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 المحتویات  رقم الصفحة 

 وریة المستقلةللقوائم المالیة الد الفحص المحدودتقریر  

 المستقلة قائمة المركز المالى ١

 المستقلةقائمة الدخل  ٢

 المستقلةقائمة الدخل الشامل  ٣

 المستقلةقائمة التغیر فى حقوق الملكیة  ٤

 المستقلةقائمة التدفقات النقدیة  ٥

 المستقلة الدوریةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة  ٢٢ -٦

 المطبقة لمحاسبیةالسیاسات اأهم  ٤٨-٢٣

 









عن الفترة المالية عن الفترة المالية

المنتهية في المنتهية في إيضاح جميع المبالغ بالجنيه المصري

 ٢٠١٩/٣/٣١  ٢٠٢٠/٣/٣١ رقم

المعدلة * اإليرادات

 ٤٩٩ ٥٦٩ ٤  ٠٦٨ ٣٨٩ ٣ (١٨) إيراد توزيعات

 ٠٠٣ ٣١٧ ٣  ٨٧٤ ٥٦٠ ١ إيراد حفظ مركزى

-  ٤٨٧ ٨١٧ ٢٦ عوائد أذون الخزانة والسندات

 ١٧٤ ١٢٤ ٣  ٨٣٥ ٥٢٠ ٤ (٢٩) إيراد فوائد

  ٩٢٣ ٣١٧   ٢٠٠ ٥٧٠ (٢٤) أرباح بيع/ إسترداد إستثمارات مالية

 ٣٣٧ ٢٧٠ ١٧  ١٠٥ ٢٢٦ ١٧ (٢٩،٢٣) إيرادات أخرى

 ٩٣٦ ٥٩٨ ٢٨  ٥٦٩ ٠٨٤ ٥٤ إجمالي اإليرادات

المصروفات

 ٩٩٣ ٤٩٤ ٣ (١٩٨ ٤٩٧ ١٨٩) صافى التغير فى اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

(٢٣٧ ٢١٤ ١٧) (١٢٥ ٨٠٢ ١٥) (١-٢٧) مصروفات تمويلية

(٣٧٨ ٥٧٢ ٤٣) (٦١٨ ٠١٩ ٧٠) (١،١٩-٢٧) مصروفات عمومية وٕادارية

(١٢٣ ٣٠٢ ١٠٥) (١٣٨ ٥٨٩ ٤٤) (١-٣٢) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

(٣٧٦ ٨٨٦ ٤) (١٠٥ ٥٣٦ ٥) (١،١٤-٢٧) إهالك أصول ثابتة

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

( ٠١٦ ٩٠٠) (٢٢٧ ٢٥٨ ١) (١٥) إستهالك أصول غير ملموسة

(٣٥٠ ٠٩٥ ٢٦) - (٩) مخصص مطالبات 

- ( ٧٩٦ ٥٢٥) الخسائر االئتمانية المتوقعة

(٨٨٥ ٠٥١ ١٩٦) (٦٠٥ ٨٠٤ ٣٢٨) إجمالي المصروفات

(٩٤٩ ٤٥٢ ١٦٧) (٠٣٦ ٧٢٠ ٢٧٤) الخسائر قبل الضرائب

 ٣٤٢ ٢٢١ ٢٤  ٠٧٦ ٨٣٠ ٤٨ (٢١) الضريبة المؤجلة

(٦٠٧ ٢٣١ ١٤٣) (٩٦٠ ٨٨٩ ٢٢٥) خسائر الفترة

(٠,١٩) (٠,٢٩) (٢٥) نصيب السهم في الخسائر 

* إيضاح رقم (٢٧) من اإليضاحات والسياسات المحاسبية.

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٤٨) تعتبر جزءاً  اليتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة

EFG-Hermes

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل المستقلة

-٢-



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

 ٢٠١٩/٣/٣١  ٢٠٢٠/٣/٣١
المعدلة *

(٦٠٧ ٢٣١ ١٤٣) (٩٦٠ ٨٨٩ ٢٢٥) خسائر الفترة
الدخل الشامل اآلخر:

( ٠٦٠ ٥٦٥ ٤٥) ( ٦٦٢ ٥١٨ ٣٦) إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل - التغير في القيمة العادلة
١٥٠ ٧٩٤ ١٥ ٦٩٩ ٢١٦ ٨ الضريبة المتعلقة ببنود الدخل الشامل األخرى

( ٩١٠ ٧٧٠ ٢٩) ( ٩٦٣ ٣٠١ ٢٨) مجموع الدخل الشامل اآلخر
( ٥١٧ ٠٠٢ ١٧٣) ( ٩٢٣ ١٩١ ٢٥٤) إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

* إيضاح رقم (٢٧) من اإليضاحات والسياسات المحاسبية.
اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٤٨) 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 مقيمة بالقيمة العادلة

من خالل الدخل الشامل

٦١٨ ١٠٠ ١٢٢ ٨  ٥١٤ ٤٦٨ ٨٧٢ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦)  ٩٧٩ ٤٤٩ ١٥  ١٠٠ ٠٠٥ ٦٩٢ ٨١٨ ٢٦٧ ٩٢٢ ١   ٢٧١ ١٥٨  ٢٠٨ ١٠٢ ٨٠٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩, كما تم عرضها سابقاً 

( ٥٩٧ ٦١٢ ٦)  ٣٢٢ ٧٢٢ ٦٣٩  ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦ - ( ٣٠٦ ٧٧٧ ٦٧٢) - - - - أثر تغيير سياسات محاسبية 

٠٢١ ٤٨٨ ١١٥ ٨ ٨٣٦ ١٩٠ ٥١٢ ١ -  ٩٧٩ ٤٤٩ ١٥  ٧٩٤ ٢٢٧ ١٩ ٨١٨ ٢٦٧ ٩٢٢ ١   ٢٧١ ١٥٨  ٢٠٨ ١٠٢ ٨٠٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد المعدل فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إجمالى الدخل الشامل

( ٩٦٠ ٨٨٩ ٢٢٥) ( ٩٦٠ ٨٨٩ ٢٢٥) - - - - - - - خسائر الفترة

( ٩٦٣ ٣٠١ ٢٨) - - - ( ٩٦٣ ٣٠١ ٢٨) - - - - بنود الدخل الشامل األخرى

( ٩٢٣ ١٩١ ٢٥٤) ( ٩٦٠ ٨٨٩ ٢٢٥) - - ( ٩٦٣ ٣٠١ ٢٨) - - - - إجمالى الدخل الشامل

معامالت مع مالكي الشركة

- ( ٦٥٩ ٨٣١ ٣٠) - - - - -  ٦٥٩ ٨٣١ ٣٠ - المحول الى اإلحتياطى القانوني

٠٩٨ ٢٩٦ ٨٦١ ٧ ٢١٧ ٤٦٩ ٢٥٥ ١ -  ٩٧٩ ٤٤٩ ١٥ ( ١٦٩ ٠٧٤ ٩) ٨١٨ ٢٦٧ ٩٢٢ ١   ٢٧١ ١٥٨  ٨٦٧ ٩٣٣ ٨٣٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد فى ٣١ مارس ٢٠٢٠

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, كما تم عرضها سابقاً 

( ٦٠٥ ٤٧٣ ١٣) ( ١٥٢ ٦٢٥ ٢٠) -  ٥٤٧ ١٥١ ٧ - - - - - أثر تغيير سياسات محاسبية 

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

إجمالى الدخل الشامل

( ٦٠٧ ٢٣١ ١٤٣) ( ٦٠٧ ٢٣١ ١٤٣) - - - - - - - خسائر الفترة *

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

( ٥١٧ ٠٠٢ ١٧٣) ( ٦٠٧ ٢٣١ ١٤٣) - - ( ٩١٠ ٧٧٠ ٢٩) - - - - إجمالى الدخل الشامل

معامالت مع مالكي الشركة

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

٧٦٦ ٣٥٦ ٠١٧ ٨  ٢٧٧ ٨٣٧ ٦٨٥ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦)  ٩٧٩ ٤٤٩ ١٥  ٤٨٥ ٨٩٢ ٧٧٣ ٨١٨ ٢٦٧ ٩٢٢ ١   ٢٧١ ١٥٨  ٢٠٨ ١٠٢ ٨٠٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد فى ٣١ مارس ٢٠١٩

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٤٨) 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

.إيضاح رقم (٢٧) من اإليضاحات والسياسات المحاسبية *
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عن الفترة المالية عن الفترة المالية إيضاح
رقم المنتهية فى  المنتهية فى 
 ٢٠١٩/٣/٣١  ٢٠٢٠/٣/٣١

المعدلة *
جميع المبالغ بالجنيه المصري

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٩٤٩ ٤٥٢ ١٦٧) (٠٣٦ ٧٢٠ ٢٧٤) الخسائر قبل الضرائب

يتم تسويته بـ:
٣٧٦ ٨٨٦ ٤ ١٠٥ ٥٣٦ ٥ (١،١٤-٢٧) إهالك أصول ثابتة
٣٩٨ ٥٧٦ ١ ٣٩٨ ٥٧٦ ١ (١٢) إهالك إستثمارات عقارية
 ٠١٦ ٩٠٠ ٢٢٧ ٢٥٨ ١ (١٥) إستهالك أصول غير ملموسة

٣٥٠ ٠٩٥ ٢٦ - (٩) المكون من مخصص مطالبات 
( ٠٠٠ ٥٠٠) - (٩) المستخدم من مخصص مطالبات 
-  ٧٩٦ ٥٢٥ الخسائر االئتمانية المتوقعة
١٧٤ ١٢٤ ٣ ١٠٠ ٤٦٧ ٣ فوائد مدينة

(٩٩٣ ٤٩٤ ٣) ١٩٨ ٤٩٧ ١٨٩ صافى التغير فى اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
١٢٣ ٣٠٢ ١٠٥ ١٣٨ ٥٨٩ ٤٤ (١-٣٢) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية
(٥٠٥ ٥٦٣ ٢٩) (٠٧٤ ٢٧٠ ٢٨)

التغير في
٢٦٥ ١٢١ ٢٦  ٥٣٤ ٨٥٥ ٢٩ إستثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

(٣٠٣ ٢٦٥ ٤٣) (٥٦٨ ٤٤٦ ٥٦) المستحق على شركات تابعة
٦٤٩ ٦١١ ٧  ٠٩٩ ٥١٦ ٣٣ أرصدة مدينة أخرى

( ٢٥١ ٩٥٩ ١٦٤) ٣٢٤ ٨٠٥ ١٩٨ المستحق لشركات تابعة
(٨٤٤ ٨٥٢ ٤٢) (٢٨٢ ٥٧٨ ٩٧) الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
(١٧٤ ١٢٤ ٣) (١٠٠ ٤٦٧ ٣) فوائد مدفوعة

(٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠) - ضرائب الدخل المسددة
( ١٦٣ ٠٣٢ ٢٧٠)  ٩٣٣ ٤١٤ ٧٦ صافى النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
(٩٣٦ ٥٠٤ ٦) (٣٠٧ ٢٢٣ ٢) مدفوعات لشراء أصول ثابتة
( ٤٦١ ٢٨٤) ( ٦٤١ ٥٠٢) مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

(٠٠٠ ٨١٠ ٨) (٠٠٠ ١١٠ ٣٢٠) مدفوعات لقروض لشركات تابعة
- ٠٠٠ ٥٠٠ ١٥٧ متحصالت من قروض لشركات تابعة
- (١٦٢ ٦٨٠ ٣١) مدفوعات لشراء إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
- ٦٧٩ ٨١٩ ٣٨٨ متحصالت من بيع إستثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
- (٠٠٠ ٠٠٠ ٩) مدفوعات لشراء إستثمارات في شركات تابعة 

( ٣٩٧ ٥٩٩ ١٥) ٥٦٩ ٨٠٣ ١٨٢ صافى النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
( ٨٤٨ ٩٨٧ ١٥) ( ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٥) توزيعات أرباح مدفوعة

-   ٥٠٠ ٦٧٧ ١٤٧ متحصالت من قروض قصيرة األجل
( ١٥٦ ٦٧٣ ٦) ( ٦٠٨ ٥٧٣ ١١) مدفوعات لسداد إلتزامات عقود تأجير تمويلى
(٠٠٤ ٦٦١ ٢٢) ٨٩٢ ١٠٣ ٨١ صافى النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل

( ٥٦٤ ٢٩٢ ٣٠٨)  ٣٩٤ ٣٢٢ ٣٤٠ صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة
  ٩٩٨ ٢١٨ ١٧٢   ٥٥٢ ٢٩٧ ٥٤ (٢٠) النقدية وما فى حكمها أول الفترة

( ٥٦٦ ٠٧٣ ١٣٦)  ٩٤٦ ٦١٩ ٣٩٤ (٢٠) النقدية وما فى حكمها آخر الفترة

* إيضاح رقم (٢٧) من اإليضاحات والسياسات المحاسبية.
اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٤٨) تعتبر جزءاً  اليتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
EFG-Hermes

(شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية المستقلة  
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- ٦ - 

 القابضة  هیرمیس-شركة المجموعة المالیة 
EFG - Hermes 

 (شركة مساهمة مصریة) 
 المستقلة الدوریة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 ٢٠٢٠ مارس  ٣١ فيالمالیة المنتهیة  الفترة  عن
 ) مالم یرد خالف ذلك المصري(جمیع المبالغ بالجنیه 

________________________________________________________________________ 
 نبذة عن الشركة -١

 الكیان القانوني   ١-١
لســنة    ٩٥رقــم  ألحكــام القــانون    تخضع هیرمیس القابضة "شركة مساهمة مصریة"   -شركة المجموعة المالیة 

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

 
 غرض الشركة  ٢-١

ــة هیـــرمیس تعـــد   - ــة المالیـ ــدیم    المجموعـ ــي تقـ ــة فـ ــة رائـــدة حیـــث تتخصـــص شـــركات المجموعـ ــة مالیـ مؤسسـ
بــین التــرویج وتغطیــة اإلكتتــاب وٕادارة األصــول والوســاطة فــي    تتنوع الخدمات المالیة واإلستثماریة، والتي  

األوراق المالیة والبحوث واإلستثمار المباشر. وذلك باإلضافة إلى تقدیم خدمات التمویل غیــر المصــرفي  
والتخصــیم والتوریــق    وخــدمات البیــع بالتقســیط   والتــي تشــمل التــأجیر التمــویلى والتمویــل متنــاهى الصــغر 

 . والتصكیك   والتحصیل 
اإلشتراك فى تأسیس الشركات التــى تصــدر  فى  القابضة    المجموعة المالیة هیرمیس یتمثل غرض شركة   -

مباشــرة عملیــات شــراء  وكــذا  نشاط أمناء الحفظ المركــزى  مباشرة  و أوراقًا مالیة أو فى زیادة رؤوس أموالها  
 األوراق المالیة بالهامش. 

 
 أسس إعداد القوائم المالیة -٢

 والقوانین  المحاسبیة بالمعاییر  اإللتزام ١-٢
ذات    یــتم إعــداد القــوائم المالیــة طبقــًا لمعــاییر المحاســبة المصــریة وفــى ضــوء القــوانین واللــوائح المصــریة  -

 . العالقة 
 . ٢٠٢٠  مایو   ٢٠  في تم إعتماد القوائم المالیة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة   -

 
 عملة التعامل وعملة العرض  ٢-٢

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

 
 إستخدام التقدیرات واإلفتراضات  ٣-٢

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

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

 . ة دوری   ة االفتراضات المتعلقة بها بصف یتم إعادة مراجعة التقدیرات و  -
یتم االعتراف بالتغییر في التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم تغییر التقدیر فیها إذا كان التغییر یؤثر   -

 إذا كان التغییر یؤثر على كلیهما.   والفترات المستقبلیة على هذه الفترة فقط، أو في فترة التغییر  
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 لة قیاس القیمة العاد    ١-٣-٢
یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة على أساس القیمة السوقیة لألداة المالیــة أو ألدوات   −

مالیة مثیلة في تاریخ القوائم المالیة بدون خصم أي تكــالیف بیــع مســتقبلیة مقــدرة. یــتم تحدیــد  
زامــات  قیم األصول المالیة بأسعار الشــراء الحالیــة لتلــك األصــول، بینمــا یــتم تحدیــد قیمــة االلت 

 المالیة باألسعار الحالیة التي یمكن أن تسوى بها تلك االلتزامات.  
في حالة عدم وجود سوق نشطة لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة فإنه یــتم تقــدیر القیمــة   −

العادلــة باســتخدام أســالیب التقیــیم المختلفــة مــع األخــذ فــي االعتبــار أســعار المعــامالت التــي  
  -  ة جوهری   ة ترشاد بالقیمة العادلة الحالیة لألدوات األخرى المشابهة بصور تمت مؤخرًا، واالس 

یمكـــن  قــیم    أو أي طریقـــة أخــرى للتقیـــیم ینــتج عنهـــا   -أســلوب التــدفقات النقدیـــة المخصــومة  
 االعتماد علیها. 

عنــد اســتخدام أســلوب التــدفقات النقدیــة المخصــومة كأســلوب للتقیــیم فإنــه یــتم تقــدیر التــدفقات   −
مستقبلیة على أساس أفضل تقــدیرات لــإلدارة. ویــتم تحدیــد معــدل الخصــم المســتخدم  النقدیة ال 

فــي ضــوء الســعر الســائد فــي الســوق فــي تــاریخ القــوائم المالیــة لــألدوات المالیــة المشــابهة مــن  
 حیث طبیعتها وشروطها. 

 
 القوائم المالیة المجمعة  ٤-٢

" "القوائم المالیة المجمعة ٤٢یوجد لدى الشركة شركات تابعة وطبقًا لمعیار المحاسبة المصري رقم 
د الشركة قوائم مالیة تع ١٩٨١لسنة  ١٥٩من الالئحة التنفیذیة لقانون الشركات رقم  ١٨٨والمادة 

نتائج مجمعة للمجموعة حیث یستوجب األمر الرجوع إلیها للحصول على تفهم للمركز المالي و 
 األعمال والتدفقات النقدیة للمجموعة ككل.

