استثمارات
 

 المشروعات تحت التنفيذ ٥-٢-٢٨
كافة النفقات المتعلقة مباشرة يتم االعتراف بالمشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة. تتضمن التكلفة 

والالزمة لتجهيز األصل إلى الحالة التى يتم تشغيله بها وفى الغرض الذى أقتنى من أجله. يتم 
تحويل المشروعات تحت التنفيذ إلى األصول الثابتة عندما يتم اإلنتهاء منها وتكون متاحة 

  لالستخدام.
 

 األصول غير الملموسة  ٦-٢-٢٨
يتم إثبات األصول غير الملموسة بتكلفة االقتناء مخصومًا منها مجمع االستهالك وأى خسائر 

) ويتم إستهالك األصول غير الملموسة بطريقة القسط ٧-٢٨اضمحالل فى قيمتها (إيضاح رقم 
  الثابت ويتم تحميلها على قائمة الدخل وذلك على مدار العمر اإلنتاجى المقدر.

 
 أذون خزانة  ٣-٢٨

لم تستحق  األذون والتي وتثبت العوائد على هذه اإلسميةبالقيمة أذون الخزانة  تثبت عمليات شراء
مستبعدًا  قائمة المركز المالىبأذون الخزانة " وتظهر "دائنون وأرصدة دائنة أخرىبعد ضمن بند 

 لم تستحق بعد التيمنها رصيد العوائد 
 

 اإلستثمارات ٤-٢٨
 المقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاإلستثمارات   ١-٤-٢٨

يتم تصنيف اإلستثمارات على أنها إستثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا تم 
إقتنائها بغرض المتاجرة أو إذا كانت الشركة تدير تلك اإلستثمارات وتتخذ قرارات بيعها وشرائها بناءًا 

ات فى قائمة الدخل. تقاس على قيمتها العادلة. يتم إثبات التكاليف المتعلقة بإقتناء تلك اإلستثمار 
تلك اإلستثمارات بالقيمة العادلة وتثبت فروق التغيير فى قيمتها فى قائمة الدخل تحت بند "صافي 

 ".المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرالمالية التغير في القيمة السوقية لإلستثمارات 
 

 إستثمارات مالية متاحة للبيع  ٢-٤-٢٨
يتم  المركز المالىوفى تاريخ  العادلة،بات المبدئى لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع بالقيمة يتم اإلث

مباشرة فيما عدا  بنود الدخل الشاملإدراج التغير فى القيمة العادلة سواء كان ربح أو خسارة ضمن 
يتم اإلعتراف بها فى قائمة الدخل،  )٧-٢٨إيضاح رقم ( خسائر اإلضمحالل فى قيمة اإلستثمار

وفى حالة إستبعاد اإلستثمار يتم إدراج األرباح أو الخسائر المجمعة والتى سبق اإلعتراف بها 
مباشرة فى حقوق الملكية فى قائمة الدخل. ويتم تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة 

، أما اإلستثمارات التى المركز المالىنشط فى تاريخ  للبيع طبقًا لسعر التداول فى البورصة فى سوق
تقييمها بالرجوع الي أحد أساليب التقييم  فيتمليس لها سعر تداول فى البورصة فى سوق نشط 
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المقبولة ويتضمن ذلك استخدام معامالت محايدة حديثة أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو 
األخري. وٕاذا لم تتمكن الشركة من تقدير القيمة العادلة فيتم  نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم

 قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أي اضمحالل في القيمة.
 

 إستثمارات مالية في شركات تابعة ٣-٤-٢٨
يتم إثبات اإلستثمارات فى الشركات التابعة بالتكلفة مخصوما منها أى خسائر إضمحالل فى قيمتها 

 ، المركز المالى) هذا وتقوم الشركة بتقييم اإلستثمارات الخاصة بها فى تاريخ ٧-٢٨( رقم إيضاح
وفى حالة إضمحالل القيمة القابلة لإلسترداد لإلستثمار عن قيمته الدفترية يتم تخفيـض القيمة 

 خسائر اإلضمحالل وتحميله على قائمة الدخل. الدفترية لهذا اإلستثمار بقيمـة
 

 إستثمارات عقارية  ٤-٤-٢٨
تتمثل االستثمارات العقارية في العقارات المحتفظ بها لتحقيق إيجار أو ارتفاع في قيمتها  -

الحقا بالتكلفة مخصومًا  ويتم قياسهاأوكليهما. ويتم قياس االستثمارات العقارية أوليا بالتكلفة، 
المجمعة، ويتم تسجيل مصروف اإلهالك وخسائر  اإلهالك وخسائر االضمحاللمنها مجمع 
 .باألرباح أو الخسائر االضمحالل

 اإلنتاجيوذلك على مدار العمر  )لطريقه القسط الثابت(وفقا  العقاري االستثماريتم إهالك  -
وال يتم إهالك األراضي.وفيما يلي بيانًا باألعمار  ،العقاري االستثمارالمقدر لكل بند من بنود 

 ية المقدرة:اإلنتاج
 

 العمر اإلنتاجى المقدر     االستثمار العقاري
 سنة ٣٣,٣     مباني خرسانيه

يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد االستثمار العقاري (يتم حسابها بالفرق بين  -
 .صافي متحصالت التصرف في العقار وصافي القيمة الدفترية له) باألرباح او الخسائر

 
 أصول محتفظ بها بغرض البيع  ٥-٢٨

يتم تبويب األصول غير المتداولة أو المجموعة الجاري التخلص منها التي تتضمن أصول والتزامات محتفظ 
بشكل أساسي من خالل البيع  بدرجه عالية أن يتم استرداد قيمتها الدفترية مرجحاغرض البيع، إذا كان ببها 