 
 النقدیة وما في حكمها  -٣
  ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/٣/٢٠٢٠ 

 ٤٢٦ ٤٩٢ ٤٨٦ ٦١٥ نقدیة بالخزینة
 ٧١ ٥٩٤ ٧٩٢ ٩١٨ ١٣٩ ٥٢٥  حسابات جاریة لدى البنوك

 ١٨١ ٩٠٣ ٥٠٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ١١٠  ودائع لدى البنوك
 _____________ ___________ 

 ٢٥٣ ٩٢٤ ٧٨٤ ٦٣٥ ٨٧٦ ٥٣٣ اإلجمالي
 -- )٥٢٥ ٧٩٦( یخصم : خسائر االئتمانیة المتوقعة

 _____________ ___________ 
 ٢٥٣ ٩٢٤ ٧٨٤  ٧٣٧ ٣٥٠ ٦٣٥ الرصید

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

 إستثمارات مقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -٤
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 

 ٨٩ ٤٢٥ ٦٧٠ ٧٤٢ ٣٠٥ ٠٩٠ ١ إستثماروثائق صنادیق 
 ٨٧٥ ٣٧٩ ٨١٥ ٣١٠ ٤٨ أسهم شركات

 ___________ ___________ 
 ٩٠ ٣٠١ ٠٤٩ ٥٥٧ ٦١٦ ١٣٨ ١ الرصید

 =========== =========== 
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  وأطراف ذات العالقة شركات تابعة المستحق على -٥
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 

 ٧٠٧ ٤٠٤ ٦٠٤ ٥٦٧ ٦١١ ٧٦٧  هیرمیس أدفیزورى إنك –شركة إى أف جى  
 ٤٤٠ ٣٩٠ ٢ ٨١١ ٨٣٣ ٢  شركة فلیمنج سى أى أى سى هولدنجز 
 ٨٢٨ ٠٤٤ ٩٩٨ ١ ٧٩٨ ١٦٠ ٧٣١ ١  شركة اى اف جى هیرمیس اى بى لیمتد 
 ٦٠٥ ١٩١ ٣ ١٨٧ ٤١٤  شركة اى اف جي هیرمیس عمان ش.م.م 
 ٦٦٧ ٣٠٠ ١ ٩٧٤ ٦٨٩ ٢  ش.م.ك –إیفا للوساطة المالیة شركة  
 ٤٢٣ ٩٥٧ ٣٠ ٩١٦ ١٧١ ٣٢ هیرمیس السعودیة  –شركة المجموعة المالیة  
 ٧٨٩ ٤٥٨ ١٨٧ ٨٢١ ٦٢٦ ٢٣٦ شركة المجموعة المصریة إلدارة صنادیق اإلستثمار 
 ٦١٥ ١٠٠ ١٨ ٥٦٥ ٦٣٦ ٣ شركة بایون انتربرایس لیمتد 
 ٦٤١ ٠٧١ ٢ ٥٥٢ ٠٣٣ ٢ لبنان –هیرمیس القابضة  –شركة المجموعة المالیة  
 ٦١٦ ٩٧٥ ٦٧٩ ٩٥٧ شركة أي اف جي هیرمیس إلدارة صنادیق اإلستثمار المباشر 
 --                 ٦٦٧ ١٢٥ ٢١       شركة المجموعة المالیة هیرمیس للتأجیر التمویلى 
 ٨٧٤ ١٥٩ ٤ ٩٢٧ ٣٠٦ ٦ شركة بیفورت انفیستمینت  
 ٥٠٥ ١٣٤               ٧٥٦ ٢٨٨                              شركة إى. إف. جى هیرمیس لإلدارة 
 ٣١٩ ٨٤٣ ٩٢٢ هشركة هیرمیس یو اس ای 
 ١٨٣ ٥٤٥ ٧٠٣ ٨٠٢ االردن -شركة المجموعة المالیة هیرمیس  
 ٥٦٦ ١٢ -- هیرمیس مینا سیكیوریتیس -جى  فإ إى 
 ٤٣٥ ٨١٩ ٤٢٢ ٥٥١ ٥٧٣ ٥٢٩ شركة هیرمیس فرونتیر القابضة 
 ١٦٨ ٩٨٦ ٣ ٢٣٧ ٢٨٢ ٧ ش.ذ.م.م هیرمیس اإلمارات المجموعة المالیة 
 ٠٦٤ ٢٣٦ ٣ -- المحدودة اإلمارات جى هیرمیس فإ إى 
 ١٤١ ١٩٣ ١ ١٠٨ ٦٦٣ ١ أو إل تى إنفسمنت أنترناشونال ش.م.ب شركة 

 ١٨٦ ٠٠٧ ١٣١ ٤١٨ ٤٧٥ ١٩٩  ف أي لیمتدإإي أف جي هیرمیس 
 ٢٩١ ٣ ٢٩١ ٣ للتوریقالمجموعة المالیة هیرمیس 

 ٢٥٩ ٦٣٩ ٠٧٥ ١٠٤ ١   ت مانجمینتت أس بیفور شركة 
 -- ٤٢٣ ١٦ فلیمنج المنصور لتداول األوراق المالیة

 ٩٤٥ ٣٦٨ ٨٠٤ ٩٣٧ ٦٨٣ ٧٨٩ شركة إى اف جى هیرمیس جلوبال سى بى هولدنج لیمتد
 ١١٠ ٤٢١ ٩٢ ٧٨٠ ٠١٣ ٩٢ بى اى هولدینجشركة إى اف جى هیرمیس 

 ٩٠٤ ١٣٨ ٩٠٢ ١٦٣ لخدمات المشروعات متناهیة الصغرشركة تنمیة 
  ____________ ____________ 
 ١٧٨ ٤٠٥ ٤١٧ ٤ ٥٦٧ ٦٤١ ٤٢٩ ٤ الرصید 
  ============ ============ 
 

 أرصدة مدینة أخرى -٦
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 

 ١٧٣ ٢٣١ ١٤ -- إیرادات مستحقة
 ٥٨٧ ٤١٣ ١ ٧٩١ ٠٠٥ ٢ ضرائب مستقطعة بمعرفة الغیر

 ٨٢٧ ٤٢٨ ١ ٨٢٧ ٤٣٤ ١ تأمینات لدى الغیر 
 ٣٥٥ ٣٨٤ ١٢ ٩١٦ ٤٥٥ ١٤ مصروفات مدفوعة مقدماً 

 ٥٣٩ ٥٨٧ ١ ٠٩٤ ٣١٦ ١ عهد وسلف
 ٣٤٦ ٦٥٤ ٣ ١٢٤ ١٣٠ ١١ دفعات مقدمة موردین 

 ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠           ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ** إستثماراتمدفوعات تحت حساب شراء 
  ٠٠٦ ١٩١ ٢٦                                                      --   بیع إستثمارات –مدینو 

 ٦٦٩ ٠٦٠ ١ ١٤٩ ٩٣١ ٤ أرصدة مدینة متنوعة
 ___________ ___________ 

٥٠٢ ٩٥١ ٧١ ٩٠١ ٢٧٣ ٣٨ الرصید
 =========== =========== 

تحت  – في شركة البورصة المصریة للسلعالمبلغ فى قیمة المسدد تحت حساب شراء إستثمارات یتمثل  **
 التأسیس.
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  عالقة أطراف ذات و  شركات تابعةالمستحق ل -٧
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 

 ٥١٣ ٢٦٦ ٦٥٩ ٧٩٩ ٠٢٥ ٦٤٥ هیرمیس فینانشیال مانجمنت لیمتد -إى إف جى شركة 
 ٢٨٠ ١٧٣ ٢٥٧ ٨٩٠ ٣٤٣ ٢٨٩ جى هیرمیس ریجیونال إنفستمنت لیمتد إفشركة إى 

 ١ ٢٥٠ ٥٠٠ ١ ٢٥٠ ٥٠٠ الشركة العربیة للمرئیات
 ٥٢٣ ٧٣٧ ٨ ١٣٣ ٠١٤ ٩ شركة هیرمیس لإلستثمار فى األوراق المالیة

 ٨١٥ ٣٥٧ ٦ ٢١٤ ١٨٢ ٦ هیرمیس لتداول السندات -شركة المجموعة المالیة 
 ٣٩٧ ٦٣٣ ٩ ١٣٣ ٦٤٨ ٩ للتوریقالمجموعة المالیة 

 ١٦٥ ٩١٢ ٧ ١٦٥ ٩١٢ ٧ هیرمیس سوریا المحدودة –المجموعة المالیة شركة 
 ٠٤٧ ٧١١ ٧٨ ٢٥٣ ٢٢٥ ٧٦ شركة المجموعة المصریة إلدارة المحافظ المالیة

 ٤٥١ ٩٣٨ ٨٨ ٢٤٨ ٣٠٣ ٨٧ ش.م.ل –لبنان  –هیرمیس  –المجموعة المالیة شركة 
 ٩٨٨ ٦٢٧ ١٥ ٢١٨ ٧٢٨ ٦ صنادیق اإلستثمارشركة هیرمیس إلدارة 

 ٣٣٥ ٧٣٧ ٤١ ١٦٥ ٣٧٥ ١٠٣ شركة المجموعة المالیة للسمسرة فى األوراق المالیة
 ٩٦٤ ٣٨٧ ١١ ٦٦٨ ٨١١ ٣٧ هیرمیس للوساطة فى األوراق المالیةشركة  

 ٩٥٠ ٨٣٤ ١١٢ ٩٩٤ ٦٩٩ ١١٠ إي أف جي هیرمس إس بي لیمتد
 ٤٥٣ ٤٣٣ ١٩٨ ٨١٠ ٥٧٣ ١٩٠ فاینانس القابضة ش.م.مالمجموعة المالیة شركة 

      --                 ٧٧٤ ١٦٢ شركة المجموعة المالیة هیرمیس للتأجیر التمویلى
 ٠٦٤ ٩٣٨ ٨٤ ٧٨٤ ٢٢٧ ٦ هیرمس لترویج وتغطیة اإلكتتاب –المجموعة المالیة 

 ١٥٦ ٩٩٠ ٦٩٨        ٧٠٨ ٩٢٠ ٥٥٩ شركة أي اف جي هیرمیس انت فین كورب
 --                   ٠٦٦ ٨٩٣ ٩شركة المجموعة المالیة هیرمیس للتصكیك                        

 --                 ٩٤٤ ١٧٨ ١٢                    هیرمیس مینا سیكیوریتیس لیمتد -إى إف جى 
 --                  ٣٢ ٤٤٥ ١١١   المحدودة                         جى هیرمیس اإلمارات فإ إى

  --                  ١ ٠٠٠ ٠٠٠                  BVI –إى إف جى هیرمیس لإلستثمار المباشر 
  ____________       ____________ 

 ٩٢٧ ٠٢٣ ١٤٣ ٢ ٢ ٣٤١ ٨٢٩ ٢٥١  الرصید
  ============ ============ 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -٨
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 

    
 ٥٦٣ ٤٨٤ ٤٨٧ ٤٨٠ الهیئة القومیة للتأمین اإلجتماعي

 ٧٠٩ ٦٧٢ ٢٤٦ ٠٠٩ ٢٧٨ ٨٩ مصروفات مستحقة
 ٢٧٦ ٥١٤ ١٢ ٩٥٠ ١٤٩  ٨ عمالء حفظ مركزى

 ٣٣٥ ٥٩١ ١٧ ١١٥ ٧٥٥ ٤٧ )٢٩إیضاح ( –إیرادات محصلة مقدمًا 
 ٣١٦ ٥١١ ٥٥ ٣١٦ ٥١١ توزیعات سنوات سابقةدائنو 

 ٣٦٣ ٥٥٥ ٣ ٧٤٢ ٦٩٤ ٣ المستحق للمساهمة التكافلیة
 ٦٠٣ ٥٢٤ ٥٨ ٦٣٠ ٠٦٩ ٥٩ أرصدة دائنة متنوعة 

 ٣٠٨ ١٩٠ ٢ ٤٠٦ ٣٢٥ ٣٥ مصلحة الضرائب
 ___________  ___________ 

 ٤٧٣ ٠٤٤ ٣٩٧ ٦٥٥ ٢٦٤ ٢٤٤ الرصید
                                                                  ===========        =========== 

  
 
 مخصص مطالبات  -٩
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 

 ٤٧١ ١٦٤ ١١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨٢ العام /الفترة بدایةالرصید فى 
 ٨٠٣ ٣٩٨ ٨٧ -- العام /الفترة المكون خالل

 (٢٧٤ ٥٦٣ ١٥) -- العام /الفترة المستخدم خالل
 ____________ ___________ 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨٢ العام /الفترة الرصید في نهایة
 =========== ========== 
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 ٣١/٣/٢٠٢٠فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 )مالم یرد خالف ذلك (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى

_____________________________________________________________________________ 

 
- ١٠ - 

 
  قروض لشركات تابعة -١٠

 
 الدخل الشاملمقیمة بالقیمة العادلة من خالل  مالیة إستثمارات  -١١

  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 
 غیر متداولة إستثمارات 

 ٨٠٤ ٣٠٣ ٨٢ ٥٣٣ ٦٤٧ ١٤  أسهم شركات 
 ٠٥٢ ٠٩٨ ٣١٠ ١ ٣٩٥ ٤٠٩ ٧٥  وثائق صنادیق إستثمار

 ٧٦٩ ٤١٦ ٤٥        ٨٠٨ ٧٢٧ ٤٠  سندات -أدوات الدین
  ____________ ____________ 
   ٦٦٤ ١٢٩ ٤٣٣ ١ ٦٩٧ ٤٧٣ ١٣٥ 

 _____________ _____________ 

 متداولة إستثمارات 
 ٨٤٤ ٠٢٦ ٤٣٣       ٤٨٠ ٣٥٠ ٦٦٦  أذون خزانة -أدوات الدین

  _____________ _____________ 
 ٠٩٧ ١٥٦ ٢٧٧ ٢ ٦١٥ ٨٢٤ ٣٦٣   الرصید

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

 
 فیما یلى: خالل الدخل الشاملالمقیمة بالقیمة العادلة من وتتمثل اإلستثمارات المالیة 

 ٤٩٨ ٤٠٤ ١٦٧ ٧١ ٤٦١ ٧٧٠  إستثمارات مالیة مقیدة بالبورصة
 ٥٩٩ ٧٥١ ١٠٩ ٢ ٥٤٤ ٣٦٢ ٥٩٣  إستثمارات مالیة غیر مقیدة بالبورصة

  ____________ ____________ 
  ٠٩٧ ١٥٦ ٢٧٧ ٢ ٦١٥ ٨٢٤ ٣٦٣ 

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

تاریخ القرض   مبلغ القرض  العملة  إسم الشركة 
 المساند 

تاریخ 
 االستحقاق

الرصید في  
٣١/٣/٢٠٢٠ 

الرصید في  
٣١/١٢/٢٠١٩ 

شــــــــــــركة المجموعــــــــــــة المالیــــــــــــة 
 ٥٠٠ ٠٢٢ ٨ ٧ ٨٧٥ ٠٠٠ ٢٨/٢/٢٠٢٠ ١/٣/٢٠١٨ ألف  ٥٠٠ دوالر أمریكى  األردن –هیرمیس 

 -- ٠٠٠ ٨٧٥ ٧ ٢٨/٢/٢٠٢٢ ١/٣/٢٠٢٠ ألف  ٥٠٠ دوالر أمریكى  
شــــــــــــركة المجموعــــــــــــة المالیــــــــــــة 

 -- ٠٠٠ ٥٠٠ ١٥٧ ٢٣/٢/٢٠٢٥ ٢٤/٢/٢٠٢٠ ملیون  ١٠ دوالر أمریكى  للتاجیر التمیلي هیرمیس 
       

 ٥٠٠ ٠٢٢ ٨ ٠٠٠ ٢٥٠ ١٧٣     اإلجمالى
       

 ٥٠٠ ٠٢٢ ٨ ٠٠٠ ٣٧٥ ٣٩   الجزء المستحق خالل عام 
 -- ٠٠٠ ٨٧٥ ١٣٣   الجزء المستحق خالل أكثر من عام 

   ٨ ٠٢٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ١٧٣ 
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 اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الدوریة المستقلة  تابع 

 ٣١/٣/٢٠٢٠فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 )مالم یرد خالف ذلك (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى

_____________________________________________________________________________ 

 
- ١١ - 

 إستثمارات عقاریة  -١٢
 

 مبانى  بیان 
 

  التكلفة 

 ١٥٧ ٦٣٩ ٨١٨ ١/١/٢٠٢٠التكلفة فى 
 ___________ 

 ٨١٨ ٦٣٩ ١٥٧ ٣١/٣/٢٠٢٠التكلفة فى 

___________ 
 ٨١٨ ٦٣٩ ١٥٧ ١/١/٢٠١٩التكلفة فى 

___________ 
 ٨١٨ ٦٣٩ ١٥٧ ٣١/٣/٢٠١٩التكلفة فى 

___________ 
  مجمع اإلهالك

 ٣٧١ ٢٢٢ ٢٥ ١/١/٢٠٢٠فى مجمع اإلهالك 
 ٣٩٨ ٥٧٦ ١ فترةالإهالك 

 __________ 
 ٧٦٩ ٧٩٨ ٢٦ ٣١/٣/٢٠٢٠فى مجمع اإلهالك 

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

 ٣٩٨ ٥٧٦ ١  الفترةإهالك 
 __________ 

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

  القیمة الدفتریة صافى 
 ٠٤٩ ٨٤١ ١٣٠ ٣١/٣/٢٠٢٠فى  قیمة الدفتریةصافى ال

========== 
 ٦٤٢ ١٤٦ ١٣٧ ٣١/٣/٢٠١٩فى  قیمة الدفتریةصافى ال

========== 
 ٤٤٧ ٤١٧ ١٣٢ ٣١/١٢/٢٠١٩فى  قیمة الدفتریةصافى ال

========== 
 

 ، وتبلغ القیمة العادلة لها مبلغمبنى نایل سیتى في المساحة المملوكة للشركة فيتمثل اإلستثمارات العقاریة ت -
  مصري.جنیه  ٠٠٠ ٩١٠ ٣٤٥
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

- ١٢ - 

 إستثمارات فى شركات تابعة -١٣
 القیمة الدفتریة      

 عملة السداد  المساهمة % نسبة  الجنسیة  الشركات المستثمر فیها 
 

٣١/٣/٢٠٢٠ 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
       

 ٠٦٠ ٨٣٨ ٤١  ٠٦٠ ٨٣٨ ٤١  مصري جنیه  ٩٩.٨٧ مصریة المجموعة المالیة للسمسرة فى األوراق المالیة  

 ٥٠٠ ٣١٦ ٣  ٥٠٠ ٣١٦ ٣  مصري جنیه  ٦٦.٣٣ مصریة المجموعة المصریة إلدارة المحافظ المالیة  

 ٩٦٩ ٧٦٣ ٢١٩  ٩٦٩ ٧٦٣ ٢١٩  مصري جنیه  ٩٧.٥٨ مصریة هیرمیس للوساطة فى األوراق المالیة  

 ٧٠٩ ٤٣٩ ٦  ٧٠٩ ٤٣٩ ٦  مصري جنیه  ٨٩.٩٥ مصریة هیرمیس إلدارة صنادیق اإلستثمار  

 ٠٢٩ ٩٧٦ ٥  ٠٢٩ ٩٧٦ ٥  مصري جنیه  ٩٩.٤٧ مصریة هیرمیس لإلستثمار فى األوراق المالیة  

 ٦  ٦  أمریكي دوالر  ١٠٠ BVI هیرمیس أدفیزورى إنك   –إى أف جى  

 ٠٠٠ ٩٩٠ ٧  ٠٠٠ ٩٩٠ ٧  مصري جنیه  ٩٩.٨٨ مصریة هیرمس لترویج وتغطیة اإلكتتاب   –المجموعة المالیة 

 ٠٠٠ ٩٠٠ ٩  ٠٠٠ ٩٠٠ ٩  مصري جنیه  ٩٩ مصریة هیرمیس لتداول السندات   –المجموعة المالیة 

 ٤٩٠ ٢٤٩ ١  ٤٩٠ ٢٤٩ ١  مصري جنیه  ٩٦.٣ مصریة هیرمیس لإلدارة إى إف جى 

 ٩٧٥ ٣٩  ٩٧٥ ٣٩  أمریكي دوالر  ١.٥٩ BVI   * BVI –إى إف جى هیرمیس لإلستثمار المباشر  

 ٠٠٠ ٥١٠ ٧٥٠  ٠٠٠ ٥١٠ ٧٥٠  أمریكي دوالر  ١٠٠ امارتیة اى اف جى هیرمیس اإلمارات المحدودة  

 ٧١٣ ١٥٣  ٧١٣ ١٥٣  أمریكي دوالر  ٩٩ لبنانیة ش م ل   –لبنان  –هیرمیس القابضة-المجموعة المالیة

 ١٥٨ ٩٠١ ٩٤  ١٥٨ ٩٠١ ٩٤  أمریكي دوالر  ٧٣.١ سعودیة  هیرمیس السعودیة   –المجموعة المالیة 

 ٧٨٧ ٥٦٤ ٢٧  ٧٨٧ ٥٦٤ ٢٧  أمریكي دوالر  ٩٩ لبنانیة     ش م ل –هیرمیس لبنان   –المجموعة المالیة 

 ٣٠٤ ١٤١ ٣١٨  ٣٠٤ ١٤١ ٣١٨  أمریكي دوالر  ١٠٠ Cayman Islands إى أف جى هیرمیس ریجیونال إنفستمنت لیمتد * 
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 اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الدوریة المستقلة  تابع       
   ٣١/٣/٢٠٢٠فى عن الفترة المالیة المنتهیة        

 )مالم یرد خالف ذلك (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- ١٣ - 

        (تابع) إستثمارات فى شركات تابعة

 القیمة الدفتریة   عملة السداد  نسبة المساهمة %  الجنسیة  الشركات المستثمر فیها 

     ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/٣/٢٠٢٠ 
 ٦٣١ ٦١٠ ٣٣  ٦٣١ ٦١٠ ٣٣  أمریكي دوالر  ١٠٠ اردنیة االردن   –شركة المجموعة المالیة هیرمیس 

 ٩٩٠ ٩٩٩ ٩  ٩٩٠ ٩٩٩ ٩  مصري جنیه  ٩٩.٩٩٩ مصریة المجموعة المالیة للتوریق 
 ٠٠٠ ٦٤٠  ٠٠٠ ٦٤٠  مصري جنیه  ٦٤ مصریة المباشر إى اف جى هیرمیس إلدارة صنادیق اإلستثمار  

 ٠٠٨ ٥٦٠ ٩٢١  ٠٠٨ ٥٦٠ ٩٢١  أمریكي دوالر  ١٠٠ Cayman Islands شركة اى اف جي هیرمیس اى بى لیمتد  
 ٧٥٠ ٧٤٠ ١٣  ٧٥٠ ٧٤٠ ١٣  أمریكي دوالر  ١٠٠ إماراتیة  شركة هیرمیس فرونتیر القابضة 

 ٦٠٠ ٧٨٢ ٥٤  ٦٠٠ ٧٨٢ ٥٤  دوالر أمریكى  ١٠٠ أمریكیة شركة هیرمیس یو اس ایه 
 ٠٠٠ ٠٣٠ ٧١٧  ٠٠٠ ٠٣٠ ٧١٧  مصري جنیه    ٩٩.٨٢ مصریة شركة المجموعة المالیة فاینانس القابضة ش.م.م ** 

 ١٠٠  ١٠٠  مصري جنیه  ٠.٠٠٢ مصریة شركة إتقان لإلستعالم والتحصیل والعملیات التجاریة ** 
 ٥٠٠ ٨٩٥  ٥٠٠ ٨٩٥  دوالر أمریكي  ١٠٠ إماراتیة    هولدینجزإي إف جي هیرمیس بي إي 

 ٨٠٠ ٤٥٤ ٦٦٤  ٨٠٠ ٤٥٤ ٦٦٤  أمریكي دوالر  ١٠٠ Cayman Islands إى اف جى هیرمیس جلوبال سى بى هولدنج لیمتد  

 ٦٣ ٧٢٠ ١٩٦  ٦٣ ٧٢٠ ١٩٦  بحرینى  دینار ٩٩.٩ بحرینیة شركة أو إل تى إنفسمنت أنترناشونال ش.م.ب 

 ١٦  ١٦  أمریكي دوالر  ١٠٠ Cayman Islands أي اف جي هیرمیس انت فین كورب شركة 
 --  ٩ ٠٠٠ ٠٠٠  مصري جنیه  ٩٠ مصریة المجموعة المالیة هیرمیس للتصكیك شركة 

 ٢٩١ ٢١٩ ٩٦٨ ٣  ٢٩١ ٢١٩ ٩٧٧ ٣     الرصید 
 
فــى شــركة إى إف جــى هیــرمیس لإلســتثمار المباشــر وبالتــالى  ٪٦٣.٤١تمتلــك نســبة  -للشــركة  ٪١٠٠المملوكــة بنســبة  –شــركة إى أف جــى هیــرمیس ریجیونــال إنفســتمنت لیمتــد  *

 فالشركة لها حق التحكم فى السیاسات التشغیلیة والمالیة للشركة ومن ثم فهى شركة تابعة للمجموعة. 
وبالتـالى فالشـركة لهـا إتقـان لإلسـتعالم والتحصـیل والعملیـات التجاریـة فـى شـركة  ٪٩٥.٢تمتلـك نسـبة  -للشـركة  ٪٩٩.٨٢المملوكة بنسـبة لمالیة فاینانس القابضة شركة المجموعة ا **

 حق التحكم فى السیاسات التشغیلیة والمالیة للشركة ومن ثم فهى شركة تابعة للمجموعة.
 .تتمثل فى إستثمارات غیر مقیدة  ببورصة األوراق المالیةاإلستثمارات فى شركات تابعة  -



 EFG - Hermesهیرمیس القابضة   –شركة المجموعة المالیة 
 اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الدوریة المستقلة  تابع 

 ٣١/٣/٢٠٢٠فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 )مالم یرد خالف ذلك (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى

___________________________________________________________________________________ 

 
- ١٤ - 

 أصول ثابتة -١٤
 *مبانى * *أراضى * بیان

 نشاءات إ و 
 أثاث

 ومعـدات
أجهزة حاسب 

 آلــى 
سیارات ووسائل  

 نقل
 اإلجمــالى  تجهیزات

 
        التكلفة 

 ٢١٣ ٩١٧ ٣٩٩ ٦٢٤ ٤٥٥ ٦ ٤٦٠ ٧٩٠ ١٤ ٥١٣ ٠٢١ ٨٦ ٦٤٦ ٨٩٢ ٢٩ ٨٧٠ ١٥٩ ٢٤٤ ١٠٠ ٥٩٧ ١٨ ١/٢٠٢٠/ ١التكلفة فى 
 ٣٠٨ ٢٢٣ ٢ -- ٦٢٧ ٣٩١ ١ ٠١٤ ٣٢٢ ٦٦٧ ٥٠٩ -- -- الفترة اإلضافات خالل 

  __________  ___________  _________  __________  _________  _________  ___________ 
 ١٠٠ ٥٩٧ ١٨ ٣١/٣/٢٠٢٠التكلفة فى 

 __________ 
٨٧٠ ١٥٩ ٢٤٤ 
 ___________ 

٣١٣ ٤٠٢ ٣٠ 
 _________ 

٥٢٧ ٣٤٣ ٨٦ 
 __________ 

٠٨٧ ١٨٢ ١٦ 
 _________ 

٦٢٤ ٤٥٥ ٦ 
 _________ 

٥٢١ ١٤٠ ٤٠٢ 
 ___________ 

 ٧١٤ ٥٩٧ ٣٨٢ ١٩٩ ٢٠٥ ٦ ٠٢٤ ٧٩٥ ١٠ ٣٣٢ ٦٥٨ ٧٦ ١٨٩ ١٨٢ ٢٦ ٢٤٤ ١٥٩ ٨٧٠ ١٠٠ ٥٩٧ ١٨ ١/٢٠١٩/ ١التكلفة فى 
 ٩٣٦ ٥٠٤ ٦ -- ٠٠٤ ٩٦٧ ٣ ٦٠٢ ٤٥٨ ١ ٣٣٠ ٠٧٩ ١ -- -- الفترة اإلضافات خالل 

  __________  ___________  _________  __________  _________  _________  ___________ 
 ١٠٠ ٥٩٧ ١٨ ٣١/٣/٢٠١٩التكلفة فى 

 __________ 
٨٧٠ ١٥٩ ٢٤٤ 
 ___________ 

٥١٩ ٢٦١ ٢٧ 
 _________ 

٩٣٤ ١١٦ ٧٨ 
 __________ 

١٤ ٧٦٢ ٠٢٨ 
 _________ 

٦ ٢٠٥ ١٩٩ 
 _________ 

٦٥٠ ١٠٢ ٣٨٩ 
 ___________ 

        مجمع اإلهالك 
 ٤٣٨ ٨٣٨ ١٥٠ ٧٩٣ ٧٣٠ ٤  ٠٧٣ ٥٣٥ ٧ ٠٦٧ ٩٩٣ ٥٨ ٥٤٧ ٣٨٣ ٢٢ ٩٥٨ ١٩٥ ٥٧ -- ٢٠٢٠/ ١/١فى مجمع اإلهالك 

 ١٠٥ ٥٣٦ ٥ ٦١٥ ١١٥ ١٩٦ ٦١١ ٢٣٨ ٣٠٦ ٢ ٥٦٩ ٥٣٧ ٤٨٧ ٩٦٥ ١ -- الفترة إهالك  
  __________  __________  _________  _________  _________  _________  ___________ 

 -- ٣/٢٠٢٠/ ٣١فىمجمع اإلهالك 
 __________ 

٤٤٥ ١٦١ ٥٩ 
 __________ 

١١٦ ٩٢١ ٢٢ 
 _________ 

٣٠٥ ٢٩٩ ٦١ 
 __________ 

٢٦٩ ١٤٦ ٨ 
 _________ 

٤٠٨ ٨٤٦ ٤ 
 _________ 

٥٤٣ ٣٧٤ ١٥٦ 
 ___________ 

 ٠٧٢ ٩٨٠ ١٣١ ٣٧٦ ٢٩٣ ٤ ٨٥١ ٥٦٩ ٦ ٤٦٧ ٠١٢ ٥١ ٣٦٨ ٧٧٠ ٢٠ ٠١٠ ٣٣٤ ٤٩ -- ٢٠١٩/ ١/١فى مجمع اإلهالك 
 ٣٧٦ ٨٨٦ ٤ ٠٩٤ ١٠٣ ٩٣٣ ٤٩٦ ٣٤٩ ٩٦١ ١ ٥١٣ ٣٥٩   ١ ٩٦٥ ٤٨٧ -- *الفترةإهالك  

  __________  __________  _________  _________  _________  _________  ___________ 
 -- ٣/٢٠١٩/ ٣١فى مجمع اإلهالك 

 __________ 
٤٩٧ ٢٩٩ ٥١ 
 __________ 

٨٨١ ١٢٩ ٢١ 
 _________ 

٨١٦ ٩٧٣ ٥٢ 
 __________ 

٧٨٤ ٠٦٦ ٧ 
 _________ 

٤٧٠ ٣٩٦ ٤ 
 _________ 

٤٤٨ ٨٦٦ ١٣٦ 
 ___________ 

        القیمة الدفتریةصافى 
فى   قیمة الدفتریةصافى ال

٣١/٣/٢٠٢٠ 
 

١٠٠ ٥٩٧ ١٨ 
 ========== 

 
٤٢٥ ٩٩٨ ١٨٤ 
 ========== 

 
١٩٧ ٤٨١ ٧ 

 ========== 

 
٢٢٢ ٠٤٤ ٢٥ 

 ========== 

 
٨١٨ ٠٣٥ ٨ 

 ========== 

 
٢١٦ ٦٠٩ ١ 
 ======== 

 
٩٧٨ ٧٦٥ ٢٤٥ 
 ========== 

فى   قیمة الدفتریةصافى ال
٣١/٣/٢٠١٩ 

 
١٠٠ ٥٩٧ ١٨ 
 ========== 

 
٣٧٣ ٨٦٠ ١٩٢ 
 ========== 

 
٦٣٨ ١٣١ ٦ 

 ========== 

 
١١٨ ١٤٣ ٢٥ 

 ========== 

 
٢٤٤ ٦٩٥ ٧ 

 ========== 

 
٧٢٩ ٨٠٨ ١ 
 ======== 

 
٢٠٢ ٢٣٦ ٢٥٢ 
 ========== 

فى   قیمة الدفتریةصافى ال
٢٠١٩/ ٣١/١٢ 

 
١٠٠ ٥٩٧ ١٨ 
 ========== 

 
٩١٢ ٩٦٣ ١٨٦ 
=========== 

 
٠٩٩ ٥٠٩ ٧ 

 ========== 

 
٤٤٦ ٠٢٨ ٢٧ 

 ========== 

 
٣٨٧ ٢٥٥ ٧ 

 ========== 

 
٨٣١ ٧٢٤ ١ 
 ======== = 

 
٧٧٥ ٠٧٨ ٢٤٩ 
 ========== 

 
 ).٢٧إیضاح رقم ( *
أبرمت  حیث  القریة الذكیة المركز الرئیسى للشركة فى وأرض فى مبنى یتمثل بندى األراضى والمبانى واإلنشاءات   **

عقد بیع مع إعادة اإلستئجار لكامل أرض ومبنى عقار الشركة بالقریة شركة المجموعة المالیة هیرمیس القابضة 
وشركة المجموعة المالیة هیرمیس  -الذكیة بین الشركة وكًال من شركة األمارات دبى الوطنى للتأجیر التمویلى 

 .))٢٦(إیضاح رقم ( للتأجیر التمویلى
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___________________________________________________________________________________ 

 
- ١٥ - 

 غیر الملموسة األصول -١٥

 تراخیص برامج   بیان 
  حاسب آلى

  التكلفة 

 ٧٨٨ ٣٩١ ٢٣ ١/١/٢٠٢٠التكلفة فى 
 ٦٤١ ٥٠٢ اإلضافات خالل الفترة

__________ 
 ٤٢٩ ٨٩٤ ٢٣ ٣١/٣/٢٠٢٠التكلفة فى 

___________ 
 ٠٥٥ ٩٥٨ ١٧ ١/١/٢٠١٩التكلفة فى 

 ٤٦١ ٢٨٤ اإلضافات خالل الفترة
__________ 

 ٥١٦ ٢٤٢ ١٨ ٣١/٣/٢٠١٩التكلفة فى 
___________ 

  هالكستمجمع اإل
 ٥٩٢ ٢٦٤ ٥ ١/١/٢٠٢٠مجمع اإلستهالك فى 

 ٢٢٧ ٢٥٨ ١  إستهالك الفترة
 __________ 

 ٨١٩ ٥٢٢ ٦ ٣١/٣/٢٠٢٠مجمع اإلستهالك فى 
__________ 

 ١٢١ ٩٨٠ ١/١/٢٠١٩مجمع اإلستهالك فى 
 ٠١٦ ٩٠٠ إستهالك الفترة

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

__________ 
  صافى القیمة الدفتریة 

 ٦١٠ ٣٧١ ١٧ ٣١/٣/٢٠٢٠صافى القیمة الدفتریة فى 
========== 

 ٣٧٩ ٣٦٢ ١٦ ٣١/٣/٢٠١٩صافى القیمة الدفتریة فى 
========== 

 ١٩٦ ١٢٧ ١٨ ٣١/١٢/٢٠١٩صافى القیمة الدفتریة فى 
========== 
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 ٣١/٣/٢٠٢٠فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 )مالم یرد خالف ذلك (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى

___________________________________________________________________________________ 

 
- ١٦ - 

 رأس المال -١٦
جنیه مصرى  ٣ ٨٤٣ ٠٩١ ١١٥ملیار جنیه مصرى ورأس المال المصدر والمدفوع  ٦بلغ رأس المال المرخص به  -

 .مصري جنیه   ٥سهم بقیمة إسمیة لكل سهم    ٧٦٨ ٦١٨ ٢٢٣  عدد  موزعًا على 
 

 إلتزامات عرضیة وٕارتباطات  -١٧
ــا  ــة لهـ ــركات التابعـ ــركة الشـ ــى األوراق  –تكفـــل الشـ ــاطة فـ ــرمیس للوسـ ــة، هیـ ــى األوراق المالیـ ــرة فـ ــة المالیـــة للسمسـ المجموعـ

مقابل التسهیالت اإلئتمانیة الممنوحــة لهمــا مــن  -ٕاى إف جى هیرمیس عمانلمجموعة المالیة هیرمیس األردن و المالیة، ا
ــة هیــرمیس للتــداول  ــات الضــم –البنــوك، وكــذا شــركة المجموعــة المالی ان الممنوحــة لهــا مــن البنــوك اإلمــارات مقابــل خطاب

  جنیه مصرى). ٥٩٣ ٧٦٨ ٣٥٨درهم إماراتى (المعادل لمبلغ  ٨٣ ٦٧٠ ٠٠٠بمبلغ 
 

 توزیعات إیراد  -١٨
 المالیة   فترةالعن  

 المنتهیة فى 
٣١/٣/٢٠٢٠ 

 المالیة   فترةالعن 
 المنتهیة فى 

٣١/٣/٢٠١٩ 
 ٤ ٥٢٢ ٤٨٢ -- الشاملمقیمة بالقیمة العادلة من خالل الدخل عائد إستثمارات مالیة 

   ٠١٧ ٤٧                      ٨٤٨ ٤٣٧ ٢ عائد إستثمارات مقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 -- ٢٢٠ ٩٥١ شركات تابعة فيعائد إستثمارات 

 ___________ ___________ 
 ٤٩٩ ٥٦٩ ٤ ٠٦٨ ٣٨٩ ٣ اإلجمالي

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

 مصروفات عمومیة وٕاداریة  -١٩
المالیة    الفترةعن  

 فيالمنتهیة 
٣١/٣/٢٠٢٠ 

المالیة    فترةالعن 
 فيالمنتهیة 

٣١/٣/٢٠١٩ 
 المعدلة* 

 ٧٤٣ ٢٣٣ ٢٦ ٦٢٨ ٨٣٤ ٣٢   أجور ومرتبات وما فى حكمها
 ٨٦١ ٥٤٧ ٩٨٨ ٧٠٥   مصروفات إستشارات 

 ٣٩٠ ١٥١ ١ ٢١٢ ٦٤٦ مصروفات سفر وٕاقامة وٕانتقاالت 
 ٥١٠ ٩٧٧ ٧٣٤ ٠٤٥ ١ ربط وٕاتصاالت خطوط  