 وليس من االستمرار في استخدامها.
لغرض التوزيع  البيع اوغرض بحتفظ بها المصول لأل عند التبويب األولى االضمحاللبخسائر  االعترافيتم 

 باألرباح او الخسائر.القياس  والخاصة بإعادةالخسائر الالحقة  أو وكذلك األرباح
 واألصول غيرالثابتة  لألصولغرض البيع ال يتم اجراء اهالك او استهالك بمحتفظ بها  كأصولعند التبويب 

الملموسة ويتم التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية لالستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق 
 الملكية.
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 االدوات المالية ٦-٢٨
 خالل من بالقيمة العادلة مبوبة مالية اصول التالية: الفئات بين المالية غير المشتقة االصول بتبويب الشركة تقوم
 متاحة مالية الخسائر، استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، قروض ومديونيات، واصول اح أواالرب

 للبيع.
التالية: التزامات مالية مبوبة بالقيمة العادلة من  الفئات بين تقوم الشركة بتبويب االلتزامات المالية غير المشتقة
 .خالل األرباح أو الخسائر وفئه التزامات مالية اخري

 
 االعتراف واالستبعاد-ير المشتقة صول المالية وااللتزامات المالية غاأل ١-٦-٢٨

 في تاريخ نشأتها،تقوم الشركة باالعتراف االولي بالقروض والمديونيات وادوات الدين المصدرة 
يتم االعتراف بهم اوليا في تاريخ المعاملة جميع االصول المالية وااللتزامات المالية االخرى 

 عندما تصبح المجموعة طرفا في االحكام التعاقدية لألداة المالية.
تقوم الشركة باستبعاد االصل المالي عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي في الحصول على 
تدفقات نقدية من االصل المالي، او قامت بتحويل الحق التعاقدي الستالم التدفقات النقدية من 

تم فيها تحويل كل مخاطر ومنافع ملكية االصل المالي بصورة  االصل المالي في معاملة
جوهرية. او إذا لم تقم الشركة بتحويل او االحتفاظ بشكل جوهري بكل مخاطر ومنافع ملكية 
االصل المالي ولم تحتفظ الشركة بالسيطرة على االصل المحول، على أن تعترف فقط كأصل او 

 ات الناشئة او المحتفظ بها عند التحويل.التزام بالناتج عن الحقوق او االلتزام
تستبعد الشركة االلتزام المالي عندما ينتهي اما بالتخلص منه او الغائه او انتهاء مدته الواردة 

 بالعقد.
يتم عمل مقاصة بين أصل مالي والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في الميزانية عندما، وفقط 

وني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها عندما تمتلك الشركة حاليا الحق القان
ولديها النية اما إلجراء التسوية على اساس صافي المبالغ او االعتراف باألصل وتسوية االلتزام 

 . في ان واحد
 

 القياس–صول المالية غير المشتقة األ  ٢-٦-٢٨
 خالل االرباح او الخسائرادلة من األصول المالية المقيمة بالقيمة الع  ١-٢-٦-٢٨

يتم تبويب االصل المالي كمقيم بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر 
إذا تم تبويبه كأصل محتفظ به ألغراض المتاجرة او تم تبويبه عند االعتراف 
االولي ليقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر، تكلفة المعاملة 

قتناء او اصدار االصل المالي يتم االعتراف بها مباشرة المرتبطة مباشرة با
ضمن االرباح او الخسائر عند تكبدها.  تقاس االصول المالية المقيمة بالقيمة 
العادلة من خالل االرباح او الخسائر بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات 

ي االرباح او في القيمة العادلة متضمنه اي عوائد او توزيعات أرباح أسهم ف
 .الخسائر
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 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقاألصول  ٢-٢-٦-٢٨
يتم قياس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة باإلضافة الى تكلفة 
المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف 

 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.االولي، يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة 
 

 القروض والمديونيات ٣-٢-٦-٢٨
يتم قياس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة باإلضافة الى تكلفة 
المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف 

 ة الفائدة الفعلية.االولي، يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريق
 

 االستثمارات المالية المتاحة للبيع ٤-٢-٦-٢٨
يتم قياس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة باإلضافة الى تكلفة 
المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف 

بالتغيرات في القيمة العادلة  االولي، يتم قياسها بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف
بخالف خسائر االضمحالل واثار التغيرات في اسعار صرف العمالت االجنبية 
ألدوات الدين ضمن بنود الدخل الشامل االخر وتجمع في احتياطي القيمة 
العادلة، وعن استبعاد هذه االصول يتم اعادة تبويب االرباح او الخسائر 

ود الدخل الشامل االخر سابقا الى االرباح او المتراكمة المعترف بها ضمن بن
 الخسائر.

 
 القياس –المالية غير المشتقة لتزامات اإل  ٣-٦-٢٨

كالتزام اذا تم تبويبه الخسائر  وامقيم بالقيمة العادلة من خالل االرباح كالمالي  االلتزاميتم تبويب 
ليقاس بالقيمة العادلة من خالل  عند االعتراف االولي تم تبويبهالمتاجرة او  ألغراضمحتفظ به 

المالي يتم  االلتزام، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االرباح او الخسائر
تقاس االلتزامات المالية المقيمة  ،عند تكبدها الخسائر وااالعتراف بها مباشرة ضمن االرباح 

العادلة، ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة  بالقيمة الخسائر وااالرباح بالقيمة العادلة من خالل 
 الخسائر. وااالرباح العادلة متضمنة اي مصروف فوائد في 

االلتزامات المالية غير المشتقة االخر يتم قياسها اوليا بالقيمة العادلة مخصوما منها اي تكلفة 
اس هذه االلتزامات مرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االلتزام. بعد االعتراف االولي، يتم قي

 بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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 المالية المشتقة ومحاسبة التغطيةاألدوات   ٤-٦-٢٨
لتغطية تعرضها لمخاطر اسعار الصرف ومخاطر اسعار  مشتقة مالية بأدوات الشركة حتفظت

عنها منفصلة فقط في حالة  . يتم فصل المشتقات الضمنية عن العقد االصلي والمحاسبةالفائدة
 توافر شروط محدده.

ضمن بتكاليف المعاملة ذات العالقة  االعترافيتم المشتقات يتم قياسها اوليا بالقيمة العادلة و 
. بعد االعتراف االولي يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة ويتم عند تكبدها االرباح او الخسائر

  العادلة في االرباح او الخسائر.االعتراف باي تغير في القيمة 
 تغطية مخاطر التدفقات النقدية ١-٤-٦-٢٨

 . يتم االعترافداه لتغطية مخاطر التدفقات النقديةاعندما يتم تحديد مشتق ك
بالجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة للمشتق في بنود الدخل الشامل 

اي جزء غير فعال من  . االخر. ويتم تجميعها في احتياطي تغطية المخاطر
 التغير في القيمة العادلة يتم االعتراف به مباشرة ضمن االرباح او الخسائر. 

القيمة المجمعة في حقوق الملكية يتم االحتفاظ بها في بنود الدخل الشامل االخر 
ويتم اعادة تبويبها ضمن االرباح او الخسائر في نفس الفترة او الفترات التي تؤثر 

فقات النقدية المتنبئ بها المغطاة على االرباح او الخسائر او يؤثر البند فيها التد
 المغطى على االرباح او الخسائر. 

إذا اصبحت المعاملة المتوقعة غير متوقعة الحدوث، او التغطية غير مستوفية 
او تم بيع او فسخ اداة التغطية او  لشروط محاسبة التغطية، او انتهى اجل

تبط بها يتم التوقف بأثر مستقبلي عن محاسبة التغطية. إذا ممارسة الحق المر 
اصبحت المعاملة المتوقعة غير متوقعة الحدوث يتم االعتراف ضمن االرباح او 

 .الخسائر بأية ارباح او خسائر مجمعة ذات صله على اداة التغطية
 

 االضمحالل  ٧-٢٨
 األصول المالية غير المشتقة ١-٧-٢٨

المبوبة كمقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر بما في ذلك االصول المالية غير 
في تاريخ نهاية كل فترة  الحصص التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية تقوم الشركة

 مالية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل في قيمة االصل.
 قيمة االصل:تتضمن االدلة الموضوعية على اضمحالل 

 .اخفاق او التأخر في السداد بواسطة مدين 
 .اعادة جدولة مبالغ مستحقة للشركة بشروط لم تكن المجموعة لتقبلها في ظروف اخرى 
 .مؤشرات على افالس المدين او الُمصدر 
 .التغيرات المعاكسة في حالة السداد بالنسبة للمُقترضين او الُمصدرين 
 لمالي بسبب الصعوبات المالية.اختفاء السوق النشطة لألصل ا 
  وجود بيانات واضحة تشير الى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية

 المتوقعة من مجموعة من االصول المالية.
بالنسبة لالستثمار في اداة حقوق ملكية، تتضمن االدلة الموضوعية على االضمحالل 

 مة العادلة عن التكلفة. االنخفاض الهام او المستمر في القي
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تقوم الشركة بتقدير ما إذا كان هناك ادلة موضوعية على حدوث    صول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكةاأل
اضمحالل في قيمة هذه االصول منفردة أو على المستوى المجمع. كل 
األصول التي تمثل أهمية نسبية بمفردها يتم تقييمها بالنسبة 

دة، وفي حالة عدم وجود ادلة على اضمحالل هذه لالضمحالل منفر 
االصول منفردة يتم تقييمها مجمعة بشأن اي اضمحالل في القيمة 
حدث ولم يتم بعد تحديده على االصول المنفردة. االصول التي لم يتم 
اعتبارها منفردة كأصول هامة نسبيا يتم تقييمها مجمعة بشأن اي 

المجمع لألصول يتم تجميع  اضمحالل في القيمة. ألغراض التقييم
 االصول ذات سمات المخاطر المتشابهة معا.

عند تقييم االضمحالل على المستوى المجمع لألصول تستخدم الشركة  
المعلومات التاريخية عن توقيتات استرداد الخسارة الناجمة عن 
االضمحالل وقيمة الخسائر المتكبدة، وتقوم بعمل تعديالت إذا كانت 

تصادية واالئتمانية الحالية توضح ان الخسائر الفعالة من الظروف االق
 االرجح ان تكون أكثر او اقل من المتوقعة بالمؤشرات التاريخية.

يتم حساب خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل 
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة بسعر 

صلي الخاص باألصل المالي. ويتم االعتراف بقيمة الفائدة الفعلية اال
الخسارة في االرباح او الخسائر ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل 

 من خالل استخدام حساب مخصص اضمحالل.
إذا اعتبرت الشركة انه ال يوجد احتماالت حقيقيه لعكس الخسارة 

ذات الناتجة عن اضمحالل قيمة االصل فانه يتم اعدام القيمة 
 العالقة.