 ٣٦١ ٠٠٢ ١ ٦٥٣ ٥٧٤ ١ اإلیجار ومصروفات االشغال 
 ٤٠٣ ٢١٢ ٣٣   مصروفات أخرى

 ____________ 
٥١٣ ٦٥٩ ١٣ 

___________ 
 ٦١٨ ٠١٩ ٧٠   اإلجمالى 

============ 
٣٧٨ ٥٧٢ ٤٣ 

=========== 
 ).٢٧إیضاح رقم ( *
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___________________________________________________________________________________ 

 
- ١٧ - 

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

المالیة   فترةالعن  
في  المنتهیة 

٣١/٣/٢٠٢٠ 

المالیة   السنةعن 
في  المنتهیة 

٣١/١٢/١٩٢٠ 
 ٧٨٤ ٩٢٤ ٢٥٣ ٥٣٣ ٨٧٦ ٦٣٥ النقدیة وما فى حكمها كما تم عرضها في قائمة المركز المالى

 (٥٥٢ ٥٤٣ ١٩٨) (٥٨٧ ٢٥٦ ٢٤١) سحب على المكشوف -بنوك 
 -- أثر التغیرات فى أسعار الصرف

____________ 
(٦٨٠ ٠٨٣ ١) 
_____________ 

 ٩٤٦ ٦١٩ ٣٩٤ النقدیة وما فى حكمها المعدلة
=========== 

٥٥٢ ٢٩٧ ٥٤ 
============ 

 

 اإللتزامات الضریبیة المؤجلة -٢١
 الضریبیة المؤجلة فیما یلى: (األصول) اإللتزاماتیتمثل رصید  

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/٣/٢٠٢٠ 
   (أصل)إلتزام   (أصل) إلتزام  

    الضریبة المؤجلة (أ) 
 ٤٥٨ ٢٩٧ ٤  ٤ ٠١٧ ٧٢١ الثابتة (اإلهالك) األصول

 ٧٥٨ ٤١٨ ١  ١ ٥٠٧ ٤٣١ )إلهالكثمارات العقاریة (ااإلست
 (٤٢٩ ٦٥٥)  )٧٩٨ ٤٦٩( )إلهالكاألصول غیر الملموسة (ا

 (٥٢٩ ٠٤٧ ٦٤)  (٠٨٥ ٠٨٠ ٧٤) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبیة
 (١٤٧ ٨٦٧ ١)  (١٤٧ ٨٦٧ ١) االستثمارات العقاریة (احتیاطي إعادة التقییم)

 --  ٢٨٦ ٣٩٦ ١٥٤ مقیمة بالقیمة العادلة  مالیة إستثمارات
 ____________  ____________ 

 ٧٣٧ ١٧٥ ٨٣ إلتزام (أصل) ا ینشأ عنه التيالضریبة  إجمالي
=========== 

 (٨٨٩ ٨٥٣ ٦٠) 
=========== 

 (ب) الضریبة المؤجلة المثبتة مباشرة في حقوق الملكیة:  
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/٣/٢٠٢٠ 

 (٥٩٧ ٦١٢ ٦)  -- * فروق التقییم الناتجة عن خسائر تغطیة خطر التدفقات النقدیة
 **مقیمة بالقیمة العادلة  مالیة إستثمارات

 
 

 
 الرصید

-- 
____________ 

-- 
___________ 

٧٣٧ ١٧٥ ٨٣ 
=========== 

 ٤٠٢ ٠٧٦ ٢٠١ 
___________ 
٨٠٥ ٤٦٣ ١٩٤ 
___________ 
٩١٦ ٦٠٩ ١٣٣ 

=========== 
 
 التغیر فى حقوق الملكیة.یتم خصمها مباشرة من بند إحتیاطى خسائر تغطیة خطر التدفقات النقدیة الظاهر بقائمة  *

ــة  فــيیــتم خصــمها مباشــرة مــن بنــد التغیــر  ** الظــاهر بقائمــة التغیــر فــى  ســتثمارات مالیــة متاحــة للبیــعإ -القیمــة العادل
 حقوق الملكیة.
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___________________________________________________________________________________ 

 
- ١٨ - 

 قروض قصیرة اآلجل -٢٢

ــا  ــرم بت ــد القــرض المب  ریختتمثــل القــروض قصــیرة اآلجــل فــي قیمــة القــرض الممنــوح مــن أحــد البنــوك للشــركة طبقــًا لعق
 .٢٠٢٠ كتوبرأ ١٣على أن یتم سداد كامل قیمة القرض حتى تاریخ  ٢٠١٩ أكتوبر ١٤

 
 إیرادات أخرى -٢٣

 كمــا تتضــمن التابعــة لــى بعــض الشــركاتإ مقــر الشــركةقیمــة إیجــار  األخرى الظــاهرة بقائمــة الــدخل تاإلیراداتتضمن 
 .سیتيمبنى نایل بالمساحات المملوكة للشركة  إیجار ةقیم
 

 إستثمارات مالیة / إسترداد بیع أرباح -٢٤
المالیة   فترةالعن  

 المنتهیة فى 
٣١/٣/٢٠٢٠ 

المالیة   الفترةعن 
 المنتهیة فى 

٣١/٣/٢٠١٩ 
 ٩٢٣ ٣١٧ ٢٧٥ ٤٣٠ إستثمارات مقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 -- ٩٢٥ ١٣٩ مقیمة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشاملمالیة  إستثمارات
 ___________ ___________ 

 ٩٢٣ ٣١٧ ٢٠٠ ٥٧٠ اإلجمالي
 =========== =========== 
 

  لخسائرا في نصیب السهم -٢٥
المالیة   فترةعن ال 

 المنتهیة فى 
٣١/٣/٢٠٢٠ 

المالیة   فترةعن ال
 المنتهیة فى 

٣١/٣/٩٢٠١ 
 (٦٠٧ ٢٣١ ١٤٣) )٩٦٠ ٨٨٩ ٢٢٥( الفترةخسائر 

 ٧٦٨ ٦١٨ ٢٢٣ األسهمالمتوسط المرجح لعدد 
___________ 

٧٦٨ ٦١٨ ٢٢٣ 
____________ 

 (٠.٢٩)  الخسائر في نصیب السهم
=========== 

)٠.١٩( 
=========== 

 

 إلتزامات عقود تأجیر تمویلى -٢٦

 ).١٤إیضاح رقم (  *
 
 

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/٣/٢٠٢٠ 

 ٧٦٢ ٩٠٩ ٤٨  ٨٩٧ ٧١٤ ٥٣ عامالجزء المستحق خالل 
 ٨٢٨ ٩٩٢ ٢٤٤ الجزء المستحق خالل أكثر من عام 

___________ 
 ٥٧١ ٣٧١ ٢٦١ 

___________ 
 ٧٢٥ ٧٠٧ ٢٩٨ الرصید

========== 
 ٣١٠ ٢٨١ ٣٣٣ 

========== 
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___________________________________________________________________________________ 

 
- ١٩ - 

 السیاسات المحاسبیة فيالتغیر  -٢٧
) بثبات علي جمیع ٣٢بتطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة بإیضاح رقم ( شركةقامت ال فیما عادا التغیرات أدناه,

 .ستقلةالفترات المعروضة بهذه القوائم المالیة الم
بتطبیق معاییر المحاسبة الجدیدة التالیة, بما في ذلك أي تعدیالت مرتبطة علي المعاییر األخري,  شركةوقد قامت ال

 :٢٠٢٠ینایر  ١إعتبارًا من بتاریخ 
 ) األدوات المالیة.٤٧عیار المحاسبة المصري رقم (م -
 ) عقود التأجیر.٤٩معیار المحاسبة المصري رقم ( -

) بأثر رجعى مع ٤٩) ، (٤٧تم تطبیق التغییر في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق معیارى المحاسبة أرقام (
وبناءًا علي ذالك لم یتم تعدیل أرقام المقارنة, فیما اإلعتراف باألثر التراكمى للتطبیق األولى في تاریخ التطبیق األولى 

 عدا ما یلي: 
) "عقود التأجیر" یوجد بعض التغیرات المتعلقة بعقود التأجیر ٤٩كنتیجة لتطبیق معیار المحاسبة المصري الجدید رقم (

لمعیار المحاسبة المصري  وتعدیالته وفقاً  ١٩٩٥) لسنة ٩٥التمویلي التي ابرمت طبقًا لقانون التأجیر التمویلي رقم (
) "القواعد والمعاییر المحاسبیة المتعلقة بعملیات التأجیر التمویلي" إیضافه إلي عقود التأجیر التمویلي التي ٢٠رقم (

للحفاظ علي أنشطة كال من التأجیر التمویلي والتخصیم بدایة من فترة  ٢٠١٨) لسنة ١٧٦ابرمت بموجب قانون رقم (
, ٢٠١٨) لسنة ١٧٦وتم إصدار قانون رقم ( ١٩٩٥) لسنة ٩٥ویة بحیث أنه تم إلغاء قانون رقم (إعداد التقاریر السن

 وبناءا علي ذلك تم تعدیل بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع الفترة الحالیة كما یلي:
 

   ٣١/٣/٢٠١٩المنتهیة في المالیة  الفترةوالدخل الشامل اآلخر   الدخلالتسویات على قائمة     ١-٧٢

  
األثر المالي    كما تم إصدارها   

 للتحول 
 المعدلة  

 --  )٠٣٦ ٥٨٨ ٤(  ٠٣٦ ٥٨٨ ٤   أرباح بیع أصول ثابتة
 --  )٦٩١ ٠٥٨ ٣(  ٦٩١ ٠٥٨ ٣   أرباح بیع إستثمارات عقاریة

 )١٧ ٢١٤ ٢٣٧(  )٢٩٥ ٧٨٩ ١٥(  )٩٤٢ ٤٢٤ ١(   مصروفات تمویلیة 
 )٣٧٨ ٥٧٢ ٤٣(  ٥٣٨ ٦٩٨ ٢٤  )٩١٦ ٢٧٠ ٦٨(   وٕاداریةمصروفات عمومیة 

 )٣٧٦ ٨٨٦ ٤(  ) (٤٨٧ ٩٦٥ ١  )٨٨٩ ٩٢٠ ٢(   هالك أصول ثابتةإ
 

 الموقف الضریبى -٢٨
نهاء كافة الخالفات أمام إ تم الفحص و  ٢٠١٧عام السنوات من بدء النشاط حتى ل، بالنسبة لضریبة شركات األموا -

 في المواعید القانونیة اإلقرار الضریبيقامت الشركة بتقدیم  ٢٠١٩ / ٢٠١٨للسنوات ، وبالنسبة مصلحة الضرائب
 لم یتم الفحص.و 

، وتم إنهاء كافة الخالفات ٢٠٠٨ام بالنسبة لضریبة كسب العمل تم فحص دفاتر الشركة من بدایة النشاط حتى ع -
اللجنة الداخلیة  إلىوأحیل الخالف  وتم الطعن في المواعید القانونیةتم الفحص  ٢٠٠٩/٢٠١٧وبالنسبة للسنوات 

 .بعد لم یتم الفحص ٢٠١٨/٢٠١٩بالمأموریة وبالنسبة للسنوات 
وبالنسبة  وٕانهاء الخالف مع مصلحة الضرائب ٢٠١٦ حتى ١٩٩٨بالنسبة لضریبة الدمغة تم الفحص من عام  -

 .بعد لم یتم الفحص ٢٠١٩ وبالنسبة للسنوات وانهاء كافة الخالفاتتم الفحص  ٢٠١٧/٢٠١٨للسنوات 
 .٢٠١٩دیسمبر  ٣١ تم السداد حتىید الضریبة في المواعید القانونیة و بالنسبة للضریبة العقاریة تقوم الشركة بتور  -
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٢٩
 تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة فیما یلي:

نیه مصري یمثل قیمة إیجار المساحات بمقر الشركة إلى بعض ج  ٦٨٠ ٠٣٢ ٨یتضمن بند إیرادات أخرى مبلغ  -
 .الشركات التابعة 

 شركةإلى فوائد على القرض الممنوح  مصري جنیه   ٢٠٣ ٧٠٩یتضمن بند إیراد الفوائد الظاهر بقائمة الدخل مبلغ  -
مصري فوائد على القرض الممنوح لشركة   جنیه  ٣٤٤ ٥٣١ومبلغ   التمویلي، هیرمیس للتأجیر المجموعة المالیة 

 هیرمیس للوساطة في األوراق المالیة.
 هیرمیس األردنفي قیمة القرض الممنوح لشركة  ٢٠٢٠ مارس  ٣١یتمثل رصید القروض لشركات تابعة فى  -

الممنوح   قیمة القرض و   جنیه مصري)  ۰۰۰ ۷٥۰ ۱٥ (المعادل لمبلغ دوالر أمریكى    ملیون) بمبلغ  ٪ ١٠٠  -شركة تابعة ( 
 ١٥٧ ٥٠٠ ٠٠٠ملیون دوالر أمریكي (المعادل لمبلغ  ١٠لشركة المجموعة المالیة هیرمیس للتأجیر التمویلي بمبلغ 

  ) ١٠رقم   (إیضاح   جنیه مصري) 
جنیه مصرى یمثل قیمة إیجار  ٠٠٠ ٨٩٨ ٢٩مبلغ    -إیرادات محصلة مقدماً  –یتضمن بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى   -

 ).٨محصل مقدما مقابل المساحات المؤجرة بمقر الشركة لبعض الشركات التابعة (إیضاح رقم  
 

  المخاطر المالیة -٣٠
(یتضــمن مخــاطر لــي مخــاطر مالیــة متنوعــة، بمــا فــي ذلــك مخــاطر الســوق ركة نتیجــة األنشــطة التــي تزاولهــا إتتعرض الش

أسعار صرف العمالت األجنبیــة ومخــاطر القیمــة العادلــة ألســعار الفائــدة ومخــاطر األســعار) ومخــاطر االئتمــان ومخــاطر 
  .السیولة

 خطر السوق ٣٠/١
 خطر العمالت األجنبیة -أ

 األجنبیة والذى یؤثر على المدفوعات  یتمثل خطر العمالت األجنبیة فى التغیرات فى أسعار العمالت 
 مقبوضات بالعمالت األجنبیة وكذلك تقییم األصول واإللتزامات بالعمالت األجنبیة. وقد بلغت قیمة األصول وال

 مصري، جنیه  ٤٦٦ ٣٣٢ ٨٥٤ ٥ما یعادل مبلغ  المركز المالىواإللتزامات بالعمالت األجنبیة فى تاریخ 
جنیه مصرى على التوالى، وفیما یلى بیان صافى أرصدة العمالت األجنبیة فى تاریخ   ٢٢٧ ٦٩٦ ٣٢٧ ٢

 : المركز المالى
 

 ) عجز( /فائض   العمالت األجنبیة 
 مصريجنیه 

 ٧٣٩ ٦٥٣ ٣٣٠ ٣ دوالر أمریكى
 ١٩٨ ٠٨٢ ٥٢٨ یورو

 ٧٢٨ ٨٣٢ ٨ درهم إماراتى
 )١٢ ٣٢٦ ٧٣٦( جنیه إسترلینى
 ٩٤٩ ٥١١ ١ فرنك سویسرى

 )١١٧ ٩٦٩( سعودى لایر
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طبقــًا للسیاســـة المحاســـبیة  بــالعمالت األجنبیـــة الموضــحة أعـــاله تـــم تقیــیم أرصـــدة األصــول واإللتزامـــات وقــد
 ) ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبیة.١-٣١باإلیضاح رقم ( ةواردال
 

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

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

 
 خطر األسعار  -ج
وطبقًا للسیاسة اإلستثماریة للشركة  ار السوق الخاصة بأدوات حقوق الملكیة تتعرض الشركة لخطر أسع 

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

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

 خطر اإلئتمان ٣٠/٢
 تتعامل الشركة فقط مع المؤسسات المالیة التي تتمتع بمالءة إئتمانیة عالیة مما یحد من خطر اإلئتمان.  
 

 خطر السیولة ٣٠/٣
و كــل مــن إلتزاماتهــا، وطبقــًا أر علــى قــدرة الشــركة علــى ســداد جــزء الســیولة فــي العوامــل التــي قــد تــؤثیتمثــل خطــر 

لسیاســة الشــركة یــتم اإلحتفــاظ بالســیولة المناســبة لمواجهــة إلتزامــات الشــركة الجاریــة ممــا یــؤدي إلــى تخفــیض ذلــك 
 الخطر للحد األدني.

 
 مخاطر رأس المال ٣٠/٤

ــن إدا ــركة مـ ــدف إدارة الشـ ــال هـــ إن هـ ــي اإلرة رأس المـ ــركة علـ ــدرة الشـ ــي قـ ــاظ علـ ــق عائــــد و الحفـ ــا یحقـ ــتمرار بمـ سـ
للمساهمین وتقدیم منافع لألطراف األخري التي تســتخدم القــوائم المالیــة. كمــا تهــدف إدارة الشــركة للتــوفیر والحفــاظ 

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

 ألدوات المالیةالقیمة العادلة ل ٣٠/٥
طبقًا ألسس التقییم المتبعــة فــى تقیــیم أصــول وٕالتزامــات الشــركة والــواردة باإلیضــاحات المتممــة للقــوائم المالیــة فــإن  

 .المركز المالىالقیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف جوهریًا عن قیمتها الدفتریة فى تاریخ 
 

 عقود تغطیة المخاطر ٣٠/٦
المخاطر بالقیمة العادلة فى تاریخ التعاقد، ویتم إعادة تقییم تلك العقود فى نهایة كــل فتــرة یتم إثبات عقود تغطیة  

 مالیة بالقیمة العادلة ویتم إثبات فروق التقییم الناتجة طبقا للسیاسة المحاسبیة لمشتقات األدوات المالیة.
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 .   التالیة والفترات  المالیة الفترة خالل هامة أحداث  -٣١
 عام من األول الربع خالل العالم ومنها مصر دول كل تعرض الى المستجد) ١٩-كوفید( وباء كورونا  انتشار ادى

 االحترازیة اإلجراءاتوقامت الحكومة المصریة بعمل حزم من  في األنشطة االقتصادیة.الي حالة من التباطؤ  ٢٠٢٠
تشكیل فریق عمل لتطویر وتنفیذ خطة الطوارىء لمواجهة وبناء على ذلك فقد قامت إدارة الشركة ب لمنع انتشار الوباء .