إذا انخفضت الحقا قيمة خسارة االضمحالل وأمكن ربط هذا 
االنخفاض بشكل موضوعي مع حدث يقع بعد االعتراف بخسارة 
اضمحالل القيمة، عندئذ يتم رد خسارة اضمحالل القيمة المعترف بها 

 من قبل من خالل االرباح او الخسائر.
 

بخسائر االضمحالل في االصول المالية المتاحة للبيع  يتم االعتراف صول المالية المتاحة للبيعاأل
بإعادة تبويب الخسائر التي تم االعتراف بها سابقا ضمن بنود الدخل 
الشامل االخر والمجمعة في احتياطي القيمة العادلة ويعترف بها في 
االرباح او الخسائر، يمثل مبلغ الخسارة المجمعة المستبعد من حقوق 

ه في االرباح او الخسائر الفرق بين تكلفة االقتناء الملكية والمعترف ب
(بالصافي بعد اي استهالك او سداد اي من أصل المبلغ) والقيمة 
العادلة مخصوما منها اية خسارة في اضمحالل القيمة لهذا االصل 

 المالي سبق االعتراف بها في االرباح او الخسائر.
تاحة للبيع في ايه فترة عند زيادة القيمة العادلة الداه دين مبوبة كم

الحقة وكانت هذه الزيادة ذات عالقة بدرجة موضوعية بحدث وقع 
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بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القيمة في االرباح او الخسائر عندئذ 
 يتم رد خسارة اضمحالل القيمة هذه في االرباح او الخسائر. 

ال يتم رد خسائر اضمحالل القيمة المعترف بها في االرباح او 
الخسائر بالنسبة ألي استثمار في اداة حقوق ملكية مبوب كمتاح للبيع 

 في االرباح او الخسائر.
 
 ستثمارات التي يتم المحاسبة عنها اإل

تقاس خسائر االضمحالل في استثمار مالي يتم المحاسبة عنه بطريقة  بطريقة حقوق الملكية: 
لة لالسترداد، ويتم حقوق الملكية بمقارنة قيمته الدفترية بالقيمة القاب

االعتراف بخسائر االضمحالل في االرباح او الخسائر ويتم عكس 
خسارة االضمحالل عند حدوث تغيرات تفضيلية في التقديرات 

 المستخدمة لتحديد القيمة االستردادية.
 

 األصول غير المالية ٢-٧-٢٨
تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية للشركة بخالف األصول الضريبية المؤجلة فى 

 لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر لإلضمحالل. مركز مالى تاريخ كل 
يتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل اذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المولدة للنقد تزيد عن 

تمثل الوحدة المولدة للنقد فى أصغر مجموعة يمكن تحديدها من األصول التى قيمته اإلستردادية. ت
تولد تدفقات نقدية داخلة وتكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من غيرها من 

 األصول أو مجموعات األصول. يتم اإلعتراف بخسائر اإلضمحالل فى قائمة الدخل.
صل أو للوحدة المولدة للنقد فى قيمته اإلستخدامية أو قيمته العادلة تتمثل القيمة اإلستردادية لأل

 ناقصًا تكاليف البيع أيهما أكبر.
يتم مراجعة خسائر اإلضمحالل المعترف بها فى الفترات السابقة لألصول األخرى فى تاريخ قائمة 

عكس أثر خسائر المركز المالي. وفى حالة وجود مؤشرات إلنخفاض الخسارة أو عدم وجودها يتم 
اإلضمحالل وذلك فى الحدود التى ال تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل قيمتة التى كان سيتم 

 تحديدها (بعد خصم اإلهالك) لو لم يتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل.
 
 النقدية وما فى حكمها  ٨-٢٨

ستحقاقاتها ثالثة إتتجاوز  رصدة التى الالنقدية وما فى حكمها األ ضمنألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ، تت
 .لدى البنوك والودائعالحسابات الجارية النقدية بالخزينة و ، وتتضمن قتناء شهر من تاريخ اإلأ
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 اإلقتراض بفائدة ٩-٢٨
لة. وبعد اإلعتراف يتم اإلعتراف بالقروض ذات الفائدة مبدئيًا بالقيمة العادلة مخصوما منها تكلفة المعام

المبدئى يتم إدراج القروض ذات الفائدة بالتكلفة المستهلكة مع إدراج أى فروق بين التكلفة والقيمة اإلستردادية 
 فى قائمة الدخل خالل فترة اإلقتراض على أساس سعر الفائدة الفعال.

 
 المخصصات  ١٠-٢٨

ويكون من  الماضيأو مستدل عليه نتيجة لحدث في  قانوني قائمحال لتزام إعند وجود  مخصصاتاليتم إثبات 
ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ  لتزامإلستخدامها لسداد ذلك اإتدفق لمنافع اقتصادية يتم  يتطلبأن  توقعالم

للنقود جوهريًا فإنه يتم تحديد قيمة المخصصات بخصم التدفقات النقدية  إذا كان تأثير القيمة الزمنية .االلتزام
تقبلية المتوقعة بسعر خصم قبل الضريبة يعكس التقدير الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المس

 إذا كان ذلك مالئمًا. مالمتعلقة باإللتزا
وتعديلها عند الضرورة إلظهار أفضل تقدير  المركز المالىهذا ويتم مراجعة رصيد المخصصات فى تاريخ 

 حالى لها.
 

 القانونياإلحتياطى ١١-٢٨
من األرباح السنوية لتكوين اإلحتياطى القانونى ويقف  %٥نص النظام األساسى للشركة على إقتطاع مبلغ يوازى ي

هذا اإلقتطاع متى بلغ مجموع اإلحتياطى قدرًا يوازى نصف رأس مال الشركة المصدر، ومتى نقص اإلحتياطى عن 
  هذا الحد تعين العودة إلى اإلقتطاع.

 
 المالرأس  ١٢-٢٨

 ألسهم العاديةا ١-١٢-٢٨
تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بإصدار االسهم العادية يتم المحاسبة عنها بخصمها من 
حقوق الملكية.  ضريبة الدخل المرتبطة بتكاليف المعاملة المتعلقة بحقوق الملكية يتم 

 ) "ضرائب الدخل".٢٤المحاسبة عنها وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (
 

 دار االسهم العادية (أسهم خزينة)إعادة شراء واعادة اص ٢-١٢-٢٨
 بالمبلغ المسدد مقابل اعادة االعترافراس المال المصدر فانه يتم  أسهمعند اعادة شراء 

الشراء كتخفيض لحقوق  بإعادةيتضمن كافة التكاليف المباشرة والمتعلقة  والذيالشراء 
تصنيفها كأسهم خزينة وعرضها مخصومة من حقوق  الملكية. االسهم المعاد شرائها يتم

الملكية. عند بيع او اعادة اصدار أسهم الخزينة، يتم االعتراف بالمبلغ المحصل كزيادة في 
 حقوق المساهمين والفائض او العجز الناتج عن المعاملة يتم عرضه ضمن عالوة االصدار.
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 مشتقات األدوات المالية ١٣-٢٨
مشتقات األدوات المالية لتغطية تعرضها لمخاطر أسعار الصرف ومخاطر أسعار الفائدة. تستخدم الشركة 

المشتقات يتم اإلعتراف بها أوليا بالقيمة العادلة كما يتم اإلعتراف بتكاليف المعاملة ذات العالقة على قائمة 
 .الدخل عند تكبدها

 ادلة طبقا لما يلى :يتم إدراج التغيرات فى القيمة الع المركز المالىوفى تاريخ 
  التغيرات التى تطرأ على القيمة العادلة ألدوات تغطية مخاطر التدفقات النقدية يتم اإلعتراف بها مباشرة

بحقوق الملكية الى المدى الذى يعتبر به أداة التغطية فعالة ويتم اإلعتراف بها بقائمة الدخل اذا 
 .أعتبرت أداة التغطية غير فعالة

  أداة التغطية غير قادرة علي الوفاء بمعايير محاسبة التغطية أو إنقضت مدتها أو تم أما إذا أصبحت
بيعها أو تم اإلنتهاء منها أو تم استخدامها، فإن المحاسبة عن التغطية يجب أن تتوقف مستقبًال والربح 

م اجراء المجمع أو الخسارة المجمعة التي تم إقرارها مسبقًا في حقوق المساهمين تظل هناك حتي يت
 المعامالت التجارية المقدرة مسبقا.

وعندما يكون البند الذي تم تغطيته عبارة عن أصل غير مالي فإن المبلغ الذي تم إقراره في حقوق 
المساهمين يتم ترحيله إلي األصل عند إقراره. وفي حاالت أخرى فإن المبلغ الذى تم إقراره في حقوق 

الخسارة عن نفس الفترة التي أثر فيها البند الذى تم تغطيته علي  المساهمين يتم ترحيله الي الربح أو
 .الربح أو الخسارة

  التغيرات التى تطرأ على القيمة العادلة ألدوات تغطية مخاطر القيمة العادلة يتم اإلعتراف بها ضمن
لعادلة (بالنسبة األرباح أو الخسائر باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة قياس أداة التغطية بالقيمة ا

ألداة التغطية المشتقة ) أو إعادة قياس المكون األجنبى من القيمة الدفترية طبقأ لمعيار المحاسبة 
 ) (بالنسبة ألداة التغطية غير المشتقة).١٣المصرى رقم (

طر ويتم تسوية القيمة الدفترية للبند المغطى بقيمة أرباح أو خسائر البند المغطى والتى تعزى إلى المخا
المغطأة مع اإلعتراف بها فى األرباح والخسائر ويطبق ذلك إذا تم قياس البند المغطى بالتكلفة ويتم 
تطبيق اإلعتراف باألرباح أو الخسائر التى تعزى للمخاطر المغطأة فى األرباح أو الخسائر إذا كان 

 البند المغطى أصًال ماليًا متاحًا للبيع.
 

 اإليرادات ١٤-٢٨
 أرباح / خسائر بيع اإلستثمارات ٢٨-١٤-١

فى تاريخ والعقارية مالية ال اإلستثماراتيتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات بيع 
 بالفرق بين التكلفة وسعر البيع مطروحًا منه مصروفات وعموالت البيع.وذلك حدوث العملية 

 
 يراد توزيعات إ ٢٨-١٤-٢

األرباح بقائمة الدخل فى التاريخ الذي ينشأ فيه حق للشركة فى يتم اإلعتراف بإيراد توزيعات 
 استالم توزيعات أرباح الشركات المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ االقتناء .

 
 إيرادات الحفظ المركزي ٢٨-١٤-٣

 يتم إثبات إيرادات الحفظ المركزي عند أداء الخدمة وٕاصدار الفاتورة.
 