 :منها  إجراءات عدة اتخاذ تمتلك الظروف االستثنائیة حیث 
 

 استمراریة العمل 
٪ من الموظفین من مكاتبهم في المواقع المختلفة التي ٥٠خطة لتقسیم الموظفین حیث یعمل  بتفعیل الشركة بادرت -

بمراقبة الوضع عن كثب  االدارة٪ المتبقیة تعمل عن بعد، وتقوم ٥٠و  سالمجموعة المالیة هیرمیشركة تعمل فیها 
 .الشركة لضمان سالمة موظفي

 
 الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

في جمیع انحاء العالم الى اضطراب األنشطة االقتصادیة في االسواق المالیة، وقد  ١٩-COVIDأدى تفشي وباء  -
االفتراضات المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لتعكس التأثیر الذي قد تحدثه  أدى ذلك الى تعدیل

دابیر التي تتخذها الحكومات وواضعي السیاسات في الظروف االقتصادیة المستقبلیة مع االخذ في االعتبار الت
محاولة للتخفیف عن كافة المجاالت. وبذلك فقد اتخذت األنشطة المختلفة للشركة نهج اكثر تحفظًا عند احتساب 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة.   
بانتشار الفیروس المستجد وفي ضوء حالیًا عن كثب بالمتابعة والتقییم المستمر لكافة التطورات المرتبطة  الشركة قومتو 

) المستجد تأثیرًا على قدرة الشركة على ١٩-معرفتنا الحالیة والمعلومات المتاحة، ال نتوقع أن یكون لفیروس (كوفید
   االستمرار في المستقبل المنظور.
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 المطبقة المحاسبیة السیاسات  أھم -٣٢
 .بثبات وهى تتفق مع تلك المطبقة فى جمیع الفترات المعروضةتقوم الشركة بتطبیق السیاسات المحاسبیة اآلتیة 

   أسس إعداد القوائم المالیة ١-٣٢
 ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبیة   ١-١-٣٢

بالدفاتر على المعامالت بالعمالت األجنبیة إثبات  مالمصري، ویتتمسك الشركة حساباتها بالجنیه 
األجنبیة وقت إثبات المعاملة، وفى نهایة كل فترة مالیة یتم ترجمة أساس السعر السائد للعمالت 

بإستخدام سعر األقفال ، ویتم ترجمة البنود ذات ذات الطبیعة النقدیة بالعمالت األجنبیة  البنود
الطبیعة غیر النقدیة التي یتم قیاسها بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة بإستخدام أسعار الصرف السائدة 

خ الذى یتم فیه تحدید القیمة العادلة ، ویتم ترجمة البنود ذات الطبیعة الغیر نقدیة التي في التاری
 یتم قیاسها بالتكلفة التاریخیة بإستخدام سعر الصرف السائد في تاریخ المعاملة.

 
 األصول الثابتة واإلهالك ٢-٣٢

 العتراف والقیاس  ا ١-٢-٣٢
 . اضمحالل اإلهالك ومجمع خسائراألصول الثابتة بالتكلفة مخصومًا منها مجمع ب االعترافیتم 
كانت المكونات الجوهریة لبند من بنود األصول الثابتة لها أعمار إنتاجیة مختلفة، فإنه یتم واذا 

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

 
 التكالیف الالحقة على االقتناء ٢-٢-٣٢

عنها على األصل فقط إذا كان من المتوقع أن ینشأ  االقتناءیتم رسملة النفقات الالحقة على 
 .للشركة ةمستقبلی ةمنفعة اقتصادیتدفق 

 
 اإلهالك  ٣-٢-٣٢

األصل مخصوما  ةفي تكلف والتي تتمثل –األصل الثابت القابلة لإلهالك ة یتم إهالك قیم −
المقدر  اإلنتاجيوذلك على مدار العمر  )لطریقه القسط الثابت( وفقا -منها قیمته التخریدیة 

. ال یتم األرباح أو الخسائرویتم تحمیل اإلهالك على  الثابتة،لكل نوع من أنواع األصول 
 :المقارنة والعامللفترة الحالیة  وفیما یلي بیانًا باألعمار اإلنتاجیة المقدرة .األراضيإهالك 

 العمر اإلنتاجى المقدر        صلاأل
 سنة ٣٣.٣  نشاءاتإمبانى و  
 سنوات ٥  ومعدات مكتبیة وكهربائیةأثاث   
 سنوات ٥  آليأجهزة حاسب   
 سنوات ٥  ووسائل نقل سیارات  
 سنوات ٥  تجهیزات  

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

اإلنتاجیة والقیم التخریدیة لألصول الثابتة في نهایة واألعمار یتم مراجعة طریقة اإلهالك یتم  −
 .كل فترة مالیة ویتم تعدیلها إذا تطلب األمر ذلك
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 االستثمار العقاري إعادة التبویب  ٤-٢-٣٢
 الى المالك بمعرفة مشغولة عقاراتمن  تغییر استخدامها  یتم التي العقارات إعادة تبویب یتم

 عقاریة. من بند أصول ثابتة الي بند إستثمارات عقاریة استثمارات
 

 المشروعات تحت التنفیذ ٥-٢-٣٢
التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة یتم االعتراف بالمشروعات تحت التنفیذ بالتكلفة. تتضمن 

والالزمة لتجهیز األصل إلى الحالة التى یتم تشغیله بها وفى الغرض الذى أقتنى من أجله. یتم 
تحویل المشروعات تحت التنفیذ إلى األصول الثابتة عندما یتم اإلنتهاء منها وتكون متاحة 

  لالستخدام.
 

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

) ویتم إستهالك األصول غیر الملموسة بطریقة القسط ٦-٣٢( اضمحالل فى قیمتها إیضاح رقم
  الثابت ویتم تحمیلها على قائمة الدخل وذلك على مدار العمر اإلنتاجى المقدر.

 
 اإلستثمارات  ٣-٣٢

 اإلستثمارات المقیمة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل  ١-٣-٣٢
یتم تصنیف اإلستثمارات على أنها إستثمارات مقیمة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا تم 
إقتنائها بغرض المتاجرة أو إذا كانت الشركة تدیر تلك اإلستثمارات وتتخذ قرارات بیعها وشرائها بناءًا 

ات فى قائمة الدخل. تقاس على قیمتها العادلة. یتم إثبات التكالیف المتعلقة بإقتناء تلك اإلستثمار 
تلك اإلستثمارات بالقیمة العادلة وتثبت فروق التغییر فى قیمتها فى قائمة الدخل تحت بند "صافي 

 ".المقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر المالیة  التغیر في القیمة السوقیة لإلستثمارات 
 

 ة من خالل الدخل الشامل مقیمة بالقیمة العادل إستثمارات مالیة   ٢-٣-٣٢
یتم  المركز المالىوفى تاریخ  العادلة،یتم اإلثبات المبدئى لإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع بالقیمة 

مباشرة فیما عدا  بنود الدخل الشاملإدراج التغیر فى القیمة العادلة سواء كان ربح أو خسارة ضمن 
یتم اإلعتراف بها فى قائمة الدخل،  )٦-٣٢إیضاح رقم ( خسائر اإلضمحالل فى قیمة اإلستثمار

وفى حالة إستبعاد اإلستثمار یتم إدراج األرباح أو الخسائر المجمعة والتى سبق اإلعتراف بها 
ستثمارات المالیة المتاحة مباشرة فى حقوق الملكیة فى قائمة الدخل. ویتم تحدید القیمة العادلة لإل

، أما اإلستثمارات التى المركز المالىللبیع طبقًا لسعر التداول فى البورصة فى سوق نشط فى تاریخ 
تقییمها بالرجوع الي أحد أسالیب التقییم  فیتملیس لها سعر تداول فى البورصة فى سوق نشط 

یل التدفقات النقدیة المخصومة أو المقبولة ویتضمن ذلك استخدام معامالت محایدة حدیثة أو تحل
نماذج تسعیر الخیارات أو طرق التقییم األخري. وٕاذا لم تتمكن الشركة من تقدیر القیمة العادلة فیتم 

 قیاس قیمتها بالتكلفة بعد خصم أي اضمحالل في القیمة.
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 إستثمارات مالیة في شركات تابعة  ٣-٣-٣٢
الشركات التابعة بالتكلفة مخصوما منها أى خسائر إضمحالل فى قیمتها یتم إثبات اإلستثمارات فى 

 المركز المالى،) هذا وتقوم الشركة بتقییم اإلستثمارات الخاصة بها فى تاریخ ٦-٣٢( رقم إیضاح
وفى حالة إضمحالل القیمة القابلة لإلسترداد لإلستثمار عن قیمته الدفتریة یتم تخفیـض القیمة 

 خسائر اإلضمحالل وتحمیله على قائمة الدخل. ستثمار بقیمـةالدفتریة لهذا اإل
 

 إستثمارات عقاریة   ٤-٣-٣٢
تتمثل االستثمارات العقاریة في العقارات المحتفظ بها لتحقیق إیجار أو ارتفاع في قیمتها  -

الحقا بالتكلفة مخصومًا  ویتم قیاسها أوكلیهما. ویتم قیاس االستثمارات العقاریة أولیا بالتكلفة، 
المجمعة، ویتم تسجیل مصروف اإلهالك وخسائر  اإلهالك وخسائر االضمحاللمنها مجمع 

 .باألرباح أو الخسائر محاللاالض
 اإلنتاجيوذلك على مدار العمر  )لطریقه القسط الثابت(وفقا  العقاري االستثماریتم إهالك  -

وال یتم إهالك األراضي.وفیما یلي بیانًا باألعمار  ،العقاري االستثمارالمقدر لكل بند من بنود 
 اإلنتاجیة المقدرة:

 
 اإلنتاجى المقدر العمر      االستثمار العقاري
 سنة ٣٣.٣     مباني خرسانیه

یتم تسجیل األرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد االستثمار العقاري (یتم حسابها بالفرق بین  -
 .صافي متحصالت التصرف في العقار وصافي القیمة الدفتریة له) باألرباح او الخسائر

 
 أصول محتفظ بها بغرض البیع   ٤-٣٢

یتم تبویب األصول غیر المتداولة أو المجموعة الجاري التخلص منها التي تتضمن أصول والتزامات محتفظ 
بشكل أساسي من خالل البیع   بدرجه عالیة أن یتم استرداد قیمتها الدفتریة مرجحا غرض البیع، إذا كان ببها 

 ولیس من االستمرار في استخدامها.
لغرض التوزیع  البیع اوغرض بحتفظ بها المصول لأل د التبویب األولىعن االضمحاللبخسائر  االعترافیتم 

 باألرباح او الخسائر.القیاس  والخاصة بإعادةالخسائر الالحقة  أو وكذلك األرباح
 الثابتة واألصول غیر لألصولغرض البیع ال یتم اجراء اهالك او استهالك بمحتفظ بها  كأصولعند التبویب 

عن استخدام طریقة حقوق الملكیة لالستثمارات التي یتم المحاسبة عنها بطریقة حقوق الملموسة ویتم التوقف 
 الملكیة.
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 دوات المالیة األ ٥-٣٢
 ٢٠٢٠ینایر   ١ السیاسات المطبقة فى

 األولي  والقیاس االعتراف ١-٥-٣٢
جمیع  في تاریخ نشأتها،دوات الدین المصدرة أو  نییالتجار  نینیالمدبلي و باالعتراف األ الشركةتقوم 

لیا في تاریخ المعاملة عندما أو یتم االعتراف بهم االصول المالیة وااللتزامات المالیة االخرى 
 طرفا في االحكام التعاقدیة لألداة المالیة.  الشركةتصبح 

 المالي االلتزام أو )همم تمویل مكون بدون نییالتجار  نینیالمد یكن لم ما ( المالي األصل قیاس یتم
 إصدارها أو حیازتها  إلى مباشرةً  تُنسب التي المعامالت تكالیف إلى باإلضافة العادلة بالقیمة مبدئًیا 

 لدیهم لیس الذین عمالءال قیاس یتم. رئالخسا  أو حا رباأل خالل من العادلة بالقیمة لیس لبند
 .المعاملة بسعر مبدئًیا  همم تمویل عنصر

 
  الالحق والقیاس التبویب  ٢-٥-٣٢

 المالیة  األصول
 بالقیمةأو  ستهلكةالم بالتكلفة مقاس أنه على المالي األصل تبویب یتم يولاأل االعتراف عند

كإستثمارات في أدوات الدین وٕاستثمارات في أدوات حقوق الدخل الشامل األخر  خالل من العادلة
 األرباح والخسائر. خالل من العادلة القیمةأو بالملكیة 

 نموذج بتغییر الشركة قامت إذا إال بها  ألولىا االعتراف بعد المالیة صولاأل تبویب إعادة یتم ال
 المتأثرة المالیة األصول جمیع تبویب إعادة یتم الحالة هذه وفي ، المالیة األصول إلدارة أعمالها 

 .األعمال نموذج في التغییر بعد لىو األ المالیة التقاریر إعداد فترة من لو األ الیوم في
 تحدیده یتم ولم التالیین الشرطین استوفى إذا المستهلكة  بالتكلفة كمقیم المالي االصل تبویب یتم

 :رئالخسا  أو حا رباأل خالل من العادلة بالقیمة مقیم أنه على
 باألصول االحتفاظ إلى یهدف عمل نموذج ضمن باألصل االحتفاظ سیتم كان إذا حالة في -

 و ؛تعاقدیة نقدیة تدفقات لتحصیل
 والتي محددة تواریخ في نقدیة تدفقات المالیة لألصول التعاقدیة الشروط عن ینشأ  أنه حالة في -

 .السداد مستحق األصلي المبلغ على وفائدة أصل مدفوعات فقط تكون
 استوفى إذا اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة الدینفي أدوات  ستثماراال تبویب یتم

 :األرباح والخسائر خالل من العادلة بالقیمةمقیم  أنه على تحدیده یتم ولم التالیین الشرطین
 النقدیة التدفقات تحصیل خالل من هدفه تحقیق یتم أعمال نموذج ضمن بها  االحتفاظ یكون -

 و ؛كلیهما  المالیة األصول وبیع التعاقدیة
 فقط تمثل التيو  محددة تواریخ فيلألصل المالي تدفقات نقدیة  التعاقدیة شروطعن ال ینشأ  -

 .القائم األصلي المبلغ على فائدةالو  يصلاأل المبلغ مدفوعات
 مكنی لمتاجرةغرض ال بها  محتفظغیر  بإستثمار في أدوات حقوق الملكیة األولي االعتراف عند
 الالحقة راتیالتغ اآلخر، الشامل الدخل ضمن تعرض بأن یهف عهرج  ال اریباخت تقوم أن جموعةللم
 .على حده آداةلكل  را تیاالخ  اهذ إجراء یتم لإلستثمار، العادلة مةیالق في
 العادلة بالقیمة مقیمة أو المستهلكة بالتكلفة مقیمة أنها  على تبویبها یتم لم التي المالیة األصول -

 األرباح خالل من العادلة بالقیمة مبویة أنها  على تبویبها  یتماألخر  الشامل الدخل خالل من
 . المالیة األصول مشتقات كل یتضمن وهذا والخسائر،
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مالیًا  أصال -لإللغاء قابل ریغ بشكل-تخصص أن ،جموعةللم مكنی نهاألولي فإ االعتراف عند
الدخل الشامل  خالل من العادلة مةیبالقیستوفي المتطلبات التي یتم قیاسها بالتكلفة المستهلكة أو 

  وهريج  بشكل قلصی أو لیز ی بذلك امیالق كان إذا الخسائر أو األرباح خالل من العادلة مةیبالق أو
 والذي") محاسبي اتساق عدم"نه أ على-انا یأح - یهإل شاری( االعتراف أو اسیالق في الثبات عدم -

 .ذلك خالف نشأ قد ی
 

 األعمال   نموذج تقییم  - المالیة األصول ٣-٥-٣٢
 على مالي بأصل االحتفاظ فیه یتم الذي األعمال نموذج لهدف تقییم بإجراء المجموعة تقوم

 تقدیم ویتم األعمال إدارة بها  یتم التي الطریقة أفضل بشكل یعكس هذا ألن المحفظة مستوى
 :یلي ما  فیها  النظر تم التي المعلومات تتضمن. لإلدارة المعلومات

  كانت إذا ما  ذلك یشمل. عملًیا  السیاسات تلك وتشغیل للمحفظة المعلنة واألهداف السیاسات -
 معدل تعریف ملف على والحفاظ ، التعاقدیة الفوائد إیراد كسب على تركز اإلدارة استراتیجیة

 النقدیة التدفقات أو صلة ذات إلتزامات أي مدة مع المالیة األصول مدة ومطابقة ، معین فائدة
 األصول؛ بیع خالل من النقدیة التدفقات تحقیق أو المتوقعة

 بها؛ المجموعة إدارة وٕابالغ المحفظة أداء تقییم كیفیة -
 نموذج في بها  المحتفظ المالیة واألصول( األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر -

 المخاطر؛ تلك إدارة وكیفیة) العمل
 القیمة إلى یستند التعویض كان إذا ما  المثال سبیل على - األعمال مدیري تعویض كیفیة -

 و المحصلة؛ التعاقدیة النقدیة التدفقات أو المدارة لألصول العادلة
 المبیعات هذه وأسباب السابقة الفترات في المالیة األصول مبیعات وتوقیت وحجم كرارت -

 .المستقبل في المبیعات نشاط بشأن والتوقعات
 تعتبر ال إلستبعادل مؤهلة غیر معامالت في ثالثة أطراف إلى األصول المالیة تحویالت إن

 .باألصول المستمر المجموعة اعتراف مع یتفق بما  الغرض، لهذا مبیعات
 على أدائها  تقییم یتم والتي المدارة أو المتاجرة لغرض بها  المحتفظ األصول المالیة قیاس یتم

 .الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة العادلة القیمة أساس
 

   وفائدة أصل مدفوعات  فقط هي التعاقدیةتدفقات النقدیة ال تقییم ما إذا كانت   –األصول المالیة  ٤-٥-٣٢
 األولي االعتراف عند المالي لألصل العادلة مةیالق ھو األصلي المبلغ كونی التقییم هذا ألغراض

 بالمبلغ المرتبطة ةیاالئتمان المخاطر ومقابل للنقود، ةیالزمن مةیالق مقابل هي الفائدة تكونو 
(خطر  فیوالتكال األخرى ةیاألساس اإلقراض مخاطر ومقابل نةیمع ةیزمن فترة خالل القائم األصلي

 هامش الربح. إلى باإلضافة ،السیولة والتكالیف اإلداریة)
، تأخذ الشركة في وفائدة أصل مدفوعات فقط هي التعاقدیة النقدیة التدفقات كانت إذا ما  عند تقییم

 شرط على یحتوي المالي األصل كان إذا ما  تقییم یتضمن ذلكو إعتبارها الشروط التعاقدیة لألداة. 
 عند الشرط هذا تلبي ال بحیث التعاقدیة النقدیة التدفقات مقدار أو توقیت غیری أن یمكن تعاقدي
 :في إعتبارها  الشركة أخذ ت ،التقییم هذا إجراء

 النقدیة؛ التدفقات توقیت أو مبلغ تغییر شأنها  من التي محتملةال األحداث -
 المتغیر؛ المعدل میزات ذلك في بما  ، التعاقدیة القسائم معدل تعدل قد التي الشروط -
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 و واإلضافات؛ المسبق الدفع میزات -
 المثال سبیل على( المحددة األصول من النقدیة بالتدفقات الشركة مطالبة تقصر التي الشروط -

 ).لالستعادة قابلة غیر میزات ،
 المسبق الدفع مبلغ كان إذا فقط الفائدةو  األصل مدفوعات مع المبكرلسداد ا میزة تتماشى -

 المستحق، األصلي المبلغ على والفائدة األصل من المدفوعة غیر المبالغ جوهري بشكل یمثل
 صوللأل ،بالنسبة ذلك إلى باإلضافة. لعقدل مبكرال نهاءعن اإل معقوالً  تعویًضا  یشمل قد والذي
 وهي التعاقدیة، االسمیة القیمة علىإصدار  عالوة أو بخصم علیها  الحصول یتم التي المالیة

 إلى باإلضافة التعاقدي المبلغ جوهري بشكل یمثل بمبلغالمبكر  لسدادا تتطلب أو تسمح میزة
 معقوًال  تعویًضا  أیًضا  تتضمن قد والتي) (المدفوعة غیر ولكن( المستحقة التعاقدیة الفائدة

 العادلة القیمة كانت إذا المعیار هذا مع تتوافق أنها  على معها  التعامل یتم) مبكرال إلنهاءل
 .األولي االعتراف عند ؤثرةم غیر كرالمب لسدادا لمیزة

 
  القیاس الالحق واألرباح والخسائر   -األصول المالیة  ٥-٥-٣٢

األصول المالیة المقیمة  
بالقیمة العادلة من خالل  

 األرباح والخسائر 
 

بالتغیرات في القیمة صول المالیة الحقا بالقیمة العادلة، ویتم االعتراف األتقاس 
  العادلة متضمنه اي عوائد أو توزیعات أرباح ضمن األرباح أو الخسائر.