 إيراد الفوائد  ٢٨-١٤-٤
اإلعتراف بإيراد الفوائد بقائمة الدخل على أساس نسبة زمنية أخذًا فى اإلعتبار معدل العائد يتم 

 المستهدف على األصل.
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 المصروفات ١٥-٢٨
 تكلفة اإلقتراض ٢٨-١٥-١

يتم تحميل تكلفة اإلقتراض على قائمة الدخل خالل الفترة التى تتكبد فيها الشركة تلك التكلفة 
 الفائدة الفعال .بإستخدام طريقة سعر 

 
 نظام معاشات العاملين ٢٨-١٥-٢

تساهم الشركة فى نظام التامينات اإلجتماعية الحكومي لصالح العاملين بها طبقًا لقانون 
التأمينات اإلجتماعية، وبموجب هذا القانون يساهم العاملين و أصحاب العمل فى النظام 

يمة مساهمتها فقط ، وتحمل هذه المساهمة بنسبة ثابتة من األجور ويقتصر إلتزام الشركة فى ق
 على قائمة الدخل طبقًا ألساس اإلستحقاق.

 
 ضريبة الدخل ٢٨-١٥-٣

 كل من ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة،  تتضمن ضريبة الدخل علي أرباح أو خسائر العام
يعترف  ويتم إثباتها بقائمة الدخل مباشرة بإستثناء ضريبة الدخل المتعلقة بأحد البنود التى

 بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فيتم إثباتها ضمن حقوق الملكية.
هذا ويتم إثبات ضريبة الدخل الحالية علي صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار 

باإلضافة إلي الفروق الضريبية الخاصة  المركز المالىالضريبة السارية في تاريخ إعداد 
 بالسنوات السابقة.

 ف بالضريبة المؤجلة الناشئة عن فروق مؤقتة بين قيمة األصول واإللتزامات يتم اإلعترا
طبقا لألساس المحاسبي وقيمتها طبقًا لألساس الضريبي. هذا ويتم تحديد قيمة األصول 
واإللتزامات الضريبية المؤجلة فى ضوء الطريقة التى سيتم بها تحقيق قيم هذه األصول أو 

 .المركز المالىام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد سداد هذه اإللتزامات، بإستخد
  يتم اإلعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للشركة عندما يكون هناك إحتمال قوي بإمكانية

تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل. ويتم 
لجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة ا

 الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية.
 

 ربحية السهم ١٦-٢٨
تعرض الشركة النصيب األساسي للسهم ألسهمها العادية، ويتم إحتساب النصيب األساسي للسهم بقسمة 
الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين عن مساهمتهم فى األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح 

 .الفترةلعدد األسهم العادية القائمة خالل 
 

 حصة العاملين في األرباح ١٧-٢٨
من توزيعات األرباح النقدية كحصة للعاملين فى األرباح بما اليزيد على مجموع  %١٠تسدد الشركة نسبة 

األجور السنوية للعاملين بالشركة، ويتم اإلعتراف بحصة العاملين فى األرباح كتوزيعات أرباح من خالل 
 .ة بإعتماد هذا التوزيعالمالية التى قام فيها مساهمى الشرك سنةحقوق الملكية وكإلتزام خالل ال
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 إصدارات جديدة وتعديالت تمت على معايير المحاسبة المصرية:  -٢٩
بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة  ١٨/٣/٢٠١٩قامت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي بتاريخ 

الجديدة وتعديالت على بعض والتي تتضمن بعض معايير المحاسبة  ٢٠١٥لسنة  ١١٠بقرار وزير االستثمار رقم 
 وفيما يلي أهم هذه التعديالت: ٢٠١٩أبريل  ٢٥المعايير القائمة والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 

 
التأثير المحتمل   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة

 القوائم المالية على
 تاريخ التطبيق

 ) ٤٧معيار محاسبة مصري جديد رقم (
 "األدوات المالية"

 
 

يحل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم  -١
) "األدوات المالية" محل الموضوعات ٤٧(

) ٢٦المقابلة في معيار المحاسبة المصري رقم (
"األدوات المالية: االعتراف والقياس"، وبالتالي تم 
تعديل وٕاعادة اصدار معيار المحاسبة المصري 

سحب الفقرات الخاصة ) بعد ٢٦رقم (
) ٤٧( رقم ناولها معياربالموضوعات التي ت

) المعدل ٢٦( رقم الجديد وتحديد نطاق معيار
للتعامل فقط مع حاالت محدودة من محاسبة 

 .التغطية وفقًا الختيار المنشأة
ب األصول يطبقا لمتطلبات المعيار يتم تبو  -٢

إما بالتكلفة -الحقاً –المالية على أساس قياسها 
الدخل المستهلكة، أو بالقيمة العادلة من خالل 

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

وخصائص التدفق  المنشأة إلدارة األصول المالية
 النقدي التعاقدي لألصل المالي.

تم استبدال نموذج الخسائر المحققة في قياس  -٣
االضمحالل لألصول المالية بنماذج الخسائر 

لمتوقعة والذي يتطلب قياس االئتمانية ا
االضمحالل لكل األصول المالية المقاسة 

بالتكلفة المستهلكة واألدوات المالية التي يتم 
قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

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

 
 
 

تقوم اإلدارة في 
بتقييم  الوقت الحالي

األثر المحتمل على 
القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
  .بالمعيار

) ٤٧يسري المعيار رقم (
على الفترات المالية التي تبدأ 

 ،٢٠٢٠يناير  ١في أو بعد 
ويسمح بالتطبيق المبكر، 

بشرط تطبيق معايير 
) ١المحاسبة المصرية رقم (

) ٤٠) و(٢٦) و(٢٥و(
معًا في  ٢٠١٩المعدلين 

 .التاريخ نفس
 
 
 
 
 
 
 
 

تسري هذه التعديالت من 
 )٤٧تاريخ تطبيق معيار (

 

متطلبات هذا المعيار تم تعديل كال  علىبناء  -٤
 من المعايير التالية:

) "عرض ١معيار المحاسبة المصري رقم ( -
 ٢٠١٩القوائم المالية" المعدل 

) "قائمة ٤معيار المحاسبة المصري رقم ( -
 التدفقات النقدية"

) "األدوات ٢٥المحاسبة المصري رقم (معيار  -
 المالية: العرض"

) "األدوات ٢٦معيار المحاسبة المصري رقم ( -
 المالية: االعتراف والقياس"

) "األدوات ٤٠معيار المحاسبة المصري رقم (
 المالية: اإلفصاحات"
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التأثير المحتمل   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة
 القوائم المالية على

 تاريخ التطبيق

) ٤٨رقم ( معيار محاسبة مصري جديد
 "اإليراد من العقود مع العمالء"

المحاسبة المصري الجديد رقم يحل معيار  -١
) "اإليراد من العقود مع العمالء" محل ٤٨(

 المعايير التالية ويلغيها:
) "عقود ٨معيار المحاسبة المصري رقم ( -أ

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

 .٢٠١٥"اإليراد" المعدل 
 باإليرادتم استخدام نموذج السيطرة لالعتراف  -٢

 بدال من نموذج المنافع والمخاطر.
يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية للحصول  -٣

على عقد مع عميل كأصل إذا كانت المنشأة 
تتوقع استرداد تلك التكاليف وكذا االعتراف 
بتكاليف الوفاء بعقد كأصل عند توافر شروط 

 محددة. 
يتطلب المعيار ان يتوافر للعقد مضمون  -٤

 ف باإليراد.تجاري لكي يتم االعترا
 التوسع في متطلبات اإلفصاح والعرض. -٥

 

تقوم اإلدارة في 
الوقت الحالي بتقييم 
األثر المحتمل على 
القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

) ٤٨يسري المعيار رقم (
على الفترات المالية التي تبدأ 

، ٢٠٢٠يناير  ١في أو بعد 
 ويسمح بالتطبيق المبكر.

 )٤٩( محاسبة مصري جديدمعيار 
 "عقود التأجير "

يحل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم  -١
) "عقود اإليجار" محل معيار المحاسبة ٤٩(

) "القواعد والمعايير ٢٠المصري رقم (
المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي 

 ويلغيه. ٢٠١٥
يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد بالنسبة  -٢

ستأجر حيث يقوم المستأجر للمؤجر والم
األصل المؤجر ضمن  إنتفاعباالعتراف بحق 

أصول الشركة كما يعترف بالتزام والذي يمثل 
القيمة الحالية لدفعات االيجار غير المدفوعة 
ضمن التزامات الشركة، مع االخذ في االعتبار 
انه ال يتم تصنيف عقود االيجار بالنسبة 
للمستأجر عقد تأجير تشغيلي أو أنه عقد تأجير 

 تمويلي. 
المؤجر تصنيف كل  بالنسبة للمؤجر يجب على -٣

عقد من عقود إيجاراته إما على أنه عقد تأجير 
 تشغيلي أو أنه عقد تأجير تمويلي. 

بالنسبة لإليجار التمويلي فيجب على المؤجر  -٤
االعتراف باألصول المحتفظ بها بموجب عقد 
تأجير تمويلي في قائمة المركز المالي وعرضها 

ي على أنها مبالغ مستحقة التحصيل بمبلغ مساو 
 لصافي االستثمار في عقد التأجير.

بالنسبة لإليجار التشغيلي يجب على المؤجر  -٥
االعتراف بدفعات عقود التأجير من عقود 
التأجير التشغيلية على أنها دخل إما بطريقة 

  القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر.
 

تقوم اإلدارة في 
الوقت الحالي بتقييم 
األثر المحتمل على 

المالية عند القوائم 
 تطبيق التعديل

 .بالمعيار

) ٤٩يسري المعيار رقم (
على الفترات المالية التي تبدأ 

، ٢٠٢٠يناير  ١في أو بعد 
المبكر إذا ويسمح بالتطبيق 

تم تطبيق معيار المحاسبة 
) "االيراد ٤٨المصري رقم (

من العقود مع العمالء" 
 .في نفس التوقيت ٢٠١٩

باالستثناء من تاريخ السريان 
يسري المعيار رقم أعاله، 

عقود على  ٢٠١٩) ٤٩(
التأجير التي كانت تخضع 
لقانون التأجير التمويلي رقم 

 – ١٩٩٥لسنة  ٩٥
وتعديالته وكان يتم معالجتها 
وفقًا لمعيار المحاسبة 

) "القواعد ٢٠المصري رقم (
والمعايير المحاسبية المتعلقة 

التمويلي"،  بعمليات التأجير
عقود التأجير وكذلك 

التمويلي التي تنشأ في ظل 
وتخضع لقانون تنظيم 
نشاطي التأجير التمويلي 

لسنة  ١٧٦والتخصيم رقم 
بداية فترة وذلك من  ،٢٠١٨

التي تم فيها  السنويالتقرير 
لسنة  ٩٥ رقم الغاء قانون

 ١٧٦ رقم وصدور قانون ٩٥
 .٢٠١٨لسنة 
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التأثير المحتمل   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة
 القوائم المالية على

 تاريخ التطبيق

معدل رقم معيار المحاسبة المصري ال
 ) "مزايا العاملين"٣٨(

تم إضافة وتعديل بعض الفقرات وذلك لتعديل قواعد 
المحاسبة عن تعديل وتقليص وتسوية نظام مزايا 

 العاملين.