  بالتكلفة  األصول المالیة
 ستهلكة الم
 

 باستخدام المستهلكة بالتكلفة الحقا  المستهلكة بالتكلفة المقیمة المالیة صولاأل تقاس
  .االضمحالل بخسائر تخفیضها  یتم المستهلكة التكلفة الفعلیة، الفائدة طریقة
 ضمن بهم االعتراف یتم واالضمحالل العملة فروق وخسائر أرباح الفوائد، اتإیراد

 ضمن تسجل الناتجة عن اإلستبعاد والخسائر لألرباح وبالنسبةر، والخسائ األرباح
 .والخسائر األرباح

 
  بالقیمة أدوات الدین المقیمة

  الدخل خالل من  العادلة
 اآلخر  الشامل

 

 بالقیمة الحقا  الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المقیمة المالیة األصول تقاس
 .العادلة

 فروق وخسائر أرباح الفعلیة، الفائدة طریقة باستخدام احتسابها  یتم الفوائد اتإیراد
 .والخسائر األرباح ضمن بهم االعتراف یتم واالضمحالل العملة
 عند .الشامل الدخل ضمن بها  االعتراف یتم األخرى والخسائر األرباح صافى

 لیصبح تبویبه إعادة یتم الشامل الدخل ضمن والخسائر األرباح مجمع ،ستبعاداإل
 .والخسائر األرباح ضمن

 
  الملكیة حقوق استثمارات 

  خالل من العادلة بالقیمة
 اآلخر  الشامل الدخل

 

 بالقیمة الحقا  الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المقیمة المالیة األصول تقاس
  .العادلة

 تكن مالم والخسائر األرباح ضمن كإیراد بها  االعتراف یتم األرباح توزیعات
 .االستثمار تكلفة من لجزء استردادا واضح بشكل تمثل األرباح توزیعات
 ال اآلخر الشامل الدخل فيالتي تم االعتراف بها  األخرى والخسائر األرباح صافي

  .الخسائر أو األرباح ضمن اإلطالق علىها تبویب إعادة یتم
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   والخسائر واألرباح الالحق القیاسالتبویب و  – المالیة اإللتزامات  ٦-٥-٣٢
 خالل من العادلة بالقیمة أو المستهلكة بالتكلفة مقیمة أنها  على المالیة اإللتزامات تبویب یتم

 . األرباح والخسائر
 تم إذا األرباح والخسائر خالل من العادلة بالقیمةمقیمة  أنها  على المالیة اإللتزامات تبویب یتم

ها تبویب تم أو ات المالیةمشتقضمن ال كانت أو لمتاجرةغراض األ بها محتفظ أنها  على ها تبویب
 .ليو األ االعترافعند  الخسائر أو االرباح خالل من العادلة بالقیمة

 ویتم العادلة بالقیمة األرباح والخسائر خالل من العادلة بالقیمةالمقیمة  المالیة اإللتزامات قیاس یتم
 .األرباح والخسائر ضمن ائدو فال مصروف ذلك في بما  والخسائر األرباح بصافي االعتراف
 یتم، و الفعلیة الفائدة طریقة باستخدام المستهلكة بالتكلفة حًقا الیتم قیاسها  خرىاأل مالیةال اإللتزامات
 ضمن األجنبیة العمالت صرفالتغیرات في أسعار  وخسائر أرباحو  الفوائد بمصروف االعتراف

 األرباح ضمن تسجل الناتجة عن اإلستبعاد والخسائر لألرباح وبالنسبة ،األرباح والخسائر
 .والخسائر

 
 االستبعاد ٧-٥-٣٢

 المالیة  األصول
 األصل من النقدیة لتدفقاتفي ا التعاقدیة الحقوق نقضاءإ عند ماليال صلاأل ستبعادبإ  الشركة تقوم

 یكون قد تم معاملة في التعاقدیة النقدیة التدفقات ستالمإل التعاقدیة الحقوق بتحویل تقوم أو المالي،
 فیها تقوم ال التي أو، جوهري بشكل المالي األصل ملكیة نافعوم مخاطر جمیعتحویل  فیها 

 صولاأل على بالسیطرة تحتفظ وال الملكیة نافعوم مخاطر بكافة االحتفاظ أو بتحویل المجموعة
 .المالیة
 المالي، مركزها  قائمة في بها  المعترف األصول بتحویل بموجبها  تقوم معامالت في الشركة تدخل
 األصول استبعاد یتم ال ةالحال هذه في المحولة األصول ومنافع مخاطر بكافة تحتفظ ولكنها 

 .المحولة
 

 مالیة  التزامات 
 انقضاء مدتها . أوالغائها  أوااللتزامات المالیة عندما یتم سداد االلتزامات التعاقدیة ستبعاد إیتم 
والتدفقات النقدیة  االلتزامات المالیة عندما یتم تعدیل شروطها ستبعاد بإ  أیًضا  الشركة تقوم

، وفي هذه الحالة یتم االعتراف بااللتزامات المالیة  جوهریا لاللتزامات المعدلة تختلف اختالفا 
 .الجدیدة على أساس الشروط المعدلة بالقیمة العادلة

االلتزامات المالیة فان الفرق بین القیمة الدفتریة والمقابل المدفوع (بما في ذلك أي  ستبعادإعند 
 التزامات مفترضة) یتم االعتراف بها ضمن األرباح والخسائر. أویر نقدیة تم تحویلها أصول غ
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 المالیة  األدوات  مقاصة ٨-٥-٣٢
ما، وعندما عند المالي المركز قائمة في الصافي ویدرج المالیة وااللتزامات االصول مقاصة تتم
 : فقط

في  نیة لدى الشركة یكون وعندما  ،المثبتة المبالغ تسویةفي  ي قانونيمالز إ حقیكون للمجموعة 
 آن في االلتزامات داوسد االصول بیعأو  الصافي أساس على االلتزامات مع االصول تسویة
 .واحد

 
 التغطیة  ومحاسبة المشتقة  المالیة األدوات  ٩-٥-٣٢

العمالت األجنبیة  صرف سعارأ لمخاطر تعرضها  لتغطیة مشتقة مالیة بأدوات الشركة تحتفظ
 منفصلة عنها  والمحاسبةمضیف ال العقد عن الضمنیة المشتقات فصل یتم .الفائدة اسعار ومخاطر

 .محدده شروط توافر حالة وفي مالًیا  أصًال  المضیف العقدإذا لم یكن 
 ضمن العالقة ذات المعاملة بتكالیف االعتراف ویتم العادلة بالقیمة لیا أو  قیاسها  یتم المشتقات

 يأ ب االعتراف ویتم العادلة بالقیمة المشتقات قیاس یتم ليو األ االعتراف بعد. الخسائر أو االرباح
 .الخسائر أو االرباح في العادلة القیمة في تغیر

 
 المرتبطة النقدیة التدفقات في ختالفاإل من غطیةللت تغطیة كأدوات معینة مشتقات الشركة تحدد

 وأسعار األجنبیة العمالت صرف أسعار في التغیرات عن ناشئة للغایة محتملة توقعات بمعامالت
 األجنبیة العمالت صرف لمخاطر غطیةكت مشتقة غیر مالیة ٕالتزاماتو  معینة ومشتقات الفائدة
 .أجنبیة عملیة في االستثمار صافي على
. غطیةالت تنفیذ وٕاستراتیجیة المخاطر إدارة هدف الشركة توثق ، المعینة التحوط قاتالع بدء عند

 كان إذا ما  ذلك في بما  ، غطیةالت وأداة غطیةالت بند بین االقتصادیة العالقة أیًضا  الشركة توثق
 .البعض بعضها  غطیةالت وأداة غطیةالت لبند النقدیة التدفقات في التغیرات تعوض أن المتوقع من
 

 تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة 
 من الفعال بالجزء االعتراف یتم النقدیة، التدفقات مخاطر لتغطیة كاداه مشتق تحدید یتم عندما 
 تغطیة احتیاطي في تجمیعها  ویتم االخر الشامل الدخل بنود في للمشتق العادلة القیمة في التغیر

 الدخل في بها  المعترف للمشتقات العادلة القیمة في التغیرات من الفعال الجزء یقتصر. المخاطر
 على تحدیده یتم والذي ،غطىالم للبند العادلة القیمة في التراكمي التغییر على اآلخر الشامل
 العادلة القیمة في التغیرات من فعال الغیر الجزء .غطیةالت بدایة منذ  ، الحالیة القیمة أساس

 .الخسائر او االرباح ضمن مباشرة به االعتراف یتم للمشتق
 في تغطیة كأداة اآلجلة الصرف لعقود الفوري للعنصر العادلة القیمة في التغییر فقط الشركة تحدد

 لعقود اآلجل للعنصر العادلة القیمة في التغیر احتساب یتم. النقدیة التدفقات تغطیة عالقات
 تكالیف احتیاطي في بها  ومعترف تغطیة كتكلفة منفصل بشكل) اآلجلة النقاط( اآلجلة الصرف
 .الملكیة حقوق ضمن التغطیة
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 یتم المخزون، مثل مالي غیر بأصل االعتراف الحقا  المغطاه المستقبلیة المعاملة عن ینتج عندما 
 للبند األولیة التكلفة في مباشرة التغطیة تكلفة واحتیاطي تغطیة احتیاطي في المجمع المبلغ تبویب
 .به االعتراف عند المالي غیر
 التدفق تغطیة إحتیاطي من المكون المبلغ تبویب إعادة یتم المغطاه، المستقبلیة المعامالت لكل

 خاللها التي الفترات أو الفترة نفس في الخسائر أو االرباح الى التغطیة تكلفة واحتیاطي النقدي
 .والخسارة الربح على المغطاه المتوقعة المستقبلیة النقدیة التدفقات تؤثر
 أداة فسخ أو أجل انتهى أو بیع تم أو التغطیة محاسبة لشروط مستوفیة غیر التغطیة اصبحت إذا

 یتم عندما . مستقبلي بأثر التغطیة محاسبة عن التوقف یتم بها  المرتبط الحق ممارسة أو التغطیة
 یظل النقدي التدفق تغطیة إحتیاطي من المكون المبلغ فإن النقدیة التدفقات تغطیة محاسبة إیقاف

 یتم مالي، غیر ببند االعتراف إلى تؤدي معاملة من التغطیة سبیل على حتى، الملكیة حقوق في
 یتم األخرى، النقدیة التدفقات بتغطیات یتعلق فیما  أو األولي االعتراف عند التكلفة في تضمینه

 النقدیة التدفقات فیها  تؤثر التي الفترات أو الفترة نفس في الخسارة أو الربح إلى تصنیفها  إعادة
  .الخسارة أو الربح على المغطاة المتوقعة المستقبلیة

 المبالغ تصنیف إعادة یتم المغطاة، المستقبلیة النقدیة التدفقات حدوث المتوقع من یعد لم إذا
 .الخسارة أو الربح إلى مباشرة التغطیة تكلفة واحتیاطي التغطیة احتیاطي في المكونة

 
 في نشاط أجنبي  االستثمار  صافي تغطیات 
 استثمار لصافي تغطیة في تغطیة كأداة مشتق غیر مالي التزام أو مشتقة أداة تصنیف یتم عندما 

 غیر أو المشتقة التغطیة ألداة العادلة القیمة في التغیرات من الفعال الجزء فإن أجنبیة، عملیة في
 في االعتراف یتم التغطیة أداة من المشتقة غیر األجنبیة العمالت صرف وخسائر أرباحو  المشتقة
 .الملكیة حقوق ضمن الترجمة احتیاطي في عرضها  ویتم اآلخر الشامل الدخل
 أو المشتقات وخسائر ألرباح العادلة القیمة في التغیرات من الفعال غیر بالجزء اإلعتراف یجب

 تصنیف إعادة یتم. الخسارة أو الربح في مباشرة المشتقات غیر من المشتقة األجنبیة العمالت
 عند تصنیف إعادة كتسویة الخسارة أو الربح إلى اآلخر الشامل الدخل في به المعترف المبلغ

 .األجنبیة العملیات استبعاد
 

 ٢٠٢٠ینایر   ١ السیاسات المطبقة قبل
بالقیمة  مبوبة مالیة صولأ التالیة: الفئات بین المالیة غیر المشتقة صولاأل بتبویب الشركة تقوم

الخسائر، استثمارات محتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق، قروض  اح أورباأل خالل من العادلة
 للبیع. متاحة مالیة صولأومدیونیات، و 

التالیة: التزامات مالیة مبوبة بالقیمة  الفئات بین تقوم الشركة بتبویب االلتزامات المالیة غیر المشتقة
 .خريآو الخسائر وفئه التزامات مالیة العادلة من خالل األرباح أ
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 االعتراف واالستبعاد -یر المشتقة صول المالیة وااللتزامات المالیة غاأل ١٠-٥-٣٢
 في تاریخ نشأتها،تقوم الشركة باالعتراف االولي بالقروض والمدیونیات وادوات الدین المصدرة 

یتم االعتراف بهم اولیا في تاریخ المعاملة جمیع االصول المالیة وااللتزامات المالیة االخرى 
 طرفا في االحكام التعاقدیة لألداة المالیة. الشركةعندما تصبح 

تقوم الشركة باستبعاد االصل المالي عندما تنتهي فترة سریان الحق التعاقدي في الحصول على 
المالي، او قامت بتحویل الحق التعاقدي الستالم التدفقات النقدیة من تدفقات نقدیة من االصل 

االصل المالي في معاملة تم فیها تحویل كل مخاطر ومنافع ملكیة االصل المالي بصورة 
جوهریة. او إذا لم تقم الشركة بتحویل او االحتفاظ بشكل جوهري بكل مخاطر ومنافع ملكیة 

السیطرة على االصل المحول، على أن تعترف فقط كأصل او االصل المالي ولم تحتفظ الشركة ب
 التزام بالناتج عن الحقوق او االلتزامات الناشئة او المحتفظ بها عند التحویل.

تستبعد الشركة االلتزام المالي عندما ینتهي اما بالتخلص منه او الغائه او انتهاء مدته الواردة 
 بالعقد.

زام مالي وعرض صافي المقاصة في المیزانیة عندما، وفقط یتم عمل مقاصة بین أصل مالي والت
عندما تمتلك الشركة حالیا الحق القانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بین المبالغ المعترف بها 
ولدیها النیة اما إلجراء التسویة على اساس صافي المبالغ او االعتراف باألصل وتسویة االلتزام 

 . في ان واحد
 

 القیاس –صول المالیة غیر المشتقة األ ١١-٥-٣٢
 ادلة من خالل االرباح او الخسائر األصول المالیة المقیمة بالقیمة الع  ١-١١-٥-٣٢

یتم تبویب االصل المالي كمقیم بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر 
االعتراف إذا تم تبویبه كأصل محتفظ به ألغراض المتاجرة او تم تبویبه عند 

االولي لیقاس بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر، تكلفة المعاملة 
المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي یتم االعتراف بها مباشرة 
ضمن االرباح او الخسائر عند تكبدها.  تقاس االصول المالیة المقیمة بالقیمة 

ر بالقیمة العادلة ویتم االعتراف بالتغیرات العادلة من خالل االرباح او الخسائ
في القیمة العادلة متضمنه اي عوائد او توزیعات أرباح أسهم في االرباح او 

 .الخسائر
 

 المحتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق األصول  ٢-١١-٥-٣٢
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.
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 القروض والمدیونیات  ٣-١١-٥-٣٢
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.
 

 تاحة للبیع الم االستثمارات المالیة   ٤-١١-٥-٣٢
تكلفة یتم قیاس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقیمة العادلة باإلضافة الى 

المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف 
االولي، یتم قیاسها بالقیمة العادلة، ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة 
بخالف خسائر االضمحالل واثار التغیرات في اسعار صرف العمالت االجنبیة 

الخر وتجمع في احتیاطي القیمة ألدوات الدین ضمن بنود الدخل الشامل ا
العادلة، وعن استبعاد هذه االصول یتم اعادة تبویب االرباح او الخسائر 
المتراكمة المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل االخر سابقا الى االرباح او 

 الخسائر.
 

 القیاس  –المالیة غیر المشتقة لتزامات اإل ١٢-٥-٣٢
كالتزام اذا تم تبویبه الخسائر  وامقیم بالقیمة العادلة من خالل االرباح كالمالي  االلتزامیتم تبویب 
لیقاس بالقیمة العادلة من خالل  عند االعتراف االولي تم تبویبهالمتاجرة او  ألغراضمحتفظ به 

المالي یتم  االلتزام، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االرباح او الخسائر
تقاس االلتزامات المالیة المقیمة  ،عند تكبدها  الخسائر واالعتراف بها مباشرة ضمن االرباح ا

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

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

 بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.
 

 ومحاسبة التغطیة المالیة المشتقة األدوات  ١٣-٥-٣٢
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.

ضمن  لیف المعاملة ذات العالقة بتكا 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.
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 تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة  ١-١٣-٥-٣٢

 . یتم االعترافلتغطیة مخاطر التدفقات النقدیةداه ا عندما یتم تحدید مشتق ك
بالجزء الفعال من التغیر في القیمة العادلة للمشتق في بنود الدخل الشامل 

اي جزء غیر فعال من  . االخر. ویتم تجمیعها في احتیاطي تغطیة المخاطر
 التغیر في القیمة العادلة یتم االعتراف به مباشرة ضمن االرباح او الخسائر. 

یمة المجمعة في حقوق الملكیة یتم االحتفاظ بها في بنود الدخل الشامل االخر الق
ویتم اعادة تبویبها ضمن االرباح او الخسائر في نفس الفترة او الفترات التي تؤثر 
فیها التدفقات النقدیة المتنبئ بها المغطاة على االرباح او الخسائر او یؤثر البند 

 ر. المغطى على االرباح او الخسائ
إذا اصبحت المعاملة المتوقعة غیر متوقعة الحدوث، او التغطیة غیر مستوفیة 

او تم بیع او فسخ اداة التغطیة او  لشروط محاسبة التغطیة، او انتهى اجل
ممارسة الحق المرتبط بها یتم التوقف بأثر مستقبلي عن محاسبة التغطیة. إذا 

تم االعتراف ضمن االرباح او اصبحت المعاملة المتوقعة غیر متوقعة الحدوث ی
 .الخسائر بأیة ارباح او خسائر مجمعة ذات صله على اداة التغطیة

 االضمحالل  ٦-٣٢
 ٢٠٢٠ینایر  ١السیاسة المطبقة اعتبارًا من 

١-٦-٢٣ األصول المالیة غیر المشتقة :  
 األدوات المالیة وأصول العقد : 

بمخصص الخسارة للخسائر المتوقعة في الشركةتعترف  :  
 األصول المالیة المقاسة بالتكلفة المستهلكة. -
 أدوات الدین المقاس بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -
 أصول العقود مع العمالء.   -
 باإلعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة لعمالء القروض   الشركةتقوم  -
 للخسائر االئتمانیة ىٍ الخسارة لألداة المالیة بمبلغ مساو  بقیاس مخصص  الشركةتقوم  -

–االئتمانیة على تلك األداة المالیة قد زادت  المتوقعة على مدى العمر إذا كانت المخاطر
شهًرا   ١٢الخسائر االئتمانیة المتوقعة على  ویتم قیاس األولي عترافمنذ اإل- جوهريبشكل 

 لما یلي :
 .سندات الدین ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر -
مانیه بشكل كبیر منذ مخاطرها االئت سندات الدین األخرى وأرصدة البنوك التى لم تزید -

  .االعتراف األولى (مخاطر التعثر في السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة) 
یجب على الشركة ان تقوم بتحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیه على األصل المالي قد  -

االئتمانیة المتوقعة یجب زادت بشكل جوهري منذ االعتراف االولي وعند إحتساب الخسائر 
األخد في االعتبار ان تكون هذه المعلومات معقولة ومؤیدة ومتاحة بدون تكلفة  شركةعلى ال

اوجهد ال مبرر لهما وهذا یشمل مدى صحة وكمیة وكفاءة المعلومات والتحلیالت والتي تعتمد 
 على الخبره السابقه والتقییم االئتماني وأیضا المعلومات المستقبلیة. 
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 األصل المالي متعثرا عندما : شركةالتعتبر  -
یكون من غیر المحتمل ان یقوم المدین بدفع التزاماته االئتمانیه للمجموعه بالكامل دون  -

 (ان وجد )  ةفي إجراءات مثل استبعاد أوراق مالی شركةالالرجوع من قبل 
  . مالم یكن من الممكن دحضها  یوم ٩٠موعد استحقاقها  ةعندما تتجاوز األصول المالی -
عمر خسائر االئتمان المتوقعه هو الذي ینتج عن جمیع االحداث االفتراضیه المحتمله على  -

  ةمدى العمر المتوقع ألداه مالی
شهر هي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي  ١٢خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  -

شهر من تاریخ التقریر( أو فترة أقصر اذا كان  ١٢تنتج عن احداث افتراضیه ممكنه خالل 
 شهرا )  ١٢العمر المتوقع لألداة أقل من 

المتوقعة هو   خسائر االئتمانیةإن الحد األقصى للفترة التي یجب أخذها في الحسبان عند قیاس ال
 .معرضة على مدارها للمخاطر االئتمانیة الشركة الحد األقصى للفترة التعاقدیة التي تكون

 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ٢-٦-٣٢

الخسائر االئتمانیة المتوقعة هي تقدیرات مرجحة الحتمال الخسائر االئتمانیة. تُقاس خسائر 
بالقیمة الحالیة لجمیع حاالت العجز النقدي (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة االئتمان 

وفًقا للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع الشركة تحصیلها) یتم خصم الخسائر االئتمانیة  شركةلل
 المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي .

 
 منخفض :   ذات مستوى إئتماني ةاألصول المالی ٣-٦-٣٢

بتقییم ما إذا كانت االصول المالیة التي تم تصنیفها  الشركةفي تاریخ كل تقریر مالي ، تقوم 
بالتكلفة المستهلكة وسندات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تعاني من 

أو اكثر  انخفاض االئتمان. یعد األصل بأنه ذو مستوى ائتمان منخفض عندما یكون قد وقع واحد
 من االحداث التي یكون لها تأثیر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي .

تشتمل األدلة على ان األصول المالیة ذو مستوى ائتمان منخفض البیانات الممكن رصدها حول 
 االحداث التالیة : 

 كبیرة  للمدین . ةصعوبات مالی -
 یوم من تاریخ االستحقاق . ٩٠السداد او التأخیر ألكثر من خرق العقد مثل التعثر عن  -
 لتقبلها بظروف أخرى . الشركةلم تكن  الشركةإعاده هیكله قرض أو سلفه من قبل  -
 من المحتمل أن المدین سوف یدخل في إفالس أوٕاعادة تنظیم مالي اخر.  -
 اختفاء نشاط سوق األوراق المالیه بسبب الصعوبات المالیة . -

 
 عرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في قائمة المركز المالي  ٤-٦-٣٢

یتم خصم مخصصات الخسائر لالصول المالیة التي یتم قیاسها بالتكلفة المستهلكة من إجمالي 
  القیمة الدفتریة لألصول

بالنسبة ألدوات الدین المقیمة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، یتم تحمیل 
 .مخصص الخسارة على الربح أو الخسارة ویتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر
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 الدین إعدام ٥-٦-٣٢
توقعات معقولة  الشركةیتم شطب القیمة الدفتریة اإلجمالیة لألصل المالي عندما ال یكون لدى 

شطب القیمة ب  الشركةالسترداد أصل مالي بالكامل أو جزء منه. بالنسبة للعمالء األفراد ، تقوم 
یومًا على أساس الخبرة السابقة  ١٨٠الدفتریة اإلجمالیة عندما یكون األصل المالي متأخرًا بـ 

بشكل فردي بعمل تقییم فیما یتعلق  الشركةتقوم  ،بالنسبة لعمالء الشركة .السترداد اصول المماثلة
أي  الشركةبتوقیت ومبلغ الشطب بناًء على ما إذا كان هناك توقع معقول لالسترداد . ال تتوقع 

استرداد من المبلغ المشطوب. ومع ذلك ، فإن األصول المالیة المشطوبة یمكن أن تظل عرضة 
 اد المبالغ المستحقة.السترد الشركةلنشاطات اإلنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات 

 
 األصول غیر المالیة   ٦-٦-٣٢

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

بعمل تقدیر للقیمة   الشركة وٕاذا كان االمر كذلك تقوم  .لالضمحاللإذا كان هناك مؤشر 
 اإلستردادیة لألصل. یتم اجراء اختبار االضمحالل للشهرة سنویا.

صول أإلجراء اختبار اضمحالل القیمة ألصل یتم تجمیع االصول معا الي أصغر مجموعة  -
مستمر ومستقلة الى حد كبیر تتضمن االصل والتي تولد تدفقات نقدیة داخلة من االستعمال ال

 .عن التدفقات النقدیة الداخلة من االصول االخرى او مجموعات األصول
وحدات تولید النقد. یتم توزیع الشهرة المكتسبة عند تجمیع االعمال على الوحدات التي تولد  -

یة النقد او مجموعات هذه الوحدات لدى الشركة المقتنیة والمتوقع منها االستفادة من عمل
 التجمیع. 

القیمة اإلستردادیة لألصل او للوحدة المولدة للنقد هي قیمته العادلة ناقصا تكالیف البیع او  -
قیمته االستخدامیة ایهما أكبر، القیمة االستخدامیة لألصل هي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة 

تقدیرات السوق  المستقبلیة المتوقع حدوثها مخصومة بسعر خصم قبل الضرائب الذي یعكس
 الجاریة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر الُمحددة لألصل او وحدة تولید النقد. 

یتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل او للوحدة المولدة للنقد  -
 أكبر من قیمته اإلستردادیة.

الخسائر. ویتم توزیعها اوال لتخفیض القیمة یتم االعتراف بخسارة االضمحالل في االرباح او  -
الدفتریة للشهرة الموزعة على وحدة تولید النقد، ثم تخفیض االصول االخرى للوحدة بالتناسب 

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

خرى، یتم عكس خسائر االضمحالل الى المدى الذي ال یتعدى القیمة الدفتریة التي كان اال
سیتم تحدیدها (بالصافي بعد االهالك واالستهالك) ما لم یتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن 

 اضمحالل القیمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة.
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 ٢٠٢٠ینایر  ١السیاسة المطبقة قبل 
 األصول المالیة غیر المشتقة  ٧-٦-٣٢

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

 یمة االصل.مالیة بتقدیر ما إذا كان هناك دلیل موضوعي على اضمحالل في ق
 تتضمن االدلة الموضوعیة على اضمحالل قیمة االصل:

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

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

 االنخفاض الهام او المستمر في القیمة العادلة عن التكلفة.
 

تقوم الشركة بتقدیر ما إذا كان هناك ادلة موضوعیة على حدوث      صول المالیة المثبتة بالتكلفة المستهلكةاأل
اضمحالل في قیمة هذه االصول منفردة أو على المستوى المجمع. كل 
األصول التي تمثل أهمیة نسبیة بمفردها یتم تقییمها بالنسبة 
لالضمحالل منفردة، وفي حالة عدم وجود ادلة على اضمحالل هذه  

ا مجمعة بشأن اي اضمحالل في القیمة االصول منفردة یتم تقییمه
حدث ولم یتم بعد تحدیده على االصول المنفردة. االصول التي لم یتم 
اعتبارها منفردة كأصول هامة نسبیا یتم تقییمها مجمعة بشأن اي 
اضمحالل في القیمة. ألغراض التقییم المجمع لألصول یتم تجمیع 

 االصول ذات سمات المخاطر المتشابهة معا.
د تقییم االضمحالل على المستوى المجمع لألصول تستخدم الشركة  عن 

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

 ن أكثر او اقل من المتوقعة بالمؤشرات التاریخیة.االرجح ان تكو 
یتم حساب خسائر االضمحالل بالفرق بین القیمة الدفتریة لألصل 
والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة مخصومة بسعر 
الفائدة الفعلیة االصلي الخاص باألصل المالي. ویتم االعتراف بقیمة 

الخسائر ویتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل الخسارة في االرباح او 
 من خالل استخدام حساب مخصص اضمحالل.
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إذا اعتبرت الشركة انه ال یوجد احتماالت حقیقیه لعكس الخسارة 
الناتجة عن اضمحالل قیمة االصل فانه یتم اعدام القیمة ذات 

 العالقة.
إذا انخفضت الحقا قیمة خسارة االضمحالل وأمكن ربط هذا 

خفاض بشكل موضوعي مع حدث یقع بعد االعتراف بخسارة االن
اضمحالل القیمة، عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل القیمة المعترف بها 

 من قبل من خالل االرباح او الخسائر.
 

یتم االعتراف بخسائر االضمحالل في االصول المالیة المتاحة للبیع  صول المالیة المتاحة للبیع األ
ر التي تم االعتراف بها سابقا ضمن بنود الدخل بإعادة تبویب الخسائ

الشامل االخر والمجمعة في احتیاطي القیمة العادلة ویعترف بها في 
االرباح او الخسائر، یمثل مبلغ الخسارة المجمعة المستبعد من حقوق 
الملكیة والمعترف به في االرباح او الخسائر الفرق بین تكلفة االقتناء 

الك او سداد اي من أصل المبلغ) والقیمة (بالصافي بعد اي استه
العادلة مخصوما منها ایة خسارة في اضمحالل القیمة لهذا االصل 

 المالي سبق االعتراف بها في االرباح او الخسائر.
 

عند زیادة القیمة العادلة الداه دین مبوبة كمتاحة للبیع في ایه فترة 
یة بحدث وقع الحقة وكانت هذه الزیادة ذات عالقة بدرجة موضوع

بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القیمة في االرباح او الخسائر عندئذ 
 یتم رد خسارة اضمحالل القیمة هذه في االرباح او الخسائر. 

ال یتم رد خسائر اضمحالل القیمة المعترف بها في االرباح او 
الخسائر بالنسبة ألي استثمار في اداة حقوق ملكیة مبوب كمتاح للبیع 

 الرباح او الخسائر.في ا
 

 ستثمارات التي یتم المحاسبة عنها  اإل
تقاس خسائر االضمحالل في استثمار مالي یتم المحاسبة عنه بطریقة  بطریقة حقوق الملكیة:  

حقوق الملكیة بمقارنة قیمته الدفتریة بالقیمة القابلة لالسترداد، ویتم 
الخسائر ویتم عكس االعتراف بخسائر االضمحالل في االرباح او 

خسارة االضمحالل عند حدوث تغیرات تفضیلیة في التقدیرات 
 المستخدمة لتحدید القیمة االستردادیة.
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 األصول غیر المالیة  ٨-٦-٣٢
تتم مراجعة القیم الدفتریة لألصول غیر المالیة للشركة بخالف األصول الضریبیة المؤجلة فى 

 لتحدید ما إذا كان هناك مؤشر لإلضمحالل. مركز مالى  تاریخ كل 
یتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل اذا كانت القیمة الدفتریة لألصل أو وحدته المولدة للنقد تزید عن 

تمثل الوحدة المولدة للنقد فى أصغر مجموعة یمكن تحدیدها من األصول التى قیمته اإلستردادیة. ت
تولد تدفقات نقدیة داخلة وتكون مستقلة بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة من غیرها من  

 األصول أو مجموعات األصول. یتم اإلعتراف بخسائر اإلضمحالل فى قائمة الدخل.
صل أو للوحدة المولدة للنقد فى قیمته اإلستخدامیة أو قیمته العادلة تتمثل القیمة اإلستردادیة لأل

 ناقصًا تكالیف البیع أیهما أكبر.
یتم مراجعة خسائر اإلضمحالل المعترف بها فى الفترات السابقة لألصول األخرى فى تاریخ قائمة 

س أثر خسائر المركز المالي. وفى حالة وجود مؤشرات إلنخفاض الخسارة أو عدم وجودها یتم عك
اإلضمحالل وذلك فى الحدود التى ال تتجاوز فیها القیمة الدفتریة لألصل قیمتة التى كان سیتم 

 تحدیدها (بعد خصم اإلهالك) لو لم یتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل.
 
 النقدیة وما فى حكمها   ٧-٣٢

ستحقاقاتها ثالثة إ تتجاوز  رصدة التى ال النقدیة وما فى حكمها األ ضمن ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة ، تت
 .لدى البنوك والودائع الحسابات الجاریة  النقدیة بالخزینة و ، وتتضمن  قتناء  شهر من تاریخ اإلأ 
 

 اإلقتراض بفائدة  ٨-٣٢
المعاملة. وبعد اإلعتراف یتم اإلعتراف بالقروض ذات الفائدة مبدئیًا بالقیمة العادلة مخصوما منها تكلفة 

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

 
 المخصصات  ٩-٣٢

ویكون من  الماضيأو مستدل علیه نتیجة لحدث في  قانوني قائمحال لتزام إعند وجود  مخصصاتالیتم إثبات 
ویمكن عمل تقدیر موثوق به لمبلغ  لتزامإلستخدامها لسداد ذلك اإتدفق لمنافع اقتصادیة یتم  یتطلبأن  توقعالم

لنقدیة للنقود جوهریًا فإنه یتم تحدید قیمة المخصصات بخصم التدفقات ا إذا كان تأثیر القیمة الزمنیة .االلتزام
المستقبلیة المتوقعة بسعر خصم قبل الضریبة یعكس التقدیر الحالي للسوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر 

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

 حالى لها.
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 اإلحتیاطى القانوني   ١٠-٣٢
من األرباح السنویة لتكوین اإلحتیاطى القانونى ویقف  ٪ ٥نص النظام األساسى للشركة على إقتطاع مبلغ یوازى ی 

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

 
 رأس المال  ١١-٣٢

 ألسهم العادیة ا ١-١١-٣٢
بة عنها بخصمها من تكالیف المعاملة المتعلقة مباشرة بإصدار االسهم العادیة یتم المحاس

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

 
 سهم العادیة (أسهم خزینة) األدار صإعادة إ إعادة شراء و  ٢-١١-٣٢

 عادةإبالمبلغ المسدد مقابل  االعترافس المال المصدر فانه یتم أر  أسهمعادة شراء إعند 
الشراء كتخفیض لحقوق  بإعادةیتضمن كافة التكالیف المباشرة والمتعلقة  والذيالشراء 

سهم المعاد شرائها یتم تصنیفها كأسهم خزینة وعرضها مخصومة من حقوق األالملكیة. 
ینة، یتم االعتراف بالمبلغ المحصل كزیادة في الملكیة. عند بیع او اعادة اصدار أسهم الخز 

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

 مشتقات األدوات المالیة  ١٢-٣٢
تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالیة لتغطیة تعرضها لمخاطر أسعار الصرف ومخاطر أسعار الفائدة. 

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

 یتم إدراج التغیرات فى القیمة العادلة طبقا لما یلى: المركز المالىوفى تاریخ 
 

 خطر تغطیة التدفقات النقدیة
التغیرات التى تطرأ على القیمة العادلة ألدوات تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة یتم اإلعتراف بها مباشرة 

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

ة علي الوفاء بمعاییر محاسبة التغطیة أو إنقضت مدتها أو تم بیعها  أما إذا أصبحت أداة التغطیة غیر قادر 
أو تم اإلنتهاء منها أو تم استخدامها، فإن المحاسبة عن التغطیة یجب أن تتوقف مستقبًال والربح المجمع أو 

جاریة الخسارة المجمعة التي تم إقرارها مسبقًا في حقوق المساهمین تظل هناك حتي یتم اجراء المعامالت الت
 المقدرة مسبقا.
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وعندما یكون البند الذي تم تغطیته عبارة عن أصل غیر مالي فإن المبلغ الذي تم إقراره في حقوق 
المساهمین یتم ترحیله إلي األصل عند إقراره. وفي حاالت أخرى فإن المبلغ الذى تم إقراره في حقوق 

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

 
 خطر تغطیة القیمة العادلة

التغیرات التى تطرأ على القیمة العادلة ألدوات تغطیة مخاطر القیمة العادلة یتم اإلعتراف بها ضمن األرباح 
لقیمة العادلة (بالنسبة ألداة التغطیة أو الخسائر باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة قیاس أداة التغطیة با 

) ١٣المشتقة ) أو إعادة قیاس المكون األجنبى من القیمة الدفتریة طبقأ لمعیار المحاسبة المصرى رقم (
 (بالنسبة ألداة التغطیة غیر المشتقة).

ى المخاطر ویتم تسویة القیمة الدفتریة للبند المغطى بقیمة أرباح أو خسائر البند المغطى والتى تعزى إل
المغطأة مع اإلعتراف بها فى األرباح والخسائر ویطبق ذلك إذا تم قیاس البند المغطى بالتكلفة ویتم تطبیق 
اإلعتراف باألرباح أو الخسائر التى تعزى للمخاطر المغطأة فى األرباح أو الخسائر إذا كان البند المغطى 

 أصًال مالیًا متاحًا للبیع.
 