تقوم اإلدارة في 
الوقت الحالي بتقييم 
األثر المحتمل على 
القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

 

) ٣٨يسري المعيار رقم (
المعدل على الفترات المالية 

يناير  ١التي تبدأ في أو بعد 
، ويسمح بالتطبيق ٢٠٢٠
 المبكر.

معيار المحاسبة المصري المعدل رقم 
 ) "القوائم المالية المجمعة"٤٢(

تم إضافة بعض الفقرات الخاصة باستثناء المنشآت 
االستثمارية من التجميع وقد ترتب على هذا التعديل 

عايير المرتبطة بموضوع المنشآت تعديل لبعض الم
 االستثمارية وفيما يلي المعايير التي تم تعديلها:

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

) "القوائم ١٧معيار المحاسبة المصري رقم ( -
 المالية المستقلة"

) ١٨معيار المحاسبة المصري رقم ( -
 شقيقة""االستثمارات في شركات 

) "ضرائب ٢٤معيار المحاسبة المصري رقم ( -
 الدخل"

) "تجميع ٢٩معيار المحاسبة المصري رقم ( -
 األعمال"

) "القوائم ٣٠معيار المحاسبة المصري رقم ( -
 المالية الدورية"

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

 

تقوم اإلدارة في 
بتقييم الوقت الحالي 

األثر المحتمل على 
القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

) ٤٢يسري المعيار رقم (
المعدل على الفترات المالية 

يناير  ١التي تبدأ في أو بعد 
، ويسمح بالتطبيق ٢٠٢٠
 المبكر.

كما يتم تطبيق الفقرات 
الجديدة أو المعدلة بالنسبة 
للمعايير التي تم تعديلها 

المنشآت بموضوع 
االستثمارية في تاريخ سريان 
معيار المحاسبة المصري 

) "القوائم المالية ٤٢رقم (
 .٢٠١٩المجمعة" المعدل 

) " ١إصدار تفسير محاسبي مصري رقم (
 ترتيبات امتيازات الخدمات العامة"

يقدم هذا التفسير إرشادات بشأن المحاسبة من قبل 
العامة من كيان المشغلين لترتيبات امتياز الخدمة 

كيان خاص، وذلك لتشييد وتشغيل  –الى  –عام 
مثل الطرق،  –وصيانة البنية التحتية للمنافع العامة 

والكباري واألنفاق، والمستشفيات، والمطارات، 
ومرافق توزيع المياه، وٕامدادات الطاقة وشبكات 

 االتصاالت ...، إلخ.
ويمنح هذا التفسير خيار االستمرار في تطبيق 

لمعالجة السابقة لترتيبات امتيازات الخدمة العامة ا
للمنشآت التي كانت  ٢٠١٩يناير  ١القائمة قبل 

تعترف وتقوم بقياس أصول هذه الترتيبات على أنها 
أصول ثابتة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 

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

تقوم اإلدارة في 
قت الحالي بتقييم الو 

األثر المحتمل على 
القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

) على ١يسري التفسير رقم (
الفترات المالية التي تبدأ في 

 .٢٠١٩يناير  ١أو بعد 
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التأثير المحتمل   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة
 القوائم المالية على

 تاريخ التطبيق

 ) ٢٢معيار المحاسبة المصري رقم (
 " نصيب السهم في األرباح"

تم تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصبح ملزم على 
القوائم المالية المستقلة أو المجمعة أو المنفردة 

 المصدرة لجميع المنشأت.

تقوم اإلدارة في 
الوقت الحالي بتقييم 
األثر المحتمل على 
القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

 

يتم تطبيق هذا التعديل على 
الفترات المالية التي تبدأ في 

 .٢٠١٩يناير  ١أو بعد 
 

 ) ٣٤محاسبة المصري رقم (معيار ال
 " االستثمار العقاري"

تــــم الغــــاء اســــتخدام خيــــار نمــــوذج القيمــــة العادلــــة  -
لجميع المنشأت عنـد القيـاس الالحـق السـتثماراتها 
العقاريــة وااللتـــزام فقــط بنمـــوذج التكلفــة، مـــع إلـــزام 
صناديق االستثمار العقاري فقط باستخدام نمـوذج 

ق لجميع أصـولها القيمة العادلة عند القياس الالح
العقاريــة. وبنــاء علــى هــذا التعــديل فقــد تــم تعــديل 

 كال من: 
) "األصـــول ٣٢معيـــار المحاســـبة المصـــرية رقـــم ( -

ـــــــر المتداولـــــــة المحـــــــتفظ بهـــــــا لغـــــــرض البيـــــــع  غي
 والعمليات غير المستمرة.

) "اضــمحالل ٣١معيــار المحاســبة المصــري رقــم ( -
 قيمة األصول"

 

تقوم اإلدارة في 
بتقييم الوقت الحالي 

األثر المحتمل على 
القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

يتم تطبيق هذا التعديل على 
الفترات المالية التي تبدأ في 

 .٢٠١٩يناير  ١أو بعد 
 

) ٤معيار المحاسبة المصري المعدل رقم (
 "قائمة التدفقات النقدية" 

يتطلب من المنشأة تقديم اإلفصاحات التي تمكن 
مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في 

االلتزامات التي تنشأ من األنشطة التمويلية، بما في 
ذلك كال من التغيرات الناشئة من تدفقات نقدية أو 

 تغيرات غير نقدية.

تقوم اإلدارة في 
الوقت الحالي بتقييم 
األثر المحتمل على 
القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

يتم تطبيق هذا التعديل على 
الفترات المالية التي تبدأ في 

 .٢٠١٩يناير  ١أو بعد 
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