 اإلیرادات  ١٣-٣٢
 أرباح / خسائر بیع اإلستثمارات  ٣٢-١٣-١

فى تاریخ والعقاریة مالیة ال اإلستثماراتیتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن عملیات بیع 
 بالفرق بین التكلفة وسعر البیع مطروحًا منه مصروفات وعموالت البیع.وذلك حدوث العملیة 

 
 یراد توزیعات  إ ٣٢-١٣-٢

اإلعتراف بإیراد توزیعات األرباح بقائمة الدخل فى التاریخ الذي ینشأ فیه حق للشركة فى یتم 
 استالم توزیعات أرباح الشركات المستثمر فیها والمحققة بعد تاریخ االقتناء.

 
 إیرادات الحفظ المركزي  ٣٢-١٣-٣

 یتم إثبات إیرادات الحفظ المركزي عند أداء الخدمة وٕاصدار الفاتورة.
 

 إیراد الفوائد   ٣٢-١٣-٤
یتم اإلعتراف بإیراد الفوائد بقائمة الدخل على أساس نسبة زمنیة أخذًا فى اإلعتبار معدل العائد 

 المستهدف على األصل.
 

 المصروفات  ١٤-٣٢
 تكلفة اإلقتراض  ٣٢-١٤-١

التكلفة یتم تحمیل تكلفة اإلقتراض على قائمة الدخل خالل الفترة التى تتكبد فیها الشركة تلك 
 بإستخدام طریقة سعر الفائدة الفعال.
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 نظام معاشات العاملین  ٣٢-١٤-٢
تساهم الشركة فى نظام التامینات اإلجتماعیة الحكومي لصالح العاملین بها طبقًا لقانون 
التأمینات اإلجتماعیة، وبموجب هذا القانون یساهم العاملین و أصحاب العمل فى النظام 

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

 
 ضریبة الدخل  ٣٢-١٤-٣

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

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

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

یتم اإلعتراف بالضریبة المؤجلة الناشئة عن فروق مؤقتة بین قیمة األصول واإللتزامات  −
طبقا لألساس المحاسبي وقیمتها طبقًا لألساس الضریبي. هذا ویتم تحدید قیمة األصول 

قیم هذه األصول أو  واإللتزامات الضریبیة المؤجلة فى ضوء الطریقة التى سیتم بها تحقیق
 .المركز المالىسداد هذه اإللتزامات، بإستخدام أسعار الضریبة الساریة في تاریخ إعداد 

یتم اإلعتراف باألصول الضریبیة المؤجلة للشركة عندما یكون هناك إحتمال قوي بإمكانیة  −
یتم تحقیق أرباح تخضع للضریبة في المستقبل یمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل. و 

تخفیض قیمة األصول الضریبیة المؤجلة بقیمة الجزء الذي لن یتحقق منه المنفعة 
 الضریبیة المتوقعة خالل السنوات التالیة.

 
 ربحیة السهم  ١٥-٣٢

تعرض الشركة النصیب األساسي للسهم ألسهمها العادیة، ویتم إحتساب النصیب األساسي للسهم بقسمة  
الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمین عن مساهمتهم فى األسهم العادیة بالشركة على المتوسط المرجح 

 .فترةاللعدد األسهم العادیة القائمة خالل 
 

 األرباح حصة العاملین في   ١٦-٣٢
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 
 .همى الشركة بإعتماد هذا التوزیعالمالیة التى قام فیها مسا  فترةحقوق الملكیة وكإلتزام خالل ال
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 عقود التأجیر  ١٧-٣٢
) بأثر رجعي وبالتالي لم یتم إعادة عرض ٤٩قامت المجموعة بتطبیق معیار المحاسبة المصري رقم (

). تفاصیل السیاسات ٢٠معلومات المقارنة ویستمر اإلفصاح عنها وفقا لمعیار المحاسبة المصري رقم (
 ) یتم اإلفصاح عنها بشكل مستقل.٢٠لمعیار المحاسبة المصري رقم (المحاسبیة وفقا 

 
 ٢٠٢٠ینایر   ١السیاسة المطبقة  من 

في بدایة العقد تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد عقد تأجیر أو یتضمن عقد تأجیر. ویكون العقد عقد 
أصل محدد لفترة من الزمن لقاء  مالستخداتأجیر أو یتضمن عقد تأجیر إذا كان العقد ینقل حق السیطرة 

لتقییم ما إذا كان عقد التأجیر ینقل حق السیطرة على استخدام أصل محدد، تستخدم المجموعة  مقابل.
 ) .٤٩تعریف عقد االیجار في معیار المحاسبة المصري رقم (

 أو بعده. ٢٠٢٠ینایر  ١تطبق هذه السیاسة على العقود المبرمة في 
 

 المستأجر  ١-١٧-٣٢
 عند البدء أو عند تعدیل عقد یحتوي على مكون ایجاري ، تقوم المجموعة بتوزیع المقابل

في العقد لكل عنصر ایجاري على أساس السعر التناسبى المستقل، ومع ذلك ،   المادى
بالنسبة لعقود إیجار العقارات ، اختارت المجموعة عدم فصل المكونات غیر االیجاریة 

 والمحاسبة عن المكونات االیجاریة وغیر االیجاریة كمكون ایجاري منفرد.
 التزام التأجیر في تاریخ نشأة عقد التأجیر.تقوم المجموعة باالعتراف بأصل حق االنتفاع و 

تضمن المبلغ االولي اللتزام عقد التاجیر ت تىیتم قیاس أصل حق االنتفاع أولیا بالتكلفة وال
ویتم تسویته باي مبالغ مسددة في أو قبل تاریخ نشأة العقد، باإلضافة الى أي تكالیف مباشرة 

لة األصل محل العقد أو استعادة األصل نفسه أو أولیة تم تكبدها والتكالیف المقدرة لفك وٕازا
 أي حوافز تأجیر مستلمة.   مخصومًا منهالموقع الذي یوجد فیه االصل ، 

یتم استهالك أصل حق االنتفاع الحقا باستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ نشأة العقد 
بنهایة  المجموعةإلى وحتى نهایة مدة االیجار، ما لم یحول اإلیجار ملكیة األصل محل العقد 

مدة عقد التأجیر،أو إذا كانت تكلفة أصل "حق االنتفاع" تعكس أن المجموعة ستمارس خیار 
الشراء،في هذه الحالة یتم استهالك أصل حق االنتفاع على مدي العمر االنتاجى لالصل 

تخفیض والتي یتم تحدیدها على نفس االسس للعقارت والمعدات باإلضافة الى، انه یتم دوریا 
ویتم تعدیلها بإعادة قیاس إلتزام اصل حق االنتفاع بقیمة خسائر االضمحالل إن وجدت 

 .التأجیر
یتم قیاس التزام التاجیر مبدئًیا بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي لم یتم دفعها في تاریخ 

لم یكن في  بدأ العقد ، ویتم خصمها باستخدام معدل الفائدة الضمني في اإلیجار ، أو إذا
 االضافىاستخدام معدل االقتراض  یتم اإلمكان تحدید ذلك المعدل بسهولة فیجب أن

 للمجموعة.وبشكل عام، تستخدم المجموعة معدل اقتراضها االضافى كمعدل للخصم. 
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تحدد المجموعة معدل االقتراض االضافى من خالل الحصول على معدالت الفائدة من 
مختلفة وٕاجراء تعدیالت معینة لتعكس شروط اإلیجار ونوع األصل مصادر تمویل خارجیة 

 .ؤجرالم
 : اآلتى تتكون دفعات االیجار المدرجة في قیاس التزام عقد التأجیر من

 جوهرها.دفعات ثابتة ، تشمل دفعات ثابتة في  -
دفعات عقد تأجیر متغیرة تعتمد على مؤشر أو معدل، ویتم قیاسها أولیا باستخدام  −

 و المعدل في تاریخ بدایة عقد التأجیر.المؤشر أ
 مبالغ یتوقع دفعها بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القیمة المتبقیة.   -
الخیار بصورة  ھذاسعر ممارسة خیار الشراء إذا كانت المجموعة متأكدة من ممارسة  −

رجة  مدفوعات اإلیجار في فترة التجدید االختیاریة إذا كانت المجموعة متاكدة بد معقولة،
، وعقوبات اإلنهاء المبكر لعقد اإلیجار ما لم تكن معقولة من ممارسة خیار التمدید 

 المجموعة متاكدة بشكل معقول من عدم اإلنهاء المبكر.
یتم قیاس التزام التاجیر بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. والتي یتم إعادة 

ناك تغیرا في دفعات اإلیجار المستقبلیة ناتج من تغیر في مؤشر أو معدل ھقیاسها إذا كان 
مستخدم لتحدید تلك الدفعات، إذا كان هناك تغییر في تقدیر المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه  
بموجب ضمان القیمة المتبقیة ، إذا قامت المجموعة بتغییر تقییمها ما إذا كانت ستمارس 

 .الجوهرو اإلنهاء أو إذا كان هناك دفع إیجار ثابت من حیث خیار الشراء أو التمدید أ
عند إعادة قیاس التزام اإلیجار بهذه الطریقة ، یتم إجراء تعدیل على القیمة الدفتریة الصل 
حق االنتفاع، أو یتم تسجیله ضمن األرباح أو الخسائر إذا تم تخفیض القیمة الدفتریة الصل 

 حق االنتفاع الى الصفر.
مجموعة أصول حق االنتفاع التي ال تستوفي تعریف االستثمارات العقاریة ضمن تعرض ال

العقارات واالالت والمعدات‘ والتزامات اإلیجار ضمن القروض والسلفیات في قائمة المركز 
 المالي.

 
 صغیرة القیمة اإلیجارات قصیرة األجل وٕایجارات األصول  

والتزامات التأجیر إلیجارات األصول  االنتفاعاختارت المجموعة عدم االعتراف بأصول حق 
صغیرة القیمة واإلیجارات قصیرة األجل ، بما في ذلك معدات تكنولوجیا المعلومات. تعترف 
المجموعة بدفعات اإلیجار المرتبطة بهذه اإلیجارات كمصروف على أساس طریقة القسط 

 رة اإلیجار.الثابت على مدى فت
 

 كمؤجر  ٢-١٧-٣٢
عند البدء أو عند تعدیل عقد یحتوي على مكون ایجاري ، تقوم المجموعة تخصیص المقابل 

 في العقد لكل مكون إیجاري على أساس السعر التناسبي المستقل للمكون اإلیجاري.
هو جیر تأاإلیجار ما إذا كان كل عقد بدایة عندما تكون المجموعة كمؤجر ، فإنها تحدد عند 

 تشغیلي.جیر تأ جیر تمویلي أو تأ 
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لتصنیف كل عقد تاجیر ، تقوم المجموعة بإجراء تقییم شامل لما إذا كان عقد التأجیر ینقل 
دد. وفى هذه الحالة، فإن بشكل جوهري جمیع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة األصل المح 

التأجیر هو تأجیر تمویلي ؛ إذا لم یكن كذلك ، فهو تأجیر تشغیلي. كجزء من هذا التقییم ، 
مؤشرات محددة مثل ما إذا كان اإلیجار یمثل الجزء األكبر من تأخذ المجموعة في اعتبارها 

 العمر االقتصادي لألصل.
تحتسب حصصها في عقد اإلیجار الرئیسي عندما تكون المجموعة مؤجًرا وسیًطا ، فإنها 

والعقد من الباطن بشكل منفصل. ویتم تقییم تصنیف عقد التأجیر من الباطن بالرجوع إلى 
 أصل "حق االنتفاع" الناتج من عقد التأجیر الرئیسي ولیس بالرجوع إلى األصل محل العقد.

علیه المجموعة االعفاء  إذا كان عقد التأجیر الرئیسي عقد تأجیر قصیر األجل والذي تطبق
 الموصوف أعاله، فیجب تصنیف عقد التأجیر من الباطن على أنه عقد تأجیر تشغیلي.

على مكونات تأجیریة وغیر تأجیریة ، فإن المجموعة تطبق معیار  االتفاق یحتويإذا كان 
 لتخصیص المقابل في العقد. )١١(المحاسبة المصري رقم 

االستبعاد من الدفاتر واالضمحالل في القیمة الواردة في  تقوم المجموعة بتطبیق متطلبات 
على صافي االستثمار في عقد التأجیر. تقوم المجموعة ) ٤٧معیار المحاسبة المصري رقم (

بمراجعة القیم المتبقیة غیر المضمونة المقدرة المستخدمة في احتساب إجمالي االستثمار في 
 .التأجیر بصورة منتظمةعقد 

تعترف المجموعة بدفعات اإلیجار المستلمة بموجب عقود اإلیجار التشغیلي كإیراد على 
 لى مدى فترة اإلیجار كجزء من "اإلیرادات األخرى.أساس القسط الثابت ع

 
 ٢٠٢٠ینایر  ١السیاسة المطبقة  قبل 

ما إذا كان االتفاق تأجیر أو یحتوي  الشركة، حددت  ٢٠٢٠ینایر  ١بالنسبة للعقود المبرمة قبل 
 على تأجیر بناًء على تقییم ما إذا كان:

  – ة ؛ وتنفیذ االتفاق یعتمد على استخدام أصل أو أصول محدد
االتفاق یحول حق االنتفاع باالصل .ویحول االتفاق حق االنتفاع باالصل اذا تم استیفاء  -

 واحد من اإلجراءات التالیة:
كان لدى المشتري القدرة أو الحق في تشغیل األصل أثناء الحصول علیه أو التحكم في  -

 من المخرجات ؛    غیر مؤثرةأكثر من كمیة 
كان لدى المشتري القدرة أو الحق في التحكم في االستخدام المادي لألصل أثناء الحصول  -

 أو من من المخرجات ؛ غیر مؤثرةعلیه أو التحكم في أكثر من كمیة 
غیر تشیر الحقائق والظروف إلى أنه من المستبعد أن تأخذ األطراف األخرى أكثر من كمیة  -

من الناتج ، وأن سعر الوحدة لیس ثابًتا لكل وحدة إنتاج وال یساوي سعر السوق    مؤثرة
 الحالي لكل وحدة إنتاج.
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 كمستأجر  ٣-١٧-٣٢
كمستأجر بتصنیف عقود اإلیجار التي حولت بشكل  الشركةفي الفترة المقارنة ، قامت 

جوهري كافة مخاطر ومنافع الملكیة كعقود تأجیر تمویلي. عند هذه الحالة، تم قیاس األصول 
المؤجرة أولیا بمبلغ یساوي القیمة العادلة أو القیمة الحالیة للحد األدنى من مدفوعات اإلیجار، 

أقل. الحد األدنى من مدفوعات اإلیجار هي المدفوعات على مدى عقد اإلیجار التي أیهما 
كان مطلوبًا من المستأجر القیام بها ، مستبعد منها أي إیجار عرضي. الحقا تم المحاسبة 

 عن األصول وفقا للسیاسة المحاسبیة المتاحة لهذا األصل.
بة كإیجارات تشغیلیة ولم یتم تسجیلها األصول المحتفظ بها وفقا لعقود تاجیر أخري والمبو 

ضمن قائمة المركز المالى للمجموعة. یتم االعتراف بالمدفوعات التي تتم بموجب عقود 
اإلیجار التشغیلیة في قائمة األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

إجمالي مصروف اإلیجار  اإلیجار، تم االعتراف بحوافز اإلیجار المستلمة كجزء ال یتجزأ من
 على مدى فترة اإلیجار.

 
 كمؤجر  ٤-١٧-٣٢

مؤجر ، حددت عند نشأة عقد اإلیجار ما إذا كان كل عقد تأجیر تمویلي  الشركةعندما تكون 
 أو تأجیر تشغیلي.

بإجراء تقییم شامل لما إذا كان عقد اإلیجار قد نقل  الشركةلتصنیف كل عقد إیجار ، قامت 
المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة األصل األساسي. إذا كان هذا هو   بشكل جوهري جمیع 

الحال ، فإن اإلیجار هو إیجار تمویلي ؛ إذا لم یكن كذلك ، فقد كان عقد إیجار تشغیلي. 
بدراسة بعض المؤشرات مثل ما إذا كان اإلیجار هو  الشركةكجزء من هذا التقییم ، قامت 

 دي لألصل.الجزء الرئیسي من العمر االقتصا 
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- ٤٧ - 

 إصدارات جدیدة وتعدیالت تمت على معاییر المحاسبة المصریة:  -٣٣
بتعدیل بعض أحكام معاییر المحاسبة المصریة  ٢٠١٩مارس  ١٨قامت وزیرة االستثمار والتعاون الدولي بتاریخ 

والتي تتضمن بعض معاییر المحاسبة الجدیدة وتعدیالت على  ٢٠١٥لسنة  ١١٠الصادرة بقرار وزیر االستثمار رقم 
 وفیما یلي أهم هذه التعدیالت: ٢٠١٩أبریل  ٢٥بعض المعاییر القائمة والتي تم نشرها بالجریدة الرسمیة بتاریخ 

 
التأثیر المحتمل    ملخص ألهم التعدیالت  لجدیدة او المعدلة المعاییر ا 

 القوائم المالیة  على
 تاریخ التطبیق 

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

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

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

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

 .٢٠١٥"اإلیراد" المعدل 
 باإلیرادتم استخدام نموذج السیطرة لالعتراف  -٢

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

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

 محددة. 
یتطلب المعیار ان یتوافر للعقد مضمون  -٤

 تجاري لكي یتم االعتراف باإلیراد.
 فصاح والعرض.التوسع في متطلبات اإل -٥

 

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

 تطبیق التعدیل
 .بالمعیار

) ٤٨یسري المعیار رقم (
على الفترات المالیة التي تبدأ 

، ٢٠٢٠ینایر  ١في أو بعد 
 ویسمح بالتطبیق المبكر.

معیار المحاسبة المصري المعدل رقم  
 "مزایا العاملین") ٣٨(

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

 العاملین.

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

 تطبیق التعدیل
 .بالمعیار

 
 
 
 

) ٣٨یسري المعیار رقم (
الفترات المالیة المعدل على 

ینایر  ١التي تبدأ في أو بعد 
، ویسمح بالتطبیق ٢٠٢٠
 المبكر.
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- ٤٨ - 

التأثیر المحتمل    ملخص ألهم التعدیالت  لجدیدة او المعدلة المعاییر ا 
 القوائم المالیة  على

 تاریخ التطبیق 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ارة في تقوم اإلد
الوقت الحالي بتقییم 
األثر المحتمل على 
القوائم المالیة عند 

 تطبیق التعدیل
 .بالمعیار

) ٤٢یسري المعیار رقم (
المعدل على الفترات المالیة 

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

كما یتم تطبیق الفقرات 
الجدیدة أو المعدلة بالنسبة 

ي تم تعدیلها للمعاییر الت
بموضوع المنشآت 
االستثماریة في تاریخ سریان 
معیار المحاسبة المصري 

